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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Προειδοποίηση 
 

 

 Ράµλεντ σηκώθηκε απ’το έδαφος, όταν ήταν σίγουρος, 

πλέον, πως κανένας δαιµονάνθρωπος δε βρισκόταν τριγύρω. 

  Μαχόµενος εναντίον µεγάλου αριθµού Μαγκραθµέλιων 

πολεµιστών, είχε σχεδόν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα επιβίωσης… 

εκτός κι αν τους ξεγελούσε, µε κάποιο τρόπο. Έτσι, αφέθηκε 

επίτηδες ανοιχτός στο χτύπηµα της λεπίδας µιας δαιµονογυναίκας, 

ώστε να τον πάρει ξυστά στο πλάι του κεφαλιού. Το εγχείρηµα ήταν 

επικίνδυνο, αλλά, ευτυχώς, η πληγή δεν ήταν παρά επιφανειακή –ό,τι 

ακριβώς χρειαζόταν ο Ντρούβτεκ, για να παριστάνει τον νεκρό, 

πέφτοντας στο έδαφος. 

  Λίγο προτού επιχειρήσει αυτό το κόλπο, είχε δει τον Όκ’φερν να 

σωριάζεται αιµόφυρτος στη γη, κάτω απ’τα χτυπήµατα πολλών 

Μαγκραθµέλιων όπλων. Όµως ο Πνευµατοχτυπηµένος Ζιρκεφιανός 

είχε πολεµήσει σα λιοντάρι των βουνών, παίρνοντας µπόλικους µαζί 

του! Καθώς βρισκόταν µπρούµυτα, ο Ράµλεντ είχε µπει πολλές 

φορές στον πειρασµό να σηκωθεί και να ελέγξει αν ο Όκ’φερν 

ακόµα ζούσε, παρά τα τραύµατά του, και παρά του ότι το ένστικτο 

του Ντρούβτεκ τού έλεγε πως ο σύντροφός του είχε, προ πολλού, 

πάει να συναντήσει τα Πνεύµατα. Αλλά, τελικά, δεν είχε 

πραγµατοποιήσει τη σκέψη του, φοβούµενος πως, αν δαίµονες ήταν 

ακόµα εκεί γύρω, όχι µόνο τον Ζιρκεφιανό δε θα έσωζε, µα θα 

χαράµιζε και τη δική του ζωή επίσης. 

  Τώρα, όµως, ο Ράµλεντ, αφού έριξε µια µατιά τριγύρω, πλησίασε 

τον Όκ’φερν, γονάτισε πλάι του, κι άγγιξε, µε δυο δάχτυλα, το λαιµό 

του. 

  Ναι, ήταν νεκρός, δυστυχώς. 

Ο
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  Ο Ντρούβτεκ κούνησε το κεφάλι του, αναστενάζοντας, και 

σηκώθηκε όρθιος. Πήρε απ’το έδαφος το αιµατοβαµµένο σπαθί του 

και προσπάθησε να βρει τα ίχνη του Ανέµου, της Νύχτας, και της 

Ηλένα, για να καταλάβει πού είχαν πάει. 

  Σχεδόν αµέσως, βρήκε την ίδια την Ηλένα, µέσα σ’ένα 

χορταριασµένο κοίλωµα, µε το κεφάλι της τυλιγµένο στο αίµα και µε 

το κορµί της τρυπηµένο από τα µεταλλικά αγκύλια των δαιµόνων. 

  Όχι, συλλογίστηκε ο Ράµλεντ. Κι αυτή νεκρή; Πνεύµατα… 

  Κατέβηκε µέσα στο κοίλωµα και έψαξε για σηµάδια ζωής. 

  ∆ε βρήκε κανένα. 

  Ένα δάκρυ κύλησε από το δεξί µάτι του Ντρούβτεκ, κι άλλο ένα. 

Ένα για την Ηλένα και ένα για τον Όκ’φερν. 

  Ανάθεµα αυτούς τους τρισκατάρατους δαίµονες! βρυχήθηκε µέσα 

του ο Ράµλεντ. Έσφιξε στα χέρια το σπαθί του, κοιτώντας γύρω, 

ψάχνοντας έναν Μαγκραθµέλιο για να του ανοίξει το κεφάλι –

ψάχνοντας κάπου να ξεσπάσει. 

  Όµως: ∆εν έχω καιρό γι’ανοησίες, σκέφτηκε, θηκαρώνοντας το 

όπλο του. Πρέπει να βρω τον Άνεµο και τη Νύχτα… αν είναι ακόµα 

ζωντανοί. 

  Βγήκε απ’το κοίλωµα και έψαξε για την ασπίδα του, η οποία του 

είχε φύγει µέσα στην µάχη. Την εντόπισε κάτω απ’το κουφάρι ενός 

δαιµονανθρώπου. Αλλά ήταν τόσο κοµµατιασµένη, που θα του 

φαινόταν, σίγουρα, άχρηστη ακόµα και για ν’αποκρούσει ξιφίδιο. 

Έτσι, πήρε µια απ’τις ασπίδες των δαιµόνων, και ξεκίνησε την 

αναζήτησή του για τους συντρόφους του. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έλα, φίλε, ξύπνα. ∆ε µπορούµε να περιµένουµε εσένα.» 

  Ένας στρατιώτης κουνούσε τον Άνεµο απ’τον ώµο. 

  Ο τυχοδιώχτης άνοιξε µε δυσκολία τα µάτια του, αντικρίζοντας 

θολό το πρόσωπο του άντρα. Ύστερα, η όρασή του καθάρισε, και 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

5 

τον κοίταξε καλύτερα: ήταν ένας µελαχρινός τύπος, µε µακριά 

µαλλιά και στενό πρόσωπο. 

  «Πού είµαι;» ρώτησε ο Άνεµος, µε ξερό λαιµό. 

  «Στο φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα,» του απάντησε ο στρατιώτης. 

«Όµως σήκω τώρα, γιατί πρέπει να φύγουµε. Ένας στρατός 

δαιµονανθρώπων βρίσκεται στο κατόπι µας. Έλα.» Πέρασε το χέρι 

του κάτω απ’τον ώµο του τυχοδιώχτη. 

  Ο Άνεµος τον άφησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί όρθιος, καθώς 

αισθανόταν τα πόδια του αδύναµα και όλος ο κόσµος περιστρεφόταν 

γύρω του. Ωστόσο, δεν του ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο ν’αντιληφθεί 

πως βρισκόταν µέσα σ’έναν πρόχειρο καταυλισµό στρατού, ο οποίος 

έµοιαζε να διαλύεται, για να προελάσουν οι πολεµιστές. 

  «Η Νύχτα;» 

  «Πέρασε η νύχτα·  είναι αυγή τώρα,» είπε ο στρατιώτης. «Γιαυτό 

κιόλας ξεκινάµε. Αλλιώς οι Μαγκραθµέλιοι θα µας προλάβουν, φίλε 

µου. Μπορείς να–;» 

  «Όχι!» τον διέκοψε ο Άνεµος. «Εννοώ η Νύχτα·  η γυναίκα που 

ήταν µαζί µου. Πού είναι;» 

  «Α, η γυναίκα που ήταν µαζί σου. Μισό λεπτό·  έρχοµαι. Μπορείς 

να περιµένεις λίγο, έτσι;» 

  «Ναι.» 

  «Κάτσε εκεί, κοντά στη φωτιά.» 

  Ο Άνεµος πλησίασε τη φωτιά και κάθισε σε µια πέτρα πλάι της, 

ενώ ο στρατιώτης έφευγε, βιαστικά. Τυλίχτηκε στην κάπα του και 

περίµενε. Και, καθώς περίµενε, αναρωτιόταν: Γιατί δεν ήταν κι η 

Νύχτα εδώ, µαζί µου; Της έχει συµβεί κάτι άσχηµο; Το βέλος που την 

είχε τραυµατίσει– Ύστερα, θυµήθηκε πως η φίλη του ήταν έγκυος. Ω, 

Πνεύµατα!… Ω, όχι… Έσφιξε την άκρη της κάπας του µέσα στη 

γροθιά του. 

  «Όχι!…» ψιθύρισε, έντονα. 

  Σε λίγο, ο στρατιώτης επέστρεψε, µαζί µε µια πολεµίστρια, ξανθιά 

µε ελαφρώς µακριά µαλλιά και παιδικό πρόσωπο. 
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  «Είσαι ο Άνεµος, έτσι;» τον ρώτησε. 

  «Ναι.» 

  «Η φίλη σου σε ζητούσε όλη την ώρα, παρότι της εξηγήσαµε ότι 

ήσουν λιπόθυµος και δε µπορούσες να ξυπνήσεις.» 

  Ο Άνεµος σηκώθηκε όρθιος, νιώθοντας τα γόνατά του να τον 

πονάνε. «Πού είναι; Τι της συµβαίνει; Ήταν έγκυος.» 

  «Έλα µαζί µου,» είπε µόνο η πολεµίστρια, και ξεκίνησε να βαδίζει 

ανάµεσα στους υπόλοιπους στρατιώτες του φουσάτου, οι οποίοι 

διέλυαν τον καταυλισµό τους. 

  Τελικά, ο Άνεµος βρέθηκε µπροστά σε µια µικρή σκηνή, τον 

µπερντέ της οποίας η πάνοπλη γυναίκα παραµέρισε. 

  «Πέρασε,» τον παρότρυνε·  «σε περιµένει.» 

  Ο τυχοδιώχτης µπήκε, σκύβοντας. Τα µάτια του, αµέσως, έπεσαν 

στην Νύχτα, που το πρόσωπό της έµοιαζε χλοµό στο φως της 

λάµπας. 

  «Άνεµε,» ανέπνευσε. «Είσαι καλά, δόξα τοις Πνεύµασι.» 

  Εκείνος γονάτισε πλάι της, η φίλη του ανασηκώθηκε πάνω στο 

γούνινο στρώµα, και αγκαλιάστηκαν, σφιχτά. 

  ∆άκρυα πληµµύριζαν τα µάτια της Νύχτας. «Νόµιζα ότι είχες 

τραυµατιστεί, ότι κάτι σου είχε συµβεί, γιαυτό µου έλεγαν ότι ήσουν 

λιπόθυµος… Ω, Άνεµε… Άνεµε…» Τον κοίταξε στα µάτια, και 

φιλήθηκαν τρυφερά. 

  «Πρέπει να σου πω κάτι, Άνεµε.» 

  «Είµαι όλο αφτιά,» αποκρίθηκε εκείνος, µε τον συνηθισµένο του 

τρόπο, ενώ ένα µειδίαµα χάραζε το πρόσωπό του. 

  «Το παιδί µας…» 

  Το χαµόγελο του Ανέµου εξαφανίστηκε. 

  Η Νύχτα δε µπορούσε να συνεχίσει·  αισθανόταν έναν κόµπο στο 

λαιµό, µια αγχόνη να την πνίγει. Τον αγκάλιασε, πάλι, µ’όλη της τη 

δύναµη, κλαίγοντας, και ψιθύρισε στ’αφτί του: «Μπορούµε να 

κάνουµε άλλα παιδιά, αγάπη µου…» 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

7 

  ∆εν ένιωσε καµια αντίδραση απ’αυτόν. Αποτραβήχτηκε λίγο, για 

να κοιτάξει ξανά το πρόσωπό του. ∆ιαπίστωσε ότι δάκρυα είχαν 

συγκεντρωθεί στα µάτια του, αλλά ο Άνεµος δεν τα άφηνε να 

τρέξουν στα µάγουλά του. 

  Τα σκούπισε µε το δεξί του χέρι. «Ναι,» ένευσε, «µπορούµε να 

κάνουµε άλλα. Όµως, τώρα, πρέπει να φύγουµε, Νύχτα,» τόνισε –

«µακριά απο δώ.» 

  «Αγάπη µου…» άρχισε εκείνη. «Έχω άσχηµα νέα.» 

  Ο Άνεµος ύψωσε το ένα του φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «Ένας στρατός δαιµονανθρώπων κυνηγά τούτο το φουσάτο της 

∆ούκισσας Βόνα·  αν πάµε νότια, θα είναι σα να κατευθυνόµαστε στο 

θάνατό µας.» 

  «Κι αυτό σηµαίνει…;» 

  «Ότι πρέπει να πάµε µε τους πολεµιστές της ∆ούκισσας…» 

  «Στη Χάργκοχ,» είπε, ξερά, ο Άνεµος. 

  «∆ε γίνεται αλλιώς, αγάπη µου, δε γίνεται αλλιώς,» ψιθύρισε η 

Νύχτα, και τον φίλησε, πάλι. «∆ε µπορούµε να κάνουµε αλλιώς.» 

  «Πρέπει να ξεκινήσουµε,» τους διέκοψε η φωνή της πολεµίστριας 

απέξω. «Ελάτε να σας οδηγήσω σ’ένα απ’τα κάρα εφοδίων·  δε 

νοµίζω να µπορείτε να βαδίσετε και πολύ γρήγορα, στα χάλια που 

βρίσκεστε.» 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα βγήκαν απ’τη σκηνή.  

  «Κάρα εφοδίων;» έκανε ο πρώτος. «Πόσο εύκολα µπορούν και 

περνάνε µέσ’από τούτους τους δασότοπους;» 

  «Καθόλου εύκολα,» τον διαβεβαίωσε η πολεµίστρια. «Ήδη έχουµε 

αναγκαστεί ν’αφήσουµε πίσω µας δύο, λόγω σπασµένων τροχών, 

όµως δε µπορούµε να τα εγκαταλείψουµε όλα, γιατί τότε τι θα 

τρώµε;» 

  «Καλό ερώτηµα,» είπε ο τυχοδιώχτης, παρατηρώντας πως ο 

στρατός ήταν, πλέον, έτοιµος για αναχώρηση. 

  Ύστερα, θυµήθηκε κάτι, και ρώτησε, αµέσως, την πολεµίστρια: 

«Μπορείς να µε πας στη ∆ούκισσά σου; Πρέπει να της µιλήσω!» 
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  «Για ποιο ζήτηµα;» βλεφάρισε εκείνη, ξαφνιασµένη. 

  «Πιο πέρα κρύβονται δαιµονάνθρωποι, και σας έχουν στήσει 

παγίδες. Πήγαινέ µε σ’αυτήν –είναι σηµαντικό!» 

  «Θα σε πάω εγώ,» του είπε ο στρατιώτης που τον είχε ξυπνήσει. 

«Έλα µαζί µου.» 

  «Κι εσύ έλα µαζί µε µένα,» πρότεινε η πολεµίστρια στην Νύχτα. 

«Θα σε οδηγήσω στο κάρο που λέγαµε.» 

  Η τυχοδιώχτρια έριξε ένα βλέµµα στον Άνεµο, ο οποίος κατένευσε·  

έπειτα, ακολούθησε την πάνοπλη γυναίκα προς το τέλος του 

στρατεύµατος. 

  Ο φίλος της πήρε στο κατόπι τον µελαχρινό στρατιώτη, που τον 

πήγε εκεί όπου στέκονταν ένας άντρας και µια γυναίκα, πλάι 

στ’άλογά τους, τα οποία βαστούσαν απ’τα γκέµια.  

  Η γυναίκα ήταν µετρίου αναστήµατος και τυλιγµένη σε γαλάζια 

κάπα, επενδυµένη µε γούνα. Τα µακριά, µαύρα της µαλλιά ήταν 

δεµένα κότσο ψηλά πίσω απ’το κεφάλι της. ∆εν έπρεπε να φορούσε 

κανενός είδους πανοπλία, απ’ό,τι µπορούσε να κρίνει ο Άνεµος. 

  Ο άντρας την περνούσε για ένα κεφάλι, και ήταν ντυµένος µε 

αρθρωτή, µαύρη αρµατωσιά, ενώ στους ώµους του έπεφτε µια 

γκρίζα κάπα. Τα µαλλιά του, σγουρά, κοντά, και µαύρα, πλαισίωναν 

ένα αξύριστο εδώ και µερικές µέρες, σκληρό πρόσωπο µε έντονες 

γωνίες. 

  «∆ούκισσά µου,» είπε ο στρατιώτης στη γυναίκα, µε µια σύντοµη 

υπόκλιση. «Ο κύριος απο δώ  επιθυµεί να σας µιλήσει.» 

  Η Βόνα στράφηκε στον Άνεµο. «Σας ακούω, κύριε.» 

  «∆ούκισσά µου, έρχοµαι από τα βόρεια, και οφείλω να σας 

προειδοποιήσω: ∆αιµονάνθρωποι κρύβονται µερικά χιλιόµετρα 

απόσταση απο δώ, και ο δρόµος είναι γεµάτος παγίδες. Εγώ και οι 

σύντροφοί µου, πολλές φορές, παραλίγο να σκοτωθούµε από δαύτες. 

Και… νοµίζω πως όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από µένα και τη Νύχτα, 

είναι όντως νεκροί…» Μελαγχόλησε στη σκέψη ότι δε θα ξανάβλεπε 
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τον Ράµλεντ, τον Ζιρκεφιανό, και την Ηλένα. Μπάσταρδοι 

δαιµονοµούτσουνοι!… 

  Η Βόνα ατένισε τον άντρα πλάι της, ο οποίος κούνησε το κεφάλι, 

µουρµουρίζοντας: «Ανάθεµα… και ξανά ανάθεµα…! Πώς θα 

περάσουµε απ’αυτό; Μας παγίδεψαν έτσι, οι δαιµονισµένοι.» 

  Στράφηκε στον Άνεµο. «Είµαι ο Κίορν, σύζυγος της ∆ούκισσας. 

Εσύ ποιος είσαι, φίλε µου, και τι ξέρεις γι’αυτές τις παγίδες;» 

  «Ονοµάζοµαι Άνεµος, και έχω την τιµή να είµαι ένας άσηµος 

τυχοδιώχτης, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Ο Κίορν µειδίασε. «Έχεις πνεύµα·  µ’αρέσει αυτό. Αλλά τι ξέρεις 

για τις παγίδες; Ξέρεις πώς να τις εντοπίζεις; Πώς να τις αφοπλίζεις; 

Εµείς εδώ πέρα, στα νότιο-ανατολικά του Σαραόλν, δε γνωρίζουµε 

και πολλά από τις µεθόδους των Μαγκραθµέλιων.» 

  «Τότε, είµαστε οµοιοπαθείς, Άρχοντά µου,» δήλωσε ο Άνεµος. 

«Ούτε κι εγώ γνωρίζω πολλά από τις µεθόδους των 

δαιµονοκέφαλων. Είχα έναν φίλο που γνώριζε, όµως ήταν από τους 

συντρόφους για τους οποίους σας µίλησα, και µάλλον είναι νεκρός, 

µαζί µε τους άλλους.» 

  «Ανάθεµα και ξανά ανάθεµα…!» καταράστηκε, πάλι, ο Κίορν. 

  «Αν στρίψουµε;…» έθεσε το ερώτηµα η Βόνα. «Αν πάµε δυτικά, 

για µερικές µέρες;» 

  «Ίσως ν’αποφύγουµε τις παγίδες, καλή µου,» συµφώνησε ο Κίορν, 

µ’ένα κοφτό νεύµα, «όµως οι Μαγκραθµέλιοι που µας καταδιώκουν 

θα κερδίσουν έδαφος.» 

  «Αλλ’αν συνεχίσουµε βόρεια, πολλοί από µας θα πεθάνουν,» 

τόνισε η ∆ούκισσα. 

  «Αυτό είναι αναµφίβολο, Αρχόντισσά µου,» επένευσε ο Άνεµος. 

  Η Βόνα συνέχισε να κοιτάζει τον σύζυγό της. 

  «Είναι δική σου απόφαση, στο τέλος,» της είπε εκείνος. 

  «Εσύ, όµως, τι προτείνεις;» 

  «Συµφωνώ µαζί σου. Ωστόσο, εύχοµαι να υπήρχε κάποια καλύτερη 

λύση –που, προφανώς, δεν υπάρχει. Εποµένως, πάµε δυτικά. 
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Γρήγορα, όµως·  να µην κερδίσουν οι δαιµονάνθρωποι κι άλλο 

έδαφος.» 

  Η Βόνα έριξε µια µατιά στον στρατό της. «Είµαστε έτοιµοι,» 

παρατήρησε. 

  «Έλα, να σε πάω στο κάρο µε τη φίλη σου,» προέτρεψε ο 

µελαχρινός στρατιώτης στον Άνεµο. 

  «Με την άδειά σας, ∆ούκισσά µου;» είπε ο τυχοδιώχτης. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε η Βόνα. «Και σ’ευχαριστούµε ιδιαίτερα για 

τις υπηρεσίες σου. Θ’ανταµειφθείς απλόχερα, σε διαβεβαιώνω.» 

  Τουλάχιστον, κάτι θα βγει απ’αυτή την υπόθεση, συλλογίστηκε ο 

Άνεµος. Αν, βέβαια, πρώτα, γλιτώσουµε ζωντανοί… 

  Ακολούθησε τον στρατιώτη, ενώ άκουγε πίσω του τη διαταγή της 

∆ούκισσας Βόνα προς τους πολεµιστές της: «Προελαύνουµε δυτικά 

σήµερα.» 

  Καθώς ο στρατός άρχιζε να κινείται, ο Άνεµος και ο άντρας που 

τον οδηγούσε πέρασαν ανάµεσα από τις γραµµές των υπόλοιπων 

µαχητών και έφτασαν στο τέλος του φουσάτου, όπου βρίσκονταν τα 

κάρα των εφοδίων, φρουρούµενα από κάµποσους τοξότες και 

πεζικάριους. Ενόσω βάδιζαν, έρχονταν στ’αφτιά τους οι προσταγές 

των διοικητών και των υποδιοικητών των µονάδων: «Στρίψατε 

δυτικά! Στρίψατε δυτικά!» 

  Η Νύχτα ήταν ξαπλωµένη επάνω σε ένα ξύλινο αµάξι, γεµάτο 

τρόφιµα. Μόλις αντίκρισε τον Άνεµο, χαµογέλασε. Όσο εκείνος 

βρισκόταν µακριά της, η τυχοδιώχτρια νόµιζε, συνέχεια, ότι 

µπορούσε κάτι να συµβεί και να τον χάσει. Τα τελευταία γεγονότα 

την είχαν επηρεάσει πολύ αρνητικά, κάνοντάς τη να αισθάνεται 

ιδιαίτερα ανασφαλής, για τον εαυτό της και για τους άλλους –ειδικά 

για τον Άνεµο. 

  Καθώς ο φίλος της και ο στρατιώτης πλησίαζαν το κάρο, ο 

δεύτερος ύψωσε το δεξί του χέρι, χαιρετώντας έναν τοξότη εκεί 

κοντά. 

  «Πού πάµε, Μπίριν;» τον ρώτησε εκείνος. «Γιατί στρίβουµε;» 
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  «Παγίδες δαιµονανθρώπων στα βόρεια,» αποκρίθηκε ο πολεµιστής. 

  Ο Άνεµος ανέβηκε στο αµάξι και κάθισε πλάι στη Νύχτα, η οποία 

του είπε: «Υποθέτω, ειδοποίησες τη ∆ούκισσα, ε;» 

  Ο τυχοδιώχτης κατένευσε. «Ναι.» 

  «Σ’αφήνω, φίλε µου,» είπε ο Μπίριν. «Θέλεις τίποτ’άλλο;» 

  «Όχι, σ’ευχαριστώ,» απάντησε ο Άνεµος. 

  Ο πολεµιστής χαιρέτησε στρατιωτικά, και έφυγε, καθώς το κάρο 

τσουλούσε πάνω στο άγριο έδαφος του δάσους, αναπηδώντας. 

  Ο Άνεµος ξάπλωσε, κοιτώντας το πρόσωπο της Νύχτας. «Τι λες, 

κούκλα, ρίχνουµε κάναν ύπνο;» πρότεινε. 

  «Από τις καλύτερες ιδέες που έχω ακούσει, τώρα τελευταία.» 

Ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο του, και, σε λίγο, κι οι δυο 

κοιµόνταν βαθιά, ανεπηρέαστοι από τα χοροπηδήµατα του κάρου 

πάνω στην άτσαλη γη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το µεσηµέρι ο Ράµλεντ βρήκε τα ίχνη ενός µεγάλου φουσάτου που 

είχε στρίψει δυτικά. Και, µάλλον, αυτός ήταν ο ανθρώπινος στρατός 

της ∆ούκισσας Βόνα, γιατί, καθώς ο Ντρούβτεκ κρυβόταν πίσω από 

έναν θάµνο, έβλεπε Μαγκραθµέλιους να προελαύνουν, οι οποίοι 

πρέπει ν’ακολουθούσαν το φουσάτο της εν λόγω Αρχόντισσας. 

Γιαυτό και οι φίλοι τους στα βόρεια έστηναν παγίδες: ώστε να 

καθυστερήσουν τη ∆ούκισσα και οι δαίµονες που έρχονταν απ’τα 

νότια να την προλάβουν και να την κοµµατιάσουν. Όµως, σίγουρα, 

κάποιος την είχε ειδοποιήσει για το σχέδιό τους, έτσι έστριψε δυτικά 

–κι αυτός ο «κάποιος», µάλλον, ήταν ο Άνεµος ή η Νύχτα. 

  Εποµένως, είναι ζωντανοί, συµπέρανε ο Ράµλεντ, ικανοποιηµένος. 

Αλλά δε θα είναι για πολύ, αν τους προλάβει τούτο το στράτευµα. Τα 

µάτια του Ντρούβτεκ στένεψαν, καθώς προσπαθούσε να µετρήσει 

τους δαίµονες που περνούσαν εµπρός του. Είναι χιλιάδες! Η 

απέραντη ουρά στρατιωτών δεν έλεγε να τελειώσει, προελαύνοντας 
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ανάµεσα στα δέντρα του δασότοπου, ενώ ο άνεµος φυσούσε 

µανιασµένα και το κρύο κοκάλωνε τον Ντρούβτεκ, που ήταν 

κατάκοπος, µην έχοντας κοιµηθεί καθόλου. 

  Όµως δε θάπρεπε να παραπονιέµαι για τον αγέρα, συλλογίστηκε·  

είναι ευλογία, όχι κατάρα. Γιατί κατέλυε τις ανιχνευτικές συσκευές 

των δαιµόνων, απ’ό,τι ήξερε ο Ράµλεντ. Τότε που βρισκόταν στην 

Βόλχερθ, οι Βολχερθιανοί τού είχαν εξηγήσει πως ζύγωναν τα 

φρούρια των «χρωµατοµάτηδων» –όπως τους αποκαλούσαν– 

µονάχα τις µέρες που δυνατοί άνεµοι φυσούσαν. Εκείνος είχε 

ρωτήσει γιατί, και του είχαν απαντήσει πως οι τεχνολογικοί τους 

ανιχνευτές µπερδεύονταν απ’τους αγέρηδες. Έτσι δε µπορούν να 

ξέρουν ότι, τώρα, κρύβοµαι εδώ και τους παρακολουθώ. Καταραµένα 

τσακάλια…  

  Όµως, βέβαια, υπήρχε και η περίπτωση να είχαν στρέψει τους 

ανιχνευτές τους προς την κατεύθυνση του στρατού της ∆ούκισσας 

και µόνο, αν µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, συµπέρανε ο 

Ράµλεντ, άµα είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το ανθρώπινο 

φουσάτο από απόσταση, ποτέ δε θα έφταναν µέχρι τούτο το σηµείο, 

να ψάχνουν για ίχνη·  θα είχαν στρίψει δυτικά από πολύ πιο νωρίς, 

ελπίζοντας να κόψουν δρόµο και να προφτάσουν τους εχθρούς τους. 

  Μακάρι να µπορούσα µε κάποιο τρόπο να τους καθυστερήσω… Τα 

µάτια του κοιτούσαν προσεκτικά τους Μαγκραθµέλιους, καθώς 

εκείνοι βάδιζαν. Πότε θα περάσουν όλοι, οι µπάσταρδοι;  

  Σε λίγο, είδε τα κάρα των εφοδίων να έρχονται, χοροπηδώντας 

πάνω στο ασταθές έδαφος. Οι προµήθειές τους. Θα ήταν, κάπως, 

δυνατόν να καταστρέψω τις προµήθειες; Πυρωµένα βέλη ήρθαν, 

αµέσως, στο νου του Ράµλεντ, όµως δεν είχε τόξο. Κι επιπλέον, θα 

έκαιγε ένα κάρο, δύο, τρία το πολύ·  ύστερα, οι δαίµονες θα έρχονταν 

ξοπίσω του, και θα ήταν δύσκολο να τους ξεφύγει, άµα σκεφτόταν 

κανείς τον αριθµό τους, ακόµα κι αν εκείνος χρησιµοποιούσε κάθε 

κόλπο που ήξερε. Και, στο κάτω-κάτω, δε θα τους είχε καθυστερήσει 

και ιδιαίτερα, βάζοντας φωτιά σε δυο-τρία κάρα. Εποµένως… 
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  Καλύτερα να βιαστώ, για να προλάβω το στρατό της ∆ούκισσας. 

Καθώς τα κάρα χάνονταν ανάµεσα στα δέντρα, ο Ράµλεντ βγήκε 

απ’την κρυψώνα του και πέρασε απέναντι, ξέροντας πως θα ήταν 

υποχρεωτικό να κάνει κύκλο, προκειµένου να φτάσει το φουσάτο 

της Βόνα –αλλιώς θα έπεφτε στα χέρια των Μαγκραθµέλιων. 

  Ύστερα από µισή ώρα βαδίσµατος, µην έχοντας αντικρίσει κανέναν 

δαίµονα, ο Ντρούβτεκ αποφάσισε πως ήταν καιρός να αναπαυθεί 

λίγο. Βρήκε ένα κοίλωµα του εδάφους, που ανοιγόταν πίσω από 

µερικούς θάµνους, και χώθηκε µέσα, τυλιγµένος στην κάπα του και 

κουκουλωµένος, για ζεστασιά. Εδώ, οι Μαγκραθµέλιοι θα ήταν 

µάλλον απίθανο να τον βρουν –ειδικά αν συνέχιζε να φυσά έτσι ο 

αέρας. 

  Μετά από πέντε ώρες συνεχούς ανάπαυσης, ο Ράµλεντ σηκώθηκε 

απ’το έδαφος, ενώ ο άνεµος εξακολουθούσε να σφυρίζει 

δαιµονισµένα γύρω του. Καλό σηµάδι τούτο. Ακόµα οι καταραµένες 

µηχανές των δαιµόνων θα βρίσκονται σε δυσλειτουργία. 

  Μειδίασε, καθώς αισθανόταν όλο του το κορµί αρκετά 

αναζωογονηµένο από την σύντοµή του ξεκούραση. Άγγιξε την 

πληγή (γδάρσιµο, ουσιαστικά) στο κεφάλι του, για να δει πώς 

πήγαινε, και ανακάλυψε ότι είχε κάνει κρούστα. Περισσότερο τον 

πονούσε το τραύµα στα πλευρά του –που είχαν, πλέον, περάσει 

µέρες από τότε που το είχε δεχτεί–, παρά τούτο το χτύπηµα. Ευτυχώς 

που οι δαίµονες µε πέρασαν για νεκρό, συλλογίστηκε, καθώς θυµόταν 

τη δαιµονογυναίκα που τον είχε πετύχει µε το σπαθί της να σκύβει 

πλάι του και να του αγγίζει το λαιµό, λέγοντας στη γλώσσα της: 

«Είναι νεκρός.» 

  Βέβαια, δεν ήταν τυχαίο που νόµιζαν ότι τον είχαν σκοτώσει, γιατί 

ο Ράµλεντ ήξερε την τεχνική του να παριστάνεις τον πεθαµένο·  δεν 

βασιζόταν µονάχα στ’ότι οι Μαγκραθµέλιοι θα πίστευαν πως τον 

είχαν ξεφορτωθεί µ’ένα χτύπηµα. 

  Οι Βολχερθιανοί, τελικά, τον είχαν διδάξει πολλά χρήσιµα 

πράγµατα. 
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  Ο Ράµλεντ ξεκίνησε να βαδίζει µέσα στους δασότοπους. Και, κατά 

το βραδάκι, ατένισε από απόσταση τις τεχνολογικές λάµπες των 

Μαγκραθµέλιων, καθώς και τις φωτιές τους. Οι µπάσταρδοι 

κατασκήνωναν. Ο Ντρούβτεκ τούς προσπέρασε βιαστικά, παρότι 

ακόµα φυσούσε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται µε τα διαβολικά τους 

µηχανήµατα. 

  Τρεις ώρες προς τα δυτικά, ατένισε άλλες φωτιές, και όχι 

τεχνολογικές λάµπες. Ο καταυλισµός του στρατού της ∆ούκισσας 

Βόνα, κατά πάσα πιθανότητα. 

  Άρχισε να πλησιάζει, όταν δύο βέλη καρφώθηκαν στο έδαφος 

εµπρός του. 

  «Ποιος είσαι;» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή, καθώς µια 

κουκουλοφόρος µορφή έβγαινε πίσω από ένα δέντρο, και το ίδιο κι 

άλλες τρεις. Όλες τον σηµάδευαν µε τόξα. 

  «∆εν είµαι δαίµονας,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ, κατεβάζοντας την 

κουκούλα του. «Ήρθα εδώ ψάχνοντας για δυο φίλους. Άνεµος και 

Νύχτα είναι τα ονόµατά τους.» 

   «Μας κοροϊδεύεις;» απαίτησε µια άλλη φωνή, αντρική αυτή και 

προερχόµενη από µια απ’τις σκοτεινές φιγούρες που τον σηµάδευαν 

µε τα τόξα. Σίγουρα, θεωρούσαν τα λόγια του αστεία, δεδοµένης της 

ώρας και του καιρού: ήταν νύχτα και είχε άνεµο, άλλωστε. 

  «Καθόλου,» είπε ο Ράµλεντ, πλησιάζοντας. «∆εν ήρθαν δύο 

άνθρωποι χτες; ένας άντρας και µια γυναίκα;» 

  «Ίσως να λέει αυτούς που είναι στο κάρο,» υπέθεσε ένας απ’τους 

τοξότες. «Νοµίζω πως έχουν τέτοια παράξενα ονόµατα. Κι εξάλλου, 

ας τον αφήσουµε να περάσει –άνθρωπος είναι, όχι Μαγκραθµέλιος.» 

  Οι υπόλοιποι συµφώνησαν, µε νεύµατα των κουκουλωµένων τους 

κεφαλιών. 

  «Ακολούθησέ µε, φίλε µου,» ζήτησε ένας, ο οποίος τον πέρασε 

ανάµεσα από µερικές σκηνές και τον πήγε στο σηµείο όπου ήταν 

σταθµευµένα τα κάρα του στρατεύµατος. 
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  Εκεί, ο Ράµλεντ αντίκρισε την Νύχτα και τον Άνεµο να κάθονται 

κοντά σε µια αναµµένη φωτιά, µαζί µε µερικούς άλλους. 

Χαµογέλασε. 

  Οι σύντροφοί του είχαν γλιτώσει, τελικά. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Πολύτιµες πληροφορίες 
 

 

ολύ καληµέρα σας,» είπε ο Σόλµορχ, χαµογελώντας. 

  «Τα Πνεύµατα να πάρουν την ψυχή σου, µπάσταρδε!» 

έφτυσε η Μίκθαλ. 

  «Αυτός δεν είναι και τόσο φιλικός χαιρετισµός, Αργκανθικιανή 

τσούλα,» αποκρίθηκε ο ευγενής, που είχε επισκεφτεί τους δύο 

κατασκόπους στα µπουντρούµια του παλατιού της Βέρντριχ. 

  «Θα σου έσπαγα τη µούρη, αν ήµουν ελεύθερη, βάρβαρε!» σφύριξε 

η Μίκθαλ, πίσω από τα σιδερένια κάγκελα. 

  «Χα-χα-χα-χα…!» γέλασε ο Σόλµορχ, και τα µαύρα µάτια του 

γυάλισαν µοχθηρά στο ηµίφως των δαυλών του υγρού υπογείου. Το 

χαµόγελο παρέµενε στα χείλη του, και τώρα, µάλιστα, έγινε πιο 

στραβό. Σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, λέγοντας: «Όµως δεν 

είσαι ελεύθερη, Μίκθαλ.» 

  «Ήρθες, απλά, για να µας περιγελάσεις, Σαραολνιανέ;» απαίτησε ο 

Ήκνορ, που καθόταν στην γωνία του κελιού, µισοκρυµµένος µέσα 

στις σκιές. Μιλώντας δε στράφηκε να κοιτάξει τον ευγενή·  δεν 

µπήκε ούτε καν στον κόπο να σηκώσει το κεφάλι του. 

  «Είναι κι αυτό µέρος της επίσκεψής µου, σκύλε,» τον διαβεβαίωσε 

ο Σόλµορχ, µε τροµαχτική σοβαρότητα. 

Π
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  Ένα γατίσιο γρύλισµα βγήκε απ’το λαιµό της Μίκθαλ, και η 

καστανοµάλλα κατάσκοπος πετάχτηκε πάνω, άρπαξε τα κάγκελα 

µέσα στις γροθιές της, και επιχείρησε να κλοτσήσει τον 

Σαραολνιανό. 

  Ο Σόλµορχ άρπαξε τον αστράγαλό της και της έστριψε το πόδι. Η 

Μίκθαλ ούρλιαξε. Ο ευγενής την γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, 

σωριάζοντάς την πίσω στο πάτωµα, να βογκά και να κρατά την ήδη 

χτυπηµένη της µύτη. Τούτη τη φορά η κατάσκοπος νόµιζε ότι την 

είχε σπάσει. 

  «Συµβαίνει κάτι εκεί µέσα;» ακούστηκε η φωνή ενός φρουρού, από 

το βάθος. 

  «Όλα είναι υπό έλεγχο·  µη νοιάζεσαι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Εντάξει, κύριε.» 

  «Είσαι µεγάλος µπάσταρδος, Σόλµορχ,» σχολίασε ο Ήκνορ, που 

δεν είχε αλλάξει στάση·  ούτε τώρα στράφηκε να τον κοιτάξει. 

  «Είναι ένας Πνευµατοχτυπηµένος Σαραολνιανός βάρβαρος!» 

ούρλιαξε η Μίκθαλ, κρατώντας τη µύτη της και µουγκρίζοντας από 

πόνο. «Ένας ηλίθιος κρετίνος!–» 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Σόλµορχ, διακόπτοντάς την. «Αυτό είναι 

το µεγαλύτερο αστείο που έχω ακούσει. Ηλίθιος κρετίνος…» 

Κούνησε το κεφάλι του, χαµογελώντας. Αναστέναξε και έβγαλε ένα 

µήλο απ’την τσέπη του πανωφοριού του·  το καθάρισε, µε το µανίκι 

του, και το δάγκωσε, δυνατά. 

  «Τι µε κοιτάς έτσι;» ρώτησε τη Μίκθαλ. «Θες λίγο;» Πρότεινε το 

µήλο προς τα κάγκελα του κελιού. 

  «Στο διάολο, καταραµένε!» γρύλισε εκείνη. 

  «Εσύ χάνεις…» ανασήκωσε τους ώµους ο Σόλµορχ, δαγκώνοντας 

ακόµα ένα κοµµάτι απ’τον καρπό. «Πάντως, ο ∆ούκας έχει ωραία 

µήλα, οφείλω να οµολογήσω.» 

  «Σε ξαναρωτώ, Σόλµορχ: Ήρθες µόνο για να µας περιπαίξεις;» 

επέµεινε ο Ήκνορ, πάλι δίχως να στραφεί να τον κοιτάξει. 
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  «Όχι, όχι µόνο,» παραδέχτηκε ο ευγενής, ενώ η Μίκθαλ 

ακουµπούσε την πλάτη σ’έναν τοίχο, πασπατεύοντας την 

αιµατοβαµµένη της µύτη, µε τα δάχτυλα, και µορφάζοντας από πόνο. 

  «Κάλεσε έναν θεραπευτή!» απαίτησε. «Εσύ φταις γι’αυτό! Κάλεσε 

έναν θεραπευτή!» 

  Ο Σόλµορχ δάγκωσε άλλη µια φορά το µήλο, ανέµελα. 

  «Κάλεσε έναν θεραπευτή, να σε πάρουν τα Πνεύµατα!» ούρλιαξε η 

Μίκθαλ. 

  Ο Σόλµορχ ξαναδάγκωσε το µήλο. 

  «Φρουροί!» φώναξε η Μίκθαλ. «Φρουροί!» 

  «∆ε νοµίζω πως τα παιδιά εκεί έξω σε συµπαθούν,» της είπε ο 

Σόλµορχ. 

  «Τι συµβαίνει εδώ;» µούγκρισε η κατάσκοπος, µέσ’από σφιγµένα 

δόντια. 

  «Τι συµβαίνει εδώ;» έκανε ο ευγενής, κατεβάζοντας το µήλο από 

µπροστά του και παίρνοντας, πάλι, εκείνη την τροµαχτικά σοβαρή 

έκφραση. «Αργκανθικιανή δικαιοσύνη, αυτό συµβαίνει,» εξήγησε. 

«Οι φρουροί µε συµπαθούν περισσότερο από εσένα γιατί τους 

πλήρωσα για να µπω.» 

  Η Μίκθαλ τον κοίταξε, για λίγο, αµήχανη. 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «∆εν είναι δύσκολο να µάθεις στην 

υπουλότητα, σε πληροφορώ,» είπε. «Οι Αργκανθικιανοί δεν είστε 

ευφυέστεροι από τους Σαραολνιανούς·  πιο γλοιώδεις είστε. Αλλά 

γλοιώδης µπορεί να γίνει ο καθένας, βλέπεις, Μίκθαλ.» 

  «Πλήρωσες για νάρθεις εδώ, ώστε να φιλοσοφήσεις, Σόλµορχ;» 

απαίτησε ο Ήκνορ, καθώς σηκωνόταν όρθιος, στρεφόµενος στο 

µέρος του. Τα µακριά µαλλιά του µελαχρινού κατασκόπου ήταν 

λυτά και χύνονταν στους ώµους του. 

  «Όχι.» 

  «Ήρθες για να πάρεις κάποιες απαντήσεις, τότε.» Ο 

Αργκανθικιανός δε ρωτούσε. 
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  «∆εν ήταν και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις, έτσι, Ήκνορ;» είπε 

ο Σόλµορχ. «Αν και, βέβαια, για τη φίλη σου δεν ξέρω,» πρόσθεσε, 

λοξοκοιτώντας την Μίκθαλ, η οποία τον κάρφωσε µ’ένα άγριο 

βλέµµα. 

  «Κάλεσε έναν θεραπευτή, βάρβαρε –τώρα!» πρόσταξε. 

  «Θα το σκεφτώ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, «αν απαντήσετε στις 

ερωτήσεις µου –δίχως να µ’αποκαλείτε βάρβαρο.» 

  «Θα σου πούµε ό,τι θέλεις, άµα υποσχεθείς να ζητήσεις από τον 

∆ούκα να µας αφήσει ελεύθερους,» είπε ο Ήκνορ. 

  «Γιατί να το κάνω αυτό;» 

  «Για να πάρεις τις πολύτιµές σου απαντήσεις, Σαραολνιανέ·  για τι 

άλλο;» 

  «Πιστεύεις ότι δεν έχω ποικίλους τρόπους να πάρω τις απαντήσεις 

που θέλω;» Ο Σόλµορχ δάγκωσε λίγο απ’το µήλο του. 

  «Νοµίζω ότι βιάζεσαι. Κάνω λάθος;» Ο Ήκνορ έγειρε το κεφάλι, 

ατενίζοντάς τον προσεκτικά. 

  Ο Σόλµορχ ξαναδάγκωσε το µήλο, ενώ ακόµα µασούσε την πρώτη 

µπουκιά. 

  «Έτσι φαντάστηκα κι εγώ,» είπε ο Ήκνορ, µε µια στιγµιαία λάµψη 

των µατιών. 

  «Να σας ελευθερώσω, όµως, για να µας προκαλέσετε κι άλλους 

µπελάδες;» έθεσε το ερώτηµα ο Σόλµορχ. «∆ε θα ήταν ανόητο από 

µέρος µου, κατάσκοπε;» 

  Ο Ήκνορ ανασήκωσε τους ώµους. «Τι µπορούµε να κάνουµε, πια; 

Πιστεύεις ότι προλαβαίνουµε να σας σταµατήσουµε απ’το να 

φτάσετε στην ∆ρέλιφον;» 

  «Ώστε παραδέχεσαι ότι ο Πόνκιµ σάς έστειλε, για να µας 

εµποδίσετε να συνάψουµε τη συµµαχία µε τον Κάρχοκ.» 

  «Πρώτα, υπόσχεσαι να µας αφήσεις ελεύθερους· µετά, σου απαντώ 

σ’ό,τι θες, Σαραολνιανέ.» 

  «Όχι!» έκανε, έντονα, ο Σόλµορχ, δείχνοντάς τον µ’ένα απ’τα 

δάχτυλα του χεριού του που βαστούσε το µήλο. «Πρώτα, µου λες 
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ό,τι θέλω·  µετά, αποφασίζω αν θα ζητήσω απ’το ∆ούκα να σας 

ελευθερώσει, ή αν θα σας αφήσω να σαπίσετε εδώ! Απ’ό,τι έχω 

καταλάβει, ο Κάβµορντ δε σας πολυσυµπαθεί.» 

  «∆ε µ’αρέσει τούτη η… αβέβαιη συµφωνία, Σαραολνιανέ,» δήλωσε 

ο Ήκνορ. 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του, µουρµουρίζοντας: «Κρίµα, κι 

έδωσα άδικα τόσα χρήµατα στους φρουρούς…» Άρχισε να φεύγει, 

βαδίζοντας αργά και δαγκώνοντας το µήλο. 

  ∆εν πρόλαβε να κάνει δέκα βήµατα και άκουσε πίσω του: 

  «Σόλµορχ.» 

  Γύρισε. «Τι είναι, Ήκνορ;» 

  «Το ξανασκέφτηκα. Μ’αρέσει η συµφωνία.» 

  Ο ευγενής µειδίασε. «Το φαντάστηκα ότι θα λογικευόσουν.» 

Πλησίασε, πάλι. «Εσείς οι Αργκανθικιανοί είστε πρακτικοί 

άνθρωποι. Αυτό το εκτιµώ σε σας –και είναι το µόνο πράγµα που 

εκτιµώ επάνω σας.» 

  Ο Ήκνορ δεν φάνηκε να έχει όρεξη για καµια καθυστέρηση. «Ρώτα 

µε.» 

  «Τέτοια προθυµία…» παρατήρησε ο Σόλµορχ. «Εντάξει, λοιπόν! 

∆ουλεύετε, τελικά, για τον Πόνκιµ;» 

  «Όχι,» απάντησε ο κατάσκοπος. 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε, και δάγκωσε το µήλο του, που είχε 

αρχίσει, πια, να τελειώνει. 

  «Όχι,» τόνισε ο Ήκνορ. «∆ε θα το επαναλάβω, Σαραολνιανέ. ∆εν 

ξέρουµε τίποτα γι’αυτόν τον Πνευµατοχτυπηµένο Πόνκιµ! 

∆ουλεύουµε για τη ∆ούκισσα Ζέκαλ από την αρχή. Μας είχε στείλει 

στο Σαραόλν για να ειδοποιήσουµε τους άλλους της κατασκόπους 

ότι ο Βασιληάς Βένγκριλ και οι δικοί του κατάσκοποι βρίσκονται 

στα ίχνη τους.» 

  «Και τότε ήταν που σας πιάσαµε στον, θεωρητικά, «στοιχειωµένο» 

δρόµο της Βαρονίας της Τάθβιλ.» 

  Ο Ήκνορ ένευσε. «Ναι.» 
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  «Ύστερα;» 

  «Ύστερα, ξεφύγαµε απ’τα χέρια σας, όσο αλληλοσκοτωνόσασταν, 

και επιστρέψαµε στο Άργκανθικ, στην Μαφ-νορχ.» 

  «Αχά…» Ο Σόλµορχ έτρωγε το µήλο του, ενώ άκουγε τον 

κατάσκοπο να µιλάει. 

  «Εκεί, η ∆ούκισσα Ζέκαλ µάς ζήτησε να σας σταµατήσουµε απ’το 

να συνάψετε συµµαχία µε τον Κάρχοκ. Στην αρχή, αυτό µας 

παραξένεψε, αλλά η δουλειά µας είναι να υπακούµε στις προσταγές 

της, σωστά;» 

  «Αναµφίβολα, αγαπητέ.» 

  Ο Ήκνορ τού διηγήθηκε όλα τα υπόλοιπα που είχαν περάσει αυτός 

κι η Μίκθαλ, µέχρι να καταλήξουν εδώ. Ο Σόλµορχ άκουγε 

υποµονετικά, και, όταν ο κατάσκοπος τελείωσε, πέταξε το φαγωµένο 

του µήλο µέσα στο κελί, λέγοντας: 

  «Μόλις µου ανέφερες κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, αγαπητέ.» 

  Ο Ήκνορ στένεψε τα µάτια του, ερωτηµατικά, και η Μίκθαλ 

συνοφρυώθηκε. 

  «Παραδέχτηκες ότι, όντως, δουλεύετε για τον Πόνκιµ.» 

  «Σου είπα ότι–» 

  Ο Σόλµορχ ύψωσε το χέρι του, σταµατώντας τον. «Ξέρω, ξέρω: δεν 

έχετε ιδέα για τον Πόνκιµ. Όµως, στην πραγµατικότητα, αυτόν 

υπηρετείτε, και µάλιστα πολύ πιστά.» 

  «Θες µήπως να µας το εξηγήσεις αυτό;» πρότεινε ο Ήκνορ. 

  «Η Σαντέ’ενθιν, µε την οποία συνεργάζεται η ∆ούκισσά σας, είναι 

σύµµαχος του Πόνκιµ, και µάγισσα µεγάλης δύναµης.» 

  Το ήξερα ότι είχε κάτι παράξενο επάνω της αυτή η γυναίκα! 

σκέφτηκε ο Ήκνορ. 

  «Λοιπόν, πώς αισθάνεστε τώρα, που µάθατε ότι σας 

χρησιµοποίησαν;» ρώτησε ο Σόλµορχ τους δυο κατασκόπους, οι 

οποίοι τον κοίταζαν δίχως να µιλούν. 

  «Χρησιµοποιηµένοι,» απάντησε η Μίκθαλ. «Φώναξε, όµως, έναν 

θεραπευτή!» 
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  «Ή, καλύτερα, ζήτησε να µας αφήσουν ελεύθερους, ώστε να πάµε 

εµείς σε έναν θεραπευτή,» είπε ο Ήκνορ. «Σου ορκίζοµαι ότι δεν 

πρόκειται να σας ξανασταθούµε εµπόδιο –δε µας αρέσει να µας 

χρησιµοποιούν.» 

  «Χα-χα-χα… Ο όρκος ενός Αργκανθικιανού!» κάγχασε ο Σόλµορχ. 

«Πολύ ενδιαφέρον, οφείλω να οµολογήσω.» 

  Ο Ήκνορ έσφιξε τα κάγκελα µέσα στις γροθιές του. «Σόλµορχ, σε 

εκλιπαρώ!» σφύριξε, ξέροντας πως η Γόρθλικ δε θα φέρονταν 

καθόλου ευγενικά σε δυο κατασκόπους των Ράντβαν. 

  «Αυτό είναι ακόµα πιο ενδιαφέρον,» παρατήρησε εκείνος. «Θα δω 

τι µπορώ να κάνω για σένα, Ήκνορ,» υποσχέθηκε, και άρχισε να 

φεύγει απ’τα µπουντρούµια. 

  «Φέρτε έναν θεραπευτή για την κυρία, στρατιώτες,» τον άκουσαν 

οι δύο κατάσκοποι να λέει, από το βάθος. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Βασιληά µου,» είπε ο Κάβµορντ στον Βένγκριλ, «υποθέτω θα 

φύγετε αύριο για την ∆ρέλιφον, µόλις έρθουν οι πολεµιστές σας.» 

  «Ναι,» ένευσε εκείνος, «µόλις έρθουν οι πολεµιστές µου, ∆ούκα 

µου.» 

  Οι δύο εν λόγω άντρες, ο Άρχων Ζάρουν, και ο Άρχων Ζάρβηµ 

κάθονταν στο τραπέζι της αρχοντικής αίθουσας του παλατιού της 

Βέρντριχ, ενώ ένα τζάκι ήταν αναµµένο κοντά τους. 

  «Θα πρότεινα να φύγουµε µαζί, αν θέλατε να µείνετε εδώ ώσπου να 

γίνει η κηδεία της µητέρας µου,» είπε ο Κάβµορντ. 

  «Μαζί;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Πηγαίνετε κι εσείς στην 

πρωτεύουσα, ∆ούκα µου;» 

  «Ναι, Βασιληά µου του Σαραόλν. ∆ηλαδή, ο πατέρας µου πηγαίνει, 

και το θεωρώ µάλλον σκόπιµο να τον συνοδέψω.» Έριξε ένα βλέµµα 

στον Ζάρουν, ο οποίος έγνεψε καταφατικά. 

  «Θα µπορούσα να µάθω το λόγο της επίσκεψής σας;» 
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  «Ο ∆ούκας Έσριθ του Τάρµεν συγκάλεσε το Συµβούλιο των 

Αρχόντων σε έκτατη συνεδρίαση.» 

  «Το Συµβούλιο των Αρχόντων…» 

  «Ξέχασα, Βασιληά µου·  δεν έχετε Συµβούλιο των Αρχόντων στο 

Σαραόλν–» 

  «Αλλά γνωρίζω τι είναι,» τόνισε ο Βένγκριλ. 

  «Αλήθεια, ποιος ο λόγος της µη-ύπαρξης Συµβουλίου στο Βασίλειό 

σας;» έθεσε το ερώτηµα ο Κάβµορντ. 

  «∆εν κρίνουµε την ύπαρξή του απαραίτητη,» εξήγησε ο Βένγκριλ·  

και πρόσθεσε, νοερά: Μόνο οι Αργκανθικιανοί θέλουν να 

περιπλέκουν τα πράγµατα, δίχως λόγο. 

  «Μάλιστα.» Η διαφωνία του ∆ούκα ήταν έκδηλη στον τόνο της 

φωνής του. 

  «Και ποιος ο λόγος σύγκλησης του Συµβουλίου;» ρώτησε ο 

Ζάρβηµ, καπνίζοντας. 

  «Οι ληστείες, Άρχοντά µου,» απάντησε ο Κάβµορντ. «Οι ληστείες 

που γίνονται στο όνοµα του Βασιληά.» 

  «Ναι,» είπε ο Βένγκριλ. «Ακούσαµε γι’αυτές, καθώς ερχόµασταν. 

Σίγουρα, οι φήµες δε µπορεί να είναι αληθινές. Ο Βασιληάς Κάρχοκ 

δεν είναι τρελός.» Γιατί, αν είναι, τότε, τι θα γίνει µε το δικό µου 

Βασίλειο, ανάθεµα τα Πνεύµατα που µ’έχουν καταραστεί; 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε ο Κάβµορντ, ανασηκώνοντας τους 

ώµους. «Ίσως και να είναι. Σύντοµα, θα µάθουµε. Πάντως, οι 

ληστείες πρέπει, κάποια στιγµή, να πάψουν. Αυτοί οι καταραµένοι 

κακοποιεί έχουν ρηµάξει το Βασίλειο!» 

  Ο Ζάρουν έγνεψε, σιωπηρά, µε το κεφάλι. 

  «∆ε µπορεί ο στρατός σας να κάνει τίποτα;» ρώτησε ο Βένγκριλ, 

ενώ ο Ζάρβηµ σκεφτόταν: Τι είδους Αργκανθικιανό παιχνίδι, άραγε, 

παίζεται, τούτη την περίοδο; Κοίταξε τον ∆ούκα του Έαροντ κάτω 

από σµιγµένα φρύδια, καθώς φυσούσε καπνό απ’τα ρουθούνια του. 

  «Προφανώς όχι, Βασιληά µου,» απάντησε ο Κάβµορντ. «Όλα µας 

τα µέτρα ασφαλείας αδυνατούν να εµποδίσουν αυτούς τους ληστές.» 
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  «Μήπως είναι µαγεία µπλεγµένη;» υπέθεσε ο Βένγκριλ. 

  «Στο Άργκανθικ δεν έχουµε παρείσακτους µάγους,» τόνισε ο 

∆ούκας του Έαροντ, µ’ένα ακαθόριστο µειδίαµα. «Το Βασίλειό µας 

είναι απόλυτα ελεγχόµενο·  µην αµφιβάλετε για τούτο.» 

  Αυτό νόµιζα κι εγώ για το Σαραόλν, σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Αλλά πού 

να φανταστώ πως η προδοσία θα ερχόταν µέσα απ’το ίδιο µου το 

παλάτι –από τον πιο έµπιστό µου σύµβουλο, τον Πόνκιµ; «Εύχοµαι 

όλα να είναι όπως τα λέτε. 

  »Θα µπορούσα, όµως, να σας κάνω µια, κάπως… προσωπική 

ερώτηση, ∆ούκα µου;» 

  «Μη διστάζετε, Μεγαλειότατε,» τον παρότρυνε ο Κάβµορντ. 

  «Η µητέρα σας, η ∆ούκισσα Τιλµίρα, πώς πέθανε;» 

  «Από σπασµένο λαιµό.» 

  Ο Βένγκριλ παραξενεύτηκε, που δεν είδε τη λύπη που περίµενε στα 

µάτια του ∆ούκα. «∆εν εννοούσα αυτό ακριβώς…» είπε. 

  Την ίδια στιγµή, ο Ζάρβηµ αναρωτιόταν: Κι άλλο Αργκανθικιανό 

παιχνίδι; Σκότωσε ο νεαρός, άραγε, τη µητέρα του; ∆εν είναι κι 

ασυνήθιστη δραστηριότητα, σε τούτα τα µέρη… Κι αν, όντως, την έχει 

σκοτώσει, έχει καµια σχέση αυτή του η ενέργεια µε τις ληστείες που 

γίνονται εν ονόµατι του Βασιληά Κάρχοκ; Ο καπνός µέσα στο στόµα 

του είχε αρχίσει να γίνεται πικρός. 

  «Ρωτάτε ποιοι τη σκότωσαν, Βασιληά µου;» έκανε ο Κάβµορντ. 

«Εχθροί του ∆ουκάτου µας τη σκότωσαν. Βόρειοι Αργκανθικιανοί, 

ίσως. Ή Ράντβαν, οι οποίοι είδατε κι ο ίδιος πως είχαν κατασκόπους 

τους εδώ. Όµως µη σκιάζεστε·  οι κατάσκοποί µας ψάχνουν για τους 

δολοφόνους, ακόµα και τώρα που µιλάµε.» 

  «Τούτο είναι πολύ καθησυχαστικό, ∆ούκα µου…» αποκρίθηκε, 

αργά, ο Βένγκριλ. Ψέµατα και ξανά ψέµατα, συλλογίστηκε. Ο τρόπος 

ζωής στο Άργκανθικ. 

  «Και, µια και µιλούσαµε γι’αυτό, Βασιληά µου, η κηδεία της 

µητέρας µου θα γίνει µόλις έρθει η αδελφή µου, Ζνίριλ, µαζί µε το 
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σύζυγό της, τον ∆ούκα Βάνρελ. Είστε καλεσµένοι: εσείς, ο Άρχων 

Ζάρβηµ απο δώ, η Βαρονέσα Τάθβιλ, και ο κύριος Σόλµορχ.» 

  «Σας ευχαριστούµε για την πρόσκληση, ∆ούκα µου.» 

  «Ελπίζω να έρθετε.» 

  «∆υστυχώς, δε µπορώ να περιµένω,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Το 

Βασίλειό µου µε έχει ανάγκη·  πρέπει να κλείσω τη συµµαχία µε τον 

Βασιληά Κάρχοκ το συντοµότερο δυνατό.»  

  Τότε, ο Σόλµορχ µπήκε στην µεγάλη αίθουσα, λέγοντας: 

«Καληµέρα, Άρχοντές µου.» 

  «Καθίστε, κύριε,» πρότεινε ο Κάβµορντ. 

  Ο Σόλµορχ κάθισε, στρεφόµενος στον Βένγκριλ. «Μόλις είχα µια 

κουβέντα µε τον Ήκνορ και την Μίκθαλ, φίλε µου.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν, αµέσως, συνοφρυώθηκε·  το ίδιο κι ο 

∆ούκας του Έαροντ, και οι Άρχοντες Ζάρβηµ και Ζάρουν. 

  «Μου είπαν πως είδαν τη Σαντέ’ενθιν,» συνέχισε ο Σόλµορχ, «µαζί 

µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ.» 

  «Τη Σαντέ’ενθιν;» έκανε ο Βένγκριλ. «Τη σύµµαχο του Πόνκιµ;» 

  «Ναι,» τόνισε ο Σόλµορχ. «Βρίσκεται εδώ, στο Άργκανθικ. Κι 

απ’ό,τι µου είπε ο Ήκνορ, τώρα, πρέπει να είναι στην Βαρονία του 

Χόρναρ, όπου κατοικεί µία θεία της ∆ούκισσας, ονόµατι Άσλια, η 

οποία είναι σύζυγος του τοπικού Βαρόνου–» 

  «Και Πρίγκιπα,» πρόσθεσε ο Κάβµορντ. 

  Ο Σόλµορχ στράφηκε στο µέρος του. «Με συγχωρείτε, ∆ούκα 

µου;» 

  «Ο Βαρόνος Χόρναρ είναι αδελφός του Βασιληά,» εξήγησε 

εκείνος. 

  «Ναι,» ένευσε ο Βένγκριλ, «τον θυµάµαι. Αλλά η Σαντέ’ενθιν εδώ; 

∆εν το περίµενα. Εποµένως, οι δύο κατάσκοποι, όντως, υπηρετούν 

τον Πόνκιµ.» 

  «∆ίχως οι ίδιοι να το γνωρίζουν,» είπε ο Σόλµορχ. «Τι µπορεί, 

όµως, να κάνει η Σαντέ’ενθιν στην Βαρονία του Χόρναρ;» Στράφηκε 

στον Κάβµορντ. 
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  Ο ∆ούκας ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν έχω ιδέα, κύριε. Μάλλον, 

θέλει να εµποδίσει τη συµµαχία σας µε το Βασιληά.» 

  Ο Βένγκριλ κατένευσε. 

  Ο Σόλµορχ καθάρισε το λαιµό του. «∆ούκα µου. Θα ήθελα να σας 

ζητήσω µια χάρη, επειδή το υποσχέθηκα στον Ήκνορ και στην 

Μίκθαλ.» 

  Ξανά, όλοι συνοφρυώθηκαν. 

  «Τι είναι;» ρώτησε ο Κάβµορντ. 

  «Ζητώ να τους αφήσετε ελεύθερους.» 

  «Σόλµορχ!» έκανε ο Βένγκριλ. 

  «∆ε νοµίζω ότι, πλέον, µπορούν να κάνουν τίποτα εναντίον µας, 

φίλε µου.» 

  «Πού το ξέρεις;» 

  «Κι οι ίδιοι αισθάνονται άσχηµα που τους χρησιµοποίησαν.» 

  Ο Βένγκριλ ρουθούνισε. «Και πιστεύεις ότι τούτος είναι καλός 

λόγος για δαύτους!» 

  «Ίσως να µας φανούν χρήσιµοι,» επέµεινε ο Σόλµορχ. «Ίσως, αυτή 

τη φορά, να µπορέσουµε εµείς να τους χρησιµοποιήσουµε εναντίον 

του Πόνκιµ.» Στράφηκε στον Κάβµορντ. «∆ούκα µου;» 

  Εκείνος φάνηκε σκεπτικός·  ύστερα, ένα αχνό µειδίαµα έκανε την 

εµφάνισή του στο πρόσωπο του γιου της νεκρής Αρχόντισσας 

Τιλµίρα. «Θα τους ελευθερώσω, κύριε.» 

  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. 

  «Βασιληά µου,» είπε ο Κάβµορντ, «ο φίλος σας σκέφτεται σαν 

πραγµατικός Αργκανθικιανός.» (Κι αυτό είναι που µε τροµάζει, 

συλλογίστηκε ο Μονάρχης του Σαραόλν.) «Γιατί να αφήσεις 

κάποιους να σαπίσουν σ’ένα κελί, όταν µπορείς να τους 

χρησιµοποιήσεις προς όφελός σου; Εξάλλου, µην ξεχνάτε πως κι εγώ 

θέλω να µάθω τι τρέχει µ’αυτή τη Σαντε…» 

  «Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Μ’αυτή τη Σαντέ’ενθιν,» διόρθωσε ο Κάβµορντ. «Αν ο σύµµαχός 

της, ο Πόνκιµ, έχει προκαλέσει τέτοιες καταστροφές στο Σαραόλν, 
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να είστε βέβαιοι πως δε θα ήθελα παρόµοιες καταστροφές να 

προκληθούν και στο Άργκανθικ.» 

  Σαραολνιανοί και Αργκανθικιανοί ενωµένοι; απόρησε ο Ζάρβηµ. 

Να και κάτι αξιοσηµείωτο! Όµως, ύστερ’από ένα δευτερόλεπτο 

σκέψης, πρόσθεσε: Βέβαια, συνήθως, τα πράγµατα δεν είναι τόσο 

απλά, όσο φαίνονται σ’έναν καπνίζοντα γέρο… 

  «Ας είναι, λοιπόν, ∆ούκα µου,» είπε ο Βένγκριλ. «Ελευθερώστε 

τους.» 

  Ο Κάβµορντ ένευσε, υποµειδιώντας. 

  Τι µηχανορραφίες κρύβονται πίσω απ’αυτά τα σκοτεινά µάτια; 

αναρωτήθηκε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό απ’την γωνιά του 

στόµατός του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Πληροφοριοδότης 
 

 

ατά πάσα πιθανότητα, ακόµα θα κοιµάται, όµως δε µπορώ να 

περιµένω άλλο, σκέφτηκε ο Κιόλβ, καθισµένος µπροστά στο 

παράθυρο του δωµατίου του και κοιτάζοντας τον Λούντρινχ 

να ξεπροβάλει από την ανατολή. 

  Κατέβηκε απ’την καρέκλα όπου καθόταν, άνοιξε την πόρτα, και 

βγήκε στον διάδροµο του παλατιού, που στο βάθος του γινόταν 

αλλαγή φρουράς –ένας ξενυχτισµένος πολεµιστής έφευγε, για να τον 

αντικαταστήσει ένας αγουροξυπνηµένος·  κι οι δυο το ίδιο άχρηστοι 

στην µάχη, τούτη την πρωινή ώρα, ήταν σίγουρος ο Κιόλβ. 

  Ο µικρότερος γιος του Κάρχοκ δε χρειάστηκε να βαδίσει µακριά, 

για να φτάσει στον προορισµό του. Σύντοµα, ήταν µπροστά στην 

πόρτα του δωµατίου του αδελφού του και την χτυπούσε. 

Κ
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  «Ποιος είναι;» ακούστηκε η φωνή του Όργκναζ από µέσα, λες κι 

ερχόταν από πηγάδι. 

  «Εγώ.» 

  «∆εν ξέρω κανέναν Εγώ. Φύγε.» 

  «Άσ’τις µπούρδες! Θέλω να σου µιλήσω για κάτι σηµαντικό, 

µπουµπουνοκέφαλε,» επέµεινε ο Κιόλβ. 

  «Αν είδες εφιάλτη, πήγαινε ξανά στο κρεβάτι σου, κουκουλώσου, 

κλείσε τα µάτια, κι άρχισε να µετράς πρόβατα, µέχρι να σε πάρει ο 

ύπνος. Τώρα, φύγε!» 

  «Άνοιξε. Όταν λέω ότι πρόκειται για κάτι σηµαντικό, το ξέρεις ότι 

το εννοώ, Όργκναζ!» 

  «Ναι, εµένα µου λες…» 

  Όµως, ύστερα από µισό λεπτό, η πόρτα άνοιξε, για να 

παρουσιαστεί ο ξανθοµάλλης αδελφός του, ντυµένος µε µια γαλάζια 

περισκελίδα και µια ανοιχτή ρόµπα·  και, φυσικά, ήταν ξυπόλυτος, 

καθότι µόλις είχε ξυπνήσει. 

  «Πώς είσαι έτσι, ρε Πνευµατοχτυπηµένε!» κάγχασε ο Κιόλβ, και 

µπήκε στο δωµάτιο, παραµερίζοντάς τον, µε τον ώµο του. 

  «Νάσαι καλά, πρωινιάτικα,» αποκρίθηκε ο Όργκναζ, κλείνοντας. 

«∆ε µου λες, τι σ’έπιασε µες στα µαύρα χαράµατα, νεοσσέ;» 

ρώτησε, στρεφόµενος να κοιτάξει τον µικρό αδελφό του. 

  «Χτες συνέβη κάτι που… µε έβαλε σε σκέψεις. Και πρέπει να σου 

µιλήσω γι’αυτό.» 

  Ο Όργκναζ αναστέναξε. Πλησίασε τον µεγάλο καθρέφτη στον 

τοίχο του δωµατίου του και άρχισε να χτενίζεται, µε µια ξύλινη 

χτένα. «Μίλα µου, λοιπόν.» 

  «Α, όχι έτσι!» έκανε ο Κιόλβ, παίρνοντάς του την χτένα. «Θέλω να 

έχω όλη σου την προσοχή.» 

  Ο Όργκναζ έτριξε τα δόντια του. «Εντάξει!» µούγκρισε. «Έχεις όλη 

µου την προσοχή, µπασµένο. Μίλα, τώρα!» 

  «Χτες το µεσηµέρι είδα την κυρία Σαντέ’ενθιν στον κήπο. Τη 

θυµάσαι την κυρία Σαντέ’ενθιν, έτσι;» 
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  «Αναφέρεσαι στη µάγισσα που ήρθε µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ και τον 

∆όνορ…» 

  «Ναι,» ένευσε ο Κιόλβ. 

  «Ε, και τι µου λες ότι την είδες στον κήπ–» 

  «Περίµενε·  δεν τελείωσα. Η κυρία Σαντέ’ενθιν, λοιπόν, δεν ήταν 

µόνη της στον κήπο–» 

  «∆εν έχω όρεξη για ερωτικές ιστορίες, πρωί-πρωί, νεοσσέ.» 

  Ο Κιόλβ τον αγριοκοίταξε. 

  Ο Όργκναζ γέλασε. «Καλά, λέγε.» 

  «Μαζί µε την κυρία Σαντέ’ενθιν ήταν και µια άλλη κυρία–» 

  «Μη µου πεις, τώρα, ότι η κυρία Σαντέ’ενθιν είναι απ’αυτές τις 

κυρίες που πηγαίνουν µ’άλλες κυρίες!» 

  Ο Κιόλβ τον γρονθοκόπησε στα πλευρά. «Θα µ’ακούσεις ή όχι, 

Πνευµατοχτυπηµένε σαλτιµπάγκε;» 

  Ο Όργκναζ βόγκησε από το χτύπηµα, που δεν ήταν άγριο, ωστόσο 

τσουχτερό. «Ακούω.» 

  «Η άλλη κυρία φορούσε κουκούλα και µαύρη, δερµάτινη µάσκα. 

Αντάλλασσαν µερικές σύντοµες κουβέντες, την ώρα που τις βρήκα, 

όµως, ύστερα, έπαψαν και οι δυο να µιλάνε, κι απλά κοιτάζονταν για 

κάµποση ώρα, προτού χωρίσουν, πηγαίνοντας προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Ακολούθησα την µασκοφόρο, µέσα στον κήπο, µα την 

έχασα.» 

  «Αν δεν τα έχεις ονειρευτεί όλ’αυτά–» Το άγριο βλέµµα του Κιόλβ 

τον έκανε να διακόψει τα λόγια του, µειδιώντας. «Εντάξει, νεοσσέ. 

Αν όντως έχουν έτσι τα πράγµατα, γιατί δεν πας να µιλήσεις στον 

∆όνορ; Εκείνος είναι κατάσκοπος, όχι εγώ.» 

  «Μα ο ∆όνορ δείχνει να εµπιστεύεται την κυρία Σαντέ’ενθιν, 

Όργκναζ. Και σκέφτηκα ότι ίσως αυτό που έγινε στον κήπο να µην 

ήταν κάτι ύποπτο… κάτι εναντίον µας εννοώ. ∆ηλαδή, µπορεί και η 

άλλη κυρία –η µασκοφόρος– να ήταν κατάσκοπος. Οπότε, αν πάω 

στον ∆όνορ και του τα πω, θα γίνω ρεζίλι.» 
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  Ο αδελφός του πήρε πίσω την χτένα του και άρχισε, πάλι, να 

χτενίζεται. «Κάνε ό,τι νοµίζεις.» 

  «Ξέρεις, εκείνο που µου φάνηκε πολύ παράξενο ήταν που κάθονταν 

και κοιτιόνταν σα χαζές για τόση ώρα. Λες η κυρία Σαντέ’ενθιν να 

προσπαθούσε να µαγέψει την άλλη;» 

  «Οχ, Κιόλβ!» ξεφύσησε ο Όργκναζ. «∆εν ξέρω. Τι περιµένεις από 

µένα, δηλαδή;» 

  «Κάποια ιδέα;» 

  «Τι ιδέα, ρε µπασµένο; ∆εν έχω καµια σχέση µε κατασκόπους.» 

  «Αυτό είναι ψέµα, άµα σκεφτεί κανείς τη Ζόρνα.» 

  «Μη µου θυµίζεις τη Ζόρνα,» είπε ο Όργκναζ, καθώς χτενιζόταν. 

  Και ο Κιόλβ, κοιτάζοντας το πρόσωπο του αδελφού του απ’τον 

καθρέφτη, διέκρινε πραγµατική λύπη εκεί. «Με συγχωρείς. Όµως –

ανησυχώ!» 

  «∆ε νοµίζω πως θα έπρεπε.» 

  «Μα, Όργκναζ –κατάσκοποι µέσα στο παλάτι;» 

  «Πάντα βρίσκονται κατάσκοποι µέσα στο παλάτι·  απλά, εµείς δεν 

τους βλέπουµε –δικοί µας κατάσκοποι, για την προστασία µας.» 

  «Ποτέ, όµως, δεν είχα πέσει επάνω τους. Κι εξάλλου, όποια κι αν 

είν’αυτή που νοµίζει ότι πρέπει να φορά µάσκα, σίγουρα έχει κάτι να 

κρύψει.» 

  «Το πρόσωπό της;» Ο Όργκναζ τελείωσε µε το χτένισµα. 

  «Ναι, το πρόσωπό της. Αλλά γιατί; ∆εν είναι ύποπτο; Όργκναζ, δεν 

είναι δική µας κατάσκοπος η κυρία. Όσο το σκέφτοµαι, τόσο σ’αυτό 

το συµπέρασµα φτάνω.» 

  «Τότε, άντε στον ∆όνορ,» πρότεινε ο αδελφός του. «∆εν έχω κάτι 

άλλο να σου προτείνω.» 

  Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε, σκεπτικός. «Λες;…» 

 

**  **  **  ** 
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  «Σ’ευχαριστώ για τούτη την πληροφορία, Πρίγκιπά µου,» είπε ο 

∆όνορ, αφότου ο Κιόλβ τού είχε µιλήσει για το παράξενο συµβάν 

στον κήπο. 

  Ο µικρότερος γιος του Κάρχοκ ύψωσε ένα του φρύδι. «Αυτό ήταν 

µόνο;» 

  «Φοβάµαι πως δεν καταλαβαίνω…»  

  «∆ε σου κίνησε την περιέργεια το γεγονός;» απόρησε ο Κιόλβ. «Τι 

πιστεύεις ότι συµβαίνει; Μήπως ήταν, τελικά, γνωστή σου η κυρία 

µε τη µάσκα; κατάσκοπος κι εκείνη;» 

  «∆ε νοµίζω να ήταν γνωστή µου,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ. 

  «∆ηλαδή, τι γίνεται µε την κυρία Σαντέ’ενθιν;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Κιόλβ. 

  Αυτό προσπαθώ κι εγώ να καταλάβω, συλλογίστηκε ο ∆όνορ. «∆εν 

είµαι ακόµα σίγουρος για τίποτα, Πρίγκιπά µου…» 

  «Όταν είσαι, να µε ενηµερώσεις,» ζήτησε ο Κιόλβ. 

  «Φυσικά.» 

  Ο µικρότερος γιος του Κάρχοκ άνοιξε την πόρτα του δωµατίου και 

βγήκε, ενώ ο ∆όνορ σηκωνόταν απ’την καρέκλα του, κουνώντας τα 

µουδιασµένα δάχτυλα του τραυµατισµένου αριστερού του χεριού, το 

οποίο βρισκόταν σε νάρθηκα. 

  «Τι έκανες, τώρα, Σαντέ’ενθιν;…» µουρµούρισε ο βασιλικός 

κατάσκοπος, αρχίζοντας να βαδίζει πέρα-δώθε. Ποια ήταν η 

µυστηριώδης γυναίκα στον κήπο; Γιατί η µάγισσα δεν του είχε 

αναφέρει τίποτα για δαύτη; Και πώς ήταν δυνατόν η Σαντέ’ενθιν να 

έχει γνωριµίες στο Άργκανθικ, εφόσον ήταν ξένη; 

  Αυτό το άσχηµο προαίσθηµα που έχω δεν είναι τυχαίο.  «Όχι, δεν 

είναι καθόλου τυχαίο.» Κάθισε, πάλι, στην καρέκλα και φόρεσε τις 

µπότες του. Σαντέ’ενθιν, νοµίζω πως πρέπει να µιλήσουµε, γι’ακόµα 

µια φορά. 

  Βγήκε απ’το δωµάτιό του και πήγε σ’αυτό της µάγισσας, 

χτυπώντας την πόρτα και λέγοντας: «Ο ∆όνορ είµαι.» 
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  Η Ζιρκεφιανή άνοιξε. Ήταν ντυµένη µε ένα σκούρο-µπλε φόρεµα, 

µε ψηλό γιακά, και είχε τα µαλλιά της λυτά, ως συνήθως. 

«Καληµέρα, ∆όνορ,» είπε. 

  «Πρέπει να µιλήσουµε,» αποκρίθηκε, σοβαρά, εκείνος. 

  «Πέρασε,» πρότεινε η Σαντέ’ενθιν, συνοφρυωµένη. 

  Ο βασιλικός κατάσκοπος µπήκε σ’ένα δωµάτιο που ζεσταινόταν 

απ’το αναµµένο τζάκι στην γωνία. ∆εν κάθισε. 

  Κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό τον απασχολεί, σκέφτηκε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. Συνέβη τίποτα που δε γνωρίζω; Ήθελε να γνωρίζει 

όλα όσα συνέβαιναν στο Άργκανθικ, τον τελευταίο καιρό. Αλλιώς, 

αποκλείεται ποτέ να φτάσω στο θρόνο. 

  Ο ∆όνορ καθάρισε το λαιµό του, ερευνώντας τη µε το βλέµµα του. 

«Ποια ήταν η µασκοφόρος γυναίκα, Σαντέ’ενθιν;» 

  Η ερώτησή του την άφησε παγωµένη, προς στιγµή. Γνωρίζει για την 

Κυράλια!– Για τη «µασκοφόρο γυναίκα», όχι για την Κυράλια, 

διόρθωσε τον εαυτό της. Θα το παίξω ότι δεν καταλαβαίνω τι λέει– 

Όχι, µην είσαι ηλίθια! Για να το λέει, το ξέρει· δεν υπάρχει λόγος να 

το αρνηθώ. Πρέπει να φανώ ήρεµη… ήρεµη, σαν τον Πόνκιµ –εκείνος 

πάντα µοιάζει ήρεµος, ό,τι κι αν συµβαίνει γύρω του. 

  Μειδίασε. «∆όνορ… πώς έµαθες εσύ γι’αυτή τη γυναίκα;» 

  «Έχει σηµασία;» έκανε, απότοµα, εκείνος. «Χτες το µεσηµέρι δε 

µιλούσες µε µια µασκοφόρο γυναίκα; Γιατί µου κρύβεις πράγµατα, 

Σαντέ’ενθιν;» 

  «Απλά, δεν υπήρχε λόγος να σ’το αναφέρω,» εξήγησε η 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. «Μην είσαι τόσο καχύποπτος µαζί µου. 

∆ε µ’εµπιστεύεσαι, πια;» 

  «Ποια ήταν η γυναίκα;» επέµεινε ο ∆όνορ. 

  «Μια σύνδεσµός µου –αυτό µονάχα χρειάζεται να ξέρεις,» είπε η 

Σαντέ’ενθιν, ήρεµα. 

  «Μιλάς σοβαρά;» φώναξε ο ευγενής. «Με ρωτάς αν σε 

εµπιστεύοµαι και αρνείσαι να µου απαντήσεις σε µια απλή 

ερώτηση;» Το γκρίζο του βλέµµα στένεψε. «Είσαι τυλιγµένη στο 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

32 

µυστήριο, Σαντέ’ενθιν. Κατ’αρχήν, πραγµατικά ποια είσαι ακόµα 

δεν ξέρω. Κατά δεύτερο λόγο, δεν ήθελες ν’αναφέρω στο Βασιληά 

µου για εκείνους τους Σαραολνιανούς –και δεν το ανέφερα. Και, 

τώρα, παρουσιάστηκε τούτη η µασκοφόρος γυναίκα! Τι θα είναι 

µετά;» 

  ∆όνορ, παίζεις µε τη ζωή σου, χωρίς να το γνωρίζεις, γρύλισε µέσα 

της η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. ∆εν ξέρεις τι δυνάµεις κατέχω, 

ηλίθιε! Αναρωτήθηκε αν, τελικά, θα χρειαζόταν να σκοτώσει τον 

κατάσκοπο. 

  «Μη µε κοιτάς έτσι,» σφύριξε εκείνος. «Ποια ήταν η γυναίκα;» 

  Η Σαντέ’ενθιν αναστέναξε. «∆ε µπορώ να σου πω.» 

  Ο ∆όνορ δε µίλησε, για λίγο·  ύστερα, έφυγε απ’το δωµάτιο, φανερά 

οργισµένος. 

  Η Ζιρκεφιανή έσφιξε τα δόντια, βγάζοντας ένα άναρθρο γρύλισµα 

απ’το λαιµό της. 

  Κατόπιν, αισθάνθηκε µια πνευµατική παρουσία µέσα στο δωµάτιο, 

και άκουσε: Προβλήµατα, Σαντέ’ενθιν; 

  Με κατασκοπεύεις, Βούνκαλ; «φώναξε», ενώ είχε τις γροθιές της 

σφιγµένες, µε τέτοια δύναµη που ένιωθε τα νύχια να µπήγονται στις 

παλάµες της. 

  Φροντίζω για σένα, αποκρίθηκε ο γιος του ∆ούκα Έσριθ. 

  (Θα φροντίσω κι εγώ για σένα, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, αλλά µια 

άλλη στιγµή.) Κάποιος µε είδε να µιλώ µε τη µάνα σου, στον κήπο, και 

το ανέφερε στον ∆όνορ. Ή ο ίδιος ο ∆όνορ µάς είδε –δεν είµαι 

σίγουρη. 

  Πιθανώς να χρειαστεί να εξοντωθεί ο κατάσκοπος. 

  Το ξέρω. Όµως, αν κάποιος άλλος του είπε ότι µιλούσα µε την 

Κυράλια, πρέπει να τακτοποιήσουµε και αυτόν. 

  Θα επικοινωνήσω µε τη µητέρα, Σαντέ’ενθιν. Άσε το θέµα σε µένα.  

  Και η παρουσία του χάθηκε. 

  Η Σαντέ’ενθιν στάθηκε µπροστά στο παράθυρό της, κοιτώντας 

κάτω, τον κήπο του παλατιού της ∆ρέλιφον, και µη µπορώντας παρά 
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να τον χαρακτηρίσει «πεδίο µάχης». Τελικά, εκεί γίνονταν πολύ 

περισσότερα πράγµατα απ’ό,τι µπορούσε να φανταστεί. 

  Είχε, τελικά, ο ∆όνορ παρακολουθήσει εκείνη και την Κυράλια, 

αναρωτιόταν, ή κάποιος του το είχε πει; Κι αν ναι, ποιος; Ανάθεµα! 

καταράστηκε η Σαντέ’ενθιν. Νόµιζα ότι µπορούσα να τον ελέγχω· να 

ελέγχω, γενικότερα, τούτη την κατάσταση. ∆εν της άρεσε που, τώρα, 

ίσως χρειαζόταν να τον σκοτώσει. Και περισσότερο, δεν της άρεσε 

που πιθανώς ο Βούνκαλ να τον σκότωνε. Ο ∆όνορ, σίγουρα, δε 

µπορούσε να γλιτώσει από τους Κλειδοκράτορες –ή, µάλλον, από 

την κλίκα Κλειδοκρατόρων όπου ανήκε ο γιος του ∆ούκα Έσριθ. Τα 

πάντα είναι µπλεγµένα εδώ, στο Άργκανθικ! Πρέπει να σκεφτώ· να 

σκεφτώ πολύ, πολύ προσεκτικά. 

  Αν είχα τον καθρέφτη, τώρα, τα προβλήµατά µου ίσως να ήταν 

λιγότερα. Θα µπορούσα να ζητήσω τη συµβουλή του Πόνκιµ, ο οποίος 

ξέρει πώς δρουν οι άνθρωποι της Βόρειας Γης· θα µπορούσα, ίσως, 

να δω πού βρίσκονται, επί του παρόντος, οι Σαραολνιανοί που 

έρχονται για τη συµµαχία. 

  Άραγε, ο Ήκνορ και η Μίκθαλ τούς έχουν σταµατήσει, στο ∆ουκάτο 

Έαροντ;  Και τότε, ένας άλλος συλλογισµός πέρασε απ’το νου της: 

Αλλά, και να τους έχουν, πώς θα µας το πουν; Τους είχαµε αναφέρει 

ότι θα ήµασταν στην Βαρονία του Χόρναρ, όπου η Ζέκαλ θα 

επισκεπτόταν τη θεία της, Άσλια. Να πάρει η Έρηµος!… ξεφύσησε η 

Σαντέ’ενθιν. 

  Στράφηκε στον καθρέφτη που ήταν κρεµασµένος στον τοίχο του 

δωµατίου: ένα αρκετά µεγάλο κάτοπτρο, το οποίο θα µπορούσε να 

φανεί χρήσιµο και για παρακολούθηση και για άνοιγµα 

εσωδιαστασιακής θύρας. Ν’αρχίσω να τον φορτίζω µε ψυχική 

ενέργεια; 

  Όχι· έχω άλλα πράγµατα να σκεφτώ και να κάνω. Κι εξάλλου, δεν 

ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή µου. 

  Ελπίζω ο Βούνκαλ να µε πληροφορήσει σχετικά µε το τι συµβαίνει… 
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  Ο Βούνκαλ! Τώρα, περιµένω από άτοµα σαν κι αυτόν να 

µ’ενηµερώσουν; ∆εν έπρεπε να είχε συµβεί το λάθος µε τον ∆όνορ. 

  Και τότε, µια ιδέα ήρθε στο νου της. Μειδίασε στραβά, φόρεσε τα 

δερµάτινά της παπούτσια, και βγήκε απ’το δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Θέλω εσύ να του πεις ότι ήσουν η µασκοφόρος.» 

  Η Ζέκαλ κοίταξε τη Σαντέ’ενθιν µε γουρλωµένα µάτια, µη 

µπορώντας ν’αρθρώσει λέξη. 

  «Άντε, γρήγορα, πήγαινε στο δωµάτιό του προτού φύγει. Πες του 

ότι µιλήσαµε και, τελικά, αποφάσισες να του το αποκαλύψεις.» 

  «Μα, Σαντέ’ενθιν, πώς θα το δικαιολογήσω;… Γιατί, δηλαδή, να 

φοράω τη µάσκα και την κουκούλα;» 

  «Πίστευες ότι ίσως κάποιος να σε παρακολουθεί, και δεν ήθελες να 

δείξεις το πρόσωπό σου στον κήπο. Γιαυτό κιόλας µιλούσαµε και 

µέσω των Πνευµάτων, θα του πεις: για να µη µπορεί κανείς 

ν’ακούσει την κουβέντα µας.» 

  «Ναι, όµως, θα µε ρωτήσει γιατί δεν κάναµε αυτή την κουβέντα 

στο δωµάτιό µου ή στο δικό σου.» 

  «Γιατί… Ναι. Γιατί νοµίζω ότι µας παρακολουθούν, µε µαγικά 

µέσα·  οπότε ο κήπος ήταν το καλύτερο δυνατό µέρος. Όταν… 

διορθώσω αυτό το µικρό πρόβληµα, τα πάντα θα είναι κανονικά.» 

  Η Ζέκαλ σούφρωσε τα χείλη. «Καλά… πηγαίνω να του τα πω.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ευτυχώς, σε πρόλαβα πριν φύγεις,» χαµογέλασε η Ζέκαλ, 

µπαίνοντας στο δωµάτιο του ∆όνορ. 

  «Τι είναι;» ρώτησε εκείνος, κλείνοντας την πόρτα. 
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  «Έµαθα γι’αυτό που συνέβη το πρωί µε τη Σαντέ’ενθιν,» είπε η 

∆ούκισσα, στρεφόµενη να τον αντικρίσει. «Μην την παρεξηγείς·  

είναι πολύ πιεσµένη, τον τελευταίο καιρό.» 

  Ο ∆όνορ συνοφρυώθηκε. «Και τι πάει να πει αυτό; Μου κρύβει 

πράγµατα –πράγµατα που µπορεί να είναι σηµαντικά για την 

ασφάλεια του Βασιλείου. ∆εν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η 

θέση µου;» 

  Η Ζέκαλ κάθισε στην καρέκλα µπροστά στο τζάκι. «∆όνορ, σε 

καταλαβαίνω, πίστεψέ µε.» Χαµογέλασε, πάλι. «Αλλά…» Γέλασε, 

κοφτά. 

  Ο βασιλικός κατάσκοπος συνοφρυώθηκε ακόµα περισσότερο. 

  «Με συγχωρείς,» είπε η Ζέκαλ, «όµως µου φάνηκε τόσο αστείο…» 

  «Ποιο πράγµα;» απόρησε ο ∆όνορ. 

  «Μου βάζεις ένα ποτό;» 

  Ο ευγενής γέµισε ένα ποτήρι λευκό κρασί και της το έδωσε. 

  Ό,τι πρέπει για το στοµάχι, πρωί-πρωί, σκέφτηκε η Ζέκαλ, πίνοντας 

µια µικρή γουλιά. «Αστείο µού φάνηκε αυτό το περιστατικό µε τη 

µασκοφόρο…» 

  «Αστείο; ∆ούκισσά µου, δεν καταλαβαίνεις ότι–;» 

  «∆όνορ, την κοιτάζεις.» 

  Ο κατάσκοπος βλεφάρισε. «Κοιτάζω ποια;» 

  «Τη µασκοφόρο, φυσικά!» Το µειδίαµα της Ζέκαλ έγινε ακόµα πιο 

πλατύ, βλέποντας την απορηµένη έκφραση στο πρόσωπο του ∆όνορ. 

Τον µπέρδεψα· καλό αυτό! Ήπιε άλλη µια γουλιά κρασί, νιώθοντας 

το στοµάχι της να διαµαρτύρεται, καθότι ακόµα δεν είχε φάει τίποτα. 

  «Εσύ ήσουν η µασκοφόρος;» 

  «Ναι. Σε εκπλήσσει;» 

  «Οφείλω να οµολογήσω πως ναι,» παραδέχτηκε ο ∆όνορ, που 

εξακολουθούσε να στέκεται όρθιος. 

  «Κάθισε,» τον παρότρυνε η ∆ούκισσα. Ο κατάσκοπος υπάκουσε. 

«Και άκουσέ µε λίγο: Η Σαντέ’ενθιν το θεώρησε σκόπιµο, εκείνη τη 
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µέρα, να συναντηθούµε στον κήπο για να µιλήσουµε, γιατί νόµιζε 

ότι κάποιος µάγος µάς παρακολουθούσε µες στα δωµάτιά µας–» 

  «Μάγος; Ποιος;» 

  «∆εν γνωρίζει ακόµα. Λοιπόν, τι σου έλεγα; Α, ναι. Πήγαµε στον 

κήπο και µιλήσαµε µέσω της µαγείας της Σαντέ’ενθιν. Τόσο απλό 

ήταν!» 

  «Και γιατί φορούσες µάσκα και κουκούλα, ∆ούκισσά µου;» 

  Η Ζέκαλ ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ήθελα κανείς να µε δει να 

τριγυρίζω στον κήπο. Εξάλλου, έχω την υποψία ότι ίσως µε 

παρακολουθούν·  και καλύτερα να µπερδεύεις αυτούς που σε 

παρακολουθούν, έτσι δεν είναι;» 

  Ο ∆όνορ την κοίταξε σα να µην την πίστευε. 

  Η Ζέκαλ γέλασε. «Μην είσαι τόσο παράξενος! Γιατί λες να φόραγα 

µάσκα και κουκούλα, δηλαδή, αν όχι για να µη µ’αναγνωρίσουν;» 

  «∆ούκισσά µου, δε σε είχα για άτοµο που τριγυρίζει κρυφά στους 

κήπους παλατιών.» 

  «Μα γιαυτό κι εγώ δεν ήθελα κανείς να µε δει, ∆όνορ!» τόνισε η 

Ζέκαλ. «Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι εγώ θα τριγύριζα στον κήπο 

του παλατιού;» 

  «Πράγµατι…» παραδέχτηκε εκείνος. Ίσως, τελικά, άδικα να 

κατηγόρησα τη Σαντέ’ενθιν, συλλογίστηκε. ∆ε µοιάζει παράλογο αυτό 

που λέει η ∆ούκισσα… 

  «Έµαθες το µυστικό µου, τώρα,» είπε η Ζέκαλ, πίνοντας µια γουλιά 

κρασί και κοιτώντας τον πάνω απ’την άκρη του ποτηριού. 

  Ο ∆όνορ δε µίλησε, µοιάζοντας σκεπτικός. 

  «Αλλά κι εγώ δεν ήξερα ότι τριγύριζες στον κήπο, τις µεσηµεριανές 

ώρες…» πρόσθεσε η Ζέκαλ. Ίσως έτσι καταφέρω να µάθω ποιος του 

µίλησε για τη συνάντηση της Σαντέ’ενθιν, αναλογίστηκε η ∆ούκισσα 

του Έβµορ, ή αν το ανακάλυψε ο ίδιος, από µόνος του. 

  «∆ε σας είδα εγώ,» εξήγησε ο ∆όνορ. Η Ζέκαλ σήκωσε ένα της 

φρύδι, ερωτηµατικά. «Ο Πρίγκιπας Κιόλβ σάς είδε, το θεώρησε 

περίεργο, και ήρθε και µου το είπε.» 
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  Αυτό το Πνευµατοχτυπηµένο κωλόπαιδο! µούγκρισε από µέσα της η 

∆ούκισσα. Όταν το αναφέρω τούτο στη Σαντέ’ενθιν, ή θα βάλει τα 

γέλια ή θα γίνει κόκκινη απ’το θυµό. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τελικά, όµως, η Ζέκαλ δεν κατάφερε να προβλέψει την αντίδραση 

της Ζιρκεφιανής Πνευµατίστριας, η οποία κούνησε το κεφάλι, 

ξεφυσώντας. 

  «Ποιος θα το περίµενε;» µουρµούρισε. «Ο Κιόλβ…» 

  Η ∆ούκισσα την κοίταξε προσεκτικά. «Μη µου πεις ότι, τώρα, 

σκοπεύεις να τον σκ–» 

  «Μη λες βλακείες, Ζέκαλ,» τη διέκοψε, ήρεµα, η Σαντέ’ενθιν, 

κουνώντας το δεξί της χέρι αποδοκιµαστικά. «∆εν υπάρχει 

περίπτωση να σκοτώσω τον Πρίγκιπα. Το πολύ-πολύ, αν βρω την 

ευκαιρία, να προσπαθήσω να τον κάνω να µ’εµπιστευτεί.» 

  «Ο ∆όνορ θέλει να σου µιλήσει,» την πληροφόρησε η Ζέκαλ. 

  «Τι να µου πει;» 

  «Να σου ζητήσει συγνώµη, απ’ό,τι κατάλαβα.» 

  «Μ’αρέσει όταν οι άλλοι µου ζητάνε συγνώµη,» µειδίασε η 

Σαντέ’ενθιν. «Πηγαίνω.» 

  Βγήκε απ’το δωµάτιο της ∆ούκισσας και κατευθύνθηκε σ’αυτό του 

ευγενή του Οίκου των Τόρνιλφερ. Χτύπησε την πόρτα, και ο ∆όνορ 

τής ζήτησε να µπει. 

  Τον βρήκε να κάθεται µπροστά στο τζάκι, µ’ένα ποτήρι κρασί στο 

µη-τραυµατισµένο του χέρι. «Σαντέ’ενθιν,» είπε. «Σε παρεξήγησα, 

νοµίζω…» 

  «∆όνορ,» τον διέκοψε εκείνη, «δεν είναι ανάγκη να µου το λες 

αυτό. Ίσως κι εγώ να έφταιγα, που δε σου είπα αµέσως περί τίνος 

επρόκειτο. Όµως η Ζέκαλ µού είχε ζητήσει να µην αποκαλύψω την 

ταυτότητά της σε κανέναν·  έτσι, καταλαβαίνεις….» Ανασήκωσε 

τους ώµους. 
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  Ο ∆όνορ κατένευσε. 

  «Θέλω να είσαι σίγουρος ότι θα σε βοηθήσω να βρεις τους 

‘βασιλικούς ληστές’,» συνέχισε η Σαντέ’ενθιν. «Μην έχεις καµια 

αµφιβολία γι’αυτό. Ό,τι περνά απ’το χέρι µου –ό,τι αφορά µαγεία, 

δηλαδή– θα το κάνω. 

  »Λοιπόν, τι νέα έχεις;» τον ρώτησε. «Τίποτα για τους Σεγκλίνµερ;» 

  «Σε λίγο, θα πάω να µιλήσω στον Μάουρλο, κι εκείνος θα 

µ’ενηµερώσει,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ. «Μου πρότεινε να µην 

κουράζοµαι, έτσι τραυµατισµένος που είµαι.» 

  «Έχει δίκιο,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. «Τέλος πάντων·  πηγαίνω, 

τώρα. Θα τα ξαναπούµε, σύντοµα.» 

  Ο ∆όνορ ένευσε σε χαιρετισµό, και η Ζιρκεφιανή βγήκε απ’το 

δωµάτιο, αφήνοντάς τον µπερδεµένο στις σκέψεις του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Το δαιµονικό Χ 
 

 

 Τράνθλας έκανε νόηµα στους δαιµονανθρώπους του να 

σταµατήσουν τ’άλογά τους, κι εκείνοι, φυσικά, υπάκουσαν 

τον «Εκλεκτό του Εκλεκτού του Ύψιστου Άρχοντα», 

τραβώντας τα γκέµια των ζώων και κάνοντάς τα να χρεµετίσουν 

κάτω απ’το χρυσαφένιο φως των δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ, 

που ήταν κι οι δύο ψηλά στον ουρανό, σηµατοδοτώντας το 

µεσηµέρι. 

  Η οµάδα βρισκόταν µισό χιλιόµετρο ανατολικά της Μαφ-νορχ, 

έχοντας διασχίσει την πρωτεύουσα του ∆ουκάτου Έβµορ, όπου ο 

κατάσκοπος του Πόνκιµ είχε πάρει την πληροφορία που ήθελε, 

κάνοντας µονάχα µερικές απλές ερωτήσεις. Προφανώς, δεν ήταν και 

Ο
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κανένα µυστικό ότι η ∆ούκισσα Ζέκαλ είχε φύγει, κατευθυνόµενη 

ανατολικά, καταµήκος της δηµοσιάς που οδηγούσε στο ∆ουκάτο 

Τάρµεν. 

  Τώρα, όµως, ήταν ώρα ο Τράνθλας να επικοινωνήσει µε τον 

Αφέντη του. Άγγιξε το χρυσό αλογάκι µε τα σµαραγδένια µάτια, 

µέσα στο πανωφόρι του, έκλεισε τα βλέφαρα, και το έφερε στο νου 

του. Έπειτα, έφερε επίσης στο νου του την εικόνα του προσώπου του 

Βασιληά του Σαραόλν, και έστειλε το πνευµατικό του µήνυµα: 

  Αφέντη Πόνκιµ; 

  Μίλα µου, Τράνθλας, ήρθε η απάντηση. 

  Βρίσκοµαι στην Μαφ-νορχ. 

  Υπέροχα. Και τι έµαθες; 

  Ότι η ∆ούκισσα έφυγε µε άµαξα, πηγαίνοντας ανατολικά, προς το 

∆ουκάτο Τάρµεν. 

  Πολύ ωραία. Συνέχισε ν’ακολουθείς τα ίχνη τους, και πάντα να 

µ’ενηµερώνεις. 

  Μάλιστα, Αφέντη. 

  Η επικοινωνία τους διακόπηκε, και ο Τράνθλας άνοιξε τα µάτια, 

στρεφόµενος να κοιτάξει τους δαιµονανθρώπους του. «Έχε τον 

ανιχνευτή σου σε ετοιµότητα, Τενιρισία,» πρόσταξε. 

  «Ήδη τον έχω,» αποκρίθηκε η Μαγκραθµέλια, µειδιώντας. 

  «Καλώς,» είπε ο Τράνθλας. «∆ε θέλω κάποιος απ’αυτούς τους 

ληστές να µας αιφνιδιάσει.» Μπαίνοντας στο Άργκανθικ, είχαν 

ακούσει για τους περίφηµους κακοποιούς που λεηλατούσαν εν 

ονόµατι του Βασιληά Κάρχοκ «ο οποίος είχε τρελαθεί», και ο 

κατάσκοπος του Πόνκιµ δεν είχε καµια διάθεση να βρεθεί 

αντιµέτωπος µαζί τους. 

  Ωστόσο, αµφέβαλε αν ο Μονάρχης του Άργκανθικ ήταν τρελός. ∆ε 

θα τον εξέπληττε καθόλου αν, τελικά, µάθαινε πως επρόκειτο για µια 

καλοστηµένη πλεκτάνη, µε σκοπό να τον ρίξουν οι εχθροί του από 

την εξουσία. Κάτι τέτοια ήταν συνηθισµένα στο Βασίλειο των 

Σκιών. 
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  «Ξεκινάµε,» είπε στους δαιµονικούς του συντρόφους, και έµπηξε 

τα τακούνια των µποτών του στα πλευρά του αλόγου του. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Φερχ άκουσε τον ήχο που κάνει το κλειδί µέσα στην κλειδαριά, 

βαρύ και µεταλλικό. Ύστερα, η πόρτα άνοιξε, και ο Καρνταµάρ 

µπήκε, ντυµένος µε σκούρα-µπλε αρθρωτή αρµατωσιά και µ’έναν 

πορφυρό µανδύα στους ώµους. 

  «Ήρθα για να πάρω µια απάντηση, Άρχοντά µου,» δήλωσε, 

σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά του. «Είπα ότι θα επιστρέψω 

σύντοµα, και επέστρεψα.» 

  Ο Φερχ δεν αποκρίθηκε. Γιατί τι µπορούσε να πει; Μπορούσε να 

παραδοθεί σ’αυτό τον δαιµονόφιλο; Να παραδώσει το στρατό του 

σ’αυτόν και στον σφετεριστή του θρόνου του Βένγκριλ; 

  «Χρειάζοµαι κι άλλο χρόνο…» 

  «Κι άλλο χρόνο;» έκανε, θυµωµένος, ο Καρνταµάρ. «Νοµίζω ότι 

σου έδωσα ήδη αρκετό χρόνο, Άρχοντά µου. Απο δώ και µπρος, 

κάθε µέρα που θα περνά, ένας από τους στρατιώτες σου θα 

θανατώνεται. Εποµένως, έχεις δύο χιλιάδες και εξακόσιες µέρες στη 

διάθεσή σου, για να αποφασίσεις,» χαµογέλασε ο Στρατάρχης του 

Σαραόλν.  

  «∆ε µπορείς να το κάνεις αυτό!» πετάχτηκε ο Φερχ. «Χρειάζοµαι 

λίγο χρόνο ακόµα·  µόνο λι–» 

  «Πήγαινε στο παράθυρό σου, Άρχοντά µου, και παρατήρησε, 

προσεκτικά και µε σύνεση, τι θα συµβεί,» τον διέκοψε ο Καρνταµάρ, 

βγαίνοντας απ’το δωµάτιο και κλείνοντας την πόρτα, µε θόρυβο. 

  Ο Φερχ άκουσε το κλειδί να στρίβει, πάλι, µέσα στην κλειδαριά, 

κρατώντας τον φυλακισµένο. Στράφηκε στο παράθυρο, όπως του 

είχε πει ο Στρατάρχης του Σαραόλν. Κάτω µπορούσε να δει την αυλή 

του κάστρου που µέχρι πρότινος ανήκε στην Βαρονέσα Τάθβιλ. Τα 

µάτια του, αµέσως, έπεσαν πάνω σε ένα µεταλλικό κατασκεύασµα: 
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ένα πελώριο Χ, όπου υπήρχαν καλώδια και µικροί λίθοι διαφόρων 

χρωµάτων. 

  «Πνεύµατα…» µουρµούρισε ο Φερχ. «Τι είναι αυτό, Πνεύµατα;…» 

  Ατένισε τον Καρνταµάρ να βγαίνει στην αυλή και να δίνει 

προσταγές στους δαιµονανθρώπους που στέκονταν εκεί, γύρω από 

το διαβολικό τους κατασκεύασµα. Ύστερα, ο Στρατάρχης του 

Σαραόλν ύψωσε το βλέµµα, για να διαπιστώσει αν ο Άρχοντας της 

Όρφαλχ κοιτούσε, και, φυσικά, τον αντίκρισε να στέκεται πίσω 

απ’το τζάµι του παραθύρου. Μειδίασε κοροϊδευτικά προς το µέρος 

του, σα να του έλεγα: «Παρακολούθα, άµα θες να δεις τι θα συµβεί, 

Άρχοντά µου.» 

  Κάθαρµα, συλλογίστηκε ο Φερχ. Κάθαρµα! Κάθαρµα! Κάθαρµα! 

  ∆εν πέρασαν πάνω από πέντε λεπτά, και δυο Μαγκραθµέλιοι ήρθαν 

στην αυλή, τραβώντας µαζί τους µια Σαραολνιανή πολεµίστρια, η 

οποία σπαρταρούσε, πασχίζοντας µάταια να τους ξεφύγει. 

  Ο Καρνταµάρ ύψωσε, πάλι, το βλέµµα του προς τον Φερχ, για να 

δει την αντίδρασή του. Εκείνος ούτε που ανέπνεε·  παρακολουθούσε 

αποσβολωµένος, ενώ κι άλλοι δαίµονες συγκεντρώνονταν γύρω 

απ’την πολεµίστρια του στρατού του, σκίζοντας τα ρούχα της και 

οδηγώντας την προς το πελώριο Χ, καθώς εκείνη ούρλιαζε. 

Σιδερένια δεσµά έκλεισαν γύρω απ’τους πήχεις και τους 

αστραγάλους της, ενώ η ξανθιά γυναίκα πάλευε, γρυλίζοντας και 

δαγκώνοντας τα χείλη της από µανία. Τα µάτια της είχαν διασταλεί·  

ιδρώτας ήταν φανερό ότι την έλουζε, παρά το απογευµατινό κρύο. 

  Ο Φερχ παρατήρησε ότι το Χ ήταν πολύ πιο µεγάλο από την 

πολεµίστρια, ακόµα και µε τα χέρια και τα πόδια της τεντωµένα. 

Αναρωτήθηκε γιατί. Έπειτα, µια ιδέα ήρθε στο νου του. «Ω, όχι…» 

ψιθύρισε, κουνώντας το κεφάλι του. «Ω, όχι… Πνεύµατα, όχι!…» 

  Ο Καρνταµάρ έδωσε µια προσταγή, και ένας Μαγκραθµέλιος πήγε 

πίσω απ’το Χ και κάτι έκανε µε τα χέρια του –ο Άρχοντας της 

Όρφαλχ δε µπορούσε να δει τι. Μετά, η ξανθιά Σαραολνιανή 

ούρλιαξε, και το ουρλιαχτό της διαπέρασε τον Φερχ σα βελόνα µέσα 
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στον εγκέφαλο. ∆άκρυα ήρθαν στα µάτια του, βλέποντας τη γυναίκα 

να σπαρταρά πάνω στο δαιµονικό κατασκεύασµα, λες και κάποιου 

είδους ξένη δύναµη εισέβαλε στο κορµί της. 

  Άνοιξε το παράθυρό του και φώναξε: «Σταµάτα, τώρα!» Όµως 

κανείς δεν έµοιαζε να τον ακούει, µέσα στις κραυγές της 

πολεµίστριας. 

  «ΣΤΑΜΑΤΑ!» 

  Τότε, ο Καρνταµάρ στράφηκε στο µέρος του, και ύψωσε το χέρι σε 

χαιρετισµό, υποµειδιώντας σκληρά. 

  «Κάθαρµα!» 

  Ο Στρατάρχης γύρισε, τώρα, να κοιτάξει τον Μαγκραθµέλιο πίσω 

απ’το Χ, και έδωσε ακόµα µια προσταγή. 

  Και ο Φερχ είδε εκείνο που περίµενε απ’την αρχή ν’αντικρίσει –

εκείνο που έτρεµε από την αρχή ότι θ’αντίκριζε. 

  Τα δεσµά των χεριών της Σαραολνιανής άρχισαν ν’ανεβαίνουν 

καταµήκος των ακτινών του Χ, τραβώντας βάναυσα τα µέλη της. Η 

γυναίκα –που η παράξενη δύναµη πρέπει να είχε πάψει, πλέον, να 

την πλήττει, γιατί το κορµί της δεν έκανε άλλους σπασµούς– έβγαλε 

ένα πονεµένο βογκητό, προτού ουρλιάξει, πάλι, µ’όλη της τη 

δύναµη. 

  «Σταµατήστε!» φώναξε ο Φερχ, µα κανείς δεν του έδινε σηµασία. 

Μονάχα τα µάτια της βασανιζόµενης πολεµίστριας ήταν, τώρα, 

στραµµένα επάνω του, µοιάζοντας, συγχρόνως, να τον ικετεύουν να 

τη βοηθήσει και να τον κατηγορούν για ό,τι της συνέβαινε. 

  «ΚΑΡΝΤΑΜΑΡ!» 

  Ο Στρατάρχης του Σαραόλν τον αγνόησε. 

  «ΚΑΡΝΤΑΜΑΡ!» 

  Ο Στρατάρχης τον αγνόησε, πάλι. 

  Η ξανθιά Σαραολνιανή ούρλιαζε. Ο Φερχ, τώρα, µπορούσε να δει 

ότι τα µέλη της είχαν µακρύνει, καθώς τα κόκαλα έφευγαν απ’τη 

θέση του. Χολή είχε έρθει στο στόµα του, και ήθελε να ξεράσει. 

  «Νααααααααααααααααααρρρ!…» 
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  Ο θρήνος της πολεµίστριας ήταν σα µαχαίρι στα σωθικά του. 

  «Σας παρακαλώ!…» ψέλλισε ο Φερχ, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν 

τον άκουγε. «Σας παρακαλώ σταµατήστε!…» 

  Νόµιζε ότι άκουσε το ανατριχιαστικό κρακ των κόκαλων της 

γυναίκας, ενώ αυτά έσπαζαν, καταστρέφοντας τις κλειδώσεις της. 

  «ΚΑΡΝΤΑΜΑΡ!» 

  Αίµα άρχισε να τρέχει από το κορµί της Σαραολνιανής, καθώς η 

σάρκα της κουρελιαζόταν σαν πανί. Το κεφάλι της χτυπιόταν, πέρα-

δώθε·  τα ξανθά της µαλλιά είχαν ανακατωθεί µπροστά στο πρόσωπό 

της·  τα µάτια της είχαν γυρίσει ανάποδα·  τα δόντια της είχαν σπάσει 

απ’το τρίξιµο, και τα χείλη της ήταν µατωµένα, πληγιασµένα απ’τα 

δαγκώµατα. Το στέρνο της ανεβοκατέβαινε ξέφρενα, καθώς 

προσπαθούσε να πάρει ανάσα για να ουρλιάξει, ξανά και ξανά. 

  Το αίµα, τώρα, κυλούσε πάνω της από τα σηµεία όπου η σάρκα 

σκιζόταν. Ο Φερχ ξέρασε πάνω στο περβάζι του παραθύρου, 

κρατώντας µε το ένα χέρι την κοιλιά του, που νόµιζε ότι θα έφτανε 

στο στόµα του. Τα µάτια του ήταν δακρυσµένα, και τα δάκρυα 

έτρεχαν σ’όλο του το πρόσωπο. 

  Κάτω, στην αυλή, ακόµα κι οι Μαγκραθµέλιοι κι ο Καρνταµάρ 

είχαν στραφεί αλλού, µην αντικρίζοντας την Σαραολνιανή, και 

αφήνοντας το δαιµονικό µηχάνηµα να την κοµµατιάσει ανηλεώς. 

  Ο Φερχ δεν είχε και πολλά να βγάλει απ’το στοµάχι του, αλλά 

έβγαζε χολή, συνέχεια, µέχρι που τα µέλη της πολεµίστριας 

αποκολλήθηκαν απ’το υπόλοιπό της σώµα κι εκείνη πέθανε, µε µια 

τελευταία πονεµένη κραυγή –µια κραυγή που ήρθε στ’αφτιά του 

∆ούκα της Όρφαλχ σαν παράνοµο: «Γιατί εγώ, Άρχοντά µου;» 

  Καθώς νεκρική σιγή απλωνόταν παντού στο κάστρο της Τάθβιλ, ο 

Καρνταµάρ στράφηκε, για µια τελευταία φορά, στον Φερχ. Και τώρα 

δε χαµογελούσε. Μόνο τον ατένιζε, λες και τον κατηγορούσε κι 

αυτός, που τον ανάγκασε να σκοτώσει αυτή τη γυναίκα. Ύστερα, 

πήρε το βλέµµα του απ’τον Άρχοντα της Όρφαλχ και έφυγε, µε 

γρήγορα βήµατα. 
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  «Πνεύµατα…» ψέλλισε ο Φερχ, καθώς τα χέρια του ακουµπούσαν 

στο βρεγµένο από εµετό περβάζι του παραθύρου. «∆ε µπορώ να το 

ξαναδώ αυτό… δε µπορώ…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

«Ποτέ δεν είχαµε µπλέξει τόσο πολύ» 
 

 

ρουροί κατέβηκαν στα µπουντρούµια του παλατιού της 

Βέρντριχ και πήραν τον Ήκνορ και την Μίκθαλ απ’το κελί 

τους. Οι δυο κατάσκοποι βάδιζαν λες και τους οδηγούσαν 

προς την κρεµάλα, αλλά µέσα τους εύχονταν να µην ήταν έτσι·  

εύχονταν ο Σόλµορχ να είχε µιλήσει στον ∆ούκα Κάβµορντ, ώστε 

εκείνος να τους ελευθερώσει. 

  Τι Πνευµατοχτυπηµένοι βάρβαροι που είναι αυτοί οι Σαραολνιανοί! 

σκεφτόταν η Μίκθαλ, καθώς προχωρούσε και στο µυαλό της 

ερχόταν ο ευγενής της οικογένειας Έχµελθ, ο οποίος, πρώτα, της είχε 

σπάσει τη µύτη και, µετά, είχε προστάξει τους φρουρούς να 

φωνάξουν έναν θεραπευτή, για να την περιποιηθεί. Παρόµοια 

περίπτωση µε εκείνο τον τυφλό Σαραολνιανό µάγο, ο οποίος την 

είχε, πρώτα, τραυµατίσει στα πλευρά και, ύστερα, οι σύντροφοί του 

της είχαν δέσει το τραύµα! Ήταν όλοι τους τρελοί στο Σαραόλν! 

Βάρβαροι!… Αισθανόταν τα πληγωµένα της παΐδια να της ρίχνουν 

σουβλιές, ενώ ανέβαινε την σκάλα στην οποία οδηγούσαν αυτήν και 

τον Ήκνορ οι φρουροί των Γόρθλικ. 

  Η σπασµένη της µύτη την πονούσε, όποτε έκανε να τη σουφρώσει, 

ή όποτε πήγαινε να την αγγίξει, παρότι επάνω της βρισκόταν ένα 

έµπλαστρο, για να κολλήσει το κόκαλο στη σωστή του θέση.  

Φ
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  Αν βγούµε απο δώ ζωντανοί, θα είµαστε πολύ τυχεροί. Όπως ο 

συνάδελφός της, έτσι κι εκείνη ήλπιζε ο Σόλµορχ να είχε µιλήσει 

στον ∆ούκα για να τους ελευθερώσει, όµως αµφέβαλε ότι θα γινόταν 

τίποτα. Άλλωστε, και οι Σαραολνιανοί εχθροί τους ήταν και οι 

Γόρθλικ. 

  Σύντοµα, ο Ήκνορ και η Μίκθαλ βρέθηκαν στην αρχοντική 

αίθουσα του παλατιού, όπου ήταν καθισµένοι ο ∆ούκας Κάβµορντ, ο 

Άρχων Ζάρουν, και οι αντιπρόσωποι του ∆ούκα Σάλβινρ της 

Χάργκοχ. 

  Ίσως και να µη θέλουν να µας σκοτώσουν, για να µας φέρνουν εδώ, 

υπέθεσε η κατάσκοπος. 

  «Καθίστε, παρακαλώ,» ζήτησε ο νέος ∆ούκας του Έαροντ, και ο 

Ήκνορ και η Μίκθαλ κάθισαν στο τραπέζι, η δεύτερη µορφάζοντας 

από έναν ξαφνικό πόνο στ’αριστερά της πλευρά. «Ο κύριος Σόλµορχ 

Έχµελθ απο δώ ζήτησε να σας ελευθερώσω, και το θεώρησα 

φρόνιµο να ικανοποιήσω το αίτηµά του.» 

  Οι δύο κατάσκοποι δε µίλησαν, έκπληκτοι από τα λόγια του 

Κάβµορντ·  δεν περίµεναν τα πράγµατα να ήταν τόσο εύκολα. Ο 

∆ούκας τούς έλεγε, πολύ απλά, ότι ήταν ελεύθεροι! ∆ε µπορεί·  

σίγουρα, κάτι κρυβόταν πίσω από τούτο. ∆εν έµενε παρά να 

περιµένουν, για να το µάθουν… 

  Ο Ήκνορ κοίταξε τον Σόλµορχ, ο οποίος µειδίασε µυστηριακά. Ναι, 

έχει κάτι στο µυαλό του, ο καταραµένος Σαραολνιανός, συµπέρανε ο 

µελαχρινός κατάσκοπος. 

  «Φαίνεστε… ξαφνιασµένοι,» είπε ο ευγενής του Οίκου των 

Έχµελθ. «∆ε σας υποσχέθηκα ότι θα ζητούσα απ’τον ∆ούκα να σας 

ελευθερώσει;» 

  «Και τι θέλεις ως αντάλλαγµα;» ρώτησε ο Ήκνορ. 

  «Να έρθετε µαζί µας.» Ήταν ο Βένγκριλ που µίλησε. 

  Ο κατάσκοπος στράφηκε ν’αντικρίσει τον Βασιληά του Σαραόλν. 

«Για ποιο λόγο;» 

  «Μεγαλειότατε,» του θύµισε, έντονα, ο Σόλµορχ. 
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  Ωστόσο, ο Ήκνορ δεν πρόσθεσε τίποτα. 

  «Πρώτον: για να είµαστε σίγουροι για εσάς,» απάντησε ο Βένγκριλ, 

αδιαφορώντας για την προσφώνηση. «∆εύτερον: γιατί έχουµε κάνει 

σχέδια που σας αφορούν.» 

  «Σχέδια–!» άρθρωσε η Μίκθαλ. 

  «Ίσως µπορείτε να ξετρυπώσετε τη Σαντέ’ενθιν για µας,» εξήγησε 

η Χόλκραδ. «Είναι πολύ επικίνδυνη·  και πρέπει να την 

εξουδετερώσουµε, προτού εκείνη εξουδετερώσει εµάς.» 

  Ο ∆ούκας Κάβµορντ κατένευσε. «Επίσης, δε θέλω να βρίσκεται 

αυτή η γυναίκα µέσα στο Άργκανθικ, για κανένα λόγο.» 

  «Μας βάζετε να κάνουµε δύσκολη δουλειά,» παρατήρησε ο Ήκνορ. 

«Αν η Σαντέ’ενθιν είναι τόσο επικίνδυνη, όσο λέτε–» 

  «∆εν έχεις άλλη επιλογή απ’το να µας βοηθήσεις, Ήκνορ,» τον 

διέκοψε ο Σόλµορχ. «Αλλιώς θα σαπίσεις στα µπουντρούµια τούτου 

του παλατιού.» 

  «Λάθος,» είπε ο Κάβµορντ. «Θα τους κρεµάσω και τους δύο, µε 

την αυγή.» 

  Οι κατάσκοποι αισθάνθηκαν ένα ρίγος να τους διαπερνά. «Εντάξει, 

θα σας βοηθήσουµε,» απάντησε ο Ήκνορ·  και η Μίκθαλ έγνεψε 

καταφατικά, µε το κεφάλι. 

  «Και µη νοµίζεις ότι θα σας είναι εύκολο να µας προδώσετε,» 

τόνισε η Αλζάρα. 

  Η διαβολεµένη Ζιρκεφιανή είναι πιο ύπουλη από µας! γρύλισε µέσα 

του ο Ήκνορ. 

  «Άµα επιχειρήσουν να µας προδώσουν, θα τους παλουκώσουµε, αν 

είµαστε στο δρόµο, ή απλά θα τους σκοτώσουµε, αν βρισκόµαστε σε 

πόλη,» είπε ο Βένγκριλ. 

  Σαραολνιανές προσπάθειες εκφοβισµού!… σκέφτηκε ο Ήκνορ. Τι 

ηλίθιες… «∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείτε γι’αυτό,» διαβεβαίωσε τον 

Βασιληά. 

  Ο Σόλµορχ κάγχασε, δηλώνοντάς τους φανερά ότι δεν τους 

εµπιστευόταν καθόλου.  
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  Κάποια µέρα, θα φροντίσω να πληρώσεις ακριβά για όλες µας τις 

ταλαιπωρίες, Σαραολνιανό σκυλί, ορκίστηκε σιωπηλά ο Ήκνορ. 

  «Τι ακριβώς θέλετε να κάνουµε µε την Σαντέ’ενθιν;» έθεσε το 

ερώτηµα η Μίκθαλ. 

  «Να την προσελκύσετε σε µας, ώστε να την παγιδέψουµε,» 

απάντησε η Χόλκραδ, και η Αλζάρα κατένευσε. 

  «Και πώς θα το κατορθώσουµε αυτό;» είπε η Μίκθαλ. 

  «Όταν πάµε στην Βαρονία του Χόρναρ, θα βρούµε έναν τρόπο,» 

τόνισε η Χόλκραδ. 

  «Κι εύχοµαι να πετύχετε το στόχο σας,» πρόσθεσε ο Κάβµορντ. 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε να τον κοιτάξει. «∆ούκα µου, δε µου έχετε 

πει καθαρά, µέχρι στιγµής: είστε υπέρ µιας συµµαχίας µεταξύ του 

Σαραόλν και του Άργκανθικ, ή κατά;» 

  Ο Κάβµορντ µειδίασε λεπτά. «Έχει σηµασία, Βασιληά µου; Ο 

Βασιληάς Κάρχοκ, ούτως ή άλλως, δε θα πάρει αυτή την απόφαση; 

Μαζί µε το Συµβούλιο των Αρχόντων, φυσικά.» 

  «Κι εσείς είστε στο Συµβούλιο.» 

  «Όχι εγώ·  όπως σας είπα και πριν, ο πατέρας µου είναι µέλος του 

Συµβουλίου, τώρα που η µητέρα µου απεβίωσε,» διόρθωσε ο 

∆ούκας. 

  Ο Βένγκριλ κοίταξε τον Άρχοντα Ζάρουν, περιµένοντας µια 

απάντηση, αλλά εκείνος είπε µονάχα: «∆εν έχω πάρει κάποια 

απόφαση, ακόµα. Όταν, όµως, έρθει η κατάλληλη στιγµή, 

θ’αποφασίσω, ανάλογα πάντα µε τα συµφέροντα του Βασιλείου 

µας.» 

  Στον Βασιληά του Σαραόλν δεν άρεσαν καθόλου τα διπλωµατικά 

λόγια του συζύγου της µακαρίτισσας ∆ούκισσας Τιλµίρα. Αλλά: 

Όλοι οι Αργκανθικιανοί έτσι µιλάνε, από την ώρα της γέννησής τους, 

συλλογίστηκε. 

  «Σίγουρα συµφέρει το Άργκανθικ µια συµµαχία µε το Σαραόλν, 

Άρχοντά µου. Αν οι Μαγκραθµέλιοι κατακτήσουν το Βασίλειό µας, 

αργά ή γρήγορα, θα επιχειρήσουν να επεκτείνουν τις κτίσεις τους και 
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εδώ. Ίσως να σκέφτονται να δηµιουργήσουν µια αυτοκρατορία στη 

Βόρεια Γη, η οποία θα περιλαµβάνει την πατρίδα τους, το Σαραόλν, 

και το Άργκανθικ, που, αναµφίβολα, όλα τότε θα ονοµαστούν 

Μάγκραθµελ.» 

  «Θα σκεφτώ τα επιχειρήµατά σας, Βασιληά µου,» υποσχέθηκε ο 

Ζάρουν. Αλλά έδινε στον Βένγκριλ την εντύπωση ότι, απλά, ήθελε 

να αποφύγει τούτη την κουβέντα. ∆εν τον πείραζε, όµως·  ο Κάρχοκ, 

σίγουρα, θα τον άκουγε πιο προσεκτικά… αν δεν ήταν τρελός. Μα, 

δε µπορεί να είναι τρελός· αυτές είναι ανόητες φήµες και µόνο. 

  Ο Κάβµορντ κοίταξε τον Ήκνορ και την Μίκθαλ. «Μ’εσάς νοµίζω 

η κουβέντα έχει τελειώσει. Αύριο, µε την αυγή, οι φίλοι µας, οι 

Σαραολνιανοί, αναχωρούν για την ∆ρέλιφον, και θα τους 

ακολουθήσετε. Γι’απόψε, σας έχω ετοιµάσει ένα δωµάτιο, πιστεύω 

πιο βολικό απ’το κελί σας. Οι φρουροί του παλατιού θα σας 

οδηγήσουν σ’αυτό. Παρακαλώ, ακολουθήστε τους.» 

  «Ευχαριστούµε, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο Ήκνορ. ∆εν έβλαπτε 

να ήταν ευγενής. Εξάλλου, ο Κάβµορντ τούς είχε αφήσει να ζήσουν, 

ενώ θα µπορούσε να τους είχε κρεµάσει. Βέβαια, επιθυµούσε να 

τους χρησιµοποιήσει, και εκείνος και οι Σαραολνιανοί·  όµως αυτό 

δεν αναιρούσε το γεγονός ότι δεν τους είχε σκοτώσει. 

  Οι δύο κατάσκοποι σηκώθηκαν απ’τις θέσεις τους και βγήκαν από 

την αρχοντική αίθουσα, µε τη συνοδεία στρατιωτών. 

  Ο Κάβµορντ στράφηκε σ’ένα παράθυρο του µεγάλου δωµατίου. «Η 

νύχτα πλησιάζει,» παρατήρησε. «Όπου νάναι, πρέπει να έρθουν οι 

πολεµιστές σας, Βασιληά µου του Σαραόλν.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. «Αν δεν τους έτυχε τίποτα 

απρόσµενο στο δρόµο.» 

  Όµως, τελικά, τίποτα απρόσµενο δεν τους είχε τύχει. Οι ενενήντα, 

περίπου, Σαραολνιανοί καβαλάρηδες µπήκαν στην Βέρντριχ από την 

δυτική πύλη, περιτριγυρισµένοι από µερικούς ιππείς του ∆ουκάτου, 

ως συνοδεία και τίποτα παραπάνω. Ο Ρήφορβελ, ο Σίνορµαρ, η 

Μάνζρα, ο Μέρθναρ, η Θάρκα, ο Τόλριν, και η Μάερνοµ ίππευαν 
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πρώτοι, και, σε κάποιο σηµείο, χώρισαν από τους υπόλοιπους, όταν 

οι τελευταίοι έστριψαν, για να κατευθυνθούν στον στρατώνα, ενώ 

εκείνοι ακολούθησαν µια άλλη λεωφόρο, πηγαίνοντας στο παλάτι 

της πόλης. Οι δρόµοι της Βέρντριχ ήταν τυλιγµένοι στο µυστήριο, 

όπως πάντα το βράδυ, καθώς οι ψηλές, πέτρινες καµάρες έριχναν 

πελώριες σκιές στο πλακόστρωτο, και τα αγάλµατα στις γωνίες 

έµοιαζαν ζωντανά, λουσµένα στο φως των λαµπών που κρατούσαν. 

  Η Θάρκα, συνεχώς, κοιτούσε τριγύρω, φοβούµενη ότι κάποιος– ή, 

µάλλον, κάποιοι τους παρακολουθούσαν, κρυµµένοι µέσα στα 

παράπλευρα σοκάκια, κάτω απ’τις καµάρες, και πίσω απ’τα 

αγάλµατα. Ποτέ ξανά δεν είχε έρθει σε παρόµοια πόλη… 

  Όταν, τελικά, έφτασαν µπροστά στην δυτική καγκελόπορτα του 

κήπου του παλατιού, η κοπέλα αισθάνθηκε να ηρεµεί κάπως. Όποιοι 

κι αν τους κατασκόπευαν, σίγουρα, δε θα µπορούσαν να µπουν στην 

ίδια την οικία του ∆ούκα τούτης της περιοχής… 

  «Μοιάζεις να έχεις δει φάντασµα,» της είπε η Μάνζρα, καθώς δύο 

φρουροί άνοιγαν την κιγκλιδωτή πύλη, πάνω στην οποία 

κουλουριάζονταν αναρριχώµενα φυτά. 

  «Νοµίζω ότι µας παρακολουθούν,» αποκρίθηκε η Θάρκα. 

  Η Μάερνοµ γέλασε. «∆εν είναι τίποτα·  θα σου περάσει.» 

  Οι Σαραολνιανοί µπήκαν στον κήπο, και οι Αργκανθικιανοί 

στρατιώτες τούς ζήτησαν να κατεβούν απ’τ’άλογά τους, για να τα 

πάρουν στον στάβλο. 

  «Η Μάερνοµ εννοεί ότι σ’όλους συµβαίνει αυτό, όταν 

πρωτοέρχονται στην Βέρντριχ,» εξήγησε ο Τόλριν στην τροµαγµένη 

κοπέλα, καθώς αφίππευε. 

  «Αργκανθικιανές πόλεις.…!» µούγκρισε ο Σίνορµαρ, κάτω απ’την 

ανάσα του, για να µην τον ακούσει κανένας απ’τους φρουρούς. 

  «Ακολουθήστε µε, παρακαλώ,» ζήτησε ένας υπηρέτης, και οι 

Σαραολνιανοί τον πήραν στο κατόπι, διασχίζοντας τον κήπο πάνω σε 

πλακόστρωτα µονοπάτια. 
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  Ακόµα κι εδώ, η Θάρκα νόµιζε ότι την παρακολουθούσαν, αλλά 

προσπάθησε ν’αγνοήσει το ενοχλητικό συναίσθηµα. 

  Ο υπηρέτης τούς πήγε στην αρχοντική αίθουσα του παλατιού, όπου 

τους περίµεναν ο Βασιληάς τους και οι υπόλοιποι. Συναντήθηκαν 

ανταλλάσσοντας χειραψίες αναµεταξύ τους. 

  «Τους φέρατε ακριβώς στην ώρα που έπρεπε, ώστε να ξεκινήσουµε 

αύριο για τη ∆ρέλιφον,» είπε ο Βένγκριλ στον Τόλριν και την 

Μάερνοµ, χαµογελώντας. 

  «Ευχαριστούµε, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο αγγελιαφόρος, 

«αλλά δεν ήταν και κάτι το σπουδαίο.» 

  «Απ’ό,τι µάθαµε πιάσατε δυο κατασκόπους της ∆ούκισσας Ζέκαλ,» 

είπε η Μάνζρα στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, γνέφοντας καταφατικά. 

  «Και, τώρα, τους αφήσαµε ελεύθερους,» πρόσθεσε ο Σόλµορχ. 

  «Γιατί, κύριε Έχµελθ;» απόρησε ο Μέρθναρ. 

  «Γιατί θα τους χρειαστούµε, για να ξετρυπώσουµε τη Σαντέ’ενθιν,» 

εξήγησε εκείνος. 

  «Τη Σαντέ’ενθιν!» έκανε η Μάνζρα. «Βρίσκεται η Σαντέ’ενθιν 

εδώ;» Η ξανθοµάλλα Σαραολνιανή πολεµίστρια µισούσε αφάνταστα 

αυτή την Ζιρκεφιανή σκύλα. Ένα από τα ερπετά της Αρχιέρειας, 

στον Πύργο του Φιδιού, παραλίγο να τη σκοτώσει, µε το δηλητήριό 

του·  και επίσης, η Μάνζρα ακόµα µπορούσε, κάπου-κάπου, να 

αισθανθεί το τραύµα στον ώµο της, που της είχε προκαλέσει η 

Σαντέ’ενθιν, µε τη σκοτεινή της µαγεία. 

  «Ναι,» είπε ο Σόλµορχ. «Μαζί µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ, η οποία έχει 

αποδειχτεί, πλέον, ότι είναι σύµµαχος του Πόνκιµ.» 

  «Τότε, και ο Ήκνορ και η Μίκθαλ…» άρχισε η Μάνζρα. 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο ευγενής. «∆εν ήξεραν ότι τον 

υπηρετούσαν·  απλά, υπάκουγαν στις προσταγές της ∆ούκισσας.» 

  «Μπερδεµένη υπόθεση,» σχολίασε η πολεµίστρια. 

  «Το δίχως άλλο,» ένευσε η Τάθβιλ, κουνώντας το χέρι µπροστά 

της, για ν’αποµακρύνει τον καπνό του τσιµπουκιού του πατέρα της. 
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  Ύστερα, όλοι αποσύρθηκαν στα δωµάτια τα οποία τους 

παραχώρησε ο ∆ούκας Κάβµορντ, γιατί έπρεπε να κοιµηθούν νωρίς 

σήµερα, ώστε να είναι ξεκούραστοι αύριο, που θα σηκώνονταν µε 

την αυγή, για να ταξιδέψουν ανατολικά, προς τη ∆ρέλιφον. 

 

**  **  **  ** 

 

  Μέσα στη νύχτα, µια φωνή ακούστηκε στο µυαλό του Βούνκαλ, 

καθώς εκείνος καθόταν µπροστά σ’ένα ξύλινο γραφείο, µελετώντας 

τις κιτρινισµένες σελίδες ενός τόµου, που ο τίτλος του ήταν «Ο 

Θάνατος µέσω των Πνευµάτων, του Βάρνεβελ Σιντράµ». 

  Μια οµάδα Σαραολνιανών βρίσκεται στην Βέρντριχ, αδελφέ. 

Ψάχνουν για τη Σαντέ’ενθιν, κι επιθυµούν να συνάψουν συµµαχία µε 

τον Κάρχοκ. 

  Ο Βούνκαλ αναπήδησε, µην περιµένοντας τον Κάβµορντ, τέτοια 

ώρα. Μια οµάδα Σαραολνιανών; απόρησε. Εξήγησέ µου! 

  Και ο ∆ούκας του Έαροντ άρχισε να του µιλά, µέσω των 

Πνευµάτων. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ποτέ δεν είχαµε µπλέξει τόσο πολύ,» είπε η Μίκθαλ στον Ήκνορ, 

ο οποίος καθόταν στο περβάζι του παραθύρου, µε τα χέρια 

σταυρωµένα µπροστά του. Η ίδια ήταν ξαπλωµένη στο ένα από τα 

δύο σχετικά στενά κρεβάτια, για να µην κουράζει τα τραυµατισµένα 

της πλευρά. 

  «Ξαναπές το αυτό,» απάντησε ο συνάδελφός της. «Το να µας 

χρησιµοποιούν Αργκανθικιανοί, πες εντάξει –αλλά το να µας 

χρησιµοποιούν Σαραολνιανοί!…» Κούνησε το κεφάλι. «Πνεύµατα… 

  »Άσε που νοµίζω ότι όλη τούτη η ιστορία δε θα έχει καθόλου καλά 

αποτελέσµατα για µας Μίκθαλ…» Στράφηκε να την κοιτάξει. 

«Φοβάµαι.» 
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  «Κι εγώ,» παραδέχτηκε εκείνη. «Αλλά τι να κάνουµε; Μπορούµε 

να µην πάµε µαζί τους; Μπορούµε να τους προδώσουµε; Με τους 

µάγους που έχουν –τρεις µάγους, που τα Πνεύµατα να τους 

ανεµοσκορπίσουν!–, δε µας µένουν και πολλές επιλογές. Όπου κι αν 

κρυφτούµε, δε θα δυσκολευτούν να µας εντοπίσουν.» 

  «Ναι,» αναστέναξε ο Ήκνορ. «Απεχθάνοµαι ό,τι δε µπορώ να 

καταλάβω, Μίκθαλ… και τη µαγεία δεν την καταλαβαίνω. Ίσως, αν 

την καταλάβαινα, να µπορούσα να εκπονήσω κάποιο σχέδιο 

διαφυγής, αλλά τώρα….» Κούνησε, ξανά, το κεφάλι του·  η 

απόγνωσή του ήταν έκδηλη. 

  «Έλα εδώ, Ήκνορ,» ζήτησε η Μίκθαλ, απλώνοντας το χέρι της 

προς το µέρος του. 

  «∆εν έχω διάθεση,» αποκρίθηκε εκείνος. «Εξάλλου, είσαι 

τραυµατισµένη·  δε θα το ευχαριστηθείς.» 

  «Μα γι’αυτό σε θέλω. Κάνε µε να τα ξεχάσω όλα, για λίγο.» 

  Ο Ήκνορ σηκώθηκε απ’το παράθυρο, βάδισε προς το µέρος της, 

πήρε το προτεταµένο της χέρι µέσα στο δικό του, και κάθισε πλάι 

της. «Πρέπει να βρούµε τρόπο να ξεφύγουµε,» είπε. «Γιατί, αν δε 

µας σκοτώσουν, τελικά, οι Σαραολνιανοί, θα µας σκοτώσει η 

Σαντέ’ενθιν, ή η ∆ούκισσα Ζέκαλ… ή κάποιος άλλος.» 

  «Θα τα πούµε µετά,» υποσχέθηκε η Μίκθαλ, ακουµπώντας το άλλο 

της χέρι στον µηρό του. «Για λίγο, κάνε µε να τα ξεχάσω όλα.» 

  Ο Ήκνορ σηκώθηκε από δίπλα της, κι εκείνη νόµισε, για µια 

στιγµή, ότι θ’αποµακρυνόταν, αλλά ο µελαχρινός κατάσκοπος 

ανέβηκε στο κρεβάτι και άρχισε να ξεκουµπώνει το πανωφόρι της. Η 

Μίκθαλ έκλεισε τα µάτια, αφήνοντας τον εαυτό της ν’απολαύσει το 

άγγιγµά του. 

 

**  **  **  ** 
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  Η Τάθβιλ ακούµπησε το κεφάλι της πάνω στο γυµνό στέρνο του 

Σόλµορχ, καθώς ήταν ξαπλωµένοι στο κρεβάτι του δωµατίου που 

τους είχε παραχωρήσει ο ∆ούκας Κάβµορντ. 

  «Έχω πάρει µια σηµαντική απόφαση,» είπε η Βαρονέσα. 

  Ο Σόλµορχ φίλησε τα µαλλιά της. «Τι απόφαση;» 

  «∆ε σου λέω ακόµα.» 

  «Ώστε µου κρατάς µυστικά!» αστειεύτηκε εκείνος, τσιµπώντας την. 

  «Όχι,» είπε η Τάθβιλ, καθώς σηκωνόταν από πάνω του, 

παραµερίζοντας από το πρόσωπο τα µαλλιά της, µε δυο λεπτά 

δάχτυλα, «δεν είναι έτσι. Απ–» 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Καλά, δεν το είπα σοβαρά.» 

  «∆εν είν’αυτό,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, και φίλησε τα χείλη του. 

«Απλά, αν δεν πάρουµε πίσω το Σαραόλν, η απόφασή µου, πια, δε 

θα έχει κανένα νόηµα.» 

  Ο Σόλµορχ είδε τα καστανά της µάτια να δακρύζουν. «Μην είσαι 

ανόητη, αγάπη µου,» είπε, χαϊδεύοντας το µάγουλό της. «∆ε χάσαµε 

το Σαραόλν ακόµα. Θα τους διώξουµε τους Μαγκραθµέλιους·  το 

ίδιο και τον Πόνκιµ.» 

  Η Τάθβιλ ξάπλωσε, πάλι, επάνω του, ακουµπώντας το πρόσωπό της 

στον δεξή του ώµο. «Ναι… Αλλά δεν αντέχω άλλο αυτή την 

εξορία.» Αναστέναξε. 

  «Τι σ’έχει πιάσει απόψε;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ. «Γιατί τόση 

απαισιοδοξία;» 

  «∆εν ξέρω. Νιώθω κουρασµένη… Ας κοιµηθούµε, αφού αύριο θα 

σηκωθούµε πρωί.» 

  Ο Σόλµορχ φίλησε το µέτωπό της, και, απλώνοντας το χέρι του, 

έσβησε τη λάµπα λαδιού πλάι τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Παράδοση (;) 
 

 

 Φερχ δεν είχε κοιµηθεί καθόλου εκείνο το βράδυ, και η 

επόµενη µέρα περνούσε βασανιστικά γι’αυτόν, καθώς 

περίµενε τον Καρνταµάρ, από ώρα σε ώρα, να µπει στο 

δωµάτιο-φυλακή του, για να τον ρωτήσει αν θα παραδιδόταν στον 

σφετεριστή Πόνκιµ. 

  Κι όταν έρθει, τι θα του απαντήσω; Πνεύµατα, τι θα του απαντήσω; 

∆ε µπορώ να δω άλλον έναν από τους πολεµιστές µου να πεθαίνει· δε 

µπορώ ν’ακούω τις κραυγές τους. Και ο τρόπος που τους σκοτώνουν 

οι δαιµονάνθρωποι… 

  Τι να κάνω; Τι να κάνω; Πρέπει να παραδοθώ· είναι η µόνη λύση. 

Ή, τουλάχιστον, πρέπει να του δείξω ότι παραδίδοµαι. Στο κάτω-

κάτω, µα τα Πνεύµατα, αν είναι να πεθάνουµε στο τέλος, ας 

πεθάνουµε ένδοξα, σκοτώνοντας Μαγκραθµέλιους! όχι σα σκυλιά από 

ένα απ’τα δαιµονικά τους κατασκευάσµατα. 

  Ο Φερχ έβλεπε τον Βάνσπαρχ να κατηφορίζει προς την Ανατολή, 

καθώς η µέρα περνούσε και εκείνος στεκόταν µπροστά στο 

παράθυρο της φυλακής του. Κάτω, στην αυλή του κάστρου, συνέχιζε 

να βρίσκεται το διαβολικό Χ που είχε κοµµατιάσει την πολεµίστρια, 

χτες το απόγευµα. Ακόµα το αίµα της ήταν επάνω, κάνοντας το 

στοµάχι του ∆ούκα να αναποδογυρίζει ξανά. Μαγκραθµέλιοι 

στέκονταν τριγύρω, αλλά στις επάλξεις του φρουρίου ήταν 

άνθρωποι, δαιµονόφιλοι… για να παγιδέψουν και κανέναν άλλο, 

όπως παγίδεψαν εµένα; αναρωτήθηκε ο Άρχοντας της Όρφαλχ. Οι 

δαιµονάνθρωποι το ξέρεις ότι είναι εχθροί, όµως τούτοι νοµίζεις πως 

είναι σύµµαχοι, πλησιάζεις, και κλείνουν τα σαγόνια τους γύρω σου. 

Προδότες του χειρότερου είδους. 

Ο
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  Άκουσε την πόρτα ν’ανοίγει, και γύρισε, για να δει τον Καρνταµάρ 

να µπαίνει στο δωµάτιο, γι’άλλη µια φορά. 

  «Άρχοντά µου, έρχοµαι, πάλι, για την απάντησή σου,» είπε ο 

Στρατάρχης, κοιτάζοντας προσεκτικά τον Φερχ και παρατηρώντας 

πως ο άντρας εµπρός του ήταν χλοµός, αδυνατισµένος, τα µάτια του 

είχαν κάνει µαύρους κύκλους. Οι Μαγκραθµέλιοι είχαν πει στον 

Καρνταµάρ ότι ο Άρχων της Όρφαλχ δεν έτρωγε αυτά που του 

έφερναν και, µάλλον, δεν κοιµόταν κιόλας, γιατί υποστήριζαν ότι 

µπορούσαν ν’ακούσουν τα βήµατά του ακόµα και τα βράδια. 

Κοντεύει να τρελαθεί.  

  Ο Φερχ καθάρισε το λαιµό του. «Σήµερα, θα απαντήσω, 

δαιµονόφιλε…» 

  Ο Στρατάρχης ύψωσε ένα του φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «∆ηλώνω υποταγή στο Βασιληά σου.» 

  Πολύ ξαφνικό, συλλογίστηκε ο Καρνταµάρ. Μήπως σχεδιάζει 

προδοσία; ∆ε θα το θεωρούσα καθόλου απίθανο. Όµως άστον να 

σχεδιάζει ό,τι θέλει! Τι µπορούν να κάνουν οι λιγοστοί µαχητές του 

ενάντια στους πενήντα χιλιάδες δαιµονανθρώπους µου, που 

βρίσκονται συγκεντρωµένοι µέσα και γύρω από τούτο το κάστρο; 

  «Οι στρατιώτες σου, Άρχοντά µου, θα χαροποιηθούν ιδιαίτερα από 

την απόφασή σου. Κανένας τους δε θα πεθάνει σήµερα. Αλλά δώσε 

βάση στα λόγια µου τούτα, Άρχοντα Φερχ: Αν διαπιστώσω την 

οποιαδήποτε προσπάθεια προδοσίας από µέρος σου, δέκα άνθρωποί 

σου θα πεθάνουν, αντί του ενός που πέθανε για την 

αναποφασιστικότητά σου.» 

  Τα µάτια του ∆ούκα στένεψαν, όµως δε µίλησε, καθώς σκεφτόταν: 

Θα έρθει η ώρα που θα σε σκοτώσω, δαιµονόφιλο κάθαρµα. Θα έρθει 

η ώρα που το ατσάλι του σπαθιού µου θα στρίβει µέσα στα σωθικά 

σου. Τ’ορκίζοµαι στα Πνεύµατα! Και είθε εκείνα να οδηγήσουν το 

χέρι µου εναντίον σου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Η επιστροφή του Κράντµον 
 

 

ρεις µέρες είχαν περάσει, και ο Κράντµον δεν είχε αποφασίσει 

ακόµα αν θα έµπαινε στον Κύκλο των Σοφών του Φτερού. Με 

τις ώρες καθόταν στο δωµάτιό του, σκεπτόµενος πώς θα 

µπορούσε να εκµεταλλευτεί το χρόνο του·  πώς θα µπορούσε να 

περάσει το περιδέραιο του Πόνκιµ στο λαιµό κάποιου από τους 

Πνευµατιστές του Πύργου. Όµως δεν του δινόταν η ευκαιρία που 

ήθελε. Οι Σοφοί δεν τον άφηναν να πλησιάζει τα µέρη στα οποία 

µελετούσαν (γιατί εκεί βρίσκονταν τα µυστικά του Πύργου, η 

Γνώση, όπου µονάχα οι µυηµένοι µπορούσαν να έχουν πρόσβαση), 

ούτε ποτέ µελετούσε ένας, µοναχός·  πάντα βρισκόταν και κάποιος 

άλλος κοντά του, ή δεν ήταν και πολύ µακριά ένας µαθητευόµενος. 

Έτσι, πώς να χρησιµοποιήσει ο Κράντµον το περιδέραιο του 

συνεταίρου του; ∆εν έµοιαζε να υπήρχε τρόπος. Επιπλέον, είχε το 

συναίσθηµα ότι παντού στους τοίχους του Πύργου βρίσκονταν 

µάτια, τα οποία παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση. Ίσως να ήταν η 

ιδέα του, όµως δεν ήταν σίγουρος γι’αυτό, και δεν ήθελε να το 

ρισκάρει. 

  Εποµένως, τις περισσότερες ώρες της ηµέρας τις περνούσε στα 

διαµερίσµατά του –ή, µάλλον, στα διαµερίσµατα του Φάλµαριν–, 

διαβάζοντας τα βιβλία που έβρισκε εκεί. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τού 

είχαν φανεί εκείνα της βοτανολογίας, που µιλούσαν για τη θεραπεία 

των τραυµάτων. Ο Κράντµον έµαθε µπόλικα πράγµατα τα οποία δεν 

γνώριζε, σχετικά µ’αυτό το ζήτηµα. Τελικά, σε κάτι καλό τού είχε 

βγει η αναµονή. 

  Όµως τα βιβλία της βοτανολογίας δεν ήταν τα µόνα που του 

κίνησαν το ενδιαφέρον. ∆ιάβασε και χωρία από τόµους οι οποίοι 

έγραφαν για την Πνευµατική Μαγεία. Κι ετούτα του φάνηκαν 

Τ
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χρήσιµα, γιατί µπορεί ο Κράντµον να ήταν ισχυρός και αρκετά 

διαβασµένος, όµως δε γνώριζε τα πάντα για τα Πνεύµατα (όπως, 

άλλωστε, κανείς δε γνωρίζει τα πάντα γι’αυτά). Οπότε, έµαθε δυο-

τρία κόλπα που ίσως να του φαίνονταν χρήσιµα στο µέλλον. 

  Ένα βιβλίο ασκήσεων αυτοσυγκέντρωσης το θεώρησε, επίσης, 

αρκετά καλό. Μιλούσε για µεθόδους µέσω των οποίων µπορούσε 

κανείς να επικαλείται τα Πνεύµατα µε λιγότερο κόπο, σωµατικό και 

ψυχικό·  για µεθόδους να αγνοεί κανείς τον πόνο, πάλι είτε αυτός 

ήταν σωµατικός είτε ψυχικός·  για µεθόδους να παραµένει κανείς 

«κλεισµένος στον Κόσµο των Πνευµάτων», παρά τις οποιεσδήποτε 

ενοχλήσεις γύρω του. 

  Αρχίζω και γίνοµαι ερηµίτης! διαπίστωσε ο Κράντµον, κάποια 

στιγµή·  αλλά συνέχισε να διαβάζει τα ενδιαφέροντα συγγράµµατα 

στα διαµερίσµατα του Φάλµαριν, ορισµένα απ’τα οποία τα είχε 

γράψει ο ίδιος ο εξαφανισµένος Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

   

**  **  **  ** 

  

  Το βράδυ της τρίτης ηµέρας, ο Κράντµον ονειρεύτηκε ένα 

παράξενο όνειρο. Βρισκόταν σε µια απέραντη σκάλα, που έκανε 

άπειρες σπείρες µέσα σε ένα µενεξεδί χάος, όπου, πού και πού, 

σκούρα-πορφυρά σύννεφα περνούσαν, παλλόµενα, λες και κάτι ήταν 

παγιδευµένο στο εσωτερικό τους και προσπαθούσε να ξεφύγει. Τα 

σκαλοπάτια ήταν καµωµένα από καφετιές πέτρες, σπασµένες σε 

πολλές άκριες και φαγωµένες παντού. Σε ορισµένα σηµεία 

περνούσαν κάτω από µεγάλες, αψιδωτές θύρες, µε σύµβολα 

λαξευµένα επάνω τα οποία ο Κράντµον δεν είχε αντικρίσει ποτέ 

ξανά στη ζωή του. 

  Από πού ήρθα εδώ; αναρωτήθηκε, γιατί, απλά, έµοιαζε να είχε 

εµφανιστεί επάνω στη σκάλα, από το πουθενά.  

  Όµως τέτοια πράγµατα συµβαίνουν στα όνειρα… 
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  Από ψηλά άκουσε φτερουγίσµατα, και σήκωσε το κεφάλι του, για 

να δει. Όµως ό,τι κι αν ήταν αυτό που είχε προκαλέσει τον θόρυβο 

είχε, πια, περάσει, και ο Κράντµον αντίκρισε µονάχα την 

απεραντοσύνη του µενεξεδιού χάους και τις ατελείωτες σπείρες της 

καφετιάς σκάλας, που, καθώς την ατένιζε, όλο και περισσότερο του 

έµοιαζε µε λαβύρινθο: έναν λαβύρινθο που απλωνόταν παντού. 

  Ο Κράντµον ξεκίνησε να βαδίζει, ανεβαίνοντας… αλλά, από ένα 

σηµείο και µετά, διαπίστωσε ότι κατέβαινε (!). Σε λίγο, πάλι, 

έστριψε και άρχισε ν’ανεβαίνει, ενώ είχε περάσει από κάµποσες 

πέτρινες θύρες. 

  Φλαπ… φλαπ… –το φτερούγισµα! 

  Ύψωσε, ξανά, το κεφάλι, και κοίταξε δεξιά, γιατί απο κεί νόµιζε ότι 

ερχόταν. Το µόνο που πρόλαβε να δει ήταν ένα δυνατό φως, προτού 

χαθεί ανάµεσα στις σπείρες της σκάλας. 

  Ένα δυνατό φως… σαν αυτό… σαν αυτό του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν! Ο 

Κράντµον πάγωσε, για λίγο, στη σκέψη ότι µπορεί ν’απαντούσε τον 

παλιό του Κύριο, ακόµα και µέσα σε τούτο το όνειρο. 

  «Είναι κανείς εδώ;» ρώτησε·  και άκουσε την ηχώ να τον χλευάζει: 

  …είναι κανείς εδώ… είναι κανείς εδώ… κανείς εδώ… κανείς εδώ… 

κανείς εδώ… εδώ… εδώ… εδώ… εδώ… ω… ω… ω… 

  Συνέχισε να βαδίζει, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας, δίχως να 

καταλαβαίνει πότε γινόταν η αλλαγή. Κοιτώντας πάνω ή κάτω, 

πάντα µπορούσε να δει τη σκάλα, ατελείωτη, να εκτείνετε 

σπειροειδώς ως τα πέρατα του µενεξεδιού χάους. 

  Κάπου µέσα στις κουλούρες της νόµισε πως ατένισε µια σκιερή 

φιγούρα να κινείται, ρασοφορεµένη και µε κουκούλα στο κεφάλι. 

  «Περίµενε!» φώναξε. 

  Η φιγούρα τον κοίταξε αφ’υψηλού, και ο Κράντµον µπόρεσε να 

διακρίνει το πρόσωπο στο εσωτερικό της κουκούλας. 

  «Φάλµαριν!» 
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  «Φύγε από τούτο το µέρος, δαιµονόφιλε φονιά –όσο πιο γρήγορα 

µπορείς,» είπε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, από το σηµείο της 

σπειροειδούς σκάλας όπου στεκόταν. 

  ΦΛΑΠ. ΦΛΑΠ. ΦΛΑΠ. 

  Πίσω του –οι φτερούγες! 

  Ο Κράντµον έκανε να γυρίσει, πανικόβλητος. Σκόνταψε επάνω στα 

σκαλιά και έχασε την ισορροπία του. Καθώς έπεφτε, ένα δυνατό φως 

θόλωσε, προς στιγµή, την όρασή του, όµως κατάφερε, κάπως, να 

διακρίνει το πλάσµα που εξέπεµπε την ακτινοβολία –να διακρίνει το 

δαιµονικό πρόσωπο του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. 

  Έπειτα, άρχισε να ζαλίζεται, βουλιάζοντας µέσα στο χάος και 

κραυγάζοντας από τρόµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Κύριε Κράντµον. 

  Το πνευµατικό κάλεσµα του Μόρβον ήρθε στο µυαλό του 

Κράντµον ενώ εκείνος ξυπνούσε από τον εφιάλτη. Είχε πέσει απ’το 

κρεβάτι και βρισκόταν στο πάτωµα, γυµνός, εκτός από µια 

περισκελίδα. Γρήγορα, φόρεσε µια γκρίζα ρόµπα, δένοντάς τη στη 

µέση του, µε µια πάνινη ζώνη, και πήγε ως την εξώπορτα των 

διαµερισµάτων, την οποία και άνοιξε. 

  «Καληµέρα, κύριε,» είπε ο Μόρβον. 

  «Καληµέρα,» αποκρίθηκε, µουδιασµένα, ο Κράντµον, νοµίζοντας 

ότι ακόµα βούλιαζε στο µενεξεδί χάος. 

  «Συγνώµη που σας ανησύχησα–» 

  «∆εν πειράζει. Μόλις είχα ξυπνήσει,» εξήγησε ο ευγενής του 

Ωκεανού, αφήνοντάς τον να περάσει. «Πώς θα µπορούσα να σε 

εξυπηρετήσω;» 

  «Θα µε εξυπηρετούσε αν µου λέγατε, τελικά, την απόφασή σας,» 

δήλωσε ο Μόρβον. «Θα µπείτε στον κύκλο µας ή όχι;» 
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  Θέλουν, άραγε, να µπω; αναρωτήθηκε ο Κράντµον, γνωρίζοντας 

πολύ καλά πως ο ίδιος δεν ήθελε. Είναι τούτος ένας τρόπος 

φυλάκισης για µένα; Προσπαθούν να µε εξουδετερώσουν, κλείνοντάς 

µε σ’αυτόν τον πανάρχαιο πύργο; 

  «Υποθέτω πως όχι,» απάντησε. ∆εν υπήρχε, πια, λόγος να παίζει 

τούτο το παιχνίδι –όπως δεν υπήρχε και τρόπος να περάσει το 

περιδέραιο στο λαιµό κανενός Σοφού, γιατί πουθενά δεν έβρισκε 

κάποιον µόνο–  

  Για στάσου! Και ο Μόρβον, που, τώρα, στεκόταν εµπρός του –

µόνος; 

  Όµως το συναίσθηµα της παρακολούθησης δεν τον είχε ακόµα 

εγκαταλείψει. Αισθανόταν ότι κάποιος τον κοιτούσε, µέσα σ’ετούτα 

τα διαµερίσµατα. Ήταν, άραγε, αυτός ο κάποιος ο Φάλµαριν; Τον 

κατασκόπευε ο χαµένος Σοφός του Κύκλου του Φτερού από την 

ατελείωτη σκάλα όπου βρισκόταν; 

  Ποια σκάλα! Η σκάλα ήταν µονάχα στο όνειρό µου. Ο Φάλµαριν έχει 

χαθεί –για πάντα. Όµως οι συνάδελφοί του είναι πολύ πιθανό να 

έχουν τα πνευµατικά τους µάτια στραµµένα επάνω µου. 

  «Τότε, φοβάµαι πως πρέπει να σας ζητήσω να εγκαταλείψετε τον 

Πύργο,» είπε ο Μόρβον, σταθερά. 

  Τι άλλο έχω να κάνω εδώ, ούτως ή άλλως; σκέφτηκε ο Κράντµον. 

«Εντάξει. ∆ώστε µου µόνο λίγα λεπτά να ετοιµαστώ.» 

  «Ασφαλώς,» ένευσε ο Μόρβον, και βγήκε απ’το δωµάτιο. 

  Ο ευγενής του Ωκεανού ντύθηκε µε τα παλιά του ρούχα, σαν 

δανδής, χτένισε τη µακριά, χρυσαφένια του χαίτη, φόρεσε την κάπα 

του, και άνοιξε την εξώπορτα των διαµερισµάτων. Όπως είχε 

υποψιαστεί, ένας µαθητευόµενος τον περίµενε εκεί έξω, στον 

διάδροµο. 

  «Ακολουθήστε µε, κύριε,» είπε ο νεαρός. «Θα σας οδηγήσω στην 

έξοδο.» 

  Ο Κράντµον τον ακολούθησε και, τελικά, βρέθηκε µπροστά σε µια 

ξύλινη πόρτα, η οποία άνοιξε οικειοθελώς, για ν’αποκαλύψει τους 
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ξερούς λόφους στους οποίους βρισκόταν ο Πύργος του Φτερού. 

Ήταν πρωί: ο Λούντρινχ είχε βγει ολόκληρος απ’την Ανατολή, αλλά 

ο Βάνσπαρχ µόλις τώρα ξεµύτιζε απ’τη ∆ύση. Η φοράδα του 

Ωκεάνιου τον περίµενε λίγο παραπέρα, µασουλώντας ένα µοναχικό 

λουλούδι που είχε φυτρώσει ανάµεσα στις πέτρες. Ο Κράντµον 

αναρωτήθηκε τι έτρωγε το ζώο, τόσο καιρό που περίµενε εδώ (αν, 

όντως, περίµενε εδώ, και δεν είχε αποµακρυνθεί και, ύστερα, 

επιστρέψει, µέσω κάποιου ξορκιού των Σοφών του Κύκλου του 

Φτερού), αλλά, έπειτα, σκέφτηκε πως διάφορα αλλόκοτα πράγµατα 

συνέβαιναν σε µέρη όπου η παρουσία των Πνευµάτων ήταν ισχυρή, 

έτσι το ζήτηµα δεν τον απασχόλησε. 

  Πλησίασε το άλογο και του χάιδεψε τη χαίτη, προτού το 

καβαλήσει. Τράβηξε τα γκέµια και άρχισε να καλπάζει ανατολικά, 

προς την Μάρβαθ, πρωτεύουσα του Σαραόλν. 

  Κατά το βράδυ, έφτασε, και οι πύλες του παλατιού άνοιξαν, για να 

τον υποδεχτούν, ενώ ένας Μαγκραθµέλιος σταβλίτης 

προθυµοποιήθηκε να πάρει τη φοράδα του και να την οδηγήσει 

στους στάβλους. Ο Κράντµον, φυσικά, του το επέτρεψε, και 

κατευθύνθηκε προς το δωµάτιό του– 

  Έλα στην αίθουσα του θρόνου, τον διέκοψε η φωνή του Πόνκιµ. 

  Ο ευγενής του Ωκεανού αναστέναξε και άλλαξε δρόµο, 

πηγαίνοντας εκεί όπου του ζήτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. Τον 

βρήκε να κάθεται στο τραπέζι των συµβούλων, µε το Στέµµα των 

Οφθαλµών ακουµπισµένο µπροστά του. 

  «Ποτέ δεν αναπαύεσαι, Πόνκιµ;» 

  «Ποτέ. Κάθισε, Κράντµον.» 

  Εκείνος ακολούθησε τη συµβουλή του, παίρνοντας θέση αντίκρυ 

του. 

  «Το περιδέραιο;» 

  Ο Κράντµον το έβγαλε απ’την τσέπη του πουκαµίσου του και 

τ’ακούµπησε στο τραπέζι. 

  «∆εν κατάφερες να το φορέσεις σ’έναν απ’τους Σοφούς.» 
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  «Προφανώς.» 

  Ο Πόνκιµ το µάζεψε και το έβαλε σε µια δική του τσέπη. «Κατά τα 

άλλα; Τι έγινε µε τον Μάργκανθελ;» 

  «Είναι αιχµάλωτος στον Πύργο του Φτερού.» 

  «Αιχµάλωτος! Πότε συνέβη αυτό; Γιατί δε µ’ενηµέρωσες πιο 

γρήγορα;» 

  «∆εν υπήρχε λόγος, Πόνκιµ. Τα πάντα είναι υπό έλεγχο. Εξάλλου, 

σου είπα ότι νόµιζα πως µε παρακολ–» 

  «Όλα είναι υπό έλεγχο, µέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, φίλτατε 

Κράντµον,» τον διέκοψε ο Πόνκιµ. «Πες µου, τώρα, ακριβώς τι έχει 

συµβεί.» 

  Ο ευγενής του Ωκεανού τού εξήγησε ότι είχαν εντοπίσει το πνεύµα 

του Μάργκανθελ –ο οποίος, πλέον, δεν είχε σώµα– και το είχαν 

φυλακίσει µέσα στην κρυστάλλινη σφαίρα των Σοφών. Επίσης, του 

τόνισε ότι ο Μάργκανθελ ήταν, πια, τελείως τρελός –δεν ήξερε ούτε 

καν ποιος είναι. 

  «Μάλιστα… Και τι σκοπεύουν να κάνουν οι Σοφοί µαζί του;» 

  «Έχει ακουστεί η άποψη να τον καταστρέψουν. Όµως αυτό 

φαντάζει δύσκολο, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς να καταστρέψει ένα 

Πνεύµα–» Σταµάτησε απότοµα, καθώς κάτι πέρασε απ’το µυαλό 

του. Συνοφρυώθηκε. «Εσύ, Πόνκιµ, ξέρεις;» 

  Ο Βασιληάς γέλασε. «Μου δίνεις µυθικές διαστάσεις, Κράντµον! 

Μονάχα οι θρύλοι λένε ότι, κάποτε, υπήρχαν Πνευµατιστές οι οποίοι 

µπορούσαν να καταστρέψουν Πνεύµατα. Αλλά είναι θρύλοι, και 

τίποτα περισσότερο –τα Πνεύµατα δεν πεθαίνουν.» 

  «Τέλος πάντων. Ορισµένοι Σοφοί σκέφτονται να προσπαθήσουν να 

βρουν το µυστικό της καταστροφής των Πνευµάτων. Όµως, πρώτα, 

θέλουν να είναι βέβαιοι για τη φυλάκιση του Μάργκανθελ·  έτσι, 

ακόµα και τώρα που µιλάµε, ψάχνουν τρόπο για να τον 

αιχµαλωτίσουν αιώνια.» 

  «∆ηλαδή, όπως είναι φυλακισµένος αυτή τη στιγµή, µπορεί να 

ξεφύγει…;» 
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  «Ίσως·  κανείς δεν είναι σίγουρος. Αυτό επιθυµούν κι εκείνοι: να 

σιγουρευτούν. Αλλά, εκτός απ’τον Μάργκανθελ, είναι και το 

πρόβληµα της αποσταθεροποιηµένης Νότιας Γης, Πόνκιµ, την οποία 

οι Σοφοί ευελπιστούν να σταθεροποιήσουν–» 

  «Πώς;» 

  «Κι αυτό το ψάχνουν·  δεν το έχουν βρει ακόµα. Πάντως, αν η 

Νότια Γη δεν σταθεροποιηθεί, µπορεί να προκαλέσει –και, µάλλον, 

θα προκαλέσει– πολλά προβλήµατα.» Και του µίλησε για τους 

πρόσφυγες που θα έρχονταν στο Βασίλειο του Ωκεανού και στη 

Βόρεια Γη, όχι µόνο από τα βόρεια παράλια της Νότιας Γης, µα από 

όλη τη Νότια Γη –δηλαδή, από µέρη για τα οποία εκείνοι ούτε που 

είχαν ακούσει. Ύστερα, του είπε για την πειρατεία στον Ωκεανό, η 

οποία, αναµφίβολα, θα αυξανόταν µε ταχύ ρυθµό. Τέλος, του 

επισήµανε τον κίνδυνο των σεισµών οι οποίοι, αργά ή γρήγορα, θα 

έπλητταν και τη Βόρεια Γη και τον Ωκεανό, αν έµενε το Νότιο 

Κέντρο Σταθερότητας για πολύ καιρό αποσταθεροποιηµένο. 

  Ο Πόνκιµ αναλογίστηκε, για λίγο, όλα αυτά τα προβλήµατα. Και 

έφτασε στο συµπέρασµα ότι έπρεπε κι εκείνος να βοηθήσει, µε 

κάποιο τρόπο, να σταθεροποιηθεί, πάλι, η Νότια Γη. Γιατί ο σκοπός 

του –τουλάχιστον, ο σκοπός για τον οποίο είχε φέρει τους 

Μαγκραθµέλιους στο Σαραόλν– ήταν η κατάκτηση της Βόρειας Γης. 

Επιθυµούσε να δηµιουργήσει µια κοσµοκρατορία για τον εαυτό του, 

ενώ ο Κράντµον θα είχε το Βασίλειο του Ωκεανού, και η 

Σαντέ’ενθιν τη Νότια Γη. Ποτέ δεν ήθελε ο Πόνκιµ να προκαλέσει 

µαζική καταστροφή σε καµια χώρα –εκτός από την αναγκαία 

προέλαση των Μαγκραθµέλιων ως την Μάρβαθ και την κατάκτηση 

του Σαραόλν. Τώρα, πλέον, µονάχα να κρατήσει τούτο τον θρόνο 

τον ενδιέφερε, και να δηµιουργήσει µια αυτοκρατορία γύρω του, η 

οποία θα περιλάµβανε την Μάγκραθµελ, το Σαραόλν φυσικά, και το 

Άργκανθικ –το όνειρο της κατάκτησης όλης της Βόρειας Γης και της 

Κοσµοκρατορίας του, επί του παρόντος, έµοιαζε άπιαστο. Όµως, για 

να διατηρήσει ό,τι είχε κερδίσει, η Νότια Γη έπρεπε να 
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επανασταθεροποιηθεί·  αλλιώς µπορούσε ήδη να προδεί κάποιες 

δυσάρεστες καταστάσεις, και χωρίς τη βοήθεια των Πνευµάτων. 

  Κατ’αρχήν, οι σεισµοί θα προκαλούσαν υλικές ζηµιές στις κτήσεις 

του, και πιθανώς κι ανθρώπινες απώλειες. Επιπλέον, όλοι οι 

πρόσφυγες δε θα έµεναν στον Ωκεανό·  πολλοί θα έρχονταν βόρεια, 

γεµίζοντας το Βασίλειό του –ή την µέλλουσα Αυτοκρατορία του– 

και δηµιουργώντας οµάδες ληστών. Χάος, εν ολίγοις, ενώ εκείνος 

ήθελε να επιτευχθεί ένα κλίµα σταθερότητας και ισορροπίας, µετά 

από τούτο τον καταραµένο πόλεµο µε τους λίγους αντιστασιακούς –

οι οποίοι, άλλωστε, αναµφίβολα, θα έχαναν·  ήταν µονάχα θέµα 

χρόνου. 

  «Τα λόγια µου µοιάζει να σε προβληµάτισαν ιδιαίτερα, Πόνκιµ,» 

παρατήρησε ο Κράντµον. 

  «∆εν έχεις άδικο, φίλτατε,» συµφώνησε εκείνος, µ’ένα νεύµα. 

«Πρέπει, κάπως, να βοηθήσω στη σταθεροποίηση της Νότιας Γης, 

ώστε σίγουρα να επιτύχει.» 

  «Θα πας στον Πύργο του Φτερού;» 

  Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι. «Φυσικά και όχι. Όµως θα σκεφτώ 

το όλο ζήτηµα…» 

  Κάτι κρύβει; αναρωτήθηκε ο Κράντµον. Ή είναι η ιδέα µου;… «Η 

Σαντέ’ενθιν τι κάνει;» τον ρώτησε. 

  «∆εν ξέρω.» 

  «∆ε µίλησες καθόλου µαζί της;» 

  «∆ε µπορώ να µιλήσω µαζί της.» Γραµµές παρουσιάστηκαν στο 

µέτωπο του Πόνκιµ, σα ν’ανησυχούσε ιδιαίτερα γι’αυτό το ζήτηµα. 

  «Τι! Γιατί;» 

  «Ο καθρέφτης της δε µοιάζει να  λειτουργεί·  και είναι πολύ µακριά 

µου, για να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω µαζί της αλλιώς. 

Όµως έστειλα τον Τράνθλας στο Άργκανθικ, για να την εντοπίσει.» 

  Αυτή τη νυφίτσα! σφύριξε µέσα του ο Κράντµον. «Και πώς θα 

επικοινωνείς µε τον Τράνθλας; ∆ε θα είναι το ίδιο µακριά;» 
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  «Φόρτισα ένα αγαπηµένο του αντικείµενο µε ψυχική ενέργεια,» 

εξήγησε ο Πόνκιµ. 

  «Μάλιστα… Και τι έχει ανακαλύψει, µέχρι στιγµής;» 

  «Τίποτα το σπουδαίο. Όµως βρίσκεται στα ίχνη της Σαντέ’ενθιν και 

της Ζέκαλ.» 

  «Τι νοµίζεις ότι συνέβη στον καθρέφτη;» 

  «Μάλλον, έσπασε –ή χάλασε, κάπως. Αλλά δε µπορώ να ξέρω 

πώς.» 

  Ο Κράντµον έµεινε για λίγο σιωπηλός·  ύστερα, είπε: «Πηγαίνω για 

ύπνο. Με θέλεις τίποτ’άλλο;» 

  Ο Πόνκιµ κούνησε το κεφάλι. 

  Ο ευγενής του Ωκεανού έφυγε, αφήνοντάς τον µόνο µέσα στις 

σκιές της µεγάλης βασιλικής αίθουσας. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Σαραολνιανοί στο βασιλικό παλάτι του 

Άργκανθικ 
 

 

ι συµβαίνει εδώ;» ρώτησε η διοικήτρια, καθώς ανέβαινε στις 

επάλξεις της δυτικής πύλης της ∆ρέλιφον. Οι στρατιώτες της 

την είχαν φέρει άρον-άρον, γιατί «ένας µικρός στρατός 

Σαραολνιανών ζητούσε πρόσβαση». Τώρα, κοιτώντας κάτω, 

διαπίστωσε πως, όντως, ένας µικρός στρατός βρισκόταν εδώ –κάπου 

εκατό ιππείς τους υπολόγιζε, όλους-όλους. 

  «Καλησπέρα, κυρία µου,» χαιρέτισε ο Βένγκριλ την ξανθιά γυναίκα 

µε τα κοντά µαλλιά και τον πορφυρό µανδύα, ο οποίος έπεφτε στους 

αρµατωµένους της ώµους. «Είµαι ο Βένγκριλ, Βασιληάς του 

Σαραόλν, και έρχοµαι στην ∆ρέλιφον ζητώντας ακρόαση από τον 

Τ
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Βασιληά Κάρχοκ. Οι πολεµιστές που µε συνοδεύουν δεν είναι παρά 

η προσωπική µου φρουρά.» 

  Η διοικήτρια τούς κοίταξε σα να συλλογιόταν αν ο µονάρχης έλεγε 

αλήθεια. 

  Ούτε ληστές να ήµασταν, µα τα Πνεύµατα! συλλογίστηκε η Τάθβιλ, 

που ήταν δεξιά του Βένγκριλ, µαζί µε τον Σόλµορχ, κι οι δυο πάνω 

στ’άλογά τους και τυλιγµένοι σε κάπες, για να µην τους διαπερνά το 

ψύχος του απογεύµατος. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Η διοικήτρια έδωσε κάποιες διαταγές που οι Σαραολνιανοί δε 

µπόρεσαν ν’ακούσουν απ’το σηµείο όπου βρίσκονταν. Σε λίγο, η 

πύλη άνοιξε εµπρός τους, για ν’αποκαλύψει συγκεντρωµένους 

Αργκανθικιανούς πολεµιστές, ενώ στις επάλξεις είχαν µαζευτεί 

τοξότες. 

  «∆ε χρειαζόταν και τόσο θερµή υποδοχή,» µουρµούρισε ο 

Σόλµορχ. «Μας αφήνουν υπόχρεους.» 

  Ελπίζω να µη µας αφήσουν ανάπηρους, σκέφτηκε η Τάθβιλ. 

  «Περάστε,» είπε η ξανθιά γυναίκα που πριν από λίγο βρισκόταν 

στις επάλξεις, αλλά, τώρα, στεκόταν στην ανοιχτή πύλη, µπροστά 

απ’τους πολεµιστές. «Ονοµάζοµαι Αρανέβα και είµαι η τρίτη 

διοικήτρια της φρουράς της ∆ρέλιφον.» 

  Ο Βένγκριλ αφίππευσε, και οι υπόλοιποι µιµήθηκαν το παράδειγµά 

του. Πήραν τ’άλογά τους απ’τα γκέµια και πλησίασαν τη ∆ιοικήτρια 

Αρανέβα και τους στρατιώτες της. 

  «Μεγαλειότατε,» είπε εκείνη, «θα οδηγήσουµε τους µαχητές σας 

στο στρατώνα. Εσείς, παρακαλώ, ακολουθήστε µε στο βασιλικό 

παλάτι.» 

  Έτσι, η Μάνζρα κι η Θάρκα, ο Τόλριν κι η Μάερνοµ, ο Ήκνορ κι η 

Μίκθαλ, και ο Μέρθναρ πήγαν, µαζί µε τους υπόλοιπους στρατιώτες, 

στον στρατώνα της ∆ρέλιφον, ενώ ο Βένγκριλ, η Τάθβιλ, ο Σόλµορχ, 

ο Ζάρβηµ, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, η Αλζάρα, η Χόλκραδ, και 

ο Ρήφορβελ κι ο Σίνορµαρ κατευθύνθηκαν προς το παλάτι του 
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Κάρχοκ, βαδίζοντας πίσω απ’την ∆ιοικήτρια Αρανέβα και 

κυκλωµένοι από οκτώ Αργκανθικιανούς µαχητές. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν είδε τους Σαραολνιανούς να µπαίνουν στον κήπο, 

καθώς στεκόταν σ’ένα µπαλκόνι του παλατιού, και τα µάτια της 

γούρλωσαν. Τα δάχτυλά της έσφιξαν τόσο δυνατά την κουπαστή, 

που τα νύχια της παραλίγο ν’αφήσουν σηµάδια πάνω στο ξύλο. 

  «Ανάθεµα τον Ποταµό και την Έρηµο!…» σφύριξε, κάτω απ’την 

ανάσα της. Οι καταραµένοι κατάσκοποι της Ζέκαλ δεν είχαν 

καταφέρει τίποτα –τίποτα! Ούτε καν να τους καθυστερήσουν, απ’ό,τι 

είχε αποδειχτεί! Χίλιες κατάρες, µα τα Πνεύµατα! Έπρεπε εκείνη, 

τώρα, να φροντίσει να µην κάνουν τη συµµαχία. Και οι 

τρισκατάρατοι ξέρουν για µένα, ξέρουν!  

  Αλλά δε µε έχουν δει όλοι. Απ’αυτούς που, επί του παρόντος, 

κοιτούσε µονάχα η Χόλκραδ, η Αλζάρα –αυτή η διαβολεµένη 

προδότρια!– και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την είχαν αντικρίσει. 

Ίσως, εποµένως, καταφέρω κάπως να παίξω µε τους υπόλοιπους… 

  «Να πάρει!…» γρύλισε, και στράφηκε απ’την άλλη, µπαίνοντας 

στο παλάτι και πηγαίνοντας, κατευθείαν, προς το δωµάτιο της 

∆ούκισσας του Έβµορ. 

  Μόλις έφτασε, άρχισε να χτυπά γρήγορα, µε τα σφιγµένα της 

δάχτυλα. «Ζέκαλ! Ζέκαλ, εγώ είµαι!» 

  Η πόρτα άνοιξε, και η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ παρουσιάστηκε, 

ντυµένη µ’ένα µενεξεδί φόρεµα επενδυµένο µε γούνα. «Τι είναι, 

Σαντέ’ενθιν;» ρώτησε. «Μοιάζεις… τροµαγµένη…» Η ∆ούκισσα 

του Έβµορ δεν είχε ποτέ ξανά δει την Ζιρκεφιανή µε τέτοια έκφραση 

στο πρόσωπο. Της φαινόταν χλοµή·  τα χείλη της ήταν σφιγµένα, 

σχηµατίζοντας µια λεπτή γραµµή κάτω απ’τη µύτη της·  τα µάτια της 

έµοιαζαν να τρέµουν. 
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  Η Σαντέ’ενθιν µπήκε στο δωµάτιο, λέγοντας: «Οι Σαραολνιανοί 

είναι εδώ.» 

  «Τι!…» έκανε η Ζέκαλ, κλείνοντας την πόρτα και νιώθοντας, 

ξαφνικά, το κορµί της να µουδιάζει. «Οι… οι αντιπρόσωποι από το 

Σαραόλν;» 

  Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε, απότοµα, στο µέρος της. «Ναι, αυτοί! 

Ποιοι άλλοι; Οι κατάσκοποί σου τα θαλάσσωσαν, µου φαίνεται. 

Άχρηστα, ανίκανα κορµιά είναι! Πρέπει να τους σταµατήσουµε 

εµείς, τώρα.» 

  «Εµείς; Πώς;…» τραύλισε η Ζέκαλ. Ύστερα: «Σαντέ’ενθιν, νοµίζω 

ότι ξέρουν για… Ξέρουν ότι έστελνα κατασκόπους στο Σαραόλν. 

Και, όταν τους έστελνα, δεν το γνώριζε ο Κάρχοκ. Αν το µάθει, ότι 

οι ενέργειές µου έβαζαν σε κίνδυνο τη σταθερότητα ανάµεσα στα 

Βασίλεια Άργκανθικ και Σαραόλν, µπορεί να χάσω το ∆ουκάτο 

µου…» 

  «∆ε θα παρουσιαστείς µπροστά στους Σαραολνιανούς, µ’ακούς;» 

  «Φυσικά, Σαντέ’ενθιν·  ό,τι πεις. Όµως… όµως δε νοµίζω ότι µε 

γνωρίζουν… δηλαδή, δε… δε µε έχουν ποτέ τους δει, θέλω να πω.» 

  «Ούτε κι εµένα όλοι τους –µονάχα ορισµένοι.» Η Ζιρκεφιανή 

έσφιξε τον ώµο της. «Ζέκαλ, ίσως αυτό µπορούµε να το 

εκµεταλλευτούµε προς όφελός µας, δε νοµίζεις;» 

  Η ∆ούκισσα ένευσε αργά, νιώθοντας τα χέρια της παγωµένα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κάρχοκ µπήκε στην βασιλική αίθουσα και κοίταξε τους 

επισκέπτες. Η έκπληξη ήταν έκδηλη στο πρόσωπό του, όταν τα 

µάτια του έπεσαν επάνω σ’έναν καστανοµάλλη, µουσάτο άντρα. 

  «Βένγκριλ!» αναφώνησε ο Βασιληάς του Άργκανθικ. «Χα-χα-χα-

χα! Πώς είσαι, Βένγκριλ;» Ζύγωσε τον Μονάρχη του Σαραόλν και 

έσφιξαν χέρια, χαµογελώντας. 

  «Καλησπέρα, Κάρχοκ,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 
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  «Ποιος καλός άνεµος σε φέρνει εδώ;» ρώτησε ο Κάρχοκ. 

  Η όψη του Σαραολνιανού Βασιληά σκοτείνιασε. «…Μαύρος είναι 

ο άνεµος που µε φέρνει σε τούτο το παλάτι, φίλε µου.» 

  «Τι συµβαίνει;» 

  «Ένας σφετεριστής κάθεται στον θρόνο µου, και οι Μαγκραθµέλιοι 

έχουν εισβάλει στο Βασίλειό µου.» 

  «Μα τα Πνεύµατα! Αυτά είναι τα χειρότερα νέα που έχω ακούσει 

εδώ και χρόνια! Παρακαλώ, φίλοι µου, καθίστε, και µιλήστε µου 

ανοιχτά.» 

  «Σ’ευχαριστούµε,» είπε ο Βένγκριλ, καθώς εκείνος και οι 

υπόλοιποι Σαραολνιανοί έπαιρναν θέσεις γύρω απ’το τραπέζι των 

συµβούλων. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Έσριθ άκουσε χτυπήµατα στο τζάµι του παραθύρου·  άνοιξε και η 

γυναίκα του µπήκε στο δωµάτιο. 

  «Γιατί έκλεισες, γουρουνάκι µου;» ρώτησε η Κυράλια. «Το ξέχασες 

ότι είχα βγει;» 

  «Ένας ψυχρός άνεµος φυσούσε,» αποκρίθηκε ο Έσριθ, και πήρε 

θέση µπροστά στο τζάκι, βάζοντας το τσιµπούκι του στα δόντια και 

καπνίζοντας. 

  «Ίσως γιατί έχουµε παράξενους επισκέπτες στο παλάτι,» τον 

πληροφόρησε η σύζυγός του. 

  «Πιο παράξενους απ’τον Ρούζνελ και τη φαµίλια του;» Ο Βαρόνος 

Ρούζνελ Ρέγκοθ είχε έρθει χτες, ως αντιπρόσωπος του ∆ουκάτου 

Ντάναρλ στο Συµβούλιο των Αρχόντων. Μαζί του είχε φέρει τη 

γυναίκα του, Λενθένα, και τις δυο του κόρες, Σιλίζα και Φινρένα·  το 

γιο του τον είχε αφήσει πίσω, για να διαχειρίζεται τα ζητήµατα της 

Βαρονίας, όπως υποστήριζε. 

  «Αυτός ξέρουµε ποιος είναι,» είπε η Κυράλια. «Τους καινούργιους, 

όµως, δεν τους γνωρίζουµε.» 
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  «Τι εννοείς, Βασίλισσά µου;» συνοφρυώθηκε ο Έσριθ. 

  «Είναι άγνωστοι.» Ανασήκωσε τους ώµους της. «Τουλάχιστον σε 

µένα.» 

  Ο ∆ούκας του Τάρµεν σηκώθηκε απ’την καρέκλα του. «Πάω να 

ρίξω µια µατιά στην αίθουσα του θρόνου. Εσύ µην το κουνήσεις 

ρούπι.» 

  Η Κυράλια µειδίασε. «Έλα, τώρα, δε µε ξέρεις;» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βαρόνος Ρούζνελ στράβωσε τη µούρη του, βλέποντας τον ∆ούκα 

Έσριθ να µπαίνει στην βασιλική αίθουσα, ενόσω ο Βασιληάς 

Βένγκριλ του Σαραόλν διηγιόταν στον Βασιληά Κάρχοκ τα 

δυσάρεστα που συνέβαιναν στο Βασίλειό του, υπό την γερακίσια 

παρακολούθηση των συµβούλων Τζίρµεκ και Θόργκαν. 

  Ο Άρχοντας της Μπένχρηθ πλησίασε τον Ρούζνελ, ο οποίος 

καθόταν στο µεγάλο, ξύλινο τραπέζι, ώστε να µπορεί ν’ακούει τη 

συζήτηση. Κάθισε κι εκείνος, και του ψιθύρισε: «Ποιοι είν’αυτοί;» 

  «Σαραολνιανοί,» αποκρίθηκε ο Ρέγκοθ. 

  Τα φρύδια του Έσριθ αναπήδησαν, καθώς το πρόσωπό του έπαιρνε 

µια αποκρουστική έκφραση. Σαραολνιανοί; 

  Εν τω µεταξύ, ο Βένγκριλ συνέχιζε να µιλά µε τον Κάρχοκ, µέχρι 

που έφτασε στο σηµείο ότι χρειαζόταν µια συµµαχία ανάµεσα στο 

Άργκανθικ και στο Σαραόλν, ώστε ν’αντιµετωπιστεί η απειλή των 

Μαγκραθµέλιων. 

  Τα µάτια του Αργκανθικιανού Βασιληά σκιάστηκαν, και 

αναστέναξε. «Βένγκριλ,» είπε, «δεν ξέρω πόσο µια τέτοια συµµαχία 

θα ήταν εφικτή, τούτες τις µέρες. Υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα 

µέσα στα σύνορα του Βασιλείου µου. Μου είναι αδύνατον να κάνω 

ενέργειες εκτός των συνόρων. 

  »Και, για να γίνω πιο συγκεκριµένος, ληστείες διαπράττονται στο 

όνοµά µου. Με κατηγορούν ότι εγώ ο ίδιος κακοποιώ το λαό µου!» 
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Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Κάρχοκ σφίχτηκαν. 

«Απαράδεκτο! Όποιος είναι υπεύθυνος θα πληρώσει πολύ ακριβά, 

Βένγκριλ! Θα τον κρεµάσω!» 

  «Άκουσα για τις ληστείες, καθώς ερχόµουν,» είπε ο Μονάρχης του 

Σαραόλν. «Και µου φάνηκαν κι εµένα πολύ αλλόκοτες… ∆ε 

µπορούσα να πιστέψω ότι λήστευες το λαό σου–» 

  «Προδότες είναι!» µούγκρισε ο Κάρχοκ, κάνοντας µια σπασµωδική 

κίνηση µε το δεξί του χέρι, η οποία παραλίγο ν’ανατρέψει την 

χρυσοποίκιλτη κούπα του και να χύσει το κρασί του στο ξύλο του 

τραπεζιού. «Προσπαθούν ν’αµαυρώσουν τ’όνοµά µου. Να στρέψουν 

το λαό εναντίον µου. Αλλά δε θα το κατορθώσουν, Βένγκριλ! ∆ε θα 

το κατορθώσουν! Θα τους κρεµάσω όλους!» 

  «Όµως…» Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «…πρέπει να σκεφτείς ήρεµα, 

φίλε µου. Υπόσχοµαι να σε βοηθήσω να εξολοθρεύσεις τους 

κακοποιούς, µε ό,τι δυνάµεις έχω στη διάθεσή µου–» 

  (∆ε µ’αρέσουν τέτοιες υποσχέσεις, σκέφτηκε ο Σόλµορχ.) 

  «–αλλά η συµµαχία πρέπει να γίνει… για το καλό και των δύο 

Βασιλείων µας, Κάρχοκ.» 

  Ο Βένγκριλ άκουσε ένα αργόσυρτο γέλιο στα δεξιά του και 

στράφηκε, για ν’αντικρίσει έναν κακάσχηµο άντρα –ίσως τον 

ασχηµότερο άνθρωπο που είχε ποτέ δει. Έµοιαζε µε τέρας βγαλµένο 

από παραµύθι. 

  «Βασιληά µου του Σαραόλν,» είπε το «τέρας», «το Άργκανθικ δεν 

µπορεί να λάβει δράση εκτός των συνόρων του, όταν δεν έχει λύσει 

τα προβλήµατά του εντός αυτών.» 

  «Ποιος είστε, κύριε;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Ο ∆ούκας Έσριθ του Τάρµεν, Βασιληά µου,» απάντησε εκείνος, 

καθώς µια υπηρέτρια τού έφερνε µια αργυρή κούπα γεµάτη κρασί, 

την οποία ο Άρχοντας της Μπένχρηθ ούτε γύρισε να κοιτάξει. 

  «∆εν ήσασταν εδώ από την αρχή τούτης της κουβέντας, σωστά, 

∆ούκα µου;» 

  «Ναι.» Ο Έσριθ σήκωσε την κούπα του και ήπιε µια γουλιά. 
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  «Αν ήσασταν, ίσως να παρατηρούσατε πόσο µεγάλη είναι η απειλή 

–για όλους. ∆ε µιλάµε για µια απλή εισβολή σε κάποια γωνία του 

Σαραόλν·  µιλάµε για την εισβολή της πανστρατιάς της Μάγκραθµελ 

στην καρδιά του Βασιλείου µου. Κι αυτό µπορεί να σηµαίνει µονάχα 

ένα πράγµα: ότι οι Μαγκραθµέλιοι σκοπεύουν να δηµιουργήσουν 

µια αυτοκρατορία, κατακτώντας τα ανθρώπινα βασίλεια της Βόρειας 

Γης.» 

  «Και τι θα γίνει µε τους ληστές;» έθεσε το ερώτηµα ο Έσριθ. 

«Έχουν ρηµάξει το ∆ουκάτο µου! µε το συµπάθιο, Μεγαλειότατε. 

Και όλο το Άργκανθικ, επίσης. Αν στείλουµε στρατό στο Σαραόλν, 

τότε, τι θα γίνει; Μα τα Πνεύµατα, δε θέλω ούτε να το σκέφτοµαι!» 

  «Η Χάργκοχ, ∆ούκα µου,» επέµεινε ο Βένγκριλ, «όπου και γίνεται 

η τελευταία µας αντίσταση, βρίσκεται κοντά στα Αργκανθικιανά 

σύνορα·  σίγουρα, το ξέρετε. Εποµένως, ο στρατός σας δε θα 

χρειαστεί να πάει µακριά. Και ένα χτύπηµα εκεί, όταν έρθουν οι 

δαιµονάνθρωποι να µας συντρίψουν, θα είναι καθοριστικό για τη 

µελλοντική σταθερότητα της Βόρειας Γης.» 

  «∆ε γνωρίζω πώς έχετε συνηθίσει στο Σαραόλν, Βασιληά µου,» 

είπε ο Βαρόνος Ρούζνελ, «µα στο Άργκανθικ αυτές οι αποφάσεις δεν 

παίρνονται µε τέτοια βιασύνη. Θα χρειαστεί να γίνει κάποια 

συνεδρίαση του Συµβουλίου των Αρχόντων.» 

  «Αναµφίβολα,» ένευσε ο Έσριθ. «Μετά από τη συνεδρίαση για το 

θέµα των ληστών.» 

  «∆εν υπάρχει τόσος χρόνος, Άρχοντά µου!» τόνισε ο Βένγκριλ, 

νιώθοντας τον θυµό να φουντώνει µέσα του. Τι στο δαίµονα γίνεται, 

ανάθεµα τα Πνεύµατα! καταράστηκε σιωπηλά. Όλοι τους σύµµαχοι 

του δαιµονόφιλου Πόνκιµ είναι; 

  «Είναι απαράδεκτο να επιµένετε πάνω σ’αυτό το ζήτηµα, Βασιληά 

µου,» αποκρίθηκε ο Έσριθ. «∆ε µπορείτε να απαιτείται να προβούµε 

σε βιαστικές και απερίσκεπτες ενέργειες.» 

  «Μέχρι να πάρετε την απόφαση, το Σαραόλν θα έχει πέσει, και οι 

Μαγκραθµέλιοι θα προελαύνουν προς τα δυτικά δουκάτα του 
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Βασιλείου σας,» παρενέβη ο Σόλµορχ, προτού προλάβει ο Βένγκριλ 

ν’απαντήσει. 

  «Τότε, θα φροντίσουµε να πάρουµε γρήγορα την απόφασή µας, 

κύριε,» απάντησε ο Ρούζνελ. 

  «Η απόφαση πρέπει να παρθεί τώρα,» τόνισε η Τάθβιλ. 

  Ο Έσριθ γέλασε. «Με συγχωρείτε, κυρία µου, αλλά µήπως 

περιµένετε να προελάσουµε δια νυκτός στα σύνορα, για να σώσουµε 

τους συµπατριώτες σας; Αυτά τα πράγµατα δε γίνονται έτσι. Η 

απόφαση θα παρθεί στο σωστό της χρόνο.» 

  «Και τι έχει να πει ο Βασιληά σας για τούτο;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Αυτό είναι καθαρά θέµα που µας αφορά όλους·  άρα θέµα του 

Συµβουλίου των Αρχόντων, κι όχι µόνο του Βασιληά, Βαρονέσα 

µου,» εξήγησε ο Βαρόνος Ρούζνελ. «Για τέτοιες περιπτώσεις 

υπάρχει το Συµβούλιο, άλλωστε.» 

  «Μου φαίνεται ότι δεν έχετε αντιληφθεί τη σηµαντικότητα της 

κατάστασης, άρχοντές µου,» είπε ο Σόλµορχ, ενώ ο Βένγκριλ 

κουνούσε το κεφάλι του απεγνωσµένα. Και ο Ζάρβηµ σκεφτόταν, 

καπνίζοντας: Όχι, αγαπητέ Σόλµορχ, έχουν αντιληφθεί πολύ καλά τη 

σηµαντικότητα της κατάστασης·  γιαυτό κιόλας είναι τόσο 

διστακτικοί… 

  «Κάνετε λάθος, κύριε,» αποκρίθηκε ο Ρούζνελ. «Το πρόβληµά σας 

είναι, αναµφίβολα, σηµαντικό. Ωστόσο, δεν αφορά άµεσα το 

Άργκανθικ, εποµένως χρειάζεται κουβέντα από εµάς.» 

  «∆εν αφορά άµεσα το Άργκανθικ;» έκανε, έκπληκτος, ο Βένγκριλ. 

«Βαρόνε µου, καταλαβαίνετε πως, αυτή τη στιγµή, µιλάµε για µια 

εντελώς επεκτατική πολιτική των Μαγκραθµέλιων; Κάπως, πρέπει 

να τους σταµατήσουµε, προτού κατακτήσουν όλη τη Βόρεια Γη!» 

  «Αυτό, όµως, δε σηµαίνει πως δε θα γίνει συνεδρίαση από το 

Συµβούλιο, πριν από οποιαδήποτε κίνηση από τη µεριά µας,» είπε ο 

Ρούζνελ. 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στον Κάρχοκ. 
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  «Φοβάµαι πως έτσι έχουν τα πράγµατα,» τον διαβεβαίωσε εκείνος. 

«Το θέµα πρέπει να συζητηθεί από το Συµβούλιο, και θα συζητηθεί. 

Όµως: πρώτα θα γίνει αυτή η συνεδρίαση και, µετά, η συνεδρίαση 

για τους ληστές.» 

  «Βασιληά µου!» αναφώνησε ο Έσριθ, ενώ ο Ρούζνελ κουνούσε το 

κεφάλι του, υποτονθορύζοντας κάτι ακατανόητο. 

  «Ναι, ∆ούκα µου,» είπε ο Κάρχοκ, «είµαι ο Βασιληά σου, και έχω 

το δικαίωµα να αποφασίζω πότε θα γίνει η κάθε συνεδρίαση.» 

  ∆ε θα είσαι Βασιληάς για πολύ! µούγκρισε από µέσα του ο Έσριθ, 

προσβεβληµένος απ’τα λόγια του. «Όπως νοµίζετε, Μεγαλειότατε.» 

  Ο Κάρχοκ στράφηκε στον Βένγκριλ και τους Σαραολνιανούς. «Θα 

σας παραχωρηθούν δωµάτια για το βράδυ και για όσο θα χρειαστεί 

να µείνετε εδώ. Εύχοµαι να µην αργήσει να παρθεί απόφαση.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν άνοιξε τα µάτια της και ήπιε µια µεγάλη γουλιά 

κρασί. 

  «Λοιπόν;» τη ρώτησε η Ζέκαλ. «Τι έµαθες; Τι έγινε;» Η αγωνία 

ήταν φανερή στο βλέµµα της. 

  «∆ε θα παρθεί καµια απόφαση, µέχρι να γίνει συνεδρίαση του 

Συµβουλίου των Αρχόντων.» 

  «Καλό αυτό. Καλό είναι. Θα έχουµε χρόνο να δράσουµε, έτσι;» 

  «Ναι·  όµως, πρώτα, θα γίνει η συνεδρίαση για τη συµµαχία και, 

µετά, για τις ληστείες.» 

  Η ∆ούκισσα πήγε να πει κάτι, αλλά το ξανασκέφτηκε. 

  «Ο θείος σου είναι έξω φρενών, απ’ό,τι έχω καταλάβει, µα δε θέλει 

να το δείξει.» 

  «Φυσικό είναι,» είπε η Ζέκαλ. «Αυτό του χαλάει όλα του τα σχέδια, 

σωστά;» 
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  «Ίσως και όχι. Όχι αν ξεπαστρέψουµε τους Ερηµοχαµένους 

Σαραολνιανούς. Παντού µπελάδες φέρνει η τρισκατάρατη φάρα 

τους, ∆ούκισσα!» 

  «Τι έχεις κατά νου;» 

  «Προς το παρόν, είµαι µπερδεµένη. Και θα περιµένω να 

επικοινωνήσει και ο Βούνκαλ µαζί µου, να µάθω πώς σκοπεύουν να 

ενεργήσουν οι Κλειδοκράτορες.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν είχε προσπαθήσει να κρύψει την πνευµατική της 

παρουσία από τους ανθρώπους στην βασιλική αίθουσα, όµως η 

Χόλκραδ κάτι είχε καταλάβει. Όχι τίποτα συγκεκριµένο, µα είχε µια 

ενόχληση, βαθιά στο υποσυνείδητό της. Κάτι της ψιθύριζε πως 

κάποιος την κατασκόπευε. 

  Ίσως να ήταν η ιδέα µου, συλλογίστηκε, καθώς βρισκόταν στο 

δωµάτιο που της είχε παραχωρήσει ο Κάρχοκ. Ίσως να ήταν η ιδέα 

µου… Μια σκέψη, όµως, πέρασε γρήγορα απ’το νου της, και 

αναγκάστηκε να προσθέσει: Ή ίσως και όχι. Υπάρχουν κι οι 

Κλειδοκράτορες σε τούτα τα µέρη. Λες κάποιος Κλειδοκράτορας να 

µας παρακολουθούσε; Μπορεί, αν σκεφτόταν κανείς ότι οι φύλακες 

του Άργκανθικ είχαν προειδοποιήσει τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή 

και την Αλζάρα… Ίσως να τους θεωρούσαν επικίνδυνους για το 

Βασίλειο, και να είχαν τα πνευµατικά τους µάτια στραµµένα επάνω 

τους. 

  Μια φωνή εισέβαλε στο µυαλό της: Χόλκραδ, έλα. Ο Βασιληάς 

θέλει να µας µιλήσει. 

  Έρχοµαι, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Βγήκε απ’το δωµάτιό της και κατευθύνθηκε στο δωµάτιο του 

Βένγκριλ. 

 

**  **  **  ** 
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  «Κυράλια, αυτοί οι Σαραολνιανοί σηµαίνουν µπελάδες,» είπε ο 

Έσριθ στην σύζυγό του, η οποία καθόταν µπροστά στο τζάκι, µε τα 

πόδια της σταυρωµένα στους µηρούς. Ο ίδιος ο ∆ούκας έκανε πέρα-

δώθε µέσα στο δωµάτιο. «Και έχουµε κλείσει κι εκείνη τη συµφωνία 

µε τη Σαντέ’ενθιν·  τη συµφωνία που µας τοποθετεί µε το µέρος του 

Πόνκιµ.» 

  Η Κυράλια γέλασε. «Μη µου πεις, γουρουνάκι µου, ότι µια 

συµφωνία σε σταµατά απ’οτιδήποτε!» 

  «Όχι, αλλά, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα, αν δεν φανεί ότι 

είµαστε µε το µέρος της Σαντέ’ενθιν, εκείνη θα µας προδώσει στον 

Κάρχοκ –θα του µαρτυρήσει όλα µας τα σχέδια!» 

  Η Κυράλια στράβωσε τη µούρη της. «Αυτό είν’αλήθεια…» 

  «Έχει έρθει ο Βούνκαλ σ’επικοινωνία µαζί σου;» τη ρώτησε ο 

Έσριθ. 

  «Όχι ακόµα.» 

  «Πρέπει να µάθει για τον ερχοµό των Σαραολνιανών.» 

  «Ίσως ήδη να το ξέρει, γουρουνάκι µου.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Γιατί δε µας είχες πει τίποτα για τους ερχόµενους Σαραολνιανούς; 

απαίτησε ο Βούνκαλ. 

  Πίστευα ότι οι κατάσκοποί µου θα τους σταµατούσαν, προτού 

φτάσουν εδώ, αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. 

  Τώρα έχεις και κατασκόπους σου µέσα στο Άργκανθικ; Ούτε αυτό 

µας το είχες πει. Πόσα άλλα µας έχεις κρύψει, Σαντέ’ενθιν. 

Σ’εµπιστευτήκαµε. 

  ∆ε σας έχω κρύψει τίποτα. Οι κατάσκοποι, ουσιαστικά, δεν ήταν 

δικοί µου· της ∆ούκισσας Ζέκαλ ήταν. Και νοµίζαµε ότι θα έκαναν 

σωστά τη δουλειά τους. Τελικά, όµως, αποδείχτηκαν άχρηστοι. 
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  Και, επί του παρόντος, έχουµε αυτούς τους Σαραολνιανούς στο 

παλάτι της ∆ρέλιφον! Τούτο µπερδεύει τα πράγµατα. 

  Το αντιλαµβάνοµαι, Βούνκαλ. 

  Και τι θα γίνει; Τι προτείνεις, εσύ που, αναµφίβολα, τους ξέρεις 

καλύτερα από µας; 

  Κάνεις λάθος. ∆εν τους ξέρω τόσο καλά. Η µόνη που ξέρω καλά 

είναι η Αλζάρα, η οποία παλιότερα, στη Ζίρκεφ, βρισκόταν στις 

υπηρεσίες µου. Αλλά µε πρόδωσε, και γι’αυτό θα την κάνω να 

υποφέρει. 

  Τέλος πάντων. Τι προτείνεις να γίνει; 

  Να εξολοθρευτούν, µε τον πιο γρήγορο και πιο µυστικό τρόπο. Να 

βγουν απ’τη µέση δίχως να προκαλέσουν αναστάτωση. Αλλά πες µου 

κάτι, πρώτα: Είναι όλοι οι Κλειδοκράτορες εναντίον τους, ή µόνο 

εσείς, οι Νεωτεριστές; 

  Οι άλλοι δε µοιάζει να έχουν άποψη, ακόµα. Εµείς, όµως, είµαστε 

υποχρεωτικά εναντίον τους, εφόσον έχουµε συµµαχήσει µαζί σου, 

σωστά; 

  Γιατί έχω την εντύπωση πως υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος 

γι’αυτό; 

  «Άκουσε» τον Βούνκαλ να γελά. Υπάρχει: ότι οι Σαραολνιανοί 

καθυστερούν το σχέδιό µας. Εξάλλου, γιατί να πολεµήσουµε τον 

Βασιληά σου, Πόνκιµ, όταν µπορούµε να συµµαχήσουµε µαζί του και 

να επικρατήσει ειρήνη ανάµεσα στο Άργκανθικ και το Σαραόλν; 

  Ακριβώς, συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Θα µιλήσω και µε άλλα από τ’αδέλφια µου, για να εκπονήσουµε ένα 

σχέδιο. 

  Να µε κρατάς ενήµερη! 

  Η παρουσία του Βούνκαλ χάθηκε. 

  Ανάθεµά σε! µούγκρισε εσωτερικά η Σαντέ’ενθιν, και άνοιξε, πάλι, 

τα µάτια, για να κοιτάξει µια ταραγµένη Ζέκαλ, να κάθεται στην 

καρέκλα του γραφείου και να δαγκώνει τα νύχια της. 

  «Μίλησες µαζί του;» ρώτησε η ∆ούκισσα. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

78 

  «Ναι.» 

  «Και;» 

  «Θα µας βοηθήσει να εξολοθρεύσουµε τους Σαραόλνιανούς. Είναι 

µε το µέρος µας, Ζέκαλ.» 

  «Ωραία, ωραία,» έκανε η Αρχόντισσα, που φοβόταν µην πάει κάτι 

τόσο στραβά, ώστε να χάσει το ∆ουκάτο της. 

  «Πες µου,» ζήτησε από τη Σαντέ’ενθιν, «ανέφερε ο Βασιληάς 

Βένγκριλ τίποτα στον Βασιληά Κάρχοκ για τους κατασκόπους που 

είχα στείλει στο Σαραόλν;» 

  «Όχι,» απάντησε εκείνη. «Ίσως και να µην είναι τόσο σίγουρος για 

το ποιοι είναι µε το µέρος του εδώ πέρα και ποιοι όχι. Και δεν τον 

αδικώ. Είναι πολύ λογικό να πιστεύει ότι ο Πόνκιµ διαθέτει 

συµµάχους στην ∆ρέλιφον. Πού ξέρεις, ∆ούκισσα, µπορεί ο 

Βένγκριλ να υποπτεύεται ακόµα και τον Κάρχοκ.» Μειδίασε, 

σιγογελώντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆ηλαδή, υποπτεύεστε τον Βασιληά Κάρχοκ, Βασιληά µου;» 

εξεπλάγη ο Ρήφορβελ. 

  «Όχι ακριβώς,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Απλά, δεν είµαι κι 

απόλυτα σίγουρος για τις καλές του προθέσεις.» 

  «Εµένα, πάντως, η υποδοχή του µου φάνηκε αρκετά θερµή,» 

σχολίασε ο  Σίνορµαρ. 

  Οι Σαραολνιανοί είχαν συγκεντρωθεί στο δωµάτιο του Βασιληά 

τους, για µια έκτακτη, νυκτερινή κουβέντα·  και ο καπνός του 

τσιµπουκιού του Ζάρβηµ είχε γεµίσει τον χώρο, κάνοντας πολλούς 

να βήχουν, πού και πού. 

  «Οι Αργκανθικιανοί ποτέ δε δείχνουν τις σκέψεις τους, Σίνορµαρ,» 

είπε ο Βένγκριλ. «Μην ξεχνάς πως ακόµα δεν ξέρω ποιος απήγαγε 

την κόρη µου… ούτε ξέρω αν είναι ζωντανή…» πρόσθεσε, 

θλιµµένα. 
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  «∆εν ανέφερες τίποτα στον Κάρχοκ, Βασιληά µου,» παρατήρησε η 

Τάθβιλ. 

  «Γιατί, αν δεν την έχει αυτός, δε µπορεί να κάνει τίποτα·  κι αν την 

έχει, δεν πρόκειται να το παραδεχτεί,» εξήγησε ο Βένγκριλ. 

  «Πράγµα που είναι λογικό, άλλωστε,» ένευσε ο Ζάρβηµ. 

  «Για έναν Αργκανθικιανό, τουλάχιστον,» είπε ο Σίνορµαρ. «Είναι 

όλοι τους φίδια!» 

  «Καλύτερα να σταµατήσουν αυτές οι κουβέντες, όσο βρισκόµαστε 

στο βασιλικό τους παλάτι,» πρόσταξε ο Σόλµορχ. 

  Ο Σίνορµαρ µούγκρισε, αλλά δεν απάντησε. 

  Ο Σόλµορχ στράφηκε στον Βένγκριλ. «Ποιος είναι, τελικά, ο λόγος 

αυτής της νυκτερινής κουβέντας, δεν έχω καταλάβει.» 

  «Πρέπει να πάρουµε µια απόφαση για το πώς θα ενεργήσουµε, απο 

δώ και στο εξής,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Επίσης, το θεώρησα 

απαραίτητο να σας επισηµάνω τις υποψίες µου για τον Κάρχοκ. Και 

µην το νοµίσετε καθόλου απίθανο και κάποιος απ’τους άλλους να 

είναι σύµµαχος του Πόνκιµ –ο ∆ούκας Έσριθ ή ο Βαρόνος Ρούζνελ, 

ή ένας απ’τους συµβούλους.» 

  «Αν όλοι αυτοί είναι πιθανοί κατάσκοποι του Πόνκιµ, την έχουµε 

άσχηµα, φίλε µου,» είπε ο Σόλµορχ. 

  Ο Βένγκριλ ένευσε. «Γιαυτό θέλω να γίνει µια µικρή έρευνα στο 

παλάτι.» 

  Η Τάθβιλ σήκωσε ένα της φρύδι. «Έρευνα;» 

  «Και η Σαντέ’ενθιν;» έθεσε το ερώτηµα η Χόλκραδ. «Αυτή 

βρίσκεται στη Βαρονία του Χόρναρ, ο οποίος, µάλλον, δεν έχει έρθει 

ακόµα για το Συµβούλιο.» 

  «Εσύ θ’ασχοληθείς µε τη Σαντέ’ενθιν,» πρότεινε ο Βένγκριλ. «Και 

ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα. Χρησιµοποιήστε τους 

κατασκόπους της ∆ούκισσας Ζέκαλ, για να την ξετρυπώσετε.» 

  «Αλήθεια, γιατί δεν είπες τίποτα για τη Ζέκαλ στον Κάρχοκ;» 

ρώτησε ο Σόλµορχ. 
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  «Για να µη στρέψω, αµέσως, τους κατασκόπους του Πόνκιµ 

εναντίον µας, όποιοι κι αν είναι και όπου κι αν είναι.» 

  «Βένγκριλ, ίσως αυτό να ήταν λάθος. Εντάξει για την Έρµελ, αλλά 

νοµίζω πως έπρεπε να µιλήσεις για τη Ζέκαλ. Αν ο Βασιληάς τής 

είχε ζητήσει να στείλει πράκτορές της στο Σαραόλν, τότε, απλά δε 

θα παραδεχτεί τίποτα·  αν, όµως, εκείνη τους είχε στείλει, δίχως να 

τον ρωτήσει, τότε, ο Κάρχοκ είναι υποχρεωµένος να κάνει κάτι. 

Σωστά;» Στράφηκε στον Ζάρβηµ. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο πατέρας της Τάθβιλ. «Βασιληά µου, πρέπει 

να µιλήσεις στον Κάρχοκ για τη Ζέκαλ και τους κατασκόπους της.» 

  «Λέτε, ε;» Ο Βένγκριλ έµοιαζε προβληµατισµένος. «Εντάξει, τότε·  

αύριο, θα του µιλήσω.» 

  «Όµως, είπες κάτι για µια έρευνα του παλατιού…» του θύµισε η 

Τάθβιλ. 

  «Α, ναι,» έκανε ο Βένγκριλ. «Τι θέλω από σας: Να µην κάθεστε 

συνέχεια σε ένα µέρος·  να κάνετε βόλτες στο παλάτι και στον κήπο 

του, και να προσέχετε για παράξενες κινήσεις. Για παράδειγµα, άµα 

κάποιος σας παρακολουθεί, πιθανώς να είναι κατάσκοπος του 

Πόνκιµ.» 

  «Πολύ καλή ιδέα, Βασιληά µου!» είπε ο Ρήφορβελ. 

  «Συµφωνείτε όλοι;» ρώτησε ο Βένγκριλ. Οι υπόλοιποι κατένευσαν, 

και εκείνος ευχαριστήθηκε που ενέκριναν το σχέδιο δράσης του·  δεν 

ήταν από τους βασιληάδες που δεν τους ενδιαφέρει η άποψη των 

υπηκόων τους. 

  «∆εν πάµε, τώρα, για ύπνο;» πρότεινε ο Σόλµορχ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Και αύριο όπως είπαµε, έτσι;» 

  «Βασιληά µου, κάτι ακόµα, πριν διαλύσουµε τούτο το έκτακτο 

συµβούλιο,» παρενέβη η Χόλκραδ. 

  «Πες µας, Χόλκραδ,» την παρότρυνε ο µονάρχης. 

  «Αύριο, θα πάω στη Βαρονία του Χόρναρ, µε τους κατασκόπους 

της Ζέκαλ. Λέω να πάρω µαζί µου µόνο τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή·  ας µείνει η Αλζάρα εδώ, καλύτερα.» 
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  «Γιατί;» απόρησε ο Βένγκριλ. «Ίσως να τη χρειαστείτε.» 

  «Εσείς θα τη χρειαστείτε περισσότερο στο παλάτι, παρότι εµείς στη 

Βαρονία. Η Σαντέ’ενθιν είναι πολύ ισχυρή, αλλά εγώ και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, πιστεύω, θα είµαστε αρκετοί για να τη 

νικήσουµε·  η Αλζαρά θα έχει λίγα να προσφέρει.» Στράφηκε στην 

Ζιρκεφιανή πρώην-ιέρεια του Φιδιού. «Συµφωνείς;» 

  «Να προσέχετε, όµως,» τόνισε εκείνη, καταλαβαίνοντας ποιος ήταν 

ο πραγµατικός λόγος που η Χόλκραδ τής ζητούσε να µείνει πίσω: 

Ήθελε να φυλάει τους υπόλοιπους από τους Κλειδοκράτορες –όσο, 

βέβαια, µπορούσε να τους προφυλάξει απ’αυτούς… 

  «Θα προσέχουµε,» υποσχέθηκε η Χόλκραδ. Και κοίταξε τον 

Βένγκριλ, περιµένοντας τη συναίνεσή του. 

  «Εντάξει,» είπε εκείνος. 

  «Ίσως να πάρω και δυο-τρεις από τους στρατιώτες σου,» πρόσθεσε 

η µάγισσα. 

  «Κανένα πρόβληµα,» συµφώνησε ο Βένγκριλ. Έριξε µια µατιά σε 

όλους. «Υπάρχει κάτι άλλο;» 

  Κανείς δεν είχε τίποτα επιπλέον να πει·  έτσι διαλύθηκαν, 

πηγαίνοντας ο καθένας στο δωµάτιό του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Βοήθεια από τον Ωκεανό 
 

 

 Τράνθλας κοίταζε τα ερείπια που κάποτε ήταν το ∆ίκοπο 

Μαχαίρι. Τώρα, µονάχα ο πέτρινος σκελετός του πανδοχείου 

είχε αποµείνει και τίποτ’άλλο. Όλο το υπόλοιπο χτίριο είχε 

καεί, και ο στάβλος δίπλα του είχε µετατραπεί σε ρηµαδιό. Η 

σιγαλιά απλωνόταν παντού, πάνω απ’τις σκιές του απογεύµατος.  

Ο
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  Οι φήµες για την άµαξα της ∆ούκισσας Ζέκαλ είχαν οδηγήσει τον 

κατάσκοπο του Πόνκιµ εδώ, όπου µόνο καταστροφή µπορούσε 

ν’αντικρίσει. Είχαν, άραγε, η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ και η 

Σαντέ’ενθιν καεί ζωντανές µέσα στο ∆ίκοπο Μαχαίρι; Για κάποιο 

λόγο, ο Τράνθλας το αµφέβαλε, ειδικά όσο σκεφτόταν τις 

εξώκοσµος δυνάµεις της Ζιρκεφιανής. Τουλάχιστον εκείνη –αν όχι η 

Ζέκαλ– θα είχε βρει έναν τρόπο να διαφύγει. Το πρόβληµα, τώρα, 

ήταν να καταλάβει προς τα πού είχε πάει. 

  Το πανδοχείο βρισκόταν σε διχάλα, όπου η δηµοσιά χώριζε, σα 

γλώσσα φιδιού, και το ένα της παρακλάδι οδηγούσε ανατολικά, ενώ 

τ’άλλο βόρεια. Η Σαντέ’ενθιν θα µπορούσε να είχε ακολουθήσει 

οποιονδήποτε από τους δύο δρόµους, όµως ο Τράνθλας πίστευε πως 

είχε κατευθυνθεί βόρεια. Σίγουρα, θα προτιµούσε τον γρηγορότερο 

δρόµο προς τη ∆ρέλιφον από τον πιο αργό! 

  Ένα άλλο θέµα που τον απασχολούσε (βέβαια, πολύ λιγότερο από 

την εύρεση της Σαντέ’ενθιν) ήταν ποιος είχε κάψει το ∆ίκοπο 

Μαχαίρι, και τι λόγο µπορεί να είχε για να το κάνει αυτό. Οι φήµες 

τού έλεγαν ότι οι ληστές του Βασιληά είχαν κάνει την καταστροφή, 

µα κανείς δεν ήταν σίγουρος, γιατί κανένας δεν είχε ξεφύγει από την 

σφαγή ζωντανός –τουλάχιστον, αυτό ακουγόταν στα χωριά, αν και ο 

Τράνθλας δεν ήθελε να το πιστέψει. Η Σαντέ’ενθιν, αναµφίβολα, θα 

βρήκε τρόπο να γλιτώσει. Η Ζιρκεφιανή σκύλα τού έδινε την 

εντύπωση γυναίκας που ήξερε πώς να επιβιώνει, σε όλες τις 

συνθήκες. 

  Τέλος πάντων. Ας άφηνε τούτες τις σκέψεις, για την ώρα, κι ας 

επικοινωνούσε µε τον Αφέντη του. 

  Αφέντη Πόνκιµ; είπε αµέσως, έχοντας, πλέον, συνηθίσει να 

λειτουργεί το  πνευµατικά φορτισµένο φυλαχτό του µε ευκολία. 

  Βρίσκεσαι… στο ∆ουκάτο Τάρµεν, Τράνθλας· σωστά; αντήχησε η 

φωνή του Πόνκιµ, µέσα στο µυαλό του. 

  Ναι, στο πανδοχείο που ονοµάζουν ∆ίκοπο Μαχαίρι, το οποίο είναι 

καµένο. 
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  Καµένο; Και τι σηµαίνει αυτό; Είχε περάσει απο κεί η 

Σαντέ’ενθιν;… 

  Σύµφωνα µε τις φήµες, ναι· η ∆ούκισσα Ζέκαλ, µέσα στην άµαξά της, 

πήγαινε προς το ∆ίκοπο Μαχαίρι, τη νύχτα που εκείνο κάηκε. 

  Από ποιους; 

  Από τους ληστές του Βασιληά –έτσι λένε. 

  Επιζώντες; 

  Πάλι σύµφωνα µ’ό,τι λένε οι φήµες, κανένας. 

  Ψάξε για τη Σαντέ’ενθιν! πρόσταξε ο Πόνκιµ·  και ο Τράνθλας 

µπορούσε να αισθανθεί την πνευµατική ένταση στα λόγια του. Μάθε 

αν είναι ζωντανή και πού έχει πάει! 

  Το ∆ίκοπο Μαχαίρι –ή ό,τι έχει αποµείνει απ’αυτό– βρίσκεται σε 

διχάλα, που το ένα παρακλάδι πηγαίνει ανατολικά και τ’άλλο βόρεια. 

Υποθέτω πως η Σαντέ’ενθιν πήγε βόρεια, αν ήθελε να φτάσει 

γρηγορότερα στη ∆ρέλιφον. 

  Ναι, µάλλον αυτό θα έκανε, αν κατάφερε να βγει ζωντανή. 

Βεβαιώσου ότι ζει, Τράνθλας –µην αργοπορείς. 

  Και η πνευµατική παρουσία του Πόνκιµ εγκατέλειψε τον 

κατάσκοπό του. 

  Ο Τράνθλας αναστέναξε. 

  «Μιλούσες µε τον Εκλεκτό;» τον ρώτησε ο Κόρµανλον. 

  «Ναι,» έγνεψε εκείνος. «Συµφώνησε να συνεχίσουµε την 

αναζήτησή µας βόρεια. Η Σαντέ’ενθιν, µάλλον, απο κεί θα πήγε.» 

Έστρεψε τ’άλογό του κι άρχισε να καλπάζει, µε τους τρεις 

Μαγκραθµέλιους πίσω του, όλους κουκουλωµένους. 

  Μέχρι στιγµής, δεν είχε κανένα πρόβληµα µαζί τους. Οι 

Αργκανθικιανοί δεν είχαν δει τα εξωτικά τους πρόσωπα, ώστε να 

τροµάξουν, και οι δαιµονάνθρωποι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί 

επάνω σ’αυτό το θέµα, ακριβώς όπως εκείνος τους είχε ζητήσει. 

Σίγουρα, αντιλαµβάνονταν τη σηµαντικότητα του να παραµείνουν 

κρυµµένοι από τα µάτια των συµπατριωτών του Τράνθλας. 
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  Όταν οι ήλιοι ολοκλήρωναν τους κύκλους τους, οι τέσσερις 

καβαλάρηδες έφτασαν σε ένα χωριό. Σκέφτηκαν πως εδώ θα ήταν 

καλά να ρωτήσουν για τη Σαντέ’ενθιν, έτσι αφίππευσαν. Οι χωρικοί, 

που ετούτη την ώρα είχαν κλειστεί ή κλείνονταν στα σπίτια τους, 

τους έριχναν επιφυλακτικές µατιές, τροµαγµένοι απ’αυτούς. 

  Ο Τράνθλας οδήγησε τους τρεις δαιµονικούς του συντρόφους σε 

µια ταβέρνα που ονοµαζόταν «Το Τελευταίο Κυνήγι». Λίγοι 

άνθρωποι βρίσκονταν στα τραπέζια της, και ο κατάσκοπος του 

Πόνκιµ έκανε νόηµα στους Μαγκραθµέλιους να καθίσουν σε ένα 

από αυτά. Εκείνοι υπάκουσαν, και ο ίδιος πλησίασε το µπαρ όπου 

στεκόταν ο κάπελας. 

  «Καλησπέρα, φίλε µου,» είπε. 

  «Καλησπέρα,» αποκρίθηκε εκείνος, αργά, λες και τον φοβόταν. «Τι 

θα επιθυµούσατε, κύριε;» 

  «Πληροφορίες»–ο Τράνθλας ακούµπησε ένα χρυσό νόµισµα στον 

πάγκο–«και κρασί για όλους µου τους συντρόφους.» 

  «Μάλιστα, κύριε, αµέσως!» είπε ο άντρας, αρπάζοντας το νόµισµα, 

κατ’ενθουσιασµένος. «Κοπελιάαα!» έµπηξε τη φωνή, και µια 

σερβιτόρα πετάχτηκε έξω απ’την κουζίνα. «Κρασί για τους τρεις 

κουκουλοφόρους κυρίους στο τραπέζι, εκεί,» έδειξε ο ταβερνιάρης. 

Ύστερα, γέµισε ο ίδιος µια κούπα για τον Τράνθλας. «Ρωτήστε µε, 

κύριε,» τον παρότρυνε. 

  «Τι ταξιδιώτες είχατε απο δώ, τον τελευταίο καιρό;» θέλησε να 

µάθει εκείνος, πίνοντας µια γουλιά. 

  «Ψάχνετε για κάποιον συγκεκριµένα;» 

  «Για µια µελαχρινή γυναίκα.» 

  Το µέτωπο του κάπελα ζάρωσε, σκεπτικά. «Για µια µελαχρινή 

γυναίκα, ε; Εµµ, είχαν έρθει δύο µελαχρινές γυναίκες, κύριε. Θάναι 

καµια δεκαριά µέρες από τότες, ναι… Ήταν µάγισσες!» πρόσθεσε, 

µε χαµηλωµένη φωνή. 

  «Μάγισσες;» έκανε ο Τράνθλας. Νοµίζω πως βρήκα τη Σαντέ’ενθιν 

και τη ∆ούκισσα. «Πες µου περισσότερα.» 
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  «Ήρθαν το δειλινό και ζήτησαν να φάνε. Ύστερα, η µια –αυτή που 

είχε την πιο εξωτική όψη (πιο παράξενη γυναίκα δεν έχω δει, σου 

λέγω!)– ρώτησε πού µπορούσε να βρει έναν θεραπευτή, γιατί, λέει, 

είχε ένα ατύχηµα. Οπότες, τη στείλανε στην κερά-Λέβα, για να της 

φτιάξει κάνα µαντζούνι. Όσο έλειπε, η άλλη καθότανε µοναχή της, 

πλάι σ’έναν καθρέφτη, τον οποίο κοιτούσε συνέχεια.» (Καθρέφτη; 

σκέφτηκε ο Τράνθλας. Ναι, βρήκα τη Σαντέ’ενθιν και τη ∆ούκισσα.) 

«Μετά, ήρθε ένας άλλος –ένας κουκουλοφόρος»–κοίταξε 

επιφυλακτικά τον κατάσκοπό του Πόνκιµ, που κι αυτός φορούσε 

κουκούλα–«και κάθισε µε τη γυναίκα, µιλώντας µαζί της. Ύστερα, 

ήρθε κι η άλλη που είχε φύγει, και µου ζητήσανε οι δυο τους –οι δυο 

γυναίκες, θέλω να πω– να µείνουνε στον στάβλο µου για τη νύχτα. 

Είπα εντάξει. Όµως, άκου να δεις τι έγινε το πουρνό: Βρήκα τον 

σταβλίτη µου να τρώει άχερα και τ’άλογό µου τρελαµένο! ∆εν ξέρω 

τι τους είχε πιάσει και τους δυο, σου λέγω! Οι γυναίκες ήτανε 

µάγισσες –όχι µονάχα µου µαγέψανε τον σταβλίτη, αλλά και 

τ’άλογο!» 

  «Μάλιστα,» είπε ο Τράνθλας. «Και προς τα πού πήγαν, όταν 

έφυγαν;» 

  «Η πιο παράξενη από τις δυο αγόρασε ένα κάρο, και 

κατευθύνθηκαν βόρεια, απ’ό,τι µου είπαν. Καλά ξεκουµπίδια! και 

ποτές να µην ξαναπατήσουν το ποδάρι τους εδώ.» 

  «Σ’ευχαριστώ, φίλε µου. Τώρα, φέρε φαγητό σ’εµένα και τους 

συντρόφους µου.» 

  «Φυσικά, κύριε.» 

  Ο Τράνθλας επέστρεψε στους Μαγκραθµέλιους και τους είπε ότι η 

Σαντέ’ενθιν, σίγουρα, είχε περάσει από εδώ και είχε πάει βόρεια. 

Ποιος ήταν, όµως, εκείνος ο κουκουλοφόρος που µίλησε στη 

∆ούκισσα, όσο η Ζιρκεφιανή έλειπε; αναρωτήθηκε ο κατάσκοπος του 

Πόνκιµ. Μάλλον, θα µάθαινε όταν τις έβρισκε. 

  Αυτοσυγκεντρώθηκε, για να µιλήσει µε τον Βασιληά του Σαραόλν. 

  Αφέντη Πόνκιµ; 
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  Ναι, Τράνθλας. 

  Είµαι στα ίχνη της Σαντέ’ενθιν. 

  Ωραία! 

  Έµαθα πως πέρασε από ένα χωριό, κάπου δέκα χιλιόµετρα βόρεια 

του ∆ίκοπου Μαχαιριού. 

  Και, ύστερα, πού κατευθύνθηκε; Σου είπαν; 

  Βόρεια, πάλι. 

  Καλώς. Μόλις έχεις κάτι καινούργιο, ειδοποίησέ µε. 

  Καθώς ο Τράνθλας επανερχόταν στον υλικό κόσµο, η σερβιτόρα 

έφερνε σε κείνον και τους δαιµονανθρώπους του φαγητό. 

  «Απόψε, θα µείνουµε στο στάβλο τούτης της ταβέρνας,» είπε ο 

κατάσκοπος του Πόνκιµ, βλέποντας την κοπέλα ν’αποµακρύνεται, 

«και, µε την αυγή, θα καλπάσουµε βόρεια, ακολουθώντας τη 

δηµοσιά.» 

  Οι Μαγκραθµέλιοι ένευσαν, µε τα κεφάλια. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο στρατός του ∆ούκα Άλβαρ του Ντρίνθεκ είχε αφήσει πίσω του 

την Κάργκιλβ, την πρωτεύουσα του εν λόγω ∆ουκάτου, εδώ και δύο 

µέρες. Τώρα, ήταν το βράδυ της τρίτης, και το φουσάτο βρισκόταν 

κατασκηνωµένο ανατολικά των λοφότοπων που υψώνονταν βόρεια 

και νότια της λιθόστρωτης δηµοσιάς. Μια παγερή αλλά αδύναµη 

αύρα ερχόταν από τα νότια, κάνοντας τα φύλλα των λιγοστών 

αειθαλών δέντρων της πεδιάδας να θροΐζουν, ενώ τα γυµνά κλαδιά 

των φυλλοβόλων κουνιόνταν σαν µακριά, λιγνά µέλη γιγάντων. 

  Η Πριγκίπισσα Έρµελ καθόταν πλάι σε µια φωτιά, µαζί µε τα 

ξαδέλφια της, την Όρυ και τον Βίρκβιν. Λίγο παραπέρα µπορούσε να 

δει τον ∆ούκα Άλβαρ, τους Βαρόνους Σόκανορ και Βόργκλον, και τη 

Βαρονέσα Άµιρ να βρίσκονται γύρω από µια άλλη φωτιά, 

κουβεντιάζοντας χαµηλόφωνα. Η κόρη του Βένγκριλ αναρωτιόταν 

για τι θέµα να µιλούσαν. Το ήξερε ότι µπορούσε, όποτε ήθελε, να 
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πάει και να τους ρωτήσει, και να συζητήσει µαζί τους, καθότι όλοι 

τη σέβονταν απεριόριστα, όµως δίσταζε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, 

παρά για το ότι προτιµούσε να κάθεται εδώ µε τα ξαδέλφια της, που 

είχε τόσο καιρό να δει και που απολάµβανε την κουβέντα και 

τ’αστεία τους. Αντιλαµβανόταν πόσο κρίσιµη ήταν η κατάσταση στο 

Σαραόλν, αντιλαµβανόταν ότι ήταν πιθανό πολλοί –αν όχι οι 

περισσότεροι– από τους πατριώτες της να σκοτώνονταν, γιαυτό 

ήθελε να περάσει τις τελευταίες της µέρες πριν από τη µάχη όσο πιο 

ευχάριστα µπορούσε. Ας άφηνε τους βετεράνους να σχεδιάσουν τον 

πόλεµο·  εκείνη θα πρόσφερε ό,τι βοήθεια τής ήταν δυνατό να 

προσφέρει. Και ήδη αισθανόταν το ηθικό των Σαραολνιανών να έχει 

αναπτερωθεί. Το ότι είχαν την θυγατέρα του Βασιληά µαζί τους, 

προφανώς, σήµαινε κάτι ιδιαίτερο γι’αυτούς·  κάτι ιδιαίτερο που η 

Έρµελ δε µπορούσε απόλυτα να καταλάβει. 

  Κοίταξε το µακρύ τόξο που ήταν ακουµπισµένο στους µηρούς της 

και τη φαρέτρα που βρισκόταν πλάι στην δεξιά της κνήµη. Ποτέ δε 

θα το φανταζόταν ότι, εκτός απ’το σπαθί που της είχε µάθει η Ώµθα, 

θα µάθαινε να χειρίζεται κι ένα τέτοιο όπλο µακρινής απόστασης. 

Όµως η Όρυ είχε προσφερθεί να της δείξει ένα-δυο κόλπα, από τότε 

που έφυγαν από το φρούριο Ντρίνθεκ, στα δυτικά σύνορα·  και η 

Έρµελ επί εννέα ηµέρες εκπαιδευόταν στην τοξοβολία, και γινόταν 

ολοένα και καλύτερη. 

  «Έχεις ταλέντο!» της είπε µια µέρα η ξαδέλφη της. 

  «Όχι όσο εσύ,» αποκρίθηκε εκείνη, µετριοπαθώς και κοκκινίζοντας 

λίγο. Ωστόσο, έπρεπε να παραδεχτεί, τουλάχιστον στον εαυτό της, 

ότι έβρισκε το µακρύ τόξο πολύ πιο βολικό απ’το ξίφος. 

  Επί του παρόντος, η Όρυ παρατήρησε ότι η Πριγκίπισσα κοιτούσε 

το τόξο της καλά-καλά, και είπε, µειδιώντας: «Τι σκέφτεσαι; Πώς να 

γίνεις καλύτερη τοξότρια από µένα;» 

  Η Έρµελ γέλασε. «Ούτε που πέρασε ποτέ απ’το µυαλό µου, 

ξαδέλφη.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

88 

  «Έχεις τη δυνατότητα, πάντως,» αποκρίθηκε η Όρυ, πίνοντας µια 

γουλιά κρασί. 

  «Μπορεί…» είπε µόνο η Έρµελ. 

  Η Όρυ άλλαξε θέµα: «Πώς σου φάνηκε η Σάφα;» 

  «Πώς να µου φανεί, δηλαδή;» Η αλήθεια ήταν πως η άλλη της 

ξαδέλφη τής είχε φανεί, κάπως… χαµένη, θα µπορούσε να πει, λες 

και το µυαλό της έτρεχε αλλού, όποτε της µιλούσες. 

  «∆εν είναι περίεργη;» 

  «Έλα τώρα, Όρυ,» είπε η Έρµελ. «Μια χαρά είναι η αδελφή σου.» 

  «Μόνο εσύ το λες αυτό.» 

  Ο Βίρκβιν καθάρισε το λαιµό του. «∆εν την αφήνουµε, καλύτερα, 

τούτη την κουβέντα;» 

  Η Όρυ εστίασε το βλέµµα της στις φλόγες. «Καλά…» 

  Ήταν, άραγε, άρρωστη η Σάφα; αναρωτήθηκε η Έρµελ. Αλλά, όχι, 

δεν της έµοιαζε άρρωστη, όπως λέµε ότι έχει κάποιος χρόνια 

πάθηση·  ούτε τρελή, φυσικά, της φαινόταν. Όµως κάτι δεν πήγαινε 

καλά µαζί της. Ήταν τόσο… αφηρηµένη·  ο σύζυγός της φανερά 

ανησυχούσε γι’αυτήν. Ο πατέρας της, όµως, έλεγε ότι δεν ήταν 

τίποτα και θα της περνούσε. Περίεργο αυτό να το ακούει κανείς από 

τον ∆ούκα Άλβαρ, ο οποίος ήταν τόσο υπερπροστατευτικός µε τα 

παιδιά του… 

  Τις σκέψεις της διέκοψαν φωνές από τη νότια µεριά του 

στρατοπέδου: 

  «Ιππείς έρχονται!» 

  «Ιππείς!» 

  «Έξι ιππείς πλησιάζουν!» 

  Πολλοί είχαν σηκωθεί, τραβώντας τα όπλα τους και φορώντας 

βιαστικά πανοπλίες. Όµως, γιατί ανησυχούσαν τόσο; Η Έρµελ δε 

µπορούσε να καταλάβει. Για έξι ιππείς µονάχα; Ωστόσο, κι εκείνη 

σηκώθηκε µαζί µε τα ξαδέλφια της, και πήγε προς τη φωτιά του 

∆ούκα Άλβαρ και των Βαρόνων του. Το τόξο της το πήρε στο δεξί 
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χέρι, και τη φαρέτρα της την πέρασε στον ώµο. Η φολιδωτή της 

πανοπλία έκανε ένα σιγανό τσινκ-τσινκ, καθώς βάδιζε. 

  «Τι είναι, πατέρα;» ρώτησε η Όρυ τον Άρχοντα του Ντρίνθεκ. 

  «Θα δούµε, θυγατέρα µου,» αποκρίθηκε ήρεµα εκείνος, 

ατενίζοντας αγέρωχα τους έξι καβαλάρηδες να µπαίνουν στο 

στρατόπεδο και να αφιππεύουν, φωνάζοντας: 

  «Μη θορυβείστε, Σαραολνιανοί. Ερχόµαστε από τον Ωκεανό, από 

τη Βασίλισσα Αάνθα. Ποιος ηγείται τούτου του στρατεύµατος; Και 

πού είναι;» 

  Ο Άλβαρ βάδισε προς τους ιππείς, ενώ η Έρµελ, τα παιδιά του, οι 

δυο Βαρόνοι, και η Βαρονέσα Άµιρ έρχονταν στο κατόπι του. «Εγώ 

ηγούµαι τούτου του στρατεύµατος, και είµαι ο ∆ούκας Άλβαρ του 

Ντρίνθεκ. 

  »Σας χαιρετίζω, γενναίοι Ωκεάνιοι! Τι σας φέρνει στο Σαραόλν, 

αυτές τις δύσκολες ηµέρες;» 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα επιθυµεί να βοηθήσει το Βασίλειό σας, 

∆ούκα µου,» δήλωσε ο άντρας που φορούσε κοραλλένια πανοπλία, 

µοιάζοντας µε εξωτική φιγούρα στα µάτια των Σαραολνιανών 

ατσαλοντυµένων µαχητών. «Σκοπεύει να φέρει µεγάλες δυνάµεις 

στην Όρφαλχ, ώστε να διώξει απο κεί τους Μαγκραθµέλιους–» 

  «Τους Μαγκραθµέλιους!» Τα µάτια του Άλβαρ άστραψαν µε 

δαιµονικές φωτιές, ενώ τριγύρω φωνές έκπληξης και οργής 

ακούγονταν από όσους δεν είχαν παγώσει από τα νέα του Ωκεάνιου 

πολεµιστή. «Έχουν αυτά τα σκυλιά καταλάβει την Όρφαλχ;» 

  «Φοβάµαι πως ναι, ∆ούκα µου,» ένευσε ο άντρας µε την 

κοραλλένια πανοπλία. «Και αριθµούν εκατό χιλιάδες. Το φουσάτο 

σας εύκολα θα σµπαραλιαστεί, αν τα βάλει µαζί τους. Όµως η 

Βασίλισσά µας έχει προσφερθεί να σας βοηθήσει, αν αποφασίσετε 

να την περιµένετε να έρθει από την Θέρληχ, φέρνοντας µαζί της 

στρατό και στόλο.» 

  «Νοµίζω πως θα ήταν φρόνιµο να περιµένουµε τη Μεγαλειοτάτη να 

έρθει, ∆ούκα µου,» γνωµοδότησε η Βαρονέσα Άµιρ, ενώ οι Βαρόνοι 
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Σόκανορ και Βόργκλον κατένευσαν. «Αν λοξοδροµήσουµε και πάµε 

προς τη Χάργκοχ µέσω του Βασιλικού ∆ουκάτου, θα πέσουµε πάνω 

στις δαιµονικές στρατιές του σφετεριστή.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Άλβαρ, µοιάζοντας κεραυνοχτυπηµένος. «Θα 

περιµένουµε.» Και ρώτησε τον Ωκεάνιο: «Πόσο γρήγορα θα έρθει η 

Βασίλισσά σου;» 

  «Όσο γρηγορότερα µπορεί, ∆ούκα µου,» απάντησε εκείνος. «Ήδη 

έχουν αρχίσει οι προετοιµασίες.» 

  «Οι άλλες δύο ∆ούκισσες των Σαραολνιανών παράλιων έχουν 

ειδοποιηθεί;» θέλησε να µάθει ο Άλβαρ. «Η ∆ούκισσα Αλκάρνα της 

Γκέχβιν και η ∆ούκισσα Βόνα της Σάνβεκ;» 

  «Έχουν σταλεί κι εκεί µαντατοφόροι,» τον διαβεβαίωσε ο 

Ωκεάνιος. «Απόψε θα διανυκτερεύσουµε µαζί σας, εάν δεν υπάρχει 

πρόβληµα, και το πρωί θα επιστρέψουµε στο πλοίο µας, για να 

αναφέρουµε στην Βασίλισσα ότι συµφωνείτε µε το σχέδιο δράσης 

της. Όταν ο στόλος µας είναι έτοιµος να αναχωρήσει από την 

Θέρληχ, θα σπεύσουµε να σας ειδοποιήσουµε, ώστε να κινήσετε κι 

εσείς προς την Όρφαλχ, για να τη χτυπήσουµε απ’όλες τις µεριές.» 

  «Ούτε τα Πνεύµατα να σας είχαν στείλει να µας βοηθήσετε, 

άνθρωπέ µου!» έκανε ο ∆ούκας, φανερά ευχαριστηµένος µ’αυτή την 

ανέλπιστη τροπή τον πραγµάτων. Χτύπησε τον Ωκεάνιο στον ώµο, 

λέγοντας: «Έλα µαζί µας, να φάµε και να γλεντήσουµε απόψε!  

  »Γιατί σε λίγες µέρες θα έχουµε δαιµονικά κεφάλια καρφωµένα στα 

κοντάρια µας!» φώναξε στους Σαραολνιανούς πολεµιστές, 

υψώνοντας το γαντοφορεµένο κοµµένο του χέρι. 

  «Σαραόλν! Σαραόλν! Για τη δόξα του Βασιλείου!» ήρθαν οι κραυγές 

από τριγύρω. 

  Και η Έρµελ χαµογέλασε, σκεπτόµενη: Επιτέλους, µια ελπίδα για 

µας· µια ελπίδα για το Σαραόλν, όταν όλα έµοιαζαν τόσο χαµένα. 

   

**  **  **  ** 
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  «Περάστε, Στρατάρχισσα,» είπε ο Μαγκραθµέλιος επιστήµονας, 

ανοίγοντας µια ξύλινη πόρτα µπροστά στην Νερενία. 

  Η πορφυροµάλλα γυναίκα βάδισε µέσα στο σχετικά µεγάλο 

δωµάτιο, που είχε µετατραπεί σε δαιµονικό εργαστήριο. Παντού 

τριγύρω µπορούσε να δει παράξενες συσκευές, καµωµένες από 

µέταλλο, επάνω στις οποίες λίθοι διαφόρων χρωµάτων γυάλιζαν και 

περίεργα σύµβολα ήταν χαραγµένα, σαν πανάρχαιοι ρούνοι. 

  «Καθίστε,» την παρότρυνε η µια απ’τις δυο δαιµονογυναίκες, που, 

µάλλον, ήταν βοηθοί του επιστήµονα. 

  Η Νερενία κοίταξε την καρέκλα που της έδειχνε η Μαγκραθµέλια. 

Ήταν ξύλινη, µε χέρια, και επενδυµένη µε µοβ βελούδο που γυάλιζε 

στο φως της τεχνολογικής λάµπας που κρεµόταν απ’το ταβάνι. Η 

Στρατάρχισσα βάδισε σταθερά και κάθισε. Αν τολµήσουν να κάνουν 

τίποτα χειρότερο στο πρόσωπό µου, θα χάσουν όλοι τα κεφάλια τους, 

σκέφτηκε. 

  Ο επιστήµονας πλησίασε, και άρχισε να της αφαιρεί τα ράµµατα 

από το µάγουλο. «Η πληγή σας έχει κλείσει, Στρατάρχισσα·  και, 

τώρα, είναι η ώρα για να διώξουµε την ουλή.» 

  «Κάνε τη δουλειά σου και µη µιλάς,» µούγκρισε η Νερενία. 

  Ο επιστήµονας στράφηκε σε µια απ’τις δαιµονογυναίκες και είπε 

κάτι στη γλώσσα τους. Τι λέει, τώρα; αναρωτήθηκε η Στρατάρχισσα, 

βρίζοντας σιωπηρά τον εαυτό της, που τον πρόσταξε να µην της 

µιλά. 

  Η διαβολογυναίκα στην οποία είχε απευθυνθεί ο επιστήµονας 

στράφηκε στην άλλη Μαγκραθµέλια, λέγοντας κάτι που, πάλι, η 

Νερενία δε µπορούσε να καταλάβει. Μαζί οι δυο τους σήκωσαν ένα 

µεταλλικό πράγµα που έµοιαζε µε κράνος και πήγαν πίσω από την 

πορφυροµάλλα Σαραολνιανή, η οποία έσφιξε τα χέρια της ξύλινης 

καρέκλας. Τι πάνε να κάνουν;  

  «Μην κινείστε, παρακαλώ, Στρατάρχισσα,» ζήτησε ο επιστήµονας, 

καθώς οι δαιµόνισσες έβαζαν το κεφάλι της Νερενία µέσα στο 
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µεταλλικό κράνος. Κρύος ιδρώτας έλουσε την πλάτη της, αν και 

ήξερε, κατά βάθος, ότι δε θα της έκαναν τίποτα κακό –σωστά;… 

  Ο Μαγκραθµέλιος πίεσε ένα σηµείο του κράνους, και το δεξί µέρος 

εκείνου σηκώθηκε, αφήνοντας µέσα µόνο την αριστερή µεριά του 

κεφαλιού της Νερενία. Έπειτα, ο επιστήµονας ξαναπάτησε κάποιο 

κουµπί, και άνοιξε και όλο το υπόλοιπο κράνος γύρω απ’το κεφάλι 

της Στρατάρχισσας, εκτός από το κοµµάτι που έκρυβε το αριστερό 

της µάγουλο, του οποίου η ουλή έπρεπε να εξαλειφθεί. 

  Η Νερενία έγλειψε τα χείλη της, νευρικά. 

  «Μην ανησυχείτε, Στρατάρχισσα·  δε θα νιώσετε παρά ένα χάδι,» 

υποσχέθηκε ο δαιµονάνθρωπος, και έκανε νόηµα στις δυο 

δαιµονογυναίκες που στέκονταν πίσω από την Σαραολνιανή. 

  Η τελευταία άκουσε από κάπου ένα χαρχαλητό και, µετά, ένα κλικ 

που έκανε τις µικρές τρίχες των χεριών της να σηκωθούν. 

  «Τώρα, µην κινείστε καθόλου,» τόνισε ο επιστήµονας, και το 

δάχτυλό του πάτησε ένα σηµείο του µεταλλικού κράνους. 

  Η Νερενία, πράγµατι, αισθάνθηκε ένα χάδι επάνω στο αριστερό της 

µάγουλο·  κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα…. Αισθάνθηκε τόσα 

χάδια που, στο τέλος, το µάγουλό της ήταν, πλέον, µουδιασµένο. 

Όταν ετοιµαζόταν να ρωτήσει τον Μαγκραθµέλιο τι θα γινόταν 

επιτέλους, εκείνος πάτησε ένα κουµπί και έδωσε µια κοφτή 

προσταγή στις δαιµονογυναίκες, οι οποίες πήραν το κράνος απ’το 

κεφάλι της Στρατάρχισσας. 

  Ο επιστήµονας την κοίταξε ερευνητικά µε το ποικιλόχρωµο βλέµµα 

του –πράσινο, µοβ, και κίτρινο. Ύστερα, χαµογέλασε πλατιά, 

αποκαλύπτοντας µυτερά δόντια. «Υπέροχα!» αναφώνησε στην λαλιά 

των ανθρώπων. «∆είτε, Στρατάρχισσα!» Άπλωσε το δεξί του χέρι, 

για να του δώσει µια απ’τις βοηθούς του ένα καθρεφτάκι, το οποίο 

εκείνος έδωσε, µε τη σειρά του, στην Νερενία. 

  Η πορφυροµάλλα Σαραολνιανή το δέχτηκε µε τρεµάµενα δάχτυλα, 

και κοίταξε την αντανάκλασή της επάνω του. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

93 

  Ήταν σαν ποτέ να µην είχε τραυµατιστεί απ’το κοντάρι της 

τρισκατάρατης Βασίλισσας Αάνθα! 

  «Πράγµατι –υπέροχα!» συµφώνησε, και δάγκωσε το κάτω της 

χείλος. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Κατηγορίες δίχως αποδείξεις 
 

 

ρωί-πρωί, κάνα τέταρτο αφότου η Σαντέ’ενθιν είχε 

ξυπνήσει, ο ∆όνορ τής χτύπησε την πόρτα, και εκείνη 

άνοιξε, για να τον υποδεχτεί στο δωµάτιό της. Ήταν ντυµένη 

µε µια ανοιχτή-πράσινη ρόµπα µε δαντέλες, και κάθισε µπροστά στο 

τζάκι, σε µια ξύλινη πολυθρόνα, καλυµµένη µε γούνα. Σήµερα είχε 

περισσότερο κρύο από χτες, πράγµα που έκανε τη Ζιρκεφιανή να 

αισθάνεται άβολα και να προσπαθεί να διώξει την παγωνιά όσο πιο 

αποτελεσµατικά γινόταν (ήλπιζε, όµως, οι προσπάθειές της να διώξει 

τους Σαραολνιανούς να αποδεικνύονταν αποτελεσµατικότερες). Στα 

πόδια φορούσε γκρίζες, µάλλινες κάλτσες, γι’αυτό το σκοπό. 

  Ο ∆όνορ δεν κάθισε. Παρέµεινε όρθιος, κοιτάζοντάς την, ενώ το 

αριστερό του χέρι κρεµόταν µπροστά του, περασµένο σε νάρθηκα. 

Φορούσε µαύρο, πέτσινο παντελόνι, ψηλές µπότες, µπλε, µεταξωτό 

πουκάµισο, και πάνω απ’αυτό µαύρο πανωφόρι, επενδυµένο µε 

γούνα. Στη ζώνη του κρεµόταν ένα θηκαρωµένο ξιφίδιο, µέσα 

σ’επάργυρο θηκάρι. Τα γκρίζα µάτια του ευγενή ατένιζαν τη 

Σαντέ’ενθιν µε έναν τρόπο που έµοιαζε να της φωνάζει: «∆ε σε 

εµπιστεύοµαι, µάγισσα. Πάλι, κάτι παράξενο συµβαίνει µ’εσένα.» 

  «Καληµέρα, ∆όνορ,» χαιρέτησε η Ζιρκεφιανή, χαµογελώντας όσο 

πιο φιλικά µπορούσε, ενώ εκείνος την κοίταζε έτσι όπως την 

Π



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

94 

κοίταζε. «Παρακαλώ, κάθισε.» Είχε µια υποψία τι ήταν αυτό που τον 

είχε ενοχλήσει, τούτη τη φορά. 

  Ο Τόρνιλφερ δίστασε·  ύστερα, ακολούθησε τη συµβουλή της, 

πιάνοντας µια καρέκλα όχι πολύ µακριά απ’την Σαντέ’ενθιν. 

«Κάποιοι Σαραολνιανοί είναι εδώ,» της είπε. 

  Σωστά είχα υποθέσει, συµπέρανε η Πνευµατίστρια. «Ναι, κι εγώ το 

άκουσα, αγαπητέ ∆όνορ,» ένευσε. 

  Τα µάτια του ευγενή στένεψαν. «Πρόκειται για εκείνους τους 

Σαραολνιανούς για τους οποίους δεν ήθελες να µιλήσω στον 

Βασιληά;» 

  Η Σαντέ’ενθιν πήρε µια επιτηδευµένη –που η ίδια ήλπιζε να µην 

φαινόταν επιτηδευµένη– έκφραση έκπληξης. «Φυσικά και όχι. Αυτοί 

που ήρθαν νοµίζω πως άκουσα ότι θέλουν να κλείσουν µια… 

συµµαχία;» 

  «Ναι, έτσι άκουσα κι εγώ,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ. «Οι άλλοι 

Σαραολνιανοί που είχατε αναφέρει, εσύ και η ∆ούκισσα, µπορεί να 

είχαν καµια σχέση µ’ετούτους;» 

  Η Σαντέ’ενθιν κούνησε το κεφάλι, φαινοµενικά σκεπτική. «Μπα, 

δεν πιστεύω… Επρόκειτο για µια προσωπική διαφορά της Ζέκαλ, 

αγαπητέ ∆όνορ·  τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τι σχέση 

µπορεί να έχει η καλή µας ∆ούκισσα µε µια συµµαχία βασιλείων;» 

Γέλασε κοφτά. «Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση; 

Μήπως οι Σαραολνιανοί είναι εδώ για να προσπαθήσουν κανένα 

κόλπο; Ποτέ δεν υπήρχε πολύ αγάπη ανάµεσα στο λαό σας και στο 

δικό τους.» Γιατί να µην τον στρέψω εναντίον τους, αν µπορώ; 

  «∆εν ξέρω, Σαντέ’ενθιν·  µόλις ήρθαν. Όµως θα το ψάξω·  δε θα το 

αφήσω έτσι. Και το ίδιο κι όλοι οι υπόλοιποι κατάσκοποι του 

Βασιληά, πιστεύω.» 

  «Κράτα µε ενήµερη, σε παρακαλώ,» ζήτησε η Σαντέ’ενθιν. «Κι αν 

θέλεις οτιδήποτε από µένα, µη διστάσεις να µου το ζητήσεις.» 
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  «Θα σε έχω υπόψη,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, καθώς σηκωνόταν 

όρθιος. «Πάντως, τα πράγµατα έχουν αρχίσει να µπλέκονται πολύ, 

Σαντέ’ενθιν –πάρα πολύ.» 

  «Με τους Σεγκλίνµερ τι έγινε;» ρώτησε εκείνη, ακόµα καθισµένη 

στην καλυµµένη µε γούνα πολυθρόνα. 

  «Τίποτα,» απάντησε ο ∆όνορ, ανασηκώνοντας τους ώµους. 

«Σύµφωνα µ’ό,τι µου λέει ο Μάουρλο, η κόρη τους δεν έχει µέχρι 

στιγµής παρουσιαστεί, αλλά εκείνοι δεν την αναζητούν. Τι µπορείς 

να κάνεις, λοιπόν;» 

  Ο Βούνκαλ δεν το ρισκάρει, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Ξέρει πως, αν 

τους επιστρέψει τη θυγατέρα τους, πιθανώς να τον προδώσουν… 

  Ο ∆όνορ αναστέναξε. «Θα τα πούµε αργότερα.» Γύρισε για να 

φύγει. 

  «Μια στιγµή,» τον σταµάτησε η Σαντέ’ενθιν. «Για τους Ρέγκοθ τι 

ξέρεις;» 

  «Για τον Βαρόνο Ρούζνελ που βρίσκεται εδώ, εννοείς;» 

  Η Ζιρκεφιανή κατένευσε. 

  «Τίποτα. Κανένα στοιχείο που να τους ενοχοποιεί για τις ληστείες, 

πέρα από το ηµερολόγιο της Ζόρνα.» 

  «Γνωρίζουν γι’αυτό το ηµερολόγιο, ∆όνορ;» 

  «∆εν ξέρω.» 

  «Αν µάθεις, πες µου.» 

  «Εντάξει.» Ο βασιλικός κατάσκοπος άνοιξε την πόρτα και βγήκε. 

  Η Σαντέ’ενθιν χασµουρήθηκε. Φθηνά τη γλιτώσαµε, τούτη τη φορά, 

σκέφτηκε. 

  Για να δούµε τι συµβαίνει και στην αίθουσα του θρόνου. Έβαλε τα 

χέρια στους κροτάφους της και αυτοσυγκεντρώθηκε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Αργκανθικιανοί δεν έµοιαζαν και τόσο χαρούµενοι που 

φιλοξενούσαν Σαραολνιανούς στον στρατώνα τους, πράγµα φανερό 
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απ’τον τρόπο µε τον οποίο τους φέρονταν. Όταν είχαν πρωτοέρθει, 

απλά, τους είχαν δείξει το µέρος όπου θα κατασκήνωναν και, κατά 

τα άλλα, δεν είχαν ξαναστραφεί να τους κοιτάξουν, αφήνοντάς τους 

µόνους. Σήµερα το πρωί, ούτε µια καληµέρα δεν τους έλεγαν. 

  Η Μάερνοµ καληµέρισε έναν στρατιώτη που περνούσε, όµως 

εκείνος δεν της µίλησε. Η πολεµίστρια έκανε µια αγενή γκριµάτσα 

πίσω απ’την πλάτη του, κοιτάζοντάς τον να βαδίζει µε το σαγόνι 

σηκωµένο. 

  Ο Μέρθναρ γέλασε και ήπιε µια γουλιά αχνιστό τσάι, καθισµένος 

µπροστά στη σκηνή του, µε την Μάνζρα, τη Θάρκα, τον Τόλριν, τον 

Ήκνορ, και τη Μίκθαλ από κοντά. «∆εν υπάρχει λόγος για ευγένεια 

µε τους Αργκανθικιανούς, Μάερνοµ,» είπε. «Και λένε εµάς 

βάρβαρους!…» 

  Εκείνη πλησίασε τον Μέρθναρ και τους υπόλοιπους, και κάθισε 

οκλαδόν µπροστά τους. «Παντού τα ίδια είναι µ’αυτούς τους 

ανθρώπους,» συµφώνησε. 

  Ο Τόλριν τής έδωσε µια κούπα γεµάτη τσάι, την οποία δέχτηκε, 

ευχαριστώντας τον και πίνοντας µια µεγάλη γουλιά. 

  «Έχουν λόγους που σας λένε βάρβαρους,» µουρµούρισε η Μίκθαλ, 

αρκετά δυνατά για να την ακούσουν όλοι. 

  «Τι λόγους;» ρώτησε ο Μέρθναρ. 

  Εκείνη δεν αποκρίθηκε, µασώντας ένα βρεγµένο παξιµάδι. 

  Ο Μέρθναρ ρουθούνισε, κουνώντας το κεφάλι του 

αποδοκιµαστικά. 

  Η Μάερνοµ είδε δύο φιγούρες, τυλιγµένες σε κάπες, να περνάνε 

την µεγάλη πύλη του στρατώνα και να τους πλησιάζουν. Η µία ήταν 

γυναίκα, µε µακριά, σγουρά, µαύρα µαλλιά και γαλανά µάτια, ενώ ο 

άλλος άντρας, µε πιο κοντά, οµόχρωµα µαλλιά και µάτια που 

έµοιαζαν µε σκοτεινά πηγάδια. Κι οι δυο τραβούσαν τ’άλογά τους 

απ’τα γκέµια, βαδίζοντας δίχως να βιάζονται. 
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  «Η Χόλκραδ έρχεται,» είπε η πολεµίστρια, «µαζί µε τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή.» Όλοι, αµέσως, στράφηκαν προς τη µεριά όπου 

κοιτούσε η Μάερνοµ. 

  Ένα ψύχος διαπέρασε τη ράχη του Ήκνορ και της Μίκθαλ, που 

ήξεραν για τι δουλειά τους ήθελε η µυστηριακή µάγισσα και ο 

τυφλός µάγος που δεν έµοιαζε νάναι τυφλός. 

  Η Χόλκραδ κοίταξε τους δυο κατασκόπους µε το γαλανό της 

βλέµµα. «Ήρθε η ώρα να µας πάτε στη Βαρονία του Χόρναρ,» τους 

πληροφόρησε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βένγκριλ, ο Ζάρβηµ, και ο Ρήφορβελ κατέβηκαν στην βασιλική 

αίθουσα του παλατιού της ∆ρέλιφον. Ήταν πρωί, και ο Κάρχοκ 

βρισκόταν στον θρόνο του, πλάι στην Βασίλισσά του, Ζανάελα. Στο 

τραπέζι των συµβούλων κάθονταν τρεις άντρες, βουτηγµένοι στα 

χαρτιά. 

  «Καληµέρα,» χαιρέτισε ο Μονάρχης του Σαραόλν. 

  «Καληµέρα,» αποκρίθηκε ο Κάρχοκ, ενώ η Ζανάελα χαµογέλασε 

προς το µέρος του Βένγκριλ, λέγοντας: «Βασιληά µου, πώς είστε; 

Χτες δεν κατάφερα καθόλου να σας δω.» 

  «Είµαι όσο καλύτερα θα µπορούσα, αυτές τις ηµέρες, καλή µου 

Βασίλισσα Ζανάελα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Πώς είναι η Βασίλισσα ∆ήνκα;» 

  «Είναι αιχµάλωτη του σφετεριστή του θρόνου µου, πιστεύω.» 

  «Αυτό είναι τροµερό…!» έκανε η Ζανάελα, βάζοντας το δεξί χέρι 

µπροστά στα χείλη της, λες και τα νέα την είχαν ταράξει ιδιαίτερα. 

Αργκανθικιανοί «καλοί τρόποι», ήταν βέβαιος ο Βένγκριλ. 

  Αναστέναξε, και µετά είπε: «Κάρχοκ, θα ήθελα να σου επιστήσω 

την προσοχή σε κάτι που δεν ανέφερα χτες βράδυ.» 

  «Παρακαλώ, Βένγκριλ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά, ας πάµε 

κάπου πιο βολικά·  όχι εγώ να κάθοµαι στο θρόνο κι εσύ να 
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βρίσκεσαι από κάτω. Άλλωστε, κι οι δυο βασιληάδες ήµαστε!» 

γέλασε, καθώς κατέβαινε απ’τον Αλαβάστρινο Θρόνο και βάδιζε 

προς ένα απ’τα έξι τζάκια της µεγάλης αίθουσας. Η Ζανάελα τον 

ακολούθησε, και, σύντοµα, όλοι βρίσκονταν καθισµένοι µπροστά 

απ’τις φλόγες, µε ποτήρια τσάι στο χέρι –ό,τι χρειάζονταν µια τέτοια 

ιδιαίτερα κρύα µέρα του Χειµώνα. 

  «Προτού βασιλέψει το χάος στο Σαραόλν,» άρχισε να λέει ο 

Βένγκριλ, «είχε βασιλέψει ο τρόµος, όπως έχω ήδη εξηγήσει·  γιατί 

δεν ξέραµε ακριβώς τι αντιµετωπίζαµε. Όµως δεν αναφέρθηκα 

αναλυτικά σ’αυτή την περίοδο. Σου είπα µόνο για τον Πόνκιµ, όχι 

και για τους Αργκανθικιανούς κατασκόπους µέσα στο Βασίλειό 

µου.» 

  Τα χαρακτηριστικά του Κάρχοκ σφίχτηκαν, ενώ η όψη της 

Ζανάελα έγινε ανήσυχη.  

  Ο Ζάρβηµ τούς παρατήρησε προσεκτικά, προσπαθώντας να 

καταλάβει αν οι εκφράσεις τους ήταν προσποιητές, µε σκοπό κάτι να 

κρύψουν.  

  Ο Ρήφορβελ αναδεύτηκε πάνω στην καρέκλα του, πίνοντας µια 

γουλιά τσάι. Μπορούσε να αισθανθεί την ένταση να µεγαλώνει 

ανάµεσα στους συνοµιλητές. 

  Ο Βένγκριλ συνέχισε: «Οι κατάσκοποι ήταν πράκτορες της 

∆ούκισσας Ζέκαλ του Έβµορ, και προσπαθούσαν να καταλάβουν 

καίριες θέσεις µέσα στο Σαραόλν, απ’ό,τι έχω συµπεράνει.» 

  «Μα τα Πνεύµατα, Βένγκριλ, δεν ήξερα τίποτα γι’αυτό!» τόνισε ο 

Κάρχοκ. «Όσα λες είναι πολύ σοβαρά –σηµαίνουν πως η ∆ούκισσα 

έπραξε χωρίς τη συγκατάθεσή µου σ’ένα θέµα εξωτερικής πολιτικής 

του Βασιλείου!» 

  Ή είναι σύµµαχος του Πόνκιµ, ή λέει την αλήθεια, σκέφτηκε ο 

Βένγκριλ. Αλλά ποιος µπορεί να είναι σίγουρος µε του 

Αργκανθικιανούς; Ακόµα και µε τον Κάρχοκ; 
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  Ο Μονάχης του Άργκανθικ συνοφρυώθηκε. «Πιστεύεις ότι η 

∆ούκισσα είχε τη συγκατάθεσή µου; Μετά από τη συνθήκη ειρήνης 

ανάµεσα στα Βασίλειά µας;» 

  «Η συνθήκη ειρήνης δεν έλεγε τίποτα για κατασκόπους, έτσι, 

Κάρχοκ;» είπε, ήρεµα, ο Βασιληάς του Σαραόλν. Η φωτιά του 

τζακιού έκανε τα γένια και τα µαλλιά του να φαντάζουν 

µπρούντζινα, ενώ τα πράσινα, αρχοντικά του µάτια ήταν καρφωµένα 

πάνω στον Μονάρχη του Άργκανθικ. 

  «∆εν παίζω µε τις λέξεις!» επέµεινε ο Κάρχοκ. «Ποτέ δε 

στάλθηκαν κατάσκοποι στο Σαραόλν µε τη δική µου συγκατάθεση. 

Θα φωνάξω τη ∆ούκισσα Ζέκαλ, και θα λογοδοτήσει εδώ και 

τώρα!» Έµοιαζε εξαγριωµένος. 

  «Βρίσκεται η ∆ούκισσα Ζέκαλ στο παλάτι;» έκανε ο Βένγκριλ, 

έκπληκτος, καθώς τεντωνόταν µπροστά πάνω στην καρέκλα του. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κάρχοκ. 

  «Μεγαλειότατε,» ρώτησε ο Ζάρβηµ, «είναι µόνη;» 

  «Τι εννοείτε, Άρχοντά µου;» 

  «∆ε βρίσκεται και µια άλλη γυναίκα µαζί της;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Κάρχοκ·  «είναι και µια κυρία µε εξωτικό όνοµα, 

από τη Ζίρκεφ νοµίζω…» 

  Οι Σαραολνιανοί αλληλοκοιτάχτηκαν. Μια σκέψη πέρασε απ’το 

µυαλό όλων: Η Σαντέ’ενθιν! 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε, απότοµα, από την καρέκλα της, λες και 

την είχαν κεντρίσει, παύοντας να παρακολουθεί τα δρώµενα στην 

αίθουσα του θρόνου. 

  «Οι καταραµένοι Σαραολνιανοί!» έφτυσε. «Οι καταραµένοι, 

Ερηµοχαµένοι µπάσταρδοι!» Έπρεπε να το περίµενα ότι κάποια 

στιγµή θα µιλούσαν στον Κάρχοκ για τη Ζέκαλ, όµως νόµιζα ότι άλλα 
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πράγµατα τούς απασχολούσαν περισσότερο, και δεν είχαν καιρό 

γι’αυτό. Ανοησία µου! 

  Φορώντας, γρήγορα, ένα ζευγάρι δερµάτινα παπούτσια, έτρεξε στο 

δωµάτιο της ∆ούκισσας, µε την πράσινη ρόµπα της ν’ανεµίζει. 

Χτύπησε την πόρτα δυνατά, στέλνοντας ένα πνευµατικό κάλεσµα 

µέσα: Ζέκαλ! Άνοιξε, τώρα! 

  Η ξύλινη θύρα άνοιξε, για ν’αποκαλύψει τη ∆ούκισσα. Η 

Σαντέ’ενθιν µπήκε, σφυρίζοντάς της: «Οι Σαραολνιανοί µίλησαν για 

σένα.» 

  Η Ζέκαλ πήρε µια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να µην 

πανικοβληθεί. «Έχουν στοιχεία εναντίον µου;» ρώτησε. 

  «∆εν άκουσα να πουν κάτι τέτοιο,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Τότε, δεν είναι όλα χαµένα,» είπε η ∆ούκισσα, σκεπτική. «Το 

ξέρω ότι, αργά ή γρήγορα, ο Βασιληάς, χρησιµοποιώντας πράκτορές 

του, θα µάθει πως έστελνα κατασκόπους στο Σαραόλν·  όµως, 

τουλάχιστον, θα κερδίσω χρόνο.» Ξεφύσησε. «Πνεύµατα, θα χάσω 

το ∆ουκάτο µου!…» 

  «Εκτός αν ο Κάρχοκ πέσει,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. Και έπιασε τους 

ώµους της. «Ζέκαλ, µην ξεχνάς γιατί ήρθαµε εδώ αρχικά!» 

  Ύστερα, η πόρτα χτύπησε, και οι δυο γυναίκες κοκάλωσαν. 

  «Άνοιξε,» ψιθύρισε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

  Η ∆ούκισσα άνοιξε, για ν’αντικρίσει έναν στρατιώτη.  

  «Καληµέρα σας, ∆ούκισσά µου,» είπε ο άντρας. «Παρακαλώ, 

ακολουθήστε µε·  ο Βασιληάς σάς ζητά.» 

  «Μισό λεπτό, να ντυθώ, και θα έρθω,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, που 

φορούσε το νυχτικό της και µια ρόµπα. 

  «Κανένα πρόβληµα. Επίσης, ο Βασιληάς θέλει την κυρία… 

Σαντέ’ενθιν.» Πρόφερε το όνοµα αργά, γιατί, προφανώς, του 

φαινόταν παράξενο. «Και δεν τη βρίσκω στο δωµάτιό της. Μήπως–» 

  «Εδώ είµαι,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν, πλησιάζοντας πίσω απ’τη 

∆ούκισσα. «Και θα έρθω κι εγώ µόλις ντυθώ.» 

  «Μάλιστα, κυρία µου.» 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ έκαναν βόλτα στον κήπο του παλατιού, 

πιασµένοι αγκαζέ. Ο ευγενής του Οίκου των Έχµελθ φορούσε µπλε 

παντελόνι και πανωφόρι, µαύρες, ψηλές µπότες, καλά γυαλισµένες, 

και λευκό πουκάµισο. Στη µέση του δενόταν µια µελανή, πέτσινη 

ζώνη, απ’όπου κρεµόταν το σπαθί του. Τα µαλλιά του ήταν 

καλοχτενισµένα και πιασµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του, µε 

µια αργυρή καρφίτσα. 

  Η Βαρονέσα ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ, πράσινο φόρεµα µε 

λευκές δαντέλες γύρω από τη λαιµόκοψη και στο τέλος των 

κολλητών µανικιών. Στα χέρια της Τάθβιλ ήταν περασµένα 

δερµάτινα, καφετιά γάντια, και στους ώµους της ριγµένο ένα 

ανοιχτό-γκρίζο σάλι µε κρόσσια και µαιάνδρους κεντηµένους στις 

άκριες. Στη µέση της βρισκόταν µια πλατιά, µαύρη ζώνη, πάνω στην 

οποία ήταν ενσωµατωµένο το θηκάρι ενός ξιφιδίου. Η αγκράφα της 

ζώνης ήταν στολισµένη µε ένα µικρό σµαράγδι. Τα πόδια της 

Βαρονέσας κάλυπταν µπότες µε ψηλό τακούνι, που έκαναν τα 

βήµατά της ν’αντηχούν πάνω στο πλακόστρωτο. («Θα ξυπνήσεις όλο 

το παλάτι,» είχε αστειευτεί µαζί της ο Σόλµορχ, κάποια στιγµή, και 

εκείνη είχε γελάσει έτσι που, σίγουρα, πρέπει να ξύπνησε, τελικά, 

όλο το παλάτι.) Τα µαλλιά της ήταν καλοχτενισµένα, όπως του 

συντρόφου της, και πιασµένα µε µια µεγάλη ξύλινη χτένα, ώστε να 

µην πέφτουν στο πρόσωπό της. Τα χείλη της ήταν βαµµένα κόκκινα 

και τα µάτια της µενεξεδιά. 

  Εκείνη κι ο Σόλµορχ ακολουθούσαν τη συµβουλή του Βένγκριλ: 

έκαναν «άσκοπες» βόλτες στο παλάτι, προσπαθώντας να 

παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο, που µπορεί να τους κινούσε 

την περιέργεια. Μέχρι στιγµής, τίποτα δεν είχε υποπέσει στην 

αντίληψή τους. 
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  «Ωραίος ο κήπος του Βασιληά Κάρχοκ, αλλά δεν είναι και σαν του 

Βένγκριλ, ε;» είπε ο Σόλµορχ. 

  «∆εν ξέρω,» απάντησε η Τάθβιλ. «Ίσως. Ίσως και όχι… Ο κήπος 

στην Μάρβαθ είναι, κάπως… απειλητικός, δε συµφωνείς;» Τι 

καθόµαστε και λέµε, πρωί-πρωί… σκέφτηκε. 

  «Απειλητικός;» έκανε ο Σόλµορχ. «Γιατί;» 

  «∆ε θυµάσαι τότε, που σε είχα γνωρίσει σε κείνη τη δεξίωση;» 

  «Α, ναι,» χαµογέλασε ο ευγενής. 

  «∆εν ήταν καθόλου αστείο έτσι που µε κοιτούσε εκείνο το 

υπερτροφικό κοράκι!»  

  Ο Σόλµορχ γέλασε. 

  «Και µε ακολουθούσε, δε θυµάσαι; Μας είχε πάρει από πίσω, και 

τα µάτια του άνοιγαν τρύπες επάνω µας!» 

  «Ο Βένγκριλ έχει, απλά, µερικά πιο ασυνήθιστα ζώα·  αυτό είναι 

όλο, Τάθβιλ.» 

  Ξαφνικά, µια άγνωστη φωνή ακούστηκε από δίπλα τους: «Πολύ 

ενδιαφέρον αυτός ο κήπος για τον οποίο λέτε!» 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ στράφηκαν, ενώ µια πνιχτή κραυγή 

έκπληξης ξέφευγε απ’τα χείλη της Βαρονέσας. 

  «Σας τρόµαξα; Με συγχωρείτε,» απολογήθηκε ο καστανός νεαρός. 

Ύστερα, ζωήρεψε, χαµογελώντας. «Καληµέρα!» 

  «Καληµέρα,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Μας παρακολουθούσες, ή 

είναι η ιδέα µου;» 

  «Έτυχε να περνάω απο δώ,» εξήγησε ο νεαρός. 

  Μας παρακολουθούσε, σίγουρα, σκέφτηκε η Τάθβιλ. Και δεν τον 

είχαµε πάρει είδηση! Χρειαζόµαστε εξάσκηση, µου φαίνεται… 

  «Ποιος είσαι;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Εσείς είστε Σαραολνιανοί, έτσι;» υπέθεσε ο νεαρός. 

  «Ναι. Ονοµάζοµαι Σόλµορχ Έχµελθ. Κι απο δώ η Βαρονέσα 

Τάθβιλ.» 

  Η Τάθβιλ χαµογέλασε τυπικά. Το σκασµένο κωλόπαιδο, να µας 

παρακολουθεί έτσι ξεδιάντροπα! 
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  «Εγώ είµαι ο Κιόλβ, Πρίγκιπας του Άργκανθικ,» δήλωσε ο νεαρός, 

προτείνοντας το δεξί χέρι. 

  Η Τάθβιλ γούρλωσε τα µάτια. 

  Ο Σόλµορχ αποπροσανατολίστηκε λίγο, αλλά ύστερα αντάλλαξε 

µια σύντοµη χειραψία µε τον Πρίγκιπα. «Χαρήκαµε για τη γνωριµία, 

Υψηλότατε.» 

  «Κι εγώ,» είπε ο Κιόλβ. «∆εν έχω γνωρίσει ποτέ Σαραολνιανούς.» 

  «Αλλά, σίγουρα, έχεις ακούσει για µας,» υπέθεσε η Τάθβιλ. 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Πρίγκιπας, «έχω ακούσει πολλά για σας… 

Κακά πράγµατα, κυρίως. Αλλά µην ανησυχείτε, δεν είµαι σαν 

µερικούς προκατειληµµένους! Ίσα-ίσα, που ακόµα και την παρέα 

των Βορείων βρίσκω, πολλές φορές, ευχάριστη. Κι εξάλλου, θέλω να 

κάνω διάφορες γνωριµίες. Να, πρόσφατα γνώρισα µια Ζιρκεφιανή 

µάγισσα που είχε έρθει µαζί µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ–» 

  «Πώς τόπες αυτό;» τον διέκοψε ο Σόλµορχ, ενώ η Τάθβιλ έσφιγγε 

τη ζώνη της µέσα στα γαντοφορεµένα της χέρια. 

  Ο Κιόλβ συνοφρυώθηκε. «Την ξέρετε; Είναι πολύ παράξενη 

γυναίκα. Η Ζιρκεφιανή, όχι η ∆ούκισσα.» 

  «Ποιο είναι τ’όνοµά της;» ρώτησε ο Σόλµορχ, αν και εκείνος και η 

Τάθβιλ γνώριζαν ότι η απάντηση θα ήταν– 

  «Σαντέ’ενθιν.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆ούκισσα Ζέκαλ και η Σαντέ’ενθιν µπήκαν στην αίθουσα του 

θρόνου. Ο Βένγκριλ δεν τις γνώριζε προσωπικά, αλλά υπέθετε ποιες 

ήταν: η πρώτη δε µπορούσε να είναι παρά Αργκανθικιανή, αν έκρινε 

από το παρουσιαστικό της, ενώ η άλλη, που είχε πιο εξωτική όψη, 

πρέπει να καταγόταν από τη Ζίρκεφ. 

  Ο Κάρχοκ σηκώθηκε απ’την καρέκλα όπου καθόταν. «∆ούκισσά 

µου,» είπε, αυστηρά. 
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  «Καληµέρα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη, ανασηκώνοντας 

το φόρεµά της και κάνοντας µια βαθιά υπόκλιση. «Άκουσα πως µε 

ζητήσατε και έσπευσα να έρθω.» 

  Εν τω µεταξύ, ο Βένγκριλ περιεργαζόταν, µε το βλέµµα του, τη 

Σαντέ’ενθιν. Τι επικίνδυνη γυναίκα, σκέφτηκε·  γιατί µπορούσε να 

καταλάβει µια επικίνδυνη γυναίκα όταν την αντίκριζε. Είχε κάτι από 

τη Χόλκραδ επάνω της: ένα µυστηριώδες κάτι. Αλλά, συγχρόνως, 

έµοιαζε να είναι καθισµένη σε θρόνο, κάπου ψηλά, και να τους κοιτά 

όλους σα να βρίσκονταν από κάτω, σαν εκείνη να ήταν το µόνο 

σηµαντικό πρόσωπο, αυτή τη στιγµή, µέσα στην αίθουσα, και 

κανένας άλλος. Επίσης, ο Βασιληάς του Σαραόλν έπρεπε να 

παραδεχτεί ότι ήταν αρκετά όµορφη για να ξελογιάσει κάθε άντρα. 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ απο δώ µου ανέφερε κάποια πράγµατα που 

δεν περίµενα ν’ακούσω, ∆ούκισσα µου,» είπε ο Κάρχοκ. 

  Οι σύµβουλοι στο ξύλινο τραπέζι είχαν στρέψει τα βλέµµατά τους 

στην Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ, αντιλαµβανόµενη πως κάτι 

σηµαντικό συνέβαινε. 

  «Φοβάµαι πως δε σας καταλαβαίνω, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η 

Ζέκαλ, ευγενικά. 

  «Να υποθέσω, δηλαδή, πως δεν στέλνατε κατασκόπους σας στο 

Σαραόλν, δίχως την έγκρισή µου;» φώναξε ο Κάρχοκ, και τα γαλανά 

του µάτια άστραψαν. 

  «Βασιληά µου!» αναφώνησε η Ζέκαλ, φαινοµενικά ταραγµένη. 

«Αυτά είναι ψέµατα! Ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο.» 

  Οι Σαραολνιανοί έµοιαζαν µε λιοντάρια έτοιµα να χιµήσουν –

ακόµα και ο Ζάρβηµ, που δάγκωνε το τσιµπούκι του. 

  «Μπορώ να µάθω την αλήθεια, αν θέλω, ∆ούκισσά µου!» την 

προειδοποίησε ο Κάρχοκ. «Και θα µάθω την αλήθεια,» τόνισε. «Και 

ξέρετε τούτο τι θα σας στοιχίσει.» 

  «Βασιληά µου, µην πιστεύετε αυτούς τους ψευδόµενους 

Σαραολνιανούς!» είπε η Ζέκαλ, µε ικετευτικό τόνο στη φωνή της. 

«Είναι βάρβαροι –δεν ξέρουν τι λένε!» 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

105 

  «Σιωπή!» βροντοφώναξε ο Κάρχοκ. «∆ε θα προσβάλετε τους 

φιλοξενούµενούς µου µέσα στο ίδιο µου το παλάτι!» 

  «Με συγχωρείτε που λησµόνησα τους τρόπους µου, Μεγαλειότατε·  

όµως τα ψέµατά τους µε έχουν εξοργίσει. Είµαι βέβαιη πως δεν 

έχουν καµία απόδειξη για ό,τι υποστηρίζουν.» 

  «Έχουµε δύο απ’τους κατασκόπους σας, ∆ούκισσά µου,» τη 

διαβεβαίωσε ο Βένγκριλ: «τον Ήκνορ και την Μίκθαλ.» 

  «Ήκνορ και Μίκθαλ;» έκανε η Ζέκαλ. «Τα ονόµατα φοβάµαι πως 

δε µου λένε τίποτα.» 

  «∆εν υπάρχει λόγος να υποστηρίξουµε ότι ψεύδεστε, όταν είναι 

φανερό,» της είπε ο Ζάρβηµ. 

  «Πώς τολµάτε, κύριε;» φώναξε η Ζέκαλ, κοκκινίζοντας στο 

πρόσωπο. «Κανείς δεν έχει προσβάλει την οικογένειά µου έτσι!» 

  «∆εν προσβάλλω την οικογένειά σας·  µόνο εσάς,» διευκρίνισε ο 

Ζάρβηµ. 

  Η Ζέκαλ στράφηκε στον Κάρχοκ. «Βασιληά µου, αρνούµαι 

ν’ανταλλάζω κουβέντες µ’αυτούς τους βαρβάρους, µέχρι να έχουν 

αποδείξεις εναντίον µου –που αµφιβάλλω αν είναι ποτέ δυνατόν να 

βρουν!»  

  Στράφηκε, για να φύγει, αλλά ο Βένγκριλ τη σταµάτησε: 

  «∆ούκισσά µου. Η κυρία µαζί σας, γνωρίζετε ποια είναι;» 

Παρατήρησε τα σκοτεινά µάτια της συµµάχου του Πόνκιµ να 

γυαλίζουν·  αλλά, κατά τα άλλα, η έκφρασή της δεν φανέρωσε 

τίποτα. 

  «Είναι φίλη µου, από τη Ζίρκεφ,» απάντησε µόνο η Ζέκαλ. 

  «Είναι πράκτορας του σφετεριστή του θρόνου µου, Πόνκιµ.» 

  Η Ζέκαλ στράφηκε, πάλι, στον Κάρχοκ. «Βασιληά µου! Αφήνετε 

αυτούς τους Σαραολνιανούς να µας προσβάλουν έτσι; Γιατί;» 

  «Γιατί δεν γνωρίζω ποιος από σας λέει αλήθεια και ποιος ψέµατα.» 

  «Μεγαλειότατε, πιστεύετε ότι εγώ σας λέω ψέµατα, και όχι αυτοί οι 

βάρβαροι!» 
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  «Κάρχοκ,» είπε ο Βένγκριλ, «ζητώ η Σαντέ’ενθιν να τεθεί υπό 

κράτηση –είναι επικίνδυνη και δαιµονόφιλη.» 

  «Όχι!» πετάχτηκε η Ζέκαλ. «∆ε θα φερθώ έτσι σε µια καλεσµένη 

µου, Σαραολνιανέ! Η κυρία Σαντέ’ενθιν βρίσκεται υπό την 

προστασία µου, απο δώ και στο εξής. Χρειάζεστε τις ίδιες αποδείξεις 

που χρειάζεστε για µένα, για να την φυλακίσετε. Έχουµε νόµους στο 

Άργκανθικ!» Και, µ’αυτά τα λόγια, γύρισε και έφυγε, µαζί µε την 

«προστατευόµενή» της. 

  Η Σαντέ’ενθιν δεν είπε κουβέντα, κατά τη διάρκεια αυτής της… 

φιλονικίας, µα ο Βένγκριλ παρατήρησε πως έριξε σε όλους τους 

Σαραολνιανούς ένα φαρµακερό βλέµµα, προτού εγκαταλείψει την 

αίθουσα. 

  «Μπορεί να το κάνει αυτό, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο Ρήφορβελ 

τον Κάρχοκ. «Προστατευόµενή της, όταν ξέρουµε ότι είναι 

σύµµαχος του σφετεριστή;» 

  «Φυσικά και µπορεί,» αποκρίθηκε εκείνος, και κάθισε στην 

καρέκλα του, µ’ένα σκοτεινό ύφος στο πρόσωπο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ είχαν µπει εδώ και µερικά λεπτά στην 

βασιλική αίθουσα και είχαν παρακολουθήσει την κουβέντα του 

Κάρχοκ µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ. Τώρα, πλησίαζαν τον Βένγκριλ και 

τους υπόλοιπους. 

  «Προφανώς, το µάθατε πριν προλάβουµε να σας το πούµε,» 

παρατήρησε ο Σόλµορχ. 

  «Ποιο πράγµα;» ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Ότι η Σαντέ’ενθιν βρίσκεται εδώ, µαζί µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ.» 

  «Ποιος σας το είπε;» 

  «Ο γιος του Μεγαλειότατου, Πρίγκιπας Κιόλβ, τον οποίο 

συναντήσαµε στον κήπο.» Αποφάσισε να µην πει «ο οποίος µας 
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παρακολουθούσε στον κήπο», φοβούµενος µην προσβάλει τον 

Κάρχοκ. 

  «Βασιληά µου, πρέπει να προλάβουµε την κυρία Χόλκραδ και τους 

υπόλοιπους, προτού ξεκινήσουν για τη Βαρονία του Χόρναρ,» είπε ο 

Ρήφορβελ στον Βένγκριλ. 

  «Θα έχουν ήδη φύγει,» σχολίασε ο Ζάρβηµ. 

  «Τότε, να βρούµε την Αλζάρα, για να επικοινωνήσει µαζί τους,» 

πρότεινε ο Βένγκριλ. 

  «Θα πάµε στο δωµάτιό της,» είπε ο Σόλµορχ. «Κι αν δεν είν’εκεί, 

µάλλον, σηµαίνει ότι βγήκε βόλτα στον κήπο.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν κατένευσε. 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ έφυγαν, βιαστικά, από την αίθουσα του 

θρόνου, προς αναζήτηση της Ζιρκεφιανής πρώην-ιέρειας του Φιδιού. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έχουν τον Ήκνορ και την Μίκθαλ εδώ,» είπε η Σαντέ’ενθιν στην 

Ζέκαλ, όταν οι δυο τους βρίσκονταν στο δωµάτιο της δεύτερης. «Τι 

ηλίθιοι που είναι οι κατάσκοποί σου, ∆ούκισσα! Αντί εκείνοι να 

παγιδέψουν τους Σαραολνιανούς, οι Σαραολνιανοί παγίδεψαν 

αυτούς!» 

  «Τι θα κάνουµε, τώρα;» ρώτησε η Αρχόντισσα, που, παρότι 

προσπαθούσε να φαίνεται ήρεµη, εσωτερικά έτρεµε. «∆ε θέλω να 

χάσω το ∆ουκάτο µου.» 

  «Στάσου να δω πού είναι.» 

  «Ποιοι;» 

  «Οι βλαµµένοι σου κατάσκοποι.» Η Σαντέ’ενθιν έκλεισε τα µάτια 

κι ακούµπησε τα χέρια στους κροτάφους της. Ύστερα, τα άνοιξε, 

πάλι. «Κατευθύνονται ανατολικά, µαζί µε άλλους πέντε, ανάµεσα 

στους οποίους είναι και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η µάγισσα 

Χόλκραδ.» 
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  «Ανατολικά;» έκανε η Ζέκαλ. «∆ηλαδή… Α! Σαντέ’ενθιν, µάλλον, 

τους είπαν ότι θα ήµουν στη Βαρονία του Χόρναρ·  οπότε πηγαίνουν 

να µας αναζητήσουν εκεί.» 

  «Σωστά,» ένευσε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. Άνοιξε τη 

ντουλάπα και πήρε µια κάπα, την οποία έριξε στους ώµους της. 

  «Πού πας;» απόρησε η Ζέκαλ. 

  «Να βρω τους κατασκόπους σου, και να σιγουρευτώ ότι δε θα 

µαρτυρήσουν τίποτ’άλλο για µας.» 

  «Πώς θα το κάνεις αυτό;» 

  «Θα τους σκοτώσω.» 

  Η Ζέκαλ ξεροκατάπιε, βλέποντας την αποφασισµένη έκφραση στο 

πρόσωπο της Σαντέ’ενθιν. Τα σκοτεινά µάτια της Ζιρκεφιανής ήταν 

τόσο απειλητικά όσο ποτέ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αλζάρα!» 

  Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ είχαν, επιτέλους, βρει την Ζιρκεφιανή να 

κάνει βόλτα στον κήπο του παλατιού. 

  Εκείνη στράφηκε στο µέρος τους, παρατηρώντας ότι οι δύο 

ευγενείς σχεδόν έτρεχαν και ήταν ολίγον τι λαχανιασµένοι. «Κύριε 

Σόλµορχ,» είπε. «Τι συµβαίνει;» 

  «Η Σαντέ’ενθιν·  βρίσκεται εδώ, µαζί µε τη ∆ούκισσα Ζέκαλ,» την 

πληροφόρησε ο ευγενικός γόνος των Έχµελθ. 

  «Τι!» έκανε η Αλζάρα. «Στο παλάτι;» Ήξερε ότι η παλιά της 

Αρχιέρεια σήµαινε µπελάδες, όπου κι αν βρισκόταν. 

  «Ναι,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Άρα η Χόλκραδ κι οι άλλοι άδικα 

πηγαίνουν στην Βαρονία του Χόρναρ. Ειδοποίησέ τους να 

επιστρέψουν.» 

  «Εντάξει.» 

 

**  **  **  ** 
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  Η Σαντέ’ενθιν είχε πάρει ένα γερό άτι από τον στάβλο του 

παλατιού –µε ένα κόλπο των Πνευµάτων, για να ξεγελάσει το 

σταβλίτη– και είχε βγει από την ∆ρέλιφον, καλπάζοντας ανατολικά. 

Ήταν τυλιγµένη στην κάπα της από την αρχή, µε κουκούλα στο 

κεφάλι, για να µη µπορεί κανείς να την αναγνωρίσει και να το πει, 

αργότερα, στον Κάρχοκ. Τώρα, ίππευε πάνω στην λιθόστρωτη 

δηµοσιά, η οποία περνούσε ανάµεσα από αγροκτήµατα και οικίες 

ευγενών. Χρησιµοποιώντας τις πνευµατικές της αισθήσεις, 

µπορούσε να εντοπίσει τις αύρες του Ήκνορ και της Μίκθαλ να 

αποµακρύνονται απ’αυτήν… µέχρι που κάποια στιγµή τούς 

αισθάνθηκε να έρχονται προς το µέρος της. 

  Γιατί πισωγυρίζουν; αναρωτήθηκε. Ύστερα, θυµήθηκε την Αλζάρα, 

την προδοτική ιέρεια. Αυτή πρέπει να τους είχε ειδοποιήσει, γιατί 

δεν ήταν µαζί τους, παρά είχε µείνει στο παλάτι. ∆εν πειράζει, όµως· 

εδώ είναι καλό µέρος για να τους στήσω ενέδρα. Κατέβηκε απ’τ’άτι 

της και το οδήγησε µέσα σε ένα σύδεντρο, ανάµεσα σε δυο χωράφια. 

  Περίµενε, προετοιµάζοντας τις ψυχικές της δυνάµεις, ώστε να 

χτυπήσει γρήγορα και αποτελεσµατικά. 

  Ελάτε, ηλίθιοι κατάσκοποι –ελάτε για να πεθάνετε. 

  Είδε µια εφταµελή έφιππη οµάδα να ζυγώνει. Η αύρα του 

Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή ξεχώριζε σαν φωτιά µέσα στο σκοτεινό 

δάσος·  η Σαντέ’ενθιν προσπάθησε να την αποφύγει, όπως κανείς 

προσπαθεί ν’αποφύγει το πολύ δυνατό φως, και αναζήτησε τα 

ασθενέστερα φώτα: τις αύρες της Μίκθαλ και του Ήκνορ·  γιατί ήταν 

όλοι οι καβαλάρηδες κουκουλωµένοι, λόγω κρύου, και δε µπορούσε 

αλλιώς να καταλάβει ποιος ήταν ποιος. 

  Οι ψυχικές της αισθήσεις εύκολα τής βρήκαν τους δυο 

κατασκόπους, και η Ζιρκεφιανή εξαπέλυσε όλη της τη 

συγκεντρωµένη πνευµατική ισχύ καταπάνω στον Ήκνορ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

110 

  «Ααααανννγγγκκκρρ!…» κραύγασε ο Αργκανθικιανός, πιάνοντας 

το κεφάλι του και πέφτοντας απ’το άλογο στις πέτρες του 

λιθόστρωτου δρόµου. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Χόλκραδ, αµέσως, ένιωσαν την 

επίκληση των Πνευµάτων κοντά τους και, τραβώντας τα γκέµια των 

ίππων τους, σταµάτησαν, στρεφόµενοι στο σύδεντρο –απ’όπου η 

Σαντέ’ενθιν εξαπέλυσε την επόµενή της επίθεση. 

  Η πνευµατική δύναµη χτύπησε το ψυχικό είναι της Μίκθαλ, 

εκτοξεύοντάς την κι αυτήν στο πλακόστρωτο. 

  «Σαντέ’ενθιν!» φώναξε η Χόλκραδ, γιατί µπορούσε να καταλάβει 

ότι ήταν η σύµµαχος του Πόνκιµ, από την αύρα της. Ύψωσε το δεξί 

της χέρι, και τα δέντρα παραµέρισαν, σαν από ξαφνικό άνεµο, για 

ν’αποκαλύψουν µια κουκουλοφόρο µορφή ανάµεσά τους, στεκόµενη 

πλάι σ’ένα κατάµαυρο άτι. 

  Η Μάνζρα, η Μάερνοµ, και ο Μέρθναρ, αµέσως, ξεσπάθωσαν. 

  Η Σαντέ’ενθιν ανέβηκε στ’άλογό της, µ’έναν ξαφνικό πήδο. 

  «Μείνετε πίσω!» προειδοποίησε η Χόλκραδ τους Σαραολνιανούς 

της συντρόφους, προτού εκείνοι προλάβουν να σπιρουνίσουν τα ζώα 

τους, για ν’ακολουθήσουν τη Ζιρκεφιανή. 

  Η πνευµατική δύναµη του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή ξεχύθηκε 

καταπάνω στην Σαντέ’ενθιν, η οποία, υψώνοντας το δεξί της χέρι, 

δηµιούργησε µια ψυχική ασπίδα που την προστάτεψε. 

  «Ο Πόνκιµ έχει δίκιο: είσαι ισχυρός, αλλά άπειρος.» 

  Έστρεψε τ’άτι της απ’την άλλη κι άρχισε να καλπάζει, πηδώντας 

πάνω από τον πέτρινο φράχτη ενός χωραφιού. 

  «Έλα, Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή!» φώναξε η Χόλκραδ, µπήγοντας 

τα τακούνια των µποτών της στα πλευρά του αλόγου της, για να 

καταδιώξει τη Σαντέ’ενθιν. 

  Ο πρώην-Ράθµαλ την ακολούθησε, επικαλούµενος τις δυνάµεις των 

Πνευµάτων που τον περιτριγύριζαν. 

  Η Ζιρκεφιανή σταµάτησε απότοµα, πρότεινε το χέρι της, και έκανε 

τις πέτρες του φράχτη τον οποίο είχε περάσει να τιναχτούν προς όλες 
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τις κατευθύνσεις, καθώς η µάγισσα και ο τυφλός άντρας πλησίαζαν. 

Τ’άλογά τους χρεµέτισαν τρελά, ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να τα 

κάνουν να κόψουν ταχύτητα. Οι πέτρες, όµως, τους πέτυχαν και τους 

δυο, σωριάζοντάς τους από τις σέλες στο χώµα του χωραφιού. 

  Η Σαντέ’ενθιν κάλπασε µακριά, γελώντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Μάνζρα πήγε, γρήγορα, προς τη Χόλκραδ και τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή, ενώ ο Μέρθναρ κι η Μάερνοµ έµειναν πίσω, για να 

ελέγξουν τους δυο Αργκανθικιανούς κατασκόπους. Πλησιάζοντας, η 

πολεµίστρια είδε ότι η µάγισσα και ο πρώην-Ράθµαλ ήταν καλά, 

καθώς σηκώνονταν απ’το έδαφος. Ο δεύτερος µόνο φαινόταν να είχε 

χτυπήσει το κεφάλι του, γιατί αίµα έτρεχε απο κεί·  αλλά, παραταύτα, 

µια χαρά στεκόταν. 

  «Ανάθεµα!» καταράστηκε η Χόλκραδ. «Μας ξέφυγε. Και, τώρα, 

ήταν ευκαιρία…» Το πρόσωπό της ήταν γεµάτο χώµα, µα τα γαλανά 

της µάτια άστραφταν. 

  «Είστε εντάξει, κι οι δυο;» ρώτησε η Μάνζρα. 

  «Σίγουρα, άµα κοιταχτώ στον καθρέφτη, θα διαπιστώσω ότι είµαι 

λιγάκι µελανιασµένη, µα δε νοµίζω νάχω σπάσει κάνα κόκαλο,» 

αποκρίθηκε η Χόλκραδ. 

  «Ναι…» συµφώνησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, σκουπίζοντας 

το αίµα απ’το µέτωπό του. «Κι αυτό µονάχα µια γρατσουνιά πρέπει 

να είναι. Όµως, όντως, ήταν ευκαιρία να την ξεπαστρέψουµε τη 

δαιµονισµένη! Να πάρουν τα Πνεύµατα και να σηκώσουν!…» 

  «Πάµε στους άλλους,» είπε η Μάνζρα. 

  Η Χόλκραδ και ο πρώην-Ράθµαλ πήραν ο καθένας τ’άλογό του –τα 

οποία είχαν αποµακρυνθεί µερικά µέτρα– και, ύστερα, πλησίασαν 

όλοι µαζί την Μάερνοµ και τον Μέρθναρ, που στέκονταν πάνω 

απ’την Μίκθαλ και τον Ήκνορ. 
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  «Είναι νεκροί,» είπε ο πολεµιστής, σχεδόν σοκαρισµένος, ενώ η 

ξανθοµάλλα συνάδελφός του δεν έµοιαζε να µπορεί να µιλήσει. 

  «Προτού φύγουµε από το Άργκανθικ, θα σκοτώσω αυτή τη 

Ζιρκεφιανή δαιµόνισσα,» ορκίστηκε η Χόλκραδ, σφίγγοντας τα 

δόντια. 
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ρχοντά µου, πλησιάζει ένας καβαλάρης,» είπε ο φρουρός που 

ήρθε τρέχοντας κοντά στη φωτιά του ∆ούκα του Ντρίνθεκ. 

  Ο Άλβαρ καθόταν πίνοντας µια κούπα ζεστό τσάι, µε την 

παρέα της Έρµελ και της Όρυ, οι οποίες είχαν µόλις τελειώσει ένα 

σύντοµο αγώνα τοξοβολίας. Λίγο παραπέρα, ο Βίρκβιν µιλούσε µε 

τον Βαρόνο Βόργκλον, µάλλον για κάποιο θέµα που αφορούσε τα 

εφόδια του στρατού, απ’ό,τι υπέθετε η ξανθοµάλλα Πριγκίπισσα. 

  «Άνθρωπος ή Μαγκραθµέλιος;» ρώτησε ο ∆ούκας. 

  «Άνθρωπος πρέπει νάναι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο σκοπός. 

  «Τότε, φέρτε τον ενώπιόν µου, αν έρθει στην κατασκήνωσή µας και 

έχει κάτι να πει.» 

  Καθώς ο στρατιώτης έφευγε, ο Νόρβιλ, ο ένας από τους πέντε 

Ωκεάνιους στρατιώτες που είχαν µείνει µε το στρατό του Ντρίνθεκ 

(οι υπόλοιποι πολεµιστές της Βασίλισσας Αάνθα είχαν φύγει, για να 

πάνε στο πλοίο τους, και να επιστρέψουν στην Θέρληχ), πλησίασε 

τον ∆ούκα, την Όρυ, και την Έρµελ. 

  «Κάποιο πρόβληµα;» ρώτησε. 

  «Όχι, φίλε µου, δεν πιστεύω,» αποκρίθηκε ο Άλβαρ, περιµένοντας 

υποµονετικά. 

Ά
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  Η Έρµελ σκούπισε τον ιδρώτα του αγώνα τοξοβολίας απ’το µέτωπό 

της και ήπιε µια γουλιά νερό, ενώ αναρωτιόταν ποιος µπορεί να ήταν 

ο ερχόµενος καβαλάρης και τι µπορεί να ήθελε. Κάποιος 

µαντατοφόρος ίσως; Από την Γκέχβιν ή τη Χάργκοχ; 

  Σε λίγο, είδε έναν άντρα να ζυγώνει, τραβώντας ένα καφετί άλογο 

πίσω του, ενώ τέσσερις Ντρινθεκιανοί µαχητές τον περιστοίχιζαν, 

δίχως να δείχνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί προς το µέρος του. Και η 

Πριγκίπισσα δεν τους αδικούσε·  άλλωστε, ο τύπος έµοιαζε χωρικός, 

όχι πολεµιστής, και δεν κουβαλούσε ούτε ένα όπλο επάνω του –

απ’ό,τι, τουλάχιστον, µπορούσε να δει εκείνη. 

  «Εδώ είναι ο ∆ούκας,» είπε ένας από τους στρατιώτες που 

οδηγούσαν τον χωρικό. 

  «Άρχοντά µου,» προσφώνησε τον Άλβαρ εκείνος, γονατίζοντας στο 

ένα γόνατο. 

  Ο ∆ούκας σηκώθηκε όρθιος από το ξύλινο σκαµπό όπου καθόταν 

και προέτρεψε τον άντρα να κάνει το ίδιο. «Από πού έρχεσαι και 

ποιος ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ;» τον ρώτησε. 

  Ο χωρικός πάτησε στα πόδια του και είπε: «Άρχοντά µου, έρχοµαι 

από το χωριό που κρύβει κείνο κει το δάσος.» Έδειξε το δάσος, µε το 

χέρι του·  και πίσω απ’αυτό η Έρµελ νόµιζε ότι µπορούσε να δει 

καπνό να υψώνεται. «Έφυγα αµέσως µόλις άκουσα τις φήµες, γιατί 

κατάλαβα ότι πλησιάζει µεγάλος κίνδυνος.» 

  «Κίνδυνος; Τι κίνδυνος;» ρώτησε ο Άλβαρ. 

  «Ένας έµπορος έφτασε στο χωριό µας, και είπε ότι είδε 

δαιµονανθρώπους να προελαύνουν προς τα δυτικά, ζυγώνοντας το 

φουσάτο σας, Άρχοντά µου.» 

  «Πόσοι είναι; Και πόσο µακριά;» 

  «Ο έµπορος µάς είπε ότι, τώρα πια, δεν πρέπει νάναι µακριά, άµα 

συνεχίζουν µε τον ίδιο ρυθµό, όπως όταν τους πρωτόδε: κάπου 

πέντ’έξι µέρες µακριά πρέπει νάναι, είπε·  ή ίσως και λιγότερο.» 

  «Και πόσοι είναι;» 

  «Χιλιάδες, µας είπε ο έµπορος, Άρχοντά µου·  πολλές χιλιάδες.» 
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  «Μάλιστα,» έκανε ο ∆ούκας, ξεφυσώντας. «Σ’ευχαριστώ για τις 

πληροφορίες, φίλε µου.» 

  «Υποχρέωσή µου, Άρχοντά µου.» Ο χωρικός υποκλίθηκε. 

  Ο Άλβαρ έβγαλε ένα χρυσό νόµισµα απ’την κάπα του και του το 

έδωσε. «Για τον κόπο σου, που ήρθες να µ’ενηµερώσεις.» 

  «Χίλια ευχαριστώ, Άρχοντά µου.» Ο άντρας έκανε µια ακόµα πιο 

βαθιά υπόκλιση. «Τα Πνεύµατα να σας έχουν καλά.»  

  Ύστερα, καβάλησε το άλογό του, έκανε µεταβολή, και έφυγε, 

καλπάζοντας, από την κατασκήνωση. 

  Η Έρµελ κοίταξε την προβληµατισµένη όψη στο πρόσωπο του 

Άλβαρ, και ρώτησε: «Τι σκοπεύεις να κάνεις, θειε;» 

  «Εξαρτάται από το πόσο µεγάλος είναι ο στρατός των εχθρών µας,» 

αποκρίθηκε ο ∆ούκας. «Ο χωρικός µάς είπε ότι πρόκειται για 

χιλιάδες δαιµονανθρώπους, όµως αυτό δεν είναι και πολύ 

διαφωτιστικό. Αν οι Μαγκραθµέλιοι είναι λιγότεροι από µας, ίσως 

µπορούµε να τους νικήσουµε. Αν, όµως, είναι περισσότεροι….» 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα, πάντως, προτείνει να µη γίνουν ακόµα 

πολεµικές ενέργειες,» είπε Νόρβιλ. 

  «Και τι να κάνουµε, αφού έρχονται καταπάνω µας;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Άλβαρ. «Ίσως η καλύτερη τακτική θα ήταν να τους 

παγιδέψουµε κάπου στους λόφους πίσω µας.» Έδειξε προς τα 

δυτικά, τα κακοτράχαλα υψώµατα του εδάφους, ανάµεσα απ’τα 

οποία περνούσε η λιθόστρωτη δηµοσιά. «Γιατί προς τα πού να πάµε, 

για να τους αποφύγουµε; Και, έστω ότι τους αποφεύγουµε: οι 

Μαγκραθµέλιοι πού σκοπεύουν να κατευθυνθούν; Αν συνεχίσουν 

δυτικά, θα φτάσουν στην Κάργκιλβ, µα τα Πνεύµατα!» 

  Όπου βρισκόταν η οικογένεια του ∆ούκα και ο λαός του, όπως 

ήξερε η Έρµελ και όλοι οι υπόλοιποι. 

  Τα λόγια του Άλβαρ έκαναν τον Ωκεάνιο πολεµιστή να σωπάσει 

και να κοιτάξει το έδαφος, σκεπτικός. 

  «Εποµένως, ίσως το να τους στήσουµε ενέδρα στους λόφους να 

είναι η καλύτερη τακτική,» γνωµοδότησε η Πριγκίπισσα του 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

115 

Σαραόλν. «Έχουµε χρόνο για να προετοιµαστούµε, αν βρίσκονται 

πέντε µ’έξι µέρες µακριά, έτσι δεν είναι;» 

  «Ο χωρικός είπε ότι µπορεί να είναι και πιο κοντά,» της θύµισε η 

Όρυ. «Οπότε, καλύτερα να βιαστούµε.» Στράφηκε στον ∆ούκα. «Τι 

λες, πατέρα; Ήρθε η ώρα να συλλέξουµε κεφάλια 

δαιµονανθρώπων;» 

  «Οι προετοιµασίες για την ενέδρα θα αρχίσουν,» είπε ο Άλβαρ. 

«Όµως, συγχρόνως, θα στείλουµε και ανιχνευτές προς τα ανατολικά, 

για να µάθουµε µε πόσους δαίµονες έχουµε να κάνουµε, ώστε να 

οργανωθούµε ανάλογα.» 

  Η Έρµελ ένευσε καταφατικά, συµφωνώντας. 

  Ο ∆ούκας στράφηκε σ’ένα στρατιώτη του. «Μετάφερε τη διαταγή 

µου να διαλυθεί ο καταυλισµός και να προελάσουµε προς τα δυτικά. 

Επίσης, πες σε µια οµάδα ανιχνευτών να έρθει, για να τους µιλήσω.» 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου.» Ο άντρας χαιρέτησε στρατιωτικά και 

έφυγε. 

  Κι έτσι ο πόλεµος αρχίζει γρηγορότερα απ’ό,τι περιµέναµε, 

συλλογίστηκε η Έρµελ, δοκιµάζοντας τη χορδή του τόξου που 

βρισκόταν ακουµπισµένο στους µηρούς της. Ήταν βέβαιη πως αυτό 

το όπλο θα της φαινόταν πολύ χρήσιµο, στις µέρες που θα έρχονταν, 

και ιδιαίτερα στην ενέδρα που θα έστηναν οι Ντρινθεκιανοί. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κατηγορήστε για φόνο, κυρία Σαντέ’ενθιν.» 

  Η φωνή του Κάρχοκ έσχισε την ησυχία που είχε απλωθεί στην 

αίθουσα του θρόνου σαν βελούδο. 

  Στο µεγάλο δωµάτιο και µπροστά στον Βασιληά και στη Βασίλισσα 

ήταν συγκεντρωµένοι όλοι οι Σαραολνιανοί επισκέπτες του 

παλατιού·  οι Πρίγκιπες του Άργκανθικ, Ζάφνορ, Όργκναζ, Κιόλβ, 

και η Πριγκίπισσα Παλµίρα·  ο ∆ούκας Έσριθ του Τάρµεν·  ο 

Βαρόνος Ρούζνελ Ρέγκοθ, η σύζυγός του Λενθένα, και οι κόρες του, 
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Σιλίζα και Φινρένα·  οι βασιλικοί σύµβουλοι, Ροβιγκάν,  Τζίρµεκ, 

Θόργκαν, και Μπέργκαζ·  και η ∆ούκισσα Ζέκαλ του Έβµορ και η 

Ζιρκεφιανή Σαντέ’ενθιν. 

  «Ποιος µε κατηγορεί για φόνο, και µε ποιες αποδείξεις, 

Μεγαλειότατε;» ρώτησε η τελευταία, δίχως να µοιάζει να 

πανικοβάλλεται. 

  «Η κυρία Χόλκραδ,» αποκρίθηκε ο Κάρχοκ, στρεφόµενος στη 

Σαραολνιανή µάγισσα, που ατένιζε την Σαντέ’ενθιν µε ψυχρά 

γαλανά µάτια, γεµάτα µίσος. «Υποστηρίζει πως σκοτώσατε, µέσω 

µαγείας, τους δύο κατασκόπους της ∆ούκισσας Ζέκαλ, Ήκνορ και 

Μίκθαλ, ώστε να µην µιλήσουν εναντίον της ∆ούκισσας ενώπιόν 

µου.» 

  «Ασύστολα ψέµατα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. 

«Όπως µπορεί να σας διαβεβαιώσει και η ∆ούκισσα Ζέκαλ, 

βρισκόµουν όλη την ώρα στο δωµάτιό της.» 

  «Είναι αλήθεια,» είπε η Ζέκαλ. «Όλο το πρωινό, η κυρία 

Σαντέ’ενθιν µαζί µου βρισκόταν.» 

  «Είναι φυσιολογικό να την καλύπτετε, ∆ούκισσά µου, από τη 

στιγµή που έκανε το θέληµά σας,» σχολίασε ο Βένγκριλ, που δε 

µπορούσε να πιστέψει ότι όλες τούτες οι αναποδιές συνέβαιναν. 

  «Τι θέλεις να πεις, Σαραολνιανέ;» σφύριξε η Ζέκαλ. «Ότι 

επιθυµούσα τον θάνατο δύο ανθρώπων που ούτε καν γνωρίζω; Ήδη 

έχω τονίσει πως τα ονόµατα Ήκνορ και Μίκθαλ δε µου λένε τίποτα.» 

  Η Σαντέ’ενθιν απευθύνθηκε στον Κάρχοκ, µε ήρεµο ύφος, 

ατενίζοντάς τον κατάµατα, λες και ήταν βέβαιη για την αθωότητά 

της και δεν είχε τίποτα να φοβηθεί. «Βασιληά µου, παρακαλώ, αν 

υπάρχουν αποδείξεις εναντίον µου, θα ήθελα να τις δω ή να τις 

ακούσω.» 

  Ο Κάρχοκ αναστέναξε, σα να είχε ζαλιστεί απ’όλη τούτη τη 

φασαρία. «Αυτή η υπόθεση είναι ζήτηµα του ∆ικαστηρίου·  όχι δικό 

µου,» τόνισε. «Και θα πρότεινα να αποταθείτε εκεί –άπαντες.» 
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  Αα! µούγκρισε εντός του ο Βένγκριλ. Ποτέ δε θα βρούµε άκρη 

µ’αυτούς τους Αργκανθικιανούς! «Βασιληά µου,» είπε, «ήδη έχουµε 

πέντε µάρτυρες που υποστηρίζουν ότι είδαν την κυρία Σαντέ’ενθιν. 

Και οι µάρτυρες αυτοί είναι οι κυρίες Χόλκραδ, Μάνζρα και 

Μάερνοµ, και οι κύριοι Ράθµαλ και Μέρθναρ.» 

  «Όλοι τους Σαραολνιανοί!» τόνισε η Ζέκαλ. «Και κοινοί επίσης, 

υποθέτω.» 

  «Αξίζει λιγότερο ο λόγος ενός κοινού ανθρώπου, ∆ούκισσά µου;» 

απαίτησε ο Βένγκριλ. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Μήπως θα έπρεπε να φέρουµε 

και τους χωριάτες των γύρω χωραφιών να καταθέσουν ενώπιον του 

Βασιληά µας, Σαραολνιανέ;» 

  Ορισµένοι Αργκανθικιανοί γέλασαν µε το προφανώς ρητορικό 

ερώτηµα της Αρχόντισσας της Μαφ-νορχ. Αλλά ο Βένγκριλ έτριξε 

τα δόντια του, θυµωµένος. 

  «Σας παρακαλώ,» είπε ο Κάρχοκ, προσπαθώντας να ηρεµήσει τα 

πνεύµατα. «Το ζήτηµα τούτο θεωρώ πως δεν λύνεται στην αίθουσα 

του θρόνου·  ούτε η σηµαντικότητά του είναι τέτοια που θα 

µπορούσε να απασχολήσει το Συµβούλιο των Αρχόντων. Εποµένως, 

επαναλαµβάνω: θα βρεθεί λύση στο Μεγάλο ∆ικαστήριο της 

∆ρέλιφον, το οποίο µπορείτε όλοι να επισκεφτείτε το απόγευµα. Εν 

τω µεταξύ, η κυρία Σαντέ’ενθιν και η ∆ούκισσα Ζέκαλ απαγορεύετε 

να βγουν από το παλάτι και τον κήπο του.» 

  «Μεγαλειότατε!» διαµαρτυρήθηκε η Ζέκαλ. «∆εν είµαστε 

εγκληµατίες. Οι κατηγορίες των Σαραολνιανών είµαι βέβαιη πως 

είναι αβάσιµες–» 

  «Όπως και νάχει, ∆ούκισσά µου, είναι κατηγορίες·  συνεπώς, κανείς 

δεν θ’αποµακρυνθεί απ’το παλάτι, µέχρι το απόγευµα, οπότε θα 

αποταθείτε άπαντες στο Μεγάλο ∆ικαστήριο, το οποίο και 

θ’αποφασίσει τι θα συµβεί. 

  »Αν, παραταύτα,» είπε ο Κάρχοκ, προλαβαίνοντας την Ζέκαλ 

προτού εκείνη µιλήσει, «για κάποιο λόγο, επιθυµείτε να πάτε κάπου, 
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∆ούκισσά µου, µπορείτε να το πράξετε κατόπιν άδειάς µου και µε τη 

συνοδεία φρουρών. 

  »Αυτά, για τώρα. Είναι µεσηµέρι και όλοι θα θέλαµε κάτι να φάµε, 

πιστεύω.» Ο Κάρχοκ κατέβηκε απ’το θρόνο του, µαζί µε την 

Βασίλισσά Ζανάελα. 

  «Βένγκριλ,» είπε, «θα το έβρισκα πολύ ευχάριστο να πάρουµε το 

µεσηµεριανό µας µαζί.» 

  «Παροµοίως, Κάρχοκ,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Και, αν δεν υπάρχει πρόβληµα, θα επιθυµούσα κι εγώ να σας 

κάνω παρέα, Μεγαλειότατε,» είπε ο Βαρόνος Ρούζνελ. 

  «Κι εγώ επίσης,» πρόσθεσε ο Έσριθ, µ’ένα χαµόγελο που έκανε το 

πρόσωπό του αποκρουστικότερο απ’ό,τι ήταν. 

  «Θα ήταν τιµή µου να σας έχω όλους στο τραπέζι µου,» 

αποκρίθηκε ο Κάρχοκ, αλλά έµοιαζε, ξαφνικά, ένα τροµερό βάρος 

να είχε πέσει στους ώµους του. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μα τα Πνεύµατα!» έκανε ο Σόλµορχ, καθώς καθόταν σε µια 

αναπαυτική ξύλινη καρέκλα του δωµατίου του στο παλάτι της 

∆ρέλιφον. Είχε λύσει τη ζώνη του και είχε βγάλει το πανωφόρι του 

και τις µπότες, µένοντας µόνο µε το πουκάµισο και το παντελόνι. 

«Αυτοί οι Αργκανθικιανοί είναι το κάτι άλλο… Ούτε να 

ευχαριστηθείς το φαγητό σου δε σε αφήνουν.» 

  «Πράγµατι,» συµφώνησε η Τάθβιλ. Και, φορώντας µια ρόµπα πάνω 

απ’το µεσοφόρι της, κάθισε στα γόνατά του. «Γιατί έχω την 

εντύπωση ότι, αντί να ξεµπλέκουµε, µπλέκουµε περισσότερο;» 

  «Γιατί έτσι είναι,» είπε ο Σόλµορχ. «Όσο κι αν ο Κάρχοκ φαίνεται 

να είναι πρόθυµος να µας πιστέψει, δε µπορεί ν’αγνοήσει τη γνώµη 

των υπηκόων του, οι οποίοι ακούν τη λέξη ‘Σαραολνιανός’ και 

µυρµηγκιάζει το δέρµα τους. Μόνο να πάµε σ’αυτό το ∆ικαστήριο 

µάς έλειπε!…» 
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  «Λες και θέλουν να µας καθυστερήσουν, ενώ βιαζόµαστε, µα τα 

Πνεύµατα! Πρώτα, δεν γίνεται η συµµαχία µέχρι να πάρει απόφαση 

το καταραµένο τους Συµβούλιο, και τώρα, πρέπει να αποδείξουµε 

πέρα από κάθε σκιά αµφιβολίας ότι η Σαντέ’ενθιν σκότωσε τον 

Ήκνορ και τη Μίκθαλ. Μα δεν καταλαβαίνουν πως, αν η 

Σαντέ’ενθιν δει ότι τα πράγµατα πάνε εναντίον της, θα φύγει;» 

  «Εµένα, πάντως, µου έµοιαζε σίγουρη ότι, τελικά, θα αποδειχτεί 

αθώα. Μάλλον, δε θα έχει αφήσει καµια απόδειξη πίσω της. Και έχει 

το άλλοθι της Ζέκαλ.» 

  «Για στάσου, αγάπη µου·  και οι φύλακες που βρίσκονταν στην 

ανατολική πύλη, εκείνη την ώρα, δεν την είδαν να βγαίνει;» 

  «Κανείς δεν τους ρώτησε.» 

  «Κάποιος, όµως, δε θάπρεπε να τους ρωτήσει;» 

  «Νοµίζεις ότι η Σαντέ’ενθιν θα ήταν τόσο χαζή ώστε να 

διακηρύττει την αθωότητά της, αν δεν ήταν βέβαιη πως αδυνατούµε 

να αποδείξουµε το αντίθετο; Κατ’αρχήν, όπως µας είπαν η Χόλκραδ 

και οι υπόλοιποι, φορούσε κουκούλα, άρα κανείς δε θα είδε το 

πρόσωπό της. Συγκεκριµένα, ούτε οι δικοί µας είδαν το πρόσωπό 

της, αλλά η µάγισσα και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µάς 

διαβεβαίωσαν ότι αισθάνθηκαν την αύρα της.» 

  «Όµως από πού πήρε άλογο για ν’ακολουθήσει τη Χόλκραδ και 

τους άλλους;» έθεσε το ερώτηµα η Τάθβιλ. «Από το στάβλο του 

παλατιού, σωστά;» 

  «Μάλλον,» ανασήκωσε τους ώµους ο Σόλµορχ. «Αλλά δεν είναι 

σίγουρο.» 

  «Τίποτα δεν είναι σίγουρο, όµως µπορούµε να πάµε να ρωτήσουµε 

τους σταβλίτες.» 

  «∆εν πιστεύω να βγει τίποτα…» 

  «Αν, όµως, µάθουµε κάτι;» Σηκώθηκε από πάνω του. «Έλα·  το 

µεσηµέρι δεν αργεί να περάσει, και έχουµε λίγο χρόνο στη διάθεσή 

µας.» 
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  Ο Σόλµορχ δεν πίστευε ότι θα ανακάλυπταν κάτι το συνταρακτικό, 

αλλά σηκώθηκε κι αυτός απ’την καρέκλα και ντύθηκε, όσο ντυνόταν 

η Τάθβιλ. Ύστερα, βγήκαν απ’το δωµάτιό τους και κατευθύνθηκαν 

προς τον κήπο του παλατιού. 

  «Και οι φύλακες της καγκελόπορτας µπορεί να είδαν τίποτα,» είπε 

η Βαρονέσα, καθώς κατέβαιναν µια σκάλα. 

  «Πιθανώς,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Θα τους ρωτήσουµε κι 

αυτούς.» 

  Πρώτα, όµως, πήγαν στο στάβλο του παλατιού, ο οποίος ήταν 

τεράστιος και τους έφαγε ώρα µέχρι να µιλήσουν σε όλους τους 

σταβλίτες. Μάλιστα, ξύπνησαν και µερικούς που κοιµόνταν, για να 

τους κάνουν ερωτήσεις. Ωστόσο, κανένας δεν είχε δει τη Σαντέ’ενθιν 

να παίρνει κάποιο από τα άλογα. Αλλά, µήπως, είχαν δει τίποτ’άλλο 

παράξενο; θέλησαν να µάθουν ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ. Όχι, τίποτα 

το ασυνήθιστο, απάντησαν εκείνοι. 

  Απογοητευµένοι από την αναζήτησή τους, οι δύο ευγενείς βάδισαν 

µέχρι την µεγάλη καγκελόπορτα του κήπου του παλατιού, 

εκατέρωθεν της οποίας στέκονταν δύο πολεµίστριες, λέγοντας 

ανέκδοτα, για να σπάσουν την ανία τους. Όταν τις ρώτησαν για τη 

Σαντέ’ενθιν, αυτές αποκρίθηκαν πως δεν είχαν βάρδια εκείνη την 

ώρα, και ο Σόλµορχ κι οι Τάθβιλ καλύτερα να πήγαιναν στον 

στρατώνα του παλατιού, να ψάξουν για δυο στρατιώτες που 

λέγονταν Ρόγκφιµ και Έσριθ. Οπότε, οι Σαραολνιανοί πήγαν και 

τους βρήκαν, και τους µίλησαν. Εκείνοι είπαν ότι δεν είχαν δει καµία 

µε την περιγραφή της κύριας Σαντέ’ενθιν να βγαίνει από τον κήπο. 

Η Τάθβιλ εξήγησε ότι, µάλλον, θα φορούσε κουκούλα, για να 

κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Τότε, ο Έσριθ κούνησε το κεφάλι και 

απάντησε πως κανένας µε κουκούλα δεν είχε µπει ή βγει απ’τον 

κήπο του παλατιού. Ο Ρόγκφιµ συµφώνησε. 

  «Άδικα των αδίκων χάσαµε το µεσηµεριανό µας ύπνο,» είπε η 

Βαρονέσα στον Σόλµορχ, καθώς επέστρεφαν στο δωµάτιό τους. 
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«Πώς είναι δυνατόν η Σαντέ’ενθιν να βγήκε και να µπήκε δίχως να 

τη δει κανείς;» 

  «Σοβαρολογείς, Τάθβιλ; Η γυναίκα είναι µάγισσα, όχι πολύ 

κατώτερη σε δύναµη από τον Πόνκιµ, σύµφωνα µ’ό,τι λέει η 

Χόλκραδ·  θα µπορούσα να περιµένω τα πάντα απ’αυτήν. Καλύτερα 

να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εδώ, στο Άργκανθικ…» Άνοιξε 

την πόρτα του δωµατίου, και µπήκαν. «…γιατί τα πράγµατα είναι 

πολύ πιο επικίνδυνα, έτσι µπερδεµένα όπως λειτουργεί η κοινωνία 

τους –εν ολίγοις, ιδανικό έδαφος δράσης για ανθρώπους σαν τον 

Πόνκιµ και τη Σαντέ’ενθιν.» 

  «Τούτο το Βασίλειο είναι µονάχα για δολοπλόκους και 

απατεώνες,» συµφώνησε η Τάθβιλ. «Αλλά εµείς ήρθαµε για τη 

συµµαχία, που να τους ανεµοσκορπίσουν όλους τα Πνεύµατα! Το 

Σαραόλν πεθαίνει, όσο παίζουµε αυτά τα Αργκανθικιανά 

παιχνίδια…» 

  Ύστερα, ξεφύσησε και κάθισε σε µια καρέκλα, κουρασµένη. 

Ρώτησε: «Πόση ώρα νοµίζεις ότι έχουµε, µέχρι να πάµε στο 

∆ικαστήριο;» 

  Ο Σόλµορχ κοίταξε έξω απ’το παράθυρο. «∆ε θάχουµε καµια ώρα 

ακόµα;…» 

  «Ωραία,» είπε η Τάθβιλ. Σηκώθηκε απ’την καρέκλα, έβγαλε το 

φόρεµά της, και τον πλησίασε, τυλίγοντας το χέρια της πίσω απ’το 

λαιµό του και φιλώντας τα χείλη του. 

  «Αρκετός χρόνος, ε;» µειδίασε ο Σόλµορχ. 

  «Ίσα-ίσα,» αποκρίθηκε εκείνη. Τραβώντας τον προς το κρεβάτι, 

έγειρε πίσω και ξάπλωσε, ανάσκελα, πάνω στο στρώµα. 

  ∆ευτερόλεπτα αφότου είχαν τελειώσει, και βρίσκονταν ακόµα 

αγκαλιασµένοι και µεθυσµένοι ο ένας από τα χάδια και τα φιλιά του 

άλλου, η πόρτα χτύπησε, διακριτικά, και η φωνή του Ρήφορβελ 

ακούστηκε: 

  «Κύριε Σόλµορχ;» 

  «Τι είναι;» αποκρίθηκε εκείνος, καθαρίζοντας το λαιµό του. 
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  «Σε λίγο, πρέπει να φύγουµε για το ∆ικαστήριο.» 

  «Μερικά λεπτά µόνο, να ετοιµαστούµε.» 

  Και άκουσαν τα βήµατα του Ρήφορβελ ν’αποµακρύνονται απ’την 

πόρτα. 

  Η Βαρονέσα και ο ευγενής του Οίκου των Έχµελθ σηκώθηκαν 

απ’το κρεβάτι, φόρεσαν τα ρούχα τους βιαστικά, χτενίστηκαν στον 

καθρέφτη, συγχρόνως, και βγήκαν απ’το δωµάτιο, για να 

συναντήσουν στον διάδροµο τον Βένγκριλ, τους υπόλοιπους 

Σαραολνιανούς, καθώς και τη Σαντέ’ενθιν και τη ∆ούκισσα Ζέκαλ. 

Παρατήρησαν, επίσης, ότι Αργκανθικιανοί πολεµιστές βρίσκονταν 

από κοντά. 

  «Ακολουθήστε µας, παρακαλώ,» είπε ένας απ’τους τελευταίους.  

  Έτσι, τους έβγαλαν απ’το µεγαλόπρεπο παλάτι της ∆ρέλιφον και 

τους οδήγησαν, µέσα απ’τους δρόµους της πρωτεύουσας του 

Άργκανθικ, σε ένα ψηλό χτίριο µε πλατειά, µεγάλα µαρµάρινα 

σκαλοπάτια. Η είσοδός του ήταν καµωµένη από σκούρο ξύλο και το 

ύψος της ξεπερνούσε εκείνο τριών αντρών. Από πάνω της βρισκόταν 

λαξευµένο το σύµβολο του Άργκανθικ: ένα γεµάτο φεγγάρι 

περιστοιχισµένο από τέσσερα άστρα. Και κάτω απ’το σύµβολο µια 

πρόταση ήταν γραµµένη στην Αρχαία Αργκανθικιανή. 

  Ο Σόλµορχ την διάβασε, υποτονθορύζοντας: «Σέλα Ράγις ερ Βίρους 

σολράουν βεντίρα νος Γεµαντίς.» 

  «Τι σηµαίνει;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Είθε ο Νόµος και η ∆ικαιοσύνη να περιφρουρούν αιώνια το 

Βασίλειό µας,» µετέφρασε ο Σόλµορχ. 

  «Όταν σου έλεγα να µάθεις την Αρχαία Αργκανθικιανή, δε 

µ’άκουγες,» την πείραξε ο Ζάρβηµ, βγάζοντας το αναµµένο 

τσιµπούκι απ’το στόµα του. 

  «…µπαµπά!…» µούγκρισε, προειδοποιητικά, η Βαρονέσα, κι 

εκείνος µειδίασε, συνεχίζοντας να καπνίζει. 

  Οι στρατιώτες τούς οδήγησαν όλους προς την ψηλή είσοδο, την 

οποία και πέρασαν, για να βαδίσουν σε έναν µεγάλο διάδροµο, 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

123 

καµωµένο από µάρµαρο και στρωµένο µε πορφυρόχρυσο χαλί. 

Στους τοίχους υπήρχαν ταπετσαρίες και πίνακες. Οι πρώτες, 

προφανώς, απεικόνιζαν σηµαντικές δίκες του παρελθόντος, ενώ οι 

δεύτεροι διακεκριµένους δικαστές και δικηγόρους –τουλάχιστον, 

έτσι υπέθετε ο Σόλµορχ. Και, όταν ρώτησε τον Ζάρβηµ, εκείνος το 

επιβεβαίωσε µ’ένα κοφτό νεύµα του κεφαλιού. 

  Εκτός, όµως, από τους πίνακες και τις ταπετσαρίες, δεξιά κι 

αριστερά του διαδρόµου βρίσκονταν και µεγάλες, διπλές, ξύλινες 

πόρτες που ο ευγενής του Οίκου των Έχµελθ δεν είχε ιδέα πού 

µπορούσαν να οδηγούν·  πάντως, το βέβαιο ήταν ότι οι 

Αργκανθικιανοί στρατιώτες δεν τους πήγαιναν σε κάποια απ’αυτές, 

παρά σε κείνη που φαινόταν στο βάθος, εκατέρωθεν της οποίας 

στέκονταν δύο πάνοπλοι φύλακες. 

  Από το ταβάνι του διαδρόµου κρέµονταν µπρούτζινα πολύφωτα, τα 

δεκάδες κεριά των οποίων ήταν αναµµένα, χρωµατίζοντας τον χώρο 

µε την πορτοκαλοκόκκινη λάµψη τους. 

  Τελικά, οι Σαραολνιανοί, η Σαντέ’ενθιν, και η Ζέκαλ βρέθηκαν σε 

µια πελώρια αίθουσα, περνώντας την θύρα που αντίκριζε ο Σόλµορχ 

στο βάθος, την οποία άνοιξαν γι’αυτούς οι φρουροί της. Το 

τεραστίων διαστάσεων δωµάτιο όπου τώρα βρίσκονταν είχε 

εκατοντάδες ξύλινες θέσεις και ένα ανυψωµένο επίπεδο, πάνω στο 

οποίο ήταν ένας… θρόνος –ο Σόλµορχ δε θα µπορούσε να τον 

αποκαλέσει τίποτ’άλλο, έτσι όπως ήταν στολισµένος στο χρυσάφι, 

στο ασήµι, και στους πολύτιµους λίθους. ∆εξιά του θρόνου ήταν 

τρεις άλλοι, µικρότεροι σε µέγεθος και πολυτέλεια·  αριστερά του, 

επίσης.  

  Ο Σόλµορχ είχε µείνει άφωνος στη θέα τούτης της αίθουσας. 

Ύψωσε το βλέµµα του και… έµεινε ακόµα πιο άφωνος –αν θα 

µπορούσε να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο–, αντικρίζοντας τον 

µεγαλόπρεπο θόλο κάτω απ’τον οποίο βρίσκονταν όλοι τους. Στις 

τέσσερις γωνίες του θόλου –που στηρίζονταν, αντίστοιχα, από 

τέσσερις µαρµάρινους, χοντρούς κίονες– ήταν ζωγραφισµένο το 
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σύµβολο του Άργκανθικ·  αλλά έµοιαζε πολύ πιο αρχαίο και 

επιβλητικό από άλλες φορές που ο Σόλµορχ το είχε αντικρίσει. Ίσως 

να έφταιγε η επήρεια που ασκούσε τούτος ο χώρος επάνω του. 

  Όταν τα µάτια του άφησαν τον θόλο, παρατήρησε πως ένα επίπεδο 

πάνω από τις εκατοντάδες ξύλινες θέσεις ήταν ένας εξώστης, όπου 

βρίσκονταν, περίπου, άλλα τόσα καθίσµατα. 

  Καθώς τα θαύµαζε όλ’αυτά, ο ευγενής βάδιζε ασυναίσθητα, 

ακολουθώντας τους υπόλοιπους προς τη µεριά όπου τους πήγαιναν 

οι Αργκανθικιανοί πολεµιστές, αποµακρύνοντάς τους από τη 

∆ούκισσα Ζέκαλ και τη Σαντέ’ενθιν, τις οποίες οδηγούσαν σε 

αντικρινό σηµείο της αίθουσας. 

  «Καθίστε, παρακαλώ,» είπε ένας στρατιώτης, και οι Σαραολνιανοί 

κάθισαν στις ξύλινες θέσεις. 

  «Τι κάνουµε τώρα;» ρώτησε η Τάθβιλ τον Σόλµορχ. 

  «Περιµένουµε, υποθέτω,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Σε λίγο, µια πόρτα στο βάθος της αίθουσας του ∆ικαστηρίου 

άνοιξε, και µια γυναίκα µπήκε, ακολουθούµενη από δύο άντρες. 

Όλοι τους ήταν πάνω από πενήντα και ντυµένοι πλούσια. Η δε 

γυναίκα φορούσε ένα µακρύ, µαύρο φόρεµα, η ουρά του οποίου 

σερνόταν πίσω της. Στο λαιµό της κρεµόταν ένα µεγάλο, χρυσό 

µενταγιόν που απεικόνιζε µια ζυγαριά. 

  «Η Μεγάλη ∆ικαστής,» είπε ο Ζάρβηµ στους άλλους. 

  Η Μεγάλη ∆ικαστής κάθισε στον πιο πολυτελή θρόνο, ενώ οι δύο 

άντρες δεξιά κι αριστερά της. Από τον πάγκο εµπρός της σήκωσε 

ένα ασηµένιο καµπανάκι και το κουδούνισε, λέγοντας: «Άρχεται η 

συνεδρίασις.» Ύστερα, ζήτησε να µάθει ποιοι ήταν οι 

κατηγορούµενοι, ποιοι οι κατήγοροι, και ποιες οι κατηγορίες. Όταν 

τα έµαθε, έριξε και στις δυο παρατάξεις ένα καχύποπτο βλέµµα·  

τους Σαραολνιανούς δε τους αγριοκοίταξε περισσότερο απ’ό,τι τη 

∆ούκισσα Ζέκαλ και τη Ζιρκεφιανή φίλη της. 

  Ελπίζω η αντιπάθειά της για µας να µην επηρεάσει την κρίση της, 

συλλογίστηκε η Τάθβιλ, αν και το αµφέβαλε. 
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  «Ποιος θα σας αντιπροσωπεύσει;» ρώτησε η Μεγάλη ∆ικαστής την 

∆ούκισσα του Έβµορ και τη Σαντέ’ενθιν. 

  «∆εν έχουµε βρει κάποιον δικηγόρο ακόµα,» αποκρίθηκε η πρώτη. 

«Όµως θα βρούµε το συντοµότερο δυνατό.» 

  «Εσείς;» Τώρα, η Μεγάλη ∆ικαστής στράφηκε στους 

Σαραολνιανούς, υψώνοντας ένα φρύδι. Από την έκφρασή της, δεν 

ήταν δύσκολο να κρίνει κανείς πως τους θεωρούσε απολίτιστους. 

  «Το ίδιο ισχύει και για µας, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, 

που ήξερε πως έτσι προσφωνούσε κανείς τον Μεγάλο ∆ικαστή. 

«Ωστόσο, θα σπεύσουµε να βρούµε έναν, αύριο κιόλας.» 

  Η Μεγάλη ∆ικαστής κατένευσε αργά, σα να µην µπορούσε να 

πιστέψει ότι οι Σαραολνιανοί ήταν ποτέ δυνατόν να µιλούν 

πολιτισµένα. «Εντάξει,» είπε. 

  Και συνέχισε: «Εποµένως: κανείς δε θα αποµακρυνθεί από τη 

∆ρέλιφον, µέχρι το τέλος τούτης της δίκης. Σε περίπτωση εκτάκτου 

ανάγκης, θα επικοινωνήσετε µαζί µου, και θα κρίνω αναλόγως και 

σύµφωνα µε τη δικαιολογία σας. 

  »Η δίκη, επισήµως, αρχίζει εντός δέκα ηµερών: αρκετός χρόνος, 

θεωρώ, για την εύρεση δικηγόρων και µαρτύρων. 

  »Λύεται η συνεδρίασις.» 

  Η Μεγάλη ∆ικαστής και οι δύο άλλοι άντρες κατέβηκαν απ’τους 

θρόνους τους και αποχώρησαν από την πίσω πόρτα, όπως είχαν 

έρθει. 

  Η Σαντέ’ενθιν χασµουρήθηκε, και ρώτησε την Ζέκαλ: «Για αυτό 

ήταν όλη τούτη η φασαρία, ∆ούκισσα;» 

  «Η προκαταρκτική συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, Σαντέ’ενθιν,» 

ανασήκωσε τους ώµους η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. «Έστω και για 

να επαναληφθούν τυπικά πράγµατα, που, ούτως ή άλλως, όλοι τα 

γνωρίζουµε.» Ύστερα, το βλέµµα της πήγε στους Σαραολνιανούς, 

στην άλλη µεριά της αίθουσας: «Ή σχεδόν όλοι…» 

  «Πάµε,» είπε η Σαντέ’ενθιν, καθώς σηκωνόταν απ’τη θέση της, 

φτιάχνοντας, αδιάφορα, το φόρεµά της. 
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  Οι δύο γυναίκες ακολούθησαν τους Σαραολνιανούς, που οι 

Αργκανθικιανοί πολεµιστές τούς συνόδευαν έξω απ’την αίθουσα. 

Πέρασαν, πάλι, από τον φαρδύ, µαρµάρινο διάδροµο, µε τις πολλές 

πόρτες, τους πίνακες και τις ταπετσαρίες, και βγήκαν από το Μεγάλο 

∆ικαστήριο της ∆ρέλιφον, όπου οι φρουροί διαλύθηκαν από γύρω 

τους, αφήνοντάς τους να κατευθυνθούν όπου επιθυµούσαν, αλλά 

υπενθυµίζοντάς τους πως δεν έπρεπε, σε καµια περίπτωση, να 

φύγουν απ’την πόλη, δίχως την άδεια της Μεγάλης ∆ικαστού. 

  «Μη χαµογελάς έτσι, Σαντέ’ενθιν,» είπε η Χόλκραδ στη 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. «Σύντοµα, θα λάβεις ό,τι σου αξίζει.» 

  «Όταν τελειώσει αυτή η φάρσα, θα διωχθείτε κακήν-κακώς από το 

Άργκανθικ, βάρβαροι!» αντιγύρισε η Ζέκαλ, ατενίζοντας τους 

Σαραολνιανούς µε φανερή αντιπάθεια. 

  Ο Βένγκριλ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο της µάγισσα. «Έλα, 

Χόλκραδ·  δεν υπάρχει λόγος γι’αυτό, τώρα.» 

  Εκείνη δίστασε λίγο·  ύστερα, έγνεψε καταφατικά, και ακολούθησε 

τον Βασιληά του Σαραόλν και τους υπόλοιπους, καθώς βάδιζαν µέσα 

στους δρόµους της ∆ρέλιφον. 

  Η Ζέκαλ και η Σαντέ’ενθιν τούς είδαν ν’αποµακρύνονται, και η 

δεύτερη γέλασε δυνατά. «Μοιάζουν τόσο απελπισµένοι που τους 

λυπάµαι!» σχολίασε. «Πουθενά δε µπορούν να σταθούν και να 

πολεµήσουν.» 

  Μετά, µια κουκουλοφόρος µορφή βγήκε από ένα δροµάκι 

παραδίπλα, και ζύγωσε τις δυο γυναίκες. «Αποµακρυνθείτε λίγο, 

∆ούκισσά µου·  θα ήθελα να µιλήσω στην φίλη σας,» είπε, µε θηλυκή 

φωνή, που η Σαντέ’ενθιν µπορούσε εύκολα να καταλάβει ότι ήταν 

φορτισµένη από πνευµατική ενέργεια. 

  «Ναι, φυσικά,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, κι αποµακρύνθηκε, σα να 

ήταν ζαλισµένη. 

  «Ελάτε µαζί µου, παρακαλώ, κυρία Σαντέ’ενθιν,» ζήτησε, πάλι µε 

την ίδια πνευµατικά φορτισµένη φωνή, η γυναίκα. 
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  «Τα κόλπα σου δεν πιάνουν επάνω µου,» αποκρίθηκε σταθερά η 

Ζιρκεφιανή, αντιστεκόµενη στην ψυχική δύναµη της 

Πνευµατίστριας. 

  «Τότε, έλα µαζί µου έτσι κι αλλιώς·  έχω κάτι σηµαντικό να σου 

πω,» ψιθύρισε εκείνη. «Κάτι που δε λέγεται εδώ, µες στη µέση του 

δρόµου.» Βάδισε προς ένα δροµάκι. 

  Η Σαντέ’ενθιν την ακολούθησε, επιφυλακτικά, έχοντας τις 

πνευµατικές της αισθήσεις τεντωµένες, για τυχόν ενέδρα. Ποια ήταν 

τούτη η γυναίκα; Κλειδοκράτορας, ίσως; Σύµµαχος του Βούνκαλ; 

  «Πρέπει να σε προειδοποιήσω, Σαντέ’ενθιν, πως υπάρχουν νόµοι 

για την επίκληση των Πνευµάτων στο Άργκανθικ,» είπε η άγνωστη. 

«Και απορώ που κανείς άλλος µέχρι στιγµής δε σ’το έχει τονίσει 

αυτό. Ίσως, δεν είχες χρησιµοποιήσει ως τώρα τις δυνάµεις σου;…» 

  «Ίσως.» 

  Η Σαντέ’ενθιν διέκρινε το σκληρό χαµόγελο της γυναίκας, από την 

άκρια της κουκούλας της. «∆εν είναι ωφέλιµο να µου κρύβεις 

πράγµατα. Οι πνευµατικές ενέργειες που βλάπτουν το Βασίλειο ή το 

λαό του τιµωρούνται αυστηρά στο Άργκανθικ–» 

  «Υποθέτεις ότι–;» 

  «Ξέρω τι έχεις κάνει. Σκότωσες δύο ανθρώπους, µερικά χιλιόµετρα 

ανατολικά της ∆ρέλιφον, Σαντέ’ενθιν –το αισθάνθηκα. ∆ε µπορείς 

να κρύψεις τίποτα από µας. ∆εν είσαι µόνη σου εδώ·  έχε το αυτό 

καλά στο µυαλό σου. Υπάρχουν φρουροί στο Άργκανθικ·  διαφόρων 

ειδών –υπάρχουν φρουροί και για την επίκληση των Πνευµάτων.» 

  «Και τι θέλεις, τώρα;» απαίτησε η Ζιρκεφιανή, καταλαβαίνοντας 

πως είχε να κάνει µε µία από τους άλλους Κλειδοκράτορες, όχι από 

εκείνους του Βούνκαλ, που ονοµάζονταν Νεωτεριστές. Γιατί, αν 

ήταν από τους Νεωτεριστές, δε θα είχε ακούσει γι’αυτήν; 

  «Επειδή νοµίζω πως δεν γνώριζες για τους Νόµους της 

Πνευµατικής Μαγείας στο Άργκανθικ, η τιµωρία σου από εµάς δε θα 

είναι παρά µια κανονικότατη δίκη·  κατά τη διάρκεια της οποίας, δε 

θα έχεις το δικαίωµα να επικαλεστείς τα Πνεύµατα. Θα δικαστείς 
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όπως ένας απλός Αργκανθικιανός, και, αν βρεθείς ένοχη, θα 

υποστείς τις συνέπειες –θάνατος, δηλαδή, για τη δολοφονία δύο 

Αργκανθικιανών πολιτών. Και µην περνά καθόλου απ’το νου σου ότι 

δε θα σε παρακολουθούµε, συνέχεια. Αν επικαλεστείς έστω και µία 

φορά τα Πνεύµατα, η τιµωρία σου, πλέον, δε θα βρίσκεται στα χέρια 

του ∆ικαστηρίου, µα στα δικά µας χέρια.» 

  Η Σαντέ’ενθιν αποφάσισε να ακολουθήσει τη διπλωµατική οδό, 

µένοντας σιωπηλή. Βούνκαλ, το καλό που σου θέλω να κάνεις κάτι 

γι’αυτό! συλλογίστηκε, εξαγριωµένη. 

  Τα κόκκινα χείλη της κουκουλοφόρου γυναίκας χαµογέλασαν, 

πάλι. «Πιστεύω ότι µε καταλαβαίνεις, Ζιρκεφιανή µου φίλη. Και 

κάτι τελευταίο, προτού χωρίσουµε: Σε ορκίζω να µην µιλήσεις ποτέ 

για µένα ή για την οργάνωσή µου·  δε µε είδες, δε µε ξέρεις.» 

  Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε. «Θα έχω υπόψη µου τους νόµους σας, 

απο δώ και στο εξής,» υποσχέθηκε. 

  «Όπως όλοι οι παρείσακτοι µάγοι που περνούν απ’το Άργκανθικ, 

καλή µου,» αποκρίθηκε η άγνωστη. «Σε χαιρετώ, τώρα.» Και, 

γυρίζοντάς της την πλάτη, εξαφανίστηκε ανάµεσα στις 

απογευµατινές σκιές του σοκακιού. 

  Βούνκαλ… Βούνκαλ… γρύλιζε εντός της η Σαντέ’ενθιν, καθώς 

επέστρεφε στον µεγάλο δρόµο µπροστά απ’το ∆ικαστήριο, όπου 

στεκόταν η Ζέκαλ, περιµένοντας. 

  «Τι σε ήθελε αυτή η κυρία;» τη ρώτησε η ∆ούκισσα. 

  «Συνεργάτης του Βούνκαλ ήταν,» αποκρίθηκε η Ζιρκεφιανή. «Μου 

είπε κάτι σχετικό µε τα Πνεύµατα. ∆ε θα καταλάβεις και να σου 

εξηγήσω.» 

  «Α…» 

  Η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ και η Σαντέ’ενθιν ξεκίνησαν να 

βαδίζουν προς το παλάτι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

∆είπνο 
 

 

 Σαντέ’ενθιν κάθισε σε µια καρέκλα του δωµατίου της 

Ζέκαλ και προσπάθησε να έρθει σε επαφή µε τον Βούνκαλ. 

  Όταν αισθάνθηκε την πνευµατική του παρουσία, είπε: 

Νοµίζω πως υπάρχει πρόβληµα. 

  Τι πρόβληµα; ρώτησε εκείνος, µοιάζοντας ενοχληµένος, αν έκρινε 

σωστά η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

  Του µίλησε για τη συνάντησή της µε την Κλειδοκράτειρα, 

απαιτώντας να µάθει τι σήµαινε αυτό. Ο Βούνκαλ, άλλωστε, της είχε 

υποσχεθεί να την προστατέψει από τους άλλους Κλειδοκράτορες. 

  Ηρέµησε, είπε ο γιος του Έσριθ. Τίποτα το άσχηµο δε θα συµβεί. 

Κατ’αρχήν, ξέρεις ποια ήταν η γυναίκα που σου µίλησε; 

  Φυσικά και όχι· φορούσε κουκούλα, και δε φαινόταν τίποτ’άλλο 

απ’το στόµα της. 

  Η αύρα της; 

  Ήµουν πολύ αποπροσανατολισµένη, εκείνη τη στιγµή, και δεν την 

έλεγξα. Αλλά, αν ήταν η αύρα κάποιας που ήξερα καλά, µάλλον θα 

µπορούσα να την εντοπίσω αµέσως, δίχως πολύ προσπάθεια. 

Εποµένως, η γυναίκα µού ήταν άγνωστη. Όµως πες µου, επιτέλους –

ποια ήταν; 

  Η κόρη του Βαρόνου Ρούζνελ, Σιλίζα. 

  Η Σιλίζα! 

  Ακριβώς. Και είναι µε τους άλλους, όχι µ’εµάς, όπως κι η ίδια 

κατάλαβες. 

  Ποιοι εχθροί ακόµα βρίσκονται στη ∆ρέλιφον, Βούνκαλ; ζήτησε να 

µάθει η Σαντέ’ενθιν. ∆ε νοµίζεις ότι είναι ώρα να µου πεις; 

H
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  Έχουµε µόνο συµµάχους στο ∆ουκάτο Σάρεντρεφ, την πληροφόρησε 

εκείνος. Εκτός από έναν, τον Μέγα Θυροφύλακα, και τώρα, και την 

Σιλίζα– 

  Τον Μέγα Θυροφύλακα; 

  Είναι ο αρχηγός των Κλειδοκρατόρων, εξήγησε ο Βούνκαλ. Πάντα 

υπάρχεί ένας Μέγας Θυροφύλακας. Αλλά ο τωρινός σύντοµα 

θ’αλλάξει. 

  Ποιος είναι ο τωρινός; 

  Ο Βαρόνος Χόρναρ, ο αδελφός του Βασιληά. 

  Αυτό ήταν το τελευταίο που περίµενε ν’ακούσει η Σαντέ’ενθιν. Ο 

σύζυγος της θείας της Ζέκαλ ήταν ο Μέγας Θυροφύλαξ των 

Κλειδοκρατόρων! 

  Η Σιλίζα πρέπει να πεθάνει, Σαντέ’ενθιν, άλλαξε θέµα ο Βούνκαλ. 

Κι εσύ πρέπει να µας βοηθήσεις να τη σκοτώσουµε. 

  Αν, όµως, υπάρχουν σύµµαχοί της εδώ πέρα– 

  ∆εν υπάρχουν, όπως σου είπα· εκτός από τον Θυροφύλακα, ο οποίος, 

όµως, δεν έχει έρθει ακόµα απ’τη Βαρονία του. Όλοι οι υπόλοιποι 

είναι δικοί µας άνθρωποι. 

  Μην τα περιµένεις όλα από µένα, Βούνκαλ! 

  Τουναντίον, απλά τη βοήθειά σου ζητώ. Εσύ, άλλωστε, δεν ήθελες να 

συµµαχήσεις µαζί µας; 

  Και ο γιος του Έσριθ την εγκατέλειψε. 

  «Τι σου είπε;» ρώτησε η Ζέκαλ τη Σαντέ’ενθιν, µόλις εκείνη άνοιξε 

τα µάτια, για να δει τη ∆ούκισσα µισοξαπλωµένη στο κρεβάτι, µε 

µια σκεπτική έκφραση στο πρόσωπό της. 

  «∆εν έχει σηµασία, για τώρα,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, 

ακουµπώντας το σαγόνι στη γροθιά της. 

  «Τι εννοείς;» έκανε η ∆ούκισσα, συνοφρυωµένη. «Γιατί δε µου 

λες;» 

  «Γιατί δεν είναι κάτι που σε αφορά άµεσα, Ζέκαλ. ∆ε θα 

καταλάβεις.» 
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  Εκείνη την κοίταξε καχύποπτα. «Ούτε για τι πράγµα σού µίλησε 

αυτή η γυναίκα στο σοκάκι ήθελες να µου πεις. Συµβαίνει κάτι 

άσχηµο, Σαντέ’ενθιν; Αν ναι, πρέπει να ξέρω!» 

  «∆εν είναι τίποτα άσχηµο·  µην ανησυχείς.» Και άλλαξε θέµα, για 

να σταµατήσουν οι ερωτήσεις της ∆ούκισσας: «Όµως σε βλέπω 

σκεπτική, Ζέκαλ·  τι συλλογιέσαι;» 

  «Τη µάνα µου,» αποκρίθηκε εκείνη. «Σύντοµα, θα έρθει στην 

∆ρέλιφον για το Συµβούλιο, και αναρωτιέµαι πώς θα αντιδράσει, 

όταν µάθει για σένα και για τις κατηγορίες εναντίον σου. Ίσως να 

της δοθεί η ευκαιρία που θέλει, για να µε διώξει απ’το ∆ουκάτο…» 

  Η Σαντέ’ενθιν χτύπησε τα χείλη µε το δάχτυλό της. «Υποθέτω πως 

εσύ γνωρίζεις τη µάνα σου καλύτερα από µένα… Τι σκοπεύεις να 

κάνεις;» 

  Η Ζέκαλ ανασήκωσε τον έναν ώµο. «∆εν ξέρω. Εσύ τι µου 

προτείνεις; Να σκοτώσω τη µάνα µου;» 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε. «∆ε λύνονται τα πάντα µε τους φόνους, 

∆ούκισσα.» 

  Η Ζέκαλ αναστέναξε. «Τότε, ξέρεις, ο µόνος τρόπος για να 

διασφαλίσω το ∆ουκάτο µου είναι να παντρευτώ. Αν υπάρχει και 

κάποιος ∆ούκας, θα έχω υποστήριξη από την οικογένειά του·  δε θα 

είναι, πλέον, θέµα µεταξύ εµένα και της µητέρας µου. Και ο αδελφός 

µου δε θα έχει κάτι παραπάνω.» 

  «Έχεις κανέναν υποψήφιο γαµπρό;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Εεεµµ…» έκανε η Ζέκαλ. «Όχι ακριβώς… αλλά… σκέφτοµαι…» 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. 

  «Γιατί γελάς;» πετάχτηκε η ∆ούκισσα, κοιτώντας τη µε 

γουρλωµένα µάτια. «Γιατί γελάς;» 

  Η Σαντέ’ενθιν συνέχισε να γελά. «Γιατί νοµίζω ότι ξέρω τι 

σκέφτεσαι.» 

  «Γενικά σκέφτοµαι,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ. «Ποιος θα µπορούσε να 

ταιριάζει καλύτερα για ∆ούκας του Έβµορ.» 

  Η Ζιρκεφιανή χαµογέλασε. «Ο ∆όνορ;» 
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  «Ο ∆όνορ! Πώς σου πέρασε αυτό απ’το µυαλό; ∆ε λέω ότι έχει 

τίποτα ο άνθρωπος. ∆ηλαδή, εντάξει, µια χαρά είναι: και όµορφος 

και γοητευτικός και– Αλλά, τέλος πάντων, δεν ήταν αυτός που 

σκεφτόµουν…» Ξεφύσησε, παρατηρώντας ότι η Σαντέ’ενθιν την 

κοιτούσε µε στενεµένα µάτια. «Εντάξει! αυτός ήταν.» 

  «Ο ∆όνορ…» µουρµούρισε η Πνευµατίστρια. «Είσαι σίγουρη ότι 

εκείνος θέλει να σε παντρευτεί;» 

  «Γιατί να µη θέλει;» απόρησε η Ζέκαλ. «Είµαι πλουσιότερη 

απ’αυτόν·  και θα γίνει και ∆ούκας!» 

  «Είναι βασιλικός κατάσκοπος,» της θύµισε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Ίσως να αποφασίσει να παραιτηθεί. ∆ε µπορεί να είναι και ∆ούκας 

και βασιλικός κατάσκοπος, σωστά; Κι εξάλλου, ως ∆ούκας, θα έχει 

δικούς του κατασκόπους.» 

  «Ρώτα τον, λοιπόν.» 

  «Έτσι απλά; Σκεφτόµουν να τον καλέσω σε δείπνο, απόψε.» 

  «Κάνε ό,τι θέλεις,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, «αλλά πρόσεξε –µην 

τυχόν και του αποκαλύψεις τίποτα για τα σχέδιά µας.» 

  «Για ηλίθια µε έχεις;» (Όχι, αλλά πλησιάζεις, σκέφτηκε η 

Ζιρκεφιανή.) «Φυσικά και δε θα του αποκαλύψω τίποτα!» 

  «Απλά, είπα να σ’το υπενθυµίσω. Τώρα, πηγαίνω στο δωµάτιό µου, 

για να σ’αφήσω να ετοιµαστείς.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αυτές οι δίκες των Αργκανθικιανών δε θα µας βγάλουν πουθενά,» 

είπε ο Βένγκριλ, ενώ εκείνος και οι υπόλοιποι Σαραολνιανοί που 

βρίσκονταν στο παλάτι είχαν συγκεντρωθεί στο δωµάτιό του. «Είτε 

αποδειχτεί ένοχη η Σαντέ’ενθιν, είτε όχι, λίγο µάς απασχολεί. Εκείνο 

που κυρίως µας ενδιαφέρει είναι να κάνουµε τη συµµαχία. Και 

µ’αυτό πρέπει ν’ασχοληθούµε περισσότερο.» 

  «Όµως, Βασιληά µου, δε µπορούµε ν’αγνοήσουµε τη δίκη,» τόνισε 

ο Ζάρβηµ. «Θα χρειαστεί να βρούµε δικηγόρο, κατ’αρχήν…» 
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  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Καταραµένη χώρα το Άργκανθικ!» 

µούγκρισε στον αέρα. Και, ύστερα, απευθύνθηκε στον πατέρα της 

Τάθβιλ: «Επειδή, Άρχοντα µου, από όλους µας, εσείς νοµίζω πως 

γνωρίζετε καλύτερα τους Αργκανθικιανούς, θα πρότεινα να 

αναλάβετε την εύρεση δικηγόρου και τη δίκη γενικότερα.» 

  «∆εν υπάρχει πρόβληµα,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, σηκώνοντας τα 

χέρια. «∆εν είναι και καµια τροµερή διαδικασία, Μεγαλειότατε. Το 

δύσκολο θα είναι να βρούµε αποδείξεις που να ενοχοποιούν τη 

Σαντέ’ενθιν·  γιατί, απ’ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η Ζιρκεφιανή έχει τα 

νώτα της καλυµµένα.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Πράγµα που διαπιστώσαµε το 

µεσηµέρι.» Και τους διηγήθηκε τη µικρή περιπέτεια εκείνου και της 

Τάθβιλ: κανείς δεν έµοιαζε να είχε δει τη Σαντέ’ενθιν να µπαίνει ή 

να βγαίνει απ’το παλάτι. «Που δεν το θεωρώ και τόσο σπουδαίο για 

µια γυναίκα σαν κι αυτήν,» τόνισε ο ευγενής. 

  Η Χόλκραδ κατένευσε. «Έχει µεγάλες πνευµατικές δυνάµεις. 

Προφανώς, κατάφερε να σβήσει το πέρασµά της από το µυαλό των 

φρουρών και των ανθρώπων του στάβλου.» 

  «Κι αφού έχει τέτοιες δυνάµεις, όπως λέει η Χόλκραδ, ποτέ δε θα 

καταφέρουµε να την καταδικάσουµε για το έγκληµά της,» επέµεινε ο 

Βένγκριλ. «Άρα, πάλι, το µόνο ουσιαστικό που µας µένει 

ν’ασχοληθούµε είναι η συµµαχία.  

  »Μα τα Πνεύµατα! Έρχεσαι για µια δουλειά στο Άργκανθικ, και 

ξεπετάγονται άλλες δέκα, µόνο και µόνο για να σε αποσπάσουν!» 

  «Οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους ζωής, 

Βασιληά µου,» φιλοσόφησε ο Ζάρβηµ, ανάβοντας το τσιµπούκι του. 

  «Αναρωτιέµαι τι να γίνεται στο Σαραόλν…» είπε ο Σίνορµαρ. 

«Άραγε, θα προλάβουµε να φέρουµε βοήθεια;» 

  «Αυτό είναι το ερώτηµα που όλοι έχουµε, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο 

Βένγκριλ. «Και, χάρη στην τρέλα των Αργκανθικιανών, αργούµε.» 

Στράφηκε στον Ζάρβηµ. «Πόσος καιρός θα χρειαστεί µέχρι να 

συγκεντρωθούν εδώ όλα τα µέλη του Συµβουλίου;» 
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  «Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται, προτού εµείς φτάσουµε στη 

∆ρέλιφον, Βασιληά µου·  εποµένως, δε θα θέλουν πολλές µέρες 

ακόµα, υποθέτω…» 

  «Χρειαζόµαστε αυτή τη συµµαχία όσο τίποτα,» είπε ο Βένγκριλ, σα 

να µονολογούσε. Και τότε, στο νου του ήρθε η Αάνθα, η Βασίλισσα 

του Ωκεανού, η οποία του είχε υποσχεθεί να τον βοηθήσει εναντίον 

του Πόνκιµ. Θα κρατούσε ακόµα την υπόσχεσή της, παρότι εκείνος 

την είχε εγκαταλείψει, πηγαίνοντας στην Χάργκοχ; Σίγουρα, όχι·  θα 

ήταν πολύ θυµωµένη, και µε το δίκιο της. Τότε, ο Βένγκριλ είχε 

δράση παρορµητικά και είχε φύγει, παίρνοντας το πρώτο πλοίο για 

την Όρφαλχ·  τόσο µεγάλη ήταν η ανησυχία του για το λαό του. 

Όµως, τώρα, που τα πράγµατα τού φαίνονταν τόσο µαύρα µε τους 

Αργκανθικιανούς και τα συµβούλιά τους, σκεφτόταν πως ίσως, 

τελικά, να ήταν καλύτερα αν συµµαχούσε µε το Βασίλειο του 

Ωκεανού και την Αάνθα. Τουλάχιστον, εκεί δε θα γίνονταν όλες 

αυτές οι συζητήσεις επί συζητήσεων και οι συνεδριάσεις. Κι 

επιπλέον, το αποτέλεσµα θα ήταν περισσότερο βέβαιο·  η βοήθεια 

πιο σίγουρη… αν, φυσικά, ύστερ’από όλα όσα είχαν συµβεί, η 

Βασίλισσα Αάνθα ήταν ακόµα πρόθυµη να τον βοηθήσει. 

  Ή, µάλλον, το καλύτερο θα ήταν να συµµαχούσε και µε το 

Βασίλειο του Ωκεανού και µε το Άργκανθικ, ώστε να χτυπούσαν 

τους Μαγκραθµέλιους από τα νότια και τα ανατολικά. Ήµουν 

ανόητος! έβρισε τον εαυτό του ο Βένγκριλ. Έπρεπε να είχα χειριστεί 

την κατάσταση καλύτερα. Τώρα, αν οι Αργκανθικιανοί αποφασίσουν 

να µη µε βοηθήσουν;… Άλλωστε, έχουν ένα σωρό δικά τους 

προβλήµατα εδώ. 

  Γιατί δρω έτσι, κάποιες φορές; Όταν είχα πάει στην Όρφαλχ και ο 

Φερχ µού είχε εξηγήσει την κατάσταση, έπρεπε να περιµένω, να 

περιµένω την Αάνθα να έρθει. Αλλά όχι! τότε ήµουν τόσο τυφλός, 

ώστε να φύγω κατευθείαν για τη Χάργκοχ, λες και κει θα µπορούσε να 

καταφέρω κάτι τροµερό! Ύστερα, τα γεγονότα µε οδήγησαν εδώ, στο 

Άργκανθικ… 
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  Όµως ίσως ακόµα να υπάρχει µια ευκαιρία να σώσω το Βασίλειό 

µου, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν οι Αργκανθικιανοί. 

  Βλεφάρισε, παρατηρώντας πως οι υπόλοιποι Σαραολνιανοί είχαν 

αρχίσει να κουβεντιάζουν γύρω του. Ο Βασιληάς καθάρισε το λαιµό 

του, για να τους τραβήξει την προσοχή. 

  «Θέλω να σας πω κάτι σηµαντικό,» δήλωσε. 

  Αυτό τους έκανε όλους να σωπάσουν, έτσι που σιγή απλώθηκε στο 

δωµάτιο. 

  «Νοµίζω πως η συµµαχία µε το Άργκανθικ δεν είναι καθόλου 

βέβαιη,» συνέχισε ο Βένγκριλ. «∆ιαφωνείτε;» Κανείς δε µίλησε. 

«Όµως δε σκοπεύω ν’αφήσω το Σαραόλν να πεθάνει, απλά επειδή 

ορισµένοι άρχοντες µπορεί ν’αποφασίσουν να µη µας βοηθήσουν, 

γιατί έχουν δικά τους προβλήµατα·  ή επειδή µπορεί ν’αργήσουν να 

πάρουν απόφαση, µε καταστροφικό αποτέλεσµα για την πατρίδα 

µας.» 

  «Έχεις κάποιο σχέδιο…» είπε ο Σόλµορχ, συνοφρυωµένος. 

  «Ναι,» ένευσε ο Βένγκριλ. «Χρειαζόµαστε και µια συµµαχία µε το 

Βασίλειο του Ωκεανού.» 

  Τούτο, πάλι, έκανε σιγή ν’απλωθεί στο δωµάτιο. 

  «Γι’αυτό κιόλας πρέπει να ξεκινήσω για κει.» 

  «Και η συµµαχία εδώ, στο Άργκανθικ;» έκανε η Τάθβιλ.  

  «Ορισµένοι θα µείνετε στη ∆ρέλιφον,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 

«Όµως εγώ δε µπορώ, πλέον, να µείνω…» 

  «Βένγκριλ,» είπε ο Σόλµορχ, «ο Κάρχοκ σε θεωρεί φίλο. Ίσως θα 

ήταν καλύτερα να στείλεις κάποιον άλλο στο Βασίλειο του 

Ωκεανού.» 

  Ο Βένγκριλ, σκεπτόµενος την Αάνθα, κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» 

αποκρίθηκε, «δε µπορώ να στείλω κανέναν άλλο·  πρέπει να πάω ο 

ίδιος. Εµπιστευθείτε µε σ’αυτό που σας λέω. 

  »Θα ζητήσω συγνώµη από τον Κάρχοκ για την πρόωρή µου 

αναχώρηση, αλλά θα του εξηγήσω κιόλας το λόγο για τον οποίο 

φεύγω. Θα µε καταλάβει.» 
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  Ο Σόλµορχ έσµιξε τα χείλη. «Αν πιστεύεις πως αυτός είναι ο 

καλύτερος τρόπος δράσης…» 

  Ο Βένγκριλ κοίταξε τους υπηκόους του. ∆ιέκρινε την αµφιβολία 

στα πρόσωπά τους, όµως δε µπορούσε να τους εξηγήσει ακριβώς 

γιατί έπρεπε να πάει εκείνος στο Βασίλειο του Ωκεανού·  δε 

µπορούσε να τους µιλήσει για την Αάνθα και για την ιδιαίτερή του 

σχέση µ’αυτήν. 

  «Είναι καλύτερα έτσι,» τους είπε. «Θα έχουµε δύο συµµάχους, 

στην καλύτερη περίπτωση, και έναν στη χειρότερη. Οι Ωκεάνιοι θα 

µας συντρέξουν, γιατί κάποτε βοήθησα τη Βασίλισσά τους να 

γλιτώσει από διάφορους κινδύνους.» 

  «Εντάξει, Βένγκριλ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Οπότε, ποιοι θα 

πάµε µαζί σου και ποιοι θα µείνουµε εδώ;» 

  «Θα πρότεινα όλοι σας να µείνετε εδώ·  µονάχα κάποιοι στρατιώτες 

θα µε συνοδέψουν.» 

  «Βασιληά µου, έχουµε ορκιστεί να σε προστατεύουµε!» πετάχτηκε 

ο Σίνορµαρ. «Εγώ και ο Ρήφορβελ πρέπει να σε συντροφεύσουµε.» 

  Ο Βένγκριλ κοίταξε, για λίγο, τους δύο ευγενής από την Όρφαλχ. 

Τελικά, είπε: «Εντάξει, εσείς οι δυο θα έρθετε µε µένα.» Ύστερα, 

στράφηκε στον Σόλµορχ. «Φίλε µου, σου δίνω τα καθήκοντά µου, 

όσο θα λείπω. Θα µιλάς στον Κάρχοκ και στους υπόλοιπους 

άρχοντες του Άργκανθικ εκ µέρους µου. Θα είσαι η φωνή µου.» 

  Ο Σόλµορχ δεν ήξερε τι να πει. Φοβόταν ότι ίσως να µη µπορούσε 

να αντεπεξέλθει σ’αυτό το καθήκον. Όµως δεν ήθελε 

ν’απογοητεύσει τον Βένγκριλ·  για να έβαζε ο µονάρχης εκείνον στη 

θέση του, σήµαινε ότι του είχε απεριόριστη εµπιστοσύνη. 

  Κατένευσε. 

  «Άρχοντά µου, Ζάρβηµ, να τους προσέχετε όλους,» είπε ο 

Βένγκριλ στον πατέρα της Τάθβιλ. «Κι εσείς, Χόλκραδ, Άνθρωπε-

Με-Μισή-Ψυχή, και Αλζάρα –να τους βοηθάτε όπου και όπως 

µπορείτε. Είστε η µόνη ασπίδα προστασίας τους εναντίον της 

Σαντέ’ενθιν.» 
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  «Το αντιλαµβανόµαστε, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε η 

κορακοµάλλα µάγισσα µε τα µυστηριώδη γαλανά µάτια. 

  «Σίνορµαρ,» είπε ο Βένγκριλ, «πήγαινε ως τον στρατώνα και 

ειδοποίησε τους πολεµιστές µου ότι θα τους χρειαστώ το πρωί. Έξι 

θα µε συνοδέψουν.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο ∆όνορ χτύπησε την πόρτα του δωµατίου της ∆ούκισσας Ζέκαλ, η 

οποία ήταν µισάνοιχτη. 

  Όταν έλαβε το γράµµα της Αρχόντισσας της Μαφ-νορχ, το 

απόγευµα, δεν ήθελε να πιστέψει ότι ήταν αλήθεια·  νόµιζε ότι 

επρόκειτο για φάρσα. Γιατί, ήταν ποτέ δυνατόν η Ζέκαλ να τον καλεί 

σε δείπνο τα µεσάνυχτα; Όχι πως εκείνος είχε κανένα πρόβληµα να 

δειπνήσει µαζί της, αν η ∆ούκισσα το επιθυµούσε, όµως του είχε 

φανεί λιγάκι ξαφνικό. ∆εν είχε προηγηθεί κάποια κουβέντα µεταξύ 

τους ή τίποτα τέτοιο… 

  Αφότου διάβασε την πρόσκληση, παραξενεµένος καθώς ήταν, 

αποφάσισε να κάνει µια βόλτα ως την Πλατεία Κύκνων, για να 

καθαρίσει το κεφάλι του και για να µιλήσει στον Μάουρλο, µήπως ο 

τελευταίος είχε µάθει τίποτα νέο. Ο συνεργάτης του του είπε ότι οι 

Σαραολνιανοί είχαν πάει την κυρία Σαντέ’ενθιν και την ∆ούκισσα 

Ζέκαλ στο Μεγάλο ∆ικαστήριο. Την πρώτη την κατηγορούσαν για 

τον φόνο δύο κατασκόπων της δεύτερης. Όµως, σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα, η ∆ούκισσα δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι αυτοί ήταν 

κατάσκοποί της, ενώ οι Σαραολνιανοί επέµεναν ότι ήταν και εκείνη 

είχε βάλει τη Σαντέ’ενθιν για να τους σκοτώσει, ώστε να µην 

µαρτυρήσουν κάτι που ήθελε να κρατήσει κρυφό. Τι ήθελε να 

κρατήσει κρυφό; ρώτησε ο ∆όνορ, όµως ο Μάουρλο δεν ήταν 

σίγουρος. 

  Επιστρέφοντας στο παλάτι, ο Τόρνιλφερ συνάντησε στον κήπο την 

Σαντέ’ενθιν, και της είπε για το γράµµα της Ζέκαλ, ζητώντας να 
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µάθει αν ήταν φάρσα. Η Ζιρκεφιανή γέλασε και τον διαβεβαίωσε 

πως δεν επρόκειτο για φάρσα. Ο ∆όνορ παραξενεύτηκε ιδιαίτερα 

από αυτό, γιατί, ουσιαστικά, πίστευε ότι, µάλλον, ήταν φάρσα. 

Ύστερα, ρώτησε τη Σαντέ’ενθιν για τους Σαραολνιανούς και για το 

φόνο που την κατηγορούσαν. Τούτο φάνηκε να τη θύµωσε ιδιαίτερα, 

καθότι τα φρύδια της έσµιξαν και τα χαρακτηριστικά της ζάρωσαν. 

Υποστήριξε πως ήταν όλα ψέµατα και πως επιθυµούσαν να την 

ενοχοποιήσουν για ένα έγκληµα που είχαν οι ίδιοι διαπράξει. 

  Ο ∆όνορ δεν την πίστεψε απόλυτα, γιατί το πρωί τού είχε πει πως 

εκείνη δεν είχε καµια σχέση µε τους Σαραολνιανούς. Πώς, λοιπόν, 

αφού δεν είχε καµια σχέση µαζί τους, ήθελαν να την κατηγορήσουν; 

Γιατί αυτήν κι όχι κάποιον άλλο; 

  Η Σαντέ’ενθιν έκρυβε πολλά·  ο ∆όνορ ήταν βέβαιος. Και, τώρα, 

καθώς στεκόταν µπροστά στην πόρτα της ∆ούκισσας του Έβµορ, 

ήλπιζε να κατάφερνε να µάθει µερικά πράγµατα από την Ζέκαλ, 

αφού εκείνη ήταν τόσο στενή φίλη της Ζιρκεφιανής. 

  «Πέρασε, ∆όνορ,» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή από µέσα. 

  Ο ∆όνορ, ντυµένος µε µαύρο, πέτσινο παντελόνι, δερµάτινες 

µπότες, λευκό πουκάµισο, και αµάνικο γιλέκο, παραµέρισε την 

πόρτα και µπήκε σ’ένα δωµάτιο που φωτιζόταν µόνο από το φως των 

κεριών και του τζακιού. Στο κέντρο του δωµατίου βρισκόταν ένα 

στρογγυλό τραπέζι, και στο κέντρο του τραπεζιού ήταν µια ασηµένια 

σκεπαστή πιατέλα και ένα µπουκάλι κρασί.  

  ∆ίπλα στεκόταν η Ζέκαλ, φορώντας ένα µενεξεδί φόρεµα µε βαθιά 

λαιµόκοψη, το οποίο άφηνε τα χέρια της εκτεθειµένα. Στο λαιµό της 

κρεµόταν ένα χρυσό περιδέραιο, που γυάλιζε στο φως των κεριών 

και του τζακιού·  το ίδιο και τα αργυρά και χρυσά δαχτυλίδια που 

στόλιζαν τα δάχτυλά της. Τα µαύρα, σγουρά µαλλιά της 

Αρχόντισσας ήταν καλοχτενισµένα και έπεφταν στην πλάτη της, ενώ 

απ’τ’αφτιά της κρέµονταν µακριά σκουλαρίκια, στο σχήµα πουλιών 

µε ανοιχτές φτερούγες. 

  «Καλησπέρα, ∆όνορ,» χαµογέλασε η Ζέκαλ. 
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  «…Καλησπέρα, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Να 

καθίσω;» Έδειξε τη µια καρέκλα του τραπεζιού. 

  «Φυσικά,» γέλασε εκείνη. «Γιαυτό δεν ήρθες; Και, σε παρακαλώ, 

να µε λες Ζέκαλ. Έχουµε περάσει τόσα µαζί, που το ‘∆ούκισσά µου’ 

µοιάζει… λάθος.» 

  «Όπως επιθυµείς,» είπε ο ∆όνορ, και κάθισε. 

  Η ∆ούκισσα πήρε θέση αντίκρυ του, και σήκωσε το σκέπασµα της 

αργυρής πιατέλας, για ν’αποκαλύψει µια ψητή γαλοπούλα, της 

οποίας η όµορφη οσµή πληµµύρισε τα ρουθούνια του Τόρνιλφερ. 

  «∆εν ήταν ανάγκη να µπεις σε τόσο κόπο… Ζέκαλ,» είπε ο ∆όνορ, 

αµήχανα. 

  Εκείνη χαµογέλασε. «∆εν ήταν καθόλου κόπος·  ο µάγειρας φάνηκε 

ιδιαίτερα πρόθυµος να µ’εξυπηρετήσει! 

  »Κρασί;» ρώτησε, πιάνοντας το µπουκάλι. 

  «Ε; ναι,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, µη µπορώντας ακόµα να πιστέψει 

ότι αυτό συνέβαινε. Είναι πιο πολύ σαν όνειρο, παρατήρησε. 

  Η Ζέκαλ προσπάθησε ν’ανοίξει την φιάλη, αλλά δεν τα κατάφερε. 

«Ανάθεµα αυτά τα µπουκάλια!» µούγκρισε. «Γιατί τα φτιάχνουν 

έτσι;» 

  «∆ώσε µου να δοκιµάσω,» προθυµοποιήθηκε ο ∆όνορ. Και, 

παίρνοντας το µπουκάλι στα χέρια του, µε λίγη προσπάθεια, το 

άνοιξε. Γέµισε, πρώτα, το ποτήρι της ∆ούκισσας και, ύστερα, το δικό 

του. ∆εν του διέφυγε ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο η Ζέκαλ 

χάιδεψε το χέρι του, λέγοντας «Ευχαριστώ,» καθώς εκείνος την 

σέρβιρε. Ποτέ δεν το φαντάστηκα ότι η ∆ούκισσα µε έβλεπε έτσι, 

σκέφτηκε ο Τόρνιλφερ, ενώ την περιεργαζόταν µε το βλέµµα του, 

ακόµα κρατώντας τη φιάλη. 

  Η Ζέκαλ χαµογέλασε πάλι. Ο ∆όνορ άφησε το µπουκάλι στο 

τραπέζι και έπιασε το ποτήρι του µε το µακρύ πόδι, αισθανόµενος 

την καρδιά του να χτυπά πιο γρήγορα απ’ό,τι πριν. ∆εν πρέπει να 

είναι η ιδέα µου ότι η ∆ούκισσα µε συµπαθεί ιδιαίτερα. Αλλιώς, γιατί 

αυτό το δείπνο; Ήπιε µια µεγάλη γουλιά κρασί. 
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  Η Ζέκαλ έκοψε την γαλοπούλα και γέµισε τα πιάτα τους. Εν τω 

µεταξύ, του έπιασε κουβέντα, µιλώντας του για διάφορα 

µικροπράγµατα, όπως ήταν τα κεραµικά των νησιών του Ωκεανού 

(µία συλλογή των οποίων είχε στο παλάτι της, στην Μαφ-νορχ), τα 

δυνατά άλογα που ορισµένοι έµποροι έφερναν από µυστηριώδης 

περιοχές, βόρεια του Άργκανθικ (κάποια στιγµή, είπε, ήθελε 

ν’αποκτήσει ένα από αυτά), τα µπαχαρικά και οι εξωτικοί καρποί 

που εισάγονταν από τη Νότια Γη (κάποτε, είχε δοκιµάσει έναν που 

λεγόταν θραµπ, και την είχε πιάσει η κοιλιά της). ∆ε δόθηκε καµια 

ευκαιρία στον ∆όνορ να στρέψει την κουβέντα προς την δίκη και την 

µυστήρια συµπεριφορά της Σαντέ’ενθιν. Και το να αναφερόταν 

σ’αυτά δίχως αφορµή, σίγουρα, δε θα ήταν ευγενικό για την 

∆ούκισσα του Έβµορ… η οποία έπρεπε να παραδεχτεί ότι ήταν πολύ 

γοητευτική απόψε·  απολάµβανε την παρέα της. 

  Κι εκείνη, επίσης, φαινόταν ν’απολαµβάνει τη δική του παρέα, 

πράγµα που καθόλου δεν έκρυβε. Τα χέρια της, τις περισσότερες 

φορές, βρίσκονταν επάνω στα δάχτυλα ή στον πήχη του µη-

τραυµατισµένου χεριού του ∆όνορ, παρά στο πιρούνι και στο 

µαχαίρι της. Κι εκτός αυτού, ο Τόρνιλφερ θα µπορούσε να ορκιστεί 

πως, καθώς η ώρα περνούσε, η καρέκλα της ∆ούκισσας συνεχώς 

βρισκόταν και πιο κοντά στην δική του καρέκλα, δίχως εκείνος να 

καταλαβαίνει πότε η Ζέκαλ την είχε µετακινήσει. 

  Αφήνοντας την κουβέντα περί κεραµικών, αλόγων, και εξωτικών 

καρπών και µπαχαρικών, η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ άρχισε να του 

µιλά για τα κατορθώµατά της στο ∆ουκάτο Έβµορ, ενώ το µπουκάλι 

του κρασιού κόντευε να τελειώσει και ήταν κι οι δυο τους ολίγον τι 

µεθυσµένοι. Του περιέγραψε πώς είχε λύσει µια διαφορά µεταξύ 

τριών βαρόνων·  και πώς, σύµφωνα µε δικό της σχέδιο, είχε νικηθεί 

µια οµάδα Σαραολνιανών ληστών, που λυµαίνονταν τα δυτικά 

σύνορα του Άργκανθικ. Αυτοί οι διαβολικοί βάρβαροι, έλεγε η 

Ζέκαλ στον ∆όνορ, δολοφονούσαν τους υπηκόους της µε βάναυσους 

τρόπους: τους σταύρωναν, τους παλούκωναν, και διάφορα τέτοια 
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ανατριχιαστικά πράγµατα. Έπαιρναν τα κρανία τους και έπιναν 

κρασί µέσα απ’αυτά, ή ίσως και το αίµα των εχθρών τους. Είχαν 

γίνει ο φόβος και ο τρόµος των περιοχών. Όµως η ∆ούκισσα 

κατάφερε να τους παγιδέψει στη σπηλιά τους και να τους ξεκάνει 

όλους·  και εκείνη τη µέρα είχαν µεγάλη χαρά σ’ολάκερο το 

∆ουκάτο. Ο ∆όνορ δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά γι’αυτό το γεγονός, 

όµως διασκέδαζε µε τον τρόπο που το διηγιόταν η Ζέκαλ… η οποία, 

τώρα πια, ακουµπούσε πάνω στον δεξή του ώµο, και έπιναν κι οι δυο 

κρασί απ’το ίδιο ποτήρι, γελώντας. 

  «Είσαι πολύ γενναία και έξυπνη γυναίκα,» είπε ο ∆όνορ, 

παραµερίζοντας µια τούφα µαύρων µαλλιών απ’το πρόσωπό της. 

  «Με κολακεύεις ασύστολα!» τον κατηγόρησε εκείνη, 

χασκογελώντας, ενώ το δεξί της χέρι βρισκόταν µέσα στο πουκάµισό 

του, χαϊδεύοντας το σφριγηλό του στέρνο. 

  «Ο Οίκος µας ανέκαθεν…» άρχισε ο ∆όνορ, προσπαθώντας να 

βάλει την τούφα µαλλιών που είχε παραµερίσει απ’το πρόσωπο της 

Ζέκαλ πίσω απ’τ’αφτί της. Σταµάτησε, όµως, τα λόγια του στη µέση, 

γιατί, ζαλισµένος απ’το κρασί καθώς ήταν, έκανε γκάφα και έριξε το 

µεγάλο, βαρύ σκουλαρίκι της ∆ούκισσας στο έδαφος. 

  Εκείνη ξέσπασε σε γέλιο·  και το ίδιο κι εκείνος. 

  «Συγνώµη,» είπε. «Θα το πιάσω.» Παραµέρισε την καρέκλα του 

και έσκυψε. Το σήκωσε από κάτω και ξανακάθισε, βαστώντας το 

εµπρός της. «Εδώ είναι!» 

  «Πρέπει να σε ανταµείψω για τις υπηρεσίες σου,» έκανε η Ζέκαλ. 

Και, πέφτοντας πάνω του, τον φίλησε. Τα χείλη του ήταν ζεστά, 

αισθησιακά, αλλά η ∆ούκισσα ένιωσε έναν δισταγµό από µέρος του, 

καθώς εκείνος δεν ανταποκρίθηκε αµέσως. Όµως, ύστερα, ο ∆όνορ 

την αγκάλιασε, µε το µη-τραυµατισµένο του χέρι, σφίγγοντάς τη, 

δυνατά, επάνω του·  και το σκουλαρίκι γλίστρησε απ’την πλάτη της 

στο πάτωµα, πάλι. 
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  Τότε, η Ζέκαλ αισθάνθηκε κάτι ν’αλλάζει, ξαφνικά: η αγκαλιά του 

δεν ήταν επιθυµητή, πια·  τα δόντια του νόµιζε πως ήθελαν να της 

δαγκώσουν τα χείλη και να τα ρηµάξουν. 

  Είχαν σηκωθεί όρθιοι, αλλά η ∆ούκισσα δεν είχε καταλάβει τίποτα·  

είχε παραλύσει. 

  Ο ∆όνορ φίλησε το σαγόνι, το λαιµό της, όµως η Ζέκαλ δε 

βρισκόταν εδώ, στο δωµάτιο·  βρισκόταν σ’έναν βρόµικο στάβλο, 

όπως σε πολλούς απ’τους εφιάλτες της, τώρα τελευταία, και ένα 

µοχθηρό, τριχωτό πλάσµατα προσπαθούσε να την καθυποτάξει στις 

βίαιες του ορέξεις. 

  «…Όχι…» µπόρεσε να προφέρει·  τα χείλη της έτρεµαν. Ύστερα: 

«Όχι! Όχι! Όχι!» φώναξε, προσπαθώντας να κάνει πίσω και 

χτυπώντας τους ώµους του βιαστή της µε τα χέρια της. «Όχι! Άσε µε! 

Άσε µε!» Σκόνταψε πάνω στο κρεβάτι, ενώ η όρασή της είχε θολώσει 

από τα δάκρυα·  δεν ήξερε πού βρισκόταν. 

  Τώρα, ο ∆όνορ είχε παραλύσει·  την κοιτούσε έκπληκτος. Τι είχε 

συµβεί; αναρωτιόταν. Είχε µήπως παρεξηγήσει τις προθέσεις της; 

Μα, εκείνη είχε πέσει επάνω του·  εκείνη τον είχε φιλήσει! 

  «…Ζέκαλ…» άρθρωσε. «Με συγχωρείς. ∆εν… Με συγχωρείς…» 

  Η ∆ούκισσα σκούπισε τα δάκρυά της µε τα δάχτυλα, και ατένισε 

τον άντρα που στεκόταν εµπρός της. Τα µάτια της γούρλωσαν, σα να 

είχε µόλις ξυπνήσει από όνειρο. 

  «∆όνορ;» έκανε. «Ω, ∆όνορ, µε συγχωρείς! ∆ε φταις εσύ.» 

Καινούργια δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στα πουδραρισµένα 

µάγουλά της. 

  «Ζέκαλ, δεν κατάλαβα ότι…» είπε εκείνος. «Προφανώς, δεν ήθελες 

να… Ίσως να ήµουν… Μην κλαις–» 

  «Όχι –άκουσέ µε: ∆εν φταις εσύ, ∆όνορ,» τον διέκοψε η ∆ούκισσα. 

«∆εν ξέρω τι µ’έπιασε… κάτι µ’έπιασε… Αισθάνθηκα να ζαλίζοµαι. 

Ίσως να ήταν το κρασί·  αυτό ήταν, το κρασί.» Έχωσε το πρόσωπό 

της µέσα στις παλάµες της, κλαίγοντας. «Σε παρακαλώ, άφησέ µε 

µόνη. Με συγχωρείς…» 
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  «Αν θέλεις κάτι… να σε βοηθήσω…» 

  «Όχι, σε παρακαλώ, άφησέ µε µόνη… ∆ε φταις εσύ… Σε 

παρακαλώ…» 

  Ο ∆όνορ είδε ότι δε µπορούσε να κάνει τίποτα. Ακόµα δεν 

καταλάβαινε τι την είχε πιάσει. Του έλεγε πως δεν έφταιγε εκείνος, 

όµως, τότε, τι έφταιγε; Θα τρελαθώ… θα τρελαθώ, συλλογίστηκε, 

περνώντας το χέρι µέσα απ’τα µαλλιά του και προσπαθώντας να 

συνέλθει. 

  Η Ζέκαλ συνέχιζε να κλαίει, κουλουριασµένη πάνω στο κρεβάτι, µε 

τα χέρια να καλύπτουν το πρόσωπό της. Ο ∆όνορ σκέφτηκε να την 

πλησιάσει, για να την παρηγορήσει·  ύστερα, όµως, θυµήθηκε πως 

του είχε ζητήσει να την αφήσει µόνη·  έτσι, άνοιξε την πόρτα του 

δωµατίου και έφυγε, πιο µπερδεµένος απ’ό,τι ποτέ στη ζωή του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

∆αιµονάνθρωποι και λιποτάκτες 
 

 

ταν βγήκαν απ’την δυτική µεριά των δασότοπων, 

σουρούπωνε, όµως οι µαχητές της ∆ούκισσας Βόνα 

συνέχισαν να προελαύνουν, για να φτάσουν, τουλάχιστον, 

µέχρι τη δηµοσιά που ήξεραν ότι βρισκόταν λίγα χιλιόµετρα εµπρός 

τους. 

  Ο Άνεµος, η Νύχτα, και ο Ράµλεντ κάθονταν µέσα σε ένα από τα 

κάρα εφοδίων, στο τέλος του στρατού. Οι δύο πρώτοι ήταν 

τυλιγµένοι στις κάπες τους, για να προστατεύονται από το κρύο, 

όµως ο πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ δεν έµοιαζε να επηρεάζεται και 

τόσο από τον ψυχρό καιρό. Εκείνο που τον απασχολούσε, καθ’όλη 

τη διάρκεια της πορείας τους µέσα στους δασότοπους, ήταν οι 

Ό
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δαίµονες που τους ακολουθούσαν, γι’αυτό κιόλας, συχνά-πυκνά, 

κοίταζε προς την Ανατολή, λες και µπορούσε να διακρίνει, ανάµεσα 

απ’τα φυλλώµατα και τους κορµούς του δάσους, αν πλησίαζαν οι 

Μαγκραθµέλιοι. Άλλες φορές, πάλι, όταν ο άνεµος ήταν ανατολικός, 

έµοιαζε ν’αφουγκράζεται, όπως τα άγρια θηρία των βουνών·  και 

τότε, κουνούσε το κεφάλι, µουγκρίζοντας στους συντρόφους του: 

«Οι δαίµονες βρίσκονται στο κατόπι µας·  µυρίζονται τα θηράµατά 

τους σαν τους λύκους, οι τρισκατάρατοι –ή οι διαβολικές τους 

µηχανές το κάνουν γι’αυτούς.» 

  «Τουλάχιστον, γλιτώσαµε τις παγίδες τους,» αποκρίθηκε, κάποια 

στιγµή, ο Άνεµος. «Θα τους ξεφύγουµε.» 

  Ο Ράµλεντ, όµως, δε φαινόταν κι απόλυτα βέβαιος για τούτο. 

  Η Νύχτα δε µιλούσε πολύ·  απλά, περίµενε να δει που θα κατέληγε 

αυτή η καταδίωξη. Και τότε, µόνο θα αποφάσιζε αν ήταν καιρός να 

χαρεί ή να θρηνήσει. 

  Τώρα, ο Άνεµος είδε πέντε καβαλάρηδες να έρχονται, 

καλπάζοντας, από τα νότια και να ζυγώνουν την ∆ούκισσα Βόνα και 

τον ∆ούκα Κίορν, στην αρχή του στρατεύµατος. Ανιχνευτές, 

συλλογίστηκε ο τυχοδιώχτης. Και µοιάζουν βιαστικοί. ∆ε φέρνουν 

καλά µαντάτα… Κι άλλοι δαιµονοµούτσουνοι, άραγε; Ήλπιζε πως όχι. 

  Παρακολούθησε την κουβέντα της Αρχόντισσας της Σάνβεκ και 

του συζύγου της µε τους πέντε ιππείς, και, ύστερα, είδε την πρώτη να 

δίνει διαταγές στους διοικητές του στρατού. Κάτι τρέχει· σίγουρα, 

κάτι τρέχει. 

  «Ανιχνευτές ήρθαν απ’τα νότια,» πληροφόρησε τη Νύχτα και τον 

Ράµλεντ. 

  Ο Ντρούβτεκ –που κοιτούσε προς τ’ανατολικά, ως συνήθως– 

στράφηκε ν’αντικρίσει τον Άνεµο, αλλά δεν είπε τίποτα. Μονάχα 

µια σκιά ανησυχίας πέρασε από τα γαλανά του µάτια. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια ρώτησε: «Και;» 
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  Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω·  πάντως, δε µου 

φαίνεται να φέρνουν καλά νέα. Ίσως να είδαν κι άλλους 

Μαγκραθµέλιους.» 

  «Μα, πόσοι δαιµονάνθρωποι µπορεί να βρίσκονται, τέλος πάντων, 

σε τούτες τις περιοχές;» έκανε η Νύχτα. 

  «Εκατό χιλιάδες,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «∆ε θυµάσαι τι ακούσαµε 

στην Μάρβαθ; ότι εκατό χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι και κάποιοι 

δαιµονόφιλοι κατευθύνθηκαν νότια, προς την Όρφαλχ, υπό τη 

διοίκηση της Στρατάρχισσας Νερενία;» 

  «Το θυµάµαι,» ένευσε η Νύχτα. «Όµως λες να είναι αυτοί;» 

  «Κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτοί. Η Νερενία θέλησε να 

εµποδίσει την πορεία της ∆ούκισσας Βόνα, και έστειλε είκοσι 

χιλιάδες δαιµονοµούτσουνους προς τ’ανατολικά, για να 

κοµµατιάσουν το στρατό της. Όµως η ∆ούκισσα, ευτυχώς, έστριψε 

βόρεια, µέσα στους δασότοπους. Τότε, υποθέτω, οι δαίµονες 

επικοινώνησαν µε άλλους του είδους τους που βρίσκονταν σ’ετούτα 

τα µέρη, ώστε να στήσουν παγίδες για τον ανθρώπινο στρατό. 

Φυσικά, εµείς τους χαλάσαµε τα σχέδια,» µειδίασε ο Άνεµος, 

«προειδοποιώντας τη Βόνα. Αλλά, τώρα, έχω µια υποψία για το τι 

µπορεί να έγινε, αν όντως Μαγκραθµέλιοι έρχονται απ’τα νότια…» 

  Η Νύχτα συνοφρυώθηκε. «Τι υποψία;» 

  «Έστειλαν άνθρωπό τους –ή δαίµονά τους, τέλος πάντων– στην 

Όρφαλχ, για να ενηµερώσει τη Νερενία ότι η ∆ούκισσα έστριψε 

δυτικά, ώστε ν’αποφύγει τις παγίδες. Οπότε, η Στρατάρχισσα 

πρόσταξε άλλο ένα κοµµάτι του απέραντου στρατεύµατός της να 

έρθει και να µας σµπαραλιάσει.» 

  «Ελπίζω να µην είναι αυτό που λες…» 

  «Κι εγώ·  όµως πολύ φοβάµαι ότι έτσι είναι.» 

  ∆ύο ώρες πέρασαν, και ο στρατός της ∆ούκισσας Βόνα δεν είχε 

σταµατήσει καθόλου για ανάπαυση. 

  «Κανονικά, δε θα έπρεπε τώρα να είχαµε κατασκηνώσει;» ρώτησε 

η Νύχτα. 
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  Ο Άνεµος κατένευσε. «Ναι.» 

  «Τι σηµαίνει αυτό;…» 

  «Ο Άνεµος είχε δίκιο,» είπε ο Ράµλεντ: «δαίµονες πρέπει νάρχονται 

απ’τα νότια, και θέλουµε να τους αποφύγουµε.» 

  Σύντοµα, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι πολεµιστές 

του φουσάτου άρχισαν να λένε ο ένας στον άλλο ότι η ∆ούκισσα δε 

σταµατούσε για να αποµακρυνθούν από τους Μαγκραθµέλιους που 

βρίσκονταν στα νότιά τους. Σύµφωνα µ’ό,τι ακουγόταν, οι 

δαιµονάνθρωποι ήταν γύρω στους δέκα χιλιάδες και, επί του 

παρόντος, κατασκηνωµένοι·  οπότε, ήταν ευκαιρία οι Σαραολνιανοί 

να κερδίσουν έδαφος. Αν αυτός ο δαιµονικός στρατός και ο άλλος 

πίσω τους τους έκλειναν ανάµεσά τους, τούτο θα αποδεικνυόταν 

καταστροφικό για τους µαχητές της Βόνα. 

  Πέρασαν δίπλα από ένα χωριό –οι άνθρωποι του οποίου είχαν 

κλειστεί στα σπίτια τους, τροµοκρατηµένοι από τους πάνοπλους 

στρατιώτες– και βρέθηκαν στην µεγάλη λιθόστρωτη δηµοσιά, την 

οποία, αν ακολουθούσε κανείς βόρεια θα πήγαινε προς τα ∆ουκάτο 

Κάντνοµ, ενώ, αν την ακολουθούσε νότια, θα έφτανε στην Όρφαλχ. 

  Η ∆ούκισσα έστριψε βόρεια, έχοντας ως τελικό της προορισµό την 

Χάργκοχ. 

  Ο Άνεµος, παρατηρώντας το, µούγκρισε σιωπηρά. Ανάθεµα τα 

Πνεύµατα. Θα πεθάνουµε όλοι σ’αυτό το καταραµένο µέρος. Αν 

καταφέρουµε ποτέ να φτάσουµε εκεί, πρόσθεσε, καθώς θυµόταν τους 

πολεµιστές του Καρνταµάρ στα νότια του ∆ουκάτου Χάργκοχ. Το 

είχε αναφέρει κι αυτό στην ∆ούκισσα Βόνα, µια απ’τις µέρες που 

ταξίδευαν µες στους δασότοπους, όµως εκείνη ήταν αποφασισµένη 

να βρει τρόπο να περάσει από το µπλόκο των δαιµονανθρώπων και 

να φτάσει στην Χάργκοχ, για να ενισχύσει τον ∆ούκα Σάλβινρ εκεί. 

Ο Μπάχτον έχει δίκιο, όταν λέει ότι όλοι οι ευγενείς είναι ηλίθιοι! 

Ανάθεµα τα Πνεύµατα, δε βλέπει αυτή η ∆ούκισσα ότι έτσι θα 

καταστραφεί η ίδια και θα οδηγήσει στο θάνατο κι ολάκερο το στρατό 

της; Και ο σύζυγός της, Κίορν, φαινόταν το ίδιο ξεροκέφαλος 
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µ’αυτήν. Ούτ’ εγώ χαίροµαι ιδιαίτερα στη σκέψη ότι το Σαραόλν θα 

πέσει στα χέρια των δαιµονανθρώπων, αλλά, αφού θα πέσει που θα 

πέσει, είναι ανάγκη να πέσουµε µαζί του; 

  Κοίταξε την Νύχτα, η οποία ήταν ξαπλωµένη πάνω στα σακιά του 

κάρου και ατένιζε τ’αστέρια. 

  «Τίποτα το ενδιαφέρον εκεί πάνω;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα χαµογέλασε. «Ένα αστέρι πέφτει,» είπε, δείχνοντας. 

  Ο Άνεµος ύψωσε το βλέµµα του. Πράγµατι, ένα αστέρι έπεφτε, 

πηγαίνοντας προς τα δυτικά. «Εδώ κινδυνεύουµε να πεθάνουµε όλοι, 

κι εσύ βλέπεις τ’αστέρια που πέφτουν…» 

  «∆εν έχω κάτι καλύτερο να κάνω,» µόρφασε εκείνη. 

  Ο Άνεµος έσκυψε και φίλησε τα χείλη της. Ύστερα, έστρεψε το 

βλέµµα του, πάλι, µπροστά, στην δηµοσιά, η οποία φωτιζόταν αχνά 

από τα τέσσερα φεγγάρια του Άρµπεναρκ, µοιάζοντας µε 

στοιχειωµένο δρόµο: έναν στοιχειωµένο δρόµο πάνω στον οποίο 

προέλαυναν τρεις χιλιάδες φαντάσµατα. 

  Πότε σκοπεύει η ∆ούκισσα να κάνει στάση; αναρωτήθηκε ο 

τυχοδιώχτης, που µπορούσε καθαρά να δει ότι οι στρατιώτες ήταν 

κατάκοποι και το ίδιο και τ’άλογα στα αµάξια των εφοδίων. 

  Χασµουρήθηκε, καθώς ο χρόνος περνούσε και κανείς δεν πρόσταζε 

να κατασκηνώσουν. Ίσως, τελικά, να ήταν καλύτερα αν κοιµόταν 

επάνω στο κάρο. Ρίχνοντας µια µατιά πλάι του, διαπίστωσε πως τη 

Νύχτα την είχε ήδη πάρει ο ύπνος. Όµως ο Ράµλεντ παρέµενε 

άγρυπνος φρουρός, ατενίζοντας νότια, σα να περίµενε τους 

Μαγκραθµέλιους να παρουσιαστούν από στιγµή σε στιγµή. Οι 

αντοχές αυτού του ανθρώπου είχαν εκπλήξει τον Άνεµο. 

  Αφού, λοιπόν, ο Ντρούβτεκ ήταν τόσο ανθεκτικός φύλακας, ο 

τυχοδιώχτης αποφάσισε να κοιµηθεί, µιας και τίποτα δεν πρόκειται 

να πλησίαζε χωρίς να το εντοπίσει ο πορφυροµάλλης άντρας. Αλλά, 

πριν προλάβει ο Άνεµος να πλαγιάσει, ατένισε τους ανιχνευτές να 

έρχονται από τα βόρεια. Πάλι; συλλογίστηκε. ∆ε µπορεί κι απο κεί να 
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είναι Μαγκραθµέλιοι! Από πού να ήρθαν; Αποκλείεται να πρόλαβε να 

τους έστειλε ο Καρνταµάρ. 

  Ξανά, όµως, µόλις τα νέα απλώθηκαν στο στράτευµα, ο Άνεµος 

έµαθε πως, όντως, επρόκειτο για δαιµονανθρώπους. ∆έκα χιλιάδες 

ακόµα.  

  «∆εν το πιστεύω!» είπε στην Νύχτα, που είχε, τώρα, ξυπνήσει από 

τη φασαρία που γινόταν µέσα στο φουσάτο, καθώς άπαντες είχαν 

πανικοβληθεί. «Πώς ήρθαν από τα βόρεια;» 

  Η τυχοδιώχτρια ανασήκωσε τους ώµους της, υποδηλώνοντας 

άγνοια. Τα µαύρα της µάτια κοιτούσαν τριγύρω, τους στρατιώτες, οι 

οποίοι µουρµούριζαν αναµεταξύ τους·  και, αν έκρινε σωστά η 

Νύχτα, από τις εκφράσεις στα πρόσωπά τους, κανείς δεν έδειχνε 

ιδιαίτερη αισιοδοξία, ότι, τελικά, θα κατόρθωναν να ξεφύγουν 

απ’αυτό τον κλοιό και να φτάσουν στην Χάργκοχ. 

  Η ∆ούκισσα Βόνα πρόσταξε το στρατό της ν’αφήσει τη δηµοσιά 

και να στρίψει δυτικά, προελαύνοντας πάνω σε µια ανοιχτή πεδιάδα. 

  Μέχρι πότε σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την εξουθενωτική πορεία; 

αναρωτήθηκε ο Άνεµος. Τι περιµένει; οι στρατιώτες της να πέσουν 

λιπόθυµοι στο έδαφος; Ανάθεµα τα Πνεύµατα που µας έµπλεξαν 

έτσι!… 

  Η Νύχτα πέρασε το χέρι της µέσα στο δικό του και το έσφιξε. 

Εκείνος στράφηκε, για ν’ατενίσει το πρόσωπό της. Ήταν χλοµή, 

αλλά τα µάτια της είχαν εκείνη την παντοτινή τους φλόγα. Φοβόταν, 

µα ποτέ δεν παραδινόταν εύκολα. 

  «Θέλω να τους σκοτώσω όλους,» της ψιθύρισε ο Άνεµος, «και να 

πάµε να φύγουµε απο δώ.» 

  Η Νύχτα τον αγκάλιασε, ακουµπώντας το κεφάλι στον ώµο του. 

  Άλλες δύο ώρες κύλησαν, προτού η ∆ούκισσα Βόνα αποφασίσει 

πως είχε έρθει, επιτέλους, η κατάλληλη στιγµή να κατασκηνώσουν. 

Και, όταν το αποφάσισε, όλοι οι πολεµιστές ήταν ευγνώµονες για 

την απόφασή της. Τα πόδια των πεζών πονούσαν από την εντατική 

πεζοπορία, και τα άλογα των ιππέων ήταν λαχανιασµένα, έτοιµα να 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

149 

καταρρεύσουν. Βέβαια, κανείς δεν κατηγορούσε την Αρχόντισσα ότι 

είχε πράξει λανθασµένα·  αντιλαµβάνονταν πως, αν δεν είχαν κινηθεί 

γοργά, θα κινδύνευαν να πέσουν στα σαγόνια των δαιµονανθρώπων, 

το πρωί –κι ακόµα υπήρχε µια τέτοια πιθανότητα. Όµως οι δυνάµεις 

τους είχαν, πλέον, εξαντληθεί για την ηµέρα·  αισθάνονταν 

κατάκοποι, και φοβόνταν ότι δε θα προλάβαιναν να ξεκουραστούν 

επαρκώς, προτού ξεκινήσουν, πάλι, την πορεία τους, οπότε οι 

Μαγκραθµέλιοι θα τους πρόφταιναν. 

  Στο τέλος του στρατού, στα κάρα των εφοδίων, ο Άνεµος 

αναρωτιόταν πού θα πήγαιναν τώρα. Ο Νότος και η Ανατολή ήταν 

κλειστοί γι’αυτούς·  το ίδιο κι ο Βορράς·  µονάχα η ∆ύση έµενε. 

Όµως ποιος µπορούσε να υποθέσει τι (δυσάρεστες, κατά πάσα 

πιθανότητα) εκπλήξεις τούς περίµεναν προς τα εκεί; ∆ε θα το 

θεωρούσε καθόλου απίθανο οι Μαγκραθµέλιοι να είχαν ακόµα ένα 

µπλόκο έτοιµο για το φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα. Προφανώς, 

ήταν αποφασισµένοι να µην την αφήσουν να φτάσει στη Χάργκοχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Φερχ κοιµόταν στο δωµάτιο που του είχε παραχωρήσει ο 

Καρνταµάρ στο κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ. Ήταν το ίδιο 

δωµάτιο στο οποίο εκείνος τον είχε φυλακισµένο, προτού ο ∆ούκας 

αποφασίσει να παραδοθεί, συµµαχώντας µε τις δυνάµεις του 

σφετεριστή Πόνκιµ (στα λόγια, τουλάχιστον). 

  Τώρα, η πόρτα ακούστηκε ν’ανοίγει µε πάταγο. 

  Ο Άρχοντας της Όρφαλχ πετάχτηκε πάνω τροµαγµένος, κι 

αντίκρισε τον Στρατάρχη στο φως των δαυλών του διαδρόµου. Η 

µορφή του ήταν σκιερή, αλλά ο Φερχ, παρότι δεν έβλεπε την 

έκφραση του προσώπου του, µπορούσε να αισθανθεί το θυµό του. 

  «Άναψε τη λάµπα σου, Άρχοντά µου,» πρόσταξε ο Καρνταµάρ. 
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  Ο Φερχ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι του, κουρασµένα, και άναψε τη 

λάµπα λαδιού του δωµατίου. Τώρα, η έκφραση του Στρατάρχη έγινε 

φανερή, προδίδοντας ακόµα περισσότερο την οργή του. 

  «∆ε χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για ν’αρχίσουν οι 

προδοσίες από µέρος σου,» σφύριξε ο Καρνταµάρ. 

  «∆εν καταλαβαίνω για τι πράγµα µιλάς,» αντιγύρισε ο Φερχ. 

  «Ένας από τους στρατιώτες σου λιποτάκτησε, φεύγοντας απ’το 

κάστρο και σκοτώνοντας τρεις Μαγκραθµέλιους.» 

  Τα νέα χαροποίησαν τον ∆ούκα, αλλά αποφάσισε να µην το δείξει. 

«Ίσως να κάνεις λάθος.» 

  «∆εν κάνω κανένα λάθος!» µούγκρισε ο Καρνταµάρ. «Σε 

προειδοποίησα, Άρχοντά µου, πως οποιαδήποτε προδοτική σου 

κίνηση, θα κοστίσει τη ζωή δέκα στρατιωτών σου!» 

  «∆εν είχα εγώ καµία σχέση µ’ετούτο!» Ο Φερχ έσφιξε τις γροθιές 

του από οργή. Όντως, δεν είχε καµια σχέση. Ποτέ δε θα έβαζε σε 

κίνδυνο τις ζωές των πολεµιστών του, µε µια τέτοια απερίσκεπτη 

ενέργεια. 

  «Ψεύδεσαι. Και θα πληρώσεις γι’αυτό,» δήλωσε ο Καρνταµάρ, 

φεύγοντας απ’το δωµάτιο.  

  «Θα βρούµε τον λιποτάκτη,» τον άκουσε ο Φερχ να φωνάζει, 

καθώς ο Στρατάρχης αποµακρυνόταν, βαδίζοντας µέσα στον 

διάδροµο, «και θα τον σκοτώσουµε προς παραδειγµατισµό –µαζί µε 

άλλους εννέα!» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Τσαλακωµένο χαρτί 
 

 

ο Ξίφος του Κάρνεβολθ πλησίαζε την Θέρληχ, µαζί µε όλο το 

στόλο των Καρνεβολθιανών πλοίων πίσω του. Τα φώτα της 

πρωτεύουσας του Ωκεανού άστραφταν σαν πολύτιµοι λίθοι 

κάτω από τον σκοτεινό µπλε µανδύα του νυχτερινού ουρανού. Το 

λιµάνι της πόλης, παρότι αξιοσηµείωτα µεγάλο, έµοιαζε σχετικά 

µικρό, για να χωρέσει τα Καρνεβολθιανά σκάφη που πλησίαζαν. 

  Και να σκεφτεί κανείς πως δεν είµαστε οι µόνοι που ερχόµαστε από 

τη Νότια Γη, συλλογίστηκε η Πριγκίπισσα Σούλτριθ, η οποία 

στεκόταν κοντά στο µπροστινό κατάρτι του Ξίφους του Κάρνεβολθ. 

Όµως υπέθετε πως εκείνη κι ο λαός της ήταν οι πρώτοι που έφταναν 

στην Θέρληχ, γιατί αλλιώς η πόλη θα έµοιαζε πολύ πιο γεµάτη, µε 

πλοία και µ’ανθρώπους. 

  Έστρεψε το βλέµµα της πίσω, προς την πρύµνη του καραβιού, για 

να δει τον αδελφό της –και νέο Βασιληά των Καρνεβολθιανών– 

Νόβµορ να στέκεται εκεί, έχοντας το δεξί του χέρι περασµένο γύρω 

από τη µέση µιας κορακοµάλλας γυναίκας που η Σούλτριθ έβλεπε µε 

επιφύλαξη, αν όχι µε καθαρή αντιπάθεια. 

  Η Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ ήταν αποφασισµένη να µην αφήσει 

την Άρρα να γίνει Βασίλισσα, όµως, τις τελευταίες µέρες, είχε 

σταµατήσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση, 

επειδή… επειδή έτσι της είχε προτείνει ο Καπετάν Όντβιν του 

Καβαλάρη των Κυµάτων. Και επειδή η Άρρα ήταν επικίνδυνη, 

βέβαια –πράγµα που της είχε αποδείξει. Ακόµα η Σούλτριθ δε 

µπορούσε να καταλάβει τι είδους µαύρες τέχνες ήταν αυτές που 

κατείχε η µυστηριώδης Αρχόντισσα. Όχι πως τη φοβόταν, φυσικά! 

όµως δεν έβλαπτε να είναι επιφυλακτική µε ό,τι δεν γνώριζε·  ο 

Καπετάν Όντβιν είχε συµφωνήσει πάνω σ’αυτό το θέµα. Οπότε, η 

Τ
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Πριγκίπισσα είχε αποφασίσει να παρακολουθεί, και να δράσει την 

κατάλληλη στιγµή µόνο. 

  Καθώς ήταν χαµένη στις σκέψεις της, δεν πρόσεξε τη Ριέλα που 

την πλησίασε. 

  «Θα γίνει τούτη η µόνιµη κατοικία µας;» ρώτησε η κάποτε 

αγαπηµένη του αδελφού της Σούλτριθ. 

  Η Πριγκίπισσα βλεφάρισε και στράφηκε να την κοιτάξει. «Ριέλα. 

∆ε σε είδα να έρχεσαι.» 

  Εκείνη χαµογέλασε, αχνά. «Το κατάλαβα·  φαινόσουν 

απορροφηµένη από τις σκέψεις σου.» 

  Η Σούλτριθ έγνεψε καταφατικά. «Τι µου είπες;» 

  «Ρώτησα αν θα γίνει αυτή η µόνιµη κατοικία µας,» επανέλαβε η 

Ριέλα, υψώνοντας το χέρι προς τη µεριά της Θέρληχ. 

  «Έχω ακούσει ότι είναι πανέµορφη πόλη –η οµορφότερη πόλη του 

Άρµπεναρκ, κάποιοι λένε–, όµως εύχοµαι κάποτε να µπορέσουµε να 

επιστρέψουµε στην πατρίδα µας… αν θα είναι ποτέ αυτό 

δυνατόν…» Κατέβασε το βλέµµα, νιώθοντας µια απέραντη θλίψη να 

την καταλαµβάνει. Όχι, δεν πρέπει ν’αφήσω τα συναισθήµατά µου να 

µε κυριέψουν. 

  «Ναι…» είπε η Ριέλα σιγανά, συµφωνώντας µε την Πριγκίπισσα. 

  Η Σούλτριθ ύψωσε, πάλι, τα µάτια της και κοίταξε δίπλα, στο 

κατάστρωµα του Καβαλάρη των Κυµάτων, ψάχνοντας για τον 

Όντβιν. Τελικά, τον εντόπισε στην πλώρη, να στέκεται σιωπηλός, µε 

τα χέρια σταυρωµένα µπροστά στο στέρνο του. 

  Ο Καπετάνιος πρόσεξε ότι η Πριγκίπισσα τον κοιτούσε, και τη 

χαιρέτησε. 

  Η Σούλτριθ αντιχαιρέτησε, χαµογελώντας. Όµως παρατήρησε την 

προβληµατισµένη έκφραση του Όντβιν. ∆εν έµοιαζε να του αρέσει 

και τόσο που πλησίαζαν τη Θέρληχ. Γιατί; αναρωτήθηκε η 

Πριγκίπισσα·  αλλά δε µπορούσε να βρει εύκολη απάντηση. Είναι 

οµολογουµένως περίεργος άνθρωπος, όµως.... 
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  Πλησιάζοντας στο λιµάνι της πρωτεύουσας του Ωκεανού, οι 

Καρνεβολθιανοί είδαν ότι τους περίµεναν. Είχε γίνει χώρος 

γι’αυτούς –τα πλοία που ήδη βρίσκονταν εκεί είχαν συγκεντρωθεί σε 

µια συγκεκριµένη µεριά, για να µπορούν να χωρέσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα Καρνεβολθιανά σκάφη στις αποβάθρες, και να 

µη χρειαστεί το ένα ν’αγκυροβολήσει πίσω απ’τ’άλλο, 

µ’αποτέλεσµα, αν κάποιος ήθελε να βγει απ’το τελευταίο στη σειρά, 

να έπρεπε να περάσει απ’τα καταστρώµατα όλων των µπροστινών 

του. Επίσης, στο λιµάνι είχαν συγκεντρωθεί πολεµιστές µε 

κοραλλένιες αρµατωσιές, καβάλα σε λευκά άτια ή πεζοί. ∆ύο 

απ’αυτούς βαστούσαν µεγάλα όστρακα στα χέρια και, έχοντάς τα 

κοντά στα χείλη τους, φυσούσαν, δηµιουργώντας ήχους που 

ειδοποιούσαν για τον ερχοµό των Καρνεβολθιανών. 

  Άντρες και γυναίκες επάνω σε γιγάντιους ιππόκαµπους –οι 

περίφηµοι ιπποκαµποκαβαλάρηδες του Ωκεανού– πλησίασαν το 

Ξίφος του Κάρνεβολθ, και ένας απ’τους ιππείς σηκώθηκε όρθιος, 

πατώντας στους αναβατήρες του θαλασσινού του ζώου. 

  «Είµαι ο Γιάρεχ, διοικητής του πρώτου τάγµατος της βασιλικής 

φρουράς των ιπποκαµποκαλάρηδων,» φώναξε, «και σας καλωσορίζω 

στην Θέρληχ, πρωτεύουσα του Ωκεανού!» 

  Ο Νόβµορ κατέβηκε από την πρύµνη, µαζί µε την Άρρα, και 

πλησίασε την πλώρη. 

  «Είµαι ο Νόβµορ, νέος Βασιληάς του Κάρνεβολθ, και σε χαιρετίζω, 

∆ιοικητή Γιάρεχ!» αποκρίθηκε. «Είµαστε ευγνώµονες όλοι οι 

Καρνεβολθιανοί για τη φιλοξενία των Ωκεάνιων και της Βασίλισσας 

Αάνθα. Οι άρχοντες και οι αρχόντισσες των νησιών σας µας 

φέρθηκαν καλύτερα απ’ό,τι ποτέ θα µπορούσαµε να περιµένουµε.» 

  «Αράξτε στο λιµάνι µας, Μεγαλειότατε, σα να βρισκόσασταν στο 

δικό σας,» τον προσκάλεσε ο Γιάρεχ·  και αυτός κι οι 

ιπποκαµποκαβαλάρηδές του έστριψαν και κατευθύνθηκαν προς τις 

αποβάθρες. 
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  Τα Καρνεβολθιανά σκάφη τούς ακολούθησαν, γλιστρώντας πάνω 

στα ήρεµα νερά της αποψινής βραδιάς. Σύντοµα, άγκυρες 

ακούστηκαν να κατεβαίνουν και σκοινιά άρχισαν να δένονται στις 

δέστρες του λιµανιού. Ο Νόβµορ, η Σούλτριθ, η Άρρα, η Ριέλα, και 

άλλοι ευγενείς κατέβηκαν από το Ξίφος του Κάρνεβολθ, για να 

συναντήσουν την Βασίλισσα Αάνθα, που τους περίµενε, 

περιτριγυρισµένη από κοραλλοντυµένους στρατιώτες. Τα µακριά, 

πορφυρά της µαλλιά χύνονταν στους ώµους της, και φορούσε ένα 

ανάλαφρο γαλάζιο φόρεµα, µε φαρδιά µανίκια, ενώ στα δάχτυλα, 

στους καρπούς, και στο λαιµό της άστραφταν κοσµήµατα. Στο 

κεφάλι της βρισκόταν µια χρυσαφένια κορόνα, λαξευµένη έτσι ώστε 

να µοιάζει µε πολλά όστρακα ενωµένα (ένα πανοµοιότυπο του 

Στέµµατος του Ωκεανού, το οποίο της είχε κλέψει ο Κράντµον). 

  «Βασιληά Νόβµορ, σας καλωσορίζω στο Βασίλειό µου!» είπε η 

Αάνθα, υποµειδιώντας. «Κι εσάς επίσης, Πριγκίπισσα Σούλτριθ. 

Καθώς και όλο το λαό σας!» 

  «Είµαστε ευγνώµονες, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Νόβµορ, 

προσφέροντας το δεξί του χέρι στην Αάνθα. 

  Αντάλλαξαν µια χειραψία, ενώ η Μονάρχισσα του Ωκεανού έλεγε: 

«Είναι υποχρέωσή µου, ως ανταπόδοση για τον τρόπο µε τον οποίο 

µε βοηθήσατε, όταν βρισκόµουν στα µέρη σας, υπό δυσµενείς 

συνθήκες.» 

  «Ναι, η Σούλτριθ µού µίλησε γι’αυτό το γεγονός. ∆υστυχώς, δεν 

ήµουν παρών για να σας γνωρίσω.» 

  «Τώρα, θα έχουµε κάθε ευκαιρία να γνωριστούµε καλύτερα, 

Βασιληά µου.» 

  «Κάτι τέτοιο θα µε ευχαριστήσει ιδιαίτερα,» δήλωσε ο Νόβµορ. 

«Να σας συστήσω και τους υπόλοιπους,» προθυµοποιήθηκε, και της 

σύστησε την Άρρα, τη Ριέλα, και τους συµβούλους του: τον Τέρκος, 

πατέρα της Ριέλα και σύµβουλο της πολιτείας·  τον Ώργκµοθ, 

σύµβουλο οικονοµικών·  και τον Βένκον, σύµβουλο δικαιοσύνης. 
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Την Ντέργκιζ, την Αρχικατάσκοπο του Βασιλείου, τη σύστησε απλά 

ως «Ντέργκιζ» και τίποτ’άλλο. 

  «Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα όλους,» είπε η Αάνθα, αφού 

εκείνοι τελείωσαν τις σύντοµες υποκλίσεις και τις χαριτολογίες. 

«Όµως… ο Πρίγκιπας Ρέηρµαρ δε βρίσκεται µαζί σας;» 

  Ο Νόβµορ δίστασε να µιλήσει·  έτσι πήρε το λόγο η Σούλτριθ: 

«Βασίλισσά µου, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του στην Μεγάλη 

Καταστροφή. Θρηνούµε άπαντες γι’αυτόν.» 

  «Κι εγώ θρηνώ µαζί σας,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Μας είχε 

βοηθήσει ιδιαίτερα, εµένα και τον Βασιληά Βένγκριλ, όταν 

βρισκόµασταν στο Κάρνεβολθ, και τον είχαµε αισθανθεί δικό µας 

άνθρωπο.» 

  Η Σούλτριθ ένευσε, µε σφιγµένα χείλη, καθώς αισθανόταν τα µάτια 

της να δακρύζουν, από τις αναµνήσεις του Ρέηρµαρ που 

πληµµύρισαν, ξαφνικά, το µυαλό της. 

  «Μεγαλειότατε, έχετε τα συλλυπητήριά µου για το χαµό του 

αδελφού σας,» είπε η Αάνθα στον Νόβµορ. 

  «Ευχαριστώ, Βασίλισσά Αάνθα,» απάντησε εκείνος. 

  Τότε, η Αάνθα πρόσεξε κάποιον που γνώριζε µέσα στο πλήθος των 

Καρνεβολθιανών: έναν άντρα που την κοιτούσε επίµονα. Τα µάτια 

της γούρλωσαν, προς στιγµή, αλλά µε κανέναν άλλο τρόπο δεν 

έδειξε την έκπληξή της. 

  Η Σούλτριθ, ωστόσο, παρατήρησε αυτή την αδιόρατη αντίδραση, 

όπως επίσης παρατήρησε ότι το βλέµµα της Βασίλισσας είχε στραφεί 

αλλού. Κοίταξε προς εκείνη τη µεριά και είδε τον Όντβιν (!), ο 

οποίος, αµέσως µετά, χάθηκε µες στο πλήθος. 

  «Ελάτε·  θα σας οδηγήσω στο παλάτι µου,» προθυµοποιήθηκε η 

Αάνθα, ενώ µια ενοχλητική ανάµνηση ταλαιπωρούσε το νου της. 

  Έτσι, η Βασίλισσα του Ωκεανού πήγε τον Βασιληά του Κάρνεβολθ 

και τους ευγενείς του στην βασιλική της οικεία, µε την συνοδεία 

κοραλλοντυµένων πολεµιστών µε ψηλά δόρατα και µεγάλες, οβάλ 

ασπίδες. 
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  Όταν έφτασαν στην αίθουσα του θρόνου, η Αάνθα είπε στον 

Νόβµορ: «Για απόψε, Βασιληά µου, ο λαός σας θα διαµείνει σε 

σκηνές, µε τις οποίες οι υπήκοοί µου θα τους προµηθεύσουν. Αύριο, 

θα οδηγηθούν όλοι σε έναν καταυλισµό που έχει ετοιµαστεί στα 

δυτικά της Θέρληχ. Είναι, βέβαια, ακόµα πρόχειρος και, ουσιαστικά, 

µισοτελειωµένος, γιατί δεν είχαµε τον απαιτούµενο χρόνο για να τον 

ολοκληρώσουµε, όµως, µην ανησυχείτε, όλα θα είναι άψογα, 

ύστερ’από κάποιο καιρό.» 

  «Και, ασφαλώς, Μεγαλειοτάτη, ο λαός µου θα σας βοηθήσει,» 

αποκρίθηκε ο Νόβµορ. «Είναι εργατικοί άνθρωποι, και εδώ όπου 

βρέθηκαν, πρόσφυγες διωγµένοι από την πατρίδα τους, δεν τους 

µένει παρά να προσπαθήσουν να χτίσουν µια καινούργια ζωή.» 

  (Αρχίζει και παίρνει στα σοβαρά τον ρόλο του σαν Βασιληάς των 

Καρνεβολθιανών, παρατήρησε η Σούλτριθ, ικανοποιηµένη.) 

  «Αυτά είναι ευχάριστα νέα, Βασιληά µου,» είπε η Αάνθα, που, λίγο 

ως πολύ, το περίµενε ότι οι Καρνεβολθιανοί θα προθυµοποιούνταν 

να βοηθήσουν στα έργα στέγασης των προσφύγων. «Πιθανώς 

σύντοµα να έχουµε µια νέα πόλη δυτικά της Θέρληχ!» 

  Ο Νόβµορ χαµογέλασε. «Σας ευχαριστώ και πάλι, Μεγαλειοτάτη.» 

  Αντάλλαξαν άλλη µια χειραψία και, ύστερα, η Αάνθα πρόσταξε 

τους υπηρέτες του παλατιού της να οδηγήσουν τους 

Καρνεβολθιανούς ευγενείς στα δωµάτιά που είχαν ετοιµαστεί 

γι’αυτούς. Οι τελευταίοι καληνύχτισαν τη Βασίλισσα του Ωκεανού 

και πήγαν να αναπαυθούν από το µάλλον κουραστικό τους ταξίδι. 

  Μόνη στην βασιλική αίθουσα, η Αάνθα κάθισε στον Κοραλλένιο 

Θρόνο, αναλογιζόµενη το πρόσωπο που είχε δει µέσα στο πλήθος 

των προσφύγων. Ήταν αυτός; αναρωτήθηκε. Ίσως να ήταν… Αλλά 

είναι τόσος καιρός από τότε που έχω να τον δω… Πώς τολµά και 

πατά το πόδι του στο Βασίλειό µου; Έλεγα ότι ήταν νεκρός– 

  Ακούγοντας κάποιον να καθαρίζει, διακριτικά, το λαιµό του, 

στράφηκε στ’αριστερά κι αντίκρισε τον Τέλκαρ. 
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  «Θα επιθυµούσατε κάτι από εµένα, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε ο 

σύµβουλος της πολιτείας. 

  «Είναι όλα εντάξει για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων, 

Τέλκαρ;» 

  «Φυσικά, Μεγαλειοτάτη·  ακριβώς όπως προστάξατε.» 

  «Ωραία·  τότε, πήγαινε να ξεκουραστείς,» είπε η Αάνθα, κάνοντας 

µια αποδεσµευτική κίνηση µε το χέρι της. 

  «Μήπως, θα επιθυµούσατε να επιβλέπω στ–» 

  «Εξαφανίσου, Τέλκαρ –τώρα!» έκανε η Βασίλισσα, µεταξύ αστείου 

και σοβαρού, χτυπώντας τη γροθιά της πάνω στον βραχίονα του 

Κοραλλένιου Θρόνου. 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι ο σύµβουλος, και 

βγήκε απ’την αίθουσα. 

  Η Αάνθα µειδίασε, βλέποντάς τον ν’αποµακρύνεται. ∆εν πιστεύω 

να µε πήρε στα σοβαρά… Αλλ’αυτός είναι ο Τέλκαρ· ποτέ δεν ξέρεις. 

Γέλασε, σιγανά. 

  Ύστερα, το γέλιο της διακόπηκε, καθώς ήρθε, πάλι, στο µυαλό της 

ο άντρας που είχε αντικρίσει µέσα στο πλήθος. «∆αίµονες της 

Μάγκραθµελ! δε µπορεί νάναι αυτός,» µουρµούρισε έντονα, καθώς 

σηκωνόταν απ’το θρόνο της. Αλλά πρέπει να µάθω. 

  Ανέβηκε, βιαστικά, στα προσωπικά της διαµερίσµατα. Τα τακούνια 

των κοντών µποτών της αντηχούσαν στις γυµνές σκάλες και στα 

πατώµατα του παλατιού, ενώ σώπαιναν στα σηµεία που αυτά ήταν 

ντυµένα µε χαλιά. Όταν η Αάνθα βρισκόταν στο υπνοδωµάτιό της, 

πήρε την κορόνα απ’το κεφάλι της και την πέταξε πάνω στο κρεβάτι·  

ύστερα, γδύθηκε από το γαλάζιο της φόρεµα, τις ψηλοτάκουνες 

µπότες και τα κοσµήµατα, και ντύθηκε µε κίτρινο πουκάµισο και 

παντελόνι, και πανωφόρι από δέρµα Μούρντας. Στη µέση της 

πέρασε µια πέτσινη ζώνη, όπου θηκάρωσε ένα µακρύ, επάργυρο 

ξιφίδιο, µε σµαράγδι στο τέλος της λαβής. Έδεσε τα µαλλιά κότσο 

πίσω απ’το κεφάλι της και τα συγκράτησε µε µια πορφυρή αχιβάδα. 

Φόρεσε ένα ζευγάρι µαύρες µπότες και µια σκούρα-µπλε κάπα, και 
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βγήκε απ’τα διαµερίσµατά της, προστάζοντας µια ντουζίνα 

στρατιώτες να συγκεντρωθούν στον κήπο του παλατιού, γιατί τους 

χρειαζόταν άµεσα. 

  Μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, οι πολεµιστές βρίσκονταν 

έτοιµοι. 

  «Πού πηγαίνουµε, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε η υποδιοικήτρια που 

λειτουργούσε ως αρχηγός αυτής της µικρής οµάδας. 

  «Στο λιµάνι,» απάντησε η Αάνθα. «Θέλω να βρω έναν Καπετάνιο 

που ονοµάζεται Όντβιν και ήρθε µε τους πρόσφυγες.» 

  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου.» 

  Το λιµάνι, αυτή την ώρα, ήταν σχεδόν απροσπέλαστο, καθώς σε 

πολλά σηµεία σκηνές στήνονταν, ενώ αλλού ήταν ήδη στηµένες, η 

µία δίπλα στην άλλη·  όµως οι Ωκεάνιοι µαχητές που επιτηρούσαν 

τον καταυλισµό αµέσως έκαναν χώρο ανάµεσα στους πρόσφυγες, 

προκειµένου να περάσει η Βασίλισσά τους. 

  «Ψάχνω για έναν Καπετάνιο που λέγεται Όντβιν,» είπε η Αάνθα. 

«Ξέρει κάποιος πού έχει αράξει το σκάφος του;» 

  Ένας χοντρός άντρας τής έδειξε. «Προς τα κει είναι, νοµίζω, 

Μεγαλειοτάτη. Και το σκαρί του το λένε ‘Ο Καβαλάρης των 

Κυµάτων’. Κοιτάξτε προς τα κει·  θα τονε βρείτε.» 

  «∆ώστε σ’αυτό τον άνθρωπο ένα αργύριο,» πρόσταξε η Αάνθα 

τους πολεµιστές, καθώς άρχιζε να βαδίζει, δίχως καθυστέρηση. 

  Όταν έφτασε στο σηµείο που της είχε δείξει ο άντρας, ρώτησε για 

τον Καπετάν Όντβιν και τον Καβαλάρη των Κυµάτων –όπως 

ονοµαζόταν, τώρα, το πλοίο του·  γιατί η Βασίλισσα το ήξερε µ’άλλο 

όνοµα–, και ένας πρόσφυγας την οδήγησε σε µια αποβάθρα, όπου… 

κανονικά έπρεπε να βρίσκεται το εν λόγω καράβι –όµως είχε φύγει. 

  «Πότε έφυγε;» ρώτησε η Αάνθα τον πρόσφυγα. 

  «Πριν από µια ώρα, περίπου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Είστε η 

Βασίλισσα Αάνθα, έτσι;» 

  «Ναι.» 
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  «Ο Καπετάν Όντβιν ήξερε ότι θα ερχόσασταν·  µου παράγγειλε να 

σας δώσω αυτό.» Ο πρόσφυγας κράτησε ένα τυλιγµένο κοµµάτι 

χαρτί εµπρός της. 

  Η Αάνθα τον κοίταξε συνοφρυωµένη. Έπειτα, πήρε, απότοµα, το 

χαρτί και το ξετύλιξε. 

 

Ξέρω αυτό το βλέµµα, Πριγκίπισσα. Ακόµα δεν έχεις 

καταλάβει… 

 

Όντβιν 

 

  Η Βασίλισσα τσάκισε το µήνυµα µέσα στη γροθιά της –και 

παρατήρησε ότι ο πρόσφυγας είχε γίνει άφαντος. 

  Έστρεψε το βλέµµα της στον Ωκεανό, προσπαθώντας να εντοπίσει 

κάποιο καράβι που αποµακρυνόταν·  αλλά δεν είδε κανένα. Βέβαια, 

ήταν τόσα τα κατάρτια των Καρνεβολθιανών πλοίων τα οποία 

βρίσκονταν εµπρός της, που δε θα µπορούσε ποτέ να είναι σίγουρη 

για τίποτα. 

  Ήταν αυτός, τελικά, σκέφτηκε η Αάνθα. Και καλύτερα που έφυγε, 

γιατί ίσως και να τον είχα σκοτώσει… Τσάκισε το χαρτί περισσότερο 

µέσα στη χούφτα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Θησαυροκυνηγοί ξανά 
 

 

ι δαιµονάνθρωποι έρχονται!» 

  Οι φωνές ξύπνησαν τον Άνεµο και τη Νύχτα, που 

βλεφάρισαν και κοίταξαν γύρω τους, για να δουν τους 

µαχητές της ∆ούκισσας Βόνα ανάστατους, να διαλύουν την 

κατασκήνωσή τους. 

  Ο Ράµλεντ έδειξε προς τα βόρειο-ανατολικά. «Εκεί, φίλοι µου.» 

  Και οι δύο τυχοδιώχτες παρατήρησαν ένα µεγάλο σύννεφο σκόνης 

να πλησιάζει. 

  «Είναι µακριά ακόµα,» είπε ο Ράµλεντ, «µα πρέπει να βιαστούµε, 

ειδεµή θα µας προλάβουν. Και, σίγουρα, τώρα, θα έρχονται κι οι 

άλλοι που µας καταδίωκαν µέσα στους δασότοπους, καθώς κι αυτοί 

τους οποίους ατένισαν οι ανιχνευτές µας στα νότια.» 

  «∆ε θα γλιτώσουµε από τούτο, σύντροφε,» σχολίασε ο οδηγός του 

κάρου, αναστενάζοντας. Ήταν ένας ψηλός, λιγνός άντρας, µε ξανθά, 

µακριά µαλλιά και µούσι. Το πρόσωπό του ήταν µακρύ, και τα 

χαρακτηριστικά του λιγνά. Μια πράσινη, παλιά κάπα σκέπαζε τους 

ώµους του, και από κάτω της φορούσε µια τριµµένη, κίτρινη τουνίκα 

κι ένα γαλάζιο παντελόνι. Οι φαρδιές του µπότες ήταν καφετιές κι 

επενδυµένες µε γούνα. Τον έλεγαν Φένµερ, απ’ό,τι είχαν µάθει ο 

Άνεµος, η Νύχτα, κι ο Ράµλεντ. 

  «Μην απογοητεύεσαι από τώρα,» του είπε ο πορφυροµάλλης 

Ντρούβτεκ, µε σοβαρό ύφος. «Έχω περάσει από πολύ χειρότερα στη 

ζωή µου·  η µοίρα µου δεν είναι να πεθάνω εδώ.» 

  «Ίσως να µην είναι η δική σου µοίρα, φίλε, αλλά µπορεί να είναι η 

δική µας,» έκανε ο οδηγός, κουνώντας το κεφάλι και δένοντας το 

µουλάρι του στο κάρο. 

  Ο Ράµλεντ δεν αποκρίθηκε. 

Ο
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  Ο Άνεµος ατένισε το σύννεφο σκόνης που τους ζύγωνε απειλητικά. 

«Έχει κανείς καµια υποψία για το πώς βρέθηκαν αυτοί στα βόρειά 

µας;» 

  «Ίσως να είναι από κείνους που έστηναν τις παγίδες στους 

δασότοπους,» υπέθεσε η Νύχτα. 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο Ράµλεντ. «Το φουσάτο που µας 

καταδίωκε εκεί µέσα έσπασε, όταν είδε πως κατευθυνόµασταν 

δυτικά, και οι µισοί συνέχισαν να µας ακολουθούν, ενώ οι αλλόµισοι 

πήγαν βόρειο-δυτικά, ώστε να βρεθούν µπροστά µας, άµα θα 

στρίβαµε βόρεια, για να ταξιδέψουµε προς τη Χάργκοχ.» 

  «∆ε φαίνεται παράλογο,» παραδέχτηκε ο Άνεµος. 

  Οι πολεµιστές της ∆ούκισσας Βόνα δεν άργησαν να ετοιµαστούν·  

άλλωστε, όλοι είχαν κοιµηθεί µε τις πανοπλίες τους. Έτσι, ξεκίνησαν 

να προελαύνουν δυτικά, πάνω σε µια χορταριασµένη πεδιάδα, τα 

χόρτα της οποίας αναδεύονταν γύρω απ’τους µηρούς των πεζών, 

καθώς τα έπαιρνε ο αγέρας. Τα κάρα των εφοδίων, όµως, τσάκιζαν 

το χορτάρι, αφήνοντας ένα ευδιάκριτο µονοπάτι πίσω τους. 

  «Ακόµα κι αν δεν ήξεραν πού ήµαστε, δε θα δυσκολεύονταν να µας 

βρουν,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα ρουθούνισε. 

  «Έτσι δεν είναι;» 

  «Ναι, αλλά και τι µ’αυτό;» 

  «Τίποτα…» ανασήκωσε τους ώµους ο Άνεµος. Ύστερα, είπε: «Αν 

δούµε ότι αυτοί οι ηλίθιοι αποκλειστούν από τους Μαγκραθµέλιους, 

θα προσπαθήσουµε να ξεφύγουµε, εντάξει; ∆ε θα εµπλακούµε στη 

µάχη.» 

  «Ας ελπίσουµε να µην αποκλειστούν.» 

  «Αν, όµως, αποκλειστούν–» 

  «Ναι, θα προσπαθήσουµε να φύγουµε.» 

  «Ράµλεντ;» ρώτησε ο Άνεµος, πιστεύοντας πως ο Ντρούβτεκ τούς 

είχε ακούσει. 
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  «Βλέποντας και κάνοντας, Άνεµε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Βλέποντας και κάνοντας…» 

  «∆εν είσαι και πολύ διευκρινιστικός.» 

  «∆ε χρειάζεται. Εµπιστεύοµαι το ένστικτό µου,» εξήγησε ο 

Ράµλεντ. «Εσείς δεν έχετε µάθει να τ’ακούτε. Όταν είναι η ώρα για 

υποχώρηση, θα το ξέρω.» 

  «Κι αυτή η ώρα δεν είναι ακόµα;» 

  Ο πορφυροµάλλης άντρας κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, όχι 

ακόµα. Όµως, ίσως, σύντοµα… Θα δούµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το πρωινό κυλούσε µε µεγάλο άγχος για όλους τους µαχητές του 

φουσάτου της ∆ούκισσας Βόνα, καθώς και για την ίδια τη ∆ούκισσα 

και τον σύζυγό της, Κίορν. Αισθάνονταν απεγνωσµένοι και 

υπεύθυνοι για τους ανθρώπους τους. Όχι µόνο έπρεπε να τους 

γλιτώσουν από τα χέρια των Μαγκραθµέλιων, µα έπρεπε να φτάσουν 

και στη Χάργκοχ. Όµως και τα δύο έµοιαζε σχεδόν ακατόρθωτα. 

Κατ’αρχήν, η πόλη του ∆ούκα Σάλβινρ βρισκόταν µακριά τους, στα 

βόρεια του Σαραόλν, και ο δρόµος προς τα κει ήταν κλεισµένος από 

τους δαίµονες, οι οποίοι τους έσπρωχναν, αναγκαστικά, προς τα 

δυτικά. Αλλά και το να επιβιώσουν, πλέον, είχε γίνει θέµα υπό 

συζήτηση. Τρία Μαγκραθµέλια φουσάτα τούς καταδίωκαν, όλα 

τουλάχιστον τριπλάσια σε µέγεθος σε σχέση µε το δικό τους. Και 

όλα έµοιαζαν συντονισµένα·  έµοιαζαν να προσπαθούν να τους 

κλείσουν ανάµεσά τους, και σε καµιά περίπτωση να µην τους 

αφήσουν να πάνε βόρεια, στην Χάργκοχ… 

  Αλλά, ακόµα κι αν κατόρθωναν να ξεφύγουν από τον κλοιό που 

επιχειρούσαν οι δαιµονάνθρωποι να δηµιουργήσουν γύρω τους, 

πάλι, η άφιξη στην Χάργκοχ θα ήταν δύσκολη. Ο τυχοδιώχτης που 

λεγόταν Άνεµος είχε πληροφορήσει την ∆ούκισσα Βόνα και τον 

∆ούκα Κίορν ότι ο Στρατάρχης Καρνταµάρ είχε φέρει εκατό χιλιάδες 
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Μαγκραθµέλιους νότια της εν λόγω πόλης, προκειµένου να 

παρεµποδίσει οποιεσδήποτε ενισχύσεις στις δυνάµεις του ∆ούκα 

Σάλβινρ. Ο Κίορν, όµως, είχε πει στην Βόνα ότι ίσως κατάφερναν να 

περάσουν το στρατό τους ανάµεσα από τις γραµµές των δαιµόνων, 

σπάζοντάς τον σε µικρά κοµµάτια και συµβουλευόµενοι τους χάρτες 

τους. Η Βαρονία της Τάθβιλ, που βρισκόταν στα νότια του 

∆ουκάτου Χάργκοχ, ήταν ορεινή, και διέθετε πολλές διόδους, 

κρηµνούς, και στενά περάσµατα. 

  Τώρα όµως, µάλλον, δε θα κατάφερναν ποτέ να βάλουν 

σ’εφαρµογή το σχέδιό τους·  όχι όσο δε µπορούσαν να στρίψουν 

βόρεια, µα ολοένα οι δαιµονάνθρωποι τούς ωθούσαν προς τα δυτικά. 

  Χτες βράδυ, η Βόνα και ο Κίορν δεν είχε κλείσει µάτι·  είχαν στήσει 

µια σκηνή, είχαν µπει µέσα, κουκουλωµένοι σε κουβέρτες και κάπες, 

για να προστατεύονται απ’το τσουχτερό κρύο, και είχαν αρχίσει να 

κουβεντιάζουν για το πού µπορούσαν να πάνε, ώστε να ξεφύγουν 

από τους διώκτες τους. Σίγουρα, θα κατευθύνονταν δυτικά, όµως, 

µετά, τι θα γινόταν; πώς θα έστριβαν βόρεια, για να καταλήξουν 

στην Χάργκοχ; Αν ακολουθούσαν αυτή την πορεία, θα έφταναν, 

τελικά, στο ∆ουκάτο Γκέχβιν, βόρεια του οποίου βρισκόταν το 

∆ουκάτο Θόνµαρκ και οι περιοχές απ’όπου, σύµφωνα µε τις φήµες, 

είχε περάσει ο στρατός των Μαγκραθµέλιων, για να φτάσει στην 

Μάρβαθ·  και αυτές οι περιοχές ήταν κατεστραµµένες και καµένες 

από τους δαιµονανθρώπους. 

  Η Βόνα πρότεινε να πάνε στην πόλη της Γκέχβιν και να ζητήσουν 

εκεί βοήθεια από τη ∆ούκισσα Αλκάρνα. Αλλά, ύστερα, πώς θα 

έφταναν στην Χάργκοχ; έθεσε το ερώτηµα ο Κίορν. Ας έβλεπαν 

πρώτα να γλιτώσουν ζωντανοί, είπε η ∆ούκισσα. Στην Γκέχβιν θα 

ενώνονταν µε το στρατό της Αλκάρνα, και θα είχαν και την 

προστασία των τειχών της πόλης. Αν, όµως, η Αλκάρνα είχε πάρει το 

στρατό της και είχε φύγει για τη Χάργκοχ; Τότε, πάλι, θα τους 

έµεναν τα τείχη –η Γκέχβιν ήταν το µοναδικό µέρος όπου 

µπορούσαν να έχουν µια πιθανότητα επιβίωσης. 
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  Έτσι, τώρα πλέον, η δυτική τους πορεία παρέµενε σταθερή. 

  Ο στρατός, όµως, ήταν φανερά κουρασµένος από την εξοντωτική 

του προέλαση χτες βράδυ και από τον λιγοστό ύπνο. Ο ∆ούκας και η 

∆ούκισσα το παρατηρούσαν αυτό, αλλά τι µπορούσαν να κάνουν για 

να πάρουν την κόπωση από τα κορµιά των µαχητών τους; Τίποτα. 

Το καλύτερο που µπορούσαν να επιχειρήσουν –δίχως να ξέρουν αν 

θα το κατόρθωναν– ήταν να τους οδηγήσουν σε µέρος όπου ίσως να 

γλίτωναν από τους δαιµονανθρώπους. 

 

**  **  **  ** 

 

  Καθώς το µεσηµέρι πλησίαζε, είδαν µια έκταση γεµάτη δέντρα 

ν’απλώνεται εµπρός τους, τα περισσότερα απ’τα οποία ήταν γυµνά 

από φυλλώµατα. Επίσης, είδαν τον ουρανό να σκοτεινιάζει από 

πάνω τους, λες και αντανακλούσε την µελαγχολική τους διάθεση. 

  «Ελπίζω αυτό να µην είναι σηµάδι,» είπε ο Άνεµος, κοιτώντας 

ψηλά. 

  «Μα είναι σηµάδι,» αποκρίθηκε, στωικά, ο Ράµλεντ. 

  Ο Άνεµος ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «Σηµάδι ότι θα βρέξει.» 

  Ο τυχοδιώχτης έκανε πίσω το κεφάλι και γέλασε, ενώ η Νύχτα 

µειδίασε πλατιά.  

  Ο Φένµερ, ο οδηγός του κάρου, στράφηκε να τους κοιτάξει, 

παραξενεµένος. «Τι τρέχει, ρε σύντροφοι;» απόρησε. «∆ε µου λέτε 

κι εµένα το αστείο;» 

  «Άλλη φορά,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, και ο Φένµερ γύρισε, πάλι, 

µπροστά, δίνοντας µια ελαφριά, βαριεστηµένη µαστιγιά στο µουλάρι 

του κάρου του. 

  Καθώς έµπαιναν µέσα στο αραιό δάσος, µια δυνατή βροντή 

ακούστηκε πάνω από τους τρεις χιλιάδες κατάκοπους και 

απογοητευµένους µαχητές της ∆ούκισσας Βόνα. 
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  Ο Άνεµος φόρεσε την κουκούλα της κάπας του. Η Νύχτα, ο 

Ράµλεντ, και ο Φένµερ τον µιµήθηκαν. Μετά, άρχισε να βρέχει, 

αργά στην αρχή, και, ύστερα, καταρρακτωδώς. 

  «Είχαµε καιρό να κάνουµε µπάνιο, ε;» είπε ο τυχοδιώχτης στην 

κορακοµάλλα φίλη του. 

  «Θα προτιµούσα να το κάνω σ’ένα καλό πανδοχείο,» αποκρίθηκε η 

Νύχτα. 

  «Όταν φτάσουµε στην Θέρληχ. Γιατί µη νοµίζεις πως, τώρα πλέον, 

θα πάµε στην Χάργκοχ.» 

  Η Νύχτα έπρεπε να παραδεχτεί ότι είχε δίκιο·  το φουσάτο της 

∆ούκισσας κατευθυνόταν δυτικά, όχι βόρεια. 

  Μετά από λίγο, ανιχνευτές ήρθαν από τ’ανατολικά και τα νότια, 

καλπάζοντας σα µανιασµένοι. Και, όποτε γινόταν αυτό, όλος ο 

στρατός έµοιαζε να βαστά την ανάσα του, αναµένοντας δυσάρεστα 

νέα.  

  Σύντοµα, όµως, τα νέα των ανιχνευτών µαθεύτηκαν από όλους, και 

δεν ήταν καθόλου δυσάρεστα: Τα φουσάτα των Μαγκραθµέλιων που 

έρχονταν από τα ανατολικά, τα νότιο-ανατολικά, και τα νότια –και 

που το καθένα αριθµούσε δέκα χιλιάδες, περίπου, µαχητές– είχαν 

αρχίσει να κατασκηνώνουν έξω απ’το δάσος. Οπότε, και η ∆ούκισσα 

Βόνα πρόσταξε να αναπαυθούν για το µεσηµέρι. 

  Η βροχή έδερνε τον Άνεµο, τη Νύχτα, και τον Ράµλεντ, καθώς 

έτρωγαν από τις προµήθειες που βρίσκονταν µέσα στο κάρο. 

  «Ακόµα κι ο καιρός είν’εναντίον µας,» είπε ο πρώτος. 

  «Ίσως η βροχή να µας βοηθήσει,» υπέθεσε ο πορφυροµάλλης 

Ντρούβτεκ. «Ίσως οι δαίµονες να µας χάσουν, άµα είµαστε 

τυχεροί.» 

  «Το δάσος δεν είναι τόσο πυκνό,» τόνισε ο Άνεµος, δαγκώνοντας 

ένα κοµµάτι σιταρένιο ψωµί. 

  «Έχεις ξαναπεράσει από τούτο το µέρος;» 

  «Όχι.» 

  «Τότε, µπορεί να πυκνώνει παρακάτω και να µην το ξέρεις.» 
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  Και, όντως, πύκνωνε, όπως διαπίστωσαν όλοι, µετά το µεσηµέρι, 

που ξεκίνησαν να ταξιδεύουν µέσα του, ενόσω η νεροποντή 

συνεχιζόταν ακάθεκτη. 

  «Η Μοίρα µάς χαµογελά,» παρατήρησε η Νύχτα, πιασµένη από την 

άκρη του κάρου και παρατηρώντας το δάσος τριγύρω. Σ’ετούτο το 

σηµείο περισσότερα ήταν τα γεµάτα µε φύλλα δέντρα παρά τα 

γυµνά, και, καθώς ο ουρανός ήταν µαύρος σαν τη βαθιά τη νύχτα και 

η βροχή έπεφτε σαν κουρτίνα µπροστά στα µάτια της τυχοδιώχτριας, 

το µέρος φάνταζε εξωπραγµατικό, βγαλµένο από παραµύθι. Πού και 

πού, µπορούσε να διακρίνει µάτια να γυαλίζουν µέσα σε κουφάλες, 

σπηλιές, ή θάµνους. Σίγουρα, µικρά ζώα που είχαν βρει κατάλυµα 

από την νεροποντή·  η Νύχτα δεν πίστευε σε ξωτικά και τέτοιες 

αλλόκοτες δοξασίες. 

  «Οι ανιχνευτές µας θα έχουν πρόβληµα µέσα σ’αυτό το χαλασµό,» 

είπε ο Άνεµος, κουκουλωµένος στην κάπα του και σε µια κουβέρτα. 

  «Χα! Οι δαίµονες θάχουν περισσότερο πρόβληµα,» έκανε ο 

Ράµλεντ. «Τα καταραµένα τους µηχανήµατα εντοπισµού δε νοµίζω 

να δουλεύουν και τόσο καλά, µ’ετούτο τον καιρό.» 

  Καθώς ταξίδευαν µέσα στο δάσος, η Νύχτα, που παρατηρούσε το 

περιβάλλον, έβλεπε, κάπου-κάπου, και καµια κολόνα. Στην αρχή, 

δεν το πίστευε·  νόµιζε ότι ήταν κάποιο δέντρο που είχε περάσει για 

κολόνα. Όµως, τελικά, ήταν όντως κολόνες! όπως διαπίστωσε, όταν 

κοίταξε µία πιο προσεκτικά: Ήταν γκρίζα και παλιά –αν έκρινε 

σωστά η τυχοδιώχτρια από τις χαρακιές και τα σπασίµατα επάνω 

της–, και στην επιφάνειά της υπήρχαν σκαλίσµατα, τα οποία η 

Νύχτα δε µπορούσε να διακρίνει, λόγω της βροχής. 

  Το όλο σκηνικό την παραξένεψε, µα δεν είπε τίποτα στον Άνεµο ή 

στον Ράµλεντ. Ύστερα, όµως, οι κολόνες άρχισαν να 

παρουσιάζονται πιο συχνά, και τις είδαν κι αυτοί. Παρατήρησαν ότι 

πολλές δεν ήταν ολόκληρες, αλλά σπασµένες, κοµµένες στη µέση ή 

φαγωµένες στα πλάγια. 
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  «Πού διάολο βρισκόµαστε;» απόρησε ο Άνεµος. «Τι είν’αυτοί οι 

κίονες;» 

  «∆εν έχω ιδέα,» είπε η Νύχτα. 

  Όταν ήταν ώρα να κατασκηνώσουν, είχαν φτάσει κοντά σε κάτι 

ερείπια, και η βροχή είχε καταλαγιάσει κάπως·  δηλαδή, νερό τούς 

έλουζε, αλλά δε δηµιουργούσε κι εκείνη την θολή κουρτίνα µπροστά 

τους. 

  Τα ερείπια ήταν µια συγκέντρωση από κολόνες, σπασµένες ή 

φαγωµένες, κοµµατιασµένα, πέτρινα τείχη, και ένα αρκετά µεγάλο 

χτίσµα, που ούτε ο Άνεµος ούτε η Νύχτα µπορούσαν να φανταστούν 

ποια πιθανώς να ήταν η χρήση του, την εποχή που βρισκόταν στις 

δόξες του. Απ’ό,τι έβλεπαν, για να φτάσει κανείς στην κύρια είσοδο, 

έπρεπε ν’ανεβεί µια στριφτή σκάλα·  αλλά υπήρχαν κι άλλες δύο 

είσοδοι, µικρότερες, εκατέρωθεν της σκάλας. Η κεντρική οροφή 

πρέπει να ήταν τριγωνική, όµως είχε προ πολλού πέσει και µονάχα 

κοµµάτια της είχαν µείνει. 

  «Ράµλεντ, έχεις καµια ιδέα τι µπορεί να ήταν αυτό το οικοδόµηµα;» 

ρώτησε η Νύχτα. 

  Ο Ντρούβτεκ το κοίταξε προσεκτικά, για λίγο·  ύστερα, είπε: 

«Ναός. Ναός κάποιου αρχαίου Θεού ή Θεάς.» 

  «∆ηλαδή, πρέπει να είναι πολύ παλιό χτίριο,» συµπέρανε ο Άνεµος, 

«από την εποχή που οι άνθρωποι λάτρευαν τους Θεούς.» 

  Ο Ράµλεντ κατένευσε. 

  «Έχεις ξαναδεί ναό;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Ναι, µία φορά, όταν βρισκόµουν στα νησιά του Βασιλείου του 

Ωκεανού,» απάντησε ο Ντρούβτεκ. «Οι άνθρωποι της πόλης δεν 

πλησίαζαν το µέρος, γιατί λέγανε ότι ήταν στοιχειωµένο. Όµως έχω 

την εντύπωση ότι ήταν, ουσιαστικά, δρόµος λαθρεµπόρων.» 

  «Έχω ακούσει πως στους ναούς οι αρχαίοι έκρυβαν τους 

θησαυρούς τους,» είπε ο Άνεµος –«ή ότι αφιέρωναν το χρυσάφι και 

τα πολύτιµα αντικείµενα στους Θεούς, κάτι τέτοιο…» 

  «∆εν πιστεύω να σκέφτεσαι να πας εκεί µέσα!» έκανε η Νύχτα. 
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  «Για την ακρίβεια, σκεφτόµουν να ρίξω µια µατιά…» 

  «…Άνεµε!…» 

  «Πού ξέρεις; –ίσως, όντως, να υπάρχει θησαυρός!» τόνισε εκείνος. 

  «Θυµάσαι τι έγινε την τελευταία φορά που πήγαµε για θησαυρό, 

έτσι;» τον λοξοκοίταξε η Νύχτα. 

  «Ναι –βρήκαµε το θησαυρό, αλλά τον χάσαµε, επειδή η σχεδία 

βούλιαξε. Γιατί να αγνοήσουµε µια ευκαιρία που µας 

παρουσιάζεται;» Έριξε µια µατιά στους πολεµιστές της ∆ούκισσας, 

διαπιστώνοντας ότι όλοι ήταν κατασκηνωµένοι. «Εγώ, πάντως, θα 

πάω –αν θες, έλα.» 

  «Πάλι τα ίδια…» ξεφύσησε η Νύχτα, καθώς στο µυαλό της 

έρχονταν οι σκηνές στο νησί των κρυστάλλων. 

  Ο Άνεµος κατέβηκε από το κάρο, ρίχνοντας την κουβέρτα από 

πάνω του. 

  «∆ε θα σας πρότεινα να πάτε,» τους είπε ο Ράµλεντ, βλέποντας την 

Νύχτα να τον ακολουθεί. «Τέτοια µέρη είναι επικίνδυνα τις βροχερές 

µέρες.» 

  «Θα µας µιλήσεις, τώρα, και για φαντάσµατα;» έκανε ο Άνεµος. 

  «Όχι·  αλλά θα σας πω για γλιστερές σκάλες και κοµµάτια τειχών 

που πέφτουν.» 

  «Θα προσέχουµε, φίλε µου·  δεν είµαστε ερασιτέχνες,» τόνισε ο 

τυχοδιώχτης, και ξεκίνησε να βαδίζει, ενώ η Νύχτα ερχόταν πλάι 

του. 

  Πέρασαν µέσα από την κατασκήνωση, δίχως κανείς να τους 

σταµατήσει, και έφτασαν µπροστά στο οικοδόµηµα που παλιότερα 

πρέπει να ήταν ναός. 

  «Ξέρεις, ο Ράµλεντ, µάλλον, έχει δίκιο,» είπε η Νύχτα, 

παρατηρώντας τη στριφτή σκάλα και συµπεραίνοντας ότι θα ήταν 

αυτοκτονία να προσπαθήσουν να την σκαρφαλώσουν, ενόσω έβρεχε. 

  «Μη µ’ενοχλείς στη δουλειά µου, σε παρακαλώ,» αποκρίθηκε ο 

Άνεµος, πλησιάζοντας την είσοδο που βρισκόταν αριστερά της 

σκάλας. 
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  Η Νύχτα αναποδογύρισε τα µάτια, µορφάζοντας. «Μη µ’ενοχλείς 

στη δουλειά µου!… Θα τον καθαρίσω!» µουρµούρισε. 

  Ο Άνεµος κοίταξε το άνοιγµα. Κάποτε εδώ πρέπει να υπήρχε 

πόρτα, γιατί µπορούσε να δει µεντεσέδες, µα το ξύλο είχε λιώσει προ 

πολλών χρόνων. Στο εσωτερικό έβλεπε µονάχα σκοτάδι. Έτσι, 

έβγαλε έναν µικρό δαυλό απ’τον σάκο του και τον άναψε, γιατί 

βρισκόταν κάτω από ένα λίθινο υπόστεγο, το οποίο σταµατούσε τη 

βροχή –τουλάχιστον, στα σηµεία που δεν ήταν σπασµένο. 

  Ο Άνεµος µπήκε σε ένα πέτρινο δωµάτιο και έκανε το γύρω του, 

ενώ η Νύχτα περίµενε στο κατώφλι. ∆ύο είσοδοι αποκαλύφθηκαν: 

µία στον αριστερό τοίχο και µία αντίκρυ τους. Το πάτωµα ήταν 

γεµάτο µπάζα. 

  «Κράτα λίγο,» είπε ο τυχοδιώχτης στη φίλη του, προτείνοντάς της 

τον δαυλό. 

  Εκείνη τον κράτησε. «∆εν υπάρχει θησαυρός εδώ, αγάπη µου·  

άδικα ψάχνουµε.» 

  Ο Άνεµος, αγνοώντας την, έψαξε µέσα στα µάζα, παραµερίζοντάς 

τα µε τα µποτοφορεµένα του πόδια. Ανάµεσά τους βρήκε 

περικεφαλαίες –φτιαγµένες διαφορετικά από αυτές που 

χρησιµοποιούνταν σήµερα στο Σαραόλν–, ξίφη, ξιφίδια, και 

µεταλλικές ασπίδες. Παρατήρησε ότι πολλά απ’αυτά τα αντικείµενα 

ήταν σπασµένα, µε τέτοιο τρόπο που µπορούσε να σηµαίνει µονάχα 

ένα πράγµα– 

  «Μάχη πρέπει να είχε κάποτε γίνει εδώ,» είπε η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος στράφηκε στο µέρος της και έγνεψε. «Ναι.» Έπιασε ένα 

σπαθί από κάτω και το έφερε κοντά στο φως του δαυλού, όπου κι οι 

δύο µπόρεσαν να δουν ότι στη λαβή ήταν λαξευµένο κάτι: ένα 

σύµβολο. 

  Ο τυχοδιώχτης παραµέρισε τους αραχνοϊστούς από πάνω του. Ήταν 

ένας ήλιος µε ένα τετράκτινο άστρο στο κέντρο. 

  «Το έχεις δει, ποτέ ξανά;» ρώτησε τη Νύχτα. 

  Εκείνη έγνεψε αρνητικά. 
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  «Ούτε κι εγώ,» είπε ο Άνεµος. «Ενδιαφέρον, δεν είναι; Ίσως να το 

θέλει κάποιος παλαιοπώλης. Κάτι θα έχουµε να του πουλήσουµε, 

άµα γλιτώσουµε απο δώ. 

  »Πήγαινε στο κάρο και φέρε έναν άδειο σάκο.» 

  Η Νύχτα δίστασε. 

  «Γρήγορα,» την παρότρυνε ο Άνεµος. 

  Η τυχοδιώχτρια τού έδωσε το δαυλό και έφυγε, τρέχοντας µέσα στη 

βροχή. 

  Όσο έλειπε, ο Άνεµος µάζεψε ό,τι όπλα µπορούσε να βρει, 

δηµιουργώντας έναν µικρό λόφο. Και παρατήρησε ότι επάνω σε 

µερικά ήταν ο ήλιος και το άστρο, ενώ επάνω σε άλλα ένα εντελώς 

διαφορετικό σύµβολο: ένα ξίφος µέσα σ’ένα µεγάλο φτερό –το 

οποίο δε µπορούσε παρά να του θυµίζει το Φτερό του Φοίνικα, που 

φηµιζόταν ότι βρίσκεται στο παλάτι της Μάρβαθ, αλλά, τελικά, ήταν 

παραµύθι. 

  Η Νύχτα ήρθε, µαζί µε ένα µεγάλο σάκο. 

  «Βρήκα τα σύµβολα των δύο αντιπάλων παρατάξεων που 

πολέµησαν εδώ,» της είπε ο Άνεµος, και της τα έδειξε. 

  «Σαν το σύµβολο του Σαραόλν δεν είναι αυτό;» ρώτησε η Νύχτα, 

αναφερόµενη στο φτερό και το ξίφος. 

  «Ναι,» ένευσε ο Άνεµος, που ήξερε καλά ότι το σύµβολο του 

Σαραόλν ήταν ένα φτερό και δυο ανεστραµµένα ξίφη εκατέρωθέν 

του. «Ίσως, πριν από πολλά χρόνια, να ήταν κάπως αλλιώς.» 

  «Λες το Σαραόλν να υπήρχε από την εποχή των Θεών;» έκανε η 

Νύχτα. «Αποκλείεται. Βάλε, τώρα, τα όπλα µέσα.» 

  Ο Άνεµος τα τοποθέτησε στο εσωτερικό του σάκου, προσέχοντας 

να µην τον σκίσει. Οι αιχµές τους ήταν όλες στοµωµένες, όµως ποτέ 

δεν ξέρεις. 

  «∆ε φεύγουµε, τώρα;» πρότεινε η Νύχτα, που δεν αισθανόταν και 

τόσο βολικά µέσα σε τούτο τον αρχαίο ναό. 

  «Μόλις ήρθαµε,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Κι εξάλλου, δεν έχουµε 

βρει ακόµα το θησαυροφυλάκιο.» 
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  ∆εν το πιστεύω ότι νοµίζει πως θα βρει θησαυροφυλάκιο! σκέφτηκε 

η Νύχτα. Σίγουρα, θ’αστειεύεται. Πάντως, ευτυχώς που είµαι 

προνοητική… «Το φαντάστηκα ότι θα τόλεγες αυτό,» του είπε, «έτσι 

έφερα έναν ακόµα σάκο.» Του τον έδειξε. 

  Ο Άνεµος γέλασε και την φίλησε. «Πάµε,» αποκρίθηκε, και 

προχώρησε προς την είσοδο εµπρός τους, βαστώντας τον δαυλό 

ψηλά.  

  Βρέθηκαν σ’ένα µικρό δωµάτιο µε ρηµαγµένους τοίχους και µια 

σκάλα που οδηγούσε επάνω. Η σκάλα ήταν γεµάτη νερά και η βροχή 

έµπαινε από τις τρύπες των τοίχων. 

  Μερικές νυχτερίδες φτερούγισαν, προσπαθώντας ν’αποµακρυνθούν 

απ’το ενοχλητικό φως των ανθρώπων. 

  «Ας ρίξουµε µια µατιά απ’την άλλη,» πρότεινε η Νύχτα, τραβώντας 

τον φίλο της απ’το µανίκι. 

  Πήγαν στην δεύτερη είσοδο και βρέθηκαν σ’έναν µεγάλο 

ηµικυκλικό χώρο, που το φως του δαυλού τους δε µπορούσε να τον 

φωτίσει όλο. Στο έδαφος οι πλάκες ήταν σπασµένες στα 

περισσότερα σηµεία και φυτά είχαν φυτρώσει από κάτω τους. 

Ανάµεσα στα φυτά βρίσκονταν πεταµένα όπλα, ασπίδες, 

περικεφαλαίες, θώρακες, όλα φθαρµένα απ’τον χρόνο ή 

σµπαραλιασµένα από τη µάχη που, προφανώς, είχε γίνει εδώ. 

Μάλιστα, η µάχη αυτή πρέπει να είχε διεξαχθεί τόσο παλιά, που 

κανένα ίχνος των ανθρώπων που πολέµησαν δεν είχε µείνει, εκτός 

από τα όπλα και τις πανοπλίες τους –καθετί άλλο είχε καταστραφεί 

από το πέρασµα του χρόνου. 

  Ο Άνεµος βηµάτισε προσεκτικά µέσα στον χώρο, µε τη Νύχτα πλάι 

του.  Κάνοντας το γύρω, ανακάλυψαν πως το κοίλο µέρος του 

δωµατίου ήταν γεµάτο µε εισόδους που οδηγούσαν σε δωµάτια πολύ 

µικρότερα, πολλά από τα οποία ενώνονταν το ένα µε το άλλο. Κι 

εδώ υπήρχαν σηµάδια µάχης –δηλαδή, πεταµένα όπλα και 

πανοπλίες. 
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  «Αυτοί οι χώροι πρέπει να χρησιµοποιούνταν για τη στέγαση των 

φρουρών του ναού,» υπέθεσε ο Άνεµος. 

  Και η Νύχτα έγνεψε καταφατικά, λέγοντας: «Βλέπεις, όµως, τούτα 

τα σκαλίσµατα στους τοίχους; Είναι το έµβληµα του φτερού και του 

ξίφους. Οπότε, ο ναός, µάλλον, ανήκε στο Θεό που είχε αυτό το 

σύµβολο, ενώ οι άλλοι ήταν οι εισβολείς.» 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Άνεµος, φέρνοντας τον δαυλό του κοντά σε 

ένα από τα εν λόγω σκαλίσµατα. «Πολύ παλιά, έτσι; Είναι σχεδόν 

σβησµένα.» 

  «Πάµε κι απ’την άλλη;» 

  «Ποια άλλη;» 

  «Την άλλη µεριά της εξωτερικής σκάλας.» 

  «Ναι·  γιατί όχι;» Ύστερα, µειδίασε. «Βλέπω ξύπνησε το 

εξερευνητικό σου πνεύµα, επιτέλους!» 

  «Απλά, προσπαθώ να κατευνάσω το δικό σου εξερευνητικό 

πνεύµα,» αντιγύρισε η Νύχτα, καθώς βάδιζαν προς την έξοδο. 

  «Λες ψέµατα,» κάγχασε ο Άνεµος. 

  Βγήκαν από το ναό, και έριξαν µια µατιά στην κατασκήνωση του 

φουσάτου της ∆ούκισσας Βόνα. Η βροχή είχε γίνει πάλι δυνατή, και 

τα πάντα βρίσκονταν κρυµµένα πίσω από την θολή της κουρτίνα, 

όµως οι δύο τυχοδιώχτες παρατήρησαν πως οι στρατιώτες ήταν 

ήσυχοι. Πράγµα που τους καθησύχαζε και τους ίδιους, γιατί σήµαινε 

πως τίποτα το άσχηµο δε γινόταν –ή, πιο συγκεκριµένα, οι 

Μαγκραθµέλιοι δεν πλησίαζαν. 

  Αποφεύγοντας την στριφτή σκάλα, από την οποία, τώρα, κατέβαινε 

το νερό σαν ποτάµι, έφτασαν στην δεύτερη είσοδο του ναού. Μέσα 

ήταν σκοτεινά, και ο Άνεµος αναγκάστηκε ν’ανάψει έναν άλλο 

δαυλό, γιατί, φυσικά, ο πρώτος είχε σβήσει µέσα στη νεροποντή. 

  Όταν το ξύλο έπιασε φωτιά, το πέπλο του σκότους διαλύθηκε 

µπροστά στους δύο εξερευνητές, παρουσιάζοντας ένα δωµάτιο που 

έµοιαζε µε το προηγούµενο που είχαν αντικρίσει, όταν είχαν µπει 
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στην άλλη είσοδο. Κι εδώ, ανάµεσα στα µπάζα, βρήκαν αρχαία 

όπλα, σπασµένα και πεταµένα. 

  «Κι άλλο φυλάκιο;» είπε η Νύχτα. 

  «Μάλλον…» 

  Ο Άνεµος έψαξε για διεξόδους, και εντόπισε τρεις: µία στα δεξιά, 

µία στο βάθος αριστερά, και µία αντίκρυ του. «Πού πάµε πρώτα, 

καρδιά µου;» 

  «Αν τα πάντα είναι όπως πριν –ή, τουλάχιστον, αν τούτος ο χώρος 

µοιάζει λίγο µε τον προηγούµενο–, ευθεία µπροστά θα είναι, πάλι, 

µια σκάλα. Ας ρίξουµε µια µατιά εκεί, αρχικά.» 

  Πέρασαν την είσοδο που βρισκόταν αντίκρυ τους και, πράγµατι, 

βρέθηκαν σ’ένα µικρό δωµάτιο µε σκάλα, απ’την οποία το νερό 

κατέβαινε σαν καταρράκτης. 

  «Ας µαζέψουµε µερικά απ’τα όπλα,» πρότεινε ο Άνεµος, 

καταλαβαίνοντας πως, φυσικά, ποτέ δε θα µπορούσαν ν’ανεβούν. 

  Συγκέντρωσαν κάµποσα από τα όπλα και τα έβαλαν στον σάκο µε 

τα υπόλοιπα. 

  «Πού στη Μάγκραθµελ έχουν το καταραµένο τους 

θησαυροφυλάκιο;» αναρωτήθηκε ο τυχοδιώχτης, ξεφυσώντας. 

  Τώρα, να του πω ότι ∆ΕΝ πρόκειται να βρούµε θησαυροφυλάκιο, και 

να τον απογοητέψω; µπήκε στο δίληµµα η Νύχτα. Μπα, άστον να 

ελπίζει! 

  «Έλα,» του έκανε νόηµα µε το χέρι, πηγαίνοντας προς την πόρτα 

δεξιά, και υποπτευόµενη τι θα έβρισκαν εκεί. 

  Κι εκείνο που υποπτευόταν, αυτό βρήκαν –ένα ηµικυκλικό δωµάτιο 

που στο κοίλο µέρος του είχε ανοίγµατα: δωµάτια για τους 

φρουρούς, δηλαδή. 

  «Ας µη χάσουµε καιρό εδώ,» πρότεινε ο Άνεµος. «Αποκλείεται να 

είχαν το θησαυροφυλάκιο σε τέτοιο µέρος.» Βγήκε απ’την 

ηµικυκλική αίθουσα και µπήκε στην είσοδο στ’αριστερά –όπου 

σταµάτησε απότοµα µπροστά σ’ένα απρόσµενο θέαµα. 
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  Ο χώρος ήταν µεγάλος –το φως του τυχοδιώχτη δεν τον 

αποκάλυπτε όλο– και στους τοίχους του υπήρχαν πέτρινα ράφια, 

που, µάλλον, κάποτε θα χρησίµευαν ως βιβλιοθήκες. Όµως δεν ήταν, 

φυσικά, αυτά που εξέπληξαν τον Άνεµο: εκείνο που τον εξέπληξε 

ήταν ότι κάποιος έµοιαζε να κοιµάται στο πάτωµα, τυλιγµένος σε 

µαύρη κάπα και έχοντάς του την πλάτη γυρισµένη. 

  Έκανε νόηµα στην Νύχτα ότι είχαν παρέα, και η τυχοδιώχτρια 

άγγιξε ένα ξιφίδιο που κρυβόταν κάτω απ’την τουνίκα της. 

  Ο Άνεµος ξεθηκάρωσε το κοντόσπαθό του –αυτό του φονιά της 

Αίρεσης του Σκαραβαίου, το οποίο είχε αποκτήσει στην Ζίρκεφ– και 

πλησίασε τον κοιµισµένο εξερευνητή (;). Με το πλατύ µέρος της 

ιδιαίτερα κοφτερής λεπίδας, τον χτύπησε, ελαφρά, στον ώµο. 

  «Φίλε, ξύπνα.» 

  Τίποτα. 

  Μπας και είναι νεκρός; σκέφτηκε ο Άνεµος. Αλλά τον 

ξαναχτύπησε, τώρα δυνατότερα –µία, δύο, τρεις φορές. 

  «Ξύπνα, φίλε!» 

  Μια γυναίκα πετάχτηκε πάνω, κραυγάζοντας τροµαγµένη·  

πάραυτα, ένα ξιφίδιο βρέθηκε στη δεξιά της γροθιά, καθώς τα 

καστανά της µάτια κοιτούσαν γουρλωµένα τον τυχοδιώχτη. 

  Ο Άνεµος πισωπάτησε, αλλά δε θηκάρωσε το όπλο του. «Ήρεµα, 

κοπελιά·  δε θέλουµε το κακό σου.» 

  Η καστανή γυναίκα, που µια τούφα λευκών µαλλιών διακοσµούσε 

την αριστερή µεριά του κεφαλιού της, σηκώθηκε όρθια, 

επιφυλακτικά, παρατηρώντας τον Άνεµο και την Νύχτα. «Ποιοι 

είστε; Τι κάνετε εδώ;» απαίτησε. 

  «Ήρθαµε για µια σύντοµη εξερεύνηση,» απάντησε ο τυχοδιώχτης. 

«Εσύ τι κάνεις εδώ, µες στη µέση της ερηµιάς κι ενώ πόλεµος 

διεξάγεται παντού τριγύρω!» 

  «Πόλεµος;» έκανε η γυναίκα, υψώνοντας ένα της φρύδι. «Τι 

ανοησίες είν’αυτές που τσαµπουνάς, γείτονα;» 
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  «Εµ, οι Μαγκραθµέλιοι έχουν εισβάλει στο Σαραόλν. ∆ε σου 

θυµίζει αυτό πόλεµο… γειτόνισσα;» 

  «Εισέβαλαν στο Σαραόλν οι Μαγκραθµέλιοι; Πότε;» 

  Η Νύχτα έριξε ένα απορηµένο βλέµµα στον Άνεµο, καθώς εκείνος 

έκανε µια γκριµάτσα. 

  «Γιατί µου λέτε ψέµατα;» φώναξε η καστανοµάλλα γυναίκα, 

παραµερίζοντας την λευκή τούφα απ’το πρόσωπό της και 

πισωπατώντας, ενόσω βαστούσε το ξιφίδιο µε τρόπο που έδειχνε ότι 

ήξερε να το χειρίζεται. 

  «∆ε σου λέµε ψέµατα,» είπε η Νύχτα. «Όντως, έχει γίνει εισβολή 

στο Σαραόλν από τους Μαγκραθµέλιους.» 

  «Μα τα Πνεύµατα, µέσα σε µια νύχτα;» 

  «Μέσα σε µια νύχτα;» έκανε ο Άνεµος. «Είσαι µε τα καλά σου, 

κοπελιά;» Πρέπει να είναι τρελή, σκέφτηκε·  δεν υπάρχει άλλη 

εξήγηση. 

  «Χτες δεν είχε γίνει εισβολή, αλλιώς θα το είχα ακούσει,» είπε η 

γυναίκα. «Αλλά, και πάλι, πώς είναι δυνατόν να έγινε εισβολή και 

µέσα σε µια νύχτα οι δαιµονάνθρωποι να ήρθαν εδώ;» 

Συνοφρυώθηκε. 

  «Καλά, ρε κοπελιά, για πόσο καιρό κοιµάσαι;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Άνεµος. Ελπίζω να µην κοιµάται σαν τις αρκούδες… 

  «Τι, για πόσο καιρό κοιµάµαι; Για µια νύχτα, φυσικά!» Έπειτα, 

συνοφρυώθηκε πάλι·  αφουγκράστηκε. «Βρέχει έξω;» 

  «Ναι,» ανασήκωσε τους ώµους ο Άνεµος. «Από το µεσηµέρι.» 

  Η γυναίκα γέλασε. «Είσαι τρελός.» 

  «Μάλλον, το αντίθετο ισχύει,» µειδίασε ψυχρά εκείνος. 

  «Το µεσηµέρι ταξίδευα, γείτονα, και ήταν µία από τις πιο 

ηλιόλουστες µέρες του Καλοκαιριού!» 

  Τώρα, ο Άνεµος γέλασε, ενώ η Νύχτα σούφρωσε τα φρύδια, 

σκεπτόµενη: Του Καλοκαιριού; Μα έχουµε Χειµώνα! 

  «Φιλενάδα, έχουµε Χειµώνα,» της είπε. 
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  «Χειµώνα; ∆ε µπορεί,» έκανε η γυναίκα. «Όταν ήρθα, ήταν 

Καλοκαίρι. ∆ε σας πιστεύω. Παραµερίστε να δω!» 

  Ο Άνεµος και η Νύχτα παραµέρισαν. Εκείνη πέρασε ανάµεσά τους, 

βγήκε στο φυλάκιο, και κοίταξε έξω. «Μα τα Πνεύµατα!» έκανε. 

«Όντως, είναι Χειµώνας!» 

  «Αλήθεια;» είπε ο Άνεµος. «Εσύ είσαι πανέξυπνη!» 

  Η γυναίκα στράφηκε στο µέρος τους. «Πώς είναι δυνατόν αυτό; Τι 

χρόνο έχουµε;» 

  «Χίλια-τριακόσια-είκοσι-τρία,» απάντησε η Νύχτα. 

  «Από κτήσεως Σαραόλν;» 

  «Όχι, πριν από τη κτήση του,» µουρµούρισε ο Άνεµος. 

  Η άγνωστη γυναίκα τον κοίταξε ανήσυχα. 

  «Αστειεύοµαι,» εξήγησε εκείνος. «∆ε µου λες: κοιµάσαι σαν τις 

αρκούδες, κοπελιά; Είχα αυτή την απορία από την αρχή που σε 

συναντήσαµε.» 

  «Όχι·  συνήθως δεν κοιµάµαι σαν της αρκούδες,» απάντησε εκείνη. 

  «Πώς βρέθηκες εδώ;» τη ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ονοµάζοµαι Βερενέλη, εξερευνήτρια στο επάγγελµα. Έµαθα 

γι’αυτό το ναό και ήρθα να κοιτάξω. Έφτασα βραδάκι, έψαξα λίγο 

τριγύρω, και ύστερα έπεσα να κοιµηθώ. Αλλά… τότε, το έτος ήταν 

χίλια-τριακόσια-είκοσι-δύο, από κτήσεως Σαραόλν, και Καλοκαίρι.» 

  «∆ηλαδή, θες να µας πεις ότι κοιµάσαι ένα χρόνο;» απόρησε ο 

Άνεµος. 

  Η Βερενέλη ανασήκωσε τους ώµους. «Έτσι φαίνεται. Και πάλι 

καλά που ήρθατε. Ποιος ξέρει µέχρι πότε θα κοιµόµουν;…» 

  «Πώς είναι δυνατόν αυτό, ρε κοπελιά; Οι άνθρωποι δεν κοιµούνται 

ένα χρόνο! Μη µας λες τόσο ηλίθια ψέµατα, γιατί–» 

  «Ακριβώς! ∆εν είναι πολύ αλλόκοτο για να είναι ψέµα;» έθεσε το 

ερώτηµα η Βερενέλη. 

  «Πράγµατι, είναι,» συµφώνησε η Νύχτα. 
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  «Αν όντως κοιµόσουν ένα χρόνο,» είπε ο Άνεµος, «µπορώ µονάχα 

να υποθέσω ότι πρόκειται για µαγεία.» Θηκάρωσε το κοντόσπαθό 

του. 

  Η Βερενέλη κι η Νύχτα, βλέποντάς τον να το κάνει αυτό, 

θηκάρωσαν κι εκείνες τα δικά τους όπλα. 

  «∆εν έχεις άδικο,» του είπε η πρώτη. «Έλα, φώτισε λίγο προς τα 

δω, να βρω τη λάµπα µου,» ζήτησε, µπαίνοντας στην παλιά 

βιβλιοθήκη. 

  Ο Άνεµος υπάκουσε. Ένα µικρό, µαρµάρινο τραπέζι φανερώθηκε, 

απ’όπου η Βερενέλη σήκωσε µια λάµπα λαδιού και την άναψε. 

Φώτισε τον χώρο γύρω της, κοιτώντας ερευνητικά. Έµοιαζε 

γοητευµένη από την αρχαιότητα του µέρους. Στο βάθος δεξιά 

βρισκόταν ένα άνοιγµα που η Νύχτα κι ο φίλος της δεν είχε δει στην 

αρχή, λόγω της περιορισµένης ακτίνας φωτός του δαυλού τους. 

  «Τι ακριβώς ζητάς εδώ;» ρώτησε ο Άνεµος την Βερενέλη. 

  «Τίποτα συγκεκριµένο,» απάντησε εκείνη, δίχως να στραφεί να τον 

κοιτάξει. 

  «Τότε, γιατί ήρθες;» Ύποπτη έµοιαζε αυτή η γυναίκα… 

  «Γιατί είµαι εξερευνήτρια. Αυτή είναι η δουλειά µου, να εξερευνώ 

τέτοια µέρη. Κι αν βρω κάτι που µπορεί να πουληθεί, το πουλάω 

κιόλας. Βγάζεις µπόλικα χρήµατα από κάτι τέτοια µικροαντικείµενα. 

Ξέρεις πώς τα θέλουν οι συλλέκτες;» Ύστερα, στράφηκε 

µονοκόµµατα να τους κοιτάξει. «Αλλά είπατε κάτι για µια εισβολή 

Μαγκραθµέλιων!» 

  «Ναι,» ένευσε η Νύχτα. «Οι δαιµονάνθρωποι εισέβαλαν. Έχουν 

κατακάψει όλα τα δυτικά µέρη του Βασιλείου και έχουν κυριέψει 

την Μάρβαθ.» 

  «Πνεύµατα!» Το χέρι της Βερενέλης που δεν κρατούσε τη λάµπα 

πήγε στο στόµα της, ενώ το πρόσωπό της έγινε άσπρο σαν το πανί. 

«∆ε µπορεί να είν’αλήθεια…» 

  «Κι όµως,» είπε ο Άνεµος. «Και είδες τον κατασκηνωµένο στρατό 

έξω απ’το ερείπιο;» 
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  «Ναι, κάποιοι ήταν κατασκηνωµένοι µέσα στη βροχή… Μη µου 

πεις ότι είναι δαιµονάνθρωποι!» 

  «Είναι πολεµιστές της ∆ούκισσας Βόνα –τρεις χιλιάδες. Αλλά τους 

καταδιώκουν δαιµονάνθρωποι –τριάντα χιλιάδες από δαύτους.» 

  Η Βερενέλη τον κοίταξε χάσκοντας. «Τότε, τούτο δεν είναι 

καθόλου ασφαλές σηµείο για να βρισκόµαστε!» 

  «Σοβαρά, ε;» έκανε, ειρωνικά, ο Άνεµος. «Κανένα µέρος στο 

Σαραόλν δεν είναι, πια, ασφαλές, κοπελιά. Το ανακαλύψαµε, 

πίστεψέ µε. ∆ύο φίλοι µας είναι νεκροί από τους 

δαιµονανθρώπους…» 

  «Λυπάµαι,» είπε η Βερενέλη. «Αλλά, δε µου είπατε, ποιοι είστε;» 

  «Λέγοµαι Άνεµος, κι απο δώ η Νύχτα. Είµαστε τυχοδιώχτες, 

πράγµα που, νοµίζω, φαίνεται απ’τα ονόµατά µας. Το πώς 

βρεθήκαµε εδώ είναι µεγάλη ιστορία, και θα σ’τη διηγηθούµε όταν 

έχουµε χρόνο. Για την ώρα θέλουµε να κοιτάξουµε λίγο τούτο το 

ερείπιο, µπας και βρούµε τίποτα πολύτιµο για την πάρτη µας. Το 

πρωί η ∆ούκισσα Βόνα φεύγει, και θέλουµε να είµαστε µαζί της.» 

  «Μάλλον, θα έρθω κι εγώ,» δήλωσε η Βερενέλη. «Πού πηγαίνετε; 

Το σπίτι µου βρίσκεται στην Σιάµεκ του Θόνµαρκ.» 

  «Τότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι στάχτες,» την πληροφόρησε 

ο Άνεµος. «Οι δαιµονάνθρωποι δεν άφησαν τίποτα όρθιο απο κεί, 

όπως σου είπε η Νύχτα.» 

  Η Βερενέλη ήταν σοκαρισµένη. «Πού πηγαίνετε, όµως;» θέλησε να 

µάθει. 

  «Έχουµε µπλέξει,» είπε η Νύχτα. «Αρχικά, σκοπός της ∆ούκισσας 

ήταν να πάµε στην Χάργκοχ, για να ενισχύσουµε τον ∆ούκα Σάλβινρ 

εκεί. Όµως, τώρα, µας κυνηγούν αυτοί οι τρεις δαιµονικοί στρατοί –

δέκα χιλιάδες µαχητές ο καθένας– και, υποχρεωτικά, στρίψαµε 

δυτικά…» 

  «Και πού κατευθύνεστε;» 

  «Για την ώρα, θα είναι αρκετό αν γλιτώσουµε µε τα τοµάρια µας 

άθικτα.» 
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  «Όµως, Νύχτα, ίσως θάπρεπε ν’αρχίσουµε να σκεφτόµαστε την 

εναλλακτική λύση να φύγουµε,» είπε ο Άνεµος. «Τώρα, που έχουµε 

τη δυνατότητα.» 

  «Έχουµε τη δυνατότητα;» 

  «Ασφαλώς! Αν πάµε βόρεια, ο δρόµος µας δεν είναι κλεισµένος 

από τίποτα. Οι δαιµονάνθρωποι δε θα κυνηγήσουν τρεις άσχετους 

ανθρώπους ταξιδιώτες.» 

  «Σωστά,» είπε η Νύχτα. «Όµως, πάλι, µε κάνεις να αισθάνοµαι σα 

λιποτάκτης…» 

  «Καλύτερα λιποτάκτης, παρά νεκρή!» τόνισε η Βερενέλη. 

«Συµφωνώ µε τον Άνεµο·  ας φύγουµε!» Φαινόταν πανικοβληµένη. 

  «Πάω να φέρω τον Ράµλεντ,» είπε η Νύχτα. 

  «Εγώ θα ρίξω µια µατιά τριγύρω,» δήλωσε ο Άνεµος. «∆ε θα 

φύγουµε κι αµέσως, άλλωστε –εδώ ίσως βρούµε κάτι.» 

  «Καλά, αλλά µην αποµακρυνθείς πολύ.»  

  Η Νύχτα γύρισε και έφυγε από το ερείπιο. 

  «Τι ακριβώς νοµίζεις ότι σου συνέβη και κοιµήθηκες τόσο πολύ;» 

ρώτησε ο Άνεµος τη Βερενέλη. 

  «Τι να σου πω; ∆εν έχω ιδέα…» Καταπιάστηκε να ερευνά το 

µεγάλο δωµάτιο, ψάχνοντας τους τοίχους και το πάτωµα. 

  Ο Άνεµος έριξε µια µατιά στα ράφια, και άρχισε να σκαλίζει κάτι 

πέτρινα αγαλµατίδια που βρήκε εκεί, τα οποία του φαινόταν να µην 

είχαν καµια χρηµατική αξία. 

  «Σκουπίδια…» έκανε. 

  «Καθόλου σκουπίδια!» τόνισε η καστανοµάλλα εξερευνήτρια. 

«Έχουν ιστορική αξία. Ξέρεις πόσο παλιό είναι αυτό το µέρος;» 

  «Όχι ακριβώς.» 

  «Τουλάχιστον, τριών χιλιάδων χρόνων είναι·  από την Πρώιµη 

Εποχή, που οι Θεοί κατοικούσαν στον Άρµπεναρκ. Συγκεκριµένα, 

τούτο το οικοδόµηµα ήταν ναός του Μάσµαρθ, εκείνου που 

ονόµαζαν και Φοίνικα.» 

  «∆εν έχει καµια σχέση µε το γνωστό Φτερό του Φοίνικα, έτσι;» 
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  «Έχει απόλυτη σχέση! Ο Μάσµαρθ ήταν που έθεσε το Φτερό του 

στο Κέντρο Σταθερότητας της Βόρειας Γης, για ν’αποτρέψει τη 

διάλυσή της.» 

  «Το Φτερό είναι ψεύτικο,» µειδίασε ο Άνεµος. 

  «Όχι, είναι αληθινό –µην τα θεωρείς αυτά παραµύθια.» 

  Εκείνος γέλασε. «Το Φτερό διαλύθηκε, και δεν έγινε τίποτα. Ήταν 

ψεύτικο.» 

  «Όχι, δε µπορεί…» κούνησε το κεφάλι η Βερενέλη. «Και πού το 

ξέρεις εσύ;» 

  Τότε, ήρθαν η Νύχτα και ο Ράµλεντ.  

  Ο τελευταίος κοίταξε προσεκτικά την καστανοµάλλα εξερευνήτρια. 

«Εσύ είσαι που κοιµόσουν ένα χρόνο;» τη ρώτησε. 

  «Ναι, έτσι µου λένε,» απάντησε εκείνη. «Κι εσύ είσαι ο Ράµλεντ, 

υποθέτω, φίλος του Ανέµου και της Νύχτας.» 

  Ο Ράµλεντ ένευσε. Ύστερα, στράφηκε στον Άνεµο. «Πού 

σχεδιάζεις, τώρα, να πάµε, φίλε µου; Βόρεια είναι το Βασιλικό 

∆ουκάτο. Και ξεχνάς τι έγινε εκεί µ’εσάς; Σας κυνηγάνε, εσένα και 

τη Νύχτα! ∆ε σε συµφέρει να πας βόρεια.» 

  «Προτείνεις να καθίσουµε να µας κατακόψουν οι 

δαιµονοµούρηδες, Ράµλεντ;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Ο στρατός της ∆ούκισσας θα ξεφύγει·  έτσι πιστεύω. ∆εν τα πάει 

άσχηµα, µέχρι στιγµής. Εγώ δε θα κατευθυνόµουν σ’ένα µέρος όπου 

µε καταζητούν. Άστο καλύτερα. Ή, αν θέλεις να φύγεις, προτιµότερο 

είναι να το κάνεις παρακάτω, στο ∆ουκάτο Γκέχβιν, που, αν πας 

βόρεια, θα βρεθείς στο ∆ουκάτο Θόνµαρκ. Αλλά κι εκεί τα µέρη 

είναι σµπαραλιασµένα·  ούτε νερό να πιεις δε θα βρεις, που λέει ο 

λόγος.» 

  Ο Άνεµος σούφρωσε τα χείλη του, σκεπτικός. 

  «Νοµίζω ότι ο Ράµλεντ έχει δίκιο,» είπε η Νύχτα·  «ας µη 

βιαστούµε να δράσουµε, πάλι.» 
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  Ο Άνεµος αναστέναξε. «Καλά,» είπε, τελικά. «Αλλά σκοπεύω να 

εξερευνήσω τούτα τα ερείπια, για το θησαυρό τους. Κι ελπίζω νάναι 

αρκετά µεγάλος για όλους µας.» 

  «Υπάρχει θησαυρός εδώ;» ρώτησε η Βερενέλη. 

  «Έχω ακούσει ότι παλιά στους ναούς οι ιερείς έκρυβαν τους 

θησαυρούς τους –χρυσάφι κι αντικείµενα που αφιέρωναν στους 

Θεούς. Εσύ πρέπει να ξέρεις καλύτερα γι’αυτά τα πράγµατα…» 

  «Ναι, έτσι έχω διαβάσει κι εγώ…» παραδέχτηκε η εξερευνήτρια. 

  «∆εν έχεις ξαναβρεθεί σε ναό;» 

  «Όχι·  γιαυτό, µόλις έµαθα για τούτον, ήρθα αµέσως.» 

  «Ποιος σ’το είπε;» 

  «Ένας ταξιδιώτης που είχε πέσει τυχαία επάνω του. Εκείνος δε 

ζύγωσε, από φόβο µήπως υπήρχαν φαντάσµατα, αλλά εγώ δεν τα 

φοβάµαι κάτι τέτοια.» 

  «Ίσως θα έπρεπε να τα φοβάσαι,» είπε ο Ράµλεντ. «Ο ύπνος του 

ενός χρόνου πώς σε πήρε;» 

  «Αυτό δεν το γνωρίζω, γείτονα.» 

  Ο Ντρούβτεκ έριξε µια µατιά στο δωµάτιο, σα να προσπαθούσε να 

εντοπίσει κάτι κρυµµένο. 

  Η Βερενέλη πήρε τρία αγαλµατίδια απ’τα ράφια τους και τα έβαλε, 

προσεκτικά, στο σάκο της. 

  «Αυτά είναι σαβούρα,» είπε ο Άνεµος·  «αλλού βρίσκεται ο 

πραγµατικός θησαυρός.» Πέρασε το άνοιγµα στα δεξιά, για να 

βρεθεί σ’έναν διάδροµο µε πέτρινα ράφια στους τοίχους –πάλι, 

παλιές βιβλιοθήκες. 

  «Μια απ’τα ίδια µουρµούρισε…» αρχίζοντας να βαδίζει. 

  Η Βερενέλη τον ακολούθησε, λέγοντας: «Άσε εµένα να πηγαίνω 

πρώτη·  έχω τη λάµπα!» 

  Η Νύχτα ακολούθησε την εξερευνήτρια, και ο Ράµλεντ τη Νύχτα. 

  Ο Άνεµος έκανε χώρο στην Βερενέλη για να βαδίσει πρώτη. 

Ανακάλυψαν ότι είχαν βρεθεί σε έναν λαβύρινθο από πέτρινες 

βιβλιοθήκες, όπου µεγάλες αράχνες ύφαιναν τους ιστούς τους και 
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τρωκτικά έτρεχαν απο δώ κι απο κεί. Σε πολλά σπασµένα σηµεία 

των τοίχων και του πατώµατος φυτά είχαν φυτρώσει, ενώ από αλλού 

έµπαινε βρόχινο νερό. 

  «Τι καταπληκτική εµπειρία είναι να βαδίζεις µέσα σε τέτοια αρχαία 

µέρη!» έκανε η Βερενέλη, ενθουσιασµένη. «Φανταστείτε τι 

πράγµατα µπορεί να µάθει κανείς, µελετώντας τούτα τα ερείπια! 

Σίγουρα, πολλά για τη θρησκεία του Μάσµαρθ. Και ποιος ξέρει 

σήµερα γι’αυτήν; Ίσως µονάχα οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, 

αλλά οι καταραµένοι ερηµίτες δεν έχουν καµια διάθεση να µιλήσουν 

σε κανέναν άλλο για τίποτα –νοµίζουν ότι είναι Θεοί οι ίδιοι!» 

  «∆ιακρίνω µια προσωπική διαφορά µαζί τους, Βερενέλη, ή κάνω 

λάθος;» είπε ο Άνεµος. 

  «∆εν κάνεις λάθος,» τον διαβεβαίωσε η εξερευνήτρια. «Τους είχα 

ζητήσει να µε δεχτούν στον Πύργο, αλλά µε έδιωξαν!» 

  «Γιατί;» ρώτησε ο Άνεµος, ενώ προσπαθούσαν να βρουν άκρη 

µέσα στον λαβύρινθο. (Κάπου πρέπει να υπάρχει κι άλλη έξοδος, 

εκτός απ’αυτήν απ’όπου µπήκαµε, συλλογιζόταν ο τυχοδιώχτης. Και 

αναρωτήθηκε: Γιατί έχω την πολύ αισθητή εντύπωση ότι κάνουµε 

κύκλους, σαν Πνευµατοχτυπηµένοι σαλτιµπάγκοι;…) 

  «Επειδή, κατ’αρχήν, δεν εντόπισαν πνευµατική δύναµη µέσα µου,» 

εξήγησε η Βερενέλη. «Και, κατά δεύτερο λόγο, µου είπαν πως, 

ακόµα και να µπορούσα να επικαλεστώ τα Πνεύµατα, θα έπρεπε να 

κάθοµαι στον Πύργο και να µελετάω εκεί.» 

  «Κι εσύ δεν ήθελες;» 

  «Όχι, βέβαια! ∆εν είµαι εγώ για να κάθοµαι σ’έναν πύργο. Τους 

είπα: ‘Θα εξερευνώ, όπως συνήθως, και ό,τι µαθαίνω εγώ θα το 

µαθαίνετε κι εσείς. Σαν αντάλλαγµα, θα έχω πρόσβαση στην Γνώση 

σας.’ Αλλά αρνήθηκαν την προσφορά µου. 

  »Πού να σου λέω τι ηλίθιοι είναι όλοι τους! Ειδικά ένας τύπος που 

τον λένε Μόρβον είναι τελείως εκνευριστικός, κι ένας άλλος που 

λέγεται Φάλµαριν.» 
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  «∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείς, πλέον, για τον Φάλµαριν,» την 

πληροφόρησε ο Άνεµος, καθώς, επιτέλους, έφταναν µπροστά σ’ένα 

άνοιγµα που ο τυχοδιώχτης ήταν σίγουρος ότι δεν επρόκειτο γι’αυτό 

απ’το οποίο είχαν µπει. 

  Η λάµπα της Βερενέλης φώτισε σκαλοπάτια που κατέβαιναν. Από 

κάτω ερχόταν ο ήχος του νερού που κυλά. «Βρήκαµε υπόγειο 

ποταµό,» είπε η εξερευνήτρια. Έκανε να κατεβεί, αλλά γλίστρησε 

πάνω στα σκαλιά και– 

  «Ααααααααααααααααααααααα!» την άκουσε ο Άνεµος να 

ουρλιάζει, καθώς κουτρουβαλούσε. Είδε τη λάµπα να φεύγει απ’το 

χέρι της και να χάνεται στο σκοτάδι. 

  Ένα δυνατό σπλατ! ήρθε από κάτω, ενώ ο τυχοδιώχτης, η Νύχτα, 

και ο Ράµλεντ κρατούσαν τις ανάσες τους. 

  «Βερενέλη!» φώναξε ο Άνεµος. 

  «Άνεµε!» άκουσε απ’το βάθος. «Είναι ένας διαολεµένος ποταµός 

εδώ! ∆ε βλέπω τίποτα! Ελάτε –βοηθήστε µε!» 

  «Πρόσεχε πού πατάς,» προειδοποίησε η Νύχτα τον φίλο της, 

βλέποντας τον να βάζει το πόδι του στο πρώτο σκαλοπάτι της 

σκάλας. «Είσαι η τελευταία µας πηγή φωτός εδώ. Έτσι και πέσεις κι 

εσύ….» 

  «∆εν πέφτω, Νύχτα.» Ο Άνεµος κατέβαινε όσο πιο συγκρατηµένα 

µπορούσε, πατώντας γερά στα µποτοφορεµένα πόδια του, ενώ 

βαστούσε το δαυλό του ψηλά. 

  «Βερενέλη!» φώναξε. «Μ’ακούς;» 

  «Ναι.» Τώρα, η φωνή της ερχόταν από πολύ πιο κοντά·  οπότε, δεν 

πρέπει, πλέον, να του απέµεναν πολλά βήµατα, µέχρι το τέλος της 

σκάλας. 

  Αυτή η σκέψη, που πέρασε αστραπιαία απ’το νου του, τον έκανε να 

βιαστή κάπως. Γλίστρησε και έπεσε. Κουτρουβάλησε πάνω στα 

σκαλιά, µουγκρίζοντας κατάρες, ενώ ο δαυλός έφευγε απ’το χέρι 

του. Ο αριστερός του ώµος, τ’αριστερά του πλευρά, η ράχη και τα 

πόδια του, και το δεξί του χέρι χτύπησαν βάναυσα πάνω στις πέτρες, 
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καθώς ο τυχοδιώχτης έπεφτε. Μόνο σπασµένα κόκαλα µού λείπουν! 

συλλογίστηκε, θυµωµένος, λίγο προτού βουτήξει µέσα στο 

παγωµένο νερό. 

  «Αααα! ∆αίµονες!» φώναξε, κάνοντας να κολυµπήσει. Ύστερα, 

κατάλαβε ότι πάτωνε και σηκώθηκε όρθιος, ενώ άκουγε τη Νύχτα 

από πάνω να φωνάζει: 

  «Άνεµε! Πού είσαι; Άνεµε!» 

  «Εδώ είµαι,» αποκρίθηκε εκείνος, µουγκρίζοντας. 

  «Σου είπα να προσέχεις, πανάθεµά σε! Είσαι καλά;» 

  «Άµα δεν έχω σπάσει κάνα παΐδι.» 

  «Άνεµε, εδώ είσαι;» Αισθάνθηκε ένα χέρι ν’αγγίξει τον ώµο του. 

  «Ναι, δυστυχώς,» είπε στην Βερενέλη. «Πού είν’η λάµπα σου;» 

  «∆εν ξέρω.» 

  Το σκοτάδι απλωνόταν εφιαλτικά γύρω τους. Ο Άνεµος ρίγησε στη 

σκέψη ότι µπορεί κάτι να τον πλησίαζε δίχως να το ξέρει. Μην είσαι 

ηλίθιος! µάλωσε τον εαυτό του. Αν πλησίαζε κάτι, θα το άκουγες· το 

νερό φτάνει ως τη µέση σου. 

  «Νύχτα!» φώναξε. «Έχεις τίποτα για ν’ανάψεις φωτιά;» 

  «Όχι. Τι σου έλεγα πριν; Αν πέσ–» 

  «Τότε, πήγαινε στο µεγάλο δωµάτιο µε τα ράφια, και πιάσε ένα από 

τα πεταµένα ξύλα που βρίσκονται στο έδαφος.» 

  «Μα δε βλέπω τίποτα, µέσα σ’ετούτο το σκοτάδι!» 

  «Προσπάθησε να βρεις το δρόµο σου στα τυφλά. Αλλιώς θα 

ξεπαγιάσουµε εδώ κάτω!» 

  «Εντάξει, πηγαίνω.» 

  Ύστερα, καθώς περίµεναν τη Νύχτα να φέρει φως, η εξερευνήτρια 

είπε: «Κάτι µου έλεγες για τον Φάλµαριν…» 

  «Είναι νεκρός. Τουλάχιστον, έτσι υποστηρίζουν όλοι, αν και κανείς 

δεν τον είδε να πεθαίνει·  απλά, τον είδαν να χάνεται µέσα σε µια 

λάµψη, στην αίθουσα όπου υποτίθεται ότι φυλαγόταν το Φτερό του 

Φοίνικα.» 
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  «∆εν καταλαβαίνω,» είπε η Βερενέλη. «Τόσα πράγµατα 

συνέβησαν, όσο κοιµόµουν;» 

  «Έτσι φαίνεται.» Έψαξε τον εαυτό του για σπασµένα κόκαλα, µα 

δε βρήκε τίποτα. Ωστόσο, όλη η αριστερή του µεριά τον πονούσε, 

και ήταν σίγουρα µελανιασµένη·  το ίδιο και η ράχη του. «Ξέρεις, αν 

είχαµε το Φάλµαριν τώρα εδώ, ή τη Χόλκραδ, θα µπορούσαν να µας 

πουν τι ακριβώς σου συνέβη και κοιµήθηκες τόσο πολύ.» 

  «Γνωρίζεις το Φάλµαριν και τη Χόλκραδ;» έκανε έκπληκτη η 

Βερενέλη, που είχε αγκαλιάσει τον εαυτό της, µέσα στο σκοτάδι, 

γιατί ξεπάγιαζε από το κρύο νερό. 

  «Ναι,» απάντησε ο Άνεµος, που το ψύχος διαπερνούσε κι εκείνον 

σα µαχαίρι. 

  «Πρέπει κάποια στιγµή να µου πεις την ιστορία σου.» Η Βερενέλη 

ακούµπησε πάνω του, προσπαθώντας να ζεσταθεί, και ο τυχοδιώχτης 

αγκάλιασε, µε το δεξί του χέρι, τους λεπτούς της ώµους. «Γράφω 

κιόλας, ξέρεις… Θα τα γράψω όσα µου διηγηθείς… Ωωωωω… Θα 

πεθάνουµε απ’το κρύο, να πάρει!» 

  «Θέλεις ν’αρχίσω να σ’τα λέω, για να περάσει η ώρα;» 

  «Ναι.» Η εξερευνήτρια είχε κολλήσει σαν βδέλλα επάνω του. 

  «Ααααχχ…» έκανε από το κρύο ο Άνεµος. «Λοιπόν, που λες… 

ήµασταν στην Όρφαλχ, εγώ κι η Νύχτα, και είχαµε ακούσει για το 

θησαυρό που βρισκόταν στο νησί όπου χάνονταν τα εµπορικά 

πλοία….» 

  Η Βερενέλη άκουγε µε ενδιαφέρον, ενώ τα δόντια της έτριζαν και 

οι γροθιές της έσφιγγαν τα ρούχα του τυχοδιώχτη. 

  «….και ο παπαγάλος, τελικά, µίλησε στο παλάτι της Βασίλισσας 

Αάνθα–» 

  «Άνεµε!» τον διέκοψε η φωνή της Νύχτας. 

  «Εδώ είµαστε!» απάντησε, αµέσως, εκείνος, στρεφόµενος για να 

δει τη φίλη του να στέκεται κάπου ψηλά, σε ένα άνοιγµα. Στο δεξί 

της χέρι βαστούσε έναν δαυλό –µάλλον, κάποιο ξύλο που είχε βρει 

στο έδαφος– και πλάι της στεκόταν ο Ράµλεντ. «Σας βλέπουµε.» 
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  «Ωραία,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Βγάλε το σκοινί σου και ρίχτω 

µου.» 

  Ο Άνεµος έβγαλε το σκοινί απ’τον σάκο του (όπου, επίσης, 

βρισκόταν η ανταµοιβή που τους είχε δώσει ο ∆ούκας Σάλβινρ) και 

το έδεσε πάνω σ’ένα απ’τα ξιφίδιά του. Το έκανε µερικές στροφές 

πάνω απ’το κεφάλι και φώναξε: «Προσέχετε –είναι δεµένο όπλο 

επάνω!» Ύστερα, το πέταξε, ενώ ο Ράµλεντ κι η Νύχτα 

παραµέριζαν. 

  Ο Ντρούβτεκ έπιασε το σκοινί απ’το έδαφος και είπε: «Ανεβείτε! 

Ένας-ένας.» 

  «Πήγαινε πρώτη,» προέτρεψε ο Άνεµος την Βερενέλη, η οποία 

άρχισε να σκαρφαλώνει τη σκάλα, βαστώντας το σκοινί µε τα δύο 

χέρια.  

  Σύντοµα, ήταν επάνω, και ο τυχοδιώχτης την ακολούθησε. Ο 

Ράµλεντ αποδείχτηκε ότι µπορούσε να τους κρατήσει και τους δύο 

άνετα. 

  Η Νύχτα αγκάλιασε τον Άνεµο και είπε: «Πάµε να φύγουµε απο δώ 

και να ζητήσουµε απ’τους στρατιώτες να σου δώσουν άλλα ρούχα. 

Έτσι, θ’αρρωστήσεις. Κι εσύ επίσης,» πρόσθεσε, κοιτάζοντας την 

Βερενέλη. 

  Εκείνη ένευσε. 

  «Και ο θησαυρός;» έκανε ο Άνεµος. 

  «∆εν υπάρχει θησαυρός εδώ!» τόνισε η Νύχτα. «Ας βγούµε, προτού 

σβήσει αυτό το ξύλο που βαστώ.» 

  «Νύχτα –δεν κάναµε όλο αυτό τον κόπο άδικα,» επέµεινε ο φίλος 

της. 

  «Αγάπη µου, θα πάθεις τίποτα, αν µείνεις έτσι βρεγµένος,» 

αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Τότε, πήγαινε στο στρατόπεδο, φέρε µας ρούχα, και ξαναέλα. 

Ούτως ή άλλως, εδώ θ’αλλάξουµε, που δε βρεχόµαστε.» 
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  «Ρούχα να φέρω, αλλ’αν το σκεφτείς καλά, θα δεις ότι δεν υπάρχει 

θησαυρός σ’αυτό το µέρος. Και, κατ’αρχήν, ας βγούµε από τούτο το 

λαβύρινθο.» 

  Πλανήθηκαν, για λίγο, ανάµεσα στις βιβλιοθήκες, µέχρι που 

βρέθηκαν στο µεγάλο δωµάτιο. Εκεί ο Ράµλεντ µάζεψε µερικά από 

τα ξύλα που ήταν στο έδαφος, και τα άναψε, µε το τσακµάκι του, 

δηµιουργώντας µια αρκετά µεγάλη φωτιά, για να καθίσουν ο Άνεµος 

και η Βερενέλη κοντά της και να ζεσταθούν κάπως, ενώ η Νύχτα 

έφευγε για να φέρει ρούχα. 

  «Πώς βρέθηκε τόσο νερό εκεί κάτω;» ρώτησε ο τυχοδιώχτης την 

εξερευνήτρια, τρέµοντας απ’το κρύο. 

  «Μάλλον, κάποιος υπόγειος ποταµός φούσκωσε απ’τα νερά της 

βροχής και έσπασε ένα µέρος των τοίχων του δωµατίου. Αλλά δεν 

πρέπει να ήταν αδιέξοδο δωµάτιο, αλλιώς θα είχε πληµµυρίσει και 

θα είχαµε πνιγεί.» 

  «∆ηλαδή, υπάρχει κάποια έξοδος απο κεί;» 

  «Σίγουρα.» 

  «Πού έκρυβαν τους θησαυρούς των ναών οι ιερείς;» 

  «Στα υπόγεια, απ’ό,τι έχω διαβάσει.» 

  «Οπότε, το δωµάτιο µε το νερό µπορεί να οδηγεί στο 

θησαυροφυλάκιο!» 

  «Υπάρχει µια πιθανότητα…» 

  «Άνεµε,» είπε ο Ράµλεντ, «καλύτερα να µην ξαναεπιχειρήσεις να 

πας εκεί κάτω. Άσε το θησαυρό καταχωνιασµένο, όπου κι αν είναι –

και αν υπάρχει θησαυρός–, και πάµε στον καταυλισµό της 

∆ούκισσας.» 

  «Ίσως τούτη να είναι η ευκαιρία της ζωής µου,» επέµεινε εκείνος. 

  «Και θα περάσεις µέσα απ’το νερό;» ρώτησε η Βερενέλη. 

  «Αν δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος, τι να κάνω;» 

  «Συµφωνώ µε τον Ράµλεντ, που λέει να πάµε στον καταυλισµό. 

Μπορούµε να επιστρέψουµε εδώ κάποια άλλη στιγµή.» 
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  Γιατί όχι; σκέφτηκε ο Άνεµος, παρατηρώντας λογική στο 

επιχείρηµά της. Κάποια άλλη στιγµή. Όταν έχουµε γλιτώσει απ’αυτή 

την ελεεινή κατάσταση.  

  «Ναι…» είπε, αργά. «Αλλ’ απόψε καλύτερα δε θα ήταν να 

κοιµηθούµε σε τούτο το µέρος, όπου βρεχόµαστε λιγότερο;» 

  «Εγώ, πάντως, δε ξανακοιµάµαι εδώ,» είπε, απόλυτα, η Βερενέλη. 

«Μπορεί να ξυπνήσω µετά από δέκα χρόνια, αυτή τη φορά.» 

  Ξαφνικά, τα µάτια του Ανέµου άστραψαν. «Βερενέλη!» είπε. 

«Μόλις µου έδωσες µια τροµερή ιδέα!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν η Νύχτα επέστρεψε τούς βρήκε να κουβεντιάζουν πυρετωδώς. 

«Τι τρέχει;» ρώτησε, ζυγώνοντας. 

  «∆ώσε µας τα ρούχα και θα σου πούµε,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα τούς τα έδωσε, και ο φίλος της και η Βερενέλη πήγαν σε 

διαφορετικές γωνίες του δωµατίου, για να ντυθούν. 

  Εν τω µεταξύ, η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια ρώτησε τον Ράµλεντ: 

«Τι κουβεντιάζατε;» 

  «Ο φίλος σου έχει µια ιδέα,» είπε εκείνος. 

  «Όχι, πάλι, για θησαυρούς, ελπίζω…» 

  «Όχι.» 

  Η Νύχτα ύψωσε ένα της φρύδι. «Τότε;» 

  «Προτείνει να πιάσουµε τους δαίµονες στον ύπνο.» 

  «∆ηλαδή;» 

  «Η Βερενέλη λέει πως ένας φουσκωµένος από τη βροχή υπόγειος 

ποταµός έσπασε τα τοιχώµατα του δωµατίου κάτω απ’τη σκάλα, και 

το πληµµύρισε·  οπότε, το πρωί, αν έχει πάψει η βροχή, το δωµάτιο 

θα έχει αδειάσει, επειδή υπάρχει διέξοδος για το νερό, αλλιώς, άµα 

δεν υπήρχε, εκείνη κι ο Άνεµος θα είχαν πνιγεί–» 

  «Τι σχέση έχουν αυτά;» 

  «Περίµενε. Αφού το νερό θα έχει φύγει από το δωµάτιο–» 
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  «–οι πολεµιστές της ∆ούκισσας θα µπορούν να κρυφτούν εκεί,» 

παρενέβη ο Άνεµος, πλησιάζοντας, ντυµένος µε τα νέα του ρούχα. 

«Οι δαίµον–» 

  «Πού το ξέρεις ότι θα χωράνε όλοι;» τον έκοψε η Νύχτα. 

  «Υπάρχει, σίγουρα, πολύς χώρος ακόµα.» Τώρα, ήταν η Βερενέλη 

που µίλησε, πλησιάζοντας κι αυτή και ντυµένη µε στεγνά ρούχα. 

«Είµαι βέβαιη, για δύο λόγους: Ο ένας είναι ότι το νερό έφευγε µε 

αρκετά γρήγορο ρυθµό, ώστε η στάθµη του να µην ξεπερνά ποτέ το 

στήθος µου·  ο άλλος, ότι έχω διαβάσει πως κάτω απ’τους ναούς 

υπήρχαν κατακόµβες, που είχαν κάποιες χρήσεις: Κατ’αρχήν, οι 

ιερείς του Μάσµαρθ έβαζαν εκεί τις στάχτες των νεκρών τους, σε 

µεγάλα τεφροδοχεία. Πίστευαν ότι κάποτε θα αναγεννηθούν µέσα 

από τις στάχτες τους, όπως ο Θεός τους, ο οποίος ονοµαζόταν και 

Φοίνικας και θρυλείτο πως είχε τέτοιες δυνάµεις. Κατά δεύτερο 

λόγο, στις κατακόµβες φυλούσαν τους θησαυρούς που αφιέρωναν 

στον Μάσµαρθ.» (Η Νύχτα παρατήρησε τα µάτια του Ανέµου να 

γυαλίζουν, µ’αυτή την τελευταία πρόταση.) «Έτσι, καταλαβαίνεις 

ότι, µάλλον, θα υπάρχει χώρος για τους τρεις χιλιάδες πολεµιστές της 

∆ούκισσας. Ίσως νάναι λίγο στριµωγµένα, αλλά θα υπάρχει…» 

  «Και τ’άλογα;» έθεσε το ερώτηµα η Νύχτα. «∆ε µπορούν να 

κατεβούν εκεί κάτω.» 

  «Τ’αφήνουµε επάνω,» της είπε ο Άνεµος. «∆εν είν’εκεί το 

πρόβληµα. Άκου το σχέδιο –που αν πετύχει θα ξεφορτωθούµε τους 

Μαγκραθµέλιους. 

  »Θα κρυφτούµε εκεί κάτω και θα τους αφήσουµε νάρθουν –

σίγουρα, θα µας βρουν, µε τους µηχανικούς τους ανιχνευτές. Όµως 

εκείνη η σκάλα, απ’την οποία πέσαµε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

Είµαι βέβαιος πως το ίδιο δύσκολη θα είναι και για τους 

Μαγκραθµέλιους. Ποτέ δεν πρόκειται να µπορέσουν να µας 

φτάσουν, καθώς θα γλιστρούν και θα τους ρίχνουµε µε τόξα, κι 

όσους γλιτώνουν, ασφαλώς, θα τους πετσοκόβουµε–» 

  «Και πόσους θα σκοτώσουµε, ρε Άνεµε; Είναι τριάντα χιλιάδες!» 
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  «Μία µέρα θα µπορέσουµε ν’αντέξουµε, πάντως. Αργά ή γρήγορα, 

όσο ηλίθιοι κι αν είναι οι δαιµονοµούτσουνοι, θα καταλάβουν ότι δε 

µπορούν να έρθουν κάτω. Οπότε, θα κάτσουν να συζητήσουν την 

κατάσταση –κατασκηνώνοντας µέσα στα ερείπια.» 

  «Και;» 

  «∆εν το βλέπεις; Άµα κατασκηνώσουν, θα κοιµηθούν, και θα τους 

πιάσει αυτός ο λήθαργος που έπιασε και την Βερενέλη –δε θα 

µπορούν µε τίποτα να ξυπνήσουν.» 

  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι της. «Σιγά µην έρθουν όλοι οι 

δαιµονάνθρωποι να κοιµηθούν σε τούτο το δωµάτιο. Και, κατ’αρχήν, 

επειδή έπιασε ο λήθαργος την Βερενέλη δε σηµαίνει ότι θα πιάσει κι 

αυτούς.» 

  «Εγώ πιστεύω πως θα τους πιάσει,» είπε η εξερευνήτρια. «Επίσης, 

αν τα Πνεύµατα έχουν επήρεια εδώ, δε µπορεί να την έχουν µόνο σε 

ένα δωµάτιο.» 

  «Πώς είσαι τόσο σίγουρη;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Παραλίγο να µπω στον Κύκλο των Σοφών του Φτερού –κάτι ξέρω 

από µαγεία. Έχω διαβάσει µπόλικα βιβλία πάνω στο θέµα.» 

  «Ναι, αλλά δεν έχετε σκεφτεί τι θα γίνει άµα δεν έρθουν όλα όπως 

τάχετε σχεδιάσει. Αν δεν τους πιάσει ο λήθαργος, πώς θα ξεφύγουµε 

από τα υπόγεια του ναού; Θα πεθάνουµε της πείνας!» 

  Ο Άνεµος βλεφάρισε. «Εµ, ναι… Γιαυτο θα ερευνήσουµε πρώτα 

εκεί κάτω, προτού ταµπουρωθούµε.» 

  «Ααααχχχ!» αναστέναξε η Νύχτα. «Σκοπεύεις, δηλαδή, να 

ξανακατεβείς µέσα στο νερό;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Άνεµος. «Κάναµε λάθος που κατεβήκαµε µε τις 

µπότες, την πρώτη φορά. Αυτός ήταν κι ο λόγος που γλιστρήσαµε 

στα σκαλοπάτια. Τώρα, θα κατεβούµε ξυπόλυτοι, θα φωτίσουµε το 

µέρος, και θα κανονίσουµε ανάλογα την πορεία µας. 

  »Ένα πράγµα µόνο θέλουµε: µια λάµπα, για να βλέπουµε πιο 

µακριά. Ράµλεντ, µπορείς να φέρεις µία απ’το στρατό; Εξήγησέ τους 
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ότι υπάρχει πολύ σηµαντικός λόγος που τη θέλουµε·  ίσως αυτή η 

λάµπα να σώσει τις ζωές όλων τους.» 

  Ο Ντρούβτεκ έφυγε απ’το ερείπιο. 

  Η Νύχτα ξεφύσησε, δυσανασχετώντας. «Άνεµε, Άνεµε… Αν 

καταφέρεις να στρέψεις τούτη την κατάσταση έτσι ώστε να µας βγει 

σε καλό…» 

  «Τι, αν το καταφέρω;» 

  Η τυχοδιώχτρια µόρφασε, µε τα χείλη. «Θ’ανεβείς πολύ στα µάτια 

µου.» 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε, καγχάζοντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η λάµπα φώτισε τα πέτρινα, µισοσπασµένα σκαλοπάτια, καθώς η 

Βερενέλη την κρατούσε και ο Άνεµος έβγαζε τις µπότες του. 

  «Αυτή τη φορά, θα κρατώ το σκοινί, για να σας βοηθήσω στην 

κατάβαση,» είπε ο Ράµλεντ. «Έπρεπε να το είχαµε σκεφτεί κι ετούτο 

εξ αρχής, αλλά βιαστήκατε να κατεβείτε.» 

  «Κάλιο αργά παρά ποτέ,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, δένοντας τις 

µπότες του µεταξύ τους και περνώντας τις στον ώµο. Ύστερα, πήρε 

τη λάµπα από την Βερενέλη και, µε το άλλο χέρι, έπιασε το σκοινί 

που βαστούσε ο Ράµλεντ, προτού πατήσει στο πρώτο σκαλοπάτι. 

  Τώρα, που ήταν ξυπόλυτος, το αισθανόταν πολύ πιο στέρεο κάτω 

απ’τις πατούσες του. «Όλα εντάξει,» είπε, και ξεκίνησε να 

κατεβαίνει. Πρόσεχε ιδιαίτερα πού έβαζε τα πόδια του, γιατί ήξερε 

πως, αν γλιστρούσε, ίσως να του ξέφευγε το σκοινί απ’το αριστερό 

χέρι·  και, σίγουρα, δε µπορούσε να το βαστήξει και µε τα δύο, αφού 

στο δεξί είχε τη λάµπα, ώστε να βλέπει πού πήγαινε. Επιπλέον, 

φοβόταν πως, αν γλιστρούσε και κρατιόταν συγχρόνως, ίσως να 

τραβούσε και τον Ράµλεντ µαζί του. Άσε που το σπάσιµο των 

κοκάλων ήταν πάντα µια αρκετά µεγάλη πιθανότητα πάνω σε τούτα 

τα καταραµένα σκαλιά·  οι µελανιές που είχε πάθει από την 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

192 

προηγούµενη πτώση τον πονούσαν και µόνο που βάδιζε. Όλο 

ευχάριστες σκέψεις είµαι, κάτι τέτοιες ώρες… 

  Έριξε µια µατιά τριγύρω, µέχρι εκεί όπου έφτανε το φως της 

λάµπας. Κάτω είδε νερό, καθώς ήταν, πλέον, στη µέση της σκάλας. 

Αριστερά µπόρεσε να διακρίνει ένα πεζούλι, που όµως δε 

συνεχιζόταν για πολύ, έτσι δε µπορούσε να το χρησιµοποιήσει για να 

περπατήσει δίχως να βραχεί. Γκαντεµιά, συλλογίστηκε. Αλλά, 

βέβαια, δεν έφτιαξαν το δωµάτιο έχοντας κατά νου ότι κάποτε θα 

πληµµυρίσει. 

  Κατέβηκε απ’τη σκάλα, βουλιάζοντας ως τη µέση µέσα στο νερό. 

Το κρύο τού διαπέρασε, πάλι, το κορµί, κάνοντάς τον να σφίξει τα 

δόντια, λες και τον είχαν γρονθοκοπήσει στο στοµάχι. 

  «Άνεµε;» άκουσε τη Νύχτα από πάνω του. 

  «Ελάτε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Νύχτα, που είχε ήδη βγάλει τις µπότες της, άναψε ένα ξύλο και 

ξεκίνησε να κατεβαίνει, βαστώντας το σκοινί. Σε λίγο, βρισκόταν 

πλάι του, και έριξε το ξύλο µέσα στο νερό. 

  «Θα παγώσουµε, εδώ πέρα,» είπε. 

  «Κάτι λέγαµε για µπάνιο, το µεσηµέρι,» µειδίασε ο Άνεµος. 

  «Αν ήταν και λίγο πιο ζεστό το νερό, θα µε χαλάρωνε, δε λέω…» 

  «Κατεβαίνω!» ήρθε η φωνή της Βερενέλης από πάνω. Και την 

είδαν κι εκείνη να κατεβαίνει, δίχως τις µπότες της και κρατώντας 

έναν πρόχειρο δαυλό στο δεξί χέρι, ενώ µε τ’αριστερό βαστιόταν 

απ’το σκοινί. 

  «Τελικά, η κατάβαση αυτών των σκαλοπατιών είναι παιχνιδάκι, 

όταν είσαι ξυπόλυτος,» είπε ο Άνεµος. 

  «Αλλά παγερή για τις πατούσες,» πρόσθεσε η Νύχτα. 

  Η Βερενέλη πήδησε πλάι τους, ενώ ο Άνεµος κοιτούσε τα 

τοιχώµατα του χώρου όπου βρίσκονταν: Μέσα στις πέτρες ήταν 

ανοίγµατα λαξευµένα, και στο εσωτερικό τους υπήρχαν δοχεία από 

ασηµί, των οποίων. τα σκεπάσµατα είχαν ένα πτηνό µε ανοιχτές 

φτερούγες από πάνω, σα µικρό αγαλµατίδιο. 
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  «Τεφροδοχεία!» παρατήρησε η Βερενέλη. «Των ιερέων του ναού. 

Κοιτάξτε, έχουν τον Φοίνικα από πάνω. Τι καταπληκτικά 

κοµµάτια!» Πλησίασε ένα, παίρνοντάς το στα χέρια της. 

  Εν τω µεταξύ, ο Ράµλεντ είχε µαζέψει το σκοινί, το είχε περάσει 

στον ώµο του και κατέβαινε, ξυπόλυτος. Μπήκε µέσα στο κρύο νερό 

δίχως καν να µορφάσει. Ύστερα, έβαλε από κάτω και το κεφάλι του, 

και ξαναβγήκε, ξεφυσώντας και µουγκρίζοντας, ενώ τιναζόταν. 

  «Είσαι τρελός;» έκανε η Βερενέλη. «Θα ξεπαγιάσεις.» 

  «Χα!» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ. «Τα νερά είναι δέκα φορές πιο κρύα 

στα µέρη των Ντρούβτεκ.» 

  «Νύχτα, βγάλε εκείνο τον άλλο σάκο,» ζήτησε ο Άνεµος. (Τον 

πρώτο σάκο –που ήταν, πια, γεµάτος µε αρχαία όπλα– τον είχαν 

αφήσει επάνω·  ούτως ή άλλως, δεν κινδύνευε από κλεφτές εκεί.) 

  «Για να µαζέψουµε τα τεφροδοχεία;» 

  «Ναι.» 

  «Προσέχετε, όµως,» τους προειδοποίησε η Βερενέλη, «γιατί µέσα 

έχουν στάχτη.» Άνοιξε ένα, για να τους δείξει. 

  «Ποιος νοιάζεται για την καταραµένη στάχτη;» είπε ο Άνεµος. 

«Βάλτε τα µέσα στο σάκο –θα µας ακριβοπληρώσουν γι’αυτά τα 

κοµµάτια!» 

  «∆ε µ’αρέσει τούτο…» έκανε, διστακτικά, η Βερενέλη. «Μου 

µοιάζει µε ιεροσυλία…» 

  Ο Άνεµος πήρε ένα τεφροδοχείο και το έριξε στο σάκο της Νύχτας. 

  «Νόµιζα ότι είχαµε έρθει για άλλο λόγο εδώ,» είπε ο Ράµλεντ. «Για 

να µάθουµε πού οδηγεί αυτό το δωµάτιο.» 

  «Όλα θα γίνουν,» απάντησε ο Άνεµος, ρίχνοντας τεφροδοχεία µέσα 

στο σάκο. 

  Όταν τελείωσε, φώτισε από τη µια µεριά, και είδαν ένα άνοιγµα·  

φώτισε κι από την άλλη, και είδαν άλλο ένα.  

  «Προς τα πού, λοιπόν;» 

  «Σσς.» Ο Ράµλεντ έβαλε το δάχτυλο µπροστά στο στόµα του, και 

αφουγκράστηκε. «Απο κεί» –έδειξε– «έρχεται το νερό. ∆ηλαδή, 
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κάπου απ’αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να µπαίνει ο υπόγειος 

ποταµός σε τούτο το µέρος.» 

  «Οπότε, πάµε απ’την άλλη, έτσι;» είπε η Νύχτα, που είχε αρχίσει 

να παγώνει ολόκληρη απ’την ακινησία. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Άνεµος, που κι αυτός το ίδιο αισθανόταν. 

Ξεκίνησε, αµέσως, να βαδίζει, και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. 

  Σύντοµα, ανακάλυψαν πως τα υπόγεια του ναού ήταν ένα 

σύµπλεγµα δωµατίων, τα οποία είχαν όλα πληµµυρίσει από τη 

βροχή. Καµωµένα από γκρίζες πέτρες, διέθεταν χαµηλές καµάρες, 

και σηµεία για την τοποθέτηση τεφροδοχείων. Επίσης, η Βερενέλη 

βρήκε επιγραφές στους τοίχους, σε µια γλώσσα που ούτε εκείνη δε 

µπορούσε να καταλάβει. 

  «Αυτό το µέρος είναι θησαυρός γνώσης!» είπε, ενθουσιασµένη. 

  «Θα προτιµούσα έναν κανονικό θησαυρό από ασήµι και χρυσάφι,» 

αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Τι στο δαίµονα; δεν έχουν θησαυροφυλάκιο 

εδώ κάτω;» 

  Σε λίγο, εντόπισαν ένα σπάσιµο στους τοίχους των κατακοµβών, 

απ’όπου έφευγε το νερό της βροχής, ακολουθώντας έναν υπόγειο 

ποταµό. Πλάι στον ποταµό, το µέρος ήταν σχετικά στεγνό. 

  «Αυτά τα περάσµατα πρέπει να βγάζουν στη θάλασσα,» υπέθεσε ο 

Άνεµος. «Αν τ’ακολουθήσουν οι πολεµιστές της ∆ούκισσας, ίσως να 

γλιτώσουν από τους Μαγκραθµέλιους.» 

  «Ή ίσως παρακάτω να στενεύουν τόσο που να µη µπορεί να τα 

διαβεί άνθρωπος,» πρόσθεσε η Βερενέλη. 

  «Αξίζει την προσπάθεια, όµως!» τόνισε ο Άνεµος. «Αν, λοιπόν, δεν 

πιάσει το σχέδιό µας να τους κοιµίσουµε, αυτή θα είναι η 

εναλλακτική µας λύση.» Στράφηκε στη Νύχτα. 

  «Άνεµε, θα σου πω κάτι που µου προέκυψε τώρα,» απάντησε 

εκείνη: «Έστω ότι δεν κατασκηνώνουν όλοι µέσα στο ναό·  αυτοί 

που είναι έξω δε θα έρθουν να ξυπνήσουν τους µέσα;» 

  «Θα τους έχουµε σκοτώσει πολύ πιο πριν.» 
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  «Μα θα έχουν φρουρούς. Λες να πέσουν για ύπνο έτσι, 

αφύλακτοι;» 

  Η Βερενέλη µίλησε: «∆εν είµαι σίγουρη, αλλά νοµίζω πως, όταν 

ξάπλωσα, δεν ήµουν έτοιµη να κοιµηθώ…» 

  «Και τι σηµαίνει αυτό;» είπε η Νύχτα, «ότι ο ύπνος σε παίρνει πιο 

εύκολα µέσα στο ναό; Ας σοβαρευτούµε! Όλο υποθέσεις κάνουµε. 

∆ε θα καταφέρουµε τίποτα έτσι! Άµα ήταν ο Φάλµαριν εδώ ή η 

Χόλκραδ, θα µπορούσαν να µας εξηγήσουν τι ακριβώς συµβαίνει µε 

το λήθαργο, όµως, τώρα, δε µπορούµε να καταλάβουµε από µόνοι 

µας.» 

  «Σ’αυτό έχει δίκιο η Νύχτα,» είπε ο Ράµλεντ. «Προτείνω να 

µιλήσουµε στην ∆ούκισσα Βόνα για το σχέδιό µας –να της πούµε τα 

υπέρ και τα κατά του– και ν’αφήσουµε εκείνη ν’αποφασίσει.» 

  «Ωραία, έτσι θα γίνει,» συµφώνησε ο Άνεµος. «Τώρα, ας 

συνεχίσουµε την αναζήτηση για το θησαυροφυλάκιο.» 

  Άρχισαν, πάλι, να πλανιούνται µέσα στις κατακόµβες, αφήνοντας 

χαρακιές στους τοίχους, για να µην µπερδεύονται. Και, τελικά, 

βρήκαν µια µετρίου µεγέθους σιδερένια πόρτα, πάνω στην οποία 

ήταν λαξευµένο το σύµβολο µε το φτερό και το ξίφος. 

  «Εδώ είναι,» είπε ο Άνεµος, µε φωνή βαριά από ανυποµονησία. 

«Το αισθάνοµαι –εδώ µέσα είναι ο θησαυρός.» 

  Η Νύχτα πλησίασε, ψάχνοντας για κλειδαριά. Εντόπισε µία η οποία 

βρισκόταν κάτω απ’το νερό. Τράβηξε ένα µακρύ, µεταλλικό 

εργαλείο από µια απ’τις µπότες που ήταν ριγµένες στους ώµους της, 

το πέρασε µέσα στην κλειδωνιά, κι άρχισε να τη σκαλίζει. 

  «Είναι σκουριασµένη…» είπε. «Μάλλον, θα–» 

  Ένα αδύναµο κλανκ ακούστηκε από τη µεριά της σιδερένιας 

πόρτας, και εκείνη άνοιξε απότοµα, από την πίεση του νερού, 

σπρώχνοντας και τους τέσσερις εξερευνητές µέσα. 

  Τα µάτια του Ανέµου γυάλισαν, βλέποντας τη λάµψη τον 

πολύτιµων αντικειµένων και του χρυσαφιού και του ασηµιού. 
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  Είχαν βρεθεί σε ένα µικρό δωµάτιο που δε µπορούσε να είναι παρά 

το θησαυροφυλάκιο του ναού. Τις τέσσερις γωνίες του στήριζαν 

παλιές κολόνες, και στον τοίχο αντίκρυ στους εξερευνητές ήταν 

λαξευµένος ένας µεγάλος Φοίνικας µε τις φτερούγες του ανοιχτές. 

Κάτω απ’το νερό φαίνονταν λόφοι από χρυσά και αργυρά 

νοµίσµατα, ενώ στον αφρό έβγαιναν τα κεφάλια αγαλµάτων, 

µοιάζοντας να τους καλωσορίζουν. 

  «Το βρήκαµε!» αναφώνησε ο Άνεµος. «Χα-χα-χα-χα-χα-χα! Το 

βρήκαµε! Σας αγαπώ όλους, σύντροφοι!» Έδωσε τη λάµπα στην 

Βερενέλη και βάδισε µες στο δωµάτιο, λυγίζοντας τα γόνατα, για να 

χώσει τα χέρια του σε µια στοίβα από νοµίσµατα. Κατόπιν, έβγαλε 

τις χούφτες του απ’το νερό, γεµάτες από δαύτα. «Είναι αληθινά! 

Είναι ΑΛΗΘΙΝΑ!» 

  Η Νύχτα χαµογέλασε πλατειά, πηγαίνοντας δίπλα του και 

γεµίζοντας κι εκείνη τις χούφτες της µε νοµίσµατα. ∆ε µπορούσε να 

το πιστέψει ότι αυτό συνέβαινε. Νόµιζε ότι δε θα έβρισκαν 

θησαυροφυλάκιο εδώ κάτω, ότι ήταν µόνο µια φαντασίωση του 

Ανέµου. Όµως… 

  «Είµαστε πλούσιοι!» φώναξε. 

  Ο Άνεµος στράφηκε στην Βερενέλη και στον Ράµλεντ. Η 

εξερευνήτρια παρατηρούσε ένα άγαλµα, µε ιδιαίτερη προσοχή, ενώ ο 

Ντρούβτεκ στεκόταν στην είσοδο, κοιτάζοντας το γεµάτο µε 

θησαυρούς δωµάτιο και βλεφαρίζοντας. 

  «Το λοιπόν, σύντροφοι,» είπε ο τυχοδιώχτης: «Γεµίζουµε τους 

σάκους, τις τσέπες, τις µπότες, τα βρακιά µας µε όσα από τούτα δω 

τα πράγµατα µπορούµε να κουβαλήσουµε, και επιστρέφουµε στην 

∆ούκισσα, για να της πούµε το σχέδιό µας. Και, το νου σας, µην 

αναφέρετε τίποτα σε κανέναν για το θησαυρό –και λίγος να µείνει 

εδώ, δεν πειράζει·  θα έρθουµε κάποια άλλη στιγµή να τον 

µαζέψουµε.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Ο πρώτος από τους εννέα 
 

 

βλεπε εφιάλτες σχετικά µε την οικογένειά του και την 

πόλη του. Οι δαιµονάνθρωποι είχαν ρίξει την πύλη και 

είχαν εισβάλει. Έτρεχαν αλλόφρονες στους δρόµους, 

ουρλιάζοντας λυσσασµένα και κραδαίνοντας λεπίδες, που βάφονταν 

κόκκινες από το αίµα των ανθρώπων. Μπορούσε ν’ακούσει παιδιά 

να κλαίνε, άντρες και γυναίκες να φωνάζουν, όπλα να χτυπιούνται το 

ένα πάνω στ’άλλο, κοµµένα κεφάλια να κυλούν στο πλακόστρωτο, 

κουφάρια να στοιβάζονται. Η Λορτνέκα έτρεχε, µαζί µε τον γιο και 

την κόρη του, αλλά γλίστρησαν µέσα στα αίµατα, και οι 

δαιµονάνθρωποι τούς πρόβαλαν·  τους πετσόκοψαν και τους 

διαµέλισαν. Λίγο παραπέρα, η Βασίλισσα Αάνθα ήταν καρφωµένη 

πάνω σ’έναν ξύλινο σταυρό, γυµνή·  αίµα κυλούσε απ’τις χούφτες 

και τους αστραγάλους της·  βογκούσε αδύναµα, κοιτώντας τριγύρω 

µε τυφλά µάτια. 

  Ο δυνατός χτύπος στην πόρτα ήρθε σαν βάλσαµο παρηγοριάς, 

καθώς τον ξύπνησε απ’τον εφιάλτη του. 

  Ο Φερχ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι µουσκεµένος στον ίδρωτα και 

κουνώντας το κεφάλι, για να συνέλθει. Πέρασε το δεξί του χέρι µέσα 

απ’τα ξανθά του µαλλιά, ξεφυσώντας. ∆ε µπορεί αυτά τα πράγµατα 

να έχουν συµβεί στην Όρφαλχ… εγώ ανησυχώ πολύ. Κι όµως έχει 

καταληφθεί από τους Μαγκραθµέλιους, σύµφωνα µε ό,τι λέει ο 

Καρνταµάρ… Αν η Λορτνέκα είναι νεκρή.... 

  Κι άλλα χτυπήµατα στην πόρτα. «Άρχοντά µου! Ο Στρατάρχης 

Καρνταµάρ ζητά να κατεβείτε στην αυλή.» 

  «Θα έρθω αµέσως,» απάντησε ο Φερχ, αρχίζοντας να ντύνεται. 

Ήξερε για τι πράγµα επρόκειτο τώρα: γι’αυτόν που είχε 

«λιποτακτήσει», φεύγοντας από το κάστρο της Βαρονίας. Άραγε ο 

΄Ε
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Καρνταµάρ τον είχε πιάσει; Χτες βράδυ είχε υποσχεθεί να τον 

θανατώσει –αυτόν κι άλλους εννιά. Ό,τι κι αν προσπαθώ να κάνω, 

είµαστε καταδικασµένοι… Τι ήθελε κι έφυγε κι αυτός ο 

Πνευµατοχτυπηµένος; Τι νόµιζε ότι θα καταφέρει έτσι; 

  Μόλις ήταν έτοιµος, άνοιξε την πόρτα, και βάδισε στους 

διαδρόµους του φρουρίου, οι οποίοι ήταν γεµάτοι Μαγκραθµέλιους 

φύλακες. Τουλάχιστον, µπορώ και βαδίζω µε κάποια ελευθερία εδώ 

µέσα. ∆εν είµαι φυλακισµένος… αν και, ουσιαστικά, είµαι. 

  Κατέβηκε τις σκάλες και βρέθηκε στην αυλή. Ήταν αυγή, και ο 

ανατέλλων Λούντρινχ έλουζε µε το φως του το δαιµονικό Χ, επάνω 

στο οποίο είχε κοµµατιαστεί µια πολεµίστρια του στρατού του, µετά 

από διαταγή του Καρνταµάρ. Τώρα, πάλι, ο Στρατάρχης στεκόταν 

δίπλα από αυτό το εωσφορικό µηχάνηµα που έκανε τις τρίχες του 

Φερχ να ορθώνονται και ένα ρίγος να του διαπερνά τη ράχη. Ήταν 

ντυµένος µε πορφυρό µανδύα µε χρυσή αλυσίδα και φορούσε βαριά 

χειµωνιάτικα ρούχα και ψηλές, µαύρες µπότες. Τα γαντοφορεµένα 

του χέρια ήταν πιασµένα στη ζώνη του, και τα καστανά, σκληρά του 

µάτια στραµµένα στον ∆ούκα της Όρφαλχ. 

  «Ο πολεµιστής σου δεν έχει ακόµα πιαστεί, Άρχοντά µου,» είπε. 

«Ωστόσο, θα πιαστεί, αργά ή γρήγορα·  οι δαίµονές µου τον 

αναζητούν σ’όλη τη Βαρονία.» 

  «Ελπίζω να µην θεωρείς ότι εγώ ή κανείς άλλος απ’το στρατό µου 

είχε καµια σχέση µε τούτο, Καρνταµάρ.» 

  «Μας περνάς για ηλίθιους, Άρχοντά µου;» πετάχτηκε ο 

Μότγκιργκοθ, ο Πρίγκιπας της Νότιας Μάγκραθµελ, πλησιάζοντας, 

µ’έναν πορφυρό µανδύα ν’ανεµίζει πίσω του. Οι γροθιές του ήταν 

σφιγµένες, και το ίδιο και τα µυτερά δόντια του. Τα γαλανά του 

µάτια πετούσαν φωτιές θυµού, ενώ τα µακριά µοβ-ξανθά µαλλιά του 

αναδεύονταν πάνω απ’τους ώµους του. «Πιστεύεις ότι µπορείς να 

µας κοροϊδέψεις, λέγοντάς µας πως είσαι µε το µέρος µας, ενώ, στην 

πραγµατικότητα, µας εναντιώνεσαι;» Ο Μότγκιργκοθ, τώρα, 

ούρλιαζε. 
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  «Πρίγκιπά µου, παρακαλώ, ηρέµησε,» του είπε ο Καρνταµάρ, 

στρεφόµενος στο µέρος του. «Η ανυπακοή των πολεµιστών του 

Άρχοντα Φερχ και του ίδιου δε θα κρατήσει για πολύ, σε 

διαβεβαιώνω. Το πρώτο παράδειγµα, προφανώς, δεν έπιασε τόπο –

ελπίζω, όµως, τα επόµενα παραδείγµατα να πιάσουν. 

  »Φέρτε τον στρατιώτη!» πρόσταξε·  και, αµέσως, δύο 

Μαγκραθµέλιοι πήγαν προς τον στρατώνα του κάστρου. 

  «∆ε µπορείς να µας κατηγορείς όλους για–!» διαµαρτυρήθηκε ο 

Φερχ. 

  «Μάθε να ελέγχεις τους πολεµιστές σου, Άρχοντά µου!» τον 

διέκοψε ο Καρνταµάρ. «Όπως και νάχει, εσύ ευθύνεσαι, και πάλι.» 

  Καταραµένε µπάσταρδε! έσφιξε τις γροθιές του ο Φερχ, µα είπε, 

τρίζοντας τα δόντια: «Θα το φροντίσω, Καρνταµάρ·  θα το φροντίσω. 

Αλλά µην το κάνεις, τώρα, αυτό!» 

  «Τούτος είναι ο πρώτος από τους εννέα,» τον πληροφόρησε ο 

Στρατάρχης. «Και θα πεθάνει. Αν, όµως, στο µέλλον, παρατηρήσω 

πιο… υπάκουη συµπεριφορά από µέρος σου, θα το σκεφτώ να µην 

θανατωθούν κι οι άλλοι οκτώ.» 

  Τουλάχιστον, δε σκοπεύει να τους εκτελέσει όλους σήµερα, ο 

διαβολισµένος. 

  Οι δαιµονάνθρωποι πολεµιστές έφεραν στην αυλή τον άντρα από το 

στρατό του Φερχ, τραβώντας τον βίαια. Εκείνος έµοιαζε να προβάλει 

σθεναρή αντίσταση. Ο ∆ούκας παρατήρησε ότι και κάποιοι άλλοι –

καµια τρακοσάρια στο σύνολό τους– είχαν βγει από το στρατώνα και 

φώναζαν να µην θανατωθεί ο στρατιώτης. 

  «Αυτό είναι ένα παράδειγµα για όλους όσους σκοπεύουν να 

προδώσουν τον νέο µας Βασιληά Πόνκιµ!» φώναξε ο Καρνταµάρ. 

«∆είξτε την υπακοή σας και θ’ανταµειφθείτε·  δείξτε την προδοτική 

σας φύση και θα υποφέρετε!» 

  «∆αίµονες φονιάδες!» ούρλιαξε ένας στρατιώτης, τραβώντας το 

σπαθί του και χιµώντας πάνω στους Μαγκραθµέλιους που 

τραβούσαν τον πολεµιστή προς το µηχανικό Χ. 
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  «ΌΧΙ!» φώναξε ο Φερχ, ελπίζοντας να τον σταµατήσει. 

  Όµως ο άντρας δεν του έδωσε σηµασία·  το ξίφος του διέγραψε ένα 

ηµικύκλιο και πέτυχε τον έναν δαιµονάνθρωπο στο κεφάλι, 

σωριάζοντάς τον κατάχαµα, µε τσακισµένο κρανίο και τα 

ποικιλόχρωµα µαλλιά του λουσµένα στο αίµα. 

  Ο άλλος Μαγκραθµέλιος στράφηκε, ενώ δαιµονικοί φρουροί 

ξεθηκάρωναν όπλα και ύψωναν βαλλίστρες. 

  «Σταµατήστε!» ξαναφώναξε ο Φερχ, µη θέλοντας οι πολεµιστές 

του να χάσουν άδικα τις ζωή τους. 

  Ο άντρας που τον συνόδευαν προς το Χ άρπαξε το δεξί χέρι του 

δαιµονανθρώπου, πριν εκείνος προλάβει να τραβήξει σπαθί, και τον 

γρονθοκόπησε στο σαγόνι, σπάζοντας δόντια και κάνοντας αίµα να 

πεταχτεί, ξαφνικά, απ’τη µύτη και το στόµα του. 

  Ο άλλος Σαραολνιανός τού διαπέρασε τα πλευρά, µε το λεπίδι του 

–και ένα βέλος τον πέτυχε στο στέρνο, κάνοντάς τον να χάσει την 

ισορροπία του και να βρεθεί ανάσκελα στο έδαφος. 

  Όµως, τότε, και οι υπόλοιποι µαχητές του Φερχ όρµησαν, άλλοι 

φορώντας πανοπλίες κι άλλοι όχι, µα όλοι βαστώντας όπλα και 

χιµώντας µε λύσσα καταπάνω στους δαιµονανθρώπους. 

  «ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ!» κραύγαζε ο Καρνταµάρ. «ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ! 

ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ!» Ο ίδιος ξεθηκάρωσε ένα µακρύ 

σπαθί απ’τη ζώνη του. 

  Ο Μότγκιργκοθ τον µιµήθηκε, ουρλιάζοντας διαταγές στη γλώσσα 

των δαιµόνων. 

  Με ποιους είµαι, τώρα; Τι κάνω; συλλογίστηκε ο Φερχ. Αλλά, 

ύστερα, τα µάτια του καρφώθηκαν µε µίσος πάνω στον Στρατάρχη, 

και ήξερε. Τράβηξε το σπαθί του, τρέχοντας καταπάνω του. 

  «ΠΕΘΑΝΕ, δαιµονόφιλε µπάσταρδε!» 

  Οι λεπίδες τους συγκρούστηκαν, µε µια δυνατή κλαγγή. 

  «Εσύ ήσουν που είχες σχεδιάσει την προδοσία –το είχα καταλάβει 

απ’την αρχή!» γρύλισε ο Καρνταµάρ, µε σφιγµένη όψη που ο 

Άρχοντας της Όρφαλχ νόµιζε ότι έµοιαζε µ’αυτή δαιµονανθρώπου. 
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  Παντού τριγύρω ακούγονταν οι ιαχές της µάχης, και, προτού το 

καταλάβει ο Φερχ, πέντε στρατιώτες του ήρθαν προς βοήθειά του. 

Αλλά και Μαγκραθµέλιοι κι ανθρώπινοι µαχητές ήρθαν προς 

βοήθεια του Καρνταµάρ. Και όλοι µπλέχτηκαν αναµεταξύ τους, και 

το µακελειό ήταν ανείπωτο. 

  Τρεις δαιµονάνθρωποι είχαν, µέχρι στιγµής, πεθάνει απ’το ξίφος 

του Φερχ, ενώ εκείνος είχε χάσει τον Στρατάρχη µέσα στο χάος και 

κοιτούσε για κάποια έξοδο. 

  «ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ!» φώναξε στους στρατιώτες του. 

«ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!» Ήξερε πως 

σε τούτο το κάστρο, επί του παρόντος, βρίσκονταν κάπου έξι 

χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι και διακόσιοι δαιµονόφιλοι, ενώ οι δικοί 

του µαχητές ήταν δύο χιλιάδες και εξακόσιοι Ωκεάνιοι. Οι αντίπαλοι 

φανερά υπεραριθµούσαν, όµως, χάρη στη µανία που είχε πιάσει τους 

Σαραολνιανούς, τώρα ήταν η καταλληλότερη ώρα για να 

δραπετεύσουν –αλλιώς, ούτως ή άλλως, θα πέθαιναν. 

  «ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ! ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ!» άκουσε από 

κάπου τη φωνή της διοικήτριας του στρατού του, Λέφρελ. 

Προφανώς, κι εκείνη είχε ακούσει τη δική του φωνή και µετέφερε τις 

διαταγές του στους πολεµιστές που δεν τον είχαν ακούσει. 

  Ένας δαιµονάνθρωπος χίµησε στον Φερχ, µε τη µάνητα του 

πολέµου να καθρεπτίζεται στα µάτια του. Εκείνος απέφυγε την 

εχθρική λεπίδα, αφήνοντας τον αντίµαχο να περάσει πλάι του, 

απ’την ορµή που είχε πάρει. Έτσι, βρέθηκε πίσω απ’τον 

Μαγκραθµέλιο και τον διαπέρασε, µε ξίφος του, ανάµεσα στις 

ωµοπλάτες. Πήρε την σιδερένια ασπίδα του από κάτω… 

  …και τότε, είδε τον Ρόκθαµπορ να πλησιάζει, έναν µελαχρινό 

άντρα, µε µακριά, σγουρά µαλλιά και µούσια, ο οποίος βαστούσε 

βαρύ κεφαλοθραύστη και ατσάλινη, στρογγυλή ασπίδα. Ήταν ο 

Στρατηγός των δαιµονόφιλων του στρατού του Καρνταµάρ. 

  Λύσσα κυρίεψε τον Φερχ, µόλις τον ατένισε. Ίσως, τελικά, να 

µισούσε περισσότερο τους δαιµονόφιλους απ’ό,τι τους ίδιους τους 
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δαιµονανθρώπους. Απέκρουσε το χτύπηµα του Ρόκθαµπορ πάνω 

στην ασπίδα του και σπάθισε, αλλά η ασπίδα του Στρατηγού 

απέκρουσε το χτύπηµα. Και ο κορακοµάλλης άντρας έσπρωξε τον 

Άρχοντα της Όρφαλχ προς τα πίσω, µε δύναµη που τον έκανε να 

παραπατήσει και να σκοντάψει πάνω στο πτώµα του 

Μαγκραθµέλιου που είχε µόλις σκοτώσει. 

  Τα µαύρα µάτια του Ρόκθαµπορ κοίταζαν τον Φερχ σαν ένα ακόµα 

µελλοντικό κουφάρι –πράγµα που φλόγιζε την ψυχή του ∆ούκα 

ακόµα περισσότερο. 

  «Θα κρεµάσω το κεφάλι σου στη ζώνη µου!» γρύλισε, 

αισθανόµενος ένα µίσος και µια µάνητα που ποτέ ξανά στη ζωή του 

δεν τον είχε καταλάβει. Άρχιζε να αντιλαµβάνεται τι πρέπει να 

ένιωθαν οι άρχοντες των δυτικών συνόρων, και γιατί είχαν γίνει τόσο 

δεινοί αντίµαχοι των Μαγκραθµέλιων. 

  Με µια άναρθρη κραυγή, ο Φερχ έπεσε πάνω στον Ρόκθαµπορ. Η 

ασπίδα του κοπάνησε πάνω στην ασπίδα του Στρατηγού. Το όπλο 

του τελευταίου αστόχησε·  πήγαινε για το κεφάλι του Άρχοντα της 

Όρφαλχ, µα πέρασε, σφυρίζοντας, πλάι απ’τον ώµο του, δίχως να 

τον αγγίξει. 

  Όµως το ξίφος του Φερχ δεν έχασε την πορεία του·  τρύπησε τον 

αλυσιδωτό θώρακα του Ρόκθαµπορ και διαπέρασε τα δεξιά του 

πλευρά. Ο δαιµονόφιλος µούγκρισε από πόνο, και οι κόρες των 

µατιών του διογκώθηκαν, καθώς τρόµος τον κατέλαβε. 

  «Εξήγησε στα Πνεύµατα γιατί µας πρόδωσες, µπάσταρδε!» 

σφύριξε ο Φερχ, σπρώχνοντάς τον στο έδαφος. 

  «Άρχοντά µου!» άκουσε την ∆ιοικήτρια Λέφρελ να του φωνάζει. 

«Η πύλη ανοίγει!» 

  Ο Φερχ στράφηκε και, πράγµατι, είδε την πύλη να σηκώνεται, ενώ 

η γέφυρα έπεφτε, για να σκεπάσει την τάφρο γύρω απ’το κάστρο. 

  Ο Ρόκθαµπορ νόµισε ότι βρήκε ευκαιρία για τον χτυπήσει, και το 

επιχείρησε: Ο κεφαλοθραύστης του κινήθηκε προς το γόνατο του 
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∆ούκα·  µα η ασπίδα εκείνου βρέθηκε στο δρόµο του όπλου, 

σταµατώντας το. 

  «Και τώρα, να εκπληρώσω την υπόσχεσή µου, δαιµονόφιλε…» είπε 

ο Φερχ. Πέταξε την ασπίδα στο πλάι και, σκύβοντας, άρπαξε τον 

Στρατηγό απ’τα µαλλιά·  ύψωσε το αιµατοβαµµένο ξίφος του και το 

κατέβασε δυο φορές πάνω στο λαιµό του Ρόκθαµπορ, χωρίζοντας το 

κεφάλι του απ’τους ώµους. Το ακέφαλο σώµα χτυπιόταν πάνω στο 

έδαφος, καθώς ο Άρχοντας της Όρφαλχ έφευγε, µαζί µε το τρόπαιό 

του, βαδίζοντας προς την πύλη, ενώ σφαγή διεξαγόταν τριγύρω. 

  Μια δαιµονογυναίκα έστρεψε το δόρυ της εναντίον του, εκείνος 

τ’απέκρουσε µε το σπαθί του, πέρασε πλάι της, και της έριξε µια 

ανάστροφη σπαθιά στον ώµο, σωριάζοντάς τη αιµόφυρτη στη γη. Οι 

πολεµιστές του συγκεντρώθηκαν γύρω του, καθώς προσπαθούσαν να 

σπάσουν τον µικρό κλοιό Μαγκραθµέλιων που µπλόκαραν την πύλη. 

  Η οσµή του αίµατος και του ιδρώτα γέµιζαν τα ρουθούνια του 

Φερχ, αλλά τα γαλανά του µάτια γυάλιζαν·  διψούσαν για θάνατο. 

  «Άρχοντά µου, για µια στιγµή σάς είχαµε χάσει,» είπε ο ∆ιοικητής 

Τόγκραν των Ωκεάνιων µαχητών της Βασίλισσας Αάνθα, καθώς 

τραβούσε το κοντάρι του έξω απ’το νεκρό σώµα ενός 

δαιµονανθρώπου. 

  «Όλοι στην πύλη!» φώναξε ο Φερχ, υψώνοντας το κοµµένο κεφάλι 

του Ρόκθαµπορ και εφορµώντας. 

  «Για τη δόξα του Βασιλείου! – Για τον Άρχοντα Φερχ! – Για τον 

Άρχοντα Φερχ!» κραύγαζαν οι Σαραολνιανοί που έρχονταν πίσω του, 

πέφτοντας πάνω στους Μαγκραθµέλιους σα µανιασµένοι λύκοι του 

Βορρά. 

  Το σπαθί του Φερχ συνάντησε την ασπίδα ενός δαιµονανθρώπου·  ο 

Άρχοντας στριφογύρισε το κοµµένο κεφάλι που βαστούσε απ’τα 

µαλλιά, κοπανώντας τον αντίπαλό του καταπρόσωπο. Καθώς εκείνος 

παραπάτησε, αιφνιδιασµένος, ο ∆ούκας τού έµπηξε τ’ατσάλι του 

στην κοιλιά. 
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  «ΦΕΡΧ!» αντήχησε η φωνή του Καρνταµάρ πάνω απ’τις ιαχές της 

µάχης. «ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ, ΦΕΡΧ! ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ ΑΥΤΟ!» 

  Ο Άρχοντας έψαξε, µε το βλέµµα του, για τον Στρατάρχη, ικανός 

να χιµήσει επιτόπου καταπάνω του, όπου κι αν βρισκόταν·  όµως δεν 

κατάφερε να τον εντοπίσει µέσα στο µακελειό. 

  Ύστερα, άκουσε καλπασµό, και είδε ιππείς να βγαίνουν απ’τους 

στάβλους. Ήταν δικοί του στρατιώτες που καβαλούσαν τα άλογα. 

  «Χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Φερχ. «Έλα να µας πιάσεις, 

Καρνταµάρ!» 

  Οι καβαλάρηδες, που ολοένα και περισσότεροι έβγαιναν απ’τον 

στάβλο, έπεσαν πάνω στον δαιµονικό µπλόκο µπροστά στην πύλη, 

σκορπίζοντας τους Μαγκραθµέλιους απο δώ κι απο κεί και 

σπάζοντάς τους τα κρανία, µε βίαια χτυπήµατα που λακκούβιαζαν τα 

κράνη τους. 

  Σύντοµα, ο δρόµος ήταν ανοιχτός, και οι Σαραολνιανοί έτρεχαν 

έξω, στην ελευθερία. 

  «Ελάτε, Άρχοντά µου,» είπε η Λέφρελ στον Φερχ, πλησιάζοντάς 

τον καβάλα σ’ένα µαύρο άτι. Εκείνος ανέβηκε στη σέλα πίσω της, 

και κάλπασαν µανιασµένα, ενώ οι υπόλοιποι πολεµιστές του 

ακολουθούσαν, άλλοι πεζοί κι άλλοι έφιπποι. 

  Σαραολνιανοί τοξότες στράφηκαν στιγµιαία κι εξαπέλυσαν 

φλεγόµενα βέλη πάνω στην γέφυρα της τάφρου. Είκοσι απ’αυτά 

καρφώθηκαν στο ξύλο, που αµέσως άρπαξε φωτιά. 

  Ο Καρνταµάρ φάνηκε πάνω στις επάλξεις, δείχνοντας τον Φερχ και 

τους στρατιώτες του µε το µατοβαµµένο σπαθί του. «Μην τους 

αφήνετε να φύγουν! Πίσω τους, τώρα! –Και σβήστε τη φωτιά!» 

  ∆αιµονάνθρωποι βγήκαν απ’το κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ, 

πεζοί και καβαλάρηδες. 

  «Βάλατε!» πρόσταξε ο Φερχ τους τοξότες του·  και τα βέλη έπεσαν 

βροχή. 

  Μαγκραθµέλια κουφάρια σωριάζονταν το ένα πίσω απ’τ’άλλο, 

γεµίζοντας την τάφρο, τη φλεγόµενη γέφυρα, και την περιοχή γύρω 
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απ’το φρούριο. Αλλά ανάµεσα στα βέλη που εκτοξεύτηκαν ήταν και 

κάποια φλεγόµενα, τα οποία καρφώθηκαν, πάλι, στο ξύλο της 

γέφυρας, και σε άλογα και δαίµονες, κάνοντας τη φωτιά να 

δυναµώσει. 

  «Σκοτώστε τους τοξότες! Σκοτώστε τους τοξότες!» ούρλιαξε ο 

Καρνταµάρ, δείχνοντας, ξανά, µε το αιµατοβαµµένο σπαθί του. 

  Μεταλλικά σφαιρίδια βλήθηκαν, αλλά δεν έφτασαν µέχρι το σηµείο 

όπου στέκονταν οι τοξότες του Φερχ. Ωστόσο, κοπάνησαν σε πέτρες 

και στη γη, σπάζοντας και πετώντας καρφιά παντού τριγύρω. Και 

κάποια απ’αυτά πέτυχαν τους στρατιώτες του ∆ούκα, δίχως όµως να 

κάνουν ιδιαίτερη ζηµιά. 

  Ύστερα, βέλη ήρθαν καταπάνω τους, βαλλόµενα από δαιµονικές 

βαλλίστρες. 

  «Υποχωρήστε!» πρόσταξε ο Φερχ. «∆ε µπορούν να µας 

ακολουθήσουν τώρα –υποχωρήστε!» 

  Οι µαχητές του υπάκουσαν, και ακολούθησαν το άλογο εκείνου και 

της Λέφρελ, το οποίο στρεφόταν προς τα βόρεια κι άρχιζε να 

καλπάζει. 

  Ο Άρχοντας της Όρφαλχ κοίταξε, για λίγο, πίσω του, τους 

στρατιώτες που τον ακολουθούσαν, προσπαθώντας να κάνει ένα 

γρήγορο απολογισµό της µάχης. 

  Υπολόγιζε ότι περίπου οι µισοί από τους πολεµιστές του πρέπει να 

είχαν πέσει. Όµως δεν αισθανόταν δυσαρεστηµένος·  έτσι όπως είχαν 

έρθει τα πράγµατα, ήταν τυχεροί που είχαν ζήσει. 

  Και η Χάργκοχ, τώρα, δεν ήταν, πλέον, µακριά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Πίσω στο κάστρο της Τάθβιλ, ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ έδινε 

διαταγές στους δαίµονές του να σβήσουν τη φωτιά στη γέφυρα όσο 

πιο γρήγορα µπορούσαν, προτού διαλυθεί το ξύλο και η διέλευση 
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γίνει αδύνατη. Οι Μαγκραθµέλιοι άρχισαν να ρίχνουν κουβάδες µε 

νερό πάνω στις φλόγες. 

  Λίγο παραπέρα, ο Καρνταµάρ βρήκε τον Στρατηγό Ρόκθαµπορ 

αποκεφαλισµένο. Είχε δει τον Φερχ να κρατά το κεφάλι του εν λόγω 

άντρα, καθώς αυτός κι οι πολεµιστές του σφυροκοπούσαν τον 

αδύναµο µπλόκο που είχαν δηµιουργήσει οι δαιµονάνθρωποι στην 

πύλη. Ο τρισκατάρατος Άρχοντας της Όρφαλχ, τελικά, τον είχε 

κοροϊδέψει, παρ’όλες τις υποσχέσεις του να υποταχθεί στην εξουσία 

του Βασιληά Πόνκιµ. 

  Ο Καρνταµάρ ορκίστηκε να πάρει τη ζωή του Φερχ µε τον ίδιο 

τρόπο που εκείνος είχε σκοτώσει τον Ρόκθαµπορ. Θα τον κυνηγούσε 

σαν το σκυλί, και θα τον πετσόκοβε –και αυτόν και τους πολεµιστές 

του. 

  Έστρεψε το οργισµένο του βλέµµα στην πύλη του κάστρου, για να 

δει δαιµονανθρώπους να φέρνουν κουβάδες µε νερό και να τους 

ρίχνουν στις φλόγες που τύλιγαν την ξύλινη γέφυρα. 

  ∆ε θα µπορέσουµε να τους καταδιώξουµε, συµπέρανε. Θα είναι ήδη 

µακριά. Αλλά δεν πειράζει, Φερχ· θα σε βρω αλλού. Θα σε βρω στην 

Χάργκοχ, όταν θα φέρω τους στρατούς µου µπροστά στα τείχη της 

πόλης του ∆ούκα Σάλβινρ –και τότε, αυτά τα τείχη θα τρέµουν! 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

∆ικηγόροι 
 

 

ασιληά µου, ο Βασιληάς Βένγκριλ µε έθεσε αντικαταστάτη 

του, όσο θα λείπει,» είπε ο Σόλµορχ στον Κάρχοκ, 

βρισκόµενος στην αίθουσα του θρόνου του παλατιού της 

∆ρέλιφον. 

Β
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  «Είστε ο κύριος Σόλµορχ, σωστά; Ναι, µου το ανέφερε ο Βένγκριλ, 

όταν µιλήσαµε, την αυγή. Μοιάζει να σας έχει µεγάλη εµπιστοσύνη, 

κύριε.» 

  «Είναι καλός µου φίλος,» αποκρίθηκε ο ευγενής του Οίκου των 

Έχµελθ. «Και πιστεύω πως η απόφασή του µε τιµά ιδιαίτερα.» 

  Ο Κάρχοκ καθόταν στον Αλαβάστρινο Θρόνο, µε τα χέρια 

διπλωµένα µπροστά του, και στο κεφάλι του το Στέµµα του 

Άργκανθικ. Φορούσε πορφυρό χιτώνα και γαλάζιο µανδύα, ενώ τα 

δάχτυλα των χεριών του διακοσµούσαν πολύτιµα δαχτυλίδια. 

  Ο Σόλµορχ στεκόταν κάτω απ’το ανυψωµένο επίπεδο όπου 

βρισκόταν ο θρόνος. Ήταν ντυµένος µε ατσάκιστο µαύρο παντελόνι 

και πανωφόρι, κάτω απ’το οποίο φορούσε ένα λευκό πουκάµισο µε 

δαντέλα. Τα µαλλιά του ήταν καλοχτενισµένα και δεµένα 

αλογοουρά, ενώ το πρόσωπό του φρεσκοξυρισµένο. Στο κεφάλι 

φορούσε ένα ασηµένιο στεφάνι µε σκαλίσµατα. Απ’τη µέση του 

κρεµόταν το σπαθί του. Και έµοιαζε να έχει πάρει τη θέση του ως 

Αντιβασιλέας πολύ, πολύ σοβαρά…  

  …απ’ό,τι έκρινε η Τάθβιλ που στεκόταν λίγο παραπέρα, µαζί µε 

τον πατέρα της, την Αλζάρα, τη Χόλκραδ, και τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή. Και, εφόσον ήταν κι εκείνη συνδεδεµένη στενά µε τον 

νέο Αντιβασιλέα, είχε πάρει µια ανάλογη στάση και ύφος… 

Αντιβασίλισσας. Φορούσε ένα µακρύ, λευκό φόρεµα µε γκρίζα 

γούνα γύρω απ’το λαιµό και τα µανίκια, ενώ τα πόδια της έντυναν 

µαύρα παπούτσια µε ψηλό τακούνι. Στους ώµους της έπεφτε ένας 

γκρίζος µανδύας·  στη µέση της τυλιγόταν µια λεπτή, µελανή ζώνη, 

απ’όπου κρεµόταν ένα ξιφίδιο·  στο λαιµό της βρισκόταν ένα µεγάλο 

περιδέραιο µε χρυσούς δίσκους, ενσωµατωµένους µε ηµιπολύτιµους 

λίθους·  τα δάχτυλά της στόλιζαν δαχτυλίδια, χρυσά και αργυρά, ενώ 

απ’τ’αφτιά της κρέµονταν µακριά σκουλαρίκια. Τα χείλη της ήταν 

βαµµένα κόκκινα και τα βλέφαρά της πράσινα. 
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  «Ελπίζω να αντιλαµβάνεστε, Μεγαλειότατε, την ανάγκη του 

Βασιληά Βένγκριλ να φύγει, έτσι βιαστικά,» έλεγε ο Σόλµορχ στον 

Κάρχοκ. 

  Εκείνος έγνεψε καταφατικά, µε το κεφάλι. «Αντιλαµβάνοµαι την 

ανάγκη του απόλυτα. Και το δικό µου Βασίλειο αν βρισκόταν σε 

τέτοιο κίνδυνο, το ίδιο θα έπραττα. ∆ρα δίχως καθυστέρηση, και 

πολύ καλά κάνει. Όµως, δυστυχώς, εµείς εδώ δε µπορούµε να 

λάβουµε µια απόφαση γρηγορότερα –το Συµβούλιο των Αρχόντων 

πάντα συνεδριάζει για τέτοια ζητήµατα.» 

  «Το σεβόµαστε αυτό, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

«Τώρα, µε συγχωρείτε, γιατί έχουµε και µια δίκη στη µέση, και 

πρέπει να βρούµε δικηγόρο.» 

  «Το µεσηµέρι, εάν το επιθυµείτε, µπορούµε να γευµατίσουµε όλοι 

µαζί, Υψηλότατε,» δήλωσε ο Κάρχοκ. 

  «Μας τιµάτε µε την πρόσκλησή σας, Βασιληά µου,» υποκλίθηκε, 

ευγενικά, ο Σόλµορχ, και αποµακρύνθηκε απ’τον θρόνο του Κάρχοκ, 

πλησιάζοντας την Τάθβιλ και τους άλλους. 

  «Είσαι αξιοθαύµαστος νέος,» του είπε ο Ζάρβηµ. «Πότε θα 

παντρευτείς την κόρη µου;» 

  «…πατέρα!…» έκανε η Τάθβιλ, αγριοκοιτώντας τον. Πάλι τα ίδια 

αρχίσαµε! Και µας κοιτάνε και όλοι! 

  «Σ’ευχαριστώ για το κοµπλιµέντο, Ζάρβηµ,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. «Και, όλα στην ώρα τους,» χαµογέλασε. «Για τώρα, 

νοµίζω πως πρέπει να βρούµε έναν δικηγόρο. Λοιπόν, εσύ που τα 

ξέρεις αυτά: πού να πάµε;» 

  «Θα ρωτήσουµε πού βρίσκεται η κοντινότερη συντεχνία 

δικηγόρων, και θα κατευθυνθούµε εκεί, φυσικά,» είπε ο Ζάρβηµ, 

ανάβοντας την πίπα του. 

  «Τότε, ας µην καθυστερούµε,» πρότεινε ο Σόλµορχ. 

  Καθώς βάδιζαν µέσα στους διαδρόµους του παλατιού, 

ακολουθούµενοι από τη Χόλκραδ, την Αλζάρα, και τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή, η Τάθβιλ είπε στον Αντιβασιλέα του Σαραόλν: 
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  «Πραγµατικά, πιστεύεις ότι έχει κάποια ουσία αυτή η δίκη; ότι θα 

µπορέσουµε ποτέ να καταδικάσουµε τη Σαντέ’ενθιν;» 

  «Όπως και νάχει,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, «τώρα, ο τροχός 

ξεκίνησε να γυρίζει… και δεν ξέρω πότε θα σταµατήσει.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ακούγοντας χτυπήµατα στην πόρτα της, η Ζέκαλ σηκώθηκε απ’το 

κρεβάτι ζαλισµένη. Είχε κοιµηθεί όπως είχε πέσει, κλαίγοντας, και 

δίχως να βγάλει τα ρούχα που είχε φορέσει για το δείπνο µε τον 

∆όνορ, το οποίο είχε πάει τόσο άσχηµα… 

  «Ποιος είναι;» ρώτησε, καθαρίζοντας το λαιµό της. 

  «Εγώ,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Η Ζέκαλ άνοιξε, και η Ζιρκεφιανή µάγισσα µπήκε, κοιτάζοντας την 

∆ούκισσα µε περιέργεια, καθώς τα ρούχα της ήταν τσαλακωµένα, τα 

µαλλιά της µπερδεµένα, και τα µάτια της φανερά κλαµένα. «Τι 

έχεις;» τη ρώτησε. «Τι έγινε χτες βράδυ;» 

  Η Ζέκαλ έκλεισε. «Χάλια…» Προχώρησε προς το τραπέζι, γέµισε 

ένα ποτήρι µε κρασί, από το λίγο που είχε αποµείνει στο µπουκάλι, 

και ήπιε. «Χειρότερα δε γινόταν…» Αισθάνθηκε, πάλι, δάκρυα να 

συγκεντρώνονται στα µάτια της, µα τα σκούπισε γρήγορα, µε το 

πίσω του χεριού της. 

  «Τι – έγινε;» ρώτησε, εµφατικά, η Σαντέ’ενθιν. 

  Η ∆ούκισσα αναστέναξε. «Απλά, τα πάντα πήγαν χάλια… Αυτό.» 

  «∆εν είναι µόνο αυτό, Ζέκαλ,» επέµεινε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. «Έκλαιγες·  είσαι κουρέλι. Σίγουρα, είναι κάτι 

παραπάνω.» 

  Η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ πήρε µια βαθιά ανάσα και της 

έστρεψε την πλάτη, πίνοντας άλλη µια γουλιά κρασί. Το στοµάχι της 

άρχισε να διαµαρτύρεται, που το γέµιζε µε το ποτό πρωί-πρωί. 

«Θυµάσαι τότε, στο στάβλο, εκείνο… εκείνο…» 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν αργά, αρχίζοντας να 

καταλαβαίνει, τώρα, περί τίνος επρόκειτο. 

  «Κι εγώ το θυµάµαι… ∆ε µπορούσα να πλαγιάσω µε τον ∆όνορ… 

το θυµόµουν.» 

  «Ζέκαλ…» Η Σαντέ’ενθιν την πλησίασε και τύλιξε τα χέρια της 

γύρω απ’τους ώµους της ∆ούκισσας. Εκείνη στράφηκε στο µέρος 

της, και η Ζιρκεφιανή την αγκάλιασε, καθώς άρχισε να κλαίει πάνω 

στον ώµο της, αφήνοντας το κρασοπότηρο να πέσει πάνω στο χαλί 

του πατώµατος. 

  «Έλα, Ζέκαλ, ηρέµησε. ∆ε σου φέρθηκε βίαια, έτσι;» 

  «Ω, όχι, Σαντέ’ενθιν, καθόλου… αλλά εγώ νόµιζα, για µια στιγµή, 

ότι ήταν εκείνος από το στάβλο… και… και δε µπόρεσα να 

συγκρατήσω τον εαυτό µου·  τον έσπρωξα µακριά… Όταν, όµως, τον 

ξανακοίταξα… έτσι όπως αυτός µε κοιτούσε… Πρέπει να µε πέρασε 

για τρελή, Σαντέ’ενθιν… ∆εν έφταιγε ο ∆όνορ…» 

  Η Σαντέ’ενθιν αναστέναξε. «Ζέκαλ. ∆εν πρέπει να θυµάσαι ό,τι 

έγινε στο στάβλο. Όταν βρίσκεσαι µε έναν άντρα, να σκέφτεσαι 

εκείνον, όχι άλλον.» Ήξερε, όµως, από τη δική της προσωπική πείρα, 

πως ήταν δύσκολο κάτι τέτοιο, στην αρχή. 

  Η ∆ούκισσα πήρε το κεφάλι της απ’τον ώµο της Ζιρκεφιανής και 

έκανε ένα βήµα πίσω, καταπίνοντας δάκρυα και σκουπίζοντας τα 

µάτια της, µε τα δάχτυλά της. «∆εν ήθελα να τον σκεφτώ·  ήρθε, 

όµως, στο µυαλό µου.» 

  «Να το έχεις κατά νου αυτό άλλη φορά,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Όταν 

ξέρεις ακριβώς τι σου συµβαίνει, τότε µόνο µπορείς να το 

αποτρέψεις.» 

  «Πες µου, να πάω, τώρα, να µιλήσω στον ∆όνορ;» ρώτησε η 

Ζέκαλ. «Θα πρέπει να µε σιχαίνεται·  θα πρέπει να νοµίζει ότι είµαι 

τρελή.» 

  «∆εν το πιστεύω. Μάλλον, θα σε πέρασε για ταραγµένη από κάτι. 

Πάντως, ναι, καλό θα ήταν να του µιλήσεις. Αλλά εγώ ήρθα για άλλο 

λόγο εδώ.»  
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  «Για ποιο λόγο;» 

  «Για να πάµε να βρούµε δικηγόρο, Ζέκαλ.» 

  «Α, ναι, σωστά·  πρέπει να βρούµε δικηγόρο!» έκανε εκείνη. 

«Περίµενε µέχρι να ετοιµαστώ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ και οι υπόλοιποι ρώτησαν µέσα στο παλάτι πού 

µπορούσαν να βρουν µια συντεχνία δικηγόρων, και οι υπηρέτες τούς 

είπαν. Έτσι βγήκαν στους δρόµους της ∆ρέλιφον και έψαξαν 

γι’αυτήν. Σύντοµα, την εντόπισαν. ∆εν ήταν µακριά απ’το Μεγάλο 

∆ικαστήριο, και επρόκειτο για ένα διώροφο χτίριο, µε ένα µεγάλο 

µπαλκόνι σε κάθε όροφο, το οποίο χωριζόταν στα τρία από 

ενδιάµεσους τοίχους, καλυµµένους µε φυτά. Το όλο οικοδόµηµα 

ήταν καµωµένο από γκρίζα πέτρα, και πάνω απ’την κεντρική του 

είσοδο –που ήταν φτιαγµένη από γυαλιστερό µαύρο ξύλο– κρεµόταν 

µια ταµπέλα, η οποία έγραφε µε χρυσά γράµµατα: Συντεχνία 

∆ικηγόρων της ∆ρέλιφον. 

  Ο Σόλµορχ παραµέρισε την πόρτα και µπήκε, µαζί µε την Τάθβιλ 

και τον Ζάρβηµ, ενώ η Χόλκραδ, η Αλζάρα, και ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή έµειναν έξω, έχοντας τις πνευµατικές τους αισθήσεις σε 

λειτουργία, για κάθε ενδεχόµενο. 

  Ο Αντιβασιλέας είδε ένα γραφείο γεµάτο χαρτιά, πίσω απ’το οποίο 

καθόταν µια πενηντάρα γυναίκα, µε γκρίζα µαλλιά, δεµένα κότσο. 

Ένα µεγάλο ζευγάρι γυαλιά στηρίζονταν στη µύτη της. 

  «Χαίρετε,» είπε. «Τι θα θέλατε;» 

  «Να προσλάβουµε έναν δικηγόρο, για µια δίκη,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. 

  «Μάλιστα, κύριε. Έχετε κάποιον συγκεκριµένο υπόψη σας;» 

  «Όχι.» 

  «Τότε, ανεβείτε στον δεύτερο όροφο και χτυπήστε την τρίτη πόρτα 

από αριστερά. Ζητήστε τον κύριο Μόντµερ Φιζ.» 
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  «Ευχαριστούµε,» είπε ο Σόλµορχ, και αυτός κι οι σύντροφοί 

ανέβηκαν την ξύλινη σκάλα του χτιρίου της Συντεχνίας. Βρέθηκαν 

στον πρώτο όροφο, όπου ήταν ένας µεγάλος διάδροµος µε πόρτες 

δεξιά κι αριστερά. Στη µια άκρη του διαδρόµου βρισκόταν ένα 

ανοιχτό παράθυρο, αλλά το φως που έµπαινε δεν ήταν αρκετό, έτσι 

δυο αναµµένες λάµπες ήταν κρεµασµένες απ’το ταβάνι. Στην 

απέναντι άκρη του διαδρόµου ήταν άλλη µια ξύλινη σκάλα. 

  Την ανέβηκαν κι αυτήν και βρέθηκαν σ’έναν παρόµοιο διάδροµο. 

Ο Σόλµορχ µέτρησε τρεις πόρτες απ’τ’αριστερά (τρεις είχε όλες κι 

όλες) και χτύπησε. 

  «Περάστε,» ακούστηκε µια ένρινη φωνή από µέσα. 

  Ο Σόλµορχ άνοιξε και µπήκε, ακολουθούµενος από την Τάθβιλ και 

τον Ζάρβηµ. Μέσα, το δωµάτιο ήταν µετρίου µεγέθους, γεµάτο 

ράφια, βιβλία, και χαρτιά. Στον τοίχο αντίκρυ τους βρισκόταν ένα 

παράθυρο, που έβλεπε σε έναν δρόµο, στην πίσω µεριά του 

οικοδοµήµατος της Συντεχνίας. Στο ξύλινο γραφείο στα δεξιά 

καθόταν ένας άντρας µε λίγα λευκά µαλλιά στο κεφάλι και µουστάκι 

στο πρόσωπο. Ήταν ντυµένος µε µαύρο κοστούµι, και µια καρφίτσα 

βρισκόταν πιασµένη στο πέτο του. 

  «Καληµέρα σας,» είπε. «Καθίστε.» Έδειξε, µε το χέρι, δύο 

καρέκλες µπροστά στο γραφείο, και έναν καναπέ λίγο παραπέρα. 

  Ο Ζάρβηµ κάθισε στον καναπέ, καπνίζοντας, ενώ ο Σόλµορχ και η 

Τάθβιλ πήραν θέση στις καρέκλες. 

  «Καληµέρα σας, κύριε,» είπε ο Αντιβασιλέας. «Ονοµάζεστε 

Μόντµερ Φιζ;»  

  «Μάλιστα. Και εσείς είστε…;» 

  «Ο Σόλµορχ, Αντιβασιλέας του Σαραόλν. Απο δώ η Βαρονέσα 

Τάθβιλ κι ο πατέρας της, Άρχων Ζάρβηµ.» 

  «Χάρηκα,» είπε, κάπως σφιγµένα, ο Μόντµερ Φιζ. «Σαραολνιανοί, 

ώστε…» 

  «Ναι,» ένευσε ο Σόλµορχ. «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µ’αυτό;» 
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  «Ασφαλώς και όχι,» απάντησε, αµέσως, ο Φιζ. «Κανένα.» Όµως, 

από τον τρόπο του, έδειχνε καθαρά ότι αισθανόταν άβολα. «Μιλήστε 

µου για το λόγο της επισκέψεώς σας.» 

  Ο Σόλµορχ τού εξήγησε την κατάσταση, όπως την ήξερε. 

  Ο Φιζ φάνηκε, για λίγο, σκεπτικός, τρίβοντας το ολιγότριχο κεφάλι 

του. Ύστερα, είπε, µε την ένρινή του φωνή: «Θα σας εκπροσωπήσω 

στο ∆ικαστήριο, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω πως, αν δεν 

βρείτε ατράνταχτες αποδείξεις που να κατηγορούν τη ∆ούκισσα 

Ζέκαλ, δε θα καταφέρετε τίποτα·  οι ευγενείς του Βασιλείου 

προστατεύονται περισσότερο απ’τον νόµο. Επιπλέον, θα τολµούσα 

να προσθέσω πως είναι πολύ πιθανόν η ∆ούκισσα ν’αποφασίσει να 

στρέψει τις κατηγορίες εναντίον σας–» 

  «Πώς;» πετάχτηκε η Τάθβιλ, συνοφρυωµένη. 

  «Κατηγορώντας σας για συκοφαντία, Βαρονέσα µου,» εξήγησε ο 

Φιζ. «Όµως µε την κυρία… Σαένθιν;» 

  «Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Με την κυρία Σαντέ’ενθιν δε θα έχετε τόσο µεγάλο πρόβληµα, 

όσο µε τη ∆ούκισσα.» Έτριψε το µουστάκι του. «Εεε… δηλαδή, 

κάποιο πρόβληµα θα υπάρχει, αλλά αυτή η κυρία δεν είναι ευγενής 

του Βασιλείου, σωστά; Εποµένως, ο νόµος δεν την προστατεύει 

περισσότερο. Μάλιστα, είναι αλλοδαπή, σαν κι εσάς– θα πρέπει να 

ρίξω και µια µατιά στους νόµους για τους αλλοδαπούς, ύστερα… 

Τέλος πάντων. Αν έχετε αποδείξεις, το µοναδικό πρόβληµα που θα 

σας παρουσιαστεί µε την εν λόγω κυρία είναι ότι ευρίσκεται υπό την 

προστασία της ∆ούκισσας Ζέκαλ, έτσι;… Ναι… Και βέβαια… Τι 

αποδείξεις έχετε, µέχρι στιγµής;» 

  «Εκτός από κάποιους µάρτυρες, τίποτα,» απάντησε ο Σόλµορχ. 

  Ο Φιζ στένεψε το ένα µάτι. «Τι είδους µάρτυρες;» 

  «∆ικούς µας ανθρώπους, από το Σαραόλν. Τρεις στρατιώτες και 

δύο… συντρόφους µας.» Τι άλλο να έλεγε για τη Χόλκραδ και τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή; 

  «Ευγενικής καταγωγής κανένας;» 
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  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο Σόλµορχ. 

  Ο Φιζ αναστέναξε. «Και κοινοί και αλλοδαποί; ∆ύσκολα, πολύ 

δύσκολα τα πράγµατα.» 

  Όλο ενθάρρυνση είναι αυτός ο τύπος, συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν και η Ζέκαλ πήγαν στη Συντεχνία των ∆ικηγόρων 

της ∆ρέλιφον, όπου η γκριζοµάλλα κυρία στο ισόγειο κοίταξε καλά-

καλά τη Ζιρκεφιανή και, ύστερα, τις ρώτησε τι θα ήθελαν. Όταν 

απάντησαν πως επιθυµούσαν να προσλάβουν ένα δικηγόρο, τις 

έστειλε στον πρώτο όροφο, στην δεύτερη πόρτα δεξιά, για να 

ζητήσουν την κυρία Θερίνα Λορµάντιλ. 

  Η ∆ούκισσα και η Σαντέ’ενθιν ακολούθησαν τις οδηγίες της και, 

φτάνοντας, η πρώτη χτύπησε την πόρτα. Όταν άκουσαν το 

«Περάστε», µπήκαν, για να βρεθούν σε ένα δωµάτιο µε µεγάλο 

παράθυρο, µπαλκονόπορτα, ράφια, και χαρτιά –πολλά χαρτιά. Μια 

κυρία καθόταν πίσω από ένα γραφείο, µιλώντας µ’έναν µαυροµάλλη 

άντρα. Η γυναίκα ήταν πυρόξανθη, µε µακριά µαλλιά, και ντυµένη 

µε ένα φόρεµα που είχε σκούρες-πράσινες ρίγες και ανοιχτές-

πράσινες, παράλληλα ραµµένες. 

  «Τελειώνω µε τον κύριο και έρχοµαι σε σας,» είπε στη Ζέκαλ και 

τη Σαντέ’ενθιν. «Καθίστε στον καναπέ.» 

  Εκείνες υπάκουσαν, περιµένοντας. 

  Το ζήτηµα για το οποίο µιλούσε η δικηγόρος µε τον µαυροµάλλη 

άντρα πρέπει να ήταν περιουσιακό, απ’ό,τι κατάλαβε η ∆ούκισσα. 

Όµως δεν έδωσε και πολύ σηµασία, γιατί, στο κάτω-κάτω, δεν την 

ενδιέφερε κιόλας. 

  Περίπου δέκα λεπτά πέρασαν, και ο κύριος σηκώθηκε απ’την 

καρέκλα του και αντάλλαξε µια χειραψία µε τη δικηγόρο, που είχε κι 

αυτή σηκωθεί. Κατόπιν, έφυγε απ’το δωµάτιο. 
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  «Ελάτε,» πρότεινε εκείνη στην Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ και στην 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. 

  «Είστε η κυρία Θερίνα Λορµάντιλ, σωστά;» ρώτησε η Ζέκαλ, 

καθώς έπαιρνε θέση σε µια απ’τις καρέκλες µπροστά απ’το γραφείο 

της δικηγόρου. 

  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε εκείνη, ανασηκώνοντας νευρικά τον δεξή 

ώµο, καθώς παρατηρούσε τη Σαντέ’ενθιν να κάθεται·  η Ζιρκεφιανή 

πρέπει να της είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. «Εσείς πώς 

ονοµάζεστε;» 

  «Είµαι η Ζέκαλ, ∆ούκισσα του Έβµορ,» δήλωσε η Ζέκαλ. «Κι απο 

δώ η Σαντέ’ενθιν, πολύ καλή µου φίλη από τη Ζίρκεφ.» 

  «Θα σας εξυπηρετήσω όσο καλύτερα µπορώ, ∆ούκισσά µου,» είπε 

η κυρία Λορµάντιλ. «Εξηγήστε µου το πρόβληµά σας.» 

  Η Ζέκαλ άρχισε να µιλά, ενώ η δικηγόρος την παρακολουθούσε µε 

το σαγόνι ακουµπισµένο στη γροθιά της και ανασηκώνοντας, πού 

και πού, τον δεξή ώµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Θα κοιτάξω όλα τα απαραίτητα και θα τα ξαναπούµε αύριο, 

εντάξει, Υψηλότατε;» ρώτησε ο κύριος Φιζ. 

  «Εντάξει,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Την ίδια ώρα, περίπου;» 

  «Ναι,» ένευσε ο δικηγόρος. Σηκώθηκε απ’την καρέκλα του και 

αντάλλαξε µια χειραψία µε τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν, ενώ 

φίλησε το χέρι της Βαρονέσας Τάθβιλ. «Καλό σας µεσηµέρι.» 

  Οι τρεις Σαραολνιανοί βγήκαν απ’το δωµάτιο και κατέβηκαν τις 

σκάλες του οικοδοµήµατος της Συντεχνίας. Έξω απ’αυτό, 

συνάντησαν τη Χόλκραδ, την Αλζάρα, και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή να τους περιµένουν. 

  «Η Σαντέ’ενθιν και η Ζέκαλ είναι εδώ,» τους πληροφόρησε η 

δεύτερη. «Τις αισθανθήκαµε να έρχονται και πήγαµε σε κείνη την 
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πάροδο» –έδειξε–, «περιµένοντάς τες να περάσουν. Όµως δεν 

πέρασαν ακριβώς·  µπήκαν στο χτίριο της Συντεχνίας.» 

  «Μάλλον, κι αυτές για δικηγόρο ψάχνουν,» υπέθεσε ο Ζάρβηµ. 

  «Εσείς βρήκατε;» ρώτησε η Χόλκραδ. 

  «Ναι,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Και πώς τη βλέπει την κατάσταση;» 

  «Πιστεύει ότι δεν έχουµε αρκετές αποδείξεις.» 

  «Και, πράγµατι, δεν έχουµε,» ένευσε ο Ζάρβηµ. «Όχι για το 

Άργκανθικ, τουλάχιστον.» 

  «Έχεις καµια ιδέα για το πώς να βρούµε;» τον ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Τώρα, όχι·  όµως κάτι πρέπει να σκεφτώ.» 

  «Αµφιβάλλω αν η Σαντέ’ενθιν θα µας αφήσει να την φυλακίσουµε, 

Άρχοντά µου,» είπε η Αλζάρα. «Σίγουρα, τα έχει σχεδιάσει όλα.» 

  «Τέλος πάντων,» αναστέναξε ο Σόλµορχ. «Πάµε στο παλάτι; 

Πεινάω.» 

  Ξεκίνησαν να βαδίζουν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Καθώς ο ∆ούκας Βάνρελ Ζόφραλκ του Θάλβερκ περνούσε την 

δυτική πύλη της ∆ρέλιφον, καβάλα στο λευκό του άτι, σκεφτόταν 

ότι, µάλλον, εδώ θα συναντούσε τους Ράντβαν. Ή, τουλάχιστον, µία 

από δαύτους: την Αρχόντισσα Σιρίµα, η οποία ήταν µέλος του 

Συµβουλίου των Αρχόντων. Είχε πολλά να του απαντήσει αυτή η 

διαβολική δολοπλόκος. 

  ∆εν είχαν περάσει και τόσες πολλές µέρες από τότε που µια 

παράξενη γυναίκα είχε φτάσει στο παλάτι του, µέσα στη βροχή. 

Έλεγε ότι ήταν απεσταλµένη της θείας του, ∆ούκισσας Σενίβα του 

Θέρµπον, και ότι είχε έρθει για να δει πώς πήγαινε η υγεία της 

µητέρας του, Ράεθνα, η οποία ήταν βαριά άρρωστη. Αν ήταν ποτέ 

δυνατόν κάτι τέτοιο, από τη στιγµή που ο ίδιος βρισκόταν στην Ζιρθ, 

πρωτεύουσα του Θέρµπον, πριν από δέκα µέρες! Και µόνο το ταξίδι 
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της επιστροφής τού είχε πάρει τέσσερις µέρες. Προφανώς, λοιπόν, η 

εν λόγω κυρία ήταν κατάσκοπος –πράγµα που ο ∆ούκας 

αντιλήφθηκε αµέσως, µόλις ήρθαν και τον ειδοποίησαν γι’αυτήν, 

µέσα στο βράδυ. Επίσης, τον ενηµέρωσαν ότι η αλλόκοτη γυναίκα 

ήθελε να του µιλήσει και για κάτι φήµες σχετικά µε Σαραολνιανούς, 

τις οποίες είχε ακούσει στο δρόµο. Όλα τούτα ήταν πολύ περίεργα, 

έτσι έστειλε τον Στρατηγό του, Κάρµαζ, να τη συναντήσει. 

  Και η γυναίκα πέρασε τον Κάρµαζ για τον Βάνρελ! Κάτι τέτοιο θα 

ήταν απίθανο, αν είχε έρθει από τη Ζιρθ, που οι κάτοικοί της τον 

γνώριζαν αρκετά καλά. Κι εξάλλου, πριν δέκα µέρες ήταν εκεί, 

διασχίζοντας τον δρόµο επάνω στ’άτι του (όπως τώρα, ας πούµε) και 

χαιρετώντας τον κόσµο (σ’αντίθεση µε τώρα, που ίππευε ήσυχα). ∆ε 

µπορεί η απεσταλµένη της ∆ούκισσας Σενίβα να µην τον είχε δει. 

Έτσι, τελικά, την οδήγησαν στα µπουντρούµια του παλατιού της 

Ζερκ-βελ, απειλώντας τη, για να µιλήσει. Εκείνη αρνιόταν, οπότε 

έστειλαν ένα µήνυµα στην Σενίβα, εξηγώντας της την κατάσταση. Η 

∆ούκισσα τούς απάντησε πως η γυναίκα δεν είχε καµια σχέση 

µ’αυτήν και, µάλλον, επρόκειτο για κατάσκοπο. 

  Ο Βάνρελ έδωσε διαταγή να της αποσπάσουν την αλήθεια µε κάθε 

µέσο. Όπως αποδείχτηκε, δε χρειάστηκαν και πολλά βασανιστήρια. 

Η Βόλκρα –όπως ήταν το αληθινό της όνοµα– µίλησε σχεδόν 

αµέσως. Τους είπε ότι ήταν κατάσκοπος της ∆ούκισσας Ζέκαλ 

Ράντβαν και είχε έρθει εδώ µε σκοπό να στρέψει τον ∆ούκα Βάνρελ 

εναντίον των Σαραολνιανών αντιπροσώπων που βρίσκονταν στο 

∆ουκάτο του. Γιατί ήθελε η Ζέκαλ να συµβεί αυτό; τη ρώτησαν. Και 

η Βόλκρα αποκρίθηκε πως επιθυµούσε να εµποδίσει τη συµµαχία 

που έρχονταν να κάνουν οι Σαραολνιανοί ανάµεσα στο Σαραόλν και 

στο Άργκανθικ. Το λόγο δεν τον ήξερε·  και, όσο κι αν τη βασάνισαν, 

δε µπόρεσε να πει τίποτα παραπάνω. 

  Για τους Σαραολνιανούς ο Βάνρελ έψαξε, µα δε βρήκε πολλά·  

απλά, ότι είχαν περάσει από τη Ρόναρθ, προκαλώντας εκεί κάποιες 

ζηµιές, καθώς έφυγαν απ’το στρατώνα του ∆ιοικητή Τάσµαριθ. 
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Επίσης, πληροφορήθηκε ότι ο ξάδελφός του, Βαρόνος Κάζριφ, είχε 

επιχειρήσει να απαγάγει τον Βασιληά Βένγκριλ, όσο εκείνος 

βρισκόταν καθ’οδόν, ώστε, µετά, να ζητήσει λίτρα. Ωστόσο, δεν τα 

είχε καταφέρει. Και ο Βάνρελ τον έβρισε για την ηλιθιότητά του, 

ζητώντας του να µην προκαλεί τόσο τους Σαραολνιανούς –που, 

άλλωστε, ήταν αιµοδιψείς βάρβαροι. 

  Τελικά, ο ∆ούκας του Θάλβερκ έµαθε πού είχαν πάει οι 

αντιπρόσωποι από το γειτονικό Βασίλειο: είχαν περάσει µέσα από τα 

Αργκανθικιανά Όρη και είχαν βρεθεί στο ∆ουκάτο Έαροντ. Αυτά, 

τουλάχιστον, του είπε ο ∆ούκας Κάβµορντ –που, τώρα, ίππευε πλάι 

του–, όταν τον επισκέφθηκε στην Βέρντριχ, µαζί µε τη σύζυγό του 

Ζνίριλ –που κι αυτή ίππευε κοντά του–, για να παραστεί στην κηδεία 

της ∆ούκισσας Τιλµίρα. 

  Εποµένως, εκτός από τους Ράντβαν, ο ∆ούκας Βάνρελ, µάλλον, θα 

συναντούσε εδώ και τους Σαραολνιανούς αντιπροσώπους –που κι 

αυτοί είχαν να λογοδοτήσουν, για το φέρσιµό τους στην Ρόναρθ. 

  Τα άλογα του Βάνρελ, της Ζνίριλ, του Κάβµορντ, του Ζάρουν, και 

των πολεµιστών τους έστριψαν πάνω στον µεγάλο δρόµο της 

∆ρέλιφον, βαδίζοντας προς το βασιλικό παλάτι, µε τη συνοδεία 

φρουρών της πόλης. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το παλάτι, αµέσως, ζωντάνεψε, µε τον ερχοµό των νέων µελών του 

Συµβουλίου, Άρχοντα Ζάρουν και ∆ούκα Βάνρελ, τους οποίους 

συνόδευαν η σύζυγος του δευτέρου, Ζνίριλ, και ο γιος του πρώτου, 

∆ούκας Κάβµορντ. Οι υπηρέτες, ύστερα από διαταγή της συµβούλου 

της πολιτείας Ροβιγκάν, πήγαν, πάραυτα, να ξεσκονίσουν τα 

δωµάτια όπου τα µέλη θα διέµεναν. Ο Βασιληάς Κάρχοκ τούς 

προσκάλεσε όλους να πάρουν µαζί του µεσηµεριανό, και πρόσταξε 

τους µάγειρές του να διπλασιάσουν την ποσότητα του φαγητού, 

ώστε να φτάσει για όλους. Ζήτησε, επίσης, από τον ∆ούκα Έσριθ, 
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τον Βαρόνο Ρούζνελ, και τη ∆ούκισσα Ζέκαλ να τους κάνουν παρέα, 

για να µην το θεωρήσουν ως προσβολή ότι δεν τους είχε καλέσει. Ο 

Έσριθ και η Ζέκαλ αρνήθηκαν, προτιµώντας να φάνε µόνοι, αλλά ο 

Ρούζνελ δέχτηκε, παρά το µίσος που είχαν οι Ρέγκοθ για το Βασιληά 

και την οικογένειά του. 

  Οι Σαραολνιανοί, φυσικά, ήταν ήδη καλεσµένοι στο τραπέζι, και, 

απ’ό,τι φάνηκε, γνώριζαν πολύ καλά τον ∆ούκα Κάβµορντ και είχαν 

φιλικές σχέσεις µαζί του. Του είπαν για το περιστατικό µε τους δύο 

κατασκόπους, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τα µάγια της Σαντέ’ενθιν –

όπως υποστήριζαν–, και εκείνου η όψη σκοτείνιασε, σα να 

περνούσαν πολύ σοβαρά και σηµαντικά ζητήµατα από το µυαλό του. 

  Η Αλζάρα µίλησε πνευµατικά στον Κάβµορντ, δίχως κανείς –εκτός, 

ίσως, απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και τη Χόλκραδ– να 

καταλάβει τίποτα: Τι θα κάνεις γι’αυτό, ∆ούκα µου; Η Σαντέ’ενθιν 

χρησιµοποίησε την πνευµατική της µαγεία για να βλάψει το λαό του 

Άργκανθικ. 

  Ξέρω τη δουλειά µου, Ζιρκεφιανή µάγισσα, αποκρίθηκε ο 

Κάβµορντ. Μην προσπαθείς να µου κάνεις υποδείξεις. Και η 

επικοινωνία τους διακόπηκε, απότοµα. 

  Προφανώς, δεν του αρέσει και τόσο η κουβέντα, συλλογίστηκε η 

Αλζάρα, επιστρέφοντας στο φαγητό της, δίχως να ρίξει ούτε µια 

µατιά στον ∆ούκα του Έαροντ. 

  Ύστερα, ο ∆ούκας Βάνρελ του Θάλβερκ απευθύνθηκε στον 

Σόλµορχ: «Εσείς, είπατε, είστε ο Αντιβασιλέας τώρα;» 

  «Μάλιστα, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Θα ήθελα να σας µιλήσω για ένα γεγονός που συνέβη πρόσφατα 

στην Ρόναρθ, Υψηλότατε. Οι άνθρωποί σας προκάλεσαν ζηµιές στην 

πόλη, υλικές και ανθρώπινες.» 

  Ο Σόλµορχ περίµενε ν’ακούσει γι’αυτό, από τη στιγµή που έµαθε 

ότι ο ∆ούκας του Θάλβερκ είχε έρθει. Έτσι, είχε σκεφτεί πώς 

µπορούσε να το αντικρούσει. «∆ούκα µου,» αποκρίθηκε, ευγενικά, 

«σας ζητώ προσωπικά συγνώµη για ό,τι συνέβη στην Ρόναρθ. Το 
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Βασίλειό µας είναι πρόθυµο να σας αποζηµιώσει για τις ζηµιές που 

προκλήθηκαν… όταν, φυσικά, τελειώσει ο πόλεµος µε τους 

Μαγκραθµέλιους.» 

  Ο Βάνρελ στράβωσε τη µούρη του, παρατηρώντας ότι ο 

Αντιβασιλέας των Σαραολνιανών ήταν προετοιµασµένος γι’αυτόν. 

Και δε µπορούσε να φέρει αντίρρηση µπροστά σε τέτοια ευγένεια –ο 

Σόλµορχ είχε αµέσως προθυµοποιηθεί να πληρώσει το Βασίλειό του 

για τις ζηµιές. «Ασφαλώς, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε µόνο, κόβοντας 

ένα κοµµάτι κρέας, µε το µαχαίρι του. 

  Έτσι µπράβο, βούλωστο τώρα, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Μόνο εσύ µας 

έλειπες, για να µας βάλεις και σ’άλλους µπελάδες! Πάλι καλά, δηλαδή, 

που δεν ήρθε εδώ κι αυτός ο κόπανος, ο ∆ιοικητής Τάσµαριθ… Ούτε 

το φαγητό σου δε µπορούσες να ευχαριστηθείς, µε τους 

Αργκανθικιανούς στο ίδιο τραπέζι, παρατήρησε ο ευγενικός γόνος 

των Έχµελθ, για δεύτερη φορά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ξέρεις γιατί σε κάλεσα, ∆όνορ;» ρώτησε η Ζέκαλ, που καθόταν σε 

µια καρέκλα, µπροστά στο τζάκι του δωµατίου της. Λίγο παραπέρα 

βρισκόταν ένα µικρό τραπέζι µε φαγητό, που η Αρχόντισσα της 

Μαφ-νορχ φανερά δεν είχε αγγίξει. 

  «Νοµίζω πως ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆ούκισσά µου, αν έκανα 

κάτι και σε πρόσβαλα, χτες βράδυ, πραγµατικά, ζητάω συγνώµη. ∆ε 

µπορούσα να κοιµηθώ όλη νύχτα, εξαιτίας αυτού.» 

  Η Ζέκαλ σηκώθηκε όρθια και τον πλησίασε, γιατί εκείνος είχε 

µόλις έρθει και δεν είχε ακόµα καθίσει. «∆όνορ,» είπε, σιγανά. «Μη 

µε λες ‘∆ούκισσά µου’·  απλά, Ζέκαλ. Και, όπως σου εξήγησα, δεν 

έκανες εσύ κάτι χτες. Εγώ φταίω… κάτι ήρθε στο µυαλό µου.» 

  Ο ∆όνορ την κοίταξε µε περιέργεια. Τι ήθελε η ∆ούκισσα 

απ’αυτόν; αναρωτιόταν. Ήξερε, άραγε, κι η ίδια τι ήθελε;  
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  «Μπορούµε να ξαναπάρουµε δείπνο µαζί,» είπε η Ζέκαλ, παίζοντας 

µε τα ασηµένια κουµπιά του πουκαµίσου του και κοιτάζοντας τα, 

καθώς προσπαθούσε ν’αποφύγει το βλέµµα του. «…αν το επιθυµείς 

κι εσύ, βέβαια…» 

  «Εε… ναι·  γιατί όχι;» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, και άγγιξε το χέρι της 

∆ούκισσας, µε το οποίο εκείνη έπαιζε µε τα κουµπιά του. ∆εν την 

αισθάνθηκε ν’αποτραβιέται, και έκλεισε, ευγενικά, τα δάχτυλά του 

γύρω απ’τα δικά της. 

  Ελπίζω να µη γίνω ρεζίλι, πάλι, σκέφτηκε η Ζέκαλ, και είπε: «Όµως 

εγώ, ξέρεις, θα προτιµούσα να… να συνεχίσουµε απο κεί όπου 

είχαµε µείνει.» Άγγιξε το µάγουλό του και φίλησε τα χείλη του. 

  Ο ∆όνορ ξεροκατάπιε, καθώς η ∆ούκισσα αποµάκρυνε το πρόσωπό 

της απ’το δικό του. «Ζέκαλ… Αν δεν είσαι σίγουρη…» 

  «Είµαι σίγουρη,» απάντησε εκείνη, µπλέκοντας τα δάχτυλα του 

χεριού της µέσα στα δάχτυλα του δικού του χεριού. «Θέλω µόνο να 

σου ζητήσω µια χάρη…» 

  Χάρη; αναρωτήθηκε ο ∆όνορ, µα δε µίλησε. 

  Η Ζέκαλ κοκκίνισε λίγο·  µετά είπε: «Θέλω να µ’αφήσεις εµένα να 

κάνω τα περισσότερα… Εννοώ µη µ’αγκαλιάσεις απ’την αρχή…» 

Θα γίνω ρεζίλι, πάλι… 

  Ο ∆όνορ την κοίταξε παραξενεµένος. Ήξερε ότι ορισµένες 

γυναίκες ήταν πιο ευαίσθητες από άλλες, όµως η ∆ούκισσα δεν του 

είχε δώσει τέτοια εντύπωση. Βέβαια, δεν ήξερε και πάρα πολλά από 

γυναίκες… «Ναι,» είπε, κάπως νευρικά. «Ναι, φυσικά.» Ένιωθε τον 

σφυγµό του να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορος. 

  Η Ζέκαλ χαµογέλασε πλατιά·  και ο Τόρνιλφερ αισθάνθηκε το 

χαµόγελό της να τον ηρεµεί. Τουλάχιστον, τούτη τη φορά, δεν 

έκλαιγε, ούτε χτυπιόταν…  

  Τον τράβηξε απ’το χέρι και τον οδήγησε προς το κρεβάτι, µε µια 

βεβαιότητα που τον ηρέµησε ακόµα περισσότερο. Ύστερα, 

ακούµπησε τις παλάµες της στο στέρνο του, σπρώχνοντάς τον 

ελαφρά, για να ξαπλώσει. Ο ∆όνορ ξάπλωσε. 
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  «Ζέκαλ,» είπε, ενώ εκείνη άρχιζε να ξεκουµπώνει τα ασηµένια του 

κουµπιά. «Να σου πω κι εγώ κάτι;» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα, τραβώντας το πουκάµισο έξω 

απ’το παντελόνι του. «Αν δε µου το πεις στο κρεβάτι, πού θα µου το 

πεις;» Προσπαθούσε να κάνει αστεία για να ελαφρύνει το κλίµα 

ανάµεσά τους, ενώ ακόµα ευχόταν σιωπηρά να µη την πιάσει, πάλι, 

ό,τι την είχε πιάσει την προηγούµενη φορά. «Όταν βρίσκεσαι µε έναν 

άντρα, να σκέφτεσαι εκείνον, όχι άλλον,» της είχε πει η Σαντέ’ενθιν, 

το πρωί. Αυτή κάτι θα ήξερε –ήταν µάγισσα στο κάτω-κάτω. 

  «Τούτη είναι η πρώτη µου φορά,» δήλωσε ο ∆όνορ. 

  Τα λόγια του, για κάποιο λόγο, ενθάρρυναν τη Ζέκαλ·  άρχισε να 

πιστεύει ότι δε θα γινόταν ρεζίλι, τελικά. Μειδίασε στραβά. «Τότε, 

άσε µε να σου διδάξω αυτά τα µυστηριώδη πράγµατα.» 

  Ο ∆όνορ γέλασε, καθώς η ∆ούκισσα έτριβε τις παλάµες της επάνω 

στο γυµνό του στέρνο και έσκυβε, για να τον φιλήσει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ζέκαλ αισθανόταν πολύ ικανοποιηµένη, όταν τελείωσαν. 

Τεντώθηκε πάνω στο κρεβάτι, σαν µεγάλη γάτα, και στράφηκε να 

κοιτάξει τον άντρα πλάι της, ο οποίος ήταν ντυµένος µόνο µε µια 

περισκελίδα. Η ίδια φορούσε το µεσοφόρι της και τίποτ’άλλο. 

  «Λοιπόν, ∆όνορ, είµαι καλή δασκάλα;» τον ρώτησε. 

  Εκείνος χαµογέλασε. Πήρε το χέρι της µέσα στο δικό του και το 

φίλησε. «Ιδιαίτερα καλή, οφείλω να οµολογήσω.» 

  «Και ο µαθητής µου δεν πάει πίσω. Στοιχηµατίζω πως µου είπες 

ψέµατα ότι ήταν η πρώτη σου φορά.» 

  «Αλήθεια είπα.» 

  «Τότε, σίγουρα άρχισες µε τη σωστή γυναίκα!» 

  «Ζέκαλ, να σε ρωτήσω κάτι;» 

  «Ναι. Μπορείς να µε ρωτάς ό,τι θέλεις στο κρεβάτι.» Τεντώθηκε 

και φίλησε τα χείλη του. Τι ήθελα και το είπα αυτό; συλλογίστηκε, 
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αµέσως µετά, καθώς στο µυαλό της ήρθε η προειδοποίηση της 

Σαντέ’ενθιν, να µην αποκαλύψει τίποτα στον ∆όνορ για τα σχέδιά 

τους. 

  «Τι συµβαίνει µε τους Σαραολνιανούς;» 

  Πήγε κι έκανε κι αυτός τη χειρότερη δυνατή ερώτηση που µπορούσε! 

«Βρήκαν τη Σαντέ’ενθιν εύκολο θύµα και θέλουν να της ρίξουν τα 

βάρη για τις δικές τους άνοµες πράξεις!» 

  «Έµαθα ότι οι κατάσκοποι που δολοφονήθηκαν ήταν ο Ήκνορ και 

η Μίκθαλ, τους οποίους συναντήσαµε στο ∆ουκάτο Έαροντ, στο 

πανδοχείο ‘Ο Κυνηγός’. Αλλά, επίσης, έµαθα πως εσύ αρνήθηκες 

ενώπιον του Βασιληά ότι ήταν δικοί σου κατάσκοποι. Γιατί;» 

  «Εεε… Να σου πω, το έκανα για να µην περιπλέξω τα πράγµατα. 

Πιο καλά να µην έχω καµία σχέση µε δαύτους. Κι εφόσον αυτοί 

είναι νεκροί –και οι Σαραολνιανοί είναι που τους σκότωσαν!–, 

κανείς δε θα µπορεί να αποδείξει το αντίθετο από κείνο που 

υποστηρίζω.» 

  «∆ε λέω, λογικό ακούγεται…» παραδέχτηκε ο ∆όνορ. (Ευτυχώς 

που το βλέπει λογικό, σκέφτηκε η Ζέκαλ.) «Όµως γιατί οι 

Σαραολνιανοί να κατηγορούν εσάς –εσένα και τη Σαντέ’ενθιν;» 

  «Ξέρω γω; Σου είπα, µας βρήκαν βολικά θύµατα. Ίσως και να 

ήξεραν τη Σαντέ’ενθιν από κάπου, παλιά –δεν είµαι σίγουρη.» 

  «Καλά…» έκανε ο ∆όνορ, παραξενεµένος. 

  «∆όνορ!» είπε η Ζέκαλ, σχεδόν τροµάζοντάς τον. 

  «Τι;» 

  «Έχεις σκεφτεί ποτέ να παντρευτείς;» 

  «Μέχρι στιγµής, όχι…» 

  «Αν σου ζητούσα να γίνεις ∆ούκας µου, θα γινόσουν;» Πες ναι! 

σκέφτηκε η Ζέκαλ. Ο ∆όνορ δεν ήταν καθόλου άσκηµος, κι 

επιπλέον, έπρεπε ν’αποφασίσει να παντρευτεί κάποιον, προτού η 

µάνα της έρθει εδώ και προσπαθήσει να της πάρει το ∆ουκάτο. 

Σίγουρα, δε θα έχανε την ευκαιρία µε το δικαστήριο, η 

µηχανορράφος σκύλα! 
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  Ο Τόρνιλφερ γούρλωσε τα µάτια, έκπληκτος. «Ζέκαλ, µόλις µε 

γνώρισες!» 

  «Σε γνώρισα από πολύ πιο πριν,» είπε η ∆ούκισσα. «Έξω απ’το 

καµένο ∆ίκοπο Μαχαίρι και, µετά, στο χωριό, και στην Βέρντριχ, και 

εδώ, στην ∆ρέλιφον. ∆όνορ, µε έχεις βοηθήσει τόσο…» Τον 

πλησίασε κι ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο του. «∆ε θα το 

σκεφτόµουν ποτέ να παντρευτώ κάποιον άλλο. Θα δεις που θα 

σ’αρέσει η ζωή του ∆ούκα –σίγουρα, έχεις τα προσόντα!» 

  «Με τιµάς ιδιαίτερα,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, προσπαθώντας να 

συνέλθει από τούτη την ξαφνική πρόταση. «Η οικογένειά µου, 

παρότι πάντοτε πιστή στον Οίκο των Βέρντλεν, ποτέ δεν ήταν 

ιδιαίτερα µεγάλη.» 

  «Τότε, θα γίνεις ∆ούκας µου;» 

  «Ααα… Ίσως… Νοµίζω πως πρέπει να το σκεφτώ…» 

  «Ω, όχι, µην το σκεφτείς, ∆όνορ! Πες ότι θα γίνεις ∆ούκας µου.» 

Τον καβάλησε, παίρνοντας το πρόσωπό του µέσα στις χούφτες της. 

«Σ’αγαπώ.» Τον φίλησε. Αισθάνθηκε το µη-τραυµατισµένο του χέρι 

να κινείται ευγενικά επάνω στην µέση της. «Παντρέψου µε, και θα 

σου κάνω… µαθήµατα κάθε βράδυ –ή όποτε άλλοτε θέλεις. Και θα 

κυβερνούµε το Έβµορ µαζί!» του ψιθύρισε, έντονα. 

  Ο ∆όνορ πίστευε ότι κάπου εδώ, κανονικά, έπρεπε να ξυπνήσει και 

να διαπιστώσει πως όλα τούτα δεν ήταν παρά ένα όνειρο. Εγώ, 

∆ούκας; συλλογίστηκε. Ναι, ∆ούκας του Έβµορ! 

  Γέλασε. «Ζέκαλ, σε λατρεύω!» Σήκωσε ελαφρώς το κεφάλι, 

αφήνοντάς την να τον φιλήσει, µην τολµώντας να την αρπάξει και να 

τη σφίξει κοντά του, σε περίπτωση που, πάλι, συνέβαινε ό,τι είχε 

συµβεί χτες βράδυ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Παράξενοι άνθρωποι στην βασιλική 

αίθουσα του Ωκεανού 
 

 

άλεσε τον Βασιληά Νόβµορ, την Πριγκίπισσα Σούλτριθ, και 

τους συµβούλους τους στην βασιλική αίθουσα,» πρόσταξε η 

Αάνθα τον υπηρέτη που στεκόταν κάτω απ’τον θρόνο της. 

  Μ’ένα γρήγορο «Μάλιστα, Βασίλισσά µου» και µια υπόκλιση, ο 

άντρας πήγε να εκτελέσει τη διαταγή της. 

  «Αν επιτρέπεται, Μεγαλειοτάτη, για ποιο θέµα σκοπεύετε να τους 

µιλήσετε;» ρώτησε ο Τέλκαρ, από τη θέση του στο τραπέζι των 

συµβούλων. 

  «Έχει δοθεί διαταγή να οδηγηθούν οι πρόσφυγες στον καταυλισµό 

δυτικά της πρωτεύουσας;» είπε η Αάνθα, δίχως ν’απαντήσει στην 

ερώτησή του. 

  «Ναι, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Ωραία.»  

  Η Βασίλισσα αναστέναξε, βαριεστηµένα, κι ακούµπησε το σαγόνι 

στην παλάµη του δεξιού της χεριού, του οποίου ο αγκώνας 

στηριζόταν στον βραχίονα του Κοραλλένιου Θρόνου. Περίµενε 

µέχρι να έρθουν οι Καρνεβολθιανοί, χτυπώντας το τακούνι του 

αριστερού της ποδιού στο πάτωµα. 

  Όταν εκείνοι µπήκαν στην µεγάλη αίθουσα, σηκώθηκε απ’το 

κάθισµά της και τους καληµέρισε ευγενικά, προτρέποντάς τους να 

καθίσουν στο τραπέζι των συµβούλων, ενώ η Σίνρικ, ο Βόνρεχ, ο 

Έλζορ, και ο Τέλκαρ έκαναν χώρο γι’αυτούς. Η Αάνθα πήρε θέση 

στην κορυφή του τραπεζιού και πρόσταξε να απλωθεί ο χάρτης του 

Βασιλείου Σαραόλν, πράγµα που, πάραυτα, έγινε από έναν 

κοραλλοντυµένο στρατιώτη. 

Κ
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  «Ήρθατε στο Βασίλειό µου σε µια µάλλον ταραγµένη περίοδο,» 

πληροφόρησε τους Καρνεβολθιανούς η Βασίλισσα·  «γιατί 

βρισκόµαστε σε πόλεµο.» 

  Τα λόγια της έκαναν τα µάτια όλων της των φιλοξενούµενων να 

καρφωθούν επάνω της. Ο Νόβµορ ύψωσε ένα του φρύδι·  η Σούλτριθ 

συνοφρυώθηκε·  ο Τέρκος και ο Ώργκµοθ βλεφάρισαν·  ο Βένκον 

πήρε σοβαρή έκφραση·  ενώ η Αρχόντισσα που λεγόταν Άρρα 

φάνηκε να παραµένει απαθής –η µόνη εξαίρεση. 

  «Τι πόλεµο, Μεγαλειοτάτη;» ρώτησε ο Βασιληάς των 

Καρνεβολθιανών. 

  «Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ, σίγουρα, θα θυµάται ότι ο Βασιληάς 

Βένγκριλ είχε προβλήµατα στο Βασίλειό του…» είπε η Αάνθα, και η 

Σούλτριθ έγνεψε καταφατικά. «Αυτά τα προβλήµατα, λοιπόν, 

πολλαπλασιάστηκαν. Τώρα, οι Μαγκραθµέλιοι έχουν εισβάλει στο 

Σαραόλν –η πανστρατιά της Μάγκραθµελ της Βόρειας Γης, 

σύµφωνα µε τα λεγόµενα, τα οποία και δεν αµφισβητώ. Η Όρφαλχ» 

–έδειξε στον χάρτη ποια πόλη εννοούσε– «έχει καταληφθεί από 

εκατό χιλιάδες δαιµονανθρώπους. Σκοπεύω να την πάρω στην 

κατοχή µου, και να κάνω τα παράλια του Σαραόλν Προτεκτοράτο 

του Ωκεανού. ∆υστυχώς, δεν έχω καταφέρει να έρθω σε επικοινωνία 

µε τον Βασιληά Βένγκριλ, όµως δεν πιστεύω να έχει αντίρρηση µε 

το σχέδιό µου, καθότι ένας σφετεριστής κάθεται στο θρόνο του. 

  »Εποµένως, προετοιµάζοµαι για επίθεση. Αυτό που θα ήθελα από 

εσάς είναι τους πολεµιστές σας, τους οποίους, ασφαλώς, θα 

πληρώσω σα να ήταν δικοί µου.» 

  Η Σούλτριθ, ο Νόβµορ, και οι υπόλοιποι Καρνεβολθιανοί 

αλληλοκοιτάχτηκαν·  ύστερα, ο Βασιληάς είπε: «Όποιος επιθυµεί να 

συµµετέχει σ’αυτή την εκστρατεία, Βασίλισσά µου, είναι ελεύθερος 

να το κάνει. Ωστόσο, εγώ δε θα προστάξω κάποιον να σας 

ακολουθήσει.» 

  «Κανένα πρόβληµα, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε η Αάνθα. 

«Μονάχα τη συγκατάθεσή σας επιθυµούσα. ∆ε θα το θεωρούσα 
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σωστό να καλέσω µαχητές από το λαό σας δίχως να σας ενηµερώσω 

πρώτα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το πολεµικό κάλεσµα της Βασίλισσας Αάνθα ακούστηκε σ’όλη την 

Θέρληχ και στα περίχωρά της. Ντελάληδες φώναζαν, στρατιώτες 

κάρφωναν χαρτιά στους τοίχους, φήµες διαδίδονταν. Η Κυρά του 

Ωκεανού ζητούσε άντρες και γυναίκες πρόθυµους να την 

ακολουθήσουν σε µια εκστρατεία στο Σαραόλν, εναντίον των 

δαιµονανθρώπων που είχαν εισβάλει στο εν λόγω Βασίλειο. Εκτός 

από την στρατιωτική πληρωµή του καθενός, επιτρεπόταν το 

πλιάτσικο και η διαρπαγή των όπλων και των υπαρχόντων των 

Μαγκραθµέλιων. 

  Τα νέα ακούστηκαν ελπιδοφόρα σε πολλούς από τους πρόσφυγες, 

που είχαν χάσει τις περιουσίες τους στην Μεγάλη Καταστροφή του 

Κάρνεβολθ. Τα χρηµατικά τους αποθέµατα ήταν λιγότερο από 

περιορισµένα, αλλά τούτος ο πόλεµος τούς έδινε όχι µόνο την 

ευκαιρία ν’αποκτήσουν έναν σταθερό µισθό, αλλά και να ληστέψουν 

τους εχθρούς που θα κατατρόπωναν. Το είδαν κάτι σαν παιχνίδι 

θησαυρού. Μάλιστα, πολλοί άρχισαν να βάζουν στοιχήµατα πόσους 

δαίµονες θα σκότωναν ο καθένας, ώστε, ύστερα, να πουλήσει τα 

όπλα και τις αρµατωσιές τους. Αρκετοί συγκρότησαν και 

µισθοφορικές οµάδες, για να είναι ενωµένοι και να µη µπορούν να 

τους κλέψουν οι υπόλοιποι όσα θα αποκτούσαν στις µελλοντικές 

τους µάχες.  

  Έτσι, εκείνη την ηµέρα γεννήθηκαν οι Κυνηγοί ∆αιµονοκέφαλων, 

τα Γιαταγάνια του Κάρνεβολθ, οι ∆ώδεκα αλλά Τίγρεις, η 

Μαζµέντκα και οι Σύντροφοι της, Η Συντροφιά της Οδοντωτής 

Λεπίδας, Τα Πενήντα ∆όρατα του Καζαφάρ, και άλλες πολλές 

οµάδες. 
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  Οπότε, ο στρατώνας της Θέρληχ γέµισε µε εθελοντές, πρόθυµους 

να ακολουθήσουν τη Βασίλισσα του Ωκεανού στην εκστρατεία της. 

Πήγαιναν εκεί, γράφονταν στους καταλόγους, και µετά, έφευγαν, 

γιατί ο στρατώνας δε µπορούσε να τους χωρέσει όλους. Ο Γιάρεχ, 

σύµβουλος αµύνης και διοικητής του πρώτου τάγµατος της 

βασιλικής φρουράς, τους πρότεινε να κατευθυνθούν στον 

καταυλισµό δυτικά της πρωτεύουσας και εκεί να διαµείνουν. 

Εποµένως, η κάθε µισθοφορική οµάδα διεκδίκησε την «περιοχή» της 

στον καταυλισµό, ο οποίος γέµισε από αυτές τις περιοχές.  

  Και οι ιστορίες και οι ψευτιές άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν, 

καθώς όλες οι οµάδες έλεγαν πόσο γενναία ήταν τα µέλη τους και 

πόσα κεφάλια δαιµονανθρώπων θα συγκέντρωναν. Άλλοι, πάλι, 

µιλούσαν για τα όνειρά τους: τι θα έκαναν µε τα λάφυρα που θα 

µάζευαν από την εκστρατεία και πού θα έφτιαχναν µια καινούργια 

ζωή, εδώ στον Ωκεανό ή στο Σαραόλν·  γιατί, πλέον, λίγοι ήταν 

εκείνοι που πίστευαν ότι κάποτε θα επέστρεφαν στο Κάρνεβολθ. 

  Καθώς το µεσηµέρι πλησίαζε, ολοένα και πιο πολλοί 

Καρνεβολθιανοί πρόσφυγες –µισθοφόροι ή µη– συγκεντρώνονταν 

στον καταυλισµό, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να έχει πρόβληµα 

χώρου, επειδή οι σκηνές δεν έφταναν. Ο Γιάρεχ ζήτησε να φέρουν 

περισσότερες και προέτρεψε και τους Νότιους να βοηθήσουν στην 

κατασκευή του καταυλισµού, όπως είχε ζητήσει η Βασίλισσα 

Αάνθα. Εκείνοι δέχτηκαν, δίχως αντιρρήσεις. Αρκετοί πήγαν στα 

δάση της Νήσου Ράλβοχ –που δεν ήταν παρά µερικά χιλιόµετρα 

νότια–, για να συγκεντρώσουν ξύλα και να φτιάξουν καλύβες, ενώ 

άλλοι έλαβαν τον ρόλο των τοποτηρητών του καταυλισµού, 

επιβλέποντας πού επέλεγε να µείνει ο καθένας, έτσι ώστε να µη φάνε 

όλο το χώρο άδικα, αλλά να χωρέσουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι. Εξάλλου, δεν έπρεπε κανείς να ξεχνά ότι, σύντοµα, θα 

έρχονταν κι άλλοι πρόσφυγες, αφού, σύµφωνα µε τις φήµες, 

ολάκερη η Νότια Γη είχε καταστραφεί. Μερικοί, µάλιστα, ψιθύριζαν 

ότι είχε βουλιάξει κάτω απ’τα κύµατα… 
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  Η Σούλτριθ και ο Νόβµορ πέρασαν από τον καταυλισµό, για να 

δουν πώς πήγαιναν τα πράγµατα, και έµειναν πολύ ευχαριστηµένοι 

µε την πρόοδο που σηµείωνε ο λαός τους.  

  Όταν ο Βασιληάς του Κάρνεβολθ πήρε το δρόµο προς το παλάτι 

της Θέρληχ, γιατί το µεσηµέρι πλησίαζε, η αδελφή του του είπε: 

«Εγώ πηγαίνω στις αποβάθρες, για να βρω έναν φίλο. Θα έρθω 

σύντοµα.» 

  «Εντάξει,» αποκρίθηκε, αδιάφορα, ο Νόβµορ, και συνέχισε να 

βαδίζει, µε την Άρρα αγκαζέ και τους φρουρούς του από κοντά. 

  Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ τούς κοίταξε, για λίγο, να ξεµακραίνουν. 

∆ε µπορούσε να χωνέψει την εικόνα αυτής της γυναίκας κοντά στον 

αδελφό της. Μα δε µπορούσε να κάνει και τίποτα, για την ώρα. ∆ε 

νόµιζε πως της είχε δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, για την οποία είχαν 

µιλήσει µε τον Καπετάν Όντβιν. Συγκεκριµένα, τούτος ήταν ο λόγος 

που, τώρα, πήγαινε να τον βρει.  

  Μόλις ο Νόβµορ και η Άρρα χάθηκαν απ’το βλέµµα της, στράφηκε 

απ’την άλλη, και ξεκίνησε να βαδίζει προς το λιµάνι, 

περιστοιχισµένη από τέσσερις Καρνεβολθιανούς µαχητές µε 

οδοντωτά γιαταγάνια στη µέση και κοντάρια στα χέρια –η 

προσωπική της φρουρά·  απαραίτητη µέσα σε τούτους τους γεµάτους 

από πρόσφυγες δρόµους. 

  ∆εν άργησε να φτάσει στην αποβάθρα όπου θυµόταν ότι ο Όντβιν 

είχε αράξει το πλοίο του, τον Καβαλάρη των Κυµάτων, όµως δεν τον 

βρήκε εκεί –ούτε τον Καπετάνιο, ούτε το πλοίο. Έφυγε; απόρησε η 

Σούλτριθ. ∆εν είναι δυνατόν. Πού να πήγε; 

  ∆ε µπορούσε να βρει απάντηση µόνη της, έτσι ρώτησε όσους βρήκε 

εκεί γύρω. Ένας γενειοφόρος θαµώνας µιας ταβέρνας την 

πληροφόρησε ότι ο Καβαλάρης των Κυµάτων είχε σαλπάρει χτες 

βράδυ, λίγο προτού έρθει η Βασίλισσα Αάνθα σ’αυτή τη 

συγκεκριµένη αποβάθρα, µαζί µε κάµποσους µαχητές της. 

  Τούτο παραξένεψε ακόµα περισσότερο τη Σούλτριθ. «Τι ήθελε η 

Βασίλισσα εδώ;» ρώτησε τον άντρα. 
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  Εκείνος –φανερά ναυτικός στο επάγγελµα– ανασήκωσε τους ώµους 

και ήπιε µια γουλιά µπίρα. «Ξέρω γω; Πάντως, δε µου φάνηκε και 

πολύ φχαριστηµένη που δεν τον βρήκε. Α! και ναι, ξέχασα να σε πω 

ότι κάποιος –πρόσφυγας ήτανε νοµίζω– της έδωκε ένα κοµµάτι 

χαρτί, που κείνη διάβασε και τσάκισε µέσα στη χούφτα της.» 

  «Ποιος ήταν αυτός ο πρόσφυγας;» 

  «∆εν τονε ξέρω τον µπαγαπόντη, όµως, τώρα, πρέπει νάναι 

µ’αυτούς στον καταυλισµό.» 

  «Πώς ήταν στο πρόσωπο;» 

  «∆ε θυµούµαι. Ήτανε νύχτα και σκοτεινά·  µονάχα µια φιγούρα 

µπάνισα.» 

  «Καλά, σ’ευχαριστώ,» είπε η Σούλτριθ, και έφυγε. 

  Λίγο παρακάτω, σε µια πάροδο, «Σταθείτε, µια στιγµή,» ζήτησε 

από τους φρουρούς της, και αυτοσυγκεντρώθηκε, επικαλούµενη τα 

Πνεύµατα, για να εντοπίσει τον Όντβιν. Όµως δεν τον βρήκε·  ο 

Καπετάνιος πρέπει να είχε αποµακρυνθεί αρκετά. 

  Να πάρει! σκέφτηκε η Σούλτριθ. ∆ε καταλαβαίνω. Μοιάζει να ήθελε 

ν’αποφύγει την Βασίλισσα Αάνθα. Αλλά, παραταύτα, της άφησε 

κάποιο γράµµα… Άραγε, την ξέρει από παλιά; Κατά πάσα πιθανότητα. 

  Έγνεψε στους φρουρούς της να ξεκινήσουν να βαδίζουν προς το 

παλάτι της Θέρληχ. 

  Να ρωτήσω την Βασίλισσα περί τίνος πρόκειται; σκέφτηκε η 

Σούλτριθ, καθώς βάδιζε. Όµως αποφάσισε πως καλύτερα θα ήταν να 

το αφήσει έτσι·  δεν ήθελε να γίνει αδιάκριτη µε οποιονδήποτε τρόπο, 

ειδικά όταν βρισκόταν φιλοξενούµενη στην βασιλική οικία της 

Κυράς του Ωκεανού… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένας Ωκεάνιος πολεµιστής διέκοψε το µεσηµεριανό γεύµα της 

Αάνθα και των Καρνεβολθιανών ευγενών, υποκλινόµενος µπροστά 

στην πρώτη. 
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  «Βασίλισσά µου, µε συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά ένας 

µεγάλος στόλος βρίσκεται στο λιµάνι. Λένε πως έχουν έρθει από την 

Ζίρκεφ.» 

  Η Αάνθα, αµέσως, σηκώθηκε απ’την καρέκλα της. «Πρόσφυγες 

από τη Ζίρκεφ;» 

  «Ναι, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Με συγχωρείτε, πρέπει να µιλήσω µε τον αρχηγό τους,» είπε 

στους Καρνεβολθιανούς, οι οποίοι ένευσαν καταφατικά. 

  «Με την ησυχία σας, Βασίλισσά µου·  θα σας περιµένουµε,» 

δήλωσε ο Νόβµορ. 

  «Αν πεινάτε, παρακαλώ, µην διστάσετε να τελειώσετε το γεύµα σας 

και να ζητήσετε κι άλλο,» αποκρίθηκε εκείνη, κάνοντας µερικούς 

Καρνεβολθιανούς να µειδιάσουν κι άλλους να γελάσουν. Ύστερα, 

στράφηκε, πάλι, στον στρατιώτη: «Ρωτήστε ποιος είναι ο αρχηγός 

τους –ή οι αρχηγοί τους– και φέρτε τον ενώπιόν µου, στη βασιλική 

αίθουσα.» Η Αάνθα δεν ήταν καθόλου σίγουρη ότι η Βασίλισσα 

Ταρµαρία είχε γλιτώσει από την καταστροφή στη Νότια Γη, γιατί η 

Μάοχµπιν, παρότι βρισκόταν κοντά στον ποταµό Χέρλεµ, ήταν πολύ 

µακριά απ’τη θάλασσα. Συνεπώς, τώρα, κάποιος άλλος πρέπει να 

είχε την αρχηγία ανάµεσα στους Ζιρκεφιανούς. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάλ’µλιρβ, παλιοξιπασµένε µπαγαπόντη, σε ζητάνε!» φώναξε ο 

Κράε’ελν, από την πλώρη της Μαύρης Αστραπής. 

  Ο Κάλ’µλιρβ βγήκε απ’την καµπίνα του Νότιου Ανέµου, όπου 

ασφάλιζε τα χρήµατά του, γιατί είχε δει πως εδώ ήταν µαζεµένοι 

πολλοί πρόσφυγες και φοβόταν µην του τα κλέψουν. 

  «Σιγά, ρε κοπέλι µου! Μας πήρες τα ώτα, να πούµε!» αποκρίθηκε 

στον Κράε’ελν. «Ποιος είναι που µε ζητεί;» 

  «Εκεί, γατούλη µου,» έδειξε η Νάρντα, πλησιάζοντάς τον. 
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  Ο Κάλ’µλιρβ κοίταξε ανάµεσα απ’τα κατάρτια των 

Καρνεβολθιανών πλοίων και αντίκρισε µια οµάδα Ωκεάνιων 

πολεµιστών, µπροστά απ’την οποία στεκόταν µια µαυροµάλλα 

γυναίκα, ντυµένη µε κοραλλένια πανοπλία και κράνος. 

  «Νόµιζα ότι ήταν αρκετό που µας είχαν ρωτήσει αυτοί οι 

καβαλάρηδες των µεγάλων αλόγων του Ωκεανού από πού 

ερχόµαστε, και τους είχαµε αποκριθεί απ’τη Ζίρκεφ,» είπε ο 

Κάλ’µλιρβ. 

  «Τούτοι δω ζητούν να µάθουν ποιος είναι ο αρχηγός µας,» εξήγησε 

η Νάρντα. 

  «Αχά… Καλά, πηγαίνω να τους συναντήσω.» Στράφηκε στην 

πρύµνη. «Γκόρ’θλαµπ, παλικάρι µου, έλα µαζί!» 

  Ο Γκόρ’θλαµπ κατέβηκε, τυλιγµένος σε µια σκούρα-γκρίζα κάπα 

και µε το γιαταγάνι του δεµένο στη µέση. «Πάµε, σύντροφε. Ελπίζω 

µονάχα οι Καρνεβολθιανοί να µας αφήσουν να περάσουµε πάνω 

απ’τα καταστρώµατά τους.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ πήδησε στην αντικρινή κουβέρτα, κλείνοντας το µάτι 

σε µερικούς ναύτες που έπαιζαν ζάρια. «Χαίρετε, κοπέλια,» είπε, 

υψώνοντας το χέρι. 

  Ο Γκόρ’θλαµπ και η Νάρντα τον ακολούθησαν, και, σύντοµα, 

βρέθηκαν στις αποβάθρες, όπου ήταν κι άλλοι Ζιρκεφιανοί 

µαζεµένοι·  ανάµεσά τους, ο Καπετάν Τρέτβερ, η Ρενά’ερα, και 

τ’αδέλφια της. 

  «Νάτος κι ο Οδηγός,» είπε ο Τρέτβερ στην Ωκεάνιο διοικήτρια που 

στεκόταν µπροστά απ’τους µαχητές της Θέρληχ. 

  Εκείνη στράφηκε προς το µέρος του Κάλ’µλιρβ, κοιτάζοντάς τον µε 

µια έκφραση έκπληξης στο πρόσωπό της. «Εσείς είστε ο… Οδηγός 

των Ζιρκεφιανών;» ρώτησε. 

  «Προς τι ο πληθυντικός, ρε κούκλα;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Νόµιζα ότι θα έβρισκα κάποιον άρχοντα…» είπε η διοικήτρια, 

µειδιώντας. 
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  «Και ποιος σου είπε, δηλαδής, ότι δεν είµαι άρχοντας;» έκανε ο 

Κάλ’µλιρβ, ανάβοντας το τσιµπούκι του. 

  Ο Τρέτβερ ρουθούνισε και έβηξε. Ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών τού 

έριξε ένα λοξό, άγριο βλέµµα. 

  «Μπορώ να καταλάβω έναν καπετάνιο όταν τον βλέπω,» δήλωσε η 

διοικήτρια. 

  «Τότες, θα ξέρεις ότι ο Καπετάνιος είναι Βασιληάς πάνω στο σκαρί 

του!» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, φουµάροντας. «Το λοιπόν –για να 

µη χρονοτριβούµε– τι µε θέλεις;» 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα ζήτησε να δει τον αρχηγό των Ζιρκεφιανών, 

και οι κύριοι κι οι κυρίες απο δώ µου είπαν ότι εσύ είσαι αρχηγός 

τους.» 

  «Ναι, νοµίζω ότι έχουν δίκιο. Μ’αποκαλούν Οδηγό των 

Ζιρκεφιανών. Τους αρέσει καλύτερα, απ’ό,τι έχω καταλάβει.» 

  «Είναι κάποιος τίτλος αυτός;» ρώτησε η διοικήτρια. 

  «Όχι,» απάντησε ο Τρέτβερ, αντί για τον Κάλ’µλιρβ, «αλλά, έτσι 

όπως πάµε, µπορεί να γίνει!» 

  «Το κοπέλι απο δώ έχει χρηµατίσει γελωτοποιός της Βασίλισσας, 

ένα φεγγάρι·  µην το παρεξηγείς, κοπελιά,» είπε ο Οδηγός, µε εύθυµη 

διάθεση. 

  Ο Τρέτβερ µούγκρισε, ρίχνοντάς του τώρα εκείνος ένα άγριο 

βλέµµα. 

  Η Ωκεάνια πολεµίστρια πλησίασε, προτείνοντας το χέρι της. 

«Ονοµάζοµαι Κίλα, και είµαι διοικήτρια του τρίτου τάγµατος της 

βασιλικής φρουράς των ιπποκαµποκαβαλάρηδων.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ αντάλλαξε µια χειραψία µαζί της. «Χαίρω πολύ για 

τη γνωριµίαν, να πούµε. Πηγαίνουµε τώρα στη Βασίλισσα;» 

  «Ασφαλώς,» είπε η ∆ιοικήτρια Κίλα. «Θα µας ακολουθήσετε 

µόνος;» 

  «Θα έρθω κι εγώ,» δήλωσε ο Τρέτβερ. 

  «Αλλιώς θα αισθανόµασταν κάποια έλλειψη…» σχολίασε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Γκόρ’θλαµπ, Νάρντα; Έρχεστε;» ρώτησε. 
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  Ο πρώτος κατένευσε·  η δεύτερη ανασήκωσε τους ώµους, 

αδιάφορα. 

  «Θα έρθουµε κι εµείς.» 

  Στράφηκαν και είδαν τη Φαρία’ανµιν να ζυγώνει και τον Κράε’ελν 

να ακολουθεί. 

  «Καλά, όποιος γουστάρει ας έρθει, τέλος πάντω, για να µην το 

χρονοτριβούµε κι αυτό το ζήτηµα,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Έτσι, τους ακολούθησαν και µερικοί καπεταναίοι, καθώς άρχισαν 

να βαδίζουν στους δρόµους της Θέρληχ, µε τη συνοδεία της 

∆ιοικήτριας Κίλα και των πολεµιστών της. 

  Πήγαν στο παλάτι και οδηγήθηκαν στην βασιλική αίθουσα, όπου 

βρήκαν µια πορφυροµάλλα γυναίκα να τους περιµένει, καθισµένη 

στον Κοραλλένιο Θρόνο και ντυµένη πλούσια, ενώ στο κεφάλι της 

βρισκόταν ένα χρυσό στέµµα, λαξευµένο έτσι ώστε να µοιάζει µε 

πολλά ενωµένα όστρακα. 

  Η ∆ιοικήτρια Κίλα υποκλίθηκε. «Βασίλισσα Αάνθα, σας 

παρουσιάζω τον Κάλ’µλιρβ, Οδηγό των Ζιρκεφιανών!» 

  Η Αάνθα έστρεψε το βλέµµα της στον µελαχρινό, γενειοφόρο, 

σγουροµάλλη άντρα µε την πορφυρή κορδέλα στο κεφάλι. «Η 

Βασίλισσα Ταρµαρία είναι νεκρή;» ρώτησε. 

  «Ναι, Μεγαλειοτάτη,» απάντησε εκείνος, κάνοντας µια βαθιά 

υπόκλιση. «Τα σέβη µου.» Ήταν πασιφανές πως ένιωθε άβολα µέσα 

σε µια τέτοια µεγάλη αίθουσα, ντυµένη στο χρυσάφι και στο ασήµι. 

  «Κι εσείς, τώρα, άρχετε ανάµεσα τους Ζιρκεφιανούς, κύριε;» 

ρώτησε η Αάνθα, ελπίζοντας πως το «κύριε» ήταν η σωστή 

προσφώνηση γι’αυτό τον… Οδηγό. 

  «Μά’στα, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Εγώ. Αφού εκείνοι 

το θέλουνε, δηλαδής…» 

  «Εποµένως, αν επιθυµώ να κουβεντιάσω ένα θέµα που αφορά 

όλους τους Ζιρκεφιανούς, µ’εσάς θα το κουβεντιάσω, σωστά;» 

ρώτησε η Αάνθα, προς αποφυγήν παρεξηγήσεως. 
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  Ο Τρέτβερ καθάρισε το λαιµό του, προτού προλάβει να µιλήσει ο 

Κάλ’µλιρβ. «Αξιότιµή µου Βασίλισσα του Ωκεανού,» είπε, 

υποκλινόµενος βαθιά, µε το δεξί χέρι στην πόρπη της ζώνης του. «Ο 

φίλτατος Κάλ’µλιρβ–» 

  «Ο ποιος;» τον διέκοψε ο Κάλ’µλιρβ. «Ανέκδοτο ήταν αυτό;» 

  «–είναι µεν Οδηγός µας, για την ώρα,» συνέχισε ο Τρέτβερ, 

ακάθεκτος, «ωστόσο δεν είναι Βασιληάς µας. Τον εκτιµούµε 

απεριόριστα, φυσικά, επειδή µας έφερε εδώ και επειδή µας µίλησε 

για το τι πραγµατικά συµβαίνει στην Νότια Γη (τουλάχιστον, αυτό 

που πιστεύει εκείνος ότι συµβαίνει), µολαταύτα οι αποφάσεις µας θα 

ήταν προτιµότερο να παίρνονται απ’όλους τους καπεταναίους µαζί, 

γιατί, άλλωστε, αυτοί είναι τώρα που, ουσιαστικά, άρχουν.» 

  Κοίτα να δεις λέγειν, ο µπαγαπόντης! συλλογίστηκε ο Κάλ’µλιρβ. 

Και δεν του φαινόταν του Κυµατοπνιγµένου σαλτιµπάγκου… 

  «∆ηλαδή, να συµπεράνω ότι οι αποφάσεις θα παίρνονται από 

κάποιο συµβούλιο ναυτικών;» ρώτησε η Βασίλισσα Αάνθα από τον 

Κοραλλένιο Θρόνο όπου καθόταν. 

  «Νοµίζω ότι αυτή είναι ιδιοφυής ιδέα, Βασίλισσά µου!» πετάχτηκε 

η Φαρία’ανµιν, βαδίζοντας µπροστά απ’τον Κάλ’µλιρβ και κάνοντας 

κι αυτή µια βαθιά υπόκλιση. «Αν η Μεγαλειότητά σας έτσι το 

επιθυµεί, θα έλεγα εγώ να γίνω αρχηγός αυτού του συµβουλίου, µε 

την άδειά σας, και να το συγκροτήσω όπως θέλω, άµα συµφωνείτε–» 

  «Φαρία’ανµιν, ποιος σε ανέθεσε αντιπρόσωπό µας;» έθεσε το 

ερώτηµα ο Τρέτβερ, ενώ, την ίδια στιγµή, ο Κάλ’µλιρβ µούγκριζε: 

«Τι ’ν’ αυτά, τώρα, ρε κοπελιά; Θες να παίξουµε µπουνιές εδώ 

µέσα;» 

  «Απειλείς εµένα, Κάλ’µλιρβ;» Η Φαρία’ανµιν στράφηκε, απότοµα, 

προς το µέρος του. 

  «Ρ’άντε τώρα, µην αρχινίσω να µιλάω για τα χοροπηδ–!» 

  Προτού προλάβει να τελειώσει, η Φαρία’ανµιν τού χίµησε·  η 

Νάρντα µπήκε στην µέση και την γρονθοκόπησε καταπρόσωπο·  ο 

Κράε’ελν έβγαλε µια δυνατή φωνή και έκανε να τραβήξει πίσω τη 
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Νάρντα·  ο Γκόρ’θλαµπ έκανε να τραβήξει πίσω αυτόν·  κάποιοι 

ακόµα ναυτικοί ανακατεύτηκαν στον καυγά, και σύντοµα, πάλευαν ο 

ένας µε τον άλλο, µέσα στην βασιλική αίθουσα του Ωκεανού. 

  Τούτοι δω τρώγονται σαν τα κοκόρια! γρύλισε εσωτερικά η Αάνθα, 

και έκανε νόηµα στους φρουρούς της. «Χωρίστε τους! Χωρίστε 

τους!» 

  Οι Ωκεάνιοι γρήγορα τους χώρισαν·  δυστυχώς, όµως, όχι προτού 

ανοίξουν µερικές µύτες. 

  «Σας παρακαλώ,» είπε η Αάνθα. «∆εν υπάρχει λόγος γι’αυτούς 

τους διαπληκτισµούς µέσα στην αίθουσα του θρόνου. Για την ώρα, 

πείτε µου: ποιος εκπροσωπεί όλους τους Ζιρκεφιανούς;» 

  «Ο Κάλ’µλιρβ,» είπε ο Τρέτβερ, που ήταν ο µόνος ο οποίος δεν 

είχε ανακατευτεί στον καυγά. (Ωστόσο, ένας τύπος βρισκόταν 

πεσµένος ανάσκελα, λίγο παραδίπλα, µε το πρόσωπό του γεµάτο 

αίµατα και αναίσθητος·  και ορισµένοι νόµιζαν ότι είχαν δει τον 

Καπετάνιο του Ερπετού να τον γρονθοκοπεί µία φορά, όταν εκείνος 

τον πλησίασε µε εχθρικές διαθέσεις.) 

  Η Αάνθα στράφηκε στον Οδηγό, που άναβε ξανά το τσιµπούκι του, 

γιατί είχε σβήσει. «Κύριε Κάλ’µλιρβ, θα ήθελα να σας ενηµερώσω 

ότι πόλεµος διεξάγεται στο Βόρειο Βασίλειο Σαραόλν…» Και του 

µίλησε για το σχέδιό της και για τους Ζιρκεφιανούς µισθοφόρους 

που επιθυµούσε να πάρει στην εκστρατεία της. 

  «Και γι’αυτό ρωτάτε εµένα, Μεγαλειοτάτη;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Όποιος γουστάρει, ας πάει να σκοτώσει κανέναν δαιµονάνθρωπο. 

Χε! Εµένανε τι λόγος µου πέφτει;» 

  «Μάλιστα,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Εντάξει τότε. Αν δεν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα…» Αυτοί οι Ζιρκεφιανοί δεν έχουν καµία 

οργάνωση, παρατήρησε. Θα πρέπει να τους προσέχω, µην 

προκαλέσουν µπελάδες στο Βασίλειό µου. 

  «∆ε µου λέτε, Μεγαλειοτάτη, τώρα που το θυµήθηκα, να πούµε, για 

να µην το ξεχάσω κιόλας: Έχετε υπόψη σας µία Νύχτα;» ρώτησε ο 

Κάλ’µλιρβ, βγάζοντας το τσιµπούκι του απ’το στόµα. 
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  «Νύχτα;» 

  «Ναι, έτσι τηνε λένε. Σαραολνιανή τυχοδιώχτρια είναι. Τη 

συνάντησα στη Ζίρκεφ, σε δύσκολη κατάσταση. Θέλω να σας πω, 

δηλαδή, ότι έχω κάποια σχέση µε Σαραολνιανούς·  γνωρίζω 

κάµποσους από δαύτους: έναν µάγο που τον λένε Φάλµαριν, µια 

κοπελιά που τη λένε Μάνζρα, µια άλλη που τη λένε Ερία–» 

  «Φάλµαριν, είπες; Και Ερία;» 

  «Αµέ. Τους έχετε ακουστά;» 

  «Είχαν περάσει από το παλάτι µου, σε µια αποστολή να µάθουν τι 

συνέβαινε στα πλοία που χάνονταν στα δυτικά νερά του Βασιλείου 

µου.» Και, αργότερα, συνάντησα την Ερία και στο παλάτι της Όρφαλχ. 

Ναι, το είχε ξεχάσει αυτό… 

  «Αχά… Ξέρετε τι έγινε, ύστερα; Εµείς τους βρήκαµε. Ή, µάλλον, 

τη Νύχτα βρήκαµε, να πούµε. Αλλά, µέσω αυτής, βρήκαµε και τους 

υπόλοιπους. Και µε την Ερία πήγαµε να ειδοποιήσουµε τη 

Βασίλισσα Ταρµαρία για τον Μάργκανθελ τον µισό-Θεό. Εσάς, αν 

θυµάµαι καλά, ερχόταν να σας ειδοποιήσει ο Φάλµαριν…» 

  Και βρήκε τον Κράντµον στον Κοραλλένιο Θρόνο. Οι σύµβουλοί της 

της είχαν µιλήσει για το περιστατικό. «Πέστε τα µου πιο αναλυτικά, 

σας παρακαλώ, κύριε Κάλ’µλιρβ,» ζήτησε η Αάνθα, σταυρώνοντας 

τα χέρια κάτω απ’τα στήθη της. 

  «Μά’στα, Καπ’τάνισσα,» είπε εκείνος, κι άρχισε να διηγείται. 

  Όταν τελείωσε, η Αάνθα πρόσταξε µια πολεµίστριά της: «Φέρε µου 

εδώ την Πριγκίπισσα Σούλτριθ.» 

  «Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη,» απάντησε η Ωκεάνια και έφυγε. 

Όταν επέστρεψε, µαζί της ήταν η Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ. 

  Η Αάνθα την σύστησε στον Οδηγό των Ζιρκεφιανών και, ύστερα, 

τη ρώτησε: «Θυµάσαι που µου είχες πει ότι ένας Μαγκραθµέλιος 

έσπασε τον Κρύσταλλο του Νότου;» 

  «Φυσικά,» ένευσε η Σούλτριθ. «Έµαθες κάτι σχετικά µ’αυτό;» 
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  «Ο Κάλ’µλιρβ απο δώ υποστηρίζει πως ήταν ένας αναγεννηµένος 

Θεός.» Και έχει δίκιο. Μα τον Ωκεανό, η ∆ιοικήτρια Ερία µού είχε 

µιλήσει γι’αυτόν, στην Όρφαλχ. Όµως, τότε, είχα άλλα στο νου µου… 

  «Μισός-Θεός, Μεγαλειοτάτη,» τόνισε ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών. 

«Ο µάγος µάς το έλεγε συνέχεια, να πούµε: Μισός-Θεός.» 

  «Μου εξηγείτε, κύριε;» ζήτησε η Σούλτριθ. 

  Ο Κάλ’µλιρβ εξήγησε, πάλι, νιώθοντας κουρασµένος απ’αυτό. Πώς 

να εξηγήσω κάτι που ούτε κι εγώ δεν καταλαβαίνω καλά-καλά; 

αναρωτήθηκε. 

  Η Σούλτριθ τον άκουσε προσεκτικά και, στρεφόµενη στην Αάνθα, 

είπε: «Πρόκειται για πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Αν αυτός είναι ο 

Μάργκανθελ…» Κούνησε το κεφάλι. Μετά: «Έχω την εντύπωση ότι 

κινδυνεύουµε όλοι. ∆ε θα το θεωρούσα καθόλου απίθανο να έρθει κι 

εδώ, στο Πορφυρό Κοχύλι.» 

  «Μα τα Πνεύµατα και τον Ωκεανό!» αναφώνησε η Αάνθα. «∆ε θα 

το επιτρέψω τούτο να συµβεί στο Βασίλειό µου! Τι µπορώ να κάνω, 

Σούλτριθ;» ρώτησε, κατεβαίνοντας απ’το θρόνο της και 

πλησιάζοντας την Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα. 

  «Οι κανονικές µέθοδοι προστασίας, σίγουρα, δε θα σταµατήσουν 

ένα πλάσµα σαν τον Μάργκανθελ. Πράγµα που αποδείχτηκε, στην 

Ζίρκεφ…» 

  «Τότε, θα χρειαστώ µάγους, για να πολεµήσω τη µαγεία αυτού του 

µισού-Θεού, Μυστικιστές της Θάλασσας,» συµπέρανε η Αάνθα. 

«Εκείνοι πρέπει να ξέρουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να 

δράσουµε…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η βασιλική αίθουσα του παλατιού της Θέρληχ ήταν γεµάτη, αλλά 

σιωπηλή. Μια τροµαχτική σιγαλιά είχε απλωθεί παντού, παρότι εκεί 

βρίσκονταν ευγενείς από το Κάρνεβολθ, καπεταναίοι από τη Ζίρκεφ, 

και Ωκεάνιοι συµβουλάτορες και φρουροί. Τα νέα για τον 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

239 

Μάργκανθελ –και, κυρίως, για το τι µπορούσε να συµβεί αν αυτός 

κατέστρεφε και το Πορφυρό Κοχύλι, όπως τον Κρύσταλλο του 

Νότου– τους είχαν ταράξει όλους. Τι θ’απογίνονταν, αν ερχόταν το 

τέλος του Βασιλείου του Ωκεανού; Οι θρύλοι έλεγαν ότι πελώρια 

κύµατα θα σηκώνονταν για να καταπιούν τα νησιά. Και τότε, 

αναµφίβολα, άπαντες θα ήταν καταδικασµένοι να πεθάνουν… 

  Η Βασίλισσα Αάνθα καθόταν στον Κοραλλένιο Θρόνο, µε το 

σαγόνι της ακουµπισµένο στη γροθιά της, και µε το νου της γεµάτο 

βαριές σκέψεις. Τώρα, δεν είχε µόνο το λαό της να προστατέψει, µα 

και το λαό άλλων δύο βασιλείων… 

  Όλοι περίµεναν τους Μυστικιστές της Θάλασσας να έρθουν, για να 

τους δώσουν κάποια λύση. Οι µάγοι ήταν λιγοστοί στο Βασίλειο της 

Αάνθα και οι περισσότεροι ζούσαν βίους ερηµιτικούς, αποφεύγοντας 

τον κόσµο και βρισκόµενοι, συνήθως, σε σπηλιές κοντά στη 

θάλασσα, εκεί όπου µπορούσαν ν’ακούσουν τον φλοίσβο της, και 

τον ήχο των κυµάτων που χτυπούν πάνω στα βράχια, και τα 

ψαροπούλια που κρώζουν, τσιµπώντας ψάρια κάτω απ’τον αφρό. 

Έτσι, έλεγαν, ήταν σε επικοινωνία µε το Στοιχείο της Ζωής: το 

Νερό·  και έτσι είχαν τη δυνατότητα να µιλούν µε τα Πνεύµατα –τα 

κοµµάτια των Θεών που κατοικούσαν µέσα σ’αυτό, αλλά και από 

πάνω του, στον αέρα, καθώς και µέσα στη γη, στις πέτρες, και µέσα 

στα δέντρα, στους κορµούς και στα φύλλα. Τα Πνεύµατα ήταν η 

προσωποποίηση της Φύσης, υποστήριζαν·  και πώς µπορείς να 

δηλώνεις ότι τα καταλαβαίνεις όταν ζεις µακριά απ’τη Φύση; 

  Η Αάνθα δεν ήξερε αν έπρεπε να συµφωνήσει µαζί τους ή να 

διαφωνήσει. Απ’τη µια τους έβρισκε σωστούς, γιατί κι η ίδια είχε 

προσπαθήσει να διδαχθεί Νεροµαγεία (βέβαια, όχι και µε τόσο 

µεγάλο πάθος) µέσα στο παλάτι της, αλλά δεν είχε καταφέρει να 

µάθει κάτι παραπάνω από µερικά απλά τεχνάσµατα… τα οποία, 

φυσικά, της είχαν σώσει τη ζωή, όταν βρισκόταν µε τον Βένγκριλ 

και τους καταδίωκαν οι δαιµονάνθρωποι. Απ’την άλλη, όµως, είχε 

ακούσει για ανθρώπους που δεν βρίσκονταν κοντά στην Φύση και, 
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παρ’όλ’αυτά, ήταν δεινοί Ελεγκτές Πνευµάτων. Παράδειγµα, η 

Αργκανθικιανή Θαλάρια Σόντβορν, που είχε γράψει το βιβλίο «Μια 

Γενική Μελέτη των Πνευµάτων».  

  Τις σκέψεις της διέκοψαν βήµατα που πλησίαζαν. Ύστερα, η 

µεγάλη, διπλή πόρτα της αίθουσας του θρόνου άνοιξε, για να 

υποδεχτεί τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες, που όλοι τους ήταν 

ντυµένοι µε γαλάζια ράσα και κουκούλες, ενώ στα χέρια βαστούσαν 

ραβδιά. Ο γηραιότερος προχώρησε προς την Αάνθα, ενώ οι 

υπόλοιποι έµειναν λίγο πιο πίσω. 

  Η Κυρά του Ωκεανού παρατήρησε το πρόσωπό του: Είχε 

φουντωτά, γκρίζα γένια, και η µύτη του ήταν λεπτή, ενώ τα 

χαρακτηριστικά του ασκητικά. Στο µέτωπό του υπήρχαν µακριές και 

βαθιές ρυτίδες. Αλλά τα µάτια του ήταν το πιο εντυπωσιακό πράγµα 

επάνω του. Είχαν το γαλανό χρώµα της θάλασσας και έµοιαζαν να 

κοιτάζουν σε άλλους κόσµους, πέρα από τούτον της ύλης και του 

σώµατος. Έµοιαζαν, επίσης, να µπορούν να διακρίνουν κάθε ψευτιά 

και απάτη. Και έµοιαζαν να κρίνουν την Αάνθα, καθώς την ατένιζαν 

να κάθεται επάνω στον Κοραλλένιο Θρόνο, λες και ο γέροντας 

σκεπτόταν αν ήταν πρόθυµος να την αφήσει να κάθεται εκεί για 

πολύ ακόµα. Έχει άραγε τέτοια δύναµη; αναρωτήθηκε η Βασίλισσα, 

και ρίγησε, άθελά της. 

  «Προστάτιδα του Πορφυρού Κοχυλιού, σε χαιρετίζω!» Η φωνή του 

Μυστικιστή ήταν περίεργα δυνατή, ανάλογα µε την ηλικία του·  και 

δεν υποκλίθηκε καθώς µιλούσε. «Ονοµάζοµαι Χάεβορ, και πολλοί 

µ’αποκαλούν Γέρο της Θάλασσας. Κάποιοι από εµάς, τα παιδιά του 

Ωκεανού, σε έχουµε εξυπηρετήσει ξανά στο παρελθόν, όταν το 

θεωρήσαµε σκόπιµο·  τι υπηρεσία ζητάς από µας τώρα, 

Προστάτιδα;» 

  Η Αάνθα θυµήθηκε δύο φορές που οι Μυστικιστές της Θάλασσας 

την είχαν… εξυπηρετήσει. Η µία δεν ήταν και καµια σπουδαία 

εξυπηρέτηση·  επρόκειτο για τη φορά που είχε παντρευτεί τον 

Κράντµον: τότε, ένας Μυστικιστής της Θάλασσας είχε έρθει µαζί 
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τους, µέσα στη βασιλική της γαλέρα, επειδή ανησυχούσαν για τους 

Μαγκραθµέλιους που βρίσκονταν στο Βασίλειο. Η άλλη φορά ήταν 

µετά από τον Πόλεµο των Πειρατών, που η Βασίλισσα τούς είχε 

ζητήσει να εντοπίσουν τον Όντβιν γι’αυτήν, όµως εκείνοι είχαν 

αποκριθεί ότι δε µπορούσαν. «Σε έχουµε εξυπηρετήσει ξανά στο 

παρελθόν, όταν το θεωρήσαµε σκόπιµο,» είχε µόλις πει ο γέροντας 

που στεκόταν µπροστά της. Οπότε, µάλλον, τότε, δεν το είχαν 

«θεωρήσει σκόπιµο»… 

  «Το Βασίλειο του Ωκεανού κινδυνεύει,» είπε η Αάνθα στον 

ηλικιωµένο άντρα εµπρός της, και του µίλησε για τον Μάργκανθελ. 

  Οι Μυστικιστές της Θάλασσας αλληλοκοιτάχτηκαν, σιωπηρά, και 

έµειναν έτσι για κάποια ώρα, λες και µπορούσαν να επικοινωνήσουν 

δίχως να µιλούν.  

  Κανείς από τους υπόλοιπους δεν άνοιξε το στόµα του, αναµένοντας 

όλοι την απόφαση των µυστηριωδών µάγων. 

  Τελικά, ο γέροντας στράφηκε, πάλι, στην Αάνθα. «Προστάτιδα. Θα 

µας οδηγήσετε στο Πορφυρό Κοχύλι, και πέντε από εµάς θα το 

φρουρούν όλες τις ώρες της ηµέρας.» 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού είχε την εντύπωση πως τούτη ήταν 

προσταγή, όχι παράκληση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Συγκέντρωση πνευµατικής δύναµης 
 

 

ρέπει να τη σκοτώσεις, απόψε. 

  Αυτά ήταν τα ακριβή λόγια του Βούνκαλ, όταν εκείνος 

επικοινώνησε µε τη Σαντέ’ενθιν. Η Αρχόντισσα Σιλίζα Π
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Ρέγκοθ ήταν επικίνδυνη και για τους Νεωτεριστές και για την 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, και έπρεπε να πεθάνει. 

  Ο Βούνκαλ είχε πει στην Σαντέ’ενθιν πως ένας από τους δικούς 

τους Κλειδοκράτορες θα τραβούσε την εν λόγω εχθρική 

Κλειδοκράτειρα έξω απ’το δωµάτιό της, στον κήπο του παλατιού, 

όπου εκείνη θα µπορούσε εύκολα να τη βρει και να της στήσει 

ενέδρα. Η Ζιρκεφιανή µπορούσε να σκεφτεί µονάχα έναν τρόπο για 

να παραπλανήσεις έναν Πνευµατιστή: άσκοπη συγκέντρωση 

πνευµατικής δύναµης σε κάποιο σηµείο. Είχε ρωτήσει τον Βούνκαλ 

πού στον κήπο θα ήταν ακριβώς αυτό το σηµείο, ώστε να µπορεί να 

προετοιµαστεί καλύτερα, και εκείνος της είχε απαντήσει µε µια δική 

του ερώτηση: Πού θα ήθελε εκείνη να παρασύρουν την Σιλίζα. Η 

Σαντέ’ενθιν σκέφτηκε και αποκρίθηκε πως ήθελε να τη φέρουν 

κοντά στην είσοδο του υπογείου·  µετά, θα αναλάµβανε η ίδια την 

υπόλοιπη δουλειά, παρασέρνοντας την Κλειδοκράτειρα µέσα στο 

υπόγειο. Ο Βούνκαλ γέλασε, ευχαριστηµένος µε την πρότασή της. 

Θα µας φανείς, πράγµατι, πολύ, πολύ χρήσιµη, Σαντέ’ενθιν, 

παραδέχτηκε. Όλα θα κανονιστούν όπως ζήτησες. Φρόντισε µόνο να 

βρίσκεσαι στο υπόγειο, όταν θα σκοτεινιάζει, και να έχεις τις 

πνευµατικές σου αισθήσεις σε εγρήγορση. 

  Τώρα, η Σαντέ’ενθιν βρισκόταν στο υπόγειο και είχε τις 

πνευµατικές της αισθήσεις ενεργές, ενώ φως εκπεµπόταν απ’την 

αριστερή της γαντοφορεµένη χούφτα, για να βλέπει µέσα στο 

σκοτάδι. Είχε έρθει περίπου δύο ώρες προτού βραδιάσει, για να 

ερευνήσει το µέρος και να γνωρίζει καλά το περιβάλλον. Είχε µάθει, 

από προσωπική πείρα, πως, όταν γνώριζες καλά το πεδίο µάχης στο 

οποίο σκόπευες να πολεµήσεις, αυτό σου έδινε µεγάλο πλεονέκτηµα. 

Και είχε φροντίσει τις δύο ώρες που είχε στη διάθεσή της να τις 

χρησιµοποιήσει όσο καλύτερα µπορούσε, µαθαίνοντας τα πάντα για 

το σηµείο του υπογείου όπου βρισκόταν. Επίσης, είχε υφάνει ένα 

πεδίο σιγής και πνευµατικής αποσιώπησης πάνω απ’το µέρος όπου 

θα µαχόταν µε την Σιλίζα, ώστε να µην ακούσει τίποτα κανένας 
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τυχαίος περαστικός, ή να µην αισθανθεί κάτι κάποιος «τυχαίος» 

Πνευµατιστής. 

  Μόλις τελείωσε τις δουλειές της στο υπόγειο, αισθάνθηκε µια 

συγκέντρωση Πνευµάτων έξω απ’αυτό. Ωραία, σκέφτηκε. Οι 

Κλειδοκράτορες καλούν το θήραµά µου. Βρήκε µια βολική θέση πάνω 

σ’ένα κιβώτιο και κάθισε, περιµένοντας. 

  Σε λίγο, οι πνευµατικές της αισθήσεις την ειδοποίησαν για µια αύρα 

που ζύγωνε: την αύρα της Σιλίζα. Έλα σε µένα, Αργκανθικιανή 

σκύλα, συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν, σβήνοντας το φως απ’την 

αριστερή της χούφτα και συγκεντρώνοντας τις ψυχικές της δυνάµεις, 

οι οποίες τις έφταναν για να βρίσκει το δρόµο της µέσα στο σκοτάδι 

–είχε εκπαιδευτεί αρκετά σ’αυτό, κατά την περίοδο που ήταν τυφλή, 

στο παλάτι της Μάρβαθ. Έλα να πεθάνεις! Νιώθοντας την 

Πνευµατική Συγκέντρωση απέξω να διαλύεται, δηµιούργησε µία 

δική της –στο εσωτερικό του υπογείου. 

  Άκουσε την εξώπορτα ν’ανοίγει, µ’ένα ελαφρό τρίξιµο, και 

αισθάνθηκε την Σιλίζα να µπαίνει, βαδίζοντας προσεκτικά. Είχε κι 

εκείνη τις πνευµατικές της αισθήσεις εν ενεργεία·  η Σαντέ’ενθιν το 

ένιωθε. Αλλά είχε προετοιµαστεί, καλύπτοντας την αύρα της, πολύ 

προτού πλησιάσει η Κλειδοκράτειρα, η οποία, τώρα, σίγουρα, ήταν 

µπερδεµένη. Όµως έπρεπε να έρθει, γιατί αυτή ήταν η δουλειά των 

Κλειδοκρατόρων: να ελέγχουν την πνευµατική µαγεία στο 

Άργκανθικ. 

  Χα-χα-χα-χα! Τα ίδια τους τα πιστεύω τούς παγιδεύουν, τούτη τη 

φορά. Έλα σε µένα… έλα πιο κοντά… 

  Η Σιλίζα ζύγωνε το σηµείο όπου η Σαντέ’ενθιν είχε συγκεντρώσει 

πνευµατική ενέργεια, η οποία έλαµπε σαν φως µέσα στο σκοτάδι, 

αλλά ήταν αόρατη στα µάτια κοινών θνητών. Τα Πνεύµατα τσίριζαν 

και ούρλιαζαν, µα κανένας δε µπορούσε να τ’ακούσει, εκτός κι αν 

ήταν Πνευµατιστής. Και η Σιλίζα, που ήταν Πνευµατίστρια, 

κουφαινόταν απ’τις φωνές τους –κουφαινόταν τόσο, ώστε να µη 

µπορεί να στρέψει καθόλου την προσοχή της προς τη Σαντέ’ενθιν, η 
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οποία, και να µην είχε κρύψει πνευµατικά τον εαυτό της, 

υποπτευόταν ότι, πάλι, κρυµµένη θα ήταν. 

  Η Ζιρκεφιανή είδε φως να διαλύει το έρεβος του υπογείου. 

Προερχόταν από τη χούφτα µιας γυναίκας, η οποία ήταν τυλιγµένη 

σε µαύρη κάπα και είχε ριγµένη κουκούλα στο κεφάλι. Η 

Σαντέ’ενθιν µετατόπισε λίγο την παραπλανητική Πνευµατική 

Συγκέντρωση, ώστε η ακτινοβολία να µην την φανερώσει στα µάτια 

της Σιλίζα– 

  –Όµως κάτι πήγε στραβά: η Κλειδοκράτειρα αντιλήφθηκε από πού 

είχε προέλθει η µετατόπιση, και στράφηκε στην Ζιρκεφιανή, 

κάνοντας ένα βήµα προς το µέρος της και τυλίγοντάς την στο φως. 

  Ανάθεµα την Έρηµο, τον Ποταµό, και τη Ζούγκλα! καταράστηκε 

σιωπηρά η Σαντέ’ενθιν. 

  «Εσύ!» τσίριξε η Σιλίζα. 

  Η Σαντέ’ενθιν ύψωσε το δεξί της χέρι, διαλύοντας το φως απ’τη 

χούφτα της αιφνιδιασµένης Κλειδοκράτειρας και αφήνοντας, πάλι, 

το έρεβος να κυριαρχήσει γύρω τους. 

  «Σε είχα προειδοποιήσει!» γρύλισε η Σιλίζα. «Τι σηµαίνει τούτο;– 

Αααανγκρ!» έκανε, καθώς η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια την 

χτύπησε, µε τις δυνάµεις της. 

  Η Σαντέ’ενθιν µπορούσε να καταλάβει ότι η Κλειδοκράτειρα είχε 

διπλωθεί απ‘τον πόνο. Όµως δεν παραδινόταν·  αντιστεκόταν –και η 

αντίστασή της ήταν σθεναρή. 

  Ξαφνικά, ορθώθηκε και έστειλε συσσωρευµένη πνευµατική δύναµη 

καταπάνω στην αντίπαλό της, η οποία µπέρδεψε τα πόδια της και 

παραπάτησε. Οι κλειδώσεις των γονάτων της χτύπησαν πάνω στην 

άκρη του κιβωτίου πίσω της, και η Σαντέ’ενθιν έχασε την ισορροπία 

της και σωριάστηκε στο δάπεδο της αποθήκης, γρυλίζοντας 

οργισµένη. 

  Ύστερα, αισθάνθηκε πνευµατική ισχύ να συγκεντρώνεται γύρω 

της, σαν κουκούλι που την έσφιγγε εντός του. Μια πονεµένη κραυγή 

βγήκε απ’τα χείλη της, µα τάχιστα συνήλθε, και προσπάθησε να 
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σπάσει τον ψυχικό κλοιό µέσα στον οποίο την είχε τυλίξει η 

Κλειδοκράτειρα. 

  «ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΤΟ ΑΡΓΚΑΝΘΙΚ!» 

αντήχησε η φωνή της Σιλίζα, µέσα στο υπόγειο. 

  «Η Έρηµος να σε πάρει, σκύλα!» ούρλιαξε η Σαντέ’ενθιν·  και, 

καθώς τώρα είχε συγκεντρώσει, πάλι, τις δυνάµεις της, έστειλε όλα 

τα κιβώτια και τη σαβούρα εµπρός της και τριγύρω καταπάνω στην 

Κλειδοκράτειρα. 

  Άκουσε την Σιλίζα να γρυλίζει, ενώ το κορµί της χτυπιόταν από τα 

αντικείµενα που το έβαλαν απ’όλες τις µεριές. Ύστερα, η κόρη του 

Βαρόνου Ρούζνελ σωριάστηκε στα γόνατα, αλλά είχε προφυλάξει 

τον εαυτό της µε ένα πνευµατικό πεδίο που απέκρουε τα διαφόρων 

ειδών βλήµατα της Σαντέ’ενθιν. 

  Η Ζιρκεφιανή γέλασε, καθώς σηκωνόταν όρθια. Ήταν πιο ισχυρή 

από την Κλειδοκράτειρα, πράγµα που δεν της ήταν καθόλου 

δύσκολο να καταλάβει. Ωστόσο δεν είχε αυταπάτες ότι η Σιλίζα ήταν 

ακίνδυνη·  κάποιες φορές, οι ανίσχυροι αντίµαχοι µπορούν να σε 

νικήσουν, όταν τους υποτιµάς, ήξερε η Σαντέ’ενθιν. Και δεν 

υποτιµούσε καθόλου την τωρινή της αντίµαχο. 

  Άφησε τ’αντίκειµενα της αποθήκης να πέσουν άτακτα στο δάπεδο, 

και έβαλε την Κλειδοκράτειρα µε πνευµατική ισχύ, χτυπώντας το 

κορµί της. Γιατί το πνεύµα της ήταν σίγουρα δυνατό, αλλά ήταν το 

ίδιο κι η σάρκα της; 

  Η Σιλίζα διπλώθηκε κάτω, ουρλιάζοντας. Όµως κανείς δε 

µπορούσε να την ακούσει, χάρη στο πεδίο σιγής της Σαντέ’ενθιν. 

  «Βλέπεις ότι δε µπορείς να τιµωρήσεις εµένα, ηλίθια;» φώναξε η 

Ζιρκεφιανή πλησιάζοντάς την, µε αργά βήµατα. Με µια κίνηση του 

χεριού της, φως άναψε µέσα στη γαντοφορεµένη της παλάµη. 

  Κοίταξε στο πάτωµα και είδε τη Σιλίζα διπλωµένη, µε αίµα να 

τρέχει απ’τα χείλη της. Καθώς η Σαντέ’ενθιν είχε πάψει για λίγο να 

την χτυπά, εκείνη έπαιρνε βαθιές γρήγορες ανάσες, ελπίζοντας πως 

µπορούσε να συνέλθει και να ξανασηκωθεί, για να πολεµήσει. 
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  Η Ζιρκεφιανή, καταλαβαίνοντάς το αυτό απ’τον τρόπο µε τον 

οποίο την κοιτούσε, µειδίασε. «Ικέτεψέ µε να σου χαρίσω τη ζωή,» 

είπε. 

  «…Νοµίζεις ότι δε θα σε βρουν;…» έκανε, αδύναµα, η Σιλίζα. 

«…Θα σε βρουν… και θα σε σκοτώσουν…» 

  «Χα-χα-χα!» γέλασε η Σαντέ’ενθιν. «Μα µε έχουν ήδη βρει, 

ηλίθια!» 

  Η Σιλίζα επιχείρησε να της επιτεθεί, και η επίθεσή της ήταν τόσο 

άγρια που έκανε την αντίπαλό της να αποπροσανατολιστεί για λίγο. 

Όµως, σύντοµα, η Σαντέ’ενθιν είχε, πάλι, την Κλειδοκράτειρα 

µπροστά της στο δάπεδο, κάνοντάς τη να ουρλιάζει. 

  «Χαιρετίσµατα από τον Βούνκαλ,» της είπε, και έστειλε 

πνευµατική δύναµη µέσα στο κεφάλι της Σιλίζα, τσακίζοντας το 

µυαλό της. 

  Η κόρη του Βαρόνου Ρούζνελ έβγαλε µια τελευταία πνιχτή κραυγή 

και πέθανε, µε δάκρυα να κυλούν απ’τα µάτια της. 

  Η Σαντέ’ενθιν ξεφύσησε, νιώθοντας εξαντληµένη. Η µάχη την είχε 

κουράσει, παρότι η αντίµαχό της ήταν κατώτερη σε δύναµη απ’την 

ίδια. Οι πνευµατικές µάχες πάντοτε ήταν κουραστικές, όταν 

αντιµετώπιζες έναν αξιόλογο εχθρό. Γιατί µπορεί η Σιλίζα να µην 

ήταν ίση µε τη Σαντέ’ενθιν, όµως δεν ήταν και αρχάρια στην τέχνη 

της επίκλησης των Πνευµάτων·  είχε κάµποση εµπειρία. 

  Είχε ήταν, όµως, η σωστή λέξη, σκέφτηκε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια, ενώ ένα χαµόγελο χάραζε το πρόσωπό της.  

  Γλυκιά νίκη. Που ήλπιζε να της έβγαινε σε κάτι καλό. Σίγουρα, 

τώρα, οι Νεωτεριστές θα την έβλεπαν µ’άλλο µάτι, αφού τους είχε 

γλιτώσει από µία πολέµιά τους. 

  Κοιτάζοντας το πτώµα της Κλειδοκράτειρας, αναρωτήθηκε πώς 

µπορούσε να το ξεφορτωθεί. Και πέρασε απ’το νου της να το στείλει 

στη Λήθη. Ο Πόνκιµ τής είχε πει ότι κάποτε είχε στείλει έναν 

επικίνδυνο άνθρωπο στη Λήθη –φυσικά, δε θυµόταν ποιος ήταν 

αυτός ο «επικίνδυνος άνθρωπος», αφού τον είχε εξορίσει τον 
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Άχρονο Τόπο–, όµως ο Πόνκιµ ήταν ισχυρότερος Πνευµατιστής από 

κείνη, και πάλι, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, η διαδικασία τον είχε 

εξαντλήσει. Η Σαντέ’ενθιν ήταν ήδη κουρασµένη·  δε µπορούσε, 

εποµένως, να κάνει τίποτα. Επιπλέον, ακόµα και να µπορούσε να 

προσπαθήσει, δε θα το επιχειρούσε, γιατί δεν επρόκειτο για κάτι 

απλό, µα για κάτι ριψοκίνδυνο –απ’όσο ήξερε, ίσως η ίδια να 

εξοριζόταν στον Άχρονο Τόπο, από λάθος της. Ρίγησε, και µόνο στη 

σκέψη. 

  Οπότε, πού να πάω το καταραµένο κουφάρι; 

  Μια διαβολική ιδέα ήρθε στο νου της –µια τροµερή ιδέα! 

  Γέλασε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν βεβαιώθηκε ότι ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ ήταν σε ένα 

σαλόνι του παλατιού, προτού κατευθυνθεί προς το δωµάτιό τους. 

Μαζί τους βρίσκονταν ο Βασιληάς Κάρχοκ, η Βασίλισσα Ζανάελα, ο 

Πρίγκιπας Ζάφνορ, η σύζυγός του Σίνα, και η µάγισσα Χόλκραδ. Ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα έλειπαν, αλλά η 

Σαντέ’ενθιν τούς είχε αισθανθεί στον κήπο, κοντά στην είσοδο του 

υπογείου. Προφανώς, είχαν κι αυτοί τις πνευµατικές τους αισθήσεις 

όλη τη µέρα τεντωµένες, όπως τους Κλειδοκράτορες, και είχαν 

αισθανθεί την Πνευµατική Συγκέντρωση του Βούνκαλ σ’εκείνο το 

µέρος. Όµως, σίγουρα, δεν είχαν νιώσει τίποτα απ’όσα είχαν συµβεί 

στο εσωτερικό του υπογείου, λόγω του πεδίου πνευµατικής 

αποσιώπησης που είχε το χρόνο να υφάνει εκεί η Ζιρκεφιανή. 

  Τέλος πάντων. Το σηµαντικό ήταν ότι τώρα ο Αντιβασιλέας των 

Σαραολνιανών και η Βαρονέσα έλειπαν από το δωµάτιό τους. Η 

Σαντέ’ενθιν πλησίασε την πόρτα, ευχόµενη να µην ήταν κλειδωµένη, 

γιατί αλλιώς θα έπρεπε να επικαλεστεί τα Πνεύµατα, και ίσως –

ίσως– να την καταλάβαιναν, αν φαινόταν αρκετά απρόσεκτη. 

  ∆υστυχώς, ήταν κλειδωµένη. 
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  «Αααχχχ…» αναστέναξε η Ζιρκεφιανή, και κάλεσε διακριτικά τα 

Πνεύµατα, για να διαρρήξει την κλειδωνιά. Προχώρησε µέσα στο 

όµορφα διακοσµηµένο δωµάτιο, ψάχνοντας. Και βρήκε ένα µακρύ 

ξιφίδιο, µε επιχρυσωµένη λαβή, περασµένο σ’ένα επίσης 

επιχρυσωµένο θηκάρι µε σκαλίσµατα επάνω. 

  Το τράβηξε, ψιθυρίζοντας «Τέλεια…» και χαµογελώντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κιόλβ, κρυµµένος πίσω από έναν θάµνο του κήπου, είδε µια 

κουκουλοφόρο µορφή να βαδίζει, ενώ µπροστά της αιωρείτο µια 

γυναίκα την οποία ο Πρίγκιπας αναγνώριζε στο φεγγαρόφωτο. Ήταν 

η Αρχόντισσα Σιλίζα, η κόρη του Βαρόνου Ρούζνελ –και αίµατα 

υπήρχαν στο πρόσωπό της! 

  Είναι νεκρή; αναρωτήθηκε, τροµοκρατηµένος. Και πώς αιωρείται 

έτσι; Η άλλη πρέπει νάναι µάγισσα! Μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν 

γυναίκα, γιατί φορούσε φουστάνι·  αλλιώς θα ήταν δύσκολο, πολύ 

δύσκολο, να διακρίνει κάτι τέτοιο µέσα στο µισοσκόταδο του κήπου. 

Είναι, άραγε, η Σαντέ’ενθιν; Και δολοφόνησε την Αρχόντισσα Σιλίζα; 

Ο Κιόλβ παρακολουθούσε µε γουρλωµένα µάτια, µην τολµώντας να 

κουνηθεί. Το αίµα είχε παγώσει µέσα στις φλέβες του. Άµα η 

γυναίκα τον εντόπιζε, ήταν χαµένος –θα τον σκότωνε κι αυτόν, κατά 

πάσα πιθανότητα. Ωστόσο, η περιέργειά του (ως συνήθως) ήταν 

τόσο µεγάλη, που ξεπερνούσε τον τρόµο του. 

  Είδε τη γυναίκα ν’αφήνει την Αρχόντισσα Σιλίζα στο έδαφος –ή, 

µάλλον, να την αποθέτει εκεί µέσω της µαγείας της, γιατί ούτε µια 

στιγµή δεν την είχε αγγίξει. Ύστερα, η κουκουλοφόρος µάγισσα 

γονάτισε δίπλα στην κόρη του Βαρόνου Ρούζνελ, ύψωσε ένα ξιφίδιο, 

που γυάλισε στο φεγγαρόφωτο, και την κάρφωσε στο στήθος, τρεις 

φορές. Τελειώνοντας τη «δουλειά» της µε το τρίτο χτύπηµα, άφησε 

το όπλο καρφωµένο επάνω στην Αρχόντισσα, σηκώθηκε πάλι όρθια, 

και έφυγε, βιαστικά. 
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**  **  **  ** 

 

  Τι ήταν, τελικά; ρώτησε η Χόλκραδ τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή 

και την Αλζάρα. 

  Η µάγισσα βρισκόταν σ’ένα σαλόνι του παλατιού, µαζί µε τον 

Σόλµορχ, την Τάθβιλ, τον Βασιληά Κάρχοκ, τη Βασίλισσα Ζανάελα, 

τον Πρίγκιπα Ζάφνορ, και τη σύζυγό του Σίνα, ενώ ο πρώην-Ράθµαλ 

και η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια βάδιζαν στον κήπο του παλατιού, 

γιατί είχαν κι οι τρεις τους αισθανθεί µια ισχυρή Πνευµατική 

Συγκέντρωση εκεί και είχαν αποφασίσει να την ελέγξουν. Η 

Χόλκραδ είχε µείνει πίσω επειδή δεν ήθελε ποτέ να βρίσκεται 

µακριά απ’τον Αντιβασιλέα και τη Βαρονέσα·  αφού η Σαντέ’ενθιν 

ήταν εδώ, όλοι τους κινδύνευαν, συνέχεια. 

  Τίποτα, αποκρίθηκε η Αλζάρα. ∆ε βρήκαµε κάτι… κι αυτό µε 

παραξενεύει. Μοιάζει κάποιος να επικαλέστηκε τα Πνεύµατα στιγµιαία 

σε τούτο το µέρος, δίχως ιδιαίτερο λόγο. 

  Καλά, επιστρέψτε. Ίσως να βρίσκεστε σε κίνδυνο εκεί όπου είστε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν µπήκε στο δωµάτιό της. Ήταν εξουθενωµένη από τη 

µάχη της µε τη Σιλίζα κι απ’το να προσπαθεί, διαρκώς, να κρύβει 

την αύρα της απ’τους άλλους –πρώτα, απ’την Κλειδοκράτειρα και, 

ύστερα, από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και την προδότρια 

Αλζάρα, που τριγύριζαν στον κήπο. 

  Πήγε στο µπάνιο και άνοιξε την βρύση για να γεµίσει την 

µπανιέρα. Μετά, έβγαλε την κάπα της και την κρέµασε στην 

ντουλάπα. Ξεφορτώθηκε τα µαλακά, δερµάτινά της παπούτσια και 

έβαλε µια κατσαρόλα µε νερό πάνω απ’τη φωτιά του τζακιού, ώστε 

να το ζεστάνει και να το προσθέσει στο κρύο της µπανιέρας… όπου 

τώρα έτρεξε, για να κλείσει τη βρύση. 
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  Καθώς την έκλεινε, αισθάνθηκε την πνευµατική παρουσία του 

Βούνκαλ να την αναζητά. 

  Τι είναι; τον ρώτησε. 

  Την ξεφορτώθηκες; θέλησε να µάθει εκείνος. 

  Ω ναι, αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, βγάζοντας τα µακριά, µαύρα της 

γάντια, που είχαν πιτσιλιστεί απ’το αίµα της Σιλίζα. Και, µάλιστα, θα 

µας φανεί χρήσιµη και στο θάνατό της. 

  Τι εννοείς; 

  Η Ζιρκεφιανή άρχισε να ξεκουµπώνει το φόρεµά της. Θα µας 

βοηθήσει να ξεφορτωθούµε τους Σαραολνιανούς· ή, στην χειρότερη 

περίπτωση, να στρέψουµε τις υποψίες πολλών προς το µέρος του. 

Άφησε το φόρεµα να γλιστρήσει στο πάτωµα και έριξε µια µατιά 

στον αριστερό της ώµο. Το έγκαυµα εκεί είχε εξαφανιστεί, όµως είχε 

αφήσει πίσω µια άσχηµη ουλή, ένα ζάρωµα του δέρµατος που έκανε 

την καρδιά της Σαντέ’ενθιν να σφίγγεται, κάθε φορά που το 

κοιτούσε. 

  Πώς; απαίτησε ο Βούνκαλ. 

  Το έχω φροντίσει έτσι ώστε να νοµίσουν όλοι ότι εκείνοι τη 

σκότωσαν. Έβγαλε τις µάλλινές της κάλτσες και έσκυψε, για να 

κοιτάξει τη δεξιά της κνήµη. Κι εδώ το έγκαυµα είχε αφήσει µια 

ειδεχθή ουλή. Η Σαντέ’ενθιν αµφέβαλε αν θα έφευγαν ποτέ αυτές οι 

ουλές. Αλλά –πού ξέρεις;– τα πάντα ήταν δυνατά·  ίσως, κάποια 

µέρα, να κατάφερνε να κάνει κάτι, για να τις εξαλείψει… 

  Ωραία, είπε ο Βούνκαλ. Πολύ ωραία. 

  Με υπολογίζετε τώρα σαν σύµµαχός σας; 

  Μα, από τότε που κάναµε την ανάλογη συµφωνία, ως σύµµαχό µας 

σε υπολογίζουµε, Σαντέ’ενθιν· απλά, τώρα, είµαστε πιο σίγουροι για 

σένα. Και η πνευµατική του παρουσία την εγκατέλειψε. 

  Πιο σίγουροι, συλλογίστηκε εκείνη. ∆ηλαδή, όχι απόλυτα σίγουροι 

ακόµα. Αυτή η αβεβαιότητα είχε καταντήσει εκνευριστική. Αλλά η 

Σαντέ’ενθιν υπέθετε πως αποτελούσε γενικότερο φαινόµενο στο 

Άργκανθικ: κανείς δεν εµπιστευόταν κανέναν. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

251 

  Βγήκε απ’το µπάνιο, για να δει αν είχε ζεσταθεί αρκετά το νερό 

πάνω απ’τις φλόγες. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κιόλβ περίµενε πολύ ώρα, απλά κοιτάζοντας την νεκρή 

Αρχόντισσα Σιλίζα. ∆εν τολµούσε να βγει απ’την κρυψώνα του, 

µήπως η µάγισσα ήταν κάπου εκεί κοντά και τον έβλεπε –είχε 

ακούσει ιστορίες που έλεγαν ότι οι µάγοι µπορούσαν να δουν πιο 

µακριά απ’τους κανονικούς ανθρώπους, κι ακόµα και µέσα από 

τείχος. 

  Κάποια στιγµή, όµως, άκουσε µια φωνή να του ουρλιάζει: Μην 

κάθεσαι έτσι, σαν Πνευµατοχτυπηµένος ηλίθιος! 

  Οπότε, ο Κιόλβ σηκώθηκε αργά και πλησίασε την νεκρή Σιλίζα, 

βηµατίζοντας µε προσοχή, λες και φοβόταν µην τον ακούσει κανείς. 

Πρέπει να ειδοποιήσω κάποιον για το θάνατό της, συλλογίστηκε. ∆ε 

µπορώ να την προσπεράσω έτσι, σα να µην την πρόσεξα! 

  Έτρεξε προς το εσωτερικό του παλατιού. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Ταραχές 
 

 

 Αάνθα βούλιαξε µέσα στα µαλακά µαξιλάρια της 

πολυθρόνας, µπροστά στο αναµµένο τζάκι του δωµατίου 

της. Έβγαλε τα ψηλοτάκουνα της παπούτσια και δίπλωσε τα 

γυµνά της πόδια από κάτω της. ∆ίπλα, έξω απ’το τζάµι του 

παραθύρου, φαινόταν ο νυχτερινός ουρανός του Άρµπεναρκ, 

φωτιζόµενος από τα φεγγάρια και στολισµένος µε µυριάδες αστέρια. 

H
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  Η Βασίλισσα του Ωκεανού έστρεψε το βλέµµα της στις φλόγες του 

τζακιού, για λίγο, και έµεινε να τις κοιτά, καθώς χόρευαν ρυθµικά 

εµπρός της. Ύστερα, άρχισε, πάλι, να σκέφτεται τα πολλαπλά 

προβλήµατα του Βασιλείου της. Που, µέσα σ’όλα, τώρα είχε 

προστεθεί κι ένα ακόµα: ο Μάργκανθελ. Όταν η Ερία τής είχε 

µιλήσει γι’αυτόν, δεν είχε δώσει την απαιτούµενη βαρύτητα στο 

ζήτηµα. Ο τρελός µισός-Θεός τής έµοιαζε να βρίσκεται µακριά, στην 

Ζίρκεφ·  επίσης, πίστευε ότι η Βασίλισσα Ταρµαρία θα µπορούσε να 

τον εξολοθρεύσει και να σβήσει την απειλή του. Όµως, προφανώς, 

δεν τα είχε καταφέρει·  και ολάκερη η Νότια Γη είχε καταστραφεί. 

  Τα λόγια της Βάρνα, του γιγάντιου σαλαχιού, ήρθαν για ακόµα µια 

φορά στο µυαλό της: Της είχε ζητήσει εκείνη να σταθεροποιήσει, 

πάλι, τη Νότια Γη, προειδοποιώντας την πως, αν δεν το έπραττε, 

µεγάλες ταραχές θα έπλητταν και τον Ωκεανό και τη Βόρεια Γη. 

Επιπλέον, της είχε πει να βρει έναν άνθρωπο που θα µπορούσε να 

επαναφέρει τη σταθερότητα. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος; 

  «Είναι άντρας, αλλά όχι ένας συνηθισµένος άνθρωπος. ∆εν ανήκει 

απόλυτα στον Βορρά µήτε στον Νότο, και έχει Ωκεάνιο αίµα εντός 

του. Είναι φορτισµένος µε κοσµικές δυνάµεις, και έχει κερδίσει κι έχει 

χάσει πολλά.» 

  ∆εν καταλαβαίνω! συλλογίστηκε η Αάνθα. Πώς θα βρω έναν άντρα 

που δεν ανήκει απόλυτα στον Βορρά µήτε στο Νότο; Τι θέλει να πει 

µ’αυτό; Και πού θα ξέρω αν έχει Ωκεάνιο αίµα µέσα του; Θ’αρχίσω 

να ρωτάω ποιος είχε µητέρα ή πατέρα Ωκεάνιο; Και «είναι 

φορτισµένος µε κοσµικές δυνάµεις»; Τι παράνοια είναι τούτη; 

Κούνησε το κεφάλι της, για να το καθαρίσει απ’τις σκέψεις. Γιατί δε 

µιλά πιο καθαρά, το δαιµονισµένο σαλάχι; Άραγε, µήπως οι 

Μυστικιστές της Θάλασσας ήξεραν τίποτα; Μήπως µπορούσαν να τη 

βοηθήσουν να βρει αυτό τον άντρα και να σταθεροποιήσει τη Νότια 

Γη; 

  Τότε, η Αάνθα αισθάνθηκε όλο το δωµάτιο να ταρακουνιέται γύρω 

της. Ένα βιβλίο έπεσε απ’το ράφι όπου βρισκόταν·  οι φλόγες 
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γρύλισαν µες στο τζάκι·  οι τοίχοι έτριξαν. Τα χέρια της Βασίλισσας 

είχαν πιαστεί γερά πάνω στους ξύλινους βραχίονες της πολυθρόνας 

της. 

  Πνεύµατα! συλλογίστηκε, τροµοκρατηµένη ότι κάποιος είχε 

πειράξει το Κέντρο Σταθερότητας του Ωκεανού. Πνεύµατα! Όχι το 

Πορφυρό Κοχύλι –όχι και το Πορφυρό Κοχύλι! 

  Πετάχτηκε όρθια·  αλλά, µέχρι τότε, ο ξαφνικός σεισµός είχε πάψει. 

  Η Αάνθα ξεφύσησε. ∆εν ήταν το Κέντρο Σταθερότητας. Γιατί, αν 

ήταν αυτό, θα είχε σταµατήσει τόσο γρήγορα; Εξάλλου, οι Μυστικιστές 

το φυλάνε. Πήγε στο παράθυρό της και κοίταξε έξω, την πρωτεύουσα 

του Βασιλείου της. Τα πάντα ήταν ήρεµα·  τίποτα κακό δεν είχε 

συµβεί. 

  Η Αάνθα σκούπισε τον ιδρώτα που είχε συγκεντρωθεί στο µέτωπό 

της. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι ’ταν τούτο;» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ, µόλις ο σεισµός πέρασε. 

  Όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω του κρατούσαν τις ανάσες τους. 

  «Αυτά συµβαίνουν, όταν προσπαθούν να εκλέξουν συµβούλιο οι 

Ζιρκεφιανοί,» είπε µια Ωκεάνια, που καθόταν σε µια ταβέρνα του 

λιµανιού, εκεί κοντά, µε µια κούπα κρασί στο δεξί χέρι. Ήταν 

ντυµένη έτσι που έδειχνε ότι είχε σχέση µε πλοία. 

  Ένας καταιγισµός από βρισιές την έβαλε, από την µεριά των 

συγκεντρωµένων Ζιρκεφιανών. Οπότε, σηκώθηκε και έφυγε, 

µουρµουρίζοντας κάτω απ’την ανάσα της. 

  «Κάλ’µλιρβ, νοµίζω ότι αυτό το λένε σεισµό,» είπε ο Τρέτβερ στον 

Οδηγό. 

  «Ήταν, όµως, σεισµός σεισµός, ή σεισµός σεισµός, σαν αυτόν στη 

Νότια Γη;» έθεσε το ερώτηµα εκείνος. 

  «Αν ήταν σαν αυτόν στη Νότια Γη, τώρα θα τρέχαµε να 

γλιτώσουµε,» είπε ο Γκόρ’θλαµπ, που στεκόταν πλάι του, µε τα 
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χέρια σταυρωµένα στο στήθος. Ωστόσο, κι αυτός –όπως κι όλοι, 

άλλωστε– έµοιαζε να έχει ανησυχήσει από το ταρακούνηµα. 

  Η Νάρντα έγνεψε καταφατικά. «Μάλλον, ήταν ένας κανονικότατος 

σεισµός, όχι τίποτα το σπουδαίο,» υπέθεσε. Και δάγκωσε το κάτω 

της χείλος, ελπίζοντας νάχε δίκιο. 

  «Το λοιπόν!» φώναξε ο Κάλ’µλιρβ, για να ηρεµήσει τους 

Ζιρκεφιανούς γύρω του, οι οποίοι είχαν αρχίσει να µουρµουρίζουν 

έντονα. «Το λοιπόν, κοπέλια! Ησυχάστε λίγο, να πούµε –να κάνουµε 

δω να πέρα τη δουλειά µας και να πάµε για ύπνο!» 

  Ένα-ένας οι πρόσφυγες έπαψαν να µιλούν. 

  Ο Ανώνυµος κατέβηκε, κρώζοντας, από τον ουρανό, και κάθισε 

στον ώµο του Κάλ’µλιρβ. Εκείνος λοξοκοίταξε το «γκαντεµοπούλι», 

αναρωτούµενος αν αυτό ήταν που είχε κάνει το σεισµό, και έθεσε το 

ερώτηµα στους συγκεντρωµένους Ζιρκεφιανούς: «Πώς θα 

συγκροτηθεί το Συµβούλιο, εποµένως;» 

  «Εγώ επιµένω να συγκροτηθεί µονάχα από άτοµα ευγενικής 

καταγωγής,» είπε ο Σόρντ’κφαρ, ο Άρχοντας της Σόνµολ, που είχε 

γλιτώσει απ’την καταστροφή. Ήταν ένας άντρας ψηλός, µελαχρινός, 

µε µακριά µαλλιά, δεµένα αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι του, και 

πρόσωπο φρεσκοξυρισµένο. 

  «Ξεχνάς ποιοι σε έσωσαν από την καταστροφή, Άρχοντά µου,» είπε 

ο Τρέτβερ. «Κι αυτοί ήταν οι καπεταναίοι, άµα δε λαθεύω.» 

  «Ναι, έτσι είναι! Έτσι!» ακούστηκαν οι φωνές κάποιων 

Ζιρκεφιανών –κυρίως καπετάνιων. «Ο Καπ’τάν Τρέτβερ έχει δίκιο!» 

  «Οι καπετάνιοι ξέρουν να οδηγούν καράβια, όχι να διοικούν 

ανθρώπους!» διαµαρτυρήθηκε ένας ευγενής. 

  «Στην Έρηµο, ξιπασµένο σκυλί!» φώναξε µια καπετάνισσα. 

  «Τα Πέντε Κύµατα να σε σκυλοπνίξουν!» τον έβρισε ένας άλλος. 

  «Ο Καπετάνιος είναι Βασιληάς στο πλοίο του!» 

  «Ένας καπετάνιος είναι δέκα φορές καλύτερος από σας, τα 

τεµπελόσκυλα της ψώρας!» 
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  «Εξάλλου, είναι περισσότεροι αυτοί που θέλουν τους καπεταναίους 

γι’αρχηγούς!» 

  «Πολύ ορθόν!» τόνισε ο Τρέτβερ, διακόπτοντάς τους όλους και 

κάνοντάς τους να σωπάσουν. Η φήµη του Καπετάνιου του Ερπετού 

πάντοτε προηγείτο. Κι επιπλέον, όσοι πίστευαν ότι ήταν φονιάς, 

φοβόνταν µην τους κόψει το λαρύγγι, όταν έβρισκε την ευκαιρία. 

«Είναι περισσότεροι αυτοί που θέλουν τους καπεταναίους στο 

Συµβούλιο.» 

  «∆ιαφωνώ καθέτως!» δήλωσε ο Σόρντ’κφαρ. «Ο λαός θέλει τους 

ευγενείς –που τους γνωρίζει και που τους εµπιστεύεται.» 

  «Ναι, σωστά… Σωστά…» ήρθαν κάποιες φωνές απ’το πλήθος. 

  «Τι λες εσύ, Κάλ’µλιρβ;» ρώτησε ο Κράε’ελν. 

  Ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών άναψε το τσιµπούκι του. «Εγώ λέω να 

ψηφίσουµε, όµορφα και δίκαια, για το ποιους θέλουµε στο 

Συµβούλιο.» 

  «∆ε θα βγει σωστό το αποτέλεσµα,» είπε ο Σόρντ’κφαρ. «Είµαστε 

πάρα πολλοί οι Ζιρκεφιανοί που έχουµε συγκεντρωθεί στον Ωκεανό. 

Πού θα καταλάβεις αν κάποιος ψήφισε δυο ή τρεις φορές;» 

  «Σ’αυτό συµφωνώ µ’ετούτο τον µπαγαπόντη,» δήλωσε ο Τρέτβερ. 

«Καλύτερα θα ήταν η ψηφοφορία να γίνει µεταξύ των καπεταναίων 

και των ευγενών.» 

  «Άδικο!» είπε µια γυναίκα ευγενικής καταγωγής. «Οι ναυτικοί 

είναι περισσότεροι!» 

  «Τότε, ας βγάλουµε συµβούλιο ναυτικών, να τελειώνουµε,» 

πρότεινε η Ρενά’ερα. «Κι εγώ ευγενικής καταγωγής είµαι –η µητέρα 

µου ήταν η Αρχόντισσα της Ζάρντβακ–, όµως ξέρω ότι, αν δεν ήταν 

οι καπεταναίοι, τώρα δε θα ζούσαµε.» 

  «Ανοησίες!» πετάχτηκε ο Σόρντ’κφαρ, που κάποτε ήθελε να την 

παντρευτεί, αλλά, τελικά, τα πράγµατα είχαν στραβώσει, γιατί η 

Ρενά’ερα δεν ήθελε εκείνον, παρότι η µάνα της επέµενε, για «το 

καλό της Ζάρντβακ και της Σόνµολ». «Και µόνοι µας θα 

µπορούσαµε να είχαµε έρθει ως εδώ. ∆ε θα δεχτούµε να µας 
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αρπάξουν έτσι την εξουσία –θα πολεµήσουµε, αν χρειαστεί! ∆ε 

θ’αφήσουµε το λαό της Ζίρκεφ στα χέρια µπαγαπόντηδων και 

λιµανόγατων!» Και µουρµουρίζοντας στους ευγενείς να τον 

ακολουθήσουν, σηκώθηκαν όλοι και έφυγαν από τις αποβάθρες, 

βαδίζοντας προς την δυτική πύλη της Θέρληχ, για να πάνε στον 

καταυλισµό, όπου είχαν κατευθυνθεί κι οι υπόλοιποι Ζιρκεφιανοί 

(µόνο οι ναυτικοί κι οι άρχοντες είχαν µείνει εδώ, για να λύσουν τις 

διαφορές τους). 

  Η Ρενά’ερα παρέµεινε µε τους καπεταναίους, παρότι τ’αδέλφια της 

έφυγαν µε τον Σόρντ’κφαρ και τους άλλους. Πού πάνε, οι ηλίθιοι; 

συλλογίστηκε. Τι τους έχει πιάσει; Μονάχα η εξουσία τους 

ενδιαφέρει; ∆ε βλέπουν ότι οι ναυτικοί πήραν δικαιωµατικά την 

αρχηγία ανάµεσα στους Ζιρκεφιανούς; ∆εν ήξερε αν αναφερόταν 

µονάχα στους αδελφούς της, Κό’ντβαρ και Γκάρµον, ή σ’όλους τους 

ευγενείς συγχρόνως. 

  Ο Κάλ’µλιρβ αναστέναξε, κουνώντας απογοητευµένα το κεφάλι 

του. «Γιατί τούτ’ η διχόνοια µεταξύ µας, ρε κοπέλια;» ρώτησε, 

φουµάροντας. 

  «Μ’αφού βλέπεις, Οδηγέ, δεν έχουν µυαλό!» φώναξε ένας 

καπετάνιος. 

  «Προτείνω να πάµε για κάναν ύπνο, κι αποφασίζουµε τι θα 

κάνουµε το πρωί,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Καλά λέει ο Οδηγός,» συµφώνησε ένας, κι οι υπόλοιποι έγνεψαν 

καταφατικά, πηγαίνοντας στα πλοία τους, που ήταν αγκυροβοληµένα 

πίσω απ’αυτά των Καρνεβολθιανών, µε αποτέλεσµα οι Ζιρκεφιανοί 

να πρέπει να περνούν πάνω από τα καταστρώµατα άλλων, για να 

φτάσουν στο δικό τους. 

  Όταν ο Κάλ’µλιρβ, ο Γκόρ’θλαµπ, η Νάρντα, και η Ρενά’ερα ήταν 

στην κουβέρτα του Νότιου Ανέµου, πήγαν και κάθισαν στην πλώρη, 

µε τον νυχτερινό αέρα να παίρνει τα µαλλιά τους (εκτός από του 

Γκόρ’θλαµπ, φυσικά, ο οποίος δεν είχε µαλλιά). Ο Ανώνυµος 

φτερούγισε, αποµακρυνόµενος απ’αυτούς και κατευθυνόµενος στην 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

257 

πρύµνη, για να γαντζώσει τα νύχια του στα κάγκελα εκεί, σα να µην 

επιθυµούσε, πλέον, την παρέα των υπόλοιπων, σα να τον είχαν 

ζαλίσει µε τις κουβέντες τους. 

  «Εσύ γιατί δεν πήγες µαζί τους, ρε κούκλα;» ρώτησε ο Οδηγός των 

Ζιρκεφιανών την κόρη της Αρχόντισσας Ανθρί’ινα. «Τ’αδέλφια σου 

πήγαν.» 

  «Κάνουν πολλές βλακείες τ’αδέλφια µου,» αποκρίθηκε εκείνη. 

«∆εν είµαι υποχρεωµένη να τους ακολουθώ. Πιστεύω ότι εσείς 

αξίζετε την αρχηγία.» 

  «Είσαι η µόνη ανάµεσα στους ευγενείς που το πιστεύει αυτό,» της 

είπε ο Κάλ’µλιρβ, καπνίζοντας ήρεµα. Μετά, παραµέρισε µια τούφα 

µαύρων, σγουρών µαλλιών, που ο αέρας είχε φέρει µπροστά στα 

µάτια του. 

  «Μάλλον…» είπε η Ρενά’ερα σιγανά. 

  «Τι θα γίνει, τώρα, όµως;» ρώτησε ο Γκόρ’θλαµπ. «Ελπίζω να µην 

καταλήξουµε σε καµια αιµατοχυσία…» 

  «Άµα θέλουν αιµατοχυσία, ας πάνε µε το στρατό της Βασίλισσας 

Αάνθα, στο Σαραόλν!» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. «Εδώ δε θα χυθεί αίµα –

και µάλιστα Ζιρκεφιανό!–, γιατί θα τους πάρει και θα τους σηκώσει 

η Έρηµος.» 

  «Συµφωνώ,» ένευσε η Ρενά’ερα. «Και ίσως θα έπρεπε να 

προειδοποιήσουµε τη Βασίλισσα γι’αυτό. Επιπλέον, µπορεί εκείνη 

να έχει τη δυνατότητα να λύσει τη διαφορά µας.» 

  «Αµφιβάλλω,» αποκρίθηκε η Νάρντα. «∆εν είναι Βασίλισσα των 

Ζιρκεφιανών, οπότε δε θα την ακούσουν, αν δεν τους συµφέρει αυτό 

που λέει. Εδώ τη Βασίλισσα Ταρµαρία και δεν την άκουγαν! Πάντα 

στη Ζίρκεφ ο καθένας δρούσε όπως πίστευε.» 

  «Ωστόσο, δε βλάπτει να ζητήσουµε τη γνώµη της,» επέµεινε η 

Ρενά’ερα. «Σίγουρα, ξέρει από διοικητικά ζητήµατα.» 

  «Καλά, βλέπουµε,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. Και φύσηξε καπνό απ’τα 

ρουθούνια. «Η αυριανή µέρα, µάλλον, θα είναι µεγάλη…» 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Κιόλβ µπήκε αναστατωµένος στο σαλόνι. «Πατέρα!» σχεδόν 

φώναξε. «Κάτι τροµερό συνέβη!» 

  Ο Κάρχοκ στράφηκε απορηµένος προς το µέρος του. «Τι είναι, 

Κιόλβ;» 

  Ο µικρός µοιάζει να τάχει τελείως χαµένα, παρατήρησε ο Σόλµορχ, 

ενώ η Χόλκραδ αναρωτιόταν µήπως η ταραχή του νεαρού Πρίγκιπα 

είχε σχέση µε την Πνευµατική Συγκέντρωση που είχαν αισθανθεί 

στον κήπο, εκείνη, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, και η Αλζάρα. 

  «Η Αρχόντισσα Σιλίζα είναι νεκρή,» είπε ο Κιόλβ, λαχανιασµένος 

και προσπαθώντας να ηρεµήσει την καρδιά του που βροντοκοπούσε 

κάτω απ’το στήθος του. «Μια µάγισσα τη σκότωσε.» 

  Μια µάγισσα! σκέφτηκε η Χόλκραδ. Η Σαντέ’ενθιν; 

  «Μια µάγισσα;» έκανε ο Σόλµορχ, καθώς τεντωνόταν µπροστά 

«Ποια; Την ξέρεις;» 

  Ο Κιόλβ κούνησε το κεφάλι. «Φορούσε κουκούλα και ήταν 

σκοτεινά·  µονάχα απ’το φουστάνι της κατάλαβα ότι ήταν γυναίκα. 

Την είδα να περπατά µέσα στον κήπο, ενώ µπροστά της αιωρείτο η 

Αρχόντισσα Σιλίζα, που δεν ήµουν σίγουρος αν ήταν νεκρή ή όχι, 

πάντως δεν κουνιόταν καθόλου. Ύστερα, όµως, η µάγισσα την 

άφησε να πέσει στο έδαφος, γονάτισε πλάι της, και την τρύπησε 

τρεις φορές, µ’ένα ξιφίδιο, τ’οποίο άφησε καρφωµένο επάνω της.» 

  «Πνεύµατα!» έκανε ο Ζάφνορ, καθώς πεταγόταν όρθιος. «Μια 

δολοφόνος βρίσκεται ανάµεσά µας! Πηγαίνω, αµέσως, να φωνάξω 

τους φρουρούς του παλατιού.» 

  Η Σίνα είχε πιαστεί απ’το χέρι του. «Θα έρθω µαζί σου.» 

  «Ναι, έλα µαζί µου,» συµφώνησε ο Ζάφνορ. «Ύστερα, όµως, θα 

πας στα διαµερίσµατά µας, µε τη συνοδεία φρουρών.» 

  «Πρόσεχε,» είπε ο Κάρχοκ στο γιο του, ενώ η Βασίλισσα Ζανάελα 

έµοιαζε να είχε χάσει τη λαλιά της. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

259 

  (Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή! φώναξε η Χόλκραδ, µέσω των 

Πνευµάτων. Αλζάρα! Τους αισθάνθηκε ν’ανταποκρίνονται. Κάποιος 

σκότωσε την Αρχόντισσα Σιλίζα στον κήπο. Νοµίζω ότι είναι η 

Σαντέ’ενθιν. 

  Μα γιατί να σκοτώσει αυτή την Αρχόντισσα; απόρησε η πρώην-

ιέρεια του Φιδιού. 

  ∆εν έχω ιδέα ακόµα.) 

  «Βασιληά µου, πρέπει να πάµε γρήγορα στον κήπο,» είπε ο 

Σόλµορχ. 

  «Όχι·  περιµένετε ο Ζάφνορ να φέρει φρουρούς,» διαφώνησε ο 

Κάρχοκ. 

  Σε λίγο, ο Ζάφνορ επέστρεψε, µαζί µε πέντε αρµατωµένους άντρες 

και δυο γυναίκες. «Ελάτε,» είπε. «Κιόλβ, θα µας οδηγήσεις στο 

µέρος;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο νεαρός Πρίγκιπας. «Μα, αν βρούµε εκεί τη 

µάγισσα, θα µας σκοτώσει·  θα µας σκοτώσει όλους.» 

  «Μη λες ανοησίες,» µούγκρισε ο Ζάφνορ. «Οδήγησέ µας.» 

  Ο Κιόλβ ξεκίνησε να βαδίζει, ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Ο 

νεαρός Πρίγκιπας αισθανόταν ένα σύγκρυο σ’όλο του το σώµα, και 

ευχόταν να µην τους έβρισκε η µάγισσα. Φοβόταν τέτοιου είδους 

ανθρώπους. Ήταν η Σαντέ’ενθιν, άραγε; αναρωτήθηκε, καθώς 

προχωρούσε βιαστικά. Μα γιατί η Σαντέ’ενθιν να σκοτώσει την 

Αρχόντισσα Σιλίζα; Βέβαια, έχει κάνει κι άλλα παράξενα πράγµατα 

αυτή: όπως τότε, µε τη Λοΐρα, που είχε µπει σ’ένα απ’τα δωµάτια των 

καλεσµένων µελών του Συµβουλίου, χωρίς λόγο. 

  ∆εν άργησαν να φτάσουν στο µέρος όπου η κόρη του Βαρόνου 

Ρούζνελ κειτόταν ανάσκελα, αιµόφυρτη, µ’ένα ξιφίδιο καρφωµένο 

στο αριστερό στήθος… 

  …ένα ξιφίδιο που έκανε την Τάθβιλ να παγώσει, µόλις το 

αντίκρισε. Αυτό είναι δικό µου! Είναι δικό µου ξιφίδιο!… 

«Σόλµορχ…» τραύλισε, σφίγγοντας το χέρι του Αντιβασιλέα. 
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  «Το βλέπω, Τάθβιλ,» αποκρίθηκε εκείνος, µε σοκαρισµένη φωνή, 

«το βλέπω…» 

  Οι στρατιώτες σχηµάτισαν έναν κύκλο γύρω απ’το κουφάρι της 

Σιλίζα. Ο Ζάφνορ έσκυψε και πήρε το φονικό όργανο απ’το στήθος 

της όπου ήταν καρφωµένο. 

  «Μα τα Πνεύµατα… πρέπει να βρούµε αυτή τη φόνισσα!» είπε. «Ο 

Βαρόνος Ρούζνελ… θα εξοργιστεί, όταν το µάθει τούτο.» 

  Η Τάθβιλ καθάρισε το λαιµό της, προσπαθώντας να µιλήσει όσο 

πιο θαρραλέα µπορούσε: «Πρίγκιπά µου, αυτό το ξιφίδιο… είναι 

δικό µου.» 

  Τα γαλανά µάτια του Ζάφνορ καρφώθηκαν πάνω της. «Τι;» 

  «Είναι δικό µου το ξιφίδιο,» επανέλαβε, αργά, η Τάθβιλ, νιώθοντας 

τα χέρια της παγωµένα. 

  «Όµως, σίγουρα, η Βαρονέσα δεν διέπραξε το έγκληµα,» τόνισε ο 

Σόλµορχ. «Ήταν µαζί µας, επάνω. Προφανώς, κάποιος προσπαθεί να 

µας ενοχοποιήσει… και έχω µια υποψία για το ποιος µπορεί να 

είναι.» Στράφηκε στον Κάρχοκ. «Η Σαντέ’ενθιν.» 

  «Φίλε µου Σόλµορχ, πώς το ξέρεις;» έκανε εκείνος. 

  «Ο Πρίγκιπας Κιόλβ είπε ότι ήταν µάγισσα,» εξήγησε ο 

Αντιβασιλέας του Σαραόλν. «Η Σαντέ’ενθιν είναι µάγισσα, Βασιληά 

µου!» 

  «Αλλά το ότι η δολοφόνος ήταν µάγισσα, δε σηµαίνει ότι ήταν και 

η Σαντέ’ενθιν η δολοφόνος,» είπε η Ζανάελα. «Άσε που ο γιος µου 

µπορεί, πάλι, να ονειρεύεται…» 

  «Μητέρα, δεν ονειρεύοµαι!» τόνισε ο Κιόλβ. «Η κουκουλοφόρος 

γυναίκα προχωρούσε και η Σιλίζα αιωρείτο µπροστά της, δίχως να 

κινείται.» 

  «Και υπάρχει µόνο µία µάγισσα στο παλάτι, Βασιληά µου,» τόνισε 

ο Σόλµορχ. 

 

**  **  **  ** 
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  «Ελπίζω να υπάρχει καλός λόγος που διακόπτεται το µπάνιο µου,» 

είπε η Σαντέ’ενθιν. Στεκόταν στην πόρτα του δωµατίου της µε µια 

βαµβακερή ρόµπα τυλιγµένη γύρω απ’το κορµί της. Τα µακριά, 

µαύρα της µαλλιά ήταν βρεγµένα και έσταζαν. 

  «Υπάρχει καλός λόγος,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «∆ολοφόνησες 

άλλον έναν άνθρωπο στον κήπο.» 

  «Άλλον έναν; Τι εννοείς;» απαίτησε εκείνη, µε σκληρή φωνή, ενώ 

σκεφτόταν: Βρήκανε από τώρα τη Σιλίζα; ∆αίµονες! Αυτό έπρεπε να 

γίνει το πρωί, όχι όσο µιλούσαν µε τον καταραµένο Βασιληά Κάρχοκ! 

  «Ο Πρίγκιπας Κιόλβ σε είδε,» σφύριξε ο Σόλµορχ, ενώ ο διάδροµος 

πίσω του ήταν γεµάτος µε Αργκανθικιανούς πολεµιστές. Επίσης, 

µαζί µε τον Αντιβασιλέα βρίσκονταν η Βαρονέσα Τάθβιλ, ο 

Πρίγκιπας Ζάφνορ, ο Πρίγκιπας Κιόλβ, και η Χόλκραδ. 

  ∆ε θα γλιτώσεις αυτή τη φορά, Σαντέ’ενθιν, άκουσε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια, µέσα στο µυαλό της. 

  Μετά, θα πεθάνεις ΕΣΥ, Χόλκραδ! αντιγύρισε. Και στράφηκε στον 

νεαρό Πρίγκιπα. «Κιόλβ, είδες εµένα να σκοτώνω κάποιον στον 

κήπο;» 

  Εκείνος δάγκωσε το χείλος του·  ύστερα, είπε: «Όχι εσάς ακριβώς, 

κυρία Σαντέ’ενθιν. Αλλά είδα µια µάγισσα να σκοτώνει την 

Αρχόντισσα Σιλίζα.» 

  «Μια µάγισσα, λες;» 

  «Ναι, γιατί, προτού τη σκοτώσει, την κρατούσε στον αέρα, µε τα 

µάγια της.» 

  Ανάθεµα! σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Ο µικρός µε παρακολουθούσε, 

τότε που είχα πει να µη χρησιµοποιώ, πλέον, τις πνευµατικές µου 

αισθήσεις γιατί ήµουν εξαντληµένη. 

  «Όµως δεν ήµουν εγώ,» κούνησε το κεφάλι. «Κάποια άλλη θα 

ήταν.» 

  «Εσύ ήσουν, Σαντέ’ενθιν!» είπε ο Σόλµορχ. «Ποια άλλη θα 

κάρφωνε το ξιφίδιο της Τάθβιλ πάνω στην Αρχόντισσα Σιλίζα; 

Ήθελες να µας ενοχοποιήσεις για το φόνο που εσύ διέπραξες!» 
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  «Υποθέσεις!» αντιγύρισε η Σαντέ’ενθιν. «Και ψέµατα! ∆ε µπορείς 

ν’αποδείξεις τίποτα απ’όσα λες. Και εγώ δεν σκότωσα την 

Αρχόντισσα! Όσο ασχολείστε µε µένα, η πραγµατική δολοφόνος 

φεύγει.» Η κακιά µου τύχη συνέχεια µε καταδιώκει. Γιατί έπρεπε ο 

καταραµένος Πρίγκιπας να µε παρακολουθεί; Αν έβρισκαν το πτώµα 

το πρωί, θα υποπτεύονταν τους Σαραολνιανούς. Όµως ήταν όλοι 

απ’αυτούς στο σαλόνι µε τον Κάρχοκ; Όχι. 

  «Πολύ έξυπνο, Σαντέ’ενθιν,» είπε η Τάθβιλ. «Όσο ασχολείστε µε 

µένα, η πραγµατική δολοφόνος φεύγει,» µιµήθηκε τη φωνή της. 

«Περιµένεις να σε πιστέψουµε;» 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. «Είναι φοβερό πώς προσπαθείτε να ρίξετε 

το βάρος σε µένα! Τι µου θυµίζει, άραγε, αυτό; Την ίδια τακτική που 

χρησιµοποιήσατε και µε τους υποτιθέµενους ‘κατασκόπους της 

∆ούκισσας Ζέκαλ’! Εσείς σκοτώσατε την Αρχόντισσα Σιλίζα, όπως 

και εκείνους τους δύσµοιρους ανθρώπους που λέτε ότι ήταν 

κατάσκοποι.» 

  «Σαντέ’ενθιν, ήµασταν µαζί µε τον Βασιληά Κάρχοκ την ώρα του 

φόνου! Μαζί µ’αυτόν και µε τον Πρίγκιπα Ζάφνορ απο δώ. Και την 

Βασίλισσα Ζανάελα, και την Πριγκίπισσα Σίνα Τόρνιλφερ.» 

  «Ήσασταν, όµως, όλοι µαζί τους;» έθεσε το ερώτηµα η 

Σαντέ’ενθιν. «Μία από τους συνεργάτες σας θα µπορούσε πολύ 

εύκολα να πάρει το ξιφίδιο της Βαρονέσας Τάθβιλ και να διαπράξει 

το φόνο. Ή ίσως η ίδια η Βαρονέσα να της το είχε δώσει, για γούρι.» 

  «Ψεύτρα!» πετάχτηκε η Τάθβιλ, µη µπορώντας να συγκρατήσει τον 

εαυτό της. 

  «Ψεύτρα, ε;» έκανε η Σαντέ’ενθιν. «Ποιοι ήσασταν µε τον 

Πρίγκιπα Ζάφνορ;» Στράφηκε στον ίδιο. «Πρίγκιπά µου, ποιοι ήταν 

µαζί σας;» 

  «Εµ, ο Αντιβασιλέας Σόλµορχ, η Βαρονέσα Τάθβιλ, και η κυρία 

Χόλκραδ,» αποκρίθηκε εκείνος. 
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  «Ορίστε, λοιπόν!» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Το ζήτηµα είναι απλό.» 

(Τώρα, ήρθε η ώρα να πληρώσεις για την προδοσία σου, Αλζάρα.) «Η 

Αλζάρα διέπραξε τον φόνο.» 

  «Η Αλζάρα–!» άρχισε ο Σόλµορχ. 

  «–είναι µάγισσα. Εγώ το ξέρω αυτό καλύτερα απ’όλους. Κάποτε, 

ήταν ιέρειά µου, στην Ζίρκεφ.»  

  «Και πώς το γνωρίζουµε ότι δεν ήσουν εσύ που διέπραξες το φόνο, 

Σαντέ’ενθιν;» ρώτησε η Χόλκραδ. «Κι εσύ θα µπορούσες να 

βρίσκεσαι στον κήπο, εκείνη την ώρα.» 

  «∆εν έχω τίποτ’άλλο να πω,» αντιγύρισε η Ζιρκεφιανή. «Η 

υπόθεση θα συζητηθεί στο Μεγάλο ∆ικαστήριο, µαζί µε τις 

υπόλοιπές σας κατηγορίες εναντίον µου. Εµπιστεύοµαι την 

Αργκανθικιανή δικαιοσύνη.» 

  Επειδή σε βολεύει, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Αυτή η γυναίκα είναι 

χειρότερη απ’τον Πόνκιµ!… 

  Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε, πάλι, στον Ζάφνορ. «Συµφωνείτε, 

Πρίγκιπά µου;» 

  «Σίγουρα, η υπόθεση θα παραπεµφθεί στο Μεγάλο ∆ικαστήριο,» 

είπε εκείνος. «Όµως το ζήτηµα, πλέον, δεν θα είναι µόνο µεταξύ σας, 

γιατί η Αρχόντισσα Σιλίζα ήταν κόρη του Βαρόνου Ρούζνελ Ρέγκοθ 

–µην το ξεχνάτε.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Συγκέντρωση δύναµης 
 

 

αιρός είχε περάσει, ενώ προσπαθούσα να ξεφύγω από την 

κρυστάλλινη φυλακή όπου µε είχαν κλείσει τα ανθρωπάκια. 

Έψαχνα να βρω την πηγή της δύναµής της, γιατί είχα την Κ
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πεποίθηση ότι, µονάχα βρίσκοντάς τη, µπορούσα να ελευθερωθώ. Η 

αναζήτησή µου µε είχε οδήγησε σε απίστευτα βάθη κοσµικής ισχύος 

και νόησης. Μου φαινόταν ότι… κολυµπούσα µέσα στις ίδιες µου τις 

αναµνήσεις· µέσα στο ίδιο µου το είναι. Αισθανόµουν µπερδεµένος, 

αλλά δεν τα παρατούσα· θα έβρισκα τη λύση, και θα έκανα 

τ’ανθρωπάκια να πληρώσουν για ό,τι είχα υποφέρει! Πραγµατικός 

Μάργκανθελ ή µη, δε µπορούσαν να µε κρατούν εδώ! 

  Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, να καταδυθώ στον πυρήνα της 

δύναµης της σφαίρας. Ένιωθα τον εαυτό µου να καίγεται, σαν από τη 

λάβα κάποιου αρχέγονου ηφαιστείου, σαν από κοσµική φωτιά. Αλλά 

κάπου εδώ βρισκόταν το Κλειδί του Ελέγχου· και, όταν έβρισκα το 

Κλειδί, θα έσπαγα τα δεσµά που µε κρατούσαν δέσµιο, στρέφοντας την 

ίδια τη δύναµη της φυλακής µου ενάντια στη φυλακή. 

  Πόσο µακριά ακόµα ήµουν από το σκοπό µου, άραγε; ∆ε µπορούσα 

να ξέρω· δεν ήµουν σίγουρος για τίποτα. Μονάχα ότι ταξίδευα µέσα σε 

µια απέραντη ενεργειακά φορτισµένη άβυσσο· µόνο γι’αυτό ήµουν 

βέβαιος. Πού ήταν το Κλειδί εδώ πέρα; Πού ήταν κρυµµένο; 

Αναµφίβολα, πρέπει να βρισκόταν στο πιο ασφαλές «σηµείο» της 

σφαίρας, εκεί όπου δε µπορούσα εύκολα να το αγγίξω. Όµως πίστευα 

ότι µέχρι τώρα είχα εξερευνήσει όλα της τα βάθη και έκανα µόνο 

κύκλους, επιστρέφοντας στα ίδια και στα ίδια «µέρη», που, ωστόσο, 

φάνταζαν διαφορετικά, καθώς η ψυχική δύναµη παλλόταν και άλλαζε, 

παίρνοντας µυριάδες «σχήµατα» που θα τρέλαιναν έναν θνητό. 

  Μετά, κατάλαβα πού βρισκόταν το Κλειδί! ∆εν υπήρχε Κλειδί· το 

Κλειδί ήµουν εγώ ο ίδιος· µέσα από εµένα θα έστρεφα την δύναµη της 

σφαίρας ενάντια στην σφαίρα. Εγώ θα γινόµουν το φράγµα που θα 

φούσκωνε το νερό, ώσπου να σπάσουν τα κρυστάλλινα τοιχώµατα. 

Ναι! Επιτέλους, είχα τη λύση! Ξεκίνησα ν’απορροφώ τη δύναµη της 

σφαίρας, να την απορροφώ µέχρι που µπορούσε το είναι µου ν’αντέξει 

και να µην θρυµµατιστεί. Αισθάνθηκα… να «φουσκώνω». Ήταν ένα 

ηδονιστικό συναίσθηµα, που µ’έκανε να γελάω και να γελάω. Ωστόσο, 

από κάποια χρονική στιγµή και µετά, άρχισα να πονώ, σα να είχαν να 
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όριά µου εξαντληθεί. Αλλά όχι, είχα την εντύπωση πως ο πόνος µόλις 

τώρα ξεκινούσε· είχα να περάσω κι από άλλα στάδια πόνου, πολύ 

µεγαλύτερα, µέχρι να φτάσω στα όριά µου. Και, όταν έφτανα σ’αυτά, 

θα το καταλάβαινα, γιατί θα ήµουν έτοιµος να εκραγώ. Τότε, θα ήταν 

η κατάλληλη στιγµή για ν’απελευθερώσω την συσσωρευµένη δύναµη… 

ναι, τότε… Χα-χα-χα-χα…! 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Προβλήµατα και λύσεις 
 

 

 ∆ούκισσα Βόνα ήταν απόλυτη. «Όχι,» είπε, κουνώντας το 

κεφάλι, «δε µπορώ να το ρισκάρω έτσι. ∆ε µπορώ να 

βασιστώ ούτε στα ‘αρχαία µάγια’ του ερειπίου –αν 

δουλεύουν καν!– ούτε στα υπόγεια περάσµατα τα οποία δεν ξέρουµε 

πού θα µας βγάλουν.» 

  «∆ούκισσά µου, εγώ σκέφτηκα µόνο να κάνω µια πρόταση,» 

αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  Ήταν πρωί, η κατακλυσµιαία βροχή είχε πάψει, και ο στρατός από 

τη Σάνβεκ ετοιµαζόταν να προελάσει. Ο ερειπωµένος ναός είχε 

πάρει µια άλλη όψη, στο χρυσαφένιο φως της αυγής, που περνούσε 

ανάµεσα απ’τα δέντρα του δάσους: µια όψη λιγότερο απειλητική από 

αυτήν χτες βράδυ και περισσότερο µαγευτική. Τόσο µαγευτική που 

έξαπτε την περιέργεια του Ανέµου, και του δηµιουργούσε µια 

επιθυµία να πάει, πάλι, για εξερεύνηση, ειδικά στα επάνω µέρη, 

όπου χτες βράδυ δε µπορούσαν ν’ανεβούν, λόγω της βροχής. 

  «Σ’ευχαριστώ για την πρότασή σου, όµως θα ήµουν ανεύθυνη να 

βάλω το στράτευµά µου µέσα σε ένα τέτοιο επικίνδυνο µέρος,» 

αποκρίθηκε η Βόνα. «Τι θα γίνει αν οι Μαγκραθµέλιοι µάς 

H
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παγιδεύσουν εκεί και µας κοµµατιάσουν; ή αν µας αφήσουν να 

πεθάνουµε της πείνας; Όχι, Άνεµε, προτιµώ να προελάσω ως την 

Γκέχβιν, όπου, τουλάχιστον, ξέρω πού πηγαίνω.» 

  «Όπως επιθυµείτε, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος, και, µε µια 

σύντοµη υπόκλιση, έφυγε από κοντά της, πηγαίνοντας προς τους 

συντρόφους του, έτοιµος να τους κάνει µια πρόταση που τριβέλιζε το 

νου του. 

  Τους βρήκε πάνω στο κάρο όπου, χτες βράδυ, είχαν βάλει τους 

σάκους που είχαν γεµίσει µε το θησαυρό, κρυφά απ’όλους τους 

υπόλοιπους στρατιώτες –ή, τουλάχιστον, είχαν προσπαθήσει πολύ να 

µην τους προσέξει κανείς, και ήλπιζαν να είχαν πετύχει το σκοπό 

τους. Αν κάποιος, ή κάποιοι, από τους υπόλοιπους µαχητές 

υποψιάζονταν ότι µετέφεραν τέτοια πλούτη, ίσως επιχειρούσαν να 

τους ληστέψουν και να φύγουν µακριά από το στράτευµα. 

  «Έχω µια ιδέα,» είπε ο Άνεµος, ανεβαίνοντας στο κάρο, που δεν 

είχε ακόµα ξεκινήσει να τσουλά αλλά, σύντοµα, θα ξεκινούσε. 

  «Κάτι άσχηµο θα είναι…» σχολίασε η Νύχτα, υποµειδιώντας κάτω 

απ’την κουκούλα της κάπας της. Καθισµένη πάνω σε έναν απ’τους 

σάκους του θησαυρού, ακουµπούσε την πλάτη της στο δεξί τοίχωµα 

του κάρου. 

  Όµως η Βερενέλη, που καθόταν οκλαδόν, µε το δικό της σάκο στα 

γόνατα, τον προέτρεψε: «Πες µας, Άνεµε.» 

  «Προτείνω να φύγουµε απ’αυτό το στρατό,» είπε εκείνος. 

  «Και πού να πάµε, φίλε µου;» έθεσε το ερώτηµα ο Ράµλεντ. «∆εν 

το κουβεντιάσαµε τούτο χτες βράδυ;» 

  «∆ε λέω να πάµε βόρεια,» εξήγησε ο Άνεµος·  «λέω να πάµε… 

υπόγεια. Ν’ακολουθήσουµε τα περάσµατα κάτω απ’τον ερειπωµένο 

ναό.» 

  «Η ∆ούκισσα αποφάσισε να µην τ’ακολουθήσει, υποθέτω,» είπε η 

Νύχτα. 

  «Καλά υποθέτεις,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Όµως αυτό δε σηµαίνει 

πως δεν πρέπει να τ’ακολουθήσουµε κι εµείς. Ίσως για έναν στρατό, 
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όντως, να είναι δύσκολο κι επικίνδυνο να βαδίσει εκεί κάτω·  αλλά 

εµείς είµαστε µονάχα τέσσερις. Κι εξάλλου, ακόµα κι αν δε µας 

βγάλουν πουθενά, µπορούµε να επιστρέψουµε εδώ και να πάµε όπου 

νοµίζουµε –οι δαιµονάνθρωποι θα έχουν περάσει, ακολουθώντας το 

στράτευµα της ∆ούκισσας.» 

  Η Νύχτα συνοφρυώθηκε. «Αυτή είναι καλή σκέψη,» παραδέχτηκε. 

  «Ναι!» επένευσε η Βερενέλη, που ήταν ιδιαίτερα πρόθυµη 

ν’αποµακρυνθεί από τούτη τη µάζα ατσαλοντυµένων πολεµιστών. 

«Ας δράσουµε έτσι! Εγώ, πάντως, συµφωνώ απόλυτα µαζί σου, 

Άνεµε. Άµα δε θέλουν οι άλλοι, πάµε µόνοι µας!» 

  Η Νύχτα την αγριοκοίταξε, µέσα απ’τη σκιά της κουκούλας της. Τι 

ακριβώς προτείνεις, αλλοπαρµένη εξερευνήτρια; 

  Ο Άνεµος στράφηκε στον Ράµλεντ, περιµένοντας κι εκείνου τη 

συγκατάθεση. 

  Ο Ντρούβτεκ κατένευσε, µουγκρίζοντας: «Ίσως και να µας βγει σε 

καλό.» Σηκώθηκε απ’το κάρο, πατώντας στην βρεγµένη γη. Ένα 

ξερόκλαδο έτριξε κάτω απ’τη δεξιά του µπότα. 

  «Ωραία,» είπε ο Άνεµος. «Τότε, φύγαµε.» 

  «Πού πάτε;» ρώτησε ο οδηγός του κάρου, βλέποντάς τους να 

σηκώνονται, καθώς εκείνος πλησίαζε το ξύλινο τροχοφόρο. 

  «Φεύγουµε, Φένµερ,» απάντησε ο τυχοδιώχτης. 

  «Φεύγετε!» αναπήδησε εκείνος. «Μα δαιµονάνθρωποι βρίσκονται 

παντού!» 

  «Όχι εκεί όπου θα πάµε,» εξήγησε ο Άνεµος, ενώ η Νύχτα έπαιρνε 

κρυφά ένα δέµα µε προµήθειες από το κάρο. (Ένα µονάχα δε θα τους 

λείψει, αλλά εµάς, σίγουρα, θα µας χρειαστεί.) 

  «Να προσέχετε, παλιοµπαγαπόντηδες,» είπε ο Φένµερ. «Και καλή 

τύχη.» 

  «Τα Πνεύµατα µαζί σου, φίλε µου, και µε το στρατό της 

∆ούκισσας,» χαιρέτησε ο Άνεµος, φεύγοντας µαζί µε τους 

συντρόφους του. 
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  Κατευθύνθηκαν προς τον ερειπωµένο ναό, ενώ ο Φένµερ τούς 

κοιτούσε και αναρωτιόταν τι περιείχαν αυτοί οι σάκοι που 

κουβαλούσαν. Έριξε µια µατιά στο κάρο του, φοβούµενος ότι είχαν 

κλέψει τίποτα, όµως διαπίστωσε πως όλα ήταν στη θέση τους (το 

µικρό δέµα που είχε σουφρώσει η Νύχτα δεν το πρόσεξε). Ίσως να 

είχαν τους σάκους απ’την αρχή, απλά εγώ να µην το είχα προσέξει, 

συλλογίστηκε, και µαστίγωσε το ζώο του, για να ξεκινήσει το κάρο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Από το εσωτερικό των ερειπίων, ο Άνεµος κοιτούσε το στρατό της 

∆ούκισσας Βόνα να φεύγει: ένα µάτσο καταπονηµένοι πολεµιστές 

που βάδιζαν ο ένας πλάι ή πίσω απ’τον άλλο, σε µια τελευταία τους 

προσπάθεια να ξεφύγουν από τα δαιµονικά φουσάτα που τους 

καταδίωκαν. Ο τυχοδιώχτης ευχόταν ειλικρινά να έφταναν ασφαλείς 

στα τείχη της Γκέχβιν και να γλίτωναν από τους Μαγκραθµέλιους. 

Όµως, για κάποιο λόγο, είχε µεγάλες αµφιβολίες… 

  Ευτυχώς, τουλάχιστον, που εµείς βρήκαµε τούτο το ερείπιο, και 

σωθήκαµε, σκέφτηκε. 

  Στράφηκε στους υπόλοιπους. Η Νύχτα ακουµπούσε την πλάτη 

σ’έναν τοίχο, δίχως να µιλά ούτε να κινείται·  ο Ράµλεντ έριχνε µια 

µατιά στα όπλα που βρίσκονταν πεσµένα στο έδαφος·  η Βερενέλη 

άναβε τη λάµπα τους. 

  «Τώρα, το υπόγειο δεν πρέπει να έχει νερό,» είπε εξερευνήτρια. «Η 

στάθµη θα έχει κατεβεί πολύ.» 

  «Πάµε, εποµένως, να ρίξουµε µια µατιά,» πρότεινε ο Άνεµος, 

ξεκινώντας να βαδίζει. 

  Η Βερενέλη τον ακολούθησε, φωτίζοντας τα σκοτεινά µέρη του 

ναού, ενώ η Νύχτα και ο Ράµλεντ ήρθαν πίσω τους. Όλοι 

αισθάνονταν κάπως δυσκίνητοι από τον θησαυρό που κουβαλούσαν, 

γιατί δεν ήταν µόνο οι σάκοι·  είχαν βάλει και µέσα στα ρούχα τους 

νοµίσµατα και κοµµάτια που ήθελαν να κρατήσουν. ∆ιέσχισαν, πάλι, 
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τον λαβυρινθώδη χώρο µε τις πέτρινες βιβλιοθήκες, και έφτασαν στο 

άνοιγµα όπου βρισκόταν η σκάλα. 

  «∆εν ακούω, πια, νερό να κυλά,» είπε ο Άνεµος. 

  «Γιατί δεν έρχεται καινούργιο, όπως χτες µε τη βροχή,» αποκρίθηκε 

η Βερενέλη. «Όµως ίσως να υπάρχει κάποιο ακόµα –λίγο, βέβαια.» 

Άρχισε να λύνει τις µπότες της. 

  Οι υπόλοιποι ακολούθησαν το παράδειγµά της, και έβγαλαν και τις 

διπλές, χοντρές κάλτσες που είχαν φορέσει από µέσα, για να 

ζεσταθούν, ύστερα από την τελευταία τους κατάδυση σε τούτο το 

µέρος –εκτός από τον Ράµλεντ, φυσικά, που δε φαινόταν να τον 

επηρεάζει και τόσο το ψύχος. 

  Ξυπόλυτοι ξανά, κατέβηκαν, µε προσοχή, την πέτρινη σκάλα, ενώ ο 

Ντρούβτεκ βαστούσε το σκοινί. Πρώτος έφτασε κάτω ο Άνεµος, για 

να διαπιστώσει ότι το νερό, πλέον, του έφτανε µονάχα µέχρι τους 

αστραγάλους. Όταν κατέβηκε και ο Ράµλεντ, κάθισαν στα 

σκαλοπάτια και φόρεσαν, πάλι, τις κάλτσες και τις µπότες τους. 

  «Πάµε,» είπε ο Άνεµος, µόλις ήταν έτοιµοι. 

  Άρχισαν να ψάχνουν για τη σπηλιά που έβγαζε από τις κατακόµβες 

του ναού και, σύντοµα, την βρήκαν. Τώρα, δεν έτρεχε νερό µέσα 

της, πάντως το αυλάκι ακόµα υπήρχε. 

  «Προφανώς, έχει δηµιουργηθεί επειδή τα νερά της βροχής πάντοτε 

απο δώ βρίσκουν διέξοδο,» είπε η  Βερενέλη. 

  Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους αδιάφορα και πάτησε πάνω στο 

επίπεδο σηµείο, πλάι στο αυλάκι. «Ας δούµε πού θα µας οδηγήσει 

τούτη η σήραγγα…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ύστερα από τέσσερις ώρες συνεχούς βαδίσµατος, αποφάσισαν να 

ξεκουραστούν, και κάθισαν στο πετρώδες έδαφος. 

  «Τι έχουµε για φαγητό;» ρώτησε ο Άνεµος. 
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  «Ό,τι πήρα από το κάρο,» απάντησε η Νύχτα. «Εσείς το είχατε 

ξεχάσει τελείως.» Έβγαλε απ’το σάκο της το δέµα που είχε κλέψει. 

  «Είσαι διαµάντι,» είπε ο Άνεµος, και φίλησε τα χείλη της. «Πήρες, 

όµως, και λάδι για τη λάµπα;» θέλησε να µάθει. 

  «Μην τα περιµένεις όλα από µένα!» 

  «Εδώ υπάρχουν µπόλικα ξύλα, για ν’ανάψουµε δαυλούς, όταν 

χρειαστεί,» τους πληροφόρησε ο Ράµλεντ, δείχνοντας το αυλάκι του 

ξερού πλέον ποταµού. «Τα έφερε η βροχή.» Πήδησε µέσα και άρχισε 

να τα µαζεύει. 

  Η Βερενέλη ύψωσε τη λάµπα, κοιτώντας προς το βάθος του 

περάσµατος που ακολουθούσαν. Το µόνο που διέκρινε ήταν µικροί 

σταλακτίτες. «Αναρωτιέµαι µέχρι πού φτάνει…» είπε. 

  «∆ε θ’αργήσουµε να µάθουµε,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, ανοίγοντας 

το πακέτο των τροφίµων και βρίσκοντας µέσα µήλα, ρόδια, ψωµί, 

τυρί, και λίγο ψητό κρέας. «Ελάτε, τώρα, να φάµε.» 

  «Αλλά µε σύνεση,» προειδοποίησε η Νύχτα, «γιατί δεν ξέρουµε 

πόσες µέρες θα χρειαστεί να βαδίζουµε εδώ κάτω.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Στην Θέρληχ, πρωτεύουσα του ένδοξου Βασιλείου του Ωκεανού, η 

Βασίλισσα Αάνθα κατέβηκε από τα προσωπικά της διαµερίσµατα 

και βάδισε προς την Αίθουσα του Κοχυλιού, περνώντας δίπλα από 

σειρές πολεµιστών, οι οποίοι είχαν προθυµοποιηθεί να προφυλάξουν 

το Κέντρο Σταθερότητας, τώρα που υπήρχε τόσο µεγάλη ανάγκη. Η  

Αάνθα, όµως, υποπτευόταν πως, αν αυτός ο Μάργκανθελ ερχόταν 

εδώ, λίγο θα µπορούσαν τούτοι οι µαχητές να τον εµποδίσουν. Η 

µόνη ουσιαστική αντίστασή µας εναντίον του είναι… 

  Η Βασίλισσα άνοιξε την διπλή, ατσάλινη πόρτα της αίθουσας και 

µπήκε σ’ένα σχετικά µεγάλο δωµάτιο, καµωµένο από χοντρές, 

γκρίζες πέτρες. Στο κέντρο του βρισκόταν µια µαρµάρινη τράπεζα, 

πάνω στην οποία αναπαυόταν το Πορφυρό Κοχύλι, αναδίδοντας µια 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

271 

απαλή, κόκκινη λάµψη. Γύρω του, στέκονταν τρεις άντρες και δύο 

γυναίκες, όλοι τους ντυµένοι µε γαλάζιους χιτώνες και κουκούλες, 

ενώ στα χέρια βαστούσαν ραβδιά. 

  …οι Μυστικιστές της Θάλασσας. 

  Βλέποντας την Αάνθα, έκλιναν τα κεφάλια τους, σε χαιρετισµό. 

  «Όλα εντάξει;» ρώτησε εκείνη. 

  «Μάλιστα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η µία απ’τις δυο γυναίκες. 

  «Κι αυτό το ταρακούνηµα, χτες βράδυ;» είπε η Αάνθα. 

  «∆εν είχε καµια σχέση µε το Πορφυρό Κοχύλι. Υποψιαζόµαστε ότι 

οφειλόταν στην αποσταθεροποίηση του Νότιου Κέντρου 

Σταθερότητας.» 

  Μεγάλες ταραχές θα βασιλέψουν στον Ωκεανό και στο Βορρά, 

Προστάτιδα, είχε πει η Βάρνα, το πελώριο σαλάχι. Και, τώρα, τα 

λόγια του είχαν αρχίσει να αποκτούν περισσότερη βαρύτητα. Μπορεί 

και δυνατότεροι σεισµοί να πλήξουν τον Ωκεανό; αναρωτήθηκε η 

Αάνθα. Πνεύµατα. Πρέπει να βρω αυτόν που θα επαναφέρει τη 

σταθερότητα. Η Βάρνα είπε ότι βρίσκεται κάπου στη Βόρεια Γη, αλλά 

πού ακριβώς δεν ξέρει… Ο Ωκεανός να την πάρει! 

  «Μπορεί κι άλλοι τέτοιοι σεισµοί να συµβούν;» ρώτησε τους 

Μυστικιστές της Θάλασσας. 

  «Πιθανώς, Βασίλισσά µου·  δεν είµαστε βέβαιοι. Ίσως να ήταν και 

τυχαίο.» 

  «Μάλιστα…» είπε η Αάνθα, περισσότερο στον εαυτό της, παρά 

στους παράξενους µάγους. Πρέπει να προστατέψω το Βασίλειό µου 

από τις καταστροφές αυτές. «Σας ευχαριστώ για την πολύτιµή σας 

βοήθεια.» Και, µ’αυτά τα λόγια, γύρισε και έφυγε, πηγαίνοντας προς 

την αίθουσα του θρόνου. 

  Φτάνοντας, βρήκε εκεί τον Οδηγό των Ζιρκεφιανών να την 

περιµένει. Μαζί του βρίσκονταν κάποιοι που δεν γνώριζε τα ονόµατά 

τους, όµως τους είχε παρατηρήσει εδώ και την προηγούµενη φορά 

που είχαν έρθει. 

  «Καληµέρα σας,» τους χαιρέτησε. 
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  «Καληµέρα, Βασίλισσα µου,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, κάνοντας 

µια υπόκλιση. «Κατόπιν πιέσεως, να πούµε, ήρθα να σας µιλήσω για 

ένα ζήτηµα που µας απασχολεί, γιατί οι σύντροφοί µου σκέφτηκαν 

ότι ίσως µπορείτε να µας δώσετε κάποια λύση…» 

  Ο Τέλκαρ, που καθόταν στο τραπέζι των συµβούλων, έριξε ένα 

αποδοκιµαστικό βλέµµα στον Οδηγό, σαν να µην έπρεπε εκείνος 

ν’ανησυχεί τη Βασίλισσα µε τα δικά του προβλήµατα. 

  Η Αάνθα αγνόησε τον σύµβουλό της και προέτρεψε τον 

Κάλ’µλιρβ: «Μιλήστε µου, Οδηγέ. Κι αν µπορώ να σας βοηθήσω, δε 

θα διστάσω.» 

  «Ξέρετε, λέµε να κάνουµε ένα συµβούλιο για να παίρνουµε 

αποφάσεις, να πούµε. Αλλά το πρόβληµα είναι ότι οι καπετάνιοι 

θέλουνε το Συµβούλιο να αποτελείται από καπεταναίους, ενώ οι 

άρχοντες από άρχοντες. Οι καπεταναίοι, βέβαια, είναι περισσότεροι, 

όµως, αν πάρουν αυτοί τον έλεγχο του Συµβουλίου, οι ευγενείς 

απείλησαν ότι θα πολεµήσουν για να µη χάσουν τη θέση τους. Κι 

εγώ, προσωπικά, Βασίλισσά µου, δε θέλω διχόνοια ν’αναπτυχθεί 

ανάµεσα στους Ζιρκεφιανούς, ειδικά µια τέτοια δύσκολη ώρα.» 

  Η Αάνθα µειδίασε. «Μιλήσατε σαν πραγµατικός βασιληάς, 

Οδηγέ.» Εκείνος χαµογέλασε, νιώθοντας αµήχανα και κοκκινίζοντας 

λίγο. «Αλλά το πρόβληµά σας δεν είναι τόσο δύσκολο όσο 

πιστεύετε.» 

  «Έχετε κάποια ιδέα, Βασίλισσά µου,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, 

καταλαβαίνοντάς το απ’το βλέµµα της. Πάντα τα µάτια των 

ανθρώπων που τους είχε µόλις έρθει µια ιδέα γυάλιζαν. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Όχι και τόσο σπουδαία, βέβαια. 

Απλά, οι ναυτικοί και οι άρχοντες θα µπείτε στο Συµβούλιο 

σύµφωνα µε την  αριθµητική σας αναλογία.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ το συλλογίστηκε λίγο. «Σωστό και δίκαιο!» 

αναφώνησε. «Πολύ σωστό και πολύ δίκαιο, ναι!» 

  «Πόσοι ευγενείς και πόσοι καπεταναίοι είστε, σε αναλογία;» 

θέλησε να µάθει η Βασίλισσα του Ωκεανού. 
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  Ο Κάλ’µλιρβ έριξε µια µατιά στην Ρενά’ερα, στην Νάρντα, στον 

Γκόρ’θλαµπ, και στους λίγους ναυτικούς που είχαν έρθει µαζί του 

σ’αυτή την ακρόαση. «Πρέπει νάναι κάπου δύο τρίτα καπεταναίοι κι 

ένα τρίτο ευγενείς, ε, σύντροφοι;» 

  Η Ρενά’ερα έγνεψε καταφατικά. 

  «Εποµένως, τα δύο τρίτα του Συµβουλίου θ’αποτελούνται από 

καπεταναίους και το ένα τρίτο από ευγενείς,» κατέληξε η Αάνθα. 

  «Είναι δίκαιο,» είπε ξανά ο Κάλ’µλιρβ. «Ελπίζω, όµως, κι οι 

υπόλοιποι να το δεχτούν… 

  »Βασίλισσά µου, να κάνω έναν υπολογισµό, για να δω ακριβώς 

πόσοι ναυτικοί και πόσοι ευγενείς θα είναι στο Συµβούλιο;» 

  «Ελεύθερα.» 

  Ο Οδηγός στράφηκε στον Τέλκαρ. «Μπάρµπα, κάνε λίγο χώρο να 

πάρω ένα χαρτί.» 

  Ο σύµβουλος της πολιτείας συνοφρυώθηκε στο άκουσµα της 

προσφώνησης «µπάρµπα». 

  Η Αάνθα γέλασε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είναι δίκαιο, Σόρντ’κφαρ,» τόνισε ο Τρέτβερ στον εν λόγω 

Άρχοντα. «∆ε µπορείς να υποστηρίξεις το αντίθετο.» 

  Οι Ζιρκεφιανοί βρίσκονταν στο κέντρο του καταυλισµού τους και 

κουβέντιαζαν το θέµα του Συµβουλίου, ενώ καλύβες χτίζονταν γύρω 

τους από τα ξύλα που έφερναν οι πρόσφυγες απ’τα δάση της Ράλβοχ. 

Ο Βάνσπαρχ και ο Λούντρινχ λαµποκοπούσαν στον ουρανό, και το 

µεσηµέρι πλησίαζε. 

  Ο Σόρντ’κφαρ µάσησε τα λόγια του·  ύστερα, είπε καθαρά: 

«Πράγµατι, είναι δίκαιο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ναυτικοί έχετε την 

πλειοψηφία.» Και ένευσε. «Ωστόσο,» πρόσθεσε, «έτσι δε θα 

διοικηθεί καλά ο λαός–» 
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  «Ποιος λαός, ρε µπαγαπόντη του κακού καιρού;» πετάχτηκε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Θα µας παλαβώσεις, εδώ πέρα; Πρόσφυγες είµαστε, 

σ’ένα γειτονικό βασίλειο –µην τσιγκλάς τη µοίρα σου, Σόρντ’κφαρ. 

Να, πάρε να δεις τα νούµερα, και πες µου.» Του έδωσε το χαρτί µε 

τους υπολογισµούς που είχε κάνει στην βασιλική αίθουσα. 

  «Τριανταµελές συµβούλιο µε δέκα ευγενείς και είκοσι 

καπεταναίους,» έκανε, σκεπτικά, ο Άρχοντας της Σόνµολ. 

  «Καµια διαφωνία;» ρώτησε ο Οδηγός. 

  Ο Σόρντ’κφαρ στράφηκε στους ευγενείς. «Λέω να το δεχτούµε.» 

  Κάποιοι µουρµούρισαν, όµως οι περισσότεροι έγνεψαν 

καταφατικά, µουτρωµένοι. Όχι πως κι ο ίδιος ο Άρχων της Σόνµολ 

έµοιαζε ιδιαίτερα χαρούµενος. Ήταν φανερό ότι ήθελε όλη την 

εξουσία·  αλλά, προφανώς, θα συµβιβαζόταν µ’εκείνο που του 

έδιναν, αφού δεν είχε άλλη επιλογή. 

  «Εντάξει, Κάλ’µλιρβ, δέκα ευγενείς – είκοσι ναυτικοί,» είπε. 

«Τώρα, δε µένει παρά να ψηφίσουµε. Και οι ευγενείς θα ψηφίσουν 

αναµεταξύ τους, όπως κι οι ναυτικοί.» 

  «Σύµφωνοι.» Ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών τού έδωσε το χέρι κι 

αντάλλαξαν µια σύντοµη χειραψία. 

  Το απόγευµα, είχαν ψηφίσει όλοι οι καπεταναίοι, και η Νάρντα κι ο 

Γκόρ’θλαµπ, που δεν είχαν βάλει υποψηφιότητα, κάθισαν να 

µετρήσουν τους ψήφους, υπό την επίβλεψη του Κάλ’µλιρβ, ο οποίος 

είχε θρονιαστεί πάνω σ’ένα κούτσουρο, µπροστά σε µια ζωηρή 

φωτιά, µε τον Ανώνυµο γαντζωµένο στον δεξή ώµο. Κανείς δεν 

µιλούσε, καθώς η ξανθιά κοπέλα κι ο ξυρισµένος στο κεφάλι 

ναυτικός έκαναν τη δουλειά τους. 

  Κάποια στιγµή, πλησίασε ο Τρέτβερ, µαζί µε µερικούς άλλους 

καπεταναίους. «Βγήκαν τ’αποτελέσµατα, σύντροφοι;» ρώτησε. 

  «Σε λίγο, βγαίνουν,» αποκρίθηκε η Νάρντα, µετρώντας και 

κρατώντας σηµειώσεις σ’ένα χαρτί, µε µια µεγάλη πένα, την οποία 

βουτούσε στο µελανοδοχείο που χρησιµοποιούσε µαζί µε τον 

Γκόρ’θλαµπ. 
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  Οι καπεταναίοι περίµεναν, ανυπόµονα. 

  Πέρασε δεν πέρασε µισή ώρα, και η Νάρντα άρχισε να µιλά σιγανά 

µε τον Γκόρ’θλαµπ, για να κάνουν το άθροισµα. 

  «Λοιπόν, τελειώσαµε,» είπε, µετά, η ξανθοµάλλα γυναίκα. 

«Πρώτος βγαίνει ο Κάλ’µλιρβ, µε µια ψήφο διαφορά από τον 

Καπετάν Τρέτβερ, ο οποίος έρχεται δεύτερος. Μετά, είναι ο 

Καπετάνιος Μερενρίχ, η Καπετάνισσα Φαζ’νίκ….» Και συνέχισε µε 

την λίστα των ονοµάτων, µέχρι που έφτασε στον εικοστό. 

  Καθώς µιλούσε, φωνές, σφυρίγµατα, γέλια, και µουγκρητά 

ακούγονταν από τους συγκεντρωµένους ναυτικούς, που ή χαίρονταν 

γιατί εκλέχτηκαν, ή εκλέχτηκε αυτός που υποστήριζαν, ή έβριζαν, 

γιατί δεν είχαν εκλεγεί οι ίδιοι ή οι φίλοι τους. 

  «Ηρεµία, παρακαλώ,» είπε ο Κάλ’µλιρβ, όµως κανένας δεν του 

έδωσε σηµασία, παρότι τώρα, εκτός από Οδηγός των Ζιρκεφιανών, 

ήταν και Πρώτος Καπετάνιος του Συµβουλίου. 

  Όταν η οχλοβοή, τελικά, έπαψε, ο Τρέτβερ µίλησε: «Φωνάξτε τον 

Σόρντ’κφαρ, να µάθουµε τι έγινε και µε τους άρχοντες.» 

  Ένας ναυτικός έφυγε, και, σε λίγο, επέστρεψε, µαζί µε τους 

ευγενείς που είχαν εκλεγεί. 

  «Ποιος βγήκε πρώτος;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ. 

  «Εγώ, Οδηγέ,» αποκρίθηκε µια ψηλή, µελαχρινή γυναίκα, ντυµένη 

µε δερµάτινο, µαύρο φόρεµα και λευκό µανδύα. Τα µάτια της ήταν 

στενά, όπως και το πρόσωπό της·  όµως η µύτη της ήταν µακριά και 

γαµψή, και τα χείλη της κατακόκκινα και παχιά. Το κορµί της, λεπτό 

αλλά γεµάτο στο στήθος και στους γοφούς, τονιζόταν ιδιαίτερα από 

την ενδυµασία της. 

  «Πώς σε λένε;» θέλησε να µάθει ο Κάλ’µλιρβ, που δεν τη θυµόταν. 

  «Μιλιρία. Είµαι αδελφή του Άρχοντα Τέ’ινρεκ της Φεν-γκναρ, ο 

οποίος, δυστυχώς, δε µπόρεσε να ξεφύγει από την καταστροφή της 

πόλης.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ, πραγµατικά, περίµενε να βγει ο Σόρντ’κφαρ πρώτος, 

όµως φαίνεται είχε δυσαρεστήσει πολλούς, συµφωνώντας οι ευγενείς 
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να είναι λιγότεροι στο Συµβούλιο, οπότε έχασε ψήφους. Κάποιες 

φορές, οι άνθρωποι δεν βλέπουν τι είναι ωφέλιµο για όλους, µέσα 

στην ψαροκεφαλιά τους, συλλογίστηκε ο Οδηγός των Ζιρκεφιανών. 

  «Και ποιος είναι δεύτερος;» ρώτησε ο Τρέτβερ. 

  ∆εύτερος ήταν κάποιος Κελ’σρέν, µιας ευγενικής οικογένειας της 

Σόνµολ, ενώ τρίτος ο Σόρντ’κφαρ. Τελικά, δεν πήγε και πολύ κάτω, ο 

µπαγαπόντης, παρατήρησε ο Κάλ’µλιρβ. Ακόµα έχει τους 

υποστηρικτές του. 

  Τέλος πάντω. Πάλι καλά που η ιστορία τούτη τελείωσε αναίµακτα, να 

πούµε… 

  Ή µπας και δεν έχει τελειώσει ακόµα; 

  Η σκέψη αυτή ανησύχησε τον Οδηγό των Ζιρκεφιανών, ο οποίος 

άναψε το τσιµπούκι του που είχε σβήσει. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Πλεκτάνες και σκοτεινός έλεγχος 
 

 

έκαλ, θέλω να πεις ότι ήµουν µαζί σου το βράδυ.» 

  Η ∆ούκισσα του Έβµορ χασµουρήθηκε, παραµερίζοντας τα 

µαλλιά από το πρόσωπό της, καθώς κοιτούσε νυσταγµένα τη 

Σαντέ’ενθιν, η οποία της έµοιαζε µάλλον αναστατωµένη. Πήρε την 

τσαγιέρα και γέµισε ένα ποτήρι µε τσάι, πίνοντας µια µικρή γουλιά, 

για να συνέλθει απ’τον ύπνο. 

  «∆ε µπορώ, δυστυχώς. Ήµουν µε τον ∆όνορ όλο το βράδυ. Μόλις 

πριν µία ώρα έφυγε. Όµως τι ακριβώς συµβαίνει;» 

  Η Σαντέ’ενθιν τής εξήγησε την κατάσταση µε την Σιλίζα. 

  «Εποµένως, θέλεις να σου προσφέρω άλλοθι…» 

Ζ
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  «Όπως το λέτε εδώ, στο Άργκανθικ, τέλος πάντων. Θέλω να µε 

καλύψεις, εν ολίγοις. Και µε τον ∆όνορ θα τα κανονίσουµε, µην 

ανησυχείς.» 

  Η Ζέκαλ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, Σαντέ’ενθιν, δε µπορώ. 

Συµφώνησε να παντρευτούµε·  δε θα το χαλάσω τώρα. Το ∆ουκάτο 

µου παίζετε απ’αυτή την υπόθεση.» 

  «Ξεχνάς ποια είµαι, ∆ούκισσα!» γρύλισε η Σαντέ’ενθιν, και τα 

µάτια της στένεψαν οργισµένα, ατενίζοντας την Ζέκαλ παγερά. Η 

Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ αισθάνθηκε αόρατα χέρια να κλείνουν 

γύρω απ’το λαιµό της και να την ρίχνουν ανάσκελα στο κρεβάτι, 

σφίγγοντάς την, βίαια. Το ποτήρι µε το τσάι έπεσε στο χαλί, 

χύνοντας το περιεχόµενό του. 

  Η Ζέκαλ νόµιζε ότι θα πέθαινε. Είχε τόσο πανικοβληθεί, που δε 

µπορούσε να κουνηθεί·  µονάχα δάκρυα έτρεχαν απ’τα µάτια της. 

Ύστερα, ένιωσε τ’αόρατα χέρια ν’αφήνουν το λαιµό της. 

  Η Σαντέ’ενθιν ξεφύσησε. «Με συγχωρείς,» είπε. «Είµαι… είµαι… 

Ταραγµένη είµαι·  αυτό είναι όλο. Τα πράγµατα πηγαίνουν απ’το 

κακό στο χειρότερο, από τότε που πάτησαν οι Σαραολνιανοί το πόδι 

τους εδώ! Μέχρι στιγµής, όλα βρίσκονταν υπό έλεγχο –υπό τον δικό 

µου έλεγχο!» 

  Η Ζέκαλ ξερόβηξε, προσπαθώντας ν’αναπνεύσει. Γρήγορα, ήρθε 

στα συγκαλά της και είπε: «Θέλω να σε βοηθήσω, όµως, αν 

καταθέσω στο ∆ικαστήριο ότι ήσουν µαζί µου το βράδυ, ο ∆όνορ θα 

το µάθει, και πολλά δυσάρεστα πράγµατα µπορεί να συµβούν. Ήδη 

σε υποψιάζεται, Σαντέ’ενθιν –µου το είπε. Η υπόθεση µε τους 

κατασκόπους τον έχει κάνει να είναι πολύ επιφυλακτικός προς το 

µέρος σου.» 

  Η Σαντέ’ενθιν σταύρωσε τα χέρια της κάτω απ’τα στήθη. Πρέπει να 

απαγκιστρωθώ από τούτη την ελεεινή υπόθεση, συλλογίστηκε. Πρέπει 

να έχω περιθώριο να δράσω ανενόχλητη. Και οι Σαραολνιανοί πρέπει 

να πεθάνουν. Αφού δε µπορώ να τους καταδικάσω –θα τους 
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σκοτώσω! Τι διάολο κάνει ο Βούνκαλ, τόσο καιρό; Γιατί δεν τους 

εξολοθρεύει; 

  «Σαντέ’ενθιν;» είπε η Ζέκαλ, βλέποντάς την αφηρηµένη. 

«Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω;…» 

  Η Ζιρκεφιανή ένευσε. «Ναι, ∆ούκισσα, έχεις δίκιο…» 

Συνοφρυώθηκε. «Πότε και πού σκοπεύεις να παντρευτείς τον 

∆όνορ;» ρώτησε, ξαφνικά. 

  Η ερώτησή της έπιασε την Ζέκαλ απροετοίµαστη, καθώς άλλαξε 

τελείως την κουβέντα. «Εεε… Έλεγα σήµερα να προτείνω στον 

Κάρχοκ να γίνει εδώ ο γάµος, στο παλάτι του.» 

  «Υπέροχα!» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Υπέροχα. Εδώ να γίνει ο γάµος, 

Ζέκαλ. Μας συµφέρει όλους, νοµίζω. Και θα µιλήσω και µε τον 

Βούνκαλ. Πρέπει, επιτέλους, να λήξει αυτή η υπόθεση. Και, µέσα 

στην αναστάτωση µιας δεξίωσης, τα πάντα µπορούν να δουλέψουν 

ρολόι.» 

  «Τι θες να πεις;» απόρησε η Ζέκαλ. «∆εν καταλαβαίνω τι λες, 

Σαντέ’ενθιν.» Θέλει να µου χαλάσει το γάµο; Τι σκέφτεται τώρα; 

  Η Ζιρκεφιανή γέλασε. «Αν και οι… συνεργάτες µας συµφωνήσουν, 

θα εξολοθρεύσουµε, επιτέλους, τους Σαραολνιανούς, ∆ούκισσα. Τι 

κρίµα που κι ο Βασιληάς Βένγκριλ δεν είναι εδώ!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βαρόνος Ρούζνελ ήταν εξοργισµένος: οι γροθιές του ήταν 

σφιγµένες, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ζαρωµένα, τα 

φρύδια του σµιγµένα, τα δόντια του έτριζαν σαν του λύκου, και οι 

φλέβες φαίνονταν στους κροτάφους του. 

  Πλάι του, η σύζυγός του, Λενθένα, έµοιαζε σοκαρισµένη και 

θλιµµένη πέραν κάθε παρηγοριάς. Βαστούσε ένα µαύρο µαντήλι και 

σκούπιζε τα δάκρυα που κυλούσαν απ’τα µάγουλά της. 

  Η κόρη του, Φινρένα, στεκόταν δίπλα στην µητέρα της, 

αγκαλιάζοντάς της τους ώµους. Κι οι δυο γυναίκες φορούσαν µαύρα 
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φορέµατα και είχαν τα µαλλιά τους δεµένα κότσο πίσω απ’τα 

κεφάλια τους, σε ένδειξη πένθους. 

  «Πώς το επιτρέπεις, Κάρχοκ; Πώς το επιτρέπεις φόνοι να 

διαπράττονται µέσα στο ίδιο σου το παλάτι;» Ο Βαρόνος Ρούζνελ 

φώναζε, δίχως κανένα ίχνος ευγένειας προς το άτοµο του Βασιληά. 

«Αυτή είναι η ασφάλεια που προσφέρεις στα µέλη του Συµβουλίου 

και στις οικογένειές τους; Αφήνεις βαρβάρους να µας 

κατακρεουργούν; ∆εν είσαι άξιος για να βασιλεύεις, Κάρχοκ! Και 

τούτο θα είναι το θέµα της επερχόµενης συνεδρίασης –σε 

διαβεβαιώνω!» 

  Είναι εκτός εαυτού, συλλογίστηκε η Ζέκαλ, που στεκόταν στην 

είσοδο της βασιλικής αίθουσας, περιµένοντας την καταιγίδα να 

κοπάσει, για να ζητήσει την άδεια από τον Βασιληά να γίνει εδώ ο 

γάµος της. ∆ηλαδή, ευχόταν να µπορούσε να γίνει γάµος, µετά από 

τούτο το χαλασµό. 

  Ο Κάρχοκ έµοιαζε να εξοργίζεται ολοένα και περισσότερο µε κάθε 

λέξη του Ρούζνελ. 

  «Πιστεύεις ότι θα κυβερνάς µε–!» ούρλιαζε ο Βαρόνος, όταν ο 

Μονάρχης του Άργκανθικ σηκώθηκε απ’τον Αλαβάστρινο Θρόνο 

και τον διέκοψε, µε βροντερή φωνή, που καµπάνισε µέσα στην 

αίθουσα: 

  «Βρήκατε την ευκαιρία, τώρα, φίδια, για να µε κατηγορήσετε; 

Ήταν ό,τι ζητούσατε, νοµίζω!» 

  «Καιρός είναι να πεις ότι σκοτώσαµε εµείς την κόρη µας, για να 

δηµιουργήσουµε τούτη την κατάσταση!» γκάριξε ο Ρούζνελ. 

  «∆ε θα µε εξέπληττε, Βαρόνε!» αντιγύρισε ο Κάρχοκ. «Θα ήταν 

µια απ’τις συνηθισµένες τακτικές των Ρέγκοθ!» 

  Χα-χα-χα-χα-χα!… Ο ∆ούκας Έσριθ γελούσε από µέσα του, καθώς 

καθόταν πλάι σ’ένα απ’τα έξι τζάκια της βασιλικής αίθουσας, 

καπνίζοντας ήρεµα. Ναι, καθόλου άσχηµα. Άστους να τσακωθούν. 

Άστους να έρθουν στα µαχαίρια –και, µετά, οι Ρέγκοθ θα φταίνε για 
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όλα –για όλες τις ληστείες που έγιναν εν ονόµατι του Βασιληά. 

Σαντέ’ενθιν… µας έκανες µεγάλη χάρη, τελικά! 

  «Και είναι σύνηθες για τους Βέρντλεν να φιλοξενούν φονιάδες 

βαρβάρους»–µε µια κίνηση του χεριού, έδειξε τους Σαραολνιανούς 

που κάθονταν κοντά σ’ένα τζάκι–«στα παλάτια τους;» φώναξε ο 

Ρούζνελ. 

  «Ζήτα συγνώµη από τους φιλοξενούµενούς µου τώρα, Βαρόνε!» 

απαίτησε ο Κάρχοκ, έξαλλος. 

  «∆ε ζητώ συγνώµη από τους φονιάδες της κόρης µου!» 

  «Βαρόνε µου, πώς γνωρίζετε ότι εµείς δολοφονήσαµε την κόρη 

σας;» έθεσε το ερώτηµα ο Ζάρβηµ, βγάζοντας την πίπα του απ’το 

στόµα. 

  «Εσείς το κάνατε! Ή η Νότια γυναίκα, που δεν θυµάµαι τ’όνοµά 

της, τώρα. Είστε όλοι βάρβαροι!» 

  «Η Σαντέ’ενθιν φόνευσε την κόρη σας, Βαρόνε µου,» είπε ο 

Σόλµορχ·  «να είστε βέβαιος γι’αυτό.» 

  «Να µην είστε διόλου βέβαιος γι’αυτό,» διαφώνησε ο ∆ούκας 

Έσριθ. «Βρισκόµουν στο δωµάτιο της κυρίας Σαντέ’ενθιν την ώρα 

του φόνου.» 

  Πάραυτα, τα µάτια όλων των Σαραολνιανών στράφηκαν στο µέρος 

του. 

  Θα µ’αποκαλέσετε ψεύτη, βάρβαροι; συλλογίστηκε ο Έσριθ, 

υποµειδιώντας. 

  Η Ζέκαλ πήρε το βλέµµα της από το κακάσχηµο πρόσωπο του 

Άρχοντα της Μπένχρηθ, σκεπτόµενη: Θειε, αποφάσισες να µας 

υποστηρίξεις τόσο ανοικτά; Αυτό θα είναι ωφέλιµο για όλους µας… 

Και µειδίασε και κείνη. Πού να τ’ακούσει η Σαντέ’ενθιν! 

  Ο Σόλµορχ συνοφρυώθηκε, ατενίζοντας τον Έσριθ. Αυτός ο ∆ούκας 

πρέπει να είναι µε το µέρος της Σαντέ’ενθιν, συλλογίστηκε. Με το 

µέρος του Πόνκιµ. Βρήκαµε τον κατάσκοπο του σφετεριστή που 

κρύβεται µέσα στο Άργκανθικ. Πώς, όµως, θα τον αποκαλύψουµε; 

Ρίχνοντας ένα βλέµµα στην Τάθβιλ, τον Ζάρβηµ, τη Χόλκραδ, τον 
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Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και την Αλζάρα µπορούσε να µαντέψει 

ότι κι εκείνοι είχαν ακριβώς την ίδια σκέψη στο νου τους. 

  «Αυτό σηµαίνει ότι η κυρία Αλζάρα διέπραξε τον φόνο,» 

συµπέρανε ο ∆ούκας του Τάρµεν, καρφώνοντας µε το βλέµµα του 

την Ζιρκεφιανή πρώην-ιέρεια του Φιδιού. 

  Αυτό είναι δουλειά της Αρχιέρειάς µου, σκέφτηκε εκείνη. Θέλει να 

µ’εκδικηθεί, και βρήκε τον τρόπο. 

  «Όχι!» επέµεινε ο Σόλµορχ. «Η Αλζάρα δεν διέπραξε κανέναν 

φόνο, ∆ούκα µου.» 

  «Αν όχι η κυρία Αλζάρα, τότε ποιος;» έθεσε το ερώτηµα ο Έσριθ. 

«Ήταν µάγισσα, όπως διαβεβαιώνει ο Πρίγκιπας Κιόλβ.» Έστρεψε, 

για λίγο, το βλέµµα του στον µικρότερο γιο του Κάρχοκ, που 

στεκόταν σε µια άκρη της αίθουσας, µαζί µε τον Πρίγκιπα Όργκναζ. 

  «Ήταν η Σαντέ’ενθιν,» τόνισε ο Σόλµορχ. 

  «Μ’αποκαλείτε ψεύτη, Υψηλότατε;» Η όψη του Έσριθ φαινόταν 

σοκαρισµένη (και τερατώδης). 

  «Ίσως να µην θυµάστε καλά, ∆ούκα µου.» Ο τόνος της φωνής του 

Σόλµορχ υπονοούσε πολλά. Και, σίγουρα, υπονοούσε ότι «Ναι, σε 

αποκαλώ ψεύτη, κατάσκοπε του Πόνκιµ». 

  «Θα αστειεύεστε, φυσικά…» είπε ο Έσριθ. 

  «Καθόλου.» 

  Σιγή έπεσε την αίθουσα… 

  (∆εν πρόκειται να καταφέρω να µιλήσω στο Βασιληά για το γάµο 

µου, σκέφτηκε η Ζέκαλ, απεγνωσµένα.) 

  …την οποία διέκοψε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, στρεφόµενος 

στον Κάρχοκ (τα µάτια του δεν έβλεπαν τον Βασιληά, µα οι 

πνευµατικές του αισθήσεις τού έλεγαν ακριβώς πού ήταν αυτός). «Η 

Αλζάρα ήταν µαζί µου, την ώρα του φόνου.» 

  «Και ποιος είστε εσείς, κύριε;» ρώτησε, αµέσως, ο Έσριθ, προτού 

µιλήσει ο Μονάρχης του Άργκανθικ. 

   «Ράθµαλ ονοµάζοµαι, ∆ούκα µου, και είµαι διοικητής στον στρατό 

του Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν.» 
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  «Ευγενικής καταγωγής;» 

  «Φοβάµαι πως θα σας απογοητέψω σ’αυτό.» 

  «Είναι φυσικό ένας κοινός και ξένος άντρας να υποστηρίζει τους 

συντρόφους του,» είπε ο Έσριθ. «Μήπως δε µας λέτε την αλήθεια, 

κύριε;» 

  «Την αλήθεια σάς λέω,» τόνισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  «Ίσως, µήτε η κυρία Αλζάρα διέπραξε τον φόνο, µήτε η κυρία 

Σαντέ’ενθιν,» υπέθεσε ο Κάρχοκ, καθώς ξανακαθόταν στον θρόνο 

του. «Αλλά τούτο δεν πρέπει να το αποφασίσει το Μεγάλο 

∆ικαστήριο;» 

  «Μην νοµίζεις, Κάρχοκ, ότι αυτό θα περάσει έτσι!» φώναξε ο 

Ρούζνελ. «Απέδειξες την ανικανότητά σου να κυβερνήσεις µπροστά 

σε όλους! Το θέµα θα συζητηθεί –να είσαι σίγουρος!» Και, 

γυρίζοντας, βγήκε απ’την αίθουσα, µαζί µε την κόρη και τη σύζυγό 

του. 

  Ο Έσριθ ήξερε, τώρα, τι ακριβώς έπρεπε να πει, ώστε να φορτίσει 

την κατάσταση αρνητικά προς τους Ρέγκοθ. Επίσης, ήξερε ποιος θα 

τον υποστήριζε. «Χρειάζεται να υποθέτουµε, πλέον, ποιοι 

ευθύνονται για τις ληστείες που αµαυρώνουν το όνοµά σας, Βασιληά 

µου;» ρώτησε. 

  Και ο ∆ούκας Κάβµορντ –που είχε παραµείνει σιωπηλός, µέχρι 

στιγµής– έγνεψε καταφατικά. «Θα έλεγα πως έχουν ήδη αρχίσει να 

δείχνουν το πραγµατικό τους πρόσωπο…» 

  «Οι Ρέγκοθ µε µισούν·  όλοι το ξέρουµε,» είπε ο Κάρχοκ, µε 

σκοτεινό βλέµµα. 

  «Και τα στοιχεία αποδεικνύουν την ενοχή τους…» πρόσθεσε ο 

Έσριθ. 

  «Ποια στοιχεία;» έκανε ο Κάβµορντ (δήθεν ότι δεν ήξερε για το 

πλαστό ηµερολόγιο της Ζόρνα Σεγκλίνµερ). 

  «Θα τα πούµε όλ’αυτά στο Συµβούλιο, άρχοντές µου,» αποκρίθηκε 

ο Κάρχοκ. Και προς τον Έσριθ: «Σας παρακαλώ, ∆ούκα µου, όχι 

από τώρα.» 
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  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειότατε,» ένευσε εκείνος. «Απλά, το 

θράσος των Ρέγκοθ µε εξοργίζει, τις περισσότερες φορές.» 

  Ο Κάβµορντ στράφηκε προς την Ζέκαλ. «∆ούκισσά µου, γιατί 

στέκεστε εκεί; Έχετε κάτι να µας πείτε;» 

  Η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ διάβηκε το κατώφλι και µπήκε στην 

βασιλική αίθουσα. «Ναι, ∆ούκα µου. Έχω κάτι να ρωτήσω τον 

Μεγαλειότατο.» 

  «Ρωτήστε µε, ∆ούκισσα Ζέκαλ,» την παρότρυνε ο Κάρχοκ, 

µπλέκοντας τα δάχτυλα των χεριών του αναµεταξύ τους και 

αναστενάζοντας, σαν ένα µεγάλο βάρος να πλάκωνε τα στήθη του. 

  «Αποφάσισα να παντρευτώ, Βασιληά µου,» δήλωσε η Ζέκαλ. «Με 

τον κύριο ∆όνορ Τόρνιλφερ.» 

  Ο Κάρχοκ φάνηκε έκπληκτος. Προφανώς, δεν περίµενε κάτι τέτοιο, 

τώρα… 

  «Και, επειδή δεν µπορώ να φύγω από την ∆ρέλιφον, λόγω του 

∆ικαστηρίου, θα ήθελα να ζητήσω την άδειά σας να γίνει η δεξίωση 

στο βασιλικό παλάτι. Θα σας αποζηµιώσω για όλα τα έξοδα, µόλις 

επιστρέψω στο ∆ουκάτο µου.» 

  (Εν τω µεταξύ, ο Βούνκαλ είχε φέρει σε πνευµατική επικοινωνία 

τον Κάβµορντ και τη Σαντέ’ενθιν·  και ο ∆ούκας του Έαροντ ρώτησε 

την Ζιρκεφιανή: Έχετε κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο για το τι θα γίνει 

στη δεξίωση, ώστε να ξεφορτωθούµε τους Σαραολνιανούς; 

  Όχι, αλλά η ταραχή που θα δηµιουργηθεί θα είναι αρκετή, πιστεύω– 

  ∆εν είµαι άνθρωπος των βιαστικών και σπασµωδικών κινήσεων, 

κυρία µου· σχεδιάζω κάτι προσεκτικά, προτού ενεργήσω. 

  Κάποιες φορές, δεν υπάρχει χρόνος για όσο προσεκτικό σχεδιασµό 

µπορεί να επιθυµούµε, ∆ούκα µου. 

  Θα προτιµούσα να συνεχίσουµε τούτη την κουβέντα µετά, κυρία 

Σαντέ’ενθιν.) 

  Ο Κάρχοκ αποκρίθηκε, ύστερ’από τη σκέψη ενός λεπτού: «Ναι, 

φυσικά, ∆ούκισσά µου. Γιατί όχι; Εάν το έχετε αποφασίσει εσείς, 

γιατί να µην γίνει ο γάµος στο βασιλικό παλάτι;» 
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  «Εκτιµώ ιδιαίτερα την απόφασή σας, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η 

Ζέκαλ, µειδιώντας µε τέτοιο τρόπο που έµοιαζε να του λέει: «Σας 

υποστηρίζω απόλυτα εναντίον των Ρέγκοθ, Βασιληά µου.» 

  Οι Σαραολνιανοί και η Αλζάρα ήταν όλοι τους µπερδεµένοι, καθώς 

µπορούσαν να διακρίνουν κάτι πίσω από κάθε λέξη και φράση των 

Αργκανθικιανών, όµως ποτέ δε µπορούσαν να πουν ακριβώς τι ήταν 

αυτό το «κάτι». Ακόµα κι ο Ζάρβηµ τα είχε χαµένα. 

  «Τώρα, µε συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω, για να βρω την 

δικηγόρο µου,» είπε η Ζέκαλ στον Κάρχοκ. Και, υποκλινόµενη 

κοµψά, βγήκε από την βασιλική αίθουσα. 

  «Κι εµείς δεν πρέπει να πάµε στον δικό µας δικηγόρο;» ρώτησε η 

Τάθβιλ τον Σόλµορχ. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος, µ’ένα νεύµα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σαντέ’ενθιν! Σαντέ’ενθιν!» Η Ζέκαλ χτυπούσε την πόρτα της 

Ζιρκεφιανής µάγισσας. 

  Εκείνη άνοιξε, απότοµα, κάνοντας τη ∆ούκισσα να χάσει για λίγο 

την ισορροπία της, την οποία ξαναβρήκε εύκολα. 

  «Υπέροχα νέα,» είπε η Ζέκαλ, µπαίνοντας στο δωµάτιο. «Ο ∆ούκας 

Έσριθ–» 

  «–µου προσφέρει άλλοθι, το ξέρω,» είπε η Σαντέ’ενθιν. 

  Το χαµόγελο χάθηκε απ’το πρόσωπο της Ζέκαλ. «Μας 

παρακολουθούσες, στην αίθουσα του θρόνου…» 

  «Περίπου,» αποκρίθηκε εκείνη, που, στην πραγµατικότητα, δεν 

τους παρακολουθούσε, µα κουβέντιαζε µε τον ∆ούκα Κάβµορντ, τον 

οποίο της είχε γνωρίσει –µέσω των Πνευµάτων– ο Βούνκαλ, πριν 

από λίγη ώρα. 

  «Και δε χαίρεσαι;» 

  «Φυσικά και είµαι ευχαριστηµένη. Τώρα, οι κατηγορίες στρέφονται 

σαφώς κατά της Αλζάρα. Κατ’αρχήν, είναι µάγισσα·  κατά δεύτερο 
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λόγο, το ξιφίδιο πάνω στην Σιλίζα ήταν της Βαρονέσας Τάθβιλ. ∆ύο 

στοιχεία εναντίον της. Ενώ το άλλοθι του Ανθρώπου-Με-Μισή-

Ψυχή έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και τόσο ισχυρό.» 

  Η Ζέκαλ κατένευσε. «Έτσι είναι. 

  »Τώρα, όµως, πρέπει να πάµε να δούµε τη δικηγόρο.» 

  «Μπορείς να πας µόνη;» 

  «Μόνη; Γιατί;» 

  «Είµαι καλεσµένη στο δωµάτιο ενός κυρίου.» 

  «Στο δωµάτιο ενός κυρίου;» έκανε η Ζέκαλ. «Ποιου;» 

  «Του ∆ούκα Κάβµορντ,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, µειδιώντας 

αχνά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάθισε, Σαντέ’ενθιν,» πρότεινε ο Κάβµορντ, δείχνοντας την 

πολυθρόνα µπροστά στο τζάκι. 

  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  Ήταν ντυµένη µε ένα γαλάζιο φόρεµα µε βαθύ ντεκολτέ, ενώ τα 

µαύρα της µαλλιά συγκρατούσε πίσω µια κοκάλινη χτένα. Επάνω 

στο στέρνο της γυάλιζε ένα ασηµένιο περιδέραιο. Στους ώµους της 

έπεφτε ένα γκρίζο σάλι. 

  Ο ∆ούκας του Έαροντ την παρατηρούσε, καθώς πλησίαζε την 

πολυθρόνα και καθόταν, λες και επρόκειτο για κάποιο παράξενο, 

µυστηριώδες πλάσµα που είχε επιστηµονικό ενδιαφέρον. 

  «Κρασί, τσάι, ή καφέ;» τη ρώτησε. 

  «Τον καφέ τον προτιµώ,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο Κάβµορντ γέµισε δύο κούπες, εκ των οποίων τη µία έδωσε στην 

Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, καθώς καθόταν αντίκρυ της. 

  Η Σαντέ’ενθιν ήπιε λίγο από το σκουρόχρωµο, ζεστό ρόφηµα. «Ο 

Βούνκαλ µού είπε ότι είχατε τους Σαραολνιανούς στο παλάτι σας, 

∆ούκα µου.» 
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  «Κάβµορντ, καλύτερα,» ζήτησε εκείνος, «και χωρίς τον 

πληθυντικό.» 

  «Όπως επιθυµείς,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλά είχες στο 

παλάτι σου τους Σαραολνιανούς, σωστά;» 

  «Είµαι σίγουρος ότι αναρωτιέσαι γιατί δεν τους σκότωσα…» 

  Κατευθείαν στο ψητό, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Χα-χα-χα· µ’αρέσει 

αυτός ο άνθρωπος! «Ακριβώς,» είπε, χαµογελώντας πίσω απ’την 

άκρη της κούπας της. 

  «∆ε σου είπα ήδη ότι σχεδιάζω κάτι πολύ προσεκτικά, προτού 

δράσω;» 

  «Κι εγώ δεν πρόσθεσα ότι, κάποιες φορές, κανείς δε µπορεί να 

σχεδιάζει κάτι τόσο προσεκτικά όσο θα επιθυµούσε;» 

  Ο Κάβµορντ έµοιαζε να διασκεδάζει µε την κουβέντα τους. 

«Υπάρχει λόγος για καθετί που κάνω, Σαντέ’ενθιν.» 

  «Είµαι βέβαιη γι’αυτό.» Και δεν έλεγε ψέµατα·  όντως, ήταν βέβαιη 

ότι ένας άνθρωπος σαν τον νέο ∆ούκα του Έαροντ ποτέ δεν έκανε 

κάτι τυχαία. «Όµως γιατί άφησες τους Σαραολνιανούς να φτάσουν 

ως εδώ;» 

  «Γιατί έτσι ήθελα,» απάντησε ο Κάβµορντ. «Ήθελα να έρθουν στην 

∆ρέλιφον, και να προκαλέσουν αναστάτωση. Κοίτα τώρα πόσο 

εύκολα οι Ρέγκοθ κατηγορούν τον Κάρχοκ; Φέρνει βαρβάρους στο 

παλάτι του·  είναι απερίσκεπτος Βασιληάς. ∆εν προστατεύει τα µέλη 

του Συµβουλίου και τις οικογένειές τους.»  

  Ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’τον καφέ του. «Σαντέ’ενθιν, είµαι 

προσεκτικός άνθρωπος. Λιγότερα από τα µισά που βλέπεις να 

συµβαίνουν γύρω σου είναι τυχαία·  τα περισσότερα τα έχω 

σχεδιάσει εγώ.» 

  Αυτός ο τύπος τής θύµιζε τον Πόνκιµ. Μιλούσε µε την ίδια 

σιγουριά·  είχε την ίδια βεβαιότητα για τον εαυτό του·  ήθελε –και, 

µάλλον, τα κατάφερνε– να ελέγχει τα γεγονότα. Κι ωστόσο ήταν, 

επίσης, τόσο διαφορετικός από τον Πόνκιµ. Η Σαντέ’ενθιν δε 

µπορούσε να πει ποια ακριβώς ήταν η διαφορά τους, όµως υπήρχε. 
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Ίσως να έφταιγε το µυστήριο που κάλυπτε αυτό τον άντρα·  ένα 

µυστήριο που την προσέλκυε, έκανε το αίµα της να βράζει. Ήθελε να 

µάθει τα πάντα για τον Κάβµορντ, να τραβήξει από πάνω του το 

µανδύα που τον τύλιγε, να πάψει να είναι µυστηριώδης πλέον.  

  Έτσι ένιωθε η Σαντέ’ενθιν, και είχε παραξενευτεί µε τον εαυτό της, 

γιατί ποτέ ξανά δεν είχε νιώσει παρόµοια. 

  «Και τι έχεις σχεδιάσει για µένα, Κάβµορντ;» 

  Ο ∆ούκας γέλασε, σιγανά. «Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις 

κινήσεις σου, Σαντέ’ενθιν.» 

  Ήταν βέβαιη ότι της έλεγε ψέµατα·  ήταν βέβαιη πως είχε σχέδια 

και γι’αυτήν, επίσης –όπως και για όλους τους άλλους. Όµως δεν 

πιστεύω µέσα στα σχέδιά του να συµπεριλαµβάνεται και η ενθρόνισή 

µου ως Βασίλισσα του Άργκανθικ… Καλύτερα! Ας κρατήσω κι εγώ 

µερικές εκπλήξεις για τον εαυτό µου. 

  Ήπιε µια γουλιά καφέ. «Γιατί µε κάλεσες εδώ;» 

  «Ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά,» απάντησε ο Κάβµορντ. «Και 

έχω και ερωτήσεις να σου κάνω.» 

  «Ρώτησέ µε.» Μόλις παραδέχτηκες ότι δεν τα ξέρεις όλα. Όµως 

ακόµα αισθανόταν ότι δεν είχε τραβήξει τον µανδύα του µυστηρίου 

που κάλυπτε τον ∆ούκα του Έαροντ… 

  «Κατ’αρχήν: Γιατί είσαι εδώ;» 

  «Βρίσκοµαι στο Άργκανθικ ως αντιπρόσωπος του Βασιληά Πόνκιµ 

του Σαραόλν.» 

  «Μόνο…;» 

  Σίγουρα, πιστεύει κάθε λέξη που αρθρώνω ότι είναι ψέµα. «Όχι. Όχι 

µόνο. Θέλω, επίσης, να σταµατήσω τους Σαραολνιανούς απ’το να 

συνάψουν συµµαχία µε τον Βασιληά Κάρχοκ.» 

  «Γιατί;» 

  Είναι αναλυτικός τύπος… «Νοµίζω πως καταλαβαίνεις το γιατί: δε 

θέλουµε το Άργκανθικ να στραφεί εναντίον µας, φυσικά. Και µια 

συµµαχία µε εσάς µας συµφέρει καλύτερα όλους, δε νοµίζεις; Μια 

συµµαχία ανάµεσα στο νέο Άργκανθικ και στο νέο Σαραόλν.» 
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  «Αρκεί να µην σπάσετε τη συµµαχία,» πρόσθεσε ο Κάβµορντ. 

  «Θα κάναµε µια συµµαχία, αν είχαµε σκοπό να τη σπάσουµε; Όταν 

έχετε το Άργκανθικ»–Όταν έχω εγώ το Άργκανθικ–,«θα 

κυβερνήσουµε όλοι ειρηνικά.» 

  «Πόσο ισχυρός είναι ο Βασιληάς σου, Σαντέ’ενθιν;» 

  «Είµαστε περισσότερο συνεργάτες,» διόρθωσε εκείνη. Το 

«Βασιληάς σου» πίστευε ότι την έκανε να φαίνεται κάτι σαν 

υπήκοος του Πόνκιµ, ενώ, στην πραγµατικότητα, αυτό δεν ίσχυε. 

«Και µπορώ να σε διαβεβαιώσω πως οι δαιµονάνθρωποι της 

Μάγκραθµελ τον σέβονται απεριόριστα –και έχουν τους λόγους 

τους.» 

  «Καταλαβαίνεις τι σε ρωτάω: Πόσο ισχυρός στα Πνεύµατα είναι ο 

Πόνκιµ.» 

  «Είναι… ο ισχυρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει,» απάντησε, 

ειλικρινά, η Σαντέ’ενθιν. 

  «Κι εσύ είσαι ισχυρή, σύµφωνα µ’όσα µου έχει πει ο Βούνκαλ… 

Και αντικειµενικά, άλλωστε, αφού νίκησες τη Σιλίζα.» 

  «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν ήξερε να επιλέγει υπηρέτες.» 

  Ο Κάβµορντ συνοφρυώθηκε. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν!» 

  «Ναι, ∆ούκα µου, είναι αρχαίος δαίµονας,» τον διαβεβαίωσε η 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Οι αρχαίοι δαίµονες έχουν εξαφανιστεί!» Ο Κάβµορντ ήταν 

έκπληκτος απ’αυτά που άκουγε. 

  «Τώρα, ίσως·  όσο, όµως, ζούσε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, όχι.» 

  «Πέθανε; Πώς;» 

  «Χάθηκε,» διόρθωσε η Σαντέ’ενθιν. «Μπορεί να είναι και νεκρός. 

Και, συγκεκριµένα, µακάρι να είναι νεκρός.» 

  «Γιατί; Εξήγήσέ µου!» Ήταν προφανές πως το ενδιαφέρον του 

∆ούκα του Έαροντ είχε κορυφωθεί. 

  Ίσως εγώ να είµαι πιο µυστηριώδης γι’αυτόν, απ’ό,τι είναι εκείνος 

για µένα. Τούτη η σκέψη ικανοποιούσε τη Σαντέ’ενθιν. Ήπιε ακόµα 
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µια γουλιά καφέ και του µίλησε για τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, για τα 

ψέµατά του, και για τους πραγµατικούς του σκοπούς. 

  «Μας κορόιδευε όλους, τόσο καιρό,» του είπε. «Αν ποτέ ξανά 

παρουσιαστεί στο δρόµο µας, ο Πόνκιµ είναι αποφασισµένος να τον 

εξολοθρεύσει·  κι εγώ το ίδιο.» 

  «Πώς είχε κατασκευάσει το µηχάνηµα που θα µετέτρεπε όλους 

τους ανθρώπους επάνω στην Βόρεια Γη σε δαιµονανθρώπους;» 

  «Κανείς δεν ξέρει.» 

  «Τότε, ίσως να ήταν ψέµατα,» υπέθεσε ο Κάβµορντ. 

  «Ό,τι κι αν ήταν, δε νοµίζω, τελικά, να είχε καλό αποτέλεσµα η 

χρήση του. Κι εξάλλου, γιατί να είχε πει ψέµατα στους 

Μαγκραθµέλιους; Το σχέδιό του τους συνέφερε·  ο Άρµπεναρκ θα 

κυριαρχείτο, πάλι, από δαίµονες –ή, τουλάχιστον, από τους 

απογόνους των πραγµατικών δαιµόνων.» 

  «Μπορεί να τους είπε ψέµατα για τον ίδιο λόγο που είπε ψέµατα 

και σε σας.» 

  «Σε µας είπε ψέµατα επειδή υπήρχε πιθανότητα –και, µάλιστα, 

µεγάλη– να διαφωνήσουµε µε το σχέδιό του. Και, καθότι ήξερε ότι 

µας χρειαζόταν, αφού ήµασταν ισχυροί στα Πνεύµατα και είχαµε 

πρόσβαση στα βασίλεια των ανθρώπων, αποφάσισε να παρακάµψει 

την αλήθεια. Ανέφερε µόνο ότι θα ‘δίναµε την κυριαρχία του 

Άρµπεναρκ, ξανά, στους δαίµονες’. Πράγµα που αλήθευε. Όµως 

παρέλειψε να µας πει, επίσης, ότι όλο το ανθρώπινο γένος θα 

εξαλειφόταν…» 

  «Οι δαίµονες έµαθαν την τέχνη του ψεύδους από τον ίδιο τον 

Μάργκανθελ, σύµφωνα µ’ό,τι µαρτυρούν οι θρύλοι·  εποµένως, δεν 

µπορούν παρά να είναι άριστοι στην τέχνη αυτή.» 

  «Συµφωνώ.» 

  «Πες µου, Σαντέ’ενθιν, έχεις κάποια… θεωρεία για το τι ακριβώς 

µπορεί να συνέβαινε µε τη µηχανή του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν; 

∆ηλαδή, πώς θα µετέτρεπε τους ανθρώπους σε δαιµονανθρώπους;» 
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  «Αόρατοι δυναµικοί ιστοί δένουν τα πάντα επάνω στη Βόρεια Γη 

µε το Βόρειο Κέντρο Σταθερότητας, σωστά, Κάβµορντ;» Εκείνος 

κατένευσε, πίνοντας καφέ. «Λοιπόν, κάθε πλάσµα που αγγίζει την 

επιφάνεια της Βόρειας Γης βρίσκεται και σε επαφή µε τους εν λόγω 

ιστούς. Μέσω αυτών, εποµένως, πιστεύω ότι ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν 

σκόπευε να µεταλλάξει το σώµα και το πνεύµα των ανθρώπων. Κάτι 

πιο συγκεκριµένο δεν µπορώ να υποθέσω. Αµφιβάλλω ακόµα κι αν 

οι ίδιοι οι Μαγκραθµέλιοι –που είναι αυθεντίες στα µηχανικά 

κατασκευάσµατα– κατανοούν την αρχέγονη λογική ενός 

πραγµατικού δαίµονα. 

  »Αλλ’ας τ’αφήσουµε αυτό. Θέλω να µου πεις τι σχέδια έχεις για 

τους Σαραολνιανούς.» 

  «Φοβάµαι πως οι Σαραολνιανοί ήταν ένας αστάθµητος παράγοντας 

που, ουσιαστικά, µπλέχτηκε µε τα σχέδιά µου,» εξήγησε ο Κάβµορντ. 

  Η Σαντέ’ενθιν σήκωσε ένα φρύδι. «Όµως;» 

  «Τώρα, ναι, έχω σχέδια και γι’αυτούς. Νοµίζω ότι σ’τα ανέφερα. 

Αφού µπήκαν στο παιχνίδι, γιατί να µη µας εξυπηρετήσουν; Ήδη οι 

Ρέγκοθ, λόγω αυτών, στράφηκαν ανοιχτά κατά του Κάρχοκ. Κι αν 

σκεφτεί κανείς και τις πρόσφατες αποδείξεις εναντίον τους –

αναφέροµαι στο ηµερολόγιο της Ζόρνα, φυσικά–, θα χαθεί κάθε 

αµφιβολία ότι εκείνοι είναι που προστάζουν τους ληστές. Όλο το 

Συµβούλιο θα ψηφίσει να εξοριστούν.» 

  «Και οι Σαραολνιανοί; ∆εν πρέπει να βγουν απ’τη µέση;» 

  «Στη δεξίωση αυτό. Εκεί σκέφτοµαι να το κάνω να φανεί ότι οι 

Ρέγκοθ τούς σκότωσαν.» 

  «Πώς;» 

  «Πρώτον, δηλητήριο στα ποτά τους. ∆εύτερον, µάρτυρες που είδαν 

τους Ρέγκοθ να βάζουν το δηλητήριο.» 

  «Εποµένως, άλλο ένα έγκληµα θα βαρύνει την πλάτη τους.» 

  «Ναι,» ένευσε ο Κάβµορντ, πίνοντας καφέ. 

  Η Σαντέ’ενθιν σκέφτηκε µήπως κάποιος Πνευµατιστής 

παρακολουθούσε τούτο το δωµάτιο και µάθαινε τα σχέδιά τους. 
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Ύστερα, έστειλε τις πνευµατικές της αισθήσεις τριγύρω και 

αντιλήφθηκε πως υπήρχε µια Πνευµατική Συγκέντρωση στον χώρο 

που απέτρεπε την παρακολούθηση. Βέβαια, κάθε προστασία είναι 

σχετική, ανάλογα µε το ποιος προσπαθεί να σε παρακολουθήσει. 

Αλλά ήταν σίγουρη ότι ο Κάβµορντ δεν ήταν αρχάριος. 

  «Πότε θα γίνει η δεξίωση;» θέλησε να µάθει ο Κλειδοκράτορας. 

  «Θα πρέπει να ρωτήσω τη ∆ούκισσα Ζέκαλ γι’αυτό.» 

  Ο Κάβµορντ φάνηκε σκεπτικός, προτού µιλήσει: «Ξέρεις, είναι δύο 

Σαραολνιανοί που κάποιος µου έχει ζητήσει να µην πεθάνουν…» 

  Τούτο ήταν πολύ απρόσµενο για τη Σαντέ’ενθιν, που η έκπληξη 

φάνηκε καθαρά στο πρόσωπό της. «Ποιος το έχει ζητήσει αυτό; Και 

σε ποιους Σαραολνιανούς αναφέρεσαι;» 

  «Στη Βαρονέσα Τάθβιλ και στον Άρχοντα Ζάρβηµ.» 

  «Και ποιος ζήτησε να µην πεθάνουν;» επέµεινε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Ένας από τους συνεργάτες µου. Έχει τους λόγους του. Όµως µην 

ανησυχείς για τίποτα·  δεν υπάρχει πρόβληµα. Και τους 

Σαραολνιανούς θα ξεφορτωθούµε και τους Ρέγκοθ.» 

  Αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλω να γίνω Βασίλισσα, επίσης. Όµως όλα 

στον καιρό τους… «Πολύ καλά. Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να 

κουβεντιάσουµε;» 

  «Έχεις κάπου να πας;» 

  «Όχι. Η Ζέκαλ ανέλαβε να δει τη δικηγόρο µας. Εγώ σήµερα 

ξεκουράζοµαι.» 

  «Εγώ ποτέ δεν ξεκουράζοµαι, Σαντέ’ενθιν.» Ακούµπησε την κούπα 

του στο ξύλινο τραπεζάκι δίπλα, και σηκώθηκε όρθιος. «Υπάρχουν 

χιλιάδες πράγµατα να σκεφτεί κανείς.» Βάδισε προς το παράθυρο 

του δωµατίου και παραµέρισε τις κουρτίνες, για να κοιτάξει έξω. 

  Τυπικός Αργκανθικιανός, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Ή, µάλλον, πολύ 

δολοπλόκος, ακόµα και για Αργκανθικιανός. Σηκώθηκε κι εκείνη 

όρθια. Όµως οι Κλειδοκράτορες είναι, σίγουρα, οι πιο µηχανορράφοι 

σε τούτο το Βασίλειο. Βάδισε, πλησιάζοντας τον Κάβµορντ. ∆εν 

πρέπει κανείς να ξέρει γι’αυτούς· πρέπει να κρατούν την ύπαρξή τους 
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όσο πιο µυστική γίνεται· και, συγχρόνως, πρέπει να ελέγχουν τους 

πάντες και τα πάντα. 

  Στάθηκε τόσο κοντά στον ∆ούκα που µπορούσε να αισθανθεί τη 

θερµότητα του σώµατός του·  την ηλέκτριζε. «Γιατί χωριστήκατε;» 

  Εκείνος, αµέσως, κατάλαβε ότι αναφερόταν στους Κλειδοκράτορες. 

«Κάποιοι παραµένουν στα παλιά·  κάποιοι αναζητούν καινούργια, 

Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε ο Κάβµορντ, γυρίζοντας το κεφάλι, για να 

την κοιτάξει. Το βλέµµα του συνάντησε το δικό της. 

  «Οι Νεωτεριστές;» 

  Ο ∆ούκας µειδίασε αχνά. «Αυτός είναι, ουσιαστικά, ένας παλιός 

όρος,» την πληροφόρησε. «Από τις πρώτες µας µέρες.» 

  «∆ηλαδή;» Η Σαντέ’ενθιν ένιωθε το αίµα της κυλά πιο γρήγορα·  

αισθανόταν µια φλόγωση µέσα της. Την επηρέαζε να βρίσκεται τόσο 

κοντά στον Κάβµορντ. Σκέφτηκε να κάνει ένα βήµα προς τα πίσω, 

όµως δε µπορούσε·  όχι πριν εκείνος απαντήσει στην ερώτησή της. 

  «Κάποτε οι Κλειδοκράτορες ονοµάζονταν Νεωτεριστές.» 

  Και, τώρα, που της απάντησε, δεν είχε καµια επιθυµία 

ν’αποµακρυνθεί. Εξάλλου, δεν της είχε εξηγήσει αναλυτικά τι 

εννοούσε. «Πότε και γιατί;» 

  «Ξέρεις για τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού… Κι εµείς, κατά 

κάποιο τρόπο, Σοφοί του Κύκλου του Φτερού ήµασταν.» 

  Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε. 

  Ο Κάβµορντ, παρατηρώντας την αντίδρασή της, χαµογέλασε. 

«Αλλά χωρίσαµε. Γιατί εκείνοι ήταν ικανοποιηµένοι να βρίσκονται 

για πάντα κλεισµένοι µέσα σ’έναν πανάρχαιο πύργο, µελετώντας 

σκονισµένα βιβλία, ενώ εµείς θέλαµε να κάνουµε κάτι χρήσιµο µε 

τις δυνάµεις µας. Έτσι, πήραµε την ονοµασία ‘Νεωτεριστές’. 

Αργότερα, ήρθαµε σε τούτη τη χώρα και την µετονοµάσαµε 

‘Άργκανθικ’, και τους εαυτούς µας Κλειδοκράτορες.» 

  «Ενδιαφέρουσα ιστορία,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Αν και 

είµαι σίγουρη ότι δε µου έχεις πει όλες τις λεπτοµέρειες.» 
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  «Όλες τις λεπτοµέρειες ούτε εγώ δεν τις γνωρίζω,» αποκρίθηκε ο 

Κάβµορντ, και κάθισε στο περβάζι του παραθύρου. Έξω φαινόταν ο 

κήπος του παλατιού, καθώς και οι δρόµοι της ∆ρέλιφον. 

  «∆ηλαδή, υπάρχει έχθρα ανάµεσα σε σας και στους Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, που ακόµα στεκόταν 

όρθια µπροστά απ’τον ∆ούκα. 

  «Έχθρα;» Ο Κάβµορντ γέλασε. «Κάποτε βρισκόµασταν σε πόλεµο·  

έναν τόσο επικίνδυνο πόλεµο που, πλέον, κανείς µας δεν έχει την 

επιθυµία να επαναλάβει. Σύµφωνα µε τα βιβλία, τα Πνεύµατα είχαν 

τρελαθεί από την πάλη µας. Πνευµατικές ασθένειες απλώνονταν στο 

Σαραόλν και στο Άργκανθικ·  άνθρωποι πέθαιναν χωρίς κανείς να 

ξέρει γιατί·  άλλοι έχαναν τα λογικά τους. Και, φυσικά, ο πόλεµός 

µας ήταν µυστικός·  λίγοι πέραν από µας γνώριζαν γι’αυτόν.» 

  «Πόσα χρόνια πριν–;» 

  «Αιώνες,» απάντησε ο Κάβµορντ. «Όµως κανένας δεν έχει ξεχάσει 

την καταστροφή. Ένας πόλεµος µεταξύ Ελεγκτών Πνευµάτων ποτέ 

δε µπορεί να είναι ωφέλιµος.» 

  «Κι όµως αυτό προσπαθείτε, πάλι, να κάνετε.» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο ∆ούκας. «Τα πάντα είναι σχεδιασµένα. 

Κι εξάλλου, µιλάµε για µικρή πάλη, ανάµεσα στους 

Κλειδοκράτορες. Μόλις κάποια συγκεκριµένα πρόσωπα πεθάνουν, 

οι υπόλοιποι θα ευθυγραµµιστούν µε µας.» 

  «Πόσοι είστε, οι Κλειδοκράτορες;» 

  «Τρεις σε κάθε δουκάτο του Βασιλείου.» 

  «∆εν αφήνετε τίποτα να ξεφύγει απ’τον έλεγχό σας.» 

  «Τίποτα,» την διαβεβαίωσε εκείνος. Σηκώθηκε όρθιος. 

  Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε, πάλι, όλο της το κορµί να ηλεκτρίζεται, 

καθώς ο Κάβµορντ βρισκόταν µπροστά της, σε απόσταση αναπνοής. 

«Θα µου πεις κι άλλα µυστικά των Κλειδοκρατόρων;» τον ρώτησε, 

µε βραχνή φωνή. ∆ε θυµόταν ποτέ στη ζωή της κάποιον άντρα να 

της προκαλούσε τούτο το συναίσθηµα που της προκαλούσε, τώρα, ο 
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∆ούκας του Έαροντ·  ούτε ο Πόνκιµ µε τη µυθική του δύναµη, ούτε ο 

Κράντµον µε τη γοητεία του. 

  «∆εν πρέπει να χρησιµοποιείς αυτή τη λέξη τόσο συχνά, 

Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Κάβµορντ·  τα µαύρα του µάτια δεν 

αποµακρύνονταν καθόλου απ’τα δικά της. 

  «Μυστικά;» ψιθύρισε η Σαντέ’ενθιν, πηγαίνοντας κοντά του. Τα 

στήθη της ακούµπησαν πάνω στο δικό του σκληρό στέρνο, τα 

γόνατά της άγγιξαν τα δικά του γόνατα. Αισθανόταν την ανάσα του 

καυτή πάνω στο πρόσωπό της. 

  «Κλειδοκράτορες,» ψιθύρισε επίσης ο Κάβµορντ, ενώ τα χείλη του 

χάιδευαν τα δικά της. 

  Η Σαντέ’ενθιν τον φίλησε, καθώς τα χέρια του γαντζώνονταν πάνω 

στους ώµους της. «∆εν είσαι παντρεµένος, υποθέτω…» 

  «Είµαι,» είπε εκείνος, «µε την εξουσία µου.» 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. Σταύρωσε τους πήχεις της πίσω απ’το λαιµό 

του και τον φίλησε ξανά, δυνατότερα από πριν. Ο Κάβµορντ 

τράβηξε το σάλι απ’τους ώµους της και άρχισε να λύνει τα δεσίµατα 

στην πλάτη του φορέµατός της. 

  «Το κάνεις αυτό µε κάθε άντρα που συναντάς;» τη ρώτησε, 

πειραχτικά, όταν τα χείλη τους χώρισαν. 

  «∆εν έχω ποτέ ξανά γνωρίσει έναν άντρα σαν κι εσένα,» απάντησε 

εκείνη, ενώ ο ∆ούκας τελείωνε, επιδέξια, µε το λύσιµο των 

δεσιµάτων του φορέµατός της. 

  «∆ε χρειάζεται να µου λες ψέµατα.» 

  «Ίσως όποιος έχει συνηθίσει στα ψέµατα να παραπλανάται ακόµα 

κι απ’την αλήθεια,» είπε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο Κάβµορντ έριξε το φόρεµά της στο έδαφος και στάθηκε, για 

λίγο, να την κοιτάξει µόνο µε το µαύρο, κολλητό µπούστο που ήταν 

ντυµένη. Τα µάτια του σταµάτησαν στον αριστερό της ώµο. 

  «Στο ∆ίκοπο Μαχαίρι,» τον πληροφόρησε εκείνη. 

  «Κάηκες εκεί;» 
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  «Εγώ και η ∆ούκισσα Ζέκαλ ήµασταν οι µόνες που γλιτώσαµε 

απ’το πανδοχείο.» 

  «Αφού, κατά κάποιο τρόπο, είµαι υπεύθυνος γι’αυτό, θα 

επανορθώσω.» Έσκυψε και φίλησε την ουλή που είχε αφήσει το 

έγκαυµα. 

  Η Σαντέ’ενθιν έκανε µερικά βήµατα πίσω και ξάπλωσε στο µεγάλο 

κρεβάτι, βγάζοντας την κοκάλινη χτένα απ’το κεφάλι της και 

πετώντας την πάνω στο κοµοδίνο. Ανακάτεψε τα µακριά, µαύρα 

µαλλιά της, µε το δεξί χέρι. 

  Ο Κάβµορντ στεκόταν και την κοιτούσε. Η Σαντέ’ενθιν γέλασε. 

«Έλα·  µη ντρέπεσαι!» Ανασηκώθηκε, ύψωσε το δεξί της χέρι, και τα 

κουµπιά της τουνίκας του ∆ούκα άρχισαν να ξεκουµπώνονται, ένα-

ένα. 

  «∆εν έχει πλάκα µε τα Πνεύµατα,» είπε εκείνος. 

  «Τότε, σταµάτησέ µε,» τον προκάλεσε η Σαντέ’ενθιν, θέλοντας, 

ουσιαστικά, να δοκιµάσει την δύναµή του. Άραγε, µπορούσε να την 

σταµατήσει; Ήταν τόσο ισχυρός όσο ο Πόνκιµ –ισχυρότερος 

απ’αυτήν; Ήταν ίσος της; Ή, µήπως, πέρα από τις µηχανορραφίες 

του, στα Πνεύµατα δεν ήταν πιο δυνατός απ’τη Σιλίζα; 

  Η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε µια αόρατη πνευµατική αντίσταση από 

το µέρος του Κάβµορντ·  δε µπορούσε να ξεκουµπώσει το επόµενο 

κουµπί. Μειδίασε, και προσπάθησε περισσότερο. Είδε τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου του ∆ούκα να σφίγγονται. Αλλά, 

µετά, ένιωσε και το δικό της πρόσωπο να σφίγγεται. Η αντίστασή 

του δεν ήταν αστεία. Σίγουρα, ήταν ισχυρότερος από τη Σιλίζα. 

Ωστόσο, η Σαντέ’ενθιν δεν τόβαλε κάτω·  συνέχισε να σφυροκοπεί 

την πνευµατική του άµυνα. Και, για µερικές στιγµές, παρέµειναν κι 

οι δυο τους ακίνητοι, δίχως ο ένας να µπορεί ν’αποµακρύνει τον 

άλλο. 

  ∆εν είναι τόσο ισχυρός όσο ο Πόνκιµ, συµπέρανε η Ζιρκεφιανή. Αν 

ήταν, τώρα, θα µε είχε πετάξει πίσω. Όµως είναι ίσος µου: ένας 

Πνευµατιστής που πρέπει να προσέχω. 
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  Αποµακρύνοντας λίγη από την ψυχική της ενέργεια από την πάλη 

τους, του χάρισε –µέσω των Πνευµάτων– ένα ζεστό χάδι ανάµεσα 

στους µηρούς. Η αυτοσυγκέντρωσή του αποσπάστηκε αρκετά, ώστε 

να µπορέσει η Σαντέ’ενθιν να ξεκουµπώσει τα κουµπιά της τουνίκας 

και να την τραβήξει από πάνω του, φέρνοντάς τη στα χέρια της, σαν 

να την παρέσυρε ξαφνικός άνεµο. 

  Σφίγγοντας το µαύρο ένδυµα µέσα στα δάχτυλά της, έγειρε πίσω, 

γελώντας. 

  «Έκλεψες, Σαντέ’ενθιν,» είπε, κατηγορηµατικά, ο Κάβµορντ. «Κι 

εγώ θα µπορούσα να σ’το είχα κάνει αυτό.» 

  «Έπρεπε!» αποκρίθηκε εκείνη, συνεχίζοντας να γελά. 

  «Επιπλέον, ήταν ανοησία µας αυτή η πάλη,» πρόσθεσε ο 

Κάβµορντ. «Μπορεί κάποιος άλλος Πνευµατιστής να την πρόσεξε.» 

Κάθισε στο κρεβάτι, πήρε το δεξί της πόδι στα γόνατά του, και 

έβγαλε την κοντή της µπότα και την µακριά της κάλτσα. ∆ε φάνηκε 

να δίνει σηµασία στο έγκαυµα που διακοσµούσε την κνήµη της. 

  «Ποιος; Όλοι εδώ κοντά είναι δικοί σου, σωστά;» 

  «Λάθος.» Ο Κάβµορντ έφερε το πόδι της στα χείλη του και το 

φίλησε. 

  «Τι εννοείς; Πόσοι από τους εχθρούς σου είναι στο παλάτι;» 

  «Στο παλάτι; Στην ∆ρέλιφον γενικότερα, να λες. Επιπλέον, είναι κι 

αυτοί οι Σαραολνιανοί µάγοι, ε; Πόσο ισχυροί είναι;» Ελάφρυνε και 

το αριστερό της πόδι από µπότα και κάλτσα. 

  Η Σαντέ’ενθιν δε µπορούσε άλλο να κάθεται απαθής, ενώ εκείνος 

την χάιδευε·  ανασηκώθηκε απότοµα και, παίρνοντας το πρόσωπό 

του στα χέρια της, του έκλεισε το στόµα µ’ένα φιλί. 

  «Αποφεύγεις την ερώτησή µου;» είπε ο Κάβµορντ. 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε, ενώ έβγαζε το λευκό του τρικό, περνώντας 

το πάνω απ’το κεφάλι του. Τα χέρια της περιεργάστηκαν το στέρνο 

του. Ο ∆ούκας, σίγουρα, ήταν γυµνασµένος άντρα, συµπέρανε. 

«Καθόλου,» αποκρίθηκε, για να µη νοµίσει ότι τον αγνοούσε. «Τι 

ρώτησες;» Πραγµατικά, της είχε διαφύγει. 
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  Ο Κάβµορντ µάζεψε το περιδέραιο απ’το λαιµό της και το έριξε 

στο χαλί. Ξεκούµπωσε τα µπροστινά κουµπάκια του µπούστου της 

και της το κατέβασε ως τη µέση, για να χιµήσει στα στήθη της, 

καθώς την έριχνε στο στρώµα, ανάσκελα. 

  «Χµµµχχχ… Ξέχασες και συ;» έκανε η Σαντέ’ενθιν, µπλέκοντας τα 

δάχτυλά της µέσα στα µαλλιά του και σφίγγοντάς τα. 

  Τα χείλη του Κάβµορντ σκαρφάλωσαν στον λαιµό της και της 

ψιθύρισε στ’αφτί: «∆εν ξέχασα, γιατί µ’ενδιαφέρει άµεσα.» Με µια 

απότοµη κίνηση, που της πήρε την ανάσα, σηκώθηκε από πάνω της, 

τραβώντας και το τελευταίο ρούχο που της είχε αποµείνει και 

εκτοξεύοντάς το προς µια τυχαία κατεύθυνση. 

  Η Σαντέ’ενθιν τον είδε ν’αρχίζει να βγάζει, βιαστικά, τα 

γυαλιστερά του παπούτσια, τις κάλτσες, και το παντελόνι του. 

Ακούµπησε δύο δάχτυλα στα χείλη της και, ύστερα, έδειξε µ’αυτά 

προς το µέρος του, για να στείλει άλλο ένα αόρατο ζεστό άγγιγµα 

ανάµεσα τους µηρούς του. 

  «Σου είπα να µην το κάνεις αυτό!» µούγκρισε ο Κάβµορντ, 

αρπάζοντάς την απ’το µπράτσο και τραβώντας την κοντά του. 

  Η Σαντέ’ενθιν, όµως, είδε τη φωτιά στα µάτια του –τη φωτιά που 

έβλεπε στα µάτια όλων των αντρών µε τους οποίους είχε, κατά 

καιρούς, κοιµηθεί– και γέλασε. Ύστερα, ο ∆ούκας την καβάλησε, 

και εκείνη έπαψε να γελά, αρχίζοντας να βγάζει αδύναµους ήχους 

απ’τα χείλη. 

  «Ήθελα να σε ρωτήσω,» είπε ο Κάβµορντ, φιλώντας την, «πόσο 

ισχυροί είναι οι Πνευµατιστές των Σαραολνιανών.» 

  «Η Χόλκραδ,» απάντησε η Σαντέ’ενθιν, λαχανιασµένα, «είναι 

ισχυρή Πνευµατίστρια… την έχω αντιµετωπίσει… ξέρω.» 

  «Ναι, κι εγώ το ξέρω.» Ο Κάβµορντ φιλούσε, τώρα, το πλάι του 

λαιµού της. «Η άλλη, η Αλζάρα; Λες ότι ήταν ιέρειά σου…» 

  «Αυτή η σκύλα!» Τα νύχια της Ζιρκεφιανής έκαναν γρατσουνιές 

στην πλάτη του ∆ούκα. «Με πρόδωσε…» 

  «Ναι, αλλά πόσο ισχυρή στα Πνεύµατα είναι;… Σαντέ’ενθιν…» 
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  «∆εν είναι ισχυρότερη από την Σιλίζα… Όταν… όταν µου δοθεί η 

ευκαιρία, θα τη σκοτώσω!… ναι, θα τη σκοτώσω…» 

  «Και ο τελευταίος;» Ο Κάβµορντ πήρε το πρόσωπό της ανάµεσα 

στις χούφτες του και της φίλησε τα χείλη. «Ο Ράθµαλ;» 

  «Ο… Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή… είναι ισχυρός. Ίσως 

ισχυρότερος από εµένα και σένα·  ίσως ισχυρότερος κι απ’τον 

Πόνκιµ, δεν ξέρω… Ααααχχ… Αλλά δεν έχει παραπάνω εµπειρία 

από έναν Πνευµατιστή µέτριας δύναµης…» Μετά, γαντζώθηκε 

µ’όλη της τη δύναµη επάνω στον Κάβµορντ και δάγκωσε τον ώµο 

του, καθώς µια πνιχτή φωνή ικανοποίησης έβγαινε από µέσα της. 

  Ύστερ’από µερικά δευτερόλεπτα, ο ∆ούκας σηκώθηκε από πάνω 

της, λαχανιασµένος και ιδρωµένος, και ξάπλωσε ανάσκελα. 

  Η Σαντέ’ενθιν έψαξε, µε το βλέµµα, για το µπούστο της, και το 

εντόπισε δίπλα στο τζάκι. Έφυγε απ’το κρεβάτι και το πλησίασε, 

σκύβοντας για να το µαζέψει. Ξαφνικά, αισθάνθηκε ένα ζεστό χάδι 

κάτω απ’την κοιλιά της, και αναπήδησε. 

  Η Κάβµορντ γέλασε. 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε, φορώντας το εσώρουχό της. «Ξεπληρώνεις 

τα χρέη σου;» 

  «Προσπαθώ,» απάντησε ο ∆ούκας του Έαροντ. Σηκώθηκε απ’το 

κρεβάτι και άρχισε να βάζει το παντελόνι του, ενώ κοιτούσε έξω 

απ’το παράθυρο. 

  Κάποια στιγµή, η Σαντέ’ενθιν τον παρατήρησε να συνοφρυώνεται. 

«Τι είναι;» ρώτησε. 

  «Έχουµε επισκέπτες στο παλάτι.» 

  Κοίταξε κι εκείνη, και είδε µια άµαξα να περνά την πύλη του 

κήπου. «Ποιος;» 

  Ο Κάβµορντ φάνηκε ν’αυτοσυγκεντρώνεται, προφανώς για να 

αναζητήσει τις αύρες των νεοαφιχθέντων. Μετά, είπε: «Ο Μέγας 

Θυροφύλαξ Χόρναρ.» 

 

**  **  **  ** 
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  Όταν ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, ο Ζάρβηµ, η Χόλκραδ, η Αλζάρα, και ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή επέστρεψαν στο παλάτι, έµαθαν ότι ο 

Πρίγκιπας Βαρόνος Χόρναρ, ο αδελφός του Βασιληά, είχε έρθει για 

το Συµβούλιο που επρόκειτο να γίνει. Όµως δεν τον είδαν, γιατί ήταν 

µεσηµέρι, και οι υπηρέτες τούς είπαν ότι έπαιρνε το γεύµα του µαζί 

µε τον Μεγαλειότατο. Τους ρώτησαν πού θα ήθελαν εκείνοι να 

πάρουν το δικό τους γεύµα, και οι Σαραολνιανοί αποκρίθηκαν πως 

επιθυµούσαν να φάνε στα δωµάτιά τους. Έτσι, συγκεντρώθηκαν όλοι 

στο κατάλυµα του Σόλµορχ και της Τάθβιλ, για συνφάγουν. 

  Όταν τα φαγητά ήταν στρωµένα µπροστά τους, σ’ένα τραπέζι, η 

Αλζάρα είπε: «∆ε νοµίζω πως αυτή η Μεγάλη ∆ικαστής µάς 

συµπαθεί και τόσο. Σωστά, Άρχοντά µου;» ρώτησε τον Ζάρβηµ. 

  «Ποιος Αργκανθικιανός συµπαθεί ιδιαίτερα τους Σαραολνιανούς;» 

αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά το όλο πρόβληµα πιστεύω έγκειται στο 

ότι θεωρεί εξ αρχής πως είµαστε ένοχοι.» 

  «Τότε, ποιος ο λόγος της δίκης;» έκανε, θυµωµένα, ο Σόλµορχ. 

«Που θα καθυστερήσει κιόλας να γίνει ακόµα περισσότερο!» Από 

τις δώδεκα Τελόπαγου, η Μεγάλη ∆ικαστής είχε δηλώσει ότι η δίκη 

θα άρχιζε στις είκοσι, λόγω του φόνου της Αρχόντισσας Σιλίζα, ο 

οποίος προκαλούσε επιπλοκές στο όλο ζήτηµα. 

  «Το ότι θα καθυστερήσει δεν είναι απαραίτητα εναντίον µας,» είπε 

ο Ζάρβηµ. «Μας δίνεται χρόνος να ενεργήσουµε.» 

  «Και τι να κάνουµε, Ζάρβηµ;» είπε ο Σόλµορχ. «∆ε βλέπεις ότι ο 

∆ούκας Έσριθ δίνει άλλοθι στη Σαντέ’ενθιν; Είναι κατάσκοπος του 

Πόνκιµ, είµαι βέβαιος.» 

  «Τούτο είναι πολύ πιθανό,» συµφώνησε ο πατέρας της Τάθβιλ. 

«Όµως µην είσαι απολύτως σίγουρος. Ίσως να κρύβονται άλλα 

συµφέροντα πίσω απ’αυτή του την ενέργεια.» 

  «Τι συµφέροντα;» 

  «∆εν ξέρω. Όµως, επίσης, έχουµε σκεφτεί καθόλου την πιθανότητα 

να µην ήταν η Σαντέ’ενθιν που σκότωσε την Αρχόντισσα Σιλίζα;» 
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  «Και ποια να ήταν πατέρα;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Ποια άλλη θα 

κάρφωνε το ξιφίδιό µου επάνω στο πτώµα;» 

  «Μια υπόθεση έκανα µόνο,» αποκρίθηκε, µε σοβαρό ύφος, ο 

Ζάρβηµ, «γιατί πολλά πράγµατα στο Άργκανθικ δεν είναι όπως 

φαίνονται –µη σας πω τα περισσότερα.» 

  Η Τάθβιλ ξεφύσησε. «Είµαι µπερδεµένη όσο ποτέ στη ζωή µου!» 

  «Νοµίζω πως αυτό ισχύει για όλους µας,» είπε ο Σόλµορχ. «Ας 

πιάσουµε, λοιπόν, τα προβλήµατά µας ένα-ένα, µήπως καταφέρουµε 

να σκεφτούµε κάποιες λύσεις. 

  »Κατ’αρχήν, µε τη δολοφονία της Σιλίζα, κάτι µου λέει ότι οι 

Ρέγκοθ θα ζητήσουν από το Συµβούλιο να ψηφίσει υπέρ ή κατά του 

Κάρχοκ. Πράγµα που σηµαίνει πως το πρώτο θέµα που θα συζητηθεί 

δε θα είναι η συµµαχία.» 

  Ο Ζάρβηµ ένευσε. «∆υστυχώς, αυτό πιστεύω κι εγώ. Επίσης, τι 

γίνεται αν, τελικά, πέσει ο Κάρχοκ;» 

  «Μα τον Ποταµό, Άρχοντά µου!» έκανε η Αλζάρα. «Νοµίζετε ότι 

θα πέσει;» 

  «Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν το νοµίζω,» δήλωσε ο Ζάρβηµ. 

«Νοµίζω πως αυτό θα αποτελέσει αφορµή για να στραφούν όλοι 

εναντίον των Ρέγκοθ, κατηγορώντας τους για τις ληστείες που σκοπό 

έχουν ν’αµαυρώσουν το όνοµα του Βασιληά.» 

  «Υπονοείς ότι, στην πραγµατικότητα, οι Ρέγκοθ µπορεί να µη 

φταίνε για τις ληστείες;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Εσύ τι λες, θυγατέρα µου;» 

  Η Βαρονέσα ανασήκωσε τους ώµους. «Ξέρω γω; ∆εν έχω ιδέα από 

τους Οίκους του Άργκανθικ.» 

  «Οι Ρέγκοθ έχουν χρόνια έχθρα µε τους Βέρντλεν, την ευγενική 

οικογένεια του Βασιληά…» 

  «Εποµένως, µάλλον, αυτοί θα έχουν στήσει την όλη απάτη, για να 

τον εκθρονίσουν, έτσι;» υπέθεσε ο Σόλµορχ. 
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  «Τούτο είναι το πιο φανερό,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ·  «αλλά ήδη 

σας είπα ότι στο Άργκανθικ σπάνια τα πράγµατα είναι όπως 

φαίνονται.» 

  «∆ηλαδή, δεν πιστεύετε, Άρχοντά µου, ότι οι Ρέγκοθ είναι 

υπεύθυνοι για τις ληστείες;…» είπε η Αλζάρα. 

  «Όχι. Κάποιος άλλος κρύβεται πίσω από τούτη την ιστορία·  

κάποιος που θέλει να διώξει τους Ρέγκοθ από το προσκήνιο: να τους 

εξορίσει, πιθανώς.» 

  «Ποιος τους µισεί τόσο πολύ;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Το µίσος δεν παίζει πάντοτε τον πρωτεύοντα ρόλο, αλλά το 

συµφέρον, συνήθως.» 

  «Όπως και νάχει, Ζάρβηµ,» είπε ο Σόλµορχ, «δε θα είναι ωφέλιµο 

για µας ν’αναµιχθούµε στις πλεκτάνες των Αργκανθικιανών–» 

  «Μα οι ίδιοι µας έχουν ήδη αναµίξει στις πλεκτάνες τους, νέε µου,» 

γέλασε ο πατέρας της Τάθβιλ. «Ο φόνος των κατασκόπων·  το ξιφίδιο 

της κόρης µου επάνω στο κουφάρι της Αρχόντισσας Σιλίζα…» 

  «Όχι, Ζάρβηµ, αυτές είναι, καθαρά, πλεκτάνες της Σαντέ’ενθιν,» 

διαφώνησε ο Σόλµορχ. 

  «Η Σαντέ’ενθιν, το δίχως άλλο, έχει βάλει το χέρι της, όµως καθαρά 

δικές της πλεκτάνες;» Ο Ζάρβηµ γέλασε, πάλι. «Λίγοι άνθρωποι στο 

Άργκανθικ έχουν το προνόµιο να περηφανεύονται ότι υφαίνουν 

καθαρά δικές τους πλεκτάνες·  οι υπόλοιποι προσπαθούν να… 

προσαρµόσουν τις πλεκτάνες τους µέσα σ’αυτές των άλλων. 

  »Ακούστε µε καλά: Πρέπει να µάθουµε γιατί ο ∆ούκας Έσριθ 

υπερασπίζεται τη Σαντέ’ενθιν. Και ίσως οι µάγοι µας να µπορούν να 

µας βοηθήσουν σ’αυτό το θέµα…» Στράφηκε στην Χόλκραδ, που 

έτρωγε χωρίς να µιλά. 

  Η κορακοµάλλα µάγισσα σήκωσε το βλέµµα απ’το φαγητό της, και 

σκούπισε τα χείλη της µε µια λευκή πετσέτα. «Λοιπόν. Πρέπει να 

σας πω κάτι σηµαντικό για το Άργκανθικ: κάτι που εγώ, η Αλζάρα, 

κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήδη γνωρίζουµε–» 

  «Και γιατί–;» άρχισε ο Σόλµορχ. 
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  «Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, Υψηλότατε. Αυτό που πρέπει να σας 

πω είναι ότι η πνευµατική µαγεία δεν είναι ελεύθερη εδώ.» 

  «∆εν είναι ελεύθερη;» απόρησε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. «Τι 

εννοείς ακριβώς; ∆ε µπορείτε να κάνετε µάγια το ίδιο εύκολα;» 

  «Κατά κάποιο τρόπο, ναι,» απάντησε η Χόλκραδ. «Υπάρχουν… 

τοποτηρητές. ∆ε µπορώ να εξηγήσω περισσότερα. Και θα ήταν 

προτιµότερο κι εσείς να µη διαδώσετε αυτό που µόλις τώρα σας είπα 

–για το καλό όλων µας.» 

  «Τα λόγια σου οφείλω να οµολογήσω ότι µε τροµάζουν, Χόλκραδ,» 

παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ, ανάβοντας το τσιµπούκι του. 

  «Και θα έπρεπε, Άρχοντά µου,» ένευσε εκείνη. «Οι τοποτηρητές –

όπως τους είπαµε– έχουν µεγάλες δυνάµεις. Κι αυτό που µε φοβίζει 

είναι ότι η Σαντέ’ενθιν πιστεύω πως έχει κάνει κάποιου είδους 

συµµαχία µαζί τους·  αλλιώς, πώς της επιτρέπουν να δολοφονεί 

κόσµο, µέσω των πνευµατικών της δυνάµεων; Κανονικά, τώρα θα 

την είχαν σκοτώσει.» 

  «Εν ολίγοις, µας λες ότι όλοι τούτοι οι µάγοι είναι σύµµαχοι του 

Πόνκιµ!» συµπέρανε ο Σόλµορχ. «Χόλκραδ, πρέπει να ειδοποιηθεί ο 

Κάρχοκ.» 

  «Όχι,» τόνισε η µάγισσα. «∆εν άκουσες τίποτα απ’όσα είπα; Αν 

µιλήσουµε ανοιχτά γι’αυτούς, την άλλη µέρα θα είµαστε νεκροί.» 

  «Ή, τουλάχιστον, κάποιοι από µας θα είναι νεκροί,» συµφώνησε η 

Αλζάρα. «Κύριε Σόλµορχ, η Χόλκραδ έχει δίκιο –κάποια µυστικά 

δεν πρέπει ποτέ ν’αποκαλύπτονται.» 

  «Και πώς προτείνετε ν’αντιµετωπίσουµε τους τοποτηρητές που 

είναι σύµµαχοι του Πόνκιµ και της Σαντέ’ενθιν;» απαίτησε εκείνος. 

  «∆ε θα χρειαστεί να τους αντιµετωπίσουµε,» είπε η Χόλκραδ. 

«Κατ’αρχήν, αν ήθελαν να µας σκοτώσουν υποπτεύοµαι ότι ήδη θα 

το είχαν επιχειρήσει–» 

  «Όµως ανέχονται τη Σαντέ’ενθιν να ενεργεί αυθαίρετα µέσα στο 

Βασίλειο!» 
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  «Ναι, κι αυτό είναι που µ’έχει προβληµατίσει. Συνήθως, δεν δρουν 

έτσι, Υψηλότατε. Κάτι συµβαίνει.» 

  «Πώς µπορούµε να το µάθουµε;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε. «Θέλουµε να το µάθουµε, Τάθβιλ; Εµείς τη 

συµµαχία θέλουµε να κλείσουµε, το συντοµότερο δυνατό. 

Εποµένως, εκείνο που θα έπρεπε να µας απασχολήσει είναι το εξής: 

Πώς µπορούµε να κάνουµε τους Αργκανθικιανούς άρχοντες να 

πάρουν µια απόφαση, τώρα;» 

  «∆ε νοµίζω ότι µπορούµε. Εκτός κι αν σκοπεύεις να µιλήσεις στους 

Ρέγκοθ και να τους πείσεις να µην κατηγορήσουν τον Βασιληά για 

ανευθυνότητα,» είπε ο Ζάρβηµ. 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι του, απεγνωσµένα. «Βρισκόµαστε 

σε αδιέξοδο…» Ύστερα, στράφηκε στην Χόλκραδ. «Αλλά µε τον 

∆ούκα Έσριθ τι θα γίνει, τελικά; Μπορείς να µάθεις αν είναι 

κατάσκοπος του Πόνκιµ;» 

  «Θα το προσπαθήσω,» υποσχέθηκε εκείνη, «µε µεγάλη 

επιφύλαξη.» 

  «Η επιφύλαξη είναι πολύτιµη αρετή στο Άργκανθικ,» ένευσε ο 

Ζάρβηµ. 

  Κατόπιν, η Τάθβιλ ρώτησε: «Και όσον αφορά τη δίκη;» 

  «Βρίσκοντας τη σχέση του Έσριθ και της Σαντέ’ενθιν, ίσως να µας 

βοηθήσει στη δίκη,» υπέθεσε ο Σόλµορχ. 

  «Αν καταφέρουµε τον ∆ούκα ν’αποσύρει το άλλοθί του, η 

Σαντέ’ενθιν θα χάσει ένα µεγάλο της πλεονέκτηµα,» είπε ο Ζάρβηµ. 

«Γιατί προσέξτε, τότε, πώς θα έχει η κατάσταση: Η Σαντέ’ενθιν δε 

θα διαθέτει κανένα άλλοθι, ενώ η Αλζάρα θα έχει έστω το αδύναµο 

άλλοθι του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. Μπροστά στο τίποτα της 

συµµάχου του Πόνκιµ, εκείνη θα υπερισχύει.» 

  «Και το ξιφίδιό µου;» έθεσε το ερώτηµα η Τάθβιλ. 

  «Θα υποστηρίξουµε ότι η πραγµατική δολοφόνος το τοποθέτησε 

εκεί για να µας ενοχοποιήσει, όπως πρότεινε σήµερα κι ο κύριος 

Φιζ.» 
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  «Ας ελπίσουµε ο Βένγκριλ να κατορθώσει να φέρει βοήθεια απ’το 

Βασίλειο του Ωκεανού, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγµατα µε 

τούτους τους Αργκανθικιανούς,» είπε ο Σόλµορχ. «Αλλού έχουµε 

µπλεχτεί, αντί να σκεφτόµαστε τη συµµαχία. Και, όσο και να 

θέλουµε να τη σκεφτούµε, είναι αδιαµφισβήτητα δύσκολο, όταν µας 

κατηγορούν για φόνους.» 

  Η Τάθβιλ κατένευσε. «Η Σαντέ’ενθιν έχει πετύχει το σκοπό της.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Νέα στην Χάργκοχ 
 

 

 καβαλάρης κατευθυνόταν βόρεια, καλπάζοντας σα 

µανιακός. Πίσω του ακολουθούσαν έξι άλλοι καβαλάρηδες, 

όλοι τους δαιµονάνθρωποι. Τον καταδίωκαν σιωπηλά, δίχως 

κραυγές ή αλαλαγµούς, παρά σαν τον ίδιο τον θάνατο. Στον δεξή 

ώµο του θηράµατος βρισκόταν καρφωµένο ένα βέλος. 

  Ο Μπάχτον και οι ανιχνευτές του κοιτούσαν από έναν λόφο. Ήταν 

όλοι καθισµένοι στις σέλες των αλόγων τους και είχαν τα τόξα τους 

στα χέρια. Οι Μαγκραθµέλιοι δεν έµοιαζαν να τους είχαν δει, ούτε 

εκείνος που καταδίωκαν… 

  …τον οποίο ο Μπάχτον ατένισε προσεκτικά, καθώς ερχόταν 

ολοένα και πιο κοντά σ’αυτόν και την οµάδα του. Ήταν ένας κοντός, 

ξανθός άντρας, µε µακριά µαλλιά. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου του ήταν σφιγµένα από τον πόνο που, σίγουρα, του 

προκαλούσε το καρφωµένο βέλος στον ώµο του. Κάπα δε φορούσε, 

παρά το χειµωνιάτικο κρύο·  ίσως να την είχε πετάξει, κάποια στιγµή, 

προκειµένου να είναι πιο ευκίνητος και να ξεφύγει από τους 

Ο
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δαιµονανθρώπους. Τα ρούχα του είχαν κουρελιαστεί στα αριστερά 

πλευρά, όπου ο Μπάχτον νόµιζε ότι µπορούσε να δει κάποιο τραύµα. 

  Ποιος είναι αυτός ο άντρας; αναρωτήθηκε, καθώς έβγαζε ένα βέλος 

από τη φαρέτρα και το περνούσε στην χορδή του τόξου του. Οι 

ανιχνευτές της οµάδας τον µιµήθηκαν. Είναι µήπως αγγελιαφόρος; 

Τέντωσε τη χορδή, σηµαδεύοντας έναν Μαγκραθµέλιο ιππέα. Οι 

ανιχνευτές, πάλι, τον µιµήθηκαν, σηµαδεύοντας άλλους 

δαιµονανθρώπους. 

  «Βάλατε!» σφύριξε, και ελευθέρωσε το βέλος, για να διαπεράσει 

έναν λαιµό. Ο καβαλάρης που δέχτηκε τη ριπή κλυδωνίστηκε επάνω 

στη σέλα και, ύστερα, σωριάστηκε στο έδαφος. 

  Πέντε βέλη ακολούθησαν αυτό του Μπάχτον, και όλα εκτός από 

ένα βρήκαν το στόχο τους. Τρεις Μαγκραθµέλιοι πέθαναν, ο πρώτος 

µε ένα βέλος καρφωµένο στο µάτι, ο δεύτερος µε ένα στο αριστερό 

στήθος, και ο τρίτος µε ένα στο λαιµό. Ο τέταρτος χτυπήθηκε 

στ’αριστερά πλευρά και έπεσε απ’τον ίππο του, όµως δεν έµοιαζε 

νεκρός. Ο τελευταίος, που δεν είχε δεχθεί κανένα βέλος, έστρεψε 

τ’άτι του απ’την άλλη και έφυγε, καλπάζοντας. 

  Ο κυνηγηµένος άντρας τράβηξε τα γκέµια του αλόγου του, για να 

το σταµατήσει, καθώς ο Μπάχτον και οι άνθρωποί του κατέβαιναν 

τον λόφο. Έµοιαζε ανακουφισµένος, αν έκρινε κανείς από την 

έκφρασή του. 

  ∆ύο από τους ανιχνευτές ζύγωσαν τον επιζώντα τραυµατισµένο 

Μαγκραθµέλιο, ξεθηκάρωσαν τα σπαθιά τους, και τον πετσόκοψαν. 

Οι υπόλοιποι πήγαν κοντά στον κυνηγηµένο. 

  «Είσαι καλά, φίλε;» τον ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Τώρα, ναι. Σας ευχαριστώ,» αποκρίθηκε εκείνος, γνέφοντας. «Αν 

κι αυτό το βέλος….» Μόρφασε, αγγίζοντας µε το αριστερό χέρι το 

βλήµα που ήταν καρφωµένο στον δεξή του ώµο. 

  «Μην το πειράζεις,» είπε ο Μπάχτον. «Θα σε πάµε στη Χάργκοχ, 

όπου κάποιος θεραπευτής θα δει τα τραύµατά σου. Μπορείς να 

συνεχίσεις να ιππεύεις;» 
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  «Ναι,» ένευσε ο άντρας. 

  Άρχισαν να καλπάζουν βόρεια. 

  «Πόσο µακριά είµαστε;» 

  «Μισή λεύγα νότια της πόλης,» απάντησε ο Μπάχτον. 

  «Έφτασα τόσο κοντά και παραλίγο να µε πιάσουν, οι 

µπάσταρδοι…» µουρµούρισε ο άντρας. «Αν δεν ήσασταν κι 

εσείς…» 

  «Από πού έρχεσαι;» 

  «Απ’τη Βαρονία της Τάθβιλ. Είµαι απ’τον στρατό του Άρχοντα 

Φερχ της Όρφαλχ.» 

  «Και πού είναι ο Άρχοντας Φερχ;» 

  «Αιχµάλωτος του Στρατάρχη Καρνταµάρ. Πέσαµε σε παγίδα.» 

  «Ανάθεµα…!» έκανε ο Μπάχτον. «Τούτο δε θ’αρέσει καθόλου 

στον ∆ούκα Σάλβινρ. 

  »Πώς ξέφυγες; Ξέφυγε και κανείς άλλος;» 

  «Όχι, κανείς, απ’όσο γνωρίζω,» κούνησε το κεφάλι αρνητικά ο 

άντρας. 

  «Τ’όνοµά σου;» 

  «Γόγκεφ. Εσένα;» 

  «Μπάχτον, αρχηγός της πέµπτης ανιχνευτικής οµάδας της 

Χάργκοχ.» 

  «Χάρηκα για τη γνωριµία, φίλε, πραγµατικά.» Ύστερα, παραλίγο 

να πέσει απ’τη σέλα, µα κρατήθηκε µ’όλη του τη δύναµη. 

  «Θες νάρθεις στο δικό µου άλογο;» τον ρώτησε ο Μπάχτον. 

  «Όχι, αντέχω.» 

  Σύντοµα, έφτασαν έξω απ’τα τείχη της Χάργκοχ, όπου βρισκόταν 

κατασκηνωµένοι όλοι οι στρατοί του Βασιλείου που είχαν 

κατορθώσουν να έρθουν εδώ. Το Σαραόλν είχε εξαντλήσει τα 

αποθέµατά του σε στρατιωτική δύναµη, πρώτα µε την άσκοπη 

σφαγή του φουσάτου της Βασίλισσας ∆ήνκα και, τώρα, µε τη 

σύναξη τούτων των πολεµιστών·  τα ∆ουκάτα απ’τα οποία 

προέρχονταν οι µαχητές, πραγµατικά, επί του παρόντος, ήταν 
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αφύλακτα·  οποιοσδήποτε επιτιθέµενος θα µπορούσε εύκολα να τα 

κατακτήσει. Όµως, αν οι Σαραολνιανοί δεν ενώνονταν, παρά έµεναν 

ο καθένας στο κάστρο του, ήξεραν πως άπαντες ήταν χαµένοι, 

καθότι η πανστρατιά της Βόρειας και της Νότιας Μάγκραθµελ είχε 

εισβάλει στο Βασίλειό τους –εκατοντάδες χιλιάδες δαιµονάνθρωποι. 

Μόνο κάτω από την αρχηγία του Πρίγκιπα ∆ούκα Σάλβινρ, αδελφού 

του Βασιληά Βένγκριλ, µπορούσαν να κρατήσουν αρκετά, µέχρι να 

έρθει βοήθεια από το Άργκανθικ. 

  Κι αν, τελικά, το Άργκανθικ αποφασίσει να µη µας βοηθήσει, είµαστε 

καταδικασµένοι, συλλογίστηκε ο Μπάχτον, καθώς τραβούσε τα 

γκέµια του αλόγου του, για να το σταµατήσει. Πόσες µέρες θα 

µπορέσουµε, άραγε, να κρατήσουµε σε µια πολιορκία από τους 

Μαγκραθµέλιους στρατούς; Είµαστε πολύ τυχεροί που κατορθώσαµε 

να αιχµαλωτίσουµε τον Καρθαβλέρν. Όσο τον έχουµε φυλακισµένο, δε 

θα τολµήσουν να µας επιτεθούν. 

  «Έλα, φίλε µου,» είπε στον Γόγκεφ, αφιππεύοντας. 

  Εκείνος προσπάθησε να κατεβεί απ’τη σέλα του και παραλίγο να 

πέσει·  όµως ο Μπάχτον τον έπιασε και τον στήριξε. 

  «Θες καµια βοήθεια, αρχηγέ;» ρώτησε µια ανιχνεύτρια που λεγόταν 

Κάλκα. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, οδηγώντας τον τραυµατισµένο 

Γόγκεφ προς τις σκηνές των θεραπευτών. 

  Στο δρόµο, τους πλησίασε η Ερία. «Τι συµβαίνει;» ρώτησε. 

  «Έχω έναν τραυµατία µαζί µου,» είπε ο Μπάχτον. 

  «Αυτό είναι προφανές! Όµως –έγινε κάποια συµπλοκή; 

Μαγκραθµέλιοι;» 

  Ο αρχηγός της πέµπτης ανιχνευτικής οµάδας της Χάργκοχ έβαλε 

τον Γόγκεφ µέσα σε µια σκηνή θεραπευτών. Εκεί βρήκε έναν 

µελαχρινό, σγουροµάλλη άντρα, οποίος, αµέσως, στράφηκε στο 

µέρος του. «Φέρτον εδώ,» είπε, δείχνοντας ένα ξύλινο σκαµπό. 

«Εδώ.» 
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  Ο Μπάχτον βοήθησε τον τραυµατία να καθίσει και, ύστερα, να 

βγάλει το πανωφόρι του, ενώ η Ερία στεκόταν στην είσοδο και 

κοιτούσε. Ο θεραπευτής πλησίασε τον Γόγκεφ από πίσω και είπε: 

«Κρατήσου λίγο,» δίνοντάς του κάτι να δαγκώσει. 

  Εκείνος το πέταξε παραδίπλα. «∆ε χρειάζοµαι αυτά τα σκατά –

βγάλτο.» 

  Ο θεραπευτής έσπρωξε προς τα µέσα το βέλος, ώστε να φανεί η 

αιχµή απ’τη µπροστινή µεριά του ώµου του Γόγκεφ, ο οποίος έσφιξε 

τα δόντια του, µουγκρίζοντας και αφρίζοντας. Έπειτα, έσπασε το 

στέλεχος και τράβηξε το βέλος έξω. Έφερε ένα µπουκάλι µε νερό 

και έπλυνε το τραύµα, έβαλε µερικά βότανα επάνω, και το έδεσε. 

  «Θα είσαι περδίκι σε καµια δεκαριά µέρες. Εν τω µεταξύ, µην 

κουράζεις το δεξί σου χέρι µε όπλα.» 

  «’Ντάξει…» µούγκρισε ο Γόγκεφ. 

  Ο θεραπευτής έριξε µια µατιά στο τραύµα του στα αριστερά 

πλευρά. «Μόνο σου το έδεσες αυτό;» 

  «Ναι.» 

  «Θα κάνω εγώ κάτι καλύτερο.» Ξετύλιξε το κοµµάτι πανί που 

βρισκόταν επάνω στην πληγή, την έπλυνε, της έβαλε βότανα, και την 

έδεσε, πάλι, µε νέο επίδεσµο. 

  «Ο Γόγκεφ µάς φέρνει νέα,» είπε ο Μπάχτον στην Ερία. 

  «Νέα;» έκανε εκείνη. 

  «Ο στρατός του Άρχοντα Φερχ είναι αιχµάλωτος στο κάστρο της 

Βαρονέσας Τάθβιλ,» την πληροφόρησε ο ίδιος ο Γόγκεφ. «Ο 

Στρατάρχης Καρνταµάρ τούς έχει.» 

  «Το δαιµονόφιλο κάθαρµα!» έφτυσε η Ερία, απορώντας πώς ήταν 

δυνατόν κάποτε να κοιµόταν µε έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν. Ήταν 

αναξιόπιστος, και µε την πρώτη ευκαιρία είχε αποδείξει την 

προδοτική του φύση! Αν τον συναντήσω ποτέ, θα τον σκοτώσω η 

ίδια, ορκίστηκε σιωπηλά. 

  «Πόσοι δαιµονάνθρωποι είναι στο κάστρο, Γόγκεφ;» ρώτησε ο 

Μπάχτον. 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

309 

  «Στην αρχή, όταν µας παγίδεψαν, ήταν πολλοί·  δεν ξέρω πόσοι. 

Όµως, µετά, οι περισσότεροι έφυγαν, και έµειναν έξι χιλιάδες 

Μαγκραθµέλιοι και διακόσιοι δαιµονόφιλοι. 

  »Αλλά πρέπει να σας πω και κάτι ακόµα…» αναστέναξε ο Γόγκεφ. 

«Ο Άρχοντας Φερχ… συµµάχησε µε τον Καρνταµάρ–» 

  «Τι!» πετάχτηκε η Ερία. 

  Ο Γόγκεφ στράφηκε στη µεριά της. «∆εν έφταιγε εκείνος!» 

φώναξε, οργισµένα. «Ο Στρατάρχης είπε ότι θα σκότωνε έναν 

πολεµιστή απ’το στρατό του για κάθε µέρα που θα περνούσε, µέχρι ο 

Άρχοντας Φερχ ν’αποφασίσει να παραδοθεί στην εξουσία του 

Βασιληά Πόνκιµ. Και σκότωσε µία πολεµίστρια, πάνω σε ένα 

δαιµονικό κατασκεύασµα των Μαγκραθµέλιων, το οποίο τραβούσε 

τα µέλη της, ώσπου κόπηκαν απ’το κορµί της. Ήταν φρικτό.» 

  Ο Μπάχτον ακούµπησε το χέρι του στον µη-τραυµατισµένο ώµο 

του Γόγκεφ. «Ηρέµησε τώρα, φίλε µου,» είπε, µπορώντας να δει ότι 

ο στρατιώτης ήταν σοκαρισµένος από τα γεγονότα που είχε ζήσει. 

«Θα µιλήσουµε στον ∆ούκα Σάλβινρ, που ίσως να σκεφτεί κάποιο 

σχέδιο, για να βοηθήσουµε τον Άρχοντα Φερχ και τον στρατό του.» 

  «Βοηθήστε τους,» είπε ο Γόγκεφ. «Είναι καταδικασµένοι εκεί 

µέσα.» 

  Ο Μπάχτον ένευσε, παρότι αµφέβαλε αν θα µπορούσαν να κάνουν 

κάτι ουσιαστικό. Να έφευγε ο στρατός απο δώ και να πήγαινε στο 

κάστρο της Τάθβιλ; Μάλλον απίθανο·  δε θ’αφήναν τη Χάργκοχ 

απροστάτευτη. Επιπλέον, στη Βαρονία της εν λόγω Βαρονέσας, 

καθώς και σ’αυτήν του Κνάβορ, υπήρχαν εκατό χιλιάδες 

Μαγκραθµέλιοι συνολικά·  τι θα γινόταν, έτσι κι όλοι αυτοί 

συγκεντρώνονταν για να τους πολεµήσουν; Θα τους συνέθλιβαν, 

λόγω του µεγάλου τους αριθµού. Υπεραριθµούσαν δύο προς ένας. 

Τούτη, φυσικά, δεν ήταν και η τεράστια διαφορά, αν έµπαινε στη 

µέση ένα καλό σχέδιο, όµως πόσους πολεµιστές του µπορούσε να 

ρισκάρει ο ∆ούκας Σάλβινρ, όταν είχε να διεξάγει έναν ολόκληρο 

πόλεµο µ’αυτούς κι όχι µονάχα µια µάχη; 
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  «Πάµε στον ∆ούκα,» είπε ο Μπάχτον στην Ερία, και βγήκαν απ’τη 

σκηνή του θεραπευτή. 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι, ξεφυσώντας. «Ο 

Πόνκιµ πέτυχε το σκοπό του, ο τρισκατάρατος! Έκλεισε τον δρόµο 

των συµµάχων µας. Τώρα, τι θα κάνουµε; Κανένας από τα νότια 

δουκάτα δε θα µπορεί να έρθει.» 

  «Εσύ ήσουν που έλεγες ότι θ’αντέξουµε,» της θύµισε ο Μπάχτον, 

ενώ περνούσαν την πύλη της Χάργκοχ, µπαίνοντας στην πόλη. 

  «Μπορούµε ν’αντέξουµε σε µια πολιορκία·  αυτό το πιστεύω. 

Είµαστε αρκετοί και έχουµε τρόφιµα µέσα στα τείχη. Όµως πώς θα 

νικήσουµε τον πόλεµο, χωρίς τη βοήθεια από τα άλλα δουκάτα; Και 

θα έρθει εγκαίρως στρατός από το Άργκανθικ;» 

  «Αυτά είναι τα µεγάλα ερωτήµατα τούτης της περιόδου, Ερία.» 

  Πήγαν στο παλάτι και ζήτησαν να µιλήσουν, επειγόντως, στον 

∆ούκα Σάλβινρ, ο οποίος, τελικά, τους συνάντησε σε ένα σαλόνι. 

  Η Ερία και ο Μπάχτον σηκώθηκαν από τον καναπέ όπου είχαν 

καθίσει και υποκλίθηκαν. 

  «Μου είπαν ότι έχετε κάτι σηµαντικό να µου αναφέρετε,» 

αποκρίθηκε εκείνος. Και ο τοξότης και η πολεµίστρια µπορούσαν να 

δουν ότι ο αδελφός του Βασιληά έµοιαζε κουρασµένος πνευµατικά 

από την αναµονή του ερχοµού των στρατών των άλλων δουκάτων. 

  «Ναι, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. Και του µίλησε για τον 

Γόγκεφ και τον Άρχοντα Φερχ. 

  Ο Σάλβινρ αναστέναξε. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε αµέσως,» είπε. 

«Θα σκεφτώ την κατάσταση.» 

  «Πάντως, ∆ούκα µου, θα ήταν επικίνδυνο να αποµακρυνθούµε από 

την πόλη,» τον προειδοποίησε η Ερία. 

  «Επικίνδυνο;» έκανε ο Σάλβινρ. «Όλα είναι επικίνδυνα, 

τελευταία!» Ο Άρχοντας της Χάργκοχ δε φαινόταν να µπορεί να 

συγκρατήσει και τόσο τα νεύρα του. Ήταν αγχωµένος. «Θα 

συζητήσω το θέµα µε τον Στρατηγό Μόρντον. Μπορείτε να 

πηγαίνετε.» 
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  «Μάλιστα, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ψυχρά η Ερία, πειραγµένη 

που ο Σάλβινρ τής είχε απαντήσει έτσι. Άλλωστε, δεν ήταν µια 

τυχαία πολεµίστρια·  ήταν η ∆ιοικήτρια του δεύτερου τάγµατος των 

Αργυρών Σπαθιών της Μάρβαθ (…όταν αυτό ακόµα υπήρχε, τέλος 

πάντων…), είχε αναλάβει αρχηγός της αποστολής για τα χαµένα 

πλοία, και πάντα έκανε ό,τι καλύτερο µπορούσε για το Βασίλειο. 

  Εκείνη κι ο Μπάχτον γύρισαν και έφυγαν από το σαλόνι του 

παλατιού… 

  …και µια γυναίκα µπήκε, προτού προλάβει ο Σάλβινρ να καθίσει 

στον καναπέ. Ήταν µετρίου αναστήµατος, ξανθιά, και φορούσε 

µαύρο φόρεµα και λίγα ασηµένια κοσµήµατα. 

  «Τι συνέβη;» ρώτησε η ∆ούκισσα Τουάθα της Κάντνοµ. 

  «Άσχηµα νέα,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ, αναστενάζοντας. «Ο 

Άρχοντας Φερχ βρισκόταν αιχµάλωτος του Στρατάρχη Καρνταµάρ, 

στην Βαρονία της Τάθβιλ, και, ύστερα από πίεση, αναγκάστηκε να 

παραδοθεί στον σφετεριστή Πόνκιµ. Όµως νοµίζω πως το έκανε 

µόνο για να προστατέψει τους πολεµιστές του·  ήταν όλοι τους 

παγιδευµένοι.» 

  «Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε;» είπε η Τουάθα, φανερά 

αναστατωµένη απ’τα νέα. 

  Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε… σκέφτηκε ο Σάλβινρ. Κι εγώ το 

ίδιο αναρωτιέµαι, ανάθεµα τα Πνεύµατα! Βένγκριλ, Βένγκριλ, φέρε 

βοήθεια γρήγορα, γιατί πάµε χαµένοι· όλο το Βασίλειο πάει χαµένο. 

«Πώς να βοηθήσουµε;… Ο σκοπός είναι να αυξανόµαστε σε 

δύναµη, όχι να χάνουµε πολεµιστές·  κι αν στείλουµε στρατό για να 

πάρει τον Φερχ από τα χέρια του Καρνταµάρ, έχω την εντύπωση ότι 

πιο πολλούς µαχητές θα χάσουµε απ’ό,τι θα κερδίσουµε. Ο 

Στρατάρχης έχει εκατό χιλιάδες Μαγκραθµέλιους στα νότιά µας, 

διάσπαρτους σε διάφορα σηµεία της Βαρονίας της Τάθβιλ και της 

Βαρονίας του Κνάβορ. Ο Βαρόνος Κνάβορ έχει πεθάνει από την 

ανησυχία, για τα µέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται πίσω, στο 

κάστρο του·  πιστεύει ότι πιθανώς να είναι νεκροί. Όµως το ξέρει πως 
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δε µπορεί τώρα να βοηθήσει. Κανείς µας δε µπορεί να κουνηθεί, όχι 

όταν τόσοι δαιµονάνθρωποι είναι κοντά µας.» 

  «∆ηλαδή, θ’αφήσουµε τον Άρχοντα Φερχ σ’αυτούς;» εξεπλάγη η 

Τουάθα, χάσκοντας. Η ∆ούκισσα της Κάντνοµ ήταν τόσο 

ιδεαλίστρια που, πολλές φορές, εκνεύριζε τον Σάλβινρ. 

  «∆ε θα τον αφήσουµε·  δεν έχουµε άλλη επιλογή. Κι επιπλέον, όσο 

παριστάνει το σύµµαχό τους, δεν πιστεύω να βρίσκεται σε άµεσο 

κίνδυνο,» εξήγησε ο Άρχοντας της Χάργκοχ. «Ωστόσο, θα 

κουβεντιάσω το ζήτηµα µε τον Μόρντον, µήπως και έχουµε, τελικά, 

τη δυνατότητα να κάνουµε κάτι.» 

  Η Τουάθα ένευσε, αργά, ακόµα µοιάζοντας σοκαρισµένη από την 

απόφαση του Σάλβινρ. 

  «Υπηρέτες!» φώναξε εκείνος, και ένας άντρας ήρθε βιαστικά στο 

σαλόνι.  

  «Κάλεσε τον Στρατηγό Μόρντον, αµέσως,» τον πρόσταξε ο 

∆ούκας. 

  «Μάλιστα, Άρχοντα µου,» υποκλίθηκε ο υπηρέτες, και έφυγε. 

  Η ∆ούκισσα Τουάθα κάθισε µπροστά στο τζάκι του δωµατίου, 

ζεσταίνοντας τα χέρια της. Ξαφνικά, είχε αισθανθεί πολύ παγωµένη. 

Η Χάργκοχ τής φαινόταν σαν το τελευταίο προπύργιο των 

ανθρώπων, ενώ γύρω τους παντού απλωνόταν µια θάλασσα 

δαιµόνων της Μάγκραθµελ που διψούσαν για το αίµα τους. Και ήταν 

αποκλεισµένοι εδώ·  κανείς δε µπορούσε να φύγει, κανείς να έρθει: 

όλα τα έλεγχαν οι Μαγκραθµέλιοι και οι προδότες που είχαν 

αποφασίσει να συµµαχήσουν µαζί τους. 

  Η Τουάθα είχε µελαγχολήσει, αλλά τις µελαγχολικές της σκέψεις 

διέκοψαν τα βήµατα µποτών που έρχονταν. Στράφηκε και είδε τον 

Στρατηγό Μόρντον να µπαίνει στο δωµάτιο. 

  «∆ούκα µου,» χαιρέτησε. Και, παρατηρώντας την: «∆ούκισσά 

µου.» 

  «Ο Άρχοντας Φερχ είναι αιχµάλωτος του Καρνταµάρ,» είπε, 

κοφτά, ο Σάλβινρ. 
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  Ο Μόρντον βλεφάρισε. «Πώς;…» 

  «Τον παγίδεψαν στο κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ. Μας το είπε 

ένας στρατιώτη του που ξέφυγε.» Και του διηγήθηκε όλη την 

ιστορία. «Νοµίζεις ότι µπορούµε να κάνουµε κάτι για να 

βοηθήσουµε τον Άρχοντα Φερχ; Σου είπα, δεν πιστεύω ότι είναι 

πραγµατικός προδότης·  πιστεύω ότι υποτάχθηκε µονάχα για να 

προστατέψει τους πολεµιστές του.» 

  «Κι εγώ αυτό ελπίζω, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε ο Μόρντον. 

  Ο Σάλβινρ συνοφρυώθηκε. «Αλλά δεν είσαι σίγουρος;» 

  «Στις µέρες µας, δεν ξέρω, πια…» είπε ο Μόρντον. 

  «Ο Άρχοντας Φερχ δε µπορεί να έγινε προδότης,» τόνισε η 

Τουάθα. «Πάντα ήταν πιστός στο Βασίλειο! Και χρειάζεται τη 

βοήθειά µας, τώρα.» 

  «Μόνο κάποιος µέσα από το κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ θα είχε 

τη δυνατότητα να βοηθήσει, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε ο 

Μόρντον. «Ίσως ανοίγοντας την πύλη, για να φύγει ο παγιδευµένος 

στρατός.» 

  «Όµως δεν έχουµε κάποιον δικό µας άνθρωπο εκεί,» είπε ο 

Σάλβινρ. «Άρα τι µπορούµε να κάνουµε;» Σταύρωσε τα χέρια και 

κάθισε σε µια πολυθρόνα. 

  Ύστερα, άρχισαν να κουβεντιάζουν, προσπαθώντας να βρουν µια 

λύση, η οποία έµοιαζε συνεχώς και πιο απόµακρη… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είσαι θυµωµένη;» 

  Ο Μπάχτον µπορούσε να δει την συνοφρυωµένη όψη της Ερία, 

καθώς έτρωγαν µαζί, µέσα στη σκηνή της. 

  «Ναι.» 

  «Γιατί;» 
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  «∆εν είναι τίποτα το σπουδαίο. Ο ∆ούκας– Αλλά είναι ταραγµένος·  

το καταλαβαίνω. Όµως… Άστο καλύτερα.» Ήπιε µια γουλιά µπίρα 

απ’την κούπα της. 

  «Ο ∆ούκας ολοένα και χειροτερεύει,» είπε ο Μπάχτον. «Έχεις 

δίκιο. Είναι απελπισµένος. Θέλει να µας σώσει όλους από τους 

Μαγκραθµέλιους, µα βλέπει ότι αυτό δεν είναι εφικτό, και 

πανικοβάλλεται.» 

  «Είναι εφικτό να νικήσουµε,» διαφώνησε η Ερία. «Πρέπει. Οι 

δαιµονάνθρωποι, κανονικά, δεν θα µας επιτεθούν, όσο κρατάµε τον 

Καρθαβλέρν, αλλά, ακόµα κι αν µας επιτεθούν, θα κρατήσουµε εδώ 

και, µετά, η βοήθεια θα έρθει, και οι Μαγκραθµέλιοι θα διωχθούν 

απ’το Σαραόλν·  ή θα καταστραφούν ολοσχερώς.» 

  «Εγώ θα είµαι ικανοποιηµένος να µην καταστραφούµε εµείς 

ολοσχερώς.» 

  Η Ερία δε µίλησε, τρώγοντας την ζεστή κρεατόσουπά της. 

  Ο Μπάχτον είπε, ύστερ’από λίγο: «Αύριο, µε την αυγή, λέω να 

κάνω µια µικρή κατόπτευση προς τα νότια.» 

  «Προς τα νότια; Πόσο µακριά απ’τη Χάργκοχ, εννοείς;» 

  «Θα µπω στη Βαρονία της Τάθβιλ.» 

  «Αυτό θα ήταν ανόητο·  βρίσκονται τόσοι δαιµονάνθρωποι εκεί.» 

  «Αν, όµως, και κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να φύγουν απ’το στρατό 

του Φερχ; Ίσως τους συναντήσω στο δρόµο, ώστε να τους προσφέρω 

βοήθεια. Μπορεί να είναι τραυµατισµένοι, όπως ο Γόγκεφ. 

  »Και, τώρα που το σκέφτοµαι, καλύτερα να ξεκινήσω σήµερα το 

απόγευµα για τη Βαρονία, µόλις ξεκουραστώ.» 

  «Γιατί;» 

  «Θα είναι σκοτεινά και θα µε βολεύει·  το σκοτάδι θα µε κρύβει από 

τα µάτια των Μαγκραθµέλιων.» 

  «Έχουν τρόπους να σε εντοπίσουν, ούτως ή άλλως,» τον 

πληροφόρησε η Ερία: «περίεργους ανιχνευτές που φτιάχνουν µε τη 

διαβολική τους τεχνολογία.» 
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  «Κι εγώ γνωρίζω µονοπάτια που κανείς άλλος δεν ξέρει,» τόνισε ο 

Μπάχτον –«και σίγουρα όχι οι δαιµονάνθρωποι.» 

  «∆ε χρειάζεται να είναι πολύ κοντά, για να σ’εντοπίσουν οι 

ανιχνευτές τους.» 

  «Σε τι απόσταση, δηλαδή, µπορούν να µε βρουν;» 

  «Μία λεύγα, συνήθως,» απάντησε η Ερία. Ανασήκωσε τους ώµους. 

«Τουλάχιστον, έτσι µου είπαν, όταν εκπαιδευόµουν ως πολεµίστρια. 

Μας τα µαθαίνουν αυτά, γιατί είναι το ίδιο χρήσιµα όπως το να 

ξέρεις να χειρίζεσαι το σπαθί. Πώς θα πολεµήσεις τον εχθρό σου, 

άµα δε γνωρίζεις όσο το δυνατόν περισσότερα γι’αυτόν;» 

  «Σωστά,» παραδέχτηκε ο Μπάχτον. «Ωστόσο, θα πάω στη 

Βαρονία–» 

  «Μ’αγνοείς τελείως;» 

  Εκείνος µειδίασε. «Όχι. Όµως πιστεύω ότι ξέρω τα µέρη αρκετά 

καλά, ώστε να µπορέσω να τους ξεφύγω ακόµα κι αν µ’εντοπίσουν. 

Που δε νοµίζω να µ’εντοπίσουν απο κεί πού θα πάω.» 

  «Από πού θα πας, τέλος πάντων;» 

  «Από ένα µονοπάτι ανάµεσα στους λόφους.» 

  «Ποιους λόφους;» 

  «Εκείνους που βρίσκονται ανατολικά του δρόµου ο οποίος οδηγεί 

στην Βαρονία της Τάθβιλ.» 

  «Αχά… Και νοµίζεις ότι εκεί δε θα έχουν φρουρούς οι 

δαιµονάνθρωποι;» 

  «Από τη µεριά που θα πάω; Ναι, νοµίζω ότι δε θα έχουν.» 

  «Και οι ανιχνευτές;» 

  «Είσαι βέβαιη ότι θα έχουν ανιχνευτές µαζί τους;» 

  «Όχι, µα είναι πολύ πιθανό.» 

  «Τότε, άµα µας ζυγώσουν περισσότεροι απ’όσους µπορούµε 

ν’αντιµετωπίσουµε, θ’αποµακρυνθούµε. Έχε µου εµπιστοσύνη 

σ’αυτό·  ξέρω πολλά κρυφά µονοπάτια στο Σαραόλν –µέρη σχεδόν 

απάτητα.» 

  «∆ε σ’έχω δει ποτέ να εφαρµόζεις τις γνώσεις σου…» 
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  «Μα δεν πάει καιρός που µ’έχεις γνωρίσει.» 

  Η Ερία σκέφτηκε κάτι, προτού πει: «Ίσως να µπορείς να τα βγάλεις 

πέρα µε τους δαιµονανθρώπους, όµως, µάλλον, ο Έντρηλ δε θα 

σ’αφήσει να κάνεις του κεφαλιού σου.» 

  Ο Μπάχτον µειδίασε, λεπτά. «∆ε σκοπεύω να του πω το σχέδιό 

µου. Μόνο στους ανιχνευτές µου θα το πω. Κι απ’αυτούς όσοι 

θέλουν θα έρθουν µαζί µου·  οι υπόλοιποι ας µείνουν πίσω. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι πρόκειται να ρισκάρω τη ζωή µου.» 

  «Και για ποιο λόγο;» έθεσε το ερώτηµα η Ερία. «Πραγµατικά, δε 

βλέπω καµία ουσία στο σχέδιό σου, Μπάχτον.» 

  «Αν έρχεται και κάποιος άλλος σαν τον Γόγκεφ, και µε χρειάζεται, 

θα του προσφέρω τη βοήθειά µου.» 

  «Τι πιθανότητες έχει να ξέφυγε αυτός ο άλλος, µετά από την 

απόδραση του πρώτου; Σίγουρα, ο Καρνταµάρ θα πήρε τα µέτρα 

του, ώστε να µην ξανασυµβεί κάτι τέτοιο. Ίσως ο Άρχοντας Φερχ να 

είναι, πάλι, αιχµάλωτος και όχι σύµµαχός τους.» 

  Τα λόγια της έβαλαν τον Μπάχτον σε σκέψεις. «Ναι, Ερία, καλά 

λες, έτσι είναι…» µουρµούρισε, παύοντας να τρώει. «Έτσι ακριβώς 

είναι. Μα τα Πνεύµατα, λες ο Καρνταµάρ να τους έκανε κακό; Λες 

να τους σκότωσε; Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του Γόγκεφ, είχε πει 

στον Άρχοντα Φερχ ότι θα σκότωνε έναν στρατιώτη κάθε µέρα, 

µέχρι ο ∆ούκας της Όρφαλχ να υποταχθεί στην εξουσία του Πόνκιµ·  

τώρα, λοιπόν, µ’αυτά τα γεγονότα, πώς µπορεί ν’αντέδρασε ο 

Στρατάρχης;» 

  Ο Στρατάρχης. Ο τίτλος δεν ακουγόταν καλά στην Ερία·  όχι για τον 

Καρνταµάρ, τουλάχιστον. Όµως ο Μπάχτον είχε δίκιο σ’ό,τι έλεγε. 

Πώς θα αντιδρούσε, τώρα, ο Καρνταµάρ; 

  «Ερία,» είπε ο τοξότης, «θα πάω νότια, στην Βαρονία, µόνο και 

µόνο για να µάθω τι συµβαίνει.»  

  Και, προτού προλάβει εκείνη να µιλήσει, πρόσθεσε: «Πες µου κάτι: 

Μπορούν οι τεχνολογικοί ανιχνευτές των Μαγκραθµέλιων να 

καταλάβουν αν είσαι άνθρωπος ή δαιµονάνθρωπος;» 
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  Η Ερία συνοφρυώθηκε. Παράξενη ερώτηση. Ποτέ δεν είχε σκεφτεί 

κάτι τέτοιο. Μπορούν, άραγε; Αλλ’αν µπορούσαν, δε θα της το είχαν 

πει στην εκπαίδευσή της; 

  Κούνησε το κεφάλι, αργά. «Όχι… όχι, δε νοµίζω.» 

  «Τότε, αν βρισκόµαστε κοντά σε κάµποσους Μαγκραθµέλιους, 

ένας ανιχνευτής δε θα ξέρει ότι είµαστε εχθροί!» 

  «Μάλλον. Αλλά πώς θα βρεθούµε κοντά τους; Θα µας δουν, ούτως 

ή άλλως.» 

  «Όχι απαραίτητα, αν το µέρος είναι έτσι ώστε να µπορούµε να 

κρυφτούµε. Ή αν είµαστε µέσα στο κάστρο της Βαρονίας.» 

  «Μη µου πεις ότι σκοπεύεις να µπεις στο κάστρο!» 

  «Αν µου δοθεί η ευκαιρία µόνο. Όµως σκέψου ότι κοντά στο 

κάστρο, οι τεχνολογικοί ανιχνευτές θα είναι άχρηστοι, αφού στα 

‘µάτια’ τους θα µπορούµε, κάλλιστα, να είµαστε Μαγκραθµέλιοι. 

Επίσης, δεν ακούσαµε ότι οι δαιµονάνθρωποι έκαψαν χωριά, έτσι;» 

Η Ερία ένευσε. «Οπότε, και µέσα στα χωριά, που βρίσκεται αρκετός 

κόσµος, θα είµαστε ασφαλείς. Γιατί οι εντοπιστικές συσκευές των 

δαιµονανθρώπων δε θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εµάς 

συγκεκριµένα. Και, ύστερα απ’τους λόφους, υπάρχει ένα χωριό. 

Άρα, περνάµε απ’το µονοπάτι που ξέρω και µπαίνουµε εκεί.» 

  «Φυσικά, σίγουρα θα υπάρχουν και κανονικοί φρουροί, εκτός 

απ’αυτούς µε τους ανιχνευτές.» 

  «Για τους κανονικούς µην ανησυχείς·  θα τους αποφύγουµε.» 

  «Είσαι τόσο καλός σε τέτοια, ή θα πας να πεθάνεις;» ρώτησε η 

Ερία, λοξοκοιτώντας τον. 

  «∆ε σκοπεύω να πεθάνω από τώρα. Αλλά πάντα υπάρχει µια 

πιθανότητα θανάτου για όλους µας.» Ανασήκωσε τους ώµους. 

  «Είµαι περίεργη να µάθω πώς θα τα κάνεις όλ’αυτά,» είπε η Ερία. 

«Θα έρθω µαζί σου.» 

  Ο Μπάχτον δε µίλησε, κοιτώντας την ερευνητικά. 

  «Τι µε κοιτάς; Εσύ δε θα µας δίνεις τις οδηγίες για το πού θα 

πηγαίνουµε;» 
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  «Ξέρεις να χειρίζεσαι το τόξο;» 

  «Χα! Φυσικά.» 

  «Ωραία, γιατί τα τόξα µας θα χρειαστούµε, άµα βρεθούµε 

αντιµέτωποι µε Μαγκραθµέλιους. ∆ε θα µας ρίξω σε κοντινή µάχη, 

αν µπορώ να το αποφύγω.» 

  Η Ερία ένευσε, συµφωνώντας. «Μετά απ’το χωριό πού θα πάµε;» 

ρώτησε. 

  «Όταν φτάσουµε εκεί, βλέπουµε.» 

  «∆ηλαδή, δεν γνωρίζεις τους δρόµους από κείνη τη µεριά;» 

  «Όλο και κάτι έχω υπόψη µου,» µειδίασε ο Μπάχτον. 

  Η Ερία ήταν σκεπτική σχετικά µ’αυτή την… εξόρµηση. «Πάντως, 

µου είχες πει ότι, λίγο καιρό προτού αρχίσει ο πόλεµος, στην 

Βαρονία της Τάθβιλ σε είχαν κυνηγήσει οι δαιµονάνθρωποι, ενώ, 

πάλι, προσπαθούσες να περάσεις κρυφά ανάµεσά τους…» Μήπως, 

τελικά, είσαι όλο λόγια; 

  «Πράγµατι,» συµφώνησε ο Μπάχτον, «µε είχαν κυνηγήσει. Όµως, 

τότε, παρακολουθούσαν µέρα-νύχτα το κάστρο της Βαρονέσας·  

ήξεραν ποιος έµπαινε και ποιος έβγαινε. Τώρα, δεν θα έχουν ιδέα 

από πού θα έρθουµε.» 

  Ίσως να έχει δίκιο… σκέφτηκε η Ερία, σουφρώνοντας τα χείλη. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Ακρίβεια στις µετακινήσεις 
 

 

ο φουσάτο της Πριγκίπισσας Εδρισία σταµάτησε έξω από το 

κάστρο της Βαρονίας της Τάθβιλ –πενήντα-δύο χιλιάδες 

πολεµιστές, µε τις σηµαίες της Βόρειας και της Νότιας 

Μάγκραθµελ να κυµατίζουν πάνω απ’τα κεφάλια τους. 

Τ
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  Η Εδρισία επίτηδες είχε προστάξει να υψωθούν και οι δύο σηµαίες, 

για να δείξει ότι δεν είχε καµια έχθρα προς τους Νότιους 

Μαγκραθµέλιους, και θα τους βοηθούσε να σώσουν τον αιχµάλωτο 

Βασιληά τους από τη Χάργκοχ. Στην πραγµατικότητα, βέβαια, είχε 

έχθρα µαζί τους –άλλωστε, είχαν αρπάξει το µισό Βασίλειο από τον 

πατέρα της, µε την πρώτη ευκαιρία–, όµως, τώρα που βρίσκονταν 

όλοι τους σε πόλεµο µε τους αρχαίους εχθρούς τους, τους 

Σαραολνιανούς, δε θα ωφελούσε κανέναν σε τίποτα να φιλονικούν 

µεταξύ τους. Έτσι, η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ 

φιλοδοξούσε να δηµιουργήσει ένα πνεύµα ενότητας ανάµεσα στους 

δαίµονες. 

  Συνοφρυώθηκε, καθώς παρατηρούσε ότι στο κάστρο εµπρός της 

δεν υπήρχε γέφυρα, παρά µονάχα µερικές σανίδες που γεφύρωναν 

την τάφρο. Τι συνέβη εδώ; αναρωτήθηκε. 

  Μετά, είδε τον Καρνταµάρ να βαδίζει πάνω στις σανίδες, µε τη 

συνοδεία µερικών ανθρώπων, ενώ στις επάλξεις στέκονταν 

Μαγκραθµέλιοι µε βαλλίστρες στα χέρια. 

  «Πριγκίπισσα Εδρισία,» είπε ο Στρατάρχης του Σαραόλν σε 

χαιρετισµό. 

  «Στρατάρχη Καρνταµάρ,» αντιχαιρέτισε εκείνη, αφιππεύοντας. 

Πλάι της αφίππευσε ο Στρατηγός Βότµπρονγκ, και έκανε νόηµα 

στους πολεµιστές του φουσάτου του ν’αρχίσουν να κατασκηνώνουν. 

  «Σε τι οφείλω τούτη την επίσκεψη;» ρώτησε ο Καρνταµάρ, καθώς 

η Πριγκίπισσα και ο Στρατηγός έρχονταν προς το µέρος του. 

  «Άκουσες τι συνέβη στον στρατό του Βασιληά Καρθαβλέρν;» 

αποκρίθηκε η Εδρισία. 

  «Όχι.» 

  «Τότε, ας πάµε µέσα καλύτερα να µιλήσουµε. Είναι κι ο Πρίγκιπας 

Μότγκιργκοθ εδώ;» 

  «Ναι.» 

  Σε λίγο, όλοι τους βρίσκονταν σ’ένα σαλόνι του κάστρου της 

Τάθβιλ. Ο Καρνταµάρ καθόταν δίπλα στο αναµµένο τζάκι, µε τα 
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πόδια του σταυρωµένα στο γόνατο και τα χέρια του διπλωµένα 

µπροστά στο στέρνο·  οι φλόγες πλάι του, που ήταν το µοναδικό φως 

στον χώρο, φώτιζαν πορτοκαλί τη µια µεριά του προσώπου του. Ο 

Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ ήταν απέναντι απ’τον Στρατάρχη, κι εκείνος 

κοντά στο τζάκι, βαστώντας µια κούπα κρασί στο δεξί χέρι. Οι δυο 

τους άκουγαν προσεκτικά τα γεγονότα που τους διηγιόταν η Εδρισία, 

καθισµένη στον καλυµµένο µε γούνα καναπέ και πίνοντας πορφυρό 

από ένα κρυστάλλινο ποτήρι. Ο Βότµπρονγκ είχε πάρει θέση πλάι 

της, και έµοιαζε ιδιαίτερα σκεπτικός, καθώς τα χείλη του ήταν 

σµιγµένα και τα φρύδια του σουφρωµένα. 

  Όταν η Πριγκίπισσα της Βόρειας Μάγκραθµελ τελείωσε, ο 

Μότγκιργκοθ πήρε το λόγο: «Πώς σκοπεύεις να σώσεις τον πατέρα 

µου από τα χέρια των ανθρώπων, Εδρισία;» Ήταν παράξενα ήρεµος, 

σχεδόν απαθής. 

  «Με δίσκους τηλεµεταφοράς.» 

  «∆εν είναι ασφαλής µέθοδος,» την προειδοποίησε εκείνος. 

  «Το ξέρω, όµως δε µπορούµε να πολιορκήσουµε την πόλη, µέχρι 

να πάρουµε τον πατέρα σου µέσα απ’αυτήν, σωστά;» 

  Ο Μότγκιργκοθ έµεινε σιωπηλός, αλλά ο Καρνταµάρ είπε: «Αν 

ζυγώσουµε την Χάργκοχ, σίγουρα, ο ∆ούκας Σάλβινρ θα µας 

εκβιάσει, απειλώντας να σκοτώσει τον Βασιληά Καρθαβλέρν.» 

  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε η Εδρισία, πίνοντας µια γουλιά απ’το 

πορφυρό στο ποτήρι της και νιώθοντας µια ζωτικότητα να διαπερνά 

το κορµί της. Κάποιες φορές, αναρωτιόταν γιατί το είδος της 

αισθανόταν τόσο καλά, όταν έπινε το αίµα των ανθρώπων. Αλλά, 

βέβαια, οι άνθρωποι έτρωγαν τα ζώα, γιατί ήταν ανώτερη µορφή 

ζωής από αυτά·  εποµένως, οι δαίµονες ήταν φυσικό να πίνουν το 

αίµα των ανθρώπων, αφού κι εκείνοι µε τη σειρά τους ήταν ανώτερη 

µορφή ζωής απ’αυτούς. Ωστόσο το έβρισκαν αποκρουστικό να τους 

τρώνε… τουλάχιστον, οι Μαγκραθµέλιοι της Βόρειας Γης, γιατί οι 

Νότιοι κι αυτό το έκαναν. Αλλά η Εδρισία το θεωρούσε σηµάδι 

κατωτερότητας των Νοτίων σε σχέση µε τους Βόρειους. 
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  «Ίσως να το πράξει,» είπε ο Μότγκιργκοθ, «µα θα είναι µονάχα 

εκφοβισµός·  δε θα τον σκοτώσει.» 

  «Πώς είσαι τόσο βέβαιος;» τον ρώτησε η Εδρισία. Μήπως, τελικά, 

θέλει ο πατέρας του να πεθάνει; 

  «Ξέρει ότι ο πατέρας µου είναι ασπίδα για κείνον. Αν τον 

σκοτώσει, αυτή η ασπίδα χάνεται·  θα επιτεθούµε και θα 

ισοπεδώσουµε την Χάργκοχ. Τουλάχιστον, όσο τον έχει αιχµάλωτο, 

έχει επίσης τη δυνατότητα να διαπραγµατευτεί.» 

  «Ένας άνθρωπος ίσως να µην το σκεφτεί τούτο,» είπε ο 

Βότµπρονγκ. 

  (Ο Καρνταµάρ αποφάσισε να µην απαντήσει σ’αυτό το σχόλιο.) 

  Ο Μότγκιργκοθ ρουθούνισε. «Μην υποτιµάς τόσο τους ανθρώπους, 

Στρατηγέ. Ειδικά ύστερα απ’όσα έχεις πάθει από αυτούς.» 

  «Η ∆ούκισσα Άλχα είχε την βοήθεια των καταραµένων Πνευµάτων 

µε το µέρος της,» µούγκρισε ο Βότµπρονγκ. 

  «Εύκολο είναι να ρίχνεις το βάρος σε άλλες… δυνάµεις, και όχι 

στον εαυτό σου,» φιλοσόφησε ο Μότγκιργκοθ, και άδειασε την 

κούπα του από κρασί. 

  «Ο πατέρας σου, Πρίγκιπά µου, διοικούσε το στρατό.» 

  «Τούτο δεν αλλάζει τίποτα απ’όσα είπα, Στρατηγέ.» 

  «∆ηλαδή, Μότγκιργκοθ, προτείνεις να µην προσπαθήσουµε να 

πάρουµε τον πατέρα σου από τη Χάργκοχ;» ρώτησε η Εδρισία, 

µπερδεµένη µε τα λόγια του Πρίγκιπα της Νότιας Μάγκραθµελ. 

  (Ο Καρνταµάρ είχε την αίσθηση ότι οι δαιµονάνθρωποι γύρω του 

τον αγνοούσαν, παρότι ήταν ο Στρατάρχης του Σαραόλν·  έµοιαζαν 

να θέλουν να πάρουν µια απόφαση µόνοι τους, δίχως να τους 

ενδιαφέρει η δική του άποψη. Λες και κάτι είχε συµβεί, λες και κάτι 

είχε µεσολαβήσει…) 

  «Καθόλου,» απάντησε εκείνος. «Αν µπορούµε να τον σώσουµε, ας 

το κάνουµε. Όµως δε νοµίζω ότι οι δίσκοι τηλεµεταφοράς είναι τόσο 

αξιόπιστη µέθοδος για να πάρεις έναν βασιληά απ’τα χέρια του 

εχθρού σου. ∆ιαφωνείς, Εδρισία;» 
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  «Όχι. Πράγµατι, οι δίσκοι παρουσιάζουν πολλά προβλήµατα, και 

ίσως να σε προδώσουν την τελευταία στιγµή. Όµως πώς αλλιώς 

µπορούµε να µπούµε στην Χάργκοχ;» 

  Ο Μότγκιργκοθ φάνηκε σκεπτικός·  δε µίλησε. 

  «Την πολιορκία θα την έχουµε ως τελευταία λύση,» συνέχισε η 

Εδρισία·  «πρώτα, δεν αξίζει να κάνουµε έστω και µία προσπάθεια να 

πάρουµε τον πατέρα σου απο κεί;» 

  «∆εν αντιλέγω. Απλά, θα προτιµούσα κάτι πιο σίγουρο απ’τους 

δίσκους τηλεµεταφοράς…» 

  Λέει την αλήθεια, ή θέλει ν’αφήσουµε τον πατέρα του να πεθάνει; 

αναρωτήθηκε η Εδρισία. ∆εν περίµενα τούτη την αντίδραση απ’αυτόν. 

Περίµενα να γίνει έξαλλος, να φωνάζει, να προστάζει να επιτεθούµε 

αµέσως στους ανθρώπους, να κατηγορεί εµένα για ό,τι συνέβη στον 

Καρθαβλέρν –οτιδήποτε άλλο, εκτός απ’την ηρεµία και τη 

νηφαλιότητα που, τώρα, δείχνει. 

  «Συγνώµη που παρεµβαίνω,» είπε ο Καρνταµάρ·  και σκέφτηκε: 

Ζητώ συγνώµη; Γιατί; Είχε την εντύπωση ότι οι Μαγκραθµέλιοι 

προσπαθούσαν να τον περιθωριοποιήσουν. Επιχειρούν, άραγε, να 

µου αρπάξουν την εξουσία; ∆εν αποτελεί τούτο προδοσία, εφόσον ο 

Βασιληάς Πόνκιµ µε έχει αναθέσει Στρατάρχη του Σαραόλν; 

  «Τι είναι, Στρατάρχη;» ρώτησε η Εδρισία, στρεφόµενη να τον 

κοιτάξει. 

  «Έχει πληροφορηθεί για όλα τούτα ο Βασιληάς Πόνκιµ; Ξέρει ότι 

θα επιχειρήσετε να σώσετε τον Βασιληά Καρθαβλέρν; Ξέρει ότι 

είστε εδώ;» 

  «Μην ανησυχείς, Στρατάρχη·  δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα,» του 

απάντησε ο Βότµπρονγκ. 

  ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα; συλλογίστηκε ο Καρνταµάρ. Αυτό 

δεν απαντά στην ερώτησή µου, Στρατηγέ. Οι δαιµονάνθρωποι κάτι 

ύποπτο πρέπει να σχεδίαζαν… 

  Το αισθάνεσαι, Στρατάρχη, έτσι; σκέφτηκε η Εδρισία, 

παρατηρώντας την έκφραση στο πρόσωπο του Καρνταµάρ. 
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Αισθάνεσαι ότι κερδίζουµε έδαφος, ή, µάλλον, εξουσία. ∆εν έχουµε 

ανάγκη κανέναν άνθρωπο. Ωστόσο, µπορούµε να σας χρησιµοποιούµε 

όλους… Τελείωσε το πορφυρό στο ποτήρι της. Επίσης, το αίµα σας 

είναι πολύ γευστικό. 

  «Μότγκιργκοθ,» είπε η Πριγκίπισσα, «συµφωνείς, τελικά, µε το 

σχέδιό µου, ή όχι;» 

  «Συµφωνώ. Ας γίνει µια προσπάθεια διάσωσης µε δίσκους,» 

αποκρίθηκε εκείνος. «Ωστόσο, δεν µπορώ να είµαι καθόλου βέβαιος 

για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος.» 

  «Θα ήθελες να κουβεντιάσουµε τις λεπτοµέρειες;» 

  «Φυσικά.» 

  Η Εδρισία στράφηκε, πάλι, στον Καρνταµάρ. «Στρατάρχη, υπάρχει 

κάποιος χάρτης της Χάργκοχ;» 

  «Όχι.» 

  «Γνωρίζεις τη Χάργκοχ τόσο καλά, ώστε να µας σχεδιάσεις εσύ 

έναν χάρτη;» 

  «Όχι.» 

  «Τότε, αυτό αποτελεί πρόβληµα,» παρατήρησε η Εδρισία. 

  «Ο Βασιληάς Καρθαβλέρν, µάλλον, θα είναι στα µπουντρούµια του 

παλατιού του ∆ούκα Σάλβινρ,» είπε ο Καρνταµάρ. «Αν οι 

πολεµιστές σας µπορούν να µπουν στο παλάτι, δε νοµίζω να 

δυσκολευτούν να τον βρουν. Ωστόσο, η αντίσταση ίσως να είναι 

σθεναρή.» Γιατί µιλάω σαν συµβουλάτορας, ενώ θα έπρεπε να 

προστάζω; 

  «Να το επιχειρήσουµε, λοιπόν;» ρώτησε η Εδρισία τον 

Μότγκιργκοθ. 

  «Πότε;» 

  «Σήµερα το βράδυ γίνεται; Εννοώ, µπορεί να φτάσει κανείς, από 

εδώ όπου βρισκόµαστε, στο παλάτι της Χάργκοχ, µέσω των δίσκων 

τηλεµεταφοράς;» Η Εδρισία ήξερε ότι ο Μότγκιργκοθ ήταν 

επιστήµονας και γνώριζε από αυτά τα ζητήµατα. 
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  «Τις συντεταγµένες της Βαρονίας της Τάθβιλ τις έχουµε µελετήσει 

πολύ προσεκτικά, όπως γνωρίζεις, λόγω των σχεδίων του Εκλεκτού 

Πόνκιµ σ’αυτή την περιοχή, µε τους Αργκανθικιανούς και τα λοιπά. 

Ωστόσο, το εσωτερικό της Χάργκοχ είναι κάθε άλλο παρά καλά 

µελετηµένο·  γνωρίζουµε µονάχα τις γενικές συντεταγµένες της 

πόλης.» 

  «Και τι σηµαίνει τούτο;» 

  «Σηµαίνει ότι δε µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι οι µαχητές µας 

θα πέσουν ακριβώς µέσα στο παλάτι, κατάλαβες; Γιαυτό ήµουν εξ 

αρχής επιφυλακτικός µε το σχέδιό σου.» 

  «∆ηλαδή, ίσως να τους στείλουµε έξω απ’το παλάτι;» 

  «∆ε θα το θεωρούσα καθόλου απίθανο. ∆ώσε µου έναν δίσκο 

τηλεµεταφοράς, Πριγκίπισσα.» 

  Η Εδρισία πρόσταξε να φέρουν έναν. Και, σε λίγο, ένας υπηρέτης 

µπήκε στο σαλόνι, για να της προσφέρει ένα στρογγυλό, µεταλλικό 

αντικείµενο που γυάλιζε στο φως του τζακιού. 

  «Στον Πρίγκιπα Μότγκιργκοθ,» είπε εκείνη, και ο υπηρέτης πήγε 

σ’αυτόν τον δίσκο τηλεµεταφοράς. 

  Ο Μότγκιργκοθ τον πήρε στα χέρια και σκάλισε κάτι διακόπτες 

επάνω του. Ύστερα, ζήτησε να του φέρουν έναν χάρτη του 

∆ουκάτου Χάργκοχ, και, απλώνοντάς τον στα γόνατά του, κράτησε 

από πάνω τον δίσκο τηλεµεταφοράς, κοιτώντας µια τον χάρτη και 

µια τον δίσκο, λες κι έκανε κάποια σύγκριση. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε η Εδρισία. 

  «Λοιπόν… δεν γίνεται τίποτα απο δώ,» την πληροφόρησε ο 

Μότγκιργκοθ. «Πρέπει κανείς να βρίσκεται τουλάχιστον πέντε 

χιλιόµετρα κοντά στην Χάργκοχ, για να µπορεί να πει ότι θα έχει 

πιθανότητα να πέσει µέσα στο παλάτι. Αλλιώς, ούτε καν στην ίδια τη 

Χάργκοχ δε θα βρεθεί.» 

  «Τότε, αύριο µε την αυγή, θα στείλουµε καβαλάρηδες προς τα 

βόρεια,» κατέληξε η Εδρισία. 

  Ο Μότγκιργκοθ έγνεψε, αργά, καταφατικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο 

Βροχή και αίµα 
 

 

 Ερία πέρασε το τόξο στην πλάτη της. Στράφηκε στον 

Μπάχτον και ρώτησε: «Έτοιµος γι’αναχώρηση;» Η 

µαυροµάλλα πολεµίστρια φορούσε µια γκρίζα κάπα, χοντρή, 

χειµωνιάτικη τουνίκα και παντελόνι, ψηλές, µαύρες µπότες, και 

γάντια. Στη µέση της ήταν θηκαρωµένο ένα µακρύ ξίφος και στον 

ώµο της κρεµόταν µια φαρέτρα µε βέλη. 

  «Μόλις µιλήσω στους ανιχνευτές µου,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. 

«Επιστρέφω σε λίγο.» Αποµακρύνθηκε από τη σκηνή της Ερία, 

βαδίζοντας ανάµεσα στις υπόλοιπες σκηνές του στρατοπέδου, που 

χρωµατιζόταν από το κοκκινωπό φως των ήλιων, οι οποίοι χάνονταν 

ο ένας στην Ανατολή κι ο άλλος στη ∆ύση. 

  Η πολεµίστρια κάθισε σιωπηρά σε έναν βράχο, τυλίγοντας την 

κάπα γύρω της, ενώ ο αέρας φυσούσε και η µυρωδιά του 

προειδοποιούσε για βροχή. Ελπίζω να µη χάσει ο Μπάχτον το δρόµο 

σε περίπτωση που βρέξει, σκέφτηκε η Ερία, θυµούµενη το µονοπάτι 

ανάµεσα στους λόφους για το οποίο της είχε µιλήσει ο τοξότης. 

  Έριξε µια µατιά στον ουρανό και είδε ότι µαύρα σύννεφα είχαν 

συγκεντρωθεί. Ύστερα, άκουσε βήµατα να την πλησιάζουν και 

στράφηκε. 

  Ο Μπάχτον επέστρεφε, µαζί µε έξι ανιχνευτές από την οµάδα του, 

πέντε άντρες, µία γυναίκα. Όλοι τους τραβούσαν τα άλογά τους πίσω 

τους, αλλά ο αρχηγός τους τραβούσε δύο. 

  Η Ερία σηκώθηκε απ’το βράχο και τους πλησίασε. Ο Μπάχτον τής 

έδωσε τα χαλινάρια του ενός αλόγου. Εκείνη τα πήρε και το 

καβάλησε, καθώς κι οι υπόλοιποι ανέβαιναν στις σέλες των ίππων 

τους. 

H
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  «Ν’ακολουθείτε τις οδηγίες µου προσεκτικά,» είπε ο Μπάχτον 

στους ανιχνευτές του, που ένευσαν σιωπηρά. 

  Η Ερία παρατήρησε ότι δεν ήταν άνθρωποι που έλεγαν πολλές 

κουβέντες ή έκαναν πολλές ερωτήσεις. Συνήθως, τέτοιοι άνθρωποι 

ήταν καλοί στο επάγγελµά τους. 

  Ο Μπάχτον ξεκίνησε να καλπάζει και οι άλλοι τον ακολούθησαν. Η 

Ερία ίππευε δίπλα του. Βγήκαν απ’το στρατόπεδο δίχως κανείς να 

τους κάνει ερωτήσεις, επειδή όλοι ήξεραν πως οι ανιχνευτές, συχνά-

πυκνά, επέβλεπαν την γύρω περιοχή. Όµως, τώρα, ο Μπάχτον 

σκόπευε να πάει πολύ πιο νότια απ’ό,τι συνήθως, για να µάθει τι 

είχε, τελικά, συµβεί στον Άρχοντα Φερχ και στους πολεµιστές του, 

ύστερα από την απόδραση του Γόγκεφ από το κάστρο της 

Βαρονέσας Τάθβιλ. 

  Ταξίδεψαν για δύο ώρες επάνω σε ανοιχτό έδαφος, διάσπαρτο µε 

µικρές συστάδες δέντρων, και έφτασαν µπροστά στους δενδρώδεις 

λόφους, όταν άρχισε να βρέχει. 

  Οι ανιχνευτές και η Ερία φόρεσαν τις κουκούλες τους, καθώς ο 

Μπάχτον τούς έκανε νόηµα να σταµατήσουν να καλπάζουν. Η 

πολεµίστρια τον είδε να κοιτά προσεκτικά τους λόφους, σα να 

έψαχνε για κάτι. Αναρωτήθηκε αν είχε συµβεί αυτό που φοβόταν: 

Έχασε το µονοπάτι µε τη βροχή; 

  «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;» τον ρώτησε, βρισκόµενη κοντά του 

και υποθέτοντας ότι κανένας άλλος δε µπορούσε ν’ακούσει τα λόγια 

της, εξαιτίας του καιρού. 

  «Όχι, κανένα,» αποκρίθηκε εκείνος. Έµπηξε τα τακούνια των 

µποτών του στα πλευρά του αλόγου του και ξεκίνησε, πάλι, να 

καλπάζει. Οι ανιχνευτές ήρθαν πίσω του, δείχνοντας τυφλή 

εµπιστοσύνη. 

  Πρέπει να τους έχει κάνει ιδιαίτερα καλή εντύπωση ως άτοµο, 

παρατήρησε η Ερία, όχι επειδή τον ακολουθούσαν –άλλωστε, κάθε 

στρατιώτης αυτό κάνει: ακολουθεί τον αρχηγό του–, αλλά επειδή 

στα µάτια τους µπορούσε να διακρίνει την προθυµία τους να τον 
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ακολουθήσουν και τον θαυµασµό τους προς αυτόν. Η πολεµίστρια 

είχε δει, κατά τη διάρκεια της καριέρας της, πώς κοιτούσαν οι 

στρατιώτες έναν αρχηγό που θεωρούσαν ηλίθιο και πώς έναν που 

θαύµαζαν. Ίσως ο Μπάχτον να αποφασίσει να µείνει στον στρατό και 

µετά από τον πόλεµο –σίγουρα, έχει τα προσόντα. 

  Οι ανιχνευτές µπήκαν σε ένα πέρασµα των λόφων, δεξιά κι 

αριστερά του οποίου βρίσκονταν απότοµες πλαγιές και δέντρα τα 

οποία λύγιζαν έτσι που νόµιζες ότι θα έσπαγαν από τον αέρα και θα 

σου έρχονταν στο κεφάλι. 

  «Αυτό είναι το µονοπάτι που µου έλεγες;» ρώτησε η Ερία τον 

Μπάχτον. 

  «Ναι,» απάντησε εκείνος, µονολεκτικά. 

  «Και φτάνει µέχρι τη νότια πλευρά των λόφων;» 

  Ο Μπάχτον ένευσε αδιόρατα, µε το κεφάλι. 

  Η Ερία παρατήρησε τη σιγουριά µε την οποία τους οδηγούσε εδώ 

πέρα, λες και γνώριζε το µέρος από χρόνια. Αναµφίβολα, είχε πολύ 

καλή µνήµη, για να θυµάται όλους τους τόπους απ’τους οποίους είχε 

περάσει. Χρειαζόµαστε αυτό τον άνθρωπο στο στρατό· είναι πολύ 

καλός στη δουλειά του, για να χαραµίζεται αλλού. Εξάλλου, έτσι θα 

τον έχω πάντα από κοντά… Έριξε ένα λοξό βλέµµα στον Μπάχτον, 

που φάνηκε να µην το πρόσεξε·  όµως η Ερία είχε την εντύπωση ότι 

ο τοξότης το είχε προσέξει. 

  Καθώς η ώρα κυλούσε, η βροχή έλουζε την οκταµελή οµάδα και το 

σκοτάδι απλωνόταν ολοένα και περισσότερο πάνω απ’τον 

Άρµπεναρκ. Αλλά ο αρχηγός των ανιχνευτών εξακολουθούσε να 

τους οδηγεί δίχως δυσκολία µέσα στους λόφους –ή, πιο 

συγκεκριµένα, ανάµεσα σ’αυτούς. Η Ερία είχε προσέξει ότι οι λόφοι 

ήταν παντού γύρω τους, µα ποτέ δεν είχαν ανεβεί επάνω σε έναν. 

Βάδιζαν σε σηµεία που η πολεµίστρια θα µπορούσε να αποκαλέσει 

ακόµα και πεδινά·  σηµεία που ήταν βέβαιη ότι λίγοι άλλοι εκτός από 

τον Μπάχτον είχαν υπόψη τους. 
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  Μια ώρα πρέπει να είχε περάσει, όταν άκουσαν φωνές 

απ’τ’ανατολικά, φερµένες στ’αφτιά τους απ’τον άνεµο. Ή, όχι 

φωνές·  ιαχές µάχης! 

  Το χέρι της Ερία πήγε κατευθείαν στο ξίφος στη ζώνη της. Όµως ο 

Μπάχτον έπιασε τον καρπό της. «Το τόξο σου,» είπε. 

  Εκείνη ένευσε, καθώς θυµήθηκε ότι είχαν συµφωνήσει να µην 

εµπλακούν σε κοντινή µάχη. Έβγαλε το τόξο της απ’την πλάτη και 

το κράτησε στο δεξί της χέρι. 

  Ο Μπάχτον έκανε νόηµα στους ανιχνευτές του να τον 

ακολουθήσουν, ενώ προσπαθούσε να προσανατολιστεί µέσα στη 

βροχή. ∆εν ήθελε να οδηγήσει την οµάδα σε κάποιο τυχαίο σηµείο 

της µάχης·  ήθελε να την πάει εκεί όπου θα µπορούσαν να έχουν το 

µεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτηµα, ώστε να βοηθήσουν µε τα 

τηλέµαχα όπλα τους. 

  Τους έκανε νόηµα ν’ανεβούν σ’ένα λόφο δυτικά τους.  

  Η Ερία παραξενεύτηκε. Μα η µάχη γίνεται στ’ανατολικά, σκέφτηκε, 

όµως δε ρώτησε τίποτα τον Μπάχτον, γιατί ήταν βέβαιη πως ήξερε 

πολύ καλά πού γινόταν η µάχη. 

  Τα άλογά τους σκαρφάλωσαν στο ύψωµα, και οι ανιχνευτές, 

στρέφοντας τα κεφάλια τους προς τα ανατολικά, είδαν τοξότες 

συγκεντρωµένους στον αντικρινό λόφο, που, όµως, δεν τους 

κοιτούσαν·  τους είχαν τις πλάτες γυρισµένες και έβαλαν απ’την 

άλλη µεριά, αναµφίβολα µέσα στην διεξαγόµενη µάχη. Κάποιων οι 

κουκούλες είχαν πέσει, και τα µαλλιά τους ανέµιζαν. Από το φως 

των αστραπών φανερωνόταν ότι επρόκειτο για πολύχρωµα µαλλιά. 

Μαγκραθµέλιοι. 

  «Οκτώ πρέπει να πεθάνουν µε την πρώτη βολή,» είπε ο Μπάχτον 

στους συντρόφους του και άρχισε να κατεβαίνει την πλαγιά. Μόλις 

ήταν κάτω, αφίππευσε, και οι υπόλοιποι έπραξαν παροµοίως. 

Ύστερα, ο αρχηγός τους ξεκίνησε ν’ανεβαίνει τον λόφο όπου 

βρίσκονταν οι δαιµονάνθρωποι, έχοντας το τόξο του στα χέρια, 
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µ’ένα βέλος περασµένο στην χορδή. Τον ακολούθησαν, έχοντας 

επίσης τα τηλέµαχα όπλα τους έτοιµα. 

  Η Ερία είχε πολύ καιρό να χρησιµοποιήσει τόξο·  ήλπιζε να µην είχε 

ξεχάσει όλα όσα ήξερε. Επιπλέον, µπορούσε να καταλάβει ότι ο 

άνεµος ερχόταν από τα ανατολικά, οπότε οι βολές προς εκείνη τη 

µεριά θα ήταν δύσκολες και σίγουρα δε θα είχαν την ίδια εµβέλεια. 

  Είδε τους άλλους να προχωρούν σκυφτοί, και τους µιµήθηκε. 

Μέχρι να φτάσουν στην κορυφή του λόφου, σχεδόν σέρνονταν 

επάνω στο βρεγµένο έδαφος. Όµως, τώρα, οι Μαγκραθµέλιοι ήταν 

κοντά τους, λιγότερο από δέκα µέτρα απόσταση. 

  Οι ανιχνευτές τέντωσαν τα τόξα τους. Και έβαλαν συγχρόνως. Όλα 

τους τα βέλη καρφώθηκαν σε πλάτες, ξεπαστρεύοντας οκτώ 

δαιµονανθρώπους. 

  Η Ερία εξεπλάγη που, τελικά, δεν είχε ξεχάσει και πολλά απ’όσα 

ήξερε για τη σκοποβολή. ∆ίχως να το πολυσκεφτεί, είχε πάραυτα 

τραβήξει άλλο ένα βέλος απ’τη φαρέτρα της, το είχε περάσει στο 

τόξο, και το είχε εξαπολύσει, για να διαπεράσει το σώµα ενός ακόµα 

Μαγκραθµέλιου. 

  Οι ανιχνευτές γύρω της είχαν δράσει παρόµοια, αντιλαµβανόµενοι 

πως είχαν το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού. 

  Οι δαιµονάνθρωποι, τώρα, στρέφονταν πίσω τους, πανικόβλητοι, 

καθώς δεκάξι απ’τους συντρόφους τους είχαν πεθάνει, σωριαζόµενοι 

κάτω απ’την πλαγιά. 

  Άλλη µια βολή από τα τόξα των ανιχνευτών σκότωσε οκτώ ακόµα. 

Οι έξι Μαγκραθµέλιοι που είχαν αποµείνει άρχισαν να τρέχουν. Οι 

ανιχνευτές τους σκότωσαν όλους. Κουφάρια έπεσαν µπρούµυτα 

πάνω στον λόφο, µε βέλη καρφωµένα τις πλάτες. 

  Ο Μπάχτον έτρεξε ως την πλαγιά, για να δει τι γινόταν από κάτω. 

Και µέσα στη βροχή ατένισε την µάχη που είχαν ακούσει αυτός κι οι 

σύντροφοί του. Ανθρώπινοι πολεµιστές µάχονταν µε 

Μαγκραθµέλιους, και οι κραυγές τους αντηχούσαν στους γύρω 

τόπους. 
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  «Είναι ο Άρχων Φερχ!» είπε η Ερία πλάι του, δείχνοντας µε το 

αριστερό της χέρι. 

  Ο Μπάχτον κοίταξε προς τη µεριά που έδειχνε η πολεµίστρια και 

είδε έναν ξανθό άντρα να µάχεται πεζός, κραδαίνοντας ένα µακρύ 

αιµατοβαµµένο ξίφος. «Αυτός είναι; ∆εν τον έχω ξαναντικρίσει.» 

  «Τον έχω εγώ,» αποκρίθηκε η Ερία. Τέντωσε το τόξο της και 

έβαλε, πετυχαίνοντας έναν Μαγκραθµέλιο στα δεξιά πλευρά. Ο 

δαιµονάνθρωπος διπλώθηκε, και µια Σαραολνιανή πολεµίστρια τού 

πήρε το κεφάλι. Ύστερα, στράφηκε για λίγο να δει από πού είχε 

έρθει η απρόσµενη βοήθεια. 

  Ο Μπάχτον έκανε νόηµα στην οµάδα του να ρίξει, και βέλη 

άρχισαν να πέφτουν το ένα µετά το άλλο καταπάνω στους 

Μαγκραθµέλιους. Όµως δεν έφευγαν τόσο γρήγορα από τα τόξα των 

ανιχνευτών όσο συνήθως, γιατί εκείνοι προσπαθούσαν να 

σηµαδέψουν καλά, ώστε να µην πετύχουν κατά λάθος, µέσα στη 

βροχή και στη θολούρα, κάποιον απ’τους µαχόµενους 

Σαραολνιανούς. 

  Οι δαιµονάνθρωποι ήταν προφανές ότι δεν περίµεναν κανέναν να 

τους βάλει, κι έτσι τα έχασαν για λίγο, δίνοντας πλεονέκτηµα στους 

αντιπάλους τους. Λόγω της σκοτεινιάς, δε µπορούσαν να είναι 

βέβαιοι αν αυτοί που στέκονταν επάνω στον λόφο, εξαπολύοντας 

βέλη, ήταν Μαγκραθµέλιοι ή άνθρωποι. Πάντως, άνθρωποι πρέπει 

να ήταν, οι οποίοι είχαν ξεπαστρέψει τους δικούς τους τοξότες. 

  Η πλάστιγγα της µάχης είχε ήδη αρχίσει να γέρνει προς τους 

Σαραολνιανούς, από τη στιγµή που «κάποιοι» είχαν εξολοθρεύσει 

τους δαιµονανθρώπους επάνω στον λόφο, οι οποίοι, πριν από λίγη 

ώρα, τους έβαλαν µε τόξα και όχι µόνο –καταπάνω τους έπεφταν και 

µεταλλικά σφαιρίδια, που, σπάζοντας, πετούσαν τριγύρω επικίνδυνα 

καρφιά. 

  Ο Άρχοντας Φερχ αναρωτιόταν από πού είχε έρθει τούτη η 

ανέλπιστη βοήθεια. Όταν χίλιοι δαιµονάνθρωποι είχαν 

συγκεντρωθεί, για να του κλείσουν τον δρόµο προς την Χάργκοχ, 
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νόµιζε ότι εκείνος και οι πολεµιστές του, παρ’όλες τους τις 

προσπάθειες, ήταν τελικά καταδικασµένοι να πεθάνουν στα χέρια 

των δαιµόνων της Μάγκραθµελ. Κι ακόµα κι αν νικούσαν τη µάχη, 

πόσοι απ’αυτούς θα επέµεναν; Τα πράγµατα είχαν χειροτερέψει 

ακόµα περισσότερο, όταν καµια τριανταριά Μαγκραθµέλιοι τοξότες 

είχαν κάνει την εµφάνισή τους επάνω σ’έναν λόφο στα δυτικά, 

αρχίζοντας να βάλουν. Τότε, ο Φερχ είχε πραγµατικά απελπιστεί, 

παρότι οι µαχητές του πολεµούσαν γενναία.  

  Τώρα, όµως, η ελπίδα φούσκωνε, πάλι, το στέρνο του, και, 

βγάζοντας πολεµικές κραυγές, οδηγούσε τους Σαραολνιανούς 

εναντίον των αποπροσανατολισµένων δαιµονανθρώπων… 

  …µέχρι που οι γραµµές εκείνων έσπασαν, και οι Μαγκραθµέλιοι 

σκόρπισαν τριγύρω στην πεδιάδα, προσπαθώντας να γλιτώσουν από 

τους λυσσασµένους ανθρώπους που τους καταδίωκαν, 

πετσοκόβοντάς τους. 

  «Αφήστε τους! Αφήστε τους!» πρόσταξε ο Φερχ. Και, τελικά, 

κατάφερε να συνεφέρει τους πολεµιστές του από την µάνητα της 

µάχης που τους είχε καταλάβει, και να τους συγκεντρώσει σε ένα 

σηµείο ανάµεσα στα κουφάρια των δαιµονανθρώπων αλλά και των 

νεκρών τους συµπολεµιστών. 

  Πόσοι έχουν αποµείνει τώρα; αναρωτήθηκε ο Άρχων της Όρφαλχ, 

επιχειρώντας να κάνει ένα γρήγορο απολογισµό των απωλειών, µε το 

µάτι. Λιγότεροι από χίλιοι; Πνεύµατα, τι βοήθεια θα προσφέρω στον 

∆ούκα Σάλβινρ; Θα γελάσει µαζί µου. 

  Τότε, είδε οκτώ ιππείς να έρχονται απ’τα δυτικά. Πολλοί ετοίµασαν 

τα όπλα τους, όµως σύντοµα κατάλαβαν ότι δεν επρόκειτο για 

απειλή·  ήταν µόνο άνθρωποι. 

  «Εσείς ήσασταν οι τοξότες στο λόφο;» τους ρώτησε ο Φερχ, καθώς 

εκείνοι αφίππευαν. 

  «Ναι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε µια γυναίκα, βγάζοντας την 

κουκούλα της. 

  «Κυρία Ερία!» εξεπλάγη ο Φερχ. 
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  «Καλώς σας βρίσκω, Άρχοντά µου,» είπε εκείνη. 

  «Και ευτυχώς που µας βρήκες, γιατί η κατάσταση ήταν δύσκολη για 

µας. Σας είµαι ευγνώµων.  

  »Ο ∆ούκας Σάλβινρ σάς έστειλε εδώ; Ήξερε ότι ερχόµασταν;» 

  «Ένας πολεµιστής σας έφτασε, κυνηγηµένος, στην Χάργκοχ,» 

εξήγησε η Ερία. «Ονοµάζεται Γόγκεφ. Μας είπε ότι ήσασταν 

αιχµάλωτος του Στρατάρχη Καρνταµάρ, στο κάστρο της Βαρονέσας 

Τάθβιλ. Όµως ο Μπάχτον απο δώ σκέφτηκε ότι, µετά από την 

απόδραση του Γόγκεφ, κάτι κακό µπορεί να σας είχε συµβεί, ή 

µπορεί και κάποιος άλλος να είχε ξεφύγει και να χρειαζόταν τη 

βοήθειά µας·  έτσι, αποφασίσαµε να έρθουµε, για να µάθουµε τι 

γίνεται σε τούτα τα µέρη.» 

  «Είναι σαν τα Πνεύµατα να σας έστειλαν, εποµένως,» είπε ο Φερχ, 

που είχε αρχίσει να πιστεύει ότι, όντως, τα Πνεύµατα τον 

βοηθούσαν, αφού είχε κατορθώσει να φτάσει ως εδώ ζωντανός. 

  «∆ραπετεύσατε απ’το κάστρο, Άρχοντά µου;» ρώτησε η Ερία. 

  «Ναι,» ένευσε ο Φερχ. «Ο Καρνταµάρ ήταν έτοιµος να θανατώσει 

εννιά από µας, επειδή δε µπορούσε να πιάσει τον Γόγκεφ. Οι 

πολεµιστές µου πήραν την απόφαση να µην το δεχτούν αυτό. 

Ευτυχώς που είναι πιο αποφασιστικοί από εµένα…» 

  Τότε, ένας στρατιώτης τον πλησίασε. «Άρχοντά µου, η ∆ιοικήτρια 

Λέφρελ είναι νεκρή.» 

  Ο Φερχ αναστέναξε. «Αλλ’αυτός είν’ο λόγος που δεν παίρνω 

εύκολα αποφάσεις. Πολλοί καλοί άνθρωποι πεθαίνουν·  και δε θέλω 

ο θάνατός τους να είναι αποτέλεσµα των δικών µου αποφάσεων.» 

  Η Ερία µπορούσε να διακρίνει την θλίψη στα µάτια του ∆ούκα της 

Όρφαλχ, την πνευµατική και σωµατική κόπωση στο πρόσωπό του, 

και σχεδόν µπορούσε να δει το βάρος της ευθύνης στους ώµους του. 

Όµως πίστευε ότι ο Άρχοντας Φερχ δεν θα έπρεπε να αισθάνεται 

τόσο άσχηµα·  άλλωστε, έκανε ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν να κάνει. 

Βέβαια, η Ερία αντιλαµβανόταν πως δεν βρισκόταν εκείνη στη θέση 

του… 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

333 

  «Άρχοντά µου,» είπε ο Μπάχτον, «νοµίζω πως θα ήταν 

προτιµότερο να ξεκουράσετε τους πολεµιστές σας µέσα στους 

λόφους. Εκεί, τουλάχιστον, θα είστε κρυµµένοι από τα µάτια των 

δαιµονανθρώπων.» 

  «Συµφωνώ,» είπε ο Φερχ. Ύστερα, έριξε µια µατιά στα κουφάρια 

των ανθρώπων που κείτονταν στο έδαφος. «∆υστυχώς, δεν 

προλαβαίνουµε να κάψουµε τους νεκρούς µας… Θα ανάψουµε µια 

συµβολική πυρά γι’αυτούς, όταν είµαστε όλοι ασφαλείς στην 

Χάργκοχ.» 

  Οι πολεµιστές που βρίσκονταν γύρω του δε µίλησαν, δεχόµενοι 

σιωπηλά την απόφασή του. 

  «Ελάτε µαζί µας,» είπε ο Μπάχτον, σκαρφαλώνοντας στη σέλα του 

αλόγου του. «Θα σας οδηγήσουµε σε ένα κατάλληλο µέρος για να 

περάσετε τη νύχτα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

Η θραύση της φυλακής 
 

 

ισθανόµουν έτοιµος να εκραγώ. Η δύναµη της κρυστάλλινης 

σφαίρας µε είχε γεµίσει τόσο που από τον πόνο είχα αρχίσει να 

χάνω την αίσθηση του εαυτού µου. Όµως ήξερα –

καταλάβαινα– ότι τώρα έπρεπε να την απελευθερώσω, τώρα που 

βρισκόταν µέσα µου όση µπορούσα να συγκρατήσω, τώρα προτού µε 

κατέστρεφε. 

  Ελευθέρωσα τη συσσωρευµένη δύναµη. 

  Κάτι έσπασε γύρω µου. 

  Η φυλακή µου. 

  Ήµουν έξω από την κρυστάλλινη φυλακή! 

Α
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  Τα δύο ανθρωπάκια που µε φυλούσαν –φυλούσαν ΠΟΙΟΝ; εµένα! 

χα-χα-χα-χα· τι αστείο!– είχαν πέσει στο πάτωµα, χτυπηµένα από τα 

θραύσµατα που είχαν εκτοξευτεί τριγύρω. 

  «Ελευθερώθηκε!» φώναξε το ένα ανθρωπάκι. «Ελευθερώθηκε!» 

  Και δε θα µε ξαναβρείτε ποτέ! του απάντησα. Ποτέ! 

  Και έφυγα από τον καταραµένο τους πύργο, µε ταχύτητα που οι 

θνητοί δε µπορούσαν να µε προλάβουν. 

  Έπρεπε να σκεφτώ, να σκεφτώ, να σκεφτώ, να βρω ένα νόηµα στην 

ύπαρξή µου. ∆εν ήµουν ένα απ’τα µυριάδες θραύσµατα των Θεών, 

όµως ούτε Θεός ήµουν, παρότι παλιά έτσι πίστευα. 

  Ανάθεµα! Αυτοί έφταιγαν για τούτο! Όλοι αυτοί! 

  Ποιους κατηγορούσα; ∆εν ήξερα, και άρχισα να γελώ. 

  Κάτι έπρεπε να βρω να κάνω –υπήρχα για κάποιο λόγο εδώ, 

σίγουρα. Για κάποιο σηµαντικό λόγο. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

Επιχείρηση διάσωσης 
 

 

να γρήγορο ταρακούνηµα στον ώµο ξύπνησε αµέσως την 

Ερία, που είχε κοιµηθεί κουκουλωµένη µέσα σε µια 

γούνινη κουβέρτα. Χρόνια στρατιωτικής εκπαίδευσης την 

είχαν συνηθίσει να βρίσκεται πάντοτε σε πολεµική ετοιµότητα. 

  «Τι;» ρώτησε τον Μπάχτον, που βρισκόταν γονατισµένος πλάι της. 

  «Απλά, είναι ώρα να ξεκινήσουµε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Ερία ανασηκώθηκε πάνω στο έδαφος, πέρασε το αριστερό της 

χέρι πίσω απ’το λαιµό του, και τον φίλησε. Ύστερα, ξετυλίχτηκε 

απ’την κουβέρτα και σηκώθηκε όρθια. Ο παγερός άνεµος, αµέσως, 

την διαπέρασε, παρότι είχε κοιµηθεί µε τα ρούχα και την κάπα της. 

΄Ε
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  Είδε τον Άρχοντα Φερχ να πλησιάζει εκείνη και τον Μπάχτον, και 

από την όψη του συµπέρανε πως ο ∆ούκας της Όρφαλχ δεν πρέπει 

να είχε κοιµηθεί καθόλου χτες βράδυ. 

  «Θα βγούµε από τους λόφους, τώρα;» 

  «Ό,τι θέλετε εσείς, Άρχοντά µου,» απάντησε ο Μπάχτον. 

  «Ρωτάω επειδή εσείς σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα τούτες τις 

περιοχές από εµένα, που µένω στα νότια του Σαραόλν.» 

  «Ο Μπάχτον, γενικά, γνωρίζει όλες τις περιοχές του Βασιλείου,» 

µειδίασε η Ερία. 

  «Εµ…» έκανε ο αρχηγός των ανιχνευτών. «Αν θέλετε την άποψή 

µου, καλύτερα θα ήταν να βγούµε στην πεδιάδα, και να 

κατευθυνθούµε βόρεια στην Χάργκοχ, δίχως καθυστέρηση. Το 

πέρασµα ανάµεσα στους λόφους το οποίο γνωρίζω θα αποδειχτεί 

λιγάκι στενό για όλους τους πολεµιστές του στρατού σας.» 

  Τους επιζώντες πολεµιστές του στρατού µου, συλλογίστηκε, 

µελαγχολικά, ο Φερχ. «Εντάξει, φίλε µου·  θα πράξουµε όπως 

προτείνεις. Πώς είπαµε το όνοµά σου;» 

  «Μπάχτον, Άρχοντά µου, αρχηγός της πέµπτης ανιχνευτικής 

οµάδας της Χάργκοχ, προς το παρόν.» 

  Προς το παρόν; σκέφτηκε η Ερία. Σκοπεύει να φύγει απ’τον στρατό, 

µε το τέλος του πολέµου; Πρέπει να τον ρωτήσω, κάποια στιγµή, να 

µάθω τι σχεδιάζει να κάνει. 

  «Χαίρω πολύ, Μπάχτον,» είπε ο Φερχ, και αντάλλαξαν µια 

σύντοµη χειραψία. 

  «Άρχοντά µου!» ακούστηκε η φωνή ενός πολεµιστή, ο οποίος 

πλησίαζε, τραβώντας ένα άλογο πίσω του. «Το άτι µου είναι δικό 

σας.» 

  «∆εν είν’ανάγκη·  µπορώ να βαδίσω,» αποκρίθηκε ο Φερχ, που είχε 

χάσει το δικό του άλογο στην χτεσινοβραδινή µάχη. 

  «Άρχοντά µου, σας παρακαλώ,» είπε ο πολεµιστής. «∆εν είναι 

πρέπον για έναν δούκα να ταξιδεύει πεζός, ενώ άλλοι πηγαίνουν 

ιππαστί.» 
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  Ο Φερχ χαµογέλασε σφιγµένα. «Σ’ευχαριστώ,» είπε, παίρνοντας τα 

χαλινάρια στη γροθιά του. 

  Ο πολεµιστής χαιρέτησε στρατιωτικά και αποµακρύνθηκε. 

  Ο Φερχ αναστέναξε. «Ώρα να φεύγουµε, λοιπόν.» Και καβάλησε το 

άτι του. 

  Ο Μπάχτον έγνεψε καταφατικά. «Ο ∆ούκας Σάλβινρ θα 

χαροποιηθεί ιδιαίτερα από την άφιξή σας, Άρχοντά µου.» Πέρασε το 

τόξο του στην πλάτη. 

  Ίσως, σκέφτηκε ο Φερχ. Όµως δε µπόρεσα να του φέρω και καµια 

σπουδαία βοήθεια… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Πριγκίπισσα Εδρισία ανέβηκε στο άλογό της, µε µια γρήγορη 

κίνηση, και κοίταξε τους εκατό έφιππους δαίµονες που ήταν 

συγκεντρωµένοι έξω απ’το κάστρο της Βαρονίας της Τάθβιλ –όλοι 

τους Νότιοι Μαγκραθµέλιοι, έτοιµοι να υπηρετήσουν τον αιχµάλωτο 

Βασιληά τους. 

  Ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ ζύγωσε την κόρη του Χάµαγκορκ, πάνω 

στο κατάµαυρο άτι του. Ήταν ντυµένος για µάχη, µε την αλυσιδωτή 

του πανοπλία και µε µια πράσινη κάπα να πέφτει στους ώµους του·  

στη µέση του κρεµόταν ένα µακρύ ξίφος, θηκαρωµένο σε 

επιχρυσωµένο θηκάρι. 

  «Καληµέρα, Εδρισία,» χαιρέτησε. 

  «Καληµέρα, Μότγκιργκοθ. Έχεις µαζί σου τους δίσκους;» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε ο Πρίγκιπας της Νότιας Μάγκραθµελ, 

αγγίζοντας έναν σάκο που κρεµόταν από τη σέλα του. «Και είναι 

όλοι τους ρυθµισµένοι να βγάλουν τους πολεµιστές µας µέσα στο 

παλάτι της Χάργκοχ –ή, τουλάχιστον, έτσι ελπίζω.» 

  «Καλώς,» είπε η Εδρισία, και έµπηξε τα τακούνια των µποτών της 

στα πλευρά του αλόγου της, αρχίζοντας να καλπάζει βόρειο-

ανατολικά. 
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  Ο Μότγκιργκοθ κάλπασε πλάι της, και οι εκατό Μαγκραθµέλιοι 

τούς ακολούθησαν. 

  Ο Καρνταµάρ τούς κοιτούσε από τις επάλξεις όπου στεκόταν. Ήταν 

σίγουρος πως οι δαιµονάνθρωποι δεν είχαν αναφέρει καµία από τις 

ενέργειές τους στον Βασιληά Πόνκιµ. Όµως εκείνος θα του έδειχνε 

την αφοσίωσή του και θα τον ειδοποιούσε. Το µήνυµα θα µετέφερε 

ένας πιστός του αγγελιαφόρος –ένας άνθρωπος αγγελιαφόρος. 

  Κατέβηκε απ’τις επάλξεις, αναλογιζόµενος τι ακριβώς να γράψει. 

Να µιλούσε για προδοσία, ή για απλή αµέλεια; Ή, µήπως, να 

ανέφερε µονάχα τις υποψίες του και ν’άφηνε τον ίδιο τον Βασιληά 

Πόνκιµ ν’αποφασίσει; 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Εδρισία και ο Μότγκιργκοθ είχαν αφήσει το κάστρο της 

Βαρονέσας Τάθβιλ αρκετά χιλιόµετρα πίσω τους και κάλπαζαν πάνω 

στα υψώµατα και στα χαµηλώµατα της ορεινής Βαρονίας, όταν 

συνάντησαν τρεις καβαλάρηδες, οι οποίοι έρχονταν προς το µέρος 

τους. 

  «Σταµατήστε!» πρόσταξε η Πριγκίπισσα, υψώνοντας το χέρι και 

κάνοντας νόηµα και στους δικούς της µαχητές να σταµατήσουν. «Τι 

συµβαίνει;» Οι ιππείς τής έµοιαζαν αναστατωµένοι. 

  «Άνθρωποι,» αποκρίθηκε µία δαιµόνισσα. «Εντοπίσαµε ανθρώπους 

να έρχονται προς τα βόρεια–» 

  «Πότε;» τη διέκοψε η Εδρισία, ενώ ο Μότγκιργκοθ 

συνοφρυωνόταν. 

  «Χτες βράδυ, Υψηλοτάτη. Ήταν παραπάνω από χίλιοι. 

Προσπαθήσαµε να τους εξολοθρεύσουµε, αλλά κάποιοι ήρθαν προς 

βοήθειά τους, σκοτώνοντας τους τοξότες µας. Χάσαµε τη µάχη και 

ερχόµασταν ν’αναφέρουµε την κατάσταση στον Στρατάρχη 

Καρνταµάρ.» 
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  «Ο καταραµένος Άρχοντας Φερχ πρέπει να ήταν,» είπε ο 

Μότγκιργκοθ στην Εδρισία, που έγνεψε καταφατικά. 

  «∆ε χρειάζεται ν’αναφέρετε τίποτα στον Στρατάρχη Καρνταµάρ, 

τώρα·  φτάνει που το έµαθα εγώ και ο Πρίγκιπας Μότγκιργκοθ. 

Επιστρέψτε στις θέσεις σας,» πρόσταξε η Πριγκίπισσα. 

  «Μάλιστα, Υψηλοτάτη,» έκλινε το κεφάλι η Μαγκραθµέλια, και 

εκείνοι κι οι άλλοι δυο έφυγαν, καλπάζοντας πάνω στα υψώµατα της 

Βαρονίας. 

  «‘∆ε χρειάζεται ν’αναφέρετε τίποτα στον Στρατάρχη Καρνταµάρ’;» 

έκανε ο Μότγκιργκοθ. «Παρατηρώ µία… Πώς να το πω, Εδρισία; 

Μια διάθεση για προδοσία; Ή, µάλλον, για έλλειψη συνεργασίας;» 

  «Κάποτε δεν είναι καιρός να πάρουµε τούτη την κατάσταση στα 

χέρια µας, Μότγκιργκοθ;» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. «Είχα µια 

µεγάλη κουβέντα µε τον Στρατηγό Βότµπρονγκ πάνω σ’αυτό το 

θέµα. Θα σου πω στον δρόµο.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Έκαναν µονάχα µια µικρή στάση το µεσηµέρι, για να ξεκουράσουν 

τους εαυτούς τους και τα άλογα, και, ύστερα, συνέχισαν να 

κατευθύνονται προς την Χάργκοχ, ενώ οι ήλιοι του Άρµπεναρκ 

έγερναν προς τα άκρα του ορίζοντα. 

  Ο ακριβής απολογισµός των νεκρών είχε γίνει, και ο Φερχ, τώρα, 

ήξερε πως στο φουσάτο του βρίσκονταν συνολικά εννιακόσιοι-

είκοσι-τέσσερις πολεµιστές, εκ των οποίων οι εξακόσιοι-εβδοµήντα-

οκτώ ήταν Σαραολνιανοί και οι διακόσιοι-σαράντα-έξι Ωκεάνιοι. Το 

κόστος του ταξιδιού του ως την πόλη του ∆ούκα Σάλβινρ δεν τον 

ευχαριστούσε καθόλου. Είχε ξεκινήσει από την Όρφαλχ µε δύο 

χιλιάδες εξακόσιους µαχητές στο σύνολο, και δεν είχε κατορθώσει 

να φέρει εδώ ούτε τους µισούς. Και δε φτάνει που σκότωσα τους 

δικούς µου, αλλά σκότωσα και ανθρώπους απ’το λαό της Βασίλισσας 

Αάνθα. 
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  Τότε, ήρθε η Κυρά του Ωκεανού στο νου του: Άραγε, θα φέρει 

βοήθεια από το Βασίλειό της, όπως µου είχε υποσχεθεί; Αν δεν είναι 

νεκρή, φυσικά, µετά από την επίθεση της Στρατάρχισσας Νερενία στην 

Όρφαλχ… Όλα είναι τόσο αβέβαια σε τούτο τον καταραµένο πόλεµο! 

  Αυτές ήταν οι σκέψεις του Άρχοντα Φερχ, καθώς το 

κατακερµατισµένο φουσάτο του ζύγωνε το πλήθος των σκηνών 

γύρω από τα τείχη της Όρφαλχ. Μάλιστα, ήταν τόσο χαµένος σε 

τούτες τις βαριές σκέψεις, που δεν αντιλήφθηκε τους Σαραολνιανούς 

πολεµιστές στο στρατόπεδο να υψώνουν τα όπλα τους στον αέρα και 

να τον καλωσορίζουν µε πατριωτικά συνθήµατα. 

  Κατάλαβε τι συνέβαινε µόνο όταν και η Ερία τράβηξε το σπαθί της 

και το σήκωσε πάνω απ’το κεφάλι της, φωνάζοντας: «Για το 

Βασίλειο! Για το Βασιληά!» 

  Ο Φερχ βλεφάρισε, σα να ξυπνούσε από κάποιο όνειρο. Αρχίζω να 

τρελαίνοµαι, συλλογίστηκε. Ύστερα, ύψωσε κι εκείνος το ξίφος του, 

που άστραψε στο φεγγαρόφωτο. 

  Όταν έφτασαν µπροστά στις σκηνές, ένας µελαχρινός άντρας και 

µια πορφυροµάλλα γυναίκα ήρθαν να τους υποδεχτούν, κι οι δυο 

πολεµιστές από την εµφάνισή τους. 

  «Είµαι ο Έντρηλ, ∆ιοικητής των Πορφυρών Σπαθιών,» είπε ο 

πρώτος. «Σας καλωσορίζω, Άρχοντά µου, αν και δε γνωρίζω ακόµα 

ποιος είστε…» 

  «Ο Άρχοντας Φερχ είµαι, της Όρφαλχ,» αποκρίθηκε εκείνος, 

αφιππεύοντας. «Φέρνω το στρατό µου στον ∆ούκα Σάλβινρ, για να 

πολεµήσει για το Βασίλειο.» 

  «Μοιάζετε όλοι ταλαιπωρηµένοι, Άρχοντά µου,» παρατήρησε ο 

Έντρηλ. «Και… Ερία, τι κάνεις εσύ µαζί τους; Μπάχτον;» 

  «Πήγαµε νότια,» αποκρίθηκε η πρώτη, «για ανίχνευση, και 

βρήκαµε τον Άρχοντα Φερχ σε δύσκολη θέση, αντιµέτωπο µε έναν 

µικρό στρατό δαιµονανθρώπων.» 

  «Γιατί δεν ειδοποίησε κανείς τον Έντρηλ γι’αυτή την ανίχνευση;» 

ρώτησε η Μπόρνεφ. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

340 

  «Αποφασίσαµε να πάµε µε δική µας πρωτοβουλία,» της είπε ο 

Μπάχτον. «Μαζί µας ήρθαν όσοι ανιχνευτές ήθελαν.» 

  «Και πάλι, έπρεπε να µε είχατε ειδοποιήσει,» τόνισε ο Έντρηλ. «Να 

το έχετε υπόψη σας άλλη φορά. Όµως, τώρα, δε θα καθίσω 

ν’ασχοληθώ περισσότερο µ’αυτό το θέµα. Είναι µέρα χαράς κάθε 

µέρα που ενισχύσεις έρχονται στην Χάργκοχ. 

  »Παρακαλώ, Άρχοντά µου,» είπε στον Φερχ, «ακολουθήστε µε, 

ώστε να σας οδηγήσω στο παλάτι του ∆ούκα Σάλβινρ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σάλβινρ και ο Φερχ αντάλλαξαν µια χειραψία. 

  «Παρακαλώ, καθίστε,» είπε ο πρώτος. 

  Ο Άρχοντας της Όρφαλχ κάθισε σε µια καρέκλα του τραπεζιού, 

όπου ήδη ήταν καθισµένοι ο Στρατηγός Μόρντον, οι ∆ούκισσες 

Τουάθα και Άλχα, η σύζυγος του Σάλβινρ, Λάρκνα, και ο ίδιος ο 

Σάλβινρ, φυσικά. Το δωµάτιο στο οποίο βρίσκονταν ήταν ένα 

σχετικά µεγάλο σαλόνι, που ζεσταινόταν από τις φωτιές δύο 

τζακιών. 

  «Μοιάζετε κουρασµένος, Άρχοντα Φερχ,» είπε η Τουάθα. 

  «∆υσκολεύτηκα πολύ να έρθω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Έπεσα σε 

µια παγίδα των Μαγκραθµέλιων και των δαιµονόφιλων συµµάχων 

τους.» 

  «Κι εγώ παρόµοια εµπόδια συνάντησα στο δρόµο µου,» τον 

διαβεβαίωσε η Άλχα, γνέφοντας. «Όµως, ευτυχώς, κατάφερα να 

γλιτώσω και να φέρω κι ένα τρόπαιο µαζί µου, το οποίο, µάλλον, θα 

µας φανεί χρήσιµο.» 

  «Τι εννοείτε, ∆ούκισσά µου;» 

  «Αιχµαλώτισα τον Βασιληά Καρθαβλέρν της Νότιας 

Μάγκραθµελ,» εξήγησε εκείνη. 
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  «Και βρίσκεται, τώρα, εδώ, στα µπουντρούµια του παλατιού µου,» 

πρόσθεσε ο Σάλβινρ. «Ελπίζουµε οι δαιµονάνθρωποι να µην 

επιτεθούν, όσο τον κρατάµε.» 

  «Αν, όµως, επιτεθούν, µπορούµε ν’αντισταθούµε;» ρώτησε ο Φερχ, 

καθώς δεχόταν το ποτήρι µε το κρασί που του πρόσφερε µια 

υπηρέτρια. 

  «Πιστεύω πως ναι. Για κάποιο καιρό. Ύστερα, σίγουρα, θα 

χρειαστούµε βοήθεια, γιατί µπορούµε µόνο να αµυνθούµε, όχι όµως 

και να επιτεθούµε.» 

  «Και πότε προβλέπεται να είµαστε σε θέση να επιτεθούµε;» 

  «Όταν ο Βασιληάς Βένγκριλ κλείσει συµµαχία µε το Άργκανθικ και 

φέρει Αργκανθικιανούς πολεµιστές µαζί του.» 

  «∆ηλαδή, νοµίζετε ότι οι Αργκανθικιανοί θα συµµαχήσουν µαζί 

µας, µια τέτοια δύσκολη περίοδο;» Ο Φερχ κοίταξε όλους όσους 

βρίσκονταν γύρω απ’το τραπέζι. 

  Η ∆ούκισσα Άλχα έκανε µια γκριµάτσα αµφιβολίας, σφίγγοντας τα 

χείλη και κουνώντας αργά το κεφάλι. «∆εν µπορείς ποτέ να ξέρεις µε 

δαύτους… Τα Πνεύµατα να µας συντρέξουν.» 

  «Πρέπει να µας βοηθήσουν!» είπε η ∆ούκισσα Τουάθα. «Είµαστε 

όλοι άνθρωποι, στο κάτω-κάτω. Θ’αφήσουν οι Αργκανθικιανοί το 

είδος τους στο έλεος των δαιµόνων;» 

  «Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουν είναι ότι κι εκείνοι 

απειλούνται από τους Μαγκραθµέλιους,» τόνισε ο Στρατηγός 

Μόρντον. «Όταν οι δαιµονάνθρωποι έχουν στα χέρια τους το 

Σαραόλν, σε µερικά χρόνια, µόλις ανασυγκροτηθούν από τις 

απώλειες του πολέµου, θα προχωρήσουν και στο Άργκανθικ. 

Εποµένως, συµφέρει τους Αργκανθικιανούς να µας βοηθήσουν 

τώρα, και να σπρώξουµε όλοι µαζί τους Μαγκραθµέλιους, ξανά, 

πίσω στη χώρα τους. Ή ακόµα και να τους καταστρέψουµε, αν 

µπορούµε. Χάνοντας τούτο τον πόλεµο, θάναι πολύ 

αποδυναµωµένοι, αν σκεφτεί κανείς ότι έφεραν την πανστρατιά τους 

εδώ, για να µας κατακτήσουν.» 
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  «Μπορεί να έρθει κι από αλλού βοήθεια, αν είµαστε τυχεροί,» 

δήλωσε ο Φερχ, κι όλοι τον κοίταξαν µε ενδιαφέρον. Εκείνος τους 

µίλησε για τη Βασίλισσα Αάνθα και για την υπόσχεσή της να φέρει 

στρατό στο Σαραόλν. Επίσης, τους είπε ότι η Αάνθα ίσως να µην 

ήταν, πλέον, ζωντανή, αφότου η Νερενία είχε πάρει την Όρφαλχ. 

  «Αν, όµως, είναι ζωντανή, Άρχοντά µου, η υποστήριξη του 

Ωκεανού θα µας φανεί πολύτιµη,» τόνισε ο Στρατηγός Μόρντον. 

  «Συµφωνώ,» ένευσε ο Φερχ. Αναστέναξε. «Όµως, τώρα, 

αισθάνοµαι κουρασµένος·  θα µπορούσα να έχω ένα δωµάτιο για 

ν’αναπαυθώ, ∆ούκα µου;» ρώτησε τον Σάλβινρ. 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε εκείνος, και φώναξε έναν υπηρέτη. 

  «Ευχαριστώ,» είπε ο Φερχ. «Τούτη θα είναι η µόνη αληθινή 

ξεκούραση για µένα, εδώ και κάµποσο καιρό.» Έπειτα, ακολούθησε 

τον υπηρέτη έξω απ’το σαλόνι. 

  «Είναι πολύ ταραγµένος,» παρατήρησε η ∆ούκισσα Τουάθα. 

  Ο Σάλβινρ κατένευσε. «Ναι, είναι. Αλλά όλοι δεν είµαστε;» 

  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε η Τουάθα, που θεωρούσε και τον ίδιο 

το ∆ούκα της Χάργκοχ ταραγµένο (και δεν ήταν η µόνη). 

Συγκεκριµένα, η ∆ούκισσα της Κάντνοµ τα πάντα µαύρα τα έβλεπε 

τον τελευταίο καιρό, όµως η ελπίδα δεν είχε σβήσει εντελώς µέσα 

της. 

  Η Λάρκνα ακούµπησε το χέρι της τρυφερά πάνω στο χέρι του 

Σάλβινρ. «Ίσως όλοι να χρειαζόµαστε ξεκούραση, όπως ο Άρχοντας 

Φερχ·  δε συµφωνείτε;» 

  «Σίγουρα, ∆ούκισσά µου,» είπε ο Μόρντον. «Θα σας δω όλους το 

πρωί. Καληνύχτα.» 

  Και οι υπόλοιποι τον καληνύχτισαν, και ο Στρατηγός της Χάργκοχ 

έφυγε απ’το δωµάτιο. Ο ∆ούκας Σάλβινρ κι η σύζυγός του δεν 

άργησαν να τον ακολουθήσουν, αφήνοντας την Άλχα και την 

Τουάθα µόνες. 

  Η πρώτη έκανε νόηµα σε µια υπηρέτρια να τους φέρει κρασί, και 

σύντοµα είχαν δύο γεµάτες κούπες µπροστά τους. 
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  «∆εν είσαι κουρασµένη, βλέπω,» είπε η Τουάθα. 

  «Ούτε κι εσύ µοιάζεις έτοιµη να πας στο δωµάτιό σου,» 

παρατήρησε η Άλχα, πίνοντας µια µεγάλη γουλιά απ’το ποτήρι της. 

  Η ∆ούκισσα της Κάντνοµ περιεργάστηκε, µε το βλέµµα, την 

∆ούκισσα του Σνοργκ. Ήταν η πιο σκληρή γυναίκα που είχε ποτέ 

αντικρίσει·  το όλο της παρουσιαστικό σού έδινε την εντύπωση ότι 

τίποτα δε µπορούσε να τη λυγίσει, τίποτα δε µπορούσε να την 

πληγώσει. Η Τουάθα, κάποιες φορές, ευχόταν κι εκείνη να ήταν έτσι: 

σκληρή, και να το έδειχνε. Όµως η ίδια της η φύση την πρόδιδε 

περισσότερο απ’όσο ήθελε να το παραδεχτεί·  ήταν ροµαντική κατά 

βάθος. Βέβαια, δεν έµοιαζε µε κάτι µαλθακές κυρίες τον σαλονιών 

που δε µπορούσαν να σηκώσουν όπλο βαρύτερο από το 

κουζινοµάχαιρο·  είχε περάσει κάµποσες ώρες στο εκπαιδευτήριο του 

παλατιού της, και γνώριζε καλά τη χρήση του ξίφους και του τόξου. 

Αφού ήταν ∆ούκισσα, έπρεπε να µπορεί να προστατέψει το λαό της, 

µε κάθε δυνατό µέσο. 

  Ωστόσο, προσπάθησε, για µια στιγµή, να φανταστεί τον εαυτό της 

σαν τη Άλχα: σκληρή, πέραν κάθε αµφιβολίας. ∆ε µπορούσε. Άραγε, 

άµα ήµουν έτσι, θα έχανα την ανθρωπιά µου; αναρωτήθηκε. Αν ναι, 

προτιµώ τον εαυτό µου ως έχει. 

  «Θέλεις κάτι να µε ρωτήσεις;» είπε η Άλχα. 

  «Ε;… Α! Όχι,» αποκρίθηκε η Τουάθα, χαµογελώντας. «Ήµουν, 

απλά, λιγάκι αφηρηµένη.» 

  Η Άλχα κοίταξε έξω απ’το τζάµι ενός παραθύρου. «Σε τροµάζει 

αυτό που πρόκειται να έρθει;» 

  «Φυσικά·  δε σε τροµάζει εσένα;» 

  «Με τροµάζει πολύ,» παραδέχτηκε η ∆ούκισσα του Σνοργκ, και 

ακούµπησε το κρασοπότηρό της στο τραπέζι. 

  Την τροµάζει; Λέει αλήθεια; «∆εν το δείχνεις, πάντως…» Ελπίζω να 

µην το πάρει αυτό ως προσβολή ή τίποτα τέτοιο… 

  Η Άλχα γέλασε κοφτά. «Μαθαίνεις να κρύβεις το φόβο σου, στα 

δυτικά σύνορα, Τουάθα,» είπε. «Μαθαίνεις να τον κρύβεις γιατί, 
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απλά, τα πάντα είναι τροµαχτικά: τα πανύψηλα βουνά που το 

Χειµώνα παγώνουν απ’τα χιόνια, οι επικίνδυνοι κρηµνοί και τα 

περάσµατα, οι δαιµονάνθρωποι που µπορεί να παραφυλάνε παντού. 

Φοβάσαι… αλλά, δείχνοντάς το, δίνεις µονάχα πλεονέκτηµα στον 

εχθρό σου·  τον προετοιµάζεις ψυχολογικά για να σου επιτεθεί, του 

ανεβάζεις το ηθικό. Κάτι που δε συµβαίνει όταν έχει ν’αντιµετωπίσει 

έναν αντίπαλο σκληρό κι ακλόνητο όπως τους βράχους των 

βουνών.» Η Άλχα έµοιαζε να µιλάει λες και βρισκόταν µέσα σε 

όνειρο, κοιτώντας τις φλόγες του ενός τζακιού. 

  Η Τουάθα ρίγησε από τα λόγια της. Ήπιε µια γουλιά κρασί. 

  Ύστερα, γαλάζιο φως ξεπήδησε πλάι στις δυο γυναίκες, και ένα 

αλλόκοτο οβάλ σχήµα δηµιουργήθηκε στον αέρα. 

  Η Άλχα ήξερε τι ήταν αυτό και, πάραυτα, έπιασε τη λαβή του 

ξίφους της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία φίλησε τον Μπάχτον– 

  Μετά, πετάχτηκε πάνω, καθώς άκουσε κραυγές. 

  «Τι είν’αυτό;» είπε. 

  Ο τοξότης ανακάθισε επάνω στην κουβέρτα της σκηνής. «Μα τα 

Πνεύµατα, σα να γίνεται µάχη έξω!» 

  Πράγµατι, τώρα ακούγονταν όπλα να συγκρούονται. 

  Η Ερία φόρεσε, βιαστικά, τις µπότες της, δίχως να τις δέσει, και 

βγήκε απ’τη σκηνή, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί της. Το κρύο της 

νύχτας τη χτύπησε καταπρόσωπο, ενώ, συγχρόνως, είδε έναν 

δαιµονάνθρωπο να έρχεται, ουρλιάζοντας, προς το µέρος της, µε το 

ξίφος του υψωµένο. 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια απέκρουσε το λεπίδι του 

Μαγκραθµέλιου και, περνώντας γρήγορα πλάι του, του ξέσχισε 

κοιλιά και πλευρά. Κοίταξε προς τα κει απ’όπου µπορούσε 
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ν’ακούσει φωνές και την κλαγγή των όπλων, και είδε κάµποσους 

Σαραολνιανούς στρατιώτες να µάχονται µε δαιµονανθρώπους. 

  Ο Μπάχτον βγήκε απ’τη σκηνή, βαστώντας το τόξο του στο χέρι 

και έχοντας τη φαρέτρα του περασµένη στον ώµο. «Από πού ήρθαν 

αυτοί;» απόρησε. 

  «∆εν έχω ιδέα,» είπε η Ερία, ατενίζοντας στρατιώτες να 

συγκεντρώνονται γύρω απ’τους Μαγκραθµέλιους, για να τους 

πετσοκόψουν. Σίγουρα, οι δαιµονάνθρωποι θα έχαναν τη µάχη, όµως 

το ερώτηµα του Μπάχτον συνέχιζε να αντηχεί στ’αφτί της, γιατί 

ήταν και δικό της ερώτηµα: 

  Από πού ήρθαν αυτοί; 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένας Μαγκραθµέλιος πετάχτηκε έξω από την λαµπερή θύρα που 

είχε παρουσιαστεί στο σαλόνι. Στο χέρι του γυάλιζε η µακριά λεπίδα 

ενός ξίφους, έτοιµου να χύσει αίµα. 

  Η ∆ούκισσα Άλχα, όµως, βρισκόταν ήδη όρθια, µε το δικό της 

σπαθί ξεθηκαρωµένο και τα δόντια της σφιγµένα σαν του λύκου, την 

ώρα που βρίσκεται παγιδευµένος. 

  Η Τουάθα τα είχε χάσει, µένοντας παγωµένη για µια στιγµή. 

  Αλλά αυτή η στιγµή έφτασε για να δει να διαδραµατίζονται τα 

ακόλουθα µπροστά στα µάτια της: Ο δαιµονάνθρωπος χίµησε στην 

Άλχα, µε µια κραυγή στην δαιµονική του γλώσσα. Η ∆ούκισσα του 

Σνοργκ απέφυγε το ατσάλι του, τον γρονθοκόπησε στο σαγόνι, 

κάνοντάς τον να παραπατήσει, και τον διαπέρασε, µε το ξίφος της, 

πιτσιλώντας το τραπέζι µε αίµα. 

  Εν τω µεταξύ, ένας ακόµα Μαγκραθµέλιος είχε πεταχτεί έξω 

απ’την αλλόκοτη πόρτα. Η Τουάθα σηκώθηκε απ’την καρέκλα όπου 

καθόταν, τραβώντας το ξιφίδιο που είχε στη ζώνη της. Ανάθεµα! 

Γιατί ποτέ δεν φοράω το σπαθί µου µέσα στα παλάτια; 

  «Βοήθεια!» φώναξε. «Φρουροί!» 
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  Ενώ η Άλχα χιµούσε καταπάνω στον δαιµονάνθρωπο, ο οποίος 

απέκρουσε την άγρια σπαθιά της, µα πισωπάτησε. 

  Μια δαιµονογυναίκα βγήκε απ’την γαλάζια, οβάλ θύρα·  κι ένας 

δαιµονάνθρωπος ακόµα. 

  «Φρουροί!» ούρλιαξε η Τουάθα, καθώς η Μαγκραθµέλια την 

ζύγωνε, κραδαίνοντας ένα λιγνό ξίφος. 

  Άκουσε βήµατα να έρχονται γρήγορα απ’τον διάδροµο, ενώ 

απέφευγε το όπλο της αντιπάλου της. Προσπάθησε να την χτυπήσει, 

µε το ξιφίδιό της, σηµαδεύοντας τ’ανοίγµατα του κράνους της, όµως 

αστόχησε, και η δαιµονογυναίκα την έσπρωξε, ρίχνοντάς την πάνω 

στο τραπέζι. 

  Κι άλλοι Μαγκραθµέλιοι γέµιζαν το δωµάτιο, φωνάζοντας στην 

γλώσσα τους. 

  Η Άλχα µαχόταν σα να την είχαν καταλάβει τα Πνεύµατα, 

σπαθίζοντας δεξιά κι αριστερά. Ο ήχος του ατσαλιού επάνω σε 

ατσάλι είχε γεµίσει το χώρο. Αλλά η ∆ούκισσα του Σνοργκ είχε 

δεχτεί δυο ξώφαρτσα χτυπήµατα, ένα στον αριστερό ώµο κι ένα στον 

δεξή γοφό. Η τουνίκα και το παντελόνι της είχαν κουρελιαστεί 

σ’εκείνα τα σηµεία. 

  Οι Σαραολνιανοί φρουροί έµπαιναν στο δωµάτιο, χιµώντας 

καταπάνω στους Μαγκραθµέλιους και γρυλίζοντας κατάρες. 

  Προτού η δαιµονική αντίπαλος της Τουάθα προλάβει να κατεβάσει 

το ξίφος της, η Αρχόντισσα της Κάντνοµ, καθώς βρισκόταν 

ανάσκελα πάνω στο τραπέζι, ύψωσε το δεξί της πόδι και την 

κλότσησε στο στήθος, στέλνοντάς την πίσω, να σωριαστεί στο 

πάτωµα. 

  Τότε, ένα τσεκούρι έπεσε, και η Τουάθα ίσα που πρόφτασε να 

πάρει το κεφάλι της από τη µέση. Η βαριά λάµα του όπλου 

διαπέρασε το ξύλο του τραπεζιού και µπήχτηκε βαθιά µέσα του. 

  «Μπάσταρδοι δαίµονες!» γρύλισε η ∆ούκισσα·  και, καθώς ο 

Μαγκραθµέλιος προσπαθούσε να ξεκαρφώσει το όπλο του, του 

έσχισε το λαιµό µε το ξιφίδιό της, πνίγοντάς τον στο αίµα. 
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  Ένας δαιµονάνθρωπος γρονθοκόπησε την Άλχα καταπρόσωπο, 

µατώνοντας το στόµα της. Ένας άλλος παγίδεψε το σπαθί της µε το 

δικό του. Και µια δαιµονογυναίκα έµπλεξε το κοντάρι της ανάµεσα 

στα γόνατα της Σνοργκιανής πολεµίστριας, ρίχνοντάς την στο 

έδαφος. Ύστερα, ένας τέταρτος Μαγκραθµέλιος πάτησε, µε το ένα 

πόδι, πάνω στη ράχη της πεσµένης ∆ούκισσας. 

  «Όχι!» ούρλιαξε η Τουάθα·  και, ανεβαίνοντας στο τραπέζι, πήδησε 

καταπάνω στον δαιµονάνθρωπο, προτού εκείνος καρφώσει την 

Άλχα. Ο Μαγκραθµέλιος έχασε την ισορροπία του, και σωριάστηκαν 

κι οι δυο τους. Αλλά η ∆ούκισσα βρέθηκε από πάνω και του έµπηξε 

το ξιφίδιό της στο λαιµό, τρίζοντας τα δόντια. Αισθανόταν την 

ανάγκη για αέρα τόσο έντονη που νόµιζε ότι, κάποια στιγµή, δε θα 

προλάβαινε ν’ανασάνει αρκετά γρήγορα και η καρδιά της θα 

σταµατούσε να λειτουργεί·  το αίµα σφυροκοπούσε τα µηλίγγια της. 

  Έπειτα, κάποιος την άδραξε, βίαια, απ’τα µαλλιά, τραβώντας το 

κεφάλι της πίσω. Τριγύρω µπορούσε ν’ακούσει κραυγές: «Πάρε τα 

χέρια σου απ’τη ∆ούκισσα, καταραµένη διαβολογυναίκα!» – 

«Βοηθήστε τη ∆ούκισσα! Βοηθήστε τη ∆ούκισσα!» 

  Το σπαθί της Άλχα µπήχτηκε στα εντόσθια της Μαγκραθµέλιας 

που ήταν έτοιµη ν’αποκεφαλίσει την Τουάθα. Η ∆ούκισσα του 

Σνοργκ προσπάθησε να τραβήξει το όπλο της πίσω, για 

ν’αποκρούσει ένα χτύπηµα που είδε να έρχεται, µε την άκρια του 

µατιού της·  µα δεν πρόλαβε –και ένιωσε κάτι βαρύ να πέφτει στο 

κεφάλι της, προτού σκοτάδι την καλύψει. 

  Η Τουάθα ατένισε έναν δαιµονάνθρωπο να βαρά την Άλχα 

κατακέφαλα, µε το σπαθί του. Και η ∆ούκισσα του Σνοργκ έπεσε, 

γι’ακόµα µια φορά, στο έδαφος, τώρα όµως µε αίµα παντού στο 

πρόσωπό της. 

  Η Τουάθα σύρθηκε προς τα πίσω, βλέποντας δαιµονικά πρόσωπα 

παντού γύρω της και αντιλαµβανόµενη πως δε βαστούσε κανένα 

όπλο για ν’αµυνθεί. Τα εξωτικά µάτια των Μαγκραθµέλιων 
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γυάλισαν µοχθηρά πίσω απ’τα κράνη τους. Ένα κοντάρι στράφηκε, 

για να καρφώσει τη ∆ούκισσα του Κάντνοµ…………………………. 

………………………………………………………………………... 

…Όµως η δαιµονογυναίκα που το βαστούσε παραπάτησε, και η 

αιχµή διαπέρασε τη φούστα της Τουάθα, ακριβώς δίπλα από το δεξί 

γόνατο. Πίσω από την Μαγκραθµέλια φανερώθηκε ένας 

Σαραολνιανός πολεµιστής. 

  Οι υπόλοιποι δαιµονάνθρωποι στράφηκαν, για ν’αντιµετωπίσουν 

τους ερχόµενους ανθρώπους. 

  Ένας από τους τελευταίους φώναξε: «Σπάστε τον δίσκο πίσω απ’το 

άνοιγµα! Σπάστε τον δίσκο!» Και πέταξε ένα κοντό πελέκι µέσα 

στην γαλάζια οβάλ θύρα. Μια επιθανάτια κραυγή ακούστηκε, καθώς, 

µάλλον, είχε πετύχει κάποιον Μαγκραθµέλιο. 

  Μια πολεµίστρια εξαπέλυσε ένα ξιφίδιο που τράβηξε απ’την µπότα 

της·  η στροβιλιζόµενη λεπίδα πέρασε µέσα από την πόρτα των 

δαιµόνων και, µ’ένα αδύναµο τσαφ!, η τελευταία έσβησε, καθώς οι 

φρουροί του παλατιού πετσόκοβαν όσους από τους Μαγκραθµέλιους 

είχαν αποµείνει µέσα στο δωµάτιο. 

  «∆ούκισσά µου, είστε καλά;» ρώτησε ένας στρατιώτης την Τουάθα, 

βοηθώντας τη να σηκωθεί. 

  «Ναι, ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, λαχανιασµένα. «Αλλά η ∆ούκισσα 

Άλχα… δείτε τη ∆ούκισσα Άλχα… σας παρακαλώ…» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μας επιτίθενται µέσω δίσκων τηλεµεταφοράς,» είπε ο Έντρηλ. 

«Μάλλον, θέλουν να πάρουν πίσω τον Βασιληά τους.» 

  «∆ηλαδή, οι περισσότεροι πρέπει να παρουσιάστηκαν µέσα στο 

παλάτι!» συµπέρανε η Ερία. 

  Στον καταυλισµό έξω από τη Χάργκοχ είχαν εµφανιστεί µονάχα 

καµια ντουζίνα δαιµονάνθρωποι, τους οποίους οι Σαραολνιανοί 

είχαν ξεπαστρέψει εύκολα. 
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  «Ναι,» ένευσε ο Έντρηλ, που βαστούσε το ξίφος του 

αιµατοβαµµένο, από µια δαιµονογυναίκα που είχε ξεκοιλιάσει πριν 

λίγο. 

  «Τότε, τι καθόµαστε;» έκανε η Ερία. «Πάµε στο παλάτι!» 

  «Και, µάλιστα, γρήγορα,» πρόσθεσε η Μπόρνεφ. Και φώναξε σε 

κάµποσους από τους στρατιώτες της να την ακολουθήσουν, ενώ η 

ίδια έτρεχε προς την πύλη της πόλης, µε το ξίφος της γυµνολέπιδο. 

∆εν το είχε ακόµα βάψει µε Μαγκραθµέλιο αίµα, όµως σκόπευε να 

το κάνει σύντοµα. 

  Καµια τριανταριά πολεµιστές την ακολούθησαν, κραυγάζοντας: 

«Σαραόλν! Σαραόλν! Για τη δόξα του Βασιλείου!» 

  «Εκατό µάχιµοι στο παλάτι, τώρα!» πρόσταξε ο Έντρηλ, 

υψώνοντας το σπαθί του και τρέχοντας κι αυτός προς την πύλη της 

Χάργκοχ, µαζί µε την Ερία και τον Μπάχτον. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι δαιµονάνθρωποι είχαν αφήσει ένα µονοπάτι από κουφάρια πίσω 

τους, καθώς κατέβαιναν στα υπόγεια του παλατιού της Χάργκοχ·  οι 

σκάλες ήταν, πλέον, γλιστερές από το αίµα. 

  «Μεγαλειότατε! Βασιληά Καρθαβλέρν!» φώναζαν οι 

Μαγκραθµέλιοι στη γλώσσα τους, ψάχνοντας για τον µονάρχη τους 

µέσα στα µπουντρούµια. 

  Τέσσερις φρουροί έτρεξαν καταπάνω τους, όµως µια 

δαιµονογυναίκα εξαπέλυσε ένα µεταλλικό σφαιρίδιο, το οποίο, 

σπάζοντας στο έδαφος, γέµισε τα κορµιά των Σαραολνιανών µε 

καρφιά. Οι τελευταίοι γονάτισαν ή σωριάστηκαν, ουρλιάζοντας, και 

οι δαιµονάνθρωποι, γρήγορα, τους σφάγιασαν, συνεχίζοντας την 

αναζήτηση για τον Βασιληά τους. 

  «Εδώ είµαι!» αντήχησε µία φωνή µέσα στο υπόγειο. 

  Οι πολεµιστές της Νότιας Μάγκραθµελ την ακολούθησαν και 

έφτασαν σε ένα κελί όπου βρισκόταν κλεισµένος ο Καρθαβλέρν. 
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  «Σπάστε την πόρτα!» τους πρόσταξε εκείνος. «Σπάστε την πόρτα!» 

  Κι ένα µεγάλο τσεκούρι άρχισε να κοπανά την σιδερένια θύρα, 

ξανά και ξανά και ξανά και ξανά– 

  «Αρκετά, Μαγκραθµέλιε!» διέκοψε τον πελεκυφόρο µια ανθρώπινη 

φωνή. 

  Όλοι οι δαιµονάνθρωποι στράφηκαν, για να δουν πάνοπλους 

Σαραολνιανούς µαχητές να έρχονται. 

  «Επίθεση!» πρόσταξε ο Σάλβινρ που βάδιζε γοργά, µαζί µε τον 

Φερχ και τους µαχητές του. «Επίθεση!» 

  Η δαιµονογυναίκα εκτόξευσε ένα µεταλλικό σφαιρίδιο καταπάνω 

τους. 

  Ασπίδες, πάραυτα, υψώθηκαν, µα ορισµένα απ’τα καρφιά 

µπόρεσαν να περάσουν ανάµεσά τους και να µπηχτούν στα σώµατα 

των υπερασπιστών του παλατιού. Ένα, µάλιστα, βρήκε τον Σάλβινρ 

στο δεξί στήθος και δύο τον Φερχ στον δεξή µηρό. Ωστόσο, τα 

χτυπήµατα δεν ήταν αρκετά άσχηµα για να πτοήσουν τους δύο 

άντρες που είχαν, πλέον, παραφρονήσει από τούτο τον απελπισµένο 

πόλεµο. 

  «Επίθεση!» ήταν η απάντηση του ∆ούκα της Χάργκοχ προς τους 

δαιµονανθρώπους. 

  Η συµπλοκή µέσα στον στενό διάδροµο ήταν άγρια και αιµατηρή. 

Οι Μαγκραθµέλιοι µάχονταν λες και είχαν λυσσάξει. 

  Και, κάποια στιγµή, η φωνή του Άρχοντα Φερχ αντήχησε: «Κι 

άλλοι πίσω µας, Σάλβινρ!» Στράφηκε, δείχνοντας µε το σπαθί του. 

  «Ανάθεµα τα διαβολικά τους µηχανήµατα!» καταράστηκε ο 

∆ούκας της Χάργκοχ, βλέποντας τους δαίµονες να έρχονται. Το 

ξίφος του απέκρουσε ένα τσεκούρι και µπήχτηκε σε ένα στέρνο. Η 

πλάτη του ακούµπησε στην πλάτη του Φερχ, καθώς οι δύο άρχοντες 

άρχισαν να µάχονταν ενάντια στην δαιµονική παλίρροια που τους 

κατέκλυζε. Εντόσθια χύνονταν στο έδαφος που γινόταν ολοένα και 

πιο γλιστερό, κράνη και κρανία έσπαζαν, τινάζοντας µυαλά τριγύρω, 
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λαιµοί άνοιγαν, χέρια και πόδια κόβονταν·  και µια αποκρουστική 

αποφορά γέµιζε τον διάδροµο. 

  Ο Φερχ και ο Σάλβινρ δέχονταν χτυπήµατα δίχως να υποκύπτουν·  

έµοιαζαν να είχαν κάνει µπάνιο µε αίµα, δικό τους και των εχθρών 

τους. Γύρω τους, οι Σαραολνιανοί πολεµιστές ολοένα και 

λιγόστευαν, αλλά ο αριθµός των Μαγκραθµέλιων µεγάλωνε·  είχαν 

βρει, πλέον, τον δρόµο για τα µπουντρούµια, και όλοι έρχονταν εδώ, 

προς βοήθεια του Βασιληά τους, έτοιµοι να πεθάνουν ή να τον 

ελευθερώσουν. 

  «Σαραόλν! Σαραόλν! Για τη δόξα του Βασιλείου!» 

  Τούτες οι φωνές έσπασαν την µονοτονία των άναρθρων 

γρυλισµάτων και των κραυγών πόνου, και ανθρώπινοι πολεµιστές 

ξεχύθηκαν µες στον διάδροµο από τα νώτα των Μαγκραθµέλιων. 

  «∆ούκα Σάλβινρ!» φώναξε η Μπόρνεφ, προσπαθώντας ν’ακουστεί. 

«∆ούκα Φερχ!» Το ξίφος της διαπέρασε µια κοιλιά, ενώ ένα 

δαιµονικό σπαθί χτυπούσε τον ώµο της, γλιστρώντας επάνω στην 

φολιδωτή της πανοπλία. 

  «Ζωντανοί είµαστε!» απάντησε ο Φερχ, αποκρούοντας δύο εχθρικά 

χτυπήµατα, το ένα µετά το άλλο. Οι δαιµονάνθρωποι είχαν µανιάσει, 

παρατηρώντας ότι ήταν περικυκλωµένοι, και µάχονταν για όλα ή 

τίποτα. Η άµυνά τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, όµως οι σπαθιές τους 

επικίνδυνες όσο ποτέ. Ο Άρχοντας της Όρφαλχ έκοψε έναν λαιµό, 

αλλά δέχτηκε ένα χτύπηµα στα δεξιά πλευρά, το οποίο τον έκανε να 

κολλήσει στον τοίχο. 

  Ένας Μαγκραθµέλιος κοπάνησε την ασπίδα του επάνω στον Φερχ, 

για να τον κρατήσει κολληµένο εκεί, ενώ προσπαθούσε να τον 

καρφώσει µε το ατσάλι του. Εκείνος, όµως, κλότσησε το χέρι του 

αντίµαχού του, αποµακρύνοντας το όπλο. Γλίστρησε έξω απ’τη 

µέγγενη της ασπίδας και του τοίχου και έµπηξε το σπαθί του στα 

εντόσθια του δαιµονανθρώπου.  

  Το τραύµα στα πλευρά του τον έκαιγε, όπως κι άλλα µικρότερα 

τραύµατα. Και νόµιζα ότι η µάχη στο κάστρο της Βαρονέσας Τάθβιλ 
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ήταν άγρια… συλλογίστηκε, βλεφαρίζοντας, για να καθαρίσει την 

όρασή του από τα χρώµατα. 

  Είδε την Μπόρνεφ να σκοτώνει µια δαιµονογυναίκα και να τον 

πλησιάζει. Επίσης, παρατήρησε ότι οι Μαγκραθµέλιοι είχαν µειωθεί 

αισθητά µέσα στον διάδροµο·  οι Σαραολνιανοί νικούσαν, κλείνοντας 

τους δαιµονανθρώπους ανάµεσά τους. Όµως πόσοι άνθρωποι, πάλι, 

πέθαναν; 

  «Άρχοντά µου, αποµακρυνθείτε,» είπε η ∆ιοικήτρια του πέµπτου 

τάγµατος των Αργυρών Σπαθιών. «Είστε τραυµατισµένος, άσχηµα.» 

  «Εποµένως, αν τα Πνεύµατα ήθελαν να µε πάρουν, θα µε είχαν ήδη 

πάρει, τα καταραµένα!» αντιγύρισε ο Φερχ, σφίγγοντας το χέρι του 

γύρω απ’τη λαβή του σπαθιού του. 

  Ωστόσο, η Μπόρνεφ δεν έφυγε από κοντά του, µέχρι που τελείωσε 

η συµπλοκή·  και πάντα έµπαινε µπροστά, όταν κάποιος 

Μαγκραθµέλιος ερχόταν προς το µέρος του. 

  «Υπάρχουν άλλοι δαιµονάνθρωποι µέσα στο παλάτι;» ρώτησε ο 

Σάλβινρ, ακουµπώντας σ’ένα τοίχο, κατάκοπος. Οι πληγές του τον 

βάραιναν και έµοιαζαν να τον καλούν να πέσει κάτω και να 

κοιµηθεί, µα εκείνος πεισµατάρικα αντιστεκόταν στο κάλεσµά τους. 

  «∆εν ξέρουµε, Άρχοντά µου,» είπε ο Έντρηλ. «Πάµε επάνω να 

δούµε. Αλλά να βρίσκεστε πάντα κοντά µας.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία κι ο Μπάχτον δεν είχαν πάει στο υπόγειο, µαζί µε τον 

Έντρηλ και την Μπόρνεφ·  είχαν µείνει στα επάνω πατώµατα του 

παλατιού, ψάχνοντας για δαιµονανθρώπους. Και δεν ήταν οι µόνοι 

που το έκαναν αυτό. Σ’ολόκληρο το χτίριο έτρεχαν πολεµιστές, για 

να βεβαιωθούν ότι κανένας Μαγκραθµέλιος δε θα έµενε ζωντανός 

στο εσωτερικό του. 

  Κάποια στιγµή, δυσάρεστα νέα ήρθαν στ’αφτιά της µαυροµάλλας 

πολεµίστριας και του τοξότη, λίγο προτού δουν τους ∆ούκες 
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Σάλβινρ και Φερχ ν’ανεβαίνουν από το υπόγειο, µαζί µε κάµποσους 

στρατιώτες, τον Έντρηλ, και την Μπόρνεφ. 

  «∆ούκα µου,» είπε η Ερία, «πρέπει να µας ακολουθήσετε.» 

  Η όψη της δεν άρεσε στον Σάλβινρ. «Τι τρέχει;» 

  «Ελάτε, σας παρακαλώ,» τον προέτρεψε η Ερία. Και τους οδήγησε 

όλους σ’ένα δωµάτιο του παλατιού, όπου ένα αγόρι κειτόταν 

ξεκοιλιασµένο στο χαλί. 

  «Ω, όχι…!» έκανε ο Σάλβινρ. «Ω, όχι…!» Και γονάτισε δίπλα στο 

κουφάρι του γιου του, Ρόλβιρκ. 

  Πνεύµατα, σκέφτηκε ο Φερχ, που δεν ήξερε ποιος ήταν ο νεκρός, 

µα µπορούσε να υποθέσει. Την ίδια µοίρα ίσως να έχει συναντήσει 

και η δική µου οικογένεια, στην Όρφαλχ, δίχως να το γνωρίζω. 

∆άκρυα ήρθαν στα µάτια του, αλλά δεν έκλαψε. Καλύτερα να 

σιγουρευόταν πρώτα και να θρηνούσε µετά. 

  «Λυπάµαι, ∆ούκα µου,» είπε η Ερία, ακουµπώντας το χέρι της στον 

ώµο του Σάλβινρ, που είχε το κεφάλι σκυµµένο. 

  «∆ούκα µου!» Ένας στρατιώτης µπήκε στο δωµάτιο, 

λαχανιασµένος και µοιάζοντας έτοιµος να ξεστοµίσει κάτι 

σηµαντικό. Όµως δεν είπε τίποτα, παρά έµεινε να κοιτά χάσκοντας, 

καθώς αντίκρισε το πτώµα µπροστά στον γονατισµένο Σάλβινρ. 

Γνώριζε τον γιο του Άρχοντά του, γιατί ήταν από τους παλιούς 

πολεµιστές της Χάργκοχ, απ’αυτούς που είχαν αγαπήσει την πόλη 

περισσότερο. 

  «Μίλα, άνθρωπέ µου!» πρόσταξε ο Σάλβινρ. «Γιατί είσαι εδώ;» 

  «Η… η σύζυγός σας, ∆ούκα µου…» 

  Όχι! ∆ε µπορεί να είναι και η Λάρκνα νεκρή… Ο Άρχοντας της 

Χάργκοχ κράτησε την αναπνοή του. 

  «…έχει χαθεί…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο 

Τραυµατίες και αιχµάλωτοι 
 

 

 εσωδιαστασιακή θύρα άνοιξε µπροστά στην Εδρισία και τον 

Μότγκιργκοθ, κι από µέσα βγήκαν τρεις Μαγκραθµέλιοι, 

που ο ένας απ’αυτούς κουβαλούσε µια ανθρώπινη γυναίκα 

στον ώµο, η οποία κλοτσούσε, ούρλιαζε, και σπαρταρούσε. 

  «Ποια είν’ετούτη;» απαίτησε η Πριγκίπισσα της Βόρειας 

Μάγκραθµελ. 

  «Η ∆ούκισσα Λάρκνα,» απάντησε ένας δαίµονας. «Έτσι, 

τουλάχιστον, την αποκαλούσαν οι άνθρωποι.» 

  Η Εδρισία συνοφρυώθηκε. «∆ούκισσα Λάρκνα… ∆εν την έχω 

ακούσει ποτέ…» 

  Ο Μαγκραθµέλιος που κουβαλούσε την εν λόγω γυναίκα την 

άφησε να πέσει στο έδαφος. 

  «Ποια είσαι, ανθρώπινη γυναίκα;» τη ρώτησε η Εδρισία, στη λαλιά 

των ανθρώπων. 

  Η Λάρκνα σηκώθηκε, γρήγορα, όρθια, παραµερίζοντας µαύρα 

µαλλιά απ’το πρόσωπό της. Τα µάτια της ήταν κλαµένα και κοιτούσε 

πανικόβλητη τριγύρω. 

  «Ποια είσαι;» επέµεινε η Εδρισία. 

  «Τα Πνεύµατα να σε πάρουν, διαβολογυναίκα!» αντιγύρισε η 

Λάρκνα, φτύνοντάς την καταπρόσωπο. 

  Ένας Μαγκραθµέλιος τη χαστούκισε, σωριάζοντάς την, πάλι, στη 

γη. «Τολµάς να µιλάς στην Πριγκίπισσα έτσι, άνθρωπε;» γρύλισε. 

  Η Εδρισία σκούπισε το σάλιο απ’το µάγουλό της και κλότσησε, 

δυνατά, την πεσµένη γυναίκα, πετυχαίνοντάς την στην κοιλιά. 

«Όποια κι αν είσαι, είσαι κάποια σηµαντική για τους ανθρώπους, 

νοµίζω,» είπε. «Θα σε πάρουµε µαζί µας, όταν φύγουµε απο δώ.» 

H



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

355 

  «Πού είναι ο Βασιληάς;» ρώτησε ο Μότγκιργκοθ τους τρεις 

δαίµονες που είχαν επιστρέψει. 

  «∆εν ξέρουµε, Υψηλότατε. Εµείς βγήκαµε σε κάποιο σηµείο του 

παλατιού, πιάσαµε τούτη την ανθρώπινη γυναίκα, και γυρίσαµε. 

Άλλοι πρέπει να έχουν πάει στα υπόγεια, µα δεν γνωρίζουµε τι 

γίνεται εκεί.» 

  Ο Μότγκιργκοθ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του και χτύπησε το 

πόδι του νευρικά στο έδαφος. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ελάτε, ∆ούκα µου,» είπε η Μπόρνεφ. «Είστε άσχηµα 

τραυµατισµένος, και πρέπει να σας δει κάποιος θεραπευτής.»  

  Ο Φερχ καταλάβαινε ότι η πορφυροµάλλα πολεµίστρια είχε δίκιο·  

τώρα, που είχε τελειώσει η µάχη, αισθανόταν έτοιµος να 

καταρρεύσει. «Ναι, έρχοµαι,» µουρµούρισε. Πήγε να κάνει ένα 

βήµα, µα αναγκάστηκε να στηριχτεί στον τοίχο για να µην πέσει. 

  «Αφήστε µε να σας βοηθήσω, Άρχοντά µου.» Η Μπόρνεφ πέρασε 

το χέρι του στους ώµους της και τον έβγαλε από το δωµάτιο, στη 

µέση του οποίου ο Σάλβινρ ακόµα βρισκόταν γονατισµένος µπροστά 

στο κουφάρι του γιου του και κανείς δεν τολµούσε να του µιλήσει. 

  Η Ερία, ο Έντρηλ, ο Μπάχτον, και οι υπόλοιποι περίµεναν 

σιωπηλοί. 

  Τελικά, ο ∆ούκας της Χάργκοχ είπε, βραχνά: «Πού είναι ο άλλος 

µου γιος, ο Τάνβαρ;» 

  Κανείς δεν αποκρίθηκε. 

  «Πού είναι ο Τάνβαρ;» φώναξε ο Σάλβινρ, καθώς σηκωνόταν 

όρθιος και στρεφόταν να τους αντικρίσει όλους. Ένα παγερό χέρι 

είχε γραπώσει την καρδιά του και δεν έλεγε να την αφήσει. 

  «Θα… θα ψάξουµε γι’αυτόν, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο 

στρατιώτης που, πριν από λίγο, του είχε αναφέρει ότι η σύζυγός του 

είχε χαθεί. Τότε, ο ∆ούκας δεν είχε µιλήσει·  απλά, είχε στραφεί, 
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πάλι, στον νεκρό του γιο, δίχως να βγάλει λέξη·  τα µάτια του 

έµοιαζαν το ίδιο νεκρά µε τον ξεκοιλιασµένο νεαρό άντρα. Τώρα, 

όµως, φωτιές είχαν ανάψει σ’αυτά τα µάτια, ικανές να 

κατασπαράξουν όλους όσους βρίσκονταν γύρω του. 

  «Και βρείτε και τη ∆ούκισσά µου, επίσης!» πρόσταξε. «Τώρα!» 

  Ο πολεµιστής βγήκε, βιαστικά, από το δωµάτιο, µαζί µε κάµποσους 

άλλους. 

  «Είµαι σίγουρη ότι θα την βρουν, ∆ούκα µου,» είπε η Ερία, 

ενθαρρυντικά. «Και αυτήν και τον άλλο σας γιο.» 

  Ο Σάλβινρ δεν αποκρίθηκε·  κούνησε το κεφάλι και βάδισε προς την 

έξοδο του δωµατίου, παραπατώντας. ∆ύο πολεµιστές έκαναν να τον 

βοηθήσουν, µα εκείνος τους παραµέρισε. 

  «Πού πηγαίνετε, ∆ούκα µου;» ρώτησε ο Έντρηλ. «Στο δωµάτιό 

σας; Να καλέσουµε έναν θεραπευτή;» 

  «Καλέστε τον καταραµένο θεραπευτή, τα Πνεύµατα να σας 

ανεµοσκορπίσουν,» αποκρίθηκε ο Σάλβινρ, αποµακρυνόµενος. 

  «Μην κοιτάζεστε όλοι έτσι!» είπε η Ερία, παρατηρώντας τις 

εκφράσεις στα πρόσωπα των στρατιωτών. «Πώς θα αισθανόσασταν 

εσείς, αν βρισκόσασταν στη θέση του;» 

  «Ο ∆ούκας Σάλβινρ ποτέ δε φερόταν τόσο απότοµα,» αποκρίθηκε, 

σιγανά, µια πολεµίστρια, και άλλοι τρεις κατένευσαν. 

  «Οι άνθρωποι αλλάζουν,» τους είπε ο Μπάχτον, περνώντας 

ανάµεσά τους, για να βγει κι εκείνος απ’το δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν έφτασε στο δωµάτιό του, ο Σάλβινρ βρήκε τρεις νεκρούς 

πολεµιστές και µια νεκρή πολεµίστρια, πλάι σε δύο σφαγµένους 

δαιµονανθρώπους. Ο χώρος γύρω του ήταν ρηµαγµένος: ο 

καθρέφτης του τοίχου σπασµένος, µια καρέκλα κοµµένη στα δύο, το 

χαλί γεµάτο αίµα και εντόσθια. 
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  «Πού είσαι, Λάρκνα;» µουρµούρισε. Και αισθάνθηκε να ζαλίζεται. 

«Τα Πνεύµατα να µε πάρουν…!» µούγκρισε. Γονάτισε, καθώς 

έβλεπε χρώµατα εµπρός του. Οι παλάµες των χεριών του 

ακούµπησαν κάτω, επάνω στα αίµατα. Γλίστρησαν, και ο Σάλβινρ 

έπεσε µπρούµυτα. 

  Για λίγο, έχασε την αίσθηση του χρόνου, πλέοντας µέσα σε µια 

πορφυρογάλαζη θάλασσα χάους. 

  Ύστερα, µια φωνή ήρθε απόµακρη στ’αφτιά του: 

  «Άρχοντά µου!» 

  Και ένιωσε δυνατά χέρια να τον σηκώνουν. Το δωµάτιο 

στριφογύριζε, ο σπασµένος καθρέφτης ταλαντευόταν. Ρόλβιρκ… 

Λάρκνα… Ρόλβιρκ… 

  «Ας µαζέψει κάποιος αυτό το χάλι. Κουνηθείτε!» 

  Ο Σάλβινρ αισθάνθηκε να τον ακουµπούν κάπου µαλακά. 

Λάρκνα… Ζαλιζόταν, τα πάντα γύριζαν. 

  «Αιµορραγεί· κάνε κάτι.» 

  «Φέρτε µου νερό, γρήγορα.» 

  Ο Σάλβινρ είδε το πρόσωπο µιας γυναίκας να τον κοιτάζει, αλλά 

δεν ήταν η Λάρκνα·  δεν ήταν αυτή… Λάρκνα… Είσαι κι εσύ νεκρή; 

  Αισθάνθηκε να τον γδύνουν από τα κουρελιασµένα του ρούχα, να 

βάζουν ένα µουσκεµένο πανί στο µέτωπό του. Αααα, το νερό ήταν 

τόσο δροσερό, τόσο δροσερό·  τον χαλάρωνε. 

  Κοιµήθηκε, ενώ η θεραπεύτρια περιποιείτο τα τραύµατά του, υπό 

την επίβλεψη του ∆ιοικητή Έντρηλ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆ε βλέπω να έρχεται κανείς,» είπε η Εδρισία. «Μάλλον, απέτυχαν 

να ελευθερώσουν τον πατέρα σου.»  

  Ο Μότγκιργκοθ ένευσε καταφατικά.  

  Τόσο ψύχραιµος… παραξενεύτηκε η Πριγκίπισσα της Βόρειας 

Μάγκραθµελ. Πώς µπορεί και είναι τόσο ψύχραιµος; 
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  «Τι προτείνεις;» τον ρώτησε. 

  «Πάµε·  εδώ θα καθίσουµε, Εδρισία;» 

  Φαίνεται ψύχραιµος, όµως είµαι σίγουρη πως χιλιάδες σχέδια 

περνάνε, τούτη τη στιγµή, απ’το νου του. Παρατήρησε ότι το βλέµµα 

του Μότγκιργκοθ είχε στραφεί στην ανθρώπινη γυναίκα που 

ονοµαζόταν ∆ούκισσα Λάρκνα και βρισκόταν δεµένη πάνω στη 

σέλα ενός αλόγου. 

  «Σκέφτεσαι να τη χρησιµοποιήσεις, για να πάρεις πίσω τον πατέρα 

σου;» 

  «Εξαρτάται απ’το πόσο σηµαντική είναι για τους ανθρώπους. 

Πράγµα που, σύντοµα, θα µάθουµε.» Ανέβηκε στο άτι του και 

τράβηξε τα γκέµια, αρχίζοντας να κατευθύνεται νότια. 

  Και η Εδρισία ανέβηκε στον δικό της ίππο και τον ακολούθησε, 

µαζί µε τους τρεις δαίµονες που είχαν επιστρέψει και την αιχµάλωτη 

∆ούκισσα. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ήρθε ο γιος σου να σε δει,» είπε η Τουάθα στην Άλχα, η οποία 

βρισκόταν ξαπλωµένη στο κρεβάτι του δωµατίου της, µε έναν 

επίδεσµο τυλιγµένο γύρω απ’το κεφάλι και τα υπόλοιπα τραύµατα 

στο σώµα της πλυµένα και δεµένα. 

  «Πώς είσαι, µητέρα;» ρώτησε ο Γκόρντλαν. Τα γαλανά του µάτια 

ήταν γεµάτα ανησυχία. 

  «Μια χαρά,» αποκρίθηκε εκείνη. «Πώς κάνεις έτσι για ένα 

γδάρσιµο; Έχω ξανατραυµατιστεί στη µάχη, περισσότερες φορές 

από σένα!» 

  Ο Γκόρντλαν γέλασε. «Πάντα τόλεγα ότι το κεφάλι σου είναι πολύ 

σκληρό για να σπάσει!» Έσκυψε να φιλήσει το µάγουλό της. 

  Η Τουάθα έκανε πίσω, για να χωρέσει ο γιος της Άλχα, ο οποίος 

είχε µια κάποια διάπλαση. Γιγαντώδης, όφειλε να οµολογήσει η 

∆ούκισσα της Κάντνοµ. Παρατήρησε, επίσης, ότι κι αυτός ήταν 
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τραυµατισµένος στο αριστερό µπράτσο, όµως δεν έµοιαζε να δίνει 

καµια σηµασία στο τραύµα του, που ήταν δεµένο µ’έναν λευκό 

επίδεσµο. 

  «Αν επιθυµείτε να ξεκουραστείτε, ∆ούκισσά µου, µπορώ να µείνω 

εγώ µε τη µητέρα µου,» είπε ο Γκόρντλαν. 

  «Όχι, θέλω να µείνω,» αποκρίθηκε η Τουάθα. 

  Ο Γκόρντλαν ανασήκωσε τους ώµους. «Όπως αγαπάτε.» Τράβηξε 

µια καρέκλα κοντά στο κρεβάτι και κάθισε, ακουµπώντας το 

τσεκούρι του στα γόνατά του. 

  Και πολύ καλά κάνει, που είναι οπλισµένος, σκέφτηκε η Τουάθα. 

Ποτέ δεν ξέρεις πότε µπορεί οι δαιµονάνθρωποι να ξαναεπιτεθούν, 

έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση. 

  «Λοιπόν, πόσους σκότωσες, µητέρα, προτού σε ρίξουν;» ρώτησε ο 

Γκόρντλαν, εκπλήσσοντας την Τουάθα µε την φύση της ερώτησής 

του. 

  Η Άλχα, όµως, µειδίασε, σα να ήταν απόλυτα φυσιολογικό να τη 

ρωτά κάτι τέτοιο. «Έξι, νοµίζω.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Να φυλάτε όλα τα σηµεία του παλατιού, συνέχεια,» πρόσταξε η 

Μπόρνεφ τους στρατιώτες µπροστά της. «Να τετραπλασιαστούν οι 

φρουρές. Ίσως οι δαιµονάνθρωποι να ξαναεπιχειρήσουν να πάρουν 

το Βασιληά τους από τα µπουντρούµια. Πρέπει να είµαστε σίγουροι 

ότι δε θα τα καταφέρουν. Έγινα κατανοητή;» 

  «Μάλιστα, ∆ιοικήτρια Μπόρνεφ,» αποκρίθηκε ένας πολεµιστής. 

  «Ωραία. Πηγαίνετε να ειδοποιήσετε και τους άλλους.» 

  Καθώς οι στρατιώτες αποµακρύνονταν µέσα στον διάδροµο του 

παλατιού, η Ερία και ο Μπάχτον πλησίασαν την Μπόρνεφ.  

  «Πώς είναι ο Άρχων Φερχ;» ρώτησε η πρώτη. 
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  «Κοιµάται, στο δωµάτιό του,» αποκρίθηκε η πορφυροµάλλα 

διοικήτρια. «Ο θεραπευτής είπε ότι τα τραύµατά του είναι πολλά, µα 

κανένα ιδιαίτερα άσχηµο·  δεν έχει τρυπηθεί κάποιο ζωτικό όργανο.» 

  «∆όξα τοις Πνεύµασι,» ξεφύσησε η Ερία. Ύστερα: «Άκουσα ότι 

και η ∆ούκισσα Άλχα τραυµατίστηκε…» 

  «Ναι,» ένευσε η Μπόρνεφ. «Όµως µου είπαν ότι κι αυτή είναι 

καλά, αλλά, φυσικά, στο κρεβάτι της. Όπως κι ο ∆ούκας Σάλβινρ.» 

  «Εν ολίγοις όλοι οι άρχοντές µας είναι τραυµατισµένοι,» 

συµπέρανε ο Μπάχτον. 

  «Η ∆ούκισσα Τουάθα δεν έχει γρατσουνιά επάνω της,» τον 

πληροφόρησε η Μπόρνεφ. 

  «Και η σύζυγος του Άρχοντα Σάλβινρ; Βρέθηκε;» 

  Η πορφυροµάλλα πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι, αρνητικά. «Όχι, 

κανείς δεν την έχει δει ακόµα. Όµως βρέθηκε ο άλλος του γιος, ο 

Τάνβαρ. Ο Στρατηγός Μόρντον και η ∆ιοικήτρια Βάρθα τον έχουν 

υπό την προστασία τους.» 

  «Υπάρχει περίπτωση οι Μαγκραθµέλιοι ν’απήγαγαν την ∆ούκισσα 

Λάρκνα;» ρώτησε η Ερία. 

  «Αυτό είναι το πιο πιθανό.» 

  «Το φοβόµουν. Γιατί ξέρεις τι θα ζητήσουν, έτσι δεν είναι;» 

  Η Μπόρνεφ κατένευσε. «Ναι, τον Καρθαβλέρν.» 

  «Και ο ∆ούκας Σάλβινρ, φυσικά, δε θα µπορεί ν’αρνηθεί…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ερία κι ο Μπάχτον κάθισαν κοντά σ’ένα τζάκι του παλατιού, 

επάνω στις γούνες που ήταν στρωµένες στο πάτωµα. 

  Η µαυροµάλλα πολεµίστρια αναστέναξε. «Γιατί τα πράγµατα, 

συνεχώς, µοιάζουν να χειροτερεύουν; Τουλάχιστον, µε τον 

Καρθαβλέρν, είχαµε ένα πλεονέκτηµα εναντίον των 

δαιµονανθρώπων·  τώρα, θα το χάσουµε κι αυτό… Να πάρει και να 
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σηκώσει…!» Ακούµπησε την πλάτη της στον τοίχο, κλείνοντας τα 

µάτια. «Είµαι τόσο κουρασµένη, Μπάχτον… τόσο κουρασµένη…» 

  «Ήταν… γεµάτη µέρα, σίγουρα,» είπε εκείνος, παίζοντας µε τη 

χορδή του τόξου που βρισκόταν ακουµπισµένο στα γόνατά του. 

  «∆εν εννοώ αυτό,» διευκρίνισε η Ερία. «Εννοώ, είµαι κουρασµένη 

από όλα. ∆ιέσχισα τον Ωκεανό·  ταξίδεψα πάνω σε µια 

προχειροφτιαγµένη σχεδία, και ναυάγησα·  βρέθηκα στη Ζίρκεφ, 

χωρίς νάχω αργύριο τσακιστό στο πουγκί µου·  µετά, έτρεχα να 

ειδοποιήσω την Βασίλισσα Ταρµαρία για τον Μάργκανθελ·  οι 

δαιµονάνθρωποι µ’έπιασαν και µ’έδωσαν σε σκλαβεµπόρους, 

απ’τους οποίους η Νύχτα, ο Ράθµαλ, και η Μάνζρα µε γλίτωσαν·  

αποφάσισα να επιστρέψω στο Σαραόλν, γιατί καινούργια στοιχεία 

είχαν παρουσιαστεί·  διέσχισα, πάλι, τον Ωκεανό, έφτασα στην 

Όρφαλχ, έµαθα τι ακριβώς συνέβαινε στο Βασίλειο, και 

κατευθύνθηκα βόρεια, για να καταλήξω εδώ, ώστε ν’αγωνιστώ 

εναντίον των Μαγκραθµέλιων…» Μισάνοιξε τα µάτια της. «∆εν 

είν’όλα τούτα κουραστικά, Μπάχτον;» 

  «Πιθανώς,» συµφώνησε εκείνος, υποµειδιώντας. «Όµως οι καιροί 

είναι χαλεποί, Ερία.» 

  «Το µόνο βέβαιο,» είπε η µαυροµάλλα πολεµίστρια. 

Χασµουρήθηκε. «Έχεις κανένα σχέδιο, πάλι, για να πάρουµε τη 

∆ούκισσα Λάρκνα απ’τα χέρια των δαιµονανθρώπων;» 

  «Έτσι όπως θα τη φυλάνε, αµφιβάλλω αν θα ήταν ποτέ δυνατόν να 

τη σώσουµε.» 

  «Όµως αυτοί οι µπάσταρδοι παραλίγο να σώσουν τον Καρθαβλέρν. 

Τα διαβολικά τους µηχανήµατα τούς δίνουν µεγάλο πλεονέκτηµα. 

Και δε µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά. Πολεµάς 

τη φωτιά µε τη φωτιά.» 

  «Έχουµε κι εµείς φωτιά: στην καρδιά µας.» 

  «Πολύ ροµαντικό.» 

  Ο Μπάχτον γέλασε κοφτά. «Έχω τύχει σε παρόµοια περίπτωση,» 

είπε. 
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  «Τι παρόµοια περίπτωση;» 

  «Περίπτωση που οι Μαγκραθµέλιοι εισβάλλουν µε τους 

καταραµένους τους δίσκους. Ήµουν στο κάστρο της Βαρονέσας 

Τάθβιλ, τότε, και οι δαιµονογυναίκες της Μαύρης Αυγής είχαν έρθει, 

για να µας δολοφονήσουν στον ύπνο µας. Σταθήκαµε τυχεροί και 

γλιτώσαµε. Και, για ν’αποτρέψει κι άλλες απόπειρες δολοφονίας, η 

Χόλκραδ έκανε κάτι µε τα µάγια της. ∆εν ξέρω τι.» 

  «Πρέπει νάναι πολύ δυνατή µάγισσα…» είπε η Ερία, που 

αισθανόταν µια τσιµπιά ζήλιας κάθε φορά που ο Μπάχτον µιλούσε 

για την Χόλκραδ, γιατί µπορούσε να διακρίνει µια νότα µεγάλου 

θαυµασµού στη φωνή του. 

  «Είναι… απ’ό,τι λένε όλοι, τουλάχιστον. Μη µου πεις ότι δεν έχεις 

ξανακούσει γι’αυτήν;» 

  «Κάτι έχει πάρει τ’αφτί µου. Παλιά, νόµιζα ότι δεν ήταν τίποτα 

παραπάνω από ένας µύθος. Ξέρεις τώρα τι παραµύθια λέγονται τις 

κρύες νύχτες στα πανδοχεία και στους στρατώνες.» 

  «Πράγµατι, ξέρω πολύ καλά. Τα πανδοχεία, ειδικά, πάντα µου 

φαίνονταν ιδιαίτερα χρήσιµα τις κρύες νύχτες.» Χαµογέλασε. 

  «Να σου κάνω µια προσωπική ερώτηση;» 

  «Λιγάκι ξαφνικό δεν είν’αυτό;» ανασήκωσε το δεξί φρύδι ο 

Μπάχτον. 

  «Ίσως, αλλά πες µου: Σκοπεύεις να µείνεις στον στρατό, µετά τον 

πόλεµο;» 

  «Αν είµαι ζωντανός, θα αποφασίσω τότε.» 

  «Παίζει κι αυτό ρόλο, σωστά…» είπε η Ερία. 

  «Τον βασικότερο.» 

  «Τι λέγαµε, όµως;» 

  «Ότι η Χόλκραδ µάς προστάτεψε, µε τα µάγια της, από τους 

δίσκους τηλεµεταφοράς των δαιµονανθρώπων.» 

  «Α, ναι. Αλλά τώρα η Χόλκραδ δεν είν’εδώ, οπότε δε µπορεί να 

µας βοηθήσει.» 

  «∆υστυχώς.» 
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**  **  **  ** 

 

  Μετά τα µεσάνυχτα ήταν που η Εδρισία και ο Μότγκιργκοθ 

επέστρεψαν στο κάστρο της Τάθβιλ. Ο Καρνταµάρ τούς συνάντησε 

σε µια αρκετά µεγάλη αίθουσα, και τα µάτια του, αµέσως, έπεσαν 

επάνω στην µελαχρινή γυναίκα που βρισκόταν µαζί τους, την οποία 

εκείνος δεν γνώριζε. 

  «Νόµιζα ότι είχατε πάει να σώσετε τον Καρθαβλέρν,» τους είπε. 

  «∆εν είναι προφανές πως δεν τα καταφέραµε, άνθρωπε;» σφύριξε η 

Εδρισία. 

  Άνθρωπε! σκέφτηκε ο Καρνταµάρ. Κάτι δεν πάει καλά µε τους 

Μαγκραθµέλιους. Τι έγινε όλος τους ο σεβασµός για τον Βασιληά 

Πόνκιµ κι όσους τον υπηρετούν; Καλά που έστειλα το µήνυµα, τελικά· 

η κατάσταση µοιάζει να οξύνεται, αντί να αµβλύνεται. 

  «Είναι, όντως, προφανές, Πριγκίπισσα,» αποκρίθηκε. «Όµως ποια 

είν’αυτή η γυναίκα;» 

  «Πίστευα ότι ίσως εσύ να ήξερες,» είπε η Εδρισία. «Το όνοµά της 

είναι Λάρκνα, ∆ούκισσα Λάρκνα.» 

  «∆ούκισσα Λάρκνα!» 

  «Την αναγνωρίζεις, τελικά!» έκανε η Πριγκίπισσα, ανυπόµονα. 

«Ποια είναι; Θα µπορέσουµε να την ανταλλάξουµε για τον 

Καρθαβλέρν;» 

  «Ναι, νοµίζω ότι θα µπορέσετε. Η αιχµάλωτός σας είναι η σύζυγος 

του ∆ούκα Σάλβινρ.» 

  Η Λάρκνα στένεψε τα µαύρα της µάτια, ατενίζοντας τον Στρατάρχη 

Καρνταµάρ µε περίσσιο µίσος. ∆εν έµοιαζε να µπορεί να καταλάβει 

γιατί ποτέ ένας άνθρωπος θα είχε λόγο να συµµαχήσει µε τους 

Μαγκραθµέλιους. 

  Κι εσύ ίσως να συµµαχούσες µαζί τους, ∆ούκισσα, αν δεν είχες άλλη 

επιλογή, συλλογίστηκε ο Καρνταµάρ. Επιπλέον, ο Πόνκιµ µού έδωσε 

δύναµη, επειδή ήµουν απ’τους πρώτους που αποφάσισαν να τον 
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υπηρετήσουν. Και δε θ’αφήσω τη δύναµή µου να χαθεί, τώρα! 

πρόσθεσε, σκεπτόµενος ότι η εξουσία του είχε αρχίσει να µειώνεται 

ανάµεσα στους δαιµονανθρώπους. 

  Το γέλιο του Μότγκιργκοθ διέκοψε τις σκέψεις του Στρατάρχη. 

«Τελικά, η επιχείρησή µας δεν πήγε τελείως χαµένη,» παρατήρησε ο 

Πρίγκιπας της Νότιας Μάγκραθµελ. «Αυτή η ανθρώπινη γυναίκα θα 

εξασφαλίσει την επιστροφή του πατέρα µου.» 

  Η Λάρκνα πήρε το γεµάτο µίσος βλέµµα της από τον Καρνταµάρ 

και το έστρεψε στον Μότγκιργκοθ. ∆ε φαινόταν και πολύ χαρούµενη 

που οι απαγωγείς της σκόπευαν να τη χρησιµοποιήσουν µε τέτοιο 

τρόπο. 

  Όµως θα έπρεπε να είσαι χαρούµενη, ∆ούκισσα, σκέφτηκε ο 

Στρατάρχης. Γιατί, αν ο Σάλβινρ φανεί λογικός, οι Μαγκραθµέλιοι δε 

θα ρισκάρουν να πειράξουν τρίχα απ’το κεφάλι σου. 

  «Οδήγησε την ∆ούκισσα σ’ένα άνετο δωµάτιο του κάστρου,» 

πρόσταξε έναν δαιµονάνθρωπο φύλακα. 

  Αρχικά, δεν περίµενε ο πολεµιστής να τον υπακούσει αµέσως·  

περίµενε πρώτα να ζητήσει την έγκριση της Εδρισία ή του 

Μότγκιργκοθ. Όµως εκείνος, απλά, πήρε την Λάρκνα απ’το µπράτσο 

και ξεκίνησε να βαδίζει. 

  Εποµένως, έχω ακόµα τη δύναµη να προστάζω τους 

Μαγκραθµέλιους. 

  «Πηγαίνω να αναπαυθώ, Στρατάρχη,» είπε η Πριγκίπισσα της 

Βόρειας Μάγκραθµελ. «Φρόντισε η ∆ούκισσα να µην δραπετεύσει.» 

  «Κοιµηθείτε ήσυχη, Πριγκιπέσα µου,» αποκρίθηκε ο Καρνταµάρ, 

δίχως να κρύψει την ειρωνεία από τον τόνο της φωνής του. 

  Η Εδρισία γύρισε και έφυγε, δίχως άλλη κουβέντα. 

  «Θα πας κι εσύ για ξεκούραση, Μότγκιργκοθ;» ρώτησε ο 

Στρατάρχης. 

  «Μετά από ένα ποτήρι κρασί, αν έχεις την καλοσύνη, Καρνταµάρ.» 
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  «Πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε κι εγώ, τώρα, νοµίζω ότι το 

χρειάζοµαι.» Γέµισε δύο κούπες, και πρόσφερε τη µία στον 

Μότγκιργκοθ, ενώ την άλλη την κράτησε για τον εαυτό του. 

  Ο δαιµονάνθρωπος Πρίγκιπας ήπιε µια γουλιά απ’το ποτό µε 

µεγάλη ευχαρίστηση. Στην Μάγκραθµελ το κρασί ήταν σπάνιο. 

  «Παρατηρώ µία ψυχρότητα προς το µέρος µου από την 

Πριγκίπισσα Εδρισία,» είπε ο Καρνταµάρ. «Μήπως τυχαίνει να 

γνωρίζεις γιατί, Μότγκιργκοθ;» 

  «Πιθανώς να είναι η ιδέα σου, καθότι η Πριγκίπισσα βρίσκεται σε 

πολύ ταραγµένη ψυχολογική κατάσταση, τον τελευταίο καιρό. Ο 

επίσηµός της σύζυγος σκοτώθηκε, λόγω της αναταραχής που 

προκάλεσε µια ανθρώπινη δούκισσα στον στρατό της. Η ∆ούκισσα 

Άλχα, νοµίζω.» 

  «Μάλιστα.» Ο Καρνταµάρ δεν πίστευε ότι η συµπεριφορά της 

Εδρισία οφειλόταν σ’αυτό. Κάτι άλλο ήταν στη µέση. Απ’τη µια, οι 

δαιµονάνθρωποι δε φαινόταν να θέλουν να προδώσουν τον Πόνκιµ –

γιατί, αν το ήθελαν, µπορούσαν πολύ εύκολα να σκοτώσουν τον 

Στρατάρχη και να πάρουν τον απόλυτο έλεγχο του στρατού εκείνοι. 

Απ’την άλλη, όµως, δεν έδειχναν τον ίδιο σεβασµό µε παλιά προς 

τον Βασιληά και τους υπηκόους του. Τι παιχνίδι παίζουν; Ούτε 

προδότες µπορείς να τους αποκαλέσεις, ούτε έµπιστους συµµάχους. 

Γιατί είχε το ενοχλητικό συναίσθηµα ότι τον χρησιµοποιούσαν; 

  «Μοιάζεις σκεπτικός, Καρνταµάρ,» είπε ο Μότγκιργκοθ, που είχε 

ήδη καθίσει σε µια ξύλινη καρέκλα, ενώ ο Στρατάρχης στεκόταν 

όρθιος. 

  «Έχω πολλά στο µυαλό µου. Και… λέω, τελικά, να πάω για ύπνο.» 

Άφησε την κούπα του επάνω στο τραπέζι. «Καληνύχτα, Πρίγκιπά 

µου.» 

  «Καληνύχτα, Στρατάρχη.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο 

Προετοιµασίες γάµου 
 

 

τες το απόγευµα, ο Πόνκιµ είχε µιλήσει µέσα στο νου του 

Τράνθλας, και τον είχε ενηµερώσει ότι µπορούσε να 

εντοπίσει την Σαντέ’ενθιν ανατολικά. 

  ∆ηλαδή, τελικά, είναι στην ∆ρέλιφον, είχε πει εκείνος. 

  Ναι, είχε αποκριθεί ο Πόνκιµ. Οπότε, βιάσου· θέλω να µάθω τι 

συµβαίνει µαζί της. 

  Τώρα, ο Τράνθλας και οι τρεις Μαγκραθµέλιοι περνούσαν την 

δυτική πύλη της πρωτεύουσας του Άργκανθικ, επάνω στα άλογά 

τους, όλοι τους φορώντας κάπες και κουκούλες, και µοιάζοντας µε 

απλούς ταξιδιώτες, ενώ ο κρύος αγέρας του Χειµώνα 

λυσσοµανούσε, σφυρίζοντας µέσα στους δρόµους της ∆ρέλιφον. 

  Είναι εδώ, Τράνθλας, άκουσε, πάλι, τη φωνή του Πόνκιµ. Βόρεια 

από σένα. 

  Ο Τράνθλας έστρεψε το βλέµµα του βόρεια, κι αντίκρισε ένα 

πανύψηλο χτίριο να ορθώνεται πάνω απ’όλα τ’άλλα. Στο παλάτι, 

Αφέντη; 

  Περίµενε. Και, ύστερ’από λίγο: ∆ε µπορώ να συγκεντρώσω το ίδιο 

καλά τις δυνάµεις µου, µέσω του φυλακτού σου, όµως ναι, πιστεύω ότι 

η Σαντέ’ενθιν βρίσκεται στο παλάτι. 

  Και πώς θα µπω εγώ εκεί, Αφέντη; 

  ∆ε θα χρειαστεί να µπεις– Ή ίσως και να χρειαστεί… Πάντως, για 

την ώρα, βρες ένα πανδοχείο εκεί κοντά, και σταµάτησε. 

  Όπως επιθυµείς. 

 

**  **  **  ** 

 

X



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

367 

  Το παλάτι της ∆ρέλιφον προετοιµαζόταν για τον γάµο της 

∆ούκισσας Ζέκαλ και, κυρίως, για τη δεξίωση που θα 

επακολουθούσε. Οι υπηρέτες έτρεχαν απο δώ κι απο κεί, υπό τις 

προσταγές της συµβούλου της πολιτείας Ροβιγκάν, η οποία 

αναρωτιόταν τι είχε πιάσει αυτή τη ∆ούκισσα να παντρευτεί τώρα, 

που θα γινόταν το Συµβούλιο –και, µάλιστα, να παντρευτεί τον 

ανιψιό της, ∆όνορ! Όλοι στην οικογένειά του είχαν ξαφνιαστεί από 

τούτα τα νέα, γιατί κανείς τους δεν γνώριζε καλά τους Ράντβαν ή την 

Ζέκαλ. Ωστόσο, δε µπορούσαν να αγνοήσουν την τύχη του. Θα 

παντρευόταν ∆ούκισσα, άλλωστε, και θα γινόταν ∆ούκας, πράγµα 

που δεν πίστευαν να συµβεί σύντοµα σε κάποιο από τα µέλη του 

Οίκου τους. Ήταν µεγάλη τιµή για έναν από τους κατώτερους 

ευγενής να παντρεύεται έναν από τους ανώτερους. 

  Πάντως, καλύτερα θα ήταν ο γάµος να γινόταν µετά το Συµβούλιο. 

Καλύτερα για τη Ροβιγκάν, τουλάχιστον, που όλες οι δουλειές τής 

είχαν πέσει µαζί. 

  «Ωωω! Αυτό είναι χάλια! Χάλια!» έκανε, κοιτώντας µια πάντα, 

κρεµασµένη σ’έναν τοίχο της µεγάλης σάλας όπου θα γινόταν η 

δεξίωση. «Ποιος το κρέµασε εκεί;» 

  «Εσείς είπατε να κρεµάσουµε κάτι, κυρία,» αποκρίθηκε η Λοΐρα, 

πλησιάζοντας. 

  «Μα όχι αυτό,» αντιγύρισε η Ροβιγκάν. Στράβωσε τα χείλη της. «Ω, 

είναι αίσχος. Φώναξε να το βγάλουν. Βρείτε κάτι άλλο!» 

  «Μάλιστα, κυρία Ροβιγκάν.» Η Λοΐρα έτρεξε να µιλήσει σε δυο 

υπηρέτες που βρίσκονταν, επί του παρόντος, στην σάλα, 

προσπαθώντας να καρφώσουν έναν πίνακα. 

  Η Ροβιγκάν επικέντρωσε το βλέµµα της στην ελεεινή πάντα. Μα 

πού πήγαν και βρήκαν τούτο το σκουπίδι; αναρωτήθηκε. Απεικόνιζε 

µια κακάσχηµη γυναίκα µε σουβλερά δόντια, µακριά νύχια, και ουρά 

ψαριού. Γοργόνα νόµιζε η σύµβουλος πως λεγόταν. Μυθικό πλάσµα 

που υποτίθεται πως ζούσε στον Ωκεανό. Σαχλαµάρες… 

  «Καληµέρα, κυρία Ροβιγκάν.» 
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  Η Ροβιγκάν στράφηκε, αιφνιδιασµένη. «Ω. Καληµέρα, 

Υψηλότατε.» 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε, και έριξε µια µατιά στην πάντα που 

κρεµόταν µπροστά τους. «Γοργόνα, ε; Ωραία εικόνα.» 

  Η Ροβιγκάν βλεφάρισε. «Νοµίζετε;» 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. 

  «Η αλήθεια είναι πως την είχα βρει κακόγουστη, και έλεγα να την 

βγάλω απο κεί.» 

  «Η τεχνική της είναι εκείνο που µ’αρέσει,» εξήγησε ο Σόλµορχ. 

  «Η τεχνική της;» Η Ροβιγκάν δεν καταλάβαινε τι ακριβώς 

εννοούσε. 

  «Οι ραφές.» Ο Αντιβασιλέας πλησίασε την πάντα και άγγιξε την 

άκριά της, όπου κατέληγε η ουρά της γοργόνας. «Κοιτάξτε πώς είναι 

ραµµένο. Πρέπει να είσαι καλός στη δουλειά σου για να το κάνεις 

τούτο.» 

  Μα τι µας ενδιαφέρουν οι ραφές; σκέφτηκε η Ροβιγκάν. Ωστόσο, 

χαµογέλασε, ευγενικά. «Ναι, έχετε δίκιο. Όµως θα προτιµούσα κάτι 

πιο καλόγουστο –στο µάτι, εννοώ– για τον γάµο. Τώρα, να βλέπουν 

οι παρευρισκόµενοι αυτό το µυθικό τέρας…;» 

  «Όπως αγαπάτε, κυρία Ροβιγκάν,» είπε ο Σόλµορχ, ρίχνοντας µια 

γενικότερη µατιά στη σάλα. 

  «Α!» έκανε, ύστερα. «Ξέχασα να σας συγχαρώ κιόλας. Ο κύριος 

∆όνορ, που παντρεύετε την ∆ούκισσα Ζέκαλ, ανιψιός σας δεν είναι, 

ή λαθεύω;» 

  «Όχι, καθόλου·  ανιψιός µου είναι. Και σας ευχαριστώ πολύ, 

Υψηλότατε. Είναι ιδιαίτερα τυχερός.» 

  Τι να της πω, τώρα; συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. Ό,τι και να της πω 

για την Ζέκαλ, δε θα µε πιστέψει. «Ελπίζω να είναι ευτυχισµένος.» 

Άραγε, είναι κι αυτός στο κόλπο; Είναι κατάσκοπος του Πόνκιµ; 

  Προτού προλάβει η Ροβιγκάν να µιλήσει, ο ∆ούκας Κάβµορντ 

πλησίασε. «Φίλτατε κύριε Σόλµορχ, πώς είστε;» 
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  «Πολύ καλά, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Εσείς; Παρατηρώ 

µια κάποια χαρά στο πρόσωπό σας σήµερα.» 

  «Πάντοτε µου άρεσαν οι δεξιώσεις. Απίστευτα πράγµατα µπορούν 

να συµβούν. Κατ’αρχήν, γνωρίζεις πολύ καινούργιο κόσµο.» 

  «Η αλήθεια είναι πως κι εµένα µ’αρέσουν οι δεξιώσεις. Ωστόσο, 

τον τελευταίο καιρό, µε κρατούσαν απασχοληµένο άλλα ζητήµατα.» 

  «Καταλαβαίνω. Ο πόλεµος στην πατρίδα σας. ∆υστυχώς…» 

  «Εµένα µε συγχωρείτε,» παρενέβη η Ροβιγκάν. «Πρέπει να φύγω.» 

  «Βεβαίως. Κάντε τη δουλειά σας, κυρία Ροβιγκάν,» την προέτρεψε 

ο Κάβµορντ. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. «Μη σας καθυστερούµε εµείς.» 

  «Πιστεύεις ότι θα την καταφέρετε τη συµµαχία;» ρώτησε ο ∆ούκας 

του Έαροντ, µόλις η σύµβουλος της πολιτείας αποµακρύνθηκε. 

«Μου επιτρέπεις να σου µιλάω στον ενικό, έτσι;» 

  «∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε τον ενικό,» τον διαβεβαίωσε ο 

Σόλµορχ. «Και, όσον αφορά τη συµµαχία, οφείλω να οµολογήσω ότι 

δεν είµαι καθόλου σίγουρος.» 

  «Εγώ, πάντως, πραγµατικά εύχοµαι να τα καταφέρετε. Όµως δεν 

ξέρω για τους υπόλοιπους άρχοντες. Υπάρχουν διαφόρων ειδών 

συµφέροντα…» 

  «Αυτό το έχω διαπιστώσει.» 

  Ο Κάβµορντ πήρε συνωµοτικό ύφος. «Πες µου, τι πιστεύεις για τη 

∆ούκισσα Ζέκαλ; Όλη αυτή την υπόθεση µε το δικαστήριο δεν την 

έχω παρακολουθήσει και τόσο.» 

  «Η Ζέκαλ βρίσκεται στις υπηρεσίες του σφετεριστή του θρόνου του 

Βένγκριλ. Η γυναίκα που βλέπεις µαζί της, η Σαντέ’ενθιν, είναι 

σύµµαχος του Πόνκιµ.» 

  «Κι αυτή είναι που έχει διαπράξει τους φόνους; Είσαι σίγουρος;» 

  «Ναι.» 

  «Εποµένως, ο κύριος ∆όνορ ίσως να µην είναι και τόσο τυχερός, 

όσο άλλοι πιστεύουν.» 
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  «Ή ίσως να είναι µέσα στο παιχνίδι, ∆ούκα µου. Αλλά πρέπει να 

πηγαίνω·  συγχωρέστε µε,» είπε ο Σόλµορχ, βλέποντας την Τάθβιλ να 

µπαίνει στην σάλα. 

  Άφησε πίσω του τον Κάβµορντ και πλησίασε την Βαρονέσα, 

φιλώντας τη στο µάγουλο. 

  «Γιατί δε µε ξύπνησες;» τον ρώτησε εκείνη. 

  «Νόµιζα ότι ήσουν εξουθενωµένη από χτες βράδυ.» 

  Η Τάθβιλ τον λοξοκοίταξε. 

  Ο Σόλµορχ µειδίασε, λεπτά. Έπειτα, σοβάρεψε. «Τι γίνεται µε τη 

Χόλκραδ;» θέλησε να µάθει, προσπαθώντας να κρατά τη φωνή του 

ιδιαίτερα χαµηλή. 

  «Πού να ξέρω; ∆εν την είδα καθόλου…» 

  «Χτες παρακολουθούσε όλη µέρα αυτόν τον ∆ούκα Έσριθ·  δε 

µπορεί να µην έχει ανακαλύψει κάτι για την αφεντιά του. Πάµε να τη 

βρούµε.» 

  Βγήκαν από τη µεγάλη σάλα, ενώ ο Κάβµορντ τούς ατένιζε, 

υποµειδιώντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν κοιµόταν. 

  «Καληµέρα,» της είπε ο Πόνκιµ, κατεβαίνοντας από τον Θρόνο του 

Σαραόλν και πλησιάζοντάς την, καθώς εκείνη έµπαινε στην βασιλική 

αίθουσα. Στο κεφάλι του γυάλιζε το Στέµµα των Οφθαλµών. 

  «Καληµέρα. Πώς βρέθηκα εδώ; Χα! Μάλλον, το ονειρευόµουν. 

Έβλεπα ότι ήµουν στο Άργκανθικ.» 

  Ο Πόνκιµ την αγριοκοίταξε. «Ξύπνα, Σαντέ’ενθιν. Τώρα, 

ονειρεύεσαι.» 

  Η Σαντέ’ενθιν πετάχτηκε πάνω, ανοίγοντας τα µάτια. ∆ε µπορεί να 

ήταν αλήθεια. Μάλλον, το ονειρευόταν. Ο Πόνκιµ δεν ήταν τόσο 

ισχυρός, ώστε να επικοινωνεί µαζί της από την Μάρβαθ! 

  Ξύπνησες, υποθέτω… 



ΛΑΘΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

 

371 

  Πόνκιµ! ∆εν ήταν όνειρο, τελικά! Της µιλούσε! Τι… τι κάνεις εδώ; 

Θέλω να πω πώς µου µιλάς, εδώ όπου βρίσκοµαι; 

  Χα-χα-χα-χα… γέλασε εκείνος. Έχω τις µεθόδους µου, Σαντέ’ενθιν. 

Εσύ γιατί έπαψες να επικοινωνείς µαζί µου; 

  Ο καθρέφτης µου έσπασε. 

  Το φαντάστηκα, όταν προσπάθησα να σε εντοπίσω. Πώς συνέβη; 

  Είναι πολλά που πρέπει να σου πω. Έχεις χρόνο; 

  Λέγε· το πρωινό µου παίρνω. 

  Η Σαντέ’ενθιν άρχισε να του διηγείται τις περιπέτειές της στο 

Άργκανθικ (αφήνοντας έξω ό,τι άλλο έκανε µε τον Κάβµορντ, εκτός 

απ’την κουβέντα µαζί του). Είπε στον Πόνκιµ ακόµα και για τους 

Κλειδοκράτορες. Και τον προειδοποίησε ότι ίσως, τώρα, να τους 

παρακολουθούσαν. 

  Κανείς δε µας παρακολουθεί, την διαβεβαίωσε εκείνος. Έχω πάρει 

τα µέτρα µου. 

  Η Σαντέ’ενθιν ήξερε πως, όταν ο Πόνκιµ έλεγε κάτι µε τέτοια 

σιγουριά, ήταν να τον πιστεύεις. 

  Πώς ακριβώς θα ξεπαστρέψετε τους Σαραολνιανούς, στην δεξίωση; 

  Με δηλητήριο. Τέτοιου είδους που δεν αφήνει ίχνη, αν καταλαβαίνεις 

τι θέλω να πω. 

  Ναι… 

  Πώς επικοινωνείς, τώρα, µαζί µου; Πες µου. ∆ε µπορεί να έχεις τη 

δυνατότητα να µου µιλάς από τόσο µακριά, αλλιώς ήδη θα το είχες 

κάνει. 

  Έδωσα ένα ψυχικά φορτισµένο φυλακτό στον Τράνθλας, και τον 

έστειλα να σε βρει. Επί του παρόντος, βρίσκεται στην ∆ρέλιφον. 

  Μάλιστα… είπε η Σαντέ’ενθιν, που απεχθανόταν τον Τράνθλας. 

  Θα ξαναµιλήσουµε, τη διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ, και η πνευµατική του 

παρουσία χάθηκε. 

  «Αυτό δεν το περίµενα, πρωί-πρωί,» µονολόγησε η Σαντέ’ενθιν, 

φτιάχνοντας τη ζώνη στη µέση της. Ενώ κουβέντιαζε µε τον 
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Βασιληά του Σαραόλν, είχε πλυθεί και είχε ντυθεί, για να µην χάνει 

χρόνο. 

  Άνοιξε την πόρτα του δωµατίου της και βγήκε. Πηγαίνοντας προς 

το δωµάτιο της Ζέκαλ, είδε τον Σόλµορχ και την Τάθβιλ να 

ανεβαίνουν τη σκάλα και να βαδίζουν στον διάδροµο. 

  «Καληµέρα,» τους χαιρέτησε. «Πώς είστε;» 

  Εκείνοι την προσπέρασαν, χωρίς να της µιλήσουν·  µονάχα η 

Βαρονέσα τής έριξε ένα εχθρικό βλέµµα. 

  «Τι αντικοινωνικοί άνθρωποι…» µουρµούρισε η Σαντέ’ενθιν, 

σιγογελώντας. Πλησίασε την πόρτα της Ζέκαλ και χτύπησε δυο 

φορές, διακριτικά. 

  «∆ούκισσα. Εγώ είµαι.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι θράσος διαθέτει αυτή η γυναίκα!» είπε η Τάθβιλ, καθώς εκείνη 

κι ο Σόλµορχ αποµακρύνονταν. 

  «∆ε µε εκπλήσσει,» αποκρίθηκε ο ευγενής του Οίκου των Έχµελθ. 

«Αν δεν είχε τέτοιο θράσος, δε θα ήταν η Σαντέ’ενθιν, αλλά κάποια 

άλλη.» 

  Έφτασαν µπροστά στην πόρτα της Χόλκραδ, και χτύπησε. Η πόρτα 

άνοιξε, για να παρουσιάσει την εν λόγω µάγισσα, ντυµένη µε µαύρο 

φόρεµα. 

  «Να περάσουµε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Περάστε.» 

  Μπήκαν στο δωµάτιο, και η Χόλκραδ έκλεισε. Ο ευγενής 

παρατήρησε ένα ανοιχτό βιβλίο επάνω στο γραφείο, και ένα 

µισογεµάτο ποτήρι κρασί δίπλα του. Μελετούσε η µάγισσα, προτού 

έρθουν; 

  «Για τον ∆ούκα είστε εδώ, υποθέτω.» 

  «Ναι,» ένευσε η Τάθβιλ. «Τι έχεις ανακαλύψει; Γιατί δε µας έχεις 

πει τίποτα;» 
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  «Γιατί νόµιζα ότι µε παρακολουθούσαν.» 

  «Τώρα, δε σε παρακολουθούν;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «∆εν τους αφήνω.» 

  «Λοιπόν, τι ανακάλυψες;» 

  «Κατ’αρχήν, δεν είναι µόνος του εδώ. Είναι µαζί του µια γυναίκα 

που ονοµάζεται Κυράλια, και υποθέτω είναι η σύζυγός του. Όµως 

συνέχεια κρύβεται µέσα στο δωµάτιο.» 

  «Γιατί;» απόρησε η Τάθβιλ. 

  «∆ε θέλει οι άλλοι να ξέρουν ότι βρίσκεται εδώ.» 

  «Και πώς µπήκε στο παλάτι;» 

  «∆ε γνωρίζω. Πάντως, απ’ό,τι έχω καταλάβει, κάνει 

κατασκοπευτικές δουλειές για τον ∆ούκα. Τώρα, εκτός από αυτά, 

δεν έµαθα κάτι επιπλέον, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιος 

Πνευµατιστής αντιλήφθηκε ότι παρακολουθούσα τον Έσριθ και την 

Κυράλια, και τους ειδοποίησε.» 

  «Άρα, έµαθες και κάτι ακόµα,» είπε ο Σόλµορχ: «ότι έχουν έναν 

µάγο για σύµµαχο.» 

  Η Χόλκραδ ένευσε, αργά. 

  «Μια στιγµή,» έκανε η Τάθβιλ. «Πόσοι µάγοι έχουν συγκεντρωθεί 

σε τούτο το παλάτι; Λέτε, τελικά, να µην σκότωσε η Σαντέ’ενθιν την 

Αρχόντισσα Σιλίζα;» 

  «Η Σαντέ’ενθιν ήταν,» τη διαβεβαίωσε η Χόλκραδ. «Σας έχω ήδη 

προειδοποιήσει ότι υπάρχουν και άλλοι Πνευµατιστές στο 

Άργκανθικ, δε σας έχω;» 

  «Όντως,» κατένευσε ο Σόλµορχ. «Όµως να µας µιλήσεις το 

συντοµότερο δυνατό για οτιδήποτε νέο µάθεις.» 

  «Φυσικά,» υποσχέθηκε η Χόλκραδ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είσαι κατενθουσιασµένη, ∆ούκισσα;» 
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  «Λίγο,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, βάφοντας το πρόσωπό της µπροστά 

στον καθρέφτη του δωµατίου. 

  «Λίγο κατενθουσιασµένη;» 

  «Μην παίζεις µε τις λέξεις, Σαντέ’ενθιν!» 

  Η Ζιρκεφιανή γέλασε και πλησίασε το παράθυρο, ακουµπώντας τα 

χέρια στο περβάζι, και κοιτώντας την ∆ρέλιφον κάτω απ’το παλάτι. 

Πού κρύβεσαι, Τράνθλας; αναρωτήθηκε, κοιτώντας τα χτίρια, ένα-

ένα. 

  Μετά, στράφηκε στην Ζέκαλ, η οποία ακόµα φτιαχνόταν. «Είναι 

έτοιµο το νυφικό σου;» 

  «Τώρα θα πάω στον ράφτη, να δω. Πάντως, σίγουρα θα το έχει 

ετοιµάσει.» 

  «Τι χρώµα είναι;» 

  Η Ζέκαλ ανασήκωσε τους ώµους. «Χρυσοκέντητα είναι όλα τα 

νυφικά, στους γάµους των ανώτερων ευγενών.» 

  Σταµάτησε να βάφεται, και στράφηκε να την κοιτάξει. 

«Σαντέ’ενθιν…» 

  «Τι;» 

  «Πώς σκοπεύεις να ξεπαστρέψεις τους Σαραολνιανούς; ∆ε µου 

έχεις πει ακόµα. Και δε θέλω να χαλάσει ο γάµος µου –το ∆ουκάτο 

µου κρέµεται απ’αυτόν.» 

  «Μην ανησυχείς, Ζέκαλ·  θα πεθάνουν τόσο αθόρυβα που δε θα το 

καταλάβεις.» 

  «Πώς ακριβώς;» 

  «Από δηλητήριο. Και οι Ρέγκοθ θα κατηγορηθούν για τη 

δολοφονία.» 

  «Οι Ρέγκοθ; Από πού κι ως πού;» 

  Η Σαντέ’ενθιν ανασήκωσε τους ώµους. «Ο Κάβµορντ θα φροντίσει 

να υπάρξουν µάρτυρες. Πολλοί είναι εκείνοι που τους µισούν, 

∆ούκισσα.» 

  «∆ηλαδή, θα βγουν απ’τη µέση και οι Σαραολνιανοί και οι 

Ρέγκοθ…» 
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  «Ναι. Θα είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, δε νοµίζεις;» 

  «Το δίχως άλλο…» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, φοβούµενη µην πήγαιναν 

όλα στραβά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το µεσηµέρι µια άµαξα σταµάτησε µπροστά στην καγκελωτή πύλη 

του κήπου του παλατιού της ∆ρέλιφον, περιτριγυρισµένη από 

καβαλάρηδες. 

  Η Αρχόντισσα Σιρίµα Ράντβαν είχε έρθει για τη συνεδρίαση του 

Συµβουλίου, και υπηρέτες άρχισαν, πάλι, να τρέχουν, για να της 

ετοιµάσουν το δωµάτιο που προοριζόταν γι’αυτήν. Η σύµβουλος 

Ροβιγκάν δεν είχε ακόµα φύγει για την έπαυλή της, και βρήκε τον 

εαυτό της παγιδευµένο µε τον ερχοµό της Αρχόντισσας. 

  Όταν η Σιρίµα οδηγήθηκε στην αίθουσα του θρόνου, βρήκε εκεί 

τον Βασιληά Κάρχοκ και τη Βασίλισσα Ζανάελα να την περιµένουν. 

Πίσω της ερχόταν ένας υπηρέτης που κουβαλούσε ένα βαρύ 

µπαούλο µ’όλα της τα πράγµατα. 

  «Αρχόντισσα Σιρίµα, ήρθατε πάνω στην ώρα,» χαµογέλασε ο 

Κάρχοκ. 

  «Πιστεύω ότι µε καλέσατε για τη συνεδρίαση του Συµβουλίου, 

Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη, παραξενεµένη µ’αυτό το 

«ήρθατε πάνω στην ώρα». 

  «∆εν εννοώ αυτό,» εξήγησε ο Κάρχοκ·  «εννοώ πως ήρθατε πάνω 

στην ώρα για τον γάµο της θυγατέρας σας.» 

  Η Σιρίµα αισθάνθηκε να ζαλίζετε, για λίγο. «Πώς… πώς είπατε, 

Μεγαλειότατε; Η Ζέκαλ παντρεύεται;» Τόσο γρήγορα τα κανόνισε η 

Άσλια; Ελπίζω να µην έκανε καµια κουταµάρα. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κάρχοκ. «Αλλά είναι φυσικό να µην το 

ξέρετε. Ήταν απρόσµενο για όλους.» 

  «Ποιον παντρεύεται, αν επιτρέπεται, Μεγαλειότατε;» ∆ε µπορούσαν 

να στείλουν έναν αγγελιαφόρο, για να µε ειδοποιήσει; Κι αν δεν 
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πέρασε απ’το νου αυτής της ανεγκέφαλη της κόρης µου, δε το 

σκέφτηκε ούτε η Άσλια; Θα τσακωθούµε γι’αυτό. 

  «Τον ∆όνορ Τόρνιλφερ.» 

  «Τον…» Τι! Ποιος είν’αυτός ο κρετίνος; Είχα πει στην Άσλια να την 

παντρέψει µε ∆ούκα που να υποσκελίζει τον τίτλο της! «Ποιος είναι ο 

∆όνορ Τόρνιλφερ, Βασιληά µου;» 

  «Ένας πολύ πιστός µου υπήκοος, Αρχόντισσα Σιρίµα. Μην 

ανησυχείτε, η κόρη σας βρίσκετε σε καλά χέρια.» 

  Θα τη σκοτώσω! Και τη Ζέκαλ και την Άσλια –και τις δύο! Πάντα 

τόλεγα ότι αυτή η αδελφή µου είναι Πνευµατοχτυπηµένη ηλίθια –και 

ιδού, τώρα, η απόδειξη! Θα τη δείρω! «Χαίροµαι πολύ, 

Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε, προσπαθώντας να γεµίσει το πρόσωπό 

της µ’ένα ψεύτικο χαµόγελο. «Εδώ και καιρό επιθυµούσα να βρει η 

θυγατέρα µου έναν καθωσπρέπει κύριο, για να παντρευτεί.» 

  «Εύχοµαι να είναι ευτυχισµένη,» είπε η Βασίλισσα Ζανάελα. Και 

πρόσθεσε: «Αλλά µη σας κρατάµε άλλο·  υποθέτω θα είστε 

κουρασµένη απ’το ταξίδι σας. Οι υπηρέτες του παλατιού θα σας 

οδηγήσουν στο δωµάτιο που έχει ετοιµαστεί για σας, Αρχόντισσά 

µου.» 

  «Σας ευχαριστώ, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνη. Και 

ακολούθησε µια κοπέλα που, για κάποιο περίεργο λόγο, βάδιζε 

ξυπόλυτη. Καλά, ο Βασιληάς δε φροντίζει για την υπόδηση των 

υπηρετών του; Μπας, τελικά, έχουν δίκιο που λένε ότι είναι τρελός; 

  Πίσω από την Σιρίµα ερχόταν, αναστενάζοντας, ο υπηρέτης που 

βαστούσε το βαρύ µπαούλο.  

  Όταν η υπηρέτρια την πήγε στο δωµάτιό της, η Αρχόντισσα τής 

έκανε νόηµα να µη φύγει. 

  «Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» προθυµοποιήθηκε 

εκείνη. 

  Ο υπηρέτης επιχείρησε να ρωτήσει πού έπρεπε ν’αφήσει το 

µπαούλο, µα η Σιρίµα τον πρόλαβε, οπότε αυτός, από ευγένεια προς 

την Αρχόντισσα, έκλεισε το στόµα του. 
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  «Πώς σε λένε;» 

  «Λοΐρα, Αρχόντισσά µου.» 

  Η Σιρίµα έβγαλε ένα ασηµένιο νόµισµα απ’το µικρό, βελούδινο 

πουγκί στη µέση της και της το έδωσε. 

  «Πού ν’αφή–» έκανε να µιλήσει ο υπηρέτης µε το µπαούλο. 

  «Θέλω να µου απαντήσεις σε µερικές ερωτήσεις,» είπε η Σιρίµα 

στην Λοΐρα. 

  «Φυσικά, Αρχόντισσά µου.» 

  «Τι ξέρεις για τον γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ; Πού θα γίνει, 

κατ’αρχήν;» 

  «Εδώ, στο παλάτι.» 

  «Όχι ανατολικά, στην Βαρονία του Χόρναρ;» 

  Η Λοΐρα κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, Αρχόντισσά µου.» 

  Η Σιρίµα φάνηκε σκεπτική. 

  Ο υπηρέτης άδραξε την ευκαιρία: «Το µπαούλο–» 

  «∆ηλαδή, η κόρη µου, τώρα, βρίσκεται εδώ, σωστά;» είπε η 

Αρχόντισσα στη Λοΐρα. 

  «Μάλιστα.» 

  «Είναι το δωµάτιό της σε τούτη την πτέρυγα;» 

  «Όχι. Αν θέλετε, όµως, µπορώ να σας οδηγήσω εκεί.» 

  «Ίσως να θέλω, σε λίγο. Πες µου κάτι άλλο: Ο Βαρόνος Χόρναρ 

έχει έρθει για τη συνεδρίαση;» 

  «Ναι, Αρχόντισσά µου, εδώ είναι ο Βαρόνος.» 

  «Και η σύζυγός του, Άσλια;» 

  «Ναι.» 

  «Σ’αυτήν θέλω να µε πας, για την ώρα.» 

  «Ακολουθήστε µε.» Η Λοΐρα βάδισε προς την πόρτα. 

  «Άσε το µπαούλο στη γωνία,» πρόσταξε η Σιρίµα τον υπηρέτη. 

Εκείνος το άφησε, ξεφυσώντας. 

  Η Λοΐρα έδειξε στην Αρχόντισσα µια κλειστή, ξύλινη πόρτα. «Εδώ 

µένουν ο Βαρόνος κι η Βαρονέσα.» 

  «Σ’ευχαριστώ.» Η Σιρίµα βάδισε µέχρι εκεί και χτύπησε. 
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  Η θύρα άνοιξε, για να παρουσιαστεί ένας άντρας µετρίου 

αναστήµατος µε ανοιχτά καστανά µαλλιά, τα οποία έπεφταν λυτά 

στους ώµους του. Το πρόσωπό του ήταν φρεσκοξυρισµένο, και 

φορούσε λευκό, δαντελωτό πουκάµισο και µαύρο, δερµάτινο 

παντελόνι. 

  «Σιρίµα!» είπε, χαµογελώντας. «∆εν ακούσαµε ότι είχες έρθει.» 

  «Πριν από λίγο ήρθα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Είναι χαρά µου κάθε 

φορά που σε βλέπω, Χόρναρ.» Τεντώθηκε και φίλησε το µάγουλό 

του, αγκαλιάζοντάς τον. «Είναι η Άσλια µέσα;» 

  «Ναι. Πέρασε.» Ο αδελφός του Βασιληάς παραµέρισε από την 

πόρτα, για να µπει η Σιρίµα. «Κάνει µπάνιο τώρα. Θα χαρεί που θα 

σε δει, όταν βγει. 

  »Έλα, να σε κεράσω ένα ποτό.» Γέµισε ένα ποτήρι µε κρασί και της 

το έδωσε. 

  «Εσύ δε θα πιεις;» τον ρώτησε η Σιρίµα. 

  «∆εν έχω φάει ακόµα µεσηµεριανό, και µερικές φορές µε πειράζει 

µε άδειο στοµάχι,» εξήγησε εκείνος. 

  Η Σιρίµα κάθισε σε µια πολυθρόνα µπροστά στο τζάκι, και ο 

Χόρναρ απέναντί της. 

  «Λοιπόν, πώς τα περνάς;» είπε. 

  «Τίποτα το ιδιαίτερο,» απάντησε εκείνη. «Εκτός από τις φήµες 

γι’αυτούς τους ληστές, φυσικά. Τι γίνεται, τελικά, Χόρναρ; Σίγουρα, 

κάποιος προσπαθεί να ενοχοποιήσει τον Κάρχοκ, έτσι;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Βαρόνος, µοιάζοντας βαθιά προβληµατισµένος. 

  «Τι είναι; Έχεις καµια υποψία;» 

  Ο Χόρναρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Θα δούµε…» 

  Η πόρτα του µπάνιου άνοιξε και µια γυναίκα βγήκε. Ήταν ντυµένη 

µε άσπρη, βαµβακερή ρόµπα, και είχε τα µαλλιά της τυλιγµένα µέσα 

σε µια ροζ πετσέτα. 

  «Γεια σου, Άσλια,» είπε η Σιρίµα. 

  Εκείνη χαµογέλασε. «Ήρθες τόσο γρήγορα, Σιρίµα; 

Καλωσόρισες!» 
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  «Θα µπορούσες να έρθεις στο δωµάτιό µου, να µιλήσουµε 

ιδιαιτέρως;» ζήτησε η Σιρίµα. 

  «Εε… να ετοιµαστώ, πρώτα,» αποκρίθηκε η Άσλια, κοιτώντας την 

αδελφή της µε καχυποψία. 

  «Θα κάνω µια βόλτα στον κήπο,» δήλωσε ο Χόρναρ, καθώς 

σηκωνόταν όρθιος. «Μπορείτε να µιλήσετε εδώ.» 

  «Σ’ευχαριστώ,» είπε η Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ. 

  Ο Βαρόνος βγήκε απ’το δωµάτιο. 

  Η Σιρίµα πήρε το βλέµµα της απ’την πόρτα που έκλεισε, και το 

έστρεψε στην Άσλια. «∆ε διάβασες καλά τι σου έγραψα;» 

  Εκείνη συνοφρυώθηκε. «Τι; Για τι πράγµα µιλάς;» 

  Η Σιρίµα σηκώθηκε, απότοµα, από την πολυθρόνα της. «Κάνεις 

πώς δεν ξέρεις, αδελφή; ∆ε σου έδωσε η Ζέκαλ ένα γράµµα;» 

  «Η Ζέκαλ; Όχι. Της είχες πει να µου δώσει κάποιο γράµµα;» 

  «Ναι. Όταν θα έφτανε στη Βαρονία.» 

  «Στη Βαρονία του συζύγου µου;» 

  «Εσύ ποια Βαρονία λες να εννοώ;» 

  «Μα, Σιρίµα, ποτέ δεν ήρθε η Ζέκαλ στη Βαρονία…» 

  «Πώς είπες;» 

  «Είχε προβλήµατα στο δρόµο. Παραλίγο να καεί στο πανδοχείο ‘Το 

∆ίκοπο Μαχαίρι’.» 

  Η Σιρίµα κάθισε, µηχανικά, στην καρέκλα, αισθανόµενη πως τα 

πάντα είχαν τεθεί εκτός ελέγχου. Ήπιε µια µεγάλη γουλιά κρασί 

απ’το ποτήρι στο χέρι της. 

  Η Άσλια έβγαλε την πετσέτα από τα ξανθά µαλλιά της κι άρχισε να 

τα σκουπίζει. «Γιατί δεν πας να της µιλήσεις; ∆εν την είδες ακόµα;» 

  «Μόλις ήρθα, Άσλια,» αποκρίθηκε, ξερά, η Σιρίµα. 

  «Και πρώτα αποφάσισες να επισκεφτείς εµένα, αντί την κόρη σου;» 

  «Θα πάω να την επισκεφτώ κι αυτήν, µην ανησυχείς.» 

 

**  **  **  ** 
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  Ανοίγοντας την πόρτα, η Ζέκαλ έκανε πίσω, και παραλίγο να 

παραπατήσει. Μπροστά της στεκόταν η µάνα της. 

  «Μητέρα…» είπε. Ανάθεµα! Τώρα βρήκε να έρθει η παλιόγρια; 

  «Πώς είσαι, χρυσό µου;» ρώτησε η Σιρίµα, αγκαλιάζοντάς την και 

φιλώντας τη στο µάγουλο. «Είσαι καλά; Άκουσα κάτι τροµερά 

πράγµατα για σένα…» 

  Η Ζέκαλ την άφησε να περάσει, και έκλεισε την πόρτα. «Τι 

τροµερά πράγµατα, µητέρα;» Για τη Σαντέ’ενθιν άκουσε; Για το 

δικαστήριο; 

  «Ότι παραλίγο να καείς στο ∆ίκοπο Μαχαίρι!» 

  «Α, ναι…» 

  «‘Α, ναι’! Σα να λέµε: ‘∆εν ήταν τίποτα το σπουδαίο’; Τρελάθηκες, 

κοριτσάκι µου! Εµένα δε µε σκέφτεσαι καθόλου;» 

  Λες και µε σκέφτεσαι εσύ. Ύστερα, θυµήθηκε το γράµµα της Σιρίµα 

προς την Άσλια. Ή, µάλλον, µε σκέφτεσαι, αλλά πώς µε σκέφτεσαι! 

  «Μπορούσες να µου είχες στείλει µήνυµα, Ζέκαλ.» 

  «Συγνώµη, µητέρα·  το λησµόνησα…» 

  «Πού είναι το µυαλό σου;» Η Σιρίµα αναστέναξε. «Αλλά τι ρωτάω; 

Εκεί όπου πάντα ήταν…» Κούνησε το κεφάλι. «Κι επιπλέον, έπρεπε 

τώρα να µάθω ότι παντρεύεσαι;» 

  Τούτο είναι που, τελικά, σε πείραξε περισσότερο, έτσι, παλιόγρια; Η 

Ζέκαλ µπορούσε να διακρίνει µια σπίθα στα µάτια της µάνας της. 

Πριν, όλα σχετικά µε την υγεία της ήταν προσποιητά·  το τελευταίο, 

όµως, ήταν αληθινό –θυµός. Θυµός που έπεσαν έξω τα σχέδιά της. 

Ίσως να σε είχε βολέψει, αν πέθαινα στο ∆ίκοπο Μαχαίρι… 

  «Θα σας έστελνα µήνυµα, µητέρα…» 

  «Πότε; Όταν θα είχε ήδη γίνει ο γάµος;» 

  «Ναι… Ήταν κάπως ξαφνικό, ακόµα και για µένα.» 

  ∆ιάβασες το γράµµα µου, σκασµένο, σκέφτηκε η Σιρίµα, σίγουρη 

πλέον γι’αυτό. ∆ιάβασες ότι ήθελα να δώσω το ∆ουκάτο στον αδελφό 

σου, και είπες να παντρευτείς γρήγορα, για να το εξασφαλίσεις. 

Νοµίζεις ότι µπορείς να ξεγελάσεις τη µάνα σου; 
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  «Για µένα να δεις, χρυσό µου·  πολύ ξαφνικό. Πώς είναι, όµως, 

αυτός που θα παντρευτείς; πες µου.» 

  «Τον λένε ∆όνορ Τόρνιλφερ, και η οικογένειά του έχει ιδιαίτερα 

καλές σχέσεις µε την οικογένεια του Βασιληά.» 

  «Μάλιστα… Είναι πολύ τυχερός που θα παντρευτεί µια 

∆ούκισσα.» 

  «Κι εγώ είµαι τυχερή, που θα τον έχω πλάι µου, µητέρα.» 

  Σίγουρα, είσαι τυχερή, σκέφτηκε η Σιρίµα. «Ελπίζω να είσαι 

ικανοποιηµένη τώρα, χρυσό µου. Χαίροµαι τόσο για σένα.» 

  Η Ζέκαλ παρατήρησε πως η µάνα της είπε «ικανοποιηµένη»· είχε 

καταλάβει γιατί γινόταν τούτος ο γάµος. «Η χαρά είναι δική µου, 

µητέρα, που σας κάνω περήφανη για µένα.» 

  Η Σιρίµα χαµογέλασε. «Τι ώρα θα γίνει ο γάµος;» 

  «Το απόγευµα·  και η δεξίωση θα διαρκέσει µέχρι το πρωί.» 

  «Πολύ όµορφα θα είναι όλα, υποθέτω. Αλλά, επειδή πριν από λίγο 

ήρθα, χρυσό µου, και είµαι κουρασµένη, θα πάω να ξεκουραστώ 

τώρα.» Φίλησε την κόρη της στο µάγουλο. «Θα σε δω στο γάµο. 

Είµαι σίγουρη ότι το νυφικό σου θα είναι τρέλα.» 

  «Καλή ανάπαυση, µητέρα,» είπε η Ζέκαλ, καθώς η Σιρίµα έφευγε. 

Στα τσακίδια, παλιόγρια, πρόσθεσε νοερά.  

  Και, όταν έµεινε µόνη: ∆ε µπορεί να κάνει τίποτα, για να µε 

σταµατήσει απ’το να παντρευτώ τον ∆όνορ, προσπάθησε να πείσει 

τον εαυτό της. ∆ε µπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. 

  Ωστόσο, πώς ήταν δυνατόν ποτέ να είναι σίγουρη µε την 

Αρχόντισσα Σιρίµα; 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

382 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο 

Φωτιά στη µεγάλη σάλα 
 

 

εν είναι παράξενο που η Ζέκαλ µάς κάλεσε στο γάµο της;» 

είπε η Τάθβιλ, φτιάχνοντας τα µαλλιά της µπροστά στον 

καθρέφτη. 

  «Όλο το παλάτι κάλεσε,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, κουµπώνοντας τα 

τελευταία κουµπιά του πουκαµίσου του. 

  «Ναι, αλλά νόµιζα ότι ειδικά εµάς δε θα µας καλούσε –είναι φως 

φανάρι πως µας απεχθάνεται.» 

  «Ίσως να µην ήθελε να προκαλέσει φασαρία.» 

  «Τι φασαρία, δηλαδή;» Η Τάθβιλ τελείωσε µε το χτένισµα και 

στράφηκε να κοιτάξει τον Σόλµορχ. Κι εκείνος ήταν έτοιµος, 

ντυµένος µε λευκό, ατσάκιστο πουκάµισο και εξίσου ατσάκιστο, 

µαύρο παντελόνι. 

  Ανασήκωσε τους ώµους του, αδιάφορα. 

  «Και ο γάµος, γενικά, δεν είναι περίεργος;» έθεσε το ερώτηµα η 

Τάθβιλ. 

  «Γιατί;» Ο Σόλµορχ φόρεσε το µαύρο του πανωφόρι και κούµπωσε 

τα χρυσά κουµπιά µπροστά στο στέρνο, αφήνοντας ανοιχτό ένα V 

απ’όπου φαινόταν το λευκό του πουκάµισο. 

  «Πολύ ξαφνικά δεν αποφάσισε να παντρευτεί αυτόν τον ∆όνορ; 

Ακόµα και η Ροβιγκάν, που είναι θεία του, έχει παραξενευτεί.» 

  «Τι να σου πω; ∆εν ξέρω. Ίσως κάπου να τον γνώρισε…» 

  «Ή ίσως να πρόκειται για κάτι… άλλο.» 

  «Άλλο;» 

  Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε και σταύρωσε τα χέρια της κάτω απ’τα 

στήθη, κοιτώντας το πάτωµα, σκεπτική. Αναστέναξε. 

«Μ’ανησυχεί…» είπε, τελικά. 

∆
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  «Ποιο σ’ανησυχεί;» Ο Σόλµορχ την πλησίασε κι αγκάλιασε τους 

ώµους της. «Ηρέµησε, αγάπη µου. ∆ε νοµίζω πως πρόκειται για κάτι 

το σπουδαίο.» 

  Η Τάθβιλ µίλησε ψιθυριστά, λες και φοβόταν µην την ακούσουν: 

«Κι αν η Σαντέ’ενθιν προσπαθήσει κάτι;» 

  «Έχουµε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, τη Χόλκραδ, και την 

Αλζάρα µαζί µας –δε µπορεί να µας πειράξει.» 

  «Ίσως να προσπαθήσει να µας βλάψει αλλιώς, όχι µε τη µαγεία 

της…» 

  «Μη σκέφτεσαι ανόητα,» είπε ο Σόλµορχ, αγγίζοντας το σαγόνι 

της, µε δυο του δάχτυλα, και φιλώντας της τα χείλη. «Θα είναι όλο 

το παλάτι εκεί. 

  »Πάµε.» Της έδωσε το χέρι του. 

  Η Τάθβιλ το έσφιξε, και βγήκαν απ’το δωµάτιο. Ο ευγενής της 

οικογένειας των Έχµελθ µπορούσε να αισθανθεί τα δάχτυλα της 

Βαρονέσας παγωµένα ανάµεσα στα δικά του. 

  Στον διάδροµο, συνάντησαν τον Ζάρβηµ, τη Χόλκραδ, την Αλζάρα, 

και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Όλοι τους ήταν καλά ντυµένοι, 

έτοιµοι για το γάµο. Η Τάθβιλ παρατήρησε ότι ο πατέρας της είχε 

πιαστεί αγκαζέ µε την Χόλκραδ, και της έλεγε αστεία, κάνοντάς τη 

να γελά. ∆εν έχει καθόλου µυαλό στο κεφάλι του, σκέφτηκε η 

Βαρονέσα. Αυτή η γυναίκα έχει τα µισά του χρόνια! Τον 

αγριοκοίταξε, µα εκείνος δε φάνηκε να το κατάλαβε. 

  Ξεκίνησαν να βαδίζουν προς τη µεγάλη σάλα όπου η ∆ούκισσα 

Ζέκαλ θα παντρευόταν τον κύριο ∆όνορ Τόρνιλφερ. Φτάνοντας, 

ανακάλυψαν πως πολύς κόσµος ήταν συγκεντρωµένος εκεί, αλλά όχι 

ακόµα όλο το παλάτι. Ο Σόλµορχ, µε µια γρήγορη µατιά, είδε τον 

∆ούκα Έσριθ, τον Βαρόνο Ρούζνελ, τον Άρχοντα Ζάρουν, τον 

Πρίγκιπα Ζάφνορ και την έγκυο σύζυγό του, Σίνα Τόρνιλφερ, την 

µικρή Πριγκίπισσα Παλµίρα (η οποία, συχνά-πυκνά, πήγαινε κοντά 

στον ατελείωτο µπουφέ, για ν’αρπάξει κάποιο γλύκισµα), την 

σύµβουλο της πολιτείας Ροβιγκάν και έναν άντρα µαζί της (που ο 
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Σόλµορχ υπέθετε ότι πρέπει να ήταν ο σύζυγός της, Πότβαλτ), τον 

σύµβουλο των οικονοµικών Τζίρµεκ µετά της συζύγου του, και τον 

σύµβουλο δικαιοσύνης Μπέργκαζ µετά της δικής του συζύγου. 

  Η Αλζάρα ένιωσε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή να σφίγγει το χέρι 

της, λες και ήθελε να κρατηθεί από κάπου. «Τι είναι;» του ψιθύρισε. 

  «Τόσες αύρες εδώ µέσα…» αποκρίθηκε εκείνος, µοιάζοντας να 

ζαλίζεται. 

  «Καλύτερα να το συνηθίσεις,» του είπε η Χόλκραδ, στρεφόµενη 

στο µέρος του (παρά τα αστεία του Ζάρβηµ, τίποτα δεν της ξέφευγε), 

«γιατί, σύντοµα, θα µαζευτούν σε τούτη τη σάλα πολύ 

περισσότεροι.» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν αποκρίθηκε, όµως έσµιξε τα 

χείλη και το πρόσωπό του πήρε µια αποφασιστική έκφραση, σα να 

προετοιµαζόταν ν’αντιµετωπίσει ό,τι πνευµατικές δυσκολίες πιθανώς 

να του παρουσιάζονταν. 

  Η Αλζάρα, ως συνήθως, ανησυχούσε γι’αυτόν, ενώ η Χόλκραδ 

σκεφτόταν: Είναι ισχυρός, αλλά τόσο ανεκπαίδευτος. Και δεν έχω 

χρόνο να τον διδάξω. 

  «Πάµε στον Άρχοντα Ζάρουν,» πρότεινε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ κοίταξε τους υπόλοιπους, ζητώντας τη συγκατάθεσή 

τους. Κανείς δε φάνηκε να έχει αντίρρηση, έτσι βάδισε προς τα εκεί 

όπου στεκόταν ο Ζάρουν µ’ένα ποτήρι λευκό κρασί στο χέρι. 

  «Καλησπέρα, Άρχοντά µου,» είπε. 

  «Καλησπέρα, κύριε Σόλµορχ. Βαρονέσα µου. Πώς είστε;» 

  «Καλά·  εσείς;» Ο Σόλµορχ µπορούσε να παρατηρήσει µια βαθιά 

θλίψη στα µάτια του Ζάρουν. 

  Ο Άρχοντας αναστέναξε. «Προσπαθώ…» Ύστερα, χαµογέλασε 

βεβιασµένα. «Οι γάµοι µού τα κάνουν αυτά.» 

  «∆ε σας αρέσουν και τόσο οι γάµοι, δηλαδή;» είπε η Τάθβιλ. 

  «Καλή µου Βαρονέσα,» αποκρίθηκε ο Ζάρουν, «δεν ήθελα να πω 

αυτό. Απλά… θυµάµαι τον δικό µου γάµο… µε την Τιλµίρα.» 
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  Η Τάθβιλ κι ο Σόλµορχ κατάλαβαν, ξαφνικά, από πού προερχόταν 

η θλίψη του Άρχοντα. Η σύζυγός του είχε πρόσφατα δολοφονηθεί. 

  «Η ζωή δεν είναι πάντοτε δίκαιη, Άρχοντά µου,» προσπάθησε να 

προσφέρει κάποια παρηγοριά ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. 

  «∆εν είναι ποτέ δίκαιη,» αποκρίθηκε ο Ζάρουν, πίνοντας µια µικρή 

γουλιά λευκό κρασί. 

  Τότε, µια πλευρική πόρτα της σάλας άνοιξε, και πέντε µουσικοί 

µπήκαν, µεταφέροντας ξύλινα όργανα. Στήθηκαν σε µια 

αποµακρυσµένη µεριά και άρχισαν να παίζουν. Οι µελωδίες τους 

πληµµύρισαν γλυκά τον χώρο. 

  Ένας άντρας άρχισε να τραγουδάει: 

 

«Αγαπώ µια κοπέλα µε γκρίζα µάτια, 

πορφυρά χείλη, και µαύρα µαλλιά. 

Στον ύπνο µου χτίζω παλάτια  

και βασίλεια µαγευτικά.» 

 

Μια γυναίκα συνέχισε: 

 

«Την καρδιά µού ’χει κλέψει ένα παλικάρι από παραµύθι 

 παλιό της γιαγιάς, ξεχασµένο καιρούς. 

Κι εγώ που δεν πίστευα στα παραµύθια  

αρχίζω και δυσπιστώ την αλήθεια 

για λογούς πολλούς.» 

 

Άντρας και γυναικά µαζί: 

 

«Σαν µετ’ από αιώνες ήρθε η ώρα να σ’έχω µαζί µου. 

∆εν ποθώ µ’ άλλον να µοιραστώ τη ζωή µου— 

Ο κόσµος ο ίδιος φαντάζει γκρίζος, όταν εσένα θωρώ.» 

 

Γυναίκα: 
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«Προτάσεις µού κάνεις, 

τρέλα µε πιάνει. 

Μεγάλα λόγια έχω ακούσει πολλά.» 

 

Άντρας: 

 

«Λόγια σαν τα δικά µου µπορούν να είναι µονάχα αληθινά. 

Παλάτι µεγάλο είν’ η καρδιά µου, για σένα αποκλειστικά.» 

 

Άντρας και γυναίκα µαζί: 

 

«Σαν µετ’ από αιώνες ήρθε η ώρα να σ’έχω µαζί µου. 

∆εν ποθώ µ’ άλλον να µοιραστώ τη ζωή µου— 

Ο κόσµος ο ίδιος φαντάζει γκρίζος, όταν εσένα θωρώ.» 

 

  Η Τάθβιλ έπαψε να παρακολουθεί το τραγούδι, στρέφοντας το 

βλέµµα της προς την είσοδο της µεγάλης σάλας. Είδε την σύζυγο και 

την κόρη του Βαρόνου Ρούζνελ –Λενθένα και Φινρένα– να µπαίνουν 

και να πλησιάζουν τον καναπέ όπου καθόταν εκείνος, καπνίζοντας 

µια µακριά πίπα. Κι οι δυο τους ήταν πένθιµα ντυµένες, λόγω του 

θανάτου της Σιλίζα, και το ίδιο κι ο Βαρόνος. 

  Εκτός απ’αυτές, όµως, η Τάθβιλ είδε κι άλλους να µπαίνουν, 

ευγενείς που δεν γνώριζε. Η Ζέκαλ δεν έχει καλέσει µόνο όλους όσους 

βρίσκονται στο παλάτι, αλλά και κόσµο έξω απ’αυτό, 

συνειδητοποίησε. Το πλήθος που συγκεντρωνόταν, για κάποιο λόγο, 

την έκανε να αισθάνεται άβολα, ενώ, συνήθως, δεν της συνέβαινε 

κάτι τέτοιο, όταν άνθρωποι την περιτριγύριζαν. 

  «Τι ψάχνεις;» τη ρώτησε ο Σόλµορχ, βλέποντάς τη να κοιτά γύρω-

γύρω. 

  «Τίποτα,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα. «Απλά, θέλω ένα γλυκό. Έλα.» 

Τον τράβηξε απ’το χέρι. 
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  «Μας συγχωρείτε, Άρχοντά µου,» είπε ο Σόλµορχ στον Ζάρουν. 

  «Κάντε τη δουλειά σας,» χαµογέλασε εκείνος, από ευγένεια. 

  Ο Αντιβασιλέας και η Βαρονέσα ζύγωσαν τον µπουφέ, την ώρα 

που έφευγε απο κεί η Παλµίρα µε ένα γλυκό στο δεξί χέρι κι ένα 

ποτήρι νερό στο αριστερό. 

  «Τι σ’έχει πιάσει, Τάθβιλ;» 

  «∆εν πάµε στο δωµάτιό µας, καλύτερα;» πρότεινε εκείνη. 

  «Γιατί; Τώρα, δεν έλεγες ότι ήθελες ένα γλυκό;» 

  Η Τάθβιλ πήρε ένα ραβδί του βαρόνου από τον µπουφέ, το 

ξετύλιξε, και το δάγκωσε. «Έχω ένα κακό προαίσθηµα.» 

  «Καλύτερα να ηρεµήσεις. Το ξέρω ότι το Άργκανθικ δεν είναι και 

το πιο φιλικό προς εµάς έδαφος,» είπε ο Σόλµορχ, προσέχοντας να 

έχει τη φωνή του χαµηλή, «όµως βρίσκω την ανησυχία σου 

παράλογη. Στο βασιλικό παλάτι είµαστε, άλλωστε!» 

  Η Τάθβιλ στράφηκε, πάλι, προς την είσοδο, ξαναδαγκώνοντας το 

ραβδί του βαρόνου. Είδε να µπαίνουν ο ∆ούκας Βάνρελ και η 

∆ούκισσα Ζνίριλ, και, µετά απ’αυτούς, ο ∆όνορ Τόρνιλφερ, µαζί µε 

ένα µάτσο άλλους ευγενείς, προφανώς συγγενείς του. Πού είναι ο 

Βασιληάς κι η Βασίλισσα; αναρωτήθηκε. 

  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη σκέψη της, και ο 

Κάρχοκ και η Ζανάελα µπήκαν, ντυµένοι πλούσια. Στα κεφάλια τους 

γυάλιζαν τα στέµµατά τους, και δύο σειρές από νεαρές κοπέλες 

κρατούσαν ψηλά τον απίστευτα µακρύ µανδύα της Βασίλισσας. 

Πίσω απ’αυτούς έρχονταν ο σύµβουλος πολέµου Θόργκαν και µια 

κυρία, ο Πρίγκιπας Όργκναζ, και ο Βαρόνος Χόρναρ και η 

Βαρονέσα Άσλια. 

  Τώρα, µένει µόνο η νύφη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Λοΐρα πήγε στο µέρος που της είχαν ζητήσει, µε προσεκτικά 

βήµατα. Τα παπούτσια της (η Βασίλισσα την είχε προστάξει να 
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φορέσει παπούτσια, λόγω του γάµου) αντηχούσαν µέσα στον άδειο 

διάδροµο του παλατιού. Άνθρωπος δε βρισκόταν εδώ·  όλοι είχαν 

πάει στη µεγάλη σάλα, για τον γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ. Η 

υπηρέτρια αισθανόταν να τρέµει και να κρυώνει. 

  Τα µάτια της κοίταξαν τριγύρω. «Κυρία Σαντέ’ενθιν;» ψιθύρισε 

έντονα. 

  Βήµατα ακούστηκαν από µια γωνία. Η Λοΐρα κοκάλωσε·  

ξεροκατάπιε. Ήταν η κυρία Σαντέ’ενθιν, ή κάποιος άλλος;  

  Αµέσως µετά, άκουσε βήµατα να έρχονται από την άλλη µεριά –

πίσω της. Στράφηκε, µε κοµµένη την ανάσα. Τα µάτια της 

γούρλωσαν. Ένας άντρας πλησίαζε, πλούσια ντυµένος·  στην πλάτη 

του κρεµόταν ένας µελανός µανδύας µε χρυσά σιρίτια. Τα µαύρα του 

µάτια ήταν καρφωµένα επάνω της·  τα µακριά, σγουρά του µαλλιά 

αναδεύονταν, καθώς βάδιζε µε ταχύ βήµα. 

  Αυτός δεν ήταν ο… ∆ούκας Κάβµορντ του Έαροντ; 

  «…∆ούκα µου…» ψέλλισε η υπηρέτρια. 

  «Μην πανικοβάλλεσαι, Λοΐρα. Ο ∆ούκας είναι µαζί µου.» 

  Η Λοΐρα στράφηκε, ξανά, από την άλλη, τώρα για ν’αντικρίσει την 

κυρία Σαντέ’ενθιν. 

  «Επέµενε να έρθει,» συνέχισε η Ζιρκεφιανή. «Θα σου δώσει κάτι, 

κι εγώ θα σου πω ακριβώς τι θα κάνεις µ’αυτό, εντάξει;» 

  Η Λοΐρα έγνεψε καταφατικά, ξεροκαταπίνοντας. 

  Ο Κάβµορντ έβγαλε ένα φιαλίδιο µέσα απ’την τουνίκα του, και το 

κράτησε µπροστά της. Η υπηρέτρια το κοίταξε: έµοιαζε να περιέχει 

κάποιο διάφανο υγρό. 

  «Πάρτο,» είπε ο ∆ούκας. 

  Η Λοΐρα το πήρε. 

  «Και κρύψτο,» πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν. 

  Η Λοΐρα το έβαλε µέσα στο µπούστο της. 

  «Τώρα, άκουσέ µε καλά.» Τα µάτια της Ζιρκεφιανής καρφώθηκαν 

επάνω στα µάτια της υπηρέτριας, κι εκείνη αισθάνθηκε να ζαλίζετε, 

να χάνεται µέσα τους. «Θα πας στην µεγάλη σάλα, Λοΐρα, και θα 
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γεµίσεις ένα ποτήρι µε κρασί· µέσα στο κρασί θα ρίξεις λίγο –σχεδόν 

µια σταγόνα– από το υγρό που περιέχεται στο φιαλίδιο. Μετά, θα 

προσφέρεις το ποτό στον Αντιβασιλέα των Σαραολνιανών, Σόλµορχ. 

Κατάλαβες;» 

  «Μάλιστα, κυρία Σαντέ’ενθιν…» µουρµούρισε, σαν υπνωτισµένη, 

η Λοΐρα. 

  Η Σαντέ’ενθιν συνέχισε να την κοιτά στα µάτια. «Το ίδιο θα 

επαναλάβεις και για την µάγισσα Χόλκραδ, και για τον άντρα που 

αποκαλούν Ράθµαλ, και για την Ζιρκεφιανή γυναίκα που ονοµάζεται 

Αλζάρα. Τους γνωρίζεις;» 

  «Ναι, κυρία Σαντέ’ενθιν…» έγνεψε η Λοΐρα. 

  «Πήγαινε, τώρα –και ποτέ δεν είδες εµένα ή τον ∆ούκα Κάβµορντ.» 

  «Ποτέ δεν είδα εσάς ή τον ∆ούκα Κάβµορντ,» αποκρίθηκε η 

υπηρέτρια, και, γυρίζοντας, έφυγε βιαστικά απ’τον διάδροµο. 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε, και είπε στον Κάβµορντ: «∆εν είναι 

απόλαυση αυτό το κοριτσάκι;» 

  «Σίγουρα, η βούλησή του είναι… ευλύγιστη.» 

  «Ναι, ευλύγιστη,» συµφώνησε η Ζιρκεφιανή, µειδιώντας. 

  «Πάµε στον γάµο, τώρα;» ρώτησε ο Κάβµορντ, προσφέροντάς της 

το χέρι του. 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, παίρνοντάς το. Και, καθώς 

βάδιζαν στον διάδροµο: «Μπορούµε να γιορτάσουµε τη νίκη µας 

αργότερα, στο δωµάτιό σου,» του ψιθύρισε στ’αφτί. 

  Ο Κάβµορντ γύρισε και φίλησε τα χείλη της. 

  Η Σαντέ’ενθιν αναρωτήθηκε, τότε, αν τους παρακολουθούσε ο 

Πόνκιµ, και µετάνιωσε, προς στιγµή, για τα λόγια της. Όµως, 

ύστερα, σκέφτηκε: Αλλά κι αν µας παρακολουθεί, τι; Ούτως ή άλλως, 

δεν του χρωστάω τίποτα! 

 

**  **  **  ** 
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  Η Ζέκαλ µπήκε στην µεγάλη σάλα, ντυµένη µε το χρυσοκέντητο 

νυφικό της, που άφηνε τους ώµους και ένα µεγάλο µέρος του 

στήθους της εκτεθειµένα. Στα πλάγια των ποδιών, επίσης, υπήρχαν 

µακριά σκισίµατα, ώστε να κρύβονται πολύ λίγα από τα 

προτερήµατα της ∆ούκισσας του Έβµορ. Τα µαύρα µαλλιά της 

συγκρατούνταν από µια ξύλινη χτένα, στολισµένη µε ηµιπολύτιµους 

λίθους. Στα χέρια της ήταν πανάκριβα βραχιόλια και δαχτυλίδια, 

στ’αφτιά της σκουλαρίκια ανάλογης αξίας, και απ’το λαιµό της 

κρεµόταν ένα ρουµπίνι µε χρυσή αλυσίδα. Τα σανδάλια της είχαν 

ψηλά τακούνια, και τα κορδόνια τους δένονταν σφιχτά επάνω στους 

µηρούς της. 

  Η µητέρα της, Αρχόντισσα Σιρίµα, την συνόδευε, ντυµένη σχεδόν 

το ίδιο φανταχτερά µε την κόρη της, και έχοντας µια έκφραση στο 

πρόσωπο λες και είχαν πέσει ακρίδες στα χωράφια της. 

  Η Ζέκαλ σταµάτησε να βαδίζει µπροστά στον Βασιληά Κάρχοκ, ο 

οποίος στεκόταν στο τέλος της µεγάλης σάλας, έχοντας πάρει την 

πιο σοβαρή του όψη. 

  Η ∆ούκισσα υποκλίθηκε, λέγοντας, σύµφωνα µε το έθιµο: 

«Άρχοντα µου, ζει κι αγωνίζεται ένας άντρας στο ιερό σας Βασίλειο, 

τον οποίο επιθυµώ µ’όλη µου την καρδιά να παντρευτώ.» 

  «Ποιος είναι ο άντρας που ποθείς;» ρώτησε ο Κάρχοκ, πάλι 

σύµφωνα µε το έθιµο του γάµου. 

  «Ονοµάζεται ∆όνορ και ανήκει στον τιµηµένο Οίκο των 

Τόρνιλφερ,» αποκρίθηκε η Ζέκαλ, στρεφόµενη στον ∆όνορ µ’ένα 

πλατύ χαµόγελο. 

  (Η Αρχόντισσα Σιρίµα κατσούφιασε.) 

  Εκείνος αποµακρύνθηκε απ’την οικογένειά του και βάδισε, για να 

σταθεί µπροστά στην µέλλουσα σύζυγό του. «Είναι αλήθεια, 

Άρχοντά µου: µε επιθυµεί για δικό της σύζυγο και ∆ούκα,» είπε, 

γυρίζοντας να κοιτάξει τον Κάρχοκ. 

  «Και δέχεσαι αυτή την τιµή;» ρώτησε ο Βασιληάς. 
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  Ο ∆όνορ υποκλίθηκε. «∆έχοµαι µ’όλη µου την καρδιά, Άρχοντά 

µου.» 

  Ο Κάρχοκ ύψωσε το χρυσό σκήπτρο που βαστούσε. «Εδώ και 

τώρα, εποµένως, εγώ, ο Κάρχοκ, Βασιλεύς του Άργκανθικ, γόνος 

του περήφανου Οίκου των Βέρντλεν, σας–» 

  ∆εν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του, γιατί κάτι απρόσµενο 

συνέβη µέσα στη µεγάλη σάλα. 

  Μια υπηρέτρια έδωσε ένα ποτήρι κρασί στον Αντιβασιλέα 

Σόλµορχ, αλλά, προτού εκείνος προλάβει να το φέρει στα χείλη του, 

για να πιει, µια στριγκλιά ακούστηκε: 

  «Κύριε Σόλµορχ! ΟΧΙ!» 

  Και ο Πρίγκιπας Κιόλβ παρουσιάστηκε απ’το πουθενά, πετώντας 

το ποτήρι απ’το χέρι του Σαραολνιανού και ρίχνοντάς το πάνω στο 

χαλί. 

  «Κιόλβ!» φώναξε η Βασίλισσα Ζανάελα, σφίγγοντας τις γροθιές 

της. Ήταν εξαγριωµένη. 

  «Μητέρα,» είπε ο νεαρός Πρίγκιπας, «η κυρία Σαντέ’ενθιν»–την 

έδειξε µέσα στη σάλα–«και ο ∆ούκας Κάβµορντ»–τον έδειξε κι 

αυτόν–«είναι δηλητηριαστές! Έκαναν µάγια στη Λοΐρα, για να ρίξει 

δηλητήριο στο κρασί του Αντιβασιλέα!» 

  Αµέσως: χάος –αµέτρητες φωνές συγχρόνως. 

  Ο Κιόλβ αισθάνθηκε µια ακατονόµαστη δύναµη να προσπαθεί να 

εισβάλει στο µυαλό του. Ούρλιαξε, πιάνοντας τις πλευρές του 

κεφαλιού του. 

  Κατόπιν, µια άλλη δύναµη τον προστάτεψε, και ο Πρίγκιπας 

σωριάστηκε στο χαλί, ξαφνικά εξουθενωµένος. 

  Ο Βαρόνος Χόρναρ πήρε το βλοσυρό του βλέµµα από τον 

µικρότερο γιο του αδελφού του και το έστρεψε στον ∆ούκα του 

Έαροντ. 

  Και η φωνή του αντήχησε στο µυαλό όλων των Πνευµατιστών 

µέσα στη σάλα: ΚΑΒΜΟΡΝΤ, ΠΡΟ∆ΟΤΗ! 
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  Και ο Κάβµορντ απάντησε: ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΥΡΟΦΥΛΑΚΑ, 

ΤΩΡΑ! 

  Η Χόλκραδ αισθάνθηκε, πάραυτα, εφτά (!) Πνευµατιστές να 

ενεργοποιούν τις δυνάµεις τους εναντίον του Χόρναρ. ∆ύο 

απ’αυτούς ήταν ο ∆ούκας του Έαροντ και η Σαντέ’ενθιν·  τους 

υπόλοιπους τούς µπέρδευε µέσα στο πανικόβλητο πλήθος. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άκουσε τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν 

δαιµονισµένα παντού γύρω του, και κραύγασε από τον πόνο που του 

προκαλούσαν: «ΌΧΙ!» 

  Όλοι στράφηκαν να τον κοιτάξουν·  εκτός απ’τους εν ενεργεία 

Πνευµατιστές, οι οποίοι έβαλαν κατά του Χόρναρ, νοµίζοντας ότι 

ήταν απροστάτευτος. Όµως δεν ήταν: άλλοι τρεις Πνευµατιστές 

ενεπλάκησαν στην ψυχική µάχη, αυτοί µε το µέρος του Μεγάλου 

Θυροφύλακα. 

  Πίστευες ότι θα είχα έρθει αφύλακτος εδώ, Κάβµορντ; φώναξε µέσα 

στο νου όλων των Ελεγκτών Πνευµάτων ο αδελφός του Βασιληά. 

  Και η σάλα έτριξε από την συσσωρευµένη πνευµατική ενέργεια. 

  «Σεισµός!» ακούστηκαν κάποιοι να φωνάζουν. «Σεισµός!» 

  Η Τάθβιλ έπιασε το µπράτσο του Σόλµορχ. Τα µάτια της είχαν 

διασταλεί. «Τι συµβαίνει; Τι συµβαίνει;» 

  Η Χόλκραδ έστρεψε τις δυνάµεις της εναντίον της Σαντέ’ενθιν. 

Βοήθησέ µε, Αλζάρα! «φώναξε». 

  Η πρώην-ιέρεια του Φιδιού πρόσθεσε την ψυχική της ισχύ σ’αυτή 

της Σαραολνιανής µάγισσας. 

  Προδότρια –θα σε αφανίσω! «ούρλιαξε» η Σαντέ’ενθιν, καθώς οι 

δυνάµεις τους συγκρούονταν. 

  «Όχι!» κραύγαζε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, µην αντέχοντας τα 

τσιρίγµατα των Πνευµάτων. 

  Η σάλα ταρακουνιόταν. Οι ευγενείς προσπαθούσαν να βγουν όλοι 

µαζί από την κεντρική είσοδο και σκόνταφταν ο ένας πάνω στον 

άλλο. 
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  Ένας άντρας πετάχτηκε πίσω, επάνω στον µπουφέ, µ’ένα ουρλιαχτό 

πόνου, καθώς ο νους του συνθλιβόταν. Ένας από τους συµµάχους 

του Κάβµορντ είχε πεθάνει. 

  Ο πολυέλεος έπεσε απ’το ταβάνι, και το χαλί άρπαξε φωτιά. Κατά 

την πτώση του µία Πνευµατίστρια του Χόρναρ πλακώθηκε (µαζί 

µ’άλλους δύο ευγενείς), αλλά δεν πέθανε·  έµεινε εκεί ουρλιάζοντας, 

µέχρι που ένας από τους Πνευµατιστές του ∆ούκα του Έαροντ τής 

κοµµάτιασε την ψυχή. 

  «Πάµε κι εµείς!» τσίριξε η Τάθβιλ, τραβώντας τον Σόλµορχ και τον 

πατέρα της απ’τα µανίκια, για να φύγουν. 

  «∆ε µπορούµε!» αντιγύρισε ο πρώτος, αρπάζοντας την απ’το 

µπράτσο. «Κοίτα!» 

  Οι ευγενείς που είχαν πέσει σαν τα ποντίκια, για να βγουν από την 

είσοδο, τώρα οπισθοχωρούσαν, ενώ ορισµένοι από δαύτους 

βρίσκονταν στο έδαφος, βογκώντας, καθώς τους είχαν ποδοπατήσει. 

   

**  **  ** ** 

 

  Μόλις το χαλί έπιασε φωτιά, ο ∆όνορ τράβηξε την Ζέκαλ µακριά 

απ’τις φλόγες, µε το µη-τραυµατισµένο του χέρι. Και τώρα, καθώς οι 

ευγενείς αποµακρύνονταν απ’την είσοδο, αυτός και η ∆ούκισσα 

είδαν ένα γνώριµό τους πρόσωπο να µπαίνει στη σάλα: τον Ρίγκµιν, 

µαζί µε οπλισµένους άντρες και γυναίκες! 

  «Φρουροί!» ακούστηκε η φωνή του Κάρχοκ. «Φρουροί!» 

  Όµως αυτοί που ήρθαν από την πλαϊνή πόρτα της αίθουσας δεν 

ήταν φρουροί του παλατιού·  ήταν κι αυτοί άνθρωποι του Ρίγκµιν, αν 

έκρινε κανείς από τον τρόπο που ήταν ντυµένοι. 

  «∆όνορ, τι θα κάνουµε;» φώναξε, πανικόβλητη, η Ζέκαλ. «Όλοι 

τρελάθηκαν, ξαφνικά! Κι έπιασε και σεισµός! Πνεύµατα, σώστε 

µας!» 

  «Πρέπει να φύγουµε, γρήγορα,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ. Την τράβηξε 

µαζί του, µέχρι έναν τοίχο της σάλας, κοντά στην πλαϊνή πόρτα 
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απ’όπου έµπαιναν οι πολεµιστές του Ρίγκµιν. «Θα βγούµε µόλις 

περάσουν όλοι,» της ψιθύρισε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κανείς µην κινείται!» φώναξε ο Ρίγκµιν. «Όποιος κινηθεί 

πεθαίνει!» 

  Ακούστε τον· δεν ψεύδεται, είπε ο Κάβµορντ σ’όλους τους 

Πνευµατιστές. Χόρναρ, έχασες. Παραδόσου. Εγώ, τώρα, θα είµαι ο 

Μέγας Θυροφύλακας! 

  ∆ιέπραξες την µέγιστη δυνατή προδοσία προς το Βασίλειο, 

Κάβµορντ, απάντησε ο Χόρναρ. Αυτό δεν συγχωρείται εύκολα. Η 

τιµωρία είναι θάνατος! 

  Μία ακόµα σύµµαχος του ∆ούκα του Έαροντ πέθανε, 

ουρλιάζοντας. 

  Η Σαντέ’ενθιν, εν τω µεταξύ, που βρισκόταν σε συνεχής πάλη µε τη 

Χόλκραδ και την Αλζάρα, κατάφερε να διαπεράσει την άµυνά τους 

και να στείλει την Ζιρκεφιανή πρώην-ιέρεια του Φιδιού στην άλλη 

µεριά της σάλας. 

  Η Αλζάρα κοπάνησε βίαια στον τοίχο, νιώθοντας τα πλευρά της να 

σπάνε από τη σύγκρουση. 

  Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε σκοτώσω, και θα σε ΣΚΟΤΩΣΩ! 

άκουσε τη φωνή της παλιά της Αρχιέρειας, µέσα στο νου της. 

  Και είδε τη Σαντέ’ενθιν να την πλησιάζει. 

  Η Χόλκραδ επιχείρησε να χτυπήσει τη σύµµαχο του γιου της, να 

µην την αφήσει να πάει κοντά στην Αλζάρα, όµως εκείνη έσπρωξε 

τη Σαραολνιανή µάγισσα στο έδαφος, στέλνοντάς τη να 

κουτρουβαλήσει στα πόδια του Σόλµορχ, της Τάθβιλ, και του 

Ζάρβηµ. 

  Ο Αντιβασιλέας γονάτισε, ακουµπώντας τον ώµο της. «Χόλκραδ, 

είσαι καλά;» 
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  «Η Αλζάρα…» έκανε εκείνη, λαχανιασµένη. Το κεφάλι της ήταν 

ιδρωµένο και τα µαύρα της µαλλιά κολλούσαν επάνω στο πρόσωπό 

της. 

  «Σταµάτα!» φώναξε ένας άντρας στην Σαντέ’ενθιν. «Είπαµε, κανείς 

δεν κινείται!» 

  Η Ζιρκεφιανή τον κοίταξε στα µάτια κι εκείνος έβγαλε ένα σιγανό, 

ουρλιαχτό πόνου απ’τα χείλη, πέφτοντας στο χαλί όπως το κερί που 

λιώνει. 

  «Με ξέρεις, Ρίγκµιν,» φώναξε η Σαντέ’ενθιν στον ξάδελφο της 

Ζέκαλ, που βρισκόταν αρκετά µέτρα µακριά της. «Μάζεψε τους 

παλιάτσους σου!» 

  Η Αλζάρα κοίταξε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, που στεκόταν 

χαµένος µέσα στην σάλα. Αγάπη µου, βοήθησέ µε, έστειλε ένα 

πνευµατικό µήνυµα στο νου του· και προσπάθησε να κάνει την 

παρουσία της περισσότερο ορατή στις ψυχικές του αισθήσεις. 

  Τον είδε να στρέφεται προς το µέρος της. 

  Το ίδιο, όµως, στρεφόταν και η Σαντέ’ενθιν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ένας ακόµα σύµµαχος του Κάβµορντ είχε πεθάνει·  όµως και οι δύο 

αποµένοντες σύµµαχοι του Χόρναρ ήταν νεκροί. Ο ∆ούκας του 

Έαροντ και άλλοι δυο συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Μεγάλο 

Θυροφύλακα και τον έβαλαν µε πνευµατική ενέργεια. 

  «Τώρα, θα δεις πώς θ’αρχίσεις να µετανιώσεις για τα ποµπώδη 

λόγια σου, Χόρναρ!» γρύλισε ο Κάβµορντ, µαστιγώνοντας τον 

αντίπαλό του µ’όλες του τις ψυχικές δυνάµεις. «Θα δεις πώς 

θ’αρχίσεις να µετανιώνεις!» 

  Ο Κάρχοκ είδε τον αδελφό του να κουλουριάζετε στο πάτωµα, 

ουρλιάζοντας από κάτι που του έκαναν ο ∆ούκας Κάβµορντ και οι 

άλλοι δύο άντρες. Ο Βασιληάς του Άργκανθικ δε µπορούσε να δώσει 

άλλη εξήγηση από τούτη: Σκοτώνουν τον Χόρναρ! Τον σκοτώνουν µε 
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µαγεία! Τρίζοντας τα δόντια από οργή, ξεθηκάρωσε το βασιλικό του 

ξίφους. 

  «Ξαναθηκάρωσέ το, αλλιώς είσαι νεκρός,» τον απείλησε µια απ’τις 

γυναίκες που είχαν εισβάλει. 

  Ο Κάρχοκ την αγνόησε, εφορµώντας στον Κάβµορντ, που του είχε 

στραµµένη την πλάτη. Θα πεθάνεις, µπάσταρδε! 

  Η γυναίκα έκανε να χτυπήσει το Βασιληά, µε το ξίφος της, µα η 

Βασίλισσα Ζανάελα τής χίµησε, αρπάζοντάς της τον καρπό. Εκείνη 

γύρισε το άλλο της χέρι και την γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, 

κάνοντας αίµα να πεταχτεί απ’τη µύτη της. 

  Ο Όργκναζ όρµησε στην άγνωστη εισβολέα απ’τα νώτα, τυλίγοντας 

τον αγκώνα του γύρω απ’το λαιµό της κι αρχίζοντας να την πνίγει. 

  Μια λεπίδα τον χτύπησε στην πλάτη. 

  Την ίδια στιγµή, ο Κάρχοκ διέγραφε ένα θανατηφόρο ηµικύκλιο µε 

το σπαθί του, πετυχαίνοντας τον λαιµό του Κάβµορντ και 

αποκεφαλίζοντάς τον. Το ακέφαλο σώµα του ∆ούκα σπαρτάρισε, 

προτού σωριαστεί στο χαλί. 

  Οι δύο σύµµαχοί του που χτυπούσαν τον Χόρναρ τα έχασαν, και 

εκείνος άρχισε να σηκώνεται, τραυµατισµένος πνευµατικά, αλλά 

προσπαθώντας να νικήσει τούτη τη µάχη. 

  Τότε, πολεµιστές του Ρίγκµιν επιτέθηκαν στον Βασιληά του 

Άργκανθικ, πετσοκόβοντάς τον µε τις λεπίδες τους. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Σκοτώστε όλη τη βασιλική οικογένεια! Σκοτώστε τη βασιλική 

οικογένεια!» άκουσε η Ζέκαλ τον Ρίγκµιν να φωνάζει. 

  «Ο καταραµένος µπάσταρδος!» µουρµούρισε, σοκαρισµένη. «Ο 

καταραµένος µπάσταρδος!…» 

  «Έλα·  νοµίζω µπορούµε να φύγουµε, τώρα,» της είπε ο ∆όνορ, 

τραβώντας την απ’τον καρπό, καθώς έβλεπε την µικρή πόρτα 

ανοιχτή και αφύλαχτη. 
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  Έτρεξαν µαζί προς τα κει, πέρασαν το κατώφλι, και βρέθηκαν 

µπροστά σε µια γυναίκα κι έναν άντρα που βαστούσαν ξίφη και, 

σίγουρα, ανήκαν στους ανθρώπους του Ρίγκµιν. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Έλα πίσω!»  

  Ένας άντρας τράβηξε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή απ’τον ώµο, 

εµποδίζοντάς τον απ’το να τρέξει κοντά στην Αλζάρα, που η αύρα 

της έλαµπε σαν τη µοναδική φωτιά µέσα σ’ένα νυχτερινό κάµπο. 

  «Έλα πίσω, σου λέω!» 

  Τον τράβηξε πιο βίαια, έτοιµος να τον χτυπήσει µε το ξίφος του. Ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τού άρπαξε –µέσω των Πνευµάτων– το 

όπλο απ’τα χέρια και τον σπάθισε στο στήθος. Ύστερα, έτρεξε στην 

Αλζάρα. 

  «Πρόσεχε!» την άκουσε να του φωνάζει. «Η Σαντέ’ενθιν!» 

  Η Σαντέ’ενθιν; Ήταν κοντά; ∆εν την είχε αντιληφθεί, µέσα στο 

χάος από τις αύρες και µέσα στα ουρλιαχτά των Πνευµάτων. 

Προσπάθησε να την βρει, φέρνοντας την όψη της στο νου του. 

  Τα Πνεύµατα δεν του απαντούσαν. Ή, µάλλον, του απαντούσαν, 

σχηµάτιζαν µια εικόνα στο µυαλό του, µα εκείνος δε µπορούσε να 

δει κανονικά·  ήταν τυφλός. Μπορούσε να δει µονάχα αύρες –και, 

τώρα, οι αύρες ήταν παντού·  µπερδευόταν. 

  «Ααααααααααααααααααααααααααααααα!» 

  Ήταν η Αλζάρα που ούρλιαζε. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, πανικόβλητος, άρχισε να σπαθίζει 

τριγύρω. Αισθάνθηκε το ξίφος του να χτυπά κάποιους που δεν ήξερε 

ποιοι ήταν, όµως ήλπιζε ένας απ’αυτούς να ήταν η Σαντέ’ενθιν. 

 

**  **  **  ** 
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  «Μα τα Πνεύµατα, τι κάνει;» είπε η Τάθβιλ, κοιτώντας τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο τυφλός άντρας χτυπούσε όπου έβρισκε, τραυµατίζοντας ευγενείς, 

καθώς και κάµποσους από τους πολεµιστές που είχαν εισβάλει στην 

σάλα, ενώ η Σαντέ’ενθιν στεκόταν λίγο πιο περά, προφανώς 

κάνοντας κακό στην Αλζάρα, αν έκρινε σωστά η Βαρονέσα από τα 

ουρλιαχτά της τελευταίας. 

  «Χόλκραδ, βοήθησε…!» είπε ο Σόλµορχ, νιώθοντας ανίσχυρος να 

κάνει οτιδήποτε. 

  «Ποιον απ’όλους;» ρώτησε η µάγισσα, η οποία αισθανόταν 

εξουθενωµένη από το πνευµατικό και σωµατικό χτύπηµα της 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Σφάζουν το Βασιληά και την οικογένειά του!» φώναξε ο Ζάρβηµ. 

«Χόλκραδ, µπορείς να καλέσεις τους δικούς µας πολεµιστές απ’το 

στρατώνα;» 

  Τα µάτια της µάγισσας, ξαφνικά, έλαµψαν. ∆εν το είχε σκεφτεί 

αυτό! 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κιόλβ µπήκε κάτω από ένα τραπέζι που µόλις είχε αρπάξει 

φωτιά, αποφεύγοντας το σπαθί που ερχόταν καταπάνω του. Βγήκε 

απ’την άλλη µεριά του τραπεζιού –και βρέθηκε µπροστά σε δύο 

εχθρούς, που µειδίασαν χαιρέκακα αντικρίζοντάς τον. 

  «Πού θα πάει, τώρα, ο µικρός ποντικός;» γρύλισε ο ένας. 

  «Όχι εκεί όπου θα πας εσύ!» ακούστηκε µια φωνή από πίσω του, 

και ένα στιλέτο τού έσχισε το λαιµό. 

  Ο άλλος άντρας στράφηκε, αιφνιδιασµένος –και το ίδιο στιλέτο 

µπήχτηκε και στον δικό του λαιµό, προτού προλάβει να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

  Ο Κιόλβ είδε µια ξανθιά γυναίκα: την Αρχικατάσκοπο του πατέρα 

του! 
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  «Ελάτε µαζί µου, Υψηλότατε,» του είπε η Ρινέκα. «Μαζί µου.» 

  Εκείνος την ακολούθησε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Καλωσόρισες, ∆ούκισσα,» είπε η γυναίκα, υψώνοντας το σπαθί 

της. «Μην κάνεις άλλο βήµα, όµως,» απείλησε. 

  Προτού κανείς προλάβει να βλεφαρίσει, ο ∆όνορ τράβηξε ένα 

στιλέτο µέσα απ’το πανωφόρι του και το έστειλε, στροβιλιζόµενο, 

καταπάνω της. Της καρφώθηκε στο µάτι, και η γυναίκα κατέρρευσε, 

ουρλιάζοντας. Το σπαθί της κουδούνισε το πάτωµα. 

  Ο άντρας δίπλα της αιφνιδιάστηκε τόσο, που το µόνο που 

µπορούσε να κάνει ήταν να στραφεί στο µέρος της και να την κοιτά 

χάσκοντας. Ο ∆όνορ άδραξε την ευκαιρία και του χίµησε, χτυπώντας 

τον µε τον ώµο. Εκείνος παραπάτησε, και έπεσε ανάσκελα·  το ξίφος 

έφυγε απ’το χέρι του. 

  Η Ζέκαλ παρακολουθούσε αγχωµένη, µε τις γροθιές της σφιγµένες. 

«Σκότωσέ τον, ∆όνορ! Σκότωσέ τον!» 

  Ο Τόρνιλφερ κλότσησε τον άντρα στα πλευρά, καθώς αυτός 

πήγαινε να σηκωθεί, και πήρε το σπαθί του από κάτω. 

  Εκείνη την ώρα, µια πόρτα άνοιξε από δίπλα, η οποία έβγαζε στον 

κήπο, και δύο οπλισµένοι άντρες µπήκαν, κραυγάζοντας. 

  Η Ζέκαλ κόλλησε στον τοίχο, νιώθοντας την καρδιά έτοιµη να 

πεταχτεί απ’το στόµα της. ∆εν είχε κανένα όπλο, για να προστατέψει 

τον εαυτό της. 

  Ο ∆όνορ κλότσησε τον πεσµένο άντρα στο κεφάλι και στράφηκε 

στον έναν από τους νεοαφιχθέντες, για ν’αποκρούσει τη σπαθιά του. 

Ο άλλος πολεµιστής πλησίασε την Ζέκαλ. 

  «Μείνε µακριά µου!» απείλησε η ∆ούκισσα. 

  Εκείνος την γρονθοκόπησε στο στοµάχι, κάνοντας τη να διπλωθεί, 

µε µια πνιχτή φωνή.  
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  Η Ζέκαλ πισωπάτησε, προσπαθώντας κάπως να ξεφύγει, ενώ 

άκουγε τον ∆όνορ να ξιφοµαχεί µε τον άλλο άντρα. Είδε κάποιον να 

περνά γρήγορα εµπρός της. Και ο αντίµαχός της σωριάστηκε στο 

δάπεδο, προτού εκείνη προλάβει να καταλάβει τι είχε συµβεί. 

Ύψωσε το βλέµµα της κι αντίκρισε µια ξανθιά γυναίκα, η οποία στο 

δεξί χέρι βαστούσε ένα αιµατοβαµµένο στιλέτο. 

  «Ελάτε, Υψηλότατε,» είπε, και ο Πρίγκιπας Κιόλβ µπήκε στο 

δωµάτιο. 

  Την ίδια στιγµή, ο ∆όνορ απέφευγε µια σπαθιά, και διαπερνούσε τα 

δεξιά πλευρά του εχθρού του. 

  «∆ούκισσα, εσύ κι η µάγισσα φίλη σου τα σχεδιάσατε όλα τούτα!» 

κατηγόρησε ο Κιόλβ τη Ζέκαλ, στεκόµενος µπροστά της. «Ο 

πατέρας µου είναι νεκρός!» 

  «Α… Υψηλότατε, εγώ ποτέ δεν–» 

  Ο Κιόλβ την γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, σωριάζοντάς την πάνω 

σ’ένα απ’τα κουφάρια. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Χόλκραδ είδε από απόσταση την Αλζάρα να παύει, σιγά-σιγά, να 

σπαρταρά. Τη σκοτώνει!  

  Επιτέθηκε στην Σαντέ’ενθιν, µε όσες από τις λιγοστές δυνάµεις 

µπορούσε να επικαλεστεί εκείνη τη στιγµή, παλεύοντας να 

αποτινάξει την σύµµαχο του γιου της από την πρώην-ιέρεια του 

Φιδιού. 

  Λίγο παραπέρα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σπάθιζε ανεξέλεγκτα, 

ενώ οι πολεµιστές προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν ή να τον 

σκοτώσουν. Όµως κανένας τους δεν τα κατάφερνε·  ο τυφλός άντρας 

έµοιαζε µε τρελαµένο ταύρο. 

  «Βοηθήστε µε!» φώναξε η Χόλκραδ στους συντρόφους της. 

«Βοηθήστε µε να σώσω την Αλζάρα!» 
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  Ο Σόλµορχ πήρε ένα πεσµένο ξίφος από κάτω και έτρεξε καταπάνω 

στη Σαντέ’ενθιν, προτού η Τάθβιλ προλάβει να τον εµποδίσει. 

  Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, βλέποντάς τον να έρχεται, 

αναγκαστικά, στράφηκε στο µέρος του, υψώνοντας το χέρι της, για 

να σταµατήσει στον αέρα τη σπαθιά του. Ούτε εκείνης της είχαν 

αποµείνει, πλέον, τόσες δυνάµεις ώστε να τον πετάξει πίσω αµέσως, 

ενώ έπρεπε να αποκρούει και τα πνευµατικά χτυπήµατα της 

Χόλκραδ. 

  Ο Σόλµορχ άπλωσε το άλλο του χέρι, για να γραπώσει το λαιµό 

της, όµως η Σαντέ’ενθιν, πάλι, τον σταµατήσει, υψώνοντας ένα 

αόρατο τοίχος εµπρός της, το οποίο εκείνος µάταια πάσχιζε να 

λυγίσει.  

  Αλλά η Χόλκραδ, τώρα, ήξερε ότι ήταν η ευκαιρία της να χτυπήσει 

την αντίπαλό της –και έβαλε, αδιαφορώντας για τον εαυτό της. Πίσω 

απ’τη Σαντέ’ενθιν µπορούσε να δει την Αλζάρα να σαλεύει 

αδύναµα. Η καηµένη κοπέλα, συλλογίστηκε, άθελά της. Ακόµα κι αν, 

τελικά, ζήσει απ’αυτό, ποιος ξέρει τι µπορεί να της έχει συµβεί… 

  Ξαφνικά, κάτι άστραψε στον αέρα! 

  Και η Σαντέ’ενθιν αισθάνθηκε έναν δυνατό πόνο στον δεξή µηρό. 

Η αυτοσυγκέντρωσή της θρυµµατίστηκε, σαν γυαλί. Το αόρατο 

εµπόδιο εµπρός της χάθηκε, και ο Σόλµορχ παραπάτησε, και έπεσε 

στο χαλί, που σ’εκείνο το σηµείο δεν είχε πάρει ακόµα φωτιά. Και η 

ίδια η Ζιρκεφιανή σωριάστηκε, γιατί το χτύπηµα που είχε δεχτεί 

ήταν πολύ αναπάντεχο. 

  Ένιωσε τη δύναµη της Χόλκραδ να τη χτυπά ανελέητα, και 

ούρλιαξε. 

  Η Τάθβιλ στράφηκε στον πατέρα της. «Καλή βολή, µπαµπά,» είπε. 

  Ο Ζάρβηµ δεν αποκρίθηκε·  έµοιαζε να έχει εντείνει την προσοχή 

του στον Σόλµορχ… 

  …ο οποίος σηκωνόταν όρθιος, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τη 

µεριά του χαλιού όπου βρίσκονταν εκείνος κι η Σαντέ’ενθιν. Το 
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σπαθί ήταν στο δεξί του χέρι, και το οργισµένο του βλέµµα 

στραµµένο στην Ζιρκεφιανή. 

  Η τελευταία τράβηξε το ξιφίδιο που είχε καρφωθεί στον µηρό της, 

ενώ, συγχρόνως, προσπαθούσε ν’απωθεί τις επιθέσεις της Χόλκραδ. 

Πώς στο δαίµονα όλα είχαν στραβώσει; ήταν η απορία της. Κι 

επιπλέον, τώρα έβλεπε δύο πράγµατα να έρχονται καταπάνω της: 

από µπροστά τον Σόλµορχ κι απ’τ’αριστερά τη φωτιά (Όχι φωτιά 

ξανά!). 

  ∆ε µπορούσε να ελευθερώσει ούτε λίγη από τη δύναµή της, για να 

χτυπήσει τον Αντιβασιλέα. Ύψωσε το µη-τραυµατισµένο της πόδι 

και τον κλότσησε στο γόνατο, καθώς εκείνος είχε έρθει από πάνω 

της, µε το ξίφος του υψωµένο. 

  «Αργκχ!» µούγκρισε ο Σόλµορχ, και έπεσε κοντά στις φλόγες, ενώ 

το όπλο πεταγόταν απ’το χέρι του. Το δεξί του µανίκι έπιασε φωτιά, 

κι εκείνος, αµέσως, πετάχτηκε πάνω, προσπαθώντας να το σβήσει. 

  Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε, σφίγγοντας τα δόντια, από τον πόνο στον 

µηρό της κι από την προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλει, για 

ν’αποκρούει τη Χόλκραδ. ∆αίµονες, είµαι τόσο εξαντληµένη, που δε 

µπορώ να τη νικήσω! σκέφτηκε, πανικόβλητη. Και έτρεξε προς µια 

µικρή πόρτα που παρατήρησε πως ήταν ανοιχτή. 

  Η Χόλκραδ, βλέποντας τη Σαντέ’ενθιν να εγκαταλείπει την µεγάλη 

σάλα, έπεσε στα χέρια και στα γόνατα, αγκοµαχώντας. Ιδρώτας 

έτρεχε από κάθε πόρο του σώµατός της, το στόµα της ήταν ξερό, και 

ήθελε αέρα… αέρα… αέρα… 

  Η Τάθβιλ, έκπληκτη, την είδε να λιποθυµά. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Υψηλότατε, φύγετε!» είπε η Ρινέκα. «Βγείτε στον κήπο –γρήγορα. 

Πρέπει να γλιτώσω κι άλλους απ’την οικογένειά σας, αν µπορώ.» 

  Και, µ’αυτά τα λόγια, έφυγε απ’το µικρό δωµάτιο, µπαίνοντας στη 

σάλα µε το φλεγόµενο χαλί. 
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  Ο ∆όνορ σήκωσε τη Ζέκαλ από το έδαφος, ενώ εκείνη έλεγε στον 

Κιόλβ: «Υψηλότατε, πιστέψτε µε, δεν έφταιγα εγώ γι’αυτό!» 

  Ο σύζυγός της την έβγαλε στον κήπο, και ο νεαρός Πρίγκιπας τούς 

ακολούθησε, µε τα µάτια του πληµµυρισµένα από δάκρυα. 

  «Η Ρινέκα έχει δίκιο: πρέπει να φύγουµε απο δώ,» είπε ο ∆όνορ. 

«Μην καθυστερούµε·  πάµε στην έξοδο του κήπου.» 

  Έτρεξαν… 

  …ενώ, εκείνη τη στιγµή, η Σαντέ’ενθιν έµπαινε στο δωµάτιο που 

είχαν µόλις εγκαταλείψει, λαχανιασµένη και πονώντας σωµατικά και 

πνευµατικά. Βγήκε κι αυτή στον κήπο, µε τις σκέψεις της 

µπερδεµένες: Πώς γίναµε έτσι; Τι θα κάνω, τώρα; Ποιοι θα βγουν 

ζωντανοί απ’τη σάλα; Το Άργκανθικ θα διαλυθεί, χωρίς τους άρχοντές 

του!… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ πήδησε µακριά απ’τις φλόγες, έχοντας ήδη σβήσει το 

µανίκι του. Παρατήρησε ότι, τώρα, οι πανικόβλητοι Αργκανθικιανοί 

ευγενείς προσπαθούσαν, πάλι, να βγουν από τη σάλα, αγνοώντας την 

απειλή των πολεµιστών που είχαν εισβάλλει. Η φωτιά που 

εξαπλωνόταν στο χαλί και στα έπιπλα φάνταζε µεγαλύτερη απειλή 

στα µάτια τους από τις λεπίδες των εχθρών τους –οι οποίες 

χτυπούσαν ανελέητα όποιον έβρισκαν. 

  «Άνθρωπε-Με-Μισή-Ψυχή!» φώναξε ο Σόλµορχ. «Άνθρωπε-Με-

Μισή-Ψυχή! Έλα απο δώ! ΡΑΘΜΑΛ, ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!» 

  Εκείνος, ακούγοντάς τον, γύρισε, και έτρεξε προς το µέρος του. Οι 

αύρες στον χώρο είχαν µειωθεί αισθητά, και µπορούσε να ξεχωρίσει 

αυτή του Αντιβασιλέα. Επιπλέον, η φωνή του τελευταίου τον 

βοηθούσε ιδιαίτερα να καταλάβει τη θέση του. 

  «Υψηλότατε,» είπε. 

  Ο Σόλµορχ τον έπιασε απ’τον ώµο. «Αιµορραγείς, άνθρωπέ µου. Τι 

έκανες εκεί; Είσαι τρελός;» 
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  Τότε, είδε δυο άντρες και µια γυναίκα να έρχονται καταπάνω 

σ’αυτόν και τον πρώην-Ράθµαλ. «Γαµώτο! Τους βλέπεις; Τους 

αισθάνεσαι;» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε, ετοιµάζοντας το σπαθί του 

µε τα δύο χέρια. «Ναι, Υψηλότατε.» 

  «Ωραία, γιατί εγώ είµαι άοπλος.» Στράφηκε να δει πού ήταν η 

Βαρονέσα κι ο πατέρας της. «Τάθβιλ!» της φώναξε. «Βγείτε µε την 

πρώτη ευκαιρία! Η φωτιά απλώνεται, και θα καούµε ζωντανοί!» 

  Πλάι του, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ξεκοίλιαζε τον πρώτο του 

αντίµαχο. Μα τα Πνεύµατα, πώς µάχεται έτσι, παρότι τυφλός; 

σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Ύστερα, στράφηκε στην Αλζάρα. Η 

Ζιρκεφιανή ήταν κουλουριασµένη στο έδαφος, βογκώντας σιγανά. 

Τι της είχε κάνει αυτή η σκύλα, η Σαντέ’ενθιν; Ο Αντιβασιλέας πήγε 

κοντά της και τη σήκωσε στα χέρια. Αν την άφηνε εδώ, θα καιγόταν. 

Ευτυχώς που τούτο το µέρος δεν είναι φτιαγµένο από ξύλο, αλλιώς θα 

είχαµε γίνει όλοι στάχτες, ως τώρα. 

  Το βλέµµα του πήγε, πάλι, στην κύρια είσοδο της σάλας, και είδε 

εκεί ότι οι ευγενείς έβγαιναν πολύ πιο εύκολα απ’ό,τι πριν, καθώς 

σιδηρόφρακτοι πολεµιστές σφάγιαζαν εκείνους που ήθελαν να τους 

κρατήσουν µέσα στο φλεγόµενο δωµάτιο. 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε, γιατί οι Σαραολνιανοί είχαν, επιτέλους, 

έρθει. Με την Αλζάρα στα χέρια προχώρησε προς την έξοδο της 

σωτηρίας. Παρατήρησε πως και η Τάθβιλ κι ο Ζάρβηµ πήγαιναν 

προς τα κει, κουβαλώντας µαζί τους την Χόλκραδ, η οποία έµοιαζε 

λιπόθυµη… όµως θα µπορούσε να ήταν και τραυµατισµένη. Η 

σκέψη τούτη ανησύχησε ιδιαίτερα τον Αντιβασιλέα. 

  «Ράθµαλ, έλα µαζί µου!» φώναξε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Εκείνος είχε µόλις σκοτώσει τον τελευταίο του αντίπαλο, και 

ακολούθησε τον ευγενή του Οίκου των Έχµελθ. 

 

**  **  **  ** 
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  Η Ζέκαλ, ο ∆όνορ, και ο Κιόλβ έφτασαν στην µεγάλη 

καγκελόπορτα του κήπου, όπου Σαραολνιανοί  ήταν 

συγκεντρωµένοι, µαζί µε στρατιώτες από τη φρουρά της ∆ρέλιφον. 

Στα πόδια τους βρίσκονταν κουφάρια των πολεµιστών του Ρίγκµιν. 

  «Ποιοι είστε εσείς;» απαίτησε µια Σαραολνιανή πολεµίστρια, 

στρεφόµενη στο µέρος τους. 

  «Είµαι ο Πρίγκιπας Κιόλβ,» δήλωσε ο Κιόλβ. «Πηγαίνετε µέσα! 

Τους σκοτώνουν! Τους σκοτώνουν όλους!» 

  «Έχουν ήδη πάει άνθρωποί µας,» τον διαβεβαίωσε η πολεµίστρια. 

«Περιµένετε εδώ, Υψηλότατε·  είστε ασφαλής µαζί µας. 

  »Το όνοµά µου είναι Μάερνοµ.» 

   «∆εν έλεγα ν’αποµακρυνθώ…» µουρµούρισε ο Κιόλβ, κάτω 

απ’την ανάσα του. Ύστερα, ο νους του πήγε στη Λοΐρα. Πνεύµατα, 

είναι ζωντανή ή νεκρή; αναρωτήθηκε. Και, για µια στιγµή, σκέφτηκε 

να επιστρέψει στη σάλα. Όµως διαφώνησε µε τον εαυτό του. Οι 

Σαραολνιανοί πολεµιστές και η φρουρά θα φρόντιζαν να βγουν όλοι 

ζωντανοί απο κεί µέσα –τουλάχιστον, όσοι δεν ήταν ήδη νεκροί… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σαντέ’ενθιν, κρυµµένη πίσω από τα φυλλώµατα του κήπου, 

κοιτούσε τη Σαραολνιανή πολεµίστρια να µιλά στον Πρίγκιπα 

Κιόλβ. Κατάρα! σκεφτόταν. Μ’αυτούς να κλείνουν την έξοδο, πώς θα 

βγω από τούτο το Ερηµοχαµένο µέρος; ∆εν διέθετε ούτε καν 

δυνάµεις για να τους διώξει. 

  Ένα χέρι ακούµπησε τον ώµο της, και η καρδιά της παραλίγο να 

σταµατήσει. Στράφηκε, και είδε την Κυράλια. Ξεφύσησε, 

ανακουφισµένη. «Εσύ είσαι…» 

  «Πού είναι ο άντρας µου;» απαίτησε η ∆ούκισσα. «Πού είναι ο 

άντρας µου;» 

  «Μέσα στη σάλα ήταν,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Μετά… δεν 

ξέρω.» 
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  «Τι έγινε εκεί;» 

  «Μας κατάλαβαν. Ο Κιόλβ ειδοποίησε τον Σόλµορχ για το 

δηλητήριο στο κρασί του. Μετά, χτυπήσαµε τον Χόρναρ. Όµως είχε 

βοήθεια: δικούς του Πνευµατιστές µέσα στη σάλα –δεν το ξέραµε. 

Μετά, το πολύφωτο έπεσε, και το χαλί έπιασε φωτιά που 

εξαπλωνόταν αργά, αλλά εξαπλωνόταν…» Η καταραµένη φωτιά, 

ξανά! Η Σαντέ’ενθιν ήταν πανικόβλητη. «Πρέπει να φύγουµε, 

Κυράλια. Ξέρεις κάποιο τρόπο; –όχι απ’την κύρια είσοδο του 

κήπου.» 

  «Θα περιµένω να βρω τον άντρα µου,» απάντησε εκείνη. 

  «Ω, όχι! –πρέπει να φύγουµε.» 

  «Πήγαινε όπου θες,» αντιγύρισε η Κυράλια, κι αποµακρύνθηκε, 

γρήγορα. 

  Η Σαντέ’ενθιν έτρεξε, παραπατώντας, προς τα κει όπου ήξερε πως 

βρίσκονταν τα κάγκελα του κήπου. Πέρασε µέσα από τη βλάστηση –

αφήνοντας κοµµάτια του φορέµατός της επάνω στα κλαδιά των 

θάµνων– και έφτασε. Η πληγή στον δεξή της µηρό την έκαιγε. 

Προσπάθησε, παρ’όλ’αυτά, να σκαρφαλώσει. Έπεσε µέσα στα 

χώµατα. Ξαναπροσπάθησε·  ξαναέπεσε. ∆άκρυα πόνου και θυµού 

έτρεχαν στο πρόσωπό της. 

  «Χρειάζεσαι βοήθεια, Σαντέ’ενθιν;» 

  Στράφηκε, και είδε τον Τράνθλας να στέκεται πίσω απ’τα κάγκελα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι στρατιώτες έβγαλαν τους ευγενείς από το παλάτι και τους 

συγκέντρωσαν στον κήπο. Ο Ζάρβηµ και η Τάθβιλ άφησαν την 

λιπόθυµη Χόλκραδ κάτω από ένα δέντρο. Ο Σόλµορχ ακόµα 

κρατούσε την Αλζάρα, γιατί, απλά, εκείνη δεν τον άφηνε·  είχε 

γαντζωθεί επάνω του σαν µωρό –κάτι δεν πήγαινε καλά µαζί της·  η 

Σαντέ’ενθιν τής είχε κάνει κάτι πολύ άσχηµο. 
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  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πλησίασε τον Αντιβασιλέα, και 

προσπάθησε να πάρει, ευγενικά, την Ζιρκεφιανή απ’τα χέρια του. 

Εκείνος του την έδωσε, παρατηρώντας δάκρυα στα µάτια του. 

  «Είσαι καλά, φίλε µου;» τον ρώτησε, µε σφιγµένο λαιµό. «Τα 

τραύµατά σου… πρέπει κάποιος να τα δέσει…» 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δε µίλησε·  µονάχα κούνησε το 

κεφάλι κι αποµακρύνθηκε. Ο Σόλµορχ τον είδε να γονατίζει κάτω 

από ένα δέντρο και να ψιθυρίζει κάτι στην Αλζάρα που δεν έµοιαζε 

ν’ανταποκρίνεται. 

  Πήρε το βλέµµα του απ’αυτόν και πλησίασε την Τάθβιλ, για να την 

αγκαλιάσει σφιχτά επάνω του. «∆όξα τοις Πνεύµασι, είσαι καλά,» 

είπε. Και, ύστερα: «Πώς είναι η Χόλκραδ;» 

  «Νοµίζω ότι έχει, απλά, λιποθυµήσει,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα. 

«∆εν πιστεύω νάναι κάτι πιο σοβαρό…» 

  Ο Σόλµορχ έριξε µια µατιά τριγύρω, στους συγκεντρωµένους 

ευγενείς. «Ποιοι βγήκαν, τελικά, ζωντανοί απο κεί µέσα;» 


