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Για την προφορά κάποιων ονομάτων 
 
Τα ονόματα Λιόλα και Μιάνη προφέρονται με έντονη τη διάκριση ανάμεσα 
στο ι και στο επόμενο φωνήεν· δηλαδή, Λι-όλα (όπως το λυόμενος), όχι Λιό-
λα (όπως το λιωμένος), και Μι-άνη (όπως το μία), όχι Μιά-νη (όπως το μιά). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
Η Ιστορία της Ρικνάβαθ 

 
 

1. Το Χάρισμά μου 
 

πό μικρή είχα αυτό το παράξενο χάρισμα… το οποίο ίσως και 
να ήταν κατάρα, δεν ξέρω… Μπορούσα να αισθανθώ πράγμα-
τα που οι άλλοι δεν τα αισθάνονταν. Ή, για την ακρίβεια, 
μπορούσα ν’ακούσω το κάλεσμα διάφορων ανώτερων όντων· 

και τα ανώτερα όντα, υποθέτω, μπορούσαν να με ξεχωρίσουν ευκο-
λότερα ανάμεσα από τους υπόλοιπους θνητούς, γιατί πάντοτε με 
αναζητούσαν ποικιλοτρόπως. Ωστόσο, το χάρισμά μου δεν περιορι-
ζόταν μονάχα σ’ετούτο· μπορούσα, επίσης, να προδώ τα μελλούμε-
να, ορισμένες φορές: μπορούσα να δω οιωνούς εκεί όπου οι άλλοι 
έβλεπαν απλά ένα γεράκι να πέφτει απ’τον ουρανό ή μια αρκούδα 
να πεθαίνει. 
  Όλα αυτά, βέβαια, οι δικοί μου δεν τα ήξεραν, στην αρχή· και ακό-
μα και τώρα, αμφιβάλλω αν έχουν κατανοήσει απόλυτα τι μου συνέ-
βαινε. Ή, μάλλον, κάτι τέτοιο αποκλείεται, γιατί κανείς δεν το κατα-
νοεί, εκτός από εμένα. 
  Όμως ας ξεκαθαρίσω εκ προοιμίου πως δεν ήμουν μια οποιαδήποτε 
στο Βασίλειο Άζμαρκωθ, το νότιο-ανατολικότερο βασίλειο της Αυτο-
κρατορίας. Ανήκα στον Βασιλικό Οίκο, και ήμουν η πρώτη κόρη του 
πατέρα μου, Βασιληά Θέναρτωρ· επομένως, θα κληρονομούσα το 
Θρόνο, όταν εκείνος, οι Θεοί του Πάγου να τον φυλάνε, απεβίωνε. 
Ωστόσο, αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Και, για να πω την αλή-
θεια, το είχα αισθανθεί αρκετές φορές, μπαίνοντας στη βασιλική 
αίθουσα και πλησιάζοντας το Σμιλοδόντινο Θρόνο. Είχα αισθανθεί 
ότι το κάθισμα το ίδιο με έδιωχνε, ότι ήθελε να μ’απομακρύνει, να με 
στείλει αλλού, έξω απ’το παλάτι, έξω απ’την πρωτεύουσα, έξω απ’το 
Βασίλειο. Μάλιστα, κάποτε, αγγίζοντας τον αριστερό του βραχίονα, 
είδα ένα όραμα: είδα το θρόνο ν’αλλάζει μορφή εμπρός μου, να γίνε-
ται ένας οστέινος σμιλόδοντας –ο σμιλόδοντας από τον οποίο είχε 

Α
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κατασκευαστεί το κάθισμα– και να μου γρυλίζει, ανοίγοντας το γε-
μάτο με δόντια στόμα του, ενώ τα μάτια του γυάλιζαν, κατακόκκινα. 
Εκείνο το θέαμα με τρομοκράτησε, κι έτσι δεν ξαναζύγωσα το θρό-
νο. 
  Έχω τρία αδέλφια: τον Σαρνταμώθ, τον Καρντέμων, και τη Σιγκρέ-
βαθ. Ωστόσο, σε κανέναν τους δεν τολμούσα να μιλήσω για το χάρι-
σμά μου. Γιατί φοβόμουν ότι ίσως, ξαφνικά, η γνώμη τους για εμένα 
να άλλαζε. Ήμουν αγαπητή ανάμεσά τους, και δεν ήθελα αυτό να 
χαλάσει· δεν ήθελα ν’αρχίσουν να με φοβούνται ή –ακόμα χειρότε-
ρα– να με αποστρέφονται. Έτσι, κράτησα τις εξωφυσικές μου δυνά-
μεις για τον εαυτό μου και μόνο. Εξάλλου, δεν αφορούσαν κανέναν 
άλλο· μονάχα εμένα… 
  Άκουγα φωνές, είτε το επιθυμούσα είτε όχι, όποια ώρα της ημέρας 
–ή της νύχτας– κι αν ήταν. Ευτυχώς, κάτι τέτοιο δε συνέβαινε συνέ-
χεια, αλλά, όποτε συνέβαινε, με τρομοκρατούσε, ή, παραδόξως, με 
γαλήνευε. Θυμάμαι να έχω ξυπνήσει το βράδυ, έντρομη, από δυνατά 
ουρλιαχτά τα οποία, όπως αμέσως μετά αποδείχτηκε, υπήρχαν μο-
νάχα στο νου μου. Θυμάμαι να είμαι θυμωμένη με τον Σαρνταμώθ 
και μια γλυκιά, μελωδική φωνή να έρχεται στ’αφτιά μου, για 
ν’απομακρύνει το θυμό. 
  Οι φωνές δεν ήταν τόσο ενοχλητικές, όσο τα καλέσματα. Τα καλέ-
σματα έρχονταν πιο σπάνια, αλλά ήταν επίμονα, τόσο επίμονα· και 
ύπουλα, επίσης. Γιατί δεν μπορούσα να τα ακούσω, παρά μονάχα να 
τα αισθανθώ· και, τις περισσότερες φορές, έπαιρναν μορφή παρόρ-
μησης, υποσυνείδητης παρόρμησης, σα να ήθελα να κάνω κάτι η ί-
δια και όχι κάποιος άλλος να με έβαζε. Θυμάμαι πως στεκόμουν 
σ’ένα μπαλκόνι του παλατιού και ατένιζα τα όρη, βόρεια της Άζμαρ-
κωθ, πέρα απ’τα οποία βρίσκεται το Βασίλειο Ένμερακ, όταν ένιωσα 
ένα κάλεσμα από εκεί, από τα ίδια τα βουνά: και μια επιθυμία με 
κατέλαβε, να φύγω απ’την Νόλγκεβραθ, την πόλη μου, ώστε να τα-
ξιδέψω στα όρη, για να συναντήσω έναν άντρα άγνωστο ο οποίος 
είχε εισβάλει, ξαφνικά, στις σκέψεις μου. Κατάφερα, όμως, να αντι-
σταθώ. Μια άλλη φορά, δεν αποδείχτηκα τόσο ισχυρή: Είχα πάει 
στο κυνήγι, μαζί με τον πατέρα, στο δάσος νότια της πρωτεύουσας, 
το επονομαζόμενο Λυκοδάσος, που πολλοί λένε ότι είναι στοιχειω-
μένο, και εκεί το βράδυ αισθάνθηκα ότι έπρεπε να φύγω, 
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ν’ακολουθήσω ένα μονοπάτι ανάμεσα στα δέντρα, και να βουτήξω 
μέσα σε μια λίμνη, για να μιλήσω μ’ένα ερπετό των υπόγειων ρεμά-
των. Έτσι, βγήκα από τη σκηνή μου και ξεκίνησα. Ένας από τους 
φρουρούς του πατέρα μου με πήρε στο κατόπι, χωρίς να τον αντι-
ληφθώ· τόσο συνεπαρμένη ήμουν από το εξώκοσμο κάλεσμα. Διέ-
σχισα το μονοπάτι και έφτασα στη λίμνη, η οποία βρισκόταν στο 
σημείο όπου την περίμενα. Ήταν χειμώνας και το νερό της είχε κρυ-
σταλλώσει εντελώς. Έσκυψα και σήκωσα μια πέτρα, αρχίζοντας να 
χτυπώ τον κρύσταλλο, ξανά και ξανά, επιθυμώντας όσο τίποτ’άλλο 
να κάνω τρύπα και να βουτήξω στο παγωμένο νερό (το οποίο, κατά 
πάσα πιθανότητα, θα με είχε σκοτώσει, γιατί ακόμα και εμείς, οι 
Καρμώζ, πεθαίνουμε σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, εκτός κι αν εί-
μαστε ειδικά εκπαιδευμένοι, πράγμα που δεν ήμουν). 
  Ξαφνικά, ένα χέρι έπιασε τον ώμο μου και με τράβηξε πίσω. «Πρι-
γκίπισσά μου, τι κάνετε εκεί;» άκουσα μια φωνή, που νόμιζα πως 
είχε έρθει, σαν τις άλλες φωνές, από το πουθενά, όμως δεν ήταν έ-
τσι· και, στρεφόμενη, είδα το στρατιώτη του πατέρα μου να με κοι-
τάζει. 
  Συνήλθα απότομα, λες και κάποιος να με είχε λούσει με κρύο νερό 
από το Σήγκμονλωρ, το Στόμα του Πάγου. Το κάλεσμα έπαψε, και 
νόμιζα ότι αισθάνθηκα οργή από κάπου, βαθιά κάτω απ’τον πάγο 
της κρυσταλλωμένης λίμνης.  
  Επέστρεψα στην κατασκήνωση του Βασιληά, μαζί με τον σκοπό· 
και του είπα πως πρέπει να υπνοβατούσα: δεν ήξερα τι ακριβώς με 
είχε πιάσει, αλλά εκείνος καλύτερα να μην ανέφερε τίποτα σε κανέ-
ναν· εξάλλου, δεν είχα πάθει κακό. «Όπως επιθυμείτε, Υψηλοτάτη,» 
αποκρίθηκε ο άντρας, ατενίζοντάς με παραξενεμένος, σα να ήμουν 
παγοστοιχειό. Έτσι, μπήκα στη σκηνή μου, τυλίχτηκα σφιχτά στις 
κουβέρτες μου, και κοιμήθηκα, προσπαθώντας να κλείσω τα ενδότε-
ρά μου αφτιά σε περαιτέρω καλέσματα από τα βάθη της κρυσταλ-
λωμένης λίμνης, ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος. 
  Αυτά ήταν τα πρώτα δύο καλέσματα που είχα αισθανθεί, δίχως κα-
νείς να καταλάβει ότι κάτι παράξενο συνέβαινε μαζί μου (κανείς ε-
κτός από τον νυχτερινό σκοπό, τουλάχιστον). Το επόμενο κάλεσμα 
τούς έβαλε όλους σε υποψίες: ακόμα και τη μικρή μου αδελφή, Σι-
γκρέβαθ. Άλλωστε, εκείνη με είδε πρώτη… 
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  Ήταν νύχτα, όταν αισθάνθηκα το τρίτο κάλεσμα. Και είχα την ε-
ντύπωση πως κάτι είχε σταματήσει πάνω από το παλάτι της Νόλ-
γκεβραθ· κάτι ίπτατο πάνω από τη Βασιλική Οικία, χτυπώντας τα 
φτερά του ρυθμικά και περιμένοντας εμένα να παρουσιαστώ. Προ-
σπάθησα να το αγνοήσω, να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν υπήρχε, 
ότι όλα τούτα βρίσκονταν στη φαντασία μου. Όμως το κάλεσμα επέ-
μενε και, καθώς ο χρόνος κυλούσε, γινόταν ολοένα και πιο επίμονο. 
Έπρεπε, τουλάχιστον, να ρίξω μια ματιά, να δω αν, όντως, κάποιο 
πελώριο πουλί πετούσε πάνω απ’το παλάτι! 
  Σηκώθηκα απ’το κρεβάτι και πήγα στο παράθυρο του δωματίου 
μου. Κοίταξα ψηλά, μα δεν ατένισα τίποτα παραπάνω απ’τον συν-
νεφιασμένο, νυχτερινό ουρανό. Οι ασημιές αχτίνες του φεγγαριού 
περνούσαν με δυσκολία ανάμεσα από τα νεφελώματα ετούτη τη νύ-
χτα· και αναρωτήθηκα μήπως το πουλί πετούσε τόσο ψηλά που δεν 
μπορούσα να το δω, μήπως ήταν κρυμμένο και περίμενε εγώ να το 
εντοπίσω. Πώς να τα κατάφερνα, όμως; Δεν είχα φτερά… 
  Βγήκα απ’τα διαμερίσματά μου και βάδισα, γρήγορα, προς τις σκά-
λες. Ανέβηκα όσο πιο ψηλά γινόταν, εξακολουθώντας ν’ακούω το 
χτύπημα των γιγαντιαίων φτερών μέσα στο κεφάλι μου. Τελικά, έ-
φτασα στο ψηλότερο σημείο του παλατιού, στον ψηλότερο πύργο, 
και έστρεψα το βλέμμα μου στα ουράνια, ελπίζοντας να βρω το πτη-
νό που μου κρυβόταν ανάμεσα στα σύννεφα. Όμως δεν μπορούσα 
να το εντοπίσω, μονάχα να τ’ακούσω, να το αισθανθώ. 
  «Κατέβα!» του φώναξα, απεγνωσμένη. «Κατέβα! Δε μπορώ να σε 
δω!» Όμως δεν κατέβηκε· κι εγώ παρέμεινα επάνω στον πύργο, 
νιώθοντας την παρουσία του και αναμένοντας κάποια ανταπόκριση 
απ’αυτό. Δεν μπορεί, αφού με είχε καλέσει εδώ, θα ερχόταν σε μένα, 
θα ερχόταν! «Κατέβα· σε περιμένω!» 
  Εκεί ήταν που με βρήκαν, να στέκομαι στην κορυφή του πύργου 
και να φωνάζω σε κάτι αόρατο να κατεβεί. Όπως έμαθα αργότερα, η 
μικρή μου αδελφή με είχε δει να ανεβαίνω τις σκάλες και με είχε πα-
ρακολουθήσει, πριν πάει να ειδοποιήσει τη μητέρα μου, Βασίλισσα 
Αντάρναθ. Έτσι, προτού καλά-καλά καταλάβω τι είχε συμβεί, βρέ-
θηκα στη βασιλική αίθουσα και κοντά στην αναμμένη φωτιά ενός 
τζακιού. Και τότε ήταν που συνειδητοποίησα πόσο παγωμένη ήμουν. 
Είχα ανεβεί στον πύργο ντυμένη μονάχα με το νυχτικό μου, ενώ ή-
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ταν χειμώνας και ένας δυνατός, παγερός άνεμος φυσούσε. Και, ναι, 
υπό τέτοιες συνθήκες, ακόμα και οι Καρμώζ μπορεί να αρρωστή-
σουν… όπως και αρρώστησα, δηλαδή, και πέρασα τον μισό από τον 
επόμενο μήνα στα διαμερίσματά μου, νιώθοντας απαίσια, όχι μονά-
χα επειδή είχα κρυολογήσει –παραλίγο να πάθω πνευμονία, για την 
ακρίβεια–, αλλά, κυρίως, επειδή είχα αντιδράσει τόσο ανόητα στο 
κάλεσμα εκείνου του… πουλιού, ό,τι κι αν ήταν. Αποφάσισα πως έ-
πρεπε να μάθω να ελέγχω τα καλέσματα: να ασκώ αυτοκυριαρχία 
και να μην αφήνω αυτά να με κυριαρχούν. Ωστόσο, ετούτο δεν το 
έχω καταφέρει ακόμα, όχι απόλυτα τουλάχιστον… 
  Ας επιστρέψουμε, όμως, στα δρώμενα μετά από εκείνο το τρίτο κά-
λεσμα –το σημαδιακό κάλεσμα· γιατί, όπως έχω διδαχθεί, ο αριθμός 
τρία είναι σημαδιακός. Ο πατέρας και η μητέρα μου ήθελαν να μά-
θουν αμέσως τι με είχε πιάσει και είχα ανεβεί στον πύργο μέσα στην 
κρύα νύχτα, καθώς επίσης και σε ποιον φώναζα. 
  Ό,τι και να τους πω, θα με θεωρήσουν τρελή, συλλογίστηκα. Επο-
μένως, καλύτερα να τους πω την αλήθεια. Και τους την είπα· τους 
μίλησα για το γιγαντιαίο πτηνό που βρισκόταν πάνω από το παλάτι 
μας, χτυπώντας τα πελώριά του φτερά και περιμένοντάς με να το 
συναντήσω. Καλώντας με. 
  Η αντίδραση των γονιών μου δεν ήταν εκείνη που νόμιζα. Βέβαια, 
δε νόμιζα ότι θα με πίστευαν αμέσως ή ότι όλα τούτα δε θα τους 
φαίνονταν καθόλου παράξενα (εξάλλου, και σε μένα φαίνονταν πα-
ράξενα!), όμως αυτοί με κοίταξαν σα να παραληρούσα, ή σα να τους 
έλεγα ψέματα, για κάποιον ακατανόητο λόγο, ή σα να ήμουν άρρω-
στη στο μυαλό, πράγμα που ήταν το χειρότερο· γιατί δεν ήμουν: το 
ήξερα πως δεν ήμουν. 
  «Δε με πιστεύετε;» τους ρώτησα ευθέως. «Νομίζετε ότι είμαι τρε-
λή;» 
  Ο πατέρας μου κούνησε το κεφάλι, ταραγμένος. «Όχι, φυσικά και 
όχι.» Έλεγε ψέματα· το καταλάβαινα. «Ωστόσο,» πρόσθεσε αμήχα-
να, «πρέπει κάτι… ασυνήθιστο να συμβαίνει μαζί σου, Ρικνάβαθ, 
κόρη μου. Δε συμφωνείς;» 
  Σ’αυτό είχε δίκιο, και έπρεπε να το παραδεχτώ: όντως, κάτι ασυνή-
θιστο συνέβαινε μαζί μου. Κατένευσα, αποκρινόμενη πως συμφω-
νούσα. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

8 

  «Ίσως οι ιερείς να μπορούν να σε βοηθήσουν,» υπέθεσε η μητέρα 
μου. Τα λεπτά της φρύδια έσμιξαν, σαν μια ξαφνική σκέψη να ήρθε 
στο νου της, σαν αναπάντεχα να κατάλαβε κάτι που δεν είχε αντι-
ληφθεί μέχρι στιγμής. «Ναι, ίσως να μπορούν να σε βοηθήσουν πολύ 
περισσότερο απ’ό,τι πιστεύουμε…» 
  «Τι εννοείς, Αντάρναθ;» ρώτησε ο πατέρας μου, παραξενεμένος 
από τα λόγια και την έκφρασή της. «Τι θες να πεις;» 
  «Θέλω να πω ότι… η κόρη μας άκουσε φτερούγες να χτυπάνε πάνω 
απ’το παλάτι. Σωστά, Ρικνάβαθ;» Κατένευσα. Η μητέρα συνέχισε: 
«Και νόμιζε πως ένα τεράστιο πουλί βρισκόταν στα ουράνια. Αυτό 
μπορεί να έχει κάποια σημασία… κάποια σύνδεση με τους ιερείς του 
Άσνερωθ του Παγογέρακα.» 
  Ο Βασιληάς Θέναρτωρ ακούμπησε το σαγόνι στη γροθιά του, σκε-
πτικός. Αναστέναξε, σαν ένα μεγάλο βάρος να είχε πλακώσει το 
στήθος του. «Ίσως να έχεις δίκιο,» είπε στη μητέρα μου. Και με ρώ-
τησε: «Ρικνάβαθ, θα ήθελες να μιλήσεις μ’έναν από τους ιερείς του 
Παγογέρακα;» 
  «Ναι, πατέρα,» αποκρίθηκα, «αλλά όταν θα είμαι καλύτερα.» Μέ-
χρι τότε, ήλπιζα να μην ερχόταν άλλο κάλεσμα. Όμως, ακόμα κι αν 
ερχόταν, δεν ήμουν βέβαιη ότι θα είχα τις δυνάμεις να σηκωθώ από 
το κρεβάτι μου και να πάω εκεί όπου θα μου ζητούσε. 
  Έτσι, οι ημέρες πέρασαν, και μπορούσα να διαισθανθώ μια γενικό-
τερη ανησυχία μέσα στο παλάτι. Οι υπηρέτες που μου έφερναν φα-
γητό ή που καθάριζαν το δωμάτιό μου έμοιαζαν νευρικοί, όταν με 
κοίταζαν, και βιάζονταν να τελειώσουν τις δουλειές τους, όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα. Με φοβόνταν, και δεν ήθελαν να βρίσκονται 
κοντά μου για πολύ. Ίσως, μάλιστα, να με θεωρούσαν και «καταρα-
μένη» ορισμένοι απ’αυτούς. Αλλά δεν τους κατηγορούσα· ήταν α-
πλοί άνθρωποι. 
  Το χειρότερο για μένα ήταν όταν είδα και στ’αδέλφια μου τον ίδιο 
φόβο και την ίδια προκατάληψη. Αν και βέβαια σε λιγότερο βαθμό. 
Ωστόσο, τούτο δεν μπορούσε να με παρηγορήσει. Δεν άντεχα η οι-
κογένειά μου να με βλέπει έτσι! Φυσικά, ο Σαρνταμώθ και ο Καρ-
ντέμων προσπαθούσαν να το κρύψουν, όσο το δυνατόν περισσότε-
ρο· μα η Σιγκρέβαθ ήταν σίγουρο πως με θεωρούσε τέρας, ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, κάποιου είδους αλλόκοτη οντότητα. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

9 

  Άρχισα να ανυπομονώ να γίνω καλά, για να έρθει εκείνος ο ιερέας 
του Παγογέρακα που ίσως μπορούσε να με βοηθήσει. Πράγμα για το 
οποίο, ασφαλώς, δεν ήμουν καθόλου, μα καθόλου, βέβαιη. Θα είχε, 
άραγε, τη δύναμη να με γλιτώσει από τα καλέσματα και από τις φω-
νές; 
  Καθώς περίμενα, κλεισμένη στα διαμερίσματά μου, είχα ένα κακό, 
πολύ κακό προαίσθημα. Όχι, αποκλείεται να είχε τη δύναμη να με 
βοηθήσει, αποφάσισα. Ωστόσο, όταν έφτασε η ημέρα της συνάντη-
σής μου μαζί του, οι ελπίδες μου άρχισαν πάλι να φουντώνουν. Ντύ-
θηκα με τα καλά μου ρούχα και κάθισα στην μεγάλη πολυθρόνα του 
καθιστικού των διαμερισμάτων μου. Τον είχα δει, από το παράθυρό 
μου, να μπαίνει στο παλάτι, με τη συνοδεία έξι φρουρών. Από από-
σταση, μου φάνηκε γέρος, γιατί ήταν ντυμένος με μακρύ, ασημόλευ-
κο χιτώνα, φορούσε κουκούλα, και στηριζόταν σε ένα μακρύ, μαύρο 
ραβδί, στην κορυφή του οποίου υπήρχε ένας κρύσταλλος στο σχήμα 
του Παγογέρακα. 
  Όταν τον ατένισα από το κοντά, διαπίστωσα πως, τελικά, δεν ήταν 
τόσο γηραιός, όσο είχα αρχικά πιστέψει. Πρέπει να βρισκόταν στην 
ηλικία των πενήντα χρόνων, ενώ εγώ τον είχα κάνει για εξήντα-
εβδομήντα, τουλάχιστον. 
  Ο ιερέας του Παγογέρακα μπήκε στο καθιστικό των διαμερισμάτων 
μου χωρίς τη συνοδεία των έξι φρουρών του. Έκλινε το κεφάλι και 
με χαιρέτησε, αποκαλώντας με «Υψηλοτάτη». 
  «Παρακαλώ, καθίστε, Σεβασμιότατε,» αποκρίθηκα, έχοντας σηκω-
θεί από τη θέση μου και δείχνοντας μια άλλη πολυθρόνα, η οποία 
βρισκόταν εμπρός μου. 
  Ο ιερέας κάθισε, εξακολουθώντας να βαστά το ραβδί του. Κάθισα 
κι εγώ, κι εκείνος μίλησε πρώτος: «Το όνομά μου είναι Τάλγκερωμ, 
Υψηλοτάτη,» συστήθηκε, «και φέρω το βαθμό του Πρωθιερέα στο 
Ναό του Άσνερωθ, του Μεγάλου Παγογέρακα. Ο πατέρας σας και 
Βασιληάς μας μου μίλησε για το πρόβλημά σας, αλλά θα επιθυμούσα 
να το ακούσω και από εσάς, Πριγκίπισσά μου,» ζήτησε. 
  Έτσι, του είπα όλα όσα ήξερα για την «ασθένεια» που με μάστιζε. 
Του είπα περισσότερα απ’ό,τι είχα πει ποτέ σε κανέναν άλλο, και 
παρατήρησα πως, καθώς του εξηγούσα το πρόβλημά μου, το γαλανό 
του βλέμμα τη μια σκοτείνιαζε και την άλλη φωτιζόταν. Με παρακο-
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λουθούσε επισταμένα, σα να προσπαθούσε να κατανοήσει πράγμα-
τα που δεν έλεγα μα υπήρχαν στο υποσυνείδητό μου. 
  Όταν τελείωσα, είπε: «Υψηλοτάτη, είστε ευαίσθητη στις κοσμικές 
δυνάμεις των ανώτερων όντων, καθώς και στις δυνάμεις της Μοίρας, 
πιστεύω.» 
  «Και τι σημαίνει αυτό; Τι μπορώ να κάνω για να το σταματήσω;» 
τον ρώτησα. 
  «Δε μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτως,» δήλωσε ο Πρωθιερέας 
Τάλγκερωμ, απογοητεύοντάς με. «Ωστόσο, δε θα πρέπει να θεωρεί-
τε αυτές σας τις ικανότητες ως κατάρα, παρά ως ευλογία. Πολλοί 
εύχονται να μπορούσαν να επικοινωνήσουν τόσο εύκολα με το Αό-
ρατο.» 
  «Ήταν ο Παγογέρακας το πουλί που άκουσα εκείνο το βράδυ;» θέ-
λησα να μάθω. «Ή, μήπως, κάτι άλλο;» 
  Ο Πρωθιερέας φάνηκε προβληματισμένος. «Χμ…» έκανε. «Δε θα 
το απέκλεια να ήταν ο Κύριός μας. Ωστόσο, δεν μπορώ να είμαι βέ-
βαιος, Υψηλοτάτη.» 
  «Σεβασμιότατε, λέτε πως αυτές… αυτές οι δυνάμεις μου είναι ευλο-
γία, αλλά εγώ θα ήθελα να τις… ξεφορτωθώ, κάπως. Ή, τουλάχι-
στον, να σταματήσω τα καλέσματα. Είναι επικίνδυνα, και για μένα 
και για τους άλλους γύρω μου, νομίζω.» 
  «Θα πρέπει να μάθετε αυτοκυριαρχία, Υψηλοτάτη,» είπε ο Τάλ-
γκερωμ. 
  «Πώς; Μπορείτε να με διδάξετε;» 
  «Φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να διδάξετε τον εαυτό σας, καθότι εγώ, 
προσωπικά, δεν έχω ποτέ αισθανθεί τέτοιου είδους ‘καλέσματα’, 
Υψηλοτάτη.» 
  Αναστέναξα, αναρωτούμενη πώς θα κατάφερνα να «διδάξω τον 
εαυτό μου». 
  «Ωστόσο, υπάρχει και μια εναλλακτική λύση…» είπε ο Πρωθιερέας, 
εστιάζοντας το βλέμμα του με ένταση επάνω μου. 
  «Τι εναλλακτική λύση;» ρώτησα, νιώθοντας, ξαφνικά, το λαιμό μου 
σφιγμένο. 
  «Εάν επιλέξετε να αφιερωθείτε στο Ναό του Άσνερωθ, τότε ίσως ο 
Κύριός μας να σας προστατέψει από τα καλέσματα των άλλων ανώ-
τερων όντων.» 
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  Τα λόγια του αντηχούσαν για αρκετή ώρα στ’αφτιά μου, αφότου ο 
Πρωθιερέας Τάλγκερωμ εγκατέλειψε το καθιστικό των διαμερισμά-
των μου και το βασιλικό παλάτι της Νόλγκεβραθ.  
  …Αν αφιερωνόμουν στον Παγογέρακα, τότε ίσως εκείνος να με 
προστάτευε από τα καλέσματα… 
  Η προσφορά ετούτη ήταν δελεαστική. Όμως υπήρχε ένα πρόβλη-
μα, πολύ βασικό για εμένα: Δεν ήθελα να γίνω ιέρεια. Ήμουν ταγμέ-
νη για Βασίλισσα, αφότου ο πατέρας μου απεβίωνε. Αλλά, τότε, θυ-
μήθηκα πως ο Σμιλοδόντινος Θρόνος με αποστρεφόταν· θυμήθηκα 
το όραμα που είχα δει: τον σκελετωμένο σμιλόδοντα να μου γρυλίζει 
και τα μάτια του να γυαλίζουν κατακόκκινα, φοβερίζοντάς με, ώστε 
να μη ζυγώσω. Τελικά, φαίνεται, δεν ήμουν ταγμένη για Βασίλισσα, 
όπως πίστευα… 
  Παραταύτα, δεν μπορούσα να πάρω την απόφαση να αφιερωθώ 
στον Παγογέρακα. Κάτι με απωθούσε. Είχα την εντύπωση πως οι 
ιερείς του επιθυμούσαν να με εκμεταλλευτούν. Είχα δει το γυάλισμα 
στα μάτια του Τάλγκερωμ, όταν του εξηγούσα τις ικανότητές μου. 
Μάλλον, ο Κλήρος του Άσνερωθ θα ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα… 
σπάνιο πλάσμα σαν κι εμένα. Θα του έδινε δύναμη εναντίον των άλ-
λων θρησκειών που είχαν επιρροή στο Βασίλειο. 
  Αποφάσισα, λοιπόν, πως δε θα γινόμουν το «εξωτικό όπλο» κανε-
νός· κι έτσι, προτίμησα να καταπολεμήσω τα καλέσματα μέσω της 
αυτοκυριαρχίας, όπως μου είχε προτείνει ο Τάλγκερωμ. Ευτυχώς, 
όμως, δε χρειάστηκε. Ένας χρόνος πέρασε και δεν αισθάνθηκα κα-
νένα καινούργιο κάλεσμα, λες και, ξαφνικά, όλα τα ανώτερα όντα να 
με είχαν ξεχάσει. Ωστόσο, εξακολούθησα να ακούω φωνές, κάπου-
κάπου, ή να έχω προαισθήματα. 
  Τον επόμενο χρόνο –στο δέκατο-ένατο έτος της ηλικίας μου– ήταν 
που οι γονείς μου ζήτησαν να με δουν, για να μου μιλήσουν για ένα 
πολύ σημαντικό θέμα. Το βράδυ πριν από τη συνάντησή μας, είχα 
δει στον ύπνο μου τρεις νεκρούς άντρες, οι οποίοι δεν έφεραν κανέ-
να φανερό τραύμα επάνω τους· έτσι, είχα ένα κακό προαίσθημα, 
όταν μπήκα στην αίθουσα του θρόνου, όπου ο Βασιληάς Θέναρτωρ 
και η Βασίλισσα Αντάρναθ με περίμεναν, μόνοι, χωρίς κανένας άλ-
λος να βρίσκεται εκεί, πέραν από μερικούς φρουρούς και υπηρέτες. 
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  «Ο Ράναρωμ είχε πάει, τελευταία, ένα ταξίδι στο γειτονικό Βασί-
λειο Ένμερακ,» άρχισε ο πατέρας μου, «και έφερε από εκεί κάποια 
ευχάριστα, θα έλεγα, νέα.» Ο Ράναρωμ ήταν θείος μου, από την 
πλευρά της μητέρας, και επίσημος βασιλικός διπλωμάτης του παλα-
τιού. 
  «Τι νέα;» ρώτησα, πίνοντας μια γουλιά από το υδρόμελι που μου 
είχαν προσφέρει οι υπηρέτες μέσα σε ένα επιχρυσωμένο κέρας. 
  «Η Βασίλισσα Φέρνταναθ εξέφρασε το ενδιαφέρον της για εσένα, 
κόρη μου,» είπε η Αντάρναθ. 
  «Τι είδους ενδιαφέρον εξέφρασε για μένα;…» ρώτησα, κάπως ξαφ-
νιασμένη, πρέπει να παραδεχτώ. 
  Οι γονείς μου έμοιαζαν λιγάκι προβληματισμένοι και αμήχανοι, αλ-
λά η μητέρα συνέχισε: «Επιθυμεί ένα γάμο ανάμεσα σε σένα και στο 
δεύτερό της γιο, Ηάρμωκ.» 
  «…Μάλιστα…» είπα, μην ξέροντας τι άλλο ν’αποκριθώ σ’αυτό. Ή-
ταν, όντως, ξαφνικό! Ή, μάλλον, όχι και τόσο… σκέφτηκα, ύστερα· 
γιατί ήξερα πως από καιρό οι γονείς μου επιθυμούσαν μια «πιο στε-
νή σχέση» –όπως έλεγαν– με το Βασίλειο Ένμερακ. Και πιθανώς 
ετούτη η πρόταση γάμου να μην αποτελούσε μονάχα επιθυμία της 
Βασίλισσας Φέρνταναθ, αλλά και επιμονή του θείου Ράναρωμ. 
  Έκλεισα, προς στιγμή, τα μάτια, προσπαθώντας να συγκροτήσω 
τον εαυτό μου, ώστε να μην απαντήσω βιαστικά ή ανόητα. Γνώριζα 
ότι οι γονείς μου ήθελαν να γίνει αυτός ο γάμος –αυτή η «πιο στενή 
σχέση» μεταξύ των δύο βασιλείων, για την ακρίβεια–, και δεν επι-
θυμούσα να τους απογοητεύσω. Το πρόβλημα, βέβαια, ήταν πως δεν 
ήξερα καν αυτόν τον Πρίγκιπα Ηάρμωκ. Μπορεί να ήταν κακομού-
τσουνος, χοντρός, χαζός, αδέξιος, ή κάτι ακόμα χειρότερο. Φυσικά, 
είχα αρχίσει αμέσως να κάνω άσχημες υποθέσεις. Έπρεπε να πάψω 
να σκέφτομαι έτσι. 
  «Τι λέει ο Πρίγκιπας για εμένα;» ρώτησα, γιατί δεν αποκλείεται κι 
εκείνος να αναρωτιόταν ακριβώς τα ίδια πράγματα για το άτομό 
μου. 
  Οι γονείς μου αλληλοκοιτάχτηκαν. Μάλλον, δεν περίμεναν να τους 
κάνω αυτή την ερώτηση και τους είχα πιάσει απροετοίμαστους. 
  «Εμ… δεν ξέρουμε,» είπε, τελικά, ο πατέρας. «Δε μας ανέφερε κάτι 
ο Ράναρωμ, καλή μου.» 
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  «Ναι,» πρόσθεσε η μητέρα, «αλλά είμαι βέβαιη πως θα έχει ακού-
σει τα καλύτερα λόγια για σένα.» Μου χαμογέλασε. 
  Φυσικά και θα του είχαν πει τα καλύτερα λόγια· ο θείος μου θα είχε 
φροντίσει γι’αυτό… Σκέφτηκα να ρωτήσω τους γονείς μου πώς ήταν 
ο Πρίγκιπας Ηάρμωκ, στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά· αλλά 
αποφάσισα να μην το κάνω, γιατί, κατ’αρχήν, δεν ήμουν βέβαιη ότι 
ήξεραν και, κατά δεύτερο λόγο, ήμουν βέβαιη ότι θα μου έκρυβαν 
όλα του τα μειονεκτήματα, αρνούμενοι να φανερώσουν οτιδήποτε 
πίστευαν πως ίσως να με απωθούσε από το γάμο. Έτσι, είπα: 
  «Θέλω, όμως, να τον γνωρίσω, πρώτα, και εκείνος να γνωρίσει εμέ-
να.» 
  «Ασφαλώς!» αποκρίθηκε η Βασίλισσα Αντάρναθ, πλαταίνοντας το 
χαμόγελό της. «Θα φροντίσουμε ο Πρίγκιπας να έρθει εδώ, στο πα-
λάτι, ώστε να μας επισκεφτεί. Σίγουρα, ο θείος σου θα μπορεί να κα-
νονίσει κάτι τέτοιο…» Έριξε ένα ερωτηματικό βλέμμα στον πατέρα. 
  Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Ναι,» αποκρίθηκε, «δε θα είναι δύ-
σκολο. Εξάλλου, υποθέτω πως αυτό θα επιθυμούν και η Βασίλισσα 
Φέρνταναθ κι ο γιος της.» 
 
 
 

2. Η Κατάρα μου 
 

 πατέρας μου έστειλε την απαραίτητη πρόσκληση στον Πρί-
γκιπα Ηάρμωκ του Ένμερακ, ώστε να έρθει να μας επισκε-
φτεί στο παλάτι και να γνωρίσει τη μελλοντική του νύφη –
εμένα, δηλαδή. Συγχρόνως, έστειλε επιστολή και στον θείο 

Ράναρωμ, ενημερώνοντάς τον για την κατάσταση, καθώς και στη 
Βασίλισσα Φέρνταναθ, εκφράζοντάς της πόσο ευχαριστημένος και 
τιμημένος αισθανόταν από ετούτη την πρόταση γάμου, και ευχόμε-
νος ειρήνη και ευδαιμονία και για τα δύο βασίλεια. 
  Πρέπει να παραδεχτώ ότι ένιωθα κάποια ανησυχία, όσο περιμένα-
με απόκριση από το Βασίλειο Ένμερακ. Δεν ξέρω από πού ακριβώς 
προερχόταν αυτή η ανησυχία, πάντως υπήρχε. Κι επιπλέον, είχα ένα 
κακό προαίσθημα, ένα πολύ κακό προαίσθημα για όλα τούτα. Οπό-
τε, άρχισα να πιστεύω πως ο Πρίγκιπας Ηάρμωκ θα ήταν ό,τι χειρό-

Ο
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τερο είχα φανταστεί: άσχημος, κοντός, χοντρός, ψευδός, βαρήκοος, 
με ένα σωρό ενοχλητικές συνήθειες και μειονεκτήματα. Όχι, βέβαια, 
πως είχα κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτού του είδους· 
αλλά, σίγουρα, δε θα ήθελα να τον παντρευτώ, αν ήταν έτσι. Και 
φοβόμουν ότι ίσως, τελικά, να αναγκαζόμουν να το κάνω, για χάρη 
των γονιών μου και του Βασιλείου… Φυσικά, ο πατέρας και η μητέρα 
δε θα με πίεζαν να τον παντρευτώ, αν δεν ήθελα, όμως θα ήταν σω-
στό να τους απογοητεύσω; αναρωτιόμουν. Θα ήταν σωστό να θρυμ-
ματίσω τα όνειρά τους για δύο στενά δεμένα, ευδαιμονούντα βασί-
λεια; Δύσκολη απόφαση. 
  Η απόκριση που ήρθε από τον Πρίγκιπα του Ένμερακ ήταν θετική, 
δηλώνοντάς μας ότι θα μας επισκεπτόταν μέσα στον επόμενο μήνα. 
  Η ανησυχία μου μεγάλωσε, καθώς οι προετοιμασίες στο παλάτι της 
Νόλγκεβραθ ξεκίνησαν. Επίσης, το προαίσθημά μου εξακολουθούσε 
να είναι κακό. Ευτυχώς που δεν αισθανόμουν και τίποτα καλέσματα, 
αυτό τον καιρό, γιατί ένιωθα πως ίσως να ήμουν πιο ευάλωτη τώρα… 
  Μια μέρα, βγήκα από το παλάτι, μαζί με τον αδελφό μου, Σαρντα-
μώθ. Καβαλώντας ψηλά άλογα, είχαμε αποφασίσει να πάμε ιππασί-
α, για ν’απομακρυνθούμε από τη βαβούρα της πρωτεύουσας, η ο-
ποία σταδιακά δυνάμωνε, καθώς πλησίαζε η ώρα του ερχομού του 
Πρίγκιπα Ηάρμωκ. Επίσης, ο Σαρνταμώθ φαίνεται πως αντιλαμβα-
νόταν την ανησυχία μου, έτσι είχε προτιμήσει να με πάρει, για λίγο, 
μακριά από τη βασιλική οικία, ώστε ο νους μου να καθαρίσει από τα 
τελευταία γεγονότα. 
  «Τι ξέρεις για τον Πρίγκιπα;» τον ρώτησα, καθώς ιππεύαμε κοντά 
στον ποταμό Νόρλωμ, ο οποίος έτρεχε ορμητικά, κατεβαίνοντας τα 
βόρεια όρη. Τα νερά του έσπαγαν τους κρυσταλλωμένους πάγους 
του χειμώνα, κυλώντας ελεύθερα ξανά, με τον ερχομό της άνοιξης. 
  «Σχεδόν τίποτα,» απάντησε ο Σαρνταμώθ. 
  «Αν ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πες το μου.» 
  «Τι λόγο έχω να σ’το κρύψω, Ρικνάβαθ; Αν ήξερα, θα σ’το έλεγα.» 
Με κοίταξε, παραξενεμένος. 
  Αναστέναξα. «Υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει;» 
  «Τι λόγος;» 
  «Η ‘πιο στενή σχέση’ που επιθυμεί ο πατέρας ανάμεσα στο δικό 
μας Βασίλειο και στο Ένμερακ.» 
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  Ο Σαρνταμώθ μειδίασε. «Αυτό είναι πρόβλημά του,» είπε, σκανδα-
λιάρικα, «και πρόβλημά σου, κατ’επέκταση, Ρικνάβαθ. Εσύ βρίσκε-
σαι επόμενη στη σειρά για το θρόνο. Εγώ δεν έχω λόγο να πω ψέμα-
τα, ώστε να πραγματοποιηθεί τούτος ο γάμος.» 
  Τα λόγια του με καθησύχασαν, κάπως, γιατί ήξερα πως ο αδελφός 
μου ήταν… ανήσυχος τύπος και μάθαινε πολλά από όσα συνέβαιναν 
στην Αυτοκρατορία· έτσι, αν υπήρχε κάποια ιδιαίτερα κακή φήμη 
για τον Πρίγκιπα Ηάρμωκ, μάλλον, θα την είχε ακούσει… 
  Είχαμε πλησιάσει την όχθη του ποταμού και ατενίζαμε τα νερά του, 
όταν πρόσεξα ένα ψάρι το οποίο είχε ξεβραστεί στις πέτρες και 
σπαρταρούσε. Χωρίς να ξέρω γιατί, το σπαρτάρισμά του έκανε την 
καρδιά μου να ραγίσει και έφερε δάκρυα στα μάτια μου. Παράξενη 
αντίδραση· άλλωστε, ήταν μονάχα ένα ψάρι! συλλογίστηκα. Και τό-
τε, κατάλαβα πως δεν ήταν το ψάρι ο λόγος της αναπάντεχης μελαγ-
χολίας μου, αλλά το προαίσθημα που με είχε πάλι καταλάβει, δυνα-
τότερο από πριν. 
  …Το καημένο το ψάρι ήταν έτοιμο να πεθάνει, μην μπορώντας 
ν’αναπνεύσει έξω απ’το νερό… 
  Κατέβηκα απ’το άλογό μου και το πλησίασα, ενώ ο Σαρνταμώθ με 
ρώτησε πού πήγαινα και μου φώναξε να προσέχω, μη γλιστρήσω και 
πέσω στον ποταμό. Έσκυψα και σήκωσα το ψάρι στα χέρια μου… κι 
εκείνη τη στιγμή πέθανε· και θλίψη με κυρίεψε. Άρχισα να κλαίω 
δυνατά, μη μπορώντας να σταματήσω τον εαυτό μου. Ήταν νεκρό… 
νεκρό… νεκρό… 
  Ο Σαρνταμώθ αφίππευσε και ήρθε κοντά μου. «Ρικνάβαθ, τι συμ-
βαίνει;» ρώτησε. «Τι σου συμβαίνει;» Γονάτισε, γιατί ήμουν κι εγώ 
γονατισμένη, κι αγκάλιασε τους ώμους μου. «Τι σου συμβαίνει, α-
δελφή;» 
  «Είναι νεκρό…» είπα, μην ξέροντας ακριβώς τι έλεγα, αλλά επιθυ-
μώντας κάπως να εκφράσω τη θλίψη μου. Το κακό προαίσθημα με 
είχε κυριεύσει. Νεκρό… Είναι νεκρό… Νεκρό… Νεκρό… 
  «Το ψάρι;» έκανε ο Σαρνταμώθ, παραξενεμένος. «Το ψάρι εν-
νοείς;» 
  «Ναι,» ένευσα, κλαίγοντας. «Είναι νεκρό…» 
  Ο αδελφός μου γέλασε. «Δε χρειάζεται να στενοχωριέσαι τόσο για 
ένα ψάρι! Είναι απλά ένα ψάρι! Σοβαρέψου!…» Το πήρε απ’τα χέρια 
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μου και το πέταξε στον ποταμό. Είδα το ορμητικό νερό να το παρα-
σέρνει προς τα νότια, και αισθάνθηκα ένα μεγάλο βάρος να σηκώνε-
ται απ’το στήθος μου. 
  Ορθώθηκα, σκουπίζοντας τα δάκρυά μου. Προσπάθησα να χαμογε-
λάσω. «Ναι, έχεις δίκιο, Σανταμώθ. Είναι απλά ένα ψάρι,» είπα. Το 
προαίσθημά μου, όμως, δεν είναι και τόσο «απλό», πρόσθεσα νοερά, 
γνωρίζοντας πολύ καλά πως είχα μόλις δει έναν οιωνό. 
  Καθώς ανεβαίναμε πάλι στους ίππους μας, αναρωτιόμουν τι μπορεί 
να σήμαινε η ακούσια οιωνοσκοπία μου. Άραγε, θα πέθαινε κάποιος, 
ετούτες τις ημέρες; Και, μήπως, αυτός ο κάποιος θα ήμουν εγώ; Είχα 
προβλέψει το θάνατό μου; Ένα σύγκρυο με διαπέρασε, και αποφά-
σισα να δίνω περισσότερη προσοχή στα σημάδια, απο δώ και στο 
εξής. Ίσως μπορούσαν να μου σώσουν τη ζωή, ή τη ζωή ενός συγγε-
νή μου. 
  Αυτό το νεκρό ψάρι μού είχε θρυμματίσει την καρδιά. 
  Η ημέρα της επίσκεψης του Πρίγκιπα Ηάρμωκ έφτασε γρηγορότε-
ρα απ’ό,τι φανταζόμουν. Και το κακό μου προαίσθημα συνεχιζόταν. 
Ωστόσο, όταν οι υπηρέτες ανακοίνωσαν την είσοδο του Πρίγκιπα 
στην πρωτεύουσα, το προαίσθημα χάθηκε· καλύφθηκε από την ανη-
συχία που ένιωθα για την πρώτη μου συνάντηση μαζί του. 
  Τον περιμέναμε στην αίθουσα του θρόνου, ο πατέρας μου, η μητέ-
ρα μου, τα αδέλφια μου, και εγώ. Αλλά δεν ήμασταν μόνοι· είχαμε 
καλέσει κι άλλους άρχοντες κι αρχόντισσες της Νόλγκεβραθ, καθώς 
επίσης και τους βασιλικούς συμβούλους και τον Πολέμαρχο Ά-
γκρανθωβ. Ο θείος Ράναρωμ δεν ήταν εκεί· ερχόταν με τη συνοδεία 
του Πρίγκιπα από το Ένμερακ. 
  Η μεγάλη, διπλή πόρτα της αίθουσας του θρόνου –η οποία ήταν 
καμωμένη από γερό και γυαλιστερό παγόξυλο– άνοιξε, και ένας υ-
πηρέτης ανήγγειλε την άφιξη της Αυτού Υψηλότητος, Πρίγκιπα 
Ηάρμωκ του Ένμερακ, γιου της Βασίλισσας Φέρνταναθ και δευτέ-
ρου στη σειρά της διαδοχής του Θρόνου της Θάλασσας. 
  Οι στρατιώτες και οι αυλικοί –ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν 
και ο θείος Ράναρωμ– παραμέρισαν, για να παρουσιαστεί ο Πρίγκι-
πας. Εγώ ατσάλωσα τον εαυτό μου για το θέαμα, πιστεύοντας ότι η 
πρώτη εντύπωση θα ήταν πολύ σημαντική για μένα. Όταν αντίκρισα 
τον γιο της Βασίλισσας Φέρνταναθ, πρέπει να παραδεχτώ πως δεν 
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ήταν καθόλου εκείνο που περίμενα. Σχεδόν παραπάτησα, νομίζω. 
Γιατί ήταν τόσο ευπαρουσίαστος –πανέμορφος, τολμώ να πω– που 
η εμφάνισή του μ’έκανε να θέλω να γελάσω με τις παλιότερές μου 
σκέψεις γι’αυτόν και τα δήθεν κακά προαισθήματά μου. Ωστόσο, 
συγκράτησα τον ενθουσιασμό μου, επειδή σκέφτηκα ότι μπορεί μεν 
να ήταν όμορφος, αλλά δεν τον ήξερα και τόσο καλά, για να χαίρο-
μαι από τώρα. Άλλωστε, δεν είχε ακόμα ανοίξει το στόμα του για να 
μιλήσει… 
  Μαζί με τους υπόλοιπους, πλησίασα και τον χαιρέτησα. Και νομίζω 
πως του έκανα το ίδιο καλή εντύπωση όπως είχε κάνει κι εκείνος σε 
μένα. Πήρε το χέρι μου μέσα στο δικό του και το φίλησε, λέγοντας: 
«Χαίρομαι για τη γνωριμία, Πριγκίπισσα Ρικνάβαθ. Η ομορφιά σας 
με τιμά.» 
  Τι να του έλεγα τώρα; «Παρομοίως, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκα. 
«Ούτε εγώ αισθάνομαι λιγότερο τιμημένη από την παρουσία σας.» 
Ήλπιζα ότι δεν έλεγα βλακείες. 
  Το χαμόγελό του μου αποκάλυψε ότι είχα πει ακριβώς εκείνο που 
έπρεπε, τελικά. Τα γκριζογάλαζα μάτια του γυάλιζαν, καθώς με κοι-
τούσε, υπνωτίζοντάς με όπως κανένα κάλεσμα δε με είχε υπνωτίσει 
ποτέ. 
  Άκουσα –απόμακρα, σα να βρισκόμουν μέσα σε κάποια σπηλιά– 
τον πατέρα μου να δίνει μια προσταγή που δεν κατάλαβα ακριβώς –
ή, μάλλον, δεν έδωσα την απαραίτητη σημασία, ώστε να καταλάβω–
, και μια γλυκιά μουσική γέμισε, ξαφνικά, την αίθουσα του θρόνου. 
  «Παρακαλώ, Πρίγκιπά μου,» είπα, «ελάτε μαζί μου. Καθίστε.» Και, 
μην έχοντας ακόμα αφήσει το χέρι του Ηάρμωκ, τον οδήγησα στο 
μεγάλο τραπέζι που είχαν προετοιμάσει οι υπηρέτες, μόλις οι βασι-
λικοί ανιχνευτές μάς ενημέρωσαν πως είχαν δει από απόσταση τη 
συνοδεία του Πρίγκιπα του Ένμερακ να πλησιάζει στην πρωτεύου-
σα. 
  Ήταν μεσημέρι και φάγαμε όλοι μαζί το γεύμα που ήταν στρωμένο 
επάνω στο κατάλευκο, περίτεχνα κεντημένο τραπεζομάντιλο. Χωρίς 
να το συνειδητοποιήσω, δεν άφησα κανέναν άλλο να μιλήσει με τον 
Ηάρμωκ, γιατί συνέχεια τού μιλούσα εγώ. Ωστόσο, απ’ό,τι κατάλαβα 
αργότερα, που είχα καιρό να το σκεφτώ, οι υπόλοιποι δεν πρέπει να 
έκαναν και καμια ιδιαίτερη προσπάθεια, για να με διακόψουν· μάλ-
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λον, ήταν ικανοποιημένοι που έβρισκα την παρέα του Πρίγκιπα ευ-
χάριστη και, επομένως, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να θέλω να τον 
παντρευτώ. 
  Τότε, λοιπόν, καθώς καθόμουν στο τραπέζι, κοντά στον πανέμορ-
φο, έξυπνο, ετοιμόλογο γιο της Βασίλισσας Φέρνταναθ, τρώγοντας 
δίχως να αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς έτρωγα, και λουσμένη από το 
μεσημεριανό φως που περνούσε απ’τα παράθυρα της βασιλικής αί-
θουσας του πατέρα μου, αναρωτήθηκα γιατί μπορεί ποτέ να είχα 
κακό προαίσθημα σχετικά μ’αυτή τη συνάντηση! 
  Ωστόσο, δεν ήξερα τι θα επακολουθούσε. Δεν είχα καμία, μα καμία, 
ιδέα ότι τα βάσανά μου σήμερα θα άρχιζαν… 
  Η ημέρα πέρασε γρήγορα μαζί με τον Πρίγκιπα Ηάρμωκ. Πραγμα-
τικά, δε θυμάμαι ποτέ καμία άλλη ημέρα που να πέρασε το ίδιο γρή-
γορα μ’αυτήν: οι ώρες κυλούσαν όπως το νερό στους καλοκαιρινούς 
ποταμούς. Οι συγγενείς μου, φυσικά, δε με ενόχλησαν καθόλου, αλ-
λά ούτε και κάποιος από τους συνοδούς του Ηάρμωκ ήρθε να τον 
βρει για τον οποιονδήποτε λόγο. Προφανώς, όλοι τους ήταν ευχαρι-
στημένοι που ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα τα πήγαιναν καλά. 
Ήταν θετικό σημάδι για το μελλοντικό γάμο που σχεδίαζαν. 
  Και, όντως, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχτεί τόσο 
καλά… Θα μπορούσαν, αν δεν ήμουν αυτή που είμαι… καταραμένη 
και χαρισματική, συγχρόνως. 
  Το σούρουπο ήρθε και ακόμα δεν είχα χωρίσει από τον Ηάρμωκ. 
Ωστόσο, υποψιαζόμουν πως εκείνος πρέπει, σίγουρα, να ήταν κου-
ρασμένος από το ταξίδι του, και του το είπα. «Δε χρειάζεται να ανα-
βάλεις την ανάπαυσή σου για μένα. Μπορούμε να βρεθούμε και πάλι 
αύριο.» 
  Ο Πρίγκιπας γέλασε. «Δεν έχω ανάγκη από ανάπαυση τώρα,» μου 
αποκρίθηκε. «Νομίζω πως ποτέ δεν ταξίδεψα για να φτάσω εδώ.» 
  Δεν έπρεπε να το είχε πει αυτό, γιατί μ’έκανε να χαμογελάσω πλα-
τιά και μου δημιούργησε μια επιθυμία να τον φιλήσω δυνατά στο 
μάγουλο. Οπότε και τον φίλησα. Και με φίλησε κι εκείνος, στο μά-
γουλο επίσης. Και το ένα φιλί διαδέχτηκε το άλλο, μέχρι που πλέον 
δε φιλιόμασταν μόνο στα μάγουλα. 
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  Ήταν η πρώτη φορά που πλάγιαζα με άντρα, και δε νομίζω ότι θα 
μπορούσα να είχα κάνει καλύτερη επιλογή. Ακόμα τον αγαπώ, τον 
Πρίγκιπά μου· ποτέ δε θα τον ξεχάσω… 
  Καθώς πέσαμε στο μεγάλο κρεβάτι των διαμερισμάτων μου, ήμουν 
μεθυσμένη από τις αναστατωμένες μου αισθήσεις. Είχα την εντύπω-
ση πως δε θα μπορούσα με τίποτα να χορτάσω τον Ηάρμωκ· τα χέ-
ρια και τα πόδια μου δε μου φαίνονταν αρκετά, για να τον αγκαλιά-
σουν ολόκληρο και να τον κρατήσουν κοντά μου, για πάντα. 
  Στην αρχή, όλα ήταν υπέροχα. 
  Στο τέλος, όμως, το όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη. 
  Όταν έφτασα στην κορύφωσή μου, παρατήρησα μια παράξενη έκ-
φραση στο πρόσωπό του –την οποία πλέον ξέρω πολύ καλά, μα τότε 
δεν είχα ιδέα τι ήταν· εξάλλου δεν είχα ποτέ ξανά συνευρεθεί με ά-
ντρα– και είδα τα μάτια του να θολώνουν, να χάνουν τη γυαλάδα 
τους, θαρρείς και η ζωή να εγκατέλειπε τον όμορφο Πρίγκιπα. Αλλά 
δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία· ήμουν συνεπαρμένη από την ηδονή 
που τύλιγε το σώμα και την ψυχή μου. 
  Δεν κατάλαβα ότι ο Ηάρμωκ, εκείνη τη στιγμή, πέθανε στην αγκα-
λιά μου. 
  Μετά το αντιλήφθηκα, όταν του μίλησα αλλά εκείνος δεν αποκρί-
θηκε· παρέμεινε ξαπλωμένος στο κρεβάτι, από κάτω μου, με μια α-
νέκφραστη όψη στο πρόσωπό του. Η γυαλάδα είχε χαθεί εντελώς 
από τα μάτια του. 
  «Πρίγκιπά μου;…» είπα, παραξενεμένη. «Μην παίζεις μαζί μου!» 
Γέλασα, και πήρα το πρόσωπό του ανάμεσα στα χέρια μου, φιλώ-
ντας τον στα χείλη… για να συνειδητοποιήσω ότι δεν ανέπνεε!  
  «Πρίγκιπά μου! Απάντησέ μου! Μίλησέ μου!» Καμία απόκριση από 
εκείνον. Τον χαστούκισα. «Μίλησέ μου!» Πάλι, καμία απόκριση. 
  Ήταν νεκρός. Όπως το ψάρι που είχα δει στις όχθες του ποταμού 
Νόρλωμ. 
  Σηκώθηκα από το κρεβάτι, έντρομη και ουρλιάζοντας. Δάκρυα έ-
τρεχαν στα μάγουλά μου, και η καρδιά μου είχε ραγίσει. Δεν ήξερα 
τι έλεγα, εκείνη την εφιαλτική στιγμή· νόμιζα ότι πήγαινα να τρελα-
θώ. 
  Η πόρτα του υπνοδωματίου μου άνοιξε, ενώ ακόμα φώναζα ασυ-
νείδητα. Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω μου. Με πήραν από τα 
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διαμερίσματά μου, ενώ άκουγα παντού μια βαβούρα. Τα λόγια τους 
μπερδεύονταν στ’αφτιά μου· έκαναν το κεφάλι μου να πονά. Ωστό-
σο, μία συγκεκριμένη λέξη αντήχησε σχετικά καθαρά, νομίζω: 
  «Φόνος!» 
  Φόνος; σκέφτηκα, πανικόβλητη. Μα τι λένε; Δεν τον σκότωσα! Δε 
φταίω εγώ! Δε φταίω εγώ! 
  «Γλυκιά μου, σταμάτα· σταμάτα να φωνάζεις, σε παρακαλώ. Μίλη-
σέ μου. Όχι, δε σου λέει κανείς ότι φταις εσύ. Πες μου τι συνέβη. Σε 
παρακαλώ, Ρικνάβαθ, πες μου τι συνέβη, γλυκιά μου.» 
  Η φωνή αυτή ήταν γνώριμη. Βλεφάρισα, και καθάρισα τα μάτια 
μου από τα δάκρυα, κάνοντας τον εαυτό μου να πάψει να ουρλιάζει. 
Ανασηκώθηκα επάνω στον μεγάλο καναπέ –ναι, είχα βρεθεί επάνω 
σε καναπέ, συνειδητοποίησα· κάποιος με είχε βάλει εδώ, χωρίς να το 
αντιληφθώ– και κοίταξα εμπρός μου, για ν’αντικρίσω το πρόσωπο 
της μητέρας μου. Αμέσως, χώθηκα στην αγκαλιά της, κλαίγοντας 
γοερά. 
  Εκείνη χάιδεψε τα μαλλιά μου. «Ηρέμησε, γλυκιά μου· σε παρακα-
λώ, ηρέμησε. Πες μου τι συνέβη,» μου ψιθύρισε κοντά στ’αφτί. 
«Πώς πέθανε ο Πρίγκιπας, Ρικνάβαθ; Σε ικετεύω, πες μου. Είναι 
σημαντικό.» 
  Προσπάθησα να αποκτήσω αυτοκυριαρχία. Απομακρύνθηκα από 
την αγκαλιά της μητέρας μου, καταπίνοντας τα δάκρυά μου. «Μαμά, 
πέθανε…» είπα μονάχα. 
  «Πώς πέθανε;» με ρώτησε η Βασίλισσα Αντάρναθ. «Τι συνέβη;» 
  «Δεν ξέρω. Πέθανε…» 
  «Έκανες έρωτας μαζί του;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκα, κατεβάζοντας το βλέμμα. «Και πέθανε… Δεν 
ξέρω γιατί… Πέθανε…» Κατάλαβα, τότε, το λόγο εκείνου του δυνα-
τού κακού προαισθήματος. Έπρεπε να το είχα ακούσει· έπρεπε να 
είχα ακούσει το ένστικτό μου. Αλλά τώρα ήταν πολύ αργά. 
  Έτσι, λοιπόν, πέθανε ο πρώτος μου εραστής, χωρίς να ξέρω γιατί 
είχε συμβεί αυτό. Χωρίς να ξέρω πως εγώ ήμουν η αιτία. Και χωρίς 
να ξέρω πως αυτό θα ξανασυνέβαινε στο μέλλον, θα ξανασυνέβαινε 
κάθε φορά που πλάγιαζα με άντρα… 
  Η Βασίλισσα Φέρνταναθ του Ένμερακ εξοργίστηκε με μένα, με τον 
πατέρα μου, και με το Βασίλειό μας. Τελικά, ετούτη η συνάντηση 
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είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα απ’ό,τι περίμεναν οι γονείς 
μου. Οι σχέσεις με τους γείτονές μας δεν βελτιώθηκαν στο ελάχιστο· 
τουναντίον, οξύνθηκαν: έφτασαν σε σημείο η Βασίλισσα Φέρνταναθ 
να μας απειλεί με έναν πιθανό πόλεμο. Γιατί ο πατέρας μου αρνείτο 
να της παραδώσει εμένα ως πληρωμή για το θάνατο του γιου της, 
τον οποίο εκείνη πίστευε ότι είχαμε δολοφονήσει. Ό,τι κι αν της έλε-
γαν οι γονείς μου, μέσω του θείου Ράναρωμ, η Βασίλισσα του Ένμε-
ρακ δεν πειθόταν. Έμοιαζε να είχε χάσει κάθε ίχνος λογικής. Γιατί τι 
λόγο μπορεί να είχαμε εμείς, για να θέλουμε τον Πρίγκιπα Ηάρμωκ 
νεκρό; Η Φέρνταναθ απλά έψαχνε να κατηγορήσει κάποιον για το 
θάνατό του. 
  Και σύντομα, μάθαμε ότι είχε αιχμαλωτίσει τον θείο Ράναρωμ και 
τον κρατούσε στα μπουντρούμια του παλατιού της, ζητώντας από 
τον πατέρα μου να με παραδώσει αμέσως σ’εκείνη, αν δεν ήθελε ο 
διπλωμάτης του να πεθάνει ύστερα από ατελείωτα βασανιστήρια. 
  Περιττό είναι να πω ότι είχα τρομοκρατηθεί όσο ποτέ στη ζωή μου. 
Σκέφτηκα πως, τελικά, ίσως να ήταν σωστό να παραδοθώ στη Βασί-
λισσα του Ένμερακ, αλλά, όταν το πρότεινα στον πατέρα, εκείνος 
μου το απαγόρεψε· δεν ήθελε ούτε καν να ακούσει γι’αυτό. Και μου 
είπε τι θα μου έκανε η Φέρνταναθ, μόλις με έπιανε στα χέρια της· 
μου μίλησε για τα βασανιστήρια που εκτελούσαν οι βασανιστές της· 
με τρομοκράτησε ακόμα περισσότερο απ’ό,τι ήμουν. Επίτηδες μου 
τα ανέφερε τόσο αναλυτικά, νομίζω, ώστε να βγάλει από το μυαλό 
μου κάθε σκέψη παράδοσης στη Βασίλισσα.  
  «Θα βρούμε έναν άλλο τρόπο για να την ησυχάσουμε,» μου υπο-
σχέθηκε. 
  «Κι ο θείος Ράναρωμ;» τον ρώτησα, νιώθοντας να πνίγομαι. Γιατί 
έπρεπε εκείνος να πληρώσει για το δικό μου έγκλημα; Ή, μάλλον, 
όχι έγκλημα· δεν ήθελα να συμβεί αυτό που συνέβη. Ήταν… ατύχη-
μα. 
  «Θα τον σώσουμε,» είπε ο Βασιληάς Θέναρτωρ, προβληματισμένος 
και μελαγχολικός. «Θα τον πάρουμε απ’το παλάτι της.» 
  Αλλά δεν έμοιαζε καθόλου σίγουρος για τα λόγια του. Και το ήξερα 
ότι έλεγε ψέματα. Δεν μπορούσε να πάρει τον θείο από το παλάτι 
της Βασίλισσας Φέρνταναθ, εκτός κι αν άνοιγε πόλεμο μαζί της, 
πράγμα που, προφανώς, ήθελε να αποφύγει. 
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  Έτσι, αντιλαμβανόμουν ότι όλα εξαρτώνταν από εμένα. Όμως δεν 
είχα ιδέα τι έπρεπε να κάνω. Και, καθώς καθόμουν αργότερα στα 
διαμερίσματά μου, με μοναδικό φως αυτό του τζακιού, ευχήθηκα να 
μπορούσα, για μία φορά, να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου προς 
όφελός μου. Να δω πώς όφειλα να ενεργήσω. Σηκώθηκα από την 
πολυθρόνα και έκανα βόλτα μέσα στο καθιστικό, ψάχνοντας για ση-
μάδια παντού και ζητώντας –ναι, ζητώντας– κάποιο από τα ανώτε-
ρα όντα να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, για να με βοηθήσει, για 
να μου δείξει ένα δρόμο. 
  Και άκουσα μια φωνή… ένα αλύχτημα, για την ακρίβεια· αλλά ένα 
αλύχτημα που κατανοούσα. Ένιωθα ότι με καλούσε, νότια από εδώ, 
νότια από το παλάτι και τη Νόλγκεβραθ. Με προέτρεπε να φύγω, να 
τρέξω σαν τον άνεμο, να απομακρυνθώ από ετούτα τα μέρη, γιατί 
μεγάλος κίνδυνος ερχόταν. Να πάω σ’εκείνον, κι εκείνος θα φρόντιζε 
να με κρατήσει κοντά του, για πάντα… 
  Ήμουν μπερδεμένη και απεγνωσμένη, τότε, έτσι άφησα την πα-
ρόρμηση να με κυριεύσει. Δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ίσως να κα-
τάφερνα να την αγνοήσω, αν προσπαθούσα· αλλά δεν προσπάθησα, 
γιατί αναζητούσα μια λύση, και υπήρχε πιθανότητα –μια μικρή πι-
θανότητα, έστω– να την είχα βρει. Εξάλλου, με το να κάθομαι εδώ, 
στο παλάτι, δεν κατόρθωνα τίποτα. Απλά, έβαζα και τον πατέρα μου 
σε μπελάδες. Ή, μάλλον, όλο το Βασίλειο… 
  Έλα, ήταν σα να μου έλεγε το νοτιόθεν αλύχτημα, έλα σε μένα, για-
τί κινδυνεύεις. Εκεί όπου βρίσκεσαι, οι κυνηγοί σου σύντομα θα 
σ’εντοπίσουν και θα σε δαγκώσουν. Έλα σε μένα. Ακολούθησε το 
κάλεσμά μου. 
  Έκανα ένα μπάνιο και άρχισα να ετοιμάζομαι για το ταξίδι. Στα 
κρυφά, βέβαια. Δεν ήθελα κανείς να μάθει πως θα έφευγα. Έτσι, δεν 
πήρα και πολλά πράγματα μαζί μου. Φόρεσα ταξιδιωτικά ρούχα και 
γέμισα έναν σάκο με τα απαραίτητα: τρεις αλλαξιές ρούχα ακόμα, 
μια κουβέρτα, δύο στολισμένα ξιφίδια, και χρήματα. Φαγητό θα α-
γόραζα στο δρόμο, γιατί, αν πήγαινα να το ζητήσω από το μαγειρείο 
του παλατιού, αυτό θα φαινόταν περίεργο στους υπηρέτες, και οι 
γονείς θα μάθαιναν σύντομα για την αναχώρησή μου, πράγμα που 
δεν επιθυμούσα. 
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  Όταν ήμουν έτοιμη, στράφηκα στον καθρέφτη, για να ρίξω μια μα-
τιά στα μαλλιά μου –και το θέαμα που αντίκρισα μ’έκανε να παρα-
πατήσω. 
  Είδα τον εαυτό μου σωριασμένο στο πάτωμα του καθιστικού, νε-
κρό. Δεν υπήρχε σημάδι αίματος επάνω μου, αλλά ήμουν βέβαιη πως 
ήμουν πεθαμένη. 
  Θα προσπαθήσουν να με δηλητηριάσουν! συνειδητοποίησα, νιώθο-
ντας ξαφνικά μια ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να απομακρυνθώ από 
εδώ, ακολουθώντας το εξώκοσμο αλύχτημα που μου υποσχόταν α-
σφάλεια. 
 
 
 

3. Η Εξορία μου 
 

χοντας φορέσει κάπα και κουκούλα, και τραβώντας τη φο-
ράδα μου από τα ηνία, βγήκα από το παλάτι της Νόλγκε-
βραθ. Οι φύλακες στην πύλη του κήπου μού άνοιξαν χωρίς 

ερωτήσεις· άλλωστε, αυτοί βρίσκονταν εκεί για να εμποδίζουν τους 
εισβολείς από το να μπαίνουν, όχι τους ενοικούντες από το να βγαί-
νουν. 
  Βάδισα μέσα στους νυχτερινούς δρόμους της πρωτεύουσας και, σύ-
ντομα, βγήκα από τη νότια πύλη της πόλης. Δίχως να το έχω πολυα-
ντιληφθεί, η αιώνιά μου εξορία από τα βασίλεια των Καρμώζ είχε 
αρχίσει. 
  Το κάλεσμα της εξωφυσικής οντότητας ερχόταν από το Νότο· έτσι, 
προς τα κει πήγα κι εγώ, αποφεύγοντας τη μεγάλη, λιθόστρωτη δη-
μοσιά και ακολουθώντας τα μονοπάτια που διέσχιζαν τις αγροικίες· 
γιατί είχα ξανά ένα άσχημο προαίσθημα, κι ετούτη τη φορά δε θα το 
αγνοούσα. Το προαίσθημά μου μου έλεγε πως βρισκόμουν σε μεγάλο 
κίνδυνο ταξιδεύοντας στα ανοιχτά, ενώ ο κίνδυνος μειωνόταν όταν 
ταξίδευα σε πιο… σκοτεινά μέρη. Και, ακούσια, έπρεπε να αναρωτη-
θώ: Ποιος ήταν ο «κίνδυνος»; Κάποιος με καταδίωκε; Άνθρωποι της 
Βασίλισσας Φέρνταναθ, ίσως; Φονιάδες και κατάσκοποί της, που 
είχαν εισβάλει στο Άζμαρκωθ; Οι ίδιοι που θα με σκότωναν και μέσα 
στα διαμερίσματά μου, αν έμενα εκεί; 

Έ
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  Η απορία με έτρωγε, αλλά καλύτερα να μη μάθαινα ποιοι με κυνη-
γούσαν. Να μη μάθαινα και να κατάφερνα να τους αποφύγω, και να 
μείνω ζωντανή… για να πάω στην οντότητα που με καλούσε, αλυ-
χτώντας μέσα στο νου μου και οδηγώντας με νότια, εκεί όπου, εξ 
αποστάσεως, μπορούσα ν’ατενίσω το Λυκοδάσος, το οποίο δεν βρι-
σκόταν πολύ μακριά από την πρωτεύουσα του Βασιλείου. Ίσως να 
κατόρθωνα να το φτάσω ως την αυγή, αν ταξίδευα γρήγορα. Και δε 
σκόπευα να αργοπορήσω καθόλου. 
  Καθώς ίππευα σταθερά επάνω στα χωμάτινα μονοπάτια, ακούγο-
ντας το βουητό του νυχτερινού ανέμου και το θρόισμα των φύλλων 
απόμακρων δέντρων, στο νου μου άρχισαν να έρχονται οι ιστορίες 
που είχα ακούσει για το Λυκοδάσος. Εκτός από το γεγονός ότι είχε 
πολλούς λύκους –όπως υπαινισσόταν το όνομά του–, υπήρχαν και 
δοξασίες που μιλούσαν για ξωτικά κι αερικά σ’αυτές τις περιοχές, τα 
οποία σκλάβωναν τους ανθρώπους και τους έκαναν δούλους τους, ή 
τους έκλειναν σε τόσο ισχυρούς παγοτάφους, που ούτε οι πιο δυνα-
τοί Καρμώζ δεν μπορούσαν ν’αντέξουν, και πέθαιναν. Τα περισσό-
τερα από αυτά, αναμφίβολα, ήταν ψέματα… ωστόσο, η αόρατη πα-
ρουσία που με καλούσε με οδηγούσε προς το Λυκοδάσος… Κι επομέ-
νως, ήταν αναπόφευκτο παρά να αναρωτηθώ μήπως επρόκειτο για 
κάποιο ξωτικό που επιθυμούσε να με παγιδέψει, ή για κάποιον κα-
τώτερο θεό που αποζητούσε να με υποδουλώσει. 
  Όμως, όχι, ετούτο δεν ήταν αλήθεια· η οντότητα ήθελε μονάχα να 
με προστατέψει από τους μοχθηρούς κυνηγούς. 
  Ξαφνικά, συνειδητοποίησα πως αυτή η τελευταία σκέψη δεν ήταν 
δική μου, αλλά του όντος που με καλούσε. Όπως και να είχε, όμως, 
δεν σκόπευα να καταπολεμήσω το κάλεσμά του. Αν επέστρεφα, θα 
με σκότωναν· το είχα προδεί. 
  Έτσι, συνέχισα, σχεδόν υπνωτισμένη επάνω στο άλογό μου· και 
έφτανα στους πρόποδες του Λυκοδάσους, όταν ο ήλιος ξεμύτισε από 
την ανατολή, λούζοντας το τοπίο με τις αχτίνες του, αλλά μην κα-
τορθώνοντας να εισχωρήσει στα βαθύτερα σημεία της πυκνής, δεν-
δρώδους έκτασης εμπρός μου. 
  Για εμάς, τους Καρμώζ, ο Ήλιος είναι μια από τις θεές μας, την ο-
ποία αποκαλούμε Θεντραγκάλ η Παγοκτόνος, γιατί εκείνη είναι που 
διώχνει τους πάγους από τα νερά και τα εδάφη μας, τις εποχές του 
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χρόνου που η δύναμή της είναι κραταιά. Η Θεντραγκάλ, επίσης, εί-
ναι μια θεά-παντογνώστρια· γνωρίζει τα πάντα που ορά. Ωστόσο, 
δεν είναι πανταχού παρούσα· εκεί όπου το φως της δε φτάνει, εκεί 
δεν μπορεί να δει: εκεί είναι τυφλή και δε γνωρίζει τι συμβαίνει. 
  Και, απ’ό,τι παρατηρούσα, μάλλον υπήρχαν αρκετά σημεία στο Λυ-
κοδάσος που ήταν κρυφά σ’αυτήν. Πράγμα όχι και τόσο ενθαρρυ-
ντικό, επειδή λέγεται πως όποιος προσπαθεί να κρυφτεί από τη Θεά-
Ήλιο πάντοτε έχει κάτι κακό κατά νου· ή, γενικά, κάτι υποχθόνιο 
συμβαίνει σ’όλα τα μέρη που είναι κρυμμένα από τα μάτια της Θε-
ντραγκάλ. Γιατί σ’αυτά ακριβώς τα σημεία είναι που κυριαρχεί η 
Σκιά, μια άλλη μας θεά, η οποία καλύπτει τ’απόκρυφα και τα μυστι-
κά από τα μάτια του Ήλιου και κρύβει τα κακοποιά πνεύματα και 
τους κακοπράγμονες ανθρώπους.  
  Πολλοί ισχυρίζονται ότι η Σκιά δεν είναι θεά, αλλά θεός. Ωστόσο, 
υπάρχει ο ίδιος ισχυρισμός και για τον Ήλιο. Επίσης, υπάρχει και 
μια τρίτη θεωρία: πώς η Σκιά και ο Ήλιος είναι άφυλες οντότητες. 
Έτσι, προσωπικά, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη επάνω στο τι πραγ-
ματικά ισχύει, αλλά την Θεντραγκάλ πάντοτε την ορώ ως θεά· για τη 
Σκιά –η οποία ονομάζεται Ασραντγκάλ– δε με απασχολεί: δεν ασχο-
λούμαι με τέτοιου είδους μοχθηρές οντότητες. 
  Αυτές ήταν οι σκέψεις μου, λοιπόν, καθώς ζύγωνα το Λυκοδάσος με 
την αυγή, και δεν ήξερα αν αποτελούσαν κάποιου είδους προμήνυ-
μα, γιατί συνήθως δε συλλογιέμαι θεολογικά ζητήματα. Άραγε, θα 
επηρεαζόταν το μέλλον μου από τη Θεντραγκάλ… ή –ρίγησα– από 
τον Ασραντγκάλ; 
  Οι ανησυχίες μου διαλύθηκαν από έναν πολύ πιο άμεσο κίνδυνο. 
Άκουσα καλπασμό πίσω μου. Και στράφηκα αμέσως για ν’αντικρίσω 
τρεις καβαλάρηδες να έρχονται. Δεν έμοιαζαν με στρατιωτικούς, 
παρά με ταξιδιώτες, ντυμένους με κάπες και κουκούλες, αλλά εγώ 
μπορούσα να δω ποιοι πραγματικά ήταν. Πίσω τους ατένισα, στιγ-
μιαία, μια σημαία να κυματίζει και να χάνεται: Επάνω στη σημαία 
ήταν κεντημένος ο Σιδηρούς Ιχθύς, το έμβλημα του Βασιλείου Έν-
μερακ και της Βασίλισσας Φέρνταναθ! Τελικά, όντως, είχε ανθρώ-
πους της μέσα στο Άζμαρκωθ, ή ίσως να τους είχε στείλει τώρα, για 
να με σκοτώσουν και να εκδικηθεί το θάνατο του γιου της. Αλλά α-
διαφορούσα εκείνη τη στιγμή ποιο από τα δύο ίσχυε. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

26 

  Στρεφόμενη στο δάσος, έμπηξα τα τακούνια των μποτών μου στα 
πλευρά της φοράδας μου και ξεκίνησα να καλπάζω, σκύβοντας επά-
νω στη χαίτη του ζώου, για να μην πέσω από τον δυνατό αέρα που 
με χτυπούσε. 
  Πίσω μου, άκουσα τον βρόντο από τις οπλές των άλογων που κα-
βαλούσαν οι διώκτες μου. 
  Έπρεπε να βιαστώ –να βιαστώ –και θα με έχαναν. Η σκέψη διαπέ-
ρασε το νου μου σα λόγχη· δεν ήταν δική μου: ανήκε στην οντότητα 
που με καλούσε από το Λυκοδάσος. Έπρεπε να μπω ανάμεσα στα 
δέντρα, και ποτέ δε θα με έβρισκαν. 
  Γρήγορα! 
  Οι φονιάδες έρχονταν. Δε μπορούσα να τους δω –μονάχα να τους 
ακούσω–, αλλά ήξερα –το αισθανόμουν– ότι ξίφη βρίσκονταν υψω-
μένα στα γαντοφορεμένα χέρια τους, γυαλίζοντας στο φως της αυ-
γής, διψώντας για το αίμα μου. 
  Με έναν μεγάλο σάλτο, η φοράδα μου πήδησε πάνω από μερικούς 
θάμνους και βρέθηκε μέσα στο δάσος. 
  Απο δώ! νόμισα πως άκουσα κάποιον να μου ψιθυρίζει. Απο δώ! 
  Στράφηκα, για να δω ένα στριφτό μονοπάτι ν’απλώνεται εμπρός 
μου. Οδήγησα το λαχανιασμένο μου άλογο προς τα κει… και, ξαφνι-
κά, ένιωσα παράξενα. Όμως ετούτη τη φορά δεν επρόκειτο για κά-
ποιο από τα προαισθήματά μου, για κάποιο από τα καλέσματα, ή για 
κάποια αλλόκοσμη φωνή. Αυτό ήταν διαφορετικό· ήταν ασυνήθιστο. 
  Όλοι οι ήχοι γύρω μου έμοιαζαν να είχαν σταματήσει, και μια γενι-
κότερη ηρεμία να είχε απλωθεί. Απόμακρα, πίσω μου, άκουσα καλ-
πασμό. Γύρισα, για να κοιτάξω πάνω απ’τον ώμο, και είδα τους φο-
νιάδες να περνάνε. Ούτε πού με είχαν προσέξει… Κάτι με είχε κρύ-
ψει από τα μάτια τους. 
  Ξεφύσησα, ανακουφισμένη. Λίγο έλειψε… σκέφτηκα. Πού βρίσκο-
μαι, όμως; 
  Κοίταξα γύρω μου, όπου τα πάντα ήταν τόσο γαλήνια, σαν όνειρο… 
ένα μη-όνειρο. Κατέβηκα από τη λαχανιασμένη μου φοράδα και την 
πήρα από τα ηνία, ξεκινώντας να πορεύομαι αργά μέσα στο δάσος. 
Το μέρος δεν έμοιαζε καθόλου, μα καθόλου, απειλητικό. Αντιθέτως, 
έμοιαζε μαγευτικό. Όμως είχα την αίσθηση ότι δεν βάδιζα φυσιολο-
γικά· νόμιζα ότι βάδιζα… δίπλα από εκεί όπου θα έπρεπε να βαδίζει 
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κανονικά ένας ταξιδιώτης. Το ξέρω, ακούγεται περίεργο, και ήταν. 
Γιατί, τότε, δεν είχα τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταλάβω σε 
τι είδους τόπο βρισκόμουν. Τώρα τις έχω, και γνωρίζω πολύ καλά 
πως είχα εισβάλει σε έναν Αρχέτοπο. Εδώ ο χρόνος δεν κυλούσε το 
ίδιο, όπως στην υπόλοιπη Κουαλανάρα. Και είναι πολύ εύκολο να 
χαθεί κανείς σ’ένα τέτοιο μέρος… 
  Συνέχισα να προχωρώ, ψάχνοντας να βρω την οντότητα που με κα-
λούσε, γιατί το κάλεσμά της δε με είχε εγκαταλείψει· εξακολουθούσε 
να υφίσταται, και, μάλιστα, ισχυρότερο από πριν. Είχα την εντύπω-
ση πως το αόρατο ον ανυπομονούσε να με γνωρίσει· και έπρεπε να 
παραδεχτώ ότι αυτό με τρόμαζε κάπως. 
  «Πού είσαι;» ψιθύρισα, φοβούμενη να υψώσω τη φωνή μου, μην 
τυχόν και μ’ακούσουν οι φονιάδες της Βασίλισσας Φέρνταναθ. «Πού 
είσαι;» 
  Καμια απάντηση, αλλά το κάλεσμα συνεχιζόταν. 
  Άρχισα να βαδίζω γρηγορότερα, νιώθοντας κι εγώ μια σχετική α-
νυπομονησία τώρα –μια ανυπομονησία να γνωρίσω το σωτήρα μου. 
Ακολούθησα ένα σκοτεινό μονοπάτι. Από πάνω μου ο ουρανός κρυ-
βόταν από φυλλώματα, τόσο πυκνά που ακτίνα ηλιακού φωτός δεν 
περνούσε. Είχα φύγει από το Βασίλειο του Ήλιου και είχα μπει στο 
Βασίλειο της Σκιάς… 
  Επίσης, αντιλήφθηκα πως δεν έπρεπε πλέον να ήμουν σε κείνο το 
παράξενο μέρος του δάσους –τον Αρχέτοπο–, παρά σε κάποιο πιο… 
κανονικό μέρος, αφού μπορούσα ν’ακούσω όλους τους συνηθισμέ-
νους θορύβους, και δεν υπήρχε τώρα εκείνο το αίσθημα γαλήνης 
διάχυτο παντού. 
  Το σκοτάδι ήταν απόλυτο γύρω μου· δεν έβλεπα τίποτα. Πρότεινα 
το δεξί μου χέρι, για να μη χτυπήσω πουθενά, ενώ με το αριστερό 
βαστούσε τα χαλινάρια της φοράδας μου, η οποία χρεμέτιζε ταραγ-
μένη. Κάτι κακό κατοικεί εδώ… συνειδητοποίησα, και σκέφτηκα να 
φύγω. Ή, μάλλον, μια δυνατή παρόρμηση φυγής με κατέλαβε· μα το 
κάλεσμα της άγνωστης οντότητας ήταν ισχυρότερο: δε μ’άφησε 
ν’απομακρυνθώ. Και άκουσα το αλύχτημα εντός μου, αλλά και τρι-
γύρω, στο δάσος. Έτρεμα ολόκορμη, και έσφιξα τα ηνία του αλόγου 
γερά στο αριστερό μου χέρι, αναλογιζόμενη πως ίσως, τελικά, αυτό 
να ήταν η μοναδική μου σωτηρία. 
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  Προσπάθησα να θραύσω το ψυχικό κάλεσμα της οντότητας. Μα 
απέτυχα παταγωδώς, και συνέχισα να βαδίζω προς τα εκεί όπου μου 
ζητούσε το κακοποιό πνεύμα. Το πνεύμα που, τώρα πλέον, ήξερα 
πως υπηρετούσε τη Σκιά. 
  Είχα πέσει σε χειρότερο κακούργο από τους φονιάδες της Βασίλισ-
σας του Ένμερακ… 
  Και τώρα, τον αισθανόμουν να πλησιάζει, να έρχεται μέσα από το 
σκοτάδι, ένας κατώτερος δαίμονας, κάτοικος του δάσους, του οποί-
ου οι δυνάμεις, όμως, ήταν μακράν ανώτερες από τις δικές μου. Ω-
στόσο, αν δε με είχε πιάσει σε στιγμή αδυναμίας, ίσως και να του 
αντιστεκόμουν. 
  Άκουσα τη φωνή του, ξεκάθαρα, όχι σαν συναίσθημα: Καλωσόρι-
σες, Πριγκίπισσα. Η οσμή σου είναι υπέροχη… Είχα την εντύπωση 
ότι κάτι με οσφραινόταν από πάνω ως κάτω. Αλλά δεν οσφραινόταν 
το σώμα μου· οσφραινόταν την ψυχή μου. Υπέροχη… τόσο υπέρο-
χη… Γνωρίζεις πόσο ξεχωριστή είσαι ανάμεσα στους θνητούς, Πρι-
γκίπισσα; Πολύ περισσότερο από μια αριστοκράτισσα πρώτη στη 
διαδοχή του Θρόνου… Ναι, πολύ, πολύ περισσότερο… Τι κρίμα που 
θα ήταν αν σε σκότωναν αυτοί οι δολοφόνοι, ε; Όλα θα πήγαιναν 
χαμένα… όλη αυτή η δύναμη!… Μια ανείπωτη λαιμαργία προερχό-
ταν από το μέρος του. 
  Δε μιλάς, Πριγκίπισσα Ρικνάβαθ; Γρρρρ… Το γρύλισμά του ήταν 
αργόσυρτο, σκεπτικό, όπως ένας άνθρωπος θα έκανε «Χμμμ…» Μυ-
ρίζομαι φόβο εντός σου; Με φοβάσαι; 
  «Όχι,» κατάφερα να πω. Ήταν ψέματα, αλλά αυτό μου ήρθε εκείνη 
την ώρα. Έσφιξα δυνατότερα τα ηνία της φοράδας μέσα στη γροθιά 
μου. «Γιατί να σε φοβάμαι;» 
  Δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως, Πριγκίπισσα… Έλα να ξε-
κουραστείς κοντά μου. Πρέπει να είσαι τόσο κουρασμένη από την 
καταδίωξή σου… Αισθάνθηκα την παρουσία του να γίνεται πιο θερ-
μή· ή, μήπως, αυτή ήταν η ανάσα του; Το σκοτάδι δε μ’άφηνε να δω 
τίποτα, μα αναρωτήθηκα αν ετούτο το τέρας είχε, τελικά, υλική υ-
πόσταση… 
  Το άλογό μου χρεμέτισε. 
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  Τι ενοχλητικό ζώο, ε, Πριγκίπισσα; Γιατί δεν το διώχνεις; Διώξτο, 
να φύγει και να μας αφήσει μόνους, τους δυο μας, να ξεκουραστείς 
κοντά μου… 
  Μπορούσα να μυρίσω τον ιδρώτα της φοράδας, η οποία χρεμέτισε 
ξανά, δυνατότερα από πριν. Ήταν τρομοκρατημένη. 
  «Όχι,» είπα, κι ανέβηκα αμέσως στη σέλα. 
  Πού πας, Πριγκίπισσα; γρύλισε λυκίσια η άγνωστη οντότητα της 
Σκιάς, κι έπεσε επάνω μου, ή, μάλλον, επάνω στην ψυχή μου. Έμπη-
ξε τα δόντια της μέσα μου, και την ένιωσα να προσπαθεί να τραφεί. 
  Τότε, ήμουν πολύ πανικόβλητη και άπειρη, για να καταλάβω τι συ-
νέβαινε· όμως, αργότερα, κατανόησα τι ζητούσε από μένα αυτός ο 
λύκος της Σκιάς. Είχε αντιληφθεί από χρόνια το χάρισμά μου και το 
ήθελε για τον εαυτό του: ήθελε να καταβροχθίσει την ψυχή μου, ώ-
στε να ισχυροποιηθεί και ν’ανεβεί στην ιεραρχία των δαιμόνων όπου 
ανήκε. 
  Πάραυτα, έμπηξα τα τακούνια των μποτών μου στα πλευρά της 
φοράδας μου και κάλπασα μέσα στο δάσος.  
  Το κακοποιό πνεύμα εξακολουθούσε να είναι πιασμένο επάνω μου. 
Δεν έλεγε να τα παρατήσει εύκολα, και ήταν δύσκολο για μένα να 
του αντιστέκομαι· είχε φοβερή δύναμη. Ούρλιαξα μέσα στο δάσος. 
Έπρεπε να βρω τον Ήλιο, να ξεφύγω από τα μέρη επιρροής της 
Σκιάς. Όμως αμφέβαλα αν θα προλάβαινα, προτού ο εχθρός μου μου 
καταβροχθίσει την ψυχή. 
  Ευτυχώς, έκανα λάθος. Βγήκα στο φως γρηγορότερα απ’ό,τι περί-
μενα. Ήμουν τυχερή που είχα μπει στο δάσος με το χάραμα, γιατί 
τώρα πλέον ήταν πρωί, πράγμα που σήμαινε πως ο Ήλιος είχε μεγα-
λύτερη δύναμη, καθώς εισέβαλε σε μέρη που το βράδυ ανήκαν απο-
κλειστικά στη Σκιά. 
  Η φοράδα μου σταμάτησε από μόνη της, όταν η παρουσία του λύ-
κου χάθηκε. Κατέβηκα απ’τη σέλα της και στάθηκα στο χορτάρι του 
δάσους. Τα γόνατά μου έτρεμαν, αλλά ήμουν ζωντανή. Ο εχθρός μου 
δεν είχε επιτύχει το σκοπό του, αν και με είχε τραυματίσει άσχημα. 
Αισθανόμουν την πληγή μέσα μου, να χτυπά σα δεύτερη καρδιά. 
  Κάθισα στο έδαφος, με την πλάτη ακουμπισμένη σ’ένα δέντρο. 
Ήθελα να ξεκουραστώ όσο τίποτ’άλλο, ετούτη τη στιγμή. Όλη η 
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Κουαλανάρα έμοιαζε να με καταδιώκει, αλλά είχα καταφέρει να ξε-
φύγω· είχα νικήσει, για την ώρα. 
  Ένας γλυκός ύπνος με πήρε… 
  …και ονειρεύτηκα. 
  Το όνειρο δεν ήταν άσχημο ή εφιαλτικό. Για να πω την αλήθεια, 
ήταν σα να παρακολουθώ την Ιστορία να ξεδιπλώνεται μπροστά στα 
μάτια του, χωρίς, όμως, εγώ να υπάρχω και χωρίς, φυσικά, να μπο-
ρώ να επέμβω με οποιονδήποτε τρόπο. 
  Μια αυτοκρατορία απλωνόταν απ’άκρη σ’άκρη της ηπείρου Βάλ-
γκριθμωρ, από την Ανατολή ως τη Δύση. Ψηλά κάστρα και πύργοι 
άστραφταν στο φως των ήλιων και του φεγγαριού· μεγάλες πόλεις 
μουρμούριζαν, πλημμυρισμένες από ανθρώπους μιας αρχαίας φυ-
λής, ενώ έμποροι, διαφόρων χωρών κι εθνικοτήτων, περνούσαν από 
εδώ· αχανείς, λιθόστρωτες δημοσιές εκτείνονταν ανάμεσα στις πό-
λεις και τα κάστρα, περιπολούμενες από φρουρές πάνοπλων μαχη-
τών και καβαλάρηδων. Ομορφιά και μεγαλείο. 
  Εκτός από ένα σημείο της Αυτοκρατορίας, όπου ένας μικροπόλεμος 
είχε αρχινήσει. Ωστόσο, αυτό δεν έμοιαζε και τόσο σοβαρό πρόβλη-
μα. Έτσι, κανείς δεν έδωσε την απαιτούμενη σημασία, ούτε καν ο 
Αυτοκράτορας. Όλοι συνέχιζαν να ζουν ευδαιμονικά, να εμπορεύο-
νται, να φιλοσοφούν, και να γλεντάνε. 
  Ύστερα, όμως, ο πόλεμος εξαπλώθηκε, και δεν ήταν πλέον μικρός. 
Πήδησε από τη μια χώρα στην άλλη, προκαλώντας αναταραχές, σα 
μανιασμένο θηρίο. Μέχρι που ολάκερη η Αυτοκρατορία βρέθηκε σε 
αναστάτωση, και το αίμα κύλησε άφθονο στις δημοσιές της, στις λε-
ωφόρους των πόλεών της, και στις επάλξεις των κάστρων της, ενώ οι 
πανύψηλοι πύργοι έπεσαν σαν αστροπελέκια στη γη, τραντάζοντάς 
την. 
  Ο Πόλεμος εξακολουθούσε να είναι κραταιός, έχοντας φτάσει ακό-
μα και στην καρδιά της Αυτοκρατορίας, όταν, με το πέρασμα των 
χρόνων, οι θάλασσες φούσκωσαν ανατολικά και δυτικά της ηπείρου 
Βάλγκριθμωρ, και κατέπνιξαν το κάποτε ένδοξο έθνος και τους κα-
τοίκους του, εξολοθρεύοντας τη φυλή τους. 
  Τα νερά αποτραβήχτηκαν πάλι, αφότου χρόνια κύλησαν, αλλά τώ-
ρα πλέον δεν είχε μείνει τίποτα πίσω τους, παρά μονάχα ερείπια σε 
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κάποια σημεία και μια αχανής πεδιάδα, άγονη κατά κύριο λόγο και 
αμμουδερή. 
  Όμως τα ερείπια που είχαν απομείνει δεν ήταν ασήμαντα… 
  Ένα από αυτά βρισκόταν εκεί, κοντά στα βράχια, στην ανατολική 
μεριά της ηπείρου. Οι θάλασσες το είχαν ρημάξει· δεν το είχαν, ό-
μως, καταστρέψει ολοσχερώς. Και σ’αυτόν τον πανάρχαιο, μισοκα-
τεστραμμένο πύργο ενοικούσε, επί του παρόντος, ένας άντρας που 
τριγύριζε μόνος μέσα στις έρημες γαλαρίες και τα δωμάτια, ακούγο-
ντας τον άνεμο του πελάγους και τα κύματα να σκάνε στα βράχια. 
Απόλυτα μόνος. Και θλιμμένος, τόσο θλιμμένος. Γιατί είχε χάσει ό-
λους του τους μαθητές· είχαν ταξιδέψει μακριά, μονάχα εκείνος είχε 
μείνει… 
  …Και τώρα, ο άντρας αυτός –ένας γέροντας, μια παρουσία– με κα-
λούσε. Τον ένιωθα να μου φωνάζει να πορευτώ νότια, πέρα από το 
Βασίλειο Άζμαρκωθ, στη Στέπα, όπου οι μοναδικοί κάτοικοι είναι 
ένας λαός που οι Καρμώζ ονομάζουν Λαό της Στέπας. 
  Ξύπνησα, για να ανακαλύψω ότι ήταν μεσημέρι. 
  Το κάλεσμα της πανάρχαιας παρουσίας δε με είχε εγκαταλείψει. 
Ακόμα ζητούσε να πάω κοντά της. Είχε πράγματα να με διδάξει… 
  Παραξενεύτηκα από τούτο. Τι μπορεί να είχε να με διδάξει; αναρω-
τήθηκα. Κι αμέσως, συμπέρανα πως μονάχα ένα πράγμα υπήρχε για 
να με διδάξει κανείς –ή, τουλάχιστον, ένα πράγμα που ήθελα εγώ, 
απελπισμένα, να μάθω–: πώς να ελέγχω το χάρισμά μου. 
  Σηκώθηκα όρθια, νιώθοντας ξεκούραστη, αν και το ψυχικό τραύμα 
που μου είχε προκαλέσει ο λύκος της Σκιάς ακόμα με πονούσε, σαν 
φλεγόμενο έκζεμα. 
  Η φοράδα μου –που δεν είχε απομακρυνθεί, παρότι, επάνω στην 
κούρασή μου, δεν την είχα δέσει σε κάποιο δέντρο– χλιμίντρισε, α-
νυπόμονα. Μάλλον, ήθελε κι εκείνη να φύγει από τούτο το μέρος, 
τόσο όσο ήθελα κι εγώ. Το Λυκοδάσος με τρόμαζε· και ο τρόμος μου 
δεν οφειλόταν μονάχα στην πνευματική οντότητα που μου είχε επι-
τεθεί πριν από μερικές ώρες. Τούτος ο τόπος είχε κάτι… οικείο για 
μένα (!)· μου θύμιζε τον εαυτό μου, κατά κάποιο τρόπο. Ήταν στοι-
χειωμένος. Αλλά οι δυνάμεις του ήταν πολύ, πολύ πιο μεγάλες από 
τις δικές μου. Εγώ ήμουν έντομο· το δάσος ήταν γίγαντας. Δεν μπο-
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ρούσα να σταθώ άλλο εδώ· βρισκόμασταν σε αντιπαλότητα οι δυο 
μας. Έπρεπε, λοιπόν, να φύγω πάλι… 
  Και πού να πήγαινα τώρα; Σίγουρα, δεν μπορούσα να επιστρέψω 
στο παλάτι. Ο καθρέφτης μού είχε δείξει καθαρά ότι θα πέθαινα. Η 
Βασίλισσα Φέρνταναθ θα με σκότωνε. 
  Η μπάσταρδη σκύλα! συλλογίστηκα εξοργισμένη, σφίγγοντας τη 
γροθιά μου. Καταραμένη νάναι, για πάντα! Έμοιαζε να το έκανε επί-
τηδες. Έμοιαζε να ήθελε να κατηγορήσει εμένα και τον πατέρα μου 
για ένα… για ένα ατύχημα! Πώς ήταν δυνατόν να πιστεύει ότι θα 
δηλητηριάζαμε το γιο της; Τι λόγο είχαμε; Καταραμένη νάναι!  
  Θα επιστρέψω και θα τη θάψω κάτω απ’τον πάγο! ορκίστηκα, πα-
ρότι γνώριζα πως, μάλλον, κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο για μένα. 
  Κι έτσι, επέστρεψα στο βασικό μου ερώτημα: Πού να πήγαινα τώ-
ρα; Πού να κατευθυνόμουν; 
  Νότια. Έπρεπε να πάω νότια! Για να τον ελευθερώσω από την πα-
ράκτια φυλακή του. Να με διδάξει και να τον ελευθερώσω. Έπρεπε! 
Με θερμοπαρακαλούσε, με ικέτευε! 
  Φυσικά, οι παραπάνω σκέψεις δεν ήταν δικές μου: Έρχονταν στο 
νου μου από εκείνη την οντότητα που τριγύριζε μέσα στον κατε-
στραμμένο πύργο μιας άγνωστης αρχαίας αυτοκρατορίας. 
  Τι παραφροσύνη! σκέφτηκα. Ως πότε θα αισθάνομαι τούτα τα κα-
λέσματα; Ελπίζω, τουλάχιστον, αυτό το γέρικο φάντασμα να μου 
μάθει πώς να παρεμποδίζω τις κλήσεις άλλων του είδους του!… 
  Καβάλησα τη φοράδα μου και ταξίδεψα μέσα στο Λυκοδάσος, προ-
σπαθώντας να βγω νότια. 
  Το ταξίδι μου ήταν βασανιστικό, καθώς φωνές και παρουσίες με 
στοίχειωναν σε κάθε χιλιόμετρο που διέσχιζα: φωνές και παρουσίες 
που προσπαθούσα να αγνοήσω, και δεν ήταν καθόλου εύκολο για 
μένα, αφού είμαι έτσι όπως είμαι. 
  Το σούρουπο έφτασα μπροστά από έναν μεγάλο ποταμό, που δεν 
μπορούσε να είναι άλλος από τον Νόρλωμ. Εκεί, έριξα μια ματιά τρι-
γύρω, ψάχνοντας κάποιο τρόπο για να τον διασχίσω, γιατί ήταν πο-
λύ βαθύς, ώστε να περάσει η φοράδα μου· όμως δεν εντόπισα τίπο-
τα, ούτε ανθρώπινο κατασκεύασμα ούτε φυσικό. Επομένως, είχα 
μονάχα μία επιλογή: να ακολουθήσω τον ποταμό, ώσπου να με οδη-
γήσει σε σημείο που να υπάρχει γεφύρι ή πόρος. Έτσι, ξεκίνησα να 
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ταξιδεύω ανατολικά. Δυτικά δεν τολμούσα να πάω, γιατί, καθώς ό-
δευε προς τη Δύση, ο ποταμός Νόρλωμ δεν αργούσε να στρίψει βό-
ρεια, όπου βρισκόταν η Νόλγκεβραθ· κι αν κατέληγα σ’αυτά τα εδά-
φη, οι φονιάδες της Βασίλισσας Φέρνταναθ θα με εντόπιζαν ξανά. 
Όχι, δηλαδή, πως κι απο δώ που κατευθυνόμουν δεν υπήρχε πιθανό-
τητα να με βρουν… ωστόσο, πίστευα ότι τους είχα μπερδέψει αρκε-
τά, μπαίνοντας στο Λυκοδάσος. 
  Αναγκαστικά, σταμάτησα λίγο παρακάτω και ξεκαβαλίκεψα, καθό-
τι είχε πέσει η νύχτα για τα καλά, και το άλογό μου χρειαζόταν ανά-
παυση, όπως κι εγώ η ίδια. Τυλίχτηκα στην κάπα μου και κάθισα κά-
τω από ένα δέντρο. 
  Τα νυχτερινά μου όνειρα ήταν περίεργα, αλλά, όταν ξύπνησα, δε 
θυμόμουν ακριβώς τι είχα δει. Έτσι, τα αγνόησα –ούτως ή άλλως, τα 
παράξενα όνειρα και οράματα δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για μένα– 
και συνέχισα την πορεία μου, ακολουθώντας πάντα τις όχθες του 
ποταμού. 
  Η νύχτα ήρθε γι’ακόμα μία φορά, χωρίς να έχω πολυκαταλάβει την 
πάροδο του χρόνου: χωρίς να την έχω συνειδητοποιήσει. Γιατί νόμι-
ζα ότι ζούσα, διαρκώς, μέσα σ’ένα όνειρο, καθώς διέσχιζα το Λυκο-
δάσος. Τα καλέσματα και οι φωνές ήταν ισχυρά γύρω μου, και από 
τα δέντρα και από τα νερά του Νόρλωμ· έπρεπε να καταβάλω προ-
σπάθεια για να τα αγνοώ: μια προσπάθεια η οποία με εξουθένωνε 
και με άφηνε κατάκοπη. Νομίζω πως είχα, επιτέλους, καταφέρει να 
μάθω –σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον– να ασκώ αυτοκυριαρχία, 
ώστε να απαντώ μονάχα σε ό,τι ψυχικές κλήσεις επιθυμούσα. Ωστό-
σο, πρέπει να παραδεχτώ ότι εκείνη τη δύσκολη ημέρα στο Λυκοδά-
σος με βοήθησε πολύ η παρουσία του κατοίκου του ερειπωμένου, 
νότιου παράκτιου πύργου. Γνωρίζοντας ότι κάποιος με καλούσε αλ-
λού, έβρισκα επιπρόσθετη δύναμη να αγνοώ τα ανεπιθύμητα καλέ-
σματα. 
  Τα νυχτερινά μου όνειρα ήταν ακόμα πιο παράξενα από τα χτεσινά. 
Ένιωθα θυμό να προέρχεται από κάπου που δεν μπορούσα να 
προσδιορίσω. Ποιον είχα εξοργίσει, άραγε; Κανένα πνεύμα του δά-
σους; 
  Αποφασίζοντας, το πρωί, πως καλύτερα θα ήταν ποτέ να μη μάθαι-
να, καβαλίκεψα τη φοράδα μου και ξεκίνησα, ευχόμενη σύντομα να 
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έβγαινα από το Λυκοδάσος, γιατί αλλιώς θα έχανα τα λογικά μου. Ή, 
τουλάχιστον, ό,τι είχε απομείνει πλέον από αυτά… 
  Η Τύχη φαίνεται πως με ευνόησε. Λίγο μετά από το μεσημέρι, έ-
φτασα στις ανατολικές παρυφές του δάσους και άφησα τις αόρατες 
παρουσίες πίσω μου, να ουρλιάζουν και να μου φωνάζουν να επι-
στρέψω, ν’απαιτούν να μάθουν γιατί τις εγκατέλειπα. Ρίγησα και 
έκανα τη φοράδα μου να σταματήσει στο ένα περίπου χιλιόμετρο 
απόσταση από το Λυκοδάσος.  
  Ύψωσα το κεφάλι και κοίταξα το μέρος όπου είχα βρεθεί, νιώθο-
ντας έναν ψυχρό, ευλογημένο άνεμο να φυσά στο μέτωπό μου, για 
να διώξει, προσωρινά, όλες μου τις σκοτούρες. Ατένισα μια γέφυρα 
και κοντά της ένα σχετικά μεγάλο οικοδομικό σύμπλεγμα, καμωμέ-
νο, ως επί το πλείστον, από ξύλο. Το κεντρικό χτίριο είχε τρεις ορό-
φους και τρεις καμινάδες, από τις οποίες έβγαινε λιγοστός καπνός. 
Δίπλα του ήταν ένας στάβλος και μερικά άλλα χαμηλά χτίσματα. 
Μπροστά από την είσοδό του κρεμόταν μια πινακίδα, μα από την 
απόσταση όπου βρισκόμουν δε μπορούσα να διακρίνω τι έγραφε. 
Ωστόσο, υποπτευόμουν ότι είχα φτάσει στο πολυφημισμένο Πανδο-
χείο του Δάσους, όπου οι θρύλοι έλεγαν ότι έρχονταν και στοιχειά 
από το Λυκοδάσος, για να περάσουν την ώρα τους μασκαρεμένα ως 
άνθρωποι. 
  Θαυμάσια, σκέφτηκα, ειρωνικά. Το τέλειο μέρος για μένα. 
  Πλησίασα και κατέβηκα από τη φοράδα μου, για να τη δώσω στο 
σταβλίτη: έναν κοντό άντρα, με μακρύ, μαύρο γένι. Μπήκα στην κε-
ντρική τραπεζαρία του πανδοχείου και κάθισα σ’ένα από τα τραπέ-
ζια, διαπιστώνοντας για πρώτη φορά πόσο πεινασμένη ήμουν. Δια-
σχίζοντας το δάσος, δεν είχα φάει και πολλά, πέρα από μερικά κου-
κουνάρια, τα οποία έκοβα από τα δέντρα. Παράγγειλα περισσότερο 
φαγητό απ’ό,τι τρώω συνήθως και έπεσα επάνω του σαν– σαν λύ-
κος, ίσως· αλλά, τότε, δεν ήθελα να φέρνω στο νου μου άλλους λύ-
κους. Εκείνος που είχε επιχειρήσει να κατασπαράξει την ψυχή μου –
ο αόρατος λύκος, ο λύκος της Σκιάς– μου έφτανε για παραπάνω από 
μία ζωή… 
  Στο Πανδοχείο του Δάσους ήταν που γνώρισα τον δεύτερό μου ε-
ραστή. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

35 

  Ήταν ένας ταξιδιώτης που κατευθυνόταν προς την πόλη-λιμάνι 
Φέρκναμ και, μάλλον, είχε κάποια σχέση με εμπόρους, την οποία 
ποτέ δεν έμαθα· δεν πρόλαβα να μάθω… 
  Στην αρχή, όταν κάθισε στο τραπέζι μου, αισθάνθηκα ενοχλημένη, 
γιατί μου είπε ότι με είδε, από ένα παράθυρο του πανδοχείου, να 
έρχομαι από το Λυκοδάσος και αναρωτιόταν αν ήμουν κάποιο από 
τα στοιχειά που μένουν εκεί, και αν είχα έρθει εδώ σε μορφή αν-
θρώπου για να παραπλανήσω άντρες και να τους μαγέψω. Του απο-
κρίθηκα πως είχε πέσει έξω στις υποθέσεις του και καλύτερα να με 
άφηνε ήσυχη. Εκείνος μου είπε πως αυτό ήταν περίεργο –το γεγονός 
ότι δεν ήμουν στοιχειό!–, γιατί, σίγουρα, φερόμουν παράξενα, τρώ-
γοντας τόσο πεινασμένα όπως έτρωγα. 
  «Προφανώς, δε θα έχεις δει και πολλούς πεινασμένους ανθρώ-
πους,» αντιγύρισα. 
  «Αν είσαι κανονική ταξιδιώτισσα, τότε, τι έκανες στο Λυκοδάσος;» 
απαίτησε ο άγνωστος, που είχε ήδη συστηθεί ως Ξάρνωλ. 
  Έκανα τη βόλτα μου, φυσικά, του απάντησα, καταλαβαίνοντας α-
μέσως πως δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή απάντηση. Ο Ξάρνωλ, 
όπως το περίμενα, ισχυρίστηκε ότι έλεγα ψέματα, για να κρύψω την 
πραγματική μου ταυτότητα –αυτή του στοιχειού του δάσους, δηλα-
δή. Αν ήμουν «στοιχειό του δάσους», τον προειδοποίησα, καλά θα 
έκανε ν’απομακρυνθεί από εμένα, επειδή μπορεί να του συνέβαιναν 
παράξενα πράγματα. 
  Ο ταξιδιώτης μειδίασε πλατιά. «Ή έχεις κάποιο πολύ καλό λόγο για 
να κρύβεσαι, ή είσαι όντως αερικό!» 
  Πρέπει να είχε καταλάβει ότι με κυνηγούσαν, κι αυτό με ενοχλού-
σε. Βέβαια, αποκλείεται να γνώριζε ποια ήμουν, αλλά ίσως να με 
πρόδιδε στους φονιάδες της Βασίλισσας του Ένμερακ, αν τον ρω-
τούσαν μήπως με είχε δει. 
  «Για πού κατευθύνεσαι;» θέλησε να μάθει. 
  «Τι σε νοιάζει;» 
  «Ίσως να πηγαίνουμε προς το ίδιο μέρος.» 
  «Πού πηγαίνεις εσύ;» Μπορεί, τελικά, να μου φαινόταν χρήσιμος, 
σκέφτηκα. 
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  Μου είπε πως πήγαινε στην πόλη-λιμάνι Φέρκναμ: ένα μέρος που 
δε βρισκόταν στο δρόμο μου, ο οποίος με οδηγούσε νότια, προς τη 
Στέπα. 
  «Δε με βολεύει,» του αποκρίθηκα. 
  «Και προς τα πού πηγαίνεις, δηλαδή;» με ρώτησε. «Προς τη Στέ-
πα;» Το είπε αστειευόμενος, μην ξέροντας πόσο δίκιο είχε… Ισχυρί-
στηκε πως, όπου κι αν κατευθυνόμουν, ίσως να είχε οδηγίες να μου 
δώσει, γιατί ήταν πολυταξιδεμένος. 
  Αποφάσισα πως καλό θα ήταν να του πω ψέματα, ώστε, σε περί-
πτωση που συναντήσει ανθρώπους της Βασίλισσας Φέρνταναθ, να 
τους δώσει λάθος πληροφορίες για μένα. (Πολύ καλό σχέδιο! έπρεπε 
να παραδεχτώ, γιατί δεν είχα ποτέ συνηθίσει να σκέφτομαι έτσι, 
αφού ζούσα ήσυχα –ή περίπου ήσυχα– στο παλάτι.) Οπότε, του είπα 
πως πήγαινα στο Σέρναλθωμ· απλά, είχα χάσει το δρόμο μου μέσα 
στο δάσος, γιαυτό είχα βρεθεί εδώ, στην αντίθετη κατεύθυνση. 
  «Και πώς μπλέχτηκες στο δάσος;» με ρώτησε. «Όλοι λένε στους 
ταξιδιώτες να το αποφεύγουν.» 
  «Ένα στοιχείο σε μορφή ανθρώπου με παραπλάνησε…» 
  Ο Ξάρνωλ γέλασε. Σίγουρα, είχε καταλάβει ότι τον παραμύθιαζα, 
αλλά, μάλλον, δεν τον ενοχλούσε. Άρχισε να μου διηγείται τις περι-
πέτειες του σε όλη την Αυτοκρατορία των Καρμώζ. Πράγματι, ήταν 
πολυταξιδεμένος, όπως είχε ισχυριστεί, ή πολύ, πολύ καλός ψεύτης… 
Και για να πω την αλήθεια, ορισμένα τουλάχιστον από όσα μου ι-
στόρησε πρέπει να ήταν ψέματα, γιατί έμοιαζαν υπερβολικά παρα-
μυθένια, για να είναι αληθινά. Ωστόσο, ένα πράγμα θαύμασα στον 
Ξάρνωλ: ότι, παρά το κρασί που πίναμε (το οποίο εκείνος είχε κερά-
σει), ποτέ δε μου αποκάλυψε τι επαγγέλετο. Μπορεί να μου αφηγεί-
το τις περιπέτειές του, μα δεν ανέφερε γιατί πήγαινε εκεί όπου πή-
γαινε ή ποιος τον έστελνε. Απλά, έλεγε «Οι δουλειές μου, λοιπόν, 
εκείνη την περίοδο, με οδήγησαν….» ή «Οι εργοδότες μου, τότε, με 
έστειλαν κάπου όπου ένας λογικός άνθρωπος θα το θεωρούσε αυτο-
κτονία να πάει….» Φυσικά, αναρωτήθηκα ποιοι να ήταν αυτοί οι μυ-
στηριώδεις εργοδότες, αλλά δεν τον ρώτησα, επειδή –δεν το κρύ-
βω– είχα αρχίσει να τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Το περιβάλλον του 
Πανδοχείου του Δάσους ήταν φιλικό και άνετο, και η παρέα του 
Ξάρνωλ ευχάριστη και διασκεδαστική. Πήρε από το μυαλό μου τη 
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Βασίλισσα Φέρνταναθ, τους φονιάδες από το Ένμερακ, το Λυκοδά-
σος, και τις αόρατες παρουσίες που με στοίχειωναν· κι αυτό ήταν 
πολύ σημαντικό για μένα. 
  Η ώρα κύλησε και το βράδυ έφτασε. Είχαμε μείνει μόνοι στην τρα-
πεζαρία του πανδοχείου και μια ησυχία –μια εξωφυσική, στοιχειω-
μένη ησυχία, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς– είχε απλωθεί απέ-
ξω, θαρρείς οι ένοικοι του Λυκοδάσους να είχαν ρίξει ένα αραχνοΰ-
φαντο πέπλο μαγείας επάνω μας. Ο Ξάρνωλ εξακολουθούσε να μου 
διηγείται τις περιπέτειές μου, αν και πλέον νόμιζα πως είχε κάπου 
αρχίσει να γίνεται υπερβολικός στις περιγραφές του. Ωστόσο, μου 
είχε φτιάξει τη διάθεση και, όταν πρότεινε να ανεβούμε στο δωμάτιό 
του, που βρισκόταν στον τρίτο όροφο του πανδοχείου, δεν αρνήθη-
κα. Τώρα δεν ήμουν Πριγκίπισσα-Διάδοχος –για την περίσταση, 
τουλάχιστον· ή ίσως και για πάντα, αν η Βασίλισσα Φέρνταναθ δεν 
αποφάσιζε να με συγχωρήσει για το θάνατο του γιου της– και, επο-
μένως, δεν ήμουν υποχρεωμένη να επιλέγω με προσοχή τους μνη-
στήρες μου, όπως ανέκαθεν πρότειναν οι γονείς μου· τώρα μπορού-
σα να έχω για μνηστήρα όποιον, πραγματικά, επιθυμούσα. Κι επι-
πλέον, ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου πως εκείνο που συνέβη με 
τον Πρίγκιπα Ηάρμωκ δε θα συνέβαινε ποτέ ξανά. Ήταν, εξάλλου, 
ένα ατύχημα, τίποτα περισσότερο… 
  Έτσι, αγνοώντας το κακό προαίσθημα που είχε πάλι αρχίσει να με 
τσιγκλά, έπεσα στο μεγάλο κρεβάτι του ενοικιασμένου δωματίου του 
Ξάρνωλ… και τον σκότωσα. 
  Τότε, αντιλήφθηκα πως, τελικά, ο Πρίγκιπας από το Ένμερακ δεν 
είχε πεθάνει τυχαία. Κι αυτό θα συνέβαινε κάθε φορά που θα κοιμό-
μουν με άντρα. 
  Κλαίγοντας και μη μπορώντας να το πιστέψω, σηκώθηκα στα γό-
νατα επάνω στο κρεβάτι και ταρακούνησα τον Ξάρνωλ. Τον χα-
στούκισα, του φώναξα, τον δάγκωσα· αλλά τίποτα… καμία κίνηση 
δεν είδα. Ήταν νεκρός. 
  Ω θεοί… σκέφτηκα, συντετριμμένη. Γιατί συνέβη ξανά; Γιατί; Για-
τί; 
  Παρότι είχα καταλάβει ότι ήμουν καταραμένη, δεν ήθελα να το πα-
ραδεχτώ. Δεν μπορούσα να κατανοήσω το λόγο για τον οποίο πέθαι-
ναν οι εραστές μου. 
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  Έφυγα από το Πανδοχείο του Δάσους μέσα στη νύχτα, ενώ δάκρυα 
κυλούσαν στα μάγουλά μου κι εγώ ήμουν ανήμπορη να τα σταματή-
σω. Καβάλησα τη φοράδα μου και πέρασα τη γέφυρα, καλπάζοντας 
νότια και καταρώμενη τη μοίρα μου. 
  Εξακολουθούσα να αισθάνομαι το κάλεσμα της οντότητας του πα-
ράκτιου, έρημου πύργου· και τη ρώτησα γιατί μου συνέβαινε αυτό, 
γιατί πέθαιναν οι άντρες με τους οποίους συνευρισκόμουν. Απάντη-
ση δεν πήρα. Ίσως η άγνωστη παρουσία να μην ήξερε, ή ίσως να μην 
ήθελε να μου απαντήσει… 
  Κατά το τέλος της επόμενης ημέρας, έφτασα στα σύνορα της Αυτο-
κρατορίας των Καρμώζ με τις ατελείωτες Στέπες που απλώνονται 
στο Νότο. Όταν είχα περάσει τη γέφυρα του Πανδοχείου του Δά-
σους, είχα φύγει από τους κεντρικούς δρόμους του Άζμαρκωθ, μην 
τυχόν και με εντοπίσουν ξανά οι φονιάδες της Φέρνταναθ ή οι κατά-
σκοποι του πατέρα μου (ήμουν βέβαιη πως θα έστελνε ανθρώπους 
του να με αναζητήσουν)· έτσι, έχοντας διασχίσει κακοτράχαλα μο-
νοπάτια και ερημιές, είχα βρεθεί σε ένα σημείο των συνόρων που 
ήταν αφύλαχτο. Από μεγάλη απόσταση μονάχα μπορούσα ν’ατενίσω 
ένα συνοριακό φρούριο. Επομένως, ήμουν ελεύθερη να φύγω, χωρίς 
να ανησυχώ ότι κανείς θα με εμποδίσει.  
  Όμως, για την ώρα, η φοράδα μου χρειαζόταν ανάπαυση. Το καη-
μένο το άλογο είχε υποφέρει τα πάνδεινα μαζί μου. Κατέβηκα από 
τη ράχη του και κατασκήνωσα, χωρίς ν’ανάψω φωτιά… όχι πως ήξε-
ρα ν’ανάβω φωτιά, βέβαια (αυτό το έμαθα αργότερα στην πολυτά-
ραχή μου ζωή). Κάτι τέτοια, δυστυχώς, δεν τα διδάσκουν στις πρι-
γκίπισσες, πιστεύοντας πως θα έχουν πάντα άλλους να τα κάνουν 
γι’αυτές… 
  Όπως και νάχει, πέρασα τη νύχτα ήσυχα. Και τούτη ήταν η πρώτη 
νύχτα που περνούσα ήσυχα, αφότου είχα φύγει από το παλάτι της 
Νόλγκεβραθ. Όλες οι υπόλοιπες νύχτες μου ήταν στοιχειωμένες. 
  Ονειρεύτηκα πάλι τον έρημο, παράκτιο πύργο, όπου ενοικούσε η 
οντότητα που με καλούσε. Το όνειρό μου δε με τρόμαξε· τουναντίον, 
γαλήνεψε την ψυχή μου, για κάποιο λόγο. Ίσως να πίστευα πως εκεί, 
κοντά στη θάλασσα, βρισκόταν η σωτηρία μου. 
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  Με το ξημέρωμα, καβαλίκεψα τη φοράδα μου και κάλπασα επάνω 
στην σχεδόν ανύπαρκτη βλάστηση της Στέπας, κατευθυνόμενη νότι-
ο-ανατολικά, υπακούγοντας στο κάλεσμα. 
  Το μεσημέρι της πρώτης ημέρας, κατάλαβα το λάθος μου. Δεν είχα 
πάρει φαγητό από το Πανδοχείο του Δάσους, κι εδώ δεν έμοιαζε να 
υπάρχει τίποτα φαγώσιμο. Τα σωθικά μου είχαν αρχίσει να τρώγο-
νται αναμεταξύ τους. Πόσο μακριά να είναι ακόμα ο παράκτιος πύρ-
γος; αναρωτήθηκα. Αλλά, βέβαια, αυτός ο πύργος ήταν έρημος και 
ερειπωμένος· μονάχα ένα πνεύμα –μια οντότητα– κατοικούσε εκεί. 
Λογικά, δε θα είχε φαγητά. Τι θα έτρωγα; 
  Ένας στιγμιαίος πανικός με κατέλαβε, όμως προσπάθησα να χαλι-
ναγωγήσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να σκέφτομαι καθαρά, όχι να θο-
λώνω το νου μου· έτσι δε θα κατάφερνα τίποτα. «Ηρέμησε, Ρικνά-
βαθ,» ψιθύρισα. «Θα βρεις λύση· σίγουρα, θα βρεις λύση…» 
  Το λυκόφως είχε αρχίσει να απλώνεται επάνω στη Στέπα, όταν είδα 
από τα νότια καβαλάρηδες να έρχονται, καλπάζοντας. Με είχαν 
προσέξει και με πλησίαζαν. Ο Λαός της Στέπας. Δε μπορεί να ήταν 
άλλοι· κανείς άλλος δεν κατοικούσε εδώ, παρά μονάχα αυτοί οι βάρ-
βαροι, οι οποίοι ορισμένες φορές έκαναν επιδρομές στο Βασίλειό 
μου, μα ποτέ τίποτα παραπάνω απ’αυτό, και πάντοτε οι καλά οργα-
νωμένοι, σιδερόφρακτοι στρατιώτες μας τους συνέθλιβαν, όπως 
τους άξιζε. Όμως τώρα ήμουν μόνη, μην έχοντας κανέναν να με 
προστατέψει από την οργή τους. Εκτός κι αν κατάφερνα να φτάσω 
στον παράκτιο πύργο και –κάπως– να σωθώ. Πόσο μακριά από εκεί 
ήμουν, άραγε; Τούτο το ερώτημα είχε, ξαφνικά, γίνει πολύ πιο ση-
μαντικό στο μυαλό μου. 
  Έμπηξα τα γόνατά μου στα πλευρά της φοράδας μου και κάλπασα, 
γρήγορα. Ο Λαός της Στέπας βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από 
εμένα· ίσως να κατάφερνα να τους ξεφύγω. Έπρεπε να τους ξεφύγω, 
οπωσδήποτε! Θα με σκότωναν, αφού με είχαν κακοποιήσει· ήμουν 
βέβαιη γι’αυτό. Ευτυχώς που το πεδίο όρασης ήταν τόσο ανοιχτό σε 
τούτο το μέρος και τους είχα ατενίσει από μακριά, αλλιώς δε νομίζω 
πως θα είχα ελπίδα να τους ξεφύγω· τα άλογά τους έμοιαζαν ξεκού-
ραστα, ενώ το δικό μου ήταν ταλαιπωρημένο. 
  Αλλά, ακόμα και όπως είχαν τα πράγματα, πάλι, κατά πάσα πιθα-
νότητα, θα με έφταναν στο τέλος… 
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  Κάτι –ένα ακαθόριστο συναίσθημα από αυτά που πάντοτε ένιωθα– 
με έκανε να κοιτάξω προς τα νότια, ώστε να δω μια συγκέντρωση 
αρκετών σχετικά μεγάλων βράχων. Αμέσως, ήξερα πως μονάχα εκεί 
μπορούσα να βρω σωτηρία από τους διώκτες μου. Ένα σχέδιο δια-
μορφώθηκε στο νου μου. Αν πετύχαινε, δε θα σκοτωνόμουν (από το 
Λαό της Στέπας, τουλάχιστον, γιατί η πείνα ήταν ένα άλλο ζήτημα)· 
αν αποτύχαινα, ήμουν χαμένη. 
  Έστρεψα τη φοράδα μου προς τους ογκόλιθους και κάλπασα, μα-
νιασμένα. Φτάνοντας –και μη γυρίζοντας για να κοιτάξω πού βρί-
σκονταν οι κυνηγοί μου–, έκανα τον κύκλο των βράχων και σταμά-
τησα, για να πηδήσω στο έδαφος, παίρνοντας το σάκο μαζί μου. 
Χτύπησα τη φοράδα μου στα καπούλια και της σφύριξα, έντονα: 
«Τρέχα! Τρέχα!» Το ζώο έφυγε, καλπάζοντας όπως και πριν. 
  Λαχανιασμένη από την αγωνία, στράφηκα στις μεγάλες πέτρες και 
έψαξα για κάποιο άνοιγμα, κάποια σχισμή, ώστε να κρυφτώ. Εντό-
πισα μία κοντά στο έδαφος και χώθηκα μέσα, προσπαθώντας να κα-
λυφθώ όσο το δυνατόν καλύτερα πίσω από την ελάχιστη βλάστηση 
της Στέπας. 
  Περίμενα, να δω τι θα συνέβαινε. 
  Η φοράδα μου είχε ήδη απομακρυνθεί πολύ. Μονάχα μια σκιερή 
μορφή φαινόταν μέσα στο λυκόφως. 
  Αφουγκράστηκα. Οι ιππείς έρχονταν. Αν με είχαν δει να κατεβαίνω 
από το άλογό μου, την είχα πολύ άσχημα, γιατί δε θα δυσκολεύονταν 
να με βρουν, ψάχνοντας. Ωστόσο, πίστευα ότι δεν με είχαν δει, αφού 
είχα αφιππεύσει πίσω από τους μεγάλους βράχους. 
  Σε λίγο, ο Λαός της Στέπας με προσπέρασε και συνέχισε να κατα-
διώκει τη φοράδα μου. 
  Ξεφύσησα, αντιλαμβανόμενη πως, για την ώρα, είχα γλιτώσει από 
τον κίνδυνο.  
  Η νύχτα έπεφτε και αποφάσισα ότι εδώ όπου βρισκόμουν, κάτω 
απ’τους βράχους, ήταν το καλύτερο μέρος για να ξεκουραστώ, προ-
τού ξεκινήσω πάλι αύριο. Ύστερα, όμως, άλλαξα γνώμη. Ίσως να 
ήταν προτιμότερο αν ταξίδευα το βράδυ, που ο Λαός της Στέπας δε 
θα μπορούσε να με δει από απόσταση. Ναι, αυτός ήταν ο σωστός 
τρόπος για να ενεργήσω. Έτσι, θα έφτανα στον παράκτιο πύργο χω-
ρίς να με καταδιώκουν σε κάθε μου βήμα. 
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  Ωστόσο, δε σηκώθηκα αμέσως, για να ξεκινήσω. Περίμενα, μέχρι 
να σιγουρευτώ ότι οι καβαλάρηδες βρίσκονταν πολύ, πολύ μακριά. 
Εν τω μεταξύ, έκοψα μερικά από τα άγρια χόρτα της Στέπας και τα 
μασούλησα, μην έχοντας τίποτ’άλλο για φαγητό. Η γεύση τους δεν 
ήταν ό,τι καλύτερο είχα δοκιμάσει στη ζωή μου, μα, τουλάχιστον, θα 
μου πρόσφεραν λίγη ενέργεια, ώστε να συνεχίσω. 
  Το νυχτερινό ταξίδι με έκανε να αισθάνομαι πιο άνετα. Είχα την 
εντύπωση πως η ίδια η Νύχτα είχε απλώσει ένα κατάμαυρο πέπλο 
επάνω μου, επιθυμώντας να με καλύψει από τα μάτια όλων όσων 
μπορεί να είχαν κακό στο μυαλό τους. Η γαλήνη ήταν απόλυτη γύρω 
μου· μονάχα ένας βόρειο-ανατολικός άνεμος φυσούσε, αποτελώντας 
τον μοναδικό ήχο του περιβάλλοντος, εκτός από το μαλακό βάδισμα 
των μποτών μου. Τίποτ’άλλο δεν ακουγόταν… ακόμα και οι φωνές 
μέσα μου είχαν σωπάσει… εντελώς. Και, ξαφνικά, διαπίστωσα πως 
είχα ν’ακούσω εξωφυσικές φωνές από τότε που βγήκα από το Λυκο-
δάσος. Γιατί; αναρωτήθηκα. Τι άλλαξε; Δεν ήμουν βέβαιη, αλλά, τε-
λικά, έφτασα σε ένα συμπέρασμα: Η επίθεση του λύκου της Σκιάς το 
είχε προκαλέσει αυτό. Με είχε τραυματίσει –είχε τραυματίσει την 
ίδια μου την ψυχή–, και το τραύμα του είχε αφήσει ένα μόνιμο ση-
μάδι: Τα αόρατά μου αφτιά είχαν κουφαθεί. Και ακόμα δεν έχουν 
επανέλθει στην αρχική τους κατάσταση. 
  Για δύο ολόκληρες ημέρες –ή, μάλλον, νύχτες– ταξίδευα, οδοιπο-
ρώντας, προτού φτάσω στον παράκτιο πύργο, στο πανάρχαιο ερεί-
πιο όπου με καλούσε εκείνη η οντότητα, για να με διδάξει, όπως υ-
ποστήριζε, και για να απελευθερωθεί μέσα από τη διδασκαλία –
πράγμα το οποίο, τότε, μου έμοιαζε περίεργο. 
  Ο πύργος ήταν ένα αλλόκοτο κατασκεύασμα που δεν είχα ξαναδεί 
στην εποχή μου. Προφανώς, αποτελούσε οικοδόμημα τεχνοτροπίας 
χαμένης στους αιώνες. Το μεγαλύτερό του μέρος είχε καταρρεύσει, 
αλλά κάτι έμενε ακόμα: ένας… μισός πύργος, λες και κάποιος γίγα-
ντας είχε κατεβάσει ένα θεόρατο τσεκούρι επάνω του και τον είχε 
κόψει κάθετα, σαν ξυλοκόπος. Το ανοιχτό του μέρος έβλεπε προς τη 
θάλασσα, ενώ εγώ ατένιζα έναν τοίχο και μια αφύλαχτη πύλη. 
  Είχε σηκωθεί δυνατός αγέρας εκείνη τη νύχτα, και τα κύματα έ-
σκαγαν επάνω στα βράχια, ενώ τα θαλασσοπούλια έκρωζαν από πά-
νω μου. Ακουσίως, αναρωτήθηκα αν θα ήταν νόστιμα τα θαλασσο-
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πούλια. Ίσως να κατάφερνα να πιάσω κανένα και να το φάω… Ίσως, 
επίσης, να έβρισκα και λίγο νερό εδώ κοντά· η δίψα μου είχε μεγα-
λώσει υπερβολικά, καθώς στη Στέπα δεν έβρισκα τίποτα να πιω. 
  Απομακρύνοντας τις σκέψεις περί φαγητού και ποτού από το νου 
μου, βημάτισα προς τον πύργο, αργά. Δεν ήξερα αν είχα πέσει πάλι 
σε μια πεινασμένη οντότητα που ήθελε να καταβροχθίσει την ψυχή 
μου, έτσι όφειλα να είμαι επιφυλακτική. 
  «Ήρθα!» φώναξα, στεκόμενη μπροστά στην ορθάνοιχτη πύλη. 
«Πού είσαι;» Μέσα μπορούσα να δω μονάχα σκοτάδι και, στο βά-
θος, τη θάλασσα, καθώς το φεγγαρόφωτο την έκανε να γυαλίζει. 
  Επιτέλους, έφτασες, είπε μια γέρικη –τόσο γέρικη δεν είχα ξανα-
κούσει ποτέ στη ζωή μου– αντρική φωνή. Πέρασε στον πύργο, μικρή 
μου. Έχω πράγματα να σε διδάξω. Θα είσαι η πρώτη μου μαθήτρια, 
ύστερα από τόσο καιρό.... 
  Πλησίασα την πύλη του πύργου, μπαίνοντας στο σκοτάδι, για να 
δω εμπρός μου μια ιριδίζουσα μορφή: έναν γέρο, με γκρίζα μαλλιά 
και γένια, καθισμένο σ’ένα βράχο και ντυμένο με μακρύ, μαύρο χι-
τώνα. Χαμογέλασε, αντικρίζοντάς με. 
  Αναστέναξε. Ξέρεις πόσο καιρό βρίσκομαι εδώ; 
  Κούνησα το κεφάλι, αρνητικά. «Όχι, κύριε…» Η φιγούρα του μου 
γεννούσε απεριόριστο σεβασμό. 
  Ο γέροντας γέλασε. Ούτε κι εγώ! Το βλέμμα του στράφηκε στη θά-
λασσα, που φαινόταν από την ανοιχτή μεριά του πύργου. Αλλά είναι 
πολύς καιρός… Κάποτε, μικρή μου, υπήρχε μια αυτοκρατορία εδώ, 
το ξέρεις; Δε γύρισε, για να με κοιτάξει. 
  «Το είδα, στα όνειρά μου.» 
  Και μια φυλή κατοικούσε εδώ, σ’αυτή την αυτοκρατορία, μια αρ-
χαία φυλή, δευτερογενής… Το βλέμμα του τώρα στράφηκε επάνω 
μου. Από ποια φυλή είσαι, Ρικνάβαθ; 
  «Από τους Καρμώζ.» 
  Ο γέροντας χαμογέλασε, σα να θυμήθηκε κάτι. Από τους Καρμώζ… 
Το όνομα δε μου λέει κάτι, αλλά είστε απόγονοί μας. Κάθισε· μη στέ-
κεσαι. 
  Βάδισα, προσεκτικά, μέσα στο φεγγαροφώτιστο εσωτερικό του 
πύργου, και πήρα θέση σ’έναν βράχο, κοντά στο γέρο. Η κοιλιά μου 
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γουργούριζε· σε αντίθεση μ’ετούτο το πνεύμα, εγώ είχα και υλικές 
ανάγκες… 
  «Έχετε τίποτα για φαγητό, μήπως;» ρώτησα. «Κι επίσης, κάτι να 
πιω…» Έγλειψα τα ξεραμένα μου χείλη. 
  Α, ναι· έχω πλέον ξεχάσει πώς ήμουν παλιά… παραδέχτηκε ο γέρο-
ντας. Δυστυχώς, όμως, δεν διαθέτω πολλά να προσφέρω. Κοίταξε, 
γι’ακόμα μια φορά τη θάλασσα και τα ψαροπούλια. Μπορώ, βέβαια, 
να σε μάθω να ψαρεύεις, αν επιθυμείς, καθώς και να αφαλατώνεις 
το νερό και να το κάνεις πόσιμο. 
  «Θα ήθελα πολύ αυτό να είναι το πρώτο μου μάθημα.» 
  Έλα μαζί μου, τότε. Ο γέροντας σηκώθηκε από το βράχο του και 
προχώρησε, για να πάει σε μια σκάλα που κατέβαινε στο σκοτάδι. 
  «Δε θα μπορώ να δω εκεί κάτω,» του είπα. 
  Χμμ. Άλλο ένα πρόβλημα που δεν είχα προβλέψει… παρατήρησε. 
Μπορούσα να κατανοήσω γιατί δε θυμόταν πώς είναι να είσαι άν-
θρωπος, αφού είχε μείνει τόσα χρόνια σ’αυτή την άυλη κατάσταση. 
Υποθέτω, όμως, πως ξέρεις ν’ανάβεις φωτιά… 
  «Δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω.» Έβγαλα το σάκο μου από τον 
ώμο και τράβηξα από μέσα ένα φόρεμα, το οποίο τύλιξα γύρω από 
ένα απ’τα ξιφίδιά μου.  
  Χρησιμοποίησε έναν από τους πυρόλιθους εκεί. Ο γέροντας έδειξε 
σε μια γωνία του μισογκρεμισμένου πύργου. 
  Πλησίασα και πήρα μία από τις πέτρες. Τη χτύπησα επάνω στο άλ-
λο μου ξιφίδιο και προσπάθησα να βάλω φωτιά στα ρούχα. Το πνεύ-
μα με παρατηρούσε, μα δε μιλούσε, σα να μελετούσε τις ικανότητές 
μου. Ύστερα από αρκετή ώρα, κατάφερα ν’ανάψω το φόρεμα. 
  «Πάμε κάτω, γρήγορα!» είπα, κι άρχισα να κατεβαίνω τις πέτρινες 
σκάλες πριν από το πνεύμα. Σε κάποιο σημείο γλίστρησα και παρα-
λίγο να σωριαστώ, μα κρατήθηκα και δεν έπεσα. 
  Το υπόγειο ήταν ψυχρό και υγρό, όπως το περίμενα. Διάφορα μάλ-
λον χαλασμένα μηχανικά κατασκευάσματα το γέμιζαν, καθώς και 
έπιπλα κατεστραμμένα, αδύνατον να καταλάβεις την αρχική τους 
μορφή. 
  «Τι θα χρειαστώ;» ρώτησα, με ανυπομονησία στη φωνή μου. Δεν 
είχα πολύ χρόνο μέχρι να σβήσει το φόρεμά μου. 
  Υπάρχει νήμα επάνω στο γραφείο. 
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  «Ποιο γραφείο;» 
  Το γραφείο. 
  Δεν μπορούσα να δω κανένα γραφείο! Το μέρος ήταν γεμάτο με 
χαλάσματα και τίποτα περισσότερο. Γιατί με είχε φέρει εδώ η οντό-
τητα; «Δεν καταλαβαίνω.» Κοίταξα το πρόσωπο του γέρου και είδα 
οργή στην όψη του. 
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΚΟΡΟΪΔΕΨΕΙΣ; βρυχήθηκε, και η φωνή 
του αντήχησε μέσα στο νου μου, κάνοντάς με να παραπατήσω και το 
είναι μου να τρανταχτεί. 
  Δεν ξέρει τι βλέπει, συλλογίστηκα, ακουμπώντας την πλάτη μου 
σ’έναν απ’τους υγρούς τοίχους του υπογείου. Είναι τρελός. Αντικρί-
ζει το παρελθόν. Προσπάθησα να του εξηγήσω πως όσα αντίκριζε 
εκείνος δεν τα αντίκριζα κι εγώ, πως δεν αντιλαμβανόταν σωστά την 
πραγματικότητα, πως είχε μείνει στους παλιούς καιρούς. 
  Πώς τολμάς; γρύλισε ο γέροντας. Αποκαλείς εμένα, τον Επαΐοντα 
Αρκάντμιχ, ΤΡΕΛΟ; 
  «Δεν εννοούσα αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, για 
μένα, δεν υπάρχει γραφείο εδώ μέσα. Για μένα, όλο το υπόγειο πε-
ριέχει μονάχα χαλάσματα, τίποτα περισσότερο!» Το φως είχε αρχί-
σει να σβήνει· το φόρεμα που τυλιγόταν στο ξιφίδιο είχε σχεδόν 
καεί. Ανέβηκα, γρήγορα, τη σκάλα, για να βγω στο φεγγαρόφωτο. 
Φοβόμουν να μείνω εκεί κάτω, μαζί μ’αυτή την παράξενη, αρχαία 
οντότητα. 
  Τίναξα το όπλο μου, κάνοντας το φόρεμα να πέσει στο έδαφος. Το 
πάτησα, για να σβήσω τελείως τις φλόγες. 
  Είσαι αλλόκοτο πλάσμα. Δε σε κατανοώ… 
  Στράφηκα, ξαφνιασμένη, για να δω το γέροντα –τον Επαΐοντα Αρ-
κάντμιχ, όπως είχε αποκαλέσει τον εαυτό του– πίσω μου. 
  «Δεν ήθελα να σας προσβάλω,» είπα. «Αλλά είναι αλήθεια… Δε 
γνωρίζω ποιος φταίει –ίσως να φταίω κι εγώ» –το ήξερα ότι δεν έ-
φταιγα εγώ, μα κάπως έπρεπε να τον ηρεμήσω–, «αλλά δε βλέπω το 
υπόγειο όπως εσείς. Για μένα, δεν υπάρχει γραφείο· και δεν υπάρχει 
νήμα επάνω στο γραφείο.» 
  Ο Επαΐων Αρκάντμιχ με ατένισα συλλογισμένα. Δεν έχεις λόγο να 
μου λες ψέματα, νομίζω… είπε, σκεπτικός. 
  Κατένευσα. «Τι λόγο να έχω;» 
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  Επομένως, πρέπει να λες αλήθεια. Μια βαθιά λύπη αντανακλάστη-
κε στο βλέμμα του. Ναι, αλήθεια… Βλέπεις την αλήθεια καλύτερα 
από μένα, μικρή μου. Εγώ βλέπω… τα μισά αληθινά και τα μισά 
ψεύτικα. Δεν μπορώ να διακρίνω. Θα έπρεπε ήδη –εδώ και αιώνες– 
να ήμουν νεκρός. Αλλά τα μαθήματά μου δεν έχουν ολοκληρωθεί… 
Δίδασκα τους μαθητές μου εδώ, στον πύργο, όταν εκείνο το πρώτο 
πελώριο κύμα σηκώθηκε και τα κατέστρεψε όλα… 
  Αναστέναξα. Η ιστορία του με συγκινούσε, έπρεπε να παραδεχτώ. 
Αλλά πεινούσα, πράγμα το οποίο δε με άφηνε να ησυχάσω. «Θα ε-
πιστρέψω,» του είπα, και βάδισα προς τα βράχια της ακτής. 
  Πού πηγαίνεις; 
  «Πρέπει να πιάσω κάτι να φάω.» Έβγαλα την κάπα, το φόρεμα, 
και τις μπότες μου και μπήκα στα ρηχά. Προσπάθησα, επί ώρα πολύ, 
να πιάσω κάποιο ψάρι, μα δεν τα κατάφερα, και σταμάτησα κουρα-
σμένη, για να καθίσω σ’έναν μικρό βράχο. Έγλειψα τα ξεραμένα μου 
χείλη και σκέφτηκα: Θα πεθάνω εδώ. Αν όχι από την πείνα, τότε από 
τη δίψα. Ήμουν ανόητη που δεν είχα πάρει μαζί μου προμήθειες από 
το παλάτι, ούτε καν ένα φλασκί νερό. Και η ανοησία μου ήταν ακόμα 
μεγαλύτερη, που δε σκέφτηκα να εφοδιαστώ στο Πανδοχείο του 
Δάσους. 
  «Υπάρχει νερό εδώ κοντά;» ρώτησα το γέρο που στεκόταν δίπλα 
μου, μοιάζοντας γαλήνιος, παρότι εγώ υπέφερα. «Γλυκό νερό;» 
  Η Αυτοκρατορία έχει τώρα γίνει ένας απέραντος άνυδρος τόπος… 
  «Ναι, η Στέπα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο μέρος με νερό; Κάποια 
λίμνη; Κάποιο ρέμα;» 
  Εκεί όπου βλέπεις βλάστηση, πάντοτε υπάρχει έστω και λίγο νερό. 
  Σωστά! Τα λόγια του μου έδωσαν δύναμη. Σηκώθηκα και έτρεξα 
στον πύργο· τον προσπέρασα και πλησίασα την θαμνώδη, χαμηλή 
βλάστηση. Μαζί μου πήρα μονάχα τα δύο μου ξιφίδια και, χρησιμο-
ποιώντας αυτά και τα χέρια μου, άρχισα να σκάβω. 
  Ύστερα από αρκετή ώρα και ενώ είχα ιδρώσει από την κορυφή ως 
τα νύχια –αποτέλεσμα του πανικού μου και της σωματικής μου κό-
πωσης, συγχρόνως–, βρήκα νερό. Το μάζεψα στις χούφτες μου και 
ήπια. 
  Ποτέ ξανά δεν είχα παρατηρήσει τι εύγευστο που είναι το νερό, 
ακόμα και με λίγο χώμα μέσα! 
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  Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, άκουσα τη φωνή του Επαΐοντα Αρκάντμιχ. 
Μην πίνεις τόσο γρήγορα· θα βγάλεις ό,τι έχεις πιει. 
  Σήκωσα το κεφάλι, για να τον κοιτάξω με περιέργεια. Το βλέμμα 
του ήταν αυστηρό, και υπέθεσα ότι κάτι θα ήξερε, για να μου το λέει. 
Έτσι, ήπια με αργότερους ρυθμούς. Το νερό που είχα εντοπίσει δεν 
ήταν πολύ, μα ήταν αρκετό, για την ώρα. 
  Όταν είχα ξεδιψάσει σχετικά, ορθώθηκα και πήγα να φορέσω τα 
ρούχα μου, τα οποία είχα αφήσει στους βράχους. 
  «Δεν μπορώ να μείνω εδώ, κύριε,» είπα στον Επαΐοντα. «Πρέπει να 
φύγω.» 
  Εκείνος με αγριοκοίταξε. Δε σ’ενδιαφέρουν τα όσα έχω να σε διδά-
ξω; Ήταν ξανά θυμωμένος. 
  «Με ενδιαφέρουν,» (δεν ήξερα, βέβαια, τι ακριβώς ήθελε να με δι-
δάξει, αλλά δε βλάπτει ποτέ να είμαστε ευγενικοί) «μα, αν μείνω 
εδώ, θα πεθάνω. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε για να φάω ούτε για να 
πιω.» 
  Βρήκες νερό. 
  «Ελάχιστο,» τόνισα. Πρέπει, πραγματικά, να είχε ξεχάσει τι σημαί-
νει άνθρωπος, αν νόμιζε πως αυτό το νερό ήταν αρκετό, ώστε να ζή-
σει κανείς για πάντα! «Και δε νομίζω ότι θα καταφέρω ποτέ να ψα-
ρέψω. Λυπάμαι, αλλά θα φύγω.» 
  Και πού να πήγαινα; Να επέστρεφα στο Βασίλειό μου; Αυτό δε γι-
νόταν. Οπότε, τι μου έμενε; Μονάχα ο Νότος. Οι ατελείωτες Στέπες. 
Οι ατελείωτες και, κατά κύριο λόγο, άνυδρες Στέπες, όπου κατοι-
κούσαν οι βάρβαροι. Ρίγησα. Τελικά, φαίνεται πως, αν δεν πέθαινα 
στον πύργο, θα πέθαινα κάπου νότια απο δώ, είτε από έλλειψη νε-
ρού, είτε από έλλειψη τροφής, είτε από τα χτυπήματα των αγριαν-
θρώπων. Ωστόσο, έπρεπε να προσπαθήσω… 
  «Επαΐων Αρκάντμιχ,» είπα, «θα μου επιτρέψετε να κοιμηθώ σήμε-
ρα στον πύργο σας; Και, μόλις έρθει το επόμενο βράδυ, θα αναχω-
ρήσω.» 
  Το πνεύμα δεν αποκρίθηκε. Απλά, με ατένισε επικριτικά. Αλλά δεν 
μπορούσε να με βλάψει με κανέναν τρόπο, ούτε να με διώξει. Οπότε, 
πήρα το σάκο μου στον ώμο και πήγα στον πύργο του, αφήνοντάς το 
στα βράχια της ακτής. 
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  Έψαξα μέσα στα ερειπωμένα δωμάτια, για ένα μέρος όπου θα 
μπορούσα να κουρνιάσω και να κοιμηθώ. Καθώς ερευνούσα το ανε-
μοδαρμένο οικοδόμημα, αισθάνθηκα μια έλξη· όχι κάλεσμα, απλά 
μια έλξη. Την ακολούθησα και έφτασα μπροστά σε μερικά πέτρινα 
σκαλοπάτια. Τα ανέβηκα με προσοχή, χρησιμοποιώντας πόδια και 
χέρια, ώστε να μη γλιστρήσω και γκρεμοτσακιστώ. 
  Βρέθηκα σ’ένα πέτρινο δωμάτιο, φωτισμένο από το φεγγαρόφωτο 
το οποίο εισέβαλε από το ανοιχτό παράθυρο. Στο πάτωμα παρατή-
ρησα κάτι που αμέσως μου κίνησε την περιέργεια: Σε μια γωνία, έ-
νας κύκλος ήταν λαξεμένος και μέσα του βρίσκονταν κάτι λευκά 
κομμάτια, τα οποία, όταν γονάτισα δίπλα τους, διαπίστωσα πως ή-
ταν οστά με άγνωστα σύμβολα χαραγμένα επάνω. Αισθανόμουν ότι 
υπήρχε κάποια δύναμη σ’αυτά τα οστά· έτσι, τα συνέλεξα και τα έ-
βαλα στο σάκο μου. 
  Ύστερα, κάθισα στο δάπεδο και ακούμπησα σ’έναν τοίχο του δω-
ματίου. Κοιμήθηκα, τυλιγμένη στην κάπα μου. 
  Το πνεύμα του Επαΐοντα Αρκάντμιχ δε με ξαναενόχλησε. 
 
 
  

4. Το Νέο μου Όνομα 
 

ην επόμενη νύχτα, βγήκα από τον κατεστραμμένο πύργο, ενώ 
η πείνα και η δίψα με θέριζαν. Έσκαψα πάλι στο χώμα, μέχρι 
που βρήκα λίγο νερό και ήπια. Ωστόσο, ήξερα πως με αυτή την 
ποσότητα δε θα μπορούσα να ζήσω για πολύ ακόμα. Επιπλέον, 

το στομάχι μου είχε δεθεί κόμπους· έπρεπε να βρω κάτι για να φάω. 
Έτσι, έβγαλα πάλι την κάπα, το φόρεμα, και τις μπότες μου και πήγα 
στα ρηχά της ακρογιαλιάς, προσπαθώντας να πιάσω κάποιο ψάρι. 
  Αρκετή ώρα πάλευα να τα καταφέρω, όταν άκουσα καλπασμό αλό-
γων και στράφηκα, για να δω από απόσταση ιππείς να έρχονται. Δε 
γνώριζα αν ήταν οι ίδιοι που με είχαν κυνηγήσει και την προηγούμε-
νη φορά, όμως τρόμος με γέμισε, ενώ μπορούσα να αισθανθώ τα μά-
τια τους καρφωμένα επάνω μου. Με είχαν δει, διαπίστωσα· με είχαν 
δει να προσπαθώ να πιάσω ψάρια μέσα στη νύχτα. Το φως του φεγ-
γαριού με είχε προδώσει. 

Τ
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  Αμέσως, βγήκα απ’το νερό και έριξα το φόρεμα επάνω μου, ενώ 
τράβηξα τα δύο ξιφίδια από τον δερμάτινό μου σάκο. Την ίδια στιγ-
μή, συλλογιόμουν: Μα τι κάνω; Πρέπει να κρυφτώ! Σίγουρα, δεν 
μπορούσα να τους αντιμετωπίσω σε μάχη: Ήταν έξι, απ’ό,τι φαινό-
ταν, κι εγώ ήμουν μία, πεζή και ανεκπαίδευτη στον πόλεμο. Όμως το 
πρόβλημα ήταν πως δεν υπήρχε καμια κρυψώνα εδώ γύρω… 
  Απεγνωσμένη, σκαρφάλωσα στον ψηλότερο βράχο που έβλεπα. 
Τουλάχιστον, εδώ δε μετρούσε το γεγονός ότι καβαλούσαν άλογα. 
Ωστόσο, αν είχαν τόξα μαζί τους, θα αποτελούσα πολύ εύκολο στό-
χο. Ρίγησα, καθώς αυτή η σκέψη πέρασε απ’το νου μου. Στράφηκα, 
να κοιτάξω τη θάλασσα πίσω μου. Ίσως να ήταν καλύτερα αν πη-
δούσα εκεί, στο τέλος… 
  Ο Λαός της Στέπας δεν άργησε να έρθει. Σταμάτησαν τ’άλογά τους 
κάτω απ’το βράχο μου και με ατένισαν, με τα ψυχρά μάτια του κυ-
νηγού που αντικρίζει τη λεία. Στα χέρια τους κουβαλούσαν όπλα που 
γυάλιζαν στο φεγγαρόφωτο: γιαταγάνια καμωμένα από μπρούτζο. 
Όμως δε φαινόταν να φέρουν τόξα, παρατήρησα, ανακουφισμένη. 
  Έμεινα σιωπηλή κι ακίνητη, σφίγγοντας τα ξιφίδια στις γροθιές 
μου. 
  Ένας απ’αυτούς μίλησε πρώτος, σε μια γλώσσα που τότε δεν κατα-
νοούσα. Τη γλώσσα των ανθρώπων της Στέπας. Δεν είπε πολλά, αλ-
λά, αν έκρινα από το βλέμμα του, περίμενε μια άμεση απάντηση από 
μένα. 
  «Φύγετε!» τους πρόσταξα στη Γλώσσα των Καρμώζ. «Φύγετε!» 
  Μουρμούρισαν αναμεταξύ τους. 
  Ο άντρας που είχε μιλήσει και πριν μου φώναξε: «Κατέβα!» Πρέ-
πει, τελικά, να ήξερε κάτι λίγα από τη γλώσσα μου. 
  Φυσικά, δεν κατέβηκα. «Φύγετε!» επανέλαβα, πιο έντονα από πριν. 
  Ο άντρας αφίππευσε και θηκάρωσε το γιαταγάνι του. Άρχισε να 
σκαρφαλώνει το βράχο, για να με φτάσει. 
  «Φύγε!» του φώναξα ξανά, υψώνοντας το ένα μου ξιφίδιο. «Θα σε 
σκοτώσω!»  
  Εκείνος με αγνόησε, είτε γιατί δεν κατάλαβε τι του είπα, είτε γιατί 
απλά θεώρησε την απειλή μου αμελητέα. Φοβόμουν πως ίσχυε το 
δεύτερο, κι αισθάνθηκα τα χέρια μου να τρέμουν, καθώς ήταν σφιγ-
μένα επάνω στις λαβές των στολισμένων όπλων μου. Προσπάθησα 
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να ελέγξω τον εαυτό μου, να κάνω το τρέμουλο να πάψει. Αν κατά-
φερνα να τον σωριάσω, μ’ένα εύστοχο χτύπημα, τότε ίσως οι υπό-
λοιποι να δείλιαζαν ν’ανεβούν. Γονάτισα και τον περίμενα. 
  Τα γαλαζοπράσινα μάτια του γυάλιζαν, καθώς με κοιτούσαν, σα να 
ήθελαν να μου πουν ότι ο βάρβαρος διασκέδαζε μ’ετούτη την κατά-
σταση, ότι δε με φοβόταν καθόλου, παρότι ήταν φανερό πως θα τον 
σπάθιζα. 
  Θα του έδειχνα ότι έπρεπε να με φοβάται! 
  Όταν βρισκόταν κοντά μου, επιχείρησα να τον χτυπήσω στα μάτια, 
με το ένα ξιφίδιο. Εκείνος άπλωσε, πάραυτα, το χέρι του και μου 
άρπαξε τον καρπό. Τον έσφιξε με τόση δύναμη που ούρλιαξα, αφή-
νοντας το όπλο μου να πέσει απ’το βράχο. Νόμιζα ότι μου είχε τσα-
κίσει τα κόκαλα. 
  Ύστερα, τα πάντα μπερδεύτηκαν στο νου μου. Προτού το καταλά-
βω, ο βάρβαρος βρέθηκε επάνω, ενώ εγώ ήμουν κουλουριασμένη, 
κλαίγοντας από τον πόνο στο χέρι μου. Ο κάτοικος της Στέπας άρ-
παξε και το άλλο μου ξιφίδιο –το οποίο είχα, επίσης, αφήσει απ’τη 
χούφτα μου– και το έριξε στους συντρόφους του από κάτω. Γονάτι-
σε στο ένα γόνατο πλάι μου και μ’ατένισε υπομειδιώντας. «Καρ-
μώζ…» είπε, σαν τώρα να πρόσεξε τη φυλή μου. Με άρπαξε και με 
σήκωσε στον ώμο. Κατέβηκε σταθερά από το βράχο και μίλησε στη 
γλώσσα του, ενώ εγώ κοιτούσα τον πισινό του. Άλλες φωνές τού α-
πάντησαν, και γέλια αντήχησαν μέσα στη νύχτα. 
  Ο βάρβαρος μ’ανέβασε στο άλογό του και ανέβηκε κι ο ίδιος πίσω 
μου. Τώρα πλέον, ο πόνος στο χέρι μου είχε κάπως περάσει, και κα-
ταλάβαινα ότι δεν ήταν σπασμένο, όμως δεν τολμούσα να προσπα-
θήσω να του ξεφύγω, γιατί ήξερα ότι δε θα τα κατάφερνα. Είδα τους 
συντρόφους του να συλλέγουν τα πράγματά μου από τα βράχια και 
να τα βάζουν στο σάκο μιας σέλας. Έπειτα, ξεκινήσαμε όλοι μαζί να 
καλπάζουμε μέσα στις Στέπες. 
  Αισθανόμουν πιο φοβισμένη από τότε που είχα φύγει απ’το παλάτι 
του πατέρα μου, για να γλιτώσω από τους φονιάδες της Βασίλισσας 
Φέρνταναθ. Ωστόσο, αφού βρισκόμουν σε τούτη την άθλια κατά-
σταση, ας την εκμεταλλευόμουν, τουλάχιστον. 
  «Νερό…;» είπα στον βάρβαρο που με κρατούσε κοντά του. 
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  Τα γαλαζοπράσινα μάτια του στράφηκαν ν’ατενίσουν το πρόσωπό 
μου, κι ένιωσα τη γλώσσα μου να δένεται κόμπους. «Νερό…;» κα-
τάφερα να αρθρώσω ξανά. 
  Ο βάρβαρος πήρε ένα φλασκί από τη σέλα του και μου το έδωσε. 
Το ξετάπωσα και άρχισα να πίνω, αχόρταγα. Ύστερα, θυμήθηκα τη 
συμβουλή του Επαΐοντα Αρκάντμιχ και συγκράτησα τον εαυτό μου. 
  «Φαγητό;» ρώτησα. 
  Ο βάρβαρος με κοίταξε συνοφρυωμένος. 
  «Φαγητό;» επανέλαβα. 
  Φάνηκε προβληματισμένος. Δε με καταλάβαινε.  
  Προσπάθησα να συνεννοηθώ μαζί του με νοήματα, λέγοντας πάλι 
τη λέξη φαγητό. 
  Εκείνος μειδίασε, είπε κάτι στη γλώσσα του, και έστρεψε το βλέμμα 
προς τα δυτικά, όπου κατευθυνόμασταν, χωρίς να μου δώσει τίποτα. 
Πάλι δε με είχε καταλάβει; αναρωτήθηκα. Ύστερα, έστρεψα κι εγώ 
το βλέμμα μου προς τα δυτικά, και είδα ένα χωριό μέσα στη νύχτα. 
Ποτέ ξανά δεν είχα δει χωριό των βαρβάρων της Στέπας, αλλά, 
απ’ό,τι φαινόταν, τώρα θα γνώριζα ένα πολύ καλά. 
  Μόλις φτάσαμε, όλοι οι κάτοικοι (ή σχεδόν όλοι –πάντως, ήταν σί-
γουρα πολλοί!) συγκεντρώθηκαν γύρω μας, για να δουν τι λάφυρα 
έφερναν οι πολεμιστές τους. Και, φυσικά, το σημαντικότερο λάφυρο 
έμοιαζε να ήμουν εγώ… 
  Ωστόσο, υπήρχε και κάτι άλλο που τους εντυπωσίασε. 
  Ο ιππέας που είχε αρπάξει τα πράγματά μου άδειασε το σάκο στο 
έδαφος, και τα οστά που είχα βρει στον εγκαταλειμμένο πύργο κύ-
λησαν στην άμμο της Στέπας, εκεί όπου όλοι μπορούσαν να τα δουν. 
Και μια γυναικεία φωνή ακούστηκε. Οι υπόλοιποι παραμέρισαν, για 
να παρουσιαστεί μια καμπουριασμένη γριά, τυλιγμένη σε ρούχα που 
εγώ, τότε, μπορούσα ν’αποκαλέσω μονάχα κουρέλια. Τα μάτια της 
καρφώθηκαν στα κόκαλα που βρίσκονταν στο έδαφος. Ύψωσε το 
κεφάλι και έκανε μια κοφτή ερώτηση στον βάρβαρο απαγωγέα μου, 
που με κρατούσε από τη μέση, έχοντας αφιππεύσει. Εκείνος της α-
πάντησε, επίσης κοφτά, στρέφοντας το βλέμμα του σε μένα. 
  Η γριά με πλησίασε, κάνοντας ένα σύγκρυο να μουδιάσει τα μέλη 
μου. Τα μάτια της ερεύνησαν τα δικά μου, κι ένιωσα την αναπνοή 
μου να κόβεται. Ακούσια, κόλλησα επάνω στον βάρβαρο πλάι μου. 
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  Η γριά με ρώτησε κάτι που δεν κατάλαβα. 
  Ο απαγωγέας μου της μίλησε, λέγοντας αρκετά πράγματα τα οποί-
α, επίσης, δεν κατάλαβα. 
  «Χμμμ…» έκανε η γριά, σκεπτική, ενώ μια… αφύσικη, θα τολμούσα 
να πω, σιγαλιά είχε απλωθεί τριγύρω. Ποια ήταν ετούτη η γυναίκα, 
που ο Λαός της Στέπας τη σεβόταν τόσο πολύ;  
  «Καρμώζ είσαι;» με ρώτησε, μιλώντας τη γλώσσα μου αρκετά καλά 
(!). 
  Ένευσα. «Ναι.» 
  «Φαίνεται,» μου είπε. «Είσαι μάντισσα, ε;» 
  Ξεροκατάπια. Ήμουν;… Μάλλον, όχι. Της το είπα. 
  Η γριά γέλασε ξερά. «Ψεύτρα!» με κατηγόρησε, χαστουκίζοντας 
ελαφριά το μάγουλό μου. «Έχεις Οστά της Μοίρας!» Έδειξε, με το 
δεξί χέρι, τα κόκαλα που βρίσκονταν στο έδαφος. 
  «Τα βρήκα στον ερειπωμένο πύργο,» αποκρίθηκα. 
  «Στον πύργο κοντά στη θάλασσα;» Η γριά έμοιαζε ξαφνιασμένη. 
  Ένευσα, αργά. 
  Τα μάτια της στένεψαν. «Κάποιος κατοικεί εκεί…» άρθρωσε. 
  «Μια οντότητα,» είπα. «Ο Επαΐων Αρκάντμιχ.» 
  Τώρα, τα μάτια της γριάς γούρλωσαν. «Πώς ξέρεις τ’όνομά του;» 
απαίτησε. 
  «Μου το είπε…» 
  «Του μίλησες…;» 
  «Ναι.» 
  «Θα έρθεις μαζί μου,» δήλωσε η γριά. Και στράφηκε, για να μιλή-
σει στους υπόλοιπους. Οπότε και τσακώθηκε, για πολύ ώρα, με τον 
βάρβαρο που με είχε αρπάξει. Φυσικά, δεν καταλάβαινα τι έλεγαν, 
όμως μπορούσα να αντιληφθώ κάποια πράγματα από τον τόνο της 
φωνής τους. Τελικά, έφτασαν σε συμφωνία και η φιλονικία έπαψε. 
Η γριά μάζεψε τα Οστά της Μοίρας –όπως τα είχε αποκαλέσει– από 
κάτω και βάδισε προς μια από τις δερμάτινες σκηνές του χωριού, 
κάνοντάς μου νόημα να την ακολουθήσω. Εγώ κοίταξα τον απαγω-
γέα μου, ο οποίος μου κούνησε το κεφάλι καταφατικά και με έσπρω-
ξε, ήπια, προς την κατεύθυνση της γερόντισσας. 
  Έτσι, λοιπόν, γνώρισα την Γκουλμάργκα, τη Μάντισσα της φυλής 
των Δανμάρων, οι οποίοι ήταν αρκετά γνωστοί ιππείς-λεηλάτες της 
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Στέπας και οι υπόλοιπες φυλές τούς φοβόνταν και τους πλήρωναν 
κάτι σαν «φόρο υποτέλειας», για να μην τους σκοτώνουν. Αυτός ο 
φόρος, φυσικά, δεν ήταν σε χρήματα, όπως σ’εμάς τους πολιτισμέ-
νους, αλλά σε δέρματα, ζώα, όπλα, και δούλους. 
  Η Γκουλμάργκα μού εξήγησε πως ο βάρβαρος που με είχε αρπάξει 
ήταν ο αρχηγός της φυλής των Δανμάρων, και τον έλεγαν Ζά-
γκμορντ. Ήταν τρανός μαχητής, δεινός ιππέας, σκληρός αλλά ευ-
φυής αρχηγός, και –σύμφωνα με τα λεγόμενα των γυναικών– απα-
ρομοίαστος εραστής· αν και η Μάντισσα μού είπε πως η ίδια είχε 
χάσει πλέον το ενδιαφέρον της στους άντρες, έτσι δεν μπορούσε να 
μου το επιβεβαιώσει αυτό το τελευταίο. Ο Ζάγκμορντ είχε για γυναί-
κα του την Ριγκία, καθώς και τρεις παλλακίδες, που ήταν, ασφαλώς, 
δούλες. Προφανώς, ήθελε εμένα για τέταρτή του παλλακίδα. 
  Όταν η Γκουλμάργκα μού το αποκάλυψε αυτό, αμέσως της εξήγη-
σα ότι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί τότε ο Φύλαρχος θα πέθαινε. 
Όλοι οι άντρες με τους οποίους είχα συνευρεθεί είχαν πεθάνει. Η 
Μάντισσα με ατένισε πολύ ώρα, δίχως να μιλήσει, σα να προσπα-
θούσε να καταλάβει αν έλεγα αλήθεια ή ψέματα, ή σα να συλλογιό-
ταν πώς θα κατάφερνε να πείσει τον Ζάγκμορντ γι’αυτό. Ύστερα, με 
ρώτησε άλλα πράγματα για τον εαυτό μου· έτσι, στο τέλος, της διη-
γήθηκα όλη μου την ιστορία μέχρι στιγμής. Όταν τελείωσα, με άφη-
σε να κοιμηθώ επάνω σε μερικά δέρματα, τα οποία ήταν πολύ ζεστά 
για τα γούστα μου. Εξάλλου, είχα πλέον έρθει αρκετά νότια, και οι 
Καρμώζ δεν αισθανόταν βολικά στο Νότο. 
  Τον μήνα που ακολούθησε, η Γκουλμάργκα με έμαθε πώς να διαβά-
ζω τα Οστά της Μοίρας, πράγμα που γνώριζε πολύ καλά, καθότι είχε 
κι εκείνη τα δικά της, τα οποία ήταν φτιαγμένα από αλογοκόκαλο. 
Τα δικά μου έμοιαζαν να είναι φτιαγμένα από ένα άλλου είδους κό-
καλο –μου είπε–, πολύ παράξενο, το οποίο δεν μπορούσε να το κα-
τονομάσει. Η Μάντισσα μού μίλησε για τα σημάδια που δίνει η Μοί-
ρα στους ανθρώπους, καθώς και για τα ρεύματα του χωροχρονικού 
συνεχούς. Ήξερε πολλά, μα ποτέ δεν τη ρώτησα από πού τα είχε μά-
θει. Απ’ό,τι κατάλαβα, πάντως, πρέπει να είχε ένα χάρισμα παρό-
μοιο με το δικό μου, αλλά πολύ, πολύ κατώτερο. Για παράδειγμα, 
μπορούσε να αισθανθεί ότι κάποια παρουσία υπήρχε στον ερειπω-
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μένο, παράκτιο πύργο, ότι το μέρος ήταν «στοιχειωμένο», μα δεν 
είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Επαΐοντα Αρκάντμιχ. 
  Ο Φύλαρχος Ζάγκμορντ ερχόταν συχνά έξω από τη σκηνή της και 
με ζητούσε, μα η Μάντισσα τού αποκρινόταν πως δεν ήμουν ακόμα 
έτοιμη, πως είχε δουλειά μαζί μου. Κανένα από τα δύο δεν ήταν ψέ-
μα. Σίγουρα, δεν ήμουν έτοιμη να κοιμηθώ με το Φύλαρχο, γιατί φο-
βόμουν ότι θα τον σκότωνα, όπως τους υπόλοιπους· και, σίγουρα, η 
νέα μου δασκάλα είχε πολλά, πάρα πολλά, να με διδάξει… ενώ, συγ-
χρόνως, όπως αντιλήφθηκα, είχα κι εγώ πάρα πολλά να διδάξω εκεί-
νη, επειδή έβλεπα πράγματα που η Μάντισσα αδυνατούσε να δει. 
  Ένα βράδυ, καθώς κοιμόμουν επάνω στα δέρματα της σκηνής της 
Γκουλμάργκα, ένιωσα ένα κάλεσμα. Ένα μεγάλο θηρίο μού φώναζε 
από το Νότο –μια μεγάλη θέα!– και μου υποσχόταν μεγαλείο και 
δόξα που δε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. 
  Ξύπνησα, ταραγμένη. Παρατήρησα ότι ήταν αυγή, από το φως που 
έμπαινε από τις άκριες της σκηνής. Απέξω άκουσα ομιλίες. Η 
Γκουλμάργκα μιλούσε με τον Ζάγκμορντ. Και ορισμένα από τα λόγια 
τους τα καταλάβαινα, γιατί είχα πλέον μάθει αρκετά τη γλώσσα του 
Λαού της Στέπας. Ο Φύλαρχος ήταν αποφασισμένος να με πάρει α-
πόψε, και το είπε στη Μάντισσα, με απόλυτο τόνο στη φωνή του. 
Ύστερα, έφυγε και η δασκάλα μου μπήκε πάλι στη σκηνή. 
  «Άκουσες,» μου είπε, παρατηρώντας ότι είχα ανασηκωθεί επάνω 
στα δέρματα και την ατένιζα. 
  «Του είπες;» ρώτησα. «Του είπες για μένα; Για την κατάρα μου; 
Του εξήγησες ότι θα πεθάνει;» 
  «Υποστήριξε ότι του έλεγα ψέματα!» γρύλισε η Γκουλμάργκα, και 
κάθισε οκλαδόν, μουρμουρίζοντας πίσω απ’τα δόντια. «Θα έρθει για 
σένα, το απόγευμα,» μου είπε. 
  «Δεν μπορώ να πάω…» 
  «Δε θα σε ρωτήσει.» 
  «Θα του το εξηγήσω! Δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητος! Θα πεθά-
νει. Όπως και οι υπόλοιποι πέθαναν…» Αισθάνθηκα δάκρυα να τρέ-
χουν στα μάγουλά μου. Έκρυψα το πρόσωπό μου μέσα στις χούφτες 
μου, και έκλαψα. 
  Άκουσα τη Γκουλμάργκα να σιγομουρμουρίζει, θυμωμένα. Δεν κα-
ταλάβαινα τι έλεγε. 
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  Το κάλεσμα ήρθε ξανά. Το θηρίο, η Μεγάλη Θηριώδης Θεά, με κα-
λούσε, και μου υποσχόταν δόξα, δύναμη, εξουσία. Θα οδηγούσα ένα 
μεγάλο στρατό στον πόλεμο· θα γινόμουν φόβητρο υπό την καθοδή-
γησή της. Οι σκέψεις της –που περνούσαν σαν αστραπές στο συνει-
δητό και στο υποσυνείδητό μου– με γέμιζαν, με φόρτιζαν με ενέρ-
γεια, με έπειθαν… 
  Θα σε υπηρετήσω, Μεγάλη Θεά, υποσχέθηκα, νιώθοντας το νου 
μου να παρασέρνεται από το κάλεσμα της άγνωστης οντότητας. Τι 
πρέπει να κάνω; Τι;  
  Εγώ δεν έπρεπε να κάνω τίποτα, μου απάντησε η Θεά· εκείνη θα 
ερχόταν για μένα. 
  Τούτο με ανακούφισε. Την παρακάλεσα να έρθει γρήγορα· να έρθει 
προτού έπρεπε να κοιμηθώ με τον Φύλαρχο, προτού τον σκοτώσω. 
  Το μεσημέρι, δεν είχα καμία όρεξη για φαγητό, ύστερα από 
όλ’αυτά. Ωστόσο, η Γκουλμάργκα με αγριοκοίταξε και με πρόσταξε 
να φάω, υποστηρίζοντας πως θα χρειαζόμουν τη δύναμη του γεύμα-
τος· έτσι, έφαγα αναγκαστικά, ταλαιπωρώντας πολύ ώρα κάθε 
μπουκιά προτού την καταπιώ. 
  Κάποιος ήρθε στη σκηνή και με έσωσε από το μαρτύριό μου. Ή, για 
την ακρίβεια, κάποια: Η Ριγκία, η σύζυγος του Φύλαρχου Ζά-
γκμορντ. 
  «Πήγαινε, Μάντισσα,» πρόσταξε τη Γκουλμάργκα. «Άφησέ με μό-
νη με τη δούλα του άντρα μου.» 
  «Ενοχλώ;» μούγκρισε εκείνη, στραβώνοντας τη μούρη και λοξοκοι-
τάζοντάς τη με αγριάδα. 
  Τα μάτια της Ριγκία –που, μάλλον, δεν είχε συνηθίσει να την παρα-
κούνε– άστραψαν. «Ναι!» είπε, έντονα. «Βγες έξω.» 
  Η Γκουλμάργκα σηκώθηκε και βγήκε απ’τη σκηνή, στραβώνοντας 
τη μούρη ακόμα περισσότερο. 
  Η Ριγκία έστρεψε το βλέμμα της σε μένα. Δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλή 
γυναίκα, αλλά εκείνη τη στιγμή έμοιαζε πολύ ψηλή, καθώς στεκόταν 
όρθια, ενώ εγώ ήμουν καθισμένη οκλαδόν με το ξύλινο πιάτο μου 
στα χέρια. Τα μαλλιά της ήταν καστανόξανθα και χύνονταν πλούσια 
στους ώμους της. Τα χέρια της ήταν μυώδη, παρατήρησα· πρέπει να 
είχε μάθει να μάχεται. Ωστόσο, αυτό δεν έκλεβε τίποτα από την ο-
μορφιά της, όφειλα να παραδεχτώ. Υπήρχε, όμως, και κάτι τρομερά 
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ενοχλητικό επάνω της: ο τρόπος που με κοίταζε, σαν να ήμουν 
σκουπίδι. 
  Τα χείλη της μειδίασαν, ειρωνικά. «Η Ρικνάβαθ,» είπε στη γλώσσα 
της, «η Καρμώζ Πριγκίπισσα από το Βορρά… Σωστά;» Η ερώτησή 
της ήταν διαδικαστική και ανόητη. Ήξερε πολύ καλά ποια ήμουν· 
απλά, ήθελε να παίξει μαζί μου! 
  Έτσι, της απάντησα ανάλογα: «Κι εσύ είσαι…;» 
  «Η αφέντρα σου,» είπε η Ριγκία. 
  Τα μάτια μου στένεψαν, ακούσια. «Δεν καταλαβαίνω,» δήλωσα, 
ψυχρά, αν και καταλάβαινα, φυσικά. 
  «Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις, δούλα; Ανήκεις στον άντρα μου, 
άρα και σε μένα.» 
  «Κανείς άλλος δε μου το έχει πει αυτό,» αντιγύρισα. 
  «Δε μ’αρέσει το βλέμμα σου!» δήλωσε η Ριγκία. 
  «Αυτό είναι, όμως, το βλέμμα μου, και δεν μπορώ να τ’αλλάξω.» 
  «Αναρωτιέμαι τι σε μαθαίνει η Γκουλμάργκα τόσο καιρό,» είπε η 
Ριγκία. «Τα μαθήματά της, πάντως, δε φαίνεται να σου διδάσκουν 
πώς να συμπεριφέρεσαι στην αφέντρα σου. Αυτό, μάλλον, θα πρέπει 
να σ’το διδάξω εγώ.» Κλότσησε το πιάτο από τα χέρια μου, στέλνο-
ντάς το στην άλλη άκρη της σκηνής. «Πλύνε μου τα πόδια,» πρόστα-
ξε. 
  Η κίνησή της με είχε πιάσει απροετοίμαστη. «…Τι… τι;» ψέλλισα· 
και θύμωσα με τον εαυτό μου, που φάνηκα τρομαγμένη μπροστά 
της. 
  «Βγάλε μου τις μπότες και πλύνε μου τα πόδια,» επανέλαβε η Ρι-
γκία. «Τώρα. Υπάρχει μια λεκάνη με νερό δίπλα σου, αν δεν το έχεις 
προσέξει, δούλα.» 
  Βρίζοντάς την από μέσα μου, άπλωσα το δεξί χέρι και έπιασα τη 
λεκάνη. Την τράβηξα κοντά μου, και την έχυσα… επίτηδες. «Συγνώ-
μη, αφέντρα,» είπα, ειρωνικά· «μου έπεσε.» 
  «Σου έπεσε, ε;» γρύλισε η Ριγκία, και μ’άρπαξε απ’τα μαλλιά. «Θα 
σε μάθω να μη σου πεφ–!» Ούρλιαξε, καθώς τη χτύπησα, με τη λε-
κάνη, ανάμεσα στους μηρούς.  
  Αμέσως, πετάχτηκα επάνω και της χίμησα, σωριάζοντάς τη στα 
δέρματα της σκηνής και κοπανώντας τη στο πρόσωπο, με μια λύσσα 
που ελάχιστες φορές με καταλαμβάνει. Ωστόσο, δεν μπορούσα να τη 
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νικήσω, γιατί ήταν δυνατότερη από εμένα και μαθημένη να παλεύει. 
Γρήγορα, μ’έβαλε κάτω και τράβηξε ένα κυρτό, μπρούτζινο μαχαίρι 
απ’τη μέση της. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η σκηνή γέμισε με αν-
θρώπους της φυλής των Δανμάρων, οι οποίοι μας χώρισαν, ενώ η 
Ριγκία ούρλιαζε, ωρυόταν, και τους χτυπούσε, με χέρια και με πόδια, 
λες και ήθελε να τους σκοτώσει· το λεπίδι της τραυμάτισε έναν ελα-
φριά στα πλευρά. 
  Στο τέλος, όμως, βρέθηκα μόνη στη σκηνή, μαζί με την Γκουλμάρ-
γκα, η οποία καθόταν οκλαδόν αντίκρυ μου και με κοιτούσε επικρι-
τικά. «Έκανες μεγάλη ανοησία σήμερα, Ρικνάβαθ,» μου είπε, αυ-
στηρά· και νόμιζα ότι θα σηκωνόταν κι εκείνη, για να με πλακώσει 
στα χαστούκια. 
  Δεν απάντησα. 
  Η Γκουλμάργκα μειδίασε. «Όμως ελπίζω να το ευχαριστήθηκες.» 
Δεν πρέπει να συμπαθούσε και πολύ τη Ριγκία! διαπίστωσα, και γέ-
λασα. «Τι σου είπε;» 
  «Ότι είμαι δούλα της, επειδή είμαι δούλα του άντρα της.» 
  «Αλλά δεν ήταν αυτό που σε εξόργισε, έτσι;» Η Μάντισσα των 
Δανμάρων με είχε μάθει πολύ καλά, μέσα στο λιγοστό χρονικό διά-
στημα που με γνώριζε. 
  «Όχι.» 
  «Τι ήταν;» 
  Της εξήγησα ότι μου ζήτησε να της πλύνω τα πόδια· κι επιπλέον, 
συνεχώς, προσπαθούσε να με μειώσει, ενώ εγώ, στο κάτω-κάτω, δεν 
της είχα κάνει τίποτα. 
  «Σε ζηλεύει,» με πληροφόρησε η Γκουλμάργκα, «γιατί ο Φύλαρχος 
φαίνεται να σε έχει συμπαθήσει περισσότερο από τις υπόλοιπές του 
παλλακίδες… ίσως, μάλιστα, περισσότερο κι από τη Ριγκία.» 
  «Μα, δεν μπορεί…» είπα. «Του μίλησες ξανά; Του εξήγησες ότι θα 
πεθάνει, αν….;» 
  «Του το είπα μία, του το είπα δύο!» μούγκρισε η Μάντισσα. «Δε 
θέλει να μ’ακούσει…!» 
  Αναστέναξα, νιώθοντας απεγνωσμένη. Πού είσαι; ρώτησα τη Με-
γάλη Θεά του Νότου. Και η απάντησή της ήταν πως ερχόταν: σύντο-
μα, θα βρισκόταν εδώ, για να με πάρει και να μου προσφέρει όσα 
μου είχε υποσχεθεί. Βιάσου! της ζήτησα. 
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  Το απόγευμα, καθώς ο ήλιος βούλιαζε στη Δύση και οι σκιές απλώ-
νονταν στη Στέπα, ένας άντρας ήρθε στη σκηνή της Γκουλμάργκα 
και με πρόσταξε να τον ακολουθήσω, γιατί ο Φύλαρχος με ζητούσε. 
Φυσικά, τον ακολούθησα και, σύντομα, βρέθηκα μπροστά στον Ζά-
γκμορντ, ο οποίος δεν έμενε σε σκηνή, παρά σε μια καλύβα από πέ-
τρα και λάσπη, που θεωρείτο αρκετά ευπρεπές οικοδόμημα για το 
Λαό της Στέπας. Στο εσωτερικό, έκαιγε μια φωτιά στο τζάκι, η οποία 
με έκανε να ζεσταίνομαι αφόρητα. Αναρωτήθηκα αν ο Φύλαρχος την 
είχε ανάψει επίτηδες, ώστε να παρακινηθώ να βγάλω τα ρούχα μου 
γρηγορότερα. Ύστερα, όμως, αναρωτήθηκα και κάτι άλλο: εάν ένας 
απλός βάρβαρος μπορούσε να κάνει μια τόσο… λεπτή σκέψη. 
  Ο Ζάγκμορντ χαμογέλασε πλατιά, καθώς μπήκα. «Επιτέλους!» εί-
πε, καλοπροαίρετα, «το λάφυρο μου ήρθε να με επισκεφτεί.» 
  Ξεροκατάπια. Τι να του έλεγα τώρα; «Άρχοντά μου,» αποκρίθηκα, 
«υπάρχει ένα πρόβλημα…» 
  «Τι πρόβλημα;» απαίτησε ο Ζάγκμορντ, σταυρώνοντας τα χέρια 
στο πλατύ του στέρνο. Ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω, ενώ από 
τη μέση και κάτω φορούσε μονάχα μια γούνινη περισκελίδα. 
  Κόλλησα. Δεν ήξερα πώς να το πω. Αφού δεν είχε πιστέψει τη 
Γκουλμάργκα, θα πίστευε εμένα;… Μέσα στην αμηχανία μου, πρό-
σεξα ότι υπήρχε μια χαρακιά στο αριστερό του μάγουλο, η οποία 
πρέπει να είχε γίνει πρόσφατα, πολύ πρόσφατα… «Άρχοντά μου,» 
άρθρωσα, «πήγες στη μάχη;» Άπλωσα το χέρι μου, για ν’αγγίξω ε-
λαφριά το τραύμα του. 
  Ο Ζάγκμορντ γέλασε. «Ίσως!» αποκρίθηκε, εύθυμα. «Είναι, πράγ-
ματι, μάχη όταν προσπαθείς να κουβεντιάσεις με τη Ριγκία.» 
  Γέλασα κι εγώ, αν και ήθελα να συγκρατήσω το γέλιο μου. 
  «Πρέπει να πάλεψες καλά, ε;» με ρώτησε. 
  «Τι…;» έκανα, σα χαζή. 
  «Για να θύμωσες τη Ριγκία, πρέπει να πάλεψες καλά.» 
  «Α, ναι,» είπα, καταλαβαίνοντας τι εννοούσε. «Δηλαδή, όχι, δεν 
πάλεψα καλά. Δεν ξέρω να… παλεύω.» 
  «Τότε, θα σε μάθω, όταν έχω όρεξη,» δήλωσε ο Ζάγκμορντ. 
Μ’άρπαξε από τη ζώνη και με τράβηξε κοντά του. Τα χέρια του έ-
σπασαν τα μπροστινά κουμπιά του φορέματός μου, με μια ξαφνική 
κίνηση. 
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  «Άρχοντά μου!» είπα, και πετάχτηκα πίσω. «Υπάρχει… ένα πρό-
βλημα υπάρχει!» 
  Με αγριοκοίταξε. «Κι άλλο πρόβλημα;» Ποιο νόμιζε, άραγε, ότι ή-
ταν το πρώτο; Η ουλή στο πρόσωπό του; 
   «Άρχοντά μου, πρέπει να με πιστέψετε σ’αυτό,» είπα, σταθερά. 
«Όλοι οι άντρες με τους οποίους έχω συνευρεθεί έχουν πεθάνει.» 
  «Σίγουρα, δε θα ήταν δυνατοί πολεμιστές!» αποκρίθηκε ο Ζά-
γκμορντ. Μειδίασε πλατιά. «Τούτο δεν ισχύει για μένα.» 
  «Όχι, δεν εννοώ αυτό,» εξήγησα. «Εννοώ ότι εγώ τους σκότωσα–» 
Το βλέμμα του μ’έκανε να σταματήσω απότομα. «Όχι επειδή ήθελα 
να τους σκοτώσω! Μόνοι τους πέθαναν. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι πα-
ράξενο συμβαίνει… και πεθαίνουν.» 
  Ο Ζάγκμορντ ξέσπασε σε τρανταχτά γέλια. Ύστερα, ρώτησε, ακόμα 
γελώντας: «Εσύ είπες ετούτη την ιδέα στη Μάντισσα, ή η Μάντισσα 
την είπε σ’εσένα;» 
  «Εγώ της εξήγησα το πρόβλημά μου. Δε θα ήθελα να πεθάνεις, Φύ-
λαρχε…» είπα, κρατώντας κλειστό το φόρεμα εμπρός μου. 
  Το γέλιο του Ζάγκμορντ εξακολουθούσε. «Ίσως να το θεωρείς έξυ-
πνο, Πριγκίπισσα των Καρμώζ,» αποκρίθηκε, «αλλά είναι, πραγμα-
τικά, η πιο γελοία δικαιολογία που μου έχει πει γυναίκα φοβούμενη 
να κοιμηθεί μαζί μου!» 
  Αισθάνθηκα το πρόσωπο και το κεφάλι μου να φλέγονται. «Δε φο-
βάμαι να κοιμηθώ μαζί σου, Φύλαρχε!» είπα, θυμωμένη που με κο-
ρόιδευε. «Απλά, σε προειδοποιώ.» Έλυσα τη ζώνη μου και την έριξα 
στο πάτωμα· έβγαλα το φόρεμα και τα εσώρουχά μου, χωρίς να δι-
στάσω. Και στάθηκα εμπρός του, ατενίζοντάς τον καταπρόσωπο. 
«Μπορείς να κάνεις εκείνο που επιθυμείς,» του είπα, «αλλά σε προ-
ειδοποίησα, Φύλαρχε: μέχρι στιγμής, όλοι μου οι εραστές έχουν πε-
θάνει.» 
  «Τότε, θα είμαι ο πρώτος που θα επιβιώσει!» Ακόμα νόμιζε ότι α-
στειευόμουν, ή ότι του έλεγα ψέματα! Δεν ήταν, τελικά, τόσο έξυ-
πνος όσο υποστήριζε η Γκουλμάργκα. 
  Ωστόσο, όπως έλεγαν οι γυναίκες της φυλής του, ήταν πολύ καλός 
εραστής. Κι εγώ φρόντισα να ουρλιάξω όσο πιο δυνατά μπορούσα, 
ακόμα και σε άσχετες στιγμές, επειδή ήξερα πως κάπου έξω από την 
καλύβα περίμενε η Ριγκία, εξοργισμένη, και ήθελα να την εξοργίσω 
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περισσότερο. Ούτως ή άλλως, μετά από τούτη μου τη συνάντηση με 
τον Φύλαρχο Ζάγκμορντ, είχα το προαίσθημα ότι θα ακολουθούσαν 
πολύ σημαντικά γεγονότα για τη ζωή μου. 
  Όπως ήταν αναμενόμενο, και αυτός ο εραστής μου πέθανε, και έ-
κλαψα γοερά πάνω απ’το πτώμα του. 
  Ύστερα, άκουσα επίσης αναμενόμενες φωνές, καθώς βάρβαροι 
μπήκαν στην καλύβα: «Νεκρός!» – «Ο Φύλαρχος είναι νεκρός!» – 
«Τον σκότωσε!» – «Η Καρμώζ φόνισσα!» Ωστόσο, δε φοβόμουν, 
γιατί ένιωθα πως η Μεγάλη Θηριώδης Θεά ερχόταν για μένα… 
  Οι άντρες της φυλής των Δανμάρων με έσυραν στην άμμο της Στέ-
πας, γυμνή, και με πέταξαν στα πόδια της Ριγκία, που με κλότσησε 
καταπρόσωπο, γρυλίζοντας κατάρες εναντίον μου, τις οποίες η 
Γκουλμάργκα δε με είχε μάθει. 
  «Σας το έλεγα ότι αυτή η Καρμώζ δε βρισκόταν εδώ για καλό!» 
φώναξε η Ριγκία στους Δανμάρους. «Το ήξερα απ’την αρχή! Τα εί-
χανε σχεδιάσει όλα με την καταραμένη Μάντισσα! Φέρτε την εδώ! 
Μπροστά μου θα πεθάνουν, κι οι δύο!» 
  Σύντομα, η Γκουλμάργκα βρισκόταν κοντά μου, ενώ εγώ ήμουν α-
κόμα στο έδαφος. Είχα κάνει μια προσπάθεια να σηκωθώ, μα η Ρι-
γκία με είχε κλοτσήσει ξανά· έτσι, δεν το επανέλαβα. 
  «Του το είχα πει!» φώναξε η Μάντισσα στη γυναίκα του Φύλαρχου. 
«Του το είχα πει να μην πάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί θα πέθαινε. 
Είναι καταραμένη! Δεν ήθελε να μ’ακούσει.» 
  «Καταραμένη;» γρύλισε η Ριγκία. «Και την κράτησες εδώ; Έπρεπε 
να την είχες σκοτώσει απ’την αρχή, κωλόγρια! Τώρα, θα πεθάνεις κι 
εσύ για το λάθος σου!  
  »Δέστε τις,» πρόσταξε. 
  Τότε, το έδαφος τραντάχτηκε. Και κάτι πελώριο ακούστηκε να 
πλησιάζει. Κάποιο θηρίο που όμοιό του δεν υπήρχε πάνω στην ήπει-
ρο Βάλγκριθμωρ. 
  Η Μεγάλη Θεά! η οποία είχε έρθει για μένα. 
  Έστρεψα το βλέμμα μου και την κοίταξα μέσα στη νύχτα. Ήταν 
πανύψηλη και τριχωτή, ενώ το μοναδικό αλώβητό της μάτι –το άλλο 
ήταν βγαλμένο– γυάλιζε στο φεγγαρόφωτο. Άνοιξε τα τερατώδη της 
σαγόνια και βρυχήθηκε. Αμέσως, πανικός και τρόμος κατέλαβαν 
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τους Δανμάρους, και έτρεξαν απο δώ κι απο κεί, σαν έντομα μπρο-
στά στη Θεά μου. 
  Η χλομή, περίτρομη όψη της Ριγκία ήταν πολύ ικανοποιητική για 
μένα, οφείλω να ομολογήσω. Γέλασα υστερικά, σφίγγοντας την άμ-
μο της Στέπας μέσα στις γροθιές μου. Η γυναίκα του Φύλαρχου έ-
μοιαζε να έχει κοκαλώσει, να έχει παραλύσει από τον τρόμο. 
  «Σκότωσε αυτήν πρώτα!» φώναξα στη Θεά μου, υψώνοντας το δεξί 
μου χέρι, για να δείξω τη Ριγκία. 
  Πάραυτα, το πελώριο θηρίο βρέθηκε κοντά μας –η απόσταση δεν 
έμοιαζε να μετρά γι’αυτό· θα νόμιζε κανείς πως μπορούσε να διανύ-
σει τη μισή Βάλγκριθμωρ με δυο του άλματα!– και άρπαξε τη Ριγκία 
στο ένα του γαμψώνυχο χέρι. Την ύψωσε πάνω απ’το κεφάλι του, 
ενώ εκείνη ούρλιαζε, και την κοπάνησε στη γη, διαλύοντας το κορμί 
της και κάνοντας αίμα να εκσφενδονιστεί τριγύρω, πιτσιλώντας το 
γυμνό μου σώμα –ένα όχι και τόσο ευχάριστο συναίσθημα. 
  Ύστερα, το Θεϊκό Θηρίο άρχισε να κατασφάζει όλους τους Δανμά-
ρους, όλους, παρότι του φώναζα και του ζητούσα να σταματήσει, να 
τους χαρίσει τη ζωή, να τους αφήσει να φύγουν. Δε λυπήθηκε ούτε 
την Γκουλμάργκα· μια τυχαία του νυχιά τής έκοψε το κεφάλι, στέλ-
νοντάς το μακριά απ’το καμπουριασμένο της σώμα. 
  «Γιατί;» του ούρλιαξα, καθώς σηκωνόμουν όρθια, με δάκρυα να 
κυλάνε στο πρόσωπό μου. «Γιατί τη δολοφόνησες; Δε μου είχε κάνει 
τίποτα!» 
  Η Μεγάλη Θεά, έχοντας κατευχαριστηθεί το αιμόλουτρό της, στά-
θηκε μπροστά μου και με ατένισε επικριτικά με το μοναδικό της μά-
τι. Ήμουν αχάριστη, μου τόνισε με τη σκέψη της. Εκείνη θα μου 
πρόσφερε τόσα πολλά κι εγώ την κατέκρινα επειδή τσάκισε ένα γη-
ραιό ανθρωπάκι; Ντροπή μου! Η Γκουλμάργκα είχε παίξει το ρόλο 
της· με είχε μάθει όσα χρειαζόμουν να μάθω. Τώρα, όμως, ο ρόλος 
της αυτός είχε λήξει, και το ίδιο και η ζωή της. 
  Τώρα, το μεγαλείο μου θα άρχιζε. Θα πήγαινα μαζί με τη Θεά και 
θα μεγαλουργούσα. Δόξα, δύναμη, εξουσία, φήμη –όλα θα ήταν δικά 
μου. 
  Έτσι, ταξίδεψα προς το Νότο, όπου πήρα το όνομα Μάντισσα, ξε-
χνώντας το Ρικνάβαθ και αφήνοντας πίσω μου την Αυτοκρατορία 
των Καρμώζ, για πάντα. 
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  Νομίζω πως το νέο μου όνομα άρεσε στη Μεγάλη Θεά. 
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Κεφάλαιο 1 

Πικρή Νίκη 
 
 

 κοπέλα κειτόταν αιμόφυρτη στο πεδίο μπροστά από το συ-
νοριακό κάστρο Ράλτον. Ένα μεγάλο τραύμα έχασκε στα 
δεξιά της πλευρά, κάτω από το σκίσιμο της φολιδωτής της 
αρματωσιάς και των ρούχων της: ένα τραύμα που είχε προ-

κληθεί από τα νύχια ενός θηρίου άγριου σαν το Μαύρο Άνεμο. 
  Οι Ωθράγκος πολεμιστές είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την τραυ-
ματισμένη, ετοιμοθάνατη κοπέλα. Κανείς, όμως, δεν πλησίαζε για να 
την αγγίξει, εκτός από μία γυναίκα ντυμένη μ’αλυσιδωτή αρματωσιά 
και γκρίζο μανδύα. 
  «Πού είναι ο Θεραπευτής Άλρεκ;» φώναξε στους στρατιώτες. 
«Φέρτε το Θεραπευτή Άλρεκ, αμέσως! Τώρα!» 
  Ένας άντρας έφυγε, τρέχοντας, κι ένας άλλος τον ακολούθησε, ύ-
στερα από μια στιγμή δισταγμού. 
  Η Καστελάνος Νιρμέα έσφιξε το δεξί χέρι της Αρχόντισσας Μιάνης 
μέσα στο γαντοφορεμένο δικό της. «Μας ακούς, μικρή; Μας ακούς;» 
ρώτησε. «Με καταλαβαίνεις τι σου λέω;» 
  Η κοπέλα έμοιαζε να παραληρεί· μάλλον, δεν καταλάβαινε απόλυ-
τα τι της έλεγε η πάνοπλη πολεμίστρια πλάι της. «Νιρμέα…» άρ-
θρωσε. 
  Τουλάχιστον, αντιλαμβάνεται ότι είμαι εγώ, σκέφτηκε η Καστελά-
νος. Καλό σημάδι τούτο, καλό σημάδι… Ούργκολ, Μεγάλε Αρχαιο-
φύλακα, βοήθησέ τη, σε ικετεύω! 
  «Νιρμέα… το θηρίο… Νιρμέα–!» Η Μιάνη έβηξε δυνατά, και αίμα 
πετάχτηκε απ’τη μύτη και τα πληγιασμένα χείλη της, τα οποία είχε 
δαγκώσει απ’τον πόνο. 
  Ω, όχι! συλλογίστηκε η Καστελάνος. Όχι! Το χτύπημα ήταν στα 
πλευρά –ο πνεύμονάς της ίσως να έχει τραυματιστεί! Αισθάνθηκε 
απόγνωση να τη γεμίζει, και θυμήθηκε παλιές ημέρες. Ημέρες που 
ήθελε όσο τίποτε άλλο να ξεχάσει. Ημέρες από τους άγριους πολέ-
μους στη Φεν εν Ρωθ. Πόσοι σύντροφοί της είχαν πεθάνει εκεί… έ-
τσι, σαν τη Μιάνη, ή και με ακόμα χειρότερους τρόπους. Αλλά η α-

H
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γωνία παρέμενε πάντοτε ίδια, όταν έβλεπες κάποιον να ξεψυχά. Δά-
κρυα έτρεξαν από τα μάτια της Νιρμέα. Η κοπέλα είναι πολύ νέα… 
πολύ νέα. Να την πάρει ο Μαύρος Άνεμος! Της τόλεγα να μην εφορ-
μήσει! 
  Άνκαραζ, βοήθησέ τη, σε ικετεύω! 
  Πόσο καιρό είχε να προσευχηθεί στον Άνκαραζ η Νιρμέα… Πάλι, 
από τους πολέμους στη Φεν εν Ρωθ. Γιατί ο Άνκαραζ ήταν ένας θεός 
που είχε εγκαταλειφθεί, όπως κι αυτή η αποτρόπαια, αιματοβαμμέ-
νη χώρα. Ένας θεός που είχε παραμείνει εκεί, με τους νεκρούς, αφού 
οι Ωθράγκος δεν τον χρειάζονταν πλέον, έχοντας ορκιστεί να μην 
επαναλάβουν τις ανείπωτες, ανελέητες σφαγές των Πολέμων της 
Φεν εν Ρωθ. 
  Όμως τώρα η Νιρμέα διαισθανόταν πως, αν ένας θεός μπορούσε να 
βοηθήσει τη Μιάνη, αυτός ήταν ο Άνκαραζ ο Άρχων του Αίματος, 
του Πολέμου, των Μαχητών, και της Ατσάλινης Λαίλαπας, όπως έ-
λεγαν. Επρόκειτο για έναν θεό που ξυπνούσε ζωώδεις ένστικτα μέσα 
στους ανθρώπους, αλλά επίσης έδινε αντοχή και δύναμη στους μα-
χητές του, ώστε να επιζούν ακόμα κι απ’τα πιο άσχημα τραύματα. 
Και η Νιρμέα είχε δει απίθανα πράγματα να συμβαίνουν στους Πο-
λέμους της Φεν εν Ρωθ· είχε δει ανθρώπους που κανονικά θα πέθαι-
ναν να παραμένουν ζωντανοί, ψιθυρίζοντας τ’όνομα του Άνκαραζ ή 
διαγράφοντας στον αέρα το σύμβολό του, το ακτινοβόλο ξίφος. 
  Η Μιάνη έβηξε πάλι. Κι άλλο αίμα πετάχτηκε απ’το στόμα της. «Το 
θηρίο, Νιρμέα! Πού είναι…;» Σταμάτησε, μη μπορώντας να συνεχί-
σει. 
  «Το θηρίο είναι νεκρό,» της είπε η Καστελάνος. «Ηρέμησε. Κράτη-
σε τη δύναμή σου· θα τη χρειαστείς.» Στράφηκε, απότομα, στους 
στρατιώτες. «Πού είν’ επιτέλους αυτός ο Άλρεκ, ο Μαύρος Άνεμος 
να τον παρ–!» 
  Έπαψε να μιλά, καθώς είδε τους μαχητές του Ράλτον να παραμερί-
ζουν. Ο θεραπευτής πρέπει να ήρθε! 
  Όμως αυτός που πλησίασε δεν ήταν ο Άλρεκ, παρά ο Βάνμιρ, ντυ-
μένος με την αρθρωτή του αρματωσιά, αλλά έχοντας κάπου ξεφορ-
τωθεί το κράνος του. Τα ατημέλητα, καστανά του μαλλιά ανέμιζαν. 
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  «Μιάνη!» αναφώνησε, βαδίζοντας γρήγορα προς την αδελφή του, 
για να γονατίσει πλάι της, στο ένα γόνατο. «Νιρμέα, τι της συνέβη;» 
Κοίταξε την Καστελάνο. 
  «Το θηρίο τη χτύπησε, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ένα 
από τα μικρά…» 
  Ο Βάνμιρ ατένισε το τραύμα. Έβγαλε τα ατσαλωμένα γάντια απ’τα 
χέρια του και το άγγιξε, ψηλαφώντας το. 
  «Άρχοντά μου, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην…» άρχισε η Νιρμέα, 
μα εκείνος δεν την άκουσε. 
  Η Μιάνη έβηξε ξανά. Το πρόσωπό της είχε βαφτεί πορφυρό απ’το 
αίμα. 
  «Τα πλευρά της είναι σπασμένα,» είπε ο Βάνμιρ. «Ίσως να έχουν 
τρυπήσει τον πνεύμονα.» 
  «Αυτό φοβάμαι κι εγώ, Άρχοντά μου…» 
  «Άρχοντά μου! Τι κάνετε εκεί; Παραμερίστε, παρακαλώ!» 
  Η Νιρμέα και ο Βάνμιρ στράφηκαν, για να δουν τον Άλρεκ να 
σπεύδει κοντά τους. Στο δεξί χέρι κρατούσε έναν σάκο με τα γιατρο-
σόφια του. 
  «Απομακρυνθείτε.» 
  Ο νέος Άρχων-Φύλαξ του Ράλτον σηκώθηκε όρθιος. «Τα πλευρά 
της έχουν σπάσει κι ο πνεύμονάς της έχει τραυματιστεί.»  
  Ο Άλρεκ γονάτισε δίπλα στην κοπέλα· άγγιξε κι εκείνος τα πλευρά 
της, με τα επιδέξια χέρια του· την είδε να φτύνει αίμα και να βήχει. 
Η όψη του γέμισε μ’ανησυχία για τη Μιάνη, γιατί ο θεραπευτής του 
Ράλτον ήταν στενά συνδεδεμένος με όλα τα μέλη της οικογένειας 
του Άρχοντα Άραντιρ· τους θεωρούσε δική του οικογένεια, αφού άλ-
λους συγγενείς εδώ πάνω, στα βόρεια σύνορα του Νόρβηλ, δεν είχε. 
  Ο Βάνμιρ ήταν έτοιμος να τον ρωτήσει τι υποψιαζόταν, όταν εκεί-
νος σηκώθηκε, απότομα, όρθιος, προστάζοντας τους στρατιώτες, με 
επιτακτική φωνή: «Πηγαίνετε την Αρχόντισσα Μιάνη στο ιατρεία 
μου, μέσα στο φρούριο. Κουνηθείτε!» 
  Οι μαχητές του Ράλτον υπάκουσαν, κατευθυνόμενοι προς την ανοι-
χτή βόρεια πύλη του κάστρου, με την τραυματισμένη νεαρή κοπέλα 
στα χέρια. Ο Θεραπευτής Άλρεκ τούς ακολούθησε, βαδίζοντας βια-
στικά· το ίδιο και η Καστελάνος Νιρμέα κι ο Βάνμιρ. 
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  «Θα πεθάνει;» ρώτησε ο τελευταίος, νιώθοντας ένα δυνατό χέρι να 
του σφίγγει το λαιμό. «Θα πεθάνει, Άλρεκ;» 
  «Θα… θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, Άρχοντά μου,» απο-
κρίθηκε ο θεραπευτής, με μια γρήγορη ματιά πάνω απ’τον ώμο του. 
  Να πάρει ο Μαύρος Άνεμος! καταράστηκε εντός του ο Βάνμιρ. Έ-
πρεπε να της είχα πει να μείνει πίσω, όπως κι ο Άσιλθαρ! 
  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει το συλλογισμό τούτο και είδε 
τον μικρό του αδελφό να έρχεται προς το μέρος τους, βγαίνοντας 
από τη βόρεια πύλη, τη στιγμή που εκείνοι έμπαιναν. 
  Ο Άσιλθαρ αντίκρισε την τραυματισμένη Μιάνη και τα μάτια του 
γούρλωσαν. «Όχι!» φώναξε, κι έκανε να την πλησιάσει. 
  Ο Άλρεκ, όμως, τον απομάκρυνε, βάζοντας το χέρι του στο στέρνο 
του νεαρού. «Μακριά, Άρχοντά μου· μακριά. Η αδελφή σας χρειάζε-
ται άμεση φροντίδα.» 
  «Βάνμιρ, τι έπαθε;» ρώτησε ο Άσιλθαρ, καθώς ο Άλρεκ και οι μα-
χητές που μετέφεραν τη Μιάνη περνούσαν από δίπλα του, σπεύδο-
ντας προς το κεντρικό φρούριο του κάστρου Ράλτον, που ορθωνόταν 
σκοτεινό μέσα στη νύχτα. 
  Ο Βάνμιρ και η Νιρμέα σταμάτησαν να βαδίζουν. «Τραυματίστη-
κε,» είπε η Καστελάνος. «Το ένα απ’τα μικρά θηρία τη χτύπησε, με 
τα νύχια του. Την είχα προειδοποιήσει να μην του χιμήσει…» Ανα-
στέναξε, κουνώντας το κεφάλι. «Την είχα προειδοποιήσει…» 
  «Δεν μπορεί, όμως, το τραύμα της να είναι πολύ σοβαρό… έτσι;» 
είπε ο Άσιλθαρ. 
  «Φοβάμαι πως είναι,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, με βαριά καρδιά. 
  «Θα πεθάνει, δηλαδή;…» 
  Ο Βάνμιρ ακούμπησε το χέρι στον ώμο του αδελφού του. «Ελπίζω 
πως όχι, Άσιλθαρ. Θα προσπαθήσουμε να τη σώσουμε…» 
  «Έχεις ένα φίλτρο για κάτι τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχεις; Το φίλ-
τρο ανθεκτικότητας.» 
  «Θα ρωτήσω τον Άλρεκ αν το χρειάζεται, αλλά…» Ο Βάνμιρ έγλει-
ψε τα χείλη. «Δεν μπορώ να το ρισκάρω… όχι με τη Μιάνη.» Τα πα-
γανά της Στέπας να ροκανίσουν την ψυχή σου, Ούργκολ! γρύλισε 
εντός του. Πρώτα, μ’έβαλες να φυλακίσω τον πατέρα μου και τώρα 
θα μου πάρεις τη Μιάνη; Δε θα είμαι, λοιπόν, μονάχα εξόριστος 
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απ’την πατρίδα μου; Θα έχω κι ετούτο το βάρος να κουβαλάω, για 
πάντα;… 
  «Άρχοντά μου;» του είπε η Νιρμέα, βλέποντάς τον να κοιτά το έ-
δαφος, με μια απελπισμένη όψη στο πρόσωπό του. «Είστε καλά, Άρ-
χοντά μου;» 
  «Είμαι κουρασμένος, Καστελάνε,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. Έσφιξε 
τα δόντια. «Και αηδιασμένος…» Απομακρύνθηκε απ’τον αδελφό του 
και την πολεμίστρια, βαδίζοντας γρήγορα. 
  Καταραμένος νάσαι Αρχαιοφύλακα Ούργκολ! Καταραμένος νάσαι, 
αιμοβόρε, τρισάθλιε θεέ! 
  Ύστερα, όμως, μια άλλη σκέψη πέρασε σαν ηλεκτρική λόγχη απ’το 
νου του, τραντάζοντάς τον: Δεν ήταν ο Ούργκολ που το ξεκίνησε. 
Εγώ ήμουν. Η απόφαση πάρθηκε από μένα. Μήπως, τελικά… μή-
πως, τελικά, απλά φαντάστηκα τον Αρχαιοφύλακα; Μήπως ήταν η 
δική μου δύναμη που μ’έκανε να κατατροπώσω το Θηρίο το οποίο 
είχε, πριν από χρόνια, αντιμετωπίσει ο πατέρας μου; 
  Οι συλλογισμένοι του ήταν μπερδεμένοι, κι άρχισε να αμφιβάλει 
για πολλά πράγματα που είχε πάρει ως δεδομένα. Άρχισε 
ν’αναρωτιέται αν όλα τούτα δεν ήταν πάρα ένα… όνειρο. Μήπως, 
άραγε, το μυαλό του του έπαιζε παιχνίδια; Είχε ακούσει τον απόηχο 
των σκέψεων του Ούργκολ εντός του, ή όχι; 
  Το βλέμμα του έπεσε, τυχαία, στη σκηνή που είχε στήσει ο Θερα-
πευτής Άλρεκ πίσω απ’τα τείχη, και ο Βάνμιρ επανήλθε στην πραγ-
ματικότητα, γλιστρώντας έξω απ’τη στροβιλώδη, χαώδη θύελλα του 
μυαλού του. Η σκηνή είχε γεμίσει με τραυματίες –παρατήρησε, κα-
θώς σταμάτησε να βαδίζει– και οι βοηθοί του Άλρεκ έστηναν τώρα 
άλλες δύο, μικρότερες σκηνές δίπλα της, προκειμένου να περιποιη-
θούν τους χτυπημένους. 
  Ο Βάνμιρ είδε δύο γνώριμα μάτια να τον ατενίζουν. Πλησίασε τη 
Σιώλη, η οποία βρισκόταν ξαπλωμένη επάνω σε μερικά δέρματα, 
χωρίς κανένας να την παρακολουθεί. Ο αριστερός της ώμος ήταν 
τυλιγμένος με επιδέσμους. Το σπαθί της βρισκόταν ακουμπισμένο 
στα δεξιά της. 
  Ο Βάνμιρ γονάτισε, στο ένα γόνατο, πλάι της, ακούγοντας την αρ-
θρωτή του πανοπλία να τρίζει, νιώθοντας ξαφνικά όλο της το βάρος 
σαν έναν βράχο που τον πλάκωνε. «Πώς είσαι, Σιώλη;» ρώτησε. 
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  «Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε εκείνη. 
«Μια μαχαιριά μονάχα. Θα επουλωθεί γρήγορα.» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε, αχνομειδιώντας. «Ωραία.» 
  «Άκουσα ότι πολεμήσατε γενναία, Άρχοντά μου,» είπε η πολεμί-
στρια. «Σκοτώσατε το Θηρίο, μ’ένα σπαθί λουσμένο στις φλόγες. Οι 
άλλοι στρατιώτες λένε πως δεν περίμεναν ότι θα ήσασταν ικανός να 
επικαλεστείτε τόσο δυνατή μαγεία…» 
  Μαγεία… σκέφτηκε ο Βάνμιρ, και το αχνό του μειδίαμα βάθυνε ε-
λαφρώς. «Η μαγεία δεν ήταν στο σπαθί μου,» αποκρίθηκε. «Η μα-
γεία ήταν στο θάρρος των μαχητών του Ράλτον, που αγωνίστηκαν 
εναντίον του Μεγάλου Θηρίου, των Τέκνων του, και του στρατού 
των Ποιμένων.» Ορθώθηκε, με μια αργή, κουρασμένη κίνηση. «Α-
ναπαύσου, Σιώλη. Η μάχη έληξε νικηφόρα.» Τουλάχιστον, για εσένα 
υπάρχει ανάπαυση μετά από τη μάχη· για εμένα, όχι. 
  Στράφηκε και βάδισε προς το φρούριο Ράλτον. Η πολεμίστρια είπε 
κάτι πίσω του, μα εκείνος δεν κατάλαβε τα λόγια της, καθώς οι σκο-
τεινές σκέψεις είχαν αρχίσει ξανά να τον κατακλύζουν. Να εξορι-
στώ… Τώρα, οφείλω να αυτοεξοριστώ. Ο πατέρας μου δεν μπορεί να 
ζει άλλο στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να τον αφήσω να ζει άλλο στο σκο-
τάδι και στις αλυσίδες. 
  Όπως δεν μπορώ να αφήσω και τη Μιάνη να πεθάνει. Πρέπει να 
μιλήσω με τον Άλρεκ, να συνεργαστώ μαζί του. 
  Ούργκολ, αν, τελικά, ήσουν πραγματικός, βοήθησέ με και τώρα. Σε 
εκλιπαρώ, Μεγάλε Αρχαιοφύλακα. Αλλιώς, οι ύαινες να φάνε τα κό-
καλά σου! 
  Καθώς πλησίαζε το φρούριο Ράλτον, έστρεψε το βλέμμα του στο 
Ναό του Ούργκολ· δηλαδή, στους πέντε λίθινους κίονες και στο βω-
μό που αποτελούσαν το ναό. Και εκεί, είδε τον Ιερέα Βάγκραμ να 
στέκεται και να τον ατενίζει με τα τυφλά του μάτια, σα να ήξερε ότι 
ο Βάνμιρ καταριόταν εσωτερικά το θεό του, και σα να ήταν εξοργι-
σμένος γι’αυτό. 

 

  «Αναρωτιέμαι πώς δεν κρυώνει, η σκρόφα!…» είπε ο ένας από τους 
δύο φύλακες που βάδιζαν εκατέρωθέν της, καθώς ο τρίτος την τρα-
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βούσε μέσα στα σκοτεινά περάσματα, βαστώντας την απ’το δεξί 
μπράτσο. 
  «Οι Ποιμένες είναι τρελοί!» μούγκρισε ο άλλος φύλακας. 
  «Τούτη μοιάζει πιο τρελή απ’τους άλλους.» 
  «Ίσως νάναι Καρμώζ, βλάκες,» υπέθεσε εκείνος που την τραβούσε. 
  Υπάρχει, τουλάχιστον, και κάποιος ευφυής εδώ πέρα, σκέφτηκε η 
Μάντισσα, που προσπαθούσε με κάποια δυσκολία να κατανοήσει τη 
γλώσσα τους, την οποία δεν ήξερε και άριστα. 
  «Ναι,» είπε ο δεξής της φύλακας (εκείνος που είχε μιλήσει και στην 
αρχή), «δεν τόχα σκεφτεί τούτο. Δεν ___ ποτέ _______ Καρμώζ 
_______!» Κάποια από τα λόγια του η Μάντισσα δεν μπορούσε να 
τα πιάσει, αλλά το γέλιο που ακολούθησε ήταν βαρύ και δυνατό. 
  «Μη λες ανοησίες,» μούγκρισε εκείνος που την τραβούσε απ’το 
μπράτσο. «Ο Άρχοντας Βάνμιρ δε μας είπε να την 
_____________.» 
  «Δε μας είπε και __________, όμως, ε;» αντιγύρισε ο άλλος. 
  «Κάνε καμια _______ και θα σε κάνει _______. _______ το 
μέγεθος της μαγείας του απόψε!» Έφτασαν μπροστά σ’ένα κελί, και 
ο άντρας σταμάτησε να βαδίζει, χαλαρώνοντας τη λαβή του επάνω 
στο μπράτσο της Μάντισσας και ανοίγοντας την πόρτα με το άλλο 
χέρι. «Ψάξτε τη για όπλα,» πρόσταξε τους άλλους δύο. 
  «Μονάχα αυτό _______ να κουβαλάει,» είπε ο δεξής φύλακας, κι 
άρπαξε το σακούλι με τα Οστά της Μοίρας απ’τη ζώνη της. 
  «Όχι!» φώναξε εκείνη, στη Γλώσσα των Καρμώζ, κι έκανε να του 
τ’αρπάξει. Ο αριστερός φύλακας, όμως, την τράβηξε πίσω. 
  Ο δεξής γέλασε. «Πρέπει νάχει κάτι _________ εκεί μέσα, ε; Τα 
λεφτά της, _____;» Άνοιξε το σακούλι και συνοφρυώθηκε, παραξε-
νεμένος. Έβγαλε από μέσα μια χούφτα Οστά της Μοίρας. «Τι σκατά 
είναι τούτα;» μούγκρισε. Και απευθύνθηκε στη Μάντισσα: «Τι 
είν’ετούτο, ε;» 
  Η Καρμώζ δεν αποκρίθηκε. 
  «Καταλαβαίνεις τι σου λέω, γυναίκα;» ρώτησε. 
  Εκείνη δε μίλησε. Εξάλλου, ό,τι και να του έλεγε δε θα το κατα-
νοούσε· το ήξερε. Το πολύ-πολύ να θεωρούσε τα Οστά επικίνδυνα 
«απόκρυφα αντικείμενα», και να τα πετούσε μακριά ή να τα έθαβε. 
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  «________, δεν σε καταλαβαίνει, Μάρντιμ,» είπε ο άντρας που 
είχε ανοίξει το κελί. «Τελειώνετε!» 
  Ο άλλος φύλακας –αυτός που προηγουμένως στεκόταν αριστερά 
της, αλλά τώρα ήταν πίσω της– της πήρε την κάπα, μ’ένα απότομο 
τράβηγμα, και την πέταξε στη γωνία του μισοσκότεινου διαδρόμου. 
  «Δε ________ να κουβαλά όπλα,» παρατήρησε ο στρατιώτης που 
στεκόταν στην πόρτα, ατενίζοντας την πατόκορφα, καθώς η Μά-
ντισσα βρισκόταν ημίγυμνη εμπρός του, ντυμένη μονάχα με το στη-
θόδεσμό της και τη μακριά της περισκελίδα, η οποία έπεφτε ανάμε-
σα στα πόδια της, φτάνοντας ως τους αστραγάλους. 
  Ο φύλακας που, πριν, στεκόταν στα δεξιά της μειδίασε βαθιά και 
στραβά, στενεύοντας τα μάτια. «Ποτέ δεν ξέρεις…» είπε, καγχάζο-
ντας, και πέταξε, αδιάφορα, το πέτσινο σακούλι στον τοίχο του δια-
δρόμου, με αποτέλεσμα τα Οστά της Μοίρας να χυθούν στο πάτωμα 
και να σκορπιστούν. 
  Τα μάτια της Μάντισσας καρφώθηκαν επάνω τους, και είδε ένα 
απ’αυτά να είναι στραμμένο στο μέρος της: το Μεγάλο Ταξίδι, που, 
ορισμένες φορές, συμβόλιζε και το θάνατο. 
  Καθώς αφαιρέθηκε στιγμιαία, δεν κατάλαβε για πότε ο φύλακας 
την πλησίασε και την άρπαξε, άγαρμπα, σχίζοντας το στηθόδεσμό 
της, με μια απότομη κίνηση, και, ύστερα, την περισκελίδα της. 
  Η Μάντισσα ούρλιαξε. Ταυτόχρονα, ο στρατιώτης που στεκόταν 
στην πόρτα του κελιού γράπωσε τον άντρα από τον ώμο και τον έ-
σπρωξε επάνω στον τοίχο του διαδρόμου όπου εκείνος είχε εκτοξεύ-
σει το σακούλι με τα Οστά. Αγριοφωνές, που η Καρμώζ δεν μπορού-
σε να κατανοήσει το νόημά τους, γέμισαν τον χώρο. 
  Όταν οι φωνές σταμάτησαν, οι δύο Ωθράγκος ατένιζαν ο ένας τον 
άλλο εχθρικά, μα έμοιαζαν να έχουν ηρεμήσει. Η γυαλάδα στα μάτια 
τους είχε καταλαγιάσει. Εκείνος που πριν από λίγο στεκόταν πλάι 
στην πόρτα έδειξε το ανοιχτό κελί. 
  «Βάλτη μέσα,» πρόσταξε το στρατιώτη πίσω της, με λαχανιασμένη 
φωνή. 
  Η Μάντισσα αισθάνθηκε δύο δυνατά χέρια να τη σπρώχνουν, και 
βρέθηκε σ’έναν στενό, πέτρινο χώρο, όπου υπήρχε μονάχα ένα αχυ-
ρόστρωμα. 
  Η πόρτα έκλεισε πίσω της. 
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  Η αδελφή του ήταν ξαπλωμένη σ’ένα από τα κρεβάτια του ιατρείου 
του Άλρεκ, στην ανατολική πτέρυγα του φρουρίου. Τα σεντόνια εί-
χαν βαφτεί κόκκινα απ’το αίμα της, καθώς έβηχε. Οι υπηρέτες είχαν 
αφαιρέσει την αρματωσιά, τα όπλα, και τα περισσότερα ρούχα της, 
και ο θεραπευτής εξέταζε τώρα το τραύμα. 
  «Άλρεκ,» είπε ο Βάνμιρ, περνώντας ανάμεσα από τον Άσιλθαρ, τη 
Μανρούνα (η οποία ήταν απαρηγόρητη), και τη Νιρμέα, για να πλη-
σιάσει, βαδίζοντας αργά. Ήταν ο μόνος από τους τέσσερίς τους που 
είχε τολμήσει να μιλήσει πρώτος· οι άλλοι τρεις φοβόνταν να διακό-
ψουν τον θεραπευτή από τη δουλειά του, φοβόνταν να τον παρενο-
χλήσουν, μήπως κάτι πάει στραβά και χάσουν τη Μιάνη. «Υπάρχει 
κάποιος τρόπος για να βοηθήσω;» 
  «Δε νομίζω, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο Άλρεκ. Σηκώθηκε από τη 
θέση του πλάι στην κοπέλα και πλησίασε ένα ράφι, παίρνοντας από 
εκεί ένα φιαλίδιο. 
  Η Μιάνη ύψωσε το δεξί της χέρι, δυσκολευόμενη να αναπνεύσει 
και ατενίζοντας τον Βάνμιρ με δακρυσμένα μάτια που τράνταζαν το 
είναι του. Πήρε το χέρι της μέσα στο δικό του και γονάτισε δίπλα 
στο κρεβάτι της. «Μην ανησυχείς, μικρή,» της είπε. «Όλα θα πάνε 
καλά.» 
  Ύστερα, στράφηκε στον Άλρεκ, ο οποίος άδειαζε λίγο από το υγρό 
του φιαλιδίου μέσα σε μια ξύλινη κούπα. «Έχω ένα φίλτρο που πι-
στεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Προσφέρει ανθεκτικότητα στον ορ-
γανισμό. Ωστόσο, θα το χρησιμοποιήσω μόνο αν κρίνεις κι εσύ πως 
είναι σωστό.» 
  Ο θεραπευτής πρόσθεσε νερό στην κούπα από μια κρυστάλλινη 
καράφα. Αναστέναξε. «Άρχοντά μου,» είπε. «Αρχόντισσά μου.» 
Κοίταξε μια τον Βάνμιρ, μια την αδελφή του. «Θα πρέπει, 
κατ’αρχήν, να σας ενημερώσω ότι θα χρειαστεί να κάνω εγχείρηση. 
Το αίμα που μπαίνει στον πνεύμονά σας, Αρχόντισσά μου, υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος να σας πνίξει. Ωστόσο, με την εγχείρηση, υφίστα-
ται πάντοτε ένας άλλος κίνδυνος: ο κίνδυνος της μόλυνσης –αν και 
θα κάνω το παν για να απολυμάνω το τραύμα. Αφήνω, επομένως, 
την επιλογή σ’εσάς. Επιθυμείτε να συνεχίσω;» 
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  Η Μιάνη έγλειψε τα χείλη. Ύστερα, έβηξε, φτύνοντας αίμα. Προ-
σπάθησε ν’αναπνεύσει, δυσκολεύτηκε, έφτυσε κι άλλο αίμα. 
  Θεοί… σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Ο Άλρεκ έχει δίκιο… Θεοί… Ούργκολ, 
μ’εγκαταλείπεις τώρα; Γιατί; «Άλρεκ, το φίλτρο μου… θα σε ενδιέ-
φερε; Θα μπορούσε να βοηθήσει;» 
  «Προστατεύει από τη μόλυνση, Άρχοντά μου;» 
  «Κάνει, γενικότερα, τον οργανισμό ισχυρότερο.» 
  Ο Άλρεκ κοίταξε στα ράφια του· πήρε από εκεί ένα φιαλίδιο και 
πλησίασε τον Βάνμιρ, δίνοντάς το σ’αυτόν. «Μήπως αναφέρεστε 
σ’ετούτο το φίλτρο, Άρχοντά μου;» 
  Ο νέος Άρχοντας-Φύλακας του Ράλτον το ατένισε προσεκτικά, βα-
στώντας το στο ένα χέρι ανάμεσα στον δείκτη και στον αντίχειρά 
του. Το κρυστάλλινο δοχείο γυάλιζε στο φως της λάμπας. «Από τι 
είναι φτιαγμένο;» 
  «Από σπόρο χίλντρου, λεμόνι του Δρακοδάσους, απόσταγμα βατό-
μουρων.» 
  «Ακριβώς. Αυτό είναι,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Ωραία, τότε,» αποκρίθηκε ο Άλρεκ, «γιατί σκόπευα να το χρησι-
μοποιήσω. Τώρα, όμως, το σημαντικότερο θέμα είναι,» –στράφηκε 
στη Μιάνη– «συμφωνείτε με την εγχείρηση, Αρχόντισσά μου;» 
  Εκείνη έβηξε και, με κάποια προσπάθεια, μίλησε: «Αν πρέπει να 
γίνει, θεραπευτή, τότε ας γίνει.» 
  Ο Άλρεκ ένευσε, αργά. «Έχω ήδη ετοιμάσει ένα υπνωτικό, Αρχό-
ντισσά μου, ώστε να μην αισθανθείτε πόνο· όμως, πρώτα, καλό θα 
ήταν να πιείτε το φίλτρο για το οποίο μιλήσαμε με τον αδελφό σας.» 
  Η Μιάνη ένευσε, προσπαθώντας να μη βήξει ξανά, αλλά αποτυχαί-
νοντας, γιατί της κοβόταν η αναπνοή. 

 

  Αν μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα βρισκόταν γυμνή μέσα σ’ένα υ-
πόγειο, πέτρινο κελί το χειμώνα, αναμφίβολα θα είχε παγώσει. Αλλά 
η Μάντισσα ανήκε στη φυλή των Καρμώζ, οι οποίοι έχουν, σε σύ-
γκριση με τους υπόλοιπους λαούς της Κουαλανάρα, υπεράνθρωπη 
αντοχή στο ψύχος. Ωστόσο, για εκείνους, η αντοχή τούτη δεν είναι 
παρά φυσιολογική. Άλλωστε, για να ζήσει κανείς στα βόρεια μέρη 
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της ηπείρου Βάλγκριθμωρ, οφείλει να έχει μια τέτοια «υπεράνθρω-
πη» αντοχή. 
  Η Μάντισσα έκανε για αρκετή ώρα πέρα-δώθε μέσα στη φυλακή 
της, έχοντας τα χέρια της σταυρωμένα στο στέρνο και νιώθοντας 
ανήσυχη. Η ανησυχία της δεν προερχόταν από το γεγονός ότι ήταν 
αιχμάλωτη, ούτε από το γεγονός ότι οι φρουροί που στέκονταν έξω 
απ’το κελί της την παρατηρούσαν από το καγκελωτό παραθυράκι, 
σχολιάζοντας τη σωματική της διάπλαση και την αντοχή της στο ψύ-
χος. Όχι, δεν την ενδιέφεραν αυτά τα πράγματα. Εκείνο που την εν-
διέφερε ήταν η εγκατάλειψη που αισθανόταν με το θάνατο της Λα-
Κάρχ’νιι, της Μεγάλης Θηριώδους Θεάς, η οποία την είχε πάρει από 
τα βόρεια μέρη της Στέπας και την είχε οδηγήσει νότια, προς τους 
ταχύποδες Ωθράγκος. Τώρα, η Μάντισσα δεν είχε πλέον σκοπό στη 
ζωή της· δεν είχε καν λόγο ύπαρξης. Βρισκόταν ξανά ανοιχτή στις 
κοσμικές δυνάμεις της Μοίρας και στην επιρροή των ανώτερων ό-
ντων· γιατί δεν είχε καθοδηγητή για ν’ακολουθήσει… Η Λα-Κάρχ’νιι 
είχε σκοτωθεί από το φλεγόμενο ξίφος του Μάγου, ο οποίος ήταν η 
ενσάρκωση του αρχαίου της εχθρού. 
  Καθώς βάδιζε επάνω στο πάτωμα του κελιού, η Μάντισσα αισθανό-
ταν την τσουρουφλισμένη δεξιά της πατούσα να την καίει, παρότι οι 
πέτρες έπρεπε να παραδεχτεί πως ήταν αρκετά ψυχρές από κάτω 
της σε τούτο το, γενικότερα, ζεστό μέρος της ηπείρου Βάλγκριθμωρ. 
Αποφάσισε να καθίσει στο αχυρόστρωμα, οκλαδόν, για να ξεκουρα-
στεί. Κοίταξε το δεξί της πόδι, για να δει πώς ήταν το κάψιμο από το 
σπαθί του Μάγου. Ευτυχώς, δεν ήταν άσχημο, διαπίστωσε· γιατί, 
μόλις είχε αισθανθεί τις φλόγες επάνω στο δέρμα της, αμέσως είχε 
σηκώσει το γόνατό της, για ν’απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι Καρμώζ α-
ποστρέφονται ακόμα και τα πιο ελαφριά καψίματα· δεν τα αντέχουν 
πάνω τους· τους είναι ανυπόφορα. Έτσι τώρα η Μάντισσα προτίμη-
σε να μη βαδίζει, για λίγο, παρά να ξεκουραστεί και ν’αφήσει και το 
κάψιμο να περάσει. 
  Ακούμπησε την πλάτη της στον τοίχο του κελιού, αναρωτούμενη τι 
να κάνει, πώς να συνεχίσει τη ζωή της. Μπορούσε ακόμα 
ν’«ακούσει» τις έμμεσες προσταγές της Λα-Κάρχ’νιι μέσα στο νου 
της, σαν τον απόηχο μιας πανίσχυρης κραυγής. Όμως η παρουσία 
της Θεάς έλειπε από τα κοσμικοχρονικά ρεύματα της Μοίρας. 
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  Πού θα στραφώ τώρα; σκέφτηκε η Μάντισσα· και τότε, θυμήθηκε 
το Οστό της Μοίρας που είχε τυχαία (ή, μάλλον, όχι και τόσο τυχαία) 
πέσει προς το μέρος της: το Μεγάλο Ταξίδι. Θα έπρεπε, μήπως, 
ν’αυτοκτονήσω; Θα ήταν ίσως αυτό το καλύτερο για μένα; Μια απε-
λευθέρωση από τούτη τη σάρκινη φυλακή που είναι τόσο ευάλωτη 
στις αόρατες δυνάμεις;… 
  Κοίταξε τους μπρούτζινους κρίκους που ήταν περασμένοι στους 
αστραγάλους της. Οι φύλακές της δεν είχαν μπει στον κόπο να τους 
πάρουν, όπως και τα μικρά κόκαλα που είχε κρεμασμένα στα μαλλιά 
της. Η Μάντισσα, επομένως, μπορούσε να ανοίξει έναν από τους 
κρίκους και, με την κοφτερή του άκρη, να κόψει τις φλέβες των χε-
ριών της. Έτσι, σύντομα, θα ήταν νεκρή… 
  Άγγιξε εκείνον που τυλιγόταν γύρω από τον δεξή της αστράγαλο. 
Τα δάχτυλά της τον περιέστρεψαν, ώστε το κλείδωμα του να βρεθεί 
από πάνω. 
  Η Μάντισσα πήρε μια βαθιά ανάσα… και άφησε τον κρίκο. 
  Ίσως να είμαι δειλή, σκέφτηκε, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δε νο-
μίζω να μπορώ… 
  Γυρίζοντας την πλάτη στους φρουρούς της –τα βλέμματά τους εί-
χαν αρχίσει πλέον να την ενοχλούν–, ξάπλωσε επάνω στο αχυρό-
στρωμα και προσπάθησε να κοιμηθεί. Ίσως η ξεκούραση να της έ-
κανε καλό· ίσως να βοηθούσε το μυαλό της να καθαρίσει, ώστε να 
βάλει, ύστερα, μια τάξη στις σκέψεις της. 
  Στην αρχή, ο ύπνος της ήταν ένας βαθύς λήθαργος, χωρίς όνειρα. 
Ένα μαύρο, άχρονο κενό, όπου το πνεύμα της πλανιόταν γαλήνια, 
ξεκούραστα, ειρηνικά. 
  Μετά, όμως, αστραπές έσχισαν τον ορίζοντα, και η Μάντισσα αι-
σθάνθηκε τα κοσμικά ρεύματα του Χώρου και του Χρόνου να τη 
βάλλουν ξανά, όπως και τόσες άλλες φορές στη ζωή της. 
  Όχι! ούρλιαξε. Αφήστε με ήσυχη! Σας παρακαλώ, αφήστε με ήσυ-
χη! Για μία φορά, αφήστε με ήσυχη! 
  Αλλά κανείς δεν την άκουγε. Οι άνοες κοσμικοχρονικές δυνάμεις 
την τύλιξαν, ενώ κοιμόταν· και το φρικτότερο για εκείνη ήταν πως 
ήξερε ότι κοιμόταν, μα δε μπορούσε να ξυπνήσει. 
  Μια κραυγή από το Νότο. Το αλύχτημα ενός λύκου. 
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  Το πρόσωπο του Λύκου. Μαύρο σαν τη νύχτα, με φεγγάρια για μά-
τια. 
  Η γη έτρεμε: μια γυναίκα πονούσε. Έσκιζε τα ρούχα της, προσπα-
θώντας ν’αποτινάξει τα γλοιώδη χέρια που την περιστοίχιζαν, μα 
εκείνα εξακολουθούσαν ν’απλώνονται επάνω της, επάνω στην ίδια 
της τη σάρκα, να τη μαυρίζουν, λες κι ήταν ασθένεια. 
  Ένα αντρικό πρόσωπο έλιωνε, και γινόταν τρία… και γινόταν πάλι 
ένα, που ήταν το ίδιο αλλά διαφορετικό, και, όταν άνοιγε το στόμα 
του, έρρεαν βλασφημίες και προφητείες ψευδείς, κάνοντας τη γη να 
σείεται και τους ανθρώπους να τρομοκρατούνται. 
  Το πρόσωπο έλιωσε, εξαφανίστηκε, και έγινε λάσπη… κι απ’τη λά-
σπη αναδύθηκαν πύργοι, περιπλεγμένοι οφιοειδώς… και, μέσα 
στους πύργους, κάτι σερνόταν, φορώντας προσωπείο, διαγράφοντας 
κύκλους γύρω από έναν θρόνο αστροφεγγή. 
  Τα κοσμικά ρεύματα άρπαζαν το νου της Μάντισσας από τη μια και 
το πετούσαν από την άλλη, κλονίζοντας το είναι της, συνθλίβοντας 
το εγώ της, κάνοντάς την ένα με το σύμπαν. 
  Να ξυπνήσω… Πρέπει να ξυπνήσω… Ξυπνήσω… 
  Αφήστε με ήσυχη, σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Σας ικετεύω! 
Σας ικετεύω! 
  Ο Λύκος ούρλιαζε, αλλά ήταν μπερδεμένος. 
  Η Γυναίκα ούρλιαζε, από πόνο. 
  Τρία τέρατα γίνονταν ένα, και γίνονταν τρία και γίνονταν ένα, και 
άλλαζαν μορφές, μοιάζοντας με αεικίνητη, διαρκώς μεταβαλλόμενη 
λάσπη. 
  Ο Νότος φλεγόταν, και ο καπνός ήταν φανερός για εκείνους που 
μπορούσαν να δουν. Για τους άλλους, ήταν αόρατος· δεν το ήξεραν, 
αλλά η φωτιά τούς πλησίαζε, πλησίαζε τα πάντα. 
  Εκείνοι που μπορούν να δουν ξέρουν… ξέρουν… ξέρουν… 
  Η Λα-Κάρχ’νιι ερχόταν νότια… Ήξερε κι εκείνη; 
 Τι ξέρουν; Δεν καταλαβαίνω! 
  Γιατί με τυραννάτε; 
  ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ! 
  Η Μάντισσα ξύπνησε, ουρλιάζοντας μέσα στο κελί της. 
  «Αφήστε με! Αφήστε με! Αφήστε με!» 
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  Ο Βάνμιρ στεκόταν στις επάλξεις του κάστρου, ατενίζοντας βόρεια, 
έξω απ’το Ράλτον, όπου οι μαχητές του έκαιγαν το κουφάρι του Με-
γάλου Θηρίου, ζητωκραυγάζοντας νικηφόρα και χορεύοντας χορούς 
της μάχης γύρω του, κραδαίνοντας σπαθιά και χτυπώντας ρόπαλα 
επάνω σε ασπίδες. Το θέαμα έκανε τον Άρχοντα-Φύλακα να αισθά-
νεται λίγο καλύτερα, και, για μερικές στιγμές, πήρε από το μυαλό 
του τις σκοτούρες και τον άφησε να χαρεί τη νίκη ως νίκη, σκέτη, 
απλή. Κανονικά, θα έπρεπε να χαίρομαι, όχι να μελαγχολώ. 
  Όμως, φυσικά, δεν μπορούσε να χαρεί· δεν ήταν δυνατόν κάτι τέ-
τοιο, υπό αυτές τις συνθήκες. 
  Είχε εγκαταλείψει το ιατρείο του Θεραπευτή Άλρεκ γιατί δεν άντε-
χε να τον παρακολουθεί, καθώς εκείνος εγχείριζε τη Μιάνη, καθώς 
προσπαθούσε να την κρατήσει ζωντανή. Είχε αφήσει εκεί τη Νιρμέα 
και τη Μανρούνα, αν και ήξερε πως η Καστελάνος και η μητέρα του 
δεν ήταν ικανές να κάνουν απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν· ω-
στόσο, ο Βάνμιρ αισθανόταν καλύτερα, γνωρίζοντας ότι οι δύο γυ-
ναίκες βρισκόταν κοντά στην αδελφή του. Από τον Άσιλθαρ είχε ζη-
τήσει να φύγει, κι εκείνος είχε υπακούσει αδιαμαρτύρητα, γνέφο-
ντας καταφατικά, με όψη χλομή· αντιλαμβανόταν πως δεν ήταν η 
στιγμή για να φέρει αντιρρήσεις. 
  Ο Βάνμιρ αναστέναξε σιγανά κι ακούμπησε τα χέρια του στις επάλ-
ξεις, αφήνοντας το κορμί του να στηριχτεί επάνω τους. Φεύγοντας 
από το ιατρείο του Άλρεκ, είχε αφαιρέσει την αρματωσιά του και 
είχε προστάξει δύο υπηρέτες να τη μεταφέρουν στο δωμάτιο του πα-
τέρα του (ναι, του πατέρα μου, είχε επιμείνει όταν τον κοίταξαν πα-
ραξενεμένα), ωστόσο νόμιζε πως ακόμα κουβαλούσε το βάρος της, 
στους ώμους και στην πλάτη του. Όλο του το σώμα ήταν μουδιασμέ-
νο, πιασμένο από τη μάχη, εξουθενωμένο από τη χρήση της Ταχύτη-
τας για Τηλεμεταφορά, κατάκοπο από την ισχύ του Ούργκολ που 
είχε διοχετευτεί εντός του (αν, όντως, κάτι τέτοιο ήταν αληθινό, τε-
λικά). Όμως το βάρος και η κούραση που αισθανόταν στο σώμα του 
δεν ήταν τίποτα μπροστά σ’αυτά που αισθανόταν στην ψυχή του. 
  Ύψωσε το δεξί του χέρι και άγγιξε το αργυρό περιδέραιο των Φυ-
λάκων των Συνόρων. Το έσφιξε μέσα στη γροθιά του, ώσπου η χού-
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φτα του πόνεσε, λες και ο μικρός Πέλεκυς να επιθυμούσε να κόψει 
το δέρμα του, λες και το Άστρο να ήθελε να τον τρυπήσει με τις μυ-
τερές του γωνίες. Πατέρα, θα είσαι ελεύθερος σύντομα, ελεύθερος. 
Αύριο, θα τα τακτοποιήσω όλα. Θα βάλω τα πάντα στη θέση τους. 
  Βήματα ακούστηκαν να τον πλησιάζουν, και στράφηκε, για να κοι-
τάξει έναν στρατιώτη, ο οποίος είχε μια έξαλλη, ταραγμένη όψη στο 
πρόσωπό του. 
  «Τι είναι, πολεμιστή;» ρώτησε ο Βάνμιρ, παραμερίζοντας τα μαλλιά 
απ’το μέτωπό του κι αφήνοντας το περιδέραιο των Φυλάκων των 
Βόρειων Συνόρων. 
  Ο στρατιώτης υποκλίθηκε. «Άρχοντά μου,» είπε, βιαστικά, «η γυ-
ναίκα που ήταν με τους Ποιμένες και το Θηρίο: τη βάλαμε στο κελί, 
όπως προστάξατε, έπεσε να κοιμηθεί, και τώρα ξύπνησε, ουρλιάζο-
ντας και φωνάζοντας ‘Φέρτε μου το Μάγο,’ και νομίσαμε, Άρχοντά 
μου, υποθέσαμε–» 
  «–ότι ζητούσε εμένα,» τελείωσε ο Βάνμιρ γι’αυτόν. 
  Ο στρατιώτης δίστασε στιγμιαία· αλλά, τελικά, ένευσε. «Μάλιστα, 
Άρχοντά μου. Μοιάζει τρελή η γυναίκα, όμως…» 
  Εσύ ξανά, Μάγε! Ο Βάνμιρ θυμόταν πολύ καλά τα λόγια της Καρ-
μώζ, όταν εκείνη τον είχε κοιτάξει μέσα στο Χρόνο, επάνω στην ε-
κτέλεση της μαντείας του. «Ναι,» είπε, «εμένα ζητά. Πήγαινέ με στο 
κελί της, στρατιώτη.» 
  Οι κραυγές της γυναίκας που υπηρετούσε το Θηρίο ακούγονταν 
από αρκετή απόσταση, μέσα στους διαδρόμους των υπόγειων, ημι-
φωτισμένων φυλακών του φρουρίου Ράλτον. Ο Βάνμιρ καταλάβαινε 
τα λόγια της, αλλά έπρεπε να παραδεχτεί ότι η άγνωστη δε μιλούσε 
και τόσο καλά τη Γλώσσα των Ωθράγκος. 
  «Φέρτε μου το Μάγο!» φώναζε η Καρμώζ από το βάθος. «Φέρτε 
τον αρχηγό σας, σας λέω! Φέρτε μου το Μάγο, τον αρχηγό σας!» 
  «ΒΟΥΛΩΣΤΟ!» αντήχησε μια αγριοφωνή. «Βούλωστο, γιατί θα σε 
σκοτώσω, σκύλα!» 
  «Φέρτε μου το Μάγο!» συνέχισε η γυναίκα. «Γιατί δεν τον φέρνε-
τε;» 
  «Έχουμε φωνάξει τον Άρχοντά μας. Τώρα, σκάσε!» 
  «Λες ψέματα! Δεν τον έχετε φωνάξει!» 
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  Ο Βάνμιρ έστριψε την πέτρινη γωνία και πλησίασε το κελί απ’όπου 
ερχόταν η φωνή της Καρμώζ. Μπροστά από την πόρτα στέκονταν 
τέσσερις οπλισμένοι Ωθράγκος –ο ένας εκ των οποίων γυναίκα–, με 
τα όπλα τους στα χέρια, σα να φοβόνταν ότι η δούλη του Θηρίου 
μπορεί να δραπέτευε κάπως και να τους επιτιθόταν. 
  «Εδώ είμαι,» δήλωσε ο Άρχοντας-Φύλακας του Ράλτον, ζυγώνο-
ντας. 
  Οι πολεμιστές στράφηκαν να τον αντικρίσουν, και έκλιναν τα κε-
φάλια, σε χαιρετισμό. «Άρχοντά μου,» είπε ένας τους. 
  «Αυτό είναι το κελί όπου κρατείται η γυναίκα, Άρχοντά μου,» τον 
πληροφόρησε ο στρατιώτης που τον είχε φέρει εδώ. 
  «Ναι, το κατάλαβα,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, πηγαίνοντας μπροστά 
στην πόρτα και κοιτάζοντας την Καρμώζ από το καγκελωτό παρα-
θυράκι. Ήταν ολόγυμνη! 
  «Πρέπει να σου μιλήσω,» του είπε στη Γλώσσα των Ωθράγκος. 
«Μόνο εσύ θα με καταλάβεις, Μάγε.» 
  Ο Βάνμιρ στράφηκε στους στρατιώτες του. «Γιατί γδύσατε αυτή τη 
γυναίκα;» απαίτησε, αγριοκοιτάζοντάς τους. «Δεν ήθελα να κακο-
ποιηθεί.» 
  «Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο πολεμιστής που είχε μιλήσει και 
πριν, «δεν την κακοποιήσαμε. Τα ρούχα της πάρθηκαν για λόγους 
ασφάλειας… Ίσως να έκρυβε όπλα… Επιπλέον, είναι Καρμώζ και δεν 
κρυώνει.» 
  «Φέρτε μου την κάπα της,» πρόσταξε, παγερά, ο Βάνμιρ. 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» Ο στρατιώτης έφυγε, βαδίζοντας βιαστι-
κά. 
  «Πρέπει να σου μιλήσω,» είπε, έντονα, η Καρμώζ πίσω από τον 
Βάνμιρ. 
  Εκείνος στράφηκε, για να την κοιτάξει. Έπρεπε να παραδεχτεί ότι 
ήταν καλοπλασμένο, εύγραμμο ον, ελαφρώς πιο μεγαλόσωμη από 
τις Ωθράγκι. «Σε πείραξαν;» τη ρώτησε· και διευκρίνισε: «Εκτός 
από το γεγονός ότι σου πήραν τα ρούχα.» 
  Η Μάντισσα συνοφρυώθηκε, για λίγο, προσπαθώντας να κατανοή-
σει τα λόγια του, τα οποία την είχαν, προς στιγμή, μπερδέψει. Ύστε-
ρα, όμως, κατάλαβε. «Όχι,» αποκρίθηκε, κουνώντας το κεφάλι. Και 
τον ρώτησε: «Μιλάς τη Γλώσσα των Καρμώζ;» 
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  «Με μεγάλη δυσκολία,» δήλωσε ο Βάνμιρ, στη Γλώσσα των Καρ-
μώζ. 
  Πράγματι, σκέφτηκε η Μάντισσα, παρατηρώντας πως η προφορά 
του δεν ήταν σωστή. 
  Ο στρατιώτης επέστρεψε, φέρνοντας στον Βάνμιρ την κάπα της 
γυναίκας που υπηρετούσε το Θηρίο. «Ανοίξτε μου την πόρτα,» πρό-
σταξε ο Άρχων-Φύλαξ του Ράλτον. 
  «Άρχοντά μου,» είπε ένας πολεμιστής, «μάλλον, είναι τρελή…» 
  «Ανοίξτε την πόρτα.» 
  Ο στρατιώτης που είχε μιλήσει πλησίασε τη θύρα του κελιού και 
την ξεκλείδωσε, ανοίγοντάς τη, για να μπει ο Βάνμιρ, ο οποίος έκανε 
νόημα στους μαχητές του Ράλτον να μείνουν πίσω, όταν εκείνοι επι-
χείρησαν να τον ακολουθήσουν. «Δε νομίζω ότι χρειάζομαι προστα-
σία,» τους είπε, και έδωσε την κάπα στην Καρμώζ. 
  Εκείνη την πήρε και την έριξε, σχεδόν αδιάφορα, στους ώμους της, 
σα να είχε άλλα θέματα να συλλογιστεί, τα οποία την απασχολούσαν 
πολύ, πολύ περισσότερο από τη γύμνια της. Παράξενο πλάσμα… 
  «Ποιο είναι τ’όνομά σου;» τη ρώτησε. 
  «Τ’όνομά μου…» έκανε η Μάντισσα, και σκέφτηκε: Ποιο όνομα, 
άραγε, ζητάς; Εκείνο που έχω αφήσει πίσω μου καιρό πολύ, μήπως; 
«Μάντισσα.» 
  «Μάντισσα… Αυτό είναι το όνομά σου;» Ο Βάνμιρ είπε τη λέξη ό-
νομα και στη Γλώσσα των Ωθράγκος και στη Γλώσσα των Καρμώζ. 
  Η Μάντισσα αχνομειδίασε, αντιλαμβανόμενη την απορία του. 
«Πάει πολύς καιρός από τότε που έχουν να με φωνάξουν με το… άλ-
λο όνομα, Μάγε.» 
  «Ποιο είναι το άλλο όνομα;» 
  «Ρικνάβαθ.» 
  «Καρμώζ, επομένως,» είπε ο Βάνμιρ, «όπως είχα υποθέσει εξαρ-
χής, από τότε που σε είδα με τη μαντεία μου.» 
  «Με τη… μαντεία σου;» Η Μάντισσα συνοφρυώθηκε. 
  «Με είδες κι εσύ, νομίζω. ‘Ξανά εσύ, Μάγε!’ θυμάμαι πως φώνα-
ξες.» 
  Φυσικά! σκέφτηκε η Μάντισσα. Το πρόσωπο στα σύννεφα. Αυτός 
ήταν. Αλλά δεν ήταν μόνος. Μιλώντας μια γλώσσα που αποτελούσε 
ανάμιξη της Γλώσσας των Ωθράγκος και των Καρμώζ, είπε: «Ναι, σε 
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είδα, και, ναι, έτσι φώναξα· όμως δεν ήσουν μόνο εσύ, Μάγε. Ήταν 
και κάποιος άλλος μαζί σου. Κάποιος ο οποίος ήταν μαζί σου και στη 
μάχη –μέσα σου. Ο εχθρός της Λα-Κάρχ’νιι, σωστά;» 
  «Ποια είναι η Λα-Κάρχ’νιι;» ρώτησε ο Βάνμιρ, ενθυμούμενος ότι οι 
ριβογκάμι ονόμαζαν κάρχ’νιι το «θηρίο». 
  «Η Μεγάλη Θηριώδης Θεά,» απάντησε η Μάντισσα. 
  Όπως το περίμενα… «Καλά υπέθεσες, Ρικνάβαθ,» είπε· «ο εχθρός 
της ήταν μαζί μου στη μάχη, και τη σκότωσε.» 
  Η Μάντισσα ένευσε, με μια βαθιά λύπη να καθρεπτίζεται στα γα-
λανά της μάτια. «Καταβρόχθισε την ψυχή της… Ποιος ήταν αυτός ο 
θεός, Μάγε;» 
  «Ο Ούργκολ, ο Αρχαιοφύλακας του Βορρά. Δεν το ήξερες;» 
  Η Καρμώζ κούνησε αργά το κεφάλι. «Όχι.» 
  «Γιατί ήρθες εδώ, Ρικνάβαθ;» 
  Ρικνάβαθ… Μ’αποκαλεί συνέχεια Ρικνάβαθ. Πόσος καιρός έχει πε-
ράσει από τότε που κάποιος με αποκάλεσε έτσι… «Με κάλεσαν,» 
είπε στη Γλώσσα των Καρμώζ. 
  «Ποιος σε κάλεσε;» ρώτησε ο Βάνμιρ, στην ίδια γλώσσα. 
  «Η Λα-Κάρχ’νιι.» 
  «Γιατί;» 
  Η Μάντισσα ανασήκωσε τους ώμους. «Πάντα έτσι συμβαίνει…» 
Πάλι στη γλώσσα της μίλησε. 
  Ο Βάνμιρ μπερδεύτηκε προς στιγμή, αλλά, ύστερα, κατάλαβε τα 
λόγια της. «Τι θα πει ετούτο;» ρώτησε στη Γλώσσα των Ωθράγκος. 
  «Είναι δύσκολο να εξηγήσω,» δήλωσε η Μάντισσα. Και αναστένα-
ξε. «Είναι, να… όπως τώρα, Μάγε. Πάλι αισθάνομαι παράξενα… Κά-
τι πολύ άσχημο –πολύ κακό– συμβαίνει στα νότια· το νιώθω.» 
  Τα μισά ήταν στη Γλώσσα των Ωθράγκος, τα μισά στη Γλώσσα των 
Καρμώζ, αλλά ο Βάνμιρ έπιασε το νόημα των λεγόμενών της. Κακό; 
σκέφτηκε. Στα νότια; Εκεί όπου είναι ο Ρόλμαρ, δηλαδή; «Με μπερ-
δεύεις, Ρικνάβαθ,» της είπε, ειλικρινά. «Θες να συζητήσουμε περισ-
σότερο για το τι σου συμβαίνει και τι ακριβώς αισθάνεσαι;» Μίλησε 
κι εκείνος σε μια γλώσσα ανάμικτη, ώστε να βεβαιωθεί ότι η Καρμώζ 
κατανοούσε κάθε του λέξη. 
  «Θα σου πω το όραμά που είδα.» 
  «Πότε το είδες;» 
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  «Τώρα. Προτού ξυπνήσω.» 
  «Έλα στο δωμάτιό μου, καλύτερα,» είπε ο Βάνμιρ. «Αυτό το κελί 
είναι κρύο και άβολο.» 
  «Κρύο;…» 
  Ο Βάνμιρ μειδίασε. «Σωστά, ξέχασα… Πάντως, κι οι δυο πρέπει να 
συμφωνούμε ότι είναι, όντως, άβολο.» 
  Η Μάντισσα τού επέστρεψε το μειδίαμα, αν και δεν κατάλαβε α-
κριβώς τι της είχε πει –είχε μιλήσει στη μητρική του γλώσσα, και 
γρήγορα. Ωστόσο, ήταν φανερό πως η γενικότερή του διάθεσή ήταν 
φιλική, πράγμα το οποίο είχε παραξενέψει τη… Ρικνάβαθ. (Επίσης, 
της φαινόταν παράξενο που είχε αρχίσει να σκέφτεται τον εαυτό της 
με το παλιό της όνομα.) Όταν τον είχε αντικρίσει στη μάχη, της είχε 
φανεί σαν τέρας. Ήταν, πραγματικά, άλλος άνθρωπος, τότε· αυτός ο 
Ούργκολ βρισκόταν μέσα του. Ο Μάγος είχε γίνει ενσάρκωση του 
Αρχαιοφύλακα του Βορρά, του πανάρχαιου εχθρού της Λα-Κάρχ’νιι. 
Ωστόσο, τώρα που η Μάντισσα –η Ρικνάβαθ– τον έβλεπε χωρίς κα-
μία θεϊκή παρουσία εντός του, τώρα που μιλούσε με τον αληθινό του 
εαυτό, αισθανόταν πως είχε συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος ί-
σως να μπορούσε να την καταλάβει· γιατί έμοιαζε κι εκείνος να έχει 
κάτι το… ασυνήθιστο επάνω του. Κάποια απόκρυφη σύνδεση υπήρ-
χε αναμεταξύ τους. Μια σύνδεση την οποία η Ρικνάβαθ δεν μπορού-
σε ακόμα να προσδιορίσει, μα την ένιωθε. 
  Ο Βάνμιρ τράβηξε την κάπα της Καρμώζ εμπρός της και έδεσε τα 
πέτσινα λουριά. «Για λόγους ευπρέπειας,» είπε, και την οδήγησε 
έξω από το κελί, βάζοντας το χέρι του στους ώμους της. 
  «Άρχοντά μου…» άρχισε ένας από τους στρατιώτες απέξω, κοιτά-
ζοντας έκπληκτος τον Άρχοντα-Φύλακα να αποφυλακίζει την αιχμά-
λωτη. 
  «Δεν είναι επικίνδυνη· μην ανησυχείτε,» τόνισε ο Βάνμιρ. «Την 
παίρνω υπό τη φύλαξή μου.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο στρατιώτης και 
υποκλίθηκε, όπως και οι υπόλοιποι. 
  Ο Βάνμιρ οδήγησε τη Μάντισσα, που ονομαζόταν Ρικνάβαθ, στο 
μονίμως ακατάστατο δωμάτιό του. Άνοιξε την ξύλινη πόρτα και την 
άφησε να περάσει πριν από εκείνον. Η Καρμώζ μπήκε, προσέχοντας 
πού πατούσε ανάμεσα στα σκορπισμένα πράγματα που βρίσκονταν 
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στο έδαφος. Το προσεκτικό τούτο βάδισμα δεν έκανε και πολύ καλό 
στην καψαλισμένη της πατούσα, την οποία η Ρικνάβαθ αισθανόταν 
να της ρίχνει σουβλιές, πού και πού. 
  «Κάθισε όπου θέλεις,» της είπε ο Βάνμιρ, κλείνοντας. 
  Η Μάντισσα κοίταξε τριγύρω. «Δηλαδή;» 
  Γιατί κανείς δεν μπορεί να δει το προφανές εδώ μέσα; αναρωτήθη-
κε ο Βάνμιρ. Όλοι τα ίδια του έλεγαν. «Σε κάποια καρέκλα,» εξήγη-
σε, δείχνοντας τις καρέκλες του δωματίου, που καμία δεν ήταν τε-
λείως άδεια: ή κάποιο ρούχο θα υπήρχε επάνω της ή κάποιο αντικεί-
μενο. «Ή στο κρεβάτι.» Έδειξε στο κρεβάτι, όπου, επί του παρόντος, 
βρίσκονταν δύο στοίβες βιβλίων αξιοσημείωτου μεγέθους. «Ή σε 
κάποιον πάγκο, αν αυτό σε βολεύει καλύτερα…» Οι πάγκοι ήταν α-
κόμα πιο γεμάτοι με αντικείμενα, αλλά, φυσικά, η Καρμώζ μπορούσε 
άνετα να τα παραμερίσει, για να καθίσει, αν ήθελε… 
  «Να βγάλω αυτή την κάπα τώρα;» ρώτησε η Μάντισσα. «Πολύ ζέ-
στη εδώ μέσα…» 
  Ο Βάνμιρ, αντιθέτως, έβρισκε το περιβάλλον μάλλον ψυχρό· άλλω-
στε, ούτε το τζάκι δεν ήταν αναμμένο. Καρμώζ, μα το Μαύρο Άνε-
μο…! Κατένευσε. «Όπως αγαπάς.» 
  Η Μάντισσα έλυσε την κάπα και την έριξε επάνω σε μια καρέκλα. 
  «Αλλά,» πρόσθεσε ο Βάνμιρ, «θα σου δώσω να φορέσεις κάτι άλλο, 
ελαφρύτερο, εντάξει;» Ήταν ενοχλητικό κι αποσυντονιστικό να την 
κοιτάζει έτσι, γυμνή, χωρίς το παραμικρό ρούχο επάνω της. Δεν ή-
ταν καθόλου απωθητική γυναίκα. 
  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ, αντιλαμβανόμενη το λόγο που 
της το ζητούσε. Έζησα πολύ καιρό με βαρβάρους, σκέφτηκε, τόσο 
μακριά από τον πολιτισμό, που ξέχασα κάποια πράγματα… Και στο 
νου της ήρθαν οι χώρες των Καρμώζ, και μελαγχόλησε, νιώθοντας 
την ψυχή της να βαραίνει. 
  Ο Βάνμιρ σήκωσε το πρώτο ένδυμα που βρήκε μπροστά του –τον 
μαύρο χιτώνα που φορούσε όσο έκανε τη μαντεία του (…και όσο φυ-
λάκιζα τον πατέρα μου…)– και το έδωσε στη Μάντισσα. 
  «Ευχαριστώ,» είπε εκείνη, στη μητρική της γλώσσα. Φόρεσε το 
ρούχο και κάθισε στο κρεβάτι, οκλαδόν, παραμερίζοντας τη μία από 
τις δύο στοίβες των βιβλίων που βρίσκονταν εκεί. Κατά λάθος, ένα 
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από τα βιβλία έπεσε στο πάτωμα. «Συγνώμη,» είπε η Ρικνάβαθ, κι 
έκανε να σκύψει, για να το πιάσει. 
  «Δεν πειράζει, άστο,» τη σταμάτησε ο Βάνμιρ, και κάθισε σε μια 
καρέκλα, αντίκρυ της. 
  «Πώς σε λένε;» τον ρώτησε η Μάντισσα. 
  Σωστά, σκέφτηκε εκείνος· δεν της έχω συστηθεί ακόμα. «Βάνμιρ,» 
της αποκρίθηκε. «Και όχι Μάγος,» πρόσθεσε, μειδιώντας στραβά. 
  Η πόρτα του δωματίου χτύπησε, και μια φωνή ακούστηκε απέξω: 
«Άρχοντά μου, θα επιθυμούσατε κάτι για φαγητό;» 
  Φαγητό. Το είχα ξεχάσει αυτό. Και, αμέσως, ήρθε στο νου του ο πα-
τέρας του, ο οποίος βρισκόταν στα υπόγεια του Πύργου των Μαρτυ-
ρίων. Για εκείνον, μάλλον, δε θα υπήρχε φαγητό απόψε. Όμως αύριο 
θα είναι ελεύθερος… 
  «Άρχοντά μου, είστε καλά; Αν η γυναίκα–» 
  «Καλά είμαι,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Δεν υπάρχει κανένα πρό-
βλημα.» Οι υπερασπιστές του Ράλτον ανησυχούσαν για εκείνον. Πί-
στευαν ότι βρισκόταν σε κίνδυνο μαζί με τη Μάντισσα. Όμως η Ρι-
κνάβαθ μάλλον μπερδεμένη έμοιαζε, παρά επικίνδυνη. 
  Τη ρώτησε: «Πεινάς; Θέλεις να φας;» 
  Εκείνη κατένευσε. 
  «Φέρε μου φαγητό,» φώναξε ο Βάνμιρ στον υπηρέτη έξω απ’την 
πόρτα. «Αρκετό για δύο άτομα.» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» 
  Ο Βάνμιρ εστίασε το βλέμμα του επάνω στη Ρικνάβαθ, η οποία τον 
κοιτούσε επίσης επισταμένα, σα να προσπαθούσαν ο ένας να κατα-
νοήσει την ενδότερη ψυχολογία του άλλου. 
  «Λοιπόν,» είπε ο Ωθράγκος, «νομίζω πως καλό θα ήταν να πάρου-
με τα πράγματα από την αρχή. Από πού έρχεσαι και πώς έφτασες 
εδώ; Πώς κατέληξες στις Στέπες και πώς ήρθες σε επαφή με το Θη-
ρίο;» 
  Η Μάντισσα αναστέναξε. Δε μιλούσε συχνά για τον εαυτό της, όχι 
πια, τουλάχιστον. Προτιμούσε να μην επιβαρύνει τους άλλους με τα 
βάσανά της. Ή ίσως και να ντρέπομαι να μιλήσω, σκέφτηκε, αυτο-
κριτικά. Ωστόσο, όλα αυτά που συγκεντρώνονταν εντός της έμοια-
ζαν να οικοδομούν ένα βουνό μαρτυρίων, έναν σωρό μολυσμένης 
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πέτρας, τον οποίο η ψυχή της επιθυμούσε να διώξει, γιατί απειλούσε 
να τη συνθλίψει. 
  Η Ρικνάβαθ έγλειψε τα χείλη, νευρικά, και άρχισε να μιλά για το 
παρελθόν της… για το πιο βαθύ της παρελθόν. 
  Ο Βάνμιρ την άκουγε με προσοχή, ενώ εκείνη του διηγιόταν τα βά-
σανά της από την περίοδο που βρισκόταν στην Αυτοκρατορία των 
Καρμώζ, στα βορειότερα σημεία της ηπείρου Βάλγκριθμωρ. Και, ύ-
στερα, το ενδιαφέρον του Ωθράγκος κορυφώθηκε, καθώς η Ρικνά-
βαθ συνέχισε, μιλώντας του για τις περιπέτειές της έξω από το βασι-
λικό παλάτι του Άζμαρκωθ, το παλάτι του πατέρα της, Βασιληά Θέ-
ναρτωρ. –(Κάπου εδώ, οι υπηρέτες του φρουρίου έφεραν το φαγητό 
τους.)– Η νεαρή Πριγκίπισσα είχε περιπλανηθεί μόνη σε στοιχειω-
μένα δάση, κυνηγημένη από σκιερά φαντάσματα που πεινούσαν για 
την ψυχή της, καθώς και από ανθρώπινους δολοφόνους, σταλμένους 
από τη Βασίλισσα του Ένμερακ, η οποία αποζητούσε εκδίκηση για 
το θάνατο του γιου της… που είχε πεθάνει στην αγκαλιά της Ρικνά-
βαθ. «Αυτή είναι η κατάρα μου,» είπε η Καρμώζ, χωρίς να κοιτάζει 
το πρόσωπο του Βάνμιρ: «όλοι μου οι εραστές πεθαίνουν.» 
  Στη συνέχεια του μίλησε για τη ζωή της στην άγρια Στέπα: για το 
πώς γνώρισε το πνεύμα που αποκαλούσε τον εαυτό του Επαΐοντα 
Αρκάντμιχ, για το πώς την απήγαγαν οι βάρβαροι, και για το πώς 
γνώρισε, τελικά, τη Μεγάλη Θεά, ή Λα-Κάρχ’νιι, όπως την αποκα-
λούσαν οι Ποιμένες της Στέπας που βρίσκονταν κοντά στους Ωθρά-
γκος. 
  «Η Θεά νόμιζε ότι θα σας κατατροπώναμε,» είπε η Ρικνάβαθ, τε-
λειώνοντας τη διήγησή της. «Ωστόσο, μπορούσε κι εκείνη να κοιτά-
ξει στο μέλλον και να δει τους πιθανούς της φονιάδες… Αλλά δεν εί-
δε εσένα, Βάνμιρ. Είδε μια φυλή ριβογκάμι και μου ζήτησε να τους 
εξολοθρεύσω. Οπότε, οι τηλαισθητικοί έστειλαν τα Τέκνα της να 
τους αναζητήσουν στον υπόγειο κόσμο και να μην αφήσουν ούτε έ-
ναν τους ζωντανό–» 
  «Έτσι, λοιπόν, οι ριβογκάμι κατέληξαν στο Παρατηρητήριο!» συ-
μπέρανε ο Βάνμιρ. 
  Η Ρικνάβαθ συνοφρυώθηκε. «Ποιο Παρατηρητήριο;» 
  «Υπάρχει ένας βράχος βόρεια του κάστρου μας,» εξήγησε εκείνος, 
«ο οποίος δεν είναι ακριβώς βράχος. Είναι, στην ουσία, ένα Παρα-
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τηρητήριο, με κρυφή είσοδο. Ίσως, μάλιστα, να πρόκειται για απο-
μεινάρι της αυτοκρατορίας για την οποία σου είχε μιλήσει ο Επαΐων 
Αρκάντμιχ. Όπως και νάχει, πάντως, από τα υπόγεια αυτού του μέ-
ρους ήρθαν οι ριβογκάμι. Στην αρχή…» Σκέφτηκε να αναφέρει τη 
Νίθρα, αλλά, τελικά, αποφάσισε πως καλύτερα θα ήταν να μην πει 
τίποτα γι’αυτήν. «Στην αρχή, άκουσα θορύβους από τον τοίχο, έτσι 
ερεύνησα και βρήκα τον υποχθόνιο λαό.» 
  «Πώς ακριβώς;» 
  «Έσπασα τον τοίχο,» διευκρίνισε ο Βάνμιρ. «Και τους έφερα επά-
νω. Αρχικά, ήταν εχθρικοί, γιατί δεν εμπιστεύονται τους κατοίκους 
της επιφάνειας· όμως, στο τέλος, τα βρήκαμε αναμεταξύ μας και 
τους πρότεινα να έρθουν στο Ράλτον, για να κρυφτούν από τους κυ-
νηγούς τους.» 
  Τι ήταν, όμως, εκείνο που έκρυψε τους ριβογκάμι από εμένα; ανα-
ρωτήθηκε η Ρικνάβαθ, ακουμπώντας το σαγόνι στις ενωμένες της 
γροθιές. Πρέπει να υπάρχει κάποια αρχαία δύναμη σ’αυτό το Παρα-
τηρητήριο. Ενδιαφέρον μέρος… 
  «Να κάνω μια ερώτηση ακόμα;» είπε ο Βάνμιρ. 
  Η Ρικνάβαθ ανασήκωσε τους ώμους, σα νάλεγε «Και δεν κάνεις;» 
  «Τι ακριβώς συνέβαινε μ’αυτούς τους ‘τηλαισθητικούς’, όπως τους 
είπες; Μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τα Τέκνα του Θηρίου, 
σωστά;» 
  «Ναι. Οι συγκεκριμένοι Ποιμένες –ο Σάνγκτου και η Βιάργκι– ήταν 
χαρισματικοί, δίχως να το γνωρίζουν. Συνάντησαν τα θηρία όταν 
αυτά ήταν σχεδόν νεογέννητα, έτσι δημιουργήθηκε ο δεσμός ανάμε-
σά τους.» 
  «Γιατί, όμως; Οι Ποιμένες, σίγουρα, δε θα το επεδίωκαν.» 
  «Το επιδίωξαν τα ίδια τα θηρία,» εξήγησε η Ρικνάβαθ, «τα οποία 
ζητούσαν γονείς εκείνη την περίοδο. Η Λα-Κάρχ’νιι τα είχε εγκατα-
λείψει, ύστερα από τη γέννησή τους.» 
  «Γιατί;» 
  «Δεν ξέρω. Ίσως να είχε κάποιο σχέδιο. Όπως σου είπα, έβλεπε στο 
μέλλον.» 
  «Ποιος ήταν ο πατέρας;» 
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  «Δεν είμαι βέβαιη,» είπε η Ρικνάβαθ, «αλλά νομίζω πως κάποιου 
άλλου είδους πλάσμα γονιμοποιούσε το Θηρίο. Τι πλάσμα δεν ξέρω· 
δεν το έχω ποτέ μου δει.» 
  «Αχά…» έκανε ο Βάνμιρ, σκεπτικός, κι αναστέναξε. Είχε μάθει 
πολλά απόψε, και αισθανόταν το νου του υπερφορτωμένο από τις 
πληροφορίες. Παρατήρησε ότι από το παράθυρο έμπαινε πλέον 
πρωινό φως και όχι φεγγαρόφωτο. Με τη συζήτηση και, κυρίως, με 
τη διήγηση της Ρικνάβαθ, είχε έρθει η αυγή. 
  Ο Βάνμιρ έτριψε τα μάτια του, εξουθενωμένος. «Υπήρχε και κάτι 
άλλο που ήθελες να μου πεις, αν δεν κάνω λάθος…» 
  Η Καρμώζ συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς;» 
  «Γιατί με φώναξες να έρθω στο κελί σου; Ήταν όλα κόλπο, για να 
βγεις απο κεί;» 
  Η Ρικνάβαθ τον αγριοκοίταξε. «Όχι. Σου έμοιαζε με κόλπο;» 
  «Θα μπορούσε να ήταν…» είπε ο Βάνμιρ, αδιάφορα. 
  «Δεν ήταν,» τον διαβεβαίωσε η Ρικνάβαθ. 
  «Εξήγησέ μου, λοιπόν.» 
  «Είδα ένα όραμα, πολύ παράξενο… Ήξερα ότι κανένας εδώ πέρα 
δε θα με καταλάβαινε. Εκτός ίσως από εσένα, Μάγε–» 
  «Βάνμιρ.» 
  Η Ρικνάβαθ υπομειδίασε. «Βάνμιρ.» 
  «Τι ήταν το όραμα;» 
  «Περίεργο… δεν το κατάλαβα ακριβώς. Αλλά, βέβαια, πότε κατα-
λαβαίνω ακριβώς τα οράματά μου;… Ωστόσο,» τόνισε η Ρικνάβαθ, 
«κάτι τέτοιο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Οι εικόνες εναλλάσσονταν πο-
λύ γρήγορα… Είδα το πρόσωπο ενός λύκου… του Λύκου. Είμαι σί-
γουρη πως ήταν ‘του Λύκου’.» 
  «Μιλάς για το λύκο που σου επιτέθηκε στα δάση της πατρίδας 
σου;» 
  «Όχι,» είπε η Ρικνάβαθ. «Δεν είχε καμία σχέση μ’αυτόν. Ήταν άλ-
λος λύκος, αλλά όχι τυχαίος. Μετά, είδα κι άλλα πολλά…» Σούφρωσε 
το μέτωπο, σα να προσπαθούσε να θυμηθεί. «Είδα μια γυναίκα να 
πονά, ενώ γλοιώδη χέρια τής έσκιζαν τα ρούχα, και η σάρκα της 
μαύριζε… Ύστερα, παρουσιάστηκε ένα αντρικό πρόσωπο που έλιωνε 
και γινόταν τρία, και σε κάποια στιγμή μιλούσε κι έλεγε πράγματα 
βλάσφημα, κάνοντας τους ανθρώπους να φοβούνται…  Α, ναι. Είδα 
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και ένα παράξενο οικοδόμημα. Βγήκε από τη λάσπη και έμοιαζε με 
φίδια, αλλά ήταν… πύργοι–» 
  «Πύργοι, είπες;» πετάχτηκε ο Βάνμιρ. «Πύργοι μπλεγμένοι σαν 
φίδια;» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Ναι. Ξέρεις κάτι γι’αυτό;» 
  «Πόσοι ήταν οι πύργοι;» 
  «Πολλοί…» 
  «Θα μπορούσαν να είναι γύρω στους είκοσι; Δεκαεννέα, ας πού-
με;» 
  «Ναι,» είπε η Ρικνάβαθ, «μάλλον, τόσοι πρέπει να ήταν: γύρω 
στους είκοσι. Τους αναγνωρίζεις, Βάνμιρ;» 
  «Το παλάτι της Νουάλβορ –της πρωτεύουσας του Βασιλείου μας– 
έχει ακριβώς αυτό το σχήμα: δεκαεννέα πύργοι, μπλεγμένοι σα φί-
δια αναμεταξύ τους. Τι άλλο είδες, Ρικνάβαθ;» 
  «Είδα κάτι να σέρνεται μέσα στους πύργους και να διαγράφει κύ-
κλους γύρω από ένα θρόνο, φωτισμένο από το φεγγαρόφωτο.» 
  Ο Ουρανολίθινος Θρόνος; σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Μα το Μαύρο Άνε-
μο! τι συμβαίνει εκεί κάτω; Ίσως ο Ρόλμαρ να κινδυνεύει! 
  «Τι είναι;» είπε η Ρικνάβαθ, παρατηρώντας την προβληματισμένη 
όψη στο πρόσωπό του. 
  «Συνέχισε,» την προέτρεψε ο Βάνμιρ. 
  «Τι άλλο είδα…;» μουρμούρισε εκείνη. «Α, ναι. Τρία τέρατα που 
γίνονταν ένα, που έμοιαζαν με λάσπη. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουν 
κάποια σχέση με τα τρία αντρικά πρόσωπα που μου παρουσιάστη-
καν στην αρχή.» 
  «Άλλο;» ρώτησε ο Βάνμιρ. «Τι άλλο είδες;» 
  «Είδα το Νότο να φλέγεται–» 
  «Το Νότο; Δηλαδή;» 
  «Δεν ξέρω. Το Νότο. Είχα την εντύπωση ότι στεκόμουν βόρεια και 
έβλεπα το Νότο να φλέγεται. Αλλά ο καπνός ήταν φανερός μόνο 
σ’εκείνους που μπορούσαν να δουν. Κι εκείνοι που μπορούσαν να 
δουν ήξεραν… ήξεραν ότι η φωτιά τούς πλησίαζε. Κάτι επικίνδυνο 
βρίσκεται στο Νότο, Μάγε.» 
  Ο Βάνμιρ είχε κοκαλώσει. Κάτι επικίνδυνο στο Νότο… Ίσως ο Ρόλ-
μαρ να κινδυνεύει εκεί. «Πρέπει να φύγω…» υποτονθόρυσε, περισ-
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σότερο στον εαυτό του, παρά στη Μάντισσα. «Πρέπει να πάω στη 
Νουάλβορ…» 
  «Τι είπες;» 
  Τα μάτια του εστιάστηκαν επάνω της. «Ρικνάβαθ, πρέπει να σου 
πω κάτι πολύ σημαντικό: Διέπραξα ένα έγκλημα.» 
  «Τι έγκλημα;» Εννοεί ότι σκότωσε τη Μεγάλη Θεά; αναρωτήθηκε η 
Καρμώζ. 
  Εκείνη τη στιγμή, η πόρτα χτύπησε δυνατά. «Άρχοντά μου! Με α-
κούτε;» 
  Ο Βάνμιρ σηκώθηκε και άνοιξε, για ν’αντικρίσει την Καστελάνο 
Νιρμέα, με μια ταραγμένη όψη στο πρόσωπό της. Δάκρυα έτρεχαν 
από τα μάτια της. 
  «Τι είναι;» τη ρώτησε, αν και νόμιζε πως είχε καταλάβει. 
  «Η αδελφή σας, Άρχοντά μου… Είναι νεκρή.» 
  Ο Βάνμιρ είχε καταλάβει σωστά. 
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Κεφάλαιο 2 

Ονειρική Απάντηση 
 

 
 βασιλική ταχυπομπός Κάρλα καθόταν σ’ένα από τα τραπέ-
ζια της τραπεζαρίας του Χαριτωμένου Χορευτή, με τα μπο-
τοφορεμένα της πόδια ακουμπισμένα επάνω και σταυρω-
μένα στον αστράγαλο. Στα χέρια της βαστούσε μια ξύλινη 

κούπα γεμάτη ζύθο. Η αποψινή βραδιά ήταν βαρετή. Λίγοι πελάτες 
βρίσκονταν στο ισόγειο του πανδοχείου και κανένας απ’αυτούς δεν 
έλεγε τίποτα σημαντικό ή ενδιαφέρον. Επιπλέον, ούτε ο Φάλμορ ή-
ταν στην πόλη· είχε φύγει για τη Νέλβορ, ώστε να μεταφέρει κάποιο 
μήνυμα εκ μέρους του Βασιληά. Είχε πει στην Κάρλα πως δεν επρό-
κειτο για τίποτα το σπουδαίο και θα επέστρεφε σύντομα. 
  Όμως ο εν λόγω ταχυπομπός δεν ήταν ο μοναδικός από τους συνη-
θισμένους θαμώνες που έλειπε απόψε. Ακόμα και ο Ράνιρ είχε φύ-
γει, υποστηρίζοντας πως ήθελε να πάει στο λιμάνι, ώστε να παραλά-
βει κάτι εμπορεύματα που θα έρχονταν μες στη νύχτα. 
  Η Κάρλα ύψωσε την κούπα της και ήπιε μια γουλιά, βαριεστημένα. 
Τα πράγματα ήταν τόσο βαρετά εδώ, που σκεφτόταν να κάνει καμια 
επίσκεψη στην οικογένειά της! Καθώς ήταν σχεδόν έτοιμη να σηκω-
θεί και να φύγει από τον Χαριτωμένο Χορευτή, η εξώπορτα άνοιξε 
και ο Ράνιρ μπήκε. Όμως μαζί του δεν έφερνε κανένα εμπόρευμα… 
εκτός κι αν μπορούσε κανείς να αποκαλέσει «εμπόρευμα» τον άντρα 
ο οποίος ακουμπούσε το χέρι του στους ώμους του πανδοχέα, για να 
στηρίζεται. Ο τύπος έμοιαζε να έχει τα χάλια του. Για την ακρίβεια, 
έμοιαζε να έχει μπλέξει σε κάποιο καβγά. 
  Καθώς ο Ράνιρ τον οδηγούσε προς το τραπέζι της, η Κάρλα τον α-
ναγνώρισε. Μα τα Πόδια του Ζικαράθορ, είναι ο Άρχοντας Ρόλμαρ 
από το Ράλτον! Αμέσως, κατέβασε τα μποτοφορεμένα της πόδια και 
τον κοίταξε παραξενεμένη, ενώ ο πανδοχέας τον βοηθούσε να καθί-
σει. 
  Ο Ρόλμαρ δεν είχε προσέξει την ταχυπομπό Κάρλα, μέχρι που εκεί-
νη του μίλησε, αποκαλώντας τον με το όνομά του. Τότε, βλεφάρισε 
και ακούμπησε την πλάτη του στην καρέκλα, μουγκρίζοντας από τον 

H
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πόνο στα πλευρά του. Ευτυχώς, σκέφτηκε, που δεν είχε σπάσει κα-
νένα κόκαλο… 
  «Άρχοντα Ρόλμαρ,» είπε η Κάρλα, έκπληκτη. «Τι κάνετε εσείς ε-
δώ;» 
  «Δεν το κατάλαβα τούτο!» πετάχτηκε ο Ράνιρ. «Αυτός είναι ο Άρ-
χοντας Ρόλμαρ, ο γιος του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ του Ράλτον;» 
  Η Κάρλα ένευσε. «Ναι. Εκτός κι αν βρήκαμε το σωσία του.» 
  «Φέρε μου μια κούπα κρασί,» μούγκρισε ο Ρόλμαρ, ξεφυσώντας 
από τον πόνο. «Μεγάλη κούπα κρασί.» 
  «Είσαι, όντως, ο Άρχοντας Ρόλμαρ;» ρώτησε ο Ράνιρ. 
  «Ναι. Τώρα, φέρε την κούπα.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Άρχοντά μου. Χάρηκα για τη γνωριμία. Ονομά-
ζομαι Ράνιρ και είμαι ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου ‘Ο Χαριτωμένος 
Χορευτής’.» 
  «Χαίρομαι ιδιαιτέρως…» είπε, κάπως ειρωνικά, ο Ρόλμαρ, ενώ 
σκεφτόταν: Τι αηδίες λέει αυτός ο κρετίνος; Δε βλέπει ότι είμαι χά-
λια; 
  Ο Ράνιρ έφυγε, πλησιάζοντας τον πάγκο με τα ποτά. 
  «Άρχοντά μου,» είπε η Κάρλα, «πώς βρεθήκατε εδώ;» 
  «Εδώ δεν ερχόμουν, ταχυπομπέ;» μούγκρισε ο Ρόλμαρ. «Ελπίζω να 
μην ξέχασες να ειδοποιήσεις και το Βασιληά για τον ερχομό μου!» 
Ήταν τσαντισμένος και του έφταιγαν όλοι και όλα. Ο τρισκατάρατος 
Ρουζβάνος! Δε θα περάσει έτσι τούτο! Θα καταραστείς την ώρα και 
τη στιγμή που με συνάντησες, Διοικητή Σάβμιν! 
  «Ασφαλώς και ειδοποίησα το Βασιληά, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε 
η Κάρλα, θιγμένη. «Ξέρω τη δουλειά μου. Ωστόσο, με παραξενεύει 
το γεγονός ότι βρεθήκατε εδώ –δηλαδή, στον Χαριτωμένο Χορευτή– 
και, μάλιστα, σ’αυτή την κατάσταση. Φαίνεστε σαν να μπλέξατε σε 
καβγά…!» 
  «Έμπλεξα σε καβγά, ταχυπομπέ,» είπε ο Ρόλμαρ. «Ή, μάλλον, όχι 
ακριβώς ‘καβγά’…» 
  «Σας βρήκαν ληστές στους δρόμους της πόλης;» 
  «Όχι.» 
  Ο Ράνιρ έφερε το κρασί του Ρόλμαρ και κάθισε σε μια καρέκλα. 
  «Τότε;» ρώτησε η Κάρλα, ανασηκώνοντας ένα φρύδι. 
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  «Πρόκειται για προσωπική μου δουλειά, ταχυπομπέ,» αντιγύρισε ο 
Ρόλμαρ. «Μη μπλέκεσαι εκεί που δε σε σπέρνουν.» Ήπιε μια μεγάλη 
γουλιά απ’το κρασί του και ξεφύσησε πάλι, από τον πόνο σ’όλο του 
το σώμα. «Κι εσύ,» τόνισε στον Ράνιρ, «μην αρχίσεις να διαδίδεις 
παντού ότι ξυλοκοπήθηκα απ’αυτόν τον τύπο στις αποβάθρες. Κα-
τάλαβες;» 
  Η όψη του πανδοχέα έλεγε καθαρά ότι δεν του άρεσε καθόλου ο 
τόνος στη φωνή του βόρειου Άρχοντα, ούτε του άρεσε να τον προ-
στάζουν. Ωστόσο, κατένευσε, αποκρινόμενος: «Όπως επιθυμείτε, 
Άρχοντά μου.» Δεν ήθελε να τα έχει άσχημα με τις Αρχές ή με τους 
ευγενείς, γιατί και οι δύο «έκλειναν σπίτια και μαγαζιά, όποτε τους 
κατέβαινε», όπως τον είχε ακούσει η Κάρλα να υποστηρίζει πολλές 
φορές. 
  «Και για σένα το ίδιο ισχύει, ταχυπομπέ,» είπε ο Ρόλμαρ. «Δε θα 
διαδόσεις τίποτα γι’αυτό. Δε με είδες καθόλου απόψε.» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε η Κάρλα, ενώ αναρωτιόταν 
τι να είχε συμβεί. Λογικά, ο Ρόλμαρ έπρεπε να είχε πάει, κατευθείαν, 
στο παλάτι. Τι ήθελε στους δρόμους της Νουάλβορ; Και τι είδους 
δουλειά είχε εκεί, ώστε να τον ξυλοκοπήσουν; 
  Ο Άρχοντας από το Ράλτον ήπιε ακόμα μια γουλιά από το κρασί 
στην κούπα του, παραμένοντας αμίλητος, καθώς αναλογιζόταν πώς 
μπορούσε τώρα να ενεργήσει. Ο Σάβμιν είχε αρπάξει τη Νίθρα και 
την είχε βάλει στο πλοίο του. Ο Ρόλμαρ ήταν αδύνατον να τον κυνη-
γήσει. Ή, μάλλον, όχι ακριβώς αδύνατον. Μπορούσε, άνετα, να ναυ-
λώσει ένα καράβι και να τον πάρει στο κατόπι, ή να πάει πρώτος 
στην –άγνωστη για εκείνον– ήπειρο Λιάμνερ-Κρωθ και να τον περι-
μένει εκεί. Όμως τι θα κατάφερνε έτσι; Κατ’αρχήν, θα αμαύρωνε το 
όνομά του και το όνομα της οικογένειάς του ολόκληρης. Κατά δεύ-
τερον, αμφέβαλε άμα θα πετύχαινε να σώσει τη Νίθρα. Όχι, σκέ-
φτηκε. Χρειάζομαι κάποιον άλλο, εξυπνότερο τρόπο… ο οποίος, ό-
μως, δε μου έρχεται… Τι στο Μαύρο Άνεμο έχω πάθει, ξαφνικά; Άρ-
χισε πάλι να θυμώνει με τον εαυτό του. Τελείωσε το κρασί μέσα στην 
κούπα του, με μια μεγάλη γουλιά. 
  «Άρχοντά μου, θα θέλατε κάτι;» ρώτησε ο Ράνιρ, διακόπτοντας 
τους συλλογισμούς του. «Να σας πάω κάπου; Στο παλάτι, ίσως; Ή, 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

91 

μήπως, θα επιθυμούσατε ένα δωμάτιο στο πανδοχείου μου, για να 
ξεκουραστείτε εδώ;» 
  Τι θα ήθελα; σκέφτηκε ο Ρόλμαρ. Θα ήθελα κάποιος να πάρει τη 
Νίθρα από τον Σάβμιν και να κάνει τον τρισάθλιο Ρουζβάνο να υπο-
φέρει! Μια ιδέα ήρθε στο νου του. 
  «Δε θέλω να πάω στο παλάτι,» είπε. «Ούτε δωμάτιο θέλω. Πώς εί-
παμε το όνομά σου, πανδοχέα;» 
  «Ράνιρ, Άρχοντά μου.» 
  Ο Ρόλμαρ έβγαλε μια κορόνα από το πουγκί του και την πέταξε 
στον Ράνιρ, κάνοντάς τη –κατά τύχη– να στριφογυρίσει επάνω στο 
τραπέζι. «Κάτι άλλο θέλω από σένα, γιατί μου φαίνεσαι άνθρωπος 
που ξέρει την πόλη. Λαθεύω, πανδοχέα;» 
  Ο Ράνιρ έκανε το νόμισμα να πάψει να στριφογυρίζει, σκεπάζοντάς 
το με την παλάμη του. «Όχι, Άρχοντά μου.» 
  «Ωραία,» είπε ο Ρόλμαρ, και μια γυαλάδα πέρασε από τα μάτια 
μου. 
  Δε μ’αρέσει καθόλου τούτο, σκέφτηκε η ταχυπομπός Κάρλα. Αυτός 
ο βόρειος ευγενής δεν της ενέπνεε καμία εμπιστοσύνη. Κι επιπλέον, 
η συμπεριφορά του προς τους άλλους ήταν σα να δηλώνει πως τους 
έβλεπε ως υποδεέστερους. Πράγμα που σήμαινε ότι δε θα δίσταζε 
καθόλου να τους προδώσει ή να τους αφήσει να καταστραφούν. Βέ-
βαια, ίσως όλα τούτα να μην αλήθευαν, ίσως η κακή διάθεση του 
Άρχοντα να οφειλόταν στα όσα είχε περάσει απόψε, γιατί παλιότερα 
ο Ρόλμαρ δεν της είχε κάνει τόσο άσχημη εντύπωση. Ωστόσο, η 
Κάρλα εξακολουθούσε να έχει τις επιφυλάξεις της. 
  «Άκουσε, λοιπόν, τι θέλω από εσένα, Ράνιρ,» συνέχισε ο γιος του 
Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ. «Θέλω να–» 
  Η πόρτα του πανδοχείου άνοιξε, και τέσσερις οπλισμένοι στρατιώ-
τες μπήκαν, περιστοιχίζοντας μια γυναίκα ντυμένη με κάπα και κου-
κούλα, η οποία έκρυβε το πρόσωπό της στη σκιά. 
  Ποιοι είν’αυτοί; απόρησε η Κάρλα, και το χέρι της πήγε στο ξιφίδιο 
που κρεμόταν από τη ζώνη της. 
  Ο Ράνιρ συνοφρυώθηκε και σηκώθηκε όρθιος, βγάζοντας το κόκκι-
νο, φτερωτό του καπέλο κι ακουμπώντας το επάνω στο τραπέζι. Έ-
μοιαζε έτοιμος ν’αρπάξει την καρέκλα του και να τη φέρει στο κεφά-
λι όποιου στρατιώτη άρχιζε φασαρίες στο μαγαζί του. Παρότι ήθελε 
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να τα έχει καλά με τις Αρχές και τους ευγενείς, η τάξη και η γαλήνη 
μέσα στον Χαριτωμένο Χορευτή αποτελούσαν, στο μυαλό του, κανό-
νες απαράβατους για όλους, είτε επρόκειτο για τον διοικητή της 
φρουράς είτε για τη μητριάρχη του ισχυρότερου Οίκου. 
  Ο Ρόλμαρ νόμιζε πως ήξερε ποια ήταν η γυναίκα με την κουκούλα, 
και αναστέναξε, μουγκρίζοντας εσωτερικά. 
  Οι στρατιώτες και η αρχηγός τους ζύγωσαν το τραπέζι. 
  «Χαίρετε,» είπε, παγερά, ο Ράνιρ. «Θα θέλατε κάτι;» 
  «Τη συνεργασία σου και την εχεμύθειά σου,» αποκρίθηκε η κου-
κουλοφόρος και του έδωσε τρία κορόνια. 
  Ναι, αυτή είναι… Ο Ρόλμαρ ήταν πλέον βέβαιος. Η φωνή της την 
πρόδιδε. 
  Την ίδια στιγμή, η Κάρλα νόμιζε πως η μυστηριώδης κουκουλοφό-
ρος τής θύμιζε κάτι, μα δεν μπορούσε να πει ποια ήταν ακριβώς. Ω-
στόσο, πρέπει να την είχε συναντήσει και παλιότερα, σίγουρα. 
  Η Πριγκίπισσα Λιόλα στράφηκε στον Ρόλμαρ. «Πρέπει να μιλή-
σουμε, ιδιαιτέρως.» 
  «Πολύ ευχαρίστως…» Για μια στιγμή, σκέφτηκε να προσθέσει «Υ-
ψηλοτάτη» ή «Πριγκίπισσά μου», και να την αποκαλύψει μπροστά 
στον πανδοχέα και την ταχυπομπό. Ωστόσο, αποφάσισε να πει α-
πλά: «…αγαπητή,» μ’ένα στραβό μειδίαμα, το οποίο δήλωνε μια συ-
γκαλυμμένη απειλή: ότι, αν ήθελε, μπορούσε να την είχε φανερώσει. 
  Η Λιόλα πρέπει να έπιασε τον υπαινιγμό του, γιατί ο Ρόλμαρ νόμιζε 
πως είδε τα μάτια της να γυαλίζουν κάτω απ’τη σκιά της κουκούλας 
της και τα χείλη της να στραβώνουν. Όμως η Πριγκίπισσα δεν είπε 
τίποτα. Στράφηκε στον Ράνιρ και πρόσταξε: «Βρες μας ένα ήσυχο 
δωμάτιο που, συνήθως, καταριούνται οι ωτακουστές, πανδοχέα.» 
  Εκείνος φόρεσε το κόκκινό του καπέλο, γελώντας. «Το δωμάτιο 
είκοσι-ένα. Θα σας δώσω τα κλειδιά, και το χρησιμοποιείτε για όσο 
θέλετε. Επιστρέφω αμέσως.» Απομακρύνθηκε. 
  Όσο έλειπε, κανείς δε μίλησε· και η Κάρλα προσπαθούσε να κατα-
λάβει ποια ήταν αυτή η γυναίκα με την κουκούλα, χωρίς βέβαια να 
φανεί ότι την κοιτούσε έντονα. Πού την έχω ξαναδεί; Πού την έχω 
ξαναδεί; Κάποια αρχόντισσα είναι, σίγουρα. Έφερε στο νου της τους 
ευγενείς της Νουάλβορ, σκεπτόμενη τη φωνή, το ύψος, και την κορ-
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μοστασιά τους. Όταν ο Ράνιρ επέστρεψε, δεν είχε βρει ακόμα απά-
ντηση. 
  Ο πανδοχέας έδωσε το κλειδί στην κουκουλοφόρο γυναίκα, μ’ένα 
ευγενικό «Ορίστε, κυρία μου». 
  Ο Ρόλμαρ σηκώθηκε από την καρέκλα, στηριζόμενος στο τραπέζι. 
  «Θέλετε βοήθεια, Άρχοντά μου;» τον ρώτησε ο Ράνιρ. «Μπορώ να 
σας πάω ως το δωμάτιο.» 
  «Δε χρειάζεται, πανδοχέα,» είπε η Πριγκίπισσα Λιόλα. «Θα τον 
βοηθήσω εγώ, αν υπάρξει ανάγκη. Εσύ κέρασε τους στρατιώτες μου 
ό,τι θέλουν, όσο θα λείπω.» 
  «Μάλιστα, κυρία μου.» 
  Ο Ρόλμαρ βάδισε προς τη σκάλα του πανδοχείου, αναλογιζόμενος 
ότι η Λιόλα είχε βρει τη χειρότερη δυνατή στιγμή για να εμφανιστεί. 
Τώρα, θα πρέπει να μιλήσω με τον Ράνιρ αργότερα. Και, όσο καθυ-
στερώ, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν για τη Νίθρα… 
  Η Πριγκίπισσα τον πρόλαβε, χωρίς δυσκολία, και πέρασε το χέρι 
της γύρω από τη μέση του. 
  «Τι κάνεις;» γρύλισε ο Ρόλμαρ, απομακρύνοντάς την. Τα πλευρά 
του τον πέθαιναν, ύστερα από τα χτυπήματα του Σάβμιν. «Θες να με 
σκοτώσεις;» 
  «Συγνώμη,» είπε η Λιόλα. «Ήθελα μόνο να βοηθήσω…» 
  «Έχεις κάνει πολλά ήδη,» αντιγύρισε, εχθρικά, ο Ρόλμαρ, κι άρχισε 
ν’ανεβαίνει τη σκάλα. Σκύλα! Αν δεν ήταν αυτή, ο Σάβμιν δε θα είχε 
ποτέ καταλάβει το κόλπο του, και η Νίθρα θα ήταν ασφαλής. 
  Η Λιόλα τον ακολούθησε. «Ήταν ανόητο αυτό που έκανες!» του 
σφύριξε, κάτω απ’την κουκούλα της. «Πολύ ανόητο!» 
  Ο Ρόλμαρ δεν αποκρίθηκε. Άλλωστε, θα κουβέντιαζαν στο δωμάτιο, 
όταν θα ήταν μόνοι. Κι επιπλέον, δεν μπορούσε να ανεβαίνει ετούτη 
την καταραμένη σκάλα και να μιλά, συγχρόνως, ύστερα από όσα εί-
χε περάσει. 
  Η Λιόλα, προφανώς, παρατήρησε πως δεν επρόκειτο να της απα-
ντούσε και έπαψε. Ωστόσο, η όψη της εξακολουθούσε να είναι θυ-
μωμένη, πράγμα που εκείνος μπορούσε να παρατηρήσει μέσα 
απ’την κουκούλα της, καθώς η Πριγκίπισσα ήταν κοντά του. 
  Σύντομα (ή, μάλλον, όχι και τόσο σύντομα για τον Ρόλμαρ), έφτα-
σαν μπροστά από μια πόρτα που είχε χαραγμένο τον αριθμό 21 στην 
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επιφάνειά της. Η Λιόλα την άνοιξε, χρησιμοποιώντας το κλειδί που 
της είχε δώσει ο Ράνιρ, και οι δυο τους μπήκαν στο δωμάτιο, το εσω-
τερικό του οποίου φωτιζόταν μονάχα από το φεγγαρόφωτο που γλι-
στρούσε ανάμεσα από τα μισάνοιχτα παραθυρόφυλλα. Ο χώρος δεν 
ήταν πολύ μεγάλος, αλλά ούτε και πολύ μικρός. Είχε ένα κρεβάτι, 
ένα σβηστό τζάκι, ένα γραφείο, μια ντουλάπα, και μια πόρτα που, 
προφανώς, οδηγούσε στην τουαλέτα. 
  Η Λιόλα έκλεισε πίσω της και έβγαλε την κουκούλα. «Κάθισε,» είπε 
στον Ρόλμαρ, ενώ η ίδια πλησίασε τα παραθυρόφυλλα και τα άνοιξε, 
για να μπει περισσότερο φεγγαρόφωτο στο δωμάτιο. 
  Ο βόρειος Άρχοντας κάθισε στην καρέκλα, μορφάζοντας από τον 
πόνο. Τα χτυπήματα του είχαν αρχίσει να κρυώνουν, καθώς η υπε-
ρένταση είχε περάσει, και τον πονούσαν περισσότερο από πριν. 
  «Έχεις τα χάλια σου,» παρατήρησε η Λιόλα. «Καλύτερα να ξαπλώ-
σεις.» 
  «Δε θέλω να ξαπλώσω,» της γρύλισε ο Ρόλμαρ. «Θέλω να ανασκο-
λοπίσω τον φίλο σου, τον Διοικητή Σάβμιν!» 
  «Εσύ φταις που συνέβησαν αυτά,» τον κατηγόρησε η Λιόλα. 
  «Εγώ; Εσύ τον προειδοποίησες για το σχέδιό μου!» 
  «Και να λες καλά που το έκανα. Τώρα, όλοι είναι ικανοποιημένοι–» 
  «Όλοι είναι ικανοποιημένοι;» φώναξε ο Ρόλμαρ, εξοργισμένος. 
Σκέφτηκε να σηκωθεί και να τη στραγγαλίσει, επιτόπου, αλλά συ-
γκράτησε τον εαυτό του απ’αυτή την παρόρμηση. Επιπλέον, δεν ή-
ταν σίγουρος ότι θα κατάφερνε να σηκωθεί… 
  «Γιατί; Δεν είσαι ικανοποιημένος, Ρόλμαρ;» αντιγύρισε η Πριγκί-
πισσα. «Τι ήθελες; Να κατηγορηθείς ότι έκρυβες μια καταζητούμε-
νη; Μια άγνωστη Ρουζβάνη που ο Βασιληάς είχε προστάξει να του 
παραδοθεί αμέσως; Αυτό ήθελες;» 
  Ο Ρόλμαρ δε μίλησε. Όχι, σίγουρα, δεν ήθελε αυτό. Όμως δεν ήθε-
λε, επίσης, ο Σάβμιν να συλλάβει τη Νίθρα! 
  «Είσαι χαζός;» είπε η Λιόλα, πλησιάζοντάς τον εκεί όπου καθόταν. 
«Γιατί ρίσκαρες τόσα πολλά; Τι είχες να κερδίσεις, μπορείς να μου 
πεις;» 
  Ο Ρόλμαρ την κοίταξε καταπρόσωπο. «Της είχα υποσχεθεί ότι θα 
την έκρυβα, εντάξει, Πριγκίπισσα; Και δε συνηθίζω να παραβαίνω 
εύκολα τις υποσχέσεις μου.» 
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  «Χα-χα-χα!» γέλασε η Λιόλα, σα να της είχε πει κάποιο αστείο. 
«Ρόλμαρ… νόμιζα ότι μου έλεγες αλήθεια, όταν κάποτε ισχυρίστηκες 
ότι είσαι εξυπνότερος από τους περισσότερους βόρειους ακρίτες.» 
Ύστερα, η όψη της σοβάρεψε. «Δεν πρόκειται για παιχνίδι,» του τό-
νισε. «Η υπόθεση δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, αστεία. Η Βασί-
λισσα Καλβάρθα του Νούφρεκ θεωρεί το έγκλημα της Νίθρα πολύ 
σοβαρό.» 
  «Μη μου κάνεις εμένα μάθημα, Πριγκίπισσα!» μούγκρισε ο Ρόλ-
μαρ. «Γνωρίζω πολύ καλά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ωστόσο, 
θα είχα καταφέρει να φυγαδέψω τη Νίθρα, αν δεν είχες παρέμβει 
εσύ. Ο Σάβμιν ποτέ δε θα κατάφερνε να αποδείξει πως εμείς, οι φύ-
λακες του Ράλτον, την είχαμε κρύψει. Θα επέστρεφε στην πατρίδα 
του για να αναφέρει αποτυχία. Ή, μήπως, λαθεύω, Λιόλα; Κι αν ναι, 
πού είναι το λάθος μου;» 
  Η Πριγκίπισσα δεν απάντησε αμέσως· μετά, όμως, είπε, κάπως 
σφιγμένη: «Δεν έχεις υπολογίσει πολλά πράγματα.» 
  «Ναι,» συμφώνησε ο Ρόλμαρ· «δεν ήξερα ότι είχες γίνει τόσο φιλι-
κή προς τους Ρουζβάνους, Λιόλα. Αλλά γιατί; Γιατί πίεσες τον πατέ-
ρα σου να δώσει τη Βασιλική Άδεια Έρευνας στον Σάβμιν; Και γιατί 
προειδοποίησες το διοικητή για το σχέδιό μου;» 
  «Ήταν ό,τι πιο λογικό μπορούσα να–» 
  «Πες μου την αλήθεια!» φώναξε ο Ρόλμαρ, νιώθοντας έναν καυτό 
θυμό να τον πλημμυρίζει. Πρέπει να συγκρατήσω τον εαυτό μου. 
Πρέπει να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Αυτοκυριαρχία, Ρόλμαρ· αυ-
τοκυριαρχία. Δεν είμαι σαν τον πατέρα. 
  Η Λιόλα τον κοίταξε ήρεμα. «Την αλήθεια…» είπε, σα να μονολο-
γούσε. «Τι αλήθεια θέλεις; Δε σου μοιάζουν λογικές οι ενέργειές 
μου; Ή, μήπως, νομίζεις ότι το Νούφρεκ είναι αντίπαλός μας;» 
  «Δεν είναι, όμως, και σύμμαχός μας, αν δεν κάνω λάθος.» 
  «Και τι σημασία έχει αυτό;» Η Πριγκίπισσα έχασε, προς στιγμή, 
την ήρεμή της όψη. «Έπρεπε να φερθούμε εχθρικά προς τους απε-
σταλμένους της Βασίλισσας Καλβάρθα; Μια εγκληματία ζητούσαν 
μόνο! Πού ακριβώς είναι το σφάλμα, Ρόλμαρ;» 
  «Μην αλλάζεις την κουβέντα.» 
  «Πώς άλλαξα την–;» 
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  «Εγώ μιλούσα για τη δική σου συμπεριφορά προς τους Ρουζβά-
νους. Μιλούσα για τις υπερβολικές ελευθερίες που τους δόθηκαν 
μέσα στο Βασίλειό μας! Υπάρχει κάποιος λόγος γι’αυτό, Λιόλα; Μη 
μου το κρύβεις. Έχεις κάτι να κερδίσεις. Τι;» 
  «Τουλάχιστον,» είπε η Πριγκίπισσα, «εγώ έχω κάτι να κερδίσω, 
όπως λες. Εσύ τι είχες να κερδίσεις, βοηθώντας την καταζητούμενη; 
Φοβόσουν μην παραβείς τις… ‘αρχές’ σου;–» 
  «Υπάρχουν και ορισμένοι Ωθράγκος που, όταν κάποιος κατατρεγ-
μένος τούς ζητήσει βοήθεια, τον βοηθάνε…» 
  «–Ή, μήπως, η Πειθώ της συγκεκριμένης Ρουζβάνης σε είχε απο-
βλακώσει τελείως;» 
  «Ξέρω πολύ καλά τι κάνω,» αντιγύρισε εκείνος. «Εγώ και μόνο εγώ 
ελέγχω τις πράξεις μου.» 
  «Τότε, σίγουρα, φτάνουμε στην τελευταία εκδοχή,» είπε η Λιόλα. 
«Είσαι ερωτευμένος μ’αυτή την άθλια Ρουζβάνη.» 
  «Φυσικά και όχι!» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, αν και αισθάνθηκε κάτι 
να συνθλίβεται μέσα του από τα λόγια της. «Φαίνεται πως δεν κατα-
νοείς πολύ πιο απλά πράγματα, Πριγκίπισσα. Βοήθησα τη Νίθρα 
γιατί ήθελα να τη βοηθήσω· γιατί ήρθε κατατρεγμένη ως τα σύνορα 
και δεν είχε κανέναν άλλο για να της σταθεί· γιατί, αφότου άκουσα 
την ιστορία της, έκρινα πως το ‘έγκλημά’ της δεν ήταν καθόλου έ-
γκλημα.» 
  Η ηρεμία είχε επανέλθει στο πρόσωπο της Λιόλα, η οποία ρώτησε, 
ψυχρά: «Και πώς ήξερες ότι σου έλεγε αλήθεια;» 
  «Θα το καταλάβαινα αν μου έλεγε ψέματα–» 
  Η Πριγκίπισσα γέλασε δυνατά. 
  «–Θα υπήρχε κάποια ασυνέπεια στη διήγησή της!» 
  «Εμένα προσπαθείς να πείσεις, ή τον εαυτό σου;» είπε η Λιόλα, 
υπομειδιώντας σαρδόνια. «Μην μπαίνεις στον κόπο. Ακόμα και την 
Πειθώ αν είχες, δε θα τα κατάφερνες.» 
  «Παίζεις κάποιο παιχνίδι, Πριγκίπισσα!» την κατηγόρησε ο Ρόλ-
μαρ. «Και περιπλέκεις την κατάσταση επίτηδες. Πες μου καλύτερα 
τι σου έχουν υποσχεθεί οι Ρουζβάνοι. Τι έχεις να κερδίσεις 
απ’αυτούς;» 
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  Η Λιόλα απομακρύνθηκε, για να πάει να σταθεί μπροστά από το 
παράθυρο. Το φως του φεγγαριού έλουσε τη μορφή της· έκανε τα 
ξανθιά της μαλλιά να γυαλίζουν. 
  «Τι νομίζεις εσύ ότι έχω να κερδίσω, Ρόλμαρ;» 
  «Πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστώ. Τι έχουν οι Ρουζβάνοι που 
το θέλεις; Κάτι πρέπει να σου έχουν υποσχεθεί…» 
  Η Λιόλα γέλασε. «Τι να μου έχουν υποσχεθεί;» 
  «Αυτό με παραξενεύει. Τι μπορούν να σου δώσουν που δεν το έχεις 
ήδη;» 
  «Τίποτα,» ήταν η απάντηση της Πριγκίπισσας. «Αυτοί, οι ίδιοι οι 
Ρουζβάνοι, τίποτα… Αλλά, πρέπει να σου δείξω κάτι.» Έλυσε την 
κάπα απ’τους ώμους της και την άφησε να πέσει στο πάτωμα, ενώ ο 
Ρόλμαρ την παρακολουθούσε παραξενεμένος. Δεν ήταν δυνατόν η 
Λιόλα να αναφερόταν σε κάποιο κόσμημα ή κάποιο ένδυμα που της 
είχαν προσφέρει! Πρέπει να επρόκειτο για κάτι πιο σημαντικό, αλλά 
τι; 
  Η Πριγκίπισσα συνέχισε να γδύνεται, βγάζοντας το φόρεμά της. 
  «Τι κάνεις;» απαίτησε ο Ρόλμαρ. Είναι τρελή; 
  «Θα δεις,» απάντησε η Λιόλα. «Γιατί, αν δεν το δεις, δε θα το πι-
στέψεις. Κανείς δε με πιστεύει, στην αρχή…» Έβγαλε τα παπούτσια 
της και, ύστερα, τα εσώρουχά της. 
  «Είσαι τρελή;» φώναξε ο Ρόλμαρ, καθώς σηκωνόταν από την κα-
ρέκλα του. «Φόρεσε τα ρούχα σου, Πριγκίπισσα. Εγώ, τουλάχιστον, 
δε βλέπω κάτι το ασυνήθιστο επάνω σου!» 
  Η Λιόλα χαμογέλασε, αχνά, διασκεδάζοντας με την αντίδρασή του. 
«Φυσικά και δε βλέπεις κάτι το ασυνήθιστο επάνω μου,» είπε, κα-
θώς τον πλησίαζε, λουσμένη από το φεγγαρόφωτο που εισέβαλε από 
το παράθυρο. «Το ασυνήθιστο είναι μέσα και γύρω μου.» Άγγιξε το 
χέρι του, και ο Ρόλμαρ αισθάνθηκε μια αναζωογονητική δύναμη να 
τον διαπερνά, σαν ένας δροσερός αέρας να είχε, ξαφνικά, χτυπήσει 
το πρόσωπό του, για να αλαφρύνει την ψυχή του. 
  «Λιόλα,» ψέλλισε ο Ρόλμαρ, «δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν 
όλ’αυτά με τους Ρουζ…» Τα λόγια του χάθηκαν, καθώς τα χείλη της 
Πριγκίπισσας άγγιξαν τα δικά του· και, ύστερα, τα πάντα συνέβη-
σαν ονειρικά, λες και δεν ήταν πραγματικότητα. 
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  Ο Ρόλμαρ δεν ένιωθε πλέον το σώμα του κουρασμένο και καταπο-
νημένο από τα χτυπήματα του Σάβμιν· τουναντίον, το ένιωθε γεμάτο 
ενέργεια, και επιθυμία για τη Λιόλα. 
  Το όνειρο τού φάνηκε πως κράτησε για ώρα πολύ, αλλά… ήταν ό-
νειρο. 
  Μετά, επανήλθε στην πραγματικότητα. Ή, νόμιζε ότι επανήλθε. 
  Τώρα, βρισκόταν ξαπλωμένος επάνω στο κρεβάτι του δωματίου, με 
τη Λιόλα δίπλα του. Ήταν κι οι δυο τους γυμνοί. Το κορμί του εξακο-
λουθούσε να μην τον πονά. Αλλά ο νους του Ρόλμαρ είχε αρχίσει να 
καθαρίζει, κι έτσι παραξενεύτηκε. Κοίταξε τον εαυτό του και είδε ότι 
δεν υπήρχαν μελανιές επάνω του. Άγγιξε τα πλευρά του, μα δεν πο-
νούσε. Άγγιξε το κεφάλι του: το ίδιο. Πίεσε τα πλευρά του, προσπα-
θώντας να αισθανθεί τα χτυπήματα του Ρουζβάνου διοικητή, μα δεν 
υπήρχαν πλέον χτυπήματα. 
  Έστρεψε το βλέμμα του στη Λιόλα, η οποία είχε το κεφάλι ακου-
μπισμένο στη γροθιά της· το χέρι της σχημάτιζε ένα τρίγωνο, καθώς 
ήταν λυγισμένο. Τα χείλη της χαμογελούσαν πλατιά. 
  «Τι συμβαίνει;» τη ρώτησε, τρομαγμένος. «Τι μου έκανες; Ακόμα 
ονειρεύομαι;» 
  «Ακόμα;» απόρησε η Πριγκίπισσα. «Μα, ούτε πριν ονειρευόσουν, 
Ρόλμαρ… Καταλαβαίνεις τώρα;» 
  «Όχι. Τι να καταλάβω, μα τους θεούς όλους;» απαίτησε εκείνος, 
καθώς ανασηκωνόταν επάνω στο κρεβάτι, παραξενεμένος που δεν 
πονούσε στο ελάχιστο. 
  «Οι θεοί μας, οι θεοί των Ωθράγκος, είναι ασήμαντοι, Ρόλμαρ. Α-
σήμαντοι μπροστά στη δική μου Θεά, τη Λιάμνερ Κρωθ.» 
  «Η Λιάμνερ Κρωθ είναι θεά των Ρουζβάνων…» 
  «Ακριβώς,» χαμογέλασε η Πριγκίπισσα. 
  «Γι’αυτό, λοιπόν, τους βοηθάς;» είπε ο Ρόλμαρ. «Για να έχεις την 
εύνοιά της;» 
  «Για να έχω τις δυνάμεις που μου προσφέρει,» διευκρίνισε η Λιόλα. 
«Είμαι η μοναδική της ιέρεια επάνω στη Βάλγκριθμωρ, νομίζω· και 
η Μεγάλη Μητέρα είναι καλή μαζί μου.» 
  Τα μάτια του Ρόλμαρ στένεψαν. «Αυτό είναι πολύ παράξενο, Πρι-
γκίπισσα,» είπε. «Γιατί δεν έχει ποτέ ξανά γίνει κάτι τέτοιο; Γιατί η 
Λιάμνερ Κρωθ ποτέ δε λατρευόταν στη Βάλγκριθμωρ;» 
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  «Δεν ξέρω, και δε μ’απασχολεί.» 
  «Δε σ’απασχολεί;» απόρησε ο Ρόλμαρ και σηκώθηκε από το κρεβά-
τι, φορώντας την περισκελίδα του. 
  «Γιατί να μ’απασχολήσει; Απλά, αισθάνομαι τιμημένη που η Θεά 
αποφάσισε να εμπιστευτεί την αρχή της Βαλγκριθμώριας θρησκείας 
της σε μένα.» 
  «Γιατί σε σένα, Λιόλα;» 
  «Γιατί όχι; Είμαι Πριγκίπισσα-Διάδοχος του Βασιλείου. Και, όταν 
είμαι Βασίλισσα, θα φροντίσω να απλώσω τη θρησκεία της Λιάμνερ 
Κρωθ σ’όλο το Νόρβηλ και σ’ολάκερη την ήπειρο!» 
  «Κάτι δεν πάει καλά…» 
  «Ζηλεύεις, Ρόλμαρ;» Η Λιόλα σηκώθηκε από το κρεβάτι και φόρε-
σε το μεσοφόρι της. «Ζηλεύεις επειδή η Θεά επέλεξε εμένα; Ζηλεύ-
εις τις δυνάμεις μου;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Φοβάμαι, Πριγκίπισσα. Ύστερα από 
όσα είδα και όσα ένιωσα, φοβάμαι.» 
  «Και πολύ καλά κάνεις,» αποκρίθηκε η Λιόλα. 
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Κεφάλαιο 3 

Αιχμάλωτη 
 
 

 αντίσταση που έφερνε δεν τη βοήθησε σε τίποτα. Οι Ρου-
ζβάνοι στρατιώτες την έπιασαν από τις κνήμες και τις μα-
σχάλες και την ανέβασαν στο καράβι τους. Της έδεσαν τα 
πόδια (τα χέρια της ήταν ήδη δεμένα) και την πέταξαν στο 

σκιερό αμπάρι, κλείνοντας την καταπακτή από πάνω της και τυλίγο-
ντας τη στο σκοτάδι. 
  Όχι ξανά! σκέφτηκε η Νίθρα, παλεύοντας να ξεγλιστρήσει από τα 
δεσμά της. Δεν άντεχε άλλο να είναι δεμένη σαν γουρούνι που το 
οδηγούν στο σφαγείο. Ωστόσο, σε λίγο έπαψε τις προσπάθειες να 
λυθεί, γιατί, κατά πρώτον, ήταν προφανώς ανώφελες και, κατά δεύ-
τερον, πού θα πήγαινε, ακόμα κι αν τα κατάφερνε; Θα τα έβαζε, μή-
πως, με όλους αυτούς τους στρατιώτες; 
  Αισθάνθηκε το πλοίο ν’αρχίζει να κινείται, και κάθε ελπίδα χάθηκε 
από την καρδιά της. Δε θα γλίτωνε την κρεμάλα της Βασίλισσας 
Καλβάρθα… ή τον δήμιο, θύμισε στον εαυτό της. Η Μονάρχισσα του 
Νούφρεκ, η ξαδέλφη της, σίγουρα θα της επέτρεπε να επιλέξει τον 
έναν από τους δύο αυτούς τρόπους θανάτου. Τι καλά, σκέφτηκε ει-
ρωνικά η Νίθρα. Εξακολουθώ να είμαι κυρία της μοίρας μου… Έδω-
σε ένα δυνατό –κι ανώφελο– τράβηγμα στα δεσμά της. 
  Μετά, έμεινε ασάλευτη γι’αρκετή ώρα, ακούγοντας τα τριξίματα 
της ξύλινης καρίνας του πλοίου, τις απόμακρες φωνές των Ρουζβά-
νων του καταστρώματος, και την αναπνοή της. 
  Σε παρακαλώ, Μεγάλη Μητέρα, προσευχήθηκε στη Θεά Λιάμνερ 
Κρωθ, βοήθησέ με. Κάνε κάτι. Βοήθησέ με, και θα είμαι πιστή για 
πάντα. 
  Η καταπακτή, ξαφνικά, άνοιξε· και η Νίθρα νόμιζε, προς στιγμή, 
πως η προσευχή της είχε εισακουστεί. Όμως δεν άργησε ν’αλλάξει 
γνώμη, βλέποντας έναν Ρουζβάνο να κατεβαίνει τη σκάλα. 
  Όταν ήταν κάτω, ο άντρας έσκυψε και έλυσε το φίμωτρο απ’το 
στόμα της. «Είσαι καλά;» τη ρώτησε. 

H
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  Η Νίθρα έγλειψε τα χείλη, προσπαθώντας να ξεμουδιάσει αυτά και 
τη γλώσσα της. «Υπέροχα!» αποκρίθηκε. «Δεν έχω περάσει καλύτε-
ρα σ’όλη μου τη ζωή!» 
  Τα μάτια του άντρα στένεψαν, θυμωμένα, και γυάλισαν στο φως 
της λάμπας που ερχόταν από πάνω. Ωστόσο, δε μίλησε. Τράβηξε ένα 
ξιφίδιο από τη ζώνη του κι έκοψε τα δεσμά των ποδιών της. Ύστερα, 
την άρπαξε απ’το μπράτσο και τη σήκωσε όρθια. 
  «Τι συμβαίνει;» είπε η Νίθρα. «Ο διοικητής σας αποφάσισε να μου 
κάνει την τιμή;» 
  «Προχώρα!» της μούγκρισε ο στρατιώτης, σπρώχνοντάς τη προς τη 
σκάλα. 
  Η Νίθρα παραπάτησε, αλλά δεν έπεσε. Ανέβηκε τα στενά σκαλο-
πάτια αργά, προσέχοντας να μη γλιστρήσει. Όταν βγήκε στο κατά-
στρωμα, ο θαλασσινός αγέρας τής χτύπησε το πρόσωπο, κάνοντας 
τα μαύρα της μαλλιά ν’ανεμίσουν. Γύρω της, μπορούσε να δει οπλι-
σμένους στρατιώτες, ενώ προς το Βορρά φαίνονταν οι ακτές του 
Βασιλείου Νόρβηλ μέσα στη νύχτα. 
  «Μην κοιτάς προς τα κει, Νίθρα· δε σκοπεύουμε να επιστρέψου-
με.» 
  Έστρεψε το βλέμμα της, για να κοιτάξει τον Σάβμιν, καθώς έβγαινε 
από την ξύλινη πόρτα της γέφυρας. 
  «Δε σε σκότωσε, λοιπόν,» παρατήρησε η Νίθρα. «Γαμώτο…!» 
  «Ποιος να με σκότωνε;» έκανε ο Σάβμιν. «Αυτός ο άθλιος Ωθρά-
γκος;» Γέλασε βροντερά. Τα δόντια του γυάλισαν στο φως της μεγά-
λης λάμπας του πλοίου. «Πρέπει να αστειεύεσαι…» Πρόσταξε τους 
στρατιώτες του: «Κόψτε της τα δεσμά.» 
  Ο άντρας που της είχε ελευθερώσει τα πόδια τής ελευθέρωσε και τα 
χέρια, με το ξιφίδιό του. Η Νίθρα έτριψε τους ματωμένους της καρ-
πούς, νιώθοντας τα δάχτυλά της μουδιασμένα. 
  «Έλα,» της είπε ο Σάβμιν, και μπήκε στη γέφυρα. 
  Εκείνη τον ακολούθησε, περνώντας ανάμεσα από τους συμπατριώ-
τες της, που κάθε άλλο παρά φιλικά την κοιτούσαν. Έμοιαζαν να θέ-
λουν να τη σκοτώσουν. Ρίγησε. 
  Μπήκε στην καμπίνα του Σάβμιν και έκλεισε την πόρτα. Ο διοικη-
τής βρισκόταν ήδη καθισμένος σε έναν βελούδινο καναπέ, έχοντας 
βάλει το ένα μποτοφορεμένο πόδι επάνω και στριφογυρίζοντας ένα 
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λιγνό ξιφίδιο ανάμεσα στα επιδέξια δάχτυλά του. Στο κέντρο του 
χώρου βρισκόταν ένα ξύλινο τραπέζι με φαγητά: ψάρι με σάλτσα, 
τυρί, ψωμί, βούτυρο, και μια καράφα κρασί. 
  «Πεινάς;» ρώτησε ο Σάβμιν. 
  «Για να μου το προτείνεις τόσο ευγενικά, το φαγητό πρέπει, σίγου-
ρα, να είναι δηλητηριασμένο,» είπε η Νίθρα. 
  «Υπάρχουν πολύ ευκολότεροι τρόποι για να σε σκοτώσω,» αποκρί-
θηκε εκείνος. «Γιατί να χαραμίσω μια τόσο μεγάλη δόση δηλητηρί-
ου;» Μόρφασε. «Φάε με την ησυχία σου.» 
  Η Νίθρα κάθισε στο τραπέζι, μα δεν άγγιξε τίποτα. Γέμισε μόνο ένα 
ποτήρι με κρασί. «Ένα τελευταίο γεύμα πριν από το θάνατό μου;» 
  «Τελευταίο;» είπε ο Σάβμιν. «Σκοπεύεις να μη φας τίποτα, μέχρι να 
φτάσουμε στο Νούφρεκ; Αλλά, ακόμα κι όταν φτάσουμε εκεί, ίσως 
να μην πεθάνεις τόσο γρήγορα όσο νομίζεις…» Επικέντρωσε το 
βλέμμα του στην αστραφτερή λεπίδα του ξιφιδίου που στροβιλιζό-
ταν ανάμεσα στα δάχτυλα των χεριών του. 
  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε η Νίθρα, πίνοντας μια γουλιά κρασί, κι ελ-
πίζοντας πως αυτό θα έκανε τα χέρια της να πάψουν να τρέμουν από 
κούραση και τρόμο. Γνώριζε πολύ καλά ότι η ξαδέλφη της διατηρού-
σε άριστα οργανωμένους θαλάμους βασανιστηρίων, τους οποίους η 
Νίθρα, φυσικά, δεν είχε ποτέ δει. Δεν απολάμβανε να κοιτάζει τους 
άλλους να τυραννιούνται. «Σου είπε ότι θα με βασανίσει;» ρώτησε 
τον Σάβμιν, κάνοντας τη φωνή της να μην τρεμουλιάσει στο ελάχι-
στο· δεν ήθελε να του δείξει ότι φοβόταν. 
  Ο διοικητής έπαψε να στροβιλίζει το ξιφίδιο ανάμεσα στα δάχτυλά 
του και κατέβασε το πόδι του από τον καναπέ. «Όχι, αλλά είναι πο-
λύ πιθανό. Την εξόργισες μέχρι αηδίας αυτή τη φορά, Νίθρα. Δε θα 
είναι καθόλου συμπονετική μαζί σου.» 
  «Γιατί, είναι ποτέ με κανέναν;» ρουθούνισε η Νίθρα, και έβαλε λίγο 
από το ψάρι στο πιάτο της, αρχίζοντας να τρώει αργά και με μικρές 
μπουκιές. Αισθάνθηκε την κοιλιά της να γουργουρίζει. «Είναι άρρω-
στη, Σάβμιν, και ακατάλληλη για το ρόλο που έχει αναλάβει.» 
  «Τα λόγια σου πλησιάζουν την προδοσία…» 
  «Και λοιπόν; Προδότρια δε θεωρούμαι, ούτως ή άλλως; Εγκλημα-
τίας, σωστά; Θα με σκοτώσετε επειδή της είπα την αλήθεια.» 
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  «Δεν της είπες απλά την ‘αλήθεια’, Νίθρα,» τόνισε ο Σάβμιν. «Προ-
σπάθησες να Πείσεις τη Βασίλισσα. Πράγμα που γνωρίζεις πολύ κα-
λά πως είναι έγκλημα κατά του Θρόνου.» 
  «Αυτό που ήθελε να κάνει η Καλβάρθα είναι έγκλημα κατά του Βα-
σιλείου,» διαφώνησε η Νίθρα, χωρίς ένταση στη φωνή της, καθώς 
έτρωγε. Τελικά, πεινούσε πολύ, παρότι δεν το είχε συνειδητοποιή-
σει. 
  «Και μόνο εσύ το κατάλαβες, σωστά;» γέλασε ο Σάβμιν. «Νίθρα, 
αρχίζω να υποψιάζομαι πως οι κατηγορίες της Βασίλισσάς μας έχουν 
περισσότερη βάση απ’ό,τι πίστευα στην αρχή.» 
  Η Νίθρα έπαψε να τρώει, ατενίζοντάς τον έντονα. «Ποιος κατηγο-
ρίες; Τι εννοείς;» 
  «Νομίζει πως είσαι κατάσκοπος του Βασιληά Σίλγκερομ, ή άνθρω-
πος του Έπαρχου Τάκμιν ή της Πριγκίπισσας Φόλνα.» 
  «Αυτό είναι ό,τι πιο παράλογο έχει ποτέ πει!» διαμαρτυρήθηκε η 
Νίθρα. «Είμαι πολύ συνδεδεμένη με την εξουσία του Νούφρεκ, για 
να είμαι κατάσκοπος από το Άνφρακ!» 
  «Ναι,» είπε ο Σάβμιν, «είσαι πολύ συνδεδεμένη με την εξουσία του 
Νούφρεκ, ώστε να εποφθαλμιάς το θρόνο…» 
  «Τι!» έκανε η Νίθρα. «Μιλάς σοβαρά τώρα; Ουδέποτε είχα τέτοια 
σχέδια, και το γνωρίζεις, Σάβμιν! Απλά, είδα ότι η απόφαση της Βα-
σίλισσάς μας ήταν λανθασμένη, κι αποφάσισα να υπηρετήσω την 
πατρίδα μου όπως έπρεπε.» 
  «Και τι κατάφερες;» μόρφασε ο διοικητής. «Να σε κρεμάσουν.» 
  «Δε με έχετε κρεμάσει ακόμα.» 
  Ο Σάβμιν μειδίασε πλατιά. «Απειλή ήταν αυτό, αγαπητή Νίθρα;» 
  «Πάρτο όπως θες.» Συνέχισε να τρώει. 
  «Φυσικά, δεν πιστεύεις πως μπορείς να δραπετεύσεις πάλι…» 
  «Φοβάσαι ότι ίσως να τα καταφέρω;» τον λοξοκοίταξε. 
  Ο Σάβμιν σηκώθηκε από τον καναπέ, κουνώντας το κεφάλι του και 
εξακολουθώντας να μειδιά. «Πολύ καλά, Νίθρα!» είπε. «Προσπά-
θησε όσο θες.» Στάθηκε μπροστά από το παράθυρο της καμπίνας, 
ατενίζοντας βόρεια, τη Νουάλβορ, της οποίας τα φώτα ίσα που φαί-
νονταν πλέον στον σκοτεινό ορίζοντα. 
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  Η Νίθρα συνέχιζε το φαγητό της, αμίλητη. Σιγή απλώθηκε στο ξύ-
λινο δωμάτιο, πέρα από τον ήχο της θάλασσας, του αέρα, και των 
τριξιμάτων του πλοίου.  
  Τελικά, η Ομιλήτρια της Βασίλισσας ρώτησε τον Διοικητή του Δεύ-
τερου Τάγματος της Βασιλικής Φρουράς: «Σάβμιν, εσύ συμφωνείς 
με την απόφαση της Καλβάρθα;» 
  «Τι σημασία έχει αν συμφωνώ με τη συγκεκριμένη της απόφαση;» 
αντιγύρισε εκείνος, χωρίς να στραφεί για να την κοιτάξει. «Έχω ήδη 
συμφωνήσει να συμφωνώ με όλες της τις αποφάσεις. Έτσι κάνει έ-
νας σωστός αυλικός. Έτσι θα έπρεπε να είχες κάνει κι εσύ. Είσαι 
προδότρια του Στέμματος, Νίθρα· μην προσπαθείς να κοροϊδέψεις 
τον εαυτό σου, παριστάνοντας τη μεγάλη ηρωίδα του έθνους.» 
  Γνωρίζω πολύ καλά τι είμαι, γρύλισε εντός της η Νίθρα. Δεν έχω 
ανάγκη εσύ να μου το πεις, Σάβμιν! «Εγώ σε ρώτησα την προσωπική 
σου άποψη. Πες μου: Συμφωνείς με την τακτική της Καλβάρθα ή 
όχι; Πιστεύεις ότι ο Έπαρχος Τάκμιν και η Πριγκίπισσα Φόλνα σχε-
διάζουν να καθαρπάξουν τον θρόνο;» 
  «Ναι, μπορεί. Το αποκλείεις;» Τώρα, στράφηκε στο μέρος της, 
παίρνοντας το βλέμμα του από τη θάλασσα. «Φέρνουν Ανφρακιανά 
στρατεύματα μέσα στο Νούφρεκ: αυτό είναι γεγονός. Ίσως, μάλι-
στα, να πρόκειται για την ευκαιρία που περίμενε ο Βασιληάς Σίλγκε-
ρομ τόσο καιρό: να βάλει ένα από τα παιδιά του μέσα στο Νούφρεκ 
και να μας καταστρέψει εκ των έσω.» 
  «Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Όρκος ανάμεσα στην Πριγκίπισσα και τον 
Έπαρχο δόθηκε γι’αυτό το σκοπό;» 
  «Γιατί όχι;» 
  «Δε θα μπορούσε να ήταν –επιτέλους!– ένα βήμα καλής θέλησης;» 
είπε η Νίθρα. «Απ’ό,τι έχω ακούσει, ο Τάκμιν ήταν από παλιά ερω-
τευμένος με τη Φόλνα.» 
  «Και λοιπόν;» απαίτησε ο Σάβμιν. «Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το 
πιθανότερο είναι να έχουν σχεδιάσει τα πάντα μαζί, οι δυο τους. Ε-
κείνος θα καθίσει στο Θρόνο του Νούφρεκ, εκείνη στο Θρόνο του 
Άνφρακ. Εμάς θα μας κατασφάξουν, ή θα μας εξορίσουν σε κανένα 
βόρειο νησί, για να κάνουμε παρέα στους Καρμώζ!» 
  «Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι τα πράγματα είναι έτσι.» 
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  «Λάθος! Έχουμε απόδειξη: τους Ανφρακιανούς στρατιώτες που 
μαζεύονται στην Επαρχία του Τάκμιν. Αυτούς που γνωρίζουμε, του-
λάχιστον. Γιατί να είσαι σίγουρη πως θα έχουν φέρει κι άλλους που 
δεν γνωρίζουμε.» 
  «Θα δεις, στο τέλος, πως όλα αυτά είναι υπερβολές…» 
  «Ακόμα κι αν είναι,» είπε ο Σάβμιν, «εγώ δε θα χάσω τίποτα. Απλά, 
τις υποψίες μου εξέφρασα. Δεν έγινα προδότης λόγω των υποψιών 
μου!» Την ατένισε επισταμένα. Εκείνη δε μίλησε. «Πρέπει να είσαι 
πολύ ανόητη, Νίθρα…» Τα μάτια της στένεψαν, οργισμένα. «Ή πολύ 
βέβαιη για τον εαυτό σου,» πρόσθεσε ο Σάβμιν. «Ποτέ δε σκέφτηκες 
ότι η Καλβάρθα θα αντιστεκόταν στην Πειθώ σου, ε;» 
  Έχει δίκιο σ’ετούτο, συλλογίστηκε η Νίθρα. Ποτέ δε σκέφτηκα ότι η 
Καλβάρθα θα μου αντιστεκόταν. Κι ακόμα δεν το καταλαβαίνω… 
Πώς τα κατάφερε; Και, μάλιστα, τόσο εύκολα… 
  Ο Σάβμιν μειδίασε. Γέλασε. 
  «Γιατί γελάς;» απαίτησε η Νίθρα, θυμωμένη με τη συμπεριφορά 
του. Πώς τολμούσε να την αποκαλεί «ανόητη» και, μετά, να γελά 
κιόλας; 
  «Δεν το ξέρεις, έτσι;» 
  Η Νίθρα συνοφρυώθηκε. «Ποιο πράγμα; Τι να ξέρω;» 
  «Λογικό είναι. Δεν το γνωρίζουν και πολλοί…» είπε ο Σάβμιν. 
  «Δε σε καταλαβαίνω.» 
  «Αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν η Πειθώ σου να μην επηρέασε 
την Καλβάρθα, σωστά;» 
  «Ναι,» παραδέχτηκε η Νίθρα, νεύοντας. «Είναι πράγματι αξιοπε-
ρίεργο, νομίζω…» 
  «Η ξαδέλφη σου είναι… είναι πολύ ανασφαλές άτομο, ας πούμε. 
Πάντοτε φοβόταν τους προδότες, πάντοτε σκεφτόταν ότι ίσως κά-
ποιος να χρησιμοποιούσε Πειθώ εναντίον της· έτσι, μ’έβαλε να της 
μάθω κάποια πράγματα σχετικά με το πώς ν’αντιστέκεται στην Πει-
θώ.» 
  «Πώς!» έκανε η Νίθρα, έκπληκτη. «Μα… μα αυτό θεωρείται μυστι-
κό. Μυστικό της Βασιλικής Φρουράς και μόνο. Είναι παράνομο να 
σου ζητήσει η Βασίλισσα να της το μάθεις.» 
  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε απλά ο Σάβμιν. 
  «Δεν έπρεπε να είχες υπακούσει!» 
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  «Ωστόσο, αποφάσισα να υπακούσω.» 
  Η Νίθρα στράβωσε τα χείλη της. «Με αδειάζεις, Σάβμιν…!» Δεν 
ήταν κρυφό πως η ξαδέλφη της είχε αρκετούς εραστές, ανάμεσα 
σ’αυτούς και τον Διοικητή Σάβμιν. «Και μετά, τολμάτε να κατηγο-
ρείτε εμένα για προδοσία!» Η Νίθρα αισθανόταν κάτι να της συν-
θλίβει τα σωθικά, κάτι να της κόβει την αναπνοή. Όλοι τους ήταν 
δέκα φορές χειρότεροι, κι όμως εκείνη θα τιμωρείτο! 
  «Η προδοσία δεν είναι μόνο θέμα νόμων, Νίθρα,» είπε ο Σάβμιν. 
  «Σωστά,» αποκρίθηκε εκείνη. «Είναι και θέμα τού πόσο καλά… αγ-
γίζεις κάποια συγκεκριμένα σημεία της Βασίλισσας–» Αμέσως, ύ-
ψωσε το χέρι της, βλέποντας τον διοικητή να πετάγεται σαν αιλου-
ροειδές προς το μέρος της, με το δικό του χέρι ήδη υψωμένο, για να 
τη χαστουκίσει. 
  Όμως το χτύπημα ποτέ δεν ήρθε. Η Νίθρα κοίταξε πάνω απ’τον 
πήχη της, για να δει τον Σάβμιν να βαδίζει μέσα στην καμπίνα. Ανέ-
πνευσε ελεύθερα, νιώθοντας την καρδιά της να ηρεμεί κάπως. Ήπιε 
μια γουλιά κρασί. 
  «Αφού μιλάμε για ‘αγγίγματα’,» είπε ο διοικητής της Βασιλικής 
Φρουράς, «πες μου, Νίθρα: τι έκανες σ’αυτόν τον ηλίθιο Ωθράγκος, 
ώστε να ρισκάρει τόσα πολλά για να σε βοηθήσει;» 
  Η Νίθρα αισθάνθηκε ένα πετάρισμα μέσα της, καθώς θυμήθηκε 
τον Ρόλμαρ. «Τίποτα δεν του έκανα· απλά, αποφάσισε να με βοηθή-
σει,» αποκρίθηκε. «Όμως, εσύ τι του έκανες, αναρωτιέμαι. Δεν πι-
στεύω να τον…;» 
  «Να τον σκότωσα; Χα-χα-χα-χα…!» 
  Η Νίθρα περίμενε την απάντησή του. Σίγουρα, δε θα τον είχε σκο-
τώσει. Θα ήταν εντελώς βλάκας, αν το είχε κάνει. Το μόνο που θα 
κέρδιζε θα ήταν η έχθρα των Ωθράγκος· και, μάλλον, η Καλβάρθα 
δεν το ήθελε αυτό. Επομένως, ο Σάβμιν δε θα είχε τέτοιου είδους 
διαταγές. 
  «Φυσικά και τον σκότωσα. Δεν ήταν και κάνας σπουδαίος αντίπα-
λος, στο κάτω-κάτω. Εύκολα πέθανε…» 
  Η Νίθρα ένιωσε τα χέρια της να τρέμουν και την αναπνοή της να 
κόβεται, προς στιγμή. Όχι! Η σκέψη ήρθε απρόσκλητη στο νου της. 
Όχι, όχι, όχι! «Είσαι ηλίθιος!» φώναξε στον Σάβμιν, καθώς σηκωνό-
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ταν όρθια. «Θέλεις ν’ανοίξεις κανένα πόλεμο ανάμεσα σε μας και 
τους Ωθράγκος του Νόρβηλ; Δεν έχεις καθόλου λογική;» 
  Ο Σάβμιν γελούσε, έχοντας τα χέρια σταυρωμένα μπροστά του. 
  «Γιατί γελάς;» απαίτησε η Νίθρα. «Πώς τολμάς να γελάς; Αντιλαμ-
βάνεσαι πόσο σημαντικό είν’αυτό; Είσαι βλάκας;» 
  «Γελάω, Νίθρα,» είπε ο Σάβμιν, παύοντας να γελά, «επειδή δεν 
σκότωσα τον Ωθράγκος.» 
  Η Νίθρα δε μίλησε, προσπαθώντας να καταλάβει αν τώρα της έλε-
γε ψέματα. Και, τελικά, κατάλαβε κάτι άλλο. Ο μπάσταρδος! Ο ελε-
εινός μπάσταρδος! Το καθίκι! Το πρόσωπό της έκαιγε από θύμο. 
  «Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι γιατί φέρθηκε τόσο παράτολμα ο συ-
γκεκριμένος Ωθράγκος,» είπε ο Σάβμιν, υπομειδιώντας. «Αλλά,» 
πρόσθεσε, «απορώ με τη δική σου αντίδραση, Νίθρα. Τι σε νοιάζει 
αν τον σκότωσα ή όχι; Ούτως ή άλλως, δεν πρόκειται να τον ξανα-
δείς. Και, μάλλον, ο δικός σου θάνατος θα προηγηθεί του δικού του 
κατά πολλά, πολλά χρόνια…» 
  Η Νίθρα κάθισε στο τραπέζι, αμίλητη. Ήπιε κι άλλο κρασί. Ο Σάβ-
μιν την είχε βρει σε δύσκολη στιγμή, αλλιώς εκείνη δε θα είχε πέσει 
τόσο εύκολα στην παγίδα του. Όχι πως, βέβαια, η πληροφορία που 
της είχε αποσπάσει ήταν τόσο σπουδαία για κείνον, μα επρόκειτο 
για ζήτημα εγωισμού· αυτό ήταν που την ενοχλούσε. Οι Ρουζβάνοι 
έδιναν μεγάλη σημασία σε τέτοιου είδους πράγματα. Και ιδιαίτερα 
οι Ομιλητές! Το να σε κερδίσει κάποιος στα λόγια, πολλές φορές –αν 
όχι τις περισσότερες–, θεωρείτο χειρότερο από το να σε εξευτελίσει 
σε μονομαχία μπροστά σ’όλο το παλάτι. 
  Ο Σάβμιν γέμισε ένα ποτήρι με κρασί, και ήπιε κι εκείνος. «Κοίτα, 
Νίθρα…» είπε, ατενίζοντας το πορφυρό υγρό, «θέλω να ξέρεις πως 
δεν έχω κάτι προσωπικό εναντίον σου. Απλά, κάνω τη δουλειά μου. 
Υπηρετώ το Βασίλειο και τη Βασίλισσα όσο καλύτερα μπορώ.» 
  «Συνήθως, όμως, απολαμβάνεις τη δουλειά σου,» αποκρίθηκε, πα-
γερά, η Νίθρα. «Σωστά, Σάβμιν;» 
  Εκείνος ήπιε μια γουλιά από το ποτό του. Μειδίασε. «Ο άνθρωπος 
που δε βρίσκει έστω και μια μικρή απόλαυση στη δουλειά του είναι 
καταδικασμένος στη δυστυχία.» 
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Κεφάλαιο 4 

Μεταξύ Αδελφών 
 
 

ταν έπεσε η νύχτα, κατασκήνωσαν παράπλευρα της δημο-
σιάς, κοντά στο Δρακοδάσος. Ο Χάφναρ άναψε δική του 
φωτιά, μερικά μέτρα μακριά από τους υπόλοιπους, και κά-
θισε κοντά της, με τη δράκαινά του, τη Σρ’άερ, κουλουρια-

σμένη στα πόδια του. Τη μαύρη του μάσκα εξακολουθούσε να τη 
φορά, όπως και την κουκούλα του. 
  Ο Δάρβαν τον κοιτούσε από κάποια απόσταση, αναπαυόμενος ε-
πάνω σε μια πέτρα και βαστώντας ένα φλασκί με κρασί στο δεξί χέ-
ρι. Έπρεπε να παραδεχτεί ότι ο αδελφός του ήταν τρομαχτική φι-
γούρα μέσα στη νύχτα. Δεν αδικούσε τους στρατιώτες της ομάδας 
του, οι οποίοι έδειχναν να τον φοβούνται και να προσπαθούν να τον 
αποφεύγουν, όσο ήταν δυνατόν. 
  Ο Δάρβαν αναστέναξε. Ο Χάφναρ είναι νεκρός… Αυτός, αυτός ο 
καινούργιος… δράκαρχος δεν είναι ο Χάφναρ. Έχει αλλάξει τόσο 
πολύ… Ωστόσο, ίσως η αλλαγή να ήταν προσωρινή, προσπάθησε να 
πείσει τον εαυτό του. Ίσως ο αδελφός του να επανερχόταν. Ίσως να 
γινόταν ξανά ο παλιός του εαυτός. Αλλά, για κάποιο λόγο, το αμφέ-
βαλε… Πώς να μεταστραφεί τώρα, ύστερα από όλα αυτά; Η όψη του 
είναι καμένη, κι επιπλέον, δίπλα του βρίσκεται ετούτο το ερπετό. 
Πρόκειται να το διώξει, αν του το ζητήσουμε; Μάλλον, όχι. Πλήρωσε 
ακριβά για να το αποκτήσει. 
  Ο Χάργκελ τον πλησίασε, προσφέροντάς του ένα ξύλινο κύπελλο με 
χυλό και κρέας. «Κάτι για να φάτε, Άρχοντά μου…» 
  «Σ’ευχαριστώ, αλλά όχι,» αποκρίθηκε ο Δάρβαν, παραμερίζοντας 
το φαγητό από εμπρός του. 
  Ο Αγριόγατος κάθισε κοντά του. «Άρχοντά μου, πρέπει να το απο-
δεχτείτε,» είπε. «Ο αδελφός σας είναι τώρα δράκαρχος, και θα πάει 
να υπηρετήσει το Βασιληά, όπως οφείλει.» 
  Ο Δάρβαν αναστέναξε. «Εγώ, Χάργκελ, το έχω αποδεχτεί. Περί-
που… Δεν μπορώ να το χωνέψω, βέβαια, αλλά το έχω αποδεχτεί. Άλ-
λωστε, δεν έχω τη δύναμη να κάνω κάτι για να το αλλάξω, σωστά;» 

Ό
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Ήπιε μια γουλιά απ’το φλασκί του. Ο Αγριόγατος κατένευσε, σιωπη-
λά. «Ωστόσο, αναρωτιέμαι πώς θα το πάρει η μητέρα. Θα το αποδε-
χτεί κι εκείνη;» 
  «Υπάρχει άλλη επιλογή, Άρχοντά μου;» έθεσε το ερώτημα ο Χάρ-
γκελ. 
  «Σωστά,» συμφώνησε ο Δάρβαν, «αλλά δεν ξέρεις καλά την Αρχό-
ντισσα Ρικέλθη, φίλε μου. Θα εξαγριωθεί μ’ετούτο… παρότι εκείνη 
φταίει. Και όλοι μας, επίσης. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν 
έπρεπε να είχε αφήσει τον Χάφναρ να πάει στο Δρακοδάσος, ποτέ!» 
Πήρε μια βαθιά ανάσα, για να ηρεμήσει. «Έμοιαζε να είναι σίγουρη 
πως δεν θα επιχειρούσε να πιάσει δράκο. Κι όμως, να που έγινε!» 
  «Αυτή ήταν η επιθυμία του αδελφού σας, Άρχοντά μου,» είπε, σι-
γανά, ο Χάργκελ, φοβούμενος μην προσβάλει τον κύριό του. «Ο κά-
θε άνθρωπος επιλέγει το δρόμο όπου θέλει να βαδίσει.» 
  «Σοφά τα λόγια σου, Αγριόγατε,» παραδέχτηκε ο Δάρβαν, «όμως 
δεν είναι όλοι το ίδιο ώριμοι. Ίσως κάποιος να νομίζει πως θέλει να 
βαδίσει σ’έναν δρόμο, αλλά στο τέλος αυτού του δρόμου να συνα-
ντήσει τσουκνίδες κι αγκάθια, τα οποία κάθε άλλο παρά επιθυμεί 
ν’αντιμετωπίσει. Όμως, τότε πλέον, είναι πολύ αργά.» 
  «Θεωρείτε τον Χάφναρ τέτοιο άτομο;» 
  «Εύχομαι να μην είναι τέτοιο άτομο, Χάργκελ. Εύχομαι 
ν’ακολουθήσει το δρόμο που επέλεξε και, στο τέλος του δρόμου, να 
βρει εκείνο που πραγματικά επιθυμούσε.» Το βλέμμα του πήγε στον 
αδελφό του, που καθόταν μόνος δίπλα στη φωτιά, με μοναδική πα-
ρέα τη δράκαινά του. Αναρωτιέμαι τι θα πεις στη μητέρα. Αναρωτιέ-
μαι πώς θα είναι η κουβέντα ανάμεσά σας, όταν σε δει έτσι. Ο Δάρ-
βαν αισθανόταν ένα σφίξιμο εντός του και μόνο στη σκέψη της συ-
νάντησης του Χάφναρ με την Αρχόντισσα Ρικέλθη. 
  «Με συγχωρείς,» είπε στον Αγριόγατο, και σηκώθηκε από την πέ-
τρα του, για να πλησιάσει τον Χάφναρ. 
  Στάθηκε εμπρός του και είδε τη Σρ’άερ ν’ανοίγει το ένα της μάτι. Ο 
δρακοντικός οφθαλμός λαμπύρισε στο φως της φωτιάς και, ύστερα, 
έκλεισε, καθώς η δράκαινα συμπέρανε πως ο άνθρωπος που είχε έρ-
θει δεν ήταν εχθρός. 
  «Καλησπέρα, αδελφέ,» είπε ο Δάρβαν. «Να καθίσω;» 
  Ο Χάφναρ ανασήκωσε, αδιάφορα, τους ώμους. 
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  Ο Δάρβαν κάθισε. 
  «Γιατί ήρθες;» τον ρώτησε ο αδελφός του. 
  «Για να σου κάνω παρέα,» αποκρίθηκε εκείνος, διαισθανόμενος 
μια παγωνιά ανάμεσά τους. 
  «Ήρθες γιατί με λυπάσαι.» Η φωνή του Χάφναρ έκανε τον πάγο 
ακόμα πιο δυνατό. 
  «Όχι.» Υπήρχε, όμως, αλήθεια στα λόγια του· γιαυτό κιόλας ο Δάρ-
βαν αισθάνθηκε μια φευγαλέα ζαλάδα. «Πρέπει να ‘λυπάμαι’ τον 
αδελφό μου, για να θέλω να του κάνω παρέα;» 
  «Ανησυχείς για το πώς θα με δουν οι άλλοι,» είπε ο Χάφναρ. «Η 
μητέρα, ε;» 
  «Ανησυχώ για σένα, κυρίως,» τόνισε ο Δάρβαν. «Και για τη μητέ-
ρα, ναι· τη σκέφτομαι και τη μητέρα. Δεν κάνω καλά; Η καρδιά της 
θα ραγίσει, όταν σε δει.» 
  «Επομένως, με λυπάσαι.» 
  «Όχι!» φώναξε ο Δάρβαν, εξοργισμένος από την απάντηση του α-
δελφού του. Ύστερα, χαμήλωσε τη φωνή του, καθώς είδε τους μαχη-
τές της διπλανής κατασκήνωσης να στρέφουν τα βλέμματά τους 
προς το μέρος του. «Μη διαστρεβλώνεις τα λόγια μου, πανάθεμά σε! 
Δεν ήθελα να πω αυτό. Όμως η μητέρα είναι φυσικό να αναστατω-
θεί, όταν σε δει· πρέπει να το παραδεχτείς.» 
  «Η μητέρα θα έπρεπε να είχε αναστατωθεί μαζί μου πολλά χρόνια 
πριν, Δάρβαν…» 
  Ο Δάρβαν συνοφρυώθηκε. «Γιατί; Τι θες να πεις;» 
  «Θα μάθεις, όταν επιστρέψουμε στο παλάτι,» υποσχέθηκε ο Χάφ-
ναρ. 
  «Γιατί δε μου λες τώρα;» Έχει τρελαθεί; Αυτά που λέει δε βγάζουν 
νόημα! 
  «Γιατί δεν υπάρχει λόγος να… αναστατωθείς… από τόσο νωρίς, α-
δελφέ.» Ο τόνος της φωνής του ήταν οξύς, καυτερός σαν δηλητήριο. 
  Να αναστατωθώ; Για ποιο λόγο; Τι ξέρεις, Χάφναρ; Τι ξέρεις που 
δεν το γνωρίζω εγώ; σκέφτηκε ο Δάρβαν. Ή, πόσο τρελός είσαι, τε-
λικά; «Όπως νομίζεις,» είπε. 
  Ο Χάφναρ δε μίλησε, για λίγο. Ύστερα, ρώτησε: «Πώς είναι οι υπό-
λοιποι στο παλάτι; Έγινε τίποτα σημαντικό, όσο έλειπα;» Ετούτη τη 
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φορά, ο τόνος της φωνής του ήταν μαλακός, όπως του παλιού Χάφ-
ναρ. 
  «Τίποτα το σπουδαίο,» απάντησε ο Δάρβαν. «Εκτός από ένα φίδι 
που βρέθηκε στο κρεβάτι της Φερνάλβιν, κι εκείνη τώρα κατηγορεί 
τη μητέρα μας, ότι το έβαλε επίτηδες εκεί, για να τη σκοτώσει.» 
  «Μεγάλη φασαρία;» 
  «Όχι. Οι κατηγορίες της αδελφής μας ήταν λιγάκι… έμμεσες, αν 
καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν αποκάλεσε φανερά τη Ρικέλθη 
δολοφόνο, αλλά το άφησε να εννοηθεί, από όλη της τη συμπεριφο-
ρά.» 
  «Είναι αλήθεια;» 
  «Ποιο;» 
  «Προσπάθησε να τη σκοτώσει η μητέρα;» 
  Ο Δάρβαν κούνησε το κεφάλι, υπομειδιώντας. «Δε νομίζω.» 
  «Το αποκλείεις, όμως;» ρώτησε ο Χάφναρ. 
  «Κοίτα… ακόμα κι ο τελευταίος ζητιάνος της Έριγκ έχει ακούσει 
πως η Έπαρχος Φερνάλβιν και η Αρχόντισσα Ρικέλθη βρίσκονται 
στα μαχαίρια, όμως ποτέ η έχθρα τους δεν τις έχει οδηγήσει σε από-
πειρες δολοφονίας. Επομένως, ας μην υπερβάλουμε.» 
  «Ίσως να έχεις δίκιο…» 
  Ο Δάρβαν ήθελε να χαμογελάσει. Η χαρά του ήταν μεγάλη, που 
μπορούσε ξανά να μιλήσει κανονικά με τον αδελφό του. Ωστόσο, 
συγκράτησε το χαμόγελο, φοβούμενος μήπως εκείνος το έπαιρνε 
στραβά. 
  Ίσως, τελικά, να επανέλθει! σκέφτηκε, και έκανε μια σιωπηρή προ-
σευχή στον Επουράνιο Βάνραλ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

112 

Κεφάλαιο 5 

Αναχώρηση 
 
 

 μητέρα του καθόταν σε μια καρέκλα, δίπλα στο κρεβάτι 
της νεκρής Μιάνης, και έκλαιγε, με την όψη της κρυμμένη 
στις παλάμες των χεριών της. Ο αδελφός του, Άσιλθαρ, 
στεκόταν παράμερα, με το πρόσωπό του κατάχλομο, μοιά-

ζοντας να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Ο Θεραπευτής Άλρεκ ήταν 
μπροστά στο ένα από τα δύο παράθυρα, με την πλάτη του στραμμέ-
νη στον Βάνμιρ, που είχε μόλις μπει στο ιατρείο. 
  Ο νέος Άρχοντας-Φύλακας του Ράλτον άφησε το πλευρό της Κα-
στελάνου Νιρμέα, η οποία είχε έρθει μαζί του, και πλησίασε τη 
Μανρούνα, ακουμπώντας το χέρι του στους ώμους της. Εκείνη έγει-
ρε το κεφάλι της επάνω στο στήθος του και έκλαψε, ενώ ο Βάνμιρ 
την κρατούσε στην αγκαλιά του. 
  Καταραμένος νάσαι, Ούργκολ! σκέφτηκε. Μία τελευταία μου επι-
θυμία δεν την ικανοποίησες… Μία τελευταία, και τόσο σημαντική… 
  Σε λίγο, ζύγωσε τον Άλρεκ, ο οποίος δεν είχε ακόμα κινηθεί από τη 
θέση του. Παρατήρησε ότι δάκρυα έτρεχαν στα μάγουλα του θερα-
πευτή, γυαλίζοντας στο πρωινό φως που έμπαινε απ’το παράθυρο. 
  «Τι συνέβη;» τον ρώτησε. 
  «Δεν μπορούσα να σταματήσω το αναπόφευκτο, Άρχοντά μου,» 
αποκρίθηκε εκείνος. «Με συγχωρείτε. Δεν μπορούσα…» 
  Ο Βάνμιρ έσφιξε τον ώμο του. «Είμαι βέβαιος ότι έκανες το παν, 
φίλε μου. Τα άλλα ήταν υπόθεση των θεών.» Οι οποίοι μας απογοή-
τευσαν… 
  Ο Άλρεκ κατένευσε, αργά. 
  Όταν οι υπηρέτες πήραν το νεκρό σώμα της Μιάνης, για να το ε-
τοιμάσουν για την κηδεία, η Μανρούνα τούς ακολούθησε, ώστε να 
φροντίσει πως όλα θα γίνονταν όπως έπρεπε και όπως άξιζαν στην 
κόρη της. Η Καστελάνος Νιρμέα έφυγε από το ιατρείο, για να κάνει 
κι εκείνη κάποιες απαραίτητες προετοιμασίες ανάμεσα στο στρατό. 
Ο Θεραπευτής Άλρεκ πρόσταξε έναν υπηρέτη να ειδοποιήσει τον 
Ιερέα Βάγκραμ για το γεγονός. Ο Βάνμιρ βάδισε προς την έξοδο του 

H
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δωματίου, όταν αισθάνθηκε ένα χέρι στο μπράτσο του· στράφηκε 
και είδε τον Άσιλθαρ, ο οποίος είχε μείνει αμίλητος όλη την υπόλοι-
πη ώρα. 
  «Τι πήγε στραβά;» ρώτησε ο μικρός. 
  «Δεν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, αναστενάζοντας. «Πολλά 
πράγματα, υποθέτω.» Αγκάλιασε τους ώμους του, καθώς άρχισαν να 
βαδίζουν μέσα στο φρούριο Ράλτον. «Δεν πας να ξεκουραστείς τώ-
ρα; Κοιμήθηκες καθόλου;» 
  Ο Άσιλθαρ κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Εσύ;» 
  «Όχι, ούτε κι εγώ. Όμως πρέπει να αναπαυθούμε λίγο. Όλο το 
βράδυ, ύστερα από τη μάχη, είμαστε στο πόδι.» 
  Ο Άσιλθαρ δε μίλησε. 
  «Πήγαινε στο δωμάτιό σου,» τον προέτρεψε ο Βάνμιρ. 
  Εκείνος κατένευσε και απομακρύνθηκε από τον αδελφό του, στρί-
βοντας σε μια σκιερή γωνία των διαδρόμων του φρουρίου. 
  Ο Βάνμιρ επέστρεψε στο δικό του δωμάτιο, όπου βρήκε τη Ρικνά-
βαθ να κοιμάται επάνω στο κρεβάτι, ντυμένη με το μαύρο χιτώνα 
που της είχε δώσει. Μάλλον, χρειαζόμαστε όλοι ανάπαυση, τελικά, 
σκέφτηκε, ακόμα κι η Μάντισσα του Θηρίου. Έκλεισε την πόρτα πί-
σω του και κάθισε σε μια καρέκλα, ακουμπώντας τα πόδια του επά-
νω σ’έναν ξύλινο πάγκο. Ακόμα κι ο Μάγος των Ωθράγκος… Χα-
σμουρήθηκε, ενώ αισθανόταν μερικά δάκρυα να κυλάνε στα μάγου-
λά του. Μιάνη, πατέρα… σας απογοήτευσα και τους δύο. 
  Ο ύπνος τον πήρε, καθώς μια άλλη σκέψη περνούσε απ’το νου του: 
Τουλάχιστον, θα προσπαθήσω να βοηθήσω τον Ρόλμαρ. Αν όντως 
υπάρχει κίνδυνος στο Νότο, όπως λέει η Ρικνάβαθ, θα πρέπει να 
πάω εκεί… 
  Τα όνειρά του ήταν ταραγμένα. Είδε ένα θηρίο να βρυχάται: το θη-
ρίο έμοιαζε πολύ με τη Λα-Κάρχ’νιι, αλλά είχε τρία κεφάλια και από 
τα δόντια του έτρεχε ένα αποκρουστικό υγρό, που θα μπορούσε να 
ήταν σάλιο αλλά και δηλητήριο. Είδε τη Μάντισσα να γελά, ενώ κα-
θόταν γυμνή επάνω στο κρεβάτι του· το γέλιο της έκανε το κεφάλι 
του να πονά και τα λόγια της τον μπέρδευαν. Είδε τον Ρόλμαρ να 
τρέχει μέσα στους λαβυρινθώδεις διαδρόμους του Παλατιού των Δε-
καεννέα Πύργων, ενώ τέρατα και δαίμονες τον καταδίωκαν, απλώ-
νοντας πλοκάμια για να τον τυλίξουν και χέρια για να του αρπάξουν 
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τους αστραγάλους και να τον κάνουν να σκοντάψει. Είδε έναν άντρα 
να πλησιάζει τον Βασιληά Άργκελ, ο οποίος στεκόταν μπροστά 
απ’τον Ουρανολίθινο Θρόνο· ο άντρας βαστούσε ένα μακρύ, κυρτό 
ξίφος που θύμιζε φίδι, και το πρόσωπό του άλλαζε συνέχεια μορφές 
και όψεις· το κυρτό λεπίδι έσχισε το λαιμό του Άργκελ, με μια τοξο-
ειδή κίνηση. Αίμα πετάχτηκε, και μέσα στη λίμνη του αίματος ο Ρόλ-
μαρ παρουσιάστηκε στην αγκαλιά της Ρουζβάνης μάγισσας Νίθρα, 
φορώντας αλυσίδες στα χέρια και στο λαιμό. 
  Κάποιος άγγιξε τον ώμο του Βάνμιρ, και τον ταρακούνησε. Εκείνος, 
στην αρχή, νόμιζε ότι επρόκειτο για ακόμα ένα όνειρο, μα ύστερα 
κατάλαβε ότι ήταν πραγματικότητα. Άνοιξε τα μάτια και είδε τη Ρι-
κνάβαθ. 
  «Χτυπάνε την πόρτα σου,» του είπε η Καρμώζ, με σιγανή φωνή, σα 
να φοβόταν μην την ακούσουν. 
  Ο Βάνμιρ κατέβασε τα πόδια του από τον ξύλινο πάγκο, νιώθοντας 
κουρασμένος… κουρασμένος από τα όνειρά του. 
  «Άρχοντά μου!» ήρθε μια φωνή από την πόρτα, καθώς και ένας 
χτύπος. «Άρχοντά μου!» 
  Ο Βάνμιρ σηκώθηκε και άνοιξε, για ν’αντικρίσει τον Αρχυπηρέτη 
Ζώλναρ, ο οποίος είπε: «Εάν κοιμόσασταν, με συγχωρείτε για την 
ενόχληση, Άρχοντά μου· όμως έπρεπε να σας ειδοποιήσω ότι σε λίγο 
θα αρχίσει η κηδεία της αδελφής σας.» 
  «Θα ετοιμαστώ και θα κατεβώ,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Ο Ζώλναρ ένευσε και έφυγε. 
  Ο Βάνμιρ έκλεισε την πόρτα, ξεφυσώντας. Πήγε στη ντουλάπα του 
δωματίου του, την άνοιξε, κι άρχισε να βγάζει ρούχα κατάλληλα για 
την περίσταση. 
  «Τι συμβαίνει;» τον ρώτησε η Ρικνάβαθ, που ακόμα δεν είχε κατα-
λάβει τίποτα για τη Μιάνη. Όταν είχε έρθει η Καστελάνος Νιρμέα, ο 
Άρχοντας του Ράλτον είχε φύγει αμέσως, χωρίς να της πει τίποτα, 
και εκείνη δεν είχε ακούσει καλά τα λόγια της Ωθράγκος πολεμί-
στριας. 
  «Η αδελφή μου… είναι  νεκρή. Σκοτώθηκε στη μάχη.» 
  «…Λυπάμαι,» αποκρίθηκε, αργά, η Ρικνάβαθ, αντιλαμβανόμενη 
πως το λογικό θα ήταν ο Βάνμιρ να την κατηγορούσε για ετούτο το 
γεγονός, αφού η Μάντισσα βρισκόταν στην πλευρά του Μεγάλου 
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Θηρίου και των Ποιμένων της Στέπας. Ωστόσο, παρατήρησε ότι το 
βλέμμα του Ωθράγκος δεν ήταν ούτε εχθρικό ούτε κατηγορηματικό. 
Παράξενο… 
  Ο Βάνμιρ αναστέναξε, καθώς η Καρμώζ τον κοιτούσε αμήχανα, μην 
ξέροντας ακριβώς τι άλλο να πει. Καταλαβαίνω τι σκέφτεσαι, συλλο-
γίστηκε, έχοντας το δεξί του χέρι ακουμπισμένο στο ένα ανοιχτό 
φύλλο της ντουλάπας. Φοβάσαι ότι θα σε κατηγορήσω για το θάνατο 
της Μιάνης. Ωστόσο, δεν μπορώ. Η επίθεση ήταν του Θηρίου, όχι 
της Ρικνάβαθ. Το Θηρίο απλά τη χρησιμοποιούσε. Κι επιπλέον, έχο-
ντας ακούσει όλη την ιστορία της Μάντισσας –πώς εκείνη είχε φύγει 
από τα βασίλεια των Καρμώζ και πώς είχε καταλήξει εδώ–, δεν μπο-
ρούσε πλέον να την ορά ως εχθρό. 
  Δίχως να πει τίποτα, άρχισε να γδύνεται, για να ντυθεί με τα καλά 
ρούχα που ταίριαζαν στην κηδεία: λευκή τουνίκα, λευκό παντελόνι, 
λευκά γάντια, και λευκές μπότες. 
  Η Ρικνάβαθ έστρεψε το βλέμμα της αλλού, σ’ένα από τα ράφια του 
δωματίου του Βάνμιρ, όπου υπήρχαν μερικά βιβλία, μία βαλσαμω-
μένη σαύρα, ένα κλουβί με δύο υπερτροφικές αράχνες, και δύο φια-
λίδια που περιείχαν υγρό άγνωστης προέλευσης και ποιότητας. Η 
Ρικνάβαθ προσπάθησε να διαβάσει τους τίτλους των βιβλίων, που 
ήταν γραμμένοι στη Γλώσσα των Ωθράγκος, και κατάφερε να κατα-
λάβει έναν: Η Βίβλος της Μαντείας. Τελικά, κάτι θυμόταν ακόμα 
από τα μαθήματά της στο παλάτι του Άζμαρκωθ. Τράβηξε τον εν λό-
γω τόμο από το ράφι και τον άνοιξε, κοιτάζοντας την πρώτη σελίδα 
και μην μπορώντας να βγάλει νόημα. 
  Εν τω μεταξύ, ο Βάνμιρ ετοιμάστηκε. «Θα επιστρέψω μόλις τε-
λειώσει η κηδεία,» της είπε. «Και τότε… πρέπει να μιλήσουμε. Έχω 
κάποια πράγματα να σου πω.» 
  Η Ρικνάβαθ κατένευσε. 
  «Και μην ανακατεύεις τα πράγματά μου,» της ζήτησε ο Βάνμιρ, 
προτού φύγει από το δωμάτιο. 
  Τι ν’ανακατέψω; απόρησε εκείνη, βαστώντας στα χέρια τη Βίβλο 
της Μαντείας. Εδώ μέσα τα πάντα ανακατεμένα είναι, ούτως ή άλ-
λως! 
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  Η κηδεία της Αρχόντισσας Μιάνης έγινε στο Ναό του Μεγάλου Αρ-
χαιοφύλακα Ούργκολ, όπως γίνονταν οι κηδείες όλων των αρχόντων 
του Ράλτον. Το νεκρό σώμα της κοπέλας τοποθετήθηκε επάνω στο 
βωμό, ντυμένο με τη φολιδωτή αρματωσιά που φορούσε στη μάχη. 
Το σπαθί της Μιάνης τέθηκε οριζοντίως επάνω της, με τα χέρια της 
ακουμπισμένα στη λαβή. Το πρόσωπό της ήταν πλυμένο από το αίμα 
και τα ξανθά, σγουρά της μαλλιά χτενισμένα. Ο Ιερέας Βάγκραμ 
στεκόταν πίσω από το βωμό, τελώντας την κηδεία και κάνοντας 
προσευχές και επικλήσεις στον Ούργκολ, να πάρει το πνεύμα της 
Αρχόντισσας Μιάνης στο Κάστρο των Ουρανών όπου έβρισκαν γα-
λήνη και τιμή όλοι οι άξιοι ακρίτες των συνόρων. 
  Άπαντες οι ένοικοι του κάστρου Ράλτον στέκονταν σε ένα μεγάλο 
ημικύκλιο μπροστά από το βωμό του Ούργκολ, ντυμένοι στα λευκά, 
δίχως καμία εξαίρεση. Ο Βάνμιρ, ο Άσιλθαρ, και η Μανρούνα, φυσι-
κά, βρίσκονταν πρώτοι απ’όλους, αντίκρυ του Ιερέα Βάγκραμ, ο ο-
ποίος, όταν τελείωσε την ιεροτελεστία, σήκωσε έναν δαυλό και τον 
έβαλε μέσα στη φωτιά του πυραύνου που βρισκόταν πλάι του. 
  Ύψωσε τη φλεγόμενη δάδα πάνω απ’το σώμα της Μιάνης, και είπε 
φωναχτά: «Ούργκολ, Μέγα Αρχαιοφύλακα των Συνόρων του Βορρά: 
αποδέξου το πνεύμα τούτης της γενναίας νεαρής Φύλακα στο Κά-
στρο των Ουρανών, κι απόδωσέ της τη δόξα, τη γαλήνη, και την τιμή 
που δικαιούται!» 
  Κατέβασε το δαυλό κι έβαλε φωτιά στο σώμα της Μιάνης, το οποίο 
ήταν αλειμμένο με αρωματικά έλαια, ώστε να πυρποληθεί αμέσως 
και μια ευχάριστη οσμή να απλωθεί τριγύρω, για να φέρει –
σύμφωνα με το έθιμο– κουράγιο στους επόμενους φύλακες και άρ-
χοντες των βόρειων συνόρων. 
  Όταν η Μιάνη κάηκε, ο Ιερέας Βάγκραμ ευλόγησε τις στάχτες της 
και η Καστελάνος Νιρμέα τις συνέλεξε και τις έβαλε μέσα σε ένα αρ-
γυρό τεφροδοχείο, επάνω στο οποίο ήταν σκαλισμένα ο Πέλεκυς και 
το Άστρο του Βορρά. Έδωσε το τεφροδοχείο στην Αρχόντισσα Μαν-
ρούνα, που δάκρυα έρρεαν από τα μάτια της και κυλούσαν στο πρό-
σωπό της. Την ίδια στιγμή, ο Βάνμιρ και ο Άσιλθαρ πλησίαζαν τον 
βωμό όπου βρίσκονταν το ξίφος και η αρματωσιά της αδελφής τους. 
Ο Ιερέας Βάγκραμ άδειασε τρεις φορές ένα χρυσό ποτήριο με νερό 
επάνω στο όπλο και στην ατσαλένια αρματωσιά (ο Βάνμιρ πραγμα-
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τικά θαύμαζε τον γέροντα για την ακρίβεια των κινήσεών του –ήταν 
τυφλός, άλλωστε!), και ύστερα, άπαντες περίμεναν το μέταλλο να 
κρυώσει. Όταν αυτό συνέβη, ο Άρχων-Φύλαξ του Ράλτον και ο α-
δελφός του πήραν τον εξοπλισμό της Μιάνης και, μαζί με τη μητέρα 
τους, την Καστελάνο Νιρμέα, και τον ιερέα του Ούργκολ, μπήκαν 
στο φρούριο Ράλτον, βαδίζοντας προς τις Κρύπτες των Νεκρών. Ο 
Βάνμιρ μετέφερε τη φολιδωτή αρματωσιά της αδελφής του στα χέ-
ρια του, ο Άσιλθαρ το σπαθί της, και η Μανρούνα το τεφροδοχείο με 
τις στάχτες της. 
  Φτάνοντας στις Κρύπτες απόθεσαν τα απομεινάρια της Μιάνης δί-
πλα στα απομεινάρια των υπόλοιπων νεκρών αρχόντων των βόρειων 
συνόρων, ενώ η πανοπλία της τέθηκε όρθια επάνω σ’έναν ξύλινο 
σταυρό, και το ξίφος της τοποθετήθηκε παραδίπλα, σε μια ειδικά 
κατασκευασμένη θήκη. 
  «Αιωνία ανάπαυσις στο σώμα. Αιωνία δόξα στο πνεύμα,» είπε ο 
Βάγκραμ, και όλοι έφυγαν από τις Κρύπτες των Νεκρών. Η Νιρμέα 
κλείδωσε την πόρτα πίσω τους. 
  Η Καστελάνος του Ράλτον και ο ιερέας του Ούργκολ απομακρύν-
θηκαν από την οικογένεια της νεκρής Μιάνης, αφήνοντάς τους μό-
νους με τη θλίψη τους. Ωστόσο, η Νιρμέα είπε, προτού φύγει: «Ει-
δοποιήστε με, αν με χρειαστείτε.» 
  «Βάνμιρ,» ρώτησε η Μανρούνα τον μεγάλο της γιο, καθώς οι τρεις 
τους βάδιζαν αργά μέσα στο φρούριο, «πριν από τη μάχη, είχες πει 
ότι το Θηρίο ήταν που έκανε τον πατέρα σου να εξαφανιστεί… με 
κάποια μαγεία. Τώρα το Θηρίο ηττήθηκε, αλλά… εκείνος πού είναι, 
Βάνμιρ;» 
  Πιο κοντά μας απ’ό,τι νομίζεις, μητέρα. «Δεν ξέρω… όμως έχω ένα 
προαίσθημα ότι ίσως σύντομα να εμφανιστεί.» 
  Η Μανρούνα συνοφρυώθηκε. «Τι προαίσθημα; Τι εννοείς;» 
  «Ένα προαίσθημα, μητέρα· τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. 
Ίσως, τώρα… τώρα που το Θηρίο σκοτώθηκε, ο πατέρας να μπορέ-
σει να δραπετεύσει.» 
  «Τον είχε αιχμάλωτο;» ρώτησε η Μανρούνα. 
  «Ναι… αυτό είναι πολύ πιθανό.» Ο Βάνμιρ σιχαινόταν που έλεγε 
ψέματα στη μητέρα του, μα δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Εξάλλου, 
δε θ’αργήσει να μάθει την αλήθεια. Και τότε, θα με μισήσει. 
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  «Κι αν τον σκότωσε;» Δάκρυα έτρεξαν στο ήδη δακρυσμένο πρό-
σωπο της Μανρούνα. 
  «Νομίζω πως είναι ζωντανός.» 
  «Βάνμιρ,» έκανε η Μανρούνα, με λυγμούς, «αν μου τα λες αυτά 
στην τύχη–! Πες μου, Βάνμιρ: μου τα λες στην τύχη;» 
  «Όχι, μητέρα. Σου λέω ό,τι διαισθάνομαι. Τώρα, με συγχωρείς· 
πρέπει να αποχωρήσω.» 
  Απομακρυνόμενος από τη Μανρούνα και τον Άσιλθαρ, έριξε ένα 
έντονο βλέμμα στον δεύτερο: ένα βλέμμα που ο Βάνμιρ ήταν σίγου-
ρος ότι ο αδελφός του θα καταλάβαινε. Θα τα πούμε μετά, έλεγε το 
βλέμμα. 
  Ο Άσιλθαρ ένευσε, θλιμμένα. 
  Αααχχ, αδελφέ, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, καθώς βάδιζε μέσα στους δια-
δρόμους, έχοντας αφήσει πίσω του τους συγγενείς του, ξέρεις πολύ 
καλά τι θα κάνω τώρα. Κι εγώ ξέρω πως δεν θέλεις να το κάνω. Αλλά 
δε γίνεται αλλιώς, μικρέ… Δε γίνεται αλλιώς. 
  Έφτασε στο δωμάτιό του, ενώ είχε περάσει πλέον το μεσημέρι. Η 
Ρικνάβαθ πάλι κοιμόταν. Τώρα, είχε βγάλει το μαύρο χιτώνα και τον 
είχε ρίξει επάνω της σαν σεντόνι, προφανώς για λόγους ευπρέπειας. 
  Ο Βάνμιρ τής τσίμπησε τον ώμο. «Πρέπει να μιλήσουμε,» της είπε, 
όταν τα μάτια της άνοιξαν. 
  Η Ρικνάβαθ ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι, κρατώντας το μαύ-
ρο χιτώνα μπροστά της. Έγνεψε καταφατικά. 
  Ο Βάνμιρ κάθισε σε μια καρέκλα. Πήρε μια ξύλινη πίπα σχήματος 
λύκου από ένα συρτάρι, τη γέμισε με καπνό, και την άναψε. Κάπνισε 
ήρεμα, για λίγο, και μετά είπε: «Έχω κάνει ένα έγκλημα… τρομερό, 
νομίζω.» 
  Η Ρικνάβαθ δε μίλησε, περιμένοντάς τον να συνεχίσει. 
  Ο Βάνμιρ τής εξήγησε τα πάντα για τον πατέρα του, και τελείωσε 
λέγοντας πως έπρεπε να φύγει από το Ράλτον, να αυτοεξοριστεί, 
γιατί, φυσικά, δεν μπορούσε ν’αφήσει τον Άρχοντα Άραντιρ να σα-
πίσει στα υπόγεια του Πύργου των Μαρτυρίων· ήδη είχε εγκλημα-
τήσει αρκετά εναντίον του γονιού του. 
  «Με καταλαβαίνεις, Ρικνάβαθ;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη. 
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  Ο Βάνμιρ νόμιζε πως του έλεγε αλήθεια· υπήρχε ειλικρίνεια στο 
βλέμμα και στην έκφρασή της. «Σκέφτομαι να πάω νότια,» της είπε, 
«για να βοηθήσω τον αδελφό μου, Ρόλμαρ, που βρίσκεται εκεί.» 
  «Είναι άρχοντας;» 
  «Είναι, αλλά όχι στο Νότο,» εξήγησε ο Βάνμιρ. «Απλά, πήγε στο 
παλάτι του Βασιληά Άργκελ –του Βασιληά της χώρας μας– λόγω μι-
ας… παρεξήγησης. Και, μ’όλα όσα μου ανέφερες, Ρικνάβαθ, ανησυ-
χώ γι’αυτόν.» 
  «Εννοείς τα οράματά μου…» 
  «Ναι, φυσικά.» 
  «Δηλαδή, θα ταξιδέψεις νότια…» είπε η Ρικνάβαθ, συλλογισμένη. 
«Θα μπορούσα να έρθω μαζί σου, Βάνμιρ;» 
  «Για να πω την αλήθεια, ήθελα να σ’το προτείνω,» αποκρίθηκε ε-
κείνος, αφήνοντας τη λυκόσχημη πίπα του παραδίπλα. «Ίσως να σε 
χρειαστώ. Κι επιπλέον, δε νομίζω ότι μπορείς να μείνεις εδώ.» 
  Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Πότε φεύγουμε;» ρώτησε. 
  «Μόλις ετοιμαστώ. Δηλαδή, απόψε.» 
  «Το βράδυ;» 
  «Το βράδυ.» Ο Βάνμιρ σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Επομέ-
νως, καλά θα κάνουμε ν’αρχίσουμε τις προετοιμασίες από τώρα.» 
Έριξε μια ματιά στο δωμάτιό του. Αναστέναξε. «Δυστυχώς, πολλά 
από αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αφήσω εδώ. Ωστόσο, κά-
ποια που μου είναι απαραίτητα θα τα πάρω μαζί μου, φυσικά. Ρι-
κνάβαθ, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, όσο θα λείπω;» 
  «Πού θα πας;» 
  «Στην πόλη, να βρω ένα κάρο.» 
  «Τι χάρη θέλεις;» 
  «Να συγκεντρώσεις κάποια πράγματα.» 
  Η Ρικνάβαθ κατένευσε, και ο Βάνμιρ τής είπε τι ήθελε να συγκε-
ντρώσει από το δωμάτιό του και πού να το βάλει. Ύστερα, καθώς 
απογευμάτιαζε, φόρεσε την κάπα του και βγήκε από το κάστρο Ράλ-
τον, πηγαίνοντας στην κοντινή και ομώνυμη πόλη. 
  Η Μάντισσα έμεινε μόνη και, μην έχοντας τίποτ’άλλο να κάνει, άρ-
χισε αμέσως να μαζεύει τα αντικείμενα που της είχε ζητήσει ο Βάν-
μιρ, και να τα βάζει σε σάκους και μπαούλα. Ορισμένα από αυτά τα 
«αντικείμενα» έμοιαζαν πολύ ζωντανά… 
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  Κάποια στιγμή, και ενώ ο Μάγος δεν είχε ακόμα επιστρέψει, η πόρ-
τα του δωματίου του χτύπησε, και μια γυναικεία φωνή ακούστηκε. 
  «Άρχοντά μου;» 
  Η Ρικνάβαθ δε μίλησε, παύοντας για λίγο τις ετοιμασίες. 
  «Άρχοντά μου; Να σας φέρω φαγητό;» 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε το στομάχι της να γουργουρίζει. Πλησίασε 
την πόρτα και έκανε να την ανοίξει. Συνειδητοποίησε, ξαφνικά, ότι 
δε φορούσε τίποτα· έτσι, απομακρύνθηκε πάλι και έπιασε τον μαύρο 
χιτώνα που της είχε δώσει ο Βάνμιρ, βάζοντάς τον βιαστικά. Ωστό-
σο, όταν άνοιξε, η υπηρέτρια είχε φύγει… 

 

  Ο Βάνμιρ πήγε στην πόλη και αγόρασε ένα κάρο. Επέστρεψε στο 
κάστρο, καθισμένος στη θέση του οδηγού και μαστιγώνοντας ανέμε-
λα το γαϊδούρι που το τραβούσε –το οποίο ο Ωθράγκος, σύντομα, 
σκόπευε να αντικαταστήσει με ένα από τα άλογα του Ράλτον. Οι 
στρατιώτες τον κοίταξαν με περιέργεια, μα κανείς δε μίλησε. Άλλω-
στε, είχαν πάρει πλέον απόφαση πως ο νέος Άρχοντας-Φύλακας ή-
ταν παράξενος· τα κερασφόρα, εξαγριωμένα πρόβατα, οι εκτοξευό-
μενες υαλόβομβες, και το φλεγόμενο του ξίφος τούς είχαν πείσει 
γι’αυτό. 
  Ο Βάνμιρ κατέβηκε από το κάρο και πρόσταξε να λύσουν το γαϊ-
δούρι και να βάλουν στη θέση του ένα άλογο· επίσης, ζήτησε να 
φορτώσουν το όχημα με αρκετό σανό και νερό, για το ζώο. Καθώς 
ένας στρατιώτης έτρεχε να ειδοποιήσει τους σταβλίτες, ο νέος Άρ-
χων-Φύλαξ μπήκε στο φρούριο, ανεβαίνοντας προς το δωμάτιό του. 
Στο δρόμο, συνάντησε τον Άσιλθαρ. 
  «Φεύγεις;» τον ρώτησε ο μικρός του αδελφός, με σιγανή φωνή, ώ-
στε να μην τους ακούσει κανείς. Ο διάδρομος, βέβαια, ήταν άδειος, 
αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 
  «Έτσι δεν είχαμε πει;» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, μ’ένα θλιμμένο μει-
δίαμα. 
  «Θα μου λείψεις, Βάνμιρ,» είπε ο Άσιλθαρ και τον αγκάλιασε. 
«Πού θα πας;» Τον άφησε από την αγκαλιά του. 
  «Νότια.» 
  «Στην Έριγκ;» 
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  «Πιθανώς.» 
  «Δεν είσαι σίγουρος ακόμα;» 
  «Όχι,» απάντησε ο Βάνμιρ. «Μονάχα για ένα πράγμα είμαι σίγου-
ρος: ότι δε θέλω να με βρει ο πατέρας όταν ελευθερωθεί από τα υ-
πόγεια. Άκουσέ με, Άσιλθαρ: Θα αφήσω ένα μήνυμα στο δωμάτιό 
μου. Εκεί μέσα θα γράφω όλα όσα συνέβησαν –εκτός, φυσικά, από 
το ρόλο που έπαιξες εσύ. Επομένως, μην –μην– τολμήσεις και κά-
νεις καμια ανοησία… όπως, για παράδειγμα, να ‘ομολογήσεις’… γιατί 
θα σε ποτίσω φίλτρο κερατοφυΐας όταν σε ξανανταμώσω.» 
  Ο Άσιλθαρ μειδίασε. Κατένευσε. «Μην ανησυχείς. Έχω κάποιο έν-
στικτο αυτοσυντήρησης.» 
  «Χαίρομαι που το ακούω.» Του έδωσε το δεξί του χέρι. «Αντίο, α-
δελφέ.» 
  Ο Άσιλθαρ το έσφιξε. «Αντίο.» 
  Ο Βάνμιρ άρχισε να βαδίζει, όταν η φωνή του αδελφού του τον 
σταμάτησε: «Περίμενε.» 
  «Τι είναι;» Στράφηκε να τον κοιτάξει. 
  Ο Άσιλθαρ πλησίασε. Ξεφύσησε. «Βάνμιρ, μου φαίνεται χαζό… μη-
πραγματικό. Δεν είναι δυνατόν να μην ξαναειδωθούμε.» 
  Ο Βάνμιρ κούνησε το κεφάλι. «Δεν μπορώ να επιστρέψω.» 
  «Ίσως ο πατέρας να σε συγχωρήσει.» 
  «Το αμφιβάλλω.» 
  «Ποτέ δεν ξέρεις,» είπε ο Άσιλθαρ. «Αν σε συγχωρέσει, θα έρθω να 
σε βρω και να σ’το πω.» 
  «Μη μπεις στον κόπο, μικρέ,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Δε θα τα κα-
ταφέρεις. Επιπλέον, ο πατέρας αποκλείεται να με συγχωρέσει. Το 
πολύ-πολύ να με αναζητήσει για να με τιμωρήσει.» 
  Ο Άσιλθαρ κοίταξε, για λίγο, το πάτωμα, αμίλητος. 
  Ο Βάνμιρ έκανε να φύγει, αλλά ο αδελφός του τον σταμάτησε πάλι, 
λέγοντας: «Αν ερχόμουν μαζί σου…» 
  «Ούτε που να το σκέφτεσαι, μικρέ! Θες ν’αφήσεις τη μητέρα μόνη 
εδώ; Μόνη –χωρίς εμένα, χωρίς το Ρόλμαρ, χωρίς τη Μιάνη;» 
  «…Σωστά,» μουρμούρισε ο Άσιλθαρ. 
  «Αντίο, αδελφέ. Να είσαι καλά.» Ο Βάνμιρ τον χτύπησε δυο φορές 
στον ώμο, και έφυγε. 
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  Στο δωμάτιό του, η Ρικνάβαθ τα είχε όλα έτοιμα. Συνολικά, θα με-
τέφεραν πέντε σάκους και δύο μπαούλα, πέρα από το θρόνο μαντεί-
ας, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο Βάνμιρ για να κάνει την πρό-
βλεψή του σχετικά με το Θηρίο και τα Τέκνα του. 
  «Υπάρχει τίποτα για φαγητό;» ρώτησε η Καρμώζ. «Πεθαίνω της 
πείνας.» 
  «Κι εγώ το ίδιο.» Άνοιξε την πόρτα και φώναξε στον φρουρό του 
διαδρόμου να προστάξει έναν υπηρέτη να φέρει γεύμα για δύο. Ύ-
στερα, έστρεψε το βλέμμα του πάλι στο δωμάτιό του, κοιτάζοντας 
τριγύρω, μην τυχόν είχε ξεχαστεί τίποτα σημαντικό. Το πρόβλημα 
είναι πως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φανεί χρήσιμο… συλλογί-
στηκε. Αλλά, προφανώς, θα πρέπει να το ρισκάρω. 
  «Ρούχα έβαλες στους σάκους;» ρώτησε τη Μάντισσα. 
  Εκείνη ένευσε. 
  «Για τον εαυτό σου βρήκες;» 
  Η Ρικνάβαθ στράβωσε τη μούρη, αναλογιζόμενη πως θα πήγαιναν 
νότια, όπου η ζέστη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη από εδώ. «Νομίζω 
πως αυτός ο χιτώνας είναι ό,τι χρειάζομαι,» αποκρίθηκε. 
  «Εντάξει,» είπε ο Βάνμιρ, «αλλά πάρε κι ένα ζευγάρι μπότες από τη 
ντουλάπα. Ίσως να σου φανούν χρήσιμες –και δεν αναφέρομαι μόνο 
στη ζεστασιά που μπορούν να προσφέρουν.» 
  «Καταλαβαίνω,» ένευσε η Ρικνάβαθ. «Επίσης, θα ήθελα κάτι ακό-
μα: Τα Οστά της Μοίρας.» 
  «Τι είναι τα Οστά της Μοίρας;» 
  «Τα οστά με τα οποία κάνω τις μαντείες μου –τις περισσότερες από 
αυτές, τουλάχιστον. Οι στρατιώτες σου μου τα πήραν.» 
  «Θα πάω να σ’τα φέρω,» είπε ο Βάνμιρ, και βγήκε απ’το δωμάτιο. 
  Η Μάντισσα περίμενε. Άνοιξε την ντουλάπα και επέλεξε ένα ζευ-
γάρι μπότες. Κάθισε στο κρεβάτι του Μάγου και τις φόρεσε. Δεν της 
ήταν μεγάλες, γιατί οι Καρμώζ είναι ελαφρώς πιο μεγαλόσωμοι από 
τους Ωθράγκος· έτσι, μια γυναίκα των Καρμώζ μπορεί άνετα να φο-
ρέσει τα ρούχα ενός άντρα των Ωθράγκος, χωρίς να της είναι, συνή-
θως, πολύ φαρδιά. 
  Η πόρτα χτύπησε. «Το φαγητό, Άρχοντά μου.» 
  Η Ρικνάβαθ, αυτή τη φορά, δε δίστασε καθόλου (εξάλλου, ήταν 
ντυμένη)· άνοιξε την πόρτα κι αντίκρισε μια Ωθράγκι υπηρέτρια. Η 
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κοπέλα την κοίταξε με αμηχανία και… κάποιο φόβο, ίσως; Γιατί δεί-
χνει να με φοβάται τόσο; 
  «Το φαγητό του Άρχοντά;» ρώτησε η Μάντισσα. 
  «…Ναι,» είπε, δειλά, η κοπέλα. 
  «Ευχαριστούμε,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ, παίρνοντας το δίσκο 
από τα χέρια της και χαμογελώντας φιλικά, για να της δείξει πως δεν 
έπρεπε να τη φοβάται. 
  Η υπηρέτρια έφυγε, βιαστικά, χωρίς να πει λέξη. Μάλλον, το κόλπο 
της Μάντισσας δεν είχε πιάσει… 
  Η Ρικνάβαθ έκλεισε την πόρτα, με το μποτοφορεμένο της πόδι, α-
πορώντας γιατί η κοπέλα την έτρεμε τόσο. Κάθισε οκλαδόν στο κρε-
βάτι και άρχισε να τρώει. 
  Ο Βάνμιρ δεν άργησε να επιστρέψει, βαστώντας ένα δερμάτινο σα-
κούλι στα χέρια του, το οποίο πέταξε στο στρώμα, πλάι στην Καρ-
μώζ. «Τα Οστά σου. Δες αν είναι όλα μέσα.» 
  Η Ρικνάβαθ άφησε το φαγητό και άνοιξε το σακούλι, ξεκινώντας να 
μετρά τα κόκαλα. 
  Ο Βάνμιρ τράβηξε την καρέκλα του κοντά της και πήρε ένα πιάτο 
με κρεατόσουπα από το δίσκο, για να καταλαγιάσει την αυξημένη 
κινητικότητα στην κοιλιά του. 
  «Εντάξει, όλα εδώ είναι,» είπε η Ρικνάβαθ, όταν τα μέτρησε. 
«Σ’ευχαριστώ, Μάγε.» 
  «Βάνμιρ.» 
  «Ναι, Βάνμιρ. Σ’ευχαριστώ.» 
  Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Δε χρειάζεται. Αμέσως μου τα 
έδωσαν οι φρουροί των μπουντρουμιών. Είμαι ο Άρχοντάς τους.» 
  «Δεν εννοώ γι’αυτό μόνο. Εννοώ, γενικά σ’ευχαριστώ. Μπορούσες 
να με είχες σκοτώσει, μετά τη μάχη, ή να με είχες αφήσει να σαπίσω 
στα μπουντρούμια του φρουρίου…» 
  «Ίσως, τελικά, να είσαι πιο τυχερή απ’ό,τι νομίζεις, Μάντισσα,» 
αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, υπομειδιώντας. 
  Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, σηκώθηκε και κάθισε σ’έναν ξύλι-
νο πάγκο, φέρνοντας κοντά του ένα μελανοδοχείο και μια περγαμη-
νή. Βούτηξε την πένα στο μαύρο μελάνι και έγραψε τα πάντα, όλη 
την αλήθεια, εκτός από το ρόλο που είχε διαδραματίσει ο Άσιλθαρ 
στη φυλάκιση του πατέρα τους. Τέλος, έδωσε επακριβείς οδηγίες για 
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το πώς να βρουν τον Άρχοντα Άραντιρ, και παρακάλεσε να του ζη-
τήσουν συγχώρεση εκ μέρους του –μια συγχώρεση που, φυσικά, ο 
Βάνμιρ ήξερε ότι δεν επρόκειτο να λάβει από τον γονιό του. Και ή-
ταν βέβαιος πως ακόμα κι η μητέρα του θα τον μισούσε. 
  Μιάνη, σκέφτηκε, ολοκληρώνοντας το μήνυμα, αναρωτιέμαι αν κι 
εσύ θα με μισούσες, αν ήσουν ζωντανή. 
  Και ο Ρόλμαρ… τι θα πει για μένα ο Ρόλμαρ; Πώς θα κρίνει τις πρά-
ξεις μου, όταν του τις διηγηθώ; 
  Καλύτερα, όμως, να μην το συλλογιόταν ετούτο από τώρα. Έβαλε 
την πένα μέσα στο μελανοδοχείο και έριξε άμμο επάνω στην περγα-
μηνή, για να στεγνώσει γρηγορότερα το μελάνι. Ύστερα, τύλιξε το 
αποχαιρετιστήριο μήνυμά του και το άφησε επάνω στον πάγκο, εκεί 
όπου το είχε συγγράψει. 
  Σηκώθηκε από την καρέκλα και είπε στη Ρικνάβαθ: «Φεύγουμε.» 
  Βγήκε στο διάδρομο και ζήτησε να έρθουν αμέσως έντεκα υπηρέ-
τες· τόσοι πίστευε πως θα έφταναν. Και, πράγματι, είχε δίκιο: δύο 
χρειάστηκαν για κάθε μπαούλο, ένας για κάθε σάκο, και δύο ακόμα 
για το θρόνο μαντείας. 
  Μετά, πρόσταξε πάλι τους φρουρούς: «Ζητήστε να μου φέρουν νε-
ρό και φαγητό για το δρόμο. Για μερικές ημέρες. Και να τα φορτώ-
σουν στο κάρο που έχω έξω, στην καστραυλή.» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» 
  «Ακολουθήστε με,» είπε ο Βάνμιρ στους υπηρέτες που κουβαλού-
σαν τα πράγματά του, και βάδισε μέσα στο φρούριο, μαζί με τη Μά-
ντισσα. Οι φρουροί και οι άλλοι υπηρέτες που συναντούσαν τυχαία 
τούς κοίταζαν με έκδηλη περιέργεια· ωστόσο, όπως και πριν, με το 
κάρο, κανείς δε ρώτησε τίποτα. Άλλωστε, «ο Άρχοντας Βάνμιρ ήταν 
παράξενος αφέντης». 
  Η νύχτα είχε πέσει, όταν βγήκαν στην καστραυλή, και το φεγγάρι 
είχε κάνει την εμφάνισή του στον ασυννέφιαστο ουρανό, λαμπυρί-
ζοντας έντονα, σαν να ήθελε ν’αποχαιρετίσει τον νέο Άρχοντα-
Φύλακα που αναχωρούσε. 
  «Βάλτε τα πράγματα στο κάρο,» πρόσταξε ο Βάνμιρ. Οι υπηρέτες 
υπάκουσαν. 
  «Πηγαίνετε ταξίδι, Άρχοντά;» βρήκε το θάρρος να ρωτήσει ένας 
τους. 
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  «Θα επιστρέψω σύντομα,» είπε ψέματα ο Βάνμιρ. «Στην πόλη κα-
τευθύνομαι.» 
  «Η… η κυρία θα έρθει μαζί σας;» ρώτησε ένας άλλος υπηρέτης, λο-
ξοκοιτάζοντας τη Ρικνάβαθ. 
  «Ναι,» απάντησε απλά ο Βάνμιρ, και ανέβηκε στη θέση του οδη-
γού.  
  Έριξε μια τελευταία ματιά στο κάστρο όπου είχε γεννηθεί και όπου 
είχε ζήσει τόσες ευχάριστες, αλλά και δυσάρεστες, στιγμές. Τώρα, το 
κάστρο κοιμόταν: άπαντες έμοιαζαν κατάκοποι από τη χτεσινοβρα-
δινή μάχη. Στο στρατώνα δεν υπήρχε κινητικότητα, ούτε στο στά-
βλο, ούτε στις σκηνές που είχε στήσει ο Άλρεκ για τους τραυματίες: 
εκτός από έναν βοηθό του θεραπευτή, ο οποίος τριγύριζε ανάμεσα 
στους χτυπημένους μαχητές, μήπως κανείς τους τον είχε ανάγκη. 
  Ύστερα, ο Βάνμιρ έστρεψε το βλέμμα του στο Ναό του Ούργκολ, 
πίσω του, και εκεί είδε κάποιον να στέκεται και να τον ατενίζει με 
τυφλά μάτια. Ωστόσο, ο Ιερέας Βάγκραμ δεν πλησίασε τον νεαρό 
Άρχοντα, ούτε κινήθηκε καθόλου, σαν να ήταν αγαλματωμένος. Α-
ναρωτιέμαι αν τα ήξερες όλα τούτα απ’την αρχή, συλλογίστηκε ο 
Βάνμιρ. Πόσα μπορούν, τελικά, να «δουν» τα τυφλά σου μάτια, πι-
στέ υπηρέτη του Ούργκολ; 
  Πήρε μια βαθιά ανάσα και απομάκρυνε τον Βάγκραμ και τον Αρ-
χαιοφύλακα από τις σκέψεις του. Κοίταξε το φρούριο Ράλτον, που 
ορθωνόταν πανύψηλο στ’αριστερά του. Αντίο, μητέρα. Άσιλθαρ. 
Καστελάνε Νιρμέα, τους αποχαιρέτησε σιωπηρά. Αντίο. Και, ενθυ-
μούμενος τους ριβογκάμι, οι οποίοι, επί του παρόντος, βρίσκονταν 
στα υπόγεια του Ράλτον, αλλά σύντομα θα επέστρεφαν στον υπόγειό 
τους κόσμο, πρόσθεσε νοερά: Αντίο και σε σας, υποχθόνιοι. Θ’λεμ. 
Σίλ’μο. Αντίο. 
  Η Ρικνάβαθ είχε ήδη ανεβεί στη θέση του οδηγού, δίπλα του, και 
του άγγιξε τον ώμο. «Είσαι καλά;» 
  Ο Βάνμιρ προσπάθησε να χαμογελάσει (και νόμιζε ότι απέτυχε). 
«Ναι,» αποκρίθηκε. Και είδε πως, εκείνη τη στιγμή, οι υπηρέτες του 
φρουρίου φόρτωναν το κάρο με τις προμήθειες τις οποίες τους είχε 
ζητήσει. Μόλις τα πάντα ήταν φορτωμένα, είπε: «Ας ξεκινήσουμε,» 
και χτύπησε το άλογο, με τα χαλινάρια.  
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  Το κάρο κύλησε προς τη νότια πύλη του κάστρου. Ο Βάνμιρ έκανε 
νόημα να τη σηκώσουν, και οι φρουροί υπάκουσαν. 
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Κεφάλαιο 6 

Δύο Συμφωνίες και μία Άγνωστη 
Παρουσία 

 
 

 Ρόλμαρ κοιμήθηκε στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων ε-
κείνο το βράδυ, αλλά ο ύπνος του ήταν κάθε άλλο παρά κα-
λός. Συνεχώς νόμιζε πως κάποιος βρισκόταν δίπλα του, και 
ξυπνούσε, για να κοιτάξει ποιος είχε έρθει (η Λιόλα, ίσως;), 

όμως δεν έβλεπε κανέναν εκεί. Το συναίσθημα, ωστόσο, ήταν ανα-
τριχιαστικό και δεν τον άφηνε να ξεκουραστεί. Επίσης αισθανόταν 
και κάτι άλλο, ίσως ακόμα ενοχλητικότερο: το σώμα του τον έξυνε, 
ειδικά στα πλευρά· δηλαδή, στα σημεία όπου κανονικά έπρεπε να 
βρίσκονταν οι μελανιές από τα χτυπήματα του Σάβμιν. 
  Η αυγή τον βρήκε μισοξυπνημένο επάνω στο μεγάλο κρεβάτι του 
δωματίου του. Φως έμπαινε ανάμεσα από τα πατζούρια. Ο Ρόλμαρ 
ένιωθε τον εαυτό του κουρασμένο, όμως προτίμησε να σηκωθεί, πα-
ρά να συνεχίσει τον βασανιστικό ύπνο που έκανε όλο το βράδυ. Έ-
χοντας ρίξει μια μαύρη, μάλλινη ρόμπα επάνω του και έχοντας γεμί-
σει ένα ποτήρι με νερό, άνοιξε τα μισόκλειστα παραθυρόφυλλα και 
στάθηκε μπροστά από το παράθυρο, ατενίζοντας τον Κήπο των Ανέ-
μων. Τα φυλλώματα των δέντρων αναδεύονταν από μια αύρα που 
ερχόταν από τη θάλασσα. 
  Από τη θάλασσα… κάπου επάνω στην οποία έπλεε τώρα η Νίθρα, 
αιχμάλωτη του Διοικητή Σάβμιν, κατευθυνόμενη προς την ήπειρο 
Λιάμνερ-Κρωθ και το Ρουζβάνικο Βασίλειο Νούφρεκ, όπου θα έχανε 
τη ζωή της. 
  Πρέπει να κάνω κάτι, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ. Ό,τι μπορώ, τουλάχι-
στον. Καταράστηκε από μέσα του την Πριγκίπισσα Λιόλα, η οποία 
τον είχε διακόψει χτες βράδυ από κάτι σημαντικό που είχε να πει 
στον Ράνιρ: κάτι σημαντικό που αφορούσε τη Νίθρα. Ωστόσο, μπο-
ρώ να βρω τον πανδοχέα σήμερα. 
  Ο Ρόλμαρ άφησε το ποτήρι του επάνω στο περβάζι του παραθύρου 
κι άρχισε να ντύνεται. Καθώς φορούσε τα ρούχα του μπροστά από 

Ο
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τον καθρέφτη, αναρωτιόταν γι’ακόμα μία φορά τι είχε συμβεί την 
περασμένη νύχτα. Πώς τον είχε θεραπεύσει η Λιόλα; Τι είδους μα-
γεία ήταν αυτή που είχε υφάνει επάνω του; Μήπως τον είχε κάνει 
απλά να νομίζει ότι τα χτυπήματά του είχαν θεραπευτεί; Ο Ρόλμαρ 
πίεσε τα πλευρά του ξανά με δύναμη, όμως δεν αισθάνθηκε κανέναν 
πόνο. Είναι αλήθεια. Με γιάτρεψε στ’αλήθεια. Μα τους θεούς, πώς 
το κατόρθωσε τούτο; Και πώς είναι ποτέ δυνατόν η Λιάμνερ Κρωθ 
να έχει δύναμη εδώ, στην ήπειρο Βάλγκριθμωρ; Ουδέποτε είχε δύ-
ναμη στα μέρη μας. Η Νίθρα ίσως να μπορούσε να απαντήσει στα 
ερωτήματά του. Ίσως, γιατί, βέβαια, δεν ήταν ιέρεια. Αλλά, ούτως ή 
άλλως, τώρα δε βρισκόταν κοντά του. Και πρέπει να τη βρω. Πρέπει 
να τη σώσω από τα νύχια της Βασίλισσας Καλβάρθα. 
  Ντυμένος με καθαρά ρούχα και με την ταξιδιωτική του κάπα, ο 
Ρόλμαρ πλησίασε την πόρτα του δωματίου και την άνοιξε, για να 
βαδίσει στους διαδρόμους του δέκατου-πέμπτου πύργου του παλα-
τιού, ή Πύργου των Ξένων, όπως τον ονόμαζαν. 
  Επίσης, πρέπει να μάθω τι τρέχει με τη Λιόλα, σκεφτόταν, καθώς 
βάδιζε. Μα το Μαύρο Άνεμο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ο Βασι-
ληάς Άργκελ είμαι βέβαιος ότι δε γνωρίζει τίποτα για τις θρησκευτι-
κές προτιμήσεις της κόρης του. Πώς είναι δυνατόν η Λιάμνερ Κρωθ 
να έχει δύναμη στα μέρη των Ωθράγκος; Τούτο το ερώτημα τον βα-
σάνιζε. Του φαινόταν παράξενο πράγμα, πολύ, πολύ παράξενο. Και 
είχε την αίσθηση πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου, μα καθόλου, καλά. 
Κάτι κρυμμένο υπήρχε κάπου, κάποιο μυστικό. Ο Ρόλμαρ αισθανό-
ταν το κεφάλι του να πονά. 
  Ξεφύσησε, προσπαθώντας να απομακρύνει, προς το παρόν, τη Λιό-
λα και τη θεά της από το νου του. Ένιωσε ένα ελαφρύ ξύσιμο στα 
δεξιά του πλευρά, μα το αγνόησε. Τι μου έκανες, Πριγκίπισσα; Είναι 
τα νύχια της Λιάμνερ Κρωθ που αισθάνομαι επάνω μου; 
  Άκουσε βήματα να έρχονται προς το μέρος του, και σταμάτησε. 
  Δε χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Από μια γωνία, είδε την υπηρέ-
τρια Σαντάνρα να ξεπροβάλει, ντυμένη το ίδιο καλά όπως και χτες. 
«Καλημέρα, Άρχοντά μου,» είπε. «Χρειάζεστε κάτι;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, «σ’ευχαριστώ.» Ύστερα, μια σκέψη 
πέρασε ξαφνικά απ’το νου του. «Σ’εμένα ερχόσουν, Σαντάνρα;» 
  «Ναι, Άρχοντά μου. Η Πριγκίπισσα Λιόλα  μού το ζήτησε.» 
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  «Σήμερα το πρωί;» 
  «Όχι, χτες βράδυ.» 
  «Μάλιστα,» είπε ο Ρόλμαρ. Θέλει να με παρακολουθεί; Ή πρόκει-
ται για απλή ευγένεια; Η Λιόλα είχε αλλάξει πολύ, από τότε που τη 
θυμόταν. Άραγε, η αλλαγή της αυτή οφειλόταν στα καινούργια της 
πιστεύω; 
  «Θα θέλατε να σας ετοιμάσω πρωινό;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ετοίμασέ μου πρωινό, Σαντάνρα, και 
πήγαινέ το στο δωμάτιό μου. Θα επιστρέψω σε λίγο.» 
  «Έχετε κάποια δουλειά, Άρχοντά μου;» ρώτησε η υπηρέτρια. «Θα 
θέλατε να σας οδηγήσω κάπου;» 
  Με παρακολουθεί, επομένως. «Όχι, σ’ευχαριστώ. Μια βόλτα θα 
κάνω μονάχα.» 
  Η Σαντάνρα υποκλίθηκε και ο Ρόλμαρ πέρασε από δίπλα της, δια-
σχίζοντας τους διαδρόμους των Δεκαεννέα Πύργων και ψάχνοντας 
την έξοδο του παλατιού, πράγμα που δεν ήταν και ό,τι ευκολότερο, 
αν δεν ήσουν συνηθισμένος να βαδίζεις εδώ. Ο Ρόλμαρ αναγκάστηκε 
δύο φορές να ζητήσει κατευθύνσεις από τους φρουρούς που περιπο-
λούσαν τους διαδρόμους ή στέκονταν στην κορυφή σκαλοπατιών. 
Πάντως, τελικά, βγήκε από το παλάτι και βρέθηκε στους δρόμους 
της Νουάλβορ. 
  Το πανδοχείο «Ο Χαριτωμένος Χορευτής» δεν ήταν δύσκολο να 
εντοπιστεί μέσα στην αγορά· έτσι, ο Ρόλμαρ δεν άργησε καθόλου να 
φτάσει μπροστά από την εξώπορτά του και να τη σπρώξει ελαφριά, 
για να κοιτάξει στην τραπεζαρία. Είδε δύο άντρες να κάθονται σε 
ένα τραπέζι και να παίρνουν πρωινό, ενώ μία κοπέλα σκούπιζε τα 
υπόλοιπα τραπέζια, που ήταν άδεια. Μόλις ο Ρόλμαρ άνοιξε την 
πόρτα, η σερβιτόρα στράφηκε στο μέρος του. 
  «Παρακαλώ,» είπε. 
  Οι πελάτες γύρισαν, για να τον κοιτάξουν, παύοντας να τρώνε και 
παύοντας να μιλάνε αναμεταξύ τους. Η φιγούρα του πρέπει να τους 
είχε κινήσει την περιέργεια, πράγμα για το οποίο εκείνος δεν τους 
αδικούσε. Ο Ρόλμαρ είχε φορέσει την κουκούλα της κάπας του, ρί-
χνοντας το πρόσωπό του στη σκιά, ώστε κανείς να μην τον καταλά-
βει και αναφέρει στη Λιόλα πού είχε πάει. 
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  Πλησίασε τη σερβιτόρα, της οποίας τα μάτια στένεψαν ελαφρώς 
και η όψη της έγινε ανήσυχη, σαν να φοβόταν ότι ίσως ο «μυστη-
ριώδης άγνωστος» να ήθελε το κακό της. 
  «Θα επιθυμούσα να μιλήσω στον κύριο Ράνιρ,» της είπε ο Ρόλμαρ, 
ευγενικά. 
  «Δεν είμαι σίγουρη ότι έχει ξυπνήσει…» αποκρίθηκε η κοπέλα, δι-
στακτικά. 
  «Τότε, ξύπνησέ τον,» πρόσταξε ο Ρόλμαρ. «Κατάλαβες;» 
  Η κοπέλα ένευσε. «Μάλιστα, κύριε, όπως θέλετε.» Απομακρύνθη-
κε, ανεβαίνοντας την ξύλινη σκάλα του πανδοχείου. 
  Ο Ρόλμαρ κάθισε σ’ένα τραπέζι, αγνοώντας τους δύο πελάτες, οι 
οποίοι σιγομουρμούριζαν αναμεταξύ τους. Το βλέμμα του στράφηκε 
στις ζωηρές φλόγες του τζακιού, που χόρευαν επάνω στα κούτσου-
ρα… και η χτεσινή του συνάντηση με τη Λιόλα γέμισε ξανά το νου 
του. Το συμβάν ήταν πολύ περίεργο· ο Ρόλμαρ δε θυμόταν τι ακρι-
βώς είχε κάνει με την Πριγκίπισσα, σαν εκείνη να τον είχε ποτίσει με 
κάποιου είδους δηλητήριο που θολώνει τις αισθήσεις. Όμως δεν ε-
πρόκειτο για δηλητήριο –ο Ρόλμαρ ήταν βέβαιος γι’αυτό–, αλλά για 
μαγεία… μαγεία της νότιας θεάς Λιάμνερ Κρωθ. 
  Είναι ανήκουστο, όμως… Ανήκουστο στα μέρη των Ωθράγκος. 
Σταύρωσε τα πόδια του στο γόνατο κι ακούμπησε το σαγόνι στη 
γροθιά του. Ποιος θα ξέρει; Ποιον μπορώ να ρωτήσω; Κάποιον ιε-
ρέα του Βάνραλ, ίσως; Θα ξέρουν τίποτα οι ιερείς του Βάνραλ; Ο 
ναός τους ήταν ο μεγαλύτερος στην πόλη· αναμφίβολα, δε θα δυ-
σκολευόταν να βρει έναν απ’αυτούς και να του μιλήσει, αν ήθελε. 
Ακόμα κι ο Αρχιερέας θα τον δεχόταν, αν δήλωνε ότι ήταν άρχοντας 
του Βασιλείου. 
  «Καλημέρα,» άκουσε πίσω του. Στράφηκε και είδε τον Ράνιρ, χωρίς 
το φανταχτερό του πλατύγυρο καπέλο. Η καράφλα του γυάλιζε στο 
πρωινό φως που έμπαινε από τα παράθυρα. 
  Ο Ρόλμαρ σήκωσε ελαφρώς την κουκούλα του, για να τον αναγνω-
ρίσει ο πανδοχέας. «Καλημέρα,» είπε. «Πρέπει να σου μιλήσω, τώ-
ρα.» 
  Ο Ράνιρ κάθισε βαριά στην καρέκλα αντίκρυ του, μουγκρίζοντας. 
«Τι είναι, Άρχοντά μου;» 
  «Θυμάσαι χτες που σου είπα ότι ήθελα κάτι από σένα;» 
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  «Ναι.» Ο Ράνιρ ένευσε κοφτά και χασμουρήθηκε πίσω απ’το χέρι 
του. Ύστερα, φώναξε στη σερβιτόρα: «Μάρλα! Φέρε τίποτα να 
πιούμε, πρωινιάτικα!» 
  «Εξακολουθώ να θέλω κάτι από εσένα,» τόνισε ο Ρόλμαρ. 
  «Τι είναι, Άρχοντά μου; Άμα πρόκειται για κάτι που μπορώ να κά-
νω, πολύ ευχαρίστως να πραγματοποιήσω την επιθυμία σας.» 
  Ο Ρόλμαρ ακούμπησε τους αγκώνες του επάνω στο τραπέζι. «Πρέ-
πει να υπάρχει απόλυτη μυστικότητα ανάμεσά μας, πανδοχέα. Με 
καταλαβαίνεις; Απόλυτη.» 
  Η σερβιτόρα έφερε δύο κούπες με τσάι του βουνού, και έφυγε. 
  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Ράνιρ, σηκώνοντας τη δική του κούπα 
και πίνοντας. 
  Ο Ρόλμαρ τον παρατήρησε. Πόσο μπορώ να εμπιστευτώ ετούτο τον 
άντρα;… αναρωτήθηκε. Αλλά, βέβαια, τι άλλη επιλογή έχω; Πού άλ-
λου να στραφώ, για να βοηθήσω τη Νίθρα; 
  «Χρειάζομαι έναν άνθρωπο,» είπε: «έναν πολύ τολμηρό άνθρωπο.» 
  «Πόσο τολμηρό, δηλαδής;» ρώτησε ο Ράνιρ, στενεύοντας το ένα 
μάτι, παραξενεμένος, και πίνοντας ακόμα μια γουλιά ζεστό τσάι. 
  «Αρκετά τολμηρό ώστε να δεχτεί να ταξιδέψει σε άλλη ήπειρο. Αρ-
κετά τολμηρό ώστε να σώσει έναν αιχμάλωτο,» εξήγησε ο Ρόλμαρ. 
  «Συνεπώς, ψάχνεις για έναν τρελό, σωστά;» Ο Ράνιρ ακούμπησε 
την πλάτη του στην καρέκλα. 
  «Ίσως. Ξέρεις κανέναν τέτοιο εδώ γύρω;» 
  «Πότε θα πάρει τα λεφτά;» 
  «Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, φυσικά,» δή-
λωσε ο Ρόλμαρ. «Ξέρεις κάποιον τέτοιο άνθρωπο, πανδοχέα, ή όχι;» 
  «Έχω έναν στο μυαλό μου…» παραδέχτηκε ο Ράνιρ, πίνοντας κι 
άλλο τσάι. 
  «Πού μπορώ να τον βρω;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Κατ’αρχήν, θα πρέπει να τον βρω εγώ, να πούμε, και μετά να του 
μιλήσετε εσείς…» 
  «Δηλαδή, δεν ξέρεις πού είναι…;» 
  «Όχι ακριβώς.» 
  «Πότε θα ξέρεις; Και πότε θα έχω τη δυνατότητα να του μιλήσω;» 
  «Πώς μπορώ να σας ειδοποιήσω, Άρχοντά μου; Πού μένετε;» Χτες 
βράδυ, ο Ρόλμαρ είχε φύγει μαζί με την «άγνωστη κουκουλοφόρο», 
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έτσι ο Ράνιρ δεν είχε ιδέα πού μπορεί να είχε πάει για να περάσει τη 
βραδιά του. Δεν είχε καταλάβει πως η μυστηριώδης επισκέπτρια του 
πανδοχείου του ήταν η Πριγκίπισσα Λιόλα· ή, τουλάχιστον, δεν έ-
δειχνε να το είχε καταλάβει… 
  «Θα έρθω εγώ να σε βρω,» του είπε ο Ρόλμαρ. «Πότε να περάσω;» 
  «Το βράδυ.» 
  «Το βράδυ. Εντάξει. Σ’ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση, πανδοχέα.» 
Άφησε μια κορόνα επάνω στο ξύλινο τραπέζι. «Φρόντισε να μη με 
απογοητεύσεις. Βασίζομαι σε σένα.» 
  Επιστρέφοντας στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, πήγε στο δω-
μάτιό του, στον Πύργο των Ξένων. Η διαδρομή μέσα από τους λα-
βυρινθώδεις διαδρόμους, αυτή τη φορά, του φάνηκε ευκολότερη. 
Έχω αρχίσει να το συνηθίζω το μέρος. Κάπως… 
  Μπροστά από το παράθυρό του καθόταν η Σαντάνρα, η οποία ση-
κώθηκε μόλις τον είδε να μπαίνει, και υποκλίθηκε, λέγοντας: «Το 
πρωινό σας, Άρχοντά μου.» Έδειξε ένα τραπέζι γεμάτο με φαγητά. 
  Ο Ρόλμαρ έβγαλε την κάπα του και κάθισε, βάζοντας στο πιάτο ε-
μπρός του δύο τηγανίτες. «Η Πριγκίπισσα με θέλει καλοθρεμμένο, 
παρατηρώ.» Η Σαντάνρα δε μίλησε, έτσι εκείνος ξεκίνησε να τρώει. 
Η υπηρέτρια κάθισε σε μια καρέκλα, όχι πολύ μακριά του. 
  «Με κάλεσε ο Βασιληάς;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Όχι ακόμα, Άρχοντά μου. Δεν έχει ξυπνήσει, νομίζω.» 
  «Κοιμήθηκε αργά, χτες;» 
  «Μάλλον…» 
  «Μου είπες ότι μιλούσε με κάποιον ή κάποιους. Ποιος ήταν αυτός ή 
αυτοί;» 
  «Δεν ξέρω, Άρχοντά μου. Όμως άργησαν να φύγουν, σύμφωνα 
μ’ό,τι άκουσα.» 
  «‘Αργήσαν’. Επομένως, ήταν πολλοί. Πόσοι;» 
  «Τρεις, Άρχοντά μου.» 
  «Μμμμ…» Ο Ρόλμαρ συνέχισε το φαγητό του, αμίλητος. 
  Ησυχία, για κάποια ώρα. Ύστερα, η Σαντάνρα ρώτησε, διστακτικά: 
«Άρχοντά μου, είστε θυμωμένος μαζί μου;» 
  Ο Ρόλμαρ σταμάτησε να τρώει· ούτως ή άλλως, αισθανόταν χορτα-
σμένος –ετούτο το πρωινό ήταν αρκετό για να ταΐσεις ολόκληρο 
στράτευμα: δεν μπορούσε να το φάει όλο. Ακούμπησε την πλάτη του 
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στην καρέκλα και ήπιε μια γουλιά από τον καφέ, που οι Ωθράγκος 
εισήγαγαν από τις ηπείρους Λιάμνερ-Κρωθ και Ναζ-Λορ. 
  «Γιατί να είμαι θυμωμένος;» ρώτησε τη Σαντάνρα. 
  «Γιατί, χτες βράδυ, δεν επέστρεψα στους στάβλους.» 
  «Επειδή σε πρόσταξε η Πριγκίπισσα.» 
  Η υπηρέτρια κατένευσε. 
  Ο Ρόλμαρ ανασήκωσε τους ώμους. «Δε μπορούσες να κάνεις αλ-
λιώς, Σαντάνρα.» 
  Η πόρτα χτύπησε. 
  «Ποιος είναι;» ρώτησε ο Ρόλμαρ, φωναχτά. 
  «Η Πριγκίπισσα Λιόλα. Να περάσω;» 
  «Φυσικά.» 
  Η πόρτα άνοιξε και η Λιόλα μπήκε, ντυμένη μ’ένα μακρύ, λευκό 
φόρεμα με φαρδιά μανίκια που στο τέλος τους είχαν κρόσσια. Τα 
ξανθά της μαλλιά ήταν πιασμένα πίσω της, αλλά όχι δεμένα κότσο. 
Στη μέση φορούσε μια αλυσιδωτή, χρυσή ζώνη. 
  «Καλημέρα,» είπε, χαμογελώντας. «Είναι καλό το πρωινό;» 
  «Καλό, και αρκετό για να με ταΐσει για ένα μήνα.» 
  «Σαντάνρα, μας αφήνεις;» 
  «Όπως επιθυμείτε, Υψηλοτάτη.» Η υπηρέτρια, που είχε ήδη σηκω-
θεί από τη θέση της, υποκλίθηκε και έφυγε. 
  «Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι σήμερα;» ρώτησε η Λιόλα. 
  «Παράξενα,» είπε ο Ρόλμαρ, σηκώνοντας το κύπελλο με τον καφέ 
και πίνοντας. 
  «Δεν έχουν θεραπευτεί τα χτυπήματα;» Η Λιόλα κάθισε σε μια πο-
λυθρόνα, κοντά στο αναμμένο τζάκι. 
  «Έχουν. Αυτό είναι και το παράξενο.» 
  «Δε θάπρεπε να παραξενεύεσαι, Ρόλμαρ. Όχι όταν η Μεγάλη Θεά 
πραγματοποιεί θαύματα επάνω σου.» 
  Θαύματα επάνω μου… σκέφτηκε εκείνος. Ναι· νομίζω ότι ακόμα 
μπορώ να νιώσω το… άγγιγμά της. 
  «Όμως, θέλω να μου υποσχεθείς κάτι,» είπε η Λιόλα. 
  «Τι;» 
  «Ότι δε θα πεις τίποτα για την παρουσία της Θεάς μου εδώ, ή για 
τη σχέση της μ’εμένα.» 
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  «Εσύ δεν ήσουν που επιθυμούσες να εξαπλώσεις τη θρησκεία της 
στη Βάλγκριθμωρ;» 
  «Ναι, αλλά δεν είναι ακόμα η κατάλληλη ώρα.» 
  «Ποιος κρίνει την ‘κατάλληλη ώρα’;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Η ίδια η Λιάμνερ Κρωθ, φυσικά. Εκείνη θα μου υποδείξει πότε 
πρέπει να κινηθώ, και πώς πρέπει να κινηθώ.» 
  «Με τι τρόπο θα σ’το υποδείξει;» 
  «Θα μου μιλήσει.» 
  «Η Θεά σού μιλά;» συνοφρυώθηκε ο Ρόλμαρ. 
  «Ναι. Είμαι η μοναδική της ιέρεια επάνω στη Βάλγκριθμωρ.» 
  «Λιόλα… Θέλεις να σου πω ξεκάθαρα τι πιστεύω;» 
  Η Πριγκίπισσα ανασήκωσε το ένα φρύδι. «Τι έχεις να πεις, δηλα-
δή;» 
  «Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά μ’αυτή τη θεά σου,» είπε ο Ρόλμαρ. 
«Δεν είναι φυσιολογικό να εμφανίζεται η Λιάμνερ Κρωθ στα δικά 
μας μέρη–» 
  «Δεν είναι φυσιολογικό;» Η Λιόλα σηκώθηκε όρθια, απότομα. «Τι 
ξέρεις εσύ, Ρόλμαρ, για το τι είναι ‘φυσιολογικό’;» 
  «Αν ήταν φυσιολογικό, θα είχε συμβεί εδώ και πολ–» 
  «Η Θεά δεν ενεργεί απερίσκεπτα!» δήλωσε η Πριγκίπισσα, θυμω-
μένη. «Και μην υποθέτεις ότι μπορείς να κατανοήσεις τη σκέψη της 
–κανείς δεν μπορεί!» 
  Ο Ρόλμαρ αναστέναξε. «Όπως νομίζεις, τότε. Αλλά μην περιμένεις 
ότι θα το πιστέψω κι εγώ.» 
  «Ποιο πράγμα να πιστέψεις;» 
  «Ότι όλα πάνε καλά.» 
  «Είσαι απαράδεκτα αχάριστος!» σφύριξε η Λιόλα. «Η Θεά σε θε-
ράπευσε, χτες βράδυ.» 
  «Ήταν, άραγε, η Λιάμνερ Κρωθ που με θεράπευσε;» 
  «Τι θες να πεις; Ποιος να ήταν, εκτός από τη Μεγάλη Θεά;» 
  «Δεν έχω ιδέα. Αλλά–» 
  «Αλλά θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό,» τον προειδοποίησε η 
Λιόλα. «Δεν πρέπει κανένας να μάθει ακόμα για τη Λιάμνερ Κρωθ. 
Ούτε καν ο πατέρας μου, με καταλαβαίνεις; Ειδικά ο πατέρας μου.» 
  «Δεν είχα σκοπό να το φανερώσω.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

135 

  «Ωραία,» είπε η Λιόλα, «γιατί η Θεά είναι και εκδικητική, όταν θέ-
λει.» 
  «Θα έρθει τη νύχτα, να με μαχαιρώσει;» 
  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της Πριγκίπισσας στράβωσαν. 
«Τι;…» 
  «Απόψε, ενώ κοιμόμουν,» είπε ο Ρόλμαρ, «νόμιζα συνεχώς ότι κά-
ποιος βρισκόταν κοντά μου. Όμως, όταν άνοιγα τα μάτια, για να δω 
ποιος ήταν, δεν έβλεπα κανέναν.» 
  «Ήσουν ταραγμένος, προφανώς.» Η Λιόλα κάθισε στο τραπέζι, 
αντίκρυ του. 
  «Ναι,» είπε ο Ρόλμαρ, «ίσως και να ήμουν.» Αλλά αποκλείεται η 
αίσθηση της αόρατης παρουσίας να οφειλόταν σ’αυτό. Αποκλείεται. 
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Κεφάλαιο 7 

Νέα για μια Σχετικά Μακρινή Απειλή 
 
 

ταν αυγή όταν είδαν τον στρατό να έρχεται. Το μάτι του 
Δάρβαν τούς υπολόγιζε γύρω στους χίλιους, οι διακόσιοι-
τριακόσιοι από τους οποίους έμοιαζαν να είναι ιππείς. Ο 
προπορευόμενος καβαλάρης έφερε μια σημαία με το έμ-

βλημα του Οίκου των Νίλγκωρ. Πράγμα το οποίο, φυσικά, εξέπληξε 
τον Δάρβαν, και τον έκανε να αναρωτηθεί πού έστελνε η ετεροθαλής 
αδελφή του όλους αυτούς τους μαχητές. 
  Έκανε νόημα στους στρατιώτες της ομάδας του να σταματήσουν, 
ενώ έριξε ένα βλέμμα στον Χάφναρ, για να δει την αντίδρασή του. 
Όμως καμία συγκεκριμένη αντίδραση δε φαινόταν από το μέρος του 
αδελφού του, ενώ η μαύρη του μάσκα έκρυβε κάθε έκφραση του 
προσώπου του. Η Σρ’άερ, ωστόσο, έβγαλε έναν απειλητικό ήχο που 
έμοιαζε με κάτι ανάμεσα σε σύριγμα και γρύλισμα. 
  «Τι κάνουμε, Άρχοντά μου;» ρώτησε ο Χάργκελ ο Αγριόγατος. 
  «Γιατί η Φερνάλβιν στέλνει τους μαχητές της προς τα εδώ;» ανα-
ρωτήθηκε φωναχτά ο Δάρβαν. «Δεν καταλαβαίνω…» 
  «Δεν μπορεί να έρχονται για εμάς, Άρχοντά μου,» είπε ο Χάργκελ. 
«Αν ήθελε να ψάξει για μας, δε θα έστελνε τόσους πολλούς.» 
  Ο Δάρβαν κατένευσε. «Ναι. Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για κάτι 
άλλο, περισσότερο σημαντικό από την απουσία μας. Ας προχωρή-
σουμε.» Έκανε νόημα στην ομάδα του να συνεχίσει, και όλοι προ-
χώρησαν στο ρυθμό του Χάφναρ και της δράκαινάς του. 
  Ύστερα από κάποια ώρα, συνάντησαν το φουσάτο που προέλαυνε 
βόρεια, φέροντας τη σημαία των Νίλγκωρ –το Δέντρο και το Ποτά-
μι. 
  «Σταματήστε!» φώναξε ο Δάρβαν, τραβώντας τα γκέμια του αλό-
γου του. Η προσταγή του δεν απευθυνόταν στους δικούς του καβα-
λάρηδες, αλλά στους στρατιώτες αντίκρυ του. «Είμαι ο Δάρβαν, α-
δελφός της Κεντροφύλακος Φερνάλβιν, Επάρχου της Έριγκ. Προς 
τα πού πηγαίνει ο στρατός της πόλης;» 

Ή
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  Ο άντρας που βρισκόταν δίπλα από τον σημαιοφόρο, καθισμένος 
σε μαύρο άλογο και ντυμένος με αρθρωτή αρματωσιά, κράνος, και 
χειμωνιάτικη κάπα, αφίππευσε. Βάζοντας το ένα χέρι στη λαβή του 
ξίφους που κρεμόταν από τη ζώνη του και το άλλο, σφιγμένο σε 
γροθιά, στο στήθος του, έκανε βαθιά υπόκλιση. 
  «Δάρβαν, Άρχοντά μου,» είπε, «μας ήρθαν νέα από το Βορρά, ότι 
το κάστρο Ράλτον πιθανώς να βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο από έ-
ναν στρατό Ποιμένων της Στέπας, καθώς και από το Θηρίο –εκείνο 
που λένε πως ο Άρχοντας-Φύλακας Άραντιρ έτρεψε σε φυγή, πριν 
από χρόνια. Ωστόσο, τούτα τα νέα δε θα έπρεπε να σας ανησυχή-
σουν, γιατί πιστεύουμε πως ίσως να πρόκειται για υπερβολές.» 
  «Υπερβολές; Γιατί;» 
  «Επειδή, Άρχοντά μου, ο ταχυπομπός που ήρθε από το Ράλτον είπε 
στην Έπαρχο και Κεντροφύλακα του Βασιλείου πως κανείς δεν είδε 
το στρατό των Ποιμένων, ούτε το Θηρίο… εκτός από τον Άρχοντα 
Βάνμιρ, τον γιο του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ· και αυτός, όμως, δεν 
‘είδε’ κανονικά τους εχθρούς, πάρα μέσω κάποιας μαντείας.» 
  Ο Βάνμιρ ήταν, όντως, παράξενος άνθρωπος· ο Δάρβαν δεν τον ε-
μπιστευόταν. Όμως θα αναστάτωνε τους πάντες, αν δεν πίστευε πως 
η απειλή ήταν πραγματική; Θα έστελνε ταχυπομπό στην Έριγκ; Και, 
προπάντων, ο Άρχοντας Άραντιρ θα τον άφηνε να το κάνει αυτό, αν 
δε συμφωνούσε μαζί του; 
  «Σας εύχομαι καλή τύχη, τότε,» είπε ο Δάρβαν. «Κι ελπίζω, όντως, 
ο Άρχοντας Βάνμιρ να λάθεψε στις προβλέψεις του.» 
  «Ευχαριστούμε, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο διοικητής του στρα-
τεύματος. «Κι εμείς το ίδιο ελπίζουμε, ενώ η Έπαρχος φαίνεται να 
μοιάζει σχεδόν σίγουρη ότι δεν είναι τίποτα το σημαντικό.» 
  Μάλλον, η Φέρναλβιν δίνει πολύ λιγότερη σημασία στους πραγμα-
τικούς κινδύνους για το Βασίλειο, απ’ό,τι νοιάζεται μην τη… δηλητη-
ριάσει… η μητέρα μου, σκέφτηκε, με πικρία, ο Δάρβαν, που θεωρού-
σε την ετεροθαλή αδελφή του αδικαιολόγητα καχύποπτη προς την 
Αρχόντισσα Ρικέλθη. 
  Ο διοικητής του στρατού ανέβηκε πάλι στο άλογό του και έδωσε 
προσταγή στους μαχητές του να συνεχίσουν την προέλασή τους. Ο 
Δάρβαν και η ομάδα του στάθηκαν στο πλάι της λιθόστρωτης δημο-
σιάς, μέχρι να περάσει το φουσάτο, πολλοί από τους στρατιώτες του 
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οποίου έριχναν ερευνητικές –και, κάπου-κάπου, τρομαγμένες– μα-
τιές στην Σρ’άερ, που τα μάτια της τους κοίταζαν μάλλον αδιάφορα, 
ενώ η δράκαινα έτριβε το λαιμό της επάνω στο γαντοφορεμένο χέρι 
του Χάφναρ. 
  Ο Δάρβαν έπρεπε να θαυμάσει την ψυχραιμία του αρχιδιοικητή, ο 
οποίος δεν είχε κάνει ούτε μια ερώτηση για το μεγάλο ερπετό, μήτε 
το είχε ατενίσει επίμονα· αν και αυτό το τελευταίο ήταν λιγάκι δύ-
σκολο να το διακρίνει κανείς μέσα από το κράνος του. Πρέπει να 
είναι καλός στη μάχη, σκέφτηκε ο Άρχοντας. Η ψυχραιμία του θα 
δίνει δύναμη στους μαχητές του· δε θα τους αφήνει να πανικοβάλλο-
νται. Τουλάχιστον, η ετεροθαλής αδελφή μου επέλεξε καλό αρχηγό 
για τους απεσταλμένους της. Ίσως, τελικά, να μη θεωρεί τη μαντεία 
του Βάνμιρ τόσο ψεύτικη όσο ισχυρίζεται… 
  Όταν ο στρατός πέρασε από μπροστά τους, γεμίζοντάς τους σκόνη 
–η οποία είναι μόνιμη συνοδός όλων των φουσάτων–, ο Δάρβαν έ-
κανε νόημα στην ομάδα του να συνεχίσει. 
  «Πιστεύετε ότι η απειλή είναι πραγματική, Άρχοντά μου;» τον ρώ-
τησε ο Χάργκελ, που ίππευε πλάι του. 
  «Είναι πολύ πιθανό να είναι,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Τότε, Άρχοντά μου, ίσως η αδελφή σας θα έπρεπε να είχε στείλει 
περισσότερους μαχητές, αν μου επιτρέπεται να εκφράσω άποψη ε-
πάνω στο ζήτημα.» 
  «Φυσικά και σου επιτρέπεται, φίλε μου,» είπε ο Δάρβαν, σχεδόν 
αδιάφορα. «Και πιστεύω, μάλιστα, πως έχεις δίκιο. Από την άλλη, 
βέβαια, ο Άρχοντας Άραντιρ, μάλλον, θα έχει ήδη καλέσει βοήθεια 
και από τους άλλους φύλακες των βόρειων συνόρων, δε νομίζεις;» 
  Ο Χάργκελ ένευσε, κοφτά, αλλά έμοιαζε να υπήρχε φόβος στο 
βλέμμα του. 
  «Θεωρείς το Θηρίο τόσο δυνατό;» τον ρώτησε ο Δάρβαν. 
  «Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες γι’αυτό, Άρχοντά μου,» δήλωσε ο 
Αγριόγατος. «Κάποιες λένε πως έφτυνε φωτιές, όταν επιτέθηκε στο 
Ράλτον. Άλλες πάλι υποστηρίζουν πως τα πόδια του προκαλούσαν 
σεισμό, και τα τείχη κατέρρεαν.» 
  «Αυτά είναι, σίγουρα, υπερβολές,» είπε ο Δάρβαν. «Μάλλον, πρό-
κειται απλά για κάποιο τέρας της Στέπας· γιατί εκεί μπορεί κανείς 
να βρει… αλλόκοτα πλάσματα.» 
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  «Το Θηρίο δεν είναι καθόλου ‘απλό’, αδελφέ.» Ήταν ο Χάφναρ που 
μίλησε, δίχως να στραφεί να κοιτάξει τον Δάρβαν· το βλέμμα του 
παρέμεινε στο λιθόστρωτο της δημοσιάς, μπροστά του. 
  «Και τι είναι, δηλαδή;» 
  «Κάποια οντότητα, ανώτερη του Ανθρώπου.» 
  «Ποιος σ’το είπε αυτό;» 
  «Ένας… φίλος,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ, «που ζει στα δάση.» 
  «Δεν έχει όνομα;» ρώτησε ο Δάρβαν, απορώντας με τι είδους αν-
θρώπους συναναστρεφόταν ο αδελφός του, τον τελευταίο καιρό. 
  «Έχει…» 
  «Αλλά το κρατά κρυφό;» 
  Ο Χάφναρ γέλασε. «Όχι,» απάντησε. «Για την ακρίβεια, είναι αρ-
κετά γνωστός στην Έριγκ. Τον λένε Έζβαρ.» 
  «Ο Έζβαρ είναι φίλος σου;» είπε ο Δάρβαν, ξαφνιασμένος. Τον ή-
ξερε αυτόν τον άνθρωπο. Τον είχε δει αρκετές φορές στο παλάτι, 
όπου ερχόταν για να προσφέρει συμβουλές και βότανα, ανταμειβό-
μενος ανάλογα, φυσικά. 
  «Είναι κάτι περισσότερο από φίλος μου,» εξήγησε ο Χάφναρ, μι-
λώντας σιγανά. «Κάτι πολύ περισσότερο…» 
  Ο Δάρβαν δεν τον πίεσε, γιατί ήξερε πως δε θα λάμβανε απάντηση. 
Ο αδελφός του, προφανώς, δεν ήθελε να πει τίποτα παραπάνω. Ω-
στόσο, εκείνος δεν μπορούσε παρά να απορεί πώς ο Χάφναρ είχε 
αποκτήσει μια τόσο στενή σχέση με τον Έζβαρ, ο οποίος ήταν, ουσι-
αστικά, ερημίτης, ζώντας μακριά από την Έριγκ και μέσα στο Δρα-
κοδάσος, ενώ, μάλιστα, οι φήμες έλεγαν πως ήταν και μάγος, αλλιώς 
οι δράκοι θα τον είχαν καταβροχθίσει προ πολλού.  
  Μήπως αυτός εμφύτευσε στον αδελφό μου την ιδέα να γίνει δρά-
καρχος; Κι αν ναι, τι λόγο είχε να το κάνει; Το να πιάσεις δράκο και 
να τον δαμάσεις δεν ήταν κάτι που θα σου πρότεινε ένας καλός σου 
φίλος! 
  Ο Δάρβαν άρχισε ν’ανησυχεί πολύ για τον Χάφναρ… 
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Κεφάλαιο 8 

Παλιοί και Καινούργιοι Γνωστοί 
 
 

στερα από καμια ώρα, ειδοποίησαν τον Ρόλμαρ πως ο Βασι-
ληάς Άργκελ ήταν έτοιμος να τον δεχτεί· έτσι, ο Άρχοντας 
από το Ράλτον πήγε στη βασιλική αίθουσα και στάθηκε 
μπροστά από τον Ουρανολίθινο Θρόνο και τον μονάρχη του. 

  Ο Ρόλμαρ είχε και παλιότερα βρεθεί σε τούτο το δωμάτιο, όμως το 
μέγεθός του ποτέ δε θα το συνήθιζε. Ήταν μεγάλο –και εδώ, η λέξη 
«μεγάλο» αποκτούσε μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή σημασία. Θα νόμιζε 
κανείς πως η Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου ήταν ένας κόσμος 
από μόνη της: ένας μικρόκοσμος μέσα στην Κουαλανάρα, ένα μι-
κροβασίλειο μέσα στο Νόρβηλ. Και οι κίονες που τη στήριζαν έκρυ-
βαν διάφορα τυχαία (ή, μήπως, όχι και τόσο τυχαία;) σημεία, κάνο-
ντας τον επισκέπτη ν’αναρωτιέται τι καιροφυλαχτούσε εκεί, όπως 
θ’αναρωτιόταν κανείς τι καιροφυλαχτούσε πίσω από τη στροφή κά-
ποιου σκιερού μονοπατιού. 
  Οι αυλικοί της αίθουσας έμοιαζαν, σαν κι αυτήν, με μια μικρογρα-
φία του Βασιλείου, μόνο που ο καθένας πρέπει να αντιστοιχούσε σε 
χιλιάδες Νορβήλιους Ωθράγκος, φυσικά. Ο Ρόλμαρ μπορούσε 
ν’αντικρίσει πολλούς γνωστούς του εδώ… Γνωστούς, βέβαια, με την 
έννοια ότι τους γνώριζε, όχι πως είχε καμια ιδιαίτερα στενή ή φιλική 
σχέση μαζί τους. Ο μοναδικός άνθρωπος της αίθουσας με τον οποίο 
είχε στενότερες και φιλικότερες σχέσεις ήταν η Λιόλα, που τώρα κα-
θόταν στη σκιά της μεγάλης βιβλιοθήκης του δωματίου. Εκτός, ό-
μως, από την Πριγκίπισσα, ο Ρόλμαρ έβλεπε κι άλλους που ήξερε: 
την Βασίλισσα Ακάρθα, η οποία καθόταν πλάι στον Βασιληά Άργκελ, 
ντυμένη με πορφυρό ατλάζι· τον Πρίγκιπα Νόρβορ, στεκόμενο κο-
ντά στο δεξί τραπέζι της αίθουσας, με την πλάτη του ακουμπισμένη 
σε μια από τις κολόνες· τη Νιρκένα, αδελφή του Βασιληά και Πρι-
γκίπισσα του Βασιλείου, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Έπαρχο 
της Νέλβορ αλλά περισσότερο έμενε στη Νουάλβορ παρά εκεί, και 
επί του παρόντος καθόταν στο αριστερό τραπέζι της αίθουσας, μι-

Ύ
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λώντας με τον Λάρκαν, σύμβουλο οικονομικών, και τον Σίλνμαρ, 
σύμβουλο ναυτιλίας. 
  «Καλημέρα, Μεγαλειότατε,» χαιρέτησε ο Ρόλμαρ, κάνοντας μια 
υπόκλιση μπροστά από τον μονάρχη του. 
  Ο Άργκελ τον ατένισε με σχετική επίκριση –αναμφίβολα, επειδή 
εκείνος δεν τον είχε αποκαλέσει με τους χίλιους-και-έναν τίτλους 
του. «Καλημέρα, Άρχοντα Ρόλμαρ,» αποκρίθηκε. «Καθίστε, παρα-
καλώ.» 
  Ο Ρόλμαρ πήρε θέση στο τραπέζι στη δεξιά μεριά της αίθουσας. Η 
Πριγκίπισσα Νιρκένα έπαψε την κουβέντα της με τους συμβούλους, 
και όλοι έστρεψαν τα βλέμματά τους επάνω του, κάνοντας μια πα-
ράξενη αίσθηση να γεμίσει το νου του: την αίσθηση ότι τρία μαχαί-
ρια βρίσκονταν κοντά στην πλάτη του. 
  Άκουσε βήματα και στράφηκε, αλλά ήταν μονάχα ο Πρίγκιπας 
Νόρβορ, ο οποίος πλησίαζε, ντυμένος με λευκό, υφασμάτινο πουκά-
μισο, πράσινο, πέτσινο παντελόνι, και ψηλές, καφετιές μπότες. Η 
ζώνη του ήταν μαύρη και ένα ξιφίδιο κρεμόταν από αυτήν, μέσα σε 
μελανό, λιθοστόλιστο θηκάρι. Τα πλούσια ξανθοκάστανα μαλλιά του 
Πρίγκιπα ήταν καλοχτενισμένα, και απ’το λαιμό του κρεμόταν ένα 
αργυρό περιδέραιο με αζουρίτες. Ο Νόρβορ κάθισε κοντά στον Ρόλ-
μαρ, χαιρετώντας τον μ’ένα ευγενικό νεύμα. 
  «Άρχοντα Ρόλμαρ,» είπε ο Άργκελ από τον Ουρανολίθινο Θρόνο, 
«πιστεύω πως κάνατε καλά που αποφασίσατε να μας επισκεφθείτε, 
γιατί σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε.» 
  «Μεγαλειότατε,» είπε ο Ρόλμαρ, «οι κατηγορίες σας οφείλω να ο-
μολογήσω ότι με εξέπληξαν, ενώ προκάλεσαν στον πατέρα μου… 
μεγάλη ανησυχία· διότι ποτέ δεν έχουμε κρύψει κανέναν φυγά στο 
κάστρο μας.» 
  Ο Άργκελ έμεινε αμίλητος, για λίγο, παρατηρώντας τον ερευνητικά· 
ύστερα, είπε: «Ίσως η ανησυχία του Άρχοντα Άραντιρ να ήταν δι-
καιολογημένη –ή, μήπως, θα έπρεπε να πω ο θυμός του;» Μειδίασε 
αχνά, καλοπροαίρετα. Κατόπιν, σοβάρεψε πάλι. «Ο Διοικητής Σάβ-
μιν –τον οποίο, αναμφίβολα, γνωρίζετε– έφυγε χτες βράδυ, έχοντας 
συλλάβει την καταζητούμενη, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κόρης 
μου.» Έστρεψε το βλέμμα του στη Λιόλα, που καθόταν κοντά στη 
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βιβλιοθήκη της αίθουσας. Ο Ρόλμαρ νόμιζε πως είδε την Πριγκίπισ-
σα να υπομειδιά μέσα από τις σκιές. 
  «Επομένως, πιστεύω πως είναι πλέον φανερό ότι δεν κρύψαμε ε-
μείς αυτή τη Ρουζβάνη, Μεγαλειότατε…» 
  «Ναι, όντως,» ένευσε ο Άργκελ, αν και η όψη του έμοιαζε προβλη-
ματισμένη. «Ωστόσο, απορώ γιατί ο Διοικητής Σάβμιν φαινόταν τό-
σο βέβαιος γι’αυτό…» 
  «Επειδή, Μεγαλειότατε, κρίνω ότι φοβόταν να επιστρέψει στη Βα-
σίλισσά του με άδεια χέρια.» 
  «Αυτό είναι πολύ πιθανό, Άρχοντά μου,» παραδέχτηκε ο Βασιληάς. 
Και χαμογέλασε. «Όπως και να έχει, θεωρώ το επεισόδιο λήξαν· και, 
για να πω την αλήθεια, χαίρομαι που ο Διοικητής Σάβμιν αναχώρησε 
από τη Νουάλβορ και το Βασίλειο!» 
  Το χαμόγελό του εξαπλώθηκε, σαν εύθυμη ασθένεια, και σε πολλά 
από τα άλλα μέλη της αυλής του. Ο Ρόλμαρ είδε τη Βασίλισσα Ακάρ-
θα να χαμογελά, τον Πρίγκιπα Νόρβορ, και κάμποσους από τους 
συμβουλάτορες. Τα μάτια της Λιόλα φάνηκαν να γυαλίζουν ελαφρώς 
μέσα από τις σκιές της βιβλιοθήκης. 
  «Δέξου τη συγνώμη μου, Άρχοντα Ρόλμαρ, και μετάφερέ τη και 
στον Άρχοντα Άραντιρ,» είπε ο Βασιληάς Άργκελ. 
  «Είναι περιττή η οποιαδήποτε συγνώμη από το μονάρχη μας, Με-
γαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ. Σηκώθηκε και υποκλίθηκε. «Εί-
μαστε απόλυτα βέβαιοι πως ενεργείτε για το καλό του Βασιλείου και 
μόνο.» 
  Τα λόγια του φάνηκε να ικανοποίησαν τον Άργκελ, ο οποίος είπε: 
«Σας ευχαριστώ, Άρχοντα Ρόλμαρ.» 
  Τότε, μια άλλη φωνή ακούστηκε: «Βασιληά μου, εάν τελειώσατε 
μ’αυτή την υπόθεση, θα μπορούσαμε να σας μιλήσουμε;» Ο Ρόλμαρ 
στράφηκε, για να δει τον Σίλνμαρ, σύμβουλο ναυτιλίας, που πριν 
από λίγο συζητούσε με την Πριγκίπισσα Νιρκένα και τον σύμβουλο 
οικονομικών Λάρκαν. 
  Ο Άργκελ είπε: «Είμαι στη διάθεσή σας, εκτός κι αν ο Άρχοντας 
Ρόλμαρ επιθυμεί κάτι άλλο από εμένα.» 
  «Όχι, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Δεν επιθυμώ τίποτε 
άλλο.» 
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  «Καλώς, λοιπόν,» είπε ο Άργκελ, καθώς κατέβαινε από τον Ουρα-
νολίθινο Θρόνο. «Σας εύχομαι ευχάριστη διαμονή στη Νουάλβορ, 
Άρχοντά μου. Μη διστάσετε να μου ζητήσετε οτιδήποτε, όσο θα βρί-
σκεστε εδώ. Άλλωστε,» πρόσθεσε, ενώ βρισκόταν κοντά του, «κά-
πως πρέπει να σας ξεπληρώσω για το αχρείαστο ταξίδι σας από το 
Βορρά.» 
  «Παρακαλώ, Μεγαλειότατε,» είπε ο Ρόλμαρ, μειδιώντας ευγενικά. 
«Είναι πάντοτε ευχαρίστηση για εμένα να βλέπω την ομορφιά της 
Νουάλβορ και του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων.» 
  Ο Βασιληάς Άργκελ απομακρύνθηκε από αυτόν και πλησίασε τους 
συμβούλους Λάρκαν και Σίλνμαρ, που κάθονταν κοντά στην αδελφή 
του, Νιρκένα. 
  Ο Ρόλμαρ στάθηκε, για μια στιγμή, αναποφάσιστος προς τα πού να 
βαδίσει· έπειτα, όμως, είδε τον Πρίγκιπα Νόρβορ να τον πλησιάζει. 
  «Καλωσόρισες,» του είπε ο γιος του Άργκελ, δίνοντάς του το δεξί 
του χέρι, το οποίο εκείνος έσφιξε. «Η Λιόλα το ήξερε ότι θα ερχό-
σουν.» 
  Ο Νόρβορ ήταν ένα χρόνο μικρότερος από τον Ρόλμαρ και τέσσερα 
χρόνια μικρότερος από την Πριγκίπισσα-Διάδοχο του Ουρανολίθι-
νου Θρόνου· έτσι, ο Άρχοντας από το Ράλτον μπορούσε να τον συ-
μπεριλάβει ανάμεσα στους παλατιανούς ανθρώπους που γνώριζε 
καλύτερα. Άλλωστε, με αυτόν και τη Λιόλα συναναστρεφόταν πε-
ρισσότερο, όποτε βρισκόταν εδώ. 
  «Η Πριγκίπισσα φαίνεται πως είναι καλή στις μαντείες!» είπε ο 
Ρόλμαρ, με χαριτολόγο διάθεση. 
  Ο Νόρβορ γέλασε, και είπε με σιγανότερη φωνή: «Ελπίζω να μπο-
ρούσε να προμαντέψει και τον μελλοντικό της σύζυγο και Βασιληά 
μας.» 
  «Το άκουσα αυτό!» 
  Ο Ρόλμαρ στράφηκε, για να δει τη Λιόλα πλάι του. Δεν την είχε α-
κούσει καθόλου να πλησιάζει! Αλλά, μάλλον, αυτό οφειλόταν στη 
γενικότερη οχλοβοή που προερχόταν από κάθε σημείο της βασιλικής 
αίθουσας. 
  «Δεν είναι κρυφό, ούτε ψέμα,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ στην αδελφή 
του. Η Πριγκίπισσα τον ατένισε διαπεραστικά. «Κι επιπλέον, δεν 
είπα τίποτα κακό…» 
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  «Το Κακό διαδίδεται και διαπράττεται πολλάκις εν αγνοία,» είπε η 
Λιόλα. 
  «Τι;…» έκανε ο Νόρβορ. 
  Η Λιόλα δεν εξήγησε· μονάχα σταύρωσε τα χέρια μπροστά της, υ-
πομειδιώντας λοξά. 
  Ο Νόρβορ είπε στον Ρόλμαρ: «Αυτά είναι από τα περίεργα που λέ-
ει, τώρα τελευταία.» 
  «Διαβάζεις φιλοσοφία, Πριγκίπισσα;» 
  «Φιλοσοφώ μόνη μου.» 
  «Η φιλοσοφία, όμως,» είπε ο Νόρβορ, «δε σου έχει διδάξει ότι 
πρώτα χαιρετούμε τους επισκέπτες…» 
  «Έχω ήδη χαιρετίσει τον Ρόλμαρ,» απάντησε η Λιόλα. 
  (Αυτό, τουλάχιστον, δεν έχει αλλάξει, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ. Ο Πρί-
γκιπας και η Πριγκίπισσα εξακολουθούν να τσακώνονται.) 
  «Αλήθεια; Πότε;» 
  «Χτες βράδυ, όταν έφτασε στο παλάτι.» 
  «Μάλιστα,» είπε ο Νόρβορ. Και προς τον Ρόλμαρ: «Εγώ, πάντως, 
δεν το άκουσα ότι είχες έρθει χτες. Σήμερα το έμαθα.» 
  «Δεν πειράζει,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ. 
  «Ίσως να φταίει το γεγονός ότι δεν έχω ακόμα μαντικές ικανότη-
τες…» πρόσθεσε ο Πρίγκιπας. 
  «Τότε, ίσως ο Βάνμιρ να μπορούσε να σε διδάξει μερικά πράγμα-
τα!» είπε ο Ρόλμαρ, χαμογελώντας πλατιά. «Ορισμένες φορές, υπο-
στηρίζει πως μπορεί να… προδεί γεγονότα.» 
  «Πώς το καταφέρνει;» ρώτησε η Λιόλα· και η ερώτησή της δεν έ-
μοιαζε να ήταν μόνο «για να γίνει κουβέντα»: τουναντίον, φαινόταν 
ερώτηση πραγματικού ενδιαφέροντος. 
  Ο Ρόλμαρ ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν έχω ιδέα. Και πάω στοίχη-
μα πως ούτε εκείνος έχει ιδέα!» Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα γέ-
λασαν. 
  «Πάμε να καθίσουμε κάπου πιο άνετα,» πρότεινε ο Νόρβορ. «Ελά-
τε μαζί μου.» 
  Ο Ρόλμαρ και η Λιόλα τον ακολούθησαν έξω από την Αίθουσα του 
Ουρανολίθινου Θρόνου. 
  «Πώς είναι ο Δάτμιν;» ρώτησε ο Άρχοντας του Ράλτον, καθώς βά-
διζαν. Αναφερόταν στον μικρότερό τους αδελφό. 
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  «Όπως ήταν πάντα,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ. «Και, μάλλον, τώρα 
κοιμάται. Ξυπνάει κατά το μεσημέρι πλέον.» 
  «Οφείλεται στην ασθένειά του αυτό;» Ο μικρός Πρίγκιπας είχε μια 
ασθένεια που οι βασιλικοί θεραπευτές ονόμαζαν Αιματορροή: το αί-
μα του δεν έπηζε το ίδιο εύκολα όπως των υπόλοιπων ανθρώπων, κι 
έτσι ακόμα κι ένα ξώφαρσο τραύμα μπορούσε να τον σκοτώσει. Ε-
πιπλέον, ο Δάτμιν πάντα ήταν πολύ αδύναμος και καχεκτικός. 
  «Δεν ξέρω,» είπε ο Νόρβορ. «Ίσως.» 
  «Τι λένε οι γιατροί;» 
  «Ανοησίες, ως συνήθως!» Ήταν η Λιόλα που μίλησε, χωρίς να 
στραφεί για να κοιτάξει τον Ρόλμαρ. «Δεν μπορούν να κάνουν τίπο-
τα, για ν’απαλλάξουν τον αδελφό μου απ’αυτή την κατάρα.» 
  «Είναι ασθένεια,» τη διόρθωσε ο Νόρβορ, «όχι ‘κατάρα’.» 
  «Δεν έχει διαφορά,» αντιγύρισε η Πριγκίπισσα. «Είναι κατάρα, 
στην ουσία, αφού δεν μπορεί ν’απαλλαχτεί απ’αυτήν.» 
  «Η Αιματορροή δεν θεραπεύεται. Μας το είπαν.» 
  «Ίσως και να θεραπεύεται…» υποτονθόρυσε η Λιόλα. 
  «Πώς, δηλαδή;» ρώτησε ο Νόρβορ. 
  «Θα υπάρχει κάποιος τρόπος.» 
  Ο Ρόλμαρ ρίγησε, καθώς ήταν βέβαιος πως η Πριγκίπισσα αναφε-
ρόταν στη θεά της. Άραγε, θα προσπαθούσε να θεραπεύσει τον Δά-
τμιν με τα μάγια της; Δεν του έμοιαζε και πολύ σωστό τούτο. Δεν 
ήξερε γιατί ακριβώς δεν του έμοιαζε σωστό, όμως πίστευε πως η 
Λιόλα έπρεπε να το αποφύγει. Και, γενικότερα, έπρεπε να αποφεύ-
γει κάθε επικοινωνία μ’αυτή τη θεά, έπρεπε να την εγκαταλείψει· 
γιατί, σίγουρα, κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν πήγαινε καθόλου 
καλά. Ο Ρόλμαρ ακόμα νόμιζε πως τα χέρια κάποιας αόρατης οντό-
τητας βρίσκονταν επάνω του, αγγίζοντας πού και πού τα θεραπευ-
μένα του πλευρά. Θα μιλήσω με τους ιερείς του Βάνραλ, αποφάσισε. 
Θα μιλήσω μαζί τους χωρίς να προδώσω τη Λιόλα. Χρειάζομαι μια 
συμβουλή από έναν άνθρωπο που γνωρίζει γι’αυτά τα ζητήματα. 
  Σιγή είχε πέσει ανάμεσα στα δύο αδέλφια, καθώς βάδιζαν μέσα 
στους περίπλοκους διαδρόμους των Δεκαεννέα Πύργων: μια σιγή 
που έκανε τον Ρόλμαρ να αισθάνεται άβολα, και ήταν έτοιμος να 
μιλήσει –να πει κάτι ανούσιο, απλά για να σπάσει τη βουβαμάρα–, 
όταν είδε μια κοπέλα να έρχεται προς το μέρος τους. Ήταν μετρίου 
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αναστήματος και ντυμένη με αργυρόχρωμο μετάξι, ενώ τα μαύρα 
της μαλλιά ήταν δεμένα κότσο πίσω από το κεφάλι της· για την α-
κρίβεια, έμοιαζαν τραβηγμένα τόσο πολύ, που ο Ρόλμαρ απορούσε 
πώς δεν την πονούσαν. 
  Για μια στιγμή, νόμιζε πως τη γνώριζε, αλλά δε μπορούσε να θυμη-
θεί πού ακριβώς την είχε δει. 
  «Καλημέρα,» είπε η κοπέλα, πλησιάζοντάς τους. «Άκουσα ότι ο 
Άρχοντας Ρόλμαρ από το Ράλτον βρίσκεται εδώ. Είναι στην αίθουσα 
του θρόνου με τον πατέρα σας;» 
  «Μόλις έφυγε απο κεί,» αποκρίθηκε ο ίδιος, προτού η Λιόλα ή ο 
Νόρβορ προλάβουν να μιλήσουν. 
  Η κοπέλα τον ατένισε, συνοφρυωμένη. Προφανώς, ούτε κι εκείνη 
τον αναγνώριζε. 
  Ο Πρίγκιπας γέλασε. «Ξαδέλφη, να σου γνωρίσω τον Άρχοντα 
Ρόλμαρ του Ράλτον.» 
  Η κοπέλα κοκκίνισε, αλλά δε σάστισε. «Χαίρετε, Άρχοντά μου,» 
είπε στον Ρόλμαρ, δίνοντάς του το δεξί της χέρι. «Με συγχωρείτε, 
αλλά δε σας αναγνώρισα.» 
  Εκείνος φίλησε το χέρι της και το άφησε. «Χαίρω πολύ, Αρχόντισ-
σα….» 
  «–Μιάνη,» συστήθηκε η κοπέλα, ξαφνιάζοντάς τον που είχε το ό-
νομα της αδελφής του. Ύστερα, όμως, θυμήθηκε… 
  «Μιάνη;» είπε, σμίγοντας τα φρύδια. «Η κόρη της Πριγκίπισσας 
Νιρκένα, σωστά;» 
  «Πολύ σωστά, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε εκείνη. 
  «Πιστεύω πως σας έχω δει κάπου. Ίσως κάποια φορά που είχα κα-
τεβεί στη Νουάλβορ, μαζί με την οικογένειά μου.» 
  «Εγώ, δυστυχώς, δε σας θυμάμαι καθόλου. Πρέπει να έχει περάσει 
καιρός.» 
  «Ναι,» είπε ο Ρόλμαρ, νεύοντας. «Κατά πάσα πιθανότητα.» 
  «Ολοκληρώθηκε η συζήτησή σας με το Βασιληά μας;» ρώτησε η 
Μιάνη. «Είχα ακούσει ότι ήταν θυμωμένος· ελπίζω όλα να πήγαν 
καλά…» 
  «Το ζήτημα έληξε,» είπε η Λιόλα, «γιατί επρόκειτο για παρεξήγη-
ση. Ο Διοικητής Σάβμιν βρήκε την καταζητούμενη μέσα στη Νουάλ-
βορ και έφυγε για τη Λιάμνερ-Κρωθ.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

147 

  «Πότε έγιναν όλα αυτά;» απόρησε η Μιάνη. 
  «Το βράδυ, που, υποθέτω, κοιμόσουν.» 
  Η Μιάνη μειδίασε, κοιτάζοντας τον Ρόλμαρ. «Ορισμένες φορές, τα 
γεγονότα διαδραματίζονται τόσο γρήγορα σε τούτο το παλάτι, που 
δεν τα προλαβαίνεις…» 
  «Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, Αρχόντισσά μου,» αποκρίθηκε 
εκείνος, αναλογιζόμενος τα όσα είχε περάσει την προηγούμενη νύ-
χτα. 
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Κεφάλαιο 9 

Μπαγαποντιά και Φιλοσοφία 
 
 

 ταχυπομπός Κάρλα στεκόταν στις επάλξεις των βόρειων 
τειχών της Νουάλβορ. Δίπλα της βρισκόταν ο Διοικητής 
Έντμιρ, Επόπτης της Βόρειας Περιφέρειας της πρωτεύου-
σας. Από κάτω της μπορούσε να δει το στρατοπεδευμένο 

φουσάτο, το οποίο συνεχώς μεγάλωνε, καθώς μισθοφόροι έρχονταν 
για να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του Βασιληά Άργκελ στο Έν-
ρεβηλ. 
  «Ποια είναι η άποψή σας για τούτο, κύριε διοικητά;» ρώτησε η 
Κάρλα τον άντρα πλάι της. 
  Ο Έντμιρ έστριψε τη δεξιά άκρη του μουστακιού του, σκεπτικός. 
«Εννοείς το ότι ο Βασιληάς αποφάσισε να βοηθήσει τον Βασιληά 
Σάρναλ;» 
  «Ναι.» 
  «Οι απόψεις διίστανται, όπως γίνεται συνήθως σ’αυτές τις περι-
πτώσεις…» 
  «Εγώ ρώτησα τη δική σας άποψη, κύριε διοικητά,» επέμεινε η 
Κάρλα, στρέφοντας το βλέμμα της, για να τον κοιτάξει. Ο Επόπτης 
της Βόρειας Περιφέρειας της Νουάλβορ έμοιαζε προβληματισμένος, 
αλλά, αν έκρινε καλά η ταχυπομπός από τα μάτια του, μάλλον δια-
φωνούσε με την αποστολή των στρατευμάτων στο Ένρεβηλ. Ωστό-
σο, δίσταζε να το παραδεχτεί ή, τουλάχιστον, να μιλήσει γι’αυτό, σα 
να φοβόταν… 
  «Δεν είμαι βέβαιος για τίποτα,» είπε. «Όμως, αφού ο Βασιληάς 
Άργκελ αποφάσισε να ενεργήσει έτσι, υποθέτω πως θα υπήρχε κα-
λός λόγος, σωστά; Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η εκστρατεία ετούτη 
είναι προς όφελος του Βασιλείου.» 
  Εγώ, πάλι, αναρωτιέμαι, σκέφτηκε η Κάρλα. Και νομίζω πως το ίδιο 
κάνεις κι εσύ, Διοικητή Έντμιρ· απλά, δε θέλεις να φανείς αντίθετος 
προς το Βασιληά μας. 
  «Μας ζήτησε ο Βασιληάς Σάρναλ αυτή τη βοήθεια;» ρώτησε. 
  «Τι εννοείτε, ταχυπομπέ;» 

H
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  «Ο Σάρναλ πρόσταξε τον ταχυπομπό Φάλμορ να πει στο Βασιληά 
μας ότι μπορεί να ζητούσε τη βοήθεια που εκείνος του υποσχέθηκε –
το στρατό, δηλαδή, ο οποίος συγκεντρώνεται τώρα έξω απ’τα τείχη. 
Ζήτησε, λοιπόν, αυτή τη βοήθεια;» 
  Ο Έντμιρ ανασήκωσε τους αρματωμένους του ώμους. «Πού να ξέ-
ρω, ταχυπομπέ; Εσείς θα έπρεπε να γνωρίζετε καλύτερα. Άλλωστε, 
βρίσκεστε στο παλάτι πολύ περισσότερο καιρό από εμένα. Εκεί κα-
τοικείτε.» 
  Σωστά, παραδέχτηκε εντός της η Κάρλα. Κι όμως δεν έχω ακούσει 
κάτι. 
  «Μάλλον, ο Βασιληάς μας προετοιμάζεται επειδή είναι βέβαιος πως 
ο Σάρναλ θα του ζητήσει τη βοήθεια, κάποια από τούτες της μέρες,» 
συνέχισε ο Έντμιρ. 
  «Μάλλον,» συμφώνησε η Κάρλα, αναρωτούμενη αν ο Άργκελ σκό-
πευε, τελικά, να στείλει το στρατό του ούτως ή άλλως –είτε του τον 
ζητούσε ο Σάρναλ είτε όχι. Αυτό, όμως, θα ήταν πολύ παράξενο, ε-
κτός κι αν ο Μονάρχης του Ένρεβηλ είχε κάτι σημαντικό να κερδί-
σει. Θέλει, μήπως, ν’αρπάξει το θρόνο του γειτονικού Βασιλείου, μέ-
σα στην αναταραχή; Η σκέψη τούτη την ανησύχησε, γιατί μια τέ-
τοια επεκτατική ενέργεια μπορεί να έριχνε όλους τους Ωθράγκος της 
Νότιας Βάλγκριθμωρ σε πόλεμο, αν τα πράγματα πήγαιναν στραβά. 
Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, υπερβάλλω… 
  Είπε στον Έντμιρ: «Πηγαίνω για μεσημεριανό, διοικητά. Καλό υ-
πόλοιπο.» 
  «Κι εγώ όπου νάναι θα πάω σπίτι μου,» της είπε ο Επόπτης. «Καλό 
μεσημέρι, ταχυπομπέ.» 
  «Γεια…» 
  Η Κάρλα κατέβηκε την πέτρινη σκάλα του τείχους. Ένας στρατιώ-
της τη χαιρέτησε, μειδιώντας. Ήταν ο Τάκροβ, ο Ρογκάνος που είχε 
φέρει ο Φάλμορ μαζί του, ύστερα από την τελευταία του επίσκεψη 
στο Ένρεβηλ. Τώρα, είχε μπει στη φρουρά της Νουάλβορ και φυ-
λούσε σκοπιά, ντυμένος με πέτσινη πανοπλία (μάλλον, δεν είχαν 
προλάβει να φτιάξουν ακόμα φολιδωτή για το μέγεθός του) και βα-
στώντας ένα μακρύ δόρυ και μια γερή ασπίδα. Στη μέση του κρεμό-
ταν το σπαθί του, ενώ στο κεφάλι του βρισκόταν ένα μεγαλωμένο 
κράνος –ναι, έμοιαζε πραγματικά με κράνος που κάποιος του είχε 
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αλλάξει μέγεθος από μικρό σε μεγάλο, κάνοντάς το έτσι να φαίνεται 
μάλλον αστείο, έκρινε η Κάρλα. 
  Πλησίασε τον Τάκροβ και τον χαιρέτησε, μ’ένα φιλικό χτύπημα 
στον ώμο. «Βλέπω πως ακόμα δε σου βρήκαν εξοπλισμό στα μέτρα 
σου,» είπε, γελώντας. 
  «Διοικητής είπε βρει, γρήγορα.» Ο Ρογκάνος χαμογέλασε, κλείνο-
ντας το μάτι. 
  «Ποιος είν’ο διοικητής σου; Ο Έντμιρ;» τον ρώτησε η Κάρλα. 
  «Ναι. Έντμιρ.» Ο Τάκροβ ένευσε. «Καλός.» 
  Και έξυπνος, σκέφτηκε η Κάρλα, παρατηρώντας πως ο Επόπτης 
είχε βάλει τον Ρογκάνο να φυλά σκοπιά κοντά στην πύλη, αποτελώ-
ντας έτσι φόβητρο για όσους έμπαιναν και είχαν στο νου τους να 
κάνουν φασαρίες. Τώρα, βλέποντας αυτόν το γίγαντα –για τα μέτρα 
των Ωθράγκος, τουλάχιστον– εμπρός τους, θα το ξανασκέφτονταν, 
προτού επιχειρούσαν να προκαλέσουν αναταραχές. 
  «Πού πας;» τη ρώτησε ο Τάκροβ. 
  «Στον Ράνιρ,» είπε η Κάρλα, «να φάω τίποτα.» 
  «Παλάτι;…» 
  «Όχι, δεν πάω στο παλάτι. Προτιμώ το φαγητό και την ατμόσφαι-
ρα του Χαριτωμένου Χορευτή. Θάρθεις;» 
  «Έχω ακόμα… ώρα εδώ,» εξήγησε ο Τάκροβ. 
  «Εντάξει,» είπε η Κάρλα. «Θα σε δω αργότερα.» Και απομακρύν-
θηκε, διασχίζοντας την Οδό Κάρων και βαδίζοντας προς την Αγορά, 
όπου πολύς κόσμος συγκεντρωνόταν το μεσημέρι, ερχόμενος από το 
λιμάνι, καθώς και από άλλα σημεία της πρωτεύουσας. 
  Σύντομα, η ταχυπομπός βρέθηκε στον Χαριτωμένο Χορευτή, και 
μπήκε στην τραπεζαρία, που έμοιαζε να είναι έτοιμη να καταρρεύσει 
και να πέσει στο κελάρι, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Γα-
μώτο… σκέφτηκε η Κάρλα, προσπαθώντας να περάσει ανάμεσα από 
το πλήθος, με τον δεξή της ώμο μπροστά. Δεν είχε φορέσει τον πορ-
φυρόχρυσο μανδύα που την αναγνώριζε ως βασιλική ταχυπομπό και 
τώρα το μετάνιωνε, γιατί κανείς δεν της έκανε χώρο. Επιπλέον, δεν 
έβλεπε (φυσικά) κανένα άδειο τραπέζι. Ίσως, τελικά, να έπρεπε να 
πάει στο παλάτι, αν ήθελε να γευματίσει με την ησυχία της. Απο-
ρούσε γιατί είχαν μαζευτεί τόσοι πολλοί, σήμερα… 
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  Ύστερα, θυμήθηκε τη στρατολογία έξω από τα τείχη, και παρατή-
ρησε επίσης πως αρκετοί από τους ανθρώπους στην τραπεζαρία έ-
μοιαζαν με μισθοφόρους, από τον εξοπλισμό που κουβαλούσαν. Τώ-
ρα κατάλαβα. Ελπίζω, όμως, να μην τους βγει ξινή στο τέλος αυτή η 
εκστρατεία… 
  Έπιασε μια σερβιτόρα από τον αγκώνα, προτού εκείνη προλάβει να 
απομακρυνθεί. «Τι γίνεται, Πιλίνα;» τη ρώτησε. «Πού είναι ο Ρά-
νιρ;» 
  «Γεια σου, Κάρλα,» αποκρίθηκε η κοπέλα. «Ο Ράνιρ προσπαθεί να 
βρει έναν γνωστό του, τον Φένταρ –κι εσύ τον ξέρεις, νομίζω.» 
  Η Κάρλα αναποδογύρισε τα μάτια της. «Ναι, τον ξέρω, δυστυ-
χώς…» Ήταν ένας ξεπεσμένος μπαγαπόντης, ανάξιος λόγου ή, έστω, 
συλλογισμού. «Τι τον θέλει ο Ράνιρ;» 
  «Δε μου είπε, αλλά φαίνεται να επείγεται. Τον έχεις δει εσύ;» 
  «Ευτυχώς, όχι. Έχω καιρό να τον πετύχω.» 
  «Πρέπει να πηγαίνω τώρα, Κάρλα. Έχουμε πολύ κόσμο σήμερα, κι 
έχει φύγει κι ο Ράνιρ –χαλασμός!» Έκανε ν’απομακρυνθεί, αλλά 
σταμάτησε απότομα και είπε πάνω απ’τον ώμο της: «Είναι και μια 
φίλη σου εδώ: η Ταλίνα. Κάθεται στο μπαρ.» 
  Η Ταλίνα… Αυτή αποκλείεται να είχε έρθει για να συμμετάσχει 
στην εκστρατεία. Η Κάρλα έστρεψε το βλέμμα της προς το μπαρ, 
ψάχνοντας να την εντοπίσει, ανάμεσα στα υπόλοιπα σώματα που 
της έκρυβαν τη θέα. Και, τελικά, τη βρήκε. Αυτή η πλάτη μπορούσε 
να ήταν μονάχα δική της, καθώς επίσης κι αυτά τα σγουρά, μαύρα 
μαλλιά, που έπεφταν ως τους ώμους της. 
  Η Κάρλα την πλησίασε, και παρατήρησε πως η φίλη της κρατούσε 
μια μεγάλη κούπα κρασί στο δεξί χέρι, πίνοντας νωχελικά και κοιτά-
ζοντας τον κόσμο. 
  «Σε ποιον χρωστάς αυτό το κρασί;» τη ρώτησε η ταχυπομπός. 
  Η Ταλίνα στράφηκε. Γέλασε. «Γεια σου, Κάρλα,» είπε. «Δεν είμαι 
πάντα χωρίς χρήματα, ξέρεις. Τι σου χρωστάω;» 
  «Από πόσο παλιά, εννοείς;» ρώτησε η ταχυπομπός. 
  «Γενικά…» 
  «Γενικά… δε θυμάμαι!» δήλωσε η Κάρλα, χωρίς να λέει ψέματα. 
«Πάντως, απ’ό,τι θυμάμαι, μου χρωστάς πέντε ποτήρια κρασί ή μπί-
ρα και τουλάχιστον δύο γεύματα.» 
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   «Τόσα πολλά, ε;…» είπε Ταλίνα, σμίγοντας τα φρύδια. «Λοιπόν, 
εντάξει, έχω να σ’τα ξεπληρώσω.» Ακούμπησε την κούπα της στο 
μπαρ και τράβηξε ένα βαλάντιο μέσα απ’το λευκό της φόρεμα. 
  «Ξέχνα το,» της είπε η Κάρλα, και κάθισε στο ψηλό σκαμνί πλάι 
της, το οποίο παραδόξως ήταν άδειο αυτή τη στιγμή. 
  «Έχω να σε ξεπληρώσω!» επέμεινε η Ταλίνα. 
  «Ποιον έκλεψες;» την πείραξε η Κάρλα. 
  «Δεν ντρέπεσαι πού το λες αυτό για μένα;» αντιγύρισε η Ταλίνα, 
παριστάνοντας την προσβεβλημένη. «Τα δούλεψα, φυσικά. Δέκα 
στιχουργήματα έγραψα, για τον βάρδο της αυλής του Επάρχου 
Κάβμαρ.» 
  «Εσένα χρειαζόταν ο βάρδος για να του γράψεις στιχουργήματα;» 
απόρησε η Κάρλα. 
  «Δεν τον ξέρεις καλά, μου φαίνεται. Είναι καλός στο ν’απαγγέλει 
ποιήματα και να λέει παραμύθια, αλλά δεν μπορεί να τα γράφει. 
Καθόλου φαντασία…» Η Ταλίνα κούνησε το κεφάλι και, ρίχνοντας 
το βαλάντιο πάλι μέσα στο φόρεμά της, ήπιε μια γουλιά από την 
κούπα με το κρασί. 
  «Όντως, δεν το ήξερα αυτό…» παραδέχτηκε η Κάρλα. 
  «Μόνο εγώ τα μαθαίνω κάτι τέτοια,» της έκλεισε το μάτι η Ταλίνα, 
που ήταν γνωστή στιχουργός και φιλόσοφος στα νότια μέρη του 
Νόρβηλ. Από το πρώτο της επάγγελμα έβγαζε, πού και πού, λεφτά· 
από το δεύτερο, σπάνια… έως ποτέ. 
  «Και γιατί ήρθες στη Νουάλβορ;» ρώτησε η Κάρλα. «Άκουσες για 
το στρατό που μαζεύεται;» 
  «Όχι. Όταν έφτασα το έμαθα. Τι ακριβώς συμβαίνει; Θα βοηθήσει 
ο Άργκελ τον Σάρναλ; Δεν το ήξερα πως ήταν σύμμαχοι.» 
  «Δεν είναι.» 
  «Τότε, τι τρέχει; Οι μισοί κάτοικοι της Νουάλβορ μοιάζουν να είναι 
υπέρ της εκστρατείας και οι άλλοι μισοί κατά. Και, φυσικά, οι μι-
σθοφόροι φαίνονται ικανοποιημένοι…» 
  «Τι ξέρεις για τον Πρίγκιπα Ήλμον, τον αδελφό του Βασιληά;» 
  «Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει εξαφανιστεί, εδώ και χρόνια.» 
  «Ο Σάρναλ νομίζει πως είναι μπλεγμένος στην επανάσταση εναντί-
ον του.» 
  «Είναι;» ρώτησε η Ταλίνα. 
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  «Δεν έχω ιδέα. Πάντως, ο Άργκελ, προκειμένου να διασκεδάσει τις 
υποψίες ότι το Νόρβηλ έχει στραφεί εναντίον του Σάρναλ, αποφάσι-
σε να στείλει στρατό εκεί.» 
  «Μάλιστα…» είπε η Ταλίνα, σκεπτική. Συνοφρυώθηκε. «Περίεργο, 
ε;… Ίσως τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται, όπως και σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις –όπως συνήθως, δηλαδή.» 
  «Κι εγώ φοβάμαι πως κάτι κρύβεται, αλλά– Δε σου είπα και μια 
λεπτομέρεια, Ταλίνα.» 
  «Τι;» 
  «Ο Άργκελ απλά πρότεινε στον Σάρναλ να του στείλει στρατό, σε 
περίπτωση που εκείνος τον χρειαζόταν. Δηλαδή, ο τύραννος έπρεπε 
κανονικά να είχε, πρώτα, ζητήσει βοήθεια από το Βασιληά μας και, 
μετά, εκείνος να του δώσει μαχητές, για να καταπολεμήσει την Επα-
νάσταση.» 
  «Πράγμα που δε συνέβη;» 
  «Εγώ, τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει τίποτα,» είπε η Κάρλα. «Ο 
Άργκελ μοιάζει να είναι βέβαιος πως ο Σάρναλ θα του ζητήσει βοή-
θεια, έτσι προετοιμάζεται από νωρίς.» 
  «Σίγουρα κάτι κρυφό συμβαίνει,» γνωμοδότησε η Ταλίνα. «Τι λένε 
στο παλάτι;» 
  «Μέχρι στιγμής, τίποτα,» αποκρίθηκε η Κάρλα. «Σήμερα άρχισε να 
συγκεντρώνεται ο στρατός.» 
  Η Ταλίνα ήπιε μια μεγάλη γουλιά κρασί· και, αλλάζοντας θέμα, ρώ-
τησε: «Έχεις να κάνεις καμια δουλειά, αυτές τις ημέρες;» 
  «Δε μου έχει ζητήσει ο Βασιληάς να μεταφέρω κάποιο μήνυμα.» 
  «Ωραία,» είπε η Ταλίνα. «Επομένως, μπορούμε να καθίσουμε και 
να θυμηθούμε τον παλιό καιρό–» 
  «Τότε που σε κερνούσα και ποτέ δε με ξεπλήρωνες;» την πείραξε η 
Κάρλα. 
  «–ενώ θα παρατηρούμε τους μισθοφόρους και τον κόσμο,» συνέχι-
σε η Ταλίνα, κάνοντας πως δεν άκουσε, παρότι τα μάγουλά της είχαν 
αποκτήσει μια ερυθρή σκιά. 
  «Γιατί; Τι το ενδιαφέρον έχουν;» ρώτησε η Κάρλα, και ζήτησε από 
τον οινοχόο να της γεμίσει ένα ποτήρι μπίρα και να της φέρει ένα 
πιάτο φαγητό, μαζί με ζεστό ψωμί· τόνισε ιδιαίτερα το «ζεστό». 
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  «Οι άνθρωποι –και οι αντιδράσεις τους– έχουν πάντοτε ενδιαφέ-
ρον,» είπε η Ταλίνα. «Να, βλέπεις αυτούς τους δύο τύπους εκεί; Η 
λογομαχία τους μοιάζει έντονη. Ο ένας είναι σίγουρα μισθοφόρος, 
ενώ ο άλλος φαίνεται τζογαδόρος. Επάνω σε τι θέμα λες να διαφω-
νούν; Εικάζω πως πρόκειται για την εκστρατεία του Βασιληά μας· 
και εικάζω, επίσης, πως ο μισθοφόρος είναι υπέρ ενώ ο τζογαδόρος 
κατά. Μπορείς να φανταστείς γιατί συμβαίνει αυτό, Κάρλα;» 
  «Γιατί τσακώνονται;» 
  «Όχι: γιατί είναι ο ένας υπέρ και ο άλλος κατά.» 
  Η Κάρλα ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους. 
  «Η απάντηση είναι απλή: Ο μισθοφόρος είναι άνθρωπος που έχει 
μάθει να βγάζει χρήματα μέσα από το αίμα και τον αγώνα· ο τζογα-
δόρος αποστρέφεται τον πραγματικό αγώνα, προτιμώντας το εύκο-
λο, γρήγορο, αν και αβέβαιο κέρδος.» 
  Ο οινοχόος έδωσε στην Κάρλα την μπίρα της, κι εκείνη είπε στην 
Ταλίνα, περιπαιχτικά: «Ποια να μου θυμίζει η νοοτροπία του τζογα-
δόρου….;» 
  «Αν υπονοείς εμένα, Κάρλα,» αποκρίθηκε εκείνη, «που είμαι σί-
γουρη ότι εμένα υπονοείς, νομίζω πως θα έπρεπε να σου εξηγήσω τις 
βασικές διαφορές ανάμεσα σε έναν φιλόσοφο, έναν καλλιτέχνη, έ-
ναν τζογαδόρο, και έναν μισθοφόρο.» 
  Η Κάρλα ήπιε μια γουλιά απ’την μπίρα της, ενώ η κοιλιά της γουρ-
γούριζε, κάνοντάς τη ν’αναρωτιέται πότε θα ερχόταν και το φαγητό. 
«Τι σχέση έχουν ο καλλιτέχνης και ο μισθοφόρος;» ρώτησε. 

 
  Ο Ράνιρ, φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο, πλατύγυρο καπέλο 
του με το λευκό φτερό, πλησίασε τις σκηνές έξω από τα βόρεια τείχη 
της Νουάλβορ. 
  «Ε, φίλε, να κάνω μια ερώτηση;» είπε σ’έναν στρατιώτη που στεκό-
ταν σκοπιά, φέροντας δόρυ κι ασπίδα. 
  «Τι είναι;» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Ψάχνω για έναν τύπο, και θέλω να μάθω αν ήρθε εδώ, να κατατα-
γεί στο στρατό. Τον λένε Φένταρ. Τον έχεις δει ή ακούσει;» 
  «Όχι,» είπε ο στρατιώτης. 
  «Πού θα μπορούσα να μάθω αν έχει καταταγεί;» 
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  «Εκεί.» Ο πολεμιστής έδειξε μια σκηνή, που από τη μια μεριά ήταν 
ανοιχτή και ένας άντρας και δυο γυναίκες κάθονταν στο εσωτερικό, 
σε έναν ξύλινο πάγκο, μπροστά από αρκετούς σωρούς χαρτιών και 
κάμποσα μελανοδοχεία. Οι μισθοφόροι που ήθελαν να συμμετά-
σχουν στην εκστρατεία πήγαιναν εκεί και δήλωναν τα ονόματά τους. 
  «Φχαριστώ,» είπε ο Ράνιρ, και βάδισε προς τη σκηνή. «Με υπο-
χρέωσες…» μουρμούρισε κάτω απ’την ανάσα του· και: «Να δούμε 
πού θα τον πετύχουμε, στο τέλος, τον κερατά… Πού πήγε και χώθη-
κε πάλι;» 
  Μπροστά από τον πάγκο ήταν συγκεντρωμένοι καμια τριανταριά 
μισθοφόροι: Πάρα πολλοί, για να περιμένει στην ουρά κάποιος που 
ήθελε απλά να κάνει μια ερώτηση και δεν είχε χρόνο. Ο Ράνιρ πλη-
σίασε τη μία γυναίκα, από τη βόρεια μεριά της σκηνής. 
  «Με συγχωρείς, κοπελιά–» 
  «Πίσω!» τον διέκοψε εκείνη. «Πίσω από τους υπόλοιπους. Όταν 
έρθει η σειρά σου–» 
  «Μια στιγμή, ρε κοπελιά,» είπε ο Ράνιρ, και της πέταξε ένα χάλκινο 
νόμισμα. «Δε θέλω να καταταγώ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω: Έχε-
τε στα χαρτιά σας κάποιον Φένταρ;» 
  «Σκέτο Φένταρ; Δεν έχει επώνυμο;» 
  «Γιατί, ρε κοπελιά, όλοι οι υπόλοιποι μισθοφόροι εδώ πέρα 
σού’χουνε δώσει κι επώνυμα;» μούγκρισε ο Ράνιρ. «Τέλος πάντων, 
αυτός ο τύπος, άμα έδωσε επώνυμο, θα έδωσε ‘ο Ξεχασμένος’.» 
  «Κάτσε να δω…» Η γυναίκα έψαξε μέσα σε μια στοίβα χαρτιών 
και, τελικά, είπε: «Όχι, δεν υπάρχει κανένας Φένταρ ο Ξεχασμέ-
νος.» 
  «Υπάρχει άλλος Φένταρ;» 
  «Υπάρχουν άλλοι δέκα.» 
  «Τι επώνυμα έχουν δώσει;» 
  «Δες.» Η γυναίκα τού έδωσε το χαρτί. 
  Ο Ράνιρ κοίταξε και διαπίστωσε πως κανένας από αυτούς δεν πρέ-
πει να ήταν ο άνθρωπός του. Εκτός κι αν ήταν κάποιος από εκείνους 
που δεν είχαν δώσει επώνυμο, οι οποίοι ήταν τέσσερις. 
  Άφησε το χαρτί επάνω στον πάγκο κι απομακρύνθηκε. Προτού, 
όμως, πάει μακριά, αισθάνθηκε ένα χέρι στον ώμο του. Στράφηκε 
και είδε μια γυναίκα να τον κοιτάζει, η οποία ήταν ντυμένη σαν ξε-
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πεσμένος μισθοφόρος, με θώρακα βρασμένου δέρματος και περι-
κάρπια ανόμοια με τις περικνημίδες της. Στο κεφάλι φορούσε ένα 
κράνος με σπασμένη προσωπίδα, ενώ στους ώμους της έπεφτε μια 
πράσινη κάπα με σκισίματα και μερικές μικρές τρύπες. Στη μέση της 
ήταν περασμένο ένα κοντόσπαθο. 
  «Τι είναι;» τη ρώτησε ο Ράνιρ. 
  «Ψάχνεις τον Φένταρ τον Ξεχασμένο;» 
  «Τον έχεις δει;» 
  «Ναι,» είπε η μισθοφόρος. «Ήτανε χτες βράδυ στο Ψαροπούλι –
ξέρεις πού είν’ το Ψαροπούλι;» 
  «Ξέρω.» 
  «Ωραία, εκεί ήταν, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα. Έμπλεξε σ’έναν 
καυγά, ο οποίος σύντομα απλώθηκε σ’όλη την τραπεζαρία. Μετά, 
τον έχασα απ’τα μάτια μου.» Το ένα της μάτι ήταν μαυρισμένο. 
  «Λογικό φαίνεται,» είπε ο Ράνιρ. «Σ’ευχαριστώ.» Ανασήκωσε την 
άκρη του καπέλου του, σε χαιρετισμό, και έφυγε. 
  Μπήκε στην πόλη και πορεύτηκε προς το Ψαροπούλι, ένα από τα 
πιο κακόφημα πανδοχεία της Νουάλβορ, αλλά, δίχως αμφιβολία, το 
καλύτερο της Δυτικής Περιφέρειας μετά από τον ποταμό. Ο Ράνιρ 
πέρασε από την άκρη της Αγοράς και έφτασε στην Πάνω Γέφυρα, 
που ήταν καμωμένη από πέτρα, στα πλάγια, κι από ξύλο, στο δάπεδο 
–ένα ξύλο που ήταν μονίμως βρεγμένο και γλιστερό. Το καλό, βέ-
βαια, ήταν πως ακόμα και να γλιστρούσες, δε θα έπεφτες στον πο-
ταμό, γιατί τα πλευρικά λίθινα τοιχώματα θα σε σταματούσαν. Ω-
στόσο, τίποτα δε μπορούσε να σε σταματήσει απ’το να σπάσεις τα 
πόδια σου, πράγμα που είχε συμβεί σ’αρκετούς που βιάζονταν να 
διασχίσουν την Πάνω Γέφυρα. Έτσι, ο Ράνιρ τη διέσχισε σχεδόν α-
νέμελα, ατενίζοντας ένα εμπορικό ποταμόπλοιο που έπλεε από κάτω 
του, και σφυρίζοντας μια εύθυμη μελωδία. 
  Περνώντας δίπλα από έναν ζητιάνο, που ζητιάνευε καθισμένος 
στην αντίπερα άκρη της γέφυρας, ο Ράνιρ μπήκε στην αποκαλούμε-
νη Δυτική Περιφέρεια της Νουάλβορ, την οποία πολλοί –«μη-
ευπρεπείς» άνθρωποι– ονόμαζαν και Μεριά της Βρόμας. Κανείς δεν 
ήθελε να είναι επόπτης εδώ· όμως πάντα έπρεπε κάποιος να είναι. 
Για την ακρίβεια, υπήρχε ανάγκη για έναν σκληρό επόπτη. 
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  Ο Ράνιρ κλότσησε έναν κλέφτη που πήγε να του ψαχουλέψει τα 
πλευρά και βάδισε προς το Ψαροπούλι, το οποίο δε δυσκολεύτηκε 
καθόλου να βρει, αφού κι ο ίδιος σύχναζε παλιότερα σ’αυτό. Κλό-
τσησε την πολυκλοτσημένη εξώπορτα του πανδοχείου και μπήκε 
στην τραπεζαρία, χαιρετώντας, με το ύψωμα του δεξιού χεριού, τον 
άντρα που στεκόταν πίσω απ’το ξύλινο μπαρ. 
  «Ράνιρ!» αναφώνησε εκείνος, σκάζοντας ένα μεγάλο χαμόγελο 
απ’το οποίο έλειπαν τρία δόντια. «Πώς απο δώ, ρε μπαγάσα;» 
  «Γεια χαρά, Όντεν. Τον Φένταρ ψάχνω. Άκουσα ότι ήτανε δω χτες 
βράδυ κι έγινε ένας καυγάς.» 
  «Α, ναι.» Ο Όντεν γέλασε δυνατά. 
  «Τι ’ναι, ρε;» 
  «Ξέρεις γιατί έγινε ο καυγάς;» 
  «Δεν έχω ιδέα. Βάλε μια μπίρα, ρε σφιχτοχέρη.» 
  «Αααα, πάντα με τον κάλο το λόγο στο στόμα!» είπε ο Όντεν, και 
του γέμισε μια ξύλινη κούπα από το βαρέλι πίσω του. 
  Ο Ράνιρ την έπιασε από το χέρι, αλλά δεν ήπιε. «Δεν πιστεύω νάχες 
φτύσει για να την καθαρίσεις…» 
  «Ρ’άμε στου Σάλ’γκρεμ’ρωθ το σπίτι!» 
  Ο Ράνιρ αποφάσισε να μην το ρισκάρει. Άφησε την κούπα στον πά-
γκο και είπε: «Για λέγε για τον καυγά, ομορφόπαιδό μου.» 
  «Ο δικός σου σούφρωσε, και ξέρεις τι σούφρωσε; Ένα περιδέραιο 
από τις κορασίδες του Βάκναν. Μ’ένα ρουμπίνι να, έτσι;» Έδειξε, με 
τα δάχτυλα των χεριών του, το μέγεθος του λίθου. «Και θα μου πεις, 
τώρα, βλακεία που το φορούσανε έτσι απάνω τους, βολτάροντας σε 
τούτες τις κακοτοπιές, μα το πράγμα δεν αλλάζει· το φορούσανε, κι 
ο Φένταρ τόκλεψε, ο μπαγασάκος. Πάντα τόλεγα ότι τόχε μέσα του, 
αυτό το παιδί· χε-χε-χε… Ήταν θέμα να του δοθεί η ευκαιρία.» 
  «Και τι έγινε με τον καυγά; Του το πήραν; Πού είναι τώρα;» 
  «’Σφαλώς και του το πήρανε. Όχι που θα του τ’άφηναν! Έπεσε, φί-
λε, το ξύλο της αρκούδας του Δρακοδάσους.» Ο Όντεν γέλασε. «Πο-
λύ το φχαριστήθηκα, παρότι το μέρος έγινε γυαλιά-καρφιά.» Ήπιε 
μια γουλιά από τη μπίρα του Ράνιρ, αφού δεν την έπινε εκείνος. 
«Μετά, τα πούλησα όλα τα σπασίδια στους ξυλέμπορους και μου 
δώσανε χρήμα καλούτσικο. Τέσ’πα’!» Ήπιε άλλη μια γουλιά απ’τη 
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μπίρα. «Τον δικό σου τον τσακώσανε οι μάγκες του Βάκναν και τον 
πήραν απ’το μαγαζί μου.» 
  «Πού τον πήγαν;» 
  «Στο κλασσικό σημείο.» 
  «Στο Πνιχτήριο;» 
  «Ναι. Υποθέτω…» 
  Ο Ράνιρ έφυγε από το Ψαροπούλι σα σίφουνας, αναποδογυρίζο-
ντας δύο σκαμνιά και μια καρέκλα στο πέρασμά του, ενώ κρατούσε 
το καπέλο στο κεφάλι του, για να μην του φύγει. Έτρεξε μέσα στους 
δρόμους της Δυτικής Περιφέρειας, κατευθυνόμενος στο Πνιχτήριο, 
το οποίο δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια τρύπα δίπλα στον πο-
ταμό. Στη μια μεριά αυτής της τρύπας υπήρχε ένας κεραμικός σωλή-
νας και μια βαλβίδα στο τέλος του. Όταν ο Βάκναν –γνωστός λα-
θρέμπορας και μαυραγορίτης της Νουάλβορ– ήθελε να ξεφορτωθεί 
κάποιον με βασανιστικό τρόπο (προς παραδειγματισμό των υπολοί-
πων), τον έδενε χειροπόδαρα, του βούλωνε το στόμα, και τον έριχνε 
μέσα στο Πνιχτήριο, ανοίγοντας τη βαλβίδα του κεραμικού σωλήνα 
στο ελάχιστο, ώστε να μπαίνει, σιγά-σιγά, νερό και να τον πνίξει. 
Φυσικά, το πάνω σημείο της τρύπας ήταν κλεισμένο με σιδερένια 
σχάρα, μη μοιάζοντας με τίποτα παραπάνω από βόθρο. Έτσι, ακόμα 
κι αν περνούσες από δίπλα, μπορεί να μην καταλάβαινες ποτέ ότι 
κάποιος πνιγόταν από κάτω σου, δεμένος χειροπόδαρα και φιμωμέ-
νος. 
  Όταν ο Ράνιρ έφτασε στο Πνιχτήριο, είδε δύο χέρια νάναι γαντζω-
μένα επάνω στη σχάρα και να προσπαθούν να τη σπρώξουν –
πράγμα καθόλου εύκολο, καθότι λουκετωμένη. Γονάτισε δίπλα από 
το άνοιγμα, στο ένα γόνατο. Μέσα, αντίκρισε το πρόσωπο του Φέ-
νταρ, τα μάτια του οποίου γούρλωσαν μόλις συνάντησαν την όψη 
του Ράνιρ. 
  «Μμμμμ!» έκανε ο τυχοδιώκτης, γιατί το στόμα του ήταν φιμωμέ-
νο. Το νερό του ποταμού τού έφτανε ως το στήθος. 
  «Γιατί δεν ξεφιμώνεσαι, βρε βλάκα, να φωνάξεις να σε βγάλουν;» 
του γρύλισε ο Ράνιρ. 
  Ο Φένταρ τράβηξε το φίμωτρο από το στόμα του. «Γιατί, ρε ηλίθιε, 
μόλις τώρα κατάφερα να λύσω τα χέρια μου, και, νάσου, πετάγεσαι 
συ! Τόχες κανονίσει;» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

159 

  «Να λες ευτυχώς που ήρθα. Πώς σκοπεύεις ν’ανοίξεις το λουκέτο 
της σχάρας;» 
  «Μην ανησυχείς!» είπε ο Φένταρ. «Κάτι έχω στο περικάρπιό μου.» 
Και τράβηξε από το δεξί, δερμάτινό του περικάρπιο ένα μεταλλικό 
τσιμπίδι. «Ξέρεις ν’ανοίγεις κλειδωνιές;» 
  «Ναι.» 
  «Πάρτο, τότε, κι άνοιξέ την, γιατί εγώ είμαι σε μειονεκτική θέση, 
όπως βλέπεις. Άντε γρήγορα! Το νερό δε σε περιμένει!» 
  Ο Ράνιρ πήρε το εργαλείο και το έχωσε στην κλειδαριά του λουκέ-
του. 
  «Κάποιος είναι πίσω σου!» του φώναξε ο Φένταρ. 
  Ο Ράνιρ στράφηκε, για να δει έναν άντρα να έρχεται, τρέχοντας και 
βαστώντας ρόπαλο, το οποίο κατέβασε καταπάνω του, καθώς εκεί-
νος ήταν σκυμμένος. Ο πανδοχέας του Χαριτωμένου Χορευτή απέ-
φυγε το χτύπημα, που είχε στόχο το κεφάλι του, άρπαξε τον αντίπα-
λο από τη μποτοφορεμένη του φτέρνα, και τον σώριασε στο πλακό-
στρωτο. 
  «Φρουροί!» φώναξε, παρότι γνώριζε πως τούτο το σημείο ήταν 
σχετικά απομονωμένο και δεν πολυσύχναζαν οι φύλακες της πόλης 
–γιαυτό κιόλας το είχε επιλέξει ο Βάκναν για τις βρομοδουλειές του. 
  Ο νταής σηκώθηκε όρθιος, υψώνοντας το ρόπαλό του. «Φωνάζεις 
τους φρουρούς, μωρή αδελφή;» γρύλισε. 
  Ο Ράνιρ βρισκόταν, επίσης, στα πόδια του. «Για κόπιασε, ομορφό-
παιδο,» είπε ήρεμα στον αντίπαλό του. 
  Εκείνος –που σίγουρα ήταν άνθρωπος του Βάκναν, αφημένος πίσω 
για να φυλά τον Φένταρ, μήπως και δραπετεύσει– χίμησε καταπάνω 
του, διαγράφοντας μια ελλειπτική τροχιά με το ρόπαλό του. Ο Ράνιρ 
απέφυγε πάλι το χτύπημα –με σχετική ευκολία, μάλιστα– και κοπά-
νησε τον άντρα στο κεφάλι με τη γροθιά του. Ο νταής ζαλίστηκε και 
παραπάτησε. Ο πανδοχέας του Χαριτωμένου Χορευτή τον κλότσησε 
στα πλευρά, κάνοντάς τον να διπλωθεί. Τον κλότσησε κατάμουτρα 
και τον αναισθητοποίησε, με αίματα στο πρόσωπό του. 
  Άκουσε έναν θόρυβο πίσω του. 
  Στράφηκε, και είδε τη σχάρα ν’ανοίγει. Έδωσε ένα χέρι στον Φέ-
νταρ, για να βγει από το Πνιχτήριο. 
  «Τα κατάφερες και μόνος σου, μια χαρά,» του είπε. 
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  «Άμα δεν ήσουν εσύ, αυτός ο τύπος θα μούχε σπάσει τα δάχτυλα.» 
  «Σωστό,» παραδέχτηκε ο Ράνιρ, βάζοντάς τον να καθίσει στο ραγι-
σμένο λιθόστρωτο, γιατί τα πόδια του ήταν ακόμα δεμένα. Τράβηξε 
ένα μαχαίρι απ’τη ζώνη του και του έκοψε τα δεσμά. 
  Ο Φένταρ σηκώθηκε. «Έχασα το ρουμπίνι, να πάρει και να σηκώ-
σει!» είπε. «Και τώρα, χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα μπάνιο. Κι άλλα 
έξοδα!…» 
  «Ευτυχώς που δε θάχεις έξοδα και για την κηδεία σου,» είπε ο Ρά-
νιρ, σταυρώνοντας τα χέρια μπροστά του. 
  «Πώς και με βρήκες, αλήθεια;» 
  «Σ’έψαχνα, φυσικά.» 
  «Τόξερα ότι κατά βάθος είσ’ ερωτευμένος μαζί μου!» 
  «Κατ’απύθμενο βάθος, όμως,» αντιγύρισε ο Ράνιρ. «Σε θέλει ένας 
άρχοντας,» τον πληροφόρησε. 
  «Άρχοντας; Ποιος; Και για ποιο λόγο;» 
  «Τα λεφτά είναι πολλά, απ’ό,τι κατάλαβα.» 
  Τα μαύρα μάτια του Φένταρ στένεψαν. «Πόσο πολλά, δηλαδή;» 
  «Νομίζω αρκετά για να βάλεις ένα στρατό να ψάχνει δέκα χρόνια 
για τον αδελφό σου σ’όλο το Νόρβηλ.» 
  «Τόσο καλά, ε;» Υπήρχε αμφιβολία στη χροιά της φωνής του, σα να 
πίστευε ότι ο Ράνιρ τού έλεγε ψέματα. «Αν είναι έτσι, θα εξυπηρε-
τήσω τον άρχοντά σου, φίλε μου.» 
  «Μη βιάζεσαι να μιλήσεις, ομορφόπαιδο. Η αποστολή είναι… μυ-
στήρια, απ’ό,τι κατάλαβα. Θα πρέπει να φύγεις από το Νόρβηλ, και 
να σώσεις έναν αιχμάλωτο.» 
  Ο Φένταρ φάνηκε σκεπτικός. «Θέλω ν’ακούσω περισσότερα.» 
  «Ωραία,» είπε ο Ράνιρ. «Έχω κανονίσει συνάντηση με τον άρχο-
ντα, για σήμερα το βράδυ.» 
  «Το κανόνισες ήδη; Πώς το ήξερες ότι θα μ’έβρισκες;» 
  «Είχα ένα ξύσιμο στο δεξί αφτί, καθώς ξυπνούσα.» 
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Κεφάλαιο 10 

Αμφιβολίες 
 
 

ο μεσημέρι, ο Βασιληάς Άργκελ κάλεσε τον Ρόλμαρ να γευμα-
τίσει μαζί με εκείνον και την οικογένειά του· και ο Άρχοντας 
από το Ράλτον, φυσικά, δεν μπορούσε να αρνηθεί αυτή την 
πρόσκληση, ούτε και επιθυμούσε. Για την ακρίβεια, ήθελε να 

παρατηρήσει τη σχέση που είχε η Λιόλα με τον πατέρα της: δηλαδή, 
κατά πόσο είχε αντιληφθεί ο Μεγαλειότατος ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά με την κόρη του. 
  Το μεσημεριανό δεν αποδείχτηκε, τελικά, και πολύ διαφωτιστικό 
για τον Ρόλμαρ, καθότι δεν πρόσεξε τίποτα το ασυνήθιστο ανάμεσα 
στην Πριγκίπισσα-Διάδοχο και στο Βασιληά. Ο Άργκελ έμοιαζε να 
είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. 
  Εκείνος και όλοι του οι συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί σε μια μεγά-
λη αίθουσα του παλατιού, γύρω από ένα μακρόστενο τραπέζι, στη 
μία κορυφή του οποίου καθόταν ο Μονάρχης του Νόρβηλ και στην 
αντικρινή η αδελφή του, Πριγκίπισσα Έπαρχος Νιρκένα. Η Βασί-
λισσα Ακάρθα βρισκόταν δίπλα στο σύζυγό της· ο Πρίγκιπας Νόρ-
βορ καθόταν στα δεξιά του Ρόλμαρ, ενώ η Λιόλα στ’αριστερά του· ο 
Πρίγκιπας Δάτμιν, που έμοιαζε αφηρημένος καθώς έτρωγε τη σούπα 
του, ήταν καθισμένος στ’αριστερά της Λιόλα· και η Μιάνη, η κόρη 
της Νιρκένα, είχε πάρει θέση δεξιά του Νόρβορ. 
  Το γεύμα ήταν μάλλον βαρετό, χωρίς τίποτα σημαντικό να λέγεται, 
πέρα από μερικές τυπικές ευγενικές κουβέντες. Προφανώς, ο Βασι-
ληάς Άργκελ προτιμούσε να κρατά τα σημαντικά θέματα για την Αί-
θουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου. 
  Όταν τελείωσαν το φαγητό, άρχισαν ένας-ένας να φεύγουν από το 
δωμάτιο, χαιρετώντας τους άλλους και ευχόμενοι καλή ανάπαυση 
σ’αυτούς. Ο Ρόλμαρ, ασφαλώς, είπε τα ίδια, όπως κι οι υπόλοιποι, 
προσθέτοντας: «Το γεύμα ήταν θεσπέσιο, Μεγαλειότατε.» 
  Ο Βασιληάς Άργκελ χαμογέλασε προς το μέρος του και ύψωσε το 
κρασοπότηρό του σε χαιρετισμό. «Καλή ανάπαυση, Άρχοντά μου 
του Ράλτον.» 

Τ
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  Ο Ρόλμαρ βγήκε από την τραπεζαρία και συνάντησε τη Σαντάνρα, 
η οποία έκανε μια μικρή υπόκλιση και είπε: «Άρχοντά μου, θα επι-
θυμούσατε κάτι από εμένα;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος: «να με οδηγήσεις στο δωμάτιό μου, 
γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα χαθώ.» 
  Η Σαντάνρα μειδίασε ευγενικά. «Ακολουθήστε με, παρακαλώ,» τον 
προέτρεψε, και ξεκίνησε να βαδίζει, με χάρη. 
  Ο Ρόλμαρ την πήρε στο κατόπι, παρατηρώντας πως απ’όπου περ-
νούσε οι διάδρομοι του παλατιού ήταν ήσυχοι. Οι περισσότεροι έ-
νοικοι, είτε ήταν άρχοντες είτε υπηρέτες είτε φρουροί, φαίνεται ότι 
είχαν αποσυρθεί, για να ξεκουραστούν. Επομένως, ήταν ίσως η κα-
λύτερη ευκαιρία για εκείνον να πάει στην πόλη, έχοντας λιγότερες 
πιθανότητες να τον προσέξουν. Η Λιόλα είχε φύγει από την τραπε-
ζαρία πριν από αυτόν· άρα τώρα θα βρισκόταν στο δωμάτιό της, και 
άρα δε σκόπευε να έρθει στο δικό του, για να τον επισκεφτεί: αλ-
λιώς, μάλλον, θα τον περίμενε να βγει από την τραπεζαρία προτού 
βγει κι εκείνη. Ο Νόρβορ είχε, επίσης, αναχωρήσει πριν από τον 
Ρόλμαρ. Μονάχα η Μιάνη είχε μείνει πίσω, μα ο Άρχοντας του Ράλ-
τον δεν πίστευε η κόρη της Νιρκένα να ερχόταν στο δωμάτιό του· 
άλλωστε, δεν είχε τόσο μεγάλη οικειότητα μαζί του. 
  Οπότε, τώρα είναι όντως η καταλληλότερη στιγμή, για να πάω στον 
Καθεδρικό Ναό του Βάνραλ, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, καθώς έφτανε στο 
δωμάτιό του, ακολουθώντας τη Σαντάνρα, η οποία του άνοιξε την 
πόρτα. 
  «Θα επιθυμούσατε κάτι άλλο, Άρχοντά μου;» 
  «Όχι. Όλα είναι εντάξει. Καλό μεσημέρι, Σαντάνρα.» 
  Ο Ρόλμαρ μπήκε στο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα. Κόλλησε το 
αφτί του επάνω της και άκουσε τα βήματα της υπηρέτριας να απο-
μακρύνονται, μέσα στο διάδρομο. 
  Ας μην καθυστερώ. Άρχισε να βγάζει τα καλά του ρούχα και να 
ντύνεται με ρούχα απλά, ταξιδιωτικά. 

 

  Η Λιόλα μπήκε στα διαμερίσματά της. Σφάλισε την πόρτα πίσω της 
κι ακούμπησε την πλάτη επάνω στη λεία, ξύλινη επιφάνειά της. Για 
μερικές στιγμές, έκλεισε τα βλέφαρα και πήρε οκτώ μετρημένες βα-
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θιές ανάσες, προσπαθώντας να συνέλθει. Μια ξαφνική ζάλη την είχε 
καταλάβει, καθώς ερχόταν. 
  Ή, μάλλον, όχι και τόσο ξαφνική. Η «ζάλη» είχε ξεκινήσει από την 
τραπεζαρία, ως μια απλή ενόχληση στο πίσω μέρος του κεφαλιού 
της, ένα μικρό αλλά έντονο τριβέλισμα, το οποίο δυνάμωσε όταν η 
Λιόλα σηκώθηκε απ’τη θέση της, χαιρέτησε τον πατέρα της και τους 
υπόλοιπους, και κατευθύνθηκε προς το δωμάτιό της. 
  Ήξερε ότι τούτο το συναίσθημα δεν ήταν τυχαίο, ούτε φυσιολογικό. 
Αλλά ποτέ δεν είχε νιώσει κάτι παρόμοιο, από τότε που γνώρισε τη 
Θέα Λιάμνερ Κρωθ. 
  Πρέπει να είναι δυσαρεστημένη μαζί μου… 
  Η Πριγκίπισσα έβγαλε τα παπούτσια της και βάδισε προς το υπνο-
δωμάτιο των διαμερισμάτων της, παραμερίζοντας μια μεγάλη κουρ-
τίνα. Έπεσε στα γόνατα και έμπλεξε τα χέρια της εμπρός της. Η ζά-
λη δεν είχε σταματήσει. Η Λιόλα αισθανόταν τώρα τον κόσμο να πε-
ριστρέφεται. 
  —Μεγάλη Θεά! Τι συμβαίνει;— 
  —Κόρη μου—ήρθε η απάντηση· μια γυναικεία φωνή μέσα στο νου 
της—Χρησιμοποιείς τα δώρα μου τόσο άσκοπα, κάποιες φορές. Και 
τ’αποτελέσματα είναι… άσχημα— 
  —Μεγάλη Θεά, τι έκανα για να σας δυσαρεστήσω;— 
  —Ξέρεις. Το ξέρω ότι ξέρεις, κόρη μου…— 
  —Δεν καταλαβαίνω… Τον Ρόλμαρ… αναφέρεστε στον Ρόλμαρ, Με-
γάλη Θεά; Ήταν χτυπημένος κι αισθάνθηκα την ανάγκη να τον θε-
ραπεύσω. Επιπλέον, είχε αρχίσει να υποπτεύεται, κι αποφάσισα να… 
να διώξω όλες τις αμφιβολίες από το νου του, δείχνοντάς του τη δύ-
ναμή σας!…— 
  —Έχω την εντύπωση, κόρη μου, ότι χρησιμοποιείς για τη δική σου, 
προσωπική τέρψη τα δώρα που σου έχω απλόχερα προσφέρει…— 
  —Αυτό δεν είναι αλήθεια, Μεγ— 
  Δυνατός θυμός ήρθε από γύρω της, σαν καυτά κύματα—Αποκαλείς 
εμένα, τη Λιάμνερ Κρωθ, ψεύτρα; Ή, μήπως, πιστεύεις ότι δεν αντι-
λαμβάνομαι τα γενόμενα;— 
  Η Λιόλα αισθάνθηκε το σώμα και την ψυχή της να τρέμουν, λες και 
ξαφνικά παγεροί αγέρηδες να την είχαν λούσει, ύστερα από τα καυ-
τά ενεργειακά κύματα. 
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  —Μεγάλη Θεά, ήθελα μονάχα να σας εξηγήσω— 
  —Να μου εξηγήσεις, κόρη μου; Θεωρείς πως δεν γνωρίζω τα πά-
ντα;— 
  —Φυσικά και όχι… Θέλω να πω ότι δε χρειάζονται εξηγήσεις— 
  —Μ’έχεις απογοητεύσει πολύ. Αρχίζω να αναρωτιέμαι για την επι-
λογή μου…— 
  —Έχετε επιλέξει ορθά, Μεγάλη Μητέρα. Δε θα σας απογοητεύσω 
ξανά. Κι επιπλέον, κανένα κακό δε συνέβη, ουσιαστικά. Ο Ρόλμαρ δε 
θα αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν. Μέχρι, βέβαια, να έρθει η ώρα 
για ν’αποκαλύψετε η ίδια την παρουσία σας στη Βάλγκριθμωρ— 
  —Αμφιβάλλει, όμως. Προφανώς, η επίδειξη δύναμης που του έκα-
νες δεν τον έπεισε για μένα, κόρη μου. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, 
αμφιβάλλει. Το γνωρίζω, γιατί βρίσκομαι σε επαφή μαζί του— 
  —Σε επαφή;…— 
  —Είμαι μέσα του, κόρη μου. Όταν τον θεράπευσες, ήταν η δική μου 
δύναμη που χρησιμοποίησες, ή μήπως το ξεχνάς αυτό και νομίζεις 
πως ήταν δική σου;— 
  —Ποτέ, Μεγάλη Μητέρα· ποτέ δεν το ξεχνάω αυτό— 
  —Ωραία… Θυμάσαι τι σε δίδαξα, κόρη μου; «Μέσα από την επαφή, 
περνάει η ενέργεια –η οποιαδήποτε ενέργεια. Όσο εντονότερη είναι 
η επαφή, τόσο περισσότερη ενέργεια περνάει, και τόσο διαρκέστερα 
είναι τα αποτελέσματά της.» Θυμάσαι;— 
  —Θυμάμαι, Μεγάλη Θεά— 
  —Νομίζω, λοιπόν, πως θα βρίσκομαι για πολύ καιρό μέσα στον βό-
ρειο φίλο σου, κόρη μου. Και θα το αντιλαμβάνομαι κάθε στιγμή που 
αμφιβάλλει για μένα…— 
  —Δε θα αμφιβάλλει για πάντα, Μεγάλη Μητέρα. Σας το υπόσχο-
μαι— 
  —Κόρη μου. Σ’αγαπώ τόσο πολύ…— 
  Η Λιόλα αισθάνθηκε το χάδι της Λιάμνερ Κρωθ να παίρνει κάθε 
φόβο κι ανησυχία απ’την ψυχή της. 
  —Είσαι η μοναδική μου ιέρεια επάνω στη Βάλγκριθμωρ, κι όλη μου 
η αγάπη πάει σε σένα. Δείξε μου την αφοσίωσή σου, και θα μ’έχεις 
αέναα στο πλευρό σου, κόρη μου— 

 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

165 

  Ο Καθεδρικός Ναός του Βάνραλ είχε ένα διαφορετικό μεγαλείο 
από το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων: Ενώ το παλάτι σού έδινε την 
εντύπωση της απεραντοσύνης μέσω της λαβυρινθώδους πολυπλοκό-
τητας του, ο ναός σού έδινε ακριβώς την ίδια εντύπωση μέσω του 
πελώριού του μεγέθους. Το οικοδόμημα ήταν καμωμένο από λευκό 
μάρμαρο και βρισκόταν στην κορυφή ψηλών, πλατιών, και επίσης 
μαρμάρινων σκαλοπατιών, τα οποία ήταν οκτώ στο σύνολο και στις 
άκριες του καθενός έστεκαν τα αγάλματα δύο εκ των δεκαέξι Αρ-
χαγγέλων του Βάνραλ. Μετά από τα μεγαλοπρεπή σκαλοπάτια, ορ-
θωνόταν η Πύλη του Ουρανού, όπως αποκαλούσαν οι ιερείς του 
Βάνραλ την κεντρική πύλη του Καθεδρικού Ναού τους· κι αυτή η 
πύλη ποτέ δεν έκλεινε: μέρα-νύχτα ήταν ανοιχτή, για τους πιστούς 
που επιθυμούσαν να έρθουν και να προσευχηθούν. 
  Ο Ρόλμαρ ανέβηκε αργά τη μαρμάρινη σκάλα, συνειδητοποιώντας 
πως ήταν ο μόνος που την ανέβαινε ετούτη την ώρα. Μολαταύτα, 
είχε το συναίσθημα ότι κάποιος τον παρακολουθούσε. Σταματώντας 
στο έκτο σκαλοπάτι, ανάμεσα στους Αρχαγγέλους Σιλεράλ ο Βροχο-
ποιός και Μαναμάρ η Καταιγίδα, έστρεψε το βλέμμα του πίσω. Το 
μόνο που είδε ήταν η άδεια πλατεία πριν από τον Καθεδρικό Ναό· 
και, μετά απ’αυτήν, οι δρόμοι της πόλης· και, μετά απ’τους δρόμους, 
το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, που δεν ήταν και πολύ μακριά. 
  Η ιδέα μου είναι, σκέφτηκε, και αισθάνθηκε άσχημα με τον εαυτό 
του, που επισκεπτόταν έτσι κρυφά το Ναό του Βάνραλ. Εξάλλου, δεν 
πήγαινε και σε κανένα καταγώγιο –στο Ναό του Βάνραλ πήγαινε! 
στο Ναό του Επουράνιου Βάνραλ! Μα τους θεούς, γιατί νιώθω τόσο 
ανήσυχος; Γιατί νιώθω σαν κλέφτης; 
  Αγνοώντας το ενοχλητικό συναίσθημα, στράφηκε πάλι προς την 
Πύλη του Ουρανού και συνέχισε ν’ανεβαίνει τα μαρμάρινα σκαλο-
πάτια. Σύντομα, βρισκόταν κάτω από τη μεγάλη αψίδα, κοιτάζοντας 
το εσωτερικό του ναού, το οποίο ήταν κατάφωτο, έχοντας θόλο 
φτιαγμένο από άθραυστο κρύσταλλο που άφηνε το μεσημεριανό 
φως να περνά άπλετο. Ο Ρόλμαρ, υψώνοντας το βλέμμα, μπορούσε 
να δει τον ουρανό μέσα από το κρύσταλλο, και νόμιζε πως ήταν πιο 
μεγαλόπρεπος όταν τον κοιτούσε κανείς από εδώ, παρά από οποιο-
δήποτε άλλο σημείο της πόλης. Αναμφίβολα, επρόκειτο για ψευδαί-
σθηση, προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του, αλλά σίγουρα ήταν μια 
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ψευδαίσθηση που οι ιερείς του Βάνραλ ήξεραν καλά να δημιουρ-
γούν. 
  Ο ναός ήταν φτιαγμένος αμφιθεατρικά, ώστε οι πιστοί να μπορούν 
να κάθονται ολόγυρα και να προσεύχονται, ανενόχλητοι. Υπήρχε 
αρκετός χώρος για έως και πενήντα χιλιάδες ανθρώπους, σύμφωνα 
με ό,τι γνώριζε ο Ρόλμαρ. Στο κατώτερο σημείο του αμφιθέατρου 
βρισκόταν ο βωμός, όπου γίνονταν οι θυσίες, τις ημέρες των εορτών 
του θεού. Τώρα το μέρος ήταν άδειο, εκτός από έναν νεαρό ο οποίος 
άναβε τα κεριά που βρίσκονταν σε ψηλά, αργυρά κηροπήγια. Πρέ-
πει να επρόκειτο για διάκονο. 
  Ο Ρόλμαρ τον πλησίασε, έχοντας προ πολλού φορέσει κουκούλα 
στο κεφάλι του. «Χαίρετε, κύριε,» είπε. «Θα μπορούσα να μιλήσω 
σε έναν ιερέα;» 
  Ο διάκονος τον κοίταξε, για λίγο, με περιέργεια, και κάποιο φόβο 
ίσως. 
  «Ζητώ την καθοδήγησή του,» εξήγησε ο Ρόλμαρ. 
  «Μισό λεπτό, κύριε,» αποκρίθηκε, με ευγενική και σιγανή φωνή, ο 
διάκονος. Κατέβηκε τα σκαλοπάτια του αμφιθέατρου και μπήκε σε 
μια θύρα με κουρτίνα. 
  Ο Ρόλμαρ περίμενε, με τα χέρια σταυρωμένα εμπρός του. Τώρα, το 
συναίσθημα της παρακολούθησης είχε περάσει, σαν ο Βάνραλ να 
τον προστάτευε από τα καταχθόνια μάτια που ήταν πριν από λίγο 
καρφωμένα επάνω του. 
  Η κουρτίνα παραμερίστηκε, και ο Ρόλμαρ είδε έναν άντρα να βγαί-
νει από τη θύρα. Ήταν ντυμένος με λευκό χιτώνα και γαλανό μαν-
δύα· τα μαλλιά του ήταν μαύρα και μακριά, με αρκετές γκρίζες τού-
φες να ξεχωρίζουν ανάμεσα τους. Το πρόσωπό του ήταν ξυρισμένο, 
όπως όλων των ιερέων του Βάνραλ. Ο άντρας ύψωσε το βλέμμα του, 
για να κοιτάξει τον Άρχοντα. Τα μάτια του στένεψαν. 
  «Κύριε,» είπε, και η φωνή του αντήχησε καθαρά μέσα στον άδειο 
ναό, «παρακαλώ, κατεβείτε.» 
  Ο Ρόλμαρ κατέβηκε τα σκαλοπάτια του αμφιθεάτρου και στάθηκε 
μπροστά στον ιερέα. «Σεβασμιότατε,» είπε, «με συγχωρείτε για τού-
τη την εμφάνιση,» –παραμέρισε την κουκούλα– «αλλά έπρεπε να 
έρθω σ’εσάς με όσο το δυνατόν περισσότερη μυστικότητα.» 
  «Ποιος είστε, κύριε;» ρώτησε ο ιερέας. 
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  «Θα σας παρακαλούσα ό,τι πούμε να μείνει μεταξύ μας, Σεβασμιό-
τατε.» 
  Ο ιερέας ένευσε αργά. «Το ορκίζομαι στο όνομα του Επουράνιου 
Βάνραλ. Τώρα, πείτε μου: ποιος είστε και τι είναι εκείνο που σας 
απασχολεί;» 
  «Ονομάζομαι Ρόλμαρ και έρχομαι από το συνοριακό κάστρο Ράλ-
τον· είμαι γιος του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ.» 
  «Βρίσκετε μακριά από τα μέρη σας, Άρχοντά μου…» 
  «Είχα μια επείγουσα δουλειά με το Βασιληά, Σεβασμιότατε. Ωστό-
σο, δεν είναι αυτός ο λόγος που σας επισκέπτομαι. Ο λόγος είναι…» 
Κόμπιασε, αναρωτούμενος πώς θα το έπαιρνε τούτο ένας ιερέας του 
Βάνραλ. «Σεβασμιότατε, γνωρίζω τις αντιλήψεις του κλήρου και της 
θρησκεία σας για τους ακόλουθους της Λιάμνερ Κρωθ· όμως θα ήθε-
λα να σας ρωτήσω το εξής, και να μου απαντήσετε ειλικρινά: Έχει 
ποτέ παλιότερα παρουσιαστεί η θεά Λιάμνερ Κρωθ στα μέρη μας, 
στα μέρη των Ωθράγκος;» 
  «Όχι, απ’όσο γνωρίζω,» αποκρίθηκε ο ιερέας, μοιάζοντας παραξε-
νεμένος. «Και, γενικά, δε νομίζω κάτι τέτοιο να ισχύει. Η Λιάμνερ 
Κρωθ έχει δύναμη μόνο στην ήπειρό της, Άρχοντά μου, η οποία δεν 
ονομάζεται τυχαία Λιάμνερ-Κρωθ. Για τους Ρουζβάνους, η θέα είναι 
η ήπειρος. Γιατί, όμως, σας απασχολεί αυτό το θέμα;» 
  «Δηλαδή, Σεβασμιότατε, δε θα μπορούσε η θεά να εμφανιστεί ε-
δώ;» 
  «Στην Βάλγκριθμωρ;» Ο ιερέας κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, 
δε νομίζω ότι θα ήταν δυνατό.» 
  Παράξενο, πολύ παράξενο… «Με κανέναν τρόπο δε θα μπορούσε 
να… εξαπλώσει, κάπως, την επιρροή της, να μιλήσει σε κάποιον πι-
στό της εδώ;» 
  Ο ιερέας τον κοίταξε με σκληρό βλέμμα. «Δεν υπάρχουν πιστοί της 
Λιάμνερ Κρωθ στο Βασίλειό μας, με την εξαίρεση κάποιων περαστι-
κών Ρουζβάνων, φυσικά. Γιατί οι Ρουζβάνοι που κατοικούν μόνιμα 
στη Βάλγκριθμωρ γνωρίζουν καλά πως η θεά τους δεν έχει δύναμη 
εδώ και, σύντομα, στρέφονται σε κάποιον άλλο, υπαρκτό θεό.» 
  Ακόμα πιο παράξενο. Δεν καταλαβαίνω! Είναι τρελή η Λιόλα; «Σε-
βασμιότατε, πώς να σας το πω αυτό…;» Αναστέναξε. «Νομίζω ότι 
κάνετε λάθος. Ή ίσως και να συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο.» 
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  «Μιλήστε μου καθαρά, Άρχοντά μου,» ζήτησε ο ιερέας, αλλά έ-
μοιαζε στον Ρόλμαρ με προσταγή. 
  Τι αυθάδης που είναι! Επειδή έχει το αξίωμα του ιερέα, αυτό δεν 
του δίνει και το δικαίωμα να διατάζει τους άρχοντες του Βασιλείου! 
Ωστόσο, παραμέρισε για την ώρα το θυμό του –δεν υπήρχε χρόνος 
για τέτοια– και είπε: «Έχω μια γνωστή, Σεβασμιότατε, η οποία υπο-
στηρίζει ότι έρχεται σε επαφή με τη Λιάμνερ Κρωθ.» 
  «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» 
  «Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω το όνομά της, φοβάμαι.» 
  Το βλέμμα του ιερέα σκλήρυνε πάλι, σαν ο Ρόλμαρ να ήταν εχθρός 
του, και εχθρός της θρησκείας του, γενικότερα. «Η φίλη σας, Άρχο-
ντά μου, ακολουθεί δρόμο σφαλερό,» είπε, ψυχρά. «Συμβουλέψτε τη 
να στραφεί αλλού, προτού βλάψει την ψυχή της.» 
  «Το έχω κάνει ήδη,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, νιώθοντας εκνευρισμέ-
νος από τον τρόπο του ιερέα. «Αλλά εκείνη εξακολουθεί να υποστη-
ρίζει πως έρχεται σε επαφή με τη Λιάμνερ Κρωθ. Γνωρίζετε τι συμ-
βαίνει;» 
  «Δεν έχω καμία ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει στην παραστρατημένη 
σας φίλη. Ίσως να κατέχεται από δαιμόνια άγνωστης προελεύσεως,» 
είπε ο ιερέας, κι έκανε να στραφεί, για να βαδίσει προς τη θύρα με 
την κουρτίνα. 
  Ο Ρόλμαρ τον έπιασε απ’το μπράτσο. «Μια στιγμή, Σεβασμιότατε!» 
  Ο ιερέας στράφηκε και τα μάτια του φάνηκαν να πέταξαν φωτιές. 
«Πάρτε τα χέρια σας από πάνω μου, Άρχοντά μου!» πρόσταξε, με 
απειλητικά σιγανή φωνή. 
  Ο Ρόλμαρ δεν ήθελε να φανεί αγενής, κι επιπλέον, αυτή τη στιγμή, 
χρειαζόταν τον ιερωμένο, έτσι τον άφησε. Είπε: «Με συγχωρείτε, 
Σεβασμιότατε, αλλά το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ανη-
συχώ ιδιαίτερα για τη φίλη μου, και πιστεύω πως κάτι κακό μπορεί 
να της συμβαίνει.» 
  «Αναμφίβολα κάτι κακό τής συμβαίνει,» τον διαβεβαίωσε ο ιερέας. 
«Η δύναμη της Λιάμνερ Κρωθ δεν απλώνεται ως την ήπειρο Βάλ-
γκριθμωρ· ποτέ δεν απλωνόταν!» 
  «Τότε, τι θα μου προτείνατε να κάνω;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
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  Ο ιερέας αναστέναξε. «Θα σας πρότεινα να φέρνατε τη φίλη σας 
στο ναό, Άρχοντά μου. Αλήθεια, έχει έρθει ποτέ στο Ναό του Επου-
ράνιου Κυρίου μας;» 
  «Πολλές φορές, Σεβασμιότατε.» 
  «Επομένως, δε θα είναι δύσκολο να έρθει μία ακόμα… και να μας 
μιλήσει για το πρόβλημά της.» 
  «Δε νομίζω ότι θα το κάνει αυτό,» είπε ο Ρόλμαρ. Αποκλείεται να 
το κάνει. Αν της το προτείνω, το πιθανότερο είναι να εξοργιστεί –το 
βέβαιο, μάλλον. 
  «Γιατί;» Υπήρχε ξανά πάγος στη φωνή του ιερέα. 
  «Επειδή πιστεύει πως της μιλάει η Λιάμνερ Κρωθ, Σεβασμιότατε. 
Σας το εξήγησα από την αρχή. Δεν θεωρεί τον εαυτό της ‘κατεχόμε-
νο από δαιμόνια άγνωστης προελεύσεως’!» Πόσο ηλίθιος μπορεί να 
ήταν αυτός ο ιερωμένος; Θα νόμιζε κανείς πως ο Ρόλμαρ ούτε που 
του είχε πει κουβέντα για το όλο θέμα! 
  «Τότε,» αντιγύρισε ο ιερέας του Βάνραλ, «θα είχα να προτείνω κά-
τι άλλο: Να πλεύσει προς τη Λιάμνερ-Κρωθ και να ζητήσει συμβου-
λές από εκεί. Καλή σας ημέρα, Άρχοντά μου.» Και, στρέφοντας την 
πλάτη του στον Ρόλμαρ, διέσχισε το αμφιθέατρο, παραμέρισε την 
κουρτίνα της θύρας από την οποία είχε έρθει, και εξαφανίστηκε. 

 

  Η Λιόλα στεκόταν μπροστά στο παράθυρο του υπνοδωματίου της, 
όπως της είχε ζητήσει η Θεά. Από κάτω, ατένιζε την πρωτεύουσα του 
Νόρβηλ και τον Καθεδρικό Ναό του Βάνραλ, από την πύλη του ο-
ποίου τώρα έβγαινε μια κουκουλοφόρος φιγούρα, τυλιγμένη σε κά-
πα, και άρχιζε να κατεβαίνει τα μαρμάρινα σκαλοπάτια με τους Αρ-
χαγγέλους, για να διασχίσει την πλατεία, με γρήγορα βήματα. 
  Ο Ρόλμαρ είχε πάει να μιλήσει στους ιερείς του Βάνραλ. Είχε πάει 
να τους μιλήσει για μένα! Η Λιόλα αισθάνθηκε έναν καυτό θυμό να 
τη διαπερνά από το κεφάλι ως τα πόδια. Τα νύχια των χεριών της 
γρατσούνισαν το πέτρινο περβάζι, απειλώντας να το τρυπήσουν. 
Ήθελε να κατεβεί εκεί κάτω και να τον πνίξει, να τον σκοτώσει!  
  Πώς τόλμησε να μιλήσει για μένα; Του είχα ζητήσει να μην πει τί-
ποτα! Η Πριγκίπισσα κοπάνησε το ανοιγμένο παραθυρόφυλλο, με 
τη γροθιά της, σφίγγοντας τα δόντια. 
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  —Δε μίλησε για σένα, κόρη μου. Δεν είπε το όνομά σου— 
  Τα λόγια της Λιάμνερ Κρωθ την καθησύχασαν. Γιατί, αλλιώς, αν ο 
Ρόλμαρ είχε πει τ’όνομά της, οι ιερείς του Βάνραλ θα βρίσκονταν στο 
παλάτι προτού πέσει η νύχτα, και θα προκαλούσαν προβλήματα.  
  Αλλά, αν δεν είχε μιλήσει γι’αυτήν, τότε τι είχε πάει να κάνει στο 
ναό; 
  —Για σένα μίλησε—τη διαβεβαίωσε η Θεά—απλά δεν ανέφερε το 
όνομά σου— 
  Ο θυμός φούντωσε ξανά μέσα στη Λιόλα. 
  —Αμφιβάλλει, κόρη μου, αμφιβάλλει πολύ. Δεν πιστεύει σε μένα 
και ψάχνει για εξηγήσεις— 
  Ο ανόητος! σκέφτηκε η Πριγκίπισσα. Τι άλλο χρειάζεται να δει; Τι 
άλλο χρειάζεται να δει, για να πειστεί; Πόσο αχάριστος μπορεί να 
είναι; 
  Σταύρωσε τα χέρια μπροστά της και βάδισε μέσα στο υπνοδωμάτι-
ο, αναλογιζόμενη τι να κάνει μαζί του. Ίσως να ήταν καλύτερα αν ο 
Ρόλμαρ επέστρεφε στο Βορρά, το συντομότερο δυνατό. Άλλωστε, η 
δουλειά του εδώ είχε τελειώσει. Η καταζητούμενη Ρουζβάνη βρισκό-
ταν στα χέρια του Σάβμιν και το Ράλτον είχε απενοχοποιηθεί. Ας ε-
πέστρεφε, λοιπόν, στα μέρη του! 
  Από την άλλη, όμως… τι θα έκανε εκεί; Θα συνέχιζε ν’αναρωτιέται 
για τη Λιόλα και τη «μυστηριώδη θεά της»; Θα συνέχιζε 
ν’αμφισβητεί και να ψάχνει; Με τα καμώματά του, μπορεί να χαλά-
σει τα πάντα! Πρέπει, κάπως, να σιγουρευτώ γι’αυτόν. Να σιγουρευ-
τώ ότι δε θα κάνει καμια ανοησία. Να σιγουρευτώ ότι δε θ’αποτελεί 
πλέον απειλή για μένα, όταν θα φύγει. 
  —Μεγάλη Θεά, τι με συμβουλεύεις; Πώς να πράξω;— 
  —Σκότωσέ τον, αν μπορείς— 
  Μα, πώς θα δικαιολογήσω το φόνο; αναρωτήθηκε η Λιόλα. Ποιον 
θα κατηγορήσω; Κι επιπλέον, δεν ήθελε να σκοτώσει τον Ρόλμαρ. 
Δεν ήταν κακός· απλά, λιγάκι ανόητος, μην μπορώντας να ξεχωρίσει 
την αλήθεια από το ψέμα. 
  Θα βρω τρόπο να τον κάνω τον πρώτο μου ακόλουθο επάνω στη 
Βάλγκριθμωρ… 
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Κεφάλαιο 11 

Το Κόστος του Δράκαρχου 
 
 

ατεβάστε τα όπλα!» 
  Οι στρατιώτες στις επάλξεις της Έριγκ δίστασαν να 
κατεβάσουν τις οπλισμένες τους βαλλίστρες, ενώ αυτοί 
που στέκονταν πίσω από την ανοιχτή βόρεια πύλη εξα-

κολούθησαν να βαστούν σε ετοιμότητα τα δόρατά τους και να έχουν 
τις ασπίδες τους υψωμένες. 
  Όλων τα βλέμματα ήταν καρφωμένα επάνω στη δράκαινα Σρ’άερ. 
  «Δεν ακούσατε τι σας είπα;» φώναξε ο Δάρβαν. «Κατεβάστε τα 
όπλα σας. Και αφήστε μας να περάσουμε. Ή, μήπως, δε με αναγνω-
ρίζετε;» 
  «Σας αναγνωρίζουμε, Άρχοντά μου,» είπε ένας διοικητής· «αλλά 
αυτός δίπλα σας πρέπει νάναι… δράκος.» Το πρόσωπο του άντρα, 
που φωτιζόταν από τον έναν απ’τους δαυλούς της πύλης, ήταν κατά-
χλομο. 
  «Είναι δικός μας δράκος,» τον διαβεβαίωσε ο Δάρβαν. «Λες να τον 
έφερνα εδώ, για να καταστρέψει την πόλη;» 
  «Όχι, Άρχοντά μου.» Ο διοικητής κατέβασε το βλέμμα. «Με συγ-
χωρείτε που έστω το υπονόησα. 
  »Παραμερίστε, κι αφήστε τον Άρχοντα Δάρβαν να περάσει! Αμέ-
σως!» πρόσταξε τους μαχητές του, οι οποίοι υπάκουσαν, διαλύοντας 
το τείχος ασπίδων και δοράτων που έκοβε την πρόσβαση στην Έ-
ριγκ. 
  Ο Δάρβαν και οι καβαλάρηδές του πέρασαν τη βόρεια πύλη και κα-
τευθύνθηκαν προς το παλάτι. Ο Χάφναρ βάδιζε πλάι στον αδελφό 
του, σφίγγοντας το λουρί της Σρ’άερ μέσα στο δεξί, γαντοφορεμένο 
χέρι του. 
  Η νύχτα ήταν ήσυχη, μέχρι στιγμής, αλλά τώρα φωνές –άλλες ψι-
θυριστές, άλλες δυνατές– άρχισαν ν’ακούγονται, καθώς οι κάτοικοι 
της Έριγκ ατένιζαν τη δράκαινα να πορεύεται στους δρόμους της 
πόλης τους. Όσοι βρίσκονταν έξω από τα σπίτια τους, απομακρύνο-
νταν από το επικίνδυνο θηρίο, μπαίνοντας σε σοκάκια, παρόδους, ή 

«Κ
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καταστήματα που δεν είχαν κλείσει ακόμα· τα μάτια τους ήταν 
γουρλωμένα, παρατηρώντας τη Σρ’άερ, και όλοι τους αναρωτιόνταν 
ποιος να ήταν ο μαυροφόρος άγνωστος: Ήταν, άραγε, άνθρωπος ή 
στοιχειό του Δρακοδάσους; Και γιατί βρισκόταν στην ομάδα του Άρ-
χοντα Δάρβαν; απόρησαν όσοι αναγνώρισαν τον Άρχοντά τους κα-
θισμένο ιππαστί. 
  Οι φύλακες της πύλης του κήπου του παλατιού ατένισαν τη δρά-
καινα με ταραγμένες όψεις. Χλόμιασαν, μην ξέροντας τι να πουν. 
  «Ανοίξτε,» πρόσταξε ο Δάρβαν, αφιππεύοντας. 
  Εκείνοι υπάκουσαν, αφήνοντας τον Χάφναρ να περάσει ανάμεσά 
τους, προπορευόμενος των υπόλοιπων, μαζί με τη Σρ’άερ. Ο Δάρβαν 
έβαλε το άλογό του στον κήπο, οδηγώντας το από τα χαλινάρια· και 
οι μαχητές του τον μιμήθηκαν. 
  «Φωνάξτε τους ιπποκόμους,» πρόσταξε έναν στρατιώτη. 
  «Με χρειάζεστε τίποτ’άλλο, Άρχοντά μου;» τον ρώτησε ο Χάργκελ 
ο Αγριόγατος. 
  «Όχι, φίλε μου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μπορείς να πηγαίνεις.» 
Αναστέναξε βαριά. «Και οι υπόλοιποι,» είπε στους μαχητές της ομά-
δας του: «μπορείτε να πηγαίνετε.» 
  Ο Χάργκελ ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του Δάρβαν. «Κουρά-
γιο, Άρχοντά μου· όλα θα πάνε καλά.» 
  Ο Δάρβαν κατένευσε, αν και το αμφέβαλε. Προσπάθησε ν’αδειάσει 
το νου από τις μπερδεμένες σκέψεις και ακολούθησε τον μαυροφο-
ρεμένο αδελφό του επάνω στο λιθόστρωτο μονοπάτι, όπου τα γαμ-
ψά νύχια της Σρ’άερ έκαναν χαρακτηριστικό ήχο μέσα στη νυχτερι-
νή σιγαλιά του ανακτορικού κήπου. 
  «Γιατί τρέχεις;» ρώτησε τον Χάφναρ. 
  «Δεν τρέχω,» αποκρίθηκε εκείνος· «εσύ πηγαίνεις αργά. Τι φοβά-
σαι, αδελφέ; Τι φοβάσαι περισσότερο; Τη μητέρα ή τη Φερνάλβιν;» 
  «Εσένα,» είπε, ξερά, ο Δάρβαν. 
  «Τότε, είσαι λογικός, τελικά,» αντιγύρισε ο Χάφναρ, μ’ένα κοφτό 
γέλιο κάτω απ’τη μαύρη μάσκα του. 
  «Σταμάτα! Μα τους θεούς, μην κάνεις άλλο βήμα!» 
  Τα αδέλφια είχαν φτάσει μπροστά στην κεντρική είσοδο του παλα-
τιού, και οι δύο πολεμίστριες που στέκονταν εκεί είχαν υψώσει τα 
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δόρατα και τις ασπίδες τους, κοιτάζοντας τη Σρ’άερ κατατρομαγμέ-
νες. 
  «Η δράκαινα είναι μαζί μου,» δήλωσε, ήρεμα, ο Δάρβαν. «Δεν υ-
πάρχει λόγος ανησυχίας.» 
  «Άρχοντά μου…» είπε η μία γυναίκα, βλεφαρίζοντας, σαν τώρα να 
τον είχε προσέξει. 
  «Παραμερίστε.» 
  Οι πολεμίστριες υπάκουσαν, έχοντας τα μάτια τους στραμμένα στη 
Σρ’άερ, φοβούμενες ότι το θηρίο μπορεί να τους χιμούσε και μοιάζο-
ντας έτοιμες να υψώσουν, τουλάχιστον, τις ασπίδες τους, για να 
προστατέψουν τους εαυτούς τους. 
  Τα νύχια της δράκαινας έκαναν ακόμα δυνατότερο ήχο στο εσωτε-
ρικό του παλατιού· μονάχα στα σημεία όπου υπήρχαν χαλιά σώπαι-
ναν: αλλά εκεί άφηναν τρύπες ή σκισίματα στο πέρασμά τους. 
  «Τώρα, είμαι σίγουρος πως η μητέρα θα εξοργιστεί,» είπε ο Δάρ-
βαν, ρίχνοντας μια ματιά σ’ένα απ’τα χαλιά που είχαν περάσει και 
λοξοκοιτάζοντας τον αδελφό του. 
  Ο Χάφναρ γέλασε. 
  Ο Δάρβαν πήρε μια βαθιά ανάσα, παλεύοντας να ελαφρύνει το βά-
ρος στην ψυχή του. 
  Ένα ουρλιαχτό ακούστηκε από το βάθος του διαδρόμου, και τα δύο 
αδέλφια είδαν μια υπηρέτρια να τρέχει έντρομη. 
  «Καλύτερα να βιαστούμε να πάμε στη μεγάλη αίθουσα,» είπε ο 
Δάρβαν, «προτού αναστατώσουμε όλο το παλάτι.» 
  Ο Χάφναρ κατένευσε. «Συμφωνώ, αδελφέ.» 
  Ευτυχώς, δεν βρίσκονταν και πολύ μακριά από τον προορισμό 
τους. Στο δρόμο, συνάντησαν μονάχα έναν φρουρό, ο οποίος φυλού-
σε σκοπιά στη γωνία ενός διαδρόμου, και ο οποίος ταράχτηκε αμέ-
σως μόλις αντίκρισε τη δράκαινα· ο Δάρβαν, όμως, του έκανε νόημα 
να ησυχάσει, και ο άντρας, αναγνωρίζοντας τον Άρχοντά του, υπά-
κουσε και υποκλίθηκε. 
  Ο Χάφναρ έσπρωξε το ένα φύλλο της μισάνοιχτης ξύλινη θύρας της 
μεγάλης αίθουσας και μπήκε, μαζί με τη Σρ’άερ. Ο Δάρβαν αμέσως 
τον ακολούθησε. 
  Η Ρικέλθη καθόταν πλάι σ’ένα τζάκι, μ’ένα βιβλίο στα χέρια. Μόλις 
η πόρτα άνοιξε, έστρεψε το βλέμμα της, για να κοιτάξει· και παρέ-
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λυσε. Η Φερνάλβιν και ο Πρίγκιπας Ζάρναβ έπαιζαν Πύργους στο 
μεγάλο τραπέζι· και η αντίδρασή τους ήταν παρόμοια. Για την Έ-
παρχο, όμως, το αποτέλεσμα δεν ήταν διαρκές: σχεδόν αμέσως, πε-
τάχτηκε επάνω και έπιασε το σπαθί που ξάπλωνε θηκαρωμένο πα-
ραδίπλα. 
  «Ήρεμα,» της είπε ο Δάρβαν. «Ο δράκαρχος δεν είναι εχθρός.» 
  Η Φερνάλβιν δεν τράβηξε τη λεπίδα. Ωστόσο, παρέμεινε όρθια, με 
το μανίκι του σπαθιού σφιγμένο στη δεξιά της γροθιά. Το βλέμμα 
της πήγε στη Ρικέλθη, φοβούμενη ότι όλα τούτα ήταν κάποιο κόλπο 
αυτής της καταραμένης μέγαιρας· αλλά παρατήρησε πως κι εκείνη 
ήταν το ίδιο ταραγμένη, καθώς σηκωνόταν αργά από την καρέκλα 
της, δίπλα στο τζάκι. 
  «Ποιος είσαι;» ρώτησε ο Ζάρναβ τον μαυροντυμένο δράκαρχο. Εί-
χε κι αυτός ορθωθεί, πίσω απ’τη Φερνάλβιν. Δε φορά την ενδυμασία 
των δράκαρχων του αδελφού μου, παρατήρησε, μα δεν το είπε ακό-
μα. 
  «Σας είμαι γνωστός,» δήλωσε ο μαυροφορεμένος άντρας, σφίγγο-
ντας τα λουριά της δράκαινας μέσα στη δεξιά του γροθιά. «Δε με 
αναγνωρίζετε;» 
  «Ποιος είσαι;» απαίτησε η Φερνάλβιν. «Δε νομίζω πως είναι ώρα 
ν’αρχίσουμε να μαντεύουμε!» Έμοιαζε έτοιμη να ξεσπαθώσει. 
  «Φερνάλβιν,» είπε ο Δάρβαν, «μητέρα, Πρίγκιπά μου. Είναι ο 
Χάφναρ.» 
  Σιγή έπεσε στη μεγάλη αίθουσα. 
  Η Σρ’άερ έβγαλε ένα γρύλισμα· φαινόταν να είχε ανησυχήσει, που, 
ξαφνικά, κανείς δε μιλούσε. 
  Η φωνή της Ρικέλθης έσπασε την ησυχία. «Βγάλε τη μάσκα σου!» 
πρόσταξε, και βάδισε προς το δράκαρχο. 
  Ο Χάφναρ δεν υπάκουσε· απλά, ατένιζε τη μητέρα του, καθώς ε-
κείνη ήρθε να σταθεί στα δύο μέτρα απόσταση απ’αυτόν, φοβούμε-
νη να ζυγώσει περισσότερο, λόγω της δράκαινας. 
  «Μπορεί να μη σ’αρέσει αυτό που θα δεις, μητέρα· επομένως, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να το δεις. Σύντομα, θα αναχωρήσω, έτσι κι 
αλλιώς.» 
  Η Ρικέλθη δε μίλησε. Το κάτω της χείλος φάνηκε να τρέμει. Χωρίς 
να το έχει συνειδητοποιήσει, κρατούσε την ανάσα της. Όχι! σκέφτη-
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κε. Είναι κάποιο κακόγουστο αστείο! Δεν είναι αλήθεια! Ο Έζβαρ! 
Του είχα πει να μην τον αφήσει! Τι έκανε; Τι έκανε στο γιο μου; Επι-
χείρησε να βαδίσει· παραπάτησε. 
  Ο Δάρβαν αμέσως βρέθηκε κοντά της. «Μητέρα! Φέρτε λίγο νερό!» 
είπε στη Φερνάλβιν και στον Ζάρναβ, που του έμοιαζε πως παρακο-
λουθούσαν απαθώς. Πώς μπορούν να είναι τόσο αναίσθητοι, ό,τι δι-
αφορές κι αν έχουν μαζί της; γρύλισε εντός του. «Φέρτε λίγο νερό!» 
  Ο Πρίγκιπας βάδισε προς την κάβα με τα ποτά. 
  «Χάφναρ,» είπε η Ρικέλθη, προσπαθώντας να διατηρήσει τη φωνή 
της σταθερή, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ό-
πως συνήθως: πράγμα που τώρα της φαινόταν πολύ, πολύ δύσκολο. 
«Σε παρακαλώ, βγάλε τη μάσκα σου. Σε παρακαλώ, θέλω να σε 
δω…» Τα λόγια της ήταν αδύναμα, σχεδόν λιποθυμικά. 
  Ο δράκαρχος άφησε το λουρί της δράκαινάς του (Η Φερνάλβιν ε-
τοιμάστηκε να τραβήξει το ξίφος της, σε περίπτωση που το τέρας 
κινείτο), ύψωσε τα χέρια, και έβγαλε τη μαύρη του μάσκα. Το καμέ-
νο από την αριστερή μεριά πρόσωπό του φανερώθηκε. 
  Η Ρικέλθη έβαλε τη δεξιά παλάμη στα χείλη της, κοιτάζοντάς τον 
με τρόμο. Δάκρυα έτρεξαν απ’τα μάτια της. «…Χάφναρ μου…» 
  Ο Χάφναρ στράφηκε, απότομα, απ’την άλλη, για να ξαναφορέσει 
τη μάσκα του. «Το ήξερα,» είπε, με βαριά φωνή. «Το ήξερα.» 
  «Χάφναρ, δεν είναι δυνατόν!» φώναξε η Ρικέλθη. «Γιατί; Δε σου 
είπε; Του το είχα πει! Του το είχα τονίσει! Ωωωω, θεοί…!» Κατέρ-
ρευσε στο χαλί του πατώματος, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα 
στις παλάμες της και κλαίγοντας. «…Χάφναρ…! Θεοί, τι έκανες;…! 
Χάφναρ…» 
  Η Σρ’άερ κοιτούσε την Αρχόντισσα με απορημένο βλέμμα, σα 
ν’αναρωτιόταν τι να την είχε αναστατώσει. 
  Ο Δάρβαν γονάτισε πλάι στη μητέρα του, αγκαλιάζοντας τους ώ-
μους της και κρατώντας τη κοντά του. Δέχτηκε ένα ποτήρι νερό από 
τον Πρίγκιπα Ζάρναβ και της το πρόσφερε. 
  Η Ρικέλθη το απομάκρυνε. «Όχι,» είπε. «Φέρτε μου κρασί!» 
  «Μητέρα, δεν κάνει να πίνεις κρασί· το ξέρεις,» αποκρίθηκε ο 
Δάρβαν, εξακολουθώντας να κρατά το ποτήρι με το νερό. «Σε παρα-
καλώ, πιες…» 
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  «Όχι!» Η Ρικέλθη τίναξε βίαια το χέρι της, εκτοξεύοντας το ποτήρι 
μακριά και κάνοντάς το να σπάσει, επάνω σε μια καρέκλα. 
  Η Σρ’άερ σφύριξε, αναστατωμένη, και συσπειρώθηκε, σα να προε-
τοιμαζόταν για επίθεση. 
  Η Φερνάλβιν ξεσπάθωσε. «Πάρε αυτό το τέρας έξω απο δώ!» πρό-
σταξε τον Χάφναρ. «Πήγαινέ το στους στάβλους!» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε απλά εκείνος, πιάνοντας τη δράκαινα από τα 
λουριά της. «Η Σρ’άερ είναι μαζί μου, πάντα.» 
  Η Φερνάλβιν καταράστηκε εσωτερικά τη Ρικέλθη, για τα παιδιά 
που είχε γεννήσει, μα δεν είπε τίποτα, καθώς κατέβαζε το γυμνολέ-
πιδο σπαθί της. 
  «Μητέρα,» είπε ο Δάρβαν, «σήκω, σε παρακαλώ. Έλα μαζί μου.» 
  Η Ρικέλθη στάθηκε στα τρεμάμενα πόδια της, με τη βοήθεια του 
γιου της. Έστρεψε το βλέμμα, για ν’ατενίσει τον μαυροντυμένο δρά-
καρχο… τον άλλο μου γιο. Τον μικρό μου γιο… Γιατί συνέβη αυτό; 
Γιατί δεν τον πρόσεξε; Του το είχα πει! Δεν τον νοιάζει; Δεν μπορώ 
να το πιστέψω! Έζβαρ, καταραμένος νάσαι για πάντα –με πρόδωσες 
με τον χειρότερο τρόπο!… Θα πληρώσεις για τούτο, ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ 
να πάρει την ψυχή σου! 
  «Μη θρηνείς για μένα, μητέρα,» είπε ο Χάφναρ, σταθερά αλλά με 
χαμηλή φωνή, φοβούμενος ότι αν μιλούσε δυνατότερα θα τραύλιζε. 
«Και μην κατηγορείς κανέναν άλλο. Ήταν δική μου η επιλογή.» 
  Τι εννοεί; σκέφτηκε η Ρικέλθη, βλεφαρίζοντας. Ξέρει; Ο Έζβαρ… ο 
Έζβαρ του το είπε; Χίλιες κατάρες επάνω του! Χίλιες ακόμα κατά-
ρες! 
  «Δική μου επιλογή,» επανέλαβε ο Χάφναρ. «Να γίνω δράκαρχος, 
στην υπηρεσία του Βασιληά.» 
  «Όχι…» ψέλλισε η Ρικέλθη, καταπίνοντας δάκρυα και προσπαθώ-
ντας να μην κλάψει περισσότερο. Είχε να κλάψει από τότε που ή-
ταν… πολύ μικρή. Και τώρα –δεν ταίριαζε! Δεν της ταίριαζε καθό-
λου! 
  «Θα φύγω, σύντομα, μητέρα.» 
  «Σε παρακαλώ, Χάφναρ,» είπε, σιγανά, η Ρικέλθη. «Πρέπει να μι-
λήσουμε…» 
  Ο Δάρβαν ένιωσε τη μητέρα του να τρέμει, καθώς την κρατούσε. 
«Θα μιλήσετε,» της ψιθύρισε. «Αλλά αύριο, το πρωί. Πάμε τώρα.» 
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  Ο Χάφναρ δεν είπε τίποτα. 
  Η Ρικέλθη και ο μεγάλος της γιος βγήκαν από την αίθουσα. 
  «Χάφναρ,» είπε η Φερνάλβιν, «λυπάμαι για ό,τι συνέβη.» 
  «Γιατί;» αποκρίθηκε εκείνος. «Δεν είπα ψέματα στη μητέρα μου. 
Ήταν δική μου η επιλογή.  
  »Τώρα. Λέω να αποσυρθώ στα διαμερίσματά μου. Χρειάζομαι α-
νάπαυση.» Αναστέναξε. 
  «Πότε φεύγεις για τη Νουάλβορ;» 
  Ο Χάφναρ, που είχε αρχίσει να βαδίζει προς την πόρτα, μαζί με τη 
δράκαινα, στράφηκε να κοιτάξει την Έπαρχο πάνω απ’τον ώμο του. 
Τα μάτια του, ξεχωρίζοντας μέσα από τα ανοίγματα της μαύρης μά-
σκας, γυάλισαν στο φως της φωτιάς του τζακιού. «Μην ανησυχείς· 
δε θ’αργήσω,» αποκρίθηκε, κοφτά, κι εγκατέλειψε κι εκείνος τη με-
γάλη αίθουσα. Τα νύχια της Σρ’άερ ακούγονταν, καθώς προχωρού-
σε. 
  «Θεοί…!» ξεφύσησε ο Ζάρναβ, περνώντας το δεξί χέρι μέσα από τα 
μαλλιά του. 
  «Τα πάντα με τη Ρικέλθη είναι παραφυσικά –ακόμα και τα παιδιά 
της,» σχολίασε η Φερνάλβιν, θηκαρώνοντας το σπαθί της, απότομα. 
Και ο νεκρενοικημένος φονιάς μου αργεί να δράσει, για να 
μ’απαλλάξει απ’αυτήν, πρόσθεσε νοερά. Τι του συμβαίνει; Δεν είναι, 
τελικά, τόσο καλός όσο ισχυριζόταν; Θα με απογοητεύσεις, Νεκρό-
μεμνον; 
  «Πώς μπορείς να το λες αυτό, Φερνάλβιν;» αποκρίθηκε ο Ζάρναβ. 
«Πώς μπορείς να το λες τώρα αυτό;…» Κούνησε το κεφάλι και κάθι-
σε βαριά σε μια καρέκλα, νιώθοντας κατάκοπος. 
  Α, ναι, σκέφτηκε η Έπαρχος. Ο Πρίγκιπάς μου… πάντα τα ίδια: έ-
τοιμος να δικαιολογήσει τη Ρικέλθη, έτοιμος να μ’αποκαλέσει υπερ-
βολική. Στράφηκε και έφυγε από τη μεγάλη αίθουσα. 

 

  Ο Δάρβαν πήγε τη μητέρα του στα διαμερίσματά της. Καθώς βάδι-
ζαν για να φτάσουν εκεί, η Ρικέλθη έμοιαζε να έχει ανακτήσει κά-
ποια από την αυτοκυριαρχία της, και το περπάτημά της είχε γίνει, 
σταδιακά, πιο σταθερό. 
  «Πού τον βρήκες;» ρώτησε το γιο της, ενώ καθόταν στον καναπέ. 
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  «Στο δρόμο,» αποκρίθηκε ο Δάρβαν, στεκόμενος. «Ταξίδευε νότια, 
προς την Έριγκ, ντυμένος όπως τον είδες και κρατώντας τη δράκαι-
να από τα λουριά.» 
  Η Ρικέλθη αναστέναξε. «Τι σου είπε;» 
  «Λίγα πράγματα. Κατ’αρχήν, μου εξήγησε ότι θα φύγει από το πα-
λάτι και θα πάει στην Αυλή του Βασιληά, όπως όλοι οι δράκαρχοι… 
Επίσης, είπε πως γνωρίζει τον Έζβαρ, ο οποίος κατοικεί μόνος στο 
Δρακοδάσος. Τον Έζβαρ που έρχεται κι εδώ, μητέρα.» 
  «Ναι, αυτόν…» μουρμούρισε η Ρικέλθη, μοιάζοντας να ξέρει κάτι 
που δεν έλεγε. Ο Δάρβαν νόμιζε ότι μπορούσε να διακρίνει κάποιο 
θυμό στη φωνή της. 
  «Πιστεύεις ότι αυτός ευθύνεται για….» 
  «Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Γιατί ο Χάφναρ μού είχε υποσχεθεί 
πως δε θα έκανε κάτι τέτοιο.» 
  Κι εσύ απλά βασίστηκες στο λόγο του, σκέφτηκε ο Δάρβαν, με πι-
κρία, λες και δεν τον ξέρεις…  «Τέλος πάντων, μητέρα,» είπε· «ξε-
κουράσου, και θα συζητήσετε αύριο. Πρέπει να συζητήσετε.» 
  «Ναι…» υποτονθόρυσε η Ρικέλθη, ατενίζοντας τις φλόγες του τζα-
κιού, σκεπτική. «Πρέπει να συζητήσουμε…» 
  «Ξεκουράσου, όμως, τώρα,» επανέλαβε ο Δάρβαν, και έσκυψε, για 
να φιλήσει το μάγουλό της. «Και να θυμάσαι πως η επιλογή ήταν του 
Χάφναρ. Από εδώ δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, για να τον απο-
τρέψεις.» Όμως μπορούσες να είχες κάνει κάτι από πριν, πρόσθεσε 
νοερά, αλλά, ασφαλώς, δεν το είπε, γιατί ήθελε να ηρεμήσει τη μη-
τέρα του, όχι να την αναστατώσει περισσότερο απ’ό,τι ήδη ήταν. 
  Η Ρικέλθη έγνεψε καταφατικά. «Θα το θυμάμαι, γιε μου.» 
  «Πού είναι η Ζιάθραλ; Στα διαμερίσματά μας;» 
  «Ναι, έτσι νομίζω.» 
  «Προσπάθησε να χαλαρώσεις,» της είπε ο Δάρβαν, πλησιάζοντας 
την εξώπόρτα. 
  Η Ρικέλθη χαμογέλασε –ένα προσποιητό, βεβιασμένο χαμόγελο– 
και ένευσε πάλι. «Κι εσύ.» 
  Ο Δάρβαν έφυγε, πηγαίνοντας στα διαμερίσματά του. Οι σκέψεις 
του ήταν σαν ένας σκοτεινός σίφουνας μέσα στο νου του. Το κεφάλι 
του δεν είχε ξεθολώσει· τουναντίον, είχε θολώσει ακόμα περισσότε-
ρο, με όσα είχαν συμβεί στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού. 
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  Άνοιξε την πόρτα των διαμερισμάτων του και μπήκε. «Ζιάθραλ!» 
φώναξε, κλείνοντας πίσω του. Βάδισε ως την αντικρινή θύρα και την 
άνοιξε κι αυτή, για να περάσει στο υπνοδωμάτιο, το οποίο φωτιζό-
ταν μονάχα από τη φωτιά του τζακιού. 
  Η Ζιάθραλ ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι, βγάζοντας το κεφάλι 
της μέσα απ’την κουβέρτα, για να τον κοιτάξει. «Καλωσόρισες,» του 
είπε. «Γιατί άργησες τόσο;» 
  Ο Δάρβαν έλυσε την κάπα απ’το λαιμό του και την έριξε στην κα-
ρέκλα του γραφείου. Άνοιξε ένα κρυστάλλινο μπουκάλι και γέμισε 
ένα ποτήρι με κρασί. Ήπιε μια μεγάλη γουλιά και αναστέναξε. 
  «Τι έχεις;» τον ρώτησε η Ζιάθραλ, συνοφρυωμένη. «Μοιάζεις χλο-
μός, αγάπη μου…» 
  «Κάτι… πολύ απροσδόκητο συνέβη,» είπε ο Δάρβαν, και κάθισε 
στην καρέκλα όπου είχε ρίξει την κάπα του. 
  «Τι;» 
  Ο Δάρβαν τής μίλησε για τον Χάφναρ το δράκαρχο. 
  «Τι τραγικό!…» έκανε η Ζιάθραλ, βάζοντας το χέρι μπροστά στα 
χείλη της. Εκείνος, φυσικά, κατάλαβε πως τα λόγια και η κίνησή της 
ήταν προσποιητά· δεν έμοιαζε να ενδιαφέρεται πραγματικά για τον 
αδελφό του. «Και τι έγινε, μετά;» 
  Ο Δάρβαν είχε φτάσει μέχρι το σημείο όπου συνάντησε τον Χάφ-
ναρ. «Μετά, επιστρέψαμε στο παλάτι,» της είπε, τελειώνοντας κο-
φτά τη διήγηση. 
  «Και η μητέρα σας; Τον είδε;» 
  «Ναι, τον είδε.» 
  «Και…;» 
  «Τι περίμενες; Να ευχαριστηθεί;» αποκρίθηκε ο Δάρβαν, και ση-
κώθηκε πάλι από την καρέκλα, βαδίζοντας άσκοπα μέσα στο δωμά-
τιο, με το ποτήρι στο ένα χέρι. Ήπιε μια γουλιά. «Αναστατώθηκε 
πολύ, φυσικά.» 
  «Και ο Χάφναρ τώρα είναι εδώ;» 
  «Ναι.» 
  «Μαζί με τη δράκαινα;» Αυτό έμοιαζε να την ανησυχεί περισσότε-
ρο. 
  «Μη δοκιμάζεις την υπομονή μου, Ζιάθραλ!» είπε ο Δάρβαν. 
  «Τι!» έκανε εκείνη, ξαφνιασμένη. 
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  Ο Δάρβαν άφησε το ποτήρι του επάνω στο γραφείο και βγήκε 
απ’το υπνοδωμάτιο. 

 

  Η Ρικέλθη έμεινε για αρκετή ώρα καθισμένη στον καναπέ, νιώθο-
ντας το σώμα και το μυαλό της εξίσου μουδιασμένα. 
  Ο γιος μου… ο μικρός μου γιος… παραμορφωμένος… καμένος… 
δράκαρχος… Ετούτες οι σκέψεις περνούσαν ξανά και ξανά και ξανά 
απ’το νου της. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί, 
για κάποια ώρα. 
  Ύστερα, άρχισε να ανακτά την παλιά της ψυχραιμία· ή, τουλάχι-
στον, μέρος αυτής. Σηκώθηκε από τον καναπέ και γέμισε ένα ποτήρι 
νερό, για να πιει. 
  Γιατί ο Έζβαρ τού επέτρεψε να κυνηγήσει δράκο; Γιατί τον άφησε 
να το κάνει αυτό; Το είχαμε συμφωνήσει. Μου είχε υποσχεθεί πως 
δεν θα τον άφηνε!… 
  Κι επιπλέον… του αποκάλυψε την αλήθεια; Τι σήμαινε εκείνο που 
είπε ο γιος μου; «Και μην κατηγορείς κανέναν άλλο. Ήταν δική μου 
η επιλογή.» Του φανέρωσε ο Έζβαρ πως του είχα ζητήσει να μην τον 
αφήσει να επιχειρήσει να πιάσει δράκο; Και… τι άλλο του φανέρω-
σε; Τι άλλο ακόμα;  
  Η Ρικέλθη φοβόταν ότι ίσως να είχε αποκαλυφθεί ένα μυστικό που 
μπορεί να έφερνε μεγάλο κακό, σε όλους τους… 
  Πρέπει να μιλήσω στον Έζβαρ, αποφάσισε, το συντομότερο δυνα-
τό. Τελείωσε το νερό στο ποτήρι της. Αναστέναξε. Όμως ο Δάρβαν 
έχει δίκιο: χρειάζομαι ξεκούραση. Δεν μπορώ να φύγω τώρα. 
  Η Ρικέλθη πήγε στο υπνοδωμάτιό της και άρχισε να γδύνεται από 
τα αρχοντικά της ρούχα, για να φορέσει ένα νυχτικό. Καθώς γδυνό-
ταν, ευχόταν να μην την επισκεφτούν πάλι εκείνα τα εφιαλτικά ό-
νειρα· γιατί έπρεπε να είναι ξεκούραστη, όταν θα ξεκινούσε αύριο 
για το Λημέρι του Έζβαρ. 

( 
  Ο Χάφναρ βάδιζε, νωχελικά, προς τα διαμερίσματά του, όχι επειδή 
ήθελε να πάει νωχελικά, αλλά επειδή δεν μπορούσε να πάει γρηγο-
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ρότερα. Ύστερα από την πάλη του με τη Σρ’άερ, το σώμα του είχε 
αδυνατίσει φοβερά. Δεν ήταν μονάχα τα εγκαύματα που είχε πάθει 
–τα οποία ακόμα τον πονούσαν, και ο Έζβαρ τού είχε πει πως θα 
περνούσε κάμποσος καιρός προτού θεραπευτεί πλήρως–· ήταν και 
κάτι… άλλο, λες και η δράκαινα να είχε ρουφήξει μέρος της ζωτικής 
του ενέργειας. 
  «Τώρα πλέον, είμαστε απόλυτα δεμένοι, αγαπημένη μου,» μουρ-
μούρισε ο Χάφναρ, χαϊδεύοντας το κεφάλι της Σρ’άερ, καθώς βάδι-
ζαν. Εκείνη έτριψε τη μουσούδα της μέσα στην γαντοφορεμένη του 
παλάμη. 
  Ο δράκαρχος αναστέναξε. Το σώμα του, ναι, το σώμα του τον τα-
λαιπωρούσε, και θα τον ταλαιπωρούσε παντοτινά· όμως τώρα ήταν 
και η ψυχή του που τον βάραινε –ένα βάρος μεγαλύτερο από αυτό 
που είχε αισθανθεί, όταν είχε πρωταντικρίσει τον εαυτό του στον 
καθρέφτη του Έζβαρ. Νόμιζε πως, επιστρέφοντας στην Έριγκ, θα 
ήταν άλλος άνθρωπος· νόμιζε πως δε θα τον ενδιέφερε, ό,τι κι αν 
έλεγαν οι συγγενείς του, όσο κι αν θρηνούσε η μητέρα του· εξάλλου, 
ύστερα από όσα είχε μάθει γι’αυτήν, είχε εξοργιστεί μαζί της. Ωστό-
σο, το βλέμμα του Δάρβαν, η ταραχή στο πρόσωπο του Πρίγκιπα 
Ζάρναβ, η αποστροφή στην όψη της Φερνάλβιν, η απέραντη θλίψη 
στα μάτια της μητέρας του, τα δάκρυα και οι φωνές της: όλα τον εί-
χαν επηρεάσει, πολύ. 
  Αλλά. Αλλά πρέπει να φύγω απο δώ, είπε έντονα στον εαυτό του. 
Πρέπει να φύγω και να πάω στη Νουάλβορ. Εκεί είναι τώρα η θέση 
μου. Είμαι δράκαρχος. Δράκαρχος, και ανήκω στο Βασιληά. Δεν 
μπορώ να κάνω πίσω. Δε θα κάνω πίσω! 
  Οι υπηρέτες και οι φρουροί απομακρύνονταν από το διάβα του, 
όποτε τους πλησίαζε. Ορισμένοι έτρεχαν, κατάχλομοι, χωρίς να φω-
νάζουν, ενώ άλλοι ούρλιαζαν: «Ένα τέρας! Ένα τέρας στο παλάτι!» 
ή «Ένα φάντασμα! Ένα μαύρο στοιχειό από τα δάση!» 
  Κάποιοι τολμηροί –τρεις πάνοπλοι άντρες, με μεγάλες ασπίδες και 
μακριά δόρατα, και μια γυναίκα παρόμοια ντυμένη– στάθηκαν στο 
διάβα του, για να τον εμποδίσουν. 
  «Σταμάτα!» φώναξε ο ένας τους. «Μην κάνεις άλλο βήμα!» 
  «Φύγετε από μπροστά μου, ανόητοι!» τους γρύλισε εκείνος. «Είμαι 
ο Άρχοντάς σας, ο Χάφναρ.» 
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  «Βγάλε τη μάσκα σου!» πρόσταξε ο πολεμιστής. «Απόδειξέ το.» 
  Ο Χάφναρ τη σήκωσε, με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατούσε 
σφιχτά τα λουριά της Σρ’άερ, η οποία έμοιαζε πρόθυμη να εξαπολύ-
σει δρακοφωτιά εναντίον των παλατοφρουρών. 
  Οι μαχητές κοίταξαν το πρόσωπό του, και ο Χάφναρ είδε καθαρά 
την αποστροφή στα δικά τους πρόσωπα. Δεν ήξεραν τι να του πουν, 
τι να του απαντήσουν. Μάλλον, δεν ήταν σίγουροι αν ήταν ο Άρχο-
ντάς τους ή όχι. 
  «Ρωτήστε την Έπαρχο αν είμαι εγώ,» τους είπε. «Θα σας διαβε-
βαιώσει. Κι επιπλέον, σκεφτείτε ότι, αν ήθελα, δε θα είχα κανένα 
πρόβλημα να σας κάψω και τους τέσσερις. Τώρα, παραμερίστε!» 
  Οι φρουροί παραμέρισαν, κλίνοντας τα κεφάλι διστακτικά και 
μουρμουρίζοντας κάτι που ο Χάφναρ νόμιζε πως πρέπει να ήταν 
«Συγνώμη, Άρχοντά μου», ή τίποτα παρόμοιο. 
  Προχώρησε προς τα διαμερίσματά του. Καθοδόν, πρόσταξε μια 
υπηρέτρια να πάει εκεί πρώτη, για ν’ανάψει το τζάκι. Η κοπέλα έ-
φυγε, τρέχοντας. Ο Χάφναρ συνέχισε το νωχελικό του βάδισμα, 
προσπαθώντας να διώξει απ’το νου του την καταθλιμμένη εικόνα 
της μητέρας του. Θα το συνηθίσει, σκέφτηκε. Θα με συνηθίσει, έτσι 
όπως είμαι. Αναστέναξε. Ελπίζω κι εγώ να συνηθίσω τον εαυτό μου. 
Εξάλλου, ήθελα να γίνω δράκαρχος. Και τώρα, η Σρ’άερ είναι δική 
μου. 
  Φτάνοντας στα διαμερίσματά του, τα βρήκε όλα έτοιμα. Και τα δύο 
τζάκια ήταν αναμμένα –και αυτό του καθιστικού και αυτό του υπνο-
δωματίου. Έχει και τα καλά της ετούτη η εμφάνιση, παρατήρησε ο 
Χάφναρ: Οι άλλοι κάνουν γρήγορα τις δουλειές που τους ζητάς. Και 
γέλασε. 
  «Αγαπητή μου Σρ’άερ, είμαστε σπίτι,» είπε, και στάθηκε μπροστά 
στον μεγάλο καθρέφτη του υπνοδωματίου του, αρχίζοντας να γδύνε-
ται. 
  Σύντομα, στεκόταν ολόγυμνος μπροστά στο κάτοπτρο, ατενίζοντας 
τον εαυτό του, προσεκτικά. Αυτό δεν είναι το παλιό μου πρόσωπο… 
Το καινούργιο του πρόσωπο ήταν παραμορφωμένο: μια παρωδία 
του παλιού. Η αριστερή του μεριά ήταν τελείως καμένη· εκεί, το 
δέρμα ποτέ δε θα έστρωνε: πάντοτε θα ήταν αποκρουστικό. 
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  Το βλέμμα του Χάφναρ γλίστρησε χαμηλότερα, στο στήθος, στα 
χέρια, και στα πλευρά του. Σ’αυτά τα σημεία, υπήρχαν εγκαύματα 
και χαρακιές από την πάλη του με τη Σρ’άερ, μα δεν ήταν τόσο σο-
βαρά, όσο το κάψιμο στο πρόσωπό του. 
  Αυτό είναι το κόστος, σκέφτηκε. Το κόστος του δράκαρχου. 
  «Τίποτα δε δίνεται δωρεάν στον κόσμο, Χάφναρ,» του είχε πει ο 
Έζβαρ· «τίποτα απολύτως. Ακόμα και το βάδισμα έχει κόστος: Βαδί-
ζεις και κουράζεσαι, βαδίζεις και χάνεις χρόνο –διπλό κόστος, μάλι-
στα! Όταν μιλάς, το ίδιο. Όταν διδάσκεσαι το οτιδήποτε, πάλι το ίδι-
ο. Όταν βρίσκεις μια περιουσία πεταμένη στο δρόμο, πρέπει να κου-
βαλήσεις το βάρος της· πρέπει να κάνεις χώρο για να την αποθηκεύ-
σεις· πρέπει να ζήσεις με το φόβο να μη σ’την κλέψουν· πρέπει διαρ-
κώς να φυλάγεσαι. Πάντα υπάρχει κόστος, για να ισοσκελίζει το ό-
φελος. Να φοβάσαι όταν δεν θα συμβαίνει αυτό· γιατί, τότε, η ισορ-
ροπία του κόσμου θα έχει ανατραπεί.» 
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Κεφάλαιο 12 

Ο Ξεχασμένος 
 
 

ριν από αρκετά χρόνια, ένας μικρός στρατός μαχητών είχε 
κάψει το χωριό του· είχε πυρπολήσει και σκοτώσει τους 
πάντες. Πράγμα που είχε συμβεί και σ’άλλους μικρούς οι-
κισμούς και χωριά σαν το δικό του, κατά τη διάρκεια των 

Πολέμων της Φεν εν Ρωθ. Εκείνος ήταν από τους ελάχιστους που 
δεν είχαν σκοτωθεί, κι αυτό επειδή κάτι, ή κάποιος, τον χτύπησε στο 
κεφάλι, κάνοντάς τον να χάσει τις αισθήσεις του πίσω από έναν πέ-
τρινο φράχτη, όπου γλίτωσε το άγριο ποδοπάτημα των αλόγων και 
των στρατιωτών. Όταν ξύπνησε, βρήκε μονάχα ερείπια και νεκρούς, 
ενώ η δυσωδία της καμένης σάρκας και του καμένου ξύλου απλώνο-
νταν παντού, αναμιγμένες με την οσμή των πτωμάτων. Εκείνος, ό-
μως, ήταν ζωντανός· είχαν… ξεχάσει να τον σκοτώσουν. 
  Σηκώθηκε από το σημείο όπου βρισκόταν και έψαξε για τους συγ-
γενείς του, κλαίγοντας και φωνάζοντας τα ονόματά τους. Κανείς, 
όμως, δεν του απάντησε· και, στο τέλος, εντόπισε τα κουφάρια τους. 
Τον πατέρα του τον αναγνώρισε από το ασημένιο περικάρπιο που 
φορούσε: ένα αντικείμενο που ισχυριζόταν πως είχε βρει στις παρυ-
φές του Δρακοδάσους, και πολλοί έλεγαν πως ήταν σφυρηλατημένο 
από τις φλογερές ανάσες των δράκων, γιατί επάνω του είχε λαξεύ-
ματα ερπετών, μπλεγμένα αναμεταξύ τους. Το περικάρπιο ήταν ο 
μόνος τρόπος για ν’αναγνωρίσει τον πατέρα του· το πρόσωπο του 
άντρα ήταν καμένο, και η κοιλιά του ανοιγμένη. Σκουπίζοντας δά-
κρυα, με το πίσω μέρος της παλάμης του, ο νεαρός Φένταρ γονάτισε 
δίπλα στο γονιό του και πήρε το περικάρπιο από το χέρι του. (Τώρα 
πλέον, αναρωτιόταν γιατί οι επιδρομείς δεν είχαν κλέψει ένα τέτοιο 
προφανώς πολύτιμο αντικείμενο, και συμπέραινε πως, κατά πάσα 
πιθανότητα, είχαν έρθει μονάχα για να σφάξουν και να βιάσουν.) 
  Η μητέρα του δεν ήταν πολύ μακριά από τον πατέρα του. Τα ρούχα 
της ήταν κουρελιασμένα, και αίμα έτρεχε ανάμεσα από τους μηρούς 
και από το λαιμό της, τον οποίο οι στρατιώτες πρέπει να είχαν σκίσει 
με ξιφίδιο. Τα μάτια της ατένιζαν ορθάνοιχτα τον ουρανό, όπου τα 

Π
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πτωματοφάγα πουλιά μαζεύονταν, για να γευματίσουν. Εκείνος τής 
έκλεισε τα βλέφαρα και είπε μια σιωπηλή προσευχή στον Επουράνιο 
Βάνραλ. 
  Μετά, έψαξε για τον αδελφό του, και δεν τον βρήκε, πουθενά. Ανα-
ρωτήθηκε μήπως ήταν κάποιος από τους καμένους, και τους κοίταξε 
όλους προσεκτικά· μα κανένας τους δεν πρέπει να ήταν αυτός. Επο-
μένως, είχε γλιτώσει! Ήταν κι εκείνος ζωντανός! Η καρδιά του χτύ-
πησε δυνατά, γεμίζοντας ελπίδα, ότι θα τον εντόπιζε. 
  Έτσι, έφυγε από το χωριό του, αναζητώντας… 
  …και η αναζήτησή του ακόμα δεν είχε τελειώσει, τόσα χρόνια μετά. 
Ακόμα δεν είχε βρει τον αδελφό του, ούτε κανένα ίχνος του.  
  Είχε περάσει από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ, είχε αγωνιστεί 
εκεί, είχε σκοτώσει ανθρώπους εκεί· και ύστερα, είχε εργαστεί σε 
δουλειές πολλές και διάφορες: είχε χρηματίσει φρουρός σε πόλεις 
του Νόρβηλ, είχε κάνει το μισθοφόρο για πλούσιους ευγενείς, είχε 
αναγκαστεί να κλέψει, είχε μάθει να κλέβει καλά, είχε ζητιανέψει 
στους δρόμους της Νέλβορ· είχε γνωρίσει κόσμο πολύ, ανθρώπους 
τόσους που άλλοι δεν τους συναντούν σε όλη τους τη ζωή. 
  Αλλά εκείνον που ήθελε να βρει ακόμα δεν τον είχε βρει, νεκρό ή 
ζωντανό. 
  Τώρα, όμως, ίσως να του δινόταν η ευκαιρία που έψαχνε. Θα έκανε 
αυτή τη δουλειά για τον Άρχοντα του Ράνιρ, θα μάζευε το χρήμα, και 
θα έβαζε εκατό ανθρώπους να ψάχνουν για τον Ζάνμελ! Ήλπιζε μό-
νο τα λεφτά να ήταν όντως καλά… 
  Ο Φένταρ ζύγωσε την πόρτα του Χαριτωμένου Χορευτή και την έ-
σπρωξε, για να μπει στην τραπεζαρία του πανδοχείου. 
  «Καλώς τον!» του φώναξε ο Ράνιρ, από το βάθος. «Έλα δω!» 
  Ο Φένταρ πέρασε ανάμεσα από τους θαμώνες και πλησίασε τον 
πανδοχέα, ο οποίος καθόταν σ’ένα τραπέζι κοντά στο τζάκι, μαζί με 
την ταχυπομπό Κάρλα και μια γυναίκα που κοιτούσε τις φλόγες, αλ-
λά, μόλις εκείνος ζύγωσε, έστρεψε το κεφάλι της, για να τον αντι-
κρίσει. 
  «Χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Φένταρ, αντικρίζοντάς την. «Χα-χα-
χα-χα!» 
  Η Ταλίνα στένεψε τα μάτια, αγριοκοιτάζοντάς τον. «Γεια,» είπε, 
μισογρυλίζοντας. 
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  «Πόσα μού χρωστάς αυτή τη φορά;» ρώτησε ο Φένταρ, τραβώντας 
μια καρέκλα για να καθίσει. 
  «Όσα κι αν σου χρωστάω, έχω να σ’τα ξεπληρώσω,» δήλωσε η Τα-
λίνα, ακουμπώντας την πλάτη στη δική της καρέκλα και σταυρώνο-
ντας τα χέρια της στο στήθος. 
  «Πιστεύω πως αστειεύεσαι,» είπε ο Φένταρ. 
  Η Ταλίνα ύψωσε ένα δάχτυλο. «Όχι!» Έβγαλε ένα βαλάντιο απ’το 
φόρεμά της. «Δέκα χρυσά νομίσματα δεν ήταν στο σύνολό τους;» 
  «Και πόσα για το κεφάλι σου;» 
  «Τι εννοείς;» 
  «Ξέχασες τη σκηνή στο χωριό;» 
  «Μιλάς για τη φορά που….;» 
  «Που σε κυνηγούσανε οι χωρικοί, για να σε κρεμάσουν,» διευκρί-
νισε ο Φένταρ. 
  Η Κάρλα λοξοκοίταξε την Ταλίνα, με τις άκριες των ματιών της. 
«Πότε συνέβη αυτό;» 
  «Πριν από όχι πολύ καιρό,» εξήγησε εκείνη. «Και, φυσικά, επρό-
κειτο για παρεξήγηση.» 
  «Όχι ακριβώς ‘παρεξήγηση’,» είπε ο Φένταρ. 
  Η Ταλίνα ύψωσε ένα φρύδι. «Όχι; Και πώς, δηλαδή, θα το αποκα-
λούσες εσύ;» 
  «Τι συνέβη;» ρώτησε η Κάρλα. 
  «Έφαγε στην τοπική ταβέρνα,» είπε ο Φένταρ, «χωρίς να πληρώ-
σει· δεν είχε χρήματα, ασφαλώς –πράγμα το οποίο ο ταβερνιάρης 
δεν ήξερε. Και ύστερα, εκείνη επιχείρησε να τον πληρώσει μ’ένα 
ποίημα!» 
  Η Κάρλα γέλασε. 
  «Προφανώς, αυτός ο τύπος δε γνώριζε πόσο θα με πλήρωναν αλλού 
για εκείνο το ποίημα!» διαμαρτυρήθηκε η Ταλίνα. 
  «Προφανώς,» είπε ο Φένταρ· «γιατί δε νομίζω πως ήξερε καν να 
διαβάζει –ή, τουλάχιστον, όχι τόσο καλά, για να διαβάσει το ποίημά 
σου.» 
  «Εντάξει!» μούγκρισε η Ταλίνα. «Και πόσα σού χρωστάω που ‘έ-
σωσες το άχρηστο τομάρι μου’;» τον ρώτησε, στραβώνοντας τα χεί-
λη. 
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  «Τίποτα· θεώρησέ το αγαθοεργία,» αποκρίθηκε ο Φένταρ, και έκα-
νε νόημα σε μια σερβιτόρα του Ράνιρ να πλησιάσει. 
  «Τι θα πάρεις, Φένταρ;» τον ρώτησε εκείνη. 
  «Μια μπίρα.» 
  Η κοπέλα έφυγε. 
  Η Ταλίνα μέτρησε δέκα χρυσά νομίσματα από το πουγκί της, και 
έκανε να τα σπρώξει προς το μέρος του Φένταρ. 
  «Δε χρειάζεται,» της είπε εκείνος. 
  Η Ταλίνα τον κοίταξε παραξενεμένη· ύστερα, έριξε μια ματιά στην 
Κάρλα και στον Ράνιρ. «Τι συνέβη ξαφνικά; Γίνατε όλοι τόσο γεν-
ναιόδωροι;» 
  «Ανοησίες!» είπε ο Ράνιρ. «Απλά, θέλουμε να σ’έχουμε χρεωμένη!» 
  Η ταχυπομπός, ο τυχοδιώκτης, και ο πανδοχέας γέλασαν. 
  Η Ταλίνα κοκκίνισε· είπε: «Ευχαριστώ. Είστε πραγματικοί φίλοι· κι 
ένας πραγματικός φίλος είναι πολυτιμότερος απ’όλο το χρυσάφι 
στην Κουαλανάρα.» 
  Η μπίρα του Φένταρ έφτασε. Εκείνος ήπιε μια γουλιά και ζήτησε 
από τη σερβιτόρα να του φέρει κι ένα πιάτο με το φαγητό της ημέ-
ρας. 
  «Λοιπόν, τι νέα;» τον ρώτησε η Κάρλα. «Ο Ράνιρ μάς είπε πως σου 
έχει μια ‘ειδική δουλειά’ την οποία ‘αδυνατεί να μας αποκαλύψει’.» 
  «Αυτό αληθεύει,» αποκρίθηκε ο Φένταρ. 
  «Τι είναι το μυστικό;» θέλησε να μάθει η Ταλίνα. 
  «Δεν ξέρω ακόμα–» 
  «Και θα μάθεις όταν έρθει η ώρα,» τον διέκοψε ο Ράνιρ. 
  «Πότε θα έρθει η ώρα;» 
  Ο πανδοχέας κοίταξε πίσω από τον Φένταρ. «Νομίζω πως έχει ήδη 
έρθει…» 
  Ο τυχοδιώκτης στράφηκε αμέσως, για να δει στην αντίπερα άκρη 
της τραπεζαρίας έναν άντρα, ντυμένο με κάπα και κουκούλα, να κά-
νει νόημα στον Ράνιρ, με το δεξί χέρι. Ο Φένταρ είχε δουλέψει για 
πολλούς παράξενους εργοδότες στις περιπλανήσεις του, έτσι αυτός ο 
τύπος δεν τον εντυπωσίαζε καθόλου· ούτε το γεγονός ότι ήθελε να 
κρατά το πρόσωπό του στη σκιά. Προφανώς, ήταν κάποιο αρκετά 
γνωστό άτομο στη Νουάλβορ και δεν ήθελε να τον αναγνωρίσουν 
πιθανοί του αντίπαλοι. Πράγμα που σημαίνει πως, αν είναι τόσο 
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γνωστός, θα έχει, κατά πάσα πιθανότητα, και αρκετά χρήματα… Το 
ενδιαφέρον του Φένταρ κορυφώθηκε. 
  «Ας μην καθυστερούμε,» είπε στον Ράνιρ. 
  «Έλα μαζί μου,» αποκρίθηκε εκείνος, και σηκώθηκε από την καρέ-
κλα του, πηγαίνοντας προς τη σκάλα και νεύοντας στον κουκουλο-
φόρο να πλησιάσει. 
  Ο Φένταρ ακολούθησε τον πανδοχέα στον επάνω όροφο, όπου και 
περίμεναν τον μυστηριώδη Άρχοντα, ο οποίος δεν άργησε να πα-
ρουσιαστεί. Ο Ράνιρ, δίχως να μιλήσει, ξεκλείδωσε μια πόρτα, και οι 
τρεις τους μπήκαν σε ένα μικρό δωμάτιο με ξύλινο τραπέζι και τρία 
καθίσματα. Το παράθυρο ήταν κλειστό και μια λάμπα λαδιού κρεμό-
ταν από το ταβάνι, φωτίζοντας ασθενικά το χώρο. 
  «Καθίστε, κύριοι,» είπε ο πανδοχέας, και κάθισε εκείνος πρώτος, 
βγάζοντας το φτερωτό του καπέλο από το κεφάλι και ακουμπώντας 
το επάνω στο τραπέζι. 
  Ο Φένταρ πήρε θέση δίπλα στον Ράνιρ. Ο Άρχοντας ακούμπησε την 
πλάτη στον τοίχο· δεν κάθισε. Ίσως ήθελε να διατηρήσει μια αύρα 
μυστηρίου· ίσως ήθελε να κάνει τον τυχοδιώκτη να αισθανθεί μειο-
νεκτικά, βρισκόμενος σε υψηλότερη θέση από εκείνον· ίσως ήθελε 
απλά να μην δει ο Φένταρ το πρόσωπό του κάτω απ’την κουκούλα. 
Πάντως, ό,τι κι αν αλήθευε, η στάση του ήταν εκνευριστική. 
  «Αυτός είναι ο άνθρωπός σας, Άρχοντά μου,» είπε ο Ράνιρ. «Τον 
ονομάζουν Φένταρ ο Ξεχασμένος.» 
  Ο Ρόλμαρ κοίταξε ερευνητικά τον τυχοδιώκτη, μέσα από το σκοτά-
δι της κουκούλας του. Ο άντρας έμοιαζε αρκετά σκληραγωγημένος, 
αν έκρινε από τα χέρια του και από το πρόσωπό του. Μάλλον, είχε 
πολεμήσει αρκετές φορές στη ζωή του. Θετικό σημάδι αυτό. Αν ξέρει 
να αγωνίζεται, σημαίνει πως ίσως να τα καταφέρει. Ωστόσο, δεν έ-
μοιαζε ο πόλεμος να ήταν το μοναδικό του επάγγελμα· αυτά τα μά-
τια δεν ήταν τα μάτια ενός συνηθισμένου μισθοφόρου, ο οποίος φυ-
λάει σκοπιά, κυνηγά μερικούς ληστές στους ερημικούς δρόμους του 
Βασιλείου, και περνά τις ελεύθερες του ώρες στις ταβέρνες και στα 
χαμαιτυπεία. Όχι, ετούτος ο άνθρωπος είχε κάνει κι άλλες, πιο… μυ-
στήριες δουλειές, πιο… μπαγαπόντικες. 
  «Ο Ξεχασμένος… Τι σημαίνει αυτό;» 
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  «Πρόκειται για το επώνυμο που χρησιμοποιώ, Άρχοντά μου,» απο-
κρίθηκε ο Φένταρ. 
  «Ελπίζω να μην υποδηλώνει κάποια αφηρημάδα σου,» είπε ο Ρόλ-
μαρ. 
  «Όχι. Για την ακρίβεια, υποδηλώνει μια αλήθεια: ότι κάποιοι ξέχα-
σαν να με σκοτώσουν. Αλλά ας περάσουμε στο θέμα, Άρχοντά μου: 
Τι θέλετε να κάνω για σας;» 
  Αλλάζει την κουβέντα πολύ εύκολα, παρατήρησε ο Ρόλμαρ, προ-
κειμένου να κρατήσει μυστικά. Δε μ’αρέσει ετούτο. Αλλά, απ’την άλ-
λη, ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν αναμενόμενο να έχει μυστικά… «Τι 
σου είπε ο Ράνιρ;» 
  «Ελάχιστα πράγματα. Όμως μου τόνισε ότι η πληρωμή θα είναι κα-
λή.» 
  «Και η αποστολή επικίνδυνη.» 
  «Το αντιλαμβάνομαι αυτό,» είπε ο Φένταρ. «Το χρήμα κυλάει δύ-
σκολα στις εύκολες δουλειές, ενώ εύκολα στις δύσκολες.» 
  Ένας άνθρωπος που ξέρει τον κόσμο καλά! γέλασε εσωτερικά ο 
Ρόλμαρ. «Χαίρομαι που έχεις πρακτικό νου· θα τον χρειαστείς.» 
  Πολύ καθυστερεί να μιλήσει, παρατήρησε ο Φένταρ. Αναρωτιέμαι 
γιατί. Πρόκειται για κάτι παράνομο; Κι αν ναι, θα αξίζει, τελικά, το 
ρίσκο; Θα είναι η ανταμοιβή ανάλογη; «Θα προτιμούσα ν’ακούσω 
για τη δουλειά τώρα, Άρχοντά μου.» Μοιάζεις να φοβάσαι να αρχί-
σεις… 
  «Θέλω να σώσεις μια αιχμάλωτη.» Ο Ρόλμαρ δε συνέχισε, περιμέ-
νοντας την αντίδρασή του. 
  «Ναι…» είπε απλά ο Φένταρ, μη δείχνοντας να είναι ούτε θετικά 
ούτε αρνητικά προδιατεθειμένος. «Πού κρατείται;» 
  «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται μέσα σ’ένα καράβι, το ο-
ποίο πλέει προς την ήπειρο Λιάμνερ-Κρωθ. Όταν φτάσει εκεί, θα 
χάσει τη ζωή της.» 
  Ο Φένταρ συνοφρυώθηκε. «Ρουζβάνη είναι;» 
  «Ναι.» 
  Είχε ακούσει κάτι για μια Ρουζβάνη εγκληματία που είχε έρθει στο 
Νόρβηλ, αλλά δεν ήξερε πολλά γι’αυτή την υπόθεση. «Θα ήθελα να 
μάθω περισσότερες λεπτομέρειες,» είπε, «όπως το όνομά της, καθώς 
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επίσης και πριν από πόσες ημέρες έχει φύγει το πλοίο της από το 
Βασίλειο, και τι μαχητές υπάρχουν επάνω του.» 
  Ωραία, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ· δεν είναι τυχαίος. Πρώτα σχεδιάζει, 
μετά δρα. «Το όνομα της αιχμάλωτης είναι Νίθρα. Το πλοίο είναι 
μεγάλο, ανήκει στο στόλο της Βασίλισσας Καλβάρθα του Νούφρεκ, 
και έφυγε το προηγούμενο βράδυ. Επάνω του βρίσκονται μαχητές 
από τη Βασιλική Φρουρά της εν λόγω Βασίλισσας, όμως δε γνωρίζω 
τον ακριβή αριθμό τους. Τι άλλο χρειάζεσαι να μάθεις;» 
  «Πρόκειται για την εγκληματία που είχε έρθει πρόσφατα στο Νόρ-
βηλ, σωστά;» 
  Γιατί θέλει να το ξέρει αυτό; αναρωτήθηκε ο Ρόλμαρ, φοβούμενος 
προδοσία από το μέρος του τυχοδιώκτη. Ύστερα, όμως, σκέφτηκε 
πως, μάλλον, ο Φένταρ δεν είχε να κερδίσει και πολλά, προδίδοντάς 
τον. Κι επιπλέον, σε ποιον να τον πρόδιδε, και τι να έλεγε; Δε γνώρι-
ζε ούτε καν ποιος ήταν ο κουκουλοφόρος που του μιλούσε. Εκτός κι 
αν ο Ράνιρ είχε μαρτυρήσει τίποτα… –Πρέπει να πάψω ν’ανησυχώ 
τόσο! 
  Ο Φένταρ παρατήρησε το δισταγμό του άγνωστου Άρχοντα· και ο 
δισταγμός αυτός αποτελούσε από μόνος του απάντηση για εκείνον. 
Ναι, η Νίθρα ήταν η Ρουζβάνη εγκληματίας για την οποία είχε α-
κούσει. Όμως γιατί ο πιθανός εργοδότης του φοβόταν να το πει; 
Ποια ήταν η σχέση του μαζί της; Ήταν Ωθράγκος ή, μήπως, Ρουζβά-
νος κι ο ίδιος; 
  «Είναι αυτή ή όχι;» 
  «Είναι,» απάντησε ευθέως ο Ρόλμαρ. «Θα αναλάβεις την αποστο-
λή;» 
  «Η ανταμοιβή μου; Πόση θα είναι;» 
  «Δέκα χιλιάδες κορόνες.» 
  Μα τα Οκτώ Κέρατα και τις Πέντε Ουρές του Σάλ’γκρεμ’ρωθ! εξε-
πλάγη ο Φένταρ. Ο τύπος πρέπει νάναι πολύ πλούσιος! Με τόσα 
χρήματα, θα εντοπίσω τον αδελφό μου μέσα σ’ένα απόγευμα! Ό-
μως… δεν είναι πολύ καλό για να είναι αλήθεια;… 
  «Ας υποθέσουμε κάτι,» είπε. «Ας υποθέσουμε ότι σώζω τη Ρουζβά-
νη και επιστρέφω, αλλά δε σε βρίσκω πουθενά για να παραλάβω την 
πληρωμή μου…» 
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  «Δε χρειάζεται ν’ανησυχείς γι’αυτό,» τον διαβεβαίωσε ο Ρόλμαρ. 
«Ο Ράνιρ με ξέρει.» 
  Ο Φένταρ κοίταξε τον πανδοχέα, ο οποίος κατένευσε. 
  «Δε θα χάσεις τα χρήματά σου, αρκεί να φέρεις εις πέρας την απο-
στολή.» 
  «Κι αν δεν τα καταφέρω, δε θα κερδίσω τίποτα απ’αυτή την ιστο-
ρία; Ούτε καν χίλιες κορόνες;» 
  Ας τον δοκιμάσουμε… «Όχι. Όμως, αν επιτύχεις, θα λάβεις και τις 
δέκα χιλιάδες.» 
  Είναι πολύ δελεαστικό, πολύ δελεαστικό… έπρεπε να παραδεχτεί ο 
Φένταρ. «Για να ξεκινήσω την αποστολή, τι θα έχω;» ρώτησε. 
  «Ό,τι μου ζητήσεις, και ό,τι βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων μου 
να σου προσφέρω.» 
  «Ένα πλοίο, ίσως;» 
  Ο Ρόλμαρ γέλασε. «Δεν έχω τόση μεγάλη επιρροή εδώ!» είπε. Κι 
αμέσως, μετάνιωσε για τα λόγια του, επειδή κατάλαβε ότι μέσω αυ-
τών έδινε πληροφορίες για τον εαυτό του στον Φένταρ. «Μια βάρκα, 
όμως, θα μπορούσα να αγοράσω για σένα, εάν πιστεύεις ότι θα σου 
φανεί απαραίτητη. Ωστόσο, δε νομίζω να προλάβεις το Ρουζβάνικο 
πλοίο μ’αυτήν.» 
  Ο τυχοδιώκτης ένευσε. «Σωστά.» 
  «Υπάρχει, λοιπόν, κάτι άλλο που θα ήθελες να μου ζητήσεις;» 
  Ο Φένταρ κούνησε το κεφάλι. «Δε νομίζω.» 
  «Διαθέτεις αρκετά χρήματα, για να πάρεις μαζί σου τα απαραίτητα 
εφόδια;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Ναι.» 
  Ο Ρόλμαρ έλυσε ένα πουγκί από τη ζώνη του και το έριξε πάνω στο 
τραπέζι. «Κάτι επιπλέον, σε περίπτωση που σου παρουσιαστεί κά-
ποια… απρόσμενη ανάγκη.» 
  «Ευχαριστώ, Άρχοντά μου,» είπε ο Φένταρ. «Πού θα μπορούσα να 
σας βρίσκω, απο δώ και στο εξής;» 
  «Ελπίζω να μη μείνεις για πολύ ακόμα στη Νουάλβορ, αν σκοπεύεις 
ν’ακολουθήσεις το πλοίο…» 
  «Φυσικά και όχι. Ωστόσο, ίσως να χρειαστεί να σας ρωτήσω κάτι, 
προτού εγκαταλείψω την πρωτεύουσα.» 
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  «Τότε, απεύθυνε την ερώτησή σου στον Ράνιρ. Θα έρθω πάλι στο 
πανδοχείο μέχρι αύριο το μεσημέρι,» δήλωσε ο Ρόλμαρ. «Και καλύ-
τερα θα ήταν να μη σε βρω εδώ.» 
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Κεφάλαιο 13 

Ο Κυματοπαλαιστής 
 
 

 Φένταρ κατέβηκε στην τραπεζαρία του Χαριτωμένου Χο-
ρευτή, μαζί με τον Ράνιρ, και πλησίασε το τραπέζι όπου κά-
θονταν η Κάρλα και η Ταλίνα. Ο μυστηριώδης Άρχοντας θα 
κατέβαινε ύστερα απ’αυτούς και θα έφευγε απ’το πανδοχεί-

ο. 
  «Τι συμβαίνει;» ρώτησε η βασιλική ταχυπομπός. «Γιατί όλη τούτη 
η μυστικότητα; Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος ήταν αυτός που α-
νέβηκε μαζί σας;» 
  «Πρόκειται για προσωπική δουλειά του Φένταρ,» αποκρίθηκε ο 
Ράνιρ. 
  Η Κάρλα ατένισε ερωτηματικά τον τυχοδιώκτη, που είχε αρχίσει να 
τρώει. (Όσο έλειπε, η σερβιτόρα τού είχε φέρει το φαγητό του.) Ε-
κείνος δεν της μίλησε, καθώς σκεφτόταν πώς θα ενεργούσε στη συ-
νέχεια, για να σώσει αυτή τη Νίθρα από τους Ρουζβάνους. Με την 
άκρη του ματιού του, είδε τον μυστηριώδη Άρχοντα ν’ανοίγει την 
εξώπορτα του πανδοχείου και να φεύγει. Όμως δεν έδειξε ότι του 
έδινε σημασία. 
  «Ό,τι κι αν είναι,» είπε η Ταλίνα, «φαίνεται πως τον έχει προβλη-
ματίσει πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι τον αφορά άμεσα.» Συνο-
φρυώθηκε. «Βρήκες τον αδελφό σου, Φένταρ;» 
  «Όχι ακόμα,» αποκρίθηκε εκείνος, και ήπιε μια γουλιά απ’τη μπίρα 
του. «Αλλά… σύντομα, ίσως να τον βρω.» Δέκα χιλιάδες κορόνες. Ο 
Άρχοντας είχε υποσχεθεί δέκα χιλιάδες κορόνες! Αρκετά χρήματα 
όχι μόνο για να εντοπίσει τον Ζάνμελ, μα και για να ζήσει μια ζωή 
στην άνεση και στην κραιπάλη. Ωστόσο, ο εργοδότης μου δε θα έδι-
νε τόσα πολλά, αν η δουλειά ήταν εύκολη, θύμισε στον εαυτό του ο 
Φένταρ, ώστε να μην παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό. Η διάσωση 
της Ρουζβάνης απαιτούσε προσεκτικές κινήσεις. Και χρόνος δεν υ-
πάρχει. Ήδη το πλοίο της βρίσκεται μακριά μου. 

Ο
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  Αφήνοντας το φαγητό του μισοτελειωμένο, σηκώθηκε από το τρα-
πέζι. «Πηγαίνω,» είπε στους φίλους του. «Ίσως να τα ξαναπούμε 
σύντομα· ίσως και όχι.» 
  «Θα φύγεις απ’την πόλη;» ρώτησε η Ταλίνα. 
  «Πολύ πιθανόν,» είπε ο Φένταρ. Χαιρέτησε, με το ύψωμα του χε-
ριού, και βγήκε από το πανδοχείο. 
  «Πού πηγαίνει, Ράνιρ;» θέλησε να μάθει η Κάρλα. 
  «Δεν μπορώ να σου πω,» δήλωσε εκείνος. «Έχω δώσει το λόγο μου. 
Και όχι μονάχα στον Φένταρ. Άμα τα θαλασσώσω, ίσως να έχω κακά 
ξεμπερδέματα.» 
  Η ταχυπομπός Κάρλα ύψωσε την κούπα της και ήπιε, αργά, μια 
γουλιά κρασί. Ο άντρας με την κάπα και την κουκούλα –ναι, άντρας 
πρέπει να ήταν, αν έκρινε σωστά από το βάδισμα κι από τη στάση 
του– κάτι της θύμιζε. Σαν να ήταν κάποιος γνωστός… Ακριβώς όπως 
και τότε που μπήκε εκείνη η άλλη κουκουλοφόρος στο πανδοχείο: 
κάτι μου θύμιζε, μα δεν μπορούσα να πω πού την είχα ξαναδεί… Λες 
ο Ράνιρ να είχε μπλέξει σε καμια παλιοϊστορία; Αλλά, όχι, η προη-
γούμενη κουκουλοφόρος δεν ήταν δυνατόν να είχε καμία σχέση με 
τον αποψινό μυστηριώδη τύπο. Άλλωστε, εκείνη είχε έρθει για τον 
Άρχοντα Ρόλμαρ, ενώ αυτός είχε έρθει να μιλήσει με τον πανδοχέα 
και τον Φένταρ –κυρίως με τον Φένταρ, απ’ό,τι είχε καταλάβει η 
Κάρλα· ο Ράνιρ, μάλλον, ενεργούσε ως διάμεσος. Κι όμως, κι οι δυο 
τους κάτι μου θύμιζαν. Ή, μήπως, τελικά, ήταν η φαντασία μου;… 
  Πάντως, αν ήταν η φαντασία της, τούτο θα έπρεπε να την παραξε-
νεύει, γιατί η Κάρλα ουδέποτε είχε ιδιαίτερα ζωηρή φαντασία· ποτέ 
δεν φανταζόταν πως έβλεπε ή άκουγε κάτι: πάντοτε, ήξερε τι βρι-
σκόταν εμπρός της. 

 

  Ο Ρόλμαρ είχε πάλι εκείνο το άσχημο συναίσθημα, ότι τον παρακο-
λουθούσαν. 
  Κοίταξε γύρω του, στις γωνίες των παρόδων, στα σκιερά μέρη που 
δεν φωτίζονταν από τις λάμπες, στα παράθυρα, στα μπαλκόνια, στις 
οροφές· μα πουθενά δεν είδε κάποιον να τον ατενίζει επίμονα, σαν 
να τον παρακολουθεί. 
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  Βέβαια, σκέφτηκε, ένας καλός κατάσκοπος δεν παρατηρείται εύκο-
λα. Αυτή είναι η δουλειά του. Ωστόσο, τούτο δεν εξηγούσε το συναί-
σθημά του. Ο Ρόλμαρ ποτέ δεν ήταν από τους ανθρώπους που ισχυ-
ρίζονταν ότι αισθάνονταν αόρατα πράγματα, όπως έκανε ο αδελφός 
του, Βάνμιρ. Κι όμως τώρα κάτι δεν πήγαινε καλά· είχε την εντύπω-
ση πως τον παρακολουθούσαν –πράγμα το οποίο ήταν γελοίο και, 
μάλλον, οφειλόταν στις εσώτερες ανησυχίες του. Άλλωστε, το ίδιο 
είχε αισθανθεί και όταν πήγαινε στον Καθεδρικό Ναό του Βάνραλ, 
καθώς και όταν έφευγε από εκεί· μονάχα μέσα στον ίδιο το ναό το 
καταραμένο συναίσθημα τον είχε εγκαταλείψει. 
  Αναστέναξε, βαδίζοντας βιαστικά προς το Παλάτι των Δεκαεννέα 
Πύργων. Κανείς δεν με παρακολουθεί. Κανείς δεν με παρακολουθεί. 
Κανείς – δεν – με – παρακολουθεί. 
  Κι όμως, κάποιος τον παρακολουθούσε. 
  Χίλιες κατάρες! Ο Βάνμιρ έπρεπε να ήταν εδώ. Ίσως εκείνος να εί-
χε μια λογική –γελοία, αναμφίβολα, αλλά λογική– εξήγηση για τού-
το. Επίσης, αναρωτήθηκε ο Ρόλμαρ, τι θα έλεγε, άραγε, ο Βάνμιρ για 
την επικοινωνία της Πριγκίπισσας Λιόλα με τη θεά Λιάμνερ Κρωθ; 
Χμμμ, σκέφτηκε. Ίσως θα ήταν φρόνιμο να επιστρέψω στο Ράλτον 
και να τον ρωτήσω. 
  Κοίτα να δεις που κατέληξα να επιθυμώ την άποψη του Βάνμιρ! 
Ποιος; εγώ! 
  Γέλασε, σιγανά, μέσα στο σκοτάδι της κουκούλας του. «Απίστευ-
το,» μουρμούρισε, «πραγματικά απίστευτο…» 
  Ωστόσο, ο Ρόλμαρ δεν μπορούσε να φύγει από τώρα, και το ήξερε. 
Έπρεπε να περιμένει, για να δει τι θα γινόταν με τη Νίθρα. Ήλπιζε 
αυτός ο Φένταρ να ήταν τόσο καλός στη δουλειά του όσο του είχε 
φανεί… Βέβαια, καλός ή κακός, η αποστολή που του ανέθεσα είναι, 
σίγουρα, δύσκολη. Απορώ πώς σκοπεύει να πάρει τη Νίθρα μέσα 
από το Ρουζβάνικο πλοίο… 

 

  Ο δρόμος ήταν άδειος, ερημικός. Δεξιά κι αριστερά, βρίσκονταν 
πολυτελείς οικίες με κήπους και πέτρινους τοίχους. Σε ορισμένες ει-
σόδους, μάλιστα, στέκονταν και μισθοφόροι φύλακες, ατενίζοντας 
τον Φένταρ με βλέμματα καχύποπτα κι επιβλητικά, καθώς περνού-
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σε. Εκείνος δεν τους έδινε και πολύ σημασία, συνεχίζοντας την πο-
ρεία του. Εξάλλου, ήξερε ακριβώς πού ήθελε να πάει. 
  Σύντομα, βρέθηκε στον προορισμό του και σταμάτησε, για να κοι-
τάξει την πινακίδα που ήταν κρεμασμένη στον πετρόχτιστο τοίχο, 
πλάι απ’την καγκελωτή θύρα, η οποία είχε επάνω της λαξεμένο ένα 
δικάταρτο πλοίο. ΟΙΚΙΑ ΣΑΜΟΛΘΙΡ ΚΥΜΑΤΟΠΑΛΑΙΣΤΗ, έγραφε η πι-
νακίδα, με μεγάλα, καλλιγραφικά, μαύρα γράμματα. 
  Κυματοπαλαιστή… σκέφτηκε ο Φένταρ, υπομειδιώντας. Ο Σαμόλ-
θιρ (ή Σιγκαντάρο ο Ανθρωποκυνηγός, όπως τον ήξεραν αλλού) μό-
νο «κυματοπαλαιστής» δεν ήταν. Αυτό το όνομα έδινε μια λανθα-
σμένη εντύπωση γι’αυτόν: μια πιο… έντιμη εντύπωση. Και ο Σαμόλ-
θιρ ήταν το χειρότερο καθίκι που είχε γνωρίσει ο Φένταρ –ή, μάλ-
λον, από τα χειρότερα καθίκια· γιατί στις περιπλανήσεις του είχε 
μάθει πως το Χειρότερο Καθίκι δεν έχει ακόμα γεννηθεί… Εκτός κι 
αν είμαι εγώ, συλλογίστηκε, αυτοκριτικά. 
  Πλησίασε την καγκελωτή θύρα και κοίταξε μέσα, στον κήπο, μη 
βλέποντας κανέναν φύλακα. Παράξενο… Πίστευε πως οι πειρατικές 
ημέρες του Σαμόλθιρ θα τον είχαν μάθει να φυλάγεται καλύτερα. 
Επιπλέον, την τελευταία φορά που είχε περάσει ο Φένταρ από εδώ, 
υπήρχε φρουρός. 
  Τέλος πάντων… Έσπρωξε την πόρτα και μπήκε, προσεκτικά. Ήλπι-
ζε ο Σαμόλθιρ να μην είχε πάρει τώρα σκυλιά για φύλακες –σκυλιά 
που δεν έκαναν διάκριση ανάμεσα στον φιλικό επισκέπτη και τον 
εισβολέα, παρά ξέσκιζαν και των δύο τη σάρκα με την ίδια μανία κι 
ευχαρίστηση… 
  «Ποιος είσαι;» 
  Η φωνή, σίγουρα, δεν ήταν σκυλίσια. Συγκεκριμένα, έμοιαζε γυ-
ναικεία, και είχε έρθει από τ’αριστερά του. 
  Ο Φένταρ στράφηκε αμέσως, βάζοντας το ένα χέρι μέσα στη μαύ-
ρη, δερμάτινή του τουνίκα κι αγγίζοντας τη λαβή του ξιφιδίου του. 
Τα μάτια του δεν εντόπισαν κανέναν. Πού κρύβεται;… 
  «Πού είσαι;» ρώτησε. 
  «Σε έχει καλέσει ο κύριος Σαμόλθιρ;» ρώτησε η γυναίκα. 
  Ο Φένταρ προσπάθησε να την εντοπίσει, και νόμιζε πως είδε τη φι-
γούρα της δίπλα από τον κορμό ενός δέντρου και ανάμεσα στις σκιές 
των φυλλωμάτων του. Η γυναίκα κοντοκαθόταν και τον παρατη-
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ρούσε, μοιάζοντας ένα με το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου της ήταν κρυμμένα στο σκοτάδι· μονάχα τα μάτια της 
φαίνονταν, κάπου-κάπου, καθώς γυάλιζαν στο λιγοστό φεγγαρόφω-
το που κατάφερνε να περάσει τις φυλλωσιές. Ο Φένταρ είχε την αί-
σθηση –και πίστευε πως δεν έκανε λάθος– ότι βρισκόταν στην πα-
ρουσία μιας δολοφόνου. 
  Τους δολοφόνους δεν είναι εύκολο να τους ξεχωρίσει κανείς, γιατί, 
ασφαλώς, δεν έχουν τίποτα κέρατα επάνω τους, ούτε καμια μαύρη 
βούλα στο μέτωπο· κι επιπλέον, συνήθως, το επάγγελμά τους απαι-
τεί να παραμένουν κρυμμένοι, ώσπου να χτυπήσουν, ή ακόμα και 
αφότου έχουν χτυπήσει ή και την ίδια τη στιγμή που χτυπάνε. Όμως 
ο Φένταρ είχε μάθει πως ένα πράγμα πάντα προδίδει τον δολοφόνο: 
τα μάτια του· εκείνο το παρατηρητικό, ερευνητικό, ψυχρό βλέμμα· 
εκείνο το βλέμμα που μοιάζει να ξέρει ποιο είναι το αδύνατό σου 
σημείο και πώς να σε ξεπαστρέψει μ’ένα χτύπημα. 
  Ώστε ο Σαμόλθιρ προσλαμβάνει και επαγγελματίες δολοφόνους 
τώρα. 
  «Όχι, δε με έχει καλέσει,» αποκρίθηκε ο Φένταρ, «όμως είμαι πα-
λιός του φίλος, και πρέπει να τον δω, απόψε. Πρόκειται για πολύ 
σημαντική υπόθεση.» 
  Η γυναίκα σηκώθηκε και βάδισε προς το μέρος του, ξεπροβάλλο-
ντας μέσα από τις σκιές. Ήταν σχετικά κοντή και ντυμένη με ρούχα 
ελαφριά και κολλητά. Τα ξανθά της μαλλιά ήταν δεμένα κότσο πίσω 
από το κεφάλι της. Τα μάτια της ήταν τα μάτια δολοφόνου, όπως 
είχε παρατηρήσει και πριν ο Φένταρ. Επιπλέον, υπήρχε κάτι περίερ-
γο επάνω της. Ο τυχοδιώκτης συνοφρυώθηκε, κοιτάζοντάς τη στο 
φεγγαρόφωτο. 
  «Μιρλίμια;» ρώτησε. «Είσαι Μιρλίμια;» 
  «Ναι,» απάντησε εκείνη, αδιάφορα. «Έλα μαζί μου. Θα σε πάω 
στον κύριο Σαμόλθιρ.» Ξεκίνησε να βαδίζει, ακολουθώντας το λιθό-
στρωτο μονοπάτι που, ύστερα από δέκα μέτρα, οδηγούσε στην ξύλι-
νη θύρα της οικίας. 
  Αφήνει το πόστο της; παραξενεύτηκε ο Φένταρ. Μετά, όμως, κατά-
λαβε. Πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι εκεί… τους οποίους δεν είχε κα-
θόλου αντιληφθεί. Ρίγησε. 
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  «Πώς σε λένε;» ρώτησε τη Μιρλίμια, καθώς εκείνη άνοιγε την ξύλι-
νη πόρτα, μ’ένα ελαφρύ σπρώξιμο. 
  «Αστρογέννητη.» 
  Ο Φένταρ αχνομειδίασε. Οι Μιρλίμιοι είχαν πάντοτε περίεργα ονό-
ματα. 
  Η Αστρογέννητη μπήκε στην οικία και εκείνος την ακολούθησε. 
Είχε ξανάρθει εδώ και θυμόταν το μέρος, μα δεν είπε τίποτα. Καθώς 
βάδιζε μαζί της, παρατηρούσε το χώρο. Ο Σαμόλθιρ φαίνεται πως 
είχε αλλάξει τη διακόσμηση: είχε κρεμάσει καινούργιους πίνακες και 
ταπετσαρίες, ενώ, μάλλον, και τα χαλιά ήταν αλλαγμένα. 
  Η Αστρογέννητη στάθηκε στο κατώφλι μιας πόρτας και χτύπησε το 
ξύλινο, ανοιχτό φύλλο της. Ο Φένταρ μπορούσε να δει το καθιστικό 
πάνω απ’τον ώμο της δολοφόνου. Κι εδώ είχε ξανάρθει, φυσικά. Το 
μέρος ζεσταινόταν από δύο μεγάλα τζάκια, και ο Σαμόλθιρ καθόταν 
περίπου στο κέντρο, επάνω σ’ένα ανάκλιντρο, το οποίο πρέπει να 
είχε αγοράσει απ’τους Ρουζβάνους, γιατί αυτοί χρησιμοποιούσαν 
ανάκλιντρα. Ήταν ντυμένος με έναν αρχοντικό χιτώνα, και τα πορ-
φυρόλευκα μαλλιά και μούσια του ήταν καλοχτενισμένα. Στο δεξί 
χέρι βαστούσε ένα μακρύ τσιμπούκι από μαύρο ξύλο. Επάνω στο 
ανάκλιντρο, μαζί του, βρισκόταν μια ημίγυμνη γυναίκα, ενώ άλλες 
δύο κάθονταν από κάτω, με μεγάλες, επάργυρες κούπες στα χέρια. 
  «Κύριε Σαμόλθιρ,» είπε η Αστρογέννητη. «Κάποιος γνωστός ήρ-
θε.» 
  Ο άντρας στο ανάκλιντρο έστρεψε το βλέμμα του προς την πόρτα. 
«Φένταρ!» αναφώνησε. «Έλα, μπες!» 
  Η Αστρογέννητη παραμέρισε από την είσοδο, αφήνοντάς τον να 
περάσει. «Με χρειάζεστε τίποτ’άλλο, κύριε;» ρώτησε. 
  «Όχι· μπορείς να πηγαίνεις,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ, κάνοντας 
μια αποδεσμευτική χειρονομία με το ελεύθερο του χέρι. Η Μιρλίμια 
έφυγε, σιωπηλά· τα μποτοφορεμένα της πόδια δεν έκαναν θόρυβο 
στο πάτωμα. «Λοιπόν, Φένταρ, πώς είσαι, φίλε μου;» 
  «Αρκετά εύρωστος,» αποκρίθηκε ο τυχοδιώκτης, περνώντας τους 
αντίχειρες του μέσα στη ζώνη του. «Ήρθα γιατί–» 
  «Πώς σου φαίνεται η νέα διαρρύθμιση της οικίας μου;» ρώτησε ο 
Σαμόλθιρ. 
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  «Θα έλεγα ότι είναι πολύ… γοητευτική,» είπε ο Φένταρ, ρίχνοντας 
ένα επιτηδευμένο βλέμμα στις παλλακίδες, οι οποίες του χαμογέλα-
σαν. 
  Ο Σαμόλθιρ γέλασε και κάθισε σε όρθια θέση επάνω στο ανάκλι-
ντρο. «Αααργκ…!» μούγκρισε. «Πιάνεσαι εδώ πέρα! Αναρωτιέμαι 
πώς τα χρησιμοποιούν οι Ρουζβάνοι. Άρρωστος λαός, αν θες την τα-
πεινή μου άποψη.» 
  «Όχι και τόσο ταπεινή,» μειδίασε ο Φένταρ. «Σίγουρα, ξέρεις πολ-
λά γι’αυτούς, τόσες φορές που τους έχει ληστέψει τα καράβια…» 
  «Τι μου θυμίζεις, τώρα… άλλες εποχές!» είπε ο Σαμόλθιρ. «Αλλά 
αυτά τελειώσανε. Γέρασα πλέον.» (Στοίχημα αν ήταν πενήντα χρο-
νών.) «Γιαυτό κιόλας αποφάσισα να περιβάλλω το άτομό μου με αι-
θέριες υπάρξεις και ν’αναπαυθώ.» Χτύπησε το μηρό της παλλακίδας 
που βρισκόταν ξαπλωμένη επάνω στο ανάκλιντρο. «Τώρα, φίλε Φέ-
νταρ, το εμπόριο είναι το μέλλον!» Και προς τις γυναίκες που κάθο-
νταν στο χαλί. «Μην είστε αγενείς· βάλτε στον άνθρωπο ένα ποτό. 
Δε θέλω να βγει βρόμα παραέξω ότι στην Οικία του Κυματοπαλαι-
στή δεν υπάρχει επαρκής φιλοξενία!» Χαμογέλασε πλατιά, ατενίζο-
ντας τον τυχοδιώχτη, ενώ μία παλλακίδα σηκωνόταν, για να γεμίσει 
μια κούπα με κρασί. «Λοιπόν, για ποιο λόγο ήρθες να με δεις;» 
  Ο Φένταρ δέχτηκε το ποτό που του πρόσφερε η παλλακίδα. Ήπιε 
μια γουλιά, και είπε: «Έχω αναλάβει μια αποστολή.» 
  «Συνηθισμένα πράγματα, μέχρις εδώ…» σχολίασε ο Σαμόλθιρ, και 
δέχτηκε κι εκείνος μια κούπα κρασί. «Ευχαριστώ, χρυσό μου.» 
  «Συνηθισμένα πράγματα, ναι· αλλά η συγκεκριμένη αποστολή δεν 
είναι καθόλου συνηθισμένη.» 
  Ο Σαμόλθιρ ήπιε κρασί. «Για πες…» 
  «Πρέπει να σώσω μια αιχμάλωτη Ρουζβάνη από ένα Ρουζβάνικο 
πλοίο το οποίο έφυγε από το λιμάνι της Νουάλβορ το προηγούμενο 
βράδυ.» 
  Ο Κυματοπαλαιστής συνοφρυώθηκε. «Για στάσου, κοπέλι μου. 
Μπας και είναι κείνη η εγκληματίας που λέγανε–» 
  «Αυτή είναι. Και πρέπει να τη σώσω. Καταλαβαίνεις το πρόβλη-
μα;» 
  «Ναι: είσαι τρελός.» Ο Σαμόλθιρ γέλασε. «Είναι τα λεφτά καλά, 
τουλάχιστο;» 
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  «Είναι,» τον διαβεβαίωσε ο Φένταρ. Και ρώτησε: «Έχεις, λοιπόν, 
τίποτα να μου προτείνεις, για να τους προλάβω, προτού φτάσουν 
στο Βασίλειο Νούφρεκ της Λιάμνερ-Κρωθ;» 
  «Με συγχωρείς,» είπε ο Σαμόλθιρ. «Έχουνε ξεκινήσει μια μέρα 
πριν από σένα, και θέλεις να τους προλάβεις κιόλας; Και με τι καρά-
βι, ρ’αδελφέ; Υποθέτω πως το δικό τους πλοίο δεν είναι φορτωμένο 
εμπορικό σκάφος, άρα γρήγορο. Επομένως, άμα μπαρκάρεις σε κά-
ποιο εμπορικό σκαρί που φεύγει ακόμα κι απόψε για τη Λιάμνερ-
Κρωθ, αποκλείεται να τους προφτάσεις.» 
  «Τα γνωρίζω όλα τούτα. Γιαυτό κιόλας σε ρωτάω μήπως έχεις κάτι 
να μου προτείνεις, Σιγκαντάρο Ανθρωποκυνηγέ.» 
  «Χρησιμοποιείς παλιά ονόματα χωρίς λόγο…» μούγκρισε ο Σαμόλ-
θιρ. 
  «Καθόλου χωρίς λόγο,» αποκρίθηκε ο Φένταρ. «Επιθυμώ να συ-
νεργαστούμε, καλέ μου φίλε.» 
  Ο Σαμόλθιρ τον κοίταξε με μισό μάτι. «Πώς το εννοείς τούτο το ‘να 
συνεργαστούμε’;» 
  «Θέλω το πλοίο σου, κι εσένα μέσα σ’αυτό.» 
  «Χα! Όμορφο!…» Ο Κυματοπαλαιστής –γνωστός και ως Ανθρωπο-
κυνηγός– ήπιε μια μεγάλη γουλιά κρασί απ’την κούπα του, χασκογε-
λώντας. 
  Ο Φένταρ τον κοίταξε μ’ένα σκοτεινό βλέμμα: ένα βλέμμα οργής 
και μομφής. 
  Ο Σαμόλθιρ το ήξερε αυτό το βλέμμα. «Κοίτα, καταλαβαίνω πού το 
πας….» 
  «Μου χρωστάς μια χάρη, Σαμόλθιρ,» τόνισε ο Φένταρ. «Μια χάρη 
που ισοδυναμεί με τη ζωή σου. Θα κάνεις πως την ξέχασες;» 
  Ο πειρατής δεν ήταν ανόητος. Αντιλαμβανόταν ότι τον Φένταρ δεν 
τον κρατούσε το μυαλό: αν αισθανόταν εξοργισμένος, ο τυχοδιώκτης 
μπορεί να τον σκότωνε, εδώ και τώρα, όπου δεν υπήρχε κανένας να 
τον προστατέψει πέραν από τις παλλακίδες –οι οποίες, ασφαλώς, 
αμέσως θα την κοπανούσαν, με το πρώτο σημάδι αναστάτωσης· ήδη 
είχαν πάψει να κινούνται, παρατηρώντας μαρμαρωμένες τους δύο 
άντρες, σαν να είχαν διαισθανθεί την ένταση ανάμεσά τους. 
  Ο Σαμόλθιρ ήταν καλός στη μάχη σώμα-με-σώμα· είχε, άλλωστε, 
σκοτώσει μπόλικους σε οδομαχίες και πάνω σε καταστρώματα. Ό-
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μως ήξερε πως δεν μπορούσε να τα βάλει με τον Φένταρ, ο οποίος 
την είχε βγάλει καθαρή από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ. Μία 
φορά μονάχα τον είχε παλέψει, και το είχε μετανιώσει. Τότε ήταν 
που ο τυχοδιώκτης θα τον σκότωνε, αλλά είχε αποφασίσει να του 
χαρίσει τη ζωή, και είχανε φιλιώσει, γιατί ο Σαμόλθιρ ανέκαθεν σε-
βόταν τους ανθρώπους που τον σέβονταν. Έτσι, εξακολουθούσε να 
χρωστά μια χάρη στον Φένταρ· αυτό ήταν αλήθεια. 
  «Τίποτα δεν ξεχνάω,» είπε, και η ένταση αμέσως ελαττώθηκε ανά-
μεσά τους. «Όμως,» τόνισε, «σε προειδοποιώ ότι ακόμα κι εγώ δεν 
ξέρω άμα θα προλάβω ένα καράβι που έφυγε μια μέρα πριν από μέ-
να. Θα πρέπει αυτοί να έχουν παλιόκαιρο κι εμείς καλοκαιρία, ή κάτι 
άλλο κακό να τους συμβεί. Επιπλέον, τι σκοπεύεις να κάνεις όταν 
τους προλάβουμε;» 
  «Θα αυτοσχεδιάσω,» αποκρίθηκε ο Φένταρ. 
  «Το φοβόμουν…!» μούγκρισε ο Σαμόλθιρ. 
  «Αυτή η Μιρλίμια που έχεις απέξω, η Αστρογέννητη: πόσο καλή 
είναι στη δουλειά της;» 
  «Πολύ καλή. Ετούτη τη φορά, ήθελα κάποιους που να μπορούν να 
φυλάξουν σωστά το σπίτι μου. Οι προηγούμενοι φύλακες ήταν ά-
χρηστοι–» 
  «Έχεις κι άλλους Μιρλίμιους δολοφόνους στον κήπο, πέρα από την 
Αστρογέννητη;» 
  «Άλλη μία, αδέλφι,» δήλωσε ο Σαμόλθιρ. «Τη λένε Χρυσοδάκτυ-
λη.» 
  «Έχεις γεμίσει όλο σου το σπίτι με γυναίκες; Μέχρι στιγμής δεν 
έχω δει ούτε έναν αρσενικό υπηρέτη ή φρουρό!» 
  «Χα-χα!» γέλασε ο Σαμόλθιρ. «Με κατάλαβες, φαίνεται! Αλλά δε 
σου είπα; Έχω πλέον γεράσει, και αποφάσισα να περάσω τις τελευ-
ταίες μου ημέρες με αιθέριες υπάρξεις, άλλες περισσότερο κι άλλες 
λιγότερο επικίνδυνες.» 
  «Εμένα μου μοιάζεις να βαριέσαι και να ψάχνεις τρόπους για να 
ξεβαρεθείς…» 
  «Νομίζεις πως αυτό θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, που έρχε-
σαι στο σπίτι μου και, εμμέσως πλην σαφώς, με τραβάς έξω, στις α-
νοιχτές θάλασσες ξανά; Θα έπρεπε να σέβεσαι περισσότερο τους 
γηραιούς ανθρώπους, Φένταρ…» 
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  «Δε θα πάνε οι κόποι σου τελείως χαμένοι,» τον διαβεβαίωσε εκεί-
νος. «Ο εργοδότης μου μου έχει υποσχεθεί δέκα χιλιάδες κορόνες, 
αν φέρω σε πέρας την αποστολή του.» 
  «Τι!» έκανε ο Σαμόλθιρ. «Με δουλεύεις, ρε μπαγαπόντη;» 
  Ο Φένταρ γέλασε. «Όχι. Και είμαι πρόθυμος να μοιραστώ τα χρή-
ματα μαζί σου, αν η βοήθειά σου αποδειχτεί πολύτιμη στη διάσωση 
της Ρουζβάνης.» 
  «Αααα, φίλε μου Φένταρ!» Ο Σαμόλθιρ σηκώθηκε από το ανάκλι-
ντρο, δίνοντας τη μισογεμάτη του κούπα σε μια απ’τις παλλακίδες. 
«Πάντοτε με σκέφτεσαι. Χε-χε, κοίτα που θα είναι καλή μπάζα στο 
τέλος!…» Έτριψε τα χέρια του. «Δε μπορείς να φανταστείς, Φένταρ, 
πόσα λεφτά σού τρώνε οι γυναίκες. Κάποια στιγμή έπρεπε να… επα-
νεφοδιάσω τον εαυτό μου, ε; Χα-χα-χα!» 
  «Παρατηρώ πως το ηθικό σου αναπτερώθηκε…» 
  «Δε λες τίποτα!… Λοιπόν! Τι λέγαμε για τις Μιρλίμιες κυρίες απέ-
ξω; Ήθελες να προτείνεις να μας συντροφεύσουν στο δύσκολό μας 
ταξίδι, σωστά;» 
  Ο Φένταρ ένευσε. 
  «Ωραία. Κι εγώ το ίδιο σκεφτόμουν,» δήλωσε ο Σαμόλθιρ. Και α-
κούμπησε το χέρι του στους ώμους του τυχοδιώκτη. «Ας αρχίσουμε 
τις προετοιμασίες για την επιχείρηση. Σίγουρα, θα μας χρειαστούν 
πολλά.» 
  Ξεκίνησαν να βαδίζουν προς την έξοδο του καθιστικού. 
  «Δεν πρέπει, όμως, ν’αργήσουμε,» τόνισε ο Φένταρ. «Ο εργοδότης 
μου βιάζεται. Κι επιπλέον, αν το καράβι φτάσει στο Νούφρεκ, η αιχ-
μάλωτη Ρουζβάνη θα χάσει τη ζωή της.» 
  «Μη μου επαναλαμβάνεις πράγματα,» είπε ο Σαμόλθιρ. «Δεν είμαι 
από τους ανθρώπους που ξεχνάνε εύκολα τις δυσκολίες της δουλειάς 
τους.» 
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Κεφάλαιο 14 

Φλογερή Απειλή 
 
 

αξίδευαν όλο το βράδυ, κατευθυνόμενοι νότια. Οι τροχοί του 
κάρου γρύλιζαν, κυλώντας επάνω στις πλάκες της λιθόστρω-
της δημοσιάς του Βασιλείου, αλλά το όχημα κινείτο ομαλά, 
δίχως ν’αναπηδά ή να τραντάζεται πολύ. Το άλογο που το 

τραβούσε δεν έμοιαζε κουρασμένο, μα, ακόμα κι αν ήταν, ο Βάνμιρ 
δε σκόπευε να το αφήσει να αναπαυθεί απόψε· γιατί, όπως είπε και 
στη Ρικνάβαθ, έπρεπε να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερο από το Ράλτον, προτού οι ένοικοι του κάστρου βρουν και απο-
φυλακίσουν τον πατέρα του, ο οποίος πιθανότατα θα αποζητούσε 
εκδίκηση και θα καταδίωκε τον γιο του και την Καρμώζ σ’όλο το 
Νόρβηλ. 
  Ακούγοντας τις περιγραφές του Βάνμιρ για τον γονιό του, η Ρικνά-
βαθ τον φανταζόταν σκέτο θηρίο. Πράγμα που δεν πρέπει να απείχε 
και πολύ από την πραγματικότητα. Ο Μάγος είχε πει πως ο Άρχο-
ντας-Φύλακας Άραντιρ ήταν που είχε βγάλει το μάτι της Λα-
Κάρχ’νιι. 
  «Πού σκοπεύεις να κρυφτούμε;» τον ρώτησε. 
  Ο Βάνμιρ, που είχε μείνει γι’αρκετή ώρα σιωπηλός, αποκρίθηκε: 
«Δεν ξέρω ακόμα. Εκείνο που, κατά κύριο λόγο, μ’απασχολεί τώρα 
είναι να βρω τον Ρόλμαρ και να μάθω τι συμβαίνει νότια.» 
  «Πώς είναι ο αδελφός σου;» θέλησε να μάθει η Ρικνάβαθ. 
  «Τι εννοείς;» απόρησε ο Βάνμιρ, στρεφόμενος να την κοιτάξει, κα-
θώς καθόταν δίπλα του, στη θέση του οδηγού. 
  «Γενικά, σαν άνθρωπος…» 
  «Α, μαύρα χάλια έχει, αλλά, κατά βάθος, είναι συμπαθητικός. Θα 
τον συμπαθήσεις, όταν τον γνωρίσεις καλά.» 
  Η Ρικνάβαθ μειδίασε. 
  «Τι είναι;» ρώτησε ο Βάνμιρ. 
  «Τίποτα. Απλά, μου φάνηκε αστείος ο τρόπος που μιλάς για τον α-
δελφό σου.» 
  «Την αλήθεια λέω μόνο…» Έδωσε μια μαστιγιά ακόμα στο άλογο. 

Τ
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  Η Ρικνάβαθ ακούμπησε την πλάτη της πίσω και τέντωσε τα πόδια, 
έχοντας τα χέρια της σταυρωμένα εμπρός της. Ξεφύσησε. «Ζεστή 
νύχτα απόψε, πάντως…» 
  Ο Βάνμιρ αναποδογύρισε τα μάτια και μουρμούρισε κάτι ακατανό-
ητο. 
  Το κάρο συνέχισε να κυλά επάνω στη δημοσιά, με μοναχό παρατη-
ρητή το φεγγάρι, που έμοιαζε με το μάτι του ουρανού. Η Ρικνάβαθ 
ύψωσε το βλέμμα και το ατένισε για λίγο, αφηρημένη, μισοκοιμι-
σμένη. Ύστερα, είδε κάτι να ρέει επάνω του και να το αργοκαλύπτει. 
Αίμα. Και νόμιζε ότι άκουσε μια φωνή από τ’ανατολικά: την πολεμι-
κή κραυγή ενός πολεμιστή, μανιασμένου από τη σφαγή της μάχης. 
  Τρομαγμένη, βλεφάρισε, και πήρε τα μάτια της από το μάτι 
τ’ουρανού. Έστρεψε το βλέμμα στο άλογο του κάρου, στις πλάκες 
της δημοσιάς· ύστερα, το ύψωσε πάλι για να κοιτάξει το φεγγάρι… 
που τώρα δεν ήταν αιματοβαμμένο. 
  Δεν κατάλαβε τι είδους προμήνυμα ήταν ετούτο, όμως δεν είπε τί-
ποτα στον Βάνμιρ, ο οποίος έμοιαζε χαμένος στους δικούς του συλ-
λογισμούς. 
  Η ώρα κύλησε, η νύχτα πέρασε, και η αυγή ήρθε· ο ήλιος ξεπρόβα-
λε από την ανατολή, καθώς το φεγγάρι χανόταν. Το άλογο ήταν λα-
χανιασμένο. 
  «Πρέπει να σταματήσουμε,» είπε η Ρικνάβαθ, «έστω για λίγο: να 
ξεκουραστεί το ζώο.» 
  «Όχι ακόμα,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Κατά πάσα πιθανότητα, το 
πρωί θα βρούνε το μήνυμα που τους άφησα. Ας είμαστε όσο το δυ-
νατόν περισσότερα χιλιόμετρα μακριά από το Ράλτον. Εσύ κοιμή-
σου, άμα θες, Ρικνάβαθ.» 
  «Δε με παίρνει ο ύπνος,» δήλωσε η Καρμώζ· και ήταν αλήθεια: είχε 
κοιμηθεί πολύ χτες, και σε διάφορες ώρες της ημέρας. Επιπλέον, έ-
πρεπε να παραδεχτεί ότι φοβόταν τον πατέρα του Βάνμιρ. Αν ο Άρ-
χοντας Άραντιρ αποφάσιζε να τους κυνηγήσει, δεν ήθελε να ξυπνή-
σει από τον ήχο του καλπασμού· προτιμούσε να είναι ξύπνια, όταν 
θα άκουγε τα άλογα να έρχονται. 
  Αν έρχονταν… Γιατί ο Μάγος, τουλάχιστον, της φαινόταν πως νόμι-
ζε ότι θα ξέφευγαν από την οργή του πατέρα του. 
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  Ο Βάνμιρ σταμάτησε το άλογο, όταν ο ήλιος είχε υψωθεί πλέον 
στον ουρανό. Το ζώο αγκομαχούσε από την εξάντληση. Εκείνος το 
έστρεψε προς τα ανατολικά και το μαστίγωσε πάλι, κάνοντάς το να 
κινηθεί κουρασμένα και βγάζοντας το κάρο από το δρόμο. Ο Ωθρά-
γκος κατέβηκε από τη θέση του οδηγού και έλυσε το άλογο, πηγαί-
νοντάς το λίγο παραπέρα, για να το δέσει σ’ένα δέντρο. Ύστερα, του 
έφερε σανό και νερό από το κάρο. 
  Η Ρικνάβαθ είχε ήδη ξαπλώσει επάνω στη θέση του οδηγού. «Τελι-
κά, ο ύπνος αποφάσισε να σε πάρει, βλέπω,» της είπε ο Βάνμιρ. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Το πρωινό είναι ζεστό και μου φέρνει 
υπνηλία.» 
  «Εγώ, πάντως, κρυώνω,» δήλωσε ο Βάνμιρ, τυλίγοντας την κάπα 
γύρω του και στρέφοντας το βλέμμα βόρεια, για να δει μήπως ερχό-
ταν κανένας. Δεν εντόπισε ψυχή και ανακουφίστηκε. «Κοιμήσου 
λίγο,» είπε στην Καρμώζ· «σε δυο-τρεις, ώρες θα ξεκινήσουμε.» 
  «Εσύ θα κοιμηθείς;» 
  Ο Βάνμιρ αναστέναξε. Έριξε ακόμα μια ματιά στα βόρεια. Κανένας 
δεν ερχόταν. Και, μάλλον, αποκλείεται να έρθει για τις επόμενες δυ-
ο-τρεις ώρες, τόνισε στον εαυτό του. «Ναι,» είπε. «Αλλά θέλω να 
βεβαιωθώ ότι δε θ’αργήσω να ξυπνήσω.» Ανέβηκε στο πίσω μέρος 
του κάρου. «Πού έβαλες το ρολόι;» 
  «Εκείνο το παράξενο μηχανικό πράγμα με τους δείκτες;» Οι Καρ-
μώζ δεν είχαν ρολόγια. 
  «Ναι.» 
  «Σ’αυτό το μπαούλο.» Η Ρικνάβαθ ανασηκώθηκε επάνω στη θέση 
του οδηγού, για να δείξει. 
  Ο Βάνμιρ άνοιξε το σεντούκι και έψαξε μέσα. «Όντως, εδώ είναι.» 
Το έβγαλε. Ρύθμισε την ώρα (μαντεύοντάς την από τη θέση του ήλι-
ου), το κούρδισε, και το έβαλε να χτυπήσει ύστερα από τρεις ώρες. 
Το ακούμπησε επάνω στο μπαούλο και ξάπλωσε, ανάμεσα στα 
πράγματα και τυλιγμένος στην κάπα του. 
  «Τι θα γίνει τώρα που τα έκανες αυτά;» τον ρώτησε η Ρικνάβαθ, 
παρατηρώντας το παράξενο μηχάνημα. 
  «Θα χτυπήσει.» 
  «Τι θα χτυπήσει;» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

206 

  «Το κουδούνι που έχει από πάνω,» εξήγησε ο Βάνμιρ. «Θα χτυπή-
σει· θα κάνει θόρυβο, για να ξυπνήσουμε.» 
  «Αχά…» Η Ρικνάβαθ ξάπλωσε πάλι… 
  …και δεν άργησε να ταξιδέψει στο βασίλειο του ύπνου. 
  Λήθη, για ένα χρονικό διάστημα… 
  …Έπειτα, βάδιζε μέσα σε μια πέτρινη σήραγγα, μια στρογγυλή σή-
ραγγα, σαν σωλήνα. Βάδιζε και, στο τέλος, έβλεπε φως: το φως του 
φεγγαριού ή των άστρων. 
  Βγήκε απ’τη σήραγγα, και βρέθηκε σ’ένα πετρώδες νησί. Πίσω της, 
το υπόγειο πέρασμα είχε εξαφανιστεί· το ήξερε, χωρίς να στραφεί, 
για να το κοιτάξει. Ένας παγερός αγέρας φυσούσε, κάνοντάς τη να 
κρυώνει. Παράξενο αυτό, γιατί το νησί δεν έμοιαζε να βρίσκεται στις 
περιοχές των Καρμώζ· δεν είχε καν πάγους. Αλλά το ψύχος ήταν δυ-
νατό, και στην ψυχή της. 
  Έριξε μια ματιά τριγύρω. Βράχια, πέτρες, και διάφορα στριφτά πε-
ράσματα ανάμεσά τους, σαν λαβύρινθος. Η Ρικνάβαθ προχώρησε, 
αναζητώντας διέξοδο… η οποία δεν έμοιαζε να υπάρχει. 
  Όμως γιατί είχε βρεθεί εδώ; Ποιος την είχε φέρει; 
  Το γκρίζο τοπίο την κατέθλιβε, βάραινε την ψυχή της. Ο αέρας βού-
ιζε ανάμεσα στα βράχια· τα κύματα έσκαγαν στις ακτές· τα θαλασ-
σοπούλια έκρωζαν μακρόθεν. Και κανένας άλλος ήχος δεν ερχόταν 
στ’αφτιά της. 
  «Μένει κάνεις εδώ;» φώναξε η Ρικνάβαθ· και, για κάποια ώρα, ά-
κουγε μονάχα τον αντίλαλο της φωνής της, έναν πολύ παράξενο α-
ντίλαλο, σαν να βρισκόταν ακόμα μέσα σ’εκείνη τη σκοτεινή σήραγ-
γα. 
  «Επιτέλους, ρώτησες.» 
  Η Ρικνάβαθ στράφηκε, τρομαγμένη. Και τα πάντα περιστράφηκαν 
γύρω της. Ο πέτρινος λαβύρινθος εξαφανίστηκε. Τώρα, η γυναίκα 
βρισκόταν σε μια ακτή· κι επάνω σ’έναν απ’τους βράχους της ακτής 
στεκόταν ένας άντρας, μέσα σ’ένα μαγκάλι γεμάτο φλόγες, οι οποίες 
δεν έμοιαζαν να τον βλάπτουν, όμως κάλυπταν το παρουσιαστικό 
του από τα μάτια της Καρμώζ: τον έκαναν να φαντάζει σκιά. 
  Η θέα της φωτιάς προκάλεσε ένα δυνατό τρέμουλο στη Ρικνάβαθ, 
που η φυλή της δεν άντεχε τη θερμότητα. Πώς στεκόταν εκεί μέσα 
αυτός ο άνθρωπος; 
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  «Είσαι ικανοποιημένη, τώρα;» ρώτησε ο άντρας. 
  «Τι;…» είπε εκείνη, μουδιασμένη. 
  «Με βρήκες.» 
  «Δεν έψαχνα για σένα,» δήλωσε, ειλικρινά, η Ρικνάβαθ. 
  Ο άντρας γέλασε, και το νησί κι ο ουρανός αντήχησαν από το γέλιο 
του. «Η Κυρά σου δε σ’έμαθε να ψεύδεσαι καλά, ιέρεια!» φώναξε, 
διασκεδασμένος. 
  «Ποια ‘Κυρά μου’; Τι λες; Δεν ψεύδομαι!» επέμεινε η Ρικνάβαθ. 
  «Πέθανε και σ’έστειλε νότια, για να ολοκληρώσεις τη δουλειά της. 
Τι νόμιζε ότι θα πετύχει έτσι; Μάλλον, επρόκειτο για επιθανάτιο πα-
ραλήρημα, ιέρεια. Τι λες κι εσύ;» 
  «Λέω ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα απ’όσα λες. Αναφέρεσαι στη… 
στο Μεγάλο Θηρίο;» 
  «Πάψε να παριστάνεις τη χαζή!» γρύλισε ο άντρας, σταυρώνοντας 
τα χέρια στο στήθος του, μέσα στις φλόγες. 
  «Ποιος είσαι;» απαίτησε η Ρικνάβαθ. «Ο Ούργκολ; Τη σκότωσες· 
τι άλλο θες τώρα; Είναι νεκρή! Κι εγώ δεν μπορώ να σε βλάψω. Τι να 
σου κάνω; Είσαι θεός!» 
  «Ο Ούργκολ;» έκανε ο άντρας μέσα στις φλόγες. «Ποιος είναι ο 
Ούργκολ;» 
  «Δεν είσαι ο Ούργκολ;…» παραξενεύτηκε η Ρικνάβαθ, ακούγοντας 
τη φωνή της να χάνει δύναμη. «Τότε....;» 
  «Οι προσπάθειές σου να με μπερδέψεις είναι άθλιες, ιέρεια,» είπε ο 
άντρας, καγχάζοντας. «Αλλά διασκεδαστικές. Όμως! μην νομίζεις ότι 
με κοροϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά ποια είσαι και γιατί έρχεσαι στο 
Νότο. Δε θα με πιάσεις απροετοίμαστο, ιέρεια. Προσπάθησε να 
μπλεχτείς στα πόδια μου, και θα πεθάνεις γρηγορότερα απ’τη θεά 
σου!» 
  «Η Λα-Κάρχ’νιι δεν είχε καμία διαφορά μαζί σου!» φώναξε η Ρι-
κνάβαθ. «Μάλλον, πρόκειται για κάποια παρεξήγηση! Ούτε μου είπε 
τίποτα, πεθαίνοντας. Το μόνο που μου ζήτησε ήταν να τη σώσω –και 
απέτυχα.» 
  «Ό,τι ψέματα κι αν λες, για μένα είναι το ίδιο!» δήλωσε ο άντρας 
μέσα στις φλόγες. «Θα σε κάψω ζωντανή, Καρμώζ!» 
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  Το έδαφος άνοιξε κάτω απ’τα πόδια της Ρικνάβαθ, κι εκείνη έπεσε 
σε μια υπόγεια σήραγγα, ουρλιάζοντας και βλέποντας το φως στο 
πέρας ν’απομακρύνεται. 
  «Περίμενε! Δε λέω ψέματα!» κραύγασε, και πετάχτηκε πάνω, λα-
χανιασμένη. 
  Το πρώτο πράγμα που είδε ήταν το άλογο, κοιμισμένο δίπλα στο 
δέντρο όπου το είχε δέσει ο Βάνμιρ. 
  «Ρικνάβαθ…;» άκουσε μια φωνή απ’τ’αριστερά της. 
  Στράφηκε, για να δει τον Ωθράγκος να έχει ξυπνήσει και να την 
κοιτάζει. 
  «Τι είναι;» τη ρώτησε ο Βάνμιρ, παρατηρώντας το τρομαγμένο της 
βλέμμα και τον ιδρώτα στο πρόσωπό της. 
  Η Ρικνάβαθ έγλειψε τα χείλη της. «Κάποιος άγνωστος…» είπε, με 
ξεραμένο λαιμό. «Νερό;» 
  Ο Βάνμιρ τής έδωσε ένα φλασκί, κι εκείνη ήπιε. «Όραμα;» 
  «Ναι,» απάντησε η Ρικνάβαθ. «Ήμουν σ’ένα νησί, και ήταν κά-
ποιος που στεκόταν μέσα στις φλόγες και έλεγε ότι ήξερε τη θέα 
μου, το Θηρίο. Έλεγε κάτι, ότι το Θηρίο είναι εχθρός του· και έλεγε 
ότι το Θηρίο, πεθαίνοντας, έστειλε εμένα νότια, για να του κάνω κα-
κό. Δεν είναι αλήθεια, όμως. Τον ρώτησα αν ήταν ο Ούργκολ, ο θεός 
σου–» 
  «Ο Ούργκολ;» απόρησε ο Βάνμιρ. 
  «–αλλά εκείνος τ’αρνήθηκε. Δεν τον γνώριζε καν… Με απείλησε. 
Απείλησε να με» –ρίγησε– «κάψει ζωντανή.» 
  «Ήταν θεός;» ρώτησε ο Βάνμιρ. «Σου ανάφερε το όνομα του;» 
  «Όχι. Και…» Η Ρικνάβαθ έσμιξε τα φρύδια. Θεός; σκέφτηκε. Θεός, 
αυτός; Κούνησε το κεφάλι. «Και δε νομίζω να ήταν θεός… Ανοησία 
μου που τον ρώτησα αν ήταν ο Ούργκολ.» 
  «Πώς το ξέρεις ότι δεν ήταν θεός;» 
  «Βάνμιρ, οι θεοί έχουν μια διαφορετική παρουσία, μια διαφορετική 
αύρα. Η Λα-Κάρχ’νιι, κατ’αρχήν, όταν μου μιλούσε, δε μου μιλούσε 
έτσι, όπως σου μιλάω τώρα εγώ. Μιλούσε μέσα μου, στην ψυχή μου, 
χωρίς λόγια κανονικά. Καταλαβαίνεις;» 
  Ο Βάνμιρ κατένευσε, αργά, θυμούμενος τη δική του συνάντηση με 
τον Ούργκολ. «Ναι, έτσι νομίζω. Αλλά, αν δεν ήταν θεός, τι ήταν;» 
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  «Δεν ξέρω. Κάτι άλλο, σίγουρα! Κάποιος δαίμονας, πιθανώς… δαί-
μονας της φωτιάς.» 
  «Είπες ότι στεκόταν μέσα στις φλόγες, ε;» 
  Η Ρικνάβαθ ανατρίχιαζε και μόνο στη θύμηση. «Ναι: μέσα σ’ένα 
αναμμένο μαγκάλι. Είναι γνωστός σε τούτα τα μέρη της Βάλγκριθ-
μωρ;» 
  «Όχι,» είπε ο Βάνμιρ. «Δεν τον γνωρίζω, παρότι ξέρω πολλά για 
τους τοπικούς θρύλους.» 
  «Μάλιστα…» Η Καρμώζ κοίταξε το έδαφος. «Με απείλησε πως, αν 
πάω νότια, θα με σκοτώσει…» μουρμούρισε. 
  «Ρικνάβαθ, σκέψου: μήπως έχει κάποια σχέση με το προηγούμενο 
όραμα που είχες δει, όταν ήσουν στα μπουντρούμια του κάστρου 
μου;» 
  Η Ρικνάβαθ κούνησε πάλι το κεφάλι. «Δεν τον είχα δει. Είχα δει 
μόνο έναν καπνό από το Νότο… Λες ο καπνός να ήταν από τη φωτιά 
του;» Στράφηκε, να κοιτάξει τον Βάνμιρ. 
  Ντριιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιν! χτύπησε το ρολόι.  
  Εκείνος το σταμάτησε, με μια απότομη κίνηση του χεριού. «Δεν 
έχω ιδέα,» είπε στην Καρμώζ. «Αλλά καλύτερα να πηγαίνουμε τώ-
ρα.» Κατέβηκε από την άμαξα και πλησίασε το άλογο, που ξυπνού-
σε. 
  Η Ρικνάβαθ τον κοιτούσε, καθώς έλυνε το ζώο από το δέντρο και 
χάιδευε το λαιμό του. Μέσα της, αισθανόταν έναν παγερό τρόμο, 
που δεν έλεγε να καταλαγιάσει. Ποτέ ξανά δεν της είχε συμβεί αυτό: 
ποτέ δεν την είχε απειλήσει έτσι μία από τις οντότητες οι οποίες έρ-
χονταν σε επαφή μαζί της. Συνήθως, την καλούσαν· δεν προσπα-
θούσαν να τη διώξουν… 
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Κεφάλαιο 15 

Σκοτεινά Μονοπάτια 
 

 
ατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι την ενοχλούσε· κάποια α-
προσδιόριστη παρουσία, η οποία έμοιαζε να βρίσκεται ακρι-
βώς πέρα από το όριο των αισθήσεών της, όπως κάποιος που 
βρίσκεται ακριβώς πέρα από την άκρη της όρασής μας: μπο-

ρούμε να τον αντιληφθούμε, αλλά μόνο μερικώς. 
  Ωστόσο, όταν η Ρικέλθη ξύπνησε, δε θυμόταν να είχε δει κανέναν 
εφιάλτη. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και χασμουρήθηκε, παραμερίζο-
ντας τις κουρτίνες. Το σώμα της ήταν πιασμένο, και τεντώθηκε, για 
να ξεπιαστεί, πράγμα που κατάφερε εν μέρει· μια αλλόκοτη παγωνιά 
είχε καθίσει στα κόκαλά της. Έριξε μια ματιά στο τζάκι και είδε πως 
είχε σβήσει, τη νύχτα. Αυτό έφταιγε, μάλλον. 
  Πλησίασε το παράθυρο και το άνοιξε, για να διαπιστώσει πως ο 
ήλιος είχε μόλις ανατείλει. «Επομένως, είναι ώρα να φύγω,» σιγο-
μουρμούρισε, ακουμπώντας τα χέρια της στο δροσερό περβάζι κι 
αναστενάζοντας. Γιατί ο Έζβαρ είχε αφήσει τον Χάφναρ να το κάνει 
αυτό το πράγμα; Γιατί; αναρωτήθηκε. Σύντομα, σκόπευε να πάρει 
τις απαντήσεις της. Το Λημέρι του δε βρισκόταν μακριά από την Έ-
ριγκ: μια ημέρα προς τα βόρεια, με το άλογο. Κατά το βράδυ, η Ρι-
κέλθη θα είχε φτάσει, αν πήγαινε με κανονικό ρυθμό. Βέβαια, μπο-
ρούσε να κάνει τον ίππο της να ξεθεωθεί, προκείμενου να πάει γρη-
γορότερα· όμως δεν έκρινε ότι υπήρχε ιδιαίτερος λόγος γι’αυτό. Άλ-
λωστε, ο Έζβαρ εκεί θα ήταν, όποτε κι αν εκείνη έφτανε. 
  Άφησε το παράθυρο και πήγε στη μεγάλη ντουλάπα του δωματίου. 
Άνοιξε το ένα φύλλο, παραμέρισε μερικά κρεμασμένα ρούχα, και 
αποκάλυψε από πίσω ένα ζευγάρι ψηλές, μαύρες μπότες με πέτσινα 
κορδόνια. Χαμογέλασε, κοιτάζοντάς τες, καθώς αναμνήσεις έρχο-
νταν στο νου της. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η Αρχόντισσα Ρικέλθη 
είχε, παλιότερα, πάει στο Λημέρι του Έζβαρ φορώντας ακριβώς αυ-
τές τις μπότες. Τώρα πλέον, είχε πολύ καιρό να τις χρησιμοποιήσει –
περίπου, ένα χρόνο. Και θυμόταν πως, στην τελευταία της συνάντη-
ση με τον Έζβαρ, του είχε ζητήσει –πολύ έντονα, μάλιστα– να μην 

Κ
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αφήσει, σε καμία περίπτωση, τον Χάφναρ να γίνει δράκαρχος· γιατί 
από τότε είχαν αρχίσει να κολλάνε στο γιο της κάτι τέτοιες ιδέες. Ο 
Έζβαρ, φυσικά, της είχε πει να μην ανησυχεί– 
  Ψέματα! Μου είπε ψέματα! 
  Η Ρικέλθη πήρε μια βαθιά ανάσα, για να καταλαγιάσει το θυμό της. 
Ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ να τον πάρει! Γιατί το έκανε αυτό; Γιατί μου το έ-
κανε αυτό; Και γιατί το έκανε αυτό στον Χάφναρ; Δε νοιάζεται ούτε 
για εκείνον; Έσφιξε τη δεξιά της γροθιά· μετά, χαλάρωσε. Ίσως να 
υπάρχει κάποια εξήγηση για όλα τούτα. Σίγουρα, θα υπάρχει κάποια 
εξήγηση. Ο Έζβαρ, κανονικά, δε θα φερόταν έτσι… 
  Έσκυψε και πήρε τις μπότες από την ντουλάπα, αφήνοντας τες 
πλάι σε μια ξύλινη καρέκλα. Ύστερα, έβγαλε ταξιδιωτικά ρούχα και 
τα απόθεσε πάνω στο κρεβάτι. Πήγε στην τουαλέτα των διαμερι-
σμάτων της και έκανε τις πρωινές της ανάγκες. Αναζωογονημένη, 
επέστρεψε και κάθισε μπροστά στον μεγάλο της καθρέφτη, ξεκινώ-
ντας να περιποιείται το πρόσωπό της, όπως το περιποιείτο καθημε-
ρινά, ανελλιπώς. Σήμερα, ωστόσο, αποφάσισε να βιαστεί λιγάκι, 
γιατί αισθανόταν τον χρόνο να την πιέζει· πράγμα το οποίο την άγ-
χωνε και, κατά συνέπεια, την έκανε να χάνει την ψυχραιμία της. Αλ-
λά κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να της συμβαίνει· η Ρικέλθη πάντοτε ήταν 
ψύχραιμη. Θέτοντας τον εαυτό της υπό κυριαρχία ξανά, σηκώθηκε 
όρθια. Αν ετούτη η υπόθεση δεν αφορούσε το γιο μου, δε θα ήμουν 
τώρα έτσι, σ’αυτά τα ταραγμένα χάλια, συλλογίστηκε. Αααχ! αυτός ο 
Χάφναρ δεν έχει καθόλου μυαλό! Καθόλου, καθόλου μυαλό! 
  Η Ρικέλθη έβγαλε το νυχτικό της και ντύθηκε με τα ρούχα που είχε 
πάρει από τη ντουλάπα: γκρίζες, ζεστές μάλλινες κάλτσες για το χει-
μερινό κρύο· ένα μαύρο μεσοφόρι, που τα κουμπιά στην πλάτη του 
ήταν μπελάς στο θηλύκωμα· ένα σκούρο-πράσινο φόρεμα με κίτρι-
νες ανταύγειες, ειδικά φτιαγμένο για ιππασία· μια καφετιά, πέτσινη 
ζώνη, μετρίου πάχους· και κοντά, μαύρα δερμάτινα γάντια. Έδεσε 
τα μελαχρινά της μαλλιά κότσο, και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. 
  Μήπως έχω πλέον γεράσει πολύ για τέτοια πράγματα; αναλογίστη-
κε. Παρατήρησε το πρόσωπό της, προσεκτικά, ψάχνοντας για ρυτί-
δες. Φυσικά και όχι! Έστρωσε μια επαναστατημένη τρίχα και κάθισε 
στην καρέκλα, για να δέσει τις μπότες στα πόδια της. Τελειώνοντας, 
σηκώθηκε όρθια και άνοιξε ένα συρτάρι του γραφείου, για να τρα-
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βήξει έξω δύο κοντόλιγνα ξιφίδια. Το μεσοφόρι της είχε δύο θήκες 
που αντιστοιχούσαν ακριβώς σ’αυτά. Η Ρικέλθη τα πέρασε μέσα στο 
φόρεμά της και τα θηκάρωσε. Όσο κι αν θεωρούσε τη δημοσιά καλά 
φρουρούμενη, πάντοτε λάμβανε τα μέτρα της. Δεν ήταν καλή στη 
χρήση των λεπίδων –όπως, κακή ώρα, η προγονή της, Φερνάλβιν– 
και, μάλλον, θα έχανε σε οποιαδήποτε αναμέτρηση, ακόμα και με 
τον μετριότερο μαχητή· όμως η Ρικέλθη δεν πόνταρε στις ανοιχτές 
αναμετρήσεις, παρά στον αιφνιδιασμό: Όταν κάποιος την έβλεπε 
άοπλη, ποτέ δε θα περίμενε να τραβήξει, ξαφνικά, ένα ξιφίδιο από 
τα ρούχα της, τη στιγμή που εκείνος την είχε αρπάξει από το μπρά-
τσο ή την είχε πλησιάσει. 
  Η Ρικέλθη πήρε ένα βαλάντιο με μερικά κορόνια και κορονίδια, και 
το κρέμασε στη ζώνη της. Άνοιξε την ντουλάπα και τράβηξε έξω μια 
γκρίζα κάπα, την οποία έδεσε στους ώμους. Θεωρώντας τον εαυτό 
της κατάλληλα προετοιμασμένο, βγήκε από τα διαμερίσματά της και 
κατευθύνθηκε στον στάβλο, χωρίς να καθυστερήσει για να πάρει 
πρωινό. Το μεσημέρι σκεφτόταν ότι θα έτρωγε κάτι στο δρόμο, ενώ 
το βράδυ θα γευμάτιζε στο Λημέρι του Έζβαρ… αν ο καυγάς τους 
δεν ήταν τόσο έντονος, ώστε να χάσει την όρεξή της. 
  «Καλημέρα,» χαιρέτησε τον σταβλίτη που συνάντησε. 
  «Καλημέρα, Αρχόντισσά μου,» αποκρίθηκε εκείνος, υποκλινόμενος 
βαθιά. 
  «Ετοίμασε τη φοράδα μου.» 
  «Αμέσως, Αρχόντισσά μου.» Ο σταβλίτης έτρεξε. Οι υπηρέτες και 
οι φρουροί του παλατιού ήξεραν τη Ρικέλθη για αυστηρή αλλά καλή 
αφέντρα· όλοι τους τη σέβονταν στο έπακρο, εκτός από όσους ήταν 
προσκείμενοι στη Φερνάλβιν… αλλά αυτοί, τον τελευταίο καιρό, δι-
αρκώς λιγόστευαν. 

 

  Ο Νεκρομέμνων είχε ξυπνήσει από το φως της αυγής που περνούσε 
ανάμεσα από τα πατζούρια του παραθύρου του. Όμως δεν είχε ακό-
μα σηκωθεί· χουζούρευε. Η πόρνη δίπλα του κοιμόταν, βρισκόμενη 
μπρούμυτα. Ο φονιάς την έκρινε μέτρια στη δουλειά της, αλλά ήταν 
αρκετά ευγενικός για να μην το πει. 
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  Σκεφτόταν να σηκωθεί πλέον από το κρεβάτι, όταν αισθάνθηκε τον 
Χέντραμ να έρχεται. Τι όμορφο συναίσθημα που ήταν, πάντοτε, η 
επιστροφή του νεκραδελφού του. Αναμφίβολα, καλύτερο από τον 
χτεσινοβραδινό έρωτα με την πόρνη. 
  Η Ρικέλθη έφευγε, ανέφερε ο Χέντραμ, επικοινωνώντας βουβά με 
τον νεκρενοικημένο. Τώρα έμπαινε στο στάβλο, για να πάρει άλογο. 
Πρέπει να σκόπευε να εγκαταλείψει την πόλη. 
  Περίφημα! σκέφτηκε ο Νεκρομέμνων, και σηκώθηκε από το κρε-
βάτι, ξεκινώντας να ντύνεται, ενώ η πόρνη εξακολουθούσε να κοι-
μάται και τα ξύλα του τζακιού έτριζαν από το χορό της φωτιάς επά-
νω τους. Ο δολοφόνος φόρεσε την ταξιδιωτική του ενδυμασία σχε-
δόν αθόρυβα: μια απλή χειμερινή τουνίκα, πλατιά ζώνη, ζεστό πα-
ντελόνι με γούνα, και μελανές μπότες ως το γόνατο. Ύστερα, έκρυψε 
τα δολοφονικά του εργαλεία στα κατάλληλα σημεία επάνω του, και 
πέρασε το κοντόσπαθό του στη μέση, καλύπτοντάς το κάτω από τη 
μαύρη κάπα που έριξε στους ώμους του. Οι φρουροί της πύλης δε θα 
έμπαιναν στον κόπο να τον ελέγξουν, καθώς έφευγε· συνήθως, έλεγ-
χαν μόνο όσους έμπαιναν. Τι ανοησία, να πιστεύει κανείς πως δεν 
μπορεί ο εχθρός να περάσει απαρατήρητος, κι επομένως να καταλύ-
ει μια δεύτερή του άμυνα… 
  Όμως γιατί νόμιζε πως η Ρικέλθη θα έβγαινε από την πόλη; Μπορεί 
απλά να ήθελε να κάνει μια βόλτα μέσα στην Έριγκ. Αλλά, σίγουρα, 
του είχε γεννηθεί αυτή η εντύπωση επειδή και στον Χέντραμ είχε 
γεννηθεί η ίδια εντύπωση, σκέφτηκε. 
  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το συλλογισμό του και «θυ-
μήθηκε» –μέσω του νεκραδελφού, ασφαλώς– ότι η Αρχόντισσα είχε 
ντυθεί για ταξίδι. Μάλιστα… Η αποστολή μου, λοιπόν, θα είναι ακό-
μα ευκολότερη. Απελπιστικά εύκολη, όπως το φοβόμουν… 
  Περνώντας ένα κορονίδιο μέσα στην περισκελίδα της κοιμώμενης 
πόρνης, βγήκε από το δωμάτιό του. 
  Η Αρχόντισσα Ρικέλθη είχε ήδη εγκαταλείψει το παλάτι, έφιππη, 
και κάλπαζε προς τη βόρεια πύλη. Ο Νεκρομέμνων το αντιλαμβανό-
ταν –ή, μάλλον, ο νεκραδελφός Χέντραμ το αντιλαμβανόταν –ή, κα-
λύτερα, κι οι δυο τους το αντιλαμβάνονταν. 

( 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

214 

  Τα όνειρα του Χάφναρ ήταν ταραγμένα απόψε. Όπως ήταν όλα του 
τα όνειρα, ύστερα από την υποταγή της Σρ’άερ. Έβλεπε ότι πάλι κυ-
νηγούσε δράκο μέσα στα δάση. Είχε στήσει παγίδες παντού, σύμ-
φωνα με τις διδαχές του Έζβαρ· όμως ένα μέρος το είχε ξεχάσει. Σε 
κάποια γωνία του ονειρικού του νου ήξερε πως το είχε ξεχάσει, μα 
αυτή η σκέψη δεν έμοιαζε να θέλει να έρθει στην επιφάνεια. Και το 
σημείο παρέμενε απαγίδευτο, ενόσω εκείνος περίμενε το θηρίο να 
παρουσιαστεί.  
  Η σιγαλιά του Δρακοδάσους τον έπνιγε· δεν άκουγε τίποτα να πλη-
σιάζει. 
  Ο Χάφναρ έβαλε τα χέρια του μπροστά στο στόμα, σχηματίζοντας 
χωνί, και έβγαλε το Κάλεσμα των Δράκων: ένα αργό, διαπεραστικό 
σύριγμα, που δεν ήταν εύκολο να μάθει κανείς· όχι χωρίς την απα-
ραίτητη εκπαίδευση, τουλάχιστον. 
  Ένα σύρσιμο ήρθε από μια σκοτεινή μεριά, μια μεριά που είχε ξαφ-
νικά τυλιχτεί στο σκοτάδι, ένα σημείο που ο νους του έμοιαζε να μην 
αναγνωρίζει, ένα σημείο απαγίδευτο… 
  Φλόγες ξεπήδησαν και έγλειψαν το πρόσωπο του Χάφναρ— 
  —Ούρλιαξε, και ξύπνησε, καταϊδρωμένος κι αντικρίζοντας τα μάτια 
της Σρ’άερ να τον κοιτάζουν διαπεραστικά, σα να διακατείχαν κά-
ποια αρχέγονη σοφία, άγνωστη στον Άνθρωπο μα γνωστή στο Δρά-
κο. 
  Η δράκαινα έβγαλε ένα αδύναμο σύριγμα και έγλειψε το χέρι του 
αφέντη της, ο οποίος είχε ανασηκωθεί και καθόταν στην άκρη του 
κρεβατιού. Ο Χάφναρ αναστέναξε, αναρωτούμενος αν θα έπαυαν 
ποτέ αυτά τα καταραμένα όνειρα. 
  «Αγαπημένη μου Σρ’άερ,» μουρμούρισε, χαϊδεύοντας το κεφάλι 
της, «δε θέλω να έρχονται στο νου μου όσα θα μπορούσαν να είχαν 
συμβεί…» 
  Σηκώθηκε από το κρεβάτι και κοίταξε τον εαυτό του, στον καθρέ-
φτη. Άρπαξε ένα σεντόνι και το έριξε επάνω στο κάτοπτρο, με μια 
απότομη κίνηση και μια όψη αποστροφής στο πρόσωπό του. Δεν 
υπάρχει λόγος να το σκέφτομαι πλέον. Ξέχνα το! Ξέχνα το! 
  Έκανε ένα μπάνιο και τις πρωινές του ανάγκες, και άρχισε να ντύ-
νεται με τα ρούχα του δράκαρχου, όλα μαύρα. Όταν τελείωσε, έ-
μοιαζε με φάντασμα, απ’αυτά που λέγανε οι μύθοι πως περιδιαβαί-
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νουν τα δάση και τις δημοσιές, τις νύχτες. Ανοησίες, ασφαλώς· ο 
Χάφναρ δεν είχε ποτέ του συναντήσει κανένα τους, όσο κι αν περι-
πλανιόταν. Υπήρχαν, όμως, και πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα από 
τα φαντάσματα. 
  Έδεσε τα λουριά της Σρ’άερ στο κεφάλι της, το οποίο εκείνη τίναξε 
παραπονιάρικα. «Αναγκαίο κακό, καλή μου,» είπε ο δράκαρχος. 
«Για τα μάτια των άλλων.» 
  Η δράκαινα φάνηκε να κατάλαβε, κι έγλειψε το μαύρο, γαντοφο-
ρεμένο του χέρι. 
  «Θα πάμε να μιλήσουμε στη μητέρα τώρα,» δήλωσε ο Χάφναρ. 
«Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε να καταλάβει, όσο αυτό είναι 
δυνατόν. Ή, τουλάχιστον, ν’αποδεχτεί την αναχώρησή μου από την 
Έριγκ.» Βαριαναστέναξε. «Σρ’άερ… δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο 
δύσκολο… Όμως είναι. Έλα μαζί μου.» Στράφηκε, βαδίζοντας προς 
την εξώθυρα των διαμερισμάτων του. Η δράκαινα προχώρησε πλάι 
του, μαρκάροντας το χαλί με τα γαμψά της νύχια. 
  Ο Χάφναρ βγήκε στους διαδρόμους του παλατιού, και είδε ξανά 
τον τρόμο στα πρόσωπα και στη στάση των υπηρετών και των 
φρουρών του ανακτόρου. Όλων οι όψεις ήταν χλομές, και όλοι προ-
σπαθούσαν να απομακρυνθούν από αυτόν, μόλις μπορούσαν, ή έ-
μοιαζαν ανακουφισμένοι όταν έφευγε. 
  Κατευθύνθηκε προς τα διαμερίσματα της Αρχόντισσας Ρικέλθης. 
  «Πού πηγαίνετε, κύριε;» ρώτησε ο στρατιώτης στη γωνία του δια-
δρόμου, μ’ένα τρέμουλο στη φωνή του. 
  «Να δω τη μητέρα μου,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ, προσπερνώντας 
τον. «Σε περίπτωση που δεν σε έχουν ενημερώσει, είμαι ο μικρός της 
γιος.» Καθώς έλεγε αυτά τα τελευταία, ούτε καν κοιτούσε το στρα-
τιώτη, παρά βάδιζε προς την εξώπορτα των διαμερισμάτων της Ρι-
κέλθης. Δεν άκουσε απάντηση πίσω του. 
  Σταμάτησε μπροστά από την ξύλινη θύρα και χτύπησε. «Μητέρα,» 
φώναξε. «Εγώ είμαι, ο Χάφναρ. Να περάσω;» 
  Καμία απόκριση από μέσα. 
  «Μητέρα. Πρέπει να μιλήσουμε.» 
  Πάλι, τίποτα. 
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  Ο Χάφναρ άκουσε κάποιον να καθαρίζει το λαιμό του, από το βά-
θος του διαδρόμου. «Άρχοντά μου,» είπε ο φρουρός τον οποίο είχε 
μόλις προσπεράσει. «Η Αρχόντισσα Ρικέλθη έφυγε πριν από λίγο.» 
  Ο δράκαρχος στράφηκε απότομα· η Σρ’άερ σύριξε δυνατά. «Πού 
πήγε;» 
  «Δε γνωρίζω, Άρχοντά μου,» απάντησε ο στρατιώτης. «Πάντως, 
ήταν ντυμένη ταξιδιωτικά· έτσι, υπέθεσα πως έφευγε για κάποιο –
σύντομο, ίσως– ταξίδι.» 
  Ταξίδι;… σκέφτηκε ο Χάφναρ, και κατάλαβε. Δεν επρόκειτο απλά 
για μια υποψία· ήταν σχεδόν βέβαιος για τούτο. «Τι ώρα έφυγε;» 
  «Σας είπα, Άρχοντά μου: πριν από λίγο,» αποκρίθηκε ο φρουρός. 
«Όχι αμέσως-αμέσως, βέβαια· έχει περάσει κάποιος χρόνος, αν κα-
ταλαβαίνετε τι θέλω να πω…» 
  Ο Χάφναρ δεν άκουσε τα υπόλοιπα λόγια του στρατιώτη, καθώς 
είχε ήδη στρίψει σε μια άλλη γωνία του διαδρόμου και διέσχιζε ξανά 
τις γαλαρίες του παλατιού, βιαστικός και με τη Σρ’άερ πάντοτε κο-
ντά του. Η δεξιά του γροθιά έσφιγγε με δύναμη τα λουριά της. Α-
γνοώντας φρουρούς και υπηρέτες, βγήκε στον κήπο–  
  –και δεν άργησε να δει εμπρός του ένα αγόρι να πετάγεται, βαστώ-
ντας ξίφος στα δύο του χέρια. Το μέτωπο και το κεφάλι του ήταν ι-
δρωμένα, και μια γαλανή κορδέλα κρατούσε πίσω τα μουσκεμένα, 
μαύρα του μαλλιά. Στο επάνω μέρος του σώματός του φορούσε μόνο 
ένα πέτσινο, αμάνικο γιλέκο, ενώ από κάτω τον έντυνε ένα μαύρο, 
δερμάτινο παντελόνι και μπότες. 
  Ο Χάφναρ χαμογέλασε πίσω από τη μάσκα του, αντικρίζοντας τον 
ανιψιό του. «Εξασκείσαι απ’την αυγή, Άνγκεδβαρ;» ρώτησε. 
  Ο νεαρός συνοφρυώθηκε, ατενίζοντας τον ερευνητικά, επιφυλακτι-
κά, και αυτόν και τη δράκαινα, η οποία δεν κινείτο, αλλά τα μάτια 
της παρατηρούσαν το γιο της Επάρχου ως πιθανό εχθρό. 
  «Ώστε είναι αλήθεια,» είπε ο Άνγκεδβαρ, κατεβάζοντας το ξίφος 
του. «Έγινες δράκαρχος.» 
  «Η μάνα σου σ’το είπε;» 
  Ο Άνγκεδβαρ ένευσε. 
  «Μην ανησυχείς· δε θα κάψω το παλάτι.» 
  Ο νεαρός μειδίασε στραβά. «Δε νόμιζα ότι θα το έκανες, Χάφναρ.» 
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  «Ποτέ δεν ξέρεις, όμως, έτσι;» Ο δράκαρχος γέλασε κοφτά, για να 
πάρει την οξεία χροιά απ’τα λόγια του. Ρώτησε: «Είδες τη μητέρα 
μου να περνά απο δώ.» 
  «Όχι. Δεν είναι στα διαμερίσματά της;» 
  «Έφυγε,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. «Και υποθέτω πως πήγε στο 
στάβλο, προτού εγκαταλείψει την οικία μας. Καλή σου ημέρα, ανι-
ψιέ,» είπε, και πορεύτηκε, βιαστικά, επάνω στο λιθόστρωτο μονοπά-
τι του κήπου. 
  «Να προσέχεις, Χάφναρ!» του φώναξε ο Άνγκεδβαρ (που σχεδόν 
ποτέ δεν τον έλεγε θείο), και επέστρεψε στην εξάσκησή του με το 
ξίφος. 
  Ο δράκαρχος έφτασε, σύντομα, στους οικογενειακούς στάβλους, 
και μπήκε –για ν’ακούσει αμέσως πολλά άλογα να χρεμετίζουν, τρο-
μαγμένα, και έναν σταβλίτη να αναφωνεί «Επουράνιε Βάνραλ!» κα-
θώς πεταγόταν όρθιος. 
  «Καλημέρα,» χαιρέτησε ο Χάφναρ. «Μια ερώτηση θέλω να κάνω.» 
  «Ε-ε-ερώτηση, κύριε;» τραύλισε ο σταβλίτης, κοιτάζοντας με γουρ-
λωμένα μάτια τη δράκαινα. 
  «Ελπίζω να μ’αναγνωρίζεις. Είμαι ο Χάφναρ, ο γιος της Αρχόντισ-
σας Ρικέλθης.» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» Ο σταβλίτης –ένα αγόρι όχι πάνω από 
τα δεκατέσσερα– υποκλίθηκε βαθιά. 
  «Πέρασε η μητέρα μου καθόλου από εδώ;» 
  «Ναι, Άρχοντά μου. Κι ετοιμάσαμε τη φοράδα της.» 
  «Δηλαδή, τώρα έχει φύγει;» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» 
  «Ανέφερε πού θα πήγαινε;» 
  «Όχι, Άρχοντά μου.» 
  Ο Χάφναρ κατέβασε, για λίγο, το βλέμμα, σκεπτικός. Η Σρ’άερ έ-
βγαλε ένα αδύναμο σύριγμα, που φάνηκε να κατατρόμαξε τον στα-
βλίτη, καθώς και μερικά άλογα. 
  «Άρχοντά μου;…» 
  «Η Έπαρχος είχε ένα άρμα, το οποίο είχε πάρει μαζί της στους Πο-
λέμους της Φεν εν Ρωθ, σωστά;» 
  Ο σταβλίτης ένευσε, κοφτά. 
  «Υπάρχει ακόμα αυτό το άρμα, να υποθέσω;» 
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  «Ασφαλώς, Άρχοντά μου.» 
  «Ετοιμάστε το. Αμέσως.» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου!» είπε ο σταβλίτης, και έτρεξε να ειδο-
ποιήσει τους συσταβλίτες του. 

 
  Καβαλώντας μια λευκή φοράδα, η Ρικέλθη βγήκε από τη βόρεια 
πύλη της Έριγκ και ξεκίνησε να καλπάζει επάνω στη λιθόστρωτη, 
κεντρική δημοσιά, με την κάπα τυλιγμένη γύρω της και την κουκού-
λα στο κεφάλι. 
  Λίγο μετά απ’αυτήν, βγήκε από την ίδια πύλη και ο Νεκρομέμνων, 
ο οποίος μπορούσε εύκολα να διαισθανθεί την παρουσία της, τόσο 
καιρό που είχε περάσει ο νεκραδελφός Χέντραμ μαζί ή πλησίον της· 
δε χρειαζόταν καν να την ατενίζει στην απόσταση. Σπιρούνισε το 
μαύρο του άλογο και ξεκίνησε κι εκείνος να καλπάζει, όμως όχι τόσο 
γρήγορα όσο η Αρχόντισσα, γιατί δεν ήθελε οι φρουροί να τον δουν 
να τη σκοτώνει μπροστά απ’τα τείχη. Προτίμησε να την αφήσει να 
ξεμακρύνει κάπως και, ύστερα, να τη φονεύσει. Άλλωστε, η δουλειά 
θα ήταν απλή… 
  Η Ρικέλθη δεν είχε αντιληφθεί καθόλου το φονιά που την ακολου-
θούσε. Ο νους της ήταν απασχολημένος με άλλα πράγματα· δεν έδι-
νε σημασία σε τίποτα που βρισκόταν γύρω της. Σκεφτόταν τι θα έ-
λεγε στον Έζβαρ, όταν τον συναντούσε· αναρωτιόταν αν εκείνος έ-
φταιγε, τελικά, για την κατάληξη του γιου της ή αν επρόκειτο για 
ατύχημα. Αλλά, όπως κι αν ήταν, όφειλε να είχε προσέξει τον Χάφ-
ναρ περισσότερο! Δεν είναι μονάχα δικό μου παιδί! 
  Όταν άκουσε το γρήγορο καλπασμό πίσω της βρισκόταν σε μια 
στροφή της δημοσιάς. Δυτικά ορθωνόταν ένας λόφος, ενώ 
στ’ανατολικά απλωνόταν, μετά από έναν κρημνό, το Δρακοδάσος, 
καλύπτοντας τα πάντα μέχρι τα άκρα του ορίζοντα. 
  Η Ρικέλθη στράφηκε, για να κοιτάξει ποιος ερχόταν, και είδε έναν 
μαυροντυμένο ιππέα να ξεθηκαρώνει ένα σπαθί απ’τη μέση του! 
  Ληστής! Πώς βρέθηκε ένας ληστής σε τούτα τα μέρη; απόρησε η 
Αρχόντισσα. Αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία της. Μπήγοντας τα τα-
κούνια των μποτών της στα πλευρά της λευκής της φοράδας, την 
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έκανε να τρέξει γρηγορότερα, ενώ η ίδια έσκυψε επάνω στη χαίτη 
του ζώου. 
  Ο Νεκρομέμνων είδε το στόχο του να επιταχύνει, και μειδίασε. Τε-
λικά, θα αποτελέσει κάποια πρόκληση! σκέφτηκε, ικανοποιημένος 
και ετοιμάζοντας το λεπίδι του για τη σπαθιά που θα έπαιρνε το κε-
φάλι της Αρχόντισσας. Ο Χέντραμ αισθανόταν το ίδιο ενθουσιασμέ-
νος με τον αφέντη του. 
  Η Ρικέλθη κρατιόταν γερά από τη λευκή της φοράδα, νιώθοντας 
τους μύες της τεντωμένους και το αίμα να της σφυροκοπεί τα μηλίγ-
για. Το μυαλό της βρισκόταν στα ξιφίδια στο μεσοφόρι της, όμως η 
Αρχόντισσα πολύ φοβόταν ότι, στην προκειμένη περίπτωση, θα της 
φαίνονταν άχρηστα, γιατί, μάλλον, ο διώκτης της γύρευε να τη σκο-
τώσει επιτόπου, όχι να προσπαθήσει να τη ληστέψει ή να την τραβή-
ξει μαζί του. Επομένως, δεν ήταν ληστής, όπως είχε εκείνη αρχικά 
υποθέσει. Φονιάς πρέπει να ήταν, με μοναδικό σκοπό το θάνατό 
της… 
  Μα τους θεούς όλους, πού βρέθηκε εδώ; αναρωτήθηκε η Ρικέλθη, 
πασχίζοντας να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις της. Έριξε μια ματιά 
πίσω, για να ξαναδεί το δολοφόνο που τη δίωκε. Δε μοιάζει τυχαίος· 
δε μοιάζει καθόλου τυχαίος. Κάποιος τον έστειλε εναντίον μου. Η 
Φερνάλβιν; Εκείνη ευθύνεται για τούτο; Η ελεεινή σκύλα! Η Ρικέλ-
θη πάλεψε να κάνει τη φοράδα της να τρέξει ακόμα ταχύτερα, ευχό-
μενη να συναντήσει κάποια έφιππη περιπολία, από αυτές που επέ-
βλεπαν τα εδάφη της Έριγκ. 
  Ο Νεκρομέμνων χτύπησε το άλογό του με τα χαλινάρια, παρατη-
ρώντας πως ο ίππος του στόχου του είχε αρχίσει να τρέχει σαν δέκα 
αλογόμορφους δαίμονες κυνηγημένους από εκατό δρακόμορφους 
ομοειδείς τους. Πρόκληση, ναι· θα αποτελέσει, τελικά, πρόκληση. 
Στριφογύρισε το ξίφος στο χέρι του, ανυπομονώντας. Έλα πιο κο-
ντά, Αρχόντισσα Ρικέλθη, έλα πιο κοντά μου… 
  Τα μάτια της Ρικέλθης ατένισαν ένα ελπιδοφόρο σημάδι: τρεις έ-
φιππους μαχητές, οι οποίοι περιπολούσαν τη δημοσιά και, μάλλον, 
είχαν δει εκείνη και το διώκτη της. «Βοηθήστε με!» τους φώναξε, 
καλπάζοντας προς το μέρος τους. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

220 

  Οι καβαλάρηδες σταμάτησαν επάνω στο λιθόστρωτο δρόμο, αφή-
νοντάς τη να περάσει, αλλά τραβώντας τα ξίφη τους και υψώνοντας 
τις ασπίδες, για να σταθούν εμπόδιο στο διάβα του Νεκρομέμνονος. 
  «Σταμάτα, ιππέα!» πρόσταξε ένας τους. 
  Ο νεκρενοικημένος δολοφόνος τράβηξε τα γκέμια του αλόγου του, 
μπροστά στον έφιππο άντρα. Το μαύρο άτι χρεμέτισε και κλότσησε, 
με τις οπλές του –κοπάνησε τον στρατιώτη κατακέφαλα, σωριάζο-
ντάς τον από τον ίππο του. 
  «Τι κάνεις;» φώναξε μια άλλη καβαλάρισσα, κι επιχείρησε να χτυ-
πήσει τον Νεκρομέμνονα, με το σπαθί της. Ο Χέντραμ έπεσε πάνω 
της, και το ψύχος του την παρέλυσε προς στιγμή –μια στιγμή που 
έφτανε στον δολοφόνο, για να της σκίσει το λαιμό, με μια αστρα-
πιαία σπαθιά. 
  Ο τελευταίος καβαλάρης χίμησε εναντίον του φονιά, υψώνοντας το 
ξίφος του πάνω απ’το κεφάλι και βαστώντας την ασπίδα προστατευ-
τικά μπροστά του. Ο Νεκρομέμνων απέφυγε το χτύπημα της λεπίδας 
του, και έμπηξε το δικό του ξίφος στα πλευρά του άντρα, διαπερνώ-
ντας τη φολιδωτή του αρματωσιά. Εκείνος έπεσε απ’τ’άτι του, προ-
τού καταλάβει καλά-καλά τι είχε συμβεί. 
  Ο Νεκρομέμνων δεν καθυστέρησε περισσότερο μαζί τους· σπιρού-
νισε το μαύρο του άλογο και κάλπασε ξοπίσω του στόχου του, ο ο-
ποίος είχε κερδίσει έδαφος. Ίσως ν’αποδειχτεί μεγαλύτερη πρόκλη-
ση απ’ό,τι περίμενα, πολύ μεγαλύτερη! Χα-χα-χα-χα…! 
  Η Ρικέλθη άκουσε πάλι τον δυνατό καλπασμό πίσω της. Στράφηκε 
και είδε το μαυροντυμένο φονιά να έρχεται, ακάθεκτος και αλώβη-
τος. Η μονή διαφορά ήταν ότι τώρα αίμα γυάλιζε επάνω στη λεπίδα 
του ξίφους του. Σφάγιασε τους φρουρούς! σκέφτηκε η Αρχόντισσα. 
Και τόσο γρήγορα! Αισθάνθηκε ένα τρέμουλο να τη διαπερνά. «Τρέ-
χα, Αύρα! Τρέχα!» προέτρεψε τη φοράδα της. Αν συνέχιζε έτσι, θα 
έφτανε στο Λημέρι του Έζβαρ πολύ, πολύ νωρίτερα απ’ό,τι υπολόγι-
ζε. Και, μάλιστα, αυτή ίσως να ήταν η μοναδική της σωτηρία. Ο Έ-
ζβαρ θα μπορούσε, κάπως, να εξουδετερώσει τούτον τον μανιακό –
πρέπει να μπορούσε! Ω θεοί…! 
  Ο Νεκρομέμνων άρχισε να χάνει την υπομονή του, καθώς ο χρόνος 
κυλούσε και δεν έβλεπε την απόσταση ανάμεσα σ’εκείνον και στο 
στόχο του να μικραίνει, παρά να παραμένει συνεχώς ίδια. Το άλογο 
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της Αρχόντισσας ήταν, αναμφίβολα, καλό, για να μπορεί να διατηρεί 
αυτό τον καλπασμό τόση ώρα. Επομένως, ήταν θέμα ποιο από τα 
δύο ζώα θα κουραζόταν γρηγορότερα. Ή ίσως και τα δύο να κατέρ-
ρεαν σχεδόν ταυτόχρονα –οπότε, ο Νεκρομέμνων θα έτρεχε και θα 
προλάβαινε το στόχο του. 
  Η Ρικέλθη άκουγε διαρκώς το χτύπημα οπλών πίσω της, και ήξερε 
ότι ο δολοφόνος εξακολουθούσε να την καταδιώκει. Να τον πάρει ο 
Σάλ’γκρεμ’ρωθ! σκεφτόταν, συχνά-πυκνά. Αυτόν και την προγονή 
μου! Η Φερνάλβιν θα μου το πληρώσει τούτο! Πολύ ακριβά! Συγ-
χρόνως, κοίταζε προς τ’ανατολικά, όπου βρισκόταν το Δρακοδάσος, 
περιμένοντας να δει το κατάλληλο σημείο, για να στρίψει και 
ν’ακολουθήσει το μονοπάτι που θα την έβγαζε στο Λημέρι του Έ-
ζβαρ. 
  Το εντόπισε γρηγορότερα απ’ό,τι περίμενε. Ύστερα, όμως, κατάλα-
βε ότι δεν είχε φτάσει και τόσο γρήγορα όσο νόμιζε· διότι παρατή-
ρησε πως ο ήλιος βρισκόταν στο κέντρο τ’ουρανού. Είχε έρθει το με-
σημέρι, και η Ρικέλθη ούτε που το είχε αντιληφθεί, μέσα στην αγω-
νία της –ποτέ ξανά δεν είχε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, και το 
μυαλό της στριφογύριζε στο εσωτερικό του κρανίου της, μαστιζόμε-
νο από ανακατεμένες σκέψεις, παρότι η Αρχόντισσα πάλευε, όπως 
πάντα, να διατηρήσει την αυτοκυριαρχία της. 
  Έστριψε ανατολικά, περνώντας ανάμεσα από τις φυλλωσιές και 
τους δεντροκορμούς του Δρακοδάσους. 
  Τι κάνει; Τρελάθηκε; απόρησε ο Νεκρομέμνων, πίσω της, και έ-
στριψε κι εκείνος τ’άλογό του, στο ίδιο σημείο. Το άτι χρεμέτισε σα 
δαιμονισμένο. Ο νεκρενοικημένος φονιάς μπορούσε ν’ακούσει τη 
λαχανιασμένη του ανάσα, δυνατή. Αποκλείεται να κουραστεί πριν 
από το δικό της! προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του. Το άλογό του 
ήταν καλής ράτσας κι εκπαιδευμένο να μάχεται, ενώ το λευκό ζώο 
αντίκρυ του έμοιαζε «του παλατιού». Βέβαια, στην πραγματικότητα, 
αποδείκνυε πως δεν ήταν καθόλου κακομαθημένο… 
  Η Ρικέλθη άκουσε πίσω της κλαδιά να σπάζουν και χορτάρι να πο-
δοπατείται. Μια φευγαλέα ματιά πάνω απ’τον ώμο της τη διαβεβαί-
ωσε πως ο δολοφόνος ακόμα την ακολουθούσε. Προφανώς, δε φο-
βόταν να μπει στο Δρακοδάσος, όπως πολύς άλλος κόσμος. Καταρα-
μένη νάσαι, Φερνάλβιν! Πού τον βρήκες ετούτο τον μπάσταρδο; 
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  Η φοράδα της περνούσε σαν λευκή αστραπή ανάμεσα απ’τα δέ-
ντρα του δάσους, ενώ η Αρχόντισσα ήταν σκυμμένη επάνω στη ράχη 
της, με το πρόσωπό της κοντά στη χαίτη του αλόγου. Ωστόσο, το ζώο 
ήταν φανερά λαχανιασμένο, και η Ρικέλθη ανησυχούσε ότι όπου νά-
ταν ίσως να κατέρρεε, αφήνοντάς τη στο έλεος του διώκτη της. «Σε 
παρακαλώ, Αύρα –λίγο ακόμα! Λίγο ακόμα, κοπέλα μου.» 
  Η λευκή φοράδα έτρεχε, και το μαύρο άτι κάλπαζε ξοπίσω της: ένα 
αιματοβαμμένο λεπίδι γυάλιζε στο δεξί χέρι του καβαλάρη του. 
  Πού σ’όλους τους δαίμονες της Φεν εν Ρωθ πηγαίνει, η τρελή; γρύ-
λισε εντός του ο Νεκρομέμνων. Τ’άλογό της θα σπάσει τα πόδια του 
εδώ μέσα, αργά ή γρήγορα… 
  Η Ρικέλθη είδε τον κήπο με τα μοβ τριαντάφυλλα, ο οποίος περι-
τριγύριζε τον παλιό οικισμό όπου έμενε ο Έζβαρ. Έφτασα! Έφτασα! 
Η φοράδα της πλησίασε το Λημέρι, ποδοπατώντας τα άνθη και ε-
κτοξεύοντας πέταλα και μίσχους. 
  «Έεεεζβααααρ!» φώναξε η Αρχόντισσα, τραβώντας τα γκέμια του 
ίππου της, για να τον σταματήσει. Η Αύρα χλιμίντρισε τρελά. Ανα-
σηκώθηκε και πέταξε τη Ρικέλθη από τη ράχη της, ενώ κι η ίδια κα-
τέρρευσε, κατάκοπη. 
  Καλπασμός ερχόταν από πίσω. 
  Η Αρχόντισσα προσπάθησε να σηκωθεί, μα αισθάνθηκε έναν δια-
περαστικό πόνο στο δεξί της πόδι, και ούρλιαξε. Σχεδόν την ίδια 
στιγμή, κάποιος την άρπαξε από κάτω και τη σήκωσε στα χέρια του, 
πηγαίνοντάς τη ανάμεσα στα μικρά οικοδομήματα του οικισμού. 
  Ο Έζβαρ την άφησε να σταθεί, και η Ρικέλθη διαπίστωσε ότι το πό-
δι της, τελικά, δεν πρέπει νάταν σπασμένο ή στραμπουλιγμένο. 
  «Τι συμβαίνει;» τη ρώτησε. 
  «Με κυνηγά να με σκοτώσει!» 
  «Πήγαινε απο κεί!» Ο Έζβαρ έδειξε ένα σημείο ανάμεσα από τα 
χτίρια του οικισμού του, ενώ ο δολοφόνος ερχόταν από το δάσος, 
καλπάζοντας. «Ακολούθησε το μονοπάτι που διαγράφουν τα δέντρα 
με το σύμβολο χαραγμένο στον κορμό τους.» 
  «Ποιο – ποιο σύμβολο;» ρώτησε, πανικόβλητη, η Ρικέλθη. 
  «Θα καταλάβεις –Τρέχα!» 
  Η Αρχόντισσα έτρεξε. 
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  Ο Νεκρομέμνων είχε δει, από απόσταση, το στόχο του να περνά τον 
κήπο με τα μοβ άνθη, να τραβά τα ηνία του αλόγου του, και να πέ-
φτει. Ύστερα, ένας μεγάλος σε ηλικία άντρας παρουσιάστηκε μέσα 
από τον μικρό οικισμό και άρπαξε την Αρχόντισσα στα χέρια του, 
παίρνοντάς τη μέσα και αφήνοντας το ξεθεωμένο άλογο στον κήπο. 
  Ποιοι μένουν εδώ; αναρωτήθηκε ο Νεκρομέμνων, καθώς σταμα-
τούσε το δικό του άλογο μπροστά από τα μοβ άνθη και κατέβαινε 
από τη ράχη του. Έστειλε τον Χέντραμ να ψάξει για ανθρώπους, κι 
εντόπισε μονάχα δύο: Ο ένας ήταν η Ρικέλθη, η οποία έφευγε από 
την άλλη μεριά των χτιρίων, πηγαίνοντας πάλι στο δάσος· ο άλλος 
πρέπει να ήταν ο γέρος. Παράξενο. Ένας κάτοικος σε τόσα σπίτια…; 
  Ο Νεκρομέμνων βάδισε προσεκτικά, διασχίζοντας τον κήπο με τα 
μοβ άνθη –τριαντάφυλλα, παρατήρησε· ήταν τριαντάφυλλα. Σπάνιο 
είδος. 
  Ο Χέντραμ εντόπισε το γέρο να κινείται. Είχε μπει σ’εκείνο το σπί-
τι, αριστερά. Και, νάτος, στεκόταν πίσω από το μισόκλειστο παρά-
θυρο, και ύψωνε ένα τόξο, τραβώντας τη χορδή, έτοιμος να εξαπο-
λύσει το βέλος. 
  Ο νεκραδελφός έπεσε πάνω του, με μανιασμένη οργή. Ο Νεκρομέ-
μνων άκουσε τον γέρο να κραυγάζει από τον παγερό πόνο· γέλασε 
και έτρεξε προς τα χτίρια, καθώς το βέλος αστοχούσε, περνώντας 
αρκετά μέτρα από τα δεξιά του. 
  «Θα σε σκοτώσω πρώτο, αν επιμένεις, ερημίτη!» φώναξε, μπαίνο-
ντας στον οικισμό και ζυγώνοντας το σπίτι όπου βρισκόταν ο αντί-
παλός του. 
  Ο ηλικιωμένος άντρας άνοιξε την πόρτα, απότομα, βαστώντας ένα 
ξίφος στο δεξί χέρι. Είχε μακριά, λευκά μαλλιά και γένια· τα βαθυ-
γάλαζα μάτια του γυάλιζαν σαν κοσμήματα, και η φωτιά που είχε 
ανάψει τώρα εντός τους ήταν δυνατή. 
  «Ποιος είσαι και γιατί έρχεσαι εδώ;» απαίτησε. «Και τι είδους α-
ποκρουστική μαγεία ήταν αυτή με την οποία με χτύπησες;» 
  «Δεν έχω καμία διαφορά μαζί σας, κύριε,» αποκρίθηκε, ευγενικά, ο 
Νεκρομέμνων, εξακολουθώντας να βρίσκεται σε απόλυτη πολεμική 
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ετοιμότητα. «Απλά, καταδιώκω το στόχο μου. Εσείς μου επιτεθήκα-
τε, αν δε λαθεύω…» 
  «Πάψε να κυνηγάς τη γυναίκα κι επέστρεψε εκεί απ’όπου ήρθες!» 
είπε ο ηλικιωμένος άντρας. 
  «Φοβάμαι πως δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να τη σκοτώ-
σω,» δήλωσε ο Νεκρομέμνων. 
  «Δε θα σ’αφήσω.» 
  Ο νεκρενοικημένος δολοφόνος γέλασε. 
  Ο αντίμαχός του τον πλησίαζε, υψώνοντας το ξίφος του και βαδίζο-
ντας αργά. 
  Ξέρει πώς να μάχεται, ο γέρος, παρατήρησε ο Νεκρομέμνων, και 
τινάχτηκε μπροστά, σπαθίζοντας και πηγαίνοντας για το λαιμό. Την 
ίδια στιγμή, ο ηλικιωμένος άντρας πετάχτηκε όπισθεν και, από το 
ελεύθερό του χέρι, εκτόξευσε μια σκόνη, λούζοντας το κεφάλι του 
δολοφόνου. 
  Ο Νεκρομέμνων γρύλισε, νιώθοντας τις αισθήσεις του να θολώ-
νουν. Αναισθητικό δηλητήριο! αντιλήφθηκε, και κάλεσε τον Χέ-
ντραμ, για να τον κρατήσει όρθιο. Αισθάνθηκε το πνεύμα να τον γε-
μίζει με δύναμη και σχεδόν να καταλαμβάνει το σώμα του. Τώρα, ο 
νεκραδελφός είχε τον πρωτεύοντα έλεγχο και ο Νεκρομέμνων τον 
δευτερεύοντα. 
  Χίμησε καταπάνω στον εχθρό του, σπαθίζοντας και πάλι. Εκείνος 
απέκρουσε, επιδέξια, πισωπατώντας. 
  «Τι διάολος είσαι, μα τη Βιρκάνθα;» σφύριξε ο γέρος μέσ’απ’τα 
μούσια του, κι επιτέθηκε, όπως θα επιτιθόταν ένας σωστός ξιφομά-
χος. 
  Είναι καλά εκπαιδευμένος, σκέφτηκε ο Νεκρομέμνων, ενώ ο Χέ-
ντραμ πεταγόταν πίσω, για ν’αποφύγει το χτύπημα. Όμως ένα λάθος 
του αρκεί… Έλα, γέρο, κόπιασε… 
  Η επόμενη επίθεση του άντρα ήταν ακόμα καλύτερη από την προ-
ηγούμενη, όμως ο νεκρενοικημένος απέκρουσε εύκολα, κι αντεπιτέ-
θηκε. Ο ερημίτης σταμάτησε το ξίφος του δολοφόνου, με το δικό 
του, αλλά παραπάτησε. Ο Νεκρομέμνων σπάθισε ξανά, αστοχώντας 
το λαιμό του γέρου για λίγο και πετυχαίνοντας επιπόλαια τον ώμο 
του. 
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  Ανάθεμα! Οι ελιγμοί του είναι γρήγοροι! Γιατί κάθεται εδώ, στο δά-
σος, και δεν πάει να καταταγεί σε κάναν στρατό; 
  Ο ηλικιωμένος κάτοικος του οικισμού έκανε ένα βήμα πίσω και, 
ύστερα, χίμησε, σχεδόν παρορμητικά, ξαφνιάζοντας τον Νεκρομέ-
μνονα, ο οποίος πάτησε τα πόδια του γέρα στη γη, κράτησε με τα 
δύο χέρια τη λαβή του αιματοβαμμένου ξίφους του, κι απέκρουσε τη 
σπαθιά. Ο γέρος γλίστρησε στο χώμα και σωριάστηκε δεξιά από τον 
δολοφόνο· η ορμητική του επίθεση, τελικά, τον είχε προδώσει. Το 
γέρικο σώμα δεν μπορεί να… υποστηρίξει κάποιες κινήσεις. 
  Ο Νεκρομέμνων στράφηκε, για να τον κοιτάξει. Δεδομένης της μά-
χης που είχε δώσει, τον περίμενε να σηκωθεί από το έδαφος και να 
συνεχίσει· όμως τον είδε να παραμένει ακίνητος, και πρόσεξε πως 
από τη δεξιά μεριά του κεφαλιού του αίμα έτρεχε. Είχε χτυπήσει σε 
μια πέτρα. 
  «Ηλίθιε γέρο…!» γέλασε ο Νεκρομέμνων, λαχανιασμένος. «Πολέ-
μησες καλά, πάντως.» 
  Τώρα, έπρεπε πάλι να βρει το στόχο του. Σίγουρα, δε θα είχε πάει 
μακριά… 

 

  Η Ρικέλθη δε γύρισε να κοιτάξει πίσω· πήγε εκεί όπου της είχε πει ο 
Έζβαρ, περνώντας ανάμεσα απ’τα λιγοστά χτίρια του οικισμού και 
βγαίνοντας πάλι στο δάσος. Αμέσως, έψαξε για το σύμβολο –ό,τι κι 
αν ήταν, τελικά, αυτό– επάνω στα δέντρα. Αρχικά, δεν είδε τίποτα 
ασυνήθιστο στους κορμούς τους, και έχασε, προς στιγμή, την ψυ-
χραιμία της. Την επανέκτησε, όμως, γρήγορα και συνέχισε τη βια-
στική της έρευνα –ο Έζβαρ δεν μπορεί να είχε πει ψέματα. 
  Το βλέμμα της σταμάτησε σε ένα χάραγμα το οποίο έμοιαζε με βέ-
λος. Αυτό πρέπει νάναι, σκέφτηκε, και κοίταξε πιο καλά το μέρος. 
Ναι, ένα μονοπάτι, πράγματι –ένα μονοπάτι που, για κάποιο λόγο, 
δεν είχε παρατηρήσει πριν, μα τώρα ήταν ξεκάθαρο εμπρός της… 
Ξεκίνησε να βαδίζει ανάμεσα στα δέντρα που το σχημάτιζαν, προ-
σέχοντας, συγχρόνως, τους κορμούς τους, για να δει μήπως υπήρχαν 
κι άλλα σημάδια. Είδε ένα ακόμα χαραγμένο βέλος, και πήρε θάρ-
ρος, για να συνεχίσει. Το μονοπάτι φαινόταν μακρύ, και η Ρικέλθη 
το ακολούθησε, μη σταματώντας καθόλου. Αναρωτιόταν γιατί ο Έ-
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ζβαρ τής είχε πει να πάει απο δώ. Θα έβρισκε, ίσως, κάποια σπηλιά, 
όπου θα μπορούσε να κρυφτεί από τον διώκτη της; Χίλιες κατάρες 
επάνω στη Φερνάλβιν! Δε θα επιστρέψω στην Έριγκ; –θα τη σκο-
τώσω, τη σκύλα! Θα την κάνω να τρέμει τ’όνομά μου! 
  Ένα τρίτο βελάκι. 
  Η Ρικέλθη το προσπέρασε, σχεδόν αγνοώντας το… και, κάμποση 
απόσταση παρακάτω, παρατήρησε ότι η ανάσα της είχε δυναμώσει 
υπερβολικά (!). Στάθηκε, και αφουγκράστηκε. Κανένας άλλος ήχος 
δεν ερχόταν στ’αφτιά της, λες και, αναπάντεχα, όλα τα ζώα και τα 
πουλιά του δάσους, μικρά και μεγάλα, να είχαν σωπάσει· λες κι ο 
ίδιος ο αέρας να είχε πάψει ν’αναδεύει τα φυλλώματα. Μια γαλήνη 
επικρατούσε παντού· μια απόλυτη –παραφυσική, ίσως– ηρεμία. 
  Η Ρικέλθη ρίγησε. Τι μέρος είναι τούτο; Πού βρίσκομαι; Στράφηκε 
πίσω της, για να δει μήπως ερχόταν ο φονιάς, ή ο Έζβαρ. Όμως δεν 
αντίκρισε κανέναν. Καλύτερα να συνεχίσω· δεν μπορώ να επιστρέ-
ψω. 
  Κι έτσι συνέχισε, μέσα στην απόλυτη γαλήνη, που την τρομοκρα-
τούσε. 

 

  Ο στόχος του είχε πάει από εδώ. Ο Νεκρομέμνων το ήξερε: μπο-
ρούσε να αισθανθεί το πέρασμά της απ’αυτό το μέρος· όμως, μετά, 
ήταν σαν η Αρχόντισσα να είχε εξαφανιστεί. Ζήτησε εξηγήσεις από 
τον Χέντραμ για τούτο το αλλόκοτο φαινόμενο, αλλά ο νεκραδελφός 
τού απάντησε πως δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε. 
  Ο Νεκρομέμνων κούνησε το κεφάλι, νιώθοντας, σιγά-σιγά, την ε-
πήρεια της ναρκωτικής σκόνης να περνά· ίσως αυτή να έφταιγε που 
είχε χάσει τη Ρικέλθη… αν και δεν το νόμιζε. 
  Γονάτισε στο ένα πόδι, και έψαξε για τα ίχνη της, στο έδαφος. Δε 
δυσκολεύτηκε καθόλου να τα βρει. Σηκώθηκε στα μποτοφορεμένα 
πόδια του και τα ακολουθούσε, βαδίζοντας προσεκτικά και με το 
σπαθί του γυμνολέπιδο. Αυτή η γρια είχε, τελικά, πολλές εκπλήξεις 
κρυμμένες στο μανίκι της… Άξια αντίπαλος.  
  Η πρώτη του αποστολή αποδεικνυόταν ενδιαφέρουσα. 
  Ο Χέντραμ τον προειδοποίησε, και ο Νεκρομέμνων σταμάτησε, 
απότομα. Τι είναι; Κάτι ασυνήθιστο υπήρχε εδώ· κάτι άγνωστο. Ναι, 
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το ένιωθε τώρα κι εκείνος –κι οι δυο τους το ένιωθαν. Μια απόκρυ-
φη μεταμόρφωση τύλιγε το δάσος. 
  Τα χνάρια του στόχου χάνονταν σ’ετούτο το σημείο, σαν, πράγματι, 
η Αρχόντισσα να είχε εξαφανιστεί. Και χάνονταν μέσα στη μέση του 
μονοπατιού που σχημάτιζαν οι κορμοί των δέντρων, έτσι η Ρικέλθη 
αποκλείεται να είχε σκαρφαλώσει σε κάποιο απ’αυτά. Τι είχε συμ-
βεί, τότε; 
  Παρακάτω, το μέρος ήταν διαφορετικό… Άλλαζε. Ο Χέντραμ επέ-
μενε σ’ετούτο. Άλλαζε. 
  Γιαυτό, άραγε, χάθηκαν τα ίχνη; αναρωτήθηκε ο Νεκρομέμνων. 
Αλλά πώς είναι αυτό δυνατόν; 
  Προχώρησε μέσα στο δάσος. Έκανε περίπου δέκα βήματα, κοιτά-
ζοντας ερευνητικά τριγύρω, ψάχνοντας σημάδια του στόχου του. 
Και μετά, κοκάλωσε. 
  Όλοι οι ήχοι είχαν χαθεί. Μονάχα ο ήχος της ανάσας του παρέμενε.  
  Τι συμβαίνει; 
  Ο Χέντραμ δε μπορούσε ν’απαντήσει· δεν ήξερε. Πάντως, για ένα 
ήταν βέβαιος: πως είχαν περάσει σε κάποιο σημείο το οποίο δεν α-
νήκε απόλυτα σε τούτο το δάσος, παρά έμοιαζε να βρίσκεται πάνω, 
κάτω, ή πίσω από αυτό· ή σε μια κατεύθυνση που ο νεκραδελφός δεν 
είχε τη δύναμη να προσδιορίσει. 
  Γιατί, όμως; αναρωτήθηκε ο Νεκρομέμνων. Ο Χέντραμ είναι πνεύ-
μα. Αντιλαμβάνεται πράγματα που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. 
  Ο νεκραδελφός τού εξήγησε ότι δεν διέθετε όλων των ειδών της 
αισθήσεις που ήταν δυνατόν να διαθέτει κανείς. Κι επιπλέον, μπο-
ρούσε να νιώσει την ύπαρξη ετούτου του «παράπλευρου» μέρους· 
απλά, δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις για να το κατονομάσει. 
  Ξέρεις, τουλάχιστον, πού είναι ο στόχος μας; 
  Προφανώς, δεν ήξερε, αλλιώς θα το γνώριζε κι ο Νεκρομέμνων. 
  Ο νεκρενοικημένος δολοφόνος καταράστηκε κάτω απ’την ανάσα 
του, και έψαξε στο έδαφος, για ίχνη· μα δε βρήκε τίποτα. «Μάλλον, 
ακόμα και τα χνάρια σβήνουν εδώ πέρα…» υποτονθόρυσε· και κοί-
ταξε πίσω του, για να βρει τα αποτυπώματα των δικών του μποτών. 
Όμως ούτε κι αυτά υπήρχαν. Όπως το περίμενα. 
  Είχε, μήπως, ο Χέντραμ καμία πρόταση να κάνει; 
  Δυστυχώς, όχι… 
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  Περίφημα!… σκέφτηκε ο Νεκρομέμνων. Θα πρέπει να ψάξουμε για 
το στόχο μας, επομένως. 

 

  Η απρόσβλητη ψυχραιμία της Αρχόντισσας Ρικέλθης είχε αρχίσει 
να την εγκαταλείπει, καθώς περιπλανιόταν μέσα στο δάσος, χαμένη 
στην τέλεια γαλήνη και σιγή. Δύο πράγματα φοβόταν περισσότερο: 
ότι ο δολοφόνος της Φερνάλβιν μπορεί να τη ζύγωνε, χωρίς εκείνη 
να τον ακούει· και ότι ίσως ποτέ να μην κατάφερνε να βγει από εδώ! 
Δεν της έμοιαζε να υπάρχει διέξοδος από αυτό το παράξενο σημείο 
του δάσους· όπου κι αν κατευθυνόταν, πάλι στην απόλυτη ηρεμία 
κατέληγε. Ήθελε να ουρλιάξει, να ζητήσει βοήθεια, μα δεν τολμούσε 
να το κάνει, μην την ακούσει ο διώκτης της. Βέβαια, δεν ήταν σίγου-
ρη πως η φωνή της μπορούσε να διαπεράσει τη –μαγική, θα έφτανε 
στο σημείο να πει η Ρικέλθη– σιγή του μέρους, αλλά και πάλι δίστα-
ζε… 
  Γιατί μου είπε ο Έζβαρ να έρθω εδώ; Πού είμαι τώρα; 
  Σταμάτησε, κι ακούμπησε στον κορμό ενός δέντρου, νιώθοντας τα 
πόδια της να πονάνε. Δεν είμαι πλέον για μεγάλες πεζοπορίες… Κοί-
ταξε τριγύρω, για να δει μήπως κάποιος πλησίαζε· δεν είδε, όμως, 
κανέναν. Ούτε άνθρωπο, ούτε ζώο, ούτε πουλί. 
  Μα τους θεούς, πρέπει να βγω απο δώ! Έχω χαθεί τελείως! 
  Θα έβρισκε τη διέξοδο· θα την έβρισκε. 
  Προσπάθησε να δώσει πάλι δύναμη στον εαυτό της· να επανακτή-
σει τη σχεδόν χαμένη ψυχραιμία της. Νόμιζε πως τα κατάφερε, ό-
μως, ύστερα από λίγο, απογνώστηκε ξανά. Η σιγαλιά του στοιχειω-
μένου δάσους την έπνιγε. 

( 
  Σουρούπωνε όταν ο Χάφναρ έφτασε στο Λημέρι του Έζβαρ, επάνω 
στο δίιππο πολεμικό άρμα της Κεντροφύλακος Φερνάλβιν. Τα γα-
ντοφορεμένα χέρια του βρισκόταν στα ηνία των αλόγων, και καθο-
δηγούσε τα ζώα με αρκετή επιδεξιότητα. Η Σρ’άερ βρισκόταν κου-
λουριασμένη στα πόδια του, και βαριόταν καθ’όλη τη διάρκεια του 
εσπευσμένου τους ταξιδιού· της άρεσε περισσότερο να βαδίζει. 
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  Ένα άλογο βρισκόταν μπροστά από τον κήπο με τα μοβ τριαντά-
φυλλα, και έφυγε, καλπάζοντας, μόλις αντιλήφθηκε τον δράκαρχο 
να έρχεται. Στάθηκε αρκετά μέτρα απόσταση από τον μικρό οικισμό, 
κοιτάζοντας. 
  Ο Χάφναρ σταμάτησε το άρμα του και κατέβηκε, μαζί με τη Σρ’άερ. 
Παρατήρησε πως πολλά από τα τριαντάφυλλα του κήπου ήταν τσα-
κισμένα –πράγμα που τον έβαζε σε ανησυχία. Επίσης, πρόσεξε ότι 
το άλογο που είχε μόλις απομακρυνθεί ήταν μαύρο: Μαύρο, όπως 
τ’άτι του ιππέα που σκότωσε την περίπολο· τ’άτι του δολοφόνου που 
καταδίωκε τη μητέρα μου. Είχε δει ο ίδιος τα κουφάρια των στρατι-
ωτών, και οι χωρικοί που έμεναν στις τριγυρινές αγροικίες τον είχαν 
ενημερώσει πως ένας μαυροντυμένος καβαλάρης κυνηγούσε μια γυ-
ναίκα. 
  Διέσχισε, βιαστικά, τον κήπο και μπήκε στον μικρό οικισμό. Αμέ-
σως, άκουσε ένα χρεμέτισμα και στράφηκε –για να δει ένα λευκό 
άλογο ν’απομακρύνεται ανάμεσα στα χτίρια. Η Αύρα! το αναγνώρι-
σε. Η Αύρα της μάνας μου. 
  Προτού, όμως, προλάβει ν’ακολουθήσει τη φοράδα, τα μάτια του 
έπεσαν επάνω σε κάτι πολύ πιο σημαντικό: έναν ηλικιωμένο άντρα, 
ο οποίος κειτόταν στο έδαφος, με αίμα στο κεφάλι και στον ώμο. 
  «Πατέρα!» φώναξε ο Χάφναρ, και γονάτισε δίπλα στον Έζβαρ, 
αφήνοντας τα λουριά της Σρ’άερ, για να πιάσει το σφυγμό του. Ή-
ταν ζωντανός, διαπίστωσε. Τον αναποδογύρισε (γιατί κειτόταν 
μπρούμυτα) και χτύπησε ελαφρά το πρόσωπό του. «Πατέρα, σύνελ-
θε! Εγώ είμαι, ο Χάφναρ. Μ’ακούς, πατέρα;» 
  Τα βλέφαρα του Έζβαρ τρεμόπαιξαν, άνοιξαν. «Αααχχ…» μού-
γκρισε. «Χάφναρ, πώς…; Ο φονιάς! Πρόσεχε το φονιά, Χάφναρ!» 
  «Πρέπει να έχει φύγει,» αποκρίθηκε εκείνος. «Δεν τον βλέπω εδώ. 
Μπορείς να σηκωθείς;» 
  «Βοήθησέ με.» 
  Ο Χάφναρ πέρασε το χέρι του Έζβαρ στους ώμους του και τον έβα-
λε να σταθεί στα πόδια του. 
  «Μιλάς για το φονιά που καταδιώκει τη μητέρα;» τον ρώτησε. 
  «Ναι.» 
  «Ποιος είναι; Σκότωσε τρεις μαχητές που περιπολούσαν τη δημο-
σιά. Πού βρίσκεται τώρα; Πού βρίσκεται η μητέρα;» 
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  Ο Έζβαρ πήρε το χέρι του από τους ώμους του Χάφναρ και ακού-
μπησε στον τοίχο του σπιτιού πλάι του, ξεφυσώντας. «Της είπα να 
τρέξει, και έτρεξε. Μετά, ήρθε εκείνος, και τον αντιμετώπισα–» 
  «Είσαι ανόητος!» τον κατηγόρησε ο Χάφναρ. «Αυτός ο τύπος ξε-
πάστρεψε τρεις μαχητές–» 
  «Πράγμα που εγώ δεν ήξερα, όμως,» τον διέκοψε ο Έζβαρ. «Αλλά, 
έτσι κι αλλιώς, έπρεπε να δώσω στη Ρικέλθη λίγο χρόνο, για να φύ-
γει–» 
  «Πού είναι τώρα; Πού την έστειλες;» 
  «Στον κοντινό Αρχέτοπο.» 
  «Είσαι σίγουρος ότι ακολούθησε το σωστό μονοπάτι;» ρώτησε ο 
Χάφναρ. 
  «Το ελπίζω, για το καλό της. Της είπα για τα σημάδια στα δέντρα.» 
  «Υπάρχει περίπτωση κι ο δολοφόνος να βρήκε το δρόμο;» 
  Ο Έζβαρ ένευσε. «Νομίζω πως ναι, πρέπει να τον βρήκε. Μου φά-
νηκε έξυπνος. Κι επιπλέον… είχε παράξενες δυνάμεις, γιε μου.» 
  «Τι θες να πεις, ‘παράξενες δυνάμεις’;» 
  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Έζβαρ ζάρωσαν. «Δεν ξέρω 
ακριβώς. Πάντως, όταν επιχείρησα να τον τοξοβολήσω, κάτι με χτύ-
πησε… μια παγωνιά… μια παρουσία, αόρατη, που έφερνε ένα παρα-
φυσικό ψύχος μαζί της. Αστόχησα, και μετά, ο φονιάς ζύγωσε. 
  »Και δεν είναι μονάχα αυτά: Όταν βγήκα να τον αντιμετωπίσω, 
είχα πάρει μαζί μου μια χούφτα ναρκωτικής σκόνης. Του την έριξα 
και… δεν τον επηρέασε!» 
  «Χίλιες κατάρες…!» μουρμούρισε ο Χάφναρ, παραξενεμένος. «Είχε 
πιει, ίσως, κάποιο αντίδοτο;» 
  Ο Έζβαρ κούνησε το κεφάλι. «Δε μου φαίνεται και πολύ πιθανό. 
Αποκλείεται να ήξερε εκ των προτέρων ότι θα του έριχνα αυτή τη 
σκόνη… Επίσης, μην ξεχνάς και το άλλο που έκανε –την παγωνιά. 
Πιστεύω πως αυτά τα δύο, κάπως, σχετίζονται, μα δεν καταλαβαίνω 
πώς.» 
  Ο Χάφναρ έπιασε τα λουριά της Σρ’άερ, με το δεξί του χέρι. «Θα 
πάω να βρω τη μητέρα,» δήλωσε. «Εσύ μείνε εδώ και ξεκουράσου.» 
  Ο Έζβαρ δίστασε να απαντήσει· όμως, μετά, ένευσε. «Ναι, έχεις 
δίκιο. Μάλλον, μπορείς να τον αντιμετωπίσεις μόνος σου, αν χρεια-
στεί. Να προσέχεις, Χάφναρ.» 
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  «Καλύτερα αυτός να προσέχει.» Ο δράκαρχος έσφιξε τα λουριά της 
δράκαινας μέσα στη γαντοφορεμένη γροθιά του. 

 

  Είχε αρχίσει να κουράζεται, πολύ. Ακούμπησε το χέρι της στον 
κορμό ενός δέντρου και σταμάτησε, παίρνοντας βαθιές ανάσες. Ο 
στοιχειωμένος, γαλήνιος τόπος έμοιαζε να της απομυζεί ζωτική ε-
νέργεια· όμως δεν ήταν βέβαιη αν τούτο αλήθευε ή αν ήταν απλά η 
ιδέα της. Όπως και να είχε, πάντως, την άφηνε ανίκανη να συνεχίσει 
την πορεία της εδώ μέσα. 
  …Εδώ μέσα… Πού ήταν το μέσα; Γιατί, σίγουρα, δεν βρισκόταν σε 
κάποιο συνηθισμένο σημείο του δάσους. 
  Δεν καταλαβαίνω πώς έφτασα σε τούτο το μέρος, σκέφτηκε η Ρι-
κέλθη. Και κοίταξε ξανά τριγύρω, ψάχνοντας για το δολοφόνο (ο 
οποίος, μάλλον, την είχε χάσει πια και δε θα την έβρισκε) ή για κά-
ποια έξοδο –κυρίως για κάποια έξοδο. Όμως πώς θα την αναγνωρί-
σω όταν τη δω; Τι θα είναι αυτό που θα την κάνει να ξεχωρίσει από 
τα υπόλοιπα μονοπάτια που βλέπω; 
  Η Ρικέλθη παρατήρησε προσεκτικά όλα τα περάσματα ανάμεσα 
στα δέντρα. Εκτός κι αν υπάρχουν σκαλίσματα στους κορμούς τους, 
σκέφτηκε, και άρχισε να ψάχνει. Βέλη που να δείχνουν την έξοδο, 
όπως υπήρχαν βέλη που έδειχναν την είσοδο. Βέβαια, μάλλον, τα 
τελευταία ο Έζβαρ τα είχε σκαλίσει· δεν πρέπει να ήταν φυσικά δη-
μιουργήματα. Όμως ίσως να είχε σκαλίσει κι άλλα, από το εσωτερι-
κό. (Ήταν παράξενο να συλλογιέται ετούτο το μέρος ως «το εσωτε-
ρικό», αλλά έτσι το κατανοούσε ευκολότερα το μυαλό της.) 
  Η Ρικέλθη έψαξε, στο σημείο όπου βρισκόταν, για χαραγμένα βέλη 
–ή κάποιου άλλου είδους σύμβολα– επάνω στους δεντροκορμούς. 
Και, ύστερα από ένα ακαθόριστο χρονικό διάστημα –ήταν δύσκολο 
να υπολογίζει το χρόνο εδώ μέσα–, δεν εντόπισε τίποτα που να μπο-
ρεί να τη βοηθήσει. 
  Να σε πάρει, Έζβαρ! γρύλισε εντός της. Πού μ’έστειλες; 
  Έριξε μια ματιά τριγύρω, για τον δολοφόνο, μα δεν τον είδε. Καλό 
αυτό… Ξεφύσησε, κι ακούμπησε τη ράχη της σ’ένα δέντρο. Αισθάν-
θηκε τον κορμό να λυγίζει κάτω από το βάρος της –ή ίσως έτσι απλά 
να νόμιζε–, ώστε να τη δεχτεί και να την κάνει να καθίσει βολικά… 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

232 

τόσο βολικά που η κούρασή της νίκησε, και ο ύπνος την πήρε, ενώ η 
Ρικέλθη ένιωθε μια προστατευτική παρουσία γύρω της… 

 

  Η αναζήτηση του Νεκρομέμνονος δεν έμοιαζε να τον βγάζει πουθε-
νά· ο στόχος του είχε κρυφτεί κάπου μέσα σ’ετούτο τον αλλόκοτο 
τόπο που ούτε ο Χέντραμ δεν κατανοούσε απόλυτα. Επιπλέον, ο δο-
λοφόνος νόμιζε πως είχε χαθεί. Αμφέβαλλε αν θα μπορούσε να επι-
στρέψει από το σημείο όπου είχε έρθει. 
  Όμως, εκτός απ’αυτά, υπήρχε και κάτι άλλο παράξενο: Όσες φορές 
κοιτούσε τον ουρανό, ανάμεσα απ’τα πυκνά φυλλώματα, είχε την 
εντύπωση πως η ώρα της ημέρας δεν είχε αλλάξει. Επίσης, δεν έβρι-
σκε τον ήλιο· το φως έμοιαζε να πέφτει διάχυτο από πάνω, λες και 
προερχόταν από τα ίδια τα ουράνια. 
  Όταν επέστρεφε στην Έριγκ –αν κατάφερνε ποτέ να επιστρέψει–, 
θα ζητούσε τη συμβουλή των καταστηματαρχών γι’αυτό το μέρος. 
Ήθελε να μάθει πού είχε βρεθεί. Και απορούσε πώς ήξερε ο στόχος 
του το δρόμο για να έρθει εδώ. Δίχως αμφιβολία, δεν ήταν κοινή 
γνώση. 
  Γνωρίζει απόκρυφες διόδους, επομένως. Ξέρει, άραγε, και κάποιον 
«ιδιαίτερο τρόπο» για να κρύβεται σε τέτοια μέρη; Όπου κι αν είναι, 
όμως, πρέπει να τη βρω! Ο Νεκρομέμνων δεν μπορούσε να επιστρέ-
ψει χωρίς το κεφάλι της. Αν δεν τα κατάφερνε, θα ατιμαζόταν από 
την πρώτη του κιόλας αποστολή: μεγάλη ντροπή για έναν νεκρενοι-
κημένο δολοφόνο, που η φήμη τους έφτανε ως τα πέρατα της Νότιας 
Βάλγκριθμωρ, αν όχι ως τα πέρατα της Κουαλανάρα. 
  Όπου κι αν ήταν η κρυψώνα της Αρχόντισσας Ρικέλθης, θα την ε-
ντόπιζε! 
  Έτσι, συνέχισε να πορεύεται, ακούραστα, ενώ το βλέμμα του ερευ-
νούσε τα δέντρα και τα φυλλώματα, και ο Χέντραμ προσπαθούσε να 
πιάσει την αύρα του στόχου, παρότι ο τόπος φαινόταν να τον εμπο-
δίζει. 
  Κάποια στιγμή (Νομίζω ότι έχω περπατήσει ώρες, μα πόση ώρα 
έχει, πραγματικά, περάσει;), το βλέμμα του Νεκρομέμνονος έπιασε 
μια ασυνήθιστη σκιά επάνω στον κορμό ενός δέντρου. Μια ανθρώ-
πινη σκιά. Στένεψε τα μάτια και κοίταξε έντονα. Η σκιά ήταν σα να 
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λιώνει μέσα στον κορμό, σαν να γίνεται ένα μ’αυτόν, ή σαν εκείνος 
να την έχει τυλίξει. 
  Ο Νεκρομέμνων ζύγωσε, έχοντας το σπαθί του σε ετοιμότητα και 
απλώνοντας το αριστερό του χέρι, για ν’αγγίξει το σκοτεινό είδωλο. 
Ο Χέντραμ ήταν σιωπηλός· δεν εντόπιζε το στόχο πουθενά τριγύρω. 
  Ο νεκρενοικημένος δολοφόνος έπρεπε να παραδεχτεί πως αισθα-
νόταν έναν παγερό τρόμο, καθώς τα δάχτυλά του πλησίαζαν τον 
κορμό· ωστόσο, έκανε τον εαυτό του να μην τρέμει. Τα μάτια του 
εστιάστηκαν περισσότερο, παλεύοντας να διακρίνουν τη θολή σκιά, 
παλεύοντας να την αναγνωρίσουν (ως τη Ρικέλθη, ίσως;), να δουν τα 
χαρακτηριστικά της. Τίποτα, όμως· το σκοτεινό είδωλο παρέμενε το 
ίδιο δυσδιάκριτο, όπως και πριν, που το κοίταζε από απόσταση. Κά-
ποια μαγεία την καλύπτει… 
  Το αριστερό του χέρι άγγιξε τη σκιά. 
  Η Ρικέλθη πετάχτηκε πάνω, τρομαγμένη, ουρλιάζοντας. 
  Ο Νεκρομέμνων την είδε να υλοποιείται μέσα από τη σκιά, μέσα 
από τον ίδιο τον κορμό, και να απομακρύνεται οπισθοχωρώντας, με 
τα μάτια της γουρλωμένα και μερικές τούφες των μαύρων της μαλ-
λιών –που είχαν λυθεί εν μέρει– ν’ανεμίζουν στον δυνατό αγέρα που 
είχε, απότομα, σηκωθεί. 
  Η Ρικέλθη νόμιζε ότι ακόμα μπορούσε να νιώσει το χέρι του δολο-
φόνου στον ώμο της, αν και, τώρα πλέον, εκείνος δεν την άγγιζε· α-
πλά, την ατένιζε, μοιάζοντας ξαφνιασμένος. Γιατί δε με σκότωσε; 
αναρωτήθηκε η Αρχόντισσα. Γιατί δε με σκότωσε αμέσως; Είχε την 
ευκαιρία. Όλο της το σώμα έτρεμε. Το δεξί της χέρι πήγε μέσα στο 
φόρεμά της· έπιασε τη λαβή του ενός ξιφιδίου που έκρυβε εκεί. 
  «Όποιος κι αν σ’έστειλε να με σκοτώσεις,» του είπε, «μπορώ να σε 
πληρώσω τα διπλάσια.» 
  Ο Νεκρομέμνων ζύγωσε, αργά, σκεπτόμενος πως ίσως αυτή η γυ-
ναίκα να είχε κι άλλα κόλπα κρυμμένα στο μανίκι της… ή, μάλλον, 
στο φόρεμά της. Γιατί, φυσικά, δεν του είχε διαφύγει η κίνηση του 
δεξιού της χεριού. 
  «Δε σ’ενδιαφέρουν τα χρήματα; Μπορώ να σου δώσω ακόμα και τα 
τριπλάσια. Πες μου την τιμή σου!» απαίτησε η Ρικέλθη, οπισθοχω-
ρώντας μερικά βήματα. 
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  Ο Νεκρομέμνων εξακολουθούσε να μην μπορεί να την αισθανθεί 
όπως πριν· τα μάτια του Χέντραμ ήταν σχεδόν τυφλά εδώ· μονάχα 
τα δικά του, φυσικά μάτια λειτουργούσαν. «Η συμφωνία μου έχει 
ήδη κλείσει, Αρχόντισσα,» δήλωσε. 
  Η Ρικέλθη τράβηξε αμέσως το ξιφίδιο από το φόρεμά της και το 
εκτόξευσε καταπάνω του. 
  Όμως δεν ήταν εκπαιδευμένη στη ρίψη· ο Νεκρομέμνων εύκολα 
απέφυγε τη στροβιλιζόμενη λεπίδα, η οποία, ούτως ή άλλως, αμφί-
βολο ήταν αν θα έβρισκε το στόχο της, ακόμα κι αν ο φονιάς δεν κι-
νείτο. 
  Η Ρικέλθη γύρισε, για να τρέξει. Σκόνταψε σε μια προεξέχουσα ρί-
ζα και σωριάστηκε στο χώμα και στα χόρτα. 
  Ένα δυνατό σύριγμα αντήχησε στο δάσος, προτού ο Νεκρομέμνων 
πλησιάσει το στόχο του. Ο απρόσμενος ήχος ήταν διαπεραστικός 
μέσα στην απόκοσμη σιγαλιά. 
  Η Αρχόντισσα και ο φονιάς στράφηκαν, για να δουν έναν μαυρο-
φορεμένο άντρα να στέκεται ανάμεσα σε δύο χοντρούς κορμούς. 
Ήταν ντυμένος με μαύρη κάπα, μαύρα ρούχα, μαύρες μπότες, μαύ-
ρη μάσκα, και μαύρα γάντια. Στο δεξί του χέρι βαστούσε τα λουριά 
ενός δράκου. 
  «Χάφναρ!…» έκανε η Ρικέλθη, ξαφνιασμένη. 
  Πόσοι καταραμένοι διάολοι βρίσκονται εδώ; γρύλισε εσωτερικά ο 
Νεκρομέμνων. «Ποιος είσαι και τι θέλεις;» ρώτησε, απότομα. Είχε 
ακούσει για τους δράκαρχους και ήξερε πόσο επικίνδυνοι ήταν. Αν ο 
μαυροντυμένος άγνωστος αποφάσιζε να του επιτεθεί, ο δολοφόνος 
δεν ήταν καθόλου βέβαιος ότι θα μπορούσε να νικήσει. 
  «Άφησε τη γυναίκα και φύγε,» πρόσταξε ο Χάφναρ, καβαλώντας 
τη Σρ’άερ και πιάνοντάς την από τα κέρατα, έτοιμος να τη βάλει να 
εξαπολύσει δρακοφωτιά. 
  «Θα πεθάνει,» δήλωσε ο Νεκρομέμνων. «Ή εκείνη ή εγώ.» 
  «Τότε, έχω ήδη κάνει την επιλογή μου,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. 
  Η Σρ’άερ άνοιξε τα σαγόνια της, στέλνοντας φλόγες καταπάνω 
στον νεκρενοικημένο δολοφόνο, έτσι ώστε να τον χωρίσει από τη 
Ρικέλθη, για να μην μπορεί εκείνος να πεταχτεί και να τη σκοτώσει. 
Ο Νεκρομέμνων, ασφαλώς, το αντιλήφθηκε τούτο, και τινάχτηκε 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
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  Χόρτα, θάμνοι, και δέντρα πυρπολήθηκαν. Αλλά οι φλόγες έσβη-
σαν, σχεδόν τόσο απότομα όσο είχαν ανάψει. Ο Χάφναρ ήξερε καλά 
πως ένας Αρχέτοπος δεν μπορούσε να καεί από δρακοφωτιά, ή από 
κανονική φωτιά· ούτε μπορούσε να καταστραφεί με κανέναν άλλο, 
γνωστό σ’εκείνον τρόπο. 
  Χίλιες κατάρες επάνω σου, δράκαρχε! σκέφτηκε ο Νεκρομέμνων, 
καθώς στεκόταν και ατένιζε μια αυτόν και μια το στόχο του. Αντι-
λαμβανόταν πως, για να σκοτώσει την Αρχόντισσα, θα έπρεπε, πρώ-
τα, να εξολοθρεύσει τον προστάτη της. Πόσους δικούς της ανθρώ-
πους έχει εδώ; Πρέπει να είναι μάγισσα, το δίχως άλλο… 
  «ΦΥΓΕ!» πρόσταξε ο Χάφναρ. «Αλλιώς θα σε κάψω ζωντανό!» Η 
Σρ’άερ έφτυσε πάλι δρακοφωτιά. 
  Ο Νεκρομέμνων έτρεξε, ακούγοντας τα φυλλώματα, τους κορμούς, 
τους θάμνους, και το χορτάρι να πυρπολούνται πίσω του –κι ακού-
γοντάς τα, ύστερα, να σβήνουν, όπως είχαν σβήσει και τα προηγού-
μενα. Χίλιες κατάρες κι επάνω σ’ετούτο τον μαγικό τόπο! Συνέχισε 
να τρέχει, γιατί έβλεπε πως δεν υπήρχε φανερή λύση στο πρόβλημά 
του. Για την ώρα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα… 

( 
  Ο Χάφναρ άφησε τα κέρατα της Σρ’άερ και πλησίασε τη μητέρα 
του, που βρισκόταν ακόμα στο έδαφος. Τη βοήθησε να σηκωθεί, και 
η Ρικέλθη μόρφασε από πόνο. 
  «Χτύπησες;» τη ρώτησε. 
  «Ο αριστερός μου αστράγαλος,» αποκρίθηκε εκείνη. «Νομίζω ότι 
τον έστριψα, πέφτοντας. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, Χάφναρ;» 
  «Όταν μου είπαν στο παλάτι ότι είχες φύγει, δε χρειαζόταν και πο-
λύ μυαλό για να καταλάβω πού θα πήγαινες. Ήμουν βέβαιος ότι θα 
ερχόσουν να μιλήσεις στον πατέρα.» 
  Η Ρικέλθη κοίταξε τη μασκοφόρο του όψη· ύστερα, έστρεψε το 
βλέμμα στο έδαφος. «Το… το ξέρεις, δηλαδή;» Ύψωσε πάλι τα μάτι-
α, για να τον κοιτάξει θυμωμένα. «Εκείνος σ’το είπε;» 
  «Ναι,» απάντησε ο Χάφναρ, «αφότου έπιασα τη Σρ’άερ.» 
  Η Ρικέλθη έσφιξε τη γροθιά της επάνω στο μανίκι του δράκαρχου. 
«Με αγνόησε, στα πάντα!» γρύλισε. «Ο–» 
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  «Μόλις σου έσωσε τη ζωή, μητέρα, στέλνοντάς σε εδώ,» της υπεν-
θύμισε ο Χάφναρ. 
  «Το ένα δεν αναιρεί το άλλο!» επέμεινε η Ρικέλθη. «Κι επιπλέον, 
πού είναι το εδώ; Τι μέρος είναι τούτο; Θα χανόμουν για πάντα, αν 
δεν ερχόσουν εσύ! Ή, μάλλον, ο δολοφόνος της Φερνάλβιν θα με εί-
χε σκοτώσει, προτού πεθάνω από πείνα και δίψα!» 
  «Η Φερνάλβιν τον έστειλε αυτόν;» 
  «Ναι, ποιος άλλος; Δεν ξέρεις πόσο με μισεί;» 
  «Ναι, όμως δε νόμιζα ότι….» 
  «Έχει γίνει παρανοϊκή τελευταία, Χάφναρ!» είπε, έντονα, η Ρικέλ-
θη. «Θέλει να με βγάλει απ’τη μέση, γιατί πιστεύει ότι σχεδιάζω τη 
δολοφονία της. Έχει τρελαθεί!» 
  Εκείνος δεν απάντησε σε τούτα. «Ας επιστρέψουμε στον πατέρα,» 
πρότεινε. «Μπορείς να βαδίσεις;» 
  Η Ρικέλθη έκανε μια προσπάθεια. «Όχι.» 
  Ο Χάφναρ τη σήκωσε στα χέρια. «Γιατί δε μου το είχες πει από 
πριν;» τη ρώτησε, καθώς βάδιζε μέσα στον Αρχέτοπο, με τη Σρ’άερ 
πλάι του. 
  «Ποιο πράγμα;» 
  «Ότι ο Έζβαρ είναι πατέρας μου, και όχι ο Άνγκεδβαρ! Γιατί, μητέ-
ρα;» Η φωνή έβγαινε ξερή από το λαιμό του. 
  Η Ρικέλθη έγλειψε τα χείλη. «Γιατί… νόμιζα πως αυτό θα ήταν πιο 
ωφέλιμο για σένα. Και καλύτερα να μην είχες μάθει–» 
  «Γιατί;» Ο Χάφναρ σταμάτησε να βαδίζει. Τα μάτια του ατένισαν 
τα δικά της, καθώς την κρατούσε στα χέρια. «Γιατί;» 
  Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της Ρικέλθης. «Θα σ’άρεσε να σου 
έλεγα ότι ήσουν ένας… μπάσταρδος, γιε μου; Και… στους υπόλοι-
πους πώς θα φαινόταν; Είχα και μια φήμη να διατηρήσω. Δεν κατα-
λαβαίνεις;» 
  «Να μην το έλεγες σε κανέναν άλλο –μονάχα σε μένα! Γιατί ούτε 
σε μένα;» Τα δάχτυλα των γαντοφορεμένων του χεριών σφίχτηκαν 
επάνω της, και ο Χάφναρ κατάλαβε πως πρέπει να την πονούσε, έτσι 
χαλάρωσε τη λαβή του, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. 
  Η Ρικέλθη έγλειψε τα χείλη, νευρικά. «Διότι ήσουν μικρός, και δε 
θα σου έκανε καλό. Ποιος ο λόγος να το ξέρεις; Δε σ’άρεσε να θεω-
ρείς τον εαυτό σου κανονικό μέλος του Οίκου των Νίλγκωρ;» 
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  «Δε μ’άρεσε;» έκανε ο Χάφναρ. «Δεν έχει σημασία τι ‘μ’αρέσει’, 
μητέρα! Σημασία έχει τι είμαι. Αυτό μόνο ήθελα να ξέρω· κι εσύ μου 
το έκρυψες…» Ξεκίνησε πάλι να βαδίζει. Η Σρ’άερ πορευόταν σχε-
δόν αθόρυβα δίπλα του. 
  «Χάφναρ, δεν το έκανα επίτηδες!» είπε η Ρικέλθη. «Πρέπει να με 
καταλάβεις. Δεν το έκανα για το κακό σου.» 
  «Δεν είπα ότι το έκανες για το κακό μου…» 
  «Για όλα τούτα φταίει ο Έζβαρ, που σ’το είπε!» 
  «Ο πατέρας έκανε καλά που μου το είπε,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. 
«Έκανε κάτι που εσύ είχες αργήσει δεκαοχτώ χρόνια να κάνεις.» 
  «Για το καλό σου· μόνο για το καλό σου, Χάφναρ,» είπε η Ρικέλθη, 
και ακούμπησε το πρόσωπό της στο στήθος του, κλαίγοντας, καθώς 
αισθανόταν μια βαθιά θλίψη να την καταπλακώνει. «Για το καλό 
σου. Σ’αγαπώ, Χάφναρ.» 
  «Κι εγώ σ’αγαπώ, μητέρα,» είπε εκείνος, «ακόμα και ύστερα 
απ’όλ’αυτά…» Την έσφιξε κοντά του, και βάδισε μέσα στον Αρχέτο-
πο, αναζητώντας την έξοδο, με τη μέθοδο που του είχε μάθει ο Έ-
ζβαρ: «Τα μονοπάτια που είναι σκοτεινότερα οδηγούν προς τη δική 
μας πραγματικότητα. Τα μονοπάτια που είναι πιο φωτεινά οδηγούν 
προς το Τέλειο.» 
  Ο Χάφναρ ακολούθησε τα σκοτεινά μονοπάτια. 
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Κεφάλαιο 16 

Το Ξεκίνημα μιας Επικίνδυνης 
Αποστολής: Γνωριμίες με τους 

Συντρόφους· μια Θυσία Απόπλου 
 
 

 Σαμόλθιρ χασμουρήθηκε, καθισμένος στην πλώρη του Κυ-
ματόλυκου, καθώς ο ήλιος ανέτειλε. Ήταν ντυμένος με τα 
ναυτικά του ρούχα, και ένα χαρακτηριστικό, στραβό καπέλο 
βρισκόταν στο κεφάλι του. Οι άνθρωποί του ετοίμαζαν το 

καράβι ολονυχτίς και τώρα ήταν σχεδόν έτοιμο να σαλπάρει. Πρέπει 
να είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα, για το ταξίδι που θα ξεκινούσαν. 
Ποιο ταξίδι, δηλαδή; –την ειδική αποστολή που θα ξεκινούσαν. Πά-
ντως, ο Φένταρ είχε αναλάβει να ελέγξει τα εφόδια και τους εξοπλι-
σμούς, έτσι ο Σαμόλθιρ δεν είχε καμία αμφιβολία πως θα είχαν μαζί 
τους ακριβώς ό,τι θα τους χρειαζόταν· τίποτα λιγότερο, τίποτα πε-
ρισσότερο. Ο Ξεχασμένος ήταν πρακτικός άνθρωπος. 
  «Καπ’τάνιε, θες τίποτα να φας;» ρώτησε ένας ναύτης. «Ο μάγειρος 
κάτι μαγειρεύει.» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. «Φέρε τίποτα. Και κάνα καφέ, άμα 
υπάρχει.» 
  «Μά’στα, Καπ’τάνιε!» είπε ο ναύτης, και κατέβηκε τη σκάλα του 
Κυματόλυκου. 
  Μόλις είχε χαθεί από τα μάτια του Σαμόλθιρ, παρουσιάστηκε ο Φέ-
νταρ, ανεβαίνοντας τη σκάλα. Έριξε μια ματιά στο κατάστρωμα και 
φώναξε σ’έναν ναύτη: «Εσύ! Έλα δω.» 
  Ο νεαρός στράφηκε. Άφησε το σκοινί που τύλιγε και πλησίασε τον 
τυχοδιώκτη, ο οποίος του έδωσε ένα χάλκινο και είπε: «Πήγαινε 
στον Χαριτωμένο Χορευτή και πες στον πανδοχέα Ράνιρ πως όλα 
είναι καλά και ξεκινάω. Βιάσου.» 
  «Μάλιστα, κύριε Φένταρ,» αποκρίθηκε ο ναύτης, και κατέβηκε τη 
ράμπα που συνέδεε το πλοίο με τις αποβάθρες. 
  «Φένταρ!» φώναξε ο Σαμόλθιρ. «Ζύγωσε δω, κοπέλι μου.» Έκανε 
νόημα, με το χέρι. 

Ο
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  Ο τυχοδιώκτης πλησίασε, και στάθηκε μπροστά από τον Κυματο-
παλαιστή, περνώντας τους αντίχειρες στη ζώνη του. Ο Σαμόλθιρ πα-
ρατήρησε ότι υπήρχε εκείνη η παλιά γυαλάδα στα μάτια του κι εκεί-
νο το σαρδόνιο, αχνό μειδίαμα στα χείλη του. 
  Γέλασε. «Το φχαριστιέσαι, άρρωστο καθίκι!» 
  «Τα λεφτά σκέφτομαι,» δήλωσε ο Φένταρ, αλλά το μειδίαμά του 
πλάτυνε. 
  «Το φαγητό και ο καφές, Καπ’τάνιε.» Ένας ναύτης πλησίασε, βα-
στώντας μια αχνιστή κούπα και ένα ξύλινο μπολ, μέσα στο οποίο 
υπήρχε ζεστό ψωμί, βούτυρο, και ένα πλατύ, μικρό μαχαίρι. 
  «Νάσαι καλά, κοπέλι μου,» είπε ο Σαμόλθιρ, παίρνοντας εκείνα 
που ο νεαρός τού πρόσφερε. «Θα φας τίποτα, Φένταρ;» 
  «Αργότερα, ίσως,» αποκρίθηκε εκείνος, «όταν σαλπάρουμε.» 
  «Νομίζεις ότι είμαστ’ έτοιμοι γι’αναχώρηση;» 
  Ο Φένταρ ένευσε. «Ναι. Εκτός κι αν έχεις κάτι ιδιαίτερο στο νου 
σου. Όμως, όπως σου τόνισα και πριν, δε μας παίρνει ν’αργήσουμε· 
η αποστολή μας βασίζεται στην ταχύτητα.» 
  «Και όχι μόνο εκεί…» μουρμούρισε ο Σαμόλθιρ, πίνοντας μια γου-
λιά αχνιστό καφέ. 
  Ο Φένταρ ένευσε πάλι, συμφωνώντας. Ήξερε πολύ καλά πως η 
διάσωση αυτής της Νίθρα δε θα ήταν καθόλου εύκολη δουλειά· αλλά 
έπρεπε να κάνει το παν, για να την πάρει από τους Ρουζβάνους –
τόσα χρήματα τον περίμεναν, αν τα κατάφερνε. 
  «Να φχαριστείς τον Βάνραλ και τον Τάρχεμοθ, που έχει καλοκαι-
ρία σήμερα και θα σαλπάρουμ’ αυθημερόν, φίλε μου,» είπε ο Σα-
μόλθιρ τρώγοντας. «Είναι κάτι μέρες που ο αγέρας λυσσομανά με 
τέτοια μάνητα, που θάλεγες πως ο Βάνραλ τσακώνεται με τη γυναί-
κα του, κει πάνω στους αιθέρες· και κάτι άλλες μέρες που τα κύματα 
’ναι τόσο ταραγμένα, που θάλεγες πως ο Τάρχεμοθ πηδιέται με τις 
θαλασσονύμφες του.» 
  Ο Φένταρ γέλασε. «Τότε, θα πρέπει να αισθανόμαστε χαρούμενοι, 
αφού έχουμε και τους θεούς με το μέρος μας… Αλλά, βέβαια…» –το 
βλέμμα του πήγε προς τις Μιρλίμιες φόνισσες, οι οποίες ανέβαιναν 
στο κατάστρωμα, βγαίνοντας απ’το αμπάρι, όπου, μαζί μ’εκείνον, 
επέβλεπαν τις προετοιμασίες των εφοδίων– «…υπάρχουν και κά-
ποιοι άνθρωποι που σέρνουν την Τύχη ξοπίσω τους.» 
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  Ο Φένταρ έκανε νόημα στις γυναίκες να πλησιάσουν, κι αυτές κα-
τευθύνθηκαν προς εκείνον και τον Καπετάνιο, βαδίζοντας άνετα ε-
πάνω στην κουβέρτα, σα να είχαν μεγαλώσει σε καράβι. Ωστόσο, 
παρατήρησε ο τυχοδιώκτης, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο κα-
νονικό τους βάδισμα. Τις είχε δει να περπατάνε στην οικία του Σα-
μόλθιρ, και έπρεπε να παραδεχτεί πως οι κυρίες κινούνταν σαν γά-
τες. 
  Η Αστρογέννητη σταύρωσε τα χέρια μπροστά της. «Τι είναι;» 
  «Όλα ’ντάξει κάτω;» τη ρώτησε ο Φένταρ. 
  Η Μιρλίμια ένευσε. 
  «Ποιος είν’ο εργοδότης σου, Φένταρ;» θέλησε να μάθει η Χρυσο-
δάκτυλη, τραβώντας ένα λιγνό στιλέτο απ’το δεξί της μανίκι κι αρχί-
ζοντας να καθαρίζει τα νύχια της. 
  «Δεν ξέρω τ’όνομά του, ούτε έχω δει το πρόσωπό του,» αποκρίθηκε 
εκείνος, «όμως γνωρίζω πως είναι άρχοντας και πως πληρώνει κα-
λά.» 
  «Πάντως, μάγκα μου, για να το πούμε και σταράτα κιόλας, εμένα 
με παραξενεύει που ένας δικός μας άρχοντας θέλει να σώσει μια 
αιχμάλωτη Ρουζβάνη,» είπε ο Σαμόλθιρ, εξακολουθώντας να τρώει. 
Ανασήκωσε τους ώμους, καθώς έπινε μια γουλιά καφέ. «Ποιος ο λό-
γος, δηλαδή; Τι έχει να κερδίσει ο τύπος;» 
  «Πιθανώς να πρόκειται για προσωπική του υπόθεση. Ίσως, μάλι-
στα, νάναι κι ο ίδιος Ρουζβάνος. Όμως, δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου 
σίγουρος γι’αυτό το τελευταίο…» 
  «Είναι σα να κάνεις βουτιά σε σκοτεινά νερά,» είπε η Χρυσοδάκτυ-
λη, θηκαρώνοντας πάλι το στιλέτο της στο μανίκι. «Ανοησία.» 
  «Εκεί στα σκοτεινά νερά, όμως, ίσως ν’απαντήσω έναν θησαυρό,» 
αποκρίθηκε ο Φένταρ. 
  «Ή καρχαρίες…» 
  «Γιατί ήρθες, τότε;» αντιγύρισε ο τυχοδιώκτης, με μια επικίνδυνη 
λάμψη στα μάτια. 
  «Επειδή ο Σαμόλθιρ με πλήρωσε για να έρθω,» απάντησε, ευθέως, 
η Χρυσοδάκτυλη. «Προσωπικά, αμφιβάλλω αν θα κατορθώσετε τί-
ποτα. Κι απορώ σε τι μπορεί να χρειαστείτε τις δικές μας υπηρεσί-
ες…» 
  «Στη διάσωση της Ρουζβάνης, προφανώς,» είπε ο Φένταρ. 
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  «Δε δουλεύουμε ως σωτήρες,» τόνισε η Μιρλίμια. «Σκέφτεσαι, μή-
πως, να σκοτώσεις κάποιον;» 
  «Αν χρειαστεί, για να πραγματοποιηθεί η διάσωση, ναι.» 
  Ένας ναύτης πλησίασε. «Κύριε Φένταρ, μετέφερα το μήνυμά σας 
στον πανδοχέα.» 
  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο Φένταρ. «Είμαστε, επομένως, έτοιμοι για 
να σαλπάρουμε. Εκτός κι αν θέλει, πρώτα, κανείς να κατεβεί απ’το 
πλοίο.» Έριξε ένα έντονο βλέμμα στη Χρυσοδάκτυλη, η οποία τον 
αγριοκοίταξε, δίχως ν’αποκριθεί. 
  «Το λοιπόν,» είπε ο Σαμόλθιρ, και σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας το 
φαγητό και τον καφέ του (τα οποία είχαν σχεδόν τελειώσει) παραδί-
πλα. «Πάψτε να τρώγεστε σαν τα κοκόρια, να σαλπάρουμε. 
  »Σηκώστε τις άγκυρες!» φώναξε στο πλήρωμά του. «Και κατεβά-
στε τα πανιά! Ζίβιαν! Πούσαι, Ζίβιαν;» 
  Ένας νάνος ξεπρόβαλλε πίσω από μερικούς άλλους. Ο άνθρωπος 
ήταν τόσο κοντός, που ο Φένταρ αμφέβαλλε αν έφτανε ως τη μέση 
του. Φορούσε ρούχα που κανείς θα περίμενε να δει επάνω σε άστεγο 
λιμανοπαίδι, και βάδιζε ξυπόλυτος. Στη μέση του ήταν περασμένο 
ένα πλατύ μαχαίρι. Το μουστάκι του ήταν μαύρο και φουντωτό, ενώ 
τα μαλλιά του αραιά και στην κορυφή του κεφαλιού του σχημάτιζαν 
μια καράφλα· παρ’όλ’αυτά, ο νάνος διατηρούσε την κόμη του μα-
κριά και δεμένη αλογοουρά. Στο σαγόνι είχε μια άσχημη χαρακιά· 
μάλλον, ουλή από μαχαίρι. 
  «Εδώ, Καπετάνιο!» αποκρίθηκε ο Ζίβιαν. «Τι θες;» 
  «Τίποτα,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. «Απλά σ’είχα χάσει, και ήθελα 
να ξέρω ότι είσαι πάνω. Είναι κι όλ’ οι υπόλοιποι εδώ;» 
  «Νομίζω, Καπ’τάνιε,» είπε ο Ζίβιαν, ζυγώνοντας τον Κυματοπαλαι-
στή, τον Φένταρ, και τις Μιρλίμιες, με μικρά αλλά γοργά βήματα. 
Όταν βρισκόταν στην πλώρη, στράφηκε στην κουβέρτα, για να ρίξει 
μια καθολική ματιά. «Ναι, όλοι δω πρέπει νάναι…» Όμως φώναξε 
στους ναύτες: «Πλήρωμα! Λείπει κανείς;» 
  Σε λίγο, πήρε την απάντησή του από ένα ναυτικό φανερά ψημένο 
στη θάλασσα: «Όχι, Ζίβιαν. Ουδένας, να πούμε. Όλοι πάνω είναι.» 
  Οι άγκυρες είχαν ήδη σηκωθεί, και ο Σαμόλθιρ φώναξε: «Πανιά! 
Και ξεκινάμε!» 
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  Τα ιστία του Κυματόλυκου άνοιξαν, και το πλοίο άρχισε να βγαίνει 
απ’το λιμάνι της Νουάλβορ. 
  «Κατεύθυνση νοτιοδυτική!» πρόσταξε ο Σαμόλθιρ, με δυνατή φωνή 
που, αν την έβγαζε στην οικία του, θ’αντηχούσαν όλα τα δωμάτια κι 
οι γαλαρίες. «Νοτιοδυτική! Προς τις Νήσους Λάβηθ!» 
  Ύστερα, είπε στον Φένταρ και στις Μιρλίμιες: «Να σας γνωρίσω 
και το Λοστρόμο μου, τον κύριο Ζίβιαν.» Έδειξε το νάνο, μ’ένα κού-
νημα του κεφαλιού. «Ζίβιαν, αυτός είναι ο Φένταρ, που σου έλεγα· 
και οι κυρίες βρίσκονται εδώ για την προσωπική μου προστασία: 
είναι εκπαιδευμένες στα όπλα.» 
  «Γοητεμένος.» Ο νάνος έκανε μια σύντομη υπόκλιση μπροστά στις 
Μιρλίμιες. Από το χαμόγελό του έλειπαν μερικά δόντια. 
  Η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη δεν αποκρίθηκαν. 
  Ο Ζίβιαν στράφηκε στον Σαμόλθιρ. «Μουγκές είναι, Καπετάνιο;» 
  «Όχι,» είπε η Αστρογέννητη. 
  «Μά’στα,» έκανε ο Ζίβιαν. «Καταλαβαίνω. Δεν ήθελα να προσβάλ-
λω με κάποιον τρόπο, πάντως…» 
  «Δεν προσβληθήκαμε,» τον διαβεβαίωσε, λακωνικά, η Χρυσοδά-
κτυλη. 
  Ο Ζίβιαν έστρεψε το βλέμμα του στον Φένταρ. «Χμμμμμ…» έκανε, 
κοιτάζοντάς τον πατόκορφα. «Αναρωτιέμαι αν όσα λέει ο 
Καπ’τάνιος για σένανε αληθεύουν.» 
  «Θα ήθελες να διαπιστώσεις κάτι;» τον ρώτησε ο τυχοδιώκτης, μει-
διώντας στραβά αλλά φιλικά. 
  «Αρκετά με τις συστάσεις, ομορφόπαιδά μου,» τους διέκοψε ο Σα-
μόλθιρ. «Πού είναι κείνος ο λέτσος, ο ναυτιερέας μας;» 
  «Να πα να τον φωνάξω, Καπετάνιο;» πρότεινε ο Ζίβιαν. 
  «Τράβα.» 
  Ο νάνος αποχώρησε, πλησιάζοντας την καταπακτή. 
  «Έγινες και θεοσεβούμενος άνθρωπος, Σαμόλθιρ…» παρατήρησε ο 
Φένταρ. 
  «Σε παρακαλώ,» αποκρίθηκε εκείνος, χαμογελώντας μέσ’απ’τα 
μούσια του, «πάντοτε ήμουν!» 
  «Σε ποιους θεούς προσεύχεστε εσείς;» ρώτησε ο Φένταρ τις Μιρλί-
μιες. 
  «Να κοιτάς τη δουλειά σου,» αντιγύρισε η Αστρογέννητη. 
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  «Και να προσεύχεσαι στους δικούς σου θεούς,» πρόσθεσε η Χρυ-
σοδάκτυλη. 
  Ο Φένταρ γέλασε, κουνώντας το κεφάλι του. 
  Ο ιερέας του σκάφους δεν άργησε ν’ανεβεί στην κουβέρτα, μαζί με 
τον Ζίβιαν. Ήταν ψηλός και λιγνός, και πλάι στο νάνο έμοιαζε σκε-
λετωμένος γίγαντας, ντυμένος με μακρύ, σκούρο-μπλε ράσο, επάνω 
στο οποίο βρίσκονταν κεντημένα διάφορα σύμβολα ιερά στον Τάρ-
χεμοθ, Άρχοντα των Βυθών, των Θαλασσοπνιγμένων Νεκρών, και 
της Θαλασσοταραχής. Τα μαλλιά του ιερέα ήταν μακριά, καστανά 
και λυτά, πέφτοντας στους ώμους του σαν πλοκάμια χταποδιών –ο 
Φένταρ διαπίστωσε πως ο Σαμόλθιρ δεν τον είχε τυχαία αποκαλέσει 
λέτσο. Αναρωτιέμαι αν τούτος ο άνθρωπος έχει ποτέ στη ζωή του 
λουστεί! Και, σα να μην έφταναν όλα αυτά, το αριστερό του μάτι ή-
ταν τυφλό· μονάχα ένας άσπρος βολβός φαινόταν και καθόλου κό-
ρη. 
  «Να σας γνωρίσω το Ναυτιερέα Κάντιρ!» είπε ο Σαμόλθιρ. «Σεβα-
σμιότατε, απο δώ ο Φένταρ, φίλος μου, και οι κυρίες Αστρογέννητη 
και Χρυσοδάκτυλη, φίλες μου επίσης.» 
  «Χαίρετε, τέκνα μου,» αποκρίθηκε ο ιερέας, και έβγαλε απ’το ράσο 
του ένα περιδέραιο για να το φιλήσουν. Στο τέλος του περιδέραιου, 
κρεμόταν ένας αργυρός οκτάπους, μία από τις προσωποποιήσεις του 
Τάρχεμοθ. 
  Ο Φένταρ έκλινε το κεφάλι του και φίλησε το σύμβολο, προσπαθώ-
ντας να το αγγίξει όσο το δυνατόν λιγότερο· άλλωστε, ο ναυτιερέας 
το είχε μέσα στο ράσο του προτού το βγάλει. 
  Οι Μιρλίμιες μιμήθηκαν τον τυχοδιώκτη, προς έκπληξή του. Επο-
μένως, πιστεύουν κι αυτές στον Τάρχεμοθ, σκέφτηκε. Ή ίσως απλά 
να μη θέλουν να προσβάλουν το λέτσο και να προκαλέσουν πρόβλη-
μα. 
  Ο Σαμόλθιρ φίλησε τον αργυρό οκτάπους, και είπε: «Θα κάνουμε 
τη θυσία, Θαλασσοπατέρα;» 
  «Ασφαλώς, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε εκείνος, κι έριξε ένα νοηματι-
κό βλέμμα στον Ζίβιαν, ο οποίος έτρεξε στο κατάστρωμα, φωνάζο-
ντας στους ναύτες να φέρουν καυσόξυλα, για να γεμίσουν το μαγκά-
λι στην πλώρη. 
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  Ο Φένταρ και οι υπόλοιποι περίμεναν, μέχρι δύο από τους άντρες 
του πληρώματος ν’ανάψουν τη φωτιά. Εν τω μεταξύ, ο Κυματόλυκος 
είχε βγει από το λιμάνι της Νουάλβορ και έπλεε πια στο πέλαγος. 
  Ο Κάντιρ άφησε στις σανίδες έναν δερμάτινο σάκο που κρατούσε 
και έβγαλε από μέσα ένα μεγάλο χταπόδι. 
  «Σιωπή!» φώναξε ο Ζίβιαν στο πλήρωμα στην κουβέρτα. «Η θυσία 
αρχίζει. Δείξτε σεβασμό!» 
  Ο Κάντιρ κάρφωσε τους πάντες μ’ένα διαπεραστικό βλέμμα, μέχρι 
που δεν ακουγόταν κιχ, πέρα από τον ήχο των κυμάτων, του αέρα, 
και του τριξίματος του πλοίου. 
  Ο ναυτιερέας ύψωσε το μεγάλο χταπόδι, με τα δύο χέρια, πάνω 
απ’το κεφάλι του. «Ω Μέγα Τάρχεμοθ, Άρχων των Βυθών, της Κου-
αλανάρα Θαλασσοκράτορ, Φύλακα των Θαλασσοπνιγμένων Νε-
κρών, υποκλινόμενοι ενώπιόν σου τούτο το πρωινό» –ο Σαμόλθιρ 
γονάτισε, και οι υπόλοιποι τον μιμήθηκαν, ώστε μονάχα ο Κάντιρ να 
παραμείνει όρθιος επάνω στο πλοίο– «σου προσφέρομεν θυσίαν!» 
Άφησε το χταπόδι να πέσει στις φλόγες του μαγκαλιού, οι οποίες 
αναπήδησαν και έτριξαν δυνατά. «Το έλεος σου ικετεύοντες, θυσιά-
ζομεν δια σε, Θαλασσοκράτορ. Των κυμάτων σου τη μάνητα να μην 
εύρομεν, και των πυθμένων σου την πείνα να μην γνωρίσομεν. Ευ-
χόμεθα και προσευχόμεθα δια την αιώνιάν σου δόξαν!» 
  Ο ιερέας έπαψε να μιλά, και σιγή απλώθηκε πάλι, καθώς η θυσία 
προσφερόταν στον Τάρχεμοθ και το χταπόδι κατατρωγόταν από τις 
φλόγες του μαγκαλιού, ώσπου αυτές έσβησαν και ο Κάντιρ άδειασε 
τις στάχτες και τα κάρβουνα στο πέλαγος. 
  «Τοιουτοτρόπως τιμώμεν σε, Μέγα των Βυθών Άρχων!» 
  Ο Σαμόλθιρ σηκώθηκε όρθιος, και οι υπόλοιποι τον μιμήθηκαν ξα-
νά. «Η θυσία ολοκληρώθηκε,» τους φώναξε. «Επιστρέψτε στις δου-
λειές σας.» 
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Κεφάλαιο 17 

Κρυφοί, Πιθανοί, και Αληθινοί 
Πόλεμοι 

 
 

ρίσκονταν σ’ένα ύψωμα του εδάφους, απ’όπου η κεντρική 
δημοσιά κατέβαινε απότομα και σχετικά επικίνδυνα. Ο Βάν-
μιρ είχε τραβήξει τα γκέμια του αλόγου τους, κάνοντας το κά-
ρο να σταματήσει. Αλλά η ανησυχία του δεν ήταν για την α-

πότομη κλίση του εδάφους, πάρα γι’αυτό που μπορούσε ν’αντικρίσει 
από κάτω του. Στην απόσταση, ατένιζε το Δρακοδάσος ν’απλώνεται 
ανατολικά του δρόμου, σαν πράσινη θάλασσα, ενώ στα δυτικά φαί-
νονταν οι πρόποδες των βουνών· επάνω στην ίδια τη δημοσιά, όμως, 
ήταν ο λόγος που ο Βάνμιρ είχε κάνει στάση. Γιατί εκεί φαινόταν ένα 
ολόκληρο φουσάτο να προελαύνει εσπευσμένα, ενώ μια σημαία κυ-
μάτιζε στον άνεμο. 
  «Έρχονται για μας…» μουρμούρισε. 
  «Για μας!» έκανε, έκπληκτη, η Ρικνάβαθ. «Μα, λογικά, ο πατέρας 
σου, θα έστελνε ανθρώπους του από–» 
  «Δεν εννοώ αυτό. Κατ’αρχήν, δεν είναι του πατέρα μου,» εξήγησε ο 
Βάνμιρ. «Αυτός ο στρατός έρχεται για να μας συντρέξει εναντίον του 
Θηρίου και των Ποιμένων του.» 
  «Άργησε λίγο, πρέπει να παρατηρήσω…» σχολίασε, ειρωνικά, η 
Ρικνάβαθ. 
  Ο Βάνμιρ μειδίασε. «Ναι, προφανώς.» Έδειξε με τον αντίχειρά του 
το πίσω μέρος του κάρου. «Κάπου εκεί έχω ένα κιάλι. Θυμάσαι πού 
βρίσκεται;» 
  «Όχι· τι το θέλεις;» 
  «Να ρίξω μια ματιά στη σημαία τους, αν και είμαι σίγουρος πως 
είναι της θείας μου, Φερνάλβιν.» 
  «Πάμε πιο κοντά, να δούμε,» πρότεινε η Καρμώζ. «Υποθέτω πως 
δε θα μας πειράξουν.» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε και φόρεσε την κουκούλα της κάπας του. «Το πο-
λύ-πολύ να μας ρωτήσουν αν είδαμε τίποτα παράξενο στα βόρεια.» 

Β
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  «Και τι θα τους πούμε;» 
  «Ότι δεν είχαμε πάει μέχρι το Ράλτον, επειδή ακούσαμε φήμες για 
έναν στρατό Ποιμένων.» Άρπαξε τα γκέμια και χτύπησε το άλογο, 
κάνοντας το κάρο να ξεκινήσει να κυλά επάνω στην κατηφορική δη-
μοσιά. 
  Όταν απάντησαν το φουσάτο ήταν μεσημέρι, και ένας έφιππος δι-
οικητής, ντυμένος με αρθρωτή αρματωσιά και κράνος, τους πρόστα-
ξε να σταματούσαν. 
  «Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, έμπορες,» είπε (Ωραία, 
σκέφτηκε ο Βάνμιρ, μας πέρασε για εμπόρους), «μα πρέπει να σας 
κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.» 
  «Ευχαρίστως ν’απαντήσουμε, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο Βάν-
μιρ, δίχως να βγάλει την κουκούλα του κι έχοντας το βλέμμα στραμ-
μένο στο χώμα. «Υπάρχουνε προβλήματα σε τούτους τους τόπους;» 
  «Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ,» εξήγησε ο διοικητής, 
ατενίζοντάς τον προσεκτικά μέσα απ’το κράνος του. «Υπάρχουν 
προβλήματα στα βόρεια σύνορα; Είδατε, μήπως, κάποιο στρατό να 
επιτίθεται στο κάστρο Ράλτον;» 
  «Δεν τολμήσαμε να ζυγώσουμ’ εκεί, Άρχοντά μου,» είπε ο Βάνμιρ, 
«γιατί ακούσαμε λόγια, ότι μια ορδή Ποιμένων της Στέπας κατέβαι-
νε κι ότι μεγάλη καταστροφή σύντομα θα γινόταν, κι ότι ένα… θηρίο 
ήταν αρχηγός των Ποιμένων –το Θηρίο που ο Φύλακας Άραντιρ πο-
λέμησε πριν από χρόνια και τώρα επέστρεψε, από εκδίκηση.» 
  «Πιστεύουν πολλοί σ’ετούτα;» 
  «Τον ερχομό των Ποιμένων και του Θηρίου, Άρχοντά μου; Ναι, ό-
λοι πιστεύουν, φυσικά. Το έχουνε δει από απόσταση και τόχουν α-
κούσει να βρυχάται.» 
  «Τότε, ίσως θα έπρεπε να βιαστούμε περισσότερο…» είπε ο διοικη-
τής, σα να μονολογούσε. Φάνηκε σκεπτικός, για λίγο, βαστώντας τα 
χαλινάρια του αρματωμένου του ίππου· ύστερα, απευθύνθηκε πάλι 
στον Βάνμιρ: «Πέρασε, έμπορα, και καλό σου ταξίδι.» Πρόσταξε 
τους μαχητές του να παραμερίσουν από τη δημοσιά, ώστε να κάνουν 
χώρο στο κάρο για να περάσει. 
  «Χίλια ευχαριστώ, Άρχοντά μου. Ο Βάνραλ μαζί σας,» αποκρίθηκε 
ο Βάνμιρ, και χτύπησε τ’άλογό του. Το κάρο κύλησε πάνω στον πλα-
κόστρωτο δρόμο, περνώντας δίπλα από τους στρατιώτες της Επάρ-
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χου-Κεντροφύλακος Φερνάλβιν –ο νεαρός Ωθράγκος είχε πλέον δει 
το σύμβολο στη σημαία τους, και δεν είχε καμία αμφιβολία από ποι-
ον ήταν σταλμένοι. 
  Η Ρικνάβαθ δεν είχε καταλάβει ολόκληρη τη συζήτηση του Βάνμιρ 
με το στρατιωτικό διοικητή, όμως είχε αντιληφθεί ότι ο πρώτος κα-
τάφερε να κοροϊδέψει τον δεύτερο, σχετικά με την ταυτότητά του. 
Γέλασε, καθώς το κάρο τους απομακρυνόταν από τους Ωθράγκος 
μαχητές. «Είσαι καλός σε όλα, τελικά, Βάνμιρ;» ρώτησε. 
  Εκείνος χαμογέλασε πικρά, ενθυμούμενος τον πατέρα του και άλ-
λα. «Όχι, όχι σε όλα, δυστυχώς…» 
  Η Ρικνάβαθ κατάλαβε σε τι αναφερόταν ο φίλος της, και δεν είπε 
τίποτα που ήξερε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, θα τον στεναχωρούσε. 
Έτσι, άλλαξε την κουβέντα: «Το Θηρίο, η Λα-Κάρχ’νιι, πρέπει να 
είχε διαισθανθεί ότι κάτι κακό συνέβαινε στο Νότο…» 
  Ο Βάνμιρ έστρεψε το πρόσωπό του, για να την κοιτάξει. Αμέσως, η 
μελαγχολική του όψη είχε χαθεί, και τα μάτια του γυάλιζαν από πε-
ριέργεια και ενδιαφέρον. «Σου είχε… αναφέρει κάτι;» 
  «Όχι,» απάντησε η Ρικνάβαθ. «Για την ακρίβεια, μου εξηγούσε λί-
γα, πολύ λίγα, απ’όσα σκόπευε να πράξει. Απλά, ζητούσε από μένα 
να είμαι πιστή, να μην αμφισβητώ τις αποφάσεις της. Όμως τώρα 
σκέφτομαι το εξής, Βάνμιρ: Το Θηρίο ήθελε να κατεβεί στο Νόρβηλ· 
δε νομίζω ότι ήθελε μονάχα να πάει στο Ράλτον, για να εκδικηθεί το 
θεό σου και να φύγει. Όχι, ήθελε να σμπαραλιάσει το κάστρο και τον 
Ούργκολ, ώστε να περάσει και να προχωρήσει νότια.» 
  «Είσαι βέβαιη για τούτο;» 
  «Όσο βέβαιη μπορώ να είμαι. Δε νομίζω πως στόχος του Θηρίου 
ήσουν εσύ και οι υπόλοιποι ένοικοι του Ράλτον, άνθρωποι και μη· 
απλά, η Λα-Κάρχ’νιι έβλεπε την όλη υπόθεση ως μια ευκαιρία για να 
πατσίσει με τον Ούργκολ… με τον οποίο είχε λογαριασμούς από 
χρόνους αρχαίους, σωστά; Μάλιστα, τώρα που το θυμάμαι, τη φώ-
ναξες μ’ένα συγκεκριμένο όνομα –ή, μάλλον, ο Αρχαιοφύλακας τη 
φώναξε μέσα από σένα–, όταν πολεμούσατε. Ποιο ήταν το όνο-
μα;…» Συνοφρυώθηκε. 
  «Μ’έχεις μπερδέψει, Ρικνάβαθ,» είπε ο Βάνμιρ, όμως προσπάθησε 
κι εκείνος να θυμηθεί το όνομα. Και το θυμήθηκε. «Γκιζνάρβαθ! 
Γκιζνάρβαθ, την αποκάλεσε.» 
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  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Ναι. Και…» Βλεφάρισε, ξαφνιασμένη. «Αυτό 
είναι όνομα των Καρμώζ!» παρατήρησε. 
  «Δηλαδή, το Θηρίο ήταν Καρμώζ;» απόρησε ο Βάνμιρ. 
  Η Ρικνάβαθ κούνησε το κεφάλι. «Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Η Λα-
Κάρχ’νιι –όπως την αποκαλούσαν οι Ποιμένες– δεν ήταν καν άν-
θρωπος! Ήταν… ένα θηρίο ήταν· ένα τέρας.» 
  «Μια θεά μέσα στο σώμα ενός τέρατος,» διόρθωσε ο Βάνμιρ. «Μια 
θεά των Καρμώζ, ίσως; Δεν έχεις ξανακούσει τ’όνομά της, Ρικνά-
βαθ;» 
  «Τ’όνομά της δεν είναι και τόσο σπάνιο στα μέρη μου,» είπε εκείνη. 
«Βέβαια, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο που θα συναντήσει κα-
νείς, αλλά, συνήθως, τα ονόματα των θεών είναι μοναδικά. Γκιζνάρ-
βαθ σημαίνει καταιγίδα πάγου· και, ιδιαίτερα, καταιγίδα πάγου που 
συναντά κανείς στα ορεινά σημεία.» 
  «Ίσως οι υπόλοιποι θεοί να την εξόρισαν από τα μέρη των Καρμώζ, 
ή ίσως να έφυγε από μόνη της. Ίσως να ήθελε να πάει– Αλλά, ξέχα-
σα, δεν είναι ακριβώς έτσι.» 
  «‘Δεν είναι ακριβώς έτσι’; Τι εννοείς;» 
  «Ήμουν έτοιμος να πω ότι ίσως ήθελε να πάει σε πιο πολιτισμένες 
περιοχές· γιατί, ξέρεις, εδώ πέρα νομίζουμε ότι τα μέρη των Καρμώζ 
είναι κάπως πιο βαρβαρικά απ’ό,τι μου τα περιέγραψες.» 
  «Δεν είναι και τόσο παράλογο που το πιστεύετε τούτο,» είπε η Ρι-
κνάβαθ. «Άλλωστε, κανείς σας δεν έρχεται στην Αυτοκρατορία 
μας.» 
  «Δεν μπορεί να έρθει,» τόνισε ο Βάνμιρ. «Θα πεθάνει από το ψύ-
χος.» 
  Η Ρικνάβαθ κατένευσε, και συνέχισε την προηγούμενή τους συζή-
τηση: «Τέλος πάντων· το θέμα δεν είναι γιατί έφυγε το Θηρίο από τα 
μέρη μας, αλλά γιατί ήθελε να έρθει στο Νότο. Νομίζω, λοιπόν, ότι 
είχε αισθανθεί την παρουσία του δαίμονα που μου μίλησε, και επι-
θυμούσε την εξολόθρευσή του. Στο δρόμο, βέβαια, αποφάσισε να 
πάρει και την εκδίκησή της.» 
  «Και γιατί να τον αισθανθεί μόνο το Θηρίο, Ρικνάβαθ;» έθεσε το 
ερώτημα ο Βάνμιρ. «Γιατί να μην τον αισθανθούν κι άλλοι θεοί; Για-
τί να μην τον αισθανθεί ο Ούργκολ;» 
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  Η Ρικνάβαθ δάγκωσε το κάτω χείλος της, σκεπτικά. «Καλή ερώτη-
ση… Δεν έχω απάντηση. Οι θεοί είναι παράξενα όντα. Ίσως θα έ-
πρεπε να συμβουλευτούμε κάποιον ιερέα…;» Έριξε ένα ερωτηματι-
κό βλέμμα στον Βάνμιρ. 
  «Ίσως,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όταν πάμε στην Έριγκ. Τι λες;» 
  Η Καρμώζ ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω την Έριγκ. Είναι με-
γάλη πόλη;» 
  «Ναι. Βρίσκεται, θεωρητικά, στο κέντρο του Βασιλείου, και αποτε-
λεί θέση του Κεντροφύλακα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα 
κεντρικά εδάφη του Νόρβηλ.» 
  «Μάλιστα…» είπε η Ρικνάβαθ. 
  «Η τωρινή Κεντροφύλακας είναι η θεία μου, Φερνάλβιν,» εξήγησε 
ο Βάνμιρ. 
  «Θα πάμε να τη βρούμε;» 
  Εκείνος αναστέναξε. «Είμαι διστακτικός,» παραδέχτηκε, και τρά-
βηξε τα γκέμια του αλόγου, για να κάνει το κάρο να στρίψει ανατο-
λικά, βγαίνοντας από τη δημοσιά και μπαίνοντας στις παρυφές του 
Δρακοδάσους. «Θα σταματήσουμε εδώ, για μεσημέρι. Το ζώο μοιά-
ζει πολύ ταλαιπωρημένο.» Κατέβηκε από τη θέση του οδηγού. 
  «Φυσικό είναι,» είπε η Ρικνάβαθ. «Όλο το βράδυ μάς ταξίδευε. 
Πρέπει νάναι καλής ράτσας.» 
  «Είναι.» Ο Βάνμιρ το έλυσε από το κάρο και το άφησε να μασου-
λήσει το χορτάρι. 
  Η Ρικνάβαθ κατέβηκε απ’τη θέση του οδηγού. «Σχετικά με τη θεία 
σου, τι ακριβώς φοβάσαι; Ότι θα σε προδώσει στον πατέρα σου;» 
  «Δε θα το θεωρούσα απίθανο,» είπε ο Βάνμιρ. «Δε με συμπαθεί και 
τόσο.» 
  «Γιατί;» 
  «Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Γενικά, οι περισσότε-
ροι δε με συμπαθούν πολύ, Ρικνάβαθ…» 
  «Παράξενο,» είπε η Καρμώζ, ακουμπώντας την πλάτη της επάνω 
στο κάρο. Τον κοίταξε από πάνω ως κάτω, καθώς εκείνος είχε βγάλει 
την κουκούλα του. Εγώ σε βρίσκω μάλλον συμπαθητικό, Βάνμιρ, 
σκέφτηκε. Αλλά καλύτερα να μη σε θεωρώ τέτοιον· δε θα ήθελα να 
πεθάνεις, σαν τους άλλους… 
  Ο νεαρός Ωθράγκος γέλασε. «‘Παράξενο’; Αυτό είναι παράξενο!» 
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  Η Ρικνάβαθ κοκκίνισε, πιστεύοντας ότι εκείνος είχε μαντέψει τους 
συλλογισμούς της. 
  «Εννοώ,» είπε ο Βάνμιρ, νομίζοντας, από την έκφρασή της, πως 
την είχε προσβάλει, «ότι είναι παράξενο που θεωρείς παράξενο το 
ότι δε με συμπαθούν πολύ.» 
  «Ααα…» έκανε η Ρικνάβαθ. Ανόητη! συλλογίστηκε. «Ναι, αυτό κα-
τάλαβα,» είπε ψέματα. «Κι εξακολουθώ να το θεωρώ παράξενο.» 
Χαμογέλασε. Μετά, σκέφτηκε ότι πρέπει να έλεγε πάλι χαζομάρες, 
και άλλαξε το θέμα: «Δε βγάζουμε τίποτα για να φάμε; Πεθαίνω της 
πείνας.» 
  Ο Βάνμιρ ανασήκωσε τους ώμους και έφερε φαγητό από το κάρο. 
Κάθισαν κάτω από ένα δέντρο, για να γευματίσουν. Η ημέρα ήταν 
ψυχρή, και ο Ωθράγκος είχε τυλιχτεί στην κάπα του, για να προφυ-
λαχτεί από τον παγερό αέρα· η Καρμώζ, από την άλλη, έβρισκε τον 
καιρό αρκετά ευχάριστο, και φορούσε μόνο το μαύρο χιτώνα που 
της είχε δώσει εκείνος. Όταν τελείωσαν σιωπηλά το φαγητό τους, 
έβγαλε τις μπότες της και κάθισε οκλαδόν στο έδαφος, βαστώντας 
το σακούλι με τα Οστά της Μοίρας. Με τον δείκτη του δεξιού χεριού 
διέγραψε έναν κύκλο στο χώμα εμπρός της, και τον περιστοίχισε με 
ρούνους. Ύστερα, κράτησε γερά το σακούλι με τα Οστά και το ταρα-
κούνησε· σηκώθηκε όρθια, μ’έναν ανάλαφρο ελιγμό, και έχυσε το 
περιεχόμενό του στον κύκλο. Τα κόκαλα χτύπησαν δυνατά στο έδα-
φος και τινάχτηκαν τριγύρω· ορισμένα απ’αυτά έφυγαν έξω από τη 
διάμετρο του σχήματος, ενώ άλλα έπεσαν μέσα ή στην περιφέρεια. 
  Η Μάντισσα –ναι, αισθανόταν ξανά σαν Μάντισσα– κάθισε στο 
χώμα και κοίταξε τα Οστά, ενώ ο Βάνμιρ την παρατηρούσε, καπνί-
ζοντας αργά από μια πίπα. 
  Η Φωτιά, περίπου στο κέντρο του κύκλου. 
  Η Εξουσία, όχι πολύ μακριά και προς τα δεξιά. 
  Το Παλάτι, αριστερά της Φωτιάς. 
  Η Σκιά, πάνω από το Παλάτι. 
  Ο Θανάσιμος Εχθρός –στραμμένος προς εμένα! παρατήρησε η Ρι-
κνάβαθ, και θυμήθηκε την απειλή του άντρα στο όραμά της: «Θα σε 
κάψω ζωντανή, Καρμώζ!» Ρίγησε φανερά, και πήρε μια βαθιά ανά-
σα, για να ηρεμήσει τον εαυτό της. 
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  «Τι βλέπεις;» τη ρώτησε ο Βάνμιρ, βγάζοντας την πίπα απ’τα δό-
ντια του. 
  «Περίμενε,» αποκρίθηκε εκείνη· και συνέχισε να κοιτάζει τα Οστά. 
  Ο Μάγος, πλησίον της περιφέρειας του κύκλου. 
  Ο Πόλεμος, κάτω από τη Φωτιά, την Εξουσία, και το Παλάτι. 
  «Λοιπόν…» είπε η Μάντισσα, σκεπτική. «Ο δαίμονας που είδα το 
πρωί, νάτος, εδώ είναι.» Έδειξε το Οστό στο κέντρο του κύκλου. «Η 
Φωτιά.» 
  Ο Βάνμιρ πλησίασε, και κάθισε δίπλα της, για να κοιτάξει. 
  Η Ρικνάβαθ συνέχισε: «Κάποιο παιχνίδι εξουσίας παίζεται στο πα-
λάτι αυτού του Βασιλείου, κατά πάσα πιθανότητα.» 
  «Και πότε δεν παίζεται κάποιο παιχνίδι εξουσίας στο παλάτι;» 
  «Ετούτο το συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως, σχετίζεται άμεσα με τη 
Φωτιά –με το δαίμονα που μου μίλησε στο όραμά μου.» Που με α-
πείλησε να με κάψει ζωντανή. Να με κάψει ζωντανή… 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Καταλαβαίνω. Τι άλλο βλέπεις;» 
  «Βλέπω μια σκιά πάνω απ’το παλάτι. Κάτι κρυφό καιροφυλακτεί 
εκεί, κάτι που κανείς δεν μπορεί να δει καθαρά· το Οστό της Σκιάς 
δεν θα παρουσιαζόταν αλλιώς. Επίσης, εδώ υπάρχει ένας πόλεμος, 
σχετιζόμενος με τη Φωτιά, την Εξουσία, και το Παλάτι.» 
  «Το Νόρβηλ δε βρίσκεται σε πόλεμο,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Ίσως και να βρίσκεται, χωρίς να το γνωρίζεις,» τόνισε η Ρικνά-
βαθ. 
  Ο Βάνμιρ πήρε μια αργή τζούρα απ’την πίπα του, και φύσηξε τον 
καπνό. «Δηλαδή;» 
  «Αν κάποια μη-ανθρώπινα όντα αντιμάχονται, τότε ίσως εμείς, οι 
άνθρωποι, να μην μπορούμε ν’αντιληφθούμε ακριβώς τι συμβαίνει.» 
  «Μάλιστα… Αυτά είναι όλα;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ, και πρόσθεσε αργά: «Βλέπω και 
έναν θανάσιμο εχθρό στραμμένο στο μέρος μου…» 
  «Ο δαίμονας από το όραμα;» 
  «Νομίζω… Θέλει να με σκοτώσει, Βάνμιρ· θα κάνει το παν για να με 
σκοτώσει. Θεωρεί πως τον απειλώ.» 
  «Όποιος κι αν είναι πρέπει νάναι τρελός· και, μάλλον, απαντήσεις 
θα λάβουμε μόνο όταν φτάσουμε στη Νουάλβορ. Εύχομαι, τουλάχι-
στον, ο Ρόλμαρ να είναι καλά. Είδες τίποτα για τον αδελφό μου;» 
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  Η Μάντισσα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, τίποτα.» 

 

  Ο Ρόλμαρ δεν ξύπνησε τόσο νωρίς όσο θα ήθελε· ο ήλιος είχε ανα-
τείλει εδώ και κάποιες ώρες, όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι του και 
άρχισε να ετοιμάζεται. 
  Καθώς στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη και ντυνόταν με τα αρ-
χοντικά του ρούχα, αναλογιζόταν τα όνειρα που τον ταλαιπωρούσαν 
όλο το βράδυ: αγχώδη όνειρα, που αφορούσαν τη Νίθρα. Έβλεπε 
πως βρίσκονταν πάλι στο κάστρο Ράλτον μαζί, και έκαναν έρωτα, 
όταν μια παράξενη, παγερή σκοτεινιά έπεσε και ουρλιαχτά άρχισαν 
ν’ακούγονται από ανείπωτα βάθη. Η σκοτεινιά είχε κάτι το κολλώ-
δες· ο Ρόλμαρ θα μπορούσε να την παρομοιάσει με ιστό που πιανό-
ταν επίμονα επάνω του· και, όταν αυτός ο ιστός έφυγε, η Ρουζβάνη 
δεν ήταν πλέον κοντά του, αλλά κι ο ίδιος δε βρισκόταν στο Ράλτον: 
κειτόταν σ’ένα σκιερό, βρόμικο στενορύμι της Νουάλβορ, έχοντας 
την εντύπωση πως αόρατα μάτια τον παρακολουθούσαν, ενώ ο Κα-
θεδρικός Ναός του Βάνραλ, που δέσποζε πάνω από τα χτίρια, έμοια-
ζε πολύ, πολύ μακριά. Σηκώθηκε, ψάχνοντας να βρει τη Νίθρα. Ο 
Ναός του Βάνραλ χάθηκε, και τη θέση του πήρε το Παλάτι των Δε-
καεννέα Πύργων, που φαινόταν ν’αναδεύεται σαν οι πύργοι του να 
ήταν πραγματικά φίδια. Ο Ρόλμαρ, ωστόσο, δεν έδωσε σημασία, κα-
θώς προσπαθούσε να βρει τη Νίθρα· αγνόησε ακόμα και τα αόρατα 
μάτια που τον παρακολουθούσαν. Μέσα στις ομίχλες, μπερδεύτηκε, 
αλλά, τελικά, έφτασε στο λιμάνι, όπου Ρουζβάνοι τού επιτέθηκαν, 
ερχόμενοι πανταχόθεν και χιμώντας σαν ζώα, γρυλίζοντας και κραυ-
γάζοντας· τα μάτια τους πετούσαν φλόγες, τα δόντια τους κροτάλι-
ζαν και στραφτάλιζαν. Ένα γέλιο ακουγόταν απ’την ομίχλη, το γέλιο 
του Σάβμιν, μα ο Ρόλμαρ δεν μπορούσε να τον εντοπίσει… Κάπου 
εκεί ξύπνησε, καταϊδρωμένος. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του, ήπιε 
κρασί, και έπεσε πάλι για ύπνο. 
  Αναρωτιέμαι τι έχει κάνει ο Φένταρ, μέχρι στιγμής, σκέφτηκε τώρα, 
καθώς ντυνόταν μπροστά στον καθρέφτη του. Ήξερε, όμως, πως 
έπρεπε να περιμένει ως το μεσημέρι, για να πάρει την απάντησή 
του, γιατί τότε είχε πει ότι θα περνούσε από το πανδοχείο του Ράνιρ. 
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Εν τω μεταξύ, έπρεπε να βρει κάτι να κάνει, κάτι που θα τον άφηνε 
ελεύθερο, ώστε να φύγει την ώρα που ήθελε. 
  Σχεδόν μόλις είχε ντυθεί, άκουσε έναν χτύπο στην πόρτα του. 
«Ποιος είναι;» ρώτησε. 
  «Εγώ, Άρχοντά μου, η Σαντάνρα. Θα θέλατε, ίσως, πρωινό;» 
  «Πέρασε.» 
  Η πόρτα άνοιξε και η Σαντάνρα μπήκε, καλοντυμένη όπως πάντα. 
Υποκλίθηκε, χαμογελαστή και, πιθανώς, ευδιάθετη. «Καλημέρα, Άρ-
χοντά μου. Να σας φέρω πρωινό;» 
  «Ναι, αν είναι δυνατόν.» 
  «Επιστρέφω.» Η Σαντάνρα υποκλίθηκε πάλι, και έφυγε, κλείνο-
ντας τη θύρα πίσω της. 
  Ο Ρόλμαρ κάθισε σε μια πολυθρόνα, κοντά στις φλόγες του τζα-
κιού, που είχαν φάει το περισσότερο χτεσινοβραδινό ξύλο κι επομέ-
νως χάσει τη δύναμή τους. Ο Φένταρ… Έκανα καλά που τον προσέ-
λαβα, τελικά; Είχε αμφιβολίες γι’αυτόν τον άνθρωπο· του φαινόταν 
πολύ… μπαγαπόντης. Αλλά, απ’την άλλη, μονάχα ένας μπαγαπόντης 
θ’αναλάμβανε μια τέτοια αποστολή· ή για την ακρίβεια, ένας τρελός 
μπαγαπόντης. Ή ένας πολύ απελπισμένος… Τα μάτια του γυαλίζουν, 
όποτε ακούει για χρήματα. Πρέπει να τα έχει ανάγκη. Ωστόσο, οι 
προσωπικοί λόγοι του Φένταρ δεν απασχολούσαν τον Ρόλμαρ· εκεί-
νος ήθελε μόνο ο τυχοδιώκτης να σώσει τη Νίθρα από τα χέρια του 
Διοικητή Σάβμιν, προτού ο Ρουζβάνος την πάει στο Βασίλειο Νού-
φρεκ. Μια μάλλον… απίθανη δουλειά. Μα τους θεούς, αν αυτός ο 
άνθρωπος επιτύχει στην αποστολή του, θα το σκεφτώ σοβαρά να τον 
πάρω στις υπηρεσίες μου. Λίγοι θα είναι καλύτεροι απ’τον Φένταρ 
σ’όλο το Νόρβηλ. 
  Η πόρτα άνοιξε πάλι, και η Σαντάνρα μπήκε, βαστώντας έναν δί-
σκο στα χέρια. Έκλεισε, με μια χαριτωμένη κίνηση του ποδιού της, 
και ακούμπησε το φαγητό στο τραπέζι. 
  «Τα είχες έτοιμα;» τη ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Σχεδόν, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Θέλετε κάτι άλλο;» 
  «Όχι. Κάθισε, Σαντάνρα.» Ο ίδιος σηκώθηκε από την πολυθρόνα 
του και πήρε θέση στην καρέκλα, μπροστά απ’το φαγητό του. Η υ-
πηρέτρια κάθισε αντίκρυ του. «Έχεις τίποτα νέα του παλατιού να 
μου πεις;» 
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  «Υποθέτω πως θα γνωρίζετε για την αποστολή στο Ένρεβηλ…» 
  «Όχι. Ποια αποστολή;» ρώτησε ο Ρόλμαρ, τρώγοντας. Η μελόπιτα 
ήταν πολύ καλή. 
  «Ο Τύραννος του Ένρεβηλ, ο Βασιληάς Σάρναλ, κατηγόρησε το 
Βασιληά Άργκελ πως σχετίζεται με την Επανάσταση, υποστηρίζο-
ντας ότι ο Πρίγκιπας Ήλμον είναι με τους επαναστάτες.» 
  «Αληθεύει;» Ανησυχητικά ακούγονταν τούτα. Από κάτι τέτοια άρ-
χιζαν οι πόλεμοι… 
  «Ο Βασιληάς Άργκελ λέει πως όχι· άλλωστε, έχει χρόνια να δει τον 
αδελφό του.» 
  «Εσύ τι πιστεύεις, Σαντάνρα;» 
  «Δεν μπορώ να υποθέσω τίποτα, Άρχοντά μου.» 
  «Εντάξει· συνέχισε,» ζήτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Ο Βασιληάς μας, για να διασκεδάσει τις υποψίες ότι το Νόρβηλ 
αντιτίθεται στον Σάρναλ, αποφάσισε να στείλει στρατιωτική αρωγή 
στον τύραννο, προκειμένου να τον βοηθήσει να καταπολεμήσει την 
Επανάσταση, η οποία, απ’ό,τι ξέρω, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.» 
  «Έχουν φύγει οι πολεμιστές μας;» 
  «Όχι ακόμα, Άρχοντά μου. Συγκεντρώνονται έξω από τα βόρεια 
τείχη της πόλης.» 
  «Ναι…» είπε ο Ρόλμαρ, ενθυμούμενος πως είχε δει κάτι σκηνές και 
φωτιές, καθώς ερχόταν με την άμαξά του, μαζί με τη Νίθρα. Τότε, 
όμως, δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία· είχε άλλα, σημαντικότερα 
γι’αυτόν πράγματα στο μυαλό του. Επιπλέον, η κατασκήνωση δεν 
πρέπει να ήταν μεγάλη… «Πόσοι έχουν συγκεντρωθεί, για να πάνε;» 
  «Στην αρχή, δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση, αλλά τώρα είναι αρ-
κετοί, Άρχοντά μου. Εάν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά 
από κάποιο παράθυρο του παλατιού. Δυστυχώς, από ετούτο δε φαί-
νονται, βέβαια.» Το παράθυρο του δωματίου του έβλεπε νότια, στον 
Κήπο των Ανέμων. 
  Δε μ’απασχολούν και τόσο οι στρατοί του Άργκελ, σκέφτηκε ο Ρόλ-
μαρ, αναλογιζόμενος τη Νίθρα. Όχι επί του παρόντος, τουλάχιστον. 
  Σε λίγο, η πόρτα χτύπησε. 
  «Περάστε,» φώναξε ο Ρόλμαρ, και ο Πρίγκιπας Νόρβορ μπήκε. 
  «Καλημέρα,» είπε. 
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  Ο Άρχοντας του Ράλτον σηκώθηκε από το τραπέζι, όπως και η Σα-
ντάνρα. «Καλημέρα, Πρίγκιπά μου. Παρακαλώ, κάθισε.» 
  «Καλημέρα, Ρόλμαρ.» Ο Νόρβορ πήρε θέση σε μια πολυθρόνα. 
«Καλημέρα, Σαντάνρα· πώς είσαι;» 
  «Καλημέρα, Υψηλότατε· είμαι καλά,» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς 
καθόταν, μαζί με τον Ρόλμαρ. 
  «Δε σε είδα καθόλου χτες βράδυ, Ρόλμαρ,» είπε ο Πρίγκιπας. «Πού 
ήσουν;» 
  «Δεν αισθανόμουν καλά και είχα βγει στην πόλη, για να πάρω αέ-
ρα. Ύστερα, επέστρεψα και ξάπλωσα. 
  »Να κάνω μια πολιτική ερώτηση, Πρίγκιπά μου;» 
  «Ασφαλώς,» είπε ο Νόρβορ, απλώνοντας τα χέρια. 
  «Τι συμβαίνει με το Ένρεβηλ; Όσα ακούω είναι ανησυχητικά.» 
  «Πράγματι, είναι…» συμφώνησε ο Πρίγκιπας, σταυρώνοντας τα 
χέρια μπροστά του και σκοτεινιάζοντας –μάλλον, ακούσια– την όψη 
του. Είναι σκεπτικός, παρατήρησε ο Ρόλμαρ· τι τον προβληματίζει; 
  «Έχει δίκιο ο Σάρναλ;» 
  «Η αλήθεια είναι πως δε γνωρίζω, Ρόλμαρ,» δήλωσε ο Νόρβορ. «Ο 
πατέρας αρνείται να μιλήσει για το ζήτημα. Ή, μάλλον, δεν αρνείται 
ακριβώς, αλλά είναι σαν να αρνείται. Όποτε τον ρωτάμε για τον θείο 
Ήλμον, απλά μας λέει πως δεν έχει ιδέα πού βρίσκεται και πως, μάλ-
λον, κάπου μπλεγμένος θα είναι, γιατί έτσι ήταν πάντα, εκ φύσεως· 
ενώ, όποτε τον ρωτάμε για τον Σάρναλ, αποκρίνεται πως ο τύραννος 
υπερβάλει υποπτευόμενος το Νόρβηλ, αφού εμείς δεν έχουμε τίποτα 
εναντίον του. Αλλά πάντοτε –πάντοτε, Ρόλμαρ– μπορώ να δω μια 
έκφραση αποστροφής στο πρόσωπο του πατέρα μου, όταν αναφέρε-
ται στον Τύραννο του Ένρεβηλ.» 
  «Δηλαδή, έχεις υποψίες ότι ίσως ο Ήλμον να βοηθάει την Επανά-
σταση…» 
  «Ναι· μονάχα υποψίες, όμως.» 
  «Η Λιόλα; ξέρει τίποτα παραπάνω;» 
  «Δεν πιστεύω,» κούνησε το κεφάλι ο Νόρβορ. 
  Ο Ρόλμαρ τελείωσε το πρωινό του και ακούμπησε την πλάτη του, 
αναπαυτικά, στην καρέκλα. «Με παραξενεύει αυτό,» είπε. «Φαίνε-
ται να έχει αλλάξει, να έχει γίνει πιο… θρασεία, θα έλεγα.» Χαμογέ-
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λασε στραβά. «Θα μπορούσα να τη φανταστώ να τσακώνεται με τον 
πατέρα σας, για να μάθει.» 
  «Η φαντασία σου είναι μόνο,» γέλασε ο Νόρβορ. «Ωστόσο, ναι, η 
Λιόλα έχει κάπως αλλάξει.» 
  Τι άλλο γνωρίζεις για την αλλαγή της; «Ίσως να προετοιμάζεται να 
διαδεχτεί τον Άργκελ. Ο πατέρας σας, φυσικά, δεν έχει ακόμα γερά-
σει τόσο, όμως η Λιόλα δεν είναι πια μικρή· έχει μεγαλώσει–» 
  «–και έχει παραξενέψει, οφείλω να ομολογήσω,» τον έκοψε ο Πρί-
γκιπας, μειδιώντας. «Είναι λιγάκι πιο απομονωμένη, σε σχέση με 
παλιότερα· λιγάκι πιο σοφή, πιθανώς· λιγάκι πιο… βασιλική.» 
  «Τι έγινε με το γάμο της;» 
  «Τι σου είπε εκείνη;» 
  «Ότι απλά δεν της άρεσε ο μελλοντικός της σύζυγος, και αρνήθηκε 
να τον παντρευτεί με μοναδικό λόγο γάμου τη μεγαλεμπόρισσα μη-
τέρα του· τίποτα περισσότερο.» 
  «Τα ίδια είπε και σε μας. Περιττό να σου αναφέρω, Ρόλμαρ, πως ο 
πατέρας και η μητέρα εξοργίστηκαν όταν το έμαθαν. Η Λιόλα δεν 
είχε πει τίποτα, πριν απ’αυτό· δεν είχε διαφωνήσει σε κάτι. Απλά, 
μια μέρα κατέβηκε στη βασιλική αίθουσα και δήλωσε, κατηγορημα-
τικά, πως δεν θα παντρευόταν τον Μάθμερ, γιατί ‘δεν την εξέφραζε 
ως άνθρωπος’.» 
  «Και τώρα τι σκέφτεται ο Άργκελ; Με ποιον σκοπεύει να την πα-
ντρέψει;» 
  «Η Λιόλα αρνήθηκε να της επιλέξουν γαμπρό,» εξήγησε ο Νόρβορ, 
«και είπε πως η ίδια θα επιλέξει το ταίρι της.» 
  «Να υποθέσω ότι δεν έχει ακόμα επιλέξει;» 
  «Καλά υποθέτεις.» 
  Μάλλον, προτιμάει για «ταίρι» τη θεά της, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ. 
Πόσο την έχει απορροφήσει αυτή η παράξενη θρησκεία; Η Λιάμνερ-
Κρωθ στην ήπειρο Βάλγκριθμωρ… Ο ιερέας του Βάνραλ είχε πει πως 
αυτό είναι αδύνατο. 
  «Πώς είναι η ξαδέλφη σου;» ρώτησε τον Πρίγκιπα, αλλάζοντας 
σκοπίμως το θέμα. 
  «Καλά,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ. «Χτες βράδυ, κοιμηθήκαμε αργά, 
εγώ, εκείνη, κι ο Δάτμιν. Καθόμασταν στον Ψηλό Κήπο, τυλιγμένοι 
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σε ζεστές κάπες, και τα λέγαμε. Είχα στείλει έναν υπηρέτη, για να σε 
φωνάξει, αλλά μου είπε ότι έλειπες.» 
  «Θα σας κάνω παρέα απόψε,» χαμογέλασε ο Ρόλμαρ, πίνοντας μια 
γουλιά από το τσάι που απέμενε στο φλιτζάνι του. «Ελπίζω να είναι 
και η Λιόλα μαζί μας.» 
  «Κι εγώ,» είπε ο Νόρβορ. «Τελευταία, επιμένει να κοιμάται νωρίς. 
Δε θα το πιστέψεις τούτο, αλλά μια φορά έφυγε από μια δεξίωση, 
για να πάει να κοιμηθεί!» 
  Ή να προσευχηθεί… Ο Ρόλμαρ γέλασε, ευγενικά. 
  «Τέλος πάντων,» είπε ο Πρίγκιπας και σηκώθηκε από την πολυ-
θρόνα του. «Πηγαίνω να δω αν έχει ξυπνήσει η Μιάνη. Θα έρθεις 
για μεσημεριανό, έτσι, Ρόλμαρ;» 
  «Ναι,» απάντησε εκείνος. «Θα κάνω μια βόλτα στην αγορά και θα 
έρθω.» 
  Ο Νόρβορ έφυγε από το δωμάτιο. 
  Ο Ρόλμαρ πήρε την κάπα του από την ντουλάπα, και η Σαντάνρα 
τον βοήθησε να τη φορέσει. Ύστερα, η υπηρέτρια σήκωσε το δίσκο 
από το τραπέζι. «Θα επιθυμούσατε κάτι άλλο, Άρχοντά μου;» 
  «Όχι· μπορείς να πηγαίνεις.» 
  Η Σαντάνρα υποκλίθηκε, ευγενικά, και βάδισε προς την πόρτα. Ο 
Ρόλμαρ την άνοιξε, για να περάσει. 
  «Άρχοντά μου! Σας παρακαλώ…» 
  Εκείνος χαμογέλασε. «Φεύγω κι εγώ, ούτως ή άλλως.» 
  Η Σαντάνρα τού επέστρεψε το χαμόγελο και βγήκε στο διάδρομο. 
Ο Ρόλμαρ την ακολούθησε, κλείνοντας πίσω του. Η υπηρέτρια προ-
θυμοποιήθηκε να οδηγήσει τον Άρχοντα του Ράλτον ως την έξοδο, 
αλλά εκείνος αρνήθηκε, αποκρινόμενος πως ήθελε ν’αρχίσει να μα-
θαίνει το μέρος. Έτσι, οι δρόμοι τους χώρισαν μέσα στο δαιδαλώδες 
Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων. 
  Σύντομα, ο Ρόλμαρ βγήκε από τη βασιλική οικία και κατευθύνθηκε 
προς τον Χαριτωμένο Χορευτή. Δεν είχε έρθει ακόμα το μεσημέρι, 
αλλά βρισκόταν κοντά. Οι οδοί της Νουάλβορ ήταν γεμάτοι με κό-
σμο, και ιδιαίτερα αυτοί πλησίον της αγοράς. Σε τέτοιο μέρος έπρεπε 
να μένω, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, όχι εκεί πάνω, στο Βορρά, στην ερη-
μιά μπροστά από τη Στέπα. Η κίνηση, η ένταση, τα πλήθη, τα μεγα-
λειώδη σπίτια, η πολιτική, η πολιτικολογία, και οι μηχανορραφίες 
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έκαναν το αίμα του ν’ανάβει. Από παλιά, το έκαναν ν’ανάβει, από 
τότε που ήταν μικρός· όμως, όσο μεγάλωνε, η έλξη αυξανόταν: γινό-
ταν δυνατή, πιεστική. Ίσως να ζητούσε από τον πατέρα του να τον 
αναθέσει μόνιμο διπλωμάτη εδώ· η ζωή στη Νουάλβορ ήταν καλύτε-
ρη, πολύ καλύτερη, από τα σύνορα. Σε ποιον δε θα άρεσε η πρωτεύ-
ουσα περισσότερο από τις βόρειες ερημιές; Μονάχα στον Βάνμιρ, 
πιθανώς! συλλογίστηκε, γελώντας κοφτά, καθώς ζύγωνε τον Χαρι-
τωμένο Χορευτή και έσπρωχνε την εξώθυρά του, για να μπει. 
  Είχε, φυσικά, ήδη φορέσει την κουκούλα της κάπας του, όμως ευ-
χόταν να μη συναντήσει πάλι την ταχυπομπό Κάρλα, γιατί τον ήξερε 
και μπορεί να τον υποπτευόταν. Ρίχνοντας μια ματιά στην κοσμο-
πλημμυρισμένη τραπεζαρία, δεν την είδε πουθενά· είδε μονάχα τον 
Ράνιρ να κάθεται πίσω απ’το μπαρ και να κουβεντιάζει με μια άλλη 
γυναίκα, η οποία κάτι θύμιζε στον Ρόλμαρ… Πού την έχω ξαναδεί;… 
Α, ναι! Την είχε δει χτες βράδυ, που είχε έρθει για τον Φένταρ· κα-
θόταν στο ίδιο τραπέζι με τον τυχοδιώκτη, την ταχυπομπό, και τον 
πανδοχέα. Πρέπει όλοι τους να ήταν γνωστοί. 
  Ο Ρόλμαρ πλησίασε τον Ράνιρ. «Καλημέρα, πανδοχέα,» είπε. 
«Μπορούμε να μιλήσουμε;» 
  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε εκείνος, αναγνωρίζοντάς τον. «Ελάτε μα-
ζί μου.» Βγήκε πίσω απ’το μπαρ και βάδισε προς ένα ήσυχο σημείο 
της τραπεζαρία, όπου, πιθανότατα, κανείς δε θα μπορούσε να τους 
κρυφακούσει. 
  «Ήρθε καθόλου ο Φένταρ;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Με πληροφόρησε, Άρχοντά μου, ότι έφυγε από το λιμάνι της 
Νουάλβορ.» 
  «Δε χρειάστηκε τίποτα επιπλέον από εμένα;» 
  Ο Ράνιρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι.» 
  «Πώς το βλέπεις; Θα τα καταφέρει;» 
  «Το ελπίζω. Είναι καλός, πάντως· αυτό να λέγεται.» 
  Ο Ρόλμαρ ένευσε. «Έτσι κατάλαβα κι εγώ. Σ’ευχαριστώ, πανδοχέ-
α.» Του έδωσε δύο κορόνες. 
  «Στη διάθεσή σας, Άρχοντά μου.» 
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  Μόλις ο Άρχοντας Ρόλμαρ βγήκε από την εξώπορτα της τραπεζα-
ρίας, ο Ράνιρ πήγε πάλι πίσω από το μπαρ και κάθισε αντίκρυ της 
Ταλίνα. 
  «Ποιο είν’αυτός, τελικά;» 
  «Πάλι τα ίδια θα λέμε; Δε μπορώ να σου πω.» 
  «Κανείς άλλος δε σε ακούει, Ράνιρ· μονάχα εγώ. Και το ξέρεις ότι 
ξέρω να κρατάω μυστικά.» 
  «Δεν είμαι και τόσο σίγουρος γι’αυτό.» 
  «Πες μου ένα μυστικό που δεν έχω κρατήσει!» τον προκάλεσε η 
Ταλίνα, προσβεβλημένη. «Δεν έχεις ιδέα τι μου έχουν εκμυστηρευτεί 
διάφοροι, από άρχοντες μέχρι χωρικοί.» 
  Ο Ράνιρ κούνησε το κεφάλι. 
  Η Ταλίνα ήταν έτοιμη να μιλήσει, σχεδόν σίγουρη ότι μπορούσε να 
τον τουμπάρει, για να της αποκαλύψει εκείνο που ήθελε (το έβλεπε 
ως πρόκληση των ικανοτήτων της), όταν ένας άντρας τη διέκοψε, 
πλησιάζοντας τον πάγκο του μπαρ. 
  «Είστε η Ταλίνα, η ποιήτρια;» τη ρώτησε. 
  Εκείνη βλεφάρισε· μετά, χαμογέλασε. «Ναι· τι θα επιθυμούσατε;» 
Ο άντρας ήταν καλοντυμένος, φορώντας μπλε τουνίκα με ασημένια 
σιρίτια, μαύρη ζώνη με τιράντα, γκρίζο, ατσάκιστο παντελόνι, και 
καλογυαλισμένα παπούτσια. Ευγενής, κατά πάσα πιθανότητα. Τα 
μαλλιά του ήταν ξανθά και χτενισμένα προς τα πίσω, ενώ το μούσι 
του κοντό και περιποιημένο. 
  «Θα ήθελα να μου γράψετε ένα ποίημα, για μια κυρία. Είμαι διατε-
θειμένος να πληρώσω καλά.» 
  Το χαμόγελο της Ταλίνα βάθυνε. «Ασφαλώς, κύριε. Μιλήστε μου 
περισσότερο.» Ο μυστηριώδης Άρχοντας είχε πετάξει από το νου 
της. 
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Κεφάλαιο 18 

Στάση 
 
 

 Σάβμιν τής είχε παραχωρήσει την καμπίνα του, η οποία δεν 
ήταν καθόλου άσχημη, όμως εξακολουθούσε να είναι φυλα-
κή για εκείνη. Μια φυλακή που έπλεε στο πέλαγος, οδηγώ-
ντας τη στο Νούφρεκ, στην εξαδέλφή της, Βασίλισσα Καλ-

βάρθα, και στον βέβαιο θάνατο που την περίμενε εκεί. 
  Η Νίθρα ήταν ξαπλωμένη, ανάσκελα, στο κρεβάτι, ντυμένη με τη 
στολή της υπηρέτριας που φορούσε στο Νόρβηλ και έχοντας τις 
μπότες της ριγμένες στο πάτωμα. Δεν κινιόταν καθόλου από αυτή τη 
θέση, εν μέρει γιατί το ταξίδι στη θάλασσα τής προκαλούσε ναυτία, 
εν μέρει γιατί μια βαριά μελαγχολία την είχε πλακώσει, κλέβοντάς 
της τη διάθεση για οτιδήποτε, ακόμα και να φάει ή να σηκωθεί για 
να κοιτάξει τι βρισκόταν έξω από το παράθυρό της. Εξάλλου, δε θα 
έβλεπε τίποτ’άλλο από το πέλαγος: το νερό, τα κύματα, τον ουρανό, 
και τα σύννεφα. 
  Ο Σάβμιν την είχε αφήσει μόνη, ύστερα από την τελευταία τους 
κουβέντα· δεν είχε επιστρέψει για να της ξαναμιλήσει ή για να δει 
πώς ήταν. Μάλλον, δεν τον ενδιέφερε και πολύ η σωματική ή η ψυ-
χική της υγεία· τον ενδιέφερε μονάχα να την πάει στην Καλβάρθα, 
για να πεθάνει. Και η Νίθρα είχε αρχίσει να τον μισεί περισσότερο 
απ’ό,τι τον μισούσε, και εκείνον και τη Βασίλισσα ξαδέλφη της. Πώς 
τολμούσαν να κατηγορούν αυτήν για προδότρια του Βασιλείου, όταν 
κι οι δυο τους ήταν πολύ χειρότεροι; Η Καλβάρθα ήταν άρρωστη· 
δεν μπορούσε να διοικήσει το Νούφρεκ: απλά, η κληρονομιά της της 
έδινε ετούτο το δικαίωμα. Και ο Σάβμιν είχε παραβεί τους νόμους 
του τάγματός του. Κανονικά, απαγορευόταν να διδάξει σε κάποιον 
αντίσταση Πειθούς, ακόμα κι αν αυτός ο κάποιος ήταν ο Βασιληάς ή 
η Βασίλισσα. Αν γινόταν γνωστό πως είχε αποκαλύψει τούτη την τε-
χνική, θα τον εκτελούσαν. Όμως, φυσικά, ποτέ δε θα γινόταν γνω-
στό· η Καλβάρθα θα τον προστάτευε, με θεμιτά κι αθέμιτα μέσα. 
   Πώς να δραπετεύσω από εδώ, τώρα; Η τελευταία μου ευκαιρία 
χάθηκε… Ανάθεμα τον Σάβμιν! Πώς ήξερε ο μπάσταρδος ότι βρι-

Ο
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σκόμουν στην άμαξα, στους στάβλους του Παλατιού των Δεκαεννέα 
Πύργων; Ποιος τον είχε πληροφορήσει; Δεν ήρθε εκεί τυχαία· κά-
ποιος του είχε πει πού να με βρει. Κάποιος κατάσκοπός του στη βα-
σιλική οικία του Νόρβηλ. Ελπίζω ο Ρόλμαρ να είναι καλά, ύστερα 
από τούτα· ελπίζω να μην έχει μπλεξίματα με το Βασιληά του… 
  Κοιμήθηκε, προσπαθώντας να διώξει την υπερένταση απ’το νου 
της. Ο ύπνος της ήταν, παραδόξως, ανονείρευτος: ένας βαθύς λή-
θαργος, μια βαθιά, βαθιά λήθη, μια αιωνιότητα γλυκιάς ανυπαρξίας. 
  Η επόμενη νύχτα, όμως, η νύχτα της πρώτης ημέρας του ταξιδιού 
της, ήταν σαφώς χειρότερη. Η Νίθρα μια κοιμόταν και μια ξυπνού-
σε, στοιχειωμένη από εφιάλτες. Τα σεντόνια του κρεβατιού της εί-
χαν μουσκέψει απ’τον ιδρώτα. Μέσα στο μυαλό της, περνούσε από 
πολλά και διάφορα μέρη: από το βασιλικό παλάτι του Νούφρεκ· από 
το Ναό της Προστάτιδας Θεάς, στην πρωτεύουσα Έρλεν· από πλοία 
που χόρευαν στα κύματα· από τους δρόμους του Ωθράγκικου Βασι-
λείου Νόρβηλ· από τις πεδιάδες μπροστά απ’τη Μεγάλη Στέπα· από 
το Παρατηρητήριο του Βάνμιρ και του Ρόλμαρ, όπου στοιχειά ούρ-
λιαζαν πίσω απ’τους τοίχους· από το δωμάτιο του Ρόλμαρ, όπου έ-
κανε έρωτα μαζί του ξανά· από την άμαξα που κατευθυνόταν νότια· 
από το παλάτι της Έριγκ· από την Οδό των Μεγαλειωδών Σκιών, στη 
Νουάλβορ· από το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων· και από όλα 
τούτα τα μέρη ξανά, όχι με τη σειρά που τα συνάντησε στην πραγ-
ματικότητα, παρά με μια ακανόνιστη, χαοτική σειρά: Ορισμένες φο-
ρές, βρισκόταν στο Παρατηρητήριο και μια τρύπα άνοιγε στον τοί-
χο, οι πέτρες γλιστρούσαν κάτω απ’τα μποτοφορεμένα πόδια της 
Νίθρα, κι εκείνη έπεφτε σ’ένα χάσμα, για να βρεθεί σ’ένα σοκάκι 
μιας πόλης του Νόρβηλ, ενώ ήξερε πως ο Σάβμιν και οι μαχητές του 
ήταν κάπου πίσω της, καταδιώκοντάς την, και έπρεπε να φύγει, 
ν’απομακρυνθεί απ’αυτούς, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μετά, έ-
τρεχε και κατέληγε, κάπως, μέσα στο Ναό της Προστάτιδας Θεάς, 
όπου οι χρυσοντυμένοι φρουροί τη συλλάμβαναν και την πήγαιναν 
στις ιέρειες, οι οποίες την καταδίκαζαν και την έστελναν στην Καλ-
βάρθα. Κάποιοι γράπωναν τη Νίθρα και την έδεναν· την πετούσαν 
στο έδαφος, μπροστά απ’το Θρόνο του Νούφρεκ, και η ξαδέλφη της 
την κλοτσούσε καταπρόσωπο, ξανά και ξανά, σπάζοντάς της τα δό-
ντια, βγάζοντάς της τα μάτια, και γελώντας. Αλλά, έπειτα, κάτι την 
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άρπαζε και η Νίθρα χανόταν σε μια σκοτεινή δίνη, για να τρέξει ε-
πάνω σ’ένα ανοιχτό μέρος, βγαίνοντας από μια πόλη, να στρέψει το 
βλέμμα της βόρεια, και να δει το βράχο του Παρατηρητηρίου και τις 
Στέπες μετά… 
  Όταν ήρθε το πρωί, η Νίθρα ήταν ερείπιο, πιο κουρασμένη απ’ό,τι 
πριν. Όπως και χτες, ένας φρουρός μπήκε στο δωμάτιό της, της έρι-
ξε μια ματιά (μάλλον, για να δει αν ζούσε ή αν ήταν νεκρή), άφησε 
έναν δίσκο πάνω στο τραπέζι, και έφυγε. 
  Στα Δόντια του Λύκου! τον καταράστηκε, νοερά, η Νίθρα, μην έχο-
ντας όρεξη να σηκωθεί, για ν’αγγίξει το πρωινό της. Παρέμεινε ξα-
πλωμένη στο κρεβάτι, νιώθοντας μια μεγάλη εξάντληση στο σώμα 
και μια μεγάλη οργή στο πνεύμα. Στο νου της, για κάποιο λόγο, 
στροβιλιζόταν μια σκηνή από τα όνειρά της: η Καλβάρθα που την 
κλοτσούσε καταπρόσωπο, ξανά και ξανά. Θα σε σκοτώσω, ξαδέλφη! 
Θα σε σκοτώσω για όσα μου έκανες! 
  Η Νίθρα πήρε βαθιά ανάσα και προσπάθησε να διώξει το θυμό 
απ’το νου της· θα τον κρατούσε για τη συνάντησή της με τη Βασί-
λισσα του Νούφρεκ. Θα τη σκοτώσω. Ούτως ή άλλως θα με θανατώ-
σουν· τουλάχιστον, τώρα θα έχουν και καλό λόγο! 
  Άλλαξε πλευρό επάνω στο κρεβάτι, κοιτάζοντας τον τοίχο, και πε-
ριμένοντας… 
  Έπεσε σε μια κατάσταση απόλυτης αδιαφορίας για το πού βρισκό-
ταν και για το τι συνέβαινε· μια κατάσταση στην οποία πέφτει κα-
νείς όταν είναι παντελώς ανήμπορος να μεταβάλει τη μοίρα του. 
Μονάχα ο Ρόλμαρ γλιστρούσε, πού και πού, στο μυαλό της, προσφέ-
ροντάς της ευχάριστες μνήμες και φαντασιώσεις. 
  Το σταμάτημα του καραβιού την επανέφερε στην πραγματικότητα. 
  Η Νίθρα ανασηκώθηκε επάνω στο στρώμα, στηριζόμενη στην αρι-
στερή της παλάμη. Δεν μπορεί να φτάσαμε στο Νούφρεκ τόσο γρή-
γορα! Κατέβηκε απ’το κρεβάτι και πήγε στο παράθυρο της καμπί-
νας, για να διαπιστώσει πως, όντως, είχαν φτάσει σε ένα λιμάνι το 
οποίο, σίγουρα, δεν ήταν αυτό της Έρλεν. Για την ακρίβεια, η Νίθρα 
δεν είχε ποτέ της ξαναντικρίσει ετούτο το μέρος. Κατ’αρχήν, δεν της 
έμοιαζε με καμια μεγάλη πόλη· τα περισσότερα οικοδομήματα που 
μπορούσε να δει ήταν άκομψα καμωμένα από απλή πέτρα, λάσπη, 
και ξύλο. Οι δρόμοι, όπου δε βάδιζε πολύς κόσμος μα ούτε και λίγος, 
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είχαν αξιοπρεπείς πλάκες μόνο σε ορισμένα σημεία, ενώ σε άλλα ή 
ήταν σπασμένες ή υπήρχε μονάχα χώμα. Οι αποβάθρες ήταν ξύλινες 
και κακοδιατηρημένες, με πολλά τσακίσματα και ραγίσματα. Οι άν-
θρωποι που ατένιζε η Νίθρα φαίνονταν φτωχικοί, στην καλύτερη 
περίπτωση, και απατεώνες, στη χειρότερη· οι ενδυμασίες τους ήταν 
ή μέτριας ποιότητας ή ρούχα ζητιάνου. 
  Θα μπορούσα να δραπετεύσω εδώ; αναρωτήθηκε. Ν’ανοίξω το πα-
ράθυρο και να γλιστρήσω στο νερό, να κολυμπήσω κάτω απ’τις απο-
βάθρες, και να βγω όταν θα είμαι αρκετά μακριά απ’το πλοίο του 
Σάβμιν. Σίγουρα, δε θ’αργήσουν να καταλάβουν ότι ξέφυγα, αλλά, 
ως τότε, θα έχω καταφέρει να κρυφτώ σε κάποιο σημείο ετούτου 
του… μέρους… Άραγε, ήταν νησί;  Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, πρέ-
πει να ήταν, αποφάσισε, γιατί πού αλλού θα είχαν σταματήσει, ανά-
μεσα στις ηπείρους Βάλγκριθμωρ και Λιάμνερ-Κρωθ; Ένα νησί, ό-
μως, δεν είναι απαραίτητα καλός τόπος, για να κρυφτεί κανείς· αργά 
ή γρήγορα, τον βρίσκουν. Αλλά, και να με βρουν, τι θα γίνει; Απλά, 
θα με χώσουν πάλι εδώ μέσα· δε θα με σκοτώσουν, ούτε θα με κακο-
ποιήσουν· η Καλβάρθα, μάλλον, τους το έχει απαγορέψει: θέλει όλη 
την ευχαρίστηση για τον εαυτό της, η καταραμένη πόρνη. Επομέ-
νως, δεν έχω τίποτα να χάσω και, ίσως, κάτι να κερδίσω… 
  Η Νίθρα άνοιξε το παράθυρο και κοίταξε κάτω. Είδε νερό. Ωραία· 
θα βουτούσε εκεί –όσο παγωμένο κι αν ήταν θα το άντεχε–, θα κο-
λυμπούσε, και–  Αλλά ας μην το σκεφτόταν άλλο! Ή θα το έκανε τώ-
ρα ή ποτέ. 
  Γδύθηκε, βιαστικά, από τη στολή της υπηρέτριας και, ντυμένη με 
το μεσοφόρι της, έβγαλε το ένα πόδι απ’το παράθυρο. Πήρε βαθιά 
ανάσα. Έβγαλε και το άλλο πόδι. Πιάστηκε με τα χέρια απ’το περ-
βάζι κι άφησε τα πόδια να κρεμαστούν. Τα δάχτυλά της ελευθέρω-
σαν το ξύλο, και η Νίθρα έπεσε, σαν μεγάλη βελόνα, στο νερό, ευχό-
μενη η πτώση της να μην έκανε τόσο θόρυβο, ώστε να τραβήξει την 
προσοχή των φυλάκων της. 
  Το νερό ήταν, πράγματι, παγερό. Η Νίθρα νόμισε, στιγμιαία, ότι 
παρέλυσε και δε θα μπορούσε να κινηθεί· όμως, ύστερα, άνοιξε τα 
μάτια, χτύπησε τα πόδια, και κολύμπησε, υποβρυχίως, μπαίνοντας 
κάτω από την αποβάθρα. Ευτυχώς που στο Νούφρεκ είχε μάθει, κά-
πως, να κολυμπά. Ορισμένες φορές, είμαι περισσότερο προνοητική 
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απ’ό,τι φαντάζομαι. Ο αδελφός της, Κένκορ, ήταν που της είχε διδά-
ξει τα βασικά, ενώ τα υπόλοιπα της τα είχε μάθει ο εραστής της, Ά-
λαντμιν, ο οποίος την είχε, επίσης, βοηθήσει να ξεφύγει από τα νύ-
χια της Καλβάρθα, όταν εκείνη ήθελε να την εκτελέσει για προδοσί-
α. Καθώς κολυμπούσε κάτω από τις αποβάθρες και όλα τούτα περ-
νούσαν σαν άνεμος από το νου της, η Νίθρα αισθάνθηκε ενοχές, που 
είχε αγαπήσει τον Ρόλμαρ, ενώ ο Άλαντμιν βρισκόταν κάπου στο 
Νούφρεκ. Αλλά τι νόημα έχει; σκέφτηκε. Ούτως ή άλλως, δεν μπορώ 
ποτέ πλέον να επιστρέψω στη Λιάμνερ-Κρωθ, κι εκείνος δεν μπορεί 
να φύγει. Σ’αγαπώ κι εσένα, όμως, Άλαντμιν, γλυκέ μου… 
  Κάπου εδώ, αισθάνθηκε τον αέρα στα πνευμόνια της να τελειώνει, 
και ήξερε πως έπρεπε να βγει στην επιφάνεια, για ν’αναπνεύσει, αν 
δεν ήθελε να πεθάνει κάτω απ’τις αποβάθρες. Σε ποιο σημείο να 
βγω, όμως; Κοίταξε επάνω, νιώθοντας συγχρόνως το στήθος της να 
την πιέζει, επίμονα. Είδε φως και κολύμπησε προς τα εκεί. Αργά-
αργά, έβγαλε το κεφάλι στον αφρό, συγκρατώντας τον εαυτό της, 
που επιθυμούσε να τιναχτεί έξω και να πάρει βαθιές και γρήγορες 
ανάσες. Τα μάτια της ατένισαν, προσεκτικά, τον περιβάλλοντα χώ-
ρο, καθώς η μύτη και το στόμα της ρουφούσαν τον αέρα λαίμαργα, 
προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τη δίψα τους όσο το δυνατόν πιο 
αθόρυβα. 
  Πίσω της βρισκόταν μια ξύλινη αποβάθρα· εμπρός της, μια βάρκα, 
γεμάτη με δίχτυα· αριστερά της, φαινόταν η πέτρινη άκρη του λιμα-
νιού· και δεξιά της, ήταν η θάλασσα. 
  Τι να κάνω τώρα; Να βουτήξω πάλι και να κολυμπήσω πιο μακριά, 
ή να συρθώ μέσα στη βάρκα και να κρυφτώ στα δίχτυα; 
  Αποφασίζοντας το πρώτο, έβαλε το κεφάλι της κάτω απ’το νερό και 
κολύμπησε. Τα πνευμόνια της είχαν πάρει αρκετό αέρα και πίστευε 
ότι θα μπορούσε να διασχίσει άλλη μία απόσταση όπως την προη-
γούμενη. 
  Οι σκέψεις της άρχισαν ξανά να πλανιούνται· όμως τώρα σχετίζο-
νταν περισσότερο με το μέλλον, παρά με το παρελθόν. Η Νίθρα α-
ναρωτιόταν πώς θα ξέφευγε απ’τους μαχητές του Σάβμιν, πώς θα 
έφευγε από τούτο το νησί, και πού θα πήγαινε; Θα ήταν, άραγε, συ-
νετό να επιστρέψει στο Νόρβηλ… στον Ρόλμαρ; Ή εκεί θα ήταν το 
πρώτο μέρος όπου θα την έψαχναν; Εξαρτάται από το τι στοιχεία θα 
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τους δώσω! Αν, κάπως, καταφέρω να τους παραπλανήσω –να τους 
πείσω ότι πήγα αλλού–, θα με χάσουν. Βέβαια, δεν ήξερε πώς ακρι-
βώς να το καταφέρει αυτό, αλλά θα έβρισκε έναν τρόπο! 
  Ήθελε αέρα. 
  Έβγαλε το κεφάλι της σ’ένα σημείο όπου μπορούσε να δει φως, α-
ναπνέοντας συγκρατημένα, παρότι τα πνευμόνια της πονούσαν. 
Παρατήρησε ότι βρισκόταν κοντά στο πέτρινο χείλος του λιμανιού, 
κι εκεί ακριβώς καθόταν ένας άντρας –ένας ψαράς, σίγουρα– ο ο-
ποίος έμπλεκε δίχτυα: μια δουλειά που έμοιαζε ν’απαιτεί τη χρήση 
και των δουλεμένων του χεριών και των γυμνών του ποδιών.  
  Ο άγνωστος έστρεψε το βλέμμα, για να κοιτάξει τη Ρουζβάνη. «Τι 
’σαι συ, κοπελιά;» ρώτησε, μασώντας μια πίπα που δεν έβγαζε κα-
πνό. 
  «Έχω χαθεί, κύριε,» αποκρίθηκε η Νίθρα, χρησιμοποιώντας αρκε-
τά την Πειθώ, παρότι η φωνή της ήταν λαχανιασμένη. «Μήπως θα 
μπορούσατε να μου πείτε πού βρίσκομαι;» 
  «Στη νότια άκρη του λιμανιού,» απάντησε ο ψαράς, συνεχίζοντας 
να μπλέκει τα δίχτυα του. 
  «Πώς λένε αυτή την πόλη;» 
  Ο ψαράς συνοφρυώθηκε, παραξενεμένος. «Δεν ξέρεις σε ποιο μέ-
ρος βρίσκ–» 
  «Σας είπα, κύριε: έχω χαθεί,» τον έκοψε η Νίθρα, χρησιμοποιώ-
ντας Πειθώ και νιώθοντας τη δύναμη του χαρίσματος της φυλής της 
να ρέει ορμητικά μέσα στις φλέβες της. «Πώς ονομάζεται αυτή τη 
πόλη;» 
  «Φήρνιμ.» 
  Το όνομα δεν της έλεγε τίποτα απολύτως. «Ευχαριστώ.» Πιάστηκε 
από την πέτρινη άκρη του λιμανιού και ανασηκώθηκε, βγάζοντας το 
μεγαλύτερο μέρος του σώματός της από το νερό. Το βλέμμα που της 
έριξε ο ψαράς δεν της διέφυγε, ωστόσο εκείνη τον αγνόησε και κοί-
ταξε απ’την άλλη, ψάχνοντας για το Ρουζβάνικο πλοίο του Σάβμιν. 
Δε δυσκολεύτηκε πολύ να το εντοπίσει ανάμεσα στα υπόλοιπα, μι-
κρότερα και λιγότερο φανταχτερά, σκαριά που ήταν αραγμένα σε 
τούτο το λιμάνι. Προσπάθησε να δει καμια περίεργη κίνηση απο κεί, 
καμια κίνηση που να την ειδοποιούσε ότι ο στρατιωτικός διοικητής 
είχε αρχίσει να την ψάχνει· όμως τα μάτια της δεν έπιασαν τίποτα το 
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ανησυχητικό. Έτσι, η Νίθρα τράβηξε και το υπόλοιπό της σώμα ε-
πάνω, βγαίνοντας από το νερό και καθίζοντας δίπλα στον ψαρά. 
  «Τι συμβαίνει μ’εσένα, κοπελιά;» τη ρώτησε εκείνος. 
  «Τίποτα το σπουδαίο,» αποκρίθηκε η Νίθρα· η Πειθώ εξακολου-
θούσε να εκπέμπεται εντεταμένα από μέσα της. «Όμως δεν πρέπει 
να πείτε σε κανέναν ότι με είδατε. Εντάξει; Σας παρακαλώ.» 
  Ο ψαράς κατένευσε, σχεδόν αδιάφορα. «’Ντάξει, κοπελιά. Κανένα 
πρόβλημα…» 
  «Να κάνω κάποιες ερωτήσεις;» Δεν περίμενε την απάντησή του. 
«Προς τα πού πάω για να βγω απ’τη Φήρνιμ;» 
  «Υπάρχει μια πύλη απο κεί.» Ο ψαράς έδειξε, με τον αντίχειρά του, 
έναν σχετικά στενό δρόμο. «Η Πύλη του Δάσους, τη λένε. Και υπάρ-
χει και μια πύλη απ’την πάνω μεριά.» Έδειξε προς τα κει όπου ήταν 
αραγμένο το πλοίο του Σάβμιν. «Η Μεγάλη Πύλη.» 
  «Υπάρχουν άλλες πόλεις εδώ γύρω;» 
  «Πού εδώ γύρω, δηλαδή;» 
  «Στο νησί τούτο.» Δεν πιστεύω να έκανα λάθος· νησί πρέπει νάναι. 
  «Ναι, υπάρχουνε, μα όχι τόσο μεγάλες όσο η Φήρνιμ.» 
  Χωριά, εν ολίγοις. «Ευχαριστώ,» είπε η Νίθρα. «Και μην πείτε σε 
κανέναν ότι με είδατε.» Η Πειθώ είχε αρχίσει να την εξαντλεί, κα-
θώς η Ρουζβάνη τη φόρτιζε με όσο περισσότερη εσώτερη δύναμη 
μπορούσε. Ήταν πολύ σημαντικό ετούτος ο άντρας να μη μιλήσει 
γι’αυτήν· γιατί, έτσι και μιλούσε, θα είχε τον Σάβμιν ξανά στο κατόπι 
της. 
  Ο ψαράς κατένευσε, όπως και πριν. «’Ντάξει, δεν τόπαμε;» 
  «Μήπως θα μπορούσατε να μου δώσετε κάτι να φορέσω, κύριε; 
Σας παρακαλώ· κάνει πολύ κρύο. Μια κάπα ή, έστω, ένα πανωφόρι. 
Δεν έχω χρήματα.» Κι άλλη Πειθώ· η Νίθρα αισθανόταν το κεφάλι 
της να φλέγεται, μα είχε μάθει να ελέγχει τέτοιου είδους συναισθή-
ματα. 
  Ο ψαράς σήκωσε από δίπλα του ένα δερμάτινο πανωφόρι και της 
το έδωσε. «Πάρτο, κοπελιά, και να προσέχεις.» 
  Η Νίθρα το φόρεσε, γρήγορα, και δε ζήτησε τίποτ’άλλο, γιατί φο-
βόταν πως, κάποια στιγμή, ο άντρας ίσως να ξέφευγε από την επιρ-
ροή της, είτε επειδή εκείνη άρχιζε να κουράζεται, είτε επειδή, κατα-
λάθος, του ζητούσε κάτι παρατραβηγμένο. «Σας ευχαριστώ πολύ, 
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κύριε. Να είστε καλά.» Σηκώθηκε όρθια και βάδισε, εσπευσμένα, 
προς τον χωματόδρομο που οδηγούσε στην Πύλη του Δάσους. 

 

  «Έφυγε, κύριε διοικητά!» φώναξε ο στρατιώτης που κρατούσε στα 
χέρια έναν δίσκο με φαγητό. 
  Ο Σάβμιν διέσχισε το κατάστρωμα, με μεγάλες δρασκελιές, και 
μπήκε στην καμπίνα. Οι μπότες της Νίθρα ήταν πεσμένες δίπλα στο 
κρεβάτι, και τα ρούχα της ριγμένα μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο. 
Ο διοικητής γρύλισε και πλησίασε το άνοιγμα· τα δάχτυλά του έσφι-
ξαν, οργισμένα, το περβάζι, ενώ το βλέμμα του πήγε κάτω, στο νερό, 
ψάχνοντας για κινήσεις και μη διακρίνοντας τίποτα. Προφανώς, η 
αιχμάλωτη είχε φύγει εδώ και κάποια ώρα. 
  «Έπρεπε, τελικά, να την είχαμε συνεχώς δεμένη!» σφύριξε ο Σάβ-
μιν, κάτω απ’την ανάσα του, και έστρεψε το βλέμμα στο λιμάνι, 
προσπαθώντας να εντοπίσει τη Νίθρα ανάμεσα στον κόσμο και απο-
τυχαίνοντας. 
  Γύρισε στον στρατιώτη του. «Ψάξτε γι’αυτήν. Και βρείτε τη, γρή-
γορα!» 
  Ο πολεμιστής ακούμπησε το δίσκο επάνω στο τραπέζι, δίπλα στον 
άλλο δίσκο –αυτόν με το πρωινό– τον οποίο η αιχμάλωτη δε φαινό-
ταν να είχε καθόλου αγγίξει. «Μάλιστα, κύριε διοικητά.» Βγήκε από 
την καμπίνα. 
  Ο Σάβμιν κοίταξε πάλι το λιμάνι. «Πού νομίζεις ότι μπορείς να μας 
κρυφτείς εδώ πέρα, Νίθρα;… Όταν σε ξαναπιάσω, θα σε πάω στην 
Καλβάρθα αλυσοδεμένη!» 

 

  Καθώς διέσχιζε ξυπόλυτη τον χωματόδρομο, η Νίθρα σκέφτηκε ότι 
έπρεπε κάπου να βρει και υποδήματα, προτού φτάσει στο δάσος 
που, μάλλον, βρισκόταν μετά από την Πύλη του Δάσους. Ωστόσο, τα 
άτομα που έβλεπε γύρω της δεν της ενέπνεαν καθόλου εμπιστοσύνη, 
και δεν τολμούσε να τους πλησιάσει για να τους ζητήσει. Αμφέβαλε 
ακόμα κι αν η Πειθώ θα έπιανε επάνω τους, αν η Νίθρα έλεγε απλά 
ότι χρειαζόταν βοήθεια. Όλοι τους έμοιαζαν είτε πεινασμένοι είτε… 
ληστές, θα τολμούσε να τους χαρακτηρίσει η Ρουζβάνη· ή, πιθανώς, 
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πειρατές. Στις ζώνες περισσότερων από δύο παρατήρησε ξίφη πε-
ρασμένα, και από τις άκρες των μποτών περισσότερων από πέντε 
πρόσεξε ότι προεξείχαν λαβές μαχαιριών, ξιφιδίων, και στιλέτων. 
Φρουρά δε φαινόταν να υπάρχει εδώ γύρω· μάλλον, επικρατούσε ο 
νόμος του ισχυρού. Και στη Νίθρα δεν άρεσαν καθόλου ορισμένα 
βλέμματα που της έριχναν οι άθλιοι κάτοικοι ετούτης της υπανάπτυ-
κτης περιοχής. 
  Στην είσοδο ενός πέτρινου, ισόγειου σπιτιού στεκόταν μια κορακο-
μάλλα γυναίκα που από τα ρούχα της μπορούσε κανείς εύκολα να 
υποθέσει πως ήταν πόρνη. Δίπλα της, με την πλάτη ακουμπισμένη 
στον τοίχο, βρισκόταν άλλη μία όμοιά της, αυτή ξανθιά και ντυμένη 
ελαφρώς σεμνότερα. 
  «Ψάχνεις για δουλειά, μπουμπούκα;» ρώτησε τη Νίθρα, η οποία 
σκέφτηκε πως η εμφάνισή της δεν έπρεπε να ήταν και πολύ καλύτε-
ρη από την εμφάνιση των δύο γυναικών, έτσι όπως βάδιζε, βρεγμέ-
νη, ξυπόλυτη, και φορώντας μόνο το μεσοφόρι της κι από πάνω το 
δερμάτινο πανωφόρι του ψαρά. 
  Φυσικά, αγνόησε την πόρνη και συνέχισε την πορεία της. Έστριψε 
σε μια γωνία και, στο τέλος του δρόμου όπου βρέθηκε, αντίκρισε μια 
μικρή, κλειστή ξύλινη πύλη, πλάι στην οποία φαινόταν να υπάρχει 
ένα πέτρινο φυλάκιο. 
  Προτού προλάβει να κάνει άλλο βήμα, κάποιος την άρπαξε απ’το 
αριστερό μπράτσο, τραβώντας την κοντά του. Η Νίθρα αντίκρισε το 
λιγνό πρόσωπο ενός αξύριστου άντρα με μαύρα, θολά μάτια και σα-
πισμένα δόντια· η ανάσα του βρομούσε από το ποτό. Από το δεξί του 
αφτί κρέμονταν τρία σκουλαρίκια, το ένα πιασμένο πάνω στο άλλο, 
ενώ τα σγουρά του μαλλιά συγκρατούσε μια μελανή κορδέλα, τυλιγ-
μένη γύρω απ’το μέτωπο. 
  «Χρειάζεσαι καμια βοήθεια, κοπελιά;» ρώτησε, μιλώντας τη Γλώσ-
σα των Ωθράγκος. 
  «Όχι από σένα,» είπε η Νίθρα, έντονα, χρησιμοποιώντας Πειθώ. 
«Άφησέ με και κάνε πίσω.» 
  Ο άντρας την ελευθέρωσε κι απομακρύνθηκε, κοιτάζοντάς τη με 
στενεμένα μάτια, σα να προσπαθούσε να καταλάβει γιατί αισθανό-
ταν το μυαλό του θολό και γιατί οι σκέψεις του ήταν μπερδεμένες. 
Προφανώς, δεν είχε ξαναδεχτεί την επίθεση Ρουζβάνου Ομιλητή. 
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Σήκωσε το μπουκάλι που κρατούσε στο δεξί χέρι και ήπιε μια μεγά-
λη γουλιά, καθώς η Νίθρα έσπευδε προς την πύλη, η οποία δεν μπο-
ρεί να ήταν άλλη από την Πύλη του Δάσους. 
  Φτάνοντας μπροστά στη διπλή, ξύλινη θύρα, είδε πως δεν ήταν α-
μπαρωμένη· έτσι, την τράβηξε προς το μέρος της, για να την ανοίξει. 
  «Τι νομίζεις ότι κάνεις εκεί;» 
  Στράφηκε, για ν’αντικρίσει έναν άντρα να βγαίνει απ’το πέτρινο 
φυλάκιο. Είχε μακριά, καστανά μαλλιά, δεμένα αλογοουρά, και σχε-
τικά μακρύ μούσι. Το επάνω μέρος του σώματός του κάλυπτε ένας 
πέτσινος θώρακας με κομμάτια σιδήρου, ενώ από κάτω φορούσε 
δερμάτινο παντελόνι και μπότες. Στους ώμους του έπεφτε ένας μαύ-
ρος μανδύας. Στη μέση του ήταν περασμένο ένα μακρύ ξίφος, ενώ 
στο δεξί χέρι βαστούσε ένα επενδυμένο με σίδερο, ξύλινο ρόπαλο. 
Ήταν ο μόνος εδώ πέρα που έμοιαζε με φρουρό. 
  «Θέλω να βγω,» αποκρίθηκε απλά η Νίθρα. 
  Ο άντρας στάθηκε μπροστά της και την κοίταξε πατόκορφα, μ’ένα 
κολακευτικό βλέμμα, που την εκνεύριζε. «Μοιάζεις να ξεπήδησες 
απ’το λιμάνι…» παρατήρησε. 
  «Καλύτερα να πηγαίνω.» Η Νίθρα τράβηξε τη μικρή πύλη προς το 
μέρος της, ανοίγοντας το ένα φύλλο. 
  «Μη βιάζεσαι.» Ο άντρας τής έπιασε τον ώμο, σφίγγοντάς την ε-
πώδυνα. «Δεν αφήνω τον οποιοδήποτε να μπαινοβγαίνει, κούκλα· 
αλλιώς, τι φύλακας θάμουν, ε; Εκτός, φυσικά, κι αν έχεις να πληρώ-
σεις… με κάποιον τρόπο.» 
  Η Νίθρα γέλασε, επιτηδευμένα. «Νομίζω πως έχω. Αλλά έξω καλύ-
τερα, όχι εδώ που όλοι θα μας κοιτάνε,» είπε, με την Πειθώ να γλι-
στρά σαν πύρινο μέλι απ’τα χείλη της. 
  «Έγινε!» αποκρίθηκε, πρόσχαρα, ο φύλακας. «Πέρνα.» 
  Η Νίθρα πέρασε την πύλη και βρέθηκε σ’ένα δεντρόφυτο μέρος το 
οποίο φαινόταν να πυκνώνει προς το βάθος. Ο άντρας την ακολού-
θησε, κρατώντας ακόμα το ρόπαλο στο χέρι. Ωραία… 
  «Δεν υπάρχει καμια καλή κρυψώνα εδώ γύρω;» τον ρώτησε. 
  «Υπάρχει.» Ο φύλακας την άρπαξε απ’τον καρπό και την τράβηξε 
μες στο δάσος. Τα πόδια της σκόνταφταν επάνω στις πέτρες, στα 
χόρτα, και στις ρίζες· κάποια στιγμή, νόμιζε πως έσπασε ένα δάχτυ-
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λο, αλλά σχεδόν αμέσως διαπίστωσε ότι ήταν μονάχα ένα δεξί νύχι –
πράγμα που από μόνο του δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. 
  «Πότε θα σταματήσουμε;» 
  «Κουράστηκες;» 
  «Ναι. Και μη με τραβ–» 
  Ο άντρας την έριξε, άγαρμπα, στο έδαφος και πέταξε το ρόπαλό 
του παραδίπλα. Γονάτισε δίπλα της και τη φίλησε στα χείλη, σφίγ-
γοντας τα μαλλιά της. 
  «Μη βιάζεσαι τόσο,» του ψιθύρισε η Νίθρα, καθώς εκείνος χιμούσε 
στο λαιμό της. «Σου έχω μια έκπληξη,» γέλασε. «Κλείσε τα μάτια 
σου.» 
  «Κλειστά τα έχω.» 
  «Ξάπλωσε.» 
  Ο φύλακας ξάπλωσε, με τα βλέφαρα σφαλισμένα. Η Νίθρα άγγιξε 
τον δερμάτινό του θώρακα, με το ένα χέρι, παριστάνοντας πως έλυ-
νε τα κορδόνια εκεί. «Μην ανοίξεις τα μάτια…» του είπε· και, με το 
άλλο χέρι, άρπαξε το πεταμένο ρόπαλο και τον κοπάνησε στο κεφά-
λι. Αίμα τινάχτηκε, και ο άντρας έμεινε ακίνητος. 
  Η Νίθρα ξεφύσησε, λαχανιασμένη και νιώθοντας να τρέμει. Η χρή-
ση της Πειθούς, η υποβρύχια κολύμβηση, και η αγωνία είχαν αρχίσει 
να παίρνουν την εκδίκησή τους από το σώμα της. Ωστόσο, έπρεπε 
ν’αντέξει αρκετά, για να ληστέψει ετούτο το λεχρίτη. Πού έχω κατα-
λήξει… να κλέβω και να σκοτώνω! Δεν ήξερε αν ο άντρας ήταν νε-
κρός, μα ίσως και να ήταν, ύστερα από ένα τέτοιο χτύπημα στο κε-
φάλι. 
  Του έβγαλε τις μπότες και τις φόρεσε, τρίζοντας τα δόντια από τον 
πόνο του σπασμένου της νυχιού. Θα του έβγαζε και το παντελόνι, 
για να το φορέσει επίσης, αλλά σιχαινόταν. Έτσι, πήρε μόνο το μαν-
δύα του και τη ζώνη, όπου ήταν περασμένο το σπαθί του. 
  Τον άφησε εκεί και προχώρησε γρήγορα, αγνοώντας την κούρασή 
της κι ελπίζοντας να βρει κανέναν οικισμό μέχρι το βράδυ· γιατί σε 
τούτους τους δασότοπους δε θα το θεωρούσε καθόλου παράξενο αν 
λύκοι κατέβαιναν με το λυκόφως. 
  Λιάμνερ Κρωθ, προστάτεψέ με! προσευχήθηκε η Νίθρα, παρότι 
αμφέβαλε ότι η Θεά της είχε δύναμη εδώ. 
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  Το δάσος δεν ήταν πυκνό –οι κορμοί των δέντρων βρίσκονταν ο 
ένας αρκετά μακριά από τον άλλο–, αλλά το έδαφός του ήταν από-
τομο, και η Ρουζβάνη έπρεπε να προσέχει διπλά, για να μη χάσει την 
ισορροπία της και κουτρουβαλήσει. Γιατί, κατά πρώτον, ήταν κου-
ρασμένη και, κατά δεύτερον, δεν είχε συνηθίσει σ’αυτού του είδους 
τις πορείες. 
  Πότε, επιτέλους, θα μπορέσω να ησυχάσω; αναρωτήθηκε. Πότε θα 
με χάσουν, ο Σάβμιν και οι υπόλοιποι άνθρωποι της Καλβάρθα; Πού 
να πάω για να μη με βρουν; Ξαφνικά, η Κουαλανάρα τής έμοιαζε 
πολύ, πολύ μικρή· νόμιζε πως δεν υπήρχε γωνιά που να μπορεί να 
αποτελέσει καταφύγιο από τη Βασίλισσα του Νούφρεκ. 
  Ώρες πέρασαν και η Νίθρα προχωρούσε, ασταμάτητα, ενώ το σώ-
μα της κουραζόταν ολοένα και περισσότερο και ένιωθε τα πόδια της 
να την πονάνε και να την κόβουν. Ο ουρανός είχε αρχίσει να σκοτει-
νιάζει, όταν είδε μια ρεματιά που κατέβαινε από μερικά γκρίζα βρά-
χια, και αποφάσισε να σταματήσει, για να αναπαυθεί. Γονάτισε 
μπροστά στο νερό και έπλυνε το πρόσωπό της, τρέμοντας, καθώς η 
παγωνιά κατηφόριζε το λαιμό της και κυλούσε στο στήθος της. Γέμι-
σε τις χούφτες της και ήπιε αχόρταγα, για να σβήσει τη δίψα και την 
αγωνία. 
  Ύστερα, κάθισε στο χορτάρι, τυλιγμένη στη μαύρη κάπα του φύλα-
κα, και κοίταξε γύρωθέ της, μήπως δει τον Σάβμιν να έρχεται· μα 
όχι, κανείς δε ζύγωνε: είχε καταφέρει να τους ξεφύγει. Την είχαν 
χάσει, πρέπει να την είχαν χάσει… 
  Ξεφύσησε και ξάπλωσε, για να κοιμηθεί… λίγο μονάχα. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Ένας απόμακρος ήχος την ξύπνησε. 
  Η Νίθρα πετάχτηκε όρθια και αφουγκράστηκε. Ένα αλογίσιο χρε-
μέτισμα ήρθε στ’αφτιά της· και μετά, το αλύχτημα ενός σκύλου. 
  Βρήκαν τα ίχνη μου! 
  Όμως, αν περνούσε το ρέμα, τα σκυλιά θα έχαναν τη μυρωδιά της· 
κάπου το είχε ακούσει αυτό, από κάποιον κυνηγό: τον Κένκορ, ίσως. 
Πήδησε πάνω απ’το φεγγαροφώτιστο νερό και έτρεξε ανάμεσα στα 
αραιά δέντρα. Ένας αρκετά δυνατός παγερός άνεμος είχε σηκωθεί 
και έπαιρνε την κάπα της· η Νίθρα την κρατούσε με το ένα χέρι κο-
ντά της, ενώ είχε το άλλο στη λαβή του σπαθιού στη ζώνη της. Μπο-
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ρεί να μην ήταν εκπαιδευμένη πολεμίστρια, μα δεν ήταν και τελείως 
ανίδεη από όπλα· αν χρειαζόταν να πολεμήσει, θα το έκανε. 
  Θα τους ξεφύγω! Θα τους ξεφύγω! 
  Έτρεχε, χωρίς να βλέπει, χωρίς να ξέρει πού κατευθυνόταν. Ένα 
πράγμα είχε στο νου της: Πρέπει να φύγω μακριά απ’τον Σάβμιν! 
  Σταμάτησε απότομα, όταν βρέθηκε μπροστά στον κρημνό. Άφησε 
το μανδύα της ν’ανεμίσει, μαύρος μέσα στη νύχτα, και ακούμπησε το 
χέρι της στον κορμό ενός δέντρου, στηριζόμενη εκεί, για να πάρεις 
μερικές βαθιές, πολύ βαθιές κι αναγκαίες ανάσες. Από κάτω, έβλεπε 
βράχια, μια αμμουδερή παραλία, και κύματα. Επίσης, ατένιζε και 
δύο φωτιές, γύρω από τις οποίες έμοιαζαν να βρίσκονται ανθρώπι-
νες φιγούρες. 
  Αφουγκράστηκε, και άκουσε πίσω της γαβγίσματα και χλιμιντρί-
σματα. Προφανώς, δεν είχε ακόμα ξεφύγει από τον Σάβμιν, αν και, 
μάλλον, ήταν αρκετά μακριά απ’αυτόν και τους μαχητές του. Τα έχω 
καταφέρει καλά μέχρι στιγμής, προσπάθησε να πείσει τον εαυτό 
της. Εκείνοι έχουν άλογα ενώ εγώ πάω με τα πόδια, και πάλι δε 
μ’έχουν προλάβει! Ευχήθηκε να μπορούσε να χρησιμοποιήσει Πειθώ 
εναντίον τους… 
  Κοίταξε ξανά τις φωτιές. Κοίταξε και τον κρημνό που θα έπρεπε να 
κατεβεί, αν ήθελε να φτάσει εκεί: Ήταν απότομος αλλά γεμάτος με 
βλάστηση και δέντρα· αν πιανόταν στους κορμούς και στα φυλλώ-
ματα, νόμιζε πως θα κατάφερνε να πάει στην ακρογιαλιά. Έτσι, ξε-
κίνησε. 
  Και διαπίστωσε ότι τα πράγματα δεν ήταν και τόσο απλά όσο τα 
είχε φανταστεί. Όμως ούτε για μια στιγμή δε σκέφτηκε να κάνει πί-
σω· δεν μπορούσε να κάνει πίσω: Αν ο Σάβμιν την έπιανε, ετούτη τη 
φορά, θα την πήγαινε στην Καλβάρθα δεμένη από το λαιμό ως τους 
αστραγάλους. 
  Το προδοτικό χώμα κάτω από τις μπότες της δεν τη βοηθούσε κα-
θόλου, έτσι ασταθές και γλιστερό όπως ήταν. Πολλάκις, η Νίθρα έ-
χασε την ισορροπία της και αναγκάστηκε να πιαστεί για να μην πέ-
σει· ώσπου μία φορά δεν υπήρχε τίποτα ν’αρπάξει, ούτε φυλλωσιά, 
ούτε κορμός, ούτε κάποια μεγάλη πέτρα· και η Ρουζβάνη σκόνταψε 
και κατρακύλησε, προσπαθώντας να μην ουρλιάξει, αλλά αμφιβάλ-
λοντας αν τα κατάφερε. Η πτώση ήταν τόσο απότομη και τρομαχτι-
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κή μέσα στη νύχτα, που η Νίθρα δεν ήξερε τι ακριβώς έκανε ο ίδιος 
της ο εαυτός. Τελικά, πιάστηκε –δεν ήξερε πώς, αλλά πιάστηκε– 
από ένα κλαδί, και κρατήθηκε γερά, ενώ κλοτσούσε για να βρει πά-
τημα, με τα μποτοφορεμένα της πόδια. 
  Το κλαδί έσπασε. 
  Η Νίθρα κουτρουβάλησε πάλι· χτύπησε κάπου, δυνατά, και έχασε 
τις αισθήσεις της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Συνήλθε, ακούγοντας κάποιον να πλησιάζει. 
  Τα βλέφαρά της άνοιξαν, πάραυτα, και αντίκρισε έναν άντρα στο 
φεγγαρόφωτο, ο οποίος ήταν ντυμένος με κάπα, και στο δεξί χέρι 
βαστούσε ένα σπαθί που γυάλιζε, όπως και τα γαλανά του μάτια. 
Δεν πρέπει να ήταν από τους μαχητές του Σάβμιν· δε θα είχε έρθει 
μόνος. 
  Η Νίθρα σηκώθηκε, τραβώντας το ξίφος της απ’το θηκάρι. «Ποιος 
είσαι;» απαίτησε, ενώ ένιωθε κάτι να κυλά στην αριστερή μεριά του 
προσώπου της· έκανε να το σκουπίσει, πιστεύοντας ότι ήταν ιδρώ-
τας, κι ανακάλυψε πως ήταν αίμα. 
  «Με λένε Άνκορ,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Έπεσες από τον κρημνό; 
Άκουσα κάποιον να πέφτει.» 
  Η Νίθρα ένευσε, κοφτά. 
  «Γιατί ήρθες εδώ;» Τα μάτια του στένεψαν. 
  Γιατί με ρωτά μ’αυτό τον τρόπο; Τι περιμένει; Η Νίθρα ζαλιζόταν. 
Πάτησε γερά στο έδαφος και έσφιξε το σπαθί στο χέρι της. Ξεροκα-
τάπιε κι έγλειψε τα χείλη. 
  Προτού, όμως, προλάβει ν’απαντήσει, ο άντρας είπε: «Πράσινα 
φτερά….» 
  «Τι;…» 
  Τα μάτια του αγνώστου την κοίταξαν ερευνητικά. «Ή είσαι εδώ 
τυχαία ή ήρθες σκόπιμα… Όπως και νάχει, πέτα το λεπίδι σου κι έλα 
μαζί μου.» 
  Η Νίθρα θηκάρωσε το σπαθί της. 
  «Είπα: πέταξέ το,» τόνισε ο άγνωστος. 
  «Οδήγησέ με όπου θες, αλλά δε θα πετάξω τ’όπλο μου,» δήλωσε η 
Νίθρα, χρησιμοποιώντας Πειθώ– 
  –και νιώθοντας τον κόσμο να γυρίζει γύρω της. 
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  Παραπάτησε, και παραλίγο να πέσει, αλλά είδε ένα χαμόδεντρο και 
πιάστηκε. 
  Ο άντρας γέλασε. «Πέτα το. Ούτως ή άλλως, δε μου φαίνεσαι σε 
κατάσταση να το χειριστείς.» Η Πειθώ δεν πρέπει να τον είχε επη-
ρεάσει. Είμαι, μάλλον, πολύ κουρασμένη κι εκείνος πολύ προσεκτι-
κός· μοιάζει να περιμένει κάτι ή κάποιον… 
  Ωστόσο, ο άγνωστος είχε δίκιο: η Νίθρα δεν ήταν σε κατάσταση να 
χρησιμοποιήσει το όπλο της. Το ξεθηκάρωσε και το πέταξε στη γη. 
  «Ωραία,» είπε εκείνος. «Κρύβεις τίποτ’άλλο πάνω σου;» 
  «Όχι.» 
  «Να σε ψάξω;» 
  «Όχι.» Το βλέμμα της αγρίεψε. 
  Ο άντρας πλησίασε. Η Νίθρα εξακολούθησε να στηρίζεται στο χα-
μόδεντρο. «Σου είπα, όχι!» 
  «Πώς βρέθηκες εδώ;» τη ρώτησε εκείνος, έντονα. «Απάντησέ 
μου.» 
  «Περνούσα, και γλίστρησα.» 
  «Περνούσες και γλίστρησες…» Δεν την πίστευε. «Μισθοφόρος δεν 
είσαι,» παρατήρησε, κοιτάζοντας τα ρούχα της. Έσκυψε και μύρισε 
το δερμάτινο πανωφόρι. «Αυτό θα μπορούσε ν’ανήκει σε ψαρά,» 
είπε, μαντεύοντας σωστά. Άγγιξε τον μελανό μανδύα. «Αυτό σε τα-
ξιδευτή, όχι πλούσιο. Και οι μπότες το ίδιο,» πρόσθεσε, χαμηλώνο-
ντας το βλέμμα. «Αυτό το μεσοφόρι, όμως…» Το κοίταξε, κάτω απ’το 
πανωφόρι του ψαρά. «…δεν είναι και τόσο φτωχικό, ε;» Σήκωσε λί-
γο το δερμάτινο ένδυμα και το άγγιξε. «Μετάξι. Παράξενα ρούχα 
φοράς,» της είπε. 
  «Τα ρούχα μου δε σε αφορούν,» αντιγύρισε η Νίθρα, που ακόμα 
στηριζόταν στο χαμόδεντρο, αφού δε νόμιζε πως είχε τη δύναμη να 
στηριχτεί στα πόδια της. Συγκεκριμένα, πίστευε πως, αν έκανε μερι-
κά βήματα, θα λιποθυμούσε. 
  «Πού το ξέρεις; Ίσως και να μ’αφορούν,» χαμογέλασε ο άγνωστος, 
και τα μάτια του γυάλισαν, όπως θα γυάλιζαν τα μάτια εμπόρου ο 
οποίος υπολογίζει την αξία ενός εμπορεύματος. Ληστής! Μεγάλη 
Θεά, είναι ληστής! Μια παρόρμηση να τρέξει την κατέλαβε, όμως 
γνώριζε πως αυτό θα ήταν μεγάλη ανοησία· έτσι, δεν κινήθηκε. 
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  «Μη φοβάσαι,» της είπε ο άντρας, που, μάλλον, είχε δει την τρο-
μάρα ν’αντανακλάται στο πρόσωπό της· «δε θα σε πειράξω.» Έπια-
σε το ελεύθερό της χέρι και το σήκωσε εμπρός του, για να το κοιτά-
ξει στο φως του φεγγαριού. «Τα χέρια αποκαλύπτουν τον άνθρωπο, 
και το δικό σου μου λέει πως, σίγουρα, δεν είσαι μισθοφόρος ή πο-
λεμίστρια, παρότι κουβαλούσες σπαθί. Επίσης, το γεγονός ότι έπε-
σες από τούτο τον κρημνό μού λέει πως δεν είσαι ούτε συνηθισμένη 
στις πεζοπορίες. Υποθέτω ότι είσαι ευγενής και ότι κάποιοι σε κυνη-
γάνε. Σωστά;» 
  Η Νίθρα δε μίλησε. 
  Ο άντρας μειδίασε πλατιά. «Σωστά,» είπε, ικανοποιημένος με τον 
εαυτό του. «Έλα μαζί μου και δε θα σε βρουν.» Την τράβηξε από το 
χέρι. Εκείνη παραπάτησε, αλλά κατάφερε να μην πέσει. 
  «Πού… πού με πας;» τον ρώτησε, νιώθοντας το έδαφος πολύ ανώ-
μαλο από κάτω της –πράγμα το οποίο, μάλλον, οφειλόταν στη δική 
της ανώμαλη κατάσταση. 
  «Σε κάτι φίλους.» 
  Κι άλλους ληστές; Μεγάλη Θεά, πώς θα φύγω απο δώ; Μετά, όμως, 
μια διαφορετική, λιγότερη πανικόβλητη σκέψη πέρασε απ’το νου 
της: Ίσως να μπορέσω να τους χρησιμοποιήσω προς όφελός μου… 
  Ο άντρας την οδήγησε σε μια αμμουδερή παραλία (την παραλία 
που έβλεπα από τον κρημνό), όπου δύο φωτιές ήταν αναμμένες και 
γύρω τους κάθονταν οκτώ άνθρωποι, οι τρεις εκ των οποίων ήταν 
γυναίκες, και όλοι τους έμοιαζαν με παράνομοι ή απατεώνες. 
  «Δείτε τι σας έφερα!» είπε εκείνος που τραβούσε τη Νίθρα. Την 
έσπρωξε και την έριξε στην άμμο. 
  Ένας τύπος με μαύρα, σγουρά, μακριά μαλλιά και αξύριστο πρό-
σωπο ρώτησε: «Πού τη βρήκες, ρε;» 
  «Σα να μας κατασκόπευε, μου φάνηκε–» 
  «Κατάσκοπος;» Η μία από τις γυναίκες –η οποία είχε λεία, ξανθά 
μαλλιά, δεμένα με πράσινη κορδέλα– ξεθηκάρωσε ένα ξιφίδιο από 
την ψηλή της μπότα. 
  «–στην αρχή,» ολοκλήρωσε ο άντρας που είχε φέρει τη Ρουζβάνη 
εδώ. «Μετά, όμως, η εμφάνισή της με παραξένεψε, καθώς και το 
γεγονός ότι έφερε ξίφος. Δεν είναι κατάσκοπος,» καθησύχασε τους 
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συντρόφους του. «Πρέπει νάναι ευγενής· και κάποιοι πρέπει να την 
κυνηγάνε.» 
  «Αληθεύει;» ρώτησε τη Νίθρα η ξανθιά γυναίκα με την πράσινη 
κορδέλα. 
  Η Ρουζβάνη ανασηκώθηκε επάνω στην άμμο· όλα τα κόκαλα του 
σώματός της πονούσαν. Σκούπισε αίμα από το πρόσωπό της και εί-
πε: «Ναι.» Δεν έχω λόγο να τους πω ψέματα τώρα… 
  Μια από τις άλλες δύο γυναίκες της συντροφιάς –η οποία είχε 
σγουρά, κοντά, μαύρα μαλλιά και σπινθηροβόλο βλέμμα– σηκώθηκε 
από τη θέση της και ζύγωσε τη Νίθρα, για να γονατίσει πλάι της και 
να κοιτάξει το τραύμα του κεφαλιού της. Εκείνη παρατήρησε πως η 
γυναίκα ήταν ντυμένη με μια μακριά, δερμάτινη σάρπα, η οποία α-
νέδιδε μια έντονη μυρωδιά από υάκινθο· το παντελόνι της ήταν με-
λανόχρωμο, και στο μηρό της βρισκόταν δεμένο ένα ξιφίδιο, που 
γυάλιζε στο φως από τις φωτιές. 
  «Πού χτύπησες;» ρώτησε η άγνωστη. 
  «Έπεσα από έναν κρημνό,» απάντησε η Νίθρα. 
  «Δε μοιάζει τίποτα το σπουδαίο,» είπε εκείνη. «Απλά, ένα γερό 
γδάρσιμο. Πώς σε λένε;» 
  «Νίθρα.» 
  «Ποιοι σε κυνηγάνε;» θέλησε να μάθει ο άντρας με τα μαύρα, μα-
κριά, σγουρά μαλλιά και το αξύριστο πρόσωπο. 
  «Οι απαγωγείς μου…» Να τους αποκάλυπτε τι συνέβαινε πραγμα-
τικά; Μα, δεν τους ήξερε καθόλου! Κι επιπλέον –και πιο σημαντικό–
, δεν της ενέπνεαν εμπιστοσύνη οι φάτσες τους. 
  «Ποιοι είναι οι απαγωγείς σου;» επέμεινε ο άντρας. 
  Η Νίθρα έγλειψε τα χείλη, κοίταξε την άμμο. «Δε θυμάμαι…» Ίσως 
να πίστευαν ότι είχε χάσει τη μνήμη της από το πέσιμο. 
  «Λέει ψέματα!» γρύλισε η ξανθιά γυναίκα με την πράσινη κορδέλα, 
η οποία δεν είχε ακόμα θηκαρώσει το ξιφίδιό της. 
  Ένας δυνατός ήχος διέκοψε την κουβέντα τους: Καλπασμός αλό-
γων. 
  Και ύστερα, αλυχτήματα και χλιμιντρίσματα. 
  Οι σύντροφοι πετάχτηκαν όρθιοι, τραβώντας όπλα. Η Νίθρα κοίτα-
ξε ανάμεσά τους, και είδε τους καβαλάρηδες να έρχονται από την 
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άλλη άκρη του γιαλού, μαζί με τα σκυλιά τους. Το χρυσό αετόσχημο 
κράνος του Σάβμιν αστραποβολούσε στο φεγγαρόφωτο. 
  Η Ρουζβάνη επικαλέστηκε όλες τις δυνάμεις που της είχαν απομεί-
νει και χρησιμοποίησε την Πειθώ. «Αυτοί είναι οι διώκτες μου!» εί-
πε, έντονα. Το αρχαίο ταλέντο της φυλής της έκανε το αίμα της να 
φλογίζεται και το κορμί της να τρέμει, καθώς αόρατα κύματα γλι-
στρούσαν από τα χείλη της, βάλλοντας το μυαλό των στόχων της. 
«Σκοτώστε τους! Μην τους αφήσετε να με πιάσουν! Υπάρχουν άν-
θρωποι που θα σας χρυσοπληρώσουν, αν με επιστρέψετε σπίτι μου.» 
Ψέμα, φυσικά, αλλά αναγκαίο. 
  Ένας παχύσαρκος άντρας με ξυρισμένο κεφάλι και μια μελαχρινή 
γυναίκα με μακριά μαλλιά ύψωσαν οπλισμένες βαλλίστρες και έρι-
ξαν καταπάνω στους ερχόμενους ιππείς. Ο πρώτος αστόχησε, αλλά η 
δεύτερη πέτυχε έναν στον ώμο, ρίχνοντάς τον απ’το άλογό του. 
  «ΕΦΟΔΟΟΟΟΟΣ!» κραύγασε ο Σάβμιν, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί 
του και σηκώνοντας την ασπίδα του, για να δεχτεί ένα στροβιλιζόμε-
νο ξιφίδιο επάνω της. 
  Η Νίθρα βρισκόταν στα γόνατα, καθώς οι ιππείς εφορμούσαν. Η 
τελευταία χρήση της Πειθούς την είχε εξαντλήσει τόσο που έβλεπε 
χρώματα μπροστά της, ενώ το σκοτάδι απειλούσε να την τυλίξει, 
καιροφυλακτώντας στα άκρα του πεδίου όρασής της. Παντού τριγύ-
ρω μπορούσε ν’ακούσει κραυγές, καλπασμό, χτυπήματα, και βρισιές 
στη Ρουζβάνικη Γλώσσα και στη Γλώσσα των Ωθράγκος. Προσπά-
θησε να φύγει, σερνόμενη ανάμεσα στους μαχόμενους– 
  Μια μπότα την κλότσησε –σκόπιμα ή τυχαία;– στα πλευρά, και η 
Νίθρα διπλώθηκε, βογκώντας. Αισθάνθηκε κάτι υγρό και καυτό να 
πιτσιλά το πρόσωπό της. Αίμα. Που δεν ήξερε αν ήταν δικό της ή 
κάποιου άλλου. 
  Μεγάλη Θεά, κάνε τους να σταματήσουν! 
  Ένα χέρι την τράβηξε από το μανίκι του δερμάτινου πανωφοριού 
της, και ένας καβαλάρης την πήρε πάνω στον ίππο του. 
  «Καλησπέρα, Νίθρα,» είπε ο Σάβμιν. 
  «Άφησέ με!» γρύλισε εκείνη, παλεύοντας να του ξεφύγει, δίχως 
αποτέλεσμα. 
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  Ο Σάβμιν έσφιξε το σαγόνι της, με το ένα χέρι. «Μη γίνεσαι ανόη-
τη!» γρύλισε. «Πού νόμιζες ότι θα πήγαινες μέσα σε τούτο το κατα-
ραμένο νησί, χωρίς να σε βρούμε;» 
  Σε λίγο, οι ιαχές της μάχης έπαψαν. 
  «Είναι όλοι τους νεκροί, κύριε διοικητά,» ανέφερε μια Ρουζβάνη 
πολεμίστρια. 
  «Έχουμε απώλειες;» 
  «Τέσσερις τραυματίες, απ’ό,τι βλέπω.» 
  «Ωραία, τότε,» είπε ο Σάβμιν. «Επιστρέφουμε στο πλοίο. Κι αυτή 
τη φορά,» –έστρεψε το βλέμμα του στη Νίθρα– «θα σε δέσω χειρο-
πόδαρα, αφού έτσι επιθυμείς.» 
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Κεφάλαιο 19 

Διαφωνίες και Συμφωνίες 
 
 

 Έζβαρ στεκόταν έξω από το σπίτι του και τους ατένιζε να 
έρχονται. Είχε δέσει το κεφάλι του με έναν επίδεσμο και είχε 
φορέσει καινούργια ρούχα, μοιάζοντας ακμαίος όπως πάντα, 
παρά την ηλικία του. Τα μάτια του γυάλισαν, βλέποντας πως 

ο γιος του και η Ρικέλθη ήταν ζωντανοί. 
  «Είναι χτυπημένη;» ρώτησε τον Χάφναρ, που κρατούσε τη μητέρα 
του στα χέρια, ενώ η Σρ’άερ βάδιζε αργόσυρτα πλάι του, σα να βα-
ριόταν και σα να ήταν σε επιφυλακή συγχρόνως· τα μάτια της ποτέ 
δε σταματούσαν σε ένα σημείο. 
  «Έστριψα τον αστράγαλό μου,» απάντησε, ψυχρά, η Ρικέλθη. «Τί-
ποτα σοβαρό.» 
  Ο Χάφναρ κατένευσε. Ωστόσο, δεν του άρεσε ο τόνος στη φωνή της 
μητέρας του. Εξακολουθεί να κατηγορεί τον πατέρα. Ό,τι κι αν της 
είπα, η άποψή της δεν άλλαξε… 
  «Πού είναι ο άλλος;» ρώτησε ο Έζβαρ. «Ο δολοφόνος.» 
  «Έφυγε,» είπε ο Χάφναρ, «μέσα στον Αρχέτοπο. Αμφιβάλλω αν θα 
βγει σύντομα απο κεί· δε μου φάνηκε να ξέρει το μέρος.» 
  «Τι είναι αυτός ο ‘Αρχέτοπος’;» θέλησε να μάθει η Ρικέλθη. «Θα 
μπορούσα να περιπλανιέμαι για πάντα εκεί πέρα!» Κάρφωσε τον 
Έζβαρ μ’ένα αυστηρό, επικριτικό βλέμμα. 
  «Αν δε σε είχα στείλει εκεί,» απάντησε εκείνος, «θα ήσουν νεκρή 
τώρα. Ο φονιάς που σε καταδίωκε παραλίγο να με σκοτώσει· ήταν 
άριστος στην τέχνη του. Κι εκτός από τούτο, νομίζω πως γνώριζε κι 
άλλα… απόκρυφα πράγματα. Ποιος ήταν, Ρικέλθη;» 
  «Δεν έχω ιδέα,» είπε η Αρχόντισσα. «Η Φερνάλβιν τον έστειλε ξω-
πίσω μου.» 
  «Είσαι βέβαιη γι’αυτό;» 
  «Ασφαλώς και είμαι βέβαιη! Ποιος άλλος θα τον έστελνε; Η προγο-
νή μου είναι τρελή –πιστεύει ότι προσπαθώ να τη δολοφονήσω!» 
  Ο Έζβαρ δε μίλησε, παρατηρώντας τη Ρικέλθη. Γιατί με κοιτάζει 
έτσι; σκέφτηκε εκείνη. Θεωρεί ότι του λέω ψέματα, ή ότι του κρύβω 

Ο
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κάτι; Να τον πάρουν τα στοιχειά του δάσους που γυροφέρνουν εδώ! 
με ξέρει πολύ καλά… 
  «Πάμε μέσα,» της είπε ο ερημίτης. «Για να κοιτάξω και το χτύπημά 
σου.» Στράφηκε και μπήκε στο σπίτι πίσω του. 
  Το εσωτερικό ήταν ζεστό, καθώς ένα μεγάλο τζάκι έκαιγε στο βά-
θος, φωτίζοντας τον υπόλοιπο χώρο, που ήταν γεμάτος μέχρι και το 
τελευταίο εκατοστό, με διάφορα πράγματα και έπιπλα, ανάμεσα στα 
οποία βρισκόταν ένα τραπέζι με καρέκλες, ένας καναπές, πολυθρό-
νες, μια μικρή βιβλιοθήκη, μια κρεμάστρα για όπλα (όπου, επί του 
παρόντος, ήταν κρεμασμένα το τόξο, η φαρέτρα, το τσεκούρι, και το 
ξίφος του Έζβαρ), μια κρεμάστρα για ρούχα (όπου κρέμονταν δύο 
κάπες κι ένα πλατύγυρο καπέλο), μια διπλή, ξύλινη ντουλάπα, ένας 
καθρέφτης μισοκαλυμμένος με ύφασμα, ένα κρεβάτι με σκαλίσματα, 
και ένα γραφείο με χαρτιά, μελανοδοχεία και άλλα αντικείμενα. Το 
έδαφος κάλυπτε ένα γούνινο χαλί, το οποίο η Σρ’άερ διέσχισε, για να 
φτάσει στο τζάκι και να κουλουριαστεί πλάι του, νωχελικά. 
  «Κάποτε, μου έλεγες ότι η οικία σου ήταν ασφαλής από τους δρά-
κους,» τόνισε η Ρικέλθη, ατενίζοντας τον Έζβαρ· «άλλο ένα από τα 
ψέματά σου, φαίνεται…» 
  «Καθόλου ψέμα,» αντιγύρισε εκείνος. «Οι δράκοι δεν πλησιάζουν 
εδώ, λόγω των μοβ τριαντάφυλλων. Αλλά στη Σρ’άερ έχω δώσει το 
ανοσοποιητικό, το οποίο την καθιστά άτρωτη στην επήρειά τους και 
διαρκεί για ένα χρόνο.» Ζύγωσε το λαξευτό κρεβάτι και έκανε νόημα 
στον Χάφναρ να φέρει τη Ρικέλθη εκεί. 
  Ο δράκαρχος υπάκουσε, βάζοντας τη μητέρα του να ξαπλώσει. «Ε-
γώ θα έλεγα να πάμε, καλύτερα, στο παλάτι…» πρότεινε εκείνη. 
  «Έχασες την εμπιστοσύνη σου στις ικανότητές μου;» είπε ο Έζβαρ, 
ξερά, σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος. 
  «Προφανώς,» αντιγύρισε, απότομα, η Ρικέλθη, στενεύοντας τα μά-
τια και ατενίζοντάς τον με θυμό. 
  Ο Έζβαρ αναστέναξε. «Χάφναρ, μας αφήνεις;» 
  Εκείνος δίστασε, αλλά, τελικά, ένευσε καταφατικά και είπε: «Θα 
ρίξω μια ματιά τριγύρω, για το δολοφόνο.» Πλησίασε τη Σρ’άερ και 
έπιασε τα λουριά της. 
  «Μην πας πολύ μακριά,» τον προειδοποίησε η Ρικέλθη. «Είναι επι-
κίνδυνος.» 
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  Ο Χάφναρ δεν αποκρίθηκε· βάδισε προς την έξοδο, μαζί με τη δρά-
καινά του, και βγήκε από το σπίτι, κλείνοντας αθόρυβα πίσω του. 
  «Γιατί του έκανες αυτό το πράγμα;» είπε η Ρικέλθη στον Έζβαρ. 
«Γιατί τον άφησες; Γιατί αθέτησες τη συμφωνία μας; Άλλα μου είχες 
πει!» 
  «Δε μπορούσα να τον σταματήσω. Δε θα ήταν σωστό.» 
  «Δε θα ήταν σωστό;» φώναξε η Ρικέλθη, ακουμπώντας στους α-
γκώνες της, για ν’ανασηκωθεί. «Τον έκαψες ζωντανό! Τον έκανες 
τέρας!» 
  «Δεν τον έκανα τέρας!» διαφώνησε, έντονα, ο Έζβαρ, καθώς μια 
ξαφνιασμένη όψη παρουσιαζόταν στο πρόσωπό του –σαν να μην 
περίμενε αυτή την αντίδραση από μένα! σκέφτηκε η Αρχόντισσα· 
σαν να περίμενε κάποια άλλη αντίδραση! Έχει γεράσει τόσο ώστε να 
έχει χάσει τα λογικά του; «Και δεν είναι τέρας. Ο Χάφναρ επέλεξε 
ένα μονοπάτι επάνω στο οποίο θέλει να βαδίσει. Ο ίδιος επιθυμούσε 
να γίνει δράκαρχος–» 
  «Το ξέρω ότι ο ίδιος το επιθυμούσε –ή έλεγε, τουλάχιστον, ότι το 
επιθυμούσε. Αλλ’αυτά τα λένε πολλά παιδιά, γιατί δεν ξέρουν τι 
πραγματικά σημαίνει, γιατί νομίζουν ότι είναι παραμύθι–» 
  «Ο Χάφναρ ήξερε τι έκανε.» 
  «Έτσι νομίζεις, Έζβαρ! Κι επιπλέον, είχαμε συμφωνήσει–» 
  «Τον είδες να έχει κάποιο παράπονο; Σου εξέφρασε κάποια δυσα-
ρέσκεια; Σου είπε ότι τον κορόιδεψα, ή ότι λάθεψε στην επιλογ–;» 
  «Αυτό δεν έχει καμία σημασία!» τον διέκοψε η Ρικέλθη, χτυπώντας 
τη γροθιά της στο στρώμα και νιώθοντας το αίμα να της έχει ανεβεί 
στο κεφάλι. «Έλεγα ότι είχαμε συμφωνήσει, Έζβαρ, εσύ κι εγώ, να 
μην τον αφήσεις να γίνει δράκαρχος! Μ’αγνόησες τελείως!» Ο θυμός 
της ήταν μεγαλύτερος από πριν· αν μπορούσε να σηκωθεί από το 
κρεβάτι, αν μπορούσε να στηριχτεί στα πόδια της, θα τον είχε χα-
στουκίσει, θα τον είχε χτυπήσει δυνατά. Κανείς δεν την παράκουγε 
με τόσο θράσος! Κι εξάλλου, δε ζητούσε από τον Έζβαρ υποκλίσεις· 
απλά, ήθελε τουλάχιστον να της είχε μιλήσει, προτού αφήσει τον 
Χάφναρ να καταστρέψει τη ζωή του. Ήθελε να είχε τηρήσει τη συμ-
φωνία τους, μέχρι οι δυο τους –μαζί– ν’αποφάσιζαν κάτι άλλο. 
  «Δεν μπορούσα να τον δέσω, Ρικέλθη! Και δε θα τον έδενα, ακόμα 
κι αν μπορούσα. Ο Χάφναρ θα πήγαινε να πιάσει δράκο, ούτως ή 
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άλλως, είτε τον βοηθούσα είτε όχι. Έτσι, αποφάσισα να του δώσω 
μερικές χρήσιμες συμβουλές, για να μη σκοτωθεί. Με καταλαβαί-
νεις;» 
  Η Ρικέλθη κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» είπε, σταθερά, χωρίς να φω-
νάξει. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με αγνόησες τόσο.» 
  «Ποιος αστράγαλος είναι χτυπημένος;» τη ρώτησε. 
  «Ο αριστερός.» 
  Ο Έζβαρ πήγε στην άλλη μεριά του κρεβατιού και κάθισε. Άρχισε 
να λύνει τα κορδόνια της μαύρης μπότας της. «Τώρα τίποτα δεν αλ-
λάζει, Ρικέλθη,» είπε, κοιτάζοντας το πρόσωπό της, όπου εξακολου-
θούσε να υπάρχει θυμός και ένταση. «Και δε θα πρέπει να λυπάσαι–
» 
  «Είναι δυνατόν να μου λες αυτό το πράγμα; Είσαι–;» 
  «Το ξέρω ότι πονάς. Αισθάνομαι το ίδιο–» 
  «Αμφιβάλλω.» 
  «Πιστεύεις ότι δε νοιάζομαι για το γιο μου;» φώναξε ο Έζβαρ. Το 
συνήθως γαλήνιο πρόσωπό του, τώρα είχε χάσει τη γαλήνη του· ή-
ταν κόκκινο και αυλακωμένο. 
  «Νοιάζεσαι;» είπε, παγερά, η Ρικέλθη. «Δε φαίνεται, πάντως…» 
  «…Δε φαίνεται…» αποκρίθηκε ο Έζβαρ. «Ναι, δε φαίνεται…» Δεν 
είπε τίποτ’άλλο, αλλά το πρόσωπό του δεν είχε ακόμα γαληνέψει. 
Έχοντας λύσει όλα τα κορδόνια της μπότας, την τράβηξε, βγάζοντάς 
τη από το αριστερό πόδι της Αρχόντισσας. 
  Η Ρικέλθη μόρφασε από τον πόνο που τη διαπέρασε. «Δε χρειάζο-
μαι τα γιατροσόφια σου!» είπε. «Οι θεραπευτές του παλατιού θα με 
φροντίσουν.» Έκανε να κατεβάσει τα πόδια από την άκρη του κρε-
βατιού. 
  «Και πώς θα πας στο παλάτι; Περπατώντας;» τη σταμάτησε ο Έ-
ζβαρ, ακουμπώντας το χέρι του στον ώμο της. «Τ’άλογό σου είναι 
εξουθενωμένο.» 
  Η Ρικέλθη ξεφύσησε. «Καλά…» Το βλέμμα της πήγε στο πρόσωπό 
του, όπου μπορούσε να δει καθαρά ότι τα προηγούμενα λόγια της, 
σχετικά με το γιο τους, τον είχαν πληγώσει. Όμως είχε αυτός υπολο-
γίσει πόσο θα πλήγωνε εκείνη ό,τι συνέβη στον Χάφναρ; Έγλειψε τα 
χείλη, για να μιλήσει, αλλά δε μίλησε. 
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  Ο Έζβαρ έβγαλε τη γκρίζα της κάλτσα, για να κοιτάξει τον αστρά-
γαλό της, ο οποίος ήταν πρησμένος και μελανιασμένος. Οι αντίχει-
ρές του τον ψηλάφισαν, επιδέξια· η Ρικέλθη δεν πόνεσε. Εκείνος ση-
κώθηκε από το κρεβάτι και πλησίασε ένα ντουλάπι, το οποίο και ά-
νοιξε, ψάχνοντας μέσα. 
  «Πόσο άσχημα είναι;» τον ρώτησε η Αρχόντισσα. 
  «Τίποτα το σπουδαίο.» Ο Έζβαρ δε γύρισε, συνεχίζοντας να ψά-
χνει. Τελικά, τράβηξε μια φιάλη έξω από το ντουλάπι, καθώς και έ-
ναν επίδεσμο. Πήγε στο κρεβάτι και κάθισε πλάι της. Άνοιξε τη φιά-
λη και άπλωσε λίγη από την αλοιφή που υπήρχε μέσα επάνω στον 
πρησμένο αστράγαλο της Ρικέλθης. Ύστερα, τον τύλιξε γερά με τον 
επίδεσμο. 
  «Δε θα πατάς σε τούτο το πόδι,» της είπε, «για τουλάχιστον δέκα 
ημέρες. Θα χρησιμοποιείς ραβδί.» 
  Δεν της άρεσε καθόλου η ιδέα να κρατά ραβδί· θα την έκανε να 
φαίνεται γριά. Αλλά, μάλλον, δε θα μπορούσε να βαδίζει αλλιώς. 
Επομένως, δε θα βάδιζε και πολύ, τις ημέρες που θ’ακολουθούσαν… 
  Ο Έζβαρ έβγαλε και την άλλη της μπότα, και την άφησε εκεί όπου 
είχε αφήσει και την προηγούμενη. «Ξεκουράσου λίγο,» είπε στη Ρι-
κέλθη, καθώς σηκωνόταν όρθιος. 
  «Έζβαρ…» Είχε πάρει απόφαση να του μιλήσει· να του μιλήσει πιο 
ήρεμα από πριν. «Μη φεύγεις· κάθισε.» 
  Εκείνος υπάκουσε, στρέφοντας το βλέμμα του επάνω της. 
  «Δεν ήθελα να υπονοήσω ότι δε σε νοιάζει για τον Χάφναρ,» είπε η 
Ρικέλθη· «αλλά σίγουρα δε σ’ενδιέφερε καθόλου για τη συμφωνία 
μας. Γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις; Γιατί δε με κάλεσες εδώ;» 
  «Γιατί γνώριζα ότι ποτέ δε θα συμφωνούσες. Από όσα μου είχες πει 
την προηγούμενη φορά–» 
  «Είσαι προκατειλημμένος!» τον κατηγόρησε η Ρικέλθη. 
  «Θα είχες συμφωνήσει ο Χάφναρ να γίνει δράκαρχος;» είπε ο Έ-
ζβαρ. 
  «Όχι!» 
  «Βλέπεις;» 
  «Τι θες να πεις, δηλαδή; Ότι είμαι λάθος, που δεν επιθυμούσα αυτή 
τη μοίρα για το γιο μας;» Είχε αρχίσει να ξαναθυμώνει μαζί του. «Κι 
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επιπλέον, γιατί του είπες ότι είσαι πατέρας του; Αυτό κι αν δεν έ-
πρεπε να του το πεις –ποτέ!» 
  Ο Έζβαρ κατέβασε το βλέμμα. «Του το είπα ύστερα… Νόμιζα ότι 
ίσως και να πέθαινε–» 
  «Να πέθαινε;» 
  Ο Έζβαρ ένευσε. «Ναι. Αφότου έπιασε τη Σρ’άερ δεν ήταν καλά. 
Είχε τρομερά εγκαύματα–» 
  «Τα είδα τα εγκαύματά του, Έζβαρ!» είπε η Ρικέλθη, στραβώνο-
ντας τα χείλη. «Και–» 
  «Παραπατούσε. Στην αρχή, νόμιζα πως ήταν ετοιμοθάνατος, και 
κατηγορούσα τον εαυτό μου, που τον άφησα να πάει…» (Και καλά 
έκανες! σκέφτηκε η Ρικέλθη. Δεν έπρεπε να τον είχες αφήσει!) «Τον 
έφερα εδώ, για να τον περιθάλψω. Είχε πυρετό, μα κατάφερε να συ-
νέλθει γρήγορα, πρέπει να πω. Του έδωσα βοτάνια, φυσικά, και πε-
ριποιήθηκα τα καψίματά του. Έζησε, και είναι καλά τώρα…» 
  «Δεν είναι καλά, Έζβαρ!» 
  Το γαλανό του βλέμμα σκλήρυνε, καθώς υψώθηκε, για να την ατε-
νίσει. «Είναι! Έπρεπε να τον είχες δει τότε, Ρικέλθη, και θα καταλά-
βαινες γιατί λέω πως είναι καλά.» Η φωνή του μειώθηκε σε ένταση. 
«Παραλίγο να τον χάσω…» 
  «Και όχι μόνο εσύ.» 
  «Όλα νομίζεις ότι είναι προσβολή προς εσένα και την αξιοπρέπειά 
σου, έτσι, Ρικέλθη;» είπε ο Έζβαρ, και σηκώθηκε από το κρεβάτι. 
«Δεν είναι έτσι, όμως. Τι σε πείραξε περισσότερο; Που άφησα τον 
Χάφναρ να επιλέξει το δρόμο που εκείνος ήθελε, ή που δε σεβάστη-
κα τη ‘συμφωνία μας’;» 
  «Και τα δύο ήταν απαράδεκτα εκ μέρους σου!» αποκρίθηκε η Ρι-
κέλθη. «Καθώς επίσης και το γεγονός ότι του αποκάλυψες πως είσαι 
πατέρας του. Τι κατάφερες τώρα; Τον ξέρεις τον Χάφναρ. Τον ξέρεις 
τι ανόητος είναι, κάποιες φορές. Μπορεί, αν κάποτε του δοθεί η ευ-
καιρία, να απαρνηθεί την Επαρχία της Έριγκ, ενώ, όσο νόμιζε πως ο 
Άνγκεδβαρ ήταν πατέρας του, αυτό ποτέ δε θα υπήρχε πιθανότητα 
να συμβεί!» 
  «Θα πάει στη Νουάλβορ, ούτως ή άλλως,» της είπε ο Έζβαρ, στρα-
βώνοντας το πρόσωπό του· η Ρικέλθη νόμιζε ότι διέκρινε αποστροφή 
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στην όψη του: Για ποιο λόγο, μόνο εκείνος κι οι θεοί ξέρουν! «Είναι 
δράκαρχος τώρα, και θα υπηρετήσει το Βασιληά.» 
  «Ναι,» συμφώνησε η Αρχόντισσα. «Αυτό είν’αλήθεια. Ωραία τα 
κατάφερες…» Κοίταξε το πάτωμα, παύοντας να μιλά. 
  Άκουσε τον Έζβαρ να βαδίζει μέσα στο δωμάτιο, κι εκείνος σιωπη-
λός. 

( 
  Ο Χάφναρ έκανε βόλτες γύρω από το Λημέρι του Έζβαρ για αρκετή 
ώρα, μα δε βρήκε κανένα σημάδι του δολοφόνου που είχε κυνηγήσει 
τη μητέρα του. Αυτό σήμαινε πως είτε ο άντρας δεν είχε ακόμα βγει 
από τον Αρχέτοπο είτε είχε βγει και είχε φύγει. Ήταν παράξενος άν-
θρωπος, πάντως· κι αν αλήθευαν αυτά που έλεγε ο Έζβαρ για τις 
εξωφυσικές του δυνάμεις, τότε ίσως να είχαν να κάνουν με κάτι πο-
λύ πιο επικίνδυνο απ’ό,τι φαντάζονταν. 
  Ο Χάφναρ αμφέβαλε αν η Φερνάλβιν ήταν που είχε στείλει το δο-
λοφόνο. Πού να τον έβρισκε, άλλωστε; Πού να έβρισκε ένα άτομο με 
τόσο παράξενες ικανότητες; Η ετεροθαλής αδελφή του –η οποία, 
τελικά, δεν ήταν αδελφή του, εφόσον ο Άνγκεδβαρ δεν ήταν πατέ-
ρας του· αλλά ο Χάφναρ είχε συνηθίσει να τη σκέφτεται έτσι– δεν 
ασχολιόταν ποτέ με αποκρυφιστικά πράγματα· δεν είχε πρόσβαση 
σε τέτοια… τουλάχιστον, όσο ήξερε εκείνος. Επομένως, ποιος άλλος 
μπορεί να ήθελε τη μητέρα του νεκρή; Πρέπει να βρω τον εχθρό της 
και να τον εξολοθρεύσω. Δεν μπορώ να φύγω από την Έριγκ, αφή-
νοντάς τη στο έλεός του. Από την άλλη, βέβαια, τώρα είμαι δράκαρ-
χος, και οφείλω να πάω, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη Νουάλβορ. 
  Αυτές ήταν οι σκέψεις του Χάφναρ, καθώς επέστρεφε στο Λημέρι 
του Έζβαρ. Διέσχισε τον κήπο με τα μοβ τριαντάφυλλα, ενώ το άλο-
γο της Ρικέλθης, η Αύρα, μασουλούσε μερικά από αυτά, και τα δικά 
του άτια, που δεν ήταν πια δεμένα στο άρμα της Φερνάλβιν, κοιμό-
νταν, λίγο παραπέρα· ο μαύρος ίππος του δολοφόνου δε φαινόταν 
πουθενά –ύποπτο σημάδι. 
  Πλησίασε την πόρτα της κατοικίας του πατέρα του και χτύπησε. Ο 
Έζβαρ άνοιξε και του έκανε νόημα να περάσει. Εκείνος μπήκε, μαζί 
με τη Σρ’άερ, για να δει τη Ρικέλθη ξαπλωμένη στο κρεβάτι, να κοι-
μάται. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

286 

  «Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ εκνευρισμένη για να κοιμηθεί,» είπε ο 
Χάφναρ, σιγανά, καθώς η δράκαινά του πήγαινε να κουλουριαστεί 
πλάι στη φωτιά του τζακιού. 
  «Έριξα υπνωτικό στη σούπα της,» εξήγησε ο Έζβαρ. «Χρειαζόταν 
ανάπαυση.» 
  «Τι σου είπε;» 
  «Ό,τι χειρότερο περίμενα,» αποκρίθηκε ο πατέρας του, και κάθισε 
σε μια πολυθρόνα. «Υπάρχει φαγητό στο τραπέζι, αν θέλεις να 
φας.» 
  «Είναι μπερδεμένη και θυμωμένη,» είπε ο Χάφναρ. «Όταν ηρεμή-
σει, θα καταλάβει.» Πήγε στο τραπέζι και κάθισε, ρίχνοντας την 
κουκούλα του πίσω και βγάζοντας τη μαύρη του μάσκα. 
  «Το εύχομαι.» Ο Έζβαρ άναψε την πίπα του. «Βρήκες το φονιά, ή 
τα ίχνη του;» 
  «Τίποτα απ’τα δύο,» είπε ο Χάφναρ, αρχίζοντας να τρώει τη ζεστή 
χορτόσουπα με περίσσια όρεξη. «Τι νομίζεις για το δολοφόνο; Πι-
στεύεις ότι, όντως, τον έστειλε η Έπαρχος;» 
  «Δεν ξέρω. Ίσως.» 
  «Μα, είπες ότι είχε παράξενες δυνάμεις: Σε χτύπησε μ’εκείνη την 
παγωνιά, και αντιστάθηκε στην υπνωτική σου σκόνη…» 
  «Ναι…» Ο Έζβαρ ένευσε, καπνίζοντας. 
  «Πρέπει νάναι μάγος.» 
  «Τι εννοείς λέγοντας ‘μάγος’; Υπάρχουν άνθρωποι με ποικίλες… 
κλίσεις.» 
  «Και τι ‘κλίση’ έχει αυτός;» Ο Χάφναρ ακούμπησε την πλάτη του 
στην καρέκλα, πίνοντας μια μεγάλη γουλιά νερό. 
  «Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα,» είπε ο Έζβαρ, σκεπτικός. «Ό-
μως θα προσπαθήσω να μάθω, και θα το βρω.» 
  «Θα μπορούσε η Φερνάλβιν να έχει προσλάβει έναν τέτοιο… χαρι-
σματικό άνθρωπο;» 
  «Αυτό μοιάζει να σε απασχολεί ιδιαίτερα…» Ο Έζβαρ τού έριξε ένα 
ερωτηματικό βλέμμα. «Τι σχεδιάζεις να κάνεις, εάν όντως εκείνη τον 
προσέλαβε; Θα τη σκοτώσεις, Χάφναρ;» 
  Πράγματι, τι θα κάνω, αν είναι η Φερνάλβιν;… «Πιθανώς– Ή μπο-
ρεί και όχι.» Ίσως να μην ήταν αληθινά αδελφή του, όμως είχε ζήσει 
τόσα χρόνια μαζί της σαν να ήταν αδελφή του. Βέβαια, η Φερνάλβιν 
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πάντοτε υποψιαζόταν εκείνον και τον Δάρβαν –και τη γυναίκα του 
Δάρβαν, τη Ζιάθραλ, και το παιδί τους ακόμα, τη Φάλμα–, επειδή 
τους θεωρούσε «Σπορά της Ρικέλθης»· αλλά εξακολουθούσε να είναι 
μέλος της οικογένειας. Ο Χάφναρ δεν ήθελε να δει τον Οίκο των 
Νίλγκωρ να διαλύεται· και γνώριζε πολύ καλά πως, αν σκότωνε τη 
Φερνάλβιν, τίποτα δε θα ήταν ικανό να σταματήσει τη διάλυση. Ε-
κτός αν τη δολοφονούσε, κάπως, χωρίς να το μάθει κανείς… Αλλά, 
και πάλι, πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό; 
  «Μοιάζεις πιο μπερδεμένος απ’τη μητέρα σου, Χάφναρ,» παρατή-
ρησε ο Έζβαρ. «Μίλησέ μου.» 
  «Αν η Φερνάλβιν έστειλε τον δολοφόνο… δεν ξέρω τι πρέπει να κά-
νω,» αποκρίθηκε εκείνος, μελαγχολικά. «Γιατί, σίγουρα, θα ξανα-
προσπαθήσει να σκοτώσει τη μητέρα, είτε με τον ίδιο άνθρωπο είτε 
μ’άλλα μέσα… Οφείλω να την εμποδίσω.» 
  «Μην ξεχνάς το δρόμο σου,» είπε ο Έζβαρ. «Οι δράκαρχοι ανήκουν 
στο Βασίλειο και στο Βασιληά. Εκείνο που, πραγματικά, οφείλεις να 
κάνεις, πρώτα, είναι να πας στη Νουάλβορ.» 
  «Και ν’αφήσω τη μητέρα στο έλεος του ανθρώπου που τη θέλει νε-
κρή;» αντιγύρισε ο Χάφναρ. «Δεν μπορώ!» 
  «Για την ώρα, δεν έχεις άλλη επιλογή,» είπε ο Έζβαρ, ανάβοντας 
πάλι την πίπα του. 
  «Θα βρεις εσύ τον εχθρό της;» 
  Ο πατέρας του φάνηκε διστακτικός ν’απαντήσει, καθώς κάπνιζε. 
«Δε μπλέκω, συνήθως, σε πολιτικά ζητήματα,» αποκρίθηκε, μασώ-
ντας την άκρη της πίπας του. 
  «Δεν είναι ένα απλό πολιτικό ζήτημα. Ή, μήπως, είναι;» Δε 
σ’ενδιαφέρει για τη μητέρα πλέον; αναρωτήθηκε ο Χάφναρ. Δε σε 
νοιάζει αν θα τη σκοτώσουν ή όχι; 
  Το βλέμμα του Έζβαρ μαλάκωσε. Αναστέναξε. «Όχι, δεν είναι. Ε-
ντάξει,» υποσχέθηκε, «θα κάνω ό,τι μπορώ, για να εντοπίσω τον ε-
χθρό της και να τον εμποδίσω.» 
  Το λέει μόνο και μόνο για να πάω στη Νουάλβορ, ή μιλάει από καρ-
διάς; σκέφτηκε ο Χάφναρ, αδυνατώντας να διακρίνει, από την όψη 
του πατέρα του, τι απ’τα δύο αλήθευε. 
  «Καλώς,» είπε, γνέφοντας καταφατικά. «Αλλά τι υποθέτεις; Είναι ο 
εχθρός η Φερνάλβιν;» 
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  «Η Φερνάλβιν είναι ο μόνιμος εχθρός της μητέρας σου,» αποκρί-
θηκε ο Έζβαρ· «ο προφανέστερος εχθρός.» 
  «Ποτέ, όμως, δεν είχε επιχειρήσει να τη σκοτώσει,» του θύμισε ο 
Χάφναρ. «Αυτό με βάζει σε υποψίες.» 
  «Η Φερνάλβιν πιστεύει ότι η Ρικέλθη θέλει να τη δολοφονήσει· έτσι 
δεν είπε η μητέρα σου;» 
  Ο Χάφναρ ένευσε, σκεπτικός. «Ναι…» Και θυμήθηκε όσα του είχε 
απαντήσει ο αδελφός του, Δάρβαν, όταν εκείνος τον είχε ρωτήσει 
πώς ήταν τα πράγματα στο παλάτι: «Τίποτα το σπουδαίο. Εκτός από 
ένα φίδι που βρέθηκε στο κρεβάτι της Φερνάλβιν, κι εκείνη τώρα 
κατηγορεί τη μητέρα μας, ότι το έβαλε επίτηδες εκεί, για να τη σκο-
τώσει.» Επομένως, η Έπαρχος είχε καλό λόγο για να φοβάται τη Ρι-
κέλθη… 
  Μίλησε για τούτο στον Έζβαρ, ζητώντας τη γνώμη του. 
  «Χμμμ…» έκανε εκείνος, φυσώντας καπνό κι αφήνοντας την πίπα 
του παραδίπλα, να σβήσει. «Θα μπορούσε να ήταν τυχαίο, το φίδι 
στο κρεβάτι της· ή θα μπορούσε να ήταν επιτηδευμένο.» 
  «Ποιο θεωρείς πιθανότερο; Πες μου αλήθεια.» 
  «Εικάζω πως το δωμάτιο της Κεντροφύλακος δεν είναι στο ισόγειο, 
κοντά στον κήπο, σωστά;» Ο Χάφναρ κατένευσε. «Συνεπώς, είναι 
δύσκολο για ένα φίδι να φτάσει στο κρεβάτι, εκτός κι αν, κάπως, 
μπλεχτεί μέσα στα σεντόνια –λάθος των υπηρετών, δηλαδή. Αλλά 
τέτοια λάθη δε γίνονται εύκολα…» 
  «Δηλαδή, πιστεύεις πως, όντως, ήταν απόπειρα δολοφονίας.» 
  «Ναι,» είπε ο Έζβαρ· «κατά πάσα πιθανότητα.» 
  «Από τη μητέρα μου;» 
  «Το αποκλείεις;» 
  «Τη θεωρείς τέτοιο άνθρωπο;» απόρησε ο Χάφναρ. 
  «Φοβάμαι να μην θεωρήσω τη Ρικέλθη ικανή για το οτιδήποτε,» 
δήλωσε ο Έζβαρ. «Αν είχε καλό λόγο, θα το έκανε. Και ίσως να εί-
χε…» 
  Τα μάτια του Χάφναρ στένεψαν. «Τι εννοείς;» 
  «Σκέψου πολιτικά. Τι θέλει η μητέρα σου;» 
  «Την Επαρχία της Έριγκ;…» 
  «Ανέκαθεν.» 
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  «Και λοιπόν;» είπε ο Χάφναρ. «Αν σκοτώσει τη Φερνάλβιν, θα τη 
διαδεχτεί ο Άνγκεδβαρ…» 
  «…ο οποίος δε βρίσκεται ακόμα στην κατάλληλη ηλικία για να πά-
ρει την εξουσία,» τόνισε ο Έζβαρ· «απέχει δύο χρόνια από τα δεκα-
οχτώ. Άρα…;» Περίμενε την απάντηση από το γιο του. Του είχε μι-
λήσει αρκετές φορές για πολιτικά ζήτημα, και ο Χάφναρ ήταν βέ-
βαιος πως ετούτο αποτελούσε μια πρόκληση από τον πατέρα του –
ένα μάθημα ακόμα. 
  «Η Μανρούνα είναι παντρεμένη με τον Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ 
του Ράλτον, που σημαίνει πως δεν μπορεί να κατεβεί στην Έριγκ, 
για να αναλάβει καθήκοντα Επάρχου μέχρι να ενηλικιωθεί ο Άν-
γκεδβαρ…» 
  «Συνέχισε. Ποιος θα πάρει την εξουσία, λοιπόν;» 
  «Ο Δάρβαν, νομίζω. Αλλά–» 
  «Ο Δάρβαν, ακριβώς!» 
  «Μάλιστα…» έκανε ο Χάφναρ, καταλαβαίνοντας το σκεπτικό του 
Έζβαρ. «Πατέρα, ίσως να έχουν κάποια βάση τα λόγια σου, μα λα-
θεύεις, διότι δεν υπολογίζεις κάτι πολύ σημαντικό: Ο Δάρβαν δε θα 
πάρει μόνιμα την εξουσία· ύστερα από δύο χρόνια, ο Άνγκεδβαρ θα 
έχει ενηλικιωθεί.» 
  «Γιαυτό η Ρικέλθη βιάζεται. Όταν βάλει τον δικό της γιο στο Θρόνο 
της Έριγκ, θα μπορεί εύκολα να… ‘ρίξει’… τον γιο της μακαρίτισσας 
Φερνάλβιν, προτού εκείνος ενηλικιωθεί. Αν, όμως, αργήσει και ο Άν-
γκεδβαρ γίνει δεκαοχτώ, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τη 
μητέρα σου.» 
  Δε φαίνονταν παράλογα αυτά που έλεγε ο Έζβαρ. Όμως, και πάλι, 
ο Χάφναρ δύσκολα μπορούσε να τα χωνέψει. Συμφωνούσε πως η 
μάνα του ήταν καλή –πολύ καλή– στα πολιτικά ζητήματα, μα θα έ-
φτανε στο σημείο να σκοτώσει την προγονή της; «Όλα τούτα είναι 
υποθέσεις.» 
  «Πράγματι, είναι.» 
  «Δε δώσαμε, όμως, απάντηση στο αρχικό μας ερώτημα,» παρατή-
ρησε ο Χάφναρ: «ποιος είναι ο εχθρός της μητέρας μου.» 
  «Αν συμβαίνουν όλα όσα υποθέσαμε, τότε δε θα μπορούσε να είναι 
η Φερνάλβιν;» 
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  «… Ίσως. Αλλά πού να βρήκε αυτόν τον ειδικό δολοφόνο; Ο ίδιος 
είπες ότι είχε παράξενες δυνάμεις.» 
  «Τούτο δε σημαίνει κάτι,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ. «Δεν είναι απίθα-
νο να βρει κανείς ανθρώπους με ιδιαίτερα χαρίσματα, αν ψάξει. Ει-
δικά η Κεντροφύλαξ του Βασιλείου και Έπαρχος της Έριγκ, δε νομί-
ζεις;» 
  Σωστό κι αυτό, έπρεπε να παραδεχτεί ο Χάφναρ. Σίγουρα, η Φερ-
νάλβιν είχε μεγάλη επιρροή. Κάποιες φορές, ξεχνούσε τι ήταν η ετε-
ροθαλής αδελφή του –που δεν είναι αδελφή μου, θύμισε στον εαυτό 
του. «Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό εκείνη να τον έστειλε… Χμμμ…» 
Τότε, τι πρέπει να κάνω; Δε θα την αφήσω να βλάψει τη– 
  «Βλέπω τις σκέψεις σου να τρέχουν, Χάφναρ,» είπε ο Έζβαρ. «Ό-
μως μην αφήνεις τον εαυτό σου να σε παρασέρνει σε μονοπάτια ό-
που δεν επιθυμείς να παρασυρθείς. Είσαι δράκαρχος τώρα.» Τον 
έδειξε, με το δείκτη του δεξιού του χεριού. «Πρέπει να πας στο Βα-
σιληά.» 
  «Θ’αναλάβεις εσύ τη Φερνάλβιν;» Πες μου αλήθεια, πατέρα! Την 
αλήθεια! 
  «Θα ερευνήσω την υπόθεση, όπως σου υποσχέθηκα· και δε θα τους 
αφήσω να σκοτώσουν τη Ρικέλθη.» 
  Δεν έμοιαζε να ψεύδεται. «Ωραία,» είπε ο Χάφναρ. «Τότε, μπορώ 
να ταξιδέψω νότια με σχετική ηρεμία.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

291 

Κεφάλαιο 20 

Ένα Σταυροδρόμι Καταμεσής του 
Λαβυρινθώδους Δάσους 

 
 

ο μεσημέρι, γευμάτισε μαζί με τη βασιλική οικογένεια, και έ-
πρεπε να παραδεχτεί ότι αρκετοί τον κοίταζαν παράξενα, που 
δεν είχε αναχωρήσει ακόμα για το φρούριο Ράλτον. Ανάμεσα 
σ’αυτούς δεν ήταν ο Βασιληάς Άργκελ. Ίσως να μη θεωρούσε 

την καθυστέρηση του Ρόλμαρ τόσο μεγάλη (άλλωστε, ετούτη ήταν 
μόνο η δεύτερη ημέρα της διαμονής του στο παλάτι), ή ίσως να είχε 
άλλα πράγματα στο νου του και ο Βόρειος Άρχοντας να μην τον α-
πασχολούσε.  
  Σίγουρα, ένα από τα πράγματα που ταλαιπωρούν το μυαλό του 
πρέπει να είναι και τα γεγονότα στο Ένρεβηλ. Ο αδελφός του, Ήλ-
μον, και η Επανάσταση. Είναι μπλεγμένος, τελικά, ο Μονάρχης μας, 
ή όχι; σκεφτόταν ο Ρόλμαρ, καθώς έτρωγε το θεσπέσιο φαγητό του 
παλατιού, κουβεντιάζοντας ανάλαφρα με τη Μιάνη, τον Νόρβορ, και 
τον Δάτμιν. 
  Η Λιόλα ήταν από εκείνους που τον κοίταζαν παράξενα, σήμερα. 
Ή, μάλλον, δεν τον κοίταζε όπως η Πριγκίπισσα Νιρκένα, η αδελφή 
του Άργκελ, ή η Ακάρθα, η Βασίλισσα του Νόρβηλ, μα η έκφραση 
και το βλέμμα της εξακολουθούσαν να είναι ενοχλητικά. Δεν έτρωγε 
πολύ· τσιμπολογούσε, μη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο φαγητό 
της, σαν κάτι άλλο να την απασχολούσε· και τα μάτια της, κάπου-
κάπου, στρέφονταν στον Ρόλμαρ, ατενίζοντάς τον με περιέργεια. 
Όταν οι ματιές τους συναντιόνταν, εκείνος της χαμογελούσε διακρι-
τικά, και η Πριγκίπισσα τού επέστρεφε το χαμόγελο, αλλά ήταν φα-
νερό πως το έκανε για να μη φανεί αγενής και για να καλύψει άλλες 
σκέψεις και συναισθήματα. 
  Τι την απασχολεί τώρα; Τι την ανησυχεί; (Διότι ο Ρόλμαρ νόμιζε 
πως μπορούσε να διακρίνει ανησυχία στην όψη της.) Πρόκειται πάλι 
γι’αυτή τη θεά της; Νομίζει ότι ακόμα δεν πιστεύω σ’εκείνη; Νομίζει 
ότι εξακολουθώ ν’αμφισβητώ την ύπαρξή της; Η αλήθεια ήταν πως 

Τ
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δεν αμφισβητούσε την ύπαρξή της, όμως απορούσε που η Λιάμνερ 
Κρωθ –η γνωστή Θεά των Ρουζβάνων– είχε παρουσιαστεί εδώ, στη 
Βάλγκριθμωρ, για πρώτη φορά στην Ιστορία… Το όλο θέμα τον πα-
ραξένευε, και τον έβαζε σε σκέψεις. Θα το ερευνούσε περισσότερο, 
για δύο λόγους: Κατά πρώτον, νοιαζόταν για τη Λιόλα, την οποία 
θεωρούσε φίλη του: μια φίλη που τώρα κάτι άσχημο της είχε συμβεί, 
δίχως η ίδια να το αντιλαμβάνεται ακριβώς. Κατά δεύτερον, της είχε 
υποσχεθεί (και δε σκόπευε να παραβεί την υπόσχεσή του) ότι δε θα 
έλεγε σε κανέναν για τη θεά της· έτσι, όφειλε να αναλάβει την έρευ-
να μόνος του. Ακόμα και στον ιερέα του Βάνραλ είχε αρνηθεί να μι-
λήσει ανοιχτά, πράγμα που είχε θυμώσει τον ιερωμένο –ο οποίος, 
φυσικά, ήταν –ας με συγχωρέσει ο Βάνραλ, αλλά ήταν!– ένας κόπα-
νος και μισός, που δεν ήξερε να συζητά με άρχοντες!… 
  Όμως δεν ήταν μονάχα η Λιόλα που κοίταζε τον Ρόλμαρ παράξενα, 
στο σημερινό γεύμα. Μάλιστα, εκείνη τον κοίταζε λιγότερο παράξε-
να, ή, τουλάχιστον, όχι το ίδιο παράξενα όπως η Νιρκένα και η Α-
κάρθα. Η αδελφή του Βασιληά, και Έπαρχος της Νέλβορ από γάμο 
με τον Άρχοντα Κάβμαρ, έριχνε λοξές ματιές στον Ρόλμαρ και φαι-
νόταν καθαρά πως προσπαθούσε να κρυφακούσει όσα αυτός συζη-
τούσε με τα παιδιά του Άργκελ και την κόρη της, Μιάνη. Προφανώς, 
υποπτευόταν την καθυστέρησή του και αναρωτιόταν γιατί είχε μεί-
νει στην πρωτεύουσα παραπάνω απ’ό,τι χρειαζόταν: Ο πατέρας του 
είχε αποδειχτεί ότι, τελικά, δεν έκρυβε την κυνηγημένη Ρουζβάνη, 
και ο Βασιληάς είχε ζητήσει συγνώμη, ευγενικός όπως πάντα· η υ-
πόθεση είχε κλείσει, και ο Άρχοντας του Ράλτον έπρεπε, κανονικά, 
να είχε ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Γιατί παρέμενε στη 
Νουάλβορ; Τι δουλειές είχε; Και, αφορούσαν οι δουλειές του τα παι-
διά του Άργκελ; Ή τη Μιάνη; Ο Ρόλμαρ νόμιζε ότι μπορούσε να δει 
τα ερωτηματικά να γυροφέρνουν μέσα στο κεφάλι της Πριγκίπισσας 
Νιρκένα. Θαυμάσια, σκέφτηκε, έγινα και αμφιλεγόμενο πρόσωπο 
στην πρωτεύουσα –κάτι που, φυσικά, δεν επιθυμούσε, αν και έπρε-
πε να παραδεχτεί ότι τον… ενθουσίαζε, τον γέμιζε με ενέργεια και 
ένταση. Είχε γεννηθεί γι’ακριβώς αυτού του είδους τη ζωή, στις Αυ-
λές και στις μεγαλουπόλεις, όχι στα σύνορα, παρέα με μερικούς 
σκληροτράχηλους ακρίτες, κρυμμένος πίσω από ψηλά τείχη, ατενί-
ζοντας τις αχανείς Μεγάλες Στέπες, και φοβούμενος την οργή του 
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Μαύρου Ανέμου· γι’αυτά ήταν ο Βάνμιρ, που κλεινόταν στο δωμάτιό 
του και… ερευνούσε, όπως υποστήριζε. Οι φαντασιοπληξίες του, 
ασφαλώς, ξεπερνούσαν κάθε λογικό όριο, έκρινε ο Ρόλμαρ. 
  Η Βασίλισσα Ακάρθα ήταν το ίδιο καχύποπτη όπως και η ανδρα-
δέλφη της. Μάλιστα, το έδειχνε πιο πολύ από τη Νιρκένα. Όμως 
τούτο δεν πρέπει να οφειλόταν στο γεγονός ότι ανησυχούσε περισ-
σότερο απ’αυτήν, ή ότι είχε μεγαλύτερες υποψίες για τον Άρχοντα 
του Ράλτον· μάλλον, η Βασίλισσα ήταν απλά πιο απρόσεκτη από την 
Πριγκίπισσα. Η πανουργία της Νιρκένα φαινόταν να ξεπερνά έκδη-
λα εκείνη της Ακάρθα· ίσως οι υπόνοιες και οι ανησυχίες της πρώτης 
να ήταν ισχυρότερες από της δεύτερης, αλλά η Βασίλισσα να έδειχνε 
πιο καχύποπτη επειδή δεν ήξερε να κρύβεται το ίδιο. Θα πρέπει να 
προσέχω την Πριγκίπισσα Έπαρχο της Νέλβορ, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, 
ενώ χαμογελούσε ευγενικά με ένα αστείο που είχε πει ο Νόρβορ. 
Ίσως ν’αναρωτιέται μόνο τι μπορεί να θέλω με τα παιδιά του Άργκελ 
και την κόρη της· ή ίσως να υποπτεύεται κάτι άλλο, πιο άσχημο, για 
μένα. Η Βασίλισσα Ακάρθα, από την άλλη, πρέπει απλά να είναι πε-
ρίεργη… 
  Προς το τέλος του γεύματος, η κουβέντα ήρθε έτσι ώστε ο Ρόλμαρ 
και οι άλλοι να συζητάνε για ένα σπάνιο σύγγραμμα των Νάθλιγκερ, 
«Τα Σημάδια της Εξέλιξης· ή, Από τη Μονάδα στο Πλήθος». 
  «Λένε πως ένας Μιρλίμιος τυχοδιώκτης –ο Πολύζωος: περιώνυμος 
στον καιρό του– το έκλεψε από τη Φράλ’μπρίν’χ, τη Νήσο των Μύ-
θων, και το πούλησε σε κάποιον Σαρενθάλιο έμπορο, για πολλά χρή-
ματα. Ύστερα, λένε πως ο έμπορος αυτός το διάβασε και επιχείρησε 
κάποια πειράματα τα οποία περιγράφονται μέσα, με αποτέλεσμα 
μια ασθένεια να τον πιάσει, ονόματι…. Δε θυμάμαι τ’όνομα τώρα, 
πάντως αυτή είναι μία από τις εκδοχές· υπάρχουν κι άλλες για τη 
μοίρα του εμπόρου– Λιόλα, μήπως θυμάσαι εσύ το όνομα της ασθέ-
νειας;» Ο Νόρβορ στράφηκε να κοιτάξει την αδελφή του. «Νομίζω 
πως το συζητούσαμε, κάποτε.» 
  Η Λιόλα ήταν αφηρημένη και δεν πρέπει να τον άκουσε, καθώς έ-
τρωγε μια τελευταία κουταλιά από τη μυρωδάτη χορτόσουπά της. 
  Ο Νόρβορ καθάρισε το λαιμό, ενώ τα βλέμματα του Δάτμιν και της 
Μιάνης στρέφονταν στην Πριγκίπισσα. Ο Ρόλμαρ αποφάσισε να 
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φανεί διακριτικός και να μην κοιτάξει· κάρφωσε μια γαρίδα, την έ-
κοψε με το μαχαίρι του, και τη δάγκωσε. 
  «Λιόλα;» είπε ο Πρίγκιπας. 
  Εκείνη ύψωσε τα μάτια της, για να τον αντικρίσει. «Τι είναι;» ρώ-
τησε, με ευγενικό, καθόλου απότομο τόνο, αλλά σαν να είχε ενοχλη-
θεί, που κάποιος τη διέκοψε απ’τους συλλογισμούς της, ό,τι κι αν 
ήταν αυτοί. 
  «Μιλούσαμε για τα Σημάδια της Εξέλιξης –το βιβλίο. Θυμάσαι ποιο 
ήταν το όνομα της ασθένειας που λένε πως έπιασε εκείνο τον Σα-
ρενθάλιο έμπορο, λόγω των πειραματισμών του;» 
  «Τον Αζνάθερ;» 
  «Τον Αζνάθερ, σωστά. Αλλά την ασθένεια–;» 
  «Ενδοσωματικός Πολυμερισμός.» 
  «Ναι, πράγματι,» είπε ο Νόρβορ στους υπόλοιπους. «Αυτή η ασθέ-
νεια υποστηρίζουν μερικοί ότι τον κατέλαβε, ενώ άλλοι λένε πως ο 
έμπορος εξαφανίστηκε, αναζητώντας κάποιο μυστικό, ή πως το 
πλοίο του ναυάγησε μ’εκείνον επάνω, και τα Σημάδια της Εξέλιξης 
χάθηκαν, παραμένοντας για πάντα στον πυθμένα της θάλασσας.» 
  «Του ωκεανού Σίρινταν,» συγκεκριμενοποίησε η Λιόλα. 
  «Το βρήκε κανένας το βιβλίο;» ρώτησε ο Δάτμιν. 
  «Υπήρξαν άνθρωποι που έψαξαν γι’αυτό,» είπε η Πριγκίπισσα· «υ-
πάρχουν άνθρωποι που, ακόμα και τώρα, ψάχνουν γι’αυτό. Μα κα-
νείς δεν το έχει βρει.» 
  «Αν βυθίστηκε στη θάλασσα, πώς να το βρουν, Λιόλα;» απόρησε η 
Μιάνη, μ’ένα λεπτό μειδίαμα. «Το βιβλίο θα έχει καταστραφεί, σί-
γουρα…» 
  «Ο Αζνάθερ αποκλείεται να το είχε στο καράβι του, απροστάτευτο. 
Λένε πως το κρατούσε μέσα σε μια ειδική θήκη Ραζλέριας κατα-
σκευής,» είπε ο Νόρβορ. 
  «Κι επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι έχει χαθεί στη θάλασσα,» πρό-
σθεσε η Λιόλα. «Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές εκδοχές που κυ-
κλοφορούν για το βιβλίο.» 
  «Και τι το τόσο σημαντικό ήταν γραμμένο στις σελίδες του;» ρώτη-
σε ο Ρόλμαρ, ακουμπώντας την πλάτη του στην καρέκλα και παίρνο-
ντας το κρασοπότηρό του στο δεξί χέρι. 
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  Για μια στιγμή, είδε το βλέμμα της Λιόλα να καρφώνεται με ένταση 
επάνω του –όχι θυμό, απλά ένταση, η οποία ίσως να ήταν για εκεί-
νον, ή ίσως να ήταν για το αρχαίο σύγγραμμα… 
  «Υποθέσεις και θεωρίες, αποδεδειγμένες και μη, για τη φύση των 
κατοίκων της Κουαλανάρα,» απάντησε η Πριγκίπισσα. 
  «Για εμάς;» ρώτησε η Μιάνη. 
  «Όχι μόνο, αλλά και για τους προγόνους μας, καθώς και γι’αυτούς 
που πιθανώς να έρθουν με την πάροδο των χρόνων.» Ο Ρόλμαρ διέ-
κρινε μια πνευματική πείνα στα λόγια της Λιόλα, σαν η Πριγκίπισσα 
να επιθυμούσε να είχε το βιβλίο στα χέρια της. 
  «Και γιατί είναι αυτά ενδιαφέροντα, Λιόλα;» θέλησε να μάθει ο 
Δάτμιν. 
  «Γιατί σε διδάσκουν ποιος είσαι.» 
  Ο Δάτμιν δε μίλησε, παρότι η απάντησή της δε φάνηκε να τον ικα-
νοποιεί. 
  Μια φωνή τούς διέκοψε από περαιτέρω συζήτηση περί των Σημα-
διών της Εξέλιξης.  
  «Καλό μεσημέρι σε όλους,» είπε η Πριγκίπισσα Νιρκένα, καθώς 
σηκωνόταν από τη θέση της. 
  «Καλό μεσημέρι, θεία,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ και, μετά απ’αυτόν, 
ο Δάτμιν. Η αδελφή του Βασιληά έριξε ένα έντονο βλέμμα στη Μιά-
νη, σα να ήθελε να την προειδοποιήσει για κάτι (Για μένα; αναρω-
τήθηκε, έκπληκτος, ο Ρόλμαρ), και εγκατέλειψε την τραπεζαρία. 
  Ύστερα απ’αυτήν, σηκώθηκε και η Λιόλα, υποστηρίζοντας πως είχε 
φουσκώσει από το γεύμα και ήθελε ανάπαυση. Ευχήθηκε σε όλους 
καλό μεσημέρι και αποχώρησε. 
  «Τι την απασχολεί, Νόρβορ;» ρώτησε η Μιάνη. 
  Ο Πρίγκιπας ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν έχω ιδέα. Έτσι που έχει 
παραξενέψει, πού να ξέρεις;…» 
  «…Ναι…» συμφώνησε, αφηρημένα, η Μιάνη, σαν κι εκείνη τώρα 
να σκεφτόταν, ή να θυμόταν, κάτι. 
  Όλοι τους έχουν ανησυχήσει, παρατήρησε ο Ρόλμαρ, λιγότερο ή 
περισσότερο· όμως κανένας δε γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει 
στην Πριγκίπισσα. Μόνο εγώ. Και δεν μπορώ να κάνω και πολλά, 
για να τη βοηθήσω· ούτε, φυσικά, μπορώ ν’αποκαλύψω τίποτα για 
το… πρόβλημά της –της το έχω υποσχεθεί. Και ο Ρόλμαρ θεωρούσε 
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τις υποσχέσεις σε ευγενείς –και, μάλιστα, σε τόσο υψηλά ιστάμενους 
ευγενείς!– πολύ σημαντικές. Επιπλέον, η Λιόλα ήταν φίλη του, από 
παλιά… 
  Σηκώθηκε κι εκείνος από το τραπέζι και ευχήθηκε στους υπόλοι-
πους καλό μεσημέρι· επίσης, φιλοφρόνησε το Βασιληά του Νόρβηλ 
περί της φιλοξενίας του και των φαγητών του παλατιού: πράγμα που 
έκανε τον Άργκελ να χαμογελάσει και ν’αποκριθεί στον Ρόλμαρ πως 
ήταν πάντοτε καλοδεχούμενος στους Δεκαεννέα Πύργους, εκείνος 
και όλη του η οικογένεια, και πως μπορούσε να απολαύσει τη φιλο-
ξενία και τα φαγητά για όσο επιθυμούσε. Αυτό το τελευταίο έφερε 
έναν δυσδιάκριτο μορφασμό στο πρόσωπο της Βασίλισσας Ακάρθα, 
ο οποίος δεν διέφυγε από τον Άρχοντα του Ράλτον, που θεωρούσε 
τον εαυτό του εξαίρετο στο να καταλαβαίνει τις αντιδράσεις, τις εκ-
φράσεις, και τις διαθέσεις των άλλων. Κάπως, θα πρέπει ν’αποδείξω 
στη σύζυγο του Μονάρχη μας ότι οι υποψίες της εναντίον μου είναι 
αβάσιμες, σκέφτηκε. 
  «Θα σας δούμε απόψε στον Ψηλό Κήπο, Άρχοντα Ρόλμαρ;» τον 
ρώτησε η Μιάνη, προτού φύγει. 
  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε εκείνος. «Το έχω ήδη υποσχεθεί στον 
Πρίγκιπα Νόρβορ.» (Ο Νόρβορ χαμογέλασε.) «Ελπίζω και η Λιόλα 
να βρίσκεται εκεί.» Και, μ’αυτά τα λόγια, έφυγε από την τραπεζαρία 
και πήγε στον Πύργο των Ξένων και στο δωμάτιό του, χωρίς καθο-
δήγηση, μιας και είχε πλέον αρχίσει να μαθαίνει τα πιο πολυσύχνα-
στα μέρη του παλατιού της Νουάλβορ –το οποίο πάντοτε του προ-
καλούσε δέος, με τη λαβυρινθώδη του κατασκευή, και τον έκανε 
ν’αναρωτιέται τι μυστικά μπορεί να έκρυβε στα πιο μοναχικά του 
σημεία… 
  Στο δωμάτιό του βρήκε τη Σαντάνρα, η οποία συγύριζε το χώρο. 
«Χαίρετε, Άρχοντά μου,» είπε, υποκλινόμενη. 
  «Γεια σου, Σαντάνρα,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ. «Δεν είσαι κουρα-
σμένη;» 
  «Είμαι· αλλά, σε λίγο, τελειώνω και θα φύγω. Εκτός κι αν θέλετε να 
αποχωρήσω από τώρα, ή να καθίσω παραπάνω, Άρχοντά μου.» 
  «Όχι. Όταν τελειώσεις τη δουλειά σου, μπορείς να πηγαίνεις.» Κά-
θισε στην πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, περιμένοντας την υπηρέτρια 
να φύγει από το δωμάτιο και κοιτάζοντας τις φλόγες. Πού να είναι ο 
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Φένταρ τώρα; αναρωτήθηκε. Πού να είναι η Νίθρα; Σίγουρα, κι οι 
δυο τους βρίσκονταν μακριά από τη Νουάλβορ, στις νότιες θάλασ-
σες. Ο Ρόλμαρ ευχόταν να είχε τρόπο να μάθει πώς πήγαιναν τα 
πράγματα για τη Ρουζβάνη Ομιλήτρια, μα, δυστυχώς, τέτοιος τρόπος 
δεν υπήρχε. Έπρεπε να περιμένει, και η αναμονή τού έτρωγε τα σω-
θικά. Καλά θα έκανε ν’ασχοληθεί με διαφορετικά πράγματα, ώστε ο 
νους του ν’απομακρυνθεί από τη Νίθρα και τον Φένταρ. Διαφορετι-
κά πράγματα… όπως το μυστήριο με τη Λιόλα και τη θεά της. 
  Ίσως θα ήταν φρόνιμο να συμβουλευτώ και κανένα άλλο ιερατείο· 
οι ιερείς του Βάνραλ δεν είναι οι μόνοι ιερείς στη Νουάλβορ. Υπήρχε 
και το ιερατείο του Ζικαράθορ του Ταχυβάμονος –αλλά ο Ρόλμαρ 
αμφέβαλλε αν αυτοί θα είχαν απάντηση σχετικά με την παρουσία 
της Λιάμνερ Κρωθ σε τούτα τα μέρη–, το ιερατείο της Εύσπλαχνης 
Φιάρνυ –οι ιερείς της οποίας, όμως, ασχολούνταν περισσότερο με τη 
θεραπεία ασθενειών, παρά με τέτοια ζητήματα–, το ιερατείο του 
Σνάρκαλ του Πολυμήχανου –όπου οι ιερείς ήταν αυθεντίες στο ε-
μπόριο, στην αριθμολογία, και στη γεωμετρία, μα δεν ήταν βέβαιο 
πως θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στον Ρόλμαρ–, και το ιε-
ρατείο του Τάρχεμοθ –που ο ναός του βρισκόταν στο λιμάνι, και πή-
γαιναν εκεί όσοι ήθελαν να προσευχηθούν για τον καιρό στη θάλασ-
σα ή να ευχηθούν την επιστροφή των δικών τους από μακρινά ταξί-
δια· μάλλον, ακατάλληλο μέρος για να μάθει κανείς για τη Θεότητα 
των Ρουζβάνων, Λιάμνερ Κρωθ. 
  Ο Ρόλμαρ αναστέναξε, νιώθοντας να είναι σε αδιέξοδο. Τότε ήταν 
που αναρωτήθηκε μήπως η Σαντάνρα είχε να του προτείνει κάτι. 
Φυσικά, δε θα της έλεγε τίποτα για όσα συνέβαιναν στην Πριγκίπισ-
σα, όμως θα τη ρωτούσε πού μπορούσε κανείς να λάβει συμβουλές 
για μυστικιστικά θέματα και τα λοιπά.  
  Στράφηκε στην υπηρέτρια, μα δεν τη βρήκε κοντά του. Έφυγε; 
Χωρίς να την ακούσω; 
  «Σαντάνρα;» της φώναξε, μήπως ήταν στο μπάνιο· όμως δεν έλαβε 
απάντηση. Τελικά, είχε φύγει. Χωρίς να την ακούσω. Τόσο απορρο-
φημένος πρέπει να ήταν από τους συλλογισμούς του. 
  Αποφάσισε να κοιμηθεί. Σηκώθηκε από την πολυθρόνα, γδύθηκε 
από τα καλά ρούχα που φορούσε, και έκανε ένα μπάνιο· ύστερα, έ-
πεσε στο κρεβάτι, και ο ύπνος τον τύλιξε στο μανδύα του για ώρες. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

298 

  Ξύπνησε κρυώνοντας. Βλεφάρισε και είδε πως το παράθυρό του 
είχε ανοίξει από τον αέρα, ο οποίος είχε δυναμώσει αξιοσημείωτα κι 
έμπαινε δυνατός στο δωμάτιο. Ο Ρόλμαρ σηκώθηκε και έκλεισε τα 
τζάμια. Διαπίστωσε πως ήταν απόγευμα και ο ήλιος κατηφόριζε 
προς τη Δύση. 
  Ντύθηκε με ζεστά ρούχα και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, για να πε-
ριποιηθεί την εμφάνισή του. Έριξε μια κάπα στους ώμους του και 
εγκατέλειψε το δωμάτιο, σκοπεύοντας να βγει στην πόλη, για να κά-
νει μια βόλτα στο λιμάνι και στην αγορά. Ίσως εκεί να έβρισκε τις 
απαντήσεις που ήθελε, ή, τουλάχιστον, κάποιο μονοπάτι το οποίο θα 
μπορούσε να τον οδηγήσει σ’αυτές. 
  Βάδισε μέσα στους Δεκαεννέα Πύργους, ακολουθώντας τον-δρόμο-
προς-την-έξοδο. Φυσικά, δεν υπήρχε μονάχα ένας «δρόμος προς την 
έξοδο», όμως ο Ρόλμαρ είχε μάθει καλά αυτόν τον συγκεκριμένο και 
ήθελε να τον διατηρήσει σταθερό στο νου του, ώστε να μην μπλέκε-
ται. Ήταν κακιά συνήθεια, να ζητάς κάθε φορά από υπηρέτες ή 
φρουρούς να σε καθοδηγούν. Επιπλέον, έτσι μπορεί να έδινες και 
σημάδι για το πού πήγαινες· όποιος κι αν ρωτούσε τους ίδιους υπη-
ρέτες ή φρουρούς, θα μάθαινε ότι είχες κατευθυνθεί προς την έξοδο: 
ενώ, αν οι υπηρέτες ή οι φρουροί κατασκόπευαν για κάποιο συγκε-
κριμένο άτομο (την Πριγκίπισσα Λιόλα, λόγου χάρη), τότε το εν λό-
γω άτομο θα πληροφορείτο αμέσως τις κινήσεις σου. 
  Καθοδόν, ο Άρχοντας του Ράλτον συνάντησε την κόρη της Πριγκί-
πισσας Νιρκένα, Μιάνη, η οποία ήταν ντυμένη για έξοδο, όπως εκεί-
νος. Φορούσε ένα ζεστό πράσινο φόρεμα με χρυσά σιρίτια, ένα δερ-
μάτινο, περίτεχνα ραμμένο πανωφόρι, και μια γκρίζα κάπα. Από τη 
ζώνη της κρεμόταν ένα μακρύ ξιφίδιο, μέσα σε στολισμένο, λαξευτό 
θηκάρι. Τα μαύρα της μαλλιά ήταν πιασμένα πίσω απ’το κεφάλι της, 
ώστε να μην της πέφτουν στο πρόσωπο, αλλά να χύνονται ομοιό-
μορφα στους ώμους της. 
  Μαζί με την Αρχόντισσα Μιάνη της Νέλβορ ήταν και μια κοπέλα 
που φαινόταν για υπηρέτρια, και πρέπει να ήταν μερικά χρόνια με-
γαλύτερη από την κυρία της. Τα ρούχα της ήταν πιο απλά, αλλά η 
γκρίζα της κάπα έμοιαζε αρκετά μ’αυτή της Μιάνης. Στη ζώνη της 
δεν υπήρχε κανενός είδους όπλο, ενώ στο δεξί χέρι κουβαλούσε έναν 
άδειο δερμάτινο σάκο. 
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  «Καλησπέρα, Αρχόντισσά μου,» χαιρέτησε ο Ρόλμαρ, κλίνοντας 
ευγενικά το κεφάλι. 
  «Καλησπέρα, Άρχοντα Ρόλμαρ,» αντιχαιρέτησε η Μιάνη. «Πηγαί-
νετε στην πόλη;» 
  «Ναι.» 
  «Παρομοίως. Θα ήταν ευχαρίστησή μου να βαδίσουμε μαζί, εάν 
δεν έχετε κάποια επείγουσα εργασία…» 
  «Τίποτα το επείγον,» τη διαβεβαίωσε ο Ρόλμαρ. «Τη βόλτα μου ή-
θελα να κάνω.» 
  «Τότε, ας προχωρήσουμε,» είπε η Μιάνη, και συνέχισαν να περπα-
τάνε μέσα στο παλάτι, χωρίς να βρίσκονται πολύ μακριά από την 
έξοδο των Δεκαεννέα Πύργων. 
  «Οφείλω να ομολογήσω πως με εκπλήσσει το γεγονός ότι βγαίνετε 
αυτή την ώρα ασυνόδευτη, Αρχόντισσά μου, πέραν από μία υπηρέ-
τρια,» είπε ο Ρόλμαρ. 
  «Κι εσείς βγαίνετε το ίδιο ασυνόδευτος…» παρατήρησε η Μιάνη. 
  «Στα βόρεια σύνορα, μαθαίνουμε όλοι να μαχόμαστε,» εξήγησε ο 
Ρόλμαρ· «ο πατέρας μου είναι πολύ αυστηρός σχετικά με το ζήτημα 
της εκπαίδευσης. Έτσι, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από ξιπασμένους 
ληστές της πόλης.» Δεν ήταν ψέματα· το γεγονός ότι τον είχε νικήσει 
ο Διοικητής Σάβμιν δεν ήταν παρά τυχαίο… και ίσως να οφειλόταν 
λίγο στο ότι ο Ρουζβάνος βρισκόταν στη Βασιλική Φρουρά της Βασί-
λισσας Καλβάρθα, κι επομένως ήταν καλός στη μάχη, επίσης. 
  «Κι εγώ είμαι εκπαιδευμένη, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε η Μιάνη· 
«η μητέρα ήταν επίμονη επάνω σ’ετούτο το θέμα, από παλιά, παρότι 
η φυσική μου κλίση δεν είναι προς αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυν-
ση.» 
  «Δεν το ήξερα πως η Πριγκίπισσα Νιρκένα ασχολείται με την τέχνη 
του πολέμου,» είπε ο Ρόλμαρ, καθώς έβγαιναν από το παλάτι και 
έμπαιναν στην Οδό των Μεγαλειωδών Σκιών. 
  «Όχι, η μητέρα μου δεν ασχολείται η ίδια, αλλά ήθελε εγώ να μά-
θω. Προσέλαβε για μένα τους καλύτερους δασκάλους που μπορούσε 
να βρει,» εξήγησε η Μιάνη. «Και έγινα πραγματικά καλή σ’αυτό, 
οφείλω να ομολογήσω, χωρίς να θέλω να περηφανευτώ.» Έστρεψε 
το βλέμμα της, για να τον κοιτάξει, σα να περίμενε την αντίδρασή 
του· ο Ρόλμαρ προσπάθησε να μείνει όσο το δυνατόν πιο ουδέτερος, 
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δείχνοντας, όμως, συγχρόνως πως ενδιαφερόταν για την κουβέντα 
(πράγμα που αλήθευε, άλλωστε). «Η Κυδαίρα» –έδειξε, μ’ένα ευγε-
νικό νεύμα, την υπηρέτριά της– «δε με συνοδεύει για την προστασία 
μου –συγκεκριμένα, αν κάτι συμβεί, μάλλον εγώ θα χρειαστεί να την 
προστατέψω. Με συνοδεύει για τυχόν πράγματα που μπορεί να ψω-
νίσω από την αγορά.» 
  Ο Ρόλμαρ γέλασε, και η Μιάνη τού έκλεισε το μάτι. 
  «Η κυρία μου υπερβάλει, Άρχοντά μου,» είπε η Κυδαίρα. «Θα πρέ-
πει προπάντων να προστατέψει τον εαυτό της, σε περίπτωση κινδύ-
νου, και όχι εμένα.» Είχε κοκκινίσει. 
  «Μάλλον, ελάχιστοι είναι οι κίνδυνοι που θα απαντήσουμε μέσα 
στην ίδια την πρωτεύουσα, Κυδαίρα,» αντιγύρισε, κάπως αυστηρά, 
η Μιάνη. «Οι δρόμοι είναι ασφαλείς εδώ. Απλά, κουβέντα έκανα με 
τον Άρχοντα Ρόλμαρ.» 
  «Με συγχωρείτε, κυρία…» 
  «Πάμε απο δώ,» πρότεινε η Μιάνη, στρίβοντας αριστερά. «Θα 
βγούμε γρηγορότερα στην αγορά.» Ο Ρόλμαρ και η Κυδαίρα την α-
κολούθησαν. 
  «Ανησυχεί η Πριγκίπισσα Νιρκένα για την ασφάλειά σας, Αρχό-
ντισσά μου;» ρώτησε ο πρώτος. 
  «Γιατί το λέτε αυτό;» 
  «Επειδή μου είπατε πως επέμενε να μάθετε τη χρήση των όπλων.» 
  «Ίσως…» είπε η Μιάνη, κατεβάζοντας το βλέμμα στο πλακόστρω-
το, και δίνοντας στον Ρόλμαρ την εντύπωση πως ήξερε πολύ περισ-
σότερα απ’όσα έλεγε. 
  «Δεν έχετε αδέλφια, έτσι;» 
  «Όχι· είμαι η μοναδική διάδοχος της Επαρχίας της Νέλβορ. Μπορεί 
αυτό να είναι που φοβάται η μητέρα μου…» 
  «Ότι θα σας… βλάψουν, για να μην πάρετε τη θέση του πατέρα 
σας;» 
  «Πολύ πιθανόν… Αλλά η μητέρα δε μου λέει πολλά πράγματα που 
θα ήθελα να ξέρω, Άρχοντά μου.» Τώρα, υπήρχε μια σκιά οργής 
στην όψη της, και μια λάμψη απόγνωσης στα σκοτεινά της μάτια. 
«Πείτε μου.» Έστρεψε το κεφάλι, για να κοιτάξει τον Ρόλμαρ. «Πώς 
θα σας φαινόταν αν σας προόριζαν για μια θέση, μα δε σας μιλούσαν 
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σχεδόν καθόλου για τα προβλήματα που θα είχατε 
ν’αντιμετωπίσετε;» 
  Αυτό σου συμβαίνει; «Ο καθένας θα το έβρισκε ενοχλητικό, πι-
στεύω…» 
  «Ναι,» ένευσε η Μιάνη, «πολύ, πολύ ενοχλητικό.» Και ρώτησε: 
«Στο Ράλτον, ποιος είναι ο διάδοχος, Άρχοντά μου; Εσείς;» 
  «Ναι,» είπε ο Ρόλμαρ, «γιατί, όπως με έχουν πληροφορήσει, ξεπή-
δησα σε τούτο τον κόσμο μερικές στιγμές πριν από τον αδελφό μου, 
Βάνμιρ. Όμως, συνήθως, εύχομαι να συνέβαινε το αντίστροφο. Ί-
σως, μάλιστα, να του παραδώσω τη σειρά μου στη διαδοχή…» 
  «Γιατί, Άρχοντά μου;» Υπήρχε πραγματική περιέργεια στο βλέμμα 
της Μιάνης· τα μαύρα της μάτια εξακολουθούσαν να ερευνούν το 
πρόσωπό του για κάποια έκφραση. Δεν είναι ανίδεη από διπλωματί-
α· ξέρει πώς να κρίνει τους ανθρώπους. Όμως, μάλλον, συνάντησε 
το δάσκαλό της, γιατί δεν έχω, μέχρι σήμερα, βρει άνθρωπο που να 
μπορεί να με διαβάσει τόσο εύκολα. Είναι, ωστόσο, συμπαθητική, η 
Αρχόντισσα Μιάνη… 
  «Διότι,» είπε ο Ρόλμαρ, «η αλήθεια είναι ότι δε μ’αρέσει η ζωή στα 
σύνορα. Εδώ… μ’αρέσει πολύ, πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να έμε-
να στη Νουάλβορ, αν μπορούσα… Αν μπορούσα να πείσω τον πατέ-
ρα μου, βασικά. Πράγμα το οποίο δεν έχω επιχειρήσει ακόμα, γιατί 
ποτέ δε μου δόθηκε η ευκαιρία.» 
  Η Μιάνη τον κοίταξε με τις άκριες των ματιών της. «Νομίζω ότι σας 
κατανοώ, Άρχοντά μου,» είπε, υπομειδιώντας. 
  «Τι εννοείτε;» 
  «Ότι είστε… ασυνήθιστος για ακρίτης –το λέω με την καλή έννοια, 
ασφαλώς!» 
  Ο Ρόλμαρ γέλασε. «Ναι, το έχω ξανακούσει τούτο,» παραδέχτηκε, 
θυμούμενος τη Λιόλα. «Και συμφωνώ με όσους το έχουν υποστηρί-
ξει. Δεν είμαι πλασμένος για τα σύνορα.» 
  «Θα μπορούσατε να βρείτε πολλά πράγματα για ν’ασχοληθείτε στη 
Νουάλβορ, ή στη Νέλβορ…» 
  «Εσείς πού μένετε, Αρχόντισσά μου; Εκεί ή εδώ;» τη ρώτησε ο 
Ρόλμαρ. 
  «Εγώ, κυρίως, μένω στη Νέλβορ· και, μάλιστα, παλιότερα δεν πο-
λυερχόμουν στην πρωτεύουσα, παρά μόνο όταν χρειαζόταν να έρθω. 
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Ωστόσο, τελευταία, αποφάσισα ν’αλλάξω αυτό το… έθιμο, Άρχοντά 
μου.» 
  «Η μητέρα σας επέμενε;» ρώτησε ο Ρόλμαρ, αν και ήταν προφανές 
από τον τόνο της φωνής της κι από τον τρόπο που μιλούσε –ακριβώς 
όπως και πριν, που υποστήριζε πως δεν της αποκάλυπταν σχεδόν 
τίποτα για την Επαρχία την οποία προοριζόταν να κληρονομήσει. 
  Η Μιάνη ένευσε. «Συνήθως, ερχόταν εκείνη στη Νέλβορ, για να με 
βλέπει· εγώ δεν πήγαινα στη Νουάλβορ. Η μητέρα μου, ξέρετε, Άρ-
χοντά μου, προτιμά να περνά πολύ από το χρόνο της –τον περισσό-
τερο, ίσως– εδώ, μακριά από εμένα και τον πατέρα.» 
  «Έχει δουλειές στην πρωτεύουσα;» 
  «Ναι…» Πάλι, σαν να μην τα έλεγε όλα. Πράγμα όχι παράλογο, έ-
κρινε ο Ρόλμαρ· άλλωστε, δεν τον ήξερε και τόσο καλά. Ήδη πολλά 
τού είχε πει. 
  Έφτασαν στην αγορά της Νουάλβορ, και περιπλανήθηκαν ανάμεσα 
στα μόνιμα καταστήματα, στους πάγκους, στις τέντες, και στις σκη-
νές, όπου οι έμποροι παρέθεταν τις πραμάτειες τους. Ο Ρόλμαρ και η 
Μιάνη πέρασαν από διάφορα μαγαζιά και είδαν πολλών λογιών 
πράγματα. Μια εμπόρισσα ρούχων προσπάθησε να πουλήσει τα α-
κριβότερά της φορέματα στην Αρχόντισσα της Νέλβορ, «αραχνοκέ-
ντητα και φτιαγμένα από το χέρι κυράδων μιας άλλης εποχής, που 
ήταν νεκρές εδώ κι αιώνες, μα τα δημιουργήματα τους ποτέ δεν πέ-
θαιναν, και ήταν ανθεκτικότερα κι ομορφότερα από άλλα ρούχα». Η 
Μιάνη αγόρασε ένα από αυτά, και η Κυδαίρα το έβαλε στο σάκο της.  
  Άλλοι έμποροι τούς έδειξαν όπλα, Ωθράγκικης κατασκευής, «ό-
μορφα για να τα φορά κανείς στη ζώνη ή στην πλάτη, αλλά χρήσιμα 
και σε περίπτωση πολέμου ή για την προστασία κάποιου στα επικιν-
δυνότερα σημεία της Βάλγκριθμωρ, πολύ ανθεκτικά όλα τους, ποτέ 
δεν έσπαγαν, σπάνια στόμωναν»· Ρουζβάνικης κατασκευής, «καμω-
μένα για να τα κρύβει κανείς εύκολα στο άτομό του, απαραίτητα 
στους διπλωμάτες που πήγαιναν σε άλλες χώρες, μικρά αλλά θανα-
τηφόρα»· Ρογκάνικης τεχνοτροπίας, βαριά και μεγάλα, «για να τα 
κρεμά κανείς ως διακόσμηση στους τοίχους της οικίας του, αφού ή-
ταν, συνήθως, πολύ δύσκολο να τα χειριστεί αποτελεσματικά ένας 
Ωθράγκος». Ο Ρόλμαρ αγόρασε ένα Ρουζβάνικο στιλέτο, λιγνό σα 
φίδι –«και το ίδιο επικίνδυνο!» όπως τον διαβεβαίωσε ο έμπορος 
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που του το έδωσε. Γιατί το πήρα; αναρωτήθηκε ο Άρχοντας του Ράλ-
τον, περνώντας το στο μανίκι του. Για να θυμάμαι τη Νίθρα; Ένα 
στιλέτο, σίγουρα, δε θα τη φέρει πίσω. Μόνο ο Φένταρ μπορεί τώρα 
να το κάνει αυτό… Προσπάθησε, όμως, ν’απομακρύνει τούτες τις 
σκέψεις απ’το νου του. 
  «Άρχοντά μου,» του είπε η Μιάνη, καθώς συνέχιζαν τη βόλτα τους, 
«μου αναφέρατε πριν ότι θα θέλατε να μείνετε στη Νουάλβορ: Ίσως 
θα μπορούσατε να μπείτε στο διπλωματικό σώμα του Βασιληά. Νο-
μίζω πως έχετε τα προσόντα.» 
  «Θα το σκεφτώ. Η πρόταση είναι, αναμφίβολα, δελεαστική. Είστε 
κι εσείς εκπαιδευμένη στη διπλωματία;» 
  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε η Μιάνη. «Αν και όχι όσο θα ήθελα. Βλέ-
πετε, μου λείπει η πρακτική εξάσκηση των θεωρητικών γνώσεων 
που έχω.» 
  «Καταλαβαίνω,» είπε ο Ρόλμαρ. Και ρώτησε: «Θα προτιμούσατε να 
μιλάμε στον ενικό, Αρχόντισσά μου; Ίσως να το ζητάω λόγω ‘ακριτι-
κής βαρβαρότητας’, αλλά θα μ’έκανε να αισθάνομαι πολύ πιο άνε-
τα…» 
  Η Μιάνη γέλασε. «Δε διακρίνω κανένα ίχνος ‘ακριτικής βαρβαρό-
τητας’ σε σένα, Ρόλμαρ!» 
  Ορισμένοι έμποροι τούς έδειξαν ζώα και πτηνά: άλογα καλής ρά-
τσας· ψάρια μέσα σε γυάλες, για τη διακόσμηση σπιτιών· εκπαιδευ-
μένα γεράκια, γαντζωμένα επάνω σε ξύλινα Τ, με τα μάτια δεμένα· 
καθώς επίσης και ένα παράξενο πλάσμα που η εμπόρισσα η οποία το 
πουλούσε έλεγε ότι ήταν πίθηκος, φερμένος από τη Λιάμνερ-Κρωθ. 
Το πλάσμα ήταν ανθρωπόμορφο, αλλά με καμπούρα, και είχε πολλές 
τρίχες. Βρισκόταν γαντζωμένο στο εσωτερικό του κλουβιού του και 
τους κοιτούσε με λυπημένα μάτια. Ο Ρόλμαρ θυμήθηκε τη Νίθρα, η 
οποία είχε, κάποτε, μιλήσει σ’εκείνον και τον Βάνμιρ για πιθήκους… 
  «Αηδιαστικό, δεν είναι;» είπε η Μιάνη. 
  Ο Ρόλμαρ ένευσε, κι απομακρύνθηκαν. 
  Μέχρι να φύγουν από την αγορά είδαν τις πραμάτειες κι άλλων ε-
μπόρων, οι οποίοι πουλούσαν καρπούς, φαγητά, υποδήματα, κο-
σμήματα, και παράξενα πράγματα. Ένας, μάλιστα, επέμενε να τους 
δώσει έναν Μιρλίμιο Κύβο, ο οποίος ήταν φτιαγμένος με ειδικό τρό-
πο, ώστε να διαλύεται δύσκολα και να επανασυναρμολογείται ακό-
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μα δυσκολότερα. «Μονάχα ένας Μιρλίμιος, με την τύχη που τον δι-
ακατέχει, μπορεί να τονε κουμαντάρει μ’ευκολία!» είπε ο έμπορος. 
  Ο Ρόλμαρ μειδίασε, βαστώντας τον κύβο στα χέρια του και πασπα-
τεύοντάς τον. 
  «Προσέχετε, Άρχοντά μου!» τον προειδοποίησε ο πραματευτής. 
«Γιατί, άμα τον ανοίξετε, θα πρέπει να τον αγοράσετε κιόλας –δεν 
μπορώ εγώ να τονε ξανακλείσω.» 
  «Πόσο τον δίνεις;» 
  «Μία κορόνα.» 
  Ακριβή τιμή –ο κύβος, άλλωστε, δεν ήταν φτιαγμένος από τίποτα 
πολύτιμο, παρά μόνο από βαμμένο ξύλο–, όμως όχι τόσο ακριβή όσο 
άλλων παράξενων αντικειμένων. Ο Ρόλμαρ έβγαλε απ’το βαλάντιό 
του μια κορόνα και την έδωσε στον έμπορο. 
  «Ευχαριστώ, Άρχοντά μου! Ο κύβος είναι δικός σας. Καλή τύχη!» 
Γέλασε. 
  Καθώς επέστρεφαν στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, ο Ρόλμαρ 
πασπάτευε τον κύβο, με τα δύο χέρια. «Ίσως αυτό το πράγμα νάναι 
ψεύτικο,» είπε. «Δεν ανοίγει!» 
  Η Μιάνη γέλασε. «Ο έμπορος σε προειδοποίησε ότι είναι δύσκολο 
ν’ανοίξει.» 
  «Τόσο δύσκολο, όμως;» 
  «Δώσε μου, να δω.» 
  Ο Ρόλμαρ τής έδωσε τον Μιρλίμιο Κύβο, και η Μιάνη τον περιερ-
γάστηκε, ενώ διέσχιζαν την Οδό των Μεγαλειωδών Σκιών. Ωστόσο, 
δεν κατάφερε να τον ανοίξει στο ελάχιστο. 
  «Ίσως να έχεις δίκιο,» είπε. «Όμως αυτές οι εγκοπές που έχει σου 
δίνουν την εντύπωση ότι ανοίγει.» 
  «Λες ο έμπορος να μας έκλεψε;» 
  Η Μιάνη ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω…» Του έδωσε τον κύ-
βο. «Θα έρθεις στον Ψηλό Κήπο, αργότερα;» 
  Ο Ρόλμαρ ένευσε. 
  «Τότε, φέρε και τον κύβο μαζί σου. Ίσως ο Νόρβορ ή ο Δάτμιν να 
καταφέρουν να τον ανοίξουν.» 
  Στο δωμάτιό του, στον Πύργο των Ξένων, ο Ρόλμαρ άφησε τον 
Μιρλίμιο Κύβο επάνω στο κρεβάτι και γδύθηκε, για να κάνει μπάνιο. 
Ήθελε να διώξει τη σκόνη της αγοράς από πάνω του, προτού συνα-
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ντήσει τους υπόλοιπους στον κήπο. Πλύθηκε με το πάσο του και 
ντύθηκε με τον ίδιο τρόπο. 
  Η πόρτα χτύπησε, κάνοντάς τον να στραφεί. «Ποιος είναι;» ρώτη-
σε. 
  «Η Σαντάνρα, Άρχοντά μου. Σας φέρνω φαγητό.» 
  «Πέρασε.» 
  Η υπηρέτρια μπήκε, μεταφέροντας έναν δίσκο, τον οποίο απόθεσε 
στο τραπέζι, λέγοντας: «Καλησπέρα, Άρχοντά μου.» 
  «Καλησπέρα, Σαντάνρα,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ και κάθισε για να 
φάει, νιώθοντας, ξαφνικά, πεινασμένος –κάτι που είχε ξεχάσει πριν. 
«Τίποτα αξιοσημείωτο στο παλάτι;» ρώτησε. «Κάθισε.» 
  Η Σαντάνρα πήρε θέση αντίκρυ του. «Τίποτα το ιδιαίτερο, Άρχοντά 
μου… εκτός από το γεγονός ότι λένε πως, σε λίγες ημέρες, ο στρατός, 
μάλλον, θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει για το Ένρεβηλ.» 
  «Ακούγονται δυσοίωνα πράγματα γι’αυτό;» ρώτησε ο Ρόλμαρ, 
τρώγοντας. 
  «Πολλοί διαφωνούν με την απόφαση του Βασιληά, να βοηθήσει τον 
Τύραννο.» 
  «Ευγενείς, στρατιωτικοί, ή ο λαός;» 
  «Αρκετοί από τους ευγενείς, ελάχιστοι από τους στρατιωτικούς 
(μάλλον, φοβούνται μην τους αποκαλέσουν προδότες ή συνωμότες), 
και πολλοί από το λαό, νομίζω.» 
  «Αλήθεια, η άποψη της Πριγκίπισσας Νιρκένα ποια είναι;» 
  «Δε γνωρίζω, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε η Σαντάνρα. «Και δε νο-
μίζω ότι ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα. Έχει κάποιο άλλο, εμπορι-
κό ζήτημα για να την απασχολεί, όπως συνήθως.» 
  Ο Ρόλμαρ θυμήθηκε ότι, χτες το πρωί, όταν επισκέφτηκε την Αί-
θουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου, είδε την αδελφή του Βασιληά να 
συζητά με τον Λάρκαν, σύμβουλο οικονομικών, και τον Σίλνμαρ, 
σύμβουλο ναυτιλίας. «Τι σχέσεις έχει με τους εμπόρους;» 
  «Άρχοντά μου, δεν έχετε ακούσει αυτά που λένε, για την… αντιπα-
λότητα ανάμεσα στη Νουάλβορ και στη Νέλβορ;» 
  «Ναι, κάτι έχω ακούσει· πες μου περισσότερα.» 
  «Υπάρχουν ορισμένοι ευγενείς, και έμποροι, που θα επιθυμούσαν 
να δουν τη Νέλβορ ως τη νέα πρωτεύουσα του Νόρβηλ.» 
  «Είναι ανάμεσα σ’αυτούς κι ο Έπαρχος Κάβμαρ;» 
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  «Κανείς δεν ξέρει. Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει πως δεν είναι· αλ-
λά, βέβαια, τι θα έλεγε; Και, λόγω αυτής της υποψίας, αρκετοί κατη-
γορούν την Πριγκίπισσα Νιρκένα, ότι βρίσκεται εδώ ως κατάσκοπός 
του και ότι είναι εναντίον του Βασιληά μας.» 
  «Η ίδια η αδελφή του Άργκελ, εναντίον του;…» 
  Η Σαντάνρα ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν έχω ιδέα αν αληθεύει, 
Άρχοντά μου…» 
  «Πώς σκοπεύουν ν’αλλάξουν την πρωτεύουσα;» 
  «Θέλουν να κάνουν τη Νέλβορ οικονομικά ισχυρότερη από τη 
Νουάλβορ –πολύ ισχυρότερη από τη Νουάλβορ. Επειδή εδώ βρίσκε-
ται ο Ουρανολίθινος Θρόνος, ο οποίος θεωρείται από τους θρήσκους 
‘σημάδι των ουρανών’, και δύσκολα κάτι άλλο μπορεί να συγκριθεί 
μ’αυτό.» 
  Τρώγοντας, ο Ρόλμαρ αναρωτήθηκε μήπως η Νιρκένα φοβόταν 
τους αντιπάλους της και είχε εκπαιδεύσει τόσο καλά τη Μιάνη. Πρέ-
πει να υπάρχουν ευγενείς και έμποροι που τη μισούν απόλυτα, σκέ-
φτηκε. Αλλά ήταν, τελικά, αλήθεια αυτά που λέγανε για την Πριγκί-
πισσα; Ήθελε ν’αλλάξει την πρωτεύουσα, μαζί με το σύζυγό της, 
Έπαρχο Κάβμαρ;… Τα πράγματα στη Νουάλβορ έμοιαζαν στον Ρόλ-
μαρ ολοένα και πιο περίπλοκα, με κάθε ημέρα που περνούσε. Το δέ-
λεαρ να μείνει εδώ γινόταν, σταδιακά, ισχυρότερο… 
  Όταν τελείωσε το βραδινό του, πήρε τον Μιρλίμιο Κύβο από το 
κρεβάτι όπου τον είχε πετάξει και, ζητώντας την καθοδήγηση της 
Σαντάνρα, πήγε στον Ψηλό Κήπο, ο οποίος, όπως υπονοούσε το ό-
νομά του, βρισκόταν ψηλότερα από τους άλλους δύο κρεμαστούς 
κήπους των Δεκαεννέα Πύργων και έβλεπε όλη την πόλη. Ο Ρόλμαρ 
έπρεπε να παραδεχτεί πως το θέαμα ήταν μαγευτικό μέσα στη νύ-
χτα. Τα σπίτια έμοιαζαν με κουκίδες και οι φωτιές με πορφυρά και 
πορτοκαλιά στίγματα, ενώ το ατέρμονο βαθυκύανο της θάλασσας 
άστραφτε κάτω απ’τις ακτίνες του φεγγαριού. 
  Κανείς άλλος δε φαινόταν να είναι στον κήπο, έτσι ο Άρχοντας 
απ’το Ράλτον στάθηκε στη νότια άκρη, ακούμπησε τα χέρια στο πέ-
τρινο, λαξευτό τείχος κι ατένισε το πέλαγος, αναρωτούμενος πού να 
βρισκόταν η Νίθρα, πού να βρισκόταν ο Φένταρ… Οι σκέψεις και οι 
ανησυχίες είχαν πάλι γλιστρήσει στο μυαλό του, χωρίς να το επιθυ-
μεί. Προσπάθησε να τις διώξει, σκεπτόμενος κάτι άλλο –τη Λιόλα 
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και τη θεά της. Πού θα έβρισκε απάντηση σ’αυτό το μυστήριο; Πού 
θα έψαχνε, μετά; Έπρεπε να είχα ρωτήσει τη Σαντάνρα, πριν· φαί-
νεται έξυπνη και παρατηρητική κοπέλα. Ή, ίσως τη Μιάνη… αλλά 
μπορεί και να της κινούσα τις υποψίες… 
  Αισθάνθηκε ένα χέρι στον ώμο του, και παραλίγο ν’αναπηδήσει. 
Συγκράτησε, όμως, τον εαυτό του και κοίταξε τον επισκέπτη με την 
άκρια του δεξιού του ματιού. 
  «Καλησπέρα,» είπε η Λιόλα. 
  Ο Ρόλμαρ στράφηκε. Πάλι δεν την άκουσα να πλησιάζει! «Καλη-
σπέρα, Πριγκίπισσα… Δεν ήξερα αν θα ερχόσουν.» 
  «Χαίρεσαι που ήρθα;» 
  «Ασφαλώς. Πού είναι οι υπόλοιποι;» 
  «Θα έρθουν όπου νάναι. Πάμε να καθίσουμε.» 
  «Στο Ξέφωτο των Θεών;» είπε ο Ρόλμαρ, θυμούμενος πως ήταν ένα 
όμορφο σημείο, όπου υπήρχαν αγάλματα των θεών του Νόρβηλ. 
  «Ξέρω ένα καλύτερο μέρος…» Η Λιόλα τον πήρε απ’το χέρι και τον 
οδήγησε, διαμέσου πλακόστρωτων μονοπατιών, σ’ένα σημείο με σι-
ντριβάνι και πέτρινα καθίσματα, ντυμένα με γούνες. 
  Ο Ρόλμαρ πήρε θέση σ’ένα απ’αυτά, και η Πριγκίπισσα δίπλα του. 
  «Πότε σκέφτεσαι ν’αναχωρήσεις για το Βορρά, Ρόλμαρ;» τον ρώ-
τησε. 
  «Συνεχώς το αναβάλω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Η πρωτεύουσα είναι 
αλήθεια πως μου αρέσει καλύτερα από τα σύνορα, όπως έλεγα και 
στη Μιάνη. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα, κάπως, να μείνω εδώ…» 
Περίμενε να δει την έκφρασή της. Ήθελε να τον διώξει, για να μην 
κινδυνεύει το μυστικό της θεάς της, ή όχι; 
  Τα μάτια της Λιόλα γυάλισαν στο φως των ψηλών δαυλών που ήταν 
καρφωμένοι γύρω από τα πέτρινα καθίσματα. «Και πού έχεις κατα-
λήξει;» ρώτησε. 
  «Σε τίποτα συγκεκριμένο, ακόμα… Υπάρχει κάποια κενή θέση στο 
παλάτι; Στον διπλωματικό τομέα, ίσως;» 
  «Δεν ξέρω αν ο πατέρας χρειάζεται άμεσα έναν επιπλέον διπλωμά-
τη,» είπε η Λιόλα. Όμως δεν πρόλαβε να συνεχίσει, γιατί εκείνη τη 
στιγμή ήρθαν ο Νόρβορ, ο Δάτμιν, και η Μιάνη, μαζί με μερικούς 
υπηρέτες, οι οποίοι έστησαν μπροστά σε όλους τραπέζια με ποτά και 
γλυκίσματα. Το θέμα της συζήτησης άλλαξε, έτσι η Πριγκίπισσα-



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

308 

Διάδοχος δε συνέχισε αυτό που ήθελε να πει –και ο Ρόλμαρ θα μπο-
ρούσε να ορκιστεί ότι είχε αφήσει κάτι σημαντικό ανολοκλήρωτο. 
  Η κουβέντα ανάμεσα σ’εκείνον και τους ευγενείς του παλατιού πε-
ριστράφηκε γύρω από ελαφριά θέματα, όπως τα κουτσομπολιά περί 
των Οίκων της Νουάλβορ, αλλά και σοβαρότερα, όπως το στρατό 
που σκόπευε να στείλει ο Βασιληάς στο Ένρεβηλ. 
  «Εσύ τι λες για τούτο, Πριγκίπισσα;» ρώτησε ο Ρόλμαρ τη Λιόλα, η 
οποία ήταν, περιέργως, σιωπηλή σ’αυτή την κουβέντα. 
  «Δε θα το απέκλεια τα πράγματα να έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις 
απ’ό,τι πιστεύουμε…» (Σου έχει μιλήσει η θεά σου;) «Ο Ήλμον ίσως 
και να είναι μπλεγμένος στην Επανάσταση.» 
  «Αν είναι έτσι –πράγμα καθόλου απίθανο–, τότε ο πατέρας δεν κά-
νει καλά που στέλνει τις δυνάμεις μας να συντρέξουν τον Τύραννο,» 
είπε ο Νόρβορ. «Θέλει να εναντιωθεί στον θείο;» 
  «Είναι καλύτερο από το να ριψοκινδυνέψει ανοιχτό πόλεμο με το 
Ένρεβηλ!» αντιγύρισε η Λιόλα. 
  «Νομίζεις πως ο Σάρναλ θα μας επιτιθόταν, δεδομένου ότι η εξου-
σία του διαβάλλεται εκ των έσω, με την Επανάσταση;» 
  «Και τι πάει να πει τούτο; ότι η ισχύς του είναι μειωμένη;» 
  «Προφανώς.» 
  Η Λιόλα γέλασε κοφτά. «Δεν έχεις ακούσει πως έχει συνάψει κά-
ποια άτυπη συμμαχία με το Σάρενθαλ; Είμαι βέβαιη ότι διαθέτει πε-
ρισσότερα αποθέματα δύναμης απ’ό,τι νομίζεις· αλλιώς, δε θα απει-
λούσε, ούτε θα έδειχνε το θυμό του, παρά θα μας ικέτευε για βοή-
θεια και θα ήταν πρόθυμος να κλείσει συμφωνίες μαζί μας. Όπως 
έχουν τα πράγματα, όμως, δεν το έχει κάνει. Γιατί;» 
  «Ίσως θέλει να πιστέψουμε ότι έχει δύναμη,» υπέθεσε ο Νόρβορ. 
«‘Όταν ο δράκος πεθαίνει, βρυχάται δυνατότερα.’» 
  «Η παροιμία σου είναι, μάλλον, άστοχη σ’ετούτη την περίπτωση, 
αδελφέ,» είπε η Λιόλα, πίνοντας μια γουλιά κρασί· «γιατί ο Σάρναλ 
δεν πεθαίνει.» 
  «Λαθεύεις,» επέμεινε εκείνος. «Θα δεις που ο Τύραννος θα πέσει. 
Και είναι σφάλμα μας που τον βοηθάμε· τα υπόλοιπα Βασίλεια των 
Ωθράγκος θα μας κατηγορήσουν γι’αυτό–» 
  «Έτσι λες, ε; Γιατί δεν έχεις, λοιπόν, μιλήσει στον πατέρα, αφού 
νομίζεις ότι σφάλει;» 
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  «Σκοπεύω να του μιλήσω!» δήλωσε ο Νόρβορ, κάπως απότομα. Τα 
μάτια του στένεψαν. «Αν και αυτό θάπρεπε να το είχες κάνει ήδη 
εσύ, ως Πριγκίπισσα-Διάδοχος –ο χρόνος μας εξαντλείται, με κάθε 
ημέρα που περνάει…» 
  «Γιατί υποθέτεις ότι συμφωνώ μαζί σου, αδελφέ;» 
  «Αν ασχολιόσουν περισσότερο με τα ζητήματα του Βασιλείου, θα 
έβλεπες κι εσύ αυτό που βλέπω.» 
  Το βλέμμα της Λιόλα έγινε επικίνδυνο και κοφτερό. «Τι πάει να πει 
τούτο;» 
  «Δεν τα αφήνουμε αυτά για το πρωί;» πρότεινε η Μιάνη, σε μια 
προσπάθειά της να καταλαγιάσει τα δύο αδέλφια. «Η νύχτα είναι 
πολύ όμορφη, για να τη χαλάμε με διαφωνίες περί πολιτικής.» 
  Ο Νόρβορ ένευσε. «Έχεις δίκιο, Μιάνη· η αδελφή μου παρασύρθη-
κε.» 
  Η Λιόλα, που εκείνη τη στιγμή είχε σηκώσει το κρασοπότηρό της, 
για να πιει την τελευταία γουλιά, στράφηκε απότομα στο μέρος του, 
μ’ένα εξοργισμένο ύφος στο πρόσωπό της. 
  Προτού όμως μιλήσει, ο Νόρβορ είπε: «Κι εγώ παρασύρθηκα, επί-
σης.» Ο τόνος της φωνής του μαρτυρούσε ότι δεν πίστευε στα ίδια 
του λόγια, αλλά τα άρθρωνε για να ηρεμήσει τα πνεύματα. 
  «Ρόλμαρ, έφερες εκείνο τον κύβο;» ρώτησε η Μιάνη. 
  Ο Άρχοντας του Ράλτον τον έβγαλε από το πουκάμισό του. 
  «Τι είναι αυτό;» είπε ο Δάτμιν, βλεφαρίζοντας. Ήταν σιωπηλός, 
όσο τ’αδέλφια του τσακώνονταν, και κάπως μαζεμένος, σαν η δια-
φωνία τους να τον τρόμαζε. 
  «Ένας Μιρλίμιος Κύβος,» εξήγησε ο Ρόλμαρ. «Δεν έχω καταλάβει 
ακόμα πώς ανοίγει. Υποτίθεται ότι είναι δύσκολο να τον ανοίξεις, 
και να τον κλείσεις, μετά.» Τον έδωσε στον Δάτμιν, ο οποίος τον πή-
ρε στα χέρια και τον πάλεψε, για λίγο, καθώς οι υπόλοιποι παρακο-
λουθούσαν. 
  Τελικά, ο νεαρός Πρίγκιπας ανασήκωσε τους ώμους. «Πρέπει νά-
ναι χαλασμένος…» 
  Ο Νόρβορ γέλασε. «Δε νομίζω,» είπε. «Μάλλον, κάτι δεν κάνεις 
καλά.» Τον πήρε από τα χέρια του Δάτμιν και τον περιεργάστηκε κι 
εκείνος –δίχως αποτέλεσμα. «Ρόλμαρ, σίγουρα, είναι φτιαγμένος 
για ν’ανοίγει;» 
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  «Έτσι μου είπε ο έμπορος που μου τον πούλησε.» 
  «Προσπάθησες να τον ανοίξεις;» 
  «Ναι. Και, όπως είπα, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.» 
  «Λοιπόν,» κατέληξε ο Νόρβορ, αστειευόμενος, «ή είμαστε όλοι χα-
ζοί ή σε κλέψανε.» 
  Ο Ρόλμαρ μειδίασε, και ήπιε μια γουλιά από το καρυκευμένο του 
κρασί. 
  «Αν είναι Μιρλίμιος Κύβος, θα ανοίγει,» είπε η Λιόλα. 
  «Για άνοιξέ τον,» την προκάλεσε ο Νόρβορ, προτείνοντάς τον προς 
το μέρος της. 
  Η Πριγκίπισσα τον πήρε στα χέρια και τον πασπάτεψε, για λίγο. 
Δεν έγινε τίποτα. 
  «Δε βλέπω να τον ανοίγεις,» είπε ο Νόρβορ, ενώ ο Δάτμιν παρατη-
ρούσε τα δάχτυλά της με προσοχή. 
  Η Λιόλα ατένισε τον κύβο, για μερικές στιγμές, δίχως να καταβάλει 
καμία προσπάθεια· και ο Ρόλμαρ νόμιζε πως είδε το βλέμμα της να 
χάνεται σε κάποιο μέρος όπου κανείς τους δεν μπορούσε να κοιτά-
ξει. Ύστερα, τα χέρια της κινήθηκαν δίχως δισταγμό, πιέζοντας συ-
γκεκριμένα σημεία επάνω στον κύβο –και διαλύοντάς τον, δίνοντάς 
του ένα ακατονόμαστο σχήμα. 
  «Τον άνοιξες!» αναφώνησε ο Δάτμιν. 
  Όχι μόνη της, όμως… σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, νιώθοντας ένα σύγκρυο 
να τον διαπερνά κάτω από τα ζεστά του ρούχα. Το βλέμμα του συ-
νάντησε αυτό της Πριγκίπισσας, το οποίο έμοιαζε να λέει: Βλέπεις; 
Βλέπεις τι μπορεί να κάνει η Θεά μου; 
  «Πώς τον άνοιξες, Λιόλα;» ρώτησε η Μιάνη, παραξενεμένη. 
  Η Πριγκίπισσα χαμογέλασε. «Δεν ήταν και τόσο δύσκολο… Απλά, 
κατάλαβα τη λογική με την οποία είναι φτιαγμένος.» 
  «Μπορείς να τον κλείσεις κιόλας;» 
  «Θα προσπαθήσω.» Κοίταξε τον Μιρλίμιο Κύβο ξανά, χωρίς τα δά-
χτυλά της να κινούνται· αλλά, ύστερα, κινήθηκαν όπως και πριν, και 
τον έκλεισαν, τέλεια, σαν να μην είχε ανοίξει ποτέ. 
  «Τελικά, πρέπει να είμαστε όλοι χαζοί…» είπε ο Νόρβορ, κοιτάζο-
ντας την αδελφή του με περιέργεια. 
  «Σίγουρα, η Λιόλα έχει ξαναχρησιμοποιήσει τέτοιο πράγμα,» υπέ-
θεσε η Μιάνη, χαμογελώντας και τρώγοντας ένα γλύκισμα. 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα, νεύοντας κι επιστρέφοντάς της 
το χαμόγελο. «Βρήκες το μυστικό μου!…» 
  Ούτε κατά διάνοια… σκέφτηκε ο Ρόλμαρ. 
  Η συζήτησή τους έγινε πάλι απλού περιεχομένου, έτσι που δε χρει-
αζόταν να δίνει κανείς ιδιαίτερη σημασία στα όσα έλεγαν οι άλλοι. 
Περαιτέρω διαφωνίες δεν προκλήθηκαν ανάμεσα στον Νόρβορ και 
τη Λιόλα, οπότε η βραδιά πέρασε ευχάριστα, αν και ο Ρόλμαρ είχε 
πολλές σκοτούρες στο νου του, κι ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. 
  Επιστρέφοντας στον Πύργο των Ξένων, ήταν ζαλισμένος από την 
κουβέντα, τα ποτά, και τα γλυκίσματα· ωστόσο, μπορούσε να βαδί-
σει αρκετά σταθερά, δίχως τη βοήθεια υπηρέτη. Επίσης, αρνήθηκε 
να τον οδηγήσουν στο δωμάτιό του, υποστηρίζοντας πως θα έβρισκε 
το δρόμο μόνος του, πράγμα το οποίο κατάφερε χωρίς μεγάλη δυ-
σκολία. Κι αφού κατόρθωσα να μη χαθώ μέσα στους Δεκαεννέα 
Πύργους, σίγουρα, δεν είμαι πολύ ζαλισμένος… 
  Άνοιξε την ξύλινη θύρα και μπήκε –μένοντας κοκαλωμένος στο κα-
τώφλι. 
  Κάποιος καθόταν στην πολυθρόνα, μπροστά στο τζάκι του. 
  «Λιόλα… Πώς ήρθες εδώ;» ρώτησε, κλείνοντας. «Και τόσο γρήγο-
ρα…» 
  Η Πριγκίπισσα γέλασε. «Πιστεύω πως ξέρω τούτο το παλάτι καλύ-
τερα από σένα, Ρόλμαρ,» είπε. «Σε παρακαλώ, κάθισε. Θέλω να μι-
λήσουμε.» 
  «Τώρα;» Ήταν πτώμα… 
  «Αν δεν είσαι έτοιμος να σε πάρει ο ύπνος, ναι,» αποκρίθηκε η Λιό-
λα. «Έχω να σου πω κάτι σημαντικό, το οποίο πρέπει να σκεφτείς 
προσεκτικά.» 
  Ο Ρόλμαρ γέμισε ένα ποτήρι νερό για τον εαυτό του, και ρώτησε 
την Πριγκίπισσα αν θα επιθυμούσε κι εκείνη. Η Λιόλα έγνεψε αρνη-
τικά· έτσι, ο Ρόλμαρ κάθισε αντίκρυ της και ήπιε μια μεγάλη γουλιά 
απ’το ποτήρι του, για να συνέλθει. 
  «Τι συμβαίνει;» τη ρώτησε. 
  «Πριν, μου είπες ότι θα ήθελες να μείνεις στη Νουάλβορ. Αληθεύ-
ει;» Τον ατένισε ερευνητικά, και ο Ρόλμαρ αναρωτήθηκε αν ήταν η 
Πριγκίπισσα που τον κοιτούσε πίσω από αυτά τα γοητευτικά μάτια, 
ή η θεά της… 
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  «Αληθεύει,» αποκρίθηκε. Γιατί να έλεγε ψέματα; Ούτως ή άλλως, 
θα χρειαζόταν να μείνει εδώ για κάποιες ημέρες· αν μη τι άλλο, για 
να περιμένει την επιστροφή του Φένταρ (και της Νίθρα μαζί του, αν 
τα κατάφερνε να τη σώσει –πρέπει να τα καταφέρει! –πρέπει!). Ε-
πιπλέον, προτιμούσε την πρωτεύουσα από το Ράλτον. 
  «Ωραία…» Η Λιόλα συνοφρυώθηκε, σκεπτική. «Ρόλμαρ, τι σου λέει 
ο αδελφός μου για μένα;» 
  Τρομερά απότομη αλλαγή θέματος! «Τι εννοείς; Τίποτα το σπου-
δαίο…» 
  «Με κακολογεί;» Η ερώτησή της έγινε πιο επίμονη. 
  «Όχι· σε καμία περίπτωση δε σε ‘κακολογεί’, Λιόλα. Απλά, λέει το 
προφανές, πιστεύω: ότι έχεις αλλάξει, τελευταία, και ότι δε γνωρίζει 
σε τι οφείλεται αυτή η αλλαγή…» Αλλά εγώ γνωρίζω, και φοβάμαι… 
  «Δεν του έχεις πει τίποτα…;» 
  «Όχι.» 
  «Σε πιστεύω, Ρόλμαρ. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβεις πως ακούγο-
νται διάφορα πράγματα για μένα· όχι μονάχα μέσα στο παλάτι, αλλά 
και έξω απ’αυτό. Η άρνησή μου να παντρευτώ τον Μάθμερ, το γιο 
της Σαρενθάλιας μεγαλεμπόρισσας Ταράθελ, έχει δυσαρεστήσει 
πολλούς· καθώς επίσης και το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχω 
πάρει για σύζυγο κάποιον από τους γιους των ευγενικών Οίκων της 
πρωτεύουσας ή άλλων πόλεων και περιοχών, εντός κι εκτός του 
Νόρβηλ.» 
  «Γιατί καθυστερείς, τότε, Πριγκίπισσα;» 
  «Διότι δεν έχω βρει τον κατάλληλο, από πολλές απόψεις –
πεποιθήσεων, πολιτικής, αρεσκείας.» 
  Πολύ γενικά πεδία. Τι ακριβώς εννοείς, «πεποιθήσεων», Πριγκί-
πισσα; «Ναι…» είπε. «Δεν καταλαβαίνω, όμως, ποια είναι η άμεση 
σχέση ανάμεσα σ’όλα τούτα και σ’εμένα. Θα ήθελες, ίσως, τη βοή-
θειά μου σε κάτι;» 
  «Θα ήθελα να σε παντρευτώ, Ρόλμαρ,» αποκρίθηκε απλά η Λιόλα. 
  Εκείνος βλεφάρισε. Σίγουρα, όμως, είχε ακούσει καλά, παρά τη ζα-
λάδα του –η οποία, επί του παρόντος, του φαινόταν πως είχε περά-
σει, στιγμιαία. «Γιατί;» κατάφερε μόνο να ρωτήσει. 
  «Εσύ γιατί λες;» 
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  «Δεν μπορώ να μαντέψω τι έχεις στο μυαλό σου.» Ή η θεά σου στο 
δικό της μυαλό… 
  «Κατά πρώτον, θα πάψουν να μου γίνονται προτάσεις –πράγμα 
που θα σταματήσει και τους διάφορους διαπληκτισμούς ανάμεσα 
στους ευγενείς. Κατά δεύτερον, θα τους κάνω όλους να απορήσουν, 
που παντρεύτηκα το γιο ενός ακρίτη –δε συνηθίζεται, όπως θα ξέ-
ρεις, μια πριγκίπισσα της Νουάλβορ να παίρνει για γαμπρό έναν 
φύλακα των βόρειων συνόρων. Κατά τρίτον, μ’αρέσεις, Ρόλμαρ.» 
Ανασήκωσε τους ώμους. «Και, κατά τέταρτον, γνωρίζεις τις… πεποι-
θήσεις μου.» Τον κοίταξε, επίμονα. 
  Ο Ρόλμαρ ένιωσε πάλι ένα σύγκρυο να τον διαπερνά. Είχε η θεά 
της σχέδια γι’αυτόν; Ή ήταν το σχέδιο αποκλειστικά της Λιόλα; Ή, 
μήπως, το είχαν σχεδιάσει μαζί; Κι εκείνος τι θα απαντούσε; Ποιος 
θ’αρνείτο τη γαμήλια πρόταση της Πριγκίπισσας-Διαδόχου του Ου-
ρανολίθινου Θρόνου; Ήταν πολύ δελεαστικό… 
  «Τι λες, λοιπόν;» ρώτησε η Λιόλα. 
  Ο Ρόλμαρ στράγγισε το ποτήρι του, αργά. Περιμένει απάντηση α-
μέσως; «Πρέπει να ομολογήσω ότι μ’έχεις ξαφνιάσει, Πριγκίπισσα,» 
είπε. «Ωστόσο, η πρότασή σου είναι, αδιαμφισβήτητα, δελεαστική.» 
  «Θέλεις να μείνεις στη Νουάλβορ, σωστά;» 
  «Ναι. Προτιμώ την πρωτεύουσα από τα σύνορα· σ’το έχω ξανα-
πεί.» 
  «Τότε,» είπε η Λιόλα, καθώς σηκωνόταν όρθια, «σκέψου την πρό-
τασή μου. Δεν περιμένω απάντηση τώρα· αλλά περιμένω απάντηση 
σύντομα.» Και πρόσθεσε: «Μην αισθανθείς αναγκασμένος, Ρόλμαρ· 
πράξε όπως πραγματικά πιστεύεις.» Έσκυψε και τον φίλησε στο μά-
γουλο. «Καληνύχτα.» 
  Ο Ρόλμαρ την άκουσε ν’απομακρύνεται, ν’ανοίγει την πόρτα του 
δωματίου, και να φεύγει. 
  Κι αισθάνθηκε ότι στεκόταν σ’ένα σταυροδρόμι, ενώ γύρω του α-
πλωνόταν ένα αχανές δάσος περίπλοκων μονοπατιών. 
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Κεφάλαιο 21 

Κατευθυνόμενοι Νότια 
 
 

ο βράδυ κοιμήθηκαν δυτικά της δημοσιάς, απέναντι από το 
Δρακοδάσος, για να μην πεταχτεί τίποτα επικίνδυνο από τα 
φυλλώματα και τους χιμήσει. Αν και, βέβαια, η αλήθεια ήταν 
πως ο Βάνμιρ δε φοβόταν τόσο τα θηρία που μπορεί να έρχο-

νταν από τα ανατολικά, όσο φοβόταν τους ιππείς του πατέρα του, 
που μπορεί να έρχονταν από τα βόρεια. Το γεγονός ότι δεν είχε δει 
κανένα σημάδι τους ακόμα έπρεπε να παραδεχτεί πως τον είχε πα-
ραξενέψει. Όχι, φυσικά, πως δεν το θεωρούσε ευτύχημα το ότι δεν 
τον κυνηγούσαν, μα, αν είχαν ξεκινήσει να τον καταδιώκουν κάποια 
στιγμή της επόμενης ημέρας ύστερα από την αναχώρησή του, δε θα 
τους είχε ατενίσει εξ αποστάσεως, όταν βρισκόταν σε ψηλό σημείο 
του εδάφους; Επομένως, μάλλον, το κάρο του Βάνμιρ ταξίδευε γρη-
γορότερα απ’ό,τι εκείνος περίμενε ή ο πατέρας του δεν είχε στείλει 
ανθρώπους του να τον κυνηγήσουν… ή οι ένοικοι του κάστρου Ράλ-
τον δεν είχαν βρει το γράμμα το οποίο έλεγε πού ακριβώς ήταν φυ-
λακισμένος ο Άρχων-Φύλαξ Άραντιρ. Όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, 
σκεφτόταν ο Βάνμιρ, ανήμπορος να κοιμηθεί και σαλεύοντας σαν το 
ψάρι μέσα στην κουβέρτα του. Ο Άσιλθαρ θα τους το είχε δείξει, κά-
πως. Το ήξερε πως θα το άφηνα, για να τους ειδοποιήσω. 
  Ίσως, όμως, και ν’ανησυχούσε άδικα. Ίσως κάτι άλλο να είχε συμ-
βεί. Ίσως ο πατέρας του να είχε αποφασίσει να τον συγχωρήσει 
(Γιατί το αμφιβάλλω τόσο αυτό; Γιατί;). Ίσως να είχε αργήσει να 
στείλει καβαλάρηδες (Αλλά γιατί ν’αργήσει; Ποιος ο λόγος;). Ίσως 
να είχε στείλει καβαλάρηδες αλλά αυτοί να μην είχαν φτάσει τον 
Βάνμιρ, ακόμα. 
  Δε γίνεται να επιστρέψω στο Ράλτον, για να μάθω. Με τίποτα. Τώ-
ρα, ο δρόμος μου είναι νότιος. Προς τη Νουάλβορ. Προς τον Ρόλμαρ. 
Προς τον κίνδυνο που κρύβεται κάπου εκεί. Πρέπει να κοιμηθώ, για 
να έχω δυνάμεις. Και μ’ετούτη την τελευταία σκέψη, εφάρμοσε μια 
τεχνική αυτοΰπνωσης για την οποία είχε διαβάσει. 

Τ
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  Μέσα στο ίδιο κάρο, αλλά κανένα μέτρο μακριά απ’τον Βάνμιρ, 
κοιμόταν η Ρικνάβαθ, χωρίς να χρειάζεται κουβέρτα, ντυμένη μονά-
χα με το μαύρο ράσο που της είχε εκείνος δώσει και έχοντας βγάλει 
τις μπότες της. Ο ύπνος δεν είχε δυσκολευτεί να την πάρει. Είχε πά-
ψει πλέον να δυσκολεύεται στον ύπνο. Έχοντας περάσει από τόσες 
κακουχίες στη ζωή της, είχε αποκτήσει μια κάποια ανοσία στην αϋ-
πνία. 
  Ωστόσο, δεν είχε ακόμα αποκτήσει –ούτε νόμιζε πως θα αποκτούσε 
ποτέ– ανοσία στα οράματα που τη στοίχειωναν από μικρή. Κι από-
ψε, ενώ κοιμόταν, πίστεψε πως ξύπνησε… και τα μάτια της καρφώ-
θηκαν στο δαγκωμένο φεγγάρι που κρεμόταν σαν κόσμημα στον 
ουρανό αλλά είχε μιαν άγρια όψη κι αίμα έμοιαζε να ρέει, αργά, ε-
πάνω του, ξεκινώντας απ’τα ανώτερα σημεία και κυλώντας προς τα 
κατώτερα. 
  Η Ρικνάβαθ πήρε το βλέμμα της απ’το φεγγάρι και κοίταξε μέσα 
στο κάρο, νιώθοντας μια δυνατή ανησυχία και διαισθανόμενη έναν 
μεγάλο κίνδυνο. Έψαξε για τον Βάνμιρ, και τον βρήκε να κοιμάται. 
Εντάξει, δεν ήταν νεκρός…  
  Ηρέμησε, κάπως. 
  Σηκώθηκε όρθια και έριξε μια ματιά τριγύρω– 
  Ξαφνικά, στ’αφτιά της ήρθε ο ήχος του ατσαλιού που ακονίζεται, το 
γέλιο πολεμιστών, οι ιαχές της μάχης. Και τους είδε: Μαχητές γύρω 
απ’το κάρο, καθισμένους κοντά σε μεγάλες φωτιές, βαστώντας όπλα 
στα χέρια, άντρες και γυναίκες με αμείλικτες όψεις κι ερευνητικά 
βλέμματα… που, όμως, έμοιαζαν να μην την κοιτάζουν… Μονάχα το 
βλέμμα ενός την κοίταζε: ενός άντρα, καθισμένου σε πέτρινο θρόνο. 
Το πρόσωπό του ήταν χαραγμένο από ουλές μάχης και τα μάτια του 
πεινασμένα για καταστροφή. Ακουμπούσε το σαγόνι του στη γροθιά 
του, και τα μακριά, μαύρα του μαλλιά χύνονταν στους ώμους του. 
Ένα μακρύ, γυμνολέπιδο σπαθί ξάπλωνε στα δερματοντυμένα γόνα-
τά του, στάζοντας αίμα. 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε δύναμη να εκπέμπεται από τον άγνωστο 
άντρα, ανερχόμενη δύναμη, αυξανόμενη· και γονάτισε, αντιλαμβα-
νόμενη πως βρισκόταν στην παρουσία ενός θεού των Ωθράγκος, ε-
νός παλιού μα όχι λησμονημένου θεού. 
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  «Ποιος είσαι, Άρχοντά μου;» ψιθύρισε, γνωρίζοντας καλά πως ε-
κείνος μπορούσε να την ακούσει καθαρά όπως κι αν μιλούσε. «Τι με 
θέλεις;» 
  Ο εχθρός βρισκόταν νότια. — Η απάντηση του θεού διαπέρασε σαν 
αστροπελέκι τη νόησή της. — Κάποιοι τον είχαν προσέξει κι ετοιμά-
ζονταν για πόλεμο· κάποιοι εθελοτυφλούσαν· κάποιοι ήταν εκ φύ-
σεως τυφλοί· και κάποιοι άλλοι είχαν πεθάνει στην αρχή του πολέ-
μου –οι πρώτες απώλειες. Όμως ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει· κι ε-
κείνος σκόπευε ν’αγωνιστεί μέχρι το τέλος! Οι πιστοί το ζητούσαν και 
πάλι! και πρόσφεραν αίμα ως θυσία στο θρόνο του! 
  Η αλλογενής Μάντισσα θα τον ακολουθούσε; Θα την καθιστούσε 
ιέρειά του, μεγάλη Αρχιέρεια, για να εμπνέει το Στρατό και να χτυ-
πήσει –να σμπαραλιάσει– τον Εχθρό, να του δώσει την απάντηση 
που γύρευε ερχόμενος στη γη των Ωθράγκος!  
  Ήταν πρόθυμη, όμως, η αλλογενής Μάντισσα; 
  «Δεν ξέρω, Άρχοντά μου. Δεν είμαι πολεμίστρια…» 
  Δεν είχε σημασία –θα γινόταν! Μεγάλη πολεμίστρια! Και ο Στρατός 
θα τη λάτρευε! 
  «Θα… θα πρέπει να το συλλογιστώ…» 
  Η απόφασή της ήταν απογοητευτική για τον άντρα στον πέτρινο 
θρόνο· μα η προσφερόμενη θέση παρέμενε ανοιχτή, ακόμα! 
  Η Ρικνάβαθ βυθίστηκε σ’έναν βαθύ ανονείρευτο ύπνο, αλλά δεν 
ξέχασε το όραμα με τον θεό των Ωθράγκος και το Στρατό του. 
  Το πρωί, η Καρμώζ ξύπνησε πριν από τον Βάνμιρ, νιώθοντας την 
πρωινή ζέστη ετούτου του νότιου τόπου να τη διαπερνά. Σηκώθηκε 
και κάθισε επάνω σ’ένα απ’τα μπαούλα του κάρου, αναλογιζόμενη 
τα όσα είχε δει στον ύπνο της. Νόμιζε πως είχε καταλάβει τι συνέ-
βαινε… περίπου, τουλάχιστον. Ο θεός στον πέτρινο θρόνο είχε έρθει 
να τη βρει όπως είχε έρθει να τη βρει και το Μεγάλο Θηρίο· και, μά-
λιστα, για τον ίδιο σκοπό. Αν και αυτός ήταν πιο ξεκάθαρος απ’τη 
Λα-Κάρχ’νιι: της είχε ευθέως προσφέρει μια θέση –τη θέση της Αρ-
χιέρειας– και την είχε ρωτήσει αν θα τη δεχόταν· επίσης, της είχε 
πει ποιος ήταν ο σκοπός του –να τσακίσει τον εχθρό στο Νότο. Ό-
μως δεν της είχε αποκαλύψει ούτε ποιος ήταν εκείνος ούτε ποιος ή-
ταν ο εχθρός! Πράγμα που, βέβαια, δεν παραξένευε τη Ρικνάβαθ, η 
οποία είχε αισθανθεί πολλά και διάφορα αλλόκοτα καλέσματα στη 
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ζωή της, μα την έκανε ν’αναρωτιέται, παρ’όλ’αυτά. Αν ξανάρθει, τι 
θα του απαντήσω; Να συζητήσω με τον Βάνμιρ γι’αυτό;…  
  Το βλέμμα της στράφηκε στον νεαρό Ωθράγκος. Ούτως ή άλλως, 
πρέπει να τον ξυπνήσω, για ν’αναχωρήσουμε. Σηκώθηκε απ’το 
μπαούλο και τον ζύγωσε, για να σκύψει δίπλα του και να τον ταρα-
κουνήσει απ’τον ώμο. 
  Ο Βάνμιρ πετάχτηκε. «Τι είναι; Οι ιππείς;» 
  «Όχι,» είπε η Ρικνάβαθ. «Απλά, ξημέρωσε.» 
  Ο Βάνμιρ ξεφύσησε και πέρασε το χέρι μέσα απ’τα μαλλιά του. 
«Δεν είμαι καλά,» μουρμούρισε. Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε προς 
τα βόρεια· όμως από εδώ όπου βρίσκονταν δεν μπορούσε να δει και 
πολύ μακριά –δεν ήταν σε ύψωμα. Πάντως, όπως και να είχε, δεν 
έβλεπε κανέναν να έρχεται. Λες να μην τον βρήκαν ακόμα, τον πα-
τέρα; Αναστέναξε. Όχι, αποκλείεται. Ο Άσιλθαρ δε θα τ’άφηνε να 
συμβεί αυτό. 
  Αισθάνθηκε ένα χέρι στον ώμο του και στράφηκε. 
  «Τι είναι; Τι έχεις;» τον ρώτησε η Ρικνάβαθ. 
  «Τίποτα,» είπε ο Βάνμιρ. «Να ξεκινήσουμε;» 
  Η Καρμώζ ένευσε. Ο Ωθράγκος ετοίμασε το άλογο, κάθισε στη θέ-
ση του οδηγού, και το χτύπησε με τα ηνία, βάζοντας το κάρο πάλι 
στη δημοσιά και ταξιδεύοντας νότια. 
  Σε λίγο, η Ρικνάβαθ είπε: «Βάνμιρ, είδα ένα όνειρο.» 
  «Δεν είναι παράξενο για σένα, υποθέτω,» αποκρίθηκε εκείνος, και 
η Καρμώζ κατάλαβε πως η ανησυχία τού είχε περάσει και είχε επι-
στρέψει στον παλιό του εαυτό. 
  …Στον παλιό του εαυτό, απόρησε με το συλλογισμό της η Ρικνάβαθ. 
Λες και τον ξέρω πολύ καιρό. Κι όμως, ο Βάνμιρ είχε κάτι το οικείο 
για εκείνη· κάτι το… το παρόμοιο. Εγώ βλέπω οράματα, ακούω κα-
λέσματα, κι αισθάνομαι πράγματα που άλλοι δεν τα αισθάνονται· 
εκείνος πιστεύει σ’αυτά, καταπιάνεται μ’αυτά. Ίσως εκεί να βρίσκε-
ται η συνάφειά μας. 
  «Είδα έναν θεό,» του είπε. 
  «Τι θεό;» 
  «Δικό σας· των Ωθράγκος.» 
  «Ποιον; Τι σου είπε; Είσαι σίγουρη πως ήταν, όντως, θεός;» 
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  «Ναι, αυτός ήταν θεός.» Η Ρικνάβαθ δεν αμφέβαλε καθόλου για 
τούτο. «Μιλούσε σα θεός, και φερόταν σα θεός. Ο λόγος του… αντη-
χούσε εντός μου. Δεν ξέρω ποιος ήταν, όμως· αυτό δε μου το αποκά-
λυψε: θελημένα ή μη, δε γνωρίζω. Ωστόσο, μου παρουσιάστηκε ως 
άντρας, καθισμένος σ’έναν πέτρινο θρόνο, μ’ένα αιματοβαμμένο 
σπαθί στα γόνατα. Γύρω του βρίσκονταν πολεμιστές.» 
  «Και τι είπε;» 
  «Τον αναγνωρίζεις;» 
  Ο Βάνμιρ φάνηκε σκεπτικός. Κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Έτσι, όχι. 
Πες μου κι άλλα.» 
  Η Ρικνάβαθ συνέχισε: «Μου μίλησε, και μου ζήτησε να γίνω Αρχιέ-
ρειά του. Είναι κι αυτός εναντίον του εχθρού που κρύβεται στα νότι-
α· επιθυμεί την εξολόθρευσή του.» 
  «Ένας θεός σαν το Μεγάλο Θηρίο;» 
  «Όχι· δεν έχει καμία σχέση με τη Λα-Κάρχ’νιι. Αλλά έχει τον ίδιο 
σκοπό.» 
  «Τι του απάντησες;» 
  «Πως δεν είμαι σίγουρη, πως θέλω να το σκεφτώ. Ποιος θεός σας 
ήταν Βάνμιρ;» 
  «Θα το πιστέψεις ότι με μπέρδεψες; Δε μου έρχεται κάποιος κατά 
νου. Ο Βάνραλ δε νομίζω να ήταν.» Συνοφρυώθηκε. Μια ιδέα πέρα-
σε από το μυαλό του. Αλλά… δεν είναι λιγάκι απίθανο να της μίλησε 
αυτός; «Είχε πολεμιστές γύρω του, είπες;» 
  «Ναι,» ένευσε η Ρικνάβαθ· «και, προτού κοιτάξω, άκουγα το ακό-
νισμα όπλων, τις κραυγές πολεμιστών, και τις ιαχές της μάχης.» 
  «Ω θεοί…» μουρμούρισε ο Βάνμιρ. «Είναι αδύνατον, μα το Μαύρο 
Άνεμο!» 
  «Ποιος είναι; Ποιον υποπτεύεσαι;» 
  «Τον Άνκαραζ, φυσικά, του οποίου η λατρεία έχει πάψει στις περι-
οχές των Ωθράγκος, ύστερα από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ.» 
  «Γιατί; Τι συνέβη εκεί;» 
  «Πράγματα που οι περισσότεροι δε θέλουν να θυμούνται. Γιαυτό 
κιόλας έπαψαν να λατρεύουν τον Άνκαραζ τον Πολέμαρχο. Όμως το 
όνειρό σου μονάχα αυτόν μού φέρνει στο νου. Λες να επέστρεψε;…» 
Το τελευταίο το είπε περισσότερο στον εαυτό του, παρά στη Ρικνά-
βαθ· ήταν μια σκέψη που βγήκε άθελά του απ’τα χείλη του. 
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  Η Καρμώζ έγλειψε τα δικά της χείλη και δάγκωσε το κάτω. «Βάν-
μιρ, νομίζω πως η υπόθεσή σου είναι σωστή. Πρέπει να είναι ο Άν-
καραζ, αυτός που είδα.» 
  «Πώς το ξέρεις;» 
  «Αισθάνθηκα τη δύναμή του: μια ανερχόμενη, αυξανόμενη δύναμη. 
Επιπλέον, μου δήλωσε πως οι πιστοί του του ζητούσαν, και πάλι, να 
αγωνιστεί, και του πρόσφεραν αίμα.» 
  «Θεοί…» είπε ο Βάνμιρ. «Πώς άρχισε αυτό το έκτροπο;» 
  «Δεν ξέρω,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ. «Πάντως, σίγουρα, έχει σχέ-
ση με τον εχθρό στο Νότο. Αυτόν είναι που θέλει να πολεμήσει ο Άν-
καραζ.» 
  «Λόγω ανάγκης, επέστρεψε…» είπε ο Βάνμιρ, σα να μονολογούσε 
ξανά. «Τον καλέσαμε; Ή είχαν ακόμα παραμείνει κάποιοι πιστοί του 
στο Νόρβηλ;» 
  «Τι σημασία έχει;» 
  «Έχει. Γιατί απορώ πώς κατάλαβε κάτι που εμείς δεν ξέρουμε· κάτι 
που ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει, τολμώ να πω. Μονάχα εσύ το 
αντιλήφθηκες, Ρικνάβαθ· και πάλι, όχι επακριβώς.» 
  «Είναι θεός, Βάνμιρ!» 
  «Γιαυτό αναρωτιέμαι… Κοίτα, κανείς δεν πίστευε στον Άνκαραζ· ή, 
τουλάχιστον, έτσι νομίζαμε–» 
  «Ίσως να είχε παραμείνει κάποιος κύκλος ανθρώπων–» 
  «Ίσως, αλλά: αν ήταν τα πράγματα όπως νομίζαμε –αν η λατρεία 
του είχε εξαλειφθεί–, τότε αυτό σημαίνει πως κάποιος δικός μας –
κάποιος απλός Ωθράγκος– αντιλήφθηκε τον κίνδυνο κι αποφάσισε 
να καλέσει ξανά το θεό, οργανώνοντας μια θρησκεία· σωστά;»  
  Η Ρικνάβαθ ένευσε.  
  «Πώς, όμως, αυτός ο Ωθράγκος έμαθε για τον εχθρό στο Νότο;» 
  «Καλό ερώτημα,» είπε η Καρμώζ. «Αλλά δεν πιστεύω τα πράγματα 
να έγιναν έτσι. Μάλλον, το άλλο ισχύει: Κάποιος κύκλος πιστών είχε 
παραμείνει, και ο ίδιος ο Άνκαραζ ένιωσε τη νοτιόθεν απειλή.» 
  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Βάνμιρ, «ακούγεται λογικό… Ωστόσο,» 
πρόσθεσε, «έχω την εντύπωση πως, γενικά, κάτι μη-λογικό συμβαί-
νει στην Κουαλανάρα. Είναι σαν ο κόσμος όλος να έχει τρελαθεί, να 
έχει αναποδογυρίσει. Υπάρχει ένας θρύλος που λέει πως τις Πύλες 
της Κουαλανάρα φρουρούν, από τους Δαίμονες της Καταστροφής, 
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έξι Αργυρόχρυσοι Φύλακες… Ποτέ δεν πίστεψα σ’αυτό το παραμύθι. 
Αποκλείεται τα πράγματα να είναι έτσι, τόσο απλοϊκά· το πολύ-
πολύ, τούτα να έχουν συμβολική σημασία. Υποθέτω, όμως, ότι κά-
ποια κοσμικά φράγματα πρέπει να υπάρχουν, για να συγκρατούν 
τον κόσμο σε ισορροπία· και ίσως τώρα να έχουν διαβρωθεί.» 
  «Μου μοιάζει παρατραβηγμένο…» είπε η Ρικνάβαθ. «Δεδομένου 
ότι η θεωρία σου αληθεύει, θα το είχα αισθανθεί, αν κάτι τόσο τρα-
γικό είχε συμβεί.» 
  «Χμμ, ναι… Πάντως, κάτι δεν πάει καλά. Αυτός ο κίνδυνος από το 
Νότο… πρέπει να μάθουμε την ακριβή του φύση· αλλιώς, δεν μπορεί 
να γίνει τίποτα εναντίον του.» Κι αναρωτιέμαι πού να βρίσκεται ο 
Ρόλμαρ, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Άραγε, έχει μπλεχτεί σ’αυτή την άγρια 
υπόθεση; Μήπως, κι εκείνη η Ρουζβάνη έχει κάποια σχέση μ’όλα 
τούτα; Τι έκανες στον αδελφό μου, Νίθρα; Ήθελες να τον πας στον 
Νότο για να τον χρησιμοποιήσεις κάπως; 
  «Ο Άνκαραζ μοιάζει βέβαιος ότι θα τον τσακίσει…» 
  «Το ίδιο πίστευε και το Θηρίο. Κι επιπλέον, σκέψου κάτι άλλο, Ρι-
κνάβαθ: Μέχρι στιγμής, δύο θεοί έχουν αισθανθεί τον κίνδυνο κι 
έχουν στραφεί να τον πολεμήσουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει τού-
το; Πόσοι άλλοι θεοί ακόμα θα κάνουν το ίδιο; Και τι καταστροφές 
θα προκαλέσουν;» 
  «Ο Άνκαραζ είπε κάτι που μ’έχει προβληματίσει: ότι κάποιοι ετοι-
μάζονται να πολεμήσουν τον εχθρό, κάποιοι πολέμησαν και έχασαν, 
κάποιοι εθελοτυφλούν, και κάποιοι είναι τυφλοί στον κίνδυνο.» 
  «Δηλαδή, ορισμένοι θεοί δεν τον αντιλαμβάνονται καθόλου, ενώ 
άλλοι τον αντιλαμβάνονται αλλά τον αγνοούν;» απόρησε ο Βάνμιρ. 
  Η Ρικνάβαθ ανασήκωσε τους ώμους. «Αυτό νομίζω πως ήθελε να 
πει ο Άνκαραζ.» 
  «Ίσως να ήταν ψέματα.» 
  «Μάλλον όχι.» 
  «Μπορείς να καταλάβεις πότε οι θεοί ψεύδονται;» ρώτησε ο Βάν-
μιρ. 
  «Οι θεοί δεν ψεύδονται. Δεν έχει νόημα γι’αυτούς,» είπε η Ρικνά-
βαθ. «Πόσο περιορισμένη είναι η δική μας νόηση, και πόσο μεγάλη 
η δική τους… Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε όλα όσα επιθυμούν να 
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μας μεταφέρουν, έτσι κι αλλιώς. Κι αν μας τα μετέφεραν όλα, ο νους 
μας θα εκρήγνειτο.» 
  Ο Βάνμιρ συλλογίστηκε, για λίγο, τα λόγια της. Είναι πολύ σοφή, 
αυτή η Καρμώζ, σκέφτηκε. Πάρα πολύ σοφή. Οι θεοί δεν τη διαλέ-
γουν τυχαία. Έχω πολλά να μάθω απ’τη Ρικνάβαθ. 
  «Όμως ο Άνκαραζ μού ζητά κάτι απλό και κατανοητό τώρα: να γί-
νω Αρχιέρειά του. Να το δεχτώ ή όχι;» Κοίταξε τον Βάνμιρ, πλάι της. 
  «Θα πρότεινα όχι. Είναι επικίνδυνος κι αιμοβόρος θεός. Μην τον 
υπηρετήσεις, Ρικνάβαθ· θα σε καταστρέψει, με τον πόλεμό του.» 
  Και ο άντρας μέσα στις φλόγες θα με μαρκάρει αμέσως για αντίπα-
λο, σκέφτηκε η Καρμώζ. Θα επαληθευτούν τα λόγια του, ότι έρχομαι 
για να τον εξολοθρεύσω. Όμως, ούτως ή άλλως, δεν της είχε πει πως 
θα τη σκότωνε; πως θα την έκαιγε ζωντανή; Η Ρικνάβαθ ανατρίχια-
σε. Τι να κάνω; Πού να σταθώ; Είχε το προαίσθημα –απλά ένα 
προαίσθημα, τίποτα περισσότερο– ότι ο Άνκαραζ θα την επισκεπτό-
ταν ξανά, το βράδυ… 

( 
  Η Ρικέλθη κοιμόταν ακόμα, αλλά ο μικρός της γιος είχε ξυπνήσει 
και ντυθεί με τη μαύρη ενδυμασία του δράκαρχου, έτοιμος να φύγει 
και να κατευθυνθεί νότια, στην Έριγκ, και, μετά, στη Νουάλβορ και 
στο Βασιληά. Δεν μπορώ να καθυστερήσω· πρέπει να πάω. 
  «Πατέρα,» είπε στον Έζβαρ, ο οποίος είχε, επίσης, ξυπνήσει. «Ελ-
πίζω να σε ξαναδώ, σύντομα.» Του έδωσε το δεξί γαντοφορεμένο 
του χέρι, κι εκείνος το έσφιξε. «Να προσέχεις τη μητέρα, όπως μου 
υποσχέθηκες.» 
  «Θα την προσέχω. Κι εσύ να προσέχεις τον εαυτό σου, Χάφναρ.» 
  «Θα θυμάμαι τις διδαχές σου, και θα είναι αρκετό,» αποκρίθηκε ο 
δράκαρχος πίσω από τη μαύρη του μάσκα. Ύστερα, πρόσθεσε: 
«Αν… αν είναι η Φερνάλβιν υπεύθυνη για το φονιά που κυνήγησε τη 
μητέρα… προσπάθησε να τη λογικέψεις πρώτα–» 
  Ο Έζβαρ ύψωσε το χέρι, για να τον σωπάσει. «Μην απασχολείς το 
νου σου μ’αυτό· ξέρω τι να κάνω.» 
  Ο Χάφναρ ένευσε. Δεν αμφέβαλε τα λόγια του πατέρα του. Όσο 
τον γνώριζε –ως γονιό ή ως φίλο–, πάντοτε είχε κάποιο σχέδιο στο 
μυαλό του και κάποιο χρήσιμο μπιχλιμπίδι στην τσέπη του.   
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  «Εντάξει,» είπε. «Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, που δεν μπορεί να 
πάψει να μ’απασχολεί: Ο δολοφόνος. Δεν τον βρήκα, και ίσως ακόμα 
να κρύβεται κάπου εδώ γύρω, περιμένοντας να φύγω, για να σας 
επιτεθεί.» 
  Είδε το πρόσωπο του Έζβαρ να σκοτεινιάζει, κι ανησύχησε. Μετά, 
όμως, ο πατέρας του αποκρίθηκε, λογικά: «Αν ήθελε, μπορούσε να 
το κάνει αυτό ενόσω κοιμόμασταν, ή ενόσω έλειπες, αναζητώντας 
τον. Πιστεύω, λοιπόν, πως είναι ακόμα χαμένος στον Αρχέτοπο. Μην 
ξεχνάς ότι, αν δεν γνωρίζεις τα μονοπάτια, δύσκολα βγαίνεις απο 
κεί. Επιπλέον, ο χρόνος δεν κυλά το ίδιο.» 
  «Ναι,» είπε ο Χάφναρ. «Όμως σκέφτομαι μήπως θα ήταν ασφαλέ-
στερο αν φεύγαμε όλοι μαζί για την Έριγκ, εγώ, εσύ, και η μητέρα.» 
  Ο Έζβαρ φάνηκε σκεπτικός· ύστερα, αποκρίθηκε: «Όχι. Καλύτερα 
να πας πριν από εμάς. Η Ρικέλθη χρειάζεται ανάπαυση ακόμα.» 
  Τι φοβάσαι, πατέρα; σκέφτηκε ο Χάφναρ. Φοβάσαι ότι θα συμβεί 
κάτι άσχημο μεταξύ της μητέρας και της Φερνάλβιν; Και φοβάσαι 
ότι αυτό θα με κρατήσει στην Έριγκ; Αισθάνθηκε διχασμένος όσο 
ποτέ. Γιατί η ζωή τού έμοιαζε πολυπλοκότερη, τώρα που είχε γίνει 
δράκαρχος; Τι είχε αλλάξει; Εκείνος. Αλλά όχι μόνο, νόμιζε. 
  Πρέπει να διαλέξω. «Εντάξει, πατέρα,» είπε. «Θα φύγω πρώτος.» 
  Ο Έζβαρ χαμογέλασε και τον χτύπησε στον ώμο. «Καλή τύχη, κι οι 
θεοί μαζί σου.» 
  Ο Χάφναρ πήρε τη Σρ’άερ από τα δερμάτινά της λουριά, και βγήκε 
από το σπίτι. Βάνραλ, προσευχήθηκε, προστάτεψέ τους από το δο-
λοφόνο. Ή, κάνε τον μπάσταρδο να με συναντήσει, καθώς θα φεύγω 
απο δώ! Προχώρησε προς το πολεμικό άρμα της Φερνάλβιν. 

 

  Ο Έζβαρ στεκόταν μπροστά στο παράθυρο, με τα χέρια σταυρωμέ-
να πίσω από την πλάτη, καθώς έβλεπε το γιο του να φεύγει. Για μια 
στιγμή, αναρωτήθηκε αν είχε πράξει σωστά, διώχνοντάς τον, γιατί 
αντιλαμβανόταν πως, αν ο δολοφόνος επέστρεφε, μάλλον, θα σκό-
τωνε και εκείνον και τη Ρικέλθη. Όμως ήξερε, επίσης, τι ήταν να 
μπερδευτείς μέσα σ’έναν Αρχέτοπο, όπου οι κατευθύνσεις έχαναν το 
νόημά τους για σένα, όπου ο ίδιος ο χρόνος έχανε το νόημά του, κι 
επιπλέον, μετρούσε διαφορετικά εκεί απ’ό,τι στον πραγματικό κό-
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σμο (αυτόν που, τουλάχιστον, συνηθίζουμε ν’αποκαλούμε «πραγμα-
τικό»). Έτσι, πίστευε πως ο φονιάς θ’αργούσε να τον ενοχλήσει πά-
λι. 
  Στράφηκε στην κοιμώμενη Αρχόντισσα· δεν την πλησίασε, όμως, 
για να την ξυπνήσει. Ετοίμασε, πρώτα, καρυκευμένο τσάι και για 
τους δυο τους, και το ακούμπησε στο τραπέζι, μέσα σε μεγάλες, πή-
λινες κούπες. Ύστερα, κάθισε στο κρεβάτι, πλάι στη Ρικέλθη, και 
χάιδεψε το μάγουλό της. Εξακολουθούσε να είναι το ίδιο όμορφη, 
όπως παλιά… ακόμα κι όταν θύμωνε, κι ακόμα περισσότερο όταν 
κοιμόταν. 
  Τα μάτια της άνοιξαν. Γυάλισαν στον πρωινό ήλιο που έμπαινε 
απ’το ανοιχτό παράθυρο κι ατένισαν τον Έζβαρ. 
  Η Ρικέλθη χαμογέλασε, άθελά της, πιστεύοντας ότι βρισκόταν μέσα 
σε όνειρο. Μετά, όμως, θυμήθηκε τι είχε συμβεί χτες, και ρώτησε: 
«Πού είναι ο Χάφναρ; Δε γύρισε;» Τον σκότωσε ο φονιάς; σκέφτη-
κε, ανήσυχη. 
  «Γύρισε, και έφυγε πάλι,» απάντησε ο Έζβαρ. «Έχω ετοιμάσει 
τσάι. Θες να σηκωθείς;» Της έδωσε το χέρι του. 
  «Πού πήγε;» ρώτησε η Ρικέλθη, παίρνοντας το χέρι του κι αφήνο-
ντάς τον να τη σηκώσει απ’το κρεβάτι και να την οδηγήσει σε μια 
καρέκλα του τραπεζιού, μπροστά από μία αχνιστή κούπα τσάι. 
  «Στη Νουάλβορ κατευθύνεται,» είπε ο Έζβαρ, «για να μπει στις 
υπηρεσίες του Βασιληά.» 
  Η Ρικέλθη αναστέναξε κι έκλεισε τα μάτια. Ύψωσε την κούπα της 
και ήπιε μια γουλιά. 
  «Προτού φύγει, του έδωσα μια υπόσχεση,» είπε ο Έζβαρ. 
  Η Ρικέλθη τον κοίταξε. Ωχ, σκέφτηκε. Κάτι κακό θα είναι. Δε μίλη-
σε, όμως· τον περίμενε να συνεχίσει. 
  «Ότι θα σε συνοδέψω ως την Έριγκ, κι ότι θα μείνω εκεί, για λίγο 
καιρό.» 
  Τα μάτια της Ρικέλθης στένεψαν. «Γιατί;» ρώτησε, κοφτά. Τόσα 
χρόνια, δεν είχε αποκαλυφθεί τίποτα για εκείνη και τον Έζβαρ· δεν 
ήταν τώρα καιρός ν’αποκαλυφθεί! 
  «Διότι ο Χάφναρ ανησυχεί για σένα. Πιστεύει ότι έχεις κάποιον 
θανάσιμο εχθρό, ο οποίος έστειλε το δολοφόνο εναντίον σου.» 
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  «Φυσικά κι έχω έναν θανάσιμο εχθρό!» είπε η Ρικέλθη. «Η Φερ-
νάλβιν τον έστειλε το δολοφόνο. Και ξέρω πώς να την… αποθαρρύ-
νω από άλλες, παρόμοιες προσπάθειες.» Θα τη σκοτώσω, την τρι-
σκατάρατη! Αυτή τη φορά, δε θα γλιτώσει! γρύλισε εντός της. 
  Ο Έζβαρ ήπιε από την κούπα του. «Τι συνέβη, τον τελευταίο καιρό, 
στο παλάτι;» ρώτησε. 
  «Τι εννοείς;» 
  «Η Φερνάλβιν δεν είχε ποτέ παλιότερα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, αν 
δεν κάνω λάθος…» 
  «Τώρα έχει τρελαθεί, Έζβαρ. Νομίζει ότι θέλω να τη δολοφονήσω, 
και–» 
  «Δε θέλεις;» 
  Τα μάτια της Ρικέλθης άστραψαν. «Τι θες να πεις; Ότι είχε δίκιο 
που έστειλε το δολοφόνο;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ, χωρίς ένταση στη φωνή του. «Όμως 
το γεγονός ότι είσαι βέβαιη πως τον έστειλε η Έπαρχος με βάζει σε 
σκέψεις. Αν δεν πίστευες ότι η προγονή σου είχε καλό λόγο να τον 
στείλει, θα ήσουν τόσο σίγουρη, Ρικέλθη;» 
  «Δεν άκουσες τι σου είπα; Έχει τρελαθεί, τον τελευταίο καιρό· νο-
μίζει ότι θέλω το θάνατό της!» 
  «Και είναι οι υποψίες της αβάσιμες; Δεν έχει συμβεί τίποτα; Κά-
ποιο… ατύχημα, πιθανώς;» 
  «Ένα φίδι βρέθηκε στο κρεβάτι της.» Η Ρικέλθη ανασήκωσε τους 
ώμους. «Προφανώς, λάθος των υπηρετών.» 
  «Ύποπτο λάθος, όμως…» 
  «Εντάξει, Έζβαρ,» –η Ρικέλθη ακούμπησε την πλάτη της στην κα-
ρέκλα– «πιστεύεις ότι, πράγματι, επιχείρησα να τη δολοφονήσω. 
Γιατί;» 
  «Το γιατί είναι προφανές, νομίζω. Κατά πρώτον, είχες καλό λόγο 
να το κάνεις –κι οι δυο γνωρίζουμε το λόγο αυτό. Κατά δεύτερον, η 
Φερνάλβιν δεν είχε καλό λόγο να ψάξει να βρει έναν τόσο εξειδικευ-
μένο δολοφόνο και να τον στείλει εναντίον σου, αν δε νόμιζε πως, 
όντως, ήθελες να τη σκοτώσεις. Και, απ’όσο τη γνωρίζω, απ’τις επι-
σκέψεις μου στο παλάτι, αμφιβάλλω ότι είναι τρελή –ή ότι τώρα 
τρελάθηκε, ξαφνικά.» 
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  «Τότε, θα το διαπιστώσεις, όταν έρθεις μαζί μου στην Έριγκ,» είπε 
η Ρικέλθη. Θα φροντίσω να το διαπιστώσεις, σκέφτηκε. Και ίσως, 
στο τέλος, να με βοηθήσεις να την εξολοθρεύσω… Ύψωσε πάλι την 
κούπα της και ήπιε βαθιά. «Πότε θα ξεκινήσουμε, λοιπόν;» 
  «Μόλις τελειώσουμε το πρωινό μας και μόλις έχω ετοιμάσει κάποια 
πράγματα,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ. Σηκώθηκε απ’το τραπέζι, πήρε 
ένα ξύλινο κουτί από ένα διπλανό ράφι, και επέστρεψε, ανοίγοντάς 
το και αποκαλύπτοντας ψημένα κουλουράκια. «Προχτές τα έψησα,» 
είπε. 
  Η Ρικέλθη πήρε ένα. «Θα έλεγα,» μειδίασε, «ότι, για κάποιο λόγο, 
προσπαθείς να με καθυστερήσεις, Έζβαρ…» 
  «Γιατί το λες αυτό;» Είδε, όμως, στα μάτια του πως είχε μαντέψει 
σωστά. 
  «Γιατί το βλέπω,» αποκρίθηκε η Ρικέλθη. «Αλλά,» πρόσθεσε, «ξέ-
ρω πως έχεις και αποτελεσματικότερες μεθόδους για να μου απο-
σπάσεις την προσοχή, αν θέλεις… κι αν δεν έχεις πληγεί από την ‘α-
σθένεια’ του πρώην-Έπαρχου,» τον πείραξε. 
  «Εσύ έχεις κάπου ένα χρόνο να με επισκεφτείς,» της θύμισε ο Έ-
ζβαρ, πίνοντας τσάι. 
  «Ήμουν απασχολημένη.» 
  «Φαντάζομαι…» 
  «Παράπονο ήταν αυτό;» 
  «Όχι· πραγματικά, μπορώ να φανταστώ,» είπε ο Έζβαρ. 
  «Νομίζεις,» αποκρίθηκε η Ρικέλθη. «Δεν είναι δυνατόν να ξέρεις τι 
προβλήματα έχει μια αρχόντισσα μέσα στο παλάτι της και στα γύρω 
μέρη, όσες φορές κι αν μας έχεις επισκεφτεί.» Ο Έζβαρ ερχόταν συ-
χνά στην Έριγκ, προσφέροντας συμβουλές και βοτάνια, και εκτελώ-
ντας ειδικές εργασίες, λόγω των γνώσεών του. Εκεί ήταν που η Ρι-
κέλθη τον είχε γνωρίσει, και είχε ενδιαφερθεί περισσότερο γι’αυτόν 
όταν ο μακαρίτης Έπαρχος Άνγκεδβαρ είχε πλέον μεγαλώσει και –
εξαιτίας τούτου ή μη– χάσει την όρεξή του για εκείνη. 
  «Υποθέτω πως, σύντομα, θα τα μάθω όλα,» είπε ο Έζβαρ· και ση-
κώθηκε από την καρέκλα του, για να πλησιάσει τη Ρικέλθη και να τη 
βοηθήσει κι αυτήν να σηκωθεί. «Αλλά,» πρόσθεσε, πειραχτικά (γιατί 
ήξερε ότι τούτο θα την πείραζε), «θα πρέπει να σου βρω ένα γερό, 
κομψό μπαστούνι, προτού αναχωρήσουμε.» 
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  «Πώς τολμάς!» έκανε η Ρικέλθη. 
  Ο Έζβαρ μειδίασε και τη φίλησε, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω της. 
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Κεφάλαιο 22 

Ο Πολέμαρχος 
 
 

α πρέπει να παραστήσουμε τους εμπόρους πάλι,» είπε 
ο Βάνμιρ. 
  Πλησίαζε μεσημέρι και έβλεπαν τη μεγάλη, βόρεια 
πύλη της Έριγκ από απόσταση. Στις επάλξεις στέκο-

νταν φρουροί, ντυμένοι μ’αρματωσιές που γυάλιζαν στο φως του ή-
λιου. 
  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ, «φτάνει να μιλάς εσύ.» Σκού-
πισε ιδρώτα απ’το μέτωπό της, ξεφυσώντας. «Αφόρητη ζέστη…» 
  Ο Βάνμιρ, από τη μεριά του, δε θα έλεγε πως η ζέστη ήταν αφόρη-
τη· για την ακρίβεια, τούτη ήταν μία αρκετά κρύα ημέρα, και στον 
ουρανό μπορούσε να δει μαύρα σύννεφα να συγκεντρώνονται: ση-
μάδι ότι, σε λίγο, πιθανώς να έβρεχε. 
  «Τι παράξενο λάξευμα είν’αυτό;» τον ρώτησε η Ρικνάβαθ, δείχνο-
ντας την πύλη της Έριγκ, που ήταν φτιαγμένη ώστε να μοιάζει με το 
ανοιχτό στόμα ενός υπερμεγέθους δράκου. 
  «Δράκος,» εξήγησε ο Βάνμιρ. 
  «Υπάρχουν τόσο μεγάλα θηρία στα μέρη σας;»  
  «Όχι. Πρόκειται για καλλιτεχνική υπερβολή. Οι δράκοι είναι πολύ 
μικρότεροι, και σπάνιοι. Κατοικούν στο Δρακοδάσος,» έδειξε το δά-
σος στ’ανατολικά τους, «αλλά ελάχιστοι τούς βλέπουν εκεί. Ωστό-
σο,» πρόσθεσε, «υπάρχουν και άνθρωποι που τους αναζητούν, με 
σκοπό να τους δαμάσουν και να γίνουν δράκαρχοι, στην υπηρεσία 
του Βασιληά. Σπάνιοι είναι κι αυτοί, βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, ο 
Βασιληάς έχει, ετούτο τον καιρό, πέντε δράκαρχους.» 
  «Σε τι του χρησιμεύουν;» θέλησε να μάθει η Ρικνάβαθ. 
  «Οι δράκοι φτύνουν φωτιά, τρομοκρατώντας και καίγοντας τους 
εχθρούς.» 
  «Φτύνουν φωτιά;» Η Καρμώζ ανατρίχιασε. Απεχθανόταν τη φωτιά· 
και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν αυτή να εκτοξεύ-
εται από το στόμα ενός θηρίου. 
  Ο Βάνμιρ απλά ένευσε. «Ναι.» 

«Θ
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  Ύστερα, πλησίασαν τη βόρεια πύλη της Έριγκ, σιωπηλά, ενώ η Ρι-
κνάβαθ παρατηρούσε καλά-καλά το λαξευμένο δρακοκέφαλο με το 
ανοιχτό στόμα που περίμενε να τους υποδεχτεί. 
  «Σταμάτα, έμπορα!» πρόσταξε μια πολεμίστρια, υψώνοντας το χέ-
ρι. Ήταν ντυμένη με φολιδωτή αρματωσιά και τα ξανθά, σγουρά της 
μαλλιά προεξείχαν από τις άκριες του κράνους της. 
  Ο Βάνμιρ υπάκουσε, τραβώντας τα γκέμια του αλόγου του. 
  «Ελέγξτε τον,» είπε η πολεμίστρια σε δύο στρατιώτες, οι οποίοι ζή-
τησαν από τον νεαρό Ωθράγκος και την Καρμώζ να κατεβούν απ’το 
κάρο, κι άρχισαν να ψάχνουν τα πράγματα που ήταν φορτωμένα 
εκεί. Η αρχηγός τους στεκόταν από κοντά, επιβλέποντας. 
  «Παράξενη πραμάτεια έχεις, έμπορα,» παρατήρησε, ρίχνοντας ένα 
διαπεραστικό βλέμμα στον Βάνμιρ. Σήκωσε ένα φιαλίδιο. «Τι είσαι; 
Αλχημιστής;» 
  «Λίγο,» απάντησε εκείνος. «Αλλά αγοράζω κιόλας.» Τους περίμενε, 
μέχρι να τελειώσουν. Η πολεμίστρια δεν του έκανε άλλες ερωτήσεις, 
όμως έβαλε τους στρατιώτες να ψάξουν εξονυχιστικά το κάρο. Ο 
Βάνμιρ ήταν σίγουρος πως δεν καταλάβαιναν ούτε τα μισά απ’όσα 
έβλεπαν. 
  Η Ρικνάβαθ κοιτούσε το δρόμο μετά απ’την πύλη, ο οποίος έμοιαζε 
να είναι αρκετά πολυσύχναστος. Κάπου πίσω απ’τα υπόλοιπα χτίρια, 
μπορούσε να δει ένα παλάτι. Αναμφίβολα, το παλάτι της θείας του 
Βάνμιρ, σκέφτηκε, της Επάρχου-Κεντροφύλακος Φερνάλβιν.  Θα 
πάμε, άραγε, εκεί, ή όχι; Ο Μάγος τής είχε πει ότι φοβόταν μην τον 
προδώσουν στον πατέρα του, γιατί δεν τον συμπαθούσαν και πολύ, 
πράγμα που της είχε φανεί παράξενο. 
  «Εντάξει, παιδιά;» ρώτησε ο Βάνμιρ τούς φρουρούς, όταν έμοιαζαν 
να έχουν τελειώσει την έρευνά τους. «Πόσο πληρώνω;» 
  Η πολεμίστρια φάνηκε σκεπτική. Προφανώς, δεν ήξερε πώς να κο-
στολογήσει το εμπόρευμά του. «Πόσα θα βγάλεις απ’όλ’αυτά, αν τα 
πουλήσεις;» 
  «Εκατό κορόνες, στην καλύτερη περίπτωση, χώρια το κόστος για 
να τ’αγοράσω.» 
  «Μάλιστα… Δος μας δύο κορόνες, έμπορα.» 
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  Ο Βάνμιρ τούς πλήρωσε. Ανέβηκε στο κάρο, μαζί με τη Ρικνάβαθ, 
και μπήκαν στην Έριγκ, κυλώντας επάνω στον πλακόστρωτο, μεγά-
λο δρόμο, ενώ ο κόσμος παραμέριζε, για να περάσουν. 
  «Πού πηγαίνουμε;» ρώτησε η Καρμώζ. 
  «Στην αγορά,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. 
  «Γιατί δεν πάμε στη θεία σου; Δικό της δεν είναι το παλάτι εκεί;» Η 
Ρικνάβαθ έδειξε. 
  «Ναι, αλλά σου είπα ότι δεν την εμπιστεύομαι. Ίσως να με προδώ-
σει στον πατέρα, όταν εκείνος μ’αναζητήσει. Θα πάμε στην αγορά, 
επομένως, και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και τίποτα χρήματα, 
αν γίνεται.» 
  «Τι έχεις κατά νου;» 
  «Μια μικρή παράσταση ταχυδακτυλουργικών.» Ο Βάνμιρ έστριψε 
το κάρο τους αριστερά, μπαίνοντας σ’έναν άλλο, μεγάλο δρόμο, ό-
που ο κόσμος ήταν περισσότερος και όπου εκείνος κι η Ρικνάβαθ δεν 
ήταν οι μόνοι με κάρο. Ως αποτέλεσμα, κινούνταν πολύ πιο αργά. 
«Απο δώ, πηγαίνουμε προς την αγορά.» 
  «Φαίνεται,» είπε η Καρμώζ, κάνοντας αέρα στον εαυτό της, με το 
δεξί χέρι. «Τι είναι αυτό το χτίριο, εκεί;» Έδειξε στ’αριστερά, πίσω 
απ’τα σπίτια. 
  «Αυτός είναι ο Ναός του Βάνραλ,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Ενός 
από τους μεγαλύτερους θεούς εδώ γύρω.» Και ρώτησε: «Δεν έχεις 
αισθανθεί κανένα κάλεσμα απ’αυτόν;» 
  Η Ρικνάβαθ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε νομίζω.» 
  Τελικά, κατάφεραν να διασχίσουν τον κοσμοπλημμυρισμένο πλα-
κόστρωτο δρόμο –ο οποίος ονομαζόταν Άνω Οδός Εμπορίου, όπως 
είπε ο Βάνμιρ στη σύντροφό του– και να φτάσουν στην αγορά της 
Έριγκ, που αποτελείτο από ένα σύμπλεγμα μικρότερων δρόμων οι 
οποίοι περνούσαν ανάμεσα από σταθερά οικοδομήματα κι από σκη-
νές, τέντες, και πάγκους. Κι εδώ η κίνηση ήταν πολλή, όμως δε συ-
γκεντρωνόταν σε ένα σημείο, έτσι το κάρο τους κυλούσε σχετικά ά-
νετα. 
  Ο Βάνμιρ σταμάτησε μπροστά στο στάβλο ενός πανδοχείου που η 
πινακίδα του έγραφε «Ο Ήλιος της Έριγκ». «Σταβλίτη!» φώναξε, κι 
ένα αγόρι βγήκε αμέσως. «Φρόντισε τ’άλογό μας και πρόσεχε την 
πραμάτειά μας –σαν τα μάτια σου.» Του πέταξε ένα κορόνιο –
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ασυνήθιστα πολλά χρήματα, αλλά ο Βάνμιρ πάντα ήταν ανοιχτοχέ-
ρης· σε αντίθεση με τον αδελφό του, Ρόλμαρ, ο οποίος ήταν σφιχτός. 
  «Φχαριστώ, κύριος!» έκανε το αγόρι. «Μείνετε ήσυχος!» 
  Ο Βάνμιρ κατέβηκε από το κάρο, κι η Ρικνάβαθ τον ακολούθησε, 
καθώς εκείνος πλησίαζε την εξώπορτα του πανδοχείου και την έ-
σπρωχνε, για να μπουν στην τραπεζαρία. Το μέρος ήταν αρκετά ευ-
ρύχωρο και διέθετε εξώστη, περιτριγυρισμένο από ξύλινα κάγκελα, 
για την ασφάλεια των πελατών. Τέσσερα πέτρινα τζάκια ζέσταιναν 
το ισόγειο, βρισκόμενα σε αντικριστές μεριές. Ο χώρος ήταν γεμάτος 
με κόσμο, αλλά όχι αφόρητα πλημμυρισμένος. 
  «Πάνω ή κάτω;» ρώτησε ο Βάνμιρ τη Ρικνάβαθ. 
  «Πάνω,» απάντησε εκείνη, «κοντά σε κάποιο παράθυρο.» 
  Ανέβηκαν την ξύλινη σκάλα και βρέθηκαν στον εξώστη, όπου και 
κάθισαν σε ένα από τα τραπέζια εκεί –κοντά σε παράθυρο, το οποίο 
ήταν κλειστό, αλλά η Ρικνάβαθ φρόντισε να το ανοίξει στο μισό, μό-
λις πλησίασαν. 
  Σε λίγο, μια σερβιτόρα ήρθε, ρωτώντας τους τι θα έπαιρναν, καθώς 
και αν ήθελαν να κλείσουν δωμάτιο. Ο Βάνμιρ αποκρίθηκε πως βρί-
σκονταν εδώ απλά για να φάνε, και παράγγειλε ένα μέτριο γεύμα 
για εκείνον και τη Ρικνάβαθ. 
  «Ελπίζω να ζήτησες κάτι δροσερό για μένα,» είπε η Καρμώζ, που 
δεν είχε καταλάβει και πολλά από τη συζήτηση των δύο Ωθράγκος, 
γιατί δε γνώριζε τα φαγητά στη γλώσσα τους. 
  «Δροσερά γεύματα δεν υπάρχουν αυτή την εποχή, Ρικνάβαθ,» της 
απάντησε ο Βάνμιρ. «Όμως σου παράγγειλα φρούτα, μπίρα, και μια 
σαλάτα με χόρτα.» 
  «Ωραία.» 
  Μια δυνατή αστραπή φάνηκε από το παράθυρο, την οποία ακο-
λούθησε μια εξίσου δυνατή βροντή. Ύστερα, άρχισε να βρέχει, μα-
νιασμένα. 
  «Τώρα, το κλίμα πρέπει να δρόσισε λιγάκι για σένα,» είπε ο Βάν-
μιρ, υπομειδιώντας. 
  Η Ρικνάβαθ στράφηκε στο παράθυρο και κοίταξε έξω. Από κάτω, 
είδε έναν έμπορο ο οποίος φώναζε μέσα στη βροχή και έκανε νοή-
ματα στους ανθρώπους του, να μαζέψουν την πραμάτεια. Φαινόταν 
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να πουλά ρούχα. Οι δρόμοι θα ερήμωναν, σε λίγο, εκτός κι αν έπαυε 
γρήγορα η νεροποντή. 
  Το κλίμα, πράγματι, είχε δροσίσει κάπως, έπρεπε να παραδεχτεί η 
Ρικνάβαθ.  
  Το φαγητό τους δεν άργησε να έρθει: Χορτοσαλάτα, φρούτα, και 
μπίρα, για την Καρμώζ, και ένα κομμάτι χοιρινό κρέας με αχνιστές 
πατάτες και κρασί, για τον Βάνμιρ. Άρχισαν κι οι δυο τους να τρώνε, 
δίχως να μιλάνε πολύ. 
  Στο μυαλό της Ρικνάβαθ ήρθε πάλι εκείνος ο άντρας μέσα στις 
φλόγες, ο οποίος την είχε βρει στον ύπνο της· ενώ, ύστερα, θυμήθη-
κε τον Άνκαραζ, που την καλούσε να γίνει Αρχιέρειά του και μεγάλη 
πολεμίστρια. Ο πρώτος δεν ήταν θεός, αλλά οι θεοί έμοιαζαν να τον 
φοβούνται. Γιατί, άραγε; Τι δύναμη είχε στα χέρια του; Πώς τους 
τρόμαζε; 
  Πάντως, όποιος κι αν ήταν, σίγουρα, την είχε βάλει στο μάτι, και η 
Ρικνάβαθ αναρωτήθηκε μήπως ο Άνκαραζ ήταν, τελικά, η μοναδική 
της ασπίδα εναντίον του. Γιατί, αν οι ίδιοι οι θεοί τον φοβούνται, τό-
τε τι ελπίδες έχω εγώ να τον αντιμετωπίσω; Πρέπει να συμμαχήσω 
με κάποιον από αυτούς. Αν και, βέβαια, εκείνο που πραγματικά ήθε-
λε ήταν να μην μπλέξει καθόλου σ’ετούτη την ιστορία· όμως, συνή-
θως, οι ανώτερες δυνάμεις την έμπλεκαν χωρίς τη θέλησή της. Και 
δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι’αυτό. 
  Τους συλλογισμούς της διέκοψε η φασαρία που ήρθε από κάτω· και 
η Ρικνάβαθ, κοιτάζοντας τριγύρω, παρατήρησε ότι οι περισσότεροι 
πελάτες είχαν πάει στην άκρη του εξώστη, για να κοιτάξουν. Ο Βάν-
μιρ σηκωνόταν εκείνη τη στιγμή, και η Καρμώζ τον ακολούθησε, 
αφήνοντας το φαγητό της. 
  Από κάτω τους, είδαν τον κόσμο να παραμερίζει, ύστερα από τις 
προτροπές και τις φωνές ενός ταξιδιωτικά ντυμένου άντρα, που δεν 
μπορεί να ήταν μικρότερος από τριανταπέντε χρόνων, και μιας επί-
σης ταξιδιωτικά ντυμένης γυναίκας, η οποία δεν πρέπει να είχε με-
γάλη διαφορά ηλικίας από αυτόν. Τα μαλλιά εκείνου ήταν ξανθά και 
μακριά, και τα είχε δεμένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του, ενώ 
ένα σχετικά μακρύ γένι ξεφύτρωνε από το πιγούνι του. Η μελαχρινή 
κόμη της γυναίκας ήταν κοντύτερη από του άντρα και λυτή, φτάνο-
ντας μέχρι τους ώμους της· η κάπα της είχε παραμερίσει, καθώς α-
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πομάκρυνε μερικούς θαμώνες και τους έλεγε να μην πλησιάσουν 
πάλι: Από μέσα, φαινόταν μια δερμάτινη, μακριά τουνίκα που είχε 
επάνω της κεντημένο ένα σύμβολο: Ένα πορφυρό, όρθιο, ακτινοβό-
λο ξίφος. 
  Ένα από τα σύμβολα του Άνκαραζ! παρατήρησε ο Βάνμιρ, σφίγγο-
ντας τα κάγκελα του εξώστη μέσα στις χούφτες του. 
  Η Ρικνάβαθ δεν αναγνώριζε το σύμβολο, φυσικά, αλλά ένα ισχυρό 
συναίσθημα την είχε τυλίξει, σαν δυνατή εσωτερική φλόγα. Οι δύο 
νεόφερτοι πρέπει να είχαν κάτι σημαντικό να πουν… 
  Ο άντρας στο ισόγειο φώναξε: «Κάντε χώρο και ησυχία, κι ακού-
στε! Δεν είμαι πλανόδιος διασκεδαστής! Και δε σας σηκώνω απ’τις 
θέσεις σας χωρίς λόγο. Είμαι αγγελιαφόρος!» Έλυσε τα μπροστινά 
λουριά της κάπας του, αφήνοντάς τη ν’ανοίξει, για ν’αποκαλυφθεί 
μια δερμάτινη, μακριά τουνίκα όπως της γυναίκας, επάνω στην ο-
ποία υπήρχε πάλι το πορφυρό, όρθιο, ακτινοβόλο ξίφος. Φωνές α-
κούστηκαν από τους θαμώνες, γιατί πρέπει αρκετοί ν’αναγνώρισαν 
το σύμβολο. «Έρχομαι να σας προειδοποιήσω για έναν μεγάλο κίν-
δυνο, από το Νότο. Κάντε ησυχία, κι ακούστε τα λόγια μου, γιατί η 
ώρα είναι κρίσιμη!» 
  «Γιατί φέρεις το σύμβολο του Άνκαραζ;» ακούστηκε η φωνή ενός 
άντρα μέσα απ’το πλήθος. «Η θρησκεία του έχει πεθάνει!» 
  Τα μάτια του αγγελιαφόρου (όπως είχε αποκαλέσει τον εαυτό του) 
σπινθηροβόλησαν, το ίδιο και της συντρόφισσάς του. «Έχει πεθάνει 
για κάποιους,» αντιγύρισε, «μα όχι για όλους! Και τώρα, εγώ, ο Ί-
ντραμελ, ιερέας του Άνκαραζ, έχω σταλεί για να σας προειδοποιήσω 
για τον κίνδυνο απ’το Νότο!» τόνισε ξανά. 
  «Τι κίνδυνο;» απαίτησε κάποιος. «Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. 
Από τα νότια ήρθα, πριν από μερικές ημέρες, και όλα είναι καλά.» 
  «Έτσι οράς, έτσι πιστεύεις!» είπε ο Ίντραμελ. «Μα δεν είν’αυτή η 
πραγματικότητα. Γιατί ο Εχθρός βρίσκεται κρυμμένος πίσω από 
σκιές, οικοδομήματα, κι ανθρώπους, και παλεύει για να μας υποδου-
λώσει και να εκπληρώσει τους δικούς του σκοπούς. Όμως υπάρχει 
σωτηρία! Ακολουθήστε ξανά τον Πολέμαρχο, κι εκείνος θα σας κα-
θοδηγήσει ορθά εναντίον του Εχθρού –θα τον αφανίσετε με τη βοή-
θειά του!» 
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  (Η Ρικνάβαθ δεν μπορούσε να καταλάβει επακριβώς τι έλεγαν· έ-
πιανε, όμως, αρκετές λέξεις και κατανοούσε περί τίνος επρόκειτο.) 
  «Φύγ’ απ’το πανδοχείο μου, καταραμένε ψευδοπροφήτη!» Ο κό-
σμος παραμέρισε, για να πλησιάσει μια γυναίκα, ντυμένη με μακρύ, 
μαύρο φόρεμα και βαστώντας ένα ρόπαλο στο δεξί χέρι. «Χάσου, 
τώρα!» 
  «Εκείνοι που θ’απαντήσουν αρνητικά στο κάλεσμα του Άνκαραζ θα 
το μετανιώσουν,» την προειδοποίησε ο Ίντραμελ· «γιατί, όσο λιγό-
τεροι είμαστε, τόσο ισχυρότερος θα είν’ ο Εχθρός από το Νότο.» Δυ-
νάμωσε τη φωνή του: «Ξανασκεφτείτε το, προτού μ’αποκαλέσετε 
ψεύτη, εμένα, τον Ίντραμελ, πιστό υπηρέτη του Άνκαραζ!» 
  «Βγες έξω!» γρύλισε η πανδοχέας, σείοντας απειλητικά το ρόπαλό 
της. Δύο άντρες –προφανώς, του καταστήματος– ήρθαν και στάθη-
καν δεξιά κι αριστερά της, φέροντας κι εκείνοι ρόπαλα. «Ειδάλλως, 
θα σε βγάλουμε με τη βία. Ήδη έχω στείλει μια υπηρέτρια να φωνά-
ξει τη φρουρά. Φύγε!» 
  «Δε θα τολμήσεις να διώξεις έναν ιερωμένο μέσα στη βροχή!» α-
ντιγύρισε ο Ίντραμελ, ενώ ο Βάνμιρ παρατήρησε πως η γυναίκα 
πλάι στον ιερέα έπαιρνε πολεμική στάση, σε περίπτωση που εκείνη 
κι ο σύντροφός της δέχονταν επίθεση. 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε μια παρόρμηση να κατεβεί από τον εξώ-
στη, μια παρόρμηση να προστατέψει τον ιερέα και τη γυναίκα μαζί 
του. Άλλωστε, δεν έλεγαν ψέματα· όντως, υπήρχε κίνδυνος στο Νό-
το. Κι επιπλέον, έξω έβρεχε. 
  Έφυγε δίπλα απ’τον Βάνμιρ και κατευθύνθηκε προς την ξύλινη 
σκάλα. 
  «Ρικνάβαθ;…» έκανε εκείνος. «Πού πας;» Την πήρε στο κατόπι. 
  «Πετάξτε τον έξω!» φώναξε η πανδοχέας· και η Καρμώζ, καθώς 
στεκόταν στην κορυφή της σκάλας, είδε τους δύο άντρες με τα ρό-
παλα να πλησιάζουν τον ιερέα. 
  Η γυναίκα που τον συντρόφευε ενέργησε αστραπιαία. Τινάχτηκε 
εμπρός και χτύπησε τον έναν αντίπαλο ευθεία στη μύτη, με τη δεξιά 
της γροθιά, προτού εκείνος προλάβει να κινηθεί για να προστατέψει 
τον εαυτό του. Αίματα πετάχτηκαν στο πρόσωπό του και σωριάστη-
κε. Το ρόπαλο έφυγε απ’το χέρι του. 
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  Ο άλλος έστρεψε το δικό του ρόπαλο εναντίον της γυναίκας, η ο-
ποία το απέφυγε εύκολα, σκύβοντας. Και ο Ίντραμελ άρπαξε τον 
καρπό του άντρα, και είπε: «Η κυρία είναι ιερομαχήτρια του Άνκα-
ραζ· κι επομένως, η πράξη σου αποτελεί άγος, θα πρέπει να ξέρεις.» 
  Ο ροπαλοφόρος γρύλισε κι έσπρωξε τον ιερέα, ο οποίος τον ελευ-
θέρωσε, παραπατώντας χωρίς να πέσει. (Ούτε κι αυτός πρέπει να 
ήταν ανεκπαίδευτος, έκρινε ο Βάνμιρ, που τώρα στεκόταν πλάι στη 
Ρικνάβαθ.) Η γυναίκα κλότσησε τον αντίπαλό τους στα πλευρά, κά-
νοντάς τον να διπλωθεί, και ο Ίντραμελ τον γρονθοκόπησε κατα-
πρόσωπο, σωριάζοντάς τον δίπλα στο συμμαχητή του. 
  Η πανδοχέας χλόμιασε, κι έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω. Κα-
νείς άλλος δεν επιχείρησε να επιτεθεί στους ακόλουθους του Άνκα-
ραζ. 
  «Ακούστε με, τώρα!» φώναξε ο ιερέας. «Κι ακούστε με προσεχτικά, 
αυτή τη φορά! Ο Εχθρός δεν είναι μύθος, δεν είναι ψέμα· είναι 
πραγματικότητα, κρυμμένη στις σκιές που προστατεύουν όλους τους 
υποχθόνιους άρχοντες. Κι ο Άνκαραζ, ο Μέγας Πολέμαρχος, είναι 
εκείνος που μπορεί να σας οδηγήσει εναντίον του, να σας γλιτώσει 
από–» 
  Η πόρτα του πανδοχείου άνοιξε με πάταγο, και η φρουρά της Έ-
ριγκ μπήκε στην τραπεζαρία, βρεγμένη από τη νεροποντή. 
  «Τι συμβαίνει εδώ;» γκάριξε ένας σωματώδης άντρας, που βα-
στούσε ασπίδα και ξίφος, και αρματωσιά και κράνος τον έντυναν. 
«Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;» 
  «Ήρθα να προειδοποιήσω το λαό της Έριγκ για–» άρχισε ο Ίντρα-
μελ. 
  «Αυτός είναι! Αυτός είναι ο ψευδοπροφήτης του Άνκαραζ!» Μια 
κοπέλα που βρισκόταν μαζί με τους φρουρούς –προφανώς, η υπηρέ-
τρια που είχε στείλει η πανδοχέας– έδειξε τον ιερέα και την ιερομα-
χήτρια. 
  «Άμα δεν έχεις ναό για να κάνεις κηρύγματα, μην τα κάνεις στα 
πανδοχεία, αιρετικέ!» φώναξε ο άντρας της φρουράς που είχε μιλή-
σει και πριν. 
  «Ο Πολέμαρχος επέστρεψε, για να σας προστατέψει απ’τον κίνδυ-
νο–» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

335 

  «Αυτός και η γυναίκα μαζί του έδειραν τους άντρες μου,» είπε η 
πανδοχέας, δείχνοντας τους δύο ροπαλοφόρους που κείτονταν στο 
πάτωμα, αιμόφυρτοι στο πρόσωπο, «αρνούμενοι να βγουν, όταν 
τους το ζήτησα.» 
  «Συλλάβετέ τους!» πρόσταξε ο αρχηγός των φρουρών, και οι μαχη-
τές του –τέσσερις, χωρίς εκείνον– πλησίασαν τον ιερέα και την ιε-
ρομαχήτρια– 
  –και η Ρικνάβαθ νόμισε πως ο χρόνος έπαψε να κυλά, μένοντας 
σ’εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Η επιθυμία του Άνκαραζ γέμισε το είναι 
της. Ο Πολέμαρχος ήθελε να δώσει ένα μάθημα σ’αυτούς τους απί-
στους· κι εκείνη, μια Καρμώζ, ήταν η μόνη παρούσα που μπορούσε 
να εκπληρώσει το θέλημά του. Φτάνει ν’άφηνε την ισχύ του να την 
τυλίξει. 
  Η Ρικνάβαθ άκουγε ένα χτύπο γύρω της, ο οποίος έμοιαζε να της 
λέει: Άφησέ με να σου δείξω τη δύναμη που μπορώ να σου προσφέ-
ρω, Μάντισσα! Νιώσε κάτι που ποτέ ξανά στη θνητή σου ζωή δεν 
έχεις αισθανθεί! 
  Η Καρμώζ κατέβηκε τη σκάλα, με γρήγορα βήματα, προτού ο Βάν-
μιρ προλάβει να κάνει κάτι, για να τη σταματήσει. 
  Η Ρικνάβαθ πέρασε μέσα απ’το πλήθος, σπρώχνοντας με τρομερή 
δύναμη –δύναμη που δεν πίστευε ότι μπορούσε ποτέ να κατέχει. Οι 
πάντες γύρω της της έμοιαζαν μικρόσωμοι κι ασήμαντοι. Ο ιερέας 
και η γυναίκα μαζί του ήταν αθώοι, τους οποίους έπρεπε να συντρέ-
ξει εναντίον των ανόητων φρουρών ετούτης της πόλης. 
  «Αφήστε τους και φύγετε!» πρόσταξε, μην ξέροντας αν τα λόγια 
ήταν ακριβώς δικά της. 
  Οι στρατιώτες στράφηκαν να την κοιτάξουν, με απορημένες εκ-
φράσεις, ενώ ο ιερέας και η συντρόφισσά του γούρλωσαν τα μάτια 
τους, ατενίζοντάς την. 
  «Μείνε πίσω!» πρόσταξε ένας φρουρός, υψώνοντας το σπαθί του 
προς το μέρος της Ρικνάβαθ. 
  Εκείνη κινήθηκε πλευρικά, αποφεύγοντας τη λεπίδα κι αρπάζοντας 
τον άντρα απ’τον πήχη, για να τον τινάξει επάνω σ’ένα κοντινό τρα-
πέζι, ανατρέποντάς το κι εκτοξεύοντας φαγητά και ποτά τριγύρω. 
Φωνές και ουρλιαχτά ήρθαν από παντού, ενώ, την ίδια στιγμή, ο αρ-
χηγός των φρουρών κραύγαζε: «Χτυπήστε την!» 
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  Η Ρικνάβαθ απέφυγε ένα ξίφος πανεύκολα, άρπαξε τον στρατιώτη 
απ’τη ζώνη και τον πέταξε πάνω σ’έναν άλλο, σωριάζοντάς τους και 
τους δύο στο πάτωμα, για να πλακώσουν έναν απ’τους αναίσθητους 
ροπαλοφόρους. Ο Πολέμαρχος είχε δίκιο: η δύναμη που τη γέμιζε 
ήταν υπέροχη. Η Ρικνάβαθ αισθανόταν μεθυσμένη, ενώ συγχρόνως 
μπορούσε να νιώσει ολόκληρό της το σώμα ενεργό και σε ετοιμότη-
τα· τίποτα δεν ήταν ικανό πλέον να την αιφνιδιάσει. 
  Κάποιος –όχι φρουρός, ένας απ’τους θαμώνες– έκανε να την αρπά-
ξει, αλλά εκείνη τον γράπωσε απ’τα μαλλιά και του κοπάνησε το κε-
φάλι στην άκρη ενός τραπεζιού. Κλότσησε την ασπίδα ενός στρα-
τιώτη, κάνοντάς τον να χάσει την ισορροπία του και να πέσει. Ύστε-
ρα, μια καρέκλα ήρθε καταπάνω της, και η Ρικνάβαθ την άρπαξε και 
την έσπασε στους ώμους κάποιου. Την ίδια στιγμή, σχεδόν χωρίς να 
το έχει συνειδητοποιήσει, χτυπούσε, με τον αγκώνα της, την πανδο-
χέα στο πρόσωπο (η οποία την πλησίαζε από πίσω, για να την κοπα-
νήσει με το ρόπαλό της). 
  Ο Βάνμιρ στεκόταν επάνω στη σκάλα και παρακολουθούσε, ενώ η 
τραπεζαρία είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης μέσα σε δευτερόλεπτα. 
Στην αρχή, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε πιάσει τη Ρικνάβαθ, 
ώστε να ορμήσει στους φρουρούς· για την ακρίβεια, η κίνησή της 
τον είχε πιάσει απροετοίμαστο. Ύστερα, όμως, αντιλήφθηκε τι είχε 
συμβεί: Ο Άνκαραζ μπήκε μέσα της. Και τώρα, ο Βάνμιρ δεν μπο-
ρούσε να δει τρόπο για να σταματήσει τον χαλασμό από κάτω του. 
Έβλεπε τη Ρικνάβαθ να βρίσκεται στη μέση του σαματά, χτυπώντας 
με χέρια και πόδια, και μ’ό,τι άλλο αντικείμενο έβρισκε· ενώ ο ιερέας 
Ίντραμελ και η ιερομαχήτρια του Άνκαραζ έφευγαν, κατευθυνόμε-
νοι προς την πόρτα του μαγειρείου. 
  Ο Βάνμιρ έσφιξε την κουπαστή της σκάλας, νιώθοντας ανήμπορος. 
Τι να έκανε, για να πάρει απο κεί μέσα τη Ρικνάβαθ; 
  «Σταματήστε!» φώναξε. «Σταματήστε!» Αλλά κανείς δεν τον άκου-
σε. Να τους πάρει όλους ο Μαύρος Άνεμος! «Ρικνάβαθ! Σταμάτα!» 
Καμία απόκριση από την Καρμώζ, η οποία δεν έμοιαζε ούτε καν να 
τον έχει ακούσει. 
  Ο Άνκαραζ είχε γεμίσει τη συνείδησή της, και τώρα εκείνη έδινε 
σημασία μονάχα στη μάχη που την περιέβαλε, διαθέτοντας υπεράν-
θρωπη δύναμη και μαχητικές ικανότητες. Όμως το ανθρώπινο σώμα 
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έχει και τους δικούς του περιορισμούς, πράγμα που, μάλλον, ο Πο-
λέμαρχος, ως θεός, δεν είχε υπολογίσει. Όταν καμια ντουζίνα θαμώ-
νες και στρατιώτες περικύκλωσαν τη Ρικνάβαθ και έπεσαν επάνω 
της, εκείνη αδυνατούσε να τους απωθήσει όλους. Κλότσησε έναν 
στην κοιλιά, γρονθοκόπησε έναν άλλο, έμπηξε τα νύχια της στο πρό-
σωπο ενός τρίτου, μα κάποιος άρπαξε το πόδι της, κάποιος τύλιξε τα 
χέρια του γύρω απ’τη μέση της, κάποιοι γράπωσαν τους καρπούς και 
τους αγκώνες της, και η πανδοχέας την κοπάνησε με το ρόπαλό της 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αναισθητοποιώντας την. 
  Ο σαματάς στην τραπεζαρία έπαψε, και ο Βάνμιρ κατέβηκε τη σκά-
λα. 
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Κεφάλαιο 23 

Βροχή στην Έριγκ 
 
 

εριμένετε!» είπε ο Βάνμιρ στους φρουρούς, που περ-
νούσαν αλυσίδες στα χέρια της αναίσθητης Ρικνά-
βαθ. «Είναι άρρωστη· γιαυτό σας επιτέθηκε.» 
  «Ποιος είσαι συ;» ρώτησε ο αρχηγός των στρατιω-

τών. Αίμα έτρεχε από την άκρη του στόματός του. 
  «Φίλος της,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Και σας διαβεβαιώνω ότι εί-
ναι άρρωστη–» 
  «Δε μου φάνηκε και πολύ άρρωστη εμένα…!» είπε η πανδοχέας, 
που το δεξί της μάτι είχε μαυρίσει. 
  «Κάποιες φορές, την πιάνει αυτή η τρέλα,» εξήγησε ο Βάνμιρ. «Της 
δίνω βοτάνια, για να μην κάνει φασαρίες και να ηρεμεί, αλλά υπάρ-
χουν και περιπτώσεις που–» 
  «Γιατί να σε πιστέψουμε;» τον διέκοψε ο αρχηγός της φρουράς. 
«Δες πόσες ζημιές έκανε η φίλη σου εδώ πέρα!» Έδειξε τριγύρω, με 
το ξίφος του, το ρημαγμένο πανδοχείο και τους ανθρώπους που κεί-
τονταν στο πάτωμα, βογκώντας. 
  Καταραμένος νάσαι, Άνκαραζ! γρύλισε από μέσα του ο Βάνμιρ. 
Γιατί δεν την άφηνες ήσυχη; Φαίνεται πως οι θεοί ήθελαν πάντα 
κάποιον για να βασανίζουν, οι δαιμονισμένοι! Ο Μαύρος Άνεμος να 
τους πάρει! 
  «Θα την πάμε μέσα,» δήλωσε ο αρχηγός της φρουράς, καθώς ένας 
στρατιώτης σήκωνε τη Ρικνάβαθ στα χέρια του, αλυσοδεμένη χειρο-
πόδαρα. «Άμα θες, έλα στη φυλακή, να εξαγοράσεις την ποινή της.» 
Και μ’αυτά τα λόγια, του γύρισε την πλάτη και κατευθύνθηκε προς 
την εξώθυρα της τραπεζαρίας, με τους ταλαιπωρημένους του μαχη-
τές ξοπίσω του. 
  «Ε, περιμένετε!» φώναξε η πανδοχέας. «Ποιος θα πληρώσει για 
όλες τούτες τις ζημιές;» 
  Ο αρχηγός σταμάτησε να βαδίζει και στράφηκε, μουγκρίζοντας από 
αγανάκτηση. «Ελάτε κι εσείς, κυρία μου, στο στρατώνα, να συζητή-
σετε με το Διοικητή της Φρουράς.» 

«Π
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  «Καλώς,» αποκρίθηκε εκείνη, και οι φρουροί της Έριγκ έφυγαν, 
κλείνοντας πίσω τους. 
  Ο Βάνμιρ ξεφύσησε. Σκατά… σκέφτηκε. Πώς θα τους πληρώσω; 
Ήταν βέβαιος πως δεν είχε αρκετά χρήματα μαζί του, και αποκλείε-
ται να μάζευε τόσα πολλά με παραστάσεις ταχυδακτυλουργίας. 
  «Ίσως θάπρεπε να βάλεις λουρί στο λαιμό της φίλης σου,» του είπε 
η πανδοχέας, κι απομακρύνθηκε απ’αυτόν, φωνάζοντας στους αν-
θρώπους του πανδοχείου να τη βοηθήσουν να συγυρίσει το μέρος 
και να συνεφέρει τους ξυλοκοπημένους. 
  Ο Βάνμιρ έριξε μια ματιά τριγύρω, ψάχνοντας να βρει τον ιερέα 
Ίντραμελ και την ιερομαχήτρια του Άνκαραζ. Όμως φαίνεται πως 
αυτοί δεν είχαν καμία διάθεση να επιστρέψουν, έχοντας, κατά πάσα 
πιθανότητα, αποχωρήσει από την πίσω πόρτα του μαγειρείου. Ο νε-
αρός Ωθράγκος τούς καταράστηκε εσωτερικά, και βγήκε από το 
πανδοχείο, εκνευρισμένος. 
  Η βροχή συνεχιζόταν και οι δρόμοι ήταν έρημοι. Ο Βάνμιρ φόρεσε 
την κουκούλα της κάπας του και πήγε στο στάβλο, όπου βρήκε το 
σταβλίτη να κάθεται δίπλα στο κάρο του. 
  «Όλα καλά;» τον ρώτησε. 
  «Μά’στα, κύριος,» αποκρίθηκε το αγόρι. 
  Ο Βάνμιρ πλησίασε το κάρο και έψαξε μέσα. Πήρε έναν σάκο και 
τον γέμισε με πράγματα που ίσως να του χρειάζονταν –ή ίσως και 
όχι· όμως ποτέ δε βλάπτει να είναι κανείς προετοιμασμένος, όπως 
είχε μάθει πολλάκις. 
  «Συνέχισε να φυλάς το κάρο μου,» είπε στον σταβλίτη. 
  «Μά’στα, κύριος,» απάντησε εκείνος, κάνοντας τον Βάνμιρ 
ν’αναρωτηθεί αν το αγόρι ήξερε να λέει και τίποτ’άλλο. 
  Ύστερα, βγήκε απ’τον στάβλο, μέσα στην καταρρακτώδη βροχή 
που έλουζε την Έριγκ. Είχε ξανάρθει στην πόλη και παλιότερα, έτσι 
γνώριζε τους δρόμους της, και βάδισε κατευθείαν προς τον στρατώ-
να, όπου βρίσκονταν και οι φυλακές. Τα βήματά του δεν ακούγο-
νταν, καλυπτόμενα από τη νεροποντή· κι απ’ό,τι έβλεπε γύρω του, 
ήταν από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι διέσχιζαν τους στενούς 
δρόμους της αγοράς, ετούτη τη στιγμή. Τα μάτια του έπιαναν, πού 
και πού, μερικές φευγαλέες σκιές μέσα στη βροχή, οι οποίες άθελά 
του –εφόσον ήταν ο Βάνμιρ– του εξάπτανε τη φαντασία, και τον 
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έκαναν ν’αναρωτιέται ποιοι τον ακολουθούσαν και γιατί. Διαθέτο-
ντας, όμως, αυτογνωσία, προσπάθησε να χαλιναγωγήσει τον εαυτό 
του και να ηρεμήσει· άλλωστε, δεν υπήρχε λόγος να τον κατασκο-
πεύει κανένας εντός της πόλης. 
  Απ’την άλλη, βέβαια, ίσως να επρόκειτο γι’ανθρώπους του πατέρα 
του. Ίσως ο Άρχοντας Άραντιρ να είχε αποφασίσει να τον παρακο-
λουθήσει, αντί να τον κυνηγήσει ώστε να τον σκοτώσει ή να τον αιχ-
μαλωτίσει… 
  Ο  Βάνμιρ ρίγησε, και έσφιξε τη λαβή του ξιφιδίου που κρεμόταν 
στη ζώνη του. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό, προσπάθησε να πεί-
σει τον εαυτό του· όμως κάτι μέσα του του έλεγε –όπως πάντα– πως 
τίποτα δεν ήταν αδύνατο. 
  Ακόμα και η σημερινή νεροποντή ίσως να μην ήταν τυχαία… 
  Ο Βάνμιρ φρόντισε να είναι δύο φορές πιο προσεκτικός, γιατί, με 
τα αλλόκοτα πράγματα που συνέβαιναν σ’ετούτους τους καιρούς, οι 
θεοί έμοιαζαν να είχαν αφηνιάσει. 
  Φτάνοντας στο στρατώνα, είδε πως η πύλη ήταν κλειστή. Ανέβηκε 
τα πέτρινα σκαλοπάτια και χτύπησε, δυνατά, με τη γροθιά του, τρεις 
φορές. 
  Το ένα φύλλο άνοιξε, για ν’αποκαλύψει το πρόσωπο ενός νεαρού. 
«Τι θα θέλατε, κύριε;» ρώτησε ο φρουρός. 
  «Μια φίλη μου είναι στη φυλακή σας. Πρέπει να τη δω.» 
  «Περάστε.» Ο στρατιώτης άνοιξε το φύλλο της πύλης περισσότερο, 
αφήνοντας τον Βάνμιρ να μπει σ’έναν φαρδύ, πέτρινο διάδρομο, ό-
που βρίσκονταν άλλοι δύο φρουροί, καθισμένοι αντικριστά και παί-
ζοντας κάρτες. 
  «Ποια θέλετε να δείτε;» ρώτησε ο άντρας που τον είχε βάλει στο 
στρατώνα. 
  «Μια γυναίκα την οποία μόλις έφεραν αλυσοδεμένη.» 
  «Έλεγαν ότι είναι τρελή…» 
  «Θέλω να τη δω,» είπε ο Βάνμιρ, αγριοκοιτάζοντας τον φρουρό. 
Δεν του άρεσε καθόλου η όψη του. 
  «Περιμένετε εδώ· θα επιστρέψω.» Ο στρατιώτης έφυγε. Τα βήματά 
του ακούγονταν βαριά μέσα στο διάδρομο. 
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  Ο Βάνμιρ σταύρωσε τα χέρια μπροστά του, στάζοντας επάνω στο 
πέτρινο δάπεδο και αναμένοντας την επιστροφή του φρουρού. Εν 
τω μεταξύ, κοίταζε τους άλλους δύο που έπαιζαν κάρτες. 
  «Τι πας να κάνεις εκεί;» είπε στον έναν, ο οποίος ετοιμαζόταν να 
τραβήξει ένα φύλλο απ’το χέρι του και να το πετάξει. «Δε σε συμφέ-
ρει. Κοίτα τι έχει κάτω: πέντε Δράκους. Άρα, μία απ’τις τρεις κάρτες 
του αντιπάλου σου είναι, σίγουρα, Δράκος, επίσης.» 
  «Ναι, σωστά…» συμφώνησε ο στρατιώτης, αφήνοντας την κάρτα 
που σκεφτόταν να πετάξει. 
  «Μας χαλάς το παιχνίδι, φίλε,» είπε ο άλλος φρουρός στον Βάνμιρ, 
μουγκρίζοντας. 
  «Τι λες; Μας το φτιάχνει,» αντιγύρισε ο πρώτος, ρίχνοντας κάτω 
έναν Βασιληά. «Είσαι καλός στα Κάστρα, φίλε;» 
  «Αρκετά,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, «αν και ο δίδυμός μου αδελφός 
με νικά, πού και πού.» 
  «Έχεις δίδυμο αδελφό; Ξέρεις τι λένε γι’αυτούς που έχουνε δίδυμο 
αδελφό, ε; Ότι μοιράζονται την ίδια ψυχή, και κάτι τέτοια· οι παπά-
δες τα λέν’ αυτά.» 
  «Ναι, το έχω ακούσει,» είπε ο Βάνμιρ· όμως δεν το πιστεύω. 
  Ο φρουρός που είχε φύγει επέστρεψε. «Αφήστε τα πράγματά σας 
εδώ, κύριε, και ακολουθήστε με,» ζήτησε. 
  Ο Βάνμιρ άφησε το σάκο του. 
  «Και το ξιφίδιο, παρακαλώ.» 
  Καχύποπτοι… Το ξεθηκάρωσε και το ακούμπησε στο τραπέζι όπου 
οι άλλοι δύο έπαιζαν Κάστρα. Ύστερα, ακολούθησε τον στρατιώτη 
μέσα στο διάδρομο και αριστερά, επάνω σε μια πέτρινη σκάλα που 
κατέβαινε στριφτά κάτω από το έδαφος και φωτιζόταν από μερικούς 
δαυλούς, εδώ κι εκεί. Στο κατώτερο σημείο, κάθονταν δύο δεσμοφύ-
λακες· ο ένας είχε τα μποτοφορεμένα του πόδια πάνω σ’ένα παλιό 
ξύλινο τραπέζι κι έπινε μπίρα από μια μεγάλη κούπα: ο άλλος καθό-
ταν, ανακούρκουδα, σε μια καρέκλα κι έπαιζε ένα κομπολόι με ξύλι-
νες χάντρες. Την ώρα που κατέβηκε ο Βάνμιρ, χασμουριόταν. Βλε-
φάρισε και τον κοίταξε. 
  «Εσύ ’σαι που θες να δεις την τρελή;» ρώτησε. 
  «Η φίλη μου, κύριε, είναι άρρωστη, όχι τρελή,» είπε εκείνος, στά-
ζοντας ακόμα νερά από τη βροχή. 
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  Ο φύλακας δεν αποκρίθηκε· σηκώθηκε από την καρέκλα του, μ’ένα 
στροβίλισμα του κομπολογιού, και πλησίασε μια ξύλινη πόρτα, ε-
πενδυμένη με σίδερο. Τράβηξε ένα κλειδί απ’τη ζώνη του και την 
ξεκλείδωσε. 
  «Έλα,» είπε, κάνοντας νόημα στον Βάνμιρ και μπαίνοντας σ’έναν 
σκιερό διάδρομο, δεξιά κι αριστερά του οποίου βρίσκονταν κελιά 
που απ’τα καγκελωτά τους παράθυρα φαινόταν ή σκοτάδι ή άνθρω-
ποι μ’όψεις ανάστατες. 
  Τελικά, ο φύλακας σταμάτησε μπροστά από μια πόρτα. «Εδώ είναι. 
Θες να πας μέσα; Είν’ επικίνδυνη μού είπαν.» 
  «Θα πάω μέσα.» 
  «Όπως γουστάρεις…» Ο στρατιώτης ξεκλείδωσε το κελί και ο Βάν-
μιρ μπήκε. Πίσω του, η πόρτα έκλεισε. 
  Στη γωνία του πέτρινου χώρου, είδε μια γυναίκα αλυσοδεμένη· οι 
αλυσίδες της ήταν πιασμένες σε χαλκάδες, στον τοίχο. Τα μάτια της 
γυάλισαν, αντικρίζοντάς τον. 
  «Τι συνέβη;» είπε η Ρικνάβαθ, με ξερή φωνή. «Τους ρωτούσα, μα 
κανείς δε μου απαντούσε.» 
  «Σε φοβούνται.» Ο Βάνμιρ την πλησίασε και γονάτισε κοντά της, 
στο ένα γόνατο, γιατί ήταν καθισμένη στο πέτρινο δάπεδο. «Βρί-
σκεσαι στις φυλακές της πόλης,» την πληροφόρησε. 
  Η Ρικνάβαθ αναστέναξε. «Δεν έπρεπε να τον είχα αφήσει…» 
  «…Τον Άνκαραζ;» 
  Η Καρμώζ ένευσε. «Τον άφησα να με κυριαρχήσει. Ήταν επίμονος, 
και… η δύναμή του με δελέασε.» Γρύλισε, στη Γλώσσα των Καρμώζ, 
μια γρήγορη κατάρα, την οποία ο Βάνμιρ δεν κατάφερε να πιάσει. 
«Με συγχωρείς, που σ’έβαλα σε μπελάδες. Σε πήραν κι εσένα;» 
  «Όχι,» είπε εκείνος. «Όμως πρέπει να βρω χρήματά, για να σε 
βγάλω απο δώ. Δε νομίζω αυτά που έχουμε μαζί μας να μας φτά-
σουν. Έκανες πολλές ζημιές στο πανδοχείο, τις οποίες θα πληρώ-
σουμε ξέχωρα της ποινής σου.» 
  Η Ρικνάβαθ αναστέναξε πάλι. «Πήγαινε,» είπε. «Στο Νότο, ίσως ο 
αδελφός σου να κινδυνεύει.» 
  «Δε θα σ’αφήσω σ’αυτό το κελί,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, καθώς ση-
κωνόταν όρθιος. «Θα βρω χρήματα, κάπως… Εν ανάγκη, θα μιλήσω 
σε πρόσωπα που θα προτιμούσα να μη συναντήσω.» 
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  Η Ρικνάβαθ ένευσε, καταλαβαίνοντας τι εννοούσε. 
  «Τουλάχιστον, είμαι σίγουρος πως δεν κρυώνεις εδώ κάτω.» 
  Η Καρμώζ μειδίασε. «Οι αλυσίδες, όμως, είναι λιγάκι άβολες, πρέ-
πει να παραδεχτώ.» 
  «Θα επιστρέψω, σύντομα.»  
  Ο Βάνμιρ πλησίασε την πόρτα και τη χτύπησε, με τη γροθιά του. 
«Φρουρέ! Άνοιξε.» 
  Ο στρατιώτης ήρθε και ξεκλείδωσε το κελί, αφήνοντάς τον να βγει 
και κλειδώνοντας πάλι πίσω του. 
  Η βροχή δεν είχε ελαττωθεί καθόλου, όταν ο Βάνμιρ βγήκε στους 
δρόμους της Έριγκ. Αναρωτήθηκε τι ώρα της ημέρας να ήταν· σί-
γουρα, είχε περάσει το μεσημέρι, όμως δεν μπορούσε να πει αν είχε 
φτάσει και το βράδυ. Τα σύννεφα ήταν κατάμαυρα από πάνω του 
και σχίζονταν μόνο από τις αστραπές. 
  Στο δρόμο για τον Ήλιο της Έριγκ είδε δύο φιγούρες να τον περι-
μένουν μέσα στη νεροποντή, φορώντας κάπες και κουκούλες. Ο 
Βάνμιρ έπιασε το ξιφίδιο στη ζώνη του και ετοιμάστηκε να το τρα-
βήξει· γιατί ληστές (ή χειρότερα πράγματα) έβγαιναν κάτι τέτοιες 
ημέρες, για να επιτεθούν σε μοναχικούς οδοιπόρους. 
  Η μία από τις δύο μορφές ύψωσε τα χέρια, ώστε να δείξει πως δεν 
κρατούσε όπλο· και πλησίασαν. 
  «Ποιοι είστε;» ρώτησε ο Βάνμιρ· και ύστερα, είδε τα πρόσωπά 
τους, κάτω από τις κουκούλες, καθώς ήρθαν κοντά. «Τι θέλετε τώ-
ρα;» 
  «Έρχεσαι από τις φυλακές, σωστά;» ρώτησε ο Ίντραμελ. 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Τι σε νοιάζει;» 
  «Η Εκλεκτή του Πολέμαρχου βρίσκεται εκεί, ή κάνουμε λάθος;» 
  «Δε σε καταλαβαίνω.» Η αλήθεια ήταν πως καταλάβαινε, κι αυτό 
τον τρόμαζε. 
  «Ο Άνκαραζ μάς είπε πως θα ερχόταν μια Εκλεκτή του, για να μας 
βοηθήσει στον Αγώνα· και, όταν την είδαμε στο πανδοχείο, αμέσως 
την αναγνωρίσαμε: Δεν μπορούσε να ήταν άλλη από αυτήν, έτσι 
όπως πλησίασε, πάραυτα, για να μας συντρέξει. Κι εσένα σε είδαμε 
μαζί της: πρέπει νάσαι σύντροφός της, σωστά; Ιερέας του Κυρίου 
μας, ίσως;» 
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  «Δεν είμαι ιερέας,» απάντησε ο Βάνμιρ. «Και η φίλη μου δεν είναι 
‘Εκλεκτή’. Μας έχετε παρεξηγήσει.» 
  Η ιερομαχήτρια έριξε μια ερωτηματική ματιά στον Ίντραμελ. Εκεί-
νος χαμογέλασε, καλοπροαίρετα, και είπε στον Βάνμιρ, με σοβαρή 
όψη: «Ο Πολέμαρχος μάς είχε πληροφορήσει πως ίσως να μη γνωρί-
ζετε το Δρόμο του· πως ίσως θα έπρεπε να σας καθοδηγήσουμε. 
Πράγμα το οποίο θα κάνουμε με μεγάλη μας ευχαρίστηση. 
  »Έλα μαζί μας, Σύντροφε της Εκλεκτής, ώστε να σχεδιάσουμε όλοι 
μαζί την απελευθέρωσή της από τα χέρια των απίστων.» 
  «Με συγχωρείτε, αλλά έχω κάπου αλλού να πάω,» αποκρίθηκε ο 
Βάνμιρ, κι έκανε να τους προσπεράσει, για να φύγει. 
  Η ιερομαχήτρια τον έπιασε από το μπράτσο· και η λαβή της ήταν 
δυνατή, σκληρή από τη χρήση των όπλων. Μάχεται από παλιά. Από 
πόσο παλιά, όμως; Κοίταξε το πρόσωπό της. Ναι, θα μπορούσε να 
είχε πολεμήσει στους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ… 
  «Περίμενε,» είπε στον Βάνμιρ. «Μην απαρνείσαι τον Κύριό μας 
έτσι εύκολα. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει από τον Εχθρό, 
ο οποίος κρύβεται στο Νότο και λίγοι τον βλέπουν.» 
  «Πού σκοπεύετε να με πάτε;» ρώτησε ο Βάνμιρ. 
  «Σ’ένα πανδοχείο, κοντά στις αποβάθρες,» απάντησε ο Ίντραμελ. 
«Δε θα σου κάνουμε κακό.» 
  «Εντάξει, θα έρθω. Αλλά, πρώτα, θα πάω να πάρω το κάρο μου. 
Ακολουθήστε με, αν θέλετε.»  
  Οι δύο πιστοί του Άνκαραζ τον ακολούθησαν, καθώς εκείνος επέ-
στρεφε στον Ήλιο της Έριγκ. Καθοδόν, δε συνάντησαν κανέναν· οι 
λουσμένοι από τη βροχή δρόμοι της αγοράς είχαν ερημώσει. Ο Βάν-
μιρ μπήκε στο στάβλο του πανδοχείου και ζήτησε από τον σταβλίτη 
να δέσει τ’άλογό του στο κάρο, πράγμα που το αγόρι έπραξε πρόθυ-
μα. Ύστερα, ο αυτοεξόριστος Άρχοντας από το Ράλτον ανέβηκε στη 
θέση του οδηγού κι έβγαλε το ξύλινο αμάξι στη νεροποντή, όπου τον 
περίμεναν ο Ίντραμελ και η ιερομαχήτρια, τυλιγμένοι στις κάπες 
τους. 
  «Ανεβείτε,» τους προσκάλεσε, κι εκείνοι δεν αρνήθηκαν. «Προς τα 
πού να στρίψω;» 
  «Ευθεία πήγαινε.» Η γυναίκα έδειξε, και ο Βάνμιρ νόμιζε ότι εκεί 
μπορούσε να διακρίνει έναν πλακόστρωτο δρόμο με καμάρες, πίσω 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

345 

από το παραπέτασμα της βροχής. «Ποιο είναι τ’όνομά σου, Σύντρο-
φε της Εκλεκτής;» 
  «Βάνμιρ.» Κοπάνησε τ’άλογό του με τα γκέμια, κάνοντάς το να ξε-
κινήσει προς την κατεύθυνση που του είχε δείξει η πολεμίστρια. 
«Και το δικό σου;» 
  «Άρναβιν, και είμαι ιερομαχήτρια του Άνκαραζ.» Το τελευταίο το 
είπε με περηφάνια, παρατήρησε ο Βάνμιρ, καθώς έμπαιναν στον 
πλακόστρωτο δρόμο με τις καμάρες. «Μετά, θα στρίψεις αριστερά.» 
  «Υπάρχουν κι άλλοι πιστοί του Πολέμαρχου στο πανδοχείο όπου θα 
με πάτε;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ίντραμελ. «Αρκετοί.» 
  «Πόσοι;» 
  «Είμαστε είκοσι-ένας, αλλά ο αριθμός μας μεγαλώνει μέρα με τη 
μέρα.» (Αμφιβάλλω, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, μα δε μίλησε.) «Οι άνθρω-
ποι βλέπουν πως μονάχα ο Άνκαραζ δύναται να τους σώσει από τον 
Εχθρό, και συστρατεύονται.» 
  «Τι είναι αυτός ο Εχθρός; Και πού κρύβεται;» 
  «Μέσα στο ίδιο το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, μεταμφιεσμέ-
νος!» 
  «Τι είναι, όμως; Ποιος είναι;» 
  «Αυτό δεν το γνωρίζουμε,» απάντησε ο Ίντραμελ. «Αλλά είναι κά-
ποιος ο οποίος σκοπεύει να μας σκλαβώσει όλους, με δόλια μέσα, και 
να μας χρησιμοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς.» 
  «Είπες ότι είναι μεταμφιεσμένος· σε τι είναι μεταμφιεσμένος;» 
  «Σε κάποιο πρόσωπο του παλατιού. Ο Πολέμαρχος δε μας έχει α-
ποκαλύψει περισσότερα.» 
  Ο Βάνμιρ είχε την αίσθηση ότι ο ιερέας κάτι του έκρυβε. Αλλά ίσως 
και να λαθεύω. 
  Οι δρόμοι μέσα απ’τους οποίους τον οδήγησε η Άρναβιν ήταν αρκε-
τά μπερδεμένοι, και η βροχή τούς έκανε να φαίνονται ακόμα πιο λα-
βυρινθώδεις, αφού η ορατότητα είχε μειωθεί αισθητά. Ο Βάνμιρ α-
νησύχησε, παραπάνω από μία φορά, μήπως τον πήγαιναν σε κάποια 
παγίδα· όμως, μετά από λίγο, πάντα έβλεπε ότι οι ανησυχίες του ή-
ταν ανόητες. Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ δεν είχαν κακό στο νου 
τους. Αλλά αυτή η… αναβίωση της θρησκείας του Πολέμαρχου –και 
ειδικά σε έναν τέτοιο, φαινομενικά ειρηνικό καιρό– τον έκανε να 
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απορεί. Επιπλέον, αν οι πιστοί του θεού δεν ήξεραν ακριβώς τι είχαν 
να αντιμετωπίσουν –όπως ισχυριζόταν ο Ίντραμελ–, τότε ήταν σαν 
να κυνηγάνε σκιές· πράγμα που, ασφαλώς, δε θα τους έβγαζε που-
θενά. Μήπως, κάτι άλλο επιδίωκε ο Πολέμαρχος, και όχι να καταπο-
λεμήσει τον «Εχθρό που κρυβόταν στους Δεκαεννέα Πύργους»; 
Μήπως ήθελε απλά να κάνει πάλι τη θρησκεία του ισχυρή; 
  Από την άλλη, βέβαια, ήταν κι εκείνο το όραμα που είχε δει η Ρι-
κνάβαθ… το οποίο μαρτυρούσε καθαρά ότι κάτι κακό συνέβαινε στο 
Νότο και, πιο συγκεκριμένα, στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων. 
«Είδα κάτι να σέρνεται μέσα στους πύργους και να διαγράφει κύ-
κλους γύρω από ένα θρόνο, φωτισμένο από το φεγγαρόφωτο.» Γύ-
ρω από τον Ουρανολίθινο Θρόνο. Αυτός ο Εχθρός ήθελε το θρόνο… 
Τον ήθελε, όμως, ως θέση κι εξουσία, ή τον ήθελε ως ένα κομμάτι 
ουρανόλιθου, που πολλοί έλεγαν πως είχε δυνάμεις εξώκοσμες; 
  Ο Βάνμιρ ήταν βαθιά προβληματισμένος, όταν η Ιερομαχήτρια Άρ-
ναβιν τού είπε να σταματήσει και του έδειξε έναν στάβλο, για να ο-
δηγήσει το κάρο του. Από το σημείο όπου βρίσκονταν τώρα, ο νεα-
ρός Ωθράγκος μπορούσε ν’ακούσει τη βροχή να μαστιγώνει τα τα-
ραγμένα νερά του ποταμού Μάρνελ.  
  Έστριψε το όχημά του, οδηγώντας το στο στάβλο… που ήταν κλει-
στός. 
  Ο Ίντραμελ κατέβηκε και χτύπησε τη διπλή, ξύλινη πόρτα του οι-
κοδομήματος. «Ανοίξτε!» 
  Η θύρα άνοιξε, για ν’αποκαλύψει έναν άντρα από πίσω της, ο ο-
ποίος παραμέρισε, για να περάσει το κάρο, και έκανε μια υπόκλιση 
μπροστά στον ιερέα του Άνκαραζ. Ο Βάνμιρ έβαλε το όχημά του στο 
στάβλο και τράβηξε τα ηνία του αλόγου, σταματώντας το. Εκείνος κι 
η Άρναβιν κατέβηκαν από τη θέση του οδηγού. 
  Η ιερομαχήτρια τού έκανε νόημα να την ακολουθήσει, και βάδισε 
κάτω απ’τα μεγάλα δοκάρια του μέρους, φτάνοντας σε μια μικρή, 
πλευρική πόρτα, την οποία άνοιξε. Ο Βάνμιρ την πήρε στο κατόπι, 
ενώ, συγχρόνως, άκουγε τον Ίντραμελ να έρχεται πίσω του· τα βή-
ματά του ήταν σταθερά πάνω στο δάπεδο του στάβλου. 
  Μπήκαν σ’έναν στενό χώρο, όπου η βροχή χτυπούσε δυνατά στην 
ξύλινη οροφή. Μια λάμπα κρεμόταν από το ταβάνι, ενώ στο βάθος –
μετά από δυο-τρία μέτρα, δηλαδή– φαινόταν μια κλειστή πόρτα. Ο 
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Βάνμιρ υπέθεσε πως πρέπει να ήταν κάποιο πρόχειρο χτίσμα, απλά 
και μόνο για να ενώνει το στάβλο με το πανδοχείο. Και δεν έκανε 
λάθος· γιατί, όταν η Άρναβιν άνοιξε κι αυτή την ξύλινη θύρα, βρέθη-
καν σε μια μέτρια τραπεζαρία γεμάτη κόσμο –ο οποίος, αναμφίβο-
λα, είχε μαζευτεί εδώ λόγω της βροχής. 
  Η ιερομαχήτρια πήγε προς μια τρίτη πόρτα, περνώντας ανάμεσα 
από τα τραπέζια και στάζοντας νερά στο πάτωμα. Ο Βάνμιρ δεν είχε 
άλλη επιλογή, παρά να την ακολουθήσει. Τον Ίντραμελ δεν μπορού-
σε να τον δει, αλλά τον διαισθανόταν να βαδίζει πίσω του· ο ιερέας 
δε θα τον άφηνε: ήταν βέβαιος γι’αυτό. 
  Η Άρναβιν άνοιξε τη μικρή, τοξωτή θύρα, και μπήκαν σ’ένα κυκλι-
κό δωμάτιο. Καταμεσής του χώρου βρισκόταν ένα στρογγυλό τραπέ-
ζι από μαύρο ξύλο· στα δεξιά ήταν ένα πέτρινο τζάκι μετρίου μεγέ-
θους, το οποίο έφτανε και περίσσευε για να ζεσταίνει το μέρος, όπου 
υπήρχε μονάχα ένα μικρό παράθυρο, επί του παρόντος κλειστό. Στο 
τραπέζι κάθονταν δύο άντρες: ένας καραφλός, ντυμένος με μαύρο 
δέρμα και ηλικίας περί των σαράντα χρόνων, και ένας μελαχρινός 
τύπος, με κοντά, σγουρά μαλλιά και μουστάκι, ντυμένος με πράσινο 
πουκάμισο και μοιάζοντας να έχει δει γύρω στους τριανταπέντε χει-
μώνες. 
  «Καλησπέρα, Σέρκιρ. Μάργκαναρ,» είπε ο Ίντραμελ· και από τα 
βλέμματα που έριξε, ο Βάνμιρ κατάλαβε πως ο Σέρκιρ πρέπει να ή-
ταν ο καραφλός και ο Μάργκαναρ ο μελαχρινός με το μουστάκι. 
«Σας φέρνω ένα σημάδι απ’το θεό μας.» 
  «Και ποιο είναι αυτό το σημάδι;» ρώτησε ο καραφλός. 
  «Το βλέπετε εμπρός σας.» Ο Ίντραμελ ατένισε τον Βάνμιρ. «Ο Σύ-
ντροφος της Εκλεκτής που μας υποσχέθηκε ο Πολέμαρχος.» 
  «Και πού βρίσκεται η Εκλεκτή;» θέλησε να μάθει ο Σέρκιρ. 
  «Στις φυλακές της πόλης.» 
  «Γιατί;» 
  «Επειδή επιχείρησε να μας βοηθήσει εναντίον των απίστων. Ο Σύ-
ντροφός της, ονόματι Βάνμιρ, είναι εδώ για να σχεδιάσουμε πώς να 
την–» 
  «Μισό λεπτό,» τους διέκοψε ο Βάνμιρ. «Δεν είμαι ‘Σύντροφος’ κα-
μίας ‘Εκλεκτής’· εγώ και η φίλη μου απλά περνούσαμε από τούτα τα 
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μέρη. Όλ’αυτά δεν είναι παρά μία παρεξήγηση με τη φρουρά, την 
οποία θα προσπαθήσω να λύσω το συντομότερο δυνατό.» 
  Ο Σέρκιρ και ο Μάργκαναρ τον ατένισαν με έκπληκτες εκφράσεις 
στα πρόσωπά τους. 
  «Ο Πολέμαρχος μάς είχε προειδοποιήσει ότι ίσως να χρειαστεί να 
τους καθοδηγήσουμε, αδέλφια,» τόνισε ο Ίντραμελ. «Δε γνωρίζουν 
το Δρόμο.» 
  «Ή ίσως να έχεις κάνει λάθος και να μην είν’αυτοί!» είπε ο Μάρ-
γκαναρ. 
  «Όχι!» αντιγύρισε ο Ίντραμελ, μεγαλόφωνα. «Ξέρω τι είδα. Και 
είδα την Εκλεκτή που μας είχε υποσχεθεί ο Κύριός μας. Αν την είχα-
τε δει κι εσείς, θα με καταλαβαίνατε· έπεσε σα θηρίο επάνω στη 
φρουρά, για να μας γλιτώσει. Τίποτα δεν μπορούσε να τη σταματή-
σει, γιατί είχε τη Χάρη του Άνκαραζ εντός της! 
  »Ρωτήστε την Άρναβιν· θα σας πει.» 
  Η ιερομαχήτρια ένευσε. «Είναι αλήθεια. Ήταν η Εκλεκτή.» 
  «Καθίστε, τότε,» είπε ο Σέρκιρ. «Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.» 
  Ο Βάνμιρ πήρε μια θέση στο τραπέζι και κάθισε, αναλογιζόμενος 
πως έχανε το χρόνο του μ’ετούτους τους τρελούς. Έπρεπε, κάπως, 
να βρει χρήματα, για να αποφυλακίσει τη Ρικνάβαθ· και ήξερε ότι 
υπήρχε μονάχα ένας τρόπος για να το καταφέρει αυτό: να μιλήσει 
στη θεία Φερνάλβιν. 
  «Λοιπόν,» τον ρώτησε ο Σέρκιρ, μπλέκοντας τα δάχτυλά του επάνω 
στο τραπέζι, «πώς σκοπεύεις να σώσεις την Εκλεκτή;» Ο Βάνμιρ πα-
ρατήρησε πως τα χέρια του ήταν μεγάλα και είχαν κάλους. Πολεμι-
στής κι αυτός. Από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ, κατά πάσα πιθα-
νότητα. 
  «Έχω ένα σχέδιο, όμως δεν περιλαμβάνει εσάς,» τους απάντησε, 
ευθέως. 
  Ο Ίντραμελ φάνηκε προβληματισμένος· η Άρναβιν συνοφρυώθηκε, 
σα ν’αναρωτιόταν τι μπορεί να σήμαινε τούτο· ο Σέρκιρ τον αγριο-
κοίταξε, μοιάζοντας θυμωμένος μαζί του· και ο Μάργκαναρ ακού-
μπησε την πλάτη του στην καρέκλα, ατενίζοντάς τον ερευνητικά και 
αναμφίβολα σκεπτόμενος αν, όντως, αυτός ήταν ο Σύντροφος της 
Εκλεκτής. 
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  «Ίσως θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι’αυτό, ωστόσο…» είπε ο Ί-
ντραμελ, επιφυλακτικά. 
  «Έχω κάποιους… γνωστούς στην Έριγκ, που ελπίζω ότι θα με βοη-
θήσουν,» δήλωσε ο Βάνμιρ. Και σηκώθηκε από τη θέση του. «Συγ-
χωρέστε με, αλλά πρέπει να πηγαίνω.» 
  Οι πιστοί του Άνκαραζ τον κοίταξαν αμίλητοι, για λίγο· ύστερα, ο 
Ίντραμελ ρώτησε: «Θα μας ενημερώσεις, όταν αποφυλακιστεί η Ε-
κλεκτή;» 
  «Θα το προσπαθήσω,» αποκρίθηκε, ψέματα, ο Βάνμιρ. «Καλό σας 
βράδυ.» Άνοιξε την πόρτα του κυκλικού δωματίου και βγήκε στην 
τραπεζαρία, την οποία διέσχισε, βιαστικά, για να φτάσει στο στά-
βλο. 
  «Ετοίμασε τ’άλογό μου,» πρόσταξε το σταβλίτη, ο οποίος το είχε 
ήδη λύσει από το κάρο. «Φεύγω.» 
  «Όπως επιθυμείτε, κύριε,» είπε εκείνος. 
  Ο Βάνμιρ περίμενε, ρίχνοντας κλεφτές ματιές πίσω και γύρω του, 
μήπως κανένας τον παρακολουθούσε. Ήταν βέβαιος πως οι ακόλου-
θοι του Άνκαραζ δε θα εγκατέλειπαν έτσι εύκολα την «Εκλεκτή» 
τους, τώρα που εκείνη βρισκόταν σχεδόν μέσα στα χέρια τους. Τρε-
λοί, όλοι τους! σκέφτηκε. Μονάχα αυτό λείπει στη Ρικνάβαθ: άλλος 
ένας θεός, για να την καθοδηγεί! 
  Όταν το κάρο του ήταν έτοιμο, ανέβηκε στη θέση του οδηγού και 
βγήκε, γι’ακόμα μια φορά, στους μαστιζόμενους από τη βροχή δρό-
μους της Έριγκ. Τώρα, βρισκόταν κοντά στο λιμάνι, και δε θυμόταν 
τις σωστές κατευθύνσεις, ώστε να γυρίσει από εκεί όπου είχε έρθει· 
έτσι, χτύπησε τ’άλογό του με τα χαλινάρια και το οδήγησε προς τη 
μεριά όπου μπορούσε ν’ακούσει το νερό της βροχής να πέφτει στον 
ποταμό Μάρνελ. 
  Σύντομα, έφτασε στις αποβάθρες, έχοντας το συναίσθημα ότι τον 
ακολουθούσαν. Δεν μπορούσε να τους αντικρίσει, αλλά το ήξερε πως 
ήταν κάπου πίσω του. Πώς θα τους ξεφύγω τώρα; Δεν ήθελε να τον 
δουν να πηγαίνει στο παλάτι της Έριγκ. Ίσως η Τηλεμεταφορά να 
είχε την ικανότητα να τον γλιτώσει από τούτη την κατάσταση, όμως 
υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: Αν τηλεμεταφερόταν, θα έπρε-
πε να εγκαταλείψει το κάρο του, και όλα τα πράγματα που είχε μέσα 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

350 

–πράγμα το οποίο ήταν εκτός συζήτησης! Επομένως, συνέχισε να 
κυλά καταμήκος των αποβάθρων, κατευθυνόμενος δυτικά. 
  Το συναίσθημα της παρακολούθησης δεν τον εγκατέλειψε. 
  Πώς να τους ξεφύγω; Πώς; 
  Όταν είδε στ’αριστερά του έναν πύργο-φυλάκιο του λιμανιού, σκέ-
φτηκε να πάει μέσα και να ζητήσει τη βοήθεια των φρουρών· αλλά 
απέρριψε την ιδέα, γιατί υποψιαζόταν πως το μόνο που θα έκαναν 
αυτοί θα ήταν να τον οδηγήσουν μέχρι το παλάτι, ώστε να μην κιν-
δυνέψει από εκείνους που τον παρακολουθούσαν. Όμως ο Βάνμιρ 
ήξερε πως δεν κινδύνευε από τους πιστούς του Άνκαραζ· απλά, θα 
προτιμούσε να μη μάθαιναν ότι πήγαινε στην οικία της Επάρχου. 
  Μάλλον, δεν υπάρχει τρόπος να με χάσουν… 
  Στρίβοντας, έφτασε στην Κάτω Οδό Εμπορίου, την οποία και ακο-
λούθησε, μέχρι που τον έβγαλε στον κεντρικό δρόμο της Έριγκ (επί-
σης γνωστός και ως Οδός Πυλών, επειδή οδηγούσε από τη βόρεια 
πύλη στη νότια, κι αντιστρόφως). Τώρα, το παλάτι ήταν κοντά· μπο-
ρούσε, μάλιστα, να το διακρίνει πίσω από τη σκοτεινή κουρτίνα της 
βροχής. Χτύπησε το κουρασμένο του άλογο, με τα ηνία, και το κάρο 
κύλησε πάνω στο πλακόστρωτο, τρίζοντας. 
  Με την άκρη του δεξιού του ματιού, ο Βάνμιρ νόμισε πως είδε μια 
σκιά να κινείται μέσα σ’ένα στενορύμι. Ακόμα με ακολουθούν. Πέντε 
χιλιάδες κατάρες επάνω τους! 
  Η πύλη του κήπου του παλατιού ήταν κλειστή και οι δύο στρατιώ-
τες που στέκονταν πίσω της τυλιγμένοι σε βρεγμένες κάπες. Ο Βάν-
μιρ σταμάτησε το όχημά του και κατέβηκε από τη θέση του οδηγού, 
για να τους πλησιάσει και να τους μιλήσει, με τα σιδερένια κάγκελα 
να τον χωρίζουν από αυτούς. 
  «Καλησπέρα,» είπε. «Είμαι ο Βάνμιρ, γιος του Άρχοντα-Φύλακα 
Άραντιρ του Ράλτον και της Αρχόντισσας Μανρούνα ε Νίλγκωρ.» 
  Οι φρουροί υποκλίθηκαν. «Περάστε, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο 
ένας, καθώς άνοιγαν την πύλη. 
  Ο Βάνμιρ ανέβηκε στο κάρο του και μπήκε στον κήπο του παλατιού 
της Έριγκ. 
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Κεφάλαιο 24 

Αστραπές Πριν από τον Πόλεμο 
 
 

άνμιρ! Τι απρόσμενη, αλλά ευχάριστη, έκπληξη.» 
  Η Έπαρχος-Κεντροφύλαξ Φερνάλβιν καθόταν σε μια 
πολυθρόνα της μεγάλης αίθουσας, με τα πόδια της 
σταυρωμένα στο γόνατο· αλλά, μόλις είδε τον ανιψιό 

της να μπαίνει, σηκώθηκε όρθια, με φόντο τις δυνατές φλόγες του 
τζακιού πίσω της. Φορούσε ένα σκούρο-μπλε φόρεμα με μακριά μα-
νίκια και φαρδιά φούστα· γύρω από τις άκριες των μανικιών και τη 
λαιμόκοψή του υπήρχαν λευκές δαντέλες. Στη μέση της Επάρχου 
τυλιγόταν μια μαύρη, λεπτή ζώνη, απ’όπου κρεμόταν ένα θηκαρω-
μένο ξιφίδιο. Τα καστανά της μαλλιά ήταν πιασμένα κότσο πίσω 
απ’το κεφάλι της, αφήνοντας μονάχα μερικές ελεύθερες τούφες. 
Από το λαιμό της κρεμόταν ένα χρυσό περιδέραιο με μικρά οφθαλ-
μόσχημα σμαράγδια –το οποίο ο Βάνμιρ γνώριζε πως ήταν της μη-
τέρας της και γιαγιάς του, Σιρνάλβα. 
  Εκτός από τη Φερνάλβιν, μέσα στο δωμάτιο βρισκόταν, επίσης, ο 
Δάρβαν, ο γιος της Ρικέλθης, καθισμένος σε μια άλλη πολυθρόνα, 
μακριά από την ετεροθαλή αδελφή του και μοιάζοντας ταραγμένος. 
Ήταν ντυμένος με λευκό πουκάμισο και γκρίζο παντελόνι, ενώ στα 
πόδια του βρίσκονταν ψηλές, γυριστές, μαύρες μπότες. Στο δεξί χέρι 
βαστούσε ένα κρασοπότηρο με μακρύ πόδι. Κοντά του, η κόρη του, 
Φάλμα, έπαιζε ένα παιχνίδι με πούλια επάνω σ’έναν τετραγωνισμένο 
πίνακα. Συμπαίκτης της ήταν ο γιος της Φέρναλβιν, Άνγκεδβαρ. 
  Ο Βάνμιρ στεκόταν, επί του παρόντος, στην είσοδο της αίθουσας, 
έχοντας κατεβάσει απ’το κεφάλι την κουκούλα της κάπας του και 
στάζοντας νερά στο πάτωμα. 
  «Καλησπέρα, θεία,» είπε, κάνοντας μια σύντομη υπόκλιση. «Δάρ-
βαν. Φάλμα, Άνγκεδβαρ. Πώς είστε;» 
  «Καλά,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. «Εσύ, όμως, πώς–;» 
  «Δε θα το έλεγα ακριβώς ‘καλά’, αδελφή,» τη διέκοψε ο Δάρβαν. 
Μετά, σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και είπε: «Καλησπέρα, 
Βάνμιρ,» ενώ η Φάλμα τον κοιτούσε μ’ένα απορημένο ύφος στο 

«Β
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πρόσωπό της και ο Άνγκεδβαρ μ’έναν τρόπο που θα μπορούσε να 
υποδηλώνει θυμό, που ο θείος του είχε μιλήσει έτσι στη μητέρα του. 
  «Με συγχωρείτε, αν ήρθα σε άσχημη στιγμή,» απολογήθηκε ο 
Βάνμιρ, «όμως, δυστυχώς, δεν είχα άλλη επιλογή.» 
  «Ανοησίες!» είπε η Φερνάλβιν, καλοπροαίρετα. «Παρακαλώ, κάθι-
σε. Πάρτε την κάπα του,» πρόσταξε έναν υπηρέτη, «και ετοιμάστε 
του το δωμάτιό του, μαζί μ’ένα ζεστό μπάνιο και καινούργια ρούχα.» 
  «Μάλιστα, Αρχόντισσά μου,» αποκρίθηκε ο υπηρέτης, υποκλινόμε-
νος. 
  Ο Βάνμιρ έλυσε την κάπα του και του την έδωσε. 
  «Τι σε φέρνει εδώ;» τον ρώτησε η Φερνάλβιν, καθώς έπαιρνε θέση 
πάλι στην πολυθρόνα της. 
  Ο Βάνμιρ κάθισε σε μια απ’τις καρέκλες του τραπεζιού, νιώθοντας 
την ατμόσφαιρα μέσα στο δωμάτιο ηλεκτρισμένη, αλλά μην μπορώ-
ντας να καταλάβει γιατί. Πρέπει, πράγματι, να ήρθα σε ακατάλληλη 
στιγμή, συλλογίστηκε. 
  «Πριν από αρκετές ημέρες βρισκόταν ο Ρόλμαρ στα μέρη μας,» 
συνέχισε η Φερνάλβιν. «Πηγαίνεις κι εσύ στο Βασιληά; Δε λύθηκε 
ακόμα εκείνη η παρεξήγηση με την καταζητούμενη Ρουζβάνη;» 
  «Δεν ξέρω αν έχει λυθεί,» απάντησε ο Βάνμιρ. «Όμως… έχω κά-
ποιες δουλειές στο Νότο.» 
  Η Φερνάλβιν ατένισε το πρόσωπό του προσεκτικά. Το νερό της 
βροχής βρισκόταν ακόμα στο μέτωπο του ανιψιού της, κυλώντας στα 
μάγουλα και στο σαγόνι του· όμως η Έπαρχος δεν μπορούσε να δια-
κρίνει τίποτα συγκεκριμένο στην όψη του Βάνμιρ, πέραν από κού-
ραση. Πάντοτε περίεργος, σκέφτηκε. Τώρα, δουλειές στο Νότο· πριν 
από όχι πολύ καιρό, μαντείες καταστροφής. Άραγε, άδικα έστειλα το 
στρατό μου στους ακρίτες; 
  «Ένας ταχυπομπός είχε έρθει από το Ράλτον, Βάνμιρ,» είπε η Φερ-
νάλβιν, «υποστηρίζοντας πως το κάστρο του Άρχοντα-Φύλακα Άρα-
ντιρ χρειάζεται στρατιωτική αρωγή, γιατί εσύ ο ίδιος είχες προδεί 
ότι το Μέγα Θηρίο θα επέστρεφε, μαζί με ένα στρατό Ποιμένων…» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Το Θηρίο επέστρεψε,» την πληροφόρησε, «και 
δεν είχε μονάχα ένα στρατό Ποιμένων στο πλευρό του, αλλά και δύο 
τέκνα του, μικρότερα απ’αυτό μα δεινά στη μάχη.» 
  «Σας έστειλα στρατιώτες–» άρχισε η Φερνάλβιν. 
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  «Όμως δεν πρόλαβαν να έρθουν, θεία. Δεν υπήρχε χρόνος, τελικά. 
Έτσι, αντιμετωπίσαμε τη λαίλαπα μόνοι μας…» Παρατήρησε πως 
τώρα άπαντες τον παρακολουθούσαν προσεκτικά, ακόμα και η μι-
κρή Φάλμα. «Νικήσαμε. Αλλά, δυστυχώς…» αναστέναξε, «η Μιάνη 
χάθηκε στη μάχη.» 
  «Λυπάμαι, Βάνμιρ,» είπε η Φερνάλβιν. «Είναι οι υπόλοιποι, τουλά-
χιστον, καλά;» 
  «Ναι, είναι.» Αν και για τον πατέρα δε θα μπορούσα να ορκιστώ… 
«Είναι.» 
  «Το σκοτώσατε το Θηρίο, ετούτη τη φορά;» ρώτησε ο Δάρβαν. 
«Γιατί, αν δεν είναι νεκρό, θα πρότεινα να οργανωθεί κάποια απο-
στολή, ώστε να εξολοθρευτεί και να μην υπάρχει κίνδυνος να επι-
στρέψει και πάλι.» 
  «Το Θηρίο είναι νεκρό,» τον πληροφόρησε ο Βάνμιρ. «Το σκότωσα 
ο ίδιος.» Σιγή απλώθηκε στο δωμάτιο, καθώς άπαντες τον κοιτούσαν 
με έκπληκτες όψεις. Δε με πιστεύουν. Νομίζουν ότι ψεύδομαι. Πάντα 
τα ίδια και τα ίδια… «Είχα τη βοήθεια του Μεγάλου Αρχαιοφύλακα 
Ούργκολ, φυσικά, καθώς κι αυτή των γενναίων μαχητών του Ράλτον, 
οι οποίοι ούτε για μια στιγμή δε λάκισαν.» Αποφάσισε να τους πει 
διάφορα, γιατί την απόλυτη αλήθεια, ούτως ή άλλως, ήξερε πως δε 
θα την κατανοούσαν. «Και είχαμε κι εθελοντές από την πόλη και τα 
περίχωρα, επίσης. Ο λαός κατάλαβε πως είτε θα νικούσε τον πόλεμο 
με το Θηρίο εκείνο το βράδυ, ή θα αφανίζονταν όλοι οι Ωθράγκος 
των βόρειων συνόρων.» Αυτά ήταν αλήθεια, πέρα για πέρα· και ο 
Βάνμιρ αισθανόταν περηφάνια που μιλούσε έτσι για τους ανθρώ-
πους του Βορρά. 
  «Τα τέκνα του Θηρίου: είναι κι αυτά νεκρά;» ρώτησε η Φερνάλβιν. 
  «Ναι. Δε θα μας ξαναενοχλήσουν.» 
  «Τότε, πρέπει να σας συγχαρώ, ανιψιέ,» είπε η Έπαρχος της Έ-
ριγκ. «Θα επισκεφτώ τον πατέρα σου, σύντομα.» 
  «Θα χαρεί πολύ να σε δει, θεία,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, προσπαθώ-
ντας να μην κομπιάσει. Σήκωσε το κρασοπότηρο που είχε, πριν από 
λίγο, γεμίσει γι’αυτόν μια υπηρέτρια και ήπιε μια μεγάλη γουλιά. 
«Τώρα, όμως, πρέπει να σας πω ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σας…» 
  «Ευχαρίστως,» είπε η Φερνάλβιν. «Τι συμβαίνει;» 
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  Προτού ο Βάνμιρ προλάβει ν’απαντήσει, ένας υπηρέτης μπήκε στη 
μεγάλη αίθουσα και υποκλίθηκε, βιαστικά, μπροστά στην Έπαρχο. 
«Αρχόντισσά μου,» είπε, «ο δράκαρχος– ο Χάφναρ, ο αδελφός σας, 
επέστρεψε!» 
  Η Φερνάλβιν σηκώθηκε πάλι από την πολυθρόνα της· και ο Βάνμιρ 
συνειδητοποίησε, ξαφνικά, πως κι όλοι οι υπόλοιποι είχαν σηκωθεί: 
ο μόνος που καθόταν ήταν εκείνος. Αισθάνθηκε άσχημα και σηκώ-
θηκε, ενώ προσπαθούσε να κατανοήσει τα λόγια του λαχανιασμένου 
υπηρέτη. Δράκαρχος…; 
  «Έφερε το άρμα μου;» ρώτησε η Έπαρχος. 
  «Μάλιστα, Αρχόντισσά μου.» 
  «Είναι η Αρχόντισσα Ρικέλθη μαζί του;» είπε ο Δάρβαν. 
  «Όχι, Άρχοντά μου.» 
  «Είπε τίποτα γι’αυτήν;» 
  «Όχι, Άρχοντά μου.» 
  «Πες του να έρθει εδώ! Πήγαινε!» Ο Βάνμιρ μπορούσε να δει κα-
θαρά την ταραχή στο πρόσωπο του Δάρβαν. 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» Ο υπηρέτης υποκλίθηκε κι έφυγε. 
  Η Φερνάλβιν κάθισε στην πολυθρόνα της. Η Ρικέλθη δεν επέστρε-
ψε… συλλογίστηκε. Ίσως ο δολοφόνος μου να τη βρήκε –και να τη 
σκότωσε! Όλοι στο παλάτι είχαν μάθει πως η Αρχόντισσα Ρικέλθη 
είχε φύγει χτες, από το πρωί, κατευθυνόμενη βόρεια και χωρίς καμία 
συνοδεία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε ετούτο –και παλιό-
τερα πήγαινε κάτι τέτοιες μυστηριώδεις βόλτες, ολομόναχη–, όμως 
τώρα η Φερνάλβιν σκεφτόταν πως, αν ο νεκρενοικημένος φονιάς 
περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να τη σκοτώσει, αυτή σίγουρα 
πρέπει να ήταν η ευκαιρία που περίμενε. Τίποτα δε θα μπορούσε να 
τον σταματήσει, αν όσα έλεγε αλήθευαν. 
  Ένα πράγμα μόνο ανησυχούσε την Έπαρχο της Έριγκ: Η πιθανή 
παρεμβολή του Χάφναρ στα σχέδια του Νεκρομέμνονος· γιατί, αν 
κάποιος μπορούσε να σταματήσει έναν νεκρενοικημένο δολοφόνο, 
αυτός ήταν ένας δράκαρχος. Ο Χάφναρ είχε πάρει το πολεμικό της 
άρμα από το στάβλο (και, μάλιστα, χωρίς να τη ρωτήσει, ο ανάγω-
γος!) και είχε κατευθυνθεί κι εκείνος βόρεια, μάλλον ακολουθώντας 
τη μητέρα του. Ο Δάρβαν είχε πει στη Φερνάλβιν ότι ήταν πολύ πι-
θανό κι οι δυο τους να πήγαιναν να βρουν τον Έζβαρ τον ερημίτη, ο 
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οποίος ήταν φίλος του Χάφναρ και όλοι γνώριζαν πως και η Ρικέλθη 
τον ήξερε, από τις επισκέψεις του στην Έριγκ και στο παλάτι. Μάλι-
στα, είχε φτιάξει αρκετές κρέμες σώματος και προσώπου γι’αυτήν –
από εκείνες με τις οποίες η Ρικέλθη μπλαστρωνόταν συνέχεια και δε 
σιχαινόταν τον εαυτό της! Η Φερνάλβιν, πάντως, τη σιχαινόταν και 
μόνο που την έβλεπε! 
  Θεοί, είθε να την έχει σκοτώσει ο Νεκρομέμνων! ευχήθηκε η Έπαρ-
χος, ακουμπώντας το σαγόνι στη γροθιά της και ξεφυσώντας. 
  Ο Βάνμιρ είχε καθίσει πάλι στη θέση του στο τραπέζι, ενώ γύρω του 
μια απόλυτη σιγαλιά είχε, ξαφνικά, επικρατήσει. Παρά τη σιωπή, 
όμως, ο αυτοεξόριστος Άρχοντας από το Ράλτον μπορούσε να αι-
σθανθεί την ένταση να αυξάνεται, αντί να ελαττώνεται. Δράκαρ-
χος…; σκέφτηκε ξανά. Τι εννοούσε ο υπηρέτης; Για τον Χάφναρ δε 
μιλούσε; Για τον γνωστό Χάφναρ;… ή, μήπως, αναφερόταν σε άλ-
λον; 
  «Να κάνω μια ερώτηση;» είπε στους υπόλοιπους. Τα πρόσωπά τους 
στράφηκαν να τον κοιτάξουν· και όλοι, πλην της Φάλμα, έμοιαζαν να 
είχαν ξυπνήσει από κάποιο όνειρο, ή να τους είχε διακόψει ο Βάνμιρ 
από βαθιές σκέψεις. «Ο υπηρέτης είπε ‘ο δράκαρχος’–» 
  Πίσω του, άκουσε ένα αλλόκοτο σύριγμα. 
  Στράφηκε και είδε μια μαυροντυμένη μορφή να στέκεται στην πόρ-
τα: έναν μυστηριώδη, τρομαχτικό άντρα, με δερμάτινη μάσκα στο 
πρόσωπο, ο οποίος έσφιγγε λουριά στο δεξί, γαντοφορεμένο του χέ-
ρι: λουριά που κατέληγαν στο λαιμό ενός σαυροειδούς πλάσματος το 
οποίο βρισκόταν πλάι του, και πρέπει να είχε βγάλει το σύριγμα που 
ακούστηκε. 
  Ένας δράκος! παρατήρησε ο Βάνμιρ, έκπληκτος. Κι ένας δράκαρ-
χος, όντως. Καλά έλεγε ο υπηρέτης. Ο Βασιληάς τον έστειλε εδώ; 
Γιατί; 
  Ο Δάρβαν σηκώθηκε πάλι όρθιος. «Χάφναρ! Πού είναι η μητέρα;» 
  Ο δράκαρχος τίναξε τη μαύρη του κάπα από τα νερά της βροχής. 
«Η μητέρα είναι καλά, αν και παραλίγο να τη σκοτώσουν.» Τα μάτια 
του καρφώθηκαν στη Φερνάλβιν, η οποία εξακολουθούσε να κάθε-
ται στην πολυθρόνα της. 
  «Παραλίγο να τη σκοτώσουν;» φώναξε ο Δάρβαν. «Γιατί; Τι έγι-
νε;» 
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  Ο Βάνμιρ σηκώθηκε, αργά, όρθιος. «Με συγχωρείτε,» είπε, μπερ-
δεμένος από την όλη κατάσταση. «Χάφναρ… εσύ είσαι; Είσαι ο 
Χάφναρ;» 
  Ο δράκαρχος έστρεψε το μασκοφόρο του πρόσωπο προς τον Άρχο-
ντα του Ράλτον, σαν τώρα να τον είχε προσέξει. «Βάνμιρ!» αναφώ-
νησε. «Τι κάνεις εσύ εδώ;» Υπήρχε χαρά στη φωνή του. 
  «Δηλαδή, είσαι εσύ…» 
  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. Άφησε τα λουριά της Σρ’άερ 
και πλησίασε τον ανιψιό του, για να του σφίξει το χέρι, με το γαντο-
φορεμένο δικό του. Ανιψιός μου; σκέφτηκε, ξαφνικά, ο δράκαρχος. 
Δεν είναι ανιψιός μου, αφού ο Άνγκεδβαρ δεν είναι πατέρας μου. 
Αλλά δεν έχει διαφορά, γιατί είναι ο Βάνμιρ! 
  «Χα-χα…!» έκανε ο Άρχοντας του Ράλτον. «Δεν το πιστεύω αυτό 
που βλέπω μπροστά μου. Έπιασες δράκο! Πότε;» 
  Ο Χάφναρ γέλασε. «Βάνμιρ,» είπε, «είσαι ο μόνος άνθρωπος, μέχρι 
στιγμής, που μου το λέει αυτό επαινετικά.» 
  «Γιατί να σ’το πω διαφορετικά; Αν και, βέβαια, πρέπει να παραδε-
χτώ ότι απορώ κι εξίσταμαι που κατάφερες ένα τέτοιο πράγμα! Σε 
είδε ο Ρόλμαρ, όταν πέρασε απο δώ; Τι σου είπε;» 
  «Συνάντησα τον αδελφό σου στο δρόμο, πριν από την Έριγκ,» τον 
πληροφόρησε ο Χάφναρ, «και τον βοήθησα να φτιάξει τον τροχό 
της άμαξάς του, ο οποίος είχε σπάσει. Αλλά, τότε, δεν ήμουν δρά-
καρχος ακόμα.» 
  «Πότε έπιασες το δράκο;» 
  «Ουσιαστικά, αφότου έφυγε ο Ρόλμαρ.» 
  «Μάλιστα…» είπε ο Βάνμιρ, χαμογελώντας. «Συγχαρητήρια, θείε!» 
  «Δίνεις πολύ εύκολα τα συγχαρητήριά σου, Βάνμιρ,» τους διέκοψε 
ο Δάρβαν, αηδιασμένος, αν έκρινε κανείς από την κλίση που είχαν 
πάρει τα χείλη του. «Ο Χάφναρ δε σου είπε, ακόμα, γιατί φορά αυτή 
τη μάσκα…» 
  Ο Βάνμιρ κοίταξε το δερματοντυμένο πρόσωπο του θείου του, και 
είδε μια θλιβερή γυαλάδα στα μάτια που φαίνονταν μέσα απ’τις σχι-
σμές. Κατάλαβε. «Λυπάμαι,» είπε. «Αλλά υπάρχει πάντοτε ένα τί-
μημα. Μην καταθλίβεσαι.» Ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του 
Χάφναρ. 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μου το έχει πει και κάποιος άλλος 
αυτό.» 
  «Είναι σοφός, τότε.» Ο Βάνμιρ χαμογέλασε, ενθαρρυντικά. 
  «Χάφναρ,» τους διέκοψε πάλι ο Δάρβαν. «Έλεγες κάτι για τη μη-
τέρα: ότι κάποιοι ήθελαν να τη σκοτώσουν…» 
  «Όχι ‘κάποιοι’· κάποιος. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος δολοφόνος, 
τον οποίο κατόρθωσα να διώξω, αλλά, δυστυχώς, όχι και να σκοτώ-
σω.» 
  Να πάρει και να σηκώσει! σκέφτηκε η Φερνάλβιν, καθισμένη στην 
πολυθρόνα της και σφίγγοντας τη γροθιά του δεξιού της χεριού, ενώ 
προσπαθούσε να κρατά την όψη της ουδέτερη. Υποστήριξες ότι ή-
σουν ο καλύτερος, Νεκρόμεμνον! Ο καλύτερος! Γιατί 
μ’απογοήτεψες; Οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή σου! 
  «Και πού είναι η μητέρα τώρα;» ρώτησε ο Δάρβαν. 
  «Στο Λημέρι του Έζβαρ,» απάντησε ο Χάφναρ. «Έχει στραμπουλί-
ξει τον αστράγαλό της.» 
  «Την άφησες σ’έναν άγνωστο ερημίτη;» 
  «Ο Έζβαρ δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ερημίτης· είναι φίλος μου. 
Επίσης, δεν είναι άγνωστος· όλοι τον γνωρίζουμε.» 
  «Κι αν ο φονιάς επιστρέψει;» 
  «Δε θα επιστρέψει. Τουλάχιστον, όχι σύντομα.» 
  «Τον τραυμάτισες;» 
  «Όχι, αλλά έχει χαθεί στο Δρακοδάσος.» 
  «Έχει χαθεί στο Δρακοδάσος;» έκανε ο Δάρβαν, εκνευρισμένος. 
«Και πόσο δύσκολο είναι να βρει ξανά το δρόμο του, νομίζεις;» 
  «Ηρέμησε, αδελφέ,» είπε ο Χάφναρ. «Κι εγώ ανησυχώ για τη μη-
τέρα. Αλλά, πίστεψέ με, εκεί όπου χάθηκε ο δολοφόνος δεν είναι κα-
θόλου εύκολο να βρει το δρόμο του.» 
  «Γιατί;» 
  «Γιατί το μέρος είναι Αρχέτοπος.» 
  «Τι είναι;» απόρησε ο Δάρβαν, που, προφανώς, δεν είχε ξανακού-
σει αυτή τη λέξη. 
  «Αρχέτοπος;» έκανε ο Βάνμιρ, που είχε ξανακούσει τη λέξη –ή, για 
την ακρίβεια, είχε διαβάσει για τους Αρχέτοπους. 
  Ο Χάφναρ ένευσε. «Ναι. Και, σίγουρα, θα γνωρίζεις, ανιψιέ, πόσο 
δύσκολα βγαίνει κανείς απο κεί.» 
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  «Όντως,» είπε ο Βάνμιρ, «εκτός κι αν ξέρεις ν’ακολουθείς τα σκο-
τεινά μονοπάτια.» 
  «Ο φονιάς δεν ήξερε.» 
  Ο Δάρβαν τούς κοίταζε και τους δύο σαν να ήταν τρελοί. «Τέλος 
πάντων,» είπε. «Για πόσο θα μείνει η μητέρα στου Έζβαρ;» 
  «Σύντομα, θα επιστρέψει,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. «Θα τη φέρει ο 
ίδιος ο Έζβαρ. Μου το υποσχέθηκε. 
  »Εμένα, όμως, άλλο με απασχολεί: Ποιος έστειλε το δολοφόνο ενα-
ντίον της.» Το βλέμμα του καρφώθηκε στη Φερνάλβιν, με περισσό-
τερη ένταση από πριν, περιμένοντας τις αντιδράσεις της. 
  Η Έπαρχος σηκώθηκε από την πολυθρόνα, ήρεμα. «Τι είναι Χάφ-
ναρ;» ρώτησε. «Πιστεύεις ότι εγώ προσπάθησα να δολοφονήσω τη 
μητέρα σου;» 
  Ο μαυροντυμένος δράκαρχος δε μίλησε. 
  «Πες μου· το πιστεύεις;» 
  «Ίσως,» είπε ο Χάφναρ, ξερά. 
  Η Φερνάλβιν γέλασε. «Δεν διαπράττω εγώ τέτοια εγκλήματα, α-
δελφέ. Αλλού θα πρέπει να κοιτάξεις, για να βρεις φονιάδες –προς 
τη δική σου μεριά της οικογένειας.» Και πλησίασε μια πλευρική θύ-
ρα της αίθουσας. 
  «Θεία,» τη σταμάτησε ο Βάνμιρ· «πρέπει να σου μιλήσω, επειγό-
ντως.» 
  «Φυσικά, Βάνμιρ,» είπε εκείνη. «Με συγχωρείς· είμαι ταραγμένη. 
Παρακαλώ, κάθισε και πες μου για τη βοήθεια που χρειάζεσαι.» Ε-
πέστρεψε στην πολυθρόνα της, προστάζοντας μια υπηρέτρια να της 
βάλει ένα ποτήρι κρασί. 
  Ο Βάνμιρ κάθισε· το ίδιο κι όλοι οι υπόλοιποι. «Όπως σου έλεγα, 
θεία, έχω κάτι δουλειές στο Νότο, έτσι περνούσα από την Έριγκ, μα-
ζί με μια φίλη. Η φίλη μου αυτή είναι άρρωστη: Ορισμένες φορές, 
την πιάνει κρίση και… παραφέρεται. Της δίνω, ασφαλώς, τα κατάλ-
ληλα βότανα, ώστε αυτό να αποφεύγεται· όμως τα πράγματα δεν 
πάνε πάντα κατ’ευχήν. Όπως σήμερα το μεσημέρι. Είχαμε σταματή-
σει στο πανδοχείο ‘Ο Ήλιος της Έριγκ’, για να φάμε, όταν ένας καυ-
γάς άρχισε –κάτι σχετικό με τους ιερείς του Άνκαραζ–» 
  «Τους ιερείς του Άνκαραζ;» απόρησε η Φερνάλβιν, συνοφρυωμένη. 
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  «Ναι,» είπε ο Βάνμιρ. «Η θρησκεία τους έχει αναβιώσει, για κά-
ποιο λόγο. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έλεγαν –ασυναρτησίες, νομί-
ζω.» 
  «Τα νέα τούτα είναι ανησυχητικά, Βάνμιρ,» αποκρίθηκε η Φερνάλ-
βιν· «όμως πού θες να καταλήξεις;» 
  «Όπως είπα, ένας καυγάς άρχισε στο πανδοχείο: και, δυστυχώς, 
μπλέχτηκε σ’αυτό τον καυγά και η φίλη μου· μ’αποτέλεσμα τώρα να 
βρίσκεται στις φυλακές της πόλης, ενώ εγώ δεν έχω αρκετά χρήματα 
ώστε να εξαγοράσω την ποινή της.» 
  «Αυτό είναι όλο; Πόσα χρήματα χρειάζεσαι;» 
  «Δεν ξέρω ακριβώς· πάντως, η φίλη μου έκανε κάμποσες ζημιές 
στο πανδοχείο. Χτύπησε κόσμο, καθώς επίσης και τους φρουρούς. 
Όταν την πιάνει η κρίση, έχει τρομερή δύναμη.» 
  «Εκατό κορόνες θα φτάσουν, πιστεύω,» είπε η Φερνάλβιν. «Και με 
ξεπληρώνεις όποτε μπορέσεις.» 
  «Σ’ευχαριστώ, θεία,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Δε θα το ξεχάσω.» 
  «Ποια είναι αυτή η φίλη σου;» τον ρώτησε ο Δάρβαν. 
  «Δεν τη γνωρίζεις,» είπε ο Βάνμιρ. «Από την πόλη Ράλτον είναι. 
Ασχολείται με τον πηλό. Κάνει σχήματα που υποστηρίζει πως βλέπει 
στον ύπνο της.» 
  «Αχά…» αποκρίθηκε μόνο ο Δάρβαν, που πάντα θεωρούσε τον 
Βάνμιρ φαντασμένο, και τους φίλους του επίσης. 
  Ο Άρχοντας του Ράλτον σηκώθηκε απ’την καρέκλα του. «Με συγ-
χωρείτε, αλλά θα ήθελα να πάω στο δωμάτιό μου, να ξεκουραστώ.» 
  «Ελεύθερα,» είπε η Φερνάλβιν. «Τούτο το παλάτι είναι και δικό 
σου, άλλωστε.» Πολύ περισσότερο δικό σου απ’ό,τι κάποιων άλλων, 
πρόσθεσε νοερά. 

 

  Ένας στρατιώτης άνοιξε την πόρτα του κελιού της Ρικνάβαθ, άφη-
σε ένα ξύλινο μπολ με σούπα μπροστά της, και έφυγε βιαστικά, κλεί-
νοντας πάλι. Ο Βάνμιρ είχε δίκιο: οι φρουροί ετούτου του μέρους τη 
φοβόνταν. Αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε, κάπως, να χρησιμοποιή-
σει αυτόν τους το φόβο, ώστε να ξεφύγει από εδώ· όμως δεν ερχόταν 
καμία καλή ιδέα στο νου της. 
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  Αναστέναξε και σήκωσε το ξύλινο μπολ, μέσα στο οποίο βρισκόταν 
ένα επίσης ξύλινο κουτάλι. Δοκίμασε λίγη από τη σούπα, και διαπί-
στωσε ότι ήταν άνοστη, αλλά, κατά τα άλλα, μάλλον βρώσιμη. Οι 
αλυσίδες της Ρικνάβαθ κροτάλιζαν, καθώς έτρωγε σιωπηλά, τυλιγ-
μένη στις βαθιές σκιές του κελιού της. 
  Εγκαταλειμμένη από τη δύναμη του Άνκαραζ, αισθανόταν άδεια. 
Πριν, όσο ο Πολέμαρχος ήταν μέσα της, ένιωθε σαν ένα δοχείο γε-
μάτο με βραστό, κοχλάζον νερό. Τώρα ένιωθε σαν ένα σκέτο δοχείο· 
και η διαφορά ήταν έντονη. Όταν είχες ζήσει τη μία κατάσταση, δεν 
μπορούσες εύκολα να συμβιβαστείς με την άλλη. Η Ρικνάβαθ νόμιζε 
πως είχε υποβιβαστεί σε υπάνθρωπο. Ωστόσο, προσπάθησε να διώ-
ξει τούτο το συναίσθημα από μέσα της, και να επικεντρωθεί στα θε-
τικά της εγκατάλειψης του Άνκαραζ. Γιατί, ναι, υπήρχαν και θετικά. 
Το να σε πλημμυρίζει τόσο μεγάλη δύναμη –μια δύναμη που δεν 
μπορείς ακριβώς να ελέγξεις, αλλά έχεις το συναίσθημα ότι εκείνη 
ελέγχει εσένα– είναι τρομαχτικό· και τώρα ο τρόμος είχε περάσει, 
και η Ρικνάβαθ είχε ηρεμήσει.  
  Η αλλαγή, από την υπερπραγματικότητα του Άνκαραζ στην υπο-
πραγματικότητα της έλλειψης αυτού, είχε γίνει με το χτύπημα που 
δέχτηκε η Καρμώζ στο κεφάλι· και, επί του παρόντος, αναρωτήθηκε 
γιατί την είχε τότε εγκαταλείψει ο θεός των Ωθράγκος. Γιατί δεν είχε 
παραμείνει εντός της, ώστε να τη βοηθήσει να βγει από τούτο το κε-
λί; Ίσως, με τη βοήθειά του, η Ρικνάβαθ να μπορούσε να ρίξει ετού-
τη την πόρτα και να δραπετεύσει… 
  Τελείωσε το φαγητό της και άφησε το μπολ παραδίπλα, ξαπλώνο-
ντας στο αχυρόστρωμα που βρισκόταν απλωμένο κοντά της· οι αλυ-
σίδες της ήταν αρκετά μακριές, ώστε να μπορεί να φτάνει εκεί, κα-
θώς επίσης και στο ουροδοχείο του κελιού.  
  Αναστέναξε, και προσπάθησε να κοιμηθεί. Αύριο, ο Βάνμιρ θα με 
βγάλει απο δώ, σκέφτηκε. Δε θα περιμένω πολύ. Ήταν βέβαιη πως ο 
Μάγος θα σκαρφιζόταν κάποιο τρόπο, για να την αποφυλακίσει, είτε 
αποφάσιζε να μιλήσει στη θεία του είτε όχι. Άλλωστε, είχε καταφέ-
ρει πολύ πιο απίθανα πράγματα· είχε νικήσει το Μεγάλο Θηρίο και 
τα Τέκνα του, και τρέψει το στρατό των Ποιμένων σε φυγή. 
  Λίγη υπομονή χρειάζεται μόνο… 
  Έκλεισε τα μάτια και περίμενε. 
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  Αισθάνθηκε να ίπταται, και να ίπταται, και να ίπταται… 
  Και ξύπνησε από το χτύπημα των κυμάτων επάνω στα βράχια, σε 
μια έρημη ακτή. Ο άνεμος την έβαλε δυνατά, καθώς σηκωνόταν όρ-
θια· τραβούσε τα μακριά, μαύρα της μαλλιά και τον χιτώνα που της 
είχε δώσει ο Βάνμιρ. Το ψύχος του ήταν παγερό στην ψυχή, όχι στο 
σώμα. 
  Αλλά μια ισχυρή θερμότητα ερχόταν από τ’αριστερά της, και η Ρι-
κνάβαθ στράφηκε. Για να δει ξανά τον άντρα μέσα στο φλεγόμενο 
μαγκάλι. 
  «Μ’αγνόησες και έρχεσαι νότια,» είπε ο άγνωστος, μ’ένα γρύλισμα, 
και οι φωτιές αναπήδησαν γύρω του. «Δε θα δεχτείς άλλη προειδο-
ποίηση· εφεξής, έχουμε πόλεμο!» 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε έναν μεγάλο τρόμο να τη γεμίζει, και ά-
κουσε τα κύματα να κοπανάνε με ανείπωτη ορμή τα βράχια, και να 
τα κομματιάζουν –στέλνοντας τα θραύσματα καταπάνω της. 
  Ο πόνος ήταν ξαφνικός και διαπεραστικός, κάνοντάς τη να ουρλιά-
ξει και να χάσει την ισορροπία της. Ένιωσε το δέρμα της να σκίζεται, 
να γίνεται κομμάτια, και δάκρυα έτρεξαν απ’τα μάτια της. Δεν ήξερε 
ακριβώς πού βρισκόταν· νόμιζε πως αιωρείτο… 
  …κι αισθάνθηκε μια παρουσία κοντά της. 
  Δεν ήταν πλέον στο βραχώδες νησί· τώρα, τα μποτοφορεμένα πό-
δια της πατούσαν χώμα και χορτάρι… που ήταν ποτισμένα από το 
χυμένο αίμα του πολέμου. Γύρω της παντού κείτονταν κουφάρια, 
ενώ από απόσταση μπορούσε ν’ακούσει ιαχές μάχης, κλαγγή όπλων, 
και βροντές. Ο ουρανός ήταν σκοτεινός και σκιζόταν, πού και πού, 
από ξαφνικές λάμψεις. 
  Ένας άντρας την κοιτούσε από μακριά, στεκόμενος πλάι σ’ένα δέ-
ντρο κι ακουμπώντας το αριστερό του χέρι στον κορμό, σα να ήθελε 
να ξεκουραστεί από έναν κουραστικό αγώνα. Ωστόσο, στη δεξιά του 
γροθιά εξακολουθούσε να βαστά το ξίφος του, πάνω στη λεπίδα του 
οποίου αίμα έρρεε, ποτίζοντας τη γη και το χορτάρι. Τα μάτια του 
γυάλιζαν μέσα στο σκοτάδι, ενώ η αρματωσιά του ακτινοβολούσε 
όταν αστραπές έσχιζαν τους αιθέρες. 
  Η Ρικνάβαθ γονάτισε, άθελά της, γιατί αντιλαμβανόταν πως ήταν 
στην παρουσία του Άνκαραζ, του Ωθράγκικου Θεού του Πολέμου 
και του Αίματος. 
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  Θα γινόταν, λοιπόν, αρχιέρειά του; Είχε αποφασίσει; 
  Η Ρικνάβαθ δίστασε ν’απαντήσει. 
  Γιατί δίσταζε; Δεν είχε δει τον Εχθρό; Δεν της είχε φανεί αρκετά 
επικίνδυνος; 
  «Ο Εχθρός φαίνεται, πράγματι, επικίνδυνος, Άρχοντά μου…» είπε η 
Ρικνάβαθ, τρέμοντας και μόνο στη θύμηση της φωτιάς που τον τύλι-
γε. 
  Ο Εχθρός θα την σκότωνε, γιατί ήξερε πως εκείνη αποτελούσε α-
πειλή γι’αυτόν. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε να συμμαχήσει με τους ισχυρό-
τερους αντιπάλους του: να γίνει Αρχιέρεια του Άνκαραζ. Κι ο Κύριός 
της θα την οδηγούσε στη νίκη! 
  «Άρχοντά μου, είναι… πολύ δελεαστικό.» 
  Θα κατείχε την ίδια δύναμη που της είχε προσφέρει ο Άνκαραζ 
πριν, κι ακόμα περισσότερη! Γιατί άνθρωποι σαν εκείνη υπήρχαν 
ελάχιστοι σ’όλες τις Εποχές της Κουαλανάρα· ήταν μοναδικοί του 
είδους τους, και προορισμένοι ν’αλλάξουν το πρόσωπο του κόσμου. 
Όμως τώρα ο Πόλεμος είχε ήδη αρχίσει, κι έπρεπε να νικήσουν τον 
Εχθρό, προτού τους καταβροχθίσει άπαντες με τις ραδιουργίες του. 
  Η Ρικνάβαθ έπρεπε να συμμαχήσει με το Στρατό, για να συντρίψει 
τους υποτακτικούς του Εχθρού! Ο χρόνος λιγόστευε. Ο Εχθρός θα τη 
χτυπούσε, έτσι κι αλλιώς, γιατί τη φοβόταν. Στην υπηρεσία του Άν-
καραζ, όμως, εκείνη θα χτυπούσε τον Εχθρό! 
  Έπρεπε ν’αποφασίσει, γρήγορα! 
  Αστραπές γρύλιζαν πάνω απ’το αιματοβαμμένο πεδίο· οι ιαχές της 
μάχης είχαν δυναμώσει· η κλαγγή των όπλων είχε γίνει εκκωφαντι-
κή· το αίμα απ’το Ξίφος του Πολέμαρχου πότιζε τη γη κι απλωνόταν 
ως τα πέρατα του ορίζοντα· τα μάτια του Άνκαραζ άστραφταν σαν 
αστέρια. 
  Οι γενναίοι της χώρας θ’άκουγαν το Κάλεσμα του Πολέμου και θα 
κατέβαιναν να συντρίψουν τον Εχθρό. 
  «Δέχομαι, Άρχοντά μου.» 
  Μια νικηφόρα κραυγή αντήχησε. 

 

  Ο Νεκρομέμνων ακολούθησε ένα σκοτεινό μονοπάτι και βρέθηκε 
σ’ένα δασώδες τοπίο, μαστιζόμενο από δυνατή βροχή. 
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  Επιτέλους, ήχοι! Ήχοι! 
  Ο Χέντραμ τον πληροφόρησε πως είχαν βγει από εκείνο το κατα-
ραμένο μέρος όπου περιπλανιόνταν για ώρες –αν και ο χρόνος έ-
πρεπε να μετρά διαφορετικά εκεί. 
  Ο Νεκρομέμνων ύψωσε το πρόσωπό του και άφησε το νερό να τον 
λούσει, ενώ αφουγκραζόταν τα πάντα γύρω του. 
  Ποτάμι! παρατήρησε. Πρέπει να βρίσκομαι κοντά σε κάποιο ποτά-
μι. Μπορούσε ν’ακούσει τη βροχή επάνω στο τρεχούμενο νερό. 
Προχώρησε ανάμεσα στα αραιά δέντρα, κατηφορίζοντας μια όχι και 
τόσο απότομη πλαγιά, και φτάνοντας στις όχθες ενός μεγάλου πο-
ταμού, που πιθανώς να ήταν ο Μάρνελ. 
  Πώς βρέθηκα εδώ; απόρησε ο Νεκρομέμνων· και είπε στον νεκρα-
δελφό του: Προφανώς, μέσα σ’εκείνο τον παράξενο τόπο, δεν είναι 
μόνο ο χρόνος που κυλά διαφορετικά. 
  Μα ο Χέντραμ τού είχε ήδη εξηγήσει πως το μέρος βρισκόταν πα-
ράλληλα προς το δάσος. Το ότι είχαν, τελικά, βγει σε κάποιο τυχαίο 
σημείο ήταν φυσιολογικό. 
  Ο Νεκρομέμνων δεν καταλάβαινε πώς ακριβώς όριζε το «φυσιολο-
γικό» ο νεκραδελφός του, αλλά δε διαφώνησε μαζί του. Πού βρίσκε-
ται ο στόχος μας τώρα; 
  Ο Χέντραμ αναζήτησε την Αρχόντισσα Ρικέλθη, και την εντόπισε, 
χωρίς δυσκολία. Ήταν βόρειο-δυτικά. Σχετικά μακριά, όμως. 
  Ο Νεκρομέμνων προσπάθησε να προσανατολιστεί, σύμφωνα με τις 
αισθήσεις του νεκραδελφού του: Βόρειο-δυτικά ήταν προς τα… εκεί! 
Και βόρειά μου πρέπει νάναι το Δρακοδάσος, σκέφτηκε, κοιτάζοντας 
τα δέντρα και τα πυκνά φυλλώματα, ενώ νότια ο ποταμός Μάρνελ. 
Εκτός κι αν έχει συμβεί κάτι πολύ αλλόκοτο –πράγμα το οποίο ο δο-
λοφόνος αμφέβαλε. 
  Επομένως, δεν είχε παρά ν’ακολουθήσει το ποτάμι, για να φτάσει 
στην Έριγκ. Η Αρχόντισσα, μάλλον, επέστρεφε στο παλάτι της, εφό-
σον ήταν κάπου βόρειο-δυτικά απο δώ. Ο Νεκρομέμνων σκέφτηκε 
να πάει να τη σκοτώσει στο δρόμο, όμως αποφάσισε πως δε θα ήταν 
συνετό να δράσει έτσι, διότι αισθανόταν την κούραση να τον έχει 
καταβάλει. Έπρεπε, λοιπόν, να βρει, πρώτα, ένα μέρος για να ανα-
παυθεί. Αλλά εδώ, μέσα στη μέση της ερημιάς και μ’αυτή την κα-
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ταρρακτώδη βροχή να τον βάλει, δεν έμοιαζε να υπάρχει τέτοιο μέ-
ρος. 
  Ο Νεκρομέμνων φόρεσε την κουκούλα της κάπας του και ξεκίνησε 
να βαδίζει δυτικά, ακολουθώντας αντίστροφα τη ροή του ποταμού 
Μάρνελ. 
  Από την ίδια κατεύθυνση είχε πρωτοέρθει στην Έριγκ, έχοντας ξε-
κινήσει με ποταμόπλοιο από τη Νίζβερ της Φεν εν Ρωθ. Τότε, έκανε 
μια αρχή, ως νεκρενοικημένος δολοφόνος… και είχε σχεδόν αποτύ-
χει στην πρώτη του αποστολή… Σχεδόν, αλλά όχι ακριβώς· διότι έ-
βλεπε αυτή του την επιστροφή στην πόλη σαν μια νέα αρχή.  
  Κι ετούτη τη φορά, δε θα αποτύχω. 
  Ορισμένοι στόχοι ήταν δυσκολότεροι από άλλους. Τον είχαν προει-
δοποιήσει γι’αυτό, όμως εκείνος δεν είχε κρίνει σωστά την Αρχό-
ντισσα Ρικέλθη. 
  Θα πρόσεχε, λοιπόν, να μην επαναλάβει το ίδιο λάθος. 

 

  Δεν είχαν περάσει πολλές ώρες από τότε που έφυγαν από το Λημέ-
ρι, και άρχισε να βρέχει. Ο Έζβαρ οδηγούσε την Αύρα και η Ρικέλθη 
καθόταν πίσω του, με τα χέρια της τυλιγμένα γύρω από τη μέση του 
και φορώντας κάπα και κουκούλα. 
  «Καλύτερα να σταματήσουμε,» της είπε εκείνος, όμως η Αρχόντισ-
σα επέμενε να συνεχίσουν, μην επιθυμώντας να καθυστερήσει κι 
άλλο. Έπρεπε να φτάσει γρήγορα στην Έριγκ, ώστε να αντιμετωπί-
σει τη Φερνάλβιν· όχι ανοιχτά, φυσικά, αλλά με το δικό της τρόπο. 
Επιπλέον, ανησυχούσε πως, αν έμεναν πίσω, ίσως ο δολοφόνος της 
καταραμένης προγονής της να ερχόταν ξανά. Ο Έζβαρ, βέβαια, της 
έλεγε ότι δεν έπρεπε ν’ανησυχεί για τούτο, επειδή ο φονιάς είχε χα-
θεί σ’εκείνο τον Αρχέτοπο –ό,τι κι αν ήταν αυτό το πράγμα!– και, 
μάλλον, δε θα κατάφερνε να βγει σύντομα. Ωστόσο, η Ρικέλθη δεν 
πειθόταν τόσο εύκολα, όχι αφότου είχε δει πώς την καταδίωκε ο άν-
θρωπος που είχε στείλει η Φερνάλβιν. Η Αρχόντισσα θα μπορούσε 
να ορκιστεί ότι υπήρχε ζήλος κι ευχαρίστηση στο βλέμμα του, όπως 
στο βλέμμα κάποιου που του αρέσει η δουλειά του. Κάθε φορά που 
τον σκεφτόταν, αναριγούσε. 
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  Το μεσημέρι, όμως, έκαναν μία στάση, παρά τις διαφωνίες της Ρι-
κέλθης, γιατί «το άλογο έπρεπε να ξεκουραστεί κιόλας· ήδη ήταν 
αρκετά κατάκοπο, από την προηγούμενη μέρα». Πράγμα που, ό-
ντως, δεν ήταν ψέματα· η Αύρα είχε λαχανιάσει, και η Αρχόντισσα 
φοβήθηκε μήπως η φοράδα είχε πάθει κανένα μόνιμο κακό, μ’όλα 
όσα είχαν συμβεί. Όταν σταμάτησαν μέσα σε μια σπηλιά, δυτικά της 
δημοσιάς, η Ρικέλθη ρώτησε τον Έζβαρ σχετικά μ’αυτό το ζήτημα, 
όμως εκείνος τη διαβεβαίωσε πως δεν ίσχυε κάτι τέτοιο· η Αύρα ή-
ταν απλά κουρασμένη. Έβγαλε απ’την τσέπη της κάπας του ένα 
κομμάτι φαγητό και το έδωσε στο άλογο, το οποίο το κατάπιε λαί-
μαργα κι έγλειψε το χέρι του. 
  «Τι την τάισες;» θέλησε να μάθει η Ρικέλθη. 
  «Κάτι δυναμωτικό,» εξήγησε ο Έζβαρ. Άνοιξε το σάκο του. «Θέλεις 
τίποτα να φας;» 
  Η Ρικέλθη πήρε ένα στρογγυλό ψωμί και το δάγκωσε. Ήταν νόστι-
μο· ο Έζβαρ πρέπει να το είχε γεμίσει με διάφορα πράγματα, τα ο-
ποία εκείνη δε μπορούσε ν’αναγνωρίσει, έχοντας ελάχιστες γνώσεις 
μαγειρικής. 
  «Όταν φτάσουμε στο παλάτι, θα πούμε τα πάντα όπως έγιναν,» 
του είπε. «Φυσικά, δε θ’αποκαλύψουμε ότι ο Χάφναρ είναι γιος 
σου–» Μια δυσοίωνη σκέψη πέρασε απ’το νου της. «Δεν πιστεύω 
εκείνος να πει κάτι…» 
  Ο Έζβαρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι· του αρκεί που το ξέρει ο ίδιος. 
Δε θέλει να προκαλέσει αναταραχές.» 
  Η Ρικέλθη ένευσε. «Ωραία»· και σκέφτηκε: Ελπίζω να μου λες την 
αλήθεια, ετούτη τη φορά. Συνέχισε: «Δε θα τους κρύψουμε τίποτα, 
λοιπόν· θα τους τα πούμε όπως έγιναν: τα πάντα, με το δολοφόνο 
και τα λοιπά. Δε θα φανεί παράξενο που με περιέθαλψες, γιατί, άλ-
λωστε, όλοι ξέρουν πως σε γνωρίζω, και υποτίθεται πως είσαι και 
φίλος του Χάφναρ. Μετά από τα γεγονότα αυτά, επομένως, σου ζή-
τησα να έρθεις στο παλάτι, ώστε να παρακολουθείς την ανάρρωσή 
μου και να μου φτιάξεις κι ορισμένες αλοιφές, ως συνήθως. Σύμφω-
νοι;» Τόνισε ιδιαίτερα αυτό το σύμφωνοι. 
  Ο Έζβαρ ένευσε. 
  «Και κάτι άλλο ακόμα,» πρόσθεσε η Ρικέλθη: «Θα πούμε ότι, εκτός 
από τον αστράγαλό μου, έχω κι ένα άλλο πρόβλημα…» Συλλογίστη-
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κε, κι ένα μειδίαμα χάραξε το πρόσωπό της. «Ναι, θα πούμε ότι έχω 
ζαλάδες, εντάξει; Από το πέσιμο.» 
  «Εντάξει,» συμφώνησε πάλι ο Έζβαρ, «αλλά γιατί;» 
  «Για να δικαιολογήσουμε καλύτερα το γεγονός ότι θα μείνεις στο 
παλάτι, και για να κάνουμε την προγονή μου να πιστέψει ότι είμαι 
πιο αδύναμη απ’ό,τι θα είμαι στην πραγματικότητα.» 
  «Μη με μπλέκεις στις μηχανορραφίες σου, Ρικέλθη…!» μούγκρισε ο 
Έζβαρ. 
  «Μα, μόνος σου αποφάσισες να μπλεχτείς,» αποκρίθηκε εκείνη, 
υπομειδιώντας. 
  Η βροχή δε σταμάτησε με το πέρασμα του μεσημεριού· ο ουρανός 
ήταν σκοτεινός, τα σύννεφα πυκνά, και το νερό έπεφτε κατακλυ-
σμιαία. Η Ρικέλθη, ωστόσο, επέμενε ν’ανεβούν στην Αύρα και να 
συνεχίσουν το δρόμο τους προς την Έριγκ. Έτσι, ταξίδεψαν νότια, 
χωρίς να συναντήσουν κανέναν άλλο ταξιδιώτη στη δημοσιά· και, 
όταν βράδιαζε, έκαναν στάση σ’ένα πανδοχείο, αφήνοντας τ’άλογό 
τους στο στάβλο και κλείνοντας ένα δωμάτιο κι οι δύο μαζί. 
  «Μα τα Κέρατα του Σάλ’γκρεμ’ρωθ!» καταράστηκε η Ρικέλθη, κα-
θώς καθόταν στο κρεβάτι, αφού είχε βγάλει την κάπα της. «Όλες οι 
αναποδιές σ’εμένα τυχαίνουν!» Χτύπησε, με το μπαστούνι που της 
είχε δώσει ο Έζβαρ, την παλάμη του δεξιού της χεριού. Το ξύλινο 
ραβδί είχε ένα συμπαθητικό δρακοκέφαλο λαξεμένο στην άνω του 
άκρη, το οποίο ο ερημίτης υποστήριζε πως είχε σκαλίσει ο ίδιος. 
«Αυτή η βροχή δε λέει να πάψει! Σίγουρα, μας έχει καθυστερήσει 
πολύ! Ξέρεις πού ακριβώς είμαστε;» Φταρνίστηκε. «Ορίστε –
ψόφησα κιόλας!» 
  «Αύριο θα βρισκόμαστε στην Έριγκ,» τη διαβεβαίωσε ο Έζβαρ, 
τακτοποιώντας τα πράγματά τους στο πάτωμα. «Ούτως ή άλλως, δε 
μπορούσαμε να φτάσουμε σήμερα· είχαμε ξεκινήσει πολύ αργά. Θες 
να σε τρίψω με λάδι για το κρύωμα;» 
  Η Ρικέλθη ανασήκωσε τους ώμους. «Εντάξει.» Αφήνοντας το μπα-
στούνι στο πάτωμα, ξεκούμπωσε το φόρεμά της, το κατέβασε μέχρι 
τη μέση, και ξάπλωσε, μπρούμυτα, αφήνοντας τον Έζβαρ να ξεθη-
λυκώσει τα πίσω κουμπιά του μεσοφοριού: πράγμα το οποίο εκείνος 
έκανε κι άρχισε να την τρίβει μ’ένα έλαιο που ήταν ζεστό επάνω στο 
δέρμα της. 
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  Η Ρικέλθη μούγκρισε. «Περίμενε.» Τράβηξε το ενοχλητικό ξιφίδιο 
που βρισκόταν στη μπροστινή θήκη του μεσοφοριού της, και το έρι-
ξε κι αυτό στο πάτωμα, πλάι στο μπαστούνι με την κεφαλή δράκου. 
Το άλλο ξιφίδιο το είχε χάσει, στην αναμέτρησή της με τον δολοφό-
νο της Φερνάλβιν. «Συνέχισε τώρα.»  
  Ο Έζβαρ συνέχισε, σιωπηλός. 
  «Πού νομίζεις ότι η προγονή μου βρήκε αυτό το φονιά;» τον ρώτη-
σε η Ρικέλθη. «Μου φάνηκε πολύ καλά εκπαιδευμένος.»  
  «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, όμως έχω μια υποψία τώρα· κάτι που 
πριν δεν είχα σκεφτεί…» Ακουγόταν προβληματισμένος. 
  «Πες μου,» τον πίεσε η Ρικέλθη. «Πρέπει να μάθω!» 
  «Ηρέμησε· δε θα σ’το κρύψω,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ. «Πολύ ανα-
στατωμένη είσαι…» 
  «Συγνώμη, αλλά χτες με κυνηγούσαν όλη τη μέρα να με σκοτώ-
σουν,» έκανε η Ρικέλθη. 
  «Αυτός ο δολοφόνος,» είπε ο Έζβαρ, μαλάσσοντας τους ώμους της, 
«θα μπορούσε να ήταν ένας νεκρενοικημένος, απ’αυτούς που φέρ-
νουν από τη Φεν εν Ρωθ.» 
  «…Νεκρενοικημένος;» Η Ρικέλθη πρόφερε το όνομα με δυσκολία. 
Δεν είχε ξανακούσει γι’αυτούς. «Τι σημαίνει τούτο;» 
  «Νεκρενοικημένος είναι ο ενοικημένος από τους νεκρούς, αυτός 
που το πνεύμα ενός νεκρού βρίσκεται μέσα του.» 
  Η Ρικέλθη ρίγησε. «Παράξενο ακούγεται. Και πάλι δεν καταλαβαί-
νω, για να πω την αλήθεια.» 
  «Πρόκειται, όντως, για μια πολύ παράξενη συμβίωση. Ο νεκρός 
βοηθά τον ζωντανό στις δολοφονίες του. Οι νεκρενοικημένοι θεω-
ρούνται από τους καλύτερους δολοφόνους που μπορεί να βρει κα-
νείς. Σπάνια αποτυγχάνουν στις αποστολές τους.» 
  «Και πιστεύεις ότι ήταν τέτοιος;» ρώτησε η Ρικέλθη, νιώθοντας το 
στόμα της ξερό. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ, «το θεωρώ πολύ πιθανό.» 
  Η Ρικέλθη έγλειψε τα χείλη. «Πώς ακριβώς ο νεκρός βοηθά τον ζω-
ντανό; Ξέρεις;» 
  «Ο νεκρός παρακολουθεί τον στόχο, και ο ζωντανός γνωρίζει πά-
ντοτε τη θέση του.» 
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  Η Ρικέλθη πετάχτηκε πάνω. «Δηλαδή, θες να πεις ότι με παρακο-
λουθεί συνέχεια;» 
  «Αν είναι όντως νεκρενοικημένος, ναι, έτσι ενεργούν,» την πληρο-
φόρησε ο Έζβαρ. «Αλλά μην πανικοβάλλεσαι· ήδη του ξέφυγες μία 
φορά.» 
  «Αυτό με παρηγορεί ιδιαιτέρως!…» είπε η Ρικέλθη και ξάπλωσε 
πάλι. Φερνάλβιν, σκέφτηκε, θα σε γδάρω ζωντανή για τούτο! 
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Κεφάλαιο 25 

Υπολογισμοί 
 
 

εράστε, Άρχοντά μου.» 
  H υπηρέτρια άνοιξε την πόρτα του δωματίου του. Ο 
Βάνμιρ κοίταξε μέσα και είδε έναν βαρετά ταξινομη-
μένο χώρο μ’ένα μεγάλο, διπλό κρεβάτι με κουρτίνες. 

Στον δεξή τοίχο υπήρχε ένα πέτρινο τζάκι, αναμμένο, πάνω από το 
οποίο κρεμόταν ένας χρυσοπλαισιωμένος πίνακας, απεικονίζοντας 
έναν δράκο ανάμεσα σε δέντρα. Ο δράκος, φυσικά, δεν ήταν ακρι-
βώς όπως στην πραγματικότητα· τα φτερά του απλώνονταν δεξιά κι 
αριστερά, και ήταν πολύ μεγαλύτερος και πορφυρός, με στριφτά, 
κριαρίσια κέρατα στο κεφάλι, ενώ τύλιγε την ουρά του γύρω από 
έναν δεντροκορμό, απειλώντας να τον ξεριζώσει. Ο καλλιτέχνης, 
προφανώς, δεν πρέπει να είχε καμία σύνδεση με την πραγματικότη-
τα· ή ίσως και να είχε επίτηδες απεικονίσει τον δράκο έτσι. Γιατί, 
άραγε; 
  «Άρχοντά μου; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Κάτι που λείπει; Κάτι 
που θα θέλατε;» 
  Ο Βάνμιρ συνειδητοποίησε πως είχε αφαιρεθεί, κοιτάζοντας τον 
δράκο. «Όχι,» αποκρίθηκε στην υπηρέτρια. «Όλα είναι εντάξει.» 
Μπήκε στο δωμάτιο. 
  «Υπάρχουν στεγνά ρούχα στη ντουλάπα, Άρχοντά μου,» τον πλη-
ροφόρησε η κοπέλα, και άνοιξε το ένα ξύλινο φύλλο, για να του δεί-
ξει. «Επίσης, σας έχουμε ετοιμάσει ένα ζεστό μπάνιο.» Τώρα, άνοιξε 
την παράπλευρη πόρτα του δωματίου, για ν’αποκαλύψει μια γεμάτη 
μπανιέρα. 
  «Εντάξει,» ξανάπε ο Βάνμιρ. «Σ’ευχαριστώ.» 
  «Καληνύχτα, Άρχοντά μου.» Η υπηρέτρια υποκλίθηκε και έφυγε. 
  Ο Βάνμιρ έβγαλε τα ρούχα του, κοιτάζοντας τον πίνακα με το δρά-
κο. Δε θυμόταν να ήταν εκεί, την τελευταία φορά που είχε περάσει 
από εδώ. Μάλλον, η θεία Φερνάλβιν είχε αποφασίσει να διακοσμή-
σει το χώρο. 

«Π
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  Άφησε την ταξιδιωτική του ενδυμασία σ’ένα σωρό, πλάι στο κρεβά-
τι του, και πλησίασε την παράπλευρη πόρτα που είχε αφήσει ανοι-
χτή η υπηρέτρια. Μια γλυκιά μυρωδιά γέμισε αμέσως τα ρουθούνια 
του, προερχόμενη από τη μπανιέρα. Ο Βάνμιρ εισέπνευσε βαθιά και 
μπήκε στο ζεστό νερό, για να ξαπλώσει και να χαλαρώσει. 
  Ο νους του πήγε στον Χάφναρ, ο οποίος είχε γίνει δράκαρχος: Τι 
παράξενο… και τι απρόσμενο! Ποιος θα το περίμενε ότι αυτός θα 
κατάφερνε να πιάσει δράκο; Ο Δάρβαν, πάντως, δεν έμοιαζε να είχε 
πάρει το γεγονός πολύ καλά. Και η Ρικέλθη… τι είχε συμβεί μ’αυτήν; 
Ο Βάνμιρ δεν είχε καταλάβει ακριβώς. Γιατί είχε φύγει από την Έ-
ριγκ; Πώς την είχε βρει εκείνος ο δολοφόνος που ανέφερε ο Χάφ-
ναρ; Και ο Έζβαρ…; Πού έχω ξανακούσει γι’αυτόν; Ο Βάνμιρ πάλε-
ψε με τη μνήμη του και, τελικά, τον θυμήθηκε. Ήταν ένας ερημίτης 
του Δρακοδάσους, ο οποίος ερχόταν, κάποιες φορές, στην Έριγκ. 
Ήταν σοφός, έλεγαν, και πολύ καλός βοτανολόγος· ενώ άλλοι, πιο 
κακόβουλοι, ψιθύριζαν πως εξασκούσε μαύρη μαγεία, εκεί στην ε-
ρημιά. Ο Βάνμιρ δεν απέκλειε τίποτα, ασφαλώς· τα πάντα ήταν πι-
θανά. 
  Και τι είπε ο Χάφναρ; Ότι είναι φίλος του, είπε. Ότι ο Έζβαρ είναι 
φίλος του. Έτσι εξηγείται, λοιπόν! Αυτός πρέπει να τον βοήθησε να 
πιάσει τον δράκο. Όμως πώς έγιναν φίλοι; Ο Βάνμιρ αποφάσισε ότι 
είχε πολλά να συζητήσει με τον θείο του… ο οποίος… ο οποίος τώρα 
θα πάει νότια, για να μπει στις υπηρεσίες του Βασιληά! συνειδητο-
ποίησε, ξαφνικά. Δηλαδή, κατευθύνεται εκεί όπου κατευθύνομαι κι 
εγώ –στη Νουάλβορ! Επομένως, ίσως μπορούσαν να ταξιδέψουν 
μαζί· πράγμα που θα τους συνέφερε και τους δύο, ειδικά αν τα εδά-
φη του Νότου είχαν γίνει επικίνδυνα, όπως είχε προβλέψει η Ρικνά-
βαθ. Θα του το προτείνω το πρωί, να συμπορευτούμε. 

 
  Ο Χάφναρ καθόταν στην πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, με τα πόδια 
σταυρωμένα στο γόνατο. Είχε βγάλει τη μαύρη του μάσκα, αλλά φο-
ρούσε την ελαφριά κουκούλα ενός μανδύα, για να καλύπτει το πρό-
σωπό του στη σκιά. Στο δεξί χέρι βαστούσε ένα ποτήρι με ψηλό πόδι, 
πίνοντας κρασί, αργά. Η δράκαινά του ήταν κουλουριασμένη γύρω 
από τις δερμάτινες μπότες του. 
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  Ο Δάρβαν έπρεπε να παραδεχτεί πως ο αδελφός του ήταν τρομα-
χτική φιγούρα, μέσα στη σιγαλιά και στις σκιές του μικρού καθιστι-
κού. Πήρε θέση σε μια πολυθρόνα, αντίκρυ του, και σταύρωσε τα 
χέρια στο στέρνο, ατενίζοντάς τον. Το μοναδικό πράγμα που μπο-
ρούσε να δει καθαρά από το πρόσωπό του ήταν τα μάτια του, που 
γυάλιζαν στο φως της φωτιάς του τζακιού. 
  «Πες μου πώς ακριβώς συνέβησαν τα πράγματα.»  
  «Είμαι πολύ κουρασμένος, αδελφέ,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ, «και 
θα προτιμούσα να αναπαύομαι, στα διαμερίσματά μου.» Ο Δάρβαν 
τον είχε προλάβει λίγο προτού φύγει και τον είχε παρακαλέσει να 
μείνει κάτω, για να μιλήσουν ιδιαιτέρως. «Μη νομίζεις πως υπάρχει 
κάτι που δεν αποκάλυψα πριν.» 
  «Για τον δολοφόνο ανησυχώ,» εξήγησε ο Δάρβαν. «Είσαι βέβαιος 
ότι τον έστειλε η Φερνάλβιν;» Ποτέ ξανά δεν είχε συμβεί κάτι τέτοι-
ο. Παρότι η Έπαρχος αντιπαθούσε τη μητέρα του και μητριά της –
πράγμα το οποίο δεν έκρυβε–, ουδέποτε είχε επιχειρήσει να τη σκο-
τώσει. Μα τους θεούς, τι άλλαξε; 
  «Όχι,» παραδέχτηκε ο Χάφναρ. «Και…» Τα μάτια του γυάλισαν 
στο φως του τζακιού και, ύστερα, κατέβηκαν, κρύφτηκαν στο σκο-
τάδι. «…δε θα ήθελα να είναι. Δε θέλω να το πιστέψω. Όμως, θα 
μπορούσε. Είναι πολύ πιθανό.» 
  «Μα γιατί;» έκανε ο Δάρβαν. 
  «Εσύ ο ίδιος μού είπες το λόγο, αδελφέ, όταν ερχόμασταν στην Έ-
ριγκ: Η Φερνάλβιν φοβάται πως η μητέρα προσπαθεί να τη σκοτώ-
σει.» 
  «Κι επομένως, προσέλαβε φονιά, για να τη δολοφονήσει και να γλι-
τώσει από τον κίνδυνο;» Ήταν μια πολύ… τρελή υπόθεση, έπρεπε να 
παραδεχτεί ο Δάρβαν. Δεν μπορεί να ίσχυε κάτι τέτοιο! Απλά και 
μόνο επειδή η Φερνάλβιν φαντάστηκε πως η Ρικέλθη την απειλούσε, 
θα έστελνε έναν δολοφόνο να την καταδιώξει; Όχι· σίγουρα, όχι… 
  «Φαίνεσαι… μάλλον ταραγμένος, Δάρβαν,» παρατήρησε ο Χάφ-
ναρ, και τα μάτια του γυάλισαν ξανά. Ύψωσε το κρασοπότηρό του 
και ήπιε, συγκρατημένα. «Τι ακριβώς σε παραξενεύει;» 
  Ο Δάρβαν έγλειψε τα χείλη του, προβληματισμένος. «Δε νομίζω ότι 
η Φερνάλβιν θα αντιδρούσε τόσο σπασμωδικά, έχοντας μόνο μια 
υποψία πως η μητέρα τη θέλει νεκρή.» 
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  «Ίσως να είναι πιο σίγουρη απ’ό,τι φαντάζεσαι.» 
  «Δηλαδή, πιστεύεις ότι η μητέρα, όντως, προσπάθησε να τη σκο-
τώσει, βάζοντας εκείνο το φίδι στο κρεβάτι της;» 
  «Δεν είμαι βέβαιος.» Ο Χάφναρ έμοιαζε απρόθυμος να μιλήσει, σα 
να φοβόταν πως αυτό που θα έλεγε θ’ανησυχούσε τον Δάρβαν. 
  «Μίλησέ μου ανοιχτά,» επέμεινε εκείνος. «Γιατί το πιστεύεις αυ-
τό;» 
  Ο Χάφναρ ακούμπησε το ποτήρι του στο χέρι της πολυθρόνας. Η 
Σρ’άερ σάλεψε στα πόδια του. Τα ξύλα του τζακιού έτριξαν. «Η μη-
τέρα έχει πράγματα να κερδίσει, βγάζοντας τη Φερνάλβιν από τη 
μέση.» 
  «Είπαμε, πάντα είχαν τις διαφορές τους, Χάφναρ, αλλά–» 
  «Σκέψου το, για λίγο,» τον διέκοψε ο δράκαρχος, καθώς σηκωνό-
ταν από την πολυθρόνα του, παίρνοντας τα λουριά της Σρ’άερ μέσα 
στη γαντοφορεμένη του γροθιά. «Εγώ θα προτιμούσα να ξεκουρα-
στώ τώρα.» 
  Ο Δάρβαν ορθώθηκε. «Περίμενε. Πρέπει να μου πεις. Τι πιστεύεις 
ότι συμβαίνει;» 
  «Πρόκειται για παιχνίδι εξουσίας, αδελφέ,» του είπε ο Χάφναρ· 
«και αφορά εσένα, κυρίως.» 
  «Πώς;» ρώτησε, ξερά, ο Δάρβαν, ελπίζοντας ο Χάφναρ να είχε μια 
πολύ καλή εξήγηση γι’αυτό που υποστήριζε. 
  «Αν πεθάνει η Φερνάλβιν, ποιος θα πάρει την Επαρχία της Έριγκ; 
Εσύ.» Στράφηκε και βάδισε προς την έξοδο του σκιερού καθιστικού, 
με τη Σρ’άερ πλάι του. 
  Ο Δάρβαν έμεινε κοκαλωμένος, για μερικές στιγμές, κοιτάζοντάς 
τον, μέχρι που χάθηκε στο βάθος του διαδρόμου. Η μητέρα προσπα-
θεί να σκοτώσει τη Φερνάλβιν, για να πάρω εγώ την εξουσία; Και η 
αδελφή μου το κατάλαβε και θέλει να τη δολοφονήσει, προτού πε-
θάνει η ίδια; Μα, όχι, είναι ανόητο! Εγώ δε θα καθίσω στο Θρόνο 
της Έριγκ για πολύ· ο Άνγκεδβαρ θα με διαδεχτεί σύντομα. Η μητέ-
ρα δεν μπορεί να μην το έχει υπολογίσει τούτο· ο Χάφναρ δεν ξέρει 
τι λέει. Ο Δάρβαν αναρωτήθηκε αν το μυαλό του αδελφού του είχε 
πειραχτεί από όσα είχε περάσει για να πιάσει τη δράκαινα. Πώς του 
είχαν γεννηθεί όλες αυτές οι τρελές υποψίες; 
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  Αν, όμως, δεν αληθεύει τίποτα από τούτα, τότε γιατί η Φερνάλβιν 
να στείλει έναν δολοφόνο εναντίον της μητέρας; 
  Η Φερνάλβιν…; Μα δεν ήταν ακόμα σίγουροι πως, όντως, εκείνη 
τον είχε πληρώσει! Αααχχχ, ο Χάφναρ θα με τρελάνει!  
  Ο Δάρβαν εγκατέλειψε το μικρό καθιστικό κι άρχισε να πορεύεται 
προς τα διαμερίσματά του. Αλλά, αν δεν τον έστειλε η αδελφή μας, 
τότε ποιος τον έστειλε; Και γιατί; Τι εχθρούς έχει κάνει η μητέρα 
εδώ γύρω; Ή, μήπως, πρόκειται για κάποιον μακρινό εχθρό; 
  Δεν μπορούσε ν’αποφασίσει, και το ζήτημα τον προβλημάτιζε ιδιαί-
τερα, γιατί ο Χάφναρ είχε πει πως δεν σκότωσε το δολοφόνο, παρά 
απλά τον έδιωξε. Κι ετούτο σήμαινε ότι ίσως εκείνος να επέστρεφε, 
όταν έβγαινε απ’αυτό το μέρος που ο αδελφός του Δάρβαν είχε απο-
καλέσει Αρχέτοπο… το οποίο μέρος έμοιαζε, επίσης, να γνωρίζει κι ο 
Βάνμιρ –πράγμα που δεν ήταν και τόσο παράξενο, αφού ο ίδιος ο 
Βάνμιρ ήταν παράξενος από μόνος του. Τι δουλειές να είχε, άραγε, 
στο Νότο; 
  Όμως οι δουλειές του Βάνμιρ δε μ’ενδιαφέρουν τώρα!  Πρέπει να 
μάθω ποιος έστειλε το φονιά. Λες, τελικά, να ήταν η Φερνάλβιν; Λες 
ο Χάφναρ να έχει δίκιο σ’όλα όσα μου είπε; 
  Όταν έφτασε στα διαμερίσματά του, ζαλιζόταν. Άνοιξε την πόρτα 
και μπήκε, σχεδόν παραπατώντας, στο καθιστικό. Κατευθύνθηκε 
στο υπνοδωμάτιο, για να βρει τη Ζιάθραλ μισοξαπλωμένη στο κρε-
βάτι, μ’ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια. Ακούγοντάς τον να μπαίνει, η 
σύζυγός του στράφηκε να τον κοιτάξει, βάζοντας έναν πάνινο δείκτη 
ανάμεσα στις σελίδες του τόμου και κλείνοντάς τον, ηχηρά. «Έλα, 
αγάπη μου,» είπε, τεντώνοντας το χέρι προς μέρος του. «Σε περίμε-
να. Έλα κοντά μου.» 
  Ο Δάρβαν διέσχισε το δωμάτιο, με αργά βήματα, και πήρε το χέρι 
της μέσα στα δικά του, για να το φιλήσει. «Ο Χάφναρ επέστρεψε,» 
την πληροφόρησε. 
  «Είδες που σ’το έλεγα, ότι τίποτα κακό δε θα του συνέβαινε;» απο-
κρίθηκε εκείνη, τραβώντας τον κάτω και χαμογελώντας. 
  Ο Δάρβαν κάθισε στο κρεβάτι. «Η μητέρα δεν ήταν μαζί του.» 
  Η Ζιάθραλ συνοφρυώθηκε. Χάθηκε στο δρόμο η Ρικέλθη; σκέφτη-
κε. Λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανείς. «Μήπως, τελικά, δεν πήγαι-
ναν στο ίδιο μέρος, όπως είχες υποθέσει;» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

374 

  «Όχι,» τη διαβεβαίωσε ο Δάρβαν, «στο ίδιο μέρος πήγαιναν, στο 
Λημέρι του Έζβαρ. Προφανώς, η μητέρα ήθελε κάποιες εξηγήσεις 
από τον ερημίτη.» 
  «Γιατί;» ρώτησε η Ζιάθραλ. Ήξερε πως ο Έζβαρ ερχόταν στο πα-
λάτι αρκετές φορές και, μάλιστα, έφτιαχνε και ορισμένες αλοιφές 
για τη Ρικέλθη· όμως τι είδους «εξηγήσεις» μπορεί εκείνη να ήθελε; 
Πιθανώς ο Δάρβαν να έκανε λάθος· σε πολλά πράγματα ήταν τυ-
φλός… 
  «Διότι ο Έζβαρ είναι φίλος του Χάφναρ, και ένας φίλος σου, λογι-
κά, δε σε αφήνει να πας να ριψοκινδυνέψεις τη ζωή σου, για να γί-
νεις δράκαρχος. Επιπλέον, είναι γνωστός μας, Ζιάθραλ· η μητέρα, 
μάλλον, περίμενε κάτι άλλο απ’αυτόν.» 
  «Ναι… Και γιατί η Ρικέλθη δεν επέστρεψε;» 
  «Ένας δολοφόνος τής επιτέθηκε καθοδόν.» 
  «Τι!» εξεπλάγη η Ζιάθραλ. «Ένας δολοφόνος;» Ποιος τον έστειλε; 
Η Φερνάλβιν; Υποπτεύεται, άραγε, κι εμένα; Ρίγησε στη σκέψη ότι 
μπορεί κι εκείνη να έβρισκε, σύντομα, έναν… κυνηγό πίσω της. 
  «Ναι, αλλά, ευτυχώς και δόξα τοις θεοίς, είναι ζωντανή. Ο Χάφναρ 
την έσωσε, και έδιωξε τον κακοποιό.» 
  «Και πού είναι τώρα η Ρικέλθη;» 
  «Στο Λημέρι του Έζβαρ, επειδή χτύπησε: στραμπούλισε τον α-
στράγαλό της.» 
  Μεγάλη ζημιά… σκέφτηκε η Ζιάθραλ. Τόσο ερασιτέχνες δολοφό-
νους στέλνει η Φερνάλβιν; «Είναι καλά, επομένως.» 
  Ο Δάρβαν ένευσε. «Αλλά ανησυχώ, Ζιάθραλ. Ο φονιάς ίσως να επι-
στρέψει στο Λημέρι του Έζβαρ, αν και ο Χάφναρ με διαβεβαίωσε 
πως αυτό, μάλλον, δε θα συμβεί.» 
  «Τι του έκανε; Απλά τον έδιωξε, δεν είπες;» 
  «Ναι· όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο δολοφόνος χάθηκε 
σ’έναν Αρχέτοπο, απ’τον οποίο δε βγαίνει εύκολα κανείς. Μη ρωτάς 
τι είναι αυτό. Ο Χάφναρ, πάντως, φάνηκε να ξέρει· το ίδιο κι ο Βάν-
μιρ.» 
  «Ο Βάνμιρ;» 
  «Α, ναι. Μας επισκέφτηκε απόψε.» 
  «Τι ήθελε;» 
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  Ο Δάρβαν τής εξήγησε τι ακριβώς είχε έρθει να ζητήσει ο γιος του 
Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ, και την πληροφόρησε πως η μάχη με το 
Μέγα Θηρίο είχε τελειώσει, νικηφόρα για το Ράλτον. 
  «Τελικά, δε χρειάστηκαν τη δική μας βοήθεια,» είπε η Ζιάθραλ. 
  «Έτσι φαίνεται.» Ο Δάρβαν έσμιξε τα χείλη, σκεπτικός. «Ζιάθραλ, 
πες μου κάτι: Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να έστειλε το δολοφόνο, 
για να κυνηγήσει τη μητέρα μου; Πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν η 
Φερνάλβιν;» 
  Ασφαλώς και ήταν η Φερνάλβιν! «Δεν ξέρω. Εσύ τι λες;» 
  «Ο Χάφναρ υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να ήταν αυτή…» 
  Ο Χάφναρ φαίνεται πως είναι πιο πονηρός απ’ό,τι νόμιζα! σκέφτη-
κε η Ζιάθραλ. «Διαφωνείς;» 
  «Μα, τι λόγο να είχε;» 
  «Ο Χάφναρ τι λόγο λέει πως είχε;» 
  «Ο Χάφναρ υποστηρίζει κάτι τρελά πράγματα…» Ο Δάρβαν κού-
νησε το κεφάλι και στράφηκε απ’την άλλη, για να λύσει τις μπότες 
του, ενώ ο νους του ήταν γεμάτος δυσοίωνες σκέψεις. Αν, όμως, έχει 
δίκιο, τελικά; αναρωτιόταν. Θα ήταν απίθανο να έχει δίκιο; Θα ήταν 
απίθανο; Ένα μέρος του εαυτού του, που ήθελε ν’αποδεχτεί την υ-
πόθεση του Χάφναρ ως αληθινή, του έλεγε πως η Φερνάλβιν ήταν ο 
πιο πιθανός εχθρός… ειδικά αν είχε αιτιολογία. Και η Ρικέλθη πά-
ντοτε μηχανορραφούσε. Ο Δάρβαν ήταν παιδί της και ήθελε ανέκα-
θεν να βλέπει τις μηχανορραφίες της θετικά –ή όσο πιο θετικά γινό-
ταν, τέλος πάντων–, όμως εξακολουθούσε να τις θεωρεί ύπουλες ε-
νέργειες· κάποια πράγματα έπρεπε να τα παραδεχτεί. Αλλά θα έ-
φτανε στο σημείο να σκοτώσει τη Φερνάλβιν, για να δώσει σ’εμένα 
την Επαρχία; αμφισβητούσε ένα άλλο μέρος του εαυτού του. Εγώ 
δεν της ζήτησα κάτι τέτοιο, να την πάρει ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ! Κι επι-
πλέον, υπάρχει κι ο Άνγκεδβαρ, ο οποίος, σύντομα, θα ενηλικιωθεί. 
Το σχέδιό της είναι, εξ αρχής, αδύνατο. 
  Εκτός κι αν, ύστερα, συμβεί κάτι κακό –κάποιο τραγικό ατύχημα– 
στον γιο της Φερνάλβιν… Αυτό σχεδίαζε, λοιπόν, η μητέρα του; Να 
σκοτώσει τον Άνγκεδβαρ και να κάνει εκείνον Έπαρχο; Αποκλείεται. 
Δεν της το ζήτησα. Ποτέ δεν της ζήτησα να γίνω Έπαρχος. Όχι! Όχι! 
  Η Ζιάθραλ δε μιλούσε, παρακολουθώντας την πλάτη του συζύγου 
της, καθώς εκείνος γδυνόταν, και παρατηρώντας πως οι ώμοι του 
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φαίνονταν σφιγμένοι, ενώ οι κινήσεις του ήταν άλλοτε αργές, σα να 
συλλογιόταν βαθιά, κι άλλοτε σπασμωδικές κι απότομες, σα να περ-
νούσαν από το νου του σκέψεις που τον θύμωναν. 
  Έχει αρχίσει να κατανοεί τι συμβαίνει; αναρωτήθηκε η Ζιάθραλ. 
Έχει αρχίσει να κατανοεί το σχέδιο της Ρικέλθης; Και… τούτη η 
σκέψη την τρόμαζε …έχει καταλάβει τίποτα για τον δικό μου ρόλο 
μέσα σ’αυτό το σχέδιο; Αναλογίστηκε τη συμπεριφορά του και τον 
τρόπο με τον οποίο της μιλούσε. Όχι, αποφάσισε, όχι, δεν έχει κατα-
λάβει το παραμικρό· ειδάλλως, θα ήταν εξοργισμένος μαζί μου: είμαι 
βέβαιη. Ακόμα και να μην τον ενοχλούσε το γεγονός πως προσπα-
θούσα να πείσω τον Πρίγκιπα Ζάρναβ να σκοτώσει τη σύζυγό του, 
αναμφίβολα θα τον ενοχλούσε το ότι είχα συνευρεθεί αρκετές φορές 
μαζί του. Επομένως, δεν ξέρει τίποτα… 
  Αλλά, μήπως, ξέρει ο Χάφναρ; Πώς, όμως; Αυτός μοιάζει να– 
  Ο Δάρβαν στράφηκε στο μέρος της· σήκωσε τα σκεπάσματα του 
κρεβατιού και μπήκε από κάτω, ακουμπώντας το κεφάλι του στο μα-
ξιλάρι και κοιτάζοντας το ταβάνι. 
  Οι υποψίες τον έχουν σοκάρει. Δεν μπορεί να χωνέψει πως ίσως η 
μητέρα του κι η αδελφή του να θέλουν να σκοτώσουν η μία την άλ-
λη, σκέφτηκε η Ζιάθραλ, κι ακούμπησε το δικό της κεφάλι στο στέρ-
νο του, νιώθοντας τη θερμότητα του γυμνού του σώματος κι ακού-
γοντας το χτύπο της καρδιά του. 
  «Αν δεν είναι η Φερνάλβιν, ποιος μπορεί να είναι;» είπε ο Δάρβαν, 
μοιάζοντας να παραμιλά. «Έχει κάνει κάποιον εχθρό η μητέρα 
μου;» 
  Αναμφίβολα, κανέναν δυνατότερο από την Έπαρχο, συλλογίστηκε 
η Ζιάθραλ, υπομειδιώντας, καθώς το πρόσωπό της ήταν κρυμμένο 
από το βλέμμα του συζύγου της. Φίλησε τον ώμο του, χωρίς να μιλή-
σει. Τι με συμφέρει να πω; Να στρέψω τις υποψίες του προς τη Φερ-
νάλβιν, ή μακριά απ’αυτήν; Τι θα ήθελε η Ρικέλθη; Και τι θα ωφελή-
σει εμένα περισσότερο; 
  «Η μητέρα σου, Δάρβαν, είναι από τους ανθρώπους που κάνουν 
εύκολα εχθρούς,» αποκρίθηκε. «Είναι, επίσης, από τους ανθρώπους 
που ξεφορτώνονται γρήγορα και στην κατάλληλη στιγμή τους ε-
χθρούς τους.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

377 

  «Δηλαδή, πιστεύεις πως δεν έστειλε τον δολοφόνο η Φερνάλβιν;» Ο 
Δάρβαν πέρασε το δεξί του χέρι γύρω από τη μέση της, σαν τώρα να 
κατάλαβε ότι η Ζιάθραλ είχε ξαπλώσει επάνω του. 
  «Δεν έχω κάποιο στοιχείο που να μου αποδεικνύει πως τον έστει-
λε,» αποκρίθηκε εκείνη. Ναι, αυτή είναι, μάλλον, η καλύτερη απά-
ντηση, σκέφτηκε, ικανοποιημένη με τον εαυτό της. Ύστερα, όμως, 
αναρωτήθηκε: Αλήθεια, πού βρήκε η Έπαρχος τον δολοφόνο; Και 
θυμήθηκε την επίσκεψη της Φερνάλβιν σ’εκείνο το ύποπτο κατά-
στημα, κοντά στις αποβάθρες. Λες εκεί να είχε βρει η Κεντροφύλα-
κας αυτό που έψαχνε;… 
  «Ναι, σωστά. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο… Αλλά ο Χάφναρ….» 
  «Τι σου είπε ο Χάφναρ, αγάπη μου;» Η Ζιάθραλ φίλησε το μάγουλό 
του. «Τι ήταν αυτό που σε προβλημάτισε τόσο;» 
  «Είπε ότι… ότι η μητέρα, όντως, προσπάθησε να δολοφονήσει τη 
Φερνάλβιν, μ’εκείνο το φίδι στο κρεβάτι, επειδή θέλει να τη βγάλει 
από τη μέση, ώστε να πάρω εγώ την εξουσία. Η Φερνάλβιν το κατά-
λαβε κι έτσι έστειλε το δολοφόνο, για να σκοτώσει τη Ρικέλθη, προ-
τού η Ρικέλθη σκοτώσει εκείνη.» 
  Δεν έπεσε καθόλου έξω, ο μικρός! εξεπλάγη η Ζιάθραλ. Αλλά ανα-
ρωτιέμαι αν τα σκέφτηκε όλα τούτα μόνος του. 
  «Βέβαια, Ζιάθραλ, υπάρχει και το πρόβλημα του Άνγκεδβαρ. Εγώ 
θα πάρω την εξουσία μόνο για λίγο, αφού, ύστερα, θα πρέπει να τη 
δώσω σ’εκείνον. Δε θα το υπολόγιζε τούτο η μητέρα;» 
  Η Ζιάθραλ ανασηκώθηκε, για να τον κοιτάξει στα μάτια. Δεν μπο-
ρεί να είναι τόσο ανόητος! «Εγώ λέω πως σίγουρα θα το υπολόγιζε,» 
αποκρίθηκε. Και είδε πως ο σύζυγός της δεν ήταν καθόλου ανόητος· 
απλά, δεν ήθελε να πιστέψει εκείνο που υποψιαζόταν. Ξέρει όλο το 
σχέδιο της Ρικέλθης, μα δεν είναι βέβαιος –και αρνείται να βεβαιω-
θεί. 
  Ο Δάρβαν ξεροκατάπιε. «Καταλαβαίνεις, λοιπόν, τι φοβάμαι…» 
είπε, παρατηρώντας τη χροιά στη φωνή της Ζιάθραλ, η οποία, όταν 
άρθρωσε αυτό το «θα το υπολόγιζε», φάνηκε καθαρά πως υπονοού-
σε κάτι άλλο στους υπολογισμούς της Ρικέλθης –ένα ακόμα ατύχη-
μα. 
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  «Καταλαβαίνω. Και με φοβίζει και μένα. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο 
ότι ο αδελφός σου έχει δίκιο. Αναμφίβολα, είναι ταραγμένος απ’όσα 
έχει περάσει τελευταία.» 
  «Αυτό σκέφτηκα κι εγώ,» παραδέχτηκε ο Δάρβαν. «Αυτό σκέφτηκα 
κι εγώ. Όμως τα λόγια του εξακολουθούν να μου κλέβουν την ηρεμί-
α. Θα πρέπει να μιλήσω με τη μητέρα, όταν επιστρέψει. Θα πρέπει 
να της μιλήσω οπωσδήποτε.» 
  «Πότε θα επιστρέψει, όμως; Αν έσπασε τον αστράγαλό της–» 
  «Θα τη φέρει ο Έζβαρ, σύντομα. Έτσι, τουλάχιστον, μου είπε ο 
Χάφναρ.» 
  «Γιατί δεν περίμενε ο αδελφός σου, να έρθει μαζί τους;» 
  «Δεν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Δάρβαν, παρατηρώντας πως, όντως, 
ήταν παράξενο. «Ίσως να ήθελε να μας ειδοποιήσει, γνωρίζοντας ότι 
θ’ανησυχούσαμε. Προσωπικά, αν αργούσαν κι άλλο, θα πήγαινα πά-
λι να τους βρω, Ζιάθραλ. Και μπορεί, μάλιστα, να είχα φύγει νωρίτε-
ρα, αν δε με κρατούσατε, εσύ κι η Φερνάλβιν.» Η Φερνάλβιν, σκέ-
φτηκε, που πιθανώς να έστειλε το δολοφόνο. Ω, θεοί!… 
  «Ηρέμησε τώρα. Το κακό αποφεύχθηκε.» 
  «Ναι, για την ώρα.» 

 
  Η Φερνάλβιν ήταν αναστατωμένη. 
  Ο Πρίγκιπας Ζάρναβ δε δυσκολεύτηκε και πολύ να το καταλάβει. Η 
Έπαρχος σύζυγός του έκανε πέρα-δώθε μέσα στο δωμάτιο, με την 
ασημόχρωμη ρόμπα της ν’ανεμίζει και τα χέρια της σταυρωμένα κά-
τω απ’το στήθος. Από τη στιγμή που είχε έρθει, δεν είχε πει τίποτα· 
απλά, είχε γδυθεί από την επίσημή της ενδυμασία, είχε φορέσει πιο 
άνετα ρούχα, και είχε αρχίσει το πέρα-δώθε. 
  Ο Ζάρναβ δεν της είχε μιλήσει ακόμα, γιατί κι εκείνος δεν αισθανό-
ταν καλά. Πριν από καμια ώρα, είχε διαφωνήσει με τη Ζιάθραλ, για 
πολλοστή φορά. Η Αρχόντισσα επέμενε πως ο Πρίγκιπας έπρεπε να 
σκοτώσει τη σύζυγό του, αν ήθελε να την ξανάχει κοντά του· η γνώ-
μη της επάνω στο θέμα δεν είχε αλλάξει στο ελάχιστο, αλλά η τωρινή 
συμπεριφορά της έδινε στον Ζάρναβ την εντύπωση πως η Ζιάθραλ 
τον δοκίμαζε κατά κάποιο τρόπο, πως δεν πίστευε ότι εκείνος θα δο-
λοφονούσε την Έπαρχο, και πως δεν την ενδιέφερε τόσο κιόλας. 
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Μάλλον, είχε πάψει πλέον να τον επιθυμεί, πράγμα που τον ενο-
χλούσε και τον θύμωνε, ταυτόχρονα, γιατί ο Πρίγκιπας δεν είχε χά-
σει την επιθυμία του για κείνη, παρά τα καμώματά της. Η παρουσία 
της εξακολουθούσε να τον εξάπτει. Αλλά και η Ζιάθραλ εξακολου-
θούσε να επιμένει στην τρελή της απαίτηση, να σκοτώσει αυτός τη 
σύζυγό του κι αυτή το δικό της σύζυγο, ώστε να κυβερνήσουν μαζί 
στην Έριγκ. Το πώς θα τα κατόρθωναν, βέβαια, όλα τούτα δεν έ-
μοιαζε να την ενδιαφέρει και πολύ· ήταν τόσο αφελής, σε κάποια 
πράγματα… Ωστόσο, εκείνη πίστευε πως είχε απόλυτο δίκιο, και συ-
νέχιζε να του αρνείται τον έρωτά της, αν δεν ανταποκρινόταν στην 
επιθυμία της. Η κατάσταση φαινόταν στον Ζάρναβ σαν εκβιασμός, 
παρότι ήταν βέβαιος πως η Ζιάθραλ δεν το έκανε επίτηδες. Η σχέση 
τους, όμως, έπρεπε να παραδεχτεί πως είχε αρχίσει να τον κουράζει, 
κι επομένως, όφειλε να πάρει μια τελειωτική απόφαση. Ή θα δολο-
φονούσε τη Φερνάλβιν και θα είχε τον έρωτα της Ζιάθραλ, ή δε θα 
σκότωνε την Έπαρχο και θα αναγκαζόταν να ξεχάσει την ερωμένη 
του. 
  Ωστόσο, προς το παρόν, είχε αναβάλει την απόφαση αυτή. 
  Αναστέναξε, παρατηρώντας πως η Φερνάλβιν δεν είχε διακόψει 
καθόλου την επαναλαμβανόμενη πορεία της εντός του υπνοδωματί-
ου. 
  «Αγάπη μου, τι συμβαίνει;» τη ρώτησε… 
  …και δεν έλαβε απάντησε. Μάλιστα, αμφέβαλε αν η Έπαρχος τον 
είχε ακούσει. 
  «Φερνάλβιν. Τι τρέχει;» 
  Η σύζυγός του σταμάτησε να βαδίζει και στράφηκε, για να τον κοι-
τάξει. «Δεν άκουσες τίποτα; Πού βρίσκεσαι;» 
  «Τι ν’ακούσω;» ρώτησε ο Ζάρναβ. 
  «Ο Χάφναρ επέστρεψε,» του είπε η Φερνάλβιν, και έπεσε στο κρε-
βάτι, μ’ένα τίναγμα της ασημόχρωμης ρόμπας της. 
  «Είναι καλά;» 
  «Ναι.» 
  «Και η Ρικέλθη; Γύρισε μαζί του;» Ο Ζάρναβ το ρώτησε ετούτο 
προσεχτικά, γιατί ήξερε πως ήταν ευαίσθητο θέμα με τη Φερνάλβιν. 
  «Όχι. Έμεινε στο Λημέρι του Έζβαρ του ερημίτη, γιατί στραμπού-
λιξε τον αστράγαλό της.» 
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  «Πώς έγινε αυτό;» 
  «Κάποιος την ακολούθησε και προσπάθησε να τη δολοφονήσει. 
Τουλάχιστον, έτσι είπε ο Χάφναρ, ο οποίος ισχυρίζεται πως την έ-
σωσε από το φονιά… κι ο οποίος, επίσης, κατηγορεί εμένα, νομίζω.» 
Τα μάτια της γυάλισαν, θυμωμένα. 
  «Πιστεύει ότι εσύ έστειλες το δολοφόνο;» 
  «Ναι.» 
  «Φερνάλβιν…» είπε ο Ζάρναβ, αργά και σιγανά, «τον έστειλες;» 
  Η Έπαρχος της Έριγκ δε μίλησε, για λίγο, μοιάζοντας σφιγμένη. 
Ύστερα, χαλάρωσε και μίλησε: «Άκουσέ με.» Άγγιξε το μάγουλο του 
συζύγου της, χαϊδεύοντάς το και περνώντας τα δάχτυλά της μέσα 
στα μαύρα του μαλλιά. Ο Πρίγκιπας μπορούσε να αισθανθεί μερι-
κούς από τους κάλους των χεριών της, οι οποίοι είχαν γεννηθεί από 
τη χρήση του ξίφους· η Αρχόντισσά του ήταν πολεμίστρια απαρά-
μιλλη, από εκείνους που είχαν αγωνιστεί στους Πολέμους της Φεν εν 
Ρωθ. «Δε θέλω να το πεις αυτό πουθενά, σε κανέναν. Μου το υπό-
σχεσαι, Ζάρναβ;» 
  «Δε θα έπρεπε καν να με ρωτάς κάτι τέτοιο,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Όμως μπορούσε ακόμα να δει δισταγμό στο βλέμμα της, καθώς η 
Φερνάλβιν τού έλεγε: «Εγώ έστειλα τον δολοφόνο.» 
  Μα τους θεούς… σκέφτηκε ο Ζάρναβ, νιώθοντας ένα ρίγος να δια-
περνά τη ράχη του. Θα αλληλοσκοτωθούν! 
  «Θυμάσαι εκείνη τη νύχτα, που είχα επιστρέψει αργά και ήμουν 
τραυματισμένη –που οι άνθρωποι της Ρικέλθης με είχαν τραυματί-
σει;» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε, σιωπηλά, κοιτάζοντας το πρόσωπό της και βλέ-
ποντας εκεί κάτι που δεν του άρεσε καθόλου· κάτι που δυσκολευό-
ταν, όμως, να κατονομάσει. Μια ανάμιξη τρόμου, αγωνίας, κι εκδι-
κητικής επιθυμίας, ίσως… 
  «Εκείνη τη νύχτα, δεν είχα πάει μια απλή βόλτα. Είχα πάει σ’ένα 
κατάστημα στην ανατολική μεριά της πόλης, κοντά στο λιμάνι: ένα 
κατάστημα όπου συγκεντρώνονται μυστικιστές. Ρελ εν Ρωθ, 
τ’ονομάζουν κάποιοι. Τόχεις ακουστά;» 
  Ο Ζάρναβ κούνησε το κεφάλι. Τι μου λέει τώρα, μα τους θεούς; Αυ-
τή δεν είναι η Φερνάλβιν που ήξερα… 
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  «Εκεί, μίσθωσα τον δολοφόνο. Έναν νεκρενοικημένο φονιά: έναν 
άνθρωπο από τη Φεν εν Ρωθ, ειδικευμένο στην τέχνη του θανάτου 
και ενοικούμενο από ένα νεκρό πνεύμα, τ’οποίο του προσφέρει δυ-
νάμεις υπερφυσικές.» 
  Ο Ζάρναβ ρίγησε πάλι. «Τι είναι αυτά τα πράγματα, αγάπη μου…;» 
μπόρεσε μονάχα να ψελλίσει. «Πώς ήξερες…;» 
  «Είχα διαβάσει γι’αυτούς,» είπε η Φερνάλβιν. «Είχα διαβάσει ότι 
είναι καλοί στη δουλειά τους. Αλλά ο συγκεκριμένος…» Τα χαρα-
κτηριστικά της σφίχτηκαν, οργισμένα. «Ο συγκεκριμένος 
μ’απογοήτεψε! Δεν τη σκότωσε, Ζάρναβ!» σφύριξε, και ο Πρίγκιπας 
αισθάνθηκε τα δάχτυλά της να σφίγγουν την αριστερή μεριά του 
προσώπου του, όπου η Έπαρχος εξακολουθούσε να τον αγγίζει. 
  Ο Ζάρναβ χάιδεψε τον πήχη, το μπράτσο, και τον ώμο της. «Φερ-
νάλβιν, ίσως να μην έπρεπε να…» 
  «Δε με πιστεύεις ότι η Ρικέλθη θέλει να με σκοτώσει; Ακόμα δε με 
πιστεύεις;» απόρησε εκείνη. «Ζάρναβ,» είπε, έντονα. «Με θέλει νε-
κρή. Η Ρικέλθη με θέλει νεκρή!» 
  Ο Πρίγκιπας κατέβασε το βλέμμα του στο λαιμό της· δεν άντεχε να 
κοιτάζει τα μάτια της. Ναι, σκέφτηκε. Ίσως, τελικά, να μην είναι της 
φαντασίας της. Αν και, βέβαια, το φίδι στο κρεβάτι δεν ήταν της Ρι-
κέλθης. Θεοί συγχωρήστε με, ήταν δικό μου… Αλλά, μετά, εκείνοι οι 
κακοποιοί που παραλίγο να σκοτώσουν την Αρχόντισσά μου στο 
δρόμο… 
  Όντως, η Ρικέλθη μπορεί να την ήθελε νεκρή. 
  Όπως και η Ζιάθραλ. Η Ζιάθραλ που ήταν τόσο επίμονη σ’αυτό… 
  …Η Ρικέλθη θέλει να σκοτώσει τη Φερνάλβιν… 
  …Η Ζιάθραλ με πιέζει να σκοτώσω τη Φερνάλβιν… 
  Αν υπήρχε κάποια σύνδεση ανάμεσά τους, ίσως να– 
  Όχι! Αδύνατον να τα έχουν σκεφτεί όλα τούτα μαζί! Αδύνατον τόσο 
καιρό η Ζιάθραλ να με χρησιμοποιούσε… όχι. 
  Κι όμως… 
  «Με πιστεύεις, Ζάρναβ;» 
  Ο Πρίγκιπας ξεροκατάπιε. «Ναι,» αποκρίθηκε, σταθερά, νιώθο-
ντας τρομαγμένος απ’τις σκέψεις του. «Με συγχωρείς, Φερνάλβιν. 
Έπρεπε να σε είχα πιστέψει εξαρχής.» Και θα σε είχα πιστέψει, αν 
δεν έβαζα εγώ το φίδι στο κρεβάτι σου. Ήμουν, άραγε, πιόνι της 
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Ζιάθραλ που είναι πιόνι της Ρικέλθης; Γιαυτό φέρεται τόσο παράξε-
να τώρα η ερωμένη μου; Ποτέ δε με αγαπούσε πραγματικά; 
  Πολύ, πολύ ανησυχητικές σκέψεις. 
  Η Φερνάλβιν τον κοιτούσε σαν να δυσπιστούσε αυτό που έβλεπε, ή, 
μάλλον, αυτό που άκουγε. 
  Ο Ζάρναβ την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε, δυνατά, στα χείλη· 
εκείνη του χίμησε, βγάζοντας το νυχτικό του και καβαλικεύοντας 
τον. Κάτι στον αποψινό τους έρωτα τού θύμισε τις παλιές τους, φλο-
γερές νύχτες. 
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Κεφάλαιο 26 

Στην Υπηρεσία του Πολέμαρχου 
 
 

 φύλακας πέρασε το κομπολόι του στη ζώνη και μπήκε στον 
μακρύ, σκιερό διάδρομο με τα κελιά. Τα ουρλιαχτά αντη-
χούσαν σ’όλο το μέρος, και δεν έμοιαζαν να είναι σε κάποια 
γλώσσα που ο στρατιώτης ήξερε. Ωστόσο, δεν ήταν καθόλου 

δύσκολο να τ’ακολουθήσει· και, όπως το περίμενε, βρέθηκε μπροστά 
στο κελί της τρελής που είχαν φέρει πριν από κάποιες ώρες. Κοιτώ-
ντας μέσα απ’το καγκελωτό παραθυράκι της πόρτας, είδε τη γυναίκα 
να παλεύει με τις αλυσίδες της, στριγκλίζοντας –ενώ μία απ’αυτές 
είχε, τυχαία (;), μπλεχτεί γύρω από το λαιμό της και φαινόταν να 
βρίσκεται στα πρόθυρα να την πνίξει. 
  «Μα τα παπάρια του Σάλ’γκρεμ’ρωθ!…» μούγκρισε ο φύλακας, και 
τράβηξε μια αρμαθιά κλειδιά απ’τη ζώνη του, για να ξεκλειδώσει 
μ’ένα απ’αυτά την πόρτα και να μπει στο κελί. «Ησύχασε!» φώναξε 
στη γυναίκα, ζυγώνοντάς την. «Θα στραγγαλίσεις το λαρύγγι σου.» 
Την άρπαξε απ’τα χέρια, προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει. 
Ένας ξαφνικός ήχος θραύσης ακούστηκε και, ύστερα, ο στρατιώτης 
έχασε τη ζωή του. Το αίμα του κύλησε στο πάτωμα. 
  Ο άλλος φύλακας είχε ξυπνήσει από τα ουρλιαχτά και στεκόταν όρ-
θιος, περιμένοντας τον σύντροφό του να επιστρέψει και έχοντας τα 
χέρια σταυρωμένα στο στέρνο. Επί του παρόντος, άκουσε τις κραυ-
γές να παύουν και ησυχία να επικρατεί στο διάδρομο των κελιών. 
Μάλλον, τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, υπέθεσε· αλλά εξακολούθησε 
να στέκεται, αφουγκραζόμενος. Ο άλλος θα γύριζε, όπου νάταν. 
  Και, όντως, βήματα ακούστηκαν να έρχονται. 
  Ο στρατιώτης άνοιξε την πόρτα της φυλακής. «Τι ’τανε, τελικά, ρε 
συ; Γιατί σκούζαν’ έτσι;» Σταμάτησε απότομα τα λόγια του, γιατί 
αυτός που ερχόταν δεν έμοιαζε με το σύντροφό του (!). Ήταν κά-
ποιος που φορούσε μαύρο ράσο και βαστούσε ένα αιματοβαμμένο 
σπαθί στο δεξί χέρι, ενώ από τους καρπούς του κρέμονταν αλυσίδες, 
γυαλίζοντας στο φως των δαυλών. 
  Η τρελή! 

Ο



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

384 

  «Ε, τι συμβαίνει;» φώναξε, κι έκανε πίσω, πιάνοντας την άκρη της 
θύρας, για να την κλείσει. 
  Η γυναίκα έτρεξε· τα μποτοφορεμένα της πόδια ακούγονταν δυνα-
τά επάνω στις πλάκες του διαδρόμου. 
  Η πόρτα έκλεισε, με πάταγο. Ο στρατιώτης έπιασε τον σιδερένιο 
σύρτη και τον τράβηξε. Όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο 
του: Η θύρα τραντάχτηκε ολόκληρη, πετώντας τον πίσω, σωριάζο-
ντάς τον στο πάτωμα. 
  Μα τους θεούς όλους, δεν μπορεί η γυναίκα εκείνη να είχε τέτοια 
δύναμη! 
  Η πόρτα άνοιξε, κοπανώντας στον τοίχο, και η τρελή παρουσιά-
στηκε –μόνη της, δίχως κανέναν άλλο. Τα γαλανά της μάτια σπινθη-
ροβολούσαν, κι έμοιαζαν δαιμονισμένα· τα μαύρα της μαλλιά ανέμι-
ζαν γύρω απ’το κεφάλι της, χωρίς να υπάρχει άνεμος εδώ κάτω. 
  Ο στρατιώτης επιχείρησε να σηκωθεί, τρέμοντας. 
  Η Ρικνάβαθ, καθοδηγούμενη από τη θεϊκή ισχύ του Άνκαραζ, του 
έσχισε το λαιμό, με μια εύστοχη σπαθιά. 
  Τόσο αίμα… σκέφτηκε, μελαγχολικά. Τόσο αίμα στα χέρια μου… 
  Αλλά ήταν απαραίτητο! Σ’όλους τους πολέμους υπήρχαν θύματα. Κι 
ετούτος ο πόλεμος ήταν ίσως από τους σημαντικότερους στην Ιστο-
ρία της Κουαλανάρα! 
  Η Ρικνάβαθ έριξε μια ματιά στο δωμάτιο, για κανένα χρήσιμο αντι-
κείμενο, και πήρε ένα από τα κράνη των φρουρών, για να το φορέ-
σει στο κεφάλι. Μετά, έκλεψε τα χρήματά τους, κρεμώντας τα στη 
ζώνη της· οι νεκροί, άλλωστε, δε θα τα χρειάζονταν. 
  Στράφηκε στη σκάλα κι άρχισε να την ανεβαίνει. 
  Κάπου στο βάθος της νόησής της, νόμιζε ότι μπορούσε ν’ακούσει 
τον Άρχοντά της, τον Άνκαραζ, να γελά, ικανοποιημένος. 
  Επάνω, οι τρεις φρουροί της εξόδου την κοίταξαν με έκπληξη, κι 
έκαναν αμέσως να πιάσουν τα δόρατά και τις ασπίδες τους που α-
κουμπούσαν στον τοίχο. Η Ρικνάβαθ δεν τους έδωσε χρόνο να οπλι-
στούν· έτρεξε καταπάνω τους, στροβιλίζοντας το ξίφος της και κό-
βοντας το χέρι του ενός, καθώς εκείνος το άπλωνε, για να πιάσει το 
όπλο του. Ο στρατιώτης σωριάστηκε, ουρλιάζοντας και κρατώντας 
το ματωμένο του κουλάδι. 
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  Ένας άλλος έπιασε το δόρυ του κι επιτέθηκε στην Καρμώζ, καρφω-
τά· εκείνη, όμως, απέφυγε το χτύπημα, πλαγιοπατώντας, και σπάθι-
σε τον άντρα στο πλάι του λαιμού, εκτοξεύοντας αίμα τριγύρω και 
σκοτώνοντάς τον. 
  Ο τρίτος και τελευταίος είχε προλάβει να οπλιστεί και με δόρυ και 
με ασπίδα· αλλά, βρισκόμενος ανάμεσα στη Ρικνάβαθ και στην εξώ-
θυρα, έμοιαζε τρομοκρατημένος.  
  Η Αρχιέρεια του Άνκαραζ δεν του επιτέθηκε· έσκυψε κι έκοψε το 
λαιμό του κουλού στρατιώτη που ούρλιαζε. 
  Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μποτοφορεμένα πόδια ακούστηκαν να 
έρχονται από το βάθος του μεγάλου διαδρόμου, και ο τελευταίος 
φύλακας της εξόδου, αναθαρρώντας, εφόρμησε, με υψωμένη την 
ασπίδα και προτεταμένο το δόρυ. Η Ρικνάβαθ έπιασε την άκρη του 
όπλου, ακριβώς κάτω απ’τη λεπίδα, και σταμάτησε την έφοδο του 
άντρα. Τα μάτια του μαχητή γούρλωσαν, από έκπληξη για τη δύναμή 
της. Η Καρμώζ τον έσπρωξε προς τα πίσω, κοπανώντας τον, βίαια, 
πάνω σ’έναν τοίχο και κάνοντάς τον να χάσει τις αισθήσεις του. 
  Από πίσω της, άκουσε μια άγρια φωνή που δεν κατάλαβε. Στράφη-
κε και είδε κι άλλους στρατιώτες να έρχονται. Άρπαξε απ’τον τοίχο 
το δόρυ του φρουρού που είχε κουλάνει και το εκτόξευσε καταπάνω 
τους, με τ’αριστερό χέρι, πετυχαίνοντας έναν στο στέρνο και δια-
περνώντας τον. Ένα βέλος ήρθε προς το μέρος της, αλλ’αστόχησε, 
χτυπώντας την πόρτα, την οποία η Ρικνάβαθ άνοιξε, γρήγορα, και 
βγήκε απ’τον στρατώνα, μέσα στην κατακλυσμιαία βροχή. 
  Πάραυτα, έτρεξε, μην ξέροντας πού έπρεπε να πάει, γιατί δεν είχε 
ποτέ της ξαναβρεθεί σε τούτη την εξωτική Ωθράγκικη πόλη. Πίσω 
της, μπορούσε ν’ακούσει δυνατές κραυγές, οι οποίες, όμως, έχαναν 
τη δύναμή τους, καθώς εκείνη απομακρυνόταν από το στρατώνα. 
Βέβαια, τούτο δε σήμαινε απαραίτητα πως οι στρατιώτες την είχαν 
χάσει· απλά, σήμαινε πως αυτή δεν τους άκουγε πλέον λόγω της 
βροχής. Και ο Άνκαραζ, παρ’όλη τη δύναμη που της πρόσφερε, δεν 
έμοιαζε να της στέλνει κανένα προαίσθημα για το αν κινδύνευε άμε-
σα ή όχι. Πάντως, η Ρικνάβαθ νόμιζε ότι αισθανόταν το σώμα της 
πιο υγιές και ισχυρό από ποτέ άλλοτε στη ζωή της· τίποτα δεν την 
κούραζε. Ύστερα από όλη εκείνη την αναμέτρηση με τους φρουρούς, 
είχε την αντοχή να τρέχει τώρα σαν τον άνεμο. 
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  Πού πηγαίνω, όμως; Πού βρίσκομαι; Πού είναι ο Βάνμιρ; 
  Ρίχνοντας μια ματιά γύρω της, θα έλεγε πως ήταν στην αγορά της 
Έριγκ, αλλά πού ακριβώς εκεί μέσα, δεν είχε ιδέα… 
  Άρχοντά μου, βοήθησέ με! ζήτησε από τον Άνκαραζ. 
  «Περίμενε!» Η φωνή ήρθε απ’τα δεξιά της. «Εκλεκτή, περίμενε!» 
  Η Ρικνάβαθ σταμάτησε να τρέχει, νιώθοντας πως τούτο ήταν το 
σωστό να κάνει, πως αυτός που είχε φωνάξει ήταν φίλος. Έκπληκτη, 
διαπίστωσε ότι δεν είχε λαχανιάσει καθόλου. 
  Στράφηκε και είδε δύο κουκουλοφόρες φιγούρες να βγαίνουν από 
ένα στενορύμι. 
  «Εκλεκτή,» είπε ο ένας, «είμαι ο Ιερέας Ίντραμελ και υπηρετώ τον 
Κύριό μας, Άνκαραζ. Φαίνεται πως είναι η μοίρα μου να γίνω, επί-
σης, και Καθοδηγητής σας, όπως είχα δει στα όνειρά μου· εάν, α-
σφαλώς, μου το επιτρέψετε.» Έκανε μια υπόκλιση. Το ίδιο και η άλ-
λη φιγούρα, δίπλα του, η οποία πρέπει να ήταν η γυναίκα που βρι-
σκόταν μαζί του και στο πανδοχείο. 
  Η Ρικνάβαθ αντιλήφθηκε ότι καταλάβαινε άπταιστα τη γλώσσα 
τους. Άλλη μια από τις δυνάμεις που της πρόσφερε ο Άνκαραζ. 
  «Με καταδιώκουν οι φρουροί της πόλης,» είπε στον ιερέα, μιλώ-
ντας τη Γλώσσα των Ωθράγκος το ίδιο καλά. 
  «Το γνωρίζουμε, Εκλεκτή. Παρακαλώ, ελάτε μαζί μας, γρήγορα!» 
  Η Ρικνάβαθ τούς ακολούθησε μέσα στο στενορύμι, και μέσα σε άλ-
λα στενορύμια, και άλλα και άλλα και άλλα, ώσπου έχασε τελείως 
τον προσανατολισμό της. Σπουδαία Εκλεκτή είμαι, σκέφτηκε· αν με 
άφηναν μόνη εδώ πέρα, θα χανόμουν!… Ωστόσο, η θεϊκή ισχύς που 
τη γέμιζε ήταν γεγονός· ο Άνκαραζ την ήθελε –την απαιτούσε– για 
Αρχιέρειά του σε τούτο τον πόλεμο. 
  «Φτάσαμε, Παναγιότατη,» της είπε ο Ιερέας Ίντραμελ, σε κάποια 
στιγμή. «Παρακαλώ, δώστε στην Ιερομαχήτρια Άρναβιν τα όπλα 
σας, για να περάσουμε από την τραπεζαρία.» 
  Η Ρικνάβαθ υπάκουσε, δίνοντας το κράνος και το ξίφος της στη 
γυναίκα, η οποία τα έκρυψε μέσα στην κάπα της. 
  «Ελάτε τώρα.» Ο Ίντραμελ βάδισε προς μια πόρτα και την άνοιξε, 
για να μπουν σε μια τραπεζαρία μ’αρκετό κόσμο. Δίχως να σταμα-
τήσει, πέρασε ανάμεσα απ’τα τραπέζια και πήγε σε μια άλλη πόρτα, 
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την οποία άνοιξε επίσης και διάβηκε το κατώφλι, ακολουθούμενος 
από τη Ρικνάβαθ και την Άρναβιν. 
  Το δωμάτιο ήταν κυκλικό και στο μέσο του βρισκόταν ένα τραπέζι 
από μαύρο ξύλο. Στα δεξιά ήταν ένα πέτρινο τζάκι και αντίκρυ ένα 
μικρό, κλειστό παράθυρο. Στο τραπέζι, κάθονταν δύο άντρες: ένας 
καραφλός, ντυμένος με μαύρο δέρμα, και ένας μελαχρινός με κοντά, 
σγουρά μαλλιά και μουστάκι, ο οποίος φορούσε πράσινο πουκάμισο. 
  «Παναγιότατη,» είπε ο Ίντραμελ, «να σας γνωρίσω τον Ιερέα Σέρ-
κιρ,» έδειξε ευγενικά τον καραφλό άντρα, «και τον Ιερομαχητή 
Μάργκαναρ,» έδειξε τον μαυρομάλλη. «Κύριοι, από εδώ η Εκλεκτή 
Αρχιέρεια του Πολέμαρχου.» 
  Οι άντρες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και υποκλίθηκαν, αν και 
η Ρικνάβαθ νόμιζε πως μπορούσε να δει μια γυαλάδα αμφισβήτησης 
στα μάτια τους· ιδιαίτερα στα μάτια του Μάργκαναρ. 
  «Ποιος την αποφυλάκισε;» ρώτησε ο Σέρκιρ τον Ίντραμελ. 
  «Ο Κύριός σας,» απάντησε η Ρικνάβαθ, αντί για τον ιερέα. «Μου 
πρόσφερε τη δύναμή του.» Τα λόγια τούτα δεν ήξερε ακριβώς αν 
ήταν δικά της ή αν προέρχονταν από τον Άνκαραζ. «Σύντομα, και οι 
υπόλοιποι αδελφοί σας θα συγκεντρωθούν εδώ, και θα πρέπει να 
ταξιδέψουμε νότια, γιατί η ώρα να πολεμήσουμε τον Εχθρό σιμώ-
νει.» Η Ρικνάβαθ πήρε θέση στο τραπέζι και κάθισε· κι αμέσως, αυ-
τή έγινε η κορυφή του τραπεζιού. «Καθίστε,» είπε στους υπόλοι-
πους, οι οποίοι την υπάκουσαν, σιωπηλά. 
  «Ο Σύντροφός σας είχε έρθει εδώ, Παναγιότατη, πριν από μερικές 
ώρες,» είπε ο Σέρκιρ, «όμως έμοιαζε ν’αρνείται να σας αποκαλέσει 
Εκλεκτή, και μας εγκατέλειψε, υποστηρίζοντας πως είχε ένα σχέδιο, 
ώστε να σας αποφυλακίσει. Τον παρακολουθήσαμε και τον είδαμε 
να μπαίνει στο αρχοντικό παλάτι της Έριγκ. Πιστεύετε ότι ίσως να 
ήταν πλάσμα του Εχθρού;» 
  Πώς έφτασε ο Βάνμιρ ως εδώ, σ’αυτούς; απόρησε η Ρικνάβαθ. «Ό-
χι,» αποκρίθηκε στον ιερέα, «δεν είναι πλάσμα του Εχθρού, αν και 
πολλοί είναι υποτακτικοί του δίχως να το γνωρίζουν.» (Αυτό το τε-
λευταίο θα ορκιζόταν πως δεν ήθελε να το πει!) «Πράγματι, πρέπει 
να είχε κάποιο σχέδιο κατά νου.» Πήγαινε να μιλήσει στη θεία του, 
την Έπαρχο-Κεντροφύλακα της Έριγκ. «Αλλά δε θα χρειαστεί να το 
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βάλει σ’εφαρμογή, τελικά, αφού βρίσκομαι εδώ, μαζί σας, με τη χά-
ρη του Πολέμαρχου.» 
  «Δηλαδή, ο Σύντροφός σας θα επιστρέψει τώρα;» ρώτησε ο Μάρ-
γκαναρ. «Δε φάνηκε να μας εμπιστεύεται και τόσο…» 
  «Είναι μπερδεμένος,» εξήγησε η Ρικνάβαθ, «και δεν ξέρει ακριβώς 
τι συμβαίνει.» Και, δυστυχώς, ούτε εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, 
πρόσθεσε νοερά. Μα τους θεούς της Κουαλανάρα άπαντες, τι κάθο-
μαι και λέω μ’ετούτους; Όμως δεν ήταν σωστό να σκέφτεται έτσι, 
γιατί έχανε την πίστη της και το σκοπό της. Ο θεός της ήταν ένας: ο 
Άνκαραζ του Πολέμου· και ο σκοπός της τώρα ήταν ένας, επίσης: η 
απόλυτη εξολόθρευση του Εχθρού! 
  Η Ρικνάβαθ έγλειψε τα χείλη και συνέχισε: «Δε χρειάζεται 
ν’ανησυχείτε για τον Σύντροφό μου· δε θα μας σταθεί εμπόδιο.» 
  «Δεν είναι πιστός του Πολέμαρχου;» ρώτησε η Άρναβιν. 
  Η Ρικνάβαθ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν είναι. Όμως γνωρίζει για 
τον Εχθρό στο Νότο, και πιθανώς να μας βοηθήσει, αν τον χρεια-
στούμε. Αλλά, για την ώρα, θα ξεκινήσουμε χωρίς αυτόν. Κι εκείνος 
είμαι σίγουρη πως θ’ακολουθήσει…» 

 

  «Με συγχωρείτε που σας ξυπνάω, Άρχοντά μου, αλλά σας θέλει στη 
μεγάλη αίθουσα η θεία σας, Φερνάλβιν. Είναι πολύ σημαντικό.» 
  Αυτά ήταν τα λόγια της υπηρέτριας που είχε έρθει στο δωμάτιο του 
Βάνμιρ μέσα στη νύχτα, για να τον καλέσει άρον-άρον. Ο αυτοεξό-
ριστος Άρχοντας από το Ράλτον κατέβηκε στη μεγάλη αίθουσα, α-
πορώντας τι μπορεί να συνέβαινε. Είχε ντυθεί βιαστικά, αλλά όχι 
πρόχειρα, γιατί ήξερε πως η θεία του θα τον παρεξηγούσε, όπως και 
παλιά. Πάντοτε έμοιαζε να της αρέσει περισσότερο το ντύσιμο του 
Ρόλμαρ. 
  Η πόρτα του μεγάλου δωματίου ήταν ανοιχτή, και ο Βάνμιρ μπήκε 
χωρίς δισταγμό, για ν’αντικρίσει μέσα τη Φερνάλβιν και τον Πρίγκι-
πα Ζάρναβ –ντυμένους προχειρότερα από εκείνον, θα τολμούσε να 
πει! Πρέπει, όντως, να πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά τι 
σχέση έχει μ’εμένα; αναρωτήθηκε, παρατηρώντας ότι ο Δάρβαν δεν 
ήταν εδώ, ούτε και κανένας άλλος· επομένως, το θέμα, μάλλον, αφο-
ρούσε αυτόν αποκλειστικά. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

389 

  «Βάνμιρ,» είπε η θεία του. «Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στις 
φυλακές. Σχετικά με τη φίλη σου.» 
  Εκείνος κοκάλωσε. «Τι;» 
  «Σκότωσε φρουρούς,» εξήγησε ο Πρίγκιπας Ζάρναβ, βαδίζοντας 
μέσα στο μεγάλο δωμάτιο. «Πολλούς φρουρούς. Για την ακρίβεια, 
σύμφωνα μ’ό,τι μας είπαν, τα αποτρόπαιά της κατορθώματα ήταν 
τρομερά. Πετσόκοψε τους δύο δεσμοφύλακες των κελιών, ανέβηκε 
τη σκάλα, και σκότωσε τους δύο από τους τρεις φρουρούς της εξό-
δου του φρουραρχείου, ενώ, προτού φύγει, εκτόξευσε ένα δόρυ, δι-
απερνώντας τον αρματωμένο θώρακα ενός μαχητή. Ύστερα, βγήκε 
και έτρεξε σαν στοιχειό του Δρακοδάσους. Χάθηκε μέσα στην αγο-
ρά.» 
  «Είναι αδύνατον η φίλη σου να είναι άρρωστη, Βάνμιρ,» τόνισε η 
Φερνάλβιν, που στεκόταν επίσης όρθια, με τα χέρια σταυρωμένα 
μπροστά της και τα φρύδια σμιγμένα. «Κανένας άρρωστος δε μάχε-
ται έτσι. Τα χτυπήματα με πληροφόρησαν πως ήταν ακριβείας, όχι 
τυχαία. Ποια είναι αυτή η γυναίκα; Και γιατί τα κάνει όλα τούτα; 
Δεν της είπες ότι θα την αποφυλακίσεις σύντομα;» 
  «Επιπλέον, πώς μπορεί και τα κάνει όλα τούτα;» έθεσε το ερώτημα 
ο Ζάρναβ. «Στην αρχή, νόμιζα ότι οι φρουροί υπερέβαλαν, θέλοντας 
να καλύψουν κάποιο δικό τους λάθος.» 
  Άνκαραζ, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Να σε πάρει ο Μαύρος Άνεμος! Γιατί 
της το κάνεις αυτό; Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Υψηλότατε,» είπε, «η 
φίλη μου είναι, όντως, άρρωστη–» 
  «Βάνμιρ!» τον διέκοψε η Φερνάλβιν, αγριοκοιτάζοντάς τον. 
  «Όχι, θεία, δεν ψεύδομαι,» επέμεινε εκείνος. «Είναι άρρωστη. Αλ-
λά η αρρώστια της δεν είναι καθόλου συνηθισμένη…» Πώς να τους 
τα εξηγήσω όλ’αυτά; Θα με πιστέψουν; 
  «Τι εννοείς;» ρώτησε η Φερνάλβιν. 
  «Η φίλη μου ακούει τους θεούς,» είπε ο Βάνμιρ. «Και, μάλιστα, ο-
ρισμένες φορές, οι θεοί –αλλά και άλλες οντότητες– την εξουσιά-
ζουν, άθελά της. Καταλαβαίνετε;» 
  Η Φερνάλβιν δε μίλησε, μοιάζοντας προβληματισμένη σχετικά με 
το αν ο ανιψιός της έλεγε αλήθεια ή ψέματα. Ο Ζάρναβ έσμιξε τα 
χείλη, και είπε: «Έστω ότι καταλαβαίνουμε, τι σχέση έχει αυτό με το 
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γεγονός ότι η φίλη σου δολοφόνησε τόσους φρουρούς της πόλης; Το 
ξέρεις ότι θα πρέπει να εκτελεστεί για τις πράξεις της;» 
  Το φοβόμουν, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Κι αναρωτιέμαι πού να έχει πάει 
τώρα. Ύστερα, ήρθαν στο μυαλό του οι ακόλουθοι του Άνκαραζ. 
Μάλλον, θα τη βρήκαν, υπέθεσε. «Ναι, το αντιλαμβάνομαι, Υψηλό-
τατε,» αποκρίθηκε. «Ωστόσο, όπως σας είπα, ορισμένες φορές οι 
θεοί εξουσιάζουν τη φίλη μου· και στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
νομίζω πως την εξουσιάζει ο Άνκαραζ.» 
  «Ο Άνκαραζ!» έκανε η Φερνάλβιν. «Μου τον ανέφερες και πριν…» 
  «Ναι,» είπε ο Βάνμιρ. «Η θρησκεία του φαίνεται να έχει αναβιώ-
σει.» 
  «Και πώς το ξέρεις ότι ο Άνκαραζ εξουσιάζει τη φίλη σου;» ρώτησε 
ο Ζάρναβ. 
  «Έβλεπε όνειρα, προτού φτάσουμε στην Έριγκ.» 
  «Και λοιπόν;» 
  «Δεν ήταν απλά όνειρα, Υψηλότατε,» τόνισε ο Βάνμιρ. «Έβλεπε 
τον Άνκαραζ να την καλεί να γίνει Αρχιέρειά του και μεγάλη πολεμί-
στρια. Και φοβάμαι πως, όσο βρισκόταν στις φυλακές, αποδέχτηκε 
αυτή την τιμή…» Ρικνάβαθ, δεν έπρεπε να το είχες κάνει…! Τι θα 
γίνει τώρα; 
  «Φαίνεται πως εσύ ξέρεις περισσότερα απ’τους ιερείς, Βάνμιρ,» 
παρατήρησε ο Ζάρναβ, καχύποπτα. 
  «Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε, κάπως από-
τομα, εκείνος· και μετάνιωσε για τη βιαστική του απάντηση, όταν 
είδε τη θυμωμένη έκφραση στο πρόσωπο του Πρίγκιπα. 
  «Βάνμιρ,» είπε η Φερνάλβιν, «γιατί πηγαίνεις νότια, μαζί μ’αυτή τη 
φίλη σου; Και, κατ’αρχήν, πού τη γνώρισες; Δε νομίζω ότι μας είπες 
αλήθεια πριν.» 
  «Όχι, δεν είπα αλήθεια,» παραδέχτηκε εκείνος, ύστερα από μερι-
κές στιγμές σιγής. «Η Ρικνάβαθ είναι Καρμώζ–» 
  «Καρμώζ!» έκανε, έκπληκτος, ο Ζάρναβ. «Κι άλλα παραμύθια;» 
  «Όχι, Υψηλότατε· αυτή είναι η αλήθεια. Η Ρικνάβαθ είναι από τη 
φυλή των Καρμώζ, και αυτοεξορίστηκε από την πατρίδα της, λόγω 
του χαρίσματός της ν’ακούει τους θεούς περισσότερο από τους άλ-
λους ανθρώπους, να είναι επιρρεπής στις αόρατες δυνάμεις.» 
  «Εμένα όλ’αυτά μου μοιάζουν με μύθους,» δήλωσε ο Ζάρναβ. 
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  «Βάνμιρ, συνέχισε,» ζήτησε η Φερνάλβιν. «Πες μας πού συνάντη-
σες αυτή τη… Ρικνάβαθ…» πρόφερε το όνομα με κάποια δυσκολία, 
«και γιατί κατευθύνεστε νότια, μαζί.» 
  «Τη συνάντησα στα σύνορα» –Δεν είναι ψέμα τούτο…– «και ερχό-
μασταν νότια επειδή εκείνη είδε ένα όραμα: ένα πολύ μπερδεμένο 
όραμα… Πάντως, το βέβαιο στο όραμά της αυτό ήταν πως ο Νότος 
κινδυνεύει από κάποια ακατονόμαστη δύναμη. Κάτι κακό συμβαίνει 
στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων· κάποιος θέλει τον Ουρανολίθι-
νο Θρόνο. Και ο Ρόλμαρ είναι εκεί· έτσι, ανησυχώ για εκείνον, γιατί 
δεν έχει επιστρέψει ακόμα.» 
  «Κι άλλα οράματα και μαντείες…!» μουρμούρισε ο Ζάρναβ, βολτά-
ροντας μέσα στο δωμάτιο και κουνώντας το κεφάλι. «Ποια είναι αυ-
τή η ‘ακατονόμαστη δύναμη’, Βάνμιρ του Ράλτον; Προσωπικά, γνω-
ρίζω λίγες ‘ακατονόμαστες δυνάμεις’!» 
  «Πρόκειται για την ίδια ακατονόμαστη δύναμη την οποία θέλει να 
πολεμήσει ο Άνκαραζ.» 
  «Τι σχέση έχει ο Άνκαραζ μ’ετούτα;» ρώτησε η Φερνάλβιν. 
  «Όταν ο Θεός του Αίματος επισκέφτηκε τη Ρικνάβαθ στον ύπνο 
της, της είπε ότι σκοπός του είναι να πολεμήσει τον Εχθρό του Νό-
του, γιαυτό κιόλας την ήθελε γι’Αρχιέρειά του. Η φίλη μου, θεία, έχει 
ασυνήθιστη… ευαισθησία στις αόρατες δυνάμεις, όπως εξήγησα· 
κάθε θεός θα την επιθυμούσε ως ακόλουθο.» 
  «Μάλιστα…» είπε η Φερνάλβιν, σκεπτική. «Και τώρα, ο Άνκαραζ 
έδωσε δύναμη στη Ρικνάβαθ για να βγει απ’τις φυλακές της πόλης 
μου, σωστά;» 
  «Ακριβώς,» ένευσε ο Βάνμιρ. 
  «Πού μπορεί να έχει πάει;» 
  «Δεν ξέρω.» Στην πραγματικότητα, υποψιαζόταν, μα δεν ήθελε 
ν’αποκαλύψει τίποτα στη θεία του, γιατί, αν οι Αρχές της Έριγκ έ-
πιαναν τη Ρικνάβαθ, θα την εκτελούσαν· και ο Βάνμιρ δεν επιθυ-
μούσε καθόλου να τη δει νεκρή. 
  «Ή δε μας λες,» είπε, έντονα, ο Ζάρναβ. 
  «Όχι, Υψηλότατε,» επέμεινε ο Βάνμιρ: «δεν ξέρω. Μονάχα ο Άν-
καραζ ξέρει.» 
  «Πρόσταξα οι πύλες να κλείσουν και το λιμάνι να γεμίσει με στρα-
τό,» είπε η Φερνάλβιν. «Αν η φίλη σου βρίσκεται μέσα στην Έριγκ, 
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θα τη βρούμε. Λυπάμαι, Βάνμιρ, αλλά τα εγκλήματα που διέπραξε 
υπερβαίνουν κατά πολύ τον καυγά σ’ένα πανδοχείο.» 
  Πήρε θέση κοντά στο τζάκι, τυλίγοντας την ασημόχρωμη ρόμπα 
γύρω της και σταυρώνοντας τα πόδια στο γόνατο. Φορούσε μπότες, 
με τα κορδόνια μισοδεμένα. «Κάθισε, όμως, και μίλησέ μου γι’αυτή 
την απειλή στο Νότο. Είναι το ίδιο σίγουρη, όπως και ο ερχομός του 
Μεγάλου Θηρίου, τον οποίο είχες προδεί;» 
  Ο Βάνμιρ κάθισε απέναντι από την Έπαρχο-Κεντροφύλακα της Έ-
ριγκ, ενώ ο Πρίγκιπας Ζάρναβ παρέμεινε όρθιος, ακουμπώντας το 
αριστερό του χέρι στην πλάτη της πολυθρόνας της συζύγου του. 
«Νομίζω πως ναι, θεία, έτσι είναι.» 
  «Έρχεται κάποιος στρατός, δηλαδή; Κάποιος εχθρικός στρατός;» 
  «Δεν το πιστεύω,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Τότε, τι είναι τούτη η απειλή;» 
  «Γιαυτό πηγαίνω νότια, για να μάθω. Πάντως, είμαι σίγουρος πως 
δεν πρόκειται για μια λανθασμένη πρόβλεψη, αφού και οι ακόλουθοι 
του Άνκαραζ προετοιμάζονται. Μια ξεχασμένη θρησκεία έχει ανα-
βιώσει γι’αυτόν ακριβώς το λόγο –γι’αυτόν τον κίνδυνο· δεν μπορεί, 
επομένως, να είναι ασήμαντος. Μην ξεχνάς, θεία, πως η λατρεία του 
Πολέμαρχου είχε πεθάνει έπειτα από τους Πολέμους της Φεν εν 
Ρωθ.» 
  «Δεν το ξεχνώ καθόλου,» τον διαβεβαίωσε η Φερνάλβιν, κι από τα 
μάτια της φάνηκαν να περνούν χιλιάδες αναμνήσεις αιματηρών και 
τρομαχτικών μαχών. Το πρόσωπό της σκοτείνιασε και χλόμιασε. «Η 
επάνοδος του Άνκαραζ με τρομάζει…» 
  «Μίλησες για τον Ουρανολίθινο Θρόνο, Βάνμιρ· είπες ότι κάποιος 
τον θέλει. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό;» ρώτησε ο Πρίγκιπας 
Ζάρναβ. 
  «Δυστυχώς, αδυνατώ, Υψηλότατε,» παραδέχτηκε εκείνος. «Όμως 
το όραμα της Ρικνάβαθ αυτή την εντύπωση μού έδωσε.» 
  «Σχεδιάζει κάποιος να σκοτώσει τον αδελφό μου;» αναρωτήθηκε ο 
Ζάρναβ, κοιτάζοντας τη Φερνάλβιν. 
  «Ή, μήπως, κάποιος σκοπεύει να εισβάλει;» είπε εκείνη. 
  «Ποιος;» 
  «Ο Τύραννος του Ένρεβηλ;» 
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  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Ναι, αυτός έρχεται αμέσως στο μυαλό, μα δε 
μας έχει δώσει κανένα σημάδι. Δεν ξέρω· δε μου φαίνεται πιθανό…» 
  Η Φερνάλβιν αναστέναξε. «Ίσως θα ήταν φρόνιμο κάποιος από 
εμάς να πάει νότια, μαζί με τον Βάνμιρ,» είπε· κι αυτή η ιδέα έμοιαζε 
να τη στενοχωρεί ιδιαίτερα. «Όμως,» πρόσθεσε, «δε θα πάρουμε 
τώρα ετούτη την απόφαση. Θα την πάρουμε το πρωί, που, κατά πά-
σα πιθανότητα, θα έχει βρεθεί και η Ρικνάβαθ.» 
  «Νομίζεις ότι μπορεί να έχει επιπλέον πληροφορίες να μας προ-
σφέρει;» 
  «Το θεωρώ πολύ πιθανό,» είπε η Φερνάλβιν. Και στράφηκε στον 
ανιψιό της, υψώνοντας ένα φρύδι. «Βάνμιρ;» 
  Το πράγμα μπερδεύεται ολοένα και περισσότερο… «Ίσως. Ίσως και 
όχι.» 
  «Θαυμάσια…» μουρμούρισε ο Ζάρναβ, μοιάζοντας να βρίσκεται σε 
έντονη σκέψη, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σφιγμένα. 
Ο Βάνμιρ ήταν βέβαιος πως ο Πρίγκιπας ανησυχούσε για την οικο-
γένειά του· γιατί ό,τι απειλούσε τον Ουρανολίθινο Θρόνο απειλούσε, 
κατ’επέκταση, και τον Οίκο των Γάθνιν. 

 

  Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι μπροστά 
απ’τη Ρικνάβαθ. Είκοσι-ένας στο σύνολο, είχαν όλοι τους ορκιστεί 
να τη σέβονται και να την υπακούουν ως Αρχιέρεια του Πολέμαρχου 
και να μάχονται, και να πεθαίνουν, στο όνομά της. Είχαν βγάλει τις 
αλυσίδες της και της είχαν δώσει καινούργια ρούχα να φορέσει, τα 
οποία εκείνη είχε δεχτεί, παρότι θα προτιμούσε το μαύρο χιτώνα του 
Βάνμιρ. Το κλίμα εδώ ήταν πολύ θερμό για μια Καρμώζ, ωστόσο δεν 
μπορούσε να προσβάλει τους πιστούς του καινούργιου της θεού. 
Έτσι τώρα, καθώς στεκόταν στο κυκλικό δωμάτιο με το στρογγυλό, 
μελανόχρωμο τραπέζι, ήταν ντυμένη με έναν μακρύ, λευκό χιτώνα 
μάχης όπου βρισκόταν κεντημένο το έμβλημα του Άνκαραζ: ένα όρ-
θιο, πορφυρό, ακτινοβόλο ξίφος. Στους ώμους, στα μανίκια και στη 
λαιμόκοψη του ενδύματος υπήρχαν χρυσά σιρίτια, ενώ κάτω απ’το 
χιτώνα η Ρικνάβαθ φορούσε φολιδωτή αρματωσιά, και στη μέση της 
βρισκόταν θηκαρωμένο ένα μακρύ ξίφος. Το κάτω μέρος του σώμα-
τός της ήταν ντυμένο με μαύρο πέτσινο παντελόνι, μπότες, περικνη-



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

394 

μίδες, και μηριαία περικαλύμματα. Το κράνος της το βαστούσε πα-
ραμάσκαλα, κι απ’τους ώμους της κρεμόταν ένας πορφυρός μανδύ-
ας, που στην πλάτη είχε έναν μεγάλο άσπρο κύκλο, εντός του οποίου 
υπήρχε ραμμένο το σύμβολο του Άνκαραζ. 
  Φυσιολογικά, η Ρικνάβαθ δε θα μπορούσε να κουβαλήσει όλον αυ-
τό τον εξοπλισμό επάνω της, όμως, με τη δύναμη του Πολέμαρχου 
να τη φορτίζει, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. 
  Οι άντρες και οι γυναίκες εμπρός της ήταν επίσης εξοπλισμένοι για 
μάχη. 
  «Ο Πολέμαρχος προστάζει να βιαστούμε,» τους είπε η Ρικνάβαθ, 
αν και άπαντες το γνώριζαν. «Απόψε, πρέπει να εγκαταλείψουμε 
την Έριγκ, γιατί εκείνοι που υπηρετούν άθελά τους τον Εχθρό έχουν 
στραφεί εναντίον μας. Θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι, χωρίς καθυ-
στέρηση, με προορισμό το ποταμόπλοιο του Ιερομαχητή Νίλμαν.» Ο 
άντρας που ονομαζόταν Νίλμαν –ένας παλιός στρατιώτης των Πο-
λέμων της Φεν εν Ρωθ– κατένευσε. «Δε θα επιτεθούμε σε κανέναν, 
παρά μονάχα αν μας επιτεθούν ή αν επιχειρήσουν να μας εμποδί-
σουν. Όσοι επιθυμούν να μας συντροφεύσουν στον Αγώνα μας, ας 
το πράξουν· όσοι επιθυμούν να μας σταματήσουν, ας πεθάνουν!» 
  Οι ιερομαχητές και οι ιερείς γύρω από το τραπέζι χτύπησαν τις 
γροθιές τους επάνω στο μαύρο ξύλο, φωνάζοντας επιδοκιμαστικά.  
  «Ρικνάβαθ! Ρικνάβαθ! Ρικνάβαθ!» 
  Οι φωνές τους, όμως, άρχισαν ν’αδυνατίζουν στ’αφτιά της, και η 
Ρικνάβαθ νόμιζε, ξαφνικά, ότι βρισκόταν κάπου μακριά από τους 
πιστούς του Άνκαραζ. Στην αντικρινή μεριά του δωματίου, μπροστά 
απ’τις φλόγες του τζακιού, είδε τη φιγούρα ενός ψηλού, γεροδεμέ-
νου άντρα, ο οποίος καθόταν σε πέτρινο θρόνο, μ’ένα αιματοβαμμέ-
νο ξίφος ακουμπισμένο στα γόνατα. 
  Ο θεός ενέκρινε. Και το γεγονός αυτό γέμιζε τη Ρικνάβαθ με ικανο-
ποίηση. 
  Τα μάτια του ρωτούσαν αν η Εκλεκτή είχε κάποιο παράπονο με όσα 
της είχε προσφέρει. 
  Όχι, Άρχοντά μου, αποκρίθηκε εκείνη. 
  Τότε, ήταν ώρα ν’αρχίσει ο Αγώνας κατά του Εχθρού! Η βροχή θα 
τους οδηγούσε εύκολα έξω απ’την Έριγκ. 
  «Ξεκινάμε!» είπε η Ρικνάβαθ στους πιστούς της. 
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  Οι ιερείς και οι ιερομαχητές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους. Ο 
Μάργκαναρ –που πλέον δεν υπήρχε αμφισβήτηση στα μάτια του– 
άνοιξε την πόρτα του κυκλικού δωματίου, και πέρασαν όλοι στην 
τραπεζαρία, η οποία ήταν τώρα άδεια από κόσμο· ο πανδοχέας (που 
είχε προθυμοποιηθεί να βοηθήσει τους πιστούς του Άνκαραζ στον 
Αγώνα τους) είχε φροντίσει γι’αυτό. 
  Η Ρικνάβαθ φόρεσε το κράνος της και βγήκε στους δρόμους της 
Έριγκ που ακόμα βρέχονταν από την καταρρακτώδη βροχή. Ο Άν-
καραζ δεν της είχε πει τίποτα συγκεκριμένο για τη νεροποντή, μα η 
νέα του Αρχιέρεια πίστευε ότι ίσως τούτο το καιρικό φαινόμενο να 
ήταν σταλμένο από τον Κύριό της. Μαζί με τους υπόλοιπους είκοσι-
έναν ξεκίνησε να βαδίζει στο πλακόστρωτο. Τα βήματά τους χάνο-
νταν μέσα στον ήχο της βροχής που χτυπούσε τις πέτρες, τα ξύλα, 
και τα κεραμίδια των οικοδομημάτων της πόλης. 
  Η Ρικνάβαθ αισθανόταν πως δεν υπήρχε κίνδυνος εδώ· όμως ήξερε 
πως, σύντομα, θα έπρεπε ν’αντιμετωπίσουν τους ακούσιους υποτα-
κτικούς του Εχθρού. 
  Αλλά δεν τους φοβόταν· όχι όσο είχε τον Άνκαραζ κοντά της. 
  Εκείνο που της έλειπε νόμιζε πως είχε επιστρέψει: Μια παρουσία 
το ίδιο ισχυρή όπως αυτή της Λα-Κάρχ’νιι. 
  Όταν η Αρχιέρεια και οι πολεμιστές της έφτασαν στο λιμάνι, παρα-
τήρησαν ότι φρουρείτο. Οι στρατιώτες δεν ήταν συγκεντρωμένοι 
σαν να περίμεναν επίθεση, όμως η Ρικνάβαθ είδε μια περιπολία έξι 
μαχητών να περνά, χωρίς να έχει προσέξει εκείνη και τους δικούς 
της, και μια άλλη, ισάριθμη περιπολία να έρχεται –κι αυτή τούς είχε 
προσέξει. 
  «Αλτ!» φώναξε ένας άντρας. «Ποιοι είστε;» Δεν είχαν αναγνωρίσει 
τη Ρικνάβαθ. Προφανώς, δεν περίμεναν να δουν μια γυναίκα ντυμέ-
νη με πανοπλία και λευκό χιτώνα. 
  Εκείνη, καταλαβαίνοντας τέλεια την Ωθράγκικη Γλώσσα τους, α-
πάντησε: «Πηγαίνουμε στο πλοίο μας. Παραμερίστε.» 
  «Κανείς δε φεύγει απόψε,» είπε ο στρατιώτης. «Διαταγή της Ε-
πάρχου. Τι είστε, μισθοφόροι;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ιερέας Ίντραμελ. «Και κατευθυνόμαστε στο 
Νότο, όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου ν’αντιμετωπίσουμε 
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έναν μεγάλο κίνδυνο, με τη χάρη και τη δύναμη του Πολέμαρχου. 
Συντροφεύστε μας ή παραμερίστε, να περάσουμε.» 
  «Δεν άκουσες τι είπα;» φώναξε ο στρατιώτης μέσα στη βροχή. 
«Κανείς δε φεύγει απόψε. Διαταγή της Επάρχου.» 
  Η Ρικνάβαθ παρατήρησε πως άλλες δύο περιπολίες των έξι τούς 
είχαν δει και ζύγωναν. 
  «Επίθεση!» φώναξε, ξεσπαθώνοντας. 
  Η ξαφνική τους έφοδος έπιασε τους φρουρούς απροετοίμαστους. 
Το ξίφος της Ρικνάβαθ έσχισε το λαιμό του πρώτου, με τρομαχτική 
ακρίβεια, και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν γρήγορα, περικυκλωμένοι 
από τους υπέρμαχους του Άνκαραζ, οι οποίοι ήταν μέχρι τον τελευ-
ταίο δεινοί μαχητές, όχι τυχαίοι μισθοφόροι. 
  Ωστόσο, ακόμα κι αυτοί είχαν τα όριά τους, και δεν πρόλαβαν να 
εξολοθρεύσουν την περίπολο προτού έρθουν οι άλλες δύο. 
  «Στο πλοίο μου!» φώναξε ο Ιερομαχητής Νίλμαν, αποκρούοντας το 
δόρυ ενός στρατιώτη, τον οποίο κάρφωσε στα πλευρά ο Μάργκα-
ναρ. 
  «Οδήγησέ μας!» αντιφώναξε η Ρικνάβαθ, αποφεύγοντας ένα χτύ-
πημα και κλοτσώντας την ασπίδα ενός αντιπάλου, για να τον στείλει 
στο έδαφος και να σπαθίσει έναν άλλο στον ώμο, κραυγάζοντας: 
«Άνκαραζ! Άνκαραζ!» 
  Ο Νίλμαν έτρεξε, κάνοντας νόημα στους συντρόφους του –οι οποί-
οι δε φαινόταν ακόμα να έχουν απώλειες– να τον ακολουθήσουν. 
  Η Ρικνάβαθ σχημάτιζε ένα αιματηρό μονοπάτι, καθώς καλούσε 
τους μαχητές της να έρθουν ξοπίσω της, προς το καράβι του ιερομα-
χητή. Μέσα της αισθανόταν τον Άνκαραζ να βρίσκεται σε έκσταση 
και να της προσφέρει ολοένα και περισσότερη δύναμη. Όσο πιο 
πολλούς αντιπάλους αντιμετώπιζε, τόσο ισχυρότερη γινόταν! 
  Ο Νίλμαν πήδησε πάνω στο ποταμόπλοιό του, κραυγάζοντας στους 
ναύτες του: «Ξυπνήστε, βρομόσκυλα! Σηκωθείτε! Τώρα! Φεύγου-
με!» Δεν τους είχε προειδοποιήσει από πριν ότι θα ξεκινούσαν. 
  Οι μαχητές της φρουράς εξαπέλυσαν βέλη εναντίον τους, και οι υ-
πέρμαχοι του Άνκαραζ ύψωσαν ασπίδες· ωστόσο, ένα από αυτά 
βρήκε το στόχο του, και ο Ιερέας Σέρκιρ καρφώθηκε στο στήθος και 
σωριάστηκε στην ξύλινη αποβάθρα όπου ήταν αραγμένο το ποταμό-
πλοιο του Νίλμαν. 
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  «Μη σταματάτε! Πηγαίνετε!» πρόσταξε η Ρικνάβαθ, αντιλαμβανό-
μενη πως ήταν η φωνή του Άνκαραζ που έβγαινε από μέσα της. Ο 
Πολέμαρχος, προφανώς, δεν ήθελε να το ριψοκινδυνέψει καθόλου· 
θεωρούσε τούτο τον Αγώνα πολύ σημαντικό, και τον Σέρκιρ απλά 
μία από τις πρώτες απώλειες. 
  Η Ρικνάβαθ, όμως, δεν μπορούσε να τον αφήσει.  
  Οι βαλλιστροφόροι ετοιμάζονταν για δεύτερη βολή, αλλά εκείνη 
έτρεξε κι έφτασε κοντά στον πεσμένο ιερέα, θηκαρώνοντας το αιμα-
τοβαμμένο σπαθί της καθοδόν. Ο πορφυρός της μανδύας με το σύμ-
βολο του Άνκαραζ ανέμιζε, καθώς η Αρχιέρεια έσπευδε στο πλευρό 
του τραυματισμένου της –ή ίσως κι ετοιμοθάνατου– συντρόφου. 
  «Φύγετε, Παναγιότατη!» της είπε ο Σέρκιρ, τη στιγμή που εκείνη 
γονάτισε πλάι του. Η Ρικνάβαθ δεν αποκρίθηκε· τον σήκωσε στα 
χέρια της –ήταν απίστευτα ελαφρύς!– και έτρεξε προς το ποταμό-
πλοιο του Νίλμαν, πάνω στο οποίο τώρα βρίσκονταν άπαντες οι υ-
πέρμαχοι του Άνκαραζ. 
  Πίσω της, άκουσε τα βέλη να φεύγουν –και νόμιζε ότι μπορούσε να 
τα αισθανθεί να σχίζουν τον αέρα. Ήταν πολλά, υπερβολικά πολλά, 
για να τ’αποφύγει όλα. Έκλινε προς τη μεριά απ’όπου έρχονταν τα 
λιγότερα. 
  Ένα βλήμα έσχισε το μανδύα της, κι αστόχησε τη Ρικνάβαθ, για να 
καρφωθεί στο ποταμόπλοιο. Ένα δεύτερο πέρασε ανάμεσα απ’τα 
γόνατά της, για να μπηχτεί στο ξύλο της αποβάθρας. Κάποια άλλα 
έχασαν τελείως το στόχο τους. Αλλά ένα τελευταίο πέτυχε την Αρ-
χιέρεια στον αριστερό μηρό– 
  Ο πόνος τη διαπέρασε σαν παγερή λόγχη, κάνοντάς τη να παραπα-
τήσει, βρισκόμενη μονάχα μερικά βήματα απόσταση απ’το καράβι 
του Νίλμαν. 
  Άνκαραζ, μη μ’εγκαταλείπεις τώρα! 
  Κι ο Πολέμαρχος δεν την εγκατέλειψε. 
  Η φωτιά του την έσπρωξε, και η Ρικνάβαθ πήδησε πάνω στο κατά-
στρωμα του ποταμόπλοιου. 
  «Ρίξτε τους!» φώναξε ο Ιερέας Ίντραμελ, δείχνοντας τους ερχόμε-
νους μαχητές της Έριγκ. 
  Η Ιερομαχήτρια Άρναβιν και κάποιοι άλλοι τέντωσαν τις χορδές 
μεγάλων τόξων και έβαλαν καταπάνω των φρουρών, το ένα βέλος 
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κατόπιν του άλλου, προκειμένου να τους καθυστερήσουν, καθώς τα 
πανιά του ποταμόπλοιου άνοιγαν. 

 

  Η πολεμίστρια υποκλίθηκε μπροστά στην Έπαρχο-Κεντροφύλακα 
της Έριγκ, με τα μέταλλα της πανοπλίας της να κουδουνίζουν. Το 
πρόσωπό της ήταν βρεγμένο απ’τον ιδρώτα και τη βροχή, και έμοια-
ζε λαχανιασμένη. 
  «Υψηλοτάτη,» είπε, «μια άγνωστη ομάδα μισθοφόρων μάς επιτέ-
θηκε, στο λιμάνι. Είχαν για αρχηγό μια γυναίκα που μαχόταν τόσο 
καλά που ήταν απίστευτο· σας λέω αλήθεια, Αρχόντισσά μου.» 
  Ωωωχ, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, η Ρικνάβαθ. Και ο Άνκαραζ. 
  «Συνέχισε,» παρότρυνε η Φερνάλβιν την πολεμίστρια, παρατηρώ-
ντας από την έκφραση της ότι ήταν πολύ ταραγμένη για να ψεύδε-
ται. «Πόσοι ήταν;» 
  «Καμια εικοσαριά τούς υπολογίσαμε, Αρχόντισσά μου, αν και μπο-
ρεί να ήταν και λίγο περισσότεροι. Καταλαβαίνετε, λόγω της βροχής 
και της αναταραχής, υπήρχε σύγχυση. Πάντως, ορισμένοι είδαν ε-
πάνω στα ρούχα των μισθοφόρων, κι επάνω στο μανδύα της αρχη-
γού τους επίσης, ένα σχετικά παλιό έμβλημα: αυτό της θρησκείας 
του Άνκαραζ, Αρχόντισσά μου: το πορφυρό, ακτινοβόλο ξίφος.» 
  «Συλλάβατε κανέναν τους;» ρώτησε η Φερνάλβιν. 
  «Δυστυχώς, όχι. Έφυγαν γρήγορα, και μας είχαν αιφνιδιάσει.» 
  «Προς τα πού πήγαν;» 
  «Μπήκαν σ’ένα ποταμόπλοιο και έπλευσαν ανατολικά. Θέλετε να 
τους καταδιώξουμε;» 
  «Μ’αυτό τον καιρό, καλύτερα όχι,» είπε η Φερνάλβιν. Και ύστερα, 
στράφηκε στον Βάνμιρ. «Η αρχηγός τους μπορεί να ήταν…;» 
  Εκείνος κατένευσε. «Ναι. Σίγουρα, ήταν η Ρικνάβαθ.» Όπως το 
περίμενα, οι ακόλουθοι του Άνκαραζ τη βρήκαν πριν από εμάς, πρό-
σθεσε νοερά. 
  «Και προς τα πού πηγαίνουν, κατευθυνόμενοι ανατολικά;» ρώτησε 
ο Πρίγκιπας Ζάρναβ. «Στη Φεν εν Ρωθ; Θέλουν να βγουν απ’το Βα-
σίλειο;» 
  «Δε νομίζω, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Μάλλον, απλά 
ήθελαν να φύγουν από την Έριγκ. Είμαι βέβαιος πως θα σταματή-
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σουν, λίγα μίλια μακριά απ’την πόλη, και θα κατεβούν απ’το σκά-
φος, για να ταξιδέψουν νότια.» 
  «Ώστε να βρουν εκείνο τον Εχθρό…» είπε ο Ζάρναβ, σκεπτικός, 
σαν να μονολογούσε. Δεν επρόκειτο για ερώτηση· είχε πλέον πειστεί 
γι’αυτά που έλεγε ο Άρχοντας από το Ράλτον. Πρέπει να έχει δίκιο, 
συλλογίστηκε ο Πρίγκιπας Έπαρχος της Έριγκ. Εξάλλου, πρόβλεψε 
σωστά τον ερχομό του Θηρίου· γιατί όχι και τον ερχομό αυτού του… 
Εχθρού, λοιπόν; Η οικογένειά μου κινδυνεύει. 
  Ο Βάνμιρ ένευσε καταφατικά. «Ναι. Και έχουν τη Ρικνάβαθ τώρα 
μαζί τους: την Εκλεκτή του Άνκαραζ, που πιστεύουν ότι θα τους ο-
δηγήσει στη νίκη.» 
  «Και τι θα πολεμήσουν; Είπες ότι ο Εχθρός είναι κρυμμένος,» αντι-
γύρισε ο Ζάρναβ. 
  «Υψηλότατε,» είπε η πολεμίστρια, «με συγχωρείτε για τη διακο-
πή.» Και προς τη Φερνάλβιν: «Με χρειάζεστε τίποτ’άλλο, Αρχόντισ-
σά μου;» 
  «Όχι, μπορείς να πηγαίνεις. Και πρόσταξε να διπλασιαστούν οι 
φρουρές, παντού.» 
  «Μάλιστα.» Η πολεμίστρια υποκλίθηκε ξανά, κι έφυγε απ’τη μεγά-
λη αίθουσα του παλατιού. 
  Ο Ζάρναβ εξακολούθησε να κοιτά τον Βάνμιρ, αναμένοντας απά-
ντηση. 
  «Δεν έχω απάντηση για τα πάντα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε, ευθέ-
ως, εκείνος. «Τι θα πολεμήσουν, προφανώς, μόνο αυτοί γνωρίζουν. 
Και, για να πω την αλήθεια, ετούτη η επιστροφή του Άνκαραζ με 
φοβίζει. Δεν ξέρω πόσο επικίνδυνος για εμάς είναι ο ‘Εχθρός’ του, 
πάντως νομίζω πως κι ο ίδιος ο Πολέμαρχος είναι εξίσου επικίνδυ-
νος.» 
  «Συμφωνώ, Βάνμιρ, απόλυτα,» είπε η Φερνάλβιν, ενθυμούμενη 
τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ… ενθυμούμενη τον εαυτό της να 
προσεύχεται στον Άνκαραζ, για να τσακίσει τους αντίμαχούς της και 
να προσφέρει δύναμη κι αντοχή σ’εκείνη και στους συμμαχητές 
της… ενθυμούμενη τους ιερείς του Θεού του Αίματος να υψώνουν το 
λάβαρό του στον ουρανό και να ουρλιάζουν κατάρες και προσευχές 
συνάμα, χωρίς να είναι ούτε με τους Νορβήλιους, ούτε με τους Εν-
ρεβήλιους, ούτε με τους Σαρενθάλιους, ούτε με τους Αρβενθλόνιους, 
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καθότι κι οι ίδιοι βρίσκονταν διαιρεμένοι, χωρισμένοι σε τάγματα, 
αιρέσεις, και σέχτες, υποσχόμενοι ο καθένας τη νίκη στους δικούς 
του ακόλουθους, αν έχυναν περισσότερο αίμα απ’τους άλλους, αν 
ικανοποιούσαν τον Πολέμαρχο πιο πολύ. Στο τέλος των Πολέμων 
της Φεν εν Ρωθ, όλα τα Βασίλεια των Ωθράγκος είχαν αποποιηθεί τη 
θρησκεία του Άνκαραζ· μονάχα μερικοί φανατικοί πλέον παρέμεναν 
πιστοί στον Άρχοντα της Μάχης. Αλλά κι αυτοί ολοένα λιγόστευαν… 
μέχρι στιγμής. 
  Ναι, έπρεπε να παραδεχτεί η Φερνάλβιν, ο Πολέμαρχος αποτελού-
σε, αναμφίβολα, παρόμοιο κίνδυνο με τον «Εχθρό», όποιος ή ό,τι κι 
αν ήταν αυτός. 
  «Πρέπει να προστατέψουμε το Βασίλειο,» δήλωσε η Κεντροφύλαξ, 
σταθερά. 
  «Από ποιον;» ρώτησε ο Ζάρναβ. «Από τον Εχθρό ή από τους πι-
στούς του Άνκαραζ;» 
  «Και από τους δύο,» είπε η Φερνάλβιν. «Εσύ τι λες, Βάνμιρ;» 
  «Συμφωνώ, θεία,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Μπορείς να κάνεις κάποια απ’αυτές τις μαντείες σου, ώστε να 
βρεις τον καλύτερο τρόπο για να κινηθούμε;» ρώτησε ο Ζάρναβ. 
  «Φοβάμαι, Υψηλότατε, πως, μέσω της μαντείας που γνωρίζω, δεν 
είναι βέβαιο ότι θα το κατορθώσω τούτο. Ωστόσο, θα μπορούσα να 
προσπαθήσω· αλλά χρειάζομαι χρόνο, και χώρο κατάλληλο.» 
  Ο Ζάρναβ κοίταξε τη Φερνάλβιν, ερωτηματικά. 
  Εκείνη αναστέναξε. «Βάνμιρ,» είπε, «αν μπορείς όντως να κάνεις 
μια μαντεία που θα μας βοηθήσει, θα σου ζητούσα να την επιχειρή-
σεις.» Προείδε σωστά τον δεύτερο ερχομό του Μεγάλου Θηρίου, 
σκέφτηκε, άρα πρέπει, πράγματι, να γνωρίζει κάποιες απόκρυφες 
τέχνες. Άστον να δοκιμάσει, λοιπόν. 
  «Ευχαρίστως,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Όμως,» τόνισε, γι’ακόμα 
μία φορά, «να έχετε εξαρχής υπόψη σας πως η επιτυχία δεν είναι 
βέβαιη.» 
  «Τι εννοείς;» ρώτησε ο Ζάρναβ. «Εξήγησέ μας περισσότερο!» 
  «Εννοώ ότι ίσως και να μην καταφέρω να δω τίποτα· ή ίσως να υ-
πάρξουν κάποιες… παρενέργειες.» 
  «Πώς τα κατάφερες με το Θηρίο και το στρατό του;» είπε η Φερ-
νάλβιν. 
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  «Τότε, ήξερα ακριβώς τι ζητούσα… ή, μάλλον, ήξερα περίπου τι ζη-
τούσα, και βρήκα παραπάνω απ’όσα έψαχνα,» εξήγησε ο Βάνμιρ. 
«Όπως και νάχει, όμως, θα δοκιμάσω πάλι να κοιτάξω στο μέλλον.» 
  «Βάνμιρ,» ρώτησε η Φερνάλβιν, σκεπτόμενη τις παρενέργειες για 
τις οποίες είχε μόλις μιλήσει ο ανιψιός της, «είναι επικίνδυνο αυτό 
για σένα;» Μπορεί να συμπαθούσε τον Ρόλμαρ περισσότερο, όμως 
δεν επιθυμούσε να βάλει κανένα από τα δύο της ανίψια σε κίνδυνο. 
  «Ναι,» απάντησε, ειλικρινά, εκείνος. 
  «Τότε, αν νομίζεις ότι–» 
  «Μπορώ να τον αποφύγω τον κίνδυνο, θεία,» δήλωσε ο Βάνμιρ. 
«Έχω διαβάσει βιβλία σχετικά μ’αυτό. Και θα κάνω και μια γρήγορη 
ανάγνωση ξανά στα σημαντικά κομμάτια.» 
  «Σε ποιο βιβλίο αναφέρεσαι;» 
  «Στη Βίβλο της Μαντείας, του Ενρεβήλιου ερημίτη Μίριλαν.» 
  «Αχά…» είπε η Φερνάλβιν, «το έχω διαβάσει κι εγώ. Μα δε νομίζω 
ότι τα πράγματα που περιγράφει εφαρμόζονται εύκολα.» 
  (Ο Ζάρναβ εξεπλάγη λίγο από την απάντησή της. Δεν ήξερε πως η 
σύζυγός του διάβαζε απόκρυφα κείμενα!…) 
  «Εύκολα, όχι,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Αλλά δεν είναι το ίδιο για 
όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη κλίση… είναι πιο 
ανοιχτοί στις κοσμικές ενέργειες απ’ό,τι άλλοι. Για παράδειγμα, η 
Ρικνάβαθ είναι τόσο ανοιχτή, που βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό της.» 
  «Και τους υπόλοιπους επίσης, απ’ό,τι φαίνεται,» σχολίασε ο Ζάρ-
ναβ. «Πότε θ’αρχίσεις, λοιπόν;» ρώτησε. «Νομίζω πως ο χρόνος έγι-
νε, ξαφνικά, πολύτιμος.» 
  Ο Βάνμιρ σηκώθηκε από την πολυθρόνα του. «Μπορώ ν’αρχίσω 
αμέσως,» δήλωσε. «Όμως θέλω, πρώτα, να κάνετε κάποιες προετοι-
μασίες, όπως προείπα.» 
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Κεφάλαιο 27 

Προβλέψεις, Δισταγμοί, και Τιμές 
 
 

ι ακόλουθοι του Άνκαραζ συγκεντρώθηκαν γύρω της, καθώς 
εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο κατάστρωμα του ποταμό-
πλοιου, νιώθοντας τον πόνο που προερχόταν από τον αρι-
στερό της μηρό να της παραλύει όλη τη μέση. Την έπιασαν 

από τα χέρια και τα πόδια και τη σήκωσαν, μέσα στην καταρρακτώ-
δη βροχή, πηγαίνοντάς την σ’ένα σκεπαστό μέρος, που η Ρικνάβαθ 
υπέθεσε πως ήταν η καμπίνα του καπετάνιου. 
  Καθώς την απόθεσαν σ’ένα κρεβάτι, το βλέμμα της, για κάποιο λό-
γο, καρφώθηκε στην αναμμένη λάμπα η οποία κρεμόταν από το τα-
βάνι, κάνοντας σπασμωδικά πέρα-δώθε, ακολουθώντας το βίαιο λί-
κνισμα του καραβιού επάνω στα ταραγμένα νερά του ποταμού 
Μάρνελ.  
  Η φωτιά μέσα στη λάμπα ήταν δυνατή, τόσο δυνατή… 
  Η Ρικνάβαθ αισθανόταν να ζεσταίνεται και μόνο που την έβλεπε· 
και η θερμότητα έκανε τον πόνο της πληγής της χειρότερο. Νόμιζε 
πως ο Άνκαραζ την είχε, ξαφνικά, εγκαταλείψει, και τον ικέτεψε, 
νοερά, να επιστρέψει, να τη γλιτώσει από τούτο το μαρτύριο· μα ε-
κείνος έμοιαζε να μην ακούει. 
  Η Ρικνάβαθ ίσα που κατάλαβε ότι οι πιστοί ακόλουθοι του θεού της 
της αφαιρούσαν τα ρούχα και εξέταζαν τον τραυματισμένο της μη-
ρό, προσπαθώντας να βρουν τον καταλληλότερο τρόπο ώστε να 
βγάλουν το βέλος από μέσα της. Έβλεπε θολά τα πρόσωπά τους, ενώ 
οι φωνές τους μπερδεύονταν στ’αφτιά της, σαν να μην μπορούσε 
πλέον να κατανοήσει τη Γλώσσα των Ωθράγκος· κι όμως, πού και 
πού, έπιανε διάφορες φράσεις… αλλά δεν έβγαζε κανένα νόημα. 
  Η λάμπα λικνιζόταν πέρα-δώθε, πέρα-δώθε, πέρα-δώθε… και η 
φωτιά εντός της δυνάμωνε. Δυνάμωνε. Φούντωνε. Τσιτσίριζε και 
γρύλιζε, σα μανιασμένο θηρίο. 
  Λάθος αφέντη βρήκες να υπηρετήσεις, Μάντισσα! αντήχησε η Φω-
νή της Φωτιάς. Θα καείς ζωντανή γι’αυτό! 

Ο



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

403 

  Τρόμος τη γέμισε –κι ένας ξαφνικός πόνος έκανε το κορμί της να 
τρανταχτεί πάνω στο κρεβάτι, ενώ μια άναρθρη κραυγή έβγαινε 
απ’τα χείλη της. 
  Είδε ένα αιματοβαμμένο βέλος να ρίχνεται στο πάτωμα. 
  «Παναγιότατη, τελείωσε,» είπε κάποιος, καθίζοντας πλάι της, στο 
κρεβάτι. «Τώρα, ο Κύριός μας θα φροντίσει για τα υπόλοιπα.» Η 
φωνή του δεν ερχόταν καθαρά στ’αφτιά της. 
  Η Ρικνάβαθ προσπάθησε να εστιάσει το βλέμμα της επάνω του, για 
να τον κοιτάξει, να δει ποιος ήταν. Κι αντίκρισε το πρόσωπο του Ιε-
ρέα Ίντραμελ. 
  «Ο Ιερέας Σέρκιρ;» τον ρώτησε. «Είναι ζωντανός;» 
  «Το τραύμα του είναι άσχημο, Παναγιότατη,» αποκρίθηκε ο Ί-
ντραμελ. «Δεν ξέρω αν θα σωθεί. Επιπλέον, άλλοι τον φροντίζουν· 
εγώ ήμουν εδώ από την αρχή, κοντά σας. Είναι το καθήκον μου, ως 
Καθοδηγητής σας. Εάν, φυσικά, με δεχτείτε.» 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε κάποιον να πασπατεύει το τραύμα στο 
μηρό της, και έτριξε τα δόντια, ενώ τα δάχτυλά της έσφιγγαν το σε-
ντόνι του κρεβατιού. Η λάμπα λικνιζόταν γρηγορότερα. 
  «Η Ιέρεια Σήνιμαλ βάζει βότανα στην πληγή σας, Παναγιότατη· 
μην ανησυχείτε,» είπε ο Ίντραμελ. «Ο Κύριός μας είναι μαζί σας.» 
  Είναι; αναρωτήθηκε η Ρικνάβαθ, που νόμιζε πως δεν μπορούσε να 
αισθανθεί την παρουσία του εντός της. Ή, μήπως, τον απογοήτεψα, 
πηγαίνοντας να σώσω τον Σέρκιρ; 
  «Ναι,» αποκρίθηκε, «το ξέρω… Η Έριγκ; Είμαστε μακριά; Μας α-
κολουθούν;» 
  «Όχι, δε μας ακολουθεί κανείς, και απομακρυνόμαστε. Αλλά, σύ-
ντομα, θα σταματήσουμε στις νότιες όχθες του ποταμού Μάρνελ, 
ώστε να συνεχίσουμε την προέλασή μας νότια. 
  »Παναγιότατη,» –ο Ίντραμελ έσφιξε το χέρι της, με τα δύο δικά 
του– «θα μας οδηγήσετε στην απόλυτη νίκη εναντίον του Εχθρού· 
είμαι βέβαιος!» 
  «Ναι…» μουρμούρισε η Ρικνάβαθ, βλεφαρίζοντας και προσπαθώ-
ντας να κάνει την καμπίνα να πάψει να περιστρέφεται γύρω της, 
«ναι, θα σας οδηγήσω…» Γιατί ποτέ δε μ’αφήνουν σε ησυχία; Γιατί 
κανένας ποτέ δε μ’αφήνει σε ησυχία; Θεοί, πνεύματα, δαίμονες –
χίλιες κατάρες επάνω σ’όλους τους! 
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  Άνκαραζ! γιατί δε με βοηθάς τώρα; Γιατί δεν κάνεις τούτο τον πόνο 
να σταματήσει; 
  Η Ρικνάβαθ νόμιζε πως άκουσε μια λεπίδα να ξεθηκαρώνεται και 
να ακονίζεται, δυνατά. 
  Θα ανάρρωνε γρήγορα, γιατί έπρεπε να πολεμήσει. Ο Εχθρός δε θα 
καθυστερούσε να στραφεί εναντίον της. 

 

  Ο Βάνμιρ έστησε το θρόνο μαντείας στο δωμάτιό του μέσα στο πα-
λάτι της Έριγκ, και τον περιτριγύρισε από ψηλά κηροπήγια, επάνω 
στα οποία βρίσκονταν αρωματικά κεριά από λίπος μο σ’άρκι. Πολλά 
από τα έπιπλα του χώρου τα παραμέρισε, ώστε να μην τον ενοχλούν.  
  Η θεία του, Φερνάλβιν, και ο Πρίγκιπας Ζάρναβ τον παρακολου-
θούσαν, καθώς τα έκανε όλα τούτα, και φάνηκαν ν’απορούν όταν 
εκείνος τους είπε: «Χρειάζομαι και κάποιον υπηρέτη, για να με ξυ-
πνήσει, αν υπάρξει ανάγκη.» 
  «Τι εννοείς ‘αν υπάρξει ανάγκη’;» ρώτησε η Έπαρχος. 
  «Θεία,» είπε ο Βάνμιρ, καθώς έστηνε τους χρωματικούς του κρυ-
στάλλους, έναν-έναν, στα κατάλληλα σημεία, «θα καθίσω σ’εκείνο 
το θρόνο που βλέπεις, προκειμένου να επιτελέσω τη μαντεία μου, 
και θα μοιάζω να κοιμάμαι. Όμως, όπως σου τόνισα και πριν, υπάρ-
χουν κίνδυνοι: Ίσως να φανεί ότι πνίγομαι ή ότι χτυπιέμαι χωρίς λό-
γο, ή κάτι παρόμοιο.» Τοποθέτησε τον τελευταίο κρύσταλλο στη 
σωστή θέση, και ο χώρος γέμισε με μια πανδαισία χρωμάτων που 
τον έκανε να μοιάζει εξώκοσμος, σαν, ξαφνικά, το δωμάτιο αυτό να 
ήταν κάποιο άλλο, τελείως διαφορετικό. «Τότε, λοιπόν, θα ήθελα να 
έχω κοντά μου κάποιον, ώστε να με ξυπνήσει. Γιατί είναι πολύ πιθα-
νό να μην μπορώ να ξυπνήσω τον εαυτό μου.» 
  «Θα καθίσω εγώ κοντά σου, Βάνμιρ,» δήλωσε η Φερνάλβιν, νιώθο-
ντας κάποια υποχρέωση να προστατέψει τον ανιψιό της από έναν 
κίνδυνο στον οποίο εκείνη η ίδια τον έστελνε. 
  Ο Ζάρναβ τής έριξε ένα ανήσυχο βλέμμα. «Τότε, θα μείνω κι εγώ.» 
  «Παρακαλώ, Πρίγκιπά μου, καλύτερα όχι,» είπε ο Βάνμιρ. «Όσο 
περισσότεροι βρίσκονται εδώ, τόσο δυσκολότερο θα είναι για μένα 
ν’αυτοσυγκεντρωθώ.» 
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  «Προτείνεις ν’αφήσω την Έπαρχο της Έριγκ και Κεντροφύλακα 
του Βασιλείου απροστάτευτη;» αντιγύρισε ο Ζάρναβ. 
  «Η θεία δε θα κινδυνέψει, Υψηλότατε,» τον διαβεβαίωσε ο Βάνμιρ. 
«Μονάχα εγώ.» 
  «Πήγαινε,» είπε, ήπια, η Φερνάλβιν στον σύζυγό της, αγγίζοντας 
τον πήχη του. 
  Εκείνος την κοίταξε διστακτικά· ύστερα, ένευσε κοφτά και βάδιζε 
προς την πόρτα. Στο κατώφλι, σταμάτησε και στράφηκε, για να πει 
στην Έπαρχο πάνω απ’τον ώμο του: «Αν χρειαστείς βοήθεια, φώνα-
ξε. Δε θα είμαι μακριά.» 
  «Εντάξει.» 
  Ο Πρίγκιπας αποχώρησε. 
  Ο Βάνμιρ είχε ήδη ανοίξει τη Βίβλο της Μαντείας του Ενρεβήλιου 
Ερημίτη Μίριλαν και διάβαζε ορισμένα της κομμάτια: εκείνα που 
μιλούσαν για τους κινδύνους του εξωσωματικού ταξιδιού κοντά στην 
Πρωταρχική Μάζα. 
  Η Φερνάλβιν τον παρακολουθούσε, χωρίς να μιλά. Το δωμάτιο γύ-
ρω της έπρεπε να παραδεχτεί ότι τη φόβιζε κάπως· τα νεύρα της ή-
ταν τεντωμένα, σαν να βρισκόταν σε μάχη. Ο ανιψιός της είχε κάνει 
απλά ένα κόλπο με το φως, και τα πάντα είχαν αλλάξει. Η Έπαρχος 
αναρωτήθηκε, για μια στιγμή, μήπως ο Βάνμιρ είχε κάνει και κάτι 
παραπάνω από ένα «κόλπο», όμως, σχεδόν αμέσως, μάλωσε τον ε-
αυτό της που ήταν τόσο δεισιδαίμων. Όλα τούτα ήταν στημένα για 
να τον βοηθήσουν στην αυτοσυγκέντρωσή του. 
  Ωστόσο, αυτός ο θρόνος θα μπορούσε να ήταν και πιο… κομψά 
φτιαγμένος. Εκείνα τα ακαθορίστου φύλου κεφάλια που βρίσκονταν 
λαξευμένα στους βραχίονές του σήκωναν τις τρίχες της Φερνάλβιν, 
όποτε το βλέμμα της έπεφτε πάνω τους. Και τα μάτια τους έμοιαζαν 
ζωντανά –αναμφίβολα, λόγω του αλλόκοτου φωτισμού. 
  «Πότε θ’αρχίσουμε;» ρώτησε τον ανιψιό της, λιγάκι ανυπόμονα. 
  Ο Βάνμιρ έκλεισε τη Βίβλο της Μαντείας και την απόθεσε στο γρα-
φείο του. «Αμέσως.» Πήρε στο χέρι την κούπα με το νερό που είχε 
από πριν ζητήσει να του φέρουν, και έτριψε μέσα της μια σκόνη. 
Ύστερα, έδωσε το κύπελλο στη Φερνάλβιν. «Αν αρχίσω να φέρομαι 
παράξενα, ρίξτο στο πρόσωπό μου. Θα με συνεφέρει. Έχει ξαναπιά-
σει.» 
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  Η Έπαρχος ένευσε. 
  Ο Βάνμιρ άναψε τα κεριά. Μια μεθυστική μυρωδιά απλώθηκε στο 
δωμάτιο, του οποίου το παράθυρο ήταν κλειστό. «Έκανα το χώρο 
ειδικό για υπνωτισμό, θεία,» την προειδοποίησε. «Πρόσεξε να μην 
κοιμηθείς. Πρέπει να είσαι συνεχώς ξύπνια και να βλέπεις μήπως 
φερθώ παράξενα.» 
  «Μην ανησυχείς, Βάνμιρ,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. Έχω περάσει 
πολλές άυπνες νύχτες, για να με πάρει ο ύπνος τώρα, συλλογίστηκε, 
ενθυμούμενη, γι’ακόμα μία φορά, τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ. 
  Ο Βάνμιρ φόρεσε έναν ελαφρύ, μαύρο χιτώνα με κουκούλα, τον 
οποίο είχε προστάξει να του φέρουν. Μέσα στη Βίβλο της Μαντείας 
είχε διαβάσει πως ένα τέτοιο ένδυμα βοηθούσε τον μάντη, σκοτει-
νιάζοντας τη όρασή του και υποβάλλοντάς του τη σκέψη ότι το σώμα 
του ήταν ανύπαρκτο μέσα στην πανδαισία των χρωμάτων.  
  Κάθισε στο θρόνο μαντείας. Έβγαλε μερικά φύλλα δάφνης από το 
σακουλάκι στη μέση του και τα έβαλε στο στόμα, δαγκώνοντάς τα 
και χαλαρώνοντας. 
  Ετούτη τη φορά, δυσκολεύτηκε περισσότερο να βγει απ’το κορμί 
του. Ήταν σαν η ψυχή του να είχε αγκιστρωθεί γερά στον υλικό κό-
σμο και να μην ήθελε ν’απομακρυνθεί, φοβούμενη να πλησιάσει την 
Πρωτοπλασματική Μάζα, το Μεγάλο Ένα, απ’όπου γεννιούνται όλα. 
  Όμως, τελικά, ο Βάνμιρ έφτασε στον προορισμό του… 
  Η Μάζα άρχισε ν’αναπνέει γύρω του, όπως ένα πελώριο θηρίο, ένα 
θηρίο που συντηρούσε την Κουαλανάρα και την έτρεφε. Ο μη-
λαβύρινθος απλώθηκε ξανά πανταχόθεν· αλλά τώρα δεν υπήρχε νή-
μα για ν’ακολουθήσει ο Βάνμιρ, λες και του έλειπε ο σκοπός. Κι αμέ-
σως, κατάλαβε γιατί: Δεν έφταιγε κάτι άλλο, παρά το γεγονός ότι 
ήταν μπερδεμένος σχετικά με το τι αναζητούσε. 
  Ο Εχθρός στο Νότο –μονάχα μια σκιά στο νου του· τίποτα το συ-
γκεκριμένο– 
  Η Μάζα τον καλούσε. Τον καλούσε να ενωθεί με το Ένα. Να μην 
επιστρέψει στην Ύλη και στη Στιγμή, να εναγκαλιστεί την Αιωνιότη-
τα. Αλλά ο Βάνμιρ θυμήθηκε πάλι τα λόγια του Ερημίτη Μίριλαν, 
όπως ήταν καταγεγραμμένα στη Βίβλο της Μαντείας: Μην αφήσεις 
τον Πειρασμό της Ολοκλήρωσης να σε Φυλακίσει· θυμήσου το Δρό-
μο σου. 
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  Μα, τώρα δεν υπήρχε Δρόμος. Έλειπε ο σκοπός. Ο στόχος της ανα-
ζήτησης. 
  Και το Κάλεσμα γινόταν πιο ισχυρό, όσο εκείνος καθυστερούσε. 
  Ο Εχθρός στο Νότο. 
  Μια σκιά που γλιστρούσε, που ξέφευγε, που έτρεχε μέσα στον μη-
λαβύρινθο, που δεν υπήρχε. 
  Το Κάλεσμα δυνάμωνε. 
  Το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων στη Νουάλβορ! Ένας πιο ξεκά-
θαρος σκοπός: ένας Δρόμος. 
  Ο Βάνμιρ ακολούθησε το νήμα εμπρός του, και κινήθηκε… πλάγια 
(αυτό το παράξενο, ακατονόμαστο πλάγια). Είδε τους Πύργους να 
ορθώνονται μέσα στον άνεμο. Ο Ρόλμαρ βρισκόταν κάπου εκεί, στο 
εσωτερικό τους. Ο Βάνμιρ χάθηκε σε διαδρόμους και δωμάτια ατε-
λείωτα… το αιωνίως λαβυρινθώδες βασιλικό παλάτι, που ανέκαθεν 
του κινούσε την περιέργεια, αλλά ήξερε πως ο Βασιληάς Άργκελ πο-
τέ δε θα του έδινε την άδεια να το εξερευνήσει. Πολλά μυστικά κρύ-
βονταν εκεί μέσα. 
  Αντίκρισε τον δίδυμό του, καθαρά, πολύ καθαρά. Όμως, αμέσως, 
μια σκιά πετάχτηκε πίσω απ’τον Ρόλμαρ και τον τύλιξε, δίχως εκεί-
νος να την έχει καν αντιληφθεί. Η σκιά ήταν επικίνδυνη –έτσι την 
αισθανόταν ο Βάνμιρ: πολύ επικίνδυνη– και κολλούσε πάνω στο 
δέρμα του αδελφού του, γινόταν ένα μ’αυτόν. 
  Κόσμος πολύς ψιθύριζε γύρω του: και λέγανε κακά πράγματα, τον 
δυσφημούσαν. 
  Αλλά, από πού είχε έρθει η σκιά; Ο Βάνμιρ επιχείρησε 
ν’ακολουθήσει το μονοπάτι της μέσα στο Ένα, τη χρονορροή που 
είχε χαράξει –και μπλέχτηκε, την έχασε. Η σκιά δε φαινόταν να κι-
νείται ομαλά· πήγαινε σπαστά, σαν να βούταγε απ’τη μια χρονορροή 
στην άλλη. Πώς ήταν αυτό δυνατόν; Έμοιαζε να βρίσκεται κοντά 
στην Πρωτοπλασματική Μάζα, τόσο κοντά… 
  Δεν πρέπει να επρόκειτο για ανθρώπινη οντότητα, συμπέρανε ο 
Βάνμιρ. Αλλά ούτε και για θεό. Η Λα-Κάρχ’νιι, το Μεγάλο Θηρίο, δεν 
ακολουθούσε τέτοια, ανώμαλη, πορεία. Ταξίδευε στρωτά μέσα στο 
χώρο και στο χρόνο· η μαντική μέθοδος του Ωθράγκος την εντόπιζε. 
Όμως τούτη η σκιά ήταν κάτι άλλο… 
  Ο Εχθρός! 
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  Βρήκα, άραγε, τον Εχθρό του Άνκαραζ και της Λα-Κάρχ’νιι; ανα-
ρωτήθηκε ο Βάνμιρ. Τον βρήκα επάνω στον αδελφό μου; Τι σχέση 
έχει ο Ρόλμαρ; 
  Προσπάθησε να μάθει κι άλλα, περιπλανώμενος στις χρονορροές 
του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων· όμως, όσο περιπλανιόταν, 
τόσο περισσότερο νόμιζε πως έχανε το στόχο του. Εκατοντάδες άν-
θρωποι ζούσαν εκεί· δεν ήταν εύκολο, επομένως, να διακρίνει κανείς 
το μέλλον σ’αυτό το μέρος. Πολλά παιχνίδια παίζονταν· και οι απο-
φάσεις του ενός παίκτη επηρέαζαν τη μοίρα του άλλου, δραματικά 
ίσως. Οι χρονορροές μπερδεύονταν και μπερδεύονταν και μπερδεύ-
ονταν· και κάπου εκεί πέρα κρυβόταν η σκιά –ο Εχθρός–, άπιαστη, 
αόρατη σχεδόν. 
  Ο Βάνμιρ αισθάνθηκε να κουράζεται, να βαραίνει. Έπρεπε να επι-
στρέψει στο σώμα του, σύντομα. Γιατί, όσο πιο αδύναμος γινόταν, 
τόσο ευκολότερα μπορούσε να υποκύψει στο Κάλεσμα της Ένωσης 
με το Ένα. 
  Αλλά –δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί– αποφάσισε να φέρει στο νου 
του τη Ρικνάβαθ, προτού φύγει: ν’ακολουθήσει το νήμα που θα τον 
οδηγούσε σ’αυτήν. Το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων ξεθώριασε, 
πλησιάζοντας τον, ερχόμενο προς το μέρος του, γρήγορα, γρήγορα, 
γρήγορα, και διαλυόμενο σε λαμπυρίζοντα θραύσματα, σ’έναν ολό-
κληρο ωκεανό από τέτοια. Έναν ωκεανό για να ταξιδέψει ο Ωθρά-
γκος, παρασυρόμενος από το νήμα της μαντείας του. 
  Είδε στρατιώτες· άκουσε φωνές· αισθάνθηκε ένα ζεστό πίδακα αί-
ματος να χτυπά το πρόσωπό του– 
  Ένα ξίφος ξεθηκαρώθηκε, κάπου. Υψώθηκε, μα ο Βάνμιρ δε μπο-
ρούσε να το κοιτάξει, σα να βρισκόταν πέρα από την άκρη του πεδί-
ου όρασής του. Ωστόσο, μπορούσε να το αισθανθεί, και ένας παγε-
ρός φόβος τον διαπέρασε.  
  Το λεπίδι κρεμόταν πάνω απ’το κεφάλι του! 
  Και κατέβηκε. 
  Το νήμα μαντείας κόπηκε, και ο Βάνμιρ βούλιαξε μέσα στον ωκεα-
νό, βρέθηκε στον μη-λαβύρινθο, άκουσε το Κάλεσμα της Μάζας, έ-
νιωσε την ανάσα της. 
  Η Κουαλανάρα ανέπνεε γύρω του, κι εκείνος είχε τη δυνατότητα να 
γίνει ένα μ’αυτήν. 
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  Τώρα… 
  …ή ποτέ. 
  Ο Βάνμιρ πάλεψε να ξεφύγει απ’αυτή την παραφυσική παρόρμηση 
απόλυτης τελείωσης και ένωσης. 
  Προς τα πού είναι έξοδος; Έχω χαθεί;  
  Η Μάζα με πνίγει! 
  Βρισκόταν δίπλα σ’ένα απέραντο θηρίο που τον αγκάλιαζε, μην 
αφήνοντάς τον ν’αναπνεύσει ελεύθερα.  
  Το βάρος του κόσμου… 
  …επάνω του. 
  Νερό πιτσίλισε το πρόσωπό του. Νερό που τον έκαιγε. 
  Ο Βάνμιρ μούγκρισε, ανοίγοντας τα μάτια και βλεφαρίζοντας. Μέ-
σα στο ποικιλόχρωμο φως αντίκρισε το πρόσωπο της θείας του, 
Φερνάλβιν, να τον κοιτάζει μ’ανησυχία. Η Έπαρχος είχε αδειάσει 
όλο το ποτήρι επάνω του. Το καρυκευμένο νερό τού έκαιγε το δέρμα. 
  Έτριψε το πρόσωπό του, με τα δύο χέρια, και σηκώθηκε όρθιος. 
  «Είσαι καλά;» τον ρώτησε η Φερνάλβιν. «Μου φάνηκες να πνίγε-
σαι.» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Κι εγώ έτσι νόμιζα.» Αισθανόταν το σώμα και το 
πνεύμα του κατάκοπα. «Σε παρακαλώ, θεία, άνοιξε το παράθυρο, να 
διαλυθεί ο καπνός.» 
  Η Φερνάλβιν υπάκουσε. Ο ανιψιός της έσβησε τα αρωματικά κε-
ριά, με μια μακριά λαβίδα· ύστερα, κάθισε στην καρέκλα του γρα-
φείου κι ανέπνευσε τον νυχτερινό αέρα που ερχόταν από το παρά-
θυρο, αναμιγμένος με τη μυρωδιά της βροχής η οποία ακόμα έπεφτε 
καταρρακτωδώς στην Επαρχία της Έριγκ. 
  «Τι έμαθες;» τον ρώτησε η Φερνάλβιν. 
  Ο Βάνμιρ έβγαλε τη μασημένη δάφνη απ’το στόμα του και σηκώ-
θηκε ξανά όρθιος, βαδίζοντας κουρασμένα προς έναν από τους χρω-
ματικούς κρυστάλλους. «Τίποτα,» αποκρίθηκε. «Λίγα, πολύ λίγα.» 
Μετατόπισε τον έναν κρύσταλλο κι αμέσως η πανδαισία χρωμάτων 
διαλύθηκε, για ν’αντικατασταθεί απ’το φως της λάμπας του δωματί-
ου. 
  «Πες μου,» επέμεινε η Φερνάλβιν. 
  Ο Βάνμιρ πήγε στη μικρή, ξύλινη κάβα και γέμισε ένα ποτήρι με 
νερό, πίνοντας βαθιά. «Είδα πως ο Ρόλμαρ βρίσκεται στο Παλάτι 
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των Δεκαεννέα Πύργων και πως κινδυνεύει εκεί… από τον Εχθρό, 
μάλλον.» Κι αναρωτιέμαι αν εκείνη η Ρουζβάνη –η Νίθρα– έχει κα-
μια σχέση μ’αυτό τον Εχθρό, πρόσθεσε νοερά, και το κράτησε για 
τον εαυτό του. Ωστόσο, δεν την εντόπισα με τη μαντεία μου… 
  «Τίποτ’άλλο;» ρώτησε η Φερνάλβιν, απογοητευμένα. 
  «Έψαξα και για τη Ρικνάβαθ,» είπε ο Βάνμιρ. «Αλλά κάποιος 
μ’εμπόδισε…» 
  «Κάποιος σ’εμπόδισε;» απόρησε η Έπαρχος. «Ποιος;» 
  «Ο Άνκαραζ, νομίζω· ο ίδιος ο Άνκαραζ.» Κάθισε πάλι στην καρέ-
κλα του γραφείου. Αισθανόταν το κεφάλι του βαρύ και, πού και πού, 
ένιωθε το πάτωμα να φεύγει κάτω απ’τα πόδια του. «Τι σκέφτεσαι 
να κάνεις, θεία;» 
  «…Τα πράγματα μοιάζουν άσχημα στο Νότο,» αποκρίθηκε η Φερ-
νάλβιν, με κάποιο δισταγμό στη φωνή. «Και ο Ζάρναβ ανησυχεί για 
τους δικούς του· αυτό είναι βέβαιο. Πρέπει να προειδοποιήσουμε το 
Βασιληά για τον κίνδυνο…» Είχε αρχίσει να βαδίζει μέσα στο δωμά-
τιο, να κάνει πέρα-δώθε, με τα χέρια σταυρωμένα εμπρός της και 
έχοντας συλλογισμένη όψη στο πρόσωπο. Τα ξύλινα σανίδια έτριζαν 
κάτω απ’τα μποτοφορεμένα πόδια της. «Αλλά υπάρχουν κίνδυνοι 
και εδώ, Βάνμιρ,» πρόσθεσε. «Κίνδυνοι για τους οποίους εσύ δεν 
ξέρεις. Και το σκέφτομαι να φύγω, εγώ προσωπικά.» 
  «Τι είδους κίνδυνοι, θεία;» ρώτησε εκείνος. «Τι εννοείς;» 
  «Η Ρικέλθη,» εξήγησε η Φερνάλβιν. «Προσπαθεί να με σκοτώσει, 
για να καθαρπάξει την εξουσία μου.» 
  «Έχει συμβεί κάτι που να σε βάζει σε υποψίες;» Ο Βάνμιρ συνο-
φρυώθηκε, παραξενεμένος. Ανέκαθεν, ήταν γνωστό πως η Φερνάλ-
βιν και η Ρικέλθη βρίσκονταν σε έντονη αντιπαλότητα, όμως ποτέ 
δεν είχαν φτάσει σε τέτοιες εξάρσεις. 
  «Ναι. Βρήκα ένα φίδι στο κρεβάτι μου, ένα δηλητηριώδες φίδι. Κι 
εκτός αυτού, μια νύχτα, ενώ βάδιζα μόνη στους δρόμους της Έριγκ, 
μου επιτέθηκαν κακοποιοί. Βλέπεις τούτο, Βάνμιρ;» Έδειξε μια ε-
φελκίδα στο δεξί της μάγουλο. «Εκεί το έπαθα, από το χτύπημα μιας 
αλυσίδας. Και η Ρικέλθη ήταν που είχε βάλει αυτούς τους ανθρώ-
πους να με σκοτώσουν.» 
  Να, λοιπόν, γιατί ο Χάφναρ σε κατηγορούσε, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. 
Πιστεύει πως προσπάθησες να αντεκδικηθείς τη μάνα του. «Κατα-
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λαβαίνω,» είπε. «Όμως δε θάπρεπε να τριγυρίζεις μόνη το βράδυ, 
θεία.» 
  «Είχα τους λόγους μου,» απάντησε η Φερνάλβιν. «Και ήταν πολύ 
σημαντικοί.» Αλλά, δυστυχώς, ο Νεκρομέμνων μ’απογοήτεψε, πρό-
σθεσε νοερά. Κι αναρωτιέμαι αν θα επιστρέψει, ώστε να ολοκληρώ-
σει τη δουλειά που άφησε μισοτελειωμένη… 
  «Όταν ήρθε ο Χάφναρ, είπε ότι ένας δολοφόνος καταδίωκε τη μη-
τέρα του. Εσύ τον έστειλες, θεία;» 
  Τα μάτια της Φερνάλβιν άστραψαν. «Θυμάσαι τι του αποκρίθηκα, 
Βάνμιρ; Του αποκρίθηκα πως θα πρέπει να ψάξει για δολοφόνους 
στη δική του μεριά της οικογένειας!» 
  Αυτό δεν απαντά στην ερώτησή μου, θεία, παρατήρησε ο αυτοεξό-
ριστος Άρχοντας από το Ράλτον. «Μάλιστα…» είπε. «Και τι θα κά-
νεις με τη Ρικέλθη; Θα ξαναεπιχειρήσει να σε σκοτώσει, νομίζεις;» 
  «Είμαι βέβαιη.» 
  «Δε θα την εμποδίσεις, με κάποιο τρόπο;» Αν και, μάλλον, ο τρόπος 
σου σε απογοήτεψε, έτσι, θεία; 
  «Έχω τρόπους για να την αντιμετωπίσω,» δήλωσε η Φερνάλβιν. 
«Ωστόσο, πρέπει να παραμείνω στην Έριγκ, για να τους εφαρμόσω. 
Αν φύγω, τότε η Ρικέλθη θα σφετεριστεί την εξουσία μου.» 
  «Επομένως, δεν θα έρθεις νότια,» συμπέρανε ο Βάνμιρ. 
  Όχι, δεν μπορώ να έρθω, σκέφτηκε η Φερνάλβιν. Αλλά είμαι σίγου-
ρη πως ο Ζάρναβ θα θέλει να κατεβεί. Κι αυτός είναι ο μοναδικός 
μου σύμμαχος εδώ. Εάν μ’εγκαταλείψει, τότε θα είμαι περιστοιχι-
σμένη από εχθρούς: από τη Ρικέλθη, που σύντομα θα επιστρέψει· 
από τον Δάρβαν, το γιο της· κι από τη Ζιάθραλ, η οποία είμαι βέβαιη 
πως εκείνους υποστηρίζει κι όχι εμένα. Αν φύγω κι εγώ, όμως, τα 
πράγματα ίσως να είναι χειρότερα, όταν θα γυρίσω… 
  Ο Βάνμιρ παρατήρησε τον προβληματισμό στο πρόσωπό της θείας 
του, η οποία είχε μείνει αμίλητη, αναλογιζόμενη την κατάσταση. Κα-
τανοούσε το δισταγμό της· κι αυτός στη θέση της το ίδιο διστακτικός 
θα ήταν. Ο Ρόλμαρ ίσως να είχε να της προτείνει κάποια λύση, κα-
θότι πάντοτε καλός στην πολιτική, όμως ο Βάνμιρ όχι. Εκείνος θα 
άφηνε τη Φερνάλβιν ν’αποφασίσει μόνη. 
  «Θα σου απαντήσω το πρωί,» υποσχέθηκε η Κεντροφύλακας του 
Βασιλείου. «Εντάξει;» 
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  «Όπως επιθυμείς, θεία.» Άλλωστε, χρειάζομαι ξεκούραση. Ήταν 
εξαντλημένος από όλα όσα είχαν συμβεί ετούτη την ημέρα (και τη 
νύχτα). 

 

  Η Φερνάλβιν εξήγησε στον Ζάρναβ το πρόβλημά της, όταν ήταν 
μόνοι, στο καθιστικό των διαμερισμάτων τους. 
  «Θα πας στο Νότο;» τον ρώτησε, τελειώνοντας και πίνοντας την 
πρώτη γουλιά από το κρασί που κρατούσε για κάποια ώρα στο χέρι, 
μιλώντας. 
  «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο Άργκελ εί-
ναι αδελφός μου, Φερνάλβιν· οφείλω να τον προειδοποιήσω για τον 
κίνδυνο, και να τον προστατέψω, ει δυνατόν.» 
  «Το φαντάστηκα…» αναστέναξε η Έπαρχος, καθίζοντας σε μια κα-
ρέκλα (γιατί ήταν όρθια όσο μιλούσε, βαδίζοντας πέρα-δώθε). 
  «Αλλά θα ήθελες να μείνω στην Έριγκ.» 
  «Φυσικά και αυτό θα ήθελα. Η Ρικέλθη, σύντομα, θα βρίσκεται ε-
δώ, κι εγώ δε θα έχω κανέναν σύμμαχο στο παλάτι. Απ’την άλλη, αν 
αποφασίσω να φύγω από την πόλη, μαζί σου, δε θα μπορώ να την 
εμποδίσω απ’το να σφετεριστεί την εξουσία μας.» 
  «Δε θα το κάνει,» είπε ο Ζάρναβ, σκεπτικός. 
  «Δε θα το κάνει; Γιατί;» 
  «Γιατί θα φανεί ως σφετερισμός, πράγμα το οποίο, αναμφίβολα, 
δεν επιθυμεί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, Φερνάλβιν; Αν είσαι μακριά 
απ’την Έριγκ κι εκείνη καθαρπάξει την εξουσία σου, τότε θα έχεις 
κάθε δικαίωμα να την οδηγήσεις στη λαιμητόμο· ο Βασιληάς θα σε 
υποστηρίξει, καθώς κι όλοι οι ευγενείς του Βασιλείου. Η Ρικέλθη το 
αντιλαμβάνεται τούτο· γιαυτό κιόλας θα προτιμήσει να περιμένει 
την επιστροφή σου.» 
  «Για να με βγάλει απ’τη μέση…» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Ναι, αν αυτό θέλει.» 
  «Δε με πιστεύεις ξανά;» 
  «Σου είπα πριν ότι σε πιστεύω, Φερνάλβιν.» Κι αναρωτιέμαι για τη 
Ζιάθραλ, συλλογίστηκε. Πώς δεν το είχα σκεφτεί, τόσο καιρό; Πρέ-
πει να μάθω την αλήθεια γι’αυτήν. Όντως, συνεργαζόταν με τη Ρι-
κέλθη; Όντως, με χρησιμοποιούσε; Το τελευταίο τον ενοχλούσε πε-
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ρισσότερο, γιατί εκείνος την είχε αγαπήσει, για κάποιο καιρό: μια 
αγάπη που, ύστερα, είχε, σταδιακά, φθαρεί. Η Ζιάθραλ έμοιαζε πλέ-
ον να νοιάζεται μονάχα για ένα πράγμα: να τον αναγκάσει να σκο-
τώσει τη σύζυγό του, «για να κυβερνήσουν οι δυο τους», όπως υπο-
στήριζε· αλλά ο Ζάρναβ αμφέβαλε αν εκείνη σκόπευε να σκοτώσει 
τον Δάρβαν. Όλα τούτα για να με βάλουν να δολοφονήσω τη Φερ-
νάλβιν, και… και να με κατηγορήσουν, μετά! συνειδητοποίησε, ανα-
πάντεχα. Να με κατηγορήσουν για το φόνο: ότι ήθελα να σφετερι-
στώ τον τίτλο του Κεντροφύλακα! Μα τους θεούς, ναι, ίσως να μπο-
ρούσαν να το κάνουν τούτο… 
  «Τι είναι;» Η Φερνάλβιν τον πλησίασε, για ν’αγγίξει το μάγουλό 
του, με την αριστερή της παλάμη. «Δε σε κατηγορώ, Ζάρναβ. Απλά, 
είμαι ταραγμένη.» Έσκυψε, για να τον φιλήσει και να καθίσει κοντά 
του, στον καναπέ. 
  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όμως νομίζω ότι θα ήταν καλύ-
τερα αν έφευγες από την Έριγκ, αν ερχόσουν μαζί μου, νότια. Ό,τι 
σχέδια κι αν έχει η Ρικέλθη, θα αυτοκαταστραφούν, με την απουσία 
σου· κι επίσης, εκείνη θα είναι ανίκανη να κινηθεί, ώστε ν’αρπάξει 
το Θρόνο της Έριγκ.» 
  Η Φερνάλβιν ήπιε ακόμα μια γουλιά κρασί, αναλογιζόμενη την κα-
τάσταση και τις επιλογές της. «Ναι,» συμφώνησε, αποφασίζοντας. 
«Έτσι είναι. Επιπλέον, ο δολοφόνος μου ίσως καταφέρει να την α-
ποτελειώσει.» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε, νιώθοντας τις τρίχες του να σηκώνονται. 
  «Δε σ’αρέσει που τον προσέλαβα, ε;» 
  «Όχι,» είπε απλά εκείνος. «Όμως τώρα υποθέτω πως δε γίνεται –ή, 
μάλλον, δε θέλεις– να τον αποδεσμεύσεις απ’την αποστολή του· έ-
τσι, η επιθυμία μου είναι να τελειώνουμε με δαύτον το γρηγορότερο 
δυνατό. Ακόμα και τ’όνομά του είναι δυσοίωνο. Νεκρενοικημένος… 
  »Από πότε ασχολείσαι με το μυστικισμό, Φερνάλβιν;» 
  Η Έπαρχος τον κοίταξε ξαφνιασμένη. «Δεν ασχολούμαι με το μυ-
στι–» 
  «Ήξερες γι’αυτούς τους φονιάδες,» της τόνισε ο Ζάρναβ. «Και ήξε-
ρες, επίσης, εκείνο το βιβλίο που σου είπε ο Βάνμιρ: τη Βίβλο της 
Μαντείας.» 
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  «Ναι,» παραδέχτηκε η Φερνάλβιν, «έχω διαβάσει μερικά πράγμα-
τα, αλλά τίποτα το σπουδαίο. Δεν μπορείς να πεις ότι ασχολούμαι με 
το μυστικισμό· γνωρίζω ελάχιστα.» Σηκώθηκε από τον καναπέ. 
«Τώρα, θα πρότεινα να τ’αφήσουμε αυτά και να πάμε για ύπνο· για-
τί αύριο θέλω να σηκωθώ νωρίς. Έχω πολλά να πω στους υπηκόους 
μου. Πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ειπωθούν.» 

 

  «Παναγιότατη, αγκυροβολήσαμε στη νότια όχθη.» 
  Η Ρικνάβαθ άνοιξε τα βλέφαρά της, για να κοιτάξει τον Ιερέα Ί-
ντραμελ, ο οποίος είχε μόλις μπει στην καμπίνα της. Απέξω, η βροχή 
ακουγόταν ακόμα να πέφτει ακατάπαυστα. 
  Η Αρχιέρεια του Άνκαραζ έτριψε τα μάτια, προσπαθώντας να συ-
νέλθει από τον βαθύ λήθαργο που την είχε πάρει αφότου οι πιστοί 
είχαν περιποιηθεί το τραύμα στο μηρό της. Ανασηκώθηκε επάνω στο 
κρεβάτι, και έτριξε τα δόντια απ’τον πόνο· ιδρώτας κύλησε στο μέ-
τωπό της. 
  Ο Ίντραμελ βρέθηκε αμέσως πλάι της. «Θέλετε βοήθεια, Παναγιό-
τατη; Πρέπει να κατεβούμε απ’το σκάφος. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα 
σκεπαστό φορείο, για όσο θα ταξιδεύουμε.» 
  «Δε χρειάζομαι φορείο,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ. «Δε θέλω φορεί-
ο.» Παραμερίζοντας τα σκεπάσματα, έκανε να σηκωθεί, αλλά ο πό-
νος τη λόγχισε πάλι, σταματώντας την. Εκείνη ξεφύσησε, αγανακτι-
σμένα. 
  «Περιμένετε, Παναγιότατη.» Ο Ίντραμελ πήγε σε μια καρέκλα και 
της έφερε ένα μαύρο ράσο με το πορφυρό, ακτινοβόλο ξίφος του 
Άνκαραζ κεντημένο επάνω. «Φορέστε κάτι, πρώτα.» 
  Η Ρικνάβαθ, που ήταν ντυμένη μόνο με τα εσώρουχά της κάτω 
απ’τα σκεπάσματα, δέχτηκε το μελανό ένδυμα από τον ιερέα και το 
πέρασε πάνω απ’το κεφάλι. 
  Ο Ίντραμελ γονάτισε εμπρός της, στο ένα πόδι, και ακούμπησε τα 
χέρια του στο γόνατο. «Παναγιότατη,» είπε, «σας το ζήτησα και 
πριν, αλλά, προφανώς, δεν είχατε χρόνο να μου απαντήσετε: Με δέ-
χεστε ως Καθοδηγητή σας, όπως είχα δει στα όνειρά μου, όπως μου 
είχε υποσχεθεί ο Κύριός μας, ο Υπέρτατος Αγωνιστής;» 
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  Η Ρικνάβαθ ατένισε τον ξανθομάλλη άντρα, και στα μάτια του είδε 
πραγματική πίστη και αφοσίωση, σε κείνη και στον Άνκαραζ: κάτι 
που δεν είχε αντικρίσει ποτέ της, μέχρι στιγμής, στο βλέμμα κανενός 
ιερέα. Ούτε ακόμα και στα βλέμματα των Ποιμένων της Στέπας, οι 
οποίοι την έβλεπαν με δέος και φόβο, μα ουδέποτε με τέτοια λατρεία 
και αγάπη. Το Μεγάλο Θηρίο ήταν μια θεά που κυβερνούσε τους 
άλλους· ο Άνκαραζ, παρά την εξίσου άγρια, αιμοδιψή του φύση, ή-
ταν ένας θεός που οι ακόλουθοί του τον λάτρευαν, ζώντας και πε-
θαίνοντας με τ’όνομά του στα χείλη τους. Κι εγώ είμαι τώρα η Αρ-
χιέρειά τους, η Εκλεκτή του Κυρίου τους· η λατρεία και η αφοσίωσή 
τους είναι και για μένα. Κι εσύ, Ίντραμελ, μοιάζεις ο πιο πιστός των 
πιστών του Άρχοντά μας. 
  «Σε δέχομαι, Ιερέα Ίντραμελ,» του είπε· και, μην ξέροντας το τυπι-
κό της θρησκείας του Άνκαραζ, ακούμπησε τα χέρια της στους ώ-
μους του και φίλησε το μέτωπό του. 
  Προς έκπληξή της, είδε δάκρυα να κυλάνε από τα μάτια του Ίντρα-
μελ. «Σας ευχαριστώ, Παναγιότατη. Θα σας υπηρετήσω άρτια. 
Τ’ορκίζομαι!» Σηκώθηκε όρθιος και υποκλίθηκε, βαθιά. «Τώρα, πα-
ρακαλώ, επιτρέψτε μου να σας οδηγήσω έξω, όπου σας περιμένουν, 
για να ξεκινήσουμε τη νότιά μας πορεία.» 
  Η Ρικνάβαθ τον άφησε να τη σηκώσει από το κρεβάτι, βάζοντας το 
δεξί της χέρι στους ώμους του. «Ο Ιερέας Σέρκιρ, είναι καλά;» 
  «Δυστυχώς, απεβίωσε, Παναγιότατη,» την πληροφόρησε ο Ίντρα-
μελ, πηγαίνοντάς την προς την πόρτα της καμπίνας. «Όμως μη θρη-
νείτε γι’αυτόν· διότι πήγε να συναντήσει τον Πολέμαρχο και να μπει 
στις Αιώνιες Στρατιές των Γενναίων. Γνώριζε πολύ καλά πως οι Α-
γώνες απαιτούν θυσίες, και ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τον εαυτό 
του.»  
  Άνοιξε την ξύλινη θύρα, για ν’αποκαλύψει πίσω της τέσσερις ά-
ντρες, τους οποίους η Ρικνάβαθ αναγνώριζε ως ιερομαχητές –ο 
Μάργκαναρ ήταν ο ένας απ’αυτούς· των υπόλοιπων τα ονόματα τής 
διέφευγαν τώρα– και οι οποίοι είχαν έτοιμο ένα ξύλινο, σκεπαστό 
φορείο για εκείνη: ένα φορείο αντάξιο Αρχιέρειας μεγάλης θρησκεί-
ας. 
  «Θα μας τιμήσετε, Παναγιότατη;» της ψιθύρισε ο Ίντραμελ, κοντά 
στ’αφτί. 
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  Η Ρικνάβαθ ανέβηκε στο φορείο, παρά τους αρχικούς της ενδοια-
σμούς. 
  Κάπου, μπορούσε ν’ακούσει μια λεπίδα ν’ακονίζεται, πίσω από το 
θόρυβο της βροχής. 
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Κεφάλαιο 28 

Περί Πίστης και Πολιτικής 
 

 
ψώνοντας το ξίφος του, ο Πρίγκιπας Νόρβορ απέκρουσε τη 
σπαθιά της ξαδέλφης του, Αρχόντισσας Μιάνης, και την έ-
σπρωξε, καθώς οι λεπίδες τους βρίσκονταν διασταυρωμένες. 
Εκείνη έκανε μερικά βήματα όπισθεν, επανακτώντας την ι-

σορροπία της. 
  Ήταν ντυμένη με μαύρο δέρμα και ψηλές, μαύρες μπότες, ενώ τα 
μακριά της μαλλιά τα είχε δέσει κότσο πίσω απ’το κεφάλι της, για να 
μην την εμποδίζουν. Το παντελόνι και το πανωφόρι της ήταν στενά, 
για τον ίδιο λόγο, και το δεύτερο δεν είχε μανίκια, αφήνοντας τα χέ-
ρια της ελεύθερα. Στους καρπούς της βρίσκονταν δεμένα χοντρά 
περικάρπια και στους βραχίονές της περιβραχιόνια, μελανά, όπως 
και η ενδυμασία της. 
  Ο Πρίγκιπας Νόρβορ ήταν ντυμένος παρόμοια, όμως εκείνου τα 
ρούχα ήταν λευκά, σαν να επιθυμούσε να φαίνεται διαφορετικός 
από την ξαδέλφη του· οι μπότες του, ωστόσο, είχαν μαύρο χρώμα 
και έμοιαζαν πολύ μ’αυτές της Μιάνης. Τα πλούσια μαλλιά του δεν 
ήταν τόσο μακριά, για να τα δένει πίσω απ’το κεφάλι του, κι έτσι ο-
ρισμένες τούφες ανέμιζαν. Αντιθέτως, τρίχα δε φαινόταν να ξεφεύ-
γει απ’τον κότσο της αντιπάλου του. 
  Τα ξίφη τους άστραφταν στο πρωινό ηλιακό φως, καθώς συγκρού-
ονταν ξανά και ξανά, και οι κάτοχοί τους διέγραφαν ευέλικτες κινή-
σεις μέσα στον Κήπο των Ανέμων. Για τους άρχοντες του Βασιλείου 
όλα τα μέρη μπορούσαν να γίνουν εκπαιδευτήριο, αν εκείνοι το επι-
θυμούσαν. 
  Ο Ρόλμαρ χαμογέλασε, παρακολουθώντας τους και ακουμπώντας 
την πλάτη του σε ένα δέντρο. Ο Πρίγκιπας και η ξαδέλφη του δεν 
τον είχαν προσέξει, απορροφημένοι με την αναμέτρησή τους καθώς 
ήταν. Επίσης, ο Άρχοντας του Ράλτον έπρεπε να παραδεχτεί πως ο 
άνεμος που φυσούσε εδώ πάνω δε σε βοηθούσε και πολύ ν’ακούσεις 
κάποιον ο οποίος σε πλησίαζε αθέατος. Επικίνδυνο μέρος, ίσως… 

Υ
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  Πάντως, ο Ρόλμαρ παρατηρούσε πως η Αρχόντισσα Μιάνη δεν του 
είχε πει ψέματα· ήταν, όντως, καλή με το ξίφος. Η μητέρα της, Πρι-
γκίπισσα Νιρκένα, είχε φροντίσει για τη μόρφωσή της σ’αυτό τον 
τομέα, παρότι εκείνη δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδης στην εκμάθη-
ση των πολεμικών τεχνών. 
  Ή, μήπως, τελικά, της αρέσει περισσότερο απ’ό,τι θέλει να παραδε-
χτεί; σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, παρακολουθώντας τη να μάχεται και ση-
μειώνοντας πως δεν έδειχνε και μικρό ζήλο στην αναμέτρησή της. 
Από την άλλη, βέβαια, πολλοί άνθρωποι δείχνουν ζήλο σ’αυτό που 
κάνουν, όχι απαραίτητα επειδή τους αρέσει υπερβολικά, αλλά επει-
δή είναι το μοναδικό πράγμα που έχουν μάθει να κάνουν καλά και 
θέλουν να αυταποδεικνύονται μέσω αυτού. Ο Ρόλμαρ αναρωτήθηκε 
αν η Μιάνη ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. 
  Η ξιφομαχία του Πρίγκιπα και της ξαδέλφης του δεν άργησε να 
διακοπεί. Ο Νόρβορ επιτέθηκε χαμηλά, εκείνη απέκρουσε και πλα-
γιοπάτησε· ο Νόρβορ επιτέθηκε ψηλά, και η Μιάνη έκανε μια μα-
νούβρα, για ν’αποφύγει το λεπίδι του και να βάλει την αιχμή του ξί-
φους της μπροστά στο λαιμό του. Ο Πρίγκιπας πετάχτηκε πίσω, θέ-
τοντας το όπλο του αμυντικά και λυγίζοντας το σώμα. Η ξαδέλφη 
του δεν εφόρμησε· διέγραψε ένα ημικύκλιο γύρω του, ατενίζοντάς 
τον προσεκτικά –και η ματιά της έπεσε πάνω στον Ρόλμαρ. 
  «Άρχοντά μου!» φώναξε. «Δε σας είχαμε προσέξει.» 
  Ο Ρόλμαρ δεν κατάλαβε αν ο πληθυντικός τής βγήκε αυθόρμητα ή 
αν είχε αποφασίσει πως, τελικά, αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για 
να του απευθύνεται. «Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω,» αποκρίθηκε, 
ζυγώνοντάς τους, με την κάπα του ν’ανεμίζει· είχε έρθει καλά ντυμέ-
νος εδώ πάνω, γιατί ο Κήπος των Ανέμων, όπως υπονοούσε τ’όνομά 
του, μαστιζόταν συνεχώς από αγέρηδες, πολύ περισσότερο από τους 
άλλους δύο κρεμαστούς κήπους του παλατιού. «Καλημέρα, Αρχό-
ντισσα Μιάνη. Πρίγκιπά μου.» 
  «Καλημέρα, Ρόλμαρ,» είπε ο Νόρβορ. «Μας έψαχνες;» 
  «Ναι. Αλλά δε δυσκολεύτηκα να μάθω ότι βρισκόσασταν εδώ.» 
  «Ωραία· αρχίζεις, επιτέλους, να μαθαίνεις το παλάτι!» 
  Ο Ρόλμαρ γέλασε. «Δε θα το έλεγα. Πρέπει, πραγματικά, να περά-
σει κανείς πολύ καιρό εδώ, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ότι έχει 
αρχίσει να μαθαίνει το παλάτι.» 
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  Ο Νόρβορ μειδίασε. «Δεν είναι ψέματα.» Μετά, ρώτησε, υψώνο-
ντας λίγο το ξίφος του: «Θέλεις ν’αναμετρηθείς μαζί μας, Ρόλμαρ; 
Έχω ακούσει πως μαθαίνετε να μάχεστε σα δράκοι στα βόρεια σύ-
νορα, παρότι σπάνια παρουσιάζεται σοβαρός κίνδυνος από τις Στέ-
πες. Θα μας κάνεις μια επίδειξη;» 
  Ο Πρίγκιπας, προφανώς, πιστεύει πως ό,τι λένε για μας δεν είναι 
αλήθεια. Μάλλον, δεν ξέρει καλά τον πατέρα μου! «Εντάξει,» απο-
κρίθηκε ο Ρόλμαρ, και έλυσε την κάπα απ’τους ώμους του, αφήνο-
ντάς τη στο πέτρινο κάθισμα, όπου ο Νόρβορ και η Μιάνη είχαν τις 
δικές τους κάπες. 
  Το βλέμμα του στράφηκε σ’ένα θηκαρωμένο σπαθί, το οποίο βρι-
σκόταν επίσης επάνω στο πέτρινο κάθισμα. Άπλωσε το δεξί χέρι και 
το άγγιξε. «Μπορώ;» ρώτησε, δίχως να στραφεί. 
  «Φυσικά,» απάντησε η φωνή του Νόρβορ, πίσω του. «Το φέραμε 
μήπως σπάσει κάποιο απ’τα δικά μας. Ή μήπως χάσουμε κάποιο. 
Δεν έχεις ακούσει πως έχω ένα ‘κακό συνήθειο’ να στέλνω τα όπλα 
των αντιπάλων μου μακριά απ’τα χέρια τους;» γέλασε. 
  «Δεν πιάνει σ’εμένα, όμως, ξάδελφε.» Η φωνή της Μιάνης. 
  «Γιατί δεν το έχω επιχειρήσει ακόμα!» αντιγύρισε ο Πρίγκιπας. 
  «Ας δούμε, λοιπόν, πόσο καλοί είστε,» είπε ο Ρόλμαρ, ξεθηκαρώνο-
ντας το ξίφος του και στρεφόμενος στο μέρος τους. «Οι δυο σας και 
μόνος μου!» δήλωσε, αναπάντεχα, κι εφόρμησε. 
  Η Μιάνη απέκρουσε το χτύπημά του και πετάχτηκε πίσω, χαμογε-
λώντας πλατιά. Ο Νόρβορ σπάθισε προς τη μέση του, αλλά ο Ρόλμαρ 
απέφυγε το λεπίδι μ’έναν κοφτό ελιγμό, κι έστρεψε το δικό του όπλο 
κατά του Πρίγκιπα, ο οποίος τινάχτηκε όπισθεν, χάνοντας την ισορ-
ροπία του. Ο Ρόλμαρ ξαναεπιτέθηκε· ο Νόρβορ αναγκάστηκε 
ν’αποκρούσει και, μ’ένα σπρώξιμο του ακρίτη, βρέθηκε ανάσκελα 
στο έδαφος. Την ίδια στιγμή, η Μιάνη ερχόταν από τα νώτα του 
Ρόλμαρ, ο οποίος είχε αφήσει την πλάτη του φαινομενικά ακάλυπτη. 
Ωστόσο, ήξερε πως είχε, επίσης, αφήσει και μια αντίμαχο πίσω του: 
Έσκυψε κάτω απ’την αστραφτερή της λεπίδα και την άρπαξε απ’τη 
φτέρνα, σωριάζοντάς τη κι αυτήν στο έδαφος. 
  Ο Ρόλμαρ απομακρύνθηκε απ’τους δύο νότιους ευγενείς, γελώντας. 
Τους χαιρέτισε, με το ξίφος του υψωμένο, κι έκανε μια επιτηδευμένη 
υπόκλιση. 
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  «Ώστε δεν είναι ψέματα αυτά που έχω ακούσει για τους ακρίτες,» 
είπε ο Νόρβορ, καθώς σηκωνόταν όρθιος, φανερά πικαρισμένος. 
  Η Μιάνη ορθώθηκε με παρόμοια έκφραση στο πρόσωπό της. Τελι-
κά, μάλλον, ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που υποψιαζόταν ο 
Ρόλμαρ. «Αλλά είμαστε δύο και είναι ένας.» 
  Ο Πρίγκιπας και η Αρχόντισσα χίμησαν μαζί, χειριζόμενοι τα σπα-
θιά τους επιδέξια και συγχρονίζοντας τις επιθέσεις τους, έτσι ώστε ο 
Άρχοντας του Ράλτον να μην έχει χρόνο για αντεπίθεση και, αναπό-
φευκτα, να μείνει κάποια στιγμή ακάλυπτος και να ηττηθεί. Όμως οι 
ακρίτες ήξεραν διάφορες ανορθόδοξες τεχνικές, τις οποίες δε δίστα-
ζαν να εφαρμόσουν. 
  «Δίκαιες αναμετρήσεις δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει και δίκαι-
ος πόλεμος,» έλεγε ο Άρχων-Φύλαξ Άραντιρ. «Η μάχη δεν είναι παι-
χνίδι για όσους γνωρίζουν να μάχονται· είναι παιχνίδι μονάχα για 
όσους δεν έχουν γνωρίσει τι θα πει αγώνας εναντίον θανάτου.» 
  Η αλήθεια ήταν πως ούτε κι ο Ρόλμαρ ήξερε τι θα πει «αγώνας ε-
ναντίον θανάτου», μα, τουλάχιστον, τον είχαν διδάξει άνθρωποι 
που, αναμφίβολα, το ήξεραν, όπως ο πατέρας του και η Καστελάνος 
Νιρμέα. Έτσι, είχε μάθει κάμποσα κόλπα πραγματικής μάχης. 
  Παρατήρησε τις θέσεις των αντιπάλων του, καθώς απέκρουε τα 
καταιγιστικά τους χτυπήματα. Ο Νόρβορ βρισκόταν στα δεξιά, ενώ 
η Μιάνη στ’αριστερά, με το καλό της χέρι απ’την έξω μεριά –εκεί 
όπου ο Ρόλμαρ το ήθελε. Μειδίασε στραβά, σα να προκαλούσε τους 
αντίμαχούς του, θέλοντας να τους εξωθήσει σε πιο απότομες ενέρ-
γειες. 
  Εκείνοι αντέδρασαν αναμενόμενα, επιτιθέμενοι ψηλά, χαμηλά, 
πλάγια, λοξά, και βρίσκοντας πάντοτε το ατσάλι του ακρίτη στο 
δρόμο τους, ή τον αέρα όταν αυτός είχε ελιχτεί επιδέξια. 
  Τώρα είναι στην καταλληλότερη θέση… 
  Κάνοντας μια εντυπωσιακή φιγούρα πίσω απ’την πλάτη, άλλαξε 
χέρι στο ξίφος του, ενώ, ταυτόχρονα, οπισθοχωρούσε από τη Μιάνη 
και το Νόρβορ. 
  «Είσαι καλός και με τ’αριστερό, Ρόλμαρ;» ρώτησε ο Πρίγκιπας. 
  «Έλα να μάθεις!» 
  Επιτέθηκε. Ο Ρόλμαρ απέφυγε την ορμητική του σπαθιά, πράγμα 
που έκανε τον Νόρβορ να παραπατήσει. Η Μιάνη ζύγωνε ελαφρώς 
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πιο προσεκτικά· ο Άρχοντας απ’το Ράλτον απέκρουσε το ξίφος της 
(και έπρεπε να παραδεχτεί πως η απόκρουση τούτη ήταν λιγάκι ά-
βολη, με το αριστερό χέρι) και ελίχτηκε πλάγια, αρπάζοντας, με τη 
δεξιά του, ελεύθερη γροθιά, τον καρπό της και ακινητοποιώντας το 
όπλο της. Εκείνη, παρότι ξαφνιάστηκε, επιχείρησε να του βάλει τρι-
κλοποδιά (Καλά αντανακλαστικά!), μα ο Ρόλμαρ είχε ήδη κάνει κύ-
κλο και, βρισκόμενος πίσω της, ακούμπησε την αιχμή του ξίφους του 
στο λαιμό της. 
  «Παραδίνεστε, Αρχόντισσά μου;» είπε. 
  Η Μιάνη άφησε το λεπίδι της να πέσει. 
  Ο Ρόλμαρ την ελευθέρωσε και επιτέθηκε κατά του Νόρβορ, ο ο-
ποίος απέκρουσε το χτύπημα κι αντάλλαξε αρκετές σπαθιές μαζί 
του, προτού προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. 
  Η τεχνική αφοπλισμού του ήταν τουλάχιστον απλή, έκρινε ο Ρόλ-
μαρ, που δε δυσκολεύτηκε να κρατήσει το όπλο του και 
ν’αντιστρέψει τους όρους, εκτοξεύοντας εκείνος το ξίφος του Πρί-
γκιπα από το χέρι του και στέλνοντάς το μακριά μέσα στον κήπο, 
πίσω από κάτι θάμνους. 
  Ο Νόρβορ σάστισε, και βρήκε το ξίφος του Ρόλμαρ μπροστά στη 
μύτη του. 
  Δύο χειροκροτήματα ακούστηκαν. 
  «Μπράβο!» 
  Ο Ρόλμαρ κατέβασε το σπαθί του, και όλοι στράφηκαν, για 
ν’αντικρίσουν την Πριγκίπισσα Λιόλα να στέκεται και να τους κοιτά-
ζει, ντυμένη με μοβ, φαρδύ φόρεμα και σκούρα-μπλε κάπα. Τα μαλ-
λιά της ήταν λυτά, ανεμίζοντας στους ανέμους του κήπου. 
  «Καλημέρα,» είπε, πλησιάζοντας. 
  «Θα ξιφομαχήσεις μαζί μας, Λιόλα;» ρώτησε ο Νόρβορ. 
  «Η ξιφομαχία δεν είναι από τα αγαπημένα μου… αθλήματα,» απο-
κρίθηκε εκείνη, ζυγώνοντας τους θάμνους, για να μαζέψει το σπαθί 
του αδελφού της. Έμοιαζε να ήξερε ακριβώς πού είχε πέσει. 
  «Παλιότερα ξιφομαχούσες,» είπε η Μιάνη, θηκαρώνοντας το λεπί-
δι της και παίρνοντας την κάπα της απ’το πέτρινο κάθισμα, για να τη 
φορέσει. 
  «Μονάχα επειδή έπρεπε,» εξήγησε η Λιόλα, κι έδωσε το σπαθί 
στον Νόρβορ. «Αλλά προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα. Ο αδελφός 
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μου δείχνει περισσότερο ζήλο, μα ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσει 
περισσότερο.» Του έριξε ένα λοξό, περιπαιχτικό βλέμμα. 
  Ο Νόρβορ θηκάρωσε το σπαθί του και φόρεσε την κάπα του. «Πάω 
να κάνω μπάνιο,» είπε, και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. 
  Η Λιόλα χαμογέλασε. «Δεν του αρέσει να χάνει,» είπε. 
  «Δε νομίζω πως είναι έτσι, ξαδέλφη,» αντιγύρισε η Μιάνη. «Απλά, 
τον ενοχλούν τα σχόλια ορισμένων.» Και προς τον Ρόλμαρ: «Θα σε 
δω αργότερα.» Απομακρύνθηκε κι εκείνη, βαδίζοντας βιαστικά μέσα 
στον Κήπο των Ανέμων. 
  «Η Μιάνη φαίνεται να σε συμπαθεί,» παρατήρησε η Λιόλα, αναση-
κώνοντας ένα φρύδι. 
  «Είμαι πολύ συμπαθητικός,» είπε ο Ρόλμαρ, θηκαρώνοντας το ξί-
φος που του είχε παραχωρήσει ο Πρίγκιπας και σηκώνοντας την κά-
πα του από το πέτρινο κάθισμα, για να τη φορέσει. 
  Η Λιόλα τον βοήθησε να δέσει τα κορδόνια. 
  «Μπορώ να το κάνω και μόνος μου, Πριγκίπισσα…» 
  «Έλα,» είπε εκείνη· «σου έχω ετοιμάσει μπάνιο.» 
  «Μπάνιο; Μα, πώς…;» 
  Η Λιόλα μειδίασε και του έστρεψε την πλάτη, ξεκινώντας να βαδί-
ζει. «Δε θάπρεπε να σ’εντυπωσιάζει.» 
  Σωστά, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, ακολουθώντας την. Έχω δει και πιο 
παράξενα από σένα. 
  Διασχίζοντας το λαβυρινθώδες Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, η 
Πριγκίπισσα Λιόλα δε μίλησε καθόλου για τη χτεσινοβραδινή πρό-
ταση γάμου που του είχε κάνει. Αλλά ούτε κι αυτό θα έπρεπε να με 
παραξενεύει. Άλλωστε, πόσες φορές περιμένεις να σε ζητήσει η Πρι-
γκίπισσα-Διάδοχος του Βασιλείου, προτού πεις το ναι; Ο Ρόλμαρ α-
ντιλαμβανόταν πως ετούτη ήταν, αναμφίβολα, η ευκαιρία της ζωής 
του –Γιατί το σκέφτομαι, καν;–, όμως ο τρόπος της Λιόλα εξακο-
λουθούσε να τον βάζει σε υποψίες. Εκείνον βρήκε να επιλέξει ανά-
μεσα σε τόσους ευγενείς που ζητούσαν το χέρι της; Κι όμως, ίσως 
αυτός να είναι ο λόγος που διάλεξε εμένα· εξάλλου, μου το είπε! Θα 
της απαντήσω… σύντομα… πολύ σύντομα. Ο δισταγμός παρέμενε 
εντός του. Και δεν ήξερε γιατί. Χτες το βράδυ είχε προσπαθήσει, 
πολλές φορές, να τον προσδιορίσει, να τον εξηγήσει, και πάντοτε 
έφτανε στο ίδιο συμπέρασμα: Φοβάμαι τη θεά της. Τη Λιάμνερ 
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Κρωθ που μπορεί να μην είναι η Λιάμνερ Κρωθ. Τη θεά που, μέσω 
της Πριγκίπισσας, με θεράπευσε. Υπήρχε κάτι το καταχθόνιο σ’αυτή 
τη θεά… 
  Όμως η πρόταση γάμου της Πριγκίπισσας-Διαδόχου του Νόρβηλ 
εξακολουθούσε να είναι η πρόταση γάμου της Πριγκίπισσας-
Διαδόχου του Νόρβηλ! Θα είμαι ανόητος –τελείως ηλίθιος!– αν αρ-
νηθώ. Άσε τον Βάνμιρ να έχει το Ράλτον· εμένα μου αξίζουν ανώτερα 
πράγματα, πολύ, πολύ ανώτερα. 
  Στο δωμάτιό του, η πόρτα του μπάνιου ήταν ανοιχτή και ένα ζεστό 
λουτρό φαινόταν να τον περιμένει μέσα. 
  «Η Σαντάνρα το ετοίμασε αυτό;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε η Λιόλα, λύνοντας την κάπα του, «εγώ.» 
  «Πριγκίπισσα, δε χρειαζόταν–» άρχισε ο Ρόλμαρ, αλλά το βαθύ της 
χαμόγελο τον διέκοψε. Καθάρισε το λαιμό του. «Δεν είναι πρέπον. 
Εγώ θα έπρεπε να ετοιμάζω το δικό σου μπάνιο.» Πάντοτε ήταν τυ-
πικός σε τέτοια θέματα· και ήξερε πως η θέση της Πριγκίπισσας-
Διαδόχου δεν ήταν να ετοιμάζει το μπάνιο του γιου ενός άρχοντα-
φύλακα των βόρειων συνόρων! 
  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Λιόλα, «μπορείς να το κάνεις, την επόμε-
νη φορά.» Το χαμόγελό της βάθυνε περισσότερο, και κρέμασε την 
κάπα του στην κρεμάστρα του δωματίου. 
  Ο Ρόλμαρ υποκλίθηκε. «Αν η Υψηλοτάτη το επιθυμεί.» 
  «Η Υψηλοτάτη το παραεπιθυμεί,» είπε η Λιόλα, και πήγε μπροστά 
στο τζάκι, για να ζεστάνει τα χέρια της. «Κι εξακολουθεί να περιμέ-
νει την απάντησή σου,» πρόσθεσε, δίχως να στραφεί. 
  Ο Ρόλμαρ έμεινε ακίνητος για λίγο, διστάζοντας ν’απαντήσει με τον 
έναν τρόπο ή με τον άλλο, φοβούμενος μήπως έκανε κάποιο τραγικό 
λάθος. «Θα πάω για μπάνιο τώρα,» δήλωσε, και πέρασε την πόρτα 
του λουτρού, κλείνοντας πίσω του. 
  Έβγαλε τα ιδρωμένα του ρούχα και μπήκε στο ζεστό σαπουνόνερο. 
Πολύ χαλαρωτικό, για το σώμα, αλλά όχι και για το νου. Η πρόταση 
της Πριγκίπισσας συνέχιζε να τον βασανίζει· και το ότι γνώριζε πως 
η Λιόλα βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο δεν τον βοηθούσε καθόλου 
να καθαρίσει το μυαλό του. Πάντως, θα πρέπει να είμαι τρελός, που 
το σκέφτομαι καν! Αν δεν ήταν η μυστηριώδης θεά της.... Πρέπει να 
μάθω περισσότερα γι’αυτήν· κάπως, πρέπει να το ερευνήσω. Θα ρω-
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τήσω τη Σαντάνρα. Η υπηρέτρια είχε έρθει πάλι σήμερα το πρωί, 
αλλά ο Ρόλμαρ είχε ξεχάσει να της μιλήσει· συνεχώς, το μυαλό του 
έμοιαζε να του παίζει παιχνίδια, σαν να ήταν εναντίον του– 
  Αισθάνθηκε χέρια στους ώμους του, και παρέλυσε στιγμιαία, από 
το ξάφνιασμα. «Φαίνεσαι κουρασμένος, Ρόλμαρ· δεν κοιμήθηκες 
καλά;» 
  Ξεφύσησε. «Πώς μπαίνεις έτσι, Πριγκίπισσα;» Και πώς δεν την 
άκουσα πάλι; Πόσο αθόρυβα βάδιζε, τέλος πάντων; Μήπως, επρό-
κειτο γι’άλλο ένα απ’τα κόλπα της θεάς της; 
  Η Λιόλα τον φίλησε ελαφρά κάτω απ’τ’αφτί. «Βαρέθηκα μόνη,» 
είπε. «Κι εξάλλου, σε ξέρω πολύ καλά, για να ντρέπομαι να μπω ό-
ταν πλένεσαι…» 
  Ο Ρόλμαρ γύρισε το κεφάλι του, να την κοιτάξει. Τα μάτια της ήταν 
αστραφτερά και σαγηνευτικά, παρατήρησε, και η ανάσα της γλυκιά 
επάνω στο πρόσωπό του. Η Λιόλα άγγιξε το σαγόνι του και τα χείλη 
της πλησίασαν τα δικά του. 
  «Πριγκίπισσα,» τη διέκοψε ο Ρόλμαρ, ακουμπώντας τον βρεγμένο 
δείκτη του δεξιού του χεριού στο μάγουλό της. «Όχι τα μαγικά της 
θεάς σου πάλι.» 
  Η έκφραση της Λιόλα δεν μεταβλήθηκε στο ελάχιστο. «Ασφαλώς 
και όχι,» αποκρίθηκε. «Οι δυνάμεις της θεάς μου δεν είναι για δια-
σκέδαση. Τότε, ήσουν τραυματισμένος, Ρόλμαρ· τώρα είσαι καλά, 
και τούτο είναι για μας, μόνο…» Έστρεψε ελαφρώς το κεφάλι, ώστε 
να βάλει το δάχτυλό του, για λίγο, στο στόμα της. 
  Το άλλο χέρι του Ρόλμαρ πέρασε πίσω απ’το λαιμό της, φέρνοντας 
το πρόσωπό της κοντά στο δικό του. Τη φίλησε, δυνατά. Η Πριγκί-
πισσα γέλασε και μπήκε στο σαπουνόνερο, μαζί με το μοβ φόρεμα 
και τις μπότες της. 
  Δε χρησιμοποίησε τα μαγικά της θεάς της, ετούτη τη φορά, και όλα 
ήταν φυσιολογικά, έπρεπε να παραδεχτεί ο Ρόλμαρ, που, όταν είχε 
συνευρεθεί με τη Λιόλα στον Χαριτωμένο Χορευτή, πραγματικά δεν 
είχε καταλάβει ακριβώς τι συνέβη, σα να κινιόταν μέσα σε κάποια 
αλλόκοτη ονειροφαντασία. 

 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

425 

  Ο Πρίγκιπας Νόρβορ μπήκε στην Αίθουσα του Ουρανολίθινου 
Θρόνου, ντυμένος με λευκό ύφασμα και χρυσάφι, και έχοντας μια 
αποφασισμένη όψη στο πρόσωπό του. 
  Η Πριγκίπισσα Έπαρχος Νιρκένα πήρε το βλέμμα της από ένα έγ-
γραφο που διάβαζε και το έστρεψε στον ανιψιό της. Η Βασίλισσα 
Ακάρθα, που καθόταν στο μικρότερο θρόνο, δίπλα απ’τον Ουρανο-
λίθινο, ατένισε το γιο της αμίλητη, με το σαγόνι ακουμπισμένο στα 
δάχτυλα του δεξιού της χεριού. Ο Βασιληάς Άργκελ στεκόταν επάνω 
στο βάθρο του Ουρανολίθινου Θρόνου και μιλούσε με τον Αρχιστρά-
τηγο Φέλναθαρ· ουσιαστικά, έμοιαζε να του δίνει διαταγές, γιατί ο 
στρατιωτικός κουνούσε το καραφλό του κεφάλι καταφατικά, ακού-
γοντας. 
  «Όπως επιθυμείτε, Μεγαλειότατε,» έλεγε, καθώς ο Νόρβορ ερχό-
ταν να σταθεί ενώπιον του πατέρα του. 
  «Μπορείς να πηγαίνεις,» απάλλαξε ο Άργκελ τον Φέλναθαρ, κι ε-
κείνος έφυγε. Ο Βασιληάς έστρεψε το βλέμμα στο γιο του, ο οποίος 
ήταν φανερό πως ήθελε κάτι. «Καλή σου ημέρα, Νόρβορ. Θέλεις να 
μου μιλήσεις;» 
  «Ναι, πατέρα,» είπε ο Πρίγκιπας. 
  «Ιδιαιτέρως;» 
  «Όχι.» 
  «Πιστεύεις πως το θέμα αφορά όλους τους παρευρισκόμενους στην 
αίθουσα;» ρώτησε ο Άργκελ. 
  «Ναι,» δήλωσε ο Νόρβορ. 
  «Τότε, παρακαλώ, μίλησέ μας.» Ο Άργκελ ανέβηκε στην κορυφή 
του βάθρου και κάθισε στον Ουρανολίθινο Θρόνο, κοιτάζοντας το 
γιο του αφ’υψηλού. 
  «Νομίζω, πατέρα, πως η πολιτική μας προς τον Τύραννο του Ένρε-
βηλ είναι λανθασμένη,» είπε, ευθέως, ο Νόρβορ. 
  Μουρμουρητά και ψίθυροι γέμισαν την αίθουσα, καθώς άπαντες οι 
βασιλικοί σύμβουλοι έστρεφαν τα βλέμματά τους επάνω στον νεαρό 
Πρίγκιπα. 
  «Εννοείς τον Βασιληά Σάρναλ του Ένρεβηλ, υποθέτω,» είπε ο Άρ-
γκελ, καρφώνοντας το γιο του μ’ένα αυστηρό βλέμμα. «Σωστά;» 
  «Ναι, πατέρα,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ. «Σ’αυτόν αναφέρομαι. Και 
θεωρώ την πολιτική μας λανθασμένη προς το μέρος του.» 
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  «Περιμένουμε ν’ακούσουμε γιατί πιστεύεις κάτι τέτοιο, Πρίγκιπά 
μου,» είπε η θεία του, Νιρκένα. 
  Ο Νόρβορ στράφηκε, για να την κοιτάξει, και ύστερα, πήγε σε θέση 
απ’όπου μπορούσε ν’ατενίζει άνετα όλους τους παρευρισκόμενους. 
Κάθισε. «Ο Σάρναλ είναι τύραννος· δεν υπάρχει Ωθράγκος που να 
μην το γνωρίζει. Άρπαξε την εξουσία από τη Βασίλισσα Κυρκάνα σε 
μια ευαίσθητη περίοδο, μετά από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ, 
αντιλαμβανόμενος ότι τότε η αντίσταση που θα δεχόταν θα ήταν ε-
λάχιστη.» 
  «Όλοι μας ξέρουμε Ιστορία, Πρίγκιπά μου,» είπε ο Λάρκαν, σύμ-
βουλος οικονομικών. «Θα μπορούσατε να προχωρήσετε στο θέμα, 
παρακαλώ;» 
  «Σ’αυτό σκοπεύω να φτάσω, κύριε,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ, αγριο-
κοιτάζοντάς τον. «Απλά, το θεώρησα σκόπιμο να σας υπενθυμίσω τι 
είδους άνθρωπος είναι ο Σάρναλ. Εφόσον, λοιπόν, θυμάστε, θα συ-
νεχίσω. 
  »Ο Τύραννος είναι προφανές ότι θα πέσει, ίσως και μέσα στο χρό-
νο. Ο λαός του είναι δυσαρεστημένος μαζί του, ενώ η Επανάσταση 
θεριεύει, μέρα με τη μέρα. Κι εμείς, τι κάνουμε; Βοηθάμε τον Σάρ-
ναλ να κρατήσει την εξουσία του, προκειμένου να διασκεδάσουμε 
κάποιες υποψίες που εκείνος έχει!» Σηκώθηκε από την καρέκλα του, 
καθώς σιγή είχε απλωθεί παντού μέσα στην αίθουσα. «Πώς θα μας 
δουν τα υπόλοιπα Βασίλεια των Ωθράγκος; Πιστεύετε ότι οι τωρινές 
μας ενέργειες θα είναι υπέρ μας στο μέλλον; Ή, μήπως, θα μας μει-
ώσουν στα μάτια των άλλων;» 
  «Πρίγκιπα Νόρβορ,» είπε ο Λάρκαν, «κανείς δε θα μας κακίσει που 
ενεργούμε προς όφελός μας. Νομίζετε ότι είναι συνετό, αυτή τη 
στιγμή, να ριψοκινδυνέψουμε έναν πόλεμο με το Ένρεβηλ; Αφού 
δεν έχουμε προβλήματα, γιατί να δημιουργήσουμε;» 
  «Αδυνατώ να πιστέψω, κύριε, ότι ο Σάρναλ θα στραφεί εναντίον 
μας, σε περίπτωση που δεν του στείλουμε στρατιωτική αρωγή για 
την καταπολέμηση της Επανάστασης· ήδη έχει πολλούς αντιπάλους 
για ν’αντιμετωπίσει. Δεν πρότεινα να τον χτυπήσουμε, αλλά, μα τον 
Επουράνιο Βάνραλ, ας μην τον βοηθήσουμε κιόλας!» Το βλέμμα του 
στράφηκε στον Άργκελ. «Τι λες εσύ, πατέρα;» 
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  «Έχω ήδη πάρει τις αποφάσεις μου, Νόρβορ,» αποκρίθηκε ο Βασι-
ληάς. «Κι απ’ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί μου.» 
  «Κάνεις λάθος!» επέμεινε ο Νόρβορ. «Υπάρχουν πολλοί ευγενείς 
που διαφωνούν. Για να μην αναφέρω, καλύτερα, τις αντιρρήσεις του 
λαού. Ακόμα και οι στρατιωτικοί έχουν τις διαφωνίες τους, πατέρα, 
αλλά δεν μιλάνε, φοβούμενοι πως κάποιος θα τους αποκαλέσει προ-
δότες.» 
  «Νόρβορ,» είπε η Νιρκένα, «αν είναι κάποτε να διοικήσεις κάποια 
επαρχία του Βασιλείου, θα πρέπει να μάθεις να μη σκέφτεσαι με την 
καρδιά σου επάνω σε τέτοια ζητήματα. Μπορεί ο Σάρναλ να μην εί-
ναι άνθρωπος εμπιστοσύνης και ηθικής, όμως αυτός τώρα κυβερνά 
το Ένρεβηλ και–» 
  «Δε χρειάζομαι μάθημα πολιτικής, θεία!» αντιγύρισε ο Νόρβορ· η 
Νιρκένα φάνηκε να θυμώνει έκδηλα για τούτη τη διακοπή. «Δε μι-
λάω μόνο από άποψη ηθικής και αλληλεγγύης προς έναν λαό· ανα-
φέρομαι στις μελλοντικές μας σχέσεις με τα υπόλοιπα Βασίλεια της 
Βάλγκριθμωρ, όταν ο Σάρναλ θα έχει πέσει!» 
  «Η πτώση του Βασιληά Σάρναλ, Πρίγκιπά μου, δεν είναι καθόλου 
βέβαιη,» τόνισε ο Λάρκαν. «Μια περιορισμένη επανάσταση, όπως η 
τωρινή στο Ένρεβηλ, είναι πολύ δύσκολο να ρίξει έναν εδραιωμένο 
μονάρχη, εκτός κι αν έχει εξωτερική βοήθεια· πράγμα που γνωρί-
ζουμε πως δεν έχει.» 
  «Αντιθέτως, ακούγεται ότι ο Σάρναλ έχει βοήθεια,» είπε η Βασίλισ-
σα Ακάρθα. 
  «Τη δική μας, μητέρα;» έκανε, σαρκαστικά, ο Νόρβορ. 
  «Όχι, των Σαρενθάλιων,» αποκρίθηκε Ακάρθα, αγνοώντας τον τό-
νο στη φωνή του γιου της. 
  «Αυτό είναι φήμη, Βασίλισσά μου,» είπε η Νιρκένα. «Όμως, είτε 
ισχύει είτε όχι, εμάς πάλι δε μας συμφέρει να φανούμε εχθρικά προ-
διατεθειμένοι προς τον Σάρναλ. Ειδικά όσο εκείνος ισχυρίζεται πως 
ο Πρίγκιπας Ήλμον βρίσκεται εντός των συνόρων του Βασιλείου 
του, μπλεγμένος στην Επανάσταση.» 
  «Μπορούμε απλά να αρνηθούμε τη δική μας ανάμιξη,» είπε ο Νόρ-
βορ. «Δεν είναι ανάγκη να στείλουμε το στρατό που, επί του παρό-
ντος, συναθροίζεται έξω απ’τα τείχη της Νουάλβορ! 
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  »Πατέρα,» στράφηκε στον Άργκελ, «σε ικετεύω: μην το κάνεις αυ-
τό. Δε θα αποβεί προς όφελός μας· θα μας ζημιώσει.» 
  «Νόρβορ, ήδη είπαμε πως έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και μη 
νομίζεις πως εγώ δεν έχω σκεφτεί όλα όσα μας λες τώρα. Σε διαβε-
βαιώνω ότι τα έχω σκεφτεί.» 
  «Κι όμως, επέλεξες να βοηθήσεις τον Σάρναλ!» 
  «Επέλεξα το καλύτερο για το Νόρβηλ.» 
  «Και δεν πρόκειται ν’αλλάξεις γνώμη;» 
  «Όχι,» δήλωσε ο Βασιληάς Άργκελ. 
  Ο Πρίγκιπας Νόρβορ τού γύρισε την πλάτη και βγήκε από την Αί-
θουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου, με τις γροθιές του σφιγμένες. 

 

  «Ρόλμαρ; Κοιμάσαι;» 
  Η Λιόλα ήταν ξαπλωμένη επάνω του, στο μεγάλο κρεβάτι του δω-
ματίου· δεν έβλεπε το πρόσωπό του, γιατί το κεφάλι της ακουμπού-
σε στο στήθος του. 
  «Ναι.» 
  Η Πριγκίπισσα γέλασε. «Δε λες καλά ψέματα.» 
  «Να σου ζητήσω μια χάρη;» 
  Η Λιόλα σήκωσε το κεφάλι, για να τον κοιτάξει. Ο Ρόλμαρ ανακά-
θισε επάνω στο στρώμα, κι ατένισε τη γυμνή της μορφή να φωτίζε-
ται μόνο από τη φωτιά του τζακιού, καθώς είχαν κλείσει τα πατζού-
ρια του δωματίου. 
  «Τι χάρη θες να μου ζητήσεις, Ρόλμαρ;» 
  «Να μου πεις πιο πολλά για τη θεά σου.» 
  «Τι άλλο να σου πω; Δε σου έχω πει αρκετά;» Ως συνήθως, δε φά-
νηκε κανένα ίχνος ταραχής στην όψη της. 
  «Δεν έχω καταλάβει σχεδόν τίποτα.» 
  «Επειδή δε με ακούς προσεκτικά, ίσως,» χαμογέλασε η Λιόλα, και 
τον φίλησε. «Ή μπορεί να μη θέλεις να με ακούσεις.» Τον ατένισε 
στα μάτια, από κοντά. «Δεν πιστεύεις στη Λιάμνερ Κρωθ;» 
  «Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει, Λιόλα, αλλά…» 
  «Δεν πιστεύεις ότι βρίσκεται εδώ, στη Βάλγκριθμωρ;» 
  Ο Ρόλμαρ ένευσε. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

429 

  «Η Μεγάλη Θεά σε θεράπευσε,» του θύμισε η Λιόλα. «Τι άλλη α-
πόδειξη της παρουσίας της χρειάζεσαι;» 
  Ο Ρόλμαρ ξεφύσησε. Ήταν αλήθεια: τον είχε θεραπεύσει. Κάποιος 
–κάτι– τον είχε θεραπεύσει. Ήταν, όμως, η θεά των Ρουζβάνων, η 
Λιάμνερ Κρωθ; 
  «Πες μου, Ρόλμαρ, τι άλλη απόδειξη χρειάζεσαι, και θα σου την 
προσφέρω,» δήλωσε η Λιόλα, σφίγγοντας το χέρι του. 
  Η πόρτα χτύπησε, διακριτικά. «Η Σαντάνρα είμαι, Άρχοντά μου.» 
  «Διώξ’ την,» είπε η Λιόλα, καθώς κατέβαινε από το κρεβάτι. «Δε 
θέλω να με δει εδώ.» Χωρίς να ρίξει τίποτα επάνω της, πήγε στο 
μπάνιο και έκλεισε την πόρτα. 
  Ο Ρόλμαρ σηκώθηκε και φόρεσε τη ρόμπα του. «Πέρασε, Σαντάν-
ρα.» 
  Η υπηρέτρια άνοιξε και κοίταξε μέσα στο δωμάτιο, που φωτιζόταν 
μονάχα από τη φωτιά του τζακιού. «Ενοχλώ, Άρχοντά μου;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ. «Απλά, είχα ξαπλώσει λίγο. Τι θέ-
λεις;» 
  «Να κάνω μια ερώτηση μόνο, Άρχοντά μου: Να σας ετοιμάσω με-
σημεριανό, ή θα φάτε με τη βασιλική οικογένεια, όπως συνήθως;» 
  «Με τη βασιλική οικογένεια θα φάω,» είπε ο Ρόλμαρ. «Εκτός κι αν 
σου είπε ο Βασιληάς κάτι διαφορετικό.» 
  «Όχι, Άρχοντά μου. Απλά, ήθελα να σιγουρευτώ. Με χρειάζεστε 
τίποτ’άλλο;» 
  «Όχι· μπορείς να πηγαίνεις.» 
  Η Σαντάνρα υποκλίθηκε και έφυγε, κλείνοντας την πόρτα. 
  Ο Ρόλμαρ συνοφρυώθηκε. Πολύ απρόσμενη δεν ήταν ετούτη η επί-
σκεψη της; Γιατί είχε έρθει, αφού το ήξερε πως εκείνος έτρωγε κάθε 
μεσημέρι με το Βασιληά; Με παρακολουθεί; Ή, μήπως, παρακολου-
θεί τη Λιόλα; 
  Η πόρτα του μπάνιου άνοιξε, και η Πριγκίπισσα παρουσιάστηκε, 
ντυμένη με το βρεγμένο μοβ φόρεμα της. 
  «Λιόλα…» είπε ο Ρόλμαρ, σκεπτικός. 
  «Συμβαίνει κάτι;» 
  «Η Σαντάνρα ήρθε να με ρωτήσει αν θα φάω εδώ ή–» 
  «Το ξέρω· κρυφάκουσα.» 
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  «Λιόλα, η Σαντάνρα γνωρίζει πως κάθε μεσημέρι τρώω μαζί σας. 
Δεν περίμενα τούτη της την επίσκεψή…» 
  «Και λοιπόν;» 
  Ο Ρόλμαρ συγκράτησε τη γλώσσα του. Δεν το σκέφτηκε; απόρησε. 
Δεν το σκέφτηκε ότι μπορεί να την παρακολουθεί; Κι αν όντως δεν 
τόχει σκεφτεί, να της εκφράσω ετούτη μου την υποψία, ή να την 
αφήσω στην άγνοιά της; Ίσως η Σαντάνρα να μου φανεί χρήσιμη· 
μπορεί να έχει μάθει κάτι που δεν ξέρω εγώ. Αλλά, απ’την άλλη, δεν 
είναι παρά μια απλή υπηρ– Ή όχι; 
  «Και λοιπόν;» επέμεινε η Λιόλα. «Τι θες να πεις;» 
  Ο Ρόλμαρ κούνησε το κεφάλι. «Τίποτα, ουσιαστικά. Απλά, με πεί-
ραξε που μας ενόχλησε μια ώρα που υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να 
έρθει εδώ. Οι υπηρέτες σας θα πρέπει νάναι πιο προσεκτικοί, Πρι-
γκίπισσα.» 
  Η Λιόλα γέλασε. «Ίσως όταν γίνεις σύζυγός μου να βάλεις περισσό-
τερη τάξη σε τούτο το παλάτι,» του είπε, πηγαίνοντας κοντά του, για 
να τον φιλήσει. Το βρεγμένο της φόρεμα κόλλησε επάνω του. 
  «Να ετοιμαστούμε για το μεσημεριανό;» τη ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Ναι,» συμφώνησε η Πριγκίπισσα. 

 

  Μετά από το μεσημεριανό με τη βασιλική οικογένεια, ο Ρόλμαρ ε-
πέστρεψε στο δωμάτιό του φουσκωμένος και αποφασισμένος να 
γράψει μια επιστολή στον πατέρα του, επιβεβαιώνοντάς τον πως το 
ζήτημα με την καταζητούμενη Ρουζβάνη είχε λυθεί και ενημερώνο-
ντάς τον ότι θα έμενε κάποιες ημέρες στη Νουάλβορ, προτού επι-
στρέψει στο Ράλτον. Είχε ήδη αργήσει πολύ να στείλει αυτό το μή-
νυμα· η ζωή στην πρωτεύουσα και όλες οι σκοτούρες με τη Νίθρα 
και την παράξενη θεά της Λιόλα τον είχαν παρασύρει. 
  Κάθισε στο γραφείο του και έφερε κοντά του ένα μελανοδοχείο, 
μια πένα, και μερικά κομμάτια χαρτί· όμως δεν πρόλαβε ν’αρχίσει το 
γράψιμο, γιατί η πόρτα χτύπησε. 
  «Ποιος είναι;» 
  «Η Σαντάνρα.» 
  «Πέρασε, Σαντάνρα.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

431 

  Άνοιξε την πόρτα και μπήκε, υποκλινόμενη. «Χαίρετε, Άρχοντά 
μου. Μήπως θα επιθυμούσατε κάτι να σας φέρω;» 
  «Όχι,» είπε ο Ρόλμαρ, «αλλά κάθισε.» Έδειξε την καρέκλα μπρο-
στά στο γραφείο του. Η υπηρέτρια υπάκουσε. «Πόσο καλά γνωρίζεις 
την πρωτεύουσα, Σαντάνρα;» 
  «Αρκετά καλά, Άρχοντά μου.» 
  «Εδώ μεγάλωσες;» 
  «Όχι, στη Νέλβορ. Αλλά έχω περάσει πολλά χρόνια στη Νουάλ-
βορ.» 
  «Μάλιστα,» είπε ο Ρόλμαρ. Ακούμπησε την πλάτη του στην καρέ-
κλα. «Ψάχνω για ένα… ιδιαίτερο μέρος, όπου να μπορούν να μου 
προσφέρουν συμβουλές επάνω σε μυστηριώδη θέματα.» 
  «Δηλαδή, Άρχοντά μου;» ρώτησε η Σαντάνρα, παραξενεμένη. 
  «Δηλαδή, θέματα σχετικά με θεούς, δαίμονες, υπερφυσικές οντό-
τητες, και τα λοιπά. Γνωρίζεις κάποιο τέτοιο μέρος –εκτός από τους 
ναούς, φυσικά.» 
  Τα μάτια της Σαντάνρα τον κοίταξαν σαν να προσπαθούσαν να δι-
εισδύσουν στον εγκέφαλό του. Είναι έξυπνη, ναι, και παρατηρεί τα 
πάντα· τίποτα δεν της ξεφεύγει. Δεν έχω κάνει λάθος, τελικά: δεν 
πρόκειται για μια απλή υπηρέτρια. 
  «Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, Άρχοντά μου. Ίσως θα 
έπρεπε να ρωτήσετε στην αγορά, ή στο λιμάνι.» 
  «Αποκλείεται να μην υπάρχει κάποιος γνωστός μυστικιστής, Σα-
ντάνρα, κάποιος πνευματιστής ή δαιμονολόγος. Η Νουάλβορ είναι 
μεγάλη πόλη, και παράκτια!» 
  Η υπηρέτρια δάγκωσε το κάτω της χείλος. «Υπάρχει ένας, Άρχοντά 
μου– ή, μάλλον, δύο. Τους έχω ακουστά, μα ποτέ δεν έχω πάει να 
τους επισκεφτώ, έτσι οι πληροφορίες μου ίσως να μην είναι έγκυ-
ρες.» 
  «Δεν πειράζει· σ’ακούω.» Καλύτερο απ’το τίποτα. 
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Κεφάλαιο 29 

Μυστικιστές, Μάγοι, και Άνωθεν 
Εντολές 

 
 

 Ρόλμαρ ζήτησε από τη Σαντάνρα να βγει μαζί του στην πό-
λη, και να προσέχει μήπως κανείς τον παρακολουθούσε. Το 
έκανε περισσότερο για να δει τις αντιδράσεις της, παρά ε-
πειδή πίστευε ότι πραγματικά τον κατασκόπευαν (αν και 

είχε κι ένα τέτοιο συναίσθημα, πού και πού, το οποίο, αναμφίβολα, 
ήταν απλά ψυχολογικό). Όπως το περίμενε, η Σαντάνρα τον κοίταξε 
απορημένα, όμως, φυσικά, δεν αρνήθηκε να τον υπακούσει, γιατί 
της είχε ανατεθεί να τον υπηρετεί όσο το δυνατόν πιο άρτια, για τον 
καιρό που εκείνος θα βρισκόταν στο παλάτι –και ο Βασιληάς Άργκελ 
είχε τη φήμη πως δεν ανεχόταν τους υπηρέτες οι οποίοι δεν ανταπο-
κρίνονταν στα κριτήριά του. 
  Τώρα, καθώς απογευμάτιαζε, ο Ρόλμαρ έβγαινε από το Παλάτι των 
Δεκαεννέα Πύργων μαζί με τη Σαντάνρα, έχοντας το χτεσινοαγορα-
σμένο Ρουζβάνικο στιλέτο του περασμένο στο αριστερό μανίκι της 
βαμβακερής του τουνίκας. Και εκείνος και η υπηρέτρια φορούσαν 
σχετικά απλά ρούχα, χωρίς κοσμήματα, επειδή, όπως τον είχε προ-
ειδοποιήσει η δεύτερη, τέτοιου είδους μπιχλιμπίδια μπορεί να προ-
σέλκυαν ανεπιθύμητους, εκεί όπου θα πήγαιναν. 
  «Άρχοντά μου,» είπε η Σαντάνρα, ενώ οι δυο τους διέσχιζαν την 
Οδό των Μεγαλειωδών Σκιών, «δε μου είχατε αναφέρει παλιότερα 
ότι μπορεί να σας παρακολουθούν. Συνέβη κάτι; Αν επιτρέπεται να 
ρωτήσω, φυσικά…» 
  «Έχω κάποιους εχθρούς που δε θα ήθελα να μ’εντοπίσουν χωρίς να 
τους εντοπίσω κι εγώ,» απάντησε ο Ρόλμαρ. «Οπότε, έχε τα μάτια 
σου ανοιχτά.» 
  Η Σαντάνρα κοίταξε καχύποπτα τις μεγάλες σκιές που έριχναν οι 
καμάρες. 
  Εκπαιδευμένα μάτια, παρατήρησε ο Ρόλμαρ, και οι υποψίες του ότι 
η υπηρέτρια ήταν, στην πραγματικότητα, κατάσκοπος μεγάλωσαν. 

Ο
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Όμως ποιον κατασκοπεύει; Εμένα ή τη Λιόλα; Κατά πάσα πιθανό-
τητα, συνέβαινε το δεύτερο, γιατί για ποιο λόγο να κατασκοπεύει 
εκείνον; Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος για τη Σαντάνρα· ίσως α-
πλά να είναι μια έξυπνη κοπέλα… 
  Η συνοδός του έστριψε αριστερά σ’ένα σημείο της οδού, μπαίνο-
ντας στον ίδιο δρόμο που ο Ρόλμαρ είχε μπει όταν βάδιζε με τη Μιά-
νη, χτες. «Σε ποιον θέλετε να πάμε πρώτα, Άρχοντά μου;» ρώτησε. 
  Η Σαντάνρα τού είχε μιλήσει για δύο αποκρυφιστές: Ο ένας ήταν 
δαιμονολόγος και ονομαζόταν Ερφάνιρ· έμενε κοντά στο εσωτερικό 
τείχος, όχι μακριά απ’την Πύλη του Γλάρου. Ο άλλος είχε τη φήμη 
του μάγου, και κατοικούσε στη Δυτική Περιφέρεια της πρωτεύου-
σας, η οποία ήταν κι η πιο κακώνυμη· τον λέγανε Γκρίζο Σκύλο, για 
λόγο άγνωστο. 
  «Ποιον προτείνεις εσύ;» 
  Η Σαντάνρα ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν τους ξέρω.» 
  «Τότε, πάμε σ’αυτόν που είναι πιο κοντά μας: τον Ερφάνιρ,» είπε ο 
Ρόλμαρ. 
  Η Σαντάνρα έστριψε πάλι σ’έναν άλλο, μεγαλύτερο δρόμο, ο οποίος 
είχε αρκετή κίνηση και ήταν καθαρός, με πλακόστρωτο καλοδιατη-
ρημένο. Ο Άρχοντας από το Ράλτον δεν είχε απόψε το συναίσθημα 
ότι τον παρακολουθούσαν, όπως τις υπόλοιπες φορές, και γέλασε, 
εσωτερικά, με τον εαυτό του, καταλήγοντας πως, όντως, ήταν όλα 
της φαντασίας του και οφείλονταν στις ανησυχίες που είχε. Τώρα, οι 
σκιές τού έμοιαζαν άδειες, οι περαστικοί απλά περαστικοί, και τα 
πρόσωπα στα μπαλκόνια τυχαίοι παρατηρητές.  
  Αρχίζω να συνηθίζω τη μεγαλούπολη, σκέφτηκε. Στην αρχή, φαίνε-
ται πως ήμουν ακόμα επηρεασμένος από τα σύνορα, όπου δε βλέπεις 
άνθρωπο! 
  Όταν βρέθηκαν κοντά στο εσωτερικό τείχος της Νουάλβορ, ο ου-
ρανός είχε σκοτεινιάσει και ένα τσουχτερό ψύχος είχε απλωθεί, α-
νόμοιο μ’αυτό της πατρίδας του Ρόλμαρ. Το κρύο της θάλασσας έχει 
πολλές διαφορές από εκείνο της Στέπας. 
  «Πού είναι το κατάστημά του, λοιπόν;» ρώτησε τη Σαντάνρα, ανυ-
πόμονα. 
  «Λίγο παρακάτω, Άρχοντά μου.» 
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  Και πράγματι, δεν άργησαν να φτάσουν σ’ένα γκριζόπετρο, μονώ-
ροφο οικοδόμημα. Στο ισόγειο, τα παράθυρα και η πόρτα ήταν κλει-
στά, και κανένα φως δε φαινόταν ανάμεσα απ’τα πατζούρια ή απ’το 
κατώφλι. Στον όροφο, όμως, ο Ρόλμαρ μπορούσε να διακρίνει ένα –
και μόνο ένα– παράθυρο απ’όπου προερχόταν φως λάμπας. 
  «Έχω ακούσει πως επάνω δέχεται τους επισκέπτες του, Άρχοντά 
μου,» είπε η Σαντάνρα, που έμοιαζε ανήσυχη τώρα, σα να φοβόταν 
αυτό το μέρος: τα μάτια της κοιτούσαν πιο γρήγορα απο δώ κι απο 
κεί· οι κινήσεις της ήταν πιο απότομες· ακόμα και τα λόγια έβγαιναν 
ταχύτερα απ’τα χείλη της. 
  «Ας ανεβούμε, τότε,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, ατενίζοντας τα πέτρι-
να σκαλοπάτια που οδηγούσαν στον όροφο κι αρχίζοντας, χωρίς δι-
σταγμό, να τα ανεβαίνει. Η σκάλα δεν πήγαινε ευθεία επάνω· σε ένα 
σημείο, περίπου στο μέσο ύψος του σπιτιού, τσάκιζε και συνέχιζε 
πάλι. Ο Άρχοντας του Ράλτον δεν έβλεπε τίποτα το ανησυχητικό γύ-
ρω του· η Σαντάνρα, όμως, δεν έμοιαζε να βαδίζει το ίδιο γρήγορα 
μ’εκείνον, σαν να δίσταζε πολύ να πάει σ’αυτό το μέρος –ωστόσο, 
δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, αφού ο Ρόλμαρ την είχε προστάξει. 
  Τόσο δεισιδαίμονες είναι στη Νουάλβορ; σκέφτηκε ο ακρίτης. Και 
μετά, λένε εμάς, στα βόρεια σύνορα, απολίτιστους και προληπτι-
κούς! 
  Στην κορυφή της σκάλας συνάντησε μια κλειστή, αψιδωτή πόρτα 
από βαρύ ξύλο, επάνω στην οποία ήταν σκαλισμένα διάφορα αλλό-
κοτα σύμβολα, που ο Βάνμιρ πιθανώς ν’αναγνώριζε, αλλά ο Ρόλμαρ 
δεν είχε καμια ιδέα τι μπορεί να σήμαιναν. 
  «Είναι κάποιου είδους επιγραφή;» ρώτησε τη Σαντάνρα, στρέφο-
ντας το κεφάλι του πίσω, για να την κοιτάξει και να παρατηρήσει 
πως ήταν χλομή στο ασθενικό λυκόφως. 
  Εκείνη κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, Άρχοντά μου. Μαγεία, 
μάλλον.» 
  Ο Ρόλμαρ έπιασε το χαλκά της πόρτας –ο οποίος κρεμόταν από τα 
δόντια μιας μπρούτζινης δρακοκεφαλής– και χτύπησε. 

 

  Το χτύπημα της πόρτας την ξύπνησε. 
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  Η Λιόλα έτριψε τα μάτια και τεντώθηκε πάνω στο κρεβάτι. Γλί-
στρησε έξω απ’τα σκεπάσματα και φόρεσε τη ρόμπα που κρεμόταν 
δίπλα της: ένα μακρύ, μεταξωτό ένδυμα με ασημί χρώμα και άνθη 
κεντημένα επάνω. 
  Η πόρτα χτύπησε πάλι, δυνατότερα από πριν. 
  «Λιόλα! Είσαι μέσα;» 
  Ο Νόρβορ. 
  Η Πριγκίπισσα παραμέρισε τα μαλλιά απ’το πρόσωπό της και τα 
έδεσε πίσω απ’το κεφάλι, με μια φαρδιά, λευκή κορδέλα. Τι θέλει 
τώρα; «Έρχομαι!» του φώναξε, βγαίνοντας από το υπνοδωμάτιο και 
διασχίζοντας το καθιστικό, για ν’ανοίξει την εξώθυρα των διαμερι-
σμάτων της. 
  «Κοιμόσουν;» τη ρώτησε ο αδελφός της. 
  «Ναι,» απάντησε η Λιόλα, «κι ελπίζω να υπάρχει καλός λόγος που 
με ξυπνάς.» 
  «Ίσως θα έπρεπε να είχες ξυπνήσει πιο νωρίς,» είπε ο Νόρβορ, 
περνώντας από δίπλα της και μπαίνοντας στο δωμάτιο. Αυτό το ξυ-
πνήσει έμοιαζε να μην είχε κυριολεκτική σημασία. 
  Η Λιόλα έκλεισε την πόρτα, θορυβωδώς. «Δε μ’αρέσει ο τρόπος 
σου! Γιατί ήρθες; Για να τσακωθείς;» 
  Ο Νόρβορ στράφηκε, για να την αντικρίσει. «Το πρωί,» είπε, «πή-
γα στην Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου, για να μιλήσω στον 
πατέρα, σχετικά με τη συμμαχία με τον Τύραννο.» 
  «Δεν έχω ακούσει για καμια συμμαχία,» αποκρίθηκε, ήρεμα, η Λιό-
λα. 
  «Μην παίζεις με τις λέξεις, τώρα! Του προσφέρουμε στρατιωτική 
βοήθεια. Σαν να είμαστε σύμμαχοι του είναι· δεν έχει και μεγάλη 
διαφορά! Ο πατέρας πρέπει να έχει τρελαθεί –ή ίσως κάποιος να τον 
επηρεάζει. Πώς είναι δυνατόν να μη βλέπει τους κινδύνους;» 
  «Ίσως να βλέπει άλλους κινδύνους που δε βλέπεις εσύ, Νόρβορ. Κι 
επιπλέον, κανείς δε διαμαρτύρεται για την αρωγή που προσφέρουμε 
στον Σάρναλ –εκτός από σένα, φυσικά.» 
  «Εκτός από μένα;» φώναξε ο Νόρβορ. «Τόσοι… τόσοι άνθρωποι –
ευγενείς, έμποροι, κοινοί, στρατιωτικοί –οι πάντες διαμαρτύρονται 
για τούτη την ενέργεια. Κι ο πατέρας δε λέει ν’αλλάξει γνώμη. Ούτε 
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οι υπόλοιποι γύρω του, στη βασιλική αίθουσα.» Χτύπησε τα χέρια 
του στους μηρούς. «Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει!…» ξεφύσησε. 
  Η Λιόλα σταύρωσε τους πήχεις μπροστά της, καταλαβαίνοντας τώ-
ρα γιατί ο αδελφός της έμοιαζε τόσο θυμωμένος κατά τη διάρκεια 
του μεσημεριανού. «Και τι ήρθες να μου τα πεις εμένα όλ’αυτά;» τον 
ρώτησε. «Πιστεύεις ότι εγώ φταίω;» Ο τόνος της δεν ήταν απότο-
μος. 
  «Εν μέρει, ναι.» Τώρα, και ο Νόρβορ μιλούσε πιο ήρεμα, σαν να 
είχε ξεσπάσει και να μην είχε τίποτ’άλλο να βγάλει από μέσα του. 
«Επειδή, από την αρχή, αδιαφόρησες για το ζήτημα. Επειδή δεν πή-
γες να μιλήσεις στον πατέρα, να του δείξεις το λάθος του.» 
  «Πάλι τα ίδια θα λέμε; Δεν το θεωρώ λάθος. Αλλά, ακόμα κι αν το 
θεωρούσα, ο πατέρας δε θα μ’άκουγε, ούτως ή άλλως. Τον έχω ήδη 
θυμώσει μία φορά.» Αναφερόταν στην άρνησή της να παντρευτεί 
τον Μάθμερ, το γιο της Σαρενθάλιας μεγαλεμπόρισσας Ταράθελ. 
«Και πάψε πλέον να ασχολείσαι τόσο πολύ με τούτο το θέμα. Δεν 
έχεις εσύ την ευθύνη, Νόρβορ.» 
  «Δηλαδή, δεν είσαι πρόθυμη να βρούμε τον πατέρα και να του μι-
λήσουμε; Ή τη μητέρα, ή τη θεία Νιρκένα;» 
  «Όχι,» δήλωσε η Λιόλα, «γιατί δε συμφωνώ μαζί σου!» Κάποιες 
φορές, αναρωτιόταν αν ο αδελφός της ήταν χαζός! 
  Ο Νόρβορ πέρασε πάλι από δίπλα της, άνοιξε την πόρτα, και έφυ-
γε, κλείνοντας δυνατά. 
  Η Λιόλα αναστέναξε, αναποδογυρίζοντας τα μάτια. 
  Και αισθάνθηκε μια πνευματική αναστάτωση γύρω της, σαν κάτι 
βαρύ να την είχε χτυπήσει κατακέφαλα. Παραπάτησε, περνώντας τα 
δάχτυλα του δεξιού της χεριού μέσα στα μαλλιά της. 
  Έκανα πάλι κάποιο σφάλμα; αναρωτήθηκε, νιώθοντας έναν απρό-
σκλητο πανικό να εισβάλει στο νου της. 
  —Μεγάλη Μητέρα; Τι συμβαίνει;— 
  —Κάτι πολύ άσχημο, κόρη μου—ακούστηκε η φωνή της Λιάμνερ 
Κρωθ εντός της—Διαισθάνομαι ισχυρούς εχθρούς να στρέφονται ε-
ναντίον μας— 
  —Εχθροί; Πού βρίσκονται, Μεγάλη Θεά; Θα φροντίσω να εξουδε-
τερωθούν!— 
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  —Ναι, το γνωρίζω, πιστή μου κόρη. Αλλά πρέπει να βιαστείς, γιατί 
η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη, κι επικίνδυνη για εμάς— 
  —Μέσα στο Νόρβηλ;— 
  —Ναι, μέσα στο Νόρβηλ. Ένας παλιός Θεός του Κακού και του Μί-
σους έχει ξυπνήσει, πιστή μου κόρη, κι έχει βαλθεί να με καταστρέ-
ψει, προτού εγκαθιδρύσω την πίστη μου εδώ, στη Βάλγκριθμωρ. Το 
όνομά του είναι Άνκαραζ. Τον έχεις ακουστά;— 
  —Μάλιστα, Μεγάλη Μητέρα. Έχω διαβάσει γι’αυτόν—Η Λιόλα αι-
σθάνθηκε ένα σύγκρυο να τη διαπερνά. Ο Άνκαραζ ήταν ο μοχθηρός 
θεός που άπαντες οι Ωθράγκος είχαν αποκηρύξει, ύστερα από τους 
αιματηρούς Πολέμους της Φεν εν Ρωθ. Πώς είχε επιστρέψει; Ποιοι 
πίστευαν ξανά σ’αυτόν; Και ποιοι ήταν οι σκοποί τους; Ήθελαν μο-
νάχα να διαλύσουν τη θρησκεία της Λιάμνερ Κρωθ, προτού διαμορ-
φωθεί, ή είχαν κι άλλα κατά νου; 
  —Ωραία. Επομένως, γνωρίζεις τι θα έχεις να αντιμετωπίσεις…— 
  Η Λιόλα ένιωσε, ξαφνικά, μια τρομερή ανασφάλεια να πολιορκεί 
την πνευματική της ηρεμία. Η Θεά απέθετε μεγάλη ευθύνη στους 
ώμους της. Αλλά είμαι η μοναδική της ιέρεια εδώ πέρα· όλες οι α-
νταμοιβές της Μεγάλης Μητέρας θα είναι για μένα. Πρέπει να προ-
ασπίσω τη θρησκεία της! 
  Η Λιάμνερ Κρωθ συνέχισε—Όμως ο Άνκαραζ τώρα έχει ένα… ασυ-
νήθιστο, ένα σπάνιο πλάσμα στις υπηρεσίες του. Μια γυναίκα την 
οποία έχει καταστήσει Αρχιέρειά του. Μια γυναίκα κατεχόμενη από 
δαίμονες! Μια γυναίκα που δεν ανήκει στη φυλή σας, των Ωθρά-
γκος, παρά κατάγεται από τα παγερά μέρη της Βάλγκριθμωρ— 
  —Καρμώζ, Μεγάλη Θεά;— 
  —Ναι. Μια διαβολική γυναίκα, με διαστρεβλωμένο νου και κακό 
στη σκέψη. Έρχεται προς τα νότια, ορμώμενη από την Επαρχία της 
Έριγκ, όπου οι πιστοί του Άνκαραζ είχαν κρυφά το άντρο τους. Μαζί 
της, θα φέρει μαχητές δεινούς σα διαβόλους και ακλόνητους σα 
βράχους, έτοιμους να πεθάνουν γι’αυτήν— 
  —Πόσους, Μεγάλη Θεά;—Η Λιόλα νόμιζε ότι έτρεμε, στεκόμενη 
μες στη μέση του καθιστικού των διαμερισμάτων της. Τύλιξε τα χέ-
ρια γύρω της, για να σταματήσει το τρέμουλο, αλλά μάταια. 
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  —Ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος. Είναι μόνο είκοσι-ένας. Μα 
μην τους υποτιμήσεις, κόρη μου. Πρέπει να τους εξολοθρεύσεις, 
γρήγορα!— 
  —Θα το κάνω, Μεγάλη Θεά· το υπόσχομαι!— 
  —Καλώς· πολύ καλώς, πιστή μου θυγατέρα. Τώρα, πήγαινε πλησίον 
μίας φωτιάς— 
  Η Λιόλα, τρέμοντας, υπάκουσε, αν και δεν καταλάβαινε γιατί της 
το ζητούσε αυτό η Λιάμνερ Κρωθ. Έφυγε απ’το καθιστικό και μπήκε 
στο υπνοδωμάτιό της, στρέφοντας το βλέμμα στο αναμμένο τζάκι 
που βρισκόταν εκεί. Τα μάτια της εστιάστηκαν στις φλόγες, και η 
Πριγκίπισσα ξέχασε, για μια στιγμή, το σώμα της… και είδε μια ο-
πτασία: 
  …Πολεμιστές με πανοπλίες, όπλα, και ασπίδες. Πολεμιστές που ε-
πάνω στις ενδυμασίες τους υπήρχε ένα έμβλημα: ένα όρθιο, πορφυ-
ρό, ακτινοβόλο ξίφος, το οποίο η Λιόλα αναγνώριζε από βιβλία που 
είχε διαβάσει. Ανάμεσα στους μαχητές αυτούς, που έμοιαζαν άπα-
ντες άγριοι και αιμοδιψείς, στεκόταν μια γυναίκα, με μαύρα μαλλιά 
και γαλανά μάτια, φορώντας μελανό ράσο με το σύμβολο του Άνκα-
ραζ κεντημένο έμπροσθεν… 
  —Η Καρμώζ ετούτη είναι δαιμονισμένη—τόνισε η Λιάμνερ Κρωθ—
κατεχόμενη από το Κακό. Το όνομά της είναι Ρικνάβαθ, και πρέπει 
να την αφανίσεις από το πρόσωπο της Κουαλανάρα, γιατί ο στόχος 
της είσαι εσύ, τέκνο μου πιστό— 
  Το όραμα εγκατέλειψε τη Λιόλα, κι εκείνη βλεφάρισε, αντικρίζο-
ντας ξανά τις φλόγες του αναμμένου τζακιού. 
  Τι αναπάντεχο γεγονός ήταν ετούτο! Αναστέναξε, προσπαθώντας 
να ηρεμήσει τον ταραγμένο της εαυτό. Έπρεπε να δράσει ταχέως. 
Έπρεπε να προετοιμαστεί για πόλεμο. 
  Ή, μάλλον, όχι· όχι για πόλεμο, συλλογίστηκε, καθώς πήγαινε να 
καθίσει στο γεμάτο με βιβλία γραφείο της. Δεν ταιριάζει η λέξη «πό-
λεμος» σε τούτη την κατάσταση. Εγώ είμαι η Πριγκίπισσα-Διάδοχος 
του Νόρβηλ, κι αυτοί ποιοι είναι; Κάποιοι τρελοί που υπηρετούν νε-
κρούς θεούς! Δε θα δυσκολευτώ να τους αντιμετωπίσω. Θα τους α-
φανίσω και δε θα μείνει ίχνος τους! Πήρε μια βαθιά ανάσα, νιώθο-
ντας καλύτερα από πριν. Ναι, η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο. 
Κι αν δεν βρισκόταν ήδη υπό έλεγχο, σύντομα θα βρισκόταν. 
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  Η Λιόλα ακούμπησε την πλάτη της στην καρέκλα και το σαγόνι της 
στα δάχτυλα του δεξιού της χεριού. Ένα σχέδιο χρειαζόταν…. 

 

  Η πόρτα άνοιξε στο ελάχιστο και δύο γυαλιστερά, μαύρα μάτια κοί-
ταξαν τον Ρόλμαρ από τη χαραμάδα. 
  «Καλησπέρα, άγνωστε κύριε,» είπε μια αδύναμη, αντρική φωνή 
από μέσα. 
  «Χαίρετε,» αποκρίθηκε ο Άρχοντας του Ράλτον, παραξενεμένος 
από τον χαμηλό τόνο του συνομιλητή του. Γιατί δε μιλά δυνατότερα; 
«Ψάχνω τον Ερφάνιρ, τον δαιμονολόγο. Θέλω τη συμβουλή του ε-
πάνω σ’ένα θέμα.» 
  «Συμβουλή… επάνω σε θέμα…» είπε ο άντρας πίσω απ’την πόρτα, 
σα να μονολογούσε. «Οι συμβουλές πληρώνονται· το γνωρίζεις έτσι, 
άγνωστε κύριε;» Η φωνή εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά χαμη-
λότονη. 
  «Ασφαλώς,» είπε ο Ρόλμαρ. 
  «Καλώς, καλώς. Γιατί μου είχαν έρθει κάποιοι που λέγανε πως για 
ό,τι άυλο προσφέρεις δεν δικαιούσαι υλική ανταμοιβή· με καταλα-
βαίνεις, άγνωστε κύριε;» Τα μαύρα μάτια στένεψαν. 
  «Νομίζω πως ναι. Μπορώ να περάσω;» 
  «Βεβαίως.» Η ξύλινη θύρα άνοιξε διάπλατα, για ν’αποκαλύψει πί-
σω της έναν λιγνό, ξερακιανό άντρα, ντυμένο με μακριά, σταχτό-
χρωμη ρόμπα, επάνω στην οποία βρίσκονταν κεντημένα σύμβολα 
σαν αυτά που ήταν στην πόρτα. Τα μαλλιά του είχαν ένα γκριζόμαυ-
ρο χρώμα και το πρόσωπό του ήταν λιγνό, οστεώδες· τα μάγουλα και 
το σαγόνι του πρέπει να είχαν πολλές μέρες να συνευρεθούν με ξυ-
ράφι. «Καλησπέρα, άγνωστε κύριε. Είμαι ο Ερφάνιρ, όπως θα κατά-
λαβες.» 
  Δεν ήμουν και τόσο σίγουρος ότι ήσουν εσύ, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, 
που περίμενε να συναντήσει κάτι άλλο από αυτόν τον, φαινομενικά, 
κακομοιριασμένο τύπο. «Χαίρω πολύ,» αποκρίθηκε. «Το δικό μου 
όνομα θα ήθελα να το κρατήσω για τον εαυτό μου, εάν δε σας πειρά-
ζει, κύριε Ερφάνιρ.» 
  «Πολλοί δε μου αποκαλύπτουν το πραγματικό τους όνομα,» είπε ο 
δαιμονολόγος, εξακολουθώντας να μιλά αδύναμα. «Δεν είναι πρω-
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τότυπο.» Ωστόσο, αν έκρινε κανείς από την έκφρασή του, δεν έμοια-
ζε να το εγκρίνει. «Περάστε.» Παραμέρισε από το κατώφλι. 
  Ο Ρόλμαρ μπήκε σ’ένα μισοσκότεινο δωμάτιο, φωτισμένο από πολ-
λά φώτα. Απίστευτο κι όμως πραγματικό· υπήρχαν λάμπες σε μπόλι-
κα σημεία ετούτου του χώρου, αλλά καμία δεν έμοιαζε ν’αναδίδει 
αρκετό φως ώστε να τον φωτίζει όλο· επίσης, οι περισσότερες 
απ’αυτές είχαν διάφορα ενοχλητικά χρώματα: πράσινο, μενεξεδί, 
πορτοκαλί, πορφυρό, κιτρινωπό. Κατά τα άλλα, το δωμάτιο μύριζε 
μούχλα, κερί, ξύλο, και βιβλία. Ένα παράθυρο –μάλλον, εκείνο που 
είχε δει ο Ρόλμαρ απέξω– υπήρχε σε μια μεριά, μπροστά από ένα 
γραφείο. Το όλο μέρος ήταν καμωμένο από ξύλο και πέτρα, και το 
χαμηλό του ταβάνι στηριζόταν σε χοντρά δοκάρια. Τα  αντικείμενα 
που βρίσκονταν στα ράφια τριγύρω θύμιζαν στον Ρόλμαρ το δωμά-
τιο του Βάνμιρ· αλλά εδώ υπήρχαν και κάποια πράγματα που, σί-
γουρα, δε θα έβλεπες εκεί, όπως χαράγματα στους τοίχους και στο 
πάτωμα. 
  Ο Άρχοντας του Ράλτον στράφηκε στο κατώφλι, όπου στεκόταν η 
Σαντάνρα. «Θα με περιμένεις έξω;» της ζήτησε, μη θέλοντας 
ν’ακούσει την κουβέντα του με το δαιμονολόγο. 
  «Όπως επιθυμείτε, Άρχοντά μου.» Η υπηρέτρια δεν έμοιαζε να έχει 
κανένα πρόβλημα μ’ετούτο. 
  Ο Ερφάνιρ έκλεισε την πόρτα και έτριψε τα χέρια του. «Λοιπόν, 
πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω;» Πάλι, μιλούσε σιγανά. Ο Ρόλμαρ 
άρχισε να υποψιάζεται ότι ίσως είχε κάποιο πρόβλημα με το λαιμό 
του. 
  «Θα ήθελα να σας κάνω μια… θεολογική, ας πούμε, ερώτηση,» του 
αποκρίθηκε. 
  «Ακούω,» είπε εκείνος, σταυρώνοντας τα χέρια πίσω απ’την πλάτη 
και βηματίζοντας μέσα στο δωμάτιο, χωρίς να προτείνει στον Ρόλ-
μαρ να καθίσει. 
  «Μια φίλη μου υποστηρίζει ότι έχει έρθει σε επαφή με τη θεά των 
Ρουζβάνων, τη Λιάμνερ Κρωθ.» 
  Ο Ερφάνιρ έπαψε να βαδίζει, και κοίταξε τον ακρίτη με τις άκριες 
των ματιών. «Εδώ, στη Βάλγκριθμωρ;» 
  «Ακριβώς.» 
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  «Αδύνατον!» Ο τόνος του θύμιζε στον Ρόλμαρ τον ιερέα του Βάν-
ραλ (εκτός από το γεγονός πως ο δαιμονολόγος μιλούσε πολύ σιγα-
νά). Φαίνεται πως κανένας μυστικιστής δεν μπορούσε να πιστέψει 
ότι η Λιάμνερ Κρωθ είχε εμφανιστεί σε τούτα τα μέρη. 
  «Κι όμως, η φίλη μου υποστηρίζει πως επικοινωνεί μαζί της.» 
  «Δεν είναι η Λιάμνερ Κρωθ,» είπε ο Ερφάνιρ. «Κάποιος δαίμονας 
προσπαθεί να κοροϊδέψει τη φίλη σας, άγνωστε κύριε.» 
  Τα ίδια με τον ιερέα, όντως, αναστέναξε εσωτερικά ο Ρόλμαρ. «Δη-
λαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Λιάμνερ Κρωθ να έχει, κά-
πως, εξαπλώσει την επιρροής της ως εδώ.» 
  Ο Ερφάνιρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, καμία απολύτως! Η Λιάμνερ 
Κρωθ ανήκει στην ήπειρό της, και μόνον εκεί· είναι γέννημα της η-
πείρου, και η ήπειρος γέννημα δικό της. Δεν έχει θέση στη Βάλ-
γκριθμωρ.» 
  «Επομένως, η φίλη μου είναι δαιμονισμένη;» Λες, τελικά, αυτό να 
αληθεύει; Αλλά πώς άρχισε; 
  «Φέρεται παράξενα;» 
  «Η συμπεριφορά της έχει αλλάξει κάπως· όλοι το παραδέχονται. 
Όμως η αλλαγή, μάλλον, οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει πως έρ-
χεται σε επαφή με τη Λιάμνερ Κρωθ.» 
  «Χμμμ…» έκανε ο Ερφάνιρ, σκεπτικός κι αρχίζοντας πάλι να βαδί-
ζει μέσα στο δωμάτιο. «Χμμμμ…» 
  «Επίσης, κάνει θαύματα,» συνέχισε ο Ρόλμαρ. 
  Ο Ερφάνιρ σταμάτησε, απότομα, και στράφηκε να τον ατενίσει. 
«Τι θαύματα;» 
  «Κατ’αρχήν, με θεράπευσε, όταν ήμουν χτυπημένος.» 
  «Πώς;» 
  «Εμ… κοιμήθηκε μαζί μου,» εξήγησε ο Ρόλμαρ. 
  «Συνευρέθηκε ερωτικά μαζί σου, εννοείς;» ρώτησε ο Ερφάνιρ, έ-
ντονα. 
  «Ναι.» 
  «Και θεραπεύτηκες;» 
  «Ναι.» 
  «Πόνεσες;» 
  «Όχι. Για την ακρίβεια, ήταν σαν όνειρο…» 
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  «Χμμμμ…» Ο Ερφάνιρ τον ατένισε, αργά, απ’την κορφή ως τα νύ-
χια. «Είσαι βέβαιος πως ο δαίμονας δεν έχει εισβάλει εντός σου;» 
  Ο τύπος είναι πιο τρελός από τον Βάνμιρ! «Ναι,» είπε ο Ρόλμαρ· 
«είμαι απόλυτα βέβαιος.» 
  «Να μην είσαι! Γιατί, ποτέ δεν ξέρεις· ο δαίμονας μπορεί να κρύβε-
ται και να μην έχει ακόμα εκδηλωθεί.» 
  Ο Ρόλμαρ ανατρίχιασε. Τι αηδίες είν’αυτές; μούγκρισε εντός του. 
  «Αλλά θα επιστρέψουμε σε τούτο αργότερα, άγνωστε κύριε. Συνέ-
χισε· πες μου, τι άλλα θαύματα έχει κάνει η φίλη σου, ε;» Ο Ερφάνιρ 
τεντώθηκε προς το μέρος του ακρίτη, καθώς είχε τα χέρια σταυρω-
μένα στην πλάτη. Η μορφή του έμοιαζε παράξενα επιμήκης μέσα 
στο ποικιλόχρωμο φως, σα νάταν δαίμονας ο ίδιος –Ανοησίες! 
Μ’έχει επηρεάσει, ο τσαρλατάνος! 
  «Είχα αγοράσει έναν Μιρλίμιο Κύβο– Έχετε υπόψη σας τους Μιρ–
;» 
  «Φυσικά και τους έχω υπόψη μου· συνέχισε, παρακαλώ.» 
  «Είχα αγοράσει έναν τέτοιο κύβο, αλλά δεν μπορούσα να τον ανοί-
ξω, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος γνωστός μου–» 
  «Όμως η φίλη σας τον άνοιξε.» 
  «Και τον έκλεισε, ύστερα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μάλι-
στα.» 
  «Χμμμμ… Παράξενος δαίμονας την έχει καταλάβει, άγνωστε κύριε. 
Πολύ, πολύ παράξενος. Και δυνατός, νομίζω.» 
  Πρέπει να είναι τρελός. Μακάρι ο Βάνμιρ να ήταν εδώ· καλύτερες 
συμβουλές θα μπορούσε να μου δώσει. «Υπάρχει τρόπος να διω-
χτεί;» 
  «Ο δαίμονας; Φυσικά και υπάρχει τρόπος. Ή, μάλλον, δεν υπάρχει 
ένας τρόπος· υπάρχουνε πολλοί.» 
  «Δηλαδή, είναι εύκολο να διώξει κανείς έναν δαίμονα;» 
  «Τουναντίον, άγνωστε κύριε! Όταν λέω ότι υπάρχουνε πολλοί τρό-
ποι, εννοώ πως ο κάθε δαίμονας θέλει και το δικό του, ξεχωριστό 
τρόπο. Με καταλαβαίνεις;» 
  «Μάλιστα,» είπε ο Ρόλμαρ. 
  «Τώρα,» ο Ερφάνιρ έτριψε τα χέρια του, «ας επιστρέψουμε στο 
προηγούμενό μας θέμα: Στο αν ο δαίμονας έχει περάσει μέσα σου, 
άγνωστε κύριε.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

443 

  «Δε νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο· θα το είχα αντιληφθεί.» 
  «Χα! Κανείς μεγάλο λάθος, σε πληροφορώ!» τόνισε ο Ερφάνιρ, 
υψώνοντας ένα δάχτυλο. «Και θα το μετανιώσεις, γιατί δε θα το πε-
ριμένεις όταν ο δαίμονας αποφασίσει να εκδηλωθεί!» 
  Ο Ρόλμαρ αισθάνθηκε πάλι τις τρίχες του να σηκώνονται. 
  «Το λοιπόν, άγνωστε κύριε,» συνέχισε ο δαιμονολόγος. «Θα πρέπει 
να ερευνήσουμε αν ο δαίμονας κρύβεται εντός σου.» 
  «Να το ερευνήσουμε; Πώς;» 
  «Θα σου εξηγώ καθώς θα το κάνουμε.» 
  «Όχι,» διαφώνησε ο Ρόλμαρ. «Δε νομίζω ότι κάτι τέτοιο χρειάζε-
ται.» 
  Ο Ερφάνιρ τον ατένισε συνοφρυωμένος. «Κι άμα ο δαίμονας είναι 
μέσα σου; Θα τον αφήσεις εκεί;» 
  «Δεν είναι ο δαίμονας μέσα μου!» μούγκρισε ο Ρόλμαρ. «Αλλά: αν 
θέλω να βοηθήσω τη φίλη μου –που ίσως να έχει δαίμονα εντός της–
, τι μπορώ να κάνω;» 
  «Πρέπει να μου τη φέρεις εδώ, ασφαλώς.» 
  Υπέροχα! Άχρηστος είσαι κι εσύ, μυστικιστική της τρέλας! «Εντά-
ξει, θα το έχω υπόψη μου. Τώρα πρέπει να πηγαίνω.» 
  «Δε θα το συμβούλευα,» είπε, αυστηρά, ο Ερφάνιρ. «Καλύτερα να 
μείνεις, να ελέγξουμε αν ο δαίμονας σε διακατέχει.» 
  «Δεν είναι απαραίτητο,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, πηγαίνοντας στην 
πόρτα. «Καλή σας νύχτα, κύριε Ερφάνιρ.» Άνοιξε. 
  «Τρία κορονίδια, μου χρωστάς.» 
  Ο Ρόλμαρ τον πλήρωσε. 
  Ο Ερφάνιρ ένευσε, κλείνοντας τα αργυρά νομίσματα μέσα στη 
χούφτα του. «Καλή νύχτα και σε σένα, άγνωστε κύριε,» του ευχήθη-
κε, μ’έναν οριστικό τόνο στη φωνή του, ο οποίος έκανε τον Άρχοντα 
του Ράλτον ν’ανατριχιάσει για τρίτη φορά.  
  Ωστόσο, ο Ρόλμαρ αδιαφόρησε και βγήκε, κλείνοντας την πόρτα 
πίσω του. 
  Η Σαντάνρα τον περίμενε στη σκάλα. 
  «Είστε καλά, Άρχοντά μου;» τον ρώτησε· και ο Ρόλμαρ αναρωτή-
θηκε, για μια στιγμή, τι είδε στο πρόσωπό του. Ήταν χλομός; Τα-
ραγμένος; Τρομαγμένος; 
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  «Θα μπορούσα νάμαι και καλύτερα,» αποκρίθηκε, αρχίζοντας να 
κατεβαίνει. Η Σαντάνρα τον πήρε στο κατόπι. 
  Όταν βρίσκονταν κάτω, στον πλακόστρωτο δρόμο, της είπε: «Θα 
με οδηγήσεις τώρα στον άλλο αποκρυφιστή;» Κι ας ελπίσουμε ότι 
αυτός θα έχει κάποια χρήσιμη συμβουλή να μου δώσει! 
  «Είστε βέβαιος ότι θέλετε να πάμε εκεί, ετούτη την ώρα, Άρχοντά 
μου;» ρώτησε η Σαντάνρα. «Η Δυτική Περιφέρεια της πρωτεύουσας 
είναι επικίνδυνη το βράδυ. Πιο επικίνδυνη απ’ό,τι το πρωί, δηλαδή.» 
  Ο Ρόλμαρ το σκέφτηκε λίγο· αλλά, τελικά, είπε: «Ναι, είμαι βέβαι-
ος. Πάμε. Και μην ανησυχείς για την ασφάλειά μας: Στα βόρεια σύ-
νορα, όλοι εκπαιδευόμαστε καλά στα όπλα· και ιδιαίτερα όσοι βρί-
σκονται στο κάστρο του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ.» Μειδίασε. 
  «Όπως επιθυμείτε, Άρχοντά μου.» 
  Προτού φύγουν, ο Ρόλμαρ έριξε μια τελευταία ματιά στο σπίτι του 
Ερφάνιρ, και νόμιζε πως είδε τον δαιμονολόγο να τους κοιτάζει 
απ’το παράθυρο. Πρέπει να του κίνησα την περιέργεια. Τι ανισόρ-
ροπος άνθρωπος…! 
  Βαδίζοντας με σταθερό ρυθμό, ο Άρχοντας του Ράλτον και η παλα-
τιανή υπηρέτρια έφτασαν στην Οδό Κάρων, η οποία ξεκινούσε από 
τη βόρεια πύλη, διέσχιζε την αγορά, συναντούσε την Πύλη του Γλά-
ρου (όπου βρίσκονταν τώρα ο Ρόλμαρ και η Σαντάνρα), και κατέλη-
γε στο λιμάνι. Και, όπως πάντα, είχε κόσμο, ακόμα και το βράδυ· αν 
και, βέβαια, τα πρωινά δεν είχε κόσμο απλά –ήταν κοσμοπλημμυρι-
σμένη. 
  Αφήνοντας την Οδό Κάρων πίσω τους, μπήκαν σε κάτι μικρότερους 
δρόμους της Νουάλβορ, τους οποίους η Σαντάνρα έμοιαζε να ξέρει 
σαφώς καλύτερα από τον Ρόλμαρ, και, τελικά, τον οδήγησε σε μια 
πέτρινη γέφυρα που περνούσε πάνω απ’τον ποταμό. 
  «Η Κάτω Γέφυρα,» είπε η υπηρέτρια. «Μετά απ’αυτήν, βρίσκεται η 
Δυτική Περιφέρεια.» Τον κοίταξε λες και περίμενε εκείνος ν’άλλαζε 
γνώμη σχετικά με τον προορισμό τους, αποφασίζοντας να επιστρέ-
ψει στο παλάτι. 
  Ο Ρόλμαρ απλά ένευσε και ανέβηκε στη γέφυρα. Κάπου στη μέση 
της, είδε έναν άντρα να κάθεται στο χείλος και να παραμιλά, πίνο-
ντας από ένα μπουκάλι και κουνώντας τα πόδια του πάνω απ’τον 
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ποταμό. Ο Άρχοντας τον αγνόησε και συνέχισε, με τη Σαντάνρα πλάι 
του. 
  Κατεβαίνοντας στην άλλη μεριά της γέφυρας, νόμιζε πως είχε, 
ξαφνικά, βρεθεί σε διαφορετική πόλη. Τα χτίρια ήταν κακοδιατηρη-
μένα, το πλακόστρωτο ραϊσμένο σε μπόλικα σημείο, και τα σκουπί-
δια πεταμένα μες στη μέση, σαν οι Αρχές να μην έδιναν καμία ση-
μασία στην καθαριότητα και στην ευπρέπεια. Μερικοί άνθρωποι 
φαίνονταν να βαδίζουν ή να κάθονται εδώ κι εκεί, αλλά ο Ρόλμαρ 
δεν μπορούσε να τους διακρίνει καθαρά, λόγω του ασθενικού φωτός 
του μέρους –η μία στις τρεις λάμπες ήταν αναμμένη, ενώ μερικές 
έμοιαζαν σπασμένες. 
  «Είναι μακριά;» ρώτησε. 
  «Όχι πολύ, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε η Σαντάνρα. «Άλλωστε, η 
Δυτική Περιφέρεια είναι μικρή· όλα κοντά είναι. Ελάτε απο δώ.» 
Ξεκίνησε να πορεύεται γρήγορα, τυλίγοντας την κάπα σφιχτά επά-
νω της και κοιτάζοντας ερευνητικά τριγύρω. 
  Σαντάνρα, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, καθώς βάδιζε πλάι της, πρέπει να 
μάθω περισσότερα για σένα. 
  «Έι! Έι, φιλαράκια! Μπορώ να σας βοηθήσω;» 
  Η άγνωστη φωνή τούς έκανε και τους δύο να στραφούν 
στ’αριστερά, για να δουν έναν χοντρό άντρα να τους ατενίζει μέσα 
απ’τις σκιές μιας γωνίας. 
  «Μοιάζετε νιόφερτοι στα λημέρια μας. Προσφέρω καθοδήγηση, 
ξέρετε. Όπου θέλετε να πάτε, θα σας πάω γω… με ασφάλεια. Και η 
τιμή μου, πάντα χαμηλή! Χε-χε.» 
  «Σ’ευχαριστούμε, αλλά όχι,» απάντησε, ψυχρά, ο Ρόλμαρ, συνεχί-
ζοντας το δρόμο του μαζί με τη Σαντάνρα. 
  «Νομίζετ’ ότ’ είστ’ έξυπνοι, ε;» φώναξε πίσω τους ο άγνωστος. «Θα 
το δούμε τούτο, θα το δούμε…» 
  «Δε μ’άρεσε καθόλου αυτό,» ψιθύρισε η Σαντάνρα στον Ρόλμαρ. 
«Ίσως κινδυνέψουμε, Άρχοντά μου.» 
  Εκείνος έπρεπε να παραδεχτεί πως η συνοδός του είχε δίκιο. Προ-
τού, όμως, προλάβει να της απαντήσει, είδε δύο σκιερές αντρικές 
μορφές να παρουσιάζονται μπροστά τους και να πλησιάζουν. Την 
ίδια στιγμή, έπιασε με την άκρια του ματιού έναν τρίτο να έρχεται 
από τ’αριστερά, υψώνοντας μια μικρή βαλλίστρα. Γαμώτο… 
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  «Μάγκες, τα λεφτά σας,» είπε ο ένας από τους δύο τύπους που ζύ-
γωναν από μπροστά. Στο δεξί χέρι βαστούσε ρόπαλο, ενώ στη ζώνη 
του γυάλιζε ένα περασμένο ξιφίδιο. Ο σύντροφός του κρατούσε ένα 
μεγαλύτερο ρόπαλο, που στις άκριές του υπήρχαν σιδηροκεφαλές. 
  «Δεν έχουμε χρήματα επάνω μας!» αποκρίθηκε αμέσως η Σαντάν-
ρα, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο την κάπα της, σαν να μπορούσε 
να προφυλαχτεί εκεί μέσα. 
  «Γδυθείτε, να δούμε,» ακούστηκε μια φωνή απ’τ’αριστερά, και ο 
Ρόλμαρ στράφηκε, για ν’αντικρίσει ευθέως τον λιγνό άντρα με τη 
μικρή βαλλίστρα, ο οποίος τον σημάδευε. «Έλα, άρχισε να τα βγά-
ζεις, μάγκα μου.» Ζύγωσε, μα όχι πολύ· φρόντιζε να είναι τόσο μα-
κριά από το στόχο του, ώστε να μπορεί εύκολα να τον πετύχει, αλλά 
να μην μπορεί εκείνος να του χιμήσει. 
  Μία λύση υπάρχει, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ· κι ευχαρίστησε εσωτερικά 
τον Βάνμιρ για τούτο το κόλπο που του είχε μάθει. Εστίασε το βλέμ-
μα του δίπλα απ’τον βαλλιστροφόρο ληστή και συγκέντρωσε τις ε-
σώτερές του δυνάμεις· κάλεσε την Ταχύτητα και φορτίστηκε 
μ’αυτήν. Οι μύες και τα νεύρα του σφίχτηκαν. Νόμιζε πως άκουσε 
κάποιον από τους κακοποιούς να μιλά, μα δεν κατάλαβε τι είπε. 
  Τηλεμεταφορά. 
  Τα πάντα διαλύθηκαν γύρω από τον Ρόλμαρ: έγιναν ένα ενιαίο α-
κατονόμαστο χρώμα, το χρώμα που ο Βάνμιρ ονόμαζε Κοσμικό 
Χρώμα. 
  Ύστερα από χρόνο απροσδιόριστο, ο κόσμος αναμορφώθηκε, και ο 
Άρχοντας απ’το Ράλτον βρισκόταν τώρα δίπλα απ’τον βαλλιστροφό-
ρο ληστή. 
  Ο οποίος στράφηκε, ξαφνιασμένος. 
  Αλλά ο Ρόλμαρ είχε ήδη τραβήξει το Ρουζβάνικο στιλέτο απ’το μα-
νίκι του –και τον κάρφωσε στο λαιμό. 
  «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!» Ο άντρας με το μακρύ ρόπαλο χίμησε καταπά-
νω στον βόρειο Άρχοντα, ανεμίζοντας τ’όπλο πάνω απ’το κεφάλι του 
και κατεβάζοντάς το με ορμή. 
  Αλλά τι αδέξιος που ήταν… Ο πατέρας θα τον είχε πλακώσει στο 
ξύλο, έτσι όπως επιτίθεται. 
  Ο Ρόλμαρ απέφυγε το χτύπημα, πέρασε κάτω απ’το μακρύ ρόπαλο 
του ληστή, και τον κάρφωσε κάτω απ’το σαγόνι, με το στιλέτο του. 
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Καθώς ο άντρας έπεφτε, σπαρταρώντας, στο ραγισμένο πλακό-
στρωτο, ο ακρίτης του Ράλτον παρατήρησε ότι ο άλλος κακούργος 
είχε ήδη γίνει καπνός. 
  «Άρχοντά μου!» αναφώνησε η Σαντάνρα, ατενίζοντας τον με μάτια 
γουρλωμένα. «Είστε μάγος!» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, βγάζοντας ένα μαντίλι, για να σκου-
πίσει το αίμα που είχε πιτσιλίσει την κάπα του. «Ήταν ένα κόλπο 
που μου έχει μάθει ο αδελφός μου. Αλλά πάμε τώρα, προτού έρθουν 
κι άλλοι.» 
  Προχώρησαν βιαστικά μέσα στους σκοτεινιασμένους δρόμους, 
σχεδόν τρέχοντας· και, σύντομα, έφτασαν μπροστά σε μια ισόγεια 
κατοικία, καμωμένη από πέτρα και ξύλο, και μοιάζοντας να βρίσκε-
ται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το σπίτι του Ερφάνιρ του 
δαιμονολόγου. 
  «Εδώ μένει ο Γκρίζος Σκύλος;» 
  «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» Η Σαντάνρα ήταν λαχανιασμένη. Το ίδιο 
κι εγώ, παρατήρησε ο Ρόλμαρ, εκείνη τη στιγμή. 
  Σήκωσε το δεξί χέρι και χτύπησε, δυνατά, την ξύλινη πόρτα, με τις 
φάλαγγες των δαχτύλων του. 
  Η είσοδος άνοιξε, και ένας άντρας παρουσιάστηκε. Είχε άγριο 
πρόσωπο και γκρίζα μαλλιά και μούσια· τα μάτια του νόμιζες πως 
ήθελαν να σου φάνε τη ψυχή. Γκρίζος Σκύλος, πράγματι… σκέφτηκε 
ο Ρόλμαρ. 
  «Καλησπέρα, κύριε,» είπε. «Ψάχνουμε για τον Γκρίζο Σκύλο.» 
  «Τον βρήκατε,» αποκρίθηκε, ευθέως, ο άντρας. 
  «Μπορούμε να περάσουμε;» 
  «Για ποιο λόγο;» 
  «Θέλω να ζητήσω τη συμβουλή σας επάνω σ’ένα θέμα. Είστε μά-
γος, σωστά;» 
  Ο Γκρίζος Σκύλος ένευσε. «Μπείτε.» 
  Ο Ρόλμαρ και η Σαντάνρα βρέθηκαν σ’έναν χώρο πολύ πιο περι-
ποιημένο από εκείνον του Ερφάνιρ του δαιμονολόγο, πράγμα που 
ήταν να σε παραξενεύει, αφού ετούτη η περιφέρεια είχε τη φήμη της 
χειρότερης μεριάς της πόλης. Το δωμάτιο έμοιαζε με μικρό σαλόνι, 
όμορφα διακοσμημένο με καναπέ, τραπέζι, τζάκι, και ακόμα κι έναν 
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πίνακα αμφιβόλου ποιότητας και τεχνοτροπίας –για την ακρίβεια, ο 
Ρόλμαρ δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς έδειχνε. 
  «Μπορώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, κύριε;» ρώτησε τον Γκρίζο 
Σκύλο. 
  «Έλ’ απο δώ,» αποκρίθηκε εκείνος, ανοίγοντας μια μικρή πόρτα. 
  «Θα με περιμένεις, Σαντάνρα;» 
  Εκείνη ένευσε. 
  Ο Ρόλμαρ ακολούθησε τον Γκρίζο Σκύλο σ’ένα στενόχωρο δωμάτιο, 
πνιγμένο στα βιβλία, στο τέλος του οποίου υπήρχε ένα γραφείο, ό-
που ο οικοδεσπότης κάθισε, αφήνοντας τον επισκέπτη του να πάρει 
θέση σ’ένα ξύλινο σκαμνί. Σπουδαία φιλοξενία ξέρουν να δείχνουν, 
όλοι αυτοί οι μυστικιστές… 
  «Μιλήστε μου,» τον προέτρεψε ο Γκρίζος Σκύλος. 
  Ο Ρόλμαρ τού είπε για τη φίλη του η οποία ερχόταν σε επαφή με τη 
Λιάμνερ Κρωθ, και τον ρώτησε αν ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο. 
  Ο Γκρίζος Σκύλος φάνηκε παραξενεμένος, καθώς είχε ακουμπήσει 
το σαγόνι στη γροθιά του, ακούγοντάς τον. «Η Λιάμνερ Κρωθ δεν 
έχει ισχύ στη Βάλγκριθμωρ, απ’όσο γνωρίζω εγώ, φίλε μου. Λατρεύ-
εται στην ήπειρό της, η οποία είναι ένα μ’αυτήν –θεά και ήπειρος 
αποτελούν μία ενιαία οντότητα. Ποτέ η λατρεία της δεν είχε εξα-
πλωθεί εδώ, για προφανείς λόγους. Ακόμα και οι Ρουζβάνοι που εί-
ναι στα μέρη μας το αναγνωρίζουν αυτό.»  
  Πάλι τα ίδια μαθαίνω, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ. Τελικά, έτσι πρέπει νά-
ναι. Η Λιόλα δεν μπορεί να επικοινωνεί με τη Λιάμνερ Κρωθ… 
  «Η φίλη σου, μάλλον, έρχεται σε επαφή με κάτι άλλο, νομίζοντας 
ότι είναι η θεά των Ρουζβάνων,» συνέχισε ο Γκρίζος Σκύλος. 
  «Τι άλλο;» 
  Ο μάγος ακούμπησε την πλάτη του στην καρέκλα. «Κάποιο δαίμο-
να, ίσως· ή θεό. Προφανώς, η ίδια βρίσκεται σε σύγχυση και δε γνω-
ρίζει τι ακριβώς είναι αυτό με το οποίο επικοινωνεί.» 
  Ωστόσο, η Λιόλα δε φαινόταν στον Ρόλμαρ να βρίσκεται σε καμια 
σύγχυση. Ήταν σίγουρη πως μιλούσε με τη Λιάμνερ Κρωθ. Ο Άρχο-
ντας έσφιξε τα χείλη. «Δηλαδή, έχει παραπλανηθεί;» 
  «Αναμφίβολα.» Ο Γκρίζος Σκύλος χτύπησε τα δάχτυλά του επάνω 
σ’ένα δερματόδετο βιβλίο, σκεπτικός. «Αναμφίβολα.» 
  «Τι μπορώ να κάνω, για να τη βοηθήσω;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
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  «Για να σου πω την αλήθεια, φίλε μου,» αποκρίθηκε ο Γκρίζος 
Σκύλος, «δεν έχω ιδέα. Δεν ασχολούμαι και τόσο με τέτοιες περι-
πτώσεις. Είναι πολύ σπάνιες και πολύ αλλόκοτες για να με αφορούν. 
Ωστόσο, φίλε μου, έχω να σου συστήσω κάποιον που ίσως να έχει τις 
γνώσεις και τα μέσα ώστε να σε βοηθήσει. Τον λένε Ερφάνιρ και εί-
ναι δαιμονολόγος. Μένει κοντά στην Πύλη του Γλάρου, από την α-
νατολική μεριά.» 
  Ωωωχχ, αναστέναξε εσωτερικά ο Ρόλμαρ. Αν αυτός είναι ο σοφό-
τερος εδώ γύρω, τότε.... Άστο καλύτερα. «Μάλιστα,» είπε. «Θα τον 
επισκεφτώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.» Σηκώθηκε απ’το σκαμνί 
του. «Τι σας οφείλω;» 
  «Γι’αυτές τις μπούρδες που σου είπα; Τίποτα, ασφαλώς,» γέλασε ο 
Γκρίζος Σκύλος, καθώς σηκωνόταν κι εκείνος όρθιος. 
  Βγήκαν απ’το στενόχωρο δωμάτιο και πέρασαν στο σαλόνι, όπου η 
Σαντάνρα τούς περίμενε, στεκόμενη μπροστά στο αναμμένο τζάκι. 
Τα μάτια της κοίταξαν τον Ρόλμαρ με περιέργεια. Μάλλον, της έκα-
νε εντύπωση που τελείωσα τόσο γρήγορα. 
  «Πάμε,» της είπε ο ακρίτης. Και προς τον Γκρίζο Σκύλο: «Αντίο.» 
  Εκείνος του έκλεισε το μάτι. «Και προσοχή στους δρόμους, φίλε 
μου. Είν’επικίνδυνοι αυτή την ώρα.» 
  Το έχω διαπιστώσει… 
  Ο Ρόλμαρ και η Σαντάνρα εγκατέλειψαν το σπίτι του μάγου, βγαί-
νοντας στα σκιερά στενορύμια της Δυτικής Περιφέρειας. 
  «Ίσως να μας περιμένουν να επιστρέψουμε, Άρχοντά μου. Θα πρό-
τεινα να μην πάμε από τον ίδιο δρόμο,» ψιθύρισε η υπηρέτρια. 
  «Κι από πού να πάμε;» 
  «Από πάνω.» 
  «Ξέρεις να μας οδηγήσεις;» 
  «Ναι.» 
  «Πάμε, τότε.» 
  Προχώρησαν, με γρήγορο ρυθμό, κατευθυνόμενοι βόρεια μέσα στη 
Δυτική Περιφέρεια της Νουάλβορ, ενώ άκουγαν το νερό του ποτα-
μού Σάλερεκ να κυλά στ’ανατολικά τους. Από τα μέρη όπου πέρασαν 
δεν είδαν πολλούς ανθρώπους, και όσους είδαν φαίνονταν ρεμάλια, 
ξεπεσμένοι, μπεκρήδες, ζητιάνοι, ή κλέφτες, οι οποίοι, όμως, δεν 
τους πλησίασαν, για να επιχειρήσουν να τους ληστέψουν. Μονάχα 
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ένας ήρθε πιο κοντά τους, αλλά το άγριο βλέμμα που του έριξε ο 
Ρόλμαρ τον αποθάρρυνε. Μάλλον, ήταν μόνος, χωρίς συνεργάτες. 
  Έτσι, έφτασαν σε μια άλλη γέφυρα, καμωμένη από πέτρα, στα 
πλάγια, κι από ξύλο, στο πάτωμα. 
  «Η Πάνω Γέφυρα,» είπε η Σαντάνρα. «Προσοχή εδώ, Άρχοντά 
μου. Το μέρος είναι πάντα γλιστερό. Μη βιάζεστε, και να κρατιέστε 
καλά.» 
  Ο Ρόλμαρ υπάκουσε. Κάτω από τις μπότες του μπορούσε να αι-
σθανθεί πως το δάπεδο ήταν, όντως, πολύ ολισθηρό. «Ξέρεις καλά 
τούτες τις περιοχές, Σαντάνρα,» είπε στη συνοδό του. 
  «Αρκετά, Άρχοντά μου…» 
  «Έμενες εδώ;» 
  «Όχι, αλλά έχω περάσει αρκετό καιρό στη Νουάλβορ, όπως σας 
είπα.» 
  Ο Ρόλμαρ ήταν πολύ κουρασμένος, για να την πιέσει περισσότερο. 
Ήθελε μόνο να επιστρέψει στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, να 
πάει στο δωμάτιό του, στον Πύργο των Ξένων, και να πέσει για ύπνο 
επάνω στο μαλακό του κρεβάτι. 
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Κεφάλαιο 30 

Φήρνιμ 
 
 

 Φήρνιμ, παλικάρια μου. Τα φιλαράκια μας, οι Ρουζβάνοι, 
σίγουρα θάχουνε περάσει απο δώ.» Ο Σαμόλθιρ στεκόταν 
στην πλώρη του Κυματόλυκου, μαζί με τον Φένταρ. «Αα-
αααα!» Ο Καπετάνιος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Η μυρωδιά 

της θάλασσας μ’έχει αναζωογονήσει, φίλε! Τελικά, δεν έσφαλα που 
σ’ακολούθησα σ’ετούτο το ταξίδι, μου φαίνεται. Χε-χε.» 
  «Άμα δεν ήταν το χρήμα στη μέση, τώρα θα γκρίνιαζες σαν ερω-
τιάρης γάτος,» είπε Φένταρ, αγναντεύοντας το νησί που πλησίαζαν 
και υπομειδιώντας. 
  «Χα-χα-χα!» γέλασε ο Σαμόλθιρ, κάνοντας το κεφάλι πίσω. «Ίσως 
νάχεις δίκιο, παλιόφιλε, ίσως νάχεις δίκιο,» παραδέχτηκε, μ’ένα 
πλατύ χαμόγελο. «Πάντως,» πρόσθεσε, «κάτι τέτοια μέρη» –έδειξε 
το λιμάνι της Φήρνιμ, που ερχόταν συνεχώς και πιο κοντά τους– 
«μου έχουνε λείψει. Πρέπει να το παραδεχτώ.» 
  «Τι ακριβώς σου έχει λείψει;» ρώτησε ο Φένταρ. «Η βρομιά, η δυ-
σωδία, οι κλέφτες, το σκουληκιασμένο φαγητό, οι αρρωστιάρες που-
τάνες, ή οι ροπαλοφόρες συμμορίες;» 
  «Όλα μαζί…» 
  Έμειναν σιωπηλοί, για λίγο, καθώς το πλοίο τους έμπαινε στο λιμά-
νι της Φήρνιμ. Ο βραχύσωμος Ναύκληρος Ζίβιαν άρχισε να δίνει δι-
αταγές στο πλήρωμα, φωνάζοντας δυνατότερα απ’ό,τι θα μπορούσε 
κανείς να φανταστεί, κρίνοντας απ’το μπόι του. 
  Η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη πλησίασαν τον Σαμόλθιρ και 
τον Φένταρ, μοιάζοντας λιγάκι ζαλισμένες. Δεν την άντεχαν και τόσο 
τη θάλασσα. 
  «Πώς θα βρούμε αυτούς τους Ρουζβάνους τώρα;» ρώτησε η πρώτη. 
«Σίγουρα, δε θάναι οι μόνοι του είδους τους που θάχουν περάσει 
απο δώ.» 
  «Αποκλείεται, όμως, να περάσανε απαρατήρητοι,» είπε ο Σαμόλ-
θιρ. «Έχουνε μεγάλο σκάφος, και κάποιοι θα τους είδαν. Μη σκάτε, 
δε θα δυσκολευτούμε να μάθουμε προς τα πού κατευθύνθηκαν. 

H
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Αλλ’ακόμα και να μην το μάθουμε, πάλι ξέρουμε πού πηγαίνουνε, 
έτσι, Φένταρ;» 
  «Ναι,» ένευσε ο τυχοδιώκτης, «στη Λιάμνερ-Κρωθ, για να παρα-
δώσουν την αιχμάλωτή τους. Το θέμα είναι να τους προλάβουμε. 
Υπάρχει κάνα… ‘κόλπο’ σ’ετούτα τα νησιά, για να κόψουμε δρόμο;» 
  «Οι λεχρίτες αυτοί το πιθανότερον είναι νάχουνε πάρει το συνηθέ-
στερο μονοπάτι, το Πέρασμα των Εμπόρων, το οποίο σε οδηγεί ευ-
θεία νότιο-δυτικά. Επομένως, εκτός κι αν εκείνοι μπλεχτούνε σε τί-
ποτα ύποπτα στενά, δεν μπορούμε να τους τη φέρουμε, καθότι, ό-
πως ξέρει κι ο πιο βλαμμένος, ο ίσιος δρόμος είναι κι ο ταχύτερος. 
  »Το μόνο που μας σώζει τούτη τη στιγμή, κοπέλι μου, είναι να μας 
βοηθήσ’ ο Τάρχεμοθ, καθυστερώντας τους κάπως.» 
  «Σκατά…!» μουρμούρισε ο Φένταρ, κάτω απ’την ανάσα του, σφίγ-
γοντας τη δεξιά του γροθιά. Τα χρήματα που πρόσφερε ο μυστηριώ-
δης Άρχοντας ήταν καλά –πολύ καλά· δεν ήθελε με τίποτα να τα χά-
σει. «Ας μη χρονοτριβήσουμε πολύ εδώ πέρα,» είπε. 
  «Θα κατεβούμε μονάχα για να ρωτήσουμε άμα πέρασαν οι Ρουζβά-
νοι,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. 
  Ο Φένταρ ένευσε, αμίλητος. 
  Ο Σαμόλθιρ έβαλε δυο δάχτυλα στο στόμα και σφύριξε. «Ε, Ζίβιαν! 
Μην τυχόν και κατεβεί κανένας στο λιμάνι, θα σας κόψω τον κώλο! 
Δε θα καθίσουμε καθόλου εδώ.» 
  «Μά’στα, Καπ’τάνιε!» αποκρίθηκε ο ναύκληρος από απόσταση. 
  Ο Ναυτιερέας Κάντιρ βγήκε απ’την γκλαβανή της κουβέρτας και 
ζύγωνε την πλώρη. «Τι συμβαίνει, Καπετάνιε Σαμόλθιρ;» ρώτησε. 
«Προς τι η βία;» 
  «Όπως ξέρεις, Θαλασσοπατέρα, τρέχουμε σαν παλαβοί να προλά-
βουμε ένα Ρουζβάνικο σκάφος· δεν υπάρχει χρόνος για διασκέδαση 
κι ανάπαυση. Θ’αναπαυτούμε και θα διασκεδάσουμε μετά, με την 
καρδιά μας.» 
  «Εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε εμείς εδώ…!» μού-
γκρισε η Χρυσοδάκτυλη, γέρνοντας επάνω στην κουπαστή και κοι-
τάζοντας το νερό της θάλασσας με απέχθεια. 
  «Γιατί έτσι γουστάρω, κοπέλια,» αντιγύρισε ο Σαμόλθιρ, καθώς οι 
ναύτες του άραζαν τον Κυματόλυκο και έριχναν μια ξύλινη ράμπα. 
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«Πάμε τώρα να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε…» Απομακρύνθηκε 
από την πλώρη. 
  Ο Φένταρ και οι δύο Μιρλίμιες φόνισσες τον ακολούθησαν, για να 
κατεβούν σε μια από τις αποβάθρες της Φήρνιμ. 
  «Έχετε ξαναβρεθεί εδώ;» τις ρώτησε ο πρώτος. 
  «Ευτυχώς, όχι,» αποκρίθηκε η Χρυσοδάκτυλη, «αλλά, δυστυχώς, 
βρεθήκαμε τώρα.» 
  Ο Σαμόλθιρ διέσχισε το λιμάνι, κλοτσώντας ό,τι σκουπίδι τύχαινε 
να βρεθεί εμπρός του. Έφτασε σε μια ταβέρνα, επάνω στην ταμπέλα 
της οποίας υπήρχε το όνομα «ΤΟ ΤΣΟΥΡΜΟ», και μπήκε. Ο Φένταρ 
και οι Μιρλίμιες, ασφαλώς, βάδιζαν στο κατόπι του. Ο τυχοδιώκτης 
είχε ξανάρθει εδώ, παλιότερα, μπόλικες φορές. Καλό μέρος, για να 
κάνεις μια γρήγορη στάση, μα τίποτα περισσότερο. Το κεντρικό δω-
μάτιο ήταν χαμηλοτάβανο και πάντοτε είχε μια άσχημη μυρωδιά, 
ενώ πολύς κόσμος σύχναζε. 
  «Σαμόλθιρ!» αναφώνησε από το βάθος ένας γεροδεμένος άντρας 
με μαύρα, σγουρά μαλλιά. Ήταν ο Σάκλουν, ο ταβερνιάρης του 
Τσούρμου, ο οποίος ισχυριζόταν πως καταγόταν από τη φυλή των 
Λουάρων, μία από τις μισοεξαφανισμένες φυλές της Κουαλανάρα, 
που πολλοί υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε απ’τη θάλασσα. Μάλιστα, ο 
Φένταρ είχε ακούσει ορισμένους λόγιους ν’αποκαλούν τους Λουά-
ρους Υδατογενείς. Υποτίθεται ότι κάποιοι από δαύτους μπορούσαν 
ν’αναπνέουν υποβρυχίως. 
  Το βλέμμα του Σάκλουν δεν έμεινε στον Σαμόλθιρ για πολύ· αμέ-
σως, στράφηκε στον τυχοδιώκτη πλάι του. «Φένταρ! Κι οι δυο μαζί 
ξανά; Κάτι δυσοίωνο σημαίνει τούτο!» 
  Ο Καπετάνιος του Κυματόλυκου και ο Φένταρ τον ζύγωσαν, συνο-
δευόμενοι από τις Μιρλίμιες. 
  «Καλώς σε βρήκαμε, παλιόφιλε,» είπε ο δεύτερος, χαμογελώντας 
και σφίγγοντας το χέρι του Σάκλουν. «Πώς είσαι;» 
  «Καλά προς άσχημα,» αποκρίθηκε εκείνος, γελώντας. 
  «Χα-χα-χα· μια απ’τα ίδια, δηλαδή!» παρατήρησε ο Σαμόλθιρ, χτυ-
πώντας τον στον ώμο. 
  «Καθίστε, να τα πούμε. Κερνάω μπίρες!» 
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  «Δυστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος,» του έκοψε τη φόρα ο Φένταρ. 
«Πρέπει να φύγουμε αμέσως. Μια πληροφορία σταματήσαμε να 
πάρουμε.» 
  «Ρωτήστε με,» τους παρότρυνε ο Σάκλουν. 
  «Πέρασε απο δώ κανένα Ρουζβανόπλοιο;» είπε ο Σαμόλθιρ. 
  «Αν πέρασε λέει! Φυσικά και πέρασε, και ήταν και πολύ μεγάλο. 
Πολεμικό σκάφος, είμαι βέβαιος.» 
  «Αυτό είναι,» είπε ο Φένταρ στον Σαμόλθιρ, με σιγουριά. Και προς 
τον Σάκλουν: «Πού κατευθύνθηκε;» 
  «Νότια,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά έγιναν αλλόκοτα πράματα, 
προτού φύγει.» 
  «Χμμμμμ!» έκανε ο Σαμόλθιρ, ενώ την ίδια στιγμή ο Φένταρ συνο-
φρυώθηκε, ρωτώντας: «Τι αλλόκοτα πράματα;» 
  «Οι Ρουζβάνοι κατέβηκαν απ’το καράβι, οπλισμένοι ως τα δόντια. 
Φορούσαν αρματωσιές, βαστούσαν όπλα κι ασπίδες, και καβαλού-
σαν άλογα, ενώ ορισμένοι ανάμεσά τους κρατούσαν τα λουριά ανή-
μερων λαγωνικών. Ρωτούσαν μήπως είχαμε δει μια γυναίκα: μια 
Ρουζβάνη κατάσκοπο, η οποία τους είχε ξεφύγει και ήταν πολύ επι-
κίνδυνη. Τελικά, μάθανε πως η τύπισσα είχε πάει προς την Πύλη του 
Δάσους, κι ο φύλακας εκεί –Ντάρνολ, τον λέγανε τον καινούργιο 
φύλακα– την είχε ακολουθήσει έξω απ’την πόλη. Έτσι, βγήκαν κι 
έψαξαν. Βρήκανε τον Ντάρνολ νεκρό· η τύπισσα τον είχε χτυπήσει 
στο κεφάλι, με το ρόπαλό του, φαίνεται–» 
  «Την πιάσανε;» ρώτησε ο Φένταρ. 
  «Φυσικά και την πιάσανε, και τη φέρανε άρον-άρον στο πλοίο 
τους, μες στο βράδυ.» 
  «Πότε έγιναν τούτα, ρε συ;» θέλησε να μάθει ο Σαμόλθιρ. 
  «Χτες.» 
  Έχασαν χρόνο! σκέφτηκε ο Φένταρ, νιώθοντας, αναπάντεχα, τα 
υποσχόμενα χρήματα του μυστηριώδη Άρχοντα πιο κοντά του. «Θα 
τους φτάσουμε, Σαμόλθιρ. Τώρα, πρέπει να τους φτάσουμε!» 
  «Εξακολουθούν να προηγούνται, βέβαια,» αποκρίθηκε, σκεπτικά, ο 
Καπετάνιος, σαν ν’απορούσε με την καλοτυχία τους. «Αλλά,» έσκα-
σε ένα πλατύ χαμόγελο, «φαίνεται πως, τελικά, εκείνη η θυσία στον 
Τάρχεμοθ δεν πήγε στράφι!» 
  «Μην καθόμαστε άλλο, λοιπόν,» είπε ο Φένταρ. 
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  Ο Σαμόλθιρ ένευσε. Και προς τον Σάκλουν: «Φίλε μου, θα τα πούμε 
στην επιστροφή.» Τον χτύπησε πάλι στον ώμο. «Δε θα το ξεχάσουμε 
τούτο.» 
  «Δεν έκανα και τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς ο Φένταρ, ο 
Σαμόλθιρ, και οι Μιρλίμιες έφευγαν φουριόζοι από την ταβέρνα του. 
  «Ζίβιααααν! Αναχώρηση!» φώναξε ο Κυματοπαλαιστής στον ναύ-
κληρό του, διασχίζοντας την αποβάθρα και πλησιάζοντας τον Κυμα-
τόλυκο. 
  «Τι τρέχει, αφεντικό;» ρώτησε ο Ζίβιαν, όταν ο Καπετάνιος κι οι 
υπόλοιποι βρίσκονταν στην κουβέρτα και το πλοίο ήταν σχεδόν έ-
τοιμο να φύγει. «Καλά ή κακά νέα;» 
  «Καλά,» του είπε ο Σαμόλθιρ. «Οι Ρουζβάνοι χάσανε χρόνο στη 
Φήρνιμ. Δεν πρέπει ν’απέχουνε και πολύ τώρα.» 
  «Άμα τους προφτάσουμε στη Ναλκούθ, πολλά μπορεί να συμβούν,» 
είπε ο Φένταρ, ακουμπώντας τα χέρια του στην πλώρη κι ατενίζο-
ντας τον νότιο ορίζοντα. 
  «Αυτό σκέφτομαι κι εγώ, μάγκα μου,» παραδέχτηκε ο Σαμόλθιρ. 
«Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Όμως, όπως είπα και πριν, το δυστυχές 
είναι ότι εξακολουθούν να προηγούνται, οι λεχρίτες…» 
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Κεφάλαιο 31 

Λόγια και Πράξεις Αγνώστων 
 

 
λυσίδες έδεναν τους καρπούς και τους αστραγάλους της, και 
το γεγονός ότι βρισκόταν στην καμπίνα του καπετάνιου κι όχι 
σε κάποιο ανήλιαγο αμπάρι δε βοηθούσε καθόλου στην ανα-
πτέρωση του ηθικού της. Η Νίθρα είχε πέσει σε μελαγχολία, 

πιστεύοντας πως ήταν πλέον καταδικασμένη. Ο Σάβμιν θα την πή-
γαινε στη Βασίλισσα Καλβάρθα, και η Βασίλισσα Καλβάρθα θα την 
πήγαινε στη λαιμητόμο. Δεν υπήρχε τρόπος για να δραπετεύσει. Εί-
χε εξαντλήσει όλα της τα περιθώρια. 
  Όταν, μετά την απόπειρα απόδρασής της, ο Σάβμιν την έφερε στο 
καράβι του, δεν καθυστέρησε καθόλου: την αλυσόδεσε, την κλείδω-
σε μέσα στη γέφυρα, και πρόσταξε τους ανθρώπους του να ξεκινή-
σουν το ταξίδι. «Μην ξανατολμήσεις να σκεφτείς καν πως μπορείς 
να δραπετεύσεις!» την απείλησε. «Θα σε κρεμάσω απ’το κατάρτι, 
την επόμενη φορά· και, όχι, δε μ’ενδιαφέρει τι θα πει η Καλβάρθα 
γι’αυτό! Δεν τράβηξε εκείνη όλη τούτη την τρισκατάρατη καταδίω-
ξη.» Και βρόντηξε την πόρτα, φεύγοντας. 
  Ναι, σκέφτηκε η Νίθρα, με πικρία, εκείνη δεν τράβηξε τίποτα από 
τούτη την καταδίωξη, ο Λύκος να την πάρει! Ξάπλωσε στο κρεβάτι 
της, νιώθοντας απόλυτα ηττημένη. Όλο της το σώμα πονούσε, και 
ζαλιζόταν· νόμιζε ότι το δωμάτιο πήγαινε πέρα-δώθε. 
  Η πόρτα άνοιξε πάλι, και ένας θεραπευτής μπήκε, για να κοιτάξει 
το τραύμα στο κεφάλι της. Εκείνη ούτε που του μίλησε· απλά, τον 
άφησε να κάνει τη δουλειά του. Εξάλλου, δεν είχε καμία διάθεση να 
μιλάει, και, μάλλον, δεν υπήρχε κανένα νόημα σ’ό,τι κι αν έλεγε. Ο 
άντρας έβαλε μια αλοιφή στην πληγή της και έφυγε, καθησυχάζο-
ντάς την πως δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Καλύτερα να ήταν, σκέ-
φτηκε η Νίθρα, καλύτερα να πέθαινα απ’την αιμορραγία… 
  Έτσι, πνιγμένη στην απογοήτευση και στην κατάθλιψη, κοιμήθη-
κε… και ονειρεύτηκε, όπως και την προηγούμενη βραδιά: είδε τη 
Μεγάλη Στέπα, άκουσε βρυχηθμούς από τα βάθη του Παρατηρητη-
ρίου του Βάνμιρ και του Ρόλμαρ, πέρασε κάτω από τα σκοτεινιασμέ-

Α
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να μέρη της Οδού των Μεγαλειωδών Σκιών, και κατέληξε στην Έρ-
λεν, την πρωτεύουσα του Νούφρεκ, μπροστά στο θρόνο της Καλ-
βάρθα, όπου η εξαδέλφη της γέλασε και την κλότσησε καταπρόσω-
πο. Η Νίθρα γεύτηκε αίμα στο στόμα. 
  Και ξύπνησε, για να διαπιστώσει ότι είχε δαγκώσει τα χείλη της. 
  Σηκώθηκε από το κρεβάτι, λουσμένη στον ιδρώτα. Στο τραπέζι της 
καμπίνας αντίκρισε ετοιμασμένο πρωινό… και γέλασε, δυνατά, υ-
στερικά. 
  «Να σας κατασπαράξει ο Λύκος, δε θέλω να φάω!» ούρλιαξε, ενώ 
άρπαζε τον δίσκο, εκτοξεύοντάς τον στην άλλη μεριά της καμπίνας. 
Χυμένα φαγητά και ποτά, καθώς και πήλινα και γυάλινα θραύσμα-
τα, γέμισαν το μέρος. 
  Νιώθοντας δάκρυα να κυλάνε στα μάγουλά της, βάδισε ως το πα-
ράθυρο. Παρατήρησε ότι ο Σάβμιν τού είχε περάσει λουκέτο, ώστε 
να μη μπορεί εκείνη να το ανοίξει, εκτός κι αν ήταν διατεθειμένη να 
το σπάσει –οπότε και θα ακουγόταν. Πέραν του ότι μπορεί να έκοβε 
τον εαυτό της, βγαίνοντας. 
  Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής… κανένας τρόπος απολύτως… Με-
γάλη Μητέρα, βοήθησέ με, σ’εκλιπαρώ: βοήθησέ με! 
  Όμως καμια απάντηση δεν ερχόταν από τη Λιάμνερ Κρωθ, που ή-
ταν γνωστό πως δεν είχε δύναμη πέραν των ακτών της ηπείρου της. 
  Η Νίθρα κάθισε σε μια καρέκλα, κλαίγοντας και περνώντας την 
ημέρα σαν να βρισκόταν μέσα σε εφιάλτη –έναν καταραμένο εφιάλ-
τη που δεν έλεγε να τελειώσει. 
  Δεν ήξερε πόση ώρα κύλησε, όμως αντιλήφθηκε ότι ήταν μεσημέρι 
όταν η πόρτα της καμπίνας άνοιξε και ένας στρατιώτης μπήκε, βα-
στώντας στα χέρια έναν δίσκο με φαγητό. Πίσω του βρισκόταν ο 
Σάβμιν, με τα δικά του χέρια σταυρωμένα στο στέρνο. Η μορφή του 
έμοιαζε σκοτεινή, έτσι όπως στεκόταν στο κατώφλι. 
  «Δε θέλω να φάω,» σφύριξε η Νίθρα προς τον πολεμιστή με το δί-
σκο, προτού εκείνος τον ακουμπήσει στο τραπέζι. 
  «Θα φας,» είπε ο Σάβμιν. «Ή θα σε ταΐσουμε. Δική σου η επιλογή.» 
  Ο στρατιώτης άφησε τον δίσκο, σιωπηλά. 
  Η Νίθρα έμεινε αμίλητη, δίχως να κινηθεί καθόλου από τη θέση 
όπου καθόταν. 
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  «Πήγαινε,» πρόσταξε ο Σάβμιν τον Ρουζβάνο μαχητή, κι εκείνος 
βγήκε απ’την καμπίνα, χαιρετώντας στρατιωτικά και κλείνοντας την 
πόρτα πίσω του. Ο διοικητής βάδισε μέσα στο δωμάτιο· τα σπασίδια 
του πρωινού της Νίθρα έτριζαν κάτω απ’τις μπότες του. 
  «Δε θα φας;» ρώτησε. 
  «Δεν πεινάω,» αντιγύρισε εκείνη, καρφώνοντάς τον με τη ματιά 
της. Τον μισούσε! Ήθελε να τον σκοτώσει, τώρα! Μα γνώριζε πως δε 
θα ήταν καθόλου συνετό αν του χιμούσε. 
  «Δε θα πεθάνεις, ξέρεις,» της είπε ο Σάβμιν. «Ακόμα και να μη φας 
τίποτα μέχρι να φτάσουμε στο Νούφρεκ, θα ζήσεις, Νίθρα. Ο άν-
θρωπος δεν πεθαίνει έτσι εύκολα. Κι επιπλέον, αν δούμε πως έχεις… 
δυσκολίες, θα φροντίσουμε εμείς για τη διατροφή σου.» 
  «Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία, Σάβμιν,» πρότεινε η 
Νίθρα, αλλάζοντας θέμα. «Μια συμφωνία, μεταξύ μας.» 
  «Να σ’αφήσω να φύγεις;» γέλασε εκείνος. «Ούτε να το σκέφτε-
σαι!» 
  «Μπορείς να πεις ότι με έχασες σε κάποιο νησί.» 
  «Δεν έχω λόγο να προδώσω τη Βασίλισσά μου.» 
  «Έχεις προδώσει όλο το Νούφρεκ, με τις πράξεις σου!» τον κατη-
γόρησε η Νίθρα. «Και τη Βασιλική Φρουρά!» 
  «Κι επομένως, προτείνεις να κάνω την… ‘προδοσία’ μου ολοκληρω-
τική;» είπε ο Σάβμιν, δίχως να δείξει κάποιο σημάδι ότι είχε θυμώσει 
από τα λόγια της. 
  «Θα το μετανιώσεις τούτο,» αποκρίθηκε η Νίθρα. «Θα δεις, στο 
τέλος, ότι είχα δίκιο, και θα το μετανιώσεις!» 
  «Δίκιο σχετικά με τι; Με το αν οι προθέσεις της Πριγκίπισσας Φόλ-
να είναι αγαθές; Ίσως και να έχεις δίκιο σ’αυτό, Νίθρα –αν και, 
προσωπικά, δεν μπορώ να γνωρίζω τα κρυφά σχέδια των γειτόνων 
μας. Αλλά δεν τιμωρείσαι για τις απόψεις σου. Τιμωρείσαι για τις 
πράξεις σου. Για τη χρήση Πειθούς εναντίον της Αυτής Μεγαλειότη-
τας του Νούφρεκ.» 
  «Η οποία έχει ήδη παραβεί νόμους του Βασιλείου, ε;» φώναξε η 
Νίθρα. 
  Ο Σάβμιν ανασήκωσε τους ώμους, αδιάφορα. «Και λοιπόν; Άλλο το 
ένα, άλλο το άλλο.» 
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  Όχι, υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ τους, Σάβμιν! σκέφτηκε η Νί-
θρα, σφίγγοντας τις αλυσίδες μέσα στα δάχτυλά της. Μεγάλη σχέση! 
Γιατί δεν ανέχομαι μια γυναίκα που έχει ήδη προδώσει το Βασίλειο 
ν’αποκαλεί εμένα προδότρια! Εμένα, που ποτέ μου δεν είχα παραβεί 
τους νόμους του Νούφρεκ, εκτός απ’αυτή τη φορά· αλλά, και πάλι, 
το έκανα για το καλό της χώρας, όχι για προσωπικό μου όφελος! 
Καλβάρθα, αν πέσεις στα χέρια μου, θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώ-
σω! Έσφιξε τις αλυσίδες ακόμα δυνατότερα· τα δάχτυλά της είχαν 
ασπρίσει απ’την πίεση. 
  «Βλέπεις αυτή την πόλη που περνάμε, Νίθρα;» Η φωνή του Σάβμιν 
διέκοψε τις σκέψεις της, επαναφέροντάς την στην πραγματικότητα. 
Ο διοικητής στεκόταν μπροστά απ’το τζάμι του παραθύρου, δείχνο-
ντας. «Τη λένε Ναλκούθ, και είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στις Νήσους 
Λάβηθ. Αρχικά, σκόπευα να κάνω μια στάση εδώ, αλλά τώρα δε νο-
μίζω.» 
  Η Νίθρα γέλασε, νευρικά. «Πιστεύεις ότι θα προσπαθήσω πάλι να 
ξεφύγω; Είσαι τρελός!» 
  «Όχι, δεν είμαι τρελός, αλλά φοβάμαι ότι εσύ έχεις αρχίσει να τρε-
λαίνεσαι.» Βάδισε προς την πόρτα. 
  «Αυτό συμβαίνει σε όσους είναι βέβαιοι για το θάνατό τους,» έ-
φτυσε η Νίθρα. 
  Ο Σάβμιν άνοιξε την πόρτα της καμπίνας. «Προσπάθησε να φας 
τίποτα.» 
  Η Νίθρα σηκώθηκε απ’τη θέση της, άρπαξε τον δίσκο, και τον πέ-
ταξε κάτω, σκορπίζοντας κι άλλα φαγητά και θραύσματα στο ξύλινο 
πάτωμα. 
  «Όπως αγαπάς,» είπε ο Σάβμιν, και βγήκε, κλείνοντας. 
  Η Νίθρα γρύλισε. Έπιασε την καρέκλα όπου καθόταν και τη σήκω-
σε προς το τζάμι του παράθυρου. 
  Αλλά σταμάτησε τον εαυτό της. Ψυχραιμία, σκέφτηκε. Δε θα πετύ-
χεις τίποτα έτσι. Σκόπευε να σπάσει το παράθυρο και να πηδήσει 
στη θάλασσα· όλο και κάποιος θα την έβρισκε, για να τη σώσει. Ό-
μως το πρόβλημα ήταν πως ο Σάβμιν θα την εντόπιζε εύκολα πάλι. 
Και την προηγούμενη φορά, εκείνο που έκανα ήταν ηλίθιο. Όφειλα 
να είχα φανεί προσεκτικότερη. Αναστέναξε. Αν ο Άλαντμιν βρισκό-
ταν εδώ, θα ήξερε ακριβώς πώς να ενεργήσει. Εξάλλου, ήταν ο Αρχι-
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κατάσκοπος της Βασίλισσας. Έπρεπε από καιρό να τον είχα πείσει –
ή Πείσει– να τη σκοτώσει! Ίσως και να το έκανε για μένα. Και θα 
γλιτώναμε όλοι απ’αυτή την τρελή σκρόφα. 
  Η Νίθρα άφησε στο δάπεδο την καρέκλα και κάθισε. Προτού επι-
χειρήσω να ξεφύγω –αν βρω ευκαιρία, δηλαδή–, θα πρέπει να το 
σκεφτώ καλά, πολύ καλά. Αλλιώς, θα με ξαναπιάσουν. 
  Το μεσημέρι πέρασε και το απόγευμα ήρθε. Η ημέρα άρχισε να δί-
νει τη θέση της στη νύχτα. 
  Η Νίθρα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθόταν και κοίταζε έξω 
απ’το παράθυρο, καθώς το πλοίο του Σάβμιν έπλεε δίπλα από ένα 
μεγάλο νησί, το οποίο ήταν αμφίβολο αν το Ρουζβάνικο σκάφος θα 
είχε προσπεράσει ως το άλλο πρωί. Οι ακτές του έμοιαζαν ατελείω-
τες στα μάτια της, και ήταν γεμάτες με διάφορες εδαφικές μορφο-
λογίες: Σε ορισμένα σημεία, υπήρχαν ψηλά βράχια που φαίνονταν 
επικίνδυνα, όμως εκεί που τα βράχια άνοιγαν δημιουργούνταν αμ-
μουδερές παραλίες, όπου έσκαγε το κύμα ήπια. Αλλού πάλι, ο τόπος 
ήταν κατάφυτος, με θάμνους, χόρτα, και ψηλά δέντρα. Επίσης, οι 
ακτές δεν ήταν ισοεπίπεδες· η Νίθρα έβλεπε μέρη που έφταναν ψη-
λότερα από τα κατάρτια του πλοίου (κι επάνω στους κρημνούς αυ-
τούς, κάπου-κάπου, διέκρινε σπηλιές κι ανοίγματα μέσα στο λυκό-
φως), μέρη που βρίσκονταν ίσα με τη στάθμη της θάλασσας (στα 
οποία παρατήρησε μερικές παρατημένες, παλιές κατασκηνώσεις), 
και μέρη που ήταν στο ύψος της κουβέρτας του καραβιού –κι εκεί η 
Νίθρα νόμιζε ότι μπορούσε να σπάσει το παράθυρο και να πηδήσει 
απέναντι, αλλά, φυσικά, συγκρατήθηκε. 
  Η νύχτα τύλιξε το τοπίο, φωτιζόμενη μονάχα από τις ασθενικές α-
χτίνες του φεγγαριού. Η Ρουζβάνη, όμως, δεν μπορούσε να κοιμη-
θεί. Δεν ήθελε να κοιμηθεί. Όποτε κοιμόταν, εφιάλτες έμοιαζαν να 
τη στοιχειώνουν. Έτσι, έμεινε μπροστά στο παράθυρο, παρατηρώ-
ντας τις ακτές. Τα μάτια της πάντα έβλεπαν καλά στο σκοτάδι· του-
λάχιστον, καλύτερα από όλων των άλλων ανθρώπων που είχε γνωρί-
σει. Οπότε, ίσως να πρόσεχε κάτι που να τη βοηθούσε να ξεφύγει– 
  Ναι, κάνε όνειρα! διέκοψε τον εαυτό της. Σιγά μην έρθει και κανέ-
νας μαγικός αετός να σε πάρει απο δώ! 
  Ωστόσο, τα μάτια της έπιασαν μια κίνηση ανάμεσα στα φυλλώμα-
τα. Κάποιος ή κάτι είχε κινηθεί, γρήγορα. 
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  Ηλίθια! Σίγουρα, δεν είναι αετός. Και σίγουρα δεν έχει σχέση 
μ’εσένα. 
  Όμως οι κινήσεις συνεχίζονταν, απο δώ κι απο κεί. Και η Νίθρα εί-
χε την αίσθηση πως δεν επρόκειτο για ζώα, παρά για ανθρώπους. 
Γιατί της φαινόταν πως μετακινιόνταν βάσει κάποιου σχεδίου. 
  Και δεν είναι η φαντασία μου… Ίσα που τους διέκρινε, όμως κατα-
λάβαινε αρκετά πράγματα γι’αυτούς: Συγκεντρώνονταν στις δασώ-
δεις ακτές σαν στρατός, και έπαιρναν θέσεις πάνω από το πλοίο του 
Σάβμιν (γιατί σ’αυτό το σημείο ο γιαλός ήταν αρκετά ψηλά), τρέχο-
ντας για να το προλαβαίνουν και να είναι διαρκώς κοντά του. Λες 
και περίμεναν να έρθουν ενισχύσεις. 
  Για μένα συμβαίνει τούτο; αναρωτήθηκε η Νίθρα, νιώθοντας μια 
ξαφνική ελπίδα να φτερουγίζει εντός της. 
  Όχι, κατέληξε, αποκλείεται. Κατά πάσα πιθανότητα, είναι… ληστές 
–πειρατές! Ρίγησε. Όμως, αμέσως μετά, ηρέμησε. Καλύτερα να με 
πάρουν οι πειρατές, παρά ο Σάβμιν να με πάει στην Καλβάρθα. Πιο 
πολλές πιθανότητες επιβίωσης θα έχω. Και –ποιος ξέρει;– ίσως κά-
ποια στιγμή να πάρω την εκδίκησή μου… 
  Περίμενε. Και δεν άργησε ν’ακούσει φωνές από το κατάστρωμα. 
Φωνές πόνου, σαν κάποιοι να είχαν χτυπηθεί. Από τόξα! Τους τοξεύ-
ουν! 
  Πάραυτα, άνοιξε την πόρτα της καμπίνας και κοίταξε έξω, για να 
δει Ρουζβάνους μαχητές πεσμένους στο κατάστρωμα, με βέλη καρ-
φωμένα στα σώματά τους και αίματα τριγύρω. Την ίδια στιγμή, άλ-
λοι ύψωναν ασπίδες ή όπλιζαν βαλλίστρες. 
  «Πειρατές!» φώναζαν ορισμένοι. 
  Δυνατοί αλαλαγμοί αντήχησαν μέσα στη νύχτα. 
  Η Νίθρα έστρεψε το βλέμμα της προς την ακτή, και είδε τις μαύρες 
φιγούρες που συγκεντρώνονταν εκεί να κάνουν μεγάλα άλματα και 
να πέφτουν στο κατάστρωμα. 
  Όμως δε φαίνονταν για πειρατές. 
  Η Νίθρα είχε ακούσει ιστορίες που έλεγαν πως οι πειρατές ντύνο-
νταν πρόχειρα, κουβαλούσαν ελαφριά όπλα (όπως γιαταγάνια και 
μαχαίρια), και δεν είχαν καμία οργάνωση. Δηλαδή, ήταν ένα άτακτο 
τσούρμο, όταν επιτίθονταν. Ετούτοι δεν έμοιαζαν καθόλου με «άτα-
κτο τσούρμο». 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

462 

  Οι μαχητές που είχαν πηδήσει από την ψηλή ακτή στο κατάστρωμα 
του Ρουζβάνικου πλοίου ενεργούσαν φανερά με σχέδιο· δεν έπεφταν 
τυχαία όπου έβρισκαν. Αλλά, εκτός αυτού, δεν ήταν και ντυμένοι 
όπως η Νίθρα φανταζόταν ότι θα ήταν ντυμένος ένας πειρατής: Φο-
ρούσαν πέτσινες αρματωσιές με κομμάτια σιδήρου επάνω, και κρά-
νη που είχαν προστατευτικό στη μύτη και ανοίγματα στα μάτια. Για 
όπλα έφεραν δύο ξίφη ο καθένας, ένα στο κάθε χέρι, και μάχονταν 
σαν αίλουροι, ευέλικτα και χτυπώντας με ακρίβεια. Οι στρατιώτες 
του Σάβμιν –που ήταν όλοι τους από τη Βασιλική Φρουρά– έμοιαζαν 
να δυσκολεύονται να τους αντιμετωπίσουν! 
  Αίμα και κουφάρια έπεφταν στο κατάστρωμα, μαζί με σπασμένα 
όπλα και κράνη. 
  «Αυτοί δεν είναι πειρατές!» άκουσε η Νίθρα κάποιον Ρουζβάνο να 
κραυγάζει, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες της. 
  Και τι είναι, Μεγάλη Μητέρα; Τι είναι τούτοι; 
  Σαν πνεύματα του θανάτου μάχονταν οι επιτιθέμενοι που είχαν πη-
δήσει στο κατάστρωμα, στριφογυρίζοντας τις δίδυμες λεπίδες τους 
και καρφώνοντας, διαπερνώντας και κοπανώντας, ενώ απέκρουαν 
κι απέφευγαν τα χτυπήματα των αντιπάλων, και πηδούσαν μακριά 
όταν η κατάσταση δυσκόλευε, ώστε ν’απεμπλακούν και να ξαναχι-
μήσουν μόλις τους συνέφερε. 
  Η Νίθρα είδε ένα σύμβολο να γυαλίζει στο στήθος τους, λαξεμένο 
επάνω σε μια μεταλλική πλάκα. Τα μάτια της τη βοήθησαν να το δι-
ακρίνει καθαρά μέσα στο χαλασμό, στο φεγγαρόφωτο, και στο φως 
των λαμπών του καραβιού: Ήταν ένα πουλί –μάλλον, γεράκι– με τις 
φτερούγες ανοιχτές και το κεφάλι υψωμένο. 
  Η Ρουζβάνη δεν το αναγνώριζε. Ποιοι είναι; Γιατί ήρθαν; 
  «Μπες μέσα!» της είπε ο Σάβμιν, ζυγώνοντας τη γέφυρα, με το 
σπαθί του ξεθηκαρωμένο και την ασπίδα του στ’αριστερό χέρι. Φο-
ρούσε τη συνηθισμένη του αρματωσιά και το αετόσχημό του κράνος. 
Στους ώμους του έπεφτε ο μενεξεδής μανδύας που έχουν όλοι οι δι-
οικητές της Βασιλικής Φρουράς. 
  «Ποιοι είν’αυτοί;» τον ρώτησε η Νίθρα. «Γιατί επιτίθενται;» 
  «Δεν έχω καμία ιδέα. Μπες μέσα!» 
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  Τρεις από τους εχθρούς φάνηκαν να έρχονται. Το βάδισμά τους 
ήταν ταχύ, και θα νόμιζε κανείς ότι χόρευαν, καθώς ήταν πανέτοιμοι 
για επίθεση. 
  Και επίθεση σύντομα δέχτηκαν, από ισάριθμους Ρουζβάνους μαχη-
τές, οι οποίοι έπεσαν κραυγάζοντας επάνω τους, φέροντας σπαθιά κι 
ασπίδες και φορώντας ολόσωμες πανοπλίες. Ωστόσο, ο ένας απ’τους 
εχθρούς απενεπλάκη ευέλικτα –τόσο ευέλικτα που ήταν σχεδόν απί-
στευτο στα μάτια της ελάχιστα εκπαιδευμένης στα όπλα Νίθρα– και 
χίμησε στον Σάβμιν, βγάζοντας έναν αλαλαγμό παρόμοιο μ’αυτόν 
που είχαν βγάλει όλοι οι επιτιθέμενοι πηδώντας στο κατάστρωμα. 
  Ο διοικητής απέκρουσε και τις δύο εχθρικές λεπίδες με την ασπίδα 
του και έσπρωξε τον αντίπαλο όπισθεν. Εκείνος δεν έχασε ούτε 
στιγμή την ισορροπία του. 
  «Ρουζβάνε,» είπε με τρομαχτικά ήρεμη φωνή. «Παραμέρισε κι άσε 
μας να πάρουμε τη γυναίκα. Είναι βέβαιο πως θα το κατορθώσουμε. 
Προγεγραμμένο.» Στα λόγια του διαφαινόταν κάτι σαν… σαν θρη-
σκευτικός φανατισμός, έκρινε η Νίθρα, που είχε κοκαλώσει, μόλις 
άκουσε πως, τελικά, για εκείνη είχαν έρθει αυτοί οι πολεμιστές. Μα 
ποιος τους έστειλε; Ο Ρόλμαρ; 
  «Ποιοι είστε;» ρώτησε ο Σάβμιν. «Γιατί επιτίθεστε; Η γυναίκα στην 
οποία αναφέρεσαι είναι εγκληματίας, και μεταφέρεται στο Νούφρεκ 
όπως αρμόζει.» 
  «Αδιαφορώ για τους νόμους σας, Ρουζβάνε,» αντιγύρισε ο μαχη-
τής. «Αρνείσαι να μας δώσεις τη γυναίκα;» 
  «Ασφαλώς και αρνούμαι.» 
  «Ήταν προγεγραμμένο,» αποκρίθηκε εκείνος· ο ίδιος θρησκευτι-
κός φανατισμός υπήρχε στη φωνή του. «Θα την πάρουμε με τη βία.» 
Επιτέθηκε, στριφογυρίζοντας τις λεπίδες του στο φως του φεγγα-
ριού και των μεγάλων λαμπών του πλοίου. 
  Τα ξίφη άρχισαν ν’αντηχούν, χτυπώντας επάνω στην ασπίδα του 
Σάβμιν ή αποκρούοντας τις σπαθιές του διοικητή. 
  «Είσαι άξιος αντίμαχος, Ρουζβάνε!» φώναξε ο άγνωστος πολεμι-
στής, γελώντας. «Κρίμα που θα πεθάνεις!» Η επίθεσή του συνεχί-
στηκε. 
  Η Νίθρα είχε την εντύπωση πως ο Σάβμιν νικούσε, μα δεν ήταν και 
βέβαιη· μια έξυπνη κίνηση του αντιπάλου του μπορούσε να τον σκο-
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τώσει ακαριαία. Η Ρουζβάνη ανατρίχιασε στη σκέψη ότι ο Σάβμιν 
ήταν από τους καλύτερους μαχητές της Καλβάρθα και είχε, ξαφνικά, 
συναντήσει κάποιον ισάξιό του. 
  «Μπασταρδεμένε σκύλε!» γρύλισε ο διοικητής της Βασιλικής 
Φρουράς, καθώς το λεπίδι του δάγκωνε, επιτέλους, τη σάρκα του 
αντίμαχού του, σχίζοντας πετσί, σπάζοντας σίδερα, κι εκτοξεύοντας 
αίμα. 
  Ο άγνωστος πολεμιστής κατέρρευσε, γιατί ο Ρουζβάνος τον είχε 
χτυπήσει στον μηρό. Γρύλισε δυνατά και άναρθρα. Το ένα του σπαθί 
καρφώθηκε στα ξύλα της κουβέρτας, ενώ το άλλο υψώθηκε, για να 
διαπεράσει τον Σάβμιν στα πλευρά. 
  Η λεπίδα εξοστρακίστηκε πάνω στην αρματωσιά του διοικητή, χα-
ράζοντάς την –και κόβοντάς την σ’ένα σημείο. 
  Ο Σάβμιν κλότσησε τον εχθρό του κατακέφαλα, και η Νίθρα είδε 
αίματα και δόντια να πετάγονται απ’το στόμα του. «Ποιος σας έ-
στειλε;» 
  Κραυγές από την ακτή. 
  Η Νίθρα στράφηκε, απότομα, πιστεύοντας ότι ήταν κι άλλοι αντί-
παλοι, που έρχονταν για να την ελευθερώσουν. Όμως αυτοί ήταν 
διαφορετικοί σε εμφάνιση. 
  Έμοιαζαν με πειρατές. Αληθινούς πειρατές. 
  Τι στο Λύκο συμβαίνει; Μεγάλη Μητέρα… 
  Οι πειρατές ήταν ντυμένοι ατημέλητα και χωρίς αρματωσιές, ακρι-
βώς όπως η Νίθρα τούς περίμενε. Τα μακριά τους μαλλιά –όσοι εί-
χαν μακριά μαλλιά και όχι ξυρισμένο κεφάλι– ανέμιζαν μπλεγμένα 
γύρω τους. Τα μάτια τους γυάλιζαν από πολεμική μάνητα –
σ’αντίθεση με των πρώτων επιτιθέμενων, που ήταν ψυχρά, ατσάλι-
να. Στα χέρια τους κρατούσαν διάφορα ελαφριά όπλα, ακόμα και 
καμάκια. Η πολεμική τους ικανότητα δεν μπορούσε να συγκριθεί 
μ’αυτοί των άλλων –των Ρουζβάνων ή των άγνωστων μαχητών–, μα 
σε αριθμό τούς ξεπερνούσαν όλους μαζί· κι επιπλέον, είχαν το πλεο-
νέκτημα του αιφνιδιασμού. 
  Το παράξενο ήταν πως διάλεγαν τους στόχους τους προσεκτικά· 
δεν επιτίθονταν στους στρατιώτες του Νούφρεκ, παρά μόνο στους 
πολεμιστές με το γεράκι στο στήθος. 
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  Τώρα θα τρελαθώ… θα τρελαθώ, σκέφτηκε η Νίθρα, μην μπορώ-
ντας να συλλάβει ποιος ή τι κρυβόταν πίσω απ’όλα τούτα. 
  Το σπαθί του Σάβμιν κατέβηκε, δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα 
στον πεσμένο του αντίπαλο. 
  «Σου είπα να πας μέσα!» γρύλισε στη Νίθρα ο διοικητής. «Πήγαι-
νε!» Έδειξε την πόρτα με το σπαθί του, πιτσιλώντας το πρόσωπό της 
με αίμα. 
  «Πειρατές επιτίθενται στο πλοίο!» του είπε εκείνη. 
  «Τους είδα τους πειρατές,» αντιγύρισε ο Σάβμιν, «και…» Στένεψε 
τα μάτια, παρατηρώντας τη συμπλοκή, «…και δε μου μοιάζουν για 
εχθροί μας.» Με τη βοήθειά τους, οι Ρουζβάνοι μαχητές ξεπάστρευ-
αν εύκολα τους άγνωστους αντιπάλους, οι οποίοι βρίσκονταν από 
παντού περικυκλωμένοι. 
  Το αριστερό μάτι της Νίθρα έπιασε μια φιγούρα να στέκεται πάνω 
σ’έναν ψηλό βράχο της ακτής. Το φεγγαρόφωτο τη φώτιζε, αλλά η 
μορφή της εξακολουθούσε να είναι μαύρη, καθώς μελανή κάπα την 
τύλιγε και το κεφάλι της ήταν κουκουλωμένο. 
  «Διοικητή Σάβμιν!» φώναξε ο άντρας, ενώ η μάχη επάνω στο κα-
τάστρωμα τελείωνε, αφήνοντας σωρούς από κουφάρια. «Άραξε, 
προσωρινά, το σκάφος σου, για να κατεβούν με άνεση εκείνοι που 
σε συνέτρεξαν!» 
  «Κάντε όπως λέει,» πρόσταξε ο Σάβμιν τους μαχητές του, ατενίζο-
ντας τη φιγούρα επάνω στο βράχο με έκδηλη περιέργεια. «Ποιος 
είσαι;» του φώναξε. «Και γιατί μας βοήθησες;» 
  «Θεώρησε ότι έχουμε κοινά συμφέροντα, Διοικητή Σάβμιν· τίποτα 
περισσότερο, τίποτα λιγότερο.» 
  Κοινά συμφέροντα; απόρησε η Νίθρα. Τι εννοεί; Τι «κοινά συμφέ-
ροντα»; Να με πάνε εμένα στη λαιμητόμο; 
  «Δε σε καταλαβαίνω,» απάντησε ο Σάβμιν, φωναχτά, «αλλά 
σ’ευχαριστώ, όποιος κι αν είσαι. Δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν η μά-
χη, έτσι και δεν είχες παρέμβει.» 
  Το πλοίο αγκυροβόλησε κοντά στην ακτή, και οι πειρατές άρχισαν 
να κατεβαίνουν και να πιάνονται από τα βράχια, για να σκαρφαλώ-
σουν στο κατάφυτο επίπεδο εδάφους λίγο πιο πάνω. 
  «Αν δεν είχα παρέμβει,» αποκρίθηκε ο κουκουλοφόρος άντρας, 
«θα σας σκότωναν και θα έπαιρναν την αιχμάλωτη.» Υπήρχε βε-
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βαιότητα στα λόγια του· τόσο μεγάλη βεβαιότητα που ήταν τρομα-
χτική. «Πηγαίνετε τώρα. Πλεύστε στην πατρίδα σας, και προσέχετε 
τους προφήτες. Ιδιαίτερα τους περιώνυμους.» 
  «Να προσέχουμε τους προφήτες; Τι θες να πεις;» ρώτησε ο Σάβμιν, 
αλλά ο μαύρος άντρας κατέβηκε απ’τον βράχο χωρίς να του απα-
ντήσει. 
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Κεφάλαιο 32 

Πριν από την Αναχώρηση 
 
 

 Θρόνος της Έριγκ ήταν ένα ψηλό κάθισμα, φτιαγμένο από 
ξύλο του Δρακοδάσους. Η πλάτη του ήταν σκαλισμένη έτσι 
ώστε να μοιάζει με δρακοκεφαλή στο υψηλότερό της σημείο, 
και οι βραχίονές του είχαν το σχήμα μεγάλων νυχάτων χε-

ριών. Ένα παχύ, πράσινο μαξιλάρι υπήρχε επάνω του, ενώ στηριζό-
ταν σε τέσσερα σκαλιστά πόδια δράκου. 
  Η Φερνάλβιν ανέβηκε τα σκαλοπάτια του βάθρου και κάθισε στο 
θρόνο, ακουμπώντας τα χέρια της στους ξύλινους, νυχάτους βραχίο-
νες. Ήταν ντυμένη μ’ένα μακρύ, χρυσαφί φόρεμα με σκισίματα στις 
κνήμες δεξιά κι αριστερά. Το ένδυμα είχε στενά μανίκια τα οποία 
γίνονταν, φαινομενικά, ένα με το δέρμα της Επάρχου, που είχε στο-
λίσει τους πήχεις της με μεγάλα ασημένια περικάρπια, επάνω στα 
οποία υπήρχαν ροδοχρωσίτες και αζουρίτες. Στα πόδια φορούσε 
ψηλές, μαύρες μπότες με χαμηλό τακούνι. Τα καστανά της μαλλιά 
ήταν μαζεμένα σε μια χαλαρή αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της, 
ενώ τους κροτάφους της περιτύλιγε ένα χρυσό, λαξευτό διάδημα με 
σμαράγδια, και τη μέση της έζωνε μια φαρδιά, μελανή ζώνη, όπου 
δενόταν το θηκαρωμένο της σπαθί. Ανάμεσα στα στήθη της κρεμό-
ταν το περιδέραιο του Κεντροφύλακα του Νόρβηλ –ένας φαρδύ-
γραμμος σταυρός μέσα σε κύκλο, στη μέση του οποίου γυάλιζε ένα 
μικρό ρουμπίνι–, και στον μέσο του αριστερού της χεριού ήταν πε-
ρασμένο το δαχτυλίδι του Έπαρχου της Έριγκ. Άλλα δαχτυλίδια δεν 
φορούσε η Φερνάλβιν. 
  Η αίθουσα του θρόνου φωτιζόταν από το φως της αυγής, και η Κε-
ντροφύλαξ ατένισε όλους όσους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι εμπρός 
της: τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Ζάρναβ, τον γιο της, Άνγκεδβαρ, τον 
Δάρβαν, τη Ζιάθραλ, τον Χάφναρ (μαζί με το… τέρας του), τον Βάν-
μιρ, τον διοικητή της παλατοφρουράς, Έγκναρμ, και τον διοικητή 
της φρουράς της πόλης, Νάργκιρ. Κανένας δεν έλειπε, και κανένας 
δεν είχε αργήσει. Προφανώς, αντιλαμβάνονταν πως η Αρχόντισσά 
τους είχε κάτι σημαντικό να τους ανακοινώσει. 

Ο
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  «Καλή σας ημέρα,» τους χαιρέτησε η Φερνάλβιν, και άκουσε τους 
περισσότερους ν’αποκρίνονται «Καλημέρα» ή «Καλημέρα, Αρχό-
ντισσά μου». «Πρέπει να σας μιλήσω για ένα μάλλον ανησυχητικό 
ζήτημα, το οποίο θα με κάνει να λείψω από την Έριγκ για ένα ορι-
σμένο χρονικό διάστημα –ελπίζω όχι πολύ.» Και τους είπε για την 
αναβίωση της θρησκείας του Άνκαραζ μέσα στην πόλη, καθώς και 
για τον Εχθρό στο Νότο και για την παράξενη Καρμώζ που ονομαζό-
ταν Ρικνάβαθ. Φυσικά, δεν έκρυψε το γεγονός ότι ο Βάνμιρ τής είχε 
δώσει όλες τούτες τις πληροφορίες· έτσι, αρκετοί έριχναν λοξές μα-
τιές στον γιο του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ, ενόσω η Κεντροφύλαξ 
μιλούσε. 
  «Διοικητά Έγκναρμ,» είπε η Φερνάλβιν, τελειώνοντας. «Θέλω να 
ετοιμαστεί μια καλά οπλισμένη αλλά ευέλικτη συνοδεία για εμένα, 
το σύζυγο, και το γιο μου. Θα φύγουμε το συντομότερο δυνατό.» 
  «Μάλιστα, Αρχόντισσά μου.» 
  «Όσο θα λείπω, να έχεις τα μάτια σου δεκατέσσερα εδώ, στο παλά-
τι.» 
  «Ως προστάξετε, Υψηλοτάτη.» Ο Διοικητής Έγκναρμ υποκλίθηκε 
και έφυγε από την αίθουσα του θρόνου. 
  «Διοικητά Νάργκιρ.» Η Φερνάλβιν έστρεψε το βλέμμα της στο δι-
οικητή της φρουράς της πόλης. «Θέλω να ερευνήσεις κάθε γωνιά της 
Έριγκ για τυχόν ακόλουθους του Άνκαραζ. Φυλάκισε όσους εντοπί-
σεις. Θεώρησε τη θρησκεία τους παράνομη σε τούτα τα μέρη.» 
  «Μάλιστα, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Δάρβαν,» είπε η Φερνάλβιν, στρέφοντας το βλέμμα της στο μεγά-
λο γιο της Ρικέλθης. «Για όσο θα λείπω, θα είσαι ο Αντικαταστάτης 
μου στην Έριγκ. Δέχεσαι;» 
  «Δέχομαι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όμως θα προτιμούσα να είχα 
ειδοποιηθεί νωρίτερα για όλα τούτα, Φερνάλβιν –το βράδυ, ας πού-
με.» 
  «Προφανώς, δεν υπήρχε χρόνος να σε ενημερώσουμε, ούτε εσένα 
ούτε κανέναν άλλο.» 
  «Καταλαβαίνω,» είπε ο Δάρβαν, αν και αναρωτιόταν μήπως η 
Φερνάλβιν το είχε κάνει επίτηδες· μήπως προσπαθούσε να αποκλεί-
σει εκείνον από τις σημαντικές αποφάσεις. Όμως, αν ήταν έτσι, δε 
θα του άφηνε την εξουσία… Αλλά… Αλλά αυτό ίσως να είναι ένα 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

469 

σχέδιο! Αν έχει καταλάβει τις επιδιώξεις της μητέρας μου.... «Έχω, 
ωστόσο, αμφιβολίες γι’αυτές τις πληροφορίες σου. Πού ακριβώς 
στηρίζεσαι; Σε μαντείες;» Λοξοκοίταξε τον Βάνμιρ. Λες να είναι 
σύμμαχός της, και να μηχανορραφούσαν το βράδυ εναντίον εμού 
και της μητέρας μου; 
  «Θες να πεις ότι δεν πιστεύεις στην ύπαρξη του Εχθρού στο Νότο;» 
  «Όχι,» απάντησε ο Δάρβαν. «Ή, μάλλον, δεν είμαι βέβαιος για την 
ύπαρξή του.» 
  «Ελπίζω, τουλάχιστον, να είσαι βέβαιος για τους ακόλουθους του 
Άνκαραζ, θείε,» είπε ο Βάνμιρ. «Χτες βράδυ, προκάλεσαν πολλούς 
θανάτους στην Έριγκ.» 
  «Ναι, αλλά δε βλέπω καμία σύνδεση ανάμεσα σ’αυτούς και τον… 
Εχθρό,» επέμεινε ο Δάρβαν. 
  «Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ κατευθύνονται νότια για 
ν’αντιμετωπίσουν τον Εχθρό.» 
  «Και ποιος είναι αυτός; Αν επρόκειτο για τόσο μεγάλη απειλή, δε 
θα την είχαμε ακούσει;» 
  «Ο Εχθρός κρύβεται. Θα είναι δύσκολο να τον αποτινάξουμε.» 
  «Μα ποιος είναι;» 
  «Δεν – ξέρουμε,» τόνισε ο Βάνμιρ. 
  Ο Δάρβαν στράφηκε στη Φερνάλβιν. «Δηλαδή, αποφάσισες να πας 
στη Νουάλβορ –μαζί με τον Πρίγκιπα Ζάρναβ και τον γιο σου– για 
να πολεμήσεις κάποιον που δεν ξέρεις ποιος είναι;» 
  «Η απειλή είναι αληθινή,» είπε ο Ζάρναβ, προτού προλάβει να μι-
λήσει η Έπαρχος, «και η οικογένειά μου ίσως να βρίσκεται σε κίνδυ-
νο, Δάρβαν!» 
  «Κι αν η μαντεία αυτή είναι λάθος;» Ή αν είναι ένα δικό σας ψέμα; 
  «Η προηγούμενη μαντεία του Βάνμιρ ήταν σωστή,» τόνισε η Φερ-
νάλβιν· «επομένως, γιατί ετούτη να είναι λάθος;» 
  Υπάρχει κάποιο κόλπο εδώ, σκέφτηκε ο Δάρβαν, κάποια σκευωρία. 
Προσπάθησε να διακρίνει κάτι από την έκφραση της ετεροθαλούς 
αδελφής του, μα δεν κατόρθωσε τίποτα. Το πρόσωπό της ήταν σαν 
σίδερο, σήμερα. 
  «Αφού ο Βάνμιρ φαίνεται να είναι τόσο καλός μάντης, δε θα μπο-
ρούσε να μαντέψει και την ταυτότητα του Εχθρού;» ρώτησε η Ζιά-
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θραλ, υψώνοντας ένα φρύδι και στρέφοντας το βλέμμα της στον Άρ-
χοντα από το Ράλτον. 
  «Βλέπω μόνο μια σκιά που γλιστρά ακανόνιστα μέσα στο Χρόνο,» 
εξήγησε εκείνος. 
  «Τρομερά… αόριστο, θα έλεγα,» παρατήρησε η Ζιάθραλ. 
  «Είναι, πράγματι, αόριστο,» τη διαβεβαίωσε ο Βάνμιρ, που δεν του 
ξέφυγε ο ειρωνικός τόνος στη φωνή της. 
  «Δε νομίζω πως υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε επάνω στο θέ-
μα,» είπε η Φερνάλβιν. «Και βιαζόμαστε. Επομένως, θα ήταν φρόνι-
μο να μην καθυστερούμε.» Σηκώθηκε από το Θρόνο της Έριγκ. 
«Χάφναρ, θα έρθεις μαζί μας;» 
  «Ασφαλώς, εάν με δέχεστε στη συνοδεία σας,» αποκρίθηκε ο μαυ-
ροντυμένος δράκαρχος. «Και εάν μπορείς πάλι να μου παραχωρή-
σεις το άρμα σου, Φερνάλβιν.» 
  «Μέχρι τη Νουάλβορ, θα σ’το παραχωρήσω,» του είπε εκείνη. «Κι 
ελπίζω να μην το κακοποιήσεις τόσο όσο την προηγούμενη φορά.» 
  «Δε χρειάζεται ν’ανησυχείς,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. «Εξάλλου, 
τώρα δε θα υπάρχει λόγος να τρέχω –σε αντίθεση με τότε, που ένας 
δολοφόνος καταδίωκε τη μητέρα μου…» Τα λόγια του δεν ήταν τυ-
χαία· την κατηγορούσαν ξανά. Όλοι το παρατήρησαν, εκτός από τον 
Διοικητή Νάργκιρ. 
  Η Φερνάλβιν αγνόησε το σχόλιο του ετεροθαλή αδελφού της και 
κατέβηκε τα σκαλιά του θρόνου. «Ας αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε,» 
είπε. «Θα συναντηθούμε όλοι στην κεντρική έξοδο του παλατιού.» 
  Οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα χώρισαν: η Έπαρχος και ο Πρί-
γκιπας βάδισαν προς τα διαμερίσματά τους, και ο Άνγκεδβαρ τούς 
ακολούθησε· ο Χάφναρ κατευθύνθηκε στον στάβλο, για να δει σε τι 
κατάσταση βρισκόταν το άρμα της Φερνάλβιν· ο Βάνμιρ πήγε μαζί 
του, και αμέσως έπιασαν κουβέντα σχετικά με τα παράξενα πράγμα-
τα που συνέβαιναν· ο Διοικητής Νάργκιρ πορεύτηκε προς το φρου-
ραρχείο της Έριγκ, για να εκτελέσει τις διαταγές της Επάρχου: δη-
λαδή, να βάλει μπρος το σχέδιο εύρεσης και εξολόθρευσης όλων των 
ακόλουθων του Άνκαραζ που μπορεί να κρύβονταν στην πόλη. 
  Ο Δάρβαν και η Ζιάθραλ έμειναν πίσω, στην άδεια αίθουσα, με μο-
ναδική παρέα τον ξύλινο θρόνο. 
  «Δεν είναι… ασυνήθιστα όλα τούτα;» είπε ο πρώτος. 
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  «Παραπάνω από ασυνήθιστα,» αποκρίθηκε η Ζιάθραλ, και βημά-
τισε μέσα στο μεγάλο δωμάτιο, ακούγοντας τα τακούνια της 
ν’αντηχούν. Παράξενο φέρσιμο για τη Φέρναλβιν, σκέφτηκε. Τι θέ-
λει να κάνει; Τι σχεδιάζει τώρα; Θεοί! αυτή έγινε χειρότερη από τη 
Ρικέλθη!… 
  «Νομίζεις ότι έχει καταλάβει; Ξέρεις σε τι αναφέρομαι…» 
  Η Ζιάθραλ έπαψε να βηματίζει, στρεφόμενη να τον κοιτάξει. «Σί-
γουρα το έχει καταλάβει· γιαυτό έστειλε τον… άνθρωπό της κιόλας. 
Όμως γιατί να εγκαταλείψει την Έριγκ, θέτοντας εσένα Αντικατα-
στάτη της;» 
  «Για να με αδρανοποιήσει,» υπέθεσε ο Δάρβαν. «Αν είμαι Αντικα-
ταστάτης, δεν μπορώ να…» Πλησίασε τη Ζιάθραλ και μίλησε ψιθυ-
ριστά, σε περίπτωση που κάποιος κρυφάκουγε. «Δεν μπορώ να κα-
θαρπάξω την εξουσία της. Όλοι θα με κατηγορήσουν για προδότη. 
Θα με εκτελέσουν, ή θα με εξορίσουν.» 
  «Δεν καταλαβαίνω, όμως,» είπε η Ζιάθραλ. «Για πόσο σκοπεύει η 
αδελφή σου να μείνει στην πρωτεύουσα; Για πάντα;» Γέλασε, κο-
φτά. «Τότε, είναι σα να έχασε την εξουσία της, ήδη.» 
  «Το ξέρεις ότι δεν πρόκειται να μείνει για πάντα.» 
  «Άρα, τι συμβαίνει; Μπορείς να μου πεις; Γιατί πάει στη Νουάλ-
βορ, αφού, αναπόφευκτα, θα επιστρέψει, αργά ή γρήγορα;» έθεσε 
το ερώτημα η Ζιάθραλ· κι απάντησε μόνη της: «Προφανώς, περιμέ-
νει κάτι να συμβεί ενδιαμέσως· κάτι που θα μας αδρανοποιήσει, μια 
για πάντα. Ή, όντως υπάρχει αυτός ο Εχθρός.» 
  Ο Δάρβαν ρουθούνισε. «Σιγά μην υπάρχει. Ο Βάνμιρ, σίγουρα, εί-
ναι στο κόλπο.» 
  «Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ σκότωσαν κόσμο χτες βράδυ, όμως.» 
  «Και μαζί τους ήταν αυτή η γυναίκα που έφερε ο Βάνμιρ· η γυναίκα 
που υποτίθεται ότι… ‘ακούει τους θεούς’– Πώς το είπε η Φερνάλ-
βιν;» 
  Η Ζιάθραλ ένευσε. «Ναι, κάπως έτσι το είπε.» Αναστέναξε. «Είναι 
πολύ περίπλοκο!… Και πρέπει να έχεις δίκιο: επίτηδες προσπαθεί να 
μας μπερδέψει, με διάφορα άχρηστα στοιχεία, ώστε να μην καταλά-
βουμε το κεντρικό της σχέδιο.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

472 

  «Δηλαδή, οι ακόλουθοι του Άνκαραζ ήταν απάτη…» είπε ο Δάρβαν, 
σκεπτικός. «Μια δικαιολογία για να πάει η Φερνάλβιν στη Νουάλ-
βορ…» 
  «Πιθανώς…» 
  «Έτσι, όμως, επιστρέφουμε στο αρχικό ερώτημα–» 
  «Γιατί θέλει να ταξιδέψει εκεί,» είπε η Ζιάθραλ. «Λοιπόν, άκου τι 
νομίζω και μείνε ψύχραιμος…» 
  Ο Δάρβαν συνοφρυώθηκε, παραξενεμένος. 
  «Νομίζω πως η Φερνάλβιν φεύγει για ν’αφήσει το πεδίο ανοιχτό 
στον δολοφόνο της.» 
  «Θέλει να μας σκοτώσει όλους;» έκανε ο Δάρβαν. 
  «Πώς αλλιώς το εξηγείς εσύ;» 
  Ο Δάρβαν αισθάνθηκε ένα σύγκρυο να τον διαπερνά. «Αν είναι έ-
τσι,» είπε, «πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, Ζιάθραλ… Και ανησυ-
χώ και για τον Χάφναρ, ο οποίος θα ταξιδέψει νότια μαζί της. Μπο-
ρεί να σκοπεύει να τον ξεπαστρέψει κι αυτόν.» 
  «Δε μου φαίνεται και πολύ πιθανό, αλλά ίσως…» 
  «Γιατί δε σου φαίνεται πιθανό;» 
  «Επειδή ο Χάφναρ δεν αποτελεί απειλή για εκείνη,» είπε η Ζιά-
θραλ, «εφόσον, σύντομα, θα μπει στις υπηρεσίες του Βασιληά, ως 
δράκαρχος. Εμάς θέλει να σκοτώσει η αδελφή σου· εμάς και τη μάνα 
σου.» 
  Ο Δάρβαν αναστέναξε, νιώθοντας ένα ξαφνικό βάρος να τον έχει 
πλακώσει. 

 

  «Πού γνώρισες αυτή τη γυναίκα, Βάνμιρ;» ρώτησε ο Χάφναρ, κα-
θώς βάδιζαν προς το στάβλο του παλατιού. Η χτεσινοβραδινή βροχή 
είχε τελειώσει, αφήνοντας πίσω της μπόλικες λίμνες νερού και λά-
σπες. Οι φυλλωσιές των δέντρων γυάλιζαν από την υγρασία που 
βρισκόταν ακόμα επάνω τους. 
  «Ήρθε στο Ράλτον απ’το Βορρά,» αποκρίθηκε εκείνος και, θέλο-
ντας ν’αλλάξει θέμα, πρόσθεσε: «Μην την παρεξηγείς, Χάφναρ· δεν 
τα κάνει επίτηδες αυτά που κάνει. Δεν ελέγχει τον εαυτό της. Ορι-
σμένες φορές, άλλες δυνάμεις την παρασέρνουν.» 
  «Όπως ο Άνκαραζ;» 
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  «Όπως ο Άνκαραζ.» 
  «Μα, σκότωσε ανθρώπους χτες βράδυ, Βάνμιρ, πολλούς ανθρώ-
πους. Μπορούσε ο Θεός του Αίματος να την αναγκάσει να το πράξει 
αυτό, αν εκείνη δεν το ήθελε;» 
  «Χωρίς τη βοήθεια του Άνκαραζ, η Ρικνάβαθ δε θα είχε τη δύναμη 
να τα βάλει ούτε με έναν από τους στρατιώτες της πόλης. Το γνωρί-
ζω τούτο πολύ καλά. Δεν είναι εκπαιδευμένη στον πόλεμο.» 
  «Τότε, γιατί ο θεός διάλεξε αυτήν κι όχι κάποια άλλη;» ρώτησε ο 
Χάφναρ, καθώς έφταναν στο στάβλο. 
  «Προφανώς, δεν τον ενδιαφέρει η πολεμική της εκπαίδευση,» είπε 
ο Βάνμιρ, «γιατί μπορεί πολύ εύκολα να της προσφέρει ικανότητες 
μεγαλύτερες από αυτές που θα ήταν ποτέ δυνατόν να κατέχει ένας 
φυσιολογικός άνθρωπος. Το θέμα δεν είν’εκεί, επομένως.» 
  «Και πού είναι;» 
  «Στο ότι η Ρικνάβαθ είναι ανοιχτή σε κάθε είδους κοσμικές ενέρ-
γειες. Μοιάζει να τραβά αυτά τα όντα προς το μέρος της –τους 
θεούς, τους δαίμονες, τα πνεύματα. Με καταλαβαίνεις;» 
  «Προσπαθώ!» 
  Φτάνοντας στο στάβλο, είδαν τους σταβλίτες να ντύνουν κάμποσα 
άλογα με αρματωσιές. Οι ίπποι της συνοδείας της Φερνάλβιν ετοιμά-
ζονταν. 
  «Κι εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω τη Ρικνάβαθ,» είπε ο Βάνμιρ. 
«Είναι πολύ παράξενη. Εκείνη εντόπισε πρώτη τον Εχθρό· τον είδε 
σ’ένα όραμά της, όταν–» Όταν την είχα στα κελιά του φρουρίου, 
ήταν έτοιμος να πει, μα σταμάτησε τον εαυτό του. «–κοιμόταν. Ου-
σιαστικά, είδε μια σκιά να πλανιέται μέσα στους Δεκαεννέα Πύρ-
γους και να στριφογυρίζει γύρω απ’τον Ουρανολίθινο Θρόνο. Βέ-
βαια, εκτός απ’αυτό, είδε κι άλλα πράγματα, τα οποία τώρα δε θυ-
μάμαι, μα δεν είμαι σίγουρος αν είχαν σχέση με τον Εχθρό. Ή ίσως 
και να είχαν…» πρόσθεσε, σκεπτικός. Λες να υπήρχε κάποιο στοι-
χείο εκεί, το οποίο αγνοούμε; Ρικνάβαθ, πού είσαι τώρα; 
  «Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά, ο Εχθρός βρίσκεται μέσα στο 
ίδιο το βασιλικό παλάτι, έτσι;» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Ναι.» 
  «Και κανείς δεν τον έχει εντοπίσει;» απόρησε ο Χάφναρ. 
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  «Προφανώς, όχι. Αν και, βέβαια, όταν έκανα τη μαντεία μου, χτες 
βράδυ, είδα τον Ρόλμαρ… και ήταν μια… μια μαυρίλα, μια σκιά επά-
νω στο δέρμα του, σα νάταν ένα μ’αυτόν. Και είμαι σχεδόν σίγουρος 
πως σχετιζόταν με τον Εχθρό.» 
  Ο Χάφναρ αναρωτήθηκε μήπως ο ανιψιός του –που, ουσιαστικά, 
δεν είναι ανιψιός μου, θύμισε στον εαυτό του– έβλεπε άσχετες πα-
ραισθήσεις. Ο Έζβαρ τού είχε πει ότι τέτοια πράγματα συνέβαιναν 
σε μερικούς ανθρώπους. Επρόκειτο για ψυχοπάθεια. 
  «Θα μάθουμε τι πραγματικά ισχύει όταν φτάσουμε στη Νουάλ-
βορ,» είπε ο δράκαρχος· και πρόσταξε έναν σταβλίτη: «Ετοιμάστε 
μου το άρμα της Επάρχου.» 
  Το αγόρι τον κοίταξε διστακτικά. 
  Η Σρ’άερ σφύριξε, απειλητικά. 
  Το αγόρι χλόμιασε. 
  «Μου το επέτρεψε η ίδια η Έπαρχος. Κάνε γρήγορα,» είπε ο Χάφ-
ναρ. 
  Ο σταβλίτης κατένευσε κι έφυγε, τρέμοντας, ενώ τα άλογα τριγύρω 
έμοιαζαν να έχουν αναστατωθεί από το σφύριγμα της δράκαινας, 
και ορισμένα χρεμέτιζαν ή τίναζαν τα κεφάλια. 
  Ο Χάφναρ στράφηκε στον Βάνμιρ. «Αλήθεια, εσύ γιατί πήγαινες 
στη Νουάλβορ, εξαρχής;» 
  «Ήθελα να επισκεφτώ την αγορά της,» εξήγησε εκείνος. «Να βρω 
κάτι συστατικά που χρειαζόμουν. Τώρα, όμως, συμβαίνουν σημαντι-
κότερα πράγματα.» 
  «Και η Καρμώζ γιατί είχε έρθει μαζί σου;» 
  Πολύ παράξενος είσαι, θείε! συλλογίστηκε ο Βάνμιρ. «Είναι φίλη 
και… Ουσιαστικά, είχα σκεφτεί μήπως μπορούσα κάπως να τη βοη-
θήσω. Ξέρεις, να την κάνω να πάψει ν’ακούει όλα αυτά τα καλέσμα-
τα. Ήθελα να υφάνω κάποιο ξόρκι επάνω της· τούτος είναι ο λόγος 
που έψαχνα τα απαραίτητα συστατικά.» 
  «Αχά…» είπε απλά ο Χάφναρ. 
  Ο Βάνμιρ απόρησε πώς ήταν δυνατόν να τον είχε πιστέψει. Ύστε-
ρα, όμως, αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στην 
πραγματικότητα: να παρεμποδίσει, κάπως, την έμφυτη ικανότητα 
της Ρικνάβαθ. Έφερε στο νου του διάφορα μυστικιστικά κείμενα 
που είχε διαβάσει…. 
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  «Μητέρα, θέλω να σου μιλήσω,» είπε ο Άνγκεδβαρ, σταματώντας 
τη Φερνάλβιν και τον Ζάρναβ έξω απ’τα διαμερίσματά τους. 
  «Τι είναι;» τον ρώτησε εκείνη. 
  «Πάμε μέσα.» 
  Η Έπαρχος άνοιξε την πόρτα και μπήκαν στο καθιστικό. «Άνγκεδ-
βαρ, συμβαίνει κάτι;» 
  «Μητέρα…» Κοίταξε το πάτωμα, για λίγο, σκεπτικός· ύστερα, ύ-
ψωσε το βλέμμα. «Δε μ’εμπιστεύεσαι;» 
  «Πώς; Γιατί… γιατί το λες αυτό;» ρώτησε η Φερνάλβιν, έκπληκτη. 
«Καρδιά μου, σ’εμπιστεύομαι περισσότερο απ’οποιονδήποτε άλλο 
στον κόσμο.»  
  Πήγε να τον αγκαλιάσει, αλλά εκείνος τη σταμάτησε, λέγοντας: 
«Τότε, γιατί δεν άφησες εμένα να διοικήσω εδώ; Γιατί έθεσες τον 
Δάρβαν ως Αντικαταστάτη σου;» 
 «Επειδή…» Η Φερνάλβιν έγλειψε τα χείλη. Επειδή φοβάμαι πως η 
Ρικέλθη θα σε σκοτώσει, αγάπη μου, ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ να την πάρει! 
  «Δε θέλεις να έρθεις μαζί μας στην πρωτεύουσα, Άνγκεδβαρ;» πα-
ρενέβη ο Ζάρναβ, για να βγάλει τη σύζυγό του από τη δύσκολη θέση. 
«Πώς θα διοικήσεις σωστά στην Έριγκ, αν δε γνωρίζεις πρώτα τα 
σημαντικότερα μέρη του Βασιλείου;» 
  «Έχω ξαναπάει στη Νουάλβορ, πατέρα,» αποκρίθηκε ο γιος του. 
  Ο Ζάρναβ αναστέναξε. «Δηλαδή, θέλεις να μείνεις εδώ, όχι να έρ-
θεις;» 
  Η Φερνάλβιν έκανε να μιλήσει, αλλά ο Πρίγκιπας ακούμπησε το 
χέρι του στον ώμο της και τον έσφιξε. 
  «Θα έρθω,» είπε ο Άνγκεδβαρ. «Απλά… δε με ρώτησε κανείς, πρώ-
τα. Δείχνει ότι δε θα μ’εμπιστευόσασταν, ακόμα κι αν ήθελα να μεί-
νω εδώ.» 
  «Δεν είναι αυτό, καρδιά μου–» άρχισε η Φερνάλβιν. 
  «Τι είναι, τότε;» 
  «Ο θείος σου έχει περισσότερες εμπειρίες, Άνγκεδβαρ, όσο και να 
μη θέλεις να το παραδεχτείς· γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω 
για το πώς διοικείται μια επαρχία. Μη νομίζεις ότι είναι εύκολο 
πράγμα.» 
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  «Οι δάσκαλοί μου μου τα έχουν μάθει αυτά.» 
  «Άλλο να τα ζεις, άλλο να σ’τα λένε.» 
  «Όλη μου τη ζωή εδώ ήμουν, μητέρα!» επέμεινε ο Άνγκεδβαρ. «Σε 
έχω δει πώς διοικείς, και εσένα και τους υπόλοιπους. Αλλά δεν πει-
ράζει· θα έρθω στο Νότο, ούτως ή άλλως.» Άνοιξε την πόρτα και 
βγήκε. 
  «Άνγκεδβαρ–» 
  Η πόρτα έκλεισε. 
  Η Φερνάλβιν κοίταξε τον Ζάρναβ και έσεισε το κεφάλι, κουρασμέ-
να. «Δεν καταλαβαίνει,» είπε. «Δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο.» 
  «Αυτό είναι αλήθεια,» αποκρίθηκε ο Πρίγκιπας, «αλλά έχει κάποιο 
δίκιο. Και…» Βάδισε μέσα στο δωμάτιο, γεμίζοντας ένα ποτήρι νε-
ρωμένο κρασί για τον εαυτό του. «Αναρωτιέμαι αν τον πηγαίνουμε 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο.» 
  Η Φερνάλβιν συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς;» 
  Η πόρτα χτύπησε. 
  «Περάστε,» είπε η Έπαρχος, και τρεις υπηρέτριες μπήκαν. 
  «Αρχόντισσά μου, να ετοιμάσουμε τα πράγματά σας, για το ταξί-
δι;» ρώτησε η μία. 
  «Ναι, αλλά μην παραφορτώσετε τα μπαούλα. Θέλω να ταξιδέψω 
ελαφριά.» 
  «Μάλιστα, Αρχόντισσά μου.» Οι υπηρέτριες πήγαν στο υπνοδωμά-
τιο των διαμερισμάτων. 
  Η Φερνάλβιν στράφηκε στον σύζυγό της, περιμένοντας απάντηση. 
  «Εννοώ τον Εχθρό,» εξήγησε ο Ζάρναβ. «Δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί 
να είναι, ή πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι. Αυτά που είπε ο Βάν-
μιρ με τρομάζουν. Ο αντίπαλός μας βρίσκεται μέσα στο Παλάτι των 
Δεκαεννέα Πύργων, Φερνάλβιν· ίσως να έχει τη δύναμη να μας εξο-
λοθρεύσει όλους!» 
  «Ανησυχείς υπερβολικά,» αποκρίθηκε εκείνη. «Δε λέω πως η κα-
τάσταση είναι απλή, όμως ας μην τρελαινόμαστε κιόλας, Πρίγκιπά 
μου. Μάλλον, πρόκειται για κάποιον προδότη.» 
  «Και γιατί ο Άνκαραζ να αφυπνίστηκε και να είναι εναντίον του;» 
  «Δεν ξέρω. Δεν είμαι ιέρεια, ούτε θεολόγος.» 
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  «Δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός, για να καταλάβει πως πρό-
κειται για κάτι πολύ σημαντικό,» είπε ο Ζάρναβ. «Τίποτα λιγότερο 
δε θα τραβούσε την προσοχή ενός ανώτερου όντος.» 
  «Του συγκεκριμένου ανώτερου όντος,» τόνισε η Φερνάλβιν. «Του 
Άνκαραζ, του Θεού του Αίματος, τον οποίο είχαμε πάψει να λατρεύ-
ουμε σε τούτα τα μέρη. Μονάχα αυτού την προσοχή τράβηξε.» 
  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Ζάρναβ, συλλογισμένα. «Παράξενο, ε;» 
  «Είναι ανόητο να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη λογική ενός 
θεού,» είπε η Φερνάλβιν. «Ας το αφήσουμε καλύτερα.» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Πάντως,» πρόσθεσε, «ίσως οι ακόλουθοι του 
Άνκαραζ να μπορούσαν να μας οδηγήσουν στον Εχθρό, γιατί εμείς 
δεν ξέρουμε τίποτα γι’αυτόν.» 
  «Καλή σκέψη,» είπε η Φερνάλβιν. «Πολύ καλή σκέψη!» Τον φίλη-
σε, δυνατά, στο μάγουλο. «Πώς θα τους κάνουμε, όμως, να μας οδη-
γήσουν;» 
  «Προς την ίδια κατεύθυνση μ’αυτούς πηγαίνουμε· θα βρούμε έναν 
τρόπο.» 
  «Και ο Βάνμιρ ίσως να μπορεί να μας δώσει κάποια συμβουλή.» 
  Ο Ζάρναβ μειδίασε. «Παλιά, δεν είχες τόσο καλή γνώμη γι’αυτό 
σου τον ανιψιό, Φερνάλβιν· τι άλλαξε;» ρώτησε. 
  «Νομίζω ότι ο Βάνμιρ μάς απέδειξε την αξία του, Πρίγκιπά μου,» 
δήλωσε η Έπαρχος της Έριγκ. 
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Κεφάλαιο 33 

Επιστροφή και Εκπλήξεις 
 
 

ο πρωί, η βροχή είχε πάψει, αφήνοντας τη δημοσιά γεμάτη με 
λάσπες, νερά, και λασπόνερα. Η Αύρα ήταν αναγκασμένη να 
πηγαίνει πιο αργά απ’ό,τι συνήθως, αν δεν ήθελε να ρίξει τους 
δύο αναβάτες της. Πράγμα το οποίο δεν ευχαριστούσε καθό-

λου τη Ρικέλθη, που επιθυμούσε να φτάσει στην Έριγκ το γρηγορό-
τερο δυνατό και ν’αντιμετωπίσει την προγονή της. Καθώς ταξίδευε, 
όμως, το μόνο που της έμενε ήταν να αναρωτιέται τι μπορεί να είχε 
συμβεί όσο έλειπε. Και, άραγε, πώς να ήταν η έκφραση στο πρόσω-
πο της Φερνάλβιν, όταν ο Χάφναρ τής έλεγε ότι η Ρικέλθη δεν ήταν 
νεκρή; Πολύ θα ήθελα να είχα δει αυτή την έκφραση! Ωστόσο, θα 
δω μια άλλη έκφραση: εκείνη που θα σχηματιστεί στο πρόσωπό της 
όταν μ’αντικρίσει ζωντανή. 
  Βέβαια, υπήρχε και ένας άλλος, πολύ σημαντικότερος προβληματι-
σμός στο νου της: η υπόθεση με τον δολοφόνο που την καταδίωκε –
τον νεκρενοικημένο, όπως τον είχε αποκαλέσει ο Έζβαρ–, ο οποίος 
ήταν ένας από τους καλύτερους φονιάδες επάνω στη Βάλγκριθμωρ. 
Πώς θα ξέφευγε απ’αυτόν; Πώς θα τον αδρανοποιούσε; Δεν έμοιαζε 
και πολύ εύκολος να τον σκοτώσεις, ούτε να τον εξαγοράσεις. Μέσα 
στον Αρχέτοπο είχε αρνηθεί να δεχτεί χρήματα από τη Ρικέλθη, 
προκειμένου να της χαρίσει τη ζωή. 
  Ωστόσο, ίσως να έφταιγε το γεγονός ότι δεν ήταν σίγουρος πως θα 
τα λάβει. Άραγε, θ’απαντούσε το ίδιο, αν του τα παρουσίαζα μπρο-
στά του; Αλλά πώς θα τον έβρισκε, για να του τα παρουσιάσει; Μάλ-
λον, θα τον συναντούσε πάλι τη στιγμή που πήγαινε να τη σκοτώσει. 
Κι ετούτη τη φορά, ίσως να τα καταφέρει. Πιθανώς να τα καταφέ-
ρει… Η Ρικέλθη δε θυμόταν ποτέ στη ζωή της να ήταν πιο φοβισμέ-
νη. Πρέπει να βρω έναν τρόπο, για να επικοινωνήσω μαζί του, χωρίς 
να κινδυνεύω απ’αυτόν. 
  Όταν εκείνη και ο Έζβαρ έφτασαν μπροστά στη βόρεια πύλη της 
Έριγκ, τη βρήκαν μπλοκαρισμένη από τρία κάρα, οι τροχοί των ο-
ποίων είχαν κολλήσει μέσα στις λάσπες. 

Τ
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  «Γαμώ τ’άρρωστα παπάρια και τις Πέντε Ουρές του 
Σάλ’γκρεμ’ρωθ!…» γρύλισε η Ρικέλθη. 
  Ο Έζβαρ γέλασε σιγανά. «Νόμιζα ότι έβριζες τόσο μόνο υπό συγκε-
κριμένες συνθήκες, Αρχόντισσά μου,» είπε, υπομειδιώντας μέσα 
απ’τα γένια του και λοξοκοιτάζοντάς την, καθώς κρατιόταν πίσω 
του. 
  Η Ρικέλθη κοκκίνισε. Ήταν αλήθεια πως έβριζε, ορισμένες φορές, 
όταν ερωτοτροπούσε· παλιό συνήθειο (και κακό, πιθανώς, έπρεπε 
να παραδεχτεί). «Αυτές είναι ‘συγκεκριμένες συνθήκες’!» αποκρίθη-
κε, δείχνοντας τα κάρα που μπλόκαραν την πύλη. 
  «Θα το έχω υπόψη…» είπε ο Έζβαρ. 
  Ύστερα από κάποια ώρα (ευτυχώς, όχι πολλή), οι τροχοί των κάρων 
ξεκόλλησαν από τις λάσπες και τα ξύλινα οχήματα πέρασαν την πύ-
λη. Η Ρικέλθη και ο Έζβαρ ακολούθησαν, και οι φρουροί τούς στα-
μάτησαν για έρευνα. 
  Η πρώτη έβγαλε την κουκούλα της κάπας της. «Σε περίπτωση που 
δε με αναγνωρίζετε,» είπε, «είμαι η Αρχόντισσα Ρικέλθη ε Νίλγκωρ. 
Και σκοπεύω να περάσω χωρίς καμία καθυστέρηση.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Αρχόντισσά μου,» αποκρίθηκε αμέσως ένας 
από τους στρατιώτες· και όλοι υποκλίθηκαν, αφήνοντάς την να μπει 
στην Έριγκ ανενόχλητη. 
  Φτάνοντας στο παλάτι, κατέβηκε από την Αύρα και στηρίχτηκε στο 
μπαστούνι της. Πέρασε την πύλη του κήπου και βάδισε ανάμεσα στη 
βλάστηση. Ο Έζβαρ συμπορεύτηκε.  
  Θα πρέπει να φαίνομαι γελοία μ’αυτό το πράγμα! σκέφτηκε η Ρι-
κέλθη,  σφίγγοντας το ραβδί που της είχε δώσει ο ερημίτης, καθώς 
παρατηρούσε τα βλέμματα τα οποία της έριχναν οι φρουροί του πα-
λατιού. 
  «Τι κοιτάτε;» είπε σε δύο, οι οποίοι, πάραυτα, αποκρίθηκαν «Συ-
γνώμη, Αρχόντισσά μου» και έκλιναν τα κεφάλια. 
  «Ετοιμάστε ένα δωμάτιο για τον κύριο Έζβαρ,» πρόσταξε τους υ-
πηρέτες, περνώντας την κεντρική είσοδο του παλατιού. «Κοντά στα 
διαμερίσματά μου, γιατί θα είναι ο γιατρός μου, για λίγο καιρό.» 
  «Μάλιστα, Αρχόντισσα Ρικέλθη,» αποκρίθηκε μια υπηρέτρια, και 
όλοι τους έτρεξαν να εκτελέσουν τις διαταγές της. Εκείνη παρατή-
ρησε πως κι αυτοί την κοίταζαν κάπως παράξενα, επειδή κούτσαινε 
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και κρατούσε το μπαστούνι. Απεχθανόταν να την κοιτάνε έτσι! μα, 
προς το παρόν, αδυνατούσε να κάνει κάτι για να τ’αλλάξει. Ακόμα κι 
ο Έζβαρ, τον οποίο πολλοί ονόμαζαν μάγο, δεν μπορούσε να κάνει 
«μαγικά» και να θεραπεύσει στη στιγμή τον στραμπουλιγμένο της 
αστράγαλο. 
  Η Ρικέλθη κατευθύνθηκε προς τη μεγάλη αίθουσα του παλατιού. 
Καθοδόν, ρώτησε έναν φρουρό αν η Έπαρχος Φερνάλβιν ήταν εκεί. 
  «Η Έπαρχος έχει φύγει, Αρχόντισσά μου,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Έχει φύγει; σκέφτηκε, έκπληκτη, η Ρικέλθη, αλλά δεν έδειξε την 
έκπληξή της. «Πού πήγε, στρατιώτη;» 
  «Στη Νουάλβορ, Αρχόντισσά μου. Λένε πως υπάρχει κάποιος κίν-
δυνος εκεί. Η Έπαρχος άφησε τον γιο σας, Άρχοντα Δάρβαν, ως Α-
ντικαταστάτη της· κι εκείνος θα μπορεί να σας εξηγήσει καλύτερα 
την κατάσταση, πιστεύω.» 
  Άφησε τον Δάρβαν ως Αντικαταστάτη της; Πολύ παράξενο. Πρέ-
πει, δηλαδή, να πήγε και ο Ζάρναβ μαζί της… Τι κίνδυνος υπάρχει 
στη Νουάλβορ; Η Ρικέλθη πέρασε δίπλα απ’τον φρουρό, δίχως άλ-
λες κουβέντες. 
  Ο  Έζβαρ βάδισε πλάι της, κι εκείνη παρατήρησε μια ανήσυχη όψη 
στο πρόσωπό του. 
  «Τι σκέφτεσαι;» 
  «Τον Χάφναρ, που μάλλον θα πήγε μαζί τους. Ας ελπίσουμε πως ο 
γιος σου ξέρει περισσότερα για το τι συμβαίνει…» 
  Η Ρικέλθη μπήκε στη μεγάλη αίθουσα. Η Ζιάθραλ, που καθόταν σε 
μια από τις καρέκλες του τραπεζιού, στράφηκε να την αντικρίσει. Ο 
Δάρβαν διάβαζε, εκείνη τη στιγμή, κάτι έγγραφα, βρισκόμενος δί-
πλα στη σύζυγό του· αλλά ύψωσε κι αυτός το βλέμμα, μόλις άκουσε 
την Αρχόντισσα να μπαίνει. 
  «Μητέρα!» είπε, καθώς σηκωνόταν. 
  «Τι συνέβη εδώ;» ρώτησε η Ρικέλθη, χωρίς να μείνει καθόλου σε 
χαιρετισμούς. Βάδισε προς μια πολυθρόνα. «Πού είναι η Φερνάλβιν; 
Πού είναι ο Χάφναρ;» Κάθισε, ακουμπώντας το μπαστούνι στα γό-
νατά της. 
  «Έφυγαν,» αποκρίθηκε ο Δάρβαν, και κάθισε ξανά, ενώ ο Έζβαρ 
έκλινε ευγενικά το κεφάλι του προς το μέρος του Αντικαταστάτη και 
της Ζιάθραλ. «Χαίρετε, κύριε Έζβαρ. Πώς είστε;» 
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  «Ανήσυχος, οφείλω να ομολογήσω,» είπε εκείνος, και πήρε θέση 
κοντά στη Ρικέλθη. 
  «Πείτε μου για τη Φερνάλβιν,» επέμεινε η τελευταία, στριφογυρί-
ζοντας το μπαστούνι μέσα στις χούφτες της. «Γιατί έφυγε; Και τι 
τρέχει στη Νουάλβορ; Ένας φρουρός μού ανέφερε ότι υπάρχει κά-
ποιος κίνδυνος.» 
  «Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός,» εί-
πε η Ζιάθραλ. 
  «Αλλά θα ήταν καλύτερα να σου μιλήσουμε ιδιαιτέρως, μητέρα,» 
πρόσθεσε ο Δάρβαν. «Μας επιτρέπετε, κύριε Έζβαρ;» 
  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε εκείνος. Σηκώθηκε πάλι και βγήκε απ’το 
δωμάτιο. 
  Ο Δάρβαν έκανε νόημα στους φρουρούς να κλείσουν τη διπλή πόρ-
τα. Ύστερα, στράφηκε στη Ρικέλθη. «Μητέρα, διαδραματίζονται 
γεγονότα που δεν καταλαβαίνω, κι ελπίζω να μπορείς να με διαφω-
τίσεις,» είπε, και της μίλησε για τον ερχομό του Βάνμιρ, την επίθεση 
των ακόλουθων του Άνκαραζ, και τις αλλόκοτες μαντείες που απο-
κάλυπταν την ύπαρξη κάποιου «Εχθρού στο Νότο». «Πιστεύω ότι 
ίσως όλα να είναι στημένα από τη Φερνάλβιν, μητέρα, ώστε να μας 
εξολοθρεύσει. Ο Χάφναρ μού είπε για το δολοφόνο που, κατά πάσα 
πιθανότητα, εκείνη έστειλε εναντίον σου. Είναι λογικό, λοιπόν, να 
υποθέσουμε ότι φεύγει για να του αφήσει το πεδίο ανοιχτό, ώστε να 
μας σκοτώσει– Αλλά θέλω να σου κάνω και κάποιες πολύ σοβαρές 
ερωτήσεις· και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά, μητέρα –
ειλικρινά.» Έμοιαζε ταραγμένος. 
  Η Ρικέλθη ένευσε. «Ρώτησέ με.» 
  «Στην αρχή, δεν ήμουν διατεθειμένος να πιστέψω ότι η Φερνάλβιν 
θα έστελνε έναν δολοφόνο εναντίον σου. Το θεωρούσα απίθανο. 
Όμως ο Χάφναρ με έπεισε ότι ίσως να ήταν πιθανό, γιατί νομίζει 
πως εσύ πρώτη επιχείρησες να τη σκοτώσεις, ρίχνοντας εκείνο το 
φίδι στο κρεβάτι της.» 
  «Γιατί να το κάνω αυτό, Δάρβαν;» Ποιος έβαλε τούτες τις ιδέες στο 
μυαλό του Χάφναρ; 
  «Επειδή ο Άνγκεδβαρ δεν έχει ακόμα ενηλικιωθεί, άρα εγώ, διαδο-
χικά, θ’αποκτήσω την εξουσία.» 
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  Να σε πάρει ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ, Έζβαρ! Τι θες και μπλέκεσαι εκεί 
που δε σε σπέρνουν; Τα Οκτώ Κέρατα του Σάλ’γκρεμ’ρωθ να σε α-
νασκολοπίσουν! 
  «Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα, μητέρα; Γιαυτό η Φερνάλβιν σε 
θέλει νεκρή;» 
  Η Ζιάθραλ, που στεκόταν πίσω απ’τον Δάρβαν, ανασήκωσε το δεξί 
της φρύδι, χωρίς εκείνος να μπορεί να τη δει. Με κοροϊδεύει, αυτό το 
ελεεινό υποκείμενο; σκέφτηκε η Ρικέλθη, εξαγριωμένη. Ξεχνάει 
ποια την έφερε εδώ; Ξεχνάει τι μου χρωστά; 
  Τι να πω, όμως, στον Δάρβαν; Τώρα, δεν μπορώ να του πω τίποτα 
παρά την αλήθεια. Οτιδήποτε άλλο θα φανεί ψευδές. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε. «Ο Χάφναρ» –Ο Έζβαρ, μάλλον– «μάντεψε 
σωστά.» Και τα έκανε όλα άνω-κάτω! Τα κατέστρεψε, τα πάντα! 
Απ’τη μια τον μισούσε, απ’την άλλη τον αγαπούσε, κι από μια τρίτη 
σκοπιά τού χρωστούσε τη ζωή της –ο νεκρενοικημένος φονιάς θα 
την είχε σκοτώσει, αν δεν ήταν αυτός. 
  «Χίλιες κατάρες!…» γρύλισε ο Δάρβαν, καθώς σηκωνόταν όρθιος, 
αρπάζοντας ένα μελανοδοχείο κι εκτοξεύοντάς το στο πάτωμα. 
«Γιατί, μητέρα;» φώναξε. «ΓΙΑΤΙ; Σ’το ζήτησα;» 
  «Η απόφασή μου πάρθηκε για το καλό της οικογένειας,» αποκρί-
θηκε η Ρικέλθη. 
  «Και είναι μέσα στο ‘καλό της οικογένειας’ να μας κυνηγά ένας δο-
λοφόνος;» συνέχισε να φωνάζει ο Δάρβαν. 
  «Ηρέμησε!» είπε η Ρικέλθη. «Και κάθισε. Δεν ήταν ακριβώς στα 
σχέδιά μου όλα τούτα! Πολλά πράγματα πήγαν στραβά…» 
  «Όπως ήταν αναμενόμενο.» Ο Δάρβαν κάθισε, μοιάζοντας εξα-
ντλημένος από το θυμό του. 
  «Το σχέδιο μου δεν είχε κανένα λάθος· και θα είχε δουλέψει μια 
χαρά, αν κάποιοι έπαιζαν σωστότερα το ρόλο τους.» Έριξε ένα έντο-
νο βλέμμα στη Ζιάθραλ, το οποίο ο γιος της δε φάνηκε να πρόσεξε, 
ταραγμένος καθώς ήταν. 
  «Τα ίδια συνέβησαν και με τον Χάφναρ, μητέρα…!» είπε ο Δάρβαν, 
κουνώντας το κεφάλι. «Κάτι ‘πήγε στραβά’ και σ’αυτή την περίπτω-
ση;» 
  «Ναι. Κάποιοι πάλι δεν έπαιξαν σωστά το ρόλο τους,» αποκρίθηκε 
η Ρικέλθη, βρίζοντας εσωτερικά τον Έζβαρ. 
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  «Θαυμάσια,» είπε ο Δάρβαν. «Και τι θα κάνουμε τώρα; Ο Χάφναρ 
είπε πως ο δολοφόνος είναι πολύ επικίνδυνος. Και, μάλλον, η Φερ-
νάλβιν τον έχει στείλει εναντίον όλων μας.» 
  Η Ρικέλθη αναλογίστηκε την κατάσταση που της είχε περιγράψει ο 
γιος της. «Είστε βέβαιοι πως αυτό είναι το σχέδιό της; Μήπως, τελι-
κά, υπάρχει κίνδυνος στο Νότο;» Συνήθως, δεν εμπιστευόταν τις 
μαντείες, ούτε τον Βάνμιρ· όμως ο γιος του Άρχοντα-Φύλακα Άρα-
ντιρ φαίνεται πως είχε, πράγματι, προδεί την επιστροφή του Μεγά-
λου Θηρίου από τις Στέπες. Δε θα μπορούσε, λοιπόν, να προβλέψει 
και κάποιον άλλο κίνδυνο; Επιπλέον, τι δουλειά είχαν εδώ οι ακό-
λουθοι του Άνκαραζ; Λίγο δύσκολο δεν ήταν να τους είχε βάλει η 
Φερνάλβιν να τα κάνουν όλ’αυτά; Κατ’αρχήν, η προγονή της ποτέ δε 
θα δολοφονούσε έτσι τόσους φρουρούς της πόλης. Η Ρικέλθη τη 
γνώριζε καλά· η Έπαρχος δε θα έκανε κάτι τέτοιο: αποκλείεται. 
  Βλέποντας πως ο Δάρβαν και η Ζιάθραλ δεν ήξεραν τι να απαντή-
σουν, τους εξέφρασε τις απορίες της. 
  «Η γυναίκα που ξεσήκωσε τους ακόλουθους του Άνκαραζ, μητέρα, 
είναι φίλη του Βάνμιρ,» της τόνισε ο γιος της, αφού την άκουσε. 
  «Ναι, μου είπες γι’αυτήν…» Η Ρικέλθη σούφρωσε τα χείλη, σκεπτι-
κά. «Υποτίθεται ότι ακούει τους θεούς… Είναι παράξενο, όντως. 
Όμως τελευταία έχω δει κι άλλα παράξενα πράγματα.» Θυμήθηκε 
τον Αρχέτοπο. «Δε νομίζω ότι η Φερνάλβιν είχε χρόνο να εκπονήσει 
ένα τέτοιο σχέδιο μαζί με τον Βάνμιρ. Για την ακρίβεια, το αποκλεί-
ω. Ο γιος του Άραντιρ, εξάλλου, δεν είναι ικανός για μηχανορραφίες, 
νομίζω. Αυτός ο γιος του Άραντιρ, τουλάχιστον· γιατί, αν ήταν ο 
Ρόλμαρ, τότε ίσως το πράγμα να άλλαζε…» Καθώς μιλούσε, στριφο-
γύριζε το ραβδί μέσα στα χέρια της. 
  «Εγώ δε θα απέκλεια τίποτα, πάντως,» είπε η Ζιάθραλ. 
  Είσαι ανόητη, γιαυτό! σκέφτηκε η Ρικέλθη. «Ο ανθρώπινος νους 
χρειάζεται κάποιο στοιχειώδη χρόνο για να συλλάβει ένα σχέδιο, 
καλή μου. Δεν είναι δυνατόν τα πάντα να γίνουν μέσα σε μια νύχτα! 
  »Η Φερνάλβιν πηγαίνει νότια επειδή πιστεύει ότι εκεί υπάρχει κίν-
δυνος. Ωστόσο… ίσως και να έχει κάνει ορισμένους συνδυασμούς 
στο μυαλό της,» είπε η Ρικέλθη, στενεύοντας τα μάτια. «Ναι, αυτό 
είναι πολύ πιθανό… Έθεσε εσένα, Δάρβαν, ως Αντικαταστάτη της 
και μας άφησε όλους μόνους εδώ, όλη τη δική μου ‘Σπορά’. Έτσι, αν 
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επιχειρήσουμε να πάρουμε την εξουσία, τότε θα είναι σα 
ν’αυτοκτονούμε.» 
  «Εγώ, πάντως, δε σκοπεύω να πάρω την εξουσία κανενός,» δήλωσε 
ο Δάρβαν, με θυμωμένη όψη. 
  «Αλλά το σχέδιό της δεν πρέπει να τελειώνει εκεί,» συνέχισε η Ρι-
κέλθη, σα να μην είχε ακούσει το γιο της. «Ο δολοφόνος εξακολου-
θεί να είναι ζωντανός, και η προγονή μου ευελπιστεί ακόμα να με 
ξεφορτωθεί…» 
  «Δηλαδή, ούτως ή άλλως, η Φερνάλβιν θέλει να μας σκοτώσει,» εί-
πε η Ζιάθραλ. 
  «Πώς θα σταματήσουμε αυτόν τον κύκλο αίματος που άνοιξες, μη-
τέρα;» μούγκρισε ο Δάρβαν. «Πώς; Μπορείς να μου πεις;» 
  «Ή εγώ θα πεθάνω, ή εκείνη,» απάντησε, ήρεμα, η Ρικέλθη. 
  «Όχι!» Ο Δάρβαν σηκώθηκε πάλι όρθιος. «Καμια σας δε χρειάζεται 
να πεθάνει!» Πλησίασε τη μητέρα του. «Άκουσέ με: Ίσως μπορούμε 
να κάνουμε κάποια συμφωνία μαζί της, ώστε να λήξει–» 
  «Δε θα κάνω καμία συμφωνία με τη Φερνάλβιν, Δάρβαν,» τον διέ-
κοψε εκείνη. «Είμαι ισχυρότερη απ’αυτήν.» 
  «Δεν είναι θέμα δύναμης!» επέμεινε ο Δάρβαν, τρίζοντας τα δόντι-
α. «Δεν καταλαβαίνεις, μητέρα, ότι έτσι θα διαλυθεί τούτος ο Οί-
κος;» 
  «Δε θα διαλύσω τον Οίκο των Νίλγκωρ, Δάρβαν· δεν είν’αυτός ο 
σκοπός μου,» αποκρίθηκε η Ρικέλθη. «Δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη 
σε μένα;» 
  «Όχι,» δήλωσε, ευθέως, εκείνος. «Καμία εμπιστοσύνη πλέον δε σου 
έχω!» Γύρισε απ’την άλλη και βάδισε μέσα στο δωμάτιο. Σε κάποιο 
σημείο, σταμάτησε και στράφηκε να την αντικρίσει. «Τώρα, όμως, 
πρέπει οπωσδήποτε να εξολοθρεύσουμε αυτό το δολοφόνο. Δε γίνε-
ται να τρέμουμε συνεχώς την παρουσία του, ούτε να φοβόμαστε να 
ξεμυτίσουμε απ’το παλάτι. Πώς είναι εμφανισιακώς, μητέρα; Έχει 
κάτι το χαρακτηριστικό; Κάτι που να τον ξεχωρίζει, ώστε να τον ε-
ντοπίσει εύκολα η φρουρά;» 
  Η Ρικέλθη προσπάθησε να θυμηθεί το πρόσωπό του, και κούνησε 
το κεφάλι. «Όχι, τίποτα.» Σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα, στηριζόμε-
νη στο ραβδί της με το δρακοκέφαλο στην κορυφή. «Πρέπει να ξε-
κουραστώ και να σκεφτώ,» είπε. «Θα συζητήσουμε αργότερα.» 
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  «Έζβαρ, εσύ φταις για όλο αυτό το χάλι.» 
  Η Ρικέλθη καθόταν μπροστά στο τζάκι του υπνοδωματίου της, φο-
ρώντας μια μαύρη, μεταξωτή ρόμπα και παίζοντας το κομπολόι της 
με τις κοκάλινες χάντρες. 
  «Ή, τουλάχιστον, για το μισό χάλι,» διόρθωσε τον εαυτό της. «Αν 
δεν έλεγες στο Χάφναρ ό,τι είχες σκεφτεί για μένα και τη Φερνάλ-
βιν– και μην αρνηθείς ότι το είπες, γιατί θα σε πνίξω με τούτο το νή-
μα!» Τέντωσε το νήμα του κομπολογιού της. «Αν δεν του τα έλεγες, 
ο Δάρβαν δε θα είχε τώρα καταλάβει τίποτα, και–» 
  «Τόσο χαζούς θεωρείς τους γιους σου, Ρικέλθη;» ρώτησε ο Έζβαρ, 
που καθόταν αντίκρυ της, δίπλα στο παράθυρο. 
  «Δεν τους θεωρώ καθόλου χαζούς! Αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολο 
να καταλάβει κάνεις τα πάντα για το σχέδιό μου. Μονάχα κάποιος 
σαν κι εσένα, ή σαν κι εμένα, θα το καταλάβαινε αμέσως, Έζβαρ.» 
  «Τότε, γιατί δεν… παραπλάνησες ξανά τον Δάρβαν;» 
  «Γιατί δε θα έπιανε. Ήταν σχεδόν βέβαιος για τις υποψίες του· α-
πλά, δεν ήθελε να παραδεχτεί εκείνο που βρισκόταν μπροστά του.» 
  «Βλέπεις, λοιπόν; Μετά απ’όσα έγιναν, δεν ήταν δύσκολο να συ-
μπεράνει κανείς τι συμβαίνει.» 
  «Συνεχώς βρίσκεις τρόπους για να δικαιολογείς τον εαυτό σου!» 
  «Κι εσύ συνεχώς ψάχνεις τρόπους για να με κατηγορείς.» 
  «Δε χρειάζεται να ψάξω και πολύ!» 
  «Εύκολο δεν είναι, να βλέπεις λάθη μόνο στους άλλους;» 
  Η Ρικέλθη εκτόξευσε το κομπολόι καταπάνω του, και ο Έζβαρ το 
έπιασε στον αέρα. «Δε βλέπω λάθη μόνο στους άλλους. Βλέπω και 
στον εαυτό μου. Και, κατ’αρχήν, ένα μεγάλο μου λάθος ήταν που σε 
εμπιστεύτηκα με τον Χάφναρ!» 
  «Πιθανώς.» Ο Έζβαρ τής επέστρεψε το κομπολόι, πετώντας το στα 
γόνατά της. Τα λόγια του έμοιαζαν ουδέτερα, αλλά τα μάτια του φα-
νέρωναν το θυμό του για τούτο το ευαίσθητο ζήτημα. 
  Η Ρικέλθη αναστέναξε. «Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό… Πες μου 
τη γνώμη σου για την αναχώρηση της Φερνάλβιν, Έζβαρ, και 
γι’αυτόν τον Εχθρό στο Νότο. Τι μπορεί να συμβαίνει;» 
  «Σ’ενδιαφέρει η γνώμη μου;» 
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  «Για να τη ζητάω, προφανώς, μ’ενδιαφέρει!» Τον αγριοκοίταξε. 
  Ο Έζβαρ έτριψε τα γένια του. «Κοίτα, αφού ο Βάνμιρ κατόρθωσε 
να κάνει μία επιτυχημένη μαντεία, πιθανώς να μπορεί να κάνει και 
δεύτερη. Αλλά εδώ δε βασιζόμαστε μόνο στη μαντεία ενός ανθρώ-
που. Αυτά που μου είπες για την αναβίωση της θρησκείας του Άνκα-
ραζ και για εκείνη την Καρμώζ που ‘ακούει τους θεούς’ είναι πολύ 
ανησυχητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τυχαία. Κάτι, όντως, 
συμβαίνει στο Νότο.» 
  «Ποιος μπορεί να είναι ο Εχθρός;» 
  «Αυτό είναι αδύνατον να το μαντέψω εγώ, από τη στιγμή που ένας 
μάντης ήδη απέτυχε,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ, με χαριτολόγο διάθεση. 
  «Δεν υποθέτεις κάτι;» ρώτησε η Ρικέλθη. 
  «Τι να υποθέσω;» Ο Έζβαρ ανασήκωσε τους ώμους. «Το μόνο που 
μπορώ να υποθέσω είναι ότι ίσως πρόκειται για κάτι μη-ανθρώπινο· 
αλλιώς, δεν πιστεύω να είχε τραβήξει την προσοχή ενός θεού.» 
  «Δηλαδή, πρόκειται για κάποιον άλλο θεό, αντίπαλο του Άνκαραζ;» 
  Ο Έζβαρ έτριψε πάλι τα γένια του. «Χμ… Δεν ξέρω. Ίσως να μην 
είναι θεός… Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τους θεούς. Για 
παράδειγμα, τι θέλει ο Άνκαραζ; Να εξολοθρεύσει ολοσχερώς τη 
θρησκεία κάποιου όμοιού του; Λίγο απίθανο δε μοιάζει;» 
  «Ναι,» συμφώνησε η Ρικέλθη. «Επομένως, τι προσπαθεί να επιτύ-
χει; Να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο άτομο που δεν είναι άνθρωπος; 
Κι αν δεν είναι άνθρωπος ούτε θεός, τι μπορεί να είναι; Κάποιος 
δαίμονας;» Γενικά, εκείνη δεν πίστευε ούτε σε θεούς ούτε σε δαίμο-
νες, αλλά τώρα αυτή της η πεποίθηση είχε κάπως… κλονιστεί, έπρε-
πε να παραδεχτεί κι η ίδια. 
  «Αυτά τα πράγματα είναι πολύπλοκα,» είπε ο Έζβαρ. «Δεν μπορώ 
να απαντήσω. Και, μάλιστα…» Φάνηκε συλλογισμένος. «Μάλιστα, 
δελεάζομαι να πάω νότια.» 
  «Κι εγώ το ίδιο σκεφτόμουν,» δήλωσε η Ρικέλθη, και τα μάτια της 
γυάλισαν. «Να πάω νότια, στο παλάτι της Νουάλβορ. Αν ταξιδέψου-
με γρήγορα, ίσως να προλάβουμε τη συνοδεία της Φερνάλβιν στο 
δρόμο.» 
  «Το θεωρείς συνετό να την ακολουθήσεις;» 
  «Εννοείς, λόγω του δολοφόνου; Ναι, διότι δε θα μου επιτεθεί μέσα 
στη συνοδεία της Επάρχου.» 
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  Ο Έζβαρ συνοφρυώθηκε. «Δεν έχεις άδικο, Ρικέλθη. Ίσως αυτή η 
συνοδεία να είναι το ασφαλέστερο μέρος… Βέβαια, ο φονιάς μπορεί 
να μην έχει ακόμα βγει από τον Αρχέτοπο, αλλά και πάλι δεν είναι 
κακή η ιδέα σου.» 
  Ένα στραβό μειδίαμα χάραξε το πρόσωπό της. «Οι ιδέες μου δεν 
είναι ποτέ κακές.» 
  Ο Έζβαρ αναποδογύρισε τα μάτια. «Τι μετριοφροσύνη αυτή η γυ-
ναίκα…!» 
  Η Ρικέλθη γέλασε. Ύστερα, ρώτησε: «Έχεις κατά νου κανέναν 
τρόπο, για να ξεφορτωθούμε μόνιμα τον δολοφόνο;» 
  «Όχι ακόμα,» παραδέχτηκε ο Έζβαρ. «Όμως θα πρέπει να βρω.» 
  «Ωραία,» είπε η Ρικέλθη. «Νομίζω, λοιπόν, πως καλό θα ήταν 
ν’αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε. Είναι ακόμα μεσημέρι, άρα ίσως να 
τους προλάβουμε μέχρι το βράδυ.» Σταμάτησε, απότομα, και πρό-
σθεσε: «Το πρόβλημα, βέβαια, είναι το ενδιάμεσο: το χρονικό διά-
στημα μέχρι να τους φτάσουμε. Λες ο φονιάς να μας επιτεθεί τότε;» 
  «Αν έχει βγει από τον Αρχέτοπο, δε θα το απέκλεια. Μην ξεχνάς 
πως γνωρίζει διαρκώς πού βρίσκεσαι. Αλλά, πες μου, σκοπεύεις πάλι 
να ταξιδέψεις χωρίς φρουρούς;» 
  «Ασφαλώς και όχι. Τώρα δεν υπάρχει λόγος για μυστικότητα.» 
  «Καλώς, τότε…» Ο Έζβαρ ακούμπησε την πλάτη του στην καρέκλα, 
στρίβοντας το γένι του ανάμεσα στον δείκτη και τον μέσο το δεξιού 
του χεριού. Η Ρικέλθη αναρωτήθηκε τι να περνούσε απ’το μυαλό 
του. 
  «Χρησιμοποιούν τόξα οι νεκρενοικημένοι;» τον ρώτησε. 
  «Φοβάσαι μη σε τοξέψει από μακριά;» 
  «Ναι. Χρησιμοποιούν;» 
  «Οι νεκρενοικημένοι χρησιμοποιούν όλων των ειδών τα όπλα, προ-
κειμένου να εξολοθρεύσουν το θήραμά τους,» της είπε ο Έζβαρ. 
  «Πάντα, μου φτιάχνεις τη διάθεση…» έκανε η Ρικέλθη. 
  «Σου λέω την αλήθεια.» 
  «Δυστυχώς, λες την αλήθεια και σ’όλους τους άλλους!» 
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Κεφάλαιο 34 

Ο Βάνμιρ Αλλάζει Πορεία 
 
 

 συνοδεία της Φερνάλβιν πορευόταν νότια επάνω στη λιθό-
στρωτη, λασπωμένη δημοσιά. Το μεσημέρι πλησίαζε και ο 
ήλιος έριχνε πυρωμένες λόγχες, οι οποίες ήταν καλοδεχού-
μενες από ανθρώπους και ζώα μέσα στο κρύο του χειμώνα. 

  Μονάχα η Ρικνάβαθ θα παραπονιόταν, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, καθώς 
καθόταν επάνω στο κάρο του, βαστώντας τα ηνία του αλόγου. Τώρα 
πρέπει κι εκείνη να κατευθύνεται νότια, σαν κι εμάς. Θα τη συνα-
ντήσουμε καθοδόν, άραγε; Αν ο Άνκαραζ ήθελε να οδηγήσει τους 
πιστούς του στη Νουάλβορ, τότε ήταν αναπόφευκτο ο Βάνμιρ και οι 
υπόλοιποι να τους έβρισκαν, αργά ή γρήγορα. Ωστόσο, μια απορία 
υπήρχε στο νου του ακρίτη: Και να φτάσουν στην πρωτεύουσα, τι θα 
κάνουν; Σίγουρα, δεν μπορούν να εισβάλουν στο βασιλικό παλάτι· 
είναι μονάχα είκοσι-ένας! Αλλά ο Εχθρός ήταν βέβαιο πως κρυβόταν 
εκεί· ή, τουλάχιστον, βέβαιο σύμφωνα με το όραμα της Ρικνάβαθ και 
σύμφωνα με τη δική μου μαντεία… 
  Ο Βάνμιρ αναλογίστηκε, για λίγο, τι ήταν αυτά που είχε δει, δια-
περνώντας τις ομίχλες του Χρόνου. Είχε ατενίσει τον αδελφό του 
επηρεασμένο από μια δυσοίωνη μαυρίλα, την οποία δεν μπορούσε 
να εξηγήσει. Δηλαδή, έδινε αρκετές πιθανές εξηγήσεις, μα δεν ήταν 
βέβαιος για καμία. Η μαυρίλα ίσως να ήταν μονάχα μια ψευδαίσθη-
ση: ένας τρόπος για να του δείξει το υποσυνείδητό του ότι ο Ρόλμαρ 
είχε μπλέξει άσχημα· γιατί, ως γνωστόν, στις μαντείες τα γεγονότα, 
τα αντικείμενα, και τα πρόσωπα δεν εμφανίζονται πάντοτε όπως 
είναι αληθινά. Ωστόσο, η μαυρίλα μπορεί να σήμαινε και άλλα, πιο 
χειροπιαστά πράγματα: Ίσως ο Ρόλμαρ να είχε, όντως, κολλήσει κά-
ποια ασθένεια, ή ίσως ο Εχθρός να είχε, κάπως, εισβάλει εντός του· 
ο Βάνμιρ δεν είχε καμία αμφιβολία πως αυτό το πλάσμα δεν ήταν 
άνθρωπος. Υπέθετε ότι ήταν κάποιος παλιός θεός ή δαίμονας. Κι 
όμως, ακόμα και τέτοιος να ήταν, η πορεία του μέσα στο Χρόνο ό-
φειλε να είναι σταθερή. Αυτά τα χρονικά «άλματα» που έκανε έ-
μοιαζαν πολύ ακανόνιστα για νάναι αληθινά. 

H
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  Λες να προσπαθούσε να με κοροϊδέψει; αναρωτήθηκε ο Βάνμιρ. 
Λες να το κατάλαβε ότι η μαντεία μου αφορούσε εκείνον και να α-
ποφάσισε να αμυνθεί, ποτίζοντας το νου μου με ψευδαισθήσεις; Αλ-
λά ετούτο δημιουργούσε δύο άλλα ερώτημα: Πρώτον, ποιος θα κα-
τόρθωνε να καταλάβει ότι έκανες μαντεία σχετικά μ’αυτόν; και, δεύ-
τερον, ποιος θα είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να ποτίσει το νου 
σου με ψευδαισθήσεις; Μόνο μία απάντηση ερχόταν στον Βάνμιρ –
δηλαδή, η ίδια υπόθεση που είχε κάνει και πριν: Θεός ή δαίμονας. Κι 
όμως, είχε την αίσθηση πως δεν επρόκειτο ούτε για το ένα ούτε για 
το άλλο· διαφορετική ήταν η φύση ετούτου του αλλόκοτου όντος. 
  Μα το Μαύρο Άνεμο, ίσως η Ρικνάβαθ τώρα να μπορεί να με βοη-
θήσει. Ίσως ο Άνκαραζ να έχει φυτέψει νέες γνώσεις στο κεφάλι της: 
γνώσεις σχετικά με τον Εχθρό. Αλλά, ακόμα κι αν τη βρω, πώς θα 
καταφέρω ν’αποτινάξω τον Θεό του Αίματος από μέσα της; Ο Πολέ-
μαρχος θα έχει χώσει τα πλοκάμια του βαθιά στην ψυχή της. Έπρε-
πε, εξαρχής, να τον είχε απαρνηθεί! Οι φυλακές της Έριγκ, μάλλον, 
την έφεραν σε απόγνωση και δέχτηκε την προσφορά του. Από την 
άλλη, βέβαια, αν ο Άνκαραζ δεν είχε εισβάλει εντός της, δε θα της 
είχε προσφέρει και καμία γνώση περί του Εχθρού… 
  Ωστόσο, το πρόβλημα της απώθησης του Πολέμαρχου παρέμενε. Ο 
Βάνμιρ είχε προσπαθήσει να θυμηθεί κομμάτια από όλα τα μυστικι-
στικά βιβλία που είχε διαβάσει, αλλά πουθενά δε νόμιζε ότι υπήρχε 
κάποια αναφορά στο πώς να αδρανοποιήσεις ένα άτομο ανοιχτό σε 
πνευματικές ενέργειες. Υπήρχαν αναφορές στο πώς να διώξεις το 
δαίμονα απ’το σώμα ή την ψυχή ενός δαιμονισμένου, μα ο Βάνμιρ 
δεν πίστευε αυτά να έπιαναν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Άνκα-
ραζ δεν ήταν ένας κοινός δαίμονας· ήταν θεός. Και η Ρικνάβαθ δεν 
ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα· θα εξακολουθούσε ν’ακούει το κά-
λεσμά του. 
  Κοίτα πώς έχει μπλεχτεί το ζήτημα! αναστέναξε ο ακρίτης. Λύση 
δεν έμοιαζε να υπάρχει σε τίποτα πλέον… 
  «Βάνμιρ!» 
  Ακούγοντας τ’όνομά του, στράφηκε να δει τη Φερνάλβιν και τον 
Ζάρναβ να τον πλησιάζουν, έφιπποι. Η Έπαρχος-Κεντροφύλαξ της 
Έριγκ άστραφτε από το χρυσάφι και το ασήμι, ενώ κι ο Πρίγκιπας 
δεν πήγαινε πίσω. 
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  «Σκεφτήκαμε κάτι, Βάνμιρ,» είπε η θεία του, «αλλά θα θέλαμε τη 
βοήθειά σου, γιατί, μάλλον, είναι δυσκολότερο απ’ό,τι ακούγεται.» 
  «Τι είναι;» 
  «Το πρόβλημα αφορά την εύρεση του Εχθρού. Εμείς δεν ξέρουμε 
πού ακριβώς κρύβεται· η φίλη σου, όμως, αυτή η Ρικνάβαθ, μπορεί 
να ξέρει. Και, επομένως, εφόσον κατευθύνεται νότια, όπως και ε-
μείς, ίσως θα ήταν συνετό να την αφήσουμε να μας οδηγήσει 
σ’εκείνον.» 
  Δεν είναι άσχημη ιδέα, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. «Δηλαδή, θέλετε να 
ακολουθήσετε τους πιστούς του Άνκαραζ…;» 
  «Ναι,» είπε η Φερνάλβιν. «Θα μας οδηγήσουν στον Εχθρό, δε νομί-
ζεις;» 
  «Αυτόν θέλουν να εξολοθρεύσουν, δίχως αμφιβολία· και, ναι, μάλ-
λον εκεί θα μας οδηγήσουν. Όμως πώς θα τους ακολουθήσουμε, από 
τη στιγμή που δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι; Εκτός, βέβαια, και να 
υπολογίζετε ότι θα τους συναντήσουμε παρακάτω, εφόσον κι οι δύο 
κατευθυνόμαστε στη Νουάλβορ.» 
  «Δε νομίζω ότι θα έρθουν προς το μέρος μας,» είπε ο Ζάρναβ. 
«Μάλλον, θα προτιμήσουν να μας αποφύγουν. Αλλά μπορούμε να 
φανταστούμε, γενικά, πού βρίσκονται. Στα ανατολικά πρέπει να εί-
ναι.» 
  «Προτείνεις, Πρίγκιπά μου, να σταλεί κάποια αναγνωριστική ομά-
δα σ’εκείνη τη μεριά;» 
  «Θα το θεωρούσες συνετό;» 
  «Αισθάνομαι περίεργα που ρωτάτε εμένα,» ομολόγησε ο Βάνμιρ, 
κοιτάζοντας και τη Φερνάλβιν και τον Ζάρναβ. 
  «Γιατί να μη σε ρωτήσουμε;» είπε η θεία του. «Εσύ, προφανώς, 
γνωρίζεις καλύτερα τη φίλη σου, καθώς και… άλλα πράγματα.» 
  Ο Βάνμιρ ήταν βέβαιος πως με το «άλλα πράγματα» εννοούσε τις 
μαντείες και τα διάφορα τεχνάσματά του. Παλιότερα, κανένας δεν 
τον εκτιμούσε γι’αυτά· απλά, τον θεωρούσαν παράξενο. Τι είχε αλ-
λάξει τώρα; Τι τους είχε κάνει να του έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύ-
νη για τον ίδιο λόγο που παλιότερα δεν του είχαν καμία εμπιστοσύνη 
και κανείς δεν τον έπαιρνε σοβαρά; 
  «Τι θα πρότεινες, λοιπόν;» ρώτησε ο Ζάρναβ. 
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  «Θα έλεγα πως, ναι, πρέπει να σταλεί κάποιος στα ανατολικά, να 
δει τι γίνεται με τους πιστούς του Άνκαραζ,» είπε ο Βάνμιρ. «Κι αυ-
τός ο κάποιος νομίζω πως θα όφειλα να ήμουν εγώ.» 
  Η Φερνάλβιν και ο Ζάρναβ αλληλοκοιτάχτηκαν. Η Έπαρχος ανα-
σήκωσε τους ώμους. «Γιατί όχι;» είπε στο σύζυγό της, και εκείνος 
ένευσε, αλλά ρώτησε τον Βάνμιρ: 
  «Πώς το αποφάσισες τούτο;» 
  «Επειδή γνωρίζω τη Ρικνάβαθ,» απάντησε εκείνος· «και, σε περί-
πτωση που κάτι δεν πάει καλά, θα έχω καλύτερη πιθανότητα να συ-
ζητήσω μαζί της.» 
  «Εννοείς, αν οι ακόλουθοι του Άνκαραζ επιτεθούν στους απεσταλ-
μένους μας…» είπε ο Ζάρναβ. 
  «Ναι, και αυτό.» 
  «Δε χρειάζεται, όμως, να πας μόνος,» είπε η Φερνάλβιν. «Πόσους 
θέλεις μαζί σου;» 
  «Έναν, και γρήγορα άλογα. Θα ξεκινήσω μετά από το μεσημέρι, 
αφότου θα έχουμε όλοι ξεκουραστεί.» 
  Η Φερνάλβιν κατένευσε. 

 

  «Μητέρα, δε νομίζω ότι αυτό είναι συνετό,» είπε ο Δάρβαν στη Ρι-
κέλθη. «Ο δολοφόνος μπορεί να σε βρει και να σε σκοτώσει.» 
  «Μέσα στη συνοδεία της Φερνάλβιν, δε θα διατρέχω τέτοιον κίνδυ-
νο.» 
  «Κι επιπλέον, είσαι τραυματισμένη. Κουτσαίνεις!» 
  «Μια χαρά είμαι!» αντιγύρισε η Ρικέλθη, σφίγγοντας το δρακοκέ-
φαλο του μπαστουνιού της μέσα στη χούφτα της. «Δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από ένα στραμπούλιγμα. Κι άμα χρειαστώ θεραπευτή, ο 
κύριος Έζβαρ θα είναι κοντά μου.» 
  Το βλέμμα του Δάρβαν στράφηκε στον αινιγματικό ερημίτη, ο ο-
ποίος έγνεψε καταφατικά, λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, Άρχοντά 
μου· θα φροντίσω τη μητέρα σας.» 
  «Το εύχομαι,» αποκρίθηκε ο Αντικαταστάτης Έπαρχος. Και κοίτα-
ξε τη Ζιάθραλ, η οποία ανασήκωσε τους ώμους, δίχως να μιλήσει. 
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  «Να είστε προσεκτικοί εδώ,» είπε η Ρικέλθη στο γιο της και στη 
σύζυγό του. «Αν και δε νομίζω τίποτα άσχημο να συμβεί, τώρα που 
εγώ και η Φερνάλβιν θα λείπουμε.» 
  Αυτό είναι, πράγματι, μια αλήθεια… συλλογίστηκε ο Δάρβαν. 
«Μάλλον, δε θα καταφέρω να σου αλλάξω γνώμη, μητέρα,» της εί-
πε· «επομένως, είναι ανούσιο να προσπαθήσω.» Αναστέναξε. «Να 
προσέχεις κι εσύ.» Πλησίασε και την αγκάλιασε σφιχτά, φιλώντας 
το μάγουλό της. «Σ’αγαπώ,» της ψιθύρισε. 
  «Κι εγώ, γλυκέ μου,» αποκρίθηκε η Ρικέλθη, χαμογελώντας κι αγ-
γίζοντας το πρόσωπό του. «Θα σε δω σύντομα.» 
  «Καλό ταξίδι, Αρχόντισσά μου,» είπε η Ζιάθραλ, δίνοντας το χέρι 
της στην πεθερά της. 
  Η Ρικέλθη το έσφιξε, και την τσίμπησε στην παλάμη –κάτι που ού-
τε ο Δάρβαν ούτε ο Έζβαρ πρόσεξαν. «Να έχεις τα μάτια σου ανοι-
χτά, καλή μου.» 
  Τα μάτια της Ζιάθραλ στένεψαν. «Πάντοτε τα έχω.» Απεχθανόταν 
την πεθερά της, όποτε το έκανε αυτό –όποτε, δηλαδή, το έπαιζε α-
νώτερή της. Κι επιπλέον, τη θύμωνε το γεγονός ότι της είχε τσιμπή-
σει την παλάμη· τι πήγαινε να πει τούτο; 
  Η Ρικέλθη στράφηκε σ’έναν υπηρέτη που βρισκόταν μέσα στη με-
γάλη αίθουσα. «Τι γίνεται με τη συνοδεία μου;» απαίτησε. «Πόση 
ώρα χρειάζονται έξι στρατιώτες για να ετοιμαστούν;» 
  «Να πάω να ρωτήσω τι συμβαίνει, Αρχόντισσά μου;» 
  «Ναι. Βιάζομαι.» 
  Ο υπηρέτης υποκλίθηκε και βγήκε, γρήγορα, από το δωμάτιο. 

 

  Μια περιπολία οκτώ πάνοπλων φρουρών πέρασε από κοντά του, 
μα δεν του έδωσε σημασία, καθώς εκείνος είχε την πλάτη ακουμπι-
σμένη στη γωνία ενός δρόμου και ατένιζε το αρχοντικό παλάτι αντί-
κρυ του. 
  Χτες βράδυ, που ο Νεκρομέμνων είχε έρθει στην πόλη, είχε επίσης 
γίνει και μια αναστάτωση. Οι άνθρωποι στις ταβέρνες μιλούσαν για 
κάτι ακόλουθους του Άνκαραζ, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, 
σκοτώνοντας φρουρούς της Έριγκ. Επιπλέον, λεγόταν πως μια δαι-
μονισμένη γυναίκα είχε ξεφύγει από τις φυλακές, διαθέτοντας τρο-
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μερή δύναμη και πολεμικές ικανότητες· ο ίδιος ο Άνκαραζ την είχε 
καταλάβει! 
  Ο Νεκρομέμνων δεν ήξερε τι να πιστέψει απ’όλ’αυτά, γιατί η αλή-
θεια ήταν πως του φαίνονταν πολύ, πολύ παράξενα. Πάντως, του 
είχαν κινήσει το ενδιαφέρον. Κατ’αρχήν, είχε την εντύπωση πως κα-
νείς πλέον δε λάτρευε αυτόν τον χιλιοκαταραμένο θεό, τον Άνκαραζ· 
πέρα από μερικούς παράφρονες, φυσικά, βετεράνους των Πολέμων 
της Φεν εν Ρωθ. Πώς είχε αναβιώσει η θρησκεία του, ο δολοφόνος 
αδυνατούσε να κατανοήσει. Και αμφέβαλε αν κάτι τέτοιο, όντως, 
συνέβαινε. 
  Όμως, αν ήταν αλήθεια, τότε η Έπαρχος Φερνάλβιν πολύ καλά είχε 
πράξει, δίνοντας εντολή να εξολοθρευτεί κάθε πιστός του Άνκαραζ 
εντός της πόλης.  
  Καλύτερα να ανέθετε σ’εμένα αυτή την αποστολή, κι όχι στους ά-
χρηστους φρουρούς της, σκέφτηκε ο Νεκρομέμνων. Ευχαρίστως, θα 
σκότωνα μέχρι και τον τελευταίο από τους τρισκατάρατους ακόλου-
θους του Πολέμαρχου! Και θα το ευχαριστιόμουν πολύ περισσότερο 
απ’το να κυνηγάω τούτη την κωλόγρια σ’όλο το κεντρικό Νόρβηλ. 
  Τώρα, οι αισθήσεις του –ο Χέντραμ, ουσιαστικά– τον πληροφο-
ρούσαν πως η Ρικέλθη ετοιμαζόταν πάλι για ταξίδι, αλλά ετούτη τη 
φορά με νότια κατεύθυνση. Ο νεκραδελφός το είχε καταλάβει γιατί 
τα συναισθήματά της σχετικά μ’αυτό το ζήτημα ήταν πολύ έντονα· κι 
επιπλέον, είχε αρχίσει να τη συνηθίζει –ενώ θα έπρεπε ως τώρα να 
την είχα σκοτώσει! Την υποτίμησα, στην αρχή· τώρα, όμως, θα μάθει 
γιατί οι νεκρενοικημένοι ακριβοπληρώνονται. 
  Ήταν ώρα να βγει από τη νότια πύλη. Θα προπορευόταν, και η Αρ-
χόντισσα Ρικέλθη θα έπεφτε στην παγίδα του, όπως ο λαγός πέφτει 
στην παγίδα του κυνηγού. 

 

  Η συνοδεία της Φερνάλβιν ήταν κατασκηνωμένη για το μεσημέρι 
σ’ένα λιβάδι ανατολικά της κεντρικής δημοσιάς. Σε αρκετή απόστα-
ση από αυτούς, δύο τσομπάνηδες έβοσκαν τα πρόβατά τους. 
  Ο Βάνμιρ είχε στήσει μια μικρή σκηνή πλάι στην άμαξά του και κα-
θόταν οκλαδόν μέσα της, διαβάζοντας ένα βιβλίο το οποίο είχε ανοι-
χτό επάνω στα γόνατα. Το όνομα του βιβλίου ήταν «Ο Κόσμος του 
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Μυστηρίου» από την Καρνέβια του Σκυλόδοντου. Αυτή η Ωθράγκι 
υποτίθεται πως ήταν μάγισσα η οποία είχε ζήσει πριν από καμια ε-
κατοστή χρόνια· Σκυλόδοντο ονόμαζαν ένα συγκεκριμένο βουνό στο 
νότιο άκρο της Νορβήλιας Οροσειράς. Το σύγγραμμά της περιείχε 
διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον μυστικισμό. Ο Βάνμιρ το είχε 
ξαναδιαβάσει, αλλά, φυσικά, δε θυμόταν τα πάντα που ήταν γραμ-
μένα εκεί. Μάλιστα, έπρεπε να παραδεχτεί ότι αυτό είναι το μειονέ-
κτημα της πολυγνωσίας: ξεχνάς τις γνώσεις σου! Είχε αναγνώσει 
τόσα πολλά κείμενα, που δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει. Έτσι 
τώρα, ουσιαστικά, έκανε επανάληψη· γιατί δεν ήξερε τι ακριβώς ζη-
τούσε. Έψαχνε, γενικά, για κάτι που θα μπορούσε να τον βοηθήσει 
στην περίπτωση της Ρικνάβαθ. 
  Γιατί, όμως, δε βρίσκω τίποτα, γαμώ τα Κέρατα του 
Σάλ’γκρεμ’ρωθ; Πόσα μυστήρια υπήρχαν, τέλος πάντων, στην Κου-
αλανάρα; Ποτέ δεν μπορούσε να θεωρήσει κάποιος τις γνώσεις του 
επαρκείς; Πάντοτε έπρεπε να λείπει ένα τουλάχιστον κομμάτι της 
λύσης (ή πολύ περισσότερα); 
  Ο Βάνμιρ αισθανόταν απελπισμένος, αν και απορροφημένος από 
την καινούργια τούτη αναζήτηση. 
  Βήματα τον διέκοψαν. 
  Παραμέρισε τον μπερντέ της σκηνής του και είδε τον Πρίγκιπα 
Ζάρναβ και έναν άλλο, άγνωστο άντρα να ζυγώνουν. Ο δεύτερος ή-
ταν μετρίου αναστήματος με κοντά, ξανθά μαλλιά και μουστάκι. 
Φορούσε καφετιά, δερμάτινη αρματωσιά. Στην αριστερή μεριά της 
ζώνης του ήταν περασμένο ένα μακρύ ξίφος και στη δεξιά δύο ξιφί-
δια. Στους ώμους του έπεφτε μια γκρίζα κάπα με κουκούλα, και οι 
μπότες του ήταν ψηλές, ως το γόνατο. 
  Ο Βάνμιρ έβαλε έναν πάνινο δείκτη στη σελίδα όπου βρισκόταν και 
έκλεισε τον Κόσμο του Μυστηρίου. Σηκώθηκε όρθιος, βγαίνοντας 
από τη μικρή σκηνή του. 
  «Βάνμιρ!» είπε ο Πρίγκιπας Ζάρναβ, εύθυμα. «Να σου γνωρίσω 
τον άνθρωπο που θα σε συντροφεύσει. Απο δώ ο κύριος Μάηραν, 
ένας από τους πιο έμπιστους μαχητές μου.» 
  «Χαίρω πολύ, Άρχοντά μου.» Ο Μάηραν έδωσε το χέρι του στον 
Βάνμιρ, ο οποίος το έσφιξε. 
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  «Χαίρομαι κι εγώ,» αποκρίθηκε. «Σας εξήγησε ο Υψηλότατος πού 
θα πάμε;» 
  «Ναι, ασφαλώς. Στα ανατολικά, για να εντοπίσουμε τους πιστούς 
του Άνκαραζ. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, Άρχοντά μου: σε περίπτωση 
που δεχτούμε επίθεση, εσείς πώς τα πηγαίνετε με τα όπλα;» 
  «Έχω εκπαιδευτεί αρκετά καλά, θέλω να πιστεύω,» δήλωσε ο Βάν-
μιρ. «Ήμουν στο Ράλτον, μην ξεχνάτε.» Και αμέσως μετάνιωσε που 
είπε ήμουν, γιατί οι άλλοι δε γνώριζαν ότι είχε φύγει μόνιμα από ε-
κεί, και ούτε ήθελε να το μάθουν. Όμως δε φάνηκε κανείς να πρόσε-
ξε την παραδρομή του. 
  «Ναι, δεν αντιλέγω,» αποκρίθηκε ο Μάηραν. «Ωστόσο, όσο καλοί 
κι αν είμαστε, αν μας επιτεθούν περίπου δέκα αντίπαλοι σε ανοιχτό 
μέρος, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δε νομίζετε;» 
  «Και τι θα προτείνατε, κύριε Μάηραν;» ρώτησε ο Βάνμιρ, αρχίζο-
ντας να πιστεύει πως αυτός ο πολύ έμπιστος μαχητής του Πρίγκιπα 
θα ήταν περισσότερο ενόχληση, παρά βοήθεια. 
  «Θα πρότεινα να πάρουμε κι άλλους δύο μαζί μας.» 
  «Δε χρειαζόμαστε τόσους,» επέμεινε ο Βάνμιρ. «Προτιμώ να είμα-
στε οι δυο μας. Ή μπορώ να πάω και μόνος, αν υπάρχει πρόβλημα.» 
  «Δεν ήθελα να υπονοήσω αυτό, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο Μά-
ηραν. «Μιλούσα πάντα για την καλύτερή σας ασφάλεια. Δεν πι-
στεύω ότι δύο ακόμα θα μας καθυστερήσουν, αλλά πιστεύω ότι θα 
μας προσφέρουν υπολογίσιμη βοήθεια, σε περίπτωση επίθεσης.» 
  «Σε περίπτωση επίθεσης από τους μαχητές του Άνκαραζ, δε θα ε-
πιβιώσουμε, κύριε Μάηραν,» είπε ο Βάνμιρ. «Γιαυτό δεν υπάρχει 
λόγος να έχουμε τόσους πολλούς μαζί μας. Οι δυο μας είναι ό,τι κα-
λύτερο.» 
  «Μα δεν είναι μόνο οι μαχητές του Άνκαραζ, Άρχοντά μου,» δια-
φώνησε ο Μάηραν. «Μην ξεχνάτε ότι θα βγούμε από την κεντρική 
δημοσιά, όπου ίσως να καραδοκούν ληστές.» 
  «Εφόσον δε συμφωνείτε επάνω σε ένα τόσο βασικό θέμα, θα πρό-
τεινα να επιλέξετε τη μέση λύση,» παρενέβη ο Ζάρναβ: «Να πάρετε 
άλλον έναν ακόμα μαζί σας. Έναν. Τι λες, Βάνμιρ;» 
  Δε χρειάζομαι κανέναν τους, μου φαίνεται! «Εντάξει,» είπε. «Έ-
ναν.» 
  «Κύριε Μάηραν;» Ο Πρίγκιπας στράφηκε στον πολεμιστή. 
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  «Το ξέρετε ότι θα πρότεινα περισσότερους, Υψηλότατε, αλλά αφού 
ο Άρχοντας Βάνμιρ διαφωνεί….» 
  Να δούμε πώς θα συνταξιδέψουμε μ’αυτόν τον τύπο!… μούγκρισε 
εσωτερικά ο Βάνμιρ. Θ’αναγκαστώ να του ρίξω κάνα υπνωτικό, αν η 
ένταση της ενόχλησής του περάσει τα όρια της ανεκτικότητάς μου. 
  «Περιμένετε εδώ, κι οι δυο σας,» είπε ο Ζάρναβ, και έφυγε. 
  Ο Βάνμιρ μπήκε στη σκηνή του, καθίζοντας οκλαδόν, χωρίς όμως 
να τραβήξει τον μπερντέ. Άνοιξε τον Κόσμο του Μυστηρίου και συ-
νέχισε να διαβάζει από εκεί όπου είχε μείνει, αγνοώντας τον Μάη-
ραν. Άλλωστε, ήταν σίγουρος πως ο πολεμιστής θα τον ζάλιζε αρκε-
τά στο ταξίδι τους· δεν ήταν ανάγκη να του δώσει αφορμή για 
ν’αρχίσει από τώρα. 
  Σε λίγο, άκουσε πάλι βήματα να πλησιάζουν. Άφησε το βιβλίο πα-
ραδίπλα και σηκώθηκε. Παρατήρησε ότι ο Μάηραν δεν είχε κινηθεί 
καθόλου από τη θέση του, έχοντας το ένα χέρι στη ζώνη και τ’άλλο 
στη λαβή του θηκαρωμένου του ξίφους. Καλή πειθαρχεία! όφειλε να 
ομολογήσει ο Βάνμιρ, ακόμα κι ο πατέρας μου θα την παραδεχόταν. 
  Ωστόσο, τα βήματα που είχε ακούσει, προφανώς, δεν ήταν του 
Μάηραν. Έτσι, έστρεψε το βλέμμα του απ’την άλλη και είδε μια γυ-
ναίκα να στέκεται σε απόσταση πέντε μέτρων. Ήταν ψηλή και είχε 
καστανά μαλλιά, ενώ μια κορδέλα τυλιγόταν γύρω απ’το κεφάλι της, 
για να μην πέφτουν οι τρίχες στο μέτωπό της. Φορούσε μαύρο δέρμα 
και γκρίζα κάπα, σε παρόμοιο στυλ με τον Μάηραν. 
  «Ο Άρχων Βάνμιρ του Ράλτον;» ρώτησε. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, αν και βέβαια η γυναίκα έπρεπε, λογι-
κά, να τον γνώριζε, αφού ήταν από τη συνοδεία της Φερνάλβιν. 
  «Χαίρετε, Άρχοντά μου. Ονομάζομαι Σερκάλμα. Με έστειλε ο Πρί-
γκιπας Ζάρναβ, για να σας συνοδέψω στην αναζήτησή σας ανατολι-
κά.» Του έδωσε το χέρι της. Φορούσε μαύρο, δερμάτινο γάντι χωρίς 
δάχτυλα. 
  Ο Βάνμιρ αντάλλαξε μια χειραψία μαζί της. «Χαίρω πολύ,» είπε. 
«Τώρα, ελπίζω ο κύριος Μάηραν να πιστεύει πως είμαστε περισσό-
τερο ασφαλείς.» 
  Η Σερκάλμα κοίταξε τον Μάηραν. Εκείνος έκανε μια ακαθόριστη 
γκριμάτσα που δεν ξέφυγε της προσοχής του Βάνμιρ. 
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  «Αστειεύομαι,» είπε ο βόρειος Άρχοντας στους συντρόφους του. 
Και ρώτησε: «Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε;» 
  «Ναι,» απάντησε ο Μάηραν, και η Σερκάλμα ένευσε. 
  «Ωραία… Δε μου λέτε: Ξέρει κανένας σας να χειρίζεται το τόξο;» 
  Οι δύο μαχητές τον κοίταξαν σα να είχε πέσει από τον ουρανό. 
«Δεν είμαστε τοξότες, Άρχοντά μου,» είπε ο Μάηραν. «Γνωρίζουμε, 
ωστόσο, να μαχόμαστε έφιπποι και πεζοί, σε στενό ή χαλαρό σχημα-
τισμό μάχης.» 
  «Μάλιστα,» είπε ο Βάνμιρ. «Κανένα απολύτως πρόβλημα. Περιμέ-
νετε λίγο, μόνο, να ετοιμάσω τα πράγματα που θα πάρω μαζί μου.» 
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Κεφάλαιο 35 

Βραδινή Άφιξη 
 
 

ο άλογο του Βάνμιρ χρεμέτισε και σήκωσε ελαφρώς τις οπλές, 
καθώς εκείνος τραβούσε τα χαλινάρια. Ο ήλιος βυθιζόταν πί-
σω από τον βόρειο Άρχοντα και τους συντρόφους του, φέρνο-
ντας τη νύχτα. Οι τρεις τους βρίσκονταν σ’έναν λοφώδη τόπο, 

αρκετά χιλιόμετρα ανατολικά της κεντρικής δημοσιάς του Βασιλεί-
ου. Τα μέρη από εδώ ήταν τραχιά κι απότομα, ενώ αειθαλή δέντρα 
φύτρωναν σε πολλά σημεία, παρεμποδίζοντας την όραση. Δρόμοι 
δεν υπήρχαν· ούτε καν μονοπάτια. Τον τελευταίο χωματόδρομο τον 
είχαν περάσει πριν από τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιόμετρα. Εδώ ό-
που βρίσκονταν, η περιοχή ήταν απολίτιστη, ερημική· ούτε χωριά 
φαίνονταν, ούτε οικισμοί, ούτε μοναχικές αγροικίες. 
  Ούτε κανένα ίχνος των πιστών του Άνκαραζ. 
  «Θα είναι πιο μακριά,» είπε η Σερκάλμα, κατεβαίνοντας από 
τ’άλογό της και παίρνοντάς το από τα χαλινάρια. «Αύριο, θα τους 
συναντήσουμε.» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε, προβληματισμένος. «Ναι,» αποκρίθηκε, αν και 
διάφορες υποψίες περνούσαν από το νου του. Κατέβηκε κι εκείνος 
από τη σέλα του. 
  «Αποκλείεται να μην τους βλέπαμε σε τούτα τα μέρη,» είπε ο Μάη-
ραν, έχοντας ήδη αφιππεύσει. «Δεν υπάρχουν και πολλά σημεία για 
να κρυφτούν, και πρέπει νάναι ολόκληρο τσούρμο.» 
  Είκοσι-ένας, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Είκοσι-ένας, αν έφυγαν όλοι τους 
από την Έριγκ. Ο Ιερέας Ίντραμελ τού είχε αποκαλύψει τον αριθμό 
τους, τότε που του είχε μιλήσει, αποκαλώντας τον Σύντροφο της Ε-
κλεκτής του Άνκαραζ. Όμως έχουν την άμεση υποστήριξη ενός θεού. 
Κι αυτό δεν είναι μονάχα μια αφηρημένη έννοια· η Ρικνάβαθ μπορεί, 
όντως, να καλέσει τις δυνάμεις του Πολέμαρχου. 
  «Θα πρότεινα, ωστόσο, να κατασκηνώσουμε χωρίς φωτιά,» είπε. 
«Ίσως εμείς να μην τους βλέπουμε αλλά εκείνοι να μας δουν.» 
  Ο Μάηραν ατένισε τα άκρα του ορίζοντα. «Άρχοντά μου, το μέρος 
είναι, πράγματι, λοφώδες και επικίνδυνο, όμως–» 

Τ
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  «Θα κατασκηνώσουμε χωρίς φωτιά,» τον διέκοψε ο Βάνμιρ, και 
βάδισε προς την πετρώδη πλαγιά ενός λόφου, τραβώντας τ’άλογό 
του από πίσω. «Εδώ κόβει κι ο αέρας· δε θάχουμε κανένα πρόβλη-
μα.» 
  Οι δύο πολεμιστές τον ακολούθησαν, δένοντας τα ζώα τους σε κάτι 
πέτρες εκεί κοντά και παίρνοντας τις κουβέρτες που βρίσκονταν τυ-
λιγμένες στις σέλες. Το βλέμμα του Μάηραν έδειχνε καθαρά ότι ή-
ταν πειραγμένος από την απόκριση του Βάνμιρ, ενώ η Σερκάλμα 
κοιτούσε τον βόρειο Άρχοντα επιφυλακτικά, σαν να αναρωτιόταν 
μήπως ήταν τρελός. 
  Συνηθισμένη αντίδραση, σκέφτηκε εκείνος. Οι περισσότεροι έτσι 
τον κοίταζαν, άλλωστε. Η τελευταία συμπεριφορά της θείας Φερ-
νάλβιν και του Πρίγκιπα Ζάρναβ ήταν εξαίρεση και, μάλλον, κάτι το 
αξιοσημείωτο. 
  Έδεσε κι αυτός το άλογό του σε μια πέτρα που προεξείχε της πλα-
γιάς, και πήρε από τη σέλα το σάκο του και την τυλιγμένη κουβέρτα. 
Την άπλωσε στο έδαφος και κάθισε επάνω της, ενώ η Σερκάλμα κα-
θόταν παραδίπλα και ο Μάηραν στεκόταν όρθιος. 
  «Θα φυλάξω την πρώτη σκοπιά, Άρχοντά μου, αν δε σας πειράζει,» 
είπε. 
  Ο Βάνμιρ ανασήκωσε τους ώμους, αδιάφορα, και ο πολεμιστής έ-
στρεψε το βλέμμα του στους έρημους λόφους και στον σκοτεινια-
σμένο ορίζοντα. Κάπου μακριά, ένας λύκος αλύχτησε. 
  Ο Αυτοεξόριστος Άρχοντας από το Ράλτον άνοιξε τον δερμάτινο 
σάκο που είχε στην αγκαλιά του και από μέσα έβγαλε ένα άλλο δερ-
μάτινο σακούλι: Αυτό της Ρικνάβαθ, με τα Οστά της Μοίρας. Ψα-
χούλεψε στο εσωτερικό του και έπιασε μερικά στην τύχη. Κοίταξε, 
ένα-ένα, τα σκαλίσματα επάνω τους, μα δεν καταλάβαινε τίποτα. Η 
Καρμώζ δεν είχε προλάβει να του μάθει πώς να τα διαβάζει. 
  Μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω την αφέντρα σας; σκέφτηκε ο 
Βάνμιρ, κοιτάζοντας τα Οστά στη χούφτα του. Αναρωτήθηκε αν θα 
ήταν δυνατόν να εκτελέσει κάποια μαντεία μέσω αυτών. Και απο-
φάσισε πως κάτι τέτοιο βρισκόταν πέρα των ικανοτήτων του, από τη 
στιγμή που δεν ήξερε να τα διαβάσει. Τα έβαλε πάλι στο δερμάτινό 
τους σακούλι και το έριξε στο σάκο του. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

500 

  Τράβηξε έξω μια μικρή, σκεπαστή λάμπα και την άναψε· το φως 
της ήταν ίσα για να μπορεί να διαβάσει. Άνοιξε τον Κόσμο του Μυ-
στηρίου και συνέχισε την ανάγνωση από το σημείο όπου είχε σταμα-
τήσει, τυλίγοντας τον εαυτό του σφιχτά στην κάπα του, για να προ-
στατευτεί από τον παγερό αγέρα που ούρλιαζε, διασχίζοντας τις διό-
δους ανάμεσα στους λόφους. 
  «Δε θα κοιμηθείτε, Άρχοντά μου;» τον διέκοψε η φωνή της Σερ-
κάλμα. 
  «Όχι, εκτός κι αν κουραστώ,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Προς το πα-
ρόν, είμαι εντάξει. Εσύ κοιμήσου, όμως.» 
  Την άκουσε να τυλίγεται στην κουβέρτα της. Δε στράφηκε να την 
κοιτάξει, συνεχίζοντας την ανάγνωση του βιβλίου της Ωθράγκι μά-
γισσας Καρνέβια. 

 

  Η νύχτα είχε πέσει, και ο Νεκρομέμνων βρισκόταν έτοιμος, μερικά 
μέτρα δυτικά της λιθόστρωτης κεντρικής δημοσιάς, σκαρφαλωμένος 
πάνω σ’ένα ψηλό, χοντρόκορμο δέντρο και κρυμμένος μέσα στις 
σκιές και στα φυλλώματα. Στα χέρια του βαστούσε μια μικρή βαλλί-
στρα από μαύρο ξύλο, οπλισμένη. 
  Ο Χέντραμ τού έλεγε πως ο στόχος πλησιάζει, ερχόμενος από τα 
βόρεια. 
  Ωραία, σκέφτηκε ο Νεκρομέμνων. Τώρα, όλα θα κυλήσουν ομαλά. 
  Είχε φύγει γρήγορα από την Έριγκ, καλπάζοντας νότια ολοταχώς 
με ένα άλογο που είχε κλέψει. Σκοπός του ήταν να βρει ένα βολικό 
σημείο, έως το βράδυ, ώστε να στηθεί και να περιμένει την Αρχό-
ντισσα Ρικέλθη να ζυγώσει. Τότε, μόλις εκείνη βρισκόταν εντός εμ-
βέλειας, θα της έριχνε στο λαιμό, σκοτώνοντάς την. 
  Και το σχέδιό του έμοιαζε να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. 
  Ο στόχος ερχόταν. 
  Ο Νεκρομέμνων άκουσε καλπασμό επάνω στη λιθόστρωτη δημο-
σιά. Καλπασμό. Τουλάχιστον, πέντε άλογα έτρεχαν προς τα νότια, 
σαν να ήθελαν να προλάβουν κάτι. Πέντε… Οκτώ. Οκτώ είναι. 
  Ο δολοφόνος παρέμεινε ακίνητος, καθώς η ομάδα της Αρχόντισσας 
ζύγωνε. Ωστόσο, το γεγονός ότι βιάζονταν τον είχε παραξενέψει, και 
πίστευε ότι θα δυσκόλευε τη δουλειά του. Δεν ήταν εύκολο να χτυ-
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πήσεις έναν στόχο που έτρεχε. Μπορεί να την πετύχω, μα δε θα είναι 
βέβαιο πως θα τη σκοτώσω κιόλας. Να της ρίξω, ή να την ακολου-
θήσω και να την περιμένω να κατασκηνώσει, προτού επιχειρήσω 
οτιδήποτε; 
  Την προηγούμενη φορά, είχε υποτιμήσει την Αρχόντισσα Ρικέλθη, 
και είχε φερθεί απερίσκεπτα. 
  Όχι, δε θα ρίξω. Θα χτυπήσω όταν θα είμαι βέβαιος, αργότερα.  
  Κατέβασε τη βαλλίστρα του, περιμένοντας την καλπάζουσα ομάδα 
να περάσει. Και, σε λίγο, είδε πως είχε πράξει συνετά. Η Αρχόντισσα 
Ρικέλθη και… και εκείνος ο γέρος που ο Νεκρομέμνων είχε συναντή-
σει στο Δρακοδάσος (!) ίππευαν περιστοιχισμένοι από έξι καβαλά-
ρηδες, ντυμένους με αρθρωτές αρματωσιές και κράνη, και φέροντες 
μεγάλες, ατσάλινες ασπίδες. Οι πάνοπλοι αυτοί μαχητές γυάλιζαν 
σαν φαντάσματα στο φεγγαρόφωτο, καθώς καβαλούσαν τα επίσης 
πάνοπλα πολεμικά τους άτια, αποτελώντας τρομαχτικό θέαμα. Ο 
Νεκρομέμνων αντιλαμβανόταν πως θα ήταν δύσκολο να εξαπολύσει 
ένα βέλος το οποίο θα περνούσε ανάμεσα από τούτα τα κτήνη του 
πολέμου και θα πετύχαινε θανάσιμα τη Ρικέλθη. Ίσως –ίσως!– να 
την χτυπούσε (αυτήν και όχι κάποια μεγάλη, ατσάλινη ασπίδα), αλ-
λά αμφέβαλε αν το χτύπημα θα ήταν σε τέτοιο σημείο ώστε να τη 
σκοτώσει. 
  Και βρισκόταν κι αυτός ο γέρος μαζί της… Τι ρόλο έπαιζε; αναρω-
τήθηκε ο Νεκρομέμνων. Εκείνος ήταν που είχε στείλει την Αρχό-
ντισσα στον παράξενο τόπο· στον τόπο όπου κανείς δεν άφηνε ίχνη 
και όπου ο μαυροντυμένος άντρας με το δράκο είχε παρουσιαστεί. 
Πρέπει να είναι μάγος. Γνωρίζει απόκρυφα πράγματα, άγνωστα σε 
πολλούς. 
  Ο Νεκρομέμνων καταράστηκε τον εαυτό του, που δεν είχε περάσει 
από το κατάστημα Ρελ εν Ρωθ, προτού φύγει από την Έριγκ. Εκεί 
ίσως να είχαν να του προσφέρουν κάποια συμβουλή για τους αντι-
πάλους που θα είχε να αντιμετωπίσει. Όμως δεν υπολόγιζα να ξανα-
δώ αυτόν τον καταραμένο γέρο. Η Αρχόντισσα Ρικέλθη έχει παράξε-
νους –πολύ παράξενους και δυνατούς– συμμάχους. 
  Ο Νεκρομέμνων κατέβηκε απ’το χοντρόκορμο δέντρο, μ’ένα ανά-
λαφρο πήδημα. Τα μποτοφορεμένα πόδια του πάτησαν στο χορτάρι, 
τσακίζοντάς το. Το βλέμμα του στράφηκε νότια, όπου μπορούσε να 
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δει την απομακρυσμένη πλέον έφιππη ομάδα με τους πάνοπλους, 
φεγγαροφώτιστους καβαλάρηδες. 
  Αλήθεια, πού πηγαίνουν; αναρωτήθηκε. Στον πόλεμο; Ή, μήπως, 
όλα αυτά ήταν για μένα; Προστασία εναντίον μου; Δεν το απέκλειε. 
Ίσως ο γέρος να είχε καταλάβει τι ήταν· ίσως να ήξερε για τους νε-
κρενοικημένους δολοφόνους απ’τη Φεν εν Ρωθ. Άλλωστε, φαινόταν 
να έχει κι άλλες, πιο μυστικές γνώσεις. 
  Ο Νεκρομέμνων γύρισε το βλέμμα του απ’την άλλη και βάδισε α-
νάμεσα στα δέντρα. Έλυσε το άλογό του από τον λιγνό κορμό όπου 
το είχε δέσει και το καβαλίκεψε. Το ζώο χρεμέτισε, παραπονιάρικα, 
κουρασμένο από τη γρήγορη πορεία που το είχε ο φονιάς αναγκάσει 
να κάνει. Ωστόσο, υπάκουσε τον νέο του αφέντη, μόλις εκείνος τρά-
βηξε δυνατά τα χαλινάρια και το έστρεψε προς τη λιθόστρωτη δη-
μοσιά. 
  Ένας παγερός αγέρας σηκώθηκε, καθώς οι οπλές του αλόγου πά-
τησαν επάνω στις πλάκες. 

 

  «Κάποιοι έρχονται, Αρχόντισσά μου!» ανέφερε ο στρατιώτης, ζυ-
γώνοντας γρήγορα τη φωτιά έξω απ’τη σκηνή της Φερνάλβιν και του 
Πρίγκιπα Ζάρναβ. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε η Έπαρχος-Κεντροφύλαξ και σηκώθηκε όρθια, 
ακουμπώντας το χέρι στο μανίκι του ξίφους που ήταν κρεμασμένο 
από τη μέση της. «Τους ακούω.» Ένας δυνατός καλπασμός ερχόταν 
από τα βόρεια. Άλογα έτρεχαν επάνω στη λιθόστρωτη δημοσιά, μέ-
σα στη νύχτα. Και η Φερνάλβιν αναρωτιόταν τι μπορεί να συνέβαι-
νε. 
  Οι άνθρωποι της κατασκήνωσής της είχαν άπαντες αρχίσει να ση-
κώνονται. Ορισμένοι, μάλιστα, τραβούσαν όπλα ή έδεναν ασπίδες 
στα χέρια τους. Ο Χάφναρ είχε το βλέμμα του στραμμένο στα βόρει-
α, ενώ δίπλα του η δράκαινα που αποκαλούσε Σρ’άερ έβγαζε διαπε-
ραστικά συρίγματα, τεντώνοντας το λαιμό. Ο Άνγκεδβαρ είχε ξε-
σπαθώσει· η λεπίδα του γυάλιζε κάτω από τις ακτίνες του φεγγα-
ριού. 
  «Δεν μπορεί να είναι οι ακόλουθοι του Άνκαραζ…» υποτονθόρυσε ο 
Ζάρναβ, πλάι στη Φερνάλβιν, τραβώντας το ξίφος του. 
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  «Δε νομίζω,» είπε εκείνη. «Αλλιώς, ο Βάνμιρ και οι δύο πολεμιστές 
που στάλθηκαν μαζί του θα είχαν έρθει να μας προειδοποιήσουν.» 
  «Εκτός κι αν είναι νεκροί.» 
  «Μη φέρνεις την καταστροφή.» Η Φερνάλβιν βάδισε ανάμεσα 
στους στρατιώτες, πλησιάζοντας το σημείο όπου στέκονταν ο Χάφ-
ναρ και ο Άνγκεδβαρ. Ο Ζάρναβ την ακολούθησε, επιφυλακτικά. 
  «Δεν μπορεί να είναι πάνω από δέκα ιππείς,» είπε η Έπαρχος 
στους τρεις άντρες. Γύρω της, άκουγε τους δικούς της μαχητές 
ν’ανεβαίνουν επάνω σ’άλογα. 
  «Μην επιτεθείτε!» τους φώναξε. «Πρώτα, θα μάθουμε ποιοι είναι 
και ποιες οι διαθέσεις τους.» 
  «Μάλιστα, Έπαρχε,» αποκρίθηκε ένας, νεύοντας με το κρανοφόρο 
κεφάλι του. 
  Η Φερνάλβιν άρχισε να διακρίνει τους ερχόμενους από τα βόρεια, 
και παρατήρησε πως πρέπει να ήταν οπλισμένοι ως τα δόντια, γιατί 
οι αρματωσιές τους άστραφταν στο φεγγαρόφωτο. Βαρύ ιππικό, 
σκέφτηκε. Τι στο δαίμονα συμβαίνει; Άρχισε πόλεμος εν αγνοία μου; 
Λες, τελικά, ο Ζάρναβ να έχει δίκιο; Λες να είναι του Άνκαραζ; Η 
Έπαρχος έσφιξε το μανίκι του ξίφους της. 
  «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!» φώναξε ένας από τους έφιππους μαχητές της 
Φερνάλβιν. «Εν ονόματι της Επάρχου-Κεντροφύλακος Φερνάλβιν, 
σταματήστε!» 
  Οι καβαλάρηδες τράβηξαν τα ηνία των αλόγων τους και σταμάτη-
σαν μέσα σ’ένα σύννεφο σκόνης. Χωρίστηκαν και ανάμεσά τους η 
Φερνάλβιν είδε δύο έφιππες, γνώριμες μορφές: τη Ρικέλθη και τον 
ερημίτη του Δρακοδάσους Έζβαρ. 
  «Καλησπέρα σας!» είπε η πρώτη, και η Έπαρχος διέκρινε ένα αχνό 
μειδίαμα να σχηματίζεται στις άκριες του στόματός της. 
  «Καλησπέρα, Ρικέλθη,» αποκρίθηκε, πλησιάζοντας τη μητριά της. 
«Άκουσα πως είχες τραυματιστεί…» 
  «Είμαι τραυματισμένη, λίγο,» είπε εκείνη. Ο Έζβαρ, που είχε ήδη 
αφιππεύσει, τη βοήθησε να κατεβεί απ’το άλογό της. «Κυρίως, στον 
εγωισμό.» Στηρίχτηκε σ’ένα ξύλινο μπαστούνι, που η κορυφή του 
ήταν λαξεμένη στο σχήμα δρακοκέφαλου. 
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  «Τότε, ίσως θα έπρεπε να είχες μείνει στην Έριγκ, μέχρι τα τραύ-
ματά σου να γιάνουν…» Αυτός ο Νεκρομέμνων πρέπει νάναι τελείως 
άχρηστος! Πού βρίσκεται, τέλος πάντων; 
  «Άκουσα πράγματα που με ανησύχησαν,» είπε η Ρικέλθη, «έτσι 
αποφάσισα να έρθω κι εγώ στο Νότο· το ήξερα ότι θα σας προλά-
βαινα καθοδόν.» 
  Δυστυχώς, ήταν αναπόφευκτο, έτσι όπως έτρεχες τη συνοδεία σου, 
σκέφτηκε η Φερνάλβιν. Και είπε: «Νομίζεις ότι πηγαίνουμε στον πό-
λεμο;» Έριξε μια έντονη ματιά στους πάνοπλους μαχητές που αφίπ-
πευαν, λύνοντας τις ασπίδες απ’τα χέρια τους και βγάζοντας τα κρά-
νη. 
  «Για έναν Εχθρό μού είπαν,» αποκρίθηκε η Ρικέλθη, «επομένως 
θεώρησα τα πάντα πιθανά. Αλλά, εκτός αυτού, όπως θα σε έχουν 
ενημερώσει κι άλλοι, πιστεύω, ένας δολοφόνος με καταδιώκει.» Τα 
μάτια της στένεψαν και γυάλισαν σαν της γάτας. 
  «Αλήθεια;» είπε η Φερνάλβιν. «Πρέπει να θύμωσες κάποιον…» 
  «Πιθανώς,» σφύριξε η Ρικέλθη. Και στράφηκε στον δράκαρχο δί-
πλα στην Έπαρχο. «Χάφναρ, πώς είσαι;» 
  «Καλά, μητέρα. Και πιστεύω πως η Φερνάλβιν έχει δίκιο: Δεν έ-
πρεπε να είχες έρθει.» Η φωνή του έμοιαζε ψυχρή πίσω από τη μαύ-
ρη του μάσκα. 
  Η Ρικέλθη ατένισε το γιο της με κάποια καχυποψία. Η κρυμμένη 
του όψη την έκανε να αισθάνεται άσχημα, άβολα, σαν να μην τον 
ήξερε. Και, για μια στιγμή, αναρωτήθηκε μήπως είχε συμμαχήσει με 
την προγονή της. Όμως, αμέσως, επέπληξε τον εαυτό της γι’αυτό: 
Πώς μπορώ να σκέφτομαι ότι ο Χάφναρ μου με θέλει νεκρή; Εκείνος 
έτρεψε τον δολοφόνο σε φυγή μέσα στον Αρχέτοπο. 
  «Προτίμησα να έρθω, ωστόσο,» είπε, «γιατί τα νέα που μου μετέ-
φερε ο Δάρβαν με ανησύχησαν. Τι συμβαίνει στο Νότο; Και πού εί-
ναι ο Βάνμιρ που έκανε αυτή την περίφημη μαντεία;» 
  «Έλα, Ρικέλθη, ας καθίσουμε.» Η Φερνάλβιν στράφηκε και άρχισε 
να βαδίζει προς τη σκηνή της. 
  Σύντομα, όλοι τους βρίσκονταν καθισμένοι γύρω απ’τη φωτιά. Και, 
καθώς προχωρούσαν για να φτάσουν εκεί, η Έπαρχος παρατήρησε 
πως η Ρικέλθη κούτσαινε· προφανώς, είχε στραμπουλίξει τον α-
στράγαλό της, όπως είχε πει ο Χάφναρ όταν έφτασε στο παλάτι της 
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Έριγκ. Σπουδαία δουλειά έκανε ο Νεκρομέμνων. Ευτυχώς που δεν 
τον πλήρωσα εξαρχής… 
  «Λοιπόν,» είπε η Ρικέλθη, ακουμπώντας το μπαστούνι στα γόνατά 
της. «Μιλήστε μου.» 
  «Δε νομίζω ότι μπορούμε να σου πούμε κάτι που δε σου είπε ήδη ο 
γιος σου,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. 
  «Γιατί λείπει ο Βάνμιρ;» 
  «Ο Βάνμιρ πήγε ανατολικά,» εξήγησε ο Ζάρναβ, «για να εντοπίσει 
τους ακόλουθους του Άνκαραζ, οι οποίοι ευελπιστούμε πως θα μας 
οδηγήσουν στον Εχθρό που κρύβεται στο Νότο και, πιθανώς, μέσα 
στο ίδιο το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων.» 
  «Τι είναι αυτός ο Εχθρός;» ρώτησε η Ρικέλθη. 
  «Δε γνωρίζουμε το όνομά του.» 
  «Δε ρώτησα ποιος είναι· ρώτησα τι είναι.» 
  «Τι εννοείς, Ρικέλθη;» απόρησε ο Ζάρναβ. 
  «Εννοεί, Πρίγκιπά μου, πως ο Εχθρός αυτός δεν πρέπει να είναι 
κάτι το ανθρώπινο,» είπε ο Έζβαρ. 
  Ο Ζάρναβ ατένισε τον ερημίτη πάνω από τις χορεύουσες φλόγες. 
«Και τι να είναι;» 
  «Ένας κοινός άνθρωπος δε θα τραβούσε την προσοχή ενός θεού –
και, μάλιστα, ενός λησμονημένου θεού, Υψηλότατε,» εξήγησε ο Έ-
ζβαρ. 
  «Καταλαβαίνω τις υποψίες σας,» παραδέχτηκε ο Ζάρναβ. «Κι εγώ, 
προσωπικά, πιστεύω πως πρέπει να πρόκειται για κάτι πολύ περίερ-
γο. Το είχα αναφέρει και στη Φερνάλβιν.» 
  «Δεν είπε κάτι πιο συγκεκριμένο ο Βάνμιρ;» ρώτησε η Ρικέλθη. 
  «Όχι,» απάντησε ο Ζάρναβ. 
  «Ο Βάνμιρ, ορισμένες φορές, μου φαίνεται πιο μπερδεμένος από 
εμάς,» πρόσθεσε η Φερνάλβιν. «Η μαντεία του δε νομίζω πως ξεκα-
θάρισε τα πράγματα γι’αυτόν· μάλλον, τον σύγχυσε και τον έκανε 
ν’ανησυχεί περισσότερο για τον αδελφό του, Ρόλμαρ, που ήδη βρί-
σκεται στη Νουάλβορ.» 
  «Πιστεύει ότι ο αδελφός του μπορεί να έχει σχέση με τον Εχθρό;» 
είπε η Ρικέλθη. 
  «Έζβαρ,» παρενέβη ο Χάφναρ, «θυμάσαι ποιος είναι ο αδελφός 
του Βάνμιρ, έτσι;» 
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  Ο ερημίτης κατένευσε. «Ναι, δεν τον ξέχασα.» 
  «Τον γνωρίζετε;» απόρησε η Φερνάλβιν. 
  «Ασφαλώς, Αρχόντισσά μου. Είχε περάσει από τα μέρη μου, κατε-
βαίνοντας νότια, επειδή ο τροχός της άμαξάς του έσπασε μέσα στη 
βροχή. Πείτε μας, όμως: Πιστεύει ο Βάνμιρ ότι ο αδελφός του έχει 
κάποια σχέση με τον Εχθρό;» 
  «Δε μου ανέφερε κάτι τέτοιο. Είπε μόνο πως είδε τον Ρόλμαρ να 
βρίσκεται στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων και να κινδυνεύει ε-
κεί. Δε μίλησε και πολύ ξεκάθαρα. Ο Βάνμιρ, γενικά, είναι λιγάκι 
παράξενος.» 
  Ο Έζβαρ έμεινε σιωπηλός, ατενίζοντας τις φλόγες. Ο νυχτερινός 
αέρας σφύριζε και λίγοι άλλοι ήχοι ακούγονταν. Ο Ζάρναβ έσπασε 
πρώτος τη σιωπή: 
  «Πιστεύετε ότι κάνουμε καλά που αναζητούμε τους ακόλουθους 
του Άνκαραζ, για να μας οδηγήσουν στον Εχθρό;» 
  «Αυτοί, μάλλον, είναι οι μόνοι που γνωρίζουν την ακριβή του θέ-
ση,» είπε ο ερημίτης. «Ή, τουλάχιστον, ελπίζω να τη γνωρίζουν.» 
Έτριψε τα γένια του. «Όταν ήμουν στην Έριγκ, άκουσα και κάτι άλ-
λο, για μια γυναίκα, φίλη του Βάνμιρ· τι συμβαίνει μ’αυτήν;» 
  «Υποτίθεται πως μπορεί ν’ακούει τους θεούς και να αισθάνεται 
διάφορα άλλα πράγματα που οι υπόλοιποι δεν τα αισθανόμαστε,» 
απάντησε η Φερνάλβιν. «Ο Βάνμιρ, επίσης, μας είπε πως, καθώς ερ-
χόταν μαζί της νότια, ο Άνκαραζ την επισκέφτηκε στον ύπνο της και 
της πρότεινε να γίνει Αρχιέρειά του.» 
  «Και υποθέτω πως, τελικά, δέχτηκε…» 
  Η Φερνάλβιν ένευσε. «Ναι, όταν βρισκόταν στις φυλακές της πόλης 
μου.» 
  «Στις φυλακές; Τι είχε κάνει;» 
  Η Έπαρχος τού μίλησε για τον καυγά στο πανδοχείο. 
  «Μάλιστα…» αναστέναξε ο Έζβαρ. «Λοιπόν, τα πράγματα πρέπει 
νάναι πολύ χειρότερα απ’ό,τι αρχικά φανταζόμουν.» 
  «Τι υποπτεύεστε, κύριε;» θέλησε να μάθει ο Ζάρναβ, γεμάτος ανη-
συχία για τη βασιλική του οικογένεια, που, πιθανώς, βρισκόταν στο 
επίκεντρο ετούτης της επικίνδυνης καταιγίδας. 
  «Δεν ξέρω τι να υποπτευτώ,» είπε, ευθέως, ο Έζβαρ. «Πάντως, ό-
σον αφορά αυτή τη φίλη του Βάνμιρ, ένα είναι το βέβαιο: ότι τέτοιοι 
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άνθρωποι εμφανίζονται μία φορά στους δέκα αιώνες. Και οι θεοί, ή 
άλλες οντότητες, είναι φυσικό να προσπαθούν, με κάθε τρόπο, να 
τους εκμεταλλευτούν. 
  »Τέλος πάντων,» κατέληξε, «εύχομαι η επίσκεψή μας στη Νουάλ-
βορ να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.» 
  «Παρατηρώ ότι το ζήτημα σάς ενδιαφέρει, κύριε Έζβαρ,» είπε η 
Φερνάλβιν. «Αυτός είναι ο λόγος που έρχεστε νότια;» 
  «Αυτός είναι ένας από τους λόγους μου, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε 
εκείνος. 
  «Και ποιοι είναι οι άλλοι;» 
  (Φοβάσαι ότι ετοιμάζει κάποιο δηλητήριο για σένα; σκέφτηκε η Ρι-
κέλθη. Ίσως θα έπρεπε να του το ζητήσω!) 
  «Αρχικά, ήρθα στην Έριγκ επειδή η Αρχόντισσα Ρικέλθη είναι 
τραυματισμένη,» εξήγησε ο Έζβαρ. «Ωστόσο, τα όσα έμαθα εκεί μού 
κίνησαν, όντως, το ενδιαφέρον. Δε θα επιθυμούσατε να με έχετε στη 
συνοδεία σας, Έπαρχε;» 
  «Κάθε άλλο,» τον διαβεβαίωσε η Φερνάλβιν. «Πιστεύω πως αποτε-
λείτε σημαντικό πλεονέκτημα, κύριε Έζβαρ.» Αλλά, πρόσθεσε νοε-
ρά, αναρωτιέμαι αν αυτό το πλεονέκτημα είναι προς όφελος όλων 
μας ή προς όφελος, αποκλειστικά, της Ρικέλθης… 

 

  Ο Νεκρομέμνων σταμάτησε το άλογό του ανάμεσα στα δέντρα, έ-
χοντας παρατηρήσει τις φωτιές της κατασκήνωσης από απόσταση. 
Τώρα, καθισμένος στη σέλα, ατένιζε τη σημαία που κυμάτιζε πάνω 
από τις σκηνές. 
  Το οικόσημο των Νίλγκωρ, σκέφτηκε. Να γιατί βιαζόταν ο στόχος 
μου: ήθελε να προλάβει ετούτη την ομάδα… η οποία δεν είναι και 
πολύ μεγάλη. Ποιος, άραγε, να κατεβαίνει στο Νότο; 
  Ο Νεκρομέμνων αφίππευσε και έδεσε το άλογό του σ’ένα χαμόδε-
ντρο. Ευέλικτος σαν αίλουρος, έκανε το γύρω του καταυλισμού, πη-
γαίνοντας από σκοτεινό σημείο σε σκοτεινό σημείο και προχωρώ-
ντας σκυμμένος. Τα μάτια των φρουρών ούτε που τον πρόσεξαν. 
  Όταν ατένισε την Έπαρχο-Κεντροφύλακα, σταμάτησε, παραμερί-
ζοντας ένα λιγνό κλαρί από μπροστά του. Η Φερνάλβιν ήταν κοντά 
σε μια φωτιά και, επί του παρόντος, σηκωνόταν όρθια, λέγοντας κά-
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τι στους υπόλοιπους, το οποίο ο Νεκρομέμνων βρισκόταν πολύ μα-
κριά για να μπορεί ν’ακούσει. Οι υπόλοιποι ήταν η Αρχόντισσα Ρι-
κέλθη, ο γέρος που τη συνόδευε, ο μαυροφορεμένος άντρας με το 
δράκο (!), και δύο άλλοι, άγνωστοι στον νεκρενοικημένο δολοφόνο: 
ένας νεαρός και ένας καλοντυμένος άντρας. 
  Τι έφερε την Έπαρχο εδώ; 
  Και ποιος είναι ο άντρας με το δράκο; Μοιάζει γνωστός τους, φίλος 
τους. Πρέπει να είναι Νίλγκωρ. Ποιος, όμως; Δεν έχω ακούσει τίπο-
τα γι’αυτόν… Βέβαια, η αλήθεια ήταν πως δε γνώριζε και πολλά για 
την οικογένειά τους. Και δεν είχε χρόνο να ρωτήσει, ώστε να μάθει. 
Μόλις αισθάνθηκε ότι η Ρικέλθη ετοιμαζόταν να φύγει, έφυγε εκεί-
νος πρώτος, για να της στήσει ενέδρα στο δρόμο. Αν είχα μείνει πε-
ρισσότερο στην πόλη, θα είχα ακούσει πως η Έπαρχος είχε ξεκινήσει 
για το Νότο. Όμως βιάστηκα, και μου διέφυγε… 
  Αλλά δεν έχει καμία διάφορα. Εξακολουθώ να βρίσκομαι κοντά στο 
στόχο μου. Η ευκαιρία, γρήγορα, θα παρουσιαστεί. 
  Καθώς τα σκεφτόταν αυτά, έβλεπε τη Φερνάλβιν να μπαίνει στη 
μεγάλη σκηνή, μαζί με τον καλοντυμένο άντρα. Ο νεαρός σηκωνόταν 
κι εκείνος από το ξύλινο σκαμνί του και απομακρυνόταν, ενώ ο μαυ-
ροφόρος άγνωστος με το δράκο έλεγε ακόμα μερικές κουβέντες στη 
Ρικέλθη και στον γέρο. 

 

  Όταν ο Χάφναρ αποχώρησε, η Ρικέλθη σηκώθηκε, στηριζόμενη στο 
μπαστούνι της. Ο Έζβαρ δεν τη βοήθησε, γιατί ήξερε πως θα το έ-
παιρνε στραβά· την είχε δει πώς κοιτούσε όσους την έβλεπαν να 
κουτσαίνει –θα νόμιζε κανείς ότι ήθελε να τους καρατομήσει. 
  «Κανένα σημάδι του δολοφόνου,» είπε η Αρχόντισσα. «Μπορεί, 
τελικά, να μην έχει τη δυνατότητα να με εντοπίζει.» 
  «Μη λες ανοησίες,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ· «φυσικά και την έχει. Το 
πολύ-πολύ να εξακολουθεί να βρίσκεται μπλεγμένος μέσα στον Αρ-
χέτοπο. Ή ίσως να μας παρακολουθεί, ακόμα και τώρα που μιλάμε.» 
  «Άσε τις υπερβολές,» είπε η Ρικέλθη, βαδίζοντας μέσα στην κατα-
σκήνωση. 
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  Ένας στρατιώτης την πλησίασε. «Αρχόντισσά μου,» υποκλίθηκε, 
«έχουμε ετοιμάσει μια σκηνή για εσάς. Θα επιθυμούσατε να σας ο-
δηγήσω;» 
  «Ναι, ασφαλώς,» είπε η Ρικέλθη και τον ακολούθησε. 
  Ο Έζβαρ έριξε μια ματιά στα δεντρόφυτα μέρη γύρω από την κα-
τασκήνωση. Τα μάτια του γυάλισαν μέσα στο σκοτάδι, και έτριψε τα 
γένια του, σκεπτικός, όταν νόμισε πως είδε μια ανθρώπινη σκιά μέ-
σα στις φυλλωσιές– 
  Κάποιος τον ζύγωνε από τ’αριστερά! 
  Ο ερημίτης στράφηκε, αιφνιδιασμένος· αλλά ήταν μονάχα ένας 
στρατιώτης, ο οποίος είπε:  
  «Σας έχουμε ετοιμάσει μια σκηνή, κύριε Έζβαρ. Θα έρθετε μαζί 
μου;» 
  Ο Έζβαρ κοίταξε πάλι τις φυλλωσιές, αλλά τώρα καμια ανθρώπινη 
σκιά δε βρισκόταν εκεί. Ίσως, τελικά, να ήταν της φαντασίας του… 
  «Ναι,» αποκρίθηκε στον στρατιώτη. «Ομολογουμένως, χρειάζομαι 
λίγη ανάπαυση.» 
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Κεφάλαιο 36 

Το Μάτι του Κυκλώνα 
 
 

 Ρόλμαρ κοιμήθηκε αμέσως μόλις έπεσε στο μεγάλο κρεβάτι 
του δωματίου του, αλλά έκανε ανήσυχο ύπνο. Στα όνειρά 
του έβλεπε τον δαιμονολόγο Ερφάνιρ και τον Γκρίζο Σκύλο. 
Ο πρώτος μιλούσε σιγανά και ο ακρίτης, όσο κι αν τέντωνε 

τ’αφτιά του, δεν μπορούσε να τον ακούσει· κι όμως, ήξερε πως έλεγε 
κάτι το σημαντικό –κάτι το κρίσιμο, ίσως– και ο Ρόλμαρ είχε αγχω-
θεί, γιατί νόμιζε πως ο χρόνος του (ποιος χρόνος, αλήθεια;) τελείωνε. 
Ο δεύτερος μυστικιστής καθόταν πίσω από το γραφείο του, στο γε-
μάτο με βιβλία δωμάτιο, και ατένιζε τον Ρόλμαρ έντονα –ενώ το 
πρόσωπό του γινόταν ζωώδες και, τελικά, μετατρεπόταν σε αυτό ε-
νός γκρίζου σκύλου που έτριζε τα δόντια, γρυλίζοντας. 
  Το πρωί, ο βόρειος Άρχοντας αισθανόταν πιασμένος και ένιωθε το 
νου του θολό. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε για μπάνιο, προ-
σπαθώντας να χαλαρώσει. Καθώς πλενόταν, θυμήθηκε ότι είχε γρά-
ψει μια επιστολή για την οικογένειά του, την οποία δεν είχε στείλει 
ακόμα. Πρέπει να τη στείλω σήμερα, σκέφτηκε, και γρήγορα. Θα 
μιλήσω με τη Λιόλα, για να μου προσφέρει τις υπηρεσίες της ταχυ-
πομπού Κάρλα. 
  Βγήκε απ’το λουτρό, τυλιγμένος σε μια μαύρη ρόμπα… και μέσα 
στο δωμάτιο αντίκρισε τη Σαντάνρα να στέκεται δίπλα από ένα τρα-
πέζι γεμάτο με πρωινό. 
  «Καλημέρα, Άρχοντά μου.» 
  «Καλημέρα. Δε χτυπάς;» 
  «Χτύπησα,» είπε η Σαντάνρα, «αλλά δεν απαντήσατε και άνοιξα. 
Ελπίζω να μη σας πειράζει…» 
  Αναρωτιέμαι αν ψαχούλεψες το δωμάτιο κιόλας, σκέφτηκε ο Ρόλ-
μαρ, που δεν είχε ακούσει κανέναν χτύπο. «Τίποτα δεν πειράζει, μέ-
χρι που να γίνει ενοχλητικό,» αποκρίθηκε, ρίχνοντάς της μια αυστη-
ρή ματιά. Κάθισε στο τραπέζι και της έγνεψε να καθίσει κι εκείνη. 
  «Άρχοντά μου, θα μπορούσα να κάνω μία ερώτηση;» 

Ο
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  Ο Ρόλμαρ έσεισε το κεφάλι καταφατικά, καθώς δάγκωνε μια φέτα 
ψημένο ψωμί αλειμμένη με βούτυρο. 
  «Τι ακριβώς ψάχνατε χτες βράδυ; Τι θέλατε από τους μυστικιστές, 
εννοώ.» 
  «Μια πληροφορία.» Ήπιε μια γουλιά καφέ από το φλιτζάνι στα δε-
ξιά του. «Προσωπική μου υπόθεση. Και, δυστυχώς, δε βρήκα αυτό 
που επιθυμούσα. Αν γνωρίζεις και κάποιον άλλο που θα μπορούσε 
να με βοηθήσει, θα το εκτιμούσα, Σαντάνρα…» 
  Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Δεν ξέρω κανέναν άλλο, Άρχοντά μου. 
Λυπάμαι.» 
  «Τι νέα από το παλάτι, σήμερα;» ρώτησε ο Ρόλμαρ, συνεχίζοντας 
το πρωινό του. 
  «Είναι πολύ νωρίς ακόμα, Άρχοντά μου,» είπε η Σαντάνρα. «Ίσα 
που έχει χαράξει.» 
  «Πράγματι. Αλήθεια, πώς και ήρθες εσύ από τώρα;» Την ατένισε, 
παύοντας, προς στιγμή, να τρώει. 
  Η Σαντάνρα πήρε μια απολογητική έκφραση. «Δεν κοιμήθηκα κα-
λά, Άρχοντά μου…» 
  «Καταλαβαίνω,» είπε ο Ρόλμαρ. «Ούτε κι εγώ κοιμήθηκα καλά. 
Ονειρευόμουν. Φυσικό είναι, μετά από τέτοια γεγονότα. Ίσως να 
μην έπρεπε να σε είχα πάρει μαζί μου, Σαντάνρα.» 
  «Δεν υπάρχει πρόβλημα, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε σταθερά εκεί-
νη. 
  «Υποθέτω, όμως, πως δεν είναι μέσα στη δουλειά σου να πηγαίνεις 
στη Δυτική Περιφέρεια και να συναντάς ληστές,» είπε ο Ρόλμαρ, 
αστειευόμενος αλλά κοιτάζοντάς την προσεκτικά. 
  «Όχι, Άρχοντά μου,» παραδέχτηκε η Σαντάνρα, χαμογελώντας –
ένα χαμόγελο ευγενείας και μόνο. Υποψιάζεται ότι τη δοκιμάζω; 
  «Έχεις μαχητικές γνώσεις;» τη ρώτησε, ακαδημαϊκά, καθώς έτρω-
γε. 
  «Εννοείτε αν είμαι εκπαιδευμένη στο σπαθί, Άρχοντά μου;» 
  «Στο σπαθί ή σε οποιοδήποτε άλλο όπλο.» 
  «Όχι.» Η απάντησή της, όμως, ήταν κάπως κοφτή και, ίσως, φοβι-
σμένη. Κρύβει κάτι. 
  Ο Ρόλμαρ δε μίλησε άλλο, συνεχίζοντας το πρωινό του. Πώς θα μά-
θω αν είναι, όντως, εκπαιδευμένη; Σίγουρα, δεν μπορώ να την προ-
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καλέσω σε μονομαχία, όπως έκανα με τον Πρίγκιπα Νόρβορ και τη 
Μιάνη… Χμμμμ… Ίσως θα μπορούσα να στήσω κάτι: Μία κατάστα-
ση ώστε να την κάνω να νομίσει πως βρίσκεται σε κίνδυνο κι επομέ-
νως ν’αντιδράσει ανάλογα. Αν έχει πολεμικές γνώσεις, θα φανεί. Αλ-
λά, βέβαια, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με το γάντι… 
  Όταν χόρτασε, σηκώθηκε από το τραπέζι και πήγε πίσω από το πα-
ραβάν, για να ντυθεί. Καθώς έβαζε τα ρούχα του, κρυφοκοίταζε τη 
Σαντάνρα, να δει τι θα έκανε, τώρα που νόμιζε ότι εκείνος δεν την 
παρακολουθούσε. Ωστόσο, η υπηρέτρια δεν έπραξε τίποτα ύποπτο· 
ούτε καν κινήθηκε από τη θέση της. Το βλέμμα της, όμως, πλανήθη-
κε πολλάκις στο δωμάτιο, σαν να το ερευνούσε. Αυτό, βέβαια, μπο-
ρεί να ήταν και τυχαίο. Ή όχι. 
  Ο Ρόλμαρ βγήκε από την κάλυψη του παραπετάσματος, φορώντας 
μαύρα ρούχα και αργυρά κοσμήματα. Πλησίασε το γραφείο του και 
πήρε από πάνω την τυλιγμένη επιστολή που προόριζε για το Ράλτον. 
  «Θέλω να δω την Πριγκίπισσα Λιόλα. Θα με οδηγήσεις στο δωμά-
τιό της, Σαντάνρα;» 
  «Ασφαλώς, Άρχοντά μου.» Η υπηρέτρια σηκώθηκε όρθια. 
  Βγήκαν απ’το δωμάτιο και βάδισαν μέσα στους στριφτούς, περί-
πλοκους διαδρόμους του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων. Σε ένα 
σημείο διέσχισαν μια μεγάλη πέτρινη γέφυρα, όμορφα λαξεμένη. 
Ύστερα, ανέβηκαν μια σκάλα, στρωμένη με χαλί, και έφτασαν, τελι-
κά, μπροστά σε μια ξύλινη πόρτα. 
  «Τι θα θέλατε;» ρώτησε η φρουρός που στεκόταν στη γωνία του 
διαδρόμου. 
  «Την Πριγκίπισσα,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ. «Είμαι ο Άρχοντας 
Ρόλμαρ από το Ράλτον.» 
  Η φρουρός ζύγωσε. Ήταν ντυμένη με αλυσιδωτή αρματωσιά η ο-
ποία κουδούνιζε σε κάθε της βήμα. Σήκωσε το γαντοφορεμένο της 
χέρι και χτύπησε την πόρτα, δυνατά. «Υψηλοτάτη!» φώναξε. «Υψη-
λοτάτη! Ο Άρχοντας Ρόλμαρ του Ράλτον είναι εδώ, για να σας δει.» 
  Ησυχία, για λίγο. 
  «Είναι σίγουρα μέσα;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Πιθανώς να κοιμάται, Άρχοντά μου. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα αν 
περνούσατε αργότερα.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

513 

  «Είναι σημαντικό να της μιλήσω τώρα,» επέμεινε ο Ρόλμαρ. Και 
χτύπησε ο ίδιος την εξώθυρα των διαμερισμάτων της. «Πριγκίπισσα! 
Εγώ είμαι, ο Ρόλμαρ! Πρέπει να σου μιλήσω!» 
  Καμία απάντηση, ξανά. 
  «Άρχοντά μου,» είπε η φρουρός, «σας παρακαλώ, περάστε αργό-
τερα.» 
  «Σίγουρα βρίσκεται μέσα η Πριγκίπισσα;» ρώτησε εκείνος. 
  «Ναι, Άρχοντά μου· αλλά περάστε αργότερα, σας παρακαλώ.» 
  Προτού προλάβει ο Ρόλμαρ ν’απαντήσει, η πόρτα τον διαμερισμά-
των άνοιξε στο ένα τρίτο, και το πρόσωπο της Λιόλα φάνηκε. Τα μά-
τια της έδειχναν καθαρά ότι ήταν κουρασμένη. Τι έκανε το βράδυ;  
  «Τι συμβαίνει;» ρώτησε, με βραχνή, αγουροξυπνημένη φωνή. 
  «Μπορώ να περάσω, Πριγκίπισσα;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. 
  «Υψηλοτάτη, μας συγχωρείτε γι’αυτήν–» άρχισε η φρουρός. 
  «Δεν πειράζει,» είπε η Λιόλα. «Πέρασε, Ρόλμαρ.» Άνοιξε την εξώ-
θυρα στο μισό, αφήνοντάς τον να εισέλθει στο καθιστικό των διαμε-
ρισμάτων της. 
  Ο ακρίτης ατένισε την Πριγκίπισσα από πάνω ως κάτω. Φορούσε 
ένα μεταξωτό, λευκό νυχτικό και τα σγουρά, ξανθά της μαλλιά ήταν 
αχτένιστα και μπλεγμένα. Όπως είχε ο Ρόλμαρ παρατηρήσει και 
πριν, έμοιαζε κουρασμένη, αλλά τώρα είδε πως αυτό δε φαινόταν 
μονάχα στα μάτια της, μα και στην όλη της στάση. 
  «Είσαι καλά;» τη ρώτησε. 
  «Όχι πολύ.» Η Λιόλα ξάπλωσε μπρούμυτα στον καναπέ. «Τι είναι;» 
  Ο Ρόλμαρ κάθισε σε μια πολυθρόνα. «Έχω ένα μήνυμα εδώ.» Σή-
κωσε το τυλιγμένο χαρτί, δείχνοντάς το. «Για την οικογένειά μου. 
Και, μάλιστα, το έχω αργήσει. Έτσι, ήρθα να ρωτήσω αν θα μπο-
ρούσες να μου παραχωρήσεις τις υπηρεσίες της βασιλικού ταχυπο-
μπού Κάρλα, για να το μεταφέρει στο Ράλτον.» 
  «Χμμμ…» Η Λιόλα έμπλεξε τα δάχτυλα των χεριών της αναμεταξύ 
τους και ακούμπησε το σαγόνι, τεμπέλικα, επάνω τους. Σούφρωσε 
τα φρύδια, ατενίζοντάς τον. «Ίσως και να δεχτώ, για ένα φιλί… ή 
δύο. Το ένα ψηλά, το άλλο χαμηλά.» 
  Ο Ρόλμαρ μειδίασε στραβά. «Δεν είσαι, τότε, τόσο εξουθενωμένη 
όσο φαίνεσαι, Πριγκίπισσα…» 
  «Μη γελιέσαι· είμαι,» τον διαβεβαίωσε η Λιόλα. 
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  Ο Ρόλμαρ σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και πήγε να καθίσει 
δίπλα της, στον καναπέ. Εκείνη γύρισε ανάσκελα, ακουμπώντας το 
κεφάλι της στα γόνατά του. Ο ακρίτης έσκυψε και φίλησε τα χείλη 
της. 
  «Γιατί είσαι τόσο κουρασμένη, αλήθεια;» θέλησε να μάθει. «Δεν 
κοιμήθηκες το βράδυ;» 
  «Είχα αϋπνίες.» 
  «Δε σε πήρε καθόλου ο ύπνος, δηλαδή;» 
  «Με πήρε… πριν από λίγη ώρα. Και μετά, με ξύπνησες.» 
  «Τι σ’έχει ανησυχήσει, Λιόλα;» 
  Το βλέμμα της έφυγε από το πρόσωπό του, αλλά ο Ρόλμαρ νόμισε 
πως είδε φόβο εκεί, για μια στιγμή μονάχα, προτού τα βλέφαρά της 
κρύψουν τα μάτια της από αυτόν. «Τίποτα το σπουδαίο.» 
  Ψεύδεται. Πρέπει να είναι σημαντικό. «Δηλαδή;» Άγγιξε το αναση-
κωμένο της γόνατο, παραμερίζοντας το μεταξένιο νυχτικό και χαϊ-
δεύοντάς της τον μηρό από κάτω. 
  «Ένα όνειρο· ένας εφιάλτης. Ανοησία μου που τρόμαξα.» Τα μάτια 
της κοίταξαν το πρόσωπό του, για λίγο· ύστερα, η Λιόλα έκρυψε το 
δικό της πρόσωπό επάνω στο πουκάμισό του, αναστενάζοντας. 
  Ο Ρόλμαρ έκανε στην άκρη τα μπλεγμένα της μαλλιά και φίλησε το 
αφτί της. Ψιθύρισε: «Γιατί λες ψέματα, Πριγκίπισσα;» 
  «Γιατί λες ότι λέω ψέματα;» Η Λιόλα σηκώθηκε από πάνω του και 
άλλαξε θέση στον καναπέ, στρέφοντας τα πόδια της προς το μέρος 
του. Χαμογέλασε, πονηρά. «Ακόμα μου χρωστάς ένα φιλί, χαμη-
λά…» 
  Ο Ρόλμαρ ύψωσε το δεξί της πόδι και τη φίλησε στην πατούσα. 
«Χαμηλότερα δε γίνεται.» 
  Η Λιόλα γέλασε. 
  «Θα μου πεις τώρα τι σου συμβαίνει;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. «Δε σε 
έχω ξαναδεί έτσι, Πριγκίπισσα. Ποτέ.» Και πόσο μάλλον αυτή την 
περίοδο της ζωής σου, που μοιάζεις τόσο συγκροτημένη και αποφα-
σισμένη. Κάτι πρέπει να σε… συγκλόνισε. 
  Η όψη της Λιόλα σκοτείνιασε ξανά. «Η Μεγάλη Θεά με προειδο-
ποίησε χτες,» είπε. «Βρίσκομαι σε μεγάλο κίνδυνο, Ρόλμαρ.» 
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  Εκείνος συνοφρυώθηκε, παραξενεμένος απ’αυτά τα ξαφνικά νέα. 
«Τι κίνδυνο;» Σίγουρα, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος στο Παλάτι 
των Δεκαεννέα Πύργων… εκτός απ’αυτή τη θεά της, ίσως. 
  Η Λιόλα έγλειψε τα χείλη, νευρικά. «Ο Άνκαραζ… Έχεις ακούσει 
για τον Άνκαραζ, Ρόλμαρ;» 
  «Ένας παλιός θεός.» 
  «Ο Θεός του Αίματος και του Πολέμου, τον οποίο οι Ωθράγκος λα-
τρεύαμε στους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ και, μετά, εγκαταλείψαμε 
τη θρησκεία του. Σ’όλα τα βασίλεια της Βάλγκριθμωρ συνέβη αυτό.» 
  «Ναι, και;» 
  «Η θρησκεία του αναβίωσε, και έχει για Αρχιέρεια μια γυναίκα 
δαιμονισμένη, Ρόλμαρ, διαβολική· η οποία θέλει να με σκοτώσει!» 
  «Λιόλα, τι είν’αυτά που λες; Πού τα άκουσες;» Είχε αρχίσει να τρε-
λαίνεται η Πριγκίπισσα; Μιλούσε σαν τον Βάνμιρ! 
  «Δεν τα άκουσα πουθενά· η Μεγάλη Μητέρα μού τα αποκάλυψε 
μέσα απ’τη φωτιά!» είπε, έντονα, η Λιόλα. «Και με προειδοποίησε 
ότι πρέπει να κάνω το παν για να εξολοθρεύσω τους πιστούς του Άν-
καραζ! Βέβαια…» Ξεροκατάπιε. «Βέβαια, δε θάπρεπε να είμαι τόσο 
ταραγμένη, το ξέρω. Άλλωστε, τι μπορούν να κάνουν αυτοί σε μένα; 
Αλλά… δεν ξέρω γιατί… φοβάμαι. Εκείνη η γυναίκα μαζί τους· εκεί-
νη είναι που με τρομάζει. Το όνομά της είναι Ρικνάβαθ· δεν κατάγε-
ται απ’τα μέρη μας: είναι Καρμώζ. Και πρέπει να πεθάνει, οπωσδή-
ποτε.» 
  «Λιόλα, ηρέμησε,» είπε ο Ρόλμαρ. «Ακόμα κι αν η θρησκεία του 
Άνκαραζ έχει αναβιώσει, ακόμα κι αν έχουν μαζί τους αυτή την αλ-
λοδαπή, γιατί να θέλουν να σε σκοτώσουν;» Μα το Μαύρο Άνεμο, 
ούτε ο Βάνμιρ δε λέει τέτοια απίστευτα πράγματα! 
  «Διότι σκοπεύουν να καταστρέψουν τη θρησκεία της Λιάμνερ 
Κρωθ, προτού προλάβει να εδραιωθεί στη Βάλγκριθμωρ,» εξήγησε η 
Πριγκίπισσα. 
  Κι όμως, σκέφτηκε ο Ρόλμαρ, όλοι οι μυστικιστές που έχω ρωτήσει, 
μέχρι στιγμής, μου έχουν πει πως είναι αδύνατον η θεά των Ρουζβά-
νων να εμφανιστεί εδώ· έχει δύναμη μονάχα στη δική της ήπειρο. 
  «Μάλιστα…» 
  «Ακόμα πιστεύεις ότι σου λέω ψέματα;» Το βλέμμα της Λιόλα έ-
μοιαζε εξαγριωμένο. 
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  «Όχι,» είπε ο Ρόλμαρ, κουνώντας το κεφάλι. «Αλλά… Δεν ξέρω… 
Μου φαίνεται παράξενο…  
  »Πώς σχεδιάζεις να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου;» 
  «Έστειλα ανθρώπους μου να τους σκοτώσουν.» 
  «Πού τους έστειλες;» 
  «Τους έστειλα να ψάξουν για την Καρμώζ και για τους ακόλουθους 
του Άνκαραζ.» 
  «Ναι, αλλά ξέρεις πού βρίσκονται;» 
  «Έρχονται νότια, για μένα,» είπε η Λιόλα. 
  «Μα, πόσοι είναι;» ρώτησε ο Ρόλμαρ. «Μιλάμε για στρατό, αυτή τη 
στιγμή; Έναν ξένο στρατό εντός των συνόρων του Νόρβορ;» 
  «Είκοσι-ένας αριθμούν.» 
  Ο Ρόλμαρ γέλασε. «Και πιστεύεις ότι μπορούν να έρθουν εδώ και 
να σε σκοτώσουν;» 
  «Μη γελάς,» είπε, αυστηρά, η Λιόλα. «Η Θεά με προειδοποίησε ότι 
είναι επικίνδυνοι. Αλλά,» πρόσθεσε, «έχεις δίκιο, από μια σκοπιά: 
Δεν έχουν τις απαραίτητες δυνάμεις για να με νικήσουν. Θα τους 
τσακίσω!» Τα μάτια της φλογίστηκαν, και ο Ρόλμαρ είδε τη δεξιά 
της γροθιά να σφίγγεται. Η θέα της τον ανησύχησε· η Πριγκίπισσα 
δε φαινόταν καλά… 
  «Δεν μπορεί η Λιάμνερ Κρωθ να κάνει κανένα θαύμα και να τους 
εξαφανίσει;» 
  Η Λιόλα τον χαστούκισε ελαφρά. «Μη βλασφημάς!» 
  Ο Ρόλμαρ αναστέναξε. «Πριγκίπισσα,» είπε, «πρέπει να σου μιλή-
σω ειλικρινά. Δε νομίζω πως είναι η Λιάμνερ Κρωθ που έρχεται σε 
επικοινωνία μαζί σου.» 
  «Τι–!» 
  «Άκουσέ με λίγο, σε παρακαλώ. Ρώτησα ανθρώπους–» 
  «Ποιους ανθρώπους;» τον διέκοψε η Λιόλα, καθώς πεταγόταν όρ-
θια. «Μου είχες υποσχεθεί να μην πεις τίποτα σε καν–!» 
  «Δεν είπα τίποτα για σένα,» τη διαβεβαίωσε ο Ρόλμαρ. «Απλά, ρώ-
τησα αν θα μπορούσε η θεά των Ρουζβάνων, Λιάμνερ Κρωθ, να έρ-
θει σε επικοινωνία με μια Ωθράγκι φίλη μου, στην Βάλγκριθμωρ. 
Και οι απαντήσεις που έλαβα ήταν αρνητικές, από όλους –από έναν 
ιερέα του Βάνραλ και από δύο μυστικιστές. Μάλιστα, οι περισσότε-
ροι μού τόνισαν ότι πιθανώς να είσαι δαιμονισμένη.» 
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  Η Λιόλα δε μιλούσε, αλλά ο Ρόλμαρ έβλεπε πως ίσα που συγκρατιό-
ταν. Το πρόσωπό της είχε κοκκινίσει από θύμο. «Ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ 
να τους πάρει!» γρύλισε. «Δεν είμαι δαιμονισμένη, Ρόλμαρ! Μα τους 
θεούς! Είναι η Λιάμνερ Κρωθ που έρχεται σε επικοινωνία μαζί μου· 
είμαι βέβαιη!» 
  Ο Ρόλμαρ σηκώθηκε από τον καναπέ και στάθηκε εμπρός της. 
  Η Πριγκίπισσα τον ράπισε: δυνατά τώρα. 
  «Λιόλα, ξέρεις γιατί–» Έκανε να τον χαστουκίσει ξανά, αλλά ο 
Ρόλμαρ τής έπιασε τον καρπό. «Ξέρεις γιατί το πιστεύουν αυτό όλοι 
όσους ρώτησα; Ξέρεις; Δεν μπορεί να μην το έχεις διαβάσει και τού-
το, μέσα σε όσα έχεις διαβάσει τελευταία!» 
  «Πες μου, κι άσε μου το χέρι!» γρύλισε η Λιόλα. 
  Ο Ρόλμαρ την ελευθέρωσε. «Το πιστεύουν επειδή, όπως μου εξή-
γησαν, η Λιάμνερ Κρωθ έχει δύναμη μονάχα στην ήπειρό της, τη 
Λιάμνερ-Κρωθ. Η θεά και η ήπειρος είναι ένα και το αυτό, Λιόλα –
δε θα μπορούσε ποτέ να εμφανιστεί εδώ! Κάποιος άλλος πρέπει να 
έρχεται σε επαφή μαζί σου. Ή… ή κάτι πολύ αλλόκοτο σού συμβαί-
νει.» 
  Η Λιόλα έκανε μερικά βήματα πίσω, βάζοντας το ένα της χέρι στα 
χείλη και νιώθοντας να τρέμει. Ο Ρόλμαρ… ο Ρόλμαρ μιλούσε λογι-
κά, έπρεπε να παραδεχτεί. Αλλά η Θεά της ήταν η Λιάμνερ Κρωθ. 
ΗΤΑΝ η Λιάμνερ Κρωθ! Αδύνατον να ήταν άλλος· το ένιωθε! Η ίδια 
είχε κάνει τη δοκιμή να έρθει σε επαφή μαζί της, και τα είχε κατα-
φέρει. Και η Μεγάλη Μητέρα τής είχε αποκαλύψει πως τούτο δεν 
ήταν τυχαίο. 
  —Κόρη μου, μην τον ακούς!—βρόντηξε η φωνή της Θεάς μέσα στο 
κεφάλι της Πριγκίπισσας—Ο Άνκαραζ βάζει σκοτεινές σκέψεις στο 
νου του. Ο Ρόλμαρ θέλει να σε διώξει απ’την πορεία σου, να σε κα-
ταστρέψει! Ποτέ δε θα πιστέψει! Ποτέ! Σκότωσέ τον, καλύτερα!— 
  —Όχι—αποκρίθηκε η Λιόλα—Σε ικετεύω, Μεγάλη Θεά, όχι! Δεν… 
δεν μπορώ να τον σκοτώσω. Σε παρακαλώ, δεν— 
  «Λιόλα, είσαι καλά;» 
  Η Πριγκίπισσα παραπατούσε, βαστώντας το κεφάλι της με το ένα 
χέρι· και ο Ρόλμαρ, βλέποντάς την έτσι, την πλησίασε, αγγίζοντας 
τους ώμους της, για να τη στηρίξει. 
  «Είσαι καλά, Λιόλα; Μην πανικοβάλλεσαι.» 
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  «Ναι… ναι, εντάξει είμαι…» τραύλισε η Πριγκίπισσα, ενώ μέσα της 
ένιωθε την οργή της Λιάμνερ Κρωθ και άκουγε τη φωνή της. 
  —Σε έχει παρασύρει, θυγατέρα μου! Με τον έρωτά του, σε έχει πα-
ρασύρει. Δε χρησιμοποιείς τη λογική σου πλέον!— 
  —Όχι, Μεγάλη Θεά! Απλά, δεν ξέρει… Σε ικετεύω…— 
  —Θα σου δείξω πώς να είσαι καλύτερη ιέρεια, θυγατέρα μου— 
  Ο Ρόλμαρ αισθάνθηκε τα χέρια της Πριγκίπισσας ν’αρπάζουν με 
δύναμη τους πήχεις του –μια δύναμη που δεν πίστευε ότι η Λιόλα 
μπορούσε να έχει εντός της. Η λαβή της τον έκανε να πονά, σαν αλ-
λεπάλληλα κύματα οδύνης να διαπερνούσαν το σώμα του. 
  «Τι κάνεις;» της είπε, νιώθοντας έναν παγερό πανικό να τον γεμί-
ζει. 
  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της Λιόλα, ξαφνικά, αλλοιώθη-
καν, και τα μάτια της δεν ήταν πλέον τα δικά της μάτια· ήταν αυτά 
ενός άντρα, άγνωστου στον Ρόλμαρ. Και η φωνή που βγήκε από τα 
χείλη της ήταν βαριά, τραχιά και γεμάτη μίσος: «Τόσο απλό νόμιζες 
ότι θα ήταν, Ωθράγκος;» 
  Ο ακρίτης αισθάνθηκε μια τρομερή δύναμη να τον σπρώχνει πίσω. 
Τινάχτηκε στον αέρα. Παραπάτησε, ανήμπορος να ισορροπήσει. 
Έπεσε όπισθεν. Χτύπησε κάπου το κεφάλι. Πόνος τον γέμισε, και 
σκοτάδι τον τύλιξε. 
  Η εξώθυρα των διαμερισμάτων άνοιξε. 
  Η Λιόλα στράφηκε και είδε τη Σαντάνρα να στέκεται στο κατώφλι. 
Η Θεά την είχε εγκαταλείψει, και η Πριγκίπισσα, που είχε χάσει τον 
κόσμο για λίγο, διαπίστωσε ότι ήταν καταϊδρωμένη, σαν να είχε τρέ-
ξει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. 
  «Τι θέλεις εδώ;» ρώτησε την υπηρέτρια· ο λαιμός της ήταν κολλη-
μένος: μετά δυσκολίας μιλούσε. 
  «Άκουσα κάποιον να φωνάζει, Υψηλοτάτη, και πράγματα να σπά-
νε. Στεκόμουν έξω και περίμενα, και– Ο Άρχοντας Ρόλμαρ.» Έδειξε 
τον ακρίτη που βρισκόταν σωριασμένος μπροστά στο τζάκι, με αίμα 
να τρέχει απ’το κεφάλι του. Ένα βάζο ήταν θρυμματισμένο παραδί-
πλα. «Τι έπαθε;» 
  «Α…» Η Λιόλα ατένισε τον Ρόλμαρ. Ρόλμαρ! Όχι! Γιατί το έκανε 
αυτό; Γιατί γιατί γιατί γιατί; Αμέσως, πήγε κοντά του και γονάτισε, 
νιώθοντας δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια της και δυνατούς λυγ-
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μούς να βγαίνουν απ’το λαιμό της. «Μεγάλη Θεά, γιατί;…» θρήνησε, 
σκύβοντας το κεφάλι της επάνω στον Άρχοντα του Ράλτον και κλαί-
γοντας. «Γιατί;…» 
  —Θα πρέπει να είσαι πιστότερη, αν θέλεις να με υπηρετήσεις σω-
στά, θυγατέρα μου. Θεώρησέ το τούτο ως ένα μάθημα— 
  «Μην τον αφήσεις να πεθάνει…!» 
  Από πίσω ακούστηκε η φωνή της Σαντάνρα: «Βοήθεια! Φέρτε βοή-
θεια!» 

 

  Σκοτάδι. 
  Πέτρες. 
  Κύματα κι αφρός. 
  Ο Ρόλμαρ βάδιζε στην ακτή του νησιού, απορώντας πώς είχε κατα-
λήξει εδώ. 
  Μια φωτιά έκαιγε δυνατή· μπορούσε να αισθανθεί τη θερμότητά 
της. Στράφηκε να την αντικρίσει, και μέσα της είδε έναν άντρα, 
μαύρο στο δέρμα και με φαλακρό κεφάλι. Ήταν ολόγυμνος, κι έ-
μοιαζε ν’απολαμβάνει τις φλόγες. Τα μάτια του ήταν τα μάτια που ο 
Ρόλμαρ είχε αντικρίσει στο πρόσωπο της Λιόλα. Στη δεξιά του γρο-
θιά έσφιγγε ένα λευκό σκήπτρο, που στην κορυφή είχε έναν γυαλι-
στερό λίθο, τον οποίο ο εφιαλτικός άγνωστος πρότεινε προς τον α-
κρίτη. 
  «Αυτό, Ωθράγκος, είναι το Μάτι του Κυκλώνα, φτιαγμένο από μέ-
να, με τα ίδια μου τα χέρια, που τώρα πλάθουν την Κουαλανάρα ό-
πως ο πηλουργός πλάθει τον πηλό.» 
  «Ποιος είσαι;» φώναξε ο Ρόλμαρ. «Πώς βρέθηκα εδώ; Τι έχεις κά-
νει στη Λιόλα;» 
  «Ο Χρόνος, Ωθράγκος, είναι πολύ σημαντικότερος απ’ό,τι πιστεύ-
εις, ετούτη την περίοδο. Κι εγώ έχω άπειρο χρόνο, επομένως καθό-
λου. Έτσι, δεν τον σπαταλάω.» Το Μάτι του Κυκλώνα άρχισε να λα-
μποκοπά, καθώς ο μαύρος άντρας το κρατούσε προτεταμένο προς 
τον Ρόλμαρ. 
  Εκείνος πισωπάτησε, τρομαγμένος. 
  Αλλά το Μάτι μεγάλωσε και μεγάλωσε και μεγάλωσε! Μέσα σε με-
ρικές στιγμές, φάνηκε να καλύπτει τον ορίζοντα (!). 
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  Ή, ίσως… 
  Ο Ρόλμαρ κατάλαβε. 
  Εγώ πηγαίνω προς αυτό! 
  Θεοί! 
  Τον τραβούσε εντός του. 
  «Τι κάνεις;» ούρλιαξε στον άγνωστο. «Σταμάτα!» 
  Το γέλιο του μαύρου άντρα ήταν η μοναδική απάντηση που έλαβε. 
  Ο Ρόλμαρ αισθάνθηκε να χάνεται μέσα στον λίθο που ονομαζόταν 
Μάτι του Κυκλώνα. Κραύγασε, απεγνωσμένα. 
  Ένα όνομα ήρθε στο νου του, και το φώναξε, με όση περισσότερη 
δύναμη τού είχε απομείνει: 
  «ΒΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΡ!» 
  Μετά, το Μάτι τον καταβρόχθισε. 
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Κεφάλαιο 37 

Σε Στάση. . . 
 
 

ρουροί, υπηρέτες, και ένας θεραπευτής συγκεντρώθηκαν 
γρήγορα στο δωμάτιο της Λιόλα, ενώ εκείνη βρισκόταν ακό-
μα γονατισμένη δίπλα στον Ρόλμαρ, μη δίνοντας σημασία 
στο περιβάλλον της και προσπαθώντας να έρθει σε επικοι-

νωνία με τη Λιάμνερ Κρωθ, η οποία έμοιαζε να μην την ακούει τώρα. 
  Ένα χέρι ακούμπησε τον ώμο της. «Πριγκίπισσά μου…» 
  Η Λιόλα στράφηκε, για να κοιτάξει έναν ψηλόλιγνο, γκριζομάλλη 
άντρα, τον οποίο αναγνώριζε ως έναν από τους θεραπευτές του πα-
λατιού. 
  «Να τον κοιτάξω;» 
  Η Πριγκίπισσα σηκώθηκε όρθια, σκουπίζοντας τα δάκρυα από το 
πρόσωπό της και προσπαθώντας να συγκροτηθεί. «Ασφαλώς,» είπε. 
«Γλίστρησε και έπεσε. Χτύπησε στο κεφάλι.» 
  Ο θεραπευτής έκανε νόημα στους υπηρέτες να πάρουν τον Ρόλμαρ 
από κάτω και να τον αποθέσουν στον καναπέ. Εκείνοι υπάκουσαν, 
πρόθυμα. Ο γκριζομάλλης άντρας (η Λιόλα δε θυμόταν το όνομά 
του, όσο κι αν πάλευε με τη μνήμη της) κάθισε δίπλα στον Άρχοντα 
του Ράλτον και εξέτασε το τραύμα του. Έβρεξε ένα πανί με νερό από 
τη λεκάνη που του είχαν φέρει και το έπλυνε. Ύστερα, το άλειψε με 
μια αλοιφή που έβγαλε από το δερμάτινό του σακίδιο. 
  «Δεν είναι τίποτα σοβαρό, Υψηλοτάτη,» είπε. «Μάλιστα, απορώ 
που ο κύριος δεν έχει ακόμα ανακτήσει τις αισθήσεις του.» Έβρεξε 
το πρόσωπο του Ρόλμαρ με λίγο νερό. «Άρχοντά μου, με ακούτε;» 
Καμία απάντηση ή κίνηση. Ο θεραπευτής τον χαστούκισε ελαφριά 
στο μάγουλο και του έριξε περισσότερο νερό στο μέτωπο, στα μάτια, 
και στα χείλη. «Άρχοντά μου; Μ’ακούτε, Άρχοντά μου;» Τίποτα. Μια 
απορημένη έκφραση ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του γκριζομάλλη 
άντρα. 
  «Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Λιόλα. «Γιατί δεν ξυπνά;» 
  «Δε γνωρίζω, Πριγκίπισσά μου,» αποκρίθηκε ο θεραπευτής. «Εί-
ναι… είναι παράξενο. Το τραύμα δε μοιάζει τόσο σοβαρό. Πιθανώς, 

Φ
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πρόκειται για κάποια αναισθησία, η οποία θα περάσει, ύστερα από 
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ας τον αφήσουμε να ξεκουραστεί.» 
  Μια άλλη φωνή μίλησε: «Να τον μεταφέρουμε στο δωμάτιό του, 
κύριε Ζάντανιρ; Θα τον φροντίζω εγώ, προσωπικά, ώσπου να συ-
νέλθει.» 
  Η Λιόλα στράφηκε, για να δει την υπηρέτρια Σαντάνρα, η οποία 
στεκόταν δίπλα της, χωρίς εκείνη να την έχει αντιληφθεί μέχρι στιγ-
μής. 
  «Εμ, ναι, Σαντάνρα,» αποκρίθηκε ο θεραπευτής, καθώς σηκωνόταν 
όρθιος· «αυτή, μάλλον, θα ήταν καλή ιδέα.» Έκανε πάλι νόημα 
στους υπηρέτες να πάρουν τον Άρχοντα Ρόλμαρ στα χέρια. Και ρώ-
τησε τη Λιόλα: «Πριγκίπισσά μου, θα θέλατε τίποτε άλλο;» 
  Θα ήθελα πολύ να μάθω γιατί δεν ξυπνάει, σκέφτηκε εκείνη. Μεγά-
λη Θεά, απάντησέ μου· σε ικετεύω! Όμως καμία απάντηση δεν ήρθε 
από τη Λιάμνερ Κρωθ. Η Λιόλα καθάρισε το λαιμό της. «Όχι, τί-
ποτ’άλλο δε χρειάζομαι.» 
  Οι υπηρέτες έβγαζαν τον Ρόλμαρ από το δωμάτιο, μεταφέροντάς 
τον με προσοχή. Η Σαντάνρα ήταν στο κατώφλι, έτοιμη να βγει κι 
εκείνη. 
  «Θα έρθω, να τον δω,» της είπε η Λιόλα. 
  «Ασφαλώς, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε η υπηρέτρια, κλίνοντας το 
κεφάλι. Όμως η Πριγκίπισσα νόμιζε πως είδε μια καχύποπτη σπίθα 
στο βλέμμα της· μια σπίθα που έλεγε καθαρά πως η Σαντάνρα την 
υποψιαζόταν για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί ο Ρόλμαρ. 
  Ύστερα, η κοπέλα βγήκε απ’το δωμάτιο και η Λιόλα την έχασε 
απ’τα μάτια της. Δεν πειράζει, σκέφτηκε· θα τα πούμε σύντομα, αν 
χρειαστεί… 
  Ο θεραπευτής Ζάντανιρ (όπως τον είχε αποκαλέσει η Σαντάνρα) 
υποκλίθηκε και έφυγε από τα διαμερίσματα της Πριγκίπισσας-
Διαδόχου, μαζί με τους φρουρούς. 
  Όταν η ξύλινη εξώθυρα έκλεισε πίσω από τον τελευταίο τους, η 
Λιόλα πήγε στο υπνοδωμάτιό της και γονάτισε, για να προσευχηθεί 
στη Μεγάλη Μητέρα, πασχίζοντας να κατανοήσει τι είχε συμβεί, τι 
είχε κάνει λάθος, και πώς θα έπρεπε να ενεργήσει στο μέλλον. 
  Η Λιάμνερ Κρωθ, όμως, δεν έδωσε καμία απάντηση. 
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  Οι υπηρέτες άφησαν τον Άρχοντα Ρόλμαρ επάνω στο κρεβάτι του. 
  «Χρειάζεσαι καμία βοήθεια, Σαντάνρα;» ρώτησε ο Ήρενκαρ, 
στρώνοντας την ενδυμασία του. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αν χρειαστώ, θα σας ειδοποιήσω.» 
  Ο Ήρενκαρ έγνεψε καταφατικά και έφυγε από το δωμάτιο, μαζί με 
τους άλλους τρεις υπηρέτες που είχαν μεταφέρει τον Άρχοντα του 
Ράλτον εδώ. 
  Η Σαντάνρα έβγαλε τις μπότες του Ρόλμαρ και τις ακούμπησε δί-
πλα στο κρεβάτι. Πήγε στο μπάνιο, γέμισε μία λεκάνη με κρύο νερό, 
και έβρεξε ένα πανί, βάζοντάς το στο μέτωπό του. Δεν ήξερε αν αυτό 
θα τον βοηθούσε, όμως είχε δει πολλούς θεραπευτές να το κάνουν, 
επομένως καλό θα ήταν. 
  Κάθισε πλάι του και ατένισε το πρόσωπό του. Η όψη του ήταν α-
παθής, μήτε γαλήνια μήτε ταραγμένη· απλά απαθής, ανέκφραστη. 
Σαν ο Άρχοντας να μην ήταν τίποτα παραπάνω από μια κούκλα. Η 
Σαντάνρα ανατρίχιασε, στη σκέψη ότι ίσως να μην ξυπνούσε ποτέ. 
Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνέβαινε· ο θεραπευτής Ζάντανιρ είχε πει 
πως το τραύμα ήταν ελαφρύ. Ο Άρχοντας Ρόλμαρ απλά σκόνταψε 
και έπεσε. 
  Σκόνταψε, ή τον έσπρωξε η Πριγκίπισσα; αναρωτήθηκε η Σαντάν-
ρα. Και έφερε στο νου της τη σκηνή που είχε αντικρίσει, μόλις άνοιξε 
την πόρτα των διαμερισμάτων της Λιόλα. Η Υψηλοτάτη στεκόταν 
μπροστά στον καναπέ, ενώ ο Ρόλμαρ κειτόταν πλάι στο τζάκι, αιμό-
φυρτος. Η Πριγκίπισσα αποκλείεται να μπόρεσε να τον σπρώξει τό-
σο μακριά της. Θα χρειαζόταν πολύ μεγάλη δύναμη, για να τον εκ-
σφενδονίσει ως εκεί… Εκτός κι αν τον έσπρωξε και, μετά, απομα-
κρύνθηκε. Αλλά είχε το χρόνο για κάτι τέτοιο; Εγώ άνοιξα την πόρτα 
μόλις άκουσα τον Ρόλμαρ να κραυγάζει και το βάζο να σπάει. Μάλ-
λον, όχι, λοιπόν. 
  Μετά, θυμήθηκε κάτι άλλο που της είχε κάνει εντύπωση. Στην αρ-
χή, η όψη της Πριγκίπισσας-Διαδόχου δεν ήταν καθόλου ταραγμένη, 
ούτε θυμωμένη· συγκεκριμένα, η θυγατέρα του Βασιληά Άργκελ έ-
μοιαζε… χαμένη, σαν να ονειρευόταν, σαν να βρισκόταν σ’άλλο κό-
σμο (!). Όταν είδε τη Σαντάνρα, τότε συνήλθε. Και, όταν είδε τον 
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πεσμένο Ρόλμαρ, τότε φάνηκε να κατάλαβε τι είχε συμβεί. Λες και 
πριν να μην τον είχε προσέξει να πέφτει και να χτυπά… 
  Υπάρχει περίπτωση να ήταν και κάποιος άλλος στο δωμάτιο; ανα-
ρωτήθηκε η Σαντάνρα, που της είχαν μάθει πως τα πράγματα σπά-
νια ήταν όπως φαίνονταν με την πρώτη ματιά. Μα, και πάλι, γιατί η 
Πριγκίπισσα νάναι σαν κοιμισμένη; Γιατί να μην έχει προσέξει την 
πτώση του Άρχοντα Ρόλμαρ; Μονάχα μια πιθανή εξήγηση υπήρχε: 
Το γεγονός που είχε συμβεί εμπρός της την είχε σοκάρει τόσο πολύ, 
που είχε «χάσει τον κόσμο» για μερικές στιγμές. 
  Ή αυτό ή προσπαθούσε να με κοροϊδέψει, για να μην καταλάβω ότι 
εκείνη έσπρωξε τον Άρχοντα Ρόλμαρ. Αλλά, αν ήταν έτσι, θα έπρεπε 
να με περιμένει, να είναι προετοιμασμένη για μένα· ή ίσως τα αντα-
νακλαστικά της νάναι πολύ καλύτερα απ’ό,τι πίστευα, και να κατά-
φερε ν’αλλάξει πάραυτα την έκφρασή της μέσα στο ελάχιστο χρονι-
κό διάστημα προτού μπω… Άλλωστε, η Πριγκίπισσα-Διάδοχος φε-
ρόταν παράξενα, τον τελευταίο καιρό· γιαυτό κιόλας η Σαντάνρα 
πάντα πρόσεχε τις κινήσεις της, όσο μπορούσε. Η Λιόλα είχε γίνει… 
μη-προβλέψιμο άτομο, και ο πατέρας της ανησυχούσε για κείνη. 
  Η υπηρέτρια έβγαλε το βρεγμένο πανί από το μέτωπο του Ρόλμαρ 
και έκανε πίσω τα καστανά του μαλλιά. «Άρχοντά μου,» είπε. «Αι-
σθάνεστε καλύτερα τώρα;» 
  Καμία απάντηση, ούτε καν ένα τρεμόπαιγμα των κλειστών του 
βλεφάρων. 
  Είναι σαν νεκρός, σκέφτηκε η Σαντάνρα, ανατριχιάζοντας. Έβαλε 
το χέρι της μπροστά στη μύτη του, και διαπίστωσε πως ανέπνεε. Κι 
όμως, ζει. Τι έπαθε; 
  Έβρεξε πάλι το πανί και το απόθεσε στο μέτωπό του. «Άρχοντά 
μου,» είπε, «αν με αντιλαμβάνεστε, αν με ακούτε, πείτε το, ή κάντε 
κάποια κίνηση για να το καταλάβω. Σας παρακαλώ.» 
  Ο Ρόλμαρ δεν της έδωσε κανένα σημάδι ότι την είχε αντιληφθεί. Ή 
με καταλαβαίνει και δεν μπορεί να αντιδράσει, ή δε με καταλαβαίνει 
καθόλου. Τι απ’τα δύο είναι; 
  Η Σαντάνρα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και βάδισε μέσα στο δωμάτι-
ο, ρίχνοντας μια ματιά στα ράφια και στα συρτάρια, χωρίς να βρει 
τίποτα το ενδιαφέρον. Ο Άρχοντας Ρόλμαρ του Ράλτον ήταν, τελικά, 
αινιγματικό άτομο. Για εντελώς διαφορετικούς λόγους, βέβαια, 
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απ’ό,τι πίστευε αρχικά η Σαντάνρα, ή ο Βασιληάς Άργκελ, που της 
είχε αναθέσει την «επίβλεψη» του βόρειου ακρίτη. Ο Μονάρχης του 
Νόρβηλ υποπτευόταν ότι πιθανώς ο Ρόλμαρ να ήταν προδότης του 
Βασιλείου, αν έκρυβε τη Ρουζβάνη εγκληματία Νίθρα· όμως, στο τέ-
λος, αποδείχτηκε ότι αυτό δεν ίσχυε, αφού ο Διοικητής Σάβμιν, σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα της Πριγκίπισσας Λιόλα, βρήκε –και συνέλα-
βε– την καταζητούμενη στους δρόμους της Νουάλβορ και αναχώρη-
σε για την πατρίδα του. 
  Ωστόσο, η Σαντάνρα νόμιζε ότι κάτι δεν κολλούσε. Ο βόρειος Άρ-
χοντας, τη βραδιά που είχε έρθει στους Δεκαεννέα Πύργους, της εί-
χε ζητήσει να τον οδηγήσει στους βασιλικούς στάβλους. Εκεί υποτί-
θεται ότι θα έβρισκε μία υπηρέτριά του, ονόματι Μανρούνα· όμως 
αυτή η Μανρούνα δεν ήταν εκεί, και ο Ρόλμαρ φάνηκε ταραγμένος· 
ζήτησε από τη Σαντάνρα να πάει να ψάξει για εκείνη, να ρωτήσει αν 
την είχε δει κανείς. Η Σαντάνρα, φυσικά, υπάκουσε, αλλά, καθοδόν, 
συνάντησε την Πριγκίπισσα Λιόλα, η οποία την πρόσταξε να φύγει 
και να μην επιστρέψει στο στάβλο. 
  Υπήρχε περίπτωση, λοιπόν, η «Μανρούνα» να ήταν η καταζητού-
μενη Ρουζβάνη Νίθρα; Υπήρχε περίπτωση ο Ρόλμαρ να την έκρυβε 
στην άμαξά του, και ο Διοικητής Σάβμιν να την είχε βρει εκεί και να 
την είχε συλλάβει; Και υπήρχε περίπτωση η Πριγκίπισσα Λιόλα να 
τα είχε καταλάβει όλα αυτά, αλλά να είχε κάνει κάποια συμφωνία με 
τον Άρχοντα του Ράλτον, για να τον προστατέψει; Άλλωστε, έμοιαζε 
να τον συμπαθεί ιδιαίτερα… 
  Ναι, όλα τούτα είναι πολύ πιθανά. 
  Και, ασφαλώς, η Σαντάνρα –που από καιρό ενεργούσε ως μυστική 
πράκτορας του Βασιληά Άργκελ– είχε αναφέρει μέχρι και την τελευ-
ταία λεπτομέρεια στον μονάρχη της, παρότι η Πριγκίπισσα-
Διάδοχος την είχε προστάξει να μην πει τίποτα για τη «Μανρούνα». 
Και όχι μόνο είχε αποκαλύψει τα πάντα στον Άργκελ, μα τον είχε 
πληροφορήσει κιόλας πως η κόρη του της είχε ζητήσει να κρατήσει 
μυστικά αυτά τα γεγονότα. Ο Βασιληάς δε φάνηκε να ταράζεται, 
όμως εκείνη ήταν βέβαιη πως –ως συνήθως– μυριάδες ακατονόμα-
στα σχέδια και μηχανορραφίες περνούσαν απ’το μυαλό του. Ένα 
μυαλό που η Σαντάνρα είχε μάθει ότι ήταν πιο δαιδαλώδες από τους 
Δεκαεννέα Πύργους. Πράγμα που μονάχα κάποιος ο οποίος δούλευε 
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τόσο στενά για τον Βασιληά μπορούσε να αντιληφθεί. Οι άλλοι απλά 
θεωρούσαν τον Άργκελ πολύ ευγενικό και των τύπων, για να είναι 
τόσο δολοπλόκος όσο ήταν στην πραγματικότητα. 
  Τώρα, καθώς όλα τούτα περνούσαν σαν χείμαρρος από το μυαλό 
της Σαντάνρα, η υπηρέτρια-κατάσκοπος προσπαθούσε να βρει μια 
άκρη στο μπλεγμένο μυστήριο που ονομαζόταν Άρχων Ρόλμαρ του 
Ράλτον· μια άκρη που θα αποτελούσε την αρχή του νήματος το ο-
ποίο θα έπρεπε να ακολουθήσει, για να μάθει τι συνέβαινε πραγμα-
τικά. Γιατί η τελευταία συμπεριφορά του ακρίτη ήταν μάλλον παρά-
ξενη· ειδικά εκείνη η περιπλάνηση του στους δρόμους της πόλης, 
προς αναζήτηση κάποιου μυστικιστή! 
  Αυτά η Σαντάνρα δεν τα είχε αναφέρει ακόμα στο Βασιληά της, 
όμως πίστευε πως δεν πρέπει να είχαν σχέση με τη Ρουζβάνη εγκλη-
ματία. Πιθανότατα, για κάτι άλλο επρόκειτο. Ο Άρχοντας Ρόλμαρ 
την είχε αιφνιδιάσει όταν εκείνη πίστευε πως πλέον δε θα προερχό-
ταν καμία έκπληξη απ’αυτόν! Εξάλλου, για τη «Μανρούνα» (που, 
μάλλον, ήταν η Νίθρα) δεν είχε ξαναμιλήσει, και έμοιαζε απλά να 
περνάει τις ημέρες του ευχάριστα στο παλάτι, προτού αποφασίσει 
να επιστρέψει στο Ράλτον. Μετά είχαν αρχίσει τα παράξενα. Όμως, 
την ίδια ημέρα, πριν από τα ύποπτα γεγονότα, είχε συμβεί και κάτι 
άλλο, λιγότερο ύποπτο αλλά ύποπτο παραταύτα. Ένας υπηρέτης εί-
χε πει στη Σαντάνρα ότι είδε την Πριγκίπισσα Λιόλα να μπαίνει, μαζί 
με τον Άρχοντα Ρόλμαρ, στο δωμάτιό του, στον Πύργο των Ξένων. Η 
υπηρέτρια πήγε εκεί, χτύπησε την πόρτα (με την πρόφαση ότι ήθελε 
να ρωτήσει τον ακρίτη αν θα έτρωγε μόνος ή με την βασιλική οικο-
γένεια), αλλά… δεν είδε την κόρη του Άργκελ πουθενά. Σαν εκείνη 
να κρυβόταν κάπου μέσα στο δωμάτιο. Φεύγοντας από τον Πύργο 
των Ξένων, η Σαντάνρα είχε ρωτήσει μήπως είδαν την Πριγκίπισσα 
Λιόλα να επιστρέφει στα διαμερίσματά της· όμως κανείς δεν την είχε 
δει. 
  Τώρα, αναλογιζόμενη τα περασμένα γεγονότα, προσπαθούσε να 
εντοπίσει κάτι που της είχε διαφύγει. Αλλά έφτασε στο συμπέρασμα 
ότι, δυστυχώς, αυτά τα στοιχεία δεν μπορούσαν να της δώσουν να 
καταλάβει τι είχε συμβεί στο καθιστικό της Πριγκίπισσας-Διαδόχου, 
σήμερα το πρωί. 
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  Επέστρεψε στο κρεβάτι, για να καθίσει δίπλα στον Ρόλμαρ και να 
χαϊδέψει το πρόσωπό του. 
  «Άρχοντά μου, μ’ακούτε; Με καταλαβαίνετε;» ρώτησε ξανά. 
  Και ξανά δεν έλαβε καμία απολύτως απάντηση. 
  Επίτηδες του το έκανε αυτό η Πριγκίπισσα; αναρωτήθηκε η Σα-
ντάνρα. Ήθελε να τον σκοτώσει; Να τον βγάλει απ’τη μέση; Γιατί, 
όμως; Τούτο δε δένει με την προηγούμενή της συμπεριφορά… Η 
Λιόλα τον είχε βοηθήσει να γλιτώσει από την οργή του πατέρα της, 
ενώ θα μπορούσε να τον είχε προδώσει –θα μπορούσε να είχε απο-
καλύψει ότι έκρυβε την καταζητούμενη Ρουζβάνη στην άμαξά του. 
Ή, μήπως, τελικά, δεν την έκρυβε; Μήπως ο Διοικητής Σάβμιν τη 
βρήκε, όντως, στους δρόμους της πρωτεύουσας; Αλλά, αν είναι έτσι, 
πού εξαφανίστηκε η υπηρέτρια Μανρούνα; Και γιατί η Πριγκίπισσα 
μού ζήτησε να μην αποκαλύψω τίποτα σχετικά μ’αυτήν; Σίγουρα, 
κάτι τρέχει… Όμως ίσως να μην είναι εκείνο που φαντάζομαι. 
  Ένας διπλός χτύπος ήρθε από την πόρτα, διακόπτοντας τους μπερ-
δεμένους της συλλογισμούς. 
  Η Σαντάνρα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και άνοιξε. Για ν’αντικρίσει 
τον Πρίγκιπα Νόρβορ. 

 

  Η Λιόλα σηκώθηκε από τη γονατιστή της θέση. Η Μεγάλη Μητέρα 
ήταν φανερό πως δε θα της μιλούσε τώρα. Μακάρι μόνο να μην την 
είχε εγκαταλείψει για πάντα· ειδικά ετούτη την περίοδο, που αυτοί 
οι ακόλουθοι του Άνκαραζ και η δαιμονισμένη Καρμώζ μαζί τους ή-
θελαν να τη σκοτώσουν. 
  Θα της αποδείξω την πίστη μου. Από την αρχή, ήθελα να γίνω ιέ-
ρειά της. Όμως αυτό που μου ζήτησε.... Γιατί επιθυμούσε να σκοτώ-
σω τον Ρόλμαρ, δεν καταλαβαίνω. Δε θα τον άκουγα. Ήταν φανερό 
πως δεν ήξερε τι έλεγε. Εκείνος δεν έχει νιώσει τη Λιάμνερ Κρωθ 
μέσα του· δεν έχει ακούσει τη φωνή της. Μονάχα ένα θαύμα έχει δει, 
και πάλι είναι δύσπιστος! Δε θάπρεπε, όμως, να είναι· αν δεν υπο-
στήριζε όλες εκείνες τις ανοησίες, ότι η Κυρά των Ρουζβάνων δεν 
μπορεί να εμφανιστεί εδώ στη Βάλγκριθμωρ, τούτα τα δυσάρεστα δε 
θα είχαν συμβεί! 
  Η Λιόλα αναστέναξε, κουνώντας το κεφάλι. Ρόλμαρ, Ρόλμαρ… 
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  Κάθισε μπροστά στον καθρέφτη του υπνοδωματίου και άρχισε να 
φτιάχνει τα μαλλιά και το πρόσωπό της. Παρατήρησε πως ήταν σε 
μαύρα χάλια, από το κλάμα και την ψυχική ένταση, και προσπάθησε 
να ηρεμήσει. 
  Καθώς καλλωπιζόταν, αναρωτήθηκε τι να είχε συμβεί στον Ρόλμαρ. 
Γιατί δεν συνερχόταν, αφού ο θεραπευτής έλεγε πως επρόκειτο για 
ελαφρύ τραύμα; Μάλλον, ήταν τυχαίο· δεν μπορεί η Μεγάλη Θεά να 
έφταιγε γι’αυτό. Κι όμως, τον ήθελε νεκρό, θυμήθηκε η Λιόλα. Μου 
ζητούσε να τον σκοτώσω… Κρύος ιδρώτας την έλουσε, για μια στιγ-
μή. Αλλά δεν είναι νεκρός! τόνισε στον εαυτό της. Είναι ζωντανός, 
αλλιώς ο θεραπευτής θα το παρατηρούσε. Και, αν η Θεά τον ήθελε 
στ’αλήθεια νεκρό, τότε δε θα τον αναισθητοποιούσε απλώς, ούτε θα 
του έκανε ένα ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι· θα τον σκότωνε, αναμφί-
βολα. 
  Αλλά, γιατί πήρε τον έλεγχο του σώματός μου, για μια στιγμή; (Μια 
στιγμή που είχε σβηστεί από τη μνήμη της, σαν η Πριγκίπισσα να 
είχε χάσει, ξαφνικά, τις αισθήσεις της και, μετά, να είχε επανέλθει.) 
Απλά και μόνο για να τον σπρώξει στην αντικρινή μεριά του δωματί-
ου; Ένα δυσοίωνο συναίσθημα τη γέμισε, ένας μεταφυσικός τρόμος 
που δεν είχε ποτέ της αισθανθεί. 
  Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει πραγματικά, και γιατί. Μεγάλη Μη-
τέρα, σ’εκλιπαρώ, μίλησέ μου! 
  Καμία απάντηση, όμως. 
  Η Λιόλα τελείωσε με τον καλλωπισμό του προσώπου της και σηκώ-
θηκε από την καρέκλα. Αρωματίστηκε και άρχισε να ντύνεται, ενώ 
πάλευε με το σκοτάδι στη μνήμη της, ώστε να θυμηθεί τι είχε δια-
δραματιστεί εκείνη τη στιγμή, προτού ο Ρόλμαρ χτυπήσει στο τζάκι. 
Δυστυχώς, κανένα φως δεν έδιωξε το σκότος, και η Πριγκίπισσα ε-
ξακολούθησε να βρίσκεται στην άγνοια, όταν στάθηκε μπροστά 
στον καθρέφτη, για να ρίξει μια ματιά στο ντύσιμό της. 
  Είχε φορέσει ένα μακρύ, λευκό φόρεμα, με δαντέλα και αργυρά 
κουμπιά, που το τελευταίο θηλυκωνόταν στην κοιλιά της. Ένα πλε-
χτό, πορφυρόχρωμο σάλι έπεφτε στους ώμους της, και μια πλατιά, 
μαύρη ζώνη τυλιγόταν γύρω απ’τη μέση της, κουμπώνοντας με χρυ-
σή φιδόσχημη αγκράφα. Τα παπούτσια της Πριγκίπισσας ήταν με-
λανά, φτιαγμένα από κατεργασμένο δέρμα. 
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  Πέρασε τρία δαχτυλίδια στα χέρια της, δυο σκουλαρίκια στ’αφτιά, 
και ένα ξύλινο, λαξευτό περιδέραιο στο λαιμό. Βγήκε απ’το υπνοδω-
μάτιο, μπαίνοντας στο καθιστικό των διαμερισμάτων της. Το βλέμμα 
της έπεσε αμέσως στο σπασμένο βάζο (το οποίο οι υπηρέτες δεν εί-
χαν μαζέψει –πράγμα που όφειλαν να είχαν κάνει!) και στο κομμάτι 
χαρτί που βρισκόταν πλάι του. Τι είναι τούτο; 
  Μετά, όμως, θυμήθηκε: Το μήνυμα που ήθελε ο Ρόλμαρ να στείλει 
στο Ράλτον. Το σήκωσε από κάτω και το πέρασε στη ζώνη της. Βγή-
κε από τα διαμερίσματά της και κατευθύνθηκε προς τον Πύργο των 
Ξένων. 

 

  Η Σαντάνρα υποκλίθηκε. «Χαίρετε, Υψηλότατε.» 
  «Δεν είναι ο Άρχοντας Ρόλμαρ μέσα;» ρώτησε ο Νόρβορ. 
  «Είναι, Πρίγκιπά μου. Όμως χτύπησε, και δεν έχει ακόμα συνέλ-
θει.» 
  «Χτύπησε; Πού;» 
  «Περάστε.»  
  Η Σαντάνρα παραμέρισε από την είσοδο και ο Νόρβορ μπήκε. Βλέ-
ποντας τον Ρόλμαρ ξαπλωμένο στο κρεβάτι, πλησίασε και τον ατένι-
σε, όρθιος. 
  «Κοιμάται;» ρώτησε. 
  «Πρίγκιπά μου,» είπε η Σαντάνρα, κλείνοντας την πόρτα και ζυγώ-
νοντάς τον, «δεν κοιμάται ακριβώς. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, για να 
είμαι ειλικρινής. Δεν μπορεί να συνέλθει, και ανησυχώ.» 
  Ο Νόρβορ έπιασε τον ώμο του ακρίτη και τον ταρακούνησε. «Ρόλ-
μαρ. Ρόλμαρ! Σήκω!» 
  Καμία αντίδραση. 
  «Βλέπετε, Πρίγκιπά μου;» 
  «Ναι,» είπε ο Νόρβορ, σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος και 
κοιτάζοντας τον Ρόλμαρ με περιέργεια. Ύστερα, στράφηκε στη Σα-
ντάνρα. «Τι του συνέβη; Δε μου εξήγησες.» 
  «Βρισκόταν στα διαμερίσματα της αδελφής σας, Πρίγκιπά μου, και 
γλίστρησε κι έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι του στο τζάκι.» 
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  «Γλίστρησε;» Ο Νόρβορ παραξενεύτηκε από τούτο, έχοντας υπόψη 
του τις πολεμικές ικανότητες του Ρόλμαρ. Δε νόμιζε πως ήταν δυνα-
τόν ο βόρειος Άρχοντας να γλιστρήσει. 
  «Ναι, Υψηλότατε,» συνέχισε η Σαντάνρα. «Αλλά ο θεραπευτής είπε 
πως δεν είναι κάτι το σοβαρό –το τραύμα του, δηλαδή–, και απόρη-
σε όταν ανακάλυψε πως δεν ξυπνούσε.» 
  «Είναι ζωντανός, έτσι;» 
  «Ναι, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκε η υπηρέτρια. «Αναπνέει. Το έ-
λεγξα η ίδια.» 
  Ο Νόρβορ έβαλε το χέρι του μπροστά στη μύτη του Ρόλμαρ. Όντως, 
σκέφτηκε, αναπνέει. Αλλά φαίνεται να κοιμάται τον ύπνο των νε-
κρών. Η όψη του, πώς είναι έτσι; Ανέκφραστη… κενή… σαν πέτρα. 
  «Σαντάνρα, πρέπει να έχει κάτι σοβαρό. Δε νομίζω ότι αυτός ο θε-
ραπευτής έβγαλε σωστή διάγνωση. Ποιος ήταν;» 
  «Ο κύριος Ζάντανιρ.» 
  «Δεν είναι νέος…» μουρμούρισε ο Νόρβορ, περισσότερο στον εαυ-
τό του παρά στην υπηρέτρια. «Θάπρεπε να μπορεί να καταλάβει τι 
τρέχει εδώ…» Και, πιο δυνατά: «Φώναξε κάποιον άλλο θεραπευτή, 
Σαντάνρα. Πες του να έρθει αμέσως. Ή, μάλλον, φώναξε δύο θερα-
πευτές, εντάξει;» 
  «Μάλιστα, Υψηλότατε.» Η υπηρέτρια υποκλίθηκε και έφυγε. 
  Ο Νόρβορ συνοφρυώθηκε, ατενίζοντας τον βόρειο Άρχοντα. «Γλί-
στρησες, Ρόλμαρ;… Πραγματικά, γλίστρησες;» Δεν το πιστεύω. Εί-
ναι αδύνατον! Η Λιόλα… λες εκείνη να έκανε κάτι; Λες εκείνη να ευ-
θύνεται για τούτο; Αλλά γιατί; Είχα την εντύπωση πως πάντοτε συ-
μπαθούσε τον Ρόλμαρ… 
  Η πόρτα άνοιξε. 
  Ο Νόρβορ στράφηκε, περιμένοντας να δει τη Σαντάνρα, αλλά είδε 
την αδελφή του να μπαίνει, ντυμένη στα λευκά, μ’ένα πορφυρό σάλι 
ριγμένο στους ώμους. 
  «Εσύ εδώ;» είπε η Λιόλα. 
  «Μόλις έμαθα τι συνέβη.» 
  «Πού είναι η Σαντάνρα;» 
  «Της είπα να πάει να φέρει δύο θεραπευτές.» 
  «Τον έχει δει ένας, ήδη.» 
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  «Το ξέρω, αλλά, προφανώς, έβγαλε λάθος διάγνωση. Ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να ξυπνήσει· κάτι σοβαρό συμβαίνει μαζί του!» 
  Η Λιόλα χλόμιασε. Μεγάλη Θεά, γιατί μου το κάνεις αυτό; Γιατί δεν 
τον ξυπνάς; 
  «Τι είναι, αδελφή;» Ο Νόρβορ, παρατηρώντας την έκφρασή της, τη 
ζύγωσε, μ’αργά βήματα. «Τι έχεις;» 
  Η Λιόλα ξεροκατάπιε. «…Πίστευα ότι θα είχε συνέλθει ως τώρα.» 
  «Τι έγινε στα διαμερίσματά σου;» 
  «Γλίστρησε και έπεσε. Χτύπησε στο τζάκι.» 
  «Γλίστρησε… Έτσι απλά.» 
  «Ναι, γιατί; Έπρεπε να γίνει πολύπλοκα;» Ή νομίζεις ότι εγώ τον 
έσπρωξα; 
  «Μου μοιάζει παράξενο, ο Ρόλμαρ να γλίστρησε. Έχω ξιφομαχήσει 
μαζί του, αδελφή, και δε μου φάνηκε καθόλου αδέξιος· το αντίθετο, 
θα έλεγα.» 
  «Τι εννοείς, Νόρβορ;» Η Λιόλα αισθάνθηκε τα νύχια του δεξιού της 
χεριού να μπήγονται στην παλάμη της. «Ότι εγώ τον έριξα, κάπως; 
Επίτηδες; Κατ’αρχήν, νομίζεις ότι θα μπορούσα να τον ρίξω;» 
  Αυτό είναι αλήθεια, σκέφτηκε ο Πρίγκιπας. Μάλλον, δε θα μπο-
ρούσε να τον ρίξει. Αλλά… να γλίστρησε…; «Τι ήθελε στα διαμερί-
σματά σου;» 
  «Είχε έρθει να μου ζητήσει μια χάρη.» Η Λιόλα τράβηξε το μήνυμα 
του Ρόλμαρ από τη ζώνη της. «Να προστάξω την ταχυπομπό Κάρλα 
να μεταφέρει ετούτο στο Ράλτον. Είναι για την οικογένειά του.» 
  «Και πώς ακριβώς γλίστρησε;» 
  «Δεν ξέρω. Είχα γυρίσει το βλέμμα μου απ’την άλλη, εκείνη τη 
στιγμή.» 
  Δε μου τα λες καλά, αδελφή… σκέφτηκε ο Νόρβορ, αλλά δε μίλησε. 
Στράφηκε και πλησίασε το κρεβάτι του Ρόλμαρ, για να τον κοιτάξει 
πάλι. 
  Η Λιόλα βάδισε και στάθηκε δίπλα στον αδελφό της. Το βλέμμα της 
κατέβηκε, διστακτικά, και καρφώθηκε στο πρόσωπο του Άρχοντα 
από το Ράλτον. Ήταν σα νεκρός. Σα νεκρός. 
  Μεγάλη Θεά, σε παρακαλώ, μίλησέ μου· θα συνέλθει ποτέ; 
  Η Πριγκίπισσα δεν περίμενε απάντησε. Όμως έλαβε: 
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  —Ίσως, θυγατέρα μου. Ίσως. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται από το πόσο 
πιστή θα παραμείνεις σε μένα. Βλέπεις, δεν έχω ιδιαίτερα μεγάλες 
δυνάμεις στη Βάλγκριθμωρ· εσύ είσαι ο μόνος μου αγωγός προς την 
εν λόγω ήπειρο. Η πίστη σου είναι κρίσιμης σημασίας για μένα. Όσο 
περισσότερο πιστεύεις, τόσο ισχυρότερη με κάνεις· όμως, όταν η πί-
στη σου φθίνει, χάνω κι εγώ τις δυνάμεις μου. Και, σε προειδοποιώ, 
θυγατέρα μου, πρέπει να βρίσκομαι σε πλήρη ισχύ, αν είναι να αντι-
μετωπίσουμε τους ακόλουθους του Άνκαραζ και την Αρχιέρειά του, 
Ρικνάβαθ. Με κατανοείς;— 
  —Απολύτως, Μεγάλη Θεά! Απολύτως!—αποκρίθηκε η Λιόλα, ευχα-
ριστημένη που η Λιάμνερ Κρωθ τής είχε μιλήσει· ένα παλιό, οικείο 
συναίσθημα είχε επιστρέψει, γεμίζοντας το κενό εντός της—
Μπορείς, όμως, να απαντήσεις σε μια μου ερώτηση;— 
  —Σε ακούω, θυγατέρα μου— 
  —Γιατί το έκανες αυτό στον Ρόλμαρ;— 
  —Γιατί θα αποτελούσε… αποσταθεροποιητικό παράγοντα για το 
μέλλον. Δείξε πίστη, θυγατέρα μου! Είναι καλύτερα έτσι. Ο Ρόλμαρ 
θα επιστρέψει στη ζωή μόλις τα πάντα μπουν στη θέση τους. Ορώ 
πράγματα κρυφά σε σένα— 
  —Το γνωρίζω, Μεγάλη Μητέρα. Συγχωρέστε με— 
  Η Λιόλα παρέμενε ακίνητη, καθώς επικοινωνούσε διανοητικά με τη 
Θεά της, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει την περι-
έργεια του Νόρβορ. 
  Ο Πρίγκιπας αντιλήφθηκε την ακινησία της αδελφής του και στρά-
φηκε, για να την κοιτάξει. Παρατήρησε πως τα μάτια της ήταν καρ-
φωμένα στο πρόσωπο του Ρόλμαρ, όμως έμοιαζαν ν’ατενίζουν κά-
που αλλού, μακριά· και, επίσης, ιδρώτας έτρεχε από το μέτωπό της. 
Τι κάνει; Τι συλλογίζεται; 
  Το βλέμμα της Λιόλα γύρισε. «Τι είναι, Νόρβορ;» ρώτησε η Πρι-
γκίπισσα, νιώθοντας τη Θεά να την έχει εγκαταλείψει. 
  Εκείνος συνοφρυώθηκε. «Είσαι καλά;» 
  «Ναι.» Η Λιόλα σκούπισε τον ιδρώτα που έτρεχε από το μέτωπό 
της, με το πίσω του δεξιού της χεριού. «Ανησυχώ για τον Ρόλμαρ· 
αυτό είν’όλο.» Αλλά, ευτυχώς, τώρα ξέρω πως είναι καλά· απλά, η 
Μεγάλη Θεά τον κρατάει σε… σε στάση. Όταν έρθει ο καιρός, θα τον 
συνεφέρει. Το τραύμα του, όντως, είναι ελαφρύ. 
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  «Θα στείλεις μήνυμα στην οικογένειά του;» ρώτησε ο Νόρβορ. 
  «Ετούτο εννοείς;» Η Λιόλα έδειξε το τυλιγμένο χαρτί του Ρόλμαρ. 
  «Όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να τους ειδοποιήσουμε κιόλας· θα πρέ-
πει να πούμε στον Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ ότι ο γιος του έχει πά-
θει… έχει πάθει κάτι, τέλος πάντων. Ίσως να θέλει να τον πάμε στο 
φρούριο Ράλτον.» 
  «Καλύτερα να μείνει εδώ,» είπε η Λιόλα. «Δεν είναι ό,τι καλύτερο 
να μεταφέρεις έναν ασθενή. Πιστεύω ότι θα συνέλθει… όπου νά-
ναι.» 
  Η πόρτα άνοιξε, και η Σαντάνρα μπήκε, μαζί με μια γυναίκα και 
έναν άντρα. Όλοι τους υποκλίθηκαν, αντικρίζοντας την Πριγκίπισ-
σα-Διάδοχο και τον Πρίγκιπα. 
  «Υψηλότατε,» είπε η υπηρέτρια, «έφερα τους θεραπευτές.» 
  «Ωραία,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ. Και προς τον άντρα και τη γυναί-
κα (που ήξερε πως ονομάζονταν Φέλκαρ και Νιλκέμα): «Ρίξτε του 
μια ματιά. Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Ο θεραπευτής Ζάντανιρ 
είπε πως δεν είναι τίποτα το σημαντικό, όμως ο ασθενής δε φαίνεται 
να μπορεί να ξυπνήσει.» 
  «Θα τον κοιτάξουμε, Υψηλότατε,» είπε ο Φέλκαρ. 
  Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα απομακρύνθηκαν από το κρεβάτι, 
καθώς οι δύο θεραπευτές ζύγωναν· πήγαν και στάθηκαν μπροστά 
από το παράθυρο. 
  «Άκουσέ με, Λιόλα,» είπε ο Νόρβορ: «Ο πατέρας του πρέπει να 
μάθει τι συνέβη–» 
  «Ασφαλώς· δεν υποστήριξα το αντίθετο. Απλά, θα του εξηγήσω 
πως ο γιος του είναι καλύτερα να μείνει εδώ, για να αναρρώσει.» 
  Ο Νόρβορ ένευσε. «Ναι.» 
  Και η Μεγάλη Θεά θα φροντίσει για όλα. 

 

  Η Κάρλα ταράχτηκε από τα νέα. 
  «Τι είπαν οι άλλοι δύο θεραπευτές;» ρώτησε. 
  Η Σαντάνρα ανασήκωσε τους ώμους. «Τα ίδια που είχε πει κι ο κύ-
ριος Ζάντανιρ: ότι το τραύμα μοιάζει, πράγματι, ελαφρύ· αν και πα-
ραδέχτηκαν πως ίσως κάτι περίεργο να συμβαίνει με τον Άρχοντα 
Ρόλμαρ. Ωστόσο, τόνισαν στην Πριγκίπισσα και στον Πρίγκιπα πως 
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δε θα έπρεπε να πανικοβαλλόμαστε, πως μάλλον πρόκειται για κάτι 
περαστικό.» 
  «Μάλιστα,» είπε η Κάρλα, που ήταν καθισμένη σε μια πολυθρόνα, 
πλάι στο τζάκι του καθιστικού των διαμερισμάτων της. Είχε μόλις 
ξυπνήσει όταν η Σαντάνρα χτύπησε την πόρτα, έτσι ήταν ντυμένη 
μονάχα με το μεσοφόρι της και μια σκούρα-μπλε ρόμπα, χαλαρά δε-
μένη στη μέση. «Και τι θέλει τώρα η Πριγκίπισσα από εμένα; Είπες 
ότι επιθυμεί να μεταφέρω κάποιο μήνυμα…» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε η Σαντάνρα. «Για την ακρίβεια, δύο μηνύμα-
τα.» Έδωσε στη βασιλική ταχυπομπό δύο κυλινδρικές θήκες. «Αυ-
τό,» έδειξε, «είναι από τον Άρχοντα Ρόλμαρ–» 
  «Μα είπες ότι ο Άρχοντας–» 
  «Το έγραψε προτού χτυπήσει· και, μάλιστα, ήθελε εσύ να το μετα-
φέρεις: να το πας στο Ράλτον.» 
  «Εντάξει, θα το πάω,» αποκρίθηκε η Κάρλα. «Και το άλλο;» 
  «Το άλλο είναι γραμμένο από την Πριγκίπισσα Λιόλα, και προορί-
ζεται κι αυτό για το Ράλτον. Η Υψηλοτάτη, μάλλον, θέλει να εξηγή-
σει στον Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ τι συνέβη.» 
  «Έχει καλώς,» είπε η Κάρλα. Σηκώθηκε από την πολυθρόνα της 
και πλησίασε τη Σαντάνρα (η οποία στεκόταν όρθια, όσο μιλούσε), 
για να πάρει τις κυλινδρικές θήκες απ’τα χέρια της. «Να υποθέσω 
ότι πρέπει να ξεκινήσω αμέσως;» 
  Η υπηρέτρια ένευσε. «Καμία ερώτηση;» 
  «Όχι· θα ετοιμαστώ και θα φύγω, εντός ολίγου.» 
  «Ωραία,» είπε η Σαντάνρα. «Καλό ταξίδι.» 
  «Ευχαριστώ.» 
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Κεφάλαιο 38 

Αδελφικό Κάλεσμα 
 

 
ο κάλεσμα του Ρόλμαρ αντήχησε μέσα στο Χρόνο, προτού το 
Μάτι του Κυκλώνα αρπάξει την ψυχή του· αλλά ο αδελφός του 
δεν το αντιλήφθηκε την ίδια στιγμή. Το αντιλήφθηκε πολύ, 
πολύ αργότερα, μέσα στο βραδύ, όταν, αποκοιμούμενος, ανοί-

χτηκε στις κοσμικές επιρροές. 
  Ο Βάνμιρ μελετούσε τον Κόσμο του Μυστηρίου στο ασθενικό φως 
της σκεπαστής λάμπας, ενώ ο άνεμος ούρλιαζε ανάμεσα στους λό-
φους και μπλεκόταν με τ’αλυχτίσματα απόμακρων λύκων, έτσι που 
θα δυσκολευόταν κανείς να κρίνει ποια ήταν η φωνή του αέρα και 
ποια των ζώων. Η Σερκάλμα είχε κοιμηθεί, παραδίπλα, τυλιγμένη 
στην κουβέρτα της. Ο Μάηραν φυλούσε σκοπιά, όρθιος κι ακίνητος, 
με την κάπα του ν’ανεμίζει, αρνούμενη να φύγει απ’τους ώμους τους, 
καθώς ήταν δεμένη γερά εμπρός του. 
  Τα κομμάτια που διάβαζε ο Βάνμιρ μέσα στον Κόσμο του Μυστηρί-
ου δεν έβρισκε πως τον βοηθούσαν ιδιαίτερα για να λύσει τα τωρινά 
του προβλήματα, αλλά είχε το συναίσθημα ότι, αν συνδύαζε κάπως 
τις πληροφορίες, τότε ίσως να μπορούσαν να του προσφέρουν την 
πολυπόθητη λύση. Το σώμα του, όμως, ήταν κουρασμένο όσο και το 
μυαλό του, και ετούτη την ώρα έπρεπε να παραδεχτεί πως δεν έβγα-
ζε και πολύ νόημα από όσα διάβαζε. Τα βλέφαρά του είχαν αρχίσει 
να βαραίνουν και, προτού το καταλάβει, αποκοιμήθηκε. 
  Από κάπου, απόμακρα, ήρθε μια έντονη κραυγή— 
 

Βάαααααανμιιιιιιιιρ…! 
 
  —και η φωνή δεν ήταν άγνωστη· ο Βάνμιρ την αναγνώριζε. Ανήκε 
στον Ρόλμαρ, τον δίδυμό του αδελφό. 
  Και μπορούσε να αισθανθεί τον τρόμο και την απόγνωσή του. 
  Ξαφνικά, άκουσε κύματα να χτυπάνε δυνατά πάνω σε βράχια. 
(Γνώριζε τον ήχο, από τις φορές που είχε πάει στη Νουάλβορ, στο 
Νότο, παλιότερα.) Και μετά, σιγή απλώθηκε, γεμίζοντάς τον μ’έναν 

Τ
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έντονο φόβο, όχι για τον ίδιο, μα για τον Ρόλμαρ. Ο Βάνμιρ άρχισε 
να ψάχνει για τον αδελφό του μέσα σε διάφορα ονειρικά τοπία –
σκοτεινά δάση, κοιλάδες, βουνά, στέπες, υπόγεια συμπλέγματα 
σπηλαίων, κάστρα, πόλεις, χωριά, ατέρμονες δημοσιές, κακοτράχα-
λα μονοπάτια, και σταυροδρόμια όπου στοιχειά, φαντάσματα, και 
δαιμόνια συγκεντρώνονται–, μα δεν μπορούσε να τον βρει πουθε-
νά… 
  …και ξύπνησε, ανοίγοντας τα μάτια απότομα και βαριανασαίνο-
ντας από αγωνία. 
  Είχε έρθει η αυγή, διαπίστωσε, κοιτάζοντας τριγύρω. Τώρα, η Σερ-
κάλμα φυλούσε σκοπιά, στεκόμενη μερικά μέτρα παραπέρα, ενώ ο 
Μάηραν κοιμόταν, τυλιγμένος στην κουβέρτα του. Τα άλογα είχαν 
ξυπνήσει και χρεμέτιζαν, πού και πού. 
  Ο Βάνμιρ σηκώθηκε όρθιος. «Ρόλμαρ…» ψιθύρισε στον άνεμο. 
  Η Σερκάλμα στράφηκε στο μέρος του. «Είπατε κάτι, Άρχοντά 
μου;» 
  «Ο αδελφός μου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Νομίζω πως κάτι του συμ-
βαίνει, κάτι πολύ κακό…» 
  Η πολεμίστρια τον κοίταξε σαν να ήταν τρελός, και ο Βάνμιρ ανα-
ρωτήθηκε αν έφταιγαν αυτά που έλεγε ή αν το βλέμμα της οφειλό-
ταν στο ότι η όψη του πρέπει να ήταν χλομή μετά απ’τα όνειρά του. 
  «Η Ρικνάβαθ ίσως να μπορεί να με βοηθήσει,» συνέχισε, μονολο-
γώντας, «να μου εξηγήσει κάποια πράγματα…» Είπε στη Σερκάλμα: 
«Καλύτερα να ξεκινήσουμε αμέσως. Ξύπνησέ τον.» Μάζεψε την 
κουβέρτα και το σάκο του (μέσα στον οποίο έβαλε τον Κόσμο του 
Μυστηρίου) και πήγε προς το άλογό του. 
  Η πολεμίστρια, εν τω μεταξύ, υπάκουσε στην προσταγή του, πλη-
σιάζοντας τον Μάηραν και ταρακουνώντας τον απ’τον ώμο. 
  Ο Βάνμιρ έλυσε τον ίππο του και τον καβάλησε. 
  «Τι συμβαίνει, Άρχοντά μου;» τον ρώτησε ο πολεμιστής, καθώς ση-
κωνόταν. 
  «Πρέπει να βιαστούμε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο αδελφός μου βρί-
σκεται σε μεγάλο κίνδυνο.» Το άλογό του ρουθούνισε, τινάζοντας το 
κεφάλι, και ο Βάνμιρ τού χάιδεψε το λαιμό. 
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  «Πώς το γνωρίζετε ότι ο αδελφός σας κινδυνεύει;» απόρησε ο Μά-
ηραν. «Συνέβη κάτι, τη νύχτα;» Στράφηκε στη Σερκάλμα, σαν εκεί-
νη να μπορούσε να προσφέρει πιο έγκυρες πληροφορίες. 
  «Ναι,» απάντησε ο Βάνμιρ, καθώς η πολεμίστρια ανασήκωνε τους 
ώμους, λέγοντας Όχι. «Ονειρεύτηκα.» 
  «Και λοιπόν, Άρχοντά μου;» Ο Μάηραν τον λοξοκοιτούσε, ενώ μά-
ζευε την κουβέρτα του. 
  «Ξέρω ότι ο αδελφός μου κινδυνεύει!» επέμεινε ο Βάνμιρ. «Τώρα, 
ετοιμαστείτε να πηγαίνουμε!» 
  «Μάλιστα,» απάντησε ο Μάηραν, μισογρυλίζοντας. Πλησίασε το 
άλογό του και έδεσε την τυλιγμένη του κουβέρτα στη σέλα του ζώου, 
ενώ η Σερκάλμα έκανε το ίδιο παραδίπλα. «Θ’αλλάξουμε πορεία, 
Άρχοντά μου;» 
  «Ασφαλώς και όχι. Γιατί ν’αλλάξουμε;» Αυτός ο στρατιώτης πρέπει 
να είναι ηλίθιος! σκέφτηκε ο Βάνμιρ. 
  «Επειδή είπατε πως πρέπει να βιαστούμε, ώστε να βοηθήσουμε τον 
αδελφό σας που κινδυνεύει.» Ο Μάηραν έλυσε το άτι του και το κα-
βάλησε. 
  «Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο;» 
  Ο Μάηραν αναστέναξε, αγανακτισμένα. «Δηλαδή, εξακολουθούμε 
να ψάχνουμε για τους ακόλουθους του Άνκαραζ;» ρώτησε, ενώ και η 
Σερκάλμα είχε καβαλικέψει και ήταν έτοιμη για ταξίδι. 
  «Ναι,» είπε ο Βάνμιρ. «Η Ρικνάβαθ είναι η μόνη που μπορεί να μου 
δώσει τις πληροφορίες που θέλω.» Έστρεψε τ’άτι του προς τη μεριά 
απ’την οποία ξεπρόβαλε ο ήλιος. «Στ’ανατολικά, λοιπόν!» Χτύπησε 
το ζώο στα πλευρά, με τα τακούνια των μποτών του, και ξεκίνησε να 
καλπάζει. 
  Ο Μάηραν και η Σερκάλμα τον ακολούθησαν, περιστοιχίζοντάς 
τον. 
  «Σήμερα, λογικά, πρέπει να τους βρούμε, Άρχοντά μου,» είπε η 
δεύτερη. «Αυτούς ή τα ίχνη τους.» 
  «Ναι,» ένευσε ο Μάηραν· «γιαυτό καλά θα κάνουμε να προσέχου-
με για σημάδια, και να ρωτήσουμε και κανέναν άνθρωπο. Αν συνα-
ντήσουμε κάποιον μέσα σε τούτες τις ερημιές, δηλαδή…» 
  Δυστυχώς, δε συνάντησαν κανέναν. Η περιοχή συνέχισε να είναι 
λοφώδης, για όσο ταξίδευαν, ενώ σε ορισμένα σημεία δέντρα τη γέ-
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μιζαν, σχηματίζοντας μικρά δάση ανάμεσα στους λόφους, στις πλα-
γιές τους, ή επάνω σ’αυτούς, καλύπτοντάς τους στο πράσινο. Ωστό-
σο, υπήρχαν και σημεία όπου πολλά από τα δέντρα που βρήκαν στο 
διάβα τους δεν είχαν φύλλα στα κλαδιά· διέσχισαν ολόκληρους τό-
πους όπου βασίλευαν αποκλειστικά δέντρα γυμνά από φυλλώματα, 
μοιάζοντας με σκελετωμένους γίγαντες και νάνους. 
  «Κοιτάτε για ίχνη;» ρώτησε ο βόρειος ακρίτης τον Μάηραν και τη 
Σερκάλμα. 
  «Ναι, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε η δεύτερη. «Υποθέτοντας πάντα 
ότι οι ακόλουθοι του Άνκαραζ είναι πολλοί –τουλάχιστον είκοσι, 
απ’ό,τι μας ανέφεραν εκείνοι που δέχτηκαν την επίθεσή τους, στο 
λιμάνι της Έριγκ–, δε θα είναι εύκολο γι’αυτούς να κρύψουν το πέ-
ρασμά τους. Όλο και κάτι θα έχουν αφήσει πίσω τους –κάποια σβη-
σμένη φωτιά, κάποιο τυχαία πεσμένο αντικείμενο, κομμένα κλαδιά, 
ή ποδοπατημένα χόρτα.» 
  «Επίσης,» πρόσθεσε ο Μάηραν, «ίσως να τους δούμε από απόστα-
ση.» 
  Τρεις ώρες μετά το μεσημέρι, έχοντας κάνει μονάχα μια μικρή στά-
ση ενδιάμεσα, εντόπισαν τα ίχνη μιας μεγάλης, νότια κατευθυνόμε-
νης ομάδας, αποτελούμενης από περίπου είκοσι μέλη, όπως έκριναν 
η Σερκάλμα και ο Μάηραν. 
  «Αυτοί είναι, Άρχοντά μου,» είπε ο δεύτερος. «Δεν μπορεί νάναι 
άλλοι.» Είχε κατεβεί απ’τον ίππο του και βρισκόταν γονατισμένος 
δίπλα στο ποδοπατημένο χορτάρι. «Τι προτείνετε;» 
  «Πότε πέρασαν απο δώ;» ρώτησε ο Βάνμιρ. 
  «Πριν από κάποιες ώρες, νομίζω.» 
  «Επομένως, μπορούμε να τους προλάβουμε ως το βράδυ, αν δε χα-
σομερήσουμε.» Ο Βάνμιρ ατένισε νότια, όπου μπορούσε να δει αει-
θαλή δέντρα και τρεις λόφους να ξεπροβάλλουν ανάμεσά τους. 
  «Είστε βέβαιος πως δε θα φανούν εχθρικοί προς το μέρος μας, Άρ-
χοντά μου;» ρώτησε ο Μάηραν, που, προφανώς, πίστευε το αντίθε-
το. 
  Όχι, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, αλλά είπε: «Πρέπει να μιλήσω στη Ρικνά-
βαθ, οπωσδήποτε. Τα περιθώριά μας στενεύουν. Και μόνο από αυ-
τήν μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον Εχθρό, καθώς και 
για το τι συνέβη στον αδελφό μου.» 
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  «Τότε, ίσως θα ήταν προτιμότερο να τους ακολουθούσαμε από α-
σφαλή απόσταση,» πρότεινε ο Μάηραν. «Αν θέλουν να ξεπαστρέ-
ψουν αυτό τον Εχθρό, θα μας οδηγήσουν εκεί όπου κρύβεται. Εξάλ-
λου, ετούτο δεν ήταν το σχέδιό μας, εξαρχής;» 
  «Περίπου,» απάντησε ο Βάνμιρ. «Βασικά, δεν είχα αποφασίσει 
ακριβώς. Ας πάμε, και βλέποντας και κάνοντας.» 
  Ο Μάηραν καβαλίκεψε, και ξεκίνησαν να κατευθύνονται νότια. 
  Τα έρημα τοπία καλύφθηκαν από το λυκόφως· το σκοτάδι κυριάρ-
χησε σε ορισμένα μέρη, ενώ οι σκιές μεγάλωσαν σε άλλα. Τα πάντα 
έμοιαζαν επικινδυνότερα τώρα. Παντού θα μπορούσαν να καραδο-
κούνε εχθροί. Όμως ο Βάνμιρ ήξερε πως οι ακόλουθοι του Άνκαραζ 
βρίσκονταν ακόμα μπροστά τους, εφόσον δεν τους είχαν δει· επομέ-
νως, εκείνος και οι σύντροφοί του ήταν, προς το παρόν, ασφαλείς 
από αυτούς. 
  Όμως θα εξακολουθήσουμε να είμαστε ασφαλείς, όταν τους φτά-
σουμε; Ή θα μας επιτεθούν και θα μας κατακόψουν; Θα επιτρέψει η 
Ρικνάβαθ κάτι τέτοιο; Με γνωρίζει· ξέρει ότι δεν επιθυμώ το κακό 
της. Αλλά, από την άλλη, ο Άνκαραζ την έχει κυριέψει, και δεν έχω 
ακόμα βρει τρόπο για να τον εξωθήσω από μέσα της. Ίσως, τελικά, ο 
Μάηραν να έχει δίκιο: Ίσως να ήταν καλύτερα αν τους ακολουθού-
σαμε από απόσταση, τουλάχιστον μέχρι να βεβαιωθούμε για τις δια-
θέσεις τους… 
  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το συλλογισμό του και 
κραυγές ακούστηκαν από τριγύρω. Πάνοπλοι μαχητές πετάγονταν 
από την περιβάλλουσα βλάστηση, βγαίνοντας μέσα απ’το σκοτάδι 
που είχε απλωθεί στο τοπίο. Το ατσάλι τους γυάλιζε στο φως του 
φεγγαριού, και ο Βάνμιρ παρατήρησε το όρθιο, πορφυρό, ακτινοβό-
λο ξίφος που ήταν ραμμένο στους λευκούς τους χιτώνες. 
  Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ! 
  Μα πώς κατάλαβαν ότι τους ακολουθούσαμε; απόρησε ο Βάνμιρ, 
καθώς εκείνος και οι σύντροφοί του τραβούσαν τα γκέμια των αλό-
γων τους, κάνοντάς τα να σταματήσουν με δυνατά χλιμιντρίσματα 
και σηκώνοντας χώμα από τη γη. Ο Μάηραν και η Σερκάλμα ξεσπά-
θωσαν, αν και οι αντίπαλοι φανερά υπεραριθμούσαν και ήταν πολύ 
καλύτερα οπλισμένοι· οι μαχητές του Πρίγκιπα Ζάρναβ δεν είχαν 
ελπίδα εναντίον τους. 
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  Το βλέμμα του Βάνμιρ πήγε σε μια γυναίκα που στεκόταν περήφα-
να ανάμεσα στους πιστούς του Άνκαραζ. Ήταν ντυμένη με μαύρο 
ράσο το οποίο είχε κεντημένο επάνω του το όρθιο, πορφυρό, ακτι-
νοβόλο ξίφος· η λαβή του όπλου ξεκινούσε από την κοιλιά και η αιχ-
μή τελείωνε στο στήθος. Η γυναίκα είχε μελαχρινά, σγουρά μαλλιά, 
αλλά τα μάτια της ήταν καταγάλανα. Στο δεξί της χέρι βαστούσε ένα 
μακρύ σπαθί, με τη λεπίδα κατεβασμένη. 
  Μα φυσικά! σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Η Ρικνάβαθ το προείδε· το προεί-
δε ότι θα τους βρίσκαμε! Τι ανόητος που είμαι· έπρεπε να το είχα 
σκεφτεί! 
  Δίπλα στην Καρμώζ στεκόταν, προστατευτικά, ένας άντρας, φέρο-
ντας ξίφος και ασπίδα: Ο Ιερέας Ίντραμελ, που έμοιαζε να κοιτάζει 
τον αυτοεξόριστο Άρχοντα του Ράλτον με ανάμικτα συναισθήματα. 
  «Ερχόμαστε φιλικά!» δήλωσε ο Βάνμιρ, και έκανε νόημα στον Μά-
ηραν και στη Σερκάλμα να κατεβάσουν τα όπλα τους. «Ρικνάβαθ, 
ξέρεις ποιος είμαι.» Εκτός κι αν ο Άνκαραζ έχει παίξει πιο άσχημα 
μαζί σου απ’ό,τι νόμιζα… 
  Η Καρμώζ ένευσε. «Καλωσόρισες, Βάνμιρ,» είπε. «Σε περιμέναμε.» 
  «Τι σημαίνει τούτο, Άρχοντά μου;» μούγκρισε ο Μάηραν, ατενίζο-
ντας τους ακόλουθους του Άνκαραζ με καχυποψία. 
  «Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος,» είπε ο Βάνμιρ. «Όμως νομίζω πως η 
Ρικνάβαθ είχε προδεί τον ερχομό μας.» 
  «Ναι,» δήλωσε η Αρχιέρεια του Άνκαραζ, «γνώριζα ότι θα ερχόσα-
σταν. Ο Πολέμαρχος σάς ήθελε εδώ. Αφιππεύστε.» 
  Ο Βάνμιρ κατέβηκε απ’τη σέλα του αλόγου του. 
  «Άρχοντά μου, ίσως νάναι παγίδα!» τον προειδοποίησε ο Μάηραν. 
  «Αν είναι παγίδα,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, «δε γλιτώνουμε ούτως ή 
άλλως. Κάντε όπως σας είπε.» 
  Ο Μάηραν και η Σερκάλμα ξεκαβαλίκεψαν. 
  Η Ρικνάβαθ βάδισε προς το μέρος τους, κουτσαίνοντας από το αρι-
στερό πόδι. (Πού χτύπησε;) Ο Ίντραμελ θηκάρωσε το σπαθί του και 
πέρασε το χέρι του γύρω απ’τη μέση της, για να τη στηρίξει. Το 
βλέμμα που έριξε στον Βάνμιρ και τους δύο πολεμιστές του ήταν 
ψυχρό, σα να τους έλεγε πως, αν προσπαθούσαν να χτυπήσουν την 
Αρχιέρεια, θα τους κομμάτιαζε όλους. 
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  Και δεν ήταν ο μόνος που τους κοιτούσε έτσι, παρατήρησε ο βόρει-
ος Άρχοντας. Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ, που τους είχαν κυκλώσει, 
τώρα πλησίαζαν, έχοντας τα όπλα και τις ασπίδες τους σε πλήρη πο-
λεμική ετοιμότητα. 
  Η Ρικνάβαθ στάθηκε μπροστά στον Βάνμιρ, ατενίζοντάς τον κατα-
πρόσωπο, και είπε: «Ο Κύριός μου, Άνκαραζ, χρειάζεται τις υπηρε-
σίες σου.» 
  «Τότε, ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα, κατασκηνώ-
νοντας πρώτα,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Η κατασκήνωση των ακόλουθων του Πολέμαρχου φώτισε το σκο-
τεινό, δενδρώδες τοπίο, με τις φωτιές της. Οι ιερομαχητές και οι ιε-
ρείς του Άνκαραζ κάθισαν ο ένας κοντά στον άλλο, αλλά, συγχρό-
νως, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τον Μάηραν και τη Σερκάλμα 
ανάμεσά τους, σαν αιχμάλωτους. Πράγμα το οποίο δεν έμοιαζε να 
αρέσει στους δύο πολεμιστές· όμως ο Βάνμιρ τούς καθησύχασε, λέ-
γοντάς τους πως είχε την κατάσταση υπό έλεγχο· ύστερα, πήγε στη 
σκηνή που είχε στηθεί για την Αρχιέρεια. 
  Στο εσωτερικό, βρήκε τη Ρικνάβαθ σε μισοξαπλωτή θέση επάνω 
στο δεξί της πόδι, γιατί, όπως είχε παρατηρήσει και πριν ο ακρίτης, 
το αριστερό ήταν τραυματισμένο. Κοντά της, βρισκόταν ο Ιερέας 
Ίντραμελ. Ο Βάνμιρ έκλινε το κεφάλι, σε χαιρετισμό, και κάθισε ο-
κλαδόν αντίκρυ της Καρμώζ. 
  «Άφησέ μας μόνους,» πρόσταξε εκείνη τον ιερέα. 
  Ο Ίντραμελ δίστασε. 
  «Εμπιστεύομαι τον Βάνμιρ,» του είπε η Ρικνάβαθ. «Κι επιπλέον, το 
ξέρω πως ο Άρχοντάς μας θα με προστατέψει, αν χρειαστεί –που δεν 
θα χρειαστεί.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Παναγιότατη,» αποκρίθηκε ο Ίντραμελ, και 
έφυγε από τη σκηνή. 
  Ο Βάνμιρ τον λοξοκοίταξε, καθώς έβγαινε. «Σα να άλλαξε, κά-
πως…» 
  Η Ρικνάβαθ πήρε ένα ξύλινο μπολ που βρισκόταν εμπρός της και 
έφαγε μια κουταλιά μελωμένα καρύδια. «Έγινε Καθοδηγητής μου,» 
εξήγησε. 
  «Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε ο Βάνμιρ, παίρνοντας κι εκείνος ένα 
μπολ με μελωμένα καρύδια στα χέρια του. 
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  «Είναι υπεύθυνος για να με διδάξει τη θρησκεία του Άνκαραζ,» εί-
πε η Ρικνάβαθ. «Είμαι Αρχιέρειά τους και πρέπει να ξέρω τα πάντα 
σχετικά με το τυπικό.» 
  Ο Βάνμιρ έβαλε στο στόμα του μια κουταλιά μελωμένα καρύδια. 
«Ναι…» 
  «Κάτι σε έχει τρομάξει,» είπε η Ρικνάβαθ, παρατηρώντας τον. 
  «Χτες βράδυ, ονειρεύτηκα… Με πήρε ο ύπνος, ενώ διάβαζα ένα 
βιβλίο, και άκουσα μια κραυγή. Ο Ρόλμαρ φώναζε τ’όνομά μου, και 
ήξερα ότι κινδύνευε, ότι βρισκόταν σε πολύ, πολύ μεγάλο κίνδυνο. Η 
κραυγή χάθηκε, και έψαξα γι’αυτόν μέσα στα όνειρά μου. Ή, μάλ-
λον, στην αρχή άκουσα κύματα να σκάνε επάνω σε βράχια και, μετά, 
έψαξα για τον Ρόλμαρ. Όμως, όπου κι αν τον αναζήτησα, δεν μπο-
ρούσα να τον βρω, σα να είχε χαθεί… σα να μην υπήρχε πουθενά 
στην Κουαλανάρα· αυτή την εντύπωση είχα.» 
  Τα γαλανά, μυστηριακά μάτια της Ρικνάβαθ στένεψαν. «Είπες ότι 
άκουσες κύματα να σκάνε επάνω σε βράχια;» 
  «Ναι.» 
  «Είδες και ότι βρισκόταν σε ένα νησί;» 
  «Όχι. Γιατί ρωτάς;» Ύστερα, όμως, θυμήθηκε. «Νομίζεις ότι ήταν 
το ίδιο νησί μ’εκείνο που….» 
  «Μ’εκείνο όπου είδα τον Εχθρό. Ναι.» 
  «Σε νησί βρίσκεται;» ρώτησε ο Βάνμιρ. «Πού είναι, Ρικνάβαθ; Ο 
Άνκαραζ τι σου έχει πει;» 
  «Ο Άνκαραζ γνωρίζει λιγότερα από μένα, γιαυτό με χρειάζεται.» 
  «Δηλαδή, δεν έχει κανένα στοιχείο για το πού είναι ο Εχθρός;» 
  «Ξέρει ότι είναι στο Νότο, μέσα στο ίδιο το βασιλικό σας παλάτι, το 
οποίο ονομάζετε Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων.» 
  «Ποιος είναι, λοιπόν;» 
  Η Ρικνάβαθ φάνηκε σκεπτική, για λίγο. «Θα παραξενευτείς 
απ’αυτό, όμως… ο Εχθρός, Βάνμιρ, μοιάζει να μην υπάρχει και να 
υπάρχει, συγχρόνως. Βρίσκεται και δε βρίσκεται στο παλάτι. Κατα-
λαβαίνεις;» 
  «Και ναι και όχι.» 
  Η Ρικνάβαθ ανασήκωσε ένα φρύδι, ερωτηματικά. 
  Ο Βάνμιρ μειδίασε, αντιλαμβανόμενος ότι την είχε μπερδέψει. Έ-
φαγε μια κουταλιά καρύδια και εξήγησε: «Προτού φύγω από την 
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Έριγκ, η θεία Φερνάλβιν μού ζήτησε να κάνω μια μαντεία για να 
μάθει ποιος είναι ο Εχθρός. Όταν εκτέλεσα την επιθυμία της, όμως, 
αλλόκοτα πράγματα συνέβησαν. Κατ’αρχήν, είδα ότι ο Ρόλμαρ κιν-
δυνεύει, αλλά, πέραν τούτου, παρατήρησα πως ο Εχθρός δεν ακο-
λουθεί σταθερή πορεία μέσα στο Χρόνο, σαν να μεταπηδά από τη 
μια χρονορροή στην άλλη, σαν να μην έχει παρελθόν, παρόν, και 
μέλλον.» 
  Η Ρικνάβαθ τον παρακολουθούσε, χωρίς να μιλά. 
  «Ύστερα, προσπάθησα να βρω εσένα,» συνέχισε ο Βάνμιρ, «αλλά ο 
Άνκαραζ με εμπόδισε. Τι πιστεύεις για τούτα;» 
  «Το γεγονός ότι ο Άνκαραζ σε εμπόδισε δε θάπρεπε να σε παραξε-
νεύει.» 
  «Ναι, όμως τι γίνεται με την ακανόνιστη χρονική πορεία του Ε-
χθρού;» 
  «Ο Πολέμαρχος δεν έχει καμία επιπλέον πληροφορία· ή, τουλάχι-
στον, τίποτα που να θέλει να μοιραστεί μαζί μου,» είπε η Ρικνάβαθ. 
  «Και πώς σκοπεύει να εξολοθρεύσει τον Εχθρό; Θα σας βάλει να 
επιτεθείτε στην πρωτεύουσα; Αυτό είναι παράλογο, Ρικνάβαθ!» 
  «Ο Άνκαραζ δεν είναι τόσο ανόητος θεός. Άλλο σχέδιο έχει.» 
  Ο Βάνμιρ συνοφρυώθηκε. «Το οποίο είναι…;» 
  «Κατ’αρχήν, γιατί νομίζεις ότι χρειάζεται εμένα; Θέλει να εντοπίσω 
τον Εχθρό.» 
  «Μπορείς να το κάνεις αυτό; Πώς;» 
  «Δεν είμαι σίγουρη· όμως ο Άνκαραζ πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να 
το καταφέρει μέσω εμού, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω…» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα, Ρικνάβαθ. Ω-
στόσο, αδυνατώ να καταλάβω πώς σχεδιάζεις να μπεις στο Παλάτι 
των Δεκαεννέα Πύργων.» 
  «Μα, γι’αυτό το λόγο χρειάζεται ο Πολέμαρχος τις δικές σου υπη-
ρεσίες,» μειδίασε η Καρμώζ. 
  «Αχά…» Ο Βάνμιρ έφαγε ακόμα μια κουταλιά μελωμένα καρύδια. 
«Κι αν αρνηθώ να τον υπακούσω;» 
  «Δε θ’αρνηθείς,» είπε, με τρομαχτική βεβαιότητα, η Ρικνάβαθ, 
«γιατί ξέρεις πόσο επικίνδυνος είναι ο Εχθρός.» 
  «Ποια ακριβώς είναι η επικινδυνότητά του; Σ’το έχει αποκαλύψει 
αυτό ο θεός σου;» ρώτησε ο Βάνμιρ. 
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  «Ο Εχθρός θέλει τον ουρανόλιθο.» 
  «Το Θρόνο του Νόρβηλ;» 
  «Και αυτόν. Αλλά, κυρίως, τον ουρανόλιθο: το ίδιο το πέτρωμα που 
έπεσε απ’τον ουρανό.» 
  «Κι αν το αποκτήσει, τι θα γίνει;» 
  «Ο Άνκαραζ δε με έχει πληροφορήσει, πάντως διαισθάνομαι ότι 
τρέμει ένα τέτοιο ενδεχόμενο,» είπε η Ρικνάβαθ. Και πρόσθεσε, κοι-
τάζοντας το έδαφος: «Και είναι ένα ενδεχόμενο που μοιάζει, στο 
μέλλον, αρκετά πιθανό…» 
  «Μπορεί, όμως, να αποτραπεί;» 
  «Μόνο με τις σωστές ενέργειες.» 
  «Δηλαδή;» 
  «Δηλαδή,» είπε η Ρικνάβαθ, «πρέπει να με βάλεις στο Παλάτι των 
Δεκαεννέα Πύργων, ώστε να εντοπίσω τον Εχθρό.» 
  Ο Βάνμιρ έφαγε καρύδια, συλλογισμένος. «Σου ανέφερα πως η 
θεία Φερνάλβιν κατευθύνεται εκεί, επίσης;» 
  «Όχι.» 
  «Και δεν πάει μόνη της· μαζί της έχει πάρει και το γιο της, καθώς 
και τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Ζάρναβ, ο οποίος ανησυχεί για την 
οικογένειά του, στο Νότο.» 
  «Παιδί του Βασιληά είναι;» 
  «Αδελφός του.» 
  «Τους είπες, επομένως, τα πάντα για τον Εχθρό.» 
  «Όσα ήξερα,» παραδέχτηκε ο Βάνμιρ. «Ρικνάβαθ, ανησύχησα πο-
λύ για σένα, όταν με πληροφόρησαν ότι ξέφυγες από τις φυλακές 
σκοτώνοντας τους φρουρούς. Αμέσως, αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί, 
και έπρεπε να δώσω κάποιες εξηγήσεις στη θεία, αφού της είχα α-
ναφέρει πως ήσουν φίλη μου.» 
  «Καταλαβαίνω,» τον διαβεβαίωσε η Ρικνάβαθ. 
  «Στην Έριγκ θέλουν το κεφάλι σου,» της είπε, προειδοποιητικά, ο 
Βάνμιρ. 
  «Και όχι μόνον εκεί,» αποκρίθηκε, μελαγχολικά, η εξόριστη Καρ-
μώζ.  
  Ο Βάνμιρ τής είχε φέρει στο νου άσχημες αναμνήσεις, άθελά του. 
Έτσι, αποφάσισε να την εμψυχώσει. «Έχω μαζί μου κάτι που ξέχα-
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σες,» είπε, κι έβγαλε απ’το σάκο του το σακούλι με τα Οστά της 
Μοίρας, πετώντας το μπροστά της. 
  Η Ρικνάβαθ το άνοιξε και κοίταξε το περιεχόμενο. Χαμογέλασε 
πλατιά. «Ευχαριστώ.» Τεντώθηκε και τον φίλησε. 
  Ο Βάνμιρ σκούπισε μέλι από το μάγουλό του. «Δεν κάνει τίποτα.» 
Της επέστρεψε το χαμόγελο. Μετά, η όψη του σκοτείνιασε πάλι, ό-
πως και πριν, γιατί, σε τέτοιους καιρούς, δεν μπορεί κανείς να μένει 
για πολύ ώρα εύθυμος. «Έχεις καμία υποψία για το τι μπορεί να συ-
νέβη στον Ρόλμαρ;» τη ρώτησε. «Νομίζω ότι πονούσε, γιαυτό κιόλας 
με φώναξε.» 
  Η Ρικνάβαθ έφαγε μια κουταλιά καρύδια. «Ξέρεις τι με παραξε-
νεύει; Το γεγονός ότι μπόρεσε να σε φωνάξει. Αυτό, κανονικά, δεν 
είναι και τόσο εύκολο. Δεν έχουν όλοι τη δύναμη να καλέσουν τον 
αδελφό τους, ακόμα κι αν είναι δίδυμος.» 
  «Θες να μου πεις ότι ο Ρόλμαρ διαθέτει… ασυνήθιστες δυνάμεις;» 
  «Διαθέτει;» 
  Ο Βάνμιρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Εκτός, βέβαια, από την Ταχύ-
τητα, που έχω κι εγώ. Αλλά ο Ρόλμαρ είναι πολύ χειρότερός μου· 
από μένα έχει μάθει ό,τι γνωρίζει.» 
  «Η Ταχύτητα των Ωθράγκος είναι άσχετη μ’αυτό που συζητάμε.» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. «Έτσι πιστεύω κι εγώ. Επομένως, αφού ο Ρόλμαρ 
δεν διαθέτει τέτοιες δυνάμεις….» 
  «…σημαίνει ότι βρέθηκε υπό ασυνήθιστες συνθήκες οι οποίες του 
επέτρεψαν να σε καλέσει, συνειδητά ή ασυνείδητα.» 
  «Τι συνθήκες;» 
  «Θες να ρίξω τα Οστά γι’αυτόν; Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πως 
δεν τον γνωρίζω καθόλου· γνωρίζω μόνο εσένα. Ωστόσο, είμαι πρό-
θυμη να προσπαθήσω.» 
  «Εντάξει, τότε, προσπάθησε.» 
  «Βοήθησέ με να σηκωθώ.» 
  Ο Βάνμιρ τής πρόσφερε στήριγμα τον εαυτό του, και η Ρικνάβαθ 
πέρασε το χέρι της γύρω απ’τους ώμους του. «Πότε χτύπησες;» 
  «Όταν φεύγαμε απ’το λιμάνι της Έριγκ, ένα βέλος μού καρφώθηκε 
στο μηρό.» 
  «Θεοί!» έκανε ο Βάνμιρ. 
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  «Ευτυχώς, όμως, το τραύμα θεραπεύεται γρήγορα. Ο Άνκαραζ μού 
προσφέρει τη θεϊκή του ισχύ.» 
  «Το δίχως άλλο…» μουρμούρισε ο βόρειος Άρχοντας, βγαίνοντας 
από τη σκηνή, μαζί με τη Ρικνάβαθ, η οποία έσφιγγε το σακούλι με 
τα κόκαλα γερά στο αριστερό της χέρι. 
  Αμέσως, όλα τα βλέμματα στράφηκαν επάνω τους. 
  Ο Ιερέας Ίντραμελ σηκώθηκε όρθιος. «Παναγιότατη, θέλετε τη 
βοήθειά μου;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ. Και πρόσθεσε: «Θα πάω λίγο πα-
ραπέρα, μαζί με τον Βάνμιρ. Και δε θέλω κανείς να μας ακολουθή-
σει. Μην ξεχνάτε πως είναι ο Σύντροφός μου.» 
  Κανείς δε μίλησε. 
  «Πάμε,» ψιθύρισε η Καρμώζ στον νεαρό Ωθράγκος, και έφυγαν, 
μπαίνοντας στο δάσος. 
  Η Ρικνάβαθ βάδιζε αρκετά καλά, αλλά, κάπου-κάπου, χρειαζόταν 
και την υποστήριξη του Βάνμιρ, ειδικά στα πιο δύσκολα σημεία του 
εδάφους. Πάντως, ο ακρίτης έπρεπε να παραδεχτεί πως το τραύμα 
της θεραπευόταν με εκπληκτικό ρυθμό, δεδομένου ότι είχε χτυπηθεί 
το βράδυ που έφυγε από την Έριγκ. Αναρωτήθηκε αν θα ήταν ποτέ 
δυνατό να παρασκευάσει κάποιο φίλτρο που να είχε το ίδιο αποτέ-
λεσμα στους ασθενείς. Μάλλον απίθανο, συλλογίστηκε. Εκτός κι αν 
καταφέρω να συλλέξω θεϊκή ουσία. 
  «Εδώ είναι εντάξει,» είπε η Ρικνάβαθ, όταν βρέθηκαν σ’ένα σημείο 
όπου έπεφτε αρκετό φεγγαρόφωτο. «Καθάρισε το έδαφος.» 
  Ο Βάνμιρ υπάκουσε, ξεριζώνοντας χόρτα και παραμερίζοντας κλα-
διά και πέτρες. 
  «Ωραία,» ενέκρινε η Ρικνάβαθ. «Δος μου ένα μακρύ ξύλο.» 
  Ο Βάνμιρ διάλεξε ένα και της το έδωσε. 
  Η Καρμώζ διέγραψε έναν μεγάλο κύκλο στο έδαφος και τον περι-
τριγύρισε με ρούνους της Μοίρας. Ύστερα, ταρακούνησε το σακούλι 
με τα Οστά, βαστώντας το με τα δύο χέρια. 
  «Φέρε τον Ρόλμαρ στο μυαλό σου,» είπε στον Βάνμιρ. 
  «Εντάξει.» 
  «Τον έχεις στο μυαλό σου;» 
  «Ναι.» 
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  Η Ρικνάβαθ ταρακούνησε δυνατότερα το σακούλι, γνωρίζοντας 
πως ετούτη η μαντεία θα ήταν δύσκολη. Όταν αισθάνθηκε έτοιμη, 
άδειασε τα Οστά της Μοίρας εμπρός της. 
  Και τα είδε να σκορπίζονται, σαν να τάχε χτυπήσει ισχυρός άνεμος! 
  Κανένα δεν είχε πέσει μέσα στον κύκλο. 
  «Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε ο Βάνμιρ, ταραγμένος, καθώς κι εκεί-
νος παρατηρούσε τούτο το αλλόκοτο φαινόμενο με μεγάλη περιέρ-
γεια και δέος. 
  «Ένα πράγμα μπορεί μονάχα να σημαίνει,» αποκρίθηκε η Ρικνά-
βαθ. «Ο δίδυμός σου αδελφός δε βρίσκεται πλέον μέσα στο Χρόνο.» 
  «Μα, αυτό… αυτό δε γίνεται!» έκανε ο Βάνμιρ. «Είναι νεκρός;» 
  «Αν ήταν νεκρός –αν ήταν κανονικά νεκρός–, τα Οστά δε θα σκορ-
πίζονταν έτσι,» είπε η Ρικνάβαθ. 
  «Είναι νεκρός ή δεν είναι;» 
  «Δεν μπορώ να απαντήσω. Το μόνο που ξέρω είναι πως βρίσκεται 
εκτός Χρόνου.» 
  Ο Βάνμιρ ατένισε το πρόσωπό της, μέσα στο φεγγαρόφωτο. «Ο Ε-
χθρός φταίει για τούτο;» 
  «Κατά πάσα πιθανότητα.» 
  «Τότε, πρέπει να πάμε στην πρωτεύουσα Νουάλβορ, το γρηγορό-
τερο δυνατό!» 
  «Αυτό,» είπε η Ρικνάβαθ, «εννοείται.» 
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Κεφάλαιο 39 

Αίμα και Λεηλασία 
 
 

αλό ταξίδι, είχε ευχηθεί η Σαντάνρα στην Κάρλα· όμως φαί-
νεται πως η ευχή της έπιασε μόνο για την πρώτη ημέρα της 
γρήγορης πορείας της ταχυπομπού. Τη δεύτερη ημέρα, κα-
θώς νύχτωνε, η μελαχρινή γυναίκα αντίκρισε ένα καραβάνι 

εμπόρων, το οποίο κατευθυνόταν βόρεια επάνω στην κεντρική δη-
μοσιά του Νόρβηλ. Το καραβάνι αποτελείτο από τέσσερα κάρα, γε-
μάτα πραμάτεια, και το φρουρούσαν έξι έφιπποι μισθοφόροι. Στην 
αρχή, η Κάρλα όχι μόνο δεν ανησύχησε από αυτό που είδε, μα σκέ-
φτηκε κιόλας ότι ίσως μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ μαζί με τους 
εμπόρους, για περισσότερη ασφάλεια. Σίγουρα, δε θα αρνούνταν να 
φιλοξενήσουν μια βασιλική ταχυπομπό. Καθώς, όμως, τους πλησία-
ζε, κόβοντας Ταχύτητα, κάτι απρόσμενο συνέβη, ιδιαίτερα για την 
κεντρική δημοσιά του Νόρβηλ: Μια μεγάλη ομάδα έφιππων ληστών 
εφόρμησε από τα δυτικά, επιτιθέμενη στο καραβάνι. 
  Η Κάρλα σταμάτησε, απότομα, ενώ οι έξι μισθοφόροι ξεσπάθωναν 
και σήκωναν τις ασπίδες τους. Οι κακοποιοί χίμησαν καταπάνω 
τους, προσπαθώντας να τους περικυκλώσουν. Ορισμένοι απ’αυτούς 
κρατούσαν αναμμένες δάδες, παρατήρησε η ταχυπομπός, και όλοι 
ήταν ντυμένοι με πανοπλίες και κράνη. 
  Δε μοιάζουν με ληστές, σκέφτηκε, τραβώντας το σπαθί απ’το θηκά-
ρι στη μέση της. Με στρατιώτες μοιάζουν! 
  Η Κάρλα άκουγε χρεμετίσματα, ποδοβολητά, κραυγές πόνου, 
κλαγγή όπλων, και ιαχές από παντού γύρω της. Χαλασμός γινόταν 
και, προς στιγμή, τα έχασε, μην ξέροντας τι να κάνει. Ο δρόμος της 
προς τα βόρεια ήταν μπλοκαρισμένος, έτσι κοίταξε για διέξοδο προς 
τα ανατολικά. Ευτυχώς, οι κακοποιοί –όποιοι κι αν ήταν– δεν είχαν 
επιτεθεί σ’εκείνη ακόμα· προφανώς, οι φρουροί του καραβανιού ή-
ταν ο πρώτος τους στόχους. 
  Ωστόσο, η τύχη της γρήγορα στέρεψε. Μόλις εντόπισε έναν δρόμο 
διαφυγής, άκουσε δύο άλογα να έρχονται καταπάνω της, καλπάζο-
ντας. Η Κάρλα ήταν εξουθενωμένη από την ολοήμερή της πορεία, 

Κ
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έτσι γνώριζε πως δε θα προλάβαινε να επικαλεστεί την Ταχύτητα 
και να τους ξεφύγει. Στράφηκε, όμως, για ν’αποκρούσει το όπλο του 
πρώτου, με τη λεπίδα της. 
  Το ορμητικό χτύπημα του τσεκουριού την κλόνισε, κάνοντάς τη να 
παραπατήσει, χωρίς όμως να πέσει. Είχε καταφέρει να επανακτήσει 
την ισορροπία της την τελευταία στιγμή. 
  Προσπάθησε να κοιτάξει τα πρόσωπα των αντιπάλων της, μα δεν 
υπήρχε χρόνος· τα όπλα τους –τσεκούρι ο ένας, σπαθί ο άλλος– της 
έμοιαζαν πολύ πιο σημαντικά, καθώς οι δύο κακοποιοί έκαναν κύ-
κλους γύρω της, με τ’άλογά τους. 
  Και τώρα, ζύγωνε κι ένας τρίτος! 
  Μα τα Πόδια του Ζικαράθορ, πρέπει να ξεφύγω, γρήγορα! Η Κάρ-
λα επιχείρησε να περάσει ανάμεσα από τα δύο άλογα των πρώτων 
επιτιθέμενων, αλλά βρήκε το ένα εμπρός της. Και το κάρφωσε, με το 
ξίφος της, γρυλίζοντας κάτι ακατανόητο ακόμα και για εκείνη. 
  Αίμα πιτσίλισε το πρόσωπό της, καθώς το λεπίδι της διαπερνούσε 
το λαιμό του ζώου. Ο ίππος σηκώθηκε στα πίσω πόδια, κλοτσώντας 
δυνατά με τα μπροστά και χρεμετίζοντας πονεμένα. Ο αναβάτης έ-
χασε την ισορροπία του και έπεσε απ’τη σέλα, με μια κραυγή. 
  Η λαβή του σπαθιού είχε φύγει απ’τη γροθιά της Κάρλα. Το γλιστε-
ρό αίμα και το απότομο τίναγμα του αλόγου είχαν συμβάλει τα μέγι-
στα στον αναπάντεχο αφοπλισμό της. Και τώρα, η βασιλική ταχυπο-
μπός αισθάνθηκε έναν δυνατό πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που νόμιζε πως άκουσε το κρανίο της 
να τρίζει. 
  Ένα δαιμονισμένο βουητό γέμισε τ’αφτιά της. 
  Χρώματα και δάκρυα θόλωσαν τα μάτια της. 
  Δεν κατάλαβε για πότε βρέθηκε στα τέσσερα. Οι παλάμες της είχαν 
ξεγδαρθεί από τις πλάκες της δημοσιάς. 
  Από γύρω μπορούσε ν’ακούσει ένα συνονθύλευμα ακαταλαβίστι-
κων ήχων. 
  Ύστερα (ύστερα από πόση ώρα;), ένιωσε ένα δυνατό χέρι να την 
αρπάζει απ’το μπράτσο σηκώνοντάς την απότομα, ενώ τα γόνατά 
της ήταν ακόμα αδύναμα και ζαλιζόταν. 
  «Αυτό το λάφυρο είναι δικό μου!» φώναξε εκείνος που την είχε αρ-
πάξει. «Ο Άνκαραζ μού την έδωσε.» 
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  Ο Άνκαραζ… Άνκαραζ… Άνκαραζ… Άνκαραζ… Το όνομα κάτι της 
θύμιζε, μα το κεφάλι της πονούσε τόσο πολύ, τόσο πολύ… 
  «Είναι βασιλική ταχυπομπός, βλάκα!» γρύλισε μια άλλη φωνή. «Δε 
βλέπεις το μανδύα της;» Η Κάρλα έστρεψε το κεφάλι –και η Κουα-
λανάρα πήρε δυο στροφές γύρω της–, για να κοιτάξει τον άντρα που 
είχε μιλήσει. Η όρασή της ήταν θολή, μα μπόρεσε να διακρίνει έναν 
ψηλό, σωματώδη τύπο, ντυμένο μ’αλυσιδωτή πανοπλία και λευκό 
χιτώνα που επάνω είχε κεντημένο ένα κόκκινο, ακτινοβόλο ξίφος. Ο 
πολεμιστής φορούσε ένα κράνος με στριφτά προς τα μέσα κέρατα, 
όμως τα μαύρα του μάτια φαίνονταν από τα ανοίγματα, και η Κάρλα 
διέκρινε εντός τους μια λάμψη, που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι 
προερχόταν μονάχα από τη μάνητα της μάχης. Ο άντρας αυτός πρέ-
πει να νόμιζε ότι έκανε κάτι το… κάτι το ιερό (!). 
  «Και λοιπόν;» μούγκρισε εκείνος που κρατούσε την Κάρλα από το 
μπράτσο και τώρα την έσφιγγε με τόση δύναμη που έκανε το χέρι 
της να μουδιάζει απ’τον πόνο. «Ο Θείος Νόμος είναι πάνω απ’τους 
Νόμους του Βασιληά!» Η ταχυπομπός γύρισε –και η Κουαλανάρα 
πήρε ακόμα δύο στροφές γύρω της–, για να τον αντικρίσει κι αυτόν· 
και είδε το πρόσωπο ενός καστανομάλλη νεαρού, που στα μάτια του 
υπήρχε η ίδια λάμψη, όπως και στα μάτια του άλλου άντρα. Αυτοί οι 
τύποι δεν είναι συνηθισμένοι ληστές. Τι σκατά συμβαίνει; Και για 
ποιο «Θείο Νόμο» μιλάει τούτος; 
  «Δεν τα λέω σωστά, Θάνεμιρ;» συνέχισε ο μαχητής που την κρα-
τούσε. «Είναι ο Νόμος του Βασιληά πάνω απ’τους Νόμους του Άν-
καραζ; Ή, μήπως, διακρίνω φόβο στο πρόσωπό σου; Χα! Αν φοβά-
σαι, πήγαινε κρύψου. Σπουδαίος Αρχιμαχητής…!» 
  «Κάνε με τη γυναίκα ό,τι θέλεις,» αντιγύρισε ο άλλος, «αλλά έτσι 
και μου ξαναμιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ξιπασμένο γομάρι, θα καρ-
φώσω τα μάτια σου σ’εκείνο το δέντρο!» Πρέπει να έδειξε κάποιο 
δέντρο, μα η Κάρλα δε γύρισε να κοιτάξει· το βλέμμα της ήταν 
στραμμένο σ’εκείνον που την κρατούσε, και είδε τα μάτια του να 
στενεύουν από οργή. 
  Έχοντας επανακτήσει κάποιες απ’τις δυνάμεις της, σήκωσε τη δε-
ξιά της γροθιά (ο άντρας είχε κάνει το λάθος να την πιάσει απ’το α-
ριστερό μπράτσο) και κοπάνησε τον απαγωγέα της καταπρόσωπο. 
Άκουσε –και αισθάνθηκε– τη μύτη του να σπάει. 
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  Ο πολεμιστής πετάχτηκε πίσω, με μια κραυγή, και η Κάρλα απο-
τραβήχτηκε απ’αυτόν, ξεγλιστρώντας απ’τη λαβή του –κι ελπίζοντας 
ότι θα κατάφερνε να σταθεί στα μποτοφορεμένα της πόδια. 
  Τα κατάφερε! 
  Αλλά ζαλιζόταν. Ζαλιζόταν συνεχώς. 
  Κοίταξε γύρω. Κάπου πρέπει να υπήρχε ανοιχτός δρόμος διαφυγής. 
  Είδε δύο από τους μισθοφόρους του καραβανιού, σφαγμένους. 
  Είδε έναν άντρα που πρέπει να ήταν έμπορος, σφαγμένο επίσης, με 
τ’άντερά του χυμένα στη γη. 
  Είδε ένα γυναικείο κεφάλι, κομμένο. 
  Είδε δύο κακοποιούς να ζυγώνουν, ενώ άκουγε πίσω της τη φωνή 
του άντρα με το κερασφόρο κράνος, χωρίς να βγάζει νόημα. 
  Έκανε να καλέσει την Ταχύτητα και να τη χρησιμοποιήσει στην 
τύχη, ακόμα κι αν ετούτο σήμαινε, τελικά, το θάνατό της, όμως οι 
δυνάμεις της δεν της το επέτρεψαν. Σωριάστηκε στο έδαφος, ξερνώ-
ντας διπλωμένη. 
  Χέρια την άρπαξαν πάλι· αυτή τη φορά, ήταν περισσότεροι από 
ένας. Την τράβηξαν παράμερα κι έβγαλαν τον πορφυρόχρυσο μαν-
δύα απ’τους ώμους της, σκίζοντάς τον. Μετά, άρχισαν να σκίζουν 
και τα ρούχα της. Η Κάρλα πάλεψε να τους ξεφύγει, αλλά τα χτυπή-
ματά τους την έριξαν ξανά στο έδαφος, μ’αίμα στο πρόσωπό της. 
  «Θα σας σκοτώσω!» τους φώναξε, επανειλημμένως, μα εκείνοι δε 
φάνηκε να δίνουν σημασία στις απειλές της. 
  Κάποιος πέρασε ένα σκοινί γύρω απ’τους καρπούς της και το έδεσε 
γερά, δίνοντάς του ένα δυνατό τράβηγμα και κάνοντας τη σάρκα της 
να ματώσει. Η Κάρλα ούρλιαξε, καθώς σερνόταν στο πλακόστρωτο, 
και διαπίστωσε ότι οι καρποί της δεν ήταν τα μόνα σημεία των χε-
ριών της που είχαν ματώσει: οι πλάκες είχαν ξεσκίσει τους αγκώνες 
και τους πήχεις της. Και επίσης, αντιλήφθηκε τώρα η ταχυπομπός, 
το ίδιο είχε συμβεί και στα γόνατά και στις κνήμες της. Ο πόνος ήταν 
έντονος μέσα στο νυχτερινό ψύχος του χειμώνα. 
  «Θα σας σκοτώσω!» τους φώναξε πάλι, φτύνοντας αίμα απ’τα σκα-
σμένα της χείλη. 
  Παγωμένο νερό την έλουσε. 
  «Πολύ καλύτερα τώρα!» γέλασε κάποιος. «Πολύ καλύτερα. Είχε τα 
χάλια της!» 
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  Η Κάρλα, που νόμιζε ότι η καρδιά της είχε πάψει να χτυπά για μια 
στιγμή, ύψωσε το βλέμμα, για να κοιτάξει τον άντρα που είχε μιλή-
σει. Δεν ήταν κάποιος από τους δύο προηγούμενους, διαπίστωσε· 
ήταν ένας άλλος, χοντρός και ξανθός, με τα μαλλιά του δεμένα αλο-
γοουρά πίσω απ’το κεφάλι του. Ένα πλατύ χαμόγελο υπήρχε στο 
πρόσωπό του. 
  «Ποιοι διάολοι είστε;» γρύλισε η Κάρλα σ’αυτόν και στους άλλους 
που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι γύρω της. «Εδώ είν’η κεντρική δη-
μοσιά του Βασιλείου! Θα σας εκτελέσουν για τούτα!» 
  «Μη χαίρεσαι, κοπελιά,» αντιγύρισε ο χοντρός μαχητής. «Σύντομα, 
θα την κάνουμε –μαζί μ’όλα τα λάφυρα! Χα-χα-χα!» Ύψωσε τον αι-
ματοβαμμένο του κεφαλοθραύστη, φωνάζοντας: «Ζήτω ο Άνκαραζ, 
ο Άρχοντας του Πολέμου!» 
  Τριγύρω, αρκετοί τον μιμήθηκαν, σηκώνοντας τα όπλα τους στον 
αέρα. 
  «Ζήτω ο Άνκαραζ, ο Άρχοντας του Πολέμου!» 
  «Ζήτω ο Άνκαραζ, ο Άρχοντας του Πολέμου!» 
  «Ζήτω ο Άνκαραζ, ο Άρχοντας του Πολέμου!» 
  «Ζήτω ο Άνκαραζ, ο Άρχοντας του Πολέμου!» 
  Άνκαραζ… σκέφτηκε η Κάρλα. Άρχοντας του Πολέμου… Ο Πολέ-
μαρχος. Ο Θεός του Αίματος. Είχε ακούσει γι’αυτόν. Η θρησκεία του 
είχε πάψει να υφίσταται, ύστερα από τους Πολέμους της Φεν εν 
Ρωθ· επισήμως, τουλάχιστον… 
  «Ησυχία!» φώναξε κάποιος, και η ταχυπομπός είδε τον άντρα με το 
κερασφόρο κράνος να ξεπροβάλει. «Θα κάνουμε τις αρμόζουσες 
σπονδές στον Πολέμαρχο αργότερα. Τώρα, μαζέφτε τα λάφυρα, να 
φεύγουμε. Θα τ’ασφαλίσουμε και, μετά, θα συνεχίσουμ’ ανατολικά. 
Κουνηθείτε!» 
  «Έχουμε άλλο ’να λάφυρο εδώ, Αρχιμαχητή!» είπε ένας, τραβώ-
ντας το σκοινί που έδενε τους καρπούς της Κάρλα και κάνοντας τη 
σάρκα της να ξεγδαρθεί περισσότερη. 
  «Πάρτε τη μαζί σας, άμα γουστάρετε,» μούγκρισε εκείνος. «Αλλά 
φροντίστε να μη σας καθυστερήσει στο ταξίδι, γιατί θα σας γδάρω 
ζωντανούς!» Και, μ’αυτά τα λόγια, στράφηκε απ’την άλλη, κάνοντας 
νόημα σε μερικούς να τον ακολουθήσουν. «’Λάτε! Έχουμε δουλειά, 
και βιαζόμαστε.» 
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  Δύο άντρες έμειναν για να φυλάνε την Κάρλα: ο χοντρός, ξανθός 
τύπος, που ο κεφαλοθραύστης του ακόμα έσταζε αίματα· και εκείνος 
που βαστούσε τα σκοινιά της. Η ταχυπομπός έστρεψε το κεφάλι, για 
να κοιτάξει τον τελευταίο, και είδε πως ήταν μετρίου αναστήματος, 
με σγουρά, σκούρα-καστανά μαλλιά και γένια. Τα μάτια του ερευ-
νούσαν πεινασμένα το γυμνό της κορμί, κάνοντάς τη ν’αναριγά, όχι 
μόνο από το ψύχος της χειμερινής νύχτας. 
  Ο χοντρός έριξε ένα βλέμμα πίσω του, στους υπόλοιπους, που ά-
δειαζαν τις άμαξες των εμπόρων κι έβαζαν τα κλοπιμαία σε τσουβά-
λια. «Θα κάνουνε αρκετή ώρα,» είπε· «πάμε μεις την κοπελιά παρά-
μερα.» 
  Ο άλλος μούγκρισε επιδοκιμαστικά και τράβηξε την Κάρλα απ’τα 
σκοινιά της. Εκείνη προσπάθησε να σηκωθεί, για να μην τη σύρει 
επάνω στις πλάκες. Για λίγο, τα κατάφερε· όμως, όταν ο άντρας την 
έβγαλε απ’τη δημοσιά, το δεξί της πόδι χτύπησε πάνω σε μια πέτρα 
και η ταχυπομπός έχασε την ισορροπία της κι έπεσε στη γη. 
  «Καλά είν’εδώ,» είπε ο χοντρός, ακολουθώντας με αργά βήματα. 
  «Σήκω πάνω!» πρόσταξε την Κάρλα αυτός που την κρατούσε απ’το 
σκοινί. 
  Η ταχυπομπός έπιασε από κάτω μια πέτρα κι έκανε να του την πε-
τάξει· μα τα χέρια της ήταν δεμένα και δεν της απέμενε πολύ δύνα-
μη, έτσι αστόχησε, κάνοντας τους δύο κακοποιούς να γελάσουν κο-
φτά. 
  «Αν μ’αγγίξετε, θα σας σκοτώσω, βρομόσκυλα!» τους γρύλισε η 
Κάρλα. 
  «Τότε, θάπρεπε ήδη να ήμασταν νεκροί!» γέλασε ο άντρας που την 
κρατούσε απ’το σκοινί. «Είπα, σήκω!» Την τράβηξε απότομα και 
δυνατά, σηκώνοντάς τη με τη βία. Ύστερα, την έσπρωξε, κοπανώ-
ντας την πλάτη της στον κορμό ενός δέντρου και περνώντας το 
σκοινί πάνω από ένα κλαδί. Η Κάρλα αισθάνθηκε τα χέρια της να 
τραβιούνται όπισθεν και να υψώνονται πάνω απ’το κεφάλι της, κα-
θώς ο κακοποιός μάζευε το σκοινί. Η ταχυπομπός ούρλιαξε, κλοτσώ-
ντας το δέντρο με τις φτέρνες· τα πόδια της είχαν σηκωθεί στον αέ-
ρα και οι κλειδώσεις των χεριών της νόμιζε ότι θα έσπαγαν. 
  «Ωραίος, Κάβμαρ,» είπε ο χοντρός. «Θα τη δοκιμάσω πρώτος, άμα 
δε σε πειράζει.» 
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  «Βιάσου, όμως,» αποκρίθηκε ο Κάβμαρ, δένοντας το σκοινί στον 
κορμό του δέντρου. Η Κάρλα ένιωσε τα χέρια της να τραβιούνται κι 
άλλο· τα δάχτυλά της είχαν μουδιάσει. 
  «Μείνε μακριά μου, βρομόσκυλο!» γρύλισε στον χοντρό πολεμιστή, 
βλέποντάς τον να ζυγώνει. 
  «Θα το πετάξω, αν σε τρομάζει, κοπελιά,» είπε, κι έριξε τον αιμα-
τοβαμμένο κεφαλοθραύστη του στη γη, γελώντας. 
  «Πήγαινε στο Σάλ’γκρεμ’ρωθ!» φώναξε η Κάρλα, προσπαθώντας 
να τον κλοτσήσει καταπρόσωπο, καθώς ερχόταν. 
  Ο χοντρός έπιασε το πόδι της με ευκολία και έστριψε, οδυνηρά, τα 
δάχτυλά της μέσα στη γροθιά του. 
  Η Κάρλα ούρλιαξε, νιώθοντας τα κόκαλά της να τσακίζονται. 
  Ο χοντρός βρέθηκε κοντά της, ανοίγοντας τα πόδια της και περνώ-
ντας ανάμεσά τους. Τα χέρια του πήγαν στη ζώνη του, αρχίζοντας να 
τη λύνουν, ενώ τα μεταλλικά κομμάτια της αρματωσιά του δάγκω-
ναν τη σάρκα της κρεμασμένης, γυμνής ταχυπομπού. 
  Η Κάρλα γρύλισε θηριωδώς και τον δάγκωσε στο μάγουλο. Αίμα 
γέμισε το στόμα της, αλλά αισθάνθηκε, ξαφνικά, κάποιον να τραβά 
το κεφάλι της πίσω, γραπώνοντάς την απ’τη μακριά της αλογοουρά. 
  Η λεπίδα ενός ξιφιδίου χάιδεψε το λαιμό της και πλησίασε το μάτι 
της. «Μπορούμε να κάνουμε και χειρότερα πράγματα, κοπελιά, άμα 
δε δείξεις… ευπρέπεια,» σφύριξε μια φωνή μέσα στ’αφτί της. 
  «Θα σας κρεμάσουν…! Θα σας κρεμάσουν…!» έκανε η Κάρλα, εξα-
ντλημένη· δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της. «Θα σας σκοτώ-
σουν!…» 
  Μετά, αισθάνθηκε το σκληρό μόριο του χοντρού κακοποιού να τη 
λογχίζει, και ούρλιαξε πάλι, προσπαθώντας να τον αποτινάξει από 
πάνω της. Εκείνος δάγκωσε το αφτί της, κάνοντας καυτό αίμα να 
πεταχτεί. Τα ουρλιαχτά της δυνάμωσαν τόσο που νόμιζε ότι ο λαιμός 
της θα έκλεινε. Η αρματωσιά του χοντρού άντρα συνέθλιβε οδυνηρά 
τα στήθη της, πίεζε την πλάτη της επάνω στον κορμό του δέντρου· 
ξύλο μπηγόταν στη σάρκα της. Η Κάρλα δε μπορούσε ν’αναπνεύσει. 
  Τελικά, ο κακοποιός απομακρύνθηκε, σαν ένας βράχος που είχε 
σηκωθεί από το κορμί της. Την επόμενη φορά, μην κάνεις τόση φα-
σαρία, κοπελιά, είπε (η ταχυπομπός άκουγε τη φωνή του σαν να ή-
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ταν μέσα σε όνειρο –σε εφιάλτη) και τη χαστούκισε ελαφρά στο μά-
γουλο. 
  Η δική μου σειρά τώρα, ακούστηκε η φωνή του άλλου κακοποιού, 
πίσω απ’την  Κάρλα. 
  Όχι, η δική μου σειρά. 
  Ο χοντρός παραπάτησε και σωριάστηκε στη γη.  
  Ένα βέλος βρισκόταν καρφωμένο στο λαιμό του. 
  Τι; Ποιος; Ο κακοποιός βάδισε μπροστά απ’την Κάρλα, τραβώντας 
σπαθί. Και έπεσε κι εκείνος. Ένα λεπτό στιλέτο είχε μπηχτεί στο 
λαιμό του. 
  Ένα χρεμέτισμα ακούστηκε. 
  Μια σκιερή φιγούρα, ντυμένη με κάπα και κουκούλα, πλησίασε την 
κρεμασμένη ταχυπομπό, που αισθανόταν το σώμα της παράλυτο 
από τον πόνο και τον τρόμο. 
  Μια λεπίδα γυάλισε. Το σκοινί που έδενε τους καρπούς της κόπηκε 
απότομα, και η Κάρλα έπεσε στα χέρια του αγνώστου. Τα ρούχα του 
ήταν ζεστά και μαλακά… 
  Λιποθύμησε. 
  Ο Νεκρομέμνων κοίταξε τη λιπόθυμη γυναίκα στα χέρια του. Υπέ-
ροχα… σκέφτηκε. Πού θα την αφήσω τώρα αυτήν; 
  Το ήξερε ότι, κανονικά, δε θα έπρεπε να είχε πλησιάσει· θα έπρεπε 
να είχε παραμείνει προσηλωμένος στη δουλειά του. Άλλωστε, ο στό-
χος ερχόταν από τα βόρεια με σχετικά γρήγορο ρυθμό: και ο Νεκρο-
μέμνων δεν είχε καταφέρει να βάλει και πολύ απόσταση ανάμεσα 
στον εαυτό του και στη συνοδεία της Επάρχου Φερνάλβιν. 
  Ωστόσο, ακούγοντας τα ουρλιαχτά της βασανιζόμενης γυναίκας, δε 
μπορούσε να την αφήσει κρεμασμένη στο δέντρο, μαζί με τους δύο 
κακοποιούς. Επιπλέον, η όλη κατάσταση τού είχε κινήσει την περι-
έργεια· γιατί οι βιαστές δεν ήταν μόνοι τους, απ’ό,τι φαινόταν. Πλη-
σιάζοντας, ο Νεκρομέμνων είχε δει ένα τσούρμο ανθρώπους να λεη-
λατούν τέσσερα κάρα επάνω στην κεντρική δημοσιά. Ο ένας από 
αυτούς (οι οποίοι δεν έμοιαζαν με απλούς ληστές, διότι φορούσαν 
καλοφτιαγμένες πανοπλίες και κράνη που γυάλιζαν στο φεγγαρό-
φωτο) στεκόταν επάνω σε μια καρότσα, δίνοντας διαταγές: Κατά 
πάσα πιθανότητα, ήταν ο αρχηγός τους, και ένας λευκός χιτώνας τον 
έντυνε πάνω απ’την αρματωσιά του –ένας χιτώνας όπου ένα τρομα-
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χτικό σύμβολο ήταν κεντημένο. Το πορφυρό, όρθιο, ακτινοβόλο ξί-
φος του Άνκαραζ! 
  Είχε, λοιπόν, αρχίσει παντού να αναβιώνει η θρησκεία του Πολέ-
μαρχου; 
  Ο Νεκρομέμνων πολύ θα ήθελε να κατακρεουργήσει όλους τους 
ακόλουθους του Θεού του Αίματος που αντίκριζε να λεηλατούν τα 
εμπορικά κάρα, όμως έκρινε ότι ήταν πάρα πολλοί, για να τους αντι-
μετωπίσει. Επιπλέον, κάπου όφειλε να πάει ετούτη τη λιποθυμισμέ-
νη γυναίκα. Σε κάποιο ασφαλές, ζεστό μέρος. 

 

  «Τι συμβαίνει εκεί κάτω;» είπε ο Πρίγκιπας Ζάρναβ, ατενίζοντας 
από μακριά μια αρκετά μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων και αλόγων 
γύρω από τέσσερις άμαξες. 
  «Μοιάζουν με ληστές, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ένας στρατιώτης. 
  «Ληστές στην κεντρική δημοσιά του Βασιλείου;» έκανε η Φερνάλ-
βιν. Κι εκείνη τη στιγμή, είδε μερικούς από τους ληστές να δείχνουν 
αυτήν και τη συνοδεία της και να φωνάζουν. Οι υπόλοιποι τούς ά-
κουσαν κι άρχισαν να καβαλάνε τ’άλογά τους, σηκώνοντας σακιά 
στους ώμους ή ανεβάζοντάς τα στις σέλες. 
  Ως Κεντροφύλαξ του Νόρβηλ, η Φερνάλβιν όφειλε να προστατεύει 
τη χώρα από τέτοιου είδους καθάρματα. Τραβώντας το ξίφος της 
από το θηκάρι, φώναξε: «ΕΦΟΔΟΣ!» Και οι καβαλάρηδές της κάλ-
πασαν καταπάνω στους κακοποιούς, μαζί με τους πάνοπλους ιππείς 
που είχε φέρει μαζί της η Ρικέλθη. 
  Η Έπαρχος της Έριγκ, ο Πρίγκιπας Ζάρναβ, και ο γιος της, Άν-
γκεδβαρ, ακολούθησαν τους μαχητές τους, υψώνοντας τα σπαθιά 
τους στον αέρα και κραυγάζοντας. Ο Χάφναρ τούς μιμήθηκε, βρι-
σκόμενος επάνω στο πολεμικό άρμα και βαστώντας γερά τα ηνία 
του ίππου του. Η Σρ’άερ είχε το ερπετίσιο κεφάλι της τεντωμένο και 
σύριζε. 
  Η Ρικέλθη και ο Έζβαρ έμειναν πίσω, καθισμένοι στις σέλες των 
αλόγων τους και παρατηρώντας τη συμπλοκή από μακριά. 
  «Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι εδώ…» είπε η Αρχόντισσα, ρίχνοντας 
ματιές γύρω της. 
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  Ο Έζβαρ ένευσε. «Ας ζυγώσουμε, αλλά προσεκτικά. Δε γνωρίζεις 
πώς να μάχεσαι, απ’ό,τι ξέρω.» 
  «Γνωρίζω πώς να μάχομαι,» αποκρίθηκε η Ρικέλθη. «Δε γνωρίζω 
να χειρίζομαι όπλα.» 
  Εν τω μεταξύ, η Φερνάλβιν και οι μαχητές της είχαν πέσει πάνω 
στους ληστές, χτυπώντας τους άσχημα, καθώς εκείνοι ήταν απροε-
τοίμαστοι γι’αυτή την αναπάντεχη έφοδο. 
  Η Έπαρχος απέφυγε την επίθεση ενός πέλεκυ και έμπηξε το ξίφος 
της στα πλευρά του αντίμαχού της, τρυπώντας την πανοπλία του και 
ρίχνοντάς τον απ’το άλογο. Τι αρματωσιές είν’αυτές που έχουν; συλ-
λογίστηκε. Δεν μπορεί νάναι συνηθισμένοι ληστές… 
  Ο Ζάρναβ μαχόταν δίπλα της, βαστώντας τα ηνία του ίππου του, με 
το ένα χέρι, και κραδαίνοντας το σπαθί του, με τ’άλλο. «Πρόσεχε, 
Φερνάλβιν!» είπε. «Δεν είμαστε κατάλληλα ντυμένοι για μάχη.» 
  «Έχεις δίκιο,» αποκρίθηκε εκείνη· «αυτοί είναι καλύτερα ντυμένοι 
από μας. Δεν είναι περίεργο;» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Ναι, είναι. Φαίνονται σαν ομάδα κρούσης, όχι 
σαν ληστές.» 
  Η Φερνάλβιν είδε έναν καβαλάρη της να πέφτει από το ξίφος ενός 
έφιππου αντιπάλου και, ύστερα, είδε τον έφιππο αντίπαλο να πέφτει 
από το λεπίδι του γιου της, ο οποίος, σε αντίθεση μ’εκείνη και το σύ-
ζυγό της, ήταν ντυμένος με πανοπλία. Αλλά πρόσεχε, Άνγκεδβαρ. 
Πρόσεχε. Ανησυχούσε, κάθε στιγμή που τον έβλεπε να μάχεται. 
  Μετά, όμως, κάτι άλλο τράβηξε την προσοχή της: ένας καβαλάρης 
ο οποίος φορούσε κράνος με στριφτά προς τα μέσα κέρατα και λευ-
κό χιτώνα, όπου ήταν κεντημένο ένα γνώριμο σύμβολο. 
  «Κοίτα!» είπε στον σύζυγό της, δείχνοντας τον εν λόγω μαχητή. 
  «Ακόλουθοι του Άνκαραζ…!» έκανε ο Ζάρναβ, κάτω απ’την ανάσα 
του. 
  Ο Χάφναρ πέρασε δίπλα από τον Πρίγκιπα και τη Φερνάλβιν, οδη-
γώντας το άρμα του καταπάνω στον άντρα με το κερασφόρο κράνος 
και το λευκό χιτώνα. Με το αριστερό χέρι, κρατούσε τα ηνία των δύο 
πολεμικά εκπαιδευμένων αλόγων και, με το δεξί, έσφιγγε ένα από τα 
κέρατα του κεφαλιού της Σρ’άερ, στρέφοντάς τη προς τον εχθρό. Η 
δράκαινα ξέρασε έναν πίδακα φωτιάς. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

558 

  Το άτι του άντρα χρεμέτισε, τρομαγμένο, και πέταξε τον καβαλάρη 
του στο πλακόστρωτο της δημοσιάς. Ύστερα, έτρεξε, αφηνιασμένο, 
μέσα στη μάχη. 
  Ο Χάφναρ σταμάτησε το άρμα του και κατέβηκε, μαζί με τη Σρ’άερ, 
βαστώντας γερά τα λουριά της μέσα στη δεξιά, γαντοφορεμένη του 
γροθιά. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στον κρανοφόρο άντρα που 
προσπαθούσε να σηκωθεί. 
  Τον πλησίασε. 
  Ο καλπασμός ενός αλόγου ακούστηκε να έρχεται απ’τα δεξιά του. Ο 
Χάφναρ στράφηκε, πάραυτα, και η Σρ’άερ έφτυσε φωτιά προς τον 
καβαλάρη. Εκείνος και το άλογό του τυλίχτηκαν στις φλόγες· ο ά-
ντρας έπεσε απ’τη σέλα, ουρλιάζοντας και σφαδάζοντας, ενώ το ζώο 
έτρεχε, τρελαμένο απ’τον πόνο. 
  Ο Χάφναρ ατένισε δύο ιππείς ν’απομακρύνονται απ’αυτόν, φοβι-
σμένοι. Ο κρανοφόρος άντρας με το λευκό χιτώνα είχε σηκωθεί και 
οπισθοχωρούσε, με τρόμο κι απόγνωση στα μάτια. 
  Ο δράκαρχος έστρεψε τη Σρ’άερ, βαστώντας την από τα κέρατα. 
  «ΟΟΟΧΙΙΙ!» κραύγασε ο πολεμιστής. 
  «Όχι, Χάφναρ!» Αυτή ήταν η φωνή της Φερνάλβιν· και η Έπαρχος 
πλησίασε, επάνω στο άλογό της. «Τον θέλω αυτόν.» 
  «Άααανκααααρααααζ!» φώναξε ο πολεμιστής και όρμησε καταπά-
νω της, με το σπαθί του υψωμένο. 
  Η Φερνάλβιν απέκρουσε τη λεπίδα και τον κλότσησε στο κρανοφό-
ρο του κεφάλι, κάνοντάς τον να παραπατήσει. «Παραδόσου!» είπε. 
«Και δε θα πεθάνεις.» 
  «Ο Πολέμαρχος με προφυλάσσει!» αντιγύρισε εκείνος, στενεύο-
ντας τα μάτια κι έτοιμος για επίθεση ξανά. 
  «Σε προφυλάσσει κι από τη δρακοφωτιά μου;» φώναξε ο Χάφναρ. 
«Θέλεις να δοκιμάσουμε;» Είχε το κεφάλι της Σρ’άερ στραμμένο 
προς το μέρος του. 
  Ο πολεμιστής δεν αποκρίθηκε. 
  «Πέτα το ξίφος σου!» τον πρόσταξε η Φερνάλβιν. 
  «Οι δικοί σου υποχωρούν, έτσι κι αλλιώς,» πρόσθεσε ο Ζάρναβ, ζυ-
γώνοντας, έφιππος. 
  Ο πολεμιστής έριξε το σπαθί του στο πλακόστρωτο. 
  «Και το κράνος σου!» είπε η Φερνάλβιν. 
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  Εκείνος δίστασε, για μια στιγμή· ύστερα, όμως, το έβγαλε, με τα 
δύο χέρια, και το πέταξε πλάι στο σπαθί του. Η όψη του ήταν σκλη-
ρή και τα μαλλιά του μαύρα και μακριά. 
  Η Φερνάλβιν έθεσε τη λεπίδα της κάτω απ’το φρεσκοξυρισμένο του 
σαγόνι και ύψωσε το πρόσωπό του, για να τον κοιτάξει καλύτερα. 
  «Θάνεμιρ,» είπε. 
  «Καλησπέρα… Στρατηγέ Φερνάλβιν.» 
  «Τον ξέρεις αυτό τον άνθρωπο;» ρώτησε ο Ζάρναβ. 
  Η Φερνάλβιν ένευσε. «Ήταν υποστράτηγός μου, στους Πολέμους 
της Φεν εν Ρωθ.» 

 

  «Ορισμένοι ξέφυγαν, Αρχόντισσά μου, καλπάζοντας προς τα δυτι-
κά. Θέλετε να τους καταδιώξουμε;» ρώτησε ο μαχητής, κατεβαίνο-
ντας από τ’άτι του. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. «Ανασυγκροτηθείτε, κάψτε τους 
νεκρούς, και κατασκηνώστε. Πόσους χάσαμε;» 
  «Δυστυχώς, οι απώλειες ήταν άσχημες, Αρχόντισσά μου. Πέντε δι-
κοί μας πέθαναν.» 
  «Και πόσοι αντίπαλοι;» 
  «Οι διπλάσιοι, περίπου. Και νομίζω πως ήμασταν τυχεροί, γιατί εί-
χαμε το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Τους πιάσαμε σε άσχημη 
στιγμή: όταν συνέλεγαν τη λεία τους.» 
  Η Φερνάλβιν ένευσε. «Μπορείς να πηγαίνεις.» 
  Ο άντρας χαιρέτησε, στρατιωτικά, κι αποχώρησε. 
  Η Έπαρχος είχε αφιππεύσει και στεκόταν δίπλα στον Ζάρναβ, στον 
Άνγκεδβαρ, στον Χάφναρ, στη Ρικέλθη, και στον Έζβαρ. Τον Θάνε-
μιρ τον είχε δώσει στους πολεμιστές της, για να τον γδύσουν από την 
αρματωσιά του και να τον δέσουν. Έτσι, τώρα μπορούσε να τον δει 
δεμένο σε έναν ξύλινο πάσσαλο, τον οποίο οι άνθρωποί της είχαν 
καρφώσει στο έδαφος, στ’ανατολικά της δημοσιάς. 
  Η Φερνάλβιν βάδισε προς το μέρος του, με τους υπόλοιπους στο 
κατόπι της. Η Ρικέλθη χρησιμοποιούσε το μπαστούνι της, για να βα-
δίζει, μα δεν έμοιαζε να καθυστερεί και πολύ· δεν ήθελε να δείξει 
καμία αδυναμία στην προγονή της ή σε οποιονδήποτε άλλο. Ο Χάφ-
ναρ, ωστόσο, κοιτούσε με κάποια ανησυχία τη μητέρα του, επειδή 
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μπορούσε να δει την ένταση στο πρόσωπό της. Ο Έζβαρ προχωρού-
σε κοντά στη Ρικέλθη, για να τη στηρίξει, σε περίπτωση που το χρει-
αζόταν· όμως δεν επιχείρησε να της προσφέρει καμία βοήθεια ακό-
μα, γνωρίζοντας ότι θα παρεξηγείτο. Έτσι ήταν ο χαρακτήρας της…  
  Ο Ζάρναβ δεν έδινε καμία σημασία στη Ρικέλθη ή στους υπόλοι-
πους· το βλέμμα του ήταν εστιασμένο στον δεμένο κακοποιό, που 
βρισκόταν τώρα ντυμένος μονάχα με παντελόνι, μπότες, και τουνί-
κα. Η πανοπλία, το κράνος, τα όπλα, και ο χιτώνας του ήταν πεσμέ-
να παραδίπλα. Παρ’ολ’αυτά, ο Πρίγκιπας δεν τον εμπιστευόταν, φο-
βούμενος μήπως ο ακόλουθος του Άνκαραζ αποφάσιζε να παίξει το 
τελευταίο του χαρτί όταν η Έπαρχος θα στεκόταν εμπρός του. 
  Ο Άνγκεδβαρ έμοιαζε εξίσου επιφυλακτικός, έχοντας το χέρι του 
στη λαβή του σπαθιού του. 
  Η Φερνάλβιν σταμάτησε να βαδίζει στο ένα μέτρο απόσταση από 
τον Θάνεμιρ, και σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος, ατενίζοντας για 
λίγο την όψη του και νιώθοντας τον αγέρα να της παρασέρνει τα 
μαλλιά. 
  «Τι είναι, Στρατηγέ Φερνάλβιν;» ρώτησε ο δεμένος άντρας. «Τι έ-
χεις στο μυαλό σου για μένα;» 
  «Απλά, μερικές ερωτήσεις,» αποκρίθηκε εκείνη. Έσκυψε και σή-
κωσε από κάτω το λευκό του χιτώνα. Τον ξεδίπλωσε εμπρός της, έτσι 
ώστε να φανεί καθαρά το πορφυρό, ακτινοβόλο ξίφος που ήταν 
ραμμένο επάνω. «Το σύμβολο του Άνκαραζ,» είπε. «Είναι απαγο-
ρευμένο, όπως πολύ καλά ξέρεις…» 
  «Ο Πολέμαρχος επέστρεψε,» δήλωσε ο Θάνεμιρ. 
  «Επέστρεψε; Ή κάποιος ψάχνει δικαιολογία για να ληστεύει ταξι-
διώτες;» αντιγύρισε η Φερνάλβιν, υψώνοντας τη φωνή της. Τύλιξε 
τον χιτώνα στα χέρια της. «Το θράσος του Άρχοντά σου– Όχι αυτού 
του Άρχοντα.» Έσεισε το τυλιγμένο ένδυμα εμπρός της. «Του άλλου, 
του πιο γήινου. Το θράσος του έχει γίνει απερίγραπτο, άμα νομίζει 
πως θα εξαπολύσει τους ληστές του και στην κεντρική δημοσιά του 
Νόρβηλ, χωρίς να του μιλήσει κανένας! Ο Βασιληάς δεν πρόκειται 
να περιμένει ‘αποδείξεις’ για τούτο –ούτε κι εγώ! Θα σας ξηλώσει 
όλους και θα σας ρίξει στα βαθύτερα μπουντρούμια!» 
  «Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Στρατηγέ.» 
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  Η Φερνάλβιν τον ράπισε, δυνατά, κάνοντας αίμα να πεταχτεί απ’τα 
χείλη του. «Δεν είμαι πλέον στρατηγός σου, παλιοτόμαρο! Οι ληστές 
και οι απατεώνες δεν έχουν στρατηγούς. Εσείς είστε ένα άθλιο 
τσούρμο! 
  »Τώρα, πες μου δύο πράγματα. Ένα: Γιατί φοράς το έμβλημα του 
Άνκαραζ; Ποιος σου είπε ότι ο Πολέμαρχος επέστρεψε; Και δύο: 
Ποιος σ’έστειλε να κάνεις ληστείες στην κεντρική δημοσιά του Βασι-
λείου;» 
  «Ο ιερέας μας μας το είπε, ότι ο Άνκαραζ επέστρεψε. Κι επίσης, 
μας είπε πως έχει μια Εκλεκτή Αρχιέρεια, η οποία θα μας προσφέρει 
την απόλυτη νίκη εναντίον μιας νέας απειλής που αντιμετωπίζει το 
Νόρβηλ.» 
  Τα ίδια σκατά κι απο δώ, σκέφτηκε η Φερνάλβιν. «Κι ο Άρχοντάς 
σου, ο Μόρντεναρ, τι σχέση έχει μ’όλα τούτα;» Ο Μόρντεναρ ήταν 
άλλος ένας Νορβήλιος που είχε αγωνιστεί στους Πολέμους της Φεν 
εν Ρωθ και, μάλιστα, είχε ονομαστεί ήρωας. Έτσι, μετά από τους πο-
λέμους, ο Βασιληάς Άργκελ τού είχε προσφέρει το αρχοντιλίκι της 
πόλης Σέρνιντοκ. Ο Μόρντεναρ, όμως, προφανώς, δεν ήταν ικανο-
ποιημένος με τα χρήματα που έβγαζε από τους φόρους, διότι οι λη-
στείες είχαν αυξηθεί με παράξενους ρυθμούς στην περιοχή του, από 
τότε που έγινε Άρχοντας. Ο ίδιος, ασφαλώς, υποστήριζε πως δεν είχε 
καμία σχέση με τους ληστές και, διαρκώς, τους καταδίωκε. Όμως, 
δυστυχώς, ακόμα δεν τους είχε πιάσει… 
  «Δε σε καταλαβαίνω.» 
  Η Φερνάλβιν τον ράπισε πάλι. «Τόσο πολύ τον φοβάσαι; Εκείνος 
σας έστειλε εδώ, έτσι δεν είναι; Εκείνος σας έστειλε να ληστέψετε 
στην κεντρική δημοσιά.» 
  Ο Θάνεμιρ κούνησε το κεφάλι, αρνητικά, φτύνοντας αίμα. «Όχι,» 
έκρωξε. Η Έπαρχος ετοιμάστηκε να τον ξαναχτυπήσει. «Κι αυτό 
είν’αλήθεια! Ο Άρχοντας Μόρντεναρ απλά συμφώνησε να πάμε α-
νατολικά, για να βρούμε την Εκλεκτή Αρχιέρεια του Άνκαραζ. Άκου-
σε τα λόγια του ιερέα, θεωρώντας τα σοφά.» 
  Φανατικά γουρούνια, όλοι σας! σκέφτηκε η Φερνάλβιν. Είχαν τόσο 
πολύ συνηθίσει τον πόλεμο και τη λεηλασία, που ποτέ τους δεν εί-
χαν, ουσιαστικά, ξεχάσει τον Άνκαραζ· ακόμα και τώρα τον λάτρευ-
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αν. Έτσι, σίγουρα, δεν ήθελαν και πολύ παρότρυνση, όταν κάποιος 
μιλούσε για την επιστροφή του. 
  «Μάλιστα,» είπε η Κεντροφύλαξ. «Και γιατί ληστέψατε τους εμπό-
ρους; Γιατί τους σκοτώσατε, και αυτούς και τους φρουρούς τους;» 
  «Ο Άνκαραζ ικανοποιείται με το αίμα και τη λεηλασία, Στρατηγέ· 
κάποτε, το ήξερες τούτο–» 
  Το ράπισμα της Φερνάλβιν αντήχησε μέσα στη νύχτα. Αλλά η φωνή 
της ακούστηκε ψύχραιμη: «Και ο Άρχοντας Μόρντεναρ ικανοποιεί-
ται με τα χρήματα, ε; Όπως κι εσείς.» 
  Αίμα έτρεχε από το μάγουλο του Θάνεμιρ, εκεί όπου τον είχε χτυ-
πήσει η Έπαρχος. Δεν αποκρίθηκε· έφτυσε μονάχα. 
  «Το πρόβλημα φαίνεται πως έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις,» 
είπε ο Έζβαρ, πίσω απ’τη Φερνάλβιν. «Και φοβάμαι μην πάρει ακό-
μα μεγαλύτερες.» 
  Η Έπαρχος ένευσε. «Συμφωνώ, κύριε. Πρέπει να σταματήσουμε 
αυτή την κατάσταση, προτού εξαπλωθεί σ’όλο το Νόρβηλ.» 
  «Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα,» μούγκρισε ο Θάνεμιρ, «γιατί ο 
Άνκαραζ έχει επιστρέψει.» 
  Η Φερνάλβιν τον αγνόησε, και στράφηκε στους δικούς της. «Θα 
πάω στη Σέρνιντοκ,» δήλωσε, «για να μιλήσω με τον Άρχοντα Μόρ-
ντεναρ –για να τον προειδοποιήσω.» 
  «Νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να συνεχίσουμε νότια, προς την 
πρωτεύουσα,» διαφώνησε ο Ζάρναβ. «Αν ο αδελφός μου, ο Βασι-
ληάς, κινδυνεύει….» 
  «Καταλαβαίνω,» είπε η Φερνάλβιν, ακουμπώντας το χέρι της στον 
ώμο του. «Θα πάω μόνη μου στη Σέρνιντοκ.» 
  «Δε θα το πρότεινα.» Η Έπαρχος είδε μια όψη γεμάτη ανησυχία 
στο πρόσωπο του συζύγου της. «Δεν τον ξέρω καλά τον Άρχοντα 
Μόρντεναρ, ούτε έχω συμπολεμήσει μαζί του, όπως εσύ, αλλά δεν 
τον εμπιστεύομαι· όσα έχω ακούσει γι’αυτόν δεν… δεν είναι και τόσο 
κολακευτικά.» 
  «Η Σέρνιντοκ, όμως, υπάγεται στην Επαρχία της Έριγκ,» του θύμι-
σε η Φερνάλβιν· «έτσι είναι υποχρέωσή μου να του μιλήσω, Ζάρναβ. 
Πρέπει να πάω. Και υπόσχομαι πως δε θα αργήσω να έρθω στη 
Νουάλβορ.» 
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  Ο Πρίγκιπας αναστέναξε. «Εντάξει,» είπε. «Αλλά ελπίζω να μη 
σκοπεύεις να πας εντελώς μόνη…» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. «Θα πάρω μαζί μου τους μαχητές 
που έφερε η Ρικέλθη.» 
  «Τι!» πετάχτηκε η Ρικέλθη. «Αυτούς τους στρατιώτες τούς θέλω 
για την προσωπική μου προστασία. Με καταδιώκει ένας δολοφό-
νος!» 
  «Πραγματικά, λυπάμαι, μητέρα,» είπε η Φερνάλβιν, μ’ένα αχνό, 
χλευαστικό μειδίαμα, «αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εγώ ίσως 
να κινδυνέψω περισσότερο, πηγαίνοντας στη Σέρνιντοκ, ενώ τα ε-
δάφη στα οποία θα ταξιδέψετε εσείς είναι πολύ πιο ασφαλή, αν δε 
λαθεύω…» 
  Ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ να σε παλουκώσει, παναθεματισμένη σκύλα! γρύ-
λισε εντός της η Ρικέλθη. «Όπως ανέφερα και πριν, ένας δολοφόνος 
με καταδιώκει.» 
  «Και πιστεύεις ότι όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες, ο σύζυγός μου, ο 
Χάφναρ, και ο κύριος Έζβαρ δε θα είναι αρκετοί, για να σε προφυ-
λάξουν απ’αυτόν;» έκανε η Φερνάλβιν. Το μειδίαμά της βάθυνε. 
«Σίγουρα, υπερβάλλεις…» 
  Άλογα ακούστηκαν να έρχονται από τα νότια. 
  «Θεοί!» αναφώνησε ο Ζάρναβ, στρεφόμενος αμέσως και τραβώ-
ντας το ξίφος του. 
  Ο Άνγκεδβαρ ύψωσε την ασπίδα που είχε ακόμα δεμένη στο χέρι 
του και ξεσπάθωσε. 
  Η Σρ’άερ σύριξε δυνατά, και ο Χάφναρ την άρπαξε απ’τα κέρατα, 
καβαλώντας την. 
  Τα μάτια του Έζβαρ στένεψαν, και το χέρι του πήγε στο σπαθί του. 
  Η Ρικέλθη έσφιξε το δρακοκέφαλο μπαστούνι της, με την αριστερή 
της γροθιά, ενώ τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού περνούσαν μέσα 
στο φόρεμά της, για να πιάσει το μανίκι του στιλέτου που φώλιαζε 
εκεί. 
  Η Φερνάλβιν ξεσπάθωσε, ήρεμα. 
  Ο Θάνεμιρ έφτυσε αίμα, αμίλητος κι ατάραχος. 
  Ιππείς ξεπρόβαλαν μέσα από τη νύχτα, καμιά ντουζίνα στο σύνολο. 
Πάραυτα, τράβηξαν τα χαλινάρια των αλόγων τους και σταμάτησαν 
σε απόσταση αρκετών μέτρων από τους στρατιώτες της Επάρχου, οι 
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οποίοι ήταν πανέτοιμοι για μάχη, αλλά, συγχρόνως, έμοιαζαν κου-
ρασμένοι από την προηγούμενή τους συμπλοκή. 
  «Ποιοι είστε;» φώναξε ένας από τους νεόφερτους. «Τι συμβαίνει 
εδώ;» 
  Στρατιώτες του Βασιλείου, παρατήρησε η Φερνάλβιν, βλέποντας τις 
ενδυμασίες τους. Έκανε μερικά βήματα, ώστε να μπορούν να τη 
δουν καθαρά. 
  «Είμαι η Έπαρχος-Κεντροφύλαξ Φερνάλβιν, στρατιώτες,» συστή-
θηκε. «Κατέβαινα νότια, με τη συνοδεία μου, όταν συναντήσαμε μια 
ομάδα ληστών, η οποία είχε λεηλατήσει ετούτες τις τέσσερις άμαξες 
που μπορείτε να δείτε. Δυστυχώς, οι έμποροι και οι φρουροί τους 
ήταν νεκροί, προτού έρθουμε.» 
  Ο αρχηγός των καβαλάρηδων κατέβηκε απ’το άλογό του και υπο-
κλίθηκε. «Χαίρετε, Υψηλοτάτη,» είπε. «Πριν από κάποια ώρα μάς 
ειδοποίησαν ότι γινόταν ληστεία εδώ· έτσι, σπεύσαμε. Ωστόσο, φαί-
νεται πως φτάσαμε αργά…» 
  «Δε μπορούσατε να είχατε φτάσει νωρίτερα,» αποκρίθηκε η Φερ-
νάλβιν, πλησιάζοντάς τον. 
  Ο στρατιωτικός ένευσε. «Ναι, Υψηλοτάτη, έχετε δίκιο. Είναι νεκροί 
οι ληστές;» 
  «Οι περισσότεροι απ’αυτούς.» Η Φερνάλβιν έδειξε τη φωτιά που 
είχαν ανάψει οι μαχητές της, για να κάψουν τα κουφάρια. «Ορισμέ-
νοι, βέβαια, ξέφυγαν, κατευθυνόμενοι δυτικά.» 
  «Θα επιθυμούσατε να τους ανιχνεύσουμε, Αρχόντισσά μου;» 
  «Όχι, γιατί ήδη ξέρω από πού έρχονται. Ανήκουν στον Άρχοντα 
Μόρντεναρ.» 
  Τα γκρίζα μάτια του στρατιωτικού γούρλωσαν. «Τότε πρόκειται για 
προδοτική ενέργεια, Αρχόντισσά μου!» 
  «Ναι, το γνωρίζω, κύριε, και σκοπεύω να βάλω τον Άρχοντα της 
Σέρνιντοκ στη θέση του. Θα πληρώσει βαρύ πρόστιμο για τούτο. 
Και, μάλιστα, σκέφτομαι να πάω η ίδια να τον επισκεφτώ. Ωστόσο, 
υπάρχει ένα πρόβλημα…» Έριξε μια ματιά στους πολεμιστές της. 
«Χάσαμε κάποιους μαχητές στη συμπλοκή –πέντε, για την ακρίβει-
α–, και θα πρέπει να διαιρέσω τη συνοδεία μου, καθότι οι περισσό-
τεροι από εμάς θα συνεχίσουν νότια, προς τη Νουάλβορ.» 
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  «Θα μπορούσαμε εμείς να σας συνοδέψουμε, αν μας κρίνετε άξι-
ους, Υψηλοτάτη,» δήλωσε ο άντρας. 
  «Αυτό ακριβώς ήθελα να προτείνω,» είπε η Φερνάλβιν. «Έχω ήδη 
έξι που θα έρθουν μαζί μου· όμως άλλοι τόσοι θα ήταν ευπρόσδε-
κτοι. Βλέπετε, δεν εμπιστεύομαι τον Άρχοντα Μόρντεναρ.» 
  «Σας καταλαβαίνω απόλυτα, Αρχόντισσά μου. Θα είναι τιμή μας να 
σας συνοδέψουμε.» 
  «Το όνομά σας, κύριε;» 
  «Υποδιοικητής Έρκενελ, Αρχόντισσά μου.» 
  «Χαίρω πολύ, Υποδιοικητή Έρκενελ,» είπε η Φερνάλβιν. «Ξεκου-
ραστείτε μαζί μας απόψε, και αύριο θα ξεκινήσουμε.» 
  Ο Έρκενελ έκανε νόημα στους στρατιώτες του, να αφιππεύσουν. 

 

  Η πόρτα του μικρού πανδοχείου άνοιξε, με μια κλοτσιά, και ψυχρός 
αέρας μπήκε στην τραπεζαρία όπου βρισκόταν μόνο μια γυναίκα 
στο μπαρ και δύο άντρες σ’ένα απ’τα τραπέζια κοντά στο τζάκι.  
  Η γυναίκα ήταν ψηλή και μελαχρινή, ντυμένη με γαλάζιο φόρεμα. 
Με το απότομο άνοιγμα της πόρτας, τρόμαξε και έστρεψε το κεφάλι 
προς τα εκεί, για να δει έναν άντρα με μαύρη κάπα και κουκούλα να 
μπαίνει. Στα χέρια του κρατούσε μια λιποθυμισμένη ή άρρωστη κο-
πέλα, την οποία είχε μισοτυλιγμένη στην κάπα του· μονάχα τα πόδια 
της, από το γόνατο και ύστερα, και το κεφάλι της φαίνονταν καθα-
ρά. Επίσης, αίμα υπήρχε επάνω της. 
  «Ένα δωμάτιο,» ζήτησε ο μυστηριώδης άντρας, «με τζάκι.» 
  «Ας κλείσει την πόρτα ένας από σας,» είπε η γυναίκα του μπαρ 
στους δύο θαμώνες. Και προς τον νεόφερτο: «Τρία κορονίδια, κύρι-
ε.» 
  Εκείνος ζύγωσε τον ξύλινο πάγκο. «Έλα πάνω, να μου ανοίξεις,» 
είπε. 
  «Ασφαλώς, κύριε.» Η γυναίκα πήρε ένα κλειδί από το ξύλινο ντου-
λάπι πίσω της και πήγε στη σκάλα του δωματίου, αρχίζοντας να την 
ανεβαίνει. «Ακολουθήστε με, παρακαλώ.» 
  Εκείνος την ακολούθησε, σιωπηλά. 
  «Είναι άρρωστη η φίλη σας;» ρώτησε η γυναίκα, όταν βρέθηκαν 
επάνω. «Θα θέλατε να της φέρω κάτι συγκεκριμένο;» 
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  «Ίσως, μετά.» 
  «Μάλιστα.» Η γυναίκα πλησίασε την πόρτα του δωματίου οκτώ και 
την ξεκλείδωσε. «Περάστε.» 
  «Δεν είναι αναμμένο το τζάκι.» 
  «Θα το ανάψω αμέσως, κύριε.» Μπήκε στο δωμάτιο και άναψε, 
κατ’αρχήν, τη λάμπα, για να μπορεί να βλέπει. 
  Ο άγνωστος πήγε τη φίλη του στο κρεβάτι και την απόθεσε εκεί, 
σκεπάζοντάς τη με το σεντόνι. 
  Με την άκρη του ματιού της, η γυναίκα του μπαρ (που ήταν, επί-
σης, και πανδοχέας ετούτου του μέρους, αφότου ο προηγούμενος 
ιδιοκτήτης είχε πεθάνει και της το είχε αφήσει στη διαθήκη του) πα-
ρατήρησε πως πληγές υπήρχαν στη γυμνή πλάτη και στα χέρια της 
λιπόθυμης κοπέλας. Ρίγησε από φόβο, αλλά στράφηκε αμέσως στη 
δουλειά της: το άναμμα του τζακιού. 
  «Ωραία,» είπε ο άγνωστος, μόλις η φωτιά φούντωσε πάνω στα ξύ-
λα, κάνοντάς τα να τρίζουν κι απλώνοντας θερμότητα στο δωμάτιο. 
«Ορίστε τα χρήματά σου.» Της έδωσε πέντε κορονίδια. 
  «Τρία ήταν, κύριε,» είπε, αδύναμα, η γυναίκα. 
  «Φέρε μας και φαγητό,» αποκρίθηκε εκείνος, «καθώς και ό,τι άλλο 
μπορεί να χρειαστούμε.» 
  «Ευχαριστώ, κύριε.» Έφυγε. 
  Ο Νεκρομέμνων έβγαλε την κουκούλα του και κάθισε δίπλα στη 
λιπόθυμη γυναίκα. Τα σεντόνια είχαν ήδη πάρει ένα πορφυρό χρώ-
μα από το αίμα της. Ευτυχώς, όμως, δεν έμοιαζε να έχει κάποια με-
γάλη αιμορραγία, παρά μονάχα μικροτραύματα παντού. 
  Ο Νεκρομέμνων την ταρακούνησε απ’τον ώμο. «Είσαι ασφαλής 
τώρα.» 
  Εκείνη μουρμούρισε κάτι. 
  Ο Νεκρομέμνων την ταρακούνησε δυνατότερα. «Σύνελθε, κοπελιά! 
Δεν μπορώ να μείνω εδώ για πάντα.» 
  Τα μάτια της άνοιξαν, με δυσκολία, και τινάχτηκε πάνω, μοιάζο-
ντας τρομαγμένη. 
  «Ηρέμησε,» της είπε, σταθερά, ο Νεκρομέμνων. «Δεν είσαι πλέον 
μ’αυτούς.» 
  Η Κάρλα ξεροκατάπιε κι έγλειψε τα χείλη της, ατενίζοντας το πρό-
σωπο του αγνώστου. Έριξε μια ματιά στο χώρο και διαπίστωσε πως 
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πρέπει να βρισκόταν σε κάποιο πανδοχείο. Όλο της το σώμα –η ξε-
γδαρμένη της πλάτη, τα χέρια, τα πόδια της (ειδικά το δεξί, που τα 
δάχτυλά του ήταν σπασμένα και δεν μπορούσε να τα νιώσει), το 
χτυπημένο της κεφάλι, τα στήθη, η κοιλιά, και τα γεννητικά της όρ-
γανα– πονούσε. Ξάπλωσε πάλι, κλείνοντας τα μάτια. Κι αισθάνθηκε 
τον πόνο στο αριστερό της αφτί, εκεί όπου την είχε δαγκώσει ο χο-
ντρός, ξανθός άντρας. Σήκωσε το χέρι και το άγγιξε, για να διαπι-
στώσει πως ένα κομμάτι του λοβού έλειπε. Ω θεοί… θεοί… 
  Πήρε βαθιά ανάσα. «Σ’ευχαριστώ,» είπε στον άγνωστο. «Ποιος 
είσαι;» 
  «Ένας περαστικός,» αποκρίθηκε εκείνος. «Εσύ ποια είσαι;» 
  «Κάρλα. Βασιλική ταχυπομπός, στις υπηρεσίες του Βασιληά Άρ-
γκελ.» Ο πόνος ήταν αφόρητος. Πέρασε το χέρι μπροστά στο πρό-
σωπό της, ξεφυσώντας. Δεν είχε ακόμα ανοίξει τα μάτια, και αισθα-
νόταν πάλι δάκρυα να μαζεύονται εκεί. 
  «Μετέφερες κάποιο μήνυμα, όταν σε έπιασαν;» 
  «Ναι…» Και τώρα, σκέφτηκε, το έχασα. Τα έχασα και τα δύο. Τα 
πήραν αυτά τα γομάρια… Ω θεοί! Ω Ταχύβαμον Ζικαράθορ, βοήθη-
σέ με! Πρέπει να επιστρέψω στην πρωτεύουσα και να ενημερώσω 
την Πριγκίπισσα. Αλλά δε νομίζω ότι μπορώ να σηκωθώ… 
  Άνοιξε τα μάτια, και είδε τον σωτήρα της να σηκώνεται από το 
κρεβάτι και να πλησιάζει το τζάκι, για να ζεστάνει τα χέρια του. Έτσι 
όπως τον κοίταζε, της θύμιζε τον Φένταρ, για κάποιο λόγο… 
  «Ποιο είναι τ’όνομά σου;» 
  «Δεν έχει σημασία, ταχυπομπέ,» αποκρίθηκε εκείνος, στρεφόμενος 
να την κοιτάξει. «Δε χρειάζεται να με πληρώσεις. Εγώ αλλιώς πλη-
ρώνομαι.» 
  «Τι θες να πεις;» 
  «Ακριβώς αυτό που λέω.» Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να φύγω αύ-
ριο, με την αυγή. Θα σου αφήσω, όμως, μερικά χρήματα.» 
  «Πού πηγαίνεις;» 
  «Νότια.» 
  «Στη Νουάλβορ;» 
  «Πιθανώς να περάσω κι απο κεί.» 
  «Θα μπορούσες να μεταφέρεις ένα μήνυμα για μένα;» ρώτησε η 
Κάρλα. «Το ξέρω ότι έχεις ήδη κάνει πολλά, αλλά πρόκειται για βα-
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σιλική υπόθεση. Θέλω να πας στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων 
και να βρεις την Πριγκίπισσα–» 
  «Δεν κάνω αυτού του είδους τις χάρες.» 
  «Σε παρακαλώ. Η Πριγκίπισσα ίσως να σε πληρώσει–» 
  «Δεν πληρώνομαι έτσι.» 
  Δε μοιάζει και πολύ καλά στα μυαλά του… σκέφτηκε η Κάρλα. Έ-
γλειψε τα σκασμένα της χείλη. «Εντάξει,» είπε, «όπως επιθυμείς. 
Σ’ευχαριστώ, ούτως ή άλλως. Σίγουρα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος 
για να σε ανταμείψω; Η οικογένειά μου είναι ευκατάστατη.» 
  Ο Νεκρομέμνων κούνησε το κεφάλι. «Δεν πληρώνομαι για διασώ-
σεις, Κάρλα.» 
  «Για τι πληρώνεσαι, τότε;» 
  «Για φόνους.» 
  Η Κάρλα κοκάλωσε. Σιγή απλώθηκε, για μερικές στιγμές, στο δω-
μάτιο. Μονάχα το τρίξιμο των ξύλων του τζακιού ακουγόταν. 
  Μετά, η πόρτα χτύπησε. 
  Ο Νεκρομέμνων άνοιξε, και η γυναίκα του μπαρ μπήκε, μεταφέρο-
ντας έναν μεγάλο δίσκο γεμάτο φαγητά. «Όλα έτοιμα, κύριε,» είπε. 
«Θα θέλατε τίποτ’άλλο;» 
  Ο Νεκρομέμνων πήρε τον δίσκο από τα χέρια της. «Όχι· 
σ’ευχαριστώ.» 
  «Καληνύχτα, κύριε, και μη διστάσετε να με φωνάξετε για οτιδήπο-
τε,» είπε η γυναίκα, κι έφυγε. 
  Ο Νεκρομέμνων στράφηκε στην Κάρλα. «Πεινάς;» 
  Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Όχι· δε νομίζω ότι μπορώ να φάω.» 
Ύστερα, με χαμηλωμένη φωνή, ρώτησε: «Είσαι δολοφόνος, δηλα-
δή;» 
  Ο Νεκρομέμνων ένευσε. «Ναι.» Άφησε τον δίσκο επάνω στο τρα-
πέζι και πήρε ένα πιάτο με κρεατόσουπα απο κεί. Κάθισε σε μια ξύ-
λινη καρέκλα κι άρχισε να τρώει. «Το φαγητό είναι καλό· σίγουρα, 
δε θες να φας;» 
  «Ίσως αργότερα,» είπε η Κάρλα. «Αισθάνομαι απαίσια. Και… Το 
δεξί μου πόδι· τα δάχτυλα είναι σπασμένα. Ένας από εκείνους–» 
Σταμάτησε να μιλά, βλέποντας τον άγνωστο άντρα να σηκώνεται 
απ’το κάθισμά του, ν’αφήνει την κρεατόσουπα στον δίσκο, και να 
την πλησιάζει. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

569 

  Ο Νεκρομέμνων κάθισε στο τέρμα του κρεβατιού και σήκωσε το 
σεντόνι, για να κοιτάξει το δεξί της πόδι. Πράγματι, τα δάχτυλα ήταν 
σπασμένα, παρατήρησε. 
  «Μπορώ να σ’το σάξω,» της είπε. «Θα πονέσεις, όμως.» 
  «Νομίζω ότι μπορώ ν’αντέξω λίγο πόνο ακόμα.» 
  «Θες κάτι να δαγκώσεις;» 
  Η Κάρλα ένευσε. 
  Ο Νεκρομέμνων πήρε από το σάκο του ένα ξιφίδιο και το ξεθηκά-
ρωσε, δίνοντας το άδειο θηκάρι στην ταχυπομπό. Εκείνη το έβαλε 
ανάμεσα στα δόντια της, και ο δολοφόνος πήρε το δεξί της πόδι στα 
χέρια του. 
  Η Κάρλα μούγκρισε δυνατά, δαγκώνοντας το θηκάρι. Οι ματωμέ-
νες της γροθιές έσφιξαν τα σκεπάσματα του κρεβατιού. Κύματα πό-
νου τη διαπέρασαν ξανά και ξανά, και ύστερα, ο φονιάς τη ρώτησε: 
  «Πώς το αισθάνεσαι;» 
  Η Κάρλα κούνησε ελαφρώς τα δάχτυλά της. Έβγαλε το θηκάρι από 
το στόμα και είπε: «Μουδιασμένο, ακόμα.» 
  «Ασφαλώς. Αλλά μην το κουνάς.» Πήρε από το σάκο του έναν επί-
δεσμο και έδεσε, ένα-ένα, τα δάχτυλά της, προτού τα τυλίξει όλα μα-
ζί. «Σύντομα, θα είσαι καλά,» είπε. 
  Αμφιβάλλω, σκέφτηκε η Κάρλα, που το πόδι της δεν ήταν πάρα ένα 
από τα μέρη του σώματός της τα οποία πονούσαν. 
  «Πρέπει να πάω στη Νουάλβορ,» είπε στον Νεκρομέμνων, καθώς 
εκείνος σηκωνόταν από το κρεβάτι και καθόταν στην καρέκλα του. 
  «Θα πας, όταν αισθάνεσαι εντάξει.» 
  «Δεν μπορώ να σε πείσω να ειδοποιήσεις την Πριγκίπισσα;» 
  Ο Νεκρομέμνων κούνησε το κεφάλι. 
  «Μπορείς, τουλάχιστον, να κάνεις κάτι άλλο; Σε παρακαλώ.» 
  «Τι;» 
  «Να πας στο πανδοχείο ‘Ο Χαριτωμένος Χορευτής’ –κοντά στην 
αγορά της πόλης είναι· δε θα δυσκολευτείς να το βρεις– και να πεις 
στον πανδοχέα Ράνιρ ότι είμαι τραυματισμένη και του ζητάω να έρ-
θει εδώ.» 
  «Αυτό γίνεται,» αποκρίθηκε ο Νεκρομέμνων. 
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Κεφάλαιο 40 

Η Οργή του Τάρχεμοθ 
 
 

 στάση τους στη Ναλκούθ αποδείχτηκε χάσιμο χρόνου, πα-
ρά τη βιασύνη με την οποία έφτασαν εκεί· γιατί, όταν άρα-
ξαν στο λιμάνι και ρώτησαν, δεν έμαθαν τίποτα για κανένα 
Ρουζβάνικο πλοίο. Αυτό τους έκανε να απορήσουν, επειδή 

σήμαινε πως είτε οι απαγωγείς της Νίθρα δεν είχαν περάσει από εδώ 
είτε απλά δεν είχαν σταματήσει, προτιμώντας να μη χασομερήσουν. 
  «Πράγμα που ούτε εμείς θα έπρεπε να κάνουμε,» μούγκρισε ο Φέ-
νταρ στον Σαμόλθιρ, ενόσω τριγύριζαν στους νυχτερινούς (κι επομέ-
νως, επικίνδυνους) δρόμους του λιμανιού της Ναλκούθ. «Όσο καθυ-
στερούμε, εκείνοι απομακρύνονται. Πάμε να σαλπάρουμε!» 
  «Κι αν έχουνε στρίψει νότια, πριν από τη Ναλκούθ, κοπέλι μου;» 
αντιγύρισε ο Κυματοπαλαιστής. 
  «Αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό. Θάπρεπε να κάνουν τον κύκλο 
της Νήσου Άγκρεμ, για να ξαναπιάσουν ρότα προς το Βασίλειο 
Νούφρεκ. Και δεν είναι τόσο βλάκες.» 
  «Μπορεί ν’αποφάσισαν ότι η καθυστέρηση αξίζει, αν είναι να ξε-
φύγουν απ’τους διώκτες τους, μάγκα μου,» είπε ο Σαμόλθιρ, ατάρα-
χος, καθώς βάδιζαν· το βλέμμα του έμοιαζε ν’αναζητά κάτι. 
  Ο Φένταρ είχε τσαντιστεί με την κατάσταση. Αν έχανε τη Ρουζβά-
νη, θα έχανε κι όλα τα χρήματα που του είχε υποσχεθεί ο μυστηριώ-
δης Άρχοντας! «Μα πού να το ξέρουνε–;» 
  «Ησυχία, ρε τσαμπουκά! Φτάσαμε κει πού ’θελα.» Σταμάτησε κάτω 
από ένα ξύλινο μπαλκόνι όπου καθόταν ένας γέροντας, καπνίζοντας 
τσιμπούκι. 
  «Ε, Καναβέλιον!» του φώναξε ο Κυματοπαλαιστής, κουνώντας του 
το χέρι. «Πώς είν’τα πράματα απο κεί πάνω, ρε παλιομπαγάσα;» 
  Ο γέρος σηκώθηκε απ’τη θέση του και πήγε στην άκρη του μπαλκο-
νιού, για να κοιτάξει κάτω. «Τα μάτια μου έχουνε αρχίσει να θολώ-
νουνε, σαν του ψαριού, αλλά την αναγνωρίζω τη φωνή σου, Σαμόλ-
θιρ!» αποκρίθηκε. «Τι στις εκατό πουτάνες του Τάρχεμοθ ζητάς στο 
σπίτι μου;» 

H
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  «Είδες κανένα μεγάλο –μεγάλο, έτσι;– Ρουζβανόπλοιο να περνά 
μπροστά απ’την πόλη σήμερα;» 
  Τελικά, ο γέρος είχε δει. Όπως εξήγησε ο Σαμόλθιρ στους φίλους 
του, ο Καναβέλιον ξημεροβραδιαζόταν επάνω σ’αυτό το μπαλκόνι 
και δεν του ξέφευγε τίποτα απ’όσα συνέβαιναν στο λιμάνι της Ναλ-
κούθ. Τα παρατηρούσε όλα, και, παρότι ισχυριζόταν ότι τα μάτια του 
«είχαν αρχίσει να θολώνουν», αυτό ήταν ψέμα, για να κάνει τους 
άλλους να πιστεύουν πως δεν τους παρακολουθούσε. Ωστόσο, όσοι 
γνώριζαν πόσο καλός ήταν στη… δουλειά του πήγαιναν συχνά και 
του ζητούσαν πληροφορίες. 
  Μετά απ’αυτό, ο Φένταρ και οι υπόλοιποι έσπευσαν στο πλοίο τους, 
τον Κυματόλυκο, και συνέχισαν να ταξιδεύουν δυτικά: προς την κα-
τεύθυνση, δηλαδή, όπου τους είπε ο Καναβέλιον ότι είδε το καράβι 
των Ρουζβάνων να πλέει. Οι σύντροφοι, όμως, αντιλαμβάνονταν πως 
είχαν χάσει κάποιο χρόνο στη Ναλκούθ, πράγμα που πιθανώς να 
απέβαινε εις βάρος τους σε τούτο το κυνηγητό. 
  Ως το πρωί, είχαν διασχίσει τα στενά ανάμεσα στη Νήσο Άγκρεμ 
και στα άλλα μικρότερα νησιά βόρειά της (πολλά απ’τα οποία ήταν 
ακατοίκητα) και είχαν βγει σε πιο ανοιχτά ύδατα, χωρίς να έχουν δει 
κανένα σημάδι του Ρουζβάνικου πλοίου που ακολουθούσαν. Δε στα-
μάτησαν καθόλου στις μικρές πόλεις και στα χωριά που ατένισαν 
στις διάφορες όχθες, γιατί ο Σαμόλθιρ ήξερε ότι, έτσι και το έκαναν, 
ο Φένταρ θα γινόταν πάλι θηρίο, γρυλίζοντας πως χασομερούσαν 
εφόσον ήταν βέβαιο ότι οι Ρουζβάνοι είχαν ακολουθήσει τη στρωτή 
πορεία: το Πέρασμα των Εμπόρων, δηλαδή, το οποίο οδηγούσε δυ-
τικά. 
  «Γκρίνιαζες, γκρίνιαζες, και γκρίνιαζες να μη χάνουμε χρόνο, μα 
εγώ δεν τους διακρίνω πουθενά στον ορίζοντα, ούτως ή άλλως,» είπε 
η Αστρογέννητη στον Φένταρ, όταν είχαν απομακρυνθεί απ’τη Νήσο 
Άγκρεμ. 
  «Και θα τους διέκρινες, νομίζεις, αν είχαμε σταματήσει ξανά;» α-
ντιγύρισε ο τυχοδιώκτης, χωρίς να στραφεί για να την κοιτάξει. Ή-
ταν τυλιγμένος στην κάπα του (όπως όλοι τους, γιατί είχε πιάσει 
κρύο σήμερα και φυσούσε δυνατός αγέρας) και ατένιζε τον ορίζο-
ντα, στεκόμενος στην πλώρη. 
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  «Το πρόβλημα είναι, γενναίοι μου, πως, όπως και να το κάνουμε, οι 
Ρουζβάνοι έχουνε προβάδισμα, και δεν έγινε κάτι που να τους καθυ-
στερήσει για πολύ,» είπε ο Σαμόλθιρ. 
  «Φαίνεται πως ο Τάρχεμοθ μάς έγραψε στ’αχαμνά του, τελικά…!» 
μούγκρισε ο Φένταρ. 
  «Μη βλασφημάς, τέκνον μου,» ακούστηκε η φωνή του Ναυτιερέα 
Κάντιρ πίσω του. «Και μην παύεις να ελπίζεις από τώρα. Ο Πατέρας 
των Υδάτων είναι παντοδύναμος στις θάλασσες, και μεγάλος.» 

 

  Ο καιρός ήταν άσχημος, και το πλοίο ταρακουνιόταν δυνατά. Η Νί-
θρα ζαλιζόταν και είχε αδειάσει την κοιλιά της αρκετές φορές, μία εκ 
των οποίων νόμιζε πως δε μπορούσε να πάρει ανάσα, κι ευχήθηκε να 
πεθάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όμως ο θάνατος δεν την πήρε. 
Την άφησε μέσα στο καράβι του Διοικητή Σάβμιν, να πλέει προς το 
Νούφρεκ και την ξαδέλφη της, Βασίλισσα Καλβάρθα. Τώρα πλέον, 
δεν πρέπει να είχε μείνει πολύς καιρός· σύντομα, θα έφταναν. Η Νί-
θρα αναρωτιόταν πόσες ημέρες ταξίδι να χρειάζονταν ακόμα, καθώς 
επίσης και αν μπορούσε, με κάποιο τρόπο, να δραπετεύσει… 
  Ετούτη η σκέψη δεν έφευγε ποτέ απ’το νου της. Μια ευκαιρία αν 
της δινόταν, μια καλή ευκαιρία…. Όμως ο Σάβμιν δε σταματούσε 
πουθενά, ούτε σε πόλη, ούτε σε χωριό, ούτε σε έρημη ακτή· είχε α-
ποφασίσει να μην το ριψοκινδυνέψει καθόλου. Και μετά, ισχυριζό-
ταν πως δεν είχε τίποτα εναντίον της, πως «απλά έκανε τη δουλειά 
του». 
  Ο καταραμένος μπάσταρδος! Η Νίθρα δεν μπορούσε ν’αποφασίσει 
αν μισούσε περισσότερο αυτόν ή την Καλβάρθα. 
  Την Καλβάρθα! Εκείνη μισώ περισσότερο· εκείνη ευθύνεται για την 
κατάσταση στην οποία βρίσκομαι τώρα. Εκείνη ευθύνεται για την 
εξορία μου από το Νούφρεκ και από τη Λιάμνερ-Κρωθ. Εκείνη! 
   Ωστόσο, ο Σάβμιν θα μπορούσε να μ’αφήσει ελεύθερη, αν ήθελε –
αν πραγματικά το ήθελε. Θα μπορούσε να πει ότι του ξέφυγα, κάπου 
στο ταξίδι, ή ότι πέθανα· θα μπορούσε, κάπως, να με καλύψει. Αλλά, 
όχι, προτίμησε να το παίξει πιστός σ’αυτή την ξιπασμένη σκύλα! Πι-
στός, όταν έχει προδώσει τους ίδιους τους Νόμους του Βασιλείου! Η 
Καλβάρθα, τουλάχιστον, με θέλει νεκρή γιατί είναι τρελή, άρρωστη· 
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εκείνος είναι ένας σκέτος υποκριτής! Ένας καταραμένος υποκριτής 
που του αξίζει μόνο θάνατος –ή, μάλλον, πολλά παραπάνω από ένας 
απλός θάνατος! 
  Ίσως, τελικά, να μισούσε τον Σάβμιν περισσότερο. Ναι, ήταν πολύ 
πιθανό να τον μισούσε περισσότερο από την ξαδέλφη της, συμπέρα-
νε η Νίθρα, καθώς ταρακουνιόταν μέσα στην καμπίνα της, δεμένη 
χειροπόδαρα με αλυσίδες και ξαπλωμένη επάνω στο κρεβάτι, με τα 
μάτια κλειστά, για να μην ξεράσει πάλι. 
  Το λιόγερμα, ο καιρός χειροτέρεψε. Η Νίθρα αισθανόταν το καράβι 
να κουνιέται ακόμα πιο βίαια από πριν, ενώ απ’το τζάμι του παρα-
θύρου έβλεπε αστραπές να σκίζουν τα μαύρα σύννεφα, και άκουγε 
τον άνεμο να λυσσομανά και τις βροντές να ταράζουν το σύμπαν. 
  Ω Μεγάλη Μητέρα, θ’αντέξει ετούτο το καταραμένο σκαρί;… σκέ-
φτηκε, ενστικτωδώς· αλλά, ύστερα, αποφάσισε πως καλύτερα να 
μην άντεχε! Θα πήγαινε στον πάτο και το μαρτύριό της θα τελείωνε· 
η Καλβάρθα δε θα την οδηγούσε στη λαιμητόμο. Κάνε τον άνεμο να 
φυσήξει περισσότερο, Μεγάλη Μητέρα! Περισσότερο! Περισσότερο! 
  Το πλοίο πήρε κλίση τόσο απότομα, που η Νίθρα έχασε την ισορ-
ροπία της επάνω στο κρεβάτι κι έπεσε στο πάτωμα, με μια κραυγή. 
Βρίζοντας και βλασφημώντας, προσπάθησε να σηκωθεί όρθια. Γα-
ντζώθηκε στο τραπέζι, που ήταν καρφωμένο στο πάτωμα, και τα κα-
τάφερε. 
  «Ας πάει στον πάτο, το αναθεματισμένο σκαρί… Όσο πιο γρήγορα, 
τόσο το καλύτερο…» 
  Πιάστηκε απ’το περβάζι του παραθύρου και κοίταξε έξω, ενώ νερό 
έβρεχε το τζάμι και μερικές σταγόνες περνούσαν, πιτσιλώντας το 
πρόσωπό της. Η θάλασσα έμοιαζε με μανιασμένο θηρίο απόψε, πα-
ρατήρησε η Νίθρα. Πελώρια κύματα είχαν σηκωθεί, φτάνοντας ως 
τον ουρανό και κάνοντας τον κόσμο να μοιάζει μ’ένα συνονθύλευμα 
ύδατος, αέρα, αστραπής, και εκκωφαντικών ήχων. 
  Αν σπάσω τώρα το παράθυρο και βουτήξω στον ωκεανό, κανείς δε 
θα με βρει, ποτέ. Θα είμαι ελεύθερη από την Καλβάρθα και τον Σάβ-
μιν… 
  Η πόρτα της καμπίνας άνοιξε. 
  Η Νίθρα στράφηκε, για να δει τον Σάβμιν να μπαίνει, φορώντας 
τον μενεξεδένιο του μανδύα. Ήταν κατάχλομος και παραπατούσε, 
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αλλά της έδινε την εντύπωση πως πρέπει να αισθανόταν καλύτερα 
από εκείνη. Όλοι πρέπει να αισθάνονται καλύτερα από εμένα –όλη η 
Κουαλανάρα! 
  «Ήρθες να δεις μήπως σχεδιάζω να πετάξω μέσα στην καταιγίδα;» 
σφύριξε στον διοικητή. 
  «Ήρθα να δω πώς είσαι,» αποκρίθηκε ο Σάβμιν. 
  «Σε πληροφορώ ότι είμαι υπέροχα, γνωρίζοντας πως, σύντομα, θα 
με– Ααααα!» 
  Το καράβι πήρε πάλι απότομη κλίση· η Νίθρα παραπάτησε κι έπεσε 
πάνω στο τραπέζι, ενώ ο Σάβμιν κοπάνησε στην πόρτα που είχε μό-
λις κλείσει και σωριάστηκε στο πάτωμα. 
  Ύστερα, σηκώθηκε όρθιος, τρίβοντας το πίσω του κεφαλιού του και 
μουγκρίζοντας. «Αυτή η δαιμονισμένη καταιγίδα! Είναι σαν οι βάρ-
βαροι θεοί των Ωθράγκος να μας έχουνε καταραστεί!…» 
  Η Νίθρα έκανε στο πλάι και ξέρασε αυτά που δεν υπήρχαν πλέον 
στην κοιλιά της. Σκούπισε τα χείλη με το μανίκι της τουνίκας της. Ο 
Σάβμιν τής είχε δώσει να φορέσει τουνίκα και παντελόνι, εχτές, ώ-
στε να είναι «ευπαρουσίαστη», όπως είχε πει. Ήταν σα να την κορό-
ιδευε, πηγαίνοντάς τη στον δήμιο! 
  «Πότε φτάνουμε στο μπουρδέλο της πόρνης σου;» τον ρώτησε. 
  «Πρόσεχε τα λόγια σου για τη Βασίλισσα!» αντιγύρισε ο Σάβμιν. 
  «Γιατί;» κάγχασε η Νίθρα. «Τι να φοβηθώ; Μήπως με… σκοτώσει; 
Τρέμω ήδη, ολόκορμη!» Γέλασε, κι επιχείρησε να τον γρονθοκοπή-
σει καταπρόσωπο. 
  Ο Σάβμιν έπιασε τον αλυσοδεμένο της καρπό και την έσπρωξε, 
στέλνοντάς τη στο κρεβάτι. «Πράγματι, είχα δίκιο,» είπε ψυχρά. 
«Όντως, έχεις αρχίσει να τρελαίνεσαι.» 
  Η Νίθρα σηκώθηκε από το στρώμα, τραβώντας τις αλυσίδες της. 
«Θα πνιγούμε!» του φώναξε. «Δε θα τα καταφέρεις να με πας στην 
Καλβάρθα! Και θα δούμε τότε πώς θ’ανταμειφθείς απ’τη Βασίλισσά 
σου, Σάβμιν! Μάλλον, από τα ψάρια του βυθού θ’ανταμειφθείς, ηλί-
θιε!» 
  «Ετούτο το σκαρί είμαι βέβαιος ότι έχει αντέξει και σε χειρότερες 
καταιγίδες,» είπε εκείνος, στενεύοντας τα μάτια, θυμωμένα. «Τώρα, 
κλεισ–» 
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  «Κάποια, όμως, πρέπει νάναι η τελευταία του! Δεν τ’ακούς πώς τρί-
ζει;» φώναξε η Νίθρα, και γέλασε. Παραπάτησε από ένα δυνατό τα-
ρακούνημα και χτύπησε στον τοίχο. Αλλά συνέχισε να γελά. «Θα 
σπάσει! Θα διαλυθεί! Δε θα διαλυθεί, νομίζεις, ε;» 
  Ο Σάβμιν δεν απάντησε. Βαστώντας το τραπέζι, για να μην πέσει, 
την κοιτούσε, χωρίς να μιλά. 
  «Δε θα διαλυθεί; Πες μου! Θα διαλυθεί ή θα μείνει, το σαπιοκάρα-
βο;» ούρλιαξε η Νίθρα, ενώ οι βροντές, οι αστραπές, το λυσσομάνη-
μα του ανέμου, και τα κύματα έπνιγαν τη φωνή της. «Κομμάτια θα 
γίνει, το καταραμένο!» Άρπαξε μια καρέκλα, τη σήκωσε, και την κα-
τέβασε πάνω στο τζάμι του παραθύρου, θρυμματίζοντάς το. 
  «ΌΧΙ!» φώναξε ο Σάβμιν, επιχειρώντας να την προλάβει κι αποτυ-
χαίνοντας. 
  Η θάλασσα μπήκε ορμητικά στην καμπίνα. 
  «ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΤΕ, ΟΛΟΙ!» ούρλιαξε η Νίθρα, παρατώντας, καθώς τα 
κύματα τη χτυπούσαν. 
  «Τρελή σκρόφα!» Ο Σάβμιν τη χαστούκισε, κάνοντας το κεφάλι της 
να περιστραφεί. Τα νερά τον μαστίγωσαν ορμητικά και, γλιστρώ-
ντας, έπεσε. 
  Την ίδια στιγμή, και η Νίθρα έχασε την ισορροπία της, και βρέθη-
κε, τυχαία, επάνω στον διοικητή της Βασιλικής Φρουράς, πλακώνο-
ντάς τον. Ο Σάβμιν προσπάθησε να σηκωθεί, καθώς η θάλασσα που 
γέμιζε την καμπίνα τον έπνιγε. Η Νίθρα κράτησε γερά τις αλυσίδες 
μέσα στις γροθιές της και τον κοπάνησε κατακέφαλα –μία, δύο, 
τρεις, τέσσερις φορές! Αίμα γέμισε τα χέρια της, και αντιλήφθηκε 
πως ο Σάβμιν δεν κινιόταν πλέον. 
  Ο μπάσταρδος ήταν νεκρός! Νεκρός! 
  Και, ξαφνικά, ήρθε στο μυαλό της ένα περιστατικό: Όταν την είχαν 
αλυσοδέσει, εκείνος είχε κρατήσει τα κλειδιά των αλυσίδων της, βά-
ζοντάς τα μέσα στην τουνίκα του. 
  Τα έχει, άραγε, και τώρα μαζί του; 
  Το νερό πλημμύριζε το δωμάτιο, με ταχείς ρυθμούς· σύντομα, οι 
στρατιώτες απέξω θα καταλάβαιναν ότι κάτι συνέβαινε και θα έ-
μπαιναν, θα έμπαιναν για να την πιάσουν, και– 
  Πρέπει να βιαστώ! σκέφτηκε, καθώς άρχιζε να πασπατεύει τον 
Σάβμιν για τα κλειδιά. 
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  (Τι κάνω, η γυναίκα; Ούτως ή άλλως, και να τα βρω, θα πνιγώ μαζί 
τους!) 
  (Θα πηδήσω έξω απ’το παράθυρο!) 
  (Και τι μ’αυτό; Θα καταφέρω να κολυμπήσω, μήπως; Εδώ γίνεται 
χαλασμός!) 
  (Αλλά, και πάλι, είναι μια ελπίδα. Πιο καλά, απ’το να παγιδευτώ 
εδώ μέσα. Τούτο το τρισάθλιο σκαρί θα πάει στον πάτο.) 
  (Ίσως να είμαι τρελή, όπως λέει ο Σάβμιν. Μάλλον έχει δίκιο.) 
  Τα δάχτυλά της βρήκαν κάτι, και η Νίθρα τράβηξε έξω τα κλειδιά. 
Αμέσως, έλυσε τις χειροπέδες της, ενώ αισθανόταν την αναπνοή της 
να έχει γίνει τόσο γρήγορη που νόμιζε ότι δεν προλάβαινε 
ν’αναπνεύσει. Ύστερα, το πλοίο ταρακουνήθηκε δυνατά και με με-
γάλη κλίση. Η Νίθρα έχασε την ισορροπία της κι έπεσε μες στα νε-
ρά, βήχοντας και φτύνοντας, αλλά κρατώντας γερά την αρμαθιά των 
κλειδιών. 
  Ξαφνικά, παρατήρησε πως κάποιος προσπαθούσε ν’ανοίξει την 
πόρτα, ενώ το νερό τού έφερνε αντίσταση. 
  «Ω όχι!» έκανε, πανικόβλητη. «Όχι όχι όχι όχι όχι!…» Συγχρόνως, 
προσπαθούσε ν’ανοίξει τους σιδερένιους κρίκους στους αστραγά-
λους της. «Όχι όχι όχι όχι, να πάρει!…» Άκουγε τις φωνές του πλη-
ρώματος απέξω, αναμιγμένες με τους δαιμονισμένους ήχους της κα-
ταιγίδας. 
  Τα τελευταία δεσμά έφυγαν απ’τα πόδια της, και η Νίθρα, πετώ-
ντας τα κλειδιά παραδίπλα, τινάχτηκε όρθια. 
  Μια πολεμίστρια φάνηκε στην πόρτα. «Διοικητά Σάβμιν!» αναφώ-
νησε, κοιτάζοντας τον ξανθομάλλη άντρα που έπλεε μέσα στο νερό 
και στο αίμα του. 
  Η Νίθρα έτρεξε προς το παράθυρο. 
  «Έλα εδώ εσύ!» άκουσε πίσω της, αλλά δε σταμάτησε. Πήδησε στη 
φουρτουνιασμένη θάλασσα, φωνάζοντας: «ΣΤΟ ΛΥΚΟ, ΟΛΟΙ ΣΑΣ!» 
  Το νερό την πήρε στην αγκαλιά του.  
  Μαυρίλα, παντού, κι αναταραχή. Ρευστή κίνηση, που την παρέσερ-
νε. Η Νίθρα πάλεψε να βγει στην επιφάνεια, να πάρει ανάσα, μα… 
δεν υπήρχε επιφάνεια· δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, πουθενά. Η Κου-
αλανάρα είχε μετατραπεί σ’έναν εξωτικό, υδάτινο κόσμο, χωρίς αέ-
ρα. 
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  Τα πνευμόνια της Νίθρα καίγονταν. Τα χέρια και τα πόδια της χτυ-
πιόνταν. 
  Μεγάλη Θεά! Βοήθησέ με! 
  Η θάλασσα, συνεχώς, έμοιαζε να την τραβά κάτω. Και δεν μπορού-
σε ν’ανοίξει τα μάτια της, γιατί πονούσαν όποτε το έκανε· αλλά, α-
κόμα και τότε, μονάχα μαύρο έβλεπε κι άλλο μαύρο… 
  Σε κάποια στιγμή, το κεφάλι της ξεπρόβαλλε μεσ’απ’τα κύματα, και 
η Νίθρα άνοιξε το στόμα της, για να πάρει αέρα. Έπειτα, τα πάντα 
σκεπάστηκαν πάλι με νερό, παρασέρνοντάς την στην υδάτινη Κουα-
λανάρα. 

 
  «Καταιγίδα στον ορίζοντα!» είχε φωνάξει ο παρατηρητής, κατά το 
λιόγερμα.  
  Ο Σαμόλθιρ είχε σκαρφαλώσει στα ξάρτια για να κοιτάξει και είχε 
επιστρέψει στους συντρόφους του, λέγοντας: «Καταιγίδα και, μάλι-
στα, μεγάλη, μάγκες μου. Καλύτερα να σταματήσουμε σε κάνα λιμά-
νι, δω γύρω, γιατί τη βάψαμε.» 
  «Μα τι λες πάλι;» διαφώνησε ο Φένταρ. «Θα χάσουμε κι άλλο και-
ρό;» 
  «Προτιμάς να πνιγούμε;» του μούγκρισε ο Σαμόλθιρ, στεκόμενος 
εμπρός του. «Έχεις χαζέψει; Ξέρεις τι ανεμορούφουλα έχει σηκώσει 
προς το Νότο; Τράβα πάνω να δεις, άμα θες! Πεντακόσα χρόνια θα-
λασσόλυκος, ξέρω να διακρίνω το Θάνατο στη θάλασσα όταν τονε 
βλέπω!» 
  Ο Φένταρ αναστέναξε. Έπρεπε να παραδεχτεί πως ο Σαμόλθιρ, 
τουλάχιστον σ’αυτή την περίπτωση, είχε δίκιο. Σταύρωσε τα χέρια 
μπροστά του και η όψη του μαλάκωσε. «Καλώς,» είπε. «Ας αράξου-
με, μέχρι να περάσει. Αλλά οι Ρουζβάνοι είν’ακόμα μπροστ–» Ανα-
λογίστηκε, για λίγο, τι πήγαινε να ξεστομίσει. «Είναι μπροστά μας!» 
τόνισε. 
  «Ναι,» ένευσε ο Σαμόλθιρ, «η καταιγίδα το πιθανόν είναι να τους 
έχει πιάσει, και δε βλέπω να τη γλιτώνουνε εύκολα.» 
  Αν η Νίθρα πνιγεί, τελείωσε η ιστορία… Ο Φένταρ στράφηκε, οργι-
σμένος, στον Κάντιρ. «Ορίστε πόσο μας βοήθησ’ ο θεός σου! Όχι 
μόνο δε μας έκανε κάνα καλό, αλλά τώρα θα μας σκυλοπνίξει και τη 
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γυναίκα που κινήσαμε να σώσουμε! Τον φτύνω, και στ’ανάθεμα να 
πας!» Έφτυσε στο κατάστρωμα και, δίνοντας μια γερή σπρωξιά 
στον σοκαρισμένο από τις βλασφημίες ναυτιερέα, απομακρύνθηκε, 
βαδίζοντας με τις γροθιές σφιγμένες και την κάπα του ν’ανεμίζει. 
  «Καιρός να πάμε πίσω, μου φαίνεται, στο Νόρβηλ,» είπε η Χρυσο-
δάκτυλη, κοιτάζοντας την πλάτη του Φένταρ. Η Μιρλίμια φόνισσα 
καθόταν στην κουπαστή, με το ένα μποτοφορεμένο πόδι επάνω. «Τι 
λες, αφεντικό;» ρώτησε τον Σαμόλθιρ. 
  «Θα δούμε,» της έκανε εκείνος. «Δε φτάνει που έχω τον έναν να 
μουγκανίζει συνέχεια ότι δε θα τους προλάβουμε κι ότι όλες μας οι 
προσπάθειες θα πάν’ χαμένες· έχω κι εσάς να νιαουρίζετε πως σας 
τραβάμε άδικα δω πέρα και πως θάπρεπε να γυρίσουμε, και τα λοι-
πά!» 
  «Εγώ δε διαμαρτύρομαι, πάντως,» δήλωσε η Αστρογέννητη, που 
καθόταν στα σκαλιά της πρύμνης. 
  «Φχαριστώ για την υποστήριξη, αγάπη,» της έκανε η Χρυσοδάκτυ-
λη, αγριοκοιτάζοντάς την, με τις άκριες των ματιών. 
  «Πώς μπορείτε κι ασχολείστε με τέτοια πράγματα, τέκνα μου, όταν 
προ ολίγου ακούσαμε τόσο ξεδιάντροπες βλασφημίες απ’τον σύ-
ντροφό μας;» ρώτησε ο Κάντιρ, έχοντας τα χέρια του σταυρωμένα 
στο στήθος. «Πολύ φοβούμαι πως ο Μέγας Άρχων των Βυθών μάς 
έστρεψε την πλάτη δικαίως…» 
  «Ο Φένταρ είναι ταραγμένος, Θαλασσοπατέρα· μην τονε παρεξη-
γάς,» είπε ο Σαμόλθιρ, προκειμένου να ηρεμήσει τον ναυτιερέα. 
  Ύστερα, στράφηκε απ’την άλλη και φώναξε: «ΖΙΒΙΑΝ!» 
  Ο κοντός Ναύκληρος ήρθε, βιαστικά. «Πες το, Καπετάνιο!» 
  «Πού έχει καλό λιμάνι, δω κοντά, για ν’αράξουμε, ώσπου να περά-
σει το μπουρίνι;» Ο Σαμόλθιρ δεν ήταν άσχετος από λιμάνια, όμως 
είχε αρκετό καιρό να ταξιδέψει· έτσι, προτίμησε να ζητήσει τη γνώ-
μη του Ζίβιαν, προτού προστάξει πορεία πλεύσης. 
  «Η Τρύπα είναι κοντύτερα, Καπετάνιο. Ήσυχο μέρος, γενικά, κα-
θώς ξέρεις.» 
  «Ναι, όντως. Είναι τα πράματα όπως παλιά;» 
  «Περίπου. Να  δώσω διαταγή να κινήσουμε για κει.» 
  Ο Σαμόλθιρ ένευσε. «Ναι.» 
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  Ο Ζίβιαν απομακρύνθηκε, τρέχοντας στην πρύμνη και στον τιμο-
νιέρη. 
  «Τι είν’η Τρύπα;» ρώτησε η Αστρογέννητη. 
  «Μια πόλη,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. 
  «Και γιατί τη λένε έτσι;» θέλησε να μάθει η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Θα καταλάβεις όταν τη δεις, μορφονιά μου.» 
  Η πόλη βρισκόταν μέσα στο βαθούλωμα των βράχων της πετρώ-
δους ακτής. Έμοιαζε λες και κάποιος γίγαντας να είχε σκάψει το μέ-
ρος ειδικά για να κατοικήσουν άνθρωποι. Το κοίλωμα της πλαγιάς 
ήταν και ψηλό και φαρδύ, και γεμάτο με οικοδομήματα, απ’άκρη 
σ’άκρη κι από πάνω ως κάτω. Οι κάτοικοι της Τρύπας είχαν φτιάξει 
δύο πέτρινους ορόφους, για να χτίσουν κι άλλα σπίτια, εκμεταλ-
λευόμενοι όλο το χώρο που τους πρόσφερε το φυσικό βαθούλωμα. 
Ασφαλώς, υπήρχαν σκάλες (ανεμόσκαλες και μη), ώστε να επικοι-
νωνούν οι όροφοι μεταξύ τους και με το ισόγειο. Οι άνθρωποι που 
έμεναν εδώ, αλλά και οι περαστικοί, έμποροι και ταξιδιώτες, ανή-
καν, κατά κύριο λόγο, στη φυλή των Ρουζβάνων, αφού το νησί τούτο 
βρισκόταν πολύ κοντά στη Λιάμνερ-Κρωθ. 
  Ο Κυματόλυκος άραξε σε μια από τις ξύλινες αποβάθρες, ενώ η θά-
λασσα είχε αρχίσει να φουρτουνιάζει. Στον νότιο ορίζοντα αστραπές 
φαίνονταν να διαγράφουν σπαστές ευθείες στον ουρανό, και βρο-
ντές αντηχούσαν. 
  «Προσευχηθείτε στον Μέγα Τάρχεμοθ, τέκνα μου, τούτη η θαλασ-
σοταραχή γρήγορα να περάσει,» είπε ο Κάντιρ. «Και, όσοι έχετε 
βλασφημήσει, μετανοήστε,» τόνισε, ρίχνοντας ένα επιτηδευμένο 
βλέμμα στον Φένταρ. 
  Εκείνος τον αγνόησε, σκεπτόμενος: Όλοι οι ιερείς τα ίδια σκατά 
είστε. Λόγια, λόγια, λόγια. Όταν η ράμπα ένωσε την κουβέρτα με την 
αποβάθρα, ο τυχοδιώκτης ήταν ο πρώτος που κατέβηκε, ακολου-
θούμενος από τον Σαμόλθιρ και τις δύο Μιρλίμιες φόνισσες. 
  Ένας επιστάτης του λιμανιού ζύγωσε, μαζί με τρεις φρουρούς. 
«Καλωσορίσατε στην Τρύπα,» χαιρέτησε, φιλικά, μιλώντας στη 
Γλώσσα των Ρουζβάνων. «Μεταφέρετε εμπόρευμα;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ, στην ίδια γλώσσα. 
  «Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε;» 
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  Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Και δεν το ελέγχετε;» Και, δυνα-
μώνοντας τη φωνή: «Ζίβιαν, εξυπηρέτησε τους κυρίους!» 
  «Μάλιστα, Καπετάνιο!» ήρθε η φωνή του Ναύκληρου από πάνω. 
  Ο επιστάτης και οι φρουροί του ανέβηκαν τη ράμπα. 
  Ο Κάντιρ κατέβηκε, τρίβοντας το καλό του μάτι, κουρασμένα. 
  «Θα έρθετε μαζί μας, Θαλασσοπατέρα;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ. 
  «Ναι, Καπετάνιε, αν δεν υπάρχει πρόβλημα.» 
  «Κανένα απολύτως.» 
  Ναι… κανένα απολύτως… σκέφτηκε ο Φένταρ, αναποδογυρίζοντας 
τα μάτια. Θα μας φάει το κεφάλι πάλι, αυτός ο βρομιάρης. 
  «Πάμε στο Αυγερινό Περιστέρι;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ τον τυχοδιώ-
κτη. 
  Το Αυγερινό Περιστέρι ήταν ένα αρκετά γνωστό, και όχι άσχημο, 
πανδοχείο του λιμανιού, το οποίο έβλεπε τη θάλασσα. Ο Φένταρ το 
ήξερε, γιατί είχε ξαναπεράσει, παλιότερα, απο δώ. «Και δεν πάμε;» 
μουρμούρισε, ξεκινώντας να βαδίζει και νομίζοντας πως η σκιά της 
πλαγιάς μέσα στην οποία ήταν οικοδομημένη η Τρύπα τον πλάκωνε. 
  «Εγώ θα πάω, πρώτα, στον Ναό του Τάρχεμοθ, να προσευχηθώ, 
τέκνα μου.» 
  «Πολύ καλή ιδέα,» είπε ο Φένταρ. 
  «Επίσης, συνετό θα ήταν κι ορισμένοι άλλοι να μ’ακολουθήσουν, 
για να κάνουν μετάνοιες…» τόνισε ο Κάντιρ, κι απομακρύνθηκε. 
  «Έχει ξανάρθει στην Τρύπα;» ρώτησε ο Φένταρ, καθώς εκείνος κι 
οι υπόλοιποι βάδιζαν. 
  «Δεν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. «Πιθανώς, όμως, αφού ταξι-
δεύει με τον Κυματόλυκό μου. Γιατί θες να μάθεις, αλήθεια;» 
  «Επειδή αναρωτιέμαι αν γνωρίζει το δρόμο για το Αυγερινό Περι-
στέρι, κι εύχομαι πως όχι.» 
  Ο Σαμόλθιρ γέλασε. «Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να το βρεις, 
ακόμα κι άμα δεν το ξέρεις.» 
  «Φοβόμουν ότι θα τόλεγες αυτό…» 
  «Δεν τον γουστάρεις τον ιερωμένο, Φένταρ, ε;» έκανε η Αστρογέν-
νητη. 
  «Τόσο πολύ φαίνεται;» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Ούτε εμάς μας γουστάρεις ιδιαίτερα, νομίζω,» πρόσθεσε η Χρυ-
σοδάκτυλη. 
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  «Άμα δε γκρινιάζατε, θα σας γούσταρα περισσότερο…» 
  «Άκου ποιος μιλάει!» 
  «Γιατί, αμφιβάλλεις γι’αυτό που λέω;» είπε ο Φένταρ. 
  «Έχεις, εν μέρει, δίκιο,» παραδέχτηκε η Χρυσοδάκτυλη. «Αλλά: 
εμείς, τουλάχιστον, έχουμε λόγο να γκρινιάζουμε, αφού μας πήρατε 
από τη Νουάλβορ, για νάρθουμε, άρον-άρον, στην άλλη άκρη της 
Νερεν’γκέρ. Εσύ–» 
  «Εγώ, κατά πάσα πιθανότητα, θα χάσω τη γυναίκα που είχα ανα-
λάβει να σώσω.» Και την αμοιβή… 
  «Και λοιπόν;» ανασήκωσε τους ώμους η Χρυσοδάκτυλη. «Ήταν 
ρίσκο απ’την αρχή, δεν ήταν;» 
  Σωστό τούτο, έπρεπε να παραδεχτεί ο Φένταρ· αλλά δεν αποκρίθη-
κε, γιατί, εκείνη τη στιγμή, πλησίαζαν το Αυγερινό Περιστέρι, του 
οποίου η ξύλινη πινακίδα ήταν καμωμένη σε σχήμα περιστεριού. Το 
οικοδόμημα ήταν διώροφο, και η ταράτσα του έμοιαζε να φτάνει 
μέχρι τον πρώτο όροφο της Τρύπας. Πράγμα το οποίο δεν ήταν 
ψευδαίσθηση· ο Φένταρ είχε, κάποτε, ανεβεί εκεί, και, απλώνοντας 
τα χέρια, είχε αγγίξει τις πέτρες από πάνω του. Για μια στιγμή, είχε 
νιώσει τρομερά ευάλωτος. Αν αυτό το κατασκεύασμα έπεφτε, τότε 
εκατοντάδες –πιθανώς χιλιάδες, αν ήταν καλοκαιρία– άνθρωποι θα 
σκοτώνονταν. Ωστόσο, ο τυχοδιώκτης δεν είχε ακούσει ποτέ να έχει 
γίνει σεισμός σε τούτο το νησί. 
  Επί του παρόντος, έδιωξε τους σεισμούς από το νου του (άλλωστε, 
οι τρικυμίες τού έμοιαζαν πολύ χειρότερες –ειδικά αν μια αιχμάλωτη 
Ρουζβάνη που έπρεπε να σώσει βρισκόταν σε καράβι!) και, ζυγώνο-
ντας την πόρτα του Αυγερινού Περιστεριού, την έσπρωξε, για να 
μπει στην τραπεζαρία που ήταν γεμάτη κόσμο. Αναμφίβολα, κι άλλοι 
είδαν τη θαλασσοταραχή, συλλογίστηκε, κι αποφάσισαν να μείνουν 
εδώ, μέχρι να περάσει. 
  Πήγε σ’ένα άδειο τραπέζι και κάθισε, μαζί με τον Σαμόλθιρ και τις 
Μιρλίμιες φόνισσες. Ο Κυματοπαλαιστής παράγγειλε ψάρια και 
μπίρα για όλους. 
  Όταν τα φαγητά ήρθαν, ο Φένταρ έπιασε την ξύλινη κούπα του 
απ’το χέρι και ήπιε μια μεγάλη γουλιά. Ρώτησε τον Σαμόλθιρ: «Πώς 
προτείνεις να κινηθούμε αύριο, Τάρχεμοθ θέλοντος και καιρού επι-
τρέποντος;» 
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  «Ο Κάντιρ θα ήταν τώρα περήφανος για σένα, Φένταρ…» τον πεί-
ραξε η Χρυσοδάκτυλη. Εκείνος την αγνόησε. 
  Ο Σαμόλθιρ δάγκωσε ένα τηγανητό ψάρι από τη μέση και πάνω, το 
μάσησε, μαζί με τα κόκαλα και το κεφάλι, και το κατάπιε. «Μάγκα 
μου, ξέρω τι θα πρότεινες εσύ: Να πάμε νότια να ερευνήσουμε.» 
  «Ενώ εσύ τι προτείνεις;» 
  Ο Κυματοπαλαιστής έβαλε στο στόμα του και το υπόλοιπο ψάρι, 
τρώγοντάς το. «Αα, γλύκισμα είναι!» παρατήρησε. Και προς τον Φέ-
νταρ: «Το ίδιο προτείνω κι εγώ, που λες. Νομίζεις ότι υπάρχει καμια 
καλύτερη λύση; Πρέπει να ερευνήσουμε, για να δούμε άμα ζει η 
Ρουζβάνη.» 
  Ο Φένταρ ένευσε. «Και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Ο χρόνος 
μας πλέον τελειώνει. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη Λιάμνερ-Κρωθ.» 
  «Λοιπόν, ξέρεις ποια πιστεύω πως θα ήταν η ιδανική περίπτωση 
για μας, παλιόφιλε; Να έχει τσακιστεί το σκαρί τους από την καται-
γίδα και νάχουνε πέσει σε κάνα ξερονήσι. Ή να τους έχει, κάπως, 
ξεφύγει η κρατούμενη και νάχει βγει κάπου δω κοντά.» 
  «Η πραγματικότητα σπάνια ταυτίζεται με την ‘ιδανική περίπτω-
ση’,» είπε ο Φένταρ. 
  «Το γνωρίζουμε κι οι δυο πολύ καλά τούτο, Φένταρ,» αποκρίθηκε ο 
Σαμόλθιρ· «όμως πρέπει να παραδεχτείς» –δάγκωσε ακόμα ένα ψά-
ρι, από τη μέση και πάνω– «ότι το Ρουζβανόπλοιο, όσο καλοφτιαγ-
μένο κι αν είναι, σίγουρα δε θα τα πάει και πολύ καλά μέσα σε τούτη 
την τρικυμία.» 
  «Ναι, αλλά μπορεί να συνεχίσει να πλέει, όταν η καταιγίδα έχει τε-
λειώσει. Κι αυτό είναι το πρόβλημά μας.» 
  «Μη σκας,» είπε ο Σαμόλθιρ, τελειώνοντας το ψάρι του και πίνο-
ντας μπίρα. «Όπως πάντα, θα παίξουμε με τις πιθανότητες. Και οι 
πιθανότητες είναι με το μέρος μας, σου λέγω· το σκαρί τους δε θα 
τ’αντέξει αυτό το μπουρίνι: θα γίνει κουκλάκι του Τάρχεμοθ και 
θ’αναποδογυρίσει.» 
  Η πόρτα της τραπεζαρίας άνοιξε με πάταγο, και ο Κάντιρ μπήκε. 
Αμέσως παραμέρισε, για να τον ακολουθήσουν τρεις άντρες, οι δύο 
εκ των οποίων μετέφεραν κάποιον λιποθυμισμένο ανάμεσά τους. 
  «Κάντε χώρο! Κάντε χώρο!» φώναξε ο ναυτιερέας. «Τον βρήκαμε 
ξεβρασμένο στο λιμάνι.» 
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  Οι θαμώνες παραμέρισαν, και οι άντρες άφησαν τον μισοπνιγμένο 
άνθρωπο κοντά στη φωτιά. «Ας φέρει κάποιος στεγνά ρούχα!» φώ-
ναξε ο ένας. «Και μια κουβέρτα!» 
  Στρατιώτης; σκέφτηκε αμέσως ο Φένταρ, και σηκώθηκε από την 
καρέκλα του, πλησιάζοντας. 
  «Είναι στρατιώτης;» ρώτησε. Και, όταν όλοι τον αγνόησαν: «Είναι 
στρατιώτης; Απαντήστε!» 
  «Όχι!» είπε ο Κάντιρ. «Σου μοιάζει για στρατιώτη;» 
  «Πώς το ξέρεις; Είχε όπλα πάνω του;» 
  «Όχι, δε νομίζω,» κούνησε το κεφάλι ο ναυτιερέας. 
  «Εμένα μου μοιάζει με ψαρά,» δήλωσε η Αστρογέννητη. 
  «Είναι ψαράς, κοπελιά,» είπε μια γυναίκα, πλησιάζοντας. «Τον ξέ-
ρω χρόνια. Πρέπει νάχε ξανανοιχτεί, όταν άρχισε η καταιγίδα, και 
δεν πρόλαβε να γυρίσει έγκαιρα. Ευτυχώς που ’ν’ ζωντανός…» 
  Ο Φένταρ απομακρύνθηκε, επιστρέφοντας στο άδειο τραπέζι, την 
ίδια στιγμή που ένας σερβιτόρος κατέβαινε τις σκάλες του πανδο-
χείου, κουβαλώντας μια μεγάλη, χνουδωτή κουβέρτα. 
  Κανένα σημάδι ζωής, ή θανάτου, από τους δικούς μας… 
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Κεφάλαιο 41 

Δύο Χαμένα Μηνύματα, Δύο Νεκροί, 
και μία Εξαιρετική Έφιππη Φιγούρα 

 
 

 ύπνος της Φερνάλβιν ήταν βαθύς και γαλήνιος. Όταν ξύ-
πνησε, δε θυμόταν να είχε δει κανένα ταραγμένο όνειρο, 
ούτε να είχε ξυπνήσει οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας. Κα-
θώς άνοιξε τα μάτια της, παρατήρησε, στο φως της λάμπας 

που φώτιζε τη σκηνή της, ότι ο Ζάρναβ δεν κοιμόταν, παρά ήταν ξα-
πλωμένος ανάσκελα, με τα χέρια σταυρωμένα πίσω απ’το κεφάλι και 
κοιτάζοντας ψηλά. Η Φερνάλβιν προσπάθησε να θυμηθεί αν αυτή 
ήταν η ακριβής στάση στην οποία βρισκόταν ο σύζυγός της χτες 
βράδυ, προτού εκείνη την πάρει ο ύπνος· αλλά απέτυχε, γιατί πρέπει 
να είχε αποκοιμηθεί σχεδόν αμέσως –ήταν κουρασμένη. 
  «Κοιμήθηκες καθόλου;» τον ρώτησε. 
  Το βλέμμα του Ζάρναβ στράφηκε στο μέρος της. «Λίγο.» 
  «Τι σ’ανησυχεί; Το ότι θα πάω στη Σέρνιντοκ;» 
  «Και αυτό,» παραδέχτηκε ο Ζάρναβ. «Αλλά δεν είναι το μόνο. Το 
ξέρω ότι μπορείς εύκολα να αντεπεξέλθεις τέτοιες καταστάσεις, 
Φερνάλβιν· σου έχω εμπιστοσύνη. Τα προβλήματα στην πρωτεύου-
σα είναι που μ’ανησυχούν περισσότερο. Και η Ρικέλθη.» 
  «Τι σ’ανησυχεί σχετικά με τη Ρικέλθη;» 
  «Το γεγονός ότι ήρθε μαζί μας.» 
  «Πιστεύεις ότι σχεδιάζει κάτι;» 
  «Πάντα σχεδιάζει κάτι η Ρικέλθη.» 
  «Ξέρεις τι εννοώ: Κάτι εναντίον μου,» είπε η Φερνάλβιν. 
  Ο Ζάρναβ μειδίασε στραβά. «Πάλι το ίδιο ισχύει, αγάπη μου.» 
  Η Έπαρχος τού επέστρεψε το μειδίαμα. «Ναι, όντως,» παραδέχτη-
κε. Ανασηκώθηκε επάνω στην κουβέρτα και τον φίλησε στα χείλη, 
χρονοτριβώντας σκόπιμα και ηδονικά. Μετά, ρώτησε: «Πρωί είναι, 
έτσι;» 
  «Ναι,» είπε ο Ζάρναβ. «Δεν ακούς τους στρατιώτες απέξω;» 
  Η Φερνάλβιν ένευσε. 

Ο
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  Μια δυνατή, γυναικεία φωνή ακούστηκε έξω απ’τη σκηνή: «Έπαρ-
χε! Συγνώμη για την ενόχληση, αλλά βρήκαμε κάποια πράγματα που 
πιστεύουμε ότι ίσως να σας ενδιαφέρουν.» 
  «Έρχομαι αμέσως!» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν, και παραμέρισε την 
κουβέρτα από πάνω της, για να σηκωθεί χωρίς καθυστέρηση, ντυμέ-
νη με το μεσοφόρι της. «Ζάρναβ,» είπε, «βοήθησέ με να φορέσω την 
πανοπλία μου.» 
  «Το γεγονός ότι αποφάσισες να φορέσεις πανοπλία, για να πας στα 
λημέρια του Άρχοντα Μόρντεναρ, δε μου φαίνεται καλό σημάδι,» 
αποκρίθηκε ο Πρίγκιπας, καθώς σηκωνόταν όρθιος. 
  Η Φερνάλβιν ανασήκωσε τους ώμους. «Απλά, θέλω να είμαι προ-
σεκτική, όπως πάντα.» Το βλέμμα της ερεύνησε το γυμνό κορμί του 
Ζάρναβ, από το λαιμό ως τη μαύρη του περισκελίδα. Τα χέρια της 
άγγιξαν τους βραχίονες, το στήθος, και την κοιλιά του, καθώς η Έ-
παρχος τεντωνόταν εμπρός, για να τον φιλήσει ξανά. 
  «Δε σε νοιάζει να καθυστερήσεις;» ρώτησε ο Ζάρναβ, περνώντας 
τον δεξή του πήχη πίσω απ’τη μέση της. 
  «Μην παίζεις με τις φυσικές μου επιθυμίες, αγαπητέ μου Πρίγκι-
πα,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν, μ’ένα αλεπουδίσιο χαμόγελο. Απο-
τραβήχτηκε και είπε, ξεφυσώντας: «Προφανώς, πρέπει να βιαστού-
με κι οι δύο.» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Αλλά θα το πληρώσεις αυτό,» υποσχέθηκε, τσι-
μπώντας της τ’αριστερό στήθος. 
  Η Φερνάλβιν στράφηκε απ’την άλλη, πλησίασε το μπαούλο της με 
τα ρούχα, και τ’άνοιξε. Είχε καιρό, πάρα πολύ καιρό, να αισθανθεί 
τόσο καλά με το σύζυγό της· και τώρα, όλα ήταν σχεδόν όπως παλιά. 
Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Της φαινόταν σαν τα δεινά να είχαν 
έρθει μαζί με τα καλά. Επέλεξε μια βαμβακερή μπλούζα, μια πέτσινη 
τουνίκα, ένα δερμάτινο παντελόνι, και γούνινες κάλτσες, βγάζοντάς 
τα από το μπαούλο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα είχε φορέσει, μαζί 
μ’ένα ζευγάρι μαύρες μπότες· και στράφηκε στον Ζάρναβ, που είχε 
επίσης ντυθεί. 
  «Η πανοπλία μου,» του είπε. 
  Ο Πρίγκιπας τη βοήθησε να δέσει επάνω της έναν αλυσιδωτό θώ-
ρακα, ατσάλινες περικνημίδες, μηριαία προστατευτικά, περιβραχιό-
νια, και περικάρπια. Τέλος, έριξε την κάπα στους ώμους της και έ-
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κλεισε την αγκράφα, ενώ η Φερνάλβιν περνούσε τη ζώνη με το σπα-
θί της γύρω απ’τη μέση της. 
  Ο Ζάρναβ έδεσε τα μαλλιά της κότσο πίσω απ’το κεφάλι της, και 
έβαλε στο στόμα του το λοβό του αριστερού της αφτιού, πιπιλώντας 
τον και ψιθυρίζοντάς της: «Είσαι όμορφη όταν ντύνεσαι για μάχη.» 
  Η Φερνάλβιν στράφηκε και φίλησε τα χείλη του. Ύστερα, πήρε το 
κράνος της παραμάσκαλα και βγήκε απ’τη σκηνή, προτού ο Πρίγκι-
πάς της τη δελεάσει να μείνει περισσότερο μαζί του. 
  Έξω, την περίμεναν τέσσερις στρατιώτες της. Η μία την πλησίασε, 
βαστώντας δύο κυλινδρικές θήκες, σαν αυτές όπου οι ταχυπομποί 
βάζουν τα μηνύματά τους. 
  «Αρχόντισσά μου,» είπε, «τούτα τα βρήκαμε μέσα σ’έναν πεταμένο 
σάκο. Ίσως να είναι σημαντικά…» 
  «Τ’ανοίξατε;» 
  «Όχι.» 
  Η Φερνάλβιν πήρε τη μία θήκη στα χέρια της και έβγαλε το πώμα, 
αφήνοντάς το να κρεμαστεί από τη λεπτή, αργυρή αλυσιδούλα. 
Τράβηξε έξω το μήνυμα και κοίταξε τη σφραγίδα. Ήταν αυτή του 
Βασιληά! Η Έπαρχος δίστασε να τη σπάσει, αναρωτούμενη τι να 
είχε συμβεί. Χτύπησαν οι ακόλουθοι του Άνκαραζ κάποιον βασιλικό 
ταχυπομπό; 
  «Φέρτε μου τον Θάνεμιρ,» πρόσταξε η Φερνάλβιν. 
  Ένας απ’τους στρατιώτες υποκλίθηκε και έφυγε αμέσως. Την ίδια 
στιγμή, ο Ζάρναβ βγήκε απ’τη σκηνή. 
  «Τι είναι;» ρώτησε. 
  «Μήνυμα με βασιλική σφραγίδα.» Η Φερνάλβιν τού το έδειξε. 
«Και–» Στράφηκε στην πολεμίστρια που κρατούσε τη δεύτερη θήκη. 
«Άνοιξέ τη,» την πρόσταξε. Εκείνη υπάκουσε, και τράβηξε έξω ακό-
μα ένα τυλιγμένο κομμάτι χαρτί. «Άλλο ένα μήνυμα με βασιλική 
σφραγίδα,» παρατήρησε η Έπαρχος. 
  «Τι σημαίνει αυτό;» αναρωτήθηκε ο Πρίγκιπας. 
  «Ότι οι ακόλουθοι του Άνκαραζ χτύπησαν κάποιον ταχυπομπό του 
αδελφού σου.» 
  «Και πού είναι αυτός ο ταχυπομπός;» θέλησε να μάθει ο Ζάρναβ. 
Στράφηκε στους στρατιώτες. «Τον βρήκατε; Βρήκατε το πτώμα 
του;» 
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  «Όχι, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η πολεμίστρια. «Όμως βρήκαμε 
έναν κουρελιασμένο πορφυρόχρυσο μανδύα.» 
  «Επίσης,» πρόσθεσε ένας άλλος, «βρήκαμε δύο σκοτωμένους ά-
ντρες στα δυτικά της δημοσιάς. Κι αυτό είναι το δεύτερο πράγμα 
που θέλαμε να σας αναφέρουμε, Έπαρχε.» 
  «Εννοείς ότι κάποιος τους είχε σκοτώσει προτού έρθουμε;» ρώτησε 
η Φερνάλβιν. 
  Ο μαχητής ένευσε. «Μάλιστα, Αρχόντισσά μου, έτσι πιστεύουμε. 
Και οι δύο ήταν χτυπημένοι στο λαιμό. Μάλιστα, ο ένας είχε βέλος 
καρφωμένο πάνω του. Αυτό.» Το έδειξε, προτείνοντάς το προς το 
μέρος της. 
  Η Φερνάλβιν το πήρε στα χέρια, εξετάζοντάς το. «Βέλος βαλλί-
στρας, μικρής.» Για δολοφόνους… πρόσθεσε νοερά. Ο Νεκρομέ-
μνων; Αλλά γιατί να τους σκότωσε αυτός; «Και ο άλλος; από τι πέ-
θανε;» 
  «Δεν υπήρχε όπλο καρφωμένο πάνω του, Αρχόντισσά μου, όμως 
νομίζουμε πως κάποιο ξιφίδιο ή μαχαίρι πρέπει να τον είχε πετύχει.» 
  Δύο στρατιώτες ήρθαν, σπρώχνοντας τον Θάνεμιρ. 
  Η Φερνάλβιν μπήκε αμέσως στο θέμα. «Χτυπήσατε κανέναν ταχυ-
πομπό;» τον ρώτησε. 
  «Ναι,» απάντησε εκείνος. «Μία ταχυπομπό, για την ακρίβεια. Οι 
άντρες μου παραφέρθηκαν.» 
  «Και πού είναι τώρα η ταχυπομπός;» 
  «Δεν έχω ιδέα.» 
  «Τη σκοτώσατε;» 
  «Εγώ δεν τους είδα να τη σκοτώνουν.» 
  «Παρατηρώ έλλειψη πειθαρχίας στους μαχητές σου, Υποστράτη-
γε,» είπε η Φερνάλβιν. «Και ελλιπή εξάσκηση καθήκοντος από μέ-
ρος σου.» 
  Ο Θάνεμιρ δεν αποκρίθηκε. 
  Η Φερνάλβιν αναστέναξε και έσπασε τη σφραγίδα του πρώτου μη-
νύματος. Κανείς δεν μπορούσε να την κατηγορήσει γι’αυτό· άλλω-
στε, ο αδελφός του Βασιληά στεκόταν δίπλα της. 
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Αξιότιμε Άρχων-Φύλαξ Άραντιρ του Ράλτον, 
 
Τα νέα μου γνωρίζω πόσο θα σας δυσαρεστήσουν, ωστόσο 
είναι υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω γι’αυτό το τραγικό 
συμβάν. Ο γιος σας, Άρχοντας Ρόλμαρ, ύστερα από ένα α-
τύχημά του στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, αρρώ-
στησε και βρίσκεται κλινήρης. Το ατύχημα ήταν απλό, 
πρέπει να σας πληροφορήσω· πρόκειται για ένα πέσιμο, 
Άρχοντά μου, ένα γλίστρημα. Καθώς σας γράφω ετούτο το 
μήνυμα, όμως, ο Άρχοντας Ρόλμαρ δεν έχει ακόμα συνέλθει 
και είναι ανήμπορος να έρθει σε επικοινωνία με τον οποι-
ονδήποτε· δεν ξέρουμε καν αν μας ακούει. Αυτό έχει παρα-
ξενέψει τους θεραπευτές του παλατιού, οι οποίοι υποστηρί-
ζουν πως κάτι τέτοιο δε θα έπρεπε να είχε συμβεί από ένα 
απλό πέσιμο. Ωστόσο, προτείνουν να μην πανικοβαλλόμα-
στε, γιατί, αναμφίβολα, ο Άρχοντας Ρόλμαρ συντόμως θα 
επανέλθει. Εκείνο που μας συμβούλεψαν να κάνουμε είναι 
να τον αφήσουμε να αναπαυθεί, για κάποιο καιρό, και να 
μην τον μετακινήσουμε. 
  Επαναλαμβάνω, Άρχοντά μου, ότι καταλαβαίνω πόσο θα 
σας λυπήσουν ετούτα τα νέα· πιστέψτε με, όμως, όταν σας 
λέω πως με έχουν λυπήσει εξίσου, διότι ανέκαθεν εκτιμού-
σα και συμπαθούσα τον γιο σας ιδιαιτέρως. Εύχομαι και 
προσεύχομαι για τη θετική εξέλιξη των πραγμάτων· και να 
γνωρίζετε πως συνεχώς βρίσκομαι στο πλευρό του, σε πε-
ρίπτωση που με χρειαστεί, αλλά και για να επιβλέπω την 
υγεία του. 
 

Με εκτίμηση, 
Πριγκίπισσα-Διάδοχος Λιόλα ε Γάθνιν 

 
Υστερόγραφο: Μαζί μ’αυτό το μήνυμα, θα λάβετε κι ένα 
άλλο, γραμμένο από τον γιο σας, λίγο προτού του συμβεί το 
ατύχημα. 

 
  «Θεοί…!» υποτονθόρυσε η Φερνάλβιν, τελειώνοντας το μήνυμα και 
νιώθοντας τα χέρια της να τρέμουν. Στράφηκε στον Ζάρναβ. «Το 
διάβασες;» 
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  Εκείνος κατένευσε, με σοκαρισμένη όψη. «Ας ανοίξουμε και 
τ’άλλο,» πρότεινε. 
  Η Φερνάλβιν έσπασε και τη δεύτερη βασιλική σφραγίδα. 
 

Πατέρα, 
 
Όλα πήγαν καλά. Μόλις έφτασα στην πρωτεύουσα, οι Ρου-
ζβάνοι έπιασαν την καταζητούμενή τους την ίδια νύχτα· 
συνεπώς, η αθωότητά μας αποδείχτηκε ενώπιον του Βασι-
ληά και της Αυλής του. Δε χρειάζεται ν’ανησυχείς για τίπο-
τα πλέον. 
  Εγώ αποφάσισα να μείνω μερικές ημέρες στη Νουάλβορ, 
προτού επιστρέψω στο Ράλτον. Ο αέρας εδώ οφείλω να 
ομολογήσω πως μου κάνει καλό. 
 

Ο γιος σου, Ρόλμαρ 

 
  «Μάλιστα…» είπε ο Ζάρναβ. 
  «Όταν φτάσεις στην πρωτεύουσα, ζήτησε να μάθεις τι κάνει, εντά-
ξει;» 
  Εκείνος ένευσε. «Ασφαλώς, Φερνάλβιν. Ωστόσο…» Φάνηκε σκε-
πτικός. «Θυμάσαι τι σου είχε πει ο Βάνμιρ; ότι ανησυχούμε για τον 
αδελφό του;» 
  Η Έπαρχος δάγκωσε το κάτω της χείλος· ένευσε. «Το θυμάμαι, και 
ξέρω τι σκέφτεσαι. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα περισσότερο 
τώρα· πρέπει να φύγω αμέσως. Θα έρθω στη Νουάλβορ το συντομό-
τερο δυνατό.» 
  Και προς τους στρατιώτες: «Φωνάξτε μου τον Υποδιοικητή Έρκε-
νελ!» 
  Ένας στρατιώτης απομακρύνθηκε, ενώ ο Άνγκεδβαρ ερχόταν, ντυ-
μένος με φολιδωτή αρματωσιά και κάπα. Στη μέση του ένα ξίφος 
ήταν περασμένο, και η Φερνάλβιν καμάρωσε, για λίγο, το γιο της, 
ατενίζοντάς τον έτσι και θυμούμενη πώς είχε πολεμήσει χτες βράδυ. 
  «Μητέρα, αποφάσισα να έρθω μαζί σου.» 
  Τα λόγια του την έπιασαν απροετοίμαστη, και βλεφάρισε. Όμως δε 
θάπρεπε να με ξαφνιάζουν, σκέφτηκε. Θάπρεπε να το περιμένω. Η 
Φερνάλβιν δεν είχε ξεχάσει όσα της είχε πει ο Άνγκεδβαρ στην Έ-
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ριγκ· τον είχε πειράξει το γεγονός ότι κανένας δεν τον είχε ρωτήσει 
αν ήθελε να μείνει πίσω ή να τους ακολουθήσει στο Νότο. Βέβαια, δε 
γνώριζε τον κίνδυνο –δε γνωρίζει τίποτα για τη Ρικέλθη–, αλλά ο-
φείλω να το παραδεχτώ: έχει μεγαλώσει. Σ’ένα χρόνο θα είναι στην 
κατάλληλη ηλικία για να μπορεί να διοικήσει, αν πεθάνω. Και, ό-
ντως, πολέμησε γενναία χτες, και χωρίς να τραυματιστεί στο ελάχι-
στο. Θα τον προσβάλει αν του πω τώρα όχι. 
  «Ασφαλώς, Άνγκεδβαρ,» αποκρίθηκε. 
  Εκείνος χαμογέλασε, ένευσε, κι έκανε μια μικρή υπόκλιση. 
  Ο Υποδιοικητής Έρκενελ πλησίασε και υποκλίθηκε. «Αρχόντισσά 
μου,» είπε, «καλή σας ημέρα.» 
  «Καλημέρα, κύριε υποδιοικητά,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. «Είμα-
στε έτοιμοι για αναχώρηση;» 
  «Μόλις δώσετε την ανάλογο διαταγή, Αρχόντισσά μου.» 
  «Τότε, ας αναχωρήσουμε, Υποδιοικητή Έρκενελ.» 

 

  «Τι, τι θράσος έχει αυτή η γυναίκα!» είπε η Ρικέλθη, καθώς έτρωγε 
πρωινό (ψημένο ψωμί με βούτυρο, μήλο, και τσάι του βουνού), κα-
θισμένη μπροστά απ’τη σκηνή της, μαζί με τον Έζβαρ και τον Χάφ-
ναρ. Αντίκρυ μπορούσε να δει τη Φερνάλβιν ν’ανεβαίνει στο άλογό 
της, πάνοπλη και με την κάπα της ν’ανεμίζει μεγαλόπρεπα στον ερ-
χόμενο από τη Νορβήλια Οροσειρά, ψυχρό αγέρα. «Δεν την έφτα-
ναν ετούτοι οι οδοφύλακες που βρήκε εδώ πέρα! Όχι, έπρεπε να πά-
ρει και τους δικούς μου φρουρούς στη συνοδεία της!» 
  «Είναι, όμως, εξαιρετική φιγούρα, να τη βλέπεις έφιππη…» σχολί-
ασε, επίτηδες, ο Έζβαρ. 
  «Μη με προκαλείς πρωί-πρωί, Έζβαρ!» μούγκρισε η Ρικέλθη. 
  Ο Χάφναρ γέλασε, πίσω απ’τη μαύρη μάσκα του, και η Σρ’άερ τρί-
φτηκε στο γόνατό του, βγάζοντας ένα αδύναμο Χςςςς. 
  «Βλέπεις τι σοβαρότητα έχει ο πατέρα σου, όταν οι καταστάσεις 
είναι κρίσιμες;» του είπε η Ρικέλθη. «Είμαι βέβαιη πως η Φερνάλβιν 
παίρνει μαζί της τους φρουρούς μου, προκειμένου ο φονιάς της να 
με σκοτώσει.» 
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  «Μπορεί να έχεις δίκιο σε ένα πράγμα: ότι ο φονιάς της σε κατα-
διώκει ξανά.» Τώρα, η όψη του Έζβαρ έλεγε έκδηλα πως ο ερημίτης 
δεν αστειευόταν. 
  Τα μάτια της Ρικέλθης στένεψαν, ατενίζοντάς τον. «Είδες κάτι;» 
  «Άκουσα κάτι. Οι στρατιώτες βρήκαν δύο νεκρούς ακόλουθους του 
Άνκαραζ στα δυτικά της δημοσιάς. Και οι δυο ήταν χτυπημένοι στο 
λαιμό· ο ένας είχε βέλος καρφωμένο επάνω του: ο άλλος πρέπει νάχε 
σκοτωθεί από εκτοξευμένο ξιφίδιο ή μαχαίρι.» 
  «Και νομίζεις ότι ο νεκρενοικημένος τούς καθάρισε;» ρώτησε η Ρι-
κέλθη. «Γιατί να το κάνει, Έζβαρ;» 
  «Ποιος ξέρει; Όμως μου φαίνεται πιθανό. Ίσως να προσπάθησαν 
να μπουν στο δρόμο του…» 
  «Ποιος είπατε;» τους διέκοψε ο Χάφναρ. «Νεκρενημένος;…» 
  «Νεκρενοικημένος,» τον διόρθωσε ο Έζβαρ. «Ο δολοφόνος που 
κυνηγά τη μητέρα σου είναι νεκρενοικημένος, πιστεύω.» 
  «Τι σημαίνει αυτό;» 
  «Ότι το πνεύμα ενός νεκρού ενοικεί εντός του. Οι νεκρενοικημένοι 
εκπαιδεύονται στη Φεν εν Ρωθ, και είναι από τους καλύτερους φο-
νιάδες της Κουαλανάρα.» 
  «Καλύτεροι ακόμα κι απ’τους Μιρλίμιους;» 
  «Ναι.» 
  «Γιατί;» 
  «Γιατί το πνεύμα εντός τους τους προσφέρει δυνάμεις. Καταλαβαί-
νεις τώρα;» 
  Ο Χάφναρ ένευσε, ενθυμούμενος τα όσα του είχε πει ο πατέρας του 
στο Δρακοδάσος. 
  «Επιπλέον,» πρόσθεσε ο Έζβαρ, «ο νεκραδελφός –το νεκρό πνεύ-
μα μέσα στον νεκρενοικημένο– μπορεί να εντοπίζει το στόχο του 
δολοφόνου συνεχώς, έτσι ώστε αυτός ποτέ να μην τον χάνει.» 
  «Τούτο, όμως, δεν είναι και σίγουρο,» είπε η Ρικέλθη, που δεν το 
πολυπίστευε. 
  «Είναι,» διαφώνησε ο Έζβαρ. «Είναι απολύτως σίγουρο.» 
  «Δηλαδή, αυτό το καθίκι γνωρίζει τούτη τη στιγμή πού είναι η μη-
τέρα;» ρώτησε ο Χάφναρ. 
  «Ναι.» 
  «Και πώς μπορούμε να τον κάνουμε να τη χάσει;» 
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  «Δεν μπορούμε.» 
  «Θα τον σκοτώσω,» δήλωσε ο Χάφναρ, σφίγγοντας τα λουριά της 
Σρ’άερ μέσα στη γαντοφορεμένη του γροθιά. 
  «Θα εκπονήσουμε σχέδιο,» τόνισε ο Έζβαρ. «Χρειάζεται προσο-
χή.» 
  Άλογα ακούστηκαν να καλπάζουν, και όλοι τους στράφηκαν για να 
κοιτάξουν και να δουν τη Φερνάλβιν και τη συνοδεία της να απομα-
κρύνεται. 
  «Είναι κι ο Άνγκεδβαρ μαζί τους,» παρατήρησε ο Χάφναρ. «Καθώς 
κι αυτός ο κρατούμενος ακόλουθος του Άνκαραζ, ο Θάνεμιρ.» 
  «Και οι φρουροί μου,» πρόσθεσε, έντονα, η Ρικέλθη. «Είθε ο Άρχο-
ντας Μόρντεναρ να την κατακρεουργήσει!»  
  Ο Χάφναρ μούγκρισε και σηκώθηκε όρθιος. «Πότε θα σταματή-
σεις, μητέρα; Πότε θα σταματήσετε κι οι δυο σας;» Τραβώντας τη 
Σρ’άερ από τα λουριά, έφυγε. 
  «Έχει δίκιο, Ρικέλθη,» είπε ο Έζβαρ. «Έχει απόλυτο δίκιο…» 
  «Μη μου λες εμένα τι να κάνω!» αντιγύρισε εκείνη. «Όχι ύστερα 
απ’όλα σου τα λάθη με τον Χάφναρ!» Είδε την όψη του να σκληραί-
νει. «Και μη μου πεις ότι τσαντίστηκες τώρα!» 
  «Εντάξει, δε σ’το λέω,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ και σηκώθηκε όρθιος. 
«Θα έπρεπε, όμως, να το είχες καταλάβει.» Αποχώρησε. 
  «Τι απαράδεκτοι που ’ναι κι οι δυο τους, γαμώ τα Δεκαπέντε Αφτιά 
του Σάλ’γκρεμ’ρωθ…!» μονολόγησε η Ρικέλθη, και ήπιε μια γουλιά 
απ’το τσάι της, ευχόμενη να ήταν κρασί. 
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Κεφάλαιο 42 

Ανάμεσα σε Δύο Αόρατους Άρχοντες 
 
 

 Βάνμιρ κάθισε σ’έναν γκρίζο βράχο, κουρασμένος. Είχε 
ψάξει για ώρα πολύ, μα δεν είχε βρει τίποτα. Και το παρά-
ξενο ήταν πως, τώρα πλέον, είχε ξεχάσει για τι έψαχνε. Πά-
ντως, ό,τι κι αν ήταν, σίγουρα, δεν υπήρχε πουθενά σε τού-

το το ξερονήσι, γιατί νόμιζε ότι είχε ερευνήσει κάθε γωνιά αυτού του 
άθλιου μέρους. 
  Και η αναζήτησή του τον είχε εξαντλήσει. Έτσι, επί του παρόντος, 
ήταν ικανοποιημένος, καθώς καθόταν κι άκουγε τα κύματα να σκάνε 
στις πέτρες. Ωστόσο, μια βαθιά απογοήτευση τον γέμιζε, επίσης, 
αφού δεν είχε βρει το αντικείμενο της αναζήτησής του και, μάλιστα, 
το είχε ξεχάσει… 
  Έστρεψε το βλέμμα του στη θάλασσα και τ’άφησε να χαθεί, για λί-
γο, εκεί, στη γαλαζόγκριζη απεραντοσύνη, που ήταν ταραγμένη, 
όπως και το μυαλό του. 
  Ψάχνω καιρό πολύ, και σε πολλά μέρη… 
  Αναστέναξε και γύρισε απ’την άλλη, παίρνοντας τη ματιά του απ’τη 
θάλασσα. Είδε κάποιον να τον πλησιάζει, κατεβαίνοντας απ’τα βρά-
χια. Ο άντρας –δεν μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπό του, μα ήξε-
ρε ότι ήταν άντρας– φορούσε μια μακριά, μαύρη κάπα, με μεγάλη 
κουκούλα, και ο Βάνμιρ νόμιζε ότι τον ήξερε από κάπου, μα αδυνα-
τούσε να τον φέρει στη μνήμη του. 
  Τι μου συμβαίνει; Αισθάνομαι σα χαμένος… σαν ένας άνθρωπος 
που ταξιδεύει χρόνια και, τελικά, έχει χάσει το δρόμο του… μέσα στα 
όνειρα. 
  Ο γνωστός άγνωστος ζύγωσε και κάθισε σε μια πέτρα αντίκρυ του 
Βάνμιρ, ακουμπώντας τον αγκώνα του στο γόνατο και το πηγούνι 
του στη γροθιά του· το πρόσωπό του εξακολουθούσε να σκιάζεται 
από τη μεγάλη κουκούλα. 
  «Θα έλεγα καλημέρα ή καλησπέρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι πρωί ή 
βράδυ,» είπε ο Βάνμιρ. «Ο ουρανός φαίνεται νάναι συνεχώς γκρίζος 
εδώ.» Έριξε μια ματιά ψηλά, στα σύννεφα. 

Ο
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  «Εσύ επιλέγεις,» αποκρίθηκε ο μαύρος κουκουλοφόρος. «Πρωί ή 
βράδυ, Βάνμιρ; Καλημέρα ή καλησπέρα;» 
  «Καλησπέρα,» είπε εκείνος, ανασηκώνοντας τους ώμους αδιάφο-
ρα. 
  Ο γνωστός άγνωστος γέλασε κοφτά. «Το γνώριζα ότι θα το έλεγες 
αυτό.» 
  Ο Βάνμιρ τον ατένισε ερευνητικά· ακόμα, όμως, δεν μπορούσε να 
θυμηθεί τίποτα γι’αυτόν. «Νομίζω ότι έχουμε ξανανταμώσει,» του 
είπε· «κι επίσης, ξέρεις τ’όνομά μου…» 
  Ένα δυνατό κύμα έσκασε στα βράχια. 
  «Ασφαλώς και έχουμε ξανανταμώσει, Βάνμιρ,» αποκρίθηκε ο μαύ-
ρος κουκουλοφόρος. «Έχουμε ανταμώσει πολλές, πολλές φορές. Σε 
έχω δει και σ’έχω ξαναδεί να βαδίζεις διάφορα μονοπάτια, από τη 
στιγμή της γέννησής σου μέχρι τη στιγμή του θανάτου σου.» 
  «Ενδιαφέρον αυτό,» παραδέχτηκε ο Βάνμιρ. «Είσαι μάντης;» 
  «Όχι.» 
  «Παράξενο. Αφού, όμως, φαίνεται να ξέρεις τόσα πολλά, μήπως θα 
μπορούσες να μου υπενθυμίσεις τι ζητώ σε τούτο το ξερονήσι; Ήρθα 
ψάχνοντας κάτι, αλλά το ξέχασα.» 
  «Ήρθες ψάχνοντας τον δίδυμό σου. Έχεις ξανάρθει εδώ, πολλές 
φορές.» 
  Ο Βάνμιρ συνοφρυώθηκε, νιώθοντας το νου του να πλημμυρίζει με 
αναμνήσεις και περιπλανήσεις –οι οποίες έμοιαζαν όλες να είχαν 
συμβεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μικρότερο του λεπτού. 
  «Ξέρεις πού είναι;» είπε στον κουκουλοφόρο. «Σ’έχω ρωτήσει και 
παλιότερα.» 
  «Μ’έχεις απειλήσει, επίσης.» 
  «Πού είναι ο Ρόλμαρ;» 
  «Όπως σου έχω ξαναπαντήσει, είναι αιχμάλωτός μου.» 
  «Εσύ είσαι ο Εχθρός στο Νότο, σωστά;» 
  «Εχθρός; Δεν είμαι εχθρός κανενός. Ωστόσο, έχω πολλούς εχθρούς. 
Δύο· αλλά είναι πολλοί, αυτοί οι δύο…» 
  «Όλα όσα λες έχουν πολύ ενδιαφέρον,» παραδέχτηκε ο Βάνμιρ, 
«όμως νομίζω πως πρέπει να ελευθερώσεις τον αδελφό μου, αν θες 
να συνεχίσουμε την κουβέντα μας πολιτισμένα.» 
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  Ο κουκουλοφόρος γέλασε. «Κάθε φορά, αυτό το ίδιο πράγμα μου 
λες. Είναι μπερδεμένα τα μονοπάτια όπου βαδίζεις εσύ, Βάνμιρ των 
Ωθράγκος, κυρίως γιατί σκέφτεσαι με ασυνήθιστους τρόπους.» 
  «Αν είσαι όντως ο Εχθρός στο Νότο, τότε εσύ βαδίζεις σε πολύ πιο 
μπερδεμένα μονοπάτια. Προσπάθησα να κάνω μαντεία σχετικά 
μ’εσένα, μα είδα μονάχα μια σκιά να γλιστρά και να φεύγει και να 
μην ακολουθεί ευθύγραμμη πορεία. Η πορεία της ήταν… σπαστή, σα 
να χανόταν, να συνεχιζόταν αλλού, και να χανόταν πάλι… Είπες ότι 
δεν είσαι μάντης, αλλά γνωρίζεις διάφορα· τι είσαι;» 
  Ο άντρας έβγαλε την κουκούλα του και ο Βάνμιρ είδε ένα μαύρο 
πρόσωπο με ξυρισμένο κεφάλι. 
  «…Ράζλερ…!» είπε. «Είσαι ένας από τη χαμένη φυλή των Ράζλερ, 
σωστά;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Πάντα το καταλαβαίνεις, Βάνμιρ· 
μόλις με βλέπεις, πάντα το καταλαβαίνεις. Είσαι μελετημένος. Άλλοι 
θα με αποκαλούσαν Νότιο Ρουζβάνο ή Νότιο Ρογκάνο.» 
  «Δε μοιάζεις με Ρουζβάνο, και σίγουρα όχι με Ρογκάνο. Όμως δεν 
απάντησες ακόμα στην ερώτησή μου: Τι είσαι, πραγματικά; Γιατί 
απειλείς τη Ρικνάβαθ; Και γιατί αιχμαλώτισες τον αδελφό μου;» 
  «Χα-χα-χα-χα –η μία ερώτηση έγινε τρεις! Ως συνήθως.» Ο Ράζλερ 
τον ατένισε μ’ένα μεγάλο σαρδόνιο μειδίαμα στα χείλη. 
  «Θα απαντήσεις;» 
  «Το τι πραγματικά είμαι ας το αφήσουμε για τώρα, αγαπητέ Βάν-
μιρ· είναι πιθανόν, όμως, να ξανασχοληθούμε μαζί του, στο μέλλον.» 
  «Γιατί απειλείς τη Ρικνάβαθ, τότε; Είπες ότι δεν είσαι εχθρός κανε-
νός, αλλά ορισμένοι σ’επονομάζουν ‘ο Εχθρός στο Νότο’.» 
  «Απλά και μόνο επειδή με φοβούνται,» αποκρίθηκε ο Ράζλερ. «Αλ-
λά δεν είναι οι αληθινοί μου εχθροί, γιατί δεν μπορούν να με βλά-
ψουν και, στην πραγματικότητα, δεν έχω κάτι εναντίον τους. Υπάρ-
χουν χειρότερα… πρόσωπα που πρέπει ν’αντιμετωπίσω.» 
  «Απείλησες να σκοτώσεις τη Ρικνάβαθ.» 
  «Ναι, και θα το κάνω, γιατί το χάρισμά της την καθιστά επικίνδυ-
νη.» 
  «Τώρα δεν είπες ότι δεν μπορεί να σε βλάψει;» 
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  «Μπορεί να χαλάσει κάποια πράγματα, όμως,» δήλωσε ο Ράζλερ. 
«Κι αν το κάνει αυτό, θα δώσει δύναμη στους εχθρούς μου. Καταλα-
βαίνεις, Βάνμιρ;» 
  «Προσπαθώ.» 
  «Και για σένα το ίδιο ισχύει. Είσαι επικίνδυνος –ειδικά όταν συ-
νεργάζεσαι μαζί της– και το ξέρεις· βαθιά μέσα σου, το ξέρεις. Γιαυ-
τό κιόλας αιχμαλώτισα τον αδελφό σου, επειδή γνωρίζω πως θα κά-
νεις τα πάντα για να τον ελευθερώσεις.» 
  «Το ‘πάντα’ είναι σχετικό. Τι θέλεις;» 
  «Να εγκαταλείψεις τη Ρικνάβαθ και να πάψεις να εξυπηρετείς τους 
σκοπούς του αιμοδιψή θεού Άνκαραζ.» 
  «Και θα ελευθερώσεις τον αδελφό μου;» 
  «Ναι.» 
  «Πώς θα το καταλάβω; Πού ξέρω ότι δε λες ψέματα;» 
  Ο Ράζλερ μειδίασε. «Πάντοτε δύσπιστος. Αλλά νομίζω πως δε 
χρειάζεται ν’απαντήσω στα ερωτήματά σου. Συλλογίσου τούτο μόνο: 
Γιατί να μην ελευθερώσω τον Ρόλμαρ;» 
  «Γιατί πιθανώς να φοβάσαι ότι, αν τον ελευθερώσεις, θα στραφώ 
πάλι εναντίον σου.» 
  «Γιατί να το κάνεις; Ποιο λόγο θα έχεις; Σκέψου προτού ενεργή-
σεις, Βάνμιρ των Ωθράγκος. Η προσφορά μου ισχύει, ίσχυε, και θα 
ισχύει.» 
  «Πού είναι ο Ρόλμαρ; Πού τον έχεις;» ρώτησε ο Βάνμιρ, καθώς ένα 
πρωτόγνωρο συναίσθημα τον γέμιζε: το συναίσθημα ότι ο χρόνος 
του τελείωνε, σαν να βρισκόταν στους Έσχατους Καιρούς της Κουα-
λανάρα. 
  «Στο Μάτι του Κυκλώνα,» απάντησε ο Ράζλερ. 
  Δυνατά κύματα χτύπησαν τα βράχια. 
  Ο Βάνμιρ τρόμαξε και ξύπνησε. 
  Παραμέρισε την κουβέρτα από πάνω του και κάθισε, με τα χέρια 
ακουμπισμένα στα γόνατά του, βαριανασαίνοντας και πνιγμένος 
στα λόγια του γνωστού-άγνωστου Ράζλερ. 
  Τα πάντα μέσα στη σκηνή της Ρικνάβαθ ήταν ήσυχα, και η ίδια η 
Καρμώζ κοιμόταν παραδίπλα, χωρίς να σαλεύει. Απέξω επικρατούσε 
ησυχία, επίσης. Ο Βάνμιρ αναρωτήθηκε αν είχε ξημερώσει· ανασή-
κωσε την άκρη της σκηνής και είδε πως ήταν αυγή. 
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  «Να εγκαταλείψεις τη Ρικνάβαθ και να πάψεις να εξυπηρετείς τους 
σκοπούς του αιμοδιψή θεού Άνκαραζ.» Η φωνή του Ράζλερ αντη-
χούσε μέσα στο νου του. Όμως εκείνος δεν ήταν βέβαιος για τίποτα. 
Θα τον ελευθερώσει, αν το κάνω; Αλλά, ας πούμε ότι φεύγω από ε-
δώ, από τη Ρικνάβαθ και τους δικούς της, πού θα πάω; Στη Νουάλ-
βορ, σίγουρα, –δεν έχω να πάω πουθενά αλλού, αυτή τη στιγμή– κι 
εκεί θα συναντήσω τη θεία Φερνάλβιν, η οποία είναι, επίσης, εναντί-
ον του Εχθρού. 
  Όμως ο Εχθρός δε μοιάζει να τη φοβάται… Φοβάται μονάχα τη Ρι-
κνάβαθ κι εμένα· πιστεύει ότι θα χαλάσουμε κάτι, κάποιο του σχέδι-
ο, και θα δώσουμε δύναμη στους αντιπάλους του, που είναι δύο αλλά 
ισοδυναμούν με πολλούς. 
  Εφόσον, όμως, εγκαταλείψω τη Ρικνάβαθ και τον Άνκαραζ, θα ε-
λευθερώσει τον Ρόλμαρ. Ωστόσο, ο Βάνμιρ αναρωτήθηκε: Αν απο-
μακρυνθώ από την Καρμώζ και τους μαχητές της, σημαίνει πως την 
«εγκαταλείπω» κιόλας; Πώς θα το εκλάβει, άραγε, ο Ράζλερ, που 
ισχυρίζεται πως γνωρίζει πολλά μα δεν είναι μάντης; Κι αν πάω στη 
Νουάλβορ, τι θα σταματήσει τη Ρικνάβαθ απ’το να έρθει εκεί κι η 
ίδια; Τίποτα. Και, αναμφίβολα, ο Άνκαραζ θα την ωθήσει προς το 
Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, όπου κρύβεται ο Εχθρός. Εν ολί-
γοις, όπως κι αν ενεργήσω, πάλι εκεί θα καταλήξουμε κι οι δύο: στη 
Βασιλική Οικία του Νόρβηλ. Είτε φύγω από κοντά της είτε μείνω. 
Ποια, επομένως, θα είναι η διαφορά για τον Ράζλερ; 
  Τι ακριβώς φοβόταν πως θα έκαναν η Ρικνάβαθ και ο Βάνμιρ, ώστε 
να του ανατρέψουν τα σχέδια και να δώσουν δύναμη στους εχθρούς 
του; Τι είχε πει η Καρμώζ; Είχε πει ότι ο Εχθρός στο Νότο ήθελε τον 
ουρανόλιθο, το πέτρωμα απ’το οποίο ήταν καμωμένος ο Θρόνος του 
Νόρβηλ. Άρα, φοβόταν μήπως τον αποτρέψουν από την απόκτησή 
του. Και η Ρικνάβαθ δεν είχε από μόνη της πρόσβαση στο Παλάτι 
των Δεκαεννέα Πύργων, έτσι χρειαζόταν τον Βάνμιρ για να τη βάλει 
εκεί. Να, λοιπόν, γιατί ο Ράζλερ δεν ήθελε να συνεργαστούν. 
  Άραγε, μόνο έτσι μπορεί να τον νικήσει ο Άνκαραζ; Δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος; 
  Κι επίσης, ποιοι ήταν οι δύο εχθροί του; Ο Βάνμιρ είχε παραξενευ-
τεί απ’αυτό, γιατί δε νόμιζε πως ο Ράζλερ αναφερόταν στον Πολέ-
μαρχο. Μάλλον, σίγουρα δεν αναφερόταν στον Πολέμαρχο. Για την 
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ακρίβεια, δεν έμοιαζε να τον θεωρεί και τίποτα σπουδαίο, τον Θεό 
του Αίματος. Είναι, δηλαδή, ισχυρότερος από θεό ο ίδιος; «Τι είσαι, 
πραγματικά;» τον ρώτησα, και δε μ’απάντησε… Γιατί; 
  Πολλά άλυτα μυστήρια. Και το ένα μπλεκόταν με το άλλο, έτσι που 
έκαναν τον Βάνμιρ να χάνεται ολοένα και περισσότερο, όσο τα συλ-
λογιόταν. 
  Ούτε καν πού έχει τον Ρόλμαρ δεν μου απάντησε ξεκάθαρα. Στο 
Μάτι του Κυκλώνα, είπε. Τι εννοούσε μ’αυτό; Τι είναι το Μάτι του 
Κυκλώνα; 
  «Βάνμιρ; Είσαι καλά;» 
  Στράφηκε, για να δει τη Ρικνάβαθ να τον κοιτάζει, σκεπασμένη με 
το ελαφρύ της σεντόνι. Τα γαλανά μάτια της γυάλιζαν στο φως της 
λάμπας. 
  Καθάρισε το λαιμό του, βλεφαρίζοντας. «Καλά είμαι.» 
  Η Ρικνάβαθ συνοφρυώθηκε. «Ονειρεύτηκες. Τι είδες;» 
  Όλα τα καταλαβαίνει; σκέφτηκε ο Βάνμιρ, αλλά χαμογέλασε. 
«Ναι,» είπε. «Είδα το φίλο σου, τον Ράζλερ.» 
  «Τον ποιον;» 
  «Τον ‘δαίμονα της φωτιάς’, που αντέχει τις φλόγες γιατί είναι Ράζ-
λερ.» 
  «Μιλάς για τη χαμένη φυλή της νότιας ηπείρου Οντον’γκόκι…;» 
  «Ναι,» ένευσε ο Βάνμιρ· «μονάχα αυτοί είναι τόσο ανθεκτικοί στη 
θερμότητα, όπως εσείς, οι Καρμώζ, είστε τόσο ανθεκτικοί στο ψύ-
χος.» 
  «Μα, δεν έχει μείνει κανένας τους πλέον.» 
  «Έτσι λένε, αλλά δεν είν’αλήθεια. Ορισμένοι Ράζλερ υπάρχουν. Λί-
γοι, βέβαια, όμως υπάρχουν.» 
  «Ο Εχθρός δεν μπορεί νάναι ένας απλός Ράζλερ.» 
  «Απλός αποκλείεται,» παραδέχτηκε ο Βάνμιρ. «Περίπλοκος, σί-
γουρα. Και… προφητικός. Μου φαίνεται πως έχει κάτι σαν το δικό 
σου χάρισμα, Ρικνάβαθ: Βλέπει το μέλλον.» 
  «Εγώ δεν μπορώ να στείλω όνειρα,» είπε η Καρμώζ. 
  «Ίσως να μην ξέρεις τον τρόπο.» 
  «Μόνο οι θεοί στέλνουν όνειρα, Βάνμιρ, αλλά αυτός δεν είναι θεός· 
άρα, πρέπει νάναι δαίμονας, Ράζλερ ή μη.» 
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  «Μην είσαι τόσο απόλυτη. Τα πάντα είναι πιθανά. Έχω διαβάσει 
βιβλία που μιλούν για πιο παράξενα πράγματα.» 
  «Ψεύδονται, μάλλον,» είπε η Ρικνάβαθ. 
  Αρκετά απ’αυτά, σίγουρα, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, αλλά όχι όλα. Έχω 
διδαχθεί πολλές αλήθειες από εκεί. 
  «Τι σου είπε ο Εχθρός; Σου ανέφερε το όνομά του, μήπως;» 
  Ο Βάνμιρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε μου ανέφερε τ’όνομά του. 
Όμως μου μίλησε για κάποια άλλα, πολύ ενδιαφέροντα πράγμα-
τα…» Της είπε τα πάντα, ακόμα και για την πρόταση του Ράζλερ να 
εγκαταλείψει εκείνη και τον Άνκαραζ. 
  «Και τι αποφάσισες;» ρώτησε η Ρικνάβαθ. 
  «Αποφάσισα πως, ό,τι και ν’αποφασίσω, δε θάχει νόημα,» απάντη-
σε ο Βάνμιρ. 
  «Δηλαδή;» 
  «Κοίτα, αν φύγω από σένα, θα πάω να βρω τη θεία Φερνάλβιν, η 
οποία κατευθύνεται στη Νουάλβορ. Αν μείνω μαζί σου, πάλι στη 
Νουάλβορ θα βρεθώ.» 
  «Ναι,» είπε η Ρικνάβαθ, «αλλά εγώ σε χρειάζομαι, για να με βάλεις 
στο παλάτι.» 
  «Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Επομένως, βλέπεις που δεν έχει 
νόημα ν’αποφασίσω από τώρα; Θ’αποφασίσω όταν φτάσουμε στην 
πρωτεύουσα.» 
  «Αυτό σημαίνει πως ίσως και να μη με βοηθήσεις να μπω στο Πα-
λάτι των Δεκαεννέα Πύργων;» 
  «Ναι, ίσως…» 
  Η Ρικνάβαθ έκλεισε τα μάτια, καθώς αισθανόταν έναν μεγάλο θυμό 
μέσα της, ο οποίος ήξερε πως δεν ήταν δικός της· ήταν του Κυρίου 
της, του Άνκαραζ, που ήθελε, πάση θυσία, τον Βάνμιρ με το μέρος 
του. Η Αρχιέρειά του έπρεπε να τον κρατήσει μαζί της· έπρεπε να 
τον κρατήσει οπωσδήποτε, διότι αλλιώς η πιθανότερη πορεία αποτί-
ναξης του Εχθρού θα θρυμματιζόταν, και η κατάσταση θα δυσκό-
λευε πολύ. Ο ουρανόλιθος θα βρισκόταν σε λάθος χέρια. 
  Η Ρικνάβαθ άνοιξε τα μάτια. «Βάνμιρ,» είπε. «Πρέπει να με βάλεις 
στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων. Ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος 
απ’ό,τι φαντάζεσαι. Ο Εχθρός προσπαθεί να σε εξαπατήσει, χρησι-
μοποιώντας τον αδελφό σου.» 
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  Τώρα μιλάει ο Άνκαραζ, παρατήρησε ο Βάνμιρ, όχι η Ρικνάβαθ. 
«Δε σου χρωστάω τίποτα, Θεέ του Αίματος,» αποκρίθηκε. «Και, για 
να πω την αλήθεια, σ’απεχθάνομαι. Όμως ίσως οι δρόμοι μας να συ-
μπίπτουν· ή ίσως εσύ να προσπαθείς να μ’εξαπατήσεις. Έτσι, αν θέ-
λεις να τα έχουμε καλά, άφησέ με ν’αποφασίσω μόνος.» 
  Τα μάτια της Ρικνάβαθ άστραψαν. Άρπαξε ένα ξιφίδιο και, ξεθη-
καρώνοντάς το, έθεσε την αιχμή στο λαιμό του Βάνμιρ. «Μπορώ πά-
ντα να σε σκοτώσω, όταν θα μου είσαι άχρηστος!» απείλησε η Καρ-
μώζ, με φωνή που δεν της ταίριαζε. 
  «Το ξέρω, Άνκαραζ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Μα δε θα τολμήσεις, 
γιατί είμαι ο μόνος Ωθράγκος που μπορεί να σε βοηθήσει.» Μειδία-
σε. «Αυτή τη φορά, το ξίφος σου δε μπορεί να σου δώσει τη νίκη.  
  »Ρικνάβαθ, κατέβασε το όπλο σου, σε παρακαλώ.» 
  Η οργή έσβησε, αργά, από τα μάτια της Καρμώζ, κι εκείνη έκανε 
πίσω, θηκαρώνοντας το ξιφίδιό της. «Με συγχωρείς, Βάνμιρ,» είπε· 
«δεν ξέρω τι μ’έπιασε.» (Ξέρεις, μα δε θες να το πεις φωναχτά.) «Ό-
μως είναι, όντως, σημαντικό να με βοηθήσεις να μπω στο Παλάτι 
των Δεκαεννέα Πύργων. Η ασφάλεια του Νόρβηλ διακυβεύεται.» 
  «Το ίδιο και η ασφάλεια του αδελφού μου, Ρικνάβαθ. Ωστόσο, δε 
θα ήθελα να επιλέξω ανάμεσα στο Βασίλειο και στον Ρόλμαρ· γιατί 
δε θα μπορούσα.» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Καταλαβαίνω.» Σηκώθηκε όρθια και άρχισε 
να ντύνεται. 
  Ο Βάνμιρ ακολούθησε το παράδειγμά της, σιωπηλός. Η φίλη του 
εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επιρροή του Άνκαραζ, ακόμα 
και όταν ο Θεός του Αίματος την «εγκατέλειπε». Γιατί, ουσιαστικά, ο 
Πολέμαρχος ποτέ δεν έβγαινε από μέσα της· βρισκόταν διαρκώς μα-
ζί της, όσο εκείνη δεχόταν να τον υπηρετεί. Και τώρα ο Βάνμιρ αμ-
φέβαλλε αν η Ρικνάβαθ μπορούσε να πάψει να τον υπηρετεί, αφού ο 
Άνκαραζ είχε πλέον γαντζωθεί γερά επάνω της. Πρέπει, κάπως, να 
τη βοηθήσω να ξεφύγει απ’τον έλεγχο του. Αναστέναξε, καθώς ντυ-
νόταν. Αν ήμουν στο Ράλτον, ίσως να κατάφερνα  να βρω μια λύση. 
Αλλά τώρα έτσι όπως είμαι, εξόριστος και περιπλανώμενος, είναι πο-
λύ πιο δύσκολο. Κι ο Άνκαραζ είμαι βέβαιος πως το γνωρίζει, αυτός ο 
καταραμένος θεός! Όλοι τους τα ίδια είναι, απλά κάποιοι είναι χει-
ρότεροι από κάποιους άλλους… 
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  Αναρωτιέμαι ποια να είναι τα σχέδιά του, για όταν θα έχει νικήσει 
τον Εχθρό. 
  Αν νικήσει τον Εχθρό. 
  Ο Βάνμιρ ετοιμάστηκε και βγήκε απ’τη σκηνή, μαζί με τη Ρικνάβαθ. 
Απέξω, οι μαχητές του Άνκαραζ ήταν ήδη έτοιμοι (Έχεις πιο πιστούς 
ακόλουθους απ’ό,τι σου αξίζει, Πολέμαρχε), ενώ ο Μάηραν και η 
Σερκάλμα βρίσκονταν καθισμένοι κοντά σε μια φωτιά, με τα θηκά-
ρια τους άδεια, αφοπλισμένοι απ’όλα τους τα όπλα. 
  Ο Βάνμιρ στράφηκε στη Ρικνάβαθ και είπε: «Ο ένας από τους δύο 
συντρόφους μου πρέπει να φύγει.» 
  «Γιατί;» 
  «Για να επιστρέψει στη συνοδεία της θείας Φερνάλβιν και να της 
πει ότι σας βρήκα.» 
  Τα μάτια της Ρικνάβαθ στένεψαν, καχύποπτα. 
  «Θα της ζητήσω να μην έρθει. Όχι πως θα ερχόταν, έτσι κι αλλιώς. 
Εκείνη και ο Πρίγκιπας Ζάρναβ θέλουν να τους οδηγήσετε στον Ε-
χθρό που κρύβεται στο παλάτι· γιαυτό κιόλας έστειλαν εμένα, όπως 
σου είπα.» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Εντάξει.» 
  Ο Βάνμιρ πέρασε ανάμεσα απ’τους ακόλουθους του Άνκαραζ και 
ζύγωσε τους μαχητές του, οι οποίοι αμέσως σηκώθηκαν. 
  «Τι συμβαίνει, Άρχοντά μου;» ρώτησε η Σερκάλμα. «Είμαστε αιχ-
μάλωτοι;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ είναι 
σύμμαχοί μας. Θα συμπορευτώ μαζί τους, για να με πάνε στον Ε-
χθρό.» 
  «Σας είπαν ποιος είναι;» θέλησε να μάθει ο Μάηραν. 
  «Όχι, αλλά η Αρχιέρειά τους μπορεί να τον εντοπίσει, όταν φτά-
σουμε στη Νουάλβορ.» 
  Ο Μάηραν συνοφρυώθηκε. «Δυσκολεύομαι να το κατανοήσω αυτό, 
Άρχοντά μου…» είπε· αλλά, στην πραγματικότητα, έμοιαζε να λέει: 
Δε μας τα λέτε καλά, Άρχοντά μου… 
  «Ίσως να μην το καταλαβαίνεις, αλλά έτσι είναι,» τόνισε ο Βάνμιρ. 
«Η Ρικνάβαθ θα με οδηγήσει στον Εχθρό, και πρέπει να την ακο-
λουθήσω. Ένας από εσάς, όμως, θέλω να επιστρέψει στη συνοδεία 
της Επάρχου.» Και, φυσικά, επέλεξε εκείνον που τον ενοχλούσε πε-
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ρισσότερο. «Εσύ, Μάηραν, εσύ θα πας, και θα της αναφέρεις πως 
όλα είναι καλά: βρήκαμε τους πιστούς του Άνκαραζ και έκανα συμ-
φωνία με την Αρχιέρειά τους –τη φίλη μου– να μας δείξουν πού 
κρύβεται ο Εχθρός.» 
  Ο Μάηραν έκλινε το κεφάλι. «Όπως επιθυμείτε, Άρχοντά μου.» 
  «Εγώ θα μείνω μαζί σας;» ρώτησε η Σερκάλμα. 
  «Ναι,» είπε ο Βάνμιρ. Και προς τους ακόλουθους του Πολέμαρχου: 
«Δώστε στον πολεμιστή μου τα όπλα και το άλογό του.» 
  Εκείνοι του έριξαν άγρια βλέμματα και, ύστερα, στράφηκαν στη 
Ρικνάβαθ, η οποία κατένευσε, κι έτσι οι εντολές του Βάνμιρ εκτελέ-
στηκαν αμέσως. 
  «Και στην πολεμίστριά μου, επίσης,» πρόσθεσε ο αυτοεξόριστος 
Άρχοντας, και η Αρχιέρεια ένευσε πάλι. 
  Σύντομα, ο Μάηραν ήταν έτοιμος και έφιππος. 
  «Καλή τύχη,» του ευχήθηκε ο Βάνμιρ. 
  «Και σε σας, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε εκείνος και, χτυπώντας 
τ’άλογό του στα πλευρά, αποχώρησε. 
  «Μερικά άλογα θα μας φαίνονταν κι εμάς χρήσιμα,» είπε ο Βάνμιρ 
στη Ρικνάβαθ και στους υπόλοιπους. «Θα φτάσουμε στη Νουάλβορ 
πολύ πιο γρήγορα.» 
  «Συμφωνώ,» αποκρίθηκε η Αρχιέρεια. «Γνωρίζεις κάποιο μέρος 
εδώ κοντά, όπου θα μπορούσαμε να εφοδιαστούμε;» 
  «Ναι, αλλά υπάρχει ένα σημαντικότερο πρόβλημα: Έχετε χρήμα-
τα;» Ο Βάνμιρ κοίταξε τους ιερείς και τους ιερομαχητές που ήταν 
συγκεντρωμένοι γύρω του. 
  «Όσα πήραμε απ’το πλοίο μου,» αποκρίθηκε ένας από τους δεύτε-
ρους. 
  «Το πλοίο σου;» 
  «Αυτό με το οποίο φύγαμε από την Έριγκ,» εξήγησε ο άντρας. «Το 
όνομά μου είναι Νίλμαν, Σύντροφε της Εκλεκτής· Ιερομαχητής Νίλ-
μαν.» Ήταν ψηλός και είχε μαύρα, σγουρά μαλλιά και αριστοκρατι-
κό πρόσωπο και ύφος. 
  «Φτάνουν τα χρήματά σου, για να εφοδιαστούμε όλοι με άλογα;» 
  «Δε νομίζω.» 
  «Πόσοι τότε;» 
  «Οι μισοί, το πολύ.» 
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  «Χμμ…» Ο Βάνμιρ φάνηκε σκεπτικός. «Λοιπόν,» είπε, τελικά, «θα 
πρότεινα ν’αρχίσουμε να βαδίζουμε νότια, και το συζητάμε στο δρό-
μο.» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε, και οι μαχητές του Άνκαραζ δεν άργησαν να 
μαζέψουν την λιτή κατασκήνωσή τους και να ξεκινήσουν να πορεύο-
νται. Για την Αρχιέρειά τους σήκωσαν ένα φορείο και την ανέβασαν 
εκεί, παρότι στην ίδια δεν έμοιαζε ν’αρέσει και τόσο αυτό. Τα μά-
γουλά της κοκκίνισαν, όταν έριξε ένα φευγαλέο βλέμμα στον Βάν-
μιρ, βρισκόμενη πάνω στο κατασκεύασμα των πιστών της. Ο Ιερέας 
Ίντραμελ, ο Καθοδηγητής της, βάδιζε συνεχώς πλάι της, και οι άκρι-
ες των ματιών του δεν άφηναν καθόλου τον αυτοεξόριστο Άρχοντα 
του Ράλτον, σαν να μην τον εμπιστευόταν στο ελάχιστο, παρότι ήταν 
Σύντροφος της Εκλεκτής του θεού του. 
  «Τι έχεις να μας πεις;» ρώτησε ο Νίλμαν τον Βάνμιρ. 
  «Θα πρότεινα,» είπε εκείνος, «να αγοράσουμε άλογα για όσους 
μπορούμε και να πάμε νότια.» 
  «Μα, έτσι θα διαιρεθούμε!» διαφώνησε η Ιερομαχήτρια Άρναβιν. 
  «Δε θα έχει, όμως, μεγάλη σημασία,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Ού-
τως ή άλλως, δε θα μπορέσω να σας βάλω όλους μέσα στο παλάτι· 
μονάχα τη Ρικνάβαθ.» 
  «Εγώ θα πάω μαζί της,» δήλωσε, απόλυτα, ο Ιερέας-Καθοδηγητής 
Ίντραμελ. 
  «Έστω κι εσένα,» είπε ο Βάνμιρ. «Αλλά αποκλείεται να σας βάλω 
όλους,» τόνισε. «Έτσι, καλύτερα να πάρουν ορισμένοι από εσάς ά-
λογα και να καλπάσουμε νότια, προς την πρωτεύουσα.» Είδε τους 
ακόλουθους του Άνκαραζ προβληματισμένους. «Διαφωνείτε;» ρώ-
τησε. «Νόμιζα πως βιαζόσασταν να αποτινάξετε τον Εχθρό από το 
Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων.» 
  «Συμφωνώ με το σχέδιο του Βάνμιρ,» δήλωσε η Ρικνάβαθ, και κα-
νείς δεν έφερε άλλη αντίρρηση. Προφανώς, είχαν απόλυτη εμπιστο-
σύνη στην Εκλεκτή Αρχιέρειά τους. 
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Κεφάλαιο 43 

Προς έναν Τόπο Πολύ, Πολύ 
Επικίνδυνο 

 
 

ρύο… 
  Ο αέρας την πάγωνε. 
  Τα πόδια, τα χέρια της, ήταν μουδιασμένα. 
  Θα κοκάλωνε, θα γινόταν άγαλμα· θα γινόταν ένα με το μα-

λακό έδαφος που ένιωθε από κάτω της. 
  Μα δεν έπρεπε να γίνει ένα με το έδαφος, το μαλακό έδαφος, γιατί 
μάλλον ήταν πεινασμένο (για να είναι μαλακό) και ήθελε να τη φάει, 
να την καταβροχθίσει ολόκληρη, αργά-αργά. Έπρεπε να σηκωθεί. 
Τα μέλη της να ξεμουδιάζανε και θα σηκωνόταν· δε θ’άφηνε το πει-
νασμένο έδαφος να την καταπιεί. Ο παγερός αγέρας την είχε παρα-
λύσει, μα πάλεψε να κινήσει ένα-ένα τα δάχτυλα των χεριών και των 
ποδιών της, ένα-ένα, και θα ξεμούδιαζαν. Λίγο-λίγο τα λύγισε και, 
μετά, περισσότερο, πιο πολύ, πιο πολύ… 
  Τα βλέφαρά της πετάρισαν· άνοιξαν, και είδε φως, δυνατό φως που 
την τύφλωσε. Έκλεισε πάλι τα μάτια. Το πεινασμένο έδαφος προ-
σπαθούσε να την καθηλώσει. Πάλεψε με τα μουδιασμένα της μέλη, 
και γύρισε (γιατί πριν ήταν ανάσκελα, διαπίστωσε). Τα χέρια της 
άγγιξαν το πεινασμένο χώμα, το έσφιξε μέσα στις χούφτες της. 
  Το πεινασμένο χώμα; Γιατί το χώμα νάναι πεινασμένο; 
  Ανασηκώθηκε στα γόνατα, στρέφοντας το βλέμμα της αλλού, για 
ν’αποφύγει το δυνατό φως. Το κεφάλι της ήταν σκυμμένο· το κεφάλι 
της πονούσε. Τα μακριά της μαλλιά έπεφταν γύρω απ’το πρόσωπό 
της. Αισθανόταν την ανάσα της αδύναμη. 
  Πήρε μια βαθιά αναπνοή, για να γεμίσει τα πνευμόνια της με αέρα. 
Με την ανάποδη του αριστερού της χεριού, έτριψε τα μάτια της και 
κοίταξε τριγύρω. Είδε άμμο· βρισκόταν σε κάποια αμμουδερή παρα-
λία· πίσω της μπορούσε ν’ακούσει το κύμα να σπάει ανάλαφρα. 
  Σηκώθηκε στα γυμνά της πόδια και στράφηκε στη θάλασσα, και 
στο δυνατό φως. Απο κεί πρέπει νάναι η Ανατολή, σκέφτηκε· και 

Κ
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τώρα πρέπει νάναι αυγή. Ο ήλιος αντανακλάτο πάνω στο νερό. Τι 
ζητάω, όμως, εδώ; Γονάτισε πάλι, προσπαθώντας να θυμηθεί. Τι ζη-
τάω εδώ; Καμία ανάμνηση δεν της ερχόταν, σαν ο νους της να είχε 
αδειάσει. Και, ξαφνικά, διαπίστωσε κάτι ακόμα πιο τρομακτικό. 
  Δεν θυμόταν ούτε το όνομά της, ούτε ποια ήταν, ούτε σε ποιο μέρος 
της Κουαλανάρα βρισκόταν σε γενικές γραμμές. 
  Κοίταξε τα ρούχα της. Φορούσε τουνίκα και παντελόνι, μισοκουρε-
λιασμένα… από τα κύματα. Μια ανάμνηση γέμισε τη συνείδησή της: 
Θαλασσοταραχή, νερό παντού, κι εκείνη να παλεύει με τη μανιασμέ-
νη θάλασσα, για να ζήσει. Όμως δε θυμόταν πώς είχε πέσει εκεί, ού-
τε τι είχε συμβεί πριν από αυτό. 
  Σηκώθηκε όρθια ξανά. Πρέπει να φύγω απο δώ, σκέφτηκε, να βρω 
ένα πιο πολιτισμένο μέρος· κάποια πόλη ή χωριό. Ξεκίνησε να βαδί-
ζει καταμήκος της ακτής, προς τα κει όπου υπολόγιζε ότι θα ήταν 
νότια· και, σύντομα, αντιλήφθηκε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, βρι-
σκόταν σε νησί, και μάλιστα μικρό, γιατί δεν άργησε να στρίψει, βά-
ζοντας τον ήλιο πίσω της –κι επομένως, κατευθυνόμενη τώρα δυτι-
κά. Αν πρόκειται για τόσο μικρό νησί, συλλογίστηκε, τότε ίσως να 
μην υπάρχει καμία πόλη ή χωριό εδώ πέρα… Και τρόμος τη γέμισε, 
ότι θ’άφηνε τα κόκαλά της σε τούτο το μέρος, χωρίς καν να γνωρίζει 
πού βρισκόταν, πώς είχε καταλήξει εδώ, ή έστω ποια ήταν!… 
  Ρίχνοντας μια επισταμένη ματιά προς το εσωτερικό του νησιού, εί-
δε μονάχα απότομα, βραχώδη υψώματα με ελάχιστα δέντρα. Ξερό 
κιόλας. Ό,τι χειρότερο, δηλαδή. Όμως ίσως καταφέρω να δω κάτι 
από τα υψώματα, κάτι που μπορεί να με βοηθήσει.  
  Πλησίασε τα βράχια και, με κάποια δυσκολία, τα σκαρφάλωσε. 
Στάθηκε ευθυτενής επάνω τους και ατένισε δυτικά. Στον ορίζοντα, 
διέκρινε ξηρά: ένα άλλο νησί, πιθανώς, ή μια ήπειρο. Ύστερα, το 
βλέμμα της πλανήθηκε στο συγκεκριμένο νησί όπου βρισκόταν και, 
σε μια του αμμουδιά λίγο παρακάτω, παρατήρησε μια βάρκα, τρα-
βηγμένη έξω απ’το νερό, γυρισμένη ανάποδα, και καλυμμένη με με-
ρικά φύλλα και πέτρες –σαν κάποιος να είχε προσπαθήσει να την 
κρύψει, αλλά να είχε αποτύχει οικτρά. Ήταν πασιφανές ότι επρόκει-
το για βάρκα, εκτός κι αν ήσουν τυφλός. 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της μειδίασε και κατέβηκε –με 
περισσότερη δυσκολία– από τα βράχια όπου είχε σκαρφαλώσει. Ί-
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σως, τελικά, κάποιος άνθρωπος να υπάρχει εδώ, συλλογίστηκε, γεμί-
ζοντας το νου της με ελπίδα. Μόλις τα πόδια της πάτησαν πάλι σε 
άμμο, ξεκίνησε να προχωρά δυτικά, για να φτάσει στην αναποδογυ-
ρισμένη λέμβο. 
  Καθώς βάδιζε, αναρωτιόταν γιατί να είχε κάποιος προσπαθήσει να 
κρύψει τη βάρκα του σε τούτο το ξερονήσι. Ούτως ή άλλως, κανείς 
δεν έμενε εδώ· ποιος θα την έβλεπε; Μονάχα μία εξήγηση υπήρχε: Ο 
κάτοχος της βάρκας την είχε αφήσει σ’αυτό το σημείο για να ξανα-
γυρίσει και να την πάρει, και φοβόταν μήπως την παρατηρούσε κά-
ποιο περαστικό καράβι. Αλλά, και πάλι, τι θα γινόταν; Θα σταμα-
τούσε το πλοίο για να κλέψει μια μικρή, ξύλινη λέμβο; Μάλλον απί-
θανο… 
  Πάντως, σκέφτηκε η γυναίκα που δε θυμόταν το όνομά της, όπως 
την είδα από απόσταση, μου φάνηκε παρατημένη. Αυτό σημαίνει 
πως είτε ο κάτοχός της είναι κάπου κρυμμένος είτε λείπει. Όπως και 
νάχει, αν δεν τον συναντήσω, θα την πάρω απο κεί και θα φύγω. 
Μέσα της, αισθανόταν άσχημα, που ήταν αποφασισμένη να κλέψει, 
όμως επίσης πίστευε πως ετούτη η κλοπή ήταν αναγκαία. Εξάλλου, 
βιαζόταν. 
  Βιάζομαι; Γιατί; Κάποιο σκιασμένο μέρος του νου της της έλεγε ότι 
βιαζόταν, αλλά δεν της αποκάλυπτε το λόγο της βιασύνης της. Μή-
πως με κυνηγάνε; Ή, μήπως, εγώ κυνηγάω κάποιον; Ποια είμαι; Για 
μια στιγμή, ένιωσε φόβο, και σκέφτηκε ότι καλύτερα που δεν ήξερε, 
γιατί ίσως να ανακάλυπτε πως ήταν καμια στυγερή δολοφόνος ή ε-
γκληματίας που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές· όμως, ύστερα, 
διαφώνησε με τον εαυτό της, αναλογιζόμενη ότι η άγνοια δεν μπο-
ρούσε ποτέ να είναι καλή. 
  Όταν έφτασε κοντά στην αναποδογυρισμένη βάρκα, την πλησίασε 
με γρήγορα βήματα και στάθηκε εμπρός της. Έριξε μια ματιά τριγύ-
ρω, μήπως έβλεπε κάποιον, μα κανένας δε φαινόταν. 
  «Είναι κανείς εδώ;» φώναξε. «Μ’ακούει κανείς;» 
  Μάλλον, είμαι μόνη, σκέφτηκε, όταν δεν πήρε απάντηση· και άρχι-
σε να βγάζει τις πέτρες και τα κλαδιά από την αναποδογυρισμένη 
βάρκα. 
  Ένας ήχος την ανησύχησε: ένα σούρσιμο. Σταμάτησε να κινείται 
και αφουγκράστηκε. Τίποτα, όμως. 
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  «Είναι κανείς εδώ;» ρώτησε ξανά. «Αν είναι κάποιος εδώ, ας μου 
μιλήσει. Δεν είμαι εχθρός κανενός. Ούτε θέλω να κλέψω τούτη τη 
βάρκα· απλά, τη χρειάζομαι, κι αν δε βρω κανέναν, θα την πάρω. 
Μιλήστε μου, αν είστε εδώ.» 
  Καμια απόκριση. 
  Μάλλον, το κύμα θ’άκουσα, τελικά, συλλογίστηκε η γυναίκα που δε 
θυμόταν το όνομά της. Εκτός κι αν είναι τελείως ηλίθιος αυτός που 
κρύβεται εδώ. 
  Έχοντας ρίξει στην άμμο όλες τις πέτρες και τα κλαδιά, γονάτισε 
στο ένα γόνατο, πέρασε τα δάχτυλά της κάτω από την άκρη της ξύ-
λινης λέμβου, κι έκανε να τη σηκώσει– 
  Η βάρκα, όμως, σηκώθηκε πολύ πιο γρήγορα κι απότομα απ’ό,τι 
εκείνη περίμενε! 
  Και η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της είδε μια άλλη γυναίκα 
να πετάγεται από κάτω (!) και να της χιμά, βαστώντας ξιφίδιο στο 
αριστερό χέρι. Αμέσως, προσπάθησε να της πιάσει τον καρπό, μα 
ήταν πολύ ξαφνιασμένη για να τα καταφέρει· η αντίπαλός της τη 
γράπωσε απ’το σαγόνι και την έριξε στην άμμο, πέφτοντας επάνω 
της κι ακινητοποιώντας την. 

 

  Ο Φένταρ και οι σύντροφοί του έφυγαν από την Τρύπα με την αυ-
γή. Η καταιγίδα είχε πλέον σταματήσει κι ένας ευνοϊκός άνεμος φυ-
σούσε, που ο Σαμόλθιρ πίστευε ότι θα τους οδηγούσε γρήγορα προς 
τα δυτικά. 
  «Το πρόβλημα, όμως, είναι,» του είπε ο Φένταρ, καθώς έπλεαν, «ό-
τι θα οδηγήσει γρήγορα και τους Ρουζβάνους που διώκουμε. Κι αυ-
τοί ήδη προηγούνται.» 
  «Τους χτύπησε η καταιγίδα,» του υπενθύμισε για πολλοστή φορά ο 
Σαμόλθιρ. 
  «Δε φαίνονται, όμως, τίποτα συντρίμμια στη θάλασσα, ούτε νε-
κροί.» 
  «Μπορεί ν’άραξαν σε κάποιο νησί, για επισκευές.» 
  «Τώρα, που βρίσκονται τόσο κοντά στην ήπειρό τους; Δε νομίζω,» 
είπε ο Φένταρ. 
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  «Πάψε πλέον!» γρύλισε ο Σαμόλθιρ, δαγκώνοντας το τσιμπούκι 
που είχε ανάψει. «Σύντομα, θα μάθουμε.» 
  Ο Φένταρ, αντιλαμβανόμενος ότι είχε φτάσει τον φίλο του στα όρια 
της υπομονής του, δε συνέχισε. Ήξερε πόσο κουραστικός είχε γίνει 
για όλους του τους συντρόφους, αλλά κι εκείνοι δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν το μέγεθος της σημασίας που είχε γι’αυτόν η επίτευξη 
ετούτης της αποστολής. Ο Φένταρ θα έβρισκε τον αδελφό του, με τα 
χρήματα που θα του έδινε ο μυστηριώδης Άρχοντας· θα έβρισκε τον 
χαμένο του αδελφό, τον οποίο έψαχνε από τότε που είχε καεί και 
καταστραφεί το χωριό τους. Πρέπει να σώσω αυτή την καταραμένη 
Ρουζβάνη, οπωσδήποτε. Ευκαιρία σαν κι ετούτη δε θα μου ξανατύ-
χει. Τέτοια πράγματα τυχαίνουν μονάχα μία φορά στη ζωή κάποιου· 
κι αν δεν τ’αρπάξει απ’τα κέρατα, ποτέ δεν ξαναπαρουσιάζονται. 
  «Σαμόλθιρ, θέλω να ερευνήσουμε όλα τα νησιά ανάμεσα στην Τρύ-
πα και στη Λιάμνερ-Κρωθ,» είπε. «Όλα. Ακόμα και το τελευταίο ξε-
ρονήσι.» 
  «Μάγκα μου,» αποκρίθηκε ο Κυματοπαλαιστής, «αν εκείνο το Ρου-
ζβανόπλοιο κουτούλησε πουθενά, ή αν έχει αράξει για επισκευές, δε 
θα δυσκολευτούμε και πολύ να το εντοπίσουμε. Από τα εκατό μίλια 
το βλέπει κανείς.» 
  Ο Φένταρ ένευσε. «Κι αν, τελικά, έχουν καταφέρει να συνεχίσουν 
δυτικά;» 
  «Τότε, χάσαμε,» είπε, κυνικά, ο Σαμόλθιρ. 
  Όχι! σκέφτηκε ο Φένταρ. Αδύνατον να χάσουμε τώρα! Θα πάμε κι 
εμείς στη γη των Ρουζβάνων. Θα βρω τη Νίθρα και θα τη γυρίσω στη 
Βάλγκριθμωρ. 

 

  «Φύγε από πάνω μου!» 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της έπιασε τον καρπό της αντι-
πάλου της, για ν’απομακρύνει το ξιφίδιο που εκείνη κρατούσε, και 
την έσπρωξε δυνατά, για να τη ρίξει. 
  «Ποια είσαι; Δεν έχω τίποτα εναντίον σου! Δε σε ξέρω! Άφησέ με!» 
  «Σταμάτα να κουνιέσαι!» πρόσταξε η άλλη, εξακολουθώντας να 
πιέζει, με το δεξί χέρι, το σαγόνι της γυναίκας που δε θυμόταν 
τ’όνομά της. 
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  Εκείνη, βλέποντας πως δεν μπορούσε ν’αποτινάξει την αντίπαλό 
της, χούφτιασε άμμο από δίπλα και της την πέταξε στα μάτια. 
  «Ααααααααααααα!» ούρλιαξε η άγνωστη και τινάχτηκε πίσω. Το 
δεξί της χέρι τώρα σηκώθηκε, για να πάει στο πρόσωπό της, και η 
γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της την έσπρωξε ξανά, καταφέρνο-
ντας αυτή τη φορά να την ρίξει και να πεταχτεί όρθια. 
  Την ίδια στιγμή, άκουσε μια άλλη γυναικεία φωνή να μιλάει σε μια 
γλώσσα που ήταν ξένη μα κατανοητή: «Αλλάρνα, ηλίθια! Την άφη-
σες να σου ξεγλιστρήσει!» 
  Η Γλώσσα των Ωθράγκος! σκέφτηκε, ενστικτωδώς, η γυναίκα που 
δε θυμόταν τ’όνομά της. Και η γλώσσα που μιλάω εγώ ποια είναι; Η 
Γλώσσα των Ρουζβάνων, διαπίστωσε. Είμαι Ρουζβάνη, επομένως. 
Μέχρι στιγμής, δεν το θυμόταν· όμως, τώρα που το θυμήθηκε, στο 
μυαλό της ήρθε επίσης και μια άλλη ανάμνηση· ή, μάλλον, μια προ-
σωρινά λησμονημένη γνώση: Διέθετε την ικανότητα της Πειθούς. 
Ήταν από εκείνους τους χαρισματικούς της φυλής της που είχαν την 
Πειθώ, και πρέπει να την είχε εκπαιδεύσει κιόλας… 
  Καθώς ετούτα περνούσαν απ’το νου της, ατένιζε τη γυναίκα που 
στεκόταν εμπρός της. Ήταν σχετικά ψηλή –ψηλότερη από εκείνη– 
και έμοιαζε να είχε περάσει τα τριανταπέντε χρόνια. Φορούσε ένα 
βαρύ (και, μάλλον, ζεστό) πράσινο φόρεμα και είχε μακριά, σγουρά 
μαλλιά. Πίσω της βρισκόταν η βάρκα, που τώρα είχε γυρίσει απ’την 
καλή. 
  «Δεν είμαι εχθρός σας,» της είπε η γυναίκα που δε θυμόταν 
τ’όνομά της, στη Γλώσσα των Ωθράγκος. «Έχω χαθεί και δεν ξέρω 
πού βρίσκομαι. Εσείς πώς βρεθήκατε εδώ;» 
  «Σήκω πάνω!» φώναξε η μελαχρινή άγνωστη σ’εκείνη που ήταν 
πεσμένη στην άμμο κι έτριβε τα μάτια της. 
  «Μάλιστα, αφέντρα,» αποκρίθηκε η γυναίκα, και σηκώθηκε, βλε-
φαρίζοντας και προσπαθώντας να καθαρίσει την όρασή της από τα 
δάκρυα. Αυτή ήταν πιο κοντή από την προηγούμενη και είχε μακριά, 
λεία ξανθά μαλλιά. Ένα μαύρο φουστάνι και ένα μαύρο πανωφόρι 
την έντυναν. Το ξιφίδιό της φαινόταν να το είχε ξεχάσει κάτω. 
  «Σήκωσε τ’όπλο σου!» την πρόσταξε η «αφέντρα». 
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  Η Ρουζβάνη που δε θυμόταν τ’όνομά της πετάχτηκε και τ’άρπαξε 
πρώτη. «Σας είπα: δεν είμαι εχθρός, αλλά, αν μ’αναγκάσετε, θα σας 
σκοτώσω!» απείλησε. «Γιατί μου επιτίθεστε; Μιλήστε!» 
  «Αφέντρα, πήρε το όπλο…» ψέλλισε η ξανθιά. 
  «Το βλέπω, ανόητη!» αντιγύρισε η μελαχρινή, αγριοκοιτάζοντάς 
την. «Χάρη στη βλακεία σου, βρισκόμαστε πάλι σε δύσκολη θέση.» 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της ρώτησε, στη Γλώσσα των 
Ωθράγκος: «Γιατί ήρθατε εδώ; Πού πηγαίνετε;» 
  Τα μάτια της μελαχρινής στένεψαν, και ρώτησε στη Γλώσσα των 
Ρουζβάνων: «Ρουζβάνη δεν είσαι;» 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της ένευσε. Έτσι νομίζω, του-
λάχιστον… 
  «Πώς και ξέρεις τη γλώσσα μας, τότε;» 
  «Την ξέρω απλά.» Τι άλλο ν’απαντήσω; Δε θυμάμαι τίποτα! Να 
πάρει και να σηκώσει…! 
  «Νομίζω πως μας γνωρίζεις,» είπε η μελαχρινή. «Αλλά, βέβαια, η 
αλήθεια είναι πως μοιάζεις με ναυαγός.» 
  «Είμαι ναυαγός,» αποκρίθηκε εκείνη. «Και, όχι, δε σας γνωρίζω. 
Εσείς με γνωρίζετε;» 
  Η μελαχρινή χαμογέλασε πλατιά. «Μάλλον, πρόκειται για παρεξή-
γηση, τελικά. Συγνώμη που σου επιτεθήκαμε. Κάθισε στη βάρκα 
μας, να ξεκουραστείς, αν θέλεις.» 
  Ετούτη η ξαφνική αλλαγή συμπεριφοράς φάνηκε παράξενη στη 
Ρουζβάνη που δε θυμόταν τ’όνομά της. «Γιατί κρυβόσασταν κάτω 
απ’τη βάρκα;» ρώτησε. 
  «Για…» Η μελαχρινή κόμπιασε. «Για το κρύο, φυσικά. Δεν είδες τι 
καιρό είχε χτες;» 
  «Ναι…» μουρμούρισε εκείνη. Χτες βράδυ πρέπει να ναυάγησα. 
Χτες βράδυ πρέπει να έχασα τη μνήμη μου… «Αλλά γιατί δεν μπαί-
νατε σε κάποια σπηλιά;» Έδειξε τα βραχώδη μέρη στο εσωτερικό 
του νησιού. 
  «Αφέντρα, δεν την εμπιστεύομαι,» δήλωσε η ξανθιά, στη Γλώσσα 
των Ωθράγκος, και έριξε ένα ανήσυχο βλέμμα στη μελαχρινή και ένα 
καχύποπτο στη γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της. 
  Η μελαχρινή άπλωσε το χέρι προς τη Ρουζβάνη. «Δος μου το ξιφί-
διο.» 
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  «Γιατί;» 
  «Είναι δικό μου.» 
  Η Ρουζβάνη πισωπάτησε, και το κοίταξε. Μοιάζει Ρουζβάνικης τε-
χνοτροπίας, κι αυτές είναι Ωθράγκι… 
  «Πάρ’της το!» πρόσταξε η μελαχρινή. 
  «Μα, αφέντρα, εγώ είμαι άοπλη…» 
  «Πάρ’της το, είπα!» 
  Η ξανθιά ζύγωσε, διστακτικά, φοβισμένα. 
  «Θα σας το δώσω,» δήλωσε η Ρουζβάνη. «Δεν έχω τίποτα εναντίον 
σας. Όμως θέλω μια χάρη, πρώτα. Θέλω να με πάτε εκεί, απέναντι,» 
έδειξε, «στην ξηρά που φαίνεται. Αλήθεια ποιο είν’αυτό το μέρος; –
Ε, τι κάνεις;» 
  Η ξανθιά τής χίμησε, προσπαθώντας να της αρπάξει τον καρπό του 
χεριού που βαστούσε  το ξιφίδιο. Η Ρουζβάνη πάλεψε, για να το 
κρατήσει –και ξαφνικά, θυμήθηκε πως είχε πάλι ξεχάσει την Πειθώ 
που διέθετε. Πώς τη χρησιμοποιούσα; Προσπάθησε να φέρει στο 
μυαλό της τη νοητική διεργασία επίκλησης της ικανότητας της φυ-
λής της. 
  Η ξανθιά τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά, κι εκείνη διπλώθηκε. Ύ-
στερα, η Ωθράγκι έσφιξε τον καρπό της Ρουζβάνης, με το ένα χέρι, 
και, με το άλλο, έπιασε το μανίκι του ξιφιδίου, για να το πάρει απ’τη 
χούφτα της. Εκείνη τη χτύπησε καταπρόσωπο, με την αριστερή της 
παλάμη, συνθλίβοντας της τη μύτη· η ξανθιά έπεσε στην άμμο, ανά-
σκελα, βγάζοντας μια τσιριχτή κραυγή. 
  Το ξιφίδιο τινάχτηκε παραπέρα. 
  Η μελαχρινή έτρεξε να το πιάσει. 
  Η Ρουζβάνη προσπάθησε ν’ανακτήσει τη μιλιά της, παίρνοντας μια 
βαθιά ανάσα. Τώρα, νόμιζε ότι μπορούσε πλέον να χρησιμοποιήσει 
Πειθώ. Πρόσταξε: «Άφησε τ’όπλο κάτω!» 
  Η μελαχρινή ήταν σκυμμένη, έτοιμη να το πιάσει, αλλά αμέσως τι-
νάχτηκε όρθια, στρεφόμενη να κοιτάξει τη Ρουζβάνη. 
  «Μπορώ, πολύ άνετα, να σκοτώσω και εσένα και την ηλίθια φίλη 
σου, είτε κρατάτε ξιφίδιο είτε όχι. Μπορώ να σας σκοτώσω με τα ί-
δια μου τα χέρια, και μόνον αυτά! Έχω εκπαιδευτεί χρόνια να σκο-
τώνω ανθρώπους. Έτσι, σας προειδοποιώ και τις δύο: Αν επιχειρή-
σετε καμια άλλη τέτοια ανοησία, θα σας καταβροχθίσει ο Λύκος!» 
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  Η Ρουζβάνη αισθάνθηκε την ισχύ της Πειθούς να τη διαπερνά… και 
ήταν όμορφο συναίσθημα. 
  Η μελαχρινή απομακρύνθηκε απ’το πεσμένο ξιφίδιο. 
  Η ξανθιά ανασηκώθηκε στα γόνατα, ακραγγίζοντας την πρησμένη 
της μύτη και κλαψουρίζοντας. «Τι θέλεις από μας;» 
  «Εγώ;» έκανε η Ρουζβάνη. «Εσείς τι θέλετε από μένα;» Και, χρησι-
μοποιώντας Πειθώ: «Απάντησέ μου!» 
  Τρόμος καθρεπτίστηκε στα μάτια της ξανθιάς. «Το – το δέρμα σου, 
τα μάτια σου, το αίμα σου–» Σταμάτησε απότομα, σα 
ν’αντιλήφθηκε, αναπάντεχα, πως είχε πει περισσότερα απ’όσα έ-
πρεπε. Έστρεψε το κεφάλι, αργά, προς τη μελαχρινή Ωθράγκι, η ο-
ποία την ατένιζε εξοργισμένη. 
  Τώρα καταλαβαίνω… σκέφτηκε η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά 
της. Ήρθαν εδώ για να κυνηγήσουν Ρουζβάνους. Υπήρχαν ορισμένοι 
μυστικιστές στην Κουαλανάρα που πίστευαν ότι το σώμα των Ρου-
ζβάνων διέθετε ξεχωριστές ιδιότητες. Οι δύο Ωθράγκι, μάλλον, είχαν 
πάει στην ήπειρο Λιάμνερ-Κρωθ με σκοπό να σκοτώσουν κάποιους 
και να συλλέξουν όσα κομμάτια τους θεωρούσαν απαραίτητα. Όμως 
κάτι πρέπει να είχε συμβεί· οι Ρουζβάνοι πρέπει να τις είχαν κυνη-
γήσει, έτσι οι δύο γυναίκες είχαν καταλήξει εδώ, σ’ετούτο το νησί, 
κρυμμένες κάτω από τη βάρκα που είχαν, επίσης, καλύψει όσο κα-
λύτερα μπορούσαν, ώστε να μην την προσέξει κάποιο περαστικό 
καράβι το οποίο τις αναζητούσε. Τέτοιου είδους άνθρωποι τιμωρού-
νταν σκληρά στη Λιάμνερ-Κρωθ. Η Βασίλισσα του Νούφρεκ, η Βα-
σίλισσα Καλβάρθα, τους– τους– 
  Η Βασίλισσα Καλβάρθα… Γιατί νομίζω ότι τη γνωρίζω καλά;… Ει-
κόνες γέμισαν το μυαλό της. Εικόνες της Βασίλισσας, σαν να την εί-
χε δει πολλές, πάμπολλες, φορές στη ζωή της. Ποια είμαι; 
  Βλεφάρισε, κι όλες οι εικόνες χάθηκαν. 
  «Σήκω,» πρόσταξε την ξανθιά. Δε χρησιμοποίησε την Πειθώ, αλλά 
εκείνη υπάκουσε, πάραυτα, εξακολουθώντας ν’αγγίζει τη μύτη της. 
«Δέσε την,» πρόσταξε, δείχνοντας τη μελαχρινή. 
  «Μην τολμήσεις να με–!» άρχισε η τελευταία, μα η Ρουζβάνη τη 
διέκοψε, φορτίζοντας τη φωνή της με Πειθώ: «Αν φέρεις αντίσταση, 
θα σε σκοτώσω, το καταλαβαίνεις; Θα σε σκοτώσω!» 
  Η μελαχρινή χλόμιασε, χωρίς ν’αποκριθεί. 
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  «Δέσε την,» επανέλαβε η Ρουζβάνη στην ξανθιά. 
  «Μα, δεν έχω σκοινί…» 
  «Σκίσε το φόρεμά σου και δέσε την.» 
  Η Ωθράγκι υπάκουσε ξανά· έσκισε τον ποδόγυρο του φορέματός 
της και έδεσε τα χέρια της αφέντρας της πίσω απ’την πλάτη. 
  «Και το στόμα της.» 
  Τα μάτια της μελαχρινής γούρλωσαν και ήταν έτοιμη να διαφωνή-
σει, μα η Ρουζβάνη την αγριοκοίταξε, και σώπασε. Η ξανθιά Ωθρά-
γκι τής έδεσε το στόμα. 
  «Πώς σε λένε;» τη ρώτησε η Ρουζβάνη. 
  «Αλλάρνα.» 
  Φυσικά. Έτσι σ’αποκάλεσε η αφέντρα σου, πριν, σκέφτηκε η Ρου-
ζβάνη. «Κι αυτήν; Πώς τη λένε;» 
  «Νιρμέα.» 
  Ακούγοντας το όνομα, μια ανάμνηση ήρθε στο νου της Ρουζβάνης: 
Το πρόσωπο ενός άντρα –ενός Ωθράγκος–, ο οποίος έλεγε: «…η 
Νιρμέα, η Καστελάνος του Ράλτον…» αλλά τα υπόλοιπα λόγια του 
χάνονταν στην άβυσσο και το πρόσωπό του σκοτείνιαζε. 
  Ποιος ήταν αυτός; Κάποιος γνωστός, σίγουρα. Αλλά από πού; 
  «Εντάξει,» είπε στην ξανθιά. «Σπρώξε τη βάρκα· βάλτη στο νερό.» 
  «Πού πηγαίνουμε;» 
  «Μην αργοπορείς. Βάλε τη βάρκα στο νερό.» 
  Ούτε καν Πειθώ δε χρειαζόταν· η ξανθιά Ωθράγκι υπάκουσε, 
σπρώχνοντας την ξύλινη λέμβο και ρίχνοντάς τη στο νερό. 
  «Μπες μέσα,» πρόσταξε η Ρουζβάνη τη μελαχρινή, ακουμπώντας 
το ξιφίδιο στο λαιμό της. «Και μη σκέφτεσαι να κάνεις καμια ‘εξυ-
πνάδα’.» 
  Εκείνη μπήκε, χωρίς να προκαλέσει πρόβλημα. Τα μάτια της κοι-
τούσαν εξοργισμένα τη συντρόφισσά της, σαν να την κατηγορούσε 
για όλα όσα της είχαν συμβεί. 
  «Μπες κι εσύ,» είπε η Ρουζβάνη στην ξανθιά. 
  Εκείνη μάζεψε δύο σάκους και μια κουβέρτα, που βρίσκονταν ριγ-
μένα στην άμμο, και πήδησε μέσα στη βάρκα. 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της την ακολούθησε. «Πιάσε τα 
κουπιά,» πρόσταξε, «κι άρχισε να κωπηλατείς. Κατευθυνόμαστε 
προς τα εκεί.» Έδειξε την ξηρά που φαινόταν στα δυτικά: την ξηρά 
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που τώρα υποψιαζόταν πως πρέπει να ήταν η ήπειρος Λιάμνερ-
Κρωθ. 
  Η ξανθιά έτρεμε ολόκορμη. «Κυρία,» είπε, τραυλίζοντας, «θα μας 
σκοτώσουν…» 
  Ναι, σίγουρα, είναι η Λιάμνερ-Κρωθ, σκέφτηκε η Ρουζβάνη. Και, 
μάλλον, εκεί βρίσκεται το κλειδί της μνήμης μου.  
  «Βούλωστο και ξεκίνα να κωπηλατείς.» Θα παρέδιδε τις δύο Ωθρά-
γκι στις Αρχές, μόλις έφτανε. Κανένας Ρουζβάνος δε συμπαθούσε 
τους ανθρωποκυνηγούς που έρχονταν στα μέρη τους, και η γυναίκα 
που είχε λησμονήσει τ’όνομά της δεν αποτελούσε εξαίρεση. Θα φρό-
ντιζε αυτές οι δύο κακοποιοί να τιμωρηθούν, όπως τους άρμοζε. 
  Η ξανθιά έπιασε τα κουπιά. 
  Η μικρή λέμβος άρχισε να πλέει προς τη Λιάμνερ-Κρωθ, αλλά η 
Ρουζβάνη, αντί να αισθάνεται πως κατευθυνόταν σε ασφαλές μέρος, 
είχε το συναίσθημα ότι πήγαινε σ’έναν τόπο πολύ, πολύ επικίνδυνο. 
Αναμφίβολα, ήταν μονάχα η ιδέα της… 
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Κεφάλαιο 44 

Κομμένα Δάχτυλα και Βγαλμένα 
Μάτια 

 
 

τες βράδυ είχε καταιγίδα, έτσι;» είπε η Ρουζβάνη, καθώς 
καθόταν στην πλώρη της μικρής, ξύλινης λέμβου. 
  «Μάλιστα, κυρία,» αποκρίθηκε η Αλλάρνα, που κωπηλα-
τούσε. Η Νιρμέα καθόταν στη μέση του σκάφους, με τα χέ-

ρια της δεμένα πίσω απ’την πλάτη και το στόμα της βουλωμένο· τα 
μάτια της ατένιζαν τις δύο άλλες γυναίκες σα να ήθελε να τις δολο-
φονήσει. 
  «Και πότε φτάσατε στο ξερονήσι εσείς;» 
  «Χτες το πρωί.» 
  «Σας κυνηγάνε, με πλοία;» 
  Η Αλλάρνα κοίταξε τριγύρω, τη θάλασσα που έμοιαζε άδεια. «Ί-
σως…» Και, μετά, ρώτησε: «Πού θα μας πας;» 
  Η Ρουζβάνη δεν απάντησε, αλλά η Νιρμέα γρύλισε, δαγκώνοντας 
το φίμωτρό της. Έκανε νόημα στην ξανθιά Ωθράγκι να τη λύσει, μα 
εκείνη δεν τόλμησε ν’αφήσει τα κουπιά. 
  Εν τω μεταξύ, η γυναίκα που είχε ξεχάσει τ’όνομά της στράφηκε 
δυτικά, αγναντεύοντας την ακτή της Λιάμνερ-Κρωθ, η οποία ερχό-
ταν ολοένα και πιο κοντά τους. Το τοπίο ήταν ερημικό· ούτε ένας 
οικισμός δε φαινόταν. Σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε; ανα-
ρωτήθηκε. Η Λιάμνερ-Κρωθ ήταν μεγάλη ήπειρος και, αυτή τη στιγ-
μή, μπορεί να βρίσκονταν, πραγματικά, οπουδήποτε, εκτός από τα 
νοτιότερά της μέρη, όπου απλώνονταν έρημοι και ζούγκλες. 
  «Από ποια πόλη φύγατε;» ρώτησε την Αλλάρνα. 
  «Γιατί ρωτάς;» αποκρίθηκε εκείνη, προσεχτικά. 
  Η Ρουζβάνη αποφάσισε πως, μάλλον, θα έπρεπε να επικαλεστεί 
την Πειθώ. Το συναίσθημα ήταν ωραίο, όταν η μυστηριακή ισχύς 
διέτρεχε το είναι της, όμως η χρήση του χαρίσματός της την εξα-
ντλούσε, και δεν ήταν προς όφελός της να εξαντλείται –ειδικά στην 
κατάσταση όπου βρισκόταν τώρα. Από την άλλη, βέβαια, θα ήταν 

X
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ακόμα χειρότερο αν δεν ήξερε σε ποιο μέρος της Λιάμνερ-Κρωθ ό-
δευε. 
  «Απάντησέ μου, Αλλάρνα: Από ποια πόλη φύγατε;» 
  «Δε φύγαμε από πόλη. Δηλαδή, δεν πήραμε τη βάρκα μας από πό-
λη–» 
  «ΜΜΜΜΜΜΜΜ!» Η Νιρμέα σκούντηξε την Αλλάρνα, με τον α-
γκώνα της, για να τη σταματήσει. 
  «Από πού πήρατε τη βάρκα σας;» ρώτησε η Ρουζβάνη. Σηκώθηκε 
όρθια και κλότσησε τη μελαχρινή Ωθράγκι στην κοιλιά, κάνοντάς τη 
να διπλωθεί και να πάψει να της χαλάει την επικοινωνία με την Αλ-
λάρνα. 
  «Από… από ένα χωριό,» αποκρίθηκε η ξανθιά γυναίκα, κοιτάζοντας 
την αφέντρα της με σοκαρισμένη όψη. 
  «Πώς το λέγανε το χωριό;» 
  «Δεν ξέρω.» 
  «Είναι μακριά απο δώ;» 
  «Εμ… ούτε κι αυτό το ξέρω ακριβώς. Δηλαδή, δεν κάναμε και πολύ 
να φτάσουμε στο ξερονήσι. Δεν ξέρω, όμως, πού στην ακτή είναι. 
Ίσως νάναι βόρεια ή νότια, δεν είμαι σίγουρη.» 
  «Καλά, σκάσε,» είπε η Ρουζβάνη και κάθισε πάλι στην πλώρη. 
«Πες μου κάτι άλλο: Αυτό το χωριό, βρίσκεται βόρεια ή νότια της 
Έρλεν, της πρωτεύουσας του Νούφρεκ;» 
  «Νότια, κυρία.» 
  Έρλεν… Εικόνες πέρασαν από το νου της γυναίκας που είχε ξεχά-
σει τ’όνομά της: Περιστατικά μέσα στο βασιλικό παλάτι της πρωτεύ-
ουσας, μέσα στο Ναό της Προστάτιδας Θεάς, και μέσα σε σπίτια 
πλουσίων. Μετά, θυμήθηκε ένα μεγάλο κρεβάτι το οποίο μοιραζόταν 
μ’έναν άντρα, έναν μελαχρινό, λιγνό άντρα, που χαμογελούσε τόσο 
γοητευτικά… «Κάποια μέρα, θέλω να ταξιδέψω στις ζούγκλες και 
στις ερήμους του Νότου,» της έλεγε. Το πρόσωπό του τυλίχτηκε στο 
σκοτάδι. 
  Ποια είμαι, τελικά; αναρωτήθηκε η Ρουζβάνη, ατενίζοντας την α-
κτή που πλησίαζε. Έχω δει το βασιλικό παλάτι από μέσα, έχω ζήσει 
εκεί για πολύ καιρό· έχω δει σπίτια πλουσίων, σπίτια ευγενών· έβλε-
πα συχνά τη Βασίλισσα. Μήπως είμαι βασιλική σύμβουλος; Σίγουρα, 
πρέπει να είμαι ευγενικής καταγωγής. Αλλά πώς βρέθηκα σ’εκείνο 
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το ξερονήσι; Προσπάθησε να φέρει στο μυαλό της τη νύχτα της κα-
ταιγίδας– 
  Κάτι την έσπρωξε, βίαια, και η Ρουζβάνη παραλίγο να πέσει απ’τη 
βάρκα· ωστόσο, κατάφερε να κρατηθεί από την άκρη και να στρέψει 
το κεφάλι της, για ν’αντικρίσει τη Νιρμέα. Η μελαχρινή Ωθράγκι 
στεκόταν πίσω της, δεμένη και φιμωμένη, αλλά με μια έκφραση γε-
μάτη οργή στο πρόσωπό της· μάλλον, την είχε σκουντήξει με τον 
ώμο. Και τώρα ύψωνε το πόδι της, για να την κλοτσήσει καταπρό-
σωπο. 
  Η Ρουζβάνη τής έπιασε τη μπότα, προτού τη χτυπήσει στο σαγόνι, 
και σώριασε τη Νιρμέα μέσα στη βάρκα. «Ίσως θα έπρεπε να σε εί-
χα δέσει χειροπόδαρα,» είπε. «Όμως δε νομίζω ότι θα χρειαστεί· 
σύντομα, θα είμαστε στην ξηρά.» 
  Η Ωθράγκι γρύλισε, δαγκώνοντας το φίμωτρό της. 
  «Μη νομίζεις ότι θα επαναλάβω το λάθος να σ’αφήσω απ’τα μάτια 
μου,» της είπε η Ρουζβάνη. 
  Κάθισε ξανά κι έφερε τους δύο σάκους των Ωθράγκι κοντά της. 
«Για να δούμε, τι έχετε εδώ μέσα,» είπε. Και ρώτησε τη Νιρμέα: 
«Ποιος είν’ο δικός σου;» 
  Εκείνη δεν απάντησε. 
  «Θα το ανακαλύψουμε, σύντομα,» αποκρίθηκε η Ρουζβάνη, και 
έλυσε τον έναν απ’τους δύο, ψαχουλεύοντας στο εσωτερικό του. 
Τράβηξε από μέσα ένα διάφανο βαζάκι, υψώνοντάς το στο φως του 
ηλίου… για να διαπιστώσει ότι περιείχε βγαλμένα μάτια. Προσπα-
θώντας να μην ξεράσει, το έχωσε πάλι στο σάκο. «Νομίζω ότι βρήκα 
τον δικό σου,» είπε στη Νιρμέα, στραβώνοντας τα χείλη από αηδία. 
«Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό; Να βγάζεις τα μάτια ανθρώπων;» 
  Η μελαχρινή Ωθράγκι δεν απάντησε. 
  Η Ρουζβάνη κινήθηκε απότομα, γονατίζοντας δίπλα της κι αρπάζο-
ντας το πρόσωπο της, με τα δύο χέρια. «Πώς θα σου φαινόταν να 
σ’το έκαναν εσένα;» Οι αντίχειρές της πλησίασαν τα μάτια της Νιρ-
μέα, η οποία άρχισε αμέσως να σκούζει, δαγκώνοντας το φίμωτρο. 
  «Τους βρήκαμε νεκρούς, κυρία! Τους βρήκαμε νεκρούς!» πετάχτη-
κε η Αλλάρνα. 
  Η Ρουζβάνη στράφηκε να την κοιτάξει. «Νεκρούς;» 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, κωπηλατώντας. «Ήταν νεκροί, ξεσκι-
σμένοι, τα σωθικά τους βγαλμένα. Τα Κτήνη των Βάλτων τούς είχαν 
σκοτώσει.» 
  «Άσε τα παραμύθια· δεν είμαι τόσο ηλίθια,» αντιγύρισε η Ρουζβά-
νη. 
  «Όχι, κυρία, αλήθεια λέω! Αν θέλεις, λύσε και την αφέντρα, να σ’το 
επιβεβαιώσει. Τους βρήκαμε νεκρούς. Τα Κτήνη τούς είχαν κατα-
σφάξει.» 
  «Ποια Κτήνη;» 
  «Τα Κτήνη που λένε ότι έρχονται από τους βάλτους Βενέβριαμ. Δεν 
μπορεί να μην έχεις ακούσει γι’αυτά;» 
  Μεγάλη Μητέρα, σκέφτηκε η Ρουζβάνη, δεν τα θυμάμαι καθόλου… 
«Λείπω για αρκετό καιρό από την ήπειρο,» αποκρίθηκε, προσπαθώ-
ντας να δικαιολογήσει την άγνοιά της και ευχόμενη ότι αυτά τα Κτή-
νη δεν υπήρχαν ανέκαθεν –γιατί, αν υπήρχαν ανέκαθεν, θα τα θυ-
μόμουν, δεν μπορεί! Μάλλον, πρόκειται για κάτι πρόσφατο. 
  «Πού ήσουν;» 
  «Να κοιτάς τη δουλειά σου. Πες μου για τα Κτήνη.» 
  «Δεν ξέρω και τίποτα σπουδαίο γι’αυτά,» αποκρίθηκε η Αλλάρνα. 
«Απλά, ότι έρχονται από τους βάλτους· τίποτα περισσότερο.» 
  «Τα έχεις δει;» 
  Η Ωθράγκι κούνησε το κεφάλι. «Όχι· ευτυχώς, όχι. Λένε ότι είναι 
τερατόμορφα, σαν πελώριοι λύκοι, αλλά αποκρουστικοί, γεμάτοι με 
φλεγμονές και εξανθήματα, λες κι είναι άρρωστοι…» 
  Αυτά τα πράγματα, σίγουρα, δεν ακούγονταν παλιότερα στη Λιά-
μνερ-Κρωθ! σκέφτηκε η Ρουζβάνη. Ή, τουλάχιστον, εγώ ποτέ δεν 
έχω ακούσει γι’αυτά. Ή, τα έχω ξεχάσει… Το γεγονός ότι δε θυμόταν 
σχεδόν τίποτα από τη ζωή της την έφερνε σε απόγνωση και την έκα-
νε να αισθάνεται σαν νεογέννητο που παρουσιάστηκε, ξαφνικά, μέ-
σα σ’έναν εχθρικό κόσμο. 
  Συνέχισε το ψάξιμο μέσα στο σάκο της Νιρμέα και βρήκε άλλα τρία 
βαζάκια: το ένα περιείχε αίμα, το δεύτερο κομμένα δάχτυλα, ποδιών 
και χεριών, και το τρίτο δόντια. 
  «Κι αυτά από τους νεκρούς τα πήραμε,» βιάστηκε να διευκρινίσει η 
Αλλάρνα. «Δε σκοτώσαμε κανέναν.» 
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  «Πού τους βρήκατε όλους αυτούς τους νεκρούς;» ρώτησε η Ρου-
ζβάνη. 
  «Αρκετά χιλιόμετρα νότια της Έρλεν.» 
  «Πόσες ημέρες;» 
  Η Νιρμέα μούγκρισε. 
  Η Ρουζβάνη στράφηκε στο μέρος της. «Θα φανείς… συνεργάσιμη, 
άμα σου λύσω το στόμα;» 
  Η Νιρμέα δίστασε λίγο· ύστερα, κατάπιε τον εγωισμό της και κατέ-
νευσε. 
  Η Ρουζβάνη τής έβγαλε το φίμωτρο. «Πόσες ημέρες πεζοπορία από 
την Έρλεν βρήκατε τους νεκρούς;» 
  Η Ωθράγκι έγλειψε τα χείλη, και είπε: «Εννέα, περίπου. Κοντά 
στην πόλη-λιμάνι που ονομάζετε Άζλεντεν.» 
  Η Άζλεντεν ήταν μεγάλη πόλη. Πώς είχαν φτάσει ως εκεί αυτά τα 
τέρατα; «Πόσοι ήταν οι νεκροί;» 
  «Έξι,» απάντησε η Νιρμέα. «Στρατιώτες που περιπολούσαν.»  
  «Και γιατί σας άφησαν να πάτε κοντά τους;» 
  «Στην αρχή, κανείς δεν πλησίαζε, για να τους πάρει απο κεί,» εξή-
γησε η μελαχρινή Ωθράγκι· «φοβόνταν μην επιστρέψουν τα Κτήνη. 
Όμως, όταν πήγα εγώ, δεν είδα κανένα τέρας, μονάχα έξι σκοτωμέ-
νους Ρουζβάνους για λεηλασία.» 
  «Τότε ήταν που σας εντόπισαν και σας κυνήγησαν;» 
  «Όχι.» 
  «Πότε, λοιπόν;» 
  «Μετά, ενώ κατευθυνόμασταν βόρεια.» 
  «Τι κάνατε;» ρώτησε η Ρουζβάνη. 
  «Τίποτα το σημαντικό,» αποκρίθηκε η Νιρμέα. «Πήγαμε να κλέ-
ψουμε κάτι μήλα από έναν κήπο. Δεν είχαμε τίποτα να φάμε εκείνη 
τη μέρα.» 
  «Μη μου λες ψέματα εμένα,» την απείλησε η Ρουζβάνη, θέτοντας 
το ξιφίδιο κάτω απ’το σαγόνι της και πιέζοντας ελαφρώς. «Ας πούμε 
ότι δε σ’άκουσα καλά, πριν. Γιατί σας κυνήγησαν;» 
  Η Νιρμέα δε μίλησε. 
  «Πήγαμε να χτυπήσουμε κάποιον,» είπε η Αλλάρνα. «Αλλά ξέφυγε 
και φώναξε τους φρουρούς.» 
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  Η Ρουζβάνη απομάκρυνε το ξιφίδιό της από το σαγόνι της Νιρμέα 
και κάθισε, όπως πριν. «Για να του πάρετε….;» 
  Η Αλλάρνα ένευσε. 
  Δε σας έφταναν όλα όσα είχατε βρει; 
  «Θα σου πρότεινα να μας αφήσεις να φύγουμε,» είπε η Νιρμέα. 
«Ούτως ή άλλως, σε μεταφέραμε απέναντι, όπως ήθελες. Δε μας 
χρειάζεσαι μαζί σου.» 
  Η Ρουζβάνη έριξε μια ματιά στην ακτή, που τώρα βρισκόταν πολύ 
πιο κοντά από πριν. Στα νότια μπορούσε να δει χτίρια. «Απο κεί πή-
ρατε τη βάρκα σας;» Έδειξε. 
  Η Νιρμέα ανασηκώθηκε, ενώ η Αλλάρνα συνοφρυώθηκε. «Από 
πού;» ρώτησε η πρώτη. 
  «Από κείνο το χωριό.» 
  «Δε βλέπω κανένα χωριό.» 
  «Λες ψέματα ξανά;» σφύριξε η Ρουζβάνη. 
  «Αλήθεια λέω!» φώναξε η Νιρμέα. «Βλέπεις κάνα χωριό εσύ;» 
  Η Ρουζβάνη στράφηκε πάλι στην ακτή και κοίταξε νότια. Ναι. Είναι 
μακριά, όντως, αλλά φαίνεται. Αγνόησε τη μελαχρινή Ωθράγκι και 
είπε στην Αλλάρνα: «Κάνε πιο γρήγορα.» 
  «Κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ,» αποκρίθηκε εκείνη. 
  «Θα μας αφήσεις να φύγουμε, όταν είμαστε στην ξηρά;» ρώτησε η 
Νιρμέα. «Τι έχεις να κερδίσεις, με το να μας τραβάς μαζί σου; Απλά, 
θα σε καθυστερήσουμε, όπου κι αν πηγαίνεις.» 
  «Ίσως να έχεις δίκιο,» αποκρίθηκε η Ρουζβάνη. «Μπορεί να ήταν 
καλύτερα να σας σκοτώσω και τις δύο.» 
  Αυτό σώπασε και τη Νιρμέα και την Αλλάρνα, έτσι το υπόλοιπο του 
μικρού τους ταξιδιού πέρασε βουβά. Η μελαχρινή Ωθράγκι ήταν συ-
νοφρυωμένη και αυλάκια είχαν σχηματιστεί στο μέτωπό της· αναμ-
φίβολα, προσπαθούσε να σκεφτεί έναν τρόπο για να δραπετεύσει. Η 
ξανθιά είχε απλά χλομιάσει και κωπηλατούσε διαδικαστικά. 
  Όταν έφτασαν στην ακτή, παρατήρησαν πως τα περισσότερα ση-
μεία της ήταν βραχώδη και απρόσιτα. 
  «Θα πρέπει να σκαρφαλώσουμε,» είπε η Ρουζβάνη. 
  «Λύσε με, τότε,» ζήτησε η Νιρμέα. 
  Άλλο που δε θέλεις, σκέφτηκε η γυναίκα που δε θυμόταν το όνομά 
της. 
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  Μετά, η βάρκα χτύπησε κάπου, δυνατά, και οι επιβάτισσες ταρα-
κουνήθηκαν. 
  «Τι έκανες, ηλίθια;» γρύλισε η Νιρμέα στην Αλλάρνα. 
  «Συγνώμη…» είπε εκείνη, μ’αδύναμη φωνή. 
  «Η βάρκα μπάζει νερά,» τις προειδοποίησε η Ρουζβάνη, παρατη-
ρώντας ότι τα ξύλα είχαν κοπανήσει πάνω σε κάποιον υποβρύχιο 
βράχο και είχαν σπάσει. 
  «Λύσε με!» είπε, επιτακτικά, η Νιρμέα. «Θα πνιγώ!» 
  Η Ρουζβάνη τής έκοψε τα δεσμά και ανέβηκε σ’έναν βράχο, απλώ-
νοντας το δεξί της χέρι, για να πιαστεί από έναν άλλο και να τραβή-
ξει το σώμα της επάνω. 
  Ρίχνοντας μια ματιά πίσω της, είδε τις δύο Ωθράγκι να κινούνται 
παρόμοια. Η Νιρμέα άρπαξε τον έναν σάκο από τη βάρκα και γα-
ντζώθηκε στα βράχια. «Περίμενε, αφέντρα!» της φώναξε η Αλλάρ-
να· έπιασε κι εκείνη το σάκο της και την ακολούθησε. Τα χέρια της 
έτρεμαν φανερά από την κωπηλασία. 
  Η Ρουζβάνη πήρε το βλέμμα της από τις ανθρωποκυνηγούς και συ-
νέχισε το σκαρφάλωμα. Ευτυχώς, τα βράχια δεν ήταν πολύ απότο-
μα, ούτε πολύ ψηλά, και το γεγονός ότι δε φορούσε υποδήματα τη 
βοηθούσε στην αναρρίχηση. Έτσι, σύντομα, βρέθηκε επάνω, πριν 
από τις Ωθράγκι. 
  Το μέρος ήταν αραιά δενδρώδες, και ανάμεσα από τους κορμούς 
των δέντρων και τους θάμνους μπορούσε να δει την πλακόστρωτη 
παραλιακή δημοσιά, που ήξερε ότι ξεκινούσε από την Έρλεν και κα-
τέβαινε νότια, περνώντας από την Άζλεντεν, την οποία είχαν αναφέ-
ρει οι ανθρωποκυνηγοί, και φτάνοντας μέχρι τους βαλτότοπους Βε-
νέβριαμ. 
  Αμέσως μετά από τη Ρουζβάνη, έφτασε πάνω κι η Νιρμέα, με το 
πρόσωπό της κοκκινισμένο και βαριανασαίνοντας. Η γυναίκα που 
δε θυμόταν τ’όνομά της έριξε μια ματιά κάτω, για να δει πού βρισκό-
ταν η Αλλάρνα, και παρατήρησε πως η ξανθιά Ωθράγκι δυσκολευό-
ταν να σκαρφαλώσει, κουρασμένη καθώς ήταν. 
  «Βοηθήστε με!» φώναξε. 
  «Δε θα βοηθήσεις τη φίλη σου;» ρώτησε η Ρουζβάνη τη Νιρμέα. 
  «Δε μπορώ να ξανακατέβω εκεί κάτω!» αποκρίθηκε εκείνη. 
  «Βγάλε το φόρεμά σου και ρίξτο, για να πιαστεί.» 
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  Η Νιρμέα την κοίταξε έκπληκτη. «Θα τα καταφέρει και μόν–» 
  Η Ρουζβάνη τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη της και το ύψωσε. 
«Βγάλε το φόρεμά σου και ρίξτο,» πρόσταξε. «Τώρα, προτού πέσει 
και σπάσει το κεφάλι της.» 
  «Κάνει κρύο! Θα–» 
  «Βγάλε το φόρεμά σου και ρίξτο, για να πιαστεί!» αναγκάστηκε να 
χρησιμοποιήσει Πειθώ η Ρουζβάνη, σείοντας απειλητικά το ξιφίδιο 
μπροστά στην Ωθράγκι. 
  Η Νιρμέα άφησε το σάκο της κάτω και, γρήγορα, ξεκούμπωσε την 
ενδυμασία της, μένοντας μόνο με ένα μαύρο μεσοφόρι. 
  «Βοηθήστε με!» φώναξε η Αλλάρνα από τα βράχια. 
  «Ρίξτο,» πρόσταξε η Ρουζβάνη τη Νιρμέα. 
  Εκείνη γονάτισε και έριξε το πράσινό της φόρεμα προς τα κάτω, 
φωνάζοντας στην Αλλάρνα: «Πιάσου απο δώ! Και μη μας καθυστε-
ρείς άλλο!» 
  Η ξανθιά Ωθράγκι γαντζώθηκε και προσπάθησε να σκαρφαλώσει. 
  Η Ρουζβάνη έπιασε την άκρη του φορέματος και τράβηξε προς τα 
πάνω, προτρέποντας τη Νιρμέα να κάνει το ίδιο. «Πάτα γερά!» φώ-
ναξε στην Αλλάρνα, «γιατί, αλλιώς, μπορεί να σκιστεί. Και μην πανι-
κοβάλλεσαι!» 
  «Προσπαθώ!» 
  Τα βράχια δεν ήταν ψηλά, έτσι δεν άργησαν να φέρουν την ξανθιά 
Ωθράγκι κοντά τους, παρότι η διαδικασία τούς φάνηκε αρκετά δυ-
σκολότερη απ’ό,τι έμοιαζε. Η Αλλάρνα σωριάστηκε αμέσως στο έ-
δαφος, λαχανιασμένη. Η Νιρμέα τίναξε το φόρεμά της κι άρχισε να 
το βάζει, αλλά η Ρουζβάνη τη σταμάτησε. 
  «Το θέλω,» είπε. 
  «Τι!» 
  «Αυτό που άκουσες. Χρειάζομαι ρούχα.» Τα δικά της ήταν μισο-
κουρελιασμένα από τη θάλασσα. «Και τις μπότες σου, βγάλτες κι 
αυτές. Μην καθυστερείς.» 
  Η Νιρμέα τής πέταξε το φόρεμα, με μια έκφραση καθαρής οργής 
και μίσους στο πρόσωπό της. Ύστερα, κάθισε σε μια πέτρα κι άρχισε 
να λύνει τις μπότες της. 
  Η Ρουζβάνη έβγαλε τα ταλαιπωρημένα της ρούχα και φόρεσε το 
πράσινο ένδυμα της μελαχρινής Ωθράγκι, διαπιστώνοντας ότι της 
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ήταν μεγάλο· εξακολουθούσε, ωστόσο, να είναι καλύτερο από την 
τουνίκα και το παντελόνι της. 
  «Μπορείς να φορέσεις τα δικά μου,» της είπε. 
  «Θα μου είναι πολύ μικρά,» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς σηκωνόταν 
όρθια, προσφέροντας τις μπότες της στη γυναίκα που δε θυμόταν 
τ’όνομά της. 
  Η Ρουζβάνη πήρε τα υποδήματα στο ένα χέρι και ανασήκωσε τους 
ώμους. «Μπορείς να μείνεις με το μεσοφόρι, αν θέλεις…» Κάθισε 
στην πέτρα όπου καθόταν η Νιρμέα πριν από λίγο και φόρεσε τις 
μπότες, δένοντας τα λουριά τους. «Ντύσου, γρήγορα,» είπε στη με-
λαχρινή Ωθράγκι. «Μετά, θα πρέπει να σε δέσω. Και θα παγώσεις, 
αν χάσεις τούτη την ευκαιρία.» Σηκώθηκε όρθια και πήγε στο σάκο 
της Νιρμέα, αρπάζοντάς τον από κάτω και ψαχουλεύοντας μέσα. 
  «Τι κάνεις εκεί πάλι;» 
  «Θα κρατήσω μόνο τα απαραίτητα.» Τράβηξε έξω το βαζάκι με τα 
μάτια και το πέταξε στα βράχια, κάνοντάς το να θρυμματιστεί σε 
χιλιάδες κομμάτια και τα περιεχόμενά του να σκορπιστούν στη θά-
λασσα. 
  «Όχι!» φώναξε η Νιρμέα, και της χίμησε, αρπάζοντας το σάκο. 
  Η Ρουζβάνη την κλότσησε στους αστραγάλους, κι επιχείρησε να τη 
σωριάσει, γραπώνοντάς τη απ’τα μαλλιά· αλλά η Ωθράγκι δεν έχασε 
την ισορροπία της, και οι δύο γυναίκες άρχισαν να παλεύουν άγρια. 
Ο σάκος έπεσε παραδίπλα, ξεχασμένος. 
  «Παράτα τα, γιατί θα σε σκοτώσω!» απείλησε η Ρουζβάνη, χρησι-
μοποιώντας Πειθώ. Η Νιρμέα δε φάνηκε να επηρεάστηκε, έτσι εξα-
γριωμένη καθώς ήταν· χαστούκισε την αντίπαλό της καταπρόσωπο 
και την έριξε στη γη, καβαλώντας την και συνεχίζοντας να τη χτυπά, 
μανιασμένα. 
  Η Ρουζβάνη τράβηξε το ξιφίδιο από τη μέση της και πίεσε την αιχ-
μή του επάνω στην κοιλιά της Ωθράγκι. «Σταμάτα!» φώναξε. «Στα-
μάτα! Και δος μου έναν καλό λόγο, για να μη σε σκοτώσω.» 
  Η Νιρμέα έπαψε να παλεύει, βαριανασαίνοντας. 
  «Σήκω από πάνω μου,» πρόσταξε η γυναίκα που δε θυμόταν 
τ’όνομά της. 
  Η μελαχρινή Ωθράγκι σηκώθηκε –γρηγορότερα απ’ό,τι εκείνη πε-
ρίμενε– και έτρεξε. Πηγαίνοντας προς το σάκο. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

624 

  Η Ρουζβάνη πετάχτηκε όρθια και την κυνήγησε. «Άστο κάτω αυ-
τό!» 
  Η Νιρμέα άρπαξε το σάκο και συνέχισε να τρέχει, φωνάζοντάς της: 
«Στον Σάλ’γκρεμ’ρωθ να πας, τρισκατάρατο γύναιο των Ρουζβάνων! 
Βούτα στα βράχια και πνίξου!» 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της σταμάτησε, ξεφυσώντας. Η 
μελαχρινή ανθρωποκυνηγός είχε φτάσει στη λιθόστρωτη δημοσιά 
και τη διέσχιζε, περνώντας απέναντι και κατευθυνόμενη δυτικά. Η 
Ρουζβάνη μπορούσε να την κυνηγήσει, αν ήθελε, αλλά δεν ήξερε 
άμα άξιζε τον κόπο. Ήταν πολύ κουρασμένη, για να τρέχει πίσω 
απ’αυτή την άθλια Ωθράγκι –κι επιπλέον, ας την έτρωγε ο Λύκος, τη 
δαιμονισμένη! Πού νόμιζε ότι θα πήγαινε; Στο τέλος, θα την πιάνανε 
και θα ψοφούσε όπως της άξιζε. 
  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της επέστρεψε στην ακτή. Η 
Αλλάρνα βρισκόταν καθισμένη στο έδαφος, μοιάζοντας ακόμα κα-
τάκοπη και ψυχικά καταπονημένη. 
  «Σε παρακαλώ, μη με σκοτώσεις,» είπε στη Ρουζβάνη. 
  «Άμα ήθελα να σε σκοτώσω, θα σ’άφηνα να πέσεις απ’τα βράχια,» 
αποκρίθηκε εκείνη. 
  «Πού πήγε η αφέντρα;» 
  «Έφυγε.» Η Ρουζβάνη κάθισε σε μια πέτρα, για να ξαποστάσει. 
«Δε φαίνεται να την ενδιαφέρεις και πολύ. Αλήθεια, πώς ξέπεσες 
εσύ μαζί της;» 
  «Πεινάω,» είπε η Αλλάρνα. «Δεν τρώμε τίποτα;» 
  «Έχεις φαγώσιμα στο σάκο σου;» 
  «Ναι. Εγώ κουβαλούσα το φαγητό μας· η αφέντρα κουβαλούσε 
τα….» 
  «Κατάλαβα,» είπε η Ρουζβάνη, και γέλασε. 
  Η Αλλάρνα την κοίταξε με περιέργεια. 
  «Απλά,» αποκρίθηκε εκείνη, «απορώ τι θα τρώει στο δρόμο. Τα 
κομμένα δάχτυλα;» 
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Κεφάλαιο 45 

Πονοκέφαλος 
 
 

ο μάρμαρο του βασιλικού παλατιού άστραφτε στο δυνατό με-
σημεριανό φως του ήλιου. Οι σημαίες με τον Αετό και την Κο-
ρόνα κυμάτιζαν στον άνεμο. Στρατιώτες στέκονταν στα τείχη 
της πόλης, με τις πανοπλίες και τα κράνη τους να λάμπουν 

σαν μικρά άστρα. Τα κατάρτια δεκάδες πλοίων φαίνονταν στο μεγά-
λο λιμάνι. 
  Ο Σάβμιν αισθανόταν όμορφα που επέστρεφε στη γενέτειρά του, 
Έρλεν, πρωτεύουσα του Βασιλείου Νούφρεκ· αλλά, συγχρόνως, ένι-
ωθε και μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί όλο το ταξίδι του είχε πάει 
χαμένο: η Νίθρα, στο τέλος, είχε τρελαθεί και είχε βουτήξει στη 
φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αναμφίβολα, τώρα ήταν νεκρή· κι αυτό 
δε θ’άρεσε καθόλου στην Καλβάρθα, που ήθελε να τη σκοτώσει η 
ίδια, επισήμως, ως παράδειγμα προς αποφυγήν προς όλους όσους 
μπορεί να σκέφτονταν να την προδώσουν μελλοντικά. 
  Μάλλον, δε θα έχει την ευτυχία να «παραδειγματίσει» κανέναν, 
τελικά, σκέφτηκε ο Σάβμιν, σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος 
κι ακουμπώντας την πλάτη στο κεντρικό κατάρτι του Γέρακα του 
Πολέμου. Αναστέναξε, κουρασμένα. 
  Άκουσε βήματα πλάι του. «Είστε καλά, κύριε διοικητά;» 
  Ο Σάβμιν στράφηκε, για να δει μια απ’τις πολεμίστριές του, τη 
Ναρμάνα, η οποία είχε μπει πρώτη στη γέφυρα και τον είχε βρει λι-
πόθυμο, τη στιγμή που η Νίθρα πηδούσε από το παράθυρο. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε. Ο θεραπευτής τού είχε πει πως το τραύμα στο 
κεφάλι του δεν ήταν τίποτα το σοβαρό και, σύντομα, θα θεραπευό-
ταν, όμως καλό θα ήταν να μην κουραζόταν τις επόμενες δέκα ημέ-
ρες, κι αν ένιωθε, πού και πού, κανέναν πόνο ή καμια ζαλάδα, δε θα 
έπρεπε ν’ανησυχήσει: ήταν φυσιολογικό. 
  Ο Γέρακας του Πολέμου δεν πήγε στο κεντρικό λιμάνι της Έρλεν, 
παρά κατευθύνθηκε προς το βασιλικό λιμάνι, όπου και άραξε, πλάι 
στα υπόλοιπα σκάφη της Βασίλισσας Καλβάρθα. Ο Σάβμιν εξακο-
λουθούσε να έχει την πλάτη του ακουμπισμένη στο κεντρικό κατάρτι 

Τ
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του σκάφους, και την ψυχή του γεμισμένη από ένα ανάμικτο συναί-
σθημα επιστροφής στην πατρίδα και οριακής αποτυχίας. Τα γκρίζα 
του μάτια παρακολουθούσαν το πλήρωμα του σκάφους του, που έρι-
χνε σκοινιά στην αποβάθρα και άρχιζε να μαζεύει τα πανιά. Ο νους 
του, ωστόσο, δεν ήταν εκεί· ταξίδευε πίσω, στο παρελθόν, και στα 
όσα τού είχαν συμβεί μέχρι στιγμής. Έπρεπε να παραδεχτεί πως είχε 
συναντήσει πολλά παράξενα σ’αυτή του την αναζήτηση, το πρώτο εκ 
των οποίων ήταν εκείνη η Πριγκίπισσα Λιόλα, η κόρη του Βασιληά 
Άργκελ του Νόρβηλ. Υποστήριζε πως ήταν ιέρεια της Λιάμνερ Κρωθ 
και πως μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί της, πράγμα που ο Σάβ-
μιν, αρχικά, δεν είχε πιστέψει, νομίζοντας πως η Πριγκίπισσα έλεγε 
ψέματα, αλλά συγκρατώντας τον εαυτό του, λόγω ευγένειας, από το 
να την κατηγορήσει ως ψεύτρα· εξάλλου, η Λιόλα τον είχε βοηθήσει 
να πάρει τη Βασιλική Άδεια Έρευνας από τον πατέρα της. Ωστόσο, η 
μυστηριώδης Ωθράγκι είχε αντιληφθεί ότι ο Σάβμιν δεν την πίστευε 
και βάλθηκε να του το αποδείξει, ισχυριζόμενη πως θα έκανε μια 
μαντεία, προερχόμενη από τη Λιάμνερ Κρωθ: Ο Ρόλμαρ του Ράλτον 
και η Νίθρα θα έρχονταν νότια, στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, 
και ο πρώτος θα έκρυβε τη Ρουζβάνη μέσα στην άμαξά του, ντυμένη 
υπηρέτρια. Και η Πριγκίπισσα δεν είχε λαθέψει στο ελάχιστο! Ο 
Ρόλμαρ, όντως, είχε κατεβεί στη Νουάλβορ, ως επίσημος διπλωμά-
της του φρουρίου Ράλτον, ταξιδεύοντας με άμαξα και κρύβοντας στο 
εσωτερικό της τη Νίθρα. Σε όλα είχε πέσει μέσα η Λιόλα. Ήταν απί-
στευτο. Η Λιάμνερ Κρωθ πρέπει, αληθινά, να της μιλούσε, όσο αλ-
λόκοτο κι αν έμοιαζε. 
  Όμως ετούτο δεν ήταν το μόνο παράξενο που είχε συναντήσει ο 
Σάβμιν· στην επιστροφή προς το Νούφρεκ, είχε βρει κάτι ακόμα πιο 
παράξενο στο δρόμο του: Άγνωστοι μαχητές –και, μάλιστα, άρτια 
εκπαιδευμένοι– είχαν πηδήσει από την ακτή στο κατάστρωμα του 
πλοίου του, με σκοπό ν’αρπάξουν τη Νίθρα, η οποία δεν έμοιαζε να 
γνωρίζει τίποτα γι’αυτούς! Ο Σάβμιν υποπτευόταν πως εκείνος κι οι 
στρατιώτες του ίσως να έχαναν τη μάχη· όμως, τελικά, φάνηκαν τυ-
χερότεροι απ’ό,τι κανείς τους θα περίμενε: Πειρατές (!) είχαν έρθει 
για να τους σώσουν, και ο αρχηγός τους –ένας άντρας ντυμένος με 
κουκούλα– είχε μιλήσει στον Σάβμιν, στεκόμενος πάνω σ’έναν ψηλό 
βράχο. Του είχε πει ότι είχαν κοινά συμφέροντα, αλλά δεν είχε εξη-
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γήσει ποια ήταν αυτά τα «κοινά συμφέροντα». Επίσης, του είχε το-
νίσει να προσέχει τους προφήτες –ιδιαίτερα τους περιώνυμους –και, 
φυσικά, πάλι δεν είχε εξηγήσει τι εννοούσε. Ο Σάβμιν έσπαγε το κε-
φάλι του να καταλάβει ποιος μπορεί να ήταν αυτός ο κουκουλοφό-
ρος άντρας και ποιοι μπορεί να ήταν οι δεινοί μαχητές που προσπα-
θούσαν να σώσουν τη Νίθρα, μα δεν κατάφερνε να λύσει το μυστή-
ριο. 
  Ωστόσο, θυμόταν το έμβλημά τους –ένα γεράκι με ανοιχτές φτε-
ρούγες και υψωμένο το κεφάλι– και την πολεμική τους τεχνική –δύο 
ξίφη, μέτρια θωράκιση, κι ευέλικτες κινήσεις. Θα προσπαθούσε να 
τους εντοπίσει, το συντομότερο δυνατό. Κάτι κρυβόταν πίσω 
απ’αυτούς τους φονιάδες. 
  «Κύριε διοικητά; Θα κατεβείτε;» 
  Ο Σάβμιν βλεφάρισε, για να δει τη Ναρμάνα να στέκεται εμπρός 
του. «Άραξε;» 
  «Ασφαλώς. Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;» 
  «Όχι· απλά, σκεφτόμουν κάτι.»  
  Πήρε την πλάτη του από το κεντρικό κατάρτι και βάδισε προς την 
ξύλινη ράμπα του πλοίου, κατεβαίνοντάς την και πηγαίνοντας στην 
αποβάθρα, όπου οι μαχητές του ήταν παρατεταγμένοι και τον περί-
μεναν. Όλοι τους ήταν ντυμένοι επίσημα, με τις αρματωσιές τους, 
όπως κι εκείνος. 
  «Επιστρέψαμε στην πατρίδα,» τους είπε ο Σάβμιν. «Ελπίζω άπα-
ντες να κοιμηθούμε μερικές ώρες παραπάνω τώρα.» 
  Είδε τους περισσότερους να χαμογελάνε και άκουσε κάποιους να 
λένε «Στις προσταγές σας, κύριε διοικητά», ή «Μάλιστα, κύριε διοι-
κητά», αλλά με ελαφριά διάθεση και μ’ένα ίχνος ανακούφισης στη 
φωνή τους –ανακούφιση που είχαν επιστρέψει και, μάλλον, δε θα 
ξανάφευγαν. Είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ όλοι τους σε τούτο το ταξίδι, 
και κάμποσοι είχαν πεθάνει από την επίθεση των φονιάδων που εί-
χαν έμβλημα το γεράκι με τις ανοιχτές φτερούγες. 
  Ο Σάβμιν ξεκίνησε να βαδίζει και οι στρατιώτες βάδισαν εκατέρω-
θέν του, σχηματίζοντας δύο περίπου ισομήκεις στήλες. Πορεύτηκαν 
προς το παλάτι, αφήνοντας πίσω τους το βασιλικό λιμάνι και τον Γέ-
ρακα του Πολέμου. Οι πύλης του κήπου άνοιξαν γι’αυτούς και οι 
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φρουροί χαιρέτησαν στρατιωτικά τον διοικητή με το μενεξεδή μαν-
δύα. 
  Όταν βρίσκονταν στα λιθόστρωτα μονοπάτια ανάμεσα στην πλού-
σια βλάστηση, ο Σάβμιν έκανε νόημα στους πολεμιστές του να δια-
λυθούν. «Πηγαίνετε,» τους είπε. «Έχετε πενθήμερη άδεια, όλοι. Κά-
ντε καμια βόλτα στην πόλη, δείτε τους δικού σας, ξεκουραστείτε.» 
  Οι στρατιώτες τον χαιρέτησαν και απομακρύνθηκαν, ενώ εκείνος 
πορεύτηκε προς την κεντρική είσοδο του παλατιού, όπου δύο φρου-
ροί τον καλωσόρισαν. Ο Σάβμιν προχώρησε μέσα στους πλούσια 
στολισμένους διαδρόμους και γαλαρίες, και ρώτησε έναν υπηρέτη: 
«Είναι η Μεγαλειοτάτη στην αίθουσα του θρόνου;» 
  «Μάλιστα, Διοικητά Σάβμιν,» αποκρίθηκε ο άντρας. «Καλώς ήρθα-
τε στην Έρλεν.» 
  «Ευχαριστώ.» 
  Ο Σάβμιν προσπέρασε τον υπηρέτη και πήγε στη βασιλική αίθουσα, 
περνώντας κάτω από την ψηλή, αψιδωτή είσοδό της. Το δωμάτιο 
ήταν τεραστίων διαστάσεων, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο η βασιλική 
αίθουσα των Νορβήλιων Ωθράγκος, έπρεπε να παραδεχτεί ο διοικη-
τής, τώρα που είχε δει το εσωτερικό του Παλατιού των Δεκαεννέα 
Πύργων. Ωστόσο, η αίθουσα της Καλβάρθα ήταν, αναμφίβολα, πολύ 
πιο… ζωντανή, γεμάτη συμβουλάτορες, ευγενείς, φρουρούς, διασκε-
δαστές, και «ανθρώπους των θαυμάτων», όπως ονόμαζε η Μονάρ-
χισσα του Νούφρεκ τους αγύρτες που μάζευε στην Αυλή της. Και 
τώρα, το μεγάλο δωμάτιο ήταν, περίπου, όπως ανέκαθεν το θυμόταν 
ο Σάβμιν: στο ξύλινο τραπέζι, σχήματος Π, κάθονταν οι σύμβουλοι 
και διαπληκτίζονταν αναμεταξύ τους· ορισμένοι ευγενείς βρίσκο-
νταν κοντά στο τζάκι, πίνοντας ποτά και κουτσομπολεύοντας· μερι-
κοί τσαρλατάνοι ήταν σε μια γωνία και κουβέντιαζαν, άνετα· υπηρέ-
τες πήγαιναν κι έρχονταν σ’όλο το χώρο, προσφέροντας γλυκίσματα, 
ποτά, και φαγητά· τρεις γελωτοποιοί περιφέρονταν, προσπαθώντας 
να κάνουν όλους τους υπόλοιπους να διασκεδάσουν (ένας χοροπη-
δούσε πλάι στο τραπέζι των συμβούλων· ένας άλλος έπαιζε έξι πολύ-
χρωμα σφαιρίδια κοντά στους ευγενείς, παραμιλώντας αστεία· και η 
τελευταία καθόταν στο Θρόνο του Αετού, ντυμένη σαν τη Βασίλισσα 
και παίρνοντας γελοίες στάσεις)· και δύο τροβαδούροι στέκονταν 
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σ’ένα απομακρυσμένο σημείο, παίζοντας μουσική με κιθάρα και 
πλαγίαυλο. 
  «Ο Διοικητής Σάβμιν επέστρεψε!» φώναξε ο ένας φρουρός της ει-
σόδου, και χτύπησαν κι οι δύο τα δόρατά τους, δυνατά, στο πάτωμα, 
για να αναγγείλουν την άφιξή του. 
  Η Βασίλισσα Καλβάρθα σηκώθηκε από την παρέα των ευγενών 
που κάθονταν κοντά στο τζάκι. Στο δεξί της χέρι κρατούσε ένα υ-
περμέγεθες, χρυσοποίκιλτο ποτήρι, στολισμένο με λίθους. Φορούσε 
ένα έντονο κίτρινο φόρεμα χωρίς μανίκια και με βαθιά λαιμόκοψη, 
ενώ στη μέση της δενόταν ένα πορφυρό μαντίλι, σαν αυτά που βά-
ζουνε στο Νότο. Το φουστάνι της ενδυμασίας της ήταν διανθισμένο 
με διχτυωτά μπαλώματα διαφόρων σχημάτων –κύκλους, ρόμβους, 
τρίγωνα, και ορθογώνια –αναμφίβολα, ένα από τα καινούργια, γε-
λοία δημιουργήματα της Βασιλικής Ράπτριας, κυρίας Ζεφεράλμα. Τα 
ξανθά μαλλιά της Βασίλισσας ήταν δεμένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι 
της, αλλά δύο μακριές τούφες ξέφευγαν (σκόπιμα, σίγουρα) και έ-
πεφταν στους λεπτούς της ώμους, μπαίνοντας μέσα στο ντεκολτέ 
του φορέματός της. Από τ’αφτιά της Καλβάρθα κρέμονταν μεγάλα, 
μακριά σκουλαρίκια, τα οποία έκαναν τον Σάβμιν ν’απορεί πώς η 
μονάρχισσά του μπορούσε να συγκρατήσει το βάρος τους. Ο λαιμός 
της ήταν, φυσικά, επίσης στολισμένος, με ένα αργυρό, διακοσμημέ-
νο με λίθους περιλαίμιο και ένα χρυσό περιδέραιο· ενώ τα δάχτυλά 
της έφεραν περισσότερα δαχτυλίδια απ’ό,τι ο διοικητής είχε όρεξη 
να μετρήσει. 
  «Διοικητή Σάβμιν!» είπε η Καλβάρθα, με την υψηλότονη φωνή που 
συχνά χρησιμοποιούσε σε τέτοιες περιστάσεις. «Καλώς Όρισες στο 
Παλάτι!» Φάνηκε να δίνει ιδιαίτερη δύναμη σ’όλες τις λέξεις. «Είμαι 
βέβαιη πως έφερες εις τέλειο πέρας την αποστολή σου!» 
  Το λέει για να με κοροϊδέψει, ή είναι τόσο αφελής που δεν μπορεί 
να καταλάβει τίποτα από την έκφρασή μου; αναρωτήθηκε ο Σάβμιν. 
Και είπε, κάνοντας βαθιά υπόκλιση: «Μεγαλειοτάτη, καλώς σας 
βρίσκω. Η επιστροφή μου στην πατρίδα οφείλω να ομολογήσω πως 
είναι μια… ανακούφιση για μένα· το ταξίδι ήταν δύσκολο. Ωστόσο, 
πολύ φοβάμαι ότι, παρά τις προσπάθειές μου, η προδότρια Ομιλή-
τρια Νίθρα Ρίνκιλ είναι νεκρή.» 
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  Σιγή πλάκωσε τη μεγάλη αίθουσα. Η γελωτοποιός στο θρόνο πήρε 
μια χαζή στάση, με τα μάτια γουρλωμένα, τα χέρια στο στόμα, και τα 
πόδια σταυρωμένα στον αστράγαλο. Ο γελωτοποιός που στεκόταν 
κοντά στους ευγενείς άφησε τις πολύχρωμές του σφαίρες να πέσουν 
κι έχωσε το πρόσωπο στις χούφτες του, προσποιούμενος πως θρη-
νούσε. «Μπου-χου-χου-χου-χου!…» 
  Η Καλβάρθα τον ράπισε στο σβέρκο. «Βούλωστο!» Κι εκείνος αμέ-
σως το βούλωσε, απομακρυνόμενος με ανάλαφρα, χοροπηδητά βή-
ματα. 
  «Είναι νεκρή; Είσαι βέβαιος; Είδες το πτώμα της;» Οι τρεις ερωτή-
σεις της Βασίλισσας (η πρώτη εκ των οποίων ανούσια) βγήκαν σαν 
απολίτιστο γρύλισμα από τα χείλη της –ή, μάλλον, σαν κάτι ανάμεσα 
σε γρύλισμα και παράπονο. 
  «Είμαι σχεδόν βέβαιος, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος. «Και, 
όχι, δεν είδα το πτώμα της. Αν μου επιτρέψετε, θα σας πω τα γεγο-
νότα απ’την αρχή· και η ιστορία είναι αρκετά μεγάλη, οφείλω να ο-
μολογήσω.» 
  «Ασφαλώς, Διοικητή Σάβμιν. Μίλησέ μου. Και κάθισε, σε παρακα-
λώ.» 
  «Ευχαριστώ, Βασίλισσά μου.» 
  «Διοικητή Σάβμιν,» είπε ο Βάνκελιν, ο Βασιλικός Αρχιδιπλωμάτης 
και Πρώτος του Τάγματος των Ομιλητών, στο οποίο ανήκε και η Νί-
θρα, προτού κηρυχθεί προδότρια του Βασιλείου. «Καθίστε κάπου 
όπου να μπορούμε όλοι να σας ακούσουμε εύκολα.» Και σηκώθηκε 
απ’τη θέση του, που βρισκόταν στην επάνω πλευρά του Π του τρα-
πεζιού. 
  «Πολύ σωστά, κύριε Βάνκελιν!» είπε η Καλβάρθα. «Συμφωνώ. 
  »Κατέβα απ’το θρόνο μου!» πρόσταξε τη γελωτοποιό που ήταν κα-
θισμένη εκεί, και βάδισε προς τον Θρόνο του Αετού. 
  Η γελωτοποιός απομακρύνθηκε, τρέχοντας, και κρύφτηκε πίσω 
από μια πολυθρόνα. Η Βασίλισσα πήρε θέση στο ψηλό κάθισμα. 
  Ο Σάβμιν κάθισε στην καρέκλα που του πρόσφερε ο κύριος Βάνκε-
λιν, και όλη η Αυλή συγκεντρώθηκε τριγύρω, για ν’ακούσει την ιστο-
ρία του. Ο διοικητής παρατήρησε έναν παράξενο άντρα ανάμεσά 
τους, τον οποίο δεν ήξερε. Ήταν μετρίου αναστήματος και φορούσε 
έναν μακρύ, βαθυκόκκινο χιτώνα που, αν ήταν λίγο πιο σκούρος, θα 
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ήταν μαύρος… σαν το δέρμα του. Από πού τον φέρανε αυτόν; ανα-
ρωτήθηκε ο Σάβμιν, γνωρίζοντας πως μαυρόδερμοι Ρουζβάνοι υ-
πήρχαν μονάχα στα νότια της Λιάμνερ-Κρωθ, αλλά παρατηρώντας 
ότι ετούτος είχε κάτι… κάτι στην εμφάνισή του, στο βήμα του, στο 
πρόσωπό του… κάτι που κραύγαζε ότι δεν ήταν Ρουζβάνος. Επίσης, 
είχε το κεφάλι του ξυρισμένο, και στο σαγόνι και στα μάγουλά του 
δεν υπήρχε ίχνος τρίχας. Τα μάτια του ήταν το κυρίαρχο στοιχείο 
στο πρόσωπό του: Δύο μάτια παρατηρητικά, μυστηριακά… φιδίσια, 
ίσως, και γεμάτα δύναμη. Για μια στιγμή, το βλέμμα του Σάβμιν και 
το βλέμμα του αγνώστου συναντήθηκαν, κι ο διοικητής νόμισε πως 
αισθάνθηκε ένα τσίμπημα εντός του, και κοίταξε αλλού, προς τη Βα-
σίλισσα Καλβάρθα, η οποία καθόταν στο Θρόνο του Αετού, ακου-
μπώντας τα χέρια της αναπαυτικά στους βραχίονες του καθίσματος 
κι έχοντας τα πόδια σταυρωμένα στο γόνατο. 
  «Λοιπόν, Διοικητή Σάβμιν;» είπε. «Θα μας μιλήσεις;» Η όψη της 
έδειχνε πως ανυπομονούσε ν’ακούσει την ιστορία του (η Καλβάρθα 
πάντοτε ήθελε ν’ακούει ή να βλέπει πράγματα που πιθανώς να τη 
διασκέδαζαν), μα επίσης έμοιαζε απογοητευμένη από την τροπή των 
πραγμάτων. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Σάβμιν, κι άρχισε να τους διηγείται τα πάντα, 
μέχρι που η καταιγίδα χτύπησε το πλοίο του και παραλίγο να το 
σμπαραλιάσει. «Αποκλείεται η Νίθρα να επιβίωσε, ύστερα από αυτή 
τη βουτιά,» τους διαβεβαίωσε άπαντες. 
  «Πώς το ξέρεις;» είπε η Καλβάρθα. «Έπρεπε να είχες κοιτάξει!» 
  «Βασίλισσά μου, το πλοίο μας ήταν άσχημα χτυπημένο από την κα-
ταιγίδα· έπρεπε, οπωσδήποτε, να σταματήσουμε σε κάποιο λιμάνι, 
και το κοντινότερο ήταν εδώ, στην Έρλεν. Ωστόσο, οι άνθρωποί μου 
αγνάντευαν, συνεχώς, μήπως δουν κάποιον στη θάλασσα, αλλά κα-
νείς τους δεν εντόπισε τη Νίθρα ή το πτώμα της.» 
  «Ίσως θα έπρεπε να γίνει κάποια έρευνα, για την εύρεσή της, Βα-
σίλισσά μου,» πρότεινε ο Αρχικατάσκοπος Άλαντμιν. 
  Αναρωτιέμαι αν ελπίζεις ότι είναι ζωντανή, σκέφτηκε ο Σάβμιν· κι 
αναρωτιέμαι, επίσης, αν πιστεύεις ότι μπορείς να την κρύψεις, σε 
περίπτωση που είναι… Ο διοικητής –όπως και πολλοί άλλοι– γνώρι-
ζε ότι ο Αρχικατάσκοπος ήταν εραστής της Νίθρα· και, μάλιστα, υ-
ποπτευόταν –όπως και πολλοί άλλοι, επίσης– ότι εκείνος ήταν που 
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την είχε φυγαδέψει από το παλάτι και από την Έρλεν. Ωστόσο, δεν 
υπήρχαν αποδείξεις, έτσι κανείς δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει 
για τίποτα. Κι επιπλέον, ο Σάβμιν, προσωπικά, δεν του έριχνε άδικο, 
παρότι χάρη στον Άλαντμιν είχε μπει σε τόσες δυστυχείς περιπέτει-
ες. 
  «Πιστεύω πως αυτή θα ήταν καλή ιδέα,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα 
στον Αρχικατάσκοπο. «Αν το πτώμα της μπορεί να βρεθεί, το θέλω.» 
  «Φυσικά,» είπε η ευτραφής Γιρσάλθα, σύμβουλος της πολιτείας. 
«Αν μη τι άλλο, πρέπει να επιστραφεί στην οικογένειά της. Γιατί, αν 
δεν επιστραφεί, αυτό θα στρέψει τον Οίκο των Ρίνκιλ περισσότερα 
εναντίον του Θρόνου, Βασίλισσά μου.» 
  «Φαίνεται πως ξεχνάς ότι κι εγώ ανήκω στον Οίκο των Ρίνκιλ, Γιρ-
σάλθα,» είπε η Καλβάρθα, και η όψη της αγρίεψε, όπως αγρίευε συ-
νήθως όταν της μιλούσαν για τέτοια ζητήματα. 
  «Δεν το ξεχνώ, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η σύμβουλος της πολι-
τείας. «Ωστόσο, πρέπει να σας υπενθυμίσω πως πολλοί από τους 
Ρίνκιλ–» 
  «Ορισμένοι απλά με ζηλεύουν!» τη διέκοψε η Βασίλισσα, και ση-
κώθηκε απ’το θρόνο της. «Δε θέλω, όμως, να το κάνω θέμα αυτό· 
προτιμώ να τα έχω καλά με τους συγγενείς μου. Εάν ήθελα να ήμουν 
εχθρική, μπορούσα πολύ εύκολα να είμαι. Αλλά, όχι! δεν επιθυμώ να 
διοικήσω έτσι. Επομένως, μην αναφέρεις τέτοια ζητήματα, εκτός κι 
αν πρόκειται για προδοσία παρόμοια της Νίθρα. Ξέρω πώς να αντι-
μετωπίζω τους δικούς μου.» 
  «Φυσικά, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Γιρσάλθα. «Συγνώμη αν σας προ-
σέβαλα με τα λόγια μου.» 
  Η Καλβάρθα χαμογέλασε και κάθισε πάλι στο Θρόνο του Αετού, 
ξεφυσώντας και ανασηκώνοντας τους ώμους. «Δεν πειράζει. Πραγ-
ματικά, δεν πειράζει. Είμαι κι εγώ ταραγμένη, πολύ ταραγμένη, 
μ’όσα άκουσα απ’τον Διοικητή Σάβμιν. Πιστεύω ότι δεν είμαι καλή 
Βασίλισσα όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο Βασίλειό μου…» 
Η όψη της έγινε μελαγχολική, τα χείλη της συσπάστηκαν, και ο 
Σάβμιν νόμισε, για μια στιγμή, ότι θα έκλαιγε, αλλά ούτε ένα δάκρυ 
δεν κύλησε στα μάγουλά της. «Προδοσίες… αποδράσεις προδοτών… 
Αισθάνομαι πως εγώ φταίω για όλα.» 
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  «Μη στενοχωριέστε, Βασίλισσά μου,» είπε η Γιρσάλθα. «Κάποια 
γεγονότα μάς προλαβαίνουν, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 
για να τα παρεμποδίσουμε.» 
  «Έτσι είναι, ακριβώς,» ένευσε ο Λέρδιναβ, ο διοικητής του Πέ-
μπτου Τάγματος της Βασιλικής Φρουράς. «Κανείς δεν είναι τέλει-
ος.» 
  «Μπορεί, όμως, μια Βασίλισσα να μην είναι τέλεια, Διοικητή Λέρ-
διναβ;» ρώτησε η Καλβάρθα. «Αν δεν είμαι τέλεια, θα οδηγήσω το 
Νούφρεκ στην καταστροφή.» 
  Ο Σάβμιν αναστέναξε σιγανά. Πάλι τα ίδια… σκέφτηκε. Όποτε κάτι 
λιγάκι στραβό συνέβαινε, η Βασίλισσα κυριευόταν από αυτή τη με-
λαγχολία. 
  Και η Καλβάρθα συνέχισε: «Ακόμα κι ο κύριος Νουτκάλι το έχει 
προδεί, ότι θα οδηγήσω το Βασίλειο στην καταστροφή του.» 
  Ο κύριος Νουτκάλι; 
  «Καλή μου Βασίλισσα Καλβάρθα, ποτέ δεν προείδα τη βέβαιη κα-
ταστροφή του Νούφρεκ. Προειδοποίησα μόνο για το τι μπορεί να 
συμβεί, εάν κινηθείτε εσφαλμένα.» Ο Σάβμιν παρατήρησε πως ήταν 
ο άγνωστος που είχε μιλήσει: ο άντρας με το μαύρο δέρμα και τον 
βαθυκόκκινο χιτώνα. Ποιος είναι αυτός; Καινούργιο τρελαμένο μυ-
στικιστή βρήκε η Καλβάρθα; 
  «Επιπλέον,» είπε ο Φελντάμιν, ο σύμβουλος οικονομικών, «ο κύρι-
ος Νουτκάλι ισχυρίζεται πως είναι προφήτης, αλλά άλλο οι προφη-
τείες κι άλλο η πολιτική, Βασίλισσά μου.» 
  «Ναι, όμως έχουν παρουσιαστεί πολλά προβλήματα τελευταία. 
Στην Επαρχία του Τάκμιν, αυτή η γυναίκα του ακόμα συγκεντρώνει 
το στρατό της, δήθεν για ν’αντιμετωπίσει ληστές–» 
  «Βασίλισσά μου,» είπε ο Αρχιστράτηγος Σάνλον, «είναι αλήθεια 
πως έχουν μαζευτεί κάποιοι ληστές σ’εκείνα τα μέρη. Υποθέτουμε 
ότι προέρχονται από τα Καρνάκια Όρη.» 
  «Αλλά τα μέτρα που έχει λάβει η Πριγκίπισσα Φόλνα είναι τραβηγ-
μένα, δεν είναι, Αρχιστράτηγε; Κι εσείς το έχετε παραδεχτεί. Σχεδιά-
ζει εισβολή! Θέλουν να μου πάρουν το θρόνο –ο Τάκμιν κι εκείνη!» 
  «Οι περιοχές μας όλες φρουρούνται άριστα, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο 
Σάνλον· «δε χρειάζεται ν’ανησυχείτε.» 
  «Και τα Κτήνη;» 
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  «Τα Κτήνη μπορεί να μην είναι παρά ένας μύθος, Βασίλισσά μου.» 
  «Με συγχωρείτε,» τους διέκοψε ο Σάβμιν. «Σε ποια ‘Κτήνη’ ανα-
φέρεστε;» 
  «Εμφανίστηκαν όσο έλειπες,» του είπε ο Λέρδιναβ. «Σύμφωνα με 
φήμες που έχουν φτάσει στ’αφτιά μας, κάποια Κτήνη –όπως τα ονο-
μάζει ο απλός λαός– έρχονται από τους βαλτότοπους Βενέβριαμ και 
χτυπάνε ταξιδιώτες ή ακόμα και χωριά.» 
  «Τι είδους πλάσματα είναι αυτά; Λιοντάρια, ίσως;» 
  «Υποτίθεται πως είναι πολύ μεγαλύτερα από λιοντάρια και τερατό-
μορφα,» τον πληροφόρησε ο Άλαντμιν. «Και λέγεται, επίσης, πως 
έχουν εξανθήματα επάνω τους, σαν να τα έχει χτυπήσει κάποια α-
σθένεια.» 
  «Αληθεύουν αυτά τα πράγματα;» 
  «Δεν έχω δει ποτέ μου Κτήνος των Βάλτων, Σάβμιν.» 
  «Και, κατά πάσα πιθανότητα, δε θα δείτε, κύριε,» του είπε ο Αρχι-
στράτηγος Σάνλον. «Πρέπει νάναι μύθος. Μάλλον, κάποια αρρώ-
στια έχει εξαπλωθεί στις νότιες περιοχές, η οποία κάνει τους λύκους 
πιο άγριους και αιμοβόρους, από τον πόνο. Σύντομα, θα περάσει, 
υποθέτω.» 
  «Κύριε Νουτκάλι,» ρώτησε η Βασίλισσα Καλβάρθα, «τι μας είχατε 
προφητέψει πριν από την εμφάνιση των Κτηνών; Κάτι μας είχατε 
πει.» 
  «Εκείνο το όραμα είναι ακόμα δυνατό εντός μου, Μεγαλειοτάτη,» 
αποκρίθηκε ο μαυρόδερμος άντρας με τα μυστηριώδη μάτια. «Νομί-
ζω ότι και πάλι το βλέπω.» Και μίλησε ονειρικά: «Ορώ τον Άνθρωπο 
να γίνεται Θηρίο, και το Θηρίο να γίνεται Άνθρωπος και να άρχει. 
Από τα σκοτεινά κι υγρά μέρη ο Μέγας Λύκος θα σκαρφαλώσει 
στους θρόνους των κληρονόμων της προδομένης του συζύγου.» 
  «Καταλαβαίνετε τι μας λέει;» ρώτησε η Καλβάρθα την Αυλή της. 
«Ο κύριος Νουτκάλι είχε προδεί τον ερχομό των Κτηνών. Η Αίρεση 
του Ακατονόμαστου, του Μεγάλου Λύκου, του προδότη της Λιάμνερ 
Κρωθ, έχει στραφεί εναντίον μας! Τα τέρατα από τους βάλτους είναι 
σημάδι!» 
  Ο Σάβμιν θυμήθηκε τα λόγια του κουκουλοφόρου που στεκόταν 
στο βράχο: «Πηγαίνετε τώρα. Πλεύστε στην πατρίδα σας, και προ-
σέχετε τους προφήτες. Ιδιαίτερα τους περιώνυμους.» 
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  Μεγάλη Μητέρα! σκέφτηκε, τρομαγμένος. Τι συμβαίνει στο Νού-
φρεκ;… 
  «Βασίλισσά μου,» είπε ο Αρχιστράτηγος Σάνλον, μοιάζοντας ε-
κνευρισμένος, «δεν είναι δυνατόν να εμπιστεύεστε αυτό τον άνθρω-
πο! Βρίσκεται εδώ για να μας διασκεδάζει, και μόνο. Η Αίρεση του 
Λύκου δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα, πόσο μάλλον ν’αρπάξει 
θρόνους!» Στράφηκε στον προφήτη. «Κύριε, σας παρακαλώ πολύ, 
πάψτε πλέον αυτές τις προβλέψεις! Έχετε τρομοκρατήσει τη μισή 
Αυλή μ’ετούτα τα γελοία πράγματα! Αν είναι δυνατόν!» Ο Σάνλον 
είχε σηκωθεί από τη θέση του, φωνάζοντας. 
  Ο Νουτκάλι, που ήδη στεκόταν όρθιος, τον ατένισε χωρίς εκνευρι-
σμό. Χαμογέλασε, και τα μυστηριακά του μάτια γυάλισαν, έτσι που 
έκαναν τον Σάβμιν ν’ανατριχιάσει. «Κύριε Αρχιστράτηγε,» αποκρί-
θηκε, καλοπροαίρετα, «απλά, λέω στη Βασίλισσά μας όσα βλέπω σε 
οράματα και σε όνειρα. Δεν είναι κακό να ενημερώνεται κανείς για 
τους κινδύνους που κρύβει το μέλλον…» 
  «Δηλαδή, τώρα θέλετε να μου πείτε ότι, αληθινά, βλέπετε αυτές τις 
ανοησίες με τα θηρία και το Λύκο; Αν, τουλάχιστον, προέρχονταν 
απ’τα χείλη μιας ιέρειας της Μεγάλης Θεάς, θα ήταν αξιόπιστα· εσάς 
δεν μπορώ να σας πιστέψω. Και πάψτε να μπερδεύετε τη διασκέδα-
ση της Βασίλισσας με την πολιτική και τα σοβαρά προβλήματα του 
Βασιλείου!» 
  «Αρχιστράτηγε Σάνλον!» τον διέκοψε η Καλβάρθα. «Δε σου επι-
τρέπω τέτοια συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα του θρόνου! Σε πα-
ρακαλώ, ηρέμησε. Ο κύριος Νουτκάλι μάς προσφέρει απλόχερα τη 
βοήθειά του· και, όπως λέει κι ο ίδιος, ό,τι βλέπει είναι απλά προει-
δοποιήσεις. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί είστε τόσο αρνητικός 
προς το μέρος του!» 
  «Βασίλισσά μου, πιστεύετε ότι ο κύριος έχει πραγματικά οράμα-
τα;» 
  «Ναι.» 
  «Όταν είσαι από τους τελευταίους της φυλής σου, παράξενα πράγ-
ματα σου συμβαίνουν, κύριε Αρχιστράτηγε,» είπε ο Νουτκάλι. 
  «‘Από τους τελευταίους της φυλής σου’; Τι εννοεί;» ρώτησε ο Σάβ-
μιν τον Άλαντμιν. 
  «Υποστηρίζει ότι είναι απόγονος των Ράζλερ,» απάντησε εκείνος. 
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  «Της χαμένης φυλής;» 
  «Ναι.» 
  Ο Αρχιστράτηγος Σάνλον είπε: «Πολύ καλά, Βασίλισσά μου. Όπως  
νομίζετε.» Και κάθισε. 
  Η Γιρσάλθα καθάρισε το λαιμό της. «Πάντως, Μεγαλειοτάτη, δε θα 
ήταν σωστό να ρίχνουμε άδικο στον Αρχιστράτηγο. Μιλάει σωστά, 
και θα μιλούσε σωστότερα αν δεν ήταν εκνευρισμένος. Θέλω να πω 
πως είναι συνετό να διαχωρίζουμε την πολιτική από τα προμαντέμα-
τα, αφότου τα έχουμε ακούσει, ασφαλώς. Δε συμφωνείτε;» 
  «Ακριβώς, Γιρσάλθα!» είπε η Καλβάρθα. «Ακριβώς αυτό λέω κι 
εγώ!» 
  «Ναι, έτσι είναι, Βασίλισσά μου,» ένευσε βαριεστημένα ο Φελντά-
μιν. «Θα με συγχωρήσετε, όμως,» σηκώθηκε από τη θέση του, «γιατί 
θα ήθελα να αποχωρήσω. Εκτός και αν, φυσικά, με χρειάζεστε για 
τίποτε άλλο, Μεγαλειοτάτη.» 
  «Όχι· μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε Φελντάμιν.» 
  «Καλό σας μεσημέρι, Βασίλισσά μου,» ευχήθηκε ο σύμβουλος οι-
κονομικών. Υποκλίθηκε και έφυγε από την αίθουσα του θρόνου. 
  Κι αφού είχε γίνει από κάποιον η αρχή, όλοι οι παρευρισκόμενοι 
άρχισαν, ένας-ένας, να εγκαταλείπουν το μεγάλο δωμάτιο, ευχόμε-
νοι στη μονάρχισσά τους καλό μεσημέρι, όπως ο Σύμβουλος Φελ-
ντάμιν. Η Καλβάρθα, καθισμένη στο Θρόνο του Αετού, τους χαιρε-
τούσε ευγενικά· τους περισσότερους από αυτούς, τουλάχιστον, γιατί 
ορισμένους έμοιαζε να τους ξεχνάει, όχι σκόπιμα, αλλά επειδή φαι-
νόταν αφηρημένη ή σκεπτόμενη κάτι άλλο. 
  Ο Σάβμιν ήταν από τους τελευταίους που έφυγαν από την αίθουσα, 
και δεν του ξέφυγε το έντονο βλέμμα που του έριξε η Βασίλισσα. Σύ-
ντομα, θα τον καλούσε στα διαμερίσματά της. Προς το παρόν, όμως, 
ο διοικητής πήγε στα δικά του διαμερίσματα και πρόσταξε να του 
ετοιμάσουν το μπάνιο και να του φέρουν μεσημεριανό. Όταν είχε 
τελειώσει το λουτρό και το γεύμα του, και ήταν χορτάτος και χαλα-
ρωμένος, ξάπλωσε ανάσκελα στο μεγάλο του κρεβάτι, ντυμένος ε-
λαφριά με τη μαλακιά του ρόμπα κι ακούγοντας τη φωτιά του τζα-
κιού. 
  «Προσέχετε τους προφήτες. Ιδιαίτερα τους περιώνυμους.» 
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  Τα λόγια του κουκουλοφόρου πάνω στο βράχο επέστρεψαν, για να 
στοιχειώσουν το νου του Σάβμιν. Πού ήξερε αυτός για τον προφήτη 
της Καλβάρθα; Ή, μήπως, αναφερόταν σε κάποιον άλλο; Και γιατί 
μου το είπε εμένα; Γιατί με βοήθησε;  
  Και ποιοι ήταν οι φονιάδες με το σύμβολο του γερακιού; Θα μιλήσω 
στον Άλαντμιν· ίσως να μπορεί να τους βρει. Μάλλον, ανήκουν σε 
κάποια μισθοφορική οργάνωση. 
  Κι αυτά τα Κτήνη; Από πού ήρθε πάλι τούτο το πρόβλημα; Και πώς 
το είχε προδεί ο προφήτης Νουτκάλι; Χωρίς να το θέλει, στο μυαλό 
του ήρθε η Πριγκίπισσα Λιόλα, η οποία είχε, επίσης, κάνει μαντεία· 
είχε προβλέψει τον ερχομό του Ρόλμαρ με τη Νίθρα. Όμως δεν μπο-
ρεί η Νορβήλια Αρχόντισσα να είχε καμία σχέση με τον καραφλό 
Ράζλερ. Πάντως, κάτι το ασυνήθιστο είχαν κι οι δύο. 
  Η εξώθυρα χτύπησε και μια γυναικεία φωνή ακούστηκε: «Διοικητά 
Σάβμιν; Είστε μέσα;» 
  «Ναι,» απάντησε εκείνος, καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι, τρί-
βοντας τα μάτια του. «Τι είναι;» Βάδισε ως την εξώθυρα και άνοιξε. 
  «Η Βασίλισσα σάς θέλει στα διαμερίσματά της, το συντομότερο 
δυνατό,» είπε η νεαρή υπηρέτρια. 
  Ο Σάβμιν ένευσε και έκλεισε, πηγαίνοντας να ντυθεί. Άνοιξε τη 
ντουλάπα του και διάλεξε κομψά κι ελαφριά ρούχα: ένα μεταξωτό, 
μαύρο παντελόνι, ένα λευκό, δαντελωτό πουκάμισο χωρίς γιακά, ένα 
πέτσινο, μαύρο γιλέκο, και δερμάτινα παπούτσια. Στους ώμους του 
έριξε έναν κοντό, γαλανό μανδύα. Βγήκε απ’τα διαμερίσματά του 
και έσπευσε σ’αυτά της Βασίλισσας, τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα 
και πολύ καλύτερα στολισμένα. Επιπλέον, η Καλβάρθα, συνεχώς, 
άλλαζε τη διακόσμηση, για να μην τη βαριέται· έτσι, ο Σάβμιν ορι-
σμένες φορές τρόμαζε ν’αναγνωρίσει το χώρο. Μάλιστα, θυμόταν 
μία συγκεκριμένη περίσταση που η Βασίλισσα είχε γκρεμίσει έναν 
τοίχο, για να ενώσει δύο δωμάτια και να κρεμάσει μια ταπετσαρία 
ακριβώς εκεί όπου την ήθελε. Ήταν πολύ… ανήσυχο πλάσμα η Κυρά 
του Νούφρεκ. 
  Τη βρήκε να τον περιμένει στο υπνοδωμάτιο των διαμερισμάτων 
της, ντυμένη μ’ένα απλό, κυανό φόρεμα. 
  «Σάβμιν!» είπε, και τον φίλησε, ηχηρά, στο μάγουλο. 
  «Βασίλισσά μου,» αποκρίθηκε εκείνος, «μου λείψατε.» 
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  «Πώς είναι δυνατόν;» Η Καλβάρθα κατέβασε το βλέμμα και ανα-
στέναξε. «Θα έπρεπε να σε είχα απογοητεύσει…» 
  «Δεν μπορείτε να με απογοητέψετε, Βασίλισσά μου.» 
  «Μη μου λες ψέματα!» Η Καλβάρθα τού γύρισε την πλάτη. «Αν 
διοικούσα σωστά, τώρα η Νίθρα θα βρισκόταν στα μπουντρούμια 
μου, ή αποκεφαλισμένη! Δικό μου είναι το φταίξιμο που ξέφυγε, εξ 
αρχής! Όλοι μου λέτε ψέματα, για να με κάνετε να νιώσω καλύτερα, 
αλλά εγώ φταίω για όλα, κι αυτή είν’η αλήθεια, Σάβμιν! Την ξέρεις, 
εσύ την ξέρεις!» Η φωνή της ήταν βραχνή κι ακουγόταν να κλαίει· οι 
γροθιές της είχαν σφιχτεί. 
  Ο Σάβμιν ακούμπησε το χέρι του στον δεξή της ώμο, παρηγορητι-
κά, αν και νόμιζε πως καταλάβαινε τι ορέξεις είχε η Βασίλισσά του. 
«Καλβάρθα…» 
  «Όχι!» αποκρίθηκε εκείνη, απομακρυνόμενη απ’το άγγιγμά του. 
«Μη μου πεις κι άλλα, σαν αυτά που μου λέγατε πριν! Ξέρεις τι 
χρειάζεται. Κάποιος πρέπει να με τιμωρήσει, για να γίνω καλύτε-
ρη…» Η Καλβάρθα γονάτισε. 
  Ο Σάβμιν πήρε μια βαθιά ανάσα και την έβγαλε αργά από μέσα 
του. Μακάρι να σταματούσε να του το ζητάει αυτό… Αλλά, όταν του 
το ζητούσε, δεν μπορούσε να της πει όχι· ήταν Βασίλισσά του, στο 
κάτω-κάτω. Έσκυψε και ξεθηλύκωσε τα κουμπιά στην πλάτη του 
φορέματός της. Η Καλβάρθα το κατέβασε ως τη μέση της, κλαίγο-
ντας. Ήταν γυμνή από μέσα. 
  «Σε παρακαλώ…» είπε, ψιθυριστά, «και δε θα ξαναείμαι τόσο… 
τόσο ανόητη. Θα είμαι καλύτερη Βασίλισσα…» 
  Ο Σάβμιν είδε ένα λεπτό, πέτσινο λουρί στην καρέκλα που βρισκό-
ταν κοντά του. Αντιλαμβανόταν πως δεν ήταν τυχαία εκεί. Άπλωσε 
το δεξί του χέρι και το τράβηξε. Πήρε ακόμα μια βαθιά ανάσα, για 
να κάνει τον εαυτό του να πάψει να τρέμει. Δε θα μου ζητούσε κάτι 
που δε θέλει, κάτι που δεν της αρέσει. Μακάρι, όμως, να σταματούσε 
να μου το ζητά… 
  Το λουρί κατέβηκε, με δύναμη, στη γυμνή της πλάτη. Ο ξαφνικός 
του ήχος έκανε τον Σάβμιν ν’ανατριχιάσει και την Καλβάρθα να 
βγάλει μια τσιριχτή φωνή, κλαίγοντας περισσότερο και μουρμουρί-
ζοντας: «Θα είμαι καλύτερη την άλλη φορά… Μου αξίζει… καλύτε-
ρη… άλλη φορά…» Ο Σάβμιν συνέχισε, παύοντας ν’ακούει τα λόγια 
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της, διώχνοντάς τα απ’το νου του, ευχόμενος να τελείωνε γρήγορα. 
Γιατί ήξερε πότε έπρεπε να σταματήσει: Όταν η Βασίλισσά του βρι-
σκόταν πεσμένη στο πάτωμα κι είχε πάψει να μουρμουρίζει. 
  Δυστυχώς, αυτή η στιγμή άργησε να έρθει· και, όταν ήρθε, παρα-
τήρησε πως το δέρμα της Καλβάρθα είχε γίνει κατακόκκινο και 
σ’ένα σημείο –ακριβώς κάτω απ’τον δεξή ώμο– μια μακριά, διαγώ-
νια πληγή είχε ανοίξει. 
  Μεγάλη Θεά! 
  Ο Σάβμιν γονάτισε πλάι της, πετώντας το λουρί παραδίπλα. «Βασί-
λισσά μου!» Τη σήκωσε στα χέρια του. «Με συγχωρείτε…!» 
  «…Όχι…» αποκρίθηκε η Καλβάρθα, ξέπνοα. «Μου… μου άξιζε… 
Τώρα, τώρα θα είναι κ-καλύτερα… αυτό το λάθος μου… δεν υπάρχει 
πια…» Του χαμογέλασε, καθώς εκείνος ατένιζε την όψη της, τρο-
μαγμένος. Γέλασε σπαστά, κι άγγιξε το πρόσωπό του. «Φίλησέ με, 
Σάβμιν. Φίλησέ με. Σ’αγαπώ. Με υπηρετείς τόσο καλά, και δεν το 
αξίζω, καλέ μου Σάβμιν…» 
  «Σσς, Βασίλισσά μου, σσς,» έκανε ο Σάβμιν, και τη φίλησε, ξανά 
και ξανά, όσες φορές εκείνη ήθελε. 

 

  Ο Σάβμιν επέστρεψε σούρουπο στα διαμερίσματά του, όταν ο ήλιος 
είχε αρχίσει να χάνεται στη Δύση. Κάθισε στο ανάκλιντρο του καθι-
στικού του, σιωπηλός και προβληματισμένος. Τα τελευταία γεγονότα 
στο Βασίλειο είχαν ταράξει τη Βασίλισσα Καλβάρθα περισσότερο 
από άλλες φορές, όφειλε να παρατηρήσει. Τώρα ήταν… χειρότερα. Ο 
ψυχισμός της βρισκόταν σε αναστάτωση πιο πολύ από ποτέ άλλοτε. 
Ανέκαθεν της άρεσε λίγος πόνος στον έρωτα, αλλά σήμερα δεν ήταν 
μονάχα αυτό· σήμερα έμοιαζε να θέλει να… εξαφανιστεί, για να γλι-
τώσει απ’τα προβλήματα του Νούφρεκ. Ύστερα από το μαστίγωμα –
προτιμούσε να μην το σκέφτεται έτσι, μα έπρεπε να παραδεχτεί πως 
αυτό ήταν, μαστίγωμα, το οποίο σιχαινόταν–, είχε ηρεμήσει κάπως, 
σαν η βίαιη εκείνη πράξη να είχε καθαρίσει το είναι της από όλα όσα 
είχαν συμβεί ως τώρα. 
  «Κάποιος πρέπει να με τιμωρήσει, για να γίνω καλύτερη…» 
  «Σε παρακαλώ… και δε θα ξαναείμαι τόσο… τόσο ανόητη. Θα είμαι 
καλύτερη Βασίλισσα…» 
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  «Μου αξίζει…» 
  Η φωνή της αντηχούσε μέσα του. 
  Ο Σάβμιν ξεφύσησε, και σηκώθηκε όρθιος, κάνοντας πίσω τα μαλ-
λιά του. Θα τρελαθώ! Γέμισε ένα ποτήρι κρασί για τον εαυτό του και 
ήπιε βαθιά. 
  Δύο χτυπήματα από την πόρτα. 
  «Σάβμιν, είσαι μέσα;» 
  Ωχ, ο Άλαντμιν. Γιατί έχω αυτό το κακό προαίσθημα ότι θα τσακω-
θούμε; Λες η Λιόλα και ο καινούργιος προφήτης της Καλβάρθα να 
εμφύτευσαν και σ’εμένα το σπόρο της μαντείας;… 
  Πήγε στην πόρτα και άνοιξε. «Πέρνα.» 
  Ο Αρχικατάσκοπος του Νούφρεκ μπήκε και έκλεισε. «Είχα έρθει 
και πριν,» είπε, «αλλά έλλειπες.» 
  «Ναι, έλλειπα.» 
  Ο Άλαντμιν κάθισε σε μια πολυθρόνα. «Έχεις τα χάλια σου,» είπε, 
παρατηρώντας το πρόσωπό του. «Μου βάζεις κι εμένα ένα ποτό;» 
  Ο Σάβμιν γέμισε ένα ποτήρι κρασί και του το έδωσε, προτού πάρει 
θέση στο ανάκλιντρο όπου καθόταν και πριν. 
  «Είναι αλήθεια;» τον ρώτησε ο Άλαντμιν. «Πήδησε στην ταραγμέ-
νη θάλασσα;» 
  «Ναι,» απάντησε ο Σάβμιν. «Το τραύμα στο κεφάλι μου το αποδει-
κνύει, νομίζω. Παραλίγο να με σκοτώσει.» Ήπιε. 
  «Σάβμιν,» είπε ο Άλαντμιν, «αν κάνατε κάποια συμφωνία μεταξύ 
σας, σε παρακαλώ, πες μου. Δε θα το αποκαλύψω στη Βασίλισσα· το 
υπόσχομαι.» 
  Ο Σάβμιν γέλασε. «Σώνει και καλά, πρέπει να σου λέω ψέματα, ε;» 
Τελείωσε το κρασί του, με μια μεγάλη γουλιά. «Γίνεσαι γελοίος, ώ-
ρες-ώρες!» 
  Ο θυμός έκανε τα μάτια του Άλαντμιν ν’αστράψουν. 
  Ο Σάβμιν αναστέναξε. «Με συγχωρείς· δεν είμαι καλά.» 
  «Το βλέπω,» είπε, ψυχρά, ο Αρχικατάσκοπος. 
  «Δεν έκανα καμία συμφωνία με τη Νίθρα,» τον πληροφόρησε, σο-
βαρά, ο Σάβμιν. «Το ξέρεις ότι ποτέ δε θα έκανα συμφωνία μαζί της. 
Δε θα πρόδιδα την Καλβάρθα με τέτοιο τρόπο.» 
  «Ναι…» Ο Άλαντμιν ήπιε κρασί. «Ναι. Απλά, ήλπιζα.» 
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  «Καταλαβαίνω ότι την αγαπούσες, κι εύχομαι να μη με κατηγορείς 
για ό,τι συνέβη–» 
  «Και ποιον να κατηγορήσω, ε;» 
  Ο Σάβμιν δε μίλησε. 
  Ο Άλαντμιν ήπιε κι άλλο. «Ναι, ξέρω ήδη τι σκέφτεσαι να μου πεις: 
ότι έκανες το καθήκον σου.» 
  «Εσύ δε θα έκανες το καθήκον σου, Άλαντμιν; Η αποστολή μου δεν 
ήταν να σκοτώσω τη Νίθρα· ήταν να τη φέρω πίσω, στην Έρλεν. Και 
απέτυχα…!» πρόσθεσε, με σιγανή φωνή. 
  «Δε μπορώ να το πιστέψω ότι πήδησε, έτσι απλά, στην αγριεμένη 
θάλασσα…» 
  «Το έκανε, όμως. Και δεν ήταν ‘έτσι απλά’. Είχε αρχίσει να πανικο-
βάλλεται. Φοβόταν. Όπως θα φοβόταν ο καθένας μας, γνωρίζοντας 
ότι τον πηγαίνουν στη λαιμητόμο… ή στην αίθουσα βασανιστηρίων 
της Καλβάρθα.» Έσφιξε τα χείλη. «Από μια άποψη, Άλαντμιν, είναι 
καλύτερο αυτό που της συνέβη. Με καταλαβαίνεις;» 
  Ο Άλαντμιν ήπιε κρασί. Ένευσε, κοφτά. 
  «Αν την έφερνα εδώ, θα είχε χειρότερο θάνατο.» 
  «Δε μου λες, ποιοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν να τη σώσουν;» 
  «Όπως είπα και στην αίθουσα του θρόνου, δεν έχω ιδέα. Και, μάλι-
στα, απορώ που κανείς δεν το συζήτησε τούτο το θέμα.» 
  «Απορείς γιατί δεν το συζητήσαμε στην αίθουσα;» Ο Άλαντμιν γέ-
λασε. 
  Ο Σάβμιν μειδίασε, πικρά. Αντιλαμβανόταν τι έλεγε ο Αρχικατά-
σκοπος. Ποτέ δε συζητιόνταν σοβαρά ή σημαντικά θέματα στην αί-
θουσα του θρόνου. Ή, καλύτερα, ποτέ δεν παίρνονταν αποφάσεις 
για σημαντικά ή σοβαρά θέματα εκεί. Διότι, συνήθως, χάος επικρα-
τούσε, ύστερα από τις πρώτες κουβέντες. Η Καλβάρθα είχε καταφέ-
ρει να δημιουργήσει μια Αυλή-θίασο παραφροσύνης. Αλλά, μάλλον, 
δεν έφταιγε η ίδια. Και προτιμότερο είναι ποτέ να μην της το ανα-
φέρω… σκέφτηκε ο Σάβμιν, καθώς η φωνή της αντηχούσε ξανά στο 
μυαλό του: «Όλοι μου λέτε ψέματα, για να με κάνετε να νιώσω κα-
λύτερα, αλλά εγώ φταίω για όλα, κι αυτή είν’η αλήθεια, Σάβμιν!» – 
«Κάποιος πρέπει να με τιμωρήσει, για να γίνω καλύτερη…» – «Μου 
αξίζει…» 
  «Σάβμιν;» 
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  Ο διοικητής βλεφάρισε. 
  «Τι έχεις; Τι σκέφτεσαι;» 
  Ο Σάβμιν κούνησε το κεφάλι, για να το καθαρίσει από τη φωνή της 
Βασίλισσάς του. «Τίποτα,» είπε. «Και καταλαβαίνω τι θες να πεις. 
Περιμένω, λοιπόν, τώρα την άποψή σου: Ποιοι νομίζεις ότι ήταν οι 
φονιάδες με το γεράκι για έμβλημα;» 
  «Δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω να μάθω. Κατ’αρχήν, όμως, δεν 
μπορώ να αντιληφθώ τι σχέση πιθανώς να είχε η Νίθρα μ’αυτούς.» 
  «Ίσως να μην τη γνώριζες τόσο καλά όσο πίστευες.» 
  «Ίσως,» είπε ο Άλαντμιν. 
  «Πάντως,» πρόσθεσε ο Σάβμιν, «η αλήθεια είναι πως η Νίθρα δε 
μου φάνηκε να τους αναγνωρίζει. Ούτε αυτούς ούτε τους πειρατές 
που χίμησαν μετά, για να μας βοηθήσουν.» 
  «Τη ρώτησες;» 
  «Όχι. Δεν είχα τη διάθεση πλέον. Ήθελα απλά να την ξεφορτωθώ, 
φτάνοντας στην Έρλεν.» 
  Ο Άλαντμιν δάγκωσε το κάτω του χείλος, συλλογισμένος. «Θα το 
ψάξω το θέμα,» δήλωσε. «Οπωσδήποτε.» 
  Ο Σάβμιν μειδίασε λεπτά. «Ήμουν βέβαιος.» Σηκώθηκε από το α-
νάκλιντρο και πήγε να ξαναγεμίσει το ποτήρι του με κρασί. «Και 
τώρα, είναι η σειρά μου να κάνω ερωτήσεις, αν μου επιτρέπεις.» 
  «Σ’ακούω,» αποκρίθηκε ο Άλαντμιν. 
  Ο Σάβμιν πήρε θέση στο ανάκλιντρο. «Κατ’αρχήν: Τι στο Λύκο γί-
νεται μ’αυτόν τον προφήτη Νουτκάλι;» 
  «Όπως σου είπα και στη βασιλική αίθουσα, υποστηρίζει ότι είναι 
ένας από τους ελάχιστους Ράζλερ που περιφέρονται στον κόσμο, κι 
έτσι έχει αυτό το χάρισμα, να μπορεί να βλέπει τα μελλούμενα. Μό-
λις ήρθε στην Αυλή της Καλβάρθα, η Βασίλισσά μας αμέσως τον κα-
λωσόρισε και τον έβαλε κι αυτόν στη συλλογή της, μαζί με τους υπό-
λοιπους μυστικιστές, μάγους, αστρολόγους, βοτανολόγους, και άλ-
λους παράφρονες.» 
  «Ο άντρας που ηγείτο των πειρατών οι οποίοι μας έσωσαν από τους 
φονιάδες με προειδοποίησε να προσέχω τους προφήτες, ιδιαίτερα 
τους περιώνυμους,» είπε ο Σάβμιν. «Και πιστεύω πως ο Νουτκάλι 
είναι αρκετά περιώνυμος πλέον στους κύκλους των ευγενών.» 
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  Ο Άλαντμιν ένευσε. «Δε λες τίποτα. Είναι πολλοί που έρχονται και 
ζητάνε τις συμβουλές του.» 
  «Προβλέπει, στ’αλήθεια, το μέλλον;» 
  Ο Αρχικατάσκοπος ανασήκωσε τους ώμους. «Έτσι λένε.» 
  «Να το ερευνήσεις κι αυτό,» του είπε ο Σάβμιν. «Και να δεις αν 
υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αρχηγό των πειρατών και τον Νουτκά-
λι.» 
  «Πολλά ζητάς,» αποκρίθηκε ο Άλαντμιν, «αλλά θα προσπαθήσω.» 
  «Για να με προειδοποίησε, κάποιο λόγο πρέπει να είχε. Μάλλον, 
είναι επικίνδυνος αυτός ο προφήτης.» 
  «Πόσο επικίνδυνος να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία ε-
ξουσία; Ούτε στρατιωτική, ούτε πολιτική;» 
  «Ίσως να έχει αλλά να μην το δείχνει.» 
  Ο Άλαντμιν τελείωσε το κρασί του. «Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. 
Πάντως, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο.» Έτριψε το σαγόνι του. 
«Ίσως θα έπρεπε να τον παρακολουθήσω πιο προσεκτικά…» 
  «Πες μου τώρα για τα… Κτήνη,» ζήτησε ο Σάβμιν. 
  «Τα Κτήνη των Βάλτων είναι κάτι άγνωστο στους περισσότερους 
από εμάς. Δεν έχω κάτι επιπλέον να σου πω.» 
  «Να υποθέσω ότι βαρέθηκες τη δουλειά σου, Άλαντμιν;» 
  «Έχω βαρεθεί πολλά πράγματα, τελευταία,» δήλωσε ο Αρχικατά-
σκοπος, και σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας το ποτήρι του πάνω στο 
τζάκι. «Ευχαριστώ για το ποτό, Σάβμιν.» 
  «Καλό βράδυ,» αποκρίθηκε ο διοικητής, και ο Άλαντμιν έφυγε 
απ’τα διαμερίσματά του. 
  Ο Σάβμιν σηκώθηκε από το ανάκλιντρο, διαπιστώνοντας ότι δεν 
αισθανόταν καθόλου καλά που είχε επιστρέψει στην πατρίδα. Αντι-
θέτως, το κεφάλι του είχε αρχίσει να τον πονά. 
  Ίσως φταίει το τραύμα μου, σκέφτηκε, κι αποφάσισε να πάει από 
νωρίς για ύπνο. 
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Κεφάλαιο 46 

Ξένοι μέσα στη Νύχτα 
 
 

ταν έφαγαν, η Ρουζβάνη σηκώθηκε από το βράχο. Είχε, 
ξαφνικά, πιάσει κρύο, παρατήρησε· και αναρωτήθηκε πώς 
θα αισθανόταν τώρα η Νιρμέα, που δε φορούσε τίποτ’άλλο 
απ’το μεσοφόρι της. Ό,τι κι αν της τύχει της αξίζει! Τι 

μ’ενδιαφέρει εμένα; Πήρε από κάτω τα παλιά της ρούχα, μια τουνί-
κα κι ένα παντελόνι, και φόρεσε την πρώτη πάνω από το πράσινο 
φόρεμα της Ωθράγκι. Το ξιφίδιο το είχε περασμένο στη μέση της. 
  «Είμαστε μακριά από την Έρλεν;» ρώτησε την Αλλάρνα. 
  «Όχι, όχι πολύ,» αποκρίθηκε εκείνη. «Δε νομίζω, τουλάχιστον. Πά-
ντως, ίσως και να είμαστε πιο μακριά από μισής ημέρας δρόμο. 
Μάλλον, δηλαδή. Ως το βράδυ, δε θα έχουμε φτάσει.» 
  «Δεν πειράζει,» είπε η Ρουζβάνη. «Πάρε το σάκο σου και πάμε.» 
Ξεκίνησε να βαδίζει προς την παραλιακή δημοσιά. 
  Η Αλλάρνα την ακολούθησε. «Πώς σε λένε;» ρώτησε. 
  Πολύ καλό ερώτημα! σκέφτηκε η Ρουζβάνη, που κι η ίδια πάλευε 
με τον εαυτό της, μα απάντηση δεν έβρισκε. «Δε χρειάζεται να ξέ-
ρεις τ’όνομά μου. Μπορείς απλά να με λες ‘κυρία’.» 
  «Εντάξει,» είπε η Αλλάρνα. «Αλλά…» Κόμπιασε. «Θα με παραδώ-
σεις στους… στους φρουρούς ετούτης της χώρας; Δεν έχω και πολλά 
επιχειρήματα, για να σε πείσω να μην το κάνεις, όμως σε παρακα-
λώ.» 
  «Πώς κατέληξες με τη Νιρμέα;» τη ρώτησε η Ρουζβάνη, καθώς ο-
δοιπορούσαν επάνω στην πλακόστρωτη δημοσιά, κατευθυνόμενες 
βόρεια. Άνθρωπος δε φαινόταν τριγύρω· στα ανατολικά και στα δυ-
τικά υπήρχαν μονάχα δέντρα, αραιά αλλά πολλά. Πού και πού, κα-
νένα πτηνό φτερούγιζε, κρώζοντας. 
  «Ήθελε μία βοηθό,» εξήγησε η Αλλάρνα. «Και έχει κάμποσους 
συνδέσμους, για να πουλάει τα… τα κομμάτια. Έτσι, αφού, ουσια-
στικά, ήμουν μαθητευόμενή της, μετά, θα είχα τους ίδιους συνδέ-
σμους: όταν, δηλαδή, μάθαινα αρκετά πράγματα, ώστε να μπορώ να 
εργαστώ μόνη μου. Δεν είναι άσχημη δουλειά– δηλαδή, ναι, κατα-

Ό
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λαβαίνω ότι θα τη βρίσκεις αποτρόπαια –κι εγώ τη βρίσκω αποτρό-
παια, πολλές φορές, κυρία–, όμως βγάζεις χρήματα από τα… τα 
κομμάτια. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν πολύ καλά: μυστικι-
στές, μάγοι, και τέτοιοι· παράξενοι τύποι απ’όλες τις φυλές –ακόμα 
και Ρουζβάνοι! Ίσως να μη με πιστεύεις, μα είν’αλήθεια· έχω ακού-
σει ότι ακόμα και Ρουζβάνοι αγοράζουν κομμάτια… κομμάτια Ρου-
ζβάνων. Γενικά, εκείνο που θέλω να πω είναι πως, ό,τι άλλη δουλειά 
κι αν έκανα, δε θάπιανα τα ίδια λεφτά. Και δε θάβλεπα και τόσα 
πολλά μέρη. Και είναι ορισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να 
σ’εκμεταλλευτούν σ’άλλες δουλειές, αλλά εδώ, σ’αυτή τη δουλειά, 
είσαι πιο ελεύθερη. Δε μ’αρέσει ως εργασία, μα ήταν συμφέρουσα 
και η αφέντρα ήταν–» 
  «Φτάνει,» τη διέκοψε η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της. 
«Πάψε να δικαιολογείσαι. Κατάλαβα.» 
  «Και;…» 
  «Τι και;» 
  «Θα με δώσεις σε… σ’αυτούς;» 
  Η Ρουζβάνη μειδίασε. «Τι θα έκανες, αν σου έλεγα πως θα σε δώ-
σω;» 
  Η Αλλάρνα δεν απάντησε, κοιτάζοντας το πλακόστρωτο του δρό-
μου. 
  «Θα προσπαθούσες να ξεφύγεις;» 
  «…Ίσως. Γιατί όχι;» 
  «Θα προσπαθούσες να με σκοτώσεις;» 
  «Όχι.» 
  «Γιατί;» 
  «Γιατί μου έσωσες τη ζωή, εκεί στα βράχια.» 
  Για να το αντιλαμβάνεται τούτο, δεν είναι τόσο ανόητη όσο πίστευ-
α. Μάλλον, η Νιρμέα την είχε πείσει ότι είναι ανόητη. «Η αφέντρα 
σου θα σε άφηνε να πέσεις, το ξέρεις;» 
  «Εκείνη μου έριξε το φόρεμά της.» 
  «Τότε, γιατί λες ότι εγώ σου έσωσα τη ζωή;» 
  «Γιατί… Γιατί εσύ με τράβηξες επάνω, και μου είπες να μην πανι-
κοβάλλομαι και να πατάω στο βράχο γερά, για να μη σκιστεί το ύ-
φασμα.» 
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  «Η Νιρμέα δε θα σου έριχνε το φόρεμά της, αν δεν την πρόσταζα 
να το κάνει. Έλεγε ότι θα τα κατάφερνες και μόνη σου.» 
  Η Αλλάρνα στράφηκε, για λίγο, να κοιτάξει το πρόσωπο της Ρου-
ζβάνης, και εκείνη είδε δύο απογοητευμένα μάτια να την ατενίζουν. 
Απογοητευμένα, μα όχι ξαφνιασμένα. Είναι λες και περίμενε αυτή τη 
συμπεριφορά από την αφέντρα της. 
  «Σ’εκπλήσσει;» ρώτησε η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της. 
  Η Αλλάρνα κόμπιασε. «Όχι,» είπε, κι αναστέναξε. «Όχι. Λίγο, ίσως. 
Αλλά όχι πολύ.» 
  «Μ’εκνευρίζει αυτή η νοοτροπία,» δήλωσε η Ρουζβάνη. 
  «Ποια νοοτροπία;» 
  «Η νοοτροπία που υποδεικνύει ο άρχων να φέρεται άσχημα στον 
αρχόμενο, επειδή ο ένας είναι άρχων κι ο άλλος αρχόμενος.» Πραγ-
ματικά αισθανόταν έτσι, όμως δεν μπορούσε να προσδιορίσει από 
πού προερχόταν αυτό της το συναίσθημα. Ίσως να είχε ζήσει κάποια 
παρόμοια κατάσταση κι η ίδια, μα δεν τη θυμόταν. Τι άσχημο που 
είναι να μη θυμάσαι τίποτα παρά σκόρπιες εικόνες!… 
  Η Αλλάρνα δε μίλησε. 
  Η Ρουζβάνη μειδίασε, αχνά. «Νομίζω πως συμφωνείς μαζί μου. 
Έχω δίκιο;» 
  Η Ωθράγκι κατένευσε. «Κάποιες φορές,» παραδέχτηκε, «ένιωθα 
μετανιωμένη που πήγα με τη Νιρμέα. Αλλά σκεφτόμουν το μετά: ότι, 
μετά, δε θα τη χρειαζόμουν πλέον…» Κοίταξε πάλι τη Ρουζβάνη. 
  «Δεν είχε άλλη βοηθό πριν από σένα;» 
  «Γιατί ρωτάς;» 
  «Από περιέργεια.» 
  «Είχε,» είπε η Αλλάρνα. 
  «Και; Τι της συνέβη;» 
  «Δεν ξέρω. Χάθηκε· αυτό μου είπε.» 
  «Λίγα ν’ακούς και πολλά να καταλαβαίνεις,» αποκρίθηκε η Ρου-
ζβάνη. «Μάλλον, δε ‘χάθηκε’ απλά.» 
  «Ναι,» ένευσε η Αλλάρνα, «πιθανώς να έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω 
κι εγώ κάτι;» 
  «Ρώτα.» Αν και αμφιβάλλω ότι θα μπορώ να σου απαντήσω. 
  «Έχεις γνωστούς στην Έρλεν; Γιαυτό πηγαίνουμε εκεί;» 
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  Γνωστούς… στην Έρλεν. Πολλά πρόσωπα γέμισαν το νου της, ανά-
μεσά τους κι εκείνος ο μελαχρινός, λιγνός άντρας, που έσκυψε και 
της φίλησε γλυκά τα χείλη, και της χαμογέλασε. 
  «…Ναι, έχω γνωστούς. Έχω.» Μακάρι, όμως, να μπορούσα να θυ-
μηθώ και ποιοι είναι. Τα πάντα είναι τόσο μπερδεμένα εντός μου. 
  «Θα με παραδώσεις στη φρουρά;» 
  «Τι προτείνεις εσύ να κάνω;» ρώτησε, καλοπροαίρετα, η Ρουζβάνη, 
ζητώντας, πραγματικά, τη γνώμη της. 
  «Θα ήθελα να μ’αφήσεις να πάρω καράβι, για να πάω πίσω, στη 
Βάλγκριθμωρ… αλλά έχω ένα πρόβλημα.» 
  «Τι πρόβλημα;» 
  «Δεν έχω λεφτά. Η Νιρμέα τα είχε όλα μαζί της. Γιαυτό κιόλας… 
εμ… Το ξέρω ότι και μόνο που θα μ’αφήσεις να φύγω –αν μ’αφήσεις 
να φύγω, θέλω να πω– θα είναι πολύ, και σ’ευχαριστώ, αλλά μήπως 
θα ήταν δυνατόν να μου δώσεις και λίγα χρήματα, ίσα για να ταξι-
δέψω;» 
  Πρώτα, θα πρέπει κι εγώ η ίδια να βρω χρήματα. Ή, μάλλον, να 
βρω τους γνωστούς μου. Είχε την εντύπωση πως ήταν ευγενής. Πά-
λεψε με τον εαυτό της να θυμηθεί το όνομα του Οίκου της, μα τίποτα 
δεν ερχόταν στο νου της. Να πάρει ο Λύκος! 
  «Θα το σκεφτώ,» απάντησε στην Αλλάρνα. «Αλλά θέλω να μου υ-
ποσχεθείς ότι δε θα ξανακάνεις αυτή τη δουλειά.» 
  «Εννοείς το να συλλέγω κομμάτια;» 
  «Ναι.» 
  «Εντάξει.» 
  «Αν σε ξαναπετύχω να εργάζεσαι έτσι, θα σε σκοτώσω με τα ίδια 
μου τα χέρια,» την προειδοποίησε η γυναίκα που δε θυμόταν 
τ’όνομά της. 
  Η Αλλάρνα ένευσε. «Το υπόσχομαι, κυρία.» 
  Τώρα πλέον, είχαν μπει σε μια λιγότερο έρημη περιοχή. Δυτικά 
τους μπορούσαν να δουν βοσκότοπους, όπου ορισμένοι ποιμένες έ-
βοσκαν πρόβατα και γελάδια. 
  «Πρέπει να υπάρχει κάποιο χωριό ή κώμη εδώ κοντά,» είπε η Ρου-
ζβάνη. «Καλό μέρος, για να περάσουμε το βράδυ, νομίζω.» Το τοπίο 
είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, καθώς ο ήλιος γλιστρούσε προς τη Δύ-
ση· το μεσημέρι είχε περάσει προ πολλού. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

648 

  «Δε ρωτάμε κανένα βοσκό;» πρότεινε η Αλλάρνα. 
  «Γιατί όχι; Έλα.» Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της βγήκε 
απ’τη δημοσιά και βάδισε, βιαστικά, μέσα στους αγρούς, σκαρφα-
λώνοντας έναν πέτρινο μαντρότοιχο. Η ξανθιά Ωθράγκι την ακο-
λούθησε καταπόδας. 
  Κάτι βόδια άρχισαν να μουγκανίζουν, δυνατά. Οι γυναίκες τα α-
γνόησαν και πορεύτηκαν προς τον βουκόλο ο οποίος βρισκόταν πα-
ραδίπλα, καθισμένος σε μια πέτρα και παίζοντας σουραύλι, καθώς 
το φως του ήλιου που κατηφόριζε προς τη Δύση έκανε τη μορφή του 
να μοιάζει σκοτεινή. Αντικρίζοντάς τες να ζυγώνουν, ο χωρικός κα-
τέβασε το μουσικό όργανο απ’τα χείλη του και τους έριξε ένα ερευ-
νητικό βλέμμα, απ’την κορφή ως τα νύχια. 
  Σηκώθηκε όρθιος. «’Σπέρα,» χαιρέτησε. 
  «Καλησπέρα, ποιμένα,» είπε η Ρουζβάνη. «Η Μεγάλη Μητέρα νά-
ναι μαζί σου.» 
  «Θυσίασα το πρωί,» αποκρίθηκε εκείνος, σα να ήθελε ν’αποδείξει 
ότι η Λιάμνερ Κρωθ ήταν, όντως, μαζί του. «Τι θέτε;» 
  «Υπάρχει κάποιο χωριό εδώ κοντά;» ρώτησε η Ρουζβάνη. 
  «Αμέ, το Ξυλοσφύρι.» 
  «Θα έχουμε φτάσει εκεί ως το βράδυ;» 
  «Αμέ. Κι εγώ, τι νομίζετε, σε λιγουλάκι γυρίζω. Τα βράδια είναι να 
φοβάσαι, μη σου φανιστεί κάνα Κτήνος.» 
  «Τι ‘Κτήνος’;» ρώτησε η Ρουζβάνη, αν και υποψιαζόταν για τι 
πράγμα μιλούσε. 
  «Κτήνος των Βάλτων. Ο Λύκος τάστειλε. Η Μεγάλη Μητέρα να μας 
φυλά. Αλλά εγώ έχω θυσιάσει απ’το πρωί.» Έκανε το σημείο της 
Λιάμνερ Κρωθ, με το χέρι. 
  «Ευχαριστούμε,» του είπε η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της. 
«Πρέπει να πηγαίνουμε τώρα.» 
  «Να προσέχετε, κοπελιές,» τις προειδοποίησε ο βουκόλος. «Μετά 
τη δύση, μην είστε όξω.» 
  Η Ρουζβάνη και η Ωθράγκι απομακρύνθηκαν, επιστρέφοντας στην 
πλακόστρωτη δημοσιά. 
  «Αυτά τα Κτήνη φαίνεται να έχουν τρομοκρατήσει τους πάντες…» 
σχολίασε η πρώτη, καθώς βάδιζαν βόρεια. 
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  «Ναι,» είπε η Αλλάρνα. «Όλοι οι χωρικοί τα φοβούνται, και οι 
στρατιώτες επίσης, απ’ό,τι έχω καταλάβει. Δεν πλησιάζουν τα μέρη 
όπου αυτά επιτέθηκαν, μέχρι να είναι σίγουρο πως έχουν φύγει.» 
  Παράξενο πράγμα τούτο. Δεν πρέπει να συνέβαινε παλιότερα. Δεν 
μπορεί να το έχω ξεχάσει. Αλλά, βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις… Αναστέ-
ναξε. Κι αυτό είναι το πρόβλημά μου –δεν ξέρω τίποτα! 
  «Τι έχεις;» τη ρώτησε η Αλλάρνα. 
  «Απλά, κουρασμένη είμαι.» 
  «Ναι, κι εγώ. Και κάνει και κρύο…» 
  «Κάπες δεν είχατε;» 
  «Τις χάσαμε, όταν μας κυνηγούσαν. Μονάχα κείνη η κουβέρτα μάς 
είχε μείνει. Αλλά τώρα χάθηκε κι αυτή, στη βάρκα.» 
  «Σκατά…» μουρμούρισε η Ρουζβάνη, τρίβοντας τους βραχίονές 
της. 
  Όταν ο ήλιος χάθηκε στη Δύση και το τοπίο σκοτείνιασε, οι δύο γυ-
ναίκες είδαν φωτάκια από απόσταση. Και, μάλιστα, αρκετά· υπήρ-
χαν φώτα και ανατολικά και δυτικά της δημοσιάς. Κώμη, σκέφτηκε 
η Ρουζβάνη. Θα βρούμε εύκολα κατάλυμα εδώ, πιστεύω. Ίσως και 
κάποιο πανδοχείο. Αλλά, βέβαια, δεν έχουμε χρήματα, για να πλη-
ρώσουμε… 
  «Ξέρεις κανέναν εδώ πέρα;» ρώτησε η Αλλάρνα, όταν έφτασαν 
στην κώμη. 
  Ξέρω; «Όχι,» απάντησε η Ρουζβάνη, χωρίς νάναι σίγουρη. «Θα 
πρέπει να ψάξουμε, για να βρούμε μέρος διαμονής. Όμως το γεγο-
νός ότι δεν έχουμε χρήματα, θα μας προκαλέσει πρόβλημα…» Ακο-
λούθησε τον χωματόδρομο που οδηγούσε στη δυτική μεριά της κώ-
μης και πρέπει να ήταν η «κεντρικής οδός» αυτού του μέρους, γιατί 
αρκετοί άνθρωποι βάδιζαν εδώ, ενώ τα τριγυρινά δρομάκια ήταν 
άδεια και σκοτεινά. 
  Η Ρουζβάνη παρατήρησε μια ξύλινη ταμπέλα στο βάθος, η οποία 
έγραφε ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ ΤΟ ΧΑΝΙ. «Πανδοχείο,» είπε στη συντρόφισσά της, 
και προχώρησε, με γρήγορα βήματα. 
  «Πού το βλέπεις;» τη ρώτησε η Αλλάρνα, βαδίζοντας πλάι της. 
  «Εσύ δε βλέπεις την πινακίδα; Της Κυράς το Χάνι, γράφει· δεν 
μπορεί νάναι τίποτ’άλλο.» Έδειξε. 
  «Μπορείς να δεις τι γράφει εκεί πέρα;» απόρησε η Αλλάρνα. 
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  «Ναι, γιατί;» 
  «Πρέπει νάχεις πολύ καλά μάτια, κυρία…» 
  Μάλλον, τα δικά σου μάτια δεν είναι καλά. 
  «Ελπίζω να βλέπεις τα γράμματα τώρα,» είπε η Ρουζβάνη, όταν 
έφτασαν μπροστά από την πόρτα του πανδοχείου. 
  «Δεν ξέρω να διαβάζω Ρουζβάνικα,» αποκρίθηκε εκείνη, «μόνο να 
τα μιλάω.» 
  «Τότε, γιατί μου έλεγες ότι δεν τα έβλεπες;» 
  «Γιατί, πράγματι, δεν τα έβλεπα καθόλου!» είπε η Αλλάρνα. «Εν-
νοώ ότι, και να μπορούσα να τα διαβάσω, πάλι δε θα μπορούσα.» 
  «Τέλος πάντων…» Η Ρουζβάνη έσπρωξε την πόρτα και μπήκε στης 
Κυράς το Χάνι. Η τραπεζαρία του ζεσταινόταν από ένα μεγάλο τζά-
κι, και η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της αισθάνθηκε αμέσως τη 
θερμότητα να την πλημμυρίζει, ενώ η οσμή του φρεσκομαγειρεμέ-
νου φαγητού γέμιζε τα ρουθούνια της. Μονάχα τρία από τα τραπέ-
ζια ήταν γεμάτα: Στο πρώτο κάθονταν πέντε χωρικοί κι έπαιζαν 
πεσσούς· στο δεύτερο κάθονταν δύο άλλοι άντρες –που ήταν πιο 
καλά ντυμένοι απ’τους χωρικούς κι έμοιαζαν με ταξιδιώτες–, τρώγο-
ντας αργά και κουβεντιάζοντας· και στο τρίτο, τέσσερις γυναίκες 
έπιναν, παίζοντας χαρτιά και στοιχηματίζοντας χρήματα, απ’ό,τι 
φαινόταν. Μπροστά απ’την κάβα και πίσω απ’τον ξύλινο πάγκο του 
μπαρ, στεκόταν ένας σωματώδης, μεσήλικας άντρας, ντυμένος με 
λευκό, αλλά μαυρισμένο απ’τη δουλειά, πουκάμισο και καφετί γιλέ-
κο. 
  «Ας καθίσουμε,» είπε η Ρουζβάνη στη συντρόφισσά της, και έπια-
σαν ένα τραπέζι κοντά στο τζάκι, τρίβοντας τα χέρια τους. 
  «Έρχεται,» ψιθύρισε η Αλλάρνα, λοξοκοιτάζοντας τον σωματώδη 
άντρα, που έφευγε απ’το μπαρ και τις ζύγωνε. 
  «Τι θα πάρουν οι κοπελιές;» ρώτησε. 
  «Εεμ… μια κούπα νερό…;» έκανε η Αλλάρνα. 
  Ο άντρας φάνηκε ξαφνιασμένος από τον τόνο της φωνής της και το 
ύφος της. 
  Η Ρουζβάνη καθάρισε το λαιμό της και είπε, χρησιμοποιώντας Πει-
θώ: «Κύριε, ταξιδεύουμε πολλές ημέρες και μας τελείωσαν τα χρή-
ματα. Θα το εκτιμούσαμε αν μας αφήνατε να κοιμηθούμε εδώ από-
ψε, δωρεάν –ακόμα και στο στάβλο.» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

651 

  Η όψη του άντρα μαλάκωσε. «Εντάξει,» αποκρίθηκε, «μπορείτε να 
κοιμηθείτε στο στάβλο. Και θα σας φέρω κι ένα πιάτο σούπα. Μας 
έχει μείνει μπόλικη, άλλωστε.» Απομακρύνθηκε, μπαίνοντας σε μια 
μικρή ξύλινη πόρτα. 
  Η Αλλάρνα χαμογέλασε. «Τα καταφέρνεις με τους ανθρώπους, κυ-
ρία.» 
  «Ευχαριστώ.» 
  Μετά, η Ωθράγκι συνοφρυώθηκε. «Μήπως, έχεις την Πειθώ;» 
  Άργησε αλλά το κατάλαβε. «Πώς σου πέρασε αυτή η ιδέα;» 
  «Δεν είμαι σίγουρη. Την έχεις;» 
  Η Ρουζβάνη χρησιμοποίησε Πειθώ –«Φυσικά και όχι.» 
  Η Αλλάρνα χαμογέλασε πάλι. «Είπα κι εγώ· γιατί είναι σπάνιο, 
απ’ό,τι έχω ακούσει.» 
  «Το ίδιο σπάνιο όπως να έχει την Ταχύτητα ένας Ωθράγκος,» απο-
κρίθηκε η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της– 
  –και, αναπάντεχα, μια ερώτηση τής ήρθε στο νου· μια δική της ε-
ρώτηση, την οποία είχε απευθύνει παλιά σε κάποιον (ποιον;)– 
  «Πώς, όμως, ήρθες κοντά μου τόσο γρήγορα;» 
  «Τηλεμεταφορά.» 
  «Τι είναι αυτό;» 
  «Κάτι που μπορείς να κάνεις με την Ταχύτητα. Ουσιαστικά, κινεί-
σαι τόσο γρήγορα που φαίνεται να χάνεσαι απ’το ένα σημείο και να 
εμφανίζεσαι στο άλλο. Σ’όλο το φρούριο Ράλτον μόνο εγώ κι ο Βάν-
μιρ το καταφέρνουμε. Είναι δύσκολο, και επικίνδυνο.» 
  Ένας Ωθράγκος! Συζητούσα μ’έναν Ωθράγκος που είχε την Ταχύ-
τητα! Ποιος ήταν, όμως; Πού βρισκόταν αυτό το φρούριο Ράλτον; 
Και ποιος ήταν ο Βάνμιρ; Πρέπει να είχα πάει στη Βάλγκριθμωρ. 
Αλλά γιατί; 
  Ο άντρας του πανδοχείου επέστρεψε, κρατώντας δύο πιάτα, γεμά-
τα αχνιστή σούπα, και ακουμπώντας τα στο τραπέζι των γυναικών. 
  «Γιατί δεν πήγατε στο ναΐσκο εδώ κοντά, ρε κοπελιές; Η ιέρεια θα 
σας πρόσφερε καταφύγιο, και θα σας έδινε να φάτε, επίσης.» 
  «Υπάρχει ναΐσκος εδώ;» ρώτησε η Ρουζβάνη. 
  «Ναι, στη βόρεια άκρη της πόλης.» 
  «Ευχαριστούμε για την πληροφορία, κύριε· θα το έχουμε υπόψη. 
Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε για ύπνο εκεί.» 
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  «Δεν πειράζει,» αποκρίθηκε ο άντρας· «κοιμηθείτε στο στάβλο. Το 
χειμώνα δεν έχει πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς· και δεν έχουμε και 
σταβλίτη.» Απομακρύνθηκε πάλι. 
  Η Ρουζβάνη και η Αλλάρνα έφαγαν λαίμαργα τη σούπα τους, χωρίς 
να μιλάνε. 
  Ο άντρας του πανδοχείου τούς έφερε δυο κούπες γεμάτες νερό. 
«Καλό;» ρώτησε. 
  «Πολύ καλό,» αποκρίθηκε η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της. 
«Η Μεγάλη Κυρά μαζί σας.» 
  «Και μ’εσάς. Γιατί μου φαίνεται ότι θα τη χρειαστείτε.» Μειδίασε 
πλατιά, καθώς έφευγε. Πάνω απ’τον ώμο του, είπε: «Όποτε θέτε, 
πηγαίνετε στο στάβλο, έτσι; Με την ησυχία σας.» 
  «Καλός άνθρωπος,» σχολίασε η Αλλάρνα. 
  «Πιστεύεις ότι τα μάτια του θα έπιαναν καλή τιμή;» Η Ρουζβάνη 
ήπιε μια μεγάλη γουλιά απ’την κούπα της. 
  Η Αλλάρνα κοίταξε το τραπέζι, σαν να υπήρχε κάτι ενδιαφέρον 
σκαλισμένο επάνω. «Δε θα σκότωνα έναν άνθρωπο έτσι, κυρία…» 
είπε, σιγανά. 
  Η Ρουζβάνη κατάλαβε ότι το είχε παρακάνει λίγο, μ’αυτό της το 
πικρόχολο σχόλιο· ωστόσο, δεν απολογήθηκε. Είπε: «Ελπίζω να μην 
ξεχάσεις την υπόσχεσή σου.» 
  Η Αλλάρνα κούνησε το κεφάλι. «Όχι.» Ήπιε νερό. 
  «Αναρωτιέμαι πού να έχει πάει η αφέντρα σου,» είπε η Ρουζβάνη, 
ύστερα από λίγο. «Δεν πρέπει να πήγε βόρεια· γιατί, αν πήγαινε βό-
ρεια, θα την είχαμε δει, έτσι;» 
  «Μάλλον, ξεκίνησε πριν από εμάς, κυρία. Εμείς καθίσαμε να φάμε 
κιόλας.» 
  «Ναι, σωστά. Δηλαδή, λες να είναι κάπου εδώ, στο Ξυλοσφύρι;» 
  Η Αλλάρνα ανασήκωσε τους ώμους. «Πιθανώς. Θα την έδινες στη 
φρουρά, αν την έβρισκες;» 
  «Υπάρχει φρουρά εδώ πέρα;…» 
  Η Αλλάρνα δε μίλησε. Έπειτα, πρότεινε: «Δεν πάμε στο στάβλο;» 
  Η Ρουζβάνη ένευσε και σηκώθηκε. 
  «Ε, κοπελιές!» τους φώναξε ο άντρας του πανδοχείου. «Πάρτε κι 
ετούτη τη λάμπα μαζί σας.» Πλησίασε τη γυναίκα που δε θυμόταν 
τ’όνομά της. «Θα σας χρειαστεί.» 
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  «Ευχαριστούμε και πάλι.» 
  «Τίποτα. Καλό σας βράδυ.» 
  Η Ρουζβάνη βγήκε απ’το πανδοχείο, μαζί με την ξανθιά Ωθράγκι. 
Το ψύχος της νύχτας τη χτύπησε βάναυσα, καθώς το σώμα της είχε 
συνηθίσει στη ζεστασιά της τραπεζαρίας. Χωρίς καθυστέρηση πήγε 
προς το στάβλο και έσπρωξε το ένα φύλλο της διπλής, ξύλινης πόρ-
τας. Άναψε τη λάμπα και μπήκε. Ο χώρος που φωτίστηκε ήταν αρκε-
τά μεγάλος, αλλά μονάχα δύο άλογα κοιμόνταν εδώ, τα οποία, μάλ-
λον, ανήκαν στους δύο άντρες που κάθονταν στην τραπεζαρία κι έ-
μοιαζαν με ταξιδιώτες. 
  «Ωραία,» είπε η Ρουζβάνη, κρεμώντας τη λάμπα σ’ένα καρφί. «Κα-
νένα πρόβλημα απολύτως.» Πλησίασε έναν σωρό από άχυρα και 
κάθισε πάνω. 
  Η Αλλάρνα τη μιμήθηκε. 
  Η Ρουζβάνη έλυσε τις μπότες της και τις άφησε παραδίπλα. Ξεφύ-
σησε και ξάπλωσε. «Είμαι νεκρή…» μουρμούρισε, διαπιστώνοντας 
πως η κούραση της ημέρας τώρα της φαινόταν. Επιπλέον, νόμιζε ότι 
το κεφάλι της ήταν βαρύ και καυτό. Παραμέρισε τα μαλλιά της, 
μουγκρίζοντας. 
  Δίπλα της, άκουσε την Αλλάρνα να βγάζει κι εκείνη τις μπότες της 
και να ξαπλώνει. Η Ρουζβάνη έπιασε το μανίκι του ξιφιδίου στη ζώ-
νη της· καλύτερα να είμαι προσεκτική μ’αυτή την Ωθράγκι ανθρω-
ποκυνηγό. 
  Έβηξε, και έχωσε τα πόδια της βαθιά μέσα στα άχυρα, για να μην 
κρυώνουν. Είμαι χάλια. Κι αυτό είναι το μόνο πράγμα που φαίνεται 
να ξέρω σίγουρα για τον εαυτό μου… 
  Κοιμήθηκε. Και ονειρεύτηκε ότι βρισκόταν σ’ένα πλοίο, στη μέση 
μιας τρομερής καταιγίδας. Ήταν αλυσοδεμένη και προσπαθούσε να 
ξεκλειδώσει τις αλυσίδες της μ’ένα σκουριασμένο κλειδί. Γρήγορα, 
γρήγορα. Έπρεπε να κάνει γρήγορα, γιατί κάποιος την πλησίαζε: 
Βαριά βήματα έρχονταν προς το μέρος της, και άκουγε το κουδούνι-
σμα της πανοπλίας. Οι αλυσίδες έπεσαν, κι εκείνη έτρεξε και πήδησε 
στη θάλασσα, φωνάζοντας βρισιές στους δεσμοφύλακές της. 
  Ήταν ελεύθερη τώρα. 
  Αλλά τα κύματα ανακάλυψε πως δεν ήταν καθόλου ευγενικά μαζί 
της. Τη χτυπούσαν από παντού, την τραβούσαν κάτω. Σκοτάδι… 
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σκοτάδι και νερό. Δεν μπορούσε ν’αναπνεύσει. Προσπάθησε 
ν’ανεβεί επάνω, να πάρει αναπνοή. Αναπνοή! 
  Σκοτάδι, παντού. 
  Το κεφάλι της πονούσε. Καιγόταν. 
  Σκοτάδι. 
  Δεν μπορώ ν’αναπνεύσω! 
  Τα μάτια της άνοιξαν, και πήρε βαθιές, λαχανιασμένες ανάσες. Ύ-
στερα, έβηξε δυνατά, βάζοντας το χέρι μπροστά στο στόμα της. 
  «Κυρία, είσαι καλά;» Η Αλλάρνα τής άγγιξε τον ώμο. 
  Η Ρουζβάνη σταμάτησε να βήχει, πιέζοντας το στέρνο της και ανα-
πνέοντας βαθιά. «Έχω δει και καλύτερες ημέρες.» Ακόμα κι αν δεν 
τις θυμάμαι. «Και νύχτες.» 
  Ποδοβολητό αλόγων ακούστηκε, κάνοντας τις δύο γυναίκες να σω-
πάσουν. Ύστερα, φωνές· ομιλίες, όχι τσακωμοί. 
  «Πελάτες,» ψιθύρισε η Αλλάρνα, μοιάζοντας φοβισμένη. 
  Με άλογα, σκέφτηκε η Ρουζβάνη. Σίγουρα, όχι τυχαίοι χωρικοί, ε-
πομένως. 
  Τα δύο φύλλα της διπλής πόρτας άνοιξαν, και ένας άντρας μπήκε 
στο στάβλο, τραβώντας ένα άλογο από τα γκέμια. Πίσω του έρχο-
νταν κι άλλοι, όμως το βλέμμα της γυναίκας που δε θυμόταν τ’όνομά 
της καρφώθηκαν επάνω σ’αυτόν. Γιατί νόμιζε ότι τον ήξερε! 
  Ήταν ξανθός, με μακριά μαλλιά, δεμένα κότσο. Είχε μικρό γένι στο 
πηγούνι, και μουστάκι. Τα μάτια του ήταν πράσινα. Φορούσε μαύρη 
κάπα, με αργυρά κουμπιά. Από τη μέση του φαινόταν να κρέμεται 
ένα ξίφος. Μπαίνοντας, έριξε μια ματιά σ’όλο το στάβλο, και το 
βλέμμα του σταμάτησε πάνω στη Ρουζβάνη. 
  «Νίθρα;» έκανε, έκπληκτος. 
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Κεφάλαιο 47 

Προδοσία! 
 
 

 Κυματόλυκος άραξε στο λιμάνι της Έρλεν. Η νύχτα ήταν 
παγερή απόψε, και ο Φένταρ κι οι υπόλοιποι κατέβηκαν 
απ’το σκάφος τυλιγμένοι στις κάπες τους. Ο τυχοδιώκτης εί-
χε έρθει και παλιότερα εδώ, όχι πολλές φορές, αλλά αρκετές 

για να γνωρίζει τη Γλώσσα των Ρουζβάνων και να τη μιλά άνετα. Το 
ίδιο και ο Σαμόλθιρ, την εποχή που ήταν γνωστός ως Σιγκαντάρο ο 
Ανθρωποκυνηγός και που, ευτυχώς, ελάχιστοι τον γνώριζαν από την 
εξωτερική του εμφάνιση· οι περισσότεροι τον ήξεραν από φήμες και 
μόνο, έτσι δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να έρχεται ακόμα και στην 
πρωτεύουσα του Νούφρεκ, αρκεί να μην έμπαινε στο λιμάνι με το 
πειρατικό του πλοίο και να μη διακήρυττε ποιος ήταν –δύο πράγμα-
τα που εύκολα γίνονταν. Οι Μιρλίμιες φόνισσες, Αστρογέννητη και 
Χρυσοδάκτυλη, ήταν άγνωστο στον Φένταρ αν είχαν ξαναπεράσει 
από τούτα τα μέρη, όμως ο τυχοδιωκτικός μισθοφόρος είχε παρατη-
ρήσει στην Τρύπα πως μιλούσαν κι αυτές τα Ρουζβάνικα αρκετά κα-
λά· επομένως, πιθανότατα κάποτε να είχαν έρθει σε επαφή με Ρου-
ζβάνους. Αλλά αυτό δεν ήταν βέβαιο, γιατί ίσως να ήξεραν τη γλώσ-
σα τους για λόγους επαγγελματικούς. 
  Ο Φένταρ διέσχισε την ξύλινη αποβάθρα και πάτησε, με τα μποτο-
φορεμένα του πόδια, στο πλακόστρωτο του λιμανιού. Το βλέμμα του 
σάρωσε τα οικοδομήματα, τους δρόμους, και τους ανθρώπους ε-
μπρός του. Τα πράγματα δεν άλλαξαν και πολύ από τότε που έχω να 
έρθω εδώ, παρατήρησε, αλλά, σίγουρα, έχουν επέλθει αλλαγές. Ας 
ελπίσουμε, όμως, πως, όπως και παλιά, δε θα είναι δύσκολο να πά-
ρεις τις πληροφορίες που θέλεις. 
  Προτού φτάσουν στο λιμάνι της Έρλεν, ο τυχοδιώκτης και οι σύ-
ντροφοί του είχαν κάνει τους γύρους όλων των νησιών ανατολικά 
της πρωτεύουσας του Νούφρεκ, προσπαθώντας να εντοπίσουν το 
Ρουζβανόπλοιο όπου κρατείτο η Νίθρα. Οι προσπάθειές τους είχαν 
αποβεί άκαρπες· ούτε το καράβι βίγλισαν, ούτε τα συντρίμμια αυ-
τού. Τελικά, οι Ρουζβάνοι, φαίνεται, δεν είχαν χτυπήσει πουθενά, 

Ο
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μήτε είχαν αναγκαστεί να σταματήσουν. Έτσι, μονάχα μία εξήγηση 
υπήρχε: Είχαν επιστρέψει στην Έρλεν. Πράγμα που σήμαινε ότι, 
κατά πάσα πιθανότητα, ο Φένταρ δε θα έπαιρνε την ανταμοιβή του 
–εκτός κι αν κατάφερνε να εισβάλει στις φυλακές της Βασίλισσας 
του Νούφρεκ και ν’αρπάξει τη Νίθρα απο κεί, προτού την εκτελέ-
σουν. 
  Μάλλον απίθανο. Τι κάνουμε εδώ, λοιπόν; Χάσαμε… 
  «Πού θα πάμε, για να μάθουμε αν αυτό το πλοίο επέστρεψε;» ρώ-
τησε η Αστρογέννητη. «Απ’ό,τι φαίνεται, το παλάτι έχει δικό του λι-
μάνι, άρα εκεί θα σταμάτησε.» 
  «Οι στρατιώτες, όμως, δε μένουν μόνο στη βόρεια μεριά της πό-
λης,» αποκρίθηκε ο Φένταρ. «Έρχονται κι από τούτα τα μέρη. Και 
θα έχουν ακούσει για την επιστροφή του καραβιού. Η κρατούμενη 
πρέπει να είναι σημαντικό πρόσωπο.» 
  Προχώρησε, με τους υπόλοιπους από γύρω. Οι κεντρικοί δρόμοι 
της Έρλεν είχαν αρκετό κόσμο, ενώ και στις παρόδους και στα σο-
κάκια φαινόταν, πού και πού, να περνά καμια φιγούρα, κάνοντας 
θόρυβο με τα βήματά της ή πορευόμενη σιωπηλά. Περιπολίες περ-
νούσαν, συχνά-πυκνά, αποτελούμενες από πέντε Ρουζβάνους μαχη-
τές, που έριχναν βλοσυρά βλέμματα σε όλους όσους έκριναν ύπο-
πτες φυσιογνωμίες· και ο Φένταρ, ο Σαμόλθιρ, η Αστρογέννητη, και 
η Χρυσοδάκτυλη, σίγουρα, ενέπιπταν σ’αυτή την κατηγορία των ύ-
ποπτων φυσιογνωμιών: Εκτός από το ότι δεν ήταν Ρουζβάνοι –
πράγμα το οποίο ίσως κάποιος να μη διέκρινε, μες στη νύχτα, αν δεν 
τους κοιτούσε επισταμένως–, το ντύσιμό τους αποκάλυπτε έκδηλα 
πως έκλιναν προς τον τυχοδιωκτισμό: θα μπορούσαν να είναι μι-
σθοφόροι, πλανόδιοι πολυπράγμονες, φονιάδες, ή ακόμα και κλέ-
φτες. Ο Φένταρ είχε ένα σπαθί θηκαρωμένο στη μέση του και φο-
ρούσε περικάρπια και σκληρό πέτσινο θώρακα μέσα απ’την κάπα 
του. Ο Σαμόλθιρ είχε περασμένο ένα μακρύ, πλατύ ξιφίδιο στη ζώνη. 
Οι Μιρλίμιες, παρότι δεν έφεραν φανερά όπλα (αλλά, σίγουρα, είχαν 
κάμποσα κρυμμένα επάνω τους), βάδιζαν με τρόπο που τις έκανε να 
φαίνονται πανέτοιμες για οτιδήποτε, ειδικά αν τις έβλεπε κάποιος 
στην παρέα των δύο αντρών που έμοιαζαν με μαχητές. 
  Στα βόρεια της πόλης, το βασιλικό παλάτι υψωνόταν πίσω απ’τα 
τείχη που διαιρούσαν την Έρλεν σε βόρεια και νότια περιφέρεια, ή 
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Βασιλική και Λαϊκή Περιφέρεια, όπως τις ονόμαζαν συχνά. Η Βασί-
λισσα του Νούφρεκ και οι γύρω από αυτήν, προφανώς, επιθυμούσαν 
όχι μόνο να είναι απομακρυσμένοι από τους κοινούς Ρουζβάνους, 
αλλά και να το δείχνουν. Η Πύλη του Αετού ήταν το μοναδικό ση-
μείο που έδινε πρόσβαση στη Βασιλική Περιφέρεια, και ήταν κλει-
στή για τον περισσότερο κόσμο. 
  Στα βόρειο-δυτικά, λίγο πιο κάτω από την Πύλη του Αετού, ορθω-
νόταν ο Ναός της Προστάτιδας-Θεάς Λιάμνερ Κρωθ. Επάνω στον 
κεντρικό του πύργο γυάλιζε το καμπαναριό, που χτυπούσε για να 
ειδοποιεί τους πιστούς για τις καθημερινές τελετουργίες. Ο Φένταρ 
δεν είχε μπει ποτέ στο Ναό, γιατί πρόσβαση είχαν μονάχα οι Ρου-
ζβάνοι ή οι αλλογενείς μόνιμοι κάτοικοι της Λιάμνερ-Κρωθ. 
  «Δε μου λες, τι έχεις στο μυαλό σου;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ. 
  «Να πληροφορηθώ αν ήρθε το πλοίο, προφανώς,» αποκρίθηκε ο 
Φένταρ. 
  «Κι αν η Νίθρα είν’εδώ, τι θα κάνεις;» 
  «Θα μάθω περισσότερα…» 
  «Για να προσπαθήσεις να τη σώσεις;» 
  Ο Φένταρ ένευσε. «Ναι. Και, αν δε θέλεις να με βοηθήσεις, Σαμόλ-
θιρ, είναι δικαίωμά σου· αλλά φρόντισε να με περιμένεις στον Κυμα-
τόλυκο, για να πλεύσουμε για τη Βάλγκριθμωρ.» 
  «Το φανταζόμουν ότι θα είχες κάποια τέτοια βλακεία καρφωμένη 
στο μυαλό σου.» 
  «Δεν πρόκειται να τα χάσω αυτά τα χρήματα, Σιγκαντάρο. Έχεις 
ξεχάσει τις παλιές σου ημέρες;» 
  «Δάγκω κάτι,» μούγκρισε, έντονα, ο Σαμόλθιρ. «Αυτό τ’όνομα δε 
νομίζω ακόμα νάχει ξεχαστεί εδώ.» 
  «Απλά, ήθελα να σου θυμίσω πως έκανες και χειρότερα, κάποτε.» 
  «Και λοιπόν; Τώρα πλέον, πιστεύω πως τα όριά μου έχουν στενέ-
ψει. Και τ’ότι έφτασα μέχρις εδώ, πολύ είναι, θάλεγα. Τα λεφτά του 
Άρχοντά σου μ’έβαλαν σε πειρασμό, αλλ’ αυτός ο πειρασμός δεν εί-
ναι και ικανός να με κάνει να ξεπεράσω τα όριά μου, καταλαβαί-
νεις;» 
  «Δυστυχώς, ναι· μα να θυμάσαι πως μου χρωστάς. Κι εγώ δεν ξε-
χνώ εύκολα.» 
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  Ο Σαμόλθιρ μούγκρισε πάλι. «Ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ να σε καρυδώσει, 
Φένταρ! Μ’απειλείς;» 
  «Εγώ δεν άκουσα καμια απειλή,» είπε ο τυχοδιώκτης, κι έστριψε 
σ’έναν παράπλευρο δρόμο, ο οποίος φωτιζόταν από το φως που χυ-
νόταν από τα παράθυρα μιας ταβέρνας. 
  Ο Σαμόλθιρ και οι δύο Μιρλίμιες έμειναν πίσω. 
  «Δε θάναι δύσκολο να τον σκοτώσουμε, αν χρειαστεί,» ψιθύρισε η 
Χρυσοδάκτυλη στον Κυματοπαλαιστή. 
  «Δεν τον θέλω νεκρό,» αποκρίθηκε εκείνος. «Εκτός και να μην υ-
πάρχει άλλη λύση.» Ό,τι διαφωνίες κι αν είχαν, ο Φένταρ εξακολου-
θούσε να είναι φίλος του. «Το πολύ-πολύ να τον… ξεράνουμε, αν 
προκαλέσει κάνα πρόβλημα. ’Ντάξει;» 
  Η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη κατένευσαν. 
  Ο Φένταρ έφτασε μπροστά στην πόρτα της ταβέρνας, πάνω απ’την 
οποία κρεμόταν μια πινακίδα που έγραφε στα Ρουζβάνικα: ΖΥΘΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΞΙΦΟΣ. Στράφηκε στους συντρόφους του, που είχαν σταματή-
σει στην αρχή της παρόδου, και ρώτησε: «Θα έρθετε;» Δεν του άρε-
σε που έβλεπε τον Σαμόλθιρ να μουρμουρίζει μ’αυτές τις Μιρλίμιες· 
είχε ένα κακό προαίσθημα για τούτο, και τα προαισθήματά του σπά-
νια ήταν λανθασμένα. Σκέφτονται πώς να με ξεκάνουν; αναρωτήθη-
κε. 
  Ο Κυματοπαλαιστής και οι δύο φόνισσες ζύγωσαν. Τα βήματά τους 
ακούγονταν δυνατά μέσα στον ήσυχο δρόμο, παρά τις φωνές και τα 
γέλια που έρχονταν, πού και πού, απ’το εσωτερικό της ταβέρνας. 
  «Εδώ είμαστε.» Ο Σαμόλθιρ έριξε μια ματιά μέσα στο παράθυρο 
του Ζύθος για το Ξίφος. «Τούτο το μέρος καλά κρατεί, ε, Φένταρ;» 
  «Έτσι φαίνεται,» αποκρίθηκε εκείνος, κοφτά. Άνοιξε την πόρτα και 
μπήκε. 
  Ωχ, σκέφτηκε ο Σαμόλθιρ. Κάτι ψυλλιάστηκε, ο μπαμπέσης. Μας 
είδε να ψιθυρίζουμε και κάτι ψυλλιάστηκε. Μπήκε κι εκείνος, κάνο-
ντας νόημα στις Μιρλίμιες να τον ακολουθήσουν. 
  Η ταβέρνα ήταν γεμάτη με κόσμο, και η ατμόσφαιρά της ήταν α-
ποπνικτική από τους καπνούς και τις μυρωδιές. Η πελατεία της απο-
τελείτο από μισθοφόρους, κυρίως, οι οποίοι έπαιζαν ζάρια και χαρ-
τιά, έπιναν, κουβέντιαζαν, κάπνιζαν, και γελούσαν. Τα μεγάλα όπλα 
και οι ασπίδες τους βρίσκονταν κρεμασμένα σ’έναν τοίχο ειδικά δι-
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αμορφωμένο γι’αυτή τη δουλειά· έτσι, μόλις μπήκε ο Φένταρ, ένας 
σωματώδης άντρας τού ζήτησε ν’αφήσει εκεί το σπαθί του, αλλά του 
Σαμόλθιρ τού επέτρεψε να κρατήσει το μακρύ ξιφίδιο που ήταν πε-
ρασμένο στη ζώνη του, και οι Μιρλίμιες δε φαινόταν να φέρουν με-
γάλα όπλα. Ωστόσο, ο θυροφύλακας έριξε σ’όλους τους ένα καχύπο-
πτο, προειδοποιητικό βλέμμα, γιατί πρέπει να κατάλαβε πως ήταν 
αλλογενείς. 
  Ο Σαμόλθιρ τού χαμογέλασε, φιλικά, μέσα απ’τα πορφυρά του 
μούσια, μα εκείνος δεν έδειξε να χαλαρώνει. 
  Ο Φένταρ –αφού άφησε το σπαθί του στην κρεμάστρα– πήγε στο 
μπαρ και κάθισε σ’ένα ψηλό σκαμνί, ζητώντας μια κούπα μπίρα από 
τη γυναίκα που στεκόταν πίσω απ’τον πάγκο: μια όμορφη κοπέλα, 
με πλούσια, ξανθά μαλλιά, πιασμένα μ’ένα μεγάλο ξύλινο κοκαλάκι 
πίσω απ’το κεφάλι της, και ντυμένη με πορφυρό, έξωμο φόρεμα με 
βαθιά λαιμόκοψη. Χαμογελούσε σε όλους, αλλά ο Φένταρ παρατή-
ρησε ότι τα μάτια της ήταν ερευνητικά και πρόδιδαν πολεμική ετοι-
μότητα. 
  Έπιασε την κούπα του και ήπιε μια μεγάλη γουλιά. «Πώς σε λένε;» 
ρώτησε τη Ρουζβάνη. 
  «Σελίρα,» αποκρίθηκε εκείνη. 
  «Δεν ήσουν εδώ παλιά.» 
  «Κανένας δεν αντέχει εδώ πολύ, Ωθράγκος.» 
  Ο Φένταρ μειδίασε. «Έχεις, λοιπόν, ξαναδεί Ωθράγκος. Μισθοφό-
ρος ήσουν;» 
  «Ήμουν.» 
  «Βαρέθηκες το επάγγελμα;» 
  «Περίπου· γιατί ρωτάς; Ψάχνεις για μαχητές;» 
  «Πολύ συγκεκριμένους, όμως.» 
  Η Σελίρα ύψωσε ένα φρύδι ερωτηματικά. 
  Ο Φένταρ ήπιε ακόμα μια γουλιά μπίρα. «Από το παλάτι, ή, τουλά-
χιστο, από τη Βασιλική Περιφέρεια. Είναι κανείς τέτοιος εδώ, τώ-
ρα;» 
  «Αυτοί εκεί.» Η Σελίρα έδειξε, διακριτικά, με το σαγόνι. «Διπλά 
στο παράθυρο.» 
  «Ναι, τους βλέπω,» είπε ο Φένταρ, λοξοκοιτάζοντας. 
  «Τι τους θες, Ωθράγκος;» 
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  «Μια πληροφορία ζητάω.» 
  «Μπορώ να μάθω κι εγώ το μυστικό σου;» 
  Ο Φένταρ γέλασε κοφτά. «Αν κρατάς το στόμα σου κλειστό.» Ήπιε 
μπίρα. 
  «Όταν υπάρχει καλός λόγος να το κρατήσω.» 
  Ο τυχοδιώκτης έβγαλε μια κορόνα απ’το βαλάντιό του και την πέ-
ρασε μέσα στο ντεκολτέ της. «Ωθράγκικο· πειράζει;» 
  Η Σελίρα τον αγριοκοίταξε, για μια στιγμή· ύστερα, τράβηξε το νό-
μισμα έξω απ’την ενδυμασία της. Παρατήρησε πως ήταν χρυσό και 
τα γαλανά της μάτια γούρλωσαν. Το έχωσε πάλι μέσα. 
  «Αχά,» είπε. «Όχι, δεν πειράζει.» Τον ατένισε, συνοφρυωμένη. 
«Πρέπει να είναι σημαντικό, για να πληρώνεις όσο-όσο…» 
  «Κατά κάποιον τρόπο.» 
  «Τι είναι, λοιπόν;» ρώτησε η Σελίρα. Το βλέμμα της έπεσε στην Α-
στρογέννητη, που είχε πλησιάσει. Έστρεψε το κεφάλι, για να την 
κοιτάξει ευθέως, και είπε: «Κρυφακούς;» 
  «Η κυρία είναι μαζί μου,» εξήγησε ο Φένταρ, προτού η Μιρλίμια 
απαντήσει. «Τώρα, πες μου: Έχει επιστρέψει ένα βασιλικό πλοίο 
που υποτίθεται πως θα έφερνε μια κρατούμενη, ονόματι Νίθρα;» 
  «Το καράβι του Διοικητή Σάβμιν, εννοείς;» 
  Ο Φένταρ δεν ήξερε ποιος ήταν ο Διοικητής Σάβμιν, αλλά ένευσε. 
«Είναι εδώ;» 
  «Το καράβι είναι· η κρατούμενη, όμως, λείπει.» 
  Το ενδιαφέρον του τυχοδιώκτη αμέσως κορυφώθηκε. «Απέδρασε;» 
  Η Σελίρα γέλασε. «Μπορείς να το πεις κι έτσι, Ωθράγκος. Πήδησε 
απ’το παράθυρο, απ’ό,τι άκουσα, μες στη φουρτουνιασμένη θάλασ-
σα. Οι μαχητές του Σάβμιν είπαν δέκα φορές την ιστορία σήμερα.» 
Έδειξε πάλι, με το σαγόνι της, τους στρατιώτες κοντά στο παράθυ-
ρο. 
  «Αυτοί είν’οι μαχητές του Σάβμιν;» 
  «Ναι. Έχουν άδεια, είπαν.» 
  «Και για την πρώην-κρατούμενή τους τι λένε; Πού βρίσκεται τώ-
ρα;» 
  «Πού βρίσκεται!» Η Σελίρα γέλασε πάλι. «Υποθέτω πως κάνει πα-
ρέα στα ψάρια του βυθού.» 
  «Νεκρή; Είναι νεκρή;» 
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  «Ναι, έτσι λένε. Εσένα τι σε νοιάζει, αλήθεια;» 
  «Είμαι περίεργος.» 
  Η Σελίρα ύψωσε το φρύδι της, όπως και πριν. «Απλά περίεργος;» 
  «Ακριβώς.» Ο Φένταρ ήπιε μπίρα, και την κοπάνησε στον πάγκο, 
εκνευρισμένος. Νεκρή! Να σας πάρει όλους ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ! Νε-
κρή! «Σ’ευχαριστώ για τα νέα,» σηκώθηκε απ’το ψηλό σκαμνί, «και 
να θυμάσαι πως πρέπει να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό.» Στρά-
φηκε και βάδισε προς το τραπέζι που είχαν πιάσει ο Σαμόλθιρ κι η 
Χρυσοδάκτυλη. 
  Η Αστρογέννητη τον ακολούθησε. 
  «Δε μου λες, σε πληρώνει ο κύρης σου και για να με κατασκοπεύ-
εις;» τη ρώτησε, απότομα, ο Φένταρ. 
  Τα μάτια της Μιρλίμιας στένεψαν. «Ήρθα μήπως χρειαζόσουν 
βοήθεια.» 
  «Σκέφτηκες να παίξεις τη μαμά μου, ε;» αντιγύρισε εκείνος. 
«Σ’ευχαριστώ πολύ, αλλά δε μου χρειάζεται· με πιάνεις;» 
  Η Αστρογέννητη δεν αποκρίθηκε, συνεχίζοντας να βαδίζει προς το 
τραπέζι του Κυματοπαλαιστή. 
  Κυματοπαλαιστής! σκέφτηκε ο Φένταρ. Ο πειρατής μού φόρεσε 
κόκκινη ταινία και μου παίζει τον κύριο της υψηλής κοινωνίας, ενώ 
στέλνει τις κωλόγατές του στα νώτα μου! Δε θα τα πάμε καλά…! 
  Κάθισε βαριά, αντίκρυ του Σαμόλθιρ. 
  «Λοιπόν, μάγκα μου, τι έμαθες;» τον ρώτησε εκείνος. 
  «Ζήτα από την κατάσκοπό σου αναφορά,» αντιγύρισε ο Φένταρ. 
  «Για νάσαι έτσι, τα νέα δεν είναι καλά,» παρατήρησε ο Σαμόλθιρ. 
«Την έχουν στις φυλακές τους;» 
  «Όχι,» απάντησε ο Φένταρ, ξαφνιάζοντάς τον. «Υποθέτουν ότι εί-
ναι νεκρή. Την είδαν να πηδά από το παράθυρο του καραβιού, μες 
στη θαλασσοταραχή.» 
  «Μια στιγμή. Δηλαδή, το καράβι επέστρεψε χωρίς την κρατούμε-
νη;» 
  «Ναι.» 
  «Ούτε το πτώμα της δεν έχουν βρει;» 
  «Όχι. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως νάναι ζωντανή, κάπου, σε κά-
ποια ακτή.» 
  «Ίσως, όμως, νάναι και ξεγραμμένη,» είπε η Χρυσοδάκτυλη. 
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  «Κλείστο!» της μούγκρισε ο Φένταρ. 
  «Δε μπορείς ν’αλλάξεις την πραγματικότητα μόνο με την επιθυμία 
σου, Φένταρ.» 
  «Θες να πεις ότι είσαι σίγουρη πως είναι νεκρή;» 
  «Όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι και–» 
  «Κλείστο, τότε!» 
  Η Χρυσοδάκτυλη ήταν έτοιμη να ανταπαντήσει, αλλά ο Σαμόλθιρ 
την πρόλαβε: «Ηρεμήστε!» είπε, κοπανώντας τη γροθιά του πάνω 
στο τραπέζι. «Έτσι, μονάχα θα φαγωθείτε αναμεταξύ σας. Κι έχω 
δει πληρώματα και πληρώματα να δαγκώνουνται στους λαιμούς. Ο 
Φένταρ θάπρεπε να το ξέρει τούτο, όπως κι εγώ· μα είναι τσατισμέ-
νος τώρα, και το βλέπω.» Κοίταξε έντονα τον φίλο του. «Αν είναι 
ζωντανή, μάγκα μου, θα τη βρούμε· αν, όμως, δεν είναι, δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα.» 
  «Πού προτείνεις να ψάξουμε; Ήδη ερευνήσαμε τα τριγυρινά νη-
σιά.» 
  «Επομένως, είναι, κατά πάσα πιθανότητα, νεκρή,» είπε η Χρυσο-
δάκτυλη. 
  «Δε θα την πω νεκρή, μέχρι να δω το κουφάρι της!» επέμεινε ο Φέ-
νταρ. «Και, πρώτα, θα το δω και, μετά, θα φύγω απ’τη Λιάμνερ-
Κρωθ. Τα πτώματα έχουν την τάση να επιπλέουν· άρα, άμα πνίγηκε, 
θα τη βρούμε σε κάποια παραλία.» 
  «Εκτός κι αν πήρε τόσο νερό μέσα της, που πήγε κατευθείαν στον 
πάτο, κοπέλι μου,» πρόσθεσε, με σκοτεινό ύφος, ο Σαμόλθιρ. 
  «Αυτή είναι μία περίπτωση,» είπε ο Φένταρ. «Κι ας ελπίσουμε ότι 
δεν ισχύει. Οπότε, μην καθόμαστε· πάμε στο καράβι, να ξεκινήσουμε 
την αναζήτηση.» 
  «Στάσου, μάγκα μου,» τον διέκοψε ο Σαμόλθιρ και ήπιε μια γουλιά 
απ’τη μπίρα του. «Δε σκέφτηκες το εξής: ότι και η Βασίλισσα μπορεί 
να θέλει να βρει το κουφάρι της. Ή, ίσως κι εκείνη να υποπτεύεται 
πως η Νίθρα πιθανώς νάναι ζωντανή, ε;» 
  «Και λοιπόν;» 
  «Απλά σ’το τονίζω, για να μην ξεχνάς ότι θα πρέπει να είμαστε 
προσεχτικοί.» 
  «Θες να μου κάνεις τώρα μαθήματα προσοχής, Σαμόλθιρ, παλιο-
πειρατή;» ρώτησε ο Φένταρ, μειδιώντας πλατιά. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

663 

  «Κάποιος πρέπει να σ’τα κάνει, αδελφέ,» απάντησε ο Κυματοπα-
λαιστής. «Γιατί, τελευταίως, έχεις χάσει τα λογικά σου, μ’ετούτη την 
ελεεινή ιστορία.» 
  Ο Φένταρ αναστέναξε. «Είναι απελπιστικό να φτάνεις τόσο κοντά 
στον σκοπό σου… και ν’αποτυχαίνεις, για λίγο.» 
  «Μη σκας την καρδιά σου, φίλε,» είπε ο Σαμόλθιρ. «Ακόμα κι αν 
δεν έρθουν αυτά τα λεφτά, κάποια άλλα θα έρθουν, ή κάποια άλλη 
ευκαιρία θα σου δοθεί, και θα τονε βρεις τον δικό σου.» 
  Ο Φένταρ ακούμπησε την πλάτη του στην καρέκλα. «Λόγια κι αέ-
ρας, Σαμόλθιρ…» 
  «Ο αέρας γεμίζει τα πανιά σου, και τα λόγια σού κλείνουν συμφέ-
ρουσες συμφωνίες. Και τα δύο είναι καλά!» αποκρίθηκε ο Κυματο-
παλαιστής. 
  Ο Φένταρ γέλασε, κουνώντας το κεφάλι. Στο Σάλ’γκρεμ’ρωθ να 
πας, ξιπασμένε παλιοπειρατή! σκέφτηκε, καλοπροαίρετα. 
  «Έρχεται η ξανθιά Ρουζβάνη,» τους προειδοποίησε η Αστρογέννη-
τη. 
  Ο Φένταρ στράφηκε, για να δει τη Σελίρα να πλησιάζει, κουτσαίνο-
ντας από το δεξί πόδι –να ο λόγος που παράτησε τη μισθοφορική 
ζωή… Αλλά αναρωτιέμαι τι να θέλει τώρα. Κι άλλα λεφτά; Ή, μήπως, 
θα μας δώσει καμια ακόμα πληροφορία για τη Νίθρα; 
  «Πρέπει να φύγετε,» είπε η Ρουζβάνη, σταματώντας μπροστά στον 
τυχοδιώκτη. 
  «Γιατί;» 
  «Κάποιος ρωτούσε για σας.» 
  «Και του είπες;» 
  «Καλύτερα να φύγετε.» 
  «Θα σε σκοτώσω!» γρύλισε ο Φένταρ, αρπάζοντάς την απ’το ντε-
κολτέ του πορφυρού της φορέματος και τραβώντας την κάτω. 
  Η Σελίρα τον κοπάνησε καταπρόσωπο, με το αριστερό χέρι, σωριά-
ζοντάς τον απ’την καρέκλα του. Την ίδια στιγμή, όμως, μια γροθιά 
την άρπαξε απ’τα μαλλιά, κολλώντας την επάνω στο τραπέζι, και η 
αιχμή ενός στιλέτου βρέθηκε στο λαιμό της. 
  «Μας ενοχλεί να βαράνε τους συντρόφους μας,» δήλωσε η Χρυσο-
δάκτυλη, που κρατούσε το στιλέτο. 
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  «Και να μας προδίδουν,» πρόσθεσε η Αστρογέννητη, που έσφιγγε 
τα μαλλιά της Ρουζβάνης, κρατώντας την πλάτη της στην επιφάνεια 
του τραπεζιού. 
  Ο Σαμόλθιρ παρατήρησε ότι όλοι τούς κοίταζαν, και ο σωματώδης 
άντρας στην είσοδο είχε σηκώσει ένα σιδεροντυμένο ρόπαλο στο 
ένα χέρι, ενώ ένας άλλος –φύλακας του μέρους κι αυτός, αναμφίβο-
λα– είχε ξεθηκαρώσει ένα πλατυλέπιδο ξίφος. 
  Ο Κυματοπαλαιστής ορθώθηκε. «Δε θέλουμε μπελάδες,» τους δια-
βεβαίωσε. «Θα φύγουμε χωρίς φασαρίες. Αλλ’αν προσπαθήσετε να 
μας την πέσετε, η φίλη σας θα το μετανιώσει,» απείλησε. 
  Ο Φένταρ σηκώθηκε από κάτω, σκουπίζοντας αίμα απ’το πρόσωπό 
του. Τα νύχια της Σελίρα τού είχαν γδάρει το μάγουλο, κι έπρεπε να 
παραδεχτεί ότι το αριστερό της χέρι ήταν δυνατό. Θα ήταν καλή, 
όταν βρισκόταν εν ενεργεία. 
  «Παραμερίστε απ’την έξοδο! Μακριά, όλοι σας!» φώναξε ο Σαμόλ-
θιρ, και βάδισε προς τα κει. «Εσύ, μορφονιέ!» είπε σ’έναν σερβιτό-
ρο. «Το σπαθί του φίλου μου. Κείνο κει. Φέρτο!» Το αγόρι υπάκου-
σε, δίνοντας στον Κυματοπαλαιστή το ξίφος του Φένταρ. 
  Εν τω μεταξύ, ο τυχοδιώκτης είχε ακολουθήσει τον Σαμόλθιρ στην 
έξοδο της ταβέρνας, ενώ οι Μιρλίμιες βρίσκονταν ακόμα στο τραπέ-
ζι, συγκρατώντας τη Σελίρα. 
  «Ελάτε!» τους είπε ο Κυματοπαλαιστής, βγαίνοντας, μαζί με τον 
Φένταρ. 
  Οι φόνισσες τούς ακολούθησαν, ελευθερώνοντας την ξανθιά Ρου-
ζβάνη. 
  «Τρεχάτε!» πρότεινε ο Σαμόλθιρ, και έτρεξε μέσα σ’ένα σοκάκι. Οι 
σύντροφοί του τον πήραν στο κατόπι. 
  Πίσω τους, ακούστηκαν φωνές. 
  «Θα μας κυνηγήσουν, που να ψοφήσουνε στα ποδάρια του 
Σάλ’γκρεμ’ρωθ!» μούγκρισε ο Κυματοπαλαιστής κάτω απ’την ανάσα 
του. «Το περίμενα τούτο. Κάνατε βλακείες –κι οι τρεις σας!» 
  «Μας πρόδωσε!» αντιγύρισε ο Φένταρ. «Στρίψτε δω, να πάμε προς 
το λιμάνι.» 
  Έστριψαν. 
  Η Χρυσοδάκτυλη έριξε μια ματιά πάνω απ’τον ώμο της. 
  «Πόσοι είναι;» τη ρώτησε η Αστρογέννητη. 
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  «Έξι. Τους παίρνουμε. Πανοπλίες δε φοράνε· μονάχα οι δύο κου-
βαλούν ασπίδες. Άμα τους ορμήσουμ’ εγώ, εσύ, ο Γκρινιαρόγατος, 
και τ’αφεντικό, τους τσακίσαμε.» 
  «Είσαι με τα καλά σου;» μούγκρισε ο Σαμόλθιρ. 
  «Για μια φορά, συμφωνώ μαζί σου, Χρυσοδάκτυλη,» είπε ο Φέ-
νταρ. «Σταματάμε εκεί, πίσω από κείνη τη γωνία –τη βλέπετε;–, και 
τους την πέφτουμε, μόλις έρθουνε. Δε θα το περιμένουν.» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Άμα φάμε ξύλο, θα σας πλακώσω όλους!» αγκομάχησε ο Σαμόλ-
θιρ. 
  «Έχεις πράγματι κακογεράσει, Σιγκαντάρο,» του είπε ο Φένταρ, 
καθώς έστριβαν εκεί όπου τους είχε δείξει και σταματούσαν, κολλώ-
ντας τις πλάτες τους στον τοίχο. 
  Το δρομάκι ήταν άδειο από κόσμο και σχετικά σκοτεινό. Μονάχα 
μια αδύναμη λάμπα φώτιζε το μέρος, αποκαλύπτοντας δυο πόρτες κι 
έναν παλιό, ξύλινο τροχό. 
  Οι διώκτες από την ταβέρνα έστριψαν– 
  –Η Χρυσοδάκτυλη πετάχτηκε και κλότσησε μια γυναίκα στο σαγό-
νι, σωριάζοντάς την– 
  –Η Αστρογέννητη άρπαξε τον καρπό ενός σπαθοφόρου άντρα και 
του έβαλε τρικλοποδιά, κοπανώντας το κεφάλι του στον αντικρινό 
τοίχο– 
  –Ο Φένταρ έπεσε πάνω σ’έναν, γρονθοκοπώντας τον καταπρόσω-
πο και αναισθητοποιώντας τον– 
  –Ο Σαμόλθιρ, που είχε σκύψει, άρπαξε έναν άλλο απ’τη μέση και 
τον έσφιξε, ζουλώντας του τα παΐδια. Ο άντρας (ο οποίος ήταν ένας 
απ’τους δύο που βαστούσαν ασπίδα) ούρλιαξε. 
  Δύο είχανε μείνει όρθιοι: μια γυναίκα με ασπίδα και πέλεκυ, κι ένας 
άντρας με κεφαλοθραύστη. Η πρώτη επιχείρησε να χτυπήσει τη 
Χρυσοδάκτυλη, ανεμίζοντας το όπλο της προς το κεφάλι της Μιρλί-
μιας, η οποία έσκυψε, αλλά δέχτηκε την μπότα της αντιπάλου της 
στο κεφάλι και έπεσε. 
  Η Αστρογέννητη είχε ήδη τραβήξει δύο στιλέτα μέσ’απ’τα ρούχα 
της, και εκτόξευσε το ένα καταπάνω στη μισθοφόρο, πετυχαίνοντάς 
τη στο λαιμό. 
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  Ο Σαμόλθιρ άφησε τον άντρα που κρατούσε να σωριαστεί, βογκώ-
ντας, στο πλακόστρωτο. 
  Ο Φένταρ τράβηξε το σπαθί του και απέκρουσε τον κεφαλοθραύ-
στη του μαχητή που είχε απομείνει. Τα όπλα τους διασταυρώθηκαν, 
για λίγο, και ο τυχοδιώκτης έμπηξε το γόνατό του στην κοιλιά του 
αντιπάλου του, κάνοντάς τον να διπλωθεί. Ύστερα, τον κοπάνησε 
κατακέφαλα, με τη λαβή του όπλου του, αναισθητοποιώντας τον, 
όπως τον προηγούμενο. 
  Η Αστρογέννητη βοήθησε τη Χρυσοδάκτυλη να σηκωθεί· η δεύτερη 
κρατούσε την αριστερή μεριά του κεφαλιού της. «Τ’αφτί μου!…» 
μούγκρισε. «Παραλίγο να με κουφάνει!» 
  «Πάμε στο πλοίο· δε βλέπω άλλους στο κατόπι μας,» είπε ο Σαμόλ-
θιρ, ρίχνοντας μια ματιά στο δρόμο απ’όπου είχαν έρθει. 
  Έτρεξαν και, σύντομα, βρέθηκαν στο λιμάνι της Έρλεν. 
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Κεφάλαιο 48 

Αλυχτήματα Λύκων 
 
 

αθώς η Ρουζβάνη σηκωνόταν όρθια, έβλεπε τον άντρα να βα-
δίζει μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη κόσμο και να πη-
γαίνει προς την έξοδο, ενώ πίσω του μια ξανθιά γυναίκα –η 
Βασίλισσα Καλβάρθα– τον κοίταζε εξοργισμένη. 

  Η γυναίκα που δε θυμόταν τ’όνομά της βλεφάρισε και η νοητική 
εικόνα διαλύθηκε, για να δώσει τη θέση της στην πραγματικότητα. 
Στον ξανθό άντρα που στεκόταν εμπρός της, κοιτάζοντάς την έκ-
πληκτος. 
  «Νίθρα; Εσύ είσαι, έτσι δεν είναι;» Αφήνοντας τα χαλινάρια του 
αλόγου του, την πλησίασε, καθώς κι οι υπόλοιποι έμπαιναν στον 
στάβλο. «Νόμιζα ότι είχες φύγει απ’τη Λιάμνερ-Κρωθ… ότι… ότι…» 
Τα μάτια του στένεψαν, ατενίζοντας την ερευνητικά. «Καταλαβαί-
νεις τι σου λέω; Μη μου κάνεις τη χαζή! Το ξέρεις πως, εξαρχής, δεν 
ήμουν με το μέρος της αδελφής μου.» 
  Νίθρα… σκέφτηκε η Ρουζβάνη. Νίθρα. Ναι, αυτό είναι τ’όνομά μου! 
Νίθρα. Κι ετούτος ο άντρας, ποιος είναι; «Το ξέρεις πως, εξαρχής, 
δεν ήμουν με το μέρος της αδελφής μου.» 
  «…Πρίγκιπά μου Δόλβεριν!» είπε η Νίθρα και, ενστικτωδώς, υπο-
κλίθηκε, παραπατώντας από τη ζάλη. 
  Ο Δόλβεριν τη στήριξε, περνώντας το χέρι του γύρω απ’τη μέση 
της. «Τι έχεις;» τη ρώτησε. «Δε μου φαίνεσαι καλά. Στην αρχή, νό-
μιζα πως δε μ’αναγνώριζες καν…» 
  «Πρίγκιπά μου… δε σας αναγνώριζα,» αποκρίθηκε η Νίθρα. «Εί-
χα… είχα ξεχάσει. Είχα χάσει τη μνήμη μου, και δε θυμόμουν ούτε 
τ’όνομά μου. Ευχαριστώ.» 
  «Για ποιο πράγμα;» 
  «Που μου το θυμίσατε.» 
  Το βλέμμα του Δόλβεριν στράφηκε στην Αλλάρνα. «Ποια είν’αυτή 
η γυναίκα μαζί σου;» 
  Η Νίθρα γύρισε, για να κοιτάξει την Ωθράγκι, η οποία είχε χλομιά-
σει –είχε γίνει άσπρη σαν το πανί–, προφανώς φοβούμενη πως τώ-

Κ
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ρα είχε έρθει η ώρα να την εκτελέσουν. «Αυτή είναι… μια φίλη, που 
με βοήθησε.» Η Ρουζβάνη τής χαμογέλασε, ενθαρρυντικά. «Τη λένε 
Αλλάρνα, κι είναι από τη φυλή των Ωθράγκος.» 
  «Πώς έχασες τη μνήμη σου, Νίθρα;» ρώτησε ο Δόλβεριν. «Ο Σάβ-
μιν επέστρεψε στην Έρλεν, το ξέρεις; Ανέφερε στην αδελφή μου ότι 
πήδησες από το πλοίο του, μέσα στην ταραγμένη θάλασσα, χτες 
βράδυ.» 
  Ο Σάβμιν… Ο Σάβμιν! Ναι, ο Σάβμιν. Εικόνες γέμισαν το μυαλό της 
Νίθρα· οι αναμνήσεις της επέστρεφαν, σαν τα κομμάτια μιας κατα-
κομμένης τοιχογραφίας. Θυμήθηκε την καταιγίδα στο καράβι. Θυ-
μήθηκε να σπάει το παράθυρο, με την καρέκλα· να χτυπά τον Σάβ-
μιν, με τις αλυσίδες της· να του παίρνει τα κλειδιά, για ν’ανοίξει τα 
δεσμά της· και να πηδά στα κύματα, ενώ η πολεμίστρια πίσω της της 
φώναζε. 
  «Είναι ζωντανός, δηλαδή; Έζησε;» 
  «Ποιος; ο Σάβμιν; Ναι, γιατί;» 
  «Τον είχα χτυπήσει στο κεφάλι, και αιμορραγούσε,» εξήγησε η Νί-
θρα. 
  «Στ’αλήθεια πήδησες από το πλοίο;» 
  «Ναι. Και τότε έχασα τη μνήμη μου. Όταν ξύπνησα, σ’ένα έρημο 
νησί, δε θυμόμουν τίποτα για τον εαυτό μου… Κι ακόμα και τώρα, 
δεν είμαι σίγουρη ότι τα θυμάμαι όλα, Πρίγκιπά μου…» 
  «Έλα μαζί μου,» είπε ο Δόλβεριν. «Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. 
Αλήθεια, γιατί κάθεσαι στο στάβλο και δεν μπαίνεις στο πανδοχείο;» 
  «Δεν είχα χρήματα,» απάντησε η Νίθρα. Κάθισε στα άχυρα και άρ-
χισε να βάζει τις μπότες της. «Με συγχωρείτε.» 
  «Σταβλίστε τα άλογα,» πρόσταξε ο Πρίγκιπας τους ανθρώπους του. 
  Η Νίθρα έκανε νόημα στην Αλλάρνα να ετοιμαστεί κι εκείνη. Η 
Ωθράγκι υπάκουσε, χωρίς να μιλήσει· έμοιαζε να είχε καταπιεί τη 
γλώσσα της. 
  Όταν φόρεσε τις μπότες της, η Ρουζβάνη σηκώθηκε όρθια και ακο-
λούθησε τον Δόλβεριν, ο οποίος έβγαινε απ’τον στάβλο. Αισθανόταν 
το κεφάλι της βαρύ και καυτό, ενώ τα πόδια της νόμιζε πως δεν την 
κρατούσαν και τόσο καλά όσο άλλες φορές. 
  «Ευχαριστώ, κυρία,» της ψιθύρισε η Αλλάρνα, βαδίζοντας δίπλα 
της. «Στηριχτείτε επάνω μου· φαίνεστε άρρωστη.» 
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  Η Νίθρα άγγιξε τον ώμο της Ωθράγκι, αντιλαμβανόμενη πως ήταν 
αλήθεια· πρέπει να είχε αρρωστήσει από τις τελευταίες της περιπέ-
τειες μέσα στα κύματα και στον αέρα. 
  Ο Δόλβεριν άνοιξε την πόρτα του πανδοχείου «Της Κυράς το Χάνι» 
και μπήκαν όλοι τους στην τραπεζαρία –εκείνος, η Νίθρα, η Αλλάρ-
να, και οι σύντροφοί του. Η Ρουζβάνη που, επιτέλους, είχε θυμηθεί 
το όνομά της παρατήρησε πως οι άνθρωποι του Πρίγκιπα ήταν έξι, 
πέντε άντρες και μία γυναίκα, άπαντες ντυμένοι παρόμοια μ’αυτόν 
και έχοντας μια παράξενη γυαλάδα κι αποφασιστικότητα στα μάτια, 
λες και θα πήγαιναν στον πόλεμο… 
  Ο άντρας του πανδοχείου υποκλίθηκε βαθιά. «Πρίγκιπά μου!» εί-
πε. «Τα πάντα είναι έτοιμα. Το κατάστημά μας βρίσκεται στις υπη-
ρεσίες σας.» Μάλλον, κάποιος είχε προαναγγείλει την άφιξη του 
Δόλβεριν. 
  «Σ’ευχαριστώ, πανδοχέα,» αποκρίθηκε ο αδελφός της Βασίλισσας. 
«Θα ήθελα, επίσης, να ετοιμαστούν δωμάτια για τις κυρίες απο δώ.» 
Έδειξε, με το βλέμμα του, τη Νίθρα και την Αλλάρνα. 
  «Αμέσως, Πρίγκιπά μου,» είπε ο άντρας. «Δεν το γνώριζα ότι ήταν 
μαζί σας. Αν το ήξερα, θα τις είχα περιποιηθεί ιδιαιτέρως από πριν.» 
  «Ούτε κι οι ίδιες το γνώριζαν ότι ήταν μαζί μου, πανδοχέα,» τον 
διαβεβαίωσε ο Δόλβεριν, μειδιώντας μ’έναν τρόπο που μονάχα εκεί-
νος μπορούσε. 
  Το Χαμόγελο του Δόλβεριν, θυμήθηκε  η Νίθρα. Ήταν γνωστό στην 
Αυλή και στους κύκλους των ευγενών και του Στρατού. Το Χαμόγελο 
του Δόλβεριν· κανείς άλλος δεν κατάφερνε να το πετύχει, εκτός από 
τον ίδιο τον Δόλβεριν, ο οποίος, μάλλον, το έκανε ασυνείδητα. Στις 
γυναίκες, έμοιαζε γοητευτικό, κολακευτικό· στους άντρες (υπέθετε η 
Νίθρα, απ’ό,τι είχε ακούσει), φιλικό, συντροφικό. 
  Ο άντρας του πανδοχείου ανταπέδωσε στον Πρίγκιπα το μειδίαμα. 
«Όλα θα ετοιμαστούν αμέσως, Υψηλότατε.» Ήταν πολύ πρόθυμος 
να εξυπηρετήσει· μάλλον, δεν περνούσαν και πολλοί ευγενείς από τα 
μέρη του –και σίγουρα όχι μέλη της βασιλικής οικογένειας. 
  «Προς το παρόν,» είπε ο  Δόλβεριν, «η μία από τις δύο κυρίες θα 
έρθει στο δωμάτιό μου. Φέρτε μας φαγητό εκεί.» 
  «Μάλιστα, Πρίγκιπά μου.» 
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  Ο Δόλβεριν πέρασε το χέρι του γύρω απ’τη μέση της Νίθρα. «Πά-
με,» είπε, και την οδήγησε προς τις σκάλες του πανδοχείου. 
  «Δείξε στον Πρίγκιπα το δωμάτιό του!» πρόσταξε ο άντρας του 
πανδοχείου μια κοπέλα, η οποία έτρεξε να φτάσει πρώτη στη σκάλα. 
  «Ακολουθήστε με, Υψηλότατε,» ζήτησε, αποφεύγοντας το βλέμμα 
του. 
  Σύντομα, ο Πρίγκιπας του Νούφρεκ και η Νίθρα βρίσκονταν σ’ένα 
δωμάτιο μετρίου μεγέθους, με αναμμένο τζάκι. Δεν ήταν τίποτα το 
σπουδαίο, πάντως πρέπει, σίγουρα, να ήταν το καλύτερο που είχε το 
πανδοχείο. 
  Ο Δόλβεριν δε φάνηκε να απασχολείται με την εμφάνιση του χώ-
ρου. Έβγαλε την κάπα του, την κρέμασε, και κάθισε στην άκρη του 
κρεβατιού, με το σπαθί του ακόμα θηκαρωμένο στη ζώνη του. Έκανε 
νόημα στη Νίθρα να καθίσει επίσης. Εκείνη τον μιμήθηκε, βγάζο-
ντας την τουνίκα της (την οποία φορούσε πάνω από το πράσινο φό-
ρεμα της Νιρμέα) και κρεμώντας την δίπλα στην κάπα του· ύστερα, 
πήρε θέση στη μοναδική καρέκλα του δωματίου, αναστενάζοντας. 
Τα πόδια της τα ένιωθε αδύναμα και αισθανόταν τυχερή που δε θα 
χρειαζόταν να στέκεται άλλο. 
  «Πρέπει να σε δει θεραπευτής,» της είπε ο Δόλβεριν. 
  «Τόσο πολύ φαίνεται;» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια της και 
έβηξε, βάζοντας το χέρι της μπροστά στα χείλη. 
  «Έλα, ξάπλωσε.» Ο Δόλβεριν σηκώθηκε απ’το κρεβάτι. 
  «Να μη σας σηκ–» 
  «Ξάπλωσε, σε διατάζω,» είπε ο Πρίγκιπας, χαμογελώντας με το 
γνωστό του χαμόγελο και βοηθώντας τη να πάει από την καρέκλα 
στο κρεβάτι. 
  «Δεν είμαι τόσο χάλια,» επέμεινε η Νίθρα· «πραγματικά…» Ξά-
πλωσε, όμως. 
  Ο Δόλβεριν κάθισε πάλι στην άκρη του κρεβατιού κι έλυσε τα κορ-
δόνια της δεξιάς της μπότας. Η Νίθρα δεν του έφερε αντίρρηση, 
γιατί αντιλαμβανόταν πως δε θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Ωστόσο, 
εξακολουθούσε να αισθάνεται περίεργα μ’αυτό που συνέβαινε. Δεν 
είχε ποτέ ιδιαίτερα στενές επαφές με τον Πρίγκιπα, παρότι καταλά-
βαινε ότι ο Δόλβεριν τη συμπαθούσε –πολύ περισσότερο από την 
αδελφή του, σίγουρα. Μάλιστα, η Νίθρα θυμόταν τώρα –άλλη μια 
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ανάμνηση που επέστρεφε κεραυνοβόλα στο νου της– ότι εκείνος 
είχε εξοργιστεί, μαθαίνοντας πως η Καλβάρθα την είχε κηρύξει προ-
δότρια και σκόπευε να την εκτελέσει. 
  Η πόρτα του δωματίου χτύπησε, τη στιγμή που ο Πρίγκιπας έβγαζε 
τη δεξιά μπότα της Νίθρα και την άφηνε να πέσει στο χαλί που πρέ-
πει οι άνθρωποι του πανδοχείου να είχαν στρώσει απόψε, μόλις 
πληροφορήθηκαν για την άφιξη του αδελφού της Βασίλισσας. 
  Ο Δόλβεριν σηκώθηκε και άνοιξε. Δύο κοπέλες μπήκαν, μεταφέρο-
ντας ένα τραπέζι ανάμεσά τους και αποθέτοντάς το μπροστά από το 
τζάκι. Έπειτα, η μία από αυτές –εκείνη που είχε οδηγήσει τη Νίθρα 
και τον Πρίγκιπα στο κατάλυμά τους– βγήκε απ’το δωμάτιο και α-
μέσως επέστρεψε, κουβαλώντας μία καρέκλα σε κάθε χέρι και τοπο-
θετώντας τες εκατέρωθεν του τραπεζιού. 
  «Το φαγητό σας έρχεται σε λίγο, Υψηλότατε,» είπε, και έφυγε ξα-
νά, μαζί με την άλλη. 
  Ο Δόλβεριν κάθισε στο κρεβάτι και άρχισε να λύνει την αριστερή 
μπότα της Νίθρα. «Λοιπόν, πού ήσουν τόσο καιρό;» 
  «Ήμουν… εεεμ…» Πού ακριβώς ήμουν; «Στην ήπειρο Βάλγκριθ-
μωρ πρέπει να ήμουν. Αλλά… τα πάντα είναι μπερδεμένα μέσα μου. 
Με συγχωρείτε, Πρίγκιπά μου, δε θυμάμαι.» 
  Ένα πρόσωπο ήρθε στο νου της· το πρόσωπο ενός Ωθράγκος, πολύ 
όμορφου. Και μετά, ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο ανήκε σ’έναν δεύ-
τερο Ωθράγκος, που η Νίθρα είχε την εντύπωση πως πρέπει να ήταν 
τρελός. Οι δύο άντρες στέκονταν πλάι-πλάι και την κοιτούσαν. Η 
εικόνα χάθηκε. 
  «Δεν πειράζει,» της είπε ο Δόλβεριν. «Ξεκουράσου, και όλα θα ε-
πανέλθουν, σιγά-σιγά.» Χαμογέλασε. «Φτηνά τη γλίτωσες, πάντως. 
Πού πήγαινες;» 
  «Στην Έρλεν,» αποκρίθηκε η Νίθρα. Μεγάλη Μητέρα! πόσο δίκιο 
έχει… Φτηνά τη γλίτωσα, πράγματι! Ήταν σα να πήγαινα, οικειοθε-
λώς, στο Στόμα του Λύκου, χωρίς να το ξέρω! Ξεροκατάπιε. «Αν δε 
σας είχα συναντήσει…» 
  «Δε θυμόσουν ότι η Καλβάρθα σε ήθελε νεκρή, ε;» 
  Η Νίθρα κούνησε το κεφάλι, αρνητικά. 
  «Το φαντάστηκα.» 
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  Οι σερβιτόρες μπήκαν ξανά στο δωμάτιο, γεμίζοντας το τραπέζι με 
φαγητά. «Καλή όρεξη, Υψηλότατε,» είπε εκείνη που είχε μιλήσει και 
πριν. 
  «Ευχαριστούμε,» αποκρίθηκε ο Δόλβεριν, καθώς οι κοπέλες έφευ-
γαν, κλείνοντας την πόρτα πίσω τους. 
  «Πρίγκιπά μου,» είπε η Νίθρα. «Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ;» Ήταν, 
πράγματι, αξιοπερίεργη η παρουσία του αδελφού της Βασίλισσας σε 
μια κώμη σαν κι ετούτη. Αναμφίβολα, ο Δόλβεριν ταξίδευε νότια, 
αλλά γιατί; Πήγαινε, μήπως, να δει τι συνέβαινε μ’αυτά τα Κτήνη, 
που λεγόταν πως έρχονταν από τους βάλτους Βενέβριαμ; 
  Ο Πρίγκιπας έστρεψε το πρόσωπό του προς το μέρος της, και η Νί-
θρα παρατήρησε ότι το βλέμμα του είχε σκοτεινιάσει και βαθιά αυ-
λάκια είχαν παρουσιαστεί εκατέρωθεν του στόματός του. «Τα πράγ-
ματα,» της είπε, «έχουν χειροτερέψει πολύ από τότε που έφυγες– 
Πεινάς, όμως;» 
  «Μόνο αν πεινάτε κι εσείς, Πρίγκιπά μου.» 
  «Πεινάω σα λύκος,» αποκρίθηκε ο Δόλβεριν, υπομειδιώντας. Προ-
φανώς, έπαιζε με τη φήμη που τον ήθελε ακόλουθο του Λύκου. Η 
Νίθρα, βέβαια, ήταν σίγουρη πως αυτά τα έλεγαν όσοι επιθυμούσαν 
να αμαυρώσουν το όνομά του, βρίσκοντας αφορμή από το γεγονός 
ότι ο Πρίγκιπας δεν τα πήγαινε καλά με την αδελφή του, και υπο-
στηρίζοντας έτσι πως, όπως ο Λύκος πρόδωσε τη Μεγάλη Κυρά, τοι-
ουτοτρόπως ο Δόλβεριν θα πρόδιδε τη Βασίλισσα του Νούφρεκ. 
  Για την ώρα, όμως, απλά βοήθησε τη Νίθρα να σηκωθεί από το 
κρεβάτι και να πάει στο τραπέζι. Ύστερα, κάθισε αντίκρυ της και 
γέμισε τα ποτήρια τους με κρασί. Έκοψε ένα κομμάτι από το κρέας 
του και το έβαλε στο στόμα, μασώντας. 
  «Αρκετά καλό,» σχολίασε, «για ένα τέτοιο πανδοχείο.» Ήπιε μια 
μεγάλη γουλιά από το ποτό του. Έριξε μια ματιά στο πρόσωπο της 
Νίθρα, και είπε: «Αναμφίβολα, θα θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει.» 
  «Φάτε με την ησυχία σας, Πρίγκιπά μου,» τον προέτρεψε εκείνη. 
«Εγώ δεν αισθάνομαι καλά, γιαυτό κιόλας δεν…» χαμογέλασε, «δεν 
όρμησα στο φαγητό.» 
  Ο Δόλβεριν αγνόησε τα λόγια της. «Έχεις ακούσει για τα Κτήνη 
των Βάλτων;» ρώτησε. 
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  «Ναι, αλλά ελάχιστα πράγματα. Δεν τα θυμάμαι παλιότερα, αυτά 
τα Κτήνη· και δε νομίζω ότι τούτο οφείλεται στην απώλεια της μνή-
μης μου.» 
  «Όχι,» τη διαβεβαίωσε ο Δόλβεριν, συνεχίζοντας το φαγητό του, 
«δεν οφείλεται καθόλου στην απώλεια της μνήμης σου.» 
  Η Νίθρα ακολούθησε το παράδειγμά του, ξεκινώντας να τρώει· και 
διαπίστωσε πως ήταν περισσότερο πεινασμένη απ’ό,τι πίστευε, και 
το φαγητό του πανδοχείου ήταν πολύ, πολύ καλό και νόστιμο. 
  «Τα Κτήνη εμφανίστηκαν αφότου έφυγες. Αλλά, πριν από αυτά, 
ήρθε ο προφήτης Νουτκάλι. Έχεις ακούσει για τον Νουτκάλι, Νί-
θρα;» 
  «Φοβάμαι πως όχι, Πρίγκιπά μου. Ποιος είναι;» 
  «Ένας Ράζλερ.» 
  «…Ράζλερ;» απόρησε η Νίθρα, και ήπιε μια γουλιά κρασί. «Μιλάτε 
για την εξαφανισμένη φυλή της απρόσιτης ηπείρου Οντον’γκόκι.» 
  «Ακριβώς,» είπε ο Δόλβεριν. «Είναι ένας από τους τελευταίους του 
είδους του, όπως υποστηρίζει, κι έτσι έχει το χάρισμα της Ενόρασης· 
μπορεί να δει τα μελλούμενα.» 
  «Βρίσκεται στην Αυλή της Καλβάρθα;» 
  Ο Δόλβεριν ένευσε. «Μαζί με τους υπόλοιπους τσαρλατάνους.» 
  «Τι το περίεργο έχει, τότε;»  ρώτησε η Νίθρα, γιατί, αν αυτός ο 
Νουτκάλι δεν είχε τίποτα το περίεργο, ο Πρίγκιπας δε θα τον ανέ-
φερε. Άλλωστε, η Καλβάρθα έφερνε καινούργιους αγύρτες συχνά-
πυκνά στο παλάτι. 
  «Κάτι που δεν μπορώ απόλυτα να προσδιορίσω. Κάτι στο βλέμμα 
του, στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Επιπλέον, είχε προδεί τον ερ-
χομό των Κτηνών. Είχε πει ότι θα παρουσιάζονταν. Όχι ξεκάθαρα, 
βέβαια· δε λέει τίποτα ξεκάθαρα. Μιλά αλληγορικά και μπερδεμένα. 
Ωστόσο, όλοι παραδέχονται πως είχε αναφέρει κάτι που θα μπορού-
σε να σημαίνει την εμφάνιση των Κτηνών.» 
  «Τι ακριβώς, Πρίγκιπά μου;» 
  «Δε θυμάμαι τα ακριβή του λόγια· πάντως ο ίδιος τώρα λέει ότι ε-
πιθυμούσε να μας προειδοποιήσει.» 
  «Δε φαίνεται να το πιστεύετε τούτο…» παρατήρησε η Νίθρα. Γενι-
κά, ο Δόλβεριν δεν έμοιαζε να συμπαθεί και τόσο τον προφήτη 
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Νουτκάλι· οι εκφράσεις του προσώπου του, τα μάτια του, και οι κι-
νήσεις των χειλιών του το μαρτυρούσαν. 
  «Τον υποπτεύομαι. Θεωρώ ότι ίσως να έχει κάποια σχέση με τα 
Κτήνη των Βαλτών. Κι αν είναι έτσι, σκοπεύω να την ανακαλύψω…» 
  «Γιαυτό κατευθύνεστε νότια;» 
  «Ναι.» 
  «Έχω ακούσει πως τα Κτήνη είναι επικίνδυνα, Πρίγκιπά μου· ακό-
μα και οι περιπολίες τα αποφεύγουν, αν δουν σημάδια τους.» 
  Ο Δόλβεριν ένευσε. «Το γνωρίζω.» 
  «Δε θέλω να υποθέσετε ότι σας κάνω υποδείξεις, Πρίγκιπά μου, 
όμως, αν σκοπεύετε να ασχοληθείτε μαζί τους, δε θα ήταν προτιμό-
τερο να πάρετε περισσότερους μαχητές; Έξι εύκολα θα ηττηθούν, σε 
περίπτωση που βρεθείτε στο διάβα των Κτηνών· αν, φυσικά, οι φή-
μες γι’αυτά είναι αληθείς.» 
  «Οι φήμες είναι αληθείς, μα δε φοβάμαι τα Κτήνη,» δήλωσε ο Δόλ-
βεριν. 
  Η Νίθρα δίστασε να μιλήσει. Μα τι λέει; Τι σημασία έχει ο φόβος; 
Θα τον κατασπαράξουν! «Έχετε μιλήσει με τη Βασίλισσα για το ζή-
τημα;» 
  Ο Δόλβεριν γέλασε. «Τι νόημα θα είχε να το συζητήσω με την α-
δελφή μου;» Χαμογέλασε. «Έλα τώρα, Νίθρα· το ξέρεις ότι δεν συ-
ζητάω με την Καλβάρθα για τίποτα ουσιώδες. Κι αυτό,» πρόσθεσε 
σοβαρά, «είναι πολύ ουσιώδες. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος για το 
Νούφρεκ, κι επικεντρώνεται στα Κτήνη και στον προφήτη Νουτκά-
λι. Για τα πρώτα, με έχουν προειδοποιήσει ότι είναι κάτι πέραν της 
Φύσης. Για τον δεύτερο, έχω τις προσωπικές μου υποψίες… αλλά 
αναρωτιέμαι γιατί δεν έχω λάβει προειδοποίηση και γι’αυτόν…» 
  «Προειδοποίηση; Τι είδους προειδοποίηση, Πρίγκιπά μου;» ρώτη-
σε η Νίθρα. Τα λόγια του Δόλβεριν γίνονταν ολοένα και πιο παράξε-
να, καθώς μιλούσε. Μου κρύβει κάτι; Φαίνεται σκεπτικός, σαν να 
διστάζει να μου ανοιχτεί. 
  «Πού σκοπεύεις να πας τώρα, Νίθρα;» είπε ο αδελφός της Βασί-
λισσας, ξαφνιάζοντάς την. «Δε νομίζω να εξακολουθήσεις να κατευ-
θύνεσαι βόρεια, στην Έρλεν.» 
  Θα ήμουν ανόητη να πάω εκεί. Αλλά γιατί αποφεύγει την ερώτησή 
μου; «Όχι,» αποκρίθηκε. 
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  «Πού θα πας, λοιπόν;» 
  «Η αλήθεια είναι πως πρέπει να το συλλογιστώ.» 
  «Έλα μαζί μου, νότια,» πρότεινε ο Δόλβεριν, «και θα σου προσφέ-
ρω προστασία από την αδελφή μου. Τι λες;» Ήπιε κρασί. 
  Δεν είναι άσχημα να έχεις για σύμμαχο έναν πρίγκιπα του Βασιλεί-
ου, σκέφτηκε η Νίθρα. Όμως γιατί μου το ζητά αυτό; «Τι υπηρεσίες 
πιστεύετε πως θα μπορούσα να σας προσφέρω στο ταξίδι σας, Υψη-
λότατε;» 
  Το Χαμόγελο του Δόλβεριν παρουσιάστηκε στο πρόσωπο του Πρί-
γκιπα, πιο έντονο απ’ό,τι συνήθως. «Το χάρισμά σου πιθανώς να μου 
φανεί χρήσιμο, Νίθρα,» είπε. «Δεν έχω Ομιλητές μαζί μου. Και σου 
εξήγησα ήδη πως θέλω να μάθω τι κρύβεται πίσω από τον προφήτη 
και τα Κτήνη, πάση θυσία.» 
  Η Νίθρα ήπιε κρασί. «Σκοπεύετε να με βάλετε να μιλήσω σ’αυτά τα 
τέρατα, Άρχοντά μου;» αστειεύτηκε. 
  «Τα Κτήνη θα τα σκοτώσω,» αποκρίθηκε ο Δόλβεριν, με ψυχρή σο-
βαρότητα, που έκανε ένα ρίγος να τη διαπεράσει. Πώς είναι δυνατόν 
να είναι τόσο βέβαιος; 
  Η Νίθρα έφαγε την τελευταία πιρουνιά κρέατος. «Το εύχομαι, Πρί-
γκιπά μου, όμως πώς σχεδιάζετε να το–» 
  «Δεν πιστεύεις ότι έχω τη δύναμη να τα σκοτώσω, έτσι;» 
  «Για να το λέτε, θα–» 
  «Και νομίζεις πως, αν με συντροφεύσεις, θα πεθάνεις μαζί με μένα 
και τους έξι μαχητές μου.» 
  «Όχι, Πρίγκιπά μου· είμαι βέβαιη ότι–» 
  «Είναι λογικό να τα σκέφτεσαι αυτά,» τη διέκοψε ξανά ο Δόλβεριν. 
«Κι εγώ τα ίδια θα σκεφτόμουν στη θέση σου. Όμως θα έκανα λά-
θος. Με ρώτησες προηγουμένως, Νίθρα, τι είδους προειδοποίηση 
είχα λάβει…» Έσμιξε τα χείλη, για λίγο, σαν ακόμα να ήταν διστα-
κτικός να της μιλήσει. «Αυτό ίσως να σε σοκάρει, όπως θα σόκαρε 
σχεδόν κάθε γηγενή της Λιάμνερ-Κρωθ και καλό πιστό της Θεάς, 
όμως πρέπει να σ’το πω, ώστε να μ’εμπιστευτείς και να κατανοήσεις 
τη δύναμη που μου έχει δοθεί.» 
  Η Νίθρα πάγωσε. Δεν μπορεί να είν’αλήθεια!… Δεν μπορεί να αλη-
θεύει αυτό που έχω στο νου μου… Εκείνοι που λένε ότι υπηρετεί το 
Λύκο –δεν μπορεί να έχουν δίκιο! 
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  «Έχεις ήδη καταλάβει, βλέπω,» είπε ο Δόλβεριν, ατενίζοντας την 
όψη της. 
  «Πρίγκιπά μου, όχι· αναμφίβολα, λαθεύω,» αποκρίθηκε η Νίθρα. 
  «Δε λαθεύεις καθόλου,» τη διαβεβαίωσε ο Δόλβεριν· «υπηρετώ τον 
Λύκο, όπως ορισμένοι ισχυρίζονται. Και ο Λύκος είναι που μου έδω-
σε τη δύναμη να καταπολεμήσω τα Κτήνη.» 
  Μεγάλη Μητέρα! Η Νίθρα έμεινε σιωπηλή, μην ξέροντας τι να πει, 
τι να απαντήσει. Να έλεγε στον Πρίγκιπα ότι δεν ακολουθούσε το 
σωστό δρόμο, την Οδό της Θεάς; Να του έλεγε πως ο Λύκος τον είχε 
δαιμονίσει; Να του έλεγε πως ο Λύκος τον είχε εξαπατήσει; 
  Ο Δόλβεριν τράβηξε κάτι μέσα απ’την τουνίκα του και το απόθεσε 
στο τραπέζι. Ένα πλατύ ξιφίδιο, με λεπίδα η οποία γυάλιζε στο φως 
της φωτιάς, κάνοντας ιριδισμούς που η Νίθρα δεν είχε ξαναδεί ποτέ 
στη ζωή της. Το ατσάλι έμοιαζε… έμοιαζε ζωντανό! Έδινε την εντύ-
πωση πως κινείτο, σαν να ήταν υγρό· υγρό μα στέρεο, συγχρόνως. 
  Η Ρουζβάνη έγλειψε, νευρικά, τα χείλη. «Τι είναι τούτο, Πρίγκιπά 
μου;» ρώτησε, ευχόμενη η φωνή της να μην έτρεμε πολύ. Δεν την 
τρόμαζε το γεγονός ότι βρισκόταν στον ίδιο χώρο μ’έναν ακόλουθο 
του Λύκου· γνώριζε πως ο Δόλβεριν δε θα της έκανε κακό. Εκείνο 
που την τρόμαζε, πραγματικά, ήταν η αποκάλυψη του Πρίγκιπα, η 
οποία αποτελούσε προδοσία: μια προδοσία βαριά ακόμα και για ένα 
μέλος της βασιλικής οικογένειας. Η επίσημη θρησκεία ήταν της Λιά-
μνερ Κρωθ, και το να πιστεύεις στον Λύκο, που την είχε προδώσει, 
ήταν σαν κι εσύ να την προδίδεις. 
  «Αυτό,» είπε ο Δόλβεριν, σηκώνοντας το ξιφίδιο απ’το τραπέζι, 
«είναι ένα Δόντι του Λύκου.» Μεγάλη Θεά, το ατσάλι κινείται! Είναι 
ζωντανό! «Και μπορεί να σκοτώσει τα Κτήνη, εύκολα.» Θηκάρωσε 
ξανά το όπλο μέσα στην τουνίκα. «Δεν έχουμε μόνο ένα, όπως κατα-
λαβαίνεις.» 
  Η Νίθρα ένευσε. «Το αντιλαμβάνομαι, Πρίγκιπά μου.» 
  «Μη φοβάσαι το Λύκο, Νίθρα,» είπε ο Δόλβεριν. «Είναι φίλος μας. 
Αν δεν ήταν, θα μας άφηνε στο έλεος των Κτηνών, όπως μας έχει 
αφήσει η γυναίκα του.» 
  «Μη… μη μιλάτε έτσι για τη Μεγάλη Θεά, Πρίγκιπά μου, σας πα-
ρακαλώ.» Η Νίθρα βρισκόταν σε μεγάλη αμηχανία, έχοντας μπρο-
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στά της ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας το οποίο βλαστημούσε 
και λάτρευε το Λύκο. 
  «Είναι αλήθεια, όμως,» είπε ο Δόλβεριν. «Τα Κτήνη σκοτώνουν και 
καταστρέφουν, και κανείς δεν έχει κάνει το παραμικρό για να τα 
σταματήσει. Η αδελφή μου κάθεται στο θρόνο της περιστοιχισμένη 
από ζογκλάτορες, παράφρονες, και ηλίθιους, οι οποίοι έχουν θολώ-
σει το ήδη θολό της μυαλό, με αποτέλεσμα να επικρατεί πλήρης α-
δράνεια αποφάσεων και λύσεων των προβλημάτων του Βασιλείου.» 
  «Αυτό δεν είναι σφάλμα της Μεγάλης Θεάς, Πρίγκιπά μου, η οποία 
δε σφάλει.» Η Νίθρα αισθανόταν υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τη 
Λιάμνερ Κρωθ. 
  «Αν είναι έτσι, τότε γιατί το ιερατείο της δεν έχει προβεί σε ενέρ-
γειες αντιμετώπισης των Κτηνών.» 
  «Μα, Υψηλότατε, αυτή δεν είναι δουλειά του ιερατείου· είναι δου-
λειά του Στρατού και της Βασίλισσας. Πρόκειται απλά για κάποια 
άγρια θηρία που προκαλούν καταστροφές, και πρέπει να εξοντω-
θούν.» 
  «Δεν είναι κάποια ‘άγρια θηρία’, Νίθρα. Αυτά τα πλάσματα που ο 
κοινός λαός αποκαλεί ‘Κτήνη των Βάλτων’ είναι παραφυσικά όντα. 
Κάτι αποτρόπαιο συμβαίνει στους βαλτότοπους Βενέβριαμ.» 
  «Και πάλι, δεν είναι πρόβλημα του ιερατείου,» επέμεινε η Νίθρα. 
«Κι επιπλέον, πώς το γνωρίζετε, Πρίγκιπά μου, ότι το ιερατείο της 
Μεγάλης Θεάς δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια; Ίσως να έχει προ-
βεί, αλλά κρυφά.» 
  «Γιατί;» 
  «Δεν ξέρω. Πάντως, μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ο Λύκος θα 
έχει προειδοποιήσει τους πιστούς του για τούτο τον κίνδυνο και όχι 
η Λιάμνερ Κρωθ. Πρίγκιπά μου, η Μεγάλη Θεά είναι η ίδια η ήπει-
ρος όπου κατοικούμε–» 
  «Δε χρειάζομαι θεολογικό μάθημα.» 
  «Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να το κάνω ν’ακουστεί έτσι. Ήθελα, 
όμως, να καταλήξω στο ότι, αν συνέβαινε κάτι παραφυσικό επάνω 
στην ήπειρο, η Λιάμνερ Κρωθ θα ήταν η πρώτη που θα είχε ειδο-
ποιήσει το ιερατείο της, Υψηλότατε.» 
  «Θεωρητικά,» είπε ο Δόλβεριν. «Στην πράξη, όμως, μηδέν.» 
  «Ίσως να μη γνωρίζουμε…» 
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  «Ας το αφήσουμε εκεί, λοιπόν!» πρότεινε ο Λυκολάτρης Πρίγκιπας. 
«Δε γνωρίζουμε. Θα δούμε τι θα μάθουμε, και αν θα μάθουμε, όταν 
πάμε νότια, στους βάλτους Βενέβριαμ. Γιατί, αναμφίβολα, το ιερα-
τείο της Λιάμνερ Κρωθ εκεί θα έχει κατευθυνθεί –ή θα κατευθύνε-
ται–, αφού από εκείνα τα μέρη προέρχεται ο κίνδυνος.» 
  Η Νίθρα δε μίλησε. 
  «Θα μας συνοδέψεις, τελικά;» τη ρώτησε ο Δόλβεριν. «Δε θα σε 
υποχρεώσω, ασφαλώς, αν δεν το επιθυμείς. Ωστόσο, ήδη σου είπα 
πως πιθανώς να χρειαστώ το… ταλέντο σου· και, ως αντάλλαγμα, θα 
σου προσφέρω προστασία από την αδελφή μου. Δε θα σε βρει ποτέ, 
αν δεν την αφήσω.» Χαμογέλασε, με τον μαγικό του τρόπο. 

 

  Η Νίθρα ήταν ξαπλωμένη στο μαλακό κρεβάτι του δωματίου της, 
στης Κυράς το Χάνι. Τα πατζούρια του παραθύρου ήταν μισάνοιχτα, 
επιτρέποντας μονάχα σε μια δέσμη φεγγαρόφωτου να εισβάλει και 
να χάνεται μέσα στο φως της φωτιάς του τζακιού. Ησυχία επικρα-
τούσε παντού, και τα πάντα έμοιαζαν ήρεμα. 
  Αλλά δεν είναι· δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, ήρεμα. Αναταραχή 
επικρατούσε σ’όλα τα σημεία του Βασιλείου Νούφρεκ, σύμφωνα με 
τα λεγόμενα του Πρίγκιπα Δόλβεριν και σύμφωνα με όσα γνώριζε η 
Νίθρα. Τα Κτήνη των Βάλτων στο Νότο, ο προφήτης Νουτκάλι στην 
πρωτεύουσα, και οι υποψίες για την Ανφρακιανή Πριγκίπισσα Φόλ-
να, σύζυγο του Έπαρχου Τάκμιν, στα δυτικά σύνορα. 
  Δε ρώτησα τον Πρίγκιπα τίποτα σχετικά με τον Έπαρχο Τάκμιν και 
τη σύζυγό του, ούτε εκείνος μου ανέφερε κάτι. Ωστόσο, υποθέτω ότι 
τα πράγματα δεν έχουν ησυχάσει, αλλιώς θα μου το έλεγε. Επίσης, 
δεν πρέπει να έχουν χειροτερέψει. Μάλλον, η Καλβάρθα περιμένει, 
παρακολουθώντας… 
  Παρακολουθώντας εκείνους που δεν έπρεπε να παρακολουθεί, και 
αποτυχαίνοντας να προσέξει ότι ο αδελφός της λάτρευε το Λύκο. 
Μεγάλη Μητέρα, νόμιζα ότι ήθελαν μονάχα να τον κακολογήσουν! 
Ποτέ δε φαντάστηκα ότι υπήρχε κάποια βάση σ’εκείνες τις φήμες. 
  «Είναι κακοπροαίρετοι όσοι τα υποστηρίζουν αυτά!» θυμήθηκε τον 
εαυτό της να λέει, έντονα. «Θέλουν να μειώσουν τον Πρίγκιπα στα 
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μάτια του λαού και των ευγενών, επειδή δεν κρύβει την άποψή του 
για τη Βασίλισσα.» 
  Ο ________ γέλασε (Ποιο είναι τ’όνομά του; Πώς τον λένε; Δεν 
είναι δυνατόν! Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τον λένε!), καθώς βρισκό-
ταν ξαπλωμένος πλάι της. «Πρόσεχε τα λόγια σου, Νίθρα αγάπη 
μου· αν σ’ακούσουν να τα λες αυτά δημοσίως, μπορεί να μπλέξεις κι 
εσύ, μαζί με τον Πρίγκιπα.» 
  «Μα δε βλέπεις την αδικία;» επέμεινε εκείνη. «Επειδή κάποιος, 
δηλαδή, δε συμφωνεί με τον τρόπο διοίκησης της Καλβάρθα, πρέπει 
όλοι να τον αποκαλούν Λυκολάτρη;» 
  «Ίσως και να είναι,» είπε ο ________. (Να πάρει! Πώς τον λένε; 
Πώς;) 
  «Το έχεις ερευνήσει;» 
  «Πιστεύεις ότι ο Βασιλικός Αρχικατάσκοπος δεν τα ψάχνει αυτά τα 
ζητήματα;» (Ο Βασιλικός Αρχικατάσκοπος, ναι. Αλλά πώς τον λένε; 
Πώς;) 
  «Το έχεις ερευνήσει, Άλαντμιν, ή όχι;» είχε απαιτήσει η Νίθρα– 
  –και τώρα, καθώς βρισκόταν ξαπλωμένη κάτω από τα σκεπάσματά 
της, ξεφύσησε. Επιτέλους! Άλαντμιν, ναι, Άλαντμιν… 
  «Όλα τα θέματα του Βασιλείου τα ερευνώ.» 
  «Θα μου απαντήσεις ευθέως;» Είχε θυμώσει με τις υπεκφυγές του· 
βρισκόταν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει Πειθώ. 
  «Θα χρησιμοποιήσεις Πειθώ;» είπε ο Άλαντμιν, λες κι είχε διαβάσει 
το μυαλό της. «Το ξέρεις ότι κάποιες μου πληροφορίες είναι απόρ-
ρητες.» 
  «Και δεν μπορείς να μου πεις, τουλάχιστον, αν συμβαίνει, όντως, 
κάτι ύποπτο με τον Πρίγκιπα;» 
  «Όχι.» 
  Ήξερε! σκέφτηκε, επί του παρόντος, η Νίθρα. Το ήξερε ότι ο Δόλ-
βεριν λατρεύει το Λύκο. Γιαυτό κιόλας ήταν τόσο μυστικοπαθής και 
δε μου έλεγε τίποτα. Τότε, η Νίθρα δεν ήθελε να πιστέψει ότι ο Πρί-
γκιπας ήταν Λυκολάτρης, έτσι είχε εκλάβει τις απαντήσεις του Άλα-
ντμιν ως άρνηση να της μιλήσει, νομίζοντας ότι δεν είχε κάποια 
πραγματική και ουσιαστική πληροφορία. Του κρατούσε μούτρα για 
δύο ημέρες, ύστερα απ’αυτό. Αλλά, τελικά, φαίνεται πως ο Αρχικα-
τάσκοπος γνώριζε ότι ο Δόλβεριν λάτρευε το Λύκο, ή, τουλάχιστον, 
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είχε υποψίες. Δεν είχε, όμως, αποκαλύψει τίποτα στη Βασίλισσα… ή, 
μήπως, το είχε αποκαλύψει, απλά εγώ δεν το ξέρω; 
  Τότε, μια άλλη, πιο ανησυχητική σκέψη πέρασε απ’το νου της: Μή-
πως ο Άλαντμιν αποφάσισε να τον καλύψει; Και μια ακόμα ανησυ-
χητικότερη από την προηγούμενη: Μήπως ο Άλαντμιν είναι, επίσης, 
ακόλουθος του Λύκου; 
  Αυτό το τελευταίο την έκανε να στριφογυρίσει κάτω απ’τα σκεπά-
σματα. Της έμοιαζε απίθανο. Αλλά απίθανο τής έμοιαζε και ο Πρί-
γκιπας να είναι Λυκολάτρης… κι όμως, ήταν. 
  Μεγάλη μου Θεά, σκέφτηκε, θ’αρχίσω να βλέπω ακόλουθους του 
Λύκου παντού τριγύρω! Και προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό 
της. Επειδή ο Δόλβεριν ήταν Λυκολάτρης, αυτό δε σήμαινε πως, α-
ναγκαστικά, θα ήταν και ο Άλαντμιν. Επιπλέον, ίσως τώρα να κάνω 
λάθος, και, τελικά, να μην ήξερε τίποτα για τα πιστεύω του Πρίγκι-
πα· μπορεί απλά να είχε αρνηθεί να μου μιλήσει, όπως νόμιζα. Αλλά 
δεν ήταν βέβαιη… 
  Αν ρωτούσα τον Δόλβεριν, θα μου απαντούσε, άραγε; Ή θα μου 
έλεγε ψέματα, για να προστατέψει τον Άλαντμιν; 
  Ένας δυνατός βήχας διέκοψε τους συλλογισμούς της. 
  Είμαι χάλια. Καλύτερα να κοιμηθώ, και τα ξανασκέφτομαι το πρωί, 
που το μυαλό μου θα είναι καθαρότερο. 
  Γύρισε απ’την άλλη και έκλεισε τα μάτια. Ο ύπνος άργησε να την 
πάρει, και όταν την πήρε, ήταν ανήσυχος, γεμάτος παράλογους ε-
φιάλτες, αναμνήσεις που έβρισκαν εκείνη τη στιγμή να ξετρυπώ-
σουν απ’τα ερεβώδη βάθη του νου της, ουρλιαχτά λύκων, και ξαφνι-
κά ξυπνήματα από το βήχα. Σε ένα από αυτά τα ξαφνικά ξυπνήματα, 
η Νίθρα διαπίστωσε πως τα ουρλιαχτά των λύκων δεν ήταν μονάχα 
στα όνειρά της. Νόμιζε ότι μπορούσε ν’ακούσει δυνατά αλυχτήματα 
έξω απ’το παράθυρό. Ρίγησε –από την αρρώστια της και από το φό-
βο, συγχρόνως– και ξανάπεσε για ύπνο. 
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Κεφάλαιο 49 

Άρχων Μόρντεναρ 
 
 

έρνιντοκ. Η πόλη βρισκόταν στην ανατολική όχθη του ποτα-
μού, περιτοιχισμένη· η Έπαρχος-Κεντροφύλαξ Φερνάλβιν, 
όμως, δεν οδήγησε τη συνοδεία της προς την πύλη, παρά έ-
στριψε βόρεια, ακολουθώντας τον δρόμο που πήγαινε προς το 

φρούριο του Άρχοντα Μόρντεναρ. Το πετρόχτιστο οχυρό ορθωνόταν 
επάνω στην πλαγιά ενός όρους, σε άριστη αμυντική θέση· μέσα στη 
νύχτα, τα φωτισμένα του παράθυρα έμοιαζαν με μικρά αστέρια, αλ-
λά στις επάλξεις του οι φωτιές ήταν μικρές. Συνήθειο από τους Πο-
λέμους της Φεν εν Ρωθ. 
  Δε χρειάζονται δυνατά φώτα κοντά στους σκοπούς, θυμήθηκε η 
Φερνάλβιν· τα φώτα τυφλώνουν εκείνους που βρίσκονται κοντά 
τους, και ο καλός φύλακας είναι αυτός που βλέπει τον εχθρό από 
μακριά και ειδοποιεί τους συντρόφους του νωρίς. 
  Ορισμένες συνήθειες ποτέ δεν πεθαίνουν, για κάποιους. Εκεί πάνω, 
έτσι όπως ήταν οχυρωμένος ο Άρχων Μόρντεναρ, θα έλεγε κανείς 
ότι περίμενε επίθεση μέσα στην καρδιά του Βασιλείου. Αλλά, μάλ-
λον, αυτός δε χρειαζόταν ν’ανησυχεί για κάτι τέτοιο… 
  Η Φερνάλβιν έριξε ένα λοξό βλέμμα στον Θάνεμιρ, τον παλιό της 
υποστράτηγο. Ο κορακομάλλης άντρας ήταν δεμένος επάνω στη σέ-
λα, και ένας από τους μαχητές του Υποδιοικητή Έρκενελ τραβούσε 
το άλογό του από ένα χοντρό σκοινί. Ο Θάνεμιρ παρατήρησε πως η 
Έπαρχος τον κοιτούσε, και την ατένισε κι εκείνος, κατάματα· τα 
μαύρα του μάτια γυάλισαν στο φως του φεγγαριού. Η Φερνάλβιν 
δεν ήξερε αν έπρεπε να το εκλάβει τούτο ως απειλή, πάντως μπο-
ρούσε να διακρίνει κάτι από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ σ’αυτό 
το βλέμμα: μια εκδικητική μανία, μια πρόκληση, ή μια απλή αγριό-
τητα. Θεοί, είθε να μην έχουμε επιστρέψει σ’εκείνες τις αιματοβαμ-
μένες εποχές! προσευχήθηκε, κι έστρεψε τη ματιά της αλλού… 
  …στον γιο της, Άνγκεδβαρ, ο οποίος η Έπαρχος ευχόταν να μη 
γνώριζε ποτέ γεγονότα σαν αυτά που είχαν διαδραματιστεί στη γη 
που ονομάστηκε Φεν εν Ρωθ, Τόπος του Θανάτου. Ήταν καλός μα-

Σ
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χητής· η Φερνάλβιν δεν είχε καμία αμφιβολία για τούτο: είχε λάβει 
σωστή εκπαίδευση στο παλάτι της Έριγκ (από την ίδια την Κεντρο-
φύλακα και από άλλους έμπειρους μαχητές), και είχε αποδείξει την 
αξία του, χτες βράδυ, εναντίον των ληστών του Μόρντεναρ. Αν ο 
Άνκαραζ θέριευε πάλι στα Βασίλεια των Ωθράγκος και πόλεμος έ-
πληττε την ήπειρο Βάλγκριθμωρ, η Έπαρχος ήταν βέβαιη πως ο γιος 
της θα μαχόταν γενναία και δεινά. Όμως, όσο κι αν είχε εμπιστοσύ-
νη στον Άνγκεδβαρ και στις ικανότητές του, κανείς δεν έπρεπε να 
βρεθεί μπλεγμένος μέσα σε μια τέτοια καταιγίδα –κανείς. Γιατί σε 
αλλάζει, για πάντα, μόνιμα. 
  Η Φερνάλβιν προσπάθησε να θυμηθεί τον εαυτό της πριν από τους 
Πολέμους και, ως συνήθως, διαπίστωσε πως της ήταν δύσκολο. Τό-
τε, ήμουν τόσο αφελής… Ή ίσως και να μην ήταν αφελής, συλλογί-
στηκε· απλά, οι αγώνες εκείνοι την είχαν κάνει πιο… σοβαρή… Πιο 
σκληρή… Παλιότερα, πριν παντρευτεί τον Ζάρναβ, είχε άλλη άποψη 
για τον πόλεμο και για τη μάχη. Ήταν μια ιδέα που… την ενθουσία-
ζε, νόμιζε. Ναι, με ενθουσίαζε, αν θυμάμαι καλά· η ένταση, ο καλπα-
σμός του αλόγου από κάτω μου, το ξίφος στο χέρι μου, η γνώση ότι 
είμαι καλή σ’αυτό που κάνω, καλύτερη από εκείνους που αντιμάχο-
μαι. Μετά, όμως, όλα είχαν διαλυθεί. Ήταν φαντασίες και φαντα-
σιώσεις. Δεν ήξερα την πραγματική έννοια του πολέμου. Αλλά δεν 
πρόλαβε να περάσει δέκα χρόνια γάμου με τον Ζάρναβ και την έμα-
θε. Ο Πρίγκιπάς της πήγε στο πλευρό του αδελφού του, Βασιληά 
Άργκελ, ενώ εκείνη οδήγησε τους στρατούς του Κεντρικού Νόρβηλ 
στον πόλεμο, και ο Άνγκεδβαρ, μικρός τότε, έμεινε πίσω. Οι Πόλεμοι 
της Φεν εν Ρωθ πέρασαν σαν εφιάλτης για τη Φερνάλβιν· οι ημέρες 
και οι μήνες είχαν πάψει να μετράνε: ο διαρκής κι ακατάπαυστος 
αγώνας κυριαρχούσε παντού –στο νου της, στους στρατιώτες της, 
στον ταλαιπωρημένο λαό των Ωθράγκος, στα ερειπωμένα και καμέ-
να σπίτια, κι ακόμα και στη Φύση την ίδια· τα δάση, οι πεδιάδες, τα 
βουνά, και οι λόφοι έμοιαζαν να στενάζουν κάτω από τα μποτοφο-
ρεμένα πόδια του Άνκαραζ, που οι ιερείς του είχαν απλωθεί παντού, 
σε κάθε στράτευμα, σε κάθε παράταξη. Όταν ο εφιάλτης τελείωσε, η 
Φερνάλβιν κατάλαβε ότι την είχε σημαδέψει βαθιά κι αέναα. Ακόμα 
κι όταν πεθάνω, η ψυχή μου θα κουβαλά τούτο το βάρος μαζί της… 
  «Ποιος έρχεται;» 
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  Η Φερνάλβιν είχε διασχίσει τον ανηφορικό δρόμο και είχε φτάσει 
μπροστά στη μεγάλη τάφρο του φρουρίου. Ύψωσε το βλέμμα της, 
προσπαθώντας να διακρίνει, μέσα στη νύχτα, τον στρατιώτη που της 
είχε φωνάξει από τις επάλξεις. Το γυάλισμα του φεγγαροφώτιστου 
κράνους του τον πρόδωσε, και η Έπαρχος διέκρινε τη μορφή του. 
Προτού, όμως, προλάβει να αποκριθεί, ο Υποδιοικητής Έρκενελ α-
πάντησε για εκείνη: 
  «Η Αρχόντισσα Φερνάλβιν, Έπαρχος της Έριγκ και Κεντροφύλαξ 
του Βασιλείου!» 
  Η Φερνάλβιν είδε τον σκοπό να εγκαταλείπει το πόστο του, και μια 
παγερή ησυχία απλώθηκε τριγύρω. Για μερικά στιγμές, μονάχα το 
βουητό του ανέμου ακουγόταν. 
  Ύστερα, ο Άνγκεδβαρ είπε: «Μητέρα, δε μου αρέσει αυτό. Ίσως να 
προετοιμάζουν κάτι…» Το δεξί του χέρι βρισκόταν σφιγμένο επάνω 
στο μανίκι του ξίφους του. 
  «Δεν πιστεύω ο Μόρντεναρ να έγινε, ξαφνικά, τόσο ηλίθιος,» είπε 
η Φερνάλβιν. «Ήδη βρίσκεται άσχημα μπλεγμένος, με τα καμώματά 
του…» 
  Σαν ο Άρχοντας του φρουρίου να ήθελε να της απαντήσει, η γέφυ-
ρα κατέβηκε, σκεπάζοντας την τάφρο, και η σιδερένια πύλη άρχισε 
να σηκώνεται, μ’ένα δυνατό τρίξιμο αλυσίδων. Πίσω από το χοντρό 
κιγκλίδωμα, μορφές στρατιωτών φαίνονταν· δύο απ’αυτούς βαστού-
σαν φανάρια. 
  Η Φερνάλβιν έκανε νόημα στους δικούς της να την ακολουθήσουν, 
και οδήγησε πρώτη το άλογό της επάνω στην ξύλινη γέφυρα. 
  «Καλησπέρα, πολεμιστές,» χαιρέτησε τους στρατιώτες του φρου-
ρίου, περνώντας κάτω από την πέτρινη αψίδα της πύλης. Οι πάνο-
πλοι άντρες και γυναίκες παραμέρισαν, διαμορφώνοντας έναν διά-
δρομο γι’αυτήν, ενώ, συγχρόνως, υποκλίνονταν. 
  «Καλωσορίσατε, Έπαρχε,» είπε ένας τον οποίο η Φερνάλβιν δεν 
ήξερε από παλιότερα, πάντως πρέπει να ήταν διοικητής εδώ, και θα 
μπορούσε να είχε συμμετάσχει και στους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ, 
αν έκρινε κανείς απ’την ηλικία του. «Η επίσκεψή σας ήταν αιφνίδια, 
τολμώ να πω, όμως ειδοποιήσαμε αμέσως τον Άρχοντα Μόρντεναρ, 
κι εκείνος μας ζήτησε να σας οδηγήσουμε στη μεγάλη αίθουσα του 
φρουρίου και να σας φιλέψουμε.» 
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  Η Φερνάλβιν έκανε πίσω την κάπα της και ξεπέζεψε. «Οδηγήστε 
μας, λοιπόν, Διοικητή….;» 
  «Νόρφεγκελ, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε ο άντρας. Και, ύστερα, τα 
μάτια του γούρλωσαν, καθώς είδε τον Θάνεμιρ να περνά την πύλη 
δεμένος, μαζί με τους υπόλοιπους μαχητές της συνοδείας της Επάρ-
χου. 
  «Συναντήσαμε ληστές, κατευθυνόμενοι νότια, Διοικητή Νόρφε-
γκελ,» είπε η Φερνάλβιν. 
  Ο άντρας είχε ανησυχήσει, χάνοντας τη σκληρή του όψη. «Ληστές, 
Έπαρχε;…» 
  Η Φερνάλβιν ένευσε. «Ναι.» Έκανε νόημα στους μαχητές της. 
«Κατεβάστε τον.» 
  Οι στρατιώτες έλυσαν τον Θάνεμιρ απ’τη σέλα του αλόγου και τον 
άφησαν να αφιππεύσει. Τα χέρια του, ωστόσο, εξακολουθούσαν να 
είναι δεμένα πίσω απ’την πλάτη του. 
  «Αναγνωρίζεις αυτό τον άντρα, Διοικητή Νόρφεγκελ;» ρώτησε η 
Φερνάλβιν. 
  Εκείνος δίστασε ν’απαντήσει, σα ν’αναλογιζόταν αν έπρεπε να μι-
λήσει ή όχι. 
  Η Φερνάλβιν έριξε μια ματιά στους στρατιώτες γύρω της. «Κανέ-
νας σας δεν τον αναγνωρίζει;» 
  Σιγή. 
  «Δεν υπάρχει καμια αμφιβολία ότι με αναγνωρίζουν, Στρατηγέ,» 
είπε ο Θάνεμιρ. «Όμως, μάλλον, τους έχεις τρομάξει περισσότερο 
από εμένα.» Την κοίταξε με το ίδιο βλέμμα που την είχε κοιτάξει και 
πριν –το βλέμμα από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ. 
  «Πάμε να συναντήσουμε τον Άρχοντά σου,» αποκρίθηκε, παγερά, 
η Φερνάλβιν. «Άνγκεδβαρ, Διοικητή Έρκενελ, ελάτε μαζί μου.» 
  «Θα σας οδηγήσω στη μεγάλη αίθουσα, Έπαρχε,» είπε ο Διοικητής 
Νόρφεγκελ, ξεροκαταπίνοντας και κοιτάζοντας την επιφυλακτικά. 
Πρέπει ν’αναρωτιέται πόσο άσχημα έχουν μπλέξει. 
  Η Φερνάλβιν κούνησε το κεφάλι καταφατικά, και ο άντρας ξεκίνη-
σε να βαδίζει προς το κεντρικό οικοδόμημα του φρουρίου, διασχίζο-
ντας τη σκοτεινή αυλή. Η Κεντροφύλαξ του Νόρβηλ, ο γιος της, ο 
Διοικητής Έρκενελ, ο Θάνεμιρ, και δύο στρατιώτες τον πήραν στο 
κατόπι. 
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  Καθώς προχωρούσαν –με γρήγορο βήμα, γιατί ο Διοικητής Νόρφε-
γκελ φαινόταν να βιάζεται–, η Φερνάλβιν παρατήρησε ένα φως από 
τ’αριστερά τους. Στράφηκε κι αντίκρισε ένα χτίριο μέσα στις σκιές 
του φρουρίου. Το χτίριο ήταν σαφώς μικρότερο και κοντύτερο από 
το κεντρικό οικοδόμημα του κάστρου, και το φως στο εσωτερικό του 
έμοιαζε να προέρχεται από κάποια μεγάλη φωτιά. Στην είσοδό του η 
Έπαρχος, βλεφαρίζοντας, πρόσεξε μια φιγούρα· παραλίγο να μην τη 
δει, έτσι όπως στεκόταν ακίνητη, κατά το ήμισυ στο σκοτάδι. Φο-
ρούσε μακρύ χιτώνα και κουκούλα, και, αναμφίβολα, ατένιζε τη 
Φερνάλβιν και τους υπόλοιπους να κατευθύνονται προς τα ενδότερα 
του φρουρίου. 
  «Ποιος είν’αυτός;» ρώτησε η Έπαρχος τον Θάνεμιρ. 
  «Ο ιερέας,» αποκρίθηκε εκείνος, και η Κεντροφύλαξ νόμισε πως 
ένα αχνό μειδίαμα παρουσιάστηκε στο πρόσωπό του. 
  Ο ιερέας του Άνκαραζ. Αυτός που τους μίλησε για την επιστροφή 
του Πολέμαρχου, και τους ζήτησε να ταξιδέψουν ανατολικά, για να 
βρουν την Εκλεκτή Αρχιέρεια… τη φίλη του Βάνμιρ, που ο Θεός του 
Αίματος την έχει δαιμονίσει. Η Φερνάλβιν πήρε το βλέμμα της από 
τον ιερέα και από τον ναό (γιατί ναός πρέπει να ήταν εκεί μέσα όπου 
φαινόταν η φωτιά), και το έστρεψε στο κεντρικό οικοδόμημα, καθώς 
έφταναν εκεί. Τι να γίνεται ο Βάνμιρ, άραγε; Έχει βρει τη Ρικνάβαθ, 
ή ακόμα; 
  Ανέβηκε πέτρινα σκαλοπάτια, ακολουθώντας τον Διοικητή Νόρφε-
γκελ, και πέρασε το κατώφλι μιας μεγάλης, διπλής ανοιχτής πόρτας, 
δεξιά κι αριστερά της οποίας στέκονταν φύλακες. Οι διάδρομοι και 
τα δωμάτια του κεντρικού χτιρίου ήταν λιτά διακοσμημένα σε ορι-
σμένα σημεία, ενώ τόσο βαριά διακοσμημένα σε άλλα, που η διακό-
σμηση καταντούσε άσχημη. Ποτέ δε θα μάθει πώς να στολίζει έναν 
χώρο, σκέφτηκε η Φερνάλβιν. Και, προφανώς, δεν μπαίνει στον κό-
πο να προσλάβει κανέναν πού ξέρει να το κάνει αυτό· ή δεν ακούει 
τις συμβουλές κανενός. Ο Άρχων Μόρντεναρ δεν ήταν ευγενικής κα-
ταγωγής (μέχρι που ο Βασιληάς Άργκελ τον έκανε ευγενή, δίνοντάς 
του τούτα τα εδάφη ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του στους Πο-
λέμους της Φεν εν Ρωθ), έτσι δεν είχε και καμια σπουδαία καλαι-
σθησία. 
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  Στη μεγάλη αίθουσα, τα τζάκια ήταν αναμμένα και το τραπέζι 
στρωμένο με αρκετά φαγητά. Η διακόσμηση εδώ ήταν βαριά και 
ελαφρώς πιο καλόγουστη από ό,τι σε άλλους χώρους. 
  «Καθίστε, Έπαρχε,» είπε ο Διοικητής Νόρφεγκελ. «Ο Άρχων Μόρ-
ντεναρ θα βρίσκεται μαζί σας εντός ολίγου.» Έκανε νόημα στους 
υπηρέτες, για να πλησιάσουν και να πάρουν τις κάπες των επισκε-
πτών. 
  «Αφήστε τον κακοποιό, παρακαλώ,» πρόσταξε η Φερνάλβιν έναν 
απ’αυτούς ο οποίος βρισκόταν σε αμηχανία μπροστά στον δεμένο 
παλιό της υποστράτηγο. 
  «Φύγε,» του είπε, ψυχρά, ο Θάνεμιρ, και ο υπηρέτης απομακρύν-
θηκε, ψιθυρίζοντας κάτι που η Έπαρχος δεν μπόρεσε ν’ακούσει. 
  Η Φερνάλβιν και οι υπόλοιποι κάθισαν στο τραπέζι. 
  «Υπάρχει κάτι άλλο που θα επιθυμούσατε, Έπαρχε;» 
  «Όχι, Διοικητή Νόρφεγκελ· μπορείς να πηγαίνεις.» 
  «Ως προστάξετε, Υψηλοτάτη.» Ο άντρας υποκλίθηκε, έκανε μετα-
βολή, και βάδισε έξω απ’την αίθουσα. Τα μποτοφορεμένα του πόδια 
ακούγονταν δυνατά επάνω στο πέτρινο πάτωμα του διαδρόμου. 
  Η Φερνάλβιν πήρε ένα πράσινο μήλο από τη φρουτιέρα και το δά-
γκωσε, ακουμπώντας την πλάτη της στην καρέκλα. 
  Ο Άνγκεδβαρ την κοιτούσε με περιέργεια. Απορούσε πώς η μητέρα 
του μπορούσε να είναι τόσο ήρεμη μια τέτοια ώρα, που θα συνα-
ντούσαν τον άνθρωπο ο οποίος πιθανώς να ήταν –ή, μάλλον, κατά 
πάσα πιθανότητα, ήταν– υπεύθυνος για την αποτρόπαια ληστεία 
στην κεντρική δημοσιά του Βασιλείου. Ακόμα κι αυτό το μήλο δε 
θάπρεπε να το τρώει· ίσως να είναι δηλητηριασμένο…  
  Όμως δεν μπορεί να μην το έχει σκεφτεί –δεν μπορεί να μην έχει 
περάσει απ’το νου της τούτη η περίπτωση. Γιατί, λοιπόν, το ριψοκιν-
δυνεύει; Τα προηγούμενά της λόγια ήρθαν πάλι στο μυαλό του: «Δεν 
πιστεύω ο Μόρντεναρ να έγινε, ξαφνικά, τόσο ηλίθιος.» Αλλά, αν 
είναι ληστής, τι θα τον συγκρατήσει; Ο Βασιληάς, ούτως ή άλλως, θα 
τον τιμωρήσει για τις πράξεις του. 
  Ωστόσο, πόσο πιο μεγάλη θα είναι η τιμωρία του, αν σκοτώσει την 
Κεντροφύλακα του Βασιλείου, είπε μια φωνή μέσα στον Άνγκεδβαρ. 
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  Και πάλι, όμως, η μητέρα θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση, όχι έ-
τσι… Ή, μήπως, είναι σε εγρήγορση; Ο νεαρός συνοφρυώθηκε, ατε-
νίζοντάς την προσεκτικά. 
  Δεν πρόσεξε κανένα σημάδι έντασης στο πρόσωπο ή στο σώμα της, 
πράγμα που τον παραξένεψε. Όμως, στην πραγματικότητα, η Φερ-
νάλβιν βρισκόταν σε εγρήγορση, γιατί είχε μάθει –κυρίως στους 
Πολέμους της Φεν εν Ρωθ– να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση· δε 
χρειαζόταν να έρθει σε κάποια συγκεκριμένη νοητική κατάσταση, 
για να το πετύχει αυτό. Έτσι, μασουλούσε το πράσινο μήλο ήρεμα, 
ενώ, ταυτόχρονα, ήταν πανέτοιμη να τιναχτεί επάνω και να ξεσπα-
θώσει, αν παρουσιαζόταν ανάγκη… που η Έπαρχος πίστευε πως α-
ποκλείεται να παρουσιαζόταν. 
  Ωστόσο, μπορούσε να δει την ανησυχία στο βλέμμα του γιου της, 
και σκέφτηκε ότι έπρεπε να του διδάξει μερικά πράγματα για το πού 
και πότε όφειλε να περιμένει εχθρικές κινήσεις. Ο Μόρντεναρ δε θα 
χτυπούσε τώρα –αν σκόπευε να χτυπήσει γενικά–, γιατί θα φοβόταν 
ότι η Φερνάλβιν δε θα ήταν «τόσο ανόητη ώστε να έρθει ακάλυπτη 
εδώ»· δηλαδή, θα φοβόταν κάποια πιθανή παγίδα, παρότι παγίδα 
δεν υπήρχε. Κι επιπλέον, ήταν και το θέμα της τιμωρίας του… 
  Η Φερνάλβιν έκλεισε το αριστερό μάτι στον Άνγκεδβαρ, αλλά εκεί-
νος δε φάνηκε να έπιασε το νόημα της κίνησής της (το οποίο ήταν, 
φυσικά: Ηρέμησε· ξέρω πολύ καλά τι κάνω). Στους Πολέμους, συλ-
λογίστηκε η Έπαρχος, καταλαβαίναμε πιο πολλά πράγματα από πιο 
ανεπαίσθητες κινήσεις των συντρόφων μας. Αλλά αντιλαμβανόταν 
πως απλά δεν μπορούσες να συγκρίνεις τον τρόπο σκέψης κάποιου 
που είχε ζήσει τις άσχημες καταστάσεις στη Φεν εν Ρωθ με τον τρό-
πο σκέψεις κάποιου που δεν τις είχε ζήσει. Παλιότερα, πριν από τους 
Πολέμους, κι εγώ δε θα καταλάβαινα τίποτα από το κλείσιμο ενός 
ματιού… 
  Ο Άρχων Μόρντεναρ μπήκε στη μεγάλη αίθουσα σχεδόν αθόρυβα, 
χωρίς καμια ιδιαίτερη προειδοποίηση. Φορούσε μελανή τουνίκα και 
παντελόνι, ενώ από τη μέση του κρεμόταν ένα μακρύ ξίφος με χρυ-
σοστόλιστη λαβή. Στους ώμους του έπεφτε ένας πορφυρός μανδύας. 
Τα μαύρα του μαλλιά ήταν χτενισμένα προς τα πίσω, και, αν έκρινε 
κανείς από το λιγνό του πρόσωπο, δε φαινόταν να είχε χαρεί από 
τούτη τη νυχτερινή επίσκεψη. 
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  «Καλησπέρα, Έπαρχε,» είπε, κοιτάζοντας όλους τους παρευρισκό-
μενους στην αίθουσα, χωρίς το βλέμμα του να σταματήσει καθόλου 
στον δεμένο Θάνεμιρ. Προφανώς, τον είχαν ειδοποιήσει γι’αυτόν, 
σκέφτηκε η Φερνάλβιν. Και την εξέπληξε το γεγονός ότι η ματιά του 
Μόρντεναρ στάθηκε στον Άνγκεδβαρ. «Ο γιος σου είναι αυτός;» 
Χαμογέλασε, μ’ένα χαμόγελο που θα ταίριαζε σε τσακάλι, αν τα 
τσακάλια χαμογελούσαν. 
  Τα μάτια του Άνγκεδβαρ στένεψαν. 
  Η Φερνάλβιν τον κοίταξε προειδοποιητικά. Μην αφήνεις αυτό το 
σκυλί να σε επηρεάζει! 
  Σηκώθηκε όρθια και είπε στον Άρχοντα του φρουρίου: «Καλησπέ-
ρα, Μόρντεναρ. Ναι, ο Άνγκεδβαρ είναι γιος μου.» 
  «Οι θεοί να τον φυλάνε,» αποκρίθηκε ο Μόρντεναρ, μ’έναν τρόπο 
που η Φερνάλβιν θα μπορούσε να ορκιστεί ότι ήταν απειλητικός! 
«Σας παρακαλώ, μη σηκώνεστε για μένα· καθίστε.» Τους έκανε νό-
ημα, με το δεξί χέρι· γιατί, όπως η Έπαρχος, έτσι κι όλοι οι υπόλοι-
ποι είχαν, ευγενικά, σηκωθεί απ’τις καρέκλες τους. Και τώρα κάθι-
σαν πάλι. Καθώς επίσης και ο Άρχοντας Μόρντεναρ, ο οποίος, μάλι-
στα, πήρε θέση στην κορυφή του τραπεζιού. 
  «Θα φαντάζεσαι γιατί βρίσκομαι εδώ,» είπε η Φερνάλβιν. 
  «Ποτέ δε φαντάζομαι προτού μάθω,» αποκρίθηκε ο Μόρντεναρ. 
  «Δεν πρόσεξες την παρουσία του Θάνεμιρ;» 
  «Πώς δεν την πρόσεξα…» Ο Μόρντεναρ ατένισε τον άντρα αυστη-
ρά, σαν να τον μάλωνε που είχε καταλήξει σ’αυτά τα χάλια, δεμένος 
και αιχμάλωτος. 
  «Τον βρήκα στην κεντρική δημοσιά του Βασιλείου,» είπε, ευθέως, η 
Φερνάλβιν. «Αυτός και αρκετοί άλλοι μαχητές σου είχαν μόλις λη-
στέψει κάτι εμπόρους –ή, μάλλον, είχαν μόλις κατασφάξει κάτι ε-
μπόρους. Εν ονόματι του Άνκαραζ, απ’ό,τι κατάλαβα…» 
  «Απαράδεκτη συμπεριφορά,» αποκρίθηκε ο Μόρντεναρ, ανάβο-
ντας μια πίπα και φυσώντας καπνό. 
  «Και, σίγουρα, ο Άρχοντάς τους ευθύνεται γι’αυτήν,» τόνισε η 
Φερνάλβιν. 
  «Όχι απαραίτητα, Έπαρχε. Εγώ ποτέ δεν τους έστειλα να ληστέ-
ψουν κανέναν.» 
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  «Είναι γνωστό πλέον ότι προσπαθείς να αυξήσεις τα έσοδά σου με 
ποικίλες μεθόδους…» 
  «Κάπως πρέπει να βγάζω τα προς το ζην…» 
  «Ετούτη τη φορά, όμως, το παράκανες. Κανένας δε θα ανεχτεί τέ-
τοιου είδους ληστείες στην κεντρική δημοσιά του Βασιλείου –ούτε 
εγώ, ούτε ο ίδιος ο Βασιληάς Άργκελ. Σε προειδοποιώ, Μόρντεναρ–
!» 
  «Έπαρχε,» τη διέκοψε εκείνος, «με συγχωρείς που παρεμβαίνω, 
αλλά εγώ δεν τους είχα προστάξει να κάνουν καμία ληστεία. Σε πε-
ρίπτωση που ο Θάνεμιρ σού είπε κάτι διαφορετικό, ψεύδεται.» 
  «Ο Θάνεμιρ δεν μου είπε κάτι διαφορετικό.» 
  «Τι σου είπε;» 
  «Ότι ο Πολέμαρχος επέστρεψε…» Η Φερνάλβιν ύψωσε ένα φρύδι, 
ερωτηματικά, περιμένοντας την αντίδρασή του. 
  «Αληθεύει,» είπε απλά ο Μόρντεναρ, ανασηκώνοντας τους ώμους. 
  «Ο ιερέας σας σας ανήγγειλε την επιστροφή του.» 
  «Ξέρεις και για τον ιερέα, βλέπω. Ο Θάνεμιρ δεν πρέπει να σου έ-
κρυψε πολλά. Σου ανέφερε και για την Εκλεκτή Αρχιέρεια του Άν-
καραζ;» 
  «Ναι.» 
  «Και δε σου είπε, επίσης, ότι εγώ τους έστειλα να πάνε να τη 
βρουν;» 
  «Μου το είπε.» 
  «Τότε, γιατί έρχεσαι και με κατηγορείς για–;» 
  «Επειδή η ληστεία συνέβη, Μόρντεναρ! Και οι μαχητές που τη διέ-
πραξαν ήταν όλοι δικοί σου. Περισσότερο σαν ληστές φέρθηκαν, 
παρά σαν υπερασπιστές του Νόρβηλ. Αντιλαμβάνεσαι το πρόβλη-
μα;» 
  «Θα φροντίσω να τιμωρηθούν, αυστηρά.» 
  «Ορισμένοι πρέπει να έχουν επιστρέψει ήδη· όσοι μας ξέφυγαν, 
δηλαδή.» 
  «Οι υπόλοιποι;» 
  «Είναι νεκροί. Τους άλλους, όμως, τους έχεις εδώ, σωστά;» ρώτησε 
η Φερνάλβιν. 
  «Όχι· ποτέ δεν ήρθαν στο φρούριο.» 
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  Ψεύδεται, σκέφτηκε η Φερνάλβιν. «Τότε, φρόντισε να τους βρεις,» 
τόνισε. «Αν αυτοί οι ληστές δεν βρεθούν μέσα στον μήνα, θα σε θε-
ωρήσω προσωπικά υπεύθυνο, όχι μόνο για την έλλειψη ασφάλειας 
στα εδάφη σου (τα οποία σου υπενθυμίζω ότι υπάγονται στην Επαρ-
χία μου), αλλά και για την πρόκληση σοβαρότατων εγκλημάτων 
στην κεντρική δημοσιά, λόγω αμέλειας. Με καταλαβαίνεις, Άρχοντα 
Μόρντεναρ;» 
  Η όψη του Μόρντεναρ είχε σκοτεινιάσει. Σίγουρα, δεν του άρεσε 
να τον κατηγορούν έτσι· νόμιζε πως ο τίτλος «Ήρωας του Βασιλεί-
ου» τού πρόσφερε ασυλία ενάντια σε οποιαδήποτε παράβαση. Πόσο 
λάθος έχει, όμως! –και θα του το αποδείξω. 
  «Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Έπαρχε.» 
  «Καλώς,» είπε η Φερνάλβιν. «Τώρα, θέλω να με ενημερώσεις για 
τον Άνκαραζ.» 
  «Μπορώ να σου φέρω τον ιερέα, για να μιλήσεις μαζί του–» 
  «Πες μου εσύ τι ξέρεις, πρώτα.» 
  Ο Μόρντεναρ ανασήκωσε πάλι τους ώμους, ξανανάβοντας την πίπα 
του. «Όσα σου ανέφερα μέχρι στιγμής, εκτός από ένα πράγμα: Ο 
ιερέας μάς προειδοποίησε για έναν Εχθρό, μια νέα απειλή που έχει 
παρουσιαστεί, αλλά είναι αόρατη στα μάτια των κοινών θνητών και 
μονάχα εκείνη η Εκλεκτή Αρχιέρεια μπορεί να μας οδηγήσει στη νί-
κη εναντίον της.» 
  «Μιλάς σαν να μην τα πιστεύεις…» παρατήρησε η Φερνάλβιν. 
  «Έχω τις αμφιβολίες μου,» παραδέχτηκε ο Μόρντεναρ. «Μου φαί-
νονται… παράξενα όλα αυτά. Εσύ, όμως, Έπαρχε…» Συνοφρυώθη-
κε. «Εσύ μου φαίνεται πως ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα, παρότι 
με ρωτάς.» 
  Να του μιλήσω για όσα συνέβησαν στην Έριγκ; σκέφτηκε η Φερ-
νάλβιν, σουφρώνοντας τα χείλη. Όχι, αποφάσισε, άστον 
ν’αναρωτιέται! 
  «Θα ήθελα να συζητήσω με τον ιερέα σου, αύριο το πρωί,» είπε. 
  «Όπως επιθυμείς, Φερνάλβιν,» αποκρίθηκε ο Μόρντεναρ. «Ήδη 
ετοιμάζονται δωμάτια για εσένα και τους συνοδούς σου.» 
  «Φρόντισε να ετοιμάσεις και ένα κελί,» τόνισε η Έπαρχος, λοξοκοι-
τάζοντας τον Θάνεμιρ. 
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  «Δε χρειαζόταν να μου το υπενθυμίσεις,» χαμογέλασε ο Μόρντε-
ναρ, καπνίζοντας. 
  Και, όταν φύγω, θα τον ελευθερώσεις, έτσι, Μόρντεναρ; συλλογί-
στηκε η Φερνάλβιν. Είμαι περίεργη να δω πόσο σκοπεύεις να το 
τραβήξεις το σκοινί… 
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Κεφάλαιο 50 

Ναοί και Ακόλουθοι του Πολέμαρχου 
 
 

ο δωμάτιο της Φερνάλβιν ήταν άνετο, μεγάλο, βολικό, και υ-
περβολικά διακοσμημένο. Ο Άρχων Μόρντεναρ ήθελε ή να την 
καλοπιάσει ή να την χλευάσει. Έπρεπε, όμως, να ξέρει πως το 
πρώτο δε θα έφερνε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, ενώ το 

δεύτερο απλά θα την εξόργιζε περισσότερο μαζί του. 
  Γιατί, λοιπόν, παίζει με την τύχη του; αναρωτήθηκε η Κεντροφύλα-
κας του Νόρβηλ, καθώς βρισκόταν ξαπλωμένη στο μεγάλο κρεβάτι, 
ατενίζοντας τις φλόγες του τζακιού, πάνω από το οποίο κρεμόταν 
ένας πίνακας με τόσο έντονα χρώματα που ήταν κουραστικός στα 
μάτια, κι επιπλέον, η Φερνάλβιν αδυνατούσε να καταλάβει τι ακρι-
βώς έδειχνε –θα μπορούσε να ήταν ένα λουλούδι ή μια φωτιά, ή ά-
σχετες πινελιές από έναν ανίδεο τσαρλατάνο. Μάλλον, το τελευταίο 
ισχύει! 
  Αλλά η γελοία διακόσμηση ετούτου του φρουρίου ήταν το λιγότερο 
που την απασχολούσε. Ας στόλιζε ο Μόρντεναρ τον χώρο του όσο 
κακόγουστα ήθελε. Η κακογουστιά δεν είναι έγκλημα (τουλάχιστον, 
τις περισσότερες φορές!)· οι ληστείες και οι σφαγές, όμως, είναι. 
  Η Φερνάλβιν χασμουρήθηκε, αποφασίζοντας πως ο κύριος ετούτου 
του μέρους δεν της είχε προσφέρει αυτό το δωμάτιο έχοντας κάποιο 
συγκεκριμένο σκοπό στο νου του –ούτε να την καλοπιάσει ούτε να 
τη χλευάσει. Απλά, εδώ «θα άρμοζε να φιλοξενήσει την Έπαρχο-
Κεντροφύλακα της Έριγκ». Αναμφίβολα, είχε δώσει και στον Άν-
γκεδβαρ κάποιο αντίστοιχα καλό κι ευρύχωρο δωμάτιο, αφού ήταν 
γιος της. 
  Όμως δε μου άρεσε καθόλου το βλέμμα που του έριξε, πριν. Ούτε 
εκείνο το «Οι θεοί να τον φυλάνε». Τι εννοούσε; Ήθελε να μου πει 
κάτι –σ’εμένα ή στον Άνγκεδβαρ; Και γιατί; 
  Τον βλέπει ως τον μελλοντικό Έπαρχο της Έριγκ· αυτό πρέπει να 
είναι. Η Φερνάλβιν προσπάθησε να θυμηθεί την έκφραση του Μόρ-
ντεναρ, καθώς ο Άρχοντας κοιτούσε τον Άνγκεδβαρ. Ήταν σαν να 

Τ
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τον κρίνει, με το βλέμμα. Αντίπαλο τον θεωρεί; Πιστεύει ότι θα τον 
έχω επηρεάσει αρνητικά εναντίον του; 
  Αλλά γιατί ν’ανησυχεί από τώρα; Δε σκοπεύω να πεθάνω σύντομα! 
Η Φερνάλβιν αναρωτήθηκε, για λίγο, πώς την έβλεπαν οι άλλοι. Τό-
σο ηλικιωμένη, με βλέπουν; Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου– Διέκοψε 
τις σκέψεις της, καθώς θυμήθηκε την αναμέτρησή της με τους φο-
νιάδες της Ρικέλθης –τους λεχρίτες που είχε στείλει η μητριά της να 
τη σκοτώσουν, μέσα στους νυχτερινούς δρόμους της Έριγκ. Όχι, 
διόρθωσε τον εαυτό της, αισθάνομαι ηλικιωμένη. Δεν μαχόταν όπως 
πριν. Η ταχύτητα και η δύναμη που διέθεταν παλιά τα χέρια και τα 
πόδια της την είχαν εγκαταλείψει· ή, τουλάχιστον, ένα μέρος αυτών. 
  Όμως εξακολουθώ να αγωνίζομαι καλά –καλύτερα από τους πε-
ρισσότερους πολεμιστές, προσπάθησε να αυτοεμψυχωθεί. Γύρισε 
απ’την άλλη και έκλεισε τα μάτια. Ακόμα νόμιζε πως μπορούσε να 
δει τα έντονα χρώματα του πίνακα αντίκρυ της. 
  Πρέπει να κοιμηθώ. Αύριο, θα συναντήσω αυτό τον ιερέα του Άν-
καραζ και, μετά, θα φύγω για τη Νουάλβορ. Όπου θα αντιμετωπίσω 
τον Εχθρό… αν τον βρω… κι αν υπάρχει στ’αλήθεια… 

 

  Στο πρωινό φως ο Ναός του Άνκαραζ φαινόταν σαφώς καλύτερα 
απ’ό,τι το βράδυ. Ήταν ένα απλό, φαινομενικά μονώροφο χτίριο, με 
μικρό τρούλο. 
  «Το αντιλαμβάνεσαι ότι η θρησκεία που υποθάλπεις είναι παράνο-
μη, έτσι, Άρχοντα Μόρντεναρ;» είπε η Φερνάλβιν, καθώς οι δυο τους 
πλησίαζαν τον ναό, μαζί με τον Άνγκεδβαρ. Η Έπαρχος είχε προ-
στάξει τον Διοικητή Έρκενελ να μείνει πίσω, για να ετοιμάσει τους 
στρατιώτες για αναχώρηση· θα έφευγαν από εδώ το συντομότερο 
δυνατό. 
  «Ο Πολέμαρχος επέστρεψε,» αποκρίθηκε ο Μόρντεναρ, «και θέλει 
να μας βοηθήσει–» 
  «Το πόσο θέλει να μας βοηθήσει το είδαμε,» τον διέκοψε η Φερ-
νάλβιν. 
  «Από πού το ‘είδατε’, Έπαρχε;» 
  «Από τις πρόσφατες ληστείες και τις σφαγές. Δε θα επιτρέψω να 
επαναληφθούν οι βαρβαρότητες των Πολέμων της Φεν εν Ρωθ, 
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Μόρντεναρ. Η θρησκεία του Άνκαραζ δεν έχει καμία θέση στο Βασί-
λειο Νόρβηλ και καμία θέση στην Επαρχία μου. Αυτός ο ναός θα 
κλείσει.» 
  «Περίμενε να μιλήσεις με τον ιερέα, πρώτα,» της είπε ο Άρχοντας. 
«Ίσως αυτός να σε μεταπείσει.» 
  «Το αμφιβάλλω.» 
  Ανέβηκαν τα πέτρινα σκαλοπάτια, πέρασαν ανάμεσα από τους δύο 
χοντρούς κίονες της εισόδου, και εισήλθαν στον Ναό του Άνκαραζ, ο 
οποίος ήταν στολισμένος με τοιχογραφίες αιματηρών μαχών και 
σκληρής λεηλασίας. 
  Αηδιαστικό, σκέφτηκε η Φερνάλβιν, ενώ ο Άνγκεδβαρ κοιτούσε 
τριγύρω με επιφύλαξη. Είχε έρθει εδώ ντυμένος με τη φολιδωτή του 
αρματωσιά και ζωσμένος το ξίφος του, γιατί, παρά τα όσα του έλεγε 
η μητέρα του, εκείνος δεν εμπιστευόταν καθόλου τους ένοικους ε-
τούτου του φρουρίου. Κι αυτός ο ναός τού φαινόταν αρκετά καλό 
μέρος για παγίδα… 
  Εκτός από τις τοιχογραφίες, γύρω από τους επισκέπτες υπήρχαν 
και λίθινες κολόνες, καθώς επίσης και ανοίγματα τα οποία οδηγού-
σαν σε άλλα μέρη του οικοδομήματος. Στο κέντρο του δωματίου 
βρισκόταν ένας μεγάλος βωμός, με ξεραμένο αίμα. Ο Άνγκεδβαρ 
αναρωτήθηκε αν ήταν αίμα ανθρώπου. Είχε ακούσει πολλά για τον 
παλιό Θεό Άνκαραζ, και δε θα το απέκλειε. 
  Η Φερνάλβιν, όμως, ήξερε πως δεν ήταν ανθρώπινο το αίμα. Ποτέ 
κανένας δεν πρόσφερε ανθρωποθυσίες στον Άνκαραζ (χωρίς να υ-
πολογίζονται οι νεκροί των μαχών, ασφαλώς)· συνήθως, του θυσία-
ζαν μεγάλα θηλαστικά, όπως πρόβατα, κατσίκια, ή βόδια. 
  «Ιερέα!» φώναξε ο Μόρντεναρ, και η φωνή του αντήχησε μέσα 
στον άδειο χώρο. «Θέλουμε να σου μιλήσουμε.» 
  Μια ρασοφόρος μορφή ξεπρόβαλε από μια απ’τις εισόδους του δω-
ματίου, πέρασε πίσω από έναν λίθινο κίονα, και στάθηκε μπροστά 
από τον βωμό, ατενίζοντάς τους, με τα χέρια σταυρωμένα στο στέρ-
νο. 
  «Σας περίμενα από χτες βράδυ,» δήλωσε. 
  «Σε προειδοποίησε ο θεός σου;» 
  «Με προειδοποίησε ο νους μου, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο ιερέ-
ας. Ήταν ένας άντρας μετρίου αναστήματος, με μεγάλο, αμβλυγώνιο 
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πρόσωπο, μαύρα μάτια, και γκρίζα μαλλιά. Τα ράσα του είχαν μελα-
νό χρώμα και επάνω τους βρισκόταν κεντημένο το πορφυρό, όρθιο, 
ακτινοβόλο ξίφος του Άνκαραζ. 
  «Ιερέα Σάλκερμιρ,» είπε η Φερνάλβιν, και γέλασε. 
  «Χαίρετε, Στρατηγέ Φερνάλβιν.» Ο ιερέας έκλινε το κεφάλι, υπο-
μειδιώντας. 
  «Άρχισες τα παλιά σου καμώματα, βλέπω,» παρατήρησε εκείνη. 
Τον ήξερε αυτό τον άνθρωπο από τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ· 
ήταν από τους πιο γλοιώδεις και ανελέητους του είδους του. «Μην 
ξεχνάς, όμως, πως δεν είμαι ‘Στρατηγός’ πλέον. Είμαι μόνο η Έπαρ-
χος-Κεντροφύλαξ της Έριγκ, και, σύμφωνα με το Νόμο, θα πρέπει 
να σου κλείσω το ναό.» 
  «Τότε, γιατί δεν ήρθες με τους στρατιώτες σου, ώστε να με σύρεις 
έξω, Έπαρχε;» Τα μάτια του Σάλκερμιρ άστραψαν· την κοίταξαν 
όπως την είχαν κοιτάξει και τα μάτια του Θάνεμιρ, χτες. Το βλέμμα 
από τη Φεν εν Ρωθ. Όχι! δε θ’αφήσω το Βασίλειο να επιστρέψει 
σ’εκείνους τους καιρούς! 
  «Μπορώ να το κάνω και μόνη μου, αν χρειαστεί,» αποκρίθηκε, ή-
ρεμα, η Φερνάλβιν. 
  Το χέρι του Άνγκεδβαρ πήγε στη λαβή του σπαθιού στη ζώνη του. 
Το ήξερα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε! σκέφτηκε, προετοιμάζοντας 
τον εαυτό του για μια πιθανή αναμέτρηση. 
  «Δε νομίζω ότι θα χρειαστεί, Έπαρχε,» είπε ο ιερέας, με προσποιη-
τή μειλιχιότητα. «Γιατί θ’αλλάξεις γνώμη, όταν μ’ακούσεις. 
Θ’αντιληφθείς, όπως αντιλήφθηκε κι ο Άρχων Μόρντεναρ, ότι χρεια-
ζόμαστε και πάλι τον Δεινό Άνκαραζ, για να μας οδηγήσει στη μάχη 
κατά του Εχθρού.» 
  «Του Εχθρού…;» Ας δούμε για τι «Εχθρό» μιλάς εσύ, Σάλκερμιρ. Τι 
γνωρίζεις γι’αυτόν; 
  «Μάλιστα, Έπαρχε: του Εχθρού. Υπάρχει ένας εχθρός στο Νότο, 
ισχυρός και κρυμμένος, γιατί είναι ύπουλος και προσπαθεί να δια-
βάλει το Βασίλειό μας εκ των έσω. Ο Πολέμαρχος, όμως, θα μας δεί-
ξει πώς να τον ξετρυπώσουμε και να τον εξολοθρεύσουμε!» 
  «Αόριστα τα όσα ισχυρίζεσαι, ιερέα…» Ξέρεις κι άλλα. Μίλα γρή-
γορα, και μη μου τρως άλλο χρόνο. 
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  «Καθόλου, Έπαρχε!» τόνισε ο Σάλκερμιρ. «Ο Άνκαραζ μού έχει 
στείλει οράματα!» Το είπε με ένταση και θέρμη. «Υπάρχει Εχθρός 
στον Νότο, και κρύβεται μέσα στο ίδιο το Παλάτι των Δεκαεννέα 
Πύργων.» Περίμενε τις αντιδράσεις της. 
  Τα έχω ξανακούσει τούτα… «Αλήθεια; Ποιος είναι;» 
  «Αυτό δεν το γνωρίζω,» αποκρίθηκε ο Σάλκερμιρ. «Όμως ο Δεινός 
μας Άρχοντας έχει στείλει μια Εκλεκτή του Αρχιέρεια, για να εντο-
πίσει τον Εχθρό και τον σκοτώσει. Πρέπει, οπωσδήποτε, να τη συ-
ντρέξουμε, αλλιώς το Νόρβηλ είναι καταδικασμένο.» 
  «Και μετά; Όταν ο Εχθρός έχει πεθάνει;» 
  Ο Σάλκερμιρ συνοφρυώθηκε. «Τι ‘μετά’;» 
  «Τι θα γίνει με τον ‘Δεινό σας Άρχοντα’; Θα εξαφανιστεί; Θα προ-
στάξει τη διάλυση της θρησκείας του, εφόσον πλέον ο λαός των Ω-
θράγκος δε θα τον έχει ανάγκη;» 
  Τα μάτια του ιερέα άστραψαν. «Θα δείξει.» 
  «Ναι,» είπε η Φερνάλβιν, «αυτό ακριβώς φοβάμαι. Μην κάνεις το 
λάθος, Σάλκερμιρ, να νομίσεις ότι η θρησκεία του θα νομιμοποιηθεί. 
Εξακολουθεί να θεωρείται παράνομη σε τούτο το Βασίλειο–» 
  «Αυτό ονομάζεται αχαριστία, Έπαρχε!» 
  «Όχι: ονομάζεται προφύλαξη.» Η Φερνάλβιν στράφηκε στον Μόρ-
ντεναρ. «Θα ξαναπεράσω από τούτα τα μέρη, για να ελέγξω,» είπε· 
«και, όταν έρθω, δε θέλω να βρω εδώ αυτό τον ναό, ούτε αυτό τον 
ιερέα. Έγινα κατανοητή, Άρχοντά μου;» 
  «Όπως επιθυμεί η Έπαρχος της Έριγκ,» αποκρίθηκε, κοφτά, εκεί-
νος. «Τίποτε άλλο, Υψηλοτάτη;» Δεν της άρεσε καθόλου ο ειρωνικός 
τόνος στη φωνή του! 
  «Όχι,» είπε η Φερνάλβιν. «Και φρόντισε, ετούτη τη φορά, να πα-
ραμείνεις πιστός στο Βασίλειο και στους Νόμους του, Άρχοντα Μόρ-
ντεναρ.» Και, μ’αυτά τα λόγια, στράφηκε και βάδισε προς την έξοδο 
του Ναού του Άνκαραζ. 
  Ο Άνγκεδβαρ την ακολούθησε, ρίχνοντας ένα τελευταίο βλέμμα 
στον ιερέα και στον Άρχοντα. Οι δύο άντρες έμοιαζαν να κοιτάζο-
νται συνωμοτικά, καθώς στέκονταν στη μέση του μεγάλου δωματί-
ου. Κάτι σχεδιάζουν. Κάτι εναντίον μας… Ο νεαρός Ωθράγκος αι-
σθάνθηκε ένα κρύο χέρι να χαϊδεύει την πλάτη του. 
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  Έξω από το ναό, ο Διοικητής Έρκενελ περίμενε την Έπαρχο-
Κεντροφύλακα της Έριγκ και τον γιο της. Μαζί του βρίσκονταν οι 
δικοί του στρατιώτες, καθώς και οι πάνοπλοι ιππείς που είχε φέρει η 
Αρχόντισσα Ρικέλθη. 
  «Είμαστε έτοιμοι, Υψηλοτάτη,» δήλωσε ο Έρκενελ, κλίνοντας το 
κεφάλι. 
  «Ωραία,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. «Ξεκινάμε.» 

 

  Το μεσημέρι, σταμάτησαν επάνω σ’έναν χορταριασμένο λόφο, α-
νάμεσα στα δέντρα. Από κάτω μπορούσαν ν’αντικρίσουν, σε από-
σταση κανενός χιλιομέτρου, τη μεγάλη, περιτειχισμένη πόλη Μπέν-
ριγκ. 
  Ο Βάνμιρ έσφιξε τα γκέμια του αλόγου του μέσα στις γροθιές του. 
«Δε θα πρότεινα να ζυγώσουμε όλοι μαζί.» 
  «Κατασκηνώστε,» πρόσταξε η Ρικνάβαθ, μισοξαπλωμένη στο φο-
ρείο της. Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ υπάκουσαν, αρχίζοντας να στή-
νουν τον καταυλισμό τους και αφήνοντας την Αρχιέρειά τους, ευλα-
βικά, στο έδαφος. 
  «Ιερομαχητή Νίλμαν,» είπε ο Βάνμιρ, αφιππεύοντας. «Ας δούμε 
πόσα χρήματα έχουμε ακριβώς.» 
  Ο μαυρομάλλης άντρας ένευσε κι έψαξε στο εσωτερικό του σάκου 
του. 
  Η Ρικνάβαθ σηκώθηκε από το φορείο της, με τη βοήθεια του Ί-
ντραμελ, ο οποίος είπε: «Εμένα εξακολουθεί να μη μ’αρέσει και τόσο 
αυτή η ιδέα. Όταν διαιρείς τους μαχητές σου, αποδυναμώνεσαι· ό-
ταν αυξάνεις τους αριθμούς σου, ισχυροποιείσαι.» 
  «Πάλι τα ίδια θα λέμε;» μούγκρισε ο Βάνμιρ. «Είναι αδύνατον να 
σας βάλω όλους στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων. Ελπίζω να κα-
ταλαβαίνετε γιατί!» 
  «Ωστόσο, θα ήταν καλό να βρισκόμαστε εκεί κοντά,» τόνισε η Ιε-
ρομαχήτρια Άρναβιν. «Αν πάρουν οι μισοί από μας άλογα, τότε οι 
άλλοι μισοί θα μείνουν πολύ πίσω, κι ακόμα κι αν κάποιος κίνδυνος 
παρουσιαστεί στους πρώτους, δε θα μπορούν να τους προσφέρουν 
βοήθεια.» 
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  «Ενώ, αν είναι κοντά, τι θα κάνουν; Θα επιτεθούν στο παλάτι;» Ο 
Βάνμιρ ρουθούνισε, αποδοκιμαστικά, και γέλασε. 
  «Μη μας χλευάζεις,» τον προειδοποίησε ο Ιερέας-Καθοδηγητής 
Ίντραμελ. 
  «Σταμάτησε, τώρα!» τους διέκοψε η Ρικνάβαθ, υψώνοντας το χέρι 
της. «Μίλησες για ενότητα, Ίντραμελ: Αυτή είναι η ενότητα που θέ-
λεις;» 
  «Φοβάμαι, Παναγιότατη,» είπε ο ιερέας. «Φοβάμαι ότι ίσως ο Σύ-
ντροφός σας μας οδηγήσει σε λάθος δρόμο.» 
  «Δε μ’εμπιστεύεστε, λοιπόν;» 
  «Ασφαλώς, Παναγιότατη! Δε θα έπρεπε καν να το ρωτάτε τούτο.» 
  «Τότε, εμπιστευθείτε και τον Σύντροφό μου, γιατί εγώ τον εμπι-
στεύομαι, και το ίδιο κι ο Κύριός μας.» 
  Ο Ίντραμελ ένευσε, σιωπηλά. 
  Ο Βάνμιρ στράφηκε στον Νίλμαν. «Πόσα άλογα μπορούμε 
ν’αγοράσουμε με τα χρήματά μας;» 
  «Εφτά, νομίζω.» 
  «Φτάνουν και περισσεύουν,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Λιγότεροι από τους μισούς θα πάνε στη Νουάλβορ, επομένως,» 
τόνισε η Άρναβιν. 
  «Αυτό δε θα αποτελέσει πρόβλημα,» της είπε η Ρικνάβαθ, αυστη-
ρά. «Έχω πάρει την απόφασή μου, και ο Κύριός μας συμφωνεί. Εγώ 
ακολουθώ μονάχα τις εντολές του. 
  »Πάμε στην πόλη, λοιπόν. Ιερέα Ίντραμελ, Ιερομαχητή Νίλμαν: θα 
έρθετε μαζί μας. Χωρίς τον πολεμικό σας εξοπλισμό. Δε θέλουμε να 
προκαλέσουμε αναστάτωση.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Παναγιότατη,» αποκρίθηκε ο Καθοδηγητής 
της. 
  «Άρχοντά μου,» είπε η Σερκάλμα, «θα θέλατε να σας συνοδέψω κι 
εγώ; Για ασφάλεια.» 
  «Δε νομίζω ότι κινδυνεύω,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, «όμως έλα.» Α-
ντιλαμβανόταν πως, ουσιαστικά, η πολεμίστρια δεν τον ρωτούσε ε-
πειδή ανησυχούσε πραγματικά για την ασφάλειά του· ήξερε πολύ 
καλά ότι τίποτα δεν επρόκειτο να του συμβεί σε μια πόλη σαν την 
Μπένριγκ. Ρωτούσε επειδή δεν ήθελε να μείνει μόνη με τους ακό-
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λουθους του Άνκαραζ· διότι, απ’ό,τι είχε παρατηρήσει ο Βάνμιρ, δεν 
την κοιτούσαν και τόσο φιλικά… 
  Η Ρικνάβαθ ζήτησε να της φέρουν έναν άλλο χιτώνα, που δε θα εί-
χε επάνω του κεντημένο το έμβλημα του Πολέμαρχου. Οι πιστοί της 
της έδωσαν ένα μακρύ, λευκό ένδυμα και μαύρες δερμάτινες μπότες. 
Η Καρμώζ πήγε πίσω από μερικά δέντρα και ντύθηκε, επιστρέφο-
ντας με τον μελανό χιτώνα τυλιγμένο στα χέρια της. 
  Ο Βάνμιρ παρατήρησε ότι η φίλη του βάδιζε καλύτερα από πριν. Ο 
Άνκαραζ εξακολουθούσε να θεραπεύει με θεαματικούς ρυθμούς το 
τραύμα στον μηρό της. 
  Ο Ίντραμελ και ο Νίλμαν είχαν, εν τω μεταξύ, βγάλει τις πανοπλίες 
τους και αφήσει τα όπλα τους δίπλα σε μια φωτιά. Είχαν πάρει μο-
νάχα ξιφίδια, δεμένα στις ζώνες. 
  «Να ξεκινήσουμε, Παναγιότατη;» πρότεινε ο πρώτος. 
  Η Αρχιέρεια ένευσε, και άρχισαν να κατεβαίνουν το λόφο.  
  Η Ρικνάβαθ προπορευόταν, με τον Βάνμιρ δεξιά της και τον Ίντρα-
μελ αριστερά, ενώ ο Νίλμαν και η Σερκάλμα ακολουθούσαν. Ο αέ-
ρας έκανε το χορτάρι να αναδεύεται και να χαϊδεύει τα γόνατά τους. 
Επάνω στον λιθόστρωτο δρόμο που οδηγούσε στην πόλη φαίνονταν 
τρία κάρα να πλησιάζουν την βόρεια πύλη της Μπένριγκ, καθώς ε-
πίσης και μερικοί διαβάτες. 
  «Πάμε κι εμείς απο κεί,» πρότεινε ο Βάνμιρ στους συντρόφους του. 
Η Ρικνάβαθ κατένευσε, και κανείς δε διαφώνησε. Προχώρησαν 
προς τη δημοσιά και, όταν έφτασαν, την ακολούθησαν, κατευθυνό-
μενοι στην Μπένριγκ. 
  «Αν κάποιος μας ρωτήσει τι θέλουμε εδώ,» είπε ο Βάνμιρ, 
«θ’αποκριθούμε ότι είμαι ευγενής, η Ρικνάβαθ είναι σύζυγός μου, κι 
εσείς οι τρεις είστε υπηρέτες-φρουροί μας.» 
  «Συμφωνείτε μ’αυτό, Παναγιότατη;» ρώτησε ο Ιερέας Ίντραμελ, 
όταν η Αρχιέρειά του δεν απάντησε. 
  «Για να μη διαφωνώ, προφανώς συμφωνώ,» απάντησε εκείνη, δί-
χως να στραφεί να τον κοιτάξει· τα γαλανά της μάτια ήταν καρφω-
μένα στην πύλη της Μπένριγκ. 
  Τι να συλλογίζεται τώρα; αναρωτήθηκε ο Βάνμιρ. Άραγε, με εμπι-
στεύεται, όπως υποστηρίζει; Με εμπιστεύεται, πραγματικά; Έχει 
αλλάξει, από τότε που παραδόθηκε στον Άνκαραζ. Δεν είναι πλέον η 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

700 

Μάντισσα της Στέπας, ούτε η Ρικνάβαθ, η Πριγκίπισσα των Καρμώζ· 
είναι η Εκλεκτή Αρχιέρεια του Πολέμαρχου: μια τελείως διαφορετι-
κή γυναίκα. 
  Πρέπει να βρω τρόπο να τον αποτινάξω από μέσα της! Για την ώ-
ρα, είναι χρήσιμος –χρήσιμος για να αντιμετωπίσουμε τον Εχθρό, 
τον παράξενο Ράζλερ–, αλλά, ύστερα, θα γίνει μπελάς, καθώς θα 
προσπαθήσει να εξαπλώσει τη θρησκεία του, όπως παλιά. 
  …Χρήσιμος για να αντιμετωπίσουμε τον Εχθρό… 
  Ο Βάνμιρ το αναλογίστηκε ξανά ετούτο. Έπρεπε, τελικά, να αντι-
μετωπίσουν αυτόν τον Εχθρό; Ή, μήπως, θα ήταν καλύτερα να τον 
αφήσουν στην ησυχία του; 
  «Να εγκαταλείψεις τη Ρικνάβαθ και να πάψεις να εξυπηρετείς τους 
σκοπούς του αιμοδιψή θεού Άνκαραζ.» 
  «Και θα ελευθερώσεις τον αδελφό μου;» 
  «Ναι.» 
  Θα τον ελευθέρωνε, όμως; Ο Βάνμιρ δεν είχε κάποια εγγύηση για 
τούτο. Εκτός από ό,τι είχε πει ο ίδιος ο Ράζλερ: ότι, ουσιαστικά, δεν 
είχε λόγο να κρατά τον Ρόλμαρ. Και πάλι, όμως, δεν του έμοιαζε σω-
στό να εγκαταλείψει τη Ρικνάβαθ. Επιπλέον, ο Άνκαραζ πρέπει να 
είχε κάποιο δίκιο: Πρέπει να αισθανόταν τον κίνδυνο· δεν μπορεί να 
ήταν όλα απάτη. Ένας θεός του πολέμου δε θα αφυπνιζόταν παρά 
για να πολεμήσει. Και το Μεγάλο Θηρίο –η Λα-Κάρχ’νιι, όπως την 
ονόμαζαν οι Ποιμένες της Στέπας, ή η Γκιζνάρβαθ, όπως ήταν το 
πραγματικό της όνομα– είχε επίσης αισθανθεί την επικίνδυνη πα-
ρουσία στο Νότο και είχε αρχίσει να κατεβαίνει από τα παγερά μέρη 
όπου κατοικούσε. Όχι, όλα τούτα δε φαίνονταν καθόλου, μα καθό-
λου, τυχαία… 
  Ο Εχθρός υπήρχε, και επιθυμούσε τον ουρανόλιθο από τον οποίο 
ήταν καμωμένος ο Θρόνος του Νόρβηλ. Αλλά για ποιο λόγο; Τι τον 
ήθελε; Και ποιος ο κίνδυνος, αν έπεφτε στα χέρια του; 
  Οι σκέψεις του Βάνμιρ διακόπηκαν, καθώς εκείνος και οι σύντρο-
φοί του έφτασαν στην πύλη της Μπένριγκ. Οι φρουροί που βρίσκο-
νταν εκεί είχαν μόλις τελειώσει με τον έλεγχο των κάρων των εμπό-
ρων, και έμοιαζαν να βαριούνται να ελέγξουν και τους διαβάτες· έ-
τσι, βλέποντας πως δεν κουβαλούσαν μεγάλα όπλα, τους άφησαν να 
μπουν χωρίς ερωτήσεις. Ο δρόμος όπου βρέθηκαν ο Βάνμιρ και οι 
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σύντροφοί του ήταν μεγάλος και πλακόστρωτος, με ορισμένες από 
τις πλάκες του ραγισμένες λόγω των εμπορευμάτων που περνούσαν 
από εδώ, εισερχόμενα ή εξερχόμενα. 
  «Ας τους ακολουθήσουμε,» είπε ο αυτοεξόριστος ακρίτης στη Ρι-
κνάβαθ, δείχνοντας τα κάρα των εμπόρων εμπρός τους. «Σίγουρα, 
θα μας πάνε στην αγορά.» Η Αρχιέρεια κατένευσε, και συνέχισαν να 
βαδίζουν σιωπηλά. Πέρασαν δίπλα από ένα πανδοχείο –Η Βροχερή 
Μέρα, λεγόταν– και οι μυρωδιές που έρχονταν από μέσα έκαναν την 
κοιλιά του Βάνμιρ να διαμαρτύρεται. Αλλά δεν είχαν χρόνο για να 
σταματήσουν. 
  Η αγορά, όταν έφτασαν εκεί, είδαν ότι ήταν, αναμενόμενα, κοσμο-
πλημμυρισμένη. Ωστόσο, υπήρχε κάποιος χώρος για να περνάνε οι 
άμαξες με τα εμπορεύματα, οπότε ο Βάνμιρ και οι σύντροφοί του 
πήγαν από κείνη τη μεριά. 
  Ο ακρίτης είδε μια γυναίκα να κάθεται σε μια πέτρινη σκάλα και να 
καθαρίζει φασολιά, τα οποία είχε σ’ένα πλεχτό καλάθι στα γόνατά 
της. «Καλό μεσημέρι, κυρία,» τη χαιρέτησε. «Θα ήθελα να ρωτήσω 
αν υπάρχει κάποιος έμπορας αλόγων εδώ κοντά. Με χαμηλές τιμές, 
ει δυνατόν.» 
  Η γυναίκα έδειξε. «Πηγαίνετε απο κεί, και στρίψτε δεξιά. Θα δείτε 
έναν στάβλο. Αρκετά καλές τιμές, απ’όσο ξέρω.» 
  «Ευχαριστούμε,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, και βάδισαν προς τη μεριά 
που τους είχε δείξει η άγνωστη. Πάγκοι και σκηνές τούς περιστοίχι-
ζαν σε κάθε τους βήμα, γεμάτα με πραμάτεια, από ενδύματα έως 
όπλα, από σκαπτικά εργαλεία έως κοσμήματα, από φρούτα έως εξω-
τικά ποτά. 
  «Εδώ πρέπει να εννοούσε,» είπε ο Βάνμιρ, όταν έφτασαν σ’ένα ση-
μείο όπου οι πάγκοι και οι σκηνές χώριζαν, για ν’αποκαλύψουν μια 
παλιά, πέτρινη καμάρα στα δεξιά. 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε και βάδισε πρώτη, με τους υπόλοιπους στο κα-
τόπι της. 
  «Σ’ετούτο το μέρος υπήρχε κάποτε ένας ναός του Κυρίου μας, Πα-
ναγιότατη,» την πληροφόρησε ο Ιερέας Ίντραμελ. «Περιμένετε λί-
γο· δείτε τα σημάδια!» Πλησίασε την πίσω μεριά της καμάρας και 
παραμέρισε τα αναρριχόμενα φυτά, για να φανερώσει ένα λάξευμα 
–το όρθιο, ακτινοβόλο ξίφος. 
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  «Δεν υπάρχει χρόνος για να γυρίσουμε τα αξιοθέατα, Ίντραμελ,» 
είπε ο Βάνμιρ, έντονα. 
  «Αυτός ο τόπος είναι ιερός!» αντιγύρισε ο Καθοδηγητής της Ρικνά-
βαθ. «Θέλεις να πεις πως αδιαφορείς για τους ιερούς τόπους του 
Κυρίου μας;» Ο τόνος της φωνής του υποδήλωνε πρόκληση, σαν ο 
ιερέας να ήθελε να τον δοκιμάσει στην πίστη. 
  «Ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα άλογα που θα πάρουμε απ’τον 
έμπορο,» απάντησε ο Βάνμιρ. 
  Τα μάτια του Ίντραμελ στένεψαν. 
  «Καλύτερα να πηγαίνουμε,» είπε η Ρικνάβαθ. 
  «Δε θέλετε να μάθετε, Παναγιότατη, πού βρισκόταν ο ναός του 
Κυρίου μας, κατά την περίοδο των Πολέμων της Φεν εν Ρωθ;» 
  «Ξέρω ήδη.» Η Καρμώζ έστρεψε το γαλανό της βλέμμα σ’ένα οικο-
δόμημα που φαινόταν στο τέλος του δρόμου. 
  «Με συγχωρείτε, Παναγιότατη, που υπέθεσα ότι– Ασφαλώς και ο 
Κύριός μας θα σας είχε προσφέρει αυτές τις γνώσεις.» 
  «Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το καταλάβεις,» σχολίασε ο Βάν-
μιρ, ατενίζοντας το χτίριο στο τέρμα του δρόμου. «Αποκλείεται να 
πρόκειται για τίποτ’άλλο εκτός από ναό, έτσι όπως μοιάζει· κι αφού 
είναι, κατά τα φαινόμενα, ερειπωμένο, μάλλον ανήκε σ’έναν θεό που 
πλέον δε λατρεύεται.» 
  «Λόγω αχαριστίας!» τόνισε ο Ίντραμελ. «Οι Ωθράγκος τον ξέχασαν 
μετά απ’τους Πολέμους, νιώθοντας ότι δεν τον χρειάζονταν πια. 
Όμως, όπως όλοι οι συνετοί γνωρίζουν, το σωστό είναι να προσευ-
χόμαστε στους Προστάτες μας πάντοτε, όχι μονάχα όταν τους χρεια-
ζόμαστε.» 
  Ωραίοι προστάτες! σκέφτηκε ο Βάνμιρ, αλλά δε μίλησε. Ξεκίνησε 
να προχωρά, και οι άλλοι δεν άργησαν να τον ακολουθήσουν. 
  «Πραγματικά, ο Άνκαραζ σε είχε πληροφορήσει;» ρώτησε τη Ρι-
κνάβαθ, ψιθυριστά, όταν βρέθηκε δίπλα της. 
  «Όχι,» μειδίασε εκείνη· «όπως είπες κι εσύ, ήταν προφανές. Όμως 
πρόσεχε τα λόγια σου, όταν αναφέρεσαι στον Πολέμαρχο.» Αυτό το 
τελευταίο ήταν προειδοποίηση –και, μάλιστα, αυστηρή. 
  Λίγο παρακάτω συνάντησαν τον στάβλο, ο οποίος δε βρισκόταν και 
πολύ μακριά από τον παλιό ναό του Άνκαραζ. Ο Βάνμιρ μπήκε και 
χαιρέτησε τους σταβλίτες. 
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  «Θα θέλαμε ν’αγοράσουμε εφτά άλογα,» είπε, «σε όσο το δυνατόν 
λογικότερη τιμή.» 
  «Έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, κύριε;» τον ρώτησε ένας κα-
ραφλός άντρας με μουστάκι και κοντά, μαύρα γάντια. 
  «Όχι,» ανασήκωσε τους ώμους ο Βάνμιρ· «απλά, να μην είναι άρ-
ρωστα και μας αφήσουνε στο δρόμο.» 
  «Δεν έχουμε άρρωστα άλογα στο στάβλο μας, κύριε!» τον διαβε-
βαίωσε ο άντρας, που πρέπει να ήταν σταβλάρχης εδώ πέρα. 
  «Ωραία, τότε. Ετοιμάστε μας εφτά. Θα τα παραλάβουμε αμέσως.» 
  «Με σέλες, ηνία, και τα λοιπά, κύριε;» 
  «Φυσικά.» 
  Ο σταβλάρχης έδωσε τις ανάλογες διαταγές στους σταβλίτες του 
και, σύντομα, εφτά άλογα βρίσκονταν εμπρός τους, σελωμένα και 
χαλινωμένα, έτοιμα για ιππασία. Ο Βάνμιρ πλησίασε ένα μαύρο και 
του χάιδεψε το λαιμό· εκείνο του έγλειψε το χέρι. 
  «Ωραία,» είπε ο αυτοεξόριστος Άρχοντας, παίρνοντας το ζώο από 
τα χαλινάρια. «Σας ευχαριστούμε πολύ.» 
  Ο Νίλμαν πλήρωσε τον σταβλάρχη και βγήκαν απ’τον στάβλο, τρα-
βώντας μαζί τους τα άλογα. 
  «Και, για ό,τι άλλο επιθυμήσετε, να μας έχετε υπόψη,» είπε ο κα-
ραφλός άντρας με το μουστάκι. «Φέρνουμε άλογα απ’όλη τη Βάλ-
γκριθμωρ, καθώς και κατάλληλους εξοπλισμούς, επίσης. Εκπαιδεύ-
ουμε κιόλας, αν θέλετε –ακόμα και πολεμική εκπαίδευση!» 
  «Θα σας θυμόμαστε,» υποσχέθηκε ο Βάνμιρ, αγνοώντας τον. Κα-
βάλησε το μαύρο άλογο που είχε χαϊδέψει και τράβηξε τα γκέμια· το 
ζώο χρεμέτισε και τίναξε το κεφάλι. 
  Η Ρικνάβαθ, ο Ίντραμελ, ο Νίλμαν, και η Σερκάλμα, ακολούθησαν 
το παράδειγμά του, καβαλικεύοντας κι εκείνοι. Τα δύο άλογα που 
έμειναν χωρίς καβαλάρη τα πήραν από τα γκέμια ο ιερομαχητής και 
η πολεμίστρια. 
  Ο ιερέας-Καθοδηγητής έριξε ένα βλέμμα στον ερειπωμένο ναό, 
προτού αρχίσουν να κατευθύνονται προς την πέτρινη καμάρα. Ένα 
βλέμμα που δεν άρεσε και τόσο στον Βάνμιρ. Αυτοί οι ακόλουθοι του 
Άνκαραζ είναι φανατισμένοι, σκέφτηκε. Αναρωτιέμαι πώς θα ξε-
μπλέξουμε από δαύτους. Πώς θα τους διαλύσουμε. Βασικό ρόλο στην 
ένωσή τους και στην αναβίωση της θρησκείας τους είχαν παίξει δύο 
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παράγοντες: Η εμφάνιση του υποχθόνιου Εχθρού στη Νουάλβορ, 
και ο ερχομός της ευαίσθητης στις κοσμικές ενέργειες Ρικνάβαθ. 
Επομένως, όταν ο Εχθρός νικιόταν, ο ένας από αυτούς τους δύο πα-
ράγοντες θα εξαλειφόταν αυτομάτως, με αποτέλεσμα να μείνει μο-
νάχα η Καρμώζ… κι αν ο Βάνμιρ κατόρθωνε να διώξει τον Άνκαραζ 
από μέσα της, τότε δε θα τους έμενε ούτε εκείνη, και η θρησκεία 
τους θα ήταν ξανά ευάλωτη, αφού δε θα υπήρχε πόλεμος ή διαμάχη, 
ώστε να τη συντηρεί. 
  Ωστόσο (σκεφτόταν ο Βάνμιρ, καθώς διέσχιζαν την αγορά, πηγαί-
νοντας προς τη βόρεια πύλη της Μπένριγκ), ποτέ δεν μπορεί κανείς 
να είναι βέβαιος. Ίσως, ως τότε, η θρησκεία του Άνκαραζ να είχε ε-
ξαπλωθεί τόσο πολύ, και να είχε ισχυροποιηθεί τόσο πολύ, που να 
απειλούσε να εκθρονίσει τον Βασιληά Άργκελ, για να πάρει τον Ου-
ρανολίθινο Θρόνο κάποιος από τους πιστούς. Μάλιστα, δεν αποκλεί-
εται οι ακόλουθοι του Πολέμαρχου να σχεδίαζαν από τώρα μια τέ-
τοια προδοτική κίνηση… και πιθανώς να είχαν και κρυφά όπλα στη 
διάθεσή τους, όπλα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί… 
  Άρα, πρέπει οπωσδήποτε να ξεμπλέξω τη Ρικνάβαθ απ’αυτά τα κα-
θάρματα! Και πρέπει, επίσης, να σώσω τον Ρόλμαρ από την αιχμα-
λωσία του Εχθρού. 
  Ο Βάνμιρ, κάποιες φορές, νόμιζε πως ολάκερη η Κουαλανάρα περι-
στρεφόταν γύρω από εκείνον, λες και όλοι οι υπόλοιποι να τον περί-
μεναν να κάνει κάτι, προτού κινηθούν. Μια ψευδαίσθηση, ασφαλώς. 
Εκτός κι αν κάποιος υπέρτατος θεός τον είχε ρίξει στη μέση ενός κό-
σμου πλασμένου μοναδικά γι’αυτόν, με τους άλλους να μην είναι 
παρά ψευδή ανδρείκελα. 
  Ανοησίες! μάλωσε τον εαυτό του. Καλύτερα ν’ασχοληθώ με τα άμε-
σά μου προβλήματα. 
  Καθώς έβγαινε από τη βόρεια πύλη της Μπένριγκ και αισθανόταν 
τον άνεμο να χτυπά το πρόσωπό του, έστρεψε το βλέμμα του στη 
Ρικνάβαθ. Η Καρμώζ ίππευε πλάι του, με τα μαύρα, σγουρά της 
μαλλιά ν’ανεμίζουν, κάνοντας τα μπιχλιμπίδια που ήταν δεμένα ε-
πάνω τους (μικρά κόκαλα και πετρούλες) να κουδουνίζουν εξωτικά. 
  Πώς να εξωθήσεις έναν θεό από μια γυναίκα γεννημένη ν’ακούει 
καλέσματα του Αόρατου και να αισθάνεται πράγματα μοναδικά; 
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  Η Ρικνάβαθ, παρατηρώντας ότι την παρατηρούσε, στράφηκε να 
τον κοιτάξει, κι ένα αχνό μειδίαμα διαγράφηκε στις άκριες των χει-
λιών της. 
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Κεφάλαιο 51 

Ενέδρα! 
 
 

παρχε! Προσέξτε!» 
  Η Φερνάλβιν, ακούγοντας την κραυγή του Διοικητή 
Έρκενελ, στράφηκε για να κοιτάξει προς τα εκεί όπου ο 
άντρας έδειχνε –προς τα νότια, επάνω σ’ένα ύψωμα–, 

και είδε μαχητές με βαλλίστρες να ξεπροβάλλουν και να σημαδεύουν 
εκείνη και τη συνοδεία της. 
  «Σκύψτε!» άκουσε έναν άλλο από τους πολεμιστές της να φωνάζει. 
  Η Φερνάλβιν έσκυψε, κατεβάζοντας το πρόσωπό της κοντά στη 
χαίτη του αλόγου της, καθώς βέλη εκτοξεύονταν από τριγύρω, σχί-
ζοντας τον αέρα. Η Έπαρχος διαπίστωσε πως δεν πρέπει να τους 
έβαλλαν μόνο από τα νότια, μα κι από τα βόρεια. Το βλέμμα της πή-
γε αμέσως στον Άνγκεδβαρ, ο οποίος είχε σκύψει επίσης, και το δικό 
του βλέμμα ήταν στραμμένο στη μητέρα του. Οι ιππείς της Ρικέλθης 
είχαν υψώσει τις αστραφτερές τους ασπίδες, κάτω απ’το φως του 
μεσημεριανού ήλιου, για να προστατέψουν την Έπαρχο και το γιο 
της. 
  Κραυγές πόνου ακούστηκαν. Τα βέλη είχαν βρει το στόχο τους. Η 
Φερνάλβιν είδε έναν απ’τους στρατιώτες του Διοικητή Έρκενελ να 
σωριάζεται στη γη, αιμόφυρτος, μ’ένα βλήμα καρφωμένο στην πλά-
τη. 
  Μία βολή μόνο. Μία βολή μόνο έχουν· μετά, θα τους ξεφύγουμε. 
Προτού προλάβουν να οπλίσουν, θα έχουμε απομακρυνθεί από τού-
το το καταραμένο σημείο. Εκτός κι αν– 
  Οι φόβοι της Επάρχου επαληθεύτηκαν, καθώς άκουσε καλπασμό 
αλόγων από τα βόρεια και από τα νότια. Οι βαλλιστροφόροι είχαν 
παραμερίσει, για να κατεβούν καβαλάρηδες. Θεοί! σκέφτηκε η Φερ-
νάλβιν. Πόσοι είναι; Πόσες απώλειες έχουμε; Μπορούμε να τους 
αντιμετωπίσουμε; 
  Ορθώθηκε επάνω στον ίππο της, ξεσπαθώνοντας με την ίδια κίνη-
ση. Κοίταξε τριγύρω, κι αντίκρισε αρματωμένους ιππείς να εφορ-
μούν από παντού. Επάνω στο χιτώνα ενός παρατήρησε το έμβλημα 

΄Ε
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του Άνκαραζ. Χίλιες κατάρες επάνω σου, Άρχοντα Μόρντεναρ· θα 
πληρώσεις γι’αυτό! Αν επιβιώσουμε… 
  Ο Άνγκεδβαρ την πλησίασε, έχοντας κι εκείνος το ξίφος του στο 
δεξί χέρι και την ασπίδα του στο αριστερό. 
  «Πήγαινε!» του είπε η Φερνάλβιν, καθώς οι επιτιθέμενοι σφυροκο-
πούσαν τη συνοδεία της. Οι στρατιώτες του Έρκενελ δεν έμοιαζαν 
να έχουν και πολλές ελπίδες, παρότι ο διοικητής τους φαινόταν να 
μάχεται γενναία· οι ιππείς της Ρικέλθης, όμως, πρόβαλαν παραπάνω 
από αξιόλογη αντίσταση, αποκρούοντας θανατηφόρα χτυπήματα 
και τσακίζοντας τις αρματωσιές και τα κόκαλα των αντιπάλων τους, 
με βαριές λεπίδες. «Όταν βρεις άνοιγμα, φύγε!» 
  «Δε θα σ’αφήσω, μητέρα,» αντιγύρισε ο Άνγκεδβαρ. 
  «Άνγκεδβαρ–» 
  Τα λόγια της Επάρχου διακόπηκαν απότομα, καθώς ένας από τους 
πάνοπλους καβαλάρηδες της Ρικέλθης έπεσε, χτυπημένος στα πλευ-
ρά από το δόρυ ενός εχθρού, και τώρα δύο ακόλουθοι του Άνκαραζ 
κάλπαζαν καταπάνω στη Φερνάλβιν και το γιο της. Η Κεντροφύλαξ 
τράβηξε την ασπίδα από τη σέλα της, για ν’αποκρούσει ένα ορμητι-
κό χτύπημα, ενώ, την ίδια στιγμή, το σπαθί της κάρφωνε την αντί-
παλη καβαλάρισσα στην κοιλιά, διατρυπώντας την πανοπλία της. Η 
γυναίκα τινάχτηκε απ’το άλογό της, με μια πνιχτή κραυγή πόνου. 
  Το άλογο του Άνγκεδβαρ σηκώθηκε στα πισινά του πόδια, καθώς ο 
γιος της Φερνάλβιν τραβούσε γερά τα ηνία, με το αριστερό του χέρι. 
Ο ιππέας που του είχε ορμήσει σταμάτησε, απότομα, και τράβηξε κι 
εκείνος τα ηνία του αλόγου του, κάνοντάς το να χρεμετίσει. Ο Άν-
γκεδβαρ ώθησε εμπρός το πολεμικό του άτι και όρμησε, με υψωμένη 
ασπίδα και ξίφος. 
  Ο αντίπαλός του ήταν ένας κοντός αλλά γεροδεμένος άντρας, ντυ-
μένος με φολιδωτή αρματωσιά και κράνος. Σήκωσε το σπαθί του κι 
επιχείρησε να χτυπήσει τον Άνγκεδβαρ ψηλά· εκείνος εμπόδισε το 
χτύπημα με την ασπίδα του, αλλά δεν ανταπέδωσε αμέσως. Τράβηξε 
ξανά τα γκέμια του αλόγου του, σταματώντας το, και τότε επιτέθηκε, 
σημαδεύοντας χαμηλά· ο αντίμαχος, όμως, απέκρουσε με την ασπί-
δα του. Ο Άνγκεδβαρ αντάλλαξε κι άλλα χτυπήματα μαζί του, αλλά, 
ύστερα, ένας ακόμα έφιππος εχθρός ήρθε καταπάνω του, σφυροκο-
πώντας τον άγρια. Τώρα δεν προλάβαινε να αντεπιτεθεί, καθώς ύ-
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ψωνε την ασπίδα του, για να σταματά όλα τα χτυπήματα. Και μετά, 
τον ζύγωσε κι ένας τρίτος! 
  Για μια στιγμή, νόμιζε πως ήταν ο μόνος μαχόμενος από τη δική του 
πλευρά, πως όλοι του οι σύντροφοι είχαν πέσει και οι εχθροί τον κα-
τέκλυζαν από παντού. Όμως, όχι, τούτο δεν ήταν αλήθεια· μπορούσε 
ν’ακούσει τη μάχη να μαίνεται ολόγυρά του. Πού είναι η μητέρα; 
  Απέκρουσε ένα σπαθί και το παραμέρισε· έσκυψε, για ν’αποφύγει 
άλλες τυχόν ερχόμενες επιθέσεις, και επιτέθηκε στον αντίπαλό του 
καρφωτά. Η σπαθιά του πέτυχε τον ακόλουθο του Άνκαραζ στο 
στέρνο, εκτοξεύοντας αίμα και στέλνοντάς τον στο έδαφος. 
  Ένα ξίφος χτύπησε τον αρματωμένο ώμο του Άνγκεδβαρ κι εξο-
στρακίστηκε πάνω στο ατσάλι. Ο νεαρός κραύγασε και στράφηκε 
εναντίον του ιππέα που του είχε επιτεθεί. Δύο απανωτές σπαθιές τού 
έριξε, αλλά κι οι δύο κατέληξαν πάνω στην ασπίδα του, η οποία σχί-
στηκε στη μια άκρη. Ο άλλος αντίμαχος του Άνγκεδβαρ ήρθε από τα 
πλάγια και κατέβασε το σπαθί του καταπάνω στο κεφάλι του γιου 
της Φερνάλβιν, ο οποίος, όμως, έκανε μια ευέλικτη μανούβρα κι α-
πέφυγε το κοπάνημα που, αναμφίβολα, θα τον είχε σκοτώσει· δέ-
χτηκε τη λεπίδα στον αριστερό ώμο, και άκουσε την πανοπλία του 
να σπάει. Αισθάνθηκε έναν δυνατό πόνο που του μούδιασε ολόκλη-
ρο το χέρι, ενώ καυτό αίμα πιτσιλούσε το πρόσωπό του. 
  Με την όρασή του θολωμένη, στράφηκε, κραυγάζοντας μανιασμέ-
να, και σπάθισε κατά του καβαλάρη που τον είχε τραυματίσει. Το 
σπαθί του παρεμποδίστηκε από την ασπίδα του αντιπάλου, αλλά, 
ύστερα, ο Άνγκεδβαρ κοπάνησε το κεφάλι του αλόγου του εχθρικού 
ιππέα· το ζώο χλιμίντρισε δυνατά και πονεμένα, καθώς αίμα το έ-
λουσε, κι έριξε τον καβαλάρη του στη γη. Ο ακόλουθος του Άνκαραζ 
έπεσε, γρυλίζοντας κατάρες. 
  Ο άλλος, όμως, ήταν τώρα πίσω απ’τον Άνγκεδβαρ, έτοιμος να τον 
χτυπήσει στο κεφάλι, με το ξίφος του. Ο νεαρός τον είχε αντιληφθεί, 
μα δεν προλάβαινε να γυρίσει, για να τον εμποδίσει. Με την άκρια 
του ματιού του, είδε τη λεπίδα ν’αστράφτει στο μεσημεριανό φως –
και μετά, να πέφτει –να σωριάζεται στο αιματοβαμμένο έδαφος, μα-
ζί με τον χειριστή της.  
  Ένας από τους ιππείς της Ρικέλθης πλησίασε τον Άνγκεδβαρ, με το 
σπαθί του κατακόκκινο, καθώς επίσης και την αρματωσιά του· ο νε-
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αρός δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο από το αίμα ήταν δικό του και 
ποιο των αντιπάλων του, γιατί ο πάνοπλος πολεμιστής έμοιαζε, σί-
γουρα, τραυματισμένος. 
  «Ακολουθήστε με, Άρχοντά μου! Πρέπει να φύγετε!» 
  «Πού είναι η μητέρα μου;» 
  «Με πρόσταξε να σας οδηγήσω έξω –ελάτε!» 
  «Όχι!» 
  Κοίταξε ολόγυρά του, προσπαθώντας να εντοπίσει τη Φερνάλβιν 
μέσα στο μακελειό. Παρατήρησε ότι ελάχιστοι από τους μαχητές της 
συνοδείας της Επάρχου βρίσκονταν ακόμα στη μάχη· συγκεκριμένα, 
μονάχα τέσσερις μπορούσε να δει –όλοι τους ιππείς της Ρικέλθης–, 
καθώς και τον Διοικητή Έρκενελ, ο οποίος φαινόταν να μάχεται στα 
τυφλά, κραυγάζοντας άναρθρα και σπαθίζοντας τριγύρω, ενώ αίμα 
τον έλουζε και η μάνητα της μάχης τον είχε κυριέψει. 
  «Είναι επικίνδυνο να σε κυριεύει η μάνητα της μάχης, γιε μου. Πι-
θανώς να πάρεις πολλούς αντιπάλους μαζί σου, όμως το βέβαιο είναι 
πως θα χαθείς κι εσύ, καθώς η κρίση σου θα είναι θολωμένη, κι ακό-
μα κι αν μια ευκαιρία σού παρουσιαστεί, δε θα είσαι σε θέση να τη 
δεις,» του είχε πει κάποτε η μητέρα του. 
  Όμως τώρα δεν έβρισκε την Έπαρχο-Κεντροφύλακα πουθενά στο 
πεδίο της μάχης. 
  «Άρχοντά μου, πρέπει να φύγουμε!» φώναξε ο καβαλάρης που είχε 
έρθει γι’αυτόν, και μετά ύψωσε την ασπίδα του, καθώς τρεις έφιπποι 
ακόλουθοι του Άνκαραζ τού επιτίθονταν. 
  Ο Άνγκεδβαρ σπιρούνισε τ’άλογό του κι έπεσε καταπάνω τους, 
σπαθίζοντας και προσπαθώντας να μη σβήσει η μάνητα της μάχης 
την κρίση του. Έπρεπε να βοηθήσει τον ιππέα· άλλωστε, του χρω-
στούσε τη ζωή του. 

 

  Το σπαθί της Φερνάλβιν έσπασε το κράνος του καβαλάρη, εκτοξεύ-
οντας αίμα και ρίχνοντας τον άντρα απ’τ’άλογό του. Οι αντίπαλοι, 
όμως, δεν έμοιαζαν να τελειώνουν· την είχαν περικυκλώσει και τις 
επιτίθονταν από παντού. Πρέπει να ήταν ο βασικός τους στόχος, δί-
χως αμφιβολία. 
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  Ο τρισκατάρατος ο Μόρντεναρ! Ολόκληρο τάγμα έστειλε εναντίον 
μας! Η Φερνάλβιν αντιλαμβανόταν πως η συνοδεία της δεν είχε ελ-
πίδα να νικήσει· το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν 
ν’ανοίξουν δρόμο, για να περάσουν, και να φύγουν, να καλπάσουν 
μακριά από τους επιτιθέμενους· όμως ακόμα κι αυτό έμοιαζε πολύ, 
πολύ δύσκολο, καθώς κατακλύζονταν πανταχόθεν. 
  Η Έπαρχος της Έριγκ σταμάτησε μια τσεκουριά, με την ασπίδα 
της, απέκρουσε ένα δόρυ, και έκοψε τη φόρα ενός ξίφους, αλλά ένα 
τέταρτο χτύπημα τη βρήκε στην πλάτη, σχίζοντας την αλυσιδωτή της 
πανοπλία. Έντονος πόνος διαπέρασε τη Φερνάλβιν, η οποία τραντά-
χτηκε πάνω στη σέλα της, μα κρατήθηκε γερά και προσπάθησε να 
στρίψει, γρήγορα, τ’άλογό της, για ν’αντικρίσει τον αντίμαχο. 
  Άλλη μια σπαθιά –από τον ίδιο εχθρό– την πέτυχε, αλλά γλίστρησε 
πάνω στους κρίκους της αλυσιδωτής της αρματωσιάς. Το σπαθί της 
Φερνάλβιν στράφηκε εναντίον του ακόλουθου του Άνκαραζ, την ίδια 
στιγμή που στράφηκε και το άλογό της. Η λεπίδα μπήχτηκε στον 
ώμο του άντρα, κατεβαίνοντας στο στέρνο του. Η Έπαρχος τράβηξε 
το ξίφος της πίσω, καθώς ο μαχητής σωριαζόταν από τη σέλα του. 
  Τότε ήταν που το δεύτερο χτύπημα την πέτυχε στην αριστερή μεριά 
του κεφαλιού, θολώνοντας την όρασή της με χρώματα και αίμα. Η 
πολεμίστρια ύψωσε την ασπίδα της, κι άλλα δύο χτυπήματα εμποδί-
στηκαν από το ατσάλι. Θα ήταν νεκρή τώρα, αν δεν είχε τα μαχητικά 
αντανακλαστικά που διέθετε. Αλλά, αν ετούτο το γερασμένο σώμα 
δε με βάραινε τόσο, θα–! 
  Γρυλίζοντας μανιασμένα και τρίζοντας τα δόντια, απομάκρυνε ένα 
ξίφος και σπάθισε εναντίον της θολής μορφής που αντίκριζε. Η λε-
πίδα της βρήκε τον εχθρό στο πρόσωπο. Μια γυναικεία κραυγή α-
κούστηκε, και η φιγούρα έπεσε απ’τ’άλογό της. 
  Η Φερνάλβιν βλεφάρισε, προσπαθώντας να δει καθαρά, γιατί τρεις 
βρίσκονταν κοντά της. Λες και πολλαπλασιάζονται, οι δαιμονισμέ-
νοι! Απέκρουσε δύο σπαθιές, με την ασπίδα της, και μετά, πρόσεξε 
ένα δόρυ να έρχεται, για να λογχίσει τα πλευρά της. 
  «ΑΑΑααααα!» ούρλιαξε, παρεμβάλλοντας το σπαθί της, για 
ν’απομακρύνει την αιχμή. Η λεπίδα του όπλου της συνάντησε το 
στέλεχος του δόρατος –και το εξώθησε· η κόψη του έσπασε μερι-
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κούς κρίκους από την αρματωσιά της, μα η Φερνάλβιν δεν αισθάν-
θηκε το σώμα της να τραυματίζεται. 
  «ΧΑΑΑΑΑΑ!» Μια άγρια φωνή από πίσω της.  
  Έσκυψε, αμέσως. 
  Ο πέλεκυς πήρε μια τούφα από τα μαλλιά της, σφυρίζοντας πάνω 
απ’το κεφάλι της. 
  Ένα σπαθί κατέβηκε· η Φερνάλβιν τ’απέκρουσε. 
  Ένα όπλο πέτυχε το δεξί της μπράτσο. Η Έπαρχος ούρλιαξε, καθώς 
το χέρι της μούδιασε και το ξίφος της έπεσε. «Όοοχιιιι!» Κοπάνησε 
κάποιον, με την ασπίδα της, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Τα άλογα 
χλιμίντριζαν αφηνιασμένα, παντού· ο δικός της ίππος ανασηκωνό-
ταν στα πίσω του πόδια. 
  Ο Άνγκεδβαρ… Μακάρι μόνο ο καβαλάρης να τον βρήκε και να τον 
πήρε απο δώ. Μακάρι να τους ξεφύγει –μακάρι να τους έχει ήδη ξε-
φύγει! Επουράνιε Βάνραλ, βοήθησέ μας… 
  «Άαααρρργκχ!…» Μια κραυγή πόνου απ’τα δεξιά της. Αλλά εγώ 
δεν κρατώ πλέον όπλο· ποιος τον χτύπησε; 
  Στράφηκε, και είδε τον ιππέα που είχε έρθει να τη συντρέξει. Όχι! 
  «Μητέρα!» φώναξε ο Άνγκεδβαρ, ποδοπατώντας, με το άλογό του, 
τον πεσμένο ακόλουθο του Άνκαραζ και σπαθίζοντας έναν άλλο στον 
ώμο, χωρίς να τον σωριάσει. «Φύγε, μητέρα!» 
  Όχι, Άνγκεδβαρ! Μην το κάνεις αυτό! Θα σε σκοτώσουν! Η Φερ-
νάλβιν προσπάθησε ν’ανακτήσει δύναμη. Έκανε τον ίππο της 
ν’ανασηκωθεί και να κλοτσήσει τον καβαλάρη εμπρός της. Εκείνος 
ύψωσε την ασπίδα του, αλλά οι οπλές τη χτύπησαν βίαια, τσακίζο-
ντάς την κι εκτοξεύοντας τον χειριστή της παραπέρα. Η ίδια η Φερ-
νάλβιν παραλίγο να φύγει απ’τη σέλα της, μα κρατήθηκε γερά απ’τα 
χαλινάρια, και με τα δύο χέρια. Το δεξί της μπράτσο δεν πονούσε 
πλέον, όμως η Έπαρχος ήξερε πως αυτό οφειλόταν στην ένταση της 
μάχης· το τραύμα της δεν είχε, ξαφνικά, θεραπευτεί. Θαύματα δε 
συνέβαιναν… θαύματα όπως… όπως στους Πολέμους της Φεν εν 
Ρωθ, κάποιες φορές… με τη χάρη του Πολέμαρχου– 
  Η Φερνάλβιν βρισκόταν στη μέση ενός αιματοβαμμένου πεδίου μά-
χης· ιαχές αντηχούσαν από μακριά, μαζί με την κλαγγή των όπλων· 
αστραπές έσχιζαν τον σκοτεινό ουρανό και βροντές τον συντάραζαν. 
Δίπλα από ένα δέντρο στεκόταν μια μαύρη, αντρική μορφή, ακου-
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μπώντας το αριστερό της χέρι στον κορμό και βαστώντας στο δεξί 
ένα μεγάλο ξίφος, από το οποίο αίμα έρρεε. 
  Η Φερνάλβιν νόμιζε πως η κόπωση της μάχης την είχε εγκαταλεί-
ψει… 
  Το στιγμιαίο όραμα διαλύθηκε. Με καλεί… Ο Άνκαραζ με καλεί. Και 
περιμένει. Μπορώ ν’αποδεχτώ την πρόσκλησή του… είδε τρεις κα-
βαλάρηδες να την περιτριγυρίζουν… ή να πεθάνω. 
  Απ’τα δεξιά, ατένισε τον Άνγκεδβαρ να μάχεται. Αίμα έτρεχε 
απ’τον αριστερό ώμο του γιου της· το χέρι του που ύψωνε την ασπί-
δα έμοιαζε κουρασμένο. Το σπαθί του, όμως, χτυπούσε με δεξιοτε-
χνία και ακρίβεια. Αγωνίζεται καλά, ναι… αλλά θα πεθάνει κι αυτός 
εδώ. Δεν ακολούθησε τον καβαλάρη που έστειλα για να τον πάρει… 
  Οι ιππείς όρμησαν καταπάνω της. Ένα σπαθί γλίστρησε πάνω στην 
πανοπλία της, ένα άλλο κοπάνησε πάνω στην ασπίδα της, αλλά το 
τρίτο ερχόταν πολύ γρήγορα για να το αποφύγει η κατάκοπη, τραυ-
ματισμένη Έπαρχος της Έριγκ. 
  Άνκαραζ, είμαι δική σου! 
  Η ασπίδα της υψώθηκε κι απέκρουσε το ξίφος. 
  Η Φερνάλβιν σπιρούνισε τ’άλογό της και πέρασε ανάμεσα απ’τους 
τρεις καβαλάρηδες, νιώθοντας μια τρομερή ζωτικότητα να έχει γε-
μίσει τα μέλη της, σαν η μισή κόπωση της μάχης να είχε, αναπάντε-
χα, εξαφανιστεί. Έσκυψε κι άρπαξε ένα σπαθί, ξεκαρφώνοντάς το 
από το στέρνο του μαχητή όπου ήταν καρφωμένο –ενός νεκρού 
στρατιώτη του Διοικητή Έρκενελ. 
  (Ο σκοτεινός άντρας δίπλα στο δέντρο έριξε πίσω το κεφάλι και γέ-
λασε, υψώνοντας το αιματοβαμμένο του ξίφος, θριαμβευτικά.) 
  Η Φερνάλβιν κάλπασε προς τον γιο της. «Ααααααααααααρρρ!» Η 
λεπίδα της έσχισε τον αέρα και πέτυχε τον έναν απ’τους δύο αντιπά-
λους του Άνγκεδβαρ στο λαιμό, κόβοντας το κεφάλι του μέσα σ’έναν 
πίδακα αίματος. 
  Ένας πάνοπλος ιππέας ζύγωσε, χτυπώντας τον άλλο αντίπαλο –μια 
πολεμίστρια με δόρυ– στο στήθος. «Αρχόντισσά μου,» είπε, «δεν 
τον εγκατέλειψα· έφυγε!» Ήταν ο καβαλάρης της Ρικέλθης τον ο-
ποίο η Έπαρχος είχε στείλει για ν’απομακρύνει το γιο της απ’τη μά-
χη. 
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  «Πάμε! –όλοι είναι νεκροί.» Κάπως, το ήξερε –το ήξερε ότι, καθώς 
μιλούσε, ο τελευταίος μαχητής της συνοδείας της πέθαινε. «Πάμε!» 
Σπιρούνισε τ’άλογό της και κάλπασε. 
  Ο Άνγκεδβαρ την πήρε στο κατόπι, αιφνιδιασμένος από τούτη την 
ξαφνική ενδυνάμωση της μητέρας του. Πριν από λίγο, έμοιαζε έτοι-
μη να καταρρεύσει κάτω από τα χτυπήματα των αντιπάλων της, και 
τώρα ήταν σαν τίποτα να μην την είχε αγγίξει! Ωστόσο, τα τραύματα 
επάνω της αιμορραγούσαν, άσχημα. 
  Η Φερνάλβιν πέρασε δίπλα από έναν εχθρικό καβαλάρη, αποφεύ-
γοντας τη σπαθιά του και σχίζοντάς του την κοιλιά. Ο Άνγκεδβαρ 
χτύπησε έναν άλλο, ο οποίος απέκρουσε με την ασπίδα του, αλλά ο 
νεαρός Ωθράγκος δε σταμάτησε, για να τον αντιμετωπίσει: συνέχισε 
ν’ακολουθεί τη μητέρα του. Με το αριστερό μάτι, είδε τον ιππέα που 
είχε έρθει να τον σώσει να χτυπά έναν αντίπαλο στο κεφάλι, καθώς 
κάλπαζε. 
  «ΕΡΙΓΚ!» κραύγασε η Φερνάλβιν, σπιρουνίζοντας το άλογό της και 
πέφτοντας πάνω στους τέσσερις καβαλάρηδες που μπήκαν στο δρό-
μο της. Το σπαθί της διαπέρασε το στέρνο του ενός, βγαίνοντας 
απ’την πλάτη· η ασπίδα της χτύπησε μια πολεμίστρια στο κεφάλι, 
τινάζοντάς την στο έδαφος. Ένας τρίτος, όμως, κοπάνησε την Έ-
παρχο πάνω στο αμυντικό της όπλο, τσακίζοντας την άκριά του, και 
ο τελευταίος μαχητής σπάθισε την Αρχόντισσα στα αριστερά πλευ-
ρά. 
  «Νναααααααα!» ούρλιαξε η Φερνάλβιν και κρατήθηκε γερά πάνω 
στη σέλα, αφήνοντας το ξίφος της καρφωμένο στο στήθος του νε-
κρού αντιπάλου της. Ο πόνος την είχε τυφλώσει, προς στιγμή. Άνκα-
ραζ! Όχι τώρα! Όχι τώρα! Βρίσκονταν πολύ κοντά· θα ξέφευγαν· ο 
γιος της, τουλάχιστον, θα ξέφευγε… 
  Χτυπήματα από δίπλα. 
  Η Φερνάλβιν βλεφάρισε και είδε τον Άνγκεδβαρ να σωριάζει τον 
έναν καβαλάρη, με δύο βάναυσες σπαθιές, ενώ ο πάνοπλος ιππέας 
της Ρικέλθης, παρά τα τραύματά του, απέκρουσε το ξίφος του τελευ-
ταίου μαχητή και τού έμπηξε το λεπίδι του στα εντόσθια, αφήνοντάς 
το εκεί, για να φύγει γρήγορα. Γιατί από πίσω φαίνονταν κι άλλοι 
καβαλάρηδες να έρχονται. 
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  «Μαζί μου!» φώναξε η Έπαρχος της Έριγκ, και κάλπασε σαν να 
την καταδίωκε ο ίδιος ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ και να τη συνέτρεχε ο Άνκα-
ραζ. 
  Ο Άνγκεδβαρ και ο πάνοπλος καβαλάρης την ακολούθησαν. Ο 
πρώτος αναρωτιόταν πώς η μητέρα του κατάφερνε να κρατιέται α-
κόμα επάνω στη σέλα. Τη θαύμαζε. 
  Πίσω τους, οι οπλές των ακόλουθων του Άνκαραζ αντηχούσαν. Αλ-
λά τα άλογά τους πρέπει νάναι τόσο κουρασμένα όσο και τα δικά 
μας, σκέφτηκε ο Άνγκεδβαρ· δε θα μας φτάσουν! Επιπλέον, προη-
γούμαστε… για λίγο, αλλά προηγούμαστε! Αν φτάσουμε στη δημο-
σιά, ίσως να μας αφήσουν και να φύγουν. Ίσως. Γιατί αλλιώς.... Ο 
Άνγκεδβαρ δεν ήθελε να σκέφτεται το αλλιώς, διότι αντιλαμβανόταν 
πως οι εχθροί τους θα τους κατέκλυζαν και θα τους σκότωναν. 
  Πόσοι είναι, τώρα; αναρωτήθηκε. Πόσοι μας κυνηγάνε; Δεν πρέπει 
νάναι όλοι… Προσπάθησε να υπολογίσει τον αριθμό τους από το ά-
κουσμα του καλπασμού –Πόσα άλογα έρχονται;–, αλλά δεν κατά-
φερε τίποτα. Ίσως να έρχονταν δέκα, ίσως να έρχονταν πενήντα, 
ίσως να έρχονταν εκατό! Εκεί πίσω, πάντως, στο πέρασμα των βου-
νών, οι εχθροί τους έμοιαζαν πολλοί, υπερβολικά πολλοί. Χιλιάδες! 
Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρίνω σωστά· πάντα τα μπερδεύω με τους 
αριθμούς. Η μητέρα, όμως, μάλλον θα έχει καταλάβει. Αν και, βέ-
βαια, ήταν δύσκολο, έτσι όπως μας επιτίθονταν. Αμφέβαλε ότι ακό-
μα και η Έπαρχος Φερνάλβιν θα είχε καταφέρει να υπολογίσει με 
ακρίβεια τον αριθμό των αντιπάλων τους· πλήρη σύγχυση επικρα-
τούσε. 
  Έφτασαν στην κεντρική δημοσιά του Νόρβηλ πολύ πιο γρήγορα 
απ’ό,τι ο Άνγκεδβαρ πίστευε ότι μπορούσαν να φτάσουν. Σίγουρα, 
τα άλογά τους θα κατέρρεαν μετά από τούτο. Είχαν ήδη φανεί τυχε-
ροί που τα ζώα είχαν αντέξει ως τώρα. Το πρόβλημα, βέβαια, ήταν 
πως και οι διώκτες τους εξακολουθούσαν να έρχονται. Κι αν μη τι 
άλλο, ο καλπασμός τους ακουγόταν δυνατότερος. Λες να άλλαξαν 
στο δρόμο; Λες αυτοί να είναι καινούργιοι; Ο Άνγκεδβαρ δεν ήταν 
βέβαιος για τούτο, μα νόμιζε ότι οι ιππείς που τους ακολουθούσαν 
ήταν τώρα λιγότεροι, αλλά ο χτύπος των οπλών τους πιο έντονος.  
  Θα μας σκοτώσουν… 
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  Μετά, πρόσεξε ότι κάποιοι τους περίμεναν, σταματημένοι επάνω 
στη δημοσιά: Καβαλάρηδες, ντυμένοι ταξιδιωτικά, με κάπες, αλλά 
φορώντας ατσάλι από κάτω, το οποίο γυάλιζε στα σημεία που δεν 
καλυπτόταν. 
  «Φερνάλβιν! Σταμάτα!» φώναξε ο αρχηγός τους, του οποίου το 
πρόσωπο ήταν κρυμμένο από τη σκιά μιας κουκούλας, μα ο Άνγκεδ-
βαρ μπορούσε να δει γένια να προεξέχουν –ξανθά γένια. Ποιος 
είν’αυτός ο άντρας; 
  Η Έπαρχος τράβηξε τα γκέμια του αλόγου της, κόβοντάς του τη 
φόρα. Το ζώο χρεμέτισε και σωριάστηκε, μαζί με την καβαλάρισσά 
του. 
  «Μητέρα!» αναφώνησε ο Άνγκεδβαρ και σταμάτησε κι εκείνος, 
πηδώντας απ’τον εξουθενωμένο του ίππο και πλησιάζοντάς την. 
  Σχεδόν ταυτόχρονα, ο αρχηγός των αγνώστων τράβηξε ένα σπαθί 
μέσα απ’την κάπα του και πρόσταξε τους δικούς του: «Επίθεση!» Οι 
καβαλάρηδες κάλπασαν καταπάνω στους ακόλουθους του Άνκαραζ, 
οι οποίοι δεν περίμεναν ετούτη την ξαφνική έφοδο. 
  Μακελειό αρχίνισε, αλλά ο Άνγκεδβαρ είχε μάτια μόνο για τη μη-
τέρα του. Μετά δυσκολίας την ξέπλεξε από τη σέλα του αλόγου της 
και την τράβηξε παραδίπλα, τυλιγμένη στο αίμα, ενώ δάκρυα έτρε-
χαν απ’τα μάτια του. «Μητέρα· μίλησέ μου, μητέρα. Σε παρακαλώ.» 
  Η Φερνάλβιν ύψωσε το δεξί της χέρι, για ν’αγγίξει το σαγόνι του 
γιου της. «Άνγκεδβαρ… σ’αγαπώ…» 
  «Ιππέα!» φώναξε ο Άνγκεδβαρ στον πάνοπλο καβαλάρη της Ρικέλ-
θης, ο οποίος αφίππευε, κουρασμένα, παραπατώντας από τα τραύ-
ματά του. «Ιππέα, έλα εδώ! Βοήθησέ με να της βγάλω την πανοπλί-
α!» 
  Ο άντρας πλησίασε και γονάτισε πλάι στην Έπαρχο, βγάζοντας το 
κράνος του και πετώντας το, αδιάφορα, παραδίπλα. Είχε μαύρα, α-
νακατεμένα μαλλιά, και το πρόσωπό του γυάλιζε από τον ιδρώτα. 
Βαριανάσαινε. Ο άνθρωπος ήταν σε μαύρα χάλια. 
  «Βοήθησέ με να βγάλω την πανοπλία της,» επέμεινε ο Άνγκεδβαρ. 
«Δεν πρέπει να πεθάνει!» 
  «Ναι, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο πολεμιστής, κι άρχισε να λύνει 
την αρματωσιά της Επάρχου. 
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  Ο Άνγκεδβαρ τον μιμήθηκε, για να τελειώσουν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η μητέρα του δεν έμοιαζε να καταλαβαίνει και πολλά· 
τα μάτια της τον κοιτούσαν, αλλά εκείνος νόμιζε πως, στην πραγμα-
τικότητα, δεν τον έβλεπαν. Αιμορραγεί. Θεοί, αιμορραγεί! Τόσο πολύ 
αίμα… 
  Όταν έβγαλαν τον αλυσιδωτό της θώρακα, ο Άνγκεδβαρ έσκισε τα 
ρούχα της και προσπάθησε να τα τυλίξει γύρω από το δεξί της μπρά-
τσο. 
  «Άρχοντά μου,» είπε ο πολεμιστής. «Τα πλευρά της. Μου φαίνεται 
χειρότερο το τραύμα εκεί. Βοηθήστε με, να τη σηκώσουμε λίγο.» 
Έσκισε μια μεγάλη λουρίδα από την ενδυμασία της Επάρχου. 
  Ο Άνγκεδβαρ ανασήκωσε το σώμα της μητέρα του, περνώντας τα 
χέρια του κάτω απ’την πλάτη της και νιώθοντας αίμα να τα γεμίζει. 
Άκουσε τη Φερνάλβιν να μουγκρίζει αδύναμα από πόνο. Μουγκρίζει, 
άρα ζει. Είναι ζωντανή, είναι ζωντανή… 
  Ο πολεμιστής τύλιξε την υφασμάτινη λουρίδα γύρω απ’τη μέση της, 
δένοντάς την και προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία. 
«Άρχοντά μου, δεν κάνω τίποτα. Χρειαζόμαστε έναν θεραπευτή… 
Αυτοί οι καβαλάρηδες που μας συνέτρεξαν, πού εί–;» Στράφηκε να 
κοιτάξει, και διέκοψε τα λόγια του. 
  Ο Άνγκεδβαρ στράφηκε επίσης, και παρατήρησε πως η μάχη είχε 
τελειώσει. Ένας από τους αγνώστους είχε κατεβεί από το άλογό του 
και τους πλησίαζε, κουτσαίνοντας από τη δεξιά μεριά. Το ένα του 
πόδι ήταν ξύλινο. Ξύλινο πόδι; 
  Ο άντρας έβγαλε την κουκούλα του και ο Άνγκεδβαρ αντίκρισε ένα 
πρόσωπο που κάτι του θύμιζε… ένα πρόσωπο που δεν έβλεπε συχνά, 
αλλά… αλλά αυτός, σίγουρα, ήταν. 
  «Θείε Άραντιρ;…» έκανε, αδύναμα. 
  Ο Άρχοντας-Φύλακας Άραντιρ του Ράλτον ένευσε. «Άνγκεδβαρ…» 
είπε, σε χαιρετισμό. 
  «Η μητέρα αιμορραγεί. Έχεις κάποιον θεραπευτή μαζί σου;» 
  «Ελάτε εδώ!» φώναξε ο Άραντιρ στους μαχητές του. «Η Έπαρχος 
της Έριγκ είναι άσχημα τραυματισμένη!» 
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Κεφάλαιο 52 

Ο Ανώνυμος Θεός 
 
 

 Φένταρ ακούμπησε τους αγκώνες του στην κουπαστή και 
έτριψε τα μάτια, με τις φάλαγγες των δαχτύλων του. Η ολο-
νύχτια αναζήτηση εκείνου και των συντρόφων του δεν είχε 
φέρει κανένα, μα κανένα, αποτέλεσμα. Η Νίθρα δε φαινόταν 

πουθενά, ούτε στο νερό ούτε ξεβρασμένη σε κάποια ακτή, ούτε νε-
κρή ούτε ζωντανή. Κι επιπλέον, οι πιθανότητες να την έβρισκαν ή-
ταν ελάχιστες, γιατί, συγχρόνως, έμοιαζε πως την έψαχναν κι άλλοι: 
άνθρωποι της Βασίλισσας Καλβάρθα του Νούφρεκ. Τα σκάφη τους 
–μικρά, ευέλικτα πλοιάρια, κυρίως– είχαν γεμίσει την υδάτινη περι-
οχή δυτικά της πρωτεύουσας Έρλεν, ταξιδεύοντας ανάμεσα στα νη-
σάκια –βραχονησίδες και μη– ή στην ανοιχτή θάλασσα. 
  Μονάχα ένα πράγμα έδινε ελπίδα στον Φένταρ: το γεγονός ότι οι 
Ρουζβάνοι ερευνητές δεν είχαν εντοπίσει τίποτα, ακριβώς όπως ε-
κείνος και οι δικοί του. Ακόμα και τώρα, καθώς έβγαζε τα χέρια του 
μπροστά απ’τα μάτια, μπορούσε να δει εξ αποστάσεως δύο από τα 
βασιλικά πλοιάρια να ταξιδεύουν καταμήκος μιας πετρώδους ακτής. 
  Ή βούλιαξε στον πάτο, τελικά, όπως υπέθεσε ο Σαμόλθιρ, ή κάπου 
κρύβεται, η σκύλα, και μας κοροϊδεύει όλους. Ο Φένταρ έσφιξε τη 
γροθιά του. Να την πάρουν και να τη σηκώσουν οι δαίμονες ετούτης 
της τρισκατάρατης ηπείρου! πού έχει πάει; Ατένισε τη θάλασσα, 
προς τα νότια, βιγλίζοντας μερικά νησιά –ξερονήσια, κυρίως, και 
βραχονησίδες– και το ακρογιάλι της Λιάμνερ-Κρωθ όπου βρισκόταν 
η Έρλεν.  Πού θα πήγαινα εγώ, αν ήθελα να κρυφτώ; Σίγουρα, όχι 
στην πρωτεύουσα, αφού η Βασίλισσα θέλει το κεφάλι μου. Θα λού-
φαζα σε κάποιο από τούτα τα μικρά κωλονήσια; Όχι, γιατί, κατά 
πρώτον, θα μ’έβρισκαν εύκολα και, κατά δεύτερον, τι θα έτρωγα –
τις πέτρες; Άρα… θα πήγαινα βόρεια ή νότια. Ποια από τις δύο αυτές 
κατευθύνσεις θα με συνέφερε περισσότερο; 
  Χρειάζομαι έναν χάρτη! 
  Ο Φένταρ σήκωσε τους αγκώνες του από την κουπαστή και βάδισε 
προς τη γέφυρα, διασχίζοντας το κατάστρωμα και αγνοώντας τους 

Ο
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λίγους ναύτες που κάθονταν εκεί· οι περισσότεροι βρίσκονταν στις 
κουκέτες και κοιμόνταν. Φτάνοντας έξω από την καμπίνα του καπε-
τάνιου, σήκωσε το χέρι του, για να χτυπήσει την πόρτα· ύστερα, το 
ξανασκέφτηκε και απλά άνοιξε, μπαίνοντας και κλείνοντας δυνατά 
πίσω του. 
  Ο Σαμόλθιρ πετάχτηκε πάνω, αγουροξυπνημένος· τα πορφυρόλευ-
κα μαλλιά και τα μούσια του ήταν ανακατεμένα απ’τον ύπνο. «Τι 
τρέχει, ρ’αδελφέ;» μούγκρισε. «Μη μου πεις ότι τηνε βρήκαμε, τη 
μορφονιά!» 
  «Πού τέτοια τύχη…» αποκρίθηκε ο Φένταρ. «Ο γκαντέμης ο ιερέας 
σου πρέπει να φταίει για την κακοτυχία μας.» Πλησίασε το γραφείο. 
  Ο Σαμόλθιρ χασμουρήθηκε. «Αρχίσαμε τις κακιούλες, πρωί-πρωί… 
Άντε να πιούμε κάνα καφέ, ν’ανοίξει ο μάτης μας, πρώτα…» Σηκώ-
θηκε απ’το κρεβάτι και πήγε στην πόρτα, για να φωνάξει στους ναύ-
τες: «Καλημέρα, κοπέλια!» 
  «Καλ’μέρα, Καπ’τάνιε,» ακούστηκε μια φωνή από το κατάστρωμα, 
καθώς ο Φένταρ άνοιγε ένα συρτάρι του γραφείου κι έβγαζε μια α-
γκαλιά τυλιγμένους χάρτες από μέσα. 
  «Καφέ ετοιμάστε μου,» τους φώναξε ο Σαμόλθιρ. «Και, δε μου λέ-
τε, ο Ζίβιαν είναι όρθιος;» 
  «Όχι, Καπ’τάνιε.» 
  «Ξυπνήστε τον, το λεχρίτη.» 
  Κάποιοι γέλασαν. «Μά’στα, Καπ’τάνιε!» 
  Ο Σαμόλθιρ έκλεισε την πόρτα και στράφηκε στον Φένταρ. «Τι στα 
Οκτώ Κέρατα του Σάλ’γκρεμ’ρωθ κάνεις εκεί δα πέρα, ρε;» 
  Ο τυχοδιώκτης ξετύλιγε χάρτες και τους άπλωνε πάνω στο γραφείο, 
παραμερίζοντας τ’άλλα αντικείμενα. «Εντάξει, τον βρήκα,» είπε, 
ανοίγοντας έναν χάρτη της βόρειο-ανατολικής Λιάμνερ-Κρωθ και 
βαστώντας τον μπροστά μου. 
  «Μπορούσες να ρωτήσεις, πρώτα!…» μούγκρισε ο Σαμόλθιρ. «Να 
πάρει και να σηκώσει, τάχεις παίξει τελείως, νομίζω… Τι σκέφτηκες 
τώρα;» 
  Ο Φένταρ τού εξήγησε τους προηγούμενούς του συλλογισμούς. «Έ-
τσι,» τελείωσε, «θέλω να δω πού είναι το πιθανότερο να κατευθύν-
θηκε: βόρεια ή νότια;» 
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  Ο Σαμόλθιρ τράβηξε την καρέκλα του γραφείου και κάθισε, τυλίγο-
ντας τη μαύρη ρόμπα γύρω του, με την οποία είχε κοιμηθεί. «Βόρει-
α, είναι το Βασίλειο Κάρνακ, όπως βλέπεις –και όπως ξέρεις, άλλω-
στε. Οπότε, δεν αποκλείεται να ταξίδεψε προς τα κει, αυτή η τύπισ-
σα.» 
  «Γιατί;» 
  «Αφού θέλει να ξεφύγει από τα νύχια της Καλβάρθα, είναι λογικό 
να αναζητήσει ασφάλεια σ’ένα άλλο Βασίλειο, δε νομίζεις;» 
  «Συμφωνώ,» είπε ο Φένταρ, σταυρώνοντας τα χέρια μπροστά του 
και παίρνοντας σκεπτική έκφραση. «Όμως πρέπει να λάβουμε υπό-
ψη μας και κάποια άλλα πράγματα. Κατ’αρχήν, η Νίθρα πήδησε 
απ’το καράβι του Διοικητή Σάβμιν μέσα στην καταιγίδα, έτσι; Τούτο 
σημαίνει πως δε θα είχε ούτε ρούχα της προκοπής μαζί της ούτε 
προμήθειες, και επίσης, μάλλον, δε θα αισθανόταν και τόσο καλά. 
Δηλαδή, θα το ξανασκέφτηκε, προτού επιχειρήσει να διασχίσει τα 
Καρνάκια Όρη, αυτή την εποχή του χρόνου. Έχεις περάσει ποτέ από 
εκεί το χειμώνα, Σαμόλθιρ;» 
  «Έχεις περάσει εσύ, ρε μάγκα μου;» Ο Καπετάνιος του Κυματόλυ-
κου τον κοίταξε με περιέργεια. 
  «Ευτυχώς, όχι. Πάντως, από τις ιστορίες που έχω ακούσει, τα ορει-
νά εκείνα εδάφη είναι πολύ επικίνδυνα.» 
  «Άρα, λες πως δεν θα πήγε βόρεια· ή, πιο απλά, λες ότι θα πήγε νό-
τια.» 
  «Δεν είμαι σίγουρος…» Ο Φένταρ δάγκωσε το πάνω του χείλος. 
  «Για κάτσε λίγο, ρε φίλε: Άμα δεν πήγε βόρεια, θα πήγε νότια! Πού 
να πήγε, δηλαδή;» 
  «Δυτικά;» 
  «Να μπήκε πιο πολύ μες στο Νούφρεκ; Πρέπει νάναι τουλάχιστον 
ηλίθια, για να τόκανε αυτό. Και, μάλλον, δεν είναι ηλίθια, αφού την 
κυνηγούσανε τόσο καιρό για να τηνε πιάσουνε.» 
  «Πιστεύω ότι όλα εξαρτώνται από το πού κατέληξε η Νίθρα, πηδώ-
ντας από το Ρουζβανόπλοιο.» 
  Η πόρτα της καμπίνας χτύπησε. «Ο καφές σας, Καπ’τάνιε.» 
  Ο Σαμόλθιρ σηκώθηκε από την καρέκλα, παρέλαβε την αχνιστή, 
πήλινη κούπα, και επέστρεψε. «Για συνέχισε, για να σε πιάσω καλύ-
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τερα,» προέτρεψε τον Φένταρ, πίνοντας μια μικρή γουλιά και βλε-
φαρίζοντας. 
  «Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Πρώτον, η θάλασσα να την ξέβρασε 
βόρεια της Έρλεν. Δεύτερον, η θάλασσα να την ξέβρασε νότια της 
Έρλεν–» 
  «Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση: Η θάλασσα να μην την ξέβρασε 
καθόλου.» 
  «Για να μην την έχει εντοπίσει κανείς ως τώρα –ναι, και οι βασιλι-
κοί ακόμα ψάχνουν–, εμένα αυτό μου λέει πως είτε ήπιε τόσο νερό 
που πήγε στον πάτο είτε είναι ζωντανή και κάπου έχει λουφάξει, για 
να μην τη βρουν.» 
  «Αυτό δε λέω κι εγώ; Να μην την ξέβρασε καθόλου.» 
  «Δεν είναι, όμως, μεγάλη η πιθανότητα να έχει συμβεί,» είπε ο Φέ-
νταρ· «έτσι, υποθέτω πως είναι ζωντανή και κρύβεται, αλλιώς κάπου 
θα είχαν εντοπίσει το πτώμα της.» 
  Ο Σαμόλθιρ ήπιε καφέ. «Ορθόν κι αυτό, να πούμε. Για λέγε παρα-
κάτω.» 
  «Όπως είπα, όλα εξαρτώνται από το πού ξεβράστηκε. Αν ξεβρά-
στηκε κάπου βόρεια της Έρλεν, ίσως να φοβήθηκε να πάει νότια, 
γιατί θα έπρεπε να περάσει κοντά από την πρωτεύουσα, έτσι ίσως 
να πήγε δυτικά ή ακόμα και στα Καρνάκια Όρη, αν είναι τόσο απελ-
πισμένη. Αν πάλι ξεβράστηκε νότια της Έρλεν, τότε είναι σχεδόν 
σίγουρο πως θα συνέχισε νότια, ευελπιστώντας πιθανώς να φτά-
σει…» Κοίταξε τον ανοιχτό χάρτη επάνω στο γραφείο. «Εδώ.» Έδει-
ξε, ακουμπώντας το δάχτυλό του σ’ένα σημείο. «Κοντά στους βάλ-
τους Βενέβριαμ, ή στην έρημο…» 
  «Για να τη χάσει η Βασίλισσα, λες, ε;» 
  «Προφανώς.» 
  «Χμμμμ…» Ο Σαμόλθιρ φύσηξε τον καφέ του. «Δεν έχουμε, όμως, 
τρόπο να καταλάβουμε πού ξεβράστηκε, έτσι;» 
  Ο Φένταρ ένευσε. «Κι αυτό είν’ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μας 
κρατά εδώ, αλυσοδεμένους.» 
  —Νότια κατευθύνθηκε εκείνη που αναζητάτε— 
  Ο τυχοδιώκτης βλεφάρισε, ξαφνιασμένος. Νόμιζε πως είχε ακούσει 
μια φωνή μέσα στο κεφάλι του (!). Αρχίζω να τρελαίνομαι! 
  —Κοίταξε από το παράθυρο, Φένταρ. Κοίταξε βόρεια— 
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  Ο Φένταρ πλησίασε το παράθυρο της καμπίνας· το άνοιξε και κοί-
ταξε έξω, στρέφοντας το κεφάλι βόρεια. Το φαντάζομαι, δεν μπορεί! 
  Είδε ένα βραχώδες ξερονήσι, λίγο μεγαλύτερο από βραχονησίδα. 
Σε μια του ακτή ήταν αραγμένη μια κλειστή βάρκα, και πλάι στη 
βάρκα στεκόταν ένας μαυροντυμένος άγνωστος, με κουκούλα· η κά-
πα του ανέμιζε στον πρωινό άνεμο. 
  —Ναι, Φένταρ, έλα να μου μιλήσεις, αν δε με πιστεύεις. Εκείνη που 
αναζητάς πήγε νότια, επιμένω— 
  Θεοί… Ο τυχοδιώκτης αισθάνθηκε κρύο ιδρώτα να τον λούζει. Τι 
είναι αυτός; Δαίμονας; Μάγος; Θεός; Σ’όλη του τη ζωή, δεν είχε πο-
τέ ξανά συναντήσει κάτι τέτοιο. Μιλάει μέσα στο μυαλό μου! 
  «Τι έχεις, Φένταρ;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ, βλέποντας τον μισθοφόρο 
να κρέμεται από το παράθυρό του σαν αποχαυνωμένος. «Τι κοιτά-
ζεις, κοπέλι μου;» 
  Ο Φένταρ στράφηκε, απότομα. «Χρειάζομαι μια βάρκα,» είπε. 
  «Βάρκα; Πού θα πας;» Τον πείραξε το ξενύχτι; σκέφτηκε ο Σαμόλ-
θιρ, απορημένος. 
  «Όχι μακριά, σ’ένα νησάκι απέναντι.» 
  «Γιατί; Τι είν’εκεί;» Ο Σαμόλθιρ σηκώθηκε απ’την καρέκλα του και 
πλησίασε το παράθυρο. Ακουμπώντας τα χέρια του στο περβάζι, 
κοίταξε προς την ίδια κατεύθυνση όπου είχε κοιτάξει κι ο Φένταρ. 
Είδε ένα βραχώδες ξερονήσι και μια κλειστή βάρκα αραγμένη σε μια 
του ακτή. «Μη μου πεις ότι θες να πας να βρεις τους βασιλικούς της 
Καλβάρθα;» 
  «Όχι… αυτός δεν πρέπει νάναι βασιλικός…» Η φωνή του τυχοδιώ-
κτη ακουγόταν περίεργα, σαν να είχε μόλις ξυπνήσει από κάποιο 
όνειρο. 
  Ο Σαμόλθιρ γύρισε και τον ατένισε καταπρόσωπο. Κοίτα πόσο χλο-
μός είναι… «Τι έχεις; Πες μου. Τι σ’έπιασε;» Τρέμει! Ποτέ δεν είχε 
δει τα χέρια του Φένταρ να τρέμουν. Τι μπορεί να τον αναστάτωσε 
τόσο; 
  Ο τυχοδιώκτης έγλειψε τα χείλη. «Θα σου πω, μετά.» Του έστρεψε 
την πλάτη και βγήκε απ’την καμπίνα, με γρήγορα βήματα. 
  Ο Σαμόλθιρ τον ακολούθησε. «Θες νάρθω μαζί σου;» του φώναξε, 
καθώς εκείνος βάδιζε πάνω στην κουβέρτα. 
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  Ο Φένταρ δεν του απάντησε. «Κατεβάστε μου τη βάρκα,» πρόστα-
ξε τους ναύτες. Εκείνοι τον κοίταξαν αμήχανα. «Τώρα!» πρόσταξε ο 
μισθοφόρος, αγριοκοιτάζοντάς τους. Πήγε στην ξύλινη λέμβο και 
πήδησε μέσα. «Κατεβάστε την.» 
  Οι ναύτες υπάκουσαν. Ο Σαμόλθιρ δεν τους σταμάτησε, παραξενε-
μένος μ’αυτό που συνέβαινε. 
  Η βάρκα του Φένταρ έπεσε στη θάλασσα κι εκείνος έπιασε τα κου-
πιά, αρχίζοντας να κωπηλατεί προς το ξερονήσι, που δε βρισκόταν 
και πολύ μακριά από τον Κυματόλυκο. 
  Πού είναι τώρα αυτός ο μαυροντυμένος τύπος; αναρωτιόταν ο τυ-
χοδιώκτης, μη βλέποντας κανέναν στην ακτή. Έφυγε; Μάλλον, όχι· 
η βάρκα του ακόμα εκεί βρίσκεται. 
  Πάντως, όποιος κι αν είναι, πρέπει να είμαι προσεκτικός μαζί του, 
γιατί… γιατί δεν πρέπει να είναι άνθρωπος. Τι είδους πλάσμα μπορεί 
να ήταν αυτό το οποίο είχε την ικανότητα να μιλά μέσα στο μυαλό 
του; Τι είδους οντότητα; Ο Φένταρ είχε ακούσει ιστορίες για δαίμο-
νες που προσπαθούσαν να παρασύρουν τους ανθρώπους σε διάφορα 
επικίνδυνα μέρη, καθώς επίσης και ιστορίες για θεούς που συνέτρε-
χαν τους πιστούς τους στις δύσκολές τους ώρες. Αλλά ποιος θεός θα 
θεωρούσε αυτόν πιστό του; Μάλλον, κανένας. Επομένως, έχω πέσει 
σε δαίμονα! Άγγιξε τη λαβή του σπαθιού στη ζώνη του, παρότι είχε 
ακούσει κι άλλες ιστορίες, που έλεγαν ότι τους δαίμονες δεν μπο-
ρούσε κανείς να τους βλάψει με απλό ατσάλι. 
  Πώς, όμως, ξέρει για τη Νίθρα; αναρωτήθηκε ο Φένταρ. Τι σχέση 
έχει μ’αυτήν; Ή, μήπως, εισέβαλε στο μυαλό μου και διάβασε τις 
σκέψεις μου; Στη Φεν εν Ρωθ φημολογείτο πως υπήρχαν πνεύματα 
νεκρών τα οποία μπορούσαν να κάνουν το οτιδήποτε· λες ετούτο το 
πλάσμα να ήταν κάτι αντίστοιχο; Κάποιο στοιχειό της θάλασσας και 
των βράχων; Πού πάω να μπλέξω; Είμαι τρελός; 
  Αλλά, αν έχει πληροφορίες να μου δώσει, ίσως να αξίζει το ρίσκο… 
  Μα, σου έδωσε τις πληροφορίες που ήθελες, πανίβλακα! μάλωσε 
τον εαυτό του. Σου είπε πως η Νίθρα κατευθύνθηκε νότια. Τι άλλο 
θες; Επιβεβαίωση; 
  Αναστέναξε. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καθόλου καλά… 
  Η βάρκα του σταμάτησε στη βραχώδη ακτή. Ο Φένταρ άφησε τα 
κουπιά και σηκώθηκε όρθιος, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του. 
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  «Βγες έξω!» φώναξε. «Ήρθα.» 
  Η μαυροντυμένη μορφή βγήκε απ’το εσωτερικό της σκεπαστής 
λέμβου και πάτησε, σιωπηλά, στις πέτρες του νησιού. Υπήρχε κάτι 
το αέρινο επάνω της, κάτι που έκανε τις τρίχες του τυχοδιωκτικού 
μισθοφόρου να ορθώνονται. 
  «Καλωσόρισες, Φένταρ,» είπε ο άγνωστος. «Ακούω τις απορίες 
σου, αγαπητέ.» Σταύρωσε τα χέρια μπροστά του, περιμένοντας. 
  «Ποιος είσαι;» 
  «Ένας θεός.» 
  Ο Φένταρ κοκάλωσε. Είναι τρελός! Πρέπει να είναι τρελός… Αλλά 
πώς μίλησε μέσα στο μυαλό μου; Ξεροκατάπιε. «Ποιος θεός; Εδώ, 
όλοι πιστεύουν στη Λιάμνερ Κρωθ και… και στο Λύκο μερικοί αιρε-
τικοί.» 
  «Σου μοιάζω για λύκος, Φένταρ;» Ο άγνωστος γέλασε κάτω απ’την 
κουκούλα του. «Ούτε καν δαγκώνω.» 
  «Πώς ξέρεις τ’όνομά μου;» 
  «Είμαι θεός, σου είπα.» Η απάντησή του ήταν απλή, σαν τούτο να 
τα εξηγούσε όλα. 
  Και, μάλλον, τα εξηγεί. Οι θεοί ξέρουν τα πάντα, σωστά; Ή, τουλά-
χιστον, πολλά, πολλά πράγματα… Ένας θεός στέκεται μπροστά μου, 
και μου μιλάει –πώς είναι δυνατόν; Ο Φένταρ αισθάνθηκε να ζαλίζε-
ται. 
  «Τελείωσαν οι ερωτήσεις σου;» τον ρώτησε ο άγνωστος. 
  «Ποιος θεός είσαι;» 
  «Ο Ανώνυμος Θεός.» 
  Ο Φένταρ τον κοίταξε αμήχανα, μην ξέροντας τι να πει. 
  Ο άγνωστος γέλασε. «Δε σου φτάνει που σε βοηθάω;» Η φωνή του 
σκλήρυνε: «Είσαι τόσο αχάριστος;» 
  «…Όχι,» ψέλλισε ο Φένταρ. «Σε ευχαριστώ για… για τη βοήθειά 
σου–» Πώς ταιριάζει να τον αποκαλέσω; «Άρχοντά μου. Η Νίθρα 
έχει πάει νότια, έτσι;» 
  «Ναι.» 
  «Πού ακριβώς βρίσκεται; Αν είναι δυνατόν να μου πείτε…» 
  «Λίγα χιλιόμετρα μετά από την Έρλεν, και σχεδιάζει να κατευθυν-
θεί προς την πόλη-λιμάνι Άζλεντεν και, έπειτα, προς τους βάλτους 
Βενέβριαμ. Αν βιαστείς, μπορεί να την προλάβεις. Πήγαινε, τώρα.» 
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  «Ευχαριστώ, Άρχοντά μου.» Ο Φένταρ θηκάρωσε το σπαθί του και 
υποκλίθηκε –κάτι που σπάνια έκανε, ακόμα και στην παρουσία ευ-
γενών. «Αν προσευχηθώ, θα με καθοδηγήσετε ξανά;» ρώτησε, δι-
στακτικά. 
  «Μα, δεν είχες προσευχηθεί τώρα, Φένταρ.» Ο Ανώνυμος Θεός α-
νέβηκε στη βάρκα—Σε χαιρετίζω, υπηρέτη μου—είπε, και κρύφτηκε 
στο εσωτερικό της. 
  Ο Φένταρ μπήκε στη δική του βάρκα, έπιασε τα κουπιά, και ξεκί-
νησε να κωπηλατεί προς τον Κυματόλυκο, νιώθοντας το νου του θο-
λωμένο και τις σκέψεις του μπερδεμένες. 
  Ο Σαμόλθιρ τον ατένιζε από το κατάστρωμα, ακόμα ντυμένος με τη 
μαύρη του ρόμπα, αγνοώντας τον άνεμο που έμπαινε μέσα του, πα-
γώνοντάς τον. Είχε παρακολουθήσει τη συζήτηση του Φένταρ με τον 
άγνωστο κουκουλοφόρο, αλλά, φυσικά, λόγω απόστασης, δεν είχε 
ακούσει ούτε μία λέξη από αυτήν και αναρωτιόταν τι μπορεί να εί-
χαν πει οι δυο τους. Κάποιος παλιός του φίλος πρέπει να ήταν, σί-
γουρα. Γιατί, όμως, δε μου το ανέφερε, πριν; Πάει, τάχει χάσει τα 
μυαλά του…  
  Ο Σαμόλθιρ είδε τον μαυροντυμένο τύπο να βγαίνει από το εσωτε-
ρικό της κλειστής βάρκας, να σηκώνει την άγκυρα, και να ανοίγει το 
πανί. Εξακολουθούσε να φορά την κουκούλα του. Γιατί κρύβει το 
πρόσωπό του; Φοβάται μην τον αναγνωρίσουμε;… Μετά, μπήκε πά-
λι στο ξύλινο κέλυφος της λέμβου και ξεκίνησε να την οδηγεί νότια, 
μακριά από το ξερονήσι. Μάλλον, δεν είναι και πολύ κοινωνικός τύ-
πος… 
  Ο Φένταρ επέστρεψε γρήγορα, και οι ναύτες του Κυματόλυκου τού 
έριξαν μια ανεμόσκαλα, για ν’ανεβεί στην κουβέρτα. 
  «Τι ήταν όλ’αυτά, μάγκα μου;» τον ρώτησε ο Σαμόλθιρ, στεκόμενος 
μπροστά του. 
  «Βάλε ρότα νότια,» του είπε ο Φένταρ. Ακόμα είχε εκείνη την αγρι-
εμένη όψη στο πρόσωπό του. 
  Ο Σαμόλθιρ συνοφρυώθηκε. «Γιατί;» 
  «Γιατί εκεί κατευθύνθηκε η Νίθρα.» 
  «Πώς το έμαθες; Αυτός ο κουκουλωμένος σ’το είπε;» 
  «Ναι.» 
  «Και πώς το έμαθε εκείνος;» 
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  «Το έμαθε. Βάλε τώρα ρότα νότια· μην καθυστερούμε. Η Νίθρα 
πηγαίνει στην Άζλεντεν και, μετά, στους βάλτους Βενέβριαμ.» 
  «Ααα,» έκανε ο Σαμόλθιρ, τσαντισμένος, «αυτός ο μάγκας φαίνε-
ται πως είναι μάντης –όλα τα ξέρει! Παλιός σου γνωστός είναι;» 
  «Όχι.» 
  «Τότε, γιατί πήγες να τον δεις;» 
  «Είχα…» Ο Φένταρ κοίταξε το κενό, σα να σκεφτόταν. «Είχα ένα 
προαίσθημα.» 
  «Προαίσθημα…;» Ο Σαμόλθιρ τον ταρακούνησε απ’τους ώμους. 
«Ξύπνα, ρ’αδελφέ!» 
  Ο Φένταρ τον έσπρωξε, άγρια. Ο Κυματοπαλαιστής παραπάτησε, 
μα δεν έπεσε.  
  «Μη με ξαναγγίξεις μ’αυτό τον τρόπο,» τον απείλησε ο τυχοδιώ-
κτης. «Θα σου σπάσω τα χέρια.» Το βλέμμα του είχε φλογιστεί. 
  Ο Σαμόλθιρ μειδίασε, παρατηρώντας ότι τον είχε ξυπνήσει! «Θα 
μου πεις ποιος ήταν;» ρώτησε. 
  «Ένας θεός.» 
  «Χα-χα-χα-χα-χα! Καλό, δε λέω, αλλά ξαναπροσπάθησε. Χε-χε… 
θεός…» 
  Ο Φένταρ ανασήκωσε τους ώμους. «Βλέπεις; το ήξερα ότι δε θα με 
πίστευες.» 
  «Σοβαρολογείς, δηλαδή;» απόρησε ο Σαμόλθιρ. «Θες να πιστέψω 
ότι ήταν θεός αυτός που συνάντησες; Δεν είμαστε και τελείως κου-
φιοκέφαλοι, ρε μάγκα μου!» 
  «Μου μίλησε, Σαμόλθιρ,» είπε ο Φένταρ. «Εδώ μέσα.» Χτύπησε το 
μέτωπο, με το δάχτυλό του. 
  «…Σου μίλησε στο μυαλό;…» 
  Ο Φένταρ ένευσε. «Ναι.» 
  Ο Σαμόλθιρ αναστέναξε. «Μήπως είσαι λιγάκι πειραγμένος, τελευ-
ταία;» 
  «Έτσι λες, ε; Τότε, ποιος μου είπε να πάω να τον συναντήσω, απέ-
ναντι; Ο ίδιος μού το ζήτησε, μιλώντας στο μυαλό μου, όταν βρισκό-
μουν στην καμπίνα σου.» 
  Ο Σαμόλθιρ τον κοίταξε ερευνητικά, διστάζοντας ν’αποκριθεί. 
  «Θα πήγαινα αλλιώς σ’εκείνο το ξερονήσι;» μούγκρισε ο Φένταρ. 
«Γιατί να πάω; Επειδή μια βάρκα ήταν σταματημένη εκεί, κι επειδή 
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είδα έναν κουκουλοφόρο να στέκεται πλάι της, στην παραλία; Μου 
μίλησε, Σαμόλθιρ –μέσα στο μυαλό μου. Τώρα, πάψε να με αμφι-
σβητείς και πρόσταξε να πάμε νότια.» 
  «Ζίβιαν!» φώναξε ο Κυματοπαλαιστής στον Ναύκληρο. 
  Εκείνος ζύγωσε. «Ναι, Καπετάνιο;» 
  «Βάλε πλώρη για το Νότο.» 
  «Αμέσως, Καπετάνιο!» Ο Ζίβιαν έτρεξε προς την πρύμνη.  
  Οι ναύτες που βρίσκονταν στην κουβέρτα και είχαν ακούσει την 
κουβέντα ανάμεσα στον Καπετάνιο τους και στον Φένταρ άρχισαν 
να μουρμουρίζουν αναμεταξύ τους, σε χαμηλούς τόνους. 
  «Τι τσαμπουνάτε εκεί πέρα;» τους αγριοφώναξε ο Σαμόλθιρ. 
«Γρήγορα, όλοι στις δουλειές σας!» 

 

  Η κλειστή βάρκα φαινόταν να ταξιδεύει πάνω στα παραλιακά ύδα-
τα της Λιάμνερ-Κρωθ, αλλά, στην πραγματικότητα, ταξίδευε μέσα 
στο Χρόνο, καθοδηγούμενη από τον άντρα στο εσωτερικό της. 
  —Νουτκάλι, παράτα τα, επιτέλους! Η Ρουζβάνη δε θα επιστρέψει— 
  —Έτσι λες εσύ, αδελφέ. Αλλά εγώ διαφωνώ— 
  —Δεν πρόκειται να την αφήσω να περάσει, ακόμα κι αν οι Ωθρά-
γκος σου την πάρουν από τη Λιάμνερ-Κρωθ. Θα τη σκοτώσω εν α-
νάγκη— 
  —Και πάλι, το θέλημά μου θα έχει πραγματοποιηθεί εν μέρει, α-
δελφέ. Ωστόσο, θα προτιμούσα να πραγματοποιηθεί εξολοκλή-
ρου…— 
  —Νομίζεις ότι θα τους πείσεις, μετά, ότι οι Ωθράγκος την έχουν;— 
  —Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να το κάνω, όπως είσαι βέβαιος κι εσύ. 
Τώρα, πάψε να μ’ενοχλείς! Εξάλλου, βλέπω πως έχεις πολλά προ-
βλήματα στη Βάλγκριθμωρ, έτσι, αδελφέ; Χα-χα-χα-χα. Οι θεοί των 
Ωθράγκος είναι πιο επίμονοι απ’ό,τι πίστευες…— 
  —Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιό μου, Νουτκάλι· τίποτα δεν πα-
ρεκκλίνει— 
  —Ψεύδεσαι. Βλέπω τις χρονορροές τόσο καθαρά όσο τις βλέπεις κι 
εσύ— 
  —Δε βλέπεις τίποτα!— 
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  Ο αδελφός του τον εγκατέλειψε, αν και η παρουσία του ήταν κάπου 
εκεί κοντά, μέσα στον Χρόνο· ο Νουτκάλι μπορούσε εύκολα να ξα-
ναέρθει σε επικοινωνία μαζί του. Αλλά δεν είχε καμια τέτοια επιθυ-
μία. Εξάλλου, ο Φανλαγκόθ δεν μπορούσε να του πει κάτι που εκεί-
νος δεν ήξερε. 

 

  «Αυτό είναι εξωφρενικό!» φώναξε ο Ναυτιερέας Κάντιρ. «Εκείνος 
ο άντρας είναι προφανές ότι σε κορόιδεψε! Είσαι τελείως ηλίθιος;» 
  Ο Φένταρ τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, σωριάζοντάς τον στα 
σανίδια του καταστρώματος. 
  «ΕΕΕΕΕΕΕΕ!» φώναξε ο Σαμόλθιρ. «Τι κάνεις, ρε κοπέλι μου;» 
ενώ την ίδια στιγμή και οι ναύτες άρχισαν να φωνάζουν, εξαγριωμέ-
νοι: 
  «Είσαι τρελός;» 
  «Τολμάς και χτυπάς τον ιερέα;» 
  «Είναι δαιμονισμένος!» 
  «Ο Τάρχεμοθ θα μας σκυλοπνίξει όλους!» 
  «Πετάξτε τον στη θάλασσα, το μπασταρδόλυκο!» 
  «Για κοπιάστε!» αντιγύρισε ο Φένταρ, στρεφόμενος να κοιτάξει 
τον άντρα που είχε προτείνει να τον ρίξουν απ’το καράβι. 
  «Γιατί, θα σε φοβηθούμε, παλιολεχρίτη, πουτάνας γιε;» γρύλισε ο 
ναύτης, κι άρπαξε ένα καμάκι. 
  Ο Φένταρ τράβηξε το σπαθί του. 
  «Μην τολμήσετε ν’αρχίσετε–» ξεκίνησε να λέει ο Σαμόλθιρ, αλλά 
ήδη ο ναύτης με το καμάκι είχε ορμήσει στον τυχοδιωκτικό μισθο-
φόρο. 
  Ο Φένταρ έσπασε το καμάκι στα δύο, με μια εύστοχη σπαθιά, και 
κλότσησε τον άντρα στην κοιλιά, κάνοντάς τον να διπλωθεί. 
  «–καυγά επάνω στο δικό μου–» 
  Πέντε άλλοι ναύτες χιμήσανε καταπάνω στον Φένταρ. 
  «–καράβι, θα σας πάρει και θα–» 
  Ο Φένταρ γρονθοκόπησε έναν καταπρόσωπο, σπάθισε έναν άλλο, 
πετυχαίνοντάς τον στον ώμο, αλλά ένας τρίτος τού γράπωσε τον δε-
ξή καρπό και ένας τέταρτος τον κοπάνησε, με τη γροθιά του, στην 
κοιλιά. Ο μισθοφόρος βόγκησε, όμως σήκωσε το πόδι του και κλό-
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τσησε τον ναύτη στ’αχαμνά. Μετά, κάποιος χτύπησε τον Φένταρ στο 
σαγόνι. 
  «–σας σηκώσει ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ! ΖΙΒΙΑΑΑΑΝ! Σταμάτησέ τους, 
παλιοκρετίνε! Αστρογέννητη, Χρυσοδάκτυλη!» 
  Ο Φένταρ έδωσε κεφαλιά στο πρόσωπο του άντρα που του κρατού-
σε τον καρπό. Έχοντας τώρα το σπαθί του ελεύθερο, διέγραψε ένα 
ημικύκλιο εμπρός του. Οι ναύτες απομακρύνθηκαν, αλλά ένας κραύ-
γασε, βάζοντας το χέρι πάνω στο ματωμένο του μάγουλο. Ολοένα 
και περισσότεροι μπλέκονταν στον καυγά. 
  Η φωνή του Σαμόλθιρ: «Θα σας γδάρω ζωντανούς!» 
  Ο Φένταρ έσκυψε, για ν’αποφύγει ένα καμάκι. 
  Ο Ζίβιαν σήκωσε ένα κουπί και κοπάνησε έναν στο κεφάλι· ο ναύ-
της λιποθύμησε, μ’αίματα στα μαλλιά του. «Σταματήστε, γουρούνια, 
λέει ο Καπ’τάνιος!» 
  «Ρε βλαμμένε στούμπο, θα μας σκοτώσει όλους, αυτός ο τρελός!» 
φώναξε ένας. 
  Ο Ζίβιαν τον κοπάνησε στην κοιλιά, με το κουπί. «Έτσι όπως κάνε-
τε, θ’αλληλοσκοτωθείτε, ούτως ή άλλως!» 
   Ένας γιγαντόσωμος ναύτης άρπαξε τον κοντό Ναύκληρο από το 
σβέρκο. «Είθε ο Τάρχεμοθ να λυπηθεί την ψυχή σου, παπαρδελοσά-
λιαγκα!» μούγκρισε, και τον εκτόξευε έξω από το πλοίο. Ένα δυνατό 
σπλατ! ακούστηκε. 
  Ο Φένταρ απέκρουσε ένα καμάκι κι απέφυγε ένα άλλο. Κλότσησε 
κάποιον στην κοιλιά και σπάθισε το πόδι ενός, κάνοντάς τον να πέ-
σει, βαστώντας τον μηρό του και βρίζοντας θεούς κι ανθρώπους. 
  Η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη βγήκαν από την καταπακτή 
και ενεπλάκησαν στον καυγά, ακούγοντας τον Σαμόλθιρ να τους 
φωνάζει: «Σταματήστε αυτό το σαματά! Σταματήστε τον! Γιατί σας 
πληρώνω, ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ να σας κερατοκαρφώσει;» 
  Οι Μιρλίμιες φόνισσες άρχισαν να κλοτσάνε και να γρονθοκοπούν, 
κινούμενες ευέλικτα ανάμεσα στους άκομψα μαχόμενους ναύτες, 
που έβρισκαν τον αέρα όποτε προσπαθούσαν να τις χτυπήσουν. 
Όπως πολλοί έλεγαν, η τύχη των Μιρλίμιων ήταν θρυλική. 
  Ο Φένταρ γέλασε, στέλνοντας έναν άντρα να κατρακυλήσει πάνω 
στα σανίδια του καταστρώματος, με μια δυνατή κλοτσιά στα οπίσθι-
α. Απομάκρυνε άλλους δύο, ανεμίζοντας το ξίφος του εμπρός του. Η 
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Χρυσοδάκτυλη παρουσιάστηκε πίσω τους και κλότσησε τον έναν 
στην κλείδωση του ποδιού, κάνοντάς τον να πέσει, ενώ χτύπησε τον 
άλλο, με την παλάμη της, στο μέτωπο, αναισθητοποιώντας τον. Ο 
Φένταρ κοπάνησε κατακέφαλα τον κλοτσημένο ναύτη, στέλνοντάς 
τον κι αυτόν να κοιμηθεί. 
  «Όλο σε μπελάδες σε βρίσκω!» είπε η Μιρλίμια, ζυγώνοντάς τον. 
  «Μη νομίζεις ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα και μόνος.» 
  Η Χρυσοδάκτυλη τού απάντησε με μια γονατιά ανάμεσα στους μη-
ρούς. 
  «Αγκχχχ…» Ο Φένταρ δίπλωσε, γρυλίζοντας. Κι έπεσε πάνω της, με 
τον ώμο του, χτυπώντας την στην κοιλιά και σωριάζοντάς τη στο κα-
τάστρωμα. 
  Ξαφνικά, κάποιος άρπαξε τα μαλλιά του, τραβώντας το κεφάλι του 
πίσω και βάζοντάς του ένα ξιφίδιο στο λαιμό. 
  «Τέλος,» είπε η Αστρογέννητη. 
  «Πες στη φίλη σου πως, αν το ξανακάνει αυτό, θα τη σκοτώσω!» 
σφύριξε ο Φένταρ. 
  «Δε θα το ξεχάσω.» 
  Ένας ναύτης έπιασε ένα κουπί και πήγε προς τον τυχοδιώχτη, υ-
ψώνοντάς το πάνω απ’το κεφάλι του, με τα δύο χέρια. Ο Σαμόλθιρ 
χίμησε και του άρπαξε τον καρπό. 
  «ΑΡΚΕΤΑ Μ’ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ!» κραύγασε και τον γρονθοκό-
πησε καταπρόσωπο. Αίμα πετάχτηκε απ’τη μύτη του άντρα και το 
κουπί τού έπεσε. Ο Σαμόλθιρ τον γράπωσε απ’τους ώμους και τον 
πέταξε από το κατάστρωμα. «Έξω απ’το πλοίο μου, αφρισμένο πα-
λιόσκυλο!» 
  Ο Κυματοπαλαιστής έριξε μια ματιά σ’όλο το κατάστρωμα. Οι ναύ-
τες είχαν πλέον ηρεμήσει, κυρίως γιατί πολλοί απ’αυτούς βρίσκο-
νταν στα σανίδια, βογκώντας ή κρατώντας τις πληγές τους. 
  «Τι νομίζετε ότι είναι το καράβι του Σαμόλθιρ, παλιόσκυλα;» τους 
φώναξε. «Μπουρδέλο, νομίζετε ότι είναι;» Τα μάτια του στένεψαν 
και μίλησε σταθερά: «Άμα ξαναδώ τέτοια συμπεριφορά, θα σας 
κρεμάσω απ’το κατάρτι!» Έδειξε το εμπρόσθιο κατάρτι. «Ή θα σας 
πετάξω στο νερό!» Έδειξε τη θάλασσα –απ’όπου μια φωνή ακού-
στηκε: 
  «Καπετάνιο! Βοήθεια, Καπετάνιο!» 
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  Ο Σαμόλθιρ πήγε στην άκρη της κουβέρτας, για να δει τον Ζίβιαν 
να παλεύει με το νερό. Κούνησε το κεφάλι, ξεφυσώντας και γρυλίζο-
ντας. Στράφηκε στους ναύτες του που στέκονταν ακόμα. «Ρίξτε μια 
σκάλα στο Ναύκληρο, και στον άλλο επίσης.» 
  Ο Σαμόλθιρ πλησίασε τον Φένταρ, ο οποίος βρισκόταν τώρα καθι-
σμένος, με την πλάτη του ακουμπισμένη στο κεντρικό κατάρτι. Η 
Αστρογέννητη στεκόταν πλάι του, χωρίς να έχει πλέον το ξιφίδιό της 
στο λαιμό του, ενώ η Χρυσοδάκτυλη ήταν σε απόσταση ασφαλείας 
δέκα μέτρων, γιατί ο Φένταρ τής έριχνε δολοφονικές ματιές. 
  «Γιατί τέτοιο χάλι, ρ’αδελφέ;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ. 
  Ο τυχοδιώκτης έριξε στον Κυματοπαλαιστή μία από τις δολοφονι-
κές ματιές που έριχνε και στη Μιρλίμια. 
  «Θα πρέπει να τιμωρηθεί για την ανίερη πράξη του, Καπετάνιε!» 
φώναξε ο Κάντιρ, από μακριά, μην τολμώντας να πλησιάσει. 
  Το δολοφονικό βλέμμα του Φένταρ στράφηκε στον Ναυτιερέα. 
  «Ψυχραιμία, ρε Θαλασσοπατέρα!» είπε ο Σαμόλθιρ. «Σας παρακα-
λώ, μα τα τέτοια του Τάρχεμοθ, ψυχραιμία!» 
  Ο Κάντιρ τον αγριοκοίταξε, με το μοναδικό του μάτι, και στράφηκε 
απ’την άλλη, βαδίζοντας θυμωμένα. 
  Ο Ζίβιαν ανέβηκε στο κατάστρωμα, μούσκεμα. 
  «Ποιος σε πέταξε;» τον ρώτησε ο Σαμόλθιρ. 
  «Αυτός ο λεχρίτης του Σάλ’γκρεμ’ρωθ!» Ο Ζίβιαν έδειξε. 
  Ο Σαμόλθιρ ατένισε τον μεγαλόσωμο ναύτη. «Πώς την έχεις δει, 
κοπέλι μου;» του είπε. «Νταής του δικού μου πλοίου;» φώναξε. 
  «Συγνώμη, Καπ’τάνιε,» αποκρίθηκε, τυπικά, ο άντρας. 
  «Φάε τη συγνώμη σου κι άρχισε να τρίβεις το σανίδι. Μετά από 
τούτο το μακελειό, έχει πολύ πράμα για να καθαρίσεις, και θα το 
καθαρίσεις όλο μόνος σου.» Και προς τους υπόλοιπους ναύτες: «Έ-
τσι και δω κάναν άλλο να τονε βοηθάει, θα τονε στείλω να κάνει πα-
ρέα στα φύκια!» 
  Ο Σαμόλθιρ στράφηκε στον Φένταρ. «Κοίτα, δε θέλω άλλες φασα-
ρίες στο καράβι μου. Προσπάθησε να μην γρονθοκοπείς όποιον σε 
τσαντίζει. Δεν το περίμενες, δηλαδή, ότι ο Κάντιρ θα παραξενευό-
ταν;» 
  «Είναι ηλίθιος.» Ο Φένταρ έφτυσε στο κατάστρωμα. «Πέτα τον κι 
αυτόν απ’το καράβι σου, καλύτερα.» 
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  «Οι περισσότεροι δε θα σε πιστέψουν, μάγκα μου,» του είπε ο Σα-
μόλθιρ, βάζοντας τα χέρια στη μέση. 
  «Τι ακριβώς συνέβη, αφεντικό;» ρώτησε η Αστρογέννητη. Εκείνη 
κι η Χρυσοδάκτυλη βρίσκονταν στις κουκέτες, όταν ο Φένταρ τσα-
κώθηκε με τον Κάντιρ. 
  «Ο φίλος μας μπορεί να σου εξηγήσει καλύτερα,» είπε ο Σαμόλθιρ. 
  «Εμένα μου λες…» αντιγύρισε ο Φένταρ. «Ούτε κι εγώ δεν το έχω 
καταλάβει επακριβώς αυτό που μου συνέβη.» Αναστέναξε, και: «Ά-
κουσα μια φωνή μέσα στο κεφάλι μου,» άρχισε να διηγείται. 
  «Είναι τελείως τρελό,» είπε η Αστρογέννητη, όταν ο τυχοδιώκτης 
τελείωσε. «Σιγά μη σου μίλησε θεός.» 
  Ο Φένταρ την αγριοκοίταξε. «Και πώς εξηγείς τη φωνή μέσα στο 
μυαλό μου;» 
  Η Αστρογέννητη ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω. Κάποιου εί-
δους παράξενη δύναμη, ίσως. Πάντως, δεν είναι δυνατόν ένας θεός 
να κατέβηκε για να μιλήσει σ’εσένα!» 
  «Δε σου γεμίζω το μάτι, ε;» 
  «Δεν είν’αυτό.» 
  «Τότε;» 
  «Μου φαίνεται παράξενο…» Κούνησε το κεφάλι. «Γιατί να σου μι-
λήσει ένας θεός, Φένταρ; Και γιατί να σου πει προς πού κατευθύν-
θηκε η Νίθρα;» 
  «Υποθέτω, θα είχε τους λόγους του.» 
  «Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω,» δήλωσε η Μιρλίμια. 
  «Δεν πρόκειται ν’αλλάξουμε πορεία,» επέμεινε ο Φένταρ. 
  «Κανείς δεν είπε ν’αλλάξουμε,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. «Έτσι κι 
αλλιώς, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, πηγαίνοντας νότια· δε φαί-
νεται να βρίσκουμε τη Νίθρα πουθενά αλλού. Το πολύ-πολύ να μην 
τη βρούμε και πάλι· τι χειρότερο μπορεί να συμβεί;» 
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Κεφάλαιο 53 

Χαμένα Ίχνη 
 
 

 πόρτα χτύπησε. 
  «Νίθρα. Άνοιξε.» 
  Η Ρουζβάνη τεντώθηκε κάτω απ’τα σκεπάσματα και χα-
σμουρήθηκε, τρίβοντας τα μάτια. Παρατήρησε ότι πρωινό 

φως έμπαινε ανάμεσα από τα μισόκλειστα πατζούρια του παραθύ-
ρου. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, βήχοντας. 
  «Έρχομαι αμέσως, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκε, γιατί ήταν βέβαιη 
πως ο Δόλβεριν είχε μιλήσει. 
  «Η φίλη σου θέλει να σε δει,» εξήγησε εκείνος, πίσω απ’την πόρτα. 
  Την Αλλάρνα, εννοεί. Η Νίθρα άρχισε να φορά, γρήγορα, το βαρύ, 
πράσινο φόρεμα της Νιρμέα.  Αλήθεια, τι θα κάνω μ’αυτήν τώρα; 
Ήθελε να τη στείλω στην πατρίδα της, στη Βάλγκριθμωρ, αλλά, έτσι 
όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορώ. Αν αποκαλύψω στον Δόλβε-
ριν ότι είναι ανθρωποκυνηγός, θα τη σκοτώσει. Έδεσε τις μπότες 
στα πόδια της και πλησίασε την πόρτα, βάζοντας τη δεξιά γροθιά 
μπροστά της και βήχοντας. 
  Άνοιξε. Απέξω την περίμενε ο Πρίγκιπας. «Δεν ακούγεσαι καλά,» 
της είπε. 
  «Δεν είμαι καλά,» αποκρίθηκε η Νίθρα· και, υπομειδιώντας: «αλλά 
θα ζήσω, νομίζω.» 
  «Η φίλη σου επιμένει να σε δει. Λέει πως δε θα μιλήσει σε κανέναν 
μας, προτού μιλήσει σ’εσένα. Συμβαίνει κάτι μαζί της, Νίθρα; Ποια 
είναι; Πού τη βρήκες;» 
  «Τη συνάντησα όταν έφτασα στη Λιάμνερ-Κρωθ, έχοντας χάσει τη 
μνήμη μου. Με βοήθησε. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, Πρίγκιπά μου, 
πού είναι το δωμάτιό της;» 
  Ο Δόλβεριν έδειξε μια πόρτα, με τον αντίχειρά του. 
  «Δε θ’αργήσω,» υποσχέθηκε η Νίθρα. Πήγε εκεί και χτύπησε. 
  «Ποιος είναι;» ρώτησε η Αλλάρνα από μέσα.  
  «Εγώ.» 
  «Πέρασε.» 

H
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  Η Νίθρα άνοιξε την πόρτα ίσα για να μπει. Η Αλλάρνα στεκόταν 
κοντά στο τζάκι του δωματίου, ντυμένη για ταξίδι με τα ταλαιπωρη-
μένα της ρούχα. 
  «Ήθελα κι εγώ να σου μιλήσω,» της είπε η Νίθρα, πλησιάζοντας. 
«Κάτι συνέβη και πολύ φοβάμαι ότι, τελικά, δε θα μπορέσω να πάω 
στην Έρλεν.» 
  Η Αλλάρνα την κοίταξε καχύποπτα, τρομαγμένα. 
  «Όχι,» τη διαβεβαίωσε η Νίθρα, «δε σχεδιάζω να σε προδώσω. Αλ-
λά αυτή είν’η αλήθεια: Δεν θα πάω στην Έρλεν· θα κατευθυνθώ νό-
τια, προς του βάλτους Βενέβριαμ, μαζί με τον Πρίγκιπα Δόλβεριν και 
την ομάδα του.» 
  «Δηλαδή, δε θα με βοηθήσεις να ταξιδέψω στη Βάλγκριθμωρ…» 
Δεν επρόκειτο για ερώτηση, παρά για μια απογοητευμένη διαπί-
στωση. 
  «Θα σε βοηθήσω, αν μπορέσω· πάντως, όχι από το λιμάνι της Έρ-
λεν. Ίσως, όταν βρεθούμε σε κάποια άλλη παράκτια πόλη, να κατα-
φέρω να κάνω κάτι για σένα. Όμως, για την ώρα, θα πρέπει να έρ-
θεις μαζί μου –μαζί με την ομάδα του Πρίγκιπα.» 
  «Τι του έχεις πει για μένα;» ρώτησε η Αλλάρνα. 
  «Σχεδόν τίποτα,» αποκρίθηκε η Νίθρα· «μόνο ότι με βοήθησες, ό-
ταν ήρθα στη Λιάμνερ-Κρωθ: πράγμα που αληθεύει. Ωστόσο, ο Δόλ-
βεριν, αναμφίβολα, θα θελήσει να μάθει κι άλλα· έτσι, θα πρέπει να 
βρούμε κάτι να του πούμε. Τι προτείνεις;» 
  Η Αλλάρνα κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, μπλέκοντας τα δά-
χτυλα των χεριών πάνω στους μηρούς της. 
  Η Νίθρα έβηξε. «Κατ’αρχήν,» είπε, «νομίζω πως θα ήταν άσκοπο 
να του κρύψουμε ότι είσαι Ωθράγκι, διότι, αργά ή γρήγορα, θα το 
καταλάβει, αν δεν το έχει καταλάβει ήδη.» 
  Η Αλλάρνα ένευσε, σιωπηλά. 
  «Αλλά γιατί ήρθες στη Λιάμνερ-Κρωθ; Και πώς βρέθηκες… σ’αυτά 
τα χάλια; αν μου επιτρέπεις να πω. Είναι φανερό ότι έχεις περάσει 
κάποια ταλαιπωρία.» 
  Η Αλλάρνα ένευσε πάλι. 
  Η Νίθρα ύψωσε ένα φρύδι. «Καμια ιδέα;» 
  Η Ωθράγκι μίλησε διστακτικά: «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ή-
μουν βοηθός μιας εμπόρισσας από τη Βάλγκριθμωρ, και ταξιδεύαμε 
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στις ακτές της Λιάμνερ-Κρωθ… κι εκεί μας επιτέθηκαν τα Κτήνη που 
λέτε: τα Κτήνη των Βάλτων.» Κοίταξε το πρόσωπο της Νίθρα, για να 
δει την αντίδρασή της· εκείνη δεν είπε τίποτα, ούτε μόρφασε με κα-
νέναν τρόπο· έτσι, η Αλλάρνα έγλειψε τα χείλη και συνέχισε: «Ήμα-
σταν πολλοί· δεν ήμασταν μονάχα εγώ και η αφ– και η εμπόρισσα 
που με είχε προσλάβει. Ήταν κι άλλοι: φρουροί και δυο-τρεις άλλοι 
έμποροι. Τα Κτήνη έπεσαν επάνω μας, μες στη νύχτα· διέλυσαν τα 
πάντα, μόνο εγώ έζησα.» 
  «Πώς έζησες εσύ;» τη ρώτησε η Νίθρα, νιώθοντας ένα στραβό μει-
δίαμα να διαγράφεται στα χείλη της. Η ιστορία της είναι καλή, και 
πιστευτή σ’ετούτους τους καιρούς! 
  «Εμ… Α… Έτρεξα,» απάντησε η Αλλάρνα, «και σκόνταψα… σκό-
νταψα κι έπεσα κάπου σ’ένα χαντάκι– στην ακτή! Έπεσα στην ακτή, 
και χτύπησα λιγάκι (τίποτα το σπουδαίο, όμως) και λιποθύμησα. Κι 
εκεί μπορούμε να πούμε ότι σε συνάντησα, ε;» 
  «Όχι,» διαφώνησε η Νίθρα. «Γιατί δε νομίζω πως τα Κτήνη έχουν 
έρθει τόσο βόρεια. Ας πούμε ότι το τραγικό γεγονός συνέβη λίγο πιο 
πάνω από την Άζλεντεν, εντάξει;» 
  «Εκεί όπου βρήκαμε τους νεκρούς και στην πραγματικότητα!» 
  «Ναι. Σ’εκείνα τα μέρη, λοιπόν, σας επιτέθηκαν τα Κτήνη.» Η Αλ-
λάρνα ένευσε. «Εσύ, όμως, ξέφυγες, με τον τρόπο που μου είπες, και 
κατευθύνθηκες βόρεια, ακολουθώντας την ακτή, πολύ φοβισμένη 
για να πισωγυρίσεις.» Η Αλλάρνα ένευσε ξανά. «Και, στο τέλος, με 
συνάντησες λιποθυμισμένη στην ακρογιαλιά και με βοήθησες να συ-
νέλθω. Μου έδωσες και τούτο το φόρεμα που έτυχε να έχεις μαζί 
σου, στο σάκο σου.» Η Νίθρα άγγιξε το φόρεμα της Νιρμέα με το 
οποίο ήταν ντυμένη. 
  Η Αλλάρνα ένευσε, για τρίτη φόρα. «Ναι,» είπε· «ναι, συμφωνώ.» 
  «Ωραία. Τότε, θα έρθεις μαζί μας και, με την πρώτη ευκαιρία, θα σε 
στείλω πίσω, στη Βάλγκριθμωρ.» 
  Η Ωθράγκι σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήρε τα χέρια της Ρου-
ζβάνης μέσα στα δικά της. «Νίθρα,» άρχισε. «Νίθρα δεν είναι 
τ’όνομα σου;» 
  «Ναι.» 
  «Σ’ευχαριστώ πολύ, Νίθρα· σ’ευχαριστώ πολύ γι’αυτό που κάνεις 
για μένα.» 
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  «Μην ξεχάσεις, όμως, την υπόσχεσή σου.» 
  Η Αλλάρνα κούνησε το κεφάλι πέρα-δώθε. «Δε θα την ξεχάσω.» 
  «Πάμε τώρα,» είπε η Νίθρα. «Ας μην κρατάμε άλλο τον Πρίγκιπα 
Δόλβεριν σε τούτο το πανδοχείο.»  
  Ο αδελφός της Καλβάρθα τις περίμενε απέξω, έχοντας την πλάτη 
του ακουμπισμένη σ’έναν τοίχο του διαδρόμου και τα χέρια του 
σταυρωμένα εμπρός του. «Έτοιμες;» ρώτησε. 
  «Μάλιστα, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκε η Νίθρα. 
  «Η φίλη σου θα έρθει μαζί μας;» 
  «Αν το επιτρέπετε, Πρίγκιπά μου. Με βοήθησε όταν είχα ανάγκη 
και αισθάνομαι υποχρεωμένη να τη βοηθήσω κι εγώ: να τη στείλω 
στην πατρίδα της, όταν μπορέσω.» 
  «Τι ακριβώς σου συμβαίνει;» Η ερώτηση του Δόλβεριν απευθυνό-
ταν στην Αλλάρνα. 
  «Αμ… Εεε…» κόμπιασε η Ωθράγκι. 
  «Ήταν βοηθός μιας εμπόρισσας,» εξήγησε η Νίθρα, «και τους επι-
τέθηκαν τα Κτήνη.» 
  Τα λόγια της αμέσως κίνησαν την περιέργεια του Δόλβεριν, του ο-
ποίου τα μάτια στένεψαν, κοιτάζοντας μια τη Νίθρα μια την Αλλάρ-
να. «Τα Κτήνη των Βάλτων;» 
  «Ναι, Πρίγκιπά μου, τα γνωστά Κτήνη των Βάλτων. Είναι η μόνη 
που γλίτωσε ζωντανή.» Του διηγήθηκε την ιστορία, ακριβώς όπως 
είχε συμφωνήσει με την Ωθράγκι. 
  Ο Δόλβεριν κοίταξε ξανά την Αλλάρνα. «Πώς ήταν τα Κτήνη; Στην 
εμφάνιση.» 
  Η Αλλάρνα έγλειψε τα χείλη· ξεροκατάπιε. «Ήταν… ήταν πολύ 
σκοτεινά, Υψηλότατε· δεν μπορούσα να δω καθαρά.» Κοίταξε το 
ξύλινο πάτωμα. «Όμως… όμως ήταν μεγάλα, και γρύλιζαν… και 
μαύρα, νομίζω· αλλά, σας είπα, ήταν σκοτεινά, Υψηλότατε.» 
  «Από πού ήρθαν;» 
  «Δεν ξέρω. Μου φάνηκε ότι απλά… απλά, απλά εμφανίστηκαν. 
Πάντως, δεν ήρθαν από το νερό, από την ακτή· από την άλλη μεριά 
ήρθαν.» 
  «Καλά,» είπε ο Δόλβεριν, μοιάζοντας εκνευρισμένος με τον τρόπο 
που του απαντούσε η Αλλάρνα, σαν να ήταν Κτήνος κι ο ίδιος. «Ώρα 
να φεύγουμε.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

736 

  Κατέβηκαν τη σκάλα του πανδοχείου και βρέθηκαν στην τραπεζα-
ρία. 
  «Όλα εντάξει, Υψηλότατε;» ρώτησε ο άντρας που στεκόταν πίσω 
απ’το μπαρ. 
  «Τέλεια,» αποκρίθηκε εκείνος, αδιάφορα. 
  «Καλό σας ταξίδι!» 
  Ο Πρίγκιπας και οι δύο γυναίκες βγήκαν από της Κυράς το Χάνι. 
Έξω, στον δρόμο της κώμης, τους περίμεναν οι έξι μαχητές του Δόλ-
βεριν, βαστώντας τα άλογά τους από τα χαλινάρια. 
  Ο αδελφός της Βασίλισσας Καλβάρθα καβαλίκεψε τον ίππο του. 
«Θα πάρουμε και τις δύο κυρίες μαζί μας,» είπε στους συντρόφους 
του. «Κανείς, όμως, δε θέλω να μιλήσει γι’αυτές· θα είναι σαν να μην 
υπάρχουν. Με καταλαβαίνετε;» Οι πέντε άντρες και η μία γυναίκα 
κατένευσαν, αργά, με τα κουκουλοφόρα τους κεφάλια. «Όλοι γνωρί-
ζετε γιατί.» 
  Γιατί, αν η Καλβάρθα μάθει για μένα, θα εξαπολύσει τα σκυλιά της 
εναντίον μου, και τα νύχια της εναντίον του αδελφού της, σκέφτηκε 
η Νίθρα. 
  Ο Δόλβεριν τής έδωσε το δεξί του χέρι, καθώς βρισκόταν καθισμέ-
νος στο άλογό του. Εκείνη το έσφιξε, ενώ συγχρόνως πιάστηκε 
απ’τον ώμο του, για να ανασηκωθεί και να πάρει θέση πίσω του, στη 
σέλα. 
  «Γριξίλα;» είπε ο Πρίγκιπας, κοιτάζοντας τη μοναδική γυναίκα της 
ομάδας του. 
  Η Γριξίλα, χωρίς να μιλήσει, καβαλίκεψε και πλησίασε την Αλλάρ-
να, προσφέροντάς της το χέρι της, όπως ο Άρχοντάς της είχε προ-
σφέρει το χέρι του στη Νίθρα. Η Ωθράγκι πιάστηκε πάνω στη γυ-
ναίκα κι ανέβηκε στη σέλα. 
  Η Νίθρα έριξε μια ματιά στην ομάδα του Δόλβεριν, καθώς εκείνοι 
ίππευαν. Όλοι τους λάτρεις του Λύκου, σκέφτηκε, κι αισθάνθηκε ένα 
κρύο χέρι να την αγγίζει. Το καταλαβαίνεις, αν δεις προσεχτικά τα 
πρόσωπά τους… άγρια, σαν θηρία να κρύβονται πίσω από μια πολι-
τισμένη μάσκα. Και τα μάτια τους… παρατηρητικά, τόσο παρατηρη-
τικά, τόσο μη-ανθρώπινα. Αλλά, βέβαια, όλα τούτα ίσως να μην ήταν 
παρά στο μυαλό της. Άλλωστε, μέχρι να μάθει ότι ο Δόλβεριν ήταν 
Λυκολάτρης, δεν είχε προσέξει κάτι παράξενο επάνω του. 
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  «Θα χρειαστείς μια κάπα,» της είπε ο Πρίγκιπας. «Και εσύ και η 
Αλλάρνα.» 
  «Ναι, αυτό είναι αλήθεια, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Νίθρα πίσω 
του. 
  «Μη μ’αποκαλείς ‘Υψηλότατο’,» πρόσταξε εκείνος, στρέφοντας το 
κεφάλι του, για να την κοιτάξει. Τα μάτια του γυάλισαν… λυκίσια. 
Ανόητη! Πάψε να το σκέφτεσαι συνέχεια! Τα μάτια του δεν έχουν 
τίποτα λυκίσιο! Τίποτα απολύτως. «Δε μ’αρέσει.» 
  «Και πώς να σας αποκαλώ, Πρίγκιπά μου;» 
  «Δόλβεριν… ή Λύκαρχο, αν προτιμάς,» πρόσθεσε, με σιγανότερη 
φωνή. 
  «Θα προτιμήσω το ‘Δόλβεριν’.» 
  Χαμογέλασε με τον γνωστό του τρόπο. «Το φαντάστηκα. 
  »Πηγαίνουμε στην αγορά ετούτης της κώμης,» είπε στους συντρό-
φους του. «Για ν’αγοράσουμε κάπες για τις δύο νέες μας συνταξι-
διώτισσες.» 

 

  «Μέχρι στιγμής, δεν την έχουμε εντοπίσει, Βασίλισσά μου,» απο-
κρίθηκε ο Άλαντμιν, καθισμένος στο μεγάλο τραπέζι. 
  Η Καλβάρθα, που καθόταν στον Θρόνο του Αετού, πλαισιωμένη 
από τα λαξευτά φτερά του, ακούμπησε τα χέρια της στους βραχίονες 
του καθίσματος, καθώς συνοφρυωνόταν. «Είναι νεκρή, δηλαδή;» 
  «Αν ήταν νεκρή, Μεγαλειοτάτη, κατά πάσα πιθανότητα, το πτώμα 
της θα είχε ξεβραστεί στην ακτή.» 
  «Αυτό σημαίνει πως είναι ζωντανή;» απαίτησε η Καλβάρθα. 
  «Κανείς δε θα μπορούσε να είχε επιζήσει από εκείνη την τρικυμία, 
Βασίλισσά μου,» είπε ο Σάβμιν. «Προσωπικά, πιστεύω πως η Νίθρα 
βρίσκεται κάπου στον πάτο της θάλασσας.» 
  «Μικρή πιθανότητα, Διοικητή Σάβμιν. Αποκλείεται να πήγε στον 
πάτο, εκτός κι αν πήρε τόσο νερό μέσα της, ώστε να βάρυνε σαν πέ-
τρα.» Ο Άρχοντας Σέμπενμορ πλησίασε, βαδίζοντας αργά κι έχοντας 
τα χέρια του σταυρωμένα πίσω απ’την πλάτη. Ήταν ένας ψηλός ά-
ντρας με ασημόχρωμα μαλλιά και μικρή καράφλα στη μέση του κε-
φαλιού. Το πρόσωπό του ήταν σκληρό, γεμάτο αυλάκια, που προέρ-
χονταν τόσο από την ηλικία του όσο και από τη ζωή που είχε κάνει: 
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στις νεαρές του ημέρες ήταν θαλασσοπόρος, πολυταξιδεμένος. Τώ-
ρα, όμως, είχε πλέον παρατήσει τη θάλασσα και επιστρέψει στην 
Έρλεν, για να περάσει το υπόλοιπο του βίου του στην έπαυλη των 
Ρόσνολ. Πολλοί έλεγαν πως ο Άρχων Σέμπενμορ ήταν μπλεγμένος σε 
ουκ ολίγες δολοπλοκίες, εντός και εκτός του Βασιλείου Νούφρεκ. 
Επίσης, ήταν ευρέως γνωστό ότι του ανήκαν αρκετά εμπορικά πλοία 
και καταστήματα μέσα στην πρωτεύουσα αλλά και σ’όλη τη χώρα. 
  «Επομένως, υποθέτετε ότι είναι ζωντανή, Άρχοντά μου…» είπε ο 
Σάβμιν, που δε συμπαθούσε και τόσο τον Σέμπενμορ Ρόσνολ. 
  «Ασφαλώς.» 
  «Και πού βρίσκεται, τότε;» 
  «Προφανώς, κάπου κρύβεται.» 
  Η γελωτοποιός της βασιλικής αίθουσας κρύφτηκε κάτω από μια 
μεγάλη πολυθρόνα, χασκογελώντας επιτηδευμένα. 
  Η Καλβάρθα σηκώθηκε απ’το θρόνο της, εκνευρισμένη, και κατέ-
βηκε απ’το βάθρο, φωνάζοντας: «Προφήτη Νουτκάλι;» Καμια απά-
ντηση. «Είσαι εδώ, προφήτη Νουτκάλι;» 
  «Μεγαλειοτάτη.» Μια γυναίκα ήρθε από την άκρη της μεγάλης αί-
θουσας και στάθηκε σε απόσταση κάμποσων μέτρων από τη Βασί-
λισσα. Ήταν μετρίου αναστήματος, με μαύρα, μακριά μαλλιά, τα 
οποία έφταναν ως τη μέση της. Την ονόμαζαν Τενίρα, και υποστήρι-
ζε πως ήταν μάγισσα, γιαυτό κιόλας η Καλβάρθα την είχε φέρει στην 
Αυλή της. «Ο προφήτης λείπει.» 
  Λείπει; παραξενεύτηκε ο Άλαντμιν. Και γιατί κανείς δε με ειδοποί-
ησε εμένα για τούτο; Είχε βάλει κατασκόπους του να τον παρακο-
λουθούν. Πώς ήταν δυνατόν ο Ράζλερ να τους είχε ξεφύγει; 
  «Πού έχει πάει, Τενίρα;» ρώτησε η Καλβάρθα. «Είναι έξω από το 
παλάτι;» 
  «Μάλιστα, Βασίλισσά μου,» αποκρίθηκε η μάγισσα. «Αλλά δε γνω-
ρίζω πού βρίσκεται ακριβώς.» 
  Έξω απ’το παλάτι; γρύλισε από μέσα του ο Άλαντμιν. Και κανείς 
δεν μου ανέφερε ότι βγήκε; Δεν τον είδαν ή λησμόνησαν να μου το 
πουν; Όχι, αποκλείεται να το είχαν «λησμονήσει». Αν τον έβλεπαν, 
θα του το έλεγαν· τους είχε προστάξει να του αναφέρουν οποιαδή-
ποτε πιθανώς ύποπτη κίνηση του Ράζλερ. Επομένως, τους είχε ξε-
γλιστρήσει. Πώς; 
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  Η Καλβάρθα ξεφύσησε. «Και τον χρειάζομαι τώρα… Τενίρα, πες 
του να έρθει σε μένα αμέσως μόλις επιστρέψει.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Μεγαλειοτάτη.» Η μάγισσα υποκλίθηκε κι απο-
τραβήχτηκε.  
  «Εγώ δε θα βασιζόμουν και τόσο σ’αυτόν τον προφήτη, κόρη μου.» 
Ο Κάμρεβ, ο πατέρας της Βασίλισσας Καλβάρθα, μπήκε στη βασιλι-
κή αίθουσα. Ήταν ντυμένος μ’έναν επάργυρο χιτώνα. 
  Αναρωτιέμαι τι να τον… «ξεσήκωσε», σκέφτηκε ο Σάβμιν, που ήξε-
ρε ότι, γενικά, ο Αντιβασιλέας Κάμρεβ δεν πολυερχόταν εδώ, για να 
προσφέρει τις συμβουλές του στη Βασίλισσα. Πράγμα που, μάλλον, 
θα έπρεπε να κάνει πιο συχνά… 
  Η Καλβάρθα έστρεψε το βλέμμα της στο μέρος του. «Πατέρα,» εί-
πε, «πώς είσαι;» 
  «Κάθε ημέρα και χειρότερα,» αποκρίθηκε εκείνος, βαδίζοντας, για 
να καθίσει σε μια από τις άδειες θέσεις του μεγάλου τραπεζιού, κα-
θώς όλοι οι παρευρισκόμενοι σηκώνονταν απ’τις δικές τους θέσεις, 
για να υποκλιθούν. «Μπορεί, μήπως, ο προφήτης σου να προβλέψει 
και πότε θα πεθάνω;» 
  «Πατέρα, σε παρακαλώ, μη μιλάς έτσι,» είπε η Καλβάρθα, και κά-
θισε ξανά στο θρόνο της, ατενίζοντας τον Κάμρεβ με θλιμμένα μάτι-
α. «Επιπλέον, ο Νουτκάλι δεν κάνει ποτέ εύκολες προβλέψεις, γιατί, 
όπως υποστηρίζει κι εκείνος, το μέλλον πάντοτε είναι σκοτεινό, κι 
έτσι βλέπει μόνο σκιές, προσπαθώντας να υποθέσει τι σημαίνουν. 
Ήδη μας έχει προειδοποιήσει για πολλά πράγματα…» 
  «Όπως;» 
  «Για τον ερχομό των Κτηνών, πατέρα. Κι επίσης, μας μίλησε για το 
Λύκο.» Μια ξαφνική σιγή έπεσε σ’όλη την αίθουσα, καθώς άπαντες 
στράφηκαν, στο άκουσμα του ονόματος του Αρχαίου Προδότη. Η 
Καλβάρθα, νιώθοντας πως έλεγε κάτι σημαντικό, συνέχισε τοιουτο-
τρόπως: «Είπε ότι ο Λύκος θα σκαρφαλώσει στους θρόνους μας, 
στους θρόνους των παιδιών της Μεγάλης Θεάς, για να μας ρίξει και 
ν’απλώσει τη σκοτεινή του βασιλεία σ’ολάκερη την ήπειρο. Πρέπει 
να τον πολεμήσουμε, προτού είναι πολύ αργά. 
  »Ο Αρχιστράτηγος Σάνλον δε φαίνεται να πιστεύει σ’αυτό» –η Βα-
σίλισσα στράφηκε, για να τον κοιτάξει–, «αλλά νομίζω πως κάνει 
λάθος. Το ζήτημα πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο.» 
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  «Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Αρχιστράτηγος, «υπάρχει αρκετός στρα-
τός στις νότιες επαρχίες του Βασιλείου μας, και κρίνω ότι μπορεί να 
προστατέψει επαρκώς εκείνα τα εδάφη από μερικά άγρια θηρία.» 
  «Τότε, ίσως θα έπρεπε να σταλούν ερευνητικές ομάδες στους βάλ-
τους Βενέβριαμ, να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί,» αποκρίθηκε η Καλ-
βάρθα. «Ο λαός τα αποκαλεί ‘Κτήνη των Βάλτων’ επειδή έρχονται 
από εκείνα ακριβώς τα μέρη.» Στράφηκε στον Αρχικατάσκοπο. 
«Κύριε Άλαντμιν;» 
  «Ερευνώ πολλές υποθέσεις, ετούτο τον καιρό, Βασίλισσά μου· ανά-
μεσα σ’αυτές είναι και η υπόθεση των Κτηνών.» 
  «Και τι έχετε μάθει, μέχρι στιγμής;» 
  «Δυστυχώς, τίποτα· είναι ακόμα πολύ νωρίς, πιστεύω.» 
  Η Καλβάρθα σταύρωσε τα χέρια εμπρός της, αναστενάζοντας. 
«Βλέπεις, λοιπόν, πατέρα, γιατί εκτιμώ τους προφήτες; Μου λένε 
όσα χρειάζομαι προτού τα χρειαστώ.» 
  «Ανοησίες λένε!» αποκρίθηκε, ευθέως, ο Κάμρεβ. «Τα λόγια τους 
είναι πάντοτε διφορούμενα. Έχω δει πολλούς αγύρτες στη ζωή μου, 
κόρη μου· ξέρω πώς μοιάζουν. Κι αυτός ο προφήτης Νουτκάλι δεν 
είναι διαφορετικός!» 
  «Θα τολμούσα να διαφωνήσω μαζί σας, Υψηλότατε,» είπε ο Άρχων 
Σέμπενμορ, που, όπως γνώριζαν όλοι, ήταν παλιός φίλος του Κάμ-
ρεβ, αλλά πάντοτε του μιλούσε επισήμως στην παρουσία τρίτων. «Ο 
προφήτης Νουτκάλι θα έλεγα πως είναι διαφορετικός.» 
  Ο Κάμρεβ γέλασε, αδύναμα, μοιάζοντας να παλεύει με το λαιμό 
του. «Σ’έχει μαγέψει κι εσένα, θαλασσόλυκε;» 
  «Αντιθέτως, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο Σέμπενμορ, υπομειδιώ-
ντας, «δεν αισθάνομαι καθόλου μαγεμένος απ’αυτόν. Ωστόσο, έχω 
μάτια και βλέπω κάποια πράγματα. Ο Ράζλερ είναι διαφορετικός 
από άλλους προφήτες που έχω συναντήσει. Μοιάζει να διαθέτει κά-
ποιου είδους δύναμη που ένας αγύρτης δεν έχει στην κατοχή του. 
Πώς, όμως, χρησιμοποιεί αυτή του τη δύναμη… δεν είμαι καθόλου 
βέβαιος.» 
  Η Καλβάρθα είχε στρέψει όλη της την προσοχή στον Άρχοντα Σέ-
μπενμορ, καθώς εκείνος μιλούσε. «Τι θέλετε να πείτε, Άρχοντά 
μου;» ρώτησε. «Πιστεύετε ότι ο Νουτκάλι μπορεί να προφητεύει το 
μέλλον, ή όχι;» 
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  «Και ναι και όχι.» Χαμογέλασε. «Καταλαβαίνω ότι πρέπει 
ν’ακούγομαι αστείος–» 
  «Δε λες τίποτα!…» σχολίασε, αγενώς, ο Κάμρεβ. 
  «–αλλά αυτό είναι που αισθάνομαι. Και οφείλω να παραδεχτώ πως 
δεν είμαι ο κατάλληλος για να απαντήσω αν ο προφήτης σας είναι 
αληθινός ή τσαρλατάνος. Προτιμότερο θα ήταν να ζητήσετε την ά-
ποψη κάποιου μυστικιστή σας…» 
  «Τενίρα!» φώναξε η Καλβάρθα. «Πλησίασε.» 
  Η μάγισσα ζύγωσε και υποκλίθηκε μπροστά στο θρόνο. «Ακούω και 
υπακούω, Μεγαλειοτάτη.» 
  «Πες μου την άποψή σου για τον προφήτη Νουτκάλι: την πραγμα-
τική σου άποψη. Να θυμάσαι ότι μιλάς στη Βασίλισσά σου.» 
  Ο Άλαντμιν γέλασε εσωτερικά. Σιγά μην έλεγε την αλήθεια! 
Κατ’αρχήν, σύμφωνα με όσα γνώριζε εκείνος, η Τενίρα ήταν μία από 
τις ερωμένες του Ράζλερ. Κατά δεύτερον, ακόμα κι αν η μάγισσα εί-
χε αρνητική άποψη γι’αυτόν, αποκλείεται να την εξέφραζε εδώ, 
μπροστά σε όλους· έτσι όπως είχε κάνει η Καλβάρθα τη βασιλική της 
αίθουσα, ποτέ δεν ήξερες ποιος ίσως να παρακολουθούσε τα λόγια 
σου. Γιαυτό κιόλας ο Άλαντμιν ρύθμιζε τα λεγόμενά του ανάλογα. 
  «Ασφαλώς, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η Τενίρα. «Πάντοτε σας 
λέω την αλήθεια, εξάλλου. Όμως θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτη-
ση, προτού απαντήσω…» 
  «Σε ακούμε, Τενίρα.» 
  «Σχετικά με τι πράγμα θέλετε την άποψή μου επάνω στον προφήτη 
Νουτκάλι;» 
  «Σχετικά με τις προφητικές του δυνάμεις. Είναι πραγματικές ή ό-
χι;» 
  «Είναι, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η Τενίρα, δίχως κανένα δι-
σταγμό. 
  Μοιάζει να το πιστεύει, σκέφτηκε ο Σάβμιν, αλλά, μάλλον, ψεύδε-
ται. 
  Η Καλβάρθα κοίταξε τη μάγισσα καχύποπτα. Ύστερα, έστρεψε το 
βλέμμα της στον Αρχιδιπλωμάτη και Πρώτο του Τάγματος των Βα-
σιλικών Ομιλητών. «Κύριε Βάνκελιν…» 
  Εκείνος αμέσως κατάλαβε τι επιθυμούσε από αυτόν η Βασίλισσα. 
Σηκώθηκε από το κάθισμά του και υποκλίθηκε. Έπειτα, κοίταξε την 
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Τενίρα και έκανε μερικά βήματα προς το μέρος της. Η μάγισσα δεν 
απομακρύνθηκε· τον ατένιζε χωρίς να βλεφαρίζει, αλλά… αμυντικά! 
παρατήρησε ο Σάβμιν. Ναι: το βλέμμα της είναι, σίγουρα, αμυντικό. 
Παράξενο… 
  «Τενίρα,» είπε ο Βάνκελιν. «Πιστεύεις ότι ο προφήτης Νουτκάλι 
είναι αληθινός προφήτης; Πιστεύεις ότι κάνει πραγματικές προφη-
τείες;» Ο Σάβμιν μπορούσε να αισθανθεί την Πειθώ στα λόγια του 
Αρχιδιπλωμάτη· η απόκρυφη δύναμη της φυλής των Ρουζβάνων, το 
χάρισμα που μονάχα ορισμένοι εκλεκτοί ανάμεσά τους κατείχαν, τον 
έβαλε σαν αύρα, σαν αόρατα κύματα ενέργειας που χτυπούσαν τα 
μάγουλά του. Ο Βάνκελιν ήταν ο ισχυρότερος Ομιλητής της Καλ-
βάρθα. Πόσο επικίνδυνος άνθρωπος είναι… 
  «Ναι, είναι αληθινός προφήτης,» αποκρίθηκε η Τενίρα. «Και οι 
προβλέψεις του είναι πραγματικές.» Η όψη της έμοιαζε ταραγμένη, 
όπως μοιάζει σχεδόν πάντα η όψη κάποιου που επηρεάζεται από την 
Πειθώ. 
  Επομένως, δεν ψεύδεται, συμπέρανε ο Σάβμιν. Δε θα μπορούσε να 
πει ψέματα, ύστερα απ’αυτό… 
  Ο Άλαντμιν το είχε παρατηρήσει, επίσης, και έτριψε το σαγόνι του, 
συλλογισμένος. Χμμμμ, σκέφτηκε, αναμφίβολα, λέει αλήθεια… την 
αλήθεια που νομίζει. Το μόνο βέβαιο είναι, λοιπόν, πως η Τενίρα θε-
ωρεί τον Νουτκάλι αληθινό προφήτη –πράγμα που δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει, άλλωστε. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει καθόλου. 
  Ο Βάνκελιν ένευσε, αργά, κοιτάζοντας τη μάγισσα με ερευνητικό 
βλέμμα. 
  Κι εσύ, Βάνκελιν, το ίδιο μ’εμένα συλλογιέσαι, σκέφτηκε ο Άλα-
ντμιν. Κι οι περισσότεροι εδώ μέσα θα το έχουν καταλάβει. Το πρό-
βλημα, όμως, είναι πως ακόμα δεν έχουμε απαντήσει στο βασικό μας 
ερώτημα: Είναι ο Νουτκάλι πραγματικός προφήτης, ή τσαρλατάνος; 
  «Μπορείς να πηγαίνεις, Τενίρα,» είπε η Καλβάρθα. 
  Η μάγισσα υποκλίθηκε και έφυγε, επανακτώντας την αρχική της 
αυτοκυριαρχία. 

 

  Ο Ράνσιν μπήκε στο μικρό σαλόνι. Ήταν ένας μικρόσωμος Ρουζβά-
νος, με ξυρισμένο πρόσωπο και κοντά, σγουρά, καστανά μαλλιά· τα 
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μάτια του ήταν μικρά και πάντοτε έμοιαζαν να κοιτάνε ολόγυρα, σα 
να μην μπορούσαν να σταματήσουν πουθενά. 
  Ο Άλαντμιν στράφηκε, για να τον αντικρίσει. Στεκόταν μπροστά 
από το πέτρινο, λαξευτό τζάκι των διαμερισμάτων του, βαστώντας 
ένα ποτήρι με καρυκευμένο κρασί. 
  «Τι συμβαίνει, Αρχικατάσκοπε;» ρώτησε ο Ράνσιν. 
  «Πού βρίσκεται ο προφήτης Νουτκάλι;» 
  «Στο δωμάτιό του, πιστεύω. Αν είχε πάει κάπου, θα–» 
  «Πήγε κάπου, Ράνσιν!» τον διέκοψε ο Άλαντμιν. «Δεν βρίσκεται 
καν μέσα στο παλάτι!» 
  «Πώς είναι δυνατόν, Αρχικατάσκοπε;» Ο κατάσκοπος φάνηκε ξαφ-
νιασμένος· τα αεικίνητα μάτια του στένεψαν κι εστιάστηκαν στον 
ανώτερό του. 
  «Αυτό θα έπρεπε εσείς να το γνωρίζετε, όχι εγώ,» είπε ο Άλαντμιν. 
«Ο Νουτκάλι, πάντως, δεν ήταν στη βασιλική αίθουσα σήμερα· και η 
μάγισσα Τενίρα είπε στη Βασίλισσα πως είχε βγει από το παλάτι.» 
  «Δεν ανέφερε πού έχει πάει;» 
  «Δεν ήξερε.» 
  «Ίσως να ψεύδεται, Αρχικατάσκοπε.» 
  Ο Άλαντμιν ήπιε μια γουλιά από το καρυκευμένο κρασί, νιώθοντας 
το υγρό να καίει ευχάριστα τη γλώσσα του. «Αν και δεν το πιστεύω, 
έλεγξέ το, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάθε αν ο Ράζλερ βρίσκε-
ται στο δωμάτιό του.» 
  «Μάλιστα, Αρχικατάσκοπε. Τίποτε άλλο;» 
  «Όχι, πήγαινε.» 
  Ο Ράνσιν έφυγε. 
  Ο Άλαντμιν ακούμπησε το ποτήρι του επάνω στο τζάκι. Πήρε έναν 
μαύρο, βελούδινο μανδύα και τον έδεσε στους ώμους του. Έριξε μια 
ματιά στον καθρέφτη. Είμαι χάλια! Όχι τόσο γιατί δεν ήταν χτενι-
σμένος, ξυρισμένος, ή περιποιημένος, αλλά γιατί ήταν ανήσυχος, και 
το έδειχνε. Προσπάθησε να διώξει αυτή την ανόητη έκφραση από το 
πρόσωπό του και βγήκε απ’τα διαμερίσματά του, κατευθυνόμενος 
στα διαμερίσματα του Διοικητή Σάβμιν. 
  Αυτό που έχω να του πω θα τον ενδιαφέρει. Κι ελπίζω να μπορεί να 
μου δώσει κάποιες εξηγήσεις… αλλά το αμφιβάλλω. Ορισμένες φο-
ρές, ο Άλαντμιν νόμιζε πως το βάρος όλης της διοίκησης ετούτου του 
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Βασιλείου έπεφτε στους ώμους του· ή, μάλλον, στους δικούς του ώ-
μους, στους ώμους του Αρχιδιπλωμάτη Βάνκελιν (Τι ανήμερο τσα-
κάλι!), στους ώμους του Αρχιστράτηγου Σάνλον, και στους ώμους 
κάποιων πολύ συγκεκριμένων προσώπων του Οίκου των Ρίνκιλ –
ανάμεσα στα οποία, δυστυχώς, δε συμπεριλαμβανόταν η Βασίλισσα 
Καλβάρθα. 
  Φτάνοντας έξω από την πόρτα του Σάβμιν, χτύπησε. Ο διοικητής 
άργησε, αλλά άνοιξε. 
  «Άλαντμιν,» είπε. «Οφείλω να πω ότι η παρουσία σου εδώ με ξαφ-
νιάζει.» Και πιο σιγανά: «Βρήκες κάτι που ίσως να μ’ενδιαφέρει;» 
  «Να περάσω;» 
  Ο Σάβμιν παραμέρισε από την είσοδο, και ο Αρχικατάσκοπος μπή-
κε στο σαλόνι. Στο ανάκλιντρο βρισκόταν μια ψηλή, ξανθιά γυναίκα, 
ντυμένη με κολλητό, δερμάτινο μαύρο παντελόνι και γκρίζα τουνίκα· 
οι μπότες της ήταν ριγμένες παραδίπλα. 
  «Χαίρετε, διοικήτρια,» είπε ο Άλαντμιν, κλίνοντας το κεφάλι προς 
το μέρος της. 
  Η Βερνάλθα, διοικήτρια του Τρίτου Τάγματος της Βασιλικής Φρου-
ράς, σηκώθηκε από το ανάκλιντρο, παραμερίζοντας τα μαλλιά απ’το 
μέτωπό της. «Αρχικατάσκοπε Άλαντμιν,» είπε σε χαιρετισμό, ενώ ο 
Σάβμιν έκλεινε την εξώθυρα των διαμερισμάτων του. 
  «Κάθισε,» πρότεινε ο διοικητής στον Αρχικατάσκοπο.  
  Ο Άλαντμιν πήρε θέση σε μια πολυθρόνα. 
  «Κρασί;» τον ρώτησε ο Σάβμιν. 
  Ο Άλαντμιν κούνησε το κεφάλι. «Όχι.» 
  «Καλύτερα,» είπε ο Σάβμιν, και κάθισε αντίκρυ του· «θα μου μιλή-
σεις νηφάλιος.» 
  «Θέλετε να πάω μέσα;» ρώτησε η Βερνάλθα. 
  «Δεν υπάρχει λόγος,» αποκρίθηκε ο Σάβμιν· «θα κρυφακούς, ού-
τως ή άλλως.» 
  Η διοικήτρια τον αγριοκοίταξε, αλλά εκείνος μειδίασε πλατειά, δεί-
χνοντας ότι αστειευόταν. «Σε παρακαλώ, Βερνάλθα, κάθισε. Εκτός 
κι αν ο Άλαντμιν κρίνει ότι το μυστικό είναι τόσο μεγάλο και τρομε-
ρό.» 
  «Τίποτα το τρομερό… εύχομαι.» 
  Η Βερνάλθα μισοξάπλωσε πάνω στο ανάκλιντρο. 
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  «Σίγουρα, γνωρίζετε κι οι δυο σας την ταβέρνα ‘Ζύθος για το Ξί-
φος’,» είπε ο Άλαντμιν. 
  «Ένα μέρος στο οποίο ποτέ δε θα σύχναζα,» σχολίασε η Βερνάλθα. 
«Βόθρος.» 
  «Φαίνεται, όμως, πως οι στρατιώτες του Σάβμιν πηγαίνουν σ’αυτό 
τον βόθρο,» τόνισε ο Άλαντμιν. 
  «Ήρθες για να επικρίνεις τις αρέσκειες των στρατιωτών μου;» 
  «Όχι· άλλο είναι το ζήτημα. Χτες βράδυ, ήρθαν τέσσερις άνθρωποι 
στο Ζύθος στο Ξίφος, δυο άντρες και δυο γυναίκες. Οι πρώτοι, σύμ-
φωνα μ’ό,τι έμαθα, πρέπει να ήταν Ωθράγκος· οι δεύτερες Μιρλίμι-
ες. Και ρωτούσαν για τη Νίθρα.» 
  «Για τη Νίθρα;…» 
  «Για τη Νίθρα,» επανέλαβε ο Άλαντμιν. «Ωστόσο, ο κατάσκοπός 
μου που βρισκόταν στην ταβέρνα τούς έχασε, γιατί ένας μεγάλος 
καυγάς άρχισε και οι ξένοι έφυγαν, τρέχοντας. Βλέπεις, ο καυγάς 
είχε επίκεντρο αυτούς.» 
  «Τι ακριβώς έκαναν;» 
  «Είχαν κάποια διαφωνία με τη γυναίκα του μπαρ. Πάντως, το ζή-
τημα είναι ότι έφυγαν κυνηγημένοι από μερικούς μισθοφόρους, έτσι 
ο κατάσκοπός μου έχασε τα ίχνη τους. Αργότερα, βρήκε τους μισθο-
φόρους που τους είχαν κυνηγήσει, και ήταν όλοι τους σε μαύρα χά-
λια· οι νεόφερτοι τούς είχαν ξυλοκοπήσει, και μάλιστα, τη μία την 
είχαν σκοτώσει –τραύμα στο λαιμό, από ξιφίδιο ή μαχαίρι.» 
  «Ανησυχητικό γεγονός…» είπε ο Σάβμιν, συνοφρυωμένος. Ποιοι 
ήταν αυτοί οι διάολοι; αναρωτήθηκε. Και τι σχέση έχουν με τη Νί-
θρα; Δύο Ωθράγκος και δύο Μιρλίμιες. Μιρλίμιες! Δε μου θυμίζουν 
τίποτα… 
  «Τους ξέρεις;» τον ρώτησε ο Άλαντμιν. 
  «Αυτούς που ξυλοκόπησαν τους μισθοφόρους; Όχι,» παραδέχτηκε 
ο Σάβμιν. «Για την ακρίβεια, απορώ ποιοι μπορεί να ήταν!» Σταύ-
ρωσε τα πόδια του στο γόνατο, κουνώντας το ένα, νευρικά. «Ίσως 
να σχετίζονται μ’εκείνους που μας επιτέθηκαν στις Νήσους Λάβηθ. 
Βρήκες τίποτα γι’αυτούς;» 
  «Όχι ακόμα.» 
  «Και έχασες και τους άλλους…» 
  «Τώρα εσύ επικρίνεις εμένα, Σάβμιν,» παρατήρησε ο Άλαντμιν. 
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  «Δεν ήταν επίκριση,» τον διαβεβαίωσε ο διοικητής. «Ξέρεις, πά-
ντως, τι σκέφτομαι; Ότι ίσως αυτοί να είναι το κλειδί που ψάχνουμε. 
Κι όταν λέω ‘αυτοί’, εννοώ τους ανθρώπους που έχουν ως έμβλημα 
το γεράκι με τις ανοιχτές φτερούγες.» 
  «Το αποκλείεις εκείνοι που έκαναν ερωτήσεις στην ταβέρνα να μην 
σχετίζονται μ’εκείνους που σου επιτέθηκαν στις Νήσους Λάβηθ;» 
  «Δεν το αποκλείω, αλλά θεωρώ πολύ, πολύ πιθανό να έχουν σχέση 
μεταξύ τους,» είπε ο Σάβμιν. «Και, μάλιστα, νομίζω πως ίσως αυτοί 
τώρα να έχουν τη Νίθρα, γιαυτό κιόλας δεν τη βρίσκουμε.» 
  «Αν την είχαν, δε θα έκαναν ερωτήσεις για το άτομό της. Για την 
ακρίβεια, ρώτησαν αν είχε επιστρέψει το πλοίο που τη μετέφερε –το 
δικό σου πλοίο, δηλαδή, Σάβμιν.» 
  «Και το έμαθαν;» 
  Ο Άλαντμιν ένευσε. «Ναι. Η γυναίκα του μπαρ τούς το είπε. Όπως 
επίσης τους είπε και για την απόδραση της Νίθρα, τη βουτιά της 
στην αγριεμένη θάλασσα. Οι στρατιώτες σου δεν έχουν κρατήσει και 
πολλά μυστικά…» 
  «Επομένως, από χτες το βράδυ έως σήμερα το πρωί, είχαν αρκετό 
χρόνο για να βρουν την καταζητούμενη.» 
  «Και γιατί δεν τη βρήκαμε εμείς πρώτοι;» έθεσε το ερώτημα ο Ά-
λαντμιν. «Πιστεύεις ότι αυτοί, όποιοι κι αν είναι, είναι πιο καλά ορ-
γανωμένοι από εμάς; Εμείς υπηρετούμε το Βασίλειο· όλες του οι δυ-
νάμεις βρίσκονται στη διάθεσή μας. Ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας, 
ώστε να έχουν τόσο περισσότερο έλεγχο επάνω στα γεγονότα;» 
  «Τούτο θα πρέπει να το ανακαλύψεις,» είπε ο Σάβμιν. «Και, μόλις 
το καταφέρεις, ειδοποίησέ με. Θα ήθελα πολύ να τους αναλάβω 
προσωπικά.» 
  «Δηλαδή, πιστεύεις ακόμα ότι έχουν τη Νίθρα;» 
  «Ίσως.» 
  Ο Άλαντμιν γέλασε. «Αποκλείεται. Κάτι άλλο συμβαίνει.» Σηκώθη-
κε από την πολυθρόνα του. «Σας αφήνω τώρα.» 
  Όταν ο Αρχικατάσκοπος έκλεισε την πόρτα, ο Σάβμιν είπε στη φίλη 
του: «Δε σου φαίνεται παράξενη η ανικανότητά του να τους εντοπί-
σει;» 
  «Τι θες να πεις;» ρώτησε η Βερνάλθα. 
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  «Αρχίζω να πιστεύω ότι ο Άλαντμιν έχει τη Νίθρα, και την κρύβει 
από εμάς.» 
  Η διοικήτρια συνοφρυώθηκε. «Πηγαίνοντας ενάντια στη θέληση 
της Βασίλισσας;» 
  «Γιατί όχι; Το έχει ξανακάνει, όταν φυγάδεψε τη Νίθρα έξω από τη 
Λιάμνερ-Κρωθ–» 
  «Αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο.» 
  «Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο,» επέμεινε ο Σάβμιν. «Και δεν τον κα-
τηγορώ· όχι πολύ, τουλάχιστον. Την αγαπούσε, ξέρεις. Όμως νομίζω 
πως κάπου το έχει παρακάνει.» Σηκώθηκε από τη θέση του. «Εκεί-
νοι οι μισθοφόροι με το γεράκι στο στήθος, ίσως να ήταν δικοί του 
άνθρωποι.» 
  Η Βερνάλθα ανασηκώθηκε επάνω στο ανάκλιντρο. «Αδύνατον, 
Σάβμιν! Δε θα επιχειρούσε να σε σκοτώσει.» 
  «Ούτε για να σώσει τη Νίθρα από τη λαιμητόμο;» 
  Η Βερνάλθα δίστασε ν’αποκριθεί. 
  Ο Σάβμιν κάθισε στο ανάκλιντρο, δίπλα της. «Βλέπεις, λοιπόν;…» 
  «Και οι άλλοι που μου έλεγες, ποιοι ήταν;» τον ρώτησε η διοικήτρι-
α. 
  «Οι πειρατές και ο κουκουλοφόρος αρχηγός τους;» 
  «Ναι.» 
  «Δεν ξέρω.» 
  «Αντίπαλοι του Άλαντμιν;» 
  Ο Σάβμιν ξεφύσησε, και μειδίασε, ειρωνευόμενος τον εαυτό του. 
«Έχεις δίκιο· είναι παράξενο. Πολύ, πολύ παράξενο. Δεν έχω υπόψη 
μου κάποιους συγκεκριμένους αντιπάλους του Αρχικατασκόπου μας, 
κάποιους που να ήθελαν να κρατήσω εγώ τη Νίθρα και να την οδη-
γήσω στη λαιμητόμο.» 
  «Επομένως, οι άνθρωποι με το γεράκι για σύμβολο δεν μπορεί να 
ήταν δικοί του,» συμπέρανε η Βερνάλθα. 
  «Ακόμα και να μην ήταν,» είπε ο Σάβμιν, «πάλι κάτι περίεργο συμ-
βαίνει. Πώς είναι δυνατόν κανείς να μη βρίσκει το πτώμα της Νίθρα; 
Θα ορκιζόμουν ότι δεν μπορούσε να ζήσει, ύστερα από εκείνη τη 
βουτιά στην αγριεμένη θάλασσα…» 
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  «Ίσως να φάνηκε τυχερή,» είπε η Βερνάλθα. «Εξάλλου, υπάρχουν 
αρκετά μικρά νησιά, δυτικά της πρωτεύουσας· μπορεί να βρέθηκε 
σε κάποιο απ’αυτά, προτού πνιγεί.» 
  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Σάβμιν, «αυτό είναι πιθανό. Όμως, αν βρι-
σκόταν επάνω σ’ένα μικρό νησί, δε θα την είχαν εντοπίσει οι ερευ-
νητές της Βασίλισσας;» 
  «Λογικά, θα την είχαν…» 
  Ο Σάβμιν αναστέναξε. «Θα το έψαχνα κι εγώ το ζήτημα, αλλά δεν 
ξέρω από πού ν’αρχίσω… Να πάρω ένα καράβι και να ξεκινήσω να 
ερευνώ τα νησιά, δε θα έχει κανένα νόημα, εφόσον ήδη κάποιοι άλ-
λοι το κάνουν… Πού αλλού να ψάξω, Βερνάλθα;» 
  «Δε νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τίποτα. Άστο, καλύτερα.» 
  Ο Σάβμιν ακούμπησε το σαγόνι στη γροθιά του. Δεν είναι τόσο εύ-
κολο να το αφήσω· διέσχισα όλη τη Βάλγκριθμωρ, από το Νότο ως 
το Βορρά, για να βρω τη Νίθρα! «Αν ο Άλαντμιν την κρύβει, τότε θα 
είναι ανώφελο, έτσι κι αλλιώς, να ψάξω στα νησιά, σωστά;» 
  «Ναι,» είπε η Βερνάλθα. «Αλλά τι θα κάνεις; Θ’αρχίσεις να παρα-
κολουθείς τον Αρχικατάσκοπο του Βασιλείου, ο οποίος έχει κατα-
σκόπους που παρακολουθούν όλους τους άλλους, πιθανώς κι εσέ-
να;» 
  Όλοι οι δρόμοι φαίνονται κλειστοί, συλλογίστηκε ο Σάβμιν, αλλά 
κάπου θα υπάρχει κάποιο άνοιγμα. Πάντα υπάρχει κάποιο άνοιγμα! 
Ακόμα και τα πιο απόρθητα φρούρια, έχουν μία τουλάχιστον ατέλεια 
στην κατασκευή τους. 

 

  «Ο προφήτης Νουτκάλι βρίσκεται στο δωμάτιό του, Αρχικατάσκο-
πε,» ανέφερε ο Ράνσιν. 
  Τι! «Πώς το μάθατε;» 
  «Χτυπήσαμε την πόρτα του και άνοιξε.» 
  «Το πρωί, όμως, έλειπε,» είπε ο Άλαντμιν, έντονα. «Η Βασίλισσα 
τον ζητούσε κι αυτός δε βρισκόταν στη βασιλική αίθουσα, ενώ η μά-
γισσα Τενίρα ισχυρίστηκε πως ο Νουτκάλι είχε βγει απ’το παλάτι.» 
Τα επανέλαβε περισσότερο για τον εαυτό του, παρά για τον κατά-
σκοπο Ράνσιν. Του έμοιαζε απίστευτο αυτό που είχε συμβεί. «Άρα, 
σίγουρα, έφυγε από το δωμάτιό του και, μετά, επέστρεψε.» 
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  «Αρχικατάσκοπε,» είπε ο Ράνσιν, με κάποια αμηχανία, «εμείς δεν 
τον είδαμε ούτε να φεύγει από το δωμάτιό του ούτε να επιστρέφει 
σ’αυτό.» 
  Πώς γίνεται; απόρησε ο Άλαντμιν. Πώς τα καταφέρνει; «Υπάρχει 
κανένα μυστικό πέρασμα εκεί;» 
  «Όχι κάποιο γνωστό σε μας.» 
  «Ερευνήστε το. Θέλω να μάθω πώς μπαινοβγαίνει στο παλάτι χω-
ρίς κανείς σας να τον βλέπει.» 
  «Μάλιστα, Αρχικατάσκοπε.» 
  Προτού ο Ράνσιν βγει από τα διαμερίσματά του Άλαντμιν, εκείνος 
πρόσθεσε: «Α, και κάτι ακόμα: Ρωτήστε τους φρουρούς της πύλης 
αν τον είδαν.» 
  Ο κατάσκοπος ένευσε και έφυγε. 
  Αργότερα, επέστρεψε, αναφέροντας πως οι φρουροί, όντως, είχαν 
δει τον Ράζλερ, και να βγαίνει και να μπαίνει. 
  «Ωραία,» είπε ο Άλαντμιν. «Να ρωτάτε πάντα τους φρουρούς, απο 
δώ και στο εξής.» 
  Πώς είναι αόρατος για τους κατασκόπους μου, αλλά ορατός για 
τους φύλακες του παλατιού; Η όλη κατάσταση θύμιζε παραμύθι· 
από εκείνα που μιλούσαν για μάγους, οι οποίοι μπορούσαν να κά-
νουν το σώμα τους αιθέριο και να περνάνε μέσα από τοίχους και 
κλειστές πόρτες, ενώ οι άλλοι δεν τους έβλεπαν. Όμως αυτά είναι 
παραμύθια. Ο καταραμένος Ράζλερ πρέπει να έχει βρει κάποιο κόλ-
πο, για να μου ξεγλιστρά! 
  Μέσω των φρουρών, ο Άλαντμιν θα πληροφορείτο τις κινήσεις του, 
αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα σ’ετούτη τη μέθοδο: Οι πληροφορίες θα 
αργούσαν να έρθουν, γιατί οι κατάσκοποί του δε θα ήξεραν ποια 
ακριβώς ώρα να ρωτήσουν τους φύλακες –δεν ήταν μάντεις! (Μά-
ντεις… Χμμμ…) Επιπλέον, ακόμα κι αν πλήρωνε τους στρατιώτες –
μερικούς απ’αυτούς, γιατί ήταν αδύνατον να τους πληρώνει όλους–, 
εκείνοι δε θα μπορούσαν ν’αφήνουν το πόστο τους και να τρέχουν 
να του αναφέρουν πάραυτα, μόλις έβλεπαν τον Νουτκάλι. 
  Μάντεις… Ναι, αν οι κατάσκοποί μου ήταν μάντεις, θα ήξεραν πά-
ντα πού πήγαινε ο Ράζλερ. Ετούτη η σκέψη είχε έρθει σαν τον ξαφ-
νικό άνεμο στο νου του: απροειδοποίητα αλλά αναζωογονητικά. Και 
ο συλλογισμός του συνεχίστηκε: Ο Νουτκάλι είναι μάντης… προφή-
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της… Οπότε, πιθανώς να μπορούσε να προβλέψει πού βρίσκονταν οι 
κατάσκοποι και να τους απέφευγε– 
  Όχι! Γίνομαι προληπτικός τώρα. Κατ’αρχήν, δεν είμαι βέβαιος ότι 
αυτός ο Ράζλερ είναι προφήτης· ίσως νάναι τσαρλατάνος. Αλλά, α-
κόμα κι αν δεν είναι τσαρλατάνος, αποκλείεται να ξέρει τα πάντα, 
αλλιώς δε θα ήταν άνθρωπος, παρά θεός! 
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Κεφάλαιο 54 

Ο Ποταμός Χρόνος 
 
 

ίναι θεραπευτής;» 
  «Όχι ακριβώς, αλλά ξέρει μερικά πράγματα.» Ο Άραντιρ 
ακούμπησε το χέρι του πάνω στον δεξή, ατραυμάτιστο ώμο 
του Άνγκεδβαρ. «Τώρα, κάθισε. Δε βοηθάς τη μητέρα σου με 

το να στέκεσαι.» 
  Οι μαχητές του Άρχοντα-Φύλακα του Ράλτον βρίσκονταν καθισμέ-
νοι γύρω από δύο φωτιές, δώδεκα στο σύνολό τους· και δεν έμοιαζαν 
να είχαν χάσει κανέναν στη μάχη που είχε συμβεί: μονάχα τρεις 
απ’αυτούς είχαν τραυματιστεί, μα όχι βαριά. 
  Ο Άνγκεδβαρ αναστέναξε και κάθισε πάνω σε μια πέτρα, έχοντας 
τα μάτια του στραμμένα στον άντρα που περιποιείτο τις πληγές της 
μητέρας του, κοντά σε μια άλλη φωτιά. Ο άνθρωπος ήταν στρατιώ-
της, όχι θεραπευτής· ήταν φανερό! Ωστόσο, πρέπει να είχε κάποιες 
θεραπευτικές ικανότητες, αλλιώς δε θ’αναλάμβανε να περιθάλψει 
την Έπαρχο-Κεντροφύλακα της Έριγκ, σωστά;… 
  Ο Άραντιρ κάθισε δίπλα στον Άνγκεδβαρ. «Τι συνέβη, ανιψιέ;» ρώ-
τησε. 
  «Μας έστησαν ενέδρα.» 
  «Ποιοι;» 
  Τα μάτια του Άνγκεδβαρ στένεψαν και γυάλισαν από μίσος. «Οι 
άνθρωποι του Μόρντεναρ κι αυτού του τρισκατάρατου ιερέα Σάλ-
κερμιρ. Πιστεύουν στον Άνκαραζ, θείε.» 
  «Στον Άνκαραζ…» Ο Άραντιρ πρόφερε το όνομα αργά, σαν να ήταν 
επικίνδυνο. «Καιρό πολύ είχα να τον ακούσω, το Θεό του Αίματος· 
αλλά τον άκουσα και πάλι, στην Έριγκ. Άκουσα πως κάποιες φασα-
ρίες συνέβησαν εκεί, και πως η Έπαρχος έφυγε μαζί με το σύζυγο 
και το γιο της, πηγαίνοντας στο Νότο–» 
  «Κουβέντιασες με τον Δάρβαν και τη Ζιάθραλ;» 
  Ο Άραντιρ ένευσε. «Ναι, μα δεν έμεινα πολύ στο παλάτι σας· και 
όσα μου είπαν οφείλω να παραδεχτώ πως με παραξένεψαν. Μου μί-
λησαν για έναν… Εχθρό στα νότια, τον οποίο είχε ξεκινήσει για να 

Ε
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αντιμετωπίσει η Φερνάλβιν… Ο Μόρντεναρ είναι ο Εχθρός, Άνγκεδ-
βαρ;» 
  «Ο Μόρντεναρ, θείε, είναι, σίγουρα, εχθρός, και θα τον παλουκώ-
σω ζωντανό, τον άθλιο μπάσταρδο!» έτριξε τα δόντια ο Άνγκεδβαρ, 
σφίγγοντας τη γροθιά του. Ύστερα, η όψη του χαλάρωσε, καθώς 
πήρε μια βαθιά ανάσα. «Αλλά, όχι, δεν είναι αυτός ο Εχθρός, ο συ-
γκεκριμένος Εχθρός.» 
  «Ποιος είναι, τότε; Αυτά που έλεγε ο Δάρβαν, πραγματικά, δεν έ-
βγαζαν νόημα. Μου είπε ότι…» Τα φρύδια του Άρχοντα-Φύλακα έ-
σμιξαν, σα να είχε χαθεί, για λίγο, σε βαθείς συλλογισμούς. «…ότι ο 
γιος μου, Βάνμιρ, πέρασε απο κεί, και έκανε μια μαντεία· εκείνος 
μίλησε για τον Εχθρό. Αληθεύει τούτο;» 
  «Εν μέρει, ναι, θείε, αληθεύει,» αποκρίθηκε ο Άνγκεδβαρ. «Αλλά 
δεν το είπε μόνο ο Βάνμιρ, μέσω της μαντείας του. Αυτοί οι πιστοί 
του Άνκαραζ… δεν παρουσιάστηκαν τυχαία· τουλάχιστον, έτσι ισχυ-
ρίζονται. Μας εξήγησαν –ο ίδιος ο Μόρντεναρ μάς μίλησε γι’αυτό –
το κάθαρμα!–, καθώς και ο ιερέας Σάλκερμιρ– ότι υπάρχει ένας Ε-
χθρός στον Νότο και, μάλιστα, κρύβεται μέσα στο Παλάτι των Δεκα-
εννέα Πύργων· επομένως, ο Κύριος του Πολέμου επέστρεψε, για να 
τον ξεπαστρέψει και να σώσει τους Ωθράγκος. Αλλά τον καταριέ-
μαι!» πρόσθεσε ο νεαρός, «γιατί εγώ δε βλέπω καμία…» στράβωσε 
τα χείλη, «σωτηρία, μ’ετούτα τα καμώματα.» 
  «Ηρέμησε, μικρέ.» Ο Άραντιρ τον άγγιξε ξανά στον ώμο. «Άμα νο-
μίζεις πως μπορείς να νικήσεις τους αντιπάλους σου έτσι, εκνευρι-
σμένος, κάνεις μεγάλος λάθος. Το σκότωμα είναι, κατ’ουσίαν, ψυχρή 
δουλειά. 
  »Πες μου, όμως, κι άλλα γι’αυτό τον Εχθρό, καθώς και για τον γιο 
μου. Πού βρίσκεται ο Βάνμιρ; Γιατί δεν είναι μαζί σας, όπως είχα 
ακούσει;» Και, σαν τώρα να το θυμήθηκε: «Και ο Πρίγκιπας Ζάρ-
ναβ; Είναι νεκρός; Μήπως, τους σκότωσαν και τους δύο οι–;» 
  Ο Άνγκεδβαρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Ευτυχώς, ο πατέρας και οι 
υπόλοιποι ταξιδεύουν νότια.» Μίλησε στον Άραντιρ για την πρώτη 
τους συνάντηση με τους πιστούς του Άνκαραζ και για την απόφασή 
τους να χωριστούν, ορισμένοι να πάνε νότια κι ορισμένοι δυτικά. 
Επίσης, του είπε για τις επιστολές της Πριγκίπισσας Λιόλα. 
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  «Μα το Μαύρο Άνεμο, τον μπασταρδεμένο!» μούγκρισε ο Άρχο-
ντας-Φύλακας, μόλις άκουσε ετούτα τα νέα για τον Ρόλμαρ. Έτριψε 
τα γένια του, σκεπτικός. «Τότε, έχω διπλό, ίσως και τριπλό, λόγο να 
πάω νότια… Αλλά δε μου είπες ακόμα για τον Βάνμιρ· δεν τον ανέ-
φερες καθόλου.» 
  «Α, ναι,» αποκρίθηκε ο Άνγκεδβαρ. «Ο Βάνμιρ έφυγε, προτού συ-
ναντήσουμε τους ακόλουθους του Άνκαραζ. Πήγε ανατολικά, για να 
βρει τη φίλη του, Ρικνάβαθ, και–» 
  «Ποια φίλη του;» 
  «Μια γυναίκα που υποτίθεται πως είναι Εκλεκτή του Άνκαραζ, και 
η οποία οδηγεί τους πιστούς του Πολέμαρχου στο Νότο, για να 
βρουν τον Εχθρό και να τον εξολοθρεύσουν.» 
  «Περίμενε λίγο,» τον διέκοψε ο Άραντιρ. «Πώς είναι αυτή η γυναί-
κα;» 
  Ο Άνγκεδβαρ ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω· δεν την έχω δει 
ποτέ.» 
  Ο Άρχοντας-Φύλακας του Ράλτον συνοφρυώθηκε, μοιάζοντας πάλι 
συλλογισμένος. 
  «Εσύ δεν τη γνωρίζεις, θείε;» 
  «Όχι.» 
  «Δεν είναι εχθρός μας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Βάνμιρ. Για 
την ακρίβεια, είπε κάποια πολύ παράξενα πράγματα γι’αυτήν. Είπε 
πως στη φίλη του, ορισμένες φορές, μιλάνε οι θεοί, και την ελέγχουν, 
κατά κάποιο τρόπο· ο Άνκαραζ, αυτή τη στιγμή, την καθοδηγεί. Η 
ίδια πιθανώς να μην το θέλει…» 
  «Ανοησίες!…» μούγκρισε ο Άραντιρ, κάτω απ’την ανάσα του. «Δε 
θάπρεπε να τον αφήσετε να πάει να τη βρει· ίσως να τον σκοτώ-
σουν.» 
  «Δεν πήγε ακριβώς ‘να τη βρει’· τουλάχιστον, έτσι μου εξήγησε η 
μητέρα.» 
  «Τι πήγε να κάνει, τότε;» 
  «Να την παρακολουθήσει, ίσως–» 
  «Αλλά όχι να τη βρει;» 
  «Εννοώ ότι δε θα ήταν ανάγκη να πλησιάσει, θείε. Ουσιαστικά, ε-
κείνο που θέλαμε εμείς ήταν να μας οδηγήσουν οι ακόλουθοι του 
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Άνκαραζ στον Εχθρό, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι, κι επομένως, 
δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.» 
  «Δε σκεφτήκατε πως πιθανώς όλα τούτα να είναι απάτη;» είπε ο 
Άραντιρ, θυμωμένα. «Εμένα, πάντως, μου φαίνονται σαν μια πολύ 
καλή δικαιολογία, για να εισβάλουν οι πιστοί του Άνκαραζ στην 
πρωτεύουσα και να εκθρονίσουν το Βασιληά!» 
  «Πραγματικά, δε νομίζω ότι ισχύει αυτό, θείε… Αλλά, απ’την άλλη, 
ίσως και νάχεις δίκιο… ίσως να έχουν καταφέρει να μας κοροϊδέ-
ψουν. Κοίτα τι έκαναν στη μητέρα…» Το βλέμμα του Άνγκεδβαρ πή-
γε πάλι στη Φερνάλβιν. «Θα επιχειρούσαν να τη σκοτώσουν, αν ήθε-
λαν να προστατέψουν το Βασίλειο από τον Εχθρό;» 
  «Και, μάλιστα, έναν εχθρό που κανείς δεν έχει δει, αλλά υποτίθεται 
πως κρύβεται κάπου μέσα στο βασιλικό παλάτι,» πρόσθεσε ο Άρα-
ντιρ, «και μονάχα οι ακόλουθοι του Άνκαραζ είναι αρκετά έξυπνοι, 
για να τον βρουν! Χα! Μας περνάνε για ηλίθιους; Είναι ολοφάνερο 
πως πρόκειται για μια δικαιολογία, ώστε να ανατρέψουν το Βασι-
ληά!» 
  «Και ο Βάνμιρ; Μας είπε πως κι εκείνος είδε τον Εχθρό, στη μα-
ντεία του, μα ήταν πολύ δύσκολο να τον εντοπίσει…» 
  «Ο γιος μου–» άρχισε, έντονα, ο Άραντιρ, μα διέκοψε τον εαυτό 
του. Κοίταξε τις φλόγες κοντά στην τραυματισμένη Φερνάλβιν, χα-
μένος στις σκέψεις του γι’ακόμα μία φορά. «Ο γιος μου είναι περί-
εργος…» Τώρα, η φωνή του δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας 
ψίθυρος, και η έκφραση του προσώπου του έμοιαζε πολύ προβλημα-
τισμένη. 
  Τι συμβαίνει; αναρωτήθηκε ο Άνγκεδβαρ. Κάτι ανάμεσα σ’αυτόν 
και τον Βάνμιρ; «Προείδε τον ερχομό του Μεγάλου Θηρίου, θείε, 
έτσι δεν είναι;» 
  Ο Άραντιρ ένευσε, αργά. «Ναι, τον προείδε.» Η σκεπτική όψη ακό-
μα δεν τον είχε εγκαταλείψει. 
  «Και το νικήσατε, χάρη στην πρόβλεψή του, σωστά; Το σκοτώσατε, 
ετούτη τη φορά.» 
  «Ναι…» μουρμούρισε ο Άρχοντας-Φύλακας του Ράλτον. Οι σκιές 
του απογεύματος είχαν αρχίσει να πληθαίνουν, και το πρόσωπό του 
σκοτείνιαζε ολοένα και περισσότερο, μ’αποτέλεσμα να φαίνεται πιο 
προβληματισμένο από πριν. Σαν κάτι να στοίχειωνε τον ακρίτη· κά-
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ποια βαριά σκέψη, κάποιο τρομερό συμβάν. «Νικήσαμε, μα όχι μόνο 
χάρη στην πρόβλεψή του. Τα κατάφερε καλά…» 
  Μονολογεί, παρατήρησε ο Άνγκεδβαρ· δε μιλά σ’εμένα τώρα. Κα-
θάρισε το λαιμό του. «Εκείνο που θέλω να πω, θείε, είναι πως, εφό-
σον προείδε σωστά την επιστροφή του Θηρίου, γιατί να κάνει λάθος 
στον Εχθρό;» 
  Ο Άραντιρ δεν απάντησε, αφήνοντας το σκοτάδι να πληθύνει πε-
ρισσότερο στο τοπίο γύρω τους. Ο Άνγκεδβαρ στράφηκε στη μητέρα 
του, για να δει ότι ο θεραπευτής την είχε εγκαταλείψει, πηγαίνοντας 
παραπέρα, ώστε να περιποιηθεί τον τραυματισμένο μαχητή της Ρι-
κέλθης, ο οποίος δεν έμοιαζε να βρίσκεται και σε τόσο καλύτερη κα-
τάσταση από την Έπαρχο. Μάλλον, εγώ ήμουν ο τυχερότερος… συλ-
λογίστηκε, με πικρία, ο γιος της Φερνάλβιν, και σηκώθηκε από την 
πέτρα του, για να ζυγώσει την Κεντροφύλακα και να καθίσει οκλα-
δόν πλάι της. 
  «Μητέρα…;» ψιθύρισε, χαϊδεύοντας το μέτωπό της και παραμερί-
ζοντας τα καστανά της μαλλιά, για να κοιτάξει το τραύμα στην αρι-
στερή μεριά του κεφαλιού της. «Πώς είσαι;» 
  Η Φερνάλβιν δεν αποκρίθηκε· δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι τον 
άκουσε. 
  Ο Άνγκεδβαρ ανησύχησε. Άγγιξε το λαιμό της, προσπαθώντας να 
βρει σφυγμό. 
  Μετά, στράφηκε, απότομα. «Θεραπευτή! Η μητέρα μου είναι νε-
κρή! Την άφησες να πεθάνει;» Σηκώθηκε όρθιος, νιώθοντας μια 
καυτή οργή να τον πλημμυρίζει. 

 

  Η Φερνάλβιν μαχόταν μέσα σ’ένα απέραντο πεδίο μάχης, κραδαί-
νοντας δύο μακριά, λιγνά ξίφη, ενώ ίππευε ένα άγριο άτι, καθοδη-
γώντας το μονάχα με τα γόνατά της. Αίμα εκτοξευόταν παντού τρι-
γύρω, καθώς οι λεπίδες της διέγραφαν θανατηφόρα ημικύκλια δεξιά 
κι αριστερά, και οι οπλές του αλόγου της ποδοπατούσαν τους αντι-
πάλους ή τσάκιζαν κρανία και στήθη. 
  Παρ’όλ’αυτά, η Φερνάλβιν είχε την εντύπωση πως έχανε τη μάχη… 
  Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί, αλλά νόμιζε πως υπήρχε κάτι 
πέρα από την αντίληψή της, κάτι που της διέφευγε. Κάποιο λάθος 
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στο σχέδιο μάχης της, λόγω άγνοιας των κινδύνων ή των πραγματι-
κών συνθηκών. 
  Βλεφάρισε, καθώς είδε μια σκιά να γλιστρά ανάμεσα από τους α-
ρίφνητους μαχόμενους: μια σκιά η οποία ποτέ δεν έπεφτε στον δρό-
μο των σπαθιών της· πάντοτε βρισκόταν λίγο παραπέρα, γελώντας 
και παίζοντας μαζί της. Εκείνη προσπάθησε να την κυνηγήσει, ανοί-
γοντας δρόμο μέσα από τους υπόλοιπους πολεμιστές, σκοτώνοντας, 
σκοτώνοντας, σκοτώνοντας, κάνοντας μπάνιο στο αίμα τους –και 
νομίζοντας πως, κάπου πίσω της, ακουγόταν ένα απόμακρο γέλιο… 
  Η Σκιά απομακρύνθηκε πάλι· συνεχώς, βρισκόταν λίγο πιο μακριά 
από την κόψη των λιγνών σπαθιών της Φερνάλβιν. «Μείνε σ’ένα μέ-
ρος, χίλιες κατάρες επάνω σου!» γρύλισε η πολεμίστρια. Και τότε 
ήταν που έχασε τελείως τη Σκιά. 
  Καθώς το άτι της σταματούσε να τρέχει, εκείνη κοίταξε ολόγυρά 
της, προσπαθώντας να εντοπίσει την– τον Εχθρό. (Από πού είχε έρ-
θει ετούτη η τελευταία σκέψη; ετούτος ο τελευταίος χαρακτηρι-
σμός;) Το βλέμμα της, όμως, έπεσε πρώτα πάνω σ’ένα θηρίο, ένα 
πανύψηλο, τριχοφόρο τερατούργημα, με δόντια σαν σπαθιά και νύ-
χια ακόμα πιο μεγάλα. Το τέρας είχε παρουσιαστεί από τον βόρειο 
ορίζοντα, από μια ανοιχτή, ατελείωτη στέπα, και τώρα χιμούσε 
στους μαχόμενους, σμπαραλιάζοντάς τους με την ανείπωτή του δύ-
ναμη και βρυχούμενο συνεχώς, σπέρνοντας τρόμο στις καρδιές τους, 
όπως λεγόταν πως οι Ρογκάνοι μπορούσαν να σπείρουν τρόμο στις 
καρδιές των αντιπάλων τους, μονάχα με τη φωνή τους. 
  Το Θηρίο, όμως, δε χάρηκε πολύ τη μάνητά του· μια λογχοφόρος 
σκιά –ο Εχθρός– πήδησε πάνω στο σβέρκο του, ύψωσε το μακρύ 
της όπλο, και το κάρφωσε στο κρανίο του, διαπερνώντας το. Το πε-
λώριο τέρας ούρλιαξε πονεμένα, αξιοθρήνητα, και σωριάστηκε αι-
μόφυρτο στη γη. 
  Η Σκιά γελούσε, ευχαριστημένα. 

 

  Ο μαχητής που είχε περιποιηθεί τη Φερνάλβιν σηκώθηκε όρθιος, 
ατενίζοντας έκπληκτος τον Άνγκεδβαρ. 
  «Είναι νεκρή!» φώναξε εκείνος. «Τι της έκανες, ηλίθιε;» Φωτιές 
είχαν ανάψει ξανά στα μάτια του. 
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  «Άνγκεδβαρ!» Ο Άραντιρ σηκώθηκε από την πέτρα όπου καθόταν 
και τον άρπαξε από το μπράτσο. 
  «Άσε με!» γρύλισε εκείνος, κι αποτραβήχτηκε μακριά του. 
  «Άνγκεδβαρ, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε,» τόνισε ο Άραντιρ· 
«είμαι βέβαιος γι’αυτό!» 
  «Άρχοντές μου,» παρενέβη ο πολεμιστής, «με συγχωρείτε, αλλά, 
όταν εγώ απομακρύνθηκα από την Έπαρχο, ήταν ζωντανή. Επι-
τρέψτε μου να δω…» 
  Ο Άραντιρ έκανε νόημα στον Άνγκεδβαρ να παραμερίσει· εκείνος 
υπάκουσε, ξεφυσώντας, αλλά ακόμα εξαγριωμένος. 
  Ο πολεμιστής γονάτισε δίπλα στην Έπαρχο και έπιασε τον σφυγμό 
στον καρπό της. «Άρχοντές μου,» είπε, «είναι ζωντανή.» 
  «Όταν εγώ την άγγιξα, δεν ήταν!» τόνισε ο Άνγκεδβαρ. 
  Ο πολεμιστής στράφηκε, για να τον κοιτάξει. «Ο σφυγμός της είναι 
αδύνατος, Άρχοντά μου, γιαυτό πιθανώς να νομίσατε πως είναι νε-
κρή.» 
  «Θα ζήσει, τότε;» 
  «Τούτο δεν μπορώ να το εγγυηθώ· θα είμαι, όμως, βέβαιος το 
πρωί.» 
  Ο Άνγκεδβαρ ξεροκατάπιε, προσπαθώντας να ηρεμήσει τον εαυτό 
του. «Σ’ευχαριστώ,» είπε στον πολεμιστή. «Και με συγχωρείς.» 
  «Παρακαλώ, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε ο άντρας, καθώς σηκωνό-
ταν όρθιος. «Καταλαβαίνω.» 

 

  Μια δυνατή αστραπή ήρθε από τα δεξιά της. Η Φερνάλβιν στρά-
φηκε, και πάνω σ’ένα ύψωμα, δίπλα σ’ένα δέντρο, αντίκρισε τη σκι-
ερή μορφή ενός πολεμιστή, ο οποίος βαστούσε αιματοβαμμένο ξί-
φος. Ο Άρχοντας της Μάχης παρακολουθούσε. 
  Η πολεμίστρια γύρισε το βλέμμα της ξανά στο νεκρό Θηρίο, μα τώ-
ρα η Σκιά δε βρισκόταν κοντά του· είχε φύγει, γλιστερή όπως πάντα. 
Ο Εχθρός είχε σκοτώσει έναν του αντίπαλο… Η Φερνάλβιν μπορούσε 
να αισθανθεί την οργή που προερχόταν από τα δεξιά της, μια οργή 
σαν μανιασμένος άνεμος, ο οποίος έκανε τα μαλλιά και τον μανδύα 
της ν’ανεμίζουν, και ο οποίος τη γέμιζε με ζωτικότητα, δύναμη, κι 
ενέργεια. 
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  Χίμησε πάλι στη μάχη, κραδαίνοντας τα ξίφη της και ποδοπατώ-
ντας όσους τολμούσαν να σταθούν στο διάβα της. Ο αγώνας δεν είχε 
τέλος· αίμα ανάβλυζε από παντού, ακόμα κι από την ίδια τη γη. Και 
ο άνεμος φυσούσε, ολοένα και δυνατότερα, μέσα στο αέναο λυκό-
φως και στις αστραπές. 
  Η Φερνάλβιν έπαψε να σκοτώνει, ατενίζοντας μία ανησυχητική 
σκηνή εμπρός της: μια γυναίκα ν’αγωνίζεται, πεζή, ενάντια σε πολε-
μιστές οι οποίοι την είχαν περικυκλώσει· αίμα έτρεχε από πάνω της, 
καθότι τραυματισμένη, και παραπατούσε. Ήταν ικανή στη μάχη, 
αλλά κουρασμένη, τόσο κουρασμένη, από την ηλικία. Η Φερνάλβιν 
συνειδητοποίησε, ξαφνικά, ότι αντίκριζε τον εαυτό της, και πάγωσε 
από τρόμο. Ήταν, πράγματι, εκείνη; Αδύνατον! Το δικό της σώμα 
ήταν τόσο νέο και γεμάτο δύναμη. Τι έβλεπε τώρα μπροστά της; 
Έβλεπε τον εαυτό της ύστερα από χρόνια; Τον εαυτό της μετά από 
τον πόλεμο; Έτσι θα καταντούσε; 
  Δε θα μάχομαι κι άσχημα. Αλλά όχι όπως θα μπορούσα, σκέφτηκε. 
  Όχι, απάντησε ο άνεμος, σφυρίζοντας μέσα στ’αφτιά της, καθόλου 
όπως θα μπορούσες. Μα πώς ήταν δυνατόν ο αγέρας να της μιλά; 
Ήταν λόγια αυτά που άκουγε ή, μήπως, όλα βρίσκονταν στη φαντα-
σία της;  
  Αλλά, επίσης, ολάκερο τούτο το πεδίο μάχης… φαίνεται πραγματι-
κό; Σαν όνειρο, δεν είναι; 
  Μια δυνατή γυναικεία κραυγή την έκανε να στραφεί στον ηλικιω-
μένο της εαυτό· και είδε την πολεμίστρια να έχει γονατίσει, υποκύ-
πτοντας κάτω από τα χτυπήματα των αντιπάλων της, ανήμπορη να 
επιβιώσει… 
  Η Φερνάλβιν αισθανόταν να είναι ένα με την καταπονημένη γυναί-
κα· ένιωθε τον πόνο και την απόγνωσή της. Όμως δεν μπορούσε να 
πλησιάσει για να τη βοηθήσει. Ο Χρόνος –ένας αόρατος ποταμός– 
τις χώριζε. 
  Η Φερνάλβιν βλεφάρισε και κατάφερε να δει τον ποταμό που ονο-
μαζόταν Χρόνος: Απλωνόταν εμπρός της, από τη μια άκρη του πεδί-
ου μάχης ως την άλλη. Κάπου, όμως, πρέπει να υπήρχε πέρασμα, 
σίγουρα! Έψαξε, με το βλέμμα, προσπαθώντας να το εντοπίσει. Και 
παρατήρησε πως ο Χρόνος περνούσε κοντά από το δέντρο, δίπλα 
στο οποίο στεκόταν ο Άρχοντας της Μάχης.  
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  Η Φερνάλβιν εστίασε τη ματιά της επάνω του. Άνκαραζ, βοήθησέ 
με! 
  Ο Πολέμαρχος ύψωσε το αιματοβαμμένο του ξίφος προς τον ποτα-
μό –και ο Χρόνος σχίστηκε στα δύο! Ένα Πέρασμα διαμορφώθηκε, 
ενώνοντας τη μια μεριά του πεδίου με την άλλη. 
  Αλλά η Φερνάλβιν θα έπρεπε να βιαστεί· τα νερά του ποταμού βρυ-
χούνταν, σαν το Θηρίο που είχε σκοτώσει η Σκιά. 
  Η πολεμίστρια έμπηξε τα γόνατά της στα πλευρά του αλόγου της 
και κάλπασε προς το Πέρασμα, ακούγοντας τα πάντα να γρυλίζουν 
γύρω της, νιώθοντας τη γη και τον ουρανό να ταράζονται. 
  Η Φερνάλβιν οδήγησε το άτι της ανάμεσα από το Χρόνο, και ο πο-
ταμός αμέσως επανενώθηκε πίσω της, πιτσιλώντας την πλάτη της με 
νερό και σχεδόν κουφαίνοντάς την με το θόρυβό του. 
  Οι λεπίδες της διέγραψαν θανατηφόρα ημικύκλια ξανά, κατακόβο-
ντας πρόσωπα και παίρνοντας κεφάλια. Δεν ήταν πλέον παγιδευμέ-
νη σ’εκείνο το γερασμένο σώμα. Γέλασε και έπεσε στη μάχη, τσακί-
ζοντας τους αντιπάλους της. 
  Όμως η Σκιά πάλι βρισκόταν κοντά της, αλλά, συγχρόνως, λίγο πιο 
πέρα από την κόψη των σπαθιών της, κινούμενη ευέλικτα ανάμεσα 
στους μαχόμενους. 
  Η Σκιά –ο Εχθρός– έμοιαζε να βρίσκεται και στις δύο όχθες του 
ποταμού, ταυτόχρονα, παρατήρησε η Φερνάλβιν. Εκτός κι αν την 
είχε ακολουθήσει ως εδώ, καθώς εκείνη διέσχιζε το Πέρασμα… 
  Όπως και να ήταν, όμως, η πολεμίστρια έπρεπε να εντοπίσει τον 
Εχθρό και να τον εξολοθρεύσει. Ένας αντίμαχος που βρίσκεται πά-
ντοτε λίγο πιο μακριά απ’το ξίφος σου μπορεί να αποτελέσει μέγιστο 
κίνδυνο, για όλους. 

 

  Ο Άνγκεδβαρ είχε καθίσει κοντά στη φωτιά, καθώς η νύχτα είχε 
πέσει. Τυλιγμένος στην κάπα του και νιώθοντας τώρα, πραγματικά, 
τον πόνο στον αριστερό του ώμο, αναρωτιόταν πώς έπρεπε να αι-
σθάνεται η μητέρα του. Ή, μήπως, δεν αισθανόταν τίποτα; Μήπως 
κοιμόταν γαλήνια, αγνοώντας τον πόνο από τα τραύματά της; Ο Άν-
γκεδβαρ ευχόταν να ήταν έτσι· ευχόταν η Έπαρχος να μην ένιωθε 
τίποτα, γιατί, αλλιώς, δεν ήθελε ούτε καν να φανταστεί πόσο θα πο-
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νούσε. Αφού το δικό του τραύμα ήταν σχετικά ελαφρύ –και ένα!– 
και τον πονούσε έτσι, τότε οι πληγές της μητέρας του έπρεπε να την 
πονάνε δέκα φορές περισσότερο. 
  Ο θείος Άραντιρ τού πρόσφερε ένα φλασκί. Εκείνος το πήρε στα 
χέρια του και ήπιε, χωρίς να ρωτήσει τι περιείχε. Κρασί, διαπίστωσε, 
δυνατό. 
  «Άνγκεδβαρ, αγαπάς πραγματικά τη μητέρα σου…» 
  «Ασφαλώς και την αγαπώ.» Ο νεαρός στράφηκε, για να κοιτάξει 
τον Φύλακα του Ράλτον, ο οποίος ατένιζε τις φλόγες. 
  «Δεν ήταν ερώτηση,» εξήγησε εκείνος. «Απλά, εύχομαι να είχα έ-
ναν γιο σαν κι εσένα…» 
  «Παραλίγο να την αφήσω να πεθάνει, θείε.» 
  «Αλλά έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Μάλιστα, έκανες πράγμα-
τα πέραν των δυνάμεών σου, θα έλεγα.» 
  «Σ’ευχαριστώ, θείε… Όμως έχεις κι εσύ καλούς γιους,» είπε ο Άν-
γκεδβαρ. «Ο Βάνμιρ είναι πολύ έξυπνος, αν και λίγο περίεργος· και 
ο Ρόλμαρ είναι έξυπνος, επίσης, και τόσο καλός στις κοινωνικές του 
συναναστροφές. Ο Άσιλθαρ είναι λιγάκι…» χαμογέλασε, «…λιγάκι 
φαντασμένος, νομίζω, μα πιστεύω πως κι αυτός έχει πολλά προσό-
ντα που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί.» 
  «Αλλά κανένας τους δε μ’αγαπάει πραγματικά, Άνγκεδβαρ, όπως 
εσύ αγαπάς τη μητέρα σου,» είπε ο Άραντιρ. «Και ίσως, κάπου, να 
φταίω κι εγώ γι’αυτό… ως ένα σημείο.» 
  Ο Άνγκεδβαρ συνοφρυώθηκε. Τι τον έχει προβληματίσει τόσο; 
«Θείε,» ρώτησε, «γιατί ήρθες νότια; Δε μου έχεις πει ακόμα. Κι 
απ’ό,τι ξέρω, σπάνια φεύγεις απ’το Ράλτον.» Ο Άρχοντας-Φύλακας 
Άραντιρ είχε τη φήμη του αντικοινωνικού σ’όλο το Βασίλειο. 
  «Ψάχνω για τον Βάνμιρ,» εξήγησε. «Και τώρα, μαθαίνω πως κι ο 
Ρόλμαρ έχει πάθει κακό, στη Νουάλβορ…» Πήρε το φλασκί απ’τα 
χέρια του ανιψιού του και ήπιε βαθιά, ρίχνοντας το κεφάλι του πίσω. 
Ύστερα, είπε: «Είμαι, λοιπόν, διχασμένος… Να τους πάρει όλους ο 
Μαύρος Άνεμος…!» 
  «Γιατί ψάχνεις τον Βάνμιρ;» ρώτησε ο Άνγκεδβαρ, απορημένος. 
«Έχεις κάτι σημαντικό να του πεις;» 
  Ο Άραντιρ δεν απάντησε, για μερικές στιγμές, αλλά, τελικά, είπε: 
«Ναι, κάτι πολύ σημαντικό…» 
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  Κι έπρεπε να κατεβείς από το Ράλτον; Δεν μπορούσες να περιμέ-
νεις ο Βάνμιρ να επιστρέψει; «Και επείγον, θείε;» 
  «Ναι.» Κοφτή, απότομη απόκριση. Ο Άνγκεδβαρ αναρωτήθηκε αν 
το παρατραβούσε το σκοινί· ο θείος του δεν έμοιαζε πρόθυμος να 
μιλήσει, και δε φημιζόταν για την υπομονή του, παρά για το θυμό 
του. 
  «Κάτι που θα έπρεπε να ξέρουμε;» Και δε θα τον ρωτήσω τί-
ποτ’άλλο. 
  «Όχι,» απάντησε ο Άραντιρ. «Και καλύτερα να κοιμηθούμε τώρα, 
ανιψιέ. Είμαστε όλοι κουρασμένοι από την ημέρα, κι εσύ, νομίζω, 
πιο κουρασμένος απ’όλους.» 
  «Δε θα κοιμηθώ,» δήλωσε ο Άνγκεδβαρ. «Θα φυλάω τη μητέρα.» 
  «Όπως αγαπάς,» είπε ο Άραντιρ. Του έδωσε το φλασκί με το κρασί, 
σηκώθηκε, και απομακρύνθηκε, κουτσαίνοντας από τα δεξιά. 
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Κεφάλαιο 55 

Σκοτεινά Όρη 
 
 

 Άνγκεδβαρ κοιμήθηκε, παρά τη θέλησή του, και το πρωί ένα 
δυνατό ταρακούνημα από τον θείο Άραντιρ τον ξύπνησε. 
Χασμουρήθηκε και έτριψε τα μάτια του, νιώθοντας το κεφά-
λι του βαρύ και το λαιμό του να τον πονά από την άβολη θέ-

ση που είχε στον ύπνο. Παρατήρησε πως μόλις είχε χαράξει· ο ήλιος 
δεν είχε ακόμα, καλά-καλά, ξεπροβάλει από την ανατολή, και ο κό-
σμος ήταν λουσμένος στο γκριζωπό λυκαυγές. 
  Η Έπαρχος Φερνάλβιν φαινόταν να κοιμάται γαλήνια δίπλα από τη 
φωτιά. Ο Άνγκεδβαρ σηκώθηκε όρθιος και τεντώθηκε, για να ξεμου-
διάσει· ύστερα, γονάτισε δίπλα στη μητέρα του και, με τρεμάμενα 
χέρια, έπιασε το σφυγμό στο λαιμό της. Ήταν ζωντανή, διαπίστωσε, 
ανακουφισμένος. Είχε βγάλει τη νύχτα· τα είχε καταφέρει. 
  Ο νεαρός κοίταξε τον θείο του και είπε: «Ζει.» 
  «Η μητέρα σου είναι πολύ σκληρό καρύδι, για να πεθάνει,» απο-
κρίθηκε, σοβαρά, ο Άρχων-Φύλαξ του Ράλτον. Στράφηκε προς τα 
δυτικά, όπου οι όγκοι των βουνών της Κεντρικής Νορβήλιας Ορο-
σειράς φαίνονταν σκοτεινοί μέσα στο ασθενικό φως. «Ίσως 
ν’αποφασίσουν να μας κυνηγήσουν, όταν συνέλθουν–» 
  «Είδες κάτι, θείε;» τον διέκοψε, ανήσυχος, ο Άνγκεδβαρ. 
  Ο Άραντιρ κούνησε το κεφάλι, αρνητικά. «Όχι. Ωστόσο, είναι πι-
θανό αυτό που σου λέω, μικρέ.» 
  «Το καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε ο Άνγκεδβαρ. «Πόσοι ήταν αυτοί 
που αντιμετωπίσατε χτες;» 
  «Δέκα, νομίζω, και δεν πρέπει να πέφτω πολύ έξω. Τους περισσό-
τερους τους σκοτώσαμε, ορισμένοι –καμια πεντάδα– ξέφυγαν. Ή-
ταν πολύ κουρασμένα τ’άλογά τους, πάντως.» 
  «Εμείς τι θα κάνουμε τώρα;» 
  «Εγώ λέω να πάω νότια, για να δω τι συμβαίνει με τον Ρόλμαρ, και 
να βρω και τον Βάνμιρ, αν μπορώ. Ξέρω τι θα μου πεις –ότι ίσως να 
ήταν καλύτερα να ταξιδεύαμε ως την Έριγκ, για ν’αφήσουμε τη μη-
τέρα σου εκεί–, όμως κρίνω πως, εκτός του ότι ένα τέτοιο ταξίδι θα 

Ο
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με βγάλει από την πορεία μου, θα είναι και επικίνδυνο για όλους 
μας.» 
  «Πιστεύεις πως ο Μόρντεναρ πιθανώς να μας έχει στήσει ενέδρα;» 
Χτες, είχαν απομακρυνθεί από τη διχάλα του δρόμου όπου οι μαχη-
τές του Άρχοντα Άραντιρ κατέκοψαν τους διώκτες του Άνγκεδβαρ 
και της μητέρας του, γιατί, ασφαλώς, δεν μπορούσαν να κατασκη-
νώσουν τόσο κοντά στα κουφάρια, κι επιπλέον, ίσως να έρχονταν κι 
άλλοι εχθροί από τον ορεινό δρόμο. Τώρα, προφανώς, ο Φύλακας 
του Ράλτον υπέθετε πως ο Μόρντεναρ θα μπορούσε να είχε τοποθε-
τήσει ανθρώπους του στη διχάλα, στα βόρεια, αναμένοντας ότι οι 
σωτήρες της Φερνάλβιν θα επέστρεφαν στην Έριγκ, για να μεταφέ-
ρουν εκεί την Έπαρχο. 
  «Ναι. Καταλαβαίνεις το σκεπτικό μου, μικρέ;» 
  Ο Άνγκεδβαρ κατένευσε. «Όμως,» είπε, «δεν είναι εξίσου πιθανό 
να μας κυνηγήσουν προς τα νότια;» 
  «Μάλλον απίθανο, θα έλεγα εγώ,» αποκρίθηκε ο Άραντιρ. «Ακόμα 
κι αυτό το κάθαρμα δε θα έχει τόσο θράσος, ώστε να μας καταδιώξει 
πάνω στην κεντρική δημοσιά– Απ’την άλλη, όμως….» 
  «Τι σκέφτεσαι, θείε;» 
  «Ότι ίσως, τελικά, να έχουμε δίκιο και οι δύο. Ο Μόρντεναρ, σί-
γουρα, θα έχει σκεφτεί ότι πιθανώς να θέλουμε να επιστρέψουμε 
στην Έριγκ· όμως αποκλείεται να είναι απόλυτα βέβαιος γι’αυτό. 
Έτσι, ακόμα και τώρα, θα μπορούσε να έχει παρατηρητές στις πλα-
γιές των βουνών, για να μας κατασκοπεύει.» Ο Άραντιρ κοίταξε ξα-
νά τα σκοτεινά όρη, στα δυτικά· ο Άνγκεδβαρ ρίγησε από τα λόγια 
του θείου του, καθώς και από την άγρια, θυμωμένη λάμψη στα μάτια 
του. «Να παρακολουθεί τις κινήσεις μας, ώστε να δει προς τα πού θα 
κατευθυνθούμε. Κι όταν το δει τούτο, θα δράσει ανάλογα: Αν πάμε 
βόρεια, θα αφήσει την ενέδρα του ως έχει, στη διχάλα του δρόμου· 
αν πάμε νότια, θα επιχειρήσει να μας καταδιώξει και να μας σφα-
γιάσει, το γρηγορότερο δυνατό, γιατί τώρα θα φοβάται. Θα πιστεύει 
–και θα έχει δίκιο!– πως ο Βασιληάς, όταν μάθει για την απόπειρα 
δολοφονίας του εναντίον της Επάρχου, θα τον εξορίσει από το Νόρ-
βηλ ή θα τον σκοτώσει. Έτσι, του μένει μονάχα μία λύση: να μας 
σκοτώσει όλους, ώστε να μη μιλήσουμε.» 
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  «Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε ούτε βόρεια ούτε νότια,» είπε ο 
Άνγκεδβαρ. «Προτείνεις να απομακρυνθούμε από την κεντρική δη-
μοσιά, στρίβοντας ανατολικά;» 
  Ο Άραντιρ ένευσε. «Είναι η καλύτερή μας επιλογή, νομίζω. Ανατο-
λικά και νότια, μέσα στις δασώδεις περιοχές που υπάρχουν από κεί-
νη τη μεριά. Έτσι, ακόμα κι αν ο Μόρντεναρ αποφασίσει να μας α-
κολουθήσει, στο τέλος θα μας χάσει. 
  »Ξύπνα τη μητέρα σου τώρα. Είναι ώρα να ξεκινήσουμε.» 
  Ο Άνγκεδβαρ γονάτισε πάλι δίπλα στη Φερνάλβιν και της άγγιξε 
τον ώμο. «Μητέρα;» είπε. «Πώς είσαι; Με ακούς;» Ή, όπως πριν, δε 
με αντιλαμβάνεσαι καθόλου; 
  Η καρδιά του χτύπησε δυνατά, για μερικές στιγμές· ύστερα, όμως, 
τα βλέφαρα της Επάρχου τρεμόπαιξαν και ο γιος της γαλήνεψε. Η 
Φερνάλβιν άνοιξε τα μάτια και είδε τον Άνγκεδβαρ από πάνω της. 
  «Πώς είσαι, μητέρα;» ρώτησε εκείνος, χαμογελώντας. «Είσαι κα-
λύτερα, έτσι;» 
  Η Φερνάλβιν έγλειψε τα ξεραμένα της χείλη. «Πού βρίσκομαι; Υ-
πάρχει λίγο νερό;» 
  «Θείε, νερό.» 
  Ο Φύλακας του Ράλτον τού έδωσε ένα φλασκί, και ο Άνγκεδβαρ το 
μετέφερε στα χέρια της μητέρας του, η οποία είπε, βλεφαρίζοντας: 
«Άραντιρ;…» 
  «Ναι, εγώ είμαι, Έπαρχε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έτυχε να κατευ-
θύνομαι νότια, και σας βρήκα σε δύσκολη θέση.» 
  «Σ’ευχαριστώ για τη βοήθειά σου, Άρχοντα-Φύλακα,» είπε η Φερ-
νάλβιν, και προσπάθησε να ανασηκωθεί. Ο Άνγκεδβαρ τη στήριξε, 
περνώντας το χέρι του γύρω απ’τους ώμους της, και η Έπαρχος έφε-
ρε το φλασκί στα ξεραμένα της χείλη και ήπιε. «Βοήθησέ με να ση-
κωθώ,» ζήτησε από το γιο της. 
  «Θα σε κουβαλήσουμε, μητέρα· δε χρειάζεται να–» 
  «Όχι· βοήθησέ με να σταθώ, Άνγκεδβαρ.» 
  Ο γιος της υπάκουσε, αν και φοβόταν πως ίσως η Φερνάλβιν να 
γλιστρούσε και να έπεφτε. Ωστόσο, εκείνη αποδείχτηκε δυνατότερη 
απ’ό,τι φαινόταν. Σίγουρα, δε θα μπορούσε να σταθεί μόνη της, μα, 
με τη δική του βοήθεια, πατούσε γερά στο έδαφος. 
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  Η Έπαρχος της Έριγκ πήρε μια βαθιά ανάσα, νιώθοντας το ψυχρό 
αεράκι να χαϊδεύει το πρόσωπό της. Βρισκόταν σε καλύτερη κατά-
σταση απ’ό,τι περίμενε. Κανονικά, έπρεπε να είχα πεθάνει, συλλογί-
στηκε. Αλλά ξέρω ποιος με επανέφερε στη ζωή, ποιος έδωσε δύναμη 
σ’ετούτο το κουρασμένο σώμα… Άνκαραζ, Άρχοντα της Μάχης, Θεέ 
του Αίματος, εξακολουθείς να με συντρέχεις, όπως τότε… Όμως δεν 
πρέπει να κάνω το θέλημά σου· δε θ’αφήσω το Νόρβηλ να γίνει ένα 
πεδίο μάχης για χάρη σου. Ή, μήπως, ετούτο έχει ήδη αρχίσει; Ο 
Εχθρός: οφείλουμε να τον πολεμήσουμε. Και ο Μόρντεναρ: θα πά-
ρω την εκδίκησή μου από αυτόν, ό,τι κι αν– 
  «Φερνάλβιν,» ρώτησε ο Άραντιρ, «μπορείς να ιππεύσεις;» 
  «Όχι μόνη,» αποκρίθηκε, ειλικρινά, εκείνη. 
  «Τότε, θα ανεβείς στο δικό μου άλογο. Το δικό σου πέθανε από ε-
ξάντληση, έτσι κι αλλιώς. Έλα· πρέπει να πηγαίνουμε.» Της έδωσε 
το χέρι του. 
  Η Φερνάλβιν το πήρε και στηρίχτηκε επάνω του. Μαζί, βάδισαν 
προς τον ίππο που τους περίμενε, λίγο παραπέρα. Οι υπόλοιποι πο-
λεμιστές της κατασκήνωσης ήταν, επίσης, έτοιμοι για αναχώρηση, 
και τώρα σηκωνόταν και ο τραυματισμένος καβαλάρης της Ρικέλ-
θης. 
  «Θείε, πρόσεχέ την,» είπε ο Άνγκεδβαρ. 
  «Μην ανησυχείς,» του αποκρίθηκε η μητέρα του. 
  Πολύ γρήγορα δεν επανήλθε; παραξενεύτηκε ο Άνγκεδβαρ. Είναι 
ακόμα χτυπημένη, και παραπατά, χωρίς να μπορεί να βαδίσει μόνη 
της, όμως νομίζω πως, κανονικά, θα έπρεπε να βρίσκεται σε χειρό-
τερη κατάσταση… Αλλά, βέβαια, δεν ξέρω και πολλά από τραυματί-
ες… 
  Ο Άρχοντας Άραντιρ ανέβηκε στη σέλα του αλόγου του και έσκυψε, 
για ν’ανεβάσει και τη Φερνάλβιν εμπρός του. Εκείνη μόρφασε, κα-
θώς ο πόνος από την πλάτη και τα αριστερά της πλευρά τη διαπερ-
νούσε. 
  «Κάθεσαι καλά;» τη ρώτησε ο Φύλακας του Ράλτον. 
  «Αστεία ερώτηση μού κάνεις, Άραντιρ,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. 
«Πώς θα μπορούσα ποτέ να ‘κάθομαι καλά’ σ’αυτά τα χάλια;» 
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  Ο Άραντιρ γέλασε. «Είσαι καλύτερα απ’ό,τι δείχνεις, Έπαρχε,» της 
είπε, «σαν μονάχα η πανοπλία σου να σφυροκοπήθηκε, μα όχι και το 
εσωτερικό της.» 
  «Το εσωτερικό της έχει… αναζωογονηθεί.» 
  «Τι εννοείς;» θέλησε να μάθει ο Άραντιρ, συνοφρυωμένος, ενώ έρι-
χνε μια ματιά τριγύρω, για να δει αν όλοι του οι μαχητές είχαν κα-
βαλικέψει και ήταν έτοιμοι να φύγουν. Παρατήρησε πως άπαντες 
βρίσκονταν πάνω στα άλογά τους, ακόμα και ο τραυματισμένος ιπ-
πέας που είχε έρθει με την Έπαρχο και τον Άνγκεδβαρ, αν και δεν 
ίππευε μόνος του, παρά μαζί μ’έναν άλλο πολεμιστή.  
  «Νομίζω πως θα έπρεπε να ήμουν νεκρή,» είπε, σιγανά, η Φερνάλ-
βιν. 
  «Άμα έπρεπε να ήσουν νεκρή, δε θα ήσουν ζωντανή,» απάντησε, 
πρακτικά, ο Άραντιρ. «Έπαρχε, ετούτη, σίγουρα, δεν είναι η πρώτη 
φορά που τραυματίζεσαι. Στους Πολέμους της–» 
  «Δε με καταλαβαίνεις, Άραντιρ!» τον διέκοψε, έντονα, η Φερνάλ-
βιν. «Θα έπρεπε να ήμουν νεκρή. Θα είχα πεθάνει· και δεν ήσουν 
εσύ που με έσωσες.» 
  «Ένας από τους πολεμιστές μου–» 
  «Ούτε κάποιος απ’τους πολεμιστές σου.» 
  «Τότε, φαίνεται πως έχεις μαγικές ικανότητες αυτοθεραπείας, Έ-
παρχε!» μούγκρισε ο Άραντιρ. Έκανε νόημα στους ιππείς του να ξε-
κινήσουν, και κάλπασε πρώτος, προς τα ανατολικά, βγαίνοντας από 
τη λιθόστρωτη δημοσιά και μπαίνοντας σε μια ανοιχτή πεδιάδα. 
  «Πού πηγαίνουμε;» ρώτησε η Φερνάλβιν. «Γιατί δεν ακολουθούμε 
το δρόμο;» 
  «Γιατί είναι επικίνδυνο,» της είπε ο Άραντιρ, και της εξήγησε όσα 
είχε κουβεντιάσει με τον Άνγκεδβαρ, προτού την ξυπνήσουν. 
  «Ο Μόρντεναρ θα το πληρώσει αυτό, πολύ ακριβά,» σφύριξε η 
Φερνάλβιν. «Και ο Άρχοντάς μας θα δει ποιος είν’ο δυνατότερος!» 
  Τα λόγια της παραξένεψαν τον Άραντιρ. «Τι είπες;» 
  Η Φερνάλβιν συνειδητοποίησε ότι αυτό το τελευταίο τής είχε ξεφύ-
γει. Χίλιες κατάρες! είμαι πολύ ζαλισμένη ακόμα… «Όπως σου είπα 
και πριν,» αποκρίθηκε, «δε με έσωσες από το θάνατο ούτε εσύ ούτε 
κάποιος μαχητής σου.» Και πιο σιγανά: «Ο Άνκαραζ με έσωσε.» 
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  «Ο Άνκαραζ!…» έκανε, έκπληκτος, ο Άρχοντας-Φύλακας του Ράλ-
τον. «Πώς, δηλαδή…;» 
  «Μου έδωσε τη δύναμη να επιβιώσω από τα τραύματά μου,» εξή-
γησε η Φερνάλβιν. «Αλλιώς θα είχα υποκύψει. 
  »Δεν είναι πρωτότυπο τούτο, ξέρεις. Έχει ξανασυμβεί πολλές φο-
ρές, παλιότερα, στους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ: Είχαμε δει πολεμι-
στές μας να σηκώνονται, αφότου είχαν δεχτεί πολύ άσχημα τραύμα-
τα… αφότου ήταν βέβαιο ότι θα πέθαιναν.» 
  «Μα, εσύ δεν ήταν βέβαιο ότι θα πέθαινες, Έπαρχε. Μήπως, είσαι 
επηρεασμένη από–;» 
  «Όχι,» επέμεινε η Φερνάλβιν, «δεν είμαι επηρεασμένη από τα τε-
λευταία γεγονότα. Αλήθεια, τι σου είπε ο Άνγκεδβαρ γι’αυτά; Σου 
μίλησε για τους ακόλουθους του Άνκαραζ στην πόλη μου; Για το γιο 
σου, Βάνμιρ;» 
  «Ναι,» ένευσε ο Άραντιρ, «για όλα μου μίλησε: και για τους ακό-
λουθους του Πολέμαρχου, και για τον Βάνμιρ, και για τη μυστηριώ-
δη του φίλη… και για τον Ρόλμαρ.» 
  «Λυπάμαι για τον Ρόλμαρ, Άραντιρ,» είπε η Φερνάλβιν, σφίγγο-
ντας τον πήχη του. «Ελπίζω να είναι κάτι παροδικό. Δεν μπορώ να 
καταλάβω πώς συνέβη…» 
  «Ούτε κι εγώ… Θα έλεγε κανείς πως έχει πέσει κατάρα επάνω 
μας.» 
  Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου σε τούτο, σκέφτηκε η Έπαρχος. 
Είναι, πράγματι, σα να έχει πέσει κατάρα πάνω μας. Τα πάντα πη-
γαίνουν απ’το κακό στο χειρότερο. Αλλά δεν είμαστε χαμένοι. Και το 
πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε τον Εχθρό. 
  «Για τον Εχθρό τι ακριβώς σου είπε ο γιος μου;» 
  «Ναι,» μουρμούρισε ο Άραντιρ, καθώς ίππευε, «αυτός ο τρισκατά-
ρατος Εχθρός… Να σου πω την αλήθεια, Φερνάλβιν, δεν πιστεύω ότι 
υπάρχει. Το ξέρω, θα μου αποκριθείς τώρα ότι ο Βάνμιρ προέβλεψε 
τον ερχομό του, όπως προέβλεψε και τον ερχομό του Μεγάλου Θη-
ρίου–» 
  «Ο Βάνμιρ δεν προέβλεψε τον ‘ερχομό’ του· απλά, κατάφερε να δει, 
με τη μαντική του μέθοδο, την παρουσία του Εχθρού στο Παλάτι 
των Δεκαεννέα Πύργων. Αλλά, και πάλι, δεν μπορούσε ούτε να εξα-
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κριβώσει ποιος είναι ο Εχθρός ούτε να μας προσφέρει καμια πολύ 
σημαντική πληροφορία.» 
  «Γιαυτό τον έστειλες να πάει να βρει τη φίλη του που έχει συμμα-
χήσει με τους ακόλουθους του Άνκαραζ;» 
  «Ακούγεσαι σα να με κατηγορείς, Άραντιρ.» 
  «Ήταν ανάγκη να στείλεις τον γιο μου, Φερνάλβιν, εκεί όπου μπο-
ρεί να τον σκοτώσουν;» 
  «Εκείνος ζήτησε να πάει. Υποστήριξε πως γνωρίζει καλύτερα 
απ’όλους μας τη Ρικνάβαθ, τη φίλη του –πράγμα που είν’αλήθεια. 
Επιπλέον, ίσως να μη σ’τα ανέφερε αυτά ο Άνγκεδβαρ, αλλά ο Βάν-
μιρ μάς εξήγησε ότι η Ρικνάβαθ δε θέλει να είναι μαζί με τον Άνκα-
ραζ–» 
  «–αλλά ο Πολέμαρχος την έχει σκλαβώσει.» 
  «Θα μπορούσες να το πεις κι έτσι, αν και νομίζω πως ο Βάνμιρ θα 
σου έλεγε ότι πρόκειται για λανθασμένο ορισμό.» 
  «Ο γιος μου φαίνεται να γνωρίζει όλους τους ‘σωστούς ορισμούς’, 
τελευταία…» 
  «Τι σημαίνει τούτο;» ρώτησε η Φερνάλβιν, παρατηρώντας μια πι-
κρή χροιά στη φωνή του. 
  «Τίποτα,» είπε ο Άραντιρ, κοφτά. Και άλλαξε θέμα: «Δηλαδή, πι-
στεύεις ότι ο Εχθρός υπάρχει; ότι είναι αληθινό πρόσωπο;» 
  «Ναι. Αν και μπορεί να μην είναι άνθρωπος…» 
  «Και τι να είναι;» Ο Φύλακας έσκυψε, για να κοιτάξει το πρόσωπό 
της. 
  «Κάτι άλλο, αλλιώς ο Πολέμαρχος δε θα είχε ανησυχήσει από την 
παρουσία του, ούτε θα τον θεωρούσε απειλή. Έχεις ακούσει για τον 
Έζβαρ τον Ερημίτη, Άραντιρ;» 
  «Όχι, δε νομίζω.» 
  «Ο Έζβαρ μένει στο Δρακοδάσος, βόρεια της Έριγκ.» 
  «Τι σχέση έχει ένας ερημίτης, τώρα;» 
  «Απόλυτη σχέση, γιατί είναι μαζί με τη συνοδεία μου, η οποία, αυτή 
τη στιγμή, κατευθύνεται στη Νουάλβορ.» 
  «Το ξέρω· μου το είπε ο Άνγκεδβαρ. Αλλά εξακολουθώ να μην κα-
ταλαβαίνω–» 
  «Ο Έζβαρ είναι πολυγνώστης, και ξέρει για τέτοια ζητήματα, περί 
πνευμάτων, θεών, και δαιμόνων. Εκείνος ήταν που, ουσιαστικά, μας 
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διαβεβαίωσε πως αποκλείεται ο Εχθρός να είναι ένας απλός άνθρω-
πος.» 
  «Τρελός είναι αυτός ο ερημίτης,» μούγκρισε ο Άραντιρ. «Και, πέ-
ραν τούτου, δε σε έχει παραξενέψει το γεγονός ότι υποτίθεται πως ο 
Εχθρός βρίσκεται μέσα στο ίδιο το βασιλικό παλάτι μα κανείς δεν 
τον έχει αντιληφθεί; Δεν είναι παράλογο; Ειδικά από τη στιγμή που 
οι ακόλουθοι του Άνκαραζ υποστηρίζουν ότι απειλεί ολάκερο το 
Νόρβηλ;» 
  «Όλοι οι αντίπαλοι δεν είναι φανεροί,» αποκρίθηκε η Φερνάλβιν. 
«Εξάλλου, όπως είπα, δεν πρόκειται για άνθρωπο.» 
  «Πρόκειται για δαίμονα, τότε; Ή για θεό;» 
  «Ποιος ξέρει; Θα πρέπει να πάμε στην πρωτεύουσα, για να μάθου-
με. Και θα πρέπει, επίσης, ο γιος σου να μας βοηθήσει. Η Εκλεκτή 
του Άνκαραζ μπορεί να βρει τον Εχθρό· γιαυτό κιόλας στείλαμε τον 
Βάνμιρ να την παρακολουθήσει, ώστε να οδηγηθούμε σ’εκείνον.» 
  «Και αναρωτιέμαι πού θα φτάσουμε, στο τέλος. Ελπίζω όχι μπρο-
στά από ένα πέτρινο είδωλο με κεφαλή σκύλου!» 
  Η Φερνάλβιν δεν αποκρίθηκε, νιώθοντας κουρασμένη για να συνε-
χίσει την κουβέντα· και ο Άρχοντας Άραντιρ δε φαινόταν να είναι 
πιο ορεξάτος για συζήτηση. 
  Δεν πέρασε πολλή ώρα που ίππευαν πάνω στην ανοιχτή πεδιάδα 
και ένας καβαλάρης φώναξε: 
  «Άρχοντά μου! Έρχονται! Δείτε!» 
  Ο Άραντιρ και η Φερνάλβιν κοίταξαν πίσω τους, προς τα δυτικά, 
και, καθώς πλέον ο ήλιος είχε ανατείλει και το πρωινό του φως είχε 
διώξει ολοκληρωτικά το σκοτάδι της νύχτας, ατένισαν ιππείς στους 
πρόποδες των βουνών, πέρα από τη δημοσιά. 
  «Επιταχύνετε!» πρόσταξε ο Φύλακας του Ράλτον τους δικούς του. 
«Σε λίγο, θα στρίψουμε νότια, για να μπούμε στα δάση. Εκεί θα μας 
χάσουν.» Και προς τη Φερνάλβιν: «Ο αρχηγός τους πρέπει νάναι 
κοντά, Έπαρχε· δεν αργούν να πάρουν αποφάσεις. Τον είδες, όταν 
σας επιτέθηκαν;» 
  «Δε μπορούσα να δω και πολλά πράγματα, τότε,» παραδέχτηκε 
εκείνη. «Μας ορμούσανε από παντού. Πάντως, είμαι βέβαιη πως ο 
Μόρντεναρ ή ο Σάλκερμιρ, ή και οι δύο, κάπου εκεί κοντά θα βρί-
σκονταν, επιβλέποντας.» 
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  «Γιατί τέτοια μανία να σε εξολοθρεύσουν; Δεν το ξέρουν πώς ο Βα-
σιληάς θα εξολοθρεύσει εκείνους, μόλις το μάθει;» 
  «Τους δήλωσα πως θα κλείσω το ναό τους,» είπε η Φερνάλβιν. «Η 
θρησκεία του Άνκαραζ είναι απαγορευμένη στο Νόρβηλ.» 
  «Και πολύ καλά κάνει και είναι. Αυτούς τους ακόλουθούς του μο-
νάχα παράφρονες θα μπορούσες να τους αποκαλέσεις! Είδες, λοι-
πόν, που σου λέω ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει; Προσπαθούν να σμπα-
ραλιάσουν κάθε αντίσταση, Φερνάλβιν, γιαυτό διαδίδουν κι εκείνες 
τις ανοησίες για τον ‘Εχθρό στο Νότο’· θέλουν να ρίξουν το Βασι-
ληά.» 
  «Όχι, ο Εχθρός είναι πραγματικός.» 
  «Μα το Μαύρο Άνεμο! τι σας έχει πιάσει όλους; Πώς είσαι τόσο 
βέβαιη;» 
  «Κατ’αρχήν, τον είδε ο γιος σου–» 
  «Έλα τώρα, Φερνάλβιν, ο Βάνμιρ βλέπει διάφορα! Κάποιες φορές, 
έχει δίκιο, πρέπει να το παραδεχτώ· κάποιες άλλες, όμως….» 
  «Κατά δεύτερον, Άραντιρ, τον είδα κι εγώ.» 
  «Τον είδες κι εσύ!» απόρησε ο Άρχοντας-Φύλακας. «Καινούργιο 
είναι τούτο, Έπαρχε; Πότε τον είδες;» 
  «Όταν ήμουν τραυματισμένη.» 
  «Ονειρευόσουν, θες να πεις!» Ο Άραντιρ οδήγησε το άλογό του ε-
πάνω σε μια χορταριασμένη πλαγιά. «Χα!» 
  «Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε όνειρο. Είδα…» Είδα τον εαυτό μου να 
πεθαίνει, πίσω από τον ποταμό Χρόνο. «Είδα τον Άνκαραζ σ’αυτό το 
όνειρο, καθώς επίσης και μια Σκιά που δεν μπορούσα να χτυπήσω –
τον Εχθρό. Ο Πολέμαρχος με βοήθησε να ζήσω, γιατί φοβάται ότι θα 
χάσει τη μάχη, αν δε χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μαχη-
τές του.»  
  «Εξακολουθούν να μου φαίνονται τρελά όλα τούτα…» 
  «Δε θα έπρεπε. Εσύ πολέμησες το Μεγάλο Θηρίο, Άραντιρ –έναν 
πραγματικό δαίμονα.» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, «μα αυτός ήταν ένας δαίμονας που 
μπορούσα να δω και να διαπεράσω με το σπαθί μου!» 
  «Τον Εχθρό στον Νότο δεν μπορείς να τον δεις, έτσι είναι πιο επι-
κίνδυνος.» 
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  «Και πώς θα αντιμετωπίσουμε κάτι αόρατο, Φερνάλβιν; Έχεις πο-
λεμήσει πνεύματα και παλιότερα;» Έστριψε το άλογό του προς τα 
νότια, όπου φαίνονταν τα δάση. 
  «Όχι. Αλλά, για να μας ζητά ο Πολέμαρχος να τον πολεμήσουμε, 
αυτό σημαίνει πως θα μπορούμε να τον εξολοθρεύσουμε, σωστά;» 
  «Πού θες να ξέρω εγώ, Έπαρχε;» είπε ο Άραντιρ. «Για ένα πράγμα 
είμαι βέβαιος, πάντως: ότι δεν είναι μονάχα οι ακόλουθοι του Άνκα-
ραζ τρελοί, αλλά κι ο ίδιος ο θεός τους. Από τη μια προσπαθεί να σε 
σκοτώσει κι απ’την άλλη σε ανασταίνει!» 
  Η Φερνάλβιν μειδίασε, άθελά της. «Όπως λένε, συνήθως, οι ιερείς 
και οι σοφοί, ‘οι θεοί μυστηριωδώς δρουν’. Αλλά, ειδικά για τον Άν-
καραζ, εμένα αυτά δε με παραξενεύουν.» 
  «Επειδή το έχεις πάρει απόφαση πως είναι τρελός;» 
  «Επειδή τα ίδια έκανε και στους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ. Ήταν 
με όλους και με κανέναν. Εσύ δεν έζησες εκεί και δεν ξέρεις, Άρα-
ντιρ…» 
  «Αυτό είν’αλήθεια,» παραδέχτηκε ο Φύλακας του Ράλτον, που η 
δουλειά του ήταν να φρουρεί τα βόρεια σύνορα του Νόρβηλ, κι έτσι 
δεν είχε απομακρυνθεί πολύ από το κάστρο του, κατά την περίοδο 
των Πολέμων. «Πάντως, τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω την παρα-
φροσύνη για την οποία μου έχουν μιλήσει πολλοί… Άνκαραζ… δικαι-
ολογημένα απαγορέψανε τη λατρεία του.» 
  «Μας ακολουθούν;» ρώτησε, ύστερα από κάποια ώρα, η Φερνάλ-
βιν. 
  Ο Άραντιρ κοίταξε πίσω. «Δεν μπορώ να δω,» είπε. «Βρισκόμαστε 
σε χαμήλωμα του εδάφους, εδώ πέρα. Αλλά τώρα φτάνουμε στα δά-
ση και, μετά, άντε να μας βρουν…» Χαμογέλασε, και τα δόντια του 
άστραψαν μέσα από τα ξανθά του γένια. 
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Κεφάλαιο 56 

Ένας Ποντικός και Τρεις Αλεπούδες 
 
 

ίχαν σταματήσει στις παρυφές του δάσους, για να διανυκτε-
ρεύσουν, ανάβοντας δύο φωτιές και ξαπλώνοντας γύρω τους. 
Τα άλογά τους τα είχαν δέσει παράμερα, και δύο απ’αυτούς 
φυλούσαν βάρδια, εναλλάξ. 

  Η νύχτα πέρασε ήσυχα. 
  Και, με τον ερχομό της αυγής, ο Βάνμιρ ξύπνησε σαν από κάποιο 
κάλεσμα της Φύσης, χωρίς να έχει ακούσει κανέναν δυνατό θόρυβο 
και χωρίς κανείς από τους συντρόφους του να τον έχει ταρακουνήσει 
ή να του έχει μιλήσει. 
  Χασμουρήθηκε, τυλιγμένος μέσα στην κάπα του, και τεντώθηκε, 
ξετυλίγοντας τον εαυτό του. Πήρε καθιστή θέση και έριξε μια ματιά 
τριγύρω, στη μικρή κατασκήνωση των ακόλουθων του Άνκαραζ. Οι 
Ιερομαχητές Νίλμαν και Τάλραν φυλούσαν σκοπιά, αυτή τη στιγμή: 
ο πρώτος καθόταν σ’έναν μεγάλο βράχο, με τα πόδια του να μην α-
κουμπούν στο εδάφους και ακονίζοντας, αργά, το σπαθί του (ο Βάν-
μιρ αναρωτήθηκε αν, τελικά, ήταν αυτό το ακόνισμα που τον είχε 
ξυπνήσει)· ο δεύτερος είχε πάρει θέση σ’έναν πεσμένο κορμό, ατενί-
ζοντας βόρεια, απο κεί όπου είχαν έρθει εκείνος κι οι σύντροφοί του. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κοιμόνταν: Η πολεμίστρια Σερκάλμα 
ήταν ξαπλωμένη στα δεξιά του Βάνμιρ, τυλιγμένη και κουκουλωμένη 
στην κάπα της. Η Ρικνάβαθ βρισκόταν ξαπλωμένη στ’αριστερά του 
ακρίτη, φορώντας μόνο το ιερατικό της ράσο και έχοντας την κάπα 
της απλωμένη στο έδαφος, σαν σεντόνι· αναμφίβολα, έβρισκε τον 
κρύο τούτο καιρό «γλυκό». (Αυτοί οι Καρμώζ πρέπει να έχουν φυσι-
ολογία παρόμοια της αρκούδας. Θα άξιζε, κάποια στιγμή, να το ε-
ρευνήσω. Ίσως να μπορούσα να φτιάξω κάποιο φίλτρο –από αίμα 
αρκούδας– το οποίο να σου προσφέρει αντίσταση στο ψύχος…) Ο 
Ιερέας Ίντραμελ, και Καθοδηγητής της Εκλεκτής Αρχιέρειας του 
Άνκαραζ, ήταν ξαπλωμένος στα αριστερά αυτής, επιθυμώντας, σί-
γουρα, να βρίσκεται πλησίον της, σε περίπτωση κινδύνου. Η Ιερο-

Ε
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μαχήτρια Άρναβιν, η Ιέρεια Σήνιμαλ, και ο Ιερομαχητής Ήρενκαρ 
κοιμόνταν λίγο παραπέρα, ασάλευτοι. 
  Ο Βάνμιρ σηκώθηκε στα μποτοφορεμένα του πόδια. Ο Νίλμαν και ο 
Τάλραν αμέσως στράφηκαν να τον κοιτάξουν. Αφτιά λύκου! 
  «Καλημέρα!» τους είπε ο ακρίτης, και ζύγωσε τον πρώτο, ο οποίος 
ήταν καθισμένος πάνω στον μεγάλο βράχο. Ο Βάνμιρ χτύπησε την 
πέτρα, με την παλάμη του. «Αναπαυτικό το κάθισμα;» 
  Ο Νίλμαν γέλασε. «Σύντροφε της Εκλεκτής,» αποκρίθηκε, «ώρες-
ώρες, κάνεις κάτι πολύ παράξενες ερωτήσεις!» 
  «Αναρωτιόμουν πώς να βρέθηκε μια τόσο μεγάλη πέτρα εδώ,» είπε 
ο Βάνμιρ. «Φαίνεται σα νάπεσε από βουνό, ή σα νάναι σε τούτο το 
σημείο από την αρχή της Ιστορίας, ε;» 
  «Το ζήτημα δε με απασχόλησε, όταν κάθισα επάνω της,» παραδέ-
χτηκε ο Νίλμαν, κατεβαίνοντας από τον μεγάλο βράχο και θηκαρώ-
νοντας το σπαθί του. 
  «Ίσως θα έπρεπε να είσαι πιο παρατηρητικός,» είπε ο Βάνμιρ, σο-
βαρά. 
  «Θα το έχω υπόψη μου,» απάντησε ο Νίλμαν και τον χτύπησε, φι-
λικά, στον ώμο, βαδίζοντας προς τους υπόλοιπους, οι οποίοι είχαν 
αρχίσει να σηκώνονται, έχοντας ακούσει ομιλίες. 
  Ο Βάνμιρ χασμουρήθηκε και έστρεψε το βλέμμα του στο δάσος που 
θα έπρεπε να διασχίσουν. Δεν είχε ποτέ ξανά έρθει σε τούτα τα μέ-
ρη, νότιο-δυτικά της Μπένριγκ και βόρειο-ανατολικά της Νουάλβορ, 
και αναρωτιόταν τι μπορεί να έβρισκε εδώ. Το δάσος δε φαινόταν 
και τόσο πυκνό, πάντως· επομένως, ίσως να υπήρχαν οικισμοί και 
χωριά στο εσωτερικό του, ιδιαίτερα στα ξέφωτα. Ωστόσο, δεν μπο-
ρούσε να είναι βέβαιος, γιατί δεν είχε μελετήσει καθόλου αυτά τα 
μέρη. Ευχήθηκε να είχε τώρα πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του, στο 
Ράλτον, όμως γνώριζε πολύ καλά πως αυτό δεν ήταν εφικτό. Και, 
σαν να μην έφτανε τούτο, μαζί του είχε μονάχα ένα βιβλίο, τον Κό-
σμο του Μυστηρίου της Καρνέβια του Σκυλόδοντου· τα υπόλοιπα τα 
είχε αφήσει στο κάρο του, το οποίο, επί του παρόντος, κυλούσε νό-
τια, προς τη Νουάλβορ, στη συνοδεία της θείας Φερνάλβιν. Άραγε, 
θα είχαν φτάσει πλέον στην πρωτεύουσα; 
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  «Βάνμιρ.» Ο ακρίτης πήρε τη ματιά του απ’το δάσος, για να δει τη 
Ρικνάβαθ να τον πλησιάζει, πατώντας ξυπόλυτη στο έδαφος· κρύωνε 
και μόνο που την αντίκριζε. «Τι σκέφτεσαι;» 
  «Το τραύμα σου φαίνεται να έχει θεραπευτεί,» της είπε. 
  «Σχεδόν,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ακόμα αισθάνομαι κάτι ενοχλή-
σεις. Αλλά τίποτα το σπουδαίο.» 
  «Ο Άνκαραζ, λοιπόν, είναι και καλός θεραπευτής, εκτός από σφά-
χτης.» 
  Η Ρικνάβαθ σταμάτησε εμπρός του· τα μακριά, μαύρα της μαλλιά 
ανέμιζαν ανάλαφρα στην πρωινή αύρα· τα μάτια της έμοιαζαν θυ-
μωμένα. «Σου το έχω ξαναπεί, μη μιλάς για τον Άρχοντά μας έτσι!» 
τόνισε· και πρόσθεσε, με σιγανότερο τόνο: «Τουλάχιστον, όχι εκεί 
όπου μπορεί οι υπόλοιποι να σ’ακούσουν.» 
  «Δε νομίζω ότι με άκουσαν.» Ο Βάνμιρ τούς έβλεπε απασχολημέ-
νους με το να ετοιμάζουν τα πράγματά τους. 
  «Δεν έχει σημασία,» επέμεινε η Ρικνάβαθ. «Κάποια άλλη στιγμή, 
θα σε ακούσουν. Ήδη δε σε εμπιστεύονται απόλυτα, παρά τα όσα 
τους λέω· μη χειροτερεύεις την κατάσταση.» 
  Ο Βάνμιρ καταλάβαινε τι εννοούσε η φίλη του. Κατένευσε. 
  «Τώρα πες μου, τι σκεφτόσουν; Κάποια συγκεκριμένη διαδρομή 
για ν’ακολουθήσουμε;» 
  «Όχι. Δεν έχω ξανάρθει από τούτες τις περιοχές, Ρικνάβαθ. Ούτε 
έχω χάρτη τους μαζί μου.» 
  Η Αρχιέρεια απομακρύνθηκε από τον Βάνμιρ και πλησίασε τους 
ακόλουθούς της. «Έχει κανείς σας χάρτη γι’αυτά τα μέρη;» ρώτησε. 
  Κανένας δεν απάντησε θετικά, αλλά ο Νίλμαν είπε: «Δεν είναι τόσο 
μπλεγμένες οι περιοχές στα νότια, Παναγιότατη. Ως το απόγευμα, 
πρέπει να έχουμε συναντήσει το χωριό που ονομάζεται Άνπεγκ. Εί-
ναι το μεγαλύτερο εδώ γύρω.» 
  «Δηλαδή, έχεις ξαναπεράσει από τούτα τα μέρη;» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Ναι. Όχι πολλές φορές, αλλά αρκετές για να ξέρω τα βασικά. Δεν 
είναι και πολύ δύσκολο, άλλωστε· μερικά χωριά μονάχα υπάρχουν 
και μπόλικα δέντρα.» 
  Τι κρύβεται, όμως, ανάμεσα σ’αυτά τα δέντρα; σκέφτηκε ο Βάνμιρ, 
αλλά δε μίλησε. Αντ’αυτού, είπε: «Ωραία, τότε· ας μη χάνουμε χρό-
νο.» Η διαταγή του δε φάνηκε ν’άρεσε και τόσο στους ακόλουθους 
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του Άνκαραζ· ο Ίντραμελ, η Άρναβιν, και ο Τάλραν στράβωσαν τη 
μούρη τους. Είχαν συνηθίσει να τους προστάζει η Εκλεκτή Αρχιέρει-
α, όχι όμως κι ο Σύντροφός της. Με τι κάθονται κι ασχολούνται! 
μούγκρισε ο ακρίτης, εσωτερικά, και βάδισε προς το άλογό του, για 
να το λύσει από το δέντρο όπου ήταν δεμένο. 
  Η Σερκάλμα τον πλησίασε, για να λύσει κι εκείνη το άλογό της, που 
δε βρισκόταν μακριά από το δικό του. «Όλα εντάξει, Άρχοντά μου;» 
  Ο Βάνμιρ ανασήκωσε τους ώμους. «Ναι.» 
  «Άρχοντά μου, μπορώ να σας κάνω μια κάπως… λεπτή ερώτηση;» 
Η πολεμίστρια έμοιαζε διστακτική. 
  «Κάνε.» Ο Βάνμιρ χάιδεψε το άλογό του στο λαιμό. 
  «Όταν φτάσουμε στη Νουάλβορ, πώς ακριβώς σκοπεύετε να ενερ-
γήσετε;» 
  Ο ακρίτης την κοίταξε παραξενεμένος. «Όπως είπα, φυσικά· θα 
βάλω τη Ρικνάβαθ στο παλάτι.» Εκτός κι αν το μετανιώσω, χάρη του 
αδελφού μου… 
  «Άρχοντά μου,» είπε η Σερκάλμα, «δε θέλω να φανώ αγενής, αυτή 
τη στιγμή, μα θα σας παρακαλούσα να το ξανασκεφτείτε. Ετούτοι οι 
ακόλουθοι του Άνκαραζ είναι φανατικοί,» τόνισε, έχοντας τη φωνή 
της χαμηλωμένη. «Μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές· μπορεί να 
σκοτώσουν κόσμο!» 
  «Δε θα τους αφήσω να κάνουν τίποτα τέτοιο,» αποκρίθηκε ο Βάν-
μιρ, αγγίζοντας συντροφικά τον ώμο της. «Μην ανησυχείς.» Ανέβη-
κε στη σέλα του αλόγου του, ενώ η Σερκάλμα τον κοιτούσε ανέκ-
φραστα, σα να της είχε πει κάτι το παράλογο. Παράξενη… Ύστερα, 
όμως, θυμήθηκε τον Μάηραν και διόρθωσε τον εαυτό του: Μια χαρά 
είναι. Έβαλε το άλογό του να περπατήσει λίγο, για να ξεμουδιάσει. 
Το ζώο ρουθούνισε, παράγοντας ένα μικρό σύννεφο ομίχλης. 
  Η Ρικνάβαθ ανέβηκε στο δικό της άλογο, με τη βοήθεια του Ιερέα 
Ίντραμελ. «Πραγματικά, αισθάνομαι καλύτερα τώρα,» του είπε. «Δε 
χρειάζονται πλέον όλα τούτα.» 
  «Βρίσκομαι στις υπηρεσίες σας, Παναγιότατη,» αποκρίθηκε εκεί-
νος. «Το καθήκον της καθοδήγησής σας στην Οδό του Πολέμου έχει 
ανατεθεί σ’εμένα, και δεν είναι εύκολο· μην μειώνεται το έργο μου, 
σας παρακαλώ.» 
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  «Με συγχωρείς, Ίντραμελ,» είπε η Ρικνάβαθ, «αλλά δε νομίζω πως 
μέσα στα καθήκοντά σου βρίσκεται και το να με ανεβάζεις στο άλο-
γό μου –ειδικά από τη στιγμή που αισθάνομαι καλά!» 
  «Έχει θεραπευτεί το τραύμα σας, Παναγιότατη;» 
  «Σχεδόν. Όπως θα είδες κι εσύ, μπορώ άνετα να περπατήσω. Σου 
φαίνεται να κουτσαίνω πλέον;» 
  «Ελάχιστα, Παναγιότατη.» 
  «Τότε, είμαι καλά, σωστά;» 
  «Ο Άρχοντάς μας είναι μαζί σας.» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε, χωρίς να μιλήσει. Τι να του πω, άλλωστε; σκέ-
φτηκε. Ό,τι και να πεις σ’αυτούς, τα ίδια θα σου αποκριθούν! Έπρε-
πε να παραδεχτεί πως της άρεσε η αφοσίωση που είχαν στο θεό τους 
και στην Εκλεκτή του Αρχιέρεια –σ’εκείνη, δηλαδή–, αλλά όφειλε, 
επίσης, να παρατηρήσει ότι όλα τούτα έτειναν στην υπερβολή. Οι 
ακόλουθοι του Άνκαραζ ήταν πολύ πιστοί στον Κύριό τους και πολύ 
υπάκουοι κι αφοσιωμένοι στη Ρικνάβαθ. Τι μεγάλη διαφορά, σε 
σχέση με τους Ποιμένες της Στέπας! Εκείνοι λάτρευαν το Θηρίο από 
φόβο και μόνο, και το έβλεπαν ως εργαλείο το οποίο μπορούσε να 
τους προσφέρει τρανές νίκες. Ετούτοι εδώ, όμως, επιδείκνυαν μια 
αληθινή και ακλόνητη αφοσίωση στον Άνκαραζ, και δε φαινόταν να 
τους ενδιαφέρουν μονάχα οι τρανές νίκες που τους υποσχόταν, παρά 
έδειχναν να απολαμβάνουν τη μάχη και τον πόλεμο, τη δόξα που αυ-
τά τα πράγματα μπορούσαν να τους προσφέρουν. 
  «Η ζωή είναι ένας πόλεμος, ένας ατελείωτος πόλεμος, Παναγιότα-
τη,» της είχε πει ο Ιερέας-Καθοδηγητής Ίντραμελ, όταν της εξηγού-
σε τα πιστεύω της θρησκείας τους. «Η άρνηση αυτού ισούται εθελο-
τυφλίας. Έτσι, εμείς, οι πιστοί του Άνκαραζ, οι Μαχητές, που βλέ-
πουμε την αλήθεια και δεν εθελοτυφλούμε, αναγνωρίζουμε τη ζωή 
ως τον Αέναο Πόλεμο και τις μάχες που δίνουμε μέσα στον Αέναο 
Πόλεμο ως Ιερές Τελετουργίες προς τον Δεινό μας Άρχοντα.» 
  Η Ρικνάβαθ έστρεψε το άλογό της προς το δάσος και το χτύπησε, 
ελαφριά, με τα χαλινάρια, βάζοντάς το να ξεκινήσει. Οι πιστοί της, 
που ως τώρα είχαν επίσης καβαλικέψει, την ακολούθησαν, μπαίνο-
ντας άπαντες κάτω από τις σκιές των δέντρων. 
  «Ρικνάβαθ,» είπε ο Βάνμιρ, πλησιάζοντάς την επάνω στ’άλογό του. 
«Αισθάνεσαι κάτι ν’αλλάζει, καθώς πηγαίνουμε νότια;» 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

777 

  «Τι ν’αλλάζει;» 
  «Μιλάω για τον Εχθρό· τον νιώθεις; Αισθάνεσαι ότι τον ζυγώνου-
με;» 
  «Όχι,» απάντησε η Καρμώζ. Ύστερα, συνοφρυώθηκε. «Ωστόσο, 
έχω ένα κακό προαίσθημα, Βάνμιρ…» 
  «Τι κακό προαίσθημα; Είδες όραμα πάλι;» 
  Η Ρικνάβαθ κούνησε το κεφάλι. «Όχι.» 
  «Τότε;» 
  «Νιώθω κάτι να μη… να μην έρχεται ομαλά… να μη δένει… μέσα 
μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.» Ως συνήθως, πρόσθεσε νοερά, α-
ναστενάζοντας. 
  Καλύτερα να προσέχουμε, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, που εμπιστευόταν 
τα προαισθήματά της. Ο Ράζλερ θα κάνει το παν, για να μας εμποδί-
σει. Ίσως να έχει προετοιμάσει κάποια παγίδα για μας. Και ο Εχθρός 
έμοιαζε έξυπνος –περισσότερο από έξυπνος: διορατικός–, άρα η πα-
γίδα του θα ήταν επικίνδυνη –ή, μάλλον, περισσότερο από επικίνδυ-
νη: άριστη. Εφόσον μπορεί και προμαντεύει, τι λάθος να κάνει; Ε-
ξαρτάται από το πόσο καθαρά βλέπει το μέλλον, ασφαλώς… Χμμ… 
Άραγε, μπορεί κάποιος να βλέπει «καθαρά» το μέλλον, ή το «καθα-
ρά» είναι απλά οι «ιδανικές συνθήκες», όπως λένε σε κάτι βιβλία; Ο 
Ράζλερ δεν του είχε δώσει την εντύπωση πως έβλεπε τα πάντα κα-
θαρά· μάλλον, κι ο ίδιος ήταν μπερδεμένος, ως ένα σημείο. Συγκρι-
τικά, όμως, ο Βάνμιρ πρέπει, αναμφίβολα, να ήταν πιο μπερδεμένος 
από εκείνον· ο Εχθρός διέθετε μια επιπλέον αίσθηση που ο ακρίτης 
δεν είχε: επομένως, μπορούσε να παρατηρεί τα πράγματα αντικει-
μενικότερα και να προβλέπει τα γεγονότα με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Καταλήγουμε, λοιπόν, πάλι στο ίδιο συμπέρασμα: Αν μας έχει στήσει 
παγίδα, θα είναι σαν εγώ να παίρνω ένα χάρτινο κουτάκι, να το υ-
ψώνω πάνω από ένα μυρμήγκι που βαδίζει αμέριμνα, και να το κα-
πακώνω. Η σκέψη τούτη τον τρόμαξε. Τόσο ηλίθιοι τού μοιάζουμε; 
Αν ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει να είναι απελπιστικά εύκολο να μας 
εξολοθρεύσει! 
  Ωστόσο, ο Βάνμιρ το αμφέβαλε. Εξάλλου, αν τα πράγματα ήταν 
τόσο απλά για τον Εχθρό, εκείνος δε θα έμπαινε καν στον κόπο να 
μιλήσει με τον αυτοεξόριστο Άρχοντα από το Ράλτον. Γιατί να το 
κάνει; Δε θα είχε χίλιους-δύο άλλους τρόπους, ώστε να τσακίσει και 
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τον Βάνμιρ και τη Ρικνάβαθ και όλους τους πιστούς του Άνκαραζ; 
Οπότε, κάτι τον περιόριζε! Τι; 
  «Εχθρός;» θυμήθηκε τον Ράζλερ να λέει. «Δεν είμαι εχθρός κανε-
νός. Ωστόσο, έχω πολλούς εχθρούς. Δύο· αλλά είναι πολλοί, αυτοί οι 
δύο…» 
  Οι εχθροί του τον περιόριζαν, λοιπόν. Και πρέπει να είχαν παρό-
μοιες δυνάμεις με τον ίδιο, αλλιώς δε θα τους θεωρούσε «εχθρούς». 
Χμμμμ… Ποιοι νάναι αυτοί οι εχθροί, άραγε; Πού να είναι; Και τι 
είδους πλάσματα να είναι όλοι τους; Τέλος πάντων· τούτο αδυνα-
τούσε να το απαντήσει τώρα–  
  Αλλά, αν βρίσκονταν κι αυτοί στο Νόρβηλ, δε θα αποτελούσαν κίν-
δυνο; Και πώς θα τους εντοπίσουμε; Πού να κρύβονται; Αποκλείεται 
κι εκείνοι να ήταν στο βασιλικό παλάτι… Πού, λοιπόν; 
  Ή, μήπως, δεν ήταν στο Νόρβηλ; Γιατί, αν βρίσκονταν εδώ, τότε ο 
Άνκαραζ δε θα το ήξερε; Δε θα προειδοποιούσε τους πιστούς του, ότι 
έπρεπε να πολεμήσουν τρεις Εχθρούς; Εκτός κι αν οι άλλοι δύο κρύ-
βονταν καλύτερα… Αλλά πόσο καλά να κρυφτούν από τον Πολέμαρ-
χο; 
  Έμπλεξα σε λαβύρινθο! μούγκρισε, εσωτερικά, ο Βάνμιρ. Κι έτσι, 
δε θα βρω ποτέ την έξοδο. Ας επικεντρωθώ σ’αυτά που γνωρίζω. 
Και, κυρίως, στην παγίδα που, πιθανώς, μας περιμένει… 
  Ο Ράζλερ περιοριζόταν από τους αντιπάλους του, όπως είχε κι ο 
ίδιος παραδεχτεί, συζητώντας με τον αυτοεξόριστο Άρχοντα από το 
Ράλτον· όμως δεν ήταν καθόλου βέβαιο πως οι αντίπαλοί του βρί-
σκονταν εδώ, στο Νόρβηλ. Αν βρίσκονταν εδώ (πράγμα που ο Βάν-
μιρ είχε καταλήξει πως ήταν μάλλον απίθανο, αφού δεν είχε κανένα 
στοιχείο που να το κάνει πιθανό), ίσως να επιχειρούσαν να χαλά-
σουν την παγίδα του Εχθρού· επομένως, η Ρικνάβαθ και οι δικοί της 
μπορούσαν να περιμένουν βοήθεια απ’αυτούς. Αν, όμως, δεν βρί-
σκονταν εδώ (που ήταν και το πιθανότερο, σύμφωνα με τις ενδεί-
ξεις), τότε ο Ράζλερ είχε το πεδίο ελεύθερο, σωστά; Άρα, τι τον πε-
ριόριζε πάλι; 
  Οι ίδιες οι συνθήκες. Ναι, οι ίδιες συνθήκες τον περιορίζουν. Ο Χώ-
ρος και ο Χρόνος. Μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση όσο το 
δυνατόν καλύτερα, αλλά υπάρχουν και όρια· δεν μπορεί ν’αλλάξει τα 
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πάντα. Ο Βάνμιρ γέλασε από μέσα του. Ναι, αυτό είναι! Ακόμα κι ο 
Εχθρός δεν είναι Κυρίαρχος των Πάντων, φυσικά. 
  Επιπλέον, υπήρχαν διάφορες οντότητες στη Βάλγκριθμωρ, οι ο-
ποίες είχαν στραφεί εναντίον του. Κατ’αρχήν, το Μεγάλο Θηρίο (το 
οποίο σκότωσα ο ίδιος, κάνοντας, χωρίς να το γνωρίζω, το θέλημα 
του Ράζλερ) και, κατά δεύτερον, ο Άνκαραζ. (Και ποιος ξέρει τι άλλο 
μπορεί να έχει αρχίσει να σαλεύει, ύστερα από τα τελευταία συμβά-
ντα…) Ο Πολέμαρχος, αυτή τη στιγμή, είχε στήσει μια ολόκληρη εκ-
στρατεία εναντίον του Εχθρού: Όσο ακλόνητος κι αν ήταν ο Ράζλερ, 
ετούτο πρέπει να τον είχε κλονίσει. Γιαυτό κιόλας μου μίλησε· του 
είμαι σημαντικός. Χμμμμ, πρέπει να το εκμεταλλευτώ αυτό, για να 
ελευθερώσω τον Ρόλμαρ… 
   …ο οποίος βρίσκεται εκτός Χρόνου, σύμφωνα με τα λεγόμενα της 
Ρικνάβαθ. Αλλά και η Σκιά που είχε δει ο Βάνμιρ, κάνοντας τη μα-
ντεία του, κι αυτή έμοιαζε να κινείται κάπως αλλόκοτα, σε σχέση με 
το Χρόνο. Βρισκόταν κι ο Εχθρός εκτός Χρόνου, επίσης; Ο Βάνμιρ 
τον φαντάστηκε σαν ένα φτερωτό ψάρι, το οποίο πετούσε πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας (του Χρόνου), ατενίζοντας τι συνέβαινε 
κάτωθέν του και βουτώντας, όποτε το επιθυμούσε, για να επηρεάσει 
τα γενόμενα. 
  Κάποιο δίχτυ, όμως, δε θα υπάρχει που να μπορεί να τον πιάσει κι 
αυτόν; αναρωτήθηκε, και συνέχισε να συλλογίζεται περί της φύσης 
του Εχθρού, καθώς ταξίδευαν μέσα στο δάσος. 
  Η Ρικνάβαθ, που ίππευε πλάι του, είχε παρατηρήσει πως ήταν α-
πασχολημένος με τον εαυτό του, έτσι δεν του μίλησε. Μοιάζει να 
κοιμάται όρθιος! παρατήρησε. Ακόμα και το Θηρίο να περνούσε τώ-
ρα από μπροστά του μπορεί να μην το πρόσεχε! 
  Η Ρικνάβαθ, αν και είχε πολλά ερωτηματικά σχετικά με την πα-
ρούσα κατάσταση, προσπαθούσε να διατηρεί το μυαλό της καθαρό 
από περίπλοκους συλλογισμούς. Εξάλλου, ο Πολέμαρχος την προέ-
τρεπε, συνεχώς, να μην αμφισβητεί την καθοδήγησή του, και ο Ε-
χθρός ήταν, αναμφίβολα, επικίνδυνος κι έπρεπε να εξολοθρευτεί. Το 
μόνο που την ανησυχούσε πραγματικά ήταν ο Βάνμιρ: Φοβόταν μή-
πως ο Ωθράγκος λάκιζε στο τέλος, αποφασίζοντας να μη βοηθήσει 
τον Άνκαραζ, προκειμένου να σώσει τον αδελφό του από τα νύχια 
του Εχθρού. 
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  Η Ρικνάβαθ κατανοούσε τα συναισθήματα του για τον Ρόλμαρ, 
όμως δεν μπορούσε να βάλει σε δεύτερη μοίρα την αποστολή της, η 
οποία ήταν πλέον σημαντική! Εν ανάγκη, θα έπρεπε να βρουν έναν 
άλλο τρόπο, για να σώσουν τον αιχμάλωτο Ωθράγκος, όχι να συμμα-
χήσουν με τον Εχθρό –με τίποτα αυτό, με τίποτα! Η Ρικνάβαθ αντι-
λαμβανόταν ότι τώρα ο Άνκαραζ βρισκόταν στους συλλογισμούς της, 
αλλά δυσκολευόταν να διακρίνει ποιες από τις σκέψεις ήταν καθαρά 
δικές της και ποιες καθαρά του Πολέμαρχου. Είναι σα να έχουνε γί-
νει ένα μίγμα, όπως και με τη Λα-Κάρχ’νιι… 
  Αναρωτήθηκε αν ήταν, τελικά, καλή η επιλογή της να τον υπηρετή-
σει– 
  Ασφαλώς και ήταν καλή! Άλλωστε, ο Άνκαραζ τής είχε προσφέρει 
τόσες δυνάμεις και τόσους πιστούς, που άλλοι θα τη ζήλευαν. Επι-
πλέον, η αποστολή της ήταν πολύ σημαντική –και μονάχα εκείνη 
μπορούσε να τη φέρει εις πέρας –εκείνη, που ξεχώριζε απ’όλους 
τους άλλους ανθρώπους της Κουαλανάρα. 
  Δεν υπήρχε καν λόγος να το σκέφτεται… 
  Καθώς ίππευε μέσα στο αραιό δάσος, το βλέμμα της πήγε στο έδα-
φος, σαν κάτι να το προσέλκυσε εκεί. Όμως αισθάνθηκε πως δε 
βρήκε εκείνο που αναζητούσε. Κοίταξε παραπέρα, και αρκετά μέτρα 
απόσταση είδε έναν αρουραίο να τρέχει, ενώ δύο πεινασμένες αλε-
πούδες τον κυνηγούσαν. Η Ρικνάβαθ άρχισε, ξαφνικά, να τρέμει, λες 
και το θέαμα να της είχε προξενήσει μεγάλο φόβο. Ωστόσο, εξακο-
λούθησε να κοιτάζει τον κυνηγημένο αρουραίο, ακόμα και καθώς 
δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της, και είδε άλλη μία αλεπού να πε-
τάγεται μπροστά του. Τώρα, το τρωκτικό ήταν περικυκλωμένο, και 
οι κυνηγοί του του χίμησαν, πέφτοντας επάνω του, για να το κατα-
σπαράξουν. 
  Μια μεγάλη θλίψη τύλιξε τη Ρικνάβαθ, και ήξερε αμέσως ότι είχε 
δει έναν οιωνό. 
  «Παναγιότατη, είστε καλά;» τη ρώτησε ο Ίντραμελ. «Κλαίτε…» 
  Η Ρικνάβαθ σκούπισε τα δάκρυά της, με το ένα χέρι. «Δεν έχω τί-
ποτα. Τίποτα.» 
  Ο Βάνμιρ στράφηκε. «Τι είδες;» 
  Η Ρικνάβαθ αχνομειδίασε. Τελικά, δεν είναι τόσο αφηρημένος όσο 
φαίνεται! «Έναν αρουραίο… Δες εκεί–» Ήταν έτοιμη να δείξει, αλ-
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λά σταμάτησε τον εαυτό της, γιατί παρατήρησε πως οι αλεπούδες 
είχαν εξαφανιστεί, και ο ποντικός μαζί τους, προοριζόμενος για με-
σημεριανό, αναμφίβολα. 
  «Τι να δω εκεί;» 
  «Ήταν… κάτι. Ένας οιωνός.» 
  «Τι οιωνός;» ρώτησε ο Βάνμιρ, παρατηρώντας πως όλοι είχαν τε-
ντώσει τ’αφτιά τους, για ν’ακούσουν τι θα έλεγε η Αρχιέρεια. 
  Η Ρικνάβαθ περιέγραψε τη σκηνή με τον αρουραίο και τις αλεπού-
δες. 
  «Τι νομίζεις ότι σημαίνει;» 
  «Δεν είμαι βέβαιη.» Συνοφρυώθηκε. «Πάντως, νιώθω πως είχε κά-
ποια σχέση με το κακό προαίσθημα για το οποίο σου έλεγα.» 
  Αυτό που φοβόμουν! σκέφτηκε ο Βάνμιρ. «Ο Εχθρός έχει ετοιμάσει 
παγίδα για μας, Ρικνάβαθ.» 
  «Τι παγίδα;» ρώτησε αμέσως ο Ίντραμελ, ενώ μερικά ξίφη ακού-
στηκαν να ξεθηκαρώνονται. 
  Να τους πάρει ο Μαύρος Άνεμος! πάντα έτοιμοι για αιματοχυσία 
είναι. «Δεν ξέρω, και δε νομίζω πως θα τη συναντήσουμε στα επόμε-
να εκατό μέτρα, έτσι ξαναθηκαρώστε τα όπλα σας.» 
  Ο Ίντραμελ τον κοίταξε καχύποπτα. «Σα να μη μας τα λες όλα, Σύ-
ντροφε…» Πάλι τα ίδια! συλλογίστηκε ο Βάνμιρ, ενοχλημένος. 
  «Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω.» 
  «Να βρίσκεστε σε εγρήγορση,» είπε η Ρικνάβαθ στους πιστούς της. 
«Και είμαι βέβαιη πως ο Κύριός μας θα μας προειδοποιήσει, προτού 
παρουσιαστεί ο κίνδυνος. Δε θα επιτρέψει να πέσουμε θύματα καμι-
ας παγίδας του Εχθρού.» 
  Ασφαλώς και όχι, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Του είμαστε πολύ σημαντι-
κοί. Ή εμείς θα διώξουμε τον αντίπαλό του από το Παλάτι των Δε-
καεννέα Πύργων, ή κανένας. Για μια στιγμή, νόμιζε ότι μπορούσε να 
αισθανθεί τα μάτια του Άνκαραζ επάνω του, και ανατρίχιασε. 
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Κεφάλαιο 57 

Υποψίες, Δολοπλοκίες, και Κρυμμένα 
Μαχαίρια στους Δεκαεννέα Πύργους 

 
 

αλωσόρισες, αδελφέ! Καλωσόρισες.» Ο Άργκελ αγκάλιασε 
τον Ζάρναβ, χτυπώντας τον στην πλάτη και χαμογελώντας. 
Ύστερα, παραμέρισε, για να τον αγκαλιάσει και η Νιρκένα, 
και να φιλήσει δυνατά το μάγουλό του. 

  «Χαιρόμαστε τόσο, που σε βλέπουμε, Ζάρναβ,» είπε η Πριγκίπισσα 
Έπαρχος της Νέλβορ. 
  «Κι εγώ χαίρομαι που σας βλέπω όλους, ακόμα και σε δύσκολους 
καιρούς,» αποκρίθηκε εκείνος. Και αγκάλιαζε και την Ακάρθα, τη 
σύζυγο του αδελφού του και Βασίλισσα του Νόρβηλ. 
  Ο Άργκελ στράφηκε στους υπόλοιπους επισκέπτες της Αίθουσας 
του Ουρανολίθινου Θρόνου. «Αρχόντισσα Ρικέλθη. Καλωσορίσατε. 
Πώς είστε;» 
  Η Ρικέλθη έκανε όσο καλύτερη υπόκλιση μπορούσε, στηριζόμενη 
στο δρακοκέφαλο μπαστούνι της. «Καλώς σας βρίσκω, Μεγαλειότα-
τε. Όπως βλέπετε, δεν είμαι και πολύ καλά στην υγεία μου, τον τε-
λευταίο καιρό.» 
  «Είστε πολύ μετριόφρων, Αρχόντισσά μου. Εμένα μου φαίνεστε 
υγιέστατη,» αποκρίθηκε ο Άργκελ, ευγενικά όπως πάντα. «Ποιοι 
είναι οι κύριοι μαζί σας;» Το βλέμμα του εστιάστηκε ιδιαίτερα στον 
μαυροντυμένο άντρα που κρατούσε τη δράκαινα από τα λουριά και, 
σίγουρα, δεν ήταν ένας από τους δράκαρχους της πόλης του.  
  «Από εδώ, Βασιληά μου και Άρχοντα της Αστροφώτιστης Νουάλ-
βορ,» –η Ρικέλθη ήξερε πως στον Άργκελ άρεσαν οι μεγαλειώδεις 
προσφωνήσεις– «βρίσκεται ο Έζβαρ, βοτανολόγος, πολυγνώστης, 
πολυμήχανος, σοφός, και, σύμφωνα με τις φήμες, μάγος.» Χαμογέ-
λασε. 
  Ο Έζβαρ υποκλίθηκε. «Χαίρετε, Μεγαλειότατε. Χρόνια επιθυμού-
σα ν’αντικρίσω την αξεπέραστη ομορφιά του Ουρανολίθινου Θρό-

Κ
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νου και του εσωτερικού του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων, κι 
ετούτη τη θεωρώ μεγάλη τιμή για μένα.» 
  «Καλωσορίσατε, κύριε Έζβαρ,» αποκρίθηκε ο Άργκελ. «Σας διαβε-
βαιώνω πως μπορείτε να χαρείτε το παλάτι και τον Ουρανολίθινο 
Θρόνο όσο επιθυμείτε –αρκεί να μην προσπαθήσετε, λόγω της ο-
μορφιάς του, να τον σφετεριστείτε, ασφαλώς,» αστειεύτηκε. 
  Ο Έζβαρ γέλασε και υποκλίθηκε ξανά. «Είμαι υπηρέτης σας, Βασι-
ληά μου και Ανώτατε Φύλακα του Νόρβηλ.» 
  Ανώτατε Φύλακα του Νόρβηλ: αυτό φάνηκε ν’αρέσει στον Άργκελ. 
Ωστόσο, όταν το βλέμμα του στράφηκε πάλι στον μαυροντυμένο ά-
ντρα, η όψη του σκιάστηκε. «Και ποιος είναι ο άλλος κύριος, Αρχό-
ντισσα Ρικέλθη;» θέλησε να μάθει. 
  «Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο ίδιος, «είμαι ο Χάφναρ, γιος της 
Αρχόντισσας Ρικέλθης και του Επάρχου Άνγκεδβαρ.» (Η Ρικέλθη 
ανακουφίστηκε –αλλά δεν το έδειξε–, γιατί, προς στιγμή, νόμιζε πως 
το παιδί της θα έλεγε «και του Ερημίτη Έζβαρ».) «Επιθυμώ να μπω 
στις υπηρεσίες σας, ως δράκαρχος.» 
  «Είστε ευπρόσδεκτος, Άρχοντα Χάφναρ,» αποκρίθηκε ο Άργκελ. 
«Καλωσορίσατε στη Νουάλβορ. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μου για ό,τι μπορεί να θελήσετε.» 
  «Ευχαριστώ, Μεγαλειότατε.» Ο Χάφναρ υποκλίθηκε, και η Σρ’άερ 
έκλινε το κεφάλι, επίσης. 
  «Αδελφέ,» είπε ο Πρίγκιπας Ζάρναβ, καθώς μια υπηρέτρια τού 
πρόσφερε ένα περίχρυσο κύπελλο με κρασί, «το ταξίδι μας προς τα 
νότια δεν ήταν καθόλου καλό, και τα νέα που μάθαμε μάλλον ανη-
συχητικά.» 
  Ο Άργκελ στράφηκε στο μέρος του και τον κοίταξε συνοφρυωμέ-
νος, σαν να προσπαθούσε να καταλάβει αν αστειευόταν ή όχι. 
  Όχι, αδελφέ, δεν αστειεύομαι, σκέφτηκε ο Ζάρναβ. Έχεις μεγάλα 
προβλήματα χωρίς να το ξέρεις, μου φαίνεται. Και αναρωτιέμαι γιατί 
συγκεντρώνεις αυτό το στρατό, έξω απ’την πόλη… «Ας καθίσουμε, 
πρώτα, και θα εξηγήσω.» 
  «Παρακαλώ, τότε, καθίστε,» τους προσκάλεσε ο Άργκελ, δείχνο-
ντας το τραπέζι, με μια ευγενική χειρονομία. 
  Άπαντες κάθισαν. Η Σρ’άερ κουλουριάστηκε στα πόδια του Χάφ-
ναρ. Ο Βασιληάς πήρε τελευταίος θέση στην κορυφή του τραπεζιού. 
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  «Έχουμε να συζητήσουμε πολλά δυσάρεστα πράγματα,» δήλωσε ο 
Ζάρναβ, «γιαυτό κιόλας ήρθα στη Νουάλβορ. Αλλά ας τα πάρουμε 
ένα-ένα, με τη σειρά…» Μίλησε στον Βασιληά Άργκελ και στη Βασί-
λισσα Ακάρθα για τον ερχομό του Βάνμιρ στην Έριγκ, καθώς επίσης 
και για τις καταστροφές που προκάλεσαν εκεί οι ακόλουθοι του Άν-
καραζ· τέλος, τους ενημέρωσε για τον Εχθρό –οπότε και ο Άργκελ 
τον διέκοψε. 
  «Αδελφέ Ζάρναβ,» είπε, «δε θέλω να υποθέσω τίποτα κακό για ε-
σένα, τον Βάνμιρ, ή την Έπαρχο Φερνάλβιν– Αλήθεια, πού βρίσκε-
ται η Έπαρχος τώρα;» 
  Να υποθέσεις τίποτα κακό; μούγκρισε εσωτερικά ο Ζάρναβ. «Θα 
σου εξηγήσω, μετά. Συνέχισε, σε παρακαλώ.» 
  «Τέλος πάντων· είπα, δε θέλω να υποθέσω τίποτα κακό, μα απορώ: 
Πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι κάποιος ‘Εχθρός’ κρύβεται εδώ 
μέσα; Και, μάλιστα, βασιζόμενοι σε… μαντείες; και στα λόγια θρη-
σκευτικά φανατισμένων πιστών του Άνκαραζ; Αδελφέ, με εκπλήσ-
σεις!» 
  «Δηλαδή, νομίζεις πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εδώ;» ρώτη-
σε, ψυχρά, ο Ζάρναβ. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ηλίθιος; Δε θέλεις 
καν να το ελέγξεις; «Είσαι βέβαιος για τούτο;» 
  «Ασφαλώς και είμαι βέβαιος πως μέσα στο παλάτι μου δεν κρύβε-
ται κάποιος εχθρός του Βασιλείου! Κανένας εχθρός δεν θα μπορούσε 
να κρυφτεί εδώ, αδελφέ, πίστεψέ με· τα πάντα βρίσκονται υπό έλεγ-
χο εντός της οικίας μου!» 
  «Μάλιστα…» Έχει σαλέψει ο νους σου. «Να συνεχίσω;» 
  «Παρακαλώ.» 
  Καθώς ο Ζάρναβ συνέχιζε την ιστορία του, αναφερόμενος στο ταξί-
δι προς τα νότια, η Ρικέλθη έριξε ένα βλέμμα στον Έζβαρ, υψώνο-
ντας ελαφρώς το δεξί της φρύδι. 
  «Τι είναι;» της ψιθύρισε εκείνος, σκύβοντας το κεφάλι του κοντά 
στο δικό της. 
  «Πώς σου φάνηκε η απόκριση του Βασιληά;» τον ρώτησε η Ρικέλ-
θη, ψιθυριστά επίσης. 
  «Ανόητη, θα έλεγα,» απάντησε ο Έζβαρ· «αλλά δε νομίζω πως έχει 
κρατήσει τον Ουρανολίθινο Θρόνο με ανοησίες.» 
  «Τι εννοείς;» 
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  «Θα σου πω αργότερα.» 
  Σώπασαν, ακούγοντας τον Ζάρναβ να διηγείται τα τελευταία γεγο-
νότα. Εν τω μεταξύ, οι υπηρέτες δεν έπαψαν ούτε στιγμή να γεμί-
ζουν το τραπέζι με φαγητά, γλυκίσματα, φρούτα, και ποτά. Επίσης, 
η Πριγκίπισσα-Διάδοχος Λιόλα, ο Πρίγκιπας Νόρβορ, ο Πρίγκιπας 
Δάτμιν, και η Αρχόντισσα Μιάνη κατέφτασαν, σχεδόν συγχρόνως· 
χαιρέτησαν τους υπόλοιπους και κάθισαν, ενώ ο Άργκελ τούς σύ-
στησε, ευγενικά, έναν-έναν. 
  Γίναμε πολλοί τώρα, σκέφτηκε η Ρικέλθη. Περισσότεροι απ’ό,τι 
μπορεί κάνεις να παρατηρήσει και να καταλάβει τις διαθέσεις τους. 
Παρότι απολάμβανε την ατμόσφαιρα του παλατιού –κάθε παλατιού, 
αλλά του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων ιδιαίτερα–, έπρεπε να 
παραδεχτεί πως δεν της άρεσε να βρίσκεται στην παρουσία πολλών 
ανθρώπων, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς διαθέσεις τους. Άπαντες 
τις έμοιαζαν μυστηριώδεις, και η Ρικέλθη είχε συνηθίσει να μαθαίνει 
τα μυστικά όλων όσων την περιέβαλαν. Θα πρέπει να προσαρμοστώ, 
σταδιακά. Άλλωστε, δεν ήξερε για πόσο θα χρειαζόταν να μείνει στο 
Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων: Ετούτη δεν ήταν μια απλή δεξίωση, 
στην οποία είχε έρθει για να διασκεδάσει και να κάνει γνωριμίες· 
επρόκειτο για επίσκεψη επί πολύ σοβαρού και επικίνδυνου θέματος. 
  Όταν ο Ζάρναβ τελείωσε την ιστόρησή του, ο Άργκελ ακούμπησε 
την πλάτη του στην καρέκλα και έτριψε το σαγόνι του, σκεπτικός. 
  Φαίνεται πως, επιτέλους, τον ανησύχησα κάπως! συλλογίστηκε ο 
Πρίγκιπας Έπαρχος της Έριγκ. Πιστεύει, όμως, στην ύπαρξη του 
Εχθρού, ή είναι ακόμα δύσπιστος; Πού να βρίσκεται τώρα ο Βάνμιρ, 
άραγε; Ίσως να τον χρειαζόμασταν… 
  «Ο Μόρντεναρ πρέπει να τιμωρηθεί, αν όντως ευθύνεται για τη λη-
στεία στην κεντρική δημοσιά,» είπε ο Άργκελ. Κούνησε το κεφάλι. 
«Ανήκουστο… Δεν το περίμενα τούτο το πράγμα από τον Μόρντε-
ναρ.» 
  «Η αναβίωση της θρησκείας του Άνκαραζ φταίει, Βασιληά μου,» 
δήλωσε ο Έζβαρ. 
  «Και ο Άνκαραζ αναβίωσε λόγω της παρουσίας του Εχθρού μέσα 
στο παλάτι σου,» τόνισε ο Ζάρναβ. 
  Ο Άργκελ γέλασε. «Μη γίνεσαι αστείος, αδελφέ! Δεν υπάρχει ε-
χθρός στο δικό μου παλάτι. Προφανώς, πρόκειται για ένα ψέμα των 
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ακόλουθων του Πολέμαρχου. Θέλουν να με εκθρονίσουν –κι αυτό 
είναι ανησυχητικό.» 
  «Θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, το γρηγορότερο δυνατό,» 
είπε η Βασίλισσα Ακάρθα. 
  «Εγώ ανέκαθεν το έλεγα πως αυτός ο Άρχοντας Μόρντεναρ δεν 
έπρεπε να είχε γίνει ποτέ άρχοντας,» γνωμοδότησε η Πριγκίπισσα 
Έπαρχος Νιρκένα. «Άνθρωποι σαν και του λόγου του δεν είναι καλοί 
για να διοικήσουν στρωτά ένα βασίλειο, σε ειρηνική περίοδο. Βλέ-
πουν τα πάντα σαν ανταγωνισμό, με ανώτατο έπαθλο το Θρόνο.» 
  «Δεν είχατε ακούσει τίποτα για την αναβίωση της θρησκείας του 
Άνκαραζ εδώ;» ρώτησε ο Ζάρναβ τον αδελφό του. 
  «Όχι.» 
  «Τότε, τι θέλει ο στρατός έξω απ’την πρωτεύουσα;» 
  «Πρόκειται για άλλο ζήτημα,» είπε ο Άργκελ. «Θα τους στείλουμε 
στο Ένρεβηλ–» 
  «Τι!» εξεπλάγη ο Ζάρναβ. «Θα κάνεις πόλεμο με τον Σάρναλ;» 
  «Όχι,» εξήγησε ο Βασιληάς του Νόρβηλ· «θα τον βοηθήσω να συν-
θλίψει την Επανάσταση.» 
  «Γιατί να μπλεχτούμε; Ειδικά μια τέτοια περίοδο, που έχουμε εσω-
τερικά προβλήματα;» 
  «Εγώ δεν ήξερα γι’αυτά τα εσωτερικά προβλήματα, αδελφέ!» αντι-
γύρισε ο Άργκελ, στενεύοντας τα μάτια. «Ωστόσο, ήξερα για τα εξω-
τερικά μας προβλήματα. Έχεις ακούσει τι λέγεται για τον Ήλμον; 
Ότι βρίσκεται στην Επανάσταση και εναντιώνεται στον Σάρναλ.» 
  Ο Ζάρναβ κατάλαβε. «Και ο Βασιληάς του Ένρεβηλ υπέθεσε πως 
το Νόρβηλ είναι, γενικά, εναντίον του…» 
  «Ακριβώς,» είπε ο Άργκελ. 
  «Επομένως, θα του στείλεις μια στρατιωτική δύναμη, για να δια-
σκεδάσεις αυτού του είδους τις υποψίες…» Ο Βασιληάς κατένευσε. 
«Αδελφέ, δε νομίζω πως τούτο είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κά-
νεις.» 
  «Όχι, σίγουρα, δεν είναι.» Δεν ήταν ο Άργκελ που μίλησε, αλλά ο 
γιος του, Πρίγκιπας Νόρβορ. 
  «Έχουμε ξανασυζητήσει γι’αυτό, Νόρβορ, και δε θα έλεγα πως τώ-
ρα είναι η ώρα για να επαναλάβουμε την κουβέντα μας.» 
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  «Επιπλέον,» πρόσθεσε η Νιρκένα, «η απόφαση αποστολής στρα-
τευμάτων στο Ένρεβηλ δεν είναι καθόλου ζημιογόνος προς εμάς, 
όπως θα αντιληφθείς, Ζάρναβ, όταν κοιτάξεις το θέμα πιο επισταμέ-
να. Για άλλα πράγματα θα έπρεπε ν’ανησυχούμε.» 
  «Πράγματα σαν τους ακόλουθους του Άνκαραζ,» τόνισε ο Άργκελ, 
και η αδελφή του κατένευσε, αργά. «Θέλω να δω τι θα μας αναφέρει 
η Φερνάλβιν, όταν έρθει εδώ.» 
  «Σχετικά με τον Μόρντεναρ, εννοείς…» είπε ο Ζάρναβ, παρατηρώ-
ντας πως τα δυο του αδέλφια πρέπει να είχαν όχι μόνο κοινή πολιτι-
κή πάνω στο ζήτημα του γειτονικού Βασιλείου Ένρεβηλ, αλλά και 
κοινό σχέδιο, ίσως. Εκείνο το βλέμμα που αντάλλαξαν, όταν η Νιρ-
κένα πήρε το λόγο, αποκαλύπτει πολλά, σε μένα τουλάχιστον… Έτσι 
κοιτάζονταν, ο Άργκελ και η Νιρκένα, όποτε είχαν επινοήσει κάποιο 
τέχνασμα μαζί. Ανέκαθεν, ήταν οι πιο πανούργοι της οικογένειας. 
  «Ασφαλώς σχετικά με τον Μόρντεναρ,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς. 
«Ίσως, τελικά, να χρειαστεί να στρέψω τον καινούργιο μου στρατό 
εναντίον εκείνου, προτού τον στείλω στον Σάρναλ. Δε θα επιτρέψω, 
σε καμία περίπτωση, να αναβιώσει η θρησκεία του Άνκαραζ μέσα 
στο Βασίλειό μου, αδελφέ.» 
  Η Νιρκένα κατένευσε, ζωηρά. 
  «Όσον αφορά τον Εχθρό, όμως–» άρχισε ο Ζάρναβ. 
  Ο Άργκελ τον διέκοψε: «Ποιον Εχθρό;» 
  «Μη βιάζεσαι να κρίνεις, αδελφέ,» του είπε ο Ζάρναβ, έντονα. 
«Περίμενε να ολοκληρώσω, πρώτα!» 
  «Με συγχωρείς, Ζάρναβ,» αποκρίθηκε ο Άργκελ, ευγενικά. «Σε α-
κούω, ασφαλώς.» 
  «Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ συμφωνώ ότι πρέπει, αναμφίβολα, να 
εξολοθρευτούν, και η θρησκεία τους δεν πρέπει να αναβιώσει, όμως 
πιστεύω πως μπορούν να μας εξυπηρετήσουν, ως ένα σημείο: Να 
βρουν τον Εχθρό για εμάς.» 
  «Δεδομένου, φυσικά, ότι υπάρχει Εχθρός,» είπε ο Άργκελ. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ζάρναβ. «Όμως εκείνο που θέλω να πω είναι, 
να τους δώσουμε την ευκαιρία να τον εντοπίσουν. Ο Βάνμιρ, ο γιος 
του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ, όπως ήδη σου ανέφερα, έχει πάει 
ανατολικά, για να παρακολουθήσει την Εκλεκτή του Άνκαραζ, ή να 
της μιλήσει, αν χρειαστεί, ώστε να μας οδηγήσει στον Εχθρό.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

788 

  «Η Εκλεκτή του Άνκαραζ είναι αυτή η γυναίκα που μου είπες πως 
την έχει στοιχειώσει ο Θεός του Αίματος, έτσι;» 
  «Όχι στοιχειώσει, ακριβώς. Ο Βάνμιρ μάς εξήγησε ότι η φίλη του 
είναι πιο ανοιχτή σε… κοσμικές ενέργειες, και βλέπει οράματα, αι-
σθάνεται αόρατες οντότητες.» 
  «Μάγισσα, δηλαδή!» παρενέβη ο Δάτμιν, ο μικρότερος γιος του 
Άργκελ. 
  «Κατά κάποιο τρόπο,» του απάντησε ο Ζάρναβ, υπομειδιώντας. 
  «Η ουσία είναι πως αυτή η μάγισσα είναι εχθρός μας,» τόνισε ο 
Βασιληάς στον Δάτμιν. 
  «Θα πρέπει να το κουβεντιάσεις ετούτο το θέμα με τον Βάνμιρ, α-
δελφέ,» είπε ο Ζάρναβ. «Εκείνος θα μπορεί να σε διαφωτίσει περισ-
σότερο.» 
  «Θα έρθει εδώ, στο παλάτι;» 
  «Πιστεύω πως ναι. Ωστόσο, με ανησυχεί το γεγονός ότι δεν έχω 
λάβει κανένα νέο του, μέχρι στιγμής…» Κοίταξε το τραπέζι, προβλη-
ματισμένος. «Βέβαια, η αναζήτησή του ίσως να τον πήγε μακριά, και 
ίσως να χρειαζόταν και τους δύο μαχητές που έστειλα μαζί του…» 
  «Φοβάσαι ότι κάτι κακό τού συνέβη;» ρώτησε ο Πρίγκιπας Νόρ-
βορ. 
  «Εύχομαι να μην είναι αυτό. Όμως δεν μπορώ να πάψω ν’ανησυχώ. 
Τελευταία, έχω αποκτήσει μια πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση για τον 
Βάνμιρ. Παλιότερα, μάλλον, δεν τον ήξερα και τόσο καλά. 
  »Αλλά, επί τη ευκαιρία, πείτε μου: Τι έχει πάθει ο Ρόλμαρ; Η Φερ-
νάλβιν αναστατώθηκε πολύ από το μήνυμα της Πριγκίπισσας Λιό-
λα.» 
  «Την ταχυπομπό που έστειλα τη σκότωσαν οι ακόλουθοι του Άνκα-
ραζ;» ρώτησε η ίδια η Πριγκίπισσα. 
  «Ναι. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον.» 
  «Βρήκατε το πτώμα της;» 
  «Όχι,» είπε ο Ζάρναβ. «Αλλά οι στρατιώτες μου μου ανέφεραν ότι 
βρήκαν έναν κουρελιασμένο πορφυρόχρυσο μανδύα ανάμεσα στα 
κουφάρια.» 
  Το βλέμμα της Λιόλα έγινε απλανές, και, αν έκρινε κανείς απ’την 
όψη της, έμοιαζε… άρρωστη. Ήταν χλομή, παρατήρησε ο Ζάρναβ. 
  «Θα μας πείτε για τον Ρόλμαρ;» ρώτησε την οικογένειά του όλη. 
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  Η Λιόλα μίλησε: «Γλίστρησε και έπεσε, όπως γράφω στο μήνυμά 
μου· τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.» 
  «Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει;» απόρησε ο Ζάρναβ. 
  «Όχι. Απλά κοιμάται…» 
  «Ο Βάνμιρ, Λιόλα, φοβόταν για τον αδελφό του. Μας το είπε, προ-
τού φύγουμε από την Έριγκ. Πίστευε ότι ίσως ο Ρόλμαρ να είχε 
μπλεξίματα με τον Εχθρό, εδώ στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων.» 
Κοίταξε προσεκτικά την έκφραση της Πριγκίπισσας, όμως δεν πα-
ρατήρησε τίποτα στο πρόσωπό της. 
  «Δεν υπάρχει Εχθρός, θείε. Ο μόνος εχθρός είναι ο Άνκαραζ και οι 
ακόλουθοί του· ο πατέρας έχει δίκιο σ’αυτό.» 

 
  Ο Νεκρομέμνων είχε μπει στην πρωτεύουσα πολύ πριν από τη διαι-
ρεμένη συνοδεία της Επάρχου Φερνάλβιν –τη συνοδεία του Πρίγκι-
πα Ζάρναβ πλέον, εφόσον η Κεντροφύλαξ είχε κατευθυνθεί δυτικά, 
προς την Κεντρική Νορβήλια Οροσειρά. Ο νεκρενοικημένος δολο-
φόνος είχε αφιππεύσει, είχε πάρει το άλογό του από τα γκέμια, και 
είχε παραμείνει στα σοκάκια, παρακολουθώντας το στόχο του να 
διασχίζει έναν σκιερό δρόμο γεμάτο με μεγάλες καμάρες και να πη-
γαίνει προς το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, το οποίο έμοιαζε με 
δημιούργημα κάποιου παράφρονα γλύπτη, έτσι όπως συστρέφονταν 
οι πύργοι του αναμεταξύ τους, σαν οργισμένα φίδια. 
  Ο Νεκρομέμνων δεν επιχείρησε να βάλει κατά της Ρικέλθης, γιατί η 
Αρχόντισσα ήταν περιστοιχισμένοι από έφιππους και οπλισμένους 
μαχητές, οι οποίοι βαστούσαν τις ασπίδες τους υψωμένες. Σκοπεύει 
να κάνει τη δουλειά μου δύσκολη, σκέφτηκε ο φονιάς. Ωραία! Η ευ-
χαρίστηση και η τιμή θα είναι μεγαλύτερες για μένα, όταν τη σκοτώ-
σω. 
  Την άφησε να μπει στο βασιλικό παλάτι και απομακρύνθηκε, τρα-
βώντας το άλογό του από τα γκέμια, ενώ είχε τις αισθήσεις του –τις 
αισθήσεις του νεκραδελφού Χέντραμ– στραμμένες επάνω της. Σύ-
ντομα, θα μάθω το χώρο, και θα εισβάλω χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, 
όσο καλά φρουρούμενος κι αν είναι. Η υπομονή μου θα ανταμειφθεί, 
όπως πάντοτε η υπομονή ανταμείβεται. 
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  Έστριψε σε μια πάροδο και περπάτησε, για λίγο, μέσα στο λυκό-
φως που είχε τυλίξει την πρωτεύουσα του Νόρβηλ. Ήταν μόνος στο 
συγκεκριμένο δρόμο, και οι πυκνές σκιές γύρω του του έδιναν την 
εντύπωση πως ήταν μόνος και σ’ολόκληρη την Κουαλανάρα: ένα συ-
ναίσθημα που ο Νεκρομέμνων, συνήθως, απολάμβανε, ειδικά όταν 
κατασκόπευε.  
  Εκείνος: αθέατος από τον κόσμο όλο. Οι άλλοι: στόχοι για να επιλέ-
ξει. 
  Τώρα, όμως, δεν είχε χρόνο για να απολαύσει αυτό το συναίσθημα 
(κι εξάλλου, στον δρόμο τούτο δεν υπήρχαν άλλοι για να κατασκο-
πεύσει ή να «επιλέξει»)· έπρεπε να πάει στο πανδοχείο «Ο Χαριτω-
μένος Χορευτής». Το είχε υποσχεθεί στην ταχυπομπό Κάρλα, και ο 
Νεκρομέμνων δεν πατούσε τις υποσχέσεις του. Κάποιοι ανόητοι άν-
θρωποι πίστευαν πως, επειδή είναι κανείς δολοφόνος, πρέπει κιόλας 
να είναι επίορκος, διπρόσωπος, μοχθηρός, και ελεεινού χαρακτήρα· 
όμως αυτά ήταν προκαταλήψεις. Και ειδικά οι νεκρενοικημένοι έδι-
ναν μεγάλη σημασία στην τιμή και στο επάγγελμά τους. Ήταν ξεχω-
ριστοί ανάμεσα στους θνητούς, και το έπαιρναν πολύ σοβαρά. Ο θά-
νατος δεν είναι κακός· είναι μια συνέπεια. Όλοι πεθαίνουν στο τέλος, 
νωρίτερα ή αργότερα. Ο νεκρενοικημένος ορίζει το πότε. 
  Θανατοδότες τούς αποκαλούσαν κάποιοι. 
  «Με συγχωρείτε!» φώναξε ο Νεκρομέμνων, βλέποντας μια σκιερή 
φιγούρα να βγαίνει από μια καμάρα στ’αριστερά και να κατευθύνε-
ται δεξιά, διασχίζοντας κάθετα το δρόμο. «Να σας κάνω μια ερώτη-
ση;» 
  Η γυναίκα σταμάτησε να βαδίζει, ατενίζοντας τον με κάποια επι-
φύλαξη. Ήταν μετρίου αναστήματος, φορούσε σεμνό, γκρίζο φόρε-
μα, και είχε μακριά, μαύρα μαλλιά. 
  «Πού βρίσκεται το πανδοχείο ‘Ο Χαριτωμένος Χορευτής’;» 
  «Προς την αγορά. Απο κεί.» Η γυναίκα έδειξε. «Για την ακρίβεια, 
είναι στην άκρη της αγοράς. Μόλις πάτε εκεί,» –έδειξε πάλι τη με-
ριά που είχε δείξει και πριν– «στρίψτε αριστερά και συνεχίστε όλο 
ευθεία. Πρέπει να το δείτε.» 
  «Ευχαριστώ.» 
  Η γυναίκα έφυγε, κάπως βιαστικά. Ο Νεκρομέμνων ακολούθησε τις 
οδηγίες της και, σύντομα, έφτασε κοντά σ’ένα γκριζόπετρο, τριώρο-
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φο οικοδόμημα, δίπλα από την πόρτα του οποίου κρεμόταν μια ξύλι-
νη ταμπέλα, όπου ήταν ζωγραφισμένος ένας χορευτής με μεγάλο, 
κόκκινο, φτερωτό, πλατύγυρο καπέλο. Αστεία εικόνα. 
  Ο Νεκρομέμνων πήγε το άλογό του στο στάβλο και, ύστερα, μπήκε 
στην τραπεζαρία του καταστήματος. Στο μπαρ είδε έναν άντρα που 
φορούσε κόκκινο πλατύγυρο καπέλο με λευκό φτερό. Αναμφίβολα, 
αυτός ήταν ο πανδοχέας Ράνιρ, για τον οποίο του είχε μιλήσει η 
Κάρλα. Αναρωτιέμαι αν προσπαθεί να μοιάσει στη γελοία εικόνα 
απέξω, ή αν η εικόνα ζωγραφίστηκε με εκείνον ως πρότυπο. 
  Ο Νεκρομέμνων πλησίασε. «Καλησπέρα,» χαιρέτησε. «Είστε ο Ρά-
νιρ, ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου;» 
  Ο άντρας με το πλατύγυρο καπέλο τον ατένισε από πάνω ως κάτω, 
ερευνητικά, σαν να είχε καταλάβει ότι ήταν δολοφόνος –και σαν να 
ήταν από εκείνους τους ηλίθιους ανθρώπους που πίστευαν ότι έπρε-
πε να φοβούνται έναν νεκρενοικημένο ο οποίος δεν τους είχε θέσει 
ως στόχο. 
  «Μάλιστα, φίλε μου. Τι θα ήθελες;» 
  «Η φίλη σου, η βασιλική ταχυπομπός Κάρλα, είναι τραυματισμένη 
και σου ζητά να πας να τη βοηθήσεις.» 
  Ο Ράνιρ βλεφάρισε. «Τι!…» 
  «Βρίσκεται στο πανδοχείο ‘Η Πάροδος’, βόρεια από εδώ, στη δυτι-
κή μεριά της κεντρικής δημοσιάς του Βασιλείου.» 
  Ο Νεκρομέμνων αισθάνθηκε ένα χέρι ν’αγγίζει τον ώμο του. «Ποιος 
είσαι; Πώς τα ξέρεις αυτά; Και πού συνάντησες την Κάρλα;» 
  Ο δολοφόνος ατένισε τον άντρα ήρεμα, με τις άκριες των ματιών. 
Ήταν ψηλόλιγνος με πυρόξανθα μαλλιά και φορούσε πορφυρόχρυ-
σο μανδύα. «Εγώ, κύριε; Εγώ είμαι απλά ένας ταξιδιώτης που τη 
βρήκα τραυματισμένη επάνω στη δημοσιά. Ληστές τής είχαν επιτε-
θεί και την είχαν μεταχειριστεί πολύ άσχημα. Τη μετέφερα ως την 
Πάροδο και την άφησα εκεί, διότι, δυστυχώς, βιαζόμουν· έχω επεί-
γουσες δουλειές στη Νουάλβορ. Πάντως, εκείνη μου ζήτησε να ειδο-
ποιήσω τον Ράνιρ από εδώ. Εσείς, αλήθεια, ποιος είστε;» 
  Ο άντρας κατέβασε το χέρι του από τον ώμο του Νεκρομέμνονος. 
«Φάλμορ, ονομάζομαι. Βασιλικός ταχυπομπός.» 
  «Γνωρίζατε την Κάρλα, υποθέτω…» 
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  Ο Φάλμορ κατένευσε. Και προς τον πανδοχέα: «Ράνιρ, θα φύγω 
αμέσως. Ευτυχώς, δεν έχω καμια άλλη δουλειά ετούτες τις μέρες.» 
  «Ξέρεις πού βρίσκεται η Πάροδος;» 
  «Ναι, έτσι νομίζω.» 
  «Καλή τύχη, τότε. Και να προσέχεις,» του είπε ο Ράνιρ. Και ρώτησε 
τον Νεκρομέμνονα: «Υπάρχει περίπτωση να συναντήσει κι ο Φάλ-
μορ τούς ληστές;» 
  Ο Νεκρομέμνων μειδίασε, σκεπτόμενος την επίθεση της Φερνάλ-
βιν. «Θα έλεγα πως αυτό είναι… μάλλον απίθανο. Οι μαχητές του 
Βασιλείου σκότωσαν αρκετούς απ’αυτούς, και οι υπόλοιποι δια-
σκορπίστηκαν.» 
  «Και γιατί δεν έδωσες την Κάρλα στους οδοφύλακες;» ρώτησε ο 
Φάλμορ. 
  «Διότι την έσωσα προτού έρθουν αυτοί,» εξήγησε ο Νεκρομέμνων. 
  «Εντάξει,» είπε ο ταχυπομπός. «Φεύγω.» 
  «Θα πάρεις φαγητό μαζί σου;» τον ρώτησε ο Ράνιρ. 
  Ο Φάλμορ είχε ήδη αρχίσει να πηγαίνει προς την έξοδο της τραπε-
ζαρίας. «Θα προμηθευτώ καθοδόν, αν θέλω κάτι.» Βγήκε. 
  «Να κλείσω ένα δωμάτιο;» ρώτησε ο Νεκρομέμνων τον Ράνιρ. 
  «Ναι. Στο κερνάω, φίλε, για την εξυπηρέτηση στην Κάρλα.» 
  «Δεν είναι ανάγκη. Πόσο κάνει;» 
  Ο πανδοχέας τού είπε. Ο Νεκρομέμνων πλήρωσε και πήγε να καθί-
σει σ’ένα από τα τραπέζια του Χαριτωμένου Χορευτή, κάνοντας νό-
ημα σε μια σερβιτόρα να πλησιάσει. 
  Ο Ράνιρ ακούμπησε τους αγκώνες του στον πάγκο του μπαρ, παρα-
τηρώντας τον ξένο. Όταν τον είχε πρωτοδεί, του είχε θυμίσει τον 
Φένταρ και τον είχε κάνει ν’αναρωτηθεί αν αυτός ήταν ο αδελφός 
που αναζητούσε χρόνια ο τυχοδιώκτης. Όμως αποκλείεται, σκέφτη-
κε τώρα ο Ράνιρ, γιατί, αν ήταν έτσι, κάπου δε θα τον είχε συναντή-
σει; Τούτος ο τύπος δε φαίνεται απ’τους χαραμοφάηδες που κάθο-
νται στ’αβγά τους· για γυρουλή τον κόβω. Και για τυχοδιώκτη, επί-
σης, ίσως… Χμμμμ, σίγουρα τυχοδιώκτης, αλλά όχι μισθοφόρος –δε 
βλέπω κάνα σπαθί επάνω του, ούτε ασπίδα, ούτε πανοπλία. Θα μπο-
ρούσε νάναι ξεπεσμένος, βέβαια, μα δεν έχει την εμφάνιση ξεπεσμέ-
νου κακομοίρη. 
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  Ενδιαφέρων ο τύπος· αναρωτιέμαι πόσο καιρό σκοπεύει να μείνει 
σε τούτα τα μέρη. «Έχω επείγουσες δουλειές,» είπε… 

 

  Οι νεοαφιχθέντες στο παλάτι στέκονταν γύρω από το ακίνητο σώμα 
του Ρόλμαρ από το Ράλτον, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στο 
κρεβάτι του δωματίου του, στον Πύργο των Ξένων. 
  «Και δεν ακούει τίποτα;» ρώτησε ο Ζάρναβ. «Δεν αισθάνεται τίπο-
τα;» 
  «Δε γνωρίζουμε αν ακούει ή αν αισθάνεται, Υψηλότατε,» αποκρί-
θηκε η Σαντάνρα, στην οποία ο Πρίγκιπας Έπαρχος είχε απευθύνει 
την ερώτησή του. «Πάντως, το βέβαιο είναι πως δε δίνει κανένα ση-
μάδι ζωής, πέραν από το γεγονός ότι αναπνέει.» 
  «Όσο βρίσκεσαι εδώ, δεν έχεις προσέξει τίποτα;» είπε η Βασίλισσα 
Ακάρθα. «Ούτε την παραμικρή κίνηση;» 
  «Τίποτα, Μεγαλειοτάτη,» δήλωσε η Σαντάνρα. «Δυστυχώς, τίπο-
τα.» 
  «Οι θεραπευτές τι λένε, Βασιληά μου;» ρώτησε η Ρικέλθη, που είχε 
καθίσει σε μια καρέκλα, για να μη στηρίζεται στο δρακοκέφαλο ρα-
βδί της. 
  «Ότι θα συνέλθει από μόνος του,» απάντησε ο Άργκελ. «Δεν υπάρ-
χει κάποιο βοτάνι που μπορούν να του δώσουν, για να ξυπνήσει νω-
ρίτερα.» 
  «Ο Άρχοντας Άραντιρ θα καταλυπηθεί, όταν το μάθει τούτο…» είπε 
ο Ζάρναβ, σφίγγοντας τα χείλη. 
  «Και ο Βάνμιρ το ίδιο,» πρόσθεσε ο Χάφναρ, ζουλώντας τα λουριά 
της Σρ’άερ μέσα στη γαντοφορεμένη γροθιά του. Η δράκαινα έτριψε 
το κεφάλι της επάνω στο πόδι του. 
  «Θείε, έχεις τα μηνύματά μου μαζί σου;» ρώτησε η Λιόλα. 
  «Ναι, ασφαλώς.» 
  «Θα μπορούσες να μου τα επιστρέψεις, για να τα ξαναστείλω;» 
  Ο Ζάρναβ τα έβγαλε από το εσωτερικό της τουνίκας του και της τα 
έδωσε. 
  «Σας ευχαριστώ που τα βρήκατε. Διαφορετικά, δε θα ήξερα πως 
δεν είχαν φτάσει.» 
  «Παρακαλούμε, Λιόλα.» 
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  «Καλύτερα να πηγαίνουμε τώρα,» πρότεινε ο Άργκελ, «για 
ν’αφήσουμε τον άρρωστο στην ανάπαυσή του,» και ένας-ένας άρχι-
σαν να βγαίνουν από το δωμάτιο του Ρόλμαρ· μονάχα η Σαντάνρα 
έμεινε. 
  «Πού ακριβώς γλίστρησε και χτύπησε;» ρώτησε ο Ζάρναβ. «Σε κά-
ποια σκάλα;» 
  «Όχι,» απάντησε η Λιόλα. «Στο δωμάτιό μου.» 
  «Μέσα στο δωμάτιό σου;» απόρησε εκείνος. «Πώς;» 
  «Δεν ξέρω πώς· απλά έπεσε…» Έμοιαζε πολύ θλιμμένη για τούτο. 
  «Δε λέω, σε καμία περίπτωση, ότι είσαι εσύ υπεύθυνη, Λιόλα,» ε-
ξήγησε αμέσως ο Ζάρναβ. «Όμως με παραξένεψε αυτό. Περίμενα 
κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό…» 
  «Όπως;» ρώτησε η Ακάρθα. 
  «Καθώς ανέφερα και πριν, ο Βάνμιρ μάς είχε πει πως ανησυχούσε 
για τον αδελφό του. Ανησυχούσε ότι θα είχε μπλεξίματα με τον Ε-
χθρό…» 
  «Καλύτερα να ξεκουραστούμε όλοι,» είπε ο Άργκελ, απορρίπτοντας 
σιωπηλά τα λόγια του αδελφού του· «πιστεύω ότι το χρειαζόμαστε.» 
Έκανε νόημα σε μερικούς υπηρέτες να πλησιάσουν. 
  Αχ, αδελφέ, γιατί να είσαι τόσο ξεροκέφαλος, κάποιες φορές; μού-
γκρισε, εσωτερικά, ο Ζάρναβ. Ωστόσο, μπορούσε, εν μέρει, να κατα-
νοήσει τον Άργκελ· σίγουρα, θα του φαίνονταν πολύ αλλόκοτα όλα 
τούτα, και ύποπτα, επίσης. Αφού οι ακόλουθοι του Άνκαραζ ήταν 
εχθροί, πώς θα μπορούσε κανείς να πιστέψει εύκολα ότι αυτοί οι ίδι-
οι αντιμάχονταν κάποιον άλλο εχθρό ολάκερου του Νόρβηλ; Όμως 
θα έπρεπε να το ελέγξεις, Άργκελ, όχι να το αφήσεις στην τύχη! Τι 
θα γίνει αν έχουν δίκιο, τελικά; Ούτε και ο Ζάρναβ ήταν απόλυτα 
βέβαιος για τον Εχθρό εντός του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων, 
μα δεν μπορούσε –δεν τολμούσε– να απορρίψει ετούτη την υποψία 
έτσι απλά! Γιατί να μη γίνει ένας επισταμένος έλεγχος; 
  Μια καλοντυμένη υπηρέτρια τον πλησίασε. «Παρακαλώ, ακολου-
θήστε με, Πρίγκιπά μου. Θα σας οδηγήσω στα διαμερίσματά σας.» 

( 
  «Από εδώ, Άρχοντά μου.» 
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  Ο υπηρέτης άνοιξε την ξύλινη πόρτα, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ-
χωρο δωμάτιο, με αναμμένο τζάκι και ανοιχτό παράθυρο, έξω απ’το 
οποίο φαινόταν ο νυχτερινός ουρανός. 
  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ και μπήκε, μαζί με τη Σρ’άερ, 
που ο υπηρέτης έδειχνε να φοβάται ιδιαίτερα και να προσπαθεί να 
μείνει μακριά της. «Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση;» 
  «Ασφαλώς, Άρχοντά μου.» Ο άντρας εξακολούθησε να στέκεται 
στο κατώφλι της πόρτας, διστάζοντας να το περάσει και να βρεθεί 
στον ίδιο χώρο με τη δράκαινα. 
  «Πότε θα συναντήσω τους υπόλοιπους δράκαρχους;» 
  «Το πρωί, υποθέτω, Άρχοντά μου. Θα επιθυμούσατε να τους ειδο-
ποιήσω ότι βρίσκεστε εδώ, ώστε να σας καλέσουν;» 
  «Ναι,» είπε ο Χάφναρ. «Ειδοποίησέ τους.» 
  «Θα θέλατε τίποτε άλλο, Άρχοντά μου;» 
  «Ετοίμασέ μου το λουτρό.» Ο Χάφναρ άφησε τα λουριά της δρά-
καινας κι άρχισε να λύνει την κάπα απ’τους ώμους του. 
  Ο υπηρέτης μπήκε διστακτικά στο δωμάτιο και πήγε αμέσως στο 
μπάνιο, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. 
  Ο Χάφναρ κρέμασε την κάπα του στην κρεμάστρα. «Σε τρέμουν, 
αγαπημένη μου. Τι παράλογοι που είναι ορισμένοι άνθρωποι…» 
  «Χςςςς…» έκανε, παραπονιάρικα, η Σρ’άερ. Ο δράκαρχος τη ζύγω-
σε και έτριψε το κεφάλι της, με το γαντοφορεμένο του χέρι. 
  «Θέλεις κι άλλο φαγητό, γλυκιά μου;» Το φαγητό που της είχαν 
φέρει, πριν, οι υπηρέτες ήταν μάλλον λιτό· οι περισσότεροι φοβό-
νταν να πάνε κοντά της. 
  Η Σρ’άερ έγλειψε το χέρι του Χάφναρ. 
  «Ναι,» είπε εκείνος. «Θα το παραγγείλω από το φίλο μας, μόλις 
ξεκλειδωθεί από το λουτρό.» Γέλασε. 

 

  Η Λιόλα επέστρεψε στα διαμερίσματά της, αναστατωμένη και νιώ-
θοντας την ανάγκη να προσευχηθεί στη Μεγάλη Θεά. Οι ακόλουθοι 
του Άνκαραζ είχαν εξαπλωθεί πολύ περισσότερο απ’ό,τι περίμενε. Η 
απειλή τους είχε μεγαλώσει απίστευτα γρήγορα! Και η Πριγκίπισσα 
ακόμα δεν είχε κανένα νέο από τους απεσταλμένους της· κανένα νέο 
ότι η Αρχιέρεια Ρικνάβαθ ήταν νεκρή. 
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  Και τώρα, ο Βάνμιρ βρίσκεται μαζί της! Ο Βάνμιρ! Είναι κι αυτός 
εχθρός μου, άραγε; Εχθρός της Μεγάλης Θεάς; Τον έχει διαφθείρει 
ο Άνκαραζ; Ανέκαθεν, ο δίδυμος αδελφός του Ρόλμαρ ήταν παράξε-
νος, επομένως κάτι τέτοιο η Λιόλα δε θα το θεωρούσε καθόλου, μα 
καθόλου, απίθανο. 
  Θα τον σκοτώσω κι αυτόν, αν χρειαστεί! Εκτός κι αν υπάρχει άλλη 
λύση… 
  Αλλά γιατί συμμάχησε μαζί τους; Είναι τρελός;  
  Έριξε τα μηνύματα, θυμωμένα, επάνω στο γραφείο της. Πρέπει να 
πείσω τον πατέρα να τους εξολοθρεύσει όλους! Όλους τους υπηρέτες 
του Άνκαραζ! Θα πεθάνουν ουρλιάζοντας! 
  Στράφηκε απ’την άλλη, βάδισε ως το αναμμένο τζάκι, και γονάτισε 
μπροστά στις φλόγες, αφήνοντας τα μακριά, ξανθά της μαλλιά να 
πέσουν σαν κουρτίνες εκατέρωθεν του προσώπου της, αντανακλώ-
ντας το φως της φωτιάς. 
  Μεγάλη Μητέρα, προσευχήθηκε, μίλησέ μου. Χρειάζομαι την κα-
θοδήγησή σου! 
  —Πιστή μου κόρη, αισθάνομαι πως η ψυχή σου βρίσκεται σε μεγά-
λη αναστάτωση…—αντήχησε η φωνή της Λιάμνερ-Κρωθ μέσα στο 
νου της—Μίλησέ μου για τις έγνοιες σου— 
  —Οι εχθροί μας, Μεγάλη Θεά, πληθαίνουν μέρα με τη μέρα!— 
  —Το ξέρω. Η θρησκεία του Άνκαραζ έχει αναβιώσει –πλήρως, θα 
μπορούσα να πω. Και ο Πολέμαρχος επιθυμεί τον αφανισμό μου από 
τη Βάλγκριθμωρ. Όμως εγώ ξέρω πού στηρίζει τις πιθανότητες επι-
τυχίας του: Στην Αρχιέρεια Ρικνάβαθ. Πρέπει να τη σκοτώσεις, θυ-
γατέρα μου— 
  —Θα τη σκοτώσω, Μεγάλη Θεά. Έχω ήδη βάλει ένα σχέδιο σε ε-
φαρμογή— 
  —Γνωρίζω για το σχέδιό σου, κόρη μου. Αλλά μπορεί και να αποτύ-
χει. Διάφοροι… παράγοντες έχουν παρεισφρήσει στο παιχνίδι τούτο. 
Επικίνδυνοι παράγοντες, δυνάμενοι να το αλλάξουν— 
  —Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, Μεγάλη Μητέρα;— 
  —Κατ’αρχήν, ένας πολύ σημαντικός από αυτούς –ο σημαντικότε-
ρος, ίσως– είναι ο Βάνμιρ— 
  —Έχει συμμαχήσει με τον Πολέμαρχο;— 
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  —Ναι, θυγατέρα μου. Η ψυχή του έχει διαφθαρεί τόσο όσο και η 
ψυχή αυτής της Καρμώζ, της Ρικνάβαθ. Θα πρέπει να τον εξολο-
θρεύσεις και τον Βάνμιρ, οπωσδήποτε. Οι δυο τους, ενωμένοι, απο-
τελούν τη μεγαλύτερη απειλή που θα αντιμετωπίσουμε— 
  —Ο Ρόλμαρ θα λυπηθεί για τούτο…— 
  —Ο Ρόλμαρ δε χρειάζεται να το μάθει, κόρη μου. Κάποια πράγματα 
πρέπει να παραμένουν κρυμμένα, ακόμα κι από τα πιο αγαπημένα 
μας πρόσωπα— 
  —Καταλαβαίνω, Μεγάλη Θεά…— 
  —Να θυμάσαι, θυγατέρα μου, πως έριξα τον Ρόλμαρ σε ύπνο για να 
τον γλιτώσω από τον Άνκαραζ. Διαφορετικά, δε θα υπήρχε άλλη επι-
λογή απ’το να τον σκοτώσεις κι εκείνον. Τώρα, όμως, βρίσκεται σε 
προσωρινή στάση κι έτσι είναι ακίνδυνος, και για τον εαυτό του και 
για τους άλλους— 
  —Μάλιστα, Μεγάλη Θεά, καταλαβαίνω πλήρως. Αλλά θα ήθελα να 
σας ρωτήσω: Τι θα γίνει εάν το σχέδιό μου αποτύχει; Υπάρχει κά-
ποια εναλλακτική λύση;— 
  —Εάν το σχέδιό σου αποτύχει, ο Βάνμιρ και η Ρικνάβαθ θα έρθουν 
εδώ, στη βασιλική οικία, ως επισκέπτες. Θα δυσκολευτείς να τους 
ξεπαστρέψεις, γιατί θα παριστάνουν τους φίλους στους υπόλοιπους, 
ευελπιστώντας να τους κοροϊδέψουν· όμως μη φοβάσαι, θυγατέρα 
μου: θα βρίσκομαι διαρκώς μαζί σου— 
  —Να εκπονήσω και κάποιο άλλο, εφεδρικό σχέδιο, Μεγάλη Θεά;— 
  —Θα σ’το πρότεινα, πιστή μου κόρη. Όσο πιο προετοιμασμένες εί-
μαστε, τόσο το καλύτερο. Ο Άνκαραζ δε θα μας νικήσει!— 

 

  Η πόρτα χτύπησε. 
  «Μπες, μη ντρέπεσαι.» 
  Ο Έζβαρ άνοιξε και μπήκε. «Καλησπέρα,» χαιρέτησε τη Ρικέλθη 
που ήταν ξαπλωμένη στο μεγάλο κρεβάτι του δωματίου, ντυμένη 
μ’ένα λευκό νυχτικό και σκεπασμένη με μια γκριζόμαυρη κουβέρτα. 
Στα χέρια της έπαιζε το κοκάλινό της κομπολόι. Αντίκρυ της, έκαιγε 
η φωτιά του τζακιού. «Γιατί με κάλεσες; Τι συμβαίνει;» 
  «Τίποτα,» απάντησε η Ρικέλθη· «μόνο ένας δολοφόνος με κυνηγά-
ει!» 
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  Ο Έζβαρ γέλασε και κάθισε στο κρεβάτι, δίπλα της. «Πώς είναι ο 
αστράγαλός σου;» 
  «Καλύτερα. Μπορεί αυτός ο νεκρενοικημένος να εισβάλει εδώ, στο 
Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων;» 
  «Κοίτα, δε θέλω να σε πανικοβάλω–» 
  «Αλίμονο…» 
  «–αλλά ένας νεκρενοικημένος υποτίθεται ότι μπορεί να εισβάλει 
οπουδήποτε.» 
  «Και τι θα κάνουμε γι’αυτό; Ο Ζάρναβ δεν ανέφερε τίποτα στο Βα-
σιληά για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι –επίτηδες ίσως, έ-
χοντας σχεδιάσει, μαζί με την προγονή μου, να με ξεπαστρέψουν.» 
  «Είχε πολλά άλλα θέματα να κουβεντιάσει με τον Άργκελ…» 
  «Και με θεώρησε αμελητέα ποσότητα;» Τα μάτια της Ρικέλθης στέ-
νεψαν, ενώ έπαψε να παίζει το κομπολόι της. 
  «Ίσως να το συζητήσουν αύριο. Ή ίσως ο Πρίγκιπας Ζάρναβ να 
μην πιστεύει ότι ο δολοφόνος που σε κυνηγά μπορεί να εισβάλει στο 
παλάτι.» 
  «Η Φερνάλβιν θα του το έχει πει. Φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά 
απ’ό,τι συνήθως, τον τελευταίο καιρό.» Η Ρικέλθη αναστέναξε. «Ό-
λα στραβά μού πηγαίνουν.» Μετά, άλλαξε θέμα: «Αλήθεια, Έζβαρ, 
τι ακριβώς υποπτεύεσαι σχετικά με τον Βασιληά;» 
  «Η άρνησή του να συζητήσει το θέμα του Εχθρού ήταν παράξενη, 
δεν ήταν;» 
  «Ναι,» παραδέχτηκε η Ρικέλθη. «Αλλά τι σημαίνει τούτο; Ότι ξέρει 
πού είναι ο Εχθρός και τον καλύπτει; Αποκλείεται. Γενικά, κι εμένα 
ετούτη η υπόθεση μου μοιάζει λιγάκι –έως πολύ!– απίθανη. Ποιος 
να κρύβεται εδώ μέσα; Και πώς μόνο οι ακόλουθοι του Άνκαραζ το 
γνωρίζουν και θέλουν να τον διώξουν; Σαν απάτη ακούγεται…» 
  «Όχι, δεν είναι απάτη.» 
  «Πού το ξέρεις;» 
  «Ο Άνκαραζ δε θα αφυπνιζόταν για τίποτα λιγότερο,» εξήγησε ο 
Έζβαρ. «Οι πιστοί του τον είχαν λησμονήσει για πολλά χρόνια. Ακό-
μα κι όσοι εξακολουθούσαν να τον λατρεύουν κρυφά είχαν, ουσια-
στικά, χάσει την πίστη τους· τον λάτρευαν μηχανικά, από συνήθεια 
ίσως. Αλλά, για τη σωστή λατρεία του Άνκαραζ, απαιτείται Αγώνας. 
Απαιτείται αιματοχυσία. Και απαιτείται μία απειλή, ή περισσότερες, 
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για να αντιμάχονται οι υπηρέτες του. Νομίζεις ότι οι θεοί ενεργούν 
βάσει ανθρώπινης λογικής, Ρικέλθη; ή ότι όλοι οι θεοί ενεργούν ο-
μοίως; Κάνεις λάθος· δεν είναι καθόλου έτσι.» 
  «Η μητέρα μου πάντα μου το έλεγε να μην γίνω ιέρεια,» είπε εκεί-
νη, παίζοντας με τις κοκάλινες χάντρες του κομπολογιού της και υ-
πομειδιώντας, ενώ κοίταζε τον Έζβαρ με τις άκριες των ματιών της. 
«Αλλ’αυτό είναι άσχετο, αγάπη μου. Εξήγησέ μου τι πιστεύεις για τη 
συμπεριφορά του Βασιληά.» 
  «Ο Άργκελ νομίζω πως έπαιξε ένα πολύ καλό θέατρο απόψε.» 
  Η Ρικέλθη έπαψε να μετακινεί τις κοκάλινες χάντρες του κομπολο-
γιού της. «Θέατρο…;» 
  Ο Έζβαρ ένευσε. «Ναι, θέατρο.» 
  «Θες να πεις πως δεν εννοούσε όσα έλεγε;» 
  «Ακριβώς.» 
  «Γιατί να το κα–;» Διέκοψε τον εαυτό της, καθώς κατάλαβε. «Θέ-
λει να ξεγελάσει τον Εχθρό, έτσι;» 
  Ο Έζβαρ ένευσε ξανά, και χαμογέλασε. «Έξυπνος, δεν είναι;» 
  «Θέλει να κάνει τον Εχθρό να πιστέψει πως δεν υποπτεύεται την 
παρουσία του μέσα στο παλάτι· έτσι, θα του είναι ευκολότερο να τον 
παγιδέψει. Όχι κι άσχημο σχέδιο. Μα, είσαι σίγουρος πως ήταν αυ-
τό, Έζβαρ;» 
  «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά το υποψιάζομαι.» 
  «Χμ.» Η Ρικέλθη έσμιξε τα χείλη, σκεπτόμενη τη συμπεριφορά του 
Άργκελ, στην Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου. «Θα μπορούσε η 
υποψία σου να είναι σωστή. Θα δούμε…» 
  Ο Έζβαρ σηκώθηκε από το κρεβάτι. «Αν δε με χρειάζεσαι κάτι άλ-
λο, να πηγαίνω.» 
  «Μη φεύγεις από τώρα,» είπε η Ρικέλθη. «Ξάπλωσε.» Χάιδεψε τη 
γούνα της κουβέρτας, πλάι της. «Είναι αργά και όλοι κοιμούνται.» 
  «Τα πάντα είναι ήσυχα, επίσης.» 
  «Αν δε με τσιμπάς, υπόσχομαι να μη φωνάζω… πολύ.» Χαμογέλα-
σε. 
  Ο Έζβαρ ξανακάθισε, γελώντας. Λύγισε και φίλησε τα χείλη της. 
  «Είσαι ένας ελεεινός αγριόχοιρος,» ψιθύρισε η Ρικέλθη, και τύλιξε 
τα χέρια της πίσω απ’το λαιμό του, ζουλώντας το κοκάλινο κομπολόι 
μέσα στη δεξιά της γροθιά. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

800 

 

  Ο Άργκελ μπήκε στα διαμερίσματα του αδελφού του, εκνευρισμέ-
νος. «Είσαι εντελώς ανόητος, Ζάρναβ;» σφύριξε. 
  «Τι!» έκανε εκείνος. Είχε γδυθεί από τα ταξιδιωτικά του ρούχα και 
φορέσει μια ελαφριά ρόμπα, για να κοιμηθεί· μόλις, όμως, είχε ξα-
πλώσει, η πόρτα χτύπησε και ο Βασιληάς του Νόρβηλ μπήκε στο κα-
θιστικό των διαμερισμάτων, προφανώς σε άσχημη διάθεση. «Αντί 
να μ’ευχαριστείς που σου έφερα τόσο σημαντικά νέα, με βρίζεις κιό-
λας; Επειδή δεν πιστεύεις ότι ο Εχθρός υπάρχ–!» 
  «Πρόσεχε τα λόγια σου, Ζάρναβ, γιατί θα εκπλαγείς,» τον διέκοψε 
ο Άργκελ. Πήγε στην κάβα και γέμισε ένα ποτήρι κρασί, λέγοντας 
συγχρόνως: «Δεν είμαι θυμωμένος για το λόγο που πιστεύεις.» 
  «Δεν είσαι θυμωμένος επειδή επέμεινα για την ύπαρξη του Ε-
χθρού;» 
  «Όχι.» Ο Άργκελ τού πρόσφερε το ποτήρι. 
  «Δε θέλω να πιω. Πες μου γιατί θύμωσες, λοιπόν!» 
  Ο Βασιληάς ήπιε μια γουλιά από το ποτό. «Για το ακριβώς αντίθε-
το, αδελφέ: Επειδή ήρθες στο παλάτι μου διαλαλώντας την παρου-
σία ενός εσωτερικού εχθρού. Αυτό δεν έπρεπε να το είχες κάνει.» 
  Ο Ζάρναβ συνοφρυώθηκε. «Μα τους θεούς, Άργκελ, με μπέρδεψες 
περισσότερο…» 
  Ο Άργκελ αναστέναξε. «Είσαι τελικά πιο ανόητος απ’ό,τι νόμιζα, 
έτσι; Ο Εχθρός τώρα θα ξέρει ότι τον έχεις αντιληφθεί. Θα ξέρει ότι 
γνωρίζουμε την ύπαρξή του. Με καταλαβαίνεις;» 
  Ο Ζάρναβ συνοφρυώθηκε. Γιαυτό, λοιπόν, όλες εκείνες οι αρνήσεις 
από μέρος σου; 
  «Ναι, γιαυτό δυσπιστούσα τα λόγια σου,» συνέχισε ο Άργκελ, σαν 
να είχε διαβάσει τις σκέψεις του αδελφού του. «Για να τον πείσω 
πως δεν πιστεύω σ’αυτόν και δεν θα τον κυνηγήσω.» 
  «Κι έτσι, θα μείνει ακάλυπτος. Αλλιώς, θα προετοιμαζόταν…» 
  «Ναι,» είπε ο Άργκελ. «Αλλά τώρα, αν είναι έξυπνος –που πρέπει 
να είναι–, θα προετοιμαστεί ούτως ή άλλως. Γιατί, ακόμα κι αν τον 
έχω πείσει πως δυσπιστώ την παρουσία του στο παλάτι μου, σίγουρα 
θα θέλει να προστατευτεί από εσένα και τους υπόλοιπους. Βλέπεις 
την ανοησία σου, επομένως;» Αναστέναξε ξανά. «Δεν έπρεπε να α-
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ναφέρεις τίποτα στην Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου· έπρεπε 
να μου είχες μιλήσει ιδιαιτέρως.» 
  «Νομίζεις πως κάποιος από τους παρόντες ήταν ο Εχθρός;» 
  «Ίσως, ίσως και όχι. Πάντως, ο Εχθρός, κατά πάσα πιθανότητα, θα 
έχει κατασκόπους του παντού μέσα στην οικία μου –υπηρέτες, 
φρουρούς.» 
  «Μάλιστα…» Έχει δίκιο· ήταν απερισκεψία μου. Να πάρει και να 
σηκώσει ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ! ούτε μια στιγμή δε μου πέρασε απ’το νου. 
Είμαι, πράγματι, ανόητος! «Με συγχωρείς, αδελφέ.» 
  «Ό,τι έγινε έγινε,» είπε ο Άργκελ. «Τώρα να δούμε τι θα κάνου-
με…» Ήπιε κρασί, σκεπτικός. «Υπάρχει κάποιος τρόπος να εντοπί-
σουμε τον Εχθρό;» 
  «Μόνο μέσω των υπηρετών του Άνκαραζ, νομίζω.» 
  «Άλλος τρόπος, εννοώ, εκτός απ’αυτόν.» 
  «Δεν έχω ιδέα. Όμως ο Έζβαρ ο Ερημίτης αμφιβάλλει ότι ο Εχθρός 
είναι άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν. Υποθέτει πως πρόκειται για 
κάποια άλλη, ανώτερη οντότητα –δαίμονας, πνεύμα, ή θεός.» 
  «Θεός;… Και τι θεός είν’αυτός που δεν τον γνωρίζει κανένας, Ζάρ-
ναβ;» 
  Ο Πρίγκιπας ανασήκωσε τους ώμους. «Εκείνο που θέλω να πω εί-
ναι πως, αν ο Εχθρός δεν έχει ανθρώπινη φύση, ίσως να μην μπο-
ρούμε να τον βρούμε εύκολα εντός του παλατιού. Ίσως να μην έχει 
καν σώμα!» 
  «Να μην έχει καν σώμα…; Και τότε πώς μας απειλεί;» απόρησε ο 
Άργκελ. «Βλέπεις ότι κάτι δε δένει;» 
  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Εξαρχής το είχα προσέξει, όμως μη μου πεις ότι 
αρνείσαι πάλι την ύπαρξη του Εχθρού….» Υπήρχε μια συγκαλυμμέ-
νη, μισοσοβαρή απειλή στα λόγια του. 
  «Εφόσον έχεις την υποψία ότι μπορεί να είναι ανάμεσά μας, εγώ 
δεν έχω άλλη επιλογή παρά να το ελέγξω. Μακάρι να είναι όλα ψέ-
ματα, αλλά, αν δεν είναι, τότε δε θέλω να στρέψω την πλάτη μου στο 
μαχαίρι κανενός.» 
  «Με τους ακόλουθους του Άνκαραζ τι σκοπεύεις να κάνεις;» 
  «Θα τους τσακίσω,» δήλωσε απλά ο Άργκελ. «Δεν υπάρχει περί-
πτωση να επιτρέψω την αναβίωση της θρησκείας τους μέσα στο 
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Νόρβηλ. Απλά, για την ώρα, θα περιμένω τη Φερνάλβιν να επιστρέ-
ψει, ώστε να μας πει τι απάντηση τής έδωσε ο Άρχων Μόρντεναρ.» 
  «Εντάξει,» είπε ο Ζάρναβ, νιώθοντας ανακουφισμένος. «Για μια 
στιγμή, με είχες ανησυχήσει πολύ, αδελφέ.» 
  Ο Άργκελ γέλασε και του έσφιξε το μπράτσο. «Επειδή έχεις τόσο 
λίγο μυαλό στο κεφάλι σου!» αποκρίθηκε, αστειευόμενος. «Η Νιρ-
κένα αμέσως κατάλαβε το σκεπτικό μου.» 
  «Φαίνεται πως είμαι ο πιο ανόητος της οικογένειας,» είπε ο Ζάρ-
ναβ, χαμογελώντας και κουνώντας το κεφάλι. Τα λόγια του αδελφού 
του έπρεπε να παραδεχτεί πως τον είχαν πειράξει κάπως, όμως η 
διαβεβαίωσή του ότι θα φρόντιζε να ελέγξει την κατάσταση με τον 
Εχθρό τον είχε καθησυχάσει· έτσι, ο Πρίγκιπας Έπαρχος της Έριγκ 
δεν ήταν σε διάθεση να τσακωθεί με το Βασιληά του Νόρβηλ απόψε. 
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Κεφάλαιο 58 

Παγίδα 
 
 

 Άζλεντεν, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις-λιμάνια του Βα-
σιλείου Νούφρεκ, αλλά και της ηπείρου Λιάμνερ-Κρωθ, 
βρισκόταν ακριβώς στη μέση της απόστασης ανάμεσα στην 
πρωτεύουσα Έρλεν και στους βάλτους Βενέβριαμ, ανάμεσα 

στο άκρο του πολιτισμού και στο άκρο του πρωτογονισμού. Και 
πράγματι, η Άζλεντεν έμοιαζε με κάτι αναμεταξύ πολιτισμού και 
πρωτογονισμού: Παρότι μεγάλη και εμπορική, με στέρεα και ισχυρά 
οχυρωματικά έργα, ποτέ δεν μπορούσε κανένας της άρχοντας ή αρ-
χόντισσα να καθαρίσει τους δρόμους από μια ανεξάντλητη βρομιά 
και λάσπη, η οποία είχε θεοποιηθεί από τους προληπτικότερους των 
κατοίκων της περιοχής, που έλεγαν πως οι οδοκαθαριστές καθάρι-
ζαν τους δρόμους τα πρωινά, για να έρθουν τις νύχτες οι δαίμονες 
της λάσπης και να τους βρομίσουν πάλι. Όμως η βρόμα δεν ήταν μό-
νο ανόργανη· υπήρχε κι ένα άλλο της είδος, σαφώς οργανικότερο, 
σαφώς ευφυέστερο, και σαφώς εγκληματικότερο: Οι κακοποιοί και 
οι παράνομοι –κάθε φυλής, όχι μόνο Ρουζβάνοι. Ούτε κι αυτούς είχε 
καταφέρει κανείς να τους «καθαρίσει», παρά τις σχετικές προσπά-
θειες που είχαν γίνει. Οι φήμες έλεγαν πως οι φρουροί της πόλης 
έκαναν συλλήψεις ολημερίς κι ολονυχτίς, αλλά, εκεί κάτω στα μπου-
ντρούμια, κάποια αρρώστια, κάποια άγνωστη επιδημία, έπιανε τους 
δεσμοφύλακες και μεταμορφώνονταν σε απελευθερωτικούς, άπλη-
στους δαίμονες, δεχόμενοι χρήματα από τους συλληφθέντες, ανοί-
γοντας τα κελιά, κι αφήνοντάς τους να χαθούν μέσα στο σκοτάδι. 
  Παρ’όλ’αυτά, η Άζλεντεν θεωρείτο μια αξιοπρεπέστατη πόλη, κα-
λής αρχιτεκτονικής και ακόμα καλύτερου εμπορίου. Έφερνε πολύ 
χρήμα στο Βασίλειο, ενώ, συγχρόνως, αποτελούσε κομβικό σημείο 
για τις συναλλαγές πολλών εμπόρων, Ρουζβάνων και μη. Όποιος ήρ-
χε στην Άζλεντεν, αναμφίβολα, γέμιζε το θησαυροφυλάκιο του με 
πολλά χρυσά νομίσματα, άλλα Ρουζβάνικα άλλα όχι· όμως οι περισ-
σότεροι δεν επιθυμούσαν να αρχοντέψουν εδώ, γιατί δεν ήταν λίγοι 

H
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εκείνοι που είχαν βρει κακό τέλος και, μάλιστα, από παράξενες αιτί-
ες… 
  Έτσι, ο κόσμος της Κάτω Μεριάς σπάνια ζήλευε τον κάτοικο του 
κάστρου επάνω στο λόφο. Κανείς δεν αμφέβαλλε τον πλούτο του, μα 
άπαντες έτρεμαν τον τρόπο με τον οποίο πιθανώς να πήγαινε να συ-
ναντήσει τη Μεγάλη Μητέρα. 
  Τη νύχτα που ο Φένταρ και οι σύντροφοί του έφτασαν στην Άζλε-
ντεν, ο Άρχοντας είχε παλουκώσει τρία κεφάλια στις επάλξεις της 
πύλης του κάστρου, εκεί όπου μπορούσε όλη η πόλη εύκολα να τα 
δει στο φως των λαμπών που κρέμονταν πλάι τους. 
  «Αναρωτιέμαι ποιοι νάταν οι καλότυχοι…» μουρμούρισε ο Σαμόλ-
θιρ, καθώς βάδιζαν στον Μεγάλο Δρόμο, που ξεκινούσε απ’το λιμά-
νι, διέσχιζε απ’άκρη σ’άκρη την Κάτω Μεριά κι ανηφόριζε στον Αρ-
χοντόλοφο, φτάνοντας ως την πύλη του κάστρου, όπου, επί του πα-
ρόντος, βρίσκονταν τα παλουκωμένα κεφάλια. 
  «Ελπίζω όχι η Νίθρα,» είπε ο Φένταρ. 
  «Αποκλείεται,» αποκρίθηκε η Χρυσοδάκτυλη, «εκτός κι αν είχε 
τρία κεφάλια…» 
  Ο Φένταρ τής έριξε ένα φαρμακερό βλέμμα, το οποίο εκείνη δεν 
επέστρεψε, όμως τον κοίταξε με τις άκριες των ματιών, σαν να προ-
σπαθούσε να διακρίνει τη διάθεσή του. Ακόμα της κρατούσε μού-
τρα, από τον καυγά που είχε συμβεί στην κουβέρτα του Κυματόλυ-
κου. 
  «Πού θα πάμε να κοιτάξουμε, πρώτα;» ρώτησε η Αστρογέννητη. 
  Ο Σαμόλθιρ στράφηκε στον Φένταρ, υψώνοντας ένα φρύδι ερωτη-
ματικά. 
  «Πού θες να ξέρω;» αποκρίθηκε εκείνος. 
  Νόμιζα πως ο… θεός σου θα σ’το είχε πει κι αυτό, σκέφτηκε ο Κυ-
ματοπαλαιστής, αλλά είπε: «Δεν έχεις καμία σχετική πληροφόρη-
ση;» 
  «Όχι. Ωστόσο, η Νίθρα σίγουρα θα περάσει απο δώ.» 
  «Κι αν έχει περάσει ήδη;» ρώτησε η Αστρογέννητη. 
  «Αν ήταν έτσι,» αποκρίθηκε ο Φένταρ, «θα είχα κάποια σχετική 
πληροφόρηση.» 
  «Από τον θεό σου;» έκανε, ειρωνικά, η Χρυσοδάκτυλη. 
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  «Δεν είναι δικός μου θεός,» αντιγύρισε εκείνος. «Αλλά εσύ δεν τον 
έχεις δει– κανένας σας δεν τον έχει δει, έτσι δεν μπορείτε να κατα-
λάβετε.» 
  «Μην αρχίσετε τους τσακωμούς πάλι,» τους προειδοποίησε ο Σα-
μόλθιρ, αγριοκοιτάζοντάς τους, έναν-έναν. «Πού προτείνεις, λοιπόν, 
να πάμε, για να μάθουμε αν η Νίθρα είναι εδώ, Φένταρ;» 
  «Εσύ ερχόσουν, παλιότερα, σε τούτο το μέρος, παλιόφιλε· υποθέτω 
ότι θάσαι πιο κατατοπισμένος από μένα…» 
  «’Ντάξει,» είπε ο Σαμόλθιρ. «Πάμε στο Ανοιχτό Φλασκί, οπότε.» 
Έστριψε αριστερά, βγαίνοντας από τον Μεγάλο Δρόμο κι ακολου-
θώντας μια πάροδο. Το δεξί, μποτοφορεμένο του πόδι κλότσησε μια 
γάτα που μασουλούσε ένα πεταμένο ψάρι· το αιλουροειδές γρύλισε 
και τινάχτηκε μακριά, για να χαθεί από τα μάτια των συντρόφων, 
μέσα στις σκιές. 
  Η Αστρογέννητη γέλασε. 
  Βαριά βήματα αντήχησαν από μια μεριά της παρόδου. Ο Σαμόλθιρ 
απόρησε από το γεγονός ότι τα πάντα ακούγονταν τόσο καλά εδώ, 
παρά τον κόσμο που περνούσε· δε θυμόταν τα πράγματα να ήταν 
έτσι, παλιότερα, στην Άζλεντεν. Συνήθως, η γενικότερη βαβούρα σε 
κούφαινε, καλύπτοντας τους περισσότερους θορύβους, πέραν των 
κοντινότερων. Τι άλλαξε; Δεν μπορούσε να παρατηρήσει καμια ου-
σιαστική αλλαγή… 
  Μαζί με τα βαριά βήματα ήρθε και το κουδούνισμα πανοπλίας. Οι 
άνθρωποι παραμέρισαν, για να μπει στη λασπωμένη πάροδο μια 
ομάδα έξι αρματωμένων Ρουζβάνων. 
  «Τι ήταν αυτός ο ήχος;» ρώτησε ένας από τους στρατιώτες, απότο-
μα. «Είδατε τίποτα παράξενο;» 
  Μια γυναίκα –μάλλον, Ρογκάνη, αν έκρινε κανείς από το ύψος της– 
κούνησε το κεφάλι. «Τίποτα δεν ήταν· μια κλοτσημένη γάτα μόνο.» 
  Οι φρουροί έριξαν μια επισταμένη ματιά τριγύρω και, ύστερα, συ-
νέχισαν να βαδίζουν, περνώντας πλάι από τον Σαμόλθιρ και τους 
συντρόφους του, που δεν είχαν πάψει να περπατούν ούτε για μια 
στιγμή. 
  Κι ετούτο παράξενο είναι, σκέφτηκε ο Κυματοπαλαιστής. Γιατί τό-
σο μεγάλη φύλαξη; Θα φοβηθούν όλα τα ρεμάλια κι οι πειρατές, και 
θα φύγουν! Αισθάνθηκε ένα λόγχισμα νοσταλγίας στο στήθος του, 
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καθώς θυμήθηκε εκείνους τους καιρούς, που τον ονόμαζαν Σιγκα-
ντάρο ο Ανθρωποκυνηγός. Σίγουρα, δεν ήταν εύκολες εποχές –και, 
σίγουρα, τότε έκανα πράγματα που τώρα δε θα μπορούσα να κάνω, 
γιατί έχω φλωρέψει–, μα η νοσταλγία εξακολουθούσε να παραμένει 
έντονη. 
  Αφήνοντας πίσω τους την πάροδο, μπήκαν στη νότια μεριά της α-
γοράς, η οποία δεν έκλεινε ποτέ· ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα, υ-
πήρχαν έμπορες στους πάγκους τους και στις σκηνές τους, καθώς 
επίσης και μπόλικοι μισθοφόροι, για να φυλάνε τις πραμάτειες. 
Προφανώς, κανείς δεν εμπιστευόταν πολύ τους φρουρούς του Άρχο-
ντα, ή επιθυμούσαν επιπλέον προστασία. Πάντως, τώρα σαν να είδα 
τους φρουρούς να έχουν αγριέψει. Κάτι πρέπει νάχει συμβεί, σου 
λέγω.... 
  «Είναι μακριά;» ρώτησε ο Φένταρ. 
  «Όχι πολύ,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. «Και, μια φιλική προειδοποί-
ηση, κοπέλι μου: Προσπάθησε να μην μπλέξεις σε μπελάδες και εκεί, 
έτσι; Δε θέλω πάλι να μας κυνηγάνε τίποτα μισθοφόροι.» 
  «Ταβέρνα μισθοφόρων είναι;» 
  «Όχι.» 
  «Είδες, λοιπόν; Αποκλείεται να μας κυνηγάνε μισθοφόροι.» Ο Φέ-
νταρ μειδίασε. 
  Ο Σαμόλθιρ μούγκρισε. 
  Ο Φένταρ τον χτύπησε στον ώμο. «Μην ανησυχείς· χωρατεύω.» 
  «Το εύχομαι!» 
  «Τι είναι αυτές οι κολόνες απο κεί;» ρώτησε η Χρυσοδάκτυλη, δεί-
χνοντας. 
  Ο Σαμόλθιρ γύρισε, για να κοιτάξει. «Α, αυτά…» είπε. «Αυτά είναι 
ερείπια της παλιάς πόλης. Δεν έχετε ξανάρθει στην Άζλεντεν, ε;» 
  Η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη ένευσαν αρνητικά. 
  «Η πόλη τούτη έχει οικοδομηθεί πάνω σε μια άλλη, παλιότερη, και 
υπάρχουν πολλά σημεία που δεν έχουν αλλαχτεί καθόλου. Απ’αυτά 
ορισμένα είναι κατοικημένα –επιχειρήσεις ή σπίτια–, ενώ άλλα ακα-
τοίκητα. Και τα ακατοίκητα είναι εξαίσια μέρη, ξέρετε. Χε-χε, τι μου 
θυμίσατε πάλι…» 
  «Τα μέρη όπου έκρυβες τα κλοπιμαία σου;» ρώτησε ο Φένταρ. 
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  «Αυτό το παιδί έχει μυαλό· πάντα τόλεγα,» είπε ο Σαμόλθιρ, χαμο-
γελώντας πλατιά. 
  Ο Φένταρ δε χαμογελούσε. «Άντε, μην καθόμαστε και κοιτάμε με-
ρικές κολόνες,» παρότρυνε τους συντρόφους του, που είχαν σταμα-
τήσει· «πάμε στο Ανοιχτό Φλασκί.» 
  «Αλλά δεν έχει καθόλου υπομονή,» συνέχισε ο Σαμόλθιρ, εξακο-
λουθώντας να χαμογελά. Ξεκίνησε να βαδίζει και οι υπόλοιποι τον 
ακολούθησαν, προχωρώντας γύρω του. 
  Ο Κυματοπαλαιστής σταμάτησε μπροστά σ’ένα ερειπωμένο οικο-
δόμημα, ανάμεσα σ’ένα κλειστό οπωροπωλείο και σ’ένα ανοιχτό ρα-
φείο. «Κοίτα να δεις, ρε φίλε…» μουρμούρισε, κάτω απ’την ανάσα 
του. 
  «Τι είναι;» ρώτησε ο Φένταρ. «Τι κάνουμε εδώ;» 
  «Εδώ, φίλε μου, βρισκόταν παλιά το Ανοιχτό Φλασκί…» 
  «Μάλλον, έχει κλείσει τώρα,» είπε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Ναι, μάλλον,» ρουθούνισε, χλευαστικά, ο Φένταρ. 
  «Μην κάνετ’ έτσι,» είπε ο Σαμόλθιρ. «Δε χάθηκ’ ο κόσμος. Θα πάμε 
άλλου.» 
  «Ξέρεις κι άλλο κλειστό μέρος;» 
  «Αυτή τη φορά, θα ρωτήσουμε. Υπάρχουνε μπόλικα πανδοχεία 
στην αγορά, μάγκα μου.» 
  Ο Σαμόλθιρ πλησίασε μια ανοιχτή σκηνή, όπου ένας έμπορος καθό-
ταν οκλαδόν και πουλούσε λυχνάρια. Ήταν μαυρόδερμος· προφα-
νώς, από τους Ρουζβάνους που κατοικούν στα νότια μέρη της Λιά-
μνερ-Κρωθ, μετά απ’τους βάλτους Βενέβριαμ. 
  «Καλησπέρα, φίλε,» χαιρέτησε ο Κυματοπαλαιστής. «Ψάχνουμε 
για κατάλυμα. Ξέρεις κανένα πανδοχείο εδώ γύρω;» 
  «Απο κεί.» Ο άντρας έδειξε προς τη μεριά όπου βρίσκονταν οι κο-
λόνες για τις οποίες είχε ενδιαφερθεί η Χρυσοδάκτυλη. «Οι Επτά 
Κίονες. Θέλετε λυχνάρι; Έχω διάφορα είδη.» 
  «Ευχαριστούμε για την πληροφορία· όχι, δε θέλουμε λυχνάρι. Να 
είσαι καλά, φίλε.» 
  Βάδισαν προς τις αρχαίες κολόνες, και εκεί κοντά είδαν ένα διώρο-
φο οικοδόμημα, που από τα παράθυρα του ισόγειού του φαινόταν 
κόσμος να κάθεται σε τραπέζια, τρώγοντας και συζητώντας, ενώ δύο 
μεγάλα τζάκια ήταν αναμμένα. 
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  «Αυτό πρέπει να είναι,» είπε ο Σαμόλθιρ, κοιτάζοντας την ξύλινη, 
κρεμαστή πινακίδα, πάνω στην οποία ήταν ζωγραφισμένος ένας κύ-
κλος εφτά κολόνων. Έσπρωξε την πόρτα και μπήκε στην τραπεζαρί-
α, όπου δεν ακουγόταν τόση φασαρία όση κανείς θα περίμενε. Προ-
χώρησε προς ένα κεντρικό τραπέζι και κάθισε, μαζί με τους συντρό-
φους του. 
  «Δε σας φαίνεται παράξενη όλη αυτή η ησυχία;» ρώτησε. «Είναι 
σαν ο κόσμος να κρατά την ανάσα του. Δεν καταλαβαίνω…» 
  «Τότε, πρέπει να είσαι ή απληροφόρητος ή ανόητος, φίλε!» 
  Ο Σαμόλθιρ στράφηκε, για να δει έναν μαυρόδερμο, γενειοφόρο 
άντρα στο διπλανό τραπέζι, ο οποίος φορούσε μικρό, πράσινο καπέ-
λο στο κεφάλι, και καθόταν μαζί μ’έναν άλλο, ξανθό και ντυμένο κα-
λύτερα απ’αυτόν. Εμπρός τους είχαν μπόλικα θαλασσινά και κρασί. 
  «Ανόητο δε μ’έχουν πει πολλοί… και έχουν ζήσει,» αποκρίθηκε ο 
Σαμόλθιρ. «Απληροφόρητος, όμως, μπορεί και νάμαι, αφού μόλις 
έφτασα σε τούτη τη λασπούπολη.» 
  Οι άντρες του διπλανού τραπεζιού γέλασαν. Ο ξανθός, καλοντυμέ-
νος τύπος ήπιε μια μεγάλη γουλιά κρασί. Ο γενειοφόρος με το πρά-
σινο καπέλο είπε: «Τότε, είσαι απληροφόρητος, υποθέτω, γιατί όλοι 
όσοι ήντουσαν στην Άζλεντεν εδώ και δυο μέρες γνωρίζουνε ότι ο 
Άρχοντας σκότωσε τρία πολύ σημαντικά πρόσωπα: τη γυναίκα του 
και τις δυο του κόρες.» 
  Ο Σαμόλθιρ σούφρωσε τα φρύδια. «Γιατί;» 
  «Υποπτευόταν ότι τον υπονόμευαν, για να του πάρουν την εξουσία. 
Τώρα είναι κι οι τρεις τους νεκρές –καρατομήθηκαν στην πλατεία, 
κάτω απ’τον Αρχοντόλοφο–, κι ο Άρχοντας ψάχνει πατόκορφα την 
πόλη γι’ανθρώπους που συνωμοτούσανε μαζί τους.» 
  «Είναι αλήθεια;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ. «Όντως, ήθελαν να του πά-
ρουν την εξουσία;» 
  «Ποιος ξέρει;…» ανασήκωσε τους ώμους ο μαυρόδερμος άντρας. 
«Πάντως, πολλοί λένε ότι ο Άρχοντας Ρίζγκιλιν δε στέκει πολύ καλά 
στα μυαλά του, τελευταία.» 
  «Δαιμόνια έχουνε ενοικήσει το κεφάλι του,» πρόσθεσε ο ξανθός, 
μ’ένα κοφτό γέλιο που μαρτυρούσε καθαρά πως εκείνος δεν πίστευε 
σ’αυτές τις ακραίες φήμες. 
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  «Καλώς, παίδες,» είπε ο Σαμόλθιρ. «Σας ευχαριστώ για την πλη-
ροφορία. 
  »Σερβιτόρα!» φώναξε στην κοπέλα που περιφερόταν ανάμεσα στα 
τραπέζια. «Δυο μπίρες στους φίλους μου απο δώ!» Εκείνη του έ-
κλεισε το μάτι, για να του δείξει ότι τον άκουσε. 
  «Φχαριστούμε, καπετάνιε,» είπε ο μαυρόδερμος άντρας, ενώ ο 
ξανθός ύψωσε την κούπα του σε χαιρετισμό. 
  «Τίποτα,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. 
  «Να τους ρωτήσουμε μήπως είδαν τη Νίθρα;» του πρότεινε ο Φέ-
νταρ, πιο σιγανά, ώστε να μην μπορούν να τον ακούσουν οι άντρες 
στο διπλανό τραπέζι. 
  «Και τι ακριβώς θα τους πεις;» έθεσε το ερώτημα ο Σαμόλθιρ. «Ξέ-
ρεις πώς είναι φατσικώς η κοπελιά;» 
  Ο Φένταρ συνοφρυώθηκε. «Δε θυμάμαι αν μου το ανέφερε ο εργο-
δότης μου· μάλλον, δε μου το ανέφερε· όμως, απ’ό,τι είχα ακούσει 
τότε που την κυνηγούσαν στο Νόρβηλ, πρέπει νάναι μελαχρινή, με 
μακριά μαλλιά και μελιά μάτια. Λεπτή, επίσης…» 
  «Αυτή η περιγραφή μπορεί να ταιριάζει σε εκατοντάδες Ρουζβάνες 
μέσα στην Άζλεντεν, Φένταρ,» είπε ο Σαμόλθιρ. 
  Έχει δίκιο, σκέφτηκε ο τυχοδιώκτης. Έχει απόλυτο δίκιο. Και το 
μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν την έχουμε δει ποτέ μας. Μπορεί να 
περάσει από μπροστά μας και να μην την καταλάβουμε!  
  Μίλησε για τους συλλογισμούς του στον Κυματοπαλαιστή. 
  «Σωστά,» συμφώνησε εκείνος. «Δεν το σκεφτήκαμε τούτο. Αλλά, 
με τους καυγάδες σας, τι περιμένεις;… Τέλος πάντων, έχεις καμια 
ιδέα, μάγκα μου;» 
  «Όχι…» παραδέχτηκε ο Φένταρ, μοιάζοντας απελπισμένος. 
  «Προσευχήσου, τότε,» πρότεινε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Βούλωστο,» της γρύλισε εκείνος. 
  «Η Χρυσοδάκτυλη μπορεί να έχει κάποιο δίκιο, μάγκα μου–» Ο 
Σαμόλθιρ διέκοψε τα λόγια του, καθώς η σερβιτόρα ήρθε στο τραπέ-
ζι τους. 
  «Τι θα πάρετε;» 
  «Τέσσερις μπίρες κι ένα πιάτο γεύματος της ημέρας,» είπε ο Κυμα-
τοπαλαιστής, γρήγορα. 
  «Έρχονται αμέσως.» Η σερβιτόρα έφυγε. 
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  «Δε μας ρώτησες καν τι θέλουμε!» διαμαρτυρήθηκε ο Φένταρ. 
  «Όχι, γιατί έχω κάτι πιο σημαντικό να συζητήσουμε. Όπως έλεγα, 
μάγκα μου, η Χρυσοδάκτυλη μπορεί να έχει κάποιο δίκιο: Γιατί δε 
σου μιλά πάλι αυτός ο θεός; Γιατί δε σου δίνει ακριβείς οδηγίες, για 
το πού βρίσκεται η φίλη μας;» 
  «Τι υπονοείς, Σαμόλθιρ; Ότι κάποιος έπαιξε μαζί μας και μας έ-
στειλε άσκοπα εδώ, σαν ηλίθιους; Μήπως πρέπει να σου υπενθυμί-
σω πως δεν είχαμε κανένα στοιχείο, ούτως ή άλλως;» 
  «Δεν υπονοώ τίποτα. Απλά, αναρωτιέμαι.» 
  «Ίσως και να μου μιλήσει, πού ξέρεις;» 
  «Θα το μάθουμε σύντομα αυτό, έτσι;» 
  Ο Φένταρ μόρφασε. «Υποθέτω.» 
  «Δεν υπάρχει τρόπος να τον καλέσεις;» ρώτησε η Αστρογέννητη. 
«Αν είναι όντως θεός, θα μπορεί να σ’ακούσει, σωστά;» 
  «Δεν ξέρω τίποτα για θεούς. Μονάχα για έναν θεό ήξερα: τον Άν-
καραζ, τον Άρχοντα της Μάχης, μα αυτός πλέον έχει χαθεί· η θρη-
σκεία του έχει πεθάνει στο Νόρβηλ. Και καλύτερα, νομίζω.» 
  «Τι κάνουμε, λοιπόν;» ρώτησε η Χρυσοδάκτυλη. «Βγαίνουμε στο 
δρόμο φωνάζοντας ‘Νίθρα, Νίθρα,’ κι ελπίζοντας ότι εκείνη θα μας 
ακούσει;» 
  Ο Φένταρ στράβωσε τα χείλη. «Πολύ αστείο…» 
  «Το λοιπόν.» Ο Σαμόλθιρ ακούμπησε την πλάτη του στην καρέκλα. 
«Δύο λύσεις υπάρχουν: Η πρώτη είναι να περιμένουμε τον θεό του 
Φένταρ να του μιλήσει. Η δεύτερη είναι ν’αρχίσουμε να ψάχνουμε 
στα πιθανότερα μέρη όπου μπορεί να σταμάτησε η Νίθρα, δηλαδή 
στα πανδοχεία.» 
  «Ο… ο πληροφοριοδότης μου,» είπε ο Φένταρ, μη θέλοντας να τον 
αποκαλέσει ο θεός μου, «μου ανέφερε πως η καταζητούμενη δε θα 
σταματήσει εδώ, παρά θα συνεχίσει νότια, πηγαίνοντας στους βάλ-
τους Βενέβριαμ.» 
  «Ωραία, και τι να κάνουμε;» ρώτησε ο Σαμόλθιρ. «Να πάμε στους 
βάλτους κατευθείαν;» 
  Η σερβιτόρα επέστρεψε, φέρνοντας τις μπίρες τους. 
  «Σ’ευχαριστούμε, κοπελιά,» της είπε ο Κυματοπαλαιστής. «Να σου 
κάνω μια ερώτηση;» Έβγαλε από το βαλάντιό του ένα νόμισμα και 
της το έδωσε. 
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  «Ασφαλώς.» 
  «Μήπως έχετε κλείσει δωμάτιο σε μια μελαχρινή Ρουζβάνη με μα-
κριά μαλλιά και μελιά μάτια;» 
  «Γνωρίζετε το όνομά της, κύριε;» 
  «Μπορεί να έδωσε το όνομα ‘Νίθρα’, αλλά δεν είναι το πραγματικό 
της. Έχετε, λοιπόν, κάποια τέτοια;» 
  Η σερβιτόρα φάνηκε σκεπτική. «Δε νομίζω, κύριε. Αλλά θα ρωτήσω 
και θα σας πω στα σίγουρα, όταν επιστρέψω.» 
  Ο Σαμόλθιρ ένευσε, κι εκείνη έφυγε. 
  «Τι γίνεται αν δεν έχει φτάσει ακόμα στην Άζλεντεν;» τον ρώτησε ο 
Φένταρ, πίνοντας μια γουλιά απ’την μπίρα του. 
  «Έχεις κάτι καλύτερο να προτείνεις, μάγκα μου;» Ο Σαμόλθιρ ήπιε 
βαθιά από τη δική του κούπα. 
  «Ουσιαστικά, όχι. Πάντως, μπορώ να σκεφτώ μια βελτίωση στο 
σχέδιό σου: Να βάλουμε κι άλλους να ψάχνουν για τη Νίθρα, γιατί 
μόνοι μας δε νομίζω να προλαβαίνουμε να καλύψουμε όλα τα παν-
δοχεία της πόλης.» 
  «Σωστό,» συμφώνησε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Έχω ακούσει και πιο παράξενα απ’το στόμα σου,» της είπε ο Φέ-
νταρ, απορημένος που, για άλλη μία φορά, ήταν της ίδιας άποψης οι 
δυο τους. 
  Η Χρυσοδάκτυλη στράφηκε στην Αστρογέννητη, αχνομειδιώντας. 
Εκείνος δεν κατάλαβε πού ήταν το αστείο. 
  «Ωραία τα λες, κοπέλι μου,» αποκρίθηκε ο Σαμόλθιρ. «Όμως ποιος 
θα τους πληρώσει όλους αυτούς.» 
  «Δεν είν’ανάγκη να προσλάβεις καινούργιους ανθρώπους. Μπορείς 
να βάλεις το πλήρωμά σου να κάνει τη δουλειά.» 
  «Κι αυτοί δε θα θέλουν… φιλοδώρημα, μάγκα μου;» 
  «Είσαι τρελός; Τσιγκουνεύεσαι χρήματα, τώρα που μπορεί να κερ-
δίσουμε τόσα πολλά;» 
  Η σερβιτόρα φάνηκε να επιστρέφει, και ο Σαμόλθιρ έκανε νόημα 
στον Φένταρ να σωπάσει. Η κοπέλα κρατούσε στα χέρια της έναν 
μεγάλο δίσκο. 
  «Το φαγητό σας,» είπε και τους σέρβιρε. 
  Ο Κυματοπαλαιστής ύψωσε το βλέμμα του, για να κοιτάξει το πρό-
σωπό της. «Έμαθες τίποτα;» 
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  «Ρώτησα,» αποκρίθηκε εκείνη, «αλλά, δυστυχώς, δε νομίζω πως 
μένει στο πανδοχείο καμία γυναίκα με την περιγραφή που μου δώ-
σατε.» 
  «’Ντάξει,» είπε ο Σαμόλθιρ, «σ’ευχαριστώ.» 
  «Ευχαρίστησή μου, κύριε.» Η σερβιτόρα αποχώρησε. 
  «Λοιπόν, θα τσιγκουνευτείς μερικά νομί–;» άρχισε ο Φένταρ, αλλά 
ο Σαμόλθιρ ύψωσε το χέρι του, για να τον διακόψει. 
  «Καλώς,» είπε· «θα τους στείλω, τους ναύτες μου.» 
  «Τώρα, μιλάς λογικά.» 
  «Ναι, αφού συμφωνούμε…» 
  «Πότε θα πας στο πλοίο;» 
  «Κάτσε ντε, να φάω!» μούγκρισε ο Σαμόλθιρ, στρέφοντας το βλέμ-
μα του στο γεμάτο του πιάτο –καβούρια ψητά. 
  «Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να το φάμε αυτό το πράμα που 
παράγγειλες…» μουρμούρισε ο Φένταρ, ξεκινώντας θαρραλέα. 
  Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, ο Σαμόλθιρ σηκώθηκε από το 
τραπέζι. «Θα επιστρέψω σύντομα, αδέλφια,» υποσχέθηκε, και βγή-
κε απ’το πανδοχείο. 
  «Εγώ δε νομίζω ότι θα τη βρούμε,» είπε η Αστρογέννητη. «Γιατί, 
αν είναι να πάει στους βάλτους Βενέβριαμ, δε θα κάτσει για πολύ 
εδώ. Άντε μια βραδιά να σταματήσει. Λες να είμαστε τόσο τυχεροί, 
ώστε να έχει σταματήσει αυτή τη βραδιά;» 
  Ο Φένταρ έβαλε το ένα του πόδι πάνω στην άδεια καρέκλα του Σα-
μόλθιρ. «Συμφωνώ μαζί σου, Αστρογέννητη, αλλά η μόνη άλλη λύση 
είναι να ταξιδέψουμε κατευθείαν στους βάλτους. Πιστεύω, λοιπόν, 
πως μια προσπάθεια αξίζει…» 
  «Αλήθεια, γιατί πηγαίνει στους βάλτους αυτή η Νίθρα;» ρώτησε η 
Χρυσοδάκτυλη. 
  Ο Φένταρ ανασήκωσε τους ώμους. «Μάλλον, για να ξεφύγει από 
τους κυνηγούς της.» 
  «Δε σου είπε τίποτα παραπάνω ο θεός σου;» 
  «Οι θεοί δε μιλάνε πολύ.» 
  Μετά από κάποια ώρα, ο Σαμόλθιρ επέστρεψε. «Όλα εντάξει,» εί-
πε. «Τα κανονίσαμε.» 
  «Θα ψάξουν για τη Νίθρα;» 
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  «Ναι, και όχι μόνο τούτο· τους είπα να ζητήσουν από τους ιδιοκτή-
τες των  πανδοχείων να έρθουν να μας το αναφέρουν, αν δουν κά-
ποια τέτοια γυναίκα να μπαίνει στο μαγαζί τους.» 
  «Καλή κίνηση, παλιομπαγαπόντη,» παραδέχτηκε ο Φένταρ. 
  «Εσείς κλείσατε δωμάτια;» 
  «Όχι.» 
  «Είστε τελείως άχρηστοι, μου φαίνεται. Όλα μόνος μου πρέπει να 
τα κάνω.» Σηκώθηκε από το τραπέζι και πλησίασε τον πάγκο του 
μπαρ. Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. 
  Μπροστά από τα ποτά στεκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα με λευκά 
μαλλιά, η οποία τους καλησπέρισε. Παραδίπλα ήταν μια κοπέλα, για 
να γεμίζει τα ποτήρια και τις κούπες που παράγγελναν οι πελάτες. 
  «Τρία δωμάτια θέλουμε,» είπε ο Σαμόλθιρ. 
  Η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη πάντοτε κοιμόνταν μαζί. Ο 
Φένταρ είχε αρχίσει να αναρωτιέται αν ερωτοτροπούσαν και μαζί, 
πράγμα το οποίο δε θα θεωρούσε απίθανο, αν έκρινε από τη συμπε-
ριφορά της μίας προς την άλλη. Παραπάνω από μία φορά είχε α-
κούσει τη Χρυσοδάκτυλη ν’αποκαλεί την Αστρογέννητη «αγάπη», κι 
αντιστρόφως. Όπως και να είχε, όμως, οι προσωπικές τους σχέσεις 
δεν τον ενδιέφεραν… 
  Ο Σαμόλθιρ πήρε τα κλειδιά από την ηλικιωμένη κυρία και τα έδω-
σε στους συντρόφους του. Ανέβηκαν την ξύλινη, στριφογυριστή 
σκάλα του πανδοχείου, η οποία έτριζε σα διάολος, και πήγαν στα 
δωμάτιά τους. 
  Για λίγη ώρα, ησυχία βασίλεψε στον διάδρομο των καταλυμάτων 
των Επτά Κιόνων· έπειτα, μια πόρτα άνοιξε, τρίζοντας ελαφρώς 
(καμία σύγκριση με το δαιμονικό τρίξιμο της σκάλας), και μια γυναι-
κεία φιγούρα πέρασε το κατώφλι, βαδίζοντας ξυπόλυτη και μην κά-
νοντας τον παραμικρό θόρυβο. Ζύγωσε μια άλλη πόρτα και διπλο-
χτύπησε. 
  Ο Φένταρ άνοιξε. «Τι είναι;» ρώτησε. 
  «Πρέπει να μιλήσουμε,» του είπε η Αστρογέννητη. «Έλα μαζί 
μου.» 
  Ο τυχοδιώκτης συνοφρυώθηκε. «Τι έχουμε να πούμε;» 
  «Έλα μαζί μου, που σου λέω.» Η Αστρογέννητη στράφηκε κι έκανε 
μερικά αθόρυβα βήματα μέσα στο διάδρομο. 
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  Ο Φένταρ μούγκρισε (Τι στο Σάλ’γκρεμ’ρωθ με θέλουν;), αλλά την 
ακολούθησε. Αν πρόκειται για καμια ανοησία, θα γίνει χαμός! Μετά, 
ένας άλλος, ελπιδοφόρος συλλογισμός πέρασε απ’το νου του: Λες να 
βρήκαν τη Νίθρα; Αλλά η λογική γρήγορα επέστρεψε: Μην είσαι 
ηλίθιος! Πού να τη βρουν; Κρυμμένη μες στο δωμάτιό τους; 
  Η Αστρογέννητη άνοιξε την πόρτα. «Πέρνα.» 
  Ο Φένταρ πέρασε. Στο εσωτερικό του δωματίου είδε τη Χρυσοδά-
κτυλη να κάθεται σε μια καρέκλα, μπροστά στο παράθυρο. Ήταν 
ντυμένη, ως συνήθως, με μαύρο δέρμα, αλλά δε φορούσε τις μπότες 
της. 
  Πίσω από τον τυχοδιώκτη, η πόρτα έκλεισε. 
  «Τι τρέχει;» ρώτησε εκείνος. 
  «Έχουν γίνει πολλές παρεξηγήσεις,» είπε η Αστρογέννητη, εξακο-
λουθώντας να βρίσκεται πίσω του, «και η Χρυσοδάκτυλη θέλει να 
σου ζητήσει συγνώμη.» 
  Ο Φένταρ κάγχασε. «Σοβαρολογείτε; Ευχαριστώ,» είπε προς το 
μέρος της Χρυσοδάκτυλης, μειδιώντας ειρωνικά. 
  Τα μάτια εκείνης στένεψαν και γυάλισαν. 
  «Μην είσαι τόσο βιαστικός, Φένταρ,» είπε η Αστρογέννητη. «Η 
Χρυσοδάκτυλη σε συμπαθεί περισσότερο απ’ό,τι νομίζεις.» 
  «Δεν έχει η ίδια στόμα, να μιλήσει;» 
  Πίσω του άκουσε την Αστρογέννητη να κάνει κάτι… σαν να έβγαζε 
την τουνίκα της. (Η σκέψη πέρασε αυθόρμητα απ’το νου του –
Μ’έφεραν εδώ για να με σκοτώσουν;) Ήταν έτοιμος να περιστραφεί, 
αλλά αισθάνθηκε τη Μιρλίμια να κολλάει στην πλάτη του· ήταν γυ-
μνή και τα στήθη της πιέζονταν ηδονικά επάνω του. Τα χέρια της 
έτριψαν το στέρνο του. 
  «Φένταρ,» του ψιθύρισε, κοντά στ’αφτί, «η Χρυσοδάκτυλη δε θα 
σου ζητήσει συγνώμη με λόγια, ούτε θα σου πει πόσο σε συμπαθεί· 
θα σ’το δείξει.» Του δάγκωσε το λοβό. 
  Η Χρυσοδάκτυλη σηκώθηκε απ’την καρέκλα κι άρχισε να ξεκου-
μπώνει τη μαύρη, δερμάτινη τουνίκα της, βαδίζοντας προς το μέρος 
του. 
  «Αλλά θα πρέπει να ξέρεις,» συνέχισε η Αστρογέννητη, εξακολου-
θώντας να πιέζεται επάνω του και γλιστρώντας τα χέρια της μέσα 
στη φορεσιά του, «ότι–» 
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  Ο Φένταρ κοίταξε μήπως η Μιρλίμια εμπρός του ετοιμαζόταν να 
τραβήξει κάποιο όπλο. Έπρεπε να είχα πάρει μαζί μου–! 
  «–μοιραζόμαστε τα πάντα, εγώ κι εκείνη.» Η Αστρογέννητη φίλησε 
το μάγουλό του, αφήνοντας τη γλώσσα της να τριφτεί επάνω στα 
αξύριστα γένια του. 
  Η Χρυσοδάκτυλη έριξε την τουνίκα της στο ξύλινο πάτωμα του δω-
ματίου, και ο Φένταρ διαπίστωσε πως από μέσα δεν έκρυβε τίποτα 
περισσότερο από τα γυμνά της στήθη. Το σφιχτό, δερμάτινο της πα-
ντελόνι έμοιαζε να γίνεται ένα με το δέρμα της εκεί όπου τελείωνε. 
  Ο τυχοδιώκτης βρήκε την όλη κατάσταση μάλλον ερεθιστική, αλλά 
–δεν μπορεί, έπρεπε να ήταν παγίδα! 
  Η Χρυσοδάκτυλη τύλιξε τα χέρια της πίσω απ’το λαιμό του και κόλ-
λησε τα χείλη της επάνω στα δικά του, φιλώντας τον δυνατά. Ο Φέ-
νταρ άγγιξε το δέρμα της πλάτης της –τόσο λείο, μαλακό, και ζεστό! 
  Όταν η Μιρλίμια αποτραβήχτηκε, για να αναπνεύσουν κι οι δυο, 
εκείνος ρώτησε: «Και με τον Σαμόλθιρ τα ίδια κάνετε;» 
  «Ω όχι,» αποκρίθηκε η Αστρογέννητη, πιπιλώντας πάλι το αφτί 
του, «φυσικά και όχι. Ο Σαμόλθιρ είναι το αφεντικό μας· ντρεπόμα-
στε.» 
  «Περίεργο τούτο…» είπε ο Φένταρ, αλλά η Χρυσοδάκτυλη τον σώ-
πασε πάλι με τα φιλιά της. 
  Εν τω μεταξύ, η Αστρογέννητη τον έγδυνε και, γρήγορα, τον έριξαν 
ολόγυμνο στο κρεβάτι τους, χασκογελώντας. Η Χρυσοδάκτυλη τον 
καβάλησε, τράβηξε ένα ξιφίδιο (το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από 
ένα μαξιλάρι), και το έβαλε στο λαιμό του, πιέζοντας το σαγόνι του 
με την αιχμή. Η όψη της είχε ξαφνικά σοβαρέψει, θανατερά… 
  «Έπρεπε να το περιμένω,» είπε ο Φένταρ, στενεύοντας τα μάτια. 
  «Προφανώς…» αποκρίθηκε η Χρυσοδάκτυλη. Πού είχε πάει η Α-
στρογέννητη; Ο τυχοδιώκτης δεν μπορούσε πλέον να τη δει, ούτε να 
την αισθανθεί. 
  «Κάνε, λοιπόν, ό,τι έχεις να κάνεις. Αλλά να ξέρεις πως το αφεντικό 
σου δε θα ευχαριστηθεί και τόσο μ’ετούτο…» 
  Η Χρυσοδάκτυλη γέλασε, δυνατά. 
  «Εκείνος σε έβαλε;» ρώτησε αμέσως ο Φένταρ. «Εκείνος σ’έβαλε 
να με σκοτώσεις, άθλια πουτάνα;» 
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  Η Χρυσοδάκτυλη πήρε το ξιφίδιό της απ’το λαιμό του και το πέταξε 
στην άλλη άκρη του δωματίου, καρφώνοντάς το σε μια ξύλινη καρέ-
κλα. «Μην εκνευρίζεσαι,» είπε· «αστειευόμουν.» 
  «Τι!» Μήπως τώρα αστειευόταν;  
  Κάπου πέρα από το πεδίο της όρασής του άκουσε την Αστρογέννη-
τη να γελά. 
  Η Χρυσοδάκτυλη τον φίλησε. 
  Ο Φένταρ τη χαστούκισε. «Είσαι ανυπόφορη!» γρύλισε και την άρ-
παξε στην αγκαλιά του, αναποδογυρίζοντάς την. 
  Το γέλιο της Αστρογέννητης δυνάμωσε, και ο τυχοδιώκτης αισθάν-
θηκε τα νύχια της να τρίβουν την πλάτη του και τα δόντια της να του 
δαγκώνουν τον ώμο. 
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Κεφάλαιο 59 

Η Ευκαιρία 
 
 

πως είχε προβλέψει ο Ιερομαχητής Νίλμαν, έφτασαν στο 
χωριό Άνπεγκ κατά το απόγευμα. Δεν σταμάτησαν καθόλου 
εκεί, παρά ακολούθησαν τον χωματόδρομο που οδηγούσε 
δυτικά μέσα από τα αραιά δάση. Το βράδυ κατασκήνωσαν 

ανάμεσα στα δέντρα, φυλώντας σκοπιές ανά δύο. 
  Το κακό προαίσθημα της Ρικνάβαθ συνεχώς δυνάμωνε. Η Καρμώζ 
δεν είπε τίποτα στον Βάνμιρ, αλλά εκείνος μπορούσε να το καταλά-
βει από την έκφραση του προσώπου της και από τον τρόπο με τον 
οποίο τα γαλανά της μάτια ατένιζαν τις σκιές τριγύρω, σα να φοβό-
ταν ότι η παγίδα του Εχθρού μπορεί να ήταν στημένη οπουδήποτε. 
  «Ίσως θα έπρεπε να ρίξεις τα Οστά,» της είπε ο αυτοεξόριστος Άρ-
χοντας από το Ράλτον, καθώς οι δυο τους κάθονταν κοντά σε μια 
φωτιά. Ο Βάνμιρ έτριβε τα χέρια του πάνω απ’τις φλόγες, για να τα 
ζεστάνει, ενώ η Ρικνάβαθ σκούπιζε λίγο ιδρώτα από το μέτωπό της, 
με το πίσω της παλάμης της. 
  «Ίσως…» είπε, σιγανά, ατενίζοντας τη φωτιά με φόβο, σαν να ήταν 
ο Εχθρός προσωποποιημένος –ο δαίμονας που έβγαινε μέσα απ’τις 
φλόγες. 
  «Δε θέλεις να μάθεις τι θα σου αποκαλύψουν;» ρώτησε ο Βάνμιρ. 
«Φοβάσαι την απάντησή τους;» 
  Τα μάτια της γυάλισαν. «Όχι.» 
  «Τότε, ρίξε τα. Ίσως να μας βοηθήσουν. Θα είναι καλύτερα 
ν’αποφύγουμε την παγίδα του Εχθρού, παρά να πέσουμε σ’αυτήν. 
Ακόμα κι η δύναμη του Άνκαραζ δε μπορεί να μας γλιτώνει απ’τα 
πάντα.» 
  Η Ρικνάβαθ τράβηξε το δερμάτινο σακούλι από τη ζώνη της. «Ε-
ντάξει,» είπε, και απομακρύνθηκε απ’τη φωτιά, βαδίζοντας ξυπόλυ-
τη επάνω στο κρύο –ευχάριστα κρύο, για την Καρμώζ– έδαφος του 
δάσους. 
  Ο Βάνμιρ την ακολούθησε, ρίχνοντας μια ματιά πίσω του και βλέ-
ποντας τον Ίντραμελ να τους παρατηρεί καλά-καλά, καθισμένος σε 

Ό
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μια πέτρα, με τα χέρια του ακουμπισμένα στη λαβή του γυμνολέπι-
δου σπαθιού του. 
  Η Ρικνάβαθ σταμάτησε σ’ένα σκιερό μέρος και διέγραψε έναν κύ-
κλο, με τα δάχτυλα του δεξιού της ποδιού· ο Βάνμιρ παρατήρησε 
πως το τραύμα στον μηρό της δεν πρέπει να την ενοχλούσε καθόλου 
πλέον. Έχει θεραπευτεί τελείως;  
  Η Καρμώζ σχημάτισε τους ρούνους της Μοίρας επάνω στον κύκλο 
και ταρακούνησε δυνατά το δερμάτινο σακούλι μέσα στα χέρια της, 
παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και ανοίγοντας τον εαυτό της στις κο-
σμικές δυνάμεις της Κουαλανάρα. Στ’αφτιά της ερχόταν το κουδού-
νισμα των Οστών, καθώς χτυπούσαν αναμεταξύ τους· τόσο γλυκιά 
και χαλαρωτική μουσική… Την ελευθέρωνε ακόμα κι απ’το καθήκον 
της στον Άνκαραζ. –Όμως, ασφαλώς, δεν έπρεπε να λησμονεί την 
αποστολή της! 
  Συνέχισε να ταρακουνά το σακούλι. 
  Τώρα! 
  Με μια απότομη κίνηση, το άδειασε πάνω απ’τον κύκλο. Τα Οστά 
χτύπησαν δυνατά στο έδαφος, τινάχτηκαν απο δώ κι απο κεί, αλλά 
κάπου σταμάτησαν… και η Ρικνάβαθ κοντοκάθισε, κοιτάζοντας τις 
θέσεις στις οποίες βρίσκονταν αναμεταξύ τους. 
  Το Οστό της φυλής των Καρμώζ, στο κέντρο, και, στην απειλητική 
θέση, το Φρούριο, που μπορεί να συμβόλιζε και τους μαχητές, τους 
στρατιώτες που βρίσκονταν στην υπηρεσία κάποιου. Ποιου; Η Ρι-
κνάβαθ έστρεψε το βλέμμα της προς την κατεύθυνση της προέλευ-
σης και είδε το Παλάτι, πλάι στο οποίο ήταν, ως προσδιορισμός, η 
Πίστη, και πιο πάνω η Σκιά. 
  Ο Εχθρός, που κρύβεται στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων– που 
βρίσκεται πάνω από το παλάτι, ελέγχοντας την κατάσταση, έχει κά-
ποιον… κάποιον πιστό εκεί. Και ο πιστός θα στείλει τους στρατιώτες 
του εναντίον της φυλής των Καρμώζ –εναντίον μου. 
  Μίλησε στον Βάνμιρ γι’αυτό που είχε δει. 
  «Θες να πεις πως κάποιος μέσα στη βασιλική οικία είναι προδότης; 
Σύμμαχος του Εχθρού;» 
  «Αυτό μου δείχνουν τα Οστά.» 
  «Θα είναι βασιλικοί μαχητές οι στρατιώτες που θα στείλει εναντίον 
μας;» 
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  «Υποθέτω, αφού θα έρθουν από το παλάτι…» 
  «Βλέπεις τίποτ’άλλο; Καμια λύση; Κανέναν τρόπο αποφυγής της 
παγίδας;» 
  Η Ρικνάβαθ διάβασε πάλι τις θέσεις των Οστών εντός του Κύκλου 
της Μοίρας. «Να, εδώ είσαι εσύ, Βάνμιρ,» έδειξε τον Μάγο, «δίπλα 
μου, στην ίδια ευθεία μ’εμένα. Δε φαίνεται, όμως, κάτι άλλο. Τίποτα 
ξεκάθαρο, τουλάχιστον.» 
  «Κανένας τρόπος για ν’αποφύγουμε την παγίδα;» 
  «Τα Οστά ποτέ δε δείχνουν τρόπους διαφυγής, Βάνμιρ. Όχι ακρι-
βώς. Σου φανερώνουν την πραγματικότητα της κατάστασης, ή μέρος 
αυτής,» είπε η Ρικνάβαθ, ακόμα κοντοκαθισμένη. 
  «Εντάξει,» αποκρίθηκε ο ακρίτης. «Τουλάχιστον, τώρα ξέρουμε 
από τι πρέπει να προστατευτούμε. Από στρατιώτες.» 
  «Ναι.» Η Ρικνάβαθ μάζεψε τα κόκαλα από κάτω και τα έβαλε στο 
δερμάτινο σακούλι της. Σηκώθηκε όρθια κι έσβησε τον κύκλο, με 
μερικές γρήγορες κινήσεις του γυμνού της ποδιού. 
  «Θα χρειαστεί να τους αντιμετωπίσουμε; Να τους σκοτώσουμε σε 
μάχη;» 
  «Αυτό μου είναι άγνωστο,» είπε η Ρικνάβαθ και στράφηκε, βαδίζο-
ντας προς τους κατασκηνωμένους της μαχητές. 
  Ο Βάνμιρ την ακολούθησε και κάθισε πάλι κοντά της, αρχίζοντας 
να σκέφτεται τι θα έκαναν, έτσι και τους επιτίθονταν βασιλικοί 
στρατιώτες. Επίσης, αναρωτιόταν ποιος μπορεί να ήταν ο προδότης 
μέσα στο παλάτι, ποιος μπορεί να είχε συμμαχήσει με τον Εχθρό… 
Κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας; Κάποιος από τη φρουρά; 
Κάποιος συμβουλάτορας; Μόνο αυτοί θα είχαν τη δικαιοδοσία να 
στείλουν στρατό. Ο Ρόλμαρ ίσως να μπορούσε να βγάλει άκρη εδώ– 
Ο Ρόλμαρ! Μα το Μαύρο Άνεμο… Ανακάλυψε ο αδελφός μου τον 
προδότη; Γιαυτό ο Εχθρός τον παγίδεψε στο Μάτι του Κυκλώνα, ε-
κτός Χρόνου;  
  Ρόλμαρ, τι πληροφορίες θα μπορούσες να μου δώσεις τώρα, έτσι 
και είχες τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις μαζί μου… 
  Η νύχτα πέρασε ήσυχα, αλλά ούτε ο Βάνμιρ ούτε η Ρικνάβαθ κοι-
μήθηκαν πολύ. Το πρωί, καβάλησαν τ’άλογά τους και συνέχισαν 
ν’ακολουθούν το χωματόδρομο, ο οποίος πλέον κατευθυνόταν νότια, 
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προς την παραλιακή δημοσιά του Νόρβηλ. Ωστόσο, ο ακρίτης δεν 
ήταν βέβαιος ότι θα έφταναν εκεί ως το βράδυ. 
  Και είχε δίκιο· δεν έφτασαν. Όταν ο ήλιος βασίλεψε, σταμάτησαν 
σ’ένα βραχώδες μέρος του δάσους, όπου ο χωματόδρομος περνούσε 
ανάμεσα από μεγάλους ογκόλιθους. Η Ρικνάβαθ είπε στους μαχητές 
της να προσέχουν ιδιαίτερα εδώ, γιατί το σημείο ήταν καλό για πα-
γίδα. (Ο Βάνμιρ μπορούσε ν’ακούσει τον Άνκαραζ να μιλά από μέσα 
της, γιατί η Καρμώζ δεν είχε και πολλές πολεμικές γνώσεις.) Επίσης, 
πρόσταξε την Ιερομαχήτρια Άρναβιν ν’ανεβεί πάνω σ’έναν απ’τους 
βράχους, ώστε να παρατηρεί, και να προειδοποιήσει τους υπόλοι-
πους, σε περίπτωση που κάποιος τους ζύγωνε. Ο Τάλραν προθυμο-
ποιήθηκε ν’ανεβεί κι εκείνος σ’έναν άλλο βράχο, και η Αρχιέρεια δεν 
του έφερε αντίρρηση· κατένευσε κοφτά, για να δείξει πως συμφω-
νούσε. 
  Ο Βάνμιρ έβαλε τα χέρια στις τσέπες της τουνίκας του, ώστε να βε-
βαιωθεί ότι τα κόλπα που είχε ετοιμάσει βρίσκονταν στη θέση τους. 
Δυστυχώς, δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, μα δεν είχε τη δυνατότητα 
να φτιάξει και κάτι καλύτερο. Εδώ δεν ήταν το Ράλτον, κι επιπλέον, 
είχε ελάχιστα χρήσιμα πράγματα μαζί του, έτσι είχε μαγειρέψει ό,τι 
καλύτερο μπορούσε. 
  Η Ρικνάβαθ τού φαινόταν πιο ανήσυχη από χτες βράδυ. Την πλη-
σίασε και τη ρώτησε: «Αισθάνεσαι την ώρα να ζυγώνει;» 
  «Ναι,» του ψιθύρισε έντονα εκείνη. «Ως το πρωί… Ως το πρωί, θα 
έχει γίνει ό,τι είναι να γίνει.» 
  Ένα σμήνος νυχτερίδων πέταξε πάνω από τους ογκόλιθους, κάνο-
ντας τους ακόλουθους του Άνκαραζ να κοιτάξουν ψηλά, αιφνιδια-
σμένοι. 
  Η Ρικνάβαθ πάγωσε, νιώθοντας έναν δυνατό φόβο να τη διατρέχει. 
Τα μάτια της νόμιζε ότι μπορούσαν να δουν τέλεια τα πρόσωπα των 
νυχτερίδων. Παρατήρησε πως τα δόντια τους ήταν μακριά κι αιμα-
τοβαμμένα. 
  «Πλησιάζουν,» είπε στον Βάνμιρ, και τράβηξε το σπαθί της απ’το 
θηκάρι. 
  «Παναγιότατη, τι συμβαίνει;» ρώτησε ο Ίντραμελ. 
  «Ετοιμαστείτε. Οι υπηρέτες του Εχθρού ζυγώνουν,» αποκρίθηκε 
εκείνη. 
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  Τα πράγματα περιπλέκονται, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Αν οι υπηρέτες 
του Εχθρού είναι βασιλικοί μαχητές, αυτό σημαίνει πως θα σκοτώ-
σουμε ανθρώπους του Βασιληά Άργκελ. Πώς μπλέκω έτσι; Δεν ξε-
θηκάρωσε το όπλο του. Αλλά είδε πως η Σερκάλμα είχε ξεσπαθώσει. 
  Τον πλησίασε, βαδίζοντας γρήγορα. «Άρχοντά μου…;» 
  «Να είσαι έτοιμη να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, ό,τι κι αν συμ-
βεί,» της είπε ο Βάνμιρ. «Δε θα αντιμετωπίσουμε συνηθισμένους 
αντιπάλους απόψε. Εκείνο που βλέπεις μπορεί να μην είναι αληθι-
νό.» 
  «Τι εννοείτε, Άρχοντά μου;» Η Σερκάλμα συνοφρυώθηκε. 
  Εννοώ ότι, ακόμα κι αν δεις μαχητές του Βασιληά, πρέπει να είσαι 
έτοιμη να τους χτυπήσεις, γιατί εκείνοι θάναι έτοιμοι να σε σκοτώ-
σουν. «Αυτό που λέω. Ο αέρας μυρίζει μαγεία.» Στράφηκε απ’την 
άλλη, θέλοντας ν’αποφύγει την απόκρισή της. 
  Ο ήχος αλόγων ήρθε από τα δυτικά. 
  «Μεγάλη έφιππη ομάδα, Παναγιότατη,» προειδοποίησε η Άρναβιν, 
καθώς όλοι οι υπηρέτες του Άνκαραζ τσιτώνονταν. «Γύρω στους εί-
κοσι. Αλλά δε φαίνεται να βιάζονται. Ίσως να μη μας έχουν εντοπί-
σει.» 
  «Μην τους τραβήξετε την προσοχή,» πρόσταξε ο Βάνμιρ. «Αφήστε 
τους να περάσουν, αν θέλουν. Θηκαρώστε τα ξίφη σας.» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Ίντραμελ. 
  «Τι εννοείς, ‘όχι’;» σφύριξε ο Βάνμιρ. «Θέλεις να μας επιτεθούν; Αν 
μας δουν ακίνδυνους και άοπλους, ίσως να μας προσπεράσουν!» 
  «Ανόητε! Αυτοί είναι υποτακτικοί του Εχθρού· ψάχνουν για μας.» 
  Ο Βάνμιρ στράφηκε στη Ρικνάβαθ, απελπισμένος. 
  «Κρατήστε τα όπλα σας έτοιμα,» είπε εκείνη στον Ίντραμελ και 
στους υπόλοιπους. Στα μάτια της έκαιγαν οι πολεμικές φωτιές του 
Άνκαραζ. 
  Όχι! γρύλισε ο Βάνμιρ εντός του, ξέροντας πως έκαναν λάθος. Αν 
αυτή η έφιππη ομάδα –είκοσι μαχητές!– έπεφτε πάνω τους, θα τους 
τσάκιζε. Ήταν μονάχα εννέα. Ακόμα κι αν, εκ θαύματος του Άνκα-
ραζ, κατάφερναν να ζήσουν, θα είχαν πάρα πολλές απώλειες. Η Ρι-
κνάβαθ ίσως να πέθαινε. Κι εγώ ίσως να πεθάνω! Μια σκέψη που 
δεν του έφτιαχνε καθόλου τη διάθεση. Επιπλέον, έπρεπε να βοηθή-
σει κι αυτόν τον άχρηστο, τον δίδυμό του. Αν σκοτωθώ, θα χαθεί για 
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πάντα· θα μείνει φυλακισμένος στο Μάτι του Κυκλώνα. Ανέκαθεν τα 
ίδια: μπλέκει και περιμένει εμένα να τον γλιτώσω! 
  Ο Βάνμιρ, εκείνη τη στιγμή, αντέδρασε νευρικά, ενστικτωδώς, χω-
ρίς να καλοσκεφτεί τι έκανε. 
  Έβγαλε τα χέρια του από τις τσέπες και πέταξε τη σκόνη που έκρυ-
βε στη δεξιά του γροθιά επάνω στη Ρικνάβαθ, τον Ίντραμελ, και τον 
Νίλμαν, που βρίσκονταν ο ένας κοντά στον άλλο. Η κίνησή του τους 
ξάφνιασε –και το υπνωτικό τούς έκανε να παραπατήσουν, τρίβοντας 
τα μάτια και κρατώντας τα κεφάλια. 
  Ο Βάνμιρ πέταξε, αμέσως, και τη σκόνη που είχε στο άλλο του χέρι. 
Ένα μικρό σύννεφο ομίχλης τύλιξε την Ιέρεια Σήνιμαλ και τον Ιερο-
μαχητή Ήρενκαρ. 
  «Τι έκανες εκεί;» του φώναξε η Άρναβιν, από τον ογκόλιθο. 
  «Προδότη!» κραύγασε ο Τάλραν, και πήδησε από το ύψος όπου 
βρισκόταν, για να προσγειωθεί μπροστά στον Βάνμιρ, με το ξίφος 
του σηκωμένο. 
  «Περίμενε, ηλίθιε!» γρύλισε ο αυτοεξόριστος ακρίτης, καθώς οι 
ακόλουθοι του Άνκαραζ σωριάζονταν γύρω του, επηρεασμένοι από 
το υπνωτικό που θα κρατούσε το πολύ μία ώρα. 
  Η λεπίδα της Σερκάλμα παρενέβη, αποκρούοντας το χτύπημα του 
Τάλραν που στόχευε το κεφάλι του Άρχοντα από το Ράλτον. Ο Βάν-
μιρ τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, αναισθητοποιώντας τον. 
  Η Άρναβιν είχε ήδη πηδήσει από τον ογκόλιθο. Η λεπίδα της γυάλι-
ζε στο φεγγαρόφωτο, και η ιερομαχήτρια ατένιζε τον ακρίτη και την 
πολεμίστριά του με μάτια γεμάτα μίσος. 
  «Από την αρχή ήσουν έτσι,» σφύριξε στον Βάνμιρ. «Ποτέ δεν έ-
πρεπε να σε είχαμε πάρει μαζί μας. Απορώ γιατί η Αρχιέρεια επέμε-
νε!» 
  «Η Αρχιέρεια με ξέρει. Και γνωρίζει ότι δεν το κάνω αυτό για να 
σας βλάψω–» 
  «Τότε, γιατί τη νάρκωσες;» Η Άρναβιν ζύγωσε. 
  Η Σερκάλμα στάθηκε μπροστά από τον Βάνμιρ, βαστώντας το 
σπαθί της με τα δύο χέρια. 
  «Δεν είμαι ναρκωμένη.» 
  Όλοι στράφηκαν, για να δουν τη Ρικνάβαθ όρθια. 
  Άνκαραζ! σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Έπρεπε να το φανταστώ… 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

823 

  «Μεγάλη Αρχιέρεια, να σκοτώσω αυτούς τους προδότες;» ρώτησε 
η Άρναβιν. 
  «Έπρεπε να είχες κρατήσει τη σκόνη σου για τους εχθρούς μας, 
Βάνμιρ,» είπε η Ρικνάβαθ, νιώθοντας τη δύναμη του Πολέμαρχου να 
την πλημμυρίζει και να την οδηγεί σ’εκείνη την καταπληκτική υπερ-
πραγματικότητα, διώχνοντας την επήρεια του ναρκωτικού. «Τώρα 
μας άκουσαν και έρχονται. Αφουγκράσου!» 
  Ο Βάνμιρ αφουγκράστηκε. Άλογα πλησίαζαν, καλπάζοντας. 
  «Παναγιότατη–» άρχισε η Άρναβιν. 
  «Όχι, να μην τους σκοτώσεις!» πρόσταξε η Ρικνάβαθ. «Είναι ανόη-
τοι, όχι προδότες.» 
  «Μα, Παναγιότατη–!» 
  «Σιωπή!» Η φωνή που βγήκε απ’τα χείλη της Αρχιέρειας του Άνκα-
ραζ τούς τρόμαξε όλους.  
  Μετά, η Ρικνάβαθ φώναξε: «Τέκνα του Πολέμου! Εγερθείτε!» Και 
οι ναρκωμένοι μαχητές ξύπνησαν. 
  Μα το Μαύρο Άνεμο… σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Άνκαραζ, Θεέ της Πα-
ραφροσύνης, θες να μας σκοτώσεις όλους; 
  Ο Ίντραμελ σηκώθηκε, πιάνοντας το ξίφος του από κάτω και στρέ-
φοντας τα μάτια του στον ακρίτη. «Τρισκατάρατε προδότη!» γρύλι-
σε, έτοιμος να του χιμήσει. 
  «Αν ήμουν προδότης, θα σας είχα φονεύσει όλους, όταν–!» 
  «Πάψτε!» πρόσταξε η Ρικνάβαθ, με τη φωνή του Άνκαραζ, την ο-
ποία δε μπορούσε κανείς να αγνοήσει. Ακόμα κι ο Βάνμιρ αισθάνθη-
κε τη γλώσσα του να δένεται κόμπους και έναν δυνατό φόβο να τον 
πλημμυρίζει, μουδιάζοντας τα μέλη του. 
  «Στ’άλογά σας!» Η Αρχιέρεια καβαλίκεψε. «Ο Εχθρός είναι εδώ!» 
  Οι μαχητές ανέβηκαν στους ίππους τους, φέροντας σπαθιά και α-
σπίδες. 
  Ο Βάνμιρ σταμάτησε τον εαυτό του, καθώς πήγαινε κι εκείνος να 
πατήσει το δεξί του πόδι στον αναβατήρα της σέλας του αλόγου του. 
Τι κάνω; Πού θα μας οδηγήσει τούτο; Άνκαραζ, νομίζεις ότι η Ρι-
κνάβαθ κι εγώ θα επιβιώσουμε μετά απ’αυτή τη μάχη; 
  Οι ιππείς ξεπρόβαλαν από το δάσος, σαν σκιές της νύχτας που πή-
ραν σάρκα και οστά, βγαίνοντας στο φεγγαρόφωτο. Τράβηξαν τα 
ηνία των ίππων τους, κάνοντάς τα να σταματήσουν, χρεμετίζοντας. 
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Ήταν όλοι τους αρματωμένοι και έφεραν ασπίδες, ακριβώς όπως και 
οι μαχητές του Άνκαραζ· ορισμένοι, μάλιστα, βαστούσαν και ξεθη-
καρωμένα ξίφη. 
  «Ποιοι είστε;» απαίτησε ο αρχηγός τους, τραβώντας κι εκείνος το 
λεπίδι τους, καθώς είδε πως η ομάδα αντίκρυ του έμοιαζε ετοιμοπό-
λεμη. 
  «Ταξιδιώτες!» πετάχτηκε ο Βάνμιρ. «Εσείς ποιοι είστε;» 
  «Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι,» είπε, ψυχρά, ο Ίντραμελ, μη 
στρέφοντας το βλέμμα του στον ακρίτη, παρά έχοντάς το καρφωμέ-
νο στους νεόφερτους ιππείς. 
  Να σε πάρουν οι χίλιοι δαίμονες της Στέπας, Ίντραμελ! γρύλισε ε-
ντός του ο Βάνμιρ. 
  «Γνωρίζεις ποιοι είμαστε, λοιπόν…» είπε ο αρχηγός των καβαλάρη-
δων. «Γνωρίζεις και τι ζητάμε;» 
  «Είστε πιόνια του Εχθρού,» αποκρίθηκε ο Ίντραμελ. «Νομίζετε ότι 
θα μας νικήσετε εύκολα, αλλά θα εκπλαγείτε. Ο Κύριος του Πολέμου 
είναι μαζί μας.» 
  Ο αρχηγός των ιππέων κατέβασε την προσωπίδα του κράνους του. 
«Ναι,» είπε, «μάλλον σας βρήκαμε, υπηρέτες του Άνκαραζ. Εσάς και 
τη γαλανομάτα, μαυρομάλλα Καρμώζ Αρχιέρειά σας.» 
  «Ποιος σ’τα είπε αυτ–;» άρχισε ο Βάνμιρ, μα δεν πρόλαβε να τε-
λειώσει, καθώς η Ρικνάβαθ έδειξε τους αντιπάλους με το σπαθί της 
και φώναξε: «Επίθεση!» 
  Όρμησε πρώτη πάνω στους υπηρέτες του Εχθρού, καθοδηγούμενη 
από τη θεϊκή ισχύ του Άνκαραζ και ακολουθούμενη από τους πι-
στούς της, που κραύγαζαν πίσω της. 
  Ο Βάνμιρ ανέβηκε στ’άλογό του κι έκανε νόημα στη Σερκάλμα να 
έρθει μαζί του, για ν’απομακρυνθούν από τη συμπλοκή. 
  Οι ιαχές της μάχης είχαν γεμίσει τη νύχτα, όμως ο ακρίτης, καθώς 
έβαζε τον ίππο του να τροχάσει ανάμεσα στους μεγάλους ογκόλι-
θους, κατάφερε ν’ακούσει έναν άλλο ήχο: έναν ήχο ερχόμενο από τα 
νότια. 
  Καλπασμός, πάλι. 
  Ω όχι! σκέφτηκε. Κι άλλοι βασιλικοί καβαλάρηδες! Θυμήθηκε τον 
οιωνό της Ρικνάβαθ, με τον αρουραίο και τις αλεπούδες. 
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  Πράγματι, ήμουν ανόητος που σπατάλησα τη σκόνη!… Ο Βάνμιρ 
αισθάνθηκε απροετοίμαστος να αντιμετωπίσει την κατάσταση, α-
βοήθητος… 
  «Σερκάλμα,» είπε, ταραγμένα, «φύγε. Φύγε όσο πιο γρήγορα μπο-
ρείς, από τα ανατολικά.» 
  «Τι θα κάνετε εσείς, Άρχοντά μου;» 
  Ο Βάνμιρ κατέβηκε απ’το άλογό του, και του έδωσε μια στα καπού-
λια, για να το βάλει να τρέξει. 
  «Άρχοντά μου!» εξεπλάγη η Σερκάλμα. 
  «Φύγε! Μπορώ να σ’ακολουθήσω πολύ γρήγορα, αν χρειαστεί. Φύ-
γε! Σώσε τον εαυτό σου. Σε προστάζω.» 
  Η πολεμίστρια έμπηξε τα τακούνια της στα πλευρά του αλόγου της 
και κάλπασε ανατολικά, στο αραιό δάσος. 
  Ο Βάνμιρ ισορρόπησε τον δερμάτινό του σάκο στον ώμο του και 
κρύφτηκε ανάμεσα στους μεγάλους ογκόλιθους και μέσα στις σκιές 
της νύχτας, παρακολουθώντας τη μάχη να εκτυλίσσεται αιματηρή 
εμπρός του. Ο Ίντραμελ είχε απόλυτο δίκιο, όταν είπε «Ο Κύριος του 
Πολέμου είναι μαζί μας»· γιατί, πράγματι, ήταν μαζί τους. Η Ρικνά-
βαθ μαχόταν σαν δέκα ανθρώπους! 

 

  Η ισχύς του Άνκαραζ μαινόταν εντός της. Αααα, τι εξυψωτικό συ-
ναίσθημα. Όλος ο κόσμος ήταν δικός της! Οι αντίμαχοί της έμοιαζαν 
με μαριονέτες· τη λεπίδα της πρέπει να την έβλεπαν θολή εμπρός 
τους, καθώς τους κατέκοβε, τον έναν μετά τον άλλο, τσακίζοντας τις 
αρματωσιές τους, τρυπώντας τις ασπίδες τους, σπάζοντας τα όπλα 
τους, ρίχνοντας τους απ’τ’άλογά τους. 
  Εξακολουθώ, όμως, να είμαι εγώ; αναρωτήθηκε μια φωνή από βα-
θιά μέσα της. Ελέγχω απόλυτα το σώμα μου; Όχι. 
  Εγώ είμαι η μαριονέτα. 
  Η Ρικνάβαθ γέλασε μανιωδώς μέσα στον πυρετό της μάχης, απο-
φεύγοντας ένα χτύπημα και συνθλίβοντας ένα κεφάλι. 
  Αλλά αυτή η μαριονέτα μάχεται σαν το Μεγάλο Θηρίο… και μετά, 
θα επανέλθω, και θα είμαι πάλι εγώ… 
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  Αίμα. Εκτοξευόταν παντού γύρω της… και την ισχυροποιούσε. Ι-
σχυροποιούσε τον Άνκαραζ. Η χαρά του ήταν και δική της χαρά. Η 
ηδονή του και δική της ηδονή. Αίμα αίμα αίμα αίμα αίμα… 
  Δυνατός καλπασμός τη συνέφερε, κι έστρεψε το κεφάλι, για να δει 
ιππείς να έρχονται απ’τη νότια μεριά. Ενισχύσεις κατέφταναν. Ο 
Εχθρός είχε φέρει κι άλλους του υποτακτικούς, αποφασισμένος να 
νικήσει! 
  «ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΚΑΡΑΖ!» κραύγασε η Ρικνάβαθ, και το σπαθί της 
κατέβηκε, για να χτυπήσει έναν άντρα στον ώμο, να σχίσει σάρκα 
και κόκαλα, και να φτάσει στην καρδιά. «ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!» 
  «Θάνατος στον Εχθρό!» φώναξε από κάπου ο Ίντραμελ. 
  Η Ρικνάβαθ στράφηκε και είδε πως ο Καθοδηγητής της ήταν λου-
σμένος στο αίμα, τραυματισμένος σε πολλά σημεία του σώματός 
του. Ταλαντευόταν πάνω στη σέλα. 
  Ένα δόρυ των νοτίως ερχόμενων καβαλάρηδων τον πέτυχε στα 
πλευρά, διαπερνώντας τον πέρα για πέρα. Ο ιερέας ούρλιαξε, πεθαί-
νοντας. Το σπαθί του κατέβηκε προς τον φονιά του, αλλά μια ασπίδα 
το απέκρουσε. 

 

  —Θα σου παρουσιαστεί μια ευκαιρία για να τη σώσεις. Μην το κά-
νεις!— 
  —Ράζλερ!— 
  —Δεν άργησες να με καταλάβεις, Βάνμιρ— 
  —Σ’ευχαριστώ για την πληροφορία, Ράζλερ— 
  —Δεν πρόκειται για κάτι που, έτσι κι αλλιώς, δε θα δεις μόνος σου. 
Ωστόσο, θα σου πρότεινα να την αφήσεις να πεθάνει— 
  —Η πρότασή σου με βάζει σε πολλές σκέψεις· τώρα, εξαφανίσου— 
  —Χα-χα-χα-χα! Έχεις πνεύμα· αυτό μ’αρέσει—Ο Βάνμιρ νόμιζε ότι 
μπορούσε να αισθανθεί τον Εχθρό να χαμογελά—Όμως η σάρκα εί-
ναι εξίσου σημαντική με το πνεύμα, Ωθράγκος. Δες, για παράδειγμα, 
τον φίλο μας, τον Άνκαραζ· χρειάζεται σάρκα –χρειάζεται τη Ρικνά-
βαθ– για να με νικήσει. Αλλιώς, είναι ένα τίποτα μπροστά μου!— 
  —Πιθανώς. Αλλ’αυτό δεν αλλάζει  τίποτα—Ο Βάνμιρ παρακολου-
θούσε τη μάχη προσεκτικά, περιμένοντας να παρουσιαστεί η ευκαι-
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ρία για την οποία είχε μιλήσει ο Ράζλερ. Εν τω μεταξύ, έβλεπε τους 
ακόλουθους του Πολέμαρχου να πέφτουν ένας-ένας, κάτω απ’τα 
χτυπήματα των βασιλικών ιππέων. Η Ρικνάβαθ, ωστόσο, μαχόταν 
σαν πραγματικός διάολος της Στέπας! Κανένας φυσιολογικός άν-
θρωπος δε θα μπορούσε ποτέ να πολεμήσει έτσι· κανένας. Απέκρουε 
κι απέφευγε χτυπήματα που δε γύριζε καν να κοιτάξει· έκοβε τις πα-
νοπλίες σαν να μην ήταν τίποτα παραπάνω από χαρτί· τσάκιζε όπλα 
κι ασπίδες σαν ξυλαράκια· και ούτε μια φορά δεν έχανε το στόχο 
της: κάθε σπαθιά σήμαινε κι έναν θάνατο. 
  —Αλλάζει πολλά πράγματα. Κατ’αρχήν, υποδηλώνει ότι εγώ είμαι 
ισχυρότερος από εκείνον. Στο τέλος, θα νικήσω· το ξέρω ότι θα νική-
σω— 
  —Αλλά ο Χρόνος σε περιορίζει, καθώς και οι εχθροί σου…— 
  Ο Βάνμιρ νόμιζε πως αισθάνθηκε τον Ράζλερ να θυμώνει. Πρέπει 
να είπα κάποια αλήθεια… 
  —Αγνόησε την ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί και θα ελευθε-
ρώσω τον αδελφό σου. Το Μάτι του Κυκλώνα θα πάψει να τον κρα-
τά δέσμιο. Δώσε μου την Καρμώζ για να σου δώσω τον Ρόλμαρ. Δεν 
είναι δίκαια ανταλλαγή; Η ζωή της για τη ζωή του, Βάνμιρ. Ίσως να 
είναι η τελευταία τέτοια προσφορά που θα σου κάνω…— 
  Η προσφορά του Εχθρού –τελευταία ή μη– ήταν, αναμφίβολα, δε-
λεαστική! Ο Βάνμιρ προσπάθησε να συγκροτήσει τις σκέψεις του, να 
βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Κάποια άλλη λύση θα υπήρχε, πέ-
ρα από την απόλυτη επιλογή που του πρότεινε ο Ράζλερ. Εξάλλου, 
δεν ξέρω ακόμα τίποτα για το τι συμβαίνει στη Νουάλβορ. 
  —Ποιος είναι ο σύμμαχός σου μέσα στο Παλάτι των Δεκαεννέα 
Πύργων;— 
  —Η ευκαιρία σου σιμώνει…— 
  Οι ακόλουθοι του Άνκαραζ βρίσκονταν σωριασμένοι στη γη, αιμό-
φυρτοι· μονάχα δύο στέκονταν ακόμα: ο Ιερομαχητής Νίλμαν –
μαχόμενος ενάντια σε τόσους αντιπάλους, που ήταν φανερό πως, 
σύντομα, θα πέθαινε– και, φυσικά, η Ρικνάβαθ: Η Εκλεκτή Αρχιέ-
ρεια του Πολέμαρχου καθόταν στη σέλα του αλόγου της και σπάθιζε 
κατά των εχθρών της. Αλλά, όπως και τότε στο πανδοχείο «Ο Ήλιος 
της Έριγκ», αποδείχτηκε ξανά πως το ανθρώπινο σώμα –μολονότι 
ενοικημένο από πνεύμα θεϊκό– έχει τους περιορισμούς του. Οι βασι-
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λικοί ιππείς πρέπει να είχαν μειωθεί στον μισό τους αριθμό, και αν 
δεν είχαν καταφτάσει οι νότιες ενισχύσεις, τότε ο αριθμός τους ίσως 
να ήταν ακόμα μικρότερος –ίσως, επί του παρόντος, η Ρικνάβαθ 
ν’αποτελείωνε τους τελευταίους από τους είκοσι που είχαν παρουσι-
αστεί πρώτοι–, όμως, καθώς είχε η κατάσταση, οι αντίπαλοι της Αρ-
χιέρειας ήταν πάρα πολλοί για να τους αντιμετωπίσει, και ένας 
απ’αυτούς λόγχισε το άλογό της στα πλευρά. Το ζώο χρεμέτισε κι 
ανασηκώθηκε στα πισινά του πόδια, ρίχνοντας την Καρμώζ στο έ-
δαφος. 
  Ο Βάνμιρ παρατήρησε την ευκαιρία: Υπήρχε ανοιχτός δρόμος, από 
αυτόν ως τη Ρικνάβαθ, και από τη Ρικνάβαθ ως τα σκοτεινά βάθη 
του δάσους. Ο δρόμος, όμως, δε θα έμενε εκεί για πολύ· οι βασιλικοί 
ιππείς θα τον έκλειναν, για να ποδοπατήσουν την Αρχιέρεια του Άν-
καραζ. 
  —Η Καρμώζ ή ο αδελφός σου;— 
  Δεν μπορούσε να την αφήσει να πεθάνει –μόνο αυτό ήξερε. 
  Πετάχτηκε από την κρυψώνα του, επικαλούμενος την Ταχύτητα 
της φυλής του και ανάγοντάς την σε Τηλεμεταφορά. 
  Τα πάντα γύρω του έλιωσαν· ντύθηκαν με το Κοσμικό Χρώμα. 
  Ο Βάνμιρ παρουσιάστηκε ανάμεσα στους καβαλάρηδες, δίπλα στη 
Ρικνάβαθ. Πάραυτα, έσκυψε και την άρπαξε στα χέρια του, καθώς 
οι βασιλικοί τραβούσαν τα γκέμια των αλόγων τους, αιφνιδιασμένοι 
κι απορώντας από πού είχε έρθει τούτος ο άντρας. Είναι στοιχειό του 
δάσους; Δαίμονας του Άνκαραζ; Εωσφορικός μάγος; τους φαντά-
στηκε ο Βάνμιρ ν’αναρωτιούνται. 
  Άστους να πιστεύουν ό,τι θέλουν! Ενώ είχε την έκπληκτη Ρικνάβαθ 
στην αγκαλιά του, κάλεσε γι’ακόμα μια φορά την Ταχύτητα και τη 
μετέτρεψε σε Τηλεμεταφορά, εστιάζοντας το βλέμμα του ως εκεί 
όπου μπορούσε να δει καθαρά, γιατί γνώριζε πως, έτσι κι επιχειρού-
σε τίποτα παράτολμο, μάλλον θα γινόταν λάσπη επάνω στον κορμό 
κανενός δέντρου. 
  Η Κουαλανάρα έλιωσε ξανά, παίρνοντας το Κοσμικό Χρώμα. Οι 
φωνές των ιππέων και τα δυνατά χλιμιντρίσματα των ίππων, χάθη-
καν απ’τ’αφτιά του Βάνμιρ. 
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  Ύστερα από ένα ακαθόριστο χρονικό διάστημα (ίσο με μια στιγμή 
της στιγμής ή μια ολόκληρη αιωνιότητα), ο αυτοεξόριστος ακρίτης 
παρουσιάστηκε στο σκοτάδι του δάσους. 
  «Σκοτώστε το δαίμονα!» άκουσε πίσω του μια άγρια φωνή και, 
χρησιμοποιώντας την Ταχύτητα, έτρεξε ανάμεσα στις μεγάλες σκιές 
των δέντρων. 
  —Έχασες την ευκαιρία σου…— 
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Κεφάλαιο 60 

Ο Πύργος των Δράκων 
 
 

 πόρτα ήταν δρύινη και μονή, μ’ένα μεγάλο, σιδερένιο κρί-
κο στη δεξιά μεριά, ο οποίος απεικόνιζε ένα φίδι που δα-
γκώνει την ουρά του. Ο Χάφναρ ήξερε ότι το εν λόγω σύμ-
βολο ονομαζόταν «Ουροβόρος» και συμβόλιζε την αιωνιό-

τητα· νόμιζε πως ο πατέρας του του το είχε πει, μα δεν ήταν απόλυτα 
βέβαιος· ίσως να το είχε διαβάσει κάπου… 
  Το πλαίσιο της πόρτα ήταν πέτρινο και λαξεμένο έτσι ώστε να 
μοιάζει με δράκους οι οποίοι σκαρφάλωναν ο ένας επάνω στον άλλο, 
σαν να συνευρίσκονταν ερωτικά. Τα μάτια της Σρ’άερ ατένιζαν τα 
σκαλίσματα με προσήλωση· ο Χάφναρ τής χάιδεψε το κεφάλι, ανα-
ρωτούμενος τι να συλλογιόταν η δράκαινα μέσα στο ερπετοειδές της 
κρανίο. 
  «Φτάσαμε, Άρχοντά μου,» είπε ο υπηρέτης: ένας καλοντυμένος ά-
ντρας στην ηλικία των σαράντα. «Μπορείτε να περάσετε.» Έμοιαζε 
διστακτικός να ανοίξει ο ίδιος την πόρτα. 
  Ο Χάφναρ είχε αρχίσει να σιχαίνεται όλους αυτούς τους τύπους 
που τον έβλεπαν ως τερατούργημα. «Άνοιξε,» πρόσταξε πίσω από 
τη μαύρη, δερμάτινή του μάσκα. 
  Ο υπηρέτης ξεροκατάπιε. «Μάλιστα, Άρχοντά μου.» Έπιασε τον 
χαλκά που συμβόλιζε τον Ουροβόρο και έσπρωξε. «Καλωσορίσατε 
στον Πύργο των Δράκων.» 
  Η δρύινη πόρτα άνοιξε αθόρυβα, χωρίς να τρίξει, και ένας διάδρο-
μος αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια του Χάφναρ, στρωμένος με 
σκούρο-μενεξεδί χαλί. Στους τοίχους υπήρχαν διακοσμητικά λαξεύ-
ματα δράκων. Η Σρ’άερ βλεφάρισε και σφύριξε. 
  «Πόσο παλιό είν’αυτό το μέρος;» 
  «Ο Πύργος των Δράκων, εννοείτε, Άρχοντά μου;» 
  «Ναι.» 
  «Χιλίων χρόνων, λένε· ίσως και περισσότερο. Περάστε, παρακα-
λώ.» 

H
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  Βιάζεσαι να με ξεφορτωθείς, ε; Ο Χάφναρ πέρασε το κατώφλι της 
πόρτας και μπήκε. 
  «Οι δράκαρχοι μπορεί να θυμώσουν, αν σας ακολουθήσω εντός, 
Άρχοντά μου. Σας χαιρετώ, λοιπόν. Καλή σας ημέρα.» 
  Ο Χάφναρ τον αγνόησε, βαδίζοντας επάνω στο σκούρο-μενεξεδί 
χαλί και νιώθοντας τις μπότες του να βυθίζονται μέσα σε κάτι μαλα-
κό. Δεξιόθεν ερχόταν ηλιακό φως, από ένα ανοιχτό παράθυρο που 
έβλεπε προς το Βορρά. Το φως ήταν αχνό, καθότι αυγή, και, λούζο-
ντας τις τοιχογραφίες των δράκων, έκανε τα ερπετοειδή να μοιάζουν 
σχεδόν ζωντανά. 
  Ένας αδύναμος ήχος ήρθε από πίσω –ο υπηρέτης που έκλεινε τη 
δρύινη πόρτα, μάλλον με ανακούφιση. 
  Η Σρ’άερ σφύριξε. 
  «Νομίζω ότι θα σου αρέσει τούτο το μέρος, γλυκιά μου,» είπε ο 
Χάφναρ, ατενίζοντας τις τοιχογραφίες. «Θα βρούμε άλλους του εί-
δους μας, και εσύ και εγώ…» Τα σχέδια ήταν πολύ καλά και προσεγ-
μένα, όφειλε να παρατηρήσει· αριστοτεχνικά καμωμένα! Κάποιος 
άριστος γλύπτης πρέπει να είχε φροντίσει για τη διακόσμηση αυτού 
του πύργου που, μάλλον, εξαρχής προοριζόταν για να φιλοξενήσει 
δράκαρχους. Ποιος ξεκίνησε το τάγμα; 
  «Άλλους του είδους σας, πράγματι…» 
  Ο Χάφναρ στράφηκε προς το πέρας του διαδρόμου, και είδε έναν 
άντρα να στέκεται μπροστά από ένα άνοιγμα –μια πόρτα που το 
πλαίσιό της ήταν λαξευμένο με δράκους, όπως και η προηγούμενη, 
αν και ετούτοι ήταν πιο λιγνοί, σχεδόν σκελετωμένοι. Ο άντρας φο-
ρούσε γαλανό χιτώνα, με την κουκούλα σηκωμένη, κρύβοντας το 
πρόσωπό του στη σκιά. Πίσω του βρισκόταν ένας δράκος, το κεφάλι 
του οποίου ξεπρόβαλε από τα πλευρά του δράκαρχου, σαν το θηρίο 
να ντρεπόταν να παρουσιαστεί ολόκληρο στους νεόφερτους. 
  «Καλημέρα, Χάφναρ.» 
  «Καλημέρα,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Ονομάζομαι Θέλβορ,» συστήθηκε ο δράκαρχος. «Κι απο δώ, ο 
Σ’άαρν.» Χάιδεψε το κεφάλι του δράκου, ο οποίος στένεψε τα μάτια, 
εστιάζοντάς τα στη δράκαινα, στην άλλη άκρη του διαδρόμου. 
  «Η Σρ’άερ,» τη σύστησε ο Χάφναρ. 
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  «Χαιρόμαστε για τη γνωριμία,» αποκρίθηκε ο Θέλβορ, ενώ ο 
Σ’άαρν έβγαλε ένα σφύριγμα που έμοιαζε με χαιρετισμό. «Παρακα-
λώ, ακολουθήστε μας, δρακαδελφέ Χάφναρ και δρακαδελφή Σρ’άερ, 
στην Αίθουσα των Δράκων.» Στράφηκε και μπήκε στο άνοιγμα απ’το 
οποίο είχε έρθει. 
  «Φαίνονται αρκετά ευγενικοί, έτσι;» είπε ο Χάφναρ στη δράκαινα. 
Εκείνη έκανε μια κίνηση που έμοιαζε με καταφατικό νεύμα. Ο αφέ-
ντης της προχώρησε επάνω στο σκούρο-μενεξεδί χαλί και έστριψε 
αριστερά, στην πόρτα όπου είχε μπει και ο άλλος δράκαρχος. 
  Δαυλοί έκαιγαν στον διάδρομο ετούτο, φωτίζοντας τα σκιερά του 
σημεία κι αποκαλύπτοντας μια πέτρινη σκάλα. Οι τοίχοι ήταν λαξευ-
τοί και εδώ. Ο Θέλβορ πήγαινε προς τη σκάλα, σέρνοντας την άκρη 
του χιτώνα σαν δρακοουρά πίσω του· ο Σ’άαρν, ασφαλώς, περπα-
τούσε πλάι του, έχοντας το κεφάλι υψωμένο περήφανα. 
  Ο Χάφναρ τούς ακολούθησε, ανεβαίνοντας κι εκείνος τη σκάλα, 
μαζί με τη Σρ’άερ, και αγγίζοντας την ξύλινη κουπαστή, με το δεξί, 
γαντοφορεμένο του χέρι. Στα μισά περίπου, ο Σ’άαρν λύγισε τον μα-
κρύ του λαιμό, για να τους ρίξει ένα φευγαλέο βλέμμα, σαν να ήθελε 
να βεβαιωθεί ότι έρχονταν. Ο αφέντης του, όμως, δε φάνηκε να έχει 
καμια τέτοια ανησυχία. 
  Όταν ανέβηκαν τη σκάλα, βρέθηκαν σ’ένα μεγάλο καθιστικό, με 
πέτρινο τζάκι το οποίο έμοιαζε με ανοιχτό στόμα δράκου και μέσα 
του βρυχιόταν μια δυνατή φωτιά. Από το ταβάνι κρεμόταν ένα χρυ-
σό πολύφωτο, που τα κεριά του συγκρατιόνταν από τα δόντια μι-
κρών δράκων. Το πάτωμα ήταν στρωμένο με χαλί και, ασφαλώς, 
στους τοίχους υπήρχαν λιθογραφίες με δράκους. Και τα πάντα θύμι-
ζαν μέρος πολύ, πολύ παλιό· αρχαίο. Ο Χάφναρ ήλπιζε οι ένοικοι του 
πύργου να ήξεραν και την Ιστορία του, γιατί τον είχε καταλάβει μια 
επίμονη περιέργεια να τη μάθει. 
  Ο Σ’άαρν έστριψε δεξιά και ο Θέλβορ τον ακολούθησε, έχοντας το 
δεξί του χέρι στο λαιμό του δράκου και δίνοντας την εντύπωση ότι 
το ερπετό τον οδηγούσε. Παράξενο, παρατήρησε ο Άρχοντας από 
την Έριγκ, και περπάτησε πίσω τους. Ο Σ’άαρν γύρισε ξανά για να 
κοιτάξει εκείνον και τη Σρ’άερ. Η δράκαινα σφύριξε, σαν αυτό να 
την είχε ενοχλήσει. Ο Σ’άαρν τής έβγαλε τη γλώσσα του και φάνηκε 
να χαμογελά, όσο ήταν δυνατόν να χαμογελάσει ένας δράκος. Άλλο 
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ένα πράγμα που φάνηκε παράξενο στον Χάφναρ. Μάλλον, έχω πολ-
λά να μάθω για τούτα τα ερπετά… Η δράκαινά του δε φάνηκε να 
παρεξηγήθηκε από τη συμπεριφορά του ομοειδή της· του έβγαλε κι 
εκείνη τη γλώσσα. 
  Ύστερα, ο Σ’άαρν γύρισε απ’την άλλη. Ο Θέλβορ ύψωσε το αριστε-
ρό του χέρι και άγγιξε μια δίφυλλη, ξύλινη πόρτα, το κάθε φύλλο τη 
οποίας ήταν διακοσμημένο με έναν λαξευτό δράκο υπερφυσικών 
διαστάσεων. Τα πάντα εδώ μέσα έμοιαζαν να είχαν τέτοια λαξεύμα-
τα. Ο δράκαρχος ύψωσε και το άλλο του χέρι και έσπρωξε την πόρ-
τα, ανοίγοντας και τα δυο της φύλλα κι αποκαλύπτοντας ένα μεγά-
λο, στρογγυλό δωμάτιο. 
  «Η Αίθουσα των Δράκων, δρακαδελφέ Χάφναρ,» δήλωσε ο Θέλ-
βορ, μπαίνοντας. 
  Η αίθουσα στηριζόταν σε τέσσερις, πέτρινους κίονες και στο κέ-
ντρο της βρισκόταν ένα μεγάλο, στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι, όπου 
κάθονταν τέσσερις άνθρωποι, με τους δράκους τους από κοντά. 
Τρεις πηγές νερού σε κάθε μεριά του δωματίου, καθώς και δύο με-
γάλα τζάκια παρόμοια με το προηγούμενο, ολοκλήρωναν τη διακό-
σμηση. 
  Ο Άρχοντας από την Έριγκ μπήκε. 
  «Αδέλφια,» είπε ο Θέλβορ, «να σας συστήσω τον Χάφναρ και τη 
Σρ’άερ.» 
  Ο Χάφναρ έκλινε το κεφάλι. «Χαίρετε.» 
  Ένας από τους δράκαρχους σηκώθηκε από τη θέση του στο τραπέ-
ζι. Ήταν ψηλός και μυώδης, ντυμένος με μαύρο δέρμα· τα μαλλιά 
του ήταν ξανθά και κουρεμένα κοντά. «Θα σου συστήσω τους υπό-
λοιπους, δρακαδελφέ Χάφναρ,» είπε, «γιατί, δυστυχώς, τα μάτια 
του δρακαδελφού Θέλβορ δεν τον εξυπηρετούν όπως παλιά. Εγώ 
είμαι ο Νίσαρελ και ο δράκος μου ονομάζεται Κρ’άασκ.  
  »Απο δώ βρίσκεται η δρακαδελφή Φερλιάλα και η δράκαινά της, 
Σί’ερν.» Κοίταξε μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα, η οποία φορούσε 
ασημένια μάσκα που κάλυπτε μόνο την αριστερή μεριά του προσώ-
που της· τα μαλλιά της ήταν ξανθά και μακριά. 
  Σηκώθηκε όρθια. «Καλωσόρισες, δρακαδελφέ Χάφναρ.» 
  Ο Νίσαρελ σύστησε τον επόμενο δράκαρχο, ο οποίος σηκώθηκε 
όρθιος, επίσης. «Απο δώ, ο Πάρνορ και ο Σρ’έεεν.» Ο άντρας ήταν 
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λιγνός και διέθετε μακριά, μαύρα μαλλιά, που είχε δεμένα αλογοου-
ρά. Φορούσε λευκό πουκάμισο, και το δεξί του χέρι έλειπε από τον 
μισό πήχη και κάτω. Στο άλλο χέρι φορούσε ένα μεταξωτό, μαύρο 
γάντι, με σίδερα στις φάλαγγες των δαχτύλων. 
  «Καλωσόρισες, δρακαδελφέ Χάφναρ,» είπε, και ο Σρ’έεεν γρύλισε, 
κροταλίζοντας τα δόντια του, τα οποία γυάλισαν στο πρωινό φως 
που έμπαινε απ’τα παράθυρα της αίθουσας. 
  «Και,» ο Νίσαρελ πήγε στον τελευταίο δράκαρχο, καθώς ο Θέλβορ 
καθόταν σε μια ξύλινη καρέκλα και ο Σ’άαρν κουλουριαζόταν στα 
πόδια του, «ο Κέλσοναρ κι η δράκαινά του, Σφ’έαρ.» 
  Ο άντρας σηκώθηκε απ’τη θέση του. Ήταν κοντότερος από τους 
άλλους δύο και φορούσε μαύρο χιτώνα και κουκούλα, η οποία έκρυ-
βε στη σκιά της το –μάλλον καμένο– πρόσωπό του. «Καλωσόρισες, 
δρακαδελφέ Χάφναρ,» χαιρέτησε, με βραχνή φωνή. 
  «Κάθισε,» πρότεινε ο Νίσαρελ. 
  Ο Χάφναρ κατέλαβε μια από τις θέσεις του τραπεζιού, παρατηρώ-
ντας πως στο κέντρο του ήταν σκαλισμένος ο Ουροβόρος. 
  «Γίναμε έξι τώρα, λοιπόν,» είπε ο Κέλσοναρ, καθώς κι οι υπόλοιποι 
κάθονταν. Εξακολουθούσε να μιλάει βραχνά, σαν κάτι να είχε ο λαι-
μός του. «Ο πύργος θ’αρχίσει να γίνεται στενόχωρος.» Γέλασε. 
  «Ο Κέλσοναρ αστειεύεται,» είπε η Φερλιάλα. 
  «Το φαντάστηκα,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. «Το μέρος είναι, αναμ-
φίβολα, αρκετά μεγάλο. Να υποθέσω πως, κάποτε, οι δράκαρχοι ή-
ταν πολύ περισσότεροι;» 
  «Οι δράκαρχοι ποτέ δεν ήταν ‘πολύ περισσότεροι’,» είπε ο Θέλβορ. 
«Αν και στην πρόσφατη Ιστορία είχαν γίνει προσπάθειες να μεγα-
λώσει το τάγμα, αυτές οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν. Δύσκολη 
δουλειά, να πιάνει κανείς δράκους. Οι δράκοι, ξέρεις, Χάφναρ, επι-
λέγουν.» 
  «Επιλέγουν; Εσείς δεν πιάσατε τους δράκους σας;» 
  «Ασφαλώς. Μα το ένα δεν αναιρεί το άλλο.» Ο Χάφναρ νόμιζε πως 
είδε ένα αχνό μειδίαμα να σχηματίζεται μέσα στη σκιά της κουκού-
λας του Θέλβορ. «Ο δράκος εξακολουθεί να σε κρίνει, προτού σε ε-
πιλέξει για αφέντη του.» 
  «Έχετε πολλά να με διδάξετε, πιστεύω. Τι ακριβώς θα χρειαστεί 
για να γίνω ένας από εσάς;» 
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  «Είσαι ήδη ένας από εμάς, δρακαδελφέ Χάφναρ,» του είπε ο Πάρ-
νορ. «Όσα θα διδαχθείς απλά θα διευρύνουν την κατανόησή σου 
επάνω σε ορισμένα πράγματα. Επιπλέον,» τόνισε, «υποτίθεται πως 
είσαι πρόθυμος να υπηρετήσεις το Βασιληά και το Βασίλειο…» 
  «Φυσικά,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. «Επιτρέπονταν ποτέ δράκαρχοι 
που δεν υπηρετούσαν το Βασιληά και το Βασίλειο; Ρωτάω ακαδημα-
ϊκά.» 
  «Μα, δρακαδελφέ, αυτός ήταν ο λόγος σχηματισμού του τάγματός 
μας,» εξήγησε ο Θέλβορ. 
  «Πότε σχηματίστηκε το τάγμα;» 
  «Πριν από οχτακόσια τριάντα-επτά χρόνια από σήμερα, και ο λό-
γος ήταν οι Αφέντες των Δράκων. Αφέντης των Δράκων είναι ο-
ποιοσδήποτε έχει έναν δράκο υπό την κυριαρχία του αλλά δεν ανή-
κει στο τάγμα μας. Αυτός ο όρος, βέβαια, έχει πλέον ξεχαστεί από 
τους περισσότερους, και κανέναν δε θ’ακούσεις να τον χρησιμοποιεί. 
Οι Αφέντες των Δράκων έκαναν εκείνο που θα έρχεται αμέσως στο 
μυαλό σου: έπιαναν τους δράκους και τους χρησιμοποιούσαν ως ό-
πλα, για να προωθήσουν ο καθένας τους δικούς του σκοπούς. Το α-
ποτέλεσμα ήταν το χάος και οι συνεχείς πόλεμοι και διαμάχες εντός 
του Βασιλείου. Όποιος γινόταν Αφέντης των Δράκων –όποιος κατά-
φερνε να πιάσει έναν δράκο, χωρίς να πεθάνει– νόμιζε τον εαυτό 
του υπεράνω των υπόλοιπων ανθρώπων, νόμιζε ότι ήταν ξεχωριστός, 
ισχυρότερος και αξιοσέβαστος… όπως, άλλωστε, κι εμείς θεωρούμε 
τους εαυτούς μας, ως ένα βαθμό· ας μην το αρνούμαστε… Τούτο δεν 
μπορούσε παρά να οδηγήσει σε αναταραχές και άλλες αναταραχές 
και άλλες αναταραχές. Ήρθε, όμως, κι η εποχή της κυριαρχίας του 
Δρακοβασιληά Γόρμεραλ. Δρακοβασιληάς λεγόταν επειδή, εκτός 
από το γεγονός ότι κατείχε το θρόνο, ήταν και δράκαρχος, ή, μάλ-
λον, Αφέντης των Δράκων, εφόσον δεν είχε ακόμα σχηματιστεί το 
τάγμα. Εκείνος το σχημάτισε. Πήρε αυτή την πρωτοβουλία για να 
αυξήσει τη δική του, προσωπική δύναμη και να πάψουν να τον απει-
λούν οι αντίπαλοί του, πανίσχυροι Αφέντες των Δράκων, επίσης. 
  »Βλέπεις, Χάφναρ, εκείνο τον καιρό η… μάστιγα των Αφεντών είχε 
πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρχαν τέτοιοι που προσπαθούσαν να 
σφετεριστούν το θρόνο, μόνο και μόνο επειδή έκριναν τους εαυτούς 
τους ισχυρότερους από έναν οποιοδήποτε κοινό μονάρχη. Τοιουτο-
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τρόπως και ο ιδρυτής του τάγματός μας, ο Δρακοβασιληάς Γόρμε-
ραλ, πήρε την εξουσία, σφετεριζόμενος το θρόνο και καίγοντας τη 
Βασίλισσα με δρακοφωτιά. Αυτό προκάλεσε γενικότερη αναστάτω-
ση σ’όλο το Βασίλειο, και άλλοι Αφέντες των Δράκων ξεσηκώθηκαν 
εναντίον του, φέρνοντας μαζί τους στρατούς. Ο Γόρμεραλ ήξερε πως 
έπρεπε να φέρει ένα τέλος στη διαμάχη, αλλιώς, κάποια στιγμή, θα 
έχανε την εξουσία. Επομένως, ίδρυσε το τάγμα των δράκαρχων. Δη-
λαδή, πήρε κι άλλους Αφέντες των Δράκων με το μέρος του, νομιμο-
ποιώντας τους, ώστε να κηρύξει τους υπόλοιπους, τους ανυπότα-
κτους σε αυτόν, προδότες. Το σχέδιό του πέτυχε, κι από τότε, όποιος 
θέλει να έχει δράκο υπό την κυριαρχία του πρέπει να είναι και δρά-
καρχος, αλλιώς θεωρείται παράνομος, άξιος θανατικής ποινής.» 
  «Εκείνος έχτισε ετούτο τον πύργο;» ρώτησε ο Χάφναρ. 
  «Ναι.» 
  «Από πότε υπάρχει το παλάτι; Πριν από τον Γόρμεραλ;» 
  Ο Θέλβορ κατένευσε. 
  «Σίγουρα, δε θα ονομαζόταν τότε Παλάτι των Δεκαεννέα Πύρ-
γων…;» 
  «Όχι,» είπε η Φερλιάλα. «Ονομαζόταν Παλάτι του Δράκαρχου. Ο 
Γόρμεραλ το είχε ονομάσει έτσι.» 
  «Καταλαβαίνω…» 
  «Είχε και διαφορετικό σχέδιο,» είπε, βραχνά, ο Κέλσοναρ. «Δεν 
ήταν έτσι, σαν μπλεγμένα φίδια, καινούργιε δρακαδελφέ. Όλοι αυ-
τοί οι πύργοι που βλέπεις είναι μεταγενέστεροι.» 
  Ο Χάφναρ γέλασε. «Αν σκεφτεί κανείς πως ο Βασιληάς έχει τους 
δράκαρχους για ειδικό πολεμικό τάγμα, γνωρίζετε πιο πολύ Ιστορία 
από τους περισσότερους ιστορικούς!» 
  «Ή εσύ είσαι ελαφρώς ανιστόρητος, καινούργιε δρακαδελφέ…» 
αποκρίθηκε ο Κέλσοναρ. 
  «Απλά, γνωρίζουμε την Ιστορία μας, Χάφναρ,» είπε, γρήγορα, ο 
Νίσαρελ, σα να ήθελε να προλάβει κάποια βιαστική απόκριση από 
τον Χάφναρ. «Είναι κάπως… ειδική Ιστορία, και υπάρχει όλη κατα-
γεγραμμένη μέσα στον Πύργο των Δράκων, σε πανάρχαιες περγα-
μηνές.» 
  «Θα έχω πρόσβαση σ’αυτές;» 
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  «Εννοείται. Θα σε ξεναγήσω στον πύργο, αν θέλεις. Άλλωστε, θα 
πρέπει να μάθεις τα κατατόπια, αφού εδώ θα κατοικείς στο εξής.» 
  «Σ’ευχαριστώ, δρακαδελφέ Νίσαρελ. Ναι, θα επιθυμούσα μια ξε-
νάγηση. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα χρειαστεί να δώσω κά-
ποιον όρκο, ενώπιον του Βασιληά.» 
  «Δεν απαιτείται όρκος,» του είπε ο Θέλβορ. «Η ίδια σου η παρου-
σία στον Πύργο των Δράκων ισούται με όρκο, αιώνιο. Οφείλεις να 
προστατεύεις το Βασίλειο από κάθε κίνδυνο και να υπακούς τον Κά-
τοχο του Ουρανολίθινου Θρόνου.» 
  «Επίσης,» πρόσθεσε ο Πάρνορ, «είναι και κάτι άλλο, διαδικαστικό, 
το οποίο πρέπει να σου πούμε. Στους Νόμους των Δράκων, τους ο-
ποίους θα διαβάσεις και μόνος σου αργότερα, αναφέρεται ότι στον 
πύργο οφείλουν να υπάρχουν επτά συγκεκριμένες θέσεις καθηκό-
ντων. Προφανώς, ο νομοθέτης –που πρέπει να είναι ο Δρακοβασι-
ληάς Γόρμεραλ, αν και ορισμένοι το αμφισβητούν τούτο– είχε στο 
μυαλό του κάποιο πολύ μεγαλύτερο τάγμα από τους έξι που είμαστε· 
πάντως, οι θέσεις είναι οι εξής: Ο Αρχιδράκαρχος, ο οποίος είναι ο 
αρχηγός όλων των δράκαρχων εντός του πύργου, αλλά πάλι υποτε-
λής στον μονάρχη της χώρας· αυτή τη θέση κατέχει, τιμητικά, ο 
δρακαδελφός Θέλβορ, καθότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ανάμεσά μας. 
Ο Βιβλιοθηκάριος· ετούτη τη θέση δεν την έχει κανείς, γιατί δεν έχει 
πλέον νόημα, ούτως ή άλλως. Ο Αρχίμαχος: άλλη μια θέση που έχει, 
λόγω περιστάσεων, πέσει σε αχρηστία. Ο Τροφοδότης, που είναι υ-
πεύθυνος για τη σίτιση των δράκων· αυτή η θέση ανήκει σε μένα, 
χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, φυσικά: ο καθένας μας φροντίζει 
για την τροφή του δικού του δράκου. Ο Οικονόμος, που μεριμνά για 
τα οικονομικά του πύργου –ο οποίος, όμως, δεν έχει πια δικό του 
θησαυροφυλάκιο, παρά συντηρείται με τα χρήματα του βασιλικού 
θησαυροφυλακίου. Ο Επόπτης, που φροντίζει για τη διακόσμηση 
του πύργου, για την καθαριότητα, και τα λοιπά· ούτε αυτός υπάρχει 
τώρα –όλοι φροντίζουμε για ετούτα τα πράγματα, και, κυρίως, οι 
υπηρέτες του Βασιληά, όταν τολμούν να μπουν εδώ. Και τέλος, ο 
Οπλονόμος, που μεριμνά για το οπλοστάσιο και, όπως καταλαβαί-
νεις, επί του παρόντος η θέση του είναι κενή. 
  »Αυτά· έτσι, πληροφοριακά.» 
  «Ευχαριστώ, δρακαδελφέ Πάρνορ,» αποκρίθηκε ο Χάφναρ. 
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  «Θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι άλλο;» ρώτησε ο Αρχιδράκαρχος 
Θέλβορ. 
  «Ναι. Έως ποιο σημείο μπορούμε ν’ασχολούμαστε με τις δικές μας 
υποθέσεις;» 
  Η ερώτησή του παραξένεψε τους συγκεντρωμένους δράκαρχους, οι 
οποίοι άργησαν να απαντήσουν, σα ν’αναλογίζονταν για ποιο λόγο 
ήθελε ο καινούργιος να μάθει κάτι τέτοιο. 
  «Ο μόνος περιορισμός είναι να μην βλάπτεις το Βασίλειο μέσω των 
πράξεών σου,» είπε, τελικά, ο Νίσαρελ. 
  «Δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός πουθενά στους Νόμους, και το 
ξέρεις πολύ καλά,» τόνισε ο Κέλσοναρ, με τη χαρακτηριστική βρα-
χνή του φωνή. 
  «Εννοείται, ωστόσο. Εδώ και αιώνες. Το τάγμα των δράκαρχων 
υπόκειται στη βούληση του Βασιληά και στους Νόμους του Νόρβηλ 
–κι αυτό γράφεται καθαρά στους Νόμους των Δράκων, δρακαδελφέ 
Κέλσοναρ. Επομένως, ό,τι είναι γενικότερα παράνομο είναι παρά-
νομο και για έναν δράκαρχο.» 
  «Δεν αντιλέγω, δρακαδελφέ…» 
  Ο Νίσαρελ μίλησε στον Χάφναρ: «Τούτο σημαίνει πως, αν ο Βασι-
ληάς μάς καλέσει οποιαδήποτε στιγμή, είμαστε υποχρεωμένοι να 
υπακούσουμε, παραμερίζοντας, προσωρινά, τις δικές μας υποθέ-
σεις.» 
  «Καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε εκείνος. 
  «Θα ήθελες τώρα να σε ξεναγήσω στον πύργο, δρακαδελφέ;» 
  «Ναι,» είπε ο Χάφναρ και σηκώθηκε από τη θέση του, καθώς και ο 
Νίσαρελ σηκωνόταν. Κοίταξε πλάι του, περιμένοντας να βρει τη 
Σρ’άερ, μα δεν την είδε· την ατένισε λίγο παραπέρα, να πίνει νερό σε 
μια από τις πέτρινες πηγές της αίθουσας, μαζί με τον Σρ’έεεν, το 
δράκο του Πάρνορ.  
  Ο Χάφναρ την πλησίασε και έπιασε τα λουριά της· εκείνη έτριψε τη 
μουσούδα της επάνω στο μηρό του. «Ώρα να μάθουμε το νέο μας 
σπίτι,» της είπε ο δράκαρχος. 

 

  Η Ρικέλθη ξύπνησε, ακούγοντας έναν χτύπο στην πόρτα της. Χα-
σμουρήθηκε και τεντώθηκε. Άπλωσε το χέρι της δίπλα, αλλά διαπί-
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στωσε πως ο Έζβαρ είχε εξαφανιστεί. Πάντα πολύ προσεκτικός· κά-
ποιες φορές, μακάρι να μην ήταν τόσο… 
  «Ποιος είναι;» φώναξε. 
  «Αρχόντισσά μου, καλημέρα. Θα θέλατε πρωινό;» Μια υπηρέτρια. 
  «Ναι, θα ήθελα.» 
  «Να περάσω;» 
  Η Ρικέλθη σηκώθηκε από το κρεβάτι και ο τραυματισμένος της α-
στράγαλος τής έριξε μια σουβλιά. Αναστενάζοντας, η Αρχόντισσα 
έπιασε το δρακοκέφαλο ραβδί που της είχε δώσει ο Έζβαρ. Πότε θα 
περάσει, επιτέλους, αυτό πράγμα; Πλησίασε την καρέκλα, πήρε απο 
κεί τη ρόμπα της και τη φόρεσε. Έκανε ψύχρα, παρατήρησε, βλέπο-
ντας πως τα ξύλα στο τζάκι είχαν σχεδόν καταναλωθεί και η φωτιά 
αργοπέθαινε.  
  «Πέρασε,» φώναξε. 
  Η πόρτα άνοιξε και μια σερβιτόρα μπήκε, βαστώντας έναν δίσκο. 
«Καλημέρα και πάλι, Αρχόντισσά μου,» χαιρέτησε. Άφησε τον δίσκο 
επάνω στο τραπέζι του δωματίου. «Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε;» 
  «Ναι,» απάντησε η Ρικέλθη, «ξύλα για το τζάκι, αν έχεις την καλο-
σύνη.» 
  «Φυσικά, Αρχόντισσά μου. Επιστρέφω αμέσως.» Η κοπέλα βγήκε 
απ’το δωμάτιο, κλείνοντας την πόρτα σιγανά. 
  Η Ρικέλθη κάθισε στο τραπέζι και ήπιε μια γουλιά ζεστό καφέ. Πι-
κρός. Αλλά της άρεσε να πίνει τον καφέ της πικρό, έτσι δεν άγγιξε το 
μικρό δοχείο με τη ζάχαρη. Έκοψε ένα κομμάτι ομελέτα και το έφα-
γε. Ήπιε άλλη μια γουλιά καφέ και, ύστερα, πήγε στο λουτρό, για να 
πλυθεί. Ευτυχώς, υπήρχε ζεσταμένο νερό. Το σύστημα ύδρευσης του 
Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων ήταν από τα καλύτερα σ’όλο το 
Βασίλειο. Καθώς μπανιαριζόταν, άκουσε την υπηρέτρια να μπαίνει 
στο δωμάτιο και να ταΐζει το τζάκι. Χωρίς να βιαστεί, η Ρικέλθη τε-
λείωσε το λουτρό της και βγήκε, τυλιγμένη ξανά με τη ρόμπα της. 
Πήγε στο τραπέζι και κάθισε, για να φάει το πρωινό της. 
  Τρώγοντας, σκεφτόταν πώς θα ήταν καλύτερα να πλησιάσει το Βα-
σιληά Άργκελ, ώστε να του μιλήσει για τον δολοφόνο που την κυνη-
γούσε. Δεν πίστευε ότι ο Ζάρναβ θα μιλούσε πρώτος στον αδελφό 
του γι’αυτό το ζήτημα. Κατά πάσα πιθανότητα, η Φερνάλβιν τού είχε 
πει το σχέδιό της και τον είχε πείσει να μην της το χαλάσει· αλλά, 
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ακόμα και να μην ήταν έτσι, δεν έδειχνε να τον ενδιαφέρει και πολύ 
τι μπορεί να συνέβαινε στη Ρικέλθη. Αναμφίβολα, η προγονή μου 
τον έχει μάθει να με μισεί, χρόνια τώρα. 
  Έφαγε και σηκώθηκε από την καρέκλα της, πηγαίνοντας στον κα-
θρέφτη, για να χτενιστεί και να ντυθεί. Καθώς πλησίαζε, νόμισε πως 
ένα κρύο αεράκι πέρασε απ’το πλάι του λαιμού της. Κοίταξε το πα-
ράθυρο, μα είδε ότι ήταν κλειστό. Η ιδέα της θα ήταν. Έκανε τα 
μαλλιά της κότσο πίσω από το κεφάλι της και φόρεσε ένα μακρύ, 
μαύρο φόρεμα. Στα δάχτυλά της πέρασε ασημένια και χρυσά δαχτυ-
λίδια, και στο στέρνο της κρέμασε ένα αργυρό περιδέραιο, το οποίο 
γλιστρούσε μέσα στη στενή λαιμόκοψη της ενδυμασίας της. Το κο-
ντόλιγνό της ξιφίδιο (το μόνο που της είχε απομείνει, ύστερα από 
την τελευταία της συνάντηση με τον νεκρενοικημένο) το είχε ήδη 
περάσει στο εσωτερικό του φορέματός της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις 
από πού μπορεί να πεταγόταν ο δολοφόνος. 
  Η Ρικέλθη αισθάνθηκε ένα ρίγος να τη διαπερνά, και μόνο στη 
σκέψη αυτού του διαβολικού άντρα. Μάλλον, αν παρουσιαστεί ε-
μπρός μου, το ξιφίδιο τούτο δε θα μπορέσει να με σώσει, συλλογί-
στηκε, χρησιμοποιώντας λογική και μόνο· μα, ούτως ή άλλως, ένιωθε 
καλύτερα, έχοντάς το επάνω της: πιο ασφαλής. Μια ψευδαίσθηση 
μονάχα! Θα πρέπει να το θυμάμαι, και να είμαι προσεκτική. 
  «Ένας νεκρενοικημένος υποτίθεται ότι μπορεί να εισβάλει οπουδή-
ποτε,» της είχε πει ο Έζβαρ. Αυτός ο άνθρωπος πάντοτε καταφέρνει 
να με εμψυχώνει! 
  Η Ρικέλθη πέρασε μια ζώνη στη μέση της και κούμπωσε την αργυ-
ρή αγκράφα. Ύστερα, κάθισε και φόρεσε κάλτσες και κομψά, χειμε-
ρινά παπούτσια. Ο αστράγαλός της την πονούσε λιγάκι, καθώς το 
έκανε, όμως, ευτυχώς, όχι τόσο όσο τις προηγούμενες ημέρες.  
  Θα πάω να δω και τον Χάφναρ, σκέφτηκε. Πρέπει να επισκεφτώ 
τον γιο μου, προτού γίνει δράκαρχος και μείνει για πάντα εδώ. Ήθε-
λε να περάσει λίγο χρόνο μαζί του, κι όμως, ο χρόνος της έμοιαζε να 
τελειώνει: να μειώνεται, να μειώνεται, και να μειώνεται, σαν το νερό 
που κυλά στην κλεψύδρα. Διαισθάνομαι το θάνατό μου που έρχεται; 
αναρωτήθηκε η Ρικέλθη. Τον νεκρενοικημένο δολοφόνο που πλη-
σιάζει; Όχι! Δε θα τον αφήσω να νικήσει. Όχι! 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

841 

  Σηκώθηκε από την άκρη του κρεβατιού, όπου είχε καθίσει για να 
υποδεθεί, πήρε το δρακοκέφαλό της μπαστούνι, και βγήκε από το 
δωμάτιο. Προτού πάει να δει τον Χάφναρ, αποφάσισε να ρίξει μια 
ματιά στον Ρόλμαρ (άλλωστε, ο γιος της, μάλλον, δε θα είχε σηκωθεί 
ακόμα). Τι είχε πάθει, τέλος πάντων, αυτό το παιδί του Άραντιρ; Πο-
τέ δεν της φαινόταν τόσο λεπτεπίλεπτος, ώστε να σακατευτεί από 
ένα απλό πέσιμο –και, μάλιστα, όχι από σκάλα ή από κάποιο ύψω-
μα, αλλά μέσα στα διαμερίσματα της Πριγκίπισσας Λιόλα! Βέβαια, η 
Ρικέλθη είχε ακούσει και πιο παράξενα πράγματα να συμβαίνουν, 
κατά καιρούς. 
  Χτύπησε την πόρτα του δωματίου του Ρόλμαρ, και η υπηρέτρια που 
ονομαζόταν Σαντάνρα άνοιξε. «Χαίρετε,» είπε. «Τι θα θέλατε;» 
  «Θα μπορούσα να περάσω;» 
  «Ασφαλώς, Αρχόντισσά μου.» 
  Η Ρικέλθη μπήκε στο δωμάτιο και προχώρησε ως το κρεβάτι του 
Ρόλμαρ, όπου ο νεαρός βρισκόταν ξαπλωμένος και ακίνητος. Στηρί-
χτηκε στο δρακοκέφαλο ραβδί της και τον ατένισε. 
  «Καμία αλλαγή, Αρχόντισσά μου,» τη διαβεβαίωσε η Σαντάνρα, 
ερχόμενη να σταθεί δίπλα της. 
  «Κάθεσαι κοντά του όλη μέρα κι όλη νύχτα;» τη ρώτησε η Ρικέλθη. 
  «Όχι, Αρχόντισσά μου· τον φυλάνε κι άλλοι.» 
  «Ξέρεις,» είπε η Ρικέλθη, «μου μοιάζει παράξενο που απλά έπεσε 
και του συνέβη τούτο…» 
  «…Ήταν παράξενο, Αρχόντισσά μου.» 
  Τα μάτια της Ρικέλθης στράφηκαν, για να την κοιτάξουν. Η κοπέλα 
αυτή ξέρει κάτι παραπάνω απ’ό,τι λέει! «Τον είδες να πέφτει;» 
  «Όχι,» απάντησε η Σαντάνρα. «Ήταν με την Πριγκίπισσα, στα δι-
αμερίσματά της.» 
  «Ναι, μου το είπαν. Αλλά μόνοι τους βρίσκονταν εκεί;» 
  «Μόνοι τους, Αρχόντισσά μου. Ο Άρχοντας Ρόλμαρ ήθελε να της 
ζητήσει να στείλει κάποιον βασιλικό ταχυπομπό στο φρούριο Ράλ-
τον, για να μεταφέρει το μήνυμά του στον πατέρα του.» 
  Πήγε να το ζητήσει από την Πριγκίπισσα, συγκεκριμένα… Χμμμ… 
«Πρέπει να τη γνωρίζει καλά, δηλαδή. Σωστά;» 
  Η Σαντάνρα έγλειψε τα χείλη. «Τι θέλετε να πείτε, Αρχόντισσά 
μου;» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

842 

  Ααα, εσύ ξέρεις πολλά που δες λες, καλή μου! σκέφτηκε η Ρικέλθη. 
Ίσως, τελικά, το μυστήριο του ατυχήματος (αν ήταν ατύχημα) του 
Ρόλμαρ να αποκαλυφθεί ευκολότερα απ’ό,τι πίστευα… «Γιατί να μη 
ζητήσει αυτή τη χάρη από το Βασιληά, παρά από την Πριγκίπισσα;» 
  Η Σαντάνρα ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν έχω ιδέα. Με συγχωρεί-
τε, Αρχόντισσά μου.» 
  Παίζει καλό θέατρο, πολύ καλό θέατρο, σα να έχει εξασκηθεί 
σ’αυτό, ναι. Αλλά έχω δει κι άλλους να παίζουν έτσι, και καλύτερα. 
«Δεν είναι φίλος της Πριγκίπισσας; Νόμιζα ότι τα πήγαιναν καλά 
μαζί.» Αυτό, πραγματικά, το είχε ακούσει. 
  «Εμ, ναι, είναι φίλος της, Αρχόντισσά μου,» παραδέχτηκε η Σα-
ντάνρα. «Αφού το γνωρίζετε, λοιπόν, γιατί με ρωτάτε; Ποιος ο λό-
γος, Αρχόντισσά μου;» 
  «Για να δω αν μου κρύβεις κάτι.» 
  «Αρχόντισσά μου!» Δήθεν ταραγμένη και προσβεβλημένη· αλλά δε 
με ξεγελάει εμένα. «Δε θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο.» 
  «Μα ήδη το έκανες. Μου είπες ότι δεν έχεις ιδέα, ενώ, μετά, απο-
καλύφθηκε πως γνωρίζεις ότι είναι φίλος της.» Η Ρικέλθη ύψωσε 
ένα φρύδι, επιτηδευμένα. «Μυστήριο…» 
  «Σας παρακαλώ, Αρχόντισσά μου· προφανώς, πρόκειται για παρε-
ξήγηση! Δεν είχα καμία πρόθεση να κρύψω τίποτα από εσάς.» 
  Η Ρικέλθη μειδίασε λεπτά και γλυκά, πιο γλυκά απ’ό,τι θα έπρεπε. 
«Το αντιλαμβάνομαι, καλή μου. Πες μου, λοιπόν, μήπως υπάρχει και 
κάποια άλλη σχέση αναμεταξύ τους, πέραν της φιλίας;» 
  Η Σαντάνρα φάνηκε να συγκροτεί τον εαυτό της, που είχε αποδι-
οργανωθεί από την προηγούμενη επίθεση της Ρικέλθης. «Δεν το νο-
μίζω, Αρχόντισσά μου. Ο Άρχοντας Ρόλμαρ είναι απλά φίλος με την 
Πριγκίπισσα Λιόλα, όπως επίσης και με τον Πρίγκιπα Νόρβορ και 
την Αρχόντισσα Μιάνη.» 
  «Ναι, καταλαβαίνω. Ωστόσο, προτίμησε την Πριγκίπισσα-Διάδοχο, 
για να ζητήσει τη χάρη, όχι τους άλλους δύο. Σ’ευχαριστώ, Σαντάν-
ρα. Καλή σου ημέρα.» Η Ρικέλθη στράφηκε και βάδισε προς την 
πόρτα. Την άνοιξε και βγήκε στον διάδρομο. 
  Ενδιαφέρον τούτο, συλλογίστηκε, καθώς πήγαινε προς το δωμάτιο 
του Χάφναρ. Ο Ρόλμαρ φαινόταν να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση 
για την Πριγκίπισσα Λιόλα, και αντιστρόφως, κατά πάσα πιθανότη-
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τα. Παλιότερα, η Ρικέλθη είχε ακούσει πως κάτι είχε συμβεί ανάμε-
σά τους, κάτι ερωτικής φύσεως· ή, τουλάχιστον, έτσι έλεγαν οι κακές 
οι γλώσσες… Θα μπορούσε να αληθεύει; Θα μπορούσε ο Ρόλμαρ να 
είναι εραστής της Πριγκίπισσας; Θα μπορούσε το «ατύχημά» του να 
ήταν το αποτέλεσμα κάποιου καυγά τους; 
  Η Ρικέλθη θυμήθηκε μια φορά που είχε τσακωθεί με τον μακαρίτη 
τον σύζυγό της, τον Έπαρχο-Κεντροφύλακα Άνγκεδβαρ: Την είχε 
σπρώξει, ρίχνοντάς την πίσω, μ’αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι 
της στην άκρη του τραπεζιού· η όρασή της είχε θολώσει και είχε λι-
ποθυμήσει. Ο Άνγκεδβαρ τής είχε ζητήσει συγνώμη, μετά, αλλά ήταν 
ψέμα, φυσικά· ήθελε να τη σπρώξει, και δεν το είχε μετανιώσει κα-
θόλου. Τέλος πάντων, αυτό δεν είχε σημασία τώρα πλέον. Το θέμα 
ήταν, μήπως το ίδιο είχε συμβεί με τη Λιόλα και τον Ρόλμαρ. Αλλά η 
Πριγκίπισσα δε μου φαίνεται τόσο δυνατή, ώστε να καταφέρει να 
τον σπρώξει και να τον ρίξει με τέτοια δύναμη επάνω σε κάτι. Βέ-
βαια, η Ρικέλθη είχε δει και πιο παράξενα πράγματα να συμβαί-
νουν… Όμως γιατί να πηγαίνουμε πάντα στο ακραίο; Τι άλλο θα 
μπορούσε να διαδραματίστηκε ανάμεσά τους; Ίσως ο Ρόλμαρ να 
είχε ήδη σκοντάψει επάνω σε κάτι και μετά η Πριγκίπισσα να τον 
έσπρωξε, βλέποντας πως είχε χάσει την ισορροπία του. Αλλά αυτό 
θα ήταν φόνος, όχι ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Ήθελε, 
άραγε, η Λιόλα να φονεύσει τον Ρόλμαρ; Δεν μπορώ να το πιστέψω 
τούτο! Θα έπρεπε να έχει πολύ καλό λόγο, για να το θέλει. Και καλός 
λόγος δεν υπάρχει. Τουλάχιστον, εκείνη αδυνατούσε να σκεφτεί κά-
ποιον τώρα. 
  Σταμάτησε μπροστά στην πόρτα του δωματίου του γιου της και δι-
πλοχτύπησε.  
  Κανείς δεν απάντησε. 
  «Χάφναρ. Εγώ είμαι.» 
  Τίποτα. Δεν είναι μέσα; 
  «Να περάσω;» 
  Πάλι, τίποτα. Κοιμάται; 
  Η Ρικέλθη άνοιξε, και διαπίστωσε πως το δωμάτιο ήταν άδειο. Ούτε 
ο γιος της ήταν μέσα, ούτε η δράκαινά του. Πού πήγε, τόσο νωρίς; 
Ελπίζω να μην έκανε καμια ανοησία, προσπαθώντας να βρει τον νε-
κρενοικημένο που με καταδιώκει! Ανησύχησε για τον Χάφναρ, και 
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βάδισε αμέσως προς το δωμάτιο του Έζβαρ, καταρώμενη το ραβδί 
της και τον τραυματισμένο της αστράγαλο, που την καθυστερούσαν. 
  Έξω από την πόρτα του ερημίτη του Δρακοδάσους, είδε τον Πρί-
γκιπα Ζάρναβ να πλησιάζει, βαδίζοντας γρήγορα και κατευθυνόμε-
νος εκεί όπου βρισκόταν κι εκείνη. 
  «Καλημέρα,» τη χαιρέτησε. «Πηγαίνεις να επισκεφτείς τον κύριο 
Έζβαρ;» 
  «Δεν κρυφάκουγα έξω απ’την πόρτα του, αν αυτό υπονοείς, Πρί-
γκιπά μου.» 
  «Κάθε άλλο–» 
  Η Ρικέλθη χαμογέλασε, για να του δείξει πως αστειευόταν. Μετά, 
με πιο σοβαρό ύφος: «Μήπως είδες τον Χάφναρ, παρεμπιπτόντως;» 
  «Όχι· δεν είναι στο δωμάτιό του;» 
  «Χτύπησα, μα κανείς δεν απάντησε.» Προτίμησε να μην του πει 
πως είχε ανοίξει και είχε κρυφοκοιτάξει μέσα. 
  «Ίσως να κοιμάται.» 
  «Αποκλείεται· χτύπησα πολύ επίμονα.» 
  «Α, ναι, βέβαια!…» είπε ο Ζάρναβ, σαν να θυμήθηκε κάτι. «Θα πή-
γε στον Πύργο των Δράκων, για να δει τους δράκαρχους.» 
  Ναι, σωστά, συλλογίστηκε η Ρικέλθη. Άλλωστε, γι’αυτό το λόγο ήρ-
θε εδώ, για να τους βρει… Η σκέψη τούτη την κατέθλιψε. Ο μικρός 
της γιος δε θα έμενε πλέον στην Έριγκ… 
  Ο Ζάρναβ χτύπησε την πόρτα του Έζβαρ. 
  «Ποιος είναι;» ακούστηκε η φωνή του ερημίτη από μέσα. 
  «Ο Πρίγκιπας Ζάρναβ. Θα ήθελα να σας μιλήσω.» 
  «Περάστε, Πρίγκιπά μου.» 
  «Είναι σημαντικό το θέμα;» ρώτησε η Ρικέλθη τον Ζάρναβ, προτού 
εκείνος ανοίξει. 
  «…Είναι, νομίζω.» Πολύ διστακτικός. Γιατί έτσι; 
  «Να έρθω, ή πρόκειται για μυστικό;» 
  Ο Ζάρναβ κοίταξε την όψη της, σαν ν’αναρωτιόταν αν θα έπρεπε 
να την εμπιστευτεί. Κι όμως, η Ρικέλθη μπορούσε να σκεφτεί μονά-
χα ένα θέμα που πιθανώς να είχε ο Πρίγκιπας να συζητήσει με τον 
Έζβαρ: το θέμα του περιβόητου Εχθρού. Επομένως, γιατί να μην την 
εμπιστευόταν; Υποπτευόταν ότι ίσως να ήταν με το μέρος του Ε-
χθρού; 
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  «Έλα,» αποκρίθηκε, τελικά, ο Ζάρναβ, και άνοιξε την πόρτα, περ-
νώντας το κατώφλι. 
  Η Ρικέλθη τον ακολούθησε. 
  Ο Έζβαρ καθόταν μπροστά στο τζάκι του δωματίου, ντυμένος με 
μια ζεστή ρόμπα και κρατώντας μια κούπα με αρωματικό τσάι. Τα 
δόντια του δάγκωναν μια αναμμένη πίπα. 
  «Ελπίζω να μην ενοχλούμε, κύριε Έζβαρ,» είπε ο Ζάρναβ. 
  Ο Έζβαρ έβγαλε την πίπα του απ’το στόμα, φυσώντας καπνό. «Κα-
θόλου, Υψηλότατε. Παρακαλώ, καθίστε… και οι δυο σας.» Έστρεψε 
το βλέμμα του στη Ρικέλθη. 
  «Βρήκα την Αρχόντισσα Ρικέλθη έξω απ’την πόρτα,» εξήγησε ο 
Ζάρναβ, καθώς καθόταν σε μια πολυθρόνα, «και σκέφτηκα ότι ίσως 
να την ενδιέφερε η κουβέντα μας.» 
  Η Ρικέλθη πήρε θέση στον καναπέ, σταυρώνοντας τα πόδια στο 
γόνατο κι ακουμπώντας το μπαστούνι της στους μηρούς. 
  «Πρίγκιπά μου, φαίνεστε… σαν να βρίσκεστε σε μυστική αποστο-
λή, θα τολμούσα να πω.» Ο Έζβαρ μειδίασε και δάγκωσε την πίπα 
του. 
  Ο Ζάρναβ γέλασε, ελαφρύνοντας το κλίμα. «Έχετε δίκιο, κύριε,» 
παραδέχτηκε. «Αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι σε μυστική αποστολή 
–σταλμένος από τον αδελφό μου.» 
  «Τον Βασιληά Άργκελ;» ρώτησε η Ρικέλθη. 
  Ο Ζάρναβ ένευσε. «Ασφαλώς. Ο άλλος μου αδελφός φημολογείται 
πως βρίσκεται στο Ένρεβηλ, ξεσηκώνοντας επαναστάτες.» 
  «Μιλήσατε με τον Βασιληά αργότερα, Πρίγκιπά μου;» θέλησε να 
μάθει ο Έζβαρ, καπνίζοντας ήρεμα. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ζάρναβ. «Και, μάλιστα, ο Άργκελ με εξέπλη-
ξε. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω, και τους δύο, πως όσα είπε στην 
Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου δεν αληθεύουν. Τότε, απλά 
προσπαθούσε να εφησυχάσει τον Εχθρό, να τον κάνει να πιστέψει 
πως δεν τον υποπτεύεται.» 
  «Το φαντάστηκα,» είπε ο Έζβαρ, πίνοντας μια γουλιά τσάι. 
  Ο Ζάρναβ εξεπλάγη, για δεύτερη φορά από χτες βράδυ. Ένας ερη-
μίτης το φαντάστηκε, σκέφτηκε, κι εγώ δεν είχα αντιληφθεί τίποτα! 
Αυτό τον έκανε να νιώσει λιγάκι άσχημα. Ίσως ο Άργκελ, τελικά, να 
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είχε δίκιο, που έλεγε πως ο μικρότερός του αδελφός ήταν ο πιο ανό-
ητος της οικογένειας… 
  «Οφείλω να σας επαινέσω για την παρατηρητικότητά σας, κύριε 
Έζβαρ,» είπε ο Ζάρναβ, «γιατί εγώ δεν το είχα καταλάβει.» 
  «Ούτε κι εγώ,» πρόσθεσε η Ρικέλθη. 
  Αυτό είναι ενθαρρυντικό, σκέφτηκε ο Ζάρναβ, που την ήξερε για  
τετραπέρατη νύφη του Σάλ’γκρεμ’ρωθ, καθώς έλεγε κι ο απλός λαός. 
  «Ευχαριστώ, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκε ο Έζβαρ. «Όμως δε νομί-
ζω ότι κατόρθωσα κάτι το σπουδαίο. Απλά, αδυνατούσα να φαντα-
στώ πως ένας σωστός Βασιληάς –όπως κρίνω ότι είναι ο Βασιληάς 
Άργκελ– θα άφηνε κάτι τέτοιο στην τύχη. Ακόμα κι αν υπάρχει μία 
περίπτωση στο εκατομμύριο ο Εχθρός να είναι αληθινός, γιατί κα-
νείς να μην το ελέγξει, τουλάχιστον; Γιατί να το ριψοκινδυνέψει τό-
σο πολύ;» 
  Λογική σκέψη, παρατήρησε ο Ζάρναβ. Γιατί, άραγε, μόνο εκείνος 
την έκανε; Αλλά ας μπούμε τώρα στο θέμα. «Πολύ σωστά, κύριε Έ-
ζβαρ. Ο αδελφός μου δε θέλει να το ριψοκινδυνέψει· σκοπεύει να 
ερευνήσει για τον Εχθρό –αλλά κρυφά. Ωστόσο, δεν ξέρει από πού 
ν’αρχίσει. Εγώ, χτες βράδυ, του ανέφερα όσα μας είχατε πει, ότι ο 
Εχθρός ίσως να είναι πνεύμα, δαίμονας, ή κάτι τέτοιο· πάντως, ο 
Βασιληάς θα ήθελε και τη γνώμη σας επάνω στο τι μπορεί να κάνει 
για να τον ξετρυπώσει, αν όντως υπάρχει.» 
  «Νομίζω πως του μιλήσαμε για την Εκλεκτή του Άνκαραζ…» 
  «Ναι, αλλά δε φαίνεται να είναι και τόσο πρόθυμος να εμπιστευτεί 
τους ακόλουθους του Πολέμαρχου. Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε; 
Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος τρόπος εντοπισμού αυτού του 
πνεύματος. Κατ’αρχήν, είναι σίγουρα πνεύμα; Δεν έχει σάρκα και 
οστά;» 
  «Τίποτα δεν είναι ‘σίγουρο’, Πρίγκιπά μου. Όμως, όπως έχω ξανα-
πεί, ο Εχθρός πρέπει να κατέχει μεγάλες δυνάμεις, για να έχει ανη-
συχήσει τον Άνκαραζ.» 
  «Τέλος πάντων. Υπάρχει τρόπος εντοπισμού του;» 
  «Δεν έχω κάτι στο νου μου, αυτή τη στιγμή,» παραδέχτηκε ο Έ-
ζβαρ. Ήπιε μια γουλιά τσάι. «Θα πρέπει να το σκεφτώ… Εν τω μετα-
ξύ, ο Βασιληάς τι σκοπεύει να κάνει; Σας έχει πει, Υψηλότατε;» 
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  «Θα μιλήσει με άλλους ειδικούς –ιερείς και μυστικιστές. Ωστόσο, 
φοβάται μην υπάρχουν κατάσκοποι του Εχθρού ανάμεσά τους, όπως 
φοβόταν την ύπαρξη κατάσκοπων εντός της βασιλικής αίθουσας.» 
  «Χμμμ… ναι, καταλαβαίνω,» είπε ο Έζβαρ. «Εξακολουθώ, όμως, να 
πιστεύω ότι η Εκλεκτή του Άνκαραζ ίσως να είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να τον βρούμε. Αλλά, λέτε πως ο Βασιληάς δεν εμπιστεύεται 
τους ακόλουθους του Πολέμαρχου· αυτό σημαίνει ότι θα σκοτώσει 
την Εκλεκτή αν έρθει;» 
  «Μου ξεκαθάρισε πως δε θα επιτρέψει την αναβίωση της θρησκεί-
ας του Άνκαραζ μέσα στο Νόρβηλ. Τα ακριβή του σχέδια δεν τα 
γνωρίζω. Πάντως, θα περιμένει να επιστρέψει η Φερνάλβιν, προτού 
ενεργήσει.» 
  «Ναι…» Ο Έζβαρ έτριψε τα γένια του. «Θα επισκεφτώ έναν γνω-
στό μου μέσα στη Νουάλβορ, να κουβεντιάσω μαζί του. Εκείνος εί-
ναι πιο εξειδικευμένος από εμένα επάνω σε τέτοια θέματα, σχετικά 
με πνεύματα και δαίμονες.» 
  «Όπως επιθυμείτε, κύριε Έζβαρ,» αποκρίθηκε ο Ζάρναβ. «Όμως 
φροντίστε να μη μαθευτεί δημοσίως ότι ο Βασιληάς αναζητά κά-
ποιον εχθρό μέσα στο παλάτι.» 
  «Μην ανησυχείτε γι’αυτό, Πρίγκιπά μου.» 
  «Εντάξει,» είπε ο Ζάρναβ και σηκώθηκε από την πολυθρόνα του. 
«Σας χαιρετώ, για τώρα. Μη διστάσετε να έρθετε να μου μιλήσετε, 
μόλις βρείτε κάτι.» 
  «Ασφαλώς, Υψηλότατε.» 
  Ο Ζάρναβ έφυγε από το δωμάτιο. 
  «Ποιος είναι αυτός ο γνωστός σου;» ρώτησε η Ρικέλθη τον Έζβαρ. 
  «Ένας δαιμονολόγος, ονόματι Ερφάνιρ. Τον έχεις ακουστά;» 
  «Όχι.» 
  Ο Έζβαρ σηκώθηκε από την πολυθρόνα, αφήνοντας την πίπα και 
την κούπα του επάνω στο τραπέζι. «Ας αρχίσω να ετοιμάζομαι,» εί-
πε. «Ο Βασιληάς φαίνεται να βιάζεται.» 
  «Με μένα τι θα γίνει, Έζβαρ;» ρώτησε η Ρικέλθη. «Σχετικά με τον 
δολοφόνο, εννοώ.» 
  «Σωστά, είναι κι αυτό…» Ο Έζβαρ έβγαλε τη ρόμπα του και ξεκί-
νησε να ντύνεται με τα ταξιδιωτικά του ρούχα. «Θα το κουβεντιάσω 
με τον Ερφάνιρ, τώρα που θα τον επισκεφτώ.» 
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  «Πώς μπορεί να σε βοηθήσει ένας δαιμονολόγος;» 
  «Μην ξεχνάς, Ρικέλθη, ότι μέσα στον δολοφόνο που σε κυνηγά κα-
τοικεί το πνεύμα ενός νεκρού της Φεν εν Ρωθ.» 
  «Και λοιπόν;» 
  «Ίσως να μπορέσουμε, κάπως, να το αδρανοποιήσουμε… αν και, 
βέβαια, κάτι τέτοιο μάλλον θα αποδειχτεί δύσκολο.» 
  «Υπέροχα…» 
  «Οι νεκρενοικημένοι είναι φημισμένοι για τις ικανότητές τους.» 
  «Είναι και άτρωτοι;» 
  «Όχι,» είπε ο Έζβαρ. «Αλλά ο νεκρενοικημένος δε θα ησυχάσει, 
ώσπου να σε σκοτώσει ή να πεθάνει ο ίδιος.» 
  Η Ρικέλθη αναστέναξε. Να σε πάρει ο Σάλ’γκρεμ’ρωθ, Φερνάλβιν! 
Πώς μ’έμπλεξες έτσι, τρισκατάρατη; «Έζβαρ, πρέπει οπωσδήποτε 
να κάνεις κάτι!» τόνισε. «Να διώξεις αυτό το φονιά, ή να τον σκο-
τώσεις, ή να του κάψεις την ψυχή, ή δεν ξέρω τι άλλο –πάντως, πρέ-
πει να κάνεις κάτι!» 
  «Σου είπα, θα προσπαθήσω.» 
  «Σκέφτομαι να μιλήσω στο Βασιληά. Ίσως να μπορέσει να με προ-
στατέψει.» 
  «Θέλεις να βαδίζεις με τη συνεχή συνοδεία φρουρών;» τη ρώτησε ο 
Έζβαρ. «Γιατί αυτός, υποθέτω, είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να σε προστατέψει, πέραν από το να σε κλείσει σ’ένα ανή-
λιαγο δωμάτιο. Και πάλι, τίποτα από τούτα τα δύο δεν αποτελεί βέ-
βαιη προστασία ενάντια σ’έναν νεκρενοικημένο δολοφόνο.» 
  «Τα παραλές, νομίζω.» 
  «Νομίζεις.» Ο Έζβαρ είχε ετοιμαστεί. «Πηγαίνω στον Ερφάνιρ,» 
δήλωσε. «Μη βγεις από το παλάτι, για κανέναν λόγο. Και, ει δυνα-
τόν, μην κάνεις και πολλές βόλτες εδώ μέσα –τουλάχιστον, όχι σε 
απομονωμένα μέρη. Εντάξει;» 
  Η Ρικέλθη αισθάνθηκε ένα χέρι να συνθλίβει το στέρνο της. Ένευ-
σε. «Εντάξει.» 
  Ο Έζβαρ βάδισε προς την πόρτα. 
  «Α, στάσου λίγο.» Η Αρχόντισσα έπιασε το μπαστούνι της και ση-
κώθηκε απ’τον καναπέ, στηριζόμενη επάνω του. «Είχα πάει, πριν, 
να δω τον Χάφναρ, και δεν ήταν εκεί..» 
  «Μάλλον, θα επισκέφτηκε τους δράκαρχους.» 
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  «Έτσι μου είπε κι ο Πρίγκιπας Ζάρναβ· αλλά, αν τον συναντήσεις, 
πες του πως θέλω να του μιλήσω.» 
  «Θα του το πω.» 

( 
  «Εδώ είναι η βιβλιοθήκη του πύργου.» 
  Ο Χάφναρ στεκόταν στο κατώφλι της ανοιχτής διπλής πόρτας και 
κοιτούσε το δωμάτιο που απλωνόταν μπροστά του: ράφια κι άλλα 
ράφια κι άλλα ράφια, που διαιρούσαν το χώρο σε διαδρόμους, διό-
δους και περάσματα, δίνοντάς του μια λαβυρινθώδη εμφάνιση, ενώ 
από πάνω τους βρίσκονταν ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος της βι-
βλιοθήκης. Τα πατώματα των ορόφων ήταν ξύλινα και, ασφαλώς, 
ράφια τούς γέμιζαν κι αυτούς, με αρίφνητο αριθμό περγαμηνών και 
βιβλίων. Ο Χάφναρ, που ποτέ στη ζωή του δεν είχε δει κάτι παρό-
μοιο, εντυπωσιάστηκε. 
  «Πόσο παλιό είναι τούτο το μέρος;» ρώτησε, περνώντας την είσοδο 
κι ακούγοντας το αδύναμο σφύριγμα της Σρ’άερ δίπλα του, λες κι η 
δράκαινα να είχε εντυπωσιαστεί, επίσης. Η μυρωδιά του ξύλου, του 
χαρτιού, του δέρματος, και της μούχλας πλημμύρισαν τα ρουθούνια 
του. 
  «Από τον καιρό του Δρακοβασιληά Γόρμεραλ, υποθέτω,» αποκρί-
θηκε ο Νίσαρελ. «Αν και, μάλλον, θα έχουν γίνει πολλές τροποποιή-
σεις από τότε.» 
  «Πολύ ενδιαφέρον…» είπε ο Χάφναρ. «Πειράζει να κάνουμε μια 
βόλτα ανάμεσα….;» Έδειξε τα ράφια με τα αμέτρητα βιβλία. 
  «Καθόλου. Ίσα-ίσα που θα διώξουμε και λίγη σκόνη.» 
  Ξεκίνησαν να βαδίζουν, διασχίζοντας τις διόδους της αρχαίας βι-
βλιοθήκης. Ο Χάφναρ κοίταζε γύρω του, για να δει πώς ήταν δια-
μορφωμένος ο χώρος, και αμέσως παρατήρησε ότι εδώ πέρα δεν 
υπήρχαν τοιχογραφίες δράκων, ούτε τίποτα παρόμοιο· τα πάντα ή-
ταν γεμάτα με γραπτά κείμενα. Θα μπορούσε κανείς να χαθεί για 
ημέρες σε τούτο το μέρος, σκέφτηκε. Πράγμα που πρέπει κάμποσοι 
δράκαρχοι να έχουν κάνει. Άλλωστε, δεν έχω ακούσει ότι βρίσκονται 
συχνά εν δράσει. Το μόνο που είχε ακούσει ήταν ότι ο Βασιληάς τούς 
είχε για «ειδικές χρήσεις». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ειδικές χρή-
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σεις δεν ήταν ξεκάθαρο. Έτσι, ο Χάφναρ υπέθετε πως, αναμφίβολα, 
θα είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. Γιατί, ό,τι κι αν εννοούσε 
κανείς με τις ειδικές χρήσεις, αυτές δεν μπορεί να είχαν καθημερινό 
χαρακτήρα. Εξάλλου, μου το απέδειξαν ότι είναι διαβασμένοι, πριν 
από λίγο, στην Αίθουσα των Δράκων. Ο Κέλσοναρ ήταν και λιγάκι 
σαρκαστικός σχετικά με το ζήτημα («Ή εσύ είσαι ελαφρώς ανιστό-
ρητος, καινούργιε δρακαδελφέ…»), πράγμα το οποίο έδειχνε ότι 
πρέπει να είχαν και μια κάποια ματαιοδοξία όσον αφορούσε τις 
γνώσεις τους. Αλλά αυτό, προφανώς, δεν ισχύει για όλους, συλλογί-
στηκε ο Χάφναρ, ενθυμούμενος τον Θέλβορ, που φαινόταν καθαρά 
ότι ήταν διαβασμένος μα καθόλου είρων. 
  «Τι πρόβλημα έχει ο Θέλβορ με τα μάτια του;» ρώτησε τον Νίσα-
ρελ, καθώς βάδιζαν. 
  «Είναι τυφλός, δρακαδελφέ Χάφναρ.» 
  Τυφλός! «Δεν το είχα καταλάβει ότι είναι… τυφλός. Εννοείς, φυσι-
κά, τελείως τυφλός, έτσι; Δε βλέπει τίποτα.» 
  Ο Νίσαρελ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, τίποτα. Η δρακοφωτιά τού 
κόστισε τα μάτια.» 
  Ο Χάφναρ ρίγησε προς στιγμή, θεωρώντας τον εαυτό του τυχερό. 
  Ο Νίσαρελ πρέπει να το παρατήρησε, γιατί είπε: «Μην αναστατώ-
νεσαι, αδελφέ· επέλεξε το δρόμο που ήθελε ν’ακολουθήσει, και είναι 
ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Το σημαντικότερο πράγμα 
απ’όλα, ξέρεις: να είναι κανείς ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Κι 
ακόμα σημαντικότερο για έναν δράκαρχο, δρακαδελφέ Χάφναρ.» 
  «Είχε μελετήσει πιο πριν;» 
  «Τι εννοείς;» 
  «Ο Θέλβορ μού φάνηκε πολύ διαβασμένος,» είπε ο Χάφναρ. «Είχε 
μελετήσει προτού γίνει δράκαρχος;» 
  «Όχι, εδώ μελέτησε, στη βιβλιοθήκη μας, απ’ό,τι ξέρω. Συνήθως, 
βάζει κάποιον από εμάς να του διαβάζει.» 
  Έφτασαν μπροστά στη σκάλα που οδηγούσε στον πρώτο όροφο, 
και ο Χάφναρ άρχισε να την ανεβαίνει, με τη Σρ’άερ πίσω του. Ο Νί-
σαρελ τον ακολούθησε, μαζί με τον Κρ’άασκ. Οι ουρές των δράκων 
έκαναν έναν χαρακτηριστικό, τραχύ ήχο επάνω στα ξύλινα σκαλο-
πάτια. 
  «Είναι ο γηραιότερος από εσάς, έτσι;» 
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  «Ναι.» 
  «Ποιος είναι ο δεύτερος γηραιότερος;» 
  Ο Χάφναρ βρέθηκε στην κορυφή της σκάλας και έκανε χώρο στον 
Νίσαρελ, για ν’ανεβεί κι εκείνος. Ταυτόχρονα, παρατηρούσε τα ρά-
φια με τα βιβλία και τις περγαμηνές. Το μέρος εδώ ήταν παρόμοιο 
με κάτω, εκτός από το γεγονός ότι η μυρωδιά του ξύλου ήταν πολύ 
πιο έντονη. 
  «Εγώ.» 
  Ο Χάφναρ στράφηκε, για να τον κοιτάξει. «Θα μπορούσες να με 
ξεγελάσεις.» 
  «Μου το έχουν ξαναπεί, αλλά είμαι μεγαλύτερος απ’ό,τι φαίνομαι, 
δρακαδελφέ Χάφναρ.» 
  «Και… αλώβητος.» Αυτός ο άνθρωπος μοιάζει να έπιασε το δράκο 
του σε κάποιον τυχαίο περίπατο! 
  Μια σκιά πέρασε από το πρόσωπο του Νίσαρελ και κατέληξε στα 
μάτια του, μένοντας εκεί, σαν το σχόλιο του Χάφναρ να τον είχε πει-
ράξει. Ωστόσο, εκείνος θα μπορούσε να έκανε και λάθος· το φως που 
έμπαινε από το παράθυρο, στο βάθος του διαδρόμου των ραφιών, 
ήταν αχνό κι αδύναμο εδώ μέσα. 
  «Ήμουν πιο τυχερός από τους περισσότερους. Αυτό είναι όλο. Αλλά 
μη νομίζεις πως δεν έχω κι εγώ τις ουλές μου, Χάφναρ. Απλά, δεν 
είναι σε τόσο φανερά σημεία όσο των υπόλοιπων. Κι εύχομαι να το 
ξεχνούσαν τούτο, κάποτε. Δεν είμαι διαφορετικός, κι ελπίζω να μην 
αρχίσεις κι εσύ να με θεωρείς διαφορετικό, καινούργιε δρακαδελ-
φέ.» 
  Ο Χάφναρ κατάλαβε. Πρέπει να υπήρχαν άτομα, μέσα στον Πύργο 
των Δράκων, τα οποία τον ζήλευαν (ίσως και να τον μισούσαν) για 
την έλλειψη φανερών ουλών επάνω του. Ο Κέλσοναρ ήρθε αμέσως 
στο νου του Χάφναρ, αλλά αποφάσισε πως δε θα έπρεπε να κρίνει 
κανέναν από τώρα· δε θα έπρεπε να κρίνει κανέναν βιαστικά. «Τα 
φαινόμενα απατούν,» του είχε πει, πολλάκις, ο Έζβαρ. «Μην κρίνεις 
τους ανθρώπους από την πρώτη σου συνάντηση μαζί τους. Να είσαι 
βέβαιος ότι δεν τους ξέρεις, ακόμα, καλά. Ο Άνθρωπος είναι ένα μυ-
στήριο που ποτέ δε λύνεις απόλυτα· μα, όσο συναναστρέφεσαι κά-
ποιον, τόσο περισσότερο καταδύεσαι στα άδυτα του νοητικού του 
λαβυρίνθου.» 
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  Ο Χάφναρ έσφιξε τον ώμο του σωματώδη δράκαρχου. «Όλοι μοιά-
ζουμε, δρακαδελφέ,» είπε, «γιαυτό, άλλωστε, βρισκόμαστε εδώ, ε-
νωμένοι και στην υπηρεσία του Βασιληά και του Βασιλείου.» 
  «Κατανοείς γρήγορα τον τρόπο ζωής μας, αδελφέ. Ας συνεχίσουμε 
την ξενάγηση,» πρότεινε ο Νίσαρελ, και βάδισε μέσα στους διαδρό-
μους της βιβλιοθήκης. 
  Ο Χάφναρ προχώρησε πλάι του, ενώ η Σρ’άερ και ο Κρ’άασκ έμει-
ναν λίγο πιο πίσω, μοιάζοντας να συνομιλούν στη δική τους γλώσσα, 
σαν κι αυτοί να μαθαίνονταν αναμεταξύ τους. 
  «Ο Θέλβορ, λοιπόν, είναι ο γηραιότερος, κι εσύ ο δεύτερος γηραιό-
τερος. Με τους υπόλοιπους τι γίνεται; Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι;» 
  «Μετά από μένα είναι ο Κέλσοναρ,» είπε ο Νίσαρελ, «ύστερα η 
Φερλιάλα, και τέλος, ο Πάρνορ. Εσύ πόσων χρονών είσαι, Χάφναρ; 
Μου φαίνεσαι νέος, αλλά ακούγεσαι μεγάλος.» 
  Ο Χάφναρ δεν ήξερε αν αυτό το σχόλιο έπρεπε να το εκλάβει θετι-
κά ή αρνητικά. Όμως, θετικά, αποφάσισε. «Έχω δει δεκαοκτώ χει-
μώνες.» 
  «Τότε, είσαι ο μικρότερος απ’όλους μας, καινούργιε δρακαδελφέ.» 

 

  Έχω πολύ καιρό να έρθω από εδώ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει… 
Ωστόσο, ορισμένα παραμένουν ίδια. Ο Έζβαρ παρατήρησε έναν 
φούρνο, καθώς περνούσε από τη μεριά νότια της αγοράς. Ο Άρτος 
της Ανατολικής Κυράς, έγραφε η πινακίδα. Παλιό οικοδόμημα. Το 
πλησίασε και αγόρασε ένα μεγάλο σιταρένιο κουλούρι· έφτιαχνε τα 
καλύτερα που είχε ποτέ βρει σ’όλη τη Νουάλβορ. Και το κατάστημα 
δεν ήταν τόσο εμπορικό, παρότι βρισκόταν κοντά στο κέντρο της 
πρωτεύουσας. Ήταν από εκείνα τα μαγαζιά που πρέπει να ψάξεις 
για να τα εντοπίσεις, αλλά, όταν τα εντοπίσεις, έχουν κάτι το ξεχω-
ριστό να σου προσφέρουν. 
  Ο Έζβαρ λάτρευε τέτοια μέρη, καταστήματα ή μη. 
  Κατηφόρισε έναν πλακόστρωτο δρόμο και κατευθύνθηκε προς το 
τείχος του λιμανιού και την Πύλη του Γλάρου, τρώγοντας ήρεμα το 
σιταρένιο κουλούρι, σαν να έκανε την πρωινή του βόλτα. Η αλήθεια, 
όμως, ήταν πως πολλά απασχολούσαν το νου του, και δεν έβρισκε 
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λύσεις σε κανένα από αυτά τα προβλήματα. Ήλπιζε ο Ερφάνιρ να 
τον βοηθούσε, κάπως… 
  Σύντομα, έφτασε στην οικία του δαιμονολόγου: ένα μονώροφο χτί-
ριο, φτιαγμένο από γκρίζες πέτρες. Ο Έζβαρ ανέβηκε τη σκάλα που 
οδηγούσε στον όροφο, γνωρίζοντας πως ο Ερφάνιρ περνούσε τον 
περισσότερό του καιρό ψηλότερα παρά χαμηλότερα, υποστηρίζο-
ντας πως έτσι μπορούσε να έρθει σε ευκολότερη επικοινωνία με τα 
πνεύματα, χωρίς να φοβάται ότι ίσως να τον δαιμονίσουν. Στην κο-
ρυφή της σκάλας, ο Έζβαρ –που είχε πλέον τελειώσει το σιταρένιο 
του κουλούρι– βρέθηκε μπροστά σε μια πόρτα, γεμάτη σκαλίσματα 
προστασίας. Ύψωσε τη δεξιά του γροθιά και χτύπησε, μία, δύο, 
τρεις φορές. 
  «Ερφάνιρ!» 
  Η ξύλινη θύρα άνοιξε στο ελάχιστο, για να φανεί ένα λιγνό πρόσω-
πο. «Πρώτα, ακούω μια γνώριμη φωνή και, ύστερα, αντικρίζω μια 
γνώριμη όψη. Καλωσόρισες, Έζβαρ!» είπε, αδύναμα, ο δαιμονολό-
γος. Η πόρτα άνοιξε, παρουσιάζοντας τη μορφή του. 
  «Γεια σου, Ερφάνιρ,» χαιρέτησε ο Έζβαρ. «Πώς είσαι;» 
  «Καλά, παλιέ μου φίλε, καλά,» αποκρίθηκε ο δαιμονολόγος, με τη 
συνηθισμένη, αδύναμη φωνή του. «Πέρασε.» Παραμέρισε από την 
είσοδο και ο ερημίτης του Δρακοδάσους μπήκε στο χαμηλοτάβανο, 
πολύχρωμα φωτισμένο δωμάτιο επικλήσεων. 
  «Εξακολουθώ να απορώ πώς μπορείς να ζεις σ’ένα τέτοιο μέρος. 
Μπαίνει καθόλου ο ήλιος εδώ μέσα;» 
  «Άσε τις γκρίνιες.» Ο δαιμονολόγος έκλεισε την πόρτα. «Το ξέρεις 
ότι όλα τούτα είναι απαραίτητα στη δουλειά μου. Κάθισε.» 
  Ο Έζβαρ πήρε θέση σε μια καρέκλα, χωρίς να βγάλει την κάπα του. 
  Ο Ερφάνιρ παρέμεινε όρθιος. «Λοιπόν, τι σε φέρνει στον πολιτι-
σμό;» ρώτησε, σαν να ήθελε να τον εκδικηθεί λεκτικά για το προη-
γούμενό του σχόλιο. 
  «Σημαντικά γεγονότα, κι ακόμα σημαντικότερες φήμες. Κάθισε κι 
εσύ· έχουμε πολλά να πούμε.» 
  Ο Ερφάνιρ υπάκουσε, τυλίγοντας γύρω του τη σταχτόχρωμη ρόμπα 
που φορούσε. «Τι φήμες;» 
  «Φήμες για έναν Εχθρό.» 
  «Παράξενη έμφαση δίνεις στη λέξη εχθρός, Έζβαρ…» 
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  «Ναι, γιατί δεν πρόκειται για κάτι το συνηθισμένο. Πιστεύω πως 
πρόκειται για κάποιο πνεύμα ή δαίμονα, που κρύβεται μέσα στο 
Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων.» 
  «Ποιος σ’τα είπε τούτα; Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Και βρίσκο-
μαι πιο κοντά στο παλάτι απ’ό,τι εσύ.» 
  «Άσε με να σ’τα εξηγήσω με τη σειρά που οφείλουν να εξηγηθούν,» 
είπε ο Έζβαρ. 

 

  Τι στο Μαύρο Άνεμο συμβαίνει; Πώς μπορεί κανείς να φύγει απο 
δώ πέρα; Τι είναι αυτό το μέρος; Πού βρίσκομαι; 
  Δεν έβλεπε πουθενά γη ή έδαφος· δεν ατένιζε από μακριά κανένα 
ορόσημο, βουνό, δάσος, ποταμό, ακτογραμμή –τίποτα. Στροβιλιζό-
ταν διαρκώς μέσα σ’ένα ατελείωτο γκρίζο και άκουγε κάτι να λυσ-
σομανά γύρω του, έναν παντοδύναμο άνεμο που δεν είχε σταματη-
μό. Πού και πού μόνο νόμιζε πως έβλεπε διακοπές, ασυνέχειες, στο 
γκρίζο: σημεία πιο σκούρα, παλλόμενα, τα οποία, μετά, χάνονταν, 
σαν να παρασέρνονταν από την υπερφυσική δίνη. 
  Πώς παγιδεύτηκα εδώ; Πώς θα επιστρέψω; 
  Τα μέλη του αδυνατούσε να τα κινήσει. Βρισκόταν συνεχώς σε κί-
νηση, μα δεν μπορούσε να κινηθεί! 
  Όταν αποδράσω από τούτο το δαιμονισμένο μέρος, θα τον γδάρω 
ζωντανό! Ο καταραμένος μάγος! Πώς μπήκε μέσα στη Λιόλα; Ποιος 
είναι; Δαίμονας πρέπει νάναι, οπωσδήποτε. Ίσως θα έπρεπε να είχα 
ακούσει τον δαιμονολόγο Ερφάνιρ. Να πάρει! Νομίζω πως ο διάολος 
αυτός έχει κάποιον έλεγχο επάνω μου· με κάποιον τρόπο, με κρατά. 
Μπορώ σχεδόν να νιώσω τα χέρια του. 
  Και είναι άντρας· τουλάχιστον, εμένα ως άντρας μού παρουσιάστη-
κε. Τι ανοησίες ήταν εκείνες που ισχυριζόταν η Λιόλα, πως η Λιά-
μνερ-Κρωθ τής μιλούσε; Αποκλείεται να ήταν η θεά των Ρουζβάνων! 
Όλοι μου το είχαν πει. Και, μάλλον, έφτανα κοντά στη λύση, γιαυτό ο 
δαίμονας με παγίδεψε· τον είχα τρομάξει. 
  Χίλιες κατάρες! Πρέπει να σπάσω αυτά τα αόρατα δεσμά! 
  Πάλεψε με τον λυσσασμένο άνεμο και το ατέρμονο γκρίζο, αλλά 
μάταια. Το σώμα του δεν έλεγε να κινηθεί· ακόμα κι ο νους του έ-
μοιαζε να είναι παγιδευμένος. 
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  Ποτέ δε θα γλιτώσω από εδώ. Τι να συμβαίνει, άραγε, στο παλάτι; 
Έχω εξαφανιστεί; Πώς με άρπαξε απο κεί και με πήρε στο νησί του; 
Και πώς, μετά, με ρούφηξε μ’αυτό το τρισκατάρατο ραβδί; Δεν έχω 
δυνάμεις για να του αντισταθώ. Ούτε κι ο Βάνμιρ δε θα μπορούσε να 
σκαρφιστεί κάποιο κόλπο για να διαλύσει τα μάγια του. 
  Είμαι καταδικασμένος εδώ, και δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν… 
  Ο Ρόλμαρ αισθάνθηκε μια δυνατή μελαγχολία να βαραίνει την ψυ-
χή του. 

 

  Το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων ήταν περιπλοκότερο απ’ό,τι ο 
Νεκρομέμνων περίμενε. Ακόμα κι ο νεκραδελφός Χέντραμ τα είχε 
χάσει εκεί μέσα! Διάδρομοι που διέσχιζαν διαδρόμους που διέσχιζαν 
διαδρόμους που διέσχιζαν διαδρόμους –λαβύρινθος! Και αύρες· πό-
σες αύρες υπήρχαν στο παλάτι! Ο Χέντραμ κόντευε να τρελαθεί από 
το πλήθος τους, κι από την ένταση που είχαν όλες. Έτσι, προσπα-
θούσε όσο το δυνατόν να μένει επικεντρωμένος στο στόχο, στην Αρ-
χόντισσα Ρικέλθη και στα σημεία όπου εκείνη πήγαινε. 
  Ο Νεκρομέμνων γνώριζε πλέον σε ποιον από τους πύργους κατοι-
κούσε η Αρχόντισσα. Καθώς στεκόταν στο παράθυρο του δωματίου 
του, μπορούσε να τον ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους δεκαοκτώ. 
Ωστόσο, δεν ήξερε πώς να εισβάλει εκεί. Η πρόκληση ολοένα και 
μεγάλωνε! Η βασιλική οικία της Νουάλβορ δεν ήταν τόσο οχυρωμέ-
νη, όσο ήταν μπερδεμένη· κι αυτό το μπλέξιμο λειτουργούσε από 
μόνο του ως οχύρωση. Έξυπνο, έπρεπε να παραδεχτεί ο Νεκρομέ-
μνων. Το όλο οικοδόμημα θα νόμιζε κανείς πως είναι έτσι χτισμένο 
ώστε να δυσκολεύει τους δολοφόνους. Αλλά τίποτα δεν είναι, πραγ-
ματικά, απρόσιτο… Κοίτα αυτά τα τείχη, και τα εσωτερικά και τα 
εξωτερικά: ορισμένοι από τους πύργους βρίσκονται κοντά τους, πο-
λύ κοντά… 
  Ο Νεκρομέμνων θα περίμενε λίγο ακόμα, για να μάθει καλύτερα το 
μέρος, αλλά δε θ’αργούσε να κάνει την κίνησή του. Κατέβηκε από το 
δωμάτιο και πήγε στην τραπεζαρία του πανδοχείου. Παρατήρησε 
ότι ο πανδοχέας Ράνιρ τον κοιτούσε, όμως δεν του έδωσε σημασία· 
βγήκε από τον Χαριτωμένο Χορευτή χωρίς να πει κουβέντα σε κανέ-
ναν. 
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  «Μάλιστα…» είπε ο Ερφάνιρ, όταν ο Έζβαρ τελείωσε τις εξηγήσεις 
του. Είχε τα χέρια σταυρωμένα μπροστά του και παρακολουθούσε 
τον ερημίτη πολύ προσεκτικά. Αρκετά από τα σύμβολα επάνω στη 
ρόμπα του είχαν διπλωθεί κι έμοιαζαν να έχουν αλλάξει σχήμα. 
«Μάλιστα, μάλιστα…» Η φωνή του δεν ήταν τίποτα παραπάνω από 
ένας ψίθυρος μέσα στο δωμάτιο επικλήσεων. «Μάλιστα…» 
  «Κανένα άλλο σχόλιο;» είπε ο Έζβαρ. 
  «Νομίζεις ότι είν’εύκολο να βγάλω άκρη;» ρώτησε ο Ερφάνιρ, ρί-
χνοντάς του ένα άγριο βλέμμα. 
  «Όχι, ούτε για μια στιγμή δεν το υπέθεσα αυτό. Πες μου τι σκέφτε-
σαι, όμως.» 
  «Κατ’αρχήν, υποστήριξες ότι ο Άνκαραζ φοβάται τον δαίμονα…» 
  «Αν δεν τον φοβόταν, γιατί να ξεσηκώσει τους υπηρέτες του;» 
  «Θα μπορούσε να ήταν πρόφαση.» 
  «Όχι για το Θεό του Πολέμου, Ερφάνιρ!» 
  Ο δαιμονολόγος ένευσε. «Ναι, σωστά…» Σούφρωσε τα χείλη, σκε-
πτικός. «Ας υποθέσουμε πως, όντως, τον φοβάται. –Γιατί; Τι είναι 
εκείνο που υποθέτει ότι ο δαίμονας μπορεί να καταφέρει, ευρισκό-
μενος στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων;» 
  Ο Έζβαρ ανασήκωσε τους ώμους. 
  «Δεν ξέρεις. Πολύ διαφωτιστικό… Χχμμμμμμμ. Πιστεύεις, όμως, 
ότι θα έπρεπε να εντοπίσουμε το δαίμονα και να τον εκδιώξουμε;» 
  «Ναι. Τι μεθόδους έχεις;» 
  «Τι προσελκύει τον συγκεκριμένο δαίμονα, γνωρίζεις, Έζβαρ; Γιατί 
μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να τον εντοπίσουμε, αφού δεν ξέρου-
με τίποτ’άλλο γι’αυτόν.» 
  «Δεν έχω ιδέα τι τον προσελκύει,» παραδέχτηκε ο ερημίτης του 
Δρακοδάσους. 
  «Αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα… Χμμμμμ.» Ο Ερφάνιρ 
κοίταξε τα μεγάλα δοκάρια του χαμηλού ταβανιού, σαν εκεί κάπου 
να ήταν γραμμένη η απάντηση που αναζητούσε. 
  «Θα σε αφήσω να το σκεφτείς περισσότερο,» είπε ο Έζβαρ· «γιατί 
θέλω να σου κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα.» 
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  Ο Ερφάνιρ πήρε το βλέμμα του από το ταβάνι και το εστίασε στον 
ερημίτη του Δρακοδάσους. 
  «Πώς μπορείς να σταματήσεις έναν νεκρενοικημένο δολοφόνο;» 
  «Χα! Παράξενες ερωτήσεις κάνεις σήμερα, Έζβαρ. Τι σχέση έχει 
αυτό με τον δαίμονα;» 
  «Καμία. Όμως μια φίλη μου διώκεται από νεκρενοικημένο, και θέ-
λω να τον εμποδίσω.» 
  «Πολύ άτυχη η φίλη σου,» σχολίασε ο Ερφάνιρ. 
  «Αντιθέτως: πολύ τυχερή. Ήδη του έχει ξεφύγει μία φορά. Όμως 
πολύ φοβάμαι ότι δε θα του ξεφύγει και δεύτερη –εκτός κι αν έχω 
κάποιο σχέδιο, για να τον εξουδετερώσω.» 
  «Βρες τρόπο να τον σκοτώσεις.» 
  «Δύσκολο, από τη στιγμή που δεν ξέρω πού είναι.» 
  «Γνωρίζεις το όνομα του νεκραδελφού του;» 
  «Όχι.» 
  «Λίγα πράγματα φαίνεται να γνωρίζεις, γενικά, για τους εχθρούς 
σου, Έζβαρ. Δεν ενδείκνυται.» 
  «Αν ήξερα το όνομα του νεκραδελφού, τι διαφορά θα υπήρχε;» 
  «Θα μπορούσα να τον αδρανοποιήσω, ίσως, ή να επικοινωνήσω 
μαζί του,» εξήγησε ο Ερφάνιρ. «Πάντως, χωρίς τη γνώση του ονό-
ματος, δεν έχω καμία δύναμη επάνω του.» 
  Δε θ’αρέσει τούτο στη Ρικέλθη, σκέφτηκε ο Έζβαρ. 
  «Έπρεπε να είχες πάει στο Ρελ εν Ρωθ,» είπε ο Ερφάνιρ. 
  «Πολύ φοβάμαι πως αυτοί είναι που έστειλαν τον νεκρενοικημένο 
εναντίον της φίλης μου.» 
  «Χμμμμμ, ναι, σωστά… Κατά πάσα πιθανότητα,» συμφώνησε ο 
δαιμονολόγος. «Κι αν είναι έτσι, σίγουρα, δε θα σου αποκάλυπταν 
κρίσιμες πληροφορίες για τον φονιά ή τον νεκραδελφό του. Ποια 
είναι αυτή η φίλη σου;» 
  «Έχει πραγματική σημασία να μάθεις; Θα μπορέσει να σε βοηθή-
σει, ώστε να την προστατέψεις από τον νεκρενοικημένο;» 
  «Απλή περιέργεια μόνο,» παραδέχτηκε ο Ερφάνιρ. 
  «Τότε, καλύτερα να μην ξέρεις,» είπε ο Έζβαρ. 
  «Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να με ρωτήσεις;» 
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  «Όχι.» Ο ερημίτης σηκώθηκε από τη θέση του. «Θα σε αφήσω να 
σκεφτείς αυτά τα δύο πράγματα. Ελπίζω να μπορείς, κάπως, να με 
βοηθήσεις.» 
  «Κι εγώ ελπίζω ο Βασιληάς να είναι πρόθυμος να με ανταμείψει 
καλά για τις υπηρεσίες μου.» 
  «Πρέπει, τουλάχιστον, να βρεις το δαίμονα, πρώτα.» 
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Κεφάλαιο 61 

Αδυναμία Πίστης 
 
 

ευγαλέοι ήχοι μέσα στη νύχτα. Πέπλα σκοταδιού και αχνές 
σφαίρες φεγγαρόφωτος, κηλιδωμένες από φυλλώματα και 
κλαδιά. Ταχύτητα που κάνει τους κορμούς των αραιών δέ-
ντρων να μοιάζουν με μια θολούρα. Οι μπότες του ίσα που 

πατάνε στη γη· τα πνευμόνια του αναζητούν αέρα, απεγνωσμένα· η 
εσωτερική δύναμη της φυλής του τον τυλίγει, σώμα και ψυχή. 
  Μια ρεματιά. Πηδά από πάνω της. Μετά, σταματά, ζαλισμένος. 
Παραπατά, μα δεν πέφτει. Στα χέρια του εξακολουθεί να κρατά τη 
Ρικνάβαθ, αν και την έχει σχεδόν ξεχάσει. Την αφήνει να σταθεί στα 
πόδια της· εκείνη ακουμπά την παλάμη της στον κορμό ενός δέ-
ντρου, και ξερνά. 
  Τα πάντα επιστρέφουν στον παλιό, κανονικό τους χρονικό ρυθμό. 
  «Είσαι καλά;» ρώτησε ο Βάνμιρ, νιώθοντας εξαντλημένος. Άγγιξε 
τον ώμο της. 
  «Τι έκανες;» Η Ρικνάβαθ τον ατένισε με κοκκινισμένα μάτια και 
όψη κατάχλομη. Τα μαύρα, σγουρά της μαλλιά ήταν ανακατεμένα 
και έπεφταν άτακτα γύρω απ’το πρόσωπό της. «Τι ήταν αυτό;» 
  «Ποιο πράγμα; Για τι μιλάς;» Ο Βάνμιρ, μην αντέχοντας να στέκε-
ται άλλο, κάθισε στη γη, ακουμπώντας τους αγκώνες στα γόνατά του 
και σκύβοντας το κεφάλι. Πλάι του άκουγε το γαργάρισμα της ρεμα-
τιάς. 
  «Με άρπαξες και, μετά…» Η Ρικνάβαθ γονάτισε δίπλα του, εξουθε-
νωμένη. «Μετά, ζαλίστηκα· ο κόσμος νόμιζα πως χάθηκε… Το κεφά-
λι μου…» Πέρασε τα χέρια της μέσα στα μαλλιά της. «Πονάει ακό-
μα. Πάει να σπάσει.» 
  «Τηλεμεταφορά,» εξήγησε ο Βάνμιρ. «Η ύστατη χρήση της Ταχύ-
τητας.» 
  «Αλλά εγώ δεν είμαι Ωθράγκι…» είπε η Ρικνάβαθ. Σωριάστηκε στο 
χορτάρι, κρατώντας το κεφάλι της. «Ωωωωω…» 
  «Δε σε προστάτεψε ο Άνκαραζ; Δε μπορεί να διώξει τον πόνο;» 
  «Δεν ξέρω. Τον έχασα…» 

Φ
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  «Τον έχασες; Τι θες να πεις;» 
  «Τον έχασα, Βάνμιρ,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ, χωρίς να κουνηθεί 
από τη θέση της. Ξεφύσησε. «Όταν ο κόσμος διαλύθηκε γύρω μου, 
έπαψα να τον αισθάνομαι. Λες και… λες και ξέφυγα από κάποιο 
πλαίσιο· λες και εκεί που με πήγες δεν μπορούσε να φτάσει.» 
  Τηλεμεταφορά… Ο Βάνμιρ από παλιά υποψιαζόταν πως, όταν ένας 
Ωθράγκος ανέπτυσσε τόσο μεγάλη Ταχύτητα, μεταφερόταν κάπου 
αλλού, μα δεν ήταν βέβαιος. Τώρα η υποψία του ετούτη είχε αρχίσει 
να επιβεβαιώνεται. Ο Άνκαραζ δεν μπορούσε να τη φτάσει… Ο Ούρ-
γκολ, όμως, μπορούσε να φτάσει εμένα, στη μάχη έξω από το Ράλ-
τον. Εγώ δεν τον έχασα, όταν τηλεμεταφέρθηκα στην πλάτη του 
Θηρίου… Ίσως επειδή είμαι Ωθράγκος, ενώ η Ρικνάβαθ είναι Καρ-
μώζ. Εγώ μπορώ και διατηρώ αυτή την επαφή, ακόμα και στο μέρος 
όπου πηγαίνει κανείς με την Τηλεμεταφορά. Θα ήταν εφικτό, άραγε, 
να διώξω τον Άνκαραζ από μέσα της τοιουτοτρόπως; 
  «…Και το κεφάλι μου. Νόμιζα ότι θα πέθαινα εκείνη τη στιγμή. 
Μην το ξανακάνεις αυτό, Βάνμιρ –μη μου το ξανακάνεις ποτέ.» 
  «Αν δεν το είχα κάνει, θα σε είχαν σκοτώσει. Ο Πολέμαρχος δε θα 
μπορούσε να σε σώσει από τους τόσους αντιπάλους.» 
  Η Ρικνάβαθ γύρισε, ανάσκελα, παραμερίζοντας τα μαλλιά απ’το 
πρόσωπό της. 
  «Αισθάνεσαι καλύτερα;» 
  «Λίγο. Πολύ λίγο. Αν δεν είχες σπαταλήσει εκείνη τη σκόνη όπως 
τη σπατάλησες, ίσως να μπορούσαμε να την είχαμε χρησιμοποιήσει 
καλύτερα. Αλήθεια, τι ήταν αυτό το πράγμα;» 
  «Προέρχεται από το ξύλο ενός θάμνου που φυτρώνει στις Στέπες,» 
εξήγησε ο Βάνμιρ. Και μίλησε σαν να έκανε μάθημα: «Δεν είναι τί-
ποτα το ιδιαίτερα ισχυρό. Υπάρχει, μάλιστα, μεγάλη πιθανότητα να 
μην επηρεαστεί κάποιος· απλά, εγώ σας έριξα όλα μου τα αποθέμα-
τα. Και ο ύπνος που φέρνει είναι κανονικός ύπνος, όχι κανένας βα-
θύς λήθαργος· δηλαδή, αρκεί να σε ταρακουνήσουν λίγο, ή να σου 
φωνάξουν, και ξυπνάς. Επίσης, ύστερα από κάποια ώρα, πάλι θα 
ξυπνήσεις. Πολύ ανίσχυρο ναρκωτικό. Υπάρχουν και καλύτερα, μα-
κράν καλύτερα,» πρόσθεσε, ενθυμούμενος το αναισθητικό αέριο 
που είχε ρίξει στον πατέρα του, στο Ράλτον. Τι να γινόταν, άραγε, ο 
Άρχοντας Άραντιρ τώρα; Πώς να ήταν; Πατέρα, με συγχωρείς· έ-



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

861 

πρεπε να το κάνω, για την προστασία όλων μας. Ελπίζω να είσαι κα-
λά… Οι υπόλοιποι, σίγουρα, θα τον είχαν βρει και θα τον είχαν βγά-
λει από τον Πύργο των Μαρτυρίων· δεν μπορεί ακόμα να τον έψα-
χναν! 
  «Ωραία,» είπε η Ρικνάβαθ. «Ωωωωωχχ… Έχεις και τίποτα για να 
πάψει να πονάει το κεφάλι μου;» 
  «Έχω δύο φίλτρα ανθεκτικότητας μαζί μου, αλλά καλύτερα να μην 
τα σπαταλήσουμε έτσι. Θα σου περάσει.» 
  «Μα τι λες, τώρα;» μούγκρισε η Καρμώζ. «Θα μας βρουν, αν δεν 
απομακρυνθούμε. Εκτός κι άμα μας έχασαν. Μας έχουν χάσει; Πόσο 
μακριά είναι;» 
  «Ούτε το ένα ξέρω ούτε το άλλο,» είπε ο Βάνμιρ. «Όμως δεν ακούω 
τ’άλογά τους· εσύ τ’ακούς;» 
  «Δεν ακούω τίποτα, εκτός από ένα διαολεμένο βούισμα μες 
στ’αφτιά μου!» παραπονέθηκε η Ρικνάβαθ. «Οι υπηρέτες του Ε-
χθρού, όμως, θα μας ψάχνουν· δε θα τα παρατήσουν, έτσι εύκολα. 
Βάνμιρ, πρέπει να φύγουμε: να πάμε μακριά, μακριά απο δώ. Δος 
μου αυτό το καταραμένο φίλτρο.» 
  «Αδύνατον να τρέξω πάλι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Είμαι εξουθενω-
μένος. Τους αισθάνεσαι να πλησιάζουν;» 
  «Όχι. Αλλά, σου λέω, το κεφάλι μου με πεθαίνει! Δος μου το φίλ-
τρο!» 
  «Είσαι σίγουρη πως το θέλεις οπωσδήποτε;» 
  «Ναι!» 
  Ο Βάνμιρ αναστέναξε κι έβγαλε το σάκο του απ’τον ώμο. Ψαχού-
λεψε μέσα και τράβηξε ένα φιαλίδιο. «Πάρτο.» Το έδωσε στη Ρι-
κνάβαθ. 
  Εκείνη το ξετάπωσε και ήπιε, ξαπλωμένη ανάσκελα καθώς ήταν. 
Αισθάνθηκε κάτι ζεστό και δυνατό να ρέει μέσα της, να φτάνει στο 
στομάχι της και να… απλώνεται, ν’απλώνεται προς τα πάνω, προς τα 
κάτω, προς τα δεξιά, προς τ’αριστερά, φλογίζοντας το στήθος, τους 
μηρούς, τους ώμους, τα γόνατα και τις κνήμες της, τα χέρια και τα 
πόδια της –το κεφάλι της. Το ζέσταμα πήγε στο κεφάλι της και η 
Καρμώζ ένιωσε τον πόνο, όχι να περνά, αλλά να λυγίζει όπισθεν, σαν 
να βούλιαζε στο σκοτάδι. 
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  Αυτό το πράγμα πιο πολύ μουδιάζει τις αισθήσεις σου, παρά σε δυ-
ναμώνει, σκέφτηκε η Ρικνάβαθ, και το είπε στον Βάνμιρ. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, «κάνεις λάθος. Αυξάνει τις αντοχές 
σου· γιαυτό είναι φτιαγμένο.» 
  «Ίσως να λειτουργεί διαφορετικά για τους Ωθράγκος και διαφορε-
τικά για τους Καρμώζ,» υπέθεσε η Ρικνάβαθ. 
  «Ίσως, αλλά δεν το νομίζω.» 
  «Τέλος πάντων. Πού είμαστε; Βρισκόμαστε κοντά στη Νουάλβορ;» 
  «Δεν είμαι βέβαιος. Δεν κατευθύνθηκα νότια, Ρικνάβαθ· δυτικά 
πήγα. Απο κεί ήταν ο μοναδικός δρόμος διαφυγής.» 
  «Εντάξει, αλλά βρισκόμαστε κοντά στην πρωτεύουσα ή όχι;» 
  «Πρέπει,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Πόσες μέρες οδοιπορίας;» 
  «Μία; δύο; Δε νομίζω περισσότερο.» 
  «Μάλιστα…» Η Ρικνάβαθ πήρε καθιστή θέση, στρέφοντας το γα-
λανό της βλέμμα, για να τον κοιτάξει μέσα στις αχνές ακτίνες του 
φεγγαριού. Το κεφάλι μου, ακόμα με πονάει. Πόσο με πονάει… Ο 
πόνος είχε εξασθενήσει, μα δεν είχε εξαφανιστεί. «Πόσο γρήγορα 
θα μπορούσες να φτάσεις εκεί, με την Ταχύτητα; Ως το πρωί;» 
  «Ναι, ίσως. Όμως σου είπα–» 
  «Αν πιεις το φίλτρο, δε θ’αντέξεις;» 
  Ο Βάνμιρ έσμιξε τα χείλη, σκεπτικός. Δίκιο έχει, αλλά αυτό είναι το 
τελευταίο φίλτρο ανθεκτικότητας που έχω μαζί μου. Βέβαια, σπατά-
λησα την υπνωτική σκόνη πολύ πιο ανόητα. Τουλάχιστον, έτσι πιθα-
νώς να γλιτώσουμε. 
  «Μην το σκέφτεσαι,» του είπε η Ρικνάβαθ. «Ο Εχθρός θα έχει μα-
χητές του παντού σε τούτα τα μέρη. Μας περίμενε να έρθουμε, και 
θα κάνει το παν για να μας εξολοθρεύσει.» 
  «Κι όταν μπούμε στην πρωτεύουσα, δε θα είναι χειρότερα τα 
πράγματα;» έθεσε το ερώτημα ο Βάνμιρ. «Έχει έναν άνθρωπό του 
μέσα στο παλάτι· έναν προδότη, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας 
σκοτώσει.» 
  «Δε θα τα καταφέρει,» είπε η Ρικνάβαθ, «γιατί, όταν φτάσουμε 
εκεί, θα εντοπίσω τον Εχθρό και θα τον ξεσκεπάσω. Αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος, για να κινηθούμε, Βάνμιρ: Πρέπει να ταξιδέψου-
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με όσο το δυνατόν ταχύτερα. Κάθε στιγμή που καθυστερούμε, ο Ε-
χθρός δολοπλοκεί εναντίον μας. Πιες το φίλτρο.» 
  Τι έχω να χάσω; Ο Βάνμιρ έβγαλε και το δεύτερο φιαλίδιο απ’το 
σάκο του, το άνοιξε, και το ήπιε. Αισθάνθηκε την αναζωογονητική 
του επίδραση να πλημμυρίζει το σώμα του, να διώχνει την κούραση 
και να τη στέλνει σε απύθμενα βάραθρα. Σηκώθηκε όρθιος και έδω-
σε το χέρι του στη Ρικνάβαθ. 
  Εκείνη το έσφιξε και πάτησε στα μποτοφορεμένα της πόδια. «Όχι 
Τηλεμεταφορά πάλι,» είπε. 
  «Δε συμφέρει τώρα,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Κρατήσου, όμως, γε-
ρά επάνω μου.» Η Καρμώζ πέρασε τα χέρια της γύρω απ’το λαιμό 
του και εκείνος τη σήκωσε. «Ωραία.» Επικαλέστηκε την Ταχύτητα, 
τσιτώνοντας τον εαυτό του. Απελευθέρωσε τη συσσωρευμένη ενέρ-
γεια και ξεκίνησε να τρέχει νότια. 
  Το δάσος έγινε μια θολούρα γύρω τους. Σύννεφα σκότους και 
σφαίρες φεγγαρόφωτου. 
  Η Ρικνάβαθ έκλεισε τα μάτια, ακουμπώντας το κεφάλι της στον 
ώμο του νεαρού Ωθράγκος. Μέσα της, ένιωθε τον Άνκαραζ να επα-
νέρχεται, σταδιακά… 
  Τα δέντρα αραίωναν, καθώς ο Βάνμιρ έτρεχε, ώσπου έδωσαν τη 
θέση τους σε μια ανοιχτή πεδιάδα: Η θολούρα του δάσους χάθηκε 
από γύρω του, για ν’αντικατασταθεί από το νυχτερινό ανοιχτό τοπίο. 
Ο ακρίτης βλεφάρισε για μια στιγμή, αποπροσανατολισμένος, όμως 
δε σταμάτησε καθόλου τη χρήση της Ταχύτητας· τα πόδια του είχαν 
βγάλει φτερά, και ο Βάνμιρ δε σκόπευε να πάψει την ταχεία του πο-
ρεία, μέχρι να φτάσει στον προορισμένο του, στη Νουάλβορ. Τουλά-
χιστον, αν κατέρρεε, ας κατέρρεε εκεί, γιατί, αν εξαντλείτο εδώ, στις 
ερημιές, οι καβαλάρηδες του Εχθρού θα έβρισκαν εκείνον και τη Ρι-
κνάβαθ και θα τους πετσόκοβαν και τους δύο. Στην πρωτεύουσα, 
από την άλλη, μάλλον δε θα τους σκότωναν επιτόπου· ο Βάνμιρ έλπι-
ζε ότι θα τους φυλάκιζαν: άρα θα είχε, λογικά, την ευκαιρία να μιλή-
σει σε κάποιον γνωστό του: τον Πρίγκιπα Ζάρναβ –ο οποίος πρέπει 
πλέον να είχε φτάσει– ή κανένα άλλο μέλος της βασιλικής οικογέ-
νειας. Ο γιος του Άραντιρ δεν ήταν άγνωστος ανάμεσά τους. 
  Και πρέπει να βρω και τον Ρόλμαρ. Πρέπει να τον ελευθερώσω από 
τα χέρια του δόλιου Ράζλερ. 
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  Η πεδιάδα άρχισε να παίρνει κατηφορική κλίση, καθώς η νύχτα 
έχανε δύναμη και η ημέρα αποκτούσε. Ο ήλιος ξεμύτιζε από τον α-
νατολικό ορίζοντα, σκορπώντας το φως του επάνω στο ανοιχτό πε-
δίο και γεμίζοντας την καρδιά του Βάνμιρ με ελπίδα. 
  Το βράδυ πέρασε· το πρωί ήρθε. Ο θάνατος και η καταδίωξη πίσω 
μας· μια νέα αρχή και ένας νέος αγώνας εμπρός μας. 
  «Ο Αγώνας ποτέ δεν τελειώνει!» νόμιζε πως άκουσε μέσα του κά-
ποιον από τους ακόλουθους του Άνκαραζ να φωνάζει. Εκείνος, όμως, 
ευχόταν ο συγκεκριμένος αγώνας να τελείωνε και, μάλιστα, σύντο-
μα· γιατί η δύναμη του Εχθρού φάνταζε τώρα πολύ μεγάλη για να 
την αντιμετωπίσει κάποιος σαν κι αυτόν. 
  Όχι! διαφώνησε με τον κατάκοπο εαυτό του. Ποιος είναι ο Ράζλερ, 
που δεν μπορεί να ηττηθεί; Ένας άνθρωπος μιας χαμένης φυλής εί-
ναι! –Θα φροντίσω η φυλή του να γίνει πραγματικά χαμένη! Ο Βάν-
μιρ έτριξε τα δόντια και συνέχισε να τρέχει επάνω στην χορταρια-
σμένη πεδιάδα, καθώς το πρωινό φως τον έλουζε, ζεσταίνοντας τα 
μέλη του. 
  Σε κάποια στιγμή, άρχισε να βλέπει αγροκτήματα και χωράφια, 
αγροικίες και οικισμούς· στρατιώτες, επίσης, οι οποίοι έκαναν την 
πρωινή τους περιπολία. Πέρασε γρήγορα από δίπλα τους, και κανείς 
δεν τόλμησε να τον σταματήσει, νομίζοντάς τον για βασιλικό ταχυ-
πομπό. Μάλλον, οι καβαλάρηδες του Εχθρού δεν έχουν φτάσει ακό-
μα εδώ. 
  Χα-χα-χα! Ράζλερ, βρίσκεσαι στα τελευταία σου! 

 

  —Κόρη μου, ζυγώνουν— 
  Η Λιόλα ξύπνησε απότομα και ανακάθισε επάνω στο κρεβάτι της. 
Ο χώρος ήταν τυλιγμένος στις σκιές, φωτιζόμενος μονάχα από τις 
φλόγες του τζακιού. 
  —Από τα βόρεια. Να είσαι έτοιμη— 
  —Έχω ήδη ετοιμαστεί γι’αυτούς, Μεγάλη Θεά— 
  —Το σχέδιό σου δε θα φανεί αποτελεσματικό— 
  —Έχω παγιδέψει και τη βόρεια και την ανατολική πύλη, Μεγάλη 
Θεά. Αν προσπαθήσουν να περάσουν απο κεί, θα πεθάνουν!—Είχε 
βάλει ανθρώπους της να ακροβολιστούν στα τείχη, περιμένοντας τη 
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Ρικνάβαθ («μια μελαχρινή, σγουρομάλλα Καρμώζ με γαλανά μάτια, 
η οποία ήταν Αρχιέρεια του μοχθηρού θεού Άνκαραζ και, μάλλον, 
λόγω φυλής, θα ήταν ελαφριά ντυμένη») και τον Βάνμιρ («έναν κα-
στανό Ωθράγκος με ατημέλητα μαλλιά, ο οποίος θα τη συνόδευε»). 
Την πρώτη έπρεπε οπωσδήποτε να τη σκοτώσουν, χωρίς να προκα-
λέσουν μεγάλη φασαρία· τον δεύτερο καλύτερα να τον άφηναν να 
ζήσει, εκτός κι αν προκαλούσε πρόβλημα: πράγμα, μάλλον, απίθανο, 
εφόσον όφειλαν να τελειώσουν τη δουλειά τους με μια καλοσημαδε-
μένη βολή στο λαιμό της δαιμονικής Εκλεκτής του Πολέμαρχου. 
  —Δε θα προσπαθήσουν να περάσουν απο κεί, κόρη μου— 
  —Μα, αν δεν το κάνουν, πώς θα μπουν στην πόλη;— 
  Η Λιάμνερ Κρωθ απάντησε, και η Λιόλα σηκώθηκε από το κρεβάτι 
και άρχισε να ντύνεται, βιαστικά. 

 

  Η Νουάλβορ: επιτέλους! 
  Ο Βάνμιρ μπορούσε ν’ατενίσει τη μεγάλη περιτειχισμένη πόλη-
λιμάνι εξ αποστάσεως. Οι δεκαεννέα πύργοι του βασιλικού παλατιού 
φάνταζαν επιβλητικοί μέσα στο πρωινό, σαν πανάρχαια, γιγαντό-
σωμα φίδια της Πρωτοπλασματικής Μάζας, από την οποία είχε 
προέλθει η Κουαλανάρα. Πέρα από την πρωτεύουσα φαινόταν το 
ατελείωτο γαλάζιο της θάλασσας Νερεν’γκέρ. 
  Κοντά! Είμαι πολύ κοντά. Ο Βάνμιρ μπήκε στην κεντρική δημοσιά, 
νιώθοντας το έδαφος ν’αλλάζει κάτω απ’τις μπότες του: το μαλακό, 
στέρεο της γης να μετατρέπεται στο σκληρό, λείο του πλακόστρω-
του. Το κέντρο δύναμης του Εχθρού βρίσκεται μπροστά μου. Ο προ-
δότης είναι κάπου εκεί. Και εκεί παγιδεύτηκε ο Ρόλμαρ– 
  Η σκέψη τούτη τον έκανε να σταματήσει απότομα την ταχεία του 
πορεία. Αισθάνθηκε την ισχύ της Ταχύτητας να εγκαταλείπει το σώ-
μα του σαν ένα παγερό ρεύμα, και να τον αφήνει εξαντλημένο, α-
σθμαίνοντα. Ξεφυσώντας κουρασμένα, επέτρεψε στη Ρικνάβαθ να 
πατήσει στα μποτοφορεμένα της πόδια, μην μπορώντας να τη βαστά 
άλλο. 
  «Φτάσαμε,» της είπε. 
  Τα μάτια της Καρμώζ εστιάστηκαν στο Παλάτι των Δεκαεννέα 
Πύργων που φαινόταν πάνω απ’τα τείχη. «Ναι,» ψιθύρισε, και η 
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φωνή της παρασύρθηκε από τον αγέρα που είχε σηκωθεί –τον αγέ-
ρα που ο Βάνμιρ τώρα πρόσεξε για πρώτη φορά. «Το άντρο του Ε-
χθρού.» 
  «Ακριβώς,» είπε ο Βάνμιρ, βαριανασαίνοντας. «Το άντρο του Ράζ-
λερ. Γιαυτό κιόλας δε θα πρέπει να μπούμε με αναμενόμενο τρόπο. 
Ο προδότης που κρύβεται εδώ μέσα θα έχει παγιδέψει τις κύριες ει-
σόδους της πόλης. Δεν ξέρω για σένα, Ρικνάβαθ, αλλά εγώ έχω ένα 
πολύ κακό προαίσθημα, προερχόμενο από ευθεία μπροστά.» Έδειξε 
τη βόρεια πύλη της Νουάλβορ που έστεκε ορθάνοιχτη. 
  Η Καρμώζ μειδίασε. «Συνήθως, εγώ είμαι αυτή που έχω τα προαι-
σθήματα, Βάνμιρ. Αλλά συμφωνώ μαζί σου,» πρόσθεσε, σοβαρά. 
  «Νιώθεις κάτι, δηλαδή;» 
  «Όχι,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ. «Όμως είναι λογικό να μας περι-
μένει, ύστερα απ’όλ’αυτά, δε νομίζεις;» 
  Ο Βάνμιρ ένευσε. 
  «Πώς θα μπούμε, λοιπόν;» 
  «Γιατί κοιτάς εμένα;» 
  «Δική σου πόλη είναι!» 
  «Όχι ακριβώς ‘δική μου’,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Πάντως, σίγουρα, την έχεις δει περισσότερες φορές απ’ό,τι την 
έχω δει εγώ,» τόνισε η Ρικνάβαθ. 
  «Είμαι, όμως, κουρασμένος, έτοιμος να καταρρεύσω. Το μόνο που 
θέλω τώρα είναι να πέσω σ’ένα ζεστό κρεβάτι και… αυτά.» Αναστέ-
ναξε. «Δυστυχώς, άλλα προηγούνται. Πάντως, αν λιποθυμήσω, να με 
πιάσεις.» Κοίταξε τη Νουάλβορ, επισταμένα. 
  Μακάρι να γνώριζα ετούτη την καταραμένη πόλη καλύτερα, συλ-
λογίστηκε. Ούργκολ, δος μου μια φώτιση τώρα, ώστε να βρω τον κα-
λύτερο τρόπο να εισβάλω στο εχθρικό στρατόπεδο. Αλλά, όπως πε-
ρίμενε, καμία «φώτιση» δεν του δόθηκε. Μάλλον, είσαι χρήσιμος 
μόνο στα βόρεια σύνορα, Αρχαιοφύλακα, ε; Εδώ, στο Νότο, ένας 
ακρίτης οφείλει να στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις και μόνο. 
  Άσχημα μέρη για ακρίτες… 
  Ο Βάνμιρ προσπάθησε να οργανώσει τις σκέψεις του, οι οποίες έ-
μοιαζαν να περιπατούν κύκλω σε μια πετρώδη δύσβατη περιοχή. Η 
Νουάλβορ έχει δύο εισόδους: τη βόρεια πύλη και την ανατολική– 
Όχι! Υπάρχει και το λιμάνι. Αλλά δε νομίζω ότι μας συμφέρει να πά-
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με σ’άλλη πόλη και νάρθουμε εδώ με πλοίο… Να έρθουμε με πλοίο, 
ε;… Το βλέμμα του πλανήθηκε δυτικά. Μα φυσικά! σκέφτηκε, αντι-
κρίζοντας τον μεγάλο ποταμό Σάλερεκ. Βλάκα! Πλοία έρχονται κι 
από τούτη τη μεριά. 
  «Έλα απο δώ,» είπε στη Ρικνάβαθ, αρχίζοντας να κατευθύνεται 
προς τις όχθες του ποταμού. 
  «Πού πάμε;» ρώτησε εκείνη, ακολουθώντας τον. Προχωρούσε άνε-
τα και ανάλαφρα, σε σχέση με τον Βάνμιρ, που τα βήματά του ήταν 
βαριά και αργά, συνοδευόμενα από περιστασιακά αγκομαχητά. 
  «Θα πάρουμε πλοίο, βάρκα, ή ό,τι βρούμε, τέλος πάντων. Μάλλον, 
ο Εχθρός δε θα περιμένει να μπούμε στην πόλη μέσω του ποταμού,» 
εξήγησε ο Βάνμιρ. «Από την άλλη, βέβαια, όπως γνωρίζουμε κι οι 
δύο, μπορεί και βλέπει μέσα στο Χρόνο, επομένως ίσως να έχει προ-
βλέψει τούτη την κίνησή μας· όμως, πιστεύω, είναι καλύτερα να πά-
με από το πιο απίθανο μέρος παρά από το πιο πιθανό. Τι λες κι εσύ;» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Συμφωνώ.» 
  «Τι λένε τα Οστά;» 
  «Δε θα έχει νόημα να τα ρίξω, Βάνμιρ· δεν μπορούν να μας αποκα-
λύψουν λεπτομέρειες, και το ξέρεις.» 
  Περνώντας κοντά από μερικά αγροτόσπιτα και οικισμούς, όχι με-
γαλύτερους των πέντε οικοδομημάτων, έφτασαν στις όχθες του πο-
ταμού, όπου οι ψαράδες είχαν τις κατοικίες τους και όπου υπήρχαν 
αρκετές βάρκες. 
  Ο Βάνμιρ κοίταξε προς τα νότια, το σημείο που τα τείχη της 
Νουάλβορ άνοιγαν, για να υποδεχτούν τον Σάλερεκ, και είδε ότι εκεί 
βρίσκονταν φυλάκια. Αναμφίβολα, θα γινόταν έλεγχος των σκαφών 
που έμπαιναν στην πρωτεύουσα –αν μη τι άλλο, για τους φόρους. 
Άρα, ο προδότης θα μπορούσε να έχει στήσει κάποιον δολοφόνο 
σ’εκείνο ακριβώς το μέρος· έναν δολοφόνο αποκλειστικά για εμάς. 
Εμένα και τη Ρικνάβαθ. 
  Εξήγησε τη σκέψη του στην Καρμώζ, και πρόσθεσε: «Όμως νομίζω 
πως βρήκα τρόπο να ακυρώσουμε γενικά το σχέδιο του Εχθρού, α-
κόμα κι αν έχει θέσει άνθρωπό του στην είσοδο του ποταμού.» 
  Η Ρικνάβαθ ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηματικά. 
  «Θα αγοράσουμε μία βάρκα από έναν ψαρά –θα του δώσουμε αρ-
κετά χρήματα για να πάρει δύο καινούργιες–» 
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  «Ελπίζω να έχεις τόσα λεφτά μαζί σου.» 
  «Έχεις δίκιο, δεν έχω, αλλά θα του προσφέρω το σπαθί μου, για να 
το πουλήσει. Θα μας δώσει, λοιπόν, τη βάρκα του και θα επιβιβα-
στούμε. Εγώ θα κωπηλατώ, ενώ εσύ θα κρυφτείς κάτω από τα δί-
χτυα. Οι υπηρέτες του Εχθρού δε θα σε προσέξουν και θα περάσου-
με ήσυχα. Εμένα δε θα μ’αναγνωρίσουν, γιατί δεν έχω κάτι το πολύ 
χαρακτηριστικό επάνω μου· κι επιπλέον, θα φοράω την κουκούλα 
της κάπας μου.» 
  «Ας το δοκιμάσουμε,» είπε η Ρικνάβαθ. «Δεν έχουμε και πολλά άλ-
λα καλύτερα σχέδια.» 
  «Επίσης, νομίζω πως το φίλτρο ανθεκτικότητας έχει αρχίσει να ε-
ξασθενεί, οπότε ό,τι είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγο-
ρα.» 
  Πλησίασαν μια ψαροκαλύβα· απέξω καθόταν ένας γέροντας, ρά-
βοντας δίχτυα και καπνίζοντας πίπα. Ευτυχώς, δε χρειάστηκαν και 
πολλές διαπραγματεύσεις μαζί του· μόλις ο Βάνμιρ τού έδωσε το 
σπαθί, εκείνος συμφώνησε να του πουλήσει τη βάρκα του. Δεν ήταν 
αδαής, φαίνεται, όπως πολύς απλός κόσμος· αντιλαμβανόταν πως, 
με το ατσάλινο όπλο, θα μπορούσε να βγάλει μπόλικα χρήματα στην 
αγορά της Νουάλβορ, η οποία δεν ήταν παρά λιγότερο από μιας ώ-
ρας δρόμος από την οικία του. 
  Ο Βάνμιρ έριξε τη βάρκα στον ποταμό και πήδησε μέσα, προσπα-
θώντας ν’αγνοήσει τα πονεμένα του μέλη, τα οποία κουράζονταν με 
γρήγορους ρυθμούς, σαν τώρα να πλήρωνε ο νεαρός Ωθράγκος για 
την ολονύχτιά του πορεία. Η Ρικνάβαθ τον ακολούθησε στο εσωτε-
ρικό της ξύλινης λέμβου, και κρύφτηκε κάτω απ’τα δίχτυα. 
  «Καλά είμαι εδώ,» ρώτησε, «ή φαίνομαι;» 
  «Καλά είσαι,» της είπε ο Βάνμιρ, πιάνοντας τα κουπιά και ατσαλώ-
νοντας τον εαυτό του, για ν’αντέξει την κούραση που τον ράβδιζε 
σαν σιδερένιο ρόπαλο. Λίγο ακόμα. Λίγο, μέχρι να μπούμε στην τρι-
σκατάρατη, δαιμονισμένη πόλη, που να την τσακίσει ο 
Σάλ’γκρεμ’ρωθ! Και μετά, μπορώ να καταρρεύσω με την ησυχία μου. 
Μετά, όμως! Ξεκίνησε να κωπηλατεί, αργά και σταθερά. Αντιλαμ-
βανόταν ότι δε θα είχε κανένα νόημα να το κάνει γρήγορα και σπα-
σμωδικά· απλά, θα εξουθένωνε τον εαυτό του πριν της ώρας του. 
Και δεν είχε πολλά αποθέματα ενέργειας για να σπαταλά. 
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  Φόρεσε την κουκούλα της κάπας του και οδήγησε τη βάρκα προς 
την ποτάμια είσοδο της Νουάλβορ. 
  Φτάνοντας στο μεγάλο άνοιγμα, δε σήκωσε καθόλου το κεφάλι, για 
να κοιτάξει τους σκοπούς που στέκονταν στις επάλξεις και παρατη-
ρούσαν. Δεν ήθελε να φανεί ύποπτος ή ανήσυχος. Ήταν μονάχα έ-
νας απλός ψαράς που κατέβαινε νότια, για κάποια προσωπική και 
διόλου ενδιαφέρουσα δουλειά. 
  Επουράνιε Βάνραλ, Αρχαιοφύλακα Ούργκολ, Πολυμήχανε Σνάρ-
καλ (κυρίως, Πολυμήχανε Σνάρκαλ!), Πάνσοφη Βιρκάνθα, συντρέξ-
τε με! προσευχήθηκε ο Βάνμιρ, κωπηλατώντας μηχανικά. Και θεοί 
των Καρμώζ, αν μ’ακούτε, συντρέξτε με κι εσείς, αφού μια δική σας 
πιστή βρίσκεται κοντά μου. 
  Παρά τις προσευχές του, όμως, δε νόμιζε πως οι θεοί –των Ωθρά-
γκος ή των Καρμώζ– του πρόσφεραν καμία ασφάλεια ή προφύλαξη. 
Και οι ανησυχίες του εξακολούθησαν να υφίστανται. 
  Όχι, δαιμονικά μάτια δεν με παρακολουθούν μέσα από τις σχισμά-
δες ατσάλινων κρανών. Ούτε καμία βαλλίστρα υψώνεται σημαδεύο-
ντάς με. Ούτε κανένας φονιάς, κρυμμένος στις σκιές, τραβά βέλος 
απ’τη φαρέτρα του. Ούτε οι στρατιώτες ψιθυρίζουν ο ένας στον άλ-
λο, προετοιμάζοντας μπλόκο παρακάτω. Ούτε κάποιος δόλιος άγνω-
στος με κατασκοπεύει, γελώντας επειδή πηγαίνω κατευθείαν στην 
παγίδα του. 
  Μ’έχουν περάσει για έναν απλό ψαρά που κατευθύνεται νότια, για-
τί έχει μια τελείως ανούσια και βαρετή δουλειά στο λιμάνι. 
  Το άνοιγμα στα τείχη βρισκόταν πλέον πίσω του· το ίδιο και οι φύ-
λακες στις επάλξεις· το ίδιο και οι υποτακτικοί του Εχθρού. Είχε α-
ποφύγει την παγίδα και έπλεε κάτω από την πρώτη από τις τρεις 
γέφυρες της Νουάλβορ, την ονομαζόμενη… ο Βάνμιρ πάλεψε με το 
νου του, για να θυμηθεί… την ονομαζόμενη Πάνω Γέφυρα, αν δεν 
έκανε λάθος. 
  Ωραία, σκέφτηκε, ξεφυσώντας. Τα μάτια του κινήθηκαν· κοίταξαν 
από τη μια και την άλλη. Απο κεί είναι η Δυτική Περιφέρεια: κακό-
φημο μέρος, απ’όσο ξέρω. Απ’την άλλη είναι η Κεντρική Περιφέρεια 
και η αγορά: καλύτερα να σταματήσουμε απ’αυτή τη μεριά. 
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  —Μπήκαν, κόρη μου…— 
  —Τι! Πώς;—απόρησε η Λιόλα, στεκόμενη μπροστά στο παράθυρο 
του υπνοδωματίου της και κοιτάζοντας δυτικά, την Νουάλβορ 
ν’απλώνεται κάτωθέν της—Δεν ήρθαν απ’τον ποταμό;— 
  —Από εκεί ήρθαν, θυγατέρα μου, όμως η Ρικνάβαθ είχε κρυφτεί 
μέσα στα δίχτυα της βάρκας. Σε είχα προειδοποιήσει ότι υπήρχε με-
γάλη πιθανότητα να συμβεί τούτο, αλλά με αγνόησες! Ήθελες να 
τοξέψεις αυτήν κι όχι τον Βάνμιρ—Ο θυμός της Λιάμνερ Κρωθ έβαλε 
την Πριγκίπισσα σαν ένα καυτό κύμα ενέργειας, τραντάζοντας τη 
συνείδησή της. 
  Τα χέρια της Λιόλα σφίχτηκαν επάνω στο περβάζι—Θα προτιμούσα 
να μην του προκαλέσω κακό, Μεγάλη Θεά· είναι γνωστός μου. Και 
δεν ξέρει τι κάνει… Αλλά πείτε μου: πώς να ενεργήσω τώρα;— 
  —Αρχίζω να απελπίζομαι μ’εσένα, θυγατέρα μου. Παρακούς τις ε-
ντολές μου. Δε δίνεις σημασία στις προειδοποιήσεις μου! Πώς περι-
μένεις να με υπηρετήσεις ορθά;—Μεγάλη οργή από το μέρος της 
Λιάμνερ Κρωθ· η Λιόλα ζαλίστηκε και τα χέρια της σφίχτηκαν πιο 
δυνατά πάνω στο περβάζι—Είχες μια καλή ευκαιρία να τους ξεφορ-
τωθείς και τους δύο, και ν’ακολουθήσεις το δρόμο μου, αλλά όχι! 
Προτίμησες να προστάξεις, αποκλειστικά, τη δολοφονία της από τον 
Άνκαραζ δαιμονισμένης Καρμώζ!— 
  —Με συγχωρείτε, Μεγάλη Μητέρα—αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα, 
καθώς αθέλητα δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά της—Με συγχωρεί-
τε… Ίσως να… να δυσκολεύομαι ν’ανταποκριθώ, γιατί… αποδεικνύ-
ομαι αδύναμη μπροστά στο θάνατο…— 
  —Άντλησε δύναμη από την πίστη σου σε μένα, κόρη μου!—Ήταν 
προσταγή, όχι προτροπή. Τα καυτά ενεργειακά κύματα εξακολου-
θούσαν να τυλίγουν το σώμα της Λιόλα. 
  —Θα έχω άλλη ευκαιρία, Μεγάλη Θεά; Τι θα συμβεί τώρα;— 
  —Τίποτα δεν τελείωσε ακόμα, κόρη μου· μα, όσο αυτό το συγκεκρι-
μένο δίδυμο πλησιάζει, τόσο περισσότερο ανησυχώ. Οι δυο τους, ε-
νωμένοι και βοηθούμενοι από τον Άνκαραζ, έχουν δυνάμεις που δυ-
σκολεύομαι να αντιμετωπίσω· δυνάμεις που μπορεί να μ’εξορίσουν 
από εδώ: φθονερές και ζηλότυπες δυνάμεις. Οι παλιοί θεοί τρέμουν 
μη χάσουν την υπεροχή τους, γιαυτό κιόλας έχουν ξυπνήσει— 
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  —Θα κάνω το παν, για ν’αποτρέψω την επιτυχία των σχεδίων τους, 
Μεγάλη Μητέρα— 
  —Μη δίνεις υποσχέσεις που, αργότερα, θα απαρνηθείς, θυγατέρα 
μου…— 
  —Όχι, Μεγάλη Μητέρα! Πείτε μου πώς πρέπει να ενεργήσω, κι αυ-
τή τη φορά δε θα παρακούσω στο ελάχιστο τις εντολές σας, ούτε θα 
αγνοήσω τις προειδοποιήσεις σας— 
  Αισθάνθηκε το θυμό της Λιάμνερ Κρωθ να καταλαγιάζει. 
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Ελάχιστος Χρόνος για Ανάπαυση 
 
 

πορείς να βγεις τώρα,» είπε ο Βάνμιρ στη Ρικνάβαθ, και 
πιάστηκε από το πλακόστρωτο ενός σοκακιού της Κεντρι-
κής Περιφέρειας. Πιέζοντας με τις παλάμες του, κατάφερε 
να σηκώσει το υπόλοιπό του σώμα και να βάλει το δεξί του 

γόνατο επάνω, ώστε να στερεωθεί. Μόλις είχε ανεβεί, ξεφύσησε και 
σωριάστηκε, κατάκοπος και νιώθοντας τον κόσμο να περιστρέφεται 
γύρω του. 
  Η Ρικνάβαθ έβγαλε το κεφάλι της από την κρυψώνα των διχτύων 
και κοίταξε τριγύρω, καχύποπτα. Ωραία, σκέφτηκε· κανείς δε φαίνε-
ται να μας παρακολουθεί. «Βάνμιρ, πού πήγες;» 
  Ένα μουγκρητό ήρθε από πάνω. 
  Η Καρμώζ ξεμπλέχτηκε από τα δίχτυα και σηκώθηκε όρθια μέσα 
στη βάρκα, η οποία λικνιζόταν επίμονα κάτω απ’τα μποτοφορεμένα 
της πόδια. Έστρεψε το βλέμμα και είδε τον Βάνμιρ πεσμένο στο 
πλακόστρωτο, μισολιπόθυμο. Η χρήση του χαρίσματος της φυλής 
του τον είχε φτάσει στα όριά του. Πρέπει να τον πάω κάπου όπου θα 
μπορέσει να ξεκουραστεί. Σε ένα ασφαλές μέρος. Αλλά εδώ ποιο μέ-
ρος είναι ασφαλές; Η πόλη είναι άγνωστη για μένα, και ο Εχθρός με 
κυνηγά… 
  Η Ρικνάβαθ πιάστηκε από το πλακόστρωτο (όπως είχε πιαστεί, 
πριν από λίγο, ο Βάνμιρ) και ανέβηκε εύκολα. Αισθανόταν πολύ ξα-
ναμμένη. Τι ζέστη αφόρητη ήταν αυτή, σε τούτα τα νότια μέρη! 
  Γονάτισε, στο ένα πόδι, δίπλα στον νεαρό Ωθράγκος. Τα μάτια του 
είναι μισόκλειστα, όχι κλειστά: καλό σημάδι. «Μπορείς να σηκω-
θείς;» 
  «Το αμφιβάλλω, αλλά είμαι πρόθυμος να προσπαθήσω,» αποκρί-
θηκε ο Βάνμιρ, που ο κόσμος δεν είχε πάψει να στριφογυρίζει γύρω 
του· μάλιστα, τώρα που είχε σταματήσει κάθε σωματικό μόχθο, νό-
μιζε ότι αισθανόταν χειρότερα από πριν! Περίεργα όντα είμαστε, οι 
άνθρωποι, συλλογίστηκε. «Το καταραμένο μου φίλτρο πρέπει νάχει 
τελειώσει. Η επίδρασή του, εννοώ, πρέπει νάχει λήξει…» 

Μ
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  Η Ρικνάβαθ ίσα που καταλάβαινε τι της έλεγε, έτσι μέσ’απ’τα δό-
ντια του όπως μιλούσε, σαν να ήταν μεθυσμένος. «Καλά, θα σε βοη-
θήσω να σηκωθείς. Εντάξει;» 
  «…Ναι.» 
  Η Καρμώζ ύψωσε το ένα του χέρι και το πέρασε γύρω απ’τους ώ-
μους της. Με ευκολία, τον έβαλε να σταθεί στα πόδια του· εντός της 
η δύναμη του Άνκαραζ θέριευε. Ο Κύριός της δεν την είχε εγκατα-
λείψει για πολύ, και τώρα που η τελική αναμέτρηση με τον Εχθρό 
ζύγωνε, φαινόταν να έχει στρέψει όλη του τη θεϊκή προσοχή στην 
Εκλεκτή του Αρχιέρεια. 
  «Ο Πολέμαρχος είναι μαζί μας, Βάνμιρ,» είπε η Ρικνάβαθ, με έντα-
ση στη φωνή της. «Σύντομα, ο πόλεμός μας θα τελειώσει. Αλλά πρέ-
πει να με καθοδηγήσεις μέσα σε τούτη την άγνωστη πόλη. Και, μετά, 
πρέπει να με βάλεις στο παλάτι.» 
  «Ρικνάβαθ, είμαι σχεδόν νεκρός,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. 
  «Θα σε πάω κάπου να ξεκουραστείς. Πού θέλεις;» 
  «Προς την αγορά.» Έδειξε μπροστά τους. «Εκεί θα βρούμε μέρος.» 
  Η Ρικνάβαθ ξεκίνησε να βαδίζει μέσα στο σοκάκι, υποβαστάζοντας 
τον Βάνμιρ, που τα βήματά του δεν ήταν και τόσο σταθερά. Στο τέ-
λος του άδειου, στενού δρόμου, η Καρμώζ μπορούσε να δει αρκετό 
κόσμο να περνά. Εκεί πρέπει να είναι κάποια κεντρική οδός της πό-
λης. Πού να κρύβονται οι κατάσκοποι του Εχθρού, άραγε; Δε θα μας 
δουν, αν πάμε σε ανοιχτό μέρος; 
  Μίλησε για τις σκέψεις της στον Βάνμιρ, ενώ ακόμα βρίσκονταν 
στο σκοτεινό στενορύμι. 
  «Και τι προτείνεις να κάνουμε;» τη ρώτησε εκείνος. «Έχεις κάποιο 
σχέδιο για να τους αποφύγουμε;» 
  «Όχι, αλλά ήλπιζα εσύ να είχες.» 
  «Το μόνο σχέδιο που έχω στο μυαλό μου εγώ είναι να ξαπλώσω.» 
  Βγήκαν από το σοκάκι και βρέθηκαν σ’έναν σχετικά μεγάλο, πολυ-
σύχναστο δρόμο, με πολλές κατοικίες και λίγα μαγαζιά. 
  «Προς τα πού είναι η αγορά;» ρώτησε η Ρικνάβαθ. 
  «Ευθεία.» 
  Όταν έφτασαν, το κατάλαβε. Το μέρος όπου βρέθηκαν δεν μπο-
ρούσε να ήταν άλλο από την κεντρική αγορά ετούτης της Ωθράγκι-
κης πρωτεύουσας. Η Ρικνάβαθ έβλεπε παντού σκηνές, τέντες, και 
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πάγκους, καθώς επίσης και μόνιμα οικοδομήματα από πέτρα και ξύ-
λο: ραφεία, βυρσοδεψία, στάβλους, φούρνους, υποδηματοποιεία, 
οινοπνευματοποιεία, οπωροπωλεία, καπηλειά, πανδοχεία. Χίλιες-
δύο μυρωδιές γέμισαν τα ρουθούνια της: η μυρωδιά του ξύλου, των 
ζώων, των φαγητών που ψήνονται, των ποτών, των φρούτων, των 
κρεάτων, της καβαλίνας, του ιδρώτα, του καπνού. Αλλά εκείνο που 
την ενόχλησε περισσότερο ήταν η ζέστη εδώ πέρα: Τα αναμμένα 
μαγκάλια και οι φωτιές στους δρόμους, σε συνδυασμό με τα πλήθη 
ανθρώπων και ζώων, δημιουργούσαν μια θερμότητα την οποία η Ρι-
κνάβαθ θεωρούσε ανυπόφορη. 
  «Δεν υπάρχει κανένα πιο… ουφ… δροσερό και ανοιχτό σημείο της 
πόλης, για να πάμε;» ρώτησε τον Βάνμιρ, σκουπίζοντας ιδρώτα 
απ’το μέτωπό της, με τον πήχη του ελεύθερού της χεριού. 
  «Εκεί.» Ο Ωθράγκος έδειξε ένα πανδοχείο. 
  «Δε μου φαίνεται πιο δροσερό και ανοιχτό–» 
  «Με κοροϊδεύεις;» 
  Η Ρικνάβαθ αναστέναξε, ξεκινώντας να βαδίζει προς το εν λόγω 
οικοδόμημα, που έμοιαζε να είναι διώροφο. Η πινακίδα πάνω απ’την 
πόρτα του έγραφε κάτι… «Η Χρυσή…» άρχισε η Καρμώζ. «Τι λέει 
εκεί, Βάνμιρ;» 
  «Η Χρυσή Γωνία, γράφει,» αποκρίθηκε ο Ωθράγκος, διαβάζοντας 
μ’ευκολία τη μητρική του γλώσσα. 
  Η Ρικνάβαθ σκέφτηκε πως ο Άνκαραζ τής είχε προσφέρει τη δύνα-
μη να κατανοεί άπταιστα τη μιλιά των Ωθράγκος, μα δεν της είχε 
προσφέρει τη δύναμη να διαβάζει άπταιστα και τη γραφή τους. 
  Η πόρτα του πανδοχείου ήταν μισάνοιχτη. Η Καρμώζ την έσπρωξε, 
διακριτικά, και μπήκαν σε μια τραπεζαρία που ζεσταινόταν από ένα 
μεγάλο, πέτρινο τζάκι. Οι περισσότεροι θαμώνες έστρεψαν το βλέμ-
μα τους, για να τους κοιτάξουν. Θα πρέπει να φαινόμαστε παράξε-
νοι, συλλογίστηκε η Ρικνάβαθ, και βάδισε προς τον πάγκο του μπαρ, 
όπου στεκόταν ένας ευτραφής άντρας κι έπινε μπίρα. 
  «Ένα δωμάτιο θέλουμε, κύριε.» 
  «Διπλό;» 
  Η Ρικνάβαθ ψιθύρισε στ’αφτί του Βάνμιρ: «Έχεις χρήματα;» 
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  «Για μια-δυο μέρες έχω, σίγουρα,» αποκρίθηκε εκείνος, και τράβη-
ξε το βαλάντιο απ’την τουνίκα του. «Ναι, διπλό,» είπε στον άντρα. 
«Πόσο πάει;» 
  «Ένα κορόνιο τη βραδιά.» 
  Ο Βάνμιρ τον πλήρωσε. 
  «Ωραίος,» είπε ο ευτραφής άντρας, αρπάζοντας επιδέξια το νόμι-
σμα που ο ακρίτης άφησε στον πάγκο εμπρός του. «Κι αυτό είναι το 
κλειδί σου.» Πήρε ένα κλειδί από ένα ντουλάπι και του το έδωσε. 
«Δωμάτιο οκτώ.» 
  «Ευχαριστούμε.» 
  Ο Βάνμιρ και η Ρικνάβαθ ανέβηκαν τη σκάλα και βάδισαν στον 
στενό διάδρομο ανάμεσα στα δωμάτια του πανδοχείου. Πλησίασαν 
την πόρτα που είχε επάνω της χαραγμένο το νούμερο 8, και η Καρ-
μώζ ξεκλείδωσε, για να μπουν σ’έναν αξιοπρεπώς επιπλωμένο χώρο 
που δε φαινόταν ν’ακολουθεί το πρότυπο του διαδρόμου στο φάρ-
δος. Μάλλον, ο διάδρομος ήταν στενός για να είναι ευρύχωρα τα 
δωμάτια, σκέφτηκε η Ρικνάβαθ. Ο Βάνμιρ είχε μάτια μόνο για το ένα 
απ’τα δύο κρεβάτια, όπου και αμέσως έπεσε, μπρούμυτα. 
  Η Καρμώζ τού έβγαλε τις μπότες. 
  «Πες ν’ανάψουν το τζάκι,» της ζήτησε εκείνος. 
  Η Ρικνάβαθ συνοφρυώθηκε ελαφρώς. «Είσαι σίγουρος γι’αυτό;» 
  «…Αρκετά σίγουρος…» μουρμούρισε ο Βάνμιρ, με το πρόσωπό του 
χωμένο μέσα στο μαξιλάρι. 
  «Δε θα χρειαστεί,» είπε η Ρικνάβαθ. «Θα σου δώσω και τη δική μου 
κουβέρτα· εγώ δεν τη θέλω.» Έπιασε τις άκριες του σκεπάσματος 
που βρισκόταν κάτω απ’τον Βάνμιρ. «Σήκω λίγο.» Ο Ωθράγκος ανα-
σηκώθηκε –λίγο– και η Καρμώζ τράβηξε το σκέπασμα, ελευθερώνο-
ντάς το από το βάρος του, εύκολα –η θεόδοτη δύναμή της είχε πλέον 
πάψει να την εκπλήσσει. Σκέπασε τον Βάνμιρ με την κουβέρτα του 
και, ύστερα, του έριξε από πάνω και τη δική της κουβέρτα. 
  «Εντάξει, τώρα;» τον ρώτησε. 
  Καμία απόκριση. Τον είχε πάρει κιόλας ο ύπνος. 
  Θα αισθάνεται αρκετά ζεστός, συμπέρανε η Ρικνάβαθ. Έβγαλε τις 
μπότες της και τον ταξιδιωτικό της χιτώνα (δεν φορούσε πλέον εκεί-
νον με το έμβλημα του Άνκαραζ, για λόγους ασφάλειας) και ξάπλω-
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σε, ανάσκελα, στο άδειο κρεβάτι, σταυρώνοντας τους πήχεις της πί-
σω απ’το κεφάλι. 
  Ήταν βολικά εδώ, και μαλακά… 
  Τα βλέφαρά της έκλεισαν. Θα κοιμόταν για λίγο… 
  Τα κεφάλια του τέρατος είχαν χωριστεί, και, αντιμαχόμενα αναμε-
ταξύ τους, σέρνονταν επάνω στις ηπείρους της Κουαλανάρα, έσκα-
βαν μέσα στη γη, γλιστρούσαν στην επιφάνεια της θάλασσας και 
στον σκοτεινό βυθό της. 
  Το ένα από αυτά είχε κουλουριαστεί, οφιοειδώς, σ’ένα νησί, και γύ-
ρω του είχε συγκεντρωθεί ένα φουσάτο από ανθρώπους μοχθηρούς, 
σκληρούς, αιμοδιψείς, και άπληστους. Η επιρροή του Φιδιού, όμως, 
δεν τελείωνε εκεί· είχε ξαμολήσει τη διχαλωτή του γλώσσα προς τα 
βόρεια, φτάνοντας σ’ένα παλάτι με δεκαεννέα πύργους που άστρα-
φταν πάνωθεν της μεγάλης πόλης. 
  Η Ονειρευόμενη παρατηρούσε το Φίδι, αλλά και το Φίδι παρατη-
ρούσε την Ονειρευόμενη. Και τώρα, το ένα του σχιστό μάτι είχε 
στραφεί στο μέρος της. Και η διχαλωτή του γλώσσα είχε αρχίσει να 
κινείται, με θέρμη. 
  Στρατιώτες ξεσηκώνονταν και στρέφονταν εναντίον της, ακονίζο-
ντας τα ξίφη τους και σέρνοντας μαζί τους αλυσίδες, πολλές αλυσί-
δες, αρκετές για να τη φυλακίσουν. 
  Ένας άγριος θυμός τη γέμισε. Ένα ολόλαμπρο σπαθί βρέθηκε στα 
χέρια της, η λεπίδα του οποίου περιέκλειε τη Μάνητα του Πολέμου– 
  Η Ρικνάβαθ ξύπνησε. 
  Ο Βάνμιρ κοιμόταν ακόμα. 
  Τι ώρα είναι; Κοίταξε έξω απ’το παράθυρο, και παρατήρησε ότι 
είχε αρχίσει να βρέχει, δυνατά. Μεσημέρι ή πιο νωρίς; Το όλο σκη-
νικό τής θύμιζε τη φορά που είχε φτάσει στην Έριγκ. Με είχαν φυ-
λακίσει, τότε… Και τώρα… Αναλογίστηκε το όνειρό της, και ρίγησε. 
Και τώρα κάτι τέτοιο θα συμβεί. 
  Πετάχτηκε πάνω. «Βάνμιρ! Βάνμιρ! Βάνμιρ!» Πηγαίνοντας πλάι 
στον Ωθράγκος, τον ταρακούνησε, με δύναμη, κι άρχισε να τραβά 
τις κουβέρτες που τον σκέπαζαν. 
  «Τι είναι;» Ο Βάνμιρ βλεφάρισε. «Ωω, Ρικνάβαθ, για όνομα του 
Ακόλαστου Σάλ’γκρεμ’ρωθ, ντύσου!» 
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  «Συγνώμη,» αποκρίθηκε η Καρμώζ. Άρπαξε από κάτω τον χιτώνα 
της και τον φόρεσε, κοκκινίζοντας. «Απλά, έχει τόσο μεγάλη ζέστη 
εδώ μέσα…» 
  «Τι ζέστη; Ούτε το τζάκι δεν έχεις ανάψει!» Ο Βάνμιρ ανακάθισε 
πάνω στο κρεβάτι, περνώντας τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού μέ-
σα απ’τα καστανά του μαλλιά. Το κεφάλι του ακόμα πονούσε, αλλά ο 
πόνος είχε ελαττωθεί, λιγάκι. 
  Ακούγοντας τον θόρυβο που προερχόταν από το παράθυρο, στρά-
φηκε. «Βρέχει, ε;» 
  «Ναι,» είπε η Ρικνάβαθ, βάζοντας τις μπότες της. «Και έρχονται να 
μας συλλάβουν, Βάνμιρ. Πρέπει να φύγουμε! Πρέπει να με πας στο 
παλάτι. Δεν έχουμε χρόνο –βιάσου!» 
  Ο Βάνμιρ ακολούθησε το παράδειγμά της, φορώντας τις μπότες 
του. «Έχεις προαίσθημα;» 
  «Είδα όνειρο, όραμα,» εξήγησε η Ρικνάβαθ. «Ο Εχθρός στέλνει 
τους υπηρέτες του να μας συλλάβουν.» 
  «Να μας συλλάβουν; Μα, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα, Ρι-
κνάβαθ. Είμαστε στη Νουάλβορ, όπου με ξέρουν και όπου έχω φί-
λους. Άστους να μας συλλάβουν και θα καλέσω τον Πρίγκιπα Ζάρ-
ναβ να μας–» 
  «Όχι!» επέμεινε η Καρμώζ, καθώς ορθωνόταν. «Πρέπει να φύγου-
με. Σήκω!» 
  «Καλά, καλά…» μούγκρισε ο Βάνμιρ, τελειώνοντας με το δέσιμο 
των μποτών του και παίρνοντας το σάκο του στον ώμο. «Πάμε. Είσαι 
σίγουρη ότι θα τους–;» 
  «Μη χασομεράς!» Τον άρπαξε απ’τον καρπό και τον οδήγησε έξω 
απ’το ευρύχωρο δωμάτιο, στον στενό διάδρομο. Εκείνος παραπάτη-
σε, για μια στιγμή. 
  «Εντάξει –μη με τραβάς!» 
  «Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα;» ρώτησε η Ρικνάβαθ, καθώς κατέ-
βαιναν τη σκάλα. 
  «Εμένα μου λες…» 
  Η τραπεζαρία ήταν γεμάτη με κόσμο, ο οποίος είχε έρθει για να 
προστατευτεί από τη βροχή: έμπορες, αγοραστές, πραματευτές, πε-
λάτες, περαστικοί, ταξιδιώτες, και μερικοί φρουροί της πόλης, ντυ-
μένοι με πανοπλίες και κράνη. 
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  Η Ρικνάβαθ κοίταξε τους τελευταίους, έντονα. 
  «Δε μου φαίνεται ότι είναι εδώ για μας,» της ψιθύρισε ο Βάνμιρ. 
«Και πάψε να τους ατενίζεις έτσι, γιατί θα σε υποπτευτούν!» 
  Η εξώθυρα του πανδοχείου άνοιξε –για ν’αποκαλύψει στρατιώτες 
που φορούσαν κάπες πάνω απ’τις αρματωσιές τους και νερό έρρεε 
από τις άκριες των ατσάλινών τους κρανών. 
  «Αυτοί είναι!» είπε, ξέπνοα, η Ρικνάβαθ. 
  «Από την κουζίνα,» σφύριξε ο Βάνμιρ, και πήγε προς τη μικρή πόρ-
τα δίπλα απ’τον πάγκο του μπαρ, ανεβαίνοντας τα λίγα ξύλινα σκα-
λοπατάκια. Η Καρμώζ τον ακολούθησε καταπόδας. 
  Μπήκαν. 
  «Έξω, σας παρακαλώ!» πρόσταξε ο μάγειρας, που εκείνη τη στιγμή 
έκοβε καρότα. «Υπάρχει αρκετός χώρος στην τραπεζαρία, νομίζω!» 
  «Δε θα μείνουμε,» του αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, καθώς εκείνος και η 
Ρικνάβαθ διέσχιζαν την κουζίνα, για να βγουν από την πίσω πόρτα, 
σ’ένα σοκάκι της αγοράς. 
  Ο νεαρός Ωθράγκος φόρεσε την κουκούλα της κάπας του κι έτρεξε 
κάτω από μια σκοτεινή καμάρα. 
  Ατσάλι γυάλισε.  
  Μια αστραπή έσχισε τον ουρανό, και τρεις στρατιώτες –δύο άντρες 
και μια σωματώδης γυναίκα– φάνηκαν εμπρός του. Ο Βάνμιρ πετά-
χτηκε πίσω, αιφνιδιασμένος. 
  Υπηρέτες του Εχθρού! σκέφτηκε η Ρικνάβαθ. 
  «Πού πηγαίνεις, βιαστικέ;» είπε η πολεμίστρια, τραβώντας το 
σπαθί της.  
  Η Καρμώζ πετάχτηκε σαν αγριόγατα, της γράπωσε τον καρπό, και 
την κοπάνησε με δύναμη στον πέτρινο τοίχο, αναισθητοποιώντας 
την. 
  Οι άντρες είχαν ήδη ξεθηκαρώσει, και ο ένας σπάθισε εναντίον της, 
ενώ ο άλλος έκανε το αριστερό του χέρι χωνί, έτοιμος να φωνάξει 
μέσα στη βροχή. Η γροθιά του Βάνμιρ τού έσπασε τα δόντια, σωριά-
ζοντάς τον αιμόφυρτο στο βρεγμένο πλακόστρωτο. Την ίδια στιγμή, 
η Ρικνάβαθ, φορτισμένη από τη θεόδοτη ισχύ του Άνκαραζ, απέφυγε 
τη λεπίδα του στρατιώτη που είχε επιχειρήσει να τη χτυπήσει, άρπα-
ξε απ’το έδαφος το ξίφος της αναισθητοποιημένης πολεμίστριας, και 
τον κάρφωσε στο λαιμό. 
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  «Στο παλάτι, Βάνμιρ!» είπε. «Μόνο εκεί θα είμαστε ασφαλείς.» 
Κλότσησε στο κεφάλι τον μαχητή που ο Ωθράγκος είχε σωριάσει· ο 
άντρας κοπάνησε στον πέτρινο τοίχο και έμεινε ακίνητος, ενώ αίμα 
κυλούσε απ’το εσωτερικό του κράνους του. 
  «Έλα.» Ο Βάνμιρ έτρεξε μέσα στη βροχή. Η Ρικνάβαθ τον ακολού-
θησε. 

 

  «Τι δαιμονισμένος καιρός είν’αυτός;» παραπονέθηκε η Ρικέλθη, 
καθισμένη μπροστά από το παράθυρο του δωματίου της. «Κατάλλη-
λος για άσχημα πράγματα…» Έστρεψε το βλέμμα της στον Έζβαρ, ο 
οποίος έκανε βόλτες μέσα στο δωμάτιο, καπνίζοντας την πίπα του. 
  «Άσε τις δεισιδαιμονίες,» αποκρίθηκε. «Ό,τι είναι άσχημο για σένα 
είναι άσχημο και για τον εχθρό σου.» 
  «Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο δολοφόνος θα δυσκολευτεί να εισβάλει 
στο παλάτι μια βροχερή ημέρα;» 
  «Ίσως,» είπε ο Έζβαρ, στρέφοντάς της την πλάτη, καθώς έκανε 
πέρα-δώθε. 
  «Γαμώ τα Οκτώ Κέρατα του Σάλ’γκρεμ’ρωθ! Δεν μπορώ να περιμέ-
νω να σταματήσει αυτό τον τρισκατάρατο φονιά η βροχή…! Δε γίνε-
ται, Έζβαρ, πρέπει να μιλήσω στο Βασιληά, οπωσδήποτε. Αν δεν το 
κάνω τώρα, μάλλον δε θα καταφέρω να το κάνω ποτέ.» 
  «Εκείνο που οφείλεις να κάνεις είναι υπομονή,» είπε ο Έζβαρ. «Θα 
επισκεφτώ τον Ερφάνιρ πάλι, σήμερα, και ίσως να έχει κάποια λύση 
για το πρόβλημά μας. Πάντα έτσι είναι ο Ερφάνιρ, ξέρεις: Στην αρ-
χή, φέρνει την καταστροφή –λέει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει, ότι 
δεν υπάρχει σωτηρία, ότι άργησες να έρθεις σε επαφή μαζί του, ότι 
έχεις ‘ελλιπείς πληροφορίες’–, όμως, μετά, βάζει το νου του να δου-
λέψει και κάτι βρίσκει.» 
  «Πήγαινε, λοιπόν, να τον δεις.» 
  «Σου είπα και πριν: θα περιμένω να τελειώσει η βροχή.  
  »Αλήθεια, δε με ρώτησες τι συμβουλή μού έδωσε σχετικά με τον 
Εχθρό…» 
  «Ποιον εχθρό;» 
  «Τον Εχθρό: αυτόν που κρύβεται μες στο παλάτι.» 
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  «Α, ναι,» είπε η Ρικέλθη. «Μάλλον, δε μ’απασχολεί και τόσο όσο 
τους ακόλουθους του Άνκαραζ και το Βασιληά. Έχω άλλα πράγματα 
για να μ’απασχολούν.» Στο μυαλό της αμέσως ήρθαν δύο τρομακτι-
κές φιγούρες: Εκείνη του εφιαλτικού νεκρενοικημένου, και εκείνη 
του μαυροντυμένου γιου της με τη δράκαινα. Τον είχε δει, τον Χάφ-
ναρ, χτες το απόγευμα, αλλά δε συζήτησαν και πολύ, όχι όσο θα ή-
θελε η Ρικέλθη τουλάχιστον. Της είπε ότι όλα ήταν εντάξει με τους 
δράκαρχους και θα έμενε μαζί τους, όπως άρμοζε· όμως η Αρχόντισ-
σα νόμιζε ότι μπορούσε να διακρίνει κάποια αμφιβολία στα λόγια 
του γιου της, κάποια μετάνοια ίσως. Αλλά, μάλλον, ήταν απλά σκε-
πτικός· όλη του η ζωή είχε αλλάξει: ο καθένας θα ήταν σκεπτικός. Η 
Ρικέλθη τού είπε μόνο ότι θα της έλειπε πολύ, και τον έσφιξε στην 
αγκαλιά της, σηκώνοντας τη μαύρη του μάσκα, για να φιλήσει το 
κρυμμένο, και καμένο, αριστερό του μάγουλο. 
  Αισθάνθηκε το χέρι του Έζβαρ στον ώμο της. «Καταλαβαίνω.» 
  Η Ρικέλθη έγειρε το κεφάλι της επάνω στον καρπό του. «Μου υπο-
σχέθηκε ότι θα έρχεται να με βλέπει, ο Χάφναρ… Και εσένα.» 
  «Ναι, μου το είπε. Μας αγαπάει, Ρικέλθη· μην το αμφιβάλλεις.» 
  «Δεν το αμφιβάλλω,» αποκρίθηκε εκείνη, σκουπίζοντας μερικά δά-
κρυα, με τα δάχτυλα του χεριού της. «Κάτι πήγε στο μάτι μου. Τι δι-
αόλους φέρνει αυτή η βροχή;… 
  »Λοιπόν, τι σου είπε ο Ερφάνιρ για τον Εχθρό;» 
  «Ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ακριβώς τα ίδια που μου είπε και 
για τον νεκρενοικημένο, δηλαδή. Ωστόσο, τον άφησα να το σκεφτεί 
περισσότερο. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στη Νουάλβορ που 
να μπορεί να βρει λύση σ’ετούτο το μπλέξιμο, αυτός είναι ο Ερφάνιρ. 
Έχει ειδικευτεί στη δαιμονολογία.» 
  «Τότε, δε θα τον καλέσει κι ο Βασιληάς;» 
  «Μάλλον,» συμφώνησε ο Έζβαρ. «Αλλά εμένα με ξέρει προσωπικά, 
κι όσο γκρινιάρης κι αν είναι, θα κάνει κάτι παραπάνω. Συνήθως, 
προσβάλλεται όταν κάποιος άρχοντας ή ευγενής ζητά τις υπηρεσίες 
του.» 
  «Γιατί;» απόρησε η Ρικέλθη. 
  «Διότι, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, ‘αυτοί οι ξιπασμένοι χρυσο-
θήρες τού προσφέρουν ψίχουλα σε σχέση μ’ό,τι τους πουλάει εκεί-
νος’.» 
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  «Δεν τον πληρώνουν καλά, δηλαδή;» Η Ρικέλθη έστρεψε το κεφά-
λι, για να κοιτάξει τον Έζβαρ, που στεκόταν πίσω της. 
  Ο ερημίτης βημάτισε μέσα στο δωμάτιο, βάζοντας την πίπα του στα 
δόντια και ανάβοντάς την ξανά. «Τίποτα περισσότερο απ’ό,τι μου 
δίνετε εσείς, όταν κατεβαίνω στην Έριγκ.» 
  «Μα, εσύ πληρώνεσαι καλά, Έζβαρ!» 
  Ο Έζβαρ χαμογέλασε, δαγκώνοντας το τσιμπούκι του. «Βλέπεις, 
λοιπόν, που υπάρχει χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα στους πλούσιους 
και στους σοφούς;» 

 

  Ο Ζάρναβ καθόταν κοντά στη βιβλιοθήκη της τεράστιας Αίθουσας 
του Ουρανολίθινου Θρόνου, βαστώντας ένα ποτήρι κρασί στο δεξί 
χέρι και πίνοντας αργά. Ήταν ντυμένος με ρούχα που είχε βρει στα 
διαμερίσματά του: χρυσοκέντητο πουκάμισο, λευκό παντελόνι, κο-
ντές, επάργυρες μπότες, και μαύρη ζώνη με ταινία που περνούσε 
από τον δεξή ώμο. Τα δάχτυλα και οι καρποί του ήταν στολισμένα με 
κοσμήματα, ενώ από το λαιμό του κρεμόταν ένα μακρύ περιδέραιο. 
Ο Ζάρναβ δε ντυνόταν πάντα τόσο πλούσια, μα εδώ, στο Παλάτι των 
Δεκαεννέα Πύργων, αισθανόταν διαφορετικά απ’ό,τι στο παλάτι της 
Έριγκ· αισθανόταν πως έπρεπε να ντυθεί έτσι. 
  Ωστόσο, το φανταχτερό του ντύσιμο δεν μπορούσε να κρύψει την 
ανησυχία στο πρόσωπό του. Ο Πρίγκιπας ανησυχούσε για πολλά 
πράγματα συγχρόνως, και κυρίως για δύο πολύ συγκεκριμένα: για 
τη σύζυγό του, Φερνάλβιν, η οποία δεν είχε ακόμα επιστρέψει από 
την επίσκεψή της στη Σέρνιντοκ και στον Άρχοντα Μόρντεναρ (Έχει 
αργήσει πολύ περισσότερο απ’όσο θάπρεπε…)· και για τον Εχθρό 
που κρυβόταν μέσα στο βασιλικό παλάτι της Νουάλβορ. Ο αδελφός 
μου κάλεσε ιερείς και μυστικιστές, χτες το απόγευμα, μα κανείς τους 
δε φαινόταν να έχει έτοιμη απάντηση· και, μάλιστα, ορισμένοι τον 
κοιτούσαν σαν να ήταν τρελός! Ο Ζάρναβ ήταν σίγουρος για τούτο, 
και πίστευε πως κι ο Άργκελ θα το είχε προσέξει, παρότι είχε απο-
φασίσει να το αγνοήσει.  
  Φυσικά, στο τέλος, όλοι οι αποκρυφιστές είχαν υποσχεθεί στο Μο-
νάρχη του Νόρβηλ να κάνουν τ’αδύνατα δυνατά, ώστε να εντοπί-
σουν το μοχθηρό πνεύμα εντός της βασιλικής οικίας. Αλλά υποπτεύ-
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ομαι πως δε θα προσπαθήσουν καν, σκεφτόταν ο Ζάρναβ, πίνοντας 
μια γουλιά κρασί. Μακάρι ο Έζβαρ να βρει μια λύση. Αυτός πρέπει 
να είναι το καλύτερό μας όπλο. Μετά από την Εκλεκτή του Άνκαραζ, 
βέβαια… η οποία μπορεί ν’αποδειχτεί δίκοπο μαχαίρι. 
  Πού στο Στόμα του Σάλ’γκρεμ’ρωθ είσαι, αυτή τη στιγμή, Βάνμιρ; 
Καλό θα ήταν να βρισκόσουν κι εσύ εδώ, και η φίλη σου. 
  Ο Ζάρναβ προσπάθησε να χαλαρώσει, αλλά απέτυχε. Το βλέμμα 
του πλανήθηκε στη μεγάλη αίθουσα, και το μυαλό του αναρωτήθη-
κε: Ποιος απ’αυτούς να είναι ο Εχθρός; Ποιος να επιθυμεί τη συ-
ντριβή του αδελφού μου και της οικογένειάς μας; Ατένισε τους βασι-
λικούς συμβούλους, επισταμένα, καθώς ήταν μισοκαλυμμένος από 
τις σκιές της βιβλιοθήκης. 
  Λάρκαν, σύμβουλος οικονομικών. Μας υπηρετεί χρόνια, πριν τον 
καιρό των Πολέμων της Φεν εν Ρωθ. Δε θα μπορούσε να είναι αυτός. 
Ο Ζάρναβ κοίταξε το σκληρό πρόσωπο του Λάρκαν, με τα γκρίζα 
μαλλιά και τα γκρίζα γένια, και στα μάτια του είδε μονάχα αφοσίω-
ση, όταν εκείνος έστρεφε το βλέμμα στο Βασιληά του, που, επί του 
παρόντος, καθόταν στον Ουρανολίθινο Θρόνο, πλάι στη Βασίλισσα 
Ακάρθα. Όχι, δεν είναι αυτός. 
  Σίλνμαρ, σύμβουλος ναυτιλίας. Ετούτος ήταν νεότερος. Είχε έρθει 
μετά από τους Πολέμους, γιατί ο προκάτοχός του είχε χαθεί σε μια 
καταιγίδα –ή ίσως να επρόκειτο για επίθεση στο πλοίο του, μα κα-
νείς ποτέ δεν έμαθε. Θα μπορούσε, άραγε, τόσα χρόνια να δολοπλο-
κεί εναντίον του αδελφού μου; 
  Ο Ζάρναβ βλεφάρισε και ήπιε μια γουλιά κρασί, καθώς μια άλλη 
σκέψη πέρασε απ’το νου του: Μέχρι στιγμής, εκείνος κι ο Άργκελ 
υπέθεταν ότι ο Εχθρός ήταν δαίμονας, πνεύμα, ή κάτι τέτοιο τέλος 
πάντων· γιατί, λοιπόν, ο Πρίγκιπας τον έψαχνε ανάμεσα στους συμ-
βούλους; Τι σχέση μπορεί να είχαν αυτοί; Ούτε με δαίμονες έμοια-
ζαν, ούτε με πνεύματα! Αλλά πώς μοιάζει ένας δαίμονας; Πώς μοιά-
ζει ένα πνεύμα; Ένα τέτοιο πλάσμα ίσως να μην ήταν καν ορατό! 
Μύθοι και παραμύθια, μούγκρισε εσωτερικά ο Ζάρναβ. Αναζητάμε 
τη λύση σε μύθους και παραμύθια. Δε θα βρούμε άκρη έτσι. Δε θα 
μάθουμε ποτέ αν όντως υπάρχει ο Εχθρός ή αν πρόκειται για μυθο-
πλασία των ακόλουθων του Άνκαραζ. 
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  Ίσως η Φερνάλβιν, όταν ερχόταν, να είχε κάποιες επιπλέον πληρο-
φορίες να προσφέρει. Αλλά γιατί αργεί; Γιατί; Ο Ζάρναβ αισθανόταν 
ένα σφίξιμο εντός του. 
  Είδε την αδελφή του, Πριγκίπισσα Νιρκένα, να σηκώνεται από το 
αριστερό τραπέζι της αίθουσας και να τον πλησιάζει. Ναι, δεν ερχό-
ταν στη βιβλιοθήκη· εκείνον ζύγωνε. Πρέπει να είχε κάτι να του πει. 
  Απρόσμενα, η μεγάλη, διπλή πόρτα του δωματίου ακούστηκε 
ν’ανοίγει, και ένας φρουρός μίλησε: 
  «Βασιληά μου, κάποιος ζητά τον Πρίγκιπα Ζάρναβ. Υποστηρίζει 
πως είναι ο Άρχοντας Βάνμιρ, γιος του Άρχοντα-Φύλακα Άραντιρ 
του Ράλτον.» 
  Ο Ζάρναβ σηκώθηκε από τη θέση του, αφήνοντας το κρασοπότηρο 
σ’ένα ράφι της βιβλιοθήκης. Η Νιρκένα συνοφρυώθηκε, καθώς 
στρεφόταν στην είσοδο. 
  «Ας περάσει,» είπε ο Άργκελ. «Τον περιμένουμε.» 
  Ο Ζάρναβ βγήκε από τη βιβλιοθήκη, πηγαίνοντας στο κέντρο της 
αίθουσας. 
  Ο Βάνμιρ πέρασε το κατώφλι της μεγάλης, διπλής πόρτας, ντυμέ-
νος με κάπα και στάζοντας νερό. Πλάι του βάδιζε μια ψηλή, μελα-
χρινή γυναίκα με καταγάλανα μάτια, η οποία φορούσε μόνο έναν 
απλό ταξιδιωτικό χιτώνα κι έσταζε κι εκείνη νερό. Η φίλη του; ανα-
ρωτήθηκε ο Πρίγκιπας. Η Εκλεκτή του Άνκαραζ; 
   «Πρίγκιπα Ζάρναβ,» είπε ο Βάνμιρ, λαχανιασμένα. Και: «Μεγα-
λειότατε,» κάνοντας μια βαθιά υπόκλιση προς το μέρος του Βασι-
ληά. 
  Ο Άργκελ κατέβηκε απ’τον Ουρανολίθινο Θρόνο και πλησίασε τον 
γιο του Άραντιρ. Ο Ζάρναβ είχε ήδη πλησιάσει, και ρώτησε: «Τι 
συμβαίνει, Βάνμιρ; Μοιάζεις κατατρεγμένος και κατάκοπος. Ποια 
είναι η γυναίκα μαζί σου;» 
  «Απο δώ η Ρικνάβαθ,» τη σύστησε εκείνος, «η φίλη που σας έλε-
γα.» 
  Ο Άργκελ ζύγωσε και κοίταξε την άγνωστη από την κορυφή ως τα 
νύχια. «Έχεις παράξενη εμφάνιση, κυρία,» παρατήρησε. «Πρέπει, 
όντως, να είσαι Καρμώζ, όπως μου είπαν.» 
  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε, ανήκω στη φυλή των Καρμώζ,» δήλωσε 
η Ρικνάβαθ. 
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  «Ο Ζάρναβ μού μίλησε για εσένα και τον Βάνμιρ,» είπε ο Άργκελ. 
«Κι απ’ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά όχι εδώ: ιδι-
αιτέρως.» Στράφηκε σε μερικούς υπηρέτες. «Οδηγήστε τους επι-
σκέπτες μας στον Πύργο των Ξένων. Δώστε τους στεγνά ρούχα και 
ό,τι άλλο επιθυμούν. Θα τους επισκεφτώ συντόμως.» 
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Κεφάλαιο 63 

Πορφυρόχρωμα Θεάματα 
 
 

 ταχυπομπός σταμάτησε απότομα, μένοντας στο ύψωμα ό-
που βρισκόταν και γονατίζοντας. Δεν ήταν πολύ ώρα που ο 
ήλιος είχε ξεμυτίσει από την Ανατολή, και σκοτάδι τύλιγε 
ακόμα πολλά σημεία της υπαίθρου, αλλά ο Φάλμορ δεν μπο-

ρούσε να πει ότι έβλεπε οφθαλμαπάτη. Μπροστά απ’το πανδοχείο 
«Η Πάροδος» βρίσκονταν κατασκηνωμένοι καμια εκατοστή στρα-
τιώτες, με αρκετές φωτιές αναμμένες και έχοντας θέσει σκοπούς, οι 
οποίοι παρατηρούσαν το περιβάλλον σαν να βρίσκονταν σε πόλεμο. 
Ανάμεσα στους μαχητές ήταν καρφωμένο ένα σιδερένιο κοντάρι, 
πάνω στο οποίο κυμάτιζε μια μαύρη σημαία με ένα πορφυρό σύμβο-
λο κεντημένο: ένα όρθιο, ακτινοβόλο ξίφος. Ο Φάλμορ δε θυμόταν 
σε ποιον άρχοντα ανήκε τούτο το έμβλημα, παρότι γνώριζε σχεδόν 
όλα τα εμβλήματα των αρχόντων του Νόρβηλ. Και γιατί βρίσκονται 
τόσοι πολλοί στρατιώτες εδώ; αναρωτήθηκε. Και με άλογα, μάλιστα, 
παρατήρησε, κοιτάζοντας τους ίππους που ήταν δεμένοι σε πασσά-
λους παραδίπλα. Στους στάβλους του πανδοχείου, αναμφίβολα, θα 
ήταν σταβλισμένοι κι άλλοι, γιατί δεν έμοιαζαν αυτοί να επαρκούν 
για όλους τους κατασκηνωμένους μαχητές. Εκτός κι αν δεν ήταν ό-
λοι τους καβαλάρηδες. Ποιος ο λόγος, όμως, να έχουν έρθει εδώ; Δεν 
μπορεί να κυνηγάνε ληστές μόνο· δε θα έρχονταν τόσοι πολλοί. Πε-
ρίεργο… Κι αυτό το σύμβολο στη σημαία τους.... Ο Φάλμορ δεν ήξερε 
γιατί, αλλά τον έκανε ν’ανατριχιάζει· είχε κάτι το… δυσοίωνο επάνω 
του. 
  Αναρωτήθηκε μήπως αυτοί ήταν οι ληστές που είχε συναντήσει και 
η Κάρλα. Αλλά δεν πίστευε ότι ίσχυε κάτι τέτοιο: Κατ’αρχήν, ο αριθ-
μός τους ήταν πολύ μεγάλος, για νάναι ληστές· και, κατά δεύτερο 
λόγο, αποκλείεται ποτέ να είχαν τέτοιο εξοπλισμό. Όχι, ετούτοι δεν 
είναι ληστές, έκρινε ο ταχυπομπός. Ετούτοι είναι στρατιώτες. 
  Αλλά είχε δει στρατιώτες και στρατιώτες… και είχε, επίσης, ακούσει 
τις φήμες γι’αυτές τις περιοχές, δυτικά της κεντρικής δημοσιάς και 
γύρω από την πόλη Σέρνιντοκ: τις φήμες που έλεγαν ότι ο Άρχων 

Ο
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Μόρντεναρ (ένας ήρωας των Πολέμων της Φεν εν Ρωθ!) λήστευε 
τους διαβάτες. Όμως, και πάλι, του έμοιαζε γελοίο· δεν μπορεί να 
είχε ξαμολήσει τους μαχητές του τόσο απροκάλυπτα! Για όνομα του 
Ζικαράθορ του Ταχυβάμονα! Κι επιπλέον, το σύμβολο στη σημαία 
δεν ήταν το σύμβολο του Μόρντεναρ. 
  Τι κάνω, λοιπόν; σκέφτηκε ο Φάλμορ. Τους θεωρώ επικίνδυνους 
και τους αποφεύγω, ή μπαίνω κανονικά στην Πάροδο; Για μερικές 
στιγμές, έμεινε συλλογισμένος, νιώθοντας το αεράκι να δροσίζει το 
πρόσωπό του και ακούγοντας τις φυλλωσιές γύρω του να θροΐζουν. 
Ποτέ δε βλάπτει να είναι κανείς προσεκτικός, αποφάσισε. 
  Ο Φάλμορ έβγαλε έναν σπόρο χίλντρου από το σακούλι στη μέση 
του και τον δάγκωσε, δυνατά, για ν’αναπληρώσει τις αντοχές του. Η 
γνώριμη πικρή γεύση γέμισε το στόμα του. Ο ταχυπομπός άνοιξε το 
φλασκί του και ήπιε μια μεγάλη γουλιά νερό. 
  Κοίτα να δεις κάτι αλλόκοτα πράγματα, σκέφτηκε, ατενίζοντας 
τους κατασκηνωμένους μαχητές. Όλο τέτοια συμβαίνουν, τον τελευ-
ταίο καιρό. 
  Ήταν έτοιμος να επικαλεστεί την Ταχύτητα, για να κάνει τον κύκλο 
του καταυλισμού, αλλά είδε μια κίνηση από εκεί. Ένας από τους 
σκοπούς ορθώθηκε, ύψωσε ένα κέρας, και το φύσηξε, γεμίζοντας 
την πρωινή σιγαλιά με βαρύ ήχο. Οι στρατιώτες άρχισαν να σηκώ-
νονται. 
  Μήπως, τελικά, θα ήταν καλύτερα αν τους περίμενα να φύγουν; 
Μοιάζουν να ετοιμάζονται για αναχώρηση. Ναι, ο Φάλμορ θα περί-
μενε· αυτό ήταν το συνετότερο να κάνει. Αν οι μαχητές δεν είχαν 
εχθρικές διαθέσεις, δε θα πείραζε κανέναν που δε θα τους συνα-
ντούσε· αν, όμως, είχαν εχθρικές διαθέσεις, τότε ο ταχυπομπός θα 
γλίτωνε από ένα πολύ δυσάρεστο συναπάντημα. 
  Τρελά πράγματα! Φοβάμαι μέσα στο ίδιο το Νόρβηλ! Είναι δυνατόν 
αυτοί οι άνθρωποι να είναι εισβολείς; Αποκλείεται. Άλλωστε, από 
πού να ήρθαν; Από τον ουρανό να έπεσαν; Θα είχαν, σίγουρα, πε-
ράσει από τα σύνορα, όπως και να γινόταν. Εξάλλου, το σύμβολο 
που έφεραν στη σημαία τους δεν ανήκε σε κανένα γειτονικό βασί-
λειο. Αλλά γιατί με τρομάζει; 
  Ο Φάλμορ παρέμεινε ακίνητος επάνω στο δεντρόφυτο ύψωμα, πε-
ριμένοντας τους στρατιώτες να αναχωρήσουν. Η κατασκήνωσή τους 
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διαλύθηκε και από την Πάροδο βγήκαν, περίπου, άλλοι πενήντα· 
έτσι τώρα, στο σύνολό τους έφταναν τους εκατόν-πενήντα πάνο-
πλους στρατιώτες, οι μισοί εκ των οποίων ήταν έφιπποι, απ’ό,τι φαι-
νόταν. Ο βασιλικός ταχυπομπός είχε μάθει από παλιά να υπολογίζει, 
με το μάτι, το μέγεθος στρατών. Κι ετούτο το μέγεθος ήξερε ότι ήταν 
ανησυχητικό· σίγουρα, κάτι συνέβαινε εντός του Νόρβηλ, κι ετούτοι 
ή ήταν οι εχθροί ή έσπευδαν προς βοήθεια κάποιου. 
  Ό,τι κι αν αλήθευε, ο Φάλμορ τούς άφησε να απομακρυνθούν αρ-
κετά και, ύστερα, κατέβηκε από το ύψωμα, κατευθυνόμενος στην 
είσοδο της Παρόδου. Έσπρωξε την πόρτα και μπήκε στην τραπεζα-
ρία του πανδοχείου, η οποία δε βρισκόταν και στην καλύτερη δυνα-
τή κατάσταση· οι στρατιώτες την είχαν κάνει άνω-κάτω: φαγητά 
υπήρχαν πεταμένα στο πάτωμα, ενώ πολλά ήταν ακόμα πάνω στα 
τραπέζια, μισοφαγωμένα. Με τα ποτά το θέαμα ήταν πολύ χειρότε-
ρο: ο Φάλμορ μπορούσε να δει αναποδογυρισμένες κούπες, σπασμέ-
να ποτήρια, και κρασί και μπίρα χυμένα εδώ κι εκεί. 
  Όλα τούτα ήταν… φυσιολογικά όταν περνούσε ένας στρατός από 
κάποιο πανδοχείο (για ορισμένους στρατούς, τουλάχιστον)· τον βα-
σιλικό ταχυπομπό, όμως, τον παραξένευε το γεγονός ότι δεν έβλεπε 
κανέναν να προσπαθεί να συγυρίσει το μέρος. Η ρημαγμένη τραπε-
ζαρία ήταν άδεια από ανθρώπους, έρημη. 
  Ο Φάλμορ αισθάνθηκε τις τρίχες των χεριών του να σηκώνονται 
και, ενστικτωδώς, ξεθηκάρωσε το ξίφος του, αν και δεν πίστευε ότι 
θα είχε μείνει πίσω κανένας από τους στρατιώτες. 
  Πού είναι η Κάρλα; Άρχισε ν’ανησυχεί γι’αυτήν. Σκηνές αιματοχυ-
σίας και κακουργημάτων πέρασαν από το νου του. Αν αυτοί οι μαχη-
τές είχαν ρημάξει το πανδοχείο και σκοτώσει την ιδιοκτήτρια και 
τους ανθρώπους που δούλευαν εδώ, τότε τι θα είχαν κάνει σε μια 
τραυματισμένη γυναίκα που βρήκαν τυχαία σε κάποιο δωμάτιο; 
  Ο Φάλμορ ανέβηκε τη σκάλα που οδηγούσε στον πρώτο όροφο. 
«Κάρλα!» φώναξε, αδιαφορώντας αν τον άκουγε κανένας ανεπιθύ-
μητος. «Κάρλα!» 
  Βρέθηκε στον διάδρομο επάνω, και αντίκρισε μια πόρτα ν’ανοίγει. 
Βάστηξε το ξίφος του δίλαβα, έτοιμος για τα πάντα. 
  Αλλά, τελικά, ήταν η Κάρλα, ντυμένη μ’ένα μακρύ, μαύρο φόρεμα 
και ξυπόλυτη. 
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  Τα μάτια της γούρλωσαν, βλέποντάς τον. «Φάλμορ!» 
  Εκείνος τη ζύγωσε, χωρίς να θηκαρώσει το λεπίδι του. «Δόξα τω 
Ζικαράθορ, είσαι ζωντανή,» είπε. «Ποιοι ήταν αυτοί οι μαχητές που 
είδα;» 
  «Τους συνάντησες;» 
  «Όχι. Περίμενα ν’αναχωρήσουν–» 
  «Είσαι τυχερός,» τον έκοψε η Κάρλα, και ο Φάλμορ είδε δάκρυα 
στα μάτια της. «Νομίζω ότι τους σκότωσαν όλους. Όλους όσους βρί-
σκονταν στο πανδοχείο. Την πανδοχέα Τάρη –που μου είχε δώσει κι 
αυτό το φόρεμα και μου είχε φερθεί καλά–, το προσωπικό της, τους 
πάντες. Τους άκουγα να ουρλιάζουν όλη τη νύχτα, Φάλμορ.» Τώρα, 
τα δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά της. «Κανείς δεν ήρθε να τους 
σώσει…» 
  «Πού είχες κρυφτεί εσύ;» ρώτησε ο ταχυπομπός. 
  «Κάτω από το κρεβάτι. Τους είχα δει να έρχονται, από το παράθυ-
ρό μου, και ήξερα τι θα συνέβαινε.» Ρίγησε φανερά. «Είχα δει το 
σύμβολό τους πάνω στη σημαία.» 
  «Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Κάρλα; Δεν μπορώ να θυμηθώ 
ποιος έχει τούτο το καταραμένο σύμβολο.» 
  «Ο Άνκαραζ, ο Άρχοντας της Μάχης.» 
  «Ο Άνκαραζ; Ο…» Ο Φάλμορ συνοφρυώθηκε. «Ο Θεός του Αίμα-
τος; Αυτός που η λατρεία του απαγορεύτηκε μετά απ’τους Πολέμους 
της Φεν εν Ρωθ…;» 
  Η Κάρλα ένευσε. «Ναι, αυτός. Τον Άνκαραζ ακολουθούν ετούτοι οι 
στρατιώτες.» 
  «Και γιατί τα κάνουν όλ’αυτά;» ρώτησε ο Φάλμορ. «Τι διάολο συμ-
βαίνει;» 
  «Δεν ξέρω· δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως, πρέπει να ειδοποιή-
σουμε τον Βασιληά Άργκελ, το συντομότερο δυνατό. Θα πολιορκή-
σουν την Έριγκ.» 
  «Τι! Πώς το έμαθες;» 
  «Τους άκουσα να μιλάνε, ενώ βρισκόμουν κρυμμένη κάτω απ’το 
κρεβάτι. Ο Άρχοντας Μόρντεναρ της Σέρνιντοκ το αποφάσισε· κι 
επίσης, απ’ό,τι κατάλαβα, κυνηγάει και την Έπαρχο-Κεντροφύλακα 
Φερνάλβιν, γιατί προσπάθησε να τη σκοτώσει και δεν τα κατάφε-
ρε.» 
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  «Δηλαδή, μιλάμε για ύστατη προδοσία, αυτή τη στιγμή!» είπε ο 
Φάλμορ. 
  «Ακριβώς.» 
  «Δε μου λες, αυτοί ήταν που σε τραυμάτισαν, στην κεντρική δημο-
σιά;» 
  «Ναι. Έφτασε στον Χαριτωμένο Χορευτή ο… ο άνθρωπός μου;» 
  «Ναι. Μας ειδοποίησε, και είπα στον Ράνιρ να μείνει πίσω, γιατί 
εγώ θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Και δόξα τω Ζικαράθορ που ήρθα! Τι 
χάλια είν’ετούτα…; Αλήθεια, ποιος ήταν ο απεσταλμένος σου, Κάρ-
λα;» 
  «Ένας…» Δάγκωσε το χείλος της, σα να μη θυμόταν ή σα να σκε-
φτόταν τι να πει. «Ένας ταξιδιώτης που χάρη σ’εκείνον σώθηκα. Του 
χρωστάω τη ζωή μου, Φάλμορ.» 
  «Καταλαβαίνω,» είπε ο ταχυπομπός. «Πάντως, μου φάνηκε παρά-
ξενος… μυστηριώδης… στο πανδοχείο του Ράνιρ. Τέλος πάντων. Πό-
σο μεγάλος είναι ο στρατός που πηγαίνει στην Έριγκ;» 
  «Δεν ξέρω, αλλά, απ’όσα έλεγαν, μου φάνηκε ότι πρέπει να είναι 
πολλοί. Τουλάχιστον, χίλιοι μαχητές· τουλάχιστον.» 
  «Η Έριγκ είναι, όμως, μεγάλη και ισχυρή. Μπορεί να κρατήσει, μέ-
χρι να ειδοποιήσουμε το Βασιληά.» 
  «Αλλά δε θα το κάνετε. Γιατί θα πεθάνετε κι οι δύο εδώ!» ακούστη-
κε ένα γρύλισμα πίσω απ’τον ταχυπομπό. 
  «Φάλμορ, πρό–» 
  Ο Φάλμορ στράφηκε, για να δει την κεφαλή ενός κεφαλοθραύστη 
να έρχεται προς το μέρος του. Έκανε στο πλάι, αλλά το όπλο τον 
χτύπησε, δυνατά, στον ώμο. «Αααργκχ…!» μούγκρισε, νιώθοντας το 
δεξί του χέρι να μουδιάζει. Έχασε την ισορροπία του και σωριάστη-
κε στο ξύλινο πάτωμα. 
  «–σεξε!» 
  «Σκυλί!» Η φωνή ήταν γυναικεία. 
  Ο Φάλμορ, διαπιστώνοντας πως είχε χάσει το σπαθί του από το πέ-
σιμο, προσπάθησε να το φτάσει, χρησιμοποιώντας το αριστερό του 
χέρι, γιατί το δεξί είχε παραλύσει –και ο ταχυπομπός ήλπιζε η παρά-
λυση να μην ήταν μόνιμη. Ένα γυμνό πόδι τον κλότσησε στα πλευ-
ρά, σταματώντας τον και κάνοντας χρώματα να χορέψουν μπροστά 
στα μάτια του. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

890 

  Η Κάρλα είχε δει την πολεμίστρια μόλις εκείνη βγήκε από την πόρ-
τα ενός δωματίου: Η μελαχρινή γυναίκα κρατούσε κεφαλοθραύστη 
και ορμούσε προς τον Φάλμορ. Τώρα, ο ταχυπομπός βρισκόταν πε-
σμένος και αφοπλισμένος μπροστά στην Κάρλα· το σπαθί του είχε 
πέσει στ’αριστερά της και, αμέσως, εκείνη έκανε να το πιάσει. Αλλά 
αισθάνθηκε ένα χέρι ν’αρπάζει το λαιμό της και να την κολλάει στον 
τοίχο. 
  «Ξεσκισμένη σκύλα!» γρύλισε η πολεμίστρια του Άνκαραζ. «Κρυ-
φάκουγες!» Τα δάχτυλά της συνέθλιβαν το λαρύγγι της Κάρλα, μην 
αφήνοντάς την ν’ανασάνει. Τα πόδια της ταχυπομπού κλοτσούσαν 
τον αέρα. 
  Αλλά δεν υπήρχε νόημα να κλοτσά τον αέρα, σκέφτηκε, και ύψωσε, 
με δύναμη, το γόνατό της, πετυχαίνοντας την πολεμίστρια ανάμεσα 
στους μηρούς. Εκείνη μούγκρισε και πετάχτηκε πίσω. Η Κάρλα πά-
τησε στο έδαφος, κρατώντας το λαιμό της και προσπαθώντας 
ν’αναπνεύσει. 
  Αισθάνθηκε ένα απότομο ράπισμα στο κεφάλι και σωριάστηκε. Τα 
μαλλιά βρέθηκαν μπροστά στο πρόσωπό της, παρεμποδίζοντας τα 
μάτια της. 
  Ο Φάλμορ είχε αρχίσει να συνέρχεται, αλλά ακόμα το δεξί του χέρι 
ήταν μουδιασμένο· μάλλον, αυτό το μούδιασμα θα έμενε για πολύ 
καιρό. Απλώνοντας το αριστερό του χέρι, τράβηξε το ξιφίδιο από την 
μπότα του και τινάχτηκε όρθιος, καρφώνοντας τη διπλωμένη πολε-
μίστρια στα πλευρά και πιέζοντας προς τα επάνω. 
  Η γυναίκα έβγαλε έναν λαρυγγώδη θόρυβο και έφτυσε αίμα. Τα 
μαύρα της μάτια στράφηκαν να τον κοιτάξουν, γεμάτα μίσος, πόνο, 
αλλά και ικεσία, σαν να τον παρακαλούσαν να την αφήσει να ζήσει 
για λίγο ακόμα. Ο Φάλμορ ανέκαθεν απεχθανόταν το θάνατο, και, 
ιδιαίτερα, απεχθανόταν να σκοτώνει. 
  Τα χείλη της πολεμίστριας τρεμόπαιξαν, σπασμωδικά. «Στου 
Σάλ’γκρεμ’ρωθ το κέρατο, καριόλη…!» είπε, και τα μάτια της ανα-
ποδογύρισαν μέσα στις κόγχες. 
  Ο Φάλμορ τράβηξε έξω το αιματοβαμμένο του ξιφίδιο, και η γυναί-
κα σωριάστηκε. 
  Η Κάρλα είχε ήδη σηκωθεί από το πάτωμα, παρότι αισθανόταν το 
σώμα της αδύναμο ύστερα απ’όσα είχε περάσει τελευταία. Το χτύ-
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πημα της πολεμίστριας την είχε κάνει ν’αρχίσει να ζαλίζεται. Πέρασε 
το δεξί χέρι μέσα στα μαλλιά της και, παραπατώντας, ακούμπησε 
στον τοίχο του διαδρόμου. 
  «Είσαι ’ντάξει;» τη ρώτησε ο Φάλμορ. «Πού βρέθηκε αυτή εδώ; 
Νόμιζα πως είχαν φύγει, οι μπάσταρδοι.» 
  «Καλά είμαι. Ο ώμος σου;» 
  Ο ταχυπομπός κούνησε το χέρι του. «Κάτι μου λέει ότι θα έχω απο-
κτήσει μια μεγάλη μελανιά σ’εκείνο το σημείο, μα δεν πρέπει να έ-
σπασα κανένα κόκαλο.» Ατένισε την ανοιχτή πόρτα απ’την οποία 
είχε έρθει η πολεμίστρια. Θηκάρωσε το αιματοβαμμένο του ξιφίδιο 
και έσκυψε, για να σηκώσει το σπαθί του, με το αριστερό χέρι. «Δεν 
πιστεύω νάναι κανείς άλλος εκεί πέρα.» Πλησίασε, προσεκτικά. 
  Κοιτάζοντας μέσα από το άνοιγμα, είδε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Το 
κουφάρι ενός γυμνού άντρα βρισκόταν δεμένο χειροπόδαρα επάνω 
στο κρεβάτι. Ο νεαρός ήταν ευνουχισμένος και ο λαιμός του σχισμέ-
νος. Ο Φάλμορ αισθάνθηκε τα εντόσθιά του ν’ανασαλεύουν. 
  «Για όνομα....» Έκλεισε, απότομα, την πόρτα, κοπανώντας την. 
Πήρε μια βαθιά ανάσα, για να μην ξεράσει τα φαγητά μιας εβδομά-
δας. 
  «Τι είναι;» ρώτησε η Κάρλα. 
  «Ένας σκοτωμένος. Άστο καλύτερα· δε νομίζω κανείς άλλος να 
κρύβεται εκεί μέσα. Μάλιστα, απορώ πώς αυτή η σκύλα είχε ξεμεί-
νει.» Κοίταξε τη σκοτωμένη πολεμίστρια, σαν να μπορούσε να του 
απαντήσει. «Τι ζώα είναι τούτα…;» 
  «Θα την είχε πάρει ο ύπνος, σε κάποιο σημείο που δεν την είδαν οι 
υπόλοιποι,» υπέθεσε η Κάρλα, παρατηρώντας πως η γυναίκα ήταν 
ξυπόλυτη και προχειροντυμένη. «Χτες βράδυ, γλεντοκοπούσαν κι 
έπιναν.» 
  «…Γλεντοκοπούσαν…» στράβωσε τα χείλη ο Φάλμορ. «Μάλλον, 
έσφαζαν. Τέλος πάντων.» Ξεφύσησε, προσπαθώντας ακόμα να συ-
νέλθει. «Πάμε να φύγουμε από τούτο το μέρος, και να ειδοποιήσου-
με το Βασιληά.» 
  «Ίσως να υπάρχει κάποιος ζωντανός,» υπέθεσε η Κάρλα. 
  «Θέλεις, πραγματικά, να ψάξεις αυτά τα δωμάτια;» 
  «Καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά….» 
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  Ο Φάλμορ δυνάμωσε τη φωνή του: «Είναι κανείς εδώ; Είναι κανέ-
νας ζωντανός εδώ; Απαντήστε μου· δε θέλω το κακό σας! Είμαι βα-
σιλικός ταχυπομπός! Αν υπάρχει κάποιος ζωντανός εδώ, ας απαντή-
σει!» 
  Μονάχα η σιγαλιά τού απάντησε. 
  «Δεν υπάρχουν επιζώντες,» κατέληξε ο Φάλμορ. 
  «Κι αν είναι δεμένοι και φιμωμένοι;» έθεσε το ερώτημα η Κάρλα. 
  Ο Φάλμορ στέναξε. «Εντάξει. Θα ψάξω εγώ. Εσύ μείνε εδώ.» 
  Ερεύνησε, ένα-ένα, όλα τα δωμάτια του πανδοχείου, και, εκτός από 
ακαταστασία και χυμένα ποτά και φαγητά, βρήκε μονάχα νεκρούς. 
Η πανδοχέας –την οποία αναγνώριζε, καθότι είχε ξαναπεράσει από 
την Πάροδο– ήταν ανάμεσά τους, γυμνή και τυλιγμένη στο αίμα. 
Προτού ολοκληρώσει την έρευνά του, ο ταχυπομπός ξέρασε μία φο-
ρά, ακουμπώντας, με τον αγκώνα του, σ’έναν τοίχο του πανδοχείου. 
Η αποφορά των σκοτωμένων είχε αρχίσει να γίνεται αποπνικτική, 
και τα θεάματα τάραζαν τον Φάλμορ ολοένα και περισσότερο, αντί 
να τα «συνηθίζει». Τέτοια πράγματα πάντα τον συγκλόνιζαν. 
  «Κανένας ζωντανός,» είπε στην Κάρλα. «Φεύγουμε.» Δεν άντεχε 
να μείνει ούτε μια στιγμή ακόμα. 
  Εκείνη κατένευσε, παρατηρώντας πως ο συνάδελφός της ήταν κα-
τάχλομος. 
  «Μπορείς να Τρέξεις;» 
  Η Κάρλα κούνησε το κεφάλι. «Δε νομίζω ότι έχω τη δύναμη να 
χρησιμοποιήσω Ταχύτητα τώρα. Όμως εσύ θα πρέπει να πας γρήγο-
ρα στο Βασιληά–» 
  «Ούτε να το σκέφτεσαι· δεν πρόκειται να σ’αφήσω πίσω.» 
  «Ο χρόνος ίσως να είναι πολύτιμος.» 
  «Αυτά τα εδάφη έχουν γίνει επικίνδυνα. Μην είσαι παράλογη. Θα 
σε κουβαλήσω, όση απόσταση μπορέσω.» 
  «Δε θα Ταξιδέψεις ούτε τις μισές λεύγες απ’όσες μπορεί να Ταξι-
δέψει κανονικά ένας ταχυπομπός, Φάλμορ.» 
  «Θα προσπαθήσω,» επέμεινε εκείνος. «Όμως, σε καμία περίπτωση, 
δε σε αφήνω εδώ. Πάμε. Έχεις μπότες; Κάπα;» 
  «Όχι.» 
  «Τότε, πάρε. Υπάρχουν άφθονα ρούχα σε τούτο το ρημαγμένο μέ-
ρος, και κανείς δε θα τα χρειαστεί πλέον.» 
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Κεφάλαιο 64 

Επικίνδυνες Φλόγες 
 
 

 Βάνμιρ ήταν ακόμα απίστευτα κουρασμένος. Οι λίγες ώρες 
ύπνου στο πανδοχείο «Η Χρυσή Γωνία» δεν είχαν αναπλη-
ρώσει ούτε τις μισές από τις δυνάμεις του. Και είναι επικίν-
δυνο να είμαι κουρασμένος εδώ μέσα, όπου κρύβεται ο Ε-

χθρός και ο υπηρέτης του, σκεφτόταν, καθώς έκανε μπάνιο στο λου-
τρό του δωματίου που του είχε παραχωρήσει ο Βασιληάς Άργκελ. 
Πρέπει να βρίσκομαι σε συνεχή εγρήγορση. Αλλά τούτο ήταν αδύ-
νατο, και το ήξερε. Χρειαζόταν ύπνο, προκειμένου να– Ξαφνικά, 
θυμήθηκε ότι το κάρο του πρέπει να ήταν στους βασιλικούς στά-
βλους, έχοντας φτάσει εδώ με τη συνοδεία της θείας Φερνάλβιν και 
του Πρίγκιπα Ζάρναβ. Χμμμμ. Ίσως θα μπορούσα να πάρω κάποιο 
φίλτρο ανθεκτικότητας από εκεί… Απέρριψε, όμως, τη σκέψη, γνω-
ρίζοντας πως δεν ήταν καθόλου ωφέλιμο να φορτώνει κανείς τον 
εαυτό του, συνεχώς, με τέτοια φίλτρα, γιατί προκαλούσαν μόνιμες 
φθορές και, σε μεγάλες ποσότητες, ήταν, ουσιαστικά, δηλητήρια. 
  Επομένως, θα κοιμηθώ, αποφάσισε, καθώς έβγαινε απ’το πέτρινο 
μπάνιο, ελαφρώς αναζωογονημένος, ελπίζοντας πως δε θα ξυπνήσω 
από το κάρφωμα ενός μαχαιριού στην καρδιά μου. Άρχισε να σκου-
πίζεται, με τη μεγάλη, βαμβακερή πετσέτα. Αλλά γιατί να με σκοτώ-
σουν εμένα; συλλογίστηκε. Αν είναι να σκοτώσουν κάποιον, θα σκο-
τώσουν τη Ρικνάβαθ· εκείνη είναι πραγματικά επικίνδυνη για τον 
Εχθρό. Μια έντονη ανησυχία τον γέμισε για την Καρμώζ, η οποία 
βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Ίσως θα ήταν καλύτερα αν έμεναν 
μαζί· τότε, ο ένας θα μπορούσε να ειδοποιεί τον άλλο, για πιθανούς 
κινδύνους. Επιπλέον, ένας φονιάς θα δίσταζε να μπει σ’ένα δωμάτιο 
όπου ήταν δύο άνθρωποι, ενώ θα εισέβαλε μ’ευκολία εκεί όπου κοι-
μόταν ένας, μόνος. 
  Ο Βάνμιρ ντύθηκε με ρούχα που βρήκε στη ντουλάπα: λευκό πα-
ντελόνι, ασημόχρωμο πουκάμισο, μαύρες μπότες, και μαύρη ζώνη. 
Ύστερα, χτένισε τα γενικώς ατημέλητα μαλλιά του, με μια μεγάλη, 
ξύλινη χτένα. Πω-πω, σκέφτηκε, μειδιώντας μπροστά στον καθρέ-

Ο
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φτη· ακόμα κι ο Ρόλμαρ θα με παραδεχόταν τώρα! Και η θύμηση 
του δίδυμου αδελφού του αμέσως τον ταρακούνησε. 
  Ο Ρόλμαρ! Μα φυσικά! Πρέπει να ρωτήσω γι’αυτόν! Ήταν έτοιμος 
ν’ανοίξει την πόρτα και να τρέξει στον Πρίγκιπα Ζάρναβ και στο 
Βασιληά Άργκελ, όπου κι αν βρίσκονταν οι δυο τους αυτή τη στιγμή, 
όμως σταμάτησε τον εαυτό του. Ο μονάρχης είχε πει πως θα τους 
επισκεπτόταν, εκείνον και τη Ρικνάβαθ· επομένως, δεν είχε παρά να 
περιμένει. Ό,τι κι αν είχε συμβεί στον Ρόλμαρ, θα το μάθαινε, αργά 
ή γρήγορα. Επί του παρόντος, έπρεπε –ο οργανισμός του και το σώ-
μα του του το επέβαλαν– να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, μερικές ώ-
ρες. Και, κατά προτίμηση, στον ίδιο χώρο με τη Ρικνάβαθ. 
  Βγήκε απ’το δωμάτιό του και πήγε στο διπλανό, χτυπώντας την 
πόρτα και λέγοντας: «Εγώ είμαι, το τέρας.» 
  Καμια απόκριση. 
  Αποκλείεται να έφυγε. Λες να–; Κακά πράγματα ήρθαν στο νου 
του. Άνοιξε και μπήκε. Το βλέμμα του όργωσε το δωμάτιο, ψάχνο-
ντας για ανησυχητικά σημάδια· όμως το μόνο «ανησυχητικό σημά-
δι» που είδε ήταν το σβηστό τζάκι: Αυτό σημαίνει πως η Ρικνάβαθ, 
όντως, πέρασε από εδώ! Επίσης, ο ήχος πλατσουρίσματος ερχόταν 
από την πόρτα του λουτρού: Κι ετούτο σημαίνει πως η Ρικνάβαθ εί-
ναι εδώ, αυτοκαθησυχάστηκε. 
  Έκλεισε πίσω του και φώναξε: «Εγώ είμαι. Μην ανησυχήσεις.» 
  Την άκουσε να βγαίνει από το μπάνιο. Η πόρτα άνοιξε, και η Καρ-
μώζ παρουσιάστηκε, τυλιγμένη με μια πορφυρή ρόμπα. «Τι τρέχει;» 
ρώτησε. 
  «Λέω να κοιμηθώ εδώ, αν δε σε πειράζει. Είναι καλύτερα να είμα-
στε μαζί σ’ένα δωμάτιο, παρά ο καθένας ξεχωριστά. Καταλαβαίνεις 
το λόγο;» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Καταλαβαίνω πολύ καλά.» 
  «Δε μου λες, εντόπισες τον Εχθρό;» 
  «Όχι ακόμα.» 
  «Πώς ακριβώς θα τον εντοπίσεις;» 
  «Όπως σου έχω ξαναπεί, δεν ξέρω. Αλλά θα το καταλάβω.» 
  «Μάλιστα, εντάξει. Συνέχισε το μπάνιο σου. Απλά, θ’ανάψω το 
τζάκι εγώ, για να μην παγώσουμε και ζωντανοί εδώ μέσα.» Ο Βάνμιρ 
πλησίασε το σβηστό τζάκι του δωματίου. 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

895 

  «Είναι ανάγκη;» ρώτησε η Ρικνάβαθ. 
  «Αν θέλω να επιβιώσω…» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ, βάζοντας φωτιά 
στο προσάναμμα και περιμένοντας να φουντώσει. 
  «Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ε;» 
  Ο Ωθράγκος στράφηκε να την κοιτάξει, ακουμπώντας τον πήχη του 
στο γόνατό του, καθώς ήταν γονατισμένος στο ένα πόδι. «Ποιο;» 
  «Ότι ένας από τους δυο μας θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα.» 
  Ο Βάνμιρ γέλασε, καθώς η φωτιά φούντωνε. «Αρχίζω να κατανοώ 
πλήρως γιατί οι Καρμώζ δεν έρχονται στα μέρη μας. Πάντως, εσύ 
έχεις εναλλακτικές λύσεις, Ρικνάβαθ.» 
  Η Εκλεκτή του Άνκαραζ ύψωσε ένα της φρύδι. «Όπως;» 
  «Μπορείς να μπεις στο μπάνιο, για να δροσιστείς, για παράδειγμα. 
Όσες φορές θέλεις.» 
  «Καλά…» Η Ρικνάβαθ έβγαλε τη ρόμπα της και την πέταξε πάνω 
σε μια καρέκλα. Φάνταζε εκθαμβωτικά όμορφη στο φως των κεριών 
και της φωτιάς, ειδικά έτσι όπως ήταν βρεγμένο το εύγραμμο, γυ-
μνασμένο σώμα της. 
  «Προσπαθείς να με σκοτώσεις;» ρώτησε ο Βάνμιρ, ενθυμούμενος 
τις ιδιομορφίες της ερωτικής της φύσης. 
  Η όψη της Ρικνάβαθ άλλαξε. Μια έκφραση αιφνιδιασμού, ύστερα 
πόνου, μετά απόγνωσης, και τέλος, μελαγχολίας πέρασε από το 
πρόσωπό της. Στράφηκε απ’την άλλη και μπήκε στο λουτρό, κλείνο-
ντας απότομα. 
  «Αστειευόμουν!» φώναξε ο Βάνμιρ, καταλαβαίνοντας ότι είχε πει 
ανοησία. Αφού δεν τα λέω καλά, τι θέλω και τα λέω; Ο Ρόλμαρ πά-
ντα τα έλεγε καλύτερα. Τέλος πάντων… Αναστέναξε, κουνώντας το 
κεφάλι, και σηκώθηκε από τη γονατιστή του θέση, για να πλησιάσει 
το κρεβάτι και να πέσει μπρούμυτα. 
  Ο ύπνος δεν άργησε να τον πάρει. 
  Η Ρικνάβαθ ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, και τόσο καλή για να χαϊ-
δεύει τα μαλλιά του, να σκύβει και να τον φιλάει κάτω από το αφτί, 
να τρίβεται επάνω στην πλάτη του και να μουρμουρίζει κάτι λόγια 
που εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει· ίσως να μιλούσε στη Γλώσ-
σα των Καρμώζ, αλλά τι σημασία είχε; Ο Βάνμιρ απορούσε γιατί το 
σώμα του δε στρεφόταν, ώστε να την κοιτάξει στα μάτια, να τη φι-
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λήσει στα χείλη, και να τυλίξει τα χέρια του γύρω απ’τη μέση της, να 
βάλει το πρόσωπό του μέσα στα στήθη της… 
  Η πόρτα χτύπησε, ξυπνώντας τον. 
  Ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι, τρίβοντας τα μάτια του. Χα-
σμουρήθηκε, με κλειστή μασέλα, κι έριξε μια ματιά τριγύρω. Η Ρι-
κνάβαθ κοιμόταν παραδίπλα, έχοντας το κεφάλι της στο κάτω άκρο 
του κρεβατιού. Ήταν ντυμένη τώρα· φορούσε πάλι την πορφυρή 
ρόμπα. Ο Βάνμιρ την ατένισε για λίγο, χωρίς να κινείται. 
  Η πόρτα χτύπησε ξανά. «Ανοίξτε, κυρία Ρικνάβαθ. Είμαι ο Βασι-
ληάς Άργκελ, και πρέπει να σας μιλήσω.» 
  Ο Βάνμιρ ταρακούνησε τον ώμο της Καρμώζ. «Ο Βασιληάς είναι 
εδώ,» της είπε, μόλις τα μάτια της άνοιξαν. «Να του ανοίξω;» 
  «Ναι, φυσικά.» Η Ρικνάβαθ σηκώθηκε, δένοντας τη ρόμπα σφιχτά 
γύρω από τη μέση της και παραμερίζοντας τα μαλλιά απ’το πρόσω-
πό της. 
  Ο Βάνμιρ πήγε στην πόρτα και άνοιξε. 
  Ο Βασιληάς Άργκελ και ο Πρίγκιπας Ζάρναβ φανερώθηκαν. «Άρ-
χοντα Βάνμιρ,» είπε ο πρώτος. «Το υπέθεσα ότι θα ήσουν εδώ. Ο 
αδελφός μου είχε ανησυχήσει, όταν χτυπήσαμε την πόρτα του δω-
ματίου σου και δεν άνοιξες.» 
  «Το θεώρησα ασφαλέστερο να μείνω μαζί με τη Ρικνάβαθ, Μεγα-
λειότατε. Παρακαλώ, περάστε.» Παραμέρισε από την είσοδο, και ο 
Βασιληάς κι ο Πρίγκιπας μπήκαν. 
  Η Ρικνάβαθ υποκλίθηκε, με ευγένεια και χάρη, ενθυμούμενη την 
παλιά της ζωή ως Πριγκίπισσα, στην Αυτοκρατορία των Καρμώζ. 
«Χαίρετε, Μεγαλειότατε. Χαίρετε, Υψηλότατε.» 
  «Παρακαλώ, καθίστε,» τους προέτρεψε όλους ο Άργκελ. «Όπως 
είπα και πριν, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε.» 
  Ο Βάνμιρ και η Ρικνάβαθ πήραν θέση στον καναπέ του δωματίου, 
ενώ ο Ζάρναβ και ο Άργκελ κάθισαν σε καρέκλες. Ο Πρίγκιπας και ο 
Βασιληάς περιεργάζονταν την Καρμώζ επισταμένα, σαν να προσπα-
θούσαν να καταλάβουν τις διαθέσεις της. 
  «Ώστε εσύ είσαι η Εκλεκτή του Άνκαραζ…» είπε ο Μονάρχης του 
Νόρβηλ. 
  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» απάντησε απλά η Ρικνάβαθ. 
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  «Γνωρίζεις τι ζημιές έχουν προκαλέσει οι πιστοί του θεού σου στο 
Βασίλειό μου;» 
  «Ο Μεγάλος Πολέμαρχος προσπαθεί να σώσει το Νόρβηλ από τα 
διαβολικά σχέδια του Εχθρού, Μεγαλειότατε. Εγώ εκπληρώνω το 
θέλημά του μονάχα.» 
  «Και μπορείς να βρεις τον Εχθρό, έτσι; Μπορείς να τον εντοπίσεις, 
μέσω μαγείας…;» Ο Άργκελ τεντώθηκε μπροστά, καρφώνοντας το 
βλέμμα του στο πρόσωπό της.  
  «Ναι.» 
  «Πού είναι, λοιπόν; Κρύβεται στο παλάτι μου, όπως υποστηρίζει ο 
θεός σου; Τον βρήκες;» 
  «Όχι ακόμα, Μεγαλειότατε.» 
  Ο Άργκελ συνοφρυώθηκε, ακουμπώντας την πλάτη του στην καρέ-
κλα. Μια σκεπτική έκφραση πέρασε από το πρόσωπό του. Αναμφί-
βολα αναρωτιέται αν προσπαθούμε να τον κοροϊδέψουμε, σκέφτηκε 
ο Βάνμιρ· όμως δε μίλησε, αναμένοντας την απάντηση του μονάρχη. 
  «Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις, για να τον βρεις, Ρικνάβαθ;» 
ρώτησε ο Βασιληάς του Νόρβηλ. 
  «Δεν ξέρω, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη. «Πάντως, όταν 
είμαι κοντά του, θα το καταλάβω. Θα καταλάβω ποιος είναι.» 
  «Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι άνθρωπος, και ότι είναι ένας από τους 
ενοικούντες στο παλάτι…» 
  Τα λόγια του έμοιαζαν χειρουργικά, σαν να προσπαθούσε να εκ-
μαιεύσει απ’τη Ρικνάβαθ κάποια τυχόν απάτη. Δε μας εμπιστεύεται, 
σκέφτηκε ο Βάνμιρ· δε μας εμπιστεύεται καθόλου. Τι του είπε ο 
Ζάρναβ για μας; Το βλέμμα του στράφηκε στο πρόσωπο του Πρί-
γκιπα, αλλά δεν παρατήρησε τίποτα ασυνήθιστο εκεί, εκτός απ’το 
γεγονός ότι ο σύζυγος της θείας του φαινόταν αγχωμένος, πράγμα 
φυσικό, δεδομένης της παρούσας κατάστασης. 
  «Δεν είναι άνθρωπος, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ. 
«Έχει παράξενες ικανότητες, και παίρνει δυνάμεις απ’τη φωτιά…» 
Η ματιά της πήγε, ασυναίσθητα, στο αναμμένο τζάκι. Ρίγησε. Οι 
φλόγες τής έμοιαζαν με ζωντανά φίδια που την παρατηρούσαν, ε-
τοιμαζόμενα να την κατασπαράξουν… 
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  …και τότε ήταν που άκουσε τη βραχνή, δαιμονική φωνή μέσα στο 
κεφάλι της—Αλαφρόμυαλη Κόρη του Πάγου, απόψε θα ψηθείς σα 
γουρούνα…!— 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε τη γλώσσα της να δένεται κόμπους. Τα 
χέρια της έτρεμαν, κι έμπλεξε τα δάχτυλά της αναμεταξύ τους, για 
να τα σταματήσει. 
  Κάποιος της μίλησε: «Ρικνάβαθ, είσαι καλά;» 
  Ο Βάνμιρ είχε ακουμπήσει το χέρι του στον ώμο της. «Είσαι καλά;» 
  Η Καρμώζ ξεροκατάπιε. Ένευσε. «…Ναι.» 
  «Τι έγινε; Τι έπαθες;» Ο Βάνμιρ ήταν βέβαιος πως δεν επρόκειτο 
για κάτι τυχαίο. 
  Η Ρικνάβαθ πήρε βαθιά ανάσα. «Ο Εχθρός… μου μίλησε.» 
  «Πότε;» ρώτησε ο Άργκελ. 
  «Τώρα, Μεγαλειότατε.» 
  Ο Άργκελ κι ο Ζάρναβ έμειναν άφωνοι, για λίγο. Αλληλοκοιτάχτη-
καν. «Είναι πνεύμα, λοιπόν,» είπε, τελικά, ο δεύτερος. 
  «Αμ… Δεν είμαι βέβαιη, Υψηλότατε,» απάντησε η Ρικνάβαθ. «Πά-
ντως, είναι… είναι κάτι ισχυρότερο από έναν άνθρωπο, αλλά δεν εί-
ναι και θεός· όχι, δεν είναι θεός.» 
  «Πράγμα που σημαίνει τι;» ρώτησε ο Άργκελ. «Ότι είναι λιγότερο 
επικίνδυνος;» 
  «Όχι. Μάλιστα, ίσως να σημαίνει πως είναι περισσότερο επικίνδυ-
νος, Μεγαλειότατε,» εξήγησε η Ρικνάβαθ. «Δε θέλω να σας πανικο-
βάλλω, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο Κύριός μου τον φοβάται, πολύ. 
Βλέπετε, Βασιληά μου, ο Εχθρός θέλει τον Ουρανολίθινο Θρόνο.» 
  «Θέλει να σφετεριστεί την εξουσία μου;» 
  «Όχι. Θέλει τον ίδιο το θρόνο. Θέλει το υλικό απ’το οποίο είναι 
φτιαγμένος.» 
  «Και τι θα το κάνει το υλικό;» 
  «Ο ουρανόλιθος θα του προσφέρει δυνάμεις· μόνο τούτο γνωρίζω 
και τίποτα περισσότερο.» 
  «Επίσης, Μεγαλειότατε,» παρενέβη ο Βάνμιρ, «πρέπει να σας πλη-
ροφορήσω πως ο Εχθρός είναι Ράζλερ.» 
  «Ράζλερ…» Ο Άργκελ πήρε πάλι εκείνη τη σκεπτική έκφραση. «Η 
χαμένη φυλή της ηπείρου Οντον’γκόκι, αν δε λαθεύω.» 
  «Δε λαθεύετε, Βασιληά μου.» 
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  «Πώς το έμαθες, Βάνμιρ;» 
  «Τον συνάντησα και του μίλησα–» 
  «Τι!» πετάχτηκε ο Ζάρναβ, και τα μάτια του γούρλωσαν. 
  «–μέσα σ’ένα όνειρο.»; 
  «Μας περιπαίζεις;» μούγκρισε ο Πρίγκιπας, θυμωμένος. 
  «Καθόλου, Υψηλότατε,» απάντησε, σοβαρά, ο Βάνμιρ. «Το όνειρο 
που είδα δεν ήταν ακριβώς όνειρο· ήταν κάτι σαν όραμα, το οποίο 
ξεκίνησε ο Εχθρός. Εκείνος ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου και να 
μου μιλήσει.» 
  «Γιατί;» ρώτησε ο Άργκελ. 
  «Θα έφτανα και σ’αυτό, Μεγαλειότατε. Ο Ράζλερ προσπαθούσε να 
με αποτρέψει από το να βάλω τη Ρικνάβαθ στο παλάτι. Μου ζητούσε 
να την εγκαταλείψω, ώστε να μπορέσει εκείνος να νικήσει. Εγώ δεν 
το έκανα, και ίσως να το μετανιώσω… Αλήθεια, πείτε μου, πού βρί-
σκεται ο αδελφός μου; Πού βρίσκεται ο Ρόλμαρ;» 
  Ο Ζάρναβ έσμιξε τα χείλη, για μια στιγμή· ύστερα, είπε: «Βάνμιρ, ο 
Ρόλμαρ χτύπησε. Σκόνταψε, έπεσε, και έχασε τις αισθήσεις του. Δεν 
είναι νεκρός, αλλά δεν έχει συνέλθει ακόμα.» 
  «Βρίσκεται, όμως, εδώ, στο παλάτι;» 
  «Ναι.» 
  Τι εννοούσε, τότε, ο καταραμένος Ράζλερ; 
  —Μην είσαι ανόητος, αγαπητέ Βάνμιρ· έχω την ψυχή του—Η φωνή 
του Εχθρού έσχισε, σαν πύρινη λόγχη, τους συλλογισμούς του νεα-
ρού Ωθράγκος—Μάλιστα, εκείνος μου πρόσφερε τον έλεγχο. Τον 
απόλυτο έλεγχο επάνω του. Οικειοθελώς— 
  —Ο Ρόλμαρ φέρεται ηλίθια ώρες-ώρες, αλλά όχι τόσο ηλίθια, Ράζ-
λερ! Αυτό το ψέμα είναι από τα χειρότερα που έχω ακούσει!— 
  —Χα-χα-χα-χα… Έτσι λες, ε;… Χα-χα-χα-χα… Έχεις πολλά να μά-
θεις— 
  «Τι είναι, Βάνμιρ;» ρώτησε ο Ζάρναβ. «Δε με πιστεύεις;» 
  Ο Βάνμιρ βλεφάρισε. «Ναι, φυσικά και σας πιστεύω, Υψηλότατε. 
Θα μπορούσα να τον δω; Θα μπορούσα να δω τον Ρόλμαρ;» 
  «Ναι, αλλά μετά, αν έχεις την καλοσύνη,» τόνισε ο Άργκελ. «Δε νο-
μίζω πως έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα μας.» 
  «Όπως επιθυμείτε, Μεγαλειότατε.» Ο Ρόλμαρ τού πρόσφερε τον 
έλεγχο της ψυχής του… Αδύνατον! 
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  «Τι άλλο έχεις, λοιπόν, να μου πεις;» ρώτησε ο Άργκελ. «Ακόμα δεν 
κατάλαβα γιατί ο Εχθρός ήρθε σε επικοινωνία μαζί σου. Εντάξει, εσύ 
είχες κάτι να του προσφέρεις· αυτός, όμως, τι είχε να προσφέρει 
σ’εσένα, Άρχοντα Βάνμιρ;» Η τελευταία του ερώτηση υπονοούσε 
πολλά. 
  «Τον Ρόλμαρ, που είναι αιχμάλωτός του.» 
  «Αιχμάλωτός του; Τώρα δε σου είπαμε ότι ο αδελφός σου βρίσκεται 
εδώ;» 
  «Έχει την ψυχή του, Μεγαλειότατε.» 
  «Όλα τούτα θυμίζουν ιστορίες που τις λέμε γύρω από τα τζάκια τις 
κρύες νύχτες. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι;» 
  «Είναι η αλήθεια, όμως, Μεγαλειότατε,» είπε ο Βάνμιρ. 
  Ο Άργκελ κοίταξε αποκλειστικά τη Ρικνάβαθ. «Και πώς θα βρούμε 
τώρα τον Εχθρό;» 
  «Θα πρέπει να ερευνήσουμε το παλάτι, Μεγαλειότατε,» απάντησε 
εκείνη. 
  «Δηλαδή, θέλεις να περιπλανηθείς σ’όλη τη βασιλική οικία…» 
  «Ναι.» 
  «Κι αυτό είναι παράξενο, κυρία Ρικνάβαθ,» είπε ο Άργκελ. «Αν υ-
ποθέσουμε ότι παίζεις θέατρο τόση ώρα, θα είναι σαν να προδίδω 
εγώ ο ίδιος το παλάτι μου, δίνοντας σου την άδεια να κάνεις εκείνο 
που επιθυμείς. Θα μάθεις κάθε γωνία του, κάθε μυστικό του σημείο, 
γιατί ‘ο Εχθρός μπορεί να κρύβεται παντού’, και, όταν τα έχεις μάθει 
όλα, θα δηλώσεις πως ‘ο Εχθρός είναι, τελικά, πολύ καλά κρυμμένος, 
για να τον εντοπίσεις’, οπότε θα φύγεις από εδώ και θα επιστρέψεις 
στους πιστούς σου… με πληροφορίες που ίσως να τους φανούν χρή-
σιμες, όταν αρχίσουν να σχεδιάζουν την εκθρόνισή μου.» 
  «Βασιληά μου, φαίνεται πως είστε πολύ ευφυέστερος από εμένα, 
γιατί εγώ δεν έχω καμία τέτοια, τόσο περίπλοκη πρόθεση,» αποκρί-
θηκε η Ρικνάβαθ. «Ο Κύριός μου με προστάζει να βρω τον Εχθρό και 
να τον εξολοθρεύσω, κι εγώ υπακούω.» 
  Ο Άργκελ σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Πρέπει να σκεφτώ, 
προτού σου δώσω την άδεια να περιπλανηθείς ελεύθερα εδώ μέσα,» 
της είπε. «Έχω ακούσει… τρομακτικά πράγματα για σένα. Σε ορι-
σμένες πόλεις, θέλουν να σε κρεμάσουν.» 
  Η Ρικνάβαθ δε μίλησε. 
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  «Το δωμάτιό σου θα φρουρείται, πολύ καλά, και με περισσότερους 
ανθρώπους απ’ό,τι θα μπορείς να δεις.» 
  «Δεν έχω πρόθεση να προκαλέσω προβλήματα, Μεγαλειότατε,» 
είπε η Ρικνάβαθ. «Πάντως, σας ευχαριστώ για την προστασία· γιατί 
πρέπει να ομολογήσω ότι φοβάμαι για τη ζωή μου στην οικία σας.» 
  «Κανείς δε θα μπει στο δωμάτιο χωρίς την άδειά σου,» τη διαβε-
βαίωσε ο Βασιληάς, και βάδισε προς την έξοδο. 
  Ο Ζάρναβ σηκώθηκε από την καρέκλα του και τον ακολούθησε. 
  «Θα ήθελα να δω τον αδελφό μου τώρα, αν είναι δυνατόν,» ζήτησε 
ο Βάνμιρ. 
  «Ακολούθησέ με,» του είπε ο Πρίγκιπας. 
  «Θα επιστρέψω σε λίγο,» τόνισε ο Βάνμιρ στη Ρικνάβαθ, καθώς 
σηκωνόταν από τη θέση του. «Μην σβήσεις το τζάκι.» Εκείνη μειδί-
ασε. 
  Ο ακρίτης βγήκε απ’το δωμάτιο, μαζί με τον Βασιληά και τον Πρί-
γκιπα. 
  «Πού θα σε δω, αδελφέ;» ρώτησε ο Ζάρναβ τον Άργκελ. 
  «Στα διαμερίσματά μου. Και φώναξε και τη Νιρκένα.» 
  «Εντάξει.» 
  Ο Άργκελ απομακρύνθηκε από τον Πρίγκιπα και τον ακρίτη. 
  «Σε ποιο σημείο του παλατιού χτύπησε ο Ρόλμαρ;» ρώτησε ο Βάν-
μιρ τον Ζάρναβ, ενόσω πήγαιναν προς το δωμάτιο του δίδυμού του. 
  «Μέσα στο καθιστικό της Πριγκίπισσας Λιόλα.» 
  «Παράξενο…» Γιατί στο καθιστικό της Λιόλα; 
  «Ναι, όντως, ήταν παράξενο, Βάνμιρ.» Ύστερα, ο Ζάρναβ κοίταξε 
την έκφρασή του. «Αλλά φαίνεσαι σαν να υποπτεύεσαι κάτι…» 
  «Όχι, τίποτα.» Έχει κάποια σχέση η Πριγκίπισσα Λιόλα με τον Ε-
χθρό; 
  «Πες μου,» επέμεινε ο Ζάρναβ. 
  «Πραγματικά, Υψηλότατε, δεν είναι τίποτα.» Λες η Λιόλα να είναι ο 
προδότης; Ο άνθρωπος του Εχθρού μέσα στο παλάτι; Η Πριγκίπισ-
σα θα μπορούσε άνετα να είχε στείλει εκείνους τους καβαλάρηδες 
εναντίον μας, καθώς επίσης και τους φρουρούς της Νουάλβορ. Ναι, 
αυτή πρέπει νάναι. Θεοί, τι κάνουμε τώρα;… 
  «Απο δώ,» είπε ο Ζάρναβ. 
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  Ο Βάνμιρ τον ακολούθησε, στρίβοντας. Ο Πρίγκιπας σταμάτησε 
μπροστά σε μια πόρτα, και χτύπησε. 
  Ένας άντρας –μάλλον υπηρέτης, από την εμφάνισή του– άνοιξε. 
«Χαίρετε, Υψηλότατε,» είπε, υποκλινόμενος και παραμερίζοντας 
από το κατώφλι. 
  Ο Βάνμιρ και ο Ζάρναβ μπήκαν στο δωμάτιο και βάδισαν ως το 
κρεβάτι, όπου βρισκόταν ξαπλωμένο το σώμα του Ρόλμαρ… αλλά όχι 
και η ψυχή του. Αυτήν την έχεις εσύ, Ράζλερ. Ο ακρίτης άγγιξε το 
πρόσωπο του δίδυμού του. Ο αδελφός μου είναι ζωντανός και νε-
κρός, συγχρόνως. Θα πληρώσεις για τούτο, τρισκατάρατε δαίμονα, 
του Σάλ’γκρεμ’ρωθ κερατογλείφτη! 
  —Μπορείς ακόμα να τον σώσεις, Βάνμιρ. Δεν είναι και τόσο δύσκο-
λο, ξέρεις. Φτάνει να σκοτώσεις την Καρμώζ, με την πρώτη ευκαιρί-
α— 
  —Άε να φιλήσεις τις ουρές του Σάλ’γκρεμ’ρωθ!— 
  —Τσκ, τσκ, τσκ… Δε θα αποφυλακίσεις τον αδελφό σου έτσι, Ω-
θράγκος. Σκέψου την πρότασή μου…— 
  —Όλο προτάσεις είσαι— 
  Ο Βάνμιρ απομάκρυνε το χέρι του από το πρόσωπο του Ρόλμαρ και 
στράφηκε απ’την άλλη. 
  «Λυπάμαι,» του είπε ο Ζάρναβ. «Αν μπορούσα να κάνω κάτι….» 
  «Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για τον αδελφό μου, Υψηλότατε,» 
αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Όμως μπορείτε να με οδηγήσετε στο κάρο 
μου, στους βασιλικούς στάβλους.» 
  «Ασφαλώς, αν θέλεις. Θα προστάξω έναν υπηρέτη να σε πάει εκεί.» 
  Βγήκαν απ’το δωμάτιο του Ρόλμαρ, και ο Ζάρναβ έκανε τα λόγια 
πράξη: Φώναξε έναν υπηρέτη και του ζήτησε να οδηγήσει τον Βάν-
μιρ στο στάβλο. Ο μεσήλικας άντρας, ο οποίος ήταν καλοντυμένος 
όπως όλοι οι άνθρωποι που δούλευαν στο παλάτι της Νουάλβορ, υ-
ποκλίθηκε σεβάσμια μπροστά στον ακρίτη. 
  «Θα σε δω αργότερα, Βάνμιρ,» υποσχέθηκε ο Ζάρναβ. «Να προσέ-
χεις τη φίλη σου.» Και, μ’αυτά τα λόγια, απομακρύνθηκε, στρίβο-
ντας σ’έναν από τους πολλούς λαβυρινθώδεις διαδρόμους της βασι-
λικής οικίας. 
  Να προσέχεις τη φίλη σου. Τούτο είχε διπλό νόημα, παρατήρησε ο 
αυτοεξόριστος Άρχοντας του Ράλτον: Να την προσέχεις ώστε να μην 
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πάθει κανένα κακό, και να την προσέχεις ώστε να μην κάνει εκείνη 
κανένα κακό. 
  Ακολουθώντας τον μεσήλικα, καλοντυμένο υπηρέτη επάνω σε σκά-
λες και μέσα από στριφτές, πλούσια στολισμένες γαλαρίες, ο Βάνμιρ 
έφτασε στους στάβλους του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων. Ζή-
τησε από τον οδηγό του να τον πάει στο σημείο όπου είχαν σταβλι-
στεί τα ζώα της συνοδείας της Επάρχου-Κεντροφύλακος Φερνάλβιν 
και του Πρίγκιπα Ζάρναβ, και εκεί κοντά βρήκε το κάρο του και τα 
πράγματά του. 
  «Δεν πιστεύω τίποτα να έχει πειραχτεί…;» είπε. 
  «Ασφαλώς και όχι, Άρχοντά μου!» αποκρίθηκε ο υπηρέτης. «Άπα-
ντες είμαστε πολύ διακριτικοί σε τέτοια ζητήματα.» 
  Εκτός κι αν σας δωροδοκήσουν επαρκώς, για να κάνετε τις μπαγα-
ποντιές σας, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, αρχίζοντας να ψάχνει τα πάντα 
επάνω στο κάρο του. Σε λίγο, διαπίστωσε πως ο υπηρέτης είχε πει 
την αλήθεια· όντως, τίποτα δεν είχε πειραχτεί. Πήρε από εκεί όσα 
πράγματα πίστευε ότι θα του χρειαστούν και τα έβαλε σ’έναν δερ-
μάτινο σάκο. Ευχαρίστησε τον άνθρωπο του παλατιού και του ζήτη-
σε να τον επιστρέψει στον Πύργο των Ξένων. Εκείνος υπάκουσε και, 
σύντομα, ο Βάνμιρ βρέθηκε κοντά στο δωμάτιο της Ρικνάβαθ. 
  Σταμάτησε, προτού πλησιάσει πολύ. Μπροστά από την πόρτα βρί-
σκονταν έξι αρματωμένοι φρουροί με οπλισμένες βαλλίστρες. Ο Βα-
σιληάς το εννοούσε, τελικά… Χωρίς να τους δώσει ιδιαίτερη σημασί-
α, ζύγωσε την ξύλινη θύρα και χτύπησε. Τα μάτια τους ήταν καρφω-
μένα επάνω του· μπορούσε να το διαισθανθεί. 
  Η Ρικνάβαθ άνοιξε και τον άφησε να περάσει, προτού κλείσει πίσω 
του. 
  «Πού ήσουν, τόση ώρα; Άδικα είχα το τζάκι αναμμένο;» τον πείρα-
ξε. 
  Ο Βάνμιρ παρατήρησε ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Η βροχή είχε 
πάψει πλέον και ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει. «Μάλλον, η ζέστη δε 
μένει για πολύ στο δωμάτιο,» είπε, αφήνοντας τον σάκο του επάνω 
στον καναπέ. 
  «Δεν είναι μόνο η ζέστη,» δήλωσε η Ρικνάβαθ. 
  Ο Βάνμιρ έκλεισε το παράθυρο. «Τι άλλο είναι;» 
  «Οι φλόγες μου θυμίζουν εκείνον. Μοιάζουν ζωντανές.» 
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  Ο Ωθράγκος συνοφρυώθηκε, ατενίζοντας τη φωτιά. Δεν του έμοια-
ζε καθόλου «ζωντανή». «Πιστεύεις ότι μπορεί να σε επηρεάσει, κά-
πως, μέσω αυτών;» 
  Η Ρικνάβαθ έγλειψε τα χείλη, συλλογισμένα. «Δε νομίζω. Δε νομί-
ζω…» Ο Βάνμιρ παρατήρησε ότι η Καρμώζ φορούσε τώρα ένα μα-
κρύ, μαύρο φόρεμα με βαθιά λαιμόκοψη· τα μανίκια τα είχε διπλώ-
σει ως τον αγκώνα, προφανώς επειδή τη ζέσταιναν. Για όνομα των 
θεών! ζεσταίνεται μ’αυτή την παγωνιά. Ποτέ δε θα συνήθιζε την πα-
ράξενή της φύση. 
  «Πεινάς;» τη ρώτησε. 
  «Ναι. Δεν έχουμε φάει τίποτα από χτες βράδυ.» 
  Ο Βάνμιρ άνοιξε την πόρτα και ζήτησε από τους φρουρούς να τους 
φέρουν φαγητό. Ας κάνουν και κάτι χρήσιμο, όσο κάθονται εκεί έξω! 
Ύστερα, στράφηκε στη Ρικνάβαθ ξανά, και της είπε να καθίσει στον 
καναπέ για να συζητήσουν. Η Καρμώζ υπάκουσε, και ο Βάνμιρ πήρε 
θέση πλάι της και της μίλησε για τις υποψίες του, σχετικά με τη Λιό-
λα. 
  «Θα πρέπει να την πλησιάσω,» είπε η Ρικνάβαθ. 
  «Και θα το καταλάβεις αν ο Εχθρός την έχει επηρεάσει;» 
  «Έτσι πιστεύω.» 
  «Μπορούμε να πάμε να τη δούμε τώρα, μετά από το φαγητό,» είπε 
ο Βάνμιρ. 
  «Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ρικνάβαθ, αν και η έκφρασή της ήταν 
κάπως σφιγμένη. 
  «Τι;» ρώτησε ο ακρίτης του Ράλτον. 
  Η Ρικνάβαθ δάγκωσε το πάνω της χείλος. «Απλά, δεν ξέρω αν είμαι 
έτοιμη να αντιμετωπίσω τον Εχθρό. Αλλά πιστεύω πως ο Κύριός μου 
θα μου προσφέρει τη δύναμή του.» 
  Αυτό είναι βέβαιο, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. «Νομίζεις ότι θα φτάσουμε 
σε τέτοιο σημείο, από μια απλή επίσκεψη;» 
  «Αν ο Εχθρός την ελέγχει, αν κρύβεται μέσα της, τότε η επίσκεψη 
δε θα είναι καθόλου ‘απλή’, Βάνμιρ,» εξήγησε η Ρικνάβαθ. 
  Η πόρτα χτύπησε. Ο Ωθράγκος σηκώθηκε και άνοιξε, για να δει 
έναν υπηρέτη, με δίσκο στα χέρια.  
  «Το φαγητό σας, Άρχοντά μου.» 
  «Περάστε.» 
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  Δύο υπηρέτες μπήκαν και γέμισαν το τραπέζι του δωματίου με φα-
γητά και ποτά. 
  «Θα επιθυμούσατε κάτι άλλο;» ρώτησε εκείνος που είχε μιλήσει και 
πριν. 
  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. «Ευχαριστούμε.» 
  Οι υπηρέτες υποκλίθηκαν και έφυγαν. 
  Ο ακρίτης κάθισε σε μια απ’τις καρέκλες του τραπεζιού. «Ψητό μο-
σχάρι,» είπε. «Πεθαίνω της πείνας.» Και έπεσε με τα μούτρα στο 
φαγητό. Η Ρικνάβαθ δεν άργησε να τον μιμηθεί. 
  Σε λίγο, είχαν αδειάσει τα πάντα: δίσκους, πιάτα, πιατέλες, και το 
μισό μπουκάλι κρασί. 
  «Δε συμφέρει να μεθύσουμε,» τόνισε η Καρμώζ, πίνοντας μια τε-
λευταία γουλιά απ’το ποτήρι της κι αφήνοντάς το κάτω. 
  «Σωστά,» συμφώνησε ο Βάνμιρ, ακουμπώντας την πλάτη του στην 
καρέκλα και σταυρώνοντας τα χέρια μπροστά του. «Τι λες, λοιπόν, 
για την Πριγκίπισσα Λιόλα; Να την επισκεφτούμε;» 

 

  «Πρίγκιπά μου, κάποιος σας ζητά, επειγόντως,» ανέφερε ο φρου-
ρός. «Το όνομά του είναι Μάηραν, και υποστηρίζει πως ήταν πολε-
μιστής της συνοδείας σας προτού τον στείλετε σε ειδική αποστολή.» 
  «Ας περάσει.» 
  Ο φρουρός υποκλίθηκε και βγήκε από το δωμάτιο. Η συζήτηση γύ-
ρω από το ξύλινο τραπέζι δεν ξανάρχισε, καθώς άπαντες περίμεναν 
τον Μάηραν να έρθει. Τα πρόσωπά τους ήταν προβληματισμένα, και 
όλοι τους έμοιαζαν έτοιμοι να πουν κάτι, αλλά το κρατούσαν για με-
τά. Η Νιρκένα ήταν γεμάτη με υποψίες, όπως επίσης και ο Άργκελ· 
ανέκαθεν, οι δυο τους υπερανέλυαν τα πράγματα και σκέφτονταν 
κάθε πιθανή έκβαση των καταστάσεων. Η Ακάρθα, εν αντιθέσει, 
έδειχνε μονάχα ανήσυχη για όσα είχε ακούσει από τον σύζυγό της 
και τον αδελφό του, σαν να είχε τρομάξει από τις πληροφορίες του 
Βάνμιρ και της Ρικνάβαθ περί του Εχθρού. Δεν έχει άδικο, σκεφτό-
ταν ο Ζάρναβ, καθώς περίμεναν· κι εγώ έχω φοβηθεί από τα τελευ-
ταία γεγονότα. Και η Φερνάλβιν μου δεν έχει ακόμα επιστρέψει… 
  Η πόρτα άνοιξε πάλι, και ο Μάηραν μπήκε, κάνοντας βαθιά υπό-
κλιση μπροστά στο Βασιληά του Νόρβηλ και τους συγγενείς του. 
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  «Πρίγκιπά μου,» είπε στον Ζάρναβ, «σας χαιρετώ. Βρίσκομαι εδώ 
εκ μέρους του Άρχοντα Βάνμιρ, για να σας αναφέρω ότι εκείνος εί-
ναι μαζί με την Εκλεκτή του Άνκαραζ και τους ακόλουθους της.» 
  «Φαίνεται πως σε πρόλαβε, Μάηραν.» 
  Ο πολεμιστής βλεφάρισε, μπερδεμένος. «Με συγχωρείτε, Πρίγκιπά 
μου…;» 
  «Ο Άρχοντας Βάνμιρ βρίσκεται ήδη εδώ, στο παλάτι.» 
  «Τότε, έφτασε γρηγορότερα απ’ό,τι περίμενα!» παραδέχτηκε ο 
Μάηραν. «Είναι μαζί του και η Αρχιέρεια;» 
  «Ναι.» 
  «Και οι πιστοί της;» 
  «Όχι.» 
  «Η Σερκάλμα, Πρίγκιπά μου;» 
  «Ούτε.» Αλήθεια, τι έγινε αυτή; Δε ρώτησα. 
  «Της συνέβη κάτι κακό;» 
  «Δε γνωρίζουμε ακόμα, Μάηραν. Δεν είχαμε χρόνο να μάθουμε τα 
πάντα· μονάχα τα πιο σημαντικά, που αφορούν την ασφάλεια του 
ίδιου του Βασιλείου. Τώρα, θα σου ζητούσα να πηγαίνεις, διότι βρι-
σκόμαστε στη μέση μιας επείγουσας συζήτησης.» 
  «Ασφαλώς, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο πολεμιστής, υποκλινόμενος. 
«Συγχωρέστε με αν παρεμβαίνω.» 
  «Δεν πειράζει, Μάηραν. Σ’ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου.» 
  Ο πολεμιστής άνοιξε την πόρτα και έφυγε. 
  Η Νιρκένα συνέχισε την κουβέντα τους από εκεί όπου την είχαν 
σταματήσει: «Εγώ επιμένω ν’αφήσουμε τη Ρικνάβαθ να ερευνήσει 
το παλάτι, υπό την επίβλεψή μας, φυσικά. Και, αν στο τέλος αυτής 
της έρευνας, δεν έχει εντοπίσει τον Εχθρό, τότε δε θα της επιτρέ-
ψουμε να φύγει, γιατί, προφανώς, θα πρόκειται για απάτη.» 
  «Προσωπικά, πάντως, δε θα ήθελα αυτή τη μάγισσα εδώ μέσα,» 
δήλωσε η Βασίλισσα Ακάρθα, με σιγανό αλλά έντονο τόνο στη φωνή 
της, λες και φοβόταν ότι η Εκλεκτή του Άνκαραζ μπορούσε να την 
ακούσει. 
  «Εσύ τι λες, Ζάρναβ;» ρώτησε ο Άργκελ. 
  «Είμαι διχασμένος, για να πω την αλήθεια, αδελφέ· αλλά κλίνω πε-
ρισσότερο προς την άποψη της Νιρκένα. Αφού η Ρικνάβαθ βρίσκε-
ται εδώ, τουλάχιστον ας τη χρησιμοποιήσουμε όπως μπορούμε.» 
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  Ο Άργκελ ένευσε.  
  «Κι αν είναι επικίνδυνη;» έθεσε το ερώτημα η Ακάρθα. «Αν μας 
μαγέψει;» 
  «Θα την προσέχουμε συνεχώς,» της είπε η Νιρκένα. «Δε θα την 
αφήσουμε απ’τα μάτια μας, ακόμα κι όταν εκείνη νομίζει πως δεν 
την παρακολουθούμε.» 
  «Ν’αλλάξω λίγο το θέμα;» ρώτησε ο Ζάρναβ. «Είναι κάτι που 
μ’απασχολεί από πριν.» 
  «Μίλησέ μας,» τον προέτρεψε ο Άργκελ. 
  «Ο Βάνμιρ είπε ότι ο Εχθρός έχει την ψυχή του Ρόλμαρ, γιαυτό κιό-
λας ο δεύτερος έχει μείνει παράλυτος όπως έχει μείνει. Όμως…» Ο 
Ζάρναβ δίστασε να συνεχίσει, αναλογιζόμενος πώς θα ήταν καλύτε-
ρα να εκφραστεί. «Καθώς οδηγούσα τον Βάνμιρ στο δωμάτιο του 
αδελφού του, εκείνος με ρώτησε πού έπαθε ο Ρόλμαρ το ατύχημα. 
Εγώ του απάντησα ότι γλίστρησε μέσα στο δωμάτιο της Πριγκίπισ-
σας Λιόλα, και ο Βάνμιρ… μου φάνηκε σκεπτικός, προβληματισμέ-
νος, για μια στιγμή, σαν να είχε κάποια υποψία. Του ζήτησα να μου 
την αποκαλύψει, μα αρνήθηκε. Αρνήθηκε πως είχε κάποια υποψία, 
γενικότερα.» 
  «Τι ακριβώς θέλεις να πεις, Ζάρναβ;» ρώτησε η Νιρκένα. «Τι υπο-
ψία μπορεί να είχε;» 
  «Πιστεύω ότι στο μυαλό του έχει, κάπως, συσχετίσει τη Λιόλα με 
τον Εχθρό.» 
  Ο Άργκελ γρύλισε. «Το περίμενα ότι εκεί θα κατέληγες, αδελφέ. 
Αλλά τι σχέση να έχει η κόρη μου μ’αυτό το δαίμονα;» 
  «Καταλαβαίνω πώς πρέπει να αισθάνεσαι, αλλά σκέψου το λίγο: Ο 
Εχθρός υποτίθεται ότι άρπαξε την ψυχή του Ρόλμαρ και την παγί-
δεψε. Τουλάχιστον, ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια, εντά-
ξει; Το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι, πώς τα κατάφερε. Σε ό-
λους μας φάνηκε παράξενο το γεγονός ότι ο Ρόλμαρ απλά σκόνταψε, 
έπεσε, κι έπαθε ό,τι έπαθε. Και μιλάμε τώρα ότι γλίστρησε μέσα 
σ’ένα δωμάτιο, όχι σε καμια σκάλα ή τίποτα παρόμοιο. Όμως,» τόνι-
σε ο Ζάρναβ, «δεν ήταν ένα οποιοδήποτε δωμάτιο: ήταν το καθιστι-
κό της Λιόλα.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

908 

  «Και τι πάει να πει τούτο;» απαίτησε η Ακάρθα, θυμωμένη που ο 
Πρίγκιπας κατηγορούσε την κόρη της. «Θα μπορούσε να είχε συμβεί 
οπουδήποτε!» 
  «Θα μπορούσε;» αποκρίθηκε ο Ζάρναβ. «Θα μπορούσε ο Εχθρός 
ν’αρπάξει την ψυχή του Ρόλμαρ οπουδήποτε;» 
  «Σε παρακαλώ, Ζάρναβ!» είπε η Ακάρθα, κατάχλομη. «Αυτά ίσως 
νάναι παραμύθια! Τι υποθέσεις είναι τούτες που κάνεις; Τι σχέση να 
έχει η Λιόλα μου με δαίμονες;» 
  «Ακάρθα, θυμήσου ότι η κόρη σου φέρεται παράξενα τελευταία,» 
τόνισε η Νιρκένα. «Ίσως αυτό να τα εξηγεί όλα.» 
  Η Βασίλισσα στράφηκε να την κοιτάξει, με μάτια γουρλωμένα, σαν 
να μην πίστευε όσα άκουγε. «Δε σοβαρολογείς!» 
  «Η Λιόλα φέρεται παράξενα, Ακάρθα· το ξέρεις,» είπε η Νιρκένα. 
«Και η Μιάνη μού το έχει πει.» 
  «Και λοιπόν;» φώναξε η Βασίλισσα, καθώς σηκωνόταν από τη θέση 
της και βάδιζε μέσα στο μεγάλο καθιστικό των βασιλικών διαμερι-
σμάτων. «Και λοιπόν; Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα παράξενο 
φέρσιμο με… μ’αυτό που λέτε! Η Αρχιέρεια του Άνκαραζ προσπαθεί 
να μας ξεγελάσει, να μας μπερδέψει! Δε βλέπετε τι συμβαίνει;» Η 
μορφή της Ακάρθα αντανακλάτο στους δύο μεγάλους καθρέφτες του 
δωματίου, καθώς εκείνη βημάτιζε, άσκοπα και νευρικά. «Είναι κόλ-
πο!» 
  «Αγάπη μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε,» είπε ο Άργκελ, που κι ο ίδιος 
ήταν χλομός. «Θα βρούμε την άκρη. Έχουμε περάσει κι από χειρό-
τερες καταστάσεις. Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν πρόκειται να κάνει 
τίποτα στη Λιόλα· είναι Πριγκίπισσα του Βασιλείου.» 
  «Κι αν όντως ο δαίμονας βρίσκεται μέσα της, Άργκελ;» ρώτησε ο 
Ζάρναβ. «Πώς θα ενεργήσουμε;» 
  «Κατ’αρχήν, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι μέσα της. Ακάρθα, 
κάθισε, σε παρακαλώ.» 
  Η Βασίλισσα αναστέναξε και κάθισε. «Δεν υπάρχει τρόπος για να 
βεβαιωθούμε.» 
  «Υπάρχει,» είπε ο Ζάρναβ. «Η Ρικνάβαθ.» 
  «Θα βάλετε αυτή τη μάγισσα να υφάνει τα μάγια της πάνω στη 
Λιόλα;» έκανε η Ακάρθα. «Δηλαδή, δεν μπορεί να ήταν ατύχημα αυ-
τό που συνέβη στον Ρόλμαρ;» 
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  «Ίσως θα ήταν καλύτερα αν της μιλούσαμε, πρώτα,» πρότεινε ο 
Ζάρναβ. 
  «Δε θα μας αποκαλύψει κάτι που μας έκρυβε τόσο καιρό,» είπε η 
Νιρκένα. 
  «Δεν το ξέρεις αυτό.» Ο Πρίγκιπας στράφηκε στον αδελφό του. 
«Άργκελ, τι λες; Να της μιλήσουμε;» 
  …Μετά, κοιμήθηκαν. 

 

  Ο Βάνμιρ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια κι έβγαλε την πίπα απ’το 
στόμα του. «Δηλαδή, προτείνεις να πάμε να την επισκεφτούμε από-
ψε.» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Έχω ένα πολύ κακό προαίσθημα. Κι επιπλέ-
ον, αισθάνομαι πως ο Κύριός μου με πιέζει. Καθώς η ώρα κυλάει, 
Βάνμιρ, νιώθω ότι κάτι πολύ άσχημο θα συμβεί…» 
  Πριν από λίγο, η Καρμώζ δε μιλούσε έτσι. «Τώρα σου ήρθαν 
όλ’αυτά;» τη ρώτησε ο ακρίτης. 
  «Ναι,» απάντησε η Ρικνάβαθ. «Βασικά,» –σηκώθηκε από την κα-
ρέκλα και βημάτισε μέσα στο δωμάτιο– «από την αρχή κάτι δε μου 
πήγαινε καλά στην ατμόσφαιρα, αλλά, πριν από μερικές στιγμές, 
Βάνμιρ, ο κόσμος όλος πήρε μια πολύ τρομακτική… κλίση.» Η Καρ-
μώζ αισθανόταν τις χρονορροές να κυλούν προς τη χειρότερη δυνα-
τή κατεύθυνση. Ο Άνκαραζ ήταν εξοργισμένος με τούτο: και η οργή 
του Πολέμαρχου αντανακλάτο στη Ρικνάβαθ. Δεν υπήρχε χρόνος! 
Έπρεπε να εξολοθρεύσουν τον Εχθρό, τώρα! 
  «Εντάξει, λοιπόν,» είπε ο Βάνμιρ, καθώς σηκωνόταν, αφήνοντας 
την πίπα του στο τραπέζι, «ας πάμε να δούμε την Πριγκίπισσα. Ό-
μως, Ρικνάβαθ, πρόσεξε καλά: ακόμα κι αν ο Εχθρός βρίσκεται μέσα 
της, μην ξεχνάς ποια είναι. Δεν μπορούμε να τη χτυπήσουμε, ούτε να 
τη σκοτώσουμε. Θα την επισκεφτούμε μονάχα ως… ιχνηλάτες.» 
  Τα μάτια της Καρμώζ γυάλισαν με μια παγερή λάμψη, και ο Βάνμιρ 
είδε εκεί τον Άνκαραζ, πεντακάθαρα. 
  «Προσπάθησε ν’αντισταθείς στον Πολέμαρχο, Ρικνάβαθ! Η Πρι-
γκίπισσα Λιόλα είναι κόρη του Βασιληά Άργκελ. Οφείλουμε να τον 
ειδοποιήσουμε, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον 
της.» 
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  Εκείνη δε μίλησε. 
  «Μ’ακούς;» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε. «Ο κίνδυνος, όμως, είναι μεγάλος· το διαισθά-
νομαι.» 
  Θα κάνει καμια τρέλα την οποία θα μετανιώσουμε, σκέφτηκε ο 
Βάνμιρ. «Τότε,» είπε, «θα πάμε να βρούμε το Βασιληά Άργκελ πρώ-
τα. Και θα του αναλύσουμε τις υποψίες μας για την κόρη του. Συμ-
φωνείς;» 
  «Όχι,» δήλωσε η Ρικνάβαθ. «Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, 
σου λέω! Ακόμα και καθώς μιλάμε, Βάνμιρ, κάτι συμβαίνει!» Άνοιξε 
την ντουλάπα και πήρε από μέσα ένα ζευγάρι κοντές μπότες. Κάθισε 
στην καρέκλα, για να τις φορέσει. 
  «Τι κάνεις; Πού θα πας;» 
  «Θα με οδηγήσεις στο δωμάτιο της Πριγκίπισσας,» απάντησε η Ρι-
κνάβαθ, δένοντας τη μία μπότα. 
  «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν εμπιστεύομαι τον Άνκαραζ 
μέσα σου,» δήλωσε ο Βάνμιρ. 
  «Ανόητε!» γρύλισε η Ρικνάβαθ, δένοντας την άλλη μπότα. «Θα μας 
σκοτώσει όλους. Θέλει τον ουρανόλιθο, πάση θυσία.» Σηκώθηκε. 
«Αν δεν μπορεί να τον αποκτήσει με απάτη, θα τον αποκτήσει με 
λιγότερο συμφέροντα τρόπο, αλλά θα τον αποκτήσει. Πήγαινέ με 
στην Πριγκίπισσα, αφού αυτή είναι η πιο ύποπτη. Τώρα.» 
  Ο Βάνμιρ ήταν έτοιμος ν’απαντήσει, αλλά αισθάνθηκε μια αλλόκο-
τη ζαλάδα να τον καταλαμβάνει. Τι στο Μαύρο Άνεμο; Δεν ήπιαμε 
τόσο πολύ… Παραπάτησε. Η ζαλάδα είχε μετατραπεί σε ακαταμά-
χητη νύστα. 
  «…Ρικνάβαθ…» 

 

  —Κινδυνεύουμε, πιστή μου κόρη—προειδοποίησε η φωνή της Λιά-
μνερ Κρωθ μέσα στο κεφάλι της Πριγκίπισσας—Πρέπει να ενεργή-
σεις τώρα, προτού είναι πολύ αργά. Ακόμα και η ελάχιστη χρονική 
μονάδα μετράει. Πήγαινε στην Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου, 
όσο γρηγορότερα μπορείς. Ξεκίνα— 
  Η Λιόλα, που είχε τρομοκρατηθεί από τα τελευταία γεγονότα (η 
καταραμένη Εκλεκτή του Άνκαραζ βρισκόταν μέσα στο ίδιο το πα-
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λάτι, και ο Βάνμιρ την υποστήριζε!), υπάκουσε, χωρίς ερωτήσεις ή 
αμφισβητήσεις των διαταγών της Μεγάλης Θεάς. Έριξε έναν πορ-
φυρό μανδύα στους ώμους της και βγήκε από τα πριγκιπικά της δια-
μερίσματα, βαδίζοντας βιαστικά μέσα στους διαδρόμους του Παλα-
τιού των Δεκαεννέα Πύργων. Το βαθυγάλαζο φόρεμά της αναδευό-
ταν από τη γρήγορή της πορεία. 
  —Αυτή θα είναι η τελευταία μας κίνηση, πιστή μου θυγατέρα, και 
μετά, δε θα απειλούμαστε πλέον. Ο Άνκαραζ θα έχει ηττηθεί· θα έχει 
επιστρέψει στη λησμονιά απ’όπου ήρθε. Κι όλα θα κυλήσουν ομαλά. 
Ο Ρόλμαρ θα αφυπνιστεί, και θα είσαι η Αρχιέρειά μου σ’όλη τη 
Βάλγκριθμωρ: η Ιερή Μητριάρχης της Βάλγκριθμωρ. Αλλά βιά-
σου!— 
  Η Λιόλα δε σταματούσε καθόλου, για να κοιτάξει κανέναν. Στο 
δρόμο της συνάντησε την εξαδέλφη της, Μιάνη, μα ούτε που γύρισε 
να την αντικρίσει, παρότι εκείνη τη χαιρέτησε. «Καλησπέρα, Λιό-
λα,» νόμιζε πως της είπε. «Πού πηγαίνεις τόσο βιαστικά;» 
  Η Πριγκίπισσα-Διάδοχος έφτασε μπροστά στη διπλή πόρτα της 
βασιλικής αίθουσας, και πρόσταξε τους φρουρούς να την ανοίξουν. 
Εκείνοι, ασφαλώς, υπάκουσαν την κόρη του μονάρχη τους, και η 
Λιόλα πέρασε το κατώφλι, για να μπει στο μεγάλο δωμάτιο, το οποίο 
ήταν άδειο, επί του παρόντος. 
  —Όλο δικό μας, θυγατέρα μου. Όλο δικό μας. Δώσε μου τώρα τον 
πλήρη έλεγχο— 
  Η Λιόλα αφέθηκε στη δύναμη της Λιάμνερ Κρωθ, κι αισθάνθηκε τη 
θεϊκή ισχύ να την πλημμυρίζει και να θολώνει τις αισθήσεις της, να 
τη ρίχνει σ’ένα σκοτεινό, περιστρεφόμενο μέρος… 
  Το σώμα της Πριγκίπισσας-Διαδόχου του Νόρβηλ βάδισε προς τον 
θρόνο, κι ένα αντρικό, αργόσυρτο γέλιο βγήκε απ’τα χείλη του. Το 
δεξί του χέρι απλώθηκε και άγγιξε τον ουρανόλιθο. 
  Η Λιόλα, που ήταν χαμένη στο σκοτάδι, ένιωσε μια καινούργια, α-
νείπωτη δύναμη να κλονίζει τη συνείδησή της, φωτίζοντας τα πάντα 
γύρω της, σαν ξαφνικές αστραπές να είχαν σκίσει τους ατελείωτους 
ορίζοντες. 
  —Μεγάλη Μητέρα, τι συμβαίνει;—κραύγασε, μα δεν έλαβε καμία 
απάντηση από τη Λιάμνερ Κρωθ. 
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  Ο φρουρός κειτόταν νεκρός στα πόδια του, με το λαιμό σχισμένο. 
  Ο Νεκρομέμνων δεν είχε δυσκολευτεί, τελικά, να μπει στο παλάτι. 
Η έρευνά του των τριγυρινών τειχών είχε αποδειχτεί πολύ χρήσιμη, 
για να πηδήσει από αυτά στους πύργους οι οποίοι βρίσκονταν τόσο 
κοντά τους. Οι εκεί φύλακες ούτε που τον είχαν αντιληφθεί, όπως 
ήταν αναμενόμενο, άλλωστε· ένας νεκρενοικημένος δολοφόνος γλι-
στρούσε σα σκιά, σαν το ίδιο το φεγγαρόφωτο! 
  Ετούτος ο άντρας που τώρα βρισκόταν νεκρός μπροστά στον Νε-
κρομέμνονα ήταν απλά τυχερός… ή, μάλλον, άτυχος· γιατί, αν δεν 
είχε δει τον φονιά, η ζωή του δε θα τον είχε εγκαταλείψει τόσο γρή-
γορα. 
  Ο νεκρενοικημένος σκούπισε το ξιφίδιό του από το αίμα και το έ-
κρυψε πάλι μέσα στην ενδυμασία του. Μπορούσε να αισθανθεί τον 
στόχο του: Η Αρχόντισσα Ρικέλθη βρισκόταν μακριά, αλλά μέσα στο 
παλάτι. Τώρα πλέον, τίποτα δε θα την έσωζε. Όλα ήταν θέμα χρό-
νου. Του χρόνου που θα έκανε ο δολοφόνος να διασχίσει την από-
σταση η οποία τον χώριζε από εκείνη. 
  Ο Νεκρομέμνων ξεκίνησε την ολοκλήρωση της αποστολής του –
αλλά σταμάτησε, απρόσμενα. Τι μου συμβαίνει; Ζαλιζόταν. Παρα-
πάτησε, κι ακούμπησε σ’έναν τοίχο για να στηριχτεί. Μια δυνατή 
νύστα τον κατέλαβε. 
  Ο Χέντραμ τον πληροφόρησε ότι μια πανίσχυρη ενέργεια εξαπλω-
νόταν μέσα στο Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων, προερχόμενη από 
μια πηγή. Από τον Ουρανολίθινο Θρόνο τον ίδιο! Σύντομα, όλοι όσοι 
βρίσκονταν εδώ θα είχαν αποκοιμηθεί. Όμως όχι κι ο Νεκρομέμνων. 
  Ο δολοφόνος ένιωσε τη δύναμη του νεκραδελφού να τον γεμίζει και 
να καταποντίζει την αφύσικη νύστα, ενώ έδιωχνε τη ζαλάδα σαν να 
μην είχε υπάρξει ποτέ, αφήνοντας τον νεκρενοικημένο με διαυγή 
νου κι αισθήσεις. 
  Ήταν ο στόχος επηρεασμένος από την παράξενη δύναμη; 
  Ήταν, απάντησε ο Χέντραμ. 
  Τι συνέβαινε, όμως; Τι εξάπλωνε αυτό το… υπνωτικό; 
  Κάποια οντότητα που… η αύρα της ήταν τόσο προκλητική, τόσο 
προκλητική. Ο Νεκρομέμνων ένιωθε ένα κάλεσμα εντός του, κάτι 
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σαν έντονη περιέργεια, παθολογική περιέργεια, την οποία δεν μπο-
ρούσε να αγνοήσει. Ο νεκραδελφός Χέντραμ είχε, κατά κάποιο τρό-
πο, παγιδευτεί από τη δύναμη που εξάπλωνε τον ύπνο, λες κι ένας 
αιθέριος ψαράς να είχε ρίξει τα αόρατά του δίχτυα. 
  Ο Νεκρομέμνων άρχισε να τρέχει, ενώ έβλεπε κοιμισμένους φρου-
ρούς πού και πού, στις διασταυρώσεις των διαδρόμων.  
  Το Παλάτι των Δεκαεννέα Πύργων έμοιαζε έρημο. 

 

  Ο Βάνμιρ σκόνταψε στο κρεβάτι, βλεφαρίζοντας. 
  Είδε τη Ρικνάβαθ να φεύγει απ’το δωμάτιο, γρήγορα, αφήνοντας 
την πόρτα ανοιχτή πίσω της. Από το άνοιγμα, ο αυτοεξόριστος Άρ-
χοντας του Ράλτον μπορούσε να δει μερικούς από τους βαλλιστρο-
φόρους φρουρούς πεσμένους στο πάτωμα, σαν να κοιμόνταν (!). 
  Τι στο Μαύρο Άνεμο; 
  Κι εκείνος ήταν έτοιμος να τον πάρει ο ύπνος. Έχασε την ισορροπία 
του και έπεσε. Την ίδια στιγμή, όμως, είδε, με την άκρια του ματιού 
του, το σάκο επάνω στο κρεβάτι. Και, σαν κάποια εξώτερη δύναμη 
να τον καθοδήγησε, άπλωσε το χέρι του και άρπαξε το δερμάτινο 
λουρί. 
  Βρέθηκε στο πάτωμα, με τον σάκο στην αγκαλιά του. Τον άνοιξε, 
ενώ ο ύπνος έκανε τα βλέφαρα του να κλείνουν. 
  Όχι! κραύγασε εντός του. Δεν πρέπει να κοιμηθώ! Ποιος διάολος το 
κάνει τούτο; 
  Έπιασε ένα φιαλίδιο –φίλτρο ανθεκτικότητας–, το ξετάπωσε, και 
το ήπιε μονορούφι, ελπίζοντας –αλλά μην πιστεύοντας– ότι θα τον 
βοηθούσε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
…Παραδόξως, τον βοήθησε! 
  Ο Βάνμιρ αισθάνθηκε την υπνηλία να τον εγκαταλείπει, αν και η 
ζαλάδα παρέμενε, σφυροκοπώντας το κεφάλι του με λύσσα. Άπλωσε 
το δεξί του χέρι, πιάστηκε απ’το κρεβάτι, και σηκώθηκε. 
  «Μα τον τρισκατάρατο  Μαύρο Άνεμο και τα παγανά του, τι 
είν’αυτό που μου συμβαίνει;» μούγκρισε, παλεύοντας να συνέλθει. 
  Σήκωσε τον δερμάτινο σάκο από κάτω, και το βλέμμα του έπεσε 
στο φιαλίδιο που είχε μόλις καταναλώσει. Αυτό δεν είναι φίλτρο αν-



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

914 

θεκτικότητας! παρατήρησε, τώρα που ήταν πιο νηφάλιος. Είναι φίλ-
τρο εξόργισης! Όμοιο μ’εκείνο που είχε ποτίσει τα πρόβατα, στη μά-
χη με το Θηρίο. 
  «Μα τους θεούς όλους… Χα-χα-χα-χα-χα!» Το γέλιο βγήκε νευρι-
κά, υστερικά, από μέσα του, καθώς δεν ήθελε κι ο ίδιος να πιστέψει 
αυτό που είχε συμβεί. 
  Μετά, κατάλαβε πως έπρεπε να δράσει, γρήγορα. Πέρασε τον σάκο 
του στον ώμο και βγήκε απ’το δωμάτιο. Όπως το περίμενε, όλοι οι 
φρουροί του διαδρόμου βρίσκονταν ξαπλωμένοι, σε βαθύ λήθαργο. 
Ο Βάνμιρ ξεθηκάρωσε ένα σπαθί και το πέρασε στη ζώνη του. Πήρε 
μια απ’τις οπλισμένες βαλλίστρες και έτρεξε προς τα κεί όπου μπο-
ρούσε ν’ακούσει τα βήματα της Ρικνάβαθ, τα οποία έμοιαζαν να εί-
ναι ο μοναδικός ήχος μέσα στο παλάτι. 

 

  Η Ρικνάβαθ έφτασε μπροστά στην κλειστή, διπλή πόρτα της βασι-
λικής αίθουσας. Οι φρουροί που βρίσκονταν εκεί ήταν σωριασμένοι 
στο πάτωμα και κοιμόνταν. Ο Εχθρός είχε πάρει τον έλεγχο του ου-
ρανόλιθου και είχε ρίξει σε ύπνο όλο το παλάτι, γνωρίζοντας πως 
εκείνη, έχοντας τον Άνκαραζ εντός της, δε θα επηρεαζόταν και θα 
ερχόταν εδώ, για την τελική τους αναμέτρηση. 
  Καθοδόν, η Ρικνάβαθ είχε αρπάξει ένα κράνος, μια ασπίδα, και ένα 
σπαθί, ώστε να είναι εξοπλισμένη για τη μάχη, όπως έπρεπε να είναι 
κάθε σωστός Αγωνιστής. Όμως αμφέβαλε αν αυτός ο εξοπλισμός θα 
μπορούσε να της προσφέρει τη νίκη. Ο Άνκαραζ φοβόταν τη σύ-
γκρουση με τον Εχθρό. Αλλά έπρεπε να γίνει. 
  Δίχως δισταγμό, η Ρικνάβαθ έσπρωξε τη μεγάλη, δίφυλλη πόρτα, 
με την ασπίδα της, ανοίγοντάς τη διάπλατα κι αποκαλύπτοντας την 
απέραντη αίθουσα με τους κίονες. Στο βάθος στεκόταν μια ψηλή 
γυναίκα, με σγουρά, ξανθά μαλλιά, τα οποία ανέμιζαν γύρω απ’το 
κεφάλι της, σαν να τα χτυπούσε ισχυρός άνεμος. Το δεξί της χέρι 
ήταν ακουμπισμένο στην πλάτη του Ουρανολίθινου Θρόνου, και 
σ’εκείνο ακριβώς το σημείο παλλόταν μια γαλαζόγκριζη ενέργεια, 
ομόχρωμη του υλικού απ’το οποίο ήταν κατασκευασμένο το κάθι-
σμα. 
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  Η γυναίκα μίλησε με φωνή αντρική: «Κόρη του Πάγου, σ’το είπα 
ότι θα ψηθείς σα γουρούνα!» Ύψωσε το αριστερό της χέρι και φλό-
γες ξεπήδησαν σαν από τον κρατήρα ηφαιστείου. 
  Η Ρικνάβαθ σήκωσε την ασπίδα της και έτρεξε, πλευρικά, μέσα στη 
μεγάλη αίθουσα. Το ατσάλι που ήταν δεμένο στον πήχη της θερμάν-
θηκε, καθώς απέκρουε τη φωτιά, ενώ με τις άκριες των ματιών η 
Καρμώζ έβλεπε, τρομοκρατημένη, τις φλόγες να τυλίγουν έπιπλα και 
χαλιά, πυρπολώντας τα πάντα. Σύγκρυο την κατέλαβε, αλλά η ισχύς 
του Άνκαραζ δεν την άφηνε να παραδοθεί. Ο Εχθρός έπρεπε να πε-
θάνει! 
  Έχοντας την ασπίδα της υψωμένη, χίμησε καταπάνω του, κραυγά-
ζοντας. 
  Κι άλλες φλόγες εκτοξεύτηκαν απ’το αριστερό χέρι της ξανθιάς γυ-
ναίκας. 
  Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε τη θερμότητα να χαϊδεύει άγρια το πρό-
σωπό της, καθώς απέκρουε τη φλογερή επίθεση με την ασπίδα της. 
Το ατσάλινο όπλο είχε πυρακτωθεί· της έκαιγε τον πήχη. Ούρλιαξε, 
ενώ δάκρυα έτρεχαν στα μάγουλά της. Είχε ήδη διακόψει την έφοδό 
της, γονατίζοντας στο ένα πόδι, ανήμπορη να συνεχίσει. Τριγύρω, 
άκουγε το γρύλισμα της φωτιάς που κατασπάραζε έπιπλα, βιβλία, 
και χαλιά. 
  «Χα-χα-χα-χα…!» γέλασε ο Εχθρός και κατέβηκε από το βάθρο του 
θρόνου, σταματώντας να βάλει την Εκλεκτή του Πολέμαρχου με 
φλόγες. 
  Η Ρικνάβαθ χαμήλωσε την ασπίδα της, για να δει την ξανθιά γυ-
ναίκα να βαδίζει μέσα στη φωτιά. Τα ρούχα της καίγονταν, αλλά το 
δέρμα της έμοιαζε ανεπηρέαστο. Ράζλερ. Ω θεοί, πώς αντέχουν τη 
θερμότητα;… Άρχοντά μου, βοήθησέ με! 
  Ο Εχθρός έπιασε μια φλεγόμενη καρέκλα. Το στόμα του άνοιξε, 
σχηματίζοντας ένα χαιρέκακο χαμόγελο· τα δόντια του γυάλισαν. 
  Μια δύναμη μέσα στη Ρικνάβαθ την πρόσταζε να κινηθεί, να μην 
κάθεται έτσι, να σηκωθεί και να χτυπήσει τον Εχθρό –ΤΩΡΑ! Αλλά 
το σώμα της είχε παραλύσει, και ο νους της είχε τρομοκρατηθεί από 
τη φωτιά. 
  Η ξανθιά γυναίκα ζύγωσε, βαστώντας ψηλά τη φλεγόμενη καρέ-
κλα. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 
 
 

916 

  «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡ!» Η Ρικνάβαθ πετάχτηκε όρθια, 
με την ασπίδα της μπροστά και το ξίφος της υψωμένο πάνω απ’τον 
ώμο, έτοιμη να σπαθίσει. 
  Η φλεγόμενη καρέκλα κατέβηκε. Θρυμματίστηκε πάνω στην ασπί-
δα της, και τα θραύσματα χτύπησαν την Καρμώζ. 
   Η Ρικνάβαθ έπεσε στο πάτωμα, ουρλιάζοντας και γδέρνοντας το 
δέρμα της με τα ίδια της τα νύχια, εκεί όπου την είχαν αγγίξει τα 
φλεγόμενα κομμάτια. Χάρη στη σπασμωδική της αντίδραση, όμως, 
τα ρούχα της δεν είχαν πιάσει φωτιά.  
  Αλλά το δυστυχές ήταν ότι το σπαθί τής είχε φύγει απ’το χέρι. 
  Ο Εχθρός το πλησίασε και το κλότσησε –μέσα στις φλόγες. «Πάρ-
το,» είπε μέσ’απ’το στόμα της ξανθιάς γυναίκας, εξακολουθώντας να 
χαμογελά. «Πάρτο! Νίκησέ με, Άνκαραζ! Αλλά, αν δεν μπορείς να 
βάλεις σε σειρά ούτε την Εκλεκτή σου, τότε πώς ευελπιστείς να νι-
κήσεις εμένα, ε; Χα-χα-χα!…» 
  Η Ρικνάβαθ έκλεισε τα μάτια κι άπλωσε το χέρι της, για ν’αρπάξει 
το σπαθί. Μόλις, όμως, η παλάμη της συνάντησε τις φλόγες, η Καρ-
μώζ αποτραβήχτηκε, ουρλιάζοντας ξανά. 
  «Χα-χα-χα-χα!» Ο Εχθρός την κλότσησε καταπρόσωπο, ματώνο-
ντας το πρόσωπό της και στέλνοντας το κράνος της να κυλήσει πα-
ραπέρα. Έσκυψε και την άρπαξε απ’το λαιμό, σηκώνοντάς τη στα 
γόνατα και συνθλίβοντάς την, με το ένα χέρι. 
  «Χα-χα-χα! Άνκαραζ, με εντυπωσιάζεις, Θεέ του Πολέμου! Χα-χα-
χα-χα!… 
  »Καλωσόρισες, Νεκρόμεμνον. Σε περίμενα.» 
  «Ποια είσαι;» ρώτησε μια σκιερή φιγούρα, δίπλα σε μια κολόνα και 
πίσω απ’τις φλόγες. «Ή, μάλλον, ποιος είσαι;» 
  «Ο νέος σου εργοδότης, νεκρενοικημένε. Σε χρειάζομαι.» 
  «Λυπάμαι, έχω ήδη αναλάβει μια δουλειά.» 
  «Θα την ολοκληρώσεις γρήγορα· μην ανησυχείς.» 
  Η Ρικνάβαθ πάλευε να ξεφύγει απ’τη λαβή της ξανθιάς γυναίκας, 
όμως δε μπορούσε. Το χέρι του Εχθρού είχε ανείπωτη δύναμη, και 
της έκοβε την ανάσα ενώ, συγχρόνως, οι καπνοί την έπνιγαν με τη 
δική τους εφιαλτική μέθοδο και οι φλόγες την τρομοκρατούσαν κα-
θώς πλησίαζαν. Τα ίδια τα ρούχα της ξανθιάς γυναίκας, όσα είχαν 
μείνει ακόμα επάνω της, φλέγονταν! 



ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
 
 

917 

  «Αλήθεια, δε μου λες,» ρώτησε ο Νεκρομέμνων, «αυτός ο άντρας 
που πλησιάζει τώρα το θρόνο, τον περίμενες κι αυτόν;» 
  «Πώς!» Η ξανθιά γυναίκα έστρεψε το κεφάλι, για να κοιτάξει πάνω 
απ’τον ώμο της, ενώ εξακολουθούσε να σφίγγει το λαιμό της Ρικνά-
βαθ με το ένα χέρι. 
  «Ενδιαφέρουσα εγκοπή,» είπε ο Βάνμιρ, στεκόμενος πίσω απ’τον 
Ουρανολίθινο Θρόνο κι αγγίζοντας το σημείο που είχε αγγίξει και ο 
Εχθρός. «Λες και δάγκωσε σκύλος τον ουρανόλιθο…» 
  «Ποτέ δεν παύεις να με εκπλήσσεις, Ωθράγκος!» γρύλισε ο Ράζλερ. 
«Το είχα δει ότι υπήρχε μια πιθανότητα να ερχόσουν, αλλά ήταν πο-
λύ μικρή… Τίποτα δε θ’αλλάξει, όμως.» Άρπαξε τη Ρικνάβαθ και τη 
σήκωσε πάνω απ’το κεφάλι του, ενώ εκείνη σπαρταρούσε. 
  Ταυτόχρονα, ο Βάνμιρ εκτόξευσε ένα γυάλινο φιαλίδιο στα πόδια 
του σώματος της Πριγκίπισσας Λιόλα. Το γυαλί έσπασε, ένα δυνατό 
φσσσσσσς! ακούστηκε, και καπνός σηκώθηκε. Τόσο πυκνός που ού-
τε ο ακρίτης δεν το περίμενε. Το υπνωτικό αέριο ισχυροποιείται από 
τις φλόγες! παρατήρησε, έκπληκτος. Τι ενδιαφέρουσα ανακάλυψη! 
(Επρόκειτο για το ίδιο υπνωτικό αέριο που είχε ρίξει και στον πατέ-
ρα του.) 
  Η Ρικνάβαθ γλίστρησε από τη λαβή της Λιόλα, πέφτοντας στο πέ-
τρινο πάτωμα, καθώς κι οι δυο τους έβηχαν σπασμωδικά. Καμία 
τους, όμως, δεν έμοιαζε έτοιμη να κοιμηθεί. Η Καρμώζ αμέσως πε-
τάχτηκε πάνω, προσπαθώντας ν’απομακρυνθεί, ενώ ο Εχθρός βάδι-
σε προς το θρόνο. 
  Θέλει να χρησιμοποιήσει τον ουρανόλιθο, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, στε-
κόμενος πίσω απ’το κάθισμα. Πώς τον σταματάω τώρα; Υπνωτικά 
και τέτοιες αηδίες δε φαίνεται να τον πιάνουν! Το βλέμμα του έπεσε 
στον άντρα πίσω απ’τις φλόγες, εκείνον που ο Εχθρός είχε φωνάξει 
Νεκρόμεμνον. Αλήθεια, αυτόν γιατί δεν τον είχε επηρεάσει το ναρ-
κωτικό ξόρκι του Ράζλερ; 
  «Νεκρόμεμνον, βοήθησέ με!» φώναξε ο Βάνμιρ. «Χτύπα τούτη τη 
γυναίκα, όμως μην τη σκοτώσεις! Είναι η Πριγκίπισσα, αλλά δαιμο-
νισμένη!» 
  Ο Εχθρός βγήκε απ’τους καπνούς, βήχοντας. Τα μάτια του –κάτι 
μάτια διαβολικά και γεμάτα οργή, τα οποία δεν ανήκαν στη Λιόλα– 
ήταν καρφωμένα επάνω στον Βάνμιρ και στο ουρανολίθινο κάθισμα. 
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  «Τελείωσε, Ωθράγκος!» γρύλισε. «Θα σε κάνω κομμάτια με τα ίδια 
μου τα χέρια!» 
  Ο Βάνμιρ δεν αμφέβαλε ότι μπορούσε. 
  «Νεκρόμεμνον, βοήθησέ με! Πρέπει να σώσουμε την Πριγκίπισ-
σα!» φώναξε. 
  Ο Εχθρός έτρεξε κι άρχισε ν’ανεβαίνει το βάθρο. 
  Μία λύση μού απομένει. 
  Ο Βάνμιρ ύψωσε την οπλισμένη βαλλίστρα που έκρυβε πίσω από 
την πλάτη του καθίσματος. «Κάνε άλλο ένα βήμα και, πίστεψέ με, δε 
θα λυπηθώ τόσο το τομάρι της Πριγκίπισσας όσο το δικό μου.» 
  Ο Εχθρός σταμάτησε. Η απόσταση που τον χώριζε από τον Ωθρά-
γκος –και από τον ουρανόλιθο– ήταν μόλις δύο μέτρα περίπου, και 
αντιλαμβανόταν πολύ καλά πως το βέλος του ακρίτη δε θα αστοχού-
σε την καρδιά της Λιόλα. 
  «Ελευθέρωσε τον αδελφό μου, Ράζλερ,» είπε ο Βάνμιρ. 
  «Κατέβασε το όπλο σου, και όλα μπορούμε να τα κανονίσουμε,» 
αποκρίθηκε ο Εχθρός. Τα ρούχα της Πριγκίπισσας είχαν πλέον καεί 
μέχρι και το τελευταίο, αλλά επάνω στο γυμνό της σώμα δε φαινό-
ταν ούτε το παραμικρό έγκαυμα. 
  «Δεν έχετε τίποτα να κανονίσετε,» είπε η Ρικνάβαθ, ζυγώνοντας. 
Την ασπίδα της την είχε πετάξει, λόγω υπερθέρμανσης –ο αριστερός 
της πήχης ήταν ολόκληρος ένα μεγάλο τραύμα–, και είχε αρπάξει 
ένα σπαθί από μια απ’τις κολόνες της αίθουσας. Το όπλο ήταν δια-
κοσμητικό και ένας κανονικός άνθρωπος δε θα μπορούσε να το χει-
ριστεί αποτελεσματικά στη μάχη, αλλά η Καρμώζ αισθανόταν τον 
Άνκαραζ να μαίνεται εντός της. 
  Ο Νεκρομέμνων πλησίασε, αποφεύγοντας ευέλικτα τις φλόγες, κι-
νούμενος αιλουροειδώς. 
  «Νεκρόμεμνον,» είπε ο Εχθρός. «Σκότωσε τον Ωθράγκος που με 
σημαδεύει. Θα σ’ανταμείψω καλά.» 
  Ο δολοφόνος συνέχισε να πλησιάζει, αμίλητος. 
  «Όχι,» είπε ο Βάνμιρ. «Αναισθητοποίησε την Πριγκίπισσα. Ο δαί-
μονας δε θα μπορεί να την επηρεάσει όσο θα κοιμάται.» 
  «Ψεύδεται,» γρύλισε ο Εχθρός. «Μια επίθεση εναντίον μου δε θα 
έχει κανένα αποτέλεσμα!» 
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  «Θα το μάθουμε σύντομα.» Η Ρικνάβαθ ανέβηκε τα σκαλοπάτια 
του βάθρου, με το ξίφος της υψωμένο, να γυαλίζει από τις αντανα-
κλάσεις της φωτιάς. 
  «Μη σκοτώσεις την Πριγκίπισσα!» την προειδοποίησε ο Βάνμιρ, 
αλλά εκείνη σπάθισε εναντίον της Λιόλα. 
  Ο Εχθρός έσκυψε, αποφεύγοντας το χτύπημα και πισωπατώντας. 
  «Νεκρόμεμνον!» φώναξε. «Πέταξέ μου το ξίφος σου! Δε θα το με-
τανιώσεις.» 
  Η Ρικνάβαθ σπάθισε ξανά. Η Λιόλα τινάχτηκε όπισθεν και απέφυ-
γε τη λεπίδα. Παραπάτησε πάνω στα σκαλοπάτια, μα δεν έχασε την 
ισορροπία της. Η Εκλεκτή του Άνκαραζ τής επιτέθηκε, για τρίτη φο-
ρά, και η Πριγκίπισσα αναγκάστηκε να υποχωρήσει, κατεβαίνοντας 
από το βάθρο. 
  «Μην τη σκοτώσεις, να πάρει ο Μαύρος Άνεμος!» γρύλισε ο Βάν-
μιρ, αλλά η Καρμώζ δεν έμοιαζε να του δίνει σημασία. «Ρικνάβαθ, 
μα τους θεούς, με δελεάζεις να σου ρίξω!» 
  «Νεκρόμεμνον, το σπαθί!» φώναξε ο Εχθρός. 
  Ο φονιάς ξεθηκάρωσε το ξίφος του και το πέταξε στην Πριγκίπισ-
σα, η οποία το άρπαξε στον αέρα, γελώντας και επιτιθέμενη κατά 
της Ρικνάβαθ, με αστραπιαία ταχύτητα και ξαμολώντας σπαθιά μετά 
τη σπαθιά. Η Εκλεκτή του Άνκαραζ δε φαινόταν να έχει ιδιαίτερο 
πρόβλημα με το ν’αποκρούει τα χτυπήματα του Εχθρού, και ίσως, 
μάλιστα, να μαχόταν ακόμα καλύτερα αν δεν την περιτριγύριζαν οι 
φλόγες, τις οποίες έτρεμε. 
  Ο Νεκρομέμνων σταύρωσε τα χέρια μπροστά του, κοιτάζοντας ή-
ρεμα την ξιφομαχία. «Λοιπόν,» είπε στον Βάνμιρ, «θα ρίξεις σε κα-
μία;» 
  «Μάλλον, θα ρίξω σ’εσένα, ανεγκέφαλε!» μούγκρισε εκείνος. «Δες 
τώρα τι έκανες! Έδωσες το όπλο σου σ’έναν δαίμονα. Η Πριγκίπισ-
σα Λιόλα είναι δαιμονισμένη· δεν είναι ο εαυτός της!» 
  «Και η άλλη γυναίκα;» είπε ο Νεκρομέμνων. «Κι αυτή με δαιμονι-
σμένη μού μοιάζει…» 
  «Δεν έχεις άδικο, αλλά: ο δαίμονας που βρίσκεται μέσα στην Πρι-
γκίπισσα είναι ο εχθρός μας.» 
  «Μας; Δε σε ξέρω καν, φίλε μου.» 
  «Βάνμιρ με λένε. Τώρα γνωριστήκαμε, πιστεύω.» 
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  Ο Νεκρομέμνων τον αγνόησε. 
  Η Ρικνάβαθ και η Λιόλα εξακολουθούσαν να μάχονται, ανταλλάσ-
σοντας σπαθιές, χωρίς καμία απ’τις δύο να μπορεί να υπερισχύσει. 
Συγχρόνως, η βασιλική αίθουσα γέμιζε με φλόγες και καπνούς. 
  «Νεκρόμεμνον, κάνε κάτι!» φώναξε ο Βάνμιρ, απεγνωσμένος. «Θα 
καούμε όλοι, άμα δεν κινηθείς!» 
  Εκείνη τη στιγμή, η Ρικνάβαθ απέκρουσε το σπαθί του Εχθρού και 
το παγίδεψε, για λίγο, ώστε να τον γρονθοκοπήσει στην κοιλιά και 
να τον αφοπλίσει, με μια περιστροφική κίνηση του καρπού της. Το 
σώμα της Λιόλα διπλώθηκε από το ξαφνικό χτύπημα, καθώς το όπλο 
έφευγε απ’το χέρι της. 
  «Τώρα ποιος νικάει;» γρύλισε η Καρμώζ (ή, μάλλον, ο Άνκαραζ, 
συνειδητοποίησε ο Βάνμιρ). «Εγώ ή εσύ, ξένε;» Άρπαξε την Πριγκί-
πισσα απ’τα μαλλιά και την πέταξε παραδίπλα, σαν κουκλάκι, ζυγώ-
νοντας, για να την αποτελειώσει. 
  Ο Εχθρός σηκώθηκε πάραυτα κι έτρεξε –προς τον Ουρανολίθινο 
Θρόνο, απλώνοντας το δεξί του χέρι, για ν’αγγίξει το σπάνιο υλικό. 
  Η Ρικνάβαθ τον καταδίωξε. 
  Ο Βάνμιρ πάτησε τη σκανδάλη. 
  Ο Νεκρομέμνων τινάχτηκε σαν συσπειρωμένο φίδι και έβαλε τρι-
κλοποδιά στην Καρμώζ, σωριάζοντάς την στο πάτωμα και, συγχρό-
νως, τινάζοντας το σπαθί απ’το χέρι της, μ’ένα καλοσημαδεμένο 
χτύπημα στον καρπό. 
  Η Πριγκίπισσα Λιόλα βρισκόταν πεσμένη στα αιματοβαμμένα σκα-
λοπάτια του βάθρου, κρατώντας τον δεξή της μηρό, όπου είχε καρ-
φωθεί το βέλος του Βάνμιρ. 
  Ο ακρίτης πετάχτηκε πίσω απ’τον Ουρανολίθινο Θρόνο, άρπαξε τη 
Λιόλα απ’τα μαλλιά, και τη γρονθοκόπησε, δυνατά, πάνω στον κρό-
ταφο. Τα μάτια της Πριγκίπισσας αναποδογύρισαν και έχασε τις αι-
σθήσεις της. 
  «Ρικνάβαθ, μην τολμήσεις να πλησιάσεις!» φώναξε ο Βάνμιρ, δεί-
χνοντας την Καρμώζ, που σηκωνόταν άοπλη από το πάτωμα, έχο-
ντας το βλέμμα της στραμμένο στη Λιόλα. «Μ’ακούς; Μην τολμήσεις 
να πλησιάσεις! Είσαι μαριονέτα που ο Άνκαραζ κρατά τα σκοινιά 
της; Σου έδωσε δυνάμεις, αλλά δεν είν’ανάγκη να του κάνεις όλα τα 
χατίρια. Είναι ανόητος θεός. Και δε χρειάζεται να σκοτώσουμε την 
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Πριγκίπισσα για χάρη του. Ούτε να θυσιάσουμε τον αδελφό μου. 
Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε με τον Ράζλερ, όμως.» 
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Κεφάλαιο 65 

Λύκοι Κατεβαίνουν στην Άζλεντεν 
 
 

ο μεσημέρι, η γυναίκα που αναζητάτε θα φτάσει στην Άζλε-
ντεν, και θα σταματήσει στο πανδοχείο «Ο Πορφυρός Κόραξ». 
Θα βρίσκεται στη συντροφιά οκτώ άλλων, οι εφτά εκ των ο-
ποίων θα έχουν άλογα. Θα φορά κουκούλα και θα προσπαθεί 

να κρύψει το πρόσωπό της. 
  Ο Φένταρ πετάχτηκε όρθιος επάνω στο κρεβάτι και κοίταξε τριγύ-
ρω, περιμένοντας να δει κάποιον άγνωστο, ή μάλλον γνωστό άγνω-
στο, μέσα στο δωμάτιό του. Όμως κανείς δε βρισκόταν εκεί. Ήταν 
μόνος, αλλά βέβαιος πως είχε ακούσει τη φωνή –τη φωνή του Ανώ-
νυμου Θεού, ο οποίος τον προειδοποιούσε για την άφιξη της Νίθρα. 
  Σήμερα, σκέφτηκε ο Φένταρ. Σήμερα θα έρθει, το μεσημέρι. Και να 
φανταστείς πως λέγαμε να φύγουμε! 
  Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και ντύθηκε γρήγορα, ενώ ο αέρας λυσ-
σομανούσε έξω απ’το παράθυρο, κάνοντάς το να τρίζει. Θα νόμιζε 
κανείς προληπτικός ότι οι ψυχές της γυναίκας και των θυγατέρων 
του τοπικού Άρχοντα Ρίζγκιλιν ούρλιαζαν ετούτη την αυγή. Αλλά ο 
Φένταρ δεν ήταν προληπτικός· πίστευε μόνο σε ό,τι έβλεπε. 
  Και τον Ανώνυμο Θεό τον είχε δει, και τον είχε ακούσει. 
  Όμως, κάπου μέσα του, εξακολουθούσε να αμφιβάλει και 
ν’αναρωτιέται… ν’αναρωτιέται αν είχε τρελαθεί και γιαυτό άκουγε 
φωνές στο μυαλό του. Μα ήξερε πως δεν ήταν έτσι· συνέχιζε να είναι 
το ίδιο σώφρων όσο ανέκαθεν –δηλαδή, σχετικά σώφρων, αλλά, 
τουλάχιστον, ήξερε τι άκουγε. Και ο Ανώνυμος Θεός τού είχε μιλήσει 
ξανά, του είχε αποκαλύψει πότε θα ερχόταν η Νίθρα, με πόσους άλ-
λους θα ήταν, και πού θα σταματούσε. 
  Γιατί προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι αλήθεια; 
  Ο Φένταρ έδεσε την τελευταία του μπότα και βγήκε απ’το δωμάτιο, 
πηγαίνοντας έξω απ’την πόρτα του Σαμόλθιρ και κοπανώντας, με τη 
γροθιά του. Ο Κυματοπαλαιστής, πρώην-Ανθρωποκυνηγός, άνοιξε. 
  «Τι συμβαίνει;» μούγκρισε. «Τι βαράς έτσι;» Ήταν ντυμένος, έτοι-
μος για ταξίδι. 

Τ
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  «Δε φεύγουμε,» του είπε ο Φένταρ. «Εδώ θα μείνουμε.» Μπήκε 
στο δωμάτιο, παραμερίζοντας τον Σαμόλθιρ. 
  «Τι;» Ο Κυματοπαλαιστής έκλεισε την πόρτα. «Δεν τα είπαμε χτες, 
ρε μάγκα μου; Δε νομίζω ότι τα κοπέλια μου θα βρουν κάτι επιπλέον, 
κι αν–» 
  «Μου μίλησε, Σαμόλθιρ,» είπε ο Φένταρ. «Ο Ανώνυμος Θεός. Μου 
μίλησε πριν από λίγο, και αμέσως ξύπνησα και ήρθα να σ’το πω.» 
  Ο Σαμόλθιρ σούφρωσε τα μεγάλα, πορφυρά του φρύδια. «Ξύπνη-
σες; Θέλεις να πεις πως, όταν σου μίλησε, κοιμόσουν;» 
  «Ναι, μα δεν το ονειρεύτηκα,» τον πρόλαβε ο Φένταρ. «Μου μίλη-
σε. Άκουσα τη φωνή του, όπως την είχα ακούσει και τις προάλλες, 
μέσα στο κεφάλι μου.» 
  «Χμμμμ.» Ο Σαμόλθιρ έτριψε τα μούσια του. «Λοιπόν, ομορφόπαι-
δό μου, πολλά πράματα περίμενα από σένα, μα ποτέ ότι θα γίνεις 
προφήτης. Τώρα πλέον, οι προσδοκίες μου για σένα δεν έχουν όρι-
α…» 
  «Κάνεις πλάκα, μωρή κωλόγρια, αλλ’αυτό δε θ’αλλάξει τίποτα. Ο–» 
  «Σε πιστεύω,» τον έκοψε ο Κυματοπαλαιστής. «Δεν είπα ότι δεν σε 
πιστεύω, παλιόφιλε· απλά, είπα ότι πλέον θα περιμένω τα πάντα από 
την αφεντιά σου. Πες μου, λοιπόν: Τι σου ψιθύρισε ο θεός σου;» 
  «Η Νίθρα θα έρθει σήμερα το μεσημέρι στην Άζλεντεν, και θα μεί-
νει στο πανδοχείο ‘Ο Πορφυρός Κόραξ’. Μαζί της θα είναι άλλοι ο-
κτώ, οι εφτά εκ των οποίων θα έχουν άλογα. Εκείνη θα φορά κου-
κούλα, γιατί θα φοβάται μην την αναγνωρίσουν.» Ο Φένταρ εξέπλη-
ξε τον εαυτό του· θυμόταν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια των 
λόγων του Ανώνυμου Θεού, λες και οι λέξεις να είχαν αποτυπωθεί 
στο μυαλό του με πυρωμένο σίδερο. 
  «Ο Πορφυρός Κόραξ, ε;… Νομίζω ότι τα κοπέλια μου μου τόχουν 
αναφέρει αυτό το μέρος. Βρίσκεται στη βόρεια μεριά της πόλης, πά-
νω απ’το Μεγάλο Δρόμο. Καλό μαγαζί, πρέπει νάναι, και μεγάλο.» Ο 
Σαμόλθιρ σταύρωσε τα χέρια μπροστά του. «Ας περιμένουμε ως το 
μεσημέρι, λοιπόν. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Φεύγουμε αύριο, 
το πολύ-πολύ.» 
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  Η Νίθρα αισθανόταν άβολα που βρισκόταν μαζί με Λυκολάτρες. 
Από τότε που γεννήθηκε, της είχαν μάθει να τους μισεί. Της είχαν 
μάθει ότι ήταν «κακούργοι που εγκατέλειπαν την ορθόδοξη θρη-
σκεία της Μεγάλης Μητέρας, για να λατρέψουν τον Προδότη», κι 
επομένως δεν τους άξιζε παρά περιφρόνηση, όταν κάποιος τους συ-
ναντούσε· ή, ακόμα καλύτερα ήταν να μην τους συναντήσει ποτέ στη 
ζωή του. Να, όμως, που έρχονταν έτσι τα πράγματα ώστε να σου 
στερείται η δυνατότητα να τους αποφύγεις… Ο Πρίγκιπας Δόλβεριν 
είχε προσφέρει στη Νίθρα προστασία από την αδελφή του, Βασίλισ-
σα Καλβάρθα· οπότε, τι έπρεπε εκείνη να κάνει; Να απαρνηθεί αυτή 
την προστασία του Λυκολάτρη και να στραφεί στην κρεμάλα της πι-
στής ακόλουθης της Μεγάλης Μητέρας; Τούτο ήταν απλά εκτός συ-
ζήτησης. 
  Αλλά δε θα γίνω σαν κι αυτούς, είχε η Νίθρα υποσχεθεί στον εαυτό 
της. Δε θα λατρέψω τον Λύκο, ποτέ. Βρίσκομαι μαζί τους λόγω των 
περιστάσεων, και μονάχα λόγω των περιστάσεων. 
  Προσπαθούσε να το έχει τούτο στο νου της, όσο ταξίδευε με τη μι-
κρή ομάδα του Πρίγκιπα, γιατί νόμιζε ότι θα επιχειρούσαν να την 
προσηλυτίσουν στη θρησκεία τους, ενώ εκείνη τους ακολουθούσε 
από ανάγκη και μόνο, όχι επειδή ασπαζόταν τα πιστεύω τους. Έτσι, 
την παραξένεψε το γεγονός ότι, τελικά, κανείς τους δεν έκανε την 
παραμικρή προσπάθεια να τη μυήσει στη λατρεία του Λύκου. Για 
την ακρίβεια, οι συνταξιδιώτες της της φέρονταν λιγάκι ψυχρά, έ-
πρεπε να παραδεχτεί η Νίθρα· όλοι τους εκτός από τον Πρίγκιπα 
Δόλβεριν. Δεν καταλάβαινε γιατί συνέβαινε αυτό· ίσως να έφταιγε 
το γεγονός ότι εκείνη δεν ήταν Λυκολάτρισσα. Παρότι, βέβαια, κα-
νείς δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο, η Νίθρα μπορούσε, ορισμένες 
στιγμές, να το διαβάσει στις εκφράσεις των πρόσωπων τους, καθώς 
και στα μάτια τους, που έμοιαζαν να της λένε, απροκάλυπτα: Εσύ 
δεν ανήκεις στην αγέλη μας. Ναι, αγέλη: η Νίθρα ήταν σίγουρη πως 
έτσι έβλεπαν τον εαυτό τους, ενώ εκείνη την έβλεπαν σαν ένα τυχαίο 
«πρόβατο» που είχε πέσει ανάμεσά τους. Το σύνηθες ήταν οι λύκοι 
να φάνε το πρόβατο, αλλά ετούτοι φαίνονταν να συγκρατούν τους 
εαυτούς τους, είτε επειδή τους το ζητούσε ο Δόλβεριν είτε επειδή κι 
αυτοί πίστευαν πως τη χρειάζονταν στην αποστολή τους. 
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  Η Αλλάρνα, ασφαλώς, ήταν μια τελείως διαφορετική περίπτωση· 
την Ωθράγκι οι Λυκολάτρες δεν τη χρειάζονταν, κι αν μάθαιναν ποτέ 
το πραγματικό της επάγγελμα –το πραγματικό της πρώην-
επάγγελμα, μάλλον–, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα τη σκότωναν· η 
Νίθρα τής είχε σώσει τη ζωή, και οι δύο τους το αντιλαμβάνονταν. 
Ωστόσο, κατά τα άλλα, οι σύντροφοι του Πρίγκιπα Δόλβεριν φέρο-
νταν στην Αλλάρνα όπως και στην Ομιλήτρια –ψυχρά αλλά χωρίς να 
της κάνουν κακό–, με τη διαφορά ότι της μιλούσαν λίγο περισσότε-
ρο, κάπου-κάπου… 
  «Με ρωτάνε για το… υποτιθέμενο συμβάν,» ψιθύρισε η Ωθράγκι 
στη Νίθρα, το δεύτερο βράδυ του ταξιδιού τους μαζί με την ομάδα 
του Πρίγκιπα. Οι δύο γυναίκες ήταν ξαπλωμένες η μία κοντά στην 
άλλη, τυλιγμένες σε κάπες και σε κουβέρτες, ενώ ο αγέρας λυσσομα-
νούσε τριγύρω και τα ξύλα της ανεμοπροστατευμένης φωτιάς έτρι-
ζαν. Από τα ανατολικά ερχόταν ο ήχος της θάλασσας και των κυμά-
των. Τα ψαροπούλια έκρωζαν κάπου στον ουρανό και οι φυλλωσιές 
των αειθαλών δέντρων θρόιζαν. Επρόκειτο για μία πολύ θορυβώδη 
βραδιά, πράγμα το οποίο έμοιαζε να ενθαρρύνει την Αλλάρνα ώστε 
να μιλήσει. Οι Λυκολάτρες, μάλλον, δε θ’άκουγαν τα λόγια της μέσα 
στο χαλασμό. 
  «Τι σου λένε;» είπε η Νίθρα, ρίχνοντας μια ματιά στον άντρα που 
φυλούσε σκοπιά, καθισμένος λίγη απόσταση από τη φωτιά, ώστε να 
μην τον τυφλώνει το φως της. Το όνομά του ήταν Νέλβακιν, πράγμα 
που της είχε αναφέρει ο Πρίγκιπας Δόλβεριν, γιατί ο ίδιος δε μιλού-
σε πολύ, ακολουθώντας το παράδειγμα των όμοιών του. Σαν πραγ-
ματικοί λύκοι ήταν όλοι τους· παρατηρούσαν, «οσφραίνονταν», και 
κινούνταν με προσεκτικές, αλλά γεμάτες χάρη και δύναμη, κινήσεις. 
  «Με ρωτάνε τι ακριβώς συνέβη, όταν τα Κτήνη σκότωσαν τους υ-
πόλοιπους, καθώς και πότε υπολογίζω πως θα φτάσουμε στο μέρος.» 
  «Και τι τους απαντάς;» 
  «Τίποτα δεν τους λέω. Ουσιαστικά, δηλαδή, τους λέω ότι δε θυμά-
μαι καλά, ότι ήμουν ταραγμένη, κι επιπλέον, ότι δεν ξέρω τη χώρα 
τους τόσο καλά, ώστε να μπορώ να υπολογίσω με ακρίβεια τις απο-
στάσεις.» 
  Η Νίθρα ένευσε, εγκρίνοντας. «Ωστόσο,» είπε, «θα πρέπει να τους 
δείξεις κάποιο μέρος, όταν θα ζυγώνουμε στην Άζλεντεν.» 
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  «Ναι.» Η Αλλάρνα φαινόταν να φοβάται αυτή τη στιγμή. 
  Κι αυτή η στιγμή τώρα πλησίαζε. Ύστερα από την τρίτη τους νύχτα 
στο δρόμο, είχαν πάρει πλέον την τελική ευθεία για τη μεγάλη πόλη-
λιμάνι. Ο Πρίγκιπας Δόλβεριν είπε στη Νίθρα ότι πρέπει να βρίσκο-
νταν εκεί ως το μεσημέρι, και επίσης: «Πες στη φίλη σου να μας δεί-
ξει το σημείο όπου της επιτέθηκαν τα Κτήνη,» πρόσταξε, στρέφο-
ντας το κεφάλι πάνω απ’τον ώμο του, για να κοιτάξει την Ομιλήτρια. 
Τα πράσινά του μάτια γυάλισαν, σαν ετούτη να ήταν μια ώρα που 
περίμενε καιρό. Η Νίθρα τον καταλάβαινε· ο Πρίγκιπας ήθελε να 
μάθει τι γινόταν, επιτέλους, μ’αυτά τα καταραμένα Κτήνη (τα οποία 
έπρεπε κι εκείνη να παραδεχτεί ότι της είχαν κινήσει πολύ την περι-
έργεια), και το μέρος όπου τα τέρατα είχαν επιτεθεί στους Ωθράγκος 
εμπόρους ίσως να του προσέφερε στοιχεία ή ίχνη, παντός είδους, για 
ν’ακολουθήσει. Οι λύκοι είναι καλοί ιχνηλάτες. 
  Η Νίθρα είπε στην Αλλάρνα: «Δείξε στον Πρίγκιπα το μέρος όπου 
δεχτήκατε την επίθεση.» 
  Η Ωθράγκι, που εξακολουθούσε να ιππεύει πάνω στο άλογο της 
Γριξίλα, αποκρίθηκε: «Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Πρέπει νάναι παρα-
κάτω. Βέβαια, ήταν και νύχτα· ίσως να μη θυμάμαι καλά. Θα προ-
σπαθήσω, όμως· το υπόσχομαι.» 
  Ο Δόλβεριν ένευσε κοφτά, χωρίς να μιλήσει. 
  Συνέχισαν την πορεία τους, περνώντας από μικρούς οικισμούς και 
χωριά, τα οποία πλήθαιναν, καθώς πλησίαζαν την μεγάλη πόλη Άζ-
λεντεν. Συγχρόνως, οι απομονωμένες και ερημικές περιοχές λιγό-
στευαν, δίνοντας τη θέση τους σε ολοένα και περισσότερα καλλιερ-
γήσιμα χωράφια. Η Νίθρα ήλπιζε η Αλλάρνα να είχε αρκετό μυαλό 
ώστε να μιλήσει σύντομα, γιατί τα Κτήνη πρέπει, λογικά, να είχαν 
επιτεθεί στη φανταστική ομάδα της σε κάποιον απόμερο τόπο. 
  Ευτυχώς, η Ωθράγκι δεν ήταν ανόητη. «Εδώ πέρα,» είπε. «Εδώ πέ-
ρα πρέπει να ήταν. Από εκείνα τα δέντρα,» έδειξε ένα δάσος στα 
δυτικά, «μάλλον ήρθαν τα Κτήνη. Ήταν, βέβαια, και βράδυ, και δε 
θυμάμαι καλά…» 
  «Δε φαίνεται να υπάρχουν σημάδια συμπλοκής πουθενά τριγύρω,» 
παρατήρησε ο Νέλβακιν, κοιτάζοντας το πλακόστρωτο της δημο-
σιάς, αλλά και τις περιοχές προς τη Δύση. 
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  «Το γεγονός συνέβη πριν από αρκετές ημέρες,» είπε η Νίθρα. «Ο 
Άρχοντας της Άζλεντεν, αναμφίβολα, θα φρόντισε να μαζέψει τα 
πτώματα και τα συντρίμμια που βρίσκονταν τόσο κοντά στην πόλη 
του.» Δε χρησιμοποίησε Πειθώ, γιατί είναι επικίνδυνο να το επιχει-
ρείς αυτό όταν είσαι μαζί με Ρουζβάνους, και ιδιαίτερα με Ρουζβά-
νους που ξέρουν ότι έχεις το Χάρισμα. 
  «Σωστά,» συμφώνησε ο Δόλβεριν. «Θα πάμε να τον ρωτήσουμε. 
Και εκείνον και τους φρουρούς που έστειλε, για να ερευνήσουν το 
ζήτημα. Κι εδώ, αγαπητή Νίθρα,» πρόσθεσε, κοιτάζοντας την πάνω 
απ’τον ώμο του, «οι ικανότητές σου θα μας φανούν, πιθανώς, χρήσι-
μες.» 
  Τα λόγια του την πάγωσαν, γιατί, φυσικά, ο Άρχοντας Ρίζγκιλιν της 
Άζλεντεν θα αρνείτο ότι είχε συμβεί ετούτο το φανταστικό γεγονός, 
και δε θα έλεγε ψέματα. Μας έμπλεξα όλους, σκέφτηκε. Έπρεπε να 
το είχα προβλέψει! Ωστόσο: «Ναι,» είπε στον Πρίγκιπα, και συνέχι-
σαν την πορεία τους προς τη μεγάλη πόλη-λιμάνι. 
  Πάντως, έχει διαδραματιστεί ένα δυστυχές περιστατικό εδώ, συλ-
λογίστηκε η Νίθρα, προσπαθώντας να βρει μια λύση –ήταν καλή στο 
να βρίσκει λύσεις· ο κύριος Βάνκελιν, Βασιλικός Αρχιδιπλωμάτης και 
Πρώτος του Τάγματος των Ομιλητών, πάντα της το έλεγε. Η Νιρμέα 
και η Αλλάρνα βρήκαν έξι στρατιώτες σκοτωμένους. Έξι στρατιώτες 
που κανείς δεν πλησίαζε, για να μαζέψει τα κουφάρια τους· οι άν-
θρωποι των τριγυρινών περιοχών, αλλά αναμφίβολα και οι φρουροί 
της Άζλεντεν, φοβόνταν μήπως τραβήξουν την προσοχή των Κτηνών 
ξανά. Χμμμ, αυτό σημαίνει κάτι: Σημαίνει πως, αν είχε συμβεί στην 
πραγματικότητα το περιστατικό που περιέγραψε η Αλλάρνα, θα είχε 
προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Αναρωτιέμαι αν οι στρατιώτες του 
Άρχοντα θα ζύγωναν, για να μαζέψουν τα συντρίμμια και τα πτώμα-
τα, όπως είπα στον Πρίγκιπα… 
  Η Άζλεντεν άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα, όταν η ομάδα του 
Δόλβεριν προσπέρασε το δάσος που είχε δείξει η Αλλάρνα. Το παλά-
τι επάνω στον λόφο –τον αποκαλούμενο Αρχοντόλοφο από τους 
ντόπιους– ήταν ιδιαίτερα ευδιάκριτο, παρατήρησε η Νίθρα, καθώς 
επίσης και τα κατάρτια των πλοίων, στο λιμάνι. 
  «Θα πάμε στον Πορφυρό Κόρακα, για να φάμε και να ξεκουρα-
στούμε,» είπε ο Δόλβεριν, καθώς τα άλογά τους είχαν ξεκινήσει να 
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κινούνται ταχύτερα πάνω στη λιθόστρωτη δημοσιά. «Ύστερα, θα 
επισκεφτούμε τον Άρχοντα Ρίζγκιλιν, να δούμε τι έχει να μας πει.» 
  «Θα πρότεινα, Πρίγκιπά μου, να επιβιβάσουμε την Αλλάρνα σε κά-
ποιο πλοίο για τη Βάλγκριθμωρ, πρώτα,» είπε η Νίθρα. Μπήκε στον 
πειρασμό να χρησιμοποιήσει Πειθώ, αλλά συγκράτησε πάραυτα τον 
εαυτό της. Ήδη την κυνηγούσε η Βασίλισσα γι’αυτό το «έγκλημα»· 
δεν ήθελε ν’αρχίσει να την κυνηγά κι ο αδελφός της –με τον οποίο, 
άλλωστε, το κυνήγι δε θα πήγαινε και πολύ μακριά. Ο λύκος εύκολα 
πιάνει το πρόβατο, ειδικά όταν το δεύτερο βρίσκεται μέσα στην αγέ-
λη του… 
  «Αν φεύγουν καράβια μ’ετούτο τον καιρό, πολύ ευχαρίστως,» απο-
κρίθηκε ο Δόλβεριν. «Αλλά, είπαμε, μη μ’αποκαλείς ‘Πρίγκιπά μου’ ή 
‘Υψηλότατε’, εκτός όταν βρισκόμαστε στην παρουσία τρίτων· και 
τρίτοι δε θεωρούνται οι άνθρωποί μου.» 
  «Όπως επιθυμείς, Δόλβεριν,» είπε η Νίθρα, που, παρότι ο Πρίγκι-
πας τής είχε ξανακάνει αυτή την επισήμανση άλλες δυο-τρεις φορές 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, εκείνη δεν μπορούσε να συνη-
θίσει να τον φωνάζει απλά με το όνομά του. Και αναρωτιόταν γιατί 
δεν ήθελε να τον αποκαλεί «Πρίγκιπά μου» ή «Υψηλότατε»· ποιο 
ήταν το πρόβλημά του; Επιθυμούσε κάποια πιο στενή σχέση μαζί 
της; Γιατί; Για να την κάνει να αισθανθεί πιο άνετα μ’εκείνον και 
τους Λυκολάτρες του; Τόσο πολύ φαίνεται ότι νιώθω άβολα στη συ-
ντροφιά τους; 

 

  «Τελικά, και να θέλαμε να σαλπάρουμε, δε συμφέρει,» είπε ο Σα-
μόλθιρ. «Πρέπει νάσαι σαλεμένος, για να σαλπάρεις με τέτοιο κα-
κό.» 
  «Ίσως ο θεός του Φένταρ νάφερε τον αέρα, για να μας κρατήσει 
εδώ,» υπέθεσε η Χρυσοδάκτυλη. 
  Ο τυχοδιώκτης τής έριξε ένα οξύ βλέμμα, και η Αστρογέννητη την 
κλότσησε κάτω από το τραπέζι· δε χρειάζονταν φασαρίες τώρα. 
  Βρίσκονταν στην τραπεζαρία του πανδοχείου «Ο Πορφυρός Κό-
ραξ» και περίμεναν, πίνοντας ζύθο, καθώς το μεσημέρι ζύγωνε. Το 
μέρος ήταν πολυσύχναστο και καλοφτιαγμένο, όχι τίποτα το ιδιαίτε-
ρα πλούσιο, αλλά ούτε και κάτω του μετρίου. Δύο τζάκια ζέσταιναν 
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το μεγάλο δωμάτιο, και τα τραπέζια κι οι καρέκλες ήταν όλα γερά 
και καθαρά. Αρκετοί σερβιτόροι και σερβιτόρες περιφέρονταν ανά-
μεσά τους, εξυπηρετώντας τους πελάτες. Στη γωνία της τραπεζαρίας 
υπήρχε μια κλειστή τοξωτή, ξύλινη πόρτα, πάνω απ’την οποία κρε-
μόταν ένα πράσινο φανάρι, που έδειχνε ότι πίσω της κρυβόταν ένας 
κατώτερος χώρος συνεύρεσης, όπως αποκαλούσαν οι Ρουζβάνοι τα 
χαμαιτυπεία τους. Τα χαμαιτυπεία που έμοιαζαν περισσότερο 
μ’αυτά των Ωθράγκος, δηλαδή, όπου μπορούσε κανείς να πάει, να 
πληρώσει, και να απολαύσει τον έρωτα με όποια γυναίκα –ή και ά-
ντρα, σε ορισμένα– ήθελε. Όμως τούτοι δεν ήταν οι μοναδικοί χώροι 
συνεύρεσης, όπως πολύ καλά γνώριζαν ο Φένταρ και ο Σαμόλθιρ 
από τον καιρό που είχαν περάσει εδώ· υπήρχαν και τα ποιοτικότερα 
μέρη, που ονομάζονταν «ανώτεροι χώροι συνεύρεσης». Εκεί πήγαι-
νε οποιοσδήποτε επιθυμούσε, αρκεί να ήταν Ρουζβάνος· έδινε στην 
αίθουσα υποδοχής ό,τι στοιχεία ήθελε για τον εαυτό του –με την 
προϋπόθεση πάντα πως ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα– 
και δήλωνε τα στοιχεία εκείνα που θα ήθελε να έχει ο ερωτικός του 
σύντροφος· έπειτα, οι υπάλληλοι του μέρους τον οδηγούσαν σε ένα 
άνετο και όμορφα στολισμένο δωμάτιο, όπου και περίμενε, ώσπου 
να τον καλέσουν σε κάποιο άλλο ή ώσπου να του φέρουν τον σύ-
ντροφό του, ανάλογα με τις επιθυμίες του. 
  Αυτά τα μέρη αποτελούσαν δείγμα τού πόσο εκφυλισμένη ήταν η 
κοινωνία των Ρουζβάνων, πίστευε ο Φένταρ… μέχρι τη βραδιά που 
κοιμήθηκε μαζί με τις δύο Μιρλίμιες φόνισσες του Σαμόλθιρ: γεγο-
νός το οποίο τον έκανε ν’αναρωτιέται αν, τελικά, οι Μιρλίμιοι ήταν 
πιο εκφυλισμένοι από τους Ρουζβάνους. Αλλά, όχι, αποφάσισε, τού-
το δεν μπορεί να ίσχυε· απλά, η Αστρογέννητη και η Χρυσοδάκτυλη 
ήταν ειδική περίπτωση. Ωστόσο, ποτέ δεν είχε ταξιδέψει στη Μιρλί-
μη, για να μάθει τι συνέβαινε εκεί από πρώτο χέρι, και τα όσα άκου-
γε για κείνα τα μέρη ήταν μάλλον ασαφή. 
  Σήκωσε την κούπα του και ήπιε μια μικρή γουλιά μπίρα, ρίχνοντας, 
ταυτόχρονα, μια ματιά έξω από το παράθυρο και περιμένοντας να 
δει τη Νίθρα να έρχεται μαζί με τους άλλους οκτώ, όπως του είχε 
υποσχεθεί ο Ανώνυμος Θεός· ωστόσο, δεν είδε καμία τόσο μεγάλη 
ομάδα να ζυγώνει τον Πορφυρό Κόρακα. 
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  «Σκέφτεσαι, λοιπόν, να γίνεις ιερέας μετά απ’όλ’αυτά;» τον ρώτησε 
η Χρυσοδάκτυλη. 
  Γιατί ετούτη η γυναίκα ήθελε πάντα να τον εξωθεί στα όρια; «Μετά 
απ’όλ’αυτά,» αποκρίθηκε ο Φένταρ, «θα είμαι πλούσιος, όχι ιερέας… 
και θα βρω τον αδελφό μου, επιτέλους,» πρόσθεσε, με πιο σοβαρό 
τόνο στη φωνή του. 
  «Αυτοί πρέπει νάναι,» είπε η Αστρογέννητη. 
  Οι υπόλοιποι στράφηκαν στην είσοδο του πανδοχείου, την οποία 
κοιτούσε η Μιρλίμια δολοφόνος. Εννέα ταξιδιώτες είχαν μόλις μπει 
στην τραπεζαρία, ντυμένοι με κουκούλες και κάπες. Προχώρησαν 
προς το βάθος και κάθισαν γύρω από δύο τραπέζια, που βρίσκονταν 
το ένα κοντά στο άλλο. Οι περισσότεροι θαμώνες τούς κοίταξαν με 
φόβο στα μάτια· γιατί γνώριζαν ότι παράξενα πράγματα συνέβαιναν 
στην πόλη, από τότε που ο Άρχοντας είχε σκοτώσει τη γυναίκα του 
και τις δυο του κόρες. 
  «Ναι,» ένευσε ο Φένταρ, «όντως αυτοί είναι.» 
  «Ο θεός σου σ’το λέει;» ρώτησε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Δε χρειάζεται· είναι φανερό. Αριθμούν εννέα: μία η Νίθρα και άλ-
λοι οκτώ. Και κοιτάξτε: οι περισσότεροι βγάζουν τις κουκούλες τους, 
εκτός από δύο…» 
  «Ο ένας είναι η γυναίκα που ψάχνουμε,» είπε η Αστρογέννητη· «ο 
άλλος, όμως;» 
  Ο Φένταρ ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω.» 
  «Ας πούμε ότι τη βρήκαμε, λοιπόν. Το θέμα είναι, τι κάνουμε τώ-
ρα.» Ήταν ο Σαμόλθιρ που μίλησε. «Δε μπορούμε να χιμήσουμε και 
να την αρπάξουμε, σωστά; Όσο βρισκόταν αιχμάλωτη, θα της το 
παίζαμε σωτήρες· έτσι όπως έχουνε έρθει τα πράματα, όμως, πώς θα 
την πάρουμε απο δώ, για να την πάμε στο Νόρβηλ;» 
  «Δε θα θέλει να έρθει μαζί μας;» είπε ο Φένταρ. 
  «Είσαι σίγουρος γι’αυτό;» 
  «Χμμ… Όχι,» παραδέχτηκε ο τυχοδιώκτης. 
  «Επομένως, καλύτερα να μην την πλησιάσουμε όσο βρίσκεται μαζί 
μ’αυτή την κομπανία,» είπε ο Κυματοπαλαιστής. 
  «Και τι προτείνεις; Να την αφήσουμε να φύγει;» 
  «Να τους παρακολουθήσουμε, και βλέπουμε.» 
  «Συμφωνώ,» είπε η Χρυσοδάκτυλη. 
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  «Αφεντικό σου είναι, να μη συμφωνούσες;» αντιγύρισε ο Φένταρ. 
  «Δε θα έλεγα ‘συμφωνώ’ άμα δεν συμφωνούσα!» τόνισε η Μιρλίμι-
α. 
  «Και τι θα έλεγες;» 
  «Τίποτα.» 
  Ο Φένταρ μειδίασε. 
  «Πού είναι το αστείο;» ρώτησε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Θυμήθηκα τους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ,» αποκρίθηκε ο Φέ-
νταρ. «Συνήθως, η τακτική του απλού στρατιώτη ήταν τότε: ‘Βλέπε, 
άκουγε, υπάκουγε, και μη μιλάς’.» 
  «Σοφό κι ετούτο, να πούμε,» σχολίασε ο Σαμόλθιρ. «Τα έκανες εσύ 
αυτά, μάγκα μου;» 
  «Επιλεκτικά.» 

 

  «Με συγχωρείτε αν ακούγομαι βιαστική, Υψηλότατε,» είπε η Αλ-
λάρνα, όταν εκείνη και οι υπόλοιποι κάθισαν στην τραπεζαρία του 
Πορφυρού Κόρακα, «αλλά θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να πάω με τη 
Νίθρα μέχρι το λιμάνι, για να δω αν υπάρχει κάποιο πλοίο, ώστε να 
επιστρέψω στην πατρίδα μου.» 
  Ο Δόλβεριν ήπιε μία γουλιά από το κρασί του και στράφηκε να την 
κοιτάξει. Τα μάτια του γυάλιζαν μέσα απ’τη σκιά της κουκούλας του. 
Σαν του λύκου, σκέφτηκε η Νίθρα, αλλά ήξερε ότι ήταν απλά επηρε-
ασμένη από τα θρησκευτικά πιστεύω του Πρίγκιπα. 
  «Δε σε συμφέρει να φύγεις σήμερα,» είπε ο αδελφός της Βασίλισ-
σας στην Ωθράγκι. «Ο καιρός είναι πολύ άσχημος. Μείνε εδώ, στο 
πανδοχείο, και αναχωρείς αύριο.» 
  «Μάλιστα, Υψηλότατε…» αποκρίθηκε η Αλλάρνα, διστακτικά. 
  «Δεν είναι βασιλική διαταγή,» είπε ο Δόλβεριν· «είναι μια φιλική 
πρόταση. Αν θέλεις, μπορείς να πηγαίνεις, αλλά σχεδόν κανένας θα-
λασσοπόρος δε θα σαλπάρει με τέτοιο άνεμο, κι αν κάποιος σαλπά-
ρει, νάσαι σίγουρη πως θα είναι ή τρελός ή πολύ απελπισμένος.» 
  «Ναι, καταλαβαίνω, Πρίγκιπά μου,» ένευσε η Αλλάρνα, και επικε-
ντρώθηκε στο φαγητό της. 
  Ο Δόλβεριν στράφηκε στη Νίθρα. «Έχεις ξαναδιαπραγματευτεί με 
τον Άρχοντα Ρίζγκιλιν;» τη ρώτησε. 
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  «Όχι.» 
  «Δηλαδή, δε σ’έχει δει ποτέ παλιότερα…;» 
  Η Νίθρα κούνησε το κεφάλι. «Δε νομίζω. Αλλά, ακόμα κι αν μ’έχει 
δει κάποια φορά στη Βασιλική Αυλή, μάλλον δε θα με θυμάται, μέσα 
σ’όλους τους υπόλοιπους Ομιλητές της Βασίλισσας.» 
  «Καλώς,» είπε ο Δόλβεριν. «Αυτό είναι καλό· αλλιώς, δε θα μπο-
ρούσες να του μιλήσεις, όπως καταλαβαίνεις.» 
  Η Νίθρα ένευσε. Δυστυχώς, ήταν κυνηγημένη στο Νούφρεκ, κι αυ-
τό δεν έδειχνε ν’αλλάζει. Πώς μπορώ να γλιτώσω από τούτη την ελε-
εινή μοίρα; Πώς; Μονάχα αν η Καλβάρθα πέθαινε, ή αν εκθρονιζό-
ταν. Μια μάλλον απίθανη φαντασίωση. 
  «Θα πρότεινα να πάμε να τον δούμε το απόγευμα,» είπε ο Δόλβε-
ριν. «Συμφωνείς;» 
  Η Νίθρα ήταν έτοιμη να πει «Όπως επιθυμείτε, Πρίγκιπά μου», 
γιατί έτσι είχε μάθει να μιλά στη Βασίλισσα και στα αδέλφια της· 
όμως το άλλαξε, αποκρινόμενη απλά: «Ναι.» 
  Και να δούμε πώς θα τα μπαλώσω, χωρίς να αποκαλύψω την Αλ-
λάρνα, σκέφτηκε· και, καθώς έτρωγε το καλοψημένο μεσημεριανό 
της, προσπάθησε να βρει ένα διπλωματικό σχέδιο δράσης. 
  Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, έκλεισαν δωμάτια στο πανδοχείο 
και ανέβηκαν για να ξεκουραστούν. Ο Πρίγκιπας Δόλβεριν ζήτησε 
από όλους να είναι έτοιμοι ύστερα από μερικές ώρες, ώστε να ξεκι-
νήσουν για την οικία του Άρχοντα Ρίζγκιλιν. Κανείς δεν έφερε α-
ντίρρηση. Εκτός από την Αλλάρνα, η οποία είπε: 
  «Υψηλότατε, με χρειάζεστε και εμένα εκεί; Αν δεν είμαι απαραίτη-
τη, θα προτιμούσα να καθίσω εδώ…» 
  «Ίσως θα ήταν καλύτερα να έρθεις,» της αποκρίθηκε ο Δόλβεριν. 
«Άλλωστε, έζησες το περιστατικό με τα Κτήνη.» 
  «Ναι, αλλά δε θυμάμαι και πολλά πράγματα. Θα προτιμούσα να 
μείνω πίσω, αν δε σας πειράζει…» 
  Ο Δόλβεριν αναστέναξε. «Εντάξει,» είπε. «Δε θα σε πάρω και χω-
ρίς τη θέλησή σου. Μείνε εδώ, αν έτσι επιθυμείς.» 
  «Ευχαριστώ, Πρίγκιπά μου.» 
  Όλη ετούτη η κουβέντα διαδραματίστηκε στη σκάλα του Πορφυ-
ρού Κόρακα, καθώς η ομάδα ανέβαινε, για να πάει στα δωμάτια που 
είχε κλείσει. Η Νίθρα, η οποία βρισκόταν κοντά στον Δόλβεριν, ά-
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κουσε τα πάντα που εκείνος συζήτησε με την Αλλάρνα, παρότι οι 
δυο τους μιλούσαν χαμηλότονα. Και κάτι δε φαινόταν σωστό στην 
Ομιλήτρια. Τελικά, συμπέρανε πως επρόκειτο για το ύφος της αλλο-
δαπής γυναίκας: Μάλλον, ήταν από φυσικού της κάπως δουλοπρε-
πής (γιαυτό, άλλωστε, ανεχόταν και τη Νιρμέα τόσο καιρό), αλλά 
αυτή η φυσική της τάση μπορούσε να θεωρηθεί επιτηδευμένη ή, 
χειρότερα, ύποπτη… 
  Τέλος πάντων. Ίσως ν’ανησυχώ υπερβολικά, γνωρίζοντας πως η 
Αλλάρνα κι εγώ έχουμε πει ψέματα στον Πρίγκιπα. 
  Πήγε στο δωμάτιό της, ξεκλείδωσε, και μπήκε. Το τζάκι ήταν αναμ-
μένο· ωραία. Έβγαλε την κάπα και τις μπότες της και ξάπλωσε στο 
κρεβάτι. 
  Η πόρτα χτύπησε όταν τα βλέφαρα της Νίθρα είχαν αρχίσει να 
κλείνουν και οι αισθήσεις της να θολώνουν, ενώ μισοονειρευόταν ότι 
βάδιζε για ώρες και, τελικά, κατάφερε να πλησιάσει ένα κάστρο το 
οποίο βρισκόταν μπροστά σε κάτι απέραντες εκτάσεις. Στέπες… 
  Ξύπνησε και ανακάθισε πάνω στο κρεβάτι. Στέπες… Μήπως δεν 
ήταν όνειρο; Μήπως ήταν κάποια ανάμνηση που επέστρεφε; Ακόμα 
έλειπαν πολλά κομμάτια από τη μνήμη της. 
  Η πόρτα χτύπησε πάλι. 
  Η Νίθρα σηκώθηκε από το κρεβάτι και άνοιξε. 
  «Να περάσω;» ρώτησε η Αλλάρνα. 
  «Πέρνα. Τι είναι;» 
  Η Ωθράγκι μπήκε και πλησίασε το τζάκι. «Τι θα κάνουμε;… Τι θα 
κάνεις; θέλω να πω. Σχετικά μ’εμένα πάντα.» 
  Η Νίθρα, που είχε ήδη κλείσει την πόρτα, ξεφύσησε, παραμερίζο-
ντας μια τούφα μαύρων μαλλιών απ’το μέτωπό της. «Μην πανικο-
βάλλεσαι–» 
  «Μήπως θα ήταν καλύτερα να φύγω; Να εξαφανιστώ; Κάπως θα 
επιβιώσω. Με συγχωρείς που σ’έχω βάλει σε μπελάδες, Νίθρα· δεν 
το ήθελα.» 
  Αντιλαμβάνεται τη δύσκολη κατάσταση με τον Άρχοντα Ρίζγκιλιν. 
Η Νίθρα έσμιξε τα χείλη. «Νομίζω ότι μόλις είπες μια καλή ιδέα. 
Λοιπόν, κατ’αρχήν, έχεις δίκιο: Η υπόθεση με τον Άρχοντα της Άζλε-
ντεν είναι μπερδεμένη· κατά πάσα πιθανότητα, θα προκληθεί παρε-
ξήγηση. Θα προσπαθήσω, βέβαια, να τακτοποιήσω τα πράγματα 
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διπλωματικά, όσο γίνεται, όμως δεν είμαι σίγουρη ότι δε θα εκτε-
θείς. Ο Πρίγκιπας θα καταλάβει ότι του είπες ψέματα, όταν ο Άρχο-
ντας τον διαβεβαιώσει πως τα Κτήνη δε χτύπησαν ποτέ κάποιους 
Ωθράγκος εμπόρους. Κι αν δεν το καταλάβει τότε –πράγμα σχεδόν 
απίθανο–, θα το καταλάβει όταν ζητήσει πληροφορίες από τους χω-
ρικούς στα περίχωρα–» 
  «Είμαι καταδικασμένη, λοιπόν… Νίθρα–» 
  «Περίμενε· δεν τελείωσα. Θα σου πρότεινα να κάνεις αυτό που 
σκέφτεσαι. Να απομακρυνθείς από εμάς και να κρυφτείς κάπου μέ-
σα στην πόλη.» 
  «Πού, όμως;» ρώτησε η Αλλάρνα. «Ξέρεις κάποιο συγκεκριμένο 
μέρος εδώ; Έχεις κάποιον γνωστό που θα μπορούσε να με φιλοξενή-
σει, για λίγο;» 
  Η Νίθρα, δυστυχώς, δεν είχε τίποτα σπουδαίες διασυνδέσεις στην 
Άζλεντεν… ή, τουλάχιστον, δεν τις θυμόταν. Τραγικό! Να μην είμαι 
σίγουρη για το τι ξέρω και τι όχι! «Όχι. Αλλά δε γίνεται αλλιώς, Αλ-
λάρνα. Πρέπει να φύγεις από τη συντροφιά μας· και καλύτερα να το 
κάνεις τώρα, που όλοι είναι στα δωμάτιά τους.» 
  Η Ωθράγκι κατένευσε, αργά. «Θα σε ξαναδώ;» 
  «Το ελπίζω–» 
  «Νίθρα, δεν έχω χρήματα για να μπαρκάρω σε πλοίο· το ξέρεις…» 
  «Ούτε κι εγώ έχω χρήματα για να σου δώσω, δυστυχώς. Κι επιπλέ-
ον, δεν μπορώ να σου πω να με περιμένεις σε κάποιο συγκεκριμένο 
σημείο μέσα στην πόλη, γιατί δεν είμαι σίγουρη πότε θα καταφέρω 
να έρθω πάλι εδώ. Ίσως να περάσει πολύς καιρός.» 
  «Δεν πειράζει. Πες μου ένα σημείο, και θα περνάω τακτικά από 
εκεί, να κοιτάζω. Εκτός κι αν καταφέρω να μπαρκάρω για τη Βάλ-
γκριθμωρ.» 
  «Καλά,» είπε η Νίθρα, παρατηρώντας πως η Ωθράγκι ήταν απελ-
πισμένη και ήθελε από κάτι –από μια φρούδη ελπίδα, έστω– να 
κρατηθεί. «Υπάρχει ένα ερείπιο κοντά στο πανδοχείο ‘Οι Επτά Κίο-
νες’· εκεί να με περιμένεις.» 
  «Πού βρίσκεται αυτό το πανδοχείο;» 
  «Στη Νότια Αγορά.» 
  «Εντάξει. Σ’ευχαριστώ. Για όλα όσα έκανες.» 
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  «Ούτε να το σκέφτεσαι. Κι εσύ με βοήθησες, άλλωστε. Εύχομαι να 
μπορούσα να κάνω περισσότερα.» Της έδωσε το χέρι. 
  Η Αλλάρνα το έσφιξε. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν στα μάγουλα, 
και η Ωθράγκι βγήκε από το δωμάτιο, πηγαίνοντας εκεί όπου θα την 
οδηγούσε η Μοίρα. 
  Μεγάλη Μητέρα, φύλαγέ την, παρότι είναι αλλογενής, προσευχή-
θηκε η Νίθρα και, ύστερα, ξάπλωσε πάλι στο κρεβάτι· ο ύπνος, ό-
μως, δεν την πήρε. 

 

  Ο Φένταρ, ο Σαμόλθιρ, και οι Μιρλίμιες ήταν έτοιμοι να φύγουν 
από την τραπεζαρία του Πορφυρού Κόρακα, όταν είδαν μια κουκου-
λωμένη γυναίκα να κατεβαίνει τη σκάλα. Το φύλο της μπορούσαν να 
το καταλάβουν εύκολα, γιατί η κάπα της δεν ήταν δεμένη και το πα-
νωφόρι της φαινόταν να φουσκώνει στο σημείο του στήθους. Ωστό-
σο, δεν επρόκειτο για εκείνη που ήθελαν· η γυναίκα που φορούσε 
κουκούλα πριν –η Νίθρα, μάλλον– ήταν ντυμένη με πράσινο φόρε-
μα, ενώ ετούτη με μαύρο φουστάνι και πανωφόρι. Σίγουρα, επρό-
κειτο για την άλλη ταξιδιώτισσα, με τα ξανθά, μακριά, λεία μαλλιά. 
  Πού πηγαίνει, όμως; αναρωτήθηκε ο Φένταρ, βλέποντάς τη να δια-
σχίζει την τραπεζαρία και να βγαίνει από το πανδοχείο. «Πρέπει να 
την ακολουθήσουμε,» είπε. 
  «Θα το αναλάβω εγώ,» δήλωσε η Αστρογέννητη. Ο Φένταρ έκανε 
να διαφωνήσει, αλλά η Μιρλίμια είχε ήδη σηκωθεί απ’τη θέση της 
και απομακρυνθεί. 
  «Άστην,» είπε ο Σαμόλθιρ, παρατηρώντας την αναστατωμένη έκ-
φραση στο πρόσωπο του φίλου του· «ξέρει τι κάνει.» 
  «Πολύ περισσότερο από εσένα,» πρόσθεσε η Χρυσοδάκτυλη. 
  «Κλείστο…» μούγκρισε ο Φένταρ. 

 

  Τα καρφωμένα κεφάλια πάνω απ’την πύλη του κάστρου παραξένε-
ψαν τη Νίθρα, καθώς εκείνη κι οι σύντροφοί της ανηφόριζαν τον 
Αρχοντόλοφο, χωρίς τα άλογά τους, τα οποία τα είχαν αφήσει πίσω 
στο πανδοχείο «Ο Πορφυρός Κόραξ». 
  «Θα πρέπει ν’ανησυχήσουμε από τούτο;» ρώτησε τον Δόλβεριν. 
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  «Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε, ήρεμα, ο Πρίγκιπας. «Στην Άζλε-
ντεν βρισκόμαστε, Νίθρα. Προφανώς, ο Άρχοντας εκτέλεσε κάποι-
ους εγκληματίες και κάρφωσε τα κεφάλια τους προς παραδειγματι-
σμό των υπολοίπων. Πρέπει να τον είχαν ταλαιπωρήσει πολύ.» 
  Η Νίθρα ατένισε τις τρεις κομμένες κεφαλές, μέσα στο απογευμα-
τινό λυκόφως. Νόμιζε πως ήταν γυναικείες, μα δεν ήταν και σίγουρη. 
  Εκείνη κι οι σύντροφοί της έφτασαν μπροστά από την πύλη του 
κάστρου και σταμάτησαν να βαδίζουν. Οι φρουροί τούς κοιτούσαν 
από τις επάλξεις, αμίλητοι. 
  «Θέλουμε να επισκεφτούμε τον Άρχοντα. Είμαι ο Πρίγκιπας Δόλ-
βεριν,» φώναξε ο αδελφός της Βασίλισσας. 
  Μερικές στιγμές σιωπής κύλησαν, κι έπειτα, η πύλη σηκώθηκε, 
μ’ένα μεταλλικό κλανκ-κλανκ-κλανκ. Πίσω της αποκαλύφθηκε μια 
ομάδα οπλισμένων στρατιωτών, μπροστά από τους οποίους στεκό-
ταν μια καστανή γυναίκα, ντυμένη με φολιδωτή πανοπλία και έχο-
ντας τα μαλλιά δεμένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι. Τα μάτια της ήταν 
πράσινα και διαπεραστικά, ενώ τα χείλη της φάνταζαν πολύ μικρά 
επάνω στο στρογγυλωπό της πρόσωπο. 
  «Καλησπέρα, Υψηλότατε,» είπε, κι έκανε μια βαθιά υπόκλιση, μαζί 
με τους υπόλοιπους μαχητές. «Ονομάζομαι Σαλράπια. Διοικήτρια 
Σαλράπια,» πρόσθεσε, σαν να ήταν ιδιαίτερα περήφανη για τον τίτ-
λο της, «στη φρουρά του Άρχοντα Ρίζγκιλιν. Και σας καλωσορίζω. 
Περάστε, παρακαλώ.» 
  Ο Δόλβεριν, κατεβάζοντας την κουκούλα του, μπήκε στο κάστρο 
του Αρχοντόλοφου. Η σύντροφοί του τον μιμήθηκαν· το ίδιο και η 
Νίθρα, αν και με κάποιο δισταγμό. Αισθανόταν πολύ ευάλωτη, με το 
πρόσωπό της εκτεθειμένο. Αν κάποιος με γνωρίσει, θα έχω άσχημα 
ξεμπερδέματα, σχετιζόμενα με τη λαιμητόμο… 
  «Οδήγησέ με στον Άρχοντά σου, διοικήτρια,» είπε ο Δόλβεριν. 
«Θέλω να του μιλήσω.» 
  «Ακολουθήστε με, παρακαλώ, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Σαλρά-
πια, και ξεκίνησε να βαδίζει, διασχίζοντας την αυλή και κατευθυνό-
μενη προς το μεγαλύτερο οικοδόμημα του κάστρου. 
  Ο Δόλβεριν, η Νίθρα, και οι Λυκολάτρες την πήραν στο κατόπι, 
όπως τους είχε ζητήσει. Σύντομα, βρέθηκαν σε μια μεγάλη αίθουσα, 
θερμαινόμενη από τέσσερα τζάκια, στο κέντρο της οποίας απλωνό-
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ταν ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με φαγητά και ποτά. Δίπλα σ’ένα 
από τα τζάκια καθόταν ένας τροβαδούρος, παίζοντας μια μελαγχο-
λική μελωδία με το λαγούτο του. Εκτός από αυτόν, άλλος ένας ά-
ντρας βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο, καθισμένος σε μια απ’τις καρέ-
κλες του τραπεζιού. Η Νίθρα δε θυμόταν να είχε δει ποτέ το πρόσω-
πο του Άρχοντα Ρίζγκιλιν (αν και πρέπει να το είχε δει, έστω από 
απόσταση, σε κάποια δεξίωση στο παλάτι· ωστόσο, μάλλον, δε θα 
της είχε κάνει εντύπωση· ή ίσως να έφταιγε η καταραμένη της α-
μνησία), πάντως υπέθεσε ότι ήταν ο άντρας στο τραπέζι. 
  Έκανε λάθος. 
  Η Διοικήτρια Σαλράπια πλησίασε τον τροβαδούρο μπροστά στο 
τζάκι και υποκλίθηκε. «Άρχοντά μου,» είπε, με φωνή που φάνηκε 
παράξενη στ’αφτιά της Νίθρα, καθώς είχε κάτι το…. Δεν μπορούσε 
τώρα να το προσδιορίσει. «Έχετε επισκέπτες. Από εδώ ο Πρίγκιπας 
Δόλβεριν και οι σύντροφοί του.» 
  Ο άντρας άφησε παραδίπλα το λαγούτο του και σηκώθηκε από την 
πολυθρόνα όπου καθόταν. Πρέπει να ήταν γύρω στα πενήντα, αλλά 
διατηρείτο καλά· στα σκούρα-καστανά του μαλλιά λίγες λευκές τρί-
χες φαίνονταν, ενώ το πρόσωπό του ήταν σχεδόν νεανικό. Τα μάτια 
του, όμως, είχαν κάτι το τρομαχτικό εντός τους: μια γυαλάδα, ένα 
πάθος, μια οργή. Τα ρούχα του ήταν σχετικά απλά, όχι ιδιαίτερα 
στολισμένα. 
  «Καλησπέρα, Υψηλότατε,» είπε, κι έκανε μια τυπική υπόκλιση. Δεν 
έμοιαζε να τον ενδιαφέρει και πολύ το γεγονός ότι είχε εμπρός του 
τον αδελφό της Βασίλισσας του Νούφρεκ. 
  «Καλησπέρα, Άρχοντα Ρίζγκιλιν,» αποκρίθηκε ο Δόλβεριν. «Πι-
στεύω πως δεν έχουμε ξανασυναντηθεί από κοντά.» 
  «Όχι,» είπε εκείνος, «ούτε κι εγώ το πιστεύω. Παρακαλώ, καθί-
στε.» Έδειξε το τραπέζι, ευγενικά. «Ο κύριος» –αναφερόταν στον 
άντρα που η Νίθρα είχε μπερδέψει για Άρχοντα και ο οποίος είχε 
τώρα σηκωθεί– «είναι αδελφός μου. Ονομάζεται Φότρεν.» 
  «Χαίρω πολύ,» είπε ο Δόλβεριν. 
  «Παρομοίως, Πρίγκιπά μου,» αποκρίθηκε εκείνος και υποκλίθηκε. 
Ήταν ντυμένος όπως ο Ρίζγκιλιν, αν και λίγο καλύτερα ίσως. Είχε 
μαύρα μαλλιά και μουσάτο πρόσωπο, και τα δικά του μάτια δεν πε-
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ριέκλειαν το κάτι τρομαχτικό που περιέκλειαν αυτά του αδελφού 
του. 
  Ο Δόλβεριν και οι σύντροφοί του κάθισαν στο τραπέζι. 
  «Πού είναι οι υπηρέτες;» φώναξε η Σαλράπια στους φρουρούς α-
πέξω. «Φέρτε τους εδώ!» 
  «Μάλιστα, κυρία,» αποκρίθηκε ένας. 
  «Δε χρειάζεται,» είπε ο Δόλβεριν. «Έχουμε φάει.» 
  Ο Ρίζγκιλιν κάθισε στην κορυφή του τραπεζιού και δίπλα του πήρε 
θέση η Σαλράπια. Η διοικήτρια κοίταζε υπεροπτικά, παρατήρησε η 
Νίθρα. Και οι δυο τους κοίταζαν υπεροπτικά· αλλά εκείνη τώρα έ-
μοιαζε να κοιτά πιο υπεροπτικά από πριν, σαν να είχε κολλήσει την 
ασθένεια του Άρχοντα, βρισκόμενη κοντά του. 
  «Ήρθαμε εδώ για ένα επείγον, πιστεύω, ζήτημα,» δήλωσε ο Δόλ-
βεριν. 
  «Ταξιδεύουν τόσο γρήγορα τα νέα, λοιπόν, Πρίγκιπά μου; Μαθεύ-
τηκε η προδοσία ως την Έρλεν;» 
  «Σε ποια προδοσία αναφέρεστε, Άρχοντα Ρίζγκιλιν;» 
  «Σε αυτή της συζύγου και των κορών μου, ασφαλώς. Δεν το έχετε 
ακούσει;» 
  «Ομολογώ πως όχι. Δεν είχα χρόνο να ακούσω τι λέει ο λαός σας, 
Άρχοντά μου. Ήρθα βιαστικά. Πόσο σημαντικό είναι το θέμα; Πείτε 
μου.» 
  «Οι προδότριες είναι νεκρές,» είπε ο Ρίζγκιλιν, και τα μάτια του 
άστραψαν, η οργή μέσα τους φούντωσε. «Τα κεφάλια τους στολί-
ζουν την πύλη μου.» Η Νίθρα ρίγησε, καταλαβαίνοντας πως εκείνη 
και οι άλλοι είχαν δει τη σύζυγο και τις κόρες του Άρχοντα, ανεβαί-
νοντας τον Αρχοντόλοφο. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε τρελός… 
  «Μάλιστα,» είπε ο Δόλβεριν, αργά. 
  «Και υπάρχουν κι άλλοι συνωμότες εντός της πόλης!» δήλωσε ο 
Ρίζγκιλιν. «Αλλά σκοπεύω να τους βρω, έναν-έναν, και να τους κρε-
μάσω όλους, μαζικά.» 
  «Εγώ είχα ακούσει άλλα πράγματα για την Άζλεντεν, και κυρίως, 
για τα περίχωρά της.» 
  «Όπως, Υψηλότατε;» 
  «Όπως φήμες, σχετικά με τα Κτήνη των Βάλτων, Άρχοντά μου.» 
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  Ο Ρίζγκιλιν γέλασε, αγενώς, ενώ τρεις υπηρέτες έμπαιναν στο δω-
μάτιο, υποκλίνονταν (παρότι άπαντες τους αγνοούσαν), και άρχιζαν 
να προσφέρουν φαγητά και ποτά (παρότι άπαντες εξακολουθούσαν 
να τους αγνοούν). 
  «Πρίγκιπα Δόλβεριν, μη μου πείτε ότι πιστεύετε σ’αυτά τα πράγ-
ματα!» 
  «Τα πιστεύω, Άρχοντα Ρίζγκιλιν,» απάντησε ο Δόλβεριν, ατενίζο-
ντας τον Κύρη της Άζλεντεν μ’ένα βλέμμα που έκανε τη Νίθρα να 
νομίζει ότι ο Λυκολάτρης αδελφός της Βασίλισσας θα πεταγόταν και 
θα δάγκωνε στο λαιμό τον οικοδεσπότη τους. 
  «Δεν είναι αλήθεια, Υψηλότατε· μπορώ να σας διαβεβαιώσω.» 
  «Ο λαός σας, ωστόσο, φαίνεται να πιστεύει πως είναι αλήθεια.» 
  «Οι κοινοί άνθρωποι πιστεύουν ό,τι σαχλαμάρα ακούσουν,» είπε ο 
Ρίζγκιλιν, χαμογελώντας. «Προφανώς, κάποιος εξυπνάκιας θα εξά-
πλωσε αυτό το παραμύθι, αφηγούμενος σε ταβέρνες ότι είδε τίποτα 
τέρατα μες στη νυχτιά.» Αλλοίωσε τη φωνή του, κοροϊδευτικά, κα-
θώς έλεγε το τελευταίο. «Χα-χα-χα-χα! Πρίγκιπά μου, είναι αστείο.» 
  «Είναι και οι καταστροφές αστείες;» 
  «Οι ‘καταστροφές’ είναι απλές· τίποτα το σπουδαίο. Θα μπορούσε 
να τις έχει προκαλέσει οποιαδήποτε αγέλη λύκων.» 
  Πρόσεχε, Άρχοντά μου, σκέφτηκε η Νίθρα· μια αγέλη λύκων βρί-
σκεται εντός της οικίας σου… 
  «Θα μπορούσε μια αγέλη λύκων να κατασφάξει ένα καραβάνι ε-
μπόρων, Άρχοντά μου;» είπε ο Δόλβεριν. «Υπερεκτιμάτε τις δυνά-
μεις των λύκων, θα έλεγα.» 
  Ο Ρίζγκιλιν συνοφρυώθηκε. «Μα τι λέτε, Υψηλότατε; Ποτέ δε συ-
νέβη κάτι τέτοιο. Μονάχα μερικές επιθέσεις σε απομονωμένα κτή-
ματα έχουν συμβεί. Το χειρότερο από όλα τούτα είναι το ότι τα υπο-
τιθέμενα ‘Κτήνη’ σκότωσαν έξι φρουρούς μου οι οποίοι περιπολού-
σαν εκτός πόλης νυχτερινή ώρα. Όταν τους βρήκαμε, όμως…. Πρέ-
πει κάποιος άλλος να τους είχε βρει πριν από εμάς, Πρίγκιπά μου· 
κάποιος αλλογενής ανθρωποκυνηγός, εικάζουν οι περισσότεροι, για-
τί τους έλειπαν μάτια, γλώσσες, και τέτοια.» 
  «Δηλαδή, τα Κτήνη δεν επιτέθηκαν ποτέ σε Ωθράγκος εμπόρους;» 
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  «Ωθράγκος εμπόρους; Ασφαλώς και όχι, Υψηλότατε.» Γέλασε. 
«Δεν είναι τόσο τρομερά τα ‘Κτήνη’, πιστέψτε με. Απλοί λύκοι είναι. 
Ίσως μόνο λιγάκι μεγαλύτεροι από τους συνηθισμένους.» 
  Ο Δόλβεριν στράφηκε στη Νίθρα. Θέλει να χρησιμοποιήσω Πειθώ, 
σκέφτηκε εκείνη. Πιστεύει ότι ο Άρχοντας ίσως να ψεύδεται. 
  «Άρχοντά μου,» είπε η Ομιλήτρια, επικαλούμενη το χάρισμα της 
φυλής της, «έχω ασχοληθεί με υπερφυσικά ζητήματα, κατά καιρούς, 
και πιστεύω ότι κάνετε λάθος. Τα Κτήνη υπάρχουν. Επομένως, αν 
όντως συνέβη το περιστατικό με τους Ωθράγκος εμπόρους, θα σας 
πρότεινα να μας το πείτε, όσο δυσάρεστο κι αν είναι. Θα μας βοηθή-
σετε πολύ στην έρευνά μας.» 
  Η υπεροψία εγκατέλειψε, για λίγο, την όψη του Ρίζγκιλιν· όμως, 
μετά, επέστρεψε, όπως πριν. «Κοιτάξτε, κυρία μου,» είπε, «ίσως να 
έχετε δίκιο: ίσως τα Κτήνη να είναι αληθινά, τελικά, αν και το αμφι-
βάλλω. Όμως δε μ’αρέσει που υποθέτετε ότι ψεύδομαι ενώπιον του 
Πρίγκιπά μας. Εάν είχε συμβεί κάτι με εμπόρους, Ωθράγκος ή μη, θα 
σας το ανέφερα!» Τα μάτια του γυάλισαν δολοφονικά. 
  «Είστε βέβαιος για τούτο, Άρχοντά μου; Μήπως το έχετε ξεχάσει;» 
Η Νίθρα εξακολούθησε να χρησιμοποιεί Πειθώ –για χάρη του Δόλ-
βεριν, βασικά. 
  «Το περιστατικό δεν συνέβη, κυρία μου,» αποκρίθηκε η Διοικήτρια 
Σαλράπια. «Αν είχε συμβεί, σίγουρα, θα το είχαμε πληροφορηθεί!» 
  «Πού το ακούσατε εσείς;» ρώτησε ο Ρίζγκιλιν. 
  «Κάτι φήμες ήρθαν στ’αφτιά μας,» αποκρίθηκε ο Δόλβεριν, μοιά-
ζοντας σκεπτικός. Αναρωτιέται αν η Αλλάρνα τού είπε ψέματα. 
  «Προφανώς, ήταν… παραφουσκωμένες, Υψηλότατε. Ο λαός λέει 
διάφορα πράγματα, όπως σας είπα. Τα περισσότερα είναι ανοησί-
ες.» 
  «Θα ήθελα, ωστόσο, να ερευνήσω την υπόθεση με τα Κτήνη,» είπε 
ο Δόλβεριν. «Έχετε κάποια έγκυρη πληροφορία να μου δώσετε;» 
  «Οι επιθέσεις γίνονται, συνήθως, από τα δυτικά, Υψηλότατε,» ανέ-
φερε η Σαλράπια, και ο Ρίζγκιλιν ένευσε. «Μόνο αυτό γνωρίζουμε.» 
  «Σας ευχαριστώ.» Ο Δόλβεριν σήκωσε, για πρώτη φορά, το κρασο-
πότηρο που είχαν αποθέσει οι υπηρέτες εμπρός του και ήπιε βαθιά. 
«Τώρα, δυστυχώς, θα πρέπει να σας εγκαταλείψω, Άρχοντά μου.» 
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Ορθώθηκε, και μαζί του ορθώθηκαν κι οι υπόλοιποι της συντροφιάς 
του. 
  Ο Ρίζγκιλιν, η Σαλράπια, και ο Φότρεν σηκώθηκαν από τις θέσεις 
τους. «Δε θα καθίσετε για το βράδυ, Υψηλότατε;» ρώτησε ο πρώτος. 
  «Όχι· πρέπει να φύγω, για να ερευνήσω την υπόθεση,» απάντησε ο 
Δόλβεριν. «Καλή σας νύχτα, Άρχοντα Ρίζγκιλιν. Και εύχομαι να ε-
ντοπίσετε τους συνωμότες που αναζητάτε.» 
  «Για τούτο μην ανησυχείτε, Πρίγκιπά μου· θα εντοπιστούν και θα 
εξολοθρευτούν.» 
  «Θα σας συνοδέψω μέχρι την πύλη, Υψηλότατε,» προθυμοποιήθη-
κε η Διοικήτρια Σαλράπια. «Ελάτε μαζί μου.» 
  Ο Δόλβεριν και οι υπόλοιποι την ακολούθησαν πάλι. 
  Έχουμε μπόλικη δουλειά μπροστά μας, σκέφτηκε η Νίθρα. Κι αυτός 
ο Άρχοντας δε μου μοιάζει πολύ καλά στα μυαλά του… 
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Κεφάλαιο 66 

Υπηρέτης του Εχθρού 
 
 

υτή η γυναίκα είναι δούλη του Άνκαραζ· είναι η Εκλεκτή του, 
η πιο ισχυρή του υπέρμαχος. Με άκουσες να φωνάζω στον 
Πολέμαρχο, όταν την αντιμετώπιζα, γιατί ο Πολέμαρχος κρύ-
βεται μέσα της. Σκότωσέ τη, Νεκρόμεμνον! Σκότωσέ τη, και 

θα σκοτώσεις και το Θεό του Πολέμου μαζί της!— 
  Η κορακομάλλα γυναίκα με τα γαλανά μάτια είχε ήδη αρχίσει να 
σηκώνεται. 
  Ο Νεκρομέμνων, που της είχε βάλει τρικλοποδιά προ ολίγου, στε-
κόταν πίσω της, και  παλιά γεγονότα περνούσαν σα σίφουνας από το 
νου του. Το χωριό του –μια μικρή κοινωνία κοντά στα σύνορα του 
Νόρβηλ και της καταραμένης χώρας που αργότερα θα ονομαζόταν 
Φεν εν Ρωθ– καταστρεφόταν ξανά μπροστά στα ψυχικά του μάτια· 
οι στρατιώτες έρχονταν πάλι για να κάψουν, να σφάξουν, να ποδο-
πατήσουν, και να βιάσουν. Εκείνος ήταν ο μόνος που είχε γλιτώσει 
απ’την καταστροφή, κι αυτό γιατί η δειλή, νεανική του καρδιά τον 
είχε οδηγήσει να κρυφτεί πίσω από πέτρες και, μετά, να συρθεί μα-
κριά από το σημείο της καταστροφής και να τρέξει να γλιτώσει τη 
ζωή του, ενώ τα πάντα γίνονταν κομμάτια πίσω του. Η νύχτα η ο-
ποία ακολούθησε ήταν η χειρότερη που θυμόταν· αισθανόταν τη 
φρόνησή του να τον εγκαταλείπει, να τρελαίνεται, καθώς άκουγε τα 
αλυχτήματα των λύκων και, πού και πού, τους καλπασμούς αλόγων. 
Είχε χωθεί σε μια σπηλιά, για να προστατευτεί από τα στοιχεία της 
φύσης, υποσχόμενος στον εαυτό του πως το πρωί θα επέστρεφε 
στους γονείς του, ενώ, συγχρόνως, προσπαθούσε να πιστέψει ότι θα 
ήταν ζωντανοί. Όμως δεν ήταν, ούτε αυτοί ούτε ο αδελφός του, Φέ-
νταρ. Ή, τουλάχιστον, έτσι υπέθεσε, γιατί δεν είχε το κουράγιο να 
ψάξει για πολύ ανάμεσα στα κουφάρια· το αίμα και τα νεκρά σώμα-
τα τού αναποδογύριζαν το στομάχι και τον έκαναν να ξερνά: παρα-
λίγο να λιποθυμήσει. Έτσι, έφυγε, και περιπλανήθηκε για καιρό μέ-
σα στις φλόγες του πολέμου, στη χώρα που θα ονομαζόταν Φεν εν 
Ρωθ, «Τόπος του Θανάτου». 

Α
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  Στα χρόνια που ακολούθησαν, άρχισε να συνηθίζει το θάνατο, γιατί 
είδε πολύ απ’αυτόν. Αλλά ποτέ δε χώνεψε τους ιερείς και τις ιέρειες 
του Άνκαραζ: τα καθάρματα που έδιναν τις ευλογίες του θεού τους 
σ’όλες τις παρατάξεις των Ωθράγκος κι έμοιαζαν να ενδιαφέρονται 
μόνο για το αίμα που κυλούσε στη γη, ικανοποιώντας τον δαιμονικό 
Κύριό τους. 
  Ο Νεκρομέμνων –που εκείνες τις ημέρες ονομαζόταν ακόμα Ζάν-
μελ– δεν ήξερε να μάχεται, και δεν είχε καμια επιθυμία να μάθει· 
αποστρεφόταν τον πόλεμο, που του είχε κλέψει τους γονείς και των 
αδελφό του, κι απεχθανόταν όσο τίποτ’άλλο τον Άρχοντα της Μά-
χης. Οπότε, γενικά, δούλευε ως βοηθός στα στρατόπεδα· ακολου-
θούσε τους στρατούς και έστηνε σκηνές και τέντες, περιποιείτο τους 
τραυματίες, κουβαλούσε εξοπλισμό και εφόδια, ικανοποιούσε ερω-
τικά τις διοικήτριες μονάδων, και ακόμα και ορισμένους διοικητές 
κάποιες φορές, φρόντιζε τα άλογα, μετέφερε μηνύματα, δεχόταν 
αδέσποτα χτυπήματα στις μάχες, ανεχόταν τα μαστιγώματα των 
αφεντάδων που δυσαρεστούσε, και είχε σκοτώσει και κάμποσους 
ανθρώπους (πράγμα αναπόφευκτο εκείνους τους καιρούς), για δύο 
λόγους: Ο ένας ήταν για να υπερασπιστεί τον εαυτό του μέσα στη 
μάχη· ο άλλος επειδή οι ανώτεροί του τον έστελναν σε αποστολές 
δολοφονίας. Τις αποστολές αυτές ο Ζάνμελ τις αναλάμβανε ευχαρί-
στως, πιστεύοντας πως ο θάνατος ενός ή δύο ανθρώπων θα απέτρε-
πε μια μεγάλη μάχη, η οποία θα πρόσφερε πολύ περισσότερους θα-
νάτους στον Άνκαραζ. Ο Πολέμαρχος τον μισούσε για τούτη τη χα-
λάστρα· ο νεαρός δολοφόνος το ήξερε. 
  Έτσι, οι ημέρες και οι μήνες περνούσαν στους Πολέμους της Φεν εν 
Ρωθ, με αίμα, σκοτωμούς, και ειδικές αποστολές. Και κάτι ακόμα: 
απόκοσμες κραυγές, τις οποίες ο Ζάνμελ άκουγε από τότε που είχε 
μπλεχτεί σε τούτες τις άγριες συγκρούσεις, μα ποτέ δεν τους είχε 
δώσει την πρέπουσα σημασία. Αρχικά, πίστευε ότι ήταν μονάχα η 
φαντασία του, που τον έκανε να νομίζει ότι τα πνεύματα των νεκρών 
ούρλιαζαν θρηνητικά τις νύχτες, παγιδευμένα στα σημεία όπου τα 
κορμιά τους είχαν βίαια σφαχτεί. Αλλά, σταδιακά, διαπίστωσε ότι 
δεν ήταν έτσι: δεν ήταν καθόλου η φαντασία του. Και, με τον καιρό, 
οι Κραυγές άρχισαν να δυναμώνουν, βασανίζοντάς τον ολοένα και 
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περισσότερο. Οπότε, έψαξε να βρει βοήθεια –και, φυσικά, δε μίλησε 
στους ιερείς του Άνκαραζ. 
  Τελικά, η βοήθεια βρήκε αυτόν. Κατά το τέλος του Πολέμου, που οι 
μυστικιστές συγκεντρώνονταν στη στοιχειωμένη χώρα σαν τα κορά-
κια, ένας νεκρομάντης τον συνάντησε μέσα στη νύχτα και συζήτη-
σαν για ώρα πολύ. Του εξήγησε τι θα μπορούσε να κάνει με το χάρι-
σμά του, ποιος θα μπορούσε να γίνει. Ο Ζάνμελ τον ρώτησε αν οι 
Κραυγές θα έπαυαν, και εκείνος, ο πρώτος του νεκροδιδάσκαλος, ο 
Έλενραχ, του απάντησε θετικά. Και ο Νεκρομέμνων γεννήθηκε, ύ-
στερα από την απαραίτητη εκπαίδευση ως νεκρενοικημένος δολο-
φόνος. 
  Τώρα, η Εκλεκτή του Άνκαραζ, του Άρχοντα της Μάχης, του ε-
χθρού του, του θεού που είχε σκοτώσει τους γονείς και τον αδελφό 
του, της μάστιγας που είχε καταραστεί τη χώρα η οποία ονομάστηκε 
Φεν εν Ρωθ, βρισκόταν μπροστά του. Ήταν πεσμένη αλλά σηκωνό-
ταν, μοιάζοντας να έχει στο στόχαστρο την ξανθομάλλα γυναίκα την 
οποία το βέλος του Βάνμιρ είχε πετύχει στο μηρό. 
  Ο Νεκρομέμνων άκουσε τον καστανομάλλη Ωθράγκος να φωνάζει 
στην Εκλεκτή: «Ρικνάβαθ, μην τολμήσεις να πλησιάσεις! Μ’ακούς; 
Μην τολμήσεις να πλησιάσεις! Είσαι μαριονέτα που ο Άνκαραζ κρα-
τά τα σκοινιά της; Σου έδωσε δυνάμεις, αλλά δεν είν’ανάγκη να του 
κάνεις όλα τα χατίρια. Είναι ανόητος θεός. Και δε χρειάζεται να 
σκοτώσουμε την Πριγκίπισσα για χάρη του. Ούτε να θυσιάσουμε τον 
αδελφό μου. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε με τον Ράζλερ, ό-
μως.» 
  Ρικνάβαθ. Παράξενο όνομα. Αλλοδαπό. Αλλά δεν έχει σημασία 
ποια είναι: Υπηρετεί τον Άνκαραζ. 
  Ο Νεκρομέμνων τράβηξε δύο ξιφίδια και πήγε για το λαιμό της. 
  Η γυναίκα, πάραυτα, στράφηκε κι απέφυγε τις λεπίδες. Ο Άρχων 
της Μάχης πρέπει να ήταν πράγματι μέσα της! 
  Ωραία, λοιπόν, θα πεθάνουν κι οι δυο τους εδώ! 
  Ο δολοφόνος επιτέθηκε πάλι, αλλά η Ρικνάβαθ απέφυγε τα όπλα 
του, πισωπατώντας και μοιάζοντας να ψάχνει το σπαθί της. 
  «Νεκρόμεμνον! Τι κάνεις; Σταμάτα!» του φώναξε ο Βάνμιρ. «Η 
αίθουσα φλέγεται!» Εκείνος, όμως, δεν του έδωσε σημασία. Είχε 
μάτια μόνο για την Εκλεκτή του Άνκαραζ. 
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  Η Ρικνάβαθ απέφυγε γι’ακόμα μια φορά τις λεπίδες του κι έσκυψε, 
για να πιάσει το μανίκι του ξίφους της. Ο Νεκρομέμνων την κλότση-
σε στην κοιλιά, σωριάζοντάς την. Αυτό, όμως, δεν τη σταμάτησε 
απ’το ν’αρπάξει το όπλο της και να κυλήσει στο πάτωμα, μακριά του. 
  Η Ρικνάβαθ σηκώθηκε στα μποτοφορεμένα της πόδια, προτού 
βρεθεί μέσα στις φλόγες, και επικέντρωσε το βλέμμα της στον αντί-
παλό της, βαστώντας το σπαθί της δίλαβα. Ποιος είναι αυτός; ανα-
ρωτήθηκε. Υπηρέτης του Εχθρού; Κατά πάσα πιθανότητα· αλλιώς, 
γιατί μου επιτίθεται; 
  Ο Νεκρομέμνων χίμησε, με τα ξιφίδιά του να σπαθίζουν ψηλά, χα-
μηλά, δεξιά, αριστερά, σαν οργισμένος κι απρόβλεπτος άνεμος. 
  Η Ρικνάβαθ άλλα χτυπήματα απέφευγε άλλα απέκρουε, ενώ, συγ-
χρόνως, απομακρυνόταν από τις φλόγες, οι οποίες έμοιαζαν να εξα-
πλώνονται ολοένα και περισσότερο μέσα στο απέραντο δωμάτιο, 
γεμίζοντάς το με καπνό. Είναι καλός, ο τρισκατάρατος, παρατήρησε 
η Καρμώζ. Σχεδόν τόσο καλός όσο εγώ. Θα νόμιζε κανείς ότι έχει κι 
αυτός τον Άνκαραζ μέσα του. Ή ίσως εμένα να έχει αρχίσει να 
μ’εγκαταλείπει ο Πολέμαρχος… Ο αστράγαλός της την πονούσε από 
την τρικλοποδιά που της είχε βάλει ο Νεκρομέμνων, σαν το χτύπημά 
του να της είχε ραγίσει το κόκαλο. Κατά συνέπεια, τα βήματά της 
δεν ήταν τόσο σταθερά όσο θα μπορούσαν. 
  Τι κάνει ο Βάνμιρ; Γιατί δεν του ρίχνει; σκέφτηκε η Ρικνάβαθ, κα-
θώς διαπίστωσε πως το μόνο που έκανε ήταν να αμύνεται τις καται-
γιστικές επιθέσεις του αντιπάλου της. 
  Αυτή η μονομαχία παρατράβηξε! Η Καρμώζ σπάθισε εναντίον του 
Νεκρομέμνονος, αποφεύγοντας τη μια του λεπίδα· το άλλο του ξιφί-
διο τη βρήκε λίγο πιο κάτω απ’το λαιμό και λίγο πιο πάνω απ’το δεξί 
στήθος, σχίζοντας το φόρεμά της και διαγράφοντας μια μεγάλη αι-
ματηρή γραμμή επάνω της. Το ξίφος της Εκλεκτής του Άνκαραζ, 
όμως, δε λάθεψε. Πέτυχε τον Νεκρομέμνονα στον δεξή ώμο, σπάζο-
ντας το κόκαλο εκεί και σωριάζοντας τον άντρα στο πάτωμα από την 
ορμή και τη δύναμη. 
  Ο δολοφόνος δεν έβγαλε τον παραμικρό ήχο. Το χτύπημα τού είχε 
προκαλέσει πόνο ανείπωτο, πόνο που διαπέρασε πατόκορφα όλο 
του το σώμα, πόνο που θα νόμιζε κανείς πως ήταν εκδικητικά θεό-
σταλτος από τον ίδιο τον Άνκαραζ· όμως ο Νεκρομέμνων είχε μάθει 
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να ελέγχει τις αντιδράσεις του. Κι επιπλέον, είχε τον νεκραδελφό 
Χέντραμ στο πλευρό του, ο οποίος έκανε τον πόνο, τον οποιοδήποτε 
πόνο, να σβήνει, σαν τίποτα να μην είχε συμβεί. 
  Η Ρικνάβαθ ύψωσε το ξίφος της και το κατέβασε, για να αποτε-
λειώσει τον αντίπαλό της. 
  Ο Νεκρομέμνων κύλησε ελαφρώς στο πλάι, αποφεύγοντας τη λεπί-
δα, η οποία καμπάνισε, συναντώντας το πέτρινο πάτωμα. Ύψωσε το 
δεξί του πόδι και κλότσησε την Εκλεκτή στην κοιλιά. Το χτύπημα δε 
φάνηκε να την πτοεί στο ελάχιστο (Ο Άνκαραζ είναι μέσα της: δεν 
πρέπει να το ξεχνώ!)· έκανε μονάχα ένα βήμα πίσω και επιτέθηκε 
ξανά. Ο Νεκρομέμνων απέφυγε το χτύπημα όπως και πριν, κυλώ-
ντας στο πλάι, και σηκώθηκε όρθιος. 
  Κίνδυνος από τα νώτα! Ο Χέντραμ τον προειδοποιούσε. 
  Ο Νεκρομέμνων έσκυψε και το βέλος του Βάνμιρ καρφώθηκε σε 
μια φλεγόμενη καρέκλα. Έπειτα, ο δολοφόνος χίμησε στη Ρικνάβαθ, 
χειριζόμενος με ταχύτητα, δύναμη, και ακρίβεια τα ξιφίδιά του. 
  Τίποτα δεν τον πιάνει; απόρησε η Καρμώζ. Ο Εχθρός πρέπει να 
βρίσκεται μέσα του, όπως βρισκόταν και μέσα στην Πριγκίπισσα. 
Νομίζω ότι του έσπασα το κόκαλο του δεξή ώμου, αλλά εκείνος εξα-
κολουθεί να μου επιτίθεται με δύο ξιφίδια! Μονάχα ένα πράγμα, 
λοιπόν, θα τον αποτελειώσει! 
  Ο Νεκρομέμνων έσκυψε πάλι, για ν’αποφύγει το σπαθί της που πή-
γαινε προς το κεφάλι του, και, σκυμμένος καθώς ήταν, επιχείρησε να 
την τρυπήσει στην κοιλιά, με τη μια του λεπίδα. Η Ρικνάβαθ κινήθη-
κε αστραπιαία, γλιτώνοντας το κάρφωμα. Αδύνατον! γρύλισε εσω-
τερικά ο δολοφόνος. Αδύνατον! Το πόδι της σηκώθηκε, και το γόνα-
τό της τον βρήκε στην αριστερή μεριά του προσώπου, στέλνοντάς 
τον να πέσει ανάσκελα στο πάτωμα. Ο Νεκρομέμνων αισθάνθηκε 
δόντια να σπάνε και αίμα να γεμίζει το στόμα του, αλλά ο Χέντραμ 
είχε θολώσει κάθε μορφή πόνου. 
  Ο δολοφόνος έκανε να σηκωθεί, αλλά η Εκλεκτή του Άνκαραζ φά-
νηκε ταχύτερη: Η μπότα της τον πάτησε στο στήθος, κολλώντας τον 
κάτω με τρομερή δύναμη, συνθλίβοντας το θώρακά του. Ο Νεκρο-
μέμνων άκουσε τα κόκαλά του να σπάνε. 
  Το δεξί του χέρι τινάχτηκε. Το ξιφίδιό του διαπέρασε το γόνατο της 
αντιπάλου του και βγήκε από την πίσω μεριά. 
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  Η Ρικνάβαθ κραύγασε από πόνο, αλλά, καθοδηγούμενη απ’τον Πο-
λέμαρχο, κατέβασε δίλαβα το σπαθί της, με ανεστραμμένη την αιμα-
τοβαμμένη λεπίδα. Το όπλο μπήχτηκε στο μέτωπο του Νεκρομέμνο-
νος, χωρίζοντας το κρανίο του στα δύο και εκτοξεύοντας το μυαλό 
τριγύρω. 
  Η αναμέτρηση είχε τελειώσει. 
  Η Ρικνάβαθ άφησε το μανίκι του ξίφους της και παραπάτησε, απο-
μακρυνόμενη από τον νεκρό υπηρέτη του Εχθρού και τρίζοντας τα 
δόντια. Έπιασε, με τα δύο χέρια, το ξιφίδιο και το τράβηξε έξω απ’το 
γόνατό της, εκτοξεύοντας το μες στις φωτιές, με μια δυνατή κραυγή. 
Ύστερα, σωριάστηκε, μην μπορώντας να κρατά άλλο τον εαυτό της 
όρθιο. 
  Ο Βάνμιρ βρέθηκε, πάραυτα, κοντά της, τυλίγοντας τα χέρια του 
γύρω της και προσπαθώντας να τη σηκώσει. 
  «Όχι!» γρύλισε εκείνη. «Άσε με! Άσε με!» 
  «Εγώ είμαι, ανόητη,» είπε ο Ωθράγκος. «Πρέπει να φύγουμε απο 
δώ πέρα· θα ψηθούμε ζωντανοί. Θα ψηθούμε ζωντανοί, Ρικνάβαθ!»  
  Η Αρχιέρεια του Πολέμαρχου σηκώθηκε όρθια, βαστώντας τον ώμο 
του. Το ήξερα ότι αυτό θα παρακινούσε τη φύση της ως Καρμώζ, 
σκέφτηκε ο Βάνμιρ. 
  «Μπορείς να βαδίσεις;» τη ρώτησε. «Πρέπει να βγάλουμε και την 
Πριγκίπισσα απ’την αίθουσα, ξέρεις, και πρέπει να την πάμε έξω 
απο δώ.» 
  «Πού έξω; Μα τι λες;» 
  «Μπορείς να βαδίσεις;» επέμεινε εκείνος. 
  Η Ρικνάβαθ έκλεισε τα μάτια. Κύριέ μου, μη μ’εγκαταλείπεις τώρα. 
Μη μ’εγκατελείπεις, προσευχήθηκε. Δος μου δύναμη. «Θα προσπα-
θήσω.» 
  «Σ’αφήνω,» την προειδοποίησε ο Βάνμιρ. «Πάω στην Πριγκίπισ-
σα.» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε, ακουμπώντας σε έναν απ’τους πέτρινους κίο-
νες της αίθουσας. Οι φωτιές γύρω της έμοιαζαν, ξαφνικά, πιο απει-
λητικές από πριν. 
  Ο Βάνμιρ έτρεξε στα σκαλοπάτια του βάθρου και γονάτισε πλάι στη 
Λιόλα. Το βέλος της βαλλίστρας δεν ήταν πλέον μέσα της· ο Ωθρά-
γκος το είχε βγάλει, όσο η Καρμώζ και ο Νεκρομέμνων μάχονταν. 
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Τώρα, εκείνο που όφειλε να κάνει ήταν να απομακρύνει την Πριγκί-
πισσα από εδώ, από το παλάτι κι από τη Νουάλβορ, ώστε να πάρει 
τις απαντήσεις που ήθελε.  
  Τη σήκωσε στα χέρια και ορθώθηκε. «Πάμε,» είπε στη Ρικνάβαθ, 
και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της αίθουσας, αποφεύγοντας τις 
φλόγες. Ευτυχώς που ετούτο το δωμάτιο είναι τόσο μεγάλο, συλλο-
γίστηκε, αλλιώς θα είχαμε καεί όλοι, προ πολλού. Η Αίθουσα του 
Ουρανολίθινου Θρόνου έπιανε σχεδόν ολόκληρη τη διάμετρο του 
πύργου στον οποίο βρισκόταν. 
  Η Καρμώζ ακολούθησε τον Βάνμιρ, κουτσαίνοντας από το δεξί πό-
δι, αλλά περπατώντας. Ωραία, παρατήρησε εκείνος. Αφού μπορεί 
και βαδίζει, καλά είναι. Άνκαραζ, μην την εγκαταλείψεις τώρα, ο 
Μαύρος Άνεμος να σε πάρει στη Στέπα και να μη σε ξαναφέρει εδώ! 
  Βγαίνοντας από την απέραντη αίθουσα, ο ακρίτης είδε πως οι 
φρουροί βρίσκονταν ακόμα σε λήθαργο. Ελπίζω να μην είναι κάτι 
μόνιμο! 
  Τους κλότσησε. «Ξυπνήστε, ηλίθιοι! Το παλάτι έχει πάρει φωτιά!» 
φώναξε. Εκείνοι ανασηκώθηκαν, κουνώντας το κεφάλι, σαν το μυα-
λό τους να είχε θολώσει. Ο Βάνμιρ, όμως, δεν κάθισε να δει τι θα γι-
νόταν μετά· έτρεξε, κουβαλώντας την Πριγκίπισσα στα χέρια. Τώρα 
που όλοι εδώ μέσα κοιμόνταν, ήταν ευκαιρία να την απομακρύνει. 
  Πίσω του, μπορούσε ν’ακούσει τη Ρικνάβαθ να έρχεται. Οι δυνά-
μεις της, για ακόμα μία φορά, τον είχαν εκπλήξει. Αλλά δε θα έπρε-
πε, σκέφτηκε, ενθυμούμενος τις δικές του δυνάμεις, όσο ο Αρχαιο-
φύλακας Ούργκολ βρισκόταν εντός του, στη μάχη έξω από το Ράλ-
τον. Και ο Άνκαραζ είναι ο Άρχοντας της Μάχης, πολύ πιο ισχυρός 
απ’τον Αρχαιοφύλακα των Βόρειων Συνόρων, ενώ η Ρικνάβαθ είναι 
η… Ρικνάβαθ, και μπορεί να δεχτεί όση δύναμη έχει ο Πολέμαρχος 
να της προσφέρει. Ήταν, πραγματικά, τρομαχτικό. Η Καρμώζ θα 
έπρεπε να ήταν νεκρή ως τώρα –παραπάνω από μία φορά. 
  Οι περίπλοκοι διάδρομοι του Παλατιού των Δεκαεννέα Πύργων και 
οι ατελείωτες σκάλες οδήγησαν, τελικά, τον Βάνμιρ στον προορισμό 
του: τους βασιλικούς στάβλους, όπου κι εδώ οι πάντες κοιμόνταν. 
Αλλά όχι και τα ζώα, παρατήρησε ο αυτοεξόριστος Άρχοντας του 
Ράλτον. Παράξενο. Φαίνεται, το ξόρκι του Ράζλερ επηρέαζε μονάχα 
πλάσματα με λογική. 
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  «Τι κάνουμε εδώ;» ρώτησε η Ρικνάβαθ, που δεν άργησε να παρου-
σιαστεί πίσω του. Η αιμορραγία έμοιαζε να είχε πάψει στο γόνατό 
της (!). 
  «Παίρνουμε το κάρο και φεύγουμε,» εξήγησε ο Βάνμιρ. «Και να 
λες ευτυχώς που σταθήκαμε τυχεροί και δε χαθήκαμε μέσα στο πα-
λάτι. Βέβαια,» πρόσθεσε, αφήνοντας την αναίσθητη Πριγκίπισσα 
μέσα στο εν λόγω όχημα, «δεν ξέρω αν ήρθαμε από τον συντομότερο 
δυνατό δρόμο, αλλά αυτό, πιστεύω, είναι μικρό πρόβλημα, αφού και 
πάλι προλαβαίνουμε. Ανέβα, Ρικνάβαθ. Και ξάπλωσε, καλύτερα.» 
  Η Καρμώζ υπάκουσε, ανεβαίνοντας στο πίσω μέρος του κάρου και 
ξαπλώνοντας. 
  Ο Βάνμιρ έβγαλε ένα άλογο από το στάβλο του και το έδεσε πάνω 
στο τροχοφόρο, προσπαθώντας να κάνει όσο πιο γρήγορα μπορού-
σε. Σκαρφάλωσε στη θέση του οδηγού και έπιασε τα χαλινάρια. Μα-
στίγωσε το ζώο και εκείνο ξεκίνησε να προχωρά, βαίνοντας προς την 
έξοδο των βασιλικών στάβλων. 
  «Ρικνάβαθ, αισθάνεσαι αρκετά καλά, για να μου κάνεις μια χάρη;» 
  «Εξαρτάται από τη χάρη.» 
  «Μπορείς να δέσεις το τραύμα στο μηρό της Πριγκίπισσας; Δε θέ-
λω να πεθάνει απ’την αιμορραγία, μέχρι να τη βγάλω απο δώ.  
  »Και μια σημαντική σημείωση, Ρικνάβαθ: Μην τη σκοτώσεις η ίδι-
α.» 
  «Μην ανησυχείς· δεν είμαι τόσο μαριονέτα όσο πιστεύεις.» 
  Το εύχομαι, σκέφτηκε ο Βάνμιρ, καθώς διέσχιζαν την αυλή και έ-
φταναν στην πύλη του παλατιού, η οποία ήταν κλειστή και οι φρου-
ροί εκατέρωθέν της κοιμόνταν. Ο Ωθράγκος κατέβηκε απ’τη θέση 
του οδηγού και την άνοιξε. Ύστερα, σκαρφάλωσε πάλι στο κάρο και 
έπιασε τα χαλινάρια, οδηγώντας το τροχοφόρο μέσα στους νυχτερι-
νούς, πλακόστρωτους δρόμους της πρωτεύουσας Νουάλβορ. 
  «Και ρίξε κάτι επάνω της, να την καλύψεις,» είπε, θυμούμενος πως 
η Πριγκίπισσα ήταν ολόγυμνη. «Δεν υπάρχει λόγος να κινούμε τις 
υποψίες του κόσμου.» 
  «Πώς θα βγούμε από την πόλη;» τον ρώτησε η Ρικνάβαθ, καθώς 
περιποιείτο το τραύμα της Λιόλα. «Στην πύλη θα μας σταματήσουν 
για έλεγχο. Τι σκοπεύεις να τους πεις;» 
  «Καλή ερώτηση…» 
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  «Δεν το έχεις σκεφτεί;» μούγκρισε η Καρμώζ, ρίχνοντας ένα κομ-
μάτι ύφασμα πάνω στην Πριγκίπισσα, για να τη σκεπάσει. «Είσαι 
σοβαρός; Δεν πρόκειται εγώ ν’αντιμετωπίσω τους φρουρούς, αν αυ-
τό σχεδιάζεις!» 
  «Όχι, δε σχεδιάζω αυτό,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. 
  «Τότε, τι σχεδιάζεις; Έχεις κάποιο σχέδιο ή όχι;» 
  «Χμμμμμμμμμμμμμμμμ… Όχι.» 
  «…Υπέροχα!» έκανε η Ρικνάβαθ, συνεχίζοντας να περιποιείται το 
τραύμα της Λιόλα. 
  «Όλα από μένα τα περιμένετε,» είπε ο Βάνμιρ, μισοαστεία-
μισοσοβαρά. «Μάλλον, δεν μπορούμε να βγούμε απ’την πόλη, τελι-
κά…» συμπέρανε, απογοητευμένα. «Κι όμως, πρέπει να βγω· πρέπει 
να πάω στους βάλτους Όρντλαχ.» 
  «Τι θες να κάνεις εκεί;» 
  «Να βρω βότανα και να προσπαθήσω να διώξω τον Ράζλερ μέσα 
από τη Λιόλα. Και να τον αναγκάσω να ελευθερώσει τον Ρόλμαρ.» 
  «Βρες άλλη λύση,» πρότεινε η Ρικνάβαθ. 
  «Εύκολο να το λες…» Ο Βάνμιρ αναλογίστηκε, για λίγο, τις επιλο-
γές του. «Ίσως και εύκολο να το κάνεις!» 
  «Τι εννοείς;» 
  Ο Βάνμιρ έστριψε την άμαξα μέσα σ’έναν μικρό δρόμο. «Υπάρχει 
κάποιος που μπορεί να έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Μπορεί.» 
  «Τον ξέρεις;» 
  «Ναι, τον έχω επισκεφτεί μερικές φορές, βρισκόμενος στη Νουάλ-
βορ. Ερφάνιρ τον λένε· είναι δαιμονολόγος, και πολύ στρυφνός χα-
ρακτήρας, αλλά θα πρέπει να τον ανεχτούμε, λόγω ανάγκης.» 

 

  «Βάνμιρ είναι το όνομά μου. Ίσως να με θυμάστε.» 
  «Βάνμιρ, Βάνμιρ, Βάνμιρ… Χμμμμ…» έκανε ο Ερφάνιρ, χαμηλότο-
να, βηματίζοντας μέσα στο ποικιλόχρωμα φωτισμένο δωμάτιο. 
«Βάνμιρ, ναι, σα να σε θυμάμαι. Είχες έρθει ζητώντας ένα βιβλίο 
που αρνούμουν να σου πουλήσω. Είχαμε τσακωθεί.» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Βάνμιρ. 
  «Τι θες τώρα, λοιπόν; Το βιβλίο δεν το δίνω, αν και δε θυμάμαι 
ποιο ήταν.» 
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  «Δε θέλω το βιβλίο–» 
  «Τότε, τι θέλεις; Να μου πουλήσεις αυτό το κουφάρι που κρατάς; 
Σε λάθος μέρος ήρθες· δεν είμαι νεκρομά–» 
  «Δε θέλω να το πουλήσω. Και δεν είναι κουφάρι, ούτως ή άλλως! 
Είναι η Πριγκίπισσα Λιόλα.» 
  Ο Ερφάνιρ τον κοιτάξει συνοφρυωμένος. «Πώς είπες;» 
  «Καλά ακούσατε. Η Πριγκίπισσα Λιόλα είναι, η κόρη του Βασιληά 
Άργκελ. Ένας δαίμονας την έχει καταλάβει. Πού θα μπορούσα να 
την αποθέσω;» 
  «Σ’εκείνη την καρέκλα.» Ο Ερφάνιρ έδειξε. 
  Ο Βάνμιρ πλησίασε, βάζοντας την αναίσθητη Λιόλα να καθίσει εκεί. 
Ήταν ακόμα τυλιγμένη μέσα στο ύφασμα, ώστε να κρύβονται τα πιο 
γυναικεία της σημεία. 
  Η Ρικνάβαθ έμεινε πίσω, παρακολουθώντας με το βλέμμα ετοιμο-
πόλεμου μαχητή. 
  «Τι θέλεις εσύ, κοπελιά;» τη ρώτησε ο Ερφάνιρ. 
  «Να καθίσω κάπου, αν υπάρχει θέση.» 
  «Εκεί.» Ο δαιμονολόγος έδειξε έναν καναπέ, και η Ρικνάβαθ ξά-
πλωσε. «Να καθίσεις είχες πει…» 
  «Ενοχλώ;» 
  «Υποθέτω πως όχι.» 
  Ο Ερφάνιρ στράφηκε στον Βάνμιρ. «Πες μου τι συμβαίνει, λοι-
πόν.» 
  Εκείνος του τα διηγήθηκε όλα, όσο πιο σύντομα και περιεκτικά 
μπορούσε. Ο δαιμονολόγος κάθισε, ακούγοντας την ιστορία, ενώ ο 
ακρίτης συνεχώς βάδιζε, κάνοντας γύρω-γύρω και χειρονομώντας, 
πού και πού, για να δώσει έμφαση σε ορισμένα πράγματα ή απλά 
από νευρικότητα. 
  «Γνωρίζεις τον Έζβαρ, τον Ερημίτη του Δρακοδάσους;» 
  «Τον Έζβαρ;… Ναι, τον έχω ακούσει. Αλλά δεν τον έχω συναντήσει 
ποτέ. Τι σχέση έχει αυτό, όμως;» 
  «Βρίσκεται εδώ, στο παλάτι της Νουάλβορ, και ήρθε να μου μιλή-
σει, για το ίδιο πράγμα που μου μιλάς κι εσύ: για τον Εχθρό. Μου 
ζήτησε να του βρω λύση, μα, δυστυχώς, δεν μπορούσα. Επίσης, μου 
είπε για έναν νεκρενοικημένο δολοφόνο ο οποίος καταδιώκει μια 
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φίλη του, και μου ζήτησε να βρω λύση και γι’αυτό το ζήτημα. Δυστυ-
χώς, πάλι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.» 
  «Θα τον απογοητέψατε, μάλλον.» 
  Ο Ερφάνιρ τον αγριοκοίταξε. «Τολμάς και με ειρωνεύεσαι, μικρέ;» 
  «–Μια στιγμή!» πετάχτηκε ο Βάνμιρ. «Νεκρενοικημένος δολοφό-
νος, είπατε; Αυτοί που έρχονται από τη Φεν εν Ρωθ, σωστά;» 
  Ο Ερφάνιρ κούνησε το κεφάλι καταφατικά. «Το ίδιο πράγμα υπο-
θέτω κι εγώ: Ο άντρας που σκότωσε η Ρικνάβαθ στην Αίθουσα του 
Ουρανολίθινου Θρόνου –ο Νεκρομέμνων– ήταν ο δολοφόνος ο ο-
ποίος κυνηγούσε τη φίλη του Έζβαρ.» 
  «Και τι σχέση είχε με τον Εχθρό; Και γιατί δεν κοιμήθηκε όταν–;» 
  «Ο νεκραδελφός του θα τον προστάτεψε από το ξόρκι. Αλλά ας 
τ’αφήσουμε τώρα τούτα: Η Πριγκίπισσα ξυπνάει.» 
  Ο Βάνμιρ στράφηκε. 
  Τα βλέφαρα της Λιόλα τρεμόπαιζαν. Το κεφάλι της κινήθηκε. Τα 
μάτια της άνοιξαν, στένεψαν, και κοίταξαν τριγύρω. Η Πριγκίπισσα 
έμοιαζε παραξενεμένη από το μέρος όπου βρισκόταν. Προσπάθησε 
να σηκωθεί, μα δεν τα κατάφερε. Ο Ερφάνιρ τής είχε δέσει τα χέρια 
πίσω από την πλάτη της καρέκλας, όσο ο Βάνμιρ μιλούσε· κι επίσης, 
είχε ζωγραφίσει, με ασβεστόλιθο, έναν κύκλο γύρω της, χαράζοντας 
σύμβολα προστασίας από δαιμονικά πνεύματα. 
  Η Λιόλα ούρλιαξε. 
  «Πριγκίπισσα!» φώναξε ο Βάνμιρ. «Πριγκίπισσα, μην τρομάζεις! 
Δε θέλουμε το κακό σου! Σε παρακαλώ, σταμάτα!» 
  Η Λιόλα σταμάτησε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τον τρόμο της. 
Τι μέρος είναι τούτο; συλλογίστηκε ο αποπροσανατολισμένος της 
νους. Πού με φέρανε; Είμαι νεκρή; Τι συμβαίνει; Μεγάλη Θεά, σώσε 
με! Σώσε με! 
  «Πριγκίπισσα, δε θέλουμε το κακό σου,» επανέλαβε ο Βάνμιρ. «Με 
αναγνωρίζεις; Είμαι ο Βάνμιρ, ο αδελφός του Ρόλμαρ, από το Ράλ-
τον.» 
  «Ξέρω ποιος είσαι, υπηρέτη του Άνκαραζ!» σφύριξε η Λιόλα. «Τι 
περιμένεις, λοιπόν; Σκότωσέ με!» 
  Ευτυχώς, είναι αυτή, σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Δεν είναι ο Εχθρός. 
«Πριγκίπισσα, σ’έχουν εξαπατήσει. Ένας δαίμονας σε είχε καταλά-
βει–» 
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  «Ποιος δαίμονας, ψεύτη;» γρύλισε η Λιόλα, παλεύοντας να ξεφύγει 
από τα δεσμά της, αλλά μη μπορώντας. «Γιατί μ’έδεσες εδώ;» 
  «Ένας δαίμονας σ’έβαλε να πας στον Ουρανολίθινο Θρόνο, να τον 
αγγίξεις, και να ρίξεις σε ύπνο όλο το παλάτι. Χρησιμοποίησε το σώ-
μα σου, για να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς.» 
  «Νομίζεις ότι μ’αυτά τα ψέματα θα με κάνεις ν’απαρνηθώ τη Θεά;» 
  Ο Βάνμιρ παραξενεύτηκε. «Ποια Θεά;» 
  «Τη Λιάμνερ Κρωθ, φυσικά! Μη μου παριστάνεις τον ανήξερο! Ο 
Κύριός σου γνωρίζει πολύ καλά τι φοβάται! Και δεν πρόκειται να με 
προσηλυτίσεις, αν αυτό προσπαθείς να κάνεις! Πιστεύω στη Μεγάλη 
Μητέρα, κι εκείνη θα με συντρέξει!» 
  Ο Ερφάνιρ είχε σηκωθεί όρθιος. «Μα τους θεούς και τους δαίμονες 
άπαντες!» αναφώνησε. «Βάνμιρ! Πώς, πώς μοιάζει ο αδελφός σου;» 
  «Γιατί ρωτάτε;» 
  «Πες μου!» 
  Ο Βάνμιρ τού τον περιέγραψε. 
  «Θα μπορούσε να ήταν αυτός,» είπε ο Ερφάνιρ. «Ναι, θα μπορού-
σε να ήταν αυτός…» 
  «Γιατί με ρωτήσατε; Τον ξέρετε;» 
  «Ναι! Είχε έρθει να μου μιλήσει. Μου είπε ότι μια φίλη του πιστεύει 
στη Λιάμνερ Κρωθ, και με ρώτησε αν θα μπορούσε η θεά των Ρου-
ζβάνων να παρουσιαστεί εδώ, στη Βάλγκριθμωρ. Ασφαλώς, του α-
πάντησα πως όχι, αυτό δεν είναι δυνατό: η Λιάμνερ Κρωθ είναι η 
ίδια η ήπειρος Λιάμνερ-Κρωθ· κάποιος δαίμονας, επομένως, θα είχε 
επηρεάσει τη φίλη του. Και… Ναι, τώρα θυμάμαι! Μου ανέφερε, ε-
πίσης, ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με τη φίλη του αυτή και τα τραύ-
ματά του είχαν θεραπευτεί ως δια μαγείας. Τον προειδοποίησα ότι ο 
δαίμονας μπορεί να είχε περάσει και μέσα σε κείνον–»  
  «Θες να πεις ότι ο Ράζλερ είναι μέσα στον αδελφό μου;» Ο Βάνμιρ 
θυμήθηκε τα λόγια του Εχθρού: Μην είσαι ανόητος, αγαπητέ Βάν-
μιρ· έχω την ψυχή του. 
  «Όχι ακριβώς, αλλά η δύναμή του έχει περάσει μέσα στον Ρόλμαρ· 
γιαυτό κιόλας κατάφερε να τον παγιδέψει σ’εκείνο το μέρος που α-
ποκαλείς Μάτι του Κυκλώνα.» 
  «Διαφορετικά δε θα μπορούσε;» 
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  Ο Ερφάνιρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε νομίζω. Ο αδελφός σου, 
ουσιαστικά, του έδωσε το δικαίωμα, δεχόμενος τη θεραπεία της 
Πριγκίπισσας Λιόλα –δηλαδή, του δαίμονα.» 
  «Τα έχετε σκηνοθετήσει όλ’αυτά για να με κοροϊδέψετε!» φώναξε η 
Λιόλα, παλεύοντας με τα δεσμά της. «Αλλά δε θα τα καταφέρετε! 
Λύστε με! Τώρα!» 
  «Πριγκίπισσα, πρέπει να είσαι τρελή, αν νομίζεις ότι θα μπορούσε 
ποτέ κανείς να τα σκηνοθετήσει τούτα!» αντιγύρισε ο Βάνμιρ. «Μου 
έχουν πει συχνά ότι έχω καλπάζουσα φαντασία, αλλά, σε διαβε-
βαιώνω, η φαντασία μου δεν καλπάζει ΤΟΣΟ πολύ!» 
  Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπο της Λιόλα. «Όχι!» είπε. «Εγώ ξέρω 
ποιος μου μιλούσε. Και ήταν η Μεγάλη Θεά, η Λιάμνερ Κρωθ! Δεν 
ήταν αυτός… αυτός ο Ράζλερ που λες!» 
  «Σε κορόιδευε απ’την αρχή, Πριγκίπισσα. Πώς τον συνάντησες; 
Πού τον συνάντησες;» 
  «Δεν τον συνάντησα, ηλίθιε! Μελετούσα βιβλία και προσπαθούσα 
να επικαλεστώ τη Λιάμνερ Κρωθ. Υπάρχουν συγγράμματα που λένε 
ότι η Μεγάλη Θεά δεν περιορίζεται μόνο στην ήπειρο των Ρουζβά-
νων.» 
  «Είναι ψεύτικα, Υψηλοτάτη, σας διαβεβαιώνω,» είπε ο Ερφάνιρ. 
«Ίσως, μάλιστα, να ήταν στημένα εκεί από τον Ράζλερ, ώστε να σας 
παγιδέψει. Σύμφωνα μ’αυτά που μου διηγήθηκε ο Βάνμιρ, ο δαίμο-
νας έχει τη δυνατότητα να κοιτάζει μέσα στο χρόνο, όπως ένας άρ-
χοντας κοιτάζει από το παλάτι του τους δρόμους της πόλης–» Ξαφ-
νικά, ο δαιμονολόγος ατένισε το πάτωμα. 
  Ο Βάνμιρ ακολούθησε τη ματιά του, και είδε πως τα σύμβολα γύρω 
απ’την Πριγκίπισσα είχαν αλλοιωθεί, ενώ ο κύκλος έμοιαζε ραγισμέ-
νος σ’ένα σημείο. Θεοί! 
  Η φωνή της Λιάμνερ Κρωθ αντήχησε μέσα στο κεφάλι της Λιόλα—
Πιστή μου κόρη, μην τους ακούς! Ψεύδονται οι εχθροί μας! Άσε εμέ-
να να τους φροντίσω!— 
  Η Πριγκίπισσα αισθάνθηκε τη Μεγάλη Θεά να καταλαμβάνει το 
σώμα της, όπως και τις προηγούμενες δύο φορές. Για μια στιγμή, 
αντιστάθηκε, αναρωτούμενη μήπως τα λόγια του Ερφάνιρ και του 
Βάνμιρ ήταν αληθινά· όμως, τελικά, η ισχύς της Θεάς παρέσυρε την 
αντίστασή της σαν παλίρροια, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο. Και η 
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Λιόλα, καθώς βυθιζόταν στη μαύρη άβυσσο, συνειδητοποίησε ότι 
υπάκουγε πολύ καιρό στη Λιάμνερ Κρωθ, για να μπορέσει να τις α-
ντισταθεί τώρα… 
  «Βγες από μέσα της, Ράζλερ!» 
  Ο Βάνμιρ βρισκόταν μπροστά στο σώμα της Πριγκίπισσας, και είχε 
το σπαθί του στο λαιμό της. «Θα τη σκοτώσω, και δε θα σου μείνει 
κανένας υπηρέτης εδώ πέρα.» 
  «Έπαψε να σ’ενδιαφέρει ο δίδυμος αδελφός σου, Βάνμιρ;» ρώτησε 
μια αντρική φωνή, προερχόμενη απ’τα χείλη της Λιόλα. «Αν όχι, τό-
τε ξέρεις ποιος κρατά το κλειδί της ελευθερίας του.» 
  «Τι θέλεις, δαίμονα;» Ήταν ο Ερφάνιρ που μίλησε. 
  Τα μάτια της Πριγκίπισσας –που δεν ήταν πλέον δικά της, αλλά τα 
μάτια κάποιου άλλου– στράφηκαν στον δαιμονολόγο. «Δεν είμαι 
δαίμονας, γέρο. Και θέλω τον ουρανόλιθο, όπως σου εξήγησε ήδη ο 
Βάνμιρ. Τον πλήρη έλεγχο του ουρανόλιθου. Δεν έχετε τίποτα να 
χάσετε αν μου τον δώσετε. Δε θα χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις του 
εναντίον σας· έχω άλλους, πολύ πιο επικίνδυνους εχθρούς να αντι-
μετωπίσω!» 
  «Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί;» θέλησε να μάθει ο Βάνμιρ. 
  «Ο αδελφός μου και ο πατέρας μου. Τώρα, λύστε την Πριγκίπισσα 
Λιόλα κι αφήστε την να επιστρέψει στο παλάτι, ζητώντας συγγνώμη 
που αμφισβητήσατε τη θεά της.» 
  «Φοβάμαι πως αυτό δεν μπορούμε πλέον να το κάνουμε, Ράζλερ,» 
δήλωσε ο Βάνμιρ. «Τα πράγματα έχουν μπλεχτεί πολύ.» 
  «Έτσι νομίζεις. Μπορώ να ξεμπλέξω τα πάντα.» 
  «Ακόμα κι αν αυτοί σε λύσουν, εγώ θα σε σκοτώσω,» δήλωσε η Ρι-
κνάβαθ, που είχε σηκωθεί όρθια πίσω απ’τους δύο άντρες. 
  Τα μάτια του Ράζλερ στένεψαν. «Μπορείς να προσπαθήσεις…!» 
  «Αρκετά μ’ετούτα!» τους διέκοψε ο Βάνμιρ. «Δεν πρόκειται 
ν’αφήσουμε την Πριγκίπισσα Λιόλα στα χέρια σου–» 
  «Τότε, ο Ρόλμαρ θα παραμείνει φυλακισμένος στο Μάτι του Κυ-
κλώνα…» 
  «Τι θέλεις για να τον ελευθερώσεις;» 
  «Σου είπα. Και άσε κάτω αυτό το περιδέραιο, γέρο! Ξέρω τι πας να 
κάνεις, και δε θα σ’αφήσω!» 
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  Ο Ερφάνιρ τον αγνόησε, πλησιάζοντας το περιδέραιο που κρατού-
σε –ένα αργυρό, λαξευτό κατασκεύασμα το οποίο έμοιαζε με αλυσί-
δα– στο λαιμό της Πριγκίπισσας. «Για να δούμε τι θα κάνεις…» 
  Ο Ράζλερ εγκατέλειψε τη Λιόλα, κι εκείνη βλεφάρισε, σαν να είχε 
μόλις ξυπνήσει. Τα μάτια της γούρλωσαν, καθώς είδε το σπαθί του 
Βάνμιρ μπροστά της. 
  «Τι πας να…;» 
  Ο ακρίτης κατέβασε τη λεπίδα. «Όχι αυτό που πιστεύεις, Πριγκί-
πισσα. Ο Ράζλερ σε είχε καταλάβει και έπρεπε, κάπως, να τον συ-
γκρατήσουμε. Να μην του επιτρέπεις να σε δαιμονίζει.» Στράφηκε 
στον Ερφάνιρ. «Τι θα του έκανε αυτό το περιδέραιο;» 
  «Δε θα τον άφηνε να βγει από μέσα της.» Το μειδίαμα του δαιμο-
νολόγου ήταν διαβολικό. 
  «Μάλλον, τον τρομάξατε,» γέλασε ο Βάνμιρ. «Μπορείτε να κάνετε 
κάτι και για τον αδελφό μου;» 
  «Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το ‘Μάτι του Κυκλώνα’.» 
  —Φυσικά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Ρόλμαρ. Μόνο εγώ 
μπορώ να τον ελευθερώσω!— 
  «Μου μιλάει,» είπε ο Βάνμιρ στους υπόλοιπους. «Τον ακούτε;» 
  Η Λιόλα και ο Ερφάνιρ κούνησαν τα κεφάλια. «Όχι,» αποκρίθηκε ο 
δεύτερος· «μονάχα μ’εσένα επικοινωνεί, προφανώς.» 
  —Ράζλερ, έχασες!—είπε ο Βάνμιρ—Και, μάλλον, δεν ξέρεις να χά-
νεις— 
  —Έπαψες να νοιάζεσαι για τον αδελφό σου;— 
  —Μην κάνεις ανόητες ερωτήσεις, κρετίνε! Το γνωρίζεις ότι νοιάζο-
μαι για τον Ρόλμαρ· αλλά, αν βλέπεις το μέλλον όπως ισχυρίζεσαι, θα 
γνωρίζεις επίσης πως αποκλείεται ν’αφήσω τη Λιόλα στα χέρια σου. 
Δε μου είναι εύκολο να θυσιάζω ανθρώπους. Οπότε: ηττήθηκες. Για-
τί, λοιπόν, να εξακολουθείς να κρατάς τον αδελφό μου δέσμιο;— 
  —Χα-χα-χα-χα!… Βάνμιρ, δεν μπορείς να με… «τουμπάρεις» έτσι 
εύκολα. Δεν είμαι κανένας ηλίθιος έμπορος του δρόμου! Κι όσο για 
το μέλλον, μάθε πως αυτό πάντοτε κινείται, κι έχω δει χρονορροές 
στις οποίες με υπηρετείς, Βάνμιρ. Με υπηρετείς!— 
  —Τούτη, όμως, δεν είναι μία απ’αυτές τις χρονορροές. Επομένως, 
απελευθέρωσε τον αδελφό μου!— 
  —Αυτό δε θα συμβεί, μέχρι να έχω τον ουρανόλιθο!— 
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  Η Ρικνάβαθ ακούμπησε το χέρι του Βάνμιρ. «Είσαι καλά;» 
  «Ναι,» απάντησε εκείνος. «Αλλά δε φαίνεται να μπορώ να συνεν-
νοηθώ με τον Ράζλερ.» 
  —Αρνείσαι, Βάνμιρ. Αρνείσαι— 
  —Δεν έχω άλλη επιλογή— 
  —Λες ψέματα στον εαυτό σου. Γιατί το ξέρεις πως δε θα χάσεις τί-
ποτα, αν μ’αφήσεις να πάρω τον έλεγχο του ουρανόλιθου. Για την 
ακρίβεια, σε συμφέρει να συμβεί αυτό— 
  —Αλήθεια; Γιατί;— 
  —Διότι έχω έναν πατέρα και έναν αδελφό, όπως σου είπα ήδη, και 
είναι κι οι δυο εχθροί μου και πολύ χειρότεροι από εμένα. Ο αδελφός 
γνωρίζω πού βρίσκεται, καθώς και τι σχεδιάζει: τα σχέδιά του περι-
λαμβάνουν και τη Βάλγκριθμωρ, σε διαβεβαιώνω. Όσο για τον πα-
τέρα μου, δεν έχω καμία πληροφορία γι’αυτόν, και τούτο με τρομάζει 
περισσότερο…— 
  —Τότε, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία άλλου εί-
δους, Ράζλερ— 
  —Αααα, τι παράξενη τροπή που πήραν τα πράγματα, Βάνμιρ! Τελι-
κά, είσαι άνθρωπος των ελάχιστων ενδεχομένων…— 
  —Τι εννοείς; Τέλος πάντων, άκου: Δεν πρόκειται να σου επιτρέψω 
να πάρεις τον έλεγχο της Πριγκίπισσας, αλλά μπορώ, κάλλιστα, να 
γίνω εγώ ο υπηρέτης σου σ’ετούτα τα μέρη— 
  —Χα-χα-χα… Το είχα προδεί, αγαπητέ Βάνμιρ, αλλά ήταν… σχεδόν 
απίθανο— 
  —Δέχεσαι τη συμφωνία μας, λοιπόν;— 
  —Δε νομίζω ότι τελείωσες με τους όρους σου· έχεις να μου θέσεις 
δύο ακόμα: Ο πρώτος είναι να ελευθερώσω τον αδελφό σου, ενώ ο 
δεύτερος να μην καταλάβω ποτέ το σώμα σου και να σε βάλω να κά-
νεις πράξεις που δεν επιθυμείς— 
  —Ναι. Δέχεσαι;— 
  —Ασφαλώς και δέχομαι— 
  —Πώς καταλάμβανες το σώμα της Λιόλα;— 
  —Εκείνη με άφηνε, αγαπητέ μου υπηρέτη—εξήγησε ο Ράζλερ—
Μου είχε αφιερωθεί τόσο πολύ, πιστεύοντας πως ήμουν η Λιάμνερ 
Κρωθ, ώστε ο ίδιος της ο εαυτός, η ψυχή της, να μη μου αντιστέκεται 
στο ελάχιστο— 
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  —Μην περιμένεις να κάνω το ίδιο λάθος— 
  —Σε καμία περίπτωση δεν το περιμένω, Βάνμιρ— 
  —Κι επιπλέον, μην περιμένεις να χρησιμοποιήσω τον ουρανόλιθο 
για σένα, παρά μόνο αν υπάρχει πολύ καλός λόγος— 
  —Συμφωνούμε και πάλι— 
  —Μου φαίνεται παράξενο τούτο…— 
  —Δε θα έπρεπε. Θα αντιληφθείς, σύντομα, τι συμβαίνει και θα κα-
τανοήσεις— 
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Κεφάλαιο 67 

Απαρνήσεις, Αφυπνίσεις, και 
Εξηγήσεις 

 
 

 Βάνμιρ εξήγησε, εν συντομία, στους υπόλοιπους τι είχε δια-
δραματιστεί ανάμεσα σ’εκείνον και στον Ράζλερ. 
  «Δηλαδή, σκοπεύεις να υπηρετήσεις τον Εχθρό;» έκανε η 
Ρικνάβαθ, και ο ακρίτης είδε τη μάνητα του Άνκαραζ να κα-

θρεπτίζεται στα μάτια της. 
  Ωχ… σκέφτηκε, βάζοντας το μυαλό του σε λειτουργία, ώστε να βρει 
μια γρήγορη λύση για τούτο το πρόβλημα. Αν η Καρμώζ βρισκόταν 
υπό την επήρεια του Πολέμαρχου, ο Βάνμιρ ήξερε πως δε θα δίσταζε 
να τον σκοτώσει. Η πίστη τής θόλωνε το μυαλό. 
  «Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό,» του είπε. «Πρέπει να διαλύσεις 
τη συμφωνία τούτη, οπωσδήποτε.» 
  «Εγώ θα έλεγα πως, δεδομένης της κατάστασης, πρόκειται για μια 
μάλλον συμφέρουσα συμφωνία,» γνωμοδότησε, χαμηλότονα, ο δαι-
μονολόγος Ερφάνιρ. 
  Η Πριγκίπισσα Λιόλα έμεινε σιωπηλή, ακόμα δεμένη στην καρέκλα 
της, στο κέντρο του σπασμένου κύκλου προστασίας. 
  «Διαφωνώ,» είπε η Ρικνάβαθ, ατενίζοντας έντονα τον Βάνμιρ. 
  Μονάχα μία λύση υπάρχει, σκέφτηκε εκείνος. Κι ας ελπίσουμε ότι 
θα είναι λύση, τελικά… Επικαλέστηκε την Ταχύτητα, νιώθοντας τα 
νεύρα του σώματός του να τσιτώνονται και τη δύναμη του χαρίσμα-
τος της φυλής του να τον γεμίζει. 
  —Ράζλερ, βοήθησέ με να τον διώξουμε, αν μπορείς!— 
  Εξαπέλυσε τη συγκεντρωμένη ισχύ, πέφτοντας πάνω στην ξαφνια-
σμένη Ρικνάβαθ και τυλίγοντας τα χέρια του γύρω απ’τη μέση της. 
Μετά –Τηλεμεταφορά! 
  Το δωμάτιο επικλήσεων του Ερφάνιρ διαλύθηκε γύρω του, μέσα σε 
μια πανδαισία χρωμάτων, η οποία αντικαταστάθηκε από το Κοσμικό 
Χρώμα. 

O
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  Ο Βάνμιρ προσπάθησε να διατηρήσει τον εαυτό του και τη Ρικνά-
βαθ όσο περισσότερο μπορούσε σ’αυτή την άχρονη κατάσταση, α-
ντιλαμβανόμενος πως το «περισσότερο» πιθανώς εδώ (πού εδώ;) να 
μην είχε καν νόημα.  
  Φευγαλέες σκέψεις πέρασαν απ’το νου του Ωθράγκος– 
  –Είμαι εκτός Χώρου εκτός Χρόνου– 
  –Και το Μάτι του Κυκλώνα σ’έναν τέτοιο μη-τόπο δεν είναι;– 
  –Ο Άνκαραζ δε φτάνει την Καρμώζ· θα τον διώξω– 
  –Ο Ράζλερ φτάνει εδώ, άραγε;– 
  Δεν μπόρεσε να διατηρήσει άλλο την άχρονη κατάσταση γύρω του, 
και εμφανίστηκε στο σημείο που είχε υπολογίσει προτού τηλεμετα-
φερθεί: δηλαδή, ένα βήμα δεξιά της Ρικνάβαθ. 
  Το δωμάτιο επικλήσεων του Ερφάνιρ παρουσιάστηκε, καθώς το 
Κοσμικό Χρώμα διαλύθηκε σε μυριάδες κομμάτια. 
  Η Καρμώζ έβαλε τα χέρια της στο κεφάλι, μουγκρίζοντας ακατανό-
ητα λόγια στη γλώσσα της. Το σώμα της είχε γίνει αδύναμο, και θα 
έπεφτε, αν δεν τη συγκρατούσε ο Βάνμιρ. Ο Άνκαραζ πρέπει να την 
είχε εγκαταλείψει. 
  Κι επομένως, οφείλω να βιαστώ! 
  «Θέλω κάτι που θα παρεμποδίσει την επιστροφή του Πολέμαρ-
χου!» είπε αμέσως στον Ερφάνιρ. 
  Ο δαιμονολόγος τράβηξε ένα μαχαίρι κι έκοψε τα δεσμά της Λιόλα. 
«Απομακρυνθείτε, Υψηλοτάτη! Βάνμιρ, στον κύκλο!» 
  Ο ακρίτης τράβηξε τη ζαλισμένη Ρικνάβαθ στο κέντρο του κύκλου 
προστασίας.  
  «Άφησέ με…!» έκανε εκείνη. «Άφησέ με…!» 
  Ο Βάνμιρ την άφησε. Είμαστε μέσα στον κύκλο τώρα· τίποτα κακό 
δε θα συμβεί. Αυτό, όμως, ήταν ευχή, έπρεπε να παραδεχτεί κι ο ίδι-
ος. 
  Η Ρικνάβαθ γονάτισε και διπλώθηκε, ξερνώντας στο πάτωμα. 
  Ο Ερφάνιρ είχε ήδη διορθώσει το σπασμένο σημείο του κύκλου, με 
τον ασβεστόλιθό του. «Τι έκανες;» ρώτησε τον Βάνμιρ. «Χρησιμο-
ποίησες Ταχύτητα, ώστε να διώξεις τον Άνκαραζ από μέσα της;» 
  «Ναι. Τηλεμεταφορά.» 
  «Δεν το ήξερα ότι γίνεται αυτό, νέε μου…» Ο Ερφάνιρ έμοιαζε πε-
ρίεργος να μάθει περισσότερα. 
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  «Έχετε κάτι να της δώσετε; Κάτι που θα εμποδίσει την επιστροφή 
του;» ρώτησε, εσπευσμένα, ο Βάνμιρ. Παρότι θα του άρεσε να καθί-
σει και να συζητήσει το θέμα με το δαιμονολόγο, αντιλαμβανόταν 
ότι δεν υπήρχε χρόνος για τέτοια τώρα. «Είναι πολύ ευαίσθητη σε 
ψυχικές ενέργειες.» 
  «Ο κύκλος θα πρέπει να φανεί αρκετός,» αποκρίθηκε ο Ερφάνιρ. 
«Και, ύστερα, οφείλει η ίδια να απαρνηθεί τον Πολέμαρχο.» 
  Γιατί αυτό ακούγεται άσχημο; σκέφτηκε ο Βάνμιρ. Μια εύκολη λύ-
ση θα ήταν πολύ καλύτερη: κάποιο φίλτρο, κάποιο ξόρκι… 
  Γονάτισε δίπλα στην Καρμώζ και αγκάλιασε τους ώμους της. «Ρι-
κνάβαθ, είσαι καλά;» 
  «Να σε πάρει ο Ασραντγκάλ, Βάνμιρ! Σου είχα πει να μη μου το ξα-
νακάνεις αυτό!» 
  Ασραντγκάλ; Ποιος ήταν αυτός; Σαν κάπου να τον είχε ξανακούσει. 
Κάποιος απ’τους θεούς των Καρμώζ, μάλλον. «Συγγνώμη, αλλά δεν 
υπήρχε άλλη λύση. Έπρεπε ν’αποτινάξω τον Άνκαραζ από μέσα σου. 
Δεν είναι μέσα σου τώρα, σωστά;» 
  Η Ρικνάβαθ έγνεψε αρνητικά, με τα μάτια, γιατί δε νόμιζε πως 
μπορούσε να κουνήσει το κεφάλι· η ζαλάδα της ήταν χειρότερη από 
την προηγούμενη φορά που ο Βάνμιρ την είχε τηλεμεταφέρει. «Δεν 
τον αισθάνομαι.» 
  «Ωραία,» είπε ο Ωθράγκος, ανακουφισμένα. «Ωραία, πολύ ωραία. 
Άκουσε, Ρικνάβαθ: Βρίσκεσαι μέσα στον μαγικό κύκλο του κυρίου 
Ερφάνιρ τώρα–» 
  «Το βλέπω,» τον διέκοψε εκείνη· «δεν είμαι τυφλή! απλά ζαλισμέ-
νη, εξαιτίας σου.» 
  «Ο Άνκαραζ δεν μπορεί να περάσει τον κύκλο,» συνέχισε ο Βάνμιρ. 
«Ή, τουλάχιστον, ο κύκλος θα τον εμποδίσει αρκετά, σίγουρα. Εσύ, 
όμως, πρέπει να τον απαρνηθείς: Όταν ξανάρθει για σένα, πρέπει να 
του πεις όχι· δεν πρέπει να τον αφήσεις να σε κυριέψει πάλι. Θα σε 
καταστρέψει, Ρικνάβαθ.» 
  Τα γαλανά μάτια της Καρμώζ στράφηκαν να τον κοιτάξουν, άγρια. 
«Μου έδωσε δύναμη! Και ακόλουθους!» γρύλισε. 
  «Το ίδιο έκανε και το Μεγάλο Θηρίο,» της θύμισε ο Βάνμιρ. «Επει-
δή ο Άνκαραζ είναι πιο… ‘πολιτισμένος’ θεός, αυτό δε σημαίνει ότι 
δεν προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί με τον ίδιο τρόπο! Ρικνάβαθ, το 
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ξέρεις, είσαι δέλεαρ για όλους τους θεούς και για όλες τις υπεράν-
θρωπες οντότητες. Σε παρακαλώ, μη γίνεσαι το παιχνίδι τους!» 
  Η Ρικνάβαθ έκλεισε τα μάτια, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και πα-
λεύοντας να καταπολεμήσει τη ζαλάδα μέσα στο κεφάλι της. Γνωρί-
ζει τι μου συμβαίνει, σκέφτηκε. Γνωρίζει τι έχω περάσει για να φτά-
σω εδώ. Ο Βάνμιρ είναι ο μόνος άνθρωπος στον οποίο έχω μιλήσει 
ποτέ τόσο ανοιχτά. Και έχει δίκιο. Το βλέπει όπως το έβλεπα κι εγώ 
στην αρχή: Φοβόμουν, τότε· φοβόμουν και τους δαίμονες και τους 
θεούς και τα παράξενα στοιχειά, τα πάντα. Ήθελα μονάχα 
μ’αφήσουν στην ησυχία μου… Τι είχε αλλάξει, λοιπόν; Τι είχε τώρα 
αλλάξει; Είχε, μήπως, η ίδια αποφασίσει, τελικά, ότι δεν μπορούσε 
να κάνει αλλιώς; ότι ετούτη θα ήταν η μοίρα της μέχρι να πεθάνει; 
Αλλά, ακόμα κι αν ήταν έτσι, έπρεπε να δεχτεί αυτή τη μοίρα αδια-
μαρτύρητα; Έπρεπε να γίνεται η μαριονέτα του ενός θεού και του 
άλλου; Πρώτα, ήταν το Μεγάλο Θηρίο, η Γκιζνάρβαθ, όπως την είχε 
αποκαλέσει ο Αρχαιοφύλακας Ούργκολ (ένα Καρμώζ όνομα, παρα-
δόξως)· τώρα ήταν ο Άνκαραζ, ο Δεινός Άρχων της Μάχης, ο Πολέ-
μαρχος, ο Θεός του Αίματος· μετά, ποιος; Ποιος θα επιθυμούσε τις 
δυνάμεις της; 
  Η Ρικνάβαθ προσπάθησε να σηκωθεί όρθια, χωρίς ν’ανοίξει τα μά-
τια, και ο Βάνμιρ τη στήριξε· η Καρμώζ μπορούσε να αισθανθεί το 
χέρι του τυλιγμένο γύρω απ’τη μέση της. Θα ήθελε κάποια στιγμή 
αυτό το χέρι να ανηφορήσει και στην πλάτη της, στα μακριά, μαύρα 
της μαλλιά, στο λαιμό της· θα ήθελε το άγγιγμα του Ωθράγκος να 
γίνει ερωτικό, να χαϊδέψει το δέρμα της– Όμως είμαι καταραμένη, 
και ο Βάνμιρ είναι από τους λίγους ανθρώπους που δε θα επιθυμού-
σα, σε καμία περίπτωση, να σκοτώσω… 
  Ξαφνικά, η Ρικνάβαθ ένιωσε μια παρουσία να πλησιάζει. Ο Πολέ-
μαρχος! 
  «Ρικνάβαθ!» Το χέρι του Βάνμιρ σφίχτηκε δυνατότερα γύρω απ’τη 
μέση της. (Σκοπεύει να ξαναχρησιμοποιήσει Τηλεμεταφορά;) 
«Πρόσεχε· ο κύκλος έσπασε! Απαρνήσου τον!» 
  Το σκοτεινό πεδίο μάχης απλώθηκε γύρω της. Ρυάκια αίματος κυ-
λούσαν επάνω στην αυλακωμένη γη· κλαγγή και ιαχές αντηχούσαν 
από μακριά· αστραπές έσχιζαν τον ουρανό, φωτίζοντας το περιβάλ-
λον με απρόσμενες λάμψεις· σκιερές μορφές φαίνονταν να μάχο-
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νται, εξ αποστάσεως. Αντίκρυ της στεκόταν ένα άφυλλο δέντρο, και 
δίπλα του ένας σκοτεινός άντρας· το αριστερό του χέρι ακουμπούσε 
στον κορμό, ενώ στο δεξί βαστούσε ένα μακρύ ξίφος που γυάλιζε, 
ρέοντας αίμα. 
  «Άρχοντά μου!» Η Ρικνάβαθ αισθάνθηκε τα γόνατά της να λύνο-
νται, και γονάτισε στο υγρό χώμα. 
  Κάτι της συνέβαινε, μια αλλαγή υπήρχε εντός της. Ο Άρχοντας της 
Μάχης την ατένιζε επικριτικά. Δεν επιθυμούσε πλέον να τον ακο-
λουθεί; 
  «Δεν μπορώ άλλο…» Το βλέμμα της Ρικνάβαθ χαμήλωσε, συνάντη-
σε τα ρυάκια αίματος που κυλούσαν επάνω στην αυλακωμένη γη. 
  Ξένες δυνάμεις την είχαν επηρεάσει! Τα ρυάκια αίματος άρχισαν 
να τρέμουν, λες κι από όργητα. 
  «Όχι, Άρχοντά μου, δεν είν’αυτό… Δεν μπορώ άλλο να είμαι… να 
υπηρετώ κανέναν… ούτε εσένα.» 
  Μα, εκείνη δεν ήταν υπηρέτης! Ήταν η αφέντρα της θρησκείας 
του! Η Αρχιέρεια του Πολέμαρχου. Η γυναίκα που θα εξουσίαζε ό-
λους του τους πιστούς, και που θα ανταμειβόταν καλά, με δυνάμεις 
εγκόσμιες και υπερκόσμιες! 
  Η πρότασή του ήταν τόσο δελεαστική, τόσο δελεαστική– 
  Αλλά πάντα τα ανώτερα όντα αποσκοπούσαν να την κοροϊδέψουν, 
για να χρησιμοποιήσουν τις εσώτερές της δυνάμεις. Ναι, δεν ήταν ο 
Άνκαραζ που θα πρόσφερε σ’εκείνη δυνάμεις· εκείνη ήταν που θα 
πρόσφερε δυνάμεις στον Άνκαραζ. Δυνάμεις για να αναβιώσει τη 
θρησκεία του, για να κυριαρχήσει ανάμεσα στους θεούς των Ωθρά-
γκος. 
  Τα ρυάκια του αίματος έτρεμαν τώρα πολύ πιο άγρια από πριν· η 
ίδια η γη τρανταζόταν, και τα αυλάκια επάνω της έπαιρναν στριφτά, 
οργισμένα, σχήματα. 
  Δε θα αποδεχόταν την προσφορά του, λοιπόν; Είχε παραδοθεί στον 
Εχθρό; 
  «Δεν παραδίνομαι σε κανέναν· δεν αποδέχομαι τίποτα!» Η γη σειό-
ταν δυνατότερα. «Όχι!» Οι κλαγγές της μάχης βροντούσαν, παντα-
χόθεν. «Η απάντησή μου είναι όχι!» Οι ιαχές ηχούσαν σαν αστροπε-
λέκια. «Όχι! Δεν επιστρέφω!» Η γη ράγισε, έσπασε· το αίμα τινά-
χτηκε και έλουσε καυτό τη Ρικνάβαθ– 
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  Άνοιξε τα βλέφαρα, και το πρώτο πράγμα που είδε ήταν οι μορφές 
του δαιμονολόγου Ερφάνιρ και της Πριγκίπισσας Λιόλα. Οι δύο Ω-
θράγκος την κοίταζαν αμίλητοι, έχοντας τα μάτια τους καρφωμένα 
επάνω της. Η Ρικνάβαθ συνειδητοποίησε ότι είχε λαχανιάσει. 
  «…Ρικνάβαθ;» άκουσε τη διστακτική φωνή του Βάνμιρ, δίπλα της· 
ο ακρίτης εξακολουθούσε να έχει το χέρι του περασμένο γύρω απ’τη 
μέση της, σφιχτά. 
  Η Καρμώζ στράφηκε, για να κοιτάξει το πρόσωπό του. «Τελείωσε,» 
είπε, μιλώντας τη Γλώσσα των Ωθράγκος σπαστά. 
  «Τέρμα ο Άνκαραζ;» 
  Η Ρικνάβαθ ένευσε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και ξεροκαταπί-
νοντας. 

 

  «Σαντάνρα;» 
  Ένα χέρι ταρακούνησε τον ώμο της. 
  «Μην κοιμάσαι στο πάτωμα, Σαντάνρα· θα κρυώσεις.» 
  Η υπηρέτρια άνοιξε τα μάτια, και από πάνω της είδε να στέκεται– 
  «Άρχοντά μου!» Αμέσως, σηκώθηκε όρθια. «Δε-δεν ξέρω τι 
μ’έπιασε· με συγχωρείτε.  
  »Είστε καλά, όμως!» Χαμογέλασε πλατιά. 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, «έτσι φαίνεται.» Έτριψε το σαγόνι. 
«Αλλά αναρωτιέμαι…» 
  «Τι αναρωτιέστε, Άρχοντά μου; Θέλετε να σας διηγηθώ τι έγινε, 
όσο… όσο κοιμόσασταν;» 
  «Αναρωτιέμαι πως ξύπνησα, Σαντάνρα…» είπε, αργά, ο Ρόλμαρ. 
«Τη μια στιγμή ήμουν εκεί, στο Μάτι του Κυκλώνα, και μετά, κάτι με 
πέταξε, απότομα, έξω –με εκτίναξε– και βρέθηκα εδώ…» 
  Η Σαντάνρα βλεφάρισε, μην καταλαβαίνοντας τι εννοούσε. «Με 
συγχωρείτε, Άρχοντά μου;…» 
  «Τίποτα,» αποκρίθηκε ο Ρόλμαρ, υψώνοντας το δεξί χέρι. «Άστο.» 
Πλησίασε τον καθρέφτη του δωματίου. «Τα χάλια μου έχω.» Αξύρι-
στος, αχτένιστος. 
  «Καθίστε, Άρχοντά μου· θα σας φροντίσω εγώ,» προθυμοποιήθηκε 
η Σαντάνρα. «Καθίστε.» 
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  Ο Ρόλμαρ πήρε θέση μπροστά στον καθρέφτη. Εκείνη έδεσε μια 
πετσέτα γύρω απ’το λαιμό του, έφερε μια λεκάνη με χλιαρό νερό 
από το μπάνιο, και τράβηξε ένα ξυράφι από ένα συρτάρι. 
  «Τι συνέβη, λοιπόν, όσο… κοιμόμουν, Σαντάνρα;» 
  «Πολλά πράγματα, Άρχοντά μου,» αποκρίθηκε η υπηρέτρια, αρχί-
ζοντας να ξυρίζει το σαγόνι του. «Σηκώστε λίγο το κεφάλι, παρακα-
λώ.» Ο Ρόλμαρ υπάκουσε. «Είχατε αρκετές επισκέψεις, κατ’αρχήν. 
Συγγενείς σας ήρθαν να σας δουν–» 
  «Πόσο καιρό ήμουν έτσι;» 
  «Όχι πολύ καιρό, Άρχοντά μου: έξι-εφτά ημέρες.» 
  «Και πρόλαβαν να έρθουν, για να μ’επισκεφτούν;» 
  «Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στο Βασίλειο,» εξήγησε η Σα-
ντάνρα, και άρχισε να του διηγείται όσα γνώριζε για την παρούσα 
κατάσταση. 

 

  Ο Βασιληάς Άργκελ, η Βασίλισσα Ακάρθα, η Πριγκίπισσα Νιρκένα, 
ο Πρίγκιπας Ζάρναβ, οι Πρίγκιπες Νόρβορ και Δάτμιν, και η Αρχό-
ντισσα Μιάνη μπήκαν στην Αίθουσα του Ουρανολίθινου Θρόνου ό-
ταν οι φωτιές είχαν σβήσει. Έπιπλα, χαλιά, βιβλία, ταπετσαρίες, πί-
νακες –τουλάχιστον τα μισά πράγματα που βρίσκονταν στο μεγάλο 
δωμάτιο είχαν καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Και στη μέση περίπου 
του ρημαδιού κειτόταν ένας άντρας, με το κρανίο του κομμένο στα 
δύο και το μυαλό του χυμένο τριγύρω. 
  «Επουράνιε Βάνραλ!…» έκανε η Βασίλισσα Ακάρθα και έκλεισε τα 
μάτια, γυρίζοντας απ’την άλλη και κρατώντας την κοιλιά της. «Ε-
πουράνιε Βάνραλ…» Αμέσως, μια υπηρέτρια έτρεξε, για να της φέ-
ρει νερό. 
  Ο Ζάρναβ πήρε μια βαθιά ανάσα, για να αντέξει το θέαμα του απο-
τρόπαια σκοτωμένου αγνώστου. Ο Άργκελ δε φαινόταν να σοκάρε-
ται και πολύ από τον νεκρό· μάλλον, είχε δει και χειρότερα πράγμα-
τα στους Πολέμους της Φεν εν Ρωθ. Η Νιρκένα προσπαθούσε να δι-
ατηρεί την έκφρασή της ήρεμη, αλλά τα μάτια της απέφευγαν να 
εστιαστούν στον άντρα με το σπασμένο κρανίο. Η κόρη της, Αρχό-
ντισσα Μιάνη, απομακρύνθηκε, τραβώντας μαζί της και τον μικρό 
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Πρίγκιπα Δάτμιν. Ο Πρίγκιπας Νόρβορ στεκόταν πίσω απ’τον πατέ-
ρα και το θείο του, αλλά αρνείτο να φύγει. 
  «Φρουροί,» είπε ο Μονάρχης του Νόρβηλ, με δυνατή, προστακτι-
κή, και οργισμένη φωνή, «ελπίζω να υπάρχει μια πολύ καλή εξήγηση 
για όλα τούτα!» 
  Ένας άντρας τον πλησίασε και υποκλίθηκε εμπρός του. «Μεγα-
λειότατε, θα σας διηγηθώ ό,τι είδαμε· περισσότερα δεν ξέρουμε, πι-
στέψτε με. Κάτι… κάτι μάγια, Βασιληά μου, μας χτυπήσανε, μετά.» 
  Μάγια, σκέφτηκε ο Ζάρναβ. Ναι, μάγια· τι άλλο μπορεί να ήταν; 
Όλοι μέσα στο παλάτι είχαν πέσει σε ύπνο, απροειδοποίητα. Εκεί-
νος, ο Άργκελ, η Νιρκένα, και η Ακάρθα είχαν κοιμηθεί γύρω απ’το 
τραπέζι όπου συζητούσαν (!). Αν τα έκανε τούτα η Καρμώζ ή ο Βάν-
μιρ, δε θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου. Νόμιζα ότι ήθελαν να μας 
βοηθήσουν, όχι να μας καταστρέψουν! 
  «Μίλησέ μου, στρατιώτη,» πρόσταξε ο Βασιληάς τον φρουρό. 
  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Στην αρχή, είδαμε την Πριγκίπισσα Λιό-
λα, η οποία μας ζήτησε να της ανοίξουμε, για να μπει στην αίθουσα. 
Φυσικά, υπακούσαμε… αλλά, ύστερα, κάτι μας έπιασε –ένας ακατα-
μάχητος ύπνος, Βασιληά μου–, χάσαμε τις αισθήσεις μας και σωρια-
στήκαμε στο πάτωμα. Ήταν μαγεία, αναμφίβολα.» 
  «Και μετά;» ρώτησε ο Άργκελ. «Τι σας ξύπνησε;» 
  «Μετά, Μεγαλειότατε…» Ο φρουρός φάνηκε να προσπαθούσε να 
θυμηθεί. «Μετά, κάποιος σα να μας φώναξε· όμως, όταν σηκωθήκα-
με, είχε φύγει.» 
  «Και η Λιόλα; Πού είναι η κόρη μου;» 
  «Μας συγχωρείτε, Βασιληά μου, αλλά δε γνωρίζουμε,» αποκρίθη-
κε, διστακτικά, ο στρατιώτης. «Δε γνωρίζουμε τι συνέβη.» Έστρεψε 
το βλέμμα του στο κουφάρι του άγνωστου άντρα. «Ούτε αυτός εδώ 
γνωρίζουμε ποιος είναι. Δεν τον είδαμε καν να μπαίνει.» 
  «Πατέρα,» είπε ο Νόρβορ, «ο θρόνος έχει κάπως αλλάξει…» Ο 
Πρίγκιπας απομακρύνθηκε απ’τους συγγενείς του και πλησίασε το 
βάθρο όπου βρισκόταν το ουρανολίθινο κάθισμα. 
  «Έχει αλλάξει; Τι εννοείς;» 
  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Νόρβορ, «ναι, δεν κάνω λάθος.» Τώρα, στε-
κόταν δίπλα στο θρόνο και έκανε τον κύκλο, για να βρεθεί πίσω του. 
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«Είναι σαν… σαν κάτι να τον δάγκωσε.» Άγγιξε το μικρό κοίλωμα 
στην πλάτη του καθίσματος. 
  Ο Άργκελ ζύγωσε. «Έχεις δίκιο,» είπε, ανεβαίνοντας τα σκαλοπά-
τια του βάθρου. «Έχεις δίκιο.» 
  «Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη,» δήλωσε η Νιρκένα. 
«Όλα φαίνονται ακατανόητα.» 
  «Εξηγούνται, όμως.» 
  Η Πριγκίπισσα Λιόλα μπήκε στο μεγάλο δωμάτιο, ακολουθούμενη 
από τον Βάνμιρ του Ράλτον, την Ρικνάβαθ των Καρμώζ, και έναν 
λιγνό, ξερακιανό άντρα προχωρημένης ηλικίας. 
  «Θα ήθελα πολύ να μάθω πώς εξηγούνται, κόρη μου,» είπε ο Άρ-
γκελ, στρεφόμενος για να τους κοιτάξει. 
  «Θα σας τα διηγηθούμε όλα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Βάν-
μιρ, «ιδιαιτέρως.» 




