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ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Θαλάσσιο κυνηγητό
ία µέρα καταδίωξης είχε περάσει, και ακόµα ο Βασιληάς
Βένγκριλ µπορούσε να δει τις βάρκες των Μαγκραθµέλιων
να έρχονται πίσω τους. Παρά τα µάγια της Αάνθα –η οποία
είχε φέρει τον εαυτό της στα όρια της εξάντλησης– για να αυξήσει
την ταχύτητα του µικρού τους σκάφους, οι καταραµένοι
δαιµονάνθρωποι συνέχιζαν ν’ακολουθούν. Αν και, βέβαια, τώρα,
πια, φαίνονταν µονάχα στον ορίζοντα, σαν µικρές κουκίδες, καθώς
οι ήλιοι του Άρµπεναρκ έγερναν ο ένας προς τη ∆ύση κι ο άλλος
προς την Ανατολή.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού κάθισε µέσα στη βάρκα, ξεφυσώντας
και φτιάχνοντας το νυφικό της φόρεµα –εκείνο που φορούσε από
τότε που ο προδότης Κράντµον την είχε φυλακίσει. Ο Βένγκριλ
έκανε ακόµα κουπί, και η ανάσα του έβγαινε βαριά απ’τα πνευµόνια
του.
«Είσαι κουρασµένη,» της είπε. «Καλύτερα να κοιµηθείς, Αάνθα.»
«Κι εσύ, Βένγκριλ, δεν είσαι καλύτερα,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Κωπηλατείς από τότε που θυµάµαι ότι µπήκαµε σε τούτη τη βάρκα.
∆εν έχεις σταµατήσει καθόλου να ξεκουραστείς. Ίσως θάπρεπε εγώ
να πάρω τα κουπιά, για λίγο…»
«Όχι,» διαφώνησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Ξέρω πως η µαγεία
σου σ’έχει εξουθενώσει, Αάνθα. Και είναι χάρη σε σένα που, τώρα,
έχουµε αφήσει τους Μαγκραθµέλιους τόσο πίσω µας. Αν δεν ήσουν
εσύ, θα µας είχαν προλάβει. Έχω γεράσει πολύ, πια, και οι δυνάµεις
µου µ’εγκαταλείπουν. Αααχ! Πριν από καµια δεκαριά χρόνια, θα
βρισκόµουν µίλια µακριά τους, προτού προλάβουν να το
καταλάβουν.» Γέλασε, κοφτά, µη µπορώντας περισσότερο,
λαχανιασµένος καθώς ήταν.

Μ
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«∆εν είσαι τόσο γέρος, Βένγκριλ,» τόνισε η Βασίλισσα του
Ωκεανού, µ’ένα µειδίαµα. «Έχω δει άντρες πολύ νεότερους από
σένα που, τώρα, θα είχαν λιποθυµήσει απ’την κωπηλασία.» Η ιδέα
της ήταν, ή ο Βασιληάς του Σαραόλν κοκκίνισε λίγο;
«Σ’ευχαριστώ, Αάνθα,» αποκρίθηκε. «Αλλά µη µου λες ψέµατα.»
«Κάθε άλλο,» επέµεινε εκείνη. «∆εν είναι ψέµατα.»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του, αλλά δεν απάντησε. Έριξε ένα
βλέµµα πίσω του, στις κουκίδες του ορίζοντα, που ήταν οι βάρκες
των Μαγκραθµέλιων. Οι παναθεµατισµένοι! δεν το βάζουν κάτω,
συλλογίστηκε.
«Θα συνεχίσεις έτσι ως το πρωί;» ρώτησε η Αάνθα.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν έγνεψε καταφατικά. «Ναι. ∆εν πρέπει να
τους αφήσουµε να µας ζυγώσουν.»
«Βένγκριλ, καλύτερα να κοιµηθείς –θα καταρρεύσεις,» είπε η
Βασίλισσα του Ωκεανού, κοιτάζοντάς τον έντονα.
«Όχι –εσύ κοιµήσου, Αάνθα. Εσύ καλύτερα να ξεκουραστείς, γιατί
θα χρειαστούµε, ξανά, τη µαγεία σου αύριο, αν δεν µας έχουν
χάσει.»
Η πορφυροµάλλα γυναίκα αναστέναξε, και ξάπλωσε µέσα στη
βάρκα, συµπεραίνοντας πως δεν υπήρχε τρόπος να µεταπείσει τον
Βένγκριλ.
«Θα ξαναπάρω το Βασίλειό µου πίσω,» είπε, µισοκοιµισµένη. «Και
θα κάνω τον Κράντµον να πληρώσει για ό,τι µου έκανε.»
«Φυσικά, Αάνθα. Φυσικά,» νόµισε πως άκουσε τη φωνή του
Βασιληά του Σαραόλν, προτού παραδοθεί στην αγκαλιά του ύπνου…
** ** ** **
Η Αάνθα ξύπνησε µε τον ήχο των κουπιών στ’αφτιά της. Άνοιξε,
αργά, τα µάτια της και ανασηκώθηκε. Είδε τον Βένγκριλ να
συνεχίζει να κωπηλατεί. Ήταν πρωί.
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Ύστερα, κοίταξε προς τα βόρεια, και… δε µπορούσε να δει τις
βάρκες των Μαγκραθµέλιων!
«Τους ξεφύγαµε!» φώναξε, ενθουσιασµένη. Και έδειξε, µε το χέρι
της, πιάνοντας τον ώµο του Βασιληά του Σαραόλν και κάνοντάς τον
να πάψει να κωπηλατεί. «Τους ξεφύγαµε, Βένγκριλ! ∆εν είναι πίσω
µας!»
Ο µονάρχης στράφηκε, για να κοιτάξει κι εκείνος, και ανακάλυψε
πως η πλάτη του τον πονούσε φρικτά. Έβγαλε ένα µούγκρισµα
απ’τον πόνο, και έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι.
«Ναι,» συµφώνησε. «Τους ξεφύγαµε. Αλλά δε θάναι πολύ πίσω…»
«Θες κάτι να φας;» τον ρώτησε η Αάνθα. «Νερό να πιείς;»
«Αάνθα, δε νοµίζω, µε τη µαγεία σου, να µπορείς να επικαλεστείς
ένα ψητό γουρουνόπουλο και µια στάµνα κρασί, έτσι δεν είναι; Αν
και, βέβαια, πολύ θα τα ήθελα και τα δυο. Έχω να φάω και να πιώ
µια µέρα, µα τα Πνεύµατα!»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού βρήκε το θάρρος να γελάσει, βάζοντας
το χέρι µπροστά στα χείλη της. Και, ακούγοντας τον ήχο του
κρυστάλλινου γέλιου της, η διάθεση του Βένγκριλ, αµέσως, έφτιαξε,
κι αισθάνθηκε, ξανά, αναζωογονηµένος. ∆εν ήξερε γιατί, αλλά η
Αάνθα τον έκανε να νιώθει… διαφορετικά –όπως τον παλιό του
εαυτό, όταν έτρεχε, σαν πρίγκιπας, οργώνοντας τον κόσµο, πάνω
στ’άτι του, κι αναζητώντας την περιπέτεια παντού.
«∆ε µπορώ να επικαλεστώ ούτε ένα γουρουνόπουλο, ούτε µια
στάµνα κρασί,» δήλωσε η Αάνθα, µ’ένα χαµόγελο ακόµα να φωτίζει
το πρόσωπό της. «Ούτως ή άλλως, και να µπορούσα δε θα το
έκανα.» Ο Βένγκριλ στραβοµουτσούνιασε, κωµικά. «∆ε µ’αρέσουν
καθόλου τα γουρουνόπουλα,» εξήγησε, αµέσως, η Βασίλισσα.
«Όµως τι θάλεγες για ψάρια και καθαρό νερό;»
«Μπορείς να επικαλεστείς ψάρια και όχι γουρουνόπουλο;»
παραξενεύτηκε ο Μονάρχης του Σαραόλν.
«Κοίτα, Βασιληά µου.» Η Αάνθα γονάτισε, µέσα στη βάρκα, και
ύψωσε τα χέρια της πάνω απ’το νερό, µουρµουρίζοντας παράξενα,
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µυστικιστικά λόγια. Ύστερα, τα βύθισε στη θάλασσα, συνεχίζοντας
να υποτονθορύζει. Όταν τα έβγαλε, κρατούσε ανάµεσα στις χούφτες
της µια µεγάλη, υδάτινη σφαίρα, εντός της οποίες τρία ψάρια
κολυµπούσαν.
Ο Βένγκριλ γούρλωσε τα µάτια του. «Μα τα Πνεύµατα!…»
«Μην κάθεσαι και µε κοιτάς!» του έκανε η Αάνθα. «Πιάσε τα
ψάρια, γρήγορα!»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν υπάκουσε. Και η Βασίλισσα του
Ωκεανού έριξε, ξανά, την υδάτινη σφαίρα στη θάλασσα, κάνοντάς τη
να διαλυθεί.
«Η µαγεία σου είναι δυνατή!…» παρατήρησε ο Βένγκριλ.
«Καθόλου,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Τούτο δεν είναι παρά ένα
απ’τα απλούστερα κόλπα.»
«Είσαι πολύ µετριόφρων,» είπε, κατηγορηµατικά, αλλά αστεία, ο
Βένγκριλ.
«Κόλακα!» αντιγύρισε στον ίδιο τόνο η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ τής έσφιξε τη µύτη ανάµεσα σε δυο δάχτυλά του, και η
Βασίλισσα του Ωκεανού γέλασε, κάνοντας πίσω.
«Λοιπόν. Τι θα γίνει, τώρα, µ’ετούτα τα τρία ψάρια που
σπαρταράνε;» ρώτησε ο Μονάρχης του Σαραόλν.
Η Αάνθα τράβηξε ένα ξιφίδιο από µια ζώνη πλάι της, η οποία
ανήκε σ’έναν Μαγκραθµέλιο που είχε σκοτώσει ο Βένγκριλ, όταν οι
δαιµονάνθρωποι προσπαθούσαν να σταµατήσουν αυτόν και τη
Βασίλισσα του Ωκεανού απ’το να φύγουν µε τη βάρκα τους.
«Θα τα καθαρίσουµε και θα τα φάµε.»
«Θα τα φάµε;» έκανε ο Βασιληάς. «Ωµά;»
Η Αάνθα γέλασε. «Ναι. Γιατί όχι; ∆εν έχεις ξαναφάει ωµό ψάρι στη
ζωή σου;»
«Όχι,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ.
«Τότε –καιρός είναι να δοκιµάσεις!»
«Κάτι έλεγες και για νερό;…»
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«Α, ναι! Φυσικά. Το λησµόνησα.» Πήρε τον κουβά που υπήρχε
µέσα στη βάρκα και τον γέµισε µε θαλασσινό νερό. Ύστερα, ύψωσε
τα χέρια της από πάνω του και ψιθύρισε µυστικιστικά λόγια. Ήπιε µε
τις χούφτες. «Μµµ… Καλό είναι,» διαπίστωσε. «Καθόλου αλµυρό.
Πιες, ελεύθερα.»
«Είσαι υπέροχη, Αάνθα!…» είπε ο Βένγκριλ, καθώς έχωνε το
πρόσωπό του µέσα στον κουβά, πίνοντας ασταµάτητα…
…Μέχρι που η Βασίλισσα του Ωκεανού νόµισε ότι θα πάθαινε
τίποτα. «Βένγκριλ –σταµάτα!» είπε, απότοµα.
«Τι;» Ο Βασιληάς έβγαλε το κεφάλι του απ’το νερό, πιτσιλώντας
την, µε την απότοµη κίνησή του.
«Είσαι ’ντάξει;» ρώτησε η Αάνθα, µειδιώντας.
«Ναι. Μια χαρά· απλά, διψούσα. Ξέρεις τι είναι να κωπηλατείς
συνέχεια;»
«Η αλήθεια είναι πως όχι…»
«Τότε, πιες αργότερα.» Ο Βένγκριλ ξανάβαλε το κεφάλι του µέσα
στον κουβά.
Όταν το έβγαλε, κάθισε οκλαδόν, βλέποντας την Αάνθα να
καθαρίζει τα ψάρια που είχε πιάσει. Έριξε µια µατιά προς τα βόρεια,
ανησυχώντας µήπως ξαναντίκριζε τους Μαγκραθµέλιους νάρχονται,
αλλά δεν είδε τίποτα. Μόνο στα νότια –απ'την άλλη µεριά, δηλαδή–
φαινόταν ένα νησί.
«Αάνθα,» είπε. «Πάµε σ’εκείνο το νησί;» Έδειξε, µε το χέρι του,
στον ορίζοντα.
«Θέλω να επιστρέψω στη Θέρληχ –και να κάνω τον Κράντµον να
πληρώσει!» τόνισε εκείνη.
«Κι εγώ το ίδιο –και, επιπλέον, βιάζοµαι να γυρίσω στο Βασίλειό
µου, λόγω του προδότη Πόνκιµ–, αλλά δε θα ήταν καλύτερα να πάµε
κάπου για να ανεφοδιαστούµε; Είσαι Βασίλισσα όλου του Ωκεανού,
άρα είναι υποχρέωσή τους να σε περιθάλψουν.»
Η Αάνθα συνοφρυώθηκε. «Έχεις δίκιο, Βένγκριλ. Πάµε στο νησί –
αλλ’αφού φάµε τα ψάρια!» πρόσθεσε, µειδιώντας.
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«Εντάξει,» συµφώνησε ο Βασιληάς του Σαραόλν, επιστρέφοντάς
της το µειδίαµα.
Η Αάνθα τού έδωσε το πρώτο ψάρι που καθάρισε. «Ορίστε –το
κέρδισες µε τον κόπο σου, θα όφειλα να οµολογήσω.»
«Ευχαριστώ, όµορφή µου Βασίλισσα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ,
κλίνοντας, θεατρικά, το κεφάλι του. Πήρε το ψάρι και το δάγκωσε.
Ήταν λιγάκι άνοστο, λόγω ελλείψεως των διάφορων καρυκευµάτων,
µα όχι τόσο άσχηµο όσο πίστευε πως θα ήταν.
Η Αάνθα χαµογέλασε, στραβά. «Λοιπόν; Πώς είναι;»
«Πολύ καλό,» είπε ο Βένγκριλ. «Το καλύτερο που έχω φάει ποτέ
µου. Τα µάγεψες για νάχουν και καλύτερη γεύση;»
«Ψεύτη!» έκανε η Αάνθα. «Το σιχαίνεσαι, έτσι;»
«Όχι –πραγµατικά, είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει ποτέ µου. Αλλιώς
θα είχα κιόλας τελειώσει το µισό;» έθεσε το ερώτηµα ο Βένγκριλ.
«Αυτό στοιχηµατίζω ότι οφείλεται στην πείνα σου, και όχι στη
γεύση του ψαριού,» σούφρωσε τα χείλη της η Αάνθα.
«Λες;…» σήκωσε ένα φρύδι του ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα γέλασε, καθώς καθάριζε και το δεύτερο ψάρι. Όταν το
τελείωσε, ανακάλυψε πως ήταν το ίδιο πεινασµένη µε το Βασιληά
του Σαραόλν, γιατί το έφαγε εξίσου γρήγορα.
Καθάρισε και το τελευταίο και του το έδωσε.
«Όχι,» αρνήθηκε ο Βένγκριλ. «Μπορείς να το έχεις εσύ.» Χτύπησε,
ελαφρά, την κοιλιά του µε το χέρι. «Είµαι σκασµένος.»
Η Αάνθα τον κοίταξε κάτω από σουφρωµένα φρύδια. «∆ε µε
κοροϊδεύεις έτσι εµένα, Βασιληά του Σαραόλν! Εσύ θα το φας.»
«Μα, σου λέω, δεν πεινάω. Μπορείς να το φας.»
«Για να πεις µετά: ‘Αάνθα, έφαγες το ψάρι· συνεπώς, έχεις πιο
πολλές δυνάµεις, τώρα, και εσύ πρέπει να κάνεις κουπί,’ ε;»
«∆ε θα έλεγα κάτι τέτοιο!» διαµαρτυρήθηκε ο Βένγκριλ.
«Εγώ, όµως, θα το έλεγα –γιαυτό, φάε το ψάρι, για να το πω!»
επέµεινε η Αάνθα.
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Ο Βένγκριλ γέλασε· και η Βασίλισσα του Ωκεανού δεν άργησε να
τον µιµηθεί.
«Εντάξει,» είπε, τελικά, εκείνος. «Θα φάω το καταραµένο ψάρι.»
Και το πήρε απ’τα χέρια της. «Αλλά µην ξανακούσω κουβέντα ότι
θα κάνεις εσύ κουπί· σύµφωνοι;»
Η Αάνθα δεν απάντησε.
«Σύµφωνοι;» επέµεινε ο Βένγκριλ.
«Σύµφωνοι!» Η Αάνθα τού έδωσε το χέρι της, και ο Βασιληάς του
Σαραόλν το φίλησε. Ύστερα, έφαγε το ψάρι, δίχως να καθυστερήσει.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού ξανάβαλε νερό στον κουβά, γιατί ο
Βένγκριλ τον είχε σχεδόν αδειάσει, ύφανε τα µάγια της για να το
αφαλατώσει, και ήπιε –όχι, φυσικά, τόσο όσο εκείνος.
Μετά, και οι δυο τους είδαν ένα µικρό καράβι να έρχεται από το
νησί όπου ο Βασιληάς του Σαραόλν είχε προτείνει να πάνε.
«∆ε µου µοιάζει για εµπορικό…» παρατήρησε ο Βένγκριλ.
«Ούτε, όµως, πολεµικό είναι,» πρόσθεσε η Αάνθα. «∆εν φέρει το
έµβληµα του Ωκεανού.»
«Τότε;…» έθεσε το ερώτηµα ο Βένγκριλ.
«∆εν το πλησιάζουµε κι εµείς;» είπε η Αάνθα. «Ίσως το πλήρωµά
του να µπορεί να µας βοηθήσει…»
Ο Βένγκριλ κατένευσε. Έπιασε τα κουπιά της βάρκας και ξεκίνησε
να κωπηλατεί, κατευθυνόµενος προς το µικρό καράβι, που κι αυτό
τους ζύγωνε. ∆εν άργησαν να συναντηθούν. Και είδαν ότι ήταν µια
σκούνα. Στο κατάστρωµά της στέκονταν τρεις φιγούρες που
φορούσαν κουκούλες και µαύρες κάπες.
Η Αάνθα έπιασε τον ώµο του Βασιληά του Σαραόλν, ανήσυχη,
καθώς δεν έβλεπε κανένα άλλο µέλος του πληρώµατος. «Κάτι δεν
πάει καλά εδώ, Βένγκριλ…» του ψιθύρισε.
Εκείνος έγνεψε καταφατικά.
«Ποιοι είστε;» φώναξε η Αάνθα στους κουκουλοφόρους.
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«Ψάχνετε για βοήθεια;» αποκρίθηκε ένας απ’τους τρεις
µαυροντυµένους, µε παράξενη προφορά. «Μου µοιάζετε για
ναυαγοί, σωστά;»
«Ρώτησα, ποιοι είστε,» τόνισε η Αάνθα.
«Ελάτε,» τους προσκάλεσε ο κουκουλοφόρος. «Μπορείτε να
επιβιβαστείτε στο πλοίο µας, δίχως φόβο.»
«Ποιοι είστε;» επέµεινε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Τότε, ο κουκουλοφόρος έκανε την κουκούλα του να πέσει στους
ώµους –ήταν δαιµονάνθρωπος µε µακριά, κόκκινα σαν τη φωτιά
µαλλιά. Ύψωσε το χέρι του και φώναξε:
«Επάνω τους, κοπέλια µου! Προς ολοταχώς!»
«Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε ο Βένγκριλ, αρχίζοντας να
κωπηλατεί σα µανιακός, ενόσω η Αάνθα ψιθύρισε: «Μα τον
Ωκεανό!…»
Η σκούνα άρχισε να πλέει στο κατόπι της µικρής βάρκας που
µετέφερε το Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Αάνθα,» είπε ο πρώτος, «κάνε κάτι! Τώρα!»
Εκείνη ύψωσε τα χέρια της πάνω απ’τη θάλασσα κι άρχισε να
υποτονθορύζει αποκρυφιστικά λόγια.
Αναπάντεχα, ένας δαιµονάνθρωπος τράβηξε µια µικρή βαλλίστρα
και έβαλε καταπάνω της. Το βέλος, µικρό και µεταλλικό, έσχισε τον
αέρα και µπήχτηκε στον δεξή ώµο της Βασίλισσας.
«Ααααα!» ούρλιαξε η Αάνθα, καθώς αισθάνθηκε κάτι να διαπερνά
το κορµί της και να της προκαλεί σπασµούς. Σωριάστηκε, µέσα στη
βάρκα.
«Αάνθα!» αναφώνησε ο Βένγκριλ. «Είσαι καλά;»
«Εµένα µου λες…!» µούγκρισε η Βασίλισσα, σφίγγοντας τα δόντια
και τον δεξή της ώµο, και πασχίζοντας να σηκωθεί στα γόνατα.
Κάτι σφύριξε, πάλι, στον αέρα. Ο Βένγκριλ ίσα που πρόλαβε να
κάνει στο πλάι, κι αυτό καρφώθηκε πάνω στα ξύλα της βάρκας,
δίπλα στο πόδι της Αάνθα, που γούρλωσε τα µάτια της.
«Μα τον Ωκεανό και τα Πνεύµατα…!» ξεροκατάπιε η Βασίλισσα.
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«Κάνε κάτι!» της είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, συνεχίζοντας να
κωπηλατεί σα µανιακός, ενώ άκουγε πίσω του τις κραυγές του
Καπετάνιου των Μαγκραθµέλιων, ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα,
έδινε προσταγές στο πλήρωµά του (ο Βένγκριλ δε µπορούσε νάναι
σίγουρος, καθότι µιλούσε στη γλώσσα των δαιµονανθρώπων).
Η Αάνθα, βρισκόµενη στα γόνατα, ύψωσε, πάλι, τα χέρια της πάνω
απ’τη θάλασσα, υφαίνοντας µάγια. Και το νερό ξεκίνησε να ωθεί τη
µικρή βάρκα τους, πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητά της.
Τώρα, οι κραυγές του Μαγκραθµέλιου Καπετάνιου ήταν
οργισµένες, και διάφορα βέλη (;) έπεσαν στο νερό, ή καρφώθηκαν
πάνω στο µικρό σκάφος των δύο µοναρχών.
Η Αάνθα εξακολουθούσε να διατηρεί την αυτοσυγκέντρωσή της
και να σπρώχνει τη βάρκα µακριά απ’τη σκούνα των
δαιµονανθρώπων, παρότι το µεταλλικό βέλος που την είχε πετύχει
βρισκόταν ακόµα µέσα στον ώµο της και της έριχνε παράξενες
σουβλιές, σαν κάποιου είδους δαιµονική ενέργεια να προσπαθούσε
να χωρίσει τους µύες από τα κόκαλά της.
Ωωω…! Πνεύµατα, δώστε µου δύναµη!… συλλογίστηκε η
Βασίλισσα του Ωκεανού, εξουθενωµένη.
«Ωραία, Αάνθα… Ωραία…» είπε ο Βένγκριλ, λαχανιασµένα. «Τους
αφήνουµε πίσω µας… Τους αφήνουµε… πίσω… µας…» Κοιτώντας
προς την κατεύθυνση της σκούνας, έβλεπε πως όλο και
αποµακρύνονταν απ’αυτήν –καθώς και από το νησί, όµως, όπου
ίσως να έβρισκαν βοήθεια…
«∆ε µπορώ άλλο, Βένγκριλ… ∆ε µπορώ…» Η Βασίλισσα του
Ωκεανού σωριάστηκε µέσα στη βάρκα, ύστερα από κάνα µισάωρο.
Ο πόνος στον ώµο την πέθαινε. Νόµιζε πως θα λιποθυµούσε.
«Ω, Αάνθα…» είπε ο Μονάρχης του Σαραόλν, αγκοµαχώντας από
την κωπηλασία. «∆εν ξέρεις που… τους έχουµε αφήσει…» Έριξε
µια µατιά πίσω του. «Μίλια… Είσαι καταπληκτική…»
Η Βασίλισσα προσπάθησε να βάλει τα δάχτυλά της µέσα στην
πληγή στον ώµο της, για να τραβήξει έξω το µικρό, µεταλλικό βέλος.
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Όµως δε µπορούσε να το φτάσει –και την χτυπούσε, συνεχώς,
µ’αυτή την διαβολική ενέργεια –ο πόνος ήταν ανυπόφορος.
«Βοήθησέ µε, Βένγκριλ! Άσ’τα κουπιά! Βγάλε αυτό το πράγµα από
µέσα µου!…» ∆άκρυα είχαν θολώσει την όρασή της.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν, αµέσως, βρέθηκε δίπλα της, και
παραµέρισε το χέρι της απ’τον πληγωµένο της ώµο. ∆ε µπορούσε να
δει το βλήµα που την είχε χτυπήσει· είχε µπηχτεί βαθιά. Πήρε το
ξιφίδιο µε το οποίο εκείνη καθάριζε τα ψάρια, πριν από ώρα.
«Αυτό µπορεί να σε πονέσει… πολύ,» της είπε.
«Πονάω τώρα πολύ!» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Τελείωνε!» Ο λαιµός
της ήταν ξερός· τα µάτια της βουρκωµένα· και ο ώµος της την
έκαιγε και τη σούβλιζε, και η παράξενη ενέργεια έκανε τους µύες της
να σπαρταράνε –όπως σπαρταρούσαν τα ψάρια που είχε καθαρίσει.
Ο Βένγκριλ µεγάλωσε την πληγή µε το ξιφίδιο, κάνοντας
περισσότερο αίµα να λούσει το νυφικό φόρεµα της Βασίλισσας του
Ωκεανού. Την µεγάλωσε αρκετά, ώστε να µπορεί να δει το
καταραµένο, µεταλλικό µαραφέτι να γυαλίζει. Τα δάχτυλα της
Αάνθα έσφιγγαν τα ρούχα του και τα δόντια της έτριζαν, καθώς
προσπαθούσε να µην ουρλιάξει.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν τράβηξε έξω το δαιµονικά
κατασκευασµένο βέλος των Μαγκραθµέλιων και το πέταξε στον
Ωκεανό, µε µια απότοµη κίνηση και µια κατάρα.
Η Αάνθα χαλάρωσε, παίρνοντας βαθιές ανάσες. Ο Βένγκριλ έπλυνε
την πληγή της, µε αφαλατωµένο νερό απ’τον κουβά, έσχισε ένα
µεγάλο κοµµάτι απ’τον ποδόγυρο του φορέµατός της και της έδεσε
το τραύµα, για να σταµατήσει την αιµορραγία.
«Ξεκουράσου, τώρα,» της είπε, βγάζοντας τα πορφυρά µαλλιά
απ’το ιδρωµένο της µέτωπό. «Οι δαιµονάνθρωποι είναι µακριά µας.»
Και η Αάνθα χαλάρωσε ακόµα περισσότερο, κλείνοντας τα µάτια
της. Προτού την πάρει ο ύπνος, µουρµούρισε: «Σ’αγαπώ,
Βένγκριλ…»
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Ο Βασιληάς του Σαραόλν ξαναπήρε τα κουπιά, ξεκινώντας, πάλι,
να κωπηλατεί, όσο πιο γρήγορα µπορούσε, ενώ, συγχρόνως,
σκεφτόταν: Όχι… ∆ε µπορεί να το εννοούσε… Είναι, απλά, πολύ…
σοκαρισµένη απ’την όλη κατάσταση. Αυτό είναι.
** ** ** **
Ολάκερη την ηµέρα, ο Βασιληάς του Σαραόλν έκανε κουπί,
ωθώντας τη βάρκα νότια και µακριά απ’το πλοίο των
Μαγκραθµέλιων, που µπορεί να µην τους έφτανε, γιατί η Αάνθα το
είχε αφήσει πολύ πίσω, µε τη χρήση της Νεροµαγείας της, όµως,
σιγά-σιγά, άρχιζε να φαίνεται ολοένα και µεγαλύτερο στον ορίζοντα.
Θα πεθάνω, συλλογίστηκε ο Βένγκριλ. Άµα συνεχίσω έτσι, δε θα
καταφέρω ποτέ να γεράσω πολύ. Και ο Πόνκιµ είναι στο Βασίλειο. Η
∆ήνκα και η Έρµελ –κινδυνεύουν απ’αυτό το κάθαρµα! Πρέπει
ν’αντέξω!
Και έσφιξε τα δόντια του, µην παύοντας, ούτε για µια στιγµή, να
κωπηλατεί.
Το βλέµµα του παραπάνω από µία φορά είχε πέσει πάνω στην
κοιµισµένη Βασίλισσα του Ωκεανού. Πόσο όµορφη είσαι Αάνθα…
Αν ήµουν µερικά χρόνια νεότερος… και ανύπαντρος… Όταν
σκεφτόταν κάτι τέτοια, κουνούσε το κεφάλι του, αρνητικά. Σταµάτα,
Βένγκριλ –σταµάτα τώρα!
Και η κωπηλασία, κωπηλασία. ∆εν έλεγε να ξεκουραστεί, µήτε για
µερικά λεπτά· δε µπορούσε να το κάνει –όχι όσο είχαν το πλοίο των
διαολεµένων Μαγκραθµέλιων στο κατόπι τους!
Κατά το σούρουπο, η Αάνθα άνοιξε τα σµαραγδένια µάτια της· και
κοίταζε τον Βασιληά του Σαραόλν για κάποια ώρα, καθώς εκείνος
είχε το βλέµµα του καρφωµένο στον νότιο ορίζοντα. Οι κινήσεις του
ήταν ρυθµικές, παρά του ότι συνέχεια κωπηλατούσε· γιατί η
Βασίλισσα ήταν βέβαιη πως δε θα είχε σταµατήσει καθόλου, ούτε
για ν’ανασάνει. Έµοιαζε ακούραστος. Τελικά, ίσως να περιείχαν
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µεγάλο µέρος αλήθειας οι θρύλοι για τους άντρες της Βόρειας Γης…
Αλλά, παρά τη δύναµη και την αντοχή του, το πρόσωπο του
Βένγκριλ δεν φανέρωνε άνθρωπο σκληρό και άγριο, παρά
συµπαθητικό και ευαίσθητο.
Όταν η µατιά του έπεσε πάνω της, η Αάνθα τού χαµογέλασε
πλατιά. Εκείνος της επέστρεψε το χαµόγελο.
«Πόση ώρα ήµουν λιπόθυµη;» τον ρώτησε.
«Όλη τη µέρα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τώρα, όπως βλέπεις,
βραδιάζει.»
«Και οι Μαγκραθµέλιοι;»
«Πίσω µας. Στον ορίζοντα φαίνεται το πλοίο τους.»
«Μας ζυγώνει;»
Ο Βένγκριλ έσφιξε τα χείλη του, προτού απαντήσει· δεν ήθελε να
πει τίποτα που θα σήκωνε την Αάνθα, για να υφάνει, πάλι, τα µάγια
της, γιατί κάτι τέτοιο πιθανώς να την έφερνε στα όρια της
λιποθυµίας, όπως και πριν. «∆εν είναι κοντά µας· είναι µακριά.
Όµως, ναι, κερδίζουν έδαφος…»
Η Αάνθα φάνηκε προβληµατισµένη. «Θα κάνω ό,τι χρειαστεί,
µόλις υπάρξει κίνδυνος. Τώρα, είµαι κουρασµένη.»
«Και να ήθελες να κάνεις κάτι τώρα, δε θα σε άφηνα,» δήλωσε ο
Βένγκριλ. «Θα ήταν επικίνδυνο για τον εαυτό σου. Η µαγεία είναι
εξαντλητική για όποιον επικαλείται τα Πνεύµατα, απ’όσο ξέρω.
»Κοιµήσου.»
«Πάλι;»
«Πάλι.»
«Καλά…» ξεφύσησε η Αάνθα. «Σε λίγο.»
Μετά, τον ρώτησε: «Θέλεις νερό;»
«Όχι,» απάντησε ο Βένγκριλ, που δεν επιθυµούσε να τη βάλει να
υφάνει τα µάγια της.
«∆εν πρόκειται να επικαλεστώ τα Πνεύµατα,» δήλωσε η Αάνθα,
µειδιώντας πλατιά. «Νοµίζω πως υπάρχει όσο χρειάζεσαι στον
κουβά.»
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«Σωστά,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. Έπαψε, για λίγο, να κωπηλατεί
και ήπιε, διψασµένα. Ύστερα, συνέχισε, όπως πριν.
«Καλά που έφαγες εσύ το τρίτο ψάρι,» του είπε η Αάνθα. «Θα σε
κρατήσει.»
Ο Βένγκριλ γέλασε, βραχνά απ’την κούρασή του.
«Θα ‘ψαρέψω’ κι άλλο, αύριο,» υποσχέθηκε η Αάνθα.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν έκανε να διαφωνήσει, αλλά η Βασίλισσα
του Ωκεανού τον διέκοψε: «Θα είµαι εντάξει, ως τότε, για ένα τόσο
απλό ξόρκι.»
«Όπως νοµίζεις,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
Όλο το βράδυ κωπηλατούσε, ρίχνοντας, πού και πού, κλεφτές
µατιές πίσω του, στο πλοίο των Μαγκραθµέλιων. Οι καταραµένοι
συνεχώς βρίσκονταν και πιο κοντά. Αλλά, βέβαια, ένα καράβι πάντα
ήταν ταχύτερο από έναν άνθρωπο, όσο γρήγορα κι αν αυτός έκανε
κουπί, µέσα στη βάρκα του. Όµως ο Βένγκριλ ήξερε µόνο ένα
πράγµα –ότι δεν έπρεπε να τον προλάβουν! Για να επιστρέψει,
κάποια στιγµή, στο Σαραόλν και να κάνει τον Πόνκιµ να µετανιώσει
για τις πράξεις του. Θα τον κρεµούσε από τα τείχη της Μάρβαθ, για
παραδειγµατισµό!
Η Αάνθα κοιµήθηκε και, όταν, το πρωί, σηκώθηκε, αισθανόταν τον
ώµο της µουδιασµένο. Το βλέµµα της ατένισε, στα βόρεια, το
καράβι των δαιµονανθρώπων. Πλησίαζε επικίνδυνα. Και ο Βένγκριλ
στα κουπιά έµοιαζε (επιτέλους, αλλά δυστυχώς) εξουθενωµένος. Οι
κινήσεις του δεν ήταν, πλέον, τόσο ταχείες όσο πριν.
«Σταµάτα,» του είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Όχι· δε µπορώ να σταµατήσω,» αποκρίθηκε εκείνος· η φωνή
έβγαινε δύσκολα απ’το στέρνο του.
«Βένγκριλ –σταµάτα! Τώρα! Άσε τα κουπιά· θα οδηγήσω εγώ τη
βάρκα, µε τη µαγεία µου. Είµαι ξεκούραστη, πια. Σε παρακαλώ –θα
πεθάνεις! Σταµάτα, που να σε πάρουν τα Πνεύµατα!»
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Ο Βασιληάς του Σαραόλν σταµάτησε, και σωριάστηκε µέσα στη
βάρκα, αγκοµαχώντας. «Εντάξει,» συµφώνησε. «Για λίγο, όµως…
∆εν έχουµε χρόνο…»
Ο Αάνθα έγνεψε καταφατικά. Αλλά δε σκόπευε να τον αφήσει να
κωπηλατήσει ξανά σύντοµα. Είδε πως τον έπαιρνε ο ύπνος από την
κούραση, και άρχισε να υφαίνει τα µάγια της. Αισθάνθηκε το νερό
γύρω της και το πρόσταξε να σπρώξει τη βάρκα. Τα Πνεύµατα
υπάκουσαν στο κέλευσµά της. Η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε την
εντύπωση πως οι ψυχικές της δυνάµεις είχαν αυξηθεί, τώρα
τελευταία. Ή, ίσως, έφταιγε το γεγονός ότι ποτέ παλιότερα δεν είχε
χρειαστεί να πιέσει τον εαυτό της τόσο…
Παρέµεινε αυτοσυγκεντρωµένη για µπόλικη ώρα, και, ύστερα,
ελευθέρωσε τα Πνεύµατα από τον έλεγχό της. Άνοιξε τα µάτια της
και κοίταξε βόρεια –γιατί τα είχε κλειστά ως τώρα–, αντικρίζοντας
το πλοίο των Μαγκραθµέλιων, πάλι, µακριά τους. Να πάρει! Γιατί
δεν κατάφερναν ποτέ να το χάσουν εντελώς απ’το πεδίο όρασής
τους;
Ήταν µεσηµέρι, και η Αάνθα σίγουρη ότι αυτός ο ήχος η κοιλιά της
που γουργούριζε. Επιχείρησε να ξυπνήσει τον Βένγκριλ, κουνώντας
τον απ’τον ώµο. ∆εν κατάφερε τίποτα. Φώναξε το όνοµά του. Πάλι,
τίποτα. Τελικά, του έριξε στο πρόσωπο το λιγοστό νερό που είχε
µείνει µέσα στον κουβά. Αυτό πέτυχε.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν συνήλθε.
«Να ζητήσω µια χάρη;» ρώτησε η Αάνθα.
«Οι Μαγκραθµέλιοι;» έκανε ο Βένγκριλ.
«Πολύ, πολύ µακριά µας,» εξήγησε η Αάνθα. «Τώρα, σήκω λίγο·
θέλω να µε βοηθήσεις να ‘ψαρέψω’.»
«Εντάξει.» Ο Βασιληάς πήρε καθιστή θέση, τρίβοντας το πρόσωπο
µε τις παλάµες του.
Η Αάνθα έβαλε τα χέρια της µέσα στη θάλασσα και, µέσω της
µαγείας της, σήκωσε απο κεί µια υδάτινη σφαίρα. Εντός της
κολυµπούσαν τέσσερα ψάρια, τα οποία ο Βένγκριλ, εύκολα, µάζεψε.
354

ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ύστερα, η Βασίλισσα επανέλαβε το ξόρκι, και ο Μονάρχης του
Σαραόλν έπιασε δύο ακόµα ψάρια. Τέλος, βούτηξαν τον κουβά στον
Ωκεανό και µάζεψαν νερό, το οποίο η πορφυροµάλλα γυναίκα
αφαλάτωσε, µε τη βοήθεια των Πνευµάτων.
«Εσύ τα τέσσερα· εγώ τα δύο,» είπε στον σύντροφό της. «Και δε
θέλω αντιρρήσεις.»
Ο Βένγκριλ δεν είχε, ούτως ή άλλως, κουράγιο γι’αντιρρήσεις·
έτσι, έφαγε τα τέσσερα από τα έξι ψάρια, δίχως παράπονο. Και, πάλι,
δεν µπορούσε να πει πως χόρτασε απολύτως, όµως δε θα ζητούσε
από την Αάνθα να ξαναχρησιµοποιήσει τη µαγεία της, στην
κατάσταση που ήταν.
Όταν τελείωσαν το γεύµα τους και ήπιαν νερό, η Βασίλισσα του
Ωκεανού ύψωσε τα χέρια της πάνω απ’τη θάλασσα.
«Τι πας να κάνεις;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Να κινήσω τη βάρκα µας,» εξήγησε εκείνη.
«Αάνθα, είσαι σίγουρη πως µπορείς;» είπε ο Βένγκριλ.
«Κοίτα, αν δεν το κάνω, οι Μαγκραθµέλιοι θα έρθουν και θα µας
πετσοκόψουν,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Εσύ, πριν,
έκανες αυτό που έπρεπε –τώρα, είναι η σειρά µου, Βασιληά του
Σαραόλν.» Και άρχισε τη γητειά της.
Έκλεισε τα µάτια κι επικαλέστηκε τα Πνεύµατα. Αισθάνθηκε το
νερό· το πρόσταξε, κι εκείνο υπάκουσε, έχοντας, πια, συνηθίσει την
αφέντρα του. Η Αάνθα ένιωθε την κούραση να την καταβάλει, όµως
δε θα το έβαζε έτσι εύκολα κάτω. Ο Βένγκριλ, εξάλλου,
κωπηλατούσε τόσες ώρες δίχως ύπνο. Αφού εκείνος µπορούσε να το
καταφέρει, γιατί να µην το κατάφερνε κι αυτή;
Η βάρκα έτρεχε σαν δαιµονισµένη πάνω στα κύµατα –η Βασίλισσα
του Ωκεανού ήταν σίγουρη. Το πλοίο των δαιµονανθρώπων πρέπει
να είχε µείνει κατά πολύ πίσω. ∆ε θα τους αφήσω να µας πιάσουν!
σκέφτηκε, επίµονα, η Αάνθα. Θα επιστρέψω στη Θέρληχ –και ο
Κράντµον θα ευχηθεί να µην είχε γεννηθεί ποτέ!
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∆εν ήξερε, πλέον, πόσες ώρες είχαν περάσει –είχε χάσει την
αίσθηση του χρόνου. Και ήταν κουρασµένη… πολύ κουρασµένη…
Η πληγή της την κατέβαλε επιπλέον. Όµως ακόµα η Βασίλισσα του
Ωκεανού δεν άφηνε τα Πνεύµατα από τον έλεγχό της. ∆εν ήθελε
τίποτα κακό να συµβεί σ’αυτήν –ή στον Βένγκριλ. Τον είχε
συµπαθήσει πολύ τον Βένγκριλ. Ποτέ, παλιότερα, δεν τον είχε
γνωρίσει το Βασιληά του Σαραόλν, και δεν ήξερε πόσο γενναίος,
πόσο καλός, πόσο αφοσιωµένος– Αφοσιωµένος! Ο άνθρωπος ήταν
παντρεµένος… είχε βασίλισσα… Τι σκέφτεσαι, Αάνθα, µα τον
Ωκεανό; ∆ε σ’αγαπάει! Και απάντησε στον εαυτό της: Και ο
Κράντµον, που νόµιζα ότι µ’αγαπούσε;
ΧΡΑΑΑΑΑΚ!
Η Αάνθα έχασε την ισορροπία της και έπεσε µέσα στην βάρκα.
Κάπου χτύπησε το κεφάλι και αναισθητοποιήθηκε, προτού, καλάκαλά, προλάβει να καταλάβει τι συνέβαινε…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Πειρασµός

X

ΡΑΑΑΑΚ!
Ο Βένγκριλ ξύπνησε από τον απότοµο ήχο και το
τράνταγµα της βάρκας. Όλο του σώµα πονούσε από την
κωπηλασία, τώρα, που οι µύες του είχαν χαλαρώσει. Παραµέρισε τα
µαλλιά απ’το πρόσωπο του και ανασηκώθηκε. Πλάι του βρισκόταν
πεσµένη ανάσκελα η Αάνθα, µε τα µάτια της κλειστά.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν κοίταξε γύρω του. ∆ιαπίστωσε ότι το
µικρό πλεούµενο που τους µετέφερε είχε χτυπήσει σε µια βραχώδη
παραλία. Ήταν σούρουπο, και µπορούσε να διακρίνει στο ασθενικό
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φως ότι µετά απ’αυτήν υπήρχαν δέντρα –πολλά δέντρα· πιθανώς,
κάποιο δάσος.
Έπειτα, το βλέµµα του πλανήθηκε στον Ωκεανό, ψάχνοντας για
σηµάδια της σκούνας των Μαγκραθµέλιων. Αλλά δε βρήκε κανένα.
Και, τότε, αναρωτήθηκε για πρώτη φορά: ήταν, άραγε, τυχαίο το
γεγονός ότι τους συνάντησαν –ήταν, δηλαδή, πειρατές, που
επιχείρησαν να τους ληστέψουν–, ή προσχεδιασµένο –τους είχαν,
δηλαδή, κάπως, ειδοποιήσει οι άλλοι δαιµονάνθρωποι, για να τους
κυνηγήσουν; Μάλλον, το δεύτερο ίσχυε, αποφάσισε ο Βένγκριλ.
Γιατί τι µπορεί να περίµεναν οποιοιδήποτε πειρατές να ληστέψουν
απ’αυτούς: έναν άντρα και µια γυναίκα σε άθλια κατάσταση, µέσα
σε µια µικρή βάρκα;
Αυτός ο τύπος, ο Κράντµον, ήταν, πραγµατικά, διαβολικός. Και
όσο θυµόταν ο µονάρχης ότι και στο Βασίλειό του βρισκόταν ένας
εξίσου διαβολικός άνθρωπος –ο Πόνκιµ–, του ανέβαινε το αίµα στο
κεφάλι. Αλλά ήταν καιρός, πια, να ξυπνήσει την Αάνθα.
Την ταρακούνησε, λέγοντας τ’όνοµά της, αλλά εκείνη δεν άνοιξε
τα µάτια της. Ύστερα, της έριξε λίγο νερό απ’τον κουβά στο
πρόσωπο, και η Βασίλισσα του Ωκεανού πετάχτηκε πάνω, µε µια
κραυγή.
Μετά, φάνηκε να ηρεµεί. «Ω, Βένγκριλ… Είσαι συ…»
«Ποιος νόµιζες ότι ήταν;» ρώτησε ο Μονάρχης του Σαραόλν.
Εκείνη σήκωσε τους ντελικάτους της ώµους. «∆εν ξέρω…
Πιθανώς, οι Μαγκραθµέλιοι…»
«Αυτούς πρέπει να τους έχουµε αφήσει πίσω µίλια,» της είπε ο
Βένγκριλ, δείχνοντας προς τη θάλασσα. «Τους βλέπεις πουθενά;»
Η Αάνθα συνοφρυώθηκε. «Όχι…»
«Χάρη σε σένα και στη µαγεία σου,» τόνισε ο Βένγκριλ, και φίλησε
το µάγουλό της. Έπειτα, αισθάνθηκε λιγάκι ένοχος που δε µπόρεσε
να συγκρατήσει τον εαυτό του. ∆εν ήθελε να της δώσει καµια
λανθασµένη εντύπωση…
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Η Αάνθα χαµογέλασε. Της άρεσε το φιλί. «Και στην δική σου
κωπηλασία,» πρόσθεσε. «Αν δε µπορούσες να κάνεις κουπί τόσο
γρήγορα, σίγουρα, θα µας είχαν πιάσει. Ίσως να κατάφερνα µε τα
µάγια µου να µας πηγαίνω µακριά, όµως κουράζοµαι· δεν θα ήταν
ποτέ δυνατόν να κινώ µόνη µου τη βάρκα συνέχεια, µε τις
πνευµατικές µου δυνάµεις.»
Μειδίασε. «Κι επιπλέον, έµαθα πως οι θρύλοι για τους άντρες της
Βόρειας Γης αληθεύουν…»
Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. «Τι θρύλοι είν’αυτοί;»
«Να, λένε ότι είναι πολύ δυνατοί, σαν ταύροι,» εξήγησε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ γέλασε, λιγάκι βραχνά, απ’την κούρασή του. «Είµαι
δυνατός σαν ταύρος; ∆εν το ήξερα…!» Συνέχισε να γελά.
«Εγώ το ανακάλυψα, πάντως…» είπε η Αάνθα, χαµογελώντας
λεπτά. Και φίλησε, πεταχτά, το µάγουλό του.
Συγκράτησε τον εαυτό σου! της φώναξε µια φωνή µέσα της. Ο
άνθρωπος είναι παντρεµένος· έχει Βασίλισσα.
Και λοιπόν; έκανε µια άλλη φωνή.
«Πού είµαστε, Αάνθα;» ρώτησε ο Βένγκριλ. «Αναγνωρίζεις τούτη
την ακτή;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού κοίταξε, ερευνητικά, τριγύρω. Κούνησε
το κεφάλι της. «Όχι· όχι, δεν την αναγνωρίζω…»
«Είναι κάποιο απ’τα νησιά του Βασίλειου σου, όµως, υποθέτω…»
είπε η Βένγκριλ.
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «∆εν είµαι σίγουρη…»
«Μα, Αάνθα…» έκανε ο Βένγκριλ, «αν δεν είµαστε σε ένα απ’τα
νησιά του Ωκεανού, τότε, εφόσον κατευθυνόµασταν νότια, πρέπει να
είµαστε… στη Νότια Γη…» Έσεισε το κεφάλι του. «Αλλά όχι… δε
µπορεί να είµαστε στη Νότια Γη…»
«Γιατί όχι;» έθεσε το ερώτηµα η Βασίλισσα. «Πηγαίναµε πολύ
γρήγορα, σωστά;»
Ο Βένγκριλ ένευσε, αργά, καταφατικά. «Σωστά…» Και κατέληξε:
«Εποµένως, είµαστε στην Νότια Γη, σίγουρα.»
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«Ναι,» συµφώνησε η Αάνθα. «Και πρέπει να φύγουµε γρήγορα απο
δώ. Πρέπει να επιστρέψω στο Βασίλειό µου και να τιµωρήσω τον
Κράντµον για τις πράξεις του!»
«Ας βγούµε από τούτη τη βάρκα, πρώτα,» πρότεινε ο Βένγκριλ·
«µπάζει νερά.»
«Έχεις δίκιο!» διαπίστωσε, ξαφνικά, η Αάνθα. «Ας βγούµε,
γρήγορα!» Και, πριν προλάβει ο Βασιληάς του Σαραόλν να
βλεφαρίσει, η πορφυροµάλλα γυναίκα άρχισε να σκαρφαλώνει στα
βράχια.
Ο Βένγκριλ την ακολούθησε, και βρέθηκαν, τελικά, σε βατό
έδαφος. Μπροστά τους, τώρα, ήταν τα δέντρα που είχε δει ο
µονάρχης, τα οποία, όντως, σχηµάτιζαν δάσος –κι ένα µεγάλο δάσος,
µάλιστα.
«Κάνει κρύο,» είπε η Αάνθα, τρίβοντας τους βραχίονες, µε τα χέρια
της, ενώ ο ψυχρός αέρας έκανε την πορφυρή της χαίτη ν’ανεµίζει.
Ο Βένγκριλ αγκάλιασε τους ώµους της, απολαµβάνοντας την
αίσθηση του κορµιού της πάνω στο δικό του –αν και ήξερε πως δεν
έπρεπε να σκέφτεται κάτι τέτοιο…
«Έλα. Καλύτερα να βρούµε καταφύγιο. Όλοι µου οι µύες πονάνε.»
Η µατιά της Αάνθα έπεσε πάνω στη βάρκα τους, η οποία είχε
χτυπήσει στα βράχια. Βούλιαζε, σιγά-σιγά. Έγνεψε καταφατικά, µε
το κεφάλι, µουρµουρίζοντας: «Ναι, Βένγκριλ».
Βάδισαν λίγο, ψάχνοντας ένα µέρος να περάσουν την νύχτα που
ερχόταν. Κυρίως, κοίταξαν κοντά στους βράχους, γιατί γνώριζαν
πως εκεί, πολλές φορές, δηµιουργούνταν σπηλιές. ∆υστυχώς, όµως,
δεν βρήκαν καµία, και το βράδυ, είχε, πια, έρθει.
«Πεινάς;» ρώτησε η Αάνθα τον Βασιληά του Σαραόλν, στεκόµενη
πάνω σε µια µεγάλη, πλατιά πέτρα, πάνω απ’τη θάλασσα.
«Λίγο,» παραδέχτηκε εκείνος, «αλλά µην–»
Προτού προλάβει να τελειώσει την πρότασή του, η Βασίλισσα του
Ωκεανού βούτηξε µέσα στο νερό απ’το ψηλό σηµείο όπου
βρισκόταν. Κολυµπώντας, έφτασε εκεί που µόλις πάτωνε, και ύφανε
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τα µάγια της. Έπειτα, ύψωσε τα χέρια της πάνω απ’το κεφάλι·
ανάµεσά τους κρατούσε µια υδάτινη σφαίρα, εντός της οποίας δύο
ψάρια φαίνονταν να βρίσκονται φυλακισµένα. Βγήκε απ’τη
θάλασσα, βαδίζοντας. Το βρεγµένο νυφικό φόρεµά της έκρυβε,
τώρα, λίγα απ’το αριστοτεχνικά διαπλασµένο, σφριγηλό της κορµί.
Και, καθώς ο ποδόγυρος ήταν σχισµένος (για να χρησιµοποιηθεί ως
επίδεσµος στον τραυµατισµένο της ώµο), τα καλλίγραµµα, ψηλά
πόδια της ήταν µαγευτικά στο φεγγαρόφωτο.
«Αάνθα…» είπε ο Βένγκριλ, βλεφαρίζοντας.
«Έλα· ‘ψάρεψέ’ τα γρήγορα,» τον προέτρεψε η Βασίλισσα του
Ωκεανού, κρατώντας την υδάτινη σφαίρα µπροστά της.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν έπιασε τα ψάρια, και η Αάνθα έριξε τη
µπάλα από νερό στη θάλασσα, κάνοντάς τη να διαλυθεί. «Θα
θέλουµε να πιούµε και τίποτα, ε;» είπε, µετά. «Και αφήσαµε τον
κουβά στην βάρκα…»
«Να πάω να τον φέρω;» πρότεινε ο Βένγκριλ.
«Όχι. Εσύ άναψε φωτιά· εγώ θα πάω,» προθυµοποιήθηκε η Αάνθα.
Μετά, «Γύρνα λίγο,» ζήτησε. Ο Μονάρχης του Σαραόλν γύρισε, κι
εκείνη, µε µια βιαστική κίνηση, ξεφορτώθηκε το φόρεµά της και
βούτηξε στη θάλασσα, αρχίζοντας να κολυµπά προς τα κει όπου
είχαν αφήσει τη βάρκα.
∆ιαπίστωσε πως, τώρα, πια, είχε βουλιάξει. Έτσι, µπήκε κάτω
απ’τα κύµατα, αφού πήρε µια βαθιά ανάσα, και έψαξε. ∆ε
δυσκολεύτηκε καθόλου να τη βρει· ούτε τον κουβά, τον οποίο,
αµέσως, άρπαξε και έβγαλε απ’τη θάλασσα, κρατώντας τον
ανάποδα, για να µην παρουσιάζει µεγάλη αντίσταση, λόγω της
πίεσης του νερού. Επέστρεψε στον Βένγκριλ δίχως καθυστέρηση.
Εκείνος είχε ανάψει φωτιά και καθόταν µπροστά της, ζεσταίνοντας
από πάνω τα χέρια του.
Του έκανε νόηµα να γυρίσει, πάλι, και βγήκε στην ακτή, όπου
φόρεσα, γρήγορα, το νυφικό της φόρεµα. Η πληγή στον ώµο της την
έτσουζε από την αλµύρα του θαλασσινού νερού. Πλησίασε κι εκείνη
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τη φωτιά, προσπαθώντας να ζεσταθεί. Τον κουβά τον είχε αφήσει
παραδίπλα, γεµάτο.
«Κρυώνεις;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ.
«∆εν κάνει και ζέστη,» παραδέχτηκε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ έβγαλε το πουκάµισό του, προσφέροντάς το στη
Βασίλισσα του Ωκεανού. Εκείνη τον κοίταξε, για λίγο, στο φως των
φλογών: Η διάπλασή του ήταν τέτοια που άλλοι θα ζήλευαν, ακόµα
κι αν θεωρούσαν τους εαυτούς τους νέους, σ’αντίθεση µε κείνον. Η
Αάνθα, βέβαια, δεν πίστευε ότι ήταν και τόσο µεγάλος. Πόσο
µεγάλος, άραγε, µπορεί να είναι; αναρωτήθηκε. Σίγουρα, όχι τόσο
όσο συνεχώς παραπονιέται πως είναι… Και ήταν µυώδης, σαν
λιοντάρι των βουνών… όπως έλεγαν οι ιστορίες για τους άντρες της
Βόρειας Γης…
«Λοιπόν;» ρώτησε ο Βένγκριλ, ακόµα κρατώντας το πουκάµισό
του µπροστά της. «∆εν κρυώνεις, πια;»
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι, αγκαλιάζοντας τον εαυτό της. «Όχι…
Εντάξει είµαι… Φόρα το εσύ. Έχει κρύο.»
«Έχω περάσει και πιο κρύες νύχτες µε λίγα ρούχα,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, και άφησε το πουκάµισο κοντά της, για να καθίσει πίσω
απ’τις χορεύουσες φλόγες της φωτιάς.
Η Αάνθα έσφιξε τα χείλη της. «Ω, Βένγκριλ… Καλά…» Πήρε το
ρούχο, σηκώθηκε και πήγε πίσω από έναν µεγάλο βράχο. Σε λίγο
βγήκε απο κεί, φορώντας µόνο το πουκάµισο, που έπεφτε ως τα
γόνατά της. Πλησίασε τον κουβά µε το νερό, ύφανε µια γητειά και
το αφαλάτωσε.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη µέση του και το
έδωσε στην Βασίλισσα του Ωκεανού.
Εκείνη το πήρε στο χέρι. «Γιατί είν’αυτό;» τον ρώτησε.
«Για να καθαρίσεις τα ψάρια,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «∆εν ξέρω
πώς να το κάνω…» Ανασήκωσε τους ώµους του, παίρνοντας µια
αθώα έκφραση άγνοιας.
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Η Αάνθα χαµογέλασε· ύστερα, γέλασε. Σήκωσε το ένα ψάρι στα
χέρια της κι άρχισε να το καθαρίζει. Όταν τελείωσε, το πρότεινε
προς τον Βασιληά του Σαραόλν. «Ελπίζω να µπορείς να το
ψήσεις…»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά, και το πέρασε σ’ένα µακρύ ξύλο,
βάζοντάς το πάνω απ’τις φλόγες, ενόσω η Βασίλισσα του Ωκεανού
καθάριζε το άλλο.
«Πόσο χρονών είσαι, Βένγκριλ;» τον ρώτησε, δίχως να πάρει τα
µάτια της απ’το ψάρι που ξελέπιζε. «Αν δε γίνοµαι αδιάκριτη,
βέβαια…» πρόσθεσε, γρήγορα. Και: «Αν δε θες µη µου πεις…»
«Έχω δει σαράντα-τρεις Χειµώνες,» δήλωσε ο Βασιληάς του
Σαραόλν, µειδιώντας.
«Χειµώνες…» Η Αάνθα γέλασε, κοφτά.
«Τι;» ρώτησε ο Βένγκριλ, γυρίζοντας το ψάρι που έψηνε απ’την
άλλη µεριά πάνω απ’τις φλόγες.
«Τίποτα,» ανασήκωσε τους ώµους της η Αάνθα. «Απλά, µου
φάνηκε… περίεργο. Εµείς, οι νησιώτες, δεν το χρησιµοποιούµε·
αυτό είν’όλο.
»Αλλά, τώρα, πρέπει να σ’το πω: ∆εν είσαι και τόσο µεγάλος όσο
συνέχεια λες ότι είσαι, Βένγκριλ.» Σήκωσε το σµαραγδένιο βλέµµα
της, για να τον κοιτάξει. Και συνάντησε το δικό του σµαραγδένιο,
αρχοντικό βλέµµα.
Κοίταζαν ο ένας τον άλλο, για λίγο· µετά, ο Βασιληάς του Σαραόλν
µειδίασε. «Ούτε και τόσο νέος είµαι, ε;…» Γύρισε το ψάρι που
έψηνε απ’την άλλη.
Η Αάνθα δε µίλησε, µέχρι που καθάρισε και το δεύτερο ψάρι. Το
πέρασε κι εκείνη σ’ένα ξύλο και το έβαλε πάνω απ’τις φλόγες της
φωτιάς.
«Ξέρεις πόσους… Χειµώνες έχω δει εγώ;» ρώτησε.
«Ποτέ µη ρωτάς µια κυρία την ηλικία της,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, µ’ένα µειδίαµα.
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Η Αάνθα τού επέστρεψε το µειδίαµα. «Εντάξει –µάντεψε! Έλα –
µάντεψε!»
«Ωωω!… ∆ε µπορώ να µαντέψω!…» έκανε ο Βένγκριλ.
«Μάντεψε! Ελεύθερα,» τον παρότρυνε η Αάνθα.
«Μόνο αν υποσχεθείς να µην προσβληθείς, σε περίπτωση που πέσω
έξω,» τόνισε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Φυσικά και όχι!» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Εκτός κι αν πεις ότι είµαι
εξήντα χρονών και πάνω!» πρόσθεσε, κωµικά.
Ο µονάρχης γέλασε. «Καλά,» συµφώνησε. «Είσαι… είκοσι-δύο;»
Η Αάνθα κοκκίνισε. «Βένγκριλ –την αλήθεια. Πόσο, πραγµατικά,
νοµίζεις ότι είµαι;»
Εκείνος γύρισε το ψάρι του απ’την άλλη. «Χµµµ… Ας πούµε…
Είκοσιιιι…οκτώ;»
Η Αάνθα µειδίασε πλατιά. «Όχι,» είπε. «Και, πάλι, δε µου λες
πόσο, πραγµατικά, νοµίζεις ότι είµαι.»
«Όχι· πραγµατικά, το νοµίζω,» δήλωσε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα τον λοξοκοίταξε. «Εντάξει –δεν είµαι είκοσι-οκτώ –
ξαναµάντεψε!»
«Τριάντα;»
«Πλησιάζεις.»
«Πόσες προσπάθειες έχω;»
«Άλλη µία, Βασιληά του Σαραόλν.»
«Μόνο;»
«Μόνο.»
Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του, µε το ελεύθερό του χέρι, ενώ, µε
τ’άλλο, κρατούσε το ξύλο πάνω στ’οποίο ήταν παλουκωµένο το
ψάρι που έψηνε. «Είσαι… τριάντα-τεσσάρων.»
Η Αάνθα κούνησε το κεφάλι της, γελώντας. «∆εν το πιστεύω…»
«Τι; Τόσο έξω έπεσα;» έκανε ο Βένγκριλ, κοιτώντας τη σταθερά.
«Όχι! Έπεσες ακριβώς πάνω στη σωστή ηλικία!» αποκρίθηκε η
Αάνθα. «Πού το ήξερες;»
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«∆εν το ήξερα,» σήκωσε τους ώµους του ο Βένγκριλ. «Το
µάντεψα.»
«Αποκλείεται –το ήξερες. Πού τόχες ακούσει;» επέµεινε η
Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Όχι. Αλήθεια, Αάνθα, δεν το είχα ακούσει πουθενά,» τόνισε ο
Βένγκριλ. «Το µάντεψα.»
Η Αάνθα τον κοίταξε, πάλι, στα µάτια, πάνω απ’τις φλόγες. «Σε
πιστεύω,» δήλωσε.
«Ωραία,» είπε ο Βένγκριλ. «Ας φάµε, τώρα. Αυτά τα ψάρια είναι
αρκετά ψηµένα. Και λιµοκτονώ, άλλωστε.»
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. Οπότε, περίµεναν το φαγητό τους να
κρυώσει λίγο και, ύστερα, χόρτασαν την πείνα τους, όσο ήταν
δυνατόν. Τέλος, ήπιαν νερό απ’τον κουβά.
«Αν δεν είχαµε τη µαγεία σου,» είπε ο Βένγκριλ στη Βασίλισσα του
Ωκεανού, «θα είχαµε πεινάσει πολύ. Μια φορά, παλιότερα, είχα
βρεθεί σε παρόµοια κατάσταση…»
«Αλήθεια; Ναυαγός;» ρώτησε η Αάνθα.
«Όχι ναυαγός ακριβώς,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «Ξέρεις, όταν ήµουν
µικρός–»
«Ωωωω! Σταµάτα το αυτό! ‘Όταν ήµουν µικρό’, λες κι είσαι, τώρα,
τόσο µεγάλος!» έκανε η Αάνθα.
«Πάντως,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, γελώντας, «δεν ήµουν όπως
είµαι σήµερα. Κατ’αρχήν, ήµουν πολύ πιο απερίσκεπτος. Και… είχα
αυτή την… κακιά συνήθεια… να περιπλανιέµαι βόρεια απ’το
Σαραόλν…»
«Βόρεια απ’το Σαραόλν…» είπε η Αάνθα. «Τι υπάρχει εκεί; Οι
χάρτες δε δείχνουν τίποτα.»
«Πράγµατι. Οι περιοχές δεν έχουν χαρτογραφηθεί, ακόµα. Και να
φανταστείς πως είχα πάει για να τις χαρτογραφήσω…»
«Γιατί, τελικά, δεν τις χαρτογράφησες;» σήκωσε ένα φρύδι της η
Αάνθα.
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Ο Βένγκριλ σούφρωσε τα χείλη του· ξεφύσησε. «Θεώρησα πως
καλύτερα ήταν να µείνουν… αχαρτογράφητες.»
Η Αάνθα νόµιζε πως της έκρυβε κάτι, αλλά δεν τον πίεσε να
µιλήσει. Στο κάτω-κάτω, δεν ήταν δική της δουλειά γιατί δε
χαρτογράφησε τις περιοχές βόρεια του Σαραόλν.
Είπε: «Όµως όλ’αυτά τι σχέση έχουν µε το ότι είχες ζήσει µια
παρόµοια κατάσταση;»
«Α, ναι,» έκανε σα να θυµήθηκε κάτι, ξαφνικά, ο Βένγκριλ.
«Σωστά. Ναι, βρέθηκα, όντως, σε µια παρόµοια κατάσταση. Ήταν
Χειµώνας, και είχα χαθεί στα βουνά, είχα χάσει και τις προµήθειές
µου, την κάπα µου, το άλογό µου, τους στρατιώτες µου… Πέντε
µέρες και πέντε νύχτες βάδιζα, δίχως τροφή –νερό έβρισκα, σε
µερικές ρεµατιές, πού και πού, όµως ζώα δεν υπήρχαν, για κυνήγι,
λόγω της εποχής–, ώσπου, τελικά, έφτασα σε ένα µέρος όπου…
ήµουν ασφαλής.»
Η Αάνθα καταλάβαινε πως, πάλι, κάτι ήθελε να της κρύψει. Τούτη
τη φορά, δε µπορούσε να κρατηθεί· ρώτησε: «Τι µέρος ήταν αυτό;»
«Ααα…» κόµπιασε ο Βένγκριλ. «Ένα ασφαλές µέρος… Ένα µικρό
χωριό, που δεν ανήκε σε κανένα βασίλειο… Ήσυχοι άνθρωποι…»
Χαµογέλασε, τυπικά.
Η Αάνθα τού επέστρεψε το χαµόγελο· αλλά το δικό της δεν ήταν
και τόσο τυπικό. Ήταν σίγουρη πως της έλεγε ψέµατα. Αποκλείεται
να έλεγε την αλήθεια· φαινόταν από τον τρόπο του. ∆εν είσαι καλός
ψεύτης, Βασιληά Βένγκριλ, συλλογίστηκε. Όµως τι την ενδιέφερε πού
είχε βρεθεί εκείνος· αν δεν επιθυµούσε να µιλήσει για κάτι, ήταν
δικαίωµά του…
«Τι σκέφτεσαι, Αάνθα;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Τίποτα,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα. «Απλά, είµαι κουρασµένη…»
«Τότε, κοιµήσου,» πρότεινε ο Βένγκριλ. «Θα φυλάω σκοπιά.»
«Κι εσύ είσαι κουρασµένος,» του είπε, κατηγορηµατικά, η Αάνθα.
«∆ε θα µείνεις, πάλι, ξάγρυπνος–»
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«Κάποιος, όµως, πρέπει να µείνει, Αάνθα,» τόνισε ο Βένγκριλ· «οι
δαιµονάνθρωποι µπορεί να έρθουν απ’τη θάλασσα.»
«Τότε… πάµε στο δάσος!» είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Εκεί
δε θα µας βρουν. Έτσι;»
Ο Βένγκριλ φάνηκε σκεπτικός.
«Έλα. Ξέρεις ότι έχω δίκιο.»
«Εντάξει. Πάµε.» Ο Βασιληάς του Σαραόλν σηκώθηκε όρθιος και
έσβησε τη φωτιά, ρίχνοντας χώµα πάνω της. Ύστερα, εξαφάνισε
κάθε της ίχνος, και πήρε τον κουβά µε το νερό στο χέρι. «Μάζεψε
και το φόρεµά σου,» είπε στην Αάνθα.
Εκείνη το τράβηξε πίσω απ’το βράχο όπου το είχε αφήσει και το
έριξε στον µη τραυµατισµένο της ώµο.
Καθώς βάδιζαν προς το δάσος, ο Βένγκριλ είπε: «Έτσι, δεν πρέπει
να έχουµε αφήσει κανένα σηµάδι πίσω µας. Και η βάρκα έχει
βουλιάξει… Οπότε, οι Μαγκραθµέλιοι, αν έρθουν εδώ, θα
δυσκολευτούν πολύ να µας εντοπίσουν. Καλό αυτό.» Αναστέναξε
«Αάνθα, την άλλη φορά, φρόντισε να παντρευτείς έναν άντρα που
δεν είναι δαιµονόφιλος.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού µειδίασε, λεπτά, και του έριξε ένα
βλέµµα απ’τις άκριες των µατιών της. «Θα το φροντίσω, Βασιληά
µου…»
Τι στον Ωκεανό σκέφτεσαι, τώρα, Αάνθα! άκουσε µια φωνή µέσα
της.
Είναι, όµως, όµορφος· δεν είναι; είπε µια άλλη φωνή.
Μπήκαν αρκετά βαθιά στο δάσος, το οποίο δεν ήταν όπως τα δάση
που είχε συνηθίσει ο Βένγκριλ. Είχε ακούσει πως στη Νότια Γη τα
αποκαλούσαν «ζούγκλες».
«Τι ξέρεις από ζούγκλες, Αάνθα;» ρώτησε.
«Λίγα πράγµατα,» απάντησε εκείνη. «∆εν έχουµε στον Ωκεανό.»
«Ελπίζω µόνο το δέντρο τούτο να µην είναι δηλητηριώδες, ή τίποτα
τέτοιο…» Ο Βένγκριλ άφησε κάτω τον κουβά και κάθισε,
ακουµπώντας την πλάτη του σ’έναν χοντρό κορµό.
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Η Αάνθα πήρε θέση δίπλα του, και έγειρε το κεφάλι της πάνω στον
ώµο του.
Τι είναι, πάλι, τούτο; φώναξε η φωνή µέσα της. Σήκω από πάνω
του!
Ύστερα, όµως, ο Βένγκριλ πέρασε το χέρι του γύρω της και την
κράτησε κοντά του. Αισθανόταν πως δε µπορούσε να κάνει κι
αλλιώς…
Λίγη ζεστασιά δε βλάπτει… ψιθύρισε µια άλλη φωνή στο µυαλό της
Βασίλισσας του Ωκεανού.
Γρήγορα, η Αάνθα κοιµήθηκε.
Ο Βένγκριλ έµεινε, για λίγο, ξύπνιος· δε µπορούσε να τον πάρει
εύκολα ο ύπνος, καθώς αισθανόταν τη Βασίλισσα του Ωκεανού
κουρνιασµένη στο πλευρό του, µε την ανάσα της να του ζεσταίνει το
λαιµό. Επίσης, είχε στο νου του τους Μαγκραθµέλιους. Μπορεί να
είχε εξαφανίσει κάθε σηµάδι που ήταν δυνατόν ν’ακολουθήσουν,
αλλά, πάλι, δεν ήταν σίγουρος πως δε θα τους έβρισκαν· τα µυαλά
τους ήταν διαβολικά και η… τεχνολογία τους ακόµα διαβολικότερη.
Ωστόσο, τελικά, ο Βασιληάς του Σαραόλν κοιµήθηκε… και ο ύπνος
του ήταν γεµάτος όνειρο –παράξενα όνειρα: ∆αιµονάνθρωποι τον
κυνηγούσαν· δαιµονάνθρωποι άρπαζαν την Αάνθα απ’την αγκαλιά
του· η ∆ήνκα τον κοιτούσε από κάπου ψηλά, µε θυµό στο βλέµµα
της· η κόρη του, η Έρµελ, βρισκόταν φυλακισµένη σ’ένα κελί, βαθιά
κάτω απ’τη γη· και ο Πόνκιµ γελούσε και γελούσε και γελούσε,
ενόσω ο Βένγκριλ δε µπορούσε να κάνει τίποτα παρά ν’ακούει το
υστερικό γέλιο του…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Ο κίνδυνος πλησιάζει
Βασιληάς Βένγκριλ του Σαραόλν άνοιξε τα βλέφαρά του
απότοµα. Ήταν πρωί, και το φως του ήλιου περνούσε
ανάµεσα απ’τα φυλλώµατα της ζούγκλας. Η Αάνθα κοιµόταν
επάνω του, δίχως να κινείται καθόλου. Είχε ονειρευτεί κάτι που τον
τρόµαξε; ∆ε θυµόταν. Πάντως, τώρα, που είχε ξηµερώσει, ήταν
καιρός να σηκωθούν, για να βρουν κάποιο µέσο, να επιστρέψουν στο
Βασίλειο του Ωκεανού.
Πιθανώς να µπορούσαν να µπαρκάρουν σε καράβι, όταν έβρισκαν
καµια πόλη-λιµάνι, γιατί, αφού είχαν βρεθεί στη Νότια Γη, µάλλον
ήταν στο Βασίλειο Κάρνεβολθ. Όµως µε τι χρήµατα; ∆εν είχαν
αργύριο πάνω τους, και ποιος θα τους πίστευε ότι ήταν ο Βασιληάς
του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού; Κανείς, σίγουρα.
Επιπλέον, ο Βένγκριλ είχε ακούσει πως στο Κάρνεβολθ κάποια
αναταραχή γινόταν, τώρα τελευταία. ∆εν ήταν βέβαιος, αλλά νόµιζε
ότι βρισκόταν σε πόλεµο µε το Βασίλειο νότιά του, το Ζερ-Μογκλ.
Πάντα είχαν τις διαφορές τους, και ορισµένες φορές έφταναν στα
άκρα. Συνήθως, γιατί το Ζερ-Μογκλ ήθελε τις βόρειες ακτές του
Ωκεανού. Επίσης, λεγόταν πως οι κάτοικοι αυτού του βασιλείου
είχαν επαφή και µε ανθρώπους πολύ νότια, για τους οποίους κανείς
δε γνώριζε, και έτσι είχαν αποκτήσει παράξενες γνώσεις. Ο Βένγκριλ
δεν είχε ιδέα κατά πόσο όλ’αυτά αλήθευαν· πιθανώς να ήταν
προκαταλήψεις, γιατί οι περισσότεροι υποστήριζαν πως στο νότιο
µέρος της Νότιας Γης βρισκόταν µονάχα µια απέραντη έρηµος,
δίχως ζωή. Ήταν, όµως, αλήθεια τούτο; Ο Βασιληάς δεν πίστευε να
είχε µπει κανείς στον κόπο να εξερευνήσει –εκτός, ίσως, απ’τους
κατοίκους του Ζερ-Μογκλ…

Ο
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Αλλά τι καθόταν και συλλογιόταν, τώρα; Είχε άλλες σκοτούρες.
Μπορεί οι Μαγκραθµέλιοι ήδη να ήταν στην ακτή και να τους
έψαχναν.
«Αάνθα,» ψιθύρισε στην πορφυροµάλλα γυναίκα στο πλευρό του.
«Αάνθα… Είναι πρωί· πρέπει να ξυπνήσεις.»
«Μµµµχχ…» έκανε η Βασίλισσα του Ωκεανού, σηκώνοντας το
κεφάλι απ’τον ώµο του και τρίβοντας τα µάτια της, µε τις παλάµες
των χεριών της. Πήρε λίγο νερό απ’τον κουβά δίπλα και το έριξε στο
πρόσωπό της.
«Τι ώρα είναι, Βένγκριλ;» ρώτησε.
«Πρωί,» απάντησε εκείνος, κοιτώντας τη θέση των ήλιων, ανάµεσα
απ’τα φυλλώµατα της ζούγκλας. «Ο Βάνσπαρχ δεν πρέπει να έχει
υψωθεί ακόµα στον ουρανό.» Σηκώθηκε όρθιος. «Πρέπει να
προχωρήσουµε σήµερα, να βρούµε κάποια πόλη, και να µπούµε σε
κανένα καράβι… Έστω λαθραία, γιατί δεν έχουµε χρήµατα· και
κανείς δε θα πιστέψει ποιοι είµαστε.»
«Λαθραία…;» έκανε η Αάνθα, στραβώνοντας τη µούρη. «Κυνηγάω
τους λαθρεπιβάτες στο Βασίλειό µου.»
Ο Βένγκριλ µειδίασε. «∆ε νοµίζω, όµως, να έχουµε άλλη επιλογή,
Βασίλισσά µου,» είπε. «Τώρα, ας βγούµε από τούτη τη ζούγκλα κι
ας κατευθυνθούµε ανατολικά. Αν ερχόµασταν όλο νότια, µε τη
βάρκα, τώρα, πρέπει να είµαστε κάπου δυτικά της Χρέκνοχ, της
πρωτεύουσας του Κάρνεβολθ.»
Η Αάνθα ένευσε καταφατικά, καθώς κι εκείνη σηκωνόταν όρθια.
«Κι εγώ έτσι πιστεύω. Πάµε. Ανυποµονώ να επιστρέψω στο
Βασίλειό µου και να κάνω τον Κράντµον να µετανιώσει που µε
φυλάκισε και σφετερίστηκε το θρόνο µου. Και θα τα καταφέρω –
ακόµα κι αν χρειαστεί να µπω λαθραία σε κάποιο καράβι!»
Ο Βένγκριλ πήρε τον κουβά από κάτω και βάδισαν, βγαίνοντας
απ’την µικρή ζούγκλα, στην βραχώδη παραλία. Μόλις ατένισαν προς
τον Ωκεανό, κι οι δυο τους έµειναν ακίνητοι.
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«Ανάθεµα τα Πνεύµατα…!» έκανε η Αάνθα, σφίγγοντας το χέρι
του Βασιληά του Σαραόλν.
Στα βόρεια, αντίκριζαν ένα καράβι να έρχεται –τη σκούνα των
Μαγκραθµέλιων που τους κυνηγούσαν.
«Έλα.» Ο Βένγκριλ άρχισε να βαδίζει, γρήγορα, προς τα
ανατολικά, και η Αάνθα τον ακολούθησε. Προσπαθούσαν να
πηγαίνουν, όσο ήταν δυνατόν, πίσω από µεγάλα βράχια, όµως ήταν
σίγουροι πως, κατά πάσα πιθανότητα, οι δαιµονάνθρωποι θα τους
είχαν εντοπίσει. Οπότε, έπρεπε να βιαστούν. Όταν έφταναν σε
κάποια πόλη –κατά προτίµηση στην πρωτεύουσα του Κάρνεβολθ–,
θα ήταν ασφαλείς. Αν όχι εντελώς, αρκετά, γιατί οι Μαγκραθµέλιοι
δε θα έµπαιναν εύκολα εκεί όπου κατοικούσαν άνθρωποι, εφόσον οι
µεν µισούσαν τους δε, και αντιστρόφως.
Το καράβι πλησίαζε την ακτή.
«Θα µας καταδιώξουν,» είπε, λαχανιασµένα, η Αάνθα, καθώς
βάδιζαν γρήγορα. «∆ε µπορούµε να τους αφήσουµε να µας πιάσουν.
Όχι τώρα, Βένγκριλ! Έχουµε περάσει τα δύσκολα· µας µένει
µονάχα να καταφέρουµε, κάπως, να επιστρέψουµε στην Θέρληχ.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν, απλά, έγνεψε καταφατικά, µη λέγοντας
τίποτα.
Προτού έρθει το µεσηµέρι, κοίταξαν µια φορά µονάχα πίσω τους,
και δε µπορούσαν να δουν τη σκούνα των Μαγκραθµέλιων στον
Ωκεανό, πράγµα που σήµαινε πως κάπου είχε αράξει· συνεπώς, η
καταδίωξη είχε ήδη αρχίσει. Και οι δαιµονάνθρωποι µπορεί, ακόµα
και τώρα, να βρίσκονται στα ίχνη τους, σαν κυνηγόσκυλα.
Ωστόσο, ο Βένγκριλ ήξερε πως σε ένα κυνήγι το θήραµα έπρεπε,
ορισµένες στιγµές, να αναπαύεται, για ν’ανακτά τις δυνάµεις του,
ώστε να έχει ελπίδες να ξεφύγει απ’τον κυνηγό. Αλλιώς, αργά ή
γρήγορα, θα κουραζόταν, και, τότε, θα έπεφτε στα σαγόνια του.
«Πρέπει να ξεκουραστούµε,» είπε στην Αάνθα.
«Όχι µε τους Μαγκραθµέλιους στο κατόπι µας,» διαφώνησε η
Βασίλισσα του Ωκεανού. «∆ε σταµατάω τώρα.»
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«Αάνθα, πρέπει να ξεκουραστούµε,» τόνισε ο Βένγκριλ. «∆ε θα µας
ωφελήσει σε τίποτα να κουραστούµε υπερβολικά και, µετά, να µη
µπορούµε να πάρουµε τα πόδια µας! Αν είναι να συνεχίσουµε να
βαδίζουµε στον ίδιο ρυθµό, θα χρειαζόµαστε και στιγµές
ανάπαυσης.»
«Υποθέτω πως ξέρεις καλύτερα από τέτοια…» αποκρίθηκε εκείνη.
«Εντάξει, ας ξεκουραστούµε. Πού, όµως; Όχι σε κανένα φανερό
σηµείο…»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Όχι σε φανερό σηµείο.» Βάδισε
προς τα νότια, όπου βρίσκονταν τα δέντρα, και µπήκαν στην
ζούγκλα, εντός της οποίας σταµάτησαν να περπατούν κοντά σ’έναν
χοντρό κορµό.
«∆εν έχουµε τίποτα να φάµε, τώρα,» παρατήρησε η Αάνθα. «Η
µαγεία µου δε θα µας βοηθήσει εδώ. Αλλά…» Κοίταξε, ερευνητικά,
τους καρπούς του δέντρου κοντά στο οποίο είχαν βρεθεί: ήταν
µεγάλοι, στρογγυλοί και κόκκινοι. Άπλωσε τα χέρια της και έκοψε
έναν· ήταν τόσο µεγάλος που χρειαζόταν και τις δυο χούφτες της για
να τον κρατά. «Θραµπ.»
«Πώς;» σήκωσε ένα φρύδι του ο Βένγκριλ.
«Θραµπ,» επανέλαβε η Αάνθα. «Έτσι ονοµάζεται τούτος ο καρπός.
Είναι γλυκός και θρεπτικός…» Ανασήκωσε τους ώµους της.
«Σύµφωνα µε ό,τι έχω ακούσει για τη Νότια Γη…»
«∆ηλαδή, µπορεί να είναι και δηλητηριώδης…;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, δε
νοµίζω.» Τον ακούµπησε κάτω, και πήρε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του
Βένγκριλ, αρχίζοντας να τον ξεφλουδίζει πάνω στα γόνατά της, αφού
κάθισε στο έδαφος, µε την πλάτη της στον κορµό του δέντρου.
Καθώς έφευγε το περίβληµα, µέσα φανερώθηκε ένα πορτοκαλί,
ζουµερό φρούτο, που, όµως, δε θύµιζε στον Βένγκριλ καθόλου
πορτοκάλι.
Η Αάνθα έκοψε ένα κοµµάτι και το δάγκωσε. Ήταν περίεργα
σκληρό, σε σχέση µε το πώς έδειχνε. Η Βασίλισσα νόµιζε ότι θα
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έλιωνε στο στόµα της, µόλις το δάγκωνε, όµως δεν ήταν καθόλου
έτσι. Ωστόσο, ο καρπός ήταν, όντως, γλυκός. Έκοψε ένα κοµµάτι και
για τον Βένγκριλ, και του το πρόσφερε. «Φάε.»
Εκείνος το πήρε στο χέρι του και το κοίταξε καλά-καλά.
Η Αάνθα γέλασε. «Μην κάνεις έτσι! ∆ε θα σε σκοτώσει!»
«Το ελπίζω,» αποκρίθηκε εκείνος, και το δάγκωσε, µασώντας το
προσεκτικά. «∆ε φαίνεται άσχηµο,» κατέληξε. «Μάλιστα, είναι πολύ
γευστικό… Όµως και πολλά δηλητήρια δεν είναι άσχηµα στη
γεύση…» πρόσθεσε.
«Μα, αφού σου λέω, έχω ακούσει γι’αυτόν τον καρπό· δεν είναι
δηλητηριώδης,» επέµεινε η Αάνθα, κόβοντας άλλο ένα κοµµάτι για
να φάει.
Ο Βένγκριλ κάθισε δίπλα της, τελειώνοντας το δικό του κοµµάτι.
«Λοιπόν;» του έκανε η Αάνθα, µετά. «Σε σκότωσε;»
«Όχι,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. «Αυτό δε σηµαίνει, όµως, πως δε
µπορεί νάχει παρενέργειες αργότερα…»
Η Αάνθα τον λοξοκοίταξε, αυστηρά, µε σφιγµένα χείλη. Έκοψε,
πάλι, ένα κοµµάτι και του το έδωσε.
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Είµαι χορτάτος…»
«Εµένα µου λες,» έκανε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Έλα. Είδες
ότι δεν πέθανες!…»
Ο Βένγκριλ δάγκωσε λίγο φρούτο απ’το χέρι της, µασώντας το.
«Έφαγα! Εντάξει;»
Η Αάνθα γέλασε. «…δηλαδή, θέλεις να σε ταΐσω…;» Και πρότεινε,
πάλι, το κοµµάτι που κρατούσε προς το µέρος του.
Ο Βένγκριλ µειδίασε και δάγκωσε. Ύστερα, η Αάνθα έφερε τον
καρπό στα δικά της δόντια και δάγκωσε κι αυτή, προτού τον
ξαναπροσφέρει στον Βασιληά του Σαραόλν. Έτσι, µοιράστηκαν το
εξωτικό φρούτο, δίχως να µιλούν ιδιαίτερα, και, όταν το τελείωναν,
ο Βένγκριλ φίλησε την Βασίλισσα του Ωκεανού στα χείλη, χωρίς να
σκέφτεται πολύ, σαν το θραµπ να τον είχε µεθύσει (ίσως και κάτι
τέτοιο να είχε συµβεί…). Η Αάνθα δε χρειάστηκε πολύ, για να
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τυλίξει τους πήχεις της πίσω απ’το λαιµό του, κρατώντας τον, µε
δύναµη, κοντά της (ίσως το θραµπ να την είχε µεθύσει κι εκείνη…).
«Βένγκριλ…» του ψιθύρισε, καθώς εκείνος φιλούσε το λαιµό της
και τα χέρια του χάιδευαν τα πλευρά της. «Ω, Βένγκριλ…
Σ’αγαπάω…»
Τότε, σαν κάτι να συνέβη, ξαφνικά, σαν κάτι να έσπασε, και ο
Βασιληάς του Σαραόλν πετάχτηκε πίσω, µακριά της.
«Τι;» ρώτησε, αµέσως, η Βασίλισσα του Ωκεανού, και γάντζωσε τα
δάχτυλά της πάνω στον καρπό του. «Έλα κοντά µου.»
«Αάνθα...» ξεφύσησε ο Βένγκριλ. «∆ε µπορώ…»
Εκείνη τον πλησίασε, περνώντας τα χέρια της γύρω απ’τους
φαρδείς ώµους του. «Είµαστε µόνο εσύ κι εγώ εδώ…» του ψιθύρισε.
«Σ’αγαπώ, Βένγκριλ…»
Ο Βασιληάς πήρε το πρόσωπό της στις χούφτες του. «Αάνθα,
νοµίζω πως κι εγώ σ’αγαπώ… Όµως, σε παρακαλώ, µη µου το ζητάς
αυτό… ∆ε µπορώ ν’αρνηθώ…» Αποµακρύνθηκε, πάλι, σείοντας το
κεφάλι του.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού πήρε µια βαθιά ανάσα και την έβγαλε
αργά απ’τα ρουθούνια της. «∆ε… δε θέλω να σε φέρω σε δύσκολή
θέση, Βένγκριλ –όµως δεν έχω αγαπήσει κανέναν περισσότερο.
Κανείς δεν έχει κάνει τίποτα για µένα, εκτός από εσένα. Πώς θα
µπορούσα να µη σ’αγαπώ;…» Κούνησε το κεφάλι της, ενώ ένα
δάκρυ έτρεχε στο µάγουλό της…
…το οποίο ο Βασιληάς του Σαραόλν µάζεψε, µε το δάχτυλό του,
και η Αάνθα έγειρε το κεφάλι της πάνω στο χέρι του.
«Μη µπερδεύεις την ευγνωµοσύνη µε την αγάπη,» της είπε ο
Βένγκριλ.
«∆εν την µπερδεύω,» αποκρίθηκε εκείνη. «Το ξέρω όταν αγαπώ
κάποιον. Και σ’αγαπώ, Βασιληά µου.» Πιάστηκε, σφιχτά, επάνω
του, ακουµπώντας το µάγουλό της στο στέρνο του. «Σ’αγαπώ…»
Ο Βένγκριλ την αγκάλισε, αισθανόµενος το κορµί της καυτό, σαν
πυρωµένο σίδερο, µέσα στα χέρια του. Φίλησε τα πορφυρά µαλλιά
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της· ήταν σαν µετάξι, που χάιδευε τα χείλη του. «Αάνθα…»
αναστέναξε.
Ύστερα, κάθισαν κι οι δυο τους κάτω απ’το δέντρο, και ένας
γλυκός ύπνος τους πήρε, σχεδόν συγχρόνως.
Πρώτη ξύπνησε η Αάνθα, και ατένισε φιγούρες στο βάθος, πίσω
απ’τα φυλλώµατα, οι οποίες βρίσκονταν απ’τη µεριά της παραλίας.
Τα µάτια της γούρλωσαν. ∆αιµονάνθρωποι!… Ταρακούνησε τον
Βασιληά του Σαραόλν, ψιθυρίζοντας (ήξερε ότι δε µπορούσαν να
την ακούσουν, τόσο µακριά που ήταν, αλλά, πάλι, ήταν
επιφυλακτική):
«Βένγκριλ! Βένγκριλ! Οι Μαγκραθµέλιοι!»
Εκείνος, πάραυτα, πετάχτηκε πάνω, αρπάζοντας τη λαβή του
σπαθιού που κρεµόταν στη ζώνη του (το είχε πάρει και αυτό απ’τους
δαιµονανθρώπους, όταν έφευγαν, εκείνος κι η Αάνθα, µε τη βάρκα,
απ’τη Νήσο Ράλβοχ).
«Εκεί είναι,» έδειξε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ στένεψε τα µάτια του, ατενίζοντας τις φιγούρες.
Παραπάνω από µια ντουζίνα ήταν. Χίλιες κατάρες! έβρισε εντός του.
«Είµαστε ανόητοι!» γρύλισε. «Μας πήρε ο ύπνος! Πάµε!» Άρπαξε
την Αάνθα απ’τον καρπό κι άρχισαν να βαδίζουν, γρήγορα,
αφήνοντας τον κουβά µε το νερό πίσω τους. Στο χέρι του Βασιληά
του Σαραόλν βρισκόταν, τώρα, γυµνολέπιδο το ξίφος του.
Καθώς έτρεχαν όλο και πιο βαθιά µέσα στη ζούγκλα, η Βασίλισσα
του Ωκεανού ρώτησε, λαχανιασµένα: «Έχεις καµια ιδέα πού θα
βγούµε, κατευθυνόµενοι προς τα δω;»
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όµως, όπου κι αν είναι, σίγουρα,
θάναι καλύτερα απ’ό,τι στα χέρια των Μαγκραθµέλιων!»
Προχωρούσαν, δίχως να σταµατήσουν καθόλου, ώσπου το σκοτάδι
άρχισε να πέφτει. Κι οι δυο τους ευχαριστούσαν τα Πνεύµατα που οι
δαιµονάνθρωποι δεν τους είχαν προλάβει. Και αποφάσισαν να
ξεκουραστούν µέσα σε ένα µικρό, χορταριασµένο κοίλωµα που
374

ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

βρήκαν στο έδαφος. Όπως ήταν κι οι δυο ξυπόλητοι, τα πόδια τους
είχαν ξεγδαρθεί µέσα στη ζούγκλα και πονούσαν.
«Είναι βέβαιο ότι ακόµα µας ακολουθούν;» ρώτησε η Αάνθα,
αφού, πρώτα, πήρε µερικές βαθιές ανάσες, για να ηρεµήσει την
καρδιά της που σφυροκοπούσε το στήθος της.
«Πιθανώς να µη βρίσκονται στα ίχνη µας –πιθανώς. Όµως εµείς,
ούτως ή άλλως, δε µπορούµε να επιστρέψουµε στην ακτή, γιατί
κάπου εκεί κοντά θάναι και θα µας αναζητούν.» Η φωνή του
Βένγκριλ ήταν το ίδιο λαχανιασµένη µ’αυτή της Βασίλισσας του
Ωκεανού.
«Τότε, τι κάνουµε;» ρώτησε η Αάνθα.
«Συνεχίζουµε νότια, και… όπου βγούµε,» απάντησε ο Βένγκριλ.
«Σήµερα, θα κοιµηθούµε µε βάρδιες. Και φωτιά δε θ’ανάψουµε. Εγώ
θα κάνω την πρώτη.»
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Θέλεις το πουκάµισο σου;» τον
ρώτησε. «Κάνει κρύο, και το δικό µου φόρεµα έχει στεγνώσει.»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. Γύρισε την πλάτη, και η Βασίλισσα
άλλαξε. Έπειτα, φόρεσε το ρούχο που του έδωσε και το κούµπωσε.
Η Αάνθα κούρνιαξε πάνω στην κοιλιά του, ενώ ο Μονάρχης του
Σαραόλν είχε το ξίφος του καρφωµένο στο πλάι και κοιτούσε µε
προσοχή όλες τις κινήσεις στα δέντρα γύρω του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Πορεία στη ζούγκλα και στα ξεροβούνια

Γ

ια τρεις µέρες, ο Βασιληάς Βένγκριλ και η Βασίλισσα Αάνθα
βάδιζαν µέσα στη ζούγκλα. Αισθάνονταν καταπονηµένοι και
λαχανιασµένοι συνεχώς· τα πόδια τους πονούσαν από την
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γρήγορη πεζοπορία και είχαν κάνει φουσκάλες και πληγές. Τα
πρωινά ήταν ζεστά και λούζονταν στον ιδρώτα, ενώ οι νύχτες, κρύες
και έπρεπε να κουλουριάζονται για να µην παγώσουν, µιας και δεν
είχαν πολλά ρούχα, εκτός από το πουκάµισο και το παντελόνι του
Μονάρχη του Σαραόλν και το πρώην-νυφικό φόρεµα της
Βασίλισσας του Ωκεανού· κυρίως, έβρισκαν ζεστασιά ο ένας στην
αγκαλιά του άλλου. Το φαγητό, όµως, δεν τους έλειπε, γιατί υπήρχαν
πολλοί καρποί, για να τρώνε. Φυσικά, το πρόβληµα ήταν ότι δεν
γνώριζαν άµα ήταν δηλητηριώδεις· έτσι µε επιφύλαξη δοκίµαζαν
κάποιον καινούργιο, και συνήθως κατανάλωναν θραµπ, που είχαν
διαπιστώσει ότι ήταν ακίνδυνοι, εκτός του ότι προκαλούσαν µια
προσωρινή κατάσταση µικρής µέθης, η οποία, όµως, δεν τους
καθυστερούσε καθόλου. Νερό έπιναν σε διάφορες πηγές και ρυάκια,
όπου ψάρια, άλλα από αυτά που ήξεραν, κολυµπούσαν, καθώς και
ποικίλα αµφίβια και µπόλικα νερόφιδα. Η Αάνθα παραπάνω από µία
φορά είχε πεταχτεί, ουρλιάζοντας, όταν έβρισκε κάτι σιχαµερό εκεί
όπου πήγαινε να σβήσει τη δίψα της.
«Αυτό ήταν, τελείωσε· µας πήραν χαµπάρι οι Μαγκραθµέλιοι…!»
µουρµούριζε ο Βένγκριλ, όποτε γινόταν κάτι τέτοιο. Και η
Βασίλισσα του Ωκεανού τον αγριοκοιτούσε.
«Ήταν ένα φίδι εκεί µέσα!» τόνιζε, ή «ένα αλλόκοτο πλάσµα µε έξι
πόδια, πράσινο δέρµα και φολίδες», ή «ένα διαβολικό µαύρο
πράγµα, µε πτερύγια, µικρά κέρατα και πλοκάµια»…
Η Αάνθα, αν και έδειχνε να απεχθάνεται τα διάφορα
«συµπαθητικά» όντα του νερού, δεν έµοιαζε να φοβάται και τόσο
κάποιες σκιές που περνούσαν, βιαστικά, πίσω από κορµούς δέντρων,
ζώα που έκαναν τα φυλλώµατα να ταράσσονται, ή γρυλίσµατα και
βρυχηθµούς που αντηχούσαν µέσα στη ζούγκλα. Ο Βένγκριλ, όµως,
όποτε κάτι τέτοιο γινόταν είχε το σπαθί του έξω απ’το θηκάρι, και
κοίταζε επιφυλακτικά τριγύρω.
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«Μπορεί να ζουν τίγρης εδώ πέρα, ή λιοντάρια,» του έλεγε η
Βασίλισσα του Ωκεανού, σα να συζητούσαν µπροστά σ’ένα ζεστό
τζάκι, µακριά από τούτο το µέρος.
«Έχεις δει ποτέ σου λιοντάρι;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ, ένα βράδυ
που τρελός άνεµος φυσούσε, και ήταν κουλουριασµένοι µέσα στην
πελώρια κουφάλα ενός δέντρου.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Σοβαρολογείς; Νόµιζα πως στα νησιά…» Ο Βασιληάς του
Σαραόλν ανασήκωσε τους ώµους.
«Φυσικά και έχω δει –σε µια ταπετσαρία,» τόνισε η Αάνθα,
γελώντας.
Ο Βένγκριλ έβγαλε ένα αστείο γρύλισµα απ’τα ρουθούνια.
«Έχεις δει εσύ;» ρώτησε η Αάνθα.
«Έχω σκοτώσει τρία στη ζωή µου,» είπε ο Βασιληάς. «∆ύο στο
Σαραόλν και ένα στις περιοχές βόρεια απ’αυτό. Το τελευταίο ήταν
το πιο άγριο. Μου άφησε µια ουλή.»
«Θα µου τη δείξεις;»
«Είναι στο πόδι µου. Βαριέµαι, τώρα.»
«Εντάξει.» Ύστερα, η Βασίλισσα ρώτησε: «Λες να σκοτώσεις κι
εδώ κανένα λιοντάρι;»
«Ελπίζω πως όχι.»
** ** ** **
«Βένγκριλ –ένα λιοντάρι!»
Η Αάνθα έδειχνε προς µια φυλλωσιά, µε τα µάτια της γουρλωµένα
και το πρόσωπό της κάτασπρο.
Το σπαθί του Βασιληά του Σαραόλν, αµέσως, βρέθηκε στη γροθιά
του. «Αποµακρύνσου, Αάνθα!»
Το λιοντάρι στεκόταν και κοιτούσε τον άντρα της Βόρειας Γης, µε
τα πίσω πόδια του λυγισµένα και τα µπροστινά του ελαφρώς
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προτεταµένα, έτοιµο να χιµήσει. Τα δόντια του ήταν σφιγµένα και
γρύλιζε.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού πισωπάτησε, αισθανόµενη ιδιαίτερα
αδέξια, για κάποιο λόγο.
Ο Βένγκριλ γονάτισε, αργά, αφήνοντας στο έδαφος το σπαθί του.
«∆ε θέλουµε το κακό σου…» είπε στο θηρίο, µε µαλακή φωνή.
«Ζητάµε την άδειά σου για να περάσουµε, Βασιληά των Ζώων.»
«Τι λες;» τσίριξε η Αάνθα. «Σκότωσέ το!»
Το λιοντάρι στράφηκε, απότοµα, στο µέρος της, βρυχούµενο.
Η Βασίλισσα πισωπάτησε, τροµαγµένη, σκόνταψε σε µια ρίζα,
χτυπώντας τη φτέρνα της, και σωριάστηκε στο έδαφος, µε την
πλάτη. «Βοήθεια!» ούρλιαξε.
Το λιοντάρι χίµησε καταπάνω της, γρυλίζοντας.
«Όχι!» φώναξε ο Βένγκριλ, καθώς πεταγόταν, σχεδόν το ίδιο
γρήγορα. Ήταν τυχερός που βρισκόταν πιο κοντά στην πεσµένη
γυναίκα απ’ό,τι το θηρίο. Γιατί, αλλιώς, θα την είχε κατασπαράξει.
Αλλά, τώρα, ο Βασιληάς του Σαραόλν το έσπρωξε, µε δύναµη, ενώ,
συγχρόνως, τραβούσε το ξιφίδιό απ’το θηκάρι στη µέση του. Η
λεπίδα µπήχτηκε βαθιά κάτω απ’το σαγόνι του λιονταριού, και αίµα
έλουσε το χέρι του Βένγκριλ.
Ο βρυχηθµός του θηρίου τάραξε τη ζούγκλα, και πουλιά πέταξαν
απ’τα κλαδιά, ενώ µικρότερα ζώα έτρεξαν να χωθούν µέσα στη
βλάστηση. Ύστερα, ο άντρας είδε το λιοντάρι να σωριάζεται,
αιµόφυρτο και να πεθαίνει, µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αναπνοή
έβγαινε µε µεγάλα αγκοµαχητά απ’το στόµα του.
«Αάνθα!…» Στράφηκε, γρήγορα, στο µέρος της, την τράβηξε όρθια
και την έσφιξε, δυνατά, στην αγκαλιά του, πετώντας το
µατοβαµµένο ξιφίδιο. «Για µια στιγµή, πίστεψα ότι θα πέθαινες…!»
«Για µια στιγµή… κι εγώ… το πίστεψα…» αποκρίθηκε εκείνη,
αισθανόµενη το λαιµό και το στόµα της ξερά, λες και όλη η υγρασία
του σώµατός της, τώρα, έτρεχε στα µάγουλά της.
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Ο Βένγκριλ πήρε το πρόσωπό της στα χέρια του, κοιτώντας µέσα
στα πράσινά, βασιλικά της µάτια. Είναι τόσο όµορφη, µα τα
Πνεύµατα… «Για µια τελευταία φορά,» ψιθύρισε, περισσότερο στον
εαυτό του, και φίλησε τα χείλη της, παθιασµένα, συνθλίβοντας το
κορµί της πάνω στο δικό του.
«Όχι, Βένγκριλ,» είπε η Αάνθα, ξέπνοη. «Όχι για µια τελευταία
φορά.» Και τον ξαναφίλησε. «Για πολλές φορές ακόµα…»
Σηµάδι των Μαγκραθµέλιων δεν είδαν κανένα όσο βάδιζαν· και,
φυσικά, δεν παραπονιόνταν γι’αυτό, όµως κι οι δυο τους θα ήθελαν
να ξέρουν αν, τελικά, τους είχαν χάσει οι δαιµονάνθρωποι ή αν
βρίσκονταν στο κατόπι τους.
Το βράδυ της τρίτης µέρας της πεζοπορία τους µέσα στη ζούγκλα
ήταν που βρέθηκαν στους πρόποδες των ξερών βουνών. Εκεί τίποτα
δε φύτρωνε· µόνο γυµνά βράχια και χώµα υπήρχαν, µαζί µε µερικά
σκελετωµένα δέντρα και ξερόχορτα. Μερικά αρπαχτικά έκαναν
κύκλους στον ουρανό, έχοντας βγει από τις φωλιές τους, στις
κορυφές, για να κυνηγήσουν. Και…
«Αούουουουουουουουουουουουουουου…!»
Ένα µακρινό αλύχτισµα έσπασε τη σιγαλιά της νύχτας.
Η Αάνθα αισθάνθηκε το αίµα να παγώνει στις φλέβες της. Εκτός
του ότι είχε αρχίσει να φοβάται περισσότερο τα θηρία, από τότε που
συνάντησαν το λιοντάρι, τούτος ο ήχος είχε κάτι το διαβολικό –κάτι
που επηρέαζε την ίδια της την ψυχή.
«Τσακάλι…» είπε ο Βένγκριλ, σα να παραµιλούσε, «ή όχι;…»
«Τι λες;» τον ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού, πιάνοντας το
µπράτσο του.
«Από τσακάλι µοιάζει να προήλθε αυτό το ουρλιαχτό…» εξήγησε ο
Βασιληάς του Σαραόλν. «Αλλά δεν είµαι σίγουρος…» κούνησε το
κεφάλι του. «Ένιωσα κάπως παράξενα, ακούγοντάς το…» Στράφηκε
να την κοιτάξει. «Εσύ, Αάνθα;»
Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Ναι, κι εγώ… Σαν… σα ν’άγγιξε την
ίδια µου την ψυχή, µ’άσχηµο τρόπο.»
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«∆εν ξέρω αν ήταν η ψυχή µου αυτό που άγγιξε, πάντως και µένα
µε… άγγιξε µ’άσχηµο τρόπο,» παραδέχτηκε ο Μονάρχης του
Σαραόλν. «Ας προχωρήσουµε προσεκτικά.»
«Βένγκριλ,» τον σταµάτησε η Αάνθα, προτού κάνει βήµα, «είναι
ανάγκη να πάµε σ’αυτά τα ξεροβούνια; Ούτε µπότες δεν έχουµε.
Και…» Ρίγησε, καθώς το δαιµονικό αλύχτισµα ήταν ακόµα
πρόσφατο στη µνήµη της. «…σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι
εκεί…»
«Να γυρίσουµε πίσω δε µπορούµε,» της θύµισε ο Βένγκριλ. «Ούτε
κι εµένα µ’αρέσει που θα βαδίσω ξυπόλυτος σ’αυτό τον βραχότοπο·
ούτε το ουρλιαχτό µου άρεσε –καθόλου. Αλλά τι άλλο να κάνουµε,
Αάνθα;» έθεσε το ερώτηµα.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού φάνηκε σκεπτική. «Ίσως θα
µπορούσαµε να κατευθυνθούµε, τώρα, ανατολικά, βαδίζοντας µέσα
στη ζούγκλα και πλάι στα βουνά…»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του. «Πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει
µεγάλη πιθανότητα έτσι να πέσουµε πάνω στους Μαγκραθµέλιους.
Μόνο άµα βρεθούµε σε κάποιο πολιτισµένο µέρος θα είµαστε
ασφαλείς από δαύτους.»
Η Αάνθα έδειξε τα ξεροβούνια. «Και πιστεύεις πως αυτό είναι
πολιτισµένο µέρος;» απόρησε.
Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Όχι· όµως, µετά, ίσως να υπάρχει καµια
πόλη, κάποιο χωριό έστω. Σκέψου ότι πρέπει να επιστρέψεις στο
Βασίλειό σου, Αάνθα, όπως το ίδιο σκέφτοµαι κι εγώ –αυτό θα σου
δώσει δύναµη. Πρέπει να περάσουµε από τούτο το εµπόδιο. Και,
ύστερα–»
«–θα κάνω τον Κράντµον να πληρώσει!» τελείωσε η Βασίλισσα
του Ωκεανού, µε µια λάµψη στα µάτια της. Έγνεψε καταφατικά.
«Ναι, Βένγκριλ· αξίζει η θυσία.
»Αλλά, για την ώρα, ας βρούµε ένα µέρος να αναπαυθούµε· είναι
βράδυ.»
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Ο Βασιληάς του Σαραόλν συµφώνησε, και πήγαν σε µια σπηλιά.
Φυλούσαν βάρδιες εκ περιτροπής, αλλά, συνεχώς, βρίσκονταν ο ένας
κοντά στον άλλο για ζεστασιά· εδώ είχε περισσότερο κρύο απ’ό,τι
στη ζούγκλα, και ο άνεµος λυσσοµανούσε. Τα διαβολικά
αλυχτίσµατα ακούγονταν όλη τη νύχτα. Κάποια στιγµή, έπιασε
βροχή, και αστραπές έσχιζαν τον ουρανό, και βροντές τάραζαν τα
ξεροβούνια. Η Αάνθα ήθελε να βρίσκεται στο κρεβάτι της,
κουκουλωµένη στα σκεπάσµατα· και ο Βένγκριλ µπροστά σ’ένα
ζεστό τζάκι, καπνίζοντας το τσιµπούκι του και κοιτώντας την
καταιγίδα µόνο απ’το παράθυρό του. Όµως και οι δυο τους έπρεπε,
προς το παρόν, να ικανοποιηθούν που είχαν ο ένας τον άλλο για
συντροφιά.
Το πρωί, το έδαφος ήταν βρεγµένο και, όπου υπήρχε χώµα, τώρα
ήταν λάσπες.
«Ανάθεµα!…» γρύλισε η Αάνθα. «Η κατάσταση χειροτέρεψε!»
Προσπαθούσε να βαδίζει πάνω στις πέτρες, για να µην τσαλαβουτά
µέσα στα λασπόνερα. Ένα αρπαχτικό έκρωξε από τον ουρανό, σαν
για να της απαντήσει. «Στ’ανάθεµα κι εσύ, την ψυχή σου
ν’αδράξουν τα Πνεύµατα!…»
Ο Βένγκριλ την ακολουθούσε, έχοντας το χέρι στη λαβή του ξίφους
στη ζώνη του. «Αάνθα,» είπε, σε κάποια στιγµή, «µην τρέχεις έτσι!
Τι σ’έχει πιάσει; ∆εν πρέπει να σπαταλάµε τις δυνάµεις µας.»
«Το µισώ αυτό το Πνευµατοχτυπηµένο µέρος!» µούγκρισε η
Βασίλισσα του Ωκεανού. «Είναι γεµάτο λάσπες µέσα στις οποίες
βουλιάζεις και πέτρες που σου γδέρνουν το πετσί!…»
«Το ξέρω,» αποκρίθηκε, κουρασµένα, ο Βένγκριλ.
«Και τι θα τρώµε εδώ;» έθεσε το ερώτηµα η Αάνθα.
«Αυτό είναι µια πολύ καλή ερώτηση,» παρατήρησε ο Βένγκριλ.
«Και… δε βλέπω νάχει και τίποτα για να κυνηγήσεις… Να πάρει!
»Μπορείς, τουλάχιστον, να επικαλείσαι νερό, για να πίνουµε;»
«Αν υπάρχει κάποιο υπόγειο ρεύµα, ναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα,
«αλλιώς όχι.»
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Ο Βένγκριλ κούνησε, θυµωµένα, το κεφάλι του, µουρµουρίζοντας.
Ως το µεσηµέρι, τα µάτια του έψαχναν τις περιοχές τριγύρω, καθώς
αναζητούσε κάποιο σηµάδι ζωής –κάτι που θα µπορούσαν να
σκοτώσουν, για να φάνε. Τα πόδια του τον πονούσαν, και η δίψα και
η πείνα του µεγάλωναν, µα µήτε τίποτα που θα µπορούσε να
αποτελέσει τροφή είδε, µήτε κάποιο ρέµα.
«Τι ξερότοπος…!» ξεφύσησε ο Βασιληάς, όταν κι οι δυο ήλιοι του
Άρµπεναρκ ήταν ψηλά στον ουρανό. Αυτός κι η Αάνθα είχαν
σταµατήσει, κάτω απ’τη σκιά ενός µεγάλου βράχου.
Η ζέστη τούτη την ώρα της ηµέρας ήταν το κάτι άλλο. Σου ξέραινε
το λαιµό, σου έκαιγε το δέρµα, σου θόλωνε το κεφάλι.
«∆εν υπάρχει τίποτα για φαγητό;» ρώτησε η Αάνθα.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Ίσως θάπρεπε να επιστρέψουµε
στη ζούγκλα, για να πάρουµε µερικούς απ’τους καρπούς µαζί
µας…»
«Αλλά εκεί πιθανώς να βρούµε τους Μαγκραθµέλιους,» είπε η
Αάνθα.
«Ναι… σωστά,» συµφώνησε ο Βένγκριλ, που ένιωθε το κεφάλι του
βαρύ. «Σωστά… δε µπορούµε να γυρίσουµε… ∆ιάολε… Ελπίζω να
µην είναι πολύ µακριά το πολιτισµένο µέρος στ’οποίο
ποντάρουµε…» Ύστερα, ακούµπησε τη ράχη του πάνω στον µεγάλο
βράχο που σκίαζε αυτόν και τη Βασίλισσα του Ωκεανού, και τον
πήρε ο ύπνος. Αν θα µπορούσε κανείς να τον αποκαλέσει ύπνο…
…Ήταν σα να βούλιαξε µέσα σε παραισθήσεις. Οι δαιµονάνθρωποι
γελούσαν, χορεύοντας έναν τρελό χορό θανάτου γύρω του, µε τις
λεπίδες των όπλων τους να γυαλίζουν και να κουδουνίζουν, και τα
διαφόρων χρωµάτων µαλλιά τους να χοροπηδούν πάνω στα κεφάλια
τους. «Πέθανε στην ζέστη, Βασιληά του Σαραόλν! Το Βασίλειό σου
είναι δικό µας!»
«Είναι ∆ΙΚΟ ΜΟΥ!» βρυχήθηκε η µορφή του Πόνκιµ, που
παρουσιάστηκε, ξαφνικά, µέσα από ένα καθρέφτη που λαµπύριζε.
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Ναι, ο Πόνκιµ είχε πάντα έναν µεγάλο καθρέφτη στο δωµάτιό του,
στο παλάτι…
Η Έρµελ ούρλιαζε, κάπου, σε µια φυλακή· χτυπούσε τα κάγκελα.
Έρµελ! Κόρη µου! Όχι! Ποιος σ’το έκανε αυτό; Ποιος σ’το έκανε
αυτό; ΠΟΟΟΟΝΚΙΙΙΙΙΙΜ! Θα πεθάνεις, κάθαρµα!
Ύστερα, µια θάλασσα από ένα παράξενο παχύρρευστο υγρό
κατάπιε τον Βασιληά. Και βρέθηκε σ’ένα µέρος γεµάτο αλυσίδες,
καµίνια, µαγκάλια, φλόγες και όργανα βασανιστηρίων.
«Βέεεεεενγκριιιιιλ! ΓΙΑΤΙ; Γιατί µας εγκατέλειψες;»
Ο Μονάρχης του Σαραόλν στράφηκε, για ν’αντικρίσει τον φίλο
του, Σόλµορχ, δεµένο πάνω σε έναν διαµελιστή, µε το πρόσωπό του
µια µάσκα πόνου και αγωνίας.
«Είναι τέρας! Γιατί µας εγκατέλειψες! Εκείνος τάχε σχεδιάσει όλα!
Εκείνος!»
«Α-χα-χα-χα-χα-χα-χαααα!…» Ο Πόνκιµ παρουσιάστηκε στο
κατώφλι µιας σκουριασµένης σιδερένιας πόρτας. Στα χέρια του
κρατούσε µια µαριονέτα, την οποία έκανε να χορεύει µε λεπτές
κινήσεις των δαχτύλων του. Η µαριονέτα ήταν–
«∆ήνκα!» φώναξε ο Βένγκριλ.
«Χα-χα-χα-χα-χα-χα… Βασιληά του Σαραόλν!… Η γυναίκα σου
χορεύει καλά τον χορό µου! Χορεύει καλά…! Α-χα-χα-χα-χα-χα!»
«ΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡ!» Ο Βένγκριλ τράβηξε το σπαθί του. «Θα σε
κρεµάσω απ’τα τείχη της Μάρβαθ, µπάσταρδε!»
Ύστερα, αλυσίδες πετάχτηκαν από παντού και τύλιξαν το Βασιληά
του Σαραόλν.
«ΟΧΙ! ΠΟΟΟΟΟΟΝΚΙΙΙΙΙΙΜ!»
** ** ** **
«ΠΟΝΚΙΜ!»
«Βένγκριλ! Βένγκριλ! Σύνελθε, Βένγκριλ! Σύνελθε, αγάπη µου!
Είσαι εδώ –µαζί µου!»
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Ο Βασιληάς του Σαραόλν ξύπνησε.
Η Αάνθα έσφιγγε το κεφάλι του πάνω στο στήθος της, κλαίγοντας.
«Αάνθα…» Η φωνή του ήταν ξερή.
Εκείνη, µόλις κατάλαβε ότι είχε ξυπνήσει, τον άφησε να ξαπλώσει
στο έδαφος. Πέρασε το χέρι της, γρήγορα, πάνω απ’τα δακρυσµένα
µάγουλά της· δεν ήθελε να τη δει ο Βασιληάς να κλαίει.
«Βένγκριλ… ∆ε µπορούσα να σε ξυπνήσω… Φώναζες το όνοµα
του Πόνκιµ… και το όνοµα της ∆ήνκα…» πρόσθεσε, κάπως πιο
σιγανά· δεν της άρεσε να θυµάται ότι ήταν παντρεµένος.
«Μα τα Πνεύµατα!…» Ο Βασιληάς έβγαλε τα ιδρωµένα µαλλιά
απ’το µέτωπό του, ξεφυσώντας. «Ο Πόνκιµ… Αυτό το κάθαρµα! Θα
τον σκοτώσω –θα κρεµάσω το κεφάλι του στον ψηλότερο πύργο του
παλατιού µου!
»Κάτι κακό συµβαίνει, Αάνθα… Το ξέρω. Κάτι πολύ κακό
συµβαίνει στο Σαραόλν. Πρέπει να επιστρέψω… πρέπει!»
«Θα επιστρέψεις, αγάπη µου,» είπε η Αάνθα, σφίγγοντας, πάλι, το
κεφάλι του πάνω της. «Θα τα καταφέρουµε!…»
Κατά το απόγευµα συνέχισαν την πεζοπορία τους. Τα νερά της
βροχής είχαν σχεδόν όλα στεγνώσει, και λίγες λάσπες, πλέον,
υπήρχαν. Εποµένως, η Βασίλισσα του Ωκεανού δεν παραπονιόταν.
Προχωρούσαν πάνω σε βραχώδη µέρη, και σε µονοπάτια, που
ανοίγονταν ανάµεσα σε ψηλούς βράχους και µέσα σε χαράδρες. Και,
καθώς οι ήλιοι άρχιζαν να χάνονται στη Ανατολή και στη ∆ύση, ο
Βένγκριλ και η Αάνθα αισθάνθηκαν το κρύο της νύχτας να έρχεται –
µια παγωνιά πολύ χειρότερη απ’αυτή της ζούγκλας. Ο Βασιληάς του
Σαραόλν ένιωθε το κεφάλι του σα σίδερο που ο σιδεράς το είχε
πυρακτώσει το µεσηµέρι και το βράδυ το έβαζε µέσα σε παγωµένο
νερό.
«Να βρούµε καταφύγιο,» πρότεινε η Αάνθα, προσπαθώντας να
κάνει τα δόντια της να µην τρίζουν τόσο απ’την παγωνιά.
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Προτού προλάβει ο Βένγκριλ να γνέψει καταφατικά, πάλι, εκείνο
το διαβολικό αλύχτισµα αντήχησε παντού, όπως το προηγούµενο
βράδυ.
«Τι είν’αυτό το πράγµα, τέλος πάντων, µα τα Πνεύµατα;» έκανε, µε
τρεµάµενη φωνή, η Αάνθα.
«Ό,τι κι αν είναι, ελπίζω να µην έρθει κοντά µας,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, ξεροκαταπίνοντας. «Γιατί θάναι πολύ, πολύ πεινασµένο·
δεν υπάρχει τίποτα για να φάει κανείς εδώ…»
Έψαξαν για µια σπηλιά, και βρήκαν εύκολα, επειδή υπήρχαν
µπόλικες σε τούτα τα µέρη. Κοιµήθηκαν, φυλώντας βάρδιες· ό,τι κι
αν ήταν το πλάσµα που αλυχτούσε τα βράδια, τουλάχιστον, θα το
έβλεπαν, προτού τους ζύγωνε.
** ** ** **
Για άλλες δύο µέρες βάδιζαν ο Βασιληάς του Σαραόλν και η
Βασίλισσα του Ωκεανού. Νερό είχαν βρει λίγο, από µια µικρή πηγή
ανάµεσα στους βράχους (όµως δε µπορούσαν να παρούν κάποια
ποσότητα µαζί τους, γιατί δεν είχαν φλασκιά), και καθόλου φαγητό.
Ο λαιµός τους ήταν ξερός και το στοµάχι τους τους πέθαινε. Και δεν
έφταιγε µόνο η έλλειψη τροφής και νερού· έφταιγε περισσότερο
τούτη η καταραµένη ζέστη τα πρωινά.
«Είναι χειρότερα από τότε που είχα χαθεί στα βουνά…» έκανε,
ξεθεωµένος, ο Βένγκριλ. Είχε το χέρι του περασµένο στους ώµους
της Αάνθα, κι εκείνη το δικό της χέρι γύρω απ’τη µέση του, έτσι
ώστε να στηρίζουν ο ένας τον άλλο.
Το βράδυ, κάπως, τους αναζωογονούσε, από την άποψη ότι δεν
έκανε τόση ζέστη· όµως, τότε, είχε εκείνο το κρύο, και το
διαολεµένο αλύχτισµα έσχιζε την νύχτα σαν λεπίδι τρόµου.
«Μακάρι αυτό το πράµα –ό,τι κι αν είναι!– νάρχοταν εδώ, να το
δούµε –να το σκοτώσουµε!» γρύλισε ο Βένγκριλ, στο τέλος της
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δεύτερης µέρας, όταν εκείνος κι η Βασίλισσα του Ωκεανού έµπαιναν
µέσα σε µια στενή σπηλιά, για να ζεσταθούν κάπως.
«Εγώ εύχοµαι να µην το δούµε ποτέ, κι ας µην το σκοτώσουµε…»
είπε, αδύναµα, η Αάνθα. Η έλλειψη τροφής και νερού την είχε
καταβάλει περισσότερο απ’τον Βένγκριλ, που ήταν πιο
συνηθισµένος στις κακουχίες.
Πρόλαβε δεν πρόλαβε η πορφυροµάλλα γυναίκα να τελειώσει τα
λόγια της και αντίκρισαν µια µορφή να πηδά από έναν πανύψηλο
βράχο. Έµοιαζε ζωώδης, καθώς στεκόταν στα τέσσερα… και το
κεφάλι της ήταν… σαν του λύκου, ίσως;…
«Τσακάλι!» αναφώνησε ο Βένγκριλ. «Αλλά πιο µεγάλο –µα τα
Πνεύµατα– δεν έχω ατενίσει ποτέ µου!» Ξεθηκάρωσε, µε µια
γρήγορη κίνηση, το σπαθί του, και έδωσε το ξιφίδιο στην Αάνθα.
«Χρησιµοποίησέ το καλά,» της είπε. «Θα σου χρειαστεί νοµίζω.»
Το τερατόµορφο τσακάλι άρχισε να ζυγώνει, µε αργά, προσεκτικά,
βήµατα. Τα µάτια του λαµπύριζαν µ’ένα αλλόκοτο χρώµα, κάτω
απ’το φως των φεγγαριών του Άρµπεναρκ. Τα σαγόνια του ήταν
µισάνοιχτα, και απ’τα δόντια του σάλιο έτρεχε.
Ύψωσε το κεφάλι και έβγαλε ένα ουρλιαχτό –ένα τροµερό
αλύχτισµα.
Ήταν το αλύχτισµα που ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα
του Ωκεανού άκουγαν κάθε βράδυ. Αλλά ποτέ δεν το είχαν ακούσει
από τόσο κοντά.
Και, τώρα, που το άκουγαν, δεν µπορούσαν να τ’αντέξουν. Ήταν
απίστευτα δυνατό· τους διαπερνούσε τον εγκέφαλο· τους τρέλαινε.
∆εν τολµούσαν ούτε καν να φανταστούν πόσο µακριά θα ήταν το
τσακάλι (;) πριν, όταν ούρλιαζε· σίγουρα, πολύ, πολύ µακριά, γιατί
τότε η φωνή του ερχόταν σαν ένα φυσιολογικό, αν όχι αδύνατο,
αλύχτισµα –εκτός του ότι, φυσικά, έµοιαζε να σου τρυπά την ψυχή,
και αµέσως αντιλαµβανόσουν ότι επρόκειτο για κάτι το σατανικό.
«Αααααααααρχχχχχ!…» ούρλιαξε η Αάνθα, πέφτοντας στα
γόνατα· ο ήχος που έκανε το ξιφίδιό της, καθώς σωριάστηκε στις
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πέτρες, δεν έφτασε ποτέ στ’αφτιά της, τα οποία η Βασίλισσα
κρατούσε, σφιχτά, µέσα στις παλάµες της.
Ο Βένγκριλ πισωπάτησε, µε τα µάτια του γουρλωµένα και µια
γκριµάτσα πόνου στο πρόσωπό του, και σκόνταψε σε µια πέτρα, για
να βρεθεί στο έδαφος, ανάσκελα. Το κεφάλι του βούιζε, σαν
µιλιούνια µελισσών να είχαν εισβάλει στο κρανίο του. ∆εν άκουγε
τίποτα, εκτός από ένα συνεχόµενο ζζζ-ζζζ-ζζζ-ζζζ…
«Αάνθα…» βγήκε µια βραχνή φωνή απ’τα χείλη του, καθώς δεν
ήξερε πού βρισκόταν η Βασίλισσα του Ωκεανού. Τη λαβή του
σπαθιού του την ένιωθε µέσα στη γροθιά του.
«ΓΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΡΡΡΡΡ!»
Αυτό το γρύλισµα το άκουσε καθαρά –τόσο δυνατό πρέπει να
ήταν–, και αντίκρισε το πελώριο τσακάλι να κρύβει τον ουρανό και
τα φεγγάρια και να προσγειώνεται στο στήθος του, γαντζώνοντας τα
κοφτερά του νύχια στους ώµους του.
Και –τότε, ο Βένγκριλ το παρατήρησε– δεν ήταν φυσιολογικά νύχια
ζώου· ήταν µακριά δάχτυλα, σαν αυτά ενός πουλιού, που, στο τέλος
τους, είχαν γαµψά νύχια –τα οποία του προκαλούσαν πόνο, καθώς
µπήγονταν στη σάρκα του.
Ο άντρας της Βόρειας Γης ούρλιαξε, και έσφιξε τα δόντια του,
τρίζοντάς τα. Το αριστερό του χέρι τινάχτηκε και γράπωσε τον εχθρό
του απ’τον λαιµό, σφίγγοντάς τον. Και ήταν, πράγµατι, ένας πολύ
σκληρός λαιµός: ο Βένγκριλ ήταν αναγκασµένος να βάλει όλη του
τη δύναµη, για να νιώσει το πετσί να πιέζεται προς τα µέσα.
Έσπρωξε επάνω, για ν’αποµακρύνει τα σαγόνια του τέρατος απ’το
πρόσωπό του, και, ει δυνατόν, να ξεκαρφώσει και τα νύχια του
απ’τους ώµους του.
∆εν πρέπει να πεθάνω –όχι εδώ! Το Σαραόλν! Πρέπει να βοηθήσω
την ∆ήνκα –την Έρµελ –το λαό µου! ΠΟΝΚΙΜ θα πληρώσεις γι’αυτό!
«ΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡ!» Ο Βένγκριλ δε θα πίστευε ποτέ ότι διέθετε
τέτοια δύναµη. Με µια σπρωξιά, πετάχτηκε πάνω και πέταξε και το
πελώριο, αφύσικο τσακάλι παραδίπλα, σα σακί. «Ώρα να ταξιδέψεις
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στον Πνευµατικό Κόσµο, δαιµονόσκυλο!» Ύψωσε το σπαθί του και
το κατέβασε, βρυχούµενος, στην κλείδωση του αριστερού
µπροστινού ποδιού του τέρατος.
Αίµα πετάχτηκε, και το θηρίο ούρλιαξε. Το αλύχτισµα του έκανε
τον Βασιληά να πισωπατήσει, ζαλισµένος, κρατώντας το µέτωπό
του, που πήγαινε να σπάσει απ’τον ήχο. Το µυαλό του πονούσε.
Αυτό δεν ήταν φυσικό· τι είδους δαιµονική µαγεία βρισκόταν σε
λειτουργία;
Το τσακάλι σηκώθηκε, µη χρησιµοποιώντας το κατεστραµµένο του
πόδι για να στηριχτεί. Τα µάτια του γυάλισαν, αντικρίζοντας τον
άντρα που παραπατούσε. Και ήταν έτοιµο να χιµήσει, αλλά–
–ένα βάρος έπεσε στην πλάτη του, και η Αάνθα το µαχαίρωσε, µία,
δύο, τρεις φορές, µε το ξιφίδιό της, προτού την πετάξει από πάνω
του, στις πέτρες. Η Βασίλισσα του Ωκεανού νόµισε πως όλα τα
κόκαλά της είχαν σπάσει, όµως, όταν άρχισε να κινείται, πάλι,
ξεπερνώντας το σοκ, διαπίστωσε πως τα µέλη της λειτουργούσαν
κανονικά.
Τώρα, βρισκόταν ανασηκωµένη στο έδαφος, και έβλεπε το
τερατόµορφο τσακάλι να την πλησιάζει, µε τα δόντια του σφιγµένα,
τα µάτια του να γυαλίζουν δαιµονικά, και το τρίχωµά του να
φαίνεται σαν αγκάθια στην τραυµατισµένη του πλάτη, καθώς το
φεγγαρόφωτο το έλουζε.
Η Αάνθα σύρθηκε προς τα πίσω· το ξιφίδιό της της είχε πέσει, και
το έψαχνε, απεγνωσµένα, µε το δεξί της χέρι. Πού είναι το
καταραµένο; Πού στον Ωκεανό είναι; Ο νους της πήγαινε να
τρελαθεί.
Το τσακάλι έµοιαζε να απολαµβάνει το φόβο της, να τρέφεται
απ’τον φόβο της, καθώς πλησίαζε απειλητικά.
Όµως είχε µια κακιά συνήθεια, όταν είχε βάλει στόχο τον έναν
αντίπαλο, να ξεχνά τον άλλο –τόσο απολάµβανε το «κυνήγι» του. Κι
αυτό ο Βένγκριλ το εκµεταλλεύτηκε, ερχόµενος πίσω απ’το τέρας κι
αρπάζοντάς το απ’τη χαίτη.
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Το θηρίο αλύχτησε, τρελά.
«ΑΑΑΑΑαααααα!» ούρλιαξε η Αάνθα, κρατώντας τ’αφτιά της, και
βουλιάζοντας στο έδαφος.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν έσφιξε τα δόντια του –και τη γροθιά του
πάνω στο τέρας. Τώρα, ήρθε το τέλος σου, αιµοδιψή δαιµονάνθρωπε!
βρυχήθηκε εντός του. Το ατσάλι του µπήχτηκε στα πλευρά του
τσακαλιού, κάνοντάς το να σωριαστεί. Πέθανε γρηγορότερα απ’ό,τι
ο Βένγκριλ περίµενε.
Τράβηξε έξω απ’το κουφάρι το σπαθί του, το έριξε στις πέτρες και
πλησίασε την καταπονηµένη Αάνθα, βοηθώντας τη να σηκωθεί.
Αγκαλιάστηκαν χωρίς να µιλούν. ∆ε µπορούσαν ν’ακούν άλλους
ήχους –όχι ύστερα απ’τα υστερικά, δαιµονισµένα ουρλιαχτά του
τσακαλιού…
…το οποίο άνοιξε τα γυαλιστερά του µάτια, που καρφώθηκαν πάνω
στον καστανό άντρα και στην πορφυροµάλλα γυναίκα. Ο πόνος στα
πλευρά του το έκαιγε. Θα πέθαινε· το ένστικτό του το
προειδοποιούσε. Όµως ένα άλλο, πολύ πιο µοχθηρό ένστικτο το
πρόσταζε να πάρει µαζί του τους εχθρούς του, να µπήξει τα δόντια
του στη σάρκα τους!
«Ρραααααααρρρρ!» Το τέρας πετάχτηκε πάνω, την ώρα που η
Αάνθα φώναζε:
«Βένγκριλ –έρχεται!»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν δε γύρισε· έριξε την Βασίλισσα του
Ωκεανού και τον εαυτό του κάτω. Και το τσακάλι πέρασε από πάνω
τους. Λόγω της φόρας που είχε πάρει, κοπάνησε πάνω στα βράχια,
µένοντας εκεί, για λίγο, ζαλισµένο.
Το µάτι της Αάνθα, επιτέλους, πήρε το ξιφίδιό της. Το άρπαξε και
το εκτόξευσε, µε λύσσα. Πέτυχε το τέρας στο πρόσωπό, γεµίζοντας
τα µάτια του αίµα. Αυτό έδωσε χρόνο στον Βένγκριλ ν’αδράξει το
σπαθί του και να χιµήσει. Έµπηξε τη λεπίδα στον σκυµµένο αυχένα
του ετοιµοθάνατου φρικιού και την άφησε εκεί, όρθια. Τούτη τη
φορά το καλό που του ήθελε να έµενε νεκρό!
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Ο Βασιληάς του Ωκεανού ακούµπησε την πλάτη του σ’έναν µεγάλο
βράχο. «∆ε µπορώ να τ’αντέξω αυτό άλλο… Είµαι πολύ γέρος για
τέτοια, Αάνθα…» Η ανάσα του έβγαινε βαριά.
«Ανοησίες,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, κι η ίδια
αγκοµαχώντας. «Να σου θυµίσω, πάλι, ότι πολύ νεότεροι άντρες δε
θα είχαν καταφέρει να… δαµάσουν τούτο το… έκτρωµα;»
«∆εν έχετε δυνατούς άντρες στα νησιά,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα µειδίασε. «Έτσι λες, ε; Έλα δω, τώρα, να δω τα τραύµατά
σου.»
«Μονάχα γρατσουνιές είναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Ήµουν
τυχερός –πολύ τυχερός.» Αλλά πλησίασε την πορφυροµάλλα
γυναίκα, και έβγαλε το πουκάµισό του.
Η Αάνθα άγγιξε τις νυχιές στον δεξή του ώµο.
«Α!» έκανε ο Βένγκριλ, και πετάχτηκε πίσω.
Ένα λεπτό χαµόγελο διαγράφηκε στο πρόσωπο της Βασίλισσας του
Ωκεανού. «Ώστε τόσο δυνατοί είναι οι άντρες της Βόρειας Γης, ε;»
Ο Βένγκριλ τη λοξοκοίταξε.
«Εντάξει! Μη θυµώνεις,» είπε η Αάνθα. «Άσε µε να δέσω τις…
γρατσουνιές σου, Βασιληά µου.» Έσκισε ένα κοµµάτι του ήδη
πετσοκοµµένου ποδόγυρου του νυφικού φορέµατός της, δίχως
κανένα δισταγµό· δεν ήθελε, ούτως ή άλλως, να έχει επάνω της
τίποτα που να της θυµίζει τον σφετεριστή Κράντµον. Έδεσε τον δεξή
ώµο του Βένγκριλ· και, ύστερα, µε ένα άλλο κοµµάτι απ’το φόρεµά
της, τον αριστερό.
«Σ’ευχαριστώ, Αάνθα,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, και πέρασε
το χέρι του πάνω στο µάγουλό της.
Εκείνη φίλησε τα δάχτυλά του. Μετά, στράφηκε και µπήκε στη
σπηλιά που είχαν βρει, για να περάσουν το βράδυ τους.
Ο Βένγκριλ ξεκάρφωσε το σπαθί του απ’το τερατόµορφο τσακάλι
και πήρε το ξιφίδιο απ’τις πέτρες. Προτού ακολουθήσει τη
Βασίλισσα, αντίκρισε ένα τροµακτικό θέαµα: το έκτρωµα έλιωνε,
σαν η σήψη να ερχόταν µε πολύ ταχύ ρυθµό στο κορµί του.
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** ** ** **
«Τι λες να ήταν αυτό;» ρώτησε η Αάνθα τον Βένγκριλ, ενώ
βάδιζαν, το άλλο πρωί. Μιλώντας, ξεχνούσαν την πείνα, τη δίψα και
την κούραση που βάραιναν τα σώµατά τους. «Το τέρας, εννοώ.»
«Το κατάλαβα,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς. Είχε, πάλι, το χέρι του
πάνω στους ώµους της κι εκείνη το δικό της γύρω απ’τη µέση του,
για να αλληλοβοηθούνται.
«Λες να ήταν κάνα κατασκεύασµα των δαιµονανθρώπων;» είπε η
Αάνθα. «Έχω ακούσει ότι κάνουν διαβολικά πειράµατα πάνω σε
φυσιολογικά όντα, και τα µετατρέπουν σε… τέρατα.» Ρίγησε, παρά
τη ζέστη.
«Μπορεί…» συµφώνησε ο Βένγκριλ. «Μπορεί να ήταν
δηµιούργηµα των Μαγκραθµέλιων. Όµως έχω τις επιφυλάξεις
µου…»
«Γιατί;» ρώτησε η Αάνθα.
«Γιατί… ∆εν ξέρω… Κατ’αρχήν, το ουρλιαχτό του δεν ήταν,
νοµίζω, κάτι που µπορούσαν να πετύχουν αυτοί µε τις µηχανές του.
Κάποια σατανική µαγεία βρισκόταν σε λειτουργία. Εκείνο το
πράγµα έµοιαζε να χτυπά, κατευθείαν, το νου µου…»
«Έχεις δίκιο. Κι ετούτος είναι ο λόγος που δεν κουφαθήκαµε
κιόλας. Ουσιαστικά, µας επηρέαζε ψυχικά, κάπως. Θυµάσαι, που,
όταν το πρωτάκουσα, στους πρόποδες, σου είπα ότι ήταν σα ν’άγγιξε
την ψυχή µου, µε άσχηµο τρόπο;»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Ναι, Αάνθα, θυµάµαι. Πάντως, δε
νοµίζω πως ο στόχος αυτού του τέρατος ήµασταν εµείς. Πρέπει να
έπεσε κατά λάθος πάνω µας…»
«Ή όχι. Σκέφτηκες ποτέ ότι οι Μαγκραθµέλιοι διώκτες µας µπορεί
να το έστειλαν να µας κυνηγήσει.»
«Μάλλον απίθανο. Γιατί, αν ήταν έτσι, θα το είχαµε βρει στη
ζούγκλα, να έρχεται πίσω µας, και όχι σε τούτα τα ξεροβούνια.»
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«Καλά λες…»
Ύστερα, δε µίλησαν άλλο, γιατί, µπορεί µιλώντας να ξεχνούσαν
πείνα, δίψα και κούραση, αλλά, δίχως να το καταλαβαίνουν,
κουράζονταν περισσότερο, και έπρεπε να κρατήσουν τις δυνάµεις
τους, µέχρι να φύγουν απο δώ.
Συνέχισαν να βαδίζουν όλη τη µέρα, µε µια µεγάλη στάση το
µεσηµέρι. Το βράδυ ξεκουράστηκαν δίχως σκοπιές, γιατί δεν
άκουσαν κανένα αλύχτισµα, και τι ζούσε, άλλωστε, σε τούτα τα
µέρη για να τους βλάψει;
Το άλλο πρωί, ένιωθαν κι οι δυο τους τροµερά καταβεβληµένοι
σωµατικά και ψυχικά. Είχαν, µάλιστα, αρχίσει να πιστεύουν ότι δε
θα έβγαιναν ζωντανοί απ’τα βουνά, αλλά δεν ήθελαν να το
παραδεχτούν· ήλπιζαν πως κάποιο θαύµα θα γινόταν. Και των δυο η
όραση ήταν λιγάκι θολωµένη, τα χείλη τους σκασµένα από την
έλλειψη νερού, τα στοµάχια τους είχαν δεθεί κόµπο από την έλλειψη
τροφής, τα κεφάλια τους πονούσαν απ’τη ζέστη, τα πόδια τους
επίσης από την πεζοπορία και τις πληγές. Κατά το µεσηµέρι, η Τύχη
τους χαµογέλασε και βρήκαν µια µικρή πηγή ανάµεσα στα βράχια.
Ήπιαν συγκρατηµένα, καθώς αναπαύονταν, γιατί γνώριζαν πως, αν
έπιναν περισσότερο, θα ξερνούσαν.
Η µέρα πέρασε και δεν το κατάλαβαν, λες και βάδιζαν µέσα σε
κάποιο όνειρο. Την εποµένη δεν ήξεραν τι ώρα ξύπνησαν· δε
µπορούσαν να σηκώσουν τα κεφάλια τους στον ουρανό, για να
κοιτάξουν αν κι οι δυο ήλιοι του Άρµπεναρκ είχαν υψωθεί ή µονάχα
ο ένας. Άρχισαν, ξανά, να βαδίζουν, µηχανικά, παραπατώντας και
στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, για να µη σωριαστούν στις πέτρες. Τα
πόδια τους µε δυσκολία τους κρατούσαν· ήταν βασανιστήριο, και ο
θάνατος θα ήταν ευπρόσδεκτος. Η θέλησή τους τους διατηρούσε
µονάχα ζωντανούς…
–Αναπάντεχα, καλπασµός!
Αµέσως, τα σκυµµένα κεφάλια τους σηκώθηκαν και τ’αφτιά τους
τεντώθηκαν.
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«Αάνθα, τ’ακούς κι εσύ;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Ναι,» αποκρίθηκε, βραχνά, εκείνη. «Άλογα.»
«Ίσως… ίσως να σωθήκαµε,» έβηξε ο Βένγκριλ· ο λαιµός του τον
έκαιγε. Αν κοιτούσε το εσωτερικό του δεν πίστευε να είχε καµια
διαφορά απ’τις πέτρες αυτών των βουνών.
Βάδισαν βιαστικά: µια τελευταία προσπάθεια, ελπίζοντας ότι
κάποιοι θα τους έβρισκαν και θα τους βοηθούσαν.
Αντίκρισαν καβαλάρηδες, και τους φώναξαν και τους κούνησαν τα
χέρια πάνω απ’τα κεφάλια, ζητώντας βοήθεια.
Στην αρχή, εκείνοι δεν φάνηκε να τους πρόσεξαν, όµως, ύστερα,
ένας από δαύτους έδειξε προς της µεριά τους.
Η Αάνθα και ο Βένγκριλ άρχισαν να κατεβαίνουν το ύψωµα στο
οποίο στέκονταν. Ο πρώτος παραπάτησε, πήρε και τη Βασίλισσα του
Ωκεανού µαζί του και κουτρουβάλησαν. Η κούρασή τους ήταν
τέτοια που κι οι δυο έχασαν τις αισθήσεις τους.
Τώρα, βρίσκονταν στο έλεος των καβαλάρηδων, όποιοι κι αν ήταν
αυτοί…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ

Ε

ρείπια παντού. Τα ερείπια µιας µεγαλόπρεπης πόλης.
Σωριασµένες πέτρες απο δώ κι απο κεί· γκρεµισµένα τείχη.
Πύργοι που είχαν καταρρεύσει στο χώµα. Πού και πού, φωτιές
έκαιγαν, καταβροχθίζοντας, λαίµαργα, κουφάρια αντρών, γυναικών
και παιδιών. Σταυροί ήταν υψωµένοι και πάνω τους άνθρωποι
κρέµονταν, γεµάτοι πληγές, έτσι που ούτε η µάνα τους δε θα τους
αναγνώριζε. Κλουβιά µεγάλα, καµωµένα από σκουριασµένο σίδερο,
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περιείχαν σκελετωµένα σώµατα, µερικά από δαύτα ζωντανά· τα
µάτια τους, αργά και πού, κινούνταν.
Ο Βένγκριλ παραπατούσε, σαν ζαλισµένος ή τραυµατισµένος· αλλά
δε µπορούσε να προσδιορίσει τι απ’τα δύο ήταν. Η πόλη –τούτο το
µέρος– κάτι του θύµιζε, µα… η µνήµη του τον πρόδιδε, ο νους του
έµοιαζε θολός.
Πού βρίσκοµαι; αναρωτήθηκε. Πού στη Μάγκραθµελ βρίσκοµαι;
«Η Μάγκραθµελ ήρθε να βρει εσένα –βασιληά των ερειπίων.»
Η φωνή… ήταν παράξενη… εξώκοσµη… αλλόκοτη, και
τροµαχτική –αλλά, συγχρόνως γλυκιά και µουσική.
Ο Βένγκριλ γύρισε, απότοµα, πίσω του. Κι αυτό που αντίκρισε τον
έκανε να κραυγάσει. Τόση οµορφιά, τέτοιο µεγαλείο! Τρέλαινε το
µυαλό του· δεν τον άφηνε να σκεφτεί. Πισωπάτησε, τρεκλίζοντας
και ψελλίζοντας ακατανόητα λόγια.
βασιληά των ερειπίων… βασιληά των ερειπίων…
** ** ** **
Τα µάτια του, αµέσως, άνοιξαν, ενώ το στήθος του ανεβοκατέβαινε
τρελά.
Ήταν ξαπλωµένος µέσα σε µια σκηνή από κόκκινο ύφασµα, και
τυλιγµένος σε µια µάλλινη κουβέρτα. Πλάι του βρισκόταν η Αάνθα,
ξύπνια. Το σµαραγδένιο βλέµµα της στράφηκε στο µέρος του.
«Βένγκριλ…» είπε, µε ξερή φωνή, απλώνοντας το χέρι της, για να
τον αγγίξει. «Σ’αγαπώ…»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν έµπλεξε τα δάχτυλά του µέσα στα δικά
της και τα έσφιξε. «Κι εγώ,» αποκρίθηκε· κι η δική του φωνή ήταν
ξερή. «Πού είµαστε;» ρώτησε.
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Μόλις πριν µερικά λεπτά
συνήλθα. Έχει νερό εκεί, και φαγητό.» Έδειξε δίπλα τους, όπου µια
αναµµένη λάµπα βρισκόταν κοντά σε µια κανάτα, δυο ποτήρια και
µια πιατέλα που περιείχε κρέας.
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Ο Βένγκριλ ανασηκώθηκε και έφερε το γεύµα εκεί όπου
µπορούσαν κι οι δυο να το φτάνουν. Ήπιε µια µικρή γουλιά νερό,
κατευθείαν, απ’την κανάτα. Γνώριζε πως, αν έπινε περισσότερο, το
πιθανότερο ήταν να το ξερνούσε. Ύστερα, έδωσε το µπρούντζινο
σκεύος στην Αάνθα. «Σιγά-σιγά,» της είπε, «επειδή–»
«Ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνη, πίνοντας λίγο απ’το νερό.
Μετά, έφαγαν, συγκρατηµένα, γιατί είχαν πολύ καιρό να βάλουν
οτιδήποτε στο στόµα τους.
«Πάντως, είναι ευγενικοί, όποιοι κι αν είν’αυτοί που µας έσωσαν,»
παρατήρησε ο Βένγκριλ· τώρα, η φωνή του είχε µαλακώσει, κάπως,
όπως και ο ξεραµένος του λαιµός, ο οποίος, πια, δεν θα µπορούσε να
πει ότι ήταν τόσο άγριος όσο οι πέτρες των βουνών.
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Φαγητό, τουλάχιστον,
προσφέρουν,» είπε, µασώντας και σκουπίζοντας τα χείλη της µε το
πίσω µέρος του χεριού της.
«Τι υπονοείς;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Ότι δεν ξέρεις για ποιο σκοπό µπορεί να µας κρατούν εδώ, αγάπη
µου,» απάντησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Ο Βένγκριλ έσµιξε τα χείλη του. ∆εν του άρεσε… δεν το θεωρούσε,
µάλλον, σωστό να τον αποκαλεί, έτσι απλά, «αγάπη µου», αλλά δεν
είπε τίποτα, σχετικά µ’αυτό. «Τι σκέφτεσαι, Αάνθα; Για τι σκοπό
υποθέτεις ότι µας κρατούν;»
Εκείνη ανασήκωσε τον ώµο της. «∆εν ξέρω… Ίσως να θέλουν να
µας παραδώσουν στους Μαγκραθµέλιους… Ίσως οι ίδιοι νάναι
Μαγκραθµέλιοι! ∆εν τους είδα καλά από µακριά· εσύ τους είδες;»
«Όχι,» παραδέχτηκε ο Βένγκριλ. «Πάντως –όποιοι κι αν είναι–
είµαστε στο έλεός τους, τώρα.»
Η Αάνθα συνοφρυώθηκε. «Θ’αγωνιστούµε, αν χρειαστεί,» τόνισε.
«∆ε θ’αφήσω τον Κράντµον να–»
«Εξυπακούεται πως θ’αγωνιστούµε, αν χρειαστεί,» τη διέκοψε ο
Βένγκριλ. «Ούτ’εγώ σκοπεύω ν’αφήσω όλο µου το Βασίλειο στον
Πόνκιµ.
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»Και… βλέπω κι αυτά τα παράξενα όνειρα, Αάνθα… Με
φοβίζουν…»
«Τι όνειρα;» ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού, µε περιέργεια να
καθρεπτίζεται στα µάτια της.
«Βλέπω… τον Πόνκιµ, που τα Πνεύµατα να ρουφήξουν τη ψυχή
του! Αλλά βλέπω και τον Σόλµορχ…»
«Ποιος είν’ο Σόλµορχ;»
«Ένας φίλος µου, ευγενής –εκείνος για τον οποίο σου µίλησα, όταν
βρισκόµασταν στα κελιά. Τον τελευταίο καιρό, πριν έρθω στο
Βασίλειο του Ωκεανού, τον είχα αποµακρύνει λίγο, γιατί δεν ήξερα
πια ποιον να εµπιστευτώ. Κι αυτός, στο όνειρό µου, απαιτούσε να
µάθει γιατί τους εγκατέλειψα. Μα τα Πνεύµατα, η φωνή του ήταν
τόσο αληθινή…»
«Τι άλλο έχεις δει, ως τώρα, Βένγκριλ;» τον παρότρυνε να
συνεχίσει η Αάνθα.
«Έχω δει… την Βασίλισσά µου µαριονέτα στα χέρια του Πόνκιµ.»
Τα δόντια του Βένγκριλ σφίχτηκαν, όπως και η µια του γροθιά. «Και
την κόρη µου σε κάποιο υπόγειο, σκοτεινό κελί…» Κούνησε το
κεφάλι του, σα να ήθελε να τα βγάλει τούτα απ’το νου του. «Μα τα
Πνεύµατα, µακάρι αυτά τα πράγµατα να µην είν’αληθινά!…»
Ύστερα, πήρε µια βαθιά ανάσα και συνέχισε: «Τώρα, προτού
ξυπνήσω, ξέρεις τι έβλεπα; Κάτι σαν όραµα… Ερείπια παντού·
κάποια πόλη ερειπωµένη… Ήταν η Μάρβαθ, η πρωτεύουσα του
Βασιλείου µου; Αναρωτιέµαι… αλλά δε βρίσκω απάντηση. Τέλος
πάντων. Εκεί όπου στεκόµουν, ανάµεσα στα χαλάσµατα, κάποιος
µου µίλησε. Και η φωνή του ήταν… παράξενα όµορφη. Με
αποκάλεσε ‘βασιληά των ερειπίων’… Στράφηκα να τον κοιτάξω, µα
δε µπορούσα… Ή, µάλλον, δε θυµάµαι, πια, την όψη του. Πάντως,
ήταν κάτι που µε τρόµαξε… αλλά κάτι πανέµορφο, συγχρόνως. ∆εν
γνωρίζω πως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να συµβαίνει, όµως έτσι
αισθάνθηκα, Αάνθα.»
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Η Βασίλισσα του Ωκεανού συνοφρυώθηκε, σκεπτική. «∆εν
καταλαβαίνω… Τίποτα απ’όλ’αυτά. Νιώθω ότι έχουµε µπλέξει
άσχηµα…»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Ο Πόνκιµ, και ο Κράντµον… Τι
προσπαθούν να κάνουν; Να ελέγξουν τον κόσµο; Γιατί και στο
Σαραόλν και στο Βασίλειο του Ωκεανού βρίσκονται Κέντρα
Σταθερότητας.»
Η Αάνθα σούφρωσε τα χείλη της, συλλογιζόµενη. «Αν είναι έτσι,
θα πρέπει να υπάρχει κάποιος και στη Ζίρκεφ, όπου βρίσκεται το
άλλο Κέντρο Σταθερότητας…»
«Πιθανώς,» συµφώνησε ο Βένγκριλ, κουνώντας το κεφάλι του
καταφατικά.
Τότε, έξω απ’την σκηνή, ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα
του Ωκεανού άκουσαν δυο αντρικές φωνές να µιλούν συγχρόνως και
να λένε:
«Χαίρετε, Υψηλότατε.»
«Καλησπέρα, Ταρβ, Τρουν,» αποκρίθηκε, φιλικά, µια άλλη αντρική
φωνή.
Και ένα κοµµάτι ύφασµα της σκηνής παραµερίστηκε, για να µπει
ένας όµορφος νεαρός. Είχε ξανθά, λίγο σγουρά µαλλιά, µακριά ως
τους ώµους. Τα µάτια του είχαν ένα ανοιχτό-καστανό χρώµα και
ήταν τόσο φιλικά, όσο και η φωνή µε την οποία είχε µιλήσει πριν
λίγο. Ένα χρυσοποίκιλτο πουκάµισο τον έντυνε, ένα καφέ,
σκονισµένο παντελόνι, επίσης καφέ, σκονισµένες µπότες, κι ένας
πορφυρός µανδύας, που κάλυπτε τον αριστερό του ώµο και άφηνε
τον δεξή εκτεθειµένο. Στο λαιµό του κρεµόταν ένα µενταγιόν που
συγκρατούσε ένα µεγάλο, παραλληλόγραµµου σχήµατος σµαράγδι,
το οποίο γυάλιζε σαν να ήταν ζωντανό. Στο πλευρό του νεαρού
βρισκόταν θηκαρωµένο ένα µακρύ ξίφος, µε επιχρυσωµένη λαβή κι
ένα άστρο στην άκρη της.
Το άστρο θύµιζε στον Βένγκριλ και στην Αάνθα κάτι: το βασιλικό
έµβληµα του Κάρνεβολθ. Και ο ίδιος ο άντρας θύµιζε και στους δυο
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κάποιον άλλο: τον Κράντµον. Η οµοιότητα ήταν µεγάλη, αλλά η
Βασίλισσα του Ωκεανού θα στοιχηµάτιζε ότι δεν είχαν καµία (;)
συγγένεια.
«Χαίρετε,» είπε ο νεαρός, και έκανε µια µικρή υπόκλιση.
«Ονοµάζοµαι Ρέηρµαρ, Πρίγκιπας Ρέηρµαρ, και επίσηµος διάδοχος
του Πέτρινου Θρόνου. Θα µπορούσα να µάθω τα δικά σας ονόµατα,
κυρία, κύριε;»
Ώστε πέσαµε πάνω στον Πρίγκιπα-∆ιάδοχο του Βασιλείου
Κάρνεβολθ, συλλογίστηκε ο Βένγκριλ. «Ονοµάζοµαι Βένγκριλ,»
είπε. «Είµαι ο Βασιληάς του Σαραόλν.»
Ο Ρέηρµαρ βλεφάρισε, έκπληκτος.
«Εγώ είµαι η Αάνθα,» αποκρίθηκε η πορφυροµάλλα γυναίκα,
«Βασίλισσα του Ωκεανού.»
Ο Ρέηρµαρ ξαναβλεφάρισε, ακόµα πιο έκπληκτος.
«Αν λέτε ψέµατα…» άρχισε, αλλά σταµάτησε τον εαυτό του. «∆εν
πιστεύω να έλεγε κάποιος ψέµατα, πάνω σ’ένα τέτοιο ζήτηµα,»
άλλαξε τα λόγια του. Μετά, όµως, στένεψε τα µάτια του. «Εκτός κι
αν το είχε προσχεδιάσει… Αλλά δε νοµίζω αυτή νάναι η περίπτωσή
σας.
»Βέβαια, όπως θα σας είναι ευνόητο, Μεγαλειότατε και
Μεγαλειοτάτη, απορώ πώς ο Βασιληάς του Σαραόλν και η
Βασίλισσα του Ωκεανού κατέληξαν εδώ –και, µάλιστα, σε τέτοια
κατάσταση…»
«Ελπίζω να έχεις χρόνο, Υψηλότατε,» είπε ο Βένγκριλ.
Ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ κάθισε οκλαδόν µπροστά τους, και ο
Μονάρχης του Σαραόλν και η Αάνθα άρχισαν να του λένε την
ιστορία τους, όσο εκείνος τους κοιτούσε µε ενδιαφέρον, δίχως, όµως,
να µιλά.
Όταν τελείωσαν, είπε: «Ώστε έχετε τέτοια προβλήµατα στα
βασίλειά σας… Λυπάµαι.»
Η Αάνθα δεν µπορούσε να καταλάβει αν ο τόνος της φωνής του
ήταν ειρωνικός ή όχι. ∆εν τους είχε πιστέψει, τελικά; «Μην
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αµφιβάλλεις ότι αυτά που σου είπαµε αληθεύουν. Ένας σφετεριστής
τούτη τη στιγµή κάθεται στον Κοραλλένιο Θρόνο, και το Σαραόλν
βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο µε την παρουσία του Πόνκιµ εκεί.»
Η έκφραση του Ρέηρµαρ έγινε αµυντική. «Σας πιστεύω. Συγνώµη,
αν τα λόγια µου σας πρόσβαλαν· δεν ήταν αυτή η πρόθεσή µου.»
Κούνησε το κεφάλι του. «Απλά, έχω πολλά στο µυαλό µου… Γιατί,
ξέρετε, τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα εδώ, στο Κάρνεβολθ.»
«Κάτι έχω ακούσει για πόλεµο,» είπε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, κι εγώ, αλλά δεν είµαι βέβαιη
για τίποτα, Υψηλότατε.»
«Πράγµατι, έχουµε πόλεµο,» είπε ο Ρέηρµαρ. «Και είναι πολύ
χειρότερος απ’ό,τι ποτέ φανταζόµασταν… Ο Βασιληάς Ζάµκελφιρ
του γειτονικού Βασιλείου Ζερ-Μογκλ, κάπως, εκθρονίστηκε –δεν
γνωρίζουµε πώς ακριβώς– και τη θέση του στο θρόνο πήρε ο
γελωτοποιός του. ∆εν έχει όνοµα· ονοµάζει τον εαυτό του ‘ο
Γελωτοποιός’. Αλλά, πιστέψτε µε, µόνο γελωτοποιός δεν είναι·
τουλάχιστον, όχι από δαύτους που σε κάνουν να γελάς. Είναι µαύρος
µάγος· επικαλείται τα Πνεύµατα, και γνωρίζει τέχνες που οι δικοί
µας Γητευτές Πνευµάτων δεν έχουν ποτέ τους ακούσει. Ξέρετε γιατί
σας βρήκαν οι πολεµιστές µου;» Φυσικά, δεν περίµενε
ν’απαντήσουν. «Γιατί έψαχναν στα βουνά ένα απ’τα… εκτρώµατα
που δηµιουργεί µε τα µάγια του ο Γελωτοποιός. Το έψαχναν για να
το σκοτώσουν, επειδή έρχεται τα βράδια στο στρατόπεδό µας και
κατασπαράζει τους φρουρούς, ενώ τα δαιµονισµένα ουρλιαχτά του
τρελαίνουν όσους βρίσκονται τριγύρω, και δε µπορούν
ν’αντιδράσουν. Μοιάζει µε πελώριο τσακάλι–»
«Με πελώριο τσακάλι, είπες, Πρίγκιπά µου;» πετάχτηκε ο
Βένγκριλ, ενώ η Αάνθα είχε γουρλώσει τα πράσινα, µαγευτικά της
µάτια.
Ο Ρέηρµαρ κούνησε το κεφάλι του, καταφατικά. «Ναι,
Μεγαλειότατε.»
«∆ε θα σας ξαναενοχλήσει,» δήλωσε ο Βένγκριλ. «Το σκοτώσαµε.»
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«Το σκοτώσατε;» Ο Ρέηρµαρ τούς κοιτούσε µε έκδηλη δυσπιστία.
«Μας επιτέθηκε στα βουνά,» εξήγησε η Αάνθα. ∆εν είχαν µιλήσει
πιο πριν στον Πρίγκιπα γι’αυτό το γεγονός· συγκεκριµένα, δεν του
είχαν πει καµια λεπτοµέρεια σχετικά µε το δύσκολο ταξίδι τους
µέχρι εδώ. «Σταθήκαµε τυχεροί.»
«Αναµφίβολα, τα Πνεύµατα εκείνη τη νύχτα ήταν µε το µέρος
µας,» συµφώνησε ο Βένγκριλ.
«∆ε µπορώ παρά να σας ευχαριστήσω, Μεγαλειότατε,» είπε ο
Ρέηρµαρ. «Μας κάνατε µεγάλη υπηρεσία, δίχως να το γνωρίζετε. Το
τσακάλι –αυτό το έκτρωµα, τέλος πάντων– ήταν πλάσµα του
Γελωτοποιού και µας αποδεκάτιζε τους στρατιώτες, τα βράδια.
Ύστερα, έφευγε, τρέχοντας, στα βουνά, και χανόταν απ’τα µάτια
µας. Επιπλέον, το ουρλιαχτό του παρέλυε όποιον το άκουγε. Είστε
πραγµατικά γενναίοι.»
Η Αάνθα χαµογέλασε· τελικά, δε µπόρεσε να συγκρατηθεί και
γέλασε ανοιχτά.
«Γιατί γελάς;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ.
Εκείνη ανασήκωσε τους ώµους της. «∆εν πίστευα ότι ποτέ θα
µ’αποκαλούσαν γενναία…»
«Κανείς δεν το πιστεύει, µέχρι να τον αποκαλέσουν,» εξήγησε ο
Βένγκριλ.
«Πρίγκιπά µου, είπες ότι το τσακάλι ήταν… πλάσµα του
Γελωτοποιού.» Η Αάνθα στράφηκε στον Ρέηρµαρ· «τι εννοούσες;»
«Ο Γελωτοποιός… κατασκευάζει, ας πούµε, πλάσµατα,»
προσπάθησε να της δώσει να καταλάβει ο διάδοχος του Πέτρινου
Θρόνου. «Τους παίρνει τη ζωή, ενώ είναι φυσιολογικά, και, ύστερα,
τους δίνει µια άλλη µορφή ζωής, παραµορφώνοντάς τα. Αυτά είναι
όλα που γνωρίζω· και η αλήθεια είναι πως δε γνωρίζω πολλά,
Μεγαλειοτάτη…»
«Και ο Γελωτοποιός απειλεί το Βασίλειό σας…» είπε ο Βένγκριλ,
σκεπτικός.
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«∆εν το απειλεί, απλώς, Βασιληά του Σαραόλν,» διευκρίνισε ο
Ρέηρµαρ. «Είναι πολύ πιθανό να το κατακτήσει. Τώρα, βρισκόµαστε
όλοι απέναντι απ’τους στρατούς του, στο στρατόπεδό µου.»
«Και µπορεί να επιτεθεί από στιγµή σε στιγµή;» ρώτησε η Αάνθα.
«Κάθε µέρα, γίνονται µάχες. Φέρνει δυνάµεις συνεχώς· δε
νοιάζεται για το πόσοι θα πεθάνουν, αρκεί να επιτύχει το σκοπό του:
την κατάκτηση του Κάρνεβολθ. Μάλιστα, υπάρχουν µονάδες
πολεµιστών που, λόγω κάποιας µαγείας του, δεν αισθάνονται πόνο·
και αυτοί είναι, πραγµατικά, τροµεροί αντίπαλοι: σέρνονται στο
χώµα, και µε τα δύο πόδια κοµµένα, αλλά, πάλι, προσπαθούσαν,
απεγνωσµένα, να σε σκοτώσουν.» Κούνησε το κεφάλι του,
αηδιασµένος. Ήταν προφανές πως είχε δει µπόλικες φορές τέτοια
θεάµατα.
«∆εν υπάρχει κάποιος τρόπος να τον νικήσετε;» ρώτησε ο
Βένγκριλ. «∆εν έχετε κάποιο σχέδιο;»
«Ο πατέρας µου ήταν εξαίρετος στρατηγός, όταν ήταν νέος. Όµως,
τώρα, πια, έχει περάσει τα εβδοµήντα, και µια ασθένεια τον έχει
βρει, δυστυχώς, την οποία κανείς δε µπορεί να θεραπεύσει.
Μάλιστα, όλοι οι γιατροί µάς λένε ότι θα πεθάνει· είναι, πλέον, θέµα
χρόνου. Ορισµένοι ψιθυρίζουν πως ο Γελωτοποιός τον έχει
καταραστεί, µε τα µάγια του. Αλλά εγώ… δεν ξέρω κατά πόσο τα
πιστεύω αυτά…
»Η µητέρα µου, η Βασίλισσα Μάρκληθ, δεν ασχολείτο ποτέ µε
στρατιωτικά ζητήµατα· και αγαπούσε τον πατέρα µου τόσο, που,
τώρα, έχει πέσει σε µαύρη θλίψη. Τον περισσότερο καιρό µένει
κλειδωµένη στα βασιλικά τους διαµερίσµατά και δεν µιλάει σε
κανέναν. Πάντα το πρόσωπό της είναι κλαµένο…» Ο Πρίγκιπας
ξεφύσησε, για να ξαλαφρώσει από ένα βάρος που είχε πλακώσει το
στήθος του.
Συνέχισε: «Η αδελφή µου, η Πριγκίπισσα Σούλτριθ, βρίσκεται εδώ,
στο στρατόπεδο· µε βοηθάει, και κάνουµε ό,τι µπορούµε, για να
καταπολεµήσουµε τις ορδές του Γελωτοποιού. Γνωρίζει αρκετά
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πράγµατα σχετικά µε την πνευµατική µαγεία· αν και είναι η
µικρότερη απ’τους τρεις µας, έχει µελετήσει πολύ, από κοριτσάκι.»
«Απ’τους τρεις σας, Υψηλότατε;» σήκωσε, ερωτηµατικά, το δεξί
της φρύδι η Αάνθα.
«Α, ναι. Ξέχασα να σας µιλήσω για τον Πρίγκιπα Νόβµορ, τον
αδελφό µου,» παραδέχτηκε ο Ρέηρµαρ. «Ίσως γιατί δεν
πολυασχολείται µε –τίποτα, εκτός από το να χάνει τον καιρό του!»
Υπήρχε θυµός, τώρα, στη φωνή του διάδοχου του Πέτρινου Θρόνου.
«Έχουµε τσακωθεί πολλές φορές γι’αυτό το ζήτηµα. ∆ε θέλει να
σηκώσει ούτε το µικρό του δαχτυλάκι, για να βοηθήσει το Βασίλειο.
Υποστηρίζει πως η βοήθειά του, ούτως ή άλλως, θα ήταν άχρηστη,
αφού µήτε εγώ, µήτε η Σούλτριθ –‘µ’όλες τις µαγικές της δυνάµεις,’
όπως λέει– µπορούµε να καταφέρουµε να διώξουµε τους στρατούς
του Γελωτοποιού απ’τα νότιά µας σύνορα.
»Αλλά τι σας σκοτίζω µε τα προβλήµατά µας; Έχετε τα δικά σας,
καθώς µου είπατε. Εύχοµαι όλα να πάνε καλά στα βασίλειά σας.»
«Κι εγώ, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε, αναστενάζοντας, ο Βένγκριλ.
«Και καλά για το Κάρνεβολθ, επίσης.»
Ο Ρέηρµαρ έκλινε το κεφάλι του, και σηκώθηκε όρθιος. «Τώρα,
σας αφήνω, Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη. Πιστεύω πως θα
επιθυµείτε να ξεκουραστείτε και ν’ανακτήσετε τις δυνάµεις σας. Μη
φοβάστε εδώ ότι θα σας βρουν οι Μαγκραθµέλιοι· είστε
προστατευµένοι απ’αυτούς. Και, αν χρειαστείτε τίποτα, µη
διστάσετε να φωνάξετε τους φρουρούς έξω απ’τη σκηνή σας –τον
Ταρβ και τον Τρουν.»
«Θα το θυµόµαστε, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Σας καληνυχτίζω,» χαιρέτισε ο Ρέηρµαρ, και βγήκε απ’τη σκηνή.
«Τουλάχιστον, δεν µας περιµάζεψαν Μαγκραθµέλιοι,» είπε η
Αάνθα. «Αυτός ο Πρίγκιπας είναι καλός άνθρωπος· όµως έπρεπε να
µοιάζει τόσο πολύ µε τον Κράντµον; Είναι ενοχλητικό…!»
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Ο Βένγκριλ µειδίασε. «∆ε φταίει εκείνος για την εµφάνισή του.» ∆ε
µίλησε, για λίγο· µετά, είπε: «Ξέρεις… θα ήθελα να τους βοηθήσω,
κάπως…»
«Κι εγώ,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Φαίνεται να βρίσκονται σε
πραγµατικά δύσκολη κατάσταση. Όµως έχουµε τα δικά µας
προβλήµατα, όπως τόνισε και ο Ρέηρµαρ. Προς το παρόν, δε
µπορούµε να κάνουµε τίποτα γι’αυτούς –όχι µέχρι να
ξανακαθίσουµε στους θρόνους µας.»
Ο Βένγκριλ καταλάβαινε ότι η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε δίκιο.
Και, πάλι, όµως, του ήταν δύσκολο να εγκαταλείψει αυτούς τους
ανθρώπους. Πολλοί τον θεωρούσαν καλό στρατηγό· ίσως να
µπορούσε να επινοήσει ένα σχέδιο, για να διώξουν το Γελωτοποιό
απ’τα εδάφη τους… Αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Έπρεπε αυτός κι η
Αάνθα να επιστρέψουν, το γρηγορότερο δυνατό, στο Βασίλειο του
Ωκεανού, και απο κεί ο Βένγκριλ να κατευθυνθεί στο δικό του
Βασίλειο, ελπίζοντας πως ο Πόνκιµ δε θα είχε προξενήσει µεγάλες
ζηµιές –αν και φοβόταν για τ’αντίθετο… Εκείνα τα ερείπια, στο
όνειρό του… και η τροµαχτικά όµορφη παρουσία… Ποιος δαίµονας
ήταν αυτός; Ίσως κανένας. Το µυαλό του έπαιζε παιχνίδια µαζί του.
Στράφηκε στο πλάι και είδε πως η Αάνθα είχε τα βλέφαρά της
κλειστά και ανέπνεε γαλήνια. Αποφάσισε ότι ήταν ώρα και για
κείνον να κοιµηθεί. Του χρειαζόταν ανάπαυση. Έκλεισε τα µάτια,
σταυρώνοντας τα χέρια του πάνω στο στέρνο. Μέχρι που τον πήρε ο
ύπνος, δεν είχε αποφασίσει αν ήθελε να ονειρευτεί ή όχι…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Συµφωνίες (κάθε είδους…)

H

Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού είχε ξυπνήσει κάµποση
ώρα πριν τον Βένγκριλ, και σκεφτόταν σιωπηρά. Πώς είχαν
µπλέξει έτσι τα πράγµατα; Ποιος µπορεί να ήταν ο
πραγµατικός σκοπός του Κράντµον που τη φυλάκισε; Ο ίδιος είχε
µιλήσει για ένα µεγάλο σχέδιο. Αλλά τι σχέδιο ήταν αυτό; Είχε πει
πως, κάπως, θα άλλαζε τον Άρµπεναρκ, θα τον αναµόρφωνε. Τι
ακριβώς εννοούσε; Και, αν βρισκόταν σε συµµαχία µε τον Πόνκιµ,
στο Σαραόλν, ποιος ήταν ο αρχηγός όλης τούτης της επιχείρησης;
Ποιος βρισκόταν πάνω απ’αυτούς; Υπήρχε κάποιος, ή, µήπως, δεν
ήταν κανείς;…
Όπως κι αν είχαν τα πράγµατα, πάντως, δεν πρόκειται ν’άφηνε το
θρόνο της στον Κράντµον! Θα επέστρεφε στο Βασίλειο του
Ωκεανού και θ’αποκάλυπτε την αλήθεια.
Όταν ο Βένγκριλ άνοιξε τα βλέφαρά του, η Αάνθα τού χαµογέλασε.
«Καληµέρα,» είπε.
«Είναι πρωί κιόλας;» ρώτησε εκείνος. Ύστερα, κοίταξε έξω απ’τη
σχισµή στην είσοδο της σκηνής και είδε φως. «Όντως, είναι πρωί.
Καληµέρα, Αάνθα.»
«Καληµέρα, αγάπη µου.» Η Βασίλισσα του Ωκεανού τεντώθηκε
και τον φίλησε στα χείλη. Ύστερα, ξαναξάπλωσε.
«Αάνθα…» άρχισε ο Βένγκριλ.
«Τι; Είδες, πάλι, κάποιο κακό όνειρο;» θέλησε να µάθει εκείνη.
«Όχι… δεν ειν’αυτό… Είναι ότι…» Καθάρισε το λαιµό του.
«Αάνθα δεν ξέρω πώς θα το πάρεις αυτό, όµως δε θέλω να µε λες
‘αγάπη µου’.» Ανασήκωσε τους ώµους του. «∆ε µου µοιάζει
σωστό.»
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Η Βασίλισσα του Ωκεανού δε φάνηκε να το πήρε άσχηµα.
Χαµογέλασε: ένα λεπτό, στραβό, καλοπροαίρετο χαµόγελο. «Γιατί
όχι; Το ξέρεις ότι σ’αγαπώ, Βασιληά του Σαραόλν. Γιατί να µη σε
λέω αγάπη µου;»
«Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο που είπες: επειδή είµαι Βασιληάς του
Σαραόλν. Αάνθα, το καταλαβαίνεις ότι ποτέ δε θα µπορούσα να σε
παντρευτώ, έτσι δεν είναι;»
«Ποτέ µη λες ποτέ, Βασιληά µου,» τόνισε εκείνη.
«Μην παραλογίζεσαι,» είπε ο Βένγκριλ. «Αγαπώ τη ∆ήνκα. Και
είναι Βασίλισσά µου, και Βασίλισσα του Σαραόλν.»
«∆εν την αγαπάς, Βένγκριλ· το βλέπω στα µάτια σου,» αποκρίθηκε
η Αάνθα. «∆ε γυαλίζουν όταν προφέρεις τ’όνοµά της. Μάλιστα,
σκοτεινιάζουν.»
Σκοτεινιάζουν; σκέφτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. Όχι, δε µπορεί
να σκοτεινιάζουν, απέρριψε, αµέσως, την ιδέα απ’το µυαλό τους.
Ωστόσο, η Αάνθα είχε κάποιο δίκιο. ∆εν αγαπούσε και τόσο τη
∆ήνκα, πια. Όχι όπως παλιά· και ούτε παλιά την αγαπούσε πολύ.
Όµως η ∆ήνκα ήταν καλή Βασίλισσα· δεν είχε παράπονο µαζί της –
ή, µάλλον, ίσως, είχε λίγα παράπονα, αλλά ήταν µικρά, όχι τίποτα το
σπουδαίο… Όπως και νάχε το πράγµα, δεν ήταν δυνατόν να
παντρευτεί την Αάνθα! Ήταν ανέφικτο.
Αναστέναξε, βαριά. «Μη µε φέρνεις σε δύσκολη θέση,» ζήτησε
απ’τη Βασίλισσα του Ωκεανού. «Τι θα έκανες εσύ, αν ήσουν
παντρεµένη µε τον Κράντµον; Θα τον πετούσες απ’το θρόνο δίπλα
σου, για να καθίσω εγώ;»
Τα µάτια της Αάνθα άστραψαν, εκδικητικά. «Ευχαρίστως!»
Ο Βένγκριλ µειδίασε, και γέλασε. «Καλά! Πες ότι δεν ήταν ο
Κράντµον· πες ότι ήταν κάποιος άλλος –θα το έκανες;»
Η Αάνθα σούφρωσε τα χείλη, σκεπτόµενη. «∆εν ξέρω…» είπε,
τελικά. «∆εν ξέρω τι θα έκανα. Όµως αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα
σ’αγαπώ.» Ξεφύσησε και ξάπλωσε µε την πλάτη, κοιτώντας το
κόκκινο ύφασµα της σκηνής από πάνω της.
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Ο Βένγκριλ δε µίλησε, για µερικά λεπτά. Ύστερα, φώναξε:
«Φρουρέ!»
Ένας άντρας µπήκε στη σκηνή. Ήταν ντυµένος µε µακριά
κελεµπία, πάνω απ’την οποία φορούσε φολιδωτή αρµατωσιά. Στο
κεφάλι του βρισκόταν ένα κράνος µε µικρά, µεταλλικά κέρατα. Στο
αριστερό του χέρι κρατούσε µια δερµατοδεµένη, µικρή ασπίδα· στο
δεξί ένα ξύλινο κοντάρι µε ατσαλένια αιχµή· κι απ’τη ζώνη του
κρεµόταν ένα γιαταγάνι µε δοντάκια στην κόψη, και ένα µακρύ
µαχαίρι.
«Τι θα επιθυµούσατε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε. Προφανώς, γνώριζε
ότι απευθυνόταν στο Βασιληά του Σαραόλν. «Είµαι στις υπηρεσίες
σας.»
«Θα θέλαµε κάτι για πρωινό,» του είπε ο Βένγκριλ.
«Αµέσως, Μεγαλειότατε.» Ο φρουρός βγήκε απ’τη σκηνή.
«Πρωινό…» έκανε η Αάνθα, σηκώνοντας ένα φρύδι. «Έχω
ν’ακούσω αυτή τη λέξη εδώ και πολύ καιρό.»
«Επιτέλους, τρώµε κάτι της προκοπής,» παρατήρησε ο Βένγκριλ.
«Όχι ωµά ψάρια, ή καρπούς που µπορεί να µας στείλουν στον κόσµο
των Πνευµάτων.»
«Τα θραµπ είναι ακίνδυνα,» τόνισε η Αάνθα. «Πόσες φορές πρέπει
να σ’το πω;»
«Πάντως, σε ζαλίζουν,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα έκανε µια κίνηση απόρριψης, µε το χέρι της.
Σε λίγο, έφτασε το φαγητό τους. Το έφερε µια ξανθιά κοπέλα,
ντυµένη µε λευκή, µακριά κελεµπία, που αποκάλυπτε πολλά,
επίµαχα σηµεία του νεανικού της κορµιού. Άφησε κάτω τον δίσκο
και έφυγε, µε µια σύντοµη υπόκλιση.
«∆ε το πιστεύω…» αναποδογύρισε τα µάτια του ο Βένγκριλ, όταν
είδε τι ήταν το πρωινό τους.
Η Αάνθα γέλασε. Πολλά απ’τα πιάτα, µαζί µε άλλα εξωτικά
φρούτα, περιείχαν και κοµµάτια θραµπ. «Σου είπα πως ήταν
406

ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ακίνδυνα,» του υπενθύµισε, βάζοντας τα δάχτυλα µπροστά στα χείλη
της.
«Ωωω…» µούγκρισε ο Βένγκριλ. «Αρκεί που έχουµε κάτι για
φαγητό.» Ανασηκώθηκε και άπλωσε το χέρι του, για πάρει έναν
περίεργο πράσινο καρπό, κωνοειδούς σχήµατος. «Τι είναι αυτό το
υγρό;» ρώτησε, συνοφρυωµένος, κοιτώντας µέσα στην κανάτα που
τους είχαν φέρει.
«Μη µου πεις ότι δεν έχεις ξαναπιεί καφέ;» εξεπλάγη η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους, δαγκώνοντας τον καρπό στο
χέρι του. ∆εν ήταν ιδιαίτερα γλυκός, αλλά πολύ ζουµερός. «Όχι, δεν
έχω ξαναπιεί…»
«∆οκίµασε,» τον παρότρυνε η Αάνθα, γεµίζοντας ένα ποτήρι µε το
ρόφηµα που αποκάλεσε καφέ.
Ο Βένγκριλ ήπιε λίγο, και στράβωσε τη µούρη του. «Ουγκχ…»
έκανε. «Πίνεις αυτό το πράγµα;»
Η Αάνθα βλεφάρισε, σα να της φαινόταν παράξενο που δεν του
άρεσε. Ύστερα, έβαλε κι η ίδια καφέ στο ποτήρι της και ήπιε.
Συνοφρυώθηκε, καταπίνοντας. «…∆εν έχουν βάλει καθόλου ζάχαρη
µέσα…» Κι εκείνης η µούρη στράβωσε ελαφρώς. Αλλά ίσιωσε πάλι,
όταν τα µάτια της έπεσαν πάνω σ’ένα κλειστό δοχείο. Σήκωσε,
αµέσως, το καπάκι, λέγοντας: «Α, να! Ζάχαρη!» Πήρε λίγη ανάµεσα
στον δείκτη και στον αντίχειρά της και την έριξε µέσα στο ποτήρι
του Βένγκριλ, κουνώντας το λίγο κιόλας. «Πιες τώρα. ∆οκίµασε!»
«Θες να µε δολοφονήσεις;» απόρησε ο Βασιληάς, αλλά ήπιε.
«Χµµ…» έκανε. «Πολύ καλύτερο έτσι… Ναι, πρέπει να το
παραδεχτώ. Η ζάχαρη ήταν που του έλειπε. Πάντως, στο Σαραόλν δε
γνωρίζουµε και πολλά από καφέ…»
«Υπανάπτυκτοι λαοί…» µουρµούρισε, κωµικά, η Αάνθα.
«Πρόσεχε πώς µιλάς για το Βασίλειό µου!» την προειδοποίησε, µε
χαριτολόγο διάθεση, ο Βένγκριλ, σείοντας το δάχτυλό του µπροστά
της.
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Η Αάνθα γέλασε, και ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’τον καφέ της,
αφού πρόσθεσε ζάχαρη.
«Συγχώρεσέ µε, αν µίλησα προσβλητικά,» είπε, «αλλά στο
Βασίλειο του Ωκεανού γνωρίζουµε πολύ περισσότερα πράγµατα,
επειδή βρισκόµαστε στο κέντρο του κόσµου και µαθαίνουµε πώς
ζουν και οι κάτοικοι της Βόρειας και οι κάτοικοι της Νότιας Γης.»
«Και θεωρείτε τους εαυτούς σας τόσο παντογνώστες, ε;»
αποκρίθηκε, κάπως θυµωµένα, ο Βένγκριλ.
«Μην το λες έτσι,» µούτρωσε η Αάνθα. «∆εν θεωρούµε τους
εαυτούς µας ‘παντογνώστες’· υπάρχουν πολλά πράγµατα ακόµα που
δεν ξέρουµε.»
Ο Βένγκριλ αναποδογύρισε τα µάτια του. «Μετριοφροσύνη…»
«Μην κοροϊδεύεις!» είπε η Αάνθα, καθώς κι οι δυο τους έτρωγαν.
«Πρέπει να παραδεχτείς πως, όταν βρίσκεσαι ανάµεσα σε τόσα
βασίλεια, παίρνεις πολλά στοιχεία από όλα –και καλά και κακά. Το
θέµα είναι να οικειοποιείσαι µόνο τα καλά και όχι τα κακά –πράγµα
δύσκολο. Μην ξεχνάς, επίσης, ότι συνορεύουµε και µε τη Νότια
Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης και µε τη Μάγκραθµελ της Νότιας
Γης,» του θύµισε. «Οπότε, κινδυνεύουµε πολύ.»
«Ότι κινδυνεύετε πολύ, το παραδέχοµαι,» απάντησε ο Βένγκριλ.
«Ότι είστε… µετριόφρονες, επίσης,» πρόσθεσε, µισογελώντας.
«Τώρα, εσύ πρόσεξε τα λόγια σου για το λαό µου, Βασιληά του
Σαραόλν!» είπε, αυστηρά, η Αάνθα, δαγκώνοντας ένα κοµµάτι
θραµπ.
Ο Βένγκριλ µειδίασε.
Μετά, ο ίδιος φρουρός που είχε µπει την προηγούµενη φορά στη
σκηνή µπήκε, πάλι, κάνοντας µια βαθιά υπόκλιση. «Μεγαλειότατε.
Μεγαλειοτάτη,» τους προσφώνησε. «Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ
επιθυµεί να σας µιλήσει.»
Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα αλληλοκοιτάχτηκαν. ∆εν περίµεναν να
έρθει να τους δει η αδελφή του Πρίγκιπα-∆ιάδοχου Ρέηρµαρ.
«Ας περάσει,» είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
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Ο φρουρός έκανε ακόµα µια βαθιά υπόκλιση, και βγήκε, για να
πάρει τη θέση του µια κοπέλα που θύµιζε στον Βένγκριλ την κόρη
του, την Έρµελ. Μόνο που η Έρµελ ήταν ξανθιά, ενώ εκείνη ήταν
µελαχρινή: είχε µαύρα, µακριά µαλλιά, που χύνονταν στους ώµους
και στην πλάτη της, και σκούρο δέρµα. Παρότι νεαρή, σε ηλικία, τα
µάτια της έµοιαζαν να κρύβουν µεγάλη σοφία. Και, παραδόξως,
ήταν… καταγάλανα. Ήταν ντυµένη µ’ένα µπλε φόρεµα, µε κόκκινα
σιρίτια γύρω απ’τη λαιµόκοψή του, στις άκριες των µανικιών του και
στον ποδόγυρο. Στο κεφάλι της φορούσε έναν ασηµένιο φιλέ, κι
απ’τ’αφτιά της κρέµονταν χρυσά σκουλαρίκια, µε ρουµπίνια στο
τέλος τους.
«Σας χαιρετώ, Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη,» είπε, κλίνοντας,
ελαφρώς, το κεφάλι. «Είµαι η Πριγκίπισσα Σούλτριθ. Ο Πρίγκιπας
Ρέηρµαρ, µε τον οποίο µιλήσατε χτες, είναι αδελφός µου.»
«Χαιρόµαστε που σας γνωρίζουµε, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε η
Αάνθα. «Πώς θα µπορούσαµε να σας εξυπηρετήσουµε;»
«Είναι, κατ’αρχήν, το πρωινό σας ικανοποιητικό;» ρώτησε η
Σούλτριθ.
«Είναι το καλύτερο πρωινό που έχουµε φάει, εδώ και µέρες,»
αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Χαίροµαι γι’αυτό, Μεγαλειότατε.» Η Σούλτριθ κάθισε οκλαδόν
µπροστά τους. «Η αλήθεια είναι πως ήρθα, απλώς, για να σας
γνωρίσω. Στην αρχή, δεν ήθελα να πιστέψω την ιστορία του
Ρέηρµαρ, ότι έχουµε το Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα του
Ωκεανού στο στρατόπεδό µας. Αλλά, ύστερα, εκείνος µου εξήγησε
πώς καταλήξατε εδώ. Πραγµατικά, λυπάµαι για όλα όσα συµβαίνουν
στα βασίλειά σας…»
«Φαίνεστε να επιθυµείτε να µας πείτε και κάτι περισσότερο,
Υψηλοτάτη…» παρατήρησε η Αάνθα, κρίνοντας από την έκφραση
του προσώπου της Πριγκίπισσας, το οποίο ήταν σφιγµένο.
«Ναι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η Σούλτριθ. «Θέλω να σας…
ζητήσω κάτι…»
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«Μιλήστε µας καθαρά, Υψηλοτάτη,» την προέτρεψε ο Βένγκριλ.
«Μη
διστάζετε.»
«Όταν ξεµπερδέψετε µε όλα τα προβλήµατα στα βασίλειά σας,»
είπε η Σούλτριθ, κοµπιάζοντας λίγο, «θα µπορούσατε να µας
βοηθήσετε να πολεµήσουµε τον Γελωτοποιό; Να κάνουµε µια
συµµαχία, αν θέλετε.
»Ξέρω πως ο Ρέηρµαρ ποτέ δε θα σας ζητούσε κάτι τέτοιο· είναι
πολύ περήφανος, και δε θα ήθελε να σας φέρει σε δύσκολη θέση.
Όχι πως εγώ θέλω,» πρόσθεσε, γρήγορα. «Όµως χρειαζόµαστε αυτή
τη βοήθεια –απεγνωσµένα. Αλλιώς φοβάµαι πως το Κάρνεβολθ θα
πέσει µπροστά στη δύναµη του Γελωτοποιού.»
Ο Βένγκριλ την κοίταζε, δίχως να µιλά και δίχως να κινείται, λες
και ήταν άγαλµα. Ύστερα, είπε: «Θα έχετε τη βοήθεια του Σαραόλν.
Αν µπορώ, όµως, να σας την προσφέρω, γιατί δεν έχω ιδέα πώς είναι
τώρα τα πράγµατα στο Βασίλειό µου.»
«Το δέχοµαι αυτό, Μεγαλειότατε, και σας ευχαριστώ,» απάντησε η
Σούλτριθ.
«Και τη δική µου βοήθεια θα έχετε, Υψηλοτάτη,» δήλωσε η Αάνθα.
«Αρκεί κι εγώ να είµαι σε θέση να σας την προσφέρω. Τούτοι είναι
δύσκολοι καιροί για όλους µας.»
«Σας ευχαριστώ και σας, Μεγαλειοτάτη,» είπε η Σούλτριθ. «∆ε θα
ξεχάσω την προθυµία σας. Και… άλλο ένα πράγµα θα ήθελα να σας
ζητήσω. Αν είναι δυνατόν, µην αναφέρετε στον Ρέηρµαρ ότι ήρθα να
σας βρω γι’αυτό το ζήτηµα.»
«Εντάξει. ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα,» τη διαβεβαίωσε η
Αάνθα. «Το µυστικό σου είναι ασφαλές.» Έριξε ένα ερωτηµατικό
βλέµµα στον Βένγκριλ, που έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι.
«Ωραία,» είπε η Σούλτριθ. «Σας ευχαριστώ ξανά.»
«Αφού εσύ µας ζήτησες µια χάρη, να σου ζητήσω κι εγώ µία;»
ρώτησε ο Βένγκριλ. «Μου επιτρέπεις να σου µιλώ στον ενικό, έτσι;»
«Φυσικά, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Σούλτριθ, «και στα δύο
ερωτήµατά σας.»
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«Λοιπόν,» είπε ο Βένγκριλ. «Ο αδελφός σου, ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ,
µας ανέφερε ότι έχεις κάποιες αξιοσηµείωτες, µαγικές δυνάµεις…»
«Είναι αλήθεια, Βασιληά µου,» παραδέχτηκε η Σούλτριθ. «Έχω
ακόµα πολλά να µάθω, αλλά προσπαθώ,» πρόσθεσε, µετριοφρόνως.
«Και οι δυνάµεις µου δε φτάνουν, ούτε κατά διάνοια, εκείνες του
Γελωτοποιού, δυστυχώς…»
«Μπορείς να εξηγήσεις τα όνειρα;» θέλησε να µάθει ο Βένγκριλ,
και η Αάνθα συνοφρυώθηκε.
«Τα όνειρα;» απόρησε η Σούλτριθ. «Ίσως… Μερικές φορές.
Κυρίως όταν αυτά είναι σταλµένα απ’τα Πνεύµατα.»
«Σταλµένα απ’τα Πνεύµατα; Τι εννοείς;» έκανε ο Βένγκριλ.
«Τα Πνεύµατα στέλνουν όνειρα, κάποιες φορές, Μεγαλειότατε.
Αλλά όχι σε όλους τους ανθρώπους. Επιλέγουν. Και γιατί επιλέγουν
αυτόν που επιλέγουν, είναι άγνωστο –τουλάχιστον, σε µένα.»
«Μπορεί τα όνειρά σου να είναι σταλµένα απ’τα Πνεύµατα;»
στράφηκε η Αάνθα στον Βασιληά του Σαραόλν.
«∆εν ξέρω,» απάντησε εκείνος. «Η Υψηλοτάτη θα µου πει.
»Να σου διηγηθώ τα όνειρά µου;» ρώτησε τη Σούλτριθ.
«Παρακαλώ, Μεγαλειότατε,» τον προέτρεψε η Πριγκίπισσα του
Κάρνεβολθ. «Είναι το λιγότερο που µπορώ να κάνω για σας.»
Οπότε, ο Βένγκριλ τής µίλησε για τα όνειρά του.
Η Σούλτριθ συλλογίστηκε το όλο θέµα κάµποσες φορές, προτού
αποκριθεί: «Πιθανώς να είναι σταλµένα από τα Πνεύµατα,»
κατέληξε. «∆εν είµαι βέβαιη, αλλά, αφού συνδέονται τόσο µε το
Βασίλειό σας, δεν αποκλείεται κιόλας. Τα Πνεύµατα µπορούν να
δείχνουν το µέλλον, το παρελθόν ή το παρόν. Ή,» τόνισε, «ένα
πιθανό µέλλον, παρελθόν ή παρόν.»
«Θες να πεις πως… τα πράγµατα που µου παρουσιάζουν ίσως να
είναι αληθινά, ίσως και ψεύτικα;»
Η Σούλτριθ ένευσε. «Κάπως έτσι, Μεγαλειότατε. Αλλά όχι
ακριβώς. Επί παραδείγµατι, αν σας παρουσιάζουν ένα αλλαγµένο
παρόν, αυτό µπορεί να είχε συµβεί, αν είχατε κάνει κάποια πράγµατα
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διαφορετικά. ∆εν ξέρω αν µε καταλαβαίνετε… Μιλάµε για κάποιου
είδους εναλλακτικές πραγµατικότητες.»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του, µπερδεµένος. «Η αλήθεια είναι
πως δε σε καταλαβαίνω απολύτως… Όµως µου αρκεί πως ό,τι είδα
µπορεί να µη συµβαίνει, ή µπορεί να µη συµβεί. Γιατί τίποτα απ’όσα
µου έδειξαν τα Πνεύµατα δεν ήταν καλό.»
«Κατανοώ την ανησυχία σας, Μεγαλειότατε,» είπε η Σούλτριθ. «Κι
εγώ έτσι θα αισθανόµουν, αν έβλεπα τέτοια πράγµατα για την
πατρίδα µου και για τους ανθρώπους που αγαπώ.»
Ο Βένγκριλ φάνηκε να δυσανασχετεί. «…Υπάρχει κάποιος τρόπος,
Υψηλοτάτη, για να δω το µέλλον;»
Η Σούλτριθ έσφιξε τα χείλη της, κουνώντας το κεφάλι πέρα-δώθε.
«Φοβάµαι πως όχι, Μεγαλειότατε… Αυτό που µπορεί να γίνει είναι
να εντοπίσει κάποιος πού θα βρίσκεται κάποιος άλλος, µετά από ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Όµως είναι πολύ επικίνδυνο για τον
Πνευµατιστή που επιχειρεί κάτι τέτοιο· ίσως να τρελαθεί. Επίσης, αν
ο ‘κάποιος άλλος’ µάθει ότι ο Πνευµατιστής είδε πως θα βρεθεί εκεί
–σε έναν οποιοδήποτε τόπο–, ύστερα από ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, έχει τη δυνατότητα ν’αλλάξει την πορεία του, και να
δράσει κάπως αλλιώς· οπότε η πρόβλεψη είναι άχρηστη…»
Η Αάνθα παρακολουθούσε µε ενδιαφέρον τα λόγια της
Πριγκίπισσας, γιατί κι η ίδια είχε µελετήσει ορισµένα πράγµατα
σχετικά µε τα Πνεύµατα, όταν ήταν µικρή. Όµως βαριόταν εύκολα
τις µελέτες, και έτσι δεν είχε εµβαθύνει. Γενικά, γνώριζε µόνο πώς
να ελέγχει τα Πνεύµατα του Νερού.
Ο Βένγκριλ δεν έµοιαζε να καταλαβαίνει και πολλά απ’όσα έλεγε η
Σούλτριθ· ποτέ του δεν είχε ασχοληθεί µε µαγείες και τέτοια
παράξενα πράγµατα… Αλλά πάντα έπεφτε πάνω σε γυναίκες που
επικοινωνούσαν µε τα Πνεύµατα, συνειδητοποίησε. Και στο νου του
ήρθε η µάγισσα Χόλκραδ –την οποία, πάραυτα, έβγαλε απ’τη σκέψη
του. Περασµένα-ξεχασµένα, συλλογίστηκε, θυµωµένος µε τον εαυτό
του.
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«∆ε νοµίζω να σας βοήθησα πολύ, έτσι;» κατέληξε η Πριγκίπισσα
του Κάρνεβολθ.
«Μπορείς να υποθέσεις ποια ήταν εκείνη η τροµαχτικά όµορφη
παρουσία που είδα στα ερείπια;» τη ρώτησε ο Βένγκριλ.
Η Σούλτριθ πήρε µια έκφραση άγνοιας. «∆υστυχώς, όχι, Βασιληά
µου… Ίσως να ήταν συµβολική. Όµως δεν ξέρω τι συµβόλιζε.
Πιθανώς, εσείς να γνωρίζετε καλύτερα από µένα. Μπορεί το εν λόγω
άτοµο να σας είναι οικείο, µάλιστα…»
Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του, αναλογιζόµενος όλους τους
κοντινούς του ανθρώπους. «Όχι, δεν πιστεύω,» είπε, τελικά.
«Πάντως, θα σας συµβούλευα να προσέχετε, όταν επιστρέψετε στο
Βασίλειό σας, Μεγαλειότατε,» τον προειδοποίησε η Σούλτριθ –«να
προσέχετε πολύ. Γιατί, ακόµα κι αν τα Πνεύµατα έχουν πέσει έξω σε
πολλές απ’τις προοικονοµίες τους, σίγουρα, δε θάχουν πέσει έξω σε
όλες. Και όλα όσα σας έδειξαν ήταν άσχηµα…»
«Ναι,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. «Θα λάβω υπόψη µου τη συµβουλή
σου, Υψηλοτάτη.»
Η Σούλτριθ σηκώθηκε όρθια. «Να σας αφήνω τώρα.»
«Μήπως θα µπορούσες να προστάξεις να µας φέρουν ρούχα;»
ρώτησε η Αάνθα. «Ταξιδιωτικά ρούχα –και προµήθειες, και λίγα
χρήµατα. Γιατί, σύντοµα, θα φύγουµε απο δώ, κατευθυνόµενοι στο
Βασίλειο του Ωκεανού.» Κοίταξε τον Βένγκριλ. «Έτσι;» Εκείνος
κατένευσε.
«Ευχαρίστως να σας εφοδιάσουµε µ’όλ’αυτά,» αποκρίθηκε η
Σούλτριθ. «Όµως θα σας συµβούλευα να ξεκουραστείτε λίγο ακόµα,
για ν’αναρρώσετε.»
«Θ’αναρρώσουµε στο δρόµο,» εξήγησε η Αάνθα. «Βιαζόµαστε.»
«Όπως επιθυµείτε,» απάντησε η Σούλτριθ, και έφυγε απ’τη σκηνή.
«Άσχηµα πράγµατα θάχουν συµβεί στο Σαραόλν, σίγουρα…» είπε
ο Βένγκριλ, όταν ήταν µόνος µε τη Βασίλισσα του Ωκεανού, και
δάγκωσε ένα κοµµάτι θραµπ.
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Η Αάνθα έσφιξε το χέρι του, µέσα στο δικό της. «Βένγκριλ, θα σε
βοηθήσω!» υποσχέθηκε· η φωνή της ήταν έντονη. «Μόλις καθίσω
στο θρόνο µου, θα σε βοηθήσω. Θα έρθω µαζί σου στο Σαρ–»
«Όχι, Αάνθα!» πετάχτηκε εκείνος. «∆ε µπορείς να έρθεις µαζί µου
στο Σαραόλν. Όχι µε τη ∆ή–»
«Βένγκριλ. Θα έρθω –θα είµαι δίπλα σου όποτε µε έχεις ανάγκη.
Και δε χρειάζοµαι καµια συµµαχία γι’αυτό. Αυτή είναι η υπογραφή
µου.» Τύλιξε το χέρι της πίσω απ’το λαιµό του και τον φίλησε,
παθιασµένα. «Μου αρκεί ότι σ’αγαπώ.»
Ο µονάρχης απ’τη Βόρεια Γη ξεφύσησε. «Γιατί κάτι µου λέει ότι θα
έχουµε µπελάδες;...» έθεσε το ερώτηµα.
«Ό,τι κι αν σ’το λέει αυτό –κάνει λάθος,» τόνισε η Βασίλισσα του
Ωκεανού. Γλίστρησε απ’την κουβέρτα της µέσα στην κουβέρτα του
Βασιληά του Σαραόλν, ξανακολλώντας τα χείλη της πάνω στα χείλη
του, αλλά µε περισσότερη δύναµη, ενώ το γυµνό της κορµί άγγιζε το
δικό του.
«Αάνθα –σε παρακαλώ!» είπε ο Βένγκριλ, αποµακρύνοντάς την, µε
τα χέρια του στους ώµους της.
«Σ’αγαπώ.» Η Βασίλισσα του Ωκεανού, χάιδεψε το µάγουλό του.
«Κι εσύ µ’αγαπάς. Το βλέπω στα µάτια σου –όπως είδα ότι δεν
αγαπάς την ∆ήνκα. ∆εν της χρωστάς τίποτα, Βένγκριλ –και, τώρα,
δεν είναι δω.» Χώθηκε µέσα στην αγκαλιά του Βασιληά, κι εκείνος
δεν κατάλαβε για πότε, πάλι, βρέθηκε κολληµένη πάνω του,
τυλίγοντας τα χέρια της γύρω του και φιλώντας, λαίµαργα, τα χείλη
του.
Τώρα, πια, δε µπορούσε ν’αντισταθεί: της ανταπέδωσε τα φιλιά,
ακόµα πιο λαίµαργα, σφίγγοντάς τη κοντά του, καθώς στριφογύριζε
µαζί της µέσα στην κουβέρτα.

** ** ** **
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«Πέρασα να δω πώς είστε,» είπε ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ, όταν µπήκε
στη σκηνή του Βένγκριλ και της Αάνθα, ενώ εκείνοι έπαιρναν το
µεσηµεριανό τους. Η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε εξηγήσει στο
Βασιληά του Σαραόλν ότι ήταν ψητό φίδι, κι εκείνος παραλίγο να
ξεράσει, αλλά, τελικά, συγκράτησε τον εαυτό του.
«Καλοσύνη σου, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε ο µονάρχης απ’τη
Βόρεια Γη.
Ο Ρέηρµαρ κάθισε οκλαδόν, όπως και την προηγούµενη φορά. «Η
Σούλτριθ µού είπε πως σχεδιάζετε να φύγετε συντόµως. Είναι
αλήθεια;»
«Ναι, Υψηλότατε,» τον διαβεβαίωσε η Αάνθα. «Βρισκόµαστε σε
µεγάλη σπουδή, βλέπεις.»
«∆ε θα προσπαθήσω να σας µεταπείσω,» είπε ο Ρέηρµαρ· «πάντως,
να ξέρετε πως είστε ευπρόσδεκτοι εδώ, να µείνετε όσο επιθυµείτε.
Βέβαια, ίσως και να µην θέλετε, µε την απειλή του Γελωτοποιού,
συνεχώς, απ’τα νότια. Το Κάρνεβολθ, δυστυχώς, έχει γίνει ένα
επικίνδυνο µέρος…»
«∆εν είναι καθόλου αυτό που µας διώχνει, Πρίγκιπά µου,» δήλωσε
ο Βένγκριλ. «Ίσα-ίσα, που, αν ήταν δυνατόν, θα σας βοηθούσαµε.
Όµως πρέπει να βιαστούµε, αλλιώς ο Πόνκιµ θα καταστρέψει το
Σαραόλν, και ο Κράντµον, αναµφίβολα, θα κάνει µεγάλο κακό στο
Βασίλειο του Ωκεανού.»
«Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Ρέηρµαρ, σα να σκεφτόταν αν έπρεπε να
πει κάτι ή όχι.
Ο Βένγκριλ ήταν βέβαιος πως συλλογιζόταν αν θα ήταν σωστό να
τους πρότεινε να συµµαχήσουν, για να καταπολεµηθεί ο
Γελωτοποιός.
«Πρίγκιπά µου,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, «πρέπει να υπάρχει
κάποιος τρόπος να σε ξεπληρώσουµε για το καλό που µας έκανες.
Μας έσωσες τις ζωές.»
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«Ήδη µε έχετε ξεπληρώσει, σκοτώνοντας το παραµορφωµένο
τσακάλι του Γελωτοποιού,» απάντησε ο Ρέηρµαρ, αλλά, πάλι,
έµοιαζε να ήθελε να προσθέσει και κάτι άλλο.
«Ξέρεις…» συνέχισε ο Βένγκριλ, «συζητούσαµε, εγώ κι η Αάνθα,
σχετικά µε το πώς µπορούµε να σας βοηθήσουµε να αντιµετωπίσετε
τον Γελωτοποιό…»
Ο Ρέηρµαρ κούνησε το κεφάλι του. «Έχετε τα δικά σας
προβλήµατα· δε θα ήταν σωστό να σας ζητήσω κάτι τέτοιο.»
«Μα δε µας το ζητάς,» διόρθωσε η Αάνθα. «Σου προσφέρουµε τη
βοήθειά µας. Θα στείλουµε στρατό εδώ, όταν είµαστε σίγουροι πως
τα βασίλειά µας είναι ασφαλή από άµεσους κινδύνους.»
Ο Ρέηρµαρ φάνηκε σφιγµένος, σκεπτικός. «Μόνο, όµως, όταν είστε
βέβαιοι για την ασφάλεια των βασιλείων σας,» τόνισε. «∆ε θέλω να
σας προξενήσω πιο πολλά προβλήµατα απ’όσα ήδη έχετε.»
«∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείς γι’αυτό,» τον διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ.
«∆ε θάκανα ποτέ κάτι για να βλάψω τους υπηκόους του Σαραόλν,
ούτε η Αάνθα για να βλάψει τους υπηκόους του Βασιλείου του
Ωκεανού.»
«Αν είναι έτσι,» είπε ο Ρέηρµαρ, «ίσως θα µπορούσαµε να
υπογράψουµε κάποια συµµαχία. Άµα µας βοηθήσετε να
ξεφορτωθούµε το Γελωτοποιό, θα σας είµαστε υποχρεωµένοι,
αιώνια.»
Ο Βένγκριλ τού έδωσε το δεξί του χέρι· ο Πρίγκιπας το έσφιξε, και
η Αάνθα έβαλε το δικό της χέρι πάνω στις σφιγµένες τους γροθιές.
«Θα έχετε σύντοµα τις προµήθειες, τα χρήµατα και τα ρούχα που
επιθυµείτε,» τους διαβεβαίωσε και τους δυο ο Ρέηρµαρ. Σηκώθηκε
όρθιος και έφυγε απ’τη σκηνή τους.
«Έκλεισε κι αυτό το ζήτηµα,» είπε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα µειδίασε. «Το χειρίστηκες πολύ διπλωµατικά,»
παραδέχτηκε. «Για µια στιγµή, φοβήθηκα ότι, ίσως, πρόδιδες την
Πριγκίπισσα Σούλτριθ –µόνο για µια στιγµή, όµως.» Τεντώθηκε και
φίλησε τα χείλη του.
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«Σ’ευχαριστώ, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Ελπίζω
µόνο να καταφέρουµε, όντως, να σώσουµε τα βασίλειά µας, ώστε να
µπορούµε να βοηθήσουµε τον Πρίγκιπα Ρέηρµαρ και το Κάρνεβολθ.
Αλλιώς εµείς θα είµαστε αυτοί που θα χρειαζόµαστε βοήθεια…»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Ο Γελωτοποιός
ο απόγευµα, υπηρέτες έφεραν τις προµήθειες και τα
ταξιδιωτικά ρούχα που είχαν ζητήσει ο Βένγκριλ και η Αάνθα
στη σκηνή τους. Έκαναν µικρές υποκλίσεις µε τα κεφάλια
τους κι έφυγαν.
«Ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ είναι πολύ γενναιόδωρος,» παρατήρησε η
Βασίλισσα του Ωκεανού, σηκώνοντας ένα της φρύδι, καθώς κοίταζε
τους δύο σάκους µε τα ενδύµατα και τους άλλους δύο µε τις
προµήθειες –ήταν µεγάλοι σάκοι.
«Πράγµατι,» συµφώνησε ο Μονάρχης του Σαραόλν, τραβώντας τον
έναν απ’τους σάκους και ανοίγοντάς τον. «Κοίτα εδώ!… Είναι
περισσότερα απ’όσα µπορούµε να κουβαλήσουµε!…» Έβγαλε από
µέσα ένα πράσινο παντελόνι, ένα µπλε παντελόνι, µια φαρδιά, λευκή
πουκαµίσα, µια βιολετί φούστα, µπότες, παπούτσια… «Νοµίζω
πως… το παράκανε, κάπως… Τι λες, Αάνθα;»
«Ίσως να µας τα πρόσφερε όλ’αυτά για να επιλέξουµε ελεύθερα,»
αποκρίθηκε εκείνη, µορφάζοντας αδιάφορα.
Ο Βένγκριλ έβαλε, πάλι, µέσα τα ενδύµατα και τη ρώτησε,
παίρνοντας µια βαθιά ανάσα: «Πότε θα φύγουµε, Αάνθα;»
Η Βασίλισσα έσµιξε τα χείλη της. «Πότε πιστεύεις εσύ πως θα
είσαι καλύτερα;»

Τ
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Ο Βένγκριλ µειδίασε. «Πότε πιστεύεις εσύ πώς θα είσαι καλύτερα;»
αντέστρεψε το ερώτηµα.
«Εγώ καλά είµαι,» κόµπιασε η Αάνθα. «Εσύ έλεγα, µήπως…»
«Έτσι δε θα βγάλουµε άκρη,» συµπέρανε ο Βένγκριλ, συνεχίζοντας
να µειδιά. «Ο ένας θα προτείνει να µείνουµε λίγο παραπάνω, για
γίνει καλά ο άλλος, και–»
«Εντάξει,» τον διέκοψε η Αάνθα. «Ας φύγουµε µεθαύριο το πρωί.
Ή, αύριο;… Αισθάνεσαι αρκετά καλά για να φύγουµε αύριο,
Βένγκριλ;»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν ανασήκωσε τους ώµους του. «Ναι, γιατί
όχι;»
«∆εν πιστεύω να µου λες ψέµατα!» έκανε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ γέλασε. «Όχι! Γιατί να πω ψέµατα;»
«Γιατί νοιάζεσαι πολύ για το Βασίλειό σου, ενώ λίγο για τον εαυτό
σου,» είπε κατηγορηµατικά η Αάνθα.
«Ίσως…» παραδέχτηκε, µελαγχολικά, εκείνος κατεβάζοντας το
βλέµµα του. Ύστερα, το σήκωσε απότοµα. «Αλλά δε µ’αρέσει να
µου το θυµίζουν, πολύξερη Βασίλισσα του Ωκεανού!» µούγκρισε,
και αρπάζοντάς την απ’τους ώµους τής έκλεισε το στόµα, µ’ένα φιλί
µεγάλης διάρκειας.
Η Αάνθα τύλιξε τα χέρια της πίσω απ’το λαιµό του. «Άλλη µια
φορά, πριν φύγουµε;…» του ψιθύρισε στο δεξί αφτί, µασουλώντας
το λοβό του.
«Α!» έκανε ο Βένγκριλ. «Μη δαγκώνεις!…» Έµπλεξε τα δάχτυλά
του στα µαλλιά της και την τράβηξε απ’τη µέση µέσα στη δική του
κουβέρτα. «Όταν η ∆ήνκα µάθει γι’αυτό –αν µάθει γι’αυτό–, θα έχω
άσχηµα ξεµπερδέµατα,» είπε, φιλώντας το λαιµό της Βασίλισσας του
Ωκεανού –«γιαυτό κιόλας δε θα το µάθει!» Κοίταξε την Αάνθα στα
πράσινα της µάτια· αισθανόταν να χάνεται µέσα τους. «∆ε πιστεύω
να της πεις τίποτα…!»
«Μη γίνεσαι παιδί!» στράβωσε τα χείλη της εκείνη. «Φυσικά και δε
θα της πω τίποτα. Αλλά θα έρθω στο Σαραόλν να σε βοηθήσω.»
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«∆εν ξέρεις τι προβλήµατα µπορεί να έχεις στο Βασίλειο του
Ωκεανού,» της θύµισε ο Βένγκριλ.
«Το µόνο πρόβληµά µου εκεί είναι ο Κράντµον!» σφύριξε η
Αάνθα, και τα πράσινά της µάτια, τώρα, πετούσαν οργισµένες
φωτιές. «Θα τον ξεφορτωθώ γρήγορα –και, µετά, θα έρθω µαζί σου,
στο Σαραόλν. Γιατί, αν, πράγµατι, έχει συµβεί κάτι κακό εκεί,
αναµφίβολα, θα έχεις ανάγκη τη βοήθειά µου –και δε θέλω
διαφωνίες,» έβαλε το δάχτυλό της στα χείλη του, προτού εκείνος
µιλήσει.
Ο Βένγκριλ τής φίλησε το χέρι, και τύλιξε τα µπράτσα του γύρω
της, κολλώντας το γυµνό του κορµί πάνω στο δικό της. «Σ’αγαπώ,
Αάνθα!…»
Τα σκεπάσµατα, πάλι, τους κατάπιαν, καθώς στριφογύριζαν µέσα
τους….
** ** ** **
«Θέσεις µάχης! Θέσεις µάχης!»
«Βιαστείτε!»
«Τοξότες βάλετε!»
Και βέλη ακούστηκαν να ελευθερώνονται απ’τις χορδές τόξων.
Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα πετάχτηκαν πάνω, ξυπνώντας απότοµα.
«Μα τα Πνεύµατα!» αναφώνησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Τι
τρέχει;»
«Κάτι µου λέει πως οι δυνάµεις του Γελωτοποιού επιτίθενται
σ’ετούτο το Πνευµατοχτυπηµένο στρατόπεδο,» υπέθεσε η
Βασίλισσα του Ωκεανού, και βγήκε, βιαστικά, απ’την κουβέρτα,
ολόγυµνη. Αµέσως, άρχισε να ντύνεται, µε τα ρούχα που τους είχε
φέρει ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ.
Ο Βένγκριλ καθόταν και την κοίταζε, µε τα χέρια σταυρωµένα
µπροστά του.
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«Μη µε βλέπεις έτσι, λες και έχω φυτρώσει κέρατα ή καταπίνω
φωτιές!» είπε η Αάνθα. «Σήκω και ντύσου κι εσύ!»
Ο Βένγκριλ γέλασε, κουνώντας το κεφάλι του. Έπειτα, έκανε όπως
πρότεινε η Βασίλισσα του Ωκεανού, όσο γρηγορότερα µπορούσε.
Οπότε, τώρα, φορούσε µια πράσινη τουνίκα, που έπεφτε ως τους
µηρούς, ένα µαύρο παντελόνι, καφέ µπότες, και οµόχρωµα γάντια·
στη µέση του ήταν µια µελανή ζώνη.
Η Αάνθα ήταν ντυµένη µε µια τουνίκα, µπλε χρώµατος, µε ψηλό
κολάρο, ένα λευκό, κολλητό παντελόνι, και µαύρες µπότες, που
έφταναν πάνω απ’τα γόνατα. Και σ’αυτής τη µέση κουλουριαζόταν
µια µελανή ζώνη. Τα πορφυρά της µαλλιά ήταν ανακατεµένα, αλλά
δεν έκανε καµια κίνηση για να τα φτιάξει.
Μετά απ’τις πρώτες κραυγές, κι άλλες είχαν αντηχήσει, και ακόµα
περισσότερα βέλη είχαν ακουστεί να φεύγουν από τόξα, µαζί µε
φασαρία από τη συγκέντρωση στρατιωτών και τον ήχο των όπλων
που τραβιόνταν από θηκάρια. Όµως δεν υπήρχε καµια ένδειξη ότι
κοντινή µάχη είχε ξεκινήσει.
Ο Βένγκριλ παραµέρισε το ύφασµα της σκηνής και βγήκε,
ακολουθούµενος απ’την Αάνθα. Το πρώτο πράγµα που είδαν ήταν
πολλούς στρατιώτες –άντρες και γυναίκες– συναγµένους, µε
οδοντωτά γιαταγάνια και δόρατα στα χέρια, καθώς και ασπίδες.
Πίσω τους βρίσκονταν άλλοι, φέροντας µακριά τόξα και
εκτοξεύοντας βέλη, τα οποία διέγραφαν ηµικύκλια στον αέρα,
προτού πέσουν… Μέσα στη νύχτα, ο Βασιληάς του Σαραόλν και η
Βασίλισσα του Ωκεανού ξεχώριζαν µια µεγάλη ορδή να έρχεται από
τα νότια, κρατώντας δαυλούς. ∆εν υπήρχε τίποτα που να τους
εµποδίζει την όραση: η πεδιάδα όπου βρίσκονταν ήταν παντελώς
άγονη, γεµάτη βράχια και ξερόχορτα. Στα δυτικά υψώνονταν βουνά·
κι οι δυο τους υπέθεταν πως ήταν τα ξεροβούνια, τα οποία είχαν
περάσει, για να έρθουν εδώ.
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«Μεγαλειότατε,» είπε ο ένας απ’τους δυο φρουρούς που
βρίσκονταν στην είσοδο της σκηνής τους. «Καλύτερα να µείνετε
µέσα. Θα είναι περισσότερο ασφαλές.»
«Ασφαλές!» έκανε ο Βένγκριλ. «Αν αυτό το φουσάτο»–έδειξε στον
ορίζοντα–«φτάσει εδώ; Μάλλον, όχι, φίλε µου. Τώρα, δώστε µου
ένα σπαθί, για να πολεµήσω!»
«Μεγαλειότατε…»
«Είπα –δώστε µου ένα σπαθί!» πρόσταξε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Και ένα στην Αάνθα.»
Οι φύλακες έβγαλαν, βιαστικά, τα γιαταγάνια απ’τις ζώνες τους και
τους τα έδωσαν.
Ο Βένγκριλ κοίταξε το όπλο καλά-καλά. Αυτό το πράγµα είναι για
θέρισµα! συλλογίστηκε. Όχι για πόλεµο! «∆εν χρησιµοποιούµε
τέτοιου είδους όπλο στο Σαραόλν, αλλά µου κάνει…» ξεφύσησε.
«Μας συγχωρείτε, Μεγαλειότατε!» έκανε ο φρουρός.
«Ξεχαστήκαµε. ∆ώστε το µου· θα το αλλάξω µ’ένα ξίφος. Μα
φυσικά!… Θα ψάξω και θα σας βρω! Και για τη Μεγαλειοτάτη.
Απλά, νοµίζαµε ότι… ∆εν ξέραµε πως…»
«Μα τι θες να πεις, τέλος πάντων, άνθρωπέ µου;» µούγκρισε ο
Βένγκριλ. «∆ε σε καταλαβαίνω.»
«Μόνο όσοι έχουν ευγενική καταγωγή χρησιµοποιούν ξίφη εδώ,
στο Κάρνεβολθ, Μεγαλειότατε· οι άλλοι χρησιµοποιούµε δόρατα και
γιαταγάνια. Μας συγχωρείτε, αν σας προσβάλαµε, δίνοντάς σας τα
όπλα µας. Εµείς–»
«∆εν προσβλήθηκα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, διακόπτοντάς τον.
«Στο Σαραόλν χειριζόµαστε ό,τι όπλο νοµίζουµε πως βολεύει τον
καθένα καλύτερα. ∆εν έχουµε τέτοιους ενδοιασµούς.»
«Εγώ θα προτιµούσα ένα δόρυ,» είπε η Αάνθα στους φύλακες.
«Στο Βασίλειο του Ωκεανού χρησιµοποιούµε δόρατα συνήθως, και
γνωρίζω αρτιότερα τη χρήση τους.»
«Βεβαίως, Μεγαλειοτάτη.» Ο φρουρός τής έδωσε το κοντάρι του,
ενώ εκείνη του επέστρεφε το γιαταγάνι. Ύστερα, πρόσθεσε: «Ας
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ελπίσουµε, όµως, πως δε θα υπάρξει ανάγκη για µάχη σώµα µε
σώµα. Αν και συχνά υπάρχει, τον τελευταίο καιρό. Και
δυσκολευόµαστε να κάνουµε τους πολεµιστές του Γελωτοποιού να
υποχωρήσουν… Ειδικά αυτοί οι Χάλµοργκ… Τα Πνεύµατα να µας
φυλάνε από δαύτους!…»
«Ποιοι είναι οι… Χάλµοργκ;» θέλησε να µάθει η Αάνθα. Ο
Βένγκριλ συµπέρανε ότι κρατούσε το δόρυ µε περισσότερη άνεση
απ’ό,τι το γιαταγάνι. Είχε διαπιστώσει πως του άρεσε να παρατηρεί
πράγµατα επάνω της: πώς φερόταν, ανάλογα µε την κατάσταση, τι
την έκανε να γελά, τι σήµαιναν οι διάφορες εκφράσεις στο πρόσωπό
της.
«Οι Χάλµοργκ, Μεγαλειοτάτη, είναι στρατιώτες του Γελωτοποιού,
µαγεµένοι! ∆ε νιώθουν πόνο. Αγωνίζονται µέχρι να πεθάνουν.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού σκέφτηκε πως αυτοί πρέπει να ήταν για
τους οποίους είχε µιλήσει σ’εκείνη και τον Βένγκριλ ο Πρίγκιπας
Ρέηρµαρ.
Η ορδή του Γελωτοποιού ολοένα και µεγάλωνε στον ορίζοντα· οι
φωτιές των δαυλών πλησίαζαν το στρατόπεδο του Κάρνεβολθ. Και
το φουσάτο δεν έµοιαζε να πτοείται από τα βέλη που έπεφταν βροχή
προς το µέρος του. Ο Βένγκριλ δε µπορούσε να πει πόσα από δαύτα
πετύχαιναν το στόχο τους και πόσα όχι· υπέθετε πως περισσότερο
για εκφοβισµό έριχναν οι πολεµιστές του Πρίγκιπα, γιατί, µέσα στο
σκοτάδι, σίγουρα, δεν ήταν εύκολο κανείς να σηµαδεύει· επιπλέον, ο
εχθρικός στρατός βρισκόταν ακόµα αρκετά µακριά.
Ύστερα, µε µια ξαφνική πολεµική κραυγή, η ορδή εφόρµησε,
τρέχοντας µανιασµένα προς το στρατόπεδο, ενώ όπλα υψώνονταν
στον αέρα. Αλλά δεν άστραφταν ιδιαίτερα, γιατί µόνο το ένα απ’τα
φεγγάρια του Άρµπεναρκ ήταν φανερό απόψε, κι αυτό στο ένα τρίτο
του.
«Τελικά, θα έχουµε γερή µάχη…» κατέληξε ο φρουρός της σκηνής,
µισοµουρµουρίζοντας, κάτω απ’την ανάσα του.
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Ο Βένγκριλ έσφιξε τη λαβή του γιαταγανιού του στο χέρι· η Αάνθα
έθεσε το δόρυ αµυντικά εµπρός της, βαστώντας το µε τις δυο
γροθιές.
Ο στρατός του Γελωτοποιού εφορµούσε στο στρατόπεδο του
Πρίγκιπα Ρέηρµαρ, ενώ βέλη έπεφταν καταπάνω του, καθώς οι
τοξότες έβαλαν, όσο πιο ατάραχοι µπορούσαν. Με έναν ξαφνικό ήχο
σαν βροντή, οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν, και λεπίδες
ακούστηκαν να χτυπούν πάνω σε λεπίδες, ή σε δερµατοδεµένες
ασπίδες.
«Περιµένετε εδώ, Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο φρουρός
στον Βένγκριλ και στην Αάνθα. «Θα είµαστε στο πλευρό σας, αν
φτάσουν οι εχθροί ως τη σκηνή.»
«Ξέχνα το!» µούγκρισε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Πάω να
βοηθήσω!» Και έτρεξε προς τη µάχη.
«Βένγκριλ! Έρχοµαι µαζί σου!» φώναξε πίσω του η Αάνθα,
τρέχοντας κι εκείνη. Ο φρουρός έκανε να την πιάσει απ’το µπράτσο,
αλλά η Βασίλισσα ξεγλίστρησε απ’τη λαβή του, µε µια βίαιη κίνηση.
«Άφησέ µε, µα τον Ωκεανό!» Και ακολούθησε τον Μονάρχη του
Σαραόλν.
Οι φύλακες, µε τη σειρά τους, ακολούθησαν τους δυο µονάρχες,
γιατί πίστευαν πως δουλειά τους ήταν να τους προστατεύουν.
Ο Βένγκριλ βρέθηκε πρόσωπο µε πρόσωπο µ’έναν πολεµιστή που
έφερε δύο δίκοπα πελέκια και φορούσε διχτυωτή πανοπλία, πάνω
από µια µαύρη κελεµπία. Το κράνος του ήταν αρκετά µεγάλο,
ατσάλινο και είχε οριζόντιες ράβδους µπροστά στο πρόσωπό του. Ο
άντρας γρύλιζε µανιασµένα, σαν αγριεµένο θηρίο, καθώς πετσόκοβε
µια πολεµίστρια του Ρέηρµαρ και ποδοπατούσε το πτώµα της.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στάθηκε στο διάβα του µαχητή του
Γελωτοποιού, µισοϋψώνοντας το γιαταγάνι του, και έτοιµος να
δεχτεί την επίθεσή του.
«Γρρραααρρρρ!» Η κραυγή εκείνου ήταν, πραγµατικά, θηριώδης·
έµοιαζε, όντως, µε µανιασµένο θηρίο! Χίµησε στον Βένγκριλ
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στριφογυρίζοντας τα τσεκούρια στα χέρια του, λες και ήταν
πούπουλα.
Ο Βασιληάς απέκρουσε πρώτα το ένα και ύστερα το άλλο,
πισωπατώντας. Σφίγγοντας το πρόσωπό του, σπάθισε ευθύγραµµα,
και πέτυχε τον αντίµαχό του στα πλευρά, τσακίζοντας την
αρµατωσιά του µε το οδοντωτό γιαταγάνι. Όµως ο άντρας ήταν σα
να µην αισθάνθηκε καθόλου το τραύµα· συνέχισε τις επιθέσεις του
ακάθεκτος, και ο Βένγκριλ αναγκάστηκε να πηδήσει, γρήγορα, προς
τα πίσω, για να µην του τσακίσουν το κρανίο τα πελέκια.
∆ιάολε! συλλογίστηκε. Τούτος πρέπει νάναι απ’αυτούς τους
Χάλµοργκ. Ο καταραµένος δαιµονάνθρωπος!
Απέκρουσε το ένα τσεκούρι, και πραγµατοποίησε έναν ελιγµό, µε
τη µέση του, για ν’αποφύγει τ’άλλο, ο οποίος έκανε όλα τα κόκαλα
της ράχης του να πονέσουν. Ήταν πολύ κουρασµένος απ’την
πεζοπορία στα ξεροβούνια.
Ξαφνικά, η Αάνθα βρέθηκε δίπλα του, επιτιθέµενη µε το µακρύ της
δόρυ, το οποίο ο Χάλµοργκ δέχτηκε στην κοιλιά. Όµως κατέβασε το
ένα απ’τα πελέκια του και τόσπασε στη µέση. Ύστερα, χίµησε στη
Βασίλισσα του Ωκεανού, µε το µισό όπλο χωµένο µέσα στο σωθικά
του (!). Η Αάνθα σήκωσε το κοντάρι που της είχε µείνει στα χέρια
και απέκρουσε τις λεπίδες που έρχονταν προς το κεφάλι της.
Τότε, ο Βένγκριλ άδραξε και µε τα δυο χέρια τη λαβή του
γιαταγανιού του, στόχευσε προσεκτικά, το ύψωσε και το έφερε σε
µια καλοσηµαδεµένη τροχιά προς τον Χάλµοργκ, κόβοντάς του το
λαιµό κάτω απ’το µεγάλο, σιδερένιο του κράνος. Το ακέφαλο
κουφάρι σωριάστηκε στο ξερό έδαφος, σφαδάζοντας.
Η Αάνθα στράφηκε στο Βασιληά του Σαραόλν λαχανιασµένη. «Μα
τον Ωκεανό!… Μα τον Ωκεανό!… Ήταν απ’αυτούς τους…;»
Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά. «Ναι.»
Τότε, έφτασαν οι φρουροί της σκηνής.
«Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη, σας παρακαλώ, ελάτε πίσω!»
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«Θα το βουλώσεις, επιτέλους, άνθρωπέ µου!» βρυχήθηκε ο
Βένγκριλ, γυρίζοντας τόσο απότοµα να τον ατενίσει, µε τα πράσινά
του µάτια, που ο στρατιώτης πισωπάτησε. «∆εν είµαι µωρό! Έχω δει
παραπάνω µάχες στη ζωή µου απ’ό,τι θα δεις εσύ ποτέ σου –ακόµα
κι αν ζήσεις µετά από τούτη!»
«Μάλιστα, Βασιληά µου…» ψέλλισε ο πολεµιστής.
Έξι στρατιώτες του Γελωτοποιού έτρεξαν καταπάνω τους, όταν
ένας τούς έδειξε µε το όπλο του. Φορούσαν µαύρες κελεµπίες και
από πάνω διχτυωτές πανοπλίες. Στα κεφάλια τους είχαν κράνη, µε
µεταλλικά κοµµάτια τα οποία κάλυπταν τις πλευρές του προσώπου
τους και τ’αφτιά τους. Στα αριστερά χέρια έφεραν δερµατοδεµένες,
στρογγυλές ασπίδες, και στα δεξιά ξίφη µε οδοντωτές λάµες. Γενικά,
η αµφίεσή τους δε διέφερε και τόσο απ’αυτή των πολεµιστών του
Ρέηρµαρ.
Ο Βένγκριλ απέκρουσε τα σπαθιά δύο αντιπάλων µπαίνοντας
µπροστά στην Αάνθα. Έπειτα, έσχισε την κοιλιά του ενός και πήρε
το κεφάλι του άλλου, µε δυο γρήγορα χτυπήµατα του οδοντωτού του
γιαταγανιού. Η Βασίλισσα του Ωκεανού χίµησε σε έναν που ερχόταν
από δίπλα του και τον κοπάνησε στο σαγόνι, µε το κοντάρι της,
σωριάζοντάς τον στο έδαφος, αιµόφυρτο. Τον ξανακοπάνησε,
ακινητοποιώντας τον εντελώς. Τέλος, άδραξε ένα άλλο, ακέραιο
δόρυ από κάτω.
Οι φρουροί της σκηνής µάχονταν µε τους άλλους δυο στρατιώτες
του Γελωτοποιού. Η Βασίλισσα του Ωκεανού εφόρµησε στον ένα, µε
το κοντάρι της τοποθετηµένο οριζόντια, και του διαπέρασε τα
πλευρά, πέρα για πέρα. Ο άντρας ούρλιαξε και σωριάστηκε, όταν
εκείνη τράβηξε το δόρυ της έξω. Ο τελευταίος πέθανε απ’τα
γιαταγάνια των µαχητών του Πρίγκιπα-∆ιάδοχου του Κάρνεβολθ.
Ο Βένγκριλ απέκρουσε το οδοντωτό σπαθί µιας πολεµίστριας· στη
συνέχεια, έσκυψε κάτω απ’τη λεπίδα και της ξέσχισε τα σωθικά,
σπάζοντας τη διχτυωτή αρµατωσιά της. Το γιαταγάνι του
αποκρούστηκε από την ασπίδα ενός στρατιώτη, ο οποίος, πάραυτα,
425

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

σπάθισε προς το κεφάλι του Βασιληά. Εκείνος παρενέβαλε τη λάµα
του στο δρόµο του εχθρικού ατσαλιού και έσπρωξε προς τα πίσω τον
µαχητή, ο οποίος παραπάτησε. Τότε, ο Βένγκριλ τού έµπηξε το όπλο
του στο στέρνο, σκοτώνοντάς τον.
Η Αάνθα σταµάτησε µια λεπίδα που ερχόταν προς το µέρος της,
χρησιµοποιώντας επιδέξια το δόρυ που κρατούσε. Έστρεψε την
αιχµή του όπλου της εναντίον της γυναίκας που αντιµετώπιζε και
επιχείρησε να τη διαπεράσει. Εκείνη πλαγιοπάτησε, και η Βασίλισσα
του Ωκεανού παραλίγο να χάσει την ισορροπία της. Η πολεµίστρια
κατέβασε το σπαθί της προς την πλάτη της Αάνθα, η οποία
τ’απέφυγε, την τελευταία στιγµή, νιώθοντας το ατσάλι να χαϊδεύει
την τουνίκα της. Πήδησε προς τα πίσω, για νάχει περιθώριο να θέσει
οριζοντίως το δόρυ της, και στένεψε τα πράσινά της µάτια,
κοιτώντας την αντίµαχό της. Εκείνη ύψωσε το όπλο της, και χίµησε,
ενώ, συγχρόνως, είχε τη δερµατοδεµένη ασπίδα της εµπρός, για να
εµποδίζει το κοντάρι της Βασίλισσας. Η Αάνθα έσκυψε κάτω απ’το
ξίφος της πολεµίστριας και η λάµα του κονταριού της χώθηκε στην
κνήµη της αντιπάλου της, η οποία ήταν εκτεθειµένη, καθώς δεν την
προστάτευε η στρογγυλή ασπίδα. Η γυναίκα ούρλιαξε, καθώς έπεφτε
στο έδαφος. Η Βασίλισσα του Ωκεανού πάτησε στη ράχη της και τη
διαπέρασε µε το δόρυ.
Ο Βένγκριλ ατένισε τον Πρίγκιπα Ρέηρµαρ, όχι πολύ µακριά του.
Ήταν ντυµένος µε µια αλυσιδωτή αρµατωσιά και φορούσε κράνος.
Στα χέρια του βρισκόταν ένα µακρύ ξίφος, το οποίο έσχιζε τις
πανοπλίες των πολεµιστών του Γελωτοποιού και σώριαζε τα
αιµόφυρτα κορµιά τους στα µποτοφορεµένα πόδια του. Το σµαράγδι
που κρεµόταν απ’το λαιµό του άστραφτε παράξενα, και έµοιαζε να
τυφλώνει τους αντιπάλους του. Ο Βασιληάς του Σαραόλν υπέθετε
πως κάποιου είδους µαγεία έπρεπε να δουλεύει επάνω του.
Πλάι στον Πρίγκιπα-∆ιάδοχο του Κάρνεβολθ µαχόταν η αδελφή
του, η Πριγκίπισσα Σούλτριθ· µε λεπτές κινήσεις των χεριών της, και
µε ψιθυριστά λόγια απ’τα χείλη της, έκανε τα κεφάλια των εχθρών
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να τινάζονται προς τα πίσω, σπάζοντας τους λαιµούς τους· ή, µε
πνευµατική ισχύ, τους ανάγκαζε να διπλώνονται στο έδαφος,
ουρλιάζοντας.
Κάπου παραπέρα ένα φουσάτο από τρελαµένους άντρες και
γυναίκες χιµούσε στους πολεµιστές του Κάρνεβολθ. Μέλη ήταν
κοµµένα από πάνω τους, πληγές µεγάλες στόλιζαν τα κορµιά τους,
τα οποία ήταν βαµµένα στο αίµα, µα δεν έδειχναν ούτε ένα σηµάδι
κόπωσης, ούτε ένα σηµάδι φόβου. Χάλµοργκ.
Αυτοί είναι χειρότεροι απ’τους δαιµονανθρώπους, οι καταραµένοι!
συµπέρανε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα ήρθε στο πλευρό του. Το κοντάρι της ήταν
αιµατοβαµµένο.
«Πολεµάς καλά, Βασίλισσά µου,» της είπε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα τού χάρισε ένα στραβό µειδίαµα. «Βλέπεις, λοιπόν, που
θα µε χρειαστείς στο Σαραόλν;…»
«Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!»
Το ξαφνικό γέλιο έκανε και τους δυο µονάρχες να στραφούν προς
τη µεριά απ’όπου αυτό ερχόταν. Ήταν ένα τρελό, υστερικό,
παρανοϊκό γέλιο. Ποιος µπορεί να γελούσε έτσι, σε τούτη τη µάχη; –
σίγουρα δεν ήταν καθόλου διασκεδαστική.
Μέσα στη νύχτα, τα µάτια του Βένγκριλ και της Αάνθα αµέσως
έπεσαν πάνω στην παράξενη φιγούρα. Ήταν ένας ψηλός άντρας –
πάνω από δύο µέτρα ύψος, αναµφίβολα. Το κορµί του ήταν τόσο
λεπτό που έµοιαζε µε σκιάχτρο, µε κρεµάστρα, ή κάτι παρόµοιο. Τα
χέρια του ήταν πολύ µακριά, και τα δάχτυλά του κι οι παλάµες του
µεγάλα. Πάνω στο µακρόστενο κεφάλι του βρισκόταν ένα καπέλο µε
τέσσερις ουρές –µία λευκή, µία κόκκινη, µία κίτρινη και µία µοβ–,
που στο τέλος της καθεµιάς κρεµόταν κι ένα χρυσό κουδουνάκι. Τα
ρούχα του ήταν πολύχρωµα: Το δεξί µέρος του παντελονιού του
ήταν µπλε· το αριστερό κίτρινο. Αντίστοιχα, το πουκάµισό του ήταν
απ’τη µια πράσινο, κι απ’την άλλη άσπρο µε ροζ βούλες. Απ’τους
ώµους του κρεµόταν ένας µανδύας, που έµοιαζε νάναι καµωµένος
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από διάφορα υφάσµατα –όλα τα χρώµατα της ίριδας βρίσκονταν
επάνω του. Τα παπούτσια του ήταν µεγάλα· σίγουρα, µεγαλύτερα
απ’τις πατούσες του, και στ’άκρα τους κρέµονταν κουδουνάκια
ασηµένια. Ο Γελωτοποιός.
Η Αάνθα έβαλε το χέρι µπροστά στα χείλη της, γελώντας. «Αυτός
είν’ο αρχηγός τούτης της ορδής; Απίστευτο!…»
Ο Βένγκριλ, όµως, δε γελούσε, γιατί θυµόταν καλά τα λόγια του
Πρίγκιπα Ρέηρµαρ, που είχε πει ότι ο Γελωτοποιός ήταν ισχυρός
µάγος· και ο Βασιληάς του Σαραόλν είχε αρχίσει να φοβάται
ιδιαίτερα τους µάγους, τον τελευταίο καιρό –ο Πόνκιµ ήταν µάγος,
άλλωστε, απ’ό,τι είχε συµπεράνει.
«Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα!»
ξαναγέλασε,
υστερικά,
ο
Γελωτοποιός, ανοίγοντας το στόµα του, που έµοιαζε µε µια
αβυσσαλέα σπηλιά, γεµάτη µαυρισµένα δόντια. «Τι γλέντι απόψε κι
αυτό; Μού’ρχεται να σπάσω παραπάνω από’να αβγό! Χι-χι-χι-χι-χι!
Λες νάµαι ποιητής; ή σοβινιστής; Χε-χε-χε-χε-χε!»
«Ο τύπος είναι τρελός…!» µούγκρισε ο Βένγκριλ.
Και η έκφραση της Αάνθα, τώρα, είχε γίνει πιο σοβαρή.
Αναρωτιόταν πώς µπορούσε αυτός ο άνθρωπος να γελά και να
διασκεδάζει τόσο µε το µακελειό που γινόταν γύρω του. ∆εν υπάρχει
αµφιβολία ότι είναι τρελός· ο Βένγκριλ έχει δίκιο, σκέφτηκε.
«Χα-χα-χα-χα-χα-χα! Ας ζεστάνουµε λίγο τα πράγµατα, για να
βιγλίσουµε τα θάµατα! Ουά-χα-χα-χα-χα!» Πήρε τον δαυλό ενός
στρατιώτη του και φύσηξε, µε δύναµη, τις φλόγες, οι οποίες
πετάχτηκαν και πυρπόλησαν δυο µαχητές του Ρέηρµαρ, που άρχισαν
να τρέχουν ουρλιάζοντας. «Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα! Είµαι ΚΑΛΟΣ!»
Άρπαξε έναν πολεµιστή του απ’το λαιµό. «∆εν είµαι ΚΑΛΟΣ;»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά. «Ναι, ναι, ναι, αφέντη. Είσαι πολύ
καλός –πολύ καλός!»
«Όχι!» Ο Γελωτοποιός τον πέταξε στο πλάι. «∆εν είµαι καλός,
παλιοσαλτιµπάγκε! Είµαι ΚΑΛΟΣ! Αλλ’αφού δε µε θέτε ΚΑΛΟ»–το
πρόσωπο του ξαφνικά ασχήµυνε (περισσότερο απ’ό,τι ήταν) και τα
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δόντια του µάκρυναν, βγαίνοντας απ’τις άκριες των χειλιών του,–
«θα γίνω ΚΑΚΟΣ!» Ύψωσε τα χέρια του πάνω απ’το έδαφος και
έριξε κάποιου είδους σκόνη. Απο κεί ένας µικρός στρόβιλος
σηκώθηκε, αρχίζοντας να πλανιέται τυχαία µέσα στους µαχόµενους
στρατούς, παίρνοντας µαζί του όποιον αντάµωνε στο δρόµο του.
«Μη θυµώνεις την καταιγίδα!» Έτριψε το σαγόνι του. «Εχµ…
Χµµµ… ΧΜΜΜΜ… Τι χρειαζόµαστε; Τι είπα; Α! Ωωωωω, ναι!
Μια ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α!»
«Θα το ποδοπατήσω αυτό το κάθαρµα!» γρύλισε ο Βένγκριλ, και
έτρεξε προς τον Γελωτοποιό.
Η Αάνθα τον ακολούθησε. «Όχι χωρίς να µ’αφήσεις να του ρίξω,
πρώτα, µερικές κλοτσιές!»
Αλλά τέσσερις εχθρικοί µαχητές µπήκαν στο διάβα τους.
Ο Γελωτοποιός ύψωσε τα χέρια του πάνω απ’το κεφάλι, και η φωνή
του αντήχησε δυνατή: «ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α! ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α! ΣΕ ΚΑΛΩ!»
Όταν τίποτα ασυνήθιστο δεν συνέβη, έτριψε, πάλι, το σαγόνι του.
«Ανάθεµα! Ανάθεµα! Ανάθεµα!» χοροπήδησε, σαν τρελός (που
ήταν;). Κούνησε τη γροθιά του στον ουρανό. «Γιατί δεν ακούς,
ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α; Γιατί; ΚΑΤΑΙ-ΓΙ∆Α!» έφτυσε. «Με θυµώνεις
τόοοσοοο»–άνοιξε τα χέρια διάπλατα εµπρός του–«πολύ!
»ΓΡΑΑΑΑΡΡΡ!» Ξέρασε φωτιά απ’τα σαγόνια του προς τα πάνω,
φωτίζοντας τη νύχτα.
Ο Βένγκριλ απέκρουσε το σπαθί µιας πολεµίστριας κι απέφυγε
αυτό ενός στρατιώτη. Περνώντας το γιαταγάνι του κάτω απ’τη
στρογγυλή της ασπίδα, της έχυσε τα σωθικά στη γη, αφήνοντας τη
να σωριαστεί, βογκώντας. Πήδησε προς τα πίσω, για να µην
αποκεφαλιστεί απ’το ξίφος του πολεµιστή. «Για κάνε πως ζυγώνεις,
µπάσταρδε,» γρύλισε, «και θα σου δείξω πώς πολεµάµε πάνω, στη
Βόρεια Γη!»
Ο άντρας τού χίµησε, αλλά το κεφάλι έφυγε απ’τους ώµους του,
προτού προλάβει να βλεφαρίσει.
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«Έτσι πολεµάµε στη Βόρεια Γη –γρήγορα και θανατηφόρα,»
δήλωσε, µε κάποια περηφάνια, ο Βένγκριλ.
Εν τω µεταξύ, η Αάνθα έµπηξε το δόρυ της στο στήθος ενός
εχθρού, ο οποίος παραπάτησε, µουγκρίζοντας, σαν τραυµατισµένο
βόδι. Ο σύντροφός του κατέβασε, µε µεγάλη ταχύτητα, το οδοντωτό
του σπαθί, προς τον δεξή ώµο της Βασίλισσας του Ωκεανού. Εκείνη
άφησε το κοντάρι της µέσα στον πρώτο αντίµαχο –που έπεσε,
ανάσκελα, στο έδαφος– κι απέφυγε την επικίνδυνη κοψιά. Πάλι,
ένιωσε το ατσάλι να χαϊδεύει την τουνίκα της.
Ένα λάθος βήµα να κάνω εδώ και θα γνωρίσω τα Πνεύµατα από
κοντά!… µούγκρισε εντός της, η Αάνθα, που, τώρα, ήταν άοπλη.
Πισωπάτησε. Ο εχθρός της σπάθισε ηµικυκλικά, στοχεύοντας την
κοιλιά της. Η Βασίλισσα µαζεύτηκε, απότοµα, προς τα µέσα, και η
κόψη πήρε µόνο ένα κουµπί απ’την τουνίκα της.
«Βένγκ–»
Πριν προλάβει να τελειώσει τα λόγια της, ο Βασιληάς του Σαραόλν
πεταγόταν ανάµεσα σ’αυτήν και τον πολεµιστή του Γελωτοποιού,
καρατοµώντας τον.
«–ριλ…!» Ξεφύσησε «Είσαι γρήγορος…» Τράβηξε το δόρυ της
έξω απ’το κουφάρι του νεκρού στρατιώτη.
«Τι θες και µάχεσαι µ’αυτό το µπαστούνι;» της είπε ο Βένγκριλ.
«Το κοντάρι είναι χρησιµότερο απ’το σπαθί,» αποκρίθηκε η Αάνθα,
συνοφρυωµένη.
Ο Βένγκριλ άδραξε το στέλεχος του όπλου της και την τράβηξε
εµπρός του. «Τι κάνεις, όµως, όταν ο εχθρός έρθει κοντά;»
«Τον… γαληνεύω,» αποκρίθηκε η Αάνθα, φιλώντας τα χείλη του.
«Α-χα-χα-χα-χα-χα-χα! Αυτό είναι! Να τι χρειάζοµαι!» φώναξε ο
Γελωτοποιός. «Μερικές –µαριονέτες!» Ύψωσε τα χέρια του, λες και
κρατούσε πραγµατικές µαριονέτες απ’τα σχοινιά τους, και πέντε
νεκροί πολεµιστές του σηκώθηκαν και προχώρησαν, άψυχα, προς
τους µαχητές του Ρέηρµαρ, που µάταια τους έκοβαν µέλη –ακόµα
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και κεφάλια!–, γιατί εκείνη συνέχιζαν να βαδίζουν, χτυπώντας,
τυχαία, µε τα όπλα τους.
«Μα τα Πνεύµατα!…» αναφώνησε ο Βένγκριλ. «Άµα τάλεγα στο
Σόλµορχ αυτά, θα µε περνούσε για Πνευµατοχτυπηµένο!»
Σφίγγοντας το γιαταγάνι στη γροθιά του χίµησε στον Γελωτοποιό, ο
οποίος ακόµα είχε υψωµένα τα χέρια του, σα να κρατούσε
µαριονέτες, θυµίζοντας έτσι στον Βασιληά του Σαραόλν τον Πόνκιµ
και τη ∆ήνκα-µαριονέτα –ο θυµός του φούντωνε!
«Κάθαρµα!» Το λεπίδι του διέγραψε ένα ηµικύκλιο, µε στόχο τον
Γελωτοποιό. Εκείνος, µ’εκπληκτική γρηγοράδα, τ’απέφυγε, ενώ πριν
δεν είχε δείξει κανένα σηµάδι ότι είχε προσέξει το Βένγκριλ.
Ίσως, τελικά, να µην είναι τόσο ηλίθιος, όσο φαίνεται, υπέθεσε ο
µονάρχης.
Ο αστείος άντρας σήκωσε ένα του φρύδι. «Ποιος είν’αυτός ο
γελωτοποιός; Χι-χι-χι-χι! ∆ε µου µοιάζει απ’τα µέρη µας…»
Απέφυγε, γι’άλλη µια φορά, το γιαταγάνι του Βένγκριλ. (Τώρα, πια,
που δεν είχε υψωµένα τα χέρια του σα να κρατά µαριονέτες, τα
κουφάρια που βάδιζαν σωριάστηκαν στη γη, το ίδιο νεκρά µε πριν.)
«Είναι κι αυτός ΚΑΚΟΣ! Αλλά όχι και πιο ΚΑΚΟΣ από µένα!»
Φύσηξε προς το µέρος του Βασιληά του Σαραόλν, και εκείνος
αισθάνθηκε έναν άνεµο, που βροµούσε φρικτά, να τον σηκώνει και
να τον εκτοξεύει προς τα πίσω. Η πλάτη του κοπάνησε επώδυνα στο
ξεραµένο έδαφος.
Η Αάνθα έτρεξε καταπάνω στον Γελωτοποιό, βαστώντας το δόρυ
της έτοιµο να του το µπήξει στο στέρνο. Πάραυτα, ένα µαστίγιο
παρουσιάστηκε στο χέρι του –η Βασίλισσα δεν κατάλαβε από πού
βγήκε–, και, µ’ένα τίναγµα, τυλίχτηκε γύρω απ’το όπλο της,
πετώντας το µακριά της.
«Έλα δω, οµορφούλα!» Ο Γελωτοποιός ξανατίναξε το µαστίγιό
του, τυλίγοντάς το, τώρα, γύρω απ’τη µέση της Αάνθα και
τραβώντας την, απότοµα, κοντά του. Φίλησε τα χείλη της, και ήρθε
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στη Βασίλισσα του Ωκεανού µια τάση να ξεράσει ό,τι είχε και δεν
είχε στο στοµάχι της. «Θα µε παντρευτείς; Είµαι ΚΑΛΟΣ!»
Γιατί πάντα οι λάθος άντρες µού ζητάνε να τους παντρευτώ; γρύλισε
µέσα της η Αάνθα, και τον βάρεσε, µε το γόνατό της, στη λεκάνη,
σφίγγοντας, οργισµένα, τα δόντια της.
«ΟΟΟΟΟοοοοοο!…» Ο Γελωτοποιός πισωπάτησε, καθώς
διπλωνόταν. Μάλιστα, διπλώθηκε τόσο πολύ που έγινε µια µεγάλη
µπάλα, η οποία κατρακύλησε καταπάνω στην Βασίλισσα του
Ωκεανού (!).
Εκείνη γούρλωσε τα µάτια της, µην περιµένοντας κάτι τέτοιο,
καθώς έχανε την ισορροπία της, απ’το χτύπηµα στα γόνατα, και
σωριαζόταν µπρούµυτα.
Ο Γελωτοποιός ξεδιπλώθηκε, χοροπηδώντας. «Χι-χι-χι-χι-χι-χι!
Είµαι ΚΑΛΟΣ! Ή, µήπως, είµαι ΚΑΚΟΣ;»
Ο Βένγκριλ βοήθησε την Αάνθα να σηκωθεί. Η πλάτη του πονούσε
λες και τον είχαν κοπανήσει µε πολεµικό σφυρί.
«Τι λέτε, παίδες; Να ζεστάνουµε λίγο την κατάσταση;» Ο
Γελωτοποιός έβγαλε από πίσω του έναν αναµµένο δαυλό (Πού τον
είχε κρύψει, ο παναθεµατισµένος; απόρησε ο Βασιληάς του
Σαραόλν.) και φύσηξε την φλόγα προς τη µεριά των δύο µοναρχών,
οι οποίοι αποµακρύνθηκαν, γρήγορα, για να µην καούν.
Τότε, η φωτιά πήρε τη µορφή ενός πελώριου φιδιού και επιχείρησε
να δαγκώσει τον Βένγκριλ.
Ο Βασιληάς πετάχτηκε πέρα, κυλώντας στο έδαφος.
Νερό! σκέφτηκε η Αάνθα. Χρειάζοµαι νερό! Έτσι, θα µπορούσε να
υφάνει τα µάγια της και να σβήσει τούτο το τέρας. Όµως δε
φαινόταν να υπήρχε νερό πουθενά τριγύρω. Χίλιες κατάρες!
«Μα τον Ωκεανό!» Η Βασίλισσα πήδησε προς τα δεξιά, για
ν’αποφύγει τα σαγόνια του φλεγόµενου φιδιού.
«Σας αρέσει το κατοικίδιό µου;» γέλασε ο Γελωτοποιός. «∆εν είµαι
ΚΑΛΟΣ; Ε; ∆εν είµαι ΚΑΛΟΣ; Είµαι ΚΑΛΟΣ!» Σήκωσε τα χέρια του
στον αέρα, θριαµβευτικά.
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«Σαλτιµπάγκος είσαι!» γρύλισε ο Βένγκριλ, µέσα από σφιγµένα
δόντια, καθώς σηκωνόταν όρθιος.
Η Αάνθα έτρεχε απο δώ κι απο κεί, προσπαθώντας ν’αποφεύγει το
φλεγόµενο φίδι, ενώ κρύος ιδρώτας έλουζε το κορµί της. «Νερό,
Βένγκριλ!» κραύγασε. «Νερό!»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν κοίταξε, φρενιασµένα, τριγύρω. ∆εν
έβλεπε τίποτα που να βοηθούσε. Έτρεξε προς το στρατόπεδο. Εκεί
θα έβρισκε κάποιον κουβά. Κάτι, τέλος πάντων! Έσφαξε έναν
πολεµιστή, στο διάβα του.
Η Αάνθα συνέχιζε ν’αποφεύγει το φλεγόµενο φίδι.
«Χορεύεις καλά!» της είπε ο Γελωτοποιός. «Είσαι ΚΑΛΗ! Θα µε
παντρευτείς; Είµαι κι εγώ ΚΑΛΟΣ!»
«Θα σου σπάσω τη µούρη!» γρύλισε η Αάνθα, καταλαβαίνοντας
πως µερικές τρίχες απ’τα πορφυρά της µαλλιά καίγονταν, καθώς
απέφευγε, γι’άλλη µια φορά, το πυρωµένο φίδι. Κάνε γρήγορα,
Βένγκριλ αγάπη µου!
«Λατρεύω τις βίαιες γυναίκας!» δήλωσε ο Γελωτοποιός. Άνοιξε την
γροθιά του και πέταξε κάτι προς την Βασίλισσα του Ωκεανού. «Ένα
ζαχαρωτό, για να γλυκάνω τη σύζυγό µου;»
Η Αάνθα παραλίγο να µπερδέψει τα πόδια της και να πέσει, προτού
καταλάβει πως αυτό που ερχόταν καταπάνω της ήταν όντως
ζαχαρωτό (!). Η κίνησή της για ν’αποφύγει το φίδι ήταν ελαφρώς πιο
αργή απ’ό,τι συνήθως και το δεξί µπατζάκι του παντελονιού της
έπιασε φωτιά.
«Όχι!» ούρλιαξε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Αααααα!»
Σωριάστηκε, αρχίζοντας να χτυπιέται στη γη.
Ο Γελωτοποιός, εν τω µεταξύ, έτρωγε ένα ζαχαρωτό. «Εσύ χάνεις
που δε θέλεις…!» ανασήκωσε, αθώα, τους ώµους.
Ξαφνικά, νερό έλουσε την Αάνθα, η οποία έστρεψε το βλέµµα της,
για ν’αντικρίσει τον Βένγκριλ. Ο Βασιληάς του Σαραόλν κρατούσε
δυο κουβάδες, τον έναν απ’τους οποίους είχε µόλις αδειάσει πάνω
της. Το οδοντωτό γιαταγάνι ήταν περασµένο στη ζώνη του.
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«Σ’αγαπώ πραγµατικά…» ανέπνευσε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Ωωωωω!…» µούγκρισε ο Γελωτοποιός, κουνώντας το χέρι
αποδοκιµαστικά µπροστά του. «Τι χαλάστρας που είσαι…
»Με θυµώσατε, τώρα! Θα γίνω ΚΑΚΟΣ! Φάτους!» πρόσταξε το
φλεγόµενο φίδι στον αέρα.
Η Αάνθα επικαλέστηκε, επιτόπου, τα Πνεύµατα, κάνοντας το νερό
στον κουβά να σηκωθεί και να λούσει το µαγικό τέρας. Εκείνο
ακούστηκε να βρυχιέται, και φάνηκε να παλεύει, αλλά, τελικά,
διαλύθηκε σε καπνούς.
Ο Γελωτοποιός έδειξε, µε το µακρύ του δάχτυλο, τη Βασίλισσα του
Ωκεανού. «Γι’αυτό δε θα σου δώσω άλλο ζαχαρωτό! Ούτε θα σε
παντρευτώ!»
«Με κανείς να αισθάνοµαι τόσο άσχηµα…!» γρύλισε, τρίζοντας τα
δόντια της, η Αάνθα, και σήκωσε το δόρυ της από κάτω.
Και, ενώ εκείνη κι ο Βασιληάς Βένγκριλ ήταν έτοιµοι να χιµήσουν
πάνω στον Γελωτοποιό, για να τον κάνουν κοµµάτια, ο στρατός του
τελευταίου άρχισε να υποχωρεί, µανιασµένα –εκτός από µερικούς
Χάλµοργκ, οι οποίοι σέρνονταν στο χώµα, και οι πολεµιστές του
Πρίγκιπα Ρέηρµαρ τούς αποτελείωναν, µπήγοντάς τους λεπίδες στα
κορµιά.
«Ωωω, ανάθεµα!» έκανε ο αστείος (;) άντρας µε το καπέλο µε τα
κουδουνάκια. «Τι είναι, πάλι, τούτο; Αααααχχ! Όσοι γεννιούνται
δειλοί, πάντα δειλοί θάναι! Αλλά –πού θα πάει;– µια, δυο, τρεις, ο
στρατός του Πρίγκιπα Ρέηρµαρ θα χάσει την ισχύ και το πλήθος του.
Εγώ είµαι ΚΑΛΟΣ, και θα θριαµβεύσω τελικώς!
»Γεια χαρά, κορόιδα!» Και ξεκίνησε ν’ακολουθεί την ορδή του, µε
µεγάλα, βατραχοειδή άλµατα.
Η Αάνθα και ο Βένγκριλ τον κοιτούσαν, µη θέλοντας να πιστέψουν
αυτό που έβλεπαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Γλέντι
Αάνθα και ο Βένγκριλ έστρεψαν τα βλέµµατά τους στον
Πρίγκιπα Ρέηρµαρ και την Πριγκίπισσα Σούλτριθ. Το
έδαφος ανάµεσά τους ήταν στρωµένο µε µατοβαµµένα
κουφάρια και πεσµένα όπλα και ασπίδες, άλλα σπασµένα και άλλα
άθικτα. Οι πολεµιστές που βρίσκονταν ζωντανοί πανηγύριζαν,
υψώνοντας τα κοντάρια και τα γιαταγάνια τους στον αέρα και
φωνάζοντας:
«Για το Κάρνεβολθ! Για το Κάρνεβολθ!»
«Για το Βασίλειο!»
«Για τον Πρίγκιπα Ρέηρµαρ!»
Ο διάδοχος του Πέτρινου Θρόνου και η αδελφή του βάδισαν προς
τον Βένγκριλ και την Αάνθα.
«Μεγαλειότατε,» είπε ο πρώτος. «Σας είδαµε να αντιµετωπίζετε τον
Γελωτοποιό, αλλά ήµασταν µακριά για να βοηθήσουµε, και ο δρόµος
γεµάτος µε στρατιώτες εχθρικούς.
»Οφείλω να οµολογήσω πως, γι’άλλη µια φορά, δείξατε τη
γενναιότητά σας.»
«Σ’ευχαριστούµε, Πρίγκιπα µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, και
έσφιξε χέρια µε τον Ρέηρµαρ. «∆ε µπορούσαµε να βλέπουµε αυτό το
σαλτιµπάγκο να κάνει τα νούµερά του, χωρίς να του δώσουµε
µερικές γροθιές.»
Ο διάδοχος του Πέτρινου Θρόνου και ο Βασιληάς του Σαραόλν
γέλασαν, ενώ η Βασίλισσα του Ωκεανού και η Πριγκίπισσα
Σούλτριθ χαµογέλασαν, στραβά, δείχνοντας τα δόντια τους.
«Πάντως, είναι επικίνδυνος,» παρατήρησε ο Βένγκριλ, παίρνοντας
σοβαρότερη όψη. Η Αάνθα συµµεριζόταν την άποψή του: το πόδι

H
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της που είχε πιάσει φωτιά ακόµα την έκαιγε, και, σίγουρα, θα έβγαζε
φουσκάλες. «Και εντελώς τρελός.»
Ο Ρέηρµαρ έγνεψε καταφατικά. «Πράγµατι, Μεγαλειότατε.»
«Και παρουσίασε τη δύναµή του τελείως παράξενα,» πρόσθεσε η
Σούλτριθ. «Όταν ήταν ένας απλός γελωτοποιός του Βασιληά του
Ζερ-Μογκλ, κανείς δεν έλεγε πως γνώριζε τίποτα από µαγεία.
Αργότερα, όταν ο Ζάµκελφιρ έπεσε απ’το θρόνο και πήρε τη θέση
του αυτός, όλοι έµαθαν ότι ήταν πανίσχυρος µάγος. Προσωπικά,
πιστεύω πως οι γνώσεις του προέρχονται από νότιες χώρες, µε τις
οποίες οι κάτοικοι του Ζερ-Μογκλ έχουν, ορισµένες φορές, επαφή.»
«Αλλά αρκετά µ’ετούτα,» είπε ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ. «Ας
γιορτάσουµε τη νίκη µας. Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη, είστε
ευπρόσδεκτοι να γλεντήσετε µαζί µας. Παραπάνω από
ευπρόσδεκτοι, συγκεκριµένα.»
Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα αλληλοκοιτάχτηκαν. Ο Βασιληάς του
Σαραόλν µπορούσε να δει την κόπωση στο πρόσωπό της, και ο ίδιος
δεν είχε καµια ιδιαίτερη διάθεση για γλέντια. Η µάχη τούς είχε
κουράσει και τους δυο πολύ, ειδικά αφού έγινε µετά από την
δύσκολη πεζοπορία τους στα ξεροβούνια.
«Θα προτιµούσαµε να µείνουµε στη σκηνή µας,» δήλωσε ο
µονάρχης από τη Βόρεια Γη. «Αισθανόµαστε κι οι δυο
εξαντληµένοι.»
«Μα φυσικά,» είπε ο Ρέηρµαρ. «Είχατε ταλαιπωρηθεί πολύ, όταν
σας βρήκαµε, στα βουνά. Το έχω υπόψη µου. Μπορείτε, ασφαλώς,
να αναπαυθείτε. Αλλά, αν επιθυµείτε –όποτε το επιθυµείτε–, ελάτε
στο γλέντι µας. Α… και θα φροντίσω να µην γίνει φασαρία από τη
µεριά της σκηνής σας, για να µην σας ενοχλήσουµε.»
«Σε ευχαριστούµε πολύ, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Ίσως
να σας κάνουµε παρέα, αργότερα.»
«Μα, και το γλέντι δε θ’αρχίσει αµέσως· πρώτα, θα κάψουµε τους
νεκρούς µας –ξεχωριστά, βέβαια, από τους πολεµιστές του
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Γελωτοποιού–, για να πάρουν τις ψυχές τους τα Πνεύµατα και να
µην τις αφήσουν να πλανιούνται άσκοπα στον ουρανό.»
Η Σούλτριθ µειδίασε, λεπτά. Γνώριζε πως, ούτως ή άλλως, τα
Πνεύµατα θα έπαιρναν τις ψυχές τους –οι νεκροί πάντα πήγαιναν
στον Πνευµατικό Κόσµο–, αλλά δεν ήθελε να χαλάσει το έθιµο της
πατρίδας της.
«Καλή ξεκούραση, Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη,» είπε στον
Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα του Ωκεανού. «Ελπίζω να
σας δούµε, τελικά, στο γλέντι.»
«Κι εµείς ελπίζουµε να είµαστε σε διάθεση να έρθουµε,
Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε η Αάνθα, και εκείνη κι ο Βένγκριλ
άρχισαν ν’αποµακρύνονται, αφού έριξαν τα αιµατοβαµµένα όπλα
τους στο γεµάτο µε κουφάρια έδαφος.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού κούτσαινε κάπως.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν.
«Όχι,» απάντησε η Αάνθα. «Το πόδι µου µε καίει.»
«Ίσως θάπρεπε να ζητήσουµε τις υπηρεσίες κάποιου θεραπευτή
απ’τον Πρίγκιπα Ρέηρµαρ,» είπε ο Βένγκριλ. «Είναι το κάψιµο
άσχηµο;»
«∆εν ξέρω. Και τους θεραπευτές θα τους χρειαστούν περισσότερο
από µένα οι τραυµατίες της µάχης.»
«Ανοησίες,» µούγκρισε ο Βένγκριλ. «Πάµε µέσα, και θα καλέσω,
αµέσως, έναν να σε κοιτάξει.» Σήκωσε το ύφασµα της σκηνής,
κάνοντας νόηµα στην Αάνθα να µπει.
Εκείνη µπήκε, χωρίς διαφωνία. Έβγαλε τις µπότες της και το
κολλητό, λευκό της παντελόνι, το οποίο είχε µαυρίσει απ’τη φωτιά.
Ο Βασιληάς κοίταξε το δεξί της πόδι: Είχε γίνει κατακόκκινο και
είχε πετάξει φουσκάλες.
«Μα τα Πνεύµατα!…» ξεφύσησε. «Πάω, επιτόπου, να φωνάξω
θεραπευτή–»
Η Αάνθα τον έπιασε απ’το µπράτσο, µόλις έκανε να φύγει.
«Βένγκριλ, είπα, όχι!»
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«∆εν ακούω άλλη κουβέντα από σένα, Βασίλισσα του Ωκεανού,»
αποκρίθηκε, αυστηρά, εκείνος, και βγήκε απ’τη σκηνή.
Η Αάνθα έβγαλε ένα θυµωµένο µουγκρητό απ’το λαιµό της,
σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά της, αφού έκανε πίσω τα πορφυρά
της µαλλιά, µ’ένα τίναγµα του κεφαλιού. Ύστερα, χαµογέλασε.
Νοιάζεται για µένα, τελικά, περισσότερο απ’όσο δείχνει, συµπέρανε.
Αναστέναξε. Γιατί νάναι παντρεµένος; Πάντα οι λάθος άντρες µού
προτείνουν να τους παντρευτώ! Αυτός ο Κράντµον! –θα τον κρεµάσω
απ’το κατάρτι της Κυράς της Θάλασσας!
Αλλά πώς θα καταφέρω τον Βένγκριλ να γίνει Βασιληάς µου;
αναρωτήθηκε. Θα µπορούσαµε να ενώσουµε τα βασίλειά µας κιόλας!
Να κάνουµε το…Όχι! Τα Ηνωµένα Βασίλεια του Ωκεανού. Μπα…
∆εν της άρεσε και τόσο το όνοµα. Κάπως αλλιώς πρέπει να τα
ονοµάσουµε…
Μα τι κάθοµαι και λέω; Ακόµα δεν είναι Βασιληάς µου. Αυτή η…
∆ήνκα είναι στη µέση. Αλλά µπορεί να είναι το ίδιο όµορφη µε µένα;
Αποκλείεται! Εξάλλου, οι γυναίκες του Ωκεανού είναι οµορφότερες
από τις γυναίκες της Βόρειας Γης. Και ο Βένγκριλ, ούτως ή άλλως, δε
φαίνεται να την αγαπά και τόσο… Θα τον κάνω να την ξεχάσει, και
µετά–
Ο Βασιληάς του Σαραόλν µπήκε στη σκηνή, ακολουθούµενος από
µια γυναίκα µε µακριά, µαύρα µαλλιά, ντυµένη µε πράσινο φόρεµα
και µ’έναν µαύρο µανδύα στους ώµους. Μια δερµάτινη τσάντα
κρεµόταν στο πλευρό της.
«Η Ταϊράνα είναι θεραπεύτρια,» εξήγησε ο Βένγκριλ. «Θα κοιτάξει
το κάψιµό σου, Αάνθα.»
«Εντάξει,» ανασήκωσε τους ώµους της η Βασίλισσα του Ωκεανού.
Πόσο σ’αγαπώ, Βένγκριλ. Ποτέ δε θα σ’αφήσω να φύγεις µακριά µου,
έλεγε νοερά, καθώς τα σµαραγδένια µάτια της ήταν καρφωµένα
πάνω του.
Η Ταϊράνα γονάτισε δίπλα στην Αάνθα, που στεκόταν όρθια, και
κοίταξε, προσεκτικά, το κάψιµό της. «∆εν είναι πολύ άσχηµο,
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Μεγαλειοτάτη,» την πληροφόρησε, «αλλά ούτε και ελαφρύ. Μπορεί
να σας ταλαιπωρήσει για κάποιο καιρό, αν δεν το περιποιηθείτε. Για
πολύ λιγότερο, σίγουρα, µε τα βότανα που θα βάλω πάνω του.» Και
έβγαλε απ’την τσάντα της κάποια φύλλα, µερικά φιαλίδια και ένα
γουδί, µέσα στο οποίο έφτιαξε µια παχύρρευστη αλοιφή, την οποία
άπλωσε στο τραυµατισµένο πόδι της Βασίλισσας.
Εκείνη αισθάνθηκε µια δροσιά ν’απλώνεται επάνω της, ενώ το
κάψιµο που ένιωθε πριν λίγο χανόταν.
Η Ταϊράνα σηκώθηκε όρθια, µαζεύοντας τα σύνεργά της. «Θα
ξαναπεράσω αύριο, Μεγαλειοτάτη, για να προσθέσω κι άλλο απ’το
βότανο.»
«Εε… αύριο, µάλλον, θα φύγουµε, µε την αυγή,» είπε η Αάνθα.
«∆ε θα σας το πρότεινα, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η Ταϊράνα.
«Καλύτερα να µην ταξιδέψετε τόσο σύντοµα στην κατάστασή σας.»
«Βιαζόµαστε,» εξήγησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Αάνθα, µπορούµε να µείνουµε µια µέρα παραπάνω…» είπε ο
Βένγκριλ.
«Μα –δεν υπάρχει λόγος,» τόνισε εκείνη. «Είµαι µια χαρά. Είναι
µονάχα ένα καψιµατάκι! Κι εξάλλου, δε θα πάµε περπατώντας. Ο
Πρίγκιπας Ρέηρµαρ, πιστεύω, θα µπορέσει να βρει δυο άλογα για
µας.»
«Καλά… θα δούµε,» έκανε ο Βένγκριλ, τρίβοντας τα γένια του.
«Αν είναι τόσο µεγάλη ανάγκη να φύγετε,» είπε η Ταϊράνα, «είναι,
αναµφίβολα, καλύτερο να ιππεύσετε, Μεγαλειοτάτη, παρά να
οδοιπορήσετε. Το πόδι σας χρειάζεται κάποια ξεκούραση. Τώρα, µε
συγχωρείτε· πρέπει να επιστρέψω στους τραυµατίες της µάχης.»
«Φυσικά,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
Η Ταϊράνα έκανε µια υπόκλιση και έφυγε απ’τη σκηνή.
«Αάνθα,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, «δεν πειράζει αν δεν
αρχίσουµε το ταξίδι µας αύριο. ∆εν κερδίζουµε τίποτα από µια
µέρα…»
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Άλλη µια µέρα µε τον Βένγκριλ· γιατί όχι; Όχι! διαφώνησε µε τον
εαυτό της η Βασίλισσα του Ωκεανού. Βιαζόµαστε. «∆ε θ’αφήσω το
Βασίλειό µου στα χέρια του Κράντµον ούτε στιγµή παραπάνω, αν
µπορώ να του το πάρω πιο σύντοµα!» δήλωσε, µε οξύ τόνο στη
φωνή της. «Στο κάτω-κάτω, δε θα βαδίζουµε· θα µας δώσει ο
Πρίγκιπας Ρέηρµαρ άλογα.»
«Ναι… θα µας δώσει…» συµφώνησε ο Βένγκριλ, σκεπτικός.
Ύστερα, χαµογέλασε. Αφού η Αάνθα αισθανόταν πως ήταν καλά,
για να ταξιδέψουν, γιατί να διαφωνούσε; Κι ο ίδιος βιαζόταν να
φτάσει στο Σαραόλν και να πιάσει τον Πόνκιµ στα χέρια του. Ωω!
Όταν το πιάσω στα χέρια µου το καταραµένο κάθαρµα –ούτε η µαγεία
του δε θα µπορεί να τον γλιτώσει! συλλογίστηκε. «Εντάξει. Αύριο,
ξεκινάµε, Βασίλισσά µου!» Τύλιξε τα χέρια του γύρω απ’τους ώµους
της, την έφερε κοντά του και ρούφηξε τα ζουµερά της χείλη µε τα
δικά του. Η ∆ήνκα θα µε καθαρίσει, σκέφτηκε. Αλλά, για τώρα, δεν
τον ένοιαζε τίποτα, πλην του ότι είχε αυτή την υπέροχη,
πορφυροµάλλα γυναίκα στην αγκαλιά του.
Κάθισαν µαζί πάνω στα στρώµατά τους, ενώ η Αάνθα βρισκόταν
στα γόνατα του Βένγκριλ, έχοντας τους πήχεις της σταυρωµένους
πίσω απ’το λαιµό του και φιλώντας το µουσάτο µάγουλό του.
«Λοιπόν –τι λες;–, πάµε στο γλέντι του Ρέηρµαρ;» ρώτησε ο
Βασιληάς του Σαραόλν.
«∆εν κοιµόµαστε για καµια ωρίτσα, και µετά;» πρότεινε η
Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Ακριβώς αυτό ήθελα να σου προτείνω κι εγώ,» αποκρίθηκε ο
Βένγκριλ, «σε περίπτωση που έλεγες να πάµε αµέσως.»
«Έχουµε τόσα κοινά σηµεία,» του είπε η Αάνθα, και φίλησε τα
χείλη του.
** ** ** **
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Αργότερα –τελικά, κοιµήθηκαν τρεις ώρες, παρά τη θέλησή τους–,
βγήκαν απ’τη σκηνή. Είχαν αλλάξει ρούχα. Η Αάνθα ήταν ντυµένη
µ’ένα µακρύ, µπλε φόρεµα, µε σχίσιµο στο αριστερό πόδι (ευτυχώς,
όχι στο δεξί, για να µην είναι εκτεθειµένο το κάψιµό της) και
µεγάλη, τετράγωνη λαιµόκοψη. Τα µανίκια είχαν στο τέλος τους
κρόσσια. Στα πόδια της σανδάλια ήταν δεµένα. Ο Βένγκριλ φορούσε
µια λευκή, φαρδιά πουκαµίσα, και µαύρο παντελόνι και µπότες. Στον
αριστερό του ώµο είχε περάσει µια κόκκινη, πάνινη ταινία, µε χρυσό
σιρίτι. Ο Βασιληάς του Σαραόλν την είχε βρει µέσα στα ενδύµατα µε
τα οποία τους είχε εφοδιάσει ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ, λες και ήξερε ότι
θα γινόταν γλέντι, γιατί κάτι τέτοιο, σίγουρα, δε συµπεριλαµβανόταν
στα ταξιδιωτικά ρούχα που είχαν εκείνοι ζητήσει.
Η Αάνθα πέρασε το χέρι της πίσω απ’τον πήχη του Βένγκριλ,
πηγαίνοντας να µπλέξει τα δάχτυλά της µε τα δικά του, καθώς
βάδιζαν στο στρατόπεδο, αλλά ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη την
εµπόδισε.
«Ας µη γινόµαστε θέαµα,» πρότεινε. «∆ε θέλω να διαδοθεί η φήµη
ότι ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού…
Καταλαβαίνεις τι εννοώ!»
«∆υστυχώς, ναι,» αποκρίθηκε, αναστενάζοντας, η Αάνθα, και
κρατώντας τα χέρια της για τον εαυτό της. Ύστερα, ρώτησε: «Πού
είναι η σκηνή του Πρίγκιπα;» Κοίταξε τριγύρω.
Οι πολεµιστές είχαν ανάψει φωτιές µέσα στην νύχτα, και ορισµένοι
απ’αυτούς έπαιζαν µουσικά όργανα, ενώ άλλοι τραγουδούσαν
εξωτικά (για το Βασιληά του Σαραόλν και τη Βασίλισσα του
Ωκεανού) τραγούδια. Κάποιοι, απλά, µιλούσαν αναµεταξύ τους,
γελώντας και πίνοντας κρασί. Αλλά, επίσης, αρκετή θλίψη υπήρχε
στο στρατόπεδο, για τους νεκρούς συντρόφους, και µπόλικα απ’τα
τραγούδια συνθέτονταν προς τιµήν τους.
Ανάµεσα απ’τις υπόλοιπες σκηνές, µία ξεχώριζε, γιατί στην κορυφή
της κυµάτιζε µια σηµαία µε το Άστρο του Κάρνεβολθ.
441

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Αυτή πρέπει νάναι του Ρέηρµαρ,» υπέθεσε ο Βένγκριλ, κοιτώντας
προς την κατεύθυνσή της.
«Πάµε,» πρότεινε η Αάνθα.
Πλησίασαν. Μπροστά απ’την είσοδο στέκονταν δυο οπλισµένες
γυναίκες, µε κοντάρια και δερµατοδεµένες ασπίδες. Από µέσα
ακουγόταν µελωδίες και φασαρία.
«Είναι αυτή η σκηνή του Πρίγκιπα Ρέηρµαρ;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Μάλιστα, κύριε,» αποκρίθηκε η µία πολεµίστρια.
«Θα µπορούσαµε να περάσουµε; Είµαστε ο Βασιληάς Βένγκριλ του
Σαραόλν και η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού, προσκεκληµένοι του
Πρίγκιπα.»
Η φρουρός γούρλωσε, για λίγο, τα µάτια της· προφανώς, δεν τους
είχε ξαναντικρίσει. Ύστερα, είπε, αµέσως: «Περάστε, Μεγαλειότατε,
Μεγαλειοτάτη…»
«Ευχαριστούµε.»
Ο Βένγκριλ και η Αάνθα µπήκαν στη σκηνή. Μέσα ήταν στρωµένο
ένα µεγάλο, στρογγυλό τραπέζι, γεµάτο εξωτικά φαγητά. Γύρω του
κάθονταν ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ, η Πριγκίπισσα Σούλτριθ, δύο άλλοι,
άγνωστοι άντρες, και µια επίσης άγνωστη γυναίκα. Ο ένας απ’τους
άντρες ήταν µελαχρινός, µε κοντά µαλλιά και µουστάκι· φορούσε
µαύρη τουνίκα, µε µια γαλάζια ταινία περασµένη στον δεξή ώµο· τα
µανικετόκουµπά του ήταν χρυσά, και στο λαιµό του ήταν δεµένος
ένας πορφυρός µανδύας. Ο άλλος άντρας ήταν κι αυτός µελαχρινός,
αλλά τα µαλλιά του ήταν µακριά και σχηµάτιζαν αλογοουρά πίσω
απ’το κεφάλι του· µια µακριά, κίτρινη πουκαµίσα τον έντυνε, κι ένας
λευκός µανδύας, του οποίου η αλυσίδα ήταν ασηµένια. Φαινόταν να
συζητά µε την άγνωστη στον Βένγκριλ και στην Αάνθα γυναίκα, η
οποία ήταν καστανή, µε µαλλιά που χύνονταν στους γυµνούς της
ώµους, καθώς φορούσε ένα φόρεµα το οποίο τους άφηνε
εκτεθειµένους, µαζί µε τα χέρια της και ένα µεγάλο µέρος του
γεµάτου της στήθους. Στους πήχεις είχε µπρούντζινα βραχιόλια, και
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στο δεξί µπράτσο ένα χρυσό περικάρπιο, µε ένα λιοντάρι
σκαλισµένο επάνω.
Πλάι από την παρέα στο τραπέζι καθόταν µια εντυπωσιακά
όµορφη, ξανθιά γυναίκα, η οποία έπαιζε µια µεγάλη λύρα. Τα µάτια
της ήταν γκρίζα και έµοιαζαν µε απύθµενους λάκκους που έβγαζαν
κάπου βαθιά στον Ωκεανό. Ήταν ντυµένη µε κόκκινη µπλούζα, η
οποία είχε ένα µεγάλο V άνοιγµα µπροστά της. Η φούστα της ήταν
µαύρη και είχε ένα σχίσιµο στον κάθε της µηρό. Στα πόδια της
δένονταν ψηλοτάκουνα σανδάλια. Τα µαλλιά της έφταναν µέχρι τη
µέση της. Ο µελαχρινός άντρας µε το µουστάκι και τη µαύρη
τουνίκα φαινόταν να δυσκολεύεται να πάρει το βλέµµα του από
πάνω της, ενώ εκείνη του χαµογελούσε, καθώς συνέχιζαν να
βγαίνουν µελωδίες απ’το µουσικό της όργανο.
«Βασιληά Βένγκριλ!» είπε ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ, υψώνοντας το
κρασοπότηρό του και κάνοντάς τους όλους να στραφούν προς την
είσοδο της σκηνής. «Βασίλισσα Αάνθα! Παρακαλώ, ελάτε να
καθίσετε µαζί µας. Το γεύµα είναι υπέροχο.»
«Με µεγάλη µας ευχαρίστηση, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η
Βασίλισσα του Ωκεανού, µειδιώντας· κι εκείνη κι ο Βένγκριλ
κάθισαν στο στρογγυλό τραπέζι, κάτω από τα βλέµµατα όλων.
«Να σας συστήσω,» είπε η Πριγκίπισσα Σούλτριθ. «Απο δώ ο
Μαρούκ, Αρχιστράτηγος του Κάρνεβολθ.» Στράφηκε στον
µελαχρινό άντρα µε το µουστάκι, ο οποίος έκλινε το κεφάλι του, σε
χαιρετισµό. «Απο δώ ο Κάρναλ, ∆ιοικητής της Κεφαλής του
Λέοντος.» (Τι παράξενο όνοµα για τάγµα… απόρησε ο Βένγκριλ.) Ο
άντρας µε τα µακριά, µαύρα µαλλιά έκλινε το κεφάλι του σε
χαιρετισµό, όπως ο προηγούµενος. «Και απο δώ η Φάρλουν,
∆ιοικήτρια του ∆εξιού Ποδιού του Λέοντος.» (Θα µε τρελάνουν,
συλλογίστηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν.) Η καστανοµάλλα γυναίκα
έκλινε, επίσης, το κεφάλι της. «Α! και να µην λησµονήσω.» Η
Σούλτριθ στράφηκε στην ξανθιά µε τη λύρα. «Απο δώ η Αλρούνα,
γνωστή τροβαδούρος. Προσφέρθηκε να ακολουθήσει το στρατό µας,
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για να εµψυχώνει τους πολεµιστές.» Η τροβαδούρος χαµογέλασε
τόσο ζεστά στον Βένγκριλ που πείραξε την Αάνθα, η οποία
συνοφρυώθηκε, αγριοκοιτώντας την.
«Ο Βασιληάς και η Βασίλισσα έχουν προβλήµατα στις χώρες
τους,» είπε ο Ρέηρµαρ στους άλλους. «Και είναι λόγω αυτών των
προβληµάτων που, τώρα, βρίσκονται εδώ, µαζί µας.»
«Αλήθεια;» έκανε ο Μαρούκ. «Τι προβλήµατα, Μεγαλειοτάτη; Θα
µας πείτε;» ρώτησε την Αάνθα. Τα µάτια του έλεγαν ότι την…
εκτιµούσε ιδιαίτερα, και ο Βένγκριλ ένιωσε να θυµώνει. Αλλά
προσπάθησε να γαληνέψει το θυµό του. ∆εν ήταν γυναίκα του,
άλλωστε. Και, στο κάτω-κάτω, αυτό που συνέβαινε µαζί της δεν
έπρεπε ποτέ να είχε συµβεί. Πώς είχε παρασυρθεί έτσι;…
Η Βασίλισσα του Ωκεανού άρχισε να τους λέει για τον σφετεριστή
Κράντµον στο Βασίλειο του Ωκεανού, καθώς και για τους
δαιµονανθρώπους. Ύστερα, µετά από παράκληση του Κάρναλ, κι ο
Βένγκριλ µίλησε για το τι είχε γίνει στο Σαραόλν και για το τι
πίστευε πως µπορεί τώρα να γινόταν, βάσει των ονείρων του, τα
οποία του είχε εξηγήσει η Πριγκίπισσα Σούλτριθ.
«Τελικά, φαίνεται πως υπάρχουν προβλήµατα παντού,» κατέληξε η
Φάρλουν.
«Μπορώ να κάνω κι εγώ µια ερώτηση, τώρα;» είπε ο Βένγκριλ.
«Φυσικά, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Ρέηρµαρ.
«Τι εννοείτε όταν λέτε ‘∆ιοικητής της Κεφαλής του Λέοντος’ και
‘∆ιοικήτρια του ∆εξιού Ποδιού του Λέοντος’; Αναρωτιόµουν από τη
στιγµή που τα άκουσα…»
Ο Πρίγκιπας γέλασε. «Μα βέβαια! Πώς να γνωρίζετε τις ονοµασίες
που δίνουµε στα τάγµατα του στρατού µας; Να σας εξηγήσω,
λοιπόν: Όλο µας το στρατό τον αποκαλούµε ‘ο Λέων’· έτσι, τώρα,
πιστεύω είναι ευνόητο τι εννοούµε λέγοντας ‘η Κεφαλή του
Λέοντος’ και το ‘∆εξί Πόδι του Λέοντος’· είναι τάγµατα.
Συγκεκριµένα, η Κεφαλή είναι το πρώτο τάγµα και το δεξί πόδι το
αµέσως κατώτερο.»
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«Κατάλαβα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Πώς διαιρείται το στρατό σας στο Σαραόλν, Μεγαλειότατε;»
ρώτησε ο Μαρούκ.
«Τα Χρυσά Ξίφη αποτελούν τη βασιλική φρουρά, και είναι ένα
τάγµα στο στρατό µας,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Τα Πορφυρά Ξίφη
–πάλι, ένα τάγµα– βρίσκονται αµέσως µετά απ’τα Χρυσά Ξίφη.
Ύστερα, έρχονται τα Αργυρά Ξίφη, τα οποία χωρίζονται σε δέκα
τάγµατα. Αυτά, φυσικά, για τον βασιλικό στρατό της Μάρβαθ, της
πρωτεύουσας του Σαραόλν· δούκες και βαρόνοι έχουν δικούς τους
στρατούς.»
«Και πώς διαιρείται ο στρατός στο Βασίλειο του Ωκεανού;»
ρώτησε ο Μαρούκ την Αάνθα.
«Η βασιλική φρουρά χωρίζεται σε δέκα τάγµατα,» απάντησε η
Βασίλισσα. «Ύστερα, ο υπόλοιπος στρατός αποτελείται από πλοία·
το Βασίλειό µας βασίζεται, γενικά, στις ναυτικές του δυνάµεις.»
«Έτσι λένε και οι φήµες,» είπε ο Μαρούκ. «Όµορφο βασίλειο,
επίσης, έχω ακούσει. Ίσως έρθω κάποια στιγµή, όταν τούτος ο
πόλεµος µε το Γελωτοποιό τελειώσει.»
«Θα είστε ευπρόσδεκτος, Αρχιστράτηγέ µου,» αποκρίθηκε η
Αάνθα, από ευγένεια και µόνο· δεν της άρεσε που αυτός ο τύπος τη
γλυκοκοίταζε.
Έπειτα, η Βασίλισσα του Ωκεανού και ο Βασιληάς του Σαραόλν
αντάλλαξαν ιστορίες µε τον Πρίγκιπα Ρέηρµαρ, την Πριγκίπισσα
Σούλτριθ και τους άλλους. Κατάλαβαν πως κανένας τους δεν είχε
την παραµικρή ιδέα για το ποιος, πραγµατικά, ήταν ο Γελωτοποιός
και ποιοι οι σκοποί του. Ο µοναδικός φανερός σκοπός του, προς το
παρόν, ήταν να κατακτήσει το Κάρνεβολθ. Αν και ορισµένοι
υποστήριζαν πως τα έκανε όλα µόνο και µόνο για την αιµατοχυσία·
ήταν ιδιαίτερα χαιρέκακος, και του άρεσε να βλέπει ανθρώπους να
πεθαίνουν. Ο Βένγκριλ, ωστόσο, αµφέβαλε πως ήταν η τρέλα του
µονάχα που τον οδηγούσε –πάντως, σίγουρα, είχε αρκετή από δαύτη.
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Τέλος, η Αάνθα είπε: «Εµείς θα αποσυρθούµε, τώρα, στη σκηνή
µας, γιατί το πρωί θα ξεκινήσουµε µε την αυγή.»
Ο Ρέηρµαρ φάνηκε έκπληκτος. «Όταν λέγατε πως θα φύγετε
σύντοµα, δεν περίµενα τόσο σύντοµα,» παραδέχτηκε.
«∆υστυχώς, υπάρχει λόγος που βιαζόµαστε,» εξήγησε ο Βένγκριλ.
«Καταλαβαίνεις, Υψηλότατε, έτσι;»
Ο Ρέηρµαρ έγνεψε καταφατικά. «Ασφαλώς. Πώς να µην
ανησυχείτε για τα βασίλειά σας, µ’όλ’αυτά που συµβαίνουν εκεί;
»Λοιπόν, σας εύχοµαι καλό ταξίδι. Θα θέλατε κάτι άλλο από µένα;
Κάτι παραπάνω από τις προµήθειες και τις ενδυµασίες που σας
πρόσφερα; Α! µα βέβαια, τι λέω; Χρήµατα θα θέλετε σίγουρα, για να
πάρετε καράβι. Και έναν χάρτη, ο οποίος θα σας οδηγήσει ασφαλείς
στην Χρέκνοχ. Άλογα, επίσης.»
«Αυτά θα είναι αρκετά, Υψηλότατε,» είπε η Αάνθα. «Είστε πολύ
γενναιόδωρος. ∆ε θα το ξεχάσουµε τούτο. Και θα επιστρέψουµε στο
Κάρνεβολθ να σας βοηθήσουµε, µόλις µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε όσα συµβαίνουν στο Βασίλειο του Ωκεανού και
στο Σαραόλν.»
«Όταν είστε έτοιµοι για το ταξίδι σας, το πρωί, περάστε απ’τη
σκηνή µου, να σας δώσω ό,τι σας είπα, εντάξει, Μεγαλειοτάτη;»
«Σ’ευχαριστούµε ξανά, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε η Αάνθα, και
εκείνη κι ο Βένγκριλ σηκώθηκαν απ’το τραπέζι, καληνυχτίζοντάς
τους όλους.
Επέστρεψαν στη σκηνή τους, µε γρήγορα βήµατα.
«Πώς είναι το πόδι σου, Αάνθα;» ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν,
ενώ γδυνόταν.
«Πολύ καλύτερα από πριν,» απάντησε εκείνη. «Η αλοιφή της
θεραπεύτριας µού έκανε, σίγουρα, καλό.» Έβγαλε το φόρεµα και τα
σανδάλια της και χώθηκε µες στα σκεπάσµατα. Τα βράδια έκανε
κρύο στο Κάρνεβολθ, ενώ το πρωί είχε ζέστη.
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Ο Βένγκριλ ακολούθησε το παράδειγµά της. «Να της πούµε να µας
δώσει λίγη από δαύτη, για να τη χρησιµοποιείς, κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού µας;»
«Γιατί όχι;» Η Αάνθα κούρνιασε πλάι του, ακουµπώντας το κεφάλι
της στο γυµνό του στέρνο. «Ανυποµονώ να φύγουµε απο δώ,» είπε,
µετά από λίγο. «Και φοβάµαι για το τι µπορεί να έχει συµβεί στο
Βασίλειο του Ωκεανού.»
«Κι εγώ το ίδιο ανησυχώ για το Σαραόλν,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ,
προτού τον πάρει ο ύπνος.
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λπίζω, κάποτε, να ξανανταµώσουµε, Μεγαλειότατε,
Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ. Στεκόταν
µπροστά απ’τη σκηνή του, µαζί µε την Πριγκίπισσα
Σούλτριθ.
Ο Λούντρινχ υψωνόταν απ’την Ανατολή, φωτίζοντας την ξερή
πεδιάδα όπου είχε γίνει η µάχη µε το στρατό του Γελωτοποιού χτες
βράδυ. Τα βράχια, οι λίγοι ξεραµένοι θάµνοι και τα άφυλλα δέντρα
έριχναν µακριές σκιές πάνω στο σκληρό έδαφος και πάνω σε
πεσµένα όπλα και ασπίδες. Αποµεινάρια από τις φωτιές που είχαν
ανάψει οι υπερασπιστές του Κάρνεβολθ, για να κάψουν τα πτώµατα,
ακόµα υπήρχαν, όπως και αίµα στην γη.
«Θα ξανανταµώσουµε, δίχως αµφιβολία, Πρίγκιπά µου,»
αποκρίθηκε η Αάνθα. «Μόλις ξεµπερδέψουµε µε τα προβλήµατα
στα βασίλειά µας, θα επιστρέψουµε µε στρατό στο Κάρνεβολθ, για
να σας βοηθήσουµε.»
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Ο Βένγκριλ έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι του.
Κι οι δυο τους ήταν ντυµένοι ταξιδιωτικά, µε κάπες και µπότες. Στη
ζώνη του Βασιληά του Σαραόλν ήταν περασµένο ένα µακρύ σπαθί κι
ένα ξιφίδιο, ενώ στη ζώνη της Βασίλισσας του Ωκεανού ένα
κοντόσπαθο κι ένα ξιφίδιο· στη σέλα του αλόγου της ήταν
περασµένο ένα κοντάρι, του οποίου η αιχµή γυάλιζε στον πρωινό
Λούντρινχ. Ο καθένας κρατούσε το άτι του απ’τα χαλινάρια, στο
σάκο του οποίου υπήρχαν προµήθειες, για το ταξίδι τους.
«Καλή τύχη, φίλοι µου.» Ο Ρέηρµαρ αντάλλαξε µια χειραψία µε
τον Βένγκριλ και την Αάνθα· ύστερα, το ίδιο έκανε και η Σούλτριθ,
επαναλαµβάνοντας την ευχή.
Ο Μονάρχης του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού
καβάλησαν τ’άλογά τους, τα χτύπησαν στα πλευρά, µε τα τακούνια
των µποτών τους, κι άρχισαν να καλπάζουν προς τα βόρεια, όπου ο
Πρίγκιπας-∆ιάδοχος του Κάρνεβολθ τούς είχε πει πως βρισκόταν µια
αρκετά µεγάλη πόλη: η Βρόλγκιχ, στην οποία θα έφταναν κατά το
απόγευµα, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Ρέηρµαρ.
Τώρα, ίππευαν στην ανοιχτή πεδιάδα, όπου λίγα δέντρα υπήρχαν
και πολλά ξερά βράχια γέµιζαν τον τόπο. Στα δυτικά τους
ορθώνονταν τα όρη που είχαν διασχίσει –και µέσα στα οποία
παραλίγο να πεθάνουν από την έλλειψη φαγητού και νερού–, προτού
τους βρουν οι πολεµιστές του Πρίγκιπα του Κάρνεβολθ. Ταξιδιώτες
άλλους, ως το µεσηµέρι, δεν αντάµωσαν. Φαίνεται κανείς δεν
πλησίαζε σε τούτα τα µέρη, τον τελευταίο καιρό, µε τον πόλεµο.
Όταν κι οι δυο ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν ψηλά στον
ουρανό, ο Βένγκριλ κι οι Αάνθα σταµάτησαν κάτω από έναν µεγάλο
βράχο, για να φάνε και να έχουν σκιά, συγχρόνως.
«Πώς είναι το πόδι σου;» ρώτησε ο Βασιληάς.
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα.
«∆ε θέλεις να βάλεις καθόλου απ’αυτή την αλοιφή που σου έδωσε
η Ταϊράνα, πριν φύγουµε απ’το στρατόπεδο;»
448

ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

«Όχι,» είπε η Αάνθα, δένοντας το άλογό της σε µια προεξοχή στον
µεγάλο βράχο.
Στην ίδια προεξοχή έδεσε τ’άλογό του και ο Βένγκριλ. «Ελπίζω
επειδή είσαι καλύτερα, όχι επειδή ντρέπεσαι να γδυθείς µπροστά
µου…» αστειεύτηκε.
Η Αάνθα τον λοξοκοίταξε. Ύστερα, χαµογέλασε πλατιά· τύλιξε τα
χέρια της πίσω απ’το λαιµό του και τον φίλησε, δυνατά.
«Πραγµατικά, νοµίζεις ότι ντρέποµαι να γδυθώ µπροστά σου;»
«Όχι,» απάντησε ο Βένγκριλ.
«Ωραία,» είπε η Αάνθα· «γιατί, αλλιώς, θα γδυνόµουν εδώ και
τώρα!»
Ο Βένγκριλ γέλασε, και κάθισε στο ξερό έδαφος, πίνοντας νερό
απ’το φλασκί του και βγάζοντας απ’το σάκο του λίγο θραµπ, για να
φάει.
«∆ε µε πιστεύεις;» απαίτησε η Αάνθα, βάζοντας τις γροθιές της στη
µέση.
Ο Βένγκριλ σήκωσε το βλέµµα του απ’το φαγητό. «Σε πιστεύω.»
Η Αάνθα τον κοίταξε, µε δυσπιστία. Αν επέµενε, θα του το
αποδείκνυε. Αλλά, τώρα, κάθισε δίπλα του, και έβγαλε κι εκείνη
κάτι απ’τον σάκο της, για να φάει.
«Όλοι στο Βασίλειο του Ωκεανού νοµίζουν ότι έχω χαθεί,» είπε·
«ότι µ’έχουν απαγάγει οι δαιµονάνθρωποι. Θα εκπλαγούν, όταν µε
δουν, ξαφνικά, στην αίθουσα του θρόνου –και περισσότερο
απ’όλους ο Κράντµον.»
«Μακάρι µόνο να µην ξέρει εκείνος πως επιστρέφουµε στη
Θέρληχ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ· «γιατί, αν ξέρει, θα µας στήσει
ένα σωρό παγίδες, για να µην φτάσουµε εκεί.»
«Σίγουρα, γνωρίζει πως έχουµε ξεφύγει από τα µπουντρούµια,»
είπε η Αάνθα. «∆ε µπορεί να µην το γνωρίζει αυτό. Και, τώρα, που
το ανέφερες, αγάπη µου… Έχεις δίκιο –περισσότερο δίκιο απ’ό,τι
φαντάζεσαι. Ο Κράντµον δε θα θέλει να χάσει την εξουσία. Οπότε,
είτε ξέρει πως έρχοµαι, είτε όχι, θα µου έχει στήσει παγίδες, γιατί,
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αναµφίβολα, θα υποθέτει πως κάποτε θα έρθω να διεκδικήσω ό,τι
µου ανήκει.»
«Αλλά καλύτερα δεν θα είναι να φτάσουµε στη Θέρληχ κρυφά,
δίχως κανείς να µάθει πως ο Βασιληάς του Σαραόλν και η
Βασίλισσα του Ωκεανού κατευθύνονται για κει; Γιατί, αν τέτοια
φήµη διαδοθεί, ο σφετεριστής του θρόνου σου, θα είναι περισσότερο
έτοιµος για µας.»
Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Ναι, καλύτερα να µη µάθει κανείς
ποιοι είµαστε.»
Το υπόλοιπο του µεσηµεριού κοιµήθηκαν λίγο, χωρίς να φυλάνε
σκοπιές· δεν το έβλεπαν απαραίτητο σ’έναν τέτοιο ξερότοπο. Όταν
ξύπνησαν, είχε αρχίσει ν’απογευµατιάζει και η ζέστη να πέφτει.
«Ώρα να ξεκινήσουµε,» είπε ο Βένγκριλ. «∆εν πρέπει νάµαστε
µακριά από κείνη την πόλη που ανέφερε ο Ρέηρµαρ, την Βρόλγκιχ.»
Ανέβηκαν στ’άτια τους και, πριν τα χτυπήσουν µε τα γκέµια ή
µπήξουν τα τακούνια τους στα πλευρά των ζώων, έστρεψαν τα
κεφάλι τους προς τα βόρειο-ανατολικά, απ’όπου ένα µεγάλο πλήθος
ανθρώπων ερχόταν.
«Ποιοι είν’αυτοί;» συνοφρυώθηκε η Αάνθα. «Και πόσοι είναι,
περίπου, Βένγκριλ;»
Το έµπειρο στις µάχες µάτι του Βασιληά του Σαραόλν, αµέσως,
είχε καταλάβει τον αριθµό τους. «Χίλιοι πολεµιστές.»
«Είναι εχθρικοί;» ρώτησε η Αάνθα. Και απάντησε από µόνη της:
«Μάλλον, όχι σ’αυτή τη µεριά του βασιλείου. Ε;»
Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι του, συµφωνώντας. «Πιθανώς, είναι
ενισχύσεις για το στρατό του Ρέηρµαρ.
»Ούτως ή άλλως, θα τους συναντήσουµε, και θα µάθουµε· στο
δρόµο µας είναι.»
Κάλπασαν, κατευθυνόµενοι προς τους πολεµιστές που αντίκριζαν.
Ο προπορευόµενος κρατούσε µια σηµαία, την οποία µπόρεσαν να
διακρίνουν, καθώς ζύγωναν. Ήταν χωρισµένη κάθετα µε µια
κεντηµένη αστραπή. Πάνω απ’την αστραπή βρισκόταν το Άστρο του
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Κάρνεβολθ, και κάτω απ’την αστραπή ένα ανεστραµµένο ξίφος,
δεξιά κι αριστερά απ’τη λεπίδα του οποίου ήταν δυο µαργαριτάρια.
Πλάι στον έφιππο σηµαιοφόρο, ερχόταν µια επίσης έφιππη γυναίκα,
µε µακριά, µαύρα µαλλιά, ντυµένη µε αλυσιδωτή πανοπλία, πάνω
από µια κελεµπία· στους ώµους της έπεφτε ένας γαλάζιος µανδύας,
και στο πλευρό της κρεµόταν ένα ξίφος –πράγµα που έδειχνε ότι
ήταν ευγενικής καταγωγής, γιατί µονάχα οι ευγενείς έφεραν σπαθιά
στο Κάρνεβολθ· οι άλλοι µαχητές χρησιµοποιούσαν δόρατα και
γιαταγάνια.
«Χαίρετε, ταξιδιώτες!» φώναξε. «Επικίνδυνα µέρη βρήκατε για να
διαβείτε. Το γνωρίζετε πως πόλεµος διεξάγεται στα νότια;»
«Απο κεί ερχόµαστε, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ.
«Στρατιώτες είστε;» συνοφρυώθηκε η µαυροµάλλα γυναίκα. «∆ε
µου µοιάζετε για στρατιώτες. Τουλάχιστον, δεν είστε ντυµένοι µε
πανοπλίες…»
«Ας πούµε ότι βρισκόµαστε σε µια αποστολή για τον Πρίγκιπα
Ρέηρµαρ,» είπε ο Βένγκριλ. «Μια µυστική αποστολή· θα
προτιµούσαµε να µη συζητήσουµε το θέµα.» Καλύτερα να µην
έλεγαν σε κανέναν ποιοι ήταν, όπως είχαν συµφωνήσει.
«Εσείς από πού έρχεστε;» θέλησε να µάθει η Αάνθα. «Και έρχεστε
για να βοηθήσετε τον Πρίγκιπα στον αγώνα του;»
«Είµαστε απεσταλµένοι της Αρχόντισσας Καβύρα της Τένµιχ,»
εξήγησε η πολεµίστρια. «Εγώ, προσωπικά, είµαι η κόρη της,
Σοράζα. Και, ναι, ερχόµαστε για να βοηθήσουµε τον Πρίγκιπα
Ρέηρµαρ στον αγώνα του εναντίον του Γελωτοποιού του ΖερΜογκλ.»
«Θα χρειαστεί τη βοήθειά σας,» είπε ο Βένγκριλ. «Το προηγούµενο
βράδυ έγινε µια πολύ αιµατηρή µάχη, µε τις δυνάµεις του
Γελωτοποιού. Είθε τα Πνεύµατα να βαδίζουν µαζί σας.»
«Σας ευχαριστούµε, κύριε,» αποκρίθηκε η Σοράζα. «Καλό ταξίδι,
όπου κι αν πηγαίνετε· και καλή επιτυχία στην αποστολή σας, όποια
κι αν είν’αυτή.»
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Έτσι, χώρισαν. Ο Βένγκριλ και η Αάνθα, γρήγορα, άφησαν πίσω
τους το στράτευµα που κατευθυνόταν νότια. Και, σε καµια ώρα,
ατένισαν στον ορίζοντα, βόρειά τους, µια τειχισµένη πόλη. Τα τείχη
της, µάλιστα, ήταν πανύψηλα, και ο Βασιληάς του Σαραόλν έκρινε
ότι έπρεπε να ήταν και πολύ ανθεκτικά. Όταν, µετά από καµια ώρα
ακόµα, βρίσκονταν έξω απ’την πύλη της Βρόλγκιχ, ήταν, πλέον,
σίγουρος ότι ήταν πολύ ανθεκτικά. Έµοιαζαν µε πελώριες πέτρες
που της είχαν φέρει κατευθείαν από τα ξεροβούνια στα δυτικά. Αλλά
ο µονάρχης αµφέβαλε αν ποτέ κανένας θα µπορούσε να µετακινήσει
τόσο µεγάλους βράχους. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι µέσα µπορεί να
διέθεταν τούτοι οι άνθρωποι…
Οι φύλακες στις επάλξεις τούς άφησαν να περάσουν δίχως να
κάνουν καµια ερώτηση. Όταν είχαν, πια, µπει, ήταν που δυο
οπλισµένοι άντρες τούς σταµάτησαν, απαιτώντας να πληρώσουν
φόρο, ώστε να έχουν πρόσβαση στην πόλη.
«Ένα ασηµένιο νόµισµα για τον καθένα σας και δυο για το κάθε
σας άτι,» ζήτησε ο φρουρός: ένας ξερακιανός άντρας, µε αξύριστο
πρόσωπο και µακριά, βρόµικα µαλλιά.
Ο Βένγκριλ, χωρίς να του πει ούτε καλησπέρα, έβγαλε τα χρήµατα
απ’το πουγκί µε το οποίο τον είχε εφοδιάσει ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ
και του τα έδωσε.
«Σας ευχαριστώ, κύριε,» αποκρίθηκε ο φύλακας. «Περάστε στην
Βρόλγκιχ, ελεύθερα.»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού
προχώρησαν, έφιπποι· και το πρώτο πράγµα που παρατήρησαν ήταν
πως όλα τα σπίτια ήταν καµωµένα από πέτρα –πράγµα φυσικό,
άλλωστε, αφού λίγα ξύλα υπήρχαν σε τούτες τις ξερές περιοχές. Οι
δρόµοι ήταν λιθόστρωτοι, και µαγκάλια βρίσκονταν στις
διασταυρώσεις και στις στροφές τους· σκοτάδι κάλυπτε όλα τ’άλλα
τους σηµεία. Κοντά στα µαγκάλια ήταν τόσοι κουρελήδες
συγκεντρωµένοι (ζητιάνοι και άστεγοι, αναµφίβολα), για να
ζεσταθούν, που δεν τολµούσες να ζυγώσεις.
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Το γεγονός έκανε εντύπωση στην Αάνθα. «Καλά… τέτοια φτώχεια
υπάρχει στο Κάρνεβολθ;»
«Προφανώς,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Εσείς, οι άνθρωποι των
νησιών, δεν ήσασταν τόσο παντογνώστες;…»
Η Αάνθα αναποδογύρισε τα µάτια της.
Άλλο ένα πράγµα που παρατήρησαν ήταν ότι υπήρχαν λίγες
πόρτες. Οι περισσότερες είσοδοι των χτιρίων έκλειναν µε τοµάρια
από δέρµατα ζώων, ή µε χοντρά πανιά.
«∆εν βρίσκεται κανένα πανδοχείο εδώ;» αναρωτήθηκε η Βασίλισσα
του Ωκεανού, κοιτώντας τριγύρω.
«Νοµίζω πως αυτό πρέπει νάναι πανδοχείο,» είπε ο Βένγκριλ,
δείχνοντας ένα τριώροφο χτίριο, δίπλα απ’την πόρτα του οποίου –
ήταν απ’τα λίγα που είχαν ξύλινη πόρτα– κρεµόταν ένα πανί, µε
κόκκινα γράµµατα κεντηµένα πάνω του, που έγραφαν: Ο Τέταρτος
∆ρόµος.
Η Βασίλισσα κι ο Βασιληάς πλησίασαν· εκεί κοντά βρισκόταν και
ένα απ’τα µαγκάλια, και γύρω του –όπως και γύρω από όλα– ήταν
συναγµένοι κουρελήδες.
«Κάτι για µένα, ευγενική κυρία…» ζήτησε µια γυναίκα,
τεντώνοντας το χέρι της προς το µέρος της Αάνθα.
Εκείνη έβγαλε ένα χρυσό νόµισµα απ’το πουγκί της και της το
πέταξε στην χούφτα.
«Και κάτι για µένα,» πετάχτηκε, τότε, ένας άλλος ζητιάνος,
τεντώνοντας κι αυτός το χέρι του.
«Και κάτι για µένα.» Άλλος ένας ζητιάνος.
«Και κάτι για µένα.»
«Και κάτι για µένα.»
«Και κάτι για µένα.»
Η Αάνθα φάνηκε ζαλισµένη, κοιτώντας όλ’αυτά τα κουρασµένα
απ’την άθλια ζωή πρόσωπα να την αντικρίζουν µε πεινασµένα µάτια
και µισάνοιχτα στόµατα, που αποκάλυπταν µαύρα δόντια. Έβγαλε,
βιαστικά, µερικά ασηµένια νοµίσµατα απ’το πουγκί της –δε
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µέτρησε πόσα– και τα πέταξε ανάµεσά τους. Εκείνοι έπεσαν ο ένας
πάνω στον άλλο, για να τα µαζέψουν. Αλλά κάποιοι φώναζαν:
«Χρυσάφι! – Χρυσάφι! – Χρυσάφι! – Χρυσάφι!»
«Πάµε.» Ο Βένγκριλ τράβηξε το άτι της Αάνθα απ’τα γκέµια, για
να την αποµακρύνει απ’τους πένητες.
Πλησίασαν το στάβλο, πλάι στο πανδοχείο, ενώ η Βασίλισσα είχε
το κεφάλι της στραµµένο πίσω και το βλέµµα της καρφωµένο στους
κουρελήδες.
«∆εν υπάρχουν ζητιάνοι στο Βασίλειο του Ωκεανού…» ψέλλισε.
«∆εν είναι έτσι…»
«Εδώ, όµως, είναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, αφιππεύοντας. «Έλα·
κατέβα,» της είπε.
Η Αάνθα ξεπέζεψε, µε κάποιο δισταγµό. «Ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ
µού φάνηκε τόσο καλός µονάρχης… Πώς είναι δυνατόν να έχει
αφήσει κάτι τέτοιο να συµβεί στο λαό του;»
«∆εν εξαρτώνται όλα απ’το µονάρχη µιας χώρας,» εξήγησε ο
Βένγκριλ, παίρνοντας και τα δυο άλογα απ’τα γκέµια και µπαίνοντας
στον στάβλο.
«Σταβλίτη!» φώναξε.
Ένας άντρας που κοιµόταν πάνω σε ένα πέτρινο κάθισµα ξύπνησε
τροµαγµένος. «Ναι, ναι, ναι, αφέντη µου,» έκανε, καθώς σηκωνόταν
όρθιος. «Μπορείτε ν’αφήσετε τ’άλογά σας σε µένα.» Ήταν ένας
λιγνός τύπος, µε ξυρισµένο κεφάλι, και ντυµένος µε φαρδιά, βρόµικα
ρούχα. «Ένα αργύριο για το καθένα.»
Ο Βένγκριλ τού άφησε τέσσερα ασηµένια νοµίσµατα στην παλάµη,
δίνοντάς του τα χαλινάρια των ίππων.
Ο σταβλίτης έκανε µια βαθιά υπόκλιση. «Είστε πολύ γενναιόδωρος,
αφέντη. Είθε τα Πνεύµατα να σας χαµογελάσουν στη ζωή σας.»
Τα Πνεύµατα µ’έχουν καταραστεί, τώρα τελευταία!… µούγκρισε
εντός του ο Βένγκριλ, βγαίνοντας απ’τον στάβλο. Έξω, βρήκε την
Αάνθα να τον περιµένει· όλοι οι ζητιάνοι είχαν στρέψει τα
βλέµµατά τους πάνω της, µουρµουρίζοντας:
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«Χρυσάφι…»
«Χρυσάφι, αφέντρα…»
«Χρυσάφι…»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έµοιαζε µπερδεµένη. Τα δάχτυλά της
πήγαν προς το πουγκί που κρεµόταν απ’τη ζώνη της.
Ο Βένγκριλ τής έπιασε τον καρπό. «∆όστους, κι απλά, θα
απαιτήσουν κι άλλα.»
Η Αάνθα δε µίλησε. «Πάµε µέσα,» πρότεινε.
Ο Βένγκριλ κατένευσε. Της άφησε το χέρι και πλησίασαν την
πόρτα του πανδοχείου. Όµως τρεις ζητιάνοι ήταν εκεί πριν
απ’αυτούς, απλώνοντας τις χούφτες τους εµπρός τους.
«Χρυσάφι, αφέντρα… Χρυσάφι…»
«Χρυσάφι…»
«Μακριά!» µούγκρισε ο Βένγκριλ, κάνοντας πέρα έναν.
«Χρυσάφι, αφέντη…» µουρµούρισε αυτός, και ο Βασιληάς του
Σαραόλν αισθάνθηκε ένα τράβηγµα στη ζώνη του.
Κατέβασε, γρήγορα, το βλέµµα του και είδε πως το πουγκί του είχε
κάνει φτερά (!). Την ίδια, στιγµή, ο ζητιάνος έτρεχε προς ένα σοκάκι
αντίκρυ.
«Μπάσταρδε!» γρύλισε ο µονάρχης, και τον ακολούθησε, µε
µεγάλες δρασκελιές.
«Βένγκριλ –περίµενε!» του φώναξε η Αάνθα, και ήρθε, αµέσως,
στο κατόπι του.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν αντίκρισε µια σκιερή φιγούρα (κατά
πάσα πιθανότητα, τον κλέφτη του πουγκιού του) να παραµερίζει το
τοµάρι ενός ζώου και να περνά την είσοδο ενός πέτρινου χτιρίου.
Πήγε πίσω της, παραµερίζοντας κι ο ίδιος το τοµάρι, και…
…έπεσε, κουτρουβαλώντας σε σπασµένα σκαλιά. Χτύπησε το
κεφάλι του πολλές φορές και έχασε τις αισθήσεις του.
** ** ** **
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Η Αάνθα αντίκρισε τον Βένγκριλ να µπαίνει σ’ένα πέτρινο
οικοδόµηµα, και, ύστερα, τον άκουσε να κραυγάζει. Πάραυτα,
έτρεξε κι εκείνη στην είσοδο µε το τοµάρι ζώου, παραµερίζοντάς το.
Κοίταξε µέσα και είδε σκοτάδι.
«Βένγκριλ; Είσαι καλά;» Καµιά απάντηση. «Βένγκριλ! Βένγκριλ!
Βένγκριλ!»
«Ααααααρρρχχχ…» άκουσε ένα µουγκρητό απ’το βάθος.
«Βένγκριλ; Εσύ είσ’αυτός;»
«Ναι, που να µε πάρουν τα Πνεύµατα!» αποκρίθηκε η φωνή του
Σαραολνιανού Βασιληά απ’το σκοτάδι. «Αλλά πού πήγε εκείνος ο
κλέφτης;»
«∆εν ξέρω,» είπε η Αάνθα. «Όµως έρχοµαι–»
«Όχι –στάσου!»
«–αααααααα!» ούρλιαξε η Βασίλισσα του Ωκεανού, αισθανόµενη
τα πόδια της να γλιστρούν πάνω στην παλιά, σπασµένη σκάλα.
Ύστερα, ένιωσε κάποιον να την πιάνει στα χέρια του.
«Ήσουν τυχερή που ήµουν από κάτω,» της είπε ο Βένγκριλ,
αφήνοντάς την να σταθεί.
Η Αάνθα κατάλαβε ότι πατούσε πάνω σε πέτρες –σε χαλάσµατα.
«Πού είµαστε;…» ρώτησε.
«∆εν έχω ιδέα,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Και δε βλέπω τίποτα εδώ
κάτω. Ανάθεµα! Πού χάθηκε αυτός ο µπαγαπόντης µε το πουγκ–»
Σταµάτησε, απότοµα, τα λόγια του.
«Τι είναι;» τον ρώτησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Αάνθα, έχεις εσύ το πουγκί σου;»
Εκείνη ψηλάφισε τη ζώνη της. «…όχι…» αποκρίθηκε, αδύναµα,
νιώθοντας να ζαλίζεται. Τους είχαν ληστέψει!…
Άκουσε τον Βένγκριλ να τρίζει τα δόντια του µες στο σκοτάδι. «Τα
παλιοτόµαρα! Αν τους είχα στα χέρια µου–
»Καταλαβαίνεις τι σηµαίνει αυτό; ∆ε θα µπορούµε να
µπαρκάρουµε σε πλοίο, για να επιστρέψουµε στο Βασίλειο του
Ωκεανού!»
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«Ναι, το ξέρω…» αναστέναξε η Αάνθα. «Πρέπει να βρούµε τα
χρήµατά µας,» πρόσθεσε, πιο αποφασιστικά.
«Μείνε εδώ,» της είπε ο Βένγκριλ, κι αποµακρύνθηκε,
προσπαθώντας να εντοπίσει τα όρια του χώρου στον οποίο
βρίσκονταν, καθώς και αν υπήρχε καµια έξοδος που να έβγαζε
απ’αυτόν. Έπρεπε να υπήρχε έξοδος –αλλιώς πού είχε χαθεί ο
κλέφτης;
Η Αάνθα τον ακολούθησε, παρά την επιθυµία του, έχοντας το χέρι
της στον ώµο του. «Καλύτερα να είµαστε µαζί,» εξήγησε. «Να µη
χαθούµε εδώ µέσα, έτσι δεν είναι;» ∆εν ήθελε να παραδεχτεί ότι
φοβόταν το σκοτάδι.
Ο Βένγκριλ ψηλάφισε, µε προσοχή. Βρήκε τα όρια του χώρου –ο
οποίος δεν ήταν και ιδιαίτερα µεγάλος–, αλλά καµιά έξοδο.
«Μα πού πήγε εκείνος ο λεχρί–; Α!»
Ίσα που πρόλαβε να πιαστεί απ’τον τοίχο, καθώς το πόδι του
πάτησε σε κενό.
«Τι έγινε;» ρώτησε, αµέσως, η Αάνθα, πιάνοντας τη λαβή του
κοντόσπαθου στη ζώνη της (το κοντάρι της το είχε αφήσει στον
στάβλο, δεµένο πάνω στη σέλα του αλόγου της· αλλά, ούτως ή
άλλως, αµφέβαλλε άµα θα της χρησίµευε εδώ, σ’ένα τόσο στενό
µέρος).
«Ένας λάκκος…» είπε ο Βένγκριλ, βρίσκοντας τα όρια της τρύπας
στο έδαφος µε το µποτοφορεµένο πόδι του. Ήταν αρκετά µεγάλη
για… να µπορεί να χωρέσει ένας άνθρωπος! «Εδώ! Εδώ χώθηκε το
παλιοτσάκαλο!»
«∆ε θα κατεβείς…;» είπε η Αάνθα.
Ο Βένγκριλ κοντοκάθισε, προσπαθώντας ν’αφουγκραστεί:
Πρέπει… Ναι –νερό! Οσµίστηκε: Κάτι βροµούσε φρικτά –υπόνοµος.
«Ο λάκκος βγάζει στους υπονόµους της πόλης,» είπε στην Αάνθα.
«Υπάρχει νερό;» ρώτησε, αµέσως, εκείνη.
«Φυσικά –υπόνοµος είναι!»
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«Ωραία. Τότε, µπορώ να εντοπίσω αυτό τον τύπο. Μπορώ να βρω
προς ποια κατεύθυνση πήγε και να τον ακολουθήσουµε… Όµως…
δε µε τρελαίνει και τόσο η ιδέα να µπω σε… υπόνοµο.» Στράβωσε
τη µούρη της µες στο σκοτάδι.
«Πρέπει, Αάνθα!» είπε ο Βένγκριλ. «Αλλιώς, δε θάχουµε λεφτά να
γυρίσουµε στο Βασίλειο του Ωκεανού. ∆ε θάκανες τα πάντα για το
Βασίλειό σου; Και για να τιµωρήσεις τον Κράντµον;»
Η Βασίλισσα αναστέναξε. «’Ντάξει… Πάµε.»
«Εγώ θα κατεβώ πρώτος,» δήλωσε ο Βένγκριλ, και κατέβηκε. Οι
µπότες του βυθίστηκαν µέχρι τον αστράγαλο µέσα στο βρόµικο
νερό. Η οσµή ήταν τροµερά άσχηµη· φρικτή, για την ακρίβεια.
Τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη ζώνη του, ώστε νάναι έτοιµος για
οτιδήποτε· το µακρύ σπαθί του θα του ήταν άχρηστο σ’ένα τόσο
στενόχωρο µέρος –το ήξερε.
«Έλα, Αάνθα,» είπε. «∆εν υπάρχει κίνδυνος.» Ελπίζω, πρόσθεσε
νοερά, γιατί δεν έβλεπε ούτε τη µύτη του εδώ κάτω. Μπορεί δέκα
λεπίδες να τον περιτριγύριζαν και να µην το γνώριζε. Αν και υπέθεσε
πως, άµα βρισκόταν κάποιος κοντά του, θα το διαισθανόταν. Πολλές
φορές, σε µάχες, το καταλάβαινε όταν ο εχθρός ερχόταν να τον
χτυπήσει απ’τη µεριά που δεν κοίταζε.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού κατέβηκε δίπλα του· αισθάνθηκε το
µαλακό της κορµί να σέρνεται πάνω στο δικό του. «Χρησιµοποίησε
τη µαγεία σου,» την παρότρυνε.
Η Αάνθα αυτοσυγκέντρωσε τον εαυτό της, όσο καλύτερα µπορούσε
µ’όλη τούτη τη βρόµα να έρχεται στα ρουθούνια της, και
επικαλέστηκε τα Πνεύµατα µε µυστικιστικές λέξεις. Τα πρόσταξε να
της δείξουν προς τα πού έγινε αναταραχή, µέσα στα προηγούµενα
δέκα λεπτά, και αν ήταν συνεχόµενη και ακολουθούσε κάποια
πορεία. Τα Πνεύµατα τής έδειξαν.
«∆εξιά!» είπε η Βασίλισσα στον Βένγκριλ.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε, προσπαθώντας να διακρίνει
φως µέσα στο σκοτάδι. Αλλά τίποτα. Είχε την απορία πώς µπορούσε
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ο κλέφτης να βαδίζει εδώ κάτω δίχως να βλέπει. Υπέθεσε, όµως, ότι,
µάλλον, αυτός θα ήταν συνηθισµένος σε τούτα τα µέρη. Ο Βένγκριλ,
βέβαια, δεν ήταν καθόλου· γιαυτό ξεθηκάρωσε το σπαθί του,
προτείνοντάς το και κρατώντας το εµπρός του, καθώς βάδιζε, ώστε
να µην πέσει πάνω σε τίποτα, µες στο σκοτάδι. Μάλιστα, έκανε και
τη λεπίδα πάνω-κάτω, για να εντοπίζει εµπόδια που, ίσως,
βρίσκονταν χαµηλά. Το χέρι της Αάνθα το αισθανόταν στον ώµο
του, καθώς η Βασίλισσα του Ωκεανού τον ακολουθούσε,
προχωρώντας προσεκτικά και προσπαθώντας να µην ξεράσει από
την αποπνιχτική βρόµα εδώ πέρα.
«Συνεχίζουν τα βήµατά του δεξιά;» τη ρώτησε, ύστερα από κάνα
λεπτό βαδίσµατος µέσα στο νερό του υπονόµου.
«Ναι,» αποκρίθηκε η πορφυροµάλλα γυναίκα, που εξακολουθούσε
να διατηρεί επικοινωνία µε τα Πνεύµατα.
«Για πολύ ακόµα;»
«Όχι. Καµια εικοσαριά βήµατα.»
«Πάµε. Όταν το πιάσω το σκυλί στα χέρια µου!…» γρύλισε ο
Βένγκριλ, και περπάτησε γρήγορα.
«Πιο σιγά,» ζήτησε η Αάνθα, «για να µπορώ να κρατώ επαφή µε τα
Πνεύµατα.»
Ο Βασιληάς υπάκουσε.
Σε κάποιο σηµείο, η Βασίλισσα του Ωκεανού είπε: «Εδώ. Εδώ
σταµάτησε ο κλέφτης. Ή, τουλάχιστον, βγήκε απ’το νερό…»
Ο Βένγκριλ κούνησε το σπαθί εµπρός του, κι αυτό έκανε έναν
χαρακτηριστικό ήχο, που του έλεγε ότι συνάντησε κάτι µεταλλικό.
Θηκάρωσε το ξίφος, άπλωσε το χέρι του και ψηλάφισε. Μια σκάλα!
«Έλα, Αάνθα,» είπε. «Έχει κάτι σκαλιά. Πρόσεχε.» Κι άρχισε
ν’ανεβαίνει, µε τη Βασίλισσα πίσω του, αφού θηκάρωσε και το
ξιφίδιό του.
Όταν έφτασε στην κορφή, πίεσε προς τα πάνω, µε το δεξί του χέρι,
και σήκωσε ένα καπάκι. Κοίταξε έξω, και είδε ένα σοκάκι, όπου
βρίσκονταν µπόλικοι κουρελήδες. Σε µια γωνία ήταν και εκείνος που
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του είχε κλέψει το πουγκί. Μετρούσε τα χρυσά νοµίσµατα,
προσέχοντας να µην τον δουν οι άλλοι και του τ’αρπάξουν.
Ο Βένγκριλ πέταξε το σκέπασµα παραδίπλα και τινάχτηκε πάνω,
ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του, µε µια αστραπιαία κίνηση. Τα µάτια
του καρφώθηκαν πάνω στον κλέφτη. «Εδώ είσαι, βροµόσκυλο!»
Αυτός τον κοίταξε χάσκοντας. «Αφέντη… Εγώ… εγώ… δεν…
ΜΗ, αφέντη!» ούρλιαξε, καθώς ο Βασιληάς του Σαραόλν τον
άρπαξε απ’τον γιακά, σηκώνοντάς το απ’το έδαφος και κολλώντας
τη ράχη του στον τοίχο, ενώ έβαζε την αιχµή του ξίφους του στον
λαιµό του άντρα.
«Τα λεφτά µου, καθαρµατάκι!» πρόσταξε ο Βένγκριλ.
«Μα-µα-µα-µα-µάλιστα, αφέντη…» Ο ζητιάνος έβγαλε το πουγκί
απ’τα ρούχα του και το πρότεινε στον µονάρχη από τη Βόρεια Γη.
Ο Βένγκριλ το άρπαξε, αφήνοντας τον άντρα να σωριαστεί στο
πλακόστρωτο του σοκακιού.
«Πάµε,» πρότεινε η Αάνθα, κοιτώντας γύρω της τους πένητες να
έχουν τα µάτια τους καρφωµένα πάνω σ’αυτήν και τον Βασιληά του
Σαραόλν.
Ο Βένγκριλ κατένευσε. Θηκάρωσε το σπαθί του και βάδισε έξω
απ’το σοκάκι. Το πουγκί, τώρα, το έβαλε µες στην τουνίκα του, για
να µην µπορεί κανείς να του το αρπάξει εύκολα.
«Πού είναι το πανδοχείο µας;» ρώτησε η Αάνθα, παρατηρώντας
πως βρέθηκαν σ’έναν δρόµο που δεν γνώριζε.
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους του. «∆εν έχω ιδέα. Ας
ρωτήσουµε αυτή την κυρία,» πρότεινε, αναφερόµενος σε µια
περαστική.
Η γυναίκα είχε µαύρα, µακριά µαλλιά, δεµένα αλογοουρά, και ήταν
ντυµένη µ’ένα µακρύ φουστάνι, γκρίζου χρώµατος· η κάπα της ήταν
µπλε. Στην πλατιά ζώνη της βρισκόταν θηκαρωµένο ένα ξιφίδιο, και
στον ώµο της κρεµόταν ένας σάκος µετρίου µεγέθους.
«Μας συγχωρείτε,» της είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Ξέρετε πού
βρίσκεται ένα πανδοχείο το οποίο ονοµάζεται ‘Ο Τέταρτος ∆ρόµος’;»
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Η γυναίκα στράφηκε ξαφνιασµένη στο µέρος του –αναµφίβολα, δεν
περίµενε να της µιλήσει– και τον κοίταξε µε ορθάνοιχτα µάτια.
Ύστερα, αποκρίθηκε: «Όχι, κύριε. Μόλις ήρθα στην πόλη. Ψάχνω κι
η ίδια για κάποιο πανδοχείο.»
«Μπορείτε να έρθετε µαζί µας,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Είχαµε
βρει ένα, αλλά το χάσαµε. Ονοµάζοµαι Αθνάα· και ο φίλος µου απο
δώ είναι ο Λίργκνεβ.»
Ο Βένγκριλ γέλασε από µέσα του. Πολύ έξυπνο, σκέφτηκε.
Αντέστρεψε τα ονόµατά µας.
«Εγώ είµαι η Όρνα,» συστήθηκε η άγνωστη, σφίγγοντας χέρια µε
τη Βασίλισσα του Ωκεανού. «Είπατε πως… χάσατε το πανδοχείο
σας;»
«∆υστυχώς, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Πρέπει να το
βρούµε, πάλι.» Και ξεκίνησε να βαδίζει, µε την Αάνθα και την Όρνα
από κοντά.
«Μα… πώς χάσατε το πανδοχείο σας, αν επιτρέπεται;…» ρώτησε η
ταξιδιώτισσα.
«Μας λήστεψαν,» εξήγησε η Αάνθα, «έξω απ’τον Τέταρτο ∆ρόµο.
Κυνηγήσαµε τον κλέφτη, και χαθήκαµε… µέσα στα σοκάκια.»
«Πήρατε τα χρήµατά σας πίσω, τουλάχιστον;» θέλησε να µάθει η
Όρνα.
«Όχι όλα,» αποκρίθηκε η Αάνθα, σκεφτόµενη το δικό της πουγκί.
Ο Βένγκριλ σταµάτησε σ’ένα σταυροδρόµι, όπου ένα µαγκάλι ήταν
αναµµένο και δυο κουρελήδες κάθονταν πλάι του, συνοµιλώντας σε
σιγανούς τόνους.
«Ε,» είπε, για να τραβήξει την προσοχή τους. «Πού είναι ο
Τέταρτος ∆ρόµος;» Τους έριξε ένα αργύριο.
«Απο κεί, αφέντη,» έδειξε ο ένας άντρας. «Στρίψε στο τρίτο στενό
αριστερά, αφέντη.» Και δάγκωσε το νόµισµα, για να σιγουρευτεί για
την ποιότητά του.
Ο Βένγκριλ, η Αάνθα και η Όρνα ακολούθησαν τις οδηγίες του και
έφτασαν στο πανδοχείο, δίχως καµια δυσκολία.
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«Τουλάχιστον, ένας ήταν τίµιος…» µουρµούρισε ο Βασιληάς του
Σαραόλν, ανοίγοντας την ξύλινη πόρτα του πέτρινου χτιρίου και
µπαίνοντας στην τραπεζαρία.
Καµια δεκαριά άνθρωποι ήταν εκεί, τρώγοντας και πίνοντας. Η
Αάνθα, ο Βένγκριλ και η Όρνα έκλεισαν δωµάτια και κάθισαν σ’ένα
τραπέζι.
«Γιατί είστε εδώ, λοιπόν;» ρώτησε η ταξιδιώτισσα, κοιτώντας µια
τον Βασιληά και µια τη Βασίλισσα.
Πρέπει, τώρα, να την έχουµε κι ετούτη στην πλάτη µας;… µούγκρισε
από µέσα του ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη, ενώ η Αάνθα
σκεφτόταν: Πολύ περίεργη δεν είναι;
«Κατευθυνόµαστε στο Βασίλειο του Ωκεανού,» εξήγησε η
Βασίλισσα. «Έχουµε επείγουσες δουλειές εκεί.» Και, προτού
προλάβει η γυναίκα να ρωτήσει «τι δουλειές;», πρόσθεσε: «Εσύ γιατί
είσαι εδώ;»
«Μεγάλη κατάρα έχει χτυπήσει το Ζόλγκιλ, κυρία Αθνάα,»
απάντησε η Όρνα.
«Τι είναι το Ζόλγκιλ;» την πρόλαβε η Αάνθα. Αν συνέχιζε να τη
ρωτά πράγµατα, δε θα είχε χρόνο εκείνη να ρωτήσει τίποτα.
Τότε, µια σερβιτόρα ήρθε, ζητώντας παραγγελία. Ο Βασιληάς κι η
Βασίλισσα παράγγειλαν, το ίδιο και η ταξιδιώτισσα.
«Το Ζόλγκιλ είναι ένα χωρίο,» απάντησε η Όρνα, «νότιο-ανατολικά
της Βρόλγκιχ.»
«Και τι… κατάρα έχει χτυπήσει αυτό το χωριό;» θέλησε να µάθει η
Αάνθα.
«Ένα πλάσµα του Γελωτοποιού τριγυρίζει στις ερηµιές, το βράδυ,»
αποκρίθηκε η Όρνα, µε φόβο να καθρεπτίζεται στο βλέµµα της.
«Κατασπαράζει όποιον βρει έξω απ’το σπίτι του. Και, κάποιες
φορές, µπαίνει ακόµα και σε σπίτια, άµα είναι πεινασµένο.»
«Πώς είναι αυτό το… πλάσµα;» ρώτησε ο Βένγκριλ.
«Εε… Λένε ότι µοιάζει µε τσακάλι, κύριε. Αλλά είναι πελώριο,»
εξήγησε η Όρνα.
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Η Αάνθα κι ο Βένγκριλ αντάλλαξαν µατιές.
«Μήπως ουρλιάζει τόσο που σε κουφαίνει κιόλας;» υπέθεσε ο
Βασιληάς του Σαραόλν.
«Όχι, κύριε,» είπε η Όρνα. «Πώς σας ήρθε αυτό;»
Μάλλον, δεν είναι όλα τα «τσακάλια» του Γελωτοποιού ίδια,
συλλογίστηκε ο Βένγκριλ. «Είπα, αφού είναι µεγάλο, µπορεί να
βγάζει και δυνατά ουρλιαχτά…»
Το φαγητό τους ήρθε, και άρχισαν να τρώνε.
«Οπότε…» είπε η Όρνα, καταπίνοντας τη µια µπουκιά µετά την
άλλη, λες (;) και λιµοκτονούσε, «ήρθα εδώ… στην Βρόλγκιχ, για
να… βρω κάποιον… ή κάποιους, που να µπορούν να… µε
βοηθήσουν… να βοηθήσουν το χωριό µου…» Σήκωσε, για λίγο, το
κεφάλι απ’το φαγητό της. «Ξέρετε τίποτα µισθοφόρους στην πόλη;
Βάζοντας όλοι από λίγα χρήµατα, οι συγχωριανοί µου θα
καταφέρουν να τους πληρώσουν.»
Η Αάνθα έσφιξε τα χείλη της. «∆υστυχώς, Όρνα, δεν έχουµε υπόψη
µας κανέναν µισθοφόρο. Για την ακρίβεια, δεν γνωρίζουµε καθόλου
καλά την πόλη τούτη, αλλιώς θα είχαµε χάσει το δρόµο µας,
ψάχνοντας γι’αυτό το πανδοχείο;»
«Σωστά…» έκανε, κάπως, απογοητευµένα, η γυναίκα, αλλά
συνέχισε να τρώει µε την ίδια διάθεση.
«Γιατί δε ρωτάς τον άντρα στο µπαρ;» της πρότεινε ο Βένγκριλ.
«Αυτός, σίγουρα, θα ξέρει πολλά.»
«…ναι… αυτό θα κάνω, κύριε,» συµφώνησε η Όρνα, τρώγοντας.
Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, ο Βασιληάς του Σαραόλν και η
Βασίλισσα του Ωκεανού ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του
Τέταρτου ∆ρόµου, όπου βρισκόταν το δωµάτιό τους, ενώ η γυναίκα
απ’το χωριό Ζόλγκιλ πλησίασε τον οινοχόο πίσω απ’τον πάγκο του
µπαρ.
«Τώρα, θα σου δείξω ότι δε ντρέποµαι να γδυθώ µπροστά σου!»
µειδίασε η Αάνθα, τραβώντας την δερµάτινη κουρτίνα του
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καταλύµατος, για να κλείσει την είσοδο (εδώ το πανδοχείο δεν είχε
πόρτες). Πάραυτα, άρχισε να πετά τα ρούχα της στο δάπεδο.
Όταν ήταν (περίπου) όπως την γέννησε η µάνα της, ο Βένγκριλ την
άρπαξε απ’το µπράτσο και την τράβηξε κοντά του, κλείνοντάς της το
στόµα µ’ένα χορταστικό φιλί.
Ύστερα, ρώτησε: «Τι λες, τώρα, θα βάλεις λίγη από κείνη την
αλοιφή της Ταϊράνα στο κάψιµο του ποδιού σου;»
Η Αάνθα τον αγριοκοίταξε, κάνοντας ένα βήµα προς τα πίσω.
«Τι;» έκανε εκείνος, υψώνοντας τα χέρια του.
«Ο Γελωτοποιός είχε δίκιο για ένα πράγµα,» του είπε η Βασίλισσα
του Ωκεανού: «Είσαι χαλάστρας!»
Ο Βένγκριλ γέλασε. «Αυτό ήταν –θα σε σκοτώσω!» Τη γράπωσε
απ’τη µέση και την έριξε στις κουβέρτες που βρίσκονταν απλωµένες
στο δάπεδο του δωµατίου (κρεβάτι, φυσικά, δεν υπήρχε), αρχίζοντας
να την γαργαλά, ασταµάτητα.
«Βένγκριλ!… Α!… Τα Πνεύ…χα-χα-χα-χα… µατα να σε πάρ…χιχι-χι-χι-χι… ουν…!» έκανε η Αάνθα, προσπαθώντας ν’ανασάνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Οι τελευταίες µέρες στο Κάρνεβολθ
ηκώθηκαν µε την αυγή. Ήταν κι οι δυο τους ανυπόµονοι να
φτάσουν στο Βασίλειο του Ωκεανού. Και, ρίχνοντας µια µατιά
στον χάρτη του Ρέηρµαρ, παρατήρησαν πως η επόµενη πόλη
βόρεια της Βρόλγκιχ ήταν η Χρέκνοχ, η πρωτεύουσα του Κάρνεβολθ
και µεγάλο λιµάνι επίσης. Όταν έφταναν εκεί, σχεδίαζαν να
µπαρκάρουν σε πλοίο κατευθείαν για την Θέρληχ.

Σ
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Η Αάνθα έβαλε την αλοιφή της Ταϊράνα στο έγκαυµα του ποδιού
της και ντύθηκε µε τα ταξιδιωτικά της ρούχα, όπως και ο Βένγκριλ.
«∆ε µπορώ να πω πως λυπάµαι που φεύγω από τούτη την πόλη,»
είπε η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Με κάνει ν’ανατριχιάζω. Και,
ούτως ή άλλως, τίποτα καλό δε µας έχει συµβεί. Χάσαµε τα µισά µας
λεφτά, και– Βένγκριλ, δε µου λες, πόσα χρήµατα έχεις στο πουγκί
σου; Θα µας φτάσουν για να πάρουµε καράβι από την Χρέκνοχ;»
«Σίγουρα,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Είναι αρκετά.»
Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου τους, και η Αάνθα τον ακολούθησε
έξω απ’αυτό.
Κατέβηκαν στο ισόγειο, και βρήκαν την Όρνα να παίρνει το πρωινό
της. Τους έγνεψε, και, όταν πλησίασαν το τραπέζι της, ρώτησε:
«Φεύγετε;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού κατένευσε. «Ναι. Βιαζόµαστε.»
«Πού κατευθύνεστε;» θέλησε να µάθει η Όρνα.
Τι να της πω, τώρα; Την αλήθεια. Γιατί όχι; συλλογίστηκε η Αάνθα.
«Στην Χρέκνοχ, για να πάρουµε καράβι,» αποκρίθηκε. Και,
γρήγορα, πρόσθεσε: «Έχουµε επείγουσες δουλειές στο Βασίλειο του
Ωκεανού, όπως σου είπα.
»Αντίο. Είθε να βρεις κάποιον που να µπορεί να βοηθήσει το χωρίο
σου.»
Και η Βασίλισσα κι ο Βασιληάς πήγαν, βιαστικά, προς την έξοδο
του πανδοχείο, προτού προλάβει να τους κάνει καµια άλλη ερώτηση
η Όρνα.
«Γεια…» είπε εκείνη, παραξενεµένη, κάπως, µε τη συµπεριφορά
τους.
«Είναι λιγάκι εκνευριστικό αυτό,» παρατήρησε ο Βένγκριλ, όταν
ήταν έξω απ’το πανδοχείο.
«Το ότι ρωτάει τόσα πολλά; Το ξέρω,» απάντησε εκείνη.
«Όχι· εννοώ το ότι πρέπει ν’αποφεύγουµε να λέµε ποιοι είµαστε,»
εξήγησε ο Βασιληάς.
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Η Αάνθα µειδίασε, καθώς πλησίαζαν το στάβλο. «Έχει, πάντως,
πλάκα!…»
«Πλάκα…!» µουρµούρισε ο Βένγκριλ, κάτω απ’την ανάσα του.
Μπήκαν στον στάβλο, και βρήκαν τον ξυρισµένο στο κεφάλι
σταβλίτη να χτενίζει τις χαίτες των αλόγων τους. Μόλις τους είδε,
έκανε µια βαθιά υπόκλιση.
«Καληµέρα, αφέντες µου. Επιθυµείτε τα άτια σας πίσω;»
«Καληµέρα, φίλε µου,» απάντησε ο Βένγκριλ. «Ναι, θέλουµε
τ’άτια µας.»
Ο σταβλίτης τα πήρε απ’τα χαλινάρια και τα έφερε κοντά τους.
«Όµορφα ζώα,» είπε, «και δυνατά, αφέντες µου.»
Η Αάνθα ανέβηκε στη σέλα του αλόγου της· το ίδιο κι ο Βένγκριλ,
αφού έριξε ένα αργύριο στην χούφτα του ξυρισµένου άντρα.
«Ευχαριστώ, αφέντη µου,» αποκρίθηκε εκείνος, και έκανε, πάλι,
µια βαθιά υπόκλιση. Ώσπου να σηκωθεί, οι δυο µονάρχες είχαν βγει
απ’τον στάβλο, πάνω στα ζώα τους.
Ιππεύοντας στους δρόµους της Βρόλγκιχ, παρατήρησαν πως το
πρωί όλα τα µαγκάλια ήταν σβηστά –λόγω της ζέστης του
Κάρνεβολθ, αναµφίβολα –, αλλά κουρελήδες συνέχιζαν να είναι
συγκεντρωµένοι γύρω τους. Η Αάνθα ήταν σίγουρη πως ποτέ δε θα
έφευγαν απο κεί· τα είχαν κάνει ληµέρια τους. Για καλό και για
κακό, είχε το δεξί της χέρι κοντά στο στέλεχος του δόρατος που ήταν
δεµένο στη σέλα της. Ο Βένγκριλ έριχνε επιφυλακτικές µατιές στα
περιθωριακά στοιχεία, αλλά ήταν βέβαιος πως κανένας τους δεν
επρόκειτο να τους επιτεθεί, µε τόσο κόσµο που κυκλοφορούσε στις
οδούς της πόλης τούτη την ώρα. Οι περισσότεροι από τους
περαστικούς ήταν ντυµένοι µε κελεµπίες και σαρίκια, ενώ άλλοι µε
µακριές ρόµπες και κουκούλες· ορισµένοι, φορούσαν απλά,
ταξιδιωτικά ρούχα. Τα µαγαζιά ήταν ανοιχτά, όπως και τα παράθυρα
των σπιτιών. ∆ιάφορες οσµές έρχονταν στα ρουθούνια του Βασιληά
και της Βασίλισσας, κάποιες περισσότερο ευχάριστες, κάποιες
λιγότερο.
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∆εν άργησαν να βγουν από την βόρεια πύλη της Βρόλγκιχ, απ’όπου
ξεκινούσε ένας λιθόστρωτος δρόµος, πάνω στον οποίο πολλοί
φαίνονταν να ταξιδεύουν, άλλοι έφιπποι κι άλλοι όχι. Οι δυο
µονάρχες ξεκίνησαν να καλπάζουν.
«Αναµφίβολα, τούτος ο δρόµος θα µας οδηγήσει στην
πρωτεύουσα,» είπε ο Βένγκριλ, και η Αάνθα έγνεψε καταφατικά.
Απο δώ και πέρα, οι περιοχές άρχιζαν να γίνονται λιγότερο ξερές
απ’ό,τι στα νότια, και µπορούσαν να δουν, κάπου-κάπου, συστάδες
δέντρων, στα ανατολικά τους. Στα δυτικά, ωστόσο, συνέχιζαν να
ορθώνονται τα ξεροβούνια που είχαν διασχίσει, προτού τους βρει ο
Πρίγκιπας Ρέηρµαρ. Καθ’οδόν, αντάµωσαν εµπόρους που ήθελαν να
τους πουλήσουν την πραµάτεια τους και ταξιδιώτες που ζητούσαν
πληροφορίες. Από τους πρώτους τίποτα δεν αγόρασαν (δεν είχαν
πολλά χρήµατα να ξοδεύουν), και στους δεύτερους λίγα είχαν να
πουν, µιας και δεν ήξεραν τα µέρη του Κάρνεβολθ και τόσο καλά.
Κατά το µεσηµέρι, όταν και ο Βάνσπαρχ και ο Λούντρινχ
βρίσκονταν ψηλά στον ουρανό του Άρµπεναρκ, έφτασαν σε ένα
πανδοχείο, στα δεξιά της λιθόστρωτης οδού. «Οι Επτά Πέτρες» ήταν
το όνοµά του. ∆ιώροφο κι αρκετά βολικό, είχε φιλόξενη ατµόσφαιρα
και ευγενικούς σερβιτόρους και σερβιτόρες. Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα
έφαγαν εκεί και ξεκουράστηκαν, προτού αρχίσουν, πάλι, να
καλπάζουν, µόλις ήρθε το απόγευµα.
Το βράδυ περίµεναν να έχουν φτάσει στην Χρέκνοχ, αλλά, όταν το
σκοτάδι τύλιξε το Βασίλειο της Νότιας Γης, δεν βρήκαν καµια πόλη,
έξω από ένα χωριό που είχαν προσπεράσει πριν µια ώρα.
«Να επιστρέψουµε στο χωριό, µπας και βρούµε κάνα πανδοχείο;»
πρότεινε ο Βένγκριλ.
«Τ’άλογά µας είναι κουρασµένα,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «∆ε θα
τους έκανε καλό να επιστρέψουµε. Ας ξεκουραστούµε εδώ.»
«∆ε θα πεθάνουν από την ιππασία µιας ώρας ακόµα,» τόνισε ο
Βένγκριλ.
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«Συνήθισες τόσο τα πανδοχεία, που δε µπορείς να κοιµηθείς,
πλέον, στο έδαφος;» µειδίασε η Αάνθα, αφιππεύοντας.
«Φυσικά και όχι,» είπε, θιγµένος, ο Βένγκριλ, κατεβαίνοντας κι
εκείνος από τη σέλα του αλόγου του. «Οι παλιές συνήθειες δεν
ξεχνιούνται εύκολα.»
«Κοιµόσουν στο έδαφος, δηλαδή, παλιά;» ρώτησε η Αάνθα, καθώς
τραβούσαν τ’άτια τους προς ένα σύδεντρο.
«∆ε σου είπα ότι περιπλανιόµουν βόρεια από το Σαραόλν;»
αποκρίθηκε ο Βασιληάς.
«Πράγµατι, µου το έχεις πει.» Η Αάνθα έδεσε το άλογό της στον
κορµό ενός δέντρου, και του χάιδεψε τη χαίτη.
Ο Βένγκριλ πήγε να µιλήσει, αλλά σταµάτησε, καθώς άκουσε µια
δυνατή βροντή στον ουρανό, και, ύστερα, άρχισε να βρέχει δυνατά.
Σήκωσε την κουκούλα της κάπας του στο κεφάλι. «Καλύτερα να
βρούµε καταφύγιο,» πρότεινε.
«Τελικά, ίσως, ήταν καλή ιδέα να επιστρέψουµε στο χωριό,» είπε η
Αάνθα, βάζοντας κι αυτή την κουκούλα στο κεφάλι της.
Ο Βένγκριλ φάνηκε να το σκέφτεται. «Πρέπει να κάνουµε γρήγορα.
Μπορεί να χειροτερέψει ο καιρός.»
«Τότε, ας κάνουµε γρήγορα,» αποκρίθηκε η Αάνθα, και, λύνοντας
τ’άλογό της απ’τον κορµό του δέντρου όπου τόχε δέσει, το
καβάλησε.
Κι ο Βένγκριλ καβάλησε το δικό του, και κάλπασαν νότια, ενώ ο
ουρανός άστραφτε και βροντούσε από πάνω τους και κανένα από τα
τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ δε φαινόταν, εξαιτίας των µαύρων
συννέφων που είχαν µαζευτεί. Η βροχή µαστίγωνε τους δύο
καβαλάρηδες, που είχαν κλείσει τις κάπες τους µπροστά τους.
∆εν άργησαν να ζυγώσουν το χωριό, έτσι όπως έτρεχαν τα ζώα
τους, και κατάφεραν να το ξεχωρίσουν µέσα στην σκοτεινή νύχτα
από τα φωτάκια των σπιτιών.
«Εκεί!» έδειξε η Αάνθα, µε το χέρι της.
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«Το βλέπω,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Καταραµένη καταιγίδα!…»
µούγκρισε, σφίγγοντας τα δόντια του.
Μπήκαν στο χωριό, καλπάζοντας, και τράβηξαν τα γκέµια των
αλόγων τους, για να τα σταµατήσουν. Εκείνα χρεµέτισαν,
κλοτσώντας τον αέρα µε τα πόδια, αλλά, ύστερα, υπέκυψαν στις
επιθυµίες των αφεντάδων τους. Η Αάνθα και ο Βένγκριλ κατέβηκαν
απ’τις σέλες, και πήραν τα ζώα απ’τα χαλινάρια. Κανείς, φυσικά, δεν
ήταν στους χωµάτινους δρόµους του χωριού, εκτός από µερικές
γάτες, που προσπαθούσαν κι αυτές να βρουν µέρος για να κρυφτούν
από την καταιγίδα. Πού και πού, οι δυο µονάρχες έβλεπαν
ανθρώπους να τους κοιτάζουν από παράθυρα και, µετά, τα πρόσωπά
τους να εξαφανίζονται.
«Τούτο µου µοιάζει µε πανδοχείο,» είπε ο Βένγκριλ, καθώς
ζύγωναν ένα µονώροφο χτίριο, που πάνω απ’την είσοδο του –η
οποία έκλεινε µε το τοµάρι κάποιου ζώου– ήταν σκαλισµένες στον
πέτρινο τοίχο οι εξής λέξεις: Ο Καβαλάρης της Αυγής. ∆ίπλα απ’το
οικοδόµηµα βρισκόταν ένας µικρός στάβλος.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού µπήκαν
στον τελευταίο.
«Σταβλίτη!» φώναξε ο µονάρχης, για ν’ακουστεί πάνω απ’τον
θόρυβο της καταιγίδας. ∆εν πήρε καµια απάντηση, οπότε είπε στην
Αάνθα: «Ας ταχτοποιήσουµε µόνοι τα ζώα µας.»
Η Βασίλισσα κατένευσε. Και, όταν αυτό έγινε, µπήκαν στην
τραπεζαρία του πανδοχείου. Εκτός από εκείνους, ήταν µέσα κι άλλοι
τέσσερις ταξιδιώτες. Οι τρεις έµοιαζαν να γνωρίζονται –ή να είχαν
γνωριστεί εδώ–, καθώς κάθονταν στο ίδιο τραπέζι (όλα τα τραπέζια
ήταν καµωµένα από πέτρα και ένα µε το πάτωµα), ενώ ο τέταρτος
καθόταν µόνος του σ’ένα άλλο.
Ο Βένγκριλ πλησίασε το πέτρινο µπαρ, πίσω απ’το οποίο στεκόταν
µια ξανθιά γυναίκα. ∆εν ήταν καθόλου σαν τις ξανθές γυναίκες της
Βόρειας Γης: το δέρµα της ήταν σκούρο, και τα µαλλιά της δεν είχαν
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εκείνο το ανοιχτό-κίτρινο χρώµα, παρά µια πιο σκοτεινή απόχρωσή
του. Φορούσε ένα µπεζ φόρεµα και λευκή ποδιά.
«Ένα δωµάτιο,» ζήτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Και φαγητό για
δύο.»
«Απλές µερίδες, µισές, ή διπλές;» ρώτησε η γυναίκα.
«Απλές.»
«∆ύο χρυσά νοµίσµατα, συνολικά.»
Ο Βένγκριλ έβγαλε τα χρήµατα απ’το πουγκί του και της τάδωσε.
Ύστερα, θυµήθηκε και είπε: «Αφήσαµε και δυο άλογα στο στάβλο…
∆εν ήταν κάποιος σταβλίτης εκεί…»
«∆εν πληρώνετε για τ’άλογα,» δήλωσε η γυναίκα, και
κατευθύνθηκε προς την κουζίνα.
Ο Βένγκριλ ανασήκωσε τους ώµους, και πήγε στο τραπέζι που είχε
πιάσει η Αάνθα. Και τα καθίσµατα εδώ ήταν πέτρινα και ένα µε το
έδαφος· δεν τον βόλευαν και τόσο, αλλά δεν ήταν κι εντελώς άβολα.
Έβγαλε την βρεγµένη κάπα του και την άφησε παραδίπλα.
«Απορώ πώς υπάρχει τόση ξεραΐλα σ’ετούτη τη χώρα, αφού βρέχει
συχνά-πυκνά,» είπε.
«Βρέχει επειδή είναι Χειµώνας,» του θύµισε η Αάνθα. «Στη Βόρεια
Γη, τώρα, θα χιονίζει σε πολλά σηµεία. Εξάλλου, µην ξεχνάς την
τροµερή ζέστη που έχει το πρωί. Επιπλέον, το Καλοκαίρι αµφιβάλλω
άµα θα βρέχει καθόλου. Μάλλον, σίγουρα, δε θα βρέχει καθόλου.
Γιαυτό, λοιπόν, έχει τόση ξεραΐλα. Αλλά το Κάρνεβολθ δεν είναι
ξερό σ’όλα του τα σηµεία.» Σταµάτησε να µιλά, για λίγο, καθώς η
γυναίκα του µπαρ τούς έφερε το φαγητό τους. Μόλις έφυγε,
συνέχισε: «Στις βόρειες ακτές, ας πούµε, υπάρχει πολύ βλάστηση.
Εκεί όπου πρωτοβγήκαµε, όταν χτύπησε η βάρκα µας στα βράχια,
ήταν ζούγκλα· δε θυµάσαι;»
«Ναι, θυµάµαι,» ένευσε καταφατικά ο Βένγκριλ, τρώγοντας
µ’επιφύλαξη αυτό το… πράγµα που του είχαν φέρει για φαγητό.
«Βραστή πετρόσαυρα,» αναγνώρισε το γεύµα τους η Αάνθα.
∆οκίµασε. «Καλή είναι.»
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Ο Βένγκριλ αναποδογύρισε τα µάτια του, µουρµουρίζοντας κάτι
για τις συνήθειες των ανθρώπων της Νότιας Γης. Παρ’όλ’αυτά,
έφαγε ό,τι του είχαν φέρει και ήπιε µπίρα. ∆εν ήταν και τόσο άσχηµο
το γεύµα από πλευράς γεύσης. Αλλά, όταν σκεφτόταν τι ήταν… Του
είχε λείψει κάνα ψητό γουρούνι ή αγελάδα.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Βασίλισσα του Ωκεανού τελείωσαν
το φαγητό τους και ανέβηκαν στο δωµάτιο που είχε νοικιάσει ο
πρώτος. ∆εν διέφερε και τόσο από τα δωµάτια των άλλων
πανδοχείων όπου είχαν βρεθεί. Πόρτα δεν είχε, παρά ένα τοµάρι
ζώου· και, φυσικά, πουθενά δεν υπήρχε κρεβάτι· στο έδαφος ήταν
µόνο στρωµένες µερικές κουβέρτες. Ο Βένγκριλ κι η Αάνθα
κοιµήθηκαν µε τα ρούχα, γιατί απόψε είχε υπερβολικό κρύο.
Το πρωί, η βροχή είχε σταµατήσει. Απ’ότι γνώριζε η Βασίλισσα
του Ωκεανού, ποτέ δεν έβρεχε την ηµέρα στο Κάρνεβολθ, λόγω της
ζέστης –εκτός, ίσως, στις πιο βόρειες περιοχές του, που συνόρευαν
µε το Βασίλειό της.
Οι δύο µονάρχες ξετυλίχτηκαν απ’τις κουβέρτες τους και
σηκώθηκαν. Ο Βένγκριλ αισθανόταν κάπως µουδιασµένη την πλάτη
του και την έτριψε µε τη γροθιά του.
«Αααχχ…» µούγκρισε. «Γερνάω… Πράγµατι, γερνάω…»
Η Αάνθα τού έριξε ένα διαπεραστικό βλέµµα. «Πάλι, τα ίδια;
Είπαµε, έχεις πολλά χρόνια ακόµα, µέχρι να γεράσεις!»
Ο Βένγκριλ γέλασε. «Πιθανώς.» Πήρε το σάκο του στον ώµο, αφού
φόρεσε την κάπα του.
Η Αάνθα πέρασε το χέρι της πίσω απ’το λαιµό του και φίλησε τα
χείλη του. «Πάµε,» είπε.
Βγήκαν απ’τον Καβαλάρη της Αυγής, πήραν τ’άλογά τους απ’το
στάβλο και αναχώρησαν, ταξιδεύοντας πάνω στον λιθόστρωτο
δρόµο που οδηγούσε στην πρωτεύουσα του Κάρνεβολθ. Ο
καλπασµός τους ήταν ταχύς, γιατί βιάζονταν να φτάσουν στην
Χρέκνοχ, να πάρουν καράβι και να κατευθυνθούν στο Βασίλειο του
Ωκεανού.
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Όσο πιο βόρεια πήγαιναν, τόσο πιο πολύ κόσµο έβλεπαν και τόσο
πιο πολλά πανδοχεία. Επίσης, οι περιοχές αποκτούσαν όλο και
περισσότερη βλάστηση. Το µεσηµέρι, πάλι, σε πανδοχείο έφαγαν και
κοιµήθηκαν. Όταν ξύπνησαν, ρώτησαν τους θαµώνες πόσο µακριά
ήταν η Χρέκνοχ. Εκείνοι τους απάντησαν πως θα έφταναν ως το
βράδυ, αν κάλπαζαν γρήγορα. Και, φυσικά, η Αάνθα και ο Βένγκριλ
δεν είχαν καµια αντίρρηση. Βιάζονταν να σώσουν τα βασίλειά τους
από αυτούς που είχαν τόσο καιρό για έµπιστους όµως αποδείχτηκαν
χειρότεροι από τους χειρότερούς τους εχθρούς.
Όταν ο Βάνσπαρχ χάθηκε στην Ανατολή και ο Λούντρινχ στην
∆ύση, οι δυο καβαλάρηδες έφτασαν µπροστά στην πύλη µιας πόλης
µε ψηλά τείχη. Μπήκαν στους πλακόστρωτους δρόµους της, µαζί µε
άλλους ταξιδιώτες. Κίνηση υπήρχε πολύ εδώ, και φανάρια φώτιζαν
τις οδούς. Ζητιάνοι γύρω από µαγκάλια δεν ήταν πουθενά, πράγµα
που έκανε την Αάνθα να ηρεµήσει, γιατί πίστευε πως και σε τούτο το
µέρος η ίδια κατάσταση θα επικρατούσε, όπως στην Βρόλγκιχ. Όλα
σχεδόν τα σπίτια είχαν ξύλινες πόρτες και παράθυρα, αλλά, ως επί το
πλείστον, ήταν καµωµένα από πέτρες. Η πρωτεύουσα του
Κάρνεβολθ έµοιαζε αρκετά πλούσια. Αυτό φαινόταν κι από τις
ενδυµασίες των κατοίκων της, πολλοί απ’τους οποίους διέσχιζαν
τους δρόµους πάνω σε φορεία µε κουρτίνες, τα οποία σήκωναν
γεροδεµένοι άντρες στους ώµους τους. Οι γυναίκες φορούσαν
µακριά φορέµατα, µε κάθε είδους σχισίµατα και κοψίµατα, ενώ
κοσµήµατα στόλιζαν τα χέρια, τους λαιµούς και τα µαλλιά τους.
Βέβαια, πολλές ήταν ντυµένες σαν τους άντρες, οι οποίοι φορούσαν
φαρδιά παντελόνια και πουκάµισα, κελεµπίες και ρόµπες· ταινίες
διαφόρων χρωµάτων περνούσαν µπροστά απ’το στέρνο τους, και οι
αγκράφες στις ζώνες και στους µανδύες τους ήταν ασηµένιες και
χρυσές· ορισµένοι, µάλιστα, είχαν τόσα κοσµήµατα πάνω τους, που
θα τους ζήλευαν οι γυναίκες. Ο Βένγκριλ και η Αάνθα φαίνονταν
λιτά ντυµένοι µέσα σ’όλους τούτους τους ανθρώπους.
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«Ας βρούµε έναν έµπορο να πουλήσουµε τ’άτια µας,» πρότεινε ο
Βασιληάς του Σαραόλν. «∆ε θα µας χρειαστούν, πια, αφού θα
φύγουµε απο δώ µε πλοίο.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού συµφώνησε. Και ρώτησε έναν
περαστικό: «Με συγχωρείτε, κύριε. Μπορείτε να µου πεί–»
«Μίλα σε κάποιον της στάθµης σου, γυναίκα!» αποκρίθηκε
απότοµα εκείνος, µ’ένα υπεροπτικό ύφος στο πρόσωπό του. Θα ήταν
πάνω από πενήντα χρονών, και φορούσε πλούσια ρούχα. Μάλλον,
κάποιος ευγενής.
Η Αάνθα στράβωσε το στόµα της. «Είσαι τυχερός που δεν χτυπάω
παππούδες!» έφτυσε.
Ο άντρας στένεψε τα µάτια του, φανερά θυµωµένος, αλλά την
προσπέρασε, δίχως να αποκριθεί.
Η Βασίλισσα του Ωκεανού στράφηκε στον Βένγκριλ. «Ακούς εκεί
‘Μίλα σε κάποιον της στάθµης σου, γυναίκα’!» µιµήθηκε τη φωνή
του ευγενή. «Ξέρει ποια είµαι;»
«Προφανώς, όχι,» είπε ο Μονάρχης του Σαραόλν. «Αλλ’ας
προχωρήσουµε, τώρα. ∆εν υπάρχει λόγος να φέρουµε µπελάδες
στους εαυτούς µας, όταν δεν έχουµε.
»Τι ήθελες απ’αυτόν;»
«Να τον ρωτήσω προς τα πού είναι η αγορά,» απάντησε η Αάνθα,
ακόµα θυµωµένη, αν έκρινε κανείς απ’την έκφραση του προσώπου
της.
«Επειδή έχω την εντύπωση πως όλοι οι ‘δυνατοί’ τούτης της πόλης
θα του µοιάζουν, θα ρωτήσω εγώ αυτούς τους δυο τύπους εκεί πέρα,
οι οποίοι φαίνονται περισσότερο της ‘στάθµης’ µου.» Κατέβηκε
απ’τ’άλογό του και ζύγωσε δυο άντρες, που κάθονταν σ’ένα πεζούλι,
έξω από ένα πανδοχείο. Φορούσαν ρούχα απλά.
«Προς τα πού είναι η αγορά, φίλε µου;» είπε στον έναν.
«Εύκολα θα τη βρεις, ταξιδιώτη,» αποκρίθηκε εκείνος. «Συνέχισε
να κατεβαίνεις τούτο το δρόµο.»
«Σ’ευχαριστώ.» Ο Βένγκριλ ξανανέβηκε στ’άλογό του.
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Προχώρησε, µαζί µε την Αάνθα, και, τελικά, έφτασαν σ’ένα µεγάλο
µέρος χωρίς χτίρια, το οποίο ήταν γεµάτο σκηνές, τέντες και
πάγκους, ακόµα κι ετούτη την ώρα, το βράδυ. Εύκολα, εντόπισαν
µια εµπόρισσα αλόγων. Οι δυο µονάρχες αφίππευσαν και πήγαν
κοντά της, τραβώντας τ’άτια τους απ’τα γκέµια.
Η γυναίκα ήταν χοντρή και ντυµένη µε µια µπλε ρόµπα. Τα µαύρα
µαλλιά της ήταν δεµένα κότσο πίσω απ’το κεφάλι της, και ένα
ασηµένιο µενταγιόν κρεµόταν στο λαιµό της.
«Θέλουµε να πουλήσουµε αυτά τα δυο άλογα,» είπε ο Βένγκριλ.
Η εµπόρισσα τα κοίταξε ερευνητικά, λες και µπορεί να είχαν
ψείρες. «∆έκα χρυσά νοµίσµατα το ένα.»
«Είναι πολύ καλύτερα άτια για µια τέτοια χαµηλή τιµή,»
αποκρίθηκε, αυστηρά, ο Βένγκριλ, µε το βασιλικό του ύφος, που
έκανε, πολλές φορές, δούκες και βαρόνους να τρέµουν.
«Ναι… ναι, πράγµατι,» παραδέχτηκε η εµπόρισσα. «Ε…
Λοιπόν…» Ακούµπησε ένα παχύ δάχτυλο στα χείλη της. «Θα
µπορούσα να τα πάρω… είκοσι χρυσά νοµίσµατα.»
«Είκοσι;» απόρησε ο Βένγκριλ, σηκώνοντας ένα φρύδι του και
µειδιώντας µοχθηρά. «∆ε νοµίζω. Τουλάχιστον, πενήντα χρυσά
νοµίσµατα το ένα θα τα πάρεις.»
«Ε… Ναι…» Η εµπόρισσα σήκωσε τα χέρια της. «Ίσως θα
µπορούσα να κάνω µια εξαίρεση για σας, κύριε…»
«Γρήγορα,» την παρότρυνε ο Βένγκριλ. «Βιαζόµαστε.»
«Χµ… Ας πούµε τριάντα-πέντε…»
«Πώς! Είπατε τριάντα-πέντε, κυρία µου, ή µε γελούν τ’αφτιά µου;»
«Εµ… Ναι· τριάντα-πέντε.»
Ο Βένγκριλ χτύπησε, µαλακά, το άλογό του στο λαιµό. «Τούτα
τ’άτια είναι γερά. Θα µπορέσεις να τα πουλήσεις το λιγότερο εξήντα
χρυσά νοµίσµατα το ένα –το ξέρεις. Συνεπώς, είναι λογικό που
ζητάω πενήντα. Αλλά… θα κάνω εγώ µια εξαίρεση: Θα σ’τα δώσω
σαράντα το ένα. Και πρόσεξε»–σήκωσε το δάχτυλό του–,«αυτή είναι
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η τελευταία µου προσφορά –αλλιώς, χάνεις τ’άλογα και τα παίρνει
κάποιος άλλος –εξυπνότερος.»
«Καλά…» έκανε η εµπόρισσα. «Σαράντα το ένα.»
Του έδωσε τα χρήµατα, και ένας άντρας πήρε τα δύο άλογα απ’τα
γκέµια, καθώς η Αάνθα και ο Βένγκριλ έφευγαν.
«Νοµίζω πως µόλις µαζέψαµε όσα µου έκλεψαν οι ζητιάνοι στη
Βρόλγκιχ,» παρατήρησε η Βασίλισσα του Ωκεανού.
«Πράγµατι,» συµφώνησε ο Μονάρχης του Σαραόλν, µειδιώντας.
«Τώρα, πάµε να βρούµε κάνα καράβι;»
«Φυσικά. Αµέσως,» τόνισε η Αάνθα.
∆ιέσχισαν την αγορά και βγήκαν στις αποβάθρες, όπου ήταν πολλά
καράβια αραγµένα. Βέβαια, στην Βασίλισσα του Ωκεανού δεν
φαίνονταν και τόσα πολλά, γιατί η Θέρληχ ήταν το µεγαλύτερο
λιµάνι του κόσµου –και, σαφώς, πολύ µεγαλύτερο από αυτό. Η
κίνηση εδώ ήταν σχετικά µειωµένη, σε σχέση µε τα υπόλοιπα σηµεία
της πόλης απ’όπου είχαν περάσει η Αάνθα και ο Βένγκριλ.
Ο µονάρχης από τη Βόρεια Γη ρώτησε τη συντρόφισσά του: «Ποιο
από τούτα τα πλοία θεωρείς καλύτερο και πιο γερό;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού τον κοίταξε παραξενεµένη. «Πού να
ξέρω;»
«Νόµιζα πως το Βασίλειο σου ήταν ναυτικό βασίλειο,» αποκρίθηκε
ο Βένγκριλ.
«Είναι, µα αυτό δε σηµαίνει πως µπορώ να γνωρίζω αµέσως πόσο
γερό είναι ένα πλοίο, µόλις το δω –εκτός και νάναι σπασµένο το
σκαρί του, ας πούµε.
»Αλλά…» Ανασήκωσε τους ώµους της. «Πάµε σ’ετούτο.»
Πλησίασαν ένα µεγάλο καράβι µε δύο κατάρτια, εµπορικό σίγουρα.
Ανέβηκαν τη ράµπα του και βρέθηκαν στο κατάστρωµα.
«Ποιος είναι ο Καπετάνιος εδώ;» ρώτησε η Αάνθα τέσσερις άντρες
και µια γυναίκα που κάθονταν κοντά στο πρώτο κατάρτι και
µιλούσαν.
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Η γυναίκα σηκώθηκε όρθια. «Εγώ είµαι η Καπετάνισσα του
Θαλασσινού Ανέµου,» δήλωσε. Ήταν ψηλή και ντυµένη µε
πουκαµίσα και φαρδύ, µελανό παντελόνι. Τα µαύρα, µακριά µαλλιά
έπεφταν λυτά στους ώµους της. «Ονοµάζοµαι Λάρθα.»
«Ψάχνουµε για ένα καράβι που να κατευθύνεται στο Βασίλειο του
Ωκεανού, στην Θέρληχ,» είπε η Αάνθα. «Πηγαίνεις προς τα κει,
Καπετάνισσα;»
«Ναι,» αποκρίθηκε η Λάρθα. «Με µια στάση, όµως, στο Μάρθιλ
και µια στο Πόνρικ.»
Η Αάνθα έριξε µια µατιά στον Βένγκριλ. Εκείνος ανασήκωσε τους
ώµους· δεν ήξερε ποια ήταν τα νησιά στα οποία είχε αναφερθεί η
µαυροµάλλα γυναίκα.
«Πόσα είναι τα ναύλα για τους δυο µας;» ρώτησε η Βασίλισσα του
Ωκεανού την Καπετάνισσα.
«Έξι χρυσά νοµίσµατα,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Σου δίνω εξήντα, αν µας πας κατευθείαν στην Θέρληχ,» δήλωσε η
Αάνθα.
Η Λάρθα γούρλωσε, για λίγο, τα µάτια της. «∆ε σοβαρολογείς!…»
έκανε, χάσκοντας.
«Εξήντα, αν µας πας κατευθείαν στη Θέρληχ,» επανέλαβε η Αάνθα,
µε σταθερή φωνή.
Η Λάρθα πρότεινε το χέρι της. «Έγινε.»
Η Αάνθα το έσφιξε.
«Τα χρήµατα,» ζήτησε η Καπετάνισσα.
«Τα µισά τώρα, τα µισά όταν φτάσουµε,» δήλωσε η Αάνθα.
«’Ντάξει.»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού έβγαλε απ’το σάκο της τριάντα χρυσά
νοµίσµατα (χρήµατα από αυτά που είχαν πάρει πουλώντας τ’άτια
τους) και της τα έδωσε, µετρώντας τα. Η Λάρθα τα έβαλε σ’ένα
πουγκί.
«Φεύγουµε µε την αυγή,» είπε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Τα κοµµάτια ενός κατεστραµµένου
στρατού
έρες βάδιζαν µέσα στα δάση της Νήσου Ράλβοχ, ο
Φέρντεχ, απεσταλµένος του Βασιληά Βένγκριλ στο
Βασίλειο του Ωκεανού, η Κάζναµ, σύµβουλος αµύνης του
εν λόγω Βασιλείου, και ο Κόλµιχ, ∆ιοικητής των Χρυσών Σπαθιών,
της βασιλικής φρουράς του Βασιληά του Σαραόλν. Μαζί τους είχαν
δέκα-χιλιάδες στρατιώτες του Ωκεανού, καθώς και άντρες των
Χρυσών Σπαθιών.
Τουλάχιστον, ήταν δέκα-χιλιάδες, στην αρχή. Μετά, άρχισαν οι
επιθέσεις των δαιµονανθρώπων, γρήγορες και αιφνιδιαστικές. Οι
Μαγκραθµέλιοι παρουσιάζονταν, αναπάντεχα, µέσα απ’τη βλάστηση
και χτυπούσαν τους πολεµιστές µε τα όπλα τους, ή µε διαβολικά
κατασκευασµένες συσκευές. Ύστερα, χάνονταν, και κανείς δε
µπορούσε να τους βρει. Επίσης, κανείς δεν τολµούσε να
αποµακρυνθεί από το κυρίως τµήµα του στρατού, γιατί όλοι
γνώριζαν πως λίγους-λίγους, οι διαβολάνθρωποι, αναµφίβολα, θα
τους κοµµάτιαζαν. Όµως, και ενωµένοι που έµεναν, εκείνοι, πάλι,
έβρισκαν τρόπους να αφαιρούν µαχητές από τον αριθµό τους.
Και κανένα ίχνος βάσεις των Μαγκραθµέλιων δεν είχαν δει·
κανενός είδους φρούριο. Πού είχαν τον Βασιληά Βένγκριλ και τη
Βασίλισσα Αάνθα; απορούσε ο Φέρντεχ. Ο Κράντµον ήταν σίγουρος
πως εδώ τους είχαν πάει. Όµως τι ήξερε εκείνος από πολέµους; Ένας
απλός ευγενής ήταν –αυτό και τίποτ’άλλο. Α, ναι! τώρα, ήταν και
Βασιληάς, πράγµα που του έδινε το δικαίωµα να στέλνει όποιον
ήθελε, όπου ήθελε, ακόµα κι αν η αποστολή σήµαινε το θάνατό του.
Ο Φέρντεχ ήταν πολύ, πολύ θυµωµένος µε τον σύζυγο της Αάνθα.
Έπρεπε να είχαν βρει µια άλλη λύση. ∆ιάολοι! Γιατί, τελικά, είχε
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συµφωνήσει µαζί του; Επειδή φαινόταν τόσο κατεστραµµένος, µετά
από το χαµό της Βασίλισσάς; Τον είχε λυπηθεί; Αυτό ήταν; Τώρα,
όµως, έσφιγγε τις γροθιές του από οργή και έτριζε τα δόντια του.
Κράντµον! Μας έστειλες στην καταδίκη µας! ∆εν υπήρχε τρόπος να
νικήσουν τους Μαγκραθµέλιους. Εδώ, σε τούτα τα πυκνά δάση,
ακόµα και οι καλύτερα εκπαιδευµένοι στρατιώτες ξηράς θα είχαν
πρόβληµα ν’αντιµετωπίσουν τους δαιµονανθρώπους –πόσο µάλλον
οι πολεµιστές του Ωκεανού, οι οποίοι ήταν εκπαιδευµένοι να
µάχονται στη θάλασσα, πάνω σε ιππόκαµπους ή σε πλοία. Οι
διαβολάνθρωποι τους αποδεκάτιζαν· και ήταν πολύ εύκολο
γι’αυτούς, σα να σηµαδεύεις πρόβατα στο µαντρί.
Η Κάζναµ είχε προτείνει, πολλές φορές, τον τελευταίο καιρό να
επιστρέψουν στην πρωτεύουσα, όµως ο Κόλµιχ και ο Φέρντεχ τής
είχαν εξηγήσει πως δε θα προλάβαιναν να επιστρέψουν ζωντανοί,
τόσο βαθιά που βρίσκονταν, τώρα, στα δάση. Μέχρι στιγµής, οι
Μαγκραθµέλιοι είχαν ξεπαστρέψει εφτά-χιλιάδες µαχητές, µε τις
απροειδοποίητες εφόδους τους. Άλλοι τρεις-χιλιάδες έµεναν. Ήταν,
εποµένως, αµφίβολο άµα θα τα κατάφερναν να γυρίσουν στην
Θέρληχ. Το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να εντοπίσουν αυτή
τη βάση των δαιµονανθρώπων –αν υπήρχε, τελικά, βάση– και να την
καταστρέψουν, ελπίζοντας πως οι απώλειες που είχαν προξενήσει
στους Μαγκραθµέλιους ως τώρα ήταν αρκετά µεγάλες, ώστε να µην
µπορούν ν’αντέξουν µια κατά µέτωπο επίθεση· γιατί οι στρατιώτες
του Ωκεανού, βέβαια, δεν δέχονταν τις επιθέσεις των εχθρών τους
δίχως ν’ανταποδίδουν. Όµως εκείνο που δε µπορούσαν να
καταφέρουν ήταν να εντοπίσουν τους δαιµονανθρώπους, προτού
αυτοί εφορµήσουν, ή αφού αποφάσιζαν να υποχωρήσουν. ∆ηλαδή,
οι διαβολάνθρωποι είχαν το πλεονέκτηµα ότι έρχονταν κι έφευγαν
όποτε και όπως το επιθυµούσαν, και, κυρίως, όταν οι µαχητές από τη
Θέρληχ δεν ήταν προετοιµασµένοι για την έφοδό τους.
«∆ε µπορούµε να καθόµαστε έτσι, περιµένοντάς τους, κάθε φορά,
να επιτεθούν και να µας ξεπαστρέψουν άλλους διακόσιους ή
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τρακόσους πολεµιστές!» τόνισε η Κάζναµ, ένα βράδυ, όταν είχαν
στρατοπεδεύσει, ανάβοντας φωτιές. Παλιότερα, είχαν δοκιµάσει να
µην ανάψουν φωτιές, για να τους χάσουν οι Μαγκραθµέλιοι, όµως
µάταια· εκείνοι έµοιαζαν, διαρκώς, να γνωρίζουν τη θέση τους. Όλοι
υπέθεταν ότι χρησιµοποιούσαν τη δαιµονική τους τεχνολογία.
«∆εν καθόµαστε,» διαφώνησε ο Φέρντεχ. «Βαδίζουµε,
προσπαθώντας να εντοπίσουµε το φρούριό τους. Όταν το βρούµε, δε
θ’αντέξουν την κατά µέτωπό επίθεσή µας. Νοµίζω πως ακόµα και οι
τρεις-χιλιάδες µαχητές που µας αποµένουν είναι αρκετοί για να τους
συνθλίψουµε. Πρέπει νάναι λιγότεροι από µας.»
«Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι, ασχέτως αν είναι λιγότεροι, µας
διαλύουν το στρατό, κοµµάτι-κοµµάτι,» είπε η Κάζναµ.
«Πράγµα που οφείλεται στο γεγονός ότι έρχονται γρήγορα,
επιτίθενται γρήγορα και χάνονται. Κι επιπλέον, µέσα σ’όλη τούτη τη
βλάστηση, το πλήθος των πολεµιστών µας περισσότερο µάς
καθυστερεί, παρά µας βοηθάει.»
«∆ηλαδή, αν ήµασταν λιγότεροι, θα είχαµε νικήσει;» έθεσε το
ερώτηµα η Κάζναµ.
«Αν ήµασταν λιγότεροι, τώρα, θα είχαµε πεθάνει,» αποκρίθηκε ο
Φέρντεχ. «Θα µας είχαν σκοτώσει όλους, µε µια ξαφνική έφοδο, ή
δύο.»
«∆εν έχουν σκοτωθεί ήδη αρκετοί άνθρωποι;» έθεσε το ερώτηµα η
Κάζναµ. «Γιατί να µην υποχωρήσουµε;» Έσφιξε τη δεξιά της
γροθιά, κάτω απ’την κάπα της. Αφού ήταν καταδικασµένοι, ποιος ο
λόγος να µην κάνουν µια τελευταία προσπάθεια, για να γλιτώσουν;
∆ε µπορούσε να το καταλάβει.
«Αν υποχωρήσουµε, δε θα προλάβουµε να φτάσουµε στη Θέρληχ –
θα µας αφανίσουν. Αφού µπόρεσαν και σκότωσαν εφτά-χιλιάδες
µέχρι να έρθουµε εδώ, δε θα µπορέσουν να σκοτώσουν άλλες τρεις,
αν αποφασίσουµε να γυρίσουµε; Και έτσι, δε θάχουµε καταφέρει
τίποτα. Τουλάχιστον, συνεχίζοντας ελπίζουµε. Ελπίζουµε να
φτάσουµε στη βάση τους και να τους νικήσουµε!» αποκρίθηκε ο
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Φέρντεχ. Γιατί η Κάζναµ πανικοβαλλόταν έτσι; απορούσε. Βέβαια,
βρίσκονταν στην χειρότερη των καταστάσεων, αλλά την είχε για
έµπειρη στις µάχες. Στις µάχες θαλάσσης, όµως, θύµισε στον εαυτό
του. ∆εν γνώριζε πώς ήταν να µάχεσαι στην ξηρά. Πολλές φορές,
ήταν πολύ πιο επικίνδυνα· και, σίγουρα, ήταν εντελώς διαφορετικά.
«∆εν έχουµε καλύτερη λύση,» της είπε, µε πιο ήρεµη φωνή.
«Καταλαβαίνω το θυµό σου, για τις ζωές που χάνονται. Αλλά δε
µπορώ να κάνω κάτι για να τις σώσω. Το να προστάξουµε επιστροφή
στην Θέρληχ, θα είναι σα να στέλνουµε τους πολεµιστές µας σ’έναν
λάκκο µε φλόγες.»
«Είµαστε τυχεροί που δεν έχουν εξεγερθεί ακόµα…» Η Κάζναµ
έριξε µια µατιά γύρω της, στους στρατιώτες του Βασιλείου µε τις
κοραλλένιες πανοπλίες, τα κοντάρια και τις ασπίδες. Κάποιοι
κάθονταν κοντά σε φωτιές, κάποιοι κοιµόνταν, και κάποιοι
φυλούσαν σκοπιά. Όµως όλοι ήταν φανερά καταπονηµένοι.
«∆εν είναι τόσο ανόητοι για να εξεγερθούν,» είπε ο Φέρντεχ. «Οι
περισσότεροι, τουλάχιστον, πιστεύω, ξέρουν πως, αν χωριστούν
µέσα σ’ετούτα τα δάση, δε θα βγουν ζωντανοί –όπως κι αν
προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην Θέρληχ.»
Ο Κόλµιχ αναστέναξε. «Φέρντεχ. Χρειαζόµαστε ένα σχέδιο.»
«Έχουµε σχέδιο: να βρούµε τη βάση τους,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο έµπειρος ∆ιοικητής των Χρυσών Σπαθιών.
«Χρειαζόµαστε ένα καλύτερο σχέδιο· ένα σχέδιο για να κρατήσουµε
αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς, µέχρι να φτάσουµε στο φρούριο
των Μαγκραθµέλιων.»
Η Κάζναµ έγνεψε καταφατικά. «Συµφωνώ. Χρειαζόµαστε ένα
σχέδιο.»
Ο Φέρντεχ έριξε µια µατιά σ’αυτήν και µια στον Κόλµιχ, πίσω
απ’τις φλόγες της φωτιάς. «Σας ακούω. Έχετε κάτι κατά νου;»
Η έκφραση του ∆ιοικητή των Χρυσών Σπαθιών ήταν σκεπτική· το
ίδιο και της συµβούλου αµύνης του Βασιλείου του Ωκεανού.
«Το φαντάστηκα,» είπε ο Φέρντεχ.
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«Μην τα παρατάς τόσο εύκολα!» αποκρίθηκε η Κάζναµ. «Πρέπει
να βρούµε ένα σχέδιο, αν είναι να επιβιώσουµε, για να φτάσουµε
στη βάση των δαιµονανθρώπων.»
«Έχουµε εµπροσθοφυλακή, οπισθοφυλακή και πλαγιοφυλακή· και,
παρ’όλ’αυτά, οι Μαγκραθµέλιοι, πάλι, κάπως καταφέρνουν και µας
πιάνουν πάντα απροετοίµαστους. Τι άλλο να κάνουµε;»
«Πώς τους αντιµετωπίζετε στο Σαραόλν;» έθεσε το ερώτηµα η
Κάζναµ, λιγάκι θυµωµένη. Αυτοί ήταν που υποτίθεται ότι ήξεραν
από µάχες στην ξηρά και πώς να πολεµούν τους δαιµονανθρώπους;
«Στο Σαραόλν δεν έχουµε να κάνουµε µε τέτοιες καταστάσεις,»
αποκρίθηκε ο Φέρντεχ. «Εδώ τα δάση µοιάζουν να βρίθουν από τη
φάρα των Μαγκραθµέλιων! Πώς κατάφεραν και ήρθαν τόσοι στη
Νήσο Ράλβοχ; Σίγουρα, υπάρχει κάποιος προδότης στο Βασίλειο.
Έχεις καµια ιδέα, Κάζναµ, για το ποιος µπορεί να είναι;»
Η σύµβουλος αµύνης σήκωσε τους ώµους της. «Όχι.»
Τότε, ξαφνικά, κραυγές ακούστηκαν από τα βόρεια της
κατασκήνωσης των πολεµιστών του Ωκεανού. Και, αµέσως µετά,
απ’τα νότια, από τα ανατολικά κι απ’τα δυτικά.
Ο Φέρντεχ πετάχτηκε όρθιος, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί του· το
ίδιο κι η Κάζναµ και ο Κόλµιχ, έτοιµοι για ό,τι κι αν ερχόταν.
Κοιτώντας γύρω τους αντίκρισαν τους στρατιώτες να φωνάζουν και
να παίρνουν τα όπλα τους στα χέρια, ενώ βέλη τούς χτυπούσαν και
λάµψεις πετάγονταν απο δώ κι απο κεί –κάποιου είδους ενέργεια από
συσκευές των δαιµονανθρώπων. Μεταλλικές σφαίρες εκτοξεύονταν,
για να ρίξουν αγκάθια τριγύρω και να τραυµατίσουν τους µαχητές.
Κακαριστά γέλια ακούγονταν.
Και, αναπάντεχα, Μαγκραθµέλιοι χίµησαν στον Φέρντεχ, στην
Κάζναµ και στον Κόλµιχ, οι οποίοι στάθηκαν πλάτη-πλάτη.
«Από πού ήρθαν τούτοι;» γρύλισε ο ∆ιοικητής των Χρυσών
Σπαθιών.
Ο απεσταλµένος του Βασιληά του Σαραόλν έδειξε µια
φωσφορίζουσα θύρα ενέργειας. «Απο κεί!» Το λεπίδι του απέκρουσε
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το λεπίδι µιας δαιµονογυναίκας και της έκοψε το λαιµό, µε µια
γρήγορη, ηµικυκλική κίνηση. Όµως τη θέση της πήραν δύο άλλοι,
καθώς ο χαλασµός συνεχιζόταν. Τώρα, πια, ο Φέρντεχ δεν είχε ιδέα
τι γινόταν στην υπόλοιπη κατασκήνωση, παρά µόνο γύρω του. Οι
δαιµονάνθρωποι τού επιτίθονταν από παντού, µε τα όπλα τους να
σφυρίζουν στον αέρα. Και έσπρωχναν. Έσπρωχναν, για να τον
χωρίσουν από την Κάζναµ και τον Κόλµιχ, ώστε όλοι τους νάναι
ευκολότερη λεία.
«Καθάρµατα!…» έκανε, ξέπνοος, ο πολεµιστής από το ρυθµό µε
τον οποίο έπρεπε να κινεί το σπαθί του, για ν’αποκρούει χτυπήµατα.
Η λάµα του χώθηκε στην κοιλιά ενός Μαγκραθµέλιου, ο οποίος
σωριάστηκε νεκρός στα πόδια του.
«Ας κλείσει κάποιος αυτή τη ενεργειακή πόρτα!» φώναξε η
Κάζναµ, σπάζοντας το κρανίο ενός εχθρού. Ύστερα, τράβηξε το
ξίφος της πίσω, για να εµποδίσει δύο επιθέσεις.
«∆εν είναι τόσο εύκολο!» αποκρίθηκε ο Φέρντεχ. Έσπασε το
στήθος ενός δαιµονανθρώπου. «Είναι µακριά. Σταθείτε πλάτηπλάτη, εσύ κι ο Κόλµιχ· θα επιχειρήσω να καταστρέψω το δίσκο που
τη δηµιουργεί.»
«Φέρντεχ, είναι επικίνδυνο να πας µόνος!» τόνισε η Κάζναµ, ενώ
το ατσάλι της συναντούσε το ατσάλι των Μαγκραθµέλιων.
«Έχει δίκιο, Φέρντεχ!» Ο Κόλµιχ διαπέρασε τα πλευρά µιας
δαιµονογυναίκας, ενώ απέφευγε τον κεφαλοθραύστη ενός
Μαγκραθµέλιου. «Μην πας µόνος!»
«Πρέπει να προσπαθήσω· θα µας κατακλύσουν –µας έχουν
κατακλύσει!» Χίµησε
ανάµεσα στους
δαιµονανθρώπους,
σπαθίζοντας, ξέφρενα, δεξιά κι αριστερά, και βγάζοντας πολεµικές
κραυγές. «Σαραόλν! Σαραόλν! Για τη δόξα του Βασιλείου!» ∆ύο
κουφάρια σωριάστηκαν στην χορταριασµένη γη. Το σπαθί του
µπήχτηκε στο διάφραγµα ενός αντίµαχου. Ο Φέρντεχ τον κλότσησε
πέρα και πέρασε κάτω από δυο εχθρικές λεπίδες.
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«Θα πεθάνεις, άνθρωπε! – Θα πεθάνεις!» άκουγε τις φωνές των
δαιµονανθρώπων, σα να βρισκόταν µέσα σε όνειρο. «Θα πεθάνεις! Η
Μάγκραθµελ θα κυριαρχήσει στον Άρµπεναρκ!»
«Αααααααρρρ!» Το ξίφος του πολεµιστή πήρε το κεφάλι της
δαιµονογυναίκας που είπε το τελευταίο –ή, τουλάχιστον ο Φέρντεχ
νόµιζε πως ήταν αυτή που είχε µιλήσει. «Κάντε πέρα,
δαιµονισµένοι!» Το ατσάλι του έσχισε ένα κορµί σχεδόν στα δύο. Οι
µπότες του το ποδοπάτησαν.
Η ενεργειακή πόρτα, τώρα, ήταν πιο κοντά. Παντού ακούγονταν οι
ιαχές της µάχης. Αυτή είναι η τελευταία µας αναµέτρηση, σκέφτηκε ο
Φέρντεχ. Πόσοι είναι, οι καταραµένοι; Αποκεφάλισε έναν.
Η φωτεινή θύρα –ήταν ακόµα πιο κοντά! Την έφτανε. Απέκρουσε
ένα τσεκούρι. Έσχισε τα σωθικά εκείνου που του είχε επιτεθεί.
Κανείς δε θα τον σταµατούσε τώρα.
Τότε, άλλη µια φωτεινή θύρα άνοιξε, και από µέσα της βγήκε ένας
άντρας, ξανθός, ντυµένος µε ασηµένιο θώρακα και πορφυρό µανδύα.
«Κράντµον!…» Τα µάτια του Φέρντεχ γούρλωσαν, καθώς έχασκε.
Παραλίγο να του πάρει µια δαιµονογυναίκα το κεφάλι, αλλά έσκυψε
και της τρύπησε την κοιλιά. «Κράντµον… Τι στη Μάγκραθµελ
κάνεις εδώ; Πώς…;»
«Ηλίθιε.» Ο Βασιληάς του Ωκεανού ξεθηκάρωσε το σπαθί του,
γύρω απ’τη λεπίδα του οποίου έµοιαζε να στριφογυρίζει µια αραιή
οµίχλη, ή κάτι σαν συµπυκνωµένος αέρας. «Τα προβλήµατά µου θα
τελειώσουν µαζί σου –και µε τον περισσότερο στρατό της Θέρληχ. Ο
Αφέντης µου θα έρθει να κάνει περίπατο στο Βασίλειο της Αάνθα.
Χα-χα-χα-χα-χα!…» ∆ιέγραψε ένα κάθετο ηµικύκλιο, µε το ξίφος
του–
–και, αναπάντεχα, µια επίσης κάθετη πληγή παρουσιάστηκε στο
στήθος του Φέρντεχ, που πισωπάτησε, ζαλισµένος. Είχε αισθανθεί
σα να τον χτύπησε όπλο, µα δεν ήταν κανένα όπλο τόσο κοντά του.
Ο Κράντµον απείχε, τουλάχιστον, πέντε µέτρα απ’αυτόν (!).
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«Χα-χα-χα-χα-χα!…» Ο σφετεριστής διέγραψε ένα άλλο
ηµικύκλιο, αυτό οριζόντιο.
Και ο Φέρντεχ διπλώθηκε, κρατώντας την κοιλιά του. Αίµα έλουσε
το χέρι του, αλλά συνέχισε να κρατά µε το άλλο χέρι το σπαθί του.
«Κράντµον…! Γιατί το κάνεις αυτό; Ήσουν µε τους
δαιµονάνθρωπους εξ αρχής, έτσι; Εσύ φρόντισες να χαθεί η
Βασίλισσα του Ωκεανού και ο Βασιληάς του Σαραόλν. Εσύ
επιχείρησες να δολοφονήσεις την Ερία!…»
«Πολύ αργά το κατάλαβες, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Κράντµον,
γελώντας εωσφορικά, και πλησιάζοντας τον Σαραολνιανό
πολεµιστή, µε σταθερά βήµατα. ∆εν έµοιαζε, πια, καθόλου
λυπηµένος για την «εξαφάνιση» της Βασίλισσάς του, και είχε επάνω
του… έναν αέρα µεγαλείου –εξέπεµπε µια δύναµη, που έκανε τον
Φέρντεχ να αισθάνεται σαν σκουλήκι.
Όµως δε θα παραδινόταν! Θα πέθαινε, τουλάχιστον, σκοτώνοντας
αυτό το διπρόσωπο κάθαρµα!
«Ώρα να νιώσεις το δικό µου ατσάλι, Κράντµον!» βρυχήθηκε ο
απεσταλµένος του Βασιληά του Σαραόλν, και χίµησε, ανεµίζοντας
τη λεπίδα εµπρός του.
«Αααααργκκχχ!…» Ο σφετεριστής ούρλιαξε, αισθανόµενος το
σπαθί του Φέρντεχ να χτυπά τα πλευρά του, τρυπώντας τον
ασηµένιο του θώρακα, χάρη στον οποίο ο Κράντµον ήταν ακόµα
ζωντανός· αν η πανοπλία δεν είχε ανακόψει κάποια απ’την ορµή του
χτυπήµατος, τώρα, ο ξανθός άντρας πιθανώς να είχε σκοτωθεί, στη
χειρότερη περίπτωση, ή βαριά τραυµατιστεί, στην καλύτερη.
Ο Βασιληάς του Ωκεανού κοπάνησε τον Σαραολνιανό άντρα στο
κεφάλι, µε τη λαβή του όπλου του, κάνοντάς τον να σωριαστεί στη
γη, και το σπαθί του παραδίπλα.
Ο Κράντµον άγγιξε την πληγή του, που αιµορραγούσε. «Θα
πληρώσεις γι’αυτό, Φέρντεχ!» απείλησε. Ύψωσε το ελεύθερό του
χέρι, και το ξίφος του πολεµιστή υψώθηκε, επίσης. Κατέβασε το χέρι
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του, και το ξίφος, επίσης, κατέβηκε µαζί του –για να καρφώσει τον
δεξή µηρό του Σαραολνιανού στο έδαφος.
Ο Φέρντεχ κραύγασε από πόνο, κάνοντας το κεφάλι του πίσω.
«Χα-χα-χα-χα-χα-χααα!…» γέλασε ο Κράντµον, δείχνοντας τα
δόντια του σαν δαιµονάνθρωπος.
Ο πολεµιστής του Βασιληά Βένγκριλ άπλωσε το χέρι του, για να
πιάσει το ξιφίδιό του… το ξιφίδιο που είχε µαγέψει ο Φάλµαριν. Ο
Σοφός του Κύκλου του Φτερού είχε πει πως, αν ποτέ βρισκόταν σε
ανάγκη, µπορούσε να τον φωνάξει, µέσω αυτού του ξιφιδίου,
λέγοντας, δυνατά, τρεις φορές, το όνοµά του. Έπιασε τη λαβή του
όπλου, και το τράβηξε απ’το θηκάρι του.
Ο Κράντµον τον κοιτούσε, µε φλεγόµενα µάτια.
Η Κάζναµ παρουσιάστηκε, καθώς δύο δαιµονάνθρωποι
σωριάζονταν νεκροί. Είχε µια µεγάλη πληγή στα αριστερά της
πλευρά· κάποιος την είχε τραυµατίσει. Στο χέρι της κρατούσε το
σπαθί της, αιµατοβαµµένο.
«Μεγαλειότατε!…» Η αντίδρασή της ήταν παρόµοια µε του
Φέρντεχ, βλέποντας τον ξανθό άντρα µε τον ασηµένιο θώρακα και
τον πορφυρό µανδύα.
«∆εν είναι ‘Μεγαλειότατος’!» γρύλισε ο Σαραολνιανός πολεµιστής,
καθώς βρισκόταν καρφωµένος στον έδαφος. «Είναι ένας
δαιµονόφιλος! Μας κορόιδευε όλους τόσο καιρό!» Και, υψώνοντας
το µαγεµένο ξιφίδιο, φώναξε, δυνατά: «Φάλµαριν! Φάλµαριν!
Φάλµαριν!»
Τα µάτια του Κράντµον γούρλωσαν για λίγο. «Τι!»
Κάποιου είδους ηµιαόρατη δύναµη φάνηκε να πετάγεται απ’τη
λεπίδα του όπλου προς τον ουρανό και να χάνεται.
«Φάλµαριν!…» σφύριξε ο Κράντµον, καθώς, τώρα, τα µάτια του
στένευαν. «Πάλι, αυτός ο καταραµένος Ελεγκτής Πνευµάτων!
»Πέθανε, Φέρντεχ!» Και κατέβασε τη λεπίδα του κάθετα στον
αέρα.
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Ο πολεµιστής έκανε µια αµυντική κίνηση, µε το ξιφίδιό του, και
άκουσε ατσάλι να συγκρούεται µε ατσάλι, αλλά δεν είδε τίποτα.
Ήταν τυχερός, τούτη τη φορά· το ήξερε.
Η Κάζναµ δε µπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπε· όµως ήταν
φανερό ποιος ήταν ο εχθρός. Στράφηκε στον Κράντµον, σηκώνοντας
το σπαθί της, καθώς επιτιθόταν.
Ο σφετεριστής απέφυγε το χτύπηµά της και της διαπέρασε την
κοιλιά. Τράβηξε το λεπίδι του έξω, αφήνοντάς τη να σωριαστεί στο
χορτάρι του δάσους.
«Κάζναµ…» σφύριξε, «δεν είσαι χρήσιµη σύµβουλος αµύνης, πια.»
«ΟΧΙ!» Ο Φέρντεχ έσφιξε τα δόντια του, άρπαξε τη λεπίδα που
κρατούσε το πόδι του καρφωµένο στο έδαφος, και επιχείρησε να την
τραβήξει.
«Αρκετά µ’εσένα, λακέ του Βασιληά του Σαραόλν!» βρυχήθηκε ο
Κράντµον, και ο πολεµιστής του Βένγκριλ αισθάνθηκε έναν παγερό
πόνο στο πίσω µέρος του λαιµού του, προτού το κεφάλι φύγει
απ’τους ώµους του.
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