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—Μήνας Πράσινος, 23 
 
 

 
«Και άκου να δεις, τώρα, ρε κοπέλι µου, τι µπαγαποντιά πήγε κι 
έστησε ο Κυµατοπνιγµένος ρουφιάνος,» έλεγε ο Κάλ’µλιρβ στον 
Γκόρ’θλαµπ, καθώς οι δυο τους κάθονταν στην πλώρη της Λευκής 
Γοργόνας. «Πήγε κι έκλεισε και µε τους δύο συµφωνία, για να 
σουφρώσει τα διπλά λεφτά!» 
  «Και δεν τον κατάλαβαν;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  «Τσου! Τη σκαπουλάρισε, ο µπαµπέσης!» 
  Οι ναυτικοί ήταν δυο αταίριαστες φιγούρες, αν τους κοίταζε κανείς 
από απόσταση: ο Κάλ’µλιρβ µελαχρινός µε σγουρά, µακριά µαλλιά –
γύρω απ’τα οποία δενόταν µια πορφυρή κορδέλα– και µούσια, 
πολυλογάς, όχι ιδιαίτερα σωµατώδης, και µε µόνο όπλο ένα πλατύ 
µαχαίρι να κρέµεται απ’τη ζώνη του· ενώ ο Γκόρ’θλαµπ ήταν 
ξυρισµένος στο πρόσωπο και στο κεφάλι, λιγοµίλητος, µε µεγάλους 
µύες και µ’ένα ακόµα µεγαλύτερο γιαταγάνι στο πλευρό του. Κι οι 
δυο φορούσαν φαρδιά παντελόνια και ήταν ξυπόλυτοι· ο δε 
Γκόρ’θλαµπ από τη µέση και πάνω ήταν γυµνός, αφήνοντας το 
ανοιξιάτικο φως των ήλιων του Άρµπεναρκ να κάνει τους µύες του 
να γυαλίζουν, ενώ ο Κάλ’µλιρβ φορούσε µια ελαφριά, λευκή 
πουκαµίσα, ανοιχτή µπροστά και µε τα µανίκια ξεκούµπωτα, καθώς 
τη φούσκωνε ο ευχάριστα δροσερός αγέρας. 
  «Έτσι πάντα τη σκαπουλάρουν οι πονηροί άνθρωποι.» 
  «Πονηρός αυτός;» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Χα! Και ξανά Χα! 
Ανώµαλος είναι! ∆υο συντεχνίες ήταν µπλεγµένες στην υπόθεση· 
λίγο έλειψε να χάσει το κεφάλι του.» Έβγαλε την πίπα του απ’το 
εσωτερικό της φαρδιάς του πουκαµίσας και την άναψε. 
  Προτού προλάβει να συνεχίσει τα λόγια του, η φωνή του 
παρατηρητή ακούστηκε απ’το ψηλότερο κατάρτι: «Πλοίο εν όψει! 
Πεσµένο στα βράχια!» 
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  «Μα τα Πέντε Κύµατα!» βλαστήµησε ο Κάλ’µλιρβ, στρέφοντας το 
κεφάλι να δει κι εκείνος αυτό που έβλεπε ο παρατηρητής. Όµως, για 
την ώρα, δεν είδε τίποτα, καθότι το πλοίο του βρισκόταν σε µια 
στροφή του ποταµού Χέρλεµ. Ήξερε ότι τούτα δω τα σηµεία ήταν 
επικίνδυνα, αλλά όλοι οι έµπειροι καπεταναίοι γνώριζαν γι’αυτά, και 
δεν έπεφταν θύµατα των ρευµάτων. Ποιος Κυµατοδαρµένος 
σαλτιµπάγκος πήγε και φίλησε τις πέτρες; αναρωτήθηκε ο ναυτικός. 
  Πιάστηκε απ’τα ξάρτια, καθώς σηκωνόταν όρθιος, περιµένοντας τη 
Λευκή Γοργόνα να στρίψει, για να δει τι είχε συµβεί. Ο Γκόρ’θλαµπ 
στεκόταν πλάι του, µε τα χέρια στη µέση. 
  Ο Κάλ’µλιρβ έριξε µια µατιά, στον τιµονιέρη, φωνάζοντάς του: 
«Πρόσεχε, κυρ Λίκµορ! Μην φιλήσουµε τις πέτρες κι εµείς!» 
  «Έγνοια σου, Καπ’τάνιε,» αποκρίθηκε εκείνος, ένας ψηλός 
τριαντάρης άντρας µε µαύρα, µακριά µαλλιά. «Είµαι χρόνια στη 
δουλειά –το ξέρεις.» 
  «Ελπίζω αυτός να µην είναι ο τελευταίος σου χρόνος,» 
µουρµούρισε ο Κάλ’µλιρβ µέσ’απ’τα γένια του. 
  Ο Γκόρ’θλαµπ γέλασε. 
  «Μη γελάς, ρε σύντροφε!» διαµαρτυρήθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Τούτα 
δεν είν’αστεία πράµατα, να πούµε. Έτσι και φιλήσουµε τα βράχια 
και πάθουν καµια ζηµιά τα εµπορεύµατα, αλίµονό µας. Την 
πραµάτεια δυο Εµπορικών Συντεχνιών κουβαλάµε.» 
  «Το έχω υπόψη µου,» ένευσε ο Γκόρ’θλαµπ. «Μα δεν πιστεύω ο 
κυρ Λίκµορ θα πάει να πέσει πάνω στ’άλλο καράβι.» 
  Και να που είδαν και το εν λόγω πλοίο. Ο Κάλ’µλιρβ στένεψε τα 
µάτια του, καθώς το ατένιζε. Έµοιαζε αρκετά µε το δικό του, κι 
επάνω στο σκαρί µπορούσε να δει γραµµένο το όνοµα «Ο 
Θαλασσοπόρος». (Σπουδαίος θαλασσοπόρος, συλλογίστηκε ο 
ναυτικός, έτσι που πήγε και φίλησε τις πέτρες στην όχθη του ποταµού.) 
Πάνω στο κατάστρωµα µια αντρική φιγούρα χοροπηδούσε, 
κουνώντας τα χέρια της και φωνάζοντας: 
  «Βοήθεια, φίλοι! Βοήθεια, πνιγόµαστε!» 
  Ο Κάλ’µλιρβ παρατήρησε πως µονάχα αυτός βρισκόταν στην 
κουβέρτα· το υπόλοιπο πλήρωµα είχε σκαρφαλώσει στα βράχια και 
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έφευγε (!). «Τάσεις αυτοκτονίας…» µουρµούρισε. «Συµβαίνει καµια 
φορά στους Πνευµατοχτυπηµένους. Είπαµε, ο Καπετάνιος να βγαίνει 
τελευταίος, µα αυτό παραπάει…» 
  «Βοήθεια, φίλοι! Βοήθεια!» έσκουζε ο µελαχρινός άντρας, 
χοροπηδώντας και κουνώντας τα χέρια του, ενώ ο Θαλασσοπόρος 
βυθιζόταν. Έµοιαζε να είχε σπάσει το σκαρί του σε χαµηλό σηµείο· 
σίγουρα, το αµπάρι θα είχε πληµµυρίσει. Καταστροφή, αν ο 
άνθρωπος ήταν έµπορας. 
  «Γιατί δε φεύγεις µε τους άλλους, κοπέλι µου;» του φώναξε ο 
Κάλ’µλιρβ. «Στραβός είσαι; ∆ε βλέπεις πού πάνε;» 
  «Σας παρακαλώ, βοηθήστε µε! Βοήθεια!» ούρλιαξε ο άντρας. 
  «Ααχ!…» αναστέναξε ο Κάλ’µλιρβ. «Θα πνιγεί από µόνος του, ο 
Πνευµατοχτυπηµένος.» Στράφηκε στον τιµονιέρη. «Κυρ Λίκµορ, 
πάµε να πλευρίσουµε αυτό το αξιοθρήνητο σκαρί, να σώσουµε το 
χοροπηδηχτό µαϊµουδάκι!» 
  «Μά’στα, Καπ’τάνιε!» 
  Η Λευκή Γοργόνα άρχισε να πλησιάζει τον Θαλασσοπόρο.  
  «Προσεκτικά, κοπέλι µου. Προσεκτικά,» έλεγε και ξανάλεγε ο 
Κάλ’µλιρβ, πιο πολύ για να καθησυχάσει τον εαυτό του. Κοίτα τι 
παθαίνεις άµα είσαι αλτρουιστής… σκεφτόταν. 
  «Το ρεύµα είν’επικίνδ’νο, Καπ’τάνιε, αλλά δεν είµαι πρωτάρης,» 
φώναξε ο τιµονιέρης, σα νάχε ακούσει τα µουρµουρητά του 
Κάλ’µλιρβ. 
  Η Λευκή Γοργόνα έφτασε πολύ κοντά στον Θαλασσοπόρο, µα δεν 
τον είχε πλευρίσει ακόµα. 
  «Έλα, πήδα στην κουβέρτα µας!» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ στο 
«χοροπηδηχτό µαϊµουδάκι» –που συνέχιζε να χοροπηδάει, παρότι οι 
επίδοξοι σωτήρες του ζύγωναν. 
  «∆ε µπορώ να το κάνω αυτό,» είπε ο µελαχρινός άντρας. «Αν 
ήθελα να φύγω, εσάς θα φώναζα; Θα είχα πάει µε τους άλλους, πάνω 
στα βράχια.» 
  «Τότε, ΓΙΑΤΙ µας φώναξες;» γκάριξε ο Κάλ’µλιρβ, αρχίζοντας να 
χάνει την ψυχραιµία. «Είσαι ηλίθιος, ρε σύντροφε;» 
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  «Οι προδότες µ’εγκατέλειψαν,» εξήγησε ο άντρας. «Πρέπει να 
σώσω το εµπόρευµά µου! Παρακαλώ, εκλιπαρώ –βοηθήστε µε! Θα 
µε γδάρουν, έτσι και χαθούν τα εµπορεύµατα. Μεταφέρω πραµάτεια 
της Πρώτης, της Πέµπτης, της Τέταρτης, και της Έβδοµης 
Συντεχνίας Εµπόρων!» 
  «Της Έβδοµης!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Μας κοροϊδεύεις, ρε 
παλικάρι; ∆εν υπάρχει Έβδοµη!» 
  «Α, ναι, σωστά,» µειδίασε, αµήχανα, ο άντρας. «Τότε, δεν 
µεταφέρω εµπορεύµατα της Έβδοµης. Όµως γρήγορα, φίλε µου –
γρήγορα! –θα τα χάσω όλα!» 
  Ο Κάλ’µλιρβ αναστέναξε. «Βοηθήστε τον να βγάλει όσα από τα 
εµπορεύµατα προλαβαίνετε, κοπέλια µου,» πρόσταξε τους ναύτες 
του. «Άιντε, σβέλτα! Αλλά µην πνιγείτε και γι’αυτόν τον 
παλαβιάρη.» 
  Και, καθώς οι άνθρωποι του πληρώµατός του πηδούσαν στο 
κατάστρωµα του Θαλασσοπόρου, ο µελαχρινός άντρας (που είχε 
πάψει να χοροπηδά και να κουνά τα χέρια του, σα µαϊµουδάκι) 
πήδησε στο κατάστρωµα της Λευκής Γοργόνας. 
  «Τα Πνεύµατα να ευλογούν εσένα και τους απογόνους σου, 
σύντροφε,» είπε στον Κάλ’µλιρβ. 
  «Επ! άσε τους απογόνους µου ήσυχους, παλιοµπαγαπόντη,» τον 
προειδοποίησε εκείνος. «Όλοι τους γιοι πουτάνας είναι.» Μειδίασε. 
Ύστερα, η έκφρασή του σοβάρεψε, ατενίζοντας τον µελαχρινό 
άντρα. «Πώς σε λένε;» τον ρώτησε. 
  «Βόρβικ.» 
  «Κι είσαι έµπορας;» 
  «Όχι· εγώ µονάχα µεταφορές κάνω.» 
  «Μεταφορέας, δηλαδή;» 
  Ο Βόρβικ έγνεψε καταφατικά. 
  «Εσείς πάντα πληρώνετε τα σπασµένα, κοπέλι µου!» γέλασε ο 
Κάλ’µλιρβ, χτυπώντας τον φιλικά στον ώµο. 
  Ο Βόρβικ χλόµιασε. 
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«∆εν πιστεύω, σύντροφε, νάπες ψέµατα και για τις υπόλοιπες 
συντεχνίες;…» 
  «Φυσικά και όχι, φίλε µου. Τι νοµίζεις, ότι είµαι ψεύτης; Απλά, 
αυτό για την Έβδοµη µου ξέφυγε.» Ο Βόρβικ ανασήκωσε τους 
ώµους. «Λαθάκι.» 
  «Μάλιστα,» έκανε ο Κάλ’µλιρβ, φουµάροντας. Οι ναύτες του είχαν 
µόλις µαζέψει τα εµπορεύµατα του Βόρβικ απ’τ’αµπάρι του 
βυθιζόµενου Θαλασσοπόρου (όσα κατάφεραν να διασώσουν) και τα 
είχαν βάλει στο αµπάρι της Λευκής Γοργόνας. «Ξέρεις, µάγκα µου, 
εγώ είµ’έµπορας της Έκτης Συντεχνίας.» 
  «Αλήθεια; Ίσως θα µπορούσες να βοηθ–» 
  «Πάλι; Αυτή τη δουλειά θα κάνουµε, ρε σύντροφε;» 
  Ο Βόρβικ ρούφηξε αέρα και τον έβγαλε αργά απ’τα πνευµόνια του, 
για να ξαλαφρώσει. «Κοίτα… εγώ… Θα µπορούσαµε ίσως…» 
  «Καπ’τάνιε!» φώναξε, εκείνη την ώρα, ο παρατηρητής. «Ναυαγοί 
στην όχθη!» 
  «Φτούσου, ρε…!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. Σηκώθηκε όρθιος και 
κοίταξε. Ένα τσούρµο ήταν συγκεντρωµένο στην δυτική όχθη του 
ποταµού, κουνώντας µαντίλια, λευκά και κόκκινα. 
  «Το πλήρωµά µου,» παρατήρησε ο Βόρβικ. «Οι προδότες.» 
  Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε στην πρύµνη, έβγαλε την πίπα του απ’τα 
δόντια κι έβαλε το ένα του χέρι πλάι στο στόµα, φωνάζοντας: «Κυρ 
Λίκµορ! Πλησιάζουµε τους ναυαγούς. Μα όχι πολύ. Ίσα για να 
µπορώ να τους µιλήσω.» 
  «Μά’στα, Καπ’τάνιε!» 
  Η Λευκή Γοργόνα ζύγωσε, και ο Κάλ’µλιρβ, που στεκόταν στην 
άκρη της κουβέρτας, γαντζωµένος απ’τα ξάρτια, φώναξε στους 
ναυαγούς:  
  «Κοπέλια, µ’ακούτε;» 
  «Ναυαγοί είµαστε!» αποκρίθηκε ένας σωµατώδης άντρας. 
  «Σοβαρά, σύντροφε; δε σε πιστεύω! Όποιος θέλει νάρθει στη Λευκή 
Γοργόνα, έν’αργύριο.» 
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  Αυτό δε φάνηκε ν’άρεσε στους ναυαγούς. Κάποιοι, µάλιστα, 
άρχισαν να τον βρίζουν: «Κοπρίτη! – Τα Πέντε Κύµατα να σε 
ταράξουν! – Ψωριασµένε λιµανόγατε! – Πουτανοφλείφτη!» 
  Ορίστε, αχαριστία, σκέφτηκε ο Κάλ’µλιρβ. Τίποτα δε µπορείς να 
κάνεις για να κρατάς τον κόσµο φχαριστηµένο, στις µέρες µας. 
  «Κοιτάχτε να δείτε, νταήδες µου: η κοντινότερη πόλη είναι η 
Σάρµορ προς τα βόρεια, και βρίσκεται δώδεκα λεύγες απόσταση απο 
δώ. Αλλά υπάρχει και µια κοντινότερη πόλη: η Μιλζέριφ, έξι λεύγες 
απόσταση, µα, δυστυχώς για τα τοµάρια σας, βρίσκεται απ’την άλλη 
µεριά του ποταµού! Θέλετε, λοιπόν, να κολυµπήσετε;» 
  «Θα πληρώσουµε, ξιπασµένε λιµανόγατε,» είπε ο σωµατώδης 
άντρας που είχε µιλήσει εξαρχής και που έµοιαζε για αρχηγός. 
  «Τώρα, µιλάς λογικά, σύντροφε,» παραδέχτηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Κυρ 
Λίκµορ!» φώναξε στον τιµονιέρη. «Ζυγώνουµε να πάρουµε τους 
ναυαγούς.» Είκοσι είναι, σκέφτηκε. Θα µαζέψουµε αρκετά χρήµατα 
για να καλοφάµε στον Καρµίρη. 
  Η Λευκή Γοργόνα πλησίασε την επικίνδυνη όχθη, και οι ναυαγοί 
κατέβηκαν στα βράχια και πήδησαν στην κουβέρτα της, υπό την 
επίβλεψη του Γκόρ’θλαµπ και µερικών ναυτών, οι οποίοι φρόντιζαν 
όλοι να πληρώσουν τα συµφωνηµένα ναύλα. 
  Σε λίγο, ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός και Λοστρόµος του 
πλοίου έφερε στον Καπετάνιο ένα σακούλι γεµάτο µε είκοσι 
αργύρια. «Άλλος θα τους είχε χρεώσει περισσότερα, Κάλ’µλιρβ,» 
του είπε. 
  «Το ξέρω, παλικάρι µου Γκόρ’θλαµπ.» Μειδίασε. «Αλλά εγώ είµαι 
καλή ψυχή, όπως πάντα.» Άναψε το τσιµπούκι του που είχε σβήσει. 
  «Το λοιπόν, φίλε Βόρβικ: θα σ’αφήσουµε στην Μιλζέριφ;» ρώτησε 
τον άντρα που είχε σώσει απ’το ναυάγιο. 
  Ο Βόρβικ κοιτούσε το πλήρωµά του µε αντιπάθεια. Κανένας τους 
δεν είχε πλησιάσει να του µιλήσει. Καθάρισε το λαιµό του. «Για να 
πω την αλήθεια, κατευθυνόµουν στην Τραγκνούµ, λίγο παρακάτω.» 
  «Άµα θες να σε πάω µέχρι εκεί, θα πληρώσεις,» τον προειδοποίησε 
ο Κάλ’µλιρβ. «∆εν κουβαλάω εµπόρευµα τζάµπα.» 
  «Πού πηγαίνεις του λόγου σου, Καπετάνιε;» 
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  «Στην Μάοχµπιν.» 
  «Ε, στο δρόµο σου είναι η Τραγκνούµ,» είπε ο Βόρβικ. 
  «Α! όχι τέτοια, φιλαράκο µου. Εξηγηµένα πράµατα –άµα θες να σε 
πλεύσω ως εκεί, να πούµε, θα πληρώσεις,» επέµεινε ο Κάλ’µλιρβ. 
«Το δήλωσα.» 
  «Αααχχ… δεν ξέρεις τι µου κάνεις…» µόρφασε ο Βόρβικ. 
  «Μην αρχίσουµε, τώρα, τις κλάψες, σύντροφε. Σε καταλαβαίνω 
απολύτως, να πούµε, όµως όχι, δε σε πάω στην Τραγκνούµ.» 
  «∆ε µε καταλαβαίνεις, Καπετάνιε,» κλαψούρισε ο Βόρβικ, 
κουνώντας το κεφάλι. «Είµαι µπλεγµένος πολύ άσχηµα. Οι 
Συντεχνίες θα θέλουν αποζηµίωση για τα χαµένα εµπορεύµατα, 
όλες…» 
  «Σαφώς,» ένευσε ο Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας. 
  «…και θέλει και τα λεφτά του ο τοκιστής µου.» 
  Ο ναυτικός συνοφρυώθηκε. «Ο τοκιστής σου; Τι εννοείς;» 
  «Για να πάρω τον Θαλασσοπόρο, δανείστηκα δέκα χιλιάδες χρυσά 
νοµίσµατα από τον κύριο Ρέν’βιρ–» 
  «Τον Ρέν’βιρ!» εξεπλάγη ο Κάλ’µλιρβ. «Θάσαι παλαβός! Αυτόν 
τον ονοµάζουν ‘ο Ληστής της Γκόνµορχ’.» 
  «Μα κανείς άλλος δε µου δάνειζε, φίλε µου,» σήκωσε τα χέρια ο 
Βόρβικ, µε µια κατεστραµµένη όψη στο πρόσωπο του. «Ο Ρέν’βιρ 
έχει πολλά λεφτά…» 
  «Πώς τα απόχτησε είναι το θέµα,» σχολίασε ο Καπετάνιος της 
Λευκής Γοργόνας. «Αλλά, τέλος πάντω, για λέγε…» 
  «Λοιπόν, µου δάνεισε τις δέκα χιλιάδες χρυσές κορόνες µε την 
προϋπόθεση ότι σε ένα χρόνο θα του επέστρεφα είκοσι-δύο 
χιλιάδες–» 
  Ο Κάλ’µλιρβ παραλίγο να πνιγεί απ’τον καπνό του τσιµπουκιού 
του, ενώ ο Γκόρ’θλαµπ κοιτούσε τον άντρα που είχαν σώσει µε 
µάτια γουρλωµένα. 
  «Τι είναι;» ρώτησε ο Βόρβικ. 
  «Τίποτα,» είπε ο ξυρισµένος στο κεφάλι ναυτικός. «Συνέχισε. Ο 
Κάλ’µλιρβ, απλά, στραβοκατάπιε.» Η υπόθεση, όφειλε να 
οµολογήσει, του είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Είχε κι εκείνος ακούσει 
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πολλά για τον Ρέν’βιρ, µα, ως σώφρων και συνετός άνθρωπος, ποτέ 
του δεν είχε πλησιάσει έναν τέτοιο κλέφτη –ούτε αυτός, ούτε ο 
Κάλ’µλιρβ. 
  «Το πρόβληµα είναι ότι, τώρα, ο χρόνος περνάει και δεν θα 
µπορέσω να µαζέψω, τελικά, τα χρήµατα,» είπε ο Βόρβικ. 
  «Μα, ρε κοπέλι µου, είσαι παλαβός; Πώς µπορούσες ποτέ να–;» 
άρχισε ο Κάλ’µλιρβ. 
  «Όχι, όλα πήγαιναν µια χαρά!» πετάχτηκε ο Βόρβικ, διακόπτοντάς 
τον. «Θα είχα τα χρήµατα. Μόνο τούτο το ναυάγιο να µη συνέβαινε, 
ανάθεµα τον Ποταµό! Τώρα, δε θα έχω αρκετό χρυσάφι για να 
πληρώσω και τις αποζηµιώσεις και το δάνειο… Καταστράφηκα… Ο 
κύριος Ρέν’βιρ θα µε σκοτώσει.» 
  «Χα!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Ανοησίες. ∆εν πρόκειται να σε 
σκοτώσει· δεν είναι και πολύ συµφέρον, βλέπεις. Μάλλον, θα σε 
πουλήσει σε καµια συντεχνία σκλαβεµπόρων, αφού σου έχει πάρει 
όλη σου την περιουσία. Πώς νοµίζεις ότι ο τύπος έχει κάνει τόσα 
χρήµατα;» 
  «Πώς µπορώ να ξεµπλέξω;» ρώτησε ο Βόρβικ. «Φαίνεσαι έµπειρος 
άνθρωπος σ’αυτά τα ζητήµατα· εσύ θα ξέρεις.» 
  «∆ε µπορείς να ξεµπλέξεις, µπαγαπόντη µου. Τι ήθελες να 
κουβαλάς τα εµπορεύµατα όλων αυτών των Συντεχνιών;» 
  «Ήταν ο µόνος τρόπος να ξεπληρώσω τον Ρέν’βιρ.» 
  «Θα έλεγα πως το σχέδιό σου ναυάγησε, σύντροφε,» τόνισε ο 
Κάλ’µλιρβ. 
  «∆εν είναι δυνατόν να µη µπορεί να γίνει κάτι…» είπε ο Βόρβικ. 
«Θα µε βοηθήσεις;…» ρώτησε, διστακτικά. 
  «Εγώ;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ, δείχνοντας, µε την πίπα, τον εαυτό 
του. Κούνησε το κεφάλι. «∆εν είσαι µε τα καλά σου. 
Πνευµατοχτυπηµένος σαλτιµπάγκος είσαι, σου λέγω…» 
  «Σε παρακαλώ· έχω οικογένεια,» εκλιπάρησε ο Βόρβικ. «Πώς θα 
ζήσουν δίχως εµένα;» 
  «∆ε µου λες, ρε φίλε –σου µοιάζω φιλάνθρωπος;» έθεσε το 
ερώτηµα ο Κάλ’µλιρβ, αγριοκοιτώντας τον. 
  «Με βοήθησες, όταν είχα ανάγκη…» 



 

11 

  «Αλλά µη νοµίζεις ότι θα το κάνω συνέχεια. Κι εξάλλου, πώς, 
δηλαδή, να σε γλιτώσω, έτσι πούχεις µπλέξει, να πούµε; Ήταν 
ανάγκη, ρ’αδελφέ, να χωθείς µέσα στη σαβούρα, µα τα Πέντε 
Κύµατα; ∆ε φτάνει που πήρες αυτό το… δάνειο –ο Ποταµός να το 
κάνει δάνειο!– από τον ληστή Ρέν’βιρ, ανακατεύτηκες και µ’όλες τις 
Εµπορικές Συντεχνίες!» 
  «Και είναι και κάτι ακόµα, φίλε Κάλ’µλιρβ…» πρόσθεσε, 
διστακτικά, ο Βόρβικ. 
  «Άσχηµο για σένα θα είναι. Για πες το κι αυτό.» 
  «Όσο ήµουν στην Γκόνµορχ, µια κουκουλοφόρος γυναίκα µε 
πλησίασε στις αποβάθρες και µου ζήτησε να πάρω ένα πήλινο δοχείο 
στο σκάφος µου. Είδες τους ναύτες σου που το µετέφεραν;» 
  «Όχι, δεν είχα την ευτυχία,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά τι 
σχέση έχει αυτό το Ερηµοχαµένο δοχείο;» 
  «Ήταν να το µεταφέρω στην Κάλκιρχ, σ’ένα κατάστηµα… και… 
και να µην το χάσω, ό,τι κι αν συµβεί. Αλλιώς θα µε σκότωναν. 
Ευτυχώς, που δε χάθηκε, ε;» 
  «∆εν ξέρεις, όµως, αν έπαθε τίποτα το περιεχόµενο…» 
  «Μη µου βάζεις τέτοια στο νου, φίλε Κάλ’µλιρβ.» 
  «Σε ποιο κατάστηµα είναι να το πας;» 
  Ο Βόρβικ φάνηκε διστακτικός να µιλήσει, φοβισµένος. 
  Ο Κάλ’µλιρβ γέλασε. «Τι νοµίζεις, ρε µπαγαπόντη; ότι θα σ’το 
κλέψω για να το πάω εγώ στο κατάστηµα; Εγώ δε µπλέκω µε τέτοια, 
σύντροφε, γιατί η όλη υπόθεση µού βροµάει µυστική οργάνωση.» 
  «Ούτε που πέρασε απ’το µυαλό µου,» αποκρίθηκε, αµέσως, ο 
Βόρβικ. 
  «Ότι πρόκειται για µυστική οργάνωση;» 
  «Όχι, ότι ήθελες να το κλέψεις. ∆ε σ’έχω για τέτοιο άνθρωπο.» 
  «Παράτα τα ψέµατα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, «και απάντησέ µου: 
Πιστεύεις ότι, µε τα λεφτά που θα πάρεις από το κατάστηµα, θα 
µπορέσεις να ξεπληρώσεις και τις αποζηµιώσεις και τον Ληστή της 
Γκόνµορχ;» 
  «Όχι.» 
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  «Τότε, την έβαψες, σύντροφε. Πήγαινε να βουτήξεις στον Χέρλεµ, 
να ’ούµε!…» 
 

 
 

Η Μιλζέριφ ήταν µια πόλη στις ανατολικές όχθες του ποταµού 
Χέρλεµ, µικρή στο µέγεθος, µα µεγάλη στο εµπόριο. Παραπάνω από 
τρεις χιλιάδες κάτοικοι δεν έµεναν εδώ, αλλά περνούσαν καθηµερινά 
τόσοι έµποροι, που όλες οι αποβάθρες και το λιµάνι γέµιζαν σκηνές. 
Επίσης, δεν ήταν τυχαίο που κανείς έβρισκε πανδοχεία µονάχα στο 
λιµάνι· και τα πανδοχεία της Μιλζέριφ ήταν τρία: ο Καρµίρης, ο 
Νοµάδας, και ο Καραβοκύρης –όλα τα ονόµατα αναφέρονταν στον 
άνθρωπο που τα είχε ιδρύσει. 
  Τώρα, ήταν απόγευµα, και ο Κάλ’µλιρβ κι οι σύντροφοί του 
κάθονταν στην τραπεζαρία του Καρµίρη, η οποία είχε γεµίσει µε 
ναυτικούς. Ο µελαχρινός άντρας µε την πορφυρή κορδέλα είχε 
αφήσει την πίπα του παραδίπλα και έτρωγε µια ψητή πέστροφα, µε 
τη συνοδεία µιας κούπας κρασί. 
  «Ωραίο το ψάρι του Καρµίρη πάντως, έτσι, κοπέλια µου;» είπε, 
µασώντας και ρίχνοντας µια µατιά στον Γκόρ’θλαµπ και µια στον 
Βόρβικ, που µοιράζονταν το ίδιο τραπέζι µ’αυτόν. 
  Ο άντρας ο οποίος είχαν σώσει από τον Θαλασσοπόρο βαστούσε το 
πήλινο δοχείο που του είχε δώσει η µυστηριώδης γυναίκα στην 
Γκόνµορχ, δίχως να βγάζει λέξη απ’τα χείλη του και δίχως να τρώει. 
  Ο Γκόρ’θλαµπ ένευσε προς τη µεριά του Κάλ’µλιρβ. «Πολύ ωραίο 
το ψάρι του Καρµίρη, σύντροφε· πολύ ωραία.» Ο ίδιος, όµως, έτρωγε 
κρεατόσουπα. 
  «Βόρβικ; Μας ακούς;» 
  Εκείνος ένευσε. «Ναι,» αναστέναξε. «Σας ακούω.» 
  «∆εν πεινάς, να υποθέσω;» 



 

13 

  «Είναι κάπως δύσκολο να πεινάς, όταν σκέφτεσαι ότι, σε λίγο 
καιρό, είναι πολύ πιθανό να χάσεις το κεφάλι σου.» Ύψωσε το 
βλέµµα, ατενίζοντας τον µελαχρινό ναυτικό µε την πορφυρή 
κορδέλα. «Κάλ’µλιρβ….» 
  «Πες το· µη µας σκάσεις,» αποκρίθηκε εκείνος, συνεχίζοντας να 
απολαµβάνει την πέστροφα. 
  «Η γυναίκα που µου έδωσε το δοχείο ήταν πολύ επίµονη να το πάω 
στην Κάλκιρχ…» είπε ο Βόρβικ.  
  «Και τι να κάνουµε τώρα, δηλαδή;» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ, 
πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’το κρασί του και σκουπίζοντας τα 
γένια του µε το πίσω του αριστερού χεριού. 
  «Πρέπει να το πάω στην Κάλκιρχ, Κάλ’µλιρβ,» συνέχισε ο Βόρβικ. 
Ρίγησε. «Αλλιώς, νοµίζω ότι κάτι άσχηµο θα µου συµβεί.» 
  «Ούτως ή άλλως, κάτι άσχηµο θα σου συµβεί,» του υπενθύµισε ο 
Κάλ’µλιρβ. 
  «Αυτό κάτι µου λέει πως θα είναι ασχηµότερο. Κι επιπλέον… αν… 
αν το πάω στην Κάλκιρχ, ίσως ο καταστηµατάρχης να µε κρύψει, 
άµα του το ζητήσω… άµα του πω ότι θέλω µόνο να µε κρύψει και 
όχι πληρωµή.» 
  «Ποιος καταστηµατάρχης, αν επιτρέπεται; ∆ε µας είπες τίποτα για 
κανέναν καταστηµατάρχη.» 
  Μια κορακοµάλλα πουτάνα πλησίασε τον Γκόρ’θλαµπ, 
ακουµπώντας το χέρι της στον ώµο του και µειδιώντας στραβά, 
προκλητικά. Εκείνος την τράβηξε στην αγκαλιά του. 
  «Λοιπόν, κοπέλι µου;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ τον Βόρβικ. «Θα 
µιλήσεις, επιτέλους; Μη φοβάσαι, δε σε κλέβω, µα τα Πέντε 
Κύµατα! Το πολύ-πολύ, να σε βοηθήσω.» 
  «Θα µε βοηθήσεις;» έκανε, αµέσως, εκείνος. 
  «Μη σου µπαίνουν τίποτα τρελές και παλαβές ιδέες, σύντροφε. 
Πάντως, άµα µπορώ να σου δώσω την πολύτιµή µου συµβουλή, θα 
το κάνω.» 
  «Θα σου είµαι ευγνώµων για πάντα, Κάλ’µλιρβ, έτσι και µε 
βοηθήσεις,» υποσχέθηκε ο Βόρβικ, ενώ ο Γκόρ’θλαµπ φιλιόταν µε 
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την πόρνη και δεν έµοιαζε να δίνει και πολύ σηµασία στην κουβέντα 
τους. 
  Γιατί νοµίζω ότι τούτο είναι ψέµα; σκέφτηκε ο Κάλ’µλιρβ. Είπε: 
«Άρχισε να µου αραδιάζεις πληροφορίες, σχετικά µ’αυτό το 
Ερηµοχαµένο δοχείο, σύντροφε.» 
  «Πρέπει να το πάω στην Κάλκιρχ, σ’ένα κατάστηµα που 
ονοµάζεται ‘Η Γλώσσα της Ερήµου’. Το έχεις ακουστά;» 
  «Όχι, δεν πιστεύω.» Έστρεψε το βλέµµα στον Γκόρ’θλαµπ, να τον 
ρωτήσει µήπως το ήξερε εκείνος. Ύστερα, άλλαξε γνώµη, 
σκεφτόµενος πως θα ήταν καλύτερα να µην τον ενοχλήσει. Μίλησε 
στον Βόρβικ: «Και τι θα γίνει, άµα πας το δοχείο στο κατάστηµα;» 
  «Θα πάρω πέντε χιλιάδες χρυσά νοµίσµατα· αυτό είπε η γυναίκα 
που µου το έδωσε.» 
  «Μπόλικο χρήµα, παλιοµπαγαπόντη µου!» παρατήρησε ο 
Κάλ’µλιρβ. 
  Ο Βόρβικ τον κοίταξε προσεκτικά και έσφιξε το δοχείο στα χέρια 
του. 
  «Βρε, είπαµε, δε σ’το κλέβω!» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Ρε µια 
µανία…! Εξάλλου, τι να το κάνεις το δοχείο, αφού την έχεις 
βαµµένη, να πούµε;» 
  «Θέλω να το πάω στο κατάστηµα. Σου εξήγησα γιατί.» 
  «Ναι, ναι.» Ο Κάλ’µλιρβ έστρεψε την προσοχή του, γι’άλλη µια 
φορά, στην νόστιµη πέστροφα, στο πιάτο του. 
  «Ένα πράγµα θέλω…» 
  «Πολλά θέλεις, αλλά σ’ακούω.» 
  «Πήγαινέ µε ως την Τραγκνούµ, Κάλ’µλιρβ, σε ικετεύω. Κι άσε 
όλα µου τα εµπορεύµατα εδώ, άµα δε θες να τα κουβαλάς. Πέτα τα 
στη θάλασσα –µόνο πήγαινέ µε στην Τραγκνούµ µε το δοχείο. Απο 
κεί θα κατευθυνθώ στην Κάλκιρχ, που δεν απέχει παρά τρεις µέρες 
δρόµο µε τα πόδια.» 
  «Και πιστεύεις ότι αυτός ο καταστηµατάρχης του µαγαζιού θα σε 
κρύψει, Βόρβικ; Γιατί να το κάνει;» 
  «Θα του πάω το δοχείο!» αποκρίθηκε εκείνος, σα νάλεγε πως θα 
του πήγαινε κανένα θησαυρό. 
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  Ο Κάλ’µλιρβ ρουθούνισε. «Παίζεις το κεφάλι σου στα χαρτιά 
έτσι,» τον προειδοποίησε. «Μπορεί, κάλλιστα, ο καταστηµατάρχης 
να σε σκοτώσει, αντί να σε βοηθήσει.» 
  Ο Βόρβικ ξεφύσησε. «Και τι να κάνω, δηλαδή;» 
  «Να χαθείς απ’το πρόσωπο του Άρµπεναρκ θα ήταν χρήσιµο, όµως 
ανέφικτο νοµίζω.» 
  «Τι έχεις κατά νου;» 
  «Χρειάζεσαι έναν τρόπο να βγάλεις πολλά λεφτά, και γρήγορα,» 
είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Αλλά, άµα ήξερα εγώ έναν τέτοιο τρόπο, θα είχα 
βγάλει πρώτα ο ίδιος πολλά λεφτά.» Τελειώνοντας το ψάρι του 
ακούµπησε την πλάτη στην καρέκλα. 
  «Τότε;» 
  «Κατ’αρχήν, έχεις αρκετά για να πληρώσεις τις αποζηµιώσεις, 
σύντροφε;» 
  «Μόνο τις αποζηµιώσεις, νοµίζω πως ναι, αλλά–» 
  «Εποµένως, θα πληρώσεις τις αποζηµιώσεις, για τώρα, και µε τον 
Ληστή βλέπεις τι θα κάνεις, εντάξει;» 
  Ο Βόρβικ το σκέφτηκε για λίγο, συµπεραίνοντας πως ίσως, τελικά, 
κατάφερνε να τη σκαπουλάρει, αν ήταν τυχερός. «Εντάξει,» 
συµφώνησε. «Κάλ’µλιρβ, είσαι ο σωτήρας µου!» 
  «Κι εσύ ο µπελάς µου,» αποκρίθηκε ο ναυτικός, ρουθουνίζοντας. 
 
 
 

 
 

Ο Βόρβικ κοιµόταν βαθιά στις κουκέτες στης Λευκής Γοργόνας, 
κρατώντας αγκαλιά το πήλινο δοχείο και έχοντας το σεντούκι µε τα 
χρήµατά του (το οποίο είχαν καταφέρει να διασώσουν οι ναύτες του 
Κάλ’µλιρβ από τον βυθιζόµενο Θαλασσοπόρο) πλάι του. 
  Μια σκιερή φιγούρα κατέβηκε από την ξύλινη σκάλα, δίχως να 
φορά µπότες, για να µην κάνει θόρυβο. Πλησίασε τον Βόρβικ κι 
έβαλε ένα στιλέτο στο λαιµό του, ψιθυρίζοντας: «Μη βγάλεις άχνα!» 
  Εκείνος ξύπνησε τροµαγµένος. «Ποιος είσαι;» ψέλλισε. 
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  «Σκάσε και δος µου το δοχείο,» πρόσταξε ο άγνωστος που ήταν 
γονατισµένος πίσω απ’το κεφάλι του, έτσι ώστε ο Βόρβικ να µη 
µπορεί να τον δει. 
  «Το… δοχείο;» 
  «Μ’άκουσες καλά. ∆ος το.» Και άπλωσε το χέρι του, για να το 
πάρει από την αγκαλιά του Βόρβικ. 
  Εκείνος το κράτησε ακόµα πιο σφιχτά. «Θα µε σκοτώσουν!» 
τσίριξε. 
  «Βούλωστο! Γιατί θα πεθάνεις εδώ και τώρα,» σφύριξε ο άγνωστος. 
«∆ος το µου.» 
  Ξαφνικά, ένα γυµνό πόδι από την πάνω κουκέτα τον κλότσησε στο 
κούτελο, και ο άντρας κοπάνησε στο ξύλινο δάπεδο µε τα οπίσθια, 
χάνοντας τη λαβή του στο στιλέτο, που έπεσε πάνω στο στήθος του 
Βόρβικ. 
  Ο Γκόρ’θλαµπ πήδηξε κάτω, βαστώντας το µεγάλο του γιαταγάνι, 
την αιχµή του οποίου έβαλε µπροστά στο πρόσωπο του εισβολέα. 
Καθώς όλοι τριγύρω ξυπνούσαν, ο ξυρισµένος ναυτικός παρατήρησε 
ότι είχε ξαναδεί τον άντρα. 
  «Πού σε ξέρω;» τον ρώτησε, στενεύοντας τα µάτια. 
  Ο Βόρβικ σηκώθηκε απ’την κουκέτα του και είπε: «Είναι από το 
πλήρωµά µου! Ο Σίβνοµ.  
  »Καταραµένε µπάσταρδε, ήρθες να µε σκοτώσεις;» 
  «∆εν πρόκειται να σε σκότωνα, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε εκείνος. 
«Ένα αστειάκι ήταν…» Έκανε να παραµερίσει το γιαταγάνι του 
Γκόρ’θλαµπ από µπροστά του, µα εκείνος δεν του το επέτρεψε. 
  «Ποιος σε έστειλε;» απαίτησε. «∆εν ήρθες µόνος σου εδώ, έτσι;» 
  «Άµα σας πω, θα µ’αφήσετε να φύγω;» 
  Προτού ο Βόρβικ προλάβει να µιλήσει, ο Γκόρ’θλαµπ είπε: «Ναι.» 
  «Ένας άντρας µε έστειλε. Τον βρήκα στις αποβάθρες. Μου φώναξε 
να πλησιάσω. Φορούσε κουκούλα, µα τα µάτια του και το πρόσωπό 
του φαίνονταν: µαύρα µάτια και πρόσωπο µε λίγο µούσι στο σαγόνι. 
Είπε πως, αν του έφερνα το δοχείο του Καπετάν Βόρβικ, θα µου 
έδινε είκοσι χρυσά νοµίσµατα… και µια τέτοια ευκαιρία ποιος τη 
χάνει; Πολλά λεφτά…» 
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  «Πήγες να µε πουλήσεις!» µούγκρισε ο Βόρβικ. «Μόνο τα χρήµατα 
σ’ενδιαφέρουν; Είµαι ο Καπετάνιος σου! Γκόρ’θλαµπ, σκότωσέ τον, 
τον κατουρηµένο λιµανόγατο!» 
  «Κλείστο!» του είπε ο Γκόρ’θλαµπ. Ύστερα, στράφηκε, πάλι, στον 
Σίβνοµ. «Πού θα έβρισκες αυτόν τον άντρα για να του πας το 
δοχείο;» ρώτησε. 
  «Εκεί, στο Σοκάκι της Χελώνας, που λένε.» 
 
 
 

 
 
Το Σοκάκι της Χελώνας ήταν άδειο, εκτός από έναν άντρα που 
ακουµπούσε την πλάτη του στον τοίχο, περιµένοντας. Το 
πλακόστρωτο ήταν σπασµένο σε πολλά σηµεία και έκανε κάµποσα 
βαθουλώµατα, που µέσα σ’ορισµένα σχηµατίζονταν λιµνούλες µε 
ποταµίσιο νερό. Απο δώ κι απο κεί υπήρχε και κανένα ψάρι, 
πατηµένο ή µη, και µια µπόχα ήταν διάχυτη παντού τριγύρω. Μια 
γάτα έπαιζε µ’ένα απ’τα ψάρια. 
  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται απ’τη µεριά των αποβάθρων, και 
ο άντρας που ακουµπούσε την πλάτη του στον τοίχο κινήθηκε 
αναίσθητα, ακόµα περιµένοντας. 
  Τα βήµατα πλησίασαν περισσότερο, και µια κουκουλωµένη 
φιγούρα παρουσιάστηκε, φωτιζόµενη από το αχνό φως των 
φεγγαριών του Άρµπεναρκ. 
  «Ζητάς ένα δοχείο,» είπε ο νεόφερτος στον άντρα που ακουµπούσε 
στον τοίχο. 
  «∆οχείο;» αποκρίθηκε εκείνος, παύοντας ν’ακουµπά στον τοίχο. 
«∆ε σε βλέπω να κρατάς κάποιο δοχείο.» 
  Ο Γκόρ’θλαµπ ζύγωσε κι άλλο τον µυστηριώδη άντρα, όµως 
σταµάτησε στην ασφαλή απόσταση των τριών µέτρων. ∆εν ήθελε, 
ξαφνικά, να βρει κάνα µαχαίρι καρφωµένο στην κοιλιά του. 
  «Τον πιάσαµε,» είπε. «∆εν τα κατάφερε να το κλέψει. Αλλά γιατί 
ζητάς το δοχείο; Ποιος είσαι;» 
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  «Σκοπεύεις να µου το πουλήσεις;» ρώτησε ο ξένος. 
  «Εξαρτάται,» απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  «Από τι;» 
  «Πόσα δίνεις;» 
  «Πενήντα.» 
  «Έχω ακούσει πως, αν το πάω στην Κάλκιρχ, θα πάρω πέντε 
χιλιάδες.» 
  Ο άντρας γέλασε, ξερά. «Ένα γρήγορο θάνατο θα εξασφαλίσεις, 
ξένε –αυτό είναι το µόνο σίγουρο.» 
  «Πώς το ξέρεις;» θέλησε να µάθει ο Γκόρ’θλαµπ. «Και πώς το 
ξέρω εγώ ότι δε λες ψέµατα, για να πάρεις εσύ το δοχείο και να 
µαζέψεις πέντε χιλιάδες νοµίσµατα;» 
  «Θα σπάσω το δοχείο, µόλις το πάρω,» δήλωσε ο ξένος. 
  «Τότε, γιατί να πληρώσεις για να το αποκτήσεις; ∆ε σε 
καταλαβαίνω.» 
  «Ο Βόρβικ είναι πιόνι ύπουλων οργανώσεων. Είσαι φίλος του; Αν 
ναι, θα θέλεις να τον βοηθήσεις, σωστά;» 
  «Σήµερα τον γνώρισα. Κι απ’ό,τι λέει, δεν έχει ιδέα τι ακριβώς 
είναι το δοχείο.» 
  «Επικίνδυνο είναι,» τόνισε ο άντρας. 
  «Γιατί;» 
  Ο ξένος πλησίασε· ο Γκόρ’θλαµπ άγγιξε τη λαβή του γιαταγανιού 
του, κάτω απ’την κάπα, κι έκανε ένα βήµα πίσω. 
  «Μη θορυβείσαι,» είπε ο άντρας. «Θέλω µονάχα να σου εξηγήσω 
κάποια πράγµατα.» 
  «Καλύτερα από απόσταση,» επέµεινε ο Γκόρ’θλαµπ, ενώ 
σκεπτόταν: Κι αυτός από καµια οργάνωση πρέπει να είναι… «Μίλα 
µου.» 
  «Έχεις ακούσει για τη φυλή των Βατ’µούτ;» 
  «Νοµίζω ότι τους έχει πάρει τ’αφτί µου, ναι,» ένευσε ο 
Γκόρ’θλαµπ. «Νοµάδες της ερήµου Σνέορµ, σωστά;» 
  «Σωστά. Αυτοί είναι που θέλουν το δοχείο.» 
  «Με κοροϊδεύεις…» 
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  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο άντρας, «καθόλου. Θεωρούν την 
Κάλκιρχ ‘έδαφος των προγόνων τους’, και θέλουν να την πάρουν–» 
  «Τι σχέση έχουν όλ’αυτά µε το δοχείο;» 
  «Το δοχείο περιέχει ένα αλχηµικό υγρό, που ανάµεσα στα 
συστατικά του είναι και το αίµα Βάκραλθ. Όποιος πιει το υγρό –όχι 
πολύ· µια µικρή γουλιά φτάνει– µετατρέπεται σε αιµοβόρο θηρίο, 
που η µόνη του έγνοια είναι να σκοτώνει τους εχθρούς του, και από 
την πολεµική του µανία είναι πιθανό να σκοτώσει ακόµα και 
συµµάχους. Κάποιος, λοιπόν, θέλει να ρίξει µέσα στην τροφή των 
Βατ’µούτ το εν λόγω υγρό, λίγο πριν επιτεθούν στην Κάλκιρχ. Πέντε 
ώρες θα είναι η επίδρασή του, µα πέντε ώρες θα φτάσουν για να 
καταστραφεί η πόλη, όσο οι νοµάδες θα βρίσκονται σε πολεµική 
µανία.» 
  «Μα τα Πνεύµατα…» µουρµούρισε ο Γκόρ’θλαµπ. «Και ποιος 
είν’αυτός που θέλει να προµηθεύσει τους Βατ’µούτ µε το υγρό;» 
  «∆ε µπορώ να σου αποκαλύψω τίποτα, εκτός από το ότι παίζονται 
εµπορικά συµφέροντα.» 
  «Καταλαβαίνω.» 
  «Λοιπόν, θα µου παραδόσεις το δοχείο;» 
  «Ο Βόρβικ θα διαφωνήσει, γιατί του είπαν πως θα τον σκοτώσουν, 
έτσι και δεν το πάει στην Κάλκιρχ.» 
  Ο µυστηριώδης άντρας έµεινε σιωπηλός για λίγο, σα να σκεφτόταν· 
ύστερα, είπε: «Πού ακριβώς στην Κάλκιρχ σκοπεύει να παραδώσει 
το δοχείο;» 
  «Σ’ένα κατάστηµα που ονοµάζεται η ‘Η Γλώσσα της Ερήµου’,» 
απάντησε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  «Η γυναίκα που το έχει πουλά δηλητήρια,» τον πληροφόρησε ο 
άντρας. «Πες στον Βόρβικ να το πάει σ’αυτό το κατάστηµα.» 
  «Θα του το πω, µα–» 
  «Μην ανησυχείς· θα φροντίσουµε εµείς για το δοχείο, ύστερα,» 
υποσχέθηκε ο µυστηριώδης άγνωστος. 
  «Ποιοι εσείς;» 
  «Έχεις ακούσει για τις Αράχνες των Πόλεων;» 
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  Οι Αράχνες των Πόλεων! Αυτοί δεν είναι ένα παρακλάδι της 
Συντεχνίας της Σκιάς; Έγνεψε. «Ναι.» 
  «Ωραία. 
  »Θα εφοδιάσω εγώ τον Βόρβικ µε άλογο, ώστε να φύγει αύριο µε 
την αυγή.» 
  «Ευγενικό εκ µέρους σου,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  «Πήγαινε µίλησέ του, λοιπόν,» ζήτησε η Αράχνη των Πόλεων. 
 
 
 
—Μήνας Πράσινος, 24 
 
«Κοίτα, ρε φίλε µου, τι συµβαίνει όσο κοιµάσαι!» είπε ο Κάλ’µλιρβ 
το πρωί, όταν ο Γκόρ’θλαµπ τού διηγήθηκε τη συνάντησή του µε την 
Αράχνη των Πόλεων. «Πάλι καλά που δε µας έµπλεξες σε καµια 
µυστήρια ιστορία, δηλαδή, σύντροφε…» 
  «Γιατί, αυτή δεν είναι µυστήρια ιστορία;» ρώτησε ο Βόρβικ, που 
βαστούσε το δοχείο τυλιγµένο σε ένα χοντρό τοµάρι προβάτου, 
καθώς οι τρεις άντρες βρίσκονταν µέσα στην καµπίνα του 
Καπετάνιου της Λευκής Γοργόνας και κουβέντιαζαν. 
  «Μωρέ είναι,» παραδέχτηκε ο Κάλ’µλιρβ, «αλλά εγώ φοβάµαι 
εµείς να µη µπλέξουµε.» 
  «Κι εγώ;» έκανε ο Βόρβικ. 
  «Εσύ, µου φαίνεται, φτηνά θα τη γλιτώσεις.» 
  «∆ε µπορούσα να κοιµηθώ όλο το βράδυ, από τότε που ήρθε ο 
Γκόρ’θλαµπ και µου τα είπε αυτά.» 
  «Μην ανησυχείς,» προσπάθησε να τον καθησυχάσει ο ξυρισµένος 
ναυτικός. «∆ε µου φάνηκε η Αράχνη να θέλει το κακό σου. 
  »Πάµε έξω τώρα. Μάλλον, θα σε περιµένει στις αποβάθρες µ’ένα 
άλογο.» 
  Βγήκαν απ’την γέφυρα, καθώς ο Λούντρινχ, ο µεγάλος ήλιος του 
Άρµπεναρκ, ξεµύτιζε από την Ανατολή, γλείφοντας µε το φως του τα 
νερά του ποταµού Χέρλεµ. Κοιτώντας προς τις αποβάθρες, 
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παρατήρησαν πως, όντως, εκεί περίµενε ένας κουκουλοφόρος 
άντρας, βαστώντας ένα άλογο απ’τα γκέµια. 
  «Αυτός είναι,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ στον Βόρβικ. «Κατέβα.» 
  «Μια στιγµή,» έκανε εκείνος. «Και τα εµπορεύµατά µου; Το 
σεντούκι µου µε τα χρήµατα;» 
  «Θα τα φυλάµε εµείς, µέχρι να σε ξαναδούµε,» υποσχέθηκε ο 
Κάλ’µλιρβ. «Πού θα σ’ανταµώσουµε;» 
  «Όχι,» είπε, αµέσως, ο Βόρβικ. «Τα θέλω µαζί µου.» 
  «Βρε, παλαβός είσαι;» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Θα πουλήσω 
εµπορεύµατα που δεν είναι δικά µου; Θέλω, νοµίζεις, οι Συντεχνίες 
των Εµπόρων να µε κυνηγήσουν; Μη σε νοιάζει καθόλου –για σένα 
θα τα φυλάω, ώστε να τους αποζηµιώσεις.» 
  «Αλλά το σεντούκι µου; Το σεντούκι µου πρέπει να το έχω µαζί 
µου!» 
  Ο Κάλ’µλιρβ αναστέναξε, και είπε στον Γκόρ’θλαµπ: «Ρε 
σύντροφε, κάνε µια παλικαριά και πήγαινέ του το Ερηµοχαµένο 
σεντούκι ως τ’άλογο που τον περιµένει.» 
  Ο σωµατώδης ναυτικός κατένευσε. Πήδησε µέσα στην καταπακτή 
και, σε λίγο, βγήκε, κουβαλώντας το µπαούλο και µε τα δύο χέρια, 
γιατί ήταν αρκετά µεγάλο και βαρύ. 
  Ο Βόρβικ κατέβηκε στις αποβάθρες, µε τον Γκόρ’θλαµπ να τον 
ακολουθεί. Πλησίασαν τον κουκουλοφόρο άντρα µε το άλογο, ενώ ο 
Κάλ’µλιρβ τούς κοιτούσε, στεκόµενος στην κουβέρτα της Λευκής 
Γοργόνας. Είδε τον σύντροφό του να δένει το σεντούκι πάνω στο 
κακόµοιρο ζώο που θα κουβαλούσε τέτοιο βάρος, και, ύστερα, είδε 
τον Βόρβικ να το καβαλικεύει. Ο µυστηριώδης τύπος τούς είπε 
µερικές κουβέντες που ο Κάλ’µλιρβ δε µπόρεσε ν’ακούσει. Ο 
Γκόρ’θλαµπ απάντησε στον άντρα και, µετά, άρχισε να επιστρέφει 
στο πλοίο. 
  Ο Βόρβικ χτύπησε το άλογο µε τα γκέµια και ξεκίνησε να 
καλπάζει, κατευθυνόµενος προς την νότιο-δυτική πύλη της πόλης. Ο 
κουκουλοφόρος άντρας χάθηκε µέσα στα σοκάκια. 
  «Τι σας είπε;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ τον Γκόρ’θλαµπ, όταν εκείνος 
έφτασε κοντά του. 
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  «Με ευχαρίστησε για τη βοήθειά µου και ζήτησε από τον Βόρβικ 
να µην ανησυχεί, αλλά να προσέχει τι θα του δώσει η γυναίκα στην 
Γλώσσα της Ερήµου, γιατί, µάλλον, µόνο χρήµατα δε θα είναι.» 
  «Ελπίζω να µην πεθάνει ο ξιπασµένος και να µας αφήσει µ’όλ’αυτά 
τα εµπορεύµατα στην πλάτη,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 
  «Αν λείψει για πολύ καιρό, µπορούµε να κάνουµε κάποια 
συµφωνία µε τις Συντεχνίας, σύντροφε.» 
  «Ναι, µωρέ, το ξέρω, αλλά τον συµπάθησα λιγάκι τον 
παλιοµπαγαπόντη. Γκαφατζής είναι.» 
 
 
 
—Μήνας Πράσινος, 28 
 
Ο Κάλ’µλιρβ αντίκρισε µια γνώριµη φιγούρα να µπαίνει στην 
ταβέρνα και να πλησιάζει το τραπέζι αυτού και του Γκόρ’θλαµπ, που 
έπαιρναν το µεσηµεριανό τους. 
  «Επιτέλους, σας βρήκα,» είπε ο Βόρβικ, αφήνοντας το σεντούκι 
του στο έδαφος και ξεφυσώντας, καθώς καθόταν σε µια καρέκλα. 
«∆υο φορές, παραλίγο να µε ληστέψουν!» 
  «Πού; Εδώ, στη Μάοχµπιν;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ. 
  «Όχι βέβαια,» αποκρίθηκε ο Βόρβικ. «Όµως, όταν επέστρεφα 
απ’την Κάλκιρχ, ήµουν σίγουρος ότι κάποιοι µε παρακολουθούσαν· 
αλλά, µάλλον, κατάφερα να τους αποφύγω. Ληστές πρέπει να ήταν. 
Επίσης, όταν µπάρκαρα σ’ενα πλοίο, στην Τραγκνούµ, ήταν µια 
γυναίκα στο κατάστρωµα που µε κοιτούσε παράξενα, λες κι ήθελε να 
µε σκοτώσει.» 
  «Ίσως να σε είχε συµπαθήσει, Βόρβικ,» µειδίασε ο Γκόρ’θλαµπ, 
τρώγοντας. 
  «Κοιτούσε πώς να µε κλέψει, είµαι σίγουρος,» επέµεινε εκείνος. 
  «Τι έγινε, τελικά, στη Γλώσσα της Ερήµου;» τον ρώτησε ο 
Κάλ’µλιρβ. 
  «Εκεί κινδύνεψα να πεθάνω,» αποκρίθηκε ο Βόρβικ. «Μπήκα, 
έδωσα το δοχείο στην καταστηµατάρχισσα –µια πολύ αλλόκοτη 
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γυναίκα, που είµαι βέβαιος πως είναι µάγισσα– και εκείνη µου 
έδωσε ένα µικρό µπαούλο, το όποιο δεν άνοιξα, όπως µε είχε 
συµβουλέψει ο άντρας στην Μιλζέριφ. Καθώς έφευγα απ’τη Γλώσσα 
της Ερήµου, όµως, η περιέργειά µου ήταν µεγάλη, σχετικά µε το τι 
µπορούσε να περιέχει αυτό το µικρό µπαούλο. Έτσι, σταµάτησα το 
άλογό µου σ’ένα σοκάκι και το άνοιξα, και… ευτυχώς που είχα µια 
κάποια απόσταση από το καταραµένο πράγµα, γιατί µια οχιά, 
αµέσως, πετάχτηκε από µέσα, για να µε δαγκώσει. Ύστερ’απ’αυτό, 
δεν έχασα καθόλου χρόνο: καβαλίκεψα το ζώο µου κι έφυγα 
καλπάζοντας.» 
  «Εµ, τι τόθελες να τ’ανοίξεις το σεντούκι;» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 
  «Ποιος ξέρει τι µπορεί να ήταν µέσα, φίλε µου;» αποκρίθηκε ο 
Βόρβικ. «Ίσως τίποτα πολύτιµο που να µπορούσε να µε ξεµπλέξει. 
Τώρα, συνεχίζω να είµαι µπλεγµένος–» 
  «Τα εµπορεύµατα σ’τάχω φυλάξει· και, µάλιστα, ειδοποίησα και τις 
Συντεχνίες ότι θα τους δώσεις τις αποζηµιώσεις τους.» 
  «∆εν είναι εκεί το πρόβληµα,» είπε ο Βόρβικ. «Το πρόβληµα είναι 
ο Ρέν’βιρ.» 
  «Ίσως να σου έχω µια λύση γι’αυτόν. Αλλά, αφού έχεις οικογένεια, 
µπορεί ο Ληστής ν’αποφασίσει να βλάψει την οικογένειά σου…» 
  «Έχω οικογένεια; Μα τι λες, τώρα; Τρελάθηκες;» 
  Ο Κάλ’µλιρβ τον αγριοκοίταξε. «Εσύ δε µου είπες, ρε µπαγαπόντη, 
ότι έχεις οικογένεια;» 
  «Αλήθεια; Σ’το είπα;» Ο Βόρβικ ξεροκατάπιε. «Εεε… ήταν… 
λάθος. Ξέρεις, τώρα, εννοούσα ότι… Την οικογένειά µου γενικότερα 
εννοούσα: Έχω τέσσερις αδελφούς και τρεις αδελφές, µια µητέρα κι 
έναν πατέρα.» 
  «Σώωωπα!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Ειδικά η µητέρα κι ο πατέρας 
είναι πολύ σπάνιο… Είσαι µεγάλος κοπρίτης, τελικά.» 
  «Τι έχεις στο µυαλό σου, Κάλ’µλιρβ; Πώς µπορώ να γλιτώσω 
απ’τον Ρέν’βιρ; Σε ικετεύω, πες µου, αλλιώς πάω χαµένος! Θα µε 
πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα…» 
  «Το λοιπόν: Έχω µια γνωστή που εµπορεύεται στον ποταµό 
Βέλ’ρελ. Θες να πας να δουλέψεις γι’αυτήν, µε άλλο όνοµα;» 



 

24 

  «Τόσο µακριά; Στον ποταµό Βέλ’ρελ; Ξέρεις, λένε κάτι παράξενα 
πράγµατα γι’αυτά τα µέρη, δυτικά της ζούγκλας Βάργκοχ…» 
  «Μας δουλεύεις, ρε κόπανε;» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ. «Θες να 
γλιτώσεις το τοµάρι σου, ναι ή ου;» 
  «∆ε θα µπορούσα να πω ου,» αποκρίθηκε, µαζεµένα, ο Βόρβικ. 
  «Οπότες, θα σε στείλω στη Νι’ίρα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Επιπλέον: 
θα κουρευτείς γουλί –να σαν το παλικάρι απο δώ»–λοξοκοίταξε τον 
Γκόρ’θλαµπ–«και θ’αλλάξεις και τ’όνοµά σου, όπως είπαµε.» 
  «Πώς να το κάνω;» 
  «Όπως θες κάντο, αλλά φρόντισε να τ’αλλάξεις, κακοµοίρη µου. 
Όταν έρθει η µέρα της αποπληρωµής κι ο Ληστής δεν έχει τα λεφτά 
του, θα φάει τη Ζίρκεφ για να σε βρει.» 
  «Το φαντάζοµαι.» 
  «∆ε χρειάζεται και µεγάλη φαντασία,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 
 
 
 
—Μήνας Υπέρπυρος, 21 
 
Ο Γκόρ’θλαµπ διασχίζοντας το όπως πάντα κοσµοπληµµυρισµένο 
λιµάνι της Γκόνµορχ, έφτασε στην Λευκή Γοργόνα κι ανέβηκε στο 
κατάστρωµα, όπου ο Κάλ’µλιρβ καθόταν οκλαδόν µε πέντε άλλους 
ναυτικούς και έπαιζαν Τρικυµία. 
  «Σου έχω νέα, Καπετάνιε,» του είπε. 
  «Τι νέα;» ρώτησε εκείνος. 
  «Έρχεσαι λίγο µαζί µου;» 
  «Μισό λεπτό, ρε σύντροφοι,» είπε ο Κάλ’µλιρβ στους ναυτικούς. 
Σηκώθηκε και ακολούθησε τον Γκόρ’θλαµπ. Σταµάτησαν έξω 
απ’την πόρτα της γέφυρας. 
  «Λοιπόν, τι είναι κοπέλι µου;» 
  «Έµαθα ότι το µισό εµπόρευµα της Νι’ίρα χάθηκε, µέσα σε µια 
νύχτα, στο λιµάνι της Τ’βασκ,» ανέφερε ο Λοστρόµος της Λευκής 
Γοργόνας, ενώ ένα ψαροπούλι έκρωζε πάνω απ’τα κεφάλια τους. 
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  «Μα τα Πέντε Κύµατα, σύντροφε! Τι καταστροφή…» αποκρίθηκε 
ο Κάλ’µλιρβ. 
  «Την ίδια νύχτα, χάθηκαν πέντε ναύτες της, ανάµεσα στους οποίους 
και ένας που λεγόταν Λέθνακ…» συνέχισε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  Τα µάτια του Κάλ’µλιρβ γούρλωσαν. «Ο Βόρβικ!» 
  «Ναι.» 
  «Ρε τον ξιπασµένο λιµανόγατο! Την έκλεψε την µπαγαπόντισσα! 
∆εν το πιστεύω… Τι αχάριστο γοµάρι! Άµα τον πετύχω ποτέ, θα του 
ξεριζώσω το λαρύγγι –θα τον πατήσω κάτω, τον κόπανο! Τώρα, η 
άλλη θα τα βάλει µαζί µου.» 
  «Ίσως,» συµφώνησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Όµως δεν είναι και σίγουρο 
ότι ο Βόρβικ ευθύνεται για την κλεψιά.» 
  «Ρε σύντροφε, τι ’ν’ αυτά που λες; Θα παλαβώσω! Φυσικά κι αυτός 
ο ξιπασµένος ευθύνεται. Πήγαινε να ρωτήσεις το Ληστή, και θα δεις 
που θα µάθεις ότι του έχει ήδη ξεπληρώσει τα χρέη και µε το 
παραπάνω.» 
  Πράγµατι, µέχρι το βράδυ το είχαν διασταυρώσει. Ο Βόρβικ είχε 
ξεπληρώσω τα χρέη του στον Ρέν’βιρ, µε όχι µόνο είκοσι-δύο 
χιλιάδες χρυσά νοµίσµατα συνολικά, αλλά µε είκοσι έξι, για την 
καθυστέρηση. 
 
 
 
—Μήνας Υπέρπυρος, 26 
 
«Η Ζίρκεφ είναι γεµάτη απατεώνες, ρε φίλε,» είπε ο Κάλ’µλιρβ 
στον Γκόρ’θλαµπ, καθώς είχε έρθει, πάλι, στο νου του ο Βόρβικ. 
«Μόνο εµείς είµαστε έντιµοι άνθρωποι, τελικά;» 
  «Κάποιοι θα διαφωνούσαν, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνος, 
κοιτάζοντας τ’άστρα. 
  Οι δυο ναυτικοί κάθονταν την πρύµνη της Λευκής Γοργόνας, που 
είχε αράξει στο λιµάνι της Ταλτούθ. 
  Ο Κάλ’µλιρβ δε διαφώνησε µε το σύντροφό του· έµεινε σιωπηλός. 
Ύστερα, ρώτησε: «Τι κοιτάς τόση ώρα εκεί πάνω, ρε κοπέλι µου;» 
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  Προτού προλάβει ο Γκόρ’θλαµπ ν’απαντήσει, είδαν µια γυναίκα 
ν’ανεβαίνει τη ράµπα του πλοίου. 
  «Τι θες, κοπελιά;» της είπε ο Καπετάνιος της Λευκής Γοργόνας. 
  «Είστε ο Καπετάν Κάλ’µλιρβ;» αποκρίθηκε εκείνη. 
  «Ναι.» 
  «Έχετε ένα µήνυµα,» τον πληροφόρησε. Πλησίασε λίγο και πέταξε 
ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί στα χέρια του. 
  «Φχαριστώ, κούκλα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 
  Η κοπέλα έφυγε βιαστικά, µ’ένα τίναγµα των µακριών, ξανθών 
µαλλιών και της κάπας της. 
  Ο Κάλ’µλιρβ άνοιξε το γράµµα και διάβασε: 
 

Για σου κάλµλιρβ 
 
πρέπι να έχις ακουσι ασχιµα πραµατα για µενα κε σκεφτικα να 
ξεκαθαρισο τι θεσι µου ετσι γιατι δε θελο να µινουν κακιες 
µεταξι µας γιατι µου φερθικες σαν φιλος κι ετσι κι εγο σε 
εκτιµο παντα 
δεν ιµε κλεφτις ιµε ενας ανθροπος που παλεβι για τιν επιβιοσι 
ότι ακουσις να µιν το πιστεβις γιατι ινε ψεµα µεγαλο εχουν 
αρχισι καπχι να µε κακολογουνε επιδις βρικα έναν θισαυρο 
θαµενο τις παριφες τις ζουγλας βαργκοχ κε µπορεσα να 
ξεπλιροσο τον λιστι 
ελπιζο να µιν εχι αλαξι τιποτα κε ι φιλια µας να παραµενι ιδια 
 

βορβικ 
υγ… για να σου διξο την ευγοµοσινι µου για οσα εκανες εσι κι 
ο γκορθλαµπ σου εχο αφισι ένα κοµατι από το θισαυρο κατο 
από τιν τριτι πλακα από τα δεξια του σοκακιου πισο απο τον 
Γερο Γατο  

 
 

  «Ρε συ! από τον κόπανο είναι,» είπε στον Γκόρ’θλαµπ. 
  Εκείνος στράφηκε στο µέρος του. «Τον ποιον;» 
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  «Τον Βόρβικ!» Ο Κάλ’µλιρβ τού έδωσε το µήνυµα. 
  Ο Γκόρ’θλαµπ το διάβασε και γέλασε. «Τι παραµύθι είν’αυτό, ρε 
σύντροφε! Θησαυρός; Χα-χα-χα-χα… Ο τύπος έχει ταλέντο στις 
µπαγαποντιές, µα όχι στα ψέµατα, ε;» 
  Ο Κάλ’µλιρβ κούνησε το κεφάλι καταφατικά. Όµως εκείνη η 
πλάκα στο σοκάκι πίσω από τον Γέρο Γάτο τού είχε κινήσει την 
περιέργεια. «Ρε κοπέλι µου,» είπε, µετά από µερικές στιγµές 
δισταγµού, «δεν πάµε να ρίξουµε µια µατιά στο µέρος που γράφει ο 
λεχρίτης;» 
  «Μη µου πεις ότι–;» γέλασε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  «∆ε λέω στα σίγουρα, σύντροφε, µα µε τρώει εκείνη η γκρινιάρα 
κυρά που την φωνάζουν Περιέργεια,» τον έκοψε ο Κάλ’µλιρβ. 
  «Πάµε, για να σταµατήσει να σε τρώει…» 
  Κατέβηκαν από την Λευκή Γοργόνα και κατευθύνθηκαν στο 
πανδοχείο που ονοµαζόταν «Ο Γέρο Γάτος» και το οποίο βρισκόταν 
σε µια κακόφηµη, φτωχική συνοικία της Ταλτούθ. Το χτίριο ήταν 
µονώροφο και καµωµένο από πέτρα, τα γράµµατα στην ταµπέλα του 
µισοσβησµένα. Από µέσα ερχόταν φασαρία. 
  Ο Κάλ’µλιρβ σκούπισε τον ιδρώτα απ’το µέτωπό του. «Ανάθεµ’ 
αυτή την καλοκαιρινή ζέστη –ούτε το βράδυ δε σ’αφήνει ήσυχο…» 
  «Κόψε τα µαλλιά σου, σαν κι εµένα –θα αισθανθείς καλύτερα,» 
είπε ο Γκόρ’θλαµπ. 
  «Ρε, δε µε παρατάς, λέω γω, που θα ξυριστώ σαν καταζητούµενος, 
να πούµε!» 
  Ο σύντροφός του µειδίασε πλατειά. 
  «Λοιπόν, δεξιά είναι απο δώ –για να δούµε…» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 
  Προχώρησαν σ’ένα δρόµο πλάι απ’το πανδοχείο και έστριψαν, για 
να βρεθούν στο σοκάκι πίσω απ’το οικοδόµηµα. Μέτρησαν τις 
πλάκες –µία, δύο, τρεις– και ο Γκόρ’θλαµπ έκανε να σηκώσει την 
τελευταία. 
  «∆ε βγαίνει, σύντροφε,» είπε στον Κάλ’µλιρβ, µετά από αρκετή 
προσπάθεια. 
  «Τζίφος η υπόθεση,» µούγκρισε εκείνος. 
  «Εµ, δε σ’τάλεγα εγώ;» 



 

28 

  Ο Κάλ’µλιρβ συνοφρυώθηκε, σα να συλλογιόταν κάτι. «Για 
στάσου λίγο, ρε συ κοπέλι µου… Ο κοπρίτης γράφει η τρίτη πλάκα 
από τα δεξιά, αλλά εµείς στρίψαµε πρώτα δεξιά, πλάι απ’το 
πανδοχείο, και ύστερα αριστερά, για να µπούµε σε τούτο το σοκάκι. 
Ήρθαµε λάθος, νοµίζω· από την άλλη θα είναι.» 
  Ο Γκόρ’θλαµπ τον λοξοκοίταξε. 
  Ο Κάλ’µλιρβ αγνόησε τον φίλο του. Βάδισε ως την αντικρινή µεριά 
του σοκακιού και µέτρησε τις πλάκες –µία, δύο, τρεις. Κοντοκάθισε 
µπροστά στην τρίτη και προσπάθησε να τη σηκώσει. 
  Τα κατάφερε, δίχως καµια δυσκολία! και από κάτω αντίκρισε ένα 
κοµµάτι χαρτί, τυλιγµένο γύρω από κάτι. 
  «Πρόσεχε, σύντροφε,» τον προειδοποίησε ο Γκόρ’θλαµπ, καθώς ο 
Κάλ’µλιρβ άπλωνε το χέρι του, για να το πάρει. 
  Σήκωσε το τυλιγµένο αντικείµενο χωρίς να πάθει τίποτα. Ήταν 
αρκετά βαρύ. Το ξετύλιξε απ’το χαρτί, µε µεγάλη επιφύλαξη, και 
µέσα βρήκε ένα διόλου ευκαταφρόνητου µεγέθους σµαράγδι (!). 
  «Μα τα Πέντε Κύµατα…!» µουρµούρισε, ενώ ο Γκόρ’θλαµπ 
κοιτούσε µε το στόµα ανοιχτό. 
  Παρατήρησε πως κάτι ήταν γραµµένο πάνω στο χαρτί, και το 
διάβασε, στο φως των φεγγαριών: 
 

το δορο µου οπος υποσχεθικα 
 

βορβικ ο θισαυροκινιγος 
 

  «Μα τα Πέντε Κύµατα!» επανέλαβε ο Κάλ’µλιρβ, τώρα πιο 
φωναχτά. 


