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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Τέταρτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Τα Πνεύµατα παίζουν 
 

 

 Λούντρινχ ξεµύτισε νωχελικά από την Ανατολή, στέλνοντας 

τις φωτεινές του ακτίνες στον Άρµπεναρκ, περνώντας πάνω 

από τα χτίρια της πολιορκούµενης Σαραολνιανής πόλης 

Όρφαλχ, και φτάνοντας σ’ένα ερείπιο δυτικά απ’αυτήν. Εδώ κανείς 

δε ζύγωνε, γιατί µάγοι και µάγισσες συνάζονταν τα βράδια, πριν από 

µερικά χρόνια, κάνοντας µαύρες τελετές και θυσιάζοντας 

νεογέννητα σε γκριζόπετρους βωµούς, καθώς έλεγαν οι φήµες. Όλα 

αυτά, όµως, µέχρι που η φρουρά της Όρφαλχ τούς έδιώξε από τούτα 

τα µέρη, κι από τότε κανείς δεν ξανάκουσε για την αφεντιά τους. 

Ωστόσο, κανείς επίσης δεν πήγε να ελέγξει το ερείπιο –ή, 

τουλάχιστον, κανείς δε µαθεύτηκε να πηγαίνει. 

  Το πρωινό φως του Λούντρινχ κατασπάραζε το σκοτάδι σαν 

αδηφάγο θηρίο, καθώς εισέβαλε από το ένα δωµάτιο στο άλλο, στο 

άλλο, στο άλλο… Όµως σ’ένα βαθύ δωµάτιο, µε κανένα παράθυρο 

και µονάχα µια στενή πόρτα, δεν µπήκε παρά ελάχιστο από το φως 

του µεγάλου ήλιου. Ωστόσο, ήταν αρκετό για να κάνει κάτι να 

γυαλίσει στη γωνία, να γυαλίσει σαν κρύσταλλος– 

  –που, αµέσως µετά, λαµπύρισε µ’όλα τα χρώµατα της ίριδας κι 

ακόµα περισσότερα, σαν νάχε πάρει, ξαφνικά, φωτιά. Μέσα από το 

στροβιλιζόµενο χάος –το οποίο περιστοίχιζε ένα ασηµένιο πλαίσιο 

καθρέφτη, λαξευµένο µε απόκρυφους ρούνους– βγήκε ένας άντρας, 

µε µαύρα κορακίσια µαλλιά και µελανή κάπα. Φορούσε ταξιδιωτικά 

ρούχα κι απ’τη µέση του κρεµόταν ένα µακρύ ξίφος. Στον ώµο 

κουβαλούσε έναν όχι ιδιαίτερα µεγάλο σάκο. 

Ο
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  Τρεις άλλοι άντρες τον ακολούθησαν, όλοι τους ντυµένοι µε 

χιτώνες. Ο ένας απ’αυτούς έµοιαζε να κουτσαίνει ελαφρώς στο δεξί 

πόδι. 

  «Πού βρισκόµαστε, κύριε;» ρώτησε ο Μόρβον, κοιτάζοντας το 

χώρο γύρω του µε επιφύλαξη. 

  «Κοντά στην Όρφαλχ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, και, µε µια κίνηση 

του χεριού του, η εσωδιαστασιακή πύλη έκλεισε, αφήνοντας µονάχα 

έναν όµορφο καθρέφτη στη θέση της. 

  Ο Κάρελ στένεψε τα µάτια. «Έχεις απλώσει τα πλοκάµια σου 

παντού.» 

  «Βρίσκεις, όµως, τα… πλοκάµια µου πολύ χρήσιµα, έτσι, Σοφέ;» 

αντιγύρισε ο Πόνκιµ, δίχως να στραφεί να τον κοιτάξει. 

  Βάδισε µέσα στο ερείπιο, διασχίζοντας τα δωµάτιά του και 

βγαίνοντας στην ύπαιθρο. Το βλέµµα του στράφηκε στην Όρφαλχ, 

για να την ατενίσει περιτριγυρισµένοι από αναρίθµητους στρατούς 

Νοτίων, των οποίων οι κατασκηνώσεις ήταν πόλεις από µόνες τους·  

ενώ µπροστά από το λιµάνι της Όρφαλχ τα πλοία του στόλου της 

Αάνθα δηµιουργούσαν µια ακόµα πόλη, από κατάρτια και 

καταστρώµατα. 

  Και τα Πνεύµατα ψιθύριζαν και τσακώνονταν. Ο Πόνκιµ τα είχε 

ακούσει από τότε που έστελνε τις πνευµατικές του αισθήσεις εδώ, 

για να µιλήσει µε τους Νότιους και να προσπαθήσει να κερδίσει 

χρόνο για τη Στρατάρχισσα Νερενία. Όµως τώρα άκουγε τις φωνές 

τους πολύ, πολύ δυνατότερες. Όπως στην Χάργκοχ, µε τον 

Καρνταµάρ και τον Σάλβινρ, έτσι κι εδώ µε τη Νερενία και τον 

Εξουσιαστή των Όπλων Νε-Μόρλιν. 

  Όταν ο Πόνκιµ είχε πρωτοδεί το όραµά του µε τη Στρατάρχισσα, 

δεν µπορούσε να καθορίσει ποιος ήταν ο αιµόφυρτος, µελαχρινός 

άντρας στα πόδια της, όµως ήταν βέβαιος ότι του θύµιζε κάτι. Αλλά 

πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο; Αφού, τότε, δεν είχα ακόµα αντικρίσει 

τον Νε-Μόρλιν! Μονάχα ένας τρόπος υπήρχε για να το εξηγήσει: 

Ανάµνηση από το Μέλλον, ήταν µια ανάµνηση από το Μέλλον. Γιατί 
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τα Πνεύµατα παίζουν αυτά τα παράξενα παιχνίδια µαζί µου; Τι 

συµβαίνει; Γιατί µου έστειλαν τα οράµατα µε τον Καρνταµάρ και τη 

Νερενία; Γιατί µου ψιθύρισαν Θάνατος και Καταστροφή; Ακόµα δεν 

έχω καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στην Όρφαλχ. Μονάχα ξέρω πως τα 

Πνεύµατα στοιχηµάτιζαν αναµεταξύ τους, και τσακώνονταν. Είχαν 

επιλέξει τους µονοµάχους τους, για να παρακολουθήσουν µια 

µονοµαχία. Χειρότερα από τους αρχαίους Θεούς είναι τα Πνεύµατα… 

  Οι τρεις Σοφοί του Κύκλου του Φτερού στάθηκαν γύρω από τον 

Πόνκιµ, ατενίζοντας κι αυτοί την πολιορκούµενη Όρφαλχ. 

  «Εσύ έφερες το Σαραόλν σ’αυτή την κατάσταση!» του γρύλισε ο 

Κάρελ. 

  Όµως, προτού προλάβει ν’αποκριθεί ο Πόνκιµ, µίλησε ο Μόρβον: 

«Κύριε, παρακαλώ, συγκρατείστε το θύµο σας·  βρισκόµαστε όλοι 

εδώ για έναν πολύ συγκεκριµένο λόγο.» 

  Ο Κάρελ δεν αποκρίθηκε. 

  «Πόσο καιρό υπολογίζετε ότι θα κάνει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή να έρθει από το Άργκανθικ;» ρώτησε ο Ζάρχαλ τον Πόνκιµ. 

  «Γύρω στις δέκα ηµέρες, υποθέτω,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του 

Σαραόλν. «Πράγµα που σηµαίνει ότι έχουµε πολύ χρόνο να 

καθίσουµε εδώ και να παρατηρήσουµε τα… παράξενα της 

πολιορκίας.» 

  «Το αισθάνεστε κι εσείς, κύριε;» είπε ο Μόρβον. «Τα Πνεύµατα να 

είναι ανήσυχα;» 

  «Ναι,» κατένευσε ο Πόνκιµ. «Και ίσως εσείς να µπορείτε να µου 

λύσετε κάποιες απορίες.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Τα πάντα ήταν ρευστά. Κυλούσαν προς τυχαίες κατευθύνσεις. Και 

χρώµατα· παντού γύρω της έβλεπε χρώµατα, χρώµατα και σκοτάδι, 

χρώµατα και κενό, χρώµατα και την απουσία των χρωµάτων. Πόνοι 

τη διαπερνούσαν, σα γλιστερές λόγχες που τη σούβλιζαν. 
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  Τα µάτια της άνοιξαν για κάποιο λόγο που δε µπορούσε να 

προσδιορίσει. Η όρασή της ήταν θολή. Βλεφάρισε και µπόρεσε να 

δει καλύτερα το περιβάλλον της. Βρισκόταν… βρισκόταν σε µια 

καµπίνα… Είχε ξανάρθει εδώ; Είχε ξαναβρεθεί σ’αυτή την καµπίνα; 

Πότε; 

  «Πώς είστε, Πριγκίπισσά µου;» ήρθε µια γνώριµη φωνή από πλάι 

της, και µποτοφορεµένα πόδια ακούστηκαν να πλησιάζουν.  

  Η Σούλτριθ προσπάθησε να γυρίσει το κεφάλι, µα ο πόνος ήταν 

τροµερός και δάγκωσε το κάτω της χείλος. Τότε µόνο αντιλήφθηκε 

ότι τα δόντια της ήταν σπασµένα. Και θυµήθηκε: Η Άρρα! 

  Ο άντρας κάθισε στο κρεβάτι, δίπλα της. «Μην κινείστε, 

Πριγκίπισσά µου. Έχει τραυµατιστεί η σπονδυλική σας στήλη.» 

  «Όντβιν…» ψέλλισε η Σούλτριθ. «Από πού…;» 

  «Βρισκόµουν κοντά,» εξήγησε ο Καπετάνιος του Καβαλάρη των 

Κυµάτων. «Σας είδα να µπαίνετε σε µια σπηλιά, κοντά στην ακτή. 

Είδα και µια άλλη γυναίκα να µπαίνει στη σπηλιά, πίσω σας. Την 

είδα να σας χτυπάει και, µετά, είδα µονάχα εκείνη να φεύγει. Ήρθα 

όσο πιο γρήγορα µπορούσα.» 

  «Σ’ευχαριστώ,» είπε, αργά, η Σούλτριθ. «∆εν… ήξερα ότι… ήσουν 

εδώ… µαζί µας.» 

  «Είναι καλύτερα έτσι, κάποιες φορές,» αποκρίθηκε ο Όντβιν·  και η 

Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα δε ρώτησε να µάθει τίποτα 

περισσότερο –αισθανόταν πολύ εξαντληµένη για να ρωτήσει. 

«Τώρα, θα θέλατε να σας φέρω κάτι να φάτε;» 

  «…Όχι…» είπε η Σούλτριθ. 

  «Πρέπει, κάποια στιγµή, να φάτε κάτι, όµως–» 

  «Πες µου, Όντβιν…» Προσπάθησε να γεµίσει τα πνευµόνια της µε 

αέρα, για να συνεχίσει. «…Θα µπορέσω να σταθώ;…» 

  «Όπως είπα, η σπονδυλική σας στήλη είναι τραυµατισµένη, όχι 

σπασµένη. Εποµένως, θα µπορέσετε να σταθείτε, πιστεύω. Αλλά, 

πρώτα, χρειάζεστε ανάπαυση και φαγητό. 
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  »Μήπως, θα θέλατε καλύτερα να ειδοποιήσω τον αδελφό σας; Με 

συγχωρείτε που δε σας ρώτησα και πιο πριν.» 

  «Όχι!» σφύριξε, έντονα, η Σούλτριθ. «Μην… µην πεις σε… 

κανέναν…» Το δεξί της χέρι έσφιξε δυνατά τον καρπό του. «…σε 

κανέναν… ότι είµαι εδώ.» 

  «Γιατί, Πριγκίπισσά µου;» 

  «Η… άλλη γυναίκα… Την… την αναγνώρισες;» 

  Ο Όντβιν συνοφρυώθηκε. «Νοµίζω –χωρίς να είµαι απόλυτα 

βέβαιος– ότι ήταν η Αρχόντισσα Άρρα.» 

  «Αυτή ήταν!» Το µίσος έρεε σαν δηλητήριο από το τραυµατισµένο 

στόµα της Σούλτριθ. «Μην πεις σε… κανέναν για µένα… Όντβιν… 

Άστους… να νοµίζουν ότι είµαι… νεκρή… ή ό,τι τους είπε η… 

Άρρα για µένα.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Πριγκίπισσά µου.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι καταπέλτες σφυροκοπούσαν το δυτικό τείχος της Όρφαλχ, ενώ ο 

Βένγκριλ παρακολουθούσε, ντυµένος για µάχη και ζωσµένος το 

σπαθί του, ενώ µια κάπα ανέµιζε µεγαλόπρεπα πάνω απ’τους ώµους 

του. Τα χέρια του ήταν σταυρωµένα µπροστά του. ∆εξιά κι αριστερά 

του στέκονταν, αντίστοιχα, ο Ρήφορβελ και ο Σίνορµαρ, πάντα 

πιστοί του φρουροί. 

  Ο Ζιρκεφιανός Άρχοντας Σόρντ’κφαρ τούς πλησίασε. «Βασιληά 

Βένγκριλ!» χαιρέτησε. «Καληµέρα.» 

  «Καληµέρα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Ο Σόρντ’κφαρ κοίταξε προς το σηµείο των τειχών όπου ο Βένγκριλ 

τούς είχε συµβουλέψει να επικεντρώσουν τις ριπές τους. «Σπάει, 

σωστά;» είπε. «Νοµίζω ότι πηγαίνει καλά η πολιορκία εκεί, ε, 

Μεγαλειότατε;» Στράφηκε, για να κοιτάξει τον Μονάρχη του 

Σαραόλν. 
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  «Σε µία ή δύο µέρες πρέπει να έχουµε ένα αρκετά µεγάλο άνοιγµα, 

ώστε να µπορούµε να επιτεθούµε µέσα απ’αυτό,» αποκρίθηκε ο 

Βένγκριλ, συνεχίζοντας να έχει το σµαραγδένιο βλέµµα του 

καρφωµένο στην πολιορκούµενη πόλη. «Ωστόσο, δε θα πρότεινα να 

δράσουµε έτσι…» 

  «Εννοείτε να µην επιτεθούµε, Μεγαλειότατε;» απόρησε ο 

Σόρντ’κφαρ. 

  «Ναι,» ένευσε ο Βένγκριλ. «Επειδή µπορείς να επιτεθείς από 

κάπου, αυτό δε σηµαίνει κιόλας ότι πρέπει.» 

  «Φοβάµαι πως δεν καταλαβαίνω…» παραδέχτηκε ο Ζιρκεφιανός. 

  «Άρχοντα Σόρντ’κφαρ, αν σπρώξουµε τους πολεµιστές µας µέσα 

στο άνοιγµα που θα δηµιουργηθεί, χάνουµε, δεν κερδίζουµε. Γιατί 

έτσι δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την αριθµητική µας 

υπεροχή ενάντια στους αντιπάλους µας. Θα µας λιανίσουν, καθώς θα 

προσπαθούµε να περάσουµε. Και, πίστεψέ µε, οι δαιµονάνθρωποι 

είναι καλοί σ’αυτό.» 

  «Εσείς, αναµφίβολα, τους ξέρετε καλύτερα, Μεγαλειότατε…» 

  Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του. «Και, µιας και λέγαµε για τους 

Μαγκραθµέλιους, είναι και κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουµε, 

προτού επιτεθούµε…» 

  «Τι;» 

  «Για την ώρα, το µεγαλύτερο µέρος του στρατού µας είναι 

ανενεργό. Συγκεκριµένα, όλος µας ο στρατός είναι ανενεργός, εκτός 

απ’αυτούς που χειρίζονται τους καταπέλτες. Εποµένως, σκέφτοµαι 

ότι θα µπορούσαµε ν’αρχίσουµε να τους µαθαίνουµε κάποια 

πράγµατα για τις διαβολικές συσκευές των δαιµονανθρώπων, ώστε 

να µπορούν να τις αντιµετωπίσουν καλύτερα, όταν έρθει η ώρα.» 

  «Εξαίρετη ιδέα, Μεγαλειότατε!» είπε ο Σόρντ’κφαρ. «Ποιος, όµως, 

θα τους µάθει αυτά τα πράγµατα;» 

  «Έχω κάποιους ανθρώπους που ξέρουν.» Ο Βένγκριλ έριξε ένα 

βλέµµα στον Ρήφορβελ και στον Σίνορµαρ. «Θα µας 

εξυπηρετήσετε;» 
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  «Φυσικά, Βασιληά µου,» κατένευσε ο πρώτος. 

  «Ωραία,» είπε ο Βένγκριλ. «Επίσης, θα ήθελα να ειδοποιηθούν ο 

Μέρθναρ, η Μάνζρα, και οι υπόλοιποι γι’αυτό το ζήτηµα. Όµως 

πείτε τους να µην έρθουν εδώ·  να µείνουν εκεί όπου είναι, και να 

διδάξουν τους πολεµιστές που βρίσκονται έξω από τα ανατολικά 

τείχη της Όρφαλχ –όσους, τουλάχιστον, από αυτούς µπορούν και 

προλαβαίνουν να διδάξουν.» 

 

**  **  **  ** 

 

   

  Όλο το πρωί η Νερενία προσπαθούσε να βρει µια ευκαιρία για να 

µιλήσει στον Βόνιορ, µα δεν τα είχε καταφέρει. Τα κατάφερε τώρα, 

λίγο µετά από το µεσηµεριανό γεύµα, σε έναν από τους πληγµένους 

από το σεισµό διαδρόµους του παλατιού της Όρφαλχ. 

  «Έλα µαζί µου,» του είπε σιγανά. «Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.» 

  Ο Βόνιορ παρατήρησε ότι το πρόσωπο της Στρατάρχισσας του νέου 

Σαραόλν ήταν χλοµό. Για την ακρίβεια, το είχε προσέξει από το 

πρωί, όµως δεν της είχε πει τίποτα σχετικά µ’αυτό. Αναρωτιόταν τι 

να την απασχολούσε. Ήταν οι σεισµοί, άραγε; Και ερχόταν να 

ρωτήσει εκείνον για τους σεισµούς; Ή, µήπως, νόµιζε πως, επειδή ο 

Βόνιορ ήταν «µάγος», µπορούσε να τα ξέρει όλα –όπως νόµιζε κι η 

σύζυγός του; 

  «Πάµε,» αποκρίθηκε. 

  Η Νερενία τον οδήγησε στο δωµάτιό της µέσα στο παλάτι·  άνοιξε 

την πόρτα και τον άφησε να µπει πρώτος, πριν την κλείσει πίσω της. 

Ο χώρος ήταν σχεδόν τυλιγµένος στο σκοτάδι, εκτός από το λίγο 

φως που έµπαινε από τα µισάνοιχτα πατζούρια του παραθύρου. 

  «Τι είναι, λοιπόν;» τη ρώτησε ο Βόνιορ. «∆ε µου φαίνεσαι καλά–» 

  Η Νερενία, ξαφνικά, κόλλησε επάνω του, περνώντας τα χέρια της 

κάτω από τον γαλάζιο του µανδύα και µπήγοντας τα δάχτυλά της 

µέσα στις πτυχές του πουκαµίσου του. Η λαβή του σπαθιού που 
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κρεµόταν από τη µέση της κέντρισε ενοχλητικά τα πλευρά του. Τα 

χείλη της φίλησαν το λαιµό, το µάγουλο, τα χείλη του. 

  «Νόµιζα ότι ήθελες να µου µιλήσεις για κάτι,» είπε ο Βόνιορ, 

παραµερίζοντας τη λαβή του σπαθιού της από τα πλευρά του. 

  «Θέλω,» αποκρίθηκε η Νερενία, συνθλίβοντας τα χείλη της ξανά 

επάνω στα δικά του. «Όµως… µπορεί να περιµένει λίγη ώρα.» Η 

αρχική της πρόθεση, όταν τον έφερε εδώ, ήταν όντως να του µιλήσει 

και µόνο·  αλλά, µόλις άκουσε το κλικ της κλειδαριάς της πόρτας 

πίσω της και τον είδε µέσα στο ηµιφωτισµένο δωµάτιο, κάτι άλλαξε. 

∆εν ήταν, πλέον, ούτε καν θυµωµένη µαζί του που δεν της είχε πει 

ότι ήταν µάγος. 

  Ωστόσο, ύστερα από την γλυκιά πάλη που επακολούθησε, το 

συναίσθηµα της οργής επανήλθε στο µυαλό της Στρατάρχισσας, αν 

και κάπως διαφορετικό τώρα, µαλακωµένο αλλά, µολαταύτα, 

επίµονο, σαν µια έντονη περιέργεια –Γιατί δεν της είχε πει ότι ήταν 

µάγος; 

  «Γιατί δε µου είχες πει ότι ήσουν µάγος, Βόνιορ;» ρώτησε η 

Νερενία, καθώς βρισκόταν µπρούµυτα επάνω στο στρώµα, 

τυλιγµένη µ’ένα γκρίζο σεντόνι. 

  Ο ∆ούκας της Γκέχβιν, ο οποίος καθόταν οκλαδόν, ακουµπώντας 

στην πλάτη του κρεβατιού, ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν υπήρχε 

λόγος. Υπήρχε;» 

  Είδε τα µάτια της Στρατάρχισσας να γυαλίζουν µέσα στο 

µισοσκόταδο. «Έπρεπε να το ξέρω.» 

  «∆εν είναι αυτό το οποίο ήθελες να µε ρωτήσεις, Νερενία·  είµαι 

σίγουρος,» είπε ο Βόνιορ. Αναµφίβολα, η χλοµάδα και η ανησυχία 

στο πρόσωπό της δεν προέρχονταν από το ότι είχε µάθει πως εκείνος 

ήταν µάγος! Συγκεκριµένα, όταν το είχε µάθει αυτό, το µόνο που ο 

∆ούκας µπορούσε να διακρίνει στο πρόσωπό της ήταν θυµός. 

Εποµένως, επρόκειτο για κάτι άλλο. 

  Το βλέµµα της Νερενία κατέβηκε, για λίγο, στο στρώµα, και ο 

Βόνιορ διέκρινε, πάλι, τη χλοµάδα να έρχεται στην όψη της. Όµως, 
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ύστερα, η πορφυροµάλλα πολεµίστρια σήκωσε, πάλι, τα µάτια και 

είπε, υποµειδιώντας: «Πώς κι έχεις τόσο καιρό να µε δαγκώσεις;» 

  «Θέλεις ένα γερό δάγκωµα;» ρώτησε ο Βόνιορ, µεταξύ αστείου και 

σοβαρού. 

  «Αυτή τη φορά, εγώ θα σε δαγκώσω,» αποκρίθηκε η Νερενία, 

χαµογελώντας ανοιχτά. 

  Γέλασαν, και ο ∆ούκας της Γκέχβιν είπε: «Ούτε αυτό είναι το θέµα 

για το οποίο ήθελες να µου µιλήσεις.» 

  «∆ε µπορώ να σε κοροϊδέψω µε τίποτα, ε;» 

  «Εσύ µε κάλεσες εδώ, Νερενία!» 

  «Α…» Η Στρατάρχισσα χαµογέλασε, πάλι. Αλήθεια, γιατί κάθοµαι 

και κάνω όλους αυτούς τους αστεϊσµούς µαζί του; αναρωτήθηκε. 

Αρχίζω και τον συνηθίζω –εθίζοµαι… Κακό αυτό… 

  Καθάρισε το λαιµό της, και η όψη της σοβάρεψε. «Βλέπω όνειρα.» 

  «∆εν ξέρω να εξηγώ τα όνειρα, Νερενία,» είπε ο Βόνιορ. 

  «Περίµενε λίγο! ∆εν είναι κανονικά όνειρα. Είναι σαν τα Πνεύµατα 

να προσπαθούν να µε προειδοποιήσουν για κάτι,» αποκρίθηκε 

εκείνη. «Τουλάχιστον, τα πρώτα έτσι ήταν.» 

  «Πες µου πιο αναλυτικά.» 

  Η Νερενία τού µίλησε για το όνειρο µε τη θάλασσα, η οποία 

σηκωνόταν για να την πνίξει, και, σίγουρα, την προειδοποιούσε για 

τον ερχοµό της Βασίλισσας Αάνθα και του ατελείωτου στόλου της. 

  «Ναι, είναι πολύ πιθανό,» παραδέχτηκε ο Βόνιορ, σταυρώνοντας τα 

χέρια µπροστά του. «Όµως µου κάνει εντύπωση…» 

  «Ποιο πράγµα;» 

  «Ότι βλέπεις όνειρα σταλµένα από τα Πνεύµατα… Τα Πνεύµατα δε 

στέλνουν τέτοια όνειρα στον καθένα, Νερενία.» 

  Στο µυαλό της ήρθαν αυτά που της είχε πει ο Βασιληάς της, 

κάποτε, στην Μάρβαθ, όταν την έκανε Στρατάρχισσα του νέου 

Σαραόλν: «Εσύ, Στρατάρχισσα Νερενία, θα φέρεις ως όπλο σου µια 

δίλαβη, πλατυλέπιδη ροµφαία. Και… θ’ακούς στο όνοµα 

Καταστροφή.» Γιατί µου το είπε αυτό; αναρωτήθηκε, τώρα, η 
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Νερενία. Ήξερε κάτι για µένα –κάτι παραπάνω απ’ό,τι ξέρω εγώ για 

τον εαυτό µου; «Τα Πνεύµατα δε στέλνουν τέτοια όνειρα στον καθένα, 

Νερενία,» αντήχησαν, πάλι, τα λόγια του Βόνιορ µέσα στο κεφάλι 

της. Ναι, µαζί µε τον Καρνταµάρ, είχαµε καταλάβει πως δεν είµαστε 

κοινοί άνθρωποι, όµως δε µπορούσαµε να εξηγήσουµε τι ακριβώς 

συνέβαινε µε µας… Ένα ρίγος τη διαπέρασε. Τι αξία έχουµε για τα 

Πνεύµατα; 

  «Βόνιορ… δεν είναι αυτό το µόνο όνειρο…» 

  «Είδες κι άλλο, παρόµοιο;» 

  «Όχι, όχι παρόµοιο. Άκου…» Του µίλησε για το όνειρο που είχε δει 

χτες βράδυ, µέσα στο οποίο η Νερενία ήταν Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος της Μεγάλης Έλρουν, και ο σύµβουλός της, ο Σούµραχ, 

την είχε προειδοποιήσει ότι υπήρχαν προδότες οι οποίοι ήθελαν να 

τη σκοτώσουν… και οι οποίοι, επίσης, την κατηγορούσαν για 

µαγεία… «Και είχα το συναίσθηµα ότι η µαγεία ήταν απαγορευµένη 

σ’αυτή την Έλρουν, Βόνιορ·  ή, τουλάχιστον, ότι δεν ήταν… 

κοινωνικά αποδεκτή… κάτι σαν κατηγορία.» 

  «Ήσουν, πραγµατικά, µάγισσα στο όνειρό σου;» ρώτησε, αργά, ο 

∆ούκας. 

  Η Νερενία κατένευσε. «Νοµίζω πως, ναι, ήµουν… Όµως, επίσης, 

νοµίζω ότι το έβλεπα κάπως… διαφορετικά.» Του είπε ότι ο 

Σούµραχ βγήκε από το µεγάλο δωµάτιο και, ύστερα, από παντού 

εµφανίστηκαν σκιές, λες και σέρνονταν επάνω στους τοίχους, στο 

ταβάνι, στο πάτωµα… και, όταν γύρισε προς τον θρόνο της, είδε κι 

εκεί µια σκιά, που το βλέµµα της ήταν κρύο, δολοφονικό. «Αυτό το 

όνειρο µε τάραξε πολύ, Βόνιορ. ∆ε θυµάµαι ποτέ να έχω δει κάτι 

παρόµοιο·  κάτι τόσο… ζωντανό. Μπορεί να είχε καµία σχέση µε τα 

προηγούµενα;» 

  «Με τη θάλασσα;» 

  Η Νερενία ένευσε καταφατικά. 

  Ο Βόνιορ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε νοµίζω. Σίγουρα όχι. Αυτό 

είναι κάτι ακόµα πιο παράξενο…» 
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  Η Στρατάρχισσα αισθάνθηκε ένα παγερό χέρι να σφίγγει τα σωθικά 

της. «Τι, δηλαδή; Ξέρεις τι σηµαίνουν αυτά τα όνοµα; Ξέρεις από 

πού είναι; Έλρουν… Εξουσιάστρια του Χρήµατος…» 

  «Νερενία, το µόνο που θα µπορούσα να υποθέσω από τα λεγόµενά 

σου είναι ότι βλέπεις εικόνες από µια άλλη σου ζωή.» 

  Εκείνη συνοφρυώθηκε. «Από άλλη µου ζωή; Βόνιορ, τι είναι αυτά 

τα πράγµατα; Σιγά µην είχα ζήσει άλλη ζωή! ∆ε µπορεί να νοµίζεις 

ότι γίνονται τέτοια…» 

  «Κι όµως. Πώς εξηγείς εσύ το ότι βρίσκεσαι µέσα στο κεφάλι µιας 

άλλης γυναίκας, σε ένα µέρος που ούτε καν έχεις ακούσει;» 

  Η Νερενία σούφρωσε τα χείλη. «Όνειρο ήταν…» 

  «Τότε, γιατί αισθάνθηκες την ανάγκη να µε ρωτήσεις;» 

  Η Στρατάρχισσα δε µίλησε. 

  «Στα όνειρα,» είπε ο Βόνιορ, «στα κανονικά όνειρα, βλέπεις µόνο 

πράγµατα τα οποία γνωρίζεις·  αλλαγµένα λίγο, ίσως, αλλά πράγµατα 

τα οποία γνωρίζεις, παρ’όλ’αυτά. Και είναι φυσικό, γιατί 

προέρχονται από το υποσυνείδητό σου. 

  »Στο δικό σου όνειρο, όµως, δεν είναι έτσι. Μέχρι το σηµείο όπου ο 

σύµβουλος βγήκε από την Αίθουσα του Χρήµατος νοµίζω πως 

έβλεπες ένα περιστατικό από µια άλλη σου ζωή, κατά την οποία 

ήσουν Εξουσιάστρια της Έλρουν –όπου κι αν είναι αυτή η πόλη, 

τέλος πάντων. Αλλά, όταν έµεινες µόνη και παρουσιάστηκαν οι 

σκιές, έχω την εντύπωση ότι τούτο δεν ήταν παρµένο από την 

πραγµατική άλλη σου ζωή·  ήταν παιχνίδι των φόβων σου –ή, ίσως, 

των φόβων της Εξουσιάστριας του Χρήµατος που ήσουν τότε.» 

  Η Νερενία τον παρακολουθούσε προσεκτικά, καθώς εκείνος 

µιλούσε. «Πώς τα ξέρεις όλ’αυτά;» τον ρώτησε. Έπρεπε να 

παραδεχτεί ότι οι γνώσεις του την τρόµαζαν. 

  «Όταν αρχίζουν και σου µιλούν τα Πνεύµατα, Νερενία,» 

αποκρίθηκε ο Βόνιορ, «αρχίζεις κι εσύ να προσπαθείς να εξηγήσεις 

τα µουρµουρητά τους·  αρχίζεις να προσπαθείς κι εσύ να καταλάβεις 
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τι διάολο συµβαίνει µαζί σου. Και ψάχνεις… Όταν ψάχνεις, 

βρίσκεις.» 

  «Πώς και δεν µπήκες στους Σοφού του Κύκλου του Φτερού;» 

ρώτησε η Στρατάρχισσα. 

  «∆ε γεννήθηκα για νάµαι κλεισµένος σ’έναν αρχαίο πύργο,» 

δήλωσε ο Βόνιορ. «Είναι άφρονες, Νερενία,» πρόσθεσε·  και, τώρα, 

εκείνη µπορούσε να δει θυµό στο βλέµµα του. «∆εν εκτιµούν το 

χάρισµα που διαθέτουν. Τούτη η χώρα, Νερενία, έπρεπε να 

διοικείται µονάχα από… προικισµένους ανθρώπους, όχι απλούς 

µονάρχες.» 

  «Έπρεπε το Σαραόλν να διοικείται από µάγους, θέλεις να πεις;» 

ρώτησε η Στρατάρχισσα, νιώθοντας… παράξενα, σαν τώρα να 

γνώριζε τον Βόνιορ για πρώτη φορά. Η αλήθεια, βέβαια, ήταν πως 

παλιότερα δε µιλούσαν και πολύ·  και, σίγουρα, ποτέ τόσο ανοιχτά. 

  «Ναι. Σε εκπλήσσει αυτό; ∆ε θάπρεπε. Ο Βασιληάς σου είναι 

µάγος, σωστά;» 

  «Σωστά,» παραδέχτηκε η Νερενία. «Και, µάλιστα, πανίσχυρος, 

απ’ό,τι ξέρω.» 

  «Θα ήθελα να τον γνωρίσω προσωπικά µια µέρα,» είπε ο Βόνιορ. 

  «Ίσως και να τον γνωρίσεις, αν βγούµε ζωντανοί από τούτη την 

πολιορκία.» 

  «Ο Πόνκιµ φέρνει βοήθεια, έτσι δεν είναι;» 

  «Ναι…» 

  «∆εν πιστεύεις ότι θα µας σώσει;» 

  «∆εν ξέρω. Το πιστεύεις εσύ;» 

  Ο Βόνιορ µειδίασε λεπτά. «Είµαι βέβαιος.» 

  «Η µαγεία του δε µπορεί να διώξει τους στρατούς της Αάνθα, όσο 

δυνατή κι αν είναι,» τόνισε η Νερενία. 

  «Η µαγεία έχει ποικίλες χρήσεις,» είπε ο Βόνιορ. «Στην άλλη σου 

ζωή, ήσουν µάγισσα·  δεν έµαθες τίποτα απ’αυτό;» 

  «∆ε θυµάµαι και πολλά από τότε –αν, όντως, ονειρεύτηκα µια άλλη 

µου ζωή, όπως υποστηρίζεις.» 
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  «Αν ξαναδείς το όνειρο, ή κάποιο παρόµοιό του, πες το µου, 

εντάξει;» 

  Η Νερενία κατένευσε. 

  «Τώρα, έλα να µε δαγκώσεις.» 

  Η Νερενία χαµογέλασε, και πήγε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Πώς πηγαίνει η πολιορκία στο δυτικό τείχος;» ρώτησε η Αάνθα, 

κόβοντας ένα κοµµάτι από το ψάρι της και τρώγοντάς το. 

  «Αρκετά καλά,» είπε ο Βένγκριλ, κοιτώντας το δικό του ψάρι µε 

καχυποψία. «Τι είναι αυτό το πράγµα, Αάνθα;» 

  «Ψάρι.» Η Βασίλισσα του Ωκεανού έκοψε ακόµα ένα κοµµάτι από 

το φαγητό της. 

  «Ναι, το βλέπω ότι είναι ψάρι!» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Όµως 

δεν έχω ξαναφάει τέτοιο. Και είναι λίγα τα ψάρια που δεν έχω 

δοκιµάσει από τον καιρό που σε γνώρισα.» 

  Η Αάνθα µειδίασε. «∆οκίµασε και πες µου αν σ’αρέσει.» 

  Ο Βένγκριλ έκοψε ένα κοµµάτι και το έβαλε στο στόµα. «Γλυκό 

είναι… αλλά νοµίζω ότι αυτό οφείλεται πιο πολύ στη σάλτσα…» 

  «Η σάλτσα είναι φτιαγµένη από τα αβγά αυτού του ψαριού,» τον 

πληροφόρησε η Αάνθα. Και ρώτησε: «Στο δυτικό τείχος δε µου είχες 

πει ότι είχε γίνει µια ρωγµή από το σεισµό;» 

  Ο Βένγκριλ ένευσε. 

  «∆εν δηµιουργήθηκε, λοιπόν, κάποιο άνοιγµα ακόµα;» 

  «Όχι, όµως σύντοµα θα δηµιουργηθεί. Αλλά, όπως είπα και στον 

Άρχοντα Σόρντ’κφαρ, δε µας συµφέρει να επιτεθούµε αµέσως µόλις 

γίνει το άνοιγµα, γιατί δε θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την 

αριθµητική µας υπεροχή·  η επίθεση θα καταλήξει σε αποτυχία. 

Ωστόσο, ένα άνοιγµα στο τείχος είναι ένα άνοιγµα στο τείχος·  

σίγουρα, κάπου θα µας φανεί χρήσιµο –ειδικά όταν αρχίσουν κι 

άλλα µέρη του να πέφτουν. Ίσως, µάλιστα, να γίνει και κάποιος 
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επιπλέον σεισµός…» Σήκωσε το ποτήρι του µε το κρασί και ήπιε µια 

γουλιά. 

  «Οι σεισµοί πρέπει να σταµατήσουν, Βένγκριλ. Η Βάρνα µε έχει 

προειδοποιήσει ότι… µεγάλες ταραχές θα συµβούν, αν δεν κάνω 

κάτι.» 

  «Η Βάρνα;» 

  «Θυµάσαι εκείνο το γιγαντιαίο σαλάχι που συναντήσαµε µαζί, στα 

υπόγεια κάτω απ’τη Θέρληχ, ενώ µας καταδίωκαν οι 

δαιµονάνθρωποι του Κράντµον;» 

  «Ναι. Αλλά τι σχέση έχει–;» 

  «Αυτή είναι η Βάρνα.» 

  «Το σαλάχι;» 

  «Ναι.» 

  «Και το ξαναείδες; Πήγες, πάλι, στα υπόγεια;» 

  «Όχι… το ονειρεύτηκα.» 

  Ο Βένγκριλ ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα. «Και µου 

µιλάς, τώρα, για ένα όνειρο;» 

  «∆εν το ονειρεύτηκα ακριβώς –ήρθε στο όνειρό µου. Και µου 

µίλησε. ∆εν ήταν ένα κανονικό όνειρο –ήταν όπως αυτά που έβλεπες 

µε τον φωτεινό δαίµονα και την ερειπωµένη Μάρβαθ.» 

  Ο Βένγκριλ έτριψε τα γένια του παραξενεµένος. Γιατί πρέπει πάντα 

να µπλέκω σ’αυτές τις µυστήριες υποθέσεις µε όνειρα και µάγους και 

µαγείες και δαίµονες από το παρελθόν; «Τι σου είπε;» 

  «Ότι πρέπει να σταθεροποιήσω τη Νότια Γη, αλλιώς δε θα επέλθει 

ηρεµία µήτε στον Ωκεανό µήτε στη Βόρεια Γη.» 

  «Είπε σε σένα να σταθεροποιήσεις τη Νότια Γη, Αάνθα; Μπορείς 

να το κάνεις;» 

  Η Βασίλισσα ανασήκωσε τους ώµους. Όχι· κι αυτό είναι που µε 

τροµάζει. «Μου εξήγησε ποιον πρέπει να βρω για να τη 

σταθεροποιήσει.» 

  «Και ποιος είν’αυτός;» Μήπως είναι της φαντασίας της; Η Αάνθα 

φερόταν παράξενα τελευταία·  ίσως– Μη γίνεσαι παράλογος, 
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Βένγκριλ! ∆εν είναι τρελή! Απλά, ταραγµένη είναι, όπως όλοι µας, 

ύστερα από τούτα τα γεγονότα. Πνεύµατα, οι ζωές µας έχουν γίνει 

άνω-κάτω… 

  «∆εν ξέρω. Η Βάρνα δε µου µίλησε ξεκάθαρα. Είπε ότι είναι ένα 

από τα παιδιά του Βορρά που θα φέρει τη σταθερότητα στο Νότο. 

Είπε ότι»–καθώς τα λόγια του πελώριου σαλαχιού έρχονταν στο 

µυαλό της, η Αάνθα άρχισε να τα λέει ακριβώς όπως τα είχε ακούσει 

στον ύπνο της–«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.» 

  Ο Βένγκριλ την παρατηρούσε προσεκτικά. Η Βασίλισσα του 

Ωκεανού είχε κλείσει ελαφρώς τα µάτια και έµοιαζε να απαγγέλλει 

ένα ποίηµα το οποίο είχε αποστηθίσει. Όταν τελείωσε, το βλέµµα 

της πήγε, πάλι, στο πρόσωπό του. 

  «Με κοιτάς παράξενα,» του είπε, κατηγορηµατικά. «Γιατί µε κοιτάς  

έτσι παράξενα, τώρα τελευταία;» 

  «Αάνθα, µε τροµάζεις κάποιες φορές,» δήλωσε ο Βένγκριλ. 

  Εκείνη δεν αποκρίθηκε στα λόγια του·  άλλαξε θέµα: «Ξέρεις 

κάποιον άνθρωπο σαν αυτόν που σου περιέγραψα;» 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Πού να ξέρω έναν τέτοιο 

άνθρωπο; Γιατί η Βάρνα δε σου είπε ακριβώς ποιον θέλει; Παίζει 

µαζί σου; Παίζει µε όλο τον Άρµπεναρκ;» 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε η Αάνθα. 

  Μήπως όλα ήταν, απλά, ένα όνειρό σου και τίποτα παραπάνω; 

αναρωτήθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Βένγκριλ…» είπε η Βασίλισσα, πιο αργά τώρα. «Κι εγώ τροµάζω 

τον εαυτό µου…» 

  Ο Βένγκριλ άγγιξε το χέρι της. «Έχεις πολλά στο µυαλό σου. Όταν 

τα πράγµατα ηρεµήσουν, όλα θα είναι καλύτερα.» 
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  Θα ηρεµήσουν ποτέ; «Πρέπει να βρω αυτό τον άνθρωπο,» είπε, 

έντονα, «για να σταθεροποιήσω τη Νότια Γη. Αν δεν το κάνω, οι 

σεισµοί θα µας θάψουν.» 

  «Πώς σκοπεύεις να τον βρεις;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Εκεί είναι το πρόβληµα –δεν ξέρω.» 

  «Έχεις µιλήσει σε κανέναν άλλο γι’αυτό; Στους Μυστικιστές της 

Θάλασσας; Στη Σούλτριθ;» 

  «Όχι,» παραδέχτηκε η Αάνθα. «Όχι.» 

  «Γιατί;» 

  Η Αάνθα βλεφάρισε και έµεινε για λίγο σκεπτική. Γιατί; Ούτε κι 

αυτό το ξέρω! Ίσως να έχει δίκιο, τελικά, που µε κοιτάει έτσι 

παράξενα. «Επειδή δεν ήξερα τι ακριβώς να τους πω… Επειδή, 

ούτως ή άλλως, δεν είµαι σίγουρη… Και τι να έκαναν, δηλαδή;… 

Πώς να ξέρουν εκείνοι σε ποιον αναφέρεται η Βάρνα; Εδώ δεν 

ξέρεις εσύ, που είσαι από το Βορρά!» 

  Είναι µπερδεµένη, και φαίνεται… «Αάνθα, νοµίζω ότι θα έπρεπε να 

πας να το πεις στη Σούλτριθ.» 

  «∆εν την έχω δει καθόλου σήµερα·  δεν ξέρω πού είναι.» 

  «Πήγαινε να τη βρεις, το απόγευµα. Αν θέλεις, θα έρθω µαζί σου.» 

  «Όχι, θα πάω µόνη.» 

  «Όπως επιθυµείς.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι καταπέλτες χτυπούσαν, πάλι, τα τείχη της Θέρληχ, και η Αάνθα 

τούς κοίταζε από την πρύµνη της Κυράς της Θάλασσας όπου 

στεκόταν. Αναρωτιόταν αν έπρεπε να κάνει όπως της είχε πει ο 

Βένγκριλ το µεσηµέρι: αν έπρεπε να πάει να µιλήσει στη Σούλτριθ, 

σχετικά µε τα λόγια της Βάρνα. ∆εν έχω να χάσω τίποτα, βέβαια… 

Το πολύ-πολύ να µη µπορεί να µε βοηθήσει… Μήπως, άραγε, αυτό 

ήταν που φοβόταν; Ότι θα της έλεγε πώς δε µπορούσε να τη 

βοηθήσει; 
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  Αναστέναξε. Ας πάω να την επισκεφτώ. Να δω τι κάνει, ούτως ή 

άλλως. 

  Έδωσε διαταγή στον οδηγό της γαλέρας της να την οδηγήσει προς 

το Ξίφος του Κάρνεβολθ, το οποίο δε σφυροκοπούσε τα τείχη της 

Όρφαλχ µε τους καταπέλτες του, γιατί οι Καρνεβολθιανοί είχαν 

αποφασίσει να µην συµµετάσχουν σ’αυτή την πολιορκία. Είχαν 

πειστεί από τα ύπουλα λόγια του Πόνκιµ. Ο Νόβµορ… Τι ανόητος! 

Νοµίζει ότι ο Σφετεριστής θα προσφέρει σ’εκείνον και στο λαό του µια 

θέση στο Σαραόλν. Θα βρεθεί πικρά µετανιωµένος, όταν όλοι όσοι 

έρθουν να µετοικήσουν εδώ γίνουν σκλάβοι των δαιµονανθρώπων. 

  Η Αάνθα κατέβηκε από την πρύµνη, µε τη γκρίζα της κάπα να 

αναδεύεται γύρω της από τον απογευµατινό αγέρα. Στάθηκε στην 

άκρη της κουβέρτας και φώναξε στους Καρνεβολθιανούς πάνω στο 

βασιλικό σκάφος: «Θα µπορούσα να επισκεφτώ την Πριγκίπισσα 

Σούλτριθ;» 

  Μια πολεµίστρια, ντυµένη µε µακρύ Καρνεβολθιανό χιτώνα, 

βαστώντας κοντάρι, και έχοντας ένα γιαταγάνι περασµένο στη µέση, 

απάντησε: «Η Πριγκίπισσα Σούλτριθ δεν είναι εδώ, Μεγαλειοτάτη. 

Βρίσκεται στο στρατόπεδο της ανατολικής όχθης.» 

  «Σ’ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Αάνθα, και έδωσε διαταγή στον 

τιµονιέρη να την πάει εκεί. 

  Περνώντας ανάµεσα από τον σχηµατισµό των σκαφών του στόλου 

της, τα οποία διατηρούσαν τον αποκλεισµό στο λιµάνι της Όρφαλχ, 

έφτασε στον προορισµό της, όπου βρίσκονταν κάµποσα πλοία 

αγκυροβοληµένα, µε µαζεµένα τα πανιά. 

  Οι ναύτες έριξαν µια ξύλινη ράµπα γι’αυτήν, και η Βασίλισσα του 

Ωκεανού κατέβηκε στην ξηρά, ακολουθούµενη από έξι πάνοπλους 

Ωκεάνιους πολεµιστές –τρεις άντρες, τρεις γυναίκες. Πρώτο 

αντίκρισε το στρατόπεδο των Ζιρκεφιανών και άρχισε να το 

διασχίζει. Όπως περίµενε, το µέρος ήταν άνω-κάτω, όχι τίποτα το 

ασυνήθιστο για το λαό του Κάλ’µλιρβ. Κοιτώντας προς τα αριστερά 

της –δυτικά, δηλαδή–, µπορούσε να δει τα τείχη της Όρφαλχ, τα 
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οποία χτυπούσαν οι πέτρες τον καταπελτών που έβαλαν καταπάνω 

τους. Η Αάνθα δεν παρατηρούσε κάποια πολύ φανερή ρωγµή. 

Ανθεκτικές πόλεις αυτές του Σαραόλν… Κοιτώντας δεξιά, σε κάποια 

στιγµή, είδε τους πολεµιστές του Βένγκριλ –των οποίων τα ονόµατα 

δε θυµόταν– να µιλούν σε µερικούς Ζιρκεφιανούς. Μια ξανθιά 

Σαραολνιανή πολεµίστρια έδειχνε, µε ένα µακρύ ξύλο, κάτι 

σκαλίσµατα στο έδαφος, ενώ ένας άλλος πολεµιστής –µελαχρινός, 

αλλά µε σκληρά, γαλανά µάτια– είχε το ξίφος του ξεθηκαρωµένο και 

επιδείκνυε κάποιες συγκεκριµένες κινήσεις. 

  Ανάµεσα στους Ζιρκεφιανούς, η Αάνθα πρόσεξε και τον 

Κάλ’µλιρβ, µαζί µε τους στενούς του φίλους, εκείνη την ξανθιά 

γυναίκα και τον µυώδη άντρα µε το ξυρισµένο κεφάλι και το µεγάλο 

γιαταγάνι στη µέση. 

  Πλησίασε. «Πώς είσαι, Οδηγέ;» 

  Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε να την κοιτάξει. «Βασίλισσα Αάνθα! Πώς 

κι απ’τα ληµέρια µας;» 

  «Περαστική είµαι και είπα να χαιρετίσω,» απάντησε εκείνη. 

  «Αχά…» έκανε ο Κάλ’µλιρβ. Κι έπειτα, στρέφοντας το βλέµµα του 

προς την ξανθά πολεµίστρια και τον µελαχρινό πολεµιστή: 

«Βλέπετε; Η Μάνζρα κι ο Μέρθναρ µάς µαθαίνουν πώς 

ν’αντιµετωπίζουµε τις συσκευές των δαιµονοµούτσουνων. ∆ιαταγές 

του Βασιληά Βένγκριλ.» 

  Τώρα κατάλαβα τι συµβαίνει. «Μάλιστα… Καλύτερα, λοιπόν, να 

πηγαίνω, Οδηγέ.» 

  «Έχετε δουλειά εδώ πέρα, Μεγαλειοτάτη;» 

  «Ναι, στο στρατόπεδο των Καρνεβολθιανών.» 

  «Σας πρόδωσαν.» 

  «Ψάχνω για την Πριγκίπισσα Σούλτριθ.» 

  «Καλή αναζήτηση, να πούµε.» Και ο παπαγάλος που βρισκόταν 

γαντζωµένος στον ώµο του έκρωξε: «Να πούµε! Να πούµε! Να 

πούµε! Να πού–!» Ο Κάλ’µλιρβ τού έκλεισε το ράµφος. 
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  Η Αάνθα µειδίασε. «Θα τα ξαναπούµε, Οδηγέ.» Αποµακρύνθηκε 

από αυτόν και τους υπόλοιπους, διασχίζοντας τον καταυλισµό των 

Ζιρκεφιανών και κατευθυνόµενη προς εκείνο των Καρνεβολθιανών, 

όπου ήδη κάποιοι είχαν ανάψει φωτιές και σιγή είχε απλωθεί εντός 

του. Παραδίπλα, η Βασίλισσα του Ωκεανού µπορούσε να δει το 

στρατόπεδο των Μογκλιανών, όπου βρίσκονταν ο Ρινκ ον Γκνερφ 

και ο λαός του. Κι εκεί είχαν ανάψει φωτιές από τώρα, όµως 

ορισµένες οµιλίες ακούγονταν, παρότι ο καταυλισµός ήταν 

µικρότερος από αυτόν των πολεµιστών του Βασιληά Νόβµορ. 

  Η Αάνθα βάδισε ανάµεσα στους κατασκηνωµένους 

Καρνεβολθιανούς, περιτριγυρισµένοι από τους έξι φρουρούς της. 

Παρατήρησε ότι κάποιοι της έριχναν εχθρικά –ή, τουλάχιστον, µη-

φιλικά– βλέµµατα. Επίσης, είδε ψυχρά µάτια να την ατενίζουν κάτω 

από κουκούλες, κουβέρτες, ή µέσα από τα ανοίγµατα των σκηνών. 

  «Πού βρίσκεται η σκηνή της Πριγκίπισσας Σούλτριθ;» ρώτησε η 

Αάνθα έναν σκουρόχρωµο άντρα, που καθόταν πλάι σε µια µικρή 

φωτιά, µόνος, έχοντας το γιαταγάνι του ακουµπισµένο στα γόνατα κι 

ακονίζοντάς το, µε έναν λεπτό, διαπεραστικό ήχο. 

  Ο Καρνεβολθιανός έπαψε ν’ακονίζει το όπλο·  το βλέµµα του 

υψώθηκε για να την κοιτάξει. Η Βασίλισσα του Ωκεανού θα 

µπορούσε να πει ότι ο πολεµιστής ντρεπόταν, αλλά δεν ήταν 

σίγουρη… 

  «Απο κεί.» Έδειξε, µε το αριστερό του χέρι. 

  «Σ’ευχαριστώ.» 

  Η Αάνθα δεν άργησε να φτάσει µπροστά στη σκηνή της 

Πριγκίπισσας Σούλτριθ, την οποία δε φυλούσε κανείς και δε 

φαινόταν κανένα φως να είναι αναµµένο µέσα. 

  «Σούλτριθ;» φώναξε. «Να µπω;» 

  Καµια απάντηση. 

  «Σούλτριθ, είσαι µέσα;» 

  «Μάλλον, λείπει, Βασίλισσά µου,» της είπε µια από τις Ωκεάνιες 

πολεµίστριές της. 
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  Η Αάνθα παραµέρισε τον µπερντέ της σκηνής και κοίταξε. Το 

απογευµατινό φως έσχισε το σκοτάδι, και µπόρεσε να δει ένα 

στρώµα στο έδαφος µε πολλά µαξιλάρια διαφόρων µεγεθών, ένα 

ξύλινο γραφείο µε ένα σβησµένο κερί επάνω, έναν αργυρό δίσκο µε 

µισοτελειωµένο φαγητό, µια χρυσοποίκιλτη κούπα µισογεµάτη µε 

κρασί, και ένα κλειστό µπαούλο στη γωνία·  αλλά πουθενά την 

Σούλτριθ… 

  Η Αάνθα άφησε τον µπερντέ να πέσει, πάλι. «Πάµε να βρούµε τον 

αδελφό της.» 

  Ζήτησε να µάθει πού ήταν η σκηνή του Βασιληά Νόβµορ και, 

αµέσως, την πληροφόρησαν. 

  «Πείτε στο µονάρχη σας ότι θέλω να του µιλήσω,» πρόσταξε τους 

δύο φρουρούς που στέκονταν έξω απ’τη σκηνή. «Είµαι η Βασίλισσα 

Αάνθα του Ωκεανού.» 

  Ο ένας από τους άντρες έστρεψε το κεφάλι του προς τα πίσω και 

φώναξε: «Βασιληά µου, η Βασίλισσα του Ωκεανού είναι εδώ. Θέλει 

να σας µιλήσει.» 

  «Ας περάσει,» ήρθε η απάντηση από µέσα. 

  Οι φρουροί παραµέρισαν.  

  Η Αάνθα µπήκε στη σκηνή, για να βρει τον Βασιληά Νόβµορ και 

την Αρχόντισσα Άρρα να τρώνε, καθισµένοι οκλαδόν επάνω σε 

ψηλά µαξιλάρια, µε µια µεγάλη πιατέλα σ’ένα τραπεζάκι ανάµεσά 

τους. 

  «Καλησπέρα, Βασίλισσα Αάνθα,» χαιρέτησε ο Νόβµορ, κοιτώντας 

τη µε ένα βλέµµα που εκείνη θα µπορούσε να χαρακτηρίσει µονάχα 

ως επιφυλακτικό. 

  «Καλησπέρα,» είπε και η Άρρα·  αυτής το βλέµµα ήταν… 

µυστηριώδες. 

  Η Αάνθα τούς επέστρεψε τον χαιρετισµό και συνέχισε: «Με 

συγχωρείτε που σας διακόπτω το γεύµα·  δε θα σας απασχολήσω 

πολύ. Ήρθα µόνο για να σας ρωτήσω πού βρίσκεται η Πριγκίπισσα 
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Σούλτριθ. Την ψάχνω εδώ και κάποια ώρα και δε µπορώ να τη 

βρω…» 

  «Κοιτάξατε στη σκηνή της, Βασίλισσά µου;» αποκρίθηκε η Άρρα. 

  «Ναι. ∆εν είναι εκεί.» 

  «Περίεργο,» είπε ο Νόβµορ. «Έχω κι εγώ να τη δω όλη µέρα. 

Μήπως έχει πάει στο Ξίφος του Κάρνεβολθ;» 

  «Ούτε κι εκεί είναι,» τον πληροφόρησε η Αάνθα. 

  Η Άρρα και ο Νόβµορ αλληλοκοιτάχτηκαν. 

  «Σε ποιο άλλο µέρος µπορεί να βρίσκεται;» ρώτησε η Βασίλισσα 

του Ωκεανού. 

  Ο Βασιληάς των Καρνεβολθιανών φάνηκε, για λίγο, σκεπτικός·  

ύστερα, είπε: «∆εν υπάρχει κάποιο άλλο µέρος…» 

  «Καλά,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Πάντως, αν τη δείτε, πείτε της ότι 

την ψάχνω.» 

  «Ευχαρίστως,» ένευσε ο Νόβµορ. 

  Η Αάνθα βγήκε από τη σκηνή. Άρχισε να βαδίζει, και οι φρουροί 

της (που περίµεναν έξω, όσο εκείνη ήταν µέσα µε το Βασιληά του 

Κάρνεβολθ και την Αρχόντισσα Άρρα) την ακολούθησαν. Πήγε, 

ξανά, στη σκηνή της Σούλτριθ και µπήκε, προστάζοντας έναν 

πολεµιστή της να βαστά τον µπερντέ ανασηκωµένο για λίγο, ώστε να 

βρει µια λάµπα και να την ανάψει. Βρήκε µία και την άναψε. Έκανε 

νόηµα στο στρατιώτη ν’αφήσει την κουρτίνα κι εκείνος υπάκουσε. 

  Η Αάνθα όφειλε να οµολογήσει ότι αυτή η ξαφνική εξαφάνιση της 

Σούλτριθ την είχε ανησυχήσει πολύ. ∆εν ήταν ο χαρακτήρας της 

Καρνεβολθιανής Πριγκίπισσας να φύγει χωρίς να πει σε κανέναν 

πού πηγαίνει. Κάτι της έχει συµβεί. 

  Άρχισε να ψάχνει τη σκηνή –προσπαθώντας, φυσικά, να µην την 

κάνει άνω-κάτω– για κάποιο στοιχείο το οποίο θα της έλεγε πού είχε 

πάει η Σούλτριθ. Ωστόσο, δε βρήκε τίποτα. Ο όλος χώρος τής έδινε 

την εξής εντύπωση: Η Πριγκίπισσα έτρωγε, καθισµένη στο στρώµα 

µε τα µαξιλάρια, όµως κάτι έγινε –κάτι έµαθε, ίσως;– το οποίο την 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

418 

αναστάτωσε·  έτσι, σηκώθηκε και έφυγε, παρατώντας στη µέση το 

φαγητό της. Πώς µπορώ να µάθω τι ήταν αυτό πού την αναστάτωσε; 

  Βγήκε από τη σκηνή. ∆εν ήταν φρόνιµο να κάθεται πολύ ώρα εδώ·  

ίσως κάποιος να την έπαιρνε είδηση και, τότε, όλοι οι 

Καρνεβολθιανοί θα έλεγαν ότι τους κατασκόπευε, επειδή ο 

Βασιληάς τους δεν είχε συµφωνήσει να πολιορκήσει την Όρφαλχ 

µαζί της. 

  «Θα µπορούσαµε κάπως να σας βοηθήσουµε, Βασίλισσά µου;» τη 

ρώτησε ο πολεµιστής που της είχε κρατήσει ανοιχτό το µπερντέ. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Πάµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν βράδυ, όταν η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού επισκέφτηκε 

το δυτικό Ζιρκεφιανό στρατόπεδο και κατευθύνθηκε προς τη σκηνή 

του Βασιληά Βένγκριλ, δίχως συνοδεία φρουρών. Ο νυχτερινός 

αγέρας τραβούσε σα µανιασµένος εραστής την κάπα της, αλλά 

εκείνη την κρατούσε σφιχτά κοντά της, κάνοντάς την να χτυπιέται 

και ν’αναδεύεται λες κι ήταν ζωντανό πλάσµα. Η κουκούλα σκίαζε 

το πρόσωπό της, έτσι οι φύλακες µπροστά από τη σκηνή δεν την 

αναγνώρισαν αµέσως. 

  «Ποια είσαι;» απαίτησε ο ένας. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα. Θέλω να µιλήσω µε το Βασιληά Βένγκριλ.» 

  Ο φρουρός γούρλωσε, προς στιγµή, τα µάτια. «Με συγχωρείτε, 

Βασίλισσά µου,» είπε. Και, γυρίζοντας προς τη σκηνή: «Βασιληά 

µου, η Βασίλισσα Αάνθα είναι εδώ, για να σας µιλήσει.» 

  «Αφήστε τη.» 

  Ο φρουρός ανασήκωσε το µπερντέ γι’αυτήν και η Αάνθα µπήκε, 

για να βρει τον Βένγκριλ καθισµένο στο γραφείο του, πάνω από ένα 

µεγάλο κοµµάτι χαρτί, όπου ο Μονάρχης του Σαραόλν προσπαθούσε 

να σχεδιάσει κάτι, µε την πένα. 
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  Έβγαλε την κουκούλα της και έλυσε την κάπα, κρεµώντας τη στην 

κρεµάστρα. 

  Ο Βένγκριλ, εν τω µεταξύ, την παρατηρούσε. «Τι σε φέρνει εδώ, 

Αάνθα;» 

  «Η Σούλτριθ,» αποκρίθηκε εκείνη. Τράβηξε µια καρέκλα κοντά του 

και κάθισε. «∆ε µπορώ να τη βρω·  έχει χαθεί!» 

  «∆ε µπορείς να τη βρεις ή έχει χαθεί;» 

  «Πήγα στο Ξίφος του Κάρνεβολθ –δεν ήταν εκεί. Πήγα στη σκηνή 

της, στο ανατολικό στρατόπεδο των Καρνεβολθιανών –ούτε εκεί 

ήταν. Ρώτησα τον Νόβµορ αν την είχε δει, όµως ούτε εκείνος την 

είχε δει, για ολόκληρη την ηµέρα. Βένγκριλ, κάτι πρέπει να της έχει 

συµβεί.» 

  «Ίσως να πήγε κάπου και να επιστρέψει…» 

  «Όχι. Σου λέω, κάτι της έχει συµβεί. Η Σούλτριθ δε θα έφευγε έτσι.» 

  Ο Βένγκριλ φάνηκε σκεπτικός, σµίγοντας τα χείλη. 

  «Τι κάνεις εκεί;» ρώτησε η Αάνθα, ρίχνοντας µια µατιά στο µεγάλο 

χαρτί επάνω στο γραφείο. «Χάρτη ζωγραφίζεις; Της Όρφαλχ;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Απ’ό,τι µπορώ να θυµηθώ. Ίσως 

να µας βοηθήσει στο µέλλον.» 

  Η Αάνθα κατένευσε, συµφωνώντας. «Με τη Σούλτριθ, όµως, τι θα 

κάνουµε;» 

  «∆εν ξέρω. Περίµενε λίγο και βλέπουµε. Ίσως αύριο να 

εµφανιστεί.» 

  Η Αάνθα συνοφρυώθηκε, στραβώνοντας τα χείλη και κοιτώντας 

κάτω. 

  «∆ηλαδή, τι άλλο µπορείς να κάνεις;» είπε ο Βένγκριλ. 

  «Έχεις δίκιο: τώρα, δε µπορώ να κάνω κάτι άλλο…» παραδέχτηκε 

εκείνη. Σηκώθηκε, για να φύγει. Όµως άλλαξε γνώµη και δε βάδισε 

προς την έξοδο της σκηνής·  πήγε πίσω από την καρέκλα του 

Βένγκριλ και αγκάλιασε τους ώµους του. Φίλησε το µάγουλό του και 

του ψιθύρισε:  «Να µείνω λίγο ακόµα;» 

  «Καλύτερα να πηγαίνεις, Αάνθα,» είπε εκείνος, το ίδιο ψιθυριστά. 
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  «Γιατί;» 

  «Είναι φρουροί εκεί έξω, µα τα Πνεύµατα!» 

  «∆ε θα κάνουµε φασαρία. Όπως τότε, στο Κάρνεβολθ.» Αν και η 

Σούλτριθ είχε καταλάβει για µας… «Υπήρχαν και τότε φρουροί έξω 

απ’τη σκηνή µας.» 

  Ο Βένγκριλ δεν έφερε άλλη αντίρρηση. 

  Καµια ώρα αργότερα, οι φρουροί απέξω είδαν τη Βασίλισσα Αάνθα 

να φεύγει, τυλιγµένη, πάλι, στην γκρίζα της κάπα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η νύχτα είχε πέσει στην Μεγάλη Έλρουν. Ο σύζυγός µου κοιµόταν. 

Σηκώθηκα, αργά, από το µεγάλο κρεβάτι µε τις κουρτίνες, φόρεσα τη 

γλιστερή, µεταξωτή µου ρόµπα, και βάδισα µέσα στο υπνοδωµάτιο. 

Ησυχία παντού, εκτός από τα µουρµουρητά των Αοράτων στο µυαλό 

µου. Μου ψιθύριζαν, γιατί σκόπευα να τους καλέσω απόψε· γνώριζαν 

τις επιθυµίες µου. 

  Φόρεσα τα µαλακά µου σανδάλια και βγήκα από το υπνοδωµάτιο και 

από τα διαµερίσµατα του Εξουσιαστή των Όπλων, µαζεύοντας τα 

µαλλιά µου σε µια κοτσίδα πίσω απ’το κεφάλι µου. Βάδισα προς τα 

διαµερίσµατα της Εξουσιάστριας του Χρήµατος –τα δικά µου 

διαµερίσµατα. Στις γωνίες των διαδρόµων στέκονταν φρουροί, αλλά 

ούτε που σάλευαν στο πέρασµά µου· µονάχα τα µάτια τους γυάλιζαν 

µέσα στο ηµίφως των δαυλών. 

  Γιατί τα διαµερίσµατά µου έπρεπε να βρίσκονται τόσο µακριά; 

Πολλές φορές, αναρωτιόµουν γιατί υπήρχε τούτο το έθιµο, ο 

Εξουσιαστής να έχει ξεχωριστά διαµερίσµατα από την Εξουσιάστρια. 

Όµως, απ’την άλλη, ήταν ένα πολύ χρήσιµο έθιµο, για µένα 

τουλάχιστον και για τώρα. Μου πρόσφερε την µοναξιά που είχα 

ανάγκη κάποιες στιγµές. 

  Έφτασα στην είσοδο των διαµερισµάτων µου, την οποία αγκάλιαζαν 

δύο από τα Μεγάλα Ερπετά –όπως, φυσικά, και την είσοδο των 
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διαµερισµάτων του συζύγου µου. Άπλωσα το δεξί µου χέρι και γύρισα 

το πόµολο. Η ξύλινη θύρα άνοιξε και µπήκα, κλείνοντας πίσω µου. 

Αόρατοι, µη µ’απογοητεύσετε. Απόψε, σας χρειάζοµαι περισσότερο 

από ποτέ… 

  Βάδισα ως µία από τις ντουλάπες του υπνοδωµατίου µου, και άνοιξα 

το ένα της φύλλο. Μπήκα µέσα ολόκληρη και ψαχούλεψα ανάµεσα στα 

ρούχα (είχα ξεχάσει, πλέον, πόσα ρούχα είχα, αλλά, σίγουρα, ήταν όλα 

εδώ, στις ντουλάπες µου –εκτός από το φόρεµα και τα κοσµήµατα που 

είχα αφήσει, επί του παρόντος, στα διαµερίσµατα του Τένορ –αλλ’αυτά 

κάποιος υπηρέτης θα µου τάφερνε το πρωί). Τελικά, βρήκα αυτό που 

έψαχνα: µια εγκοπή στην πλάτη της ντουλάπας. Έβαλα µέσα τα 

δάχτυλά µου και έσυρα προς τα δεξιά. Ένα οριζόντιο πορτάκι άνοιξε, 

στο εσωτερικό του οποίου φύλασσα το όπλο που θα µε προστάτευε από 

τους εχθρούς µου. Το πήρα απο κεί και το έβγαλα από τη ντουλάπα. 

Το κοίταξα στο φως της λάµπας, για να το θαυµάσω ξανά. Μια τέλεια, 

πλατυλέπιδη ροµφαία, γεµάτη Σκαλίσµατα που είχα σπάσει τα νύχια 

µου για να χαράξω, επιχρυσωµένη στη λαβή, και στολισµένη µε 

πολύτιµους λίθους, που γυάλιζαν µε µια πολυχρωµία επικίνδυνη στο 

µάτι. Αόρατοι, βοηθήστε µε. ∆ώστε σ’ετούτο το όπλο τη δύναµη να 

µε προστατέψει απ’τους προδότες! 

  Βάδισα µέσα στο υπνοδωµάτιο και ακούµπησα τη ροµφαία επάνω 

σ’ένα κοντό τραπεζάκι που είχα προετοιµάσει γι’αυτήν. Το αριστερό 

µου χέρι ξεκίνησε να τη χαϊδεύει από την επικίνδυνη, παγερή της 

κόψη· το δεξί µου από τη λαβή· και συναντήθηκαν κάπου στη µέση της 

λεπίδας. ∆εν είχε ακόµα την ευλογία των Αοράτων εντός της, αλλά 

ήταν έτοιµη να τη λάβει. 

  Ύψωσα τις παλάµες µου πάνω απ’το όπλο. Ω Αόρατοι, σας καλώ 

τώρα! Ελάτε σε µένα! Πληµµυρίστε µε µε τις φωνές και τη δύναµή 

σας! Αισθάνθηκα τη δίνη της ισχύος να κατακλύζει το κορµί και το 

µυαλό µου· προσπάθησα να την καθοδηγήσω, να τη στρέψω στα χέρια 

µου, στα δάχτυλά µου. Κι έφυγε από µένα –και στάλθηκε µέσα στη 
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λεπίδα, γεµίζοντάς την, γεµίζοντάς την… κάνοντάς την το όπλο που 

χρειαζόµουν… 

  Μετά από µερικές ώρες, ένιωσα εξαντληµένη. Ήξερα ότι η φόρτιση 

της ροµφαίας δεν είχε τελειώσει –όχι ακόµα–, όµως έπρεπε να 

σταµατήσω για λίγο, να ξεκουραστώ· δε µπορούσα να καθοδηγώ άλλο 

την ισχύ των Αοράτων. Σήκωσα το όπλο µε τα δύο χέρια και το έβαλα, 

πάλι, µέσα στη ντουλάπα, στην κρυφή του θέση, την οποία έκλεισα, για 

να µη µπορεί κανείς να το βρει –όχι πως, ούτως ή άλλως, θα ήταν 

εύκολο εγχείρηµα κάτι τέτοιο, µε τόσα ρούχα που βρίσκονταν εδώ 

πέρα.  

  Έκλεισα τη ντουλάπα και έπεσα στο κρεβάτι µου, εξουθενωµένη– 

  –και, ξαφνικά, αισθάνθηκα τα πάντα υγρά γύρω µου. Τι συµβαίνει; 

Έκανα να σηκωθώ, µα χέρια πετάχτηκαν και µε γράπωσαν. Κάτω από 

την κουβέρτα µου πλάσµατα είχαν αρχίσει να σαλεύουν και να 

βγαίνουν επάνω, σαν µαύροι άνθρωποι µε ψυχρά µάτια. Μα τους 

Αόρατους! Έκανα να ουρλιάξω, αλλά τα χέρια µού βούλωσαν το 

στόµα. Άλλα µέλη –δεν ήξερα αν ήταν χέρια, πόδια, πλοκάµια, ή 

ουρές– τύλιξαν το κορµί µου, διαπερνώντας το µε το παγερό τους 

άγγιγµα. Όσο κι αν πάλευα, όσο κι αν προσπαθούσα να φωνάξω, για 

να έρθει κάποιος να µε βοηθήσει, τίποτα δεν κατάφερνα. Ήθελαν να 

µε κάνουν κοµµάτια…………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

…Η Νερενία πέταξε βίαια τα σκεπάσµατα από πάνω της και 

βρέθηκε στο πάτωµα, προτού καταλάβει καλά-καλά για πότε είχε 

σηκωθεί απ’το κρεβάτι. Νόµιζε ότι ακόµα τα σκιώδη χέρια 

βούλωναν το στόµα της και τα άλλα µέλη έσφιγγαν το κορµί της. 

Ρίγησε, καθώς προσπαθούσε ν’αναπνεύσει. Όταν συνήλθε κάµποσο, 

έριξε µια επιφυλακτική µατιά στο κρεβάτι·  έπιασε τα σκεπάσµατα 

και τα τίναξε, µία, δύο, τρεις φορές, δυνατά. Καµία σκιά δεν ήταν 

εδώ. Καµία σκιά δεν πετάχτηκε έξω. 
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  Η Νερενία κάθισε στο στρώµα, ξεφυσώντας. «Γιατί βλέπω αυτά τα 

πράγµατα;» ψιθύρισε, ακουµπώντας το πρόσωπο στις παλάµες της. 

«Γιατί;» 

 

**  **  **  ** 

 

  …οι κατάσκοποι είναι παντού… 

  …οι κουβέντες διακόπτονται ξαφνικά… 

  …ο στρατώνας της Μεγάλης Έλρουν έχει γίνει παράξενο µέρος, 

γεµάτο µυστήριο και συνωµοσίες… 

  «∆ιοικητά, κάτι πρέπει να κάνετε,» µου ψιθυρίζει η Βέτα. 

  Μα τι να κάνω εγώ; Είναι ενάντια στην Εξουσιάστρια. Όλοι τους. 

Ναι και εγώ. Αλλά όλοι τους είναι. Γιατί εγώ να πρέπει να κάνω κάτι; 

Γιατί δεν κάνει κάτι ο Εξουσιαστής Νε-Τένορ; ∆ε βλέπει ότι η Νι-

Όνζα έχει τρελαθεί; Η πόλη καταστρέφεται οικονοµικά. 

  «Ο Εξουσιαστής ποτέ δεν εναντιώνεται στην Εξουσιάστρια, διοικητά. 

∆εν είναι αυτή η θέση του. Οι Εξουσιαστές… κάνουν ο καθένας τη 

δουλειά του. Πάντα έτσι ήταν.» 

  Και θ’αφήσει την Καταστροφή –τώρα, έτσι την αποκαλούν παντού 

στην πόλη: Καταστροφή– να διαλύσει την Μεγάλη Έλρουν; 

  «Της µιλάει· είµαι σίγουρη. Όµως τι άλλο µπορεί να κάνει;» 

  Όχι, όχι, όχι! ∆εν της λέει τίποτα· δεν το νοµίζω. Αν της µιλούσε, η 

τακτική της θα είχε αλλάξει, έστω και λίγο! 

  «Κάποιοι άνθρωποι δεν παίρνουν από λόγια…» 

  Όλοι προσπαθούν να µε τρελάνουν! ∆ε µπορώ να βοηθήσω όσο θα 

επιθυµούσα! Και είναι και οι κατάσκοποι. ∆εν έχω βρει αφορµή για να 

τους διώξω απ’το στρατώνα. 

  «Να τους σκοτώσουµε, διοικητά. Θα σας βοηθήσω –πείτε µου τι 

πρέπει να κάνω.» 

  Μα, θ’αρχίσουµε να σκοτωνόµαστε αναµεταξύ µας; Οι Ελρούνιοι; 

Είναι αυτή λύση που σκεφτόµαστε; Στη Μεγάλη Έλρουν δε 

συµβαίνουν αυτά! 
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  (Φωνές στο κεφάλι µου –φωνές –δε µπορώ ν’ακούω άλλες φωνές!) 

  «Να τους σκοτώσουµε, διοικητά. Θα σας βοηθήσω –πείτε µου τι 

πρέπει να κάνω. ∆ιαφορετικά, θα µας ανακαλύψουν.» 

  «Ποιους θ’ανακαλύψουν; Όλη η πόλη είναι ενάντια στη Νι-Όνζα!» 

  «Μα, αν ανακαλύψουν εσάς, εσείς θα την πληρώσετε για όλους, 

διοικητά. Ας τους σκοτώσουµε. Κι άλλοι µες στο στρατώνα 

συµφωνούν.» 

  «Άλλοι; Ποιοι;» 

  «Μίλησα σε κάποιους –έµπιστους ανθρώπους, πιστέψτε µε. 

Συµφωνούµε όλοι να τους σκοτώσουµε. Πιστεύουµε ότι κάποιος 

πρέπει να κάνει κάτι για την πόλη –και θ’αρχίσουµε απ’τους 

κατασκόπους.» 

  Γιατί µε µπλέκουν έτσι; Όµως δεν έχουν δίκιο; Ο Νε-Τένορ είναι 

φίλος µου. Μπορώ να σκοτώσω την Εξουσιάστρια; Γιατί δε µε ακούει 

όταν του λέω –έµµεσα, ναι, αλλά του το λέω!– ότι η Νι-Όνζα θα 

καταστρέψει την πόλη; Γιατί δεν κάνει κάτι για να της αλλάξει µυαλό; 

  Η ώρα του θανάτου πλησιάζει. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τα Πνεύµατα είναι, πράγµατι, πολύ ταραγµένα απόψε σε τούτη 

την περιοχή,» είπε ο Μόρβον. Εκείνος, ο Πόνκιµ, ο Κάρελ, και ο 

Ζάρχαλ κάθονταν έξω από τα ερείπια δυτικά της Όρφαλχ, γύρω από 

µια φωτιά. «Και παίζουν µε τους θνητούς.» 

  «Το γιατί, όµως, δεν το γνωρίζετε,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Εσάς, κύριε, σας εξήγησα γιατί πιθανώς να σας έστειλαν τα 

οράµατα που είδατε…» 

  Ο Μόρβον τού είχε πει –και οι άλλοι Σοφοί είχαν συµφωνήσει– ότι 

τα Πνεύµατα τού είχαν στείλει τα οράµατα επειδή ήταν τόσο ισχυρός 

Πνευµατιστής –κατά πάσα πιθανότητα, ο ισχυρότερος Πνευµατιστής 

επάνω στο Άρµπεναρκ, αυτή την περίοδο– κι εποµένως, αποτελούσε 

το καταλληλότερο µέσο των Πνευµάτων για να έρθουν σε επαφή µε 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

425 

τους θνητούς. Αναµφίβολα, εκείνος θα µπορούσε ν’«ακούσει» τα 

µηνύµατά τους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. 

  Ο Πόνκιµ, ωστόσο, δεν ήταν και τόσο σίγουρος για τούτη την 

εξήγηση που του είχαν δώσει. «Ναι, µου εξηγήσατε,» αποκρίθηκε 

στον Μόρβον, στωικά, ενώ κοίταζε τις φλόγες. 

  «∆εν πιστεύετε τα λόγια µου, όµως, κύριε;» ρώτησε εκείνος. 

  «Έχω πολλές αµφιβολίες,» παραδέχτηκε ο Πόνκιµ, υψώνοντας το 

βλέµµα του πάλι. Άλλαξε θέµα: «Αντιληφθήκατε τι συνέβη απόψε; 

Τα Πνεύµατα έστειλαν όνειρα. Στη Νερενία και στον Εξουσιαστή 

των Όπλων Νε-Μόρλιν. Μέσω του καθρέφτη µου, δε µπορούσα να 

καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά τώρα, που είµαι πιο κοντά, τα 

πράγµατα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Αν και όχι εντελώς. ∆ε 

γνωρίζω τι ονειρεύτηκαν, για παράδειγµα… Έχω την υποψία πως τα 

Πνεύµατα τούς προετοιµάζουν.» 

  «Αυτές οι… συγκρούσεις είναι επικίνδυνες,» παρατήρησε ο 

Ζάρχαλ. Ο Πόνκιµ τούς είχε µιλήσει πρωτύτερα για τον ∆ούκα 

Σάλβινρ και τον Στρατάρχη Καρνταµάρ. 

  «Όλα τα πράγµατα στα οποία µπλέκονται τα Πνεύµατα είναι 

επικίνδυνα,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  Ο Κάρελ στένεψε τα µάτια, κοιτάζοντας προς τα ερείπια. «Κάποιοι 

είναι εκεί!» προειδοποίησε τους υπόλοιπους. 

  Οι Σοφοί στράφηκαν σαν ένας, όµως ο Πόνκιµ είπε: «Μη 

θορυβείστε. Είναι οι… φύλακες του µέρους τούτου.» 

  «Τι είδους φύλακες;» απαίτησε ο Κάρελ. 

  «Μαγκραθµέλιοι.» 

  «Γιατί δε µας είχες πει γι’αυτούς;» Τα µάτια του Σοφού άστραψαν, 

και ο Πόνκιµ τον αισθάνθηκε να συγκεντρώνει πνευµατική ενέργεια. 

  «∆εν υπήρχε λόγος,» αποκρίθηκε. «Τώρα, φύλαξε τις δυνάµεις σου, 

γιατί θα τις χρειαστείς.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Υπόγειο ταξίδι 
 

 

υτή είναι η Μέργκιλ, για την οποία µου λέγατε;» ρώτησε ο 

∆ούκας Άλβαρ, δείχνοντας την ερειπωµένη πόλη πλάι απ’την 

οποία περνούσε ο στρατός του. 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, γνέφοντας 

καταφατικά, ενώ ήταν καθισµένος στη σέλα του αλόγου του. Στα 

δεξιά του, καθισµένη στο δικό της άλογο, ήταν η Νύχτα·  ενώ 

στ’αριστερά του βρισκόταν η Βερενέλη, την οποία είχαν συναντήσει 

ερχόµενοι προς τα εδώ, µαζί µε τον Χέρκαµ και µπόλικους άλλους 

Εκδικητές. Γενικά, ο Άνεµος έκρινε ότι οι Εκδικητές είχαν αυξήσει 

αξιοσηµείωτα το φουσάτο από το Ντρίνθεκ. 

  «Θα πάτε τώρα στη σπηλιά, λοιπόν;» ρώτησε η Πριγκίπισσα 

Έρµελ, η οποία ίππευε ανάµεσα στο θείο της και τον ξάδελφό της, 

Βίρκβιν, οι οποίοι, φυσικά, ήταν επίσης έφιπποι. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Γιατί όχι;»  

  «Ίσως ακόµα να παραφυλάνε δαιµονάνθρωποι εκεί,» υπέθεσε ο 

κοκκινοµάλλης Βίρκβιν. «Κάποιοι στρατιώτες θα µπορούσαν να σας 

φανούν χρήσιµοι. Για ασφάλεια.» 

  «Ευχαριστούµε, Άρχοντά µου,» είπε ο Άνεµος, «αλλά, πιστεύω, 

µπορούµε να τα καταφέρουµε πολύ καλά και µόνοι µας. Τα 

καταφέρνουµε έτσι εδώ και χρόνια.» Επιπλέον, θέλουµε όλο το 

θησαυρό δικό µας. 

  «Όµως,» τον διέκοψε ο ∆ούκας Άλβαρ, µε σοβαρή και 

προστακτική φωνή, στρεφόµενος να κοιτάξει και αυτόν και τη 

Νύχτα, «προσέξτε µε πολύ καλά: Αν βρείτε τρόπο, τελικά, για να 

περάσετε κάτω από τα τείχη της Όρφαλχ, µην επιχειρήσετε, αµέσως, 

να σώσετε την ξαδέλφη µου, ∆ούκισσα Βόνα·  ελάτε σε µένα, να µε 

Α
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ειδοποιήσετε.» Το σκληρό βλέµµα του Άρχοντα του Ντρίνθεκ δεν 

άφηνε περιθώρια για διαφωνίες. 

  «Όπως επιθυµείτε, ∆ούκα µου. ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα.» 

  «Καλώς,» είπε ο Άλβαρ, µοιάζοντας να µην αµφισβητεί το λόγο 

του. «Τώρα, πείτε µου τι χρειάζεστε.» 

  «Προµήθειες για µερικές µέρες,» απάντησε ο Άνεµος. «Μόνο αυτό. 

Ό,τι άλλο χρειαζόµαστε το έχουµε πάντα µαζί µας.» 

  «Άνεµε, επίσης, νοµίζω πως πρέπει να κουβεντιάσουµε για κάτι,» 

τόνισε η Βερενέλη, γυρίζοντας για να τον κοιτάξει –«εσύ, εγώ, η 

Νύχτα, και ο Ράµλεντ.» 

  «Ξέρω τι σκέφτεσαι,» είπε εκείνος. Το θησαυρό. «Αλλά δεν υπάρχει 

λόγος να–» 

  «Θέλω να κουβεντιάσουµε, ιδιαιτέρως,» επέµεινε η Βερενέλη. 

  «∆ούκα µου, µας επιτρέπετε;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Φυσικά.» 

  Ο τυχοδιώχτης έκανε νόηµα στον Ράµλεντ, ο οποίος βρισκόταν 

λίγο παρακάτω, να έρθει κοντά τους. «Τι είναι;» ρώτησε εκείνος, 

όταν τους πλησίασε. 

  «Η Βερενέλη θέλει να µιλήσουµε, ιδιαιτέρως,» εξήγησε ο Άνεµος. 

«Πάµε λίγο πιο πέρα.» 

  Οδήγησαν τα άλογά τους προς τα νότια, καµιά εκατοστή µέτρα 

µακριά απ’το φουσάτο, επάνω στην ύπαιθρο, η οποία είχε αρχίσει να 

ξυπνά, καθώς η Άνοιξη πλησίαζε. 

  «Τι θέλεις, λοιπόν;» ρώτησε ο Άνεµος τη Βερενέλη. 

  «Για το θησαυρό θέλω να µιλήσουµε, ασφαλώς,» δήλωσε εκείνη. 

  «Τι νοµίζεις; ότι θα τον αρπάξουµε και θα φύγουµε, ε;» έκανε ο 

Άνεµος. 

  «∆ε θα το θεωρούσα καθόλου απίθανο.» 

  Η Νύχτα την αγριοκοίταξε. Πώς είναι δυνατόν να το σκέφτεται αυτό 

για µας; αναρωτήθηκε. Τόσο καιρό µας ξέρει. Ή, µάλλον, όχι και 

‘τόσο καιρό’, όµως έχουµε περάσει πολλά µαζί, από τότε που τη 

γνωρίσαµε. 
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  «Μας έχεις γι’ανθρώπους που πατάµε τις συµφωνίες µας, δηλαδή;» 

απαίτησε ο Άνεµος, πραγµατικά θυµωµένος που τολµούσε αυτή η 

βιβλιοποντικίνα να προσβάλει έτσι εκείνον και τη Νύχτα, µες στη 

µούρη τους. «Αν ήταν έτσι, κοπέλιά, τώρα, θα σε είχαµε σκοτώσει –

ή θα σε είχαµε αφήσει να πεθάνεις, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ–, για 

να µεγαλώσουµε το µερίδιό µας! Γιαυτό προσ–» 

  Η Νύχτα ακούµπησε το χέρι της στον ώµο του. «Εντάξει,» είπε. 

«Φτάνει.» ∆ε θα ωφελούσε κανέναν το να τσακωθούν έτσι άγρια. 

Επιπλέον, µπορεί η Βερενέλη, επάνω στο θυµό της, να έλεγε στους 

άλλους για το θησαυρό, και τότε, ίσως– Αλλά δε θα περιπλέξουµε µε 

τέτοιο τρόπο την κατάσταση! 

  «Άνεµε,» είπε η Βερενέλη, σφίγγοντας, νευρικά, τα γκέµια του 

αλόγου της µέσα στις µικρές της γροθιές, «δεν είναι ότι… Άνεµε, 

αρχίσαµε µαζί –όλοι µαζί– να ταξιδεύουµε µ’αυτόν το θησαυρό και 

πιστεύω ότι δεν πρέπει να τον έχουν µόνο οι µισοί–» 

  «Τον θησαυρό,» τόνισε ο Άνεµος, «θα τον αφήσουµε εκεί, στη 

σήραγγα·  απλά, θα τον κρύψουµε καλύτερα. ∆ε θα τον πάρουµε και 

θα την κοπανήσουµε! Εξάλλου, έχουµε να κάνουµε µια δουλειά για 

τον ∆ούκα, µην ξεχνάς.» 

  «∆ιαφωνώ,» είπε η Βερενέλη. «Πρέπει να πάµε όλοι µαζί, 

κανονικά.» 

  «Και πώς θα δικαιολογήσεις στον ∆ούκα το ότι θέλεις νάρθεις µαζί 

µας, ε;» απαίτησε ο Άνεµος. 

  «Για να σας βοηθήσω.» 

  «Χα! Να µας βοηθήσει! Ας γελάσω. Χα! Χα! Αν θέλαµε κάποιον 

να µας ‘βοηθήσει’, θεωρητικά, θα παίρναµε στρατιώτες µαζί µας, 

κοπελιά. Μη µου λες, λοιπόν, αηδίες.» 

  Η Βερενέλη έσµιξε τα χείλη της, θυµωµένη. Στράφηκε, απότοµα, 

στον πορφυροµάλλη άντρα πλάι της, κάνοντας τα καστανά της 

µαλλιά ν’ανεµίσουν. «Τι λες εσύ, Ράµλεντ;» 

  Ο Ντρούβτεκ δεν αποκρίθηκε, για λίγο. Αναστέναξε, ιππεύοντας 

σκυφτός. «Εγώ λέω ότι σας έχει χαζέψει το χρυσάφι!» µούγκρισε, 
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τελικά, υψώνοντας το βλέµµα του, για να τους αγριοκοιτάξει και 

τους τρεις. 

  Σιγή έπεσε. 

  Και ύστερα, ο Ράµλεντ συνέχισε: «Βερενέλη, άστους να κάνουν τη 

δουλειά τους. Κι ανάλογα µε το πώς θα ενεργήσουν, θα µας δείξουν 

ποιοι είναι. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να πω για τούτο το θέµα.» 

Σπιρούνισε τ’άλογό του και κάλπασε προς τον στρατό, µε την 

πορφυρή του χαίτη ν’ανεµίζει πίσω του, µπλεγµένη κι αχτένιστη 

καθώς ήταν. 

  Η Βερενέλη, δίχως κουβέντα, τον ακολούθησε, αφήνοντας τον 

Άνεµο και τη Νύχτα πίσω της. 

  «Ελπίζω να µην κάνει καµια χαζοµάρα η βιβλιοποντικίνα,» είπε ο 

πρώτος. 

  «Κι εγώ το ίδιο,» συµφώνησε η φίλη του. «Πάµε στο ∆ούκα;» 

  «Πάµε.» 

  Κάλπασαν προς τον στρατό, την ώρα που ένας Σαραολνιανός 

πολεµιστής παλούκωνε ένα Μαγκραθµέλιο κεφάλι στο έδαφος, 

δίπλα στη δηµοσιά. Τελικά, συµπέρανε η Νύχτα, θα έφταναν όλα τα 

κοµµένα κεφάλια των δαιµονανθρώπων για να στολίσουν τη 

δηµοσιά απ’άκρη σ’άκρη. Φρικιαστικό θέαµα. Όµως υπέθετε ότι ο 

∆ούκας Άλβαρ είχε συνηθίσει σε τέτοιες τακτικές, στα δυτικά 

σύνορα. Σίγουρα, ήταν µάλλον αποτελεσµατικές, για να ρίχνουν το 

ηθικό των εχθρών του. 

  Έφτασαν στην αρχή του στρατεύµατος, όπου ίππευαν η 

Πριγκίπισσα Έρµελ, ο Άρχοντας του Ντρίνθεκ, και ο Βίρκβιν. 

«Εντάξει όλα;» τους ρώτησε η κόρη του Βασιληά Βένγκριλ. 

  «Ναι, Πριγκίπισσά µου,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Ουδέν πρόβληµα. 

Εγώ κι η Νύχτα µπορούµε να ξεκινήσουµε. Μόνο οι προµήθειες µάς 

χρειάζονται.» 

  Ο Βίρκβιν πρόσταξε έναν στρατιώτη να τους φέρει προµήθειες. 

  «Και µην ξεχνάτε ό,τι είπαµε,» είπε ο ∆ούκας Άλβαρ, έντονα. 
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  «∆εν ξεχνάµε τίποτα, ∆ούκα µου,» τον διαβεβαίωσε η Νύχτα. 

«Έχουµε αναλάβει παρόµοια ‘λεπτά’ ζητήµατα και παλιότερα.» 

  «Επιπλέον,» πρόσθεσε ο Άνεµος, µειδιώντας, «ποιος σας είπε ότι 

έχουµε καµια διάθεση να µπαίνουµε µέσα στα µπουντρούµια της 

Όρφαλχ και να πετσοκόβουµε καµια εκατοστή δαιµονανθρώπους, 

για να σώσουµε µια αρχόντισσα;» Μία φορά το κάναµε αυτό, στη 

Μάρβαθ, πρόσθεσε νοερά, και τότε είχαµε εκείνο τον τρελό, τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, µαζί µας, καθώς και το µάγο Φάλµαριν, 

που τώρα βρίσκεται στο υπερπέραν, και την άλλη, την Ζιρκεφιανή 

ιέρεια του Φιδιού –και, παρ’όλ’αυτά, παραλίγο ν’ανταµώσουµε τα 

Πνεύµατα πρόσωπο µε πρόσωπο, τότε!… 

  Ο ∆ούκας Άλβαρ χαµογέλασε προς τη µεριά του Ανέµου. Και το 

χαµόγελό του ήταν πραγµατικό, έκρινε η Νύχτα, που είχε, αµέσως, 

φοβηθεί ότι πιθανώς ο φίλος της να τον πρόσβαλε µε τα λόγια του –

τις έκανε αυτές τις βλακείες, συχνά-πυκνά. 

  Η Πριγκίπισσα Έρµελ άλλαξε θέµα: «Θείε,» είπε, «η Βασίλισσα 

Αάνθα πρέπει, ως τώρα, να έχει φτάσει στην Όρφαλχ, σωστά; Τι λες 

να έχει κάνει µε το ζήτηµα της ∆ούκισσας Βόνα;» 

  «Το ερώτηµα είναι, τι θα έχει κάνει η Στρατάρχισσα Νερενία µε τη 

Βόνα,» αποκρίθηκε ο Άλβαρ. «Θα έχει προσπαθήσει να εκβιάσει την 

Αάνθα µέσω αυτής ή όχι;» 

  «Σίγουρα θα το έχει κάνει,» γνωµοδότησε ο Βίρκβιν. «Αλλιώς τι 

ελπίδες µπορεί να έχει ενάντια στο στόλο που φέρνει η Βασίλισσα 

του Ωκεανού;» 

  «Θα δούµε ό,τι είναι να δούµε, όταν φτάσουµε,» είπε ο Άλβαρ, 

στωικά.  

  Οι προµήθειες της Νύχτας και του Ανέµου ήρθαν, κι εκείνοι 

άρχισαν να τις βάζουν στους σάκους των αλόγων τους. Ο Ράµλεντ, ο 

Χέρκαµ, ο Νόρτεζ, και η Άρµι τούς πλησίασαν –όµως όχι η 

Βερενέλη. 

  «Καλή τύχη, φίλοι µου,» τους ευχήθηκε ο Ντρούβτεκ, και έσφιξε 

χέρια µαζί τους –η λαβή του ήταν πάντα συνθλιπτική·  και το 
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πρόβληµα ήταν πως εκείνος δεν το καταλάβαινε, προς µεγάλη 

δυστυχία των άλλων. 

  «Τα Πνεύµατα µαζί σας,» είπε η Άρµι. 

  «Να προσέχετε,» τους προειδοποίησε ο Νόρτεζ. 

  «Και να φροντίσετε να είστε στην Όρφαλχ στην ώρα σας,» είπε ο 

Χέρκαµ, «για να µη συγκεντρώσουµε εµείς όλα τα κεφάλια των 

δαιµονανθρώπων.» 

  «Θα κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε,» υποσχέθηκε ο Άνεµος. 

  «Θα µας ξαναδείτε σύντοµα,» πρόσθεσε η Νύχτα. 

  Και, στρέφοντας τ’άλογά τους προς τα δυτικά, άρχισαν να 

καλπάζουν, φεύγοντας από τη δηµοσιά και αποµακρυνόµενοι από το 

Ντρινθεκιανό φουσάτο. 

 

**  **  **  ** 

 

  ∆ε χρειάστηκε πολύ ώρα για να βρεθούν στην ακτή και ν’αρχίσουν 

να ιππεύουν κοντά της, ψάχνοντας για το σηµείο όπου είχαν βγει από 

την υπόγεια σήραγγα. 

  «Όλα τα καταραµένα µέρη τα ίδια µοιάζουν…» µούγκρισε, σιγανά, 

ο Άνεµος. 

  «Μην είσαι ανυπόµονος,» αποκρίθηκε η Νύχτα·  «θα το βρούµε.» 

  «Το ξέρω ότι θα το βρούµε. Απλά, δε µπορώ να ησυχάσω στη 

σκέψη ότι ίσως κάποιος να βρέθηκε τυχαία εκεί –κάποιος ελεεινός 

µπαγαπόντης– και να πήρε το θησαυρό µας… Λες, ρε Νύχτα, να έχει 

γίνει κάτι τέτοιο; Άµα έχει γίνει αυτό, τα βλέπεις εκείνα τα βράχια; 

απο κεί θα πηδήσω, για να σκοτωθώ. Θέλω να πω, µα τα Πνεύµατα! 

γι’αυτό το πράγµα ψάχναµε όλη µας τη ζωή·  άµα µας το κλέψει 

κάποιος κρετίνος–» 

  «Φτάσαµε, νοµίζω,» τον διέκοψε η Νύχτα, τραβώντας τα χαλινάρια 

του αλόγου της και κατεβαίνοντας απ’τη σέλα. 

  Ο Άνεµος σταµάτησε τον ίππο του, αλλά παρέµεινε επάνω, 

συνοφρυωµένος. «Είσαι σίγουρη ότι είναι εδώ; ∆εν το θυµάµαι και 
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τόσο καλά το µέρος, για να σου πω την αλήθεια. Ήταν νύχτα, τότε 

που είχαµε έρθει, και ήµασταν αναστατωµένοι από την ξαφνική 

εµφάνιση των δαιµονοµούτσουνων. Πάντως, αν όντως είναι αυτό το 

σηµείο που ψάχνουµε, τότε, πρέπει να υπάρχει κάποιο µονοπάτι εδώ 

πέρα… ένα µονοπάτι που βγάζει κοντά στη θάλασσα, κάτω απ’τα 

βράχια…» Το βλέµµα του ερευνούσε το τοπίο, καθώς µιλούσε. 

«Νύχτα, δεν το βλέπω το µονοπάτι·  το βλέπεις εσύ;» 

  «Όχι, δεν το βλέπω,» παραδέχτηκε εκείνη, έχοντας τα χέρια της στη 

µέση και κοιτώντας προσεκτικά τα βράχια. «∆εν πρέπει να είναι 

εδώ.» Ανέβηκε, πάλι, στο άλογό της. «Ίσως να δυσκολευτούµε να το 

βρούµε, τελικά… Ας είµαστε πιο προσεκτικοί παρακάτω.» 

  Άρχισαν να ιππεύουν, αργά. 

  «Εσύ µου είπες να σταµατήσω,» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Γιατί, εσύ πρόσεχες;» αντιγύρισε η Νύχτα. «Μιλούσες και 

µιλούσες και µιλούσες, δίχως τέλος!» 

  «Θες, δηλαδή, να πεις, τώρα, ότι είµαι φλύαρος;» 

  Η Νύχτα έτριξε τα δόντια. «Όπως συνήθως λέω –είσαι 

Α∆ΙΟΡΘΩΤΟΣ!» Καθώς ίππευε πλάι του, τον άρπαξε, απότοµα, από το 

πέτο και τον φίλησε στα χείλη. 

  Ύστερα, συνέχισαν να ταξιδεύουν σιωπηλά. Μέχρι που ο Άνεµος 

είπε, δείχνοντας ένα σηµείο στα βράχια: «Νύχτα, αυτό πρέπει νάναι 

το µονοπάτι, ε;» 

  «Είναι µονοπάτι –αυτό είναι το βέβαιο.» Σταµάτησε το άλογό της 

και πήδησε στο έδαφος. «Πάµε να ελέγξουµε.» Πήρε το ζώο από τα 

γκέµια και το έδεσε σ’ένα δέντρο εκεί κοντά. 

  Ο Άνεµος έδρασε παροµοίως, κι έτσι πλησίασαν το µονοπάτι στα 

βράχια και άρχισαν να το κατεβαίνουν. Το πάτηµα δεν ήταν καθόλου 

σταθερό·  κάτω απ’τις µπότες τους τα χαλίκια και το χώµα σάλευαν, 

σαν ζωντανά πλάσµατα που επιθυµούσαν να τους κάνουν να 

γλιστρήσουν. Ωστόσο, κι οι δυο τους ήταν πολύ συνηθισµένοι σε 

τέτοιου είδους µέρη για να χάσουν την ισορροπία τους και να 
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πέσουν·  σύντοµα, βρίσκονταν κάτω, επάνω στα βράχια, που τα 

έγλειφαν τα κύµατα του Ωκεανού. 

  «Ελπίζω να µη γίνει, πάλι, κάνας σεισµός, όσο στεκόµαστε εδώ,» 

είπε ο Άνεµος. «Τι διάολο σεισµός ήταν εκείνος που έγινε χτες 

βράδυ; Τα Πνεύµατα πρέπει νάχουν εξοργιστεί µαζί µας.» Ενόσω 

µιλούσε, οι δυο τους βάδιζαν προσεκτικά επάνω στα βράχια, 

κατευθυνόµενοι ανατολικά. «Ξέρεις τι λέγανε στο χωριό µου για τα 

Πνεύµατα και τους σεισµούς;» 

  «Όχι.» 

  «Λέγανε ότι τα Πνεύµατα µάς παρακολουθούν και κρίνουν πώς 

πηγαίνουν τα πράγµατα στον κόσµο. Κι αν δεν τους αρέσει αυτό που 

βλέπουν –αν δεν συµφωνεί µε τα σχέδιά τους, δηλαδή–, χτυπούν τον 

Άρµπεναρκ µε σεισµούς, για να καταστρέψουν τα πάντα και να τα 

ξαναφτιάξουν από την αρχή.» 

  «Τι χόρτο καπνίζουν στο χωριό σου, αγάπη µου;» µειδίασε η 

Νύχτα. 

  «Πού το ξέρεις ότι δεν έχουν δίκιο;» ρώτησε ο Άνεµος, 

πειραγµένος κάπως από το σχόλιό της. 

  «∆ε µου µοιάζει και τόσο πιθανό. Αν ήταν έτσι, γιατί τα Πνεύµατα 

δεν έχουν ισοπεδώσει ακόµα τη Μάγκραθµελ;» 

  «Πού να ξέρεις τι σκέφτονται τα Πνεύµατα, Νύχτα! Είδες, όµως, 

τώρα, τι σεισµοί γίνονται, που οι δαιµονάνθρωποι εισέβαλαν στο 

Σαραόλν;» 

  «Η Βερενέλη λέει ότι και παλιότερα είχαν εισβάλει οι 

δαιµονάνθρωποι.» 

  «Μπορεί και τότε να είχαν γίνει σεισµοί. Σου είπε ότι δεν έγιναν;» 

  «∆ε µου ανέφερε τίποτα για σεισµούς.» 

  «Άρα δεν ξέρει.» 

  «Πού να ξέρει, ρε Άνεµε; Εκεί ήταν;» 

  Ξαφνικά, η όψη του τυχοδιώχτη σοβάρεψε, καθώς είπε: «Νύχτα, 

έχουµε προχωρήσει τόσο, αλλά το άνοιγµα της σήραγγας δεν το 

βλέπω πουθενά…» 
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  «Ούτε γω,» παραδέχτηκε εκείνη, και συνοφρυώθηκε, ψάχνοντας το 

περιβάλλον µε τη µατιά της. 

  «Πρέπει να κατεβήκαµε από λάθος µονοπάτι.» 

  «Μα…» 

  «Σίγουρα, δεν υπάρχει µόνο ένα µονοπάτι σε τούτη την ακτή,» είπε 

ο Άνεµος. 

  «Όπως και νάχει, τώρα, βρισκόµαστε κάτω από τα βράχια·  ας 

συνεχίσουµε έτσι, µέχρι να φτάσουµε στο άνοιγµα.» 

  «Κι άµα δε φτάνει ως εκεί;» 

  «Αποκλείεται.» 

  Συνέχισαν να βαδίζουν, τώρα δίχως να µιλούν, προσέχοντας 

ιδιαίτερα τα βράχια στ’αριστερά τους, για να βρουν αυτό που 

έψαχναν. Το νερό έγλειφε τις πέτρες όπου πατούσαν και το κύµα που 

έσκαγε επάνω τους πιτσιλούσε, πού και πού, τις µπότες των δύο 

τυχοδιωχτών. Σ’ένα σηµείο, ο δρόµος τους κόπηκε·  τώρα, εµπρός 

τους ήταν µονάχα η θάλασσα, η οποία χτυπούσε µια απότοµη πλαγιά 

–δεν υπήρχε κανένας φανερός τρόπος για να περάσουν. 

  «Τι έλεγες, Νύχτα;…» γρύλισε ο Άνεµος, γυρίζοντας να την 

κοιτάξει. 

  Εκείνη χαµογέλασε. «Λαθάκι.» 

  Ο Άνεµος αναστέναξε και κούνησε το κεφάλι. «Θα πρέπει να 

σκαρφαλώσουµε,» είπε. 

  «Αναµφίβολα,» ανασήκωσε τους ώµους η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος την αγριοκοίταξε. «Σταµάτα να µου κάνεις τον 

αλλοδαπό, έτσι;» Έβγαλε το σάκο απ’την πλάτη του και πήρε από 

µέσα ένα σκοινί µε γάντζο. 

  «Τι είπα, δηλαδή;» απόρησε η Νύχτα. Και: «Εντάξει, νόµιζα ότι θα 

συνεχιζόταν ο δρόµος·  τι να κάνουµε, τώρα; Τι θέλεις να κάνω; Να 

µας φυτρώσω φτερά, για να πετάξουµε;» 

  «Αυτό θα ήταν χρήσιµο,» είπε ο Άνεµος, αποµακρυνόµενος λίγο 

από τη φίλη του κι αρχίζοντας να στριφογυρίζει το γάντζο του 

σκοινιού. 
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  Η Νύχτα αναποδογύρισε τα µάτια, µορφάζοντας. 

  Ο Άνεµος πέταξε το γάντζο, καταφέρνοντας να τον σκαλώσει 

κάπου. Τον δοκίµασε –όλα εντάξει. Άρχισε ν’ανεβαίνει, και, όταν 

ήταν επάνω, έκανε νόηµα στη Νύχτα ν’ανεβεί κι εκείνη. Εύκολο 

ανέβασµα ήταν τούτο, συλλογίστηκε, θυµούµενος ότι την 

προηγούµενη φορά (πέρα από την επίθεση των Μαγκραθµέλιων, 

φυσικά) είχε δυσκολευτεί αρκετά να σκαρφαλώσει. 

  Η Νύχτα ανέβηκε και κοίταξε προς τα δυτικά. Σε σχετικά µεγάλη 

απόσταση, µπορούσε να δει τα άλογά τους, δεµένα στα δέντρα όπου 

τα είχαν αφήσει. «Πάµε να τα πάρουµε;» πρότεινε. 

  «Όχι·  ας προχωρήσουµε,» διαφώνησε ο Άνεµος. «∆εν πρέπει να 

είναι πολύ µακριά απο δώ.» 

  «Εντάξει.» 

  Άρχισαν να βαδίζουν·  και, καθώς βάδιζαν, η Νύχτα είπε: «Μη µου 

κρατάς, τώρα, µούρη! Εσύ ήσουν που µου έδειξες αυτό το 

µονοπάτι.» 

  «∆ε σου κρατάω µούρη,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Άνεµε, σε ξέρω καλά·  είσαι θυµωµένος τώρα,» επέµεινε η Νύχτα. 

  «Εντάξει, είµαι λιγάκι πειραγµένος που κάναµε το σκαρφάλωµα 

δίχως λόγο. Ξέρεις τι λέγανε στο χωριό µου γι’αυτούς που–» 

  «Όχι!» 

  «Θέλεις να σου πω;» 

  «Ούτε!» 

  «Καλάαα…» 

  Σε λίγο: «Εδώ είναι, Νύχτα,» είπε ο Άνεµος, δείχνοντας ακόµα ένα 

µονοπάτι.  

  Άρχισαν, πάλι, να κατεβαίνουν, προσεκτικά, και βρέθηκαν να 

πατούν επάνω στις κυµατοδαρµένες πέτρες.  

  «Ναι, σίγουρα, εδώ είναι,» επανέλαβε ο τυχοδιώχτης, µε την 

ανυποµονησία ευδιάκριτη στη φωνή του. «Έτσι και µας έχουνε 

κλέψει το θησαυρό, Νύχτα….» 
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  «Περίµενε να δούµε, πρώτα!» αντιγύρισε εκείνη. «Είµαι βέβαιη 

πως κανένας δε θα τον έχει βρει, εκεί όπου τον βάλαµε.» 

  «∆εν ξέρεις τι ξιπασµένοι µπαγαπόντηδες κυκλοφορούν, όµως…» 

  «Ξέρω.» 

  Ο Άνεµος τη λοξοκοίταξε. Γέλασαν. 

  Μπήκαν στο άνοιγµα της σήραγγας και κοίταξαν πίσω από τα 

βράχια όπου ο Ράµλεντ είχε καταχωνιάσει τους σάκους προτού 

φύγουν. 

  «Βλέπεις; εδώ είναι,» είπε η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος τούς άνοιξε, για να διαπιστώσει ότι ήταν γεµάτη µε 

χρυσάφι κι όχι µε πέτρες. Όταν το διαπίστωσε, ικανοποιηµένος, τους 

ξανάκλεισε. «Εποµένως, εντάξει,» είπε. «Τα πάντα είναι εδώ.» 

  «Εσύ που µας είχες πάρει τ’αφτιά σ’όλο το ταξίδι!» αποκρίθηκε η 

Νύχτα, και, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω απ’το λαιµό του, τον 

φίλησε. 

  «Είχα χάσει και το σπαθί µου κάπου εδώ πέρα,» είπε ο Άνεµος. 

«Ξέρεις εκείνο από τη Ζίρκεφ, του δολοφόνου της Αίρεσης του 

Σκαραβαίου.» 

  «Ναι.» 

  Ο Άνεµος βγήκε από τη σήραγγα και έψαξε ανάµεσα στα βράχια, 

εκεί όπου είχε κινδυνέψει να γκρεµοτσακιστεί, όταν σκαρφάλωνε, 

την προηγούµενη φορά, και οι Μαγκραθµέλιοι είχαν κόψει το σκοινί 

του. Το µάτι του έπιασε µια γυαλάδα, κάτω απ’το νερό. Κοίταξε πιο 

προσεκτικά. Το σπαθί! «Νάτο, Νύχτα. Εδώ είναι κι αυτό.» Γονάτισε, 

σήκωσε το µανίκι του, και έχωσε το χέρι του µέσα στην παγωµένη 

θάλασσα. Τα δάχτυλά του έκλεισαν γύρω από τη λαβή και τράβηξε 

το όπλο επάνω, σχίζοντας το νερό σα βελούδο. Ο Άνεµος νόµιζε ότι 

µπορούσε ν’ακούσει κάποιο απόκοσµο τραγούδι να προέρχεται από 

τη λεπίδα. Αλλά, µάλλον, ήταν µονάχα η φαντασία του. Ύστερα, 

όµως, θυµήθηκε πως ο δολοφόνος της Αίρεσης του Σκαραβαίου 

ήταν µάγος κι εποµένως, το σπαθί του ίσως να ήταν µαγεµένο –

τουλάχιστον, έτσι του είχε πει η Νύχτα. Και τραγουδάει για µένα; Ο 
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τυχοδιώχτης κοίταξε, παραξενεµένος, τη λεπίδα που άστραφτε στο 

πρωινό φως, κοφτερή σαν ξυράφι. 

  «Ευχαριστηµένος;» 

  Ο Άνεµος στράφηκε ν’αντικρίσει τη φίλη του. «Ναι, οφείλω να 

οµολογήσω.» Ξεθηκάρωσε το άλλο του ξίφος και έβαλε στο ίδιο 

θηκάρι το καινούργιο –ή, µάλλον, το παλιό. Άφησε το όπλο που του 

ήταν, πλέον, άχρηστο να πέσει στα βράχια. 

  «Να δούµε, τώρα, τι γίνεται στη σήραγγα;» 

  «Φυσικά.» 

  Μπήκαν, και ο Άνεµος ρώτησε: «Τους σάκους που θα τους πάµε;» 

  «Πρέπει να τους πάµε κάπου; Εκεί πέρα δεν τους βρήκε κανείς.» 

  «Αλλά µέχρι να τελειώσει ο πόλεµος, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. 

Άναψε τη λάµπα.» 

  Η Νύχτα την άναψε, και η σήραγγα αποκαλύφθηκε εµπρός τους, 

ακριβώς όπως τη θυµούνταν, µε τον ξεραµένο –για την ώρα– ποταµό 

να περνά από µέσα της, δηµιουργώντας ένα µεγάλο χαντάκι. 

  Πήραν τους σάκους και τους πήγαν πιο βαθιά, κρύβοντάς τους στο 

εσωτερικό µιας σπηλιάς που ανοιγόταν στο δυτικό τοίχωµα της 

σήραγγας.  

  «Εδώ είναι ακόµα καλύτερα,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα κατένευσε και κατέβηκε στο χαντάκι·  το διέσχισε 

οριζόντια και ανέβηκε στην άλλη µεριά. «Κι απο δώ πρέπει να 

πηγαίνουµε εµείς, σωστά;» 

  Ο τυχοδιώχτης την ακολούθησε, και άρχισαν να βαδίζουν. «Νοµίζω 

πως ένα άνοιγµα δεν ήταν πολύ µακριά από την έξοδο.» 

  «Κι εγώ το ίδιο θυµάµαι,» συµφώνησε η Νύχτα. 

  Όµως, όταν έφτασαν στο άνοιγµα που έλεγαν, κάπου τριάντα µέτρα 

παρακάτω, διαπίστωσαν ότι είχε κλείσει από το σεισµό. 

  Ο Άνεµος καταράστηκε. «Το άλλο είναι αρκετά πιο πάνω.» 

  «Λίγο βάδισµα δε θα µας σκοτώσει,» είπε η Νύχτα. 

  «Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι πιθανώς κι εκείνο νάναι κλεισµένο, 

µε το σεισµό που συνέβη.» 
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  «Και τι να κάνουµε, δηλαδή; Να µην πάµε;» 

  Μετά από κάποιες ώρες βαδίσµατος, έφτασαν στο εν λόγω 

πέρασµα, και ήταν κι οι δυο τους κουρασµένοι. Υπέθεταν ότι στον 

επάνω κόσµο πρέπει να ήταν µεσηµέρι. Ρίχνοντας µια µατιά στο 

άνοιγµα, παρατήρησαν πως αυτό δεν είχε κλείσει από το σεισµό, 

όµως αρκετές πέτρες είχαν πέσει µέσα του, κάνοντας την πρόσβαση 

δυσκολότερη απ’ό,τι θα ήταν κανονικά. 

  «Ίσως παρακάτω να κλείνει εντελώς,» υπέθεσε ο Άνεµος. 

  «Ίσως,» συµφώνησε η Νύχτα, και άφησε τη λάµπα της επάνω σε 

µια µικρή πέτρα, προτού καθίσει στο έδαφος, οκλαδόν. «Κάτσε, 

τώρα, και βλέπουµε.» 

  Ο Άνεµος κάθισε κοντά της. Αναµφίβολα, τους χρειαζόταν λίγη 

ξεκούραση. «Τι κωλοϊστορίες είν’αυτές όπου µπλέκουµε;» 

ξεφύσησε. 

  Η Νύχτα έβγαλε τις µπότες της, για να ξεµουδιάσει, και ξάπλωσε 

επάνω στους µηρούς του. «Ναι… Αλλά είναι δικό σου φταίξιµο που 

µπλέξαµε εδώ,» πρόσθεσε. 

  «Να µην του το έλεγα, δηλαδή, του ∆ούκα; Μπορεί, τελικά, να 

υπάρχει κάποια υπόγεια είσοδος στην Όρφαλχ και, µέσω αυτής, να 

σώσουµε τη ∆ούκισσα Βόνα.» 

  «Έχεις αγαθή καρδιά κατά βάθος,» είπε η Νύχτα, σηκώνοντας το 

δεξί χέρι για ν’αγγίξει το σαγόνι του. 

  «Μη λες βλακείες,» µούγκρισε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα χασµουρήθηκε. «Βγάλε τίποτα να φάµε.» 

  Ο Άνεµος άνοιξε το σάκο του και έβγαλε από µέσα ξηρούς 

καρπούς και δύο µήλα. Καθώς τα έβγαζε, τα ακουµπούσε επάνω στη 

Νύχτα. «Λέω να το καθιερώσω,» είπε. 

  «Ποιο;» ρώτησε εκείνη, δαγκώνοντας το µήλο. 

  «Ν’ακουµπάω τα φαγητά επάνω σου.» 

  Η Νύχτα µειδίασε και ξαναδάγκωσε το µήλο. 

  Ο Άνεµος δάγκωσε το δικό του µήλο. «Το πρόβληµα είναι…» 

Πέρασε µερικούς µικρούς ξηρούς καρπούς µέσα από τα κουµπιά της 
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τουνίκας της. «…τι θα κάνω άµα χάσω το φαγητό µου.» Τα δάχτυλά 

του πίεσαν τους ξηρούς καρπούς, κάνοντάς τους να κυλήσουν µέσα 

στα ρούχα της Νύχτας. 

  Εκείνη δάγκωσε, πάλι, το µήλο της, σα να µη συνέβαινε τίποτα. 

«Μην περιµένεις να πάω να σ’τους βρω…» 

  «Θα τους βρω µόνος µου, τότε.» Ο Άνεµος έλυσε την αγκράφα της 

ζώνης της και πέρασε το χέρι του κάτω από την τουνίκα, ενώ 

δάγκωνε, γι’άλλη µια φορά, το µήλο του. 

  «Με γαργαλάς και θα πνιγώ.» 

  «∆ε γαργαλιέσαι τόσο εύκολα, απ’ό,τι ξέρω…» Το χέρι του 

συνέχιζε να ψαχουλεύει µέσα της, και η Νύχτα παρατήρησε ότι δεν 

έψαχνε µόνο για τους ξηρούς καρπούς: έλυνε τα εσώρουχά της. 

  «Μάλλον, δεν έχεις όρεξη για φαγητό,» του είπε. 

  «Αντιθέτως. Αλλά είµαι από τους ανθρώπους που τους αρέσει να 

κάνουν δύο δουλειές µαζί.» 

  «Πολυτεχνίτης κι ερηµοσπίτης.» 

  Ο Άνεµος µειδίασε, καθώς έλυνε τα τελευταία δεσίµατα των 

εσώρουχών της. «Έτσι λένε στο χωριό σου;» 

  «∆ε µεγάλωσα σε χωριό.» 

  «Α! είσαι πολιτισµένη, δηλαδή, ε; Ενώ εγώ είµαι αγροίκος,» 

γέλασε ο Άνεµος. 

  «Χα-χα, ακριβώς! Μµµµ…» Έκλεισε τα µάτια κι αφέθηκε στο 

άγγιγµα του που ψαχούλευε τα στήθη της, κάνοντάς τα σκληρά. 

«Βρήκες τους ξηρούς καρπούς;» 

  «Αυτός είναι ο ένας;» Ο Άνεµος τσίµπησε, δυνατά, τη δεξιά της 

ρόγα. 

  Η Νύχτα τσίριξε και πετάχτηκε πάνω, αρπάζοντάς τον από τα 

µαύρα του µαλλιά και ρίχνοντάς τον ανάσκελα, ενώ εκείνος 

γελούσε. «Παραδίνοµαι,» είπε. 

  «Έτσι µπράβο!» αποκρίθηκε η Νύχτα, και τον φίλησε, 

συνεχίζοντας να σφίγγει τα µαλλιά του. «Τώρα,» είπε, καθώς 

ξεκολλούσε ηχηρά τα χείλη της από τα δικά του, «για να σε 
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συγχωρήσω γι’αυτό που έκανες, γδύσου και χόρεψε για µένα, εδώ 

µέσα στη σπηλιά, τσίτσιδος.» 

  «Καµια άλλη τρελή επιθυµία;» µούγκρισε ο Άνεµος, αρπάζοντάς 

την απ’τη µέση και γυρίζοντάς την ανάσκελα, ενώ ήταν κι οι δυο 

µπλεγµένοι µέσα στις κάπες τους. 

  «Ναι: να φάµε, µετά από λίγη ώρα.» 

  Ο Άνεµος ξεκούµπωσε, απότοµα, τα µπροστινά κουµπιά της 

τουνίκας της. «Μετά από λίγη ώρα, θα φάµε.» 

  «Έσπασες τα κουµπιά!» έκανε η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος άρχισε να φιλά το λαιµό, τα στήθη, την κοιλιά της. 

  «∆εν ήταν ανάγκη να… µµµ… σπάσεις… όλα… τα… µµµµ… 

κουµπιά…» 

  Η Νύχτα δεν κατάλαβε για πότε ο Άνεµος πρόλαβε να ανοίξει τα 

ρούχα του, ούτε κατάλαβε για πότε πρόλαβε να της ανοίξει τα δικά 

της·  ήταν γρήγορος, όταν ήθελε. Ύστερα, το κορµί του άρχισε να 

την κατασπαράζει σα θηρίο, και εκείνη µπορούσε µονάχα ν’ακούσει 

τις ανάσες και των δυο τους να γεµίζουν την υπόγεια σήραγγα, ενώ ο 

Άνεµος δε µπορούσε ν’αντιληφθεί τίποτα πέρα απ’το λαιµό και τα 

µαλλιά της Νύχτας, τα οποία γέµιζαν τα ρουθούνια και το στόµα 

του. Εκείνη τελείωσε πρώτη και τον έσφιξε τόσο δυνατά κοντά της, 

που, για µια στιγµή, νόµισε ότι θα τον έπνιγε·  ο Άνεµος, όµως, δεν 

είχε καταλάβει τίποτα: βρισκόταν στον κόσµο της Νύχτας. Έπειτα 

από λίγο, η τυχοδιώχτρια τον αισθάνθηκε να δαγκώνει τ’αφτί της και 

να φτάνει κι εκείνος στην κορύφωσή του. 

  Ο Άνεµος ανασηκώθηκε και φίλησε τα χείλη της. Έχωσε το χέρι 

του µέσα στο σάκο παραδίπλα και έβγαλε έναν καρπό. 

«Πορτοκάλι;» ρώτησε, κρατώντας το µπροστά της. 

  «Καλοσύνη σου,» αποκρίθηκε η Νύχτα, υποµειδιώντας και 

παίρνοντας τον καρπό στα χέρια της. «Μαχαίρι;» 

  Ο Άνεµος τράβηξε ένα από το σάκο και της το έδωσε. Εκείνη 

χάραξε το πορτοκάλι και το ξεφλούδισε. Το έκοψε στα δύο, µε τα 
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δάχτυλα, και πρόσφερε το ένα κοµµάτι στον φίλο της. Χυµός χύθηκε 

επάνω της, αλλά δεν έδωσε σηµασία. 

  Ο Άνεµος δάγκωσε το κοµµάτι που του έδωσε η Νύχτα και είπε: 

«Ας µην καθυστερήσουµε, όµως, πολύ µε το φαγητό. Έχουµε και 

δουλειές να κάνουµε.» 

  «Τώρα, θυµήθηκες τις δουλειές;» χαµογέλασε εκείνη, τρώγοντας το 

δικό της κοµµάτι. 

  Μετά από καµια ώρα, ήταν κι οι δυο έτοιµοι να προχωρήσουν. Η 

Νύχτα αισθανόταν το λαιµό και τα στήθη της να κολλούν από το 

χυµό που είχε χυθεί επάνω της, όµως προσπάθησε να αγνοήσει το 

συναίσθηµα. Το χειρότερο ήταν ότι ο Άνεµος τής είχε σπάσει τα 

κουµπιά της τουνίκας και, τώρα, έπρεπε να την έχει διπλωµένη 

µπροστά της και συγκρατηµένη µε τη ζώνη. Τον είχε κατσαδιάσει 

παραπάνω από µία φορά, µέχρι στιγµής, σχετικά µ’αυτό, αλλά 

εκείνος έµοιαζε να µη δίνει και τόση σηµασία. Μερικές φορές, έκανε 

σαν Πνευµατοχτυπηµένος που δεν ξέρει τι του γίνεται! 

  Άρχισαν να βαδίζουν µέσα στο πέρασµα που οδηγούσε ανατολικά, 

ενώ ο Άνεµος βαστούσε τη λάµπα για να φωτίζει το δρόµο τους. 

«Τελικά, τα πράγµατα δεν είναι και τόσο άσχηµα,» παρατήρησε. «Το 

µέρος περπατιέται. Όµως…» Ανέβηκε επάνω σ’έναν σωρό από 

πέτρες, έσκυψε το κεφάλι του, για να µην το χτυπήσει στην οροφή, 

και πέρασε απ’την άλλη µεριά. «…πρέπει να κάνεις και µερικά 

σκαρφαλώµατα, κάπου-κάπου.» 

  Η Νύχτα τον ακολούθησε. «Παντού υπάρχουν δυσκολίες.» 

  «Όλο φιλοσοφίες είσαι σήµερα,» είπε ο Άνεµος, ενώ 

εξακολουθούσαν να προχωρούν, διώχνοντας το σκοτάδι µε το φως 

τους. 

  «Εγώ; Εσύ µου έλεγες, συνέχεια, για το χωριό σου και τι λένε 

εκεί,» αντιγύρισε η Νύχτα. «Αλλ’απ’ό,τι φαίνεται, στο χωριό σου δε 

σου είπαν να µη σπας όλα τα κουµπιά της τουνίκας µιας γυναίκας!» 

πρόσθεσε. 

  Ο Άνεµος γέλασε. 
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  Βάδισαν έτσι για κάποιες ώρες, ενώ το πέρασµα µέσα στο οποίο 

κινούνταν γινόταν µια πιο καθαρό από πέτρες και µια πιο γεµάτο µε 

αυτές –σε ορισµένα σηµεία, µάλιστα, ήταν σχεδόν κλεισµένο, και οι 

δύο τυχοδιώχτες έπρεπε να συρθούν ανάµεσα ή κάτω από τα βράχια 

για να περάσουν, γεµίζοντας σκόνη και χώµα. Στο τέλος, 

κουράστηκαν πολύ από τούτο το ταξίδι µετ’εµποδίων και 

συµφώνησαν να σταµατήσουν. Επίσης, έκριναν ότι στον επάνω 

κόσµο έπρεπε να είχε αρχίσει να πέφτει η νύχτα. Βρήκαν µια γωνία 

µέσα στο πέρασµα και τυλίχτηκαν στις κάπες τους. Έσβησαν τη 

λάµπα και ο ύπνος δεν άργησε καθόλου να τους πάρει. 

  Πρώτος ξύπνησε ο Άνεµος και σήκωσε και τη Νύχτα, κεντρίζοντάς 

τη στα πλευρά. 

  «Η λάµπα;» ρώτησε εκείνη. 

  «Τώρα.» Ο τυχοδιώχτης άναψε τη λάµπα και ο χώρος φωτίστηκε 

γύρω τους. Κι οι δυο βλεφάρισαν, σαν τυφλοπόντικες, και 

σηκώθηκαν. Ύστερα, ξεκίνησαν να βαδίζουν προς την κατεύθυνση 

που είχαν πάρει. 

  «Πόση ώρα κοιµόµασταν;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Ό,τι ξέρεις ξέρω,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  «Ευτυχώς που δεν ήρθε κάνας ποντικός να µας µασήσει. Πρέπει 

νάχει ποντίκια εδώ κάτω, σωστά;» 

  «Ε, δε θάχει;» 

  Καθώς προχωρούσαν, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν κι άλλα ανοίγµατα, 

δεξιά κι αριστερά τους·  όµως εκείνοι δεν παρέκκλιναν της πορείας 

τους. Αν τα ακολουθούσαν αυτά, σίγουρα, θα χάνονταν, ή κάπου θα 

σταµατούσαν, µη µπορώντας να συνεχίσουν από τις πέτρες που 

είχαν πέσει µε το σεισµό. Τουλάχιστον, ακολουθώντας το δρόµο που 

είχαν ξεκινήσει, µπορούσαν να προχωρήσουν, απ’ό,τι είχε 

αποδειχτεί µέχρι στιγµής·  δεν υπήρχε σηµείο του που να είναι 

τελείως κλεισµένο από τις πέτρες. Ο αέρας, βέβαια, ήταν 

αποπνικτικός εδώ κάτω και το περιβάλλον ψυχρό, όµως αυτό δεν 
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ήταν κάτι που ξένιζε τον Άνεµο ή τη Νύχτα, οι οποίοι είχαν περάσει 

και παλιότερα από παρόµοιες καταστάσεις. 

  Όταν έκριναν πως πρέπει να πλησίαζε µεσηµέρι (αν είχαν ξεκινήσει 

να βαδίζουν το πρωί), σταµάτησαν, για να ξεκουραστούν και να 

φάνε, ενώ από κάπου στα δεξιά µπορούσαν ν’ακούσουν νερό να 

τρέχει. 

  «Κάποιο υπόγειο ποτάµι πρέπει να είναι απο κεί,» υπέθεσε ο 

Άνεµος, καθώς καθόταν. 

  «Κι εκεί όπου κάθεσαι πρέπει νάναι κολόνα,» είπε η Νύχτα, 

συνοφρυωµένη. 

  «Κολόνα;» Ο Άνεµος σηκώθηκε όρθιος και έριξε µια µατιά πίσω 

του. «Έχεις δίκιο.» Στο έδαφος βρισκόταν ξαπλωµένος οριζόντια 

ένας µακρύς και φαρδύς κίονας, µε ραβδώσεις λαξευµένες στην 

επιφάνειά του. «Αλλά και τι µ’αυτό;» Ξανακάθισε. «Βολικά είναι.» 

Άνοιξε το σάκο του, για να βγάλει από µέσα φαγητό. 

  Η Νύχτα πήρε θέση πλάι του, καθίζοντας επάνω στην κολόνα όπως 

κανείς κάθεται στη σέλα ενός αλόγου. Έριξε µια µατιά στο χώρο 

γύρω τους και µπόρεσε να διακρίνει ότι το µέρος δεν ήταν φυσικό·  

µάλλον, σκαµµένο µέσα στη γη ήταν. Σε αρχαίο ναό, πάλι, 

βρεθήκαµε; αναρωτήθηκε, αλλά δεν έδωσε και ιδιαίτερη σηµασία 

στο θέµα. Ο Άνεµος τής πρόσφερε φαγητό και εκείνη άρχισε να 

τρώει. Ήταν πολύ πεινασµένη από το ταξίδι τους·  χτες βράδυ δεν 

είχαν βάλει µπουκιά στο στόµα, ούτε σήµερα το πρωί (αν υποτεθεί 

ότι είχαν κοιµηθεί βράδυ και είχαν ξυπνήσει πρωί). 

  Η ησυχία απλωνόταν παντού·  µονάχα τον Άνεµο να µασουλάει το 

φαγητό του µπορούσε ν’ακούσει. «Πες κάτι,» του είπε. 

  «Όταν µιλάω, µου λες ότι µιλάω πολύ. Έτσι, τώρα, αποφάσισα 

ν’ακολουθήσω τη συµβουλή σου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Όταν πρέπει να µιλήσεις, δε µιλάς.» 

  «∆εν ξέρω πότε ‘πρέπει’ να µιλήσω και ποτέ ‘δεν πρέπει’.» 

  «Αυτό είναι το πρόβληµα…» 
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  Ο Άνεµος τη λοξοκοίταξε, καθώς έτρωγε. Η Νύχτα χαµογέλασε, 

για να ελαφρύνει την ατµόσφαιρα. 

  «Θα κοιµηθούµε;» ρώτησε ο Άνεµος, ύστερα από λίγο. 

  «Όχι, γιατί θα χάσουµε, πάλι, την αίσθηση του χρόνου.» 

  Ο τυχοδιώχτης κατένευσε. 

  Τελείωσαν το φαγητό τους και κάθισαν στο έδαφος, ακουµπώντας 

την πλάτη τους στην πεσµένη κολόνα. 

  «Σαν αρχαίος ναός δεν είναι τούτο το µέρος;» είπε η Νύχτα. 

  «Ναι, µάλλον,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Λες να υπάρχει κι άλλος 

θησαυρός εδώ; Θυµάσαι τι είπε η Βερενέλη για τα θησαυροφυλάκια 

των ναών…» 

  «Άστο. Ο θησαυρός που βρήκαµε φτάνει για να ζήσουµε σα 

βασιληάδες µέχρι τις τελευταίες µας µέρες.» 

  «Αν δε ζήσουµε σα βασιληάδες, θα σε στοιχειώνω µέχρι τις 

τελευταίες σου µέρες,» την προειδοποίησε ο Άνεµος. 

  «Υπέροχα!» Η Νύχτα φίλησε το µάγουλό του. 

  Μετά από κάποια ώρα, σηκώθηκαν, πάλι, και άρχισαν να βαδίζουν, 

έχοντας τον ήχο του τρεχούµενου νερού στ’αφτιά τους. 

  «Ελπίζω αυτός ο υπόγειος ποταµός να µη βρεθεί µπροστά µας,» 

είπε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα δε µίλησε·  απλά, συνέχισε να προχωρά µαζί του, 

παρατηρώντας τα τοιχώµατα γύρω τους. Σίγουρα, επρόκειτο για 

σκαµµένο µέρος, όχι για φυσικό. Τι χρήσεις, άραγε, να είχε, 

κάποτε;… Αρχίζουν κι εµένα να µ’ενδιαφέρουν τ’αρχαία, σαν τη 

Βερενέλη! Ίσως, αν της πούµε γι’αυτό το µέρος, εδώ κάτω, να έρθει 

να το βρει. 

  Ο χρόνος κυλούσε και κυλούσε, ενώ ταξίδευαν ανάµεσα στα 

συντρίµµια που είχε προκαλέσει ο σεισµός. Πάλι, πολλές φορές 

αναγκάζονταν να σέρνονται και να τρίβονται επάνω στις πέτρες, 

προκειµένου να συνεχίσουν την πορεία τους. Όµως ο δρόµος 

εξακολουθούσε να είναι αρκετά βάτος. Το µόνο πρόβληµα ήταν το 

φως·  η Νύχτα ανησυχούσε ως πότε θα τους έφτανε το λάδι που είχαν 
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µαζί τους –ήδη είχαν καταναλώσει αρκετό µέχρι στιγµής. Έτσι, 

άρχισε να ψάχνει, µε το βλέµµα, για κανένα ξύλο στο έδαφος·  όµως, 

δυστυχώς, δε µπορούσε να βρει κανένα, και το θέµα είχε αρχίσει να 

την απασχολεί ιδιαίτερα. Τι θα γίνονταν, έτσι και τους τελείωνε το 

φως, όσο βρίσκονταν ακόµα σε τούτα τα υπόγεια; Θα τους έτρωγαν 

τα ποντίκια. 

  Εξέφρασε τις ανησυχίες της στον Άνεµο. 

  «Θα δούµε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Τι θα δούµε, ρε Άνεµε; Κάτι πρέπει να σκεφτούµε, από τώρα!» 

  «Θα κάψουµε τα εσώρουχά σου.» 

  «Πολύ αστείο…» 

  «∆εν αστειευόµουν.» 

  Η Νύχτα τον γρονθοκόπησε στα πλευρά. 

  «Κοίτα, τώρα, τι κάνεις! Παραλίγο να µου πέσει η λάµπα.» 

  «Λες ψέµατα·  δε θα σου έπεφτε.» 

  «Και πού το ξέρεις εσύ;» 

  «Σε είδα πώς αντέδρασες. Κι εξάλλου, δε σε βάρεσα και τόσο 

δυνατά.» 

  «Α, εντάξει τότε,» έκανε ειρωνικά ο Άνεµος. 

  «Τέλος πάντων,» µούγκρισε η Νύχτα. «Αν σκεφτείς κάτι για το 

φως, πες το.» 

  «Κι εγώ που έλεγα να το κρατήσω κρυφό…» 

  Γρρρ… Αν τον σκοτώσω εδώ κάτω, κανείς δε θα το µάθει. Γιατί 

χάνω την ευκαιρία µου; 

  Αργότερα, όταν κι οι δυο ήταν αρκετά κουρασµένοι και είχαν 

συµφωνήσει σιωπηρά να σταµατήσουν (µια από τις αποφάσεις που, 

πολλές φορές, παίρνουν οι ταξιδιώτες δίχως ν’ανταλλάξουν 

κουβέντες), είδαν εµπρός τους µια πέτρινη σκάλα, µε τρία µεγάλα, 

πλατιά σκαλοπάτια. Στη Νύχτα έµοιαζε µε µία από κείνες τις σκάλες 

που υπάρχουν µονάχα για διακόσµηση και όχι γιατί σε πάνε σε 

κανένα πραγµατικά χαµηλότερο επίπεδο του εδάφους. Ύψωσε το 

βλέµµα της και είδε ότι η σκάλα βρισκόταν κάτω από µια µεγάλη 
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αψίδα, στην επιφάνεια της οποίας ήταν λαξευµένο ένα σύµβολο που 

έµοιαζε µε κυµατιστή κορδέλα, σχήµατος S, πλαισιωµένη από έναν 

κύκλο, ο οποίος ήταν σαν ατσάλινος δίσκος. 

  Η Νύχτα έπιασε το µπράτσο του Ανέµου, κάνοντάς τον να 

σταµατήσει. «Κοίτα,» είπε, δείχνοντας το παράξενο σύµβολο. 

  «Ενδιαφέρον… για τη Βερενέλη, ίσως.» 

  «Μετά από αυτό το άνοιγµα, πρέπει να βρίσκεται κάποιος ναός,» 

υπέθεσε η Νύχτα. 

  Άρχισαν να κατεβαίνουν τα τρία, πλατιά σκαλοπάτια, µε προσοχή. 

Το φως της λάµπας του Ανέµου αποκάλυψε ένα ατελείωτο δωµάτιο 

εµπρός τους, γεµάτο κολόνες, που οι περισσότερες είχαν πέσει η µία 

επάνω στην άλλη και είχαν σωριαστεί στο έδαφος, δηµιουργώντας 

µεγάλους σωρούς, σαν λόφους. 

  «Ωχ…» αναστέναξε ο τυχοδιώχτης. «Πάλι, θα πρέπει να 

σκαρφαλώνουµε. Αλλ’ας ξεκουραστούµε τώρα εδώ και ύστερα 

αυτά, έτσι;» 

  «Καλύτερα να κοιµηθούµε έξω από τούτο το δωµάτιο, Άνεµε,» είπε 

η Νύχτα. 

  «Γιατί;» 

  «Θυµάσαι που τη Βερενέλη την είχε πάρει εκείνος ο παράξενος 

ύπνος, µέσα στο ναό που βρήκαµε;» 

  «Ναι.» 

  «Κι εδώ το ίδιο µπορεί να συµβαίνει, αφού είναι αρχαίος ναός.» 

  «Υπερβάλλεις.» 

  «Να το ριψοκινδυνέψουµε ή να κοιµηθούµε τρία σκαλοπάτια πιο 

πάνω;» 

  «Να κοιµηθούµε τρία σκαλοπάτια πιο πάνω,» συµφώνησε ο 

Άνεµος. 

  Βγήκαν από το µέρος που παλιά πρέπει να ήταν ναός και κάθισαν 

σε µία γωνία, ακουµπώντας τη λάµπα τους στο έδαφος. 

  «Τον ποταµό δεν τον ακούω, πια·  µάλλον, τον αφήσαµε πίσω µας,» 

υπέθεσε ο τυχοδιώχτης. 
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  «Ναι,» είπε η Νύχτα. «Όµως σβήσε τη λάµπα·  µη χαλάµε λάδι 

χωρίς λόγο.» 

  Ο Άνεµος την έσβησε, και ξάπλωσαν για να κοιµηθούν, τυλιγµένοι 

στις κάπες τους. «Τσιγκούνα,» της ψιθύρισε. 

  «Σκάσε…» 

  Το πρωί (;) ξύπνησαν από την κλαγγή των όπλων και τις ιαχές της 

µάχης, και κοκάλωσαν απ’το φόβο τους. 

  «Τι συµβαίνει;» ψιθύρισε η Νύχτα. 

  «∆εν έχω ιδέα.» 

  «Μην ανάψεις τη λάµπα. Περίµενε µέχρι να τελειώσουν.» 

  Περίµεναν και, µετά από κάποια ώρα, η φασαρία σταµάτησε. Ο 

Άνεµος άπλωσε το χέρι του και άναψε τη λάµπα. Αµέσως, τα µάτια 

της Νύχτας ερεύνησαν το χώρο. Πουθενά δε φαινόταν ούτε ένα 

κουφάρι, ούτε ένα πεσµένο όπλο. 

  «Μα, νόµιζα ότι ήταν κοντά µας, δίπλα µας,» είπε η τυχοδιώχτρια. 

  Ο Άνεµος σηκώθηκε όρθιος, βαστώντας τη λάµπα. «Ίσως να ήταν η 

ηχώ. Συµβαίνουν κάτι τέτοια σε υπόγεια περάσµατα. Καλύτερα να 

προσέχουµε, Νύχτα. ∆εν είµαστε µόνοι εδώ κάτω.» 

  Κι εκείνη σηκώθηκε όρθια. «Ναι,» είπε, σιγανά, σα να φοβόταν 

µην την ακούσουν. Τράβηξε ένα ξιφίδιο απ’τη ζώνη της. 

  Ο Άνεµος τράβηξε το Ζιρκεφιανό και, µάλλον, 

Πνευµατοσφυρηλατηµένο σπαθί του και προχώρησε, κατεβαίνοντας 

τα πλατιά σκαλοπάτια. Η Νύχτα βάδισε πλάι του, κοιτώντας 

προσεκτικά το περιβάλλον και ψάχνοντας παντού για σηµάδια 

µάχης. ∆ε βρήκε κανένα. 

  Άρχισαν να διασχίζουν το απέραντο δωµάτιο, σκαρφαλώνοντας 

επάνω στις σωριασµένες κολόνες και βαδίζοντας µε προσοχή, για να 

µη γλιστρήσουν. Ξαφνικά, η κλαγγή των όπλων και οι ιαχές της 

µάχης γέµισαν ξανά το χώρο. Οι µπότες της Νύχτας γλίστρησαν 

επάνω στα χώµατα·  ο Άνεµος έκανε να τη συγκρατήσει, και 

σωριάστηκαν µαζί σ’ένα σηµείο ανάµεσα στους πεσµένους κίονες, 

το οποίο έµοιαζε µε χαντάκι. 
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  «Αααχ…» έκανε ο τυχοδιώχτης, πιάνοντας τα πλευρά του, που 

παλιότερα είχαν τραυµατιστεί από τις λεπίδες του φτερωτού 

διαβόλου, έξω από το άνοιγµα της σήραγγας, στην παραλία. Τώρα, 

βέβαια, πλέον, το τραύµα είχε επουλωθεί, όµως ακόµα κάποιες 

φορές τον πονούσε. 

  «Είσαι καλά;» 

  «Ναι.» 

  «Πού είναι η λάµπα;» 

  «Εδώ. ∆εν έσπασε, προφανώς.» 

  Οι ιαχές της µάχης εξακολουθούσαν ν’ακούγονται. 

  Ο Άνεµος έπιασε το σπαθί του, που το είχε αφήσει να πέσει, 

προκειµένου ν’αρπάξει τη Νύχτα. «Πού στη Μάγκραθµελ 

βρίσκονται αυτοί οι δαίµονες;» µούγκρισε. Σηκώθηκε όρθιος και 

θηκάρωσε το όπλο, για να σκαρφαλώσει, πάλι, επάνω. Ευτυχώς, δεν 

είχαν πέσει από κάνα ιδιαίτερα µεγάλο ύψος·  µόλις ένα µέτρο. 

  Η Νύχτα τον ακολούθησε, και κοίταξαν κι οι δυο τριγύρω, 

προσπαθώντας να εντοπίσουν πού ήταν οι µαχόµενοι. Όµως δε 

µπορούσαν να τους δουν πουθενά –παρότι οι φωνές τους και οι 

κλαγγές των όπλων έµοιαζαν να είναι πλάι τους (!). 

  Ξεκίνησαν, πάλι, να βαδίζουν, δίχως κανείς τους να µιλά, γιατί δεν 

ήξεραν τι ακριβώς να πουν γι’αυτή την παράξενη κατάσταση. Κι οι 

δυο είχαν αρχίσει να ιδρώνουν κάτω από τα ρούχα τους, παρά το 

κρύο του υπογείου. Όταν βρέθηκαν στην άλλη άκρη του δωµατίου, 

πήδησαν κάτω από την κολόνα όπου πατούσαν και προχώρησαν 

προς µια αψιδωτή είσοδο εµπρός τους. Εκεί µέσα, διαπίστωσαν ότι 

ήταν ένας λαβύρινθος γεµάτος πετρόχτιστες καµάρες, αρκετές από 

τις οποίες είχαν πέσει µε το σεισµό, απαγορεύοντας τη διέλευση. Οι 

ιαχές της µάχης δεν είχαν πάψει·  στοίχειωναν και τούτο το µέρος, 

όπως και το προηγούµενο. 

  «Φαντάσµατα,» ψιθύρισε η Νύχτα στον Άνεµο. 
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  «Μα τα Πνεύµατα, κι εγώ δε µπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο,» 

συµφώνησε εκείνος, νιώθοντας το λαιµό του ξερό και την πλάτη του 

υγρή από τον ιδρώτα. 

  «Αααααρννν!» άκουσε η Νύχτα µια κραυγή πλάι της, και 

στράφηκε, για να δει έναν άντρα να έρχεται µέσα από τις καµάρες. 

Ήταν ντυµένος µ’έναν µακρύ, κίτρινο χιτώνα και το πρόσωπό του 

ήταν γεµάτο πληγές·  κάποιος του είχε σχίσει την κοιλιά και τα 

εντόσθιά του κυλούσαν έξω, καθώς εκείνος προσπαθούσε, µε τα 

χέρια του, να τα συγκρατήσει. Έπεσε στα γόνατα και µια γυναίκα 

παρουσιάστηκε πίσω του –στη Νύχτα φάνηκε λες και υλοποιήθηκε 

µέσ’απ’τον ίδιο τον αέρα. Ήταν ξανθιά, µε µακριά, λεία µαλλιά, και 

φορούσε φολιδωτή αρµατωσιά, πιτσιλισµένη µε αίµα. Στα χέρια της 

βαστούσε µια µακριά λόγχη, την οποία ύψωσε και κατέβασε στην 

πλάτη του άντρα, διαπερνώντας τον πέρα για πέρα. Το γέλιο της 

έκανε τις καµάρες να ταρακουνηθούν. «Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-

χα!» 

  Ύστερα, κι οι δυο τους χάθηκαν από τα µάτια της Νύχτας, η οποία 

είχε κοκαλώσει, κοιτάζοντάς τους. «Άνεµε…» ξεροκατάπιε. 

  «Γιατί στέκεσαι εκεί;» τη ρώτησε εκείνος. «Τι βλέπεις;» 

  «∆εν… δεν το είδες εσύ;» απόρησε η Νύχτα. 

  «Όχι. Ποιο να δω;» 

  «Μια γυναίκα σκότωσε κάποιον –µπροστά µου.» 

  «∆εν είδα τίποτα,» είπε ο Άνεµος. «Πάµε να φύγουµε απο δώ, 

γρήγορα, Νύχτα.» 

  Εκείνη κατένευσε, κι άρχισαν να βαδίζουν βιαστικά, ενώ οι 

καµάρες γύρω τους αντηχούσαν από τις κραυγές και τον χτύπο των 

όπλων. 

  «Σκαλιά!» είπε, σε κάποια στιγµή, ο τυχοδιώχτης. 

  Η Νύχτα κοίταξε προς τα κει όπου έδειχνε κι αντίκρισε µια πέτρινη 

σκάλα. Την πλησίασαν, περνώντας ανάµεσα από δυο µεγάλους 

σωρούς πέτρας. Ο Άνεµος πάτησε στο πρώτο σκαλοπάτι, για να 

διαπιστώσει αν ήταν ασφαλές. Ήταν, αποφάσισε. «Κάπου στον 
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επάνω κόσµο πρέπει να οδηγεί,» είπε, ανεβαίνοντας. Η Νύχτα πήγε 

στο κατόπι του, ρίχνοντας, κάπου-κάπου, µατιές προς τα πίσω, λες 

και φοβόταν µην τους ακολουθήσουν τα φαντάσµατα. 

  Έφτασαν στην κορυφή της σκάλας, µόνο και µόνο για να 

διαπιστώσουν ότι κάποιος είχε σφραγίσει την έξοδο. 

  «Ανάθεµα!…» καταράστηκε η Νύχτα. «Παγιδευτήκαµε…» 

  Ο Άνεµος, όµως, που βρισκόταν πιο µπροστά, παρατήρησε πως 

σ’ένα σηµείο οι πέτρες είχαν φύγει, µάλλον από το σεισµό. Το 

άνοιγµα που δηµιουργούσαν, βέβαια, δεν ήταν κάνα µεγάλο, ώστε 

να χωρέσουν εκείνος και η φίλη του·  περισσότερο µε ποντικότρυπα 

έµοιαζε. Ωστόσο, έτσι ταρακουνηµένος ο τοίχος καθώς ήταν, ίσως 

κατάφερναν να τον ρίξουν, µε µερικές γερές σπρωξιές. 

  «Κράτα τη λάµπα,» είπε στη Νύχτα, και της την έδωσε. 

  «Γιατί; Τι–» 

  Ο Άνεµος έκανε πίσω και, ύστερα, κοπάνησε τον τοίχο, µε τον ώµο 

του, λίγο πιο κάτω από το άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί. Τον 

αισθάνθηκε να ταρακουνιέται, κι άκουσε µερικές πέτρες να πέφτουν 

απ’την άλλη µεριά. 

  «∆εν ήξερα ότι ήσουν τόσο δυνατός…» σχολίασε η Νύχτα. 

  «Είµαι ένα σκέτο µυστήριο, καρδιά µου,» αποκρίθηκε εκείνος, 

ξανακοπανώντας τον τοίχο. Ο ώµος του πονούσε. Τον έτριψε. 

  «Θες βοήθεια;» 

  Ο Άνεµος χίµησε, γι’άλλη µια φορά, επάνω στον τοίχο. Και τώρα, 

ακόµα πιο πολλές πέτρες ακούστηκαν να πέφτουν, ενώ το άνοιγµα 

µεγάλωσε. Εκείνος σταµάτησε για λίγο, τρίβοντας, πάλι, τον ώµο 

του. «Είναι γερός,» είπε, «αλλά ταρακουνηµένος απ’το σεισµό. Θα 

τον ρίξω.» 

  Η Νύχτα πλησίασε και κλότσησε τον τοίχο, δύο φορές, µε τη δεξιά 

της µπότα. Κι άλλες πέτρες έπεσαν. 

  Ο Άνεµος όρµησε, τώρα µε τον άλλο του ώµο. Κοπάνησε επάνω 

στο εµπόδιο και το σώριασε, πέφτοντας κι ο ίδιος κάτω. 

  Η Νύχτα ύψωσε τη λάµπα, για να δει πού είχαν βρεθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

«Το να µπορείς να καταλάβεις πότε έχεις 

χάσει το παιχνίδι είναι κι αυτό αρετή.» 
 

 

αληµέρα, άρχοντές µου,» είπε ο Κιόλβ, καθώς καθόταν στη 

Βασιλική Θέση της Αίθουσας του Συµβουλίου. Οι άντρες και 

οι γυναίκες τριγύρω έκλιναν τα κεφάλια, µουρµουρίζοντας 

«Καληµέρα, Υψηλότατε». Ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ συνέχισε: 

«Να σας ανακοινώσω ότι σήµερα το απόγευµα θα γίνει η στέψη 

µου.» 

  Και τους κοίταξε έναν-έναν·  ήξερε ότι αυτή, η πρώτη τους 

αντίδραση, θα του έλεγε πολλά για το ποια θα ήταν η πολιτική τους 

στο µέλλον –σίγουρα, πολύ περισσότερα απ’ό,τι θα του έλεγαν τα 

λόγια τους. 

  Η Αρχόντισσα Σιρίµα έµοιαζε σκεπτική. Ο ∆ούκας Έσριθ ήταν 

ανέκφραστος. Η Αρχόντισσα Ενθέµα είχε στραβώσει τη µούρη της 

(όπως συνήθως την είχε στραβωµένη, τώρα τελευταία –και πού να 

φανταστεί πόσο ακόµα θα τη στραβώσει…). Η ∆ούκισσα ∆άρα 

κοιτούσε τον Κιόλβ µε µισό µάτι, σα να µην τον εµπιστευόταν για 

Βασιληά του Άργκανθικ –ήταν πασιφανές, από την πρώτη στιγµή, 

ότι τον θεωρούσε πολύ µικρό για το εν λόγω αξίωµα. Η ∆ούκισσα 

Σενίβα χάιδευε το γεράκι στον ώµο της, δίχως η όψη της να 

φανερώνει τίποτα το συγκεκριµένο –πάντοτε ήταν πολύ ελεγχόµενη, 

είχε παρατηρήσει ο Κιόλβ. Ο ∆ούκας Τόρµπαλ έτριβε τα µούσια 

του, ενώ πίσω από τα µάτια του έµοιαζαν να περνούν µυριάδες 

σκέψεις. Ο Άρχων Ζάρουν ατένιζε τον Πρίγκιπα καλοπροαίρετα –ο 

Κιόλβ ήταν βέβαιος ότι θα τον υποστήριζε, όταν καθόταν στον 

Αλαβάστρινο Θρόνο (απ’την άλλη, βέβαια, όπως τον είχε 

προειδοποιήσει κι ο ∆όνορ, καλύτερα να µην εµπιστευόταν 

κανέναν). Ο ∆ούκας Βάνρελ είχε τα χέρια του σταυρωµένα µπροστά 

Κ
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στο στέρνο και το βλέµµα του καρφωµένο στην ξύλινη επιφάνεια 

του τραπεζίου. Η Αρχόντισσα Άσλια χαµογελούσε –συµπαθούσε τον 

Κιόλβ από παλιά. 

  «Και τώρα, φυσικά, θα µιλήσουµε για το θέµα που, είµαι βέβαιος, 

σας φλέγει όλους,» είπε ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ·  και τους 

διηγήθηκε το περιστατικό µε τον υπηρέτη και την υπηρέτρια, οι 

οποίοι είχαν οµολογήσει ότι είδαν την Αρχόντισσα Ενθέµα να 

µπαίνει στην κουζίνα και να µιλά µε τον υπηρέτη που, τελικά, πήγε 

το δηλητηριασµένο φαγητό στον κρατούµενο ο οποίος είχε µιλήσει 

κατά των Ρέγκοθ. 

  Σιγή έπεσε στην αίθουσα, µόλις ο Κιόλβ τελείωσε τα λόγια του. 

  Η Αρχόντισσα Ενθέµα µίλησε πρώτη: «Κι άλλα ψέµατα…» 

  «Προφανώς, ο Άρµπεναρκ ολόκληρος συνωµοτεί εναντίον σας, 

Αρχόντισσά µου,» είπε, ειρωνικά, η ∆ούκισσα ∆άρα. 

  «∆ε νοµίζω πως χωράει, πλέον, αµφιβολία ότι οι Ρέγκοθ ελέγχουν 

τους ληστές,» συµπέρανε ο Τόρµπαλ. 

  «Αν είναι έτσι,» είπε ο ∆ούκας Έσριθ, µοιάζοντας εξοργισµένος, 

«απαιτώ αυτό να τελειώσει εδώ και τώρα!» Έστρεψε το βλέµµα του 

στην Ενθέµα, η οποία καθόταν στα δεξιά του. «Πόσες ληστείες 

είχατε στο ∆ουκάτο σας, Αρχόντισσά µου; Το δικό µου ∆ουκάτο 

έχει υποφέρει από αυτές τις διαβολεµένες ληστείες!» 

  «Μπορώ να καταλάβω τον ∆ούκα Έσριθ,» δήλωσε ο Τόρµπαλ. 

«Και το Άρβεντµοκ έχει υποφέρει από τους πασίγνωστους, πλέον, 

ληστές. Καιρό ψάχναµε να µάθουµε ποιος τους ελέγχει.» 

  Η Ενθέµα έριξε µια φλογισµένη µατιά σ’αυτόν και µια ακόµα πιο 

φλογισµένη µατιά στον Έσριθ. «Όλοι συνωµοτείτε εναντίον µας!» 

σφύριξε. «∆ε µπορώ να σταµατήσω τις ληστείες, γιατί δεν έχω καµία 

σχέση µ’αυτές! Οι Ρέγκοθ δεν έχουν καµία σχέση µ’αυτές!» 

  «Όµως, περιέργως, όλα τα στοιχεία προς τους Ρέγκοθ δείχνουν, 

Αρχόντισσά µου,» παρατήρησε η Σιρίµα. 

  «Κάποιος τα φτιάχνει!» φώναξε η Ενθέµα. 
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  «Υπάρχουν τόσα στοιχεία,» αντιγύρισε η Σιρίµα·  «δε µπορεί να 

είναι όλα φτιαχτά. Μάλλον, µας δείχνουν τους πραγµατικούς 

φταίχτες.» 

  Η Ενθέµα στράφηκε στον Κιόλβ. Ο Πρίγκιπας µπορούσε να 

καταλάβει από το πρόσωπό της ότι ήταν απελπισµένη. 

«Υψηλότατε,» είπε, «µας είχατε δώσει ένα µήνα, για ν’αποδείξουµε 

την αθωότητά µας!» Ο τόνος της φωνής της σχεδόν τον εκλιπαρούσε 

–και ήταν, ίσως, η µόνη στιγµή στην Ιστορία του Άργκανθικ που 

ένας Ρέγκοθ εκλιπαρούσε έναν Βέρντλεν, σκέφτηκε ο Κιόλβ. 

  «Ναι,» παραδέχτηκε. «Σας είχα δώσει ένα µήνα.» Αν, όµως, εσείς 

ευθύνεστε για το θάνατο του πατέρα µου, της µητέρας µου, και των 

αδελφών µου–! 

  «Υψηλότατε, αυτό ήταν προτού µάθουµε τόσα πολλά!» είπε ο 

Έσριθ. «Όταν γνωρίζαµε µονάχα για το ηµερολόγιο της Ζόρνα, που 

θα µπορούσε –λέω, θα µπορούσε– να ήταν πλαστό. Τώρα, έχουµε 

ατράνταχτα στοιχεία!» 

  Η Ενθέµα γύρισε, απότοµα, προς το µέρος του, τρίζοντας τα δόντια. 

Έµοιαζε έτοιµη να του χιµήσει, να τον σκοτώσει, να τον 

κατασπαράξει. 

  Ο Έσριθ δεν κινήθηκε απ’τη θέση του, αλλά το βλέµµα του την 

ατένισε στα µάτια, και η όψη του ήταν τροµαχτική όπως πάντα. 

  «Απαιτώ οι Ρέγκοθ να εξοριστούν από το Βασίλειο,» είπε, 

απόλυτα. 

  Η Ενθέµα έκανε να τον χτυπήσει, µε το δεξί της χέρι, αλλά ο 

∆ούκας του Τάρµεν τής έπιασε τον καρπό, προτού τα νύχια της 

γδάρουν το πρόσωπό του. 

  «Φρουροί!» φώναξε ο Κιόλβ, καθώς πεταγόταν επάνω και βαβούρα 

άρχιζε γύρω απ’το τραπέζι του Συµβουλίου. 

  Οι πόρτες της αίθουσας άνοιξαν, µε πάταγο, και πάνοπλοι 

στρατιώτες µπήκαν. 

  Ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ κοίταξε την Ενθέµα. «Αρχόντισσά 

µου, µη µ’αναγκάσετε να σας βγάλω από το δωµάτιο.» 
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  Εκείνη σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, ακουµπώντας την πλάτη 

της στην καρέκλα. «∆ε θα χρειαστεί, Πρίγκιπά µου.» 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, καθώς οι πάντες γύρω από το 

τραπέζι ηρεµούσαν. «Μπορείτε να πηγαίνετε,» είπε στους φρουρούς. 

Οι στρατιώτες υποκλίθηκαν και βγήκαν από την αίθουσα, 

κλείνοντας την µεγάλη πόρτα. Ο Πρίγκιπας ξανακάθισε στη 

Βασιλική Θέση. 

  «∆ούκα Έσριθ, κάτι λέγατε,» είπε ο Τόρµπαλ. 

  «Έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να ψηφίσουµε, για το αν θα εξοριστούν 

οι Ρέγκοθ ή όχι. Μπορεί αυτό να σταµατήσει τις ληστείες που έχουν 

εξαπλωθεί σε όλο το Βασίλειο.» 

  Η Ενθέµα παρενέβη, πάλι: «Ο Υψηλότατος µάς έδωσε χρόνο για να 

αποδείξουµε την αθωότητά µας!» 

  «Τότε, τα στοιχεία ήταν διαφορετικά,» τόνισε η Σιρίµα. «Νοµίζω 

πως πρέπει να ξαναψηφίσουµε, Πρίγκιπά µου.» 

  «Σχετικά µε τι, Αρχόντισσά µου;» ρώτησε ο Κιόλβ. 

  «Σχετικά µε το αν θα δοθεί χρόνος στους Ρέγκοθ ή αν θα γίνει 

ψηφοφορία για τον εξορισµό τους εδώ και τώρα –οι αποδείξεις 

εναντίον τους ολοένα και πληθαίνουν, ούτως ή άλλως.» 

  «∆ε µπορείτε ν’αλλάξετε την απόφασή σας, Υψηλότατε!» σφύριξε 

η Ενθέµα. «Μας δώσατε ένα µήνα. Ούτε αυτός είναι αρκετός χρόνος, 

αλλά–» 

  «Κι αν το Συµβούλιο επιθυµεί να ψηφίσει, Αρχόντισσα Ενθέµα;» 

απαίτησε η Σενίβα, δίχως να υψώσει τη φωνή της και κοιτώντας την 

Ρέγκοθ µε ερευνητικά µάτια. 

  «∆ε µπορείτε να ψηφίσετε για κάτι τέτοιο –έχετε ήδη ψηφίσει!» Ο 

Κιόλβ έβλεπε καθαρά τον τρόµο στο πρόσωπο της Αρχόντισσας 

Ενθέµα·  και ήταν βέβαιος πως κι οι υπόλοιποι τον έβλεπαν. 

Αναµφίβολα, παντού γύρω της αντίκριζε εχθρούς, ανθρώπους σαν 

αρπακτικά που ήθελαν να την κατασπαράξουν. Το πρόσωπό της 

ήταν χλοµό, και ο Πρίγκιπας παρατήρησε ότι τα δαχτυλιδοφορεµένα 

δάχτυλα των χεριών της έτρεµαν. Ίσως ήταν, πλέον, πολύ γερασµένη 
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για τέτοια –πρέπει να ήταν κάπου ανάµεσα στα εξήντα και στα 

εβδοµήντα, απ’ό,τι υπολόγιζε. Είχε γεννηθεί µέσα του µια επιθυµία 

να συντρέξει τους Ρέγκοθ, να τους βοηθήσει, έστω και λίγο. Μπορεί, 

στο κάτω-κάτω, να µην έφταιγαν, τελικά, εκείνοι για τις ληστείες, 

παρότι τα στοιχεία ήταν εναντίον τους. Ίσως κάποιος να 

προσπαθούσε να τους ενοχοποιήσει. Αν, όµως, αυτοί δολοφόνησαν 

την οικογένειά µου; 

  Τα µέλη του Συµβουλίου φώναζαν γύρω του, καθώς εκείνος 

σκεφτόταν·  οι φωνές τους τον µπέρδευαν, θόλωναν το νου του. Μία 

πιο δυνατή φωνή από τις υπόλοιπες ξεχώρισε: «Ας ψηφίσουµε, 

επιτέλους, Πρίγκιπά µου! Ας ψηφίσουµε!» 

  Ήταν ο ∆ούκας Τόρµπαλ Σογκράθος του Άρβεντµοκ. «Ας 

ψηφίσουµε, Πρίγκιπά µου, αλλιώς δεν πρόκειται να πάρουµε µια 

απόφαση εδώ!» 

  «Θα ψηφίσουµε,» δήλωσε ο Κιόλβ. Και πιο δυνατά, για να τον 

ακούσουν: «Θα ψηφίσουµε!» 

  Ησυχία απλώθηκε γύρω από το τραπέζι, έτσι που το άνοιγµα του 

ξύλινου κουτιού δίπλα από τον Πρίγκιπα ακούστηκε καθαρά 

στ’αφτιά του. «Άρχοντές µου,» είπε, παίρνοντας µια τράπουλα µε 

µαύρα φύλλα από µέσα. «Το άστρο σηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί 

χρόνος στους Ρέγκοθ –ένας µήνας. Το άστρο που πέφτει σηµαίνει ότι 

δεν πρέπει να δοθεί χρόνος, και θα ψηφίσουµε, ύστερα, για το αν θα 

εξοριστούν.» 

  «Πρίγκιπά µου–!» άρχισε η Ενθέµα. 

  «Αποφάσισα, Αρχόντισσά µου!» αποκρίθηκε, απότοµα, ο Κιόλβ, 

χωρίζοντας τα φύλλα ανά δύο. «Αποφάσισα.» Γιατί κάποιος έπρεπε 

ν’αποφασίσει. Είστε όλοι τρελοί! Είστε όλοι τρελοί! Έδωσε στον 

καθένα τη µοιρασιά του και κράτησε τέσσερα φύλλα για τον εαυτό 

του. 

  Τα µέλη του Συµβουλίου τού επέστρεψαν το καθένα την ψήφο του. 

Η Αρχόντισσα Ενθέµα έµοιαζε να έχει χάσει κάθε έλεγχο του εαυτού 

της·  τα χέρια και τα χείλη της έτρεµαν. Ο Κιόλβ συγκέντρωσε τα 
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φύλλα-ψήφους στα δεξιά του και τ’ανακάτεψε. Οι άρχοντες και οι 

αρχόντισσες τού έδωσαν τα περισσευούµενά τους φύλλα, κι εκείνος 

τ’ανακάτεψε κι αυτά και τα επέστρεψε στο ξύλινο κουτάκι. Σήκωσε 

τα τέσσερα δικά του φύλλα και τα κοίταξε, αναποφάσιστος. Να τους 

καταδικάσω ή όχι; ∆ύο ψήφοι εναντίον τους ή δύο υπέρ τους; Ήταν 

εχθροί της οικογένειάς µου, ούτως ή άλλως. Πήρε ένα άστρο που 

πέφτει και το έριξε στο σωρό. Όµως δεν είµαι απόλυτα βέβαιος για το 

φταίξιµό τους, τώρα. Και πρόσθεσε στο σωρό ένα άστρο. 

Ανακάτεψε, πάλι, τα φύλλα και τα άνοιξε, ένα-ένα, επάνω στο 

τραπέζι του Συµβουλίου. 

  Εννέα άστρα που πέφτουν, και δύο άστρα. 

  Η Αρχόντισσα Ενθέµα είχε µείνει άφωνη·  απλά, κοιτούσε τα 

φύλλα. 

  Όλοι ψήφισαν εναντίον της, σκέφτηκε ο Κιόλβ. Όλοι, εκτός από την 

ίδια και από εµένα, που η µία µου ψήφος πήγε υπέρ της. 

  «Το αποτέλεσµα είναι προφανές,» είπε, και µάζεψε, πάλι, τα 

φύλλα. «Θα ψηφίσουµε για την εξορία, τώρα.» 

  «Περιµένετε!» είπε η Ενθέµα. «∆ε µπορεί να γίνει έτσι! Κάποιος 

χρόνος… Πρίγκιπά µου, σας παρακαλώ…» 

  «Γι’αυτό ψηφίσαµε, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε η Σιρίµα: «για 

το αν θα έχετε χρόνο.» 

  «Προφανώς, ο χρόνος σας στέρεψε,» τόνισε ο ∆ούκας Έσριθ, 

βάζοντας την πίπα του στο στόµα και ανάβοντάς την. 

  Ο Κιόλβ χώρισε, ξανά, τα φύλλα ανά δύο και τα µοίρασε στα µέλη 

του Συµβουλίου, ενώ παρατηρούσε ότι ιδρώτας είχε συγκεντρωθεί 

στο µέτωπο της Αρχόντισσας Ενθέµα και ο λαιµός της είχε γίνει 

κατακόκκινος. «Ψηφίστε, άρχοντές µου,» είπε. «Το άστρο σηµαίνει 

ότι οι Ρέγκοθ δεν πρέπει να εξοριστούν·  το άστρο που πέφτει 

σηµαίνει ότι πρέπει να εξοριστούν.» 

  Αυτοί οι ψήφοι ήρθαν πιο καθυστερηµένα από τους 

προηγούµενους, πρόσεξε ο Κιόλβ. Προφανώς, κανένας δεν έπαιρνε 

το θέµα της εξορία ελαφριά, γιατί, φυσικά, µετά, θα ετίθετο ένα άλλο 
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θέµα: τι θα γινόταν το ∆ουκάτο Ντάναρλ. Το ∆ουκάτο Ντάναρλ, ναι· 

ποιος θα πάρει το ∆ουκάτο Ντάναρλ… Και µια σκέψη, τότε, πέρασε 

για πρώτη φορά απ’το νου του: Κάποιος θα µπορούσε να θέλει να 

διώξει τους Ρέγκοθ, για να πάρει το ∆ουκάτο τους… Αν, βέβαια, 

ήταν, τελικά, πλεκτάνη… Αν δεν ευθύνονταν εκείνοι για τις 

ληστείες… 

  Τα φύλλα συγκεντρώθηκαν εµπρός του. Τα ανακάτεψε, παρόµοια 

µε πριν, βάζοντας τα περισσευούµενα στο ξύλινο κουτάκι. Πρόσθεσε 

και τους δικούς του ψήφους (έναν υπέρ κι έναν κατά) και 

τ’ανακάτεψε πάλι. Ύστερα, τα άνοιξε. Η ώρα της αλήθειας… 

  Πέντε άστρα, και έξι άστρα που πέφτουν. 

  Σιγή, για λίγο.  

  Ύστερα, η Αρχόντισσα Ενθέµα είπε: «Η διαφορά είναι µίας ψήφου, 

Υψηλότατε. Το αποτέλεσµα δεν είναι σταθερό, δεν είναι.» Το άγχος 

της ήταν φανερό. Αν αυτή η κατάσταση στρεφόταν εναντίον της, 

όπως έδειχνε, θα έπρεπε να επιστρέψει στην οικογένειά της, στο 

∆ουκάτο Ντάναρλ, για να τους πει ότι οι άρχοντες του Συµβουλίου 

τούς είχαν εξορίσει από το Βασίλειο. Ο Κιόλβ δε θα ήθελε να 

βρίσκεται στη θέση της. Αν, όµως, οι Ρέγκοθ ευθύνονται για τη 

δολοφονία των δικών µου… 

  «Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας είναι το αποτέλεσµα της 

ψηφοφορίας,» είπε ο ∆ούκας Έσριθ, καπνίζοντας. «Το Συµβούλιο 

αποφάσισε.» 

  «Υψηλότατε,» είπε η Ενθέµα. Τώρα, το πρόσωπό της φαινόταν πιο 

σπασµένο, πιο γερασµένο, από ποτέ. «Η διαφορά είναι µίας ψήφου. 

Το Συµβούλιο δεν είναι βέβαιο.» 

  Ο Άρχων Ζάρουν, που δεν είχε µιλήσει καθόλου µέχρι στιγµής, 

καθάρισε το λαιµό του. «Η αλήθεια είναι, άρχοντές µου, πως µια 

εξορία δε θα πρέπει κανείς µας να την παίρνει πολύ ελαφριά. Ακόµα 

κι αν οι Ρέγκοθ, όντως, κρύβονται πίσω από τις ληστείες, πιστεύω 

ότι θα µπορούσε να βρεθεί µια άλλη λύση.» 
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  Εσύ είχες ψηφίσει εναντίον τους, στην αρχή, Άρχοντά µου, σκέφτηκε 

ο Κιόλβ. Είχες ψηφίσει να µην τους δοθεί χρόνος –όπως και όλοι, 

άλλωστε. Άλλαξες γνώµη γι’αυτούς; 

  «Έχετε κάτι να προτείνετε, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο ∆ούκας 

Έσριθ, κοιτώντας τον µε µισό µάτι. 

  «Βασιλικός στρατός στο ∆ουκάτο Ντάναρλ και παρεµπόδιση 

περαιτέρω χρηµατοδότησης των ληστών,» είπε ο Ζάρουν. 

  «Μα οι Ρέγκοθ δεν έχουν καµία σχέση µε τους ληστές, Άρχοντά 

µου,» επέµεινε η Ενθέµα. 

  «Πώς µπορεί κανείς να… συνεργαστεί µαζί τους, όταν δεν 

παραδέχονται καν το παράπτωµά τους;» απαίτησε η Σιρίµα. «∆ε 

νοµίζω ότι υπάρχει άλλη λύση από την εξορία. Εξάλλου, γιατί το 

συζητάµε ακόµα; ∆εν αποφάσισε το Συµβούλιο, άρχοντές µου;» 

Κοίταξε τον Κιόλβ. «Πρίγκιπά µου, παρακαλώ, βάλτε κάποια τάξη.» 

  Όλων τα βλέµµατα στράφηκαν επάνω του. 

  «Επιθυµείτε να ξαναγίνει ψηφοφορία, άρχοντές µου;» ρώτησε 

εκείνος. 

  Κανείς δε µίλησε. Προφανώς, αυτοί που είχαν κερδίσει φοβόνταν 

µην χάσουν µε τη δεύτερη ψηφοφορία·  και η Αρχόντισσα Ενθέµα –

που είχε χάσει– φοβόταν µήπως τα πράγµατα στραβώσουν ακόµα 

περισσότερο γι’αυτήν και την οικογένειά της. Τώρα, τουλάχιστον, 

είχε να λέει ότι το αποτέλεσµα δεν ήταν βέβαιο, γιατί υπήρχε 

διαφορά µονάχα µίας ψήφου. 

  Τελικά, όµως, είπε: «Να ξαναψηφίσουµε, Πρίγκιπά µου.» 

  «Όχι πάλι…» έκανε η Σιρίµα, δήθεν αγανακτισµένη. 

  «Θα ξαναψηφίσουµε,» δήλωσε ο Κιόλβ, και µοίρασε, γι’ακόµα µια 

φορά, τα φύλλα της Τράπουλας των Άστρων. 

  Τα µέλη ψήφισαν. Και ο Πρίγκιπας δίστασε προτού προσθέσει και 

τη δική του ψήφο. Αν έχουν ψηφίσει όπως πριν, το αποτέλεσµα 

εξαρτάται από µένα. Μπορώ να κάνω τους Ρέγκοθ να µην εξοριστούν 

ή να εξοριστούν. Η απόφαση είναι δική µου. Κι αν κάνω λάθος, ο 

πραγµατικός δολοπλόκος –όποιος κι αν είναι, τελικά, αυτός– θα µείνει 
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στο Βασίλειο. Όµως όλα τα στοιχεία δείχνουν εναντίον τους. ∆είχνουν 

τόσο πολύ εναντίον τους, που… σε κάνουν ν’αµφιβάλεις γι’αυτά. 

  Ο Κιόλβ ψήφισε και ανακάτεψε τα φύλλα.  

  Τα άνοιξε. 

  Πέντε άστρα που πέφτουν·  έξι άστρα. 

  Η Σιρίµα γούρλωσε τα µάτια. Ο ∆ούκας Έσριθ συνοφρυώθηκε, 

δαγκώνοντας την πίπα του. Ο ∆ούκας Τόρµπαλ έτριψε τα µούσια 

του, παρατηρώντας τα φύλλα προσεκτικά, λες και δεν τα είχε 

µετρήσει καλά. Η ∆ούκισσα ∆άρα ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά 

της, σα να βαριόταν. Η ∆ούκισσα Σενίβα έτριψε, ελαφριά, το σαγόνι 

της, λες και σκεφτόταν ποιος ήταν ο «προδότης» που είχε 

αλλαξοπιστήσει. Ο Ζάρουν έµοιαζε ευχαριστηµένος, ενώ ο ∆ούκας 

Βάνρελ ήταν ανέκφραστος. Η Άσλια είχε µια προβληµατισµένη όψη 

στο πρόσωπό της. Η Ενθέµα ήταν φανερά ανακουφισµένη από το 

νέο αποτέλεσµα. 

  Τελικά, η ψήφος µου είχε µεγάλη σηµασία, σκέφτηκε ο Κιόλβ·  και 

είπε: «Άρχοντές µου, έφτασα στο εξής συµπέρασµα από τη σηµερινή 

συνεδρίαση: Το Συµβούλιο είναι, αναµφίβολα, µπερδεµένο, σχετικά 

µε το αν οι Ρέγκοθ πρέπει να εξοριστούν ή όχι.» 

  «Και τι θα γίνει τώρα, Πρίγκιπά µου;» απαίτησε ο Έσριθ. «Είπαµε 

να µην τους δώσουµε χρόνο. Σας ερωτώ, λοιπόν: Τι θα γίνει;» 

  «Αρχόντισσα Ενθέµα,» είπε ο Κιόλβ, «υποθέτω πως θα δεχτείτε 

βασιλικά στρατεύµατα στο ∆ουκάτο σας, αν δεν έχετε τίποτα να 

κρύψετε, σωστά;» 

  «Ασφαλώς, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε εκείνη, µοιάζοντας 

ευγνώµων για τη νέα απόφαση του Συµβουλίου. «∆εν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα. Θα διαπιστώσετε πως δεν ευθυνόµαστε για τις 

ληστείες.» 

  «Να δούµε για πόσο καιρό θα καταφέρετε να το κρύβετε, 

Αρχόντισσά µου,» είπε ο Έσριθ. Και προς τον Κιόλβ: «Υψηλότατε, 

θ’αφήσετε αυτούς τους κακοποιούς να µαστίζουν έτσι το Βασίλειο; 

Είναι απαράδεκτο οι Αργκανθικιανοί πολίτες να µη µπορούν να 
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ταξιδέψουν στους δρόµους, φοβούµενοι ότι θα τους σκοτώσουν ή θα 

τους ληστέψουν. Ακόµα και πανδοχεία καίνε οι εγκληµατίες, 

Πρίγκιπά µου! Στο ∆ουκάτο µου, έκαψαν το ∆ίκοπο Μαχαίρι, ένα 

από τα σηµαντικότερα πανδοχεία της περιοχής. Ως πότε θα 

συνεχιστεί αυτή η κατάσταση;» 

  «Σύντοµα, θα µαθευτεί τι πραγµατικά συµβαίνει, ∆ούκα µου,» τον 

διαβεβαίωσε ο Κιόλβ. «Για την ώρα, τούτη η συνεδρίαση τελείωσε. 

Θα κουβεντιάσουµε αύριο, την ίδια ώρα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Χόλκραδ χουζούρευε στο κρεβάτι της, έχοντας τα πνευµατικά 

της µάτια στραµµένα στην Αίθουσα του Συµβουλίου, καθώς τα µέλη 

σηκώνονταν από τις θέσεις τους και στρέφονταν προς τη µεγάλη 

ξύλινη πόρτα, η οποία άνοιγε, για να βγουν. Ούτε µια λέξη δεν είχε 

ειπωθεί για τη συµµαχία µε το Σαραόλν, παρατήρησε η µάγισσα, 

αναρωτούµενη αν ακόµα κι ο Πρίγκιπας Κιόλβ είχε πάψει να 

ενδιαφέρεται. Ίσως να ήταν καλύτερα αν πήγαινα µε τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή. Εδώ δε βλέπω να βγαίνει κάτι. Όµως, απ’την άλλη, τι 

να έκανα; Να άφηνα τους άλλους απροστάτευτους, στο έλεος των 

Κλειδοκρατόρων; Χρειάζονται έναν Πνευµατιστή µαζί τους. Κι 

επιπλέον, πρέπει να προσέχω τον Ζάρβηµ. Αυτή η γυναίκα, η 

Αρχόντισσα Σιρίµα, θέλει να τον σκοτώσει. Προσπαθεί να κερδίσει 

την εµπιστοσύνη του και, µετά, θα επιχειρήσει να τον βγάλει απ’τη 

µέση, µε κάποιο τρόπο· είµαι βέβαιη. Και πρέπει να την εµποδίσω, 

όταν το επιχειρήσει· ή προτού το επιχειρήσει. 

  Είναι ο Ζάρβηµ τόσο ανόητος που δε βλέπει τι θέλει από κείνον; Ή, 

µήπως, την έχει καταλάβει, αλλά επιθυµεί να παίξει το παιχνίδι της; 

Την άλλη φορά, µου είπε ότι θα επιχειρούσε να την στρέψει υπέρ της 

συµµαχίας. Αποκλείεται ποτέ να συµβεί κάτι τέτοιο. Η Σιρίµα είναι 

πονηρή· ίσως πιο πονηρή κι απ’τον Ζάρβηµ. Πρέπει να τη διώξω 

µακριά του. 
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  Τα πνευµατικά µάτια της Χόλκραδ ακολούθησαν τον ∆ούκα Έσριθ, 

καθώς εκείνος έβγαινε από την Αίθουσα του Συµβουλίου. Αυτός ο 

κακάσχηµος άντρας υπηρετούσε τον Πόνκιµ. Ή, τουλάχιστον, 

µάλλον υπηρετούσε τον Πόνκιµ. Όµως ποιο ακριβώς ήταν το 

παιχνίδι του; Η Χόλκραδ δεν είχε καταλάβει. Και, παλιότερα, τις 

περισσότερες φορές, δεν µπορούσε να τον παρακολουθήσει, γιατί 

κάποιος άλλος παρεµβαλλόταν και την έδιωχνε·  κάποιος που είχε 

αρκετή πνευµατική υποστήριξη. Αναρωτιόταν αν αυτός ο κάποιος 

ακόµα προστάτευε τον ∆ούκα Έσριθ. 

  Ξαφνικά, η εικόνα του ∆ούκα θόλωσε και έσβησε, µέσα σε ένα 

απότοµο ψυχικό κύµα. Η Χόλκραδ, αµέσως, υποπτεύτηκε ότι πρέπει 

να ήταν ο κάποιος·  όµως, ύστερα, µια γυναικεία φωνή µίλησε µέσα 

στο νου της: 

  Σε χαιρετίζω, παρείσακτη µάγισσα. 

  Εκείνη δεν αποκρίθηκε. 

  Ίσως να µη γνωρίζεις ποια είµαι, ούτε εκ µέρους ποιων σου 

απευθύνοµαι… 

  Γνωρίζω πολύ καλά εκ µέρους ποιων µου απευθύνεσαι, 

Κλειδοκράτειρα, αποκρίθηκε η Χόλκραδ. 

  Εποµένως, ξέρεις για µας, είπε η άγνωστη. ∆ε σου έχει, λοιπόν, 

κανένας µιλήσει για τους νόµους µας; Τώρα, η φωνή ήταν θυµωµένη, 

προστακτική. 

  ∆εν έβλαψα κάποιον Αργκανθικιανό µέσω των Πνευµάτων, δήλωσε 

η Χόλκραδ, και δεν ήταν ψέµατα. 

  Όµως έχεις απλώσει τα πνευµατικά σου µάτια παντού στο παλάτι, 

παρείσακτη µάγισσα. Και δεν ξέρουµε τι κάνεις εκεί. Εποµένως, αυτό 

θα σταµατήσει, τώρα. 

  ∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι η άγνωστη Κλειδοκράτειρα την 

απειλούσε. Ο Μυστικός Πόλεµος πρέπει να είχε τελειώσει, υπέθετε η 

Χόλκραδ, και, τώρα, οι νικητές προσπαθούσαν να εδραιώσουν την 

εξουσία τους. Προφανώς, είχαν µείνει λίγοι απ’αυτούς και φοβόνταν 

τους «παρείσακτους µάγους». 
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  Σε διαφορετική περίπτωση, συνέχισε η γυναικεία φωνή, θα χρειαστεί 

να λάβουµε τα ανάλογα µέτρα, για να σε… περιορίσουµε. 

  Και η Χόλκραδ αισθάνθηκε την άγνωστη παρουσία να φεύγει απ’το 

µυαλό της. 

  ∆αίµονες της Μάγκραθµελ! σκέφτηκε. Τι θα κάνω τώρα; Οι 

Κλειδοκράτορες ήταν ξανά ενωµένοι και ήξερε πως δε θα την 

ανέχονταν. Όµως εκείνη έπρεπε να παρακολουθεί τον Ζάρβηµ, για 

να µην τον δολοφονήσουν οι Αργκανθικιανοί. Τι επιλογές είχε;… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Έσριθ κοπάνησε την πόρτα πίσω του, µπαίνοντας στο δωµάτιο 

σα σίφουνας. Οι γροθιές του ήταν σφιγµένες στα πλευρά του και η 

όψη του έµοιαζε µε αυτή δαίµονα του παραµυθιού. 

  Η Κυράλια έβγαλε το ξανθό της κεφάλι µέσα από την κουβέρτα του 

κρεβατιού. «Τι είναι, γουρουνάκι µου;» ρώτησε. «Τι έτρεξε;» 

Μπορούσε να δει ότι ο σύζυγός της ήταν εκτός εαυτού, αφάνταστα 

θυµωµένος. 

  «Όλες µας οι προσπάθειες πήγαν στράφι,» αποκρίθηκε εκείνος, και 

κάθισε βαριά στην καρέκλα δίπλα στο τζάκι. 

  «Τι; Γιατί;» Η Κυράλια ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι, 

τυλίγοντας την κουβέρτα γύρω της. «∆ε στράφηκαν εναντίον της 

Ενθέµα;» 

  «Για µία ψήφο, Κυράλια,» αποκρίθηκε ο Έσριθ. «Για µία ψήφο 

χάλασαν τα πάντα! Το Συµβούλιο θεωρήθηκε ‘αναποφάσιστο’ για 

µία ψήφο διαφορά! Άµα ζούσε, τώρα, ο Κάρχοκ δε θα είχε υπάρξει 

τούτο το πρόβληµα –θα καταδίκαζε αµέσως τους Ρέγκοθ –

απερίφραστα! Αλλά ο γιος του, ο Κιόλβ, δεν ακολουθεί τις µεθόδους 

του πατέρα του. Ο µικρός είναι αδαής –δεν ξέρει από πολιτική! Είναι 

ανίκανος να κυβερνήσει το Άργκανθικ!» 

  «Και τι έγινε, τελικά;» ρώτησε η Κυράλια. «Τι έγινε µε τους 

Ρέγκοθ;» 
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  «∆ε θα εξοριστούν.» 

  «Και;» 

  «Θα σταλούν βασιλικά στρατεύµατα στο ∆ουκάτο Ντάναρλ. Η 

Αρχόντισσα Ενθέµα συµφώνησε.» 

  «Πρέπει να είναι πολύ απελπισµένη, για να δέχτηκε κάτι τέτοιο,» 

παρατήρησε η Κυράλια. 

  «Ναι, όµως αυτό λίγο µάς ενδιαφέρει,» είπε ο Έσριθ. «Εµείς 

θέλαµε να διωχτούν οι Ρέγκοθ απ’τα εδάφη τους, για να προχωρήσει 

το σχέδιό µας. Έτσι, δε δουλεύει τίποτα –αλλάζει το όλο σκηνικό.» 

  «Εκτός κι αν φροντίσουµε τα βασιλικά στρατεύµατα να βρουν 

αποδείξεις για τους ληστές µέσα στο Ντάναρλ.» Τα πράσινα µάτια 

της Κυράλια γυάλισαν. 

  «Κάτι τέτοιο δε θα ήταν απίθανο να το καταφέρουµε. Όµως πρέπει 

να λάβεις υπόψη σου δύο παράγοντες: ότι θα πρέπει να στήσουµε 

µια ολόκληρη πλεκτάνη από την αρχή, και ότι το έδαφος δε θα είναι 

το ίδιο… στρωµένο για µας.» 

  «Είχαµε κάποιες οµάδες ληστών µέσα στο Ντάναρλ, µην ξεχνάς,» 

τόνισε η Κυράλια. 

  «∆εν το ξεχνώ,» αποκρίθηκε ο Έσριθ. «Ωστόσο…» 

  «Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, γουρουνάκι µου. Μ’αυτή την 

κίνηση του Πρίγκιπα, διαλύθηκαν τα πάντα. Κι επιπλέον, τώρα, δεν 

έχουµε ούτε τον Βούνκαλ, ούτε τους Κλειδοκράτορες µε το µέρος 

µας…» Αναστέναξε. «Ανησυχώ για κείνον. Πού να είναι; Είναι 

ζωντανός; ∆ε θέλω να τον χάσω και αυτόν. Ελπίζω, σύντοµα, να 

καταφέρει να έρθει σε επικοινωνία µαζί µας.» 

  «Κι εγώ,» ένευσε ο Έσριθ. 

  Κανείς δε µίλησε για κάποια ώρα. Ο ∆ούκας του Τάρµεν έβγαλε 

την πίπα του, την άναψε, και άρχισε να καπνίζει, σκεπτικός. Η 

Κυράλια σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, φόρεσε µια ρόµπα, και κάθισε 

µπροστά στον καθρέφτη, βάφοντας τα µάτια της. 
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  «Βασίλισσά µου,» είπε ο Έσριθ, χαλώντας τη σιγή. «Μερικές 

φορές, είναι συνετό κανείς να παραδέχεται την ήττα του.» Ο καπνός 

βγήκε αργά απ’τα ρουθούνια του Άρχοντα της Μπένχρηθ. 

  Η Κυράλια έπαψε να βάφεται·  στράφηκε να τον κοιτάξει. «∆ε 

νικηθήκαµε ακόµα!» είπε. Σηκώθηκε και τον πλησίασε, για να 

καθίσει στα γόνατά του, περνώντας το χέρι της πίσω απ’το λαιµό 

του. «∆ε χρειάζεται τέτοια απογοήτευση, γουρουνάκι µου.» 

  «Άκουσέ µε, Κυράλια,» αποκρίθηκε, σοβαρά, ο Έσριθ. «Το να 

µπορείς να καταλάβεις πότε έχεις χάσει το παιχνίδι είναι κι αυτό 

αρετή·  γιατί, αν δεν το καταλάβεις, και συνεχίσεις να παίζεις, θα 

χάσεις και όσα ήδη έχεις.» 

  «∆ηλαδή, προτείνεις να µην προσπαθήσουµε να ενοχοποιήσουµε 

τους Ρέγκοθ;» ρώτησε η Κυράλια, κοιτάζοντας το πρόσωπο του –

σταθερά, όπως πάντα– και προσπαθώντας να κατανοήσει τι γινόταν, 

τώρα, πίσω από αυτό. 

  «Ναι. Και, επιπλέον, να εξαφανίσουµε κάθε ίχνος των ληστών. Ή 

να αφήσουµε τους βασιλικούς στρατιώτες να τους εξαφανίσουν. 

Ούτως ή άλλως, δε µπορούν ν’αποκαλύψουν τίποτα για µας, 

Κυράλια. ∆εν ξέρουν ποιος πραγµατικά τους πληρώνει.» 

  «Κι όλος ο µέχρι στιγµής κόπος µας να φτάσουµε στον 

Αλαβάστρινο Θρόνο;» 

  «Θα µας δοθεί άλλη ευκαιρία, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο 

Έσριθ, βγάζοντας την πίπα του απ’τα χείλη και φυσώντας καπνό. 

«Τώρα, το σκηνικό έχει αλλάξει, και θα πρέπει κι εµείς να 

προσαρµοστούµε µε τα νέα δεδοµένα –όποιος δεν προσαρµόζεται 

συνθλίβεται από τις καινούργιες δυνάµεις: πάντα έτσι ήταν·  πάντα 

έτσι θα είναι. Παλιότερα, είχαµε µάγους µε το µέρος µας –τους 

Κλειδοκράτορες. Εκείνοι φρόντιζαν µέχρι και να συντρέχουν τους 

ληστές, όταν υπήρχε λόγος –ή, τουλάχιστον, ο Βούνκαλ φρόντιζε 

γι’αυτά τα πράγµατα. Τώρα, δεν έχουµε ούτε τους Κλειδοκράτορες, 

ούτε τον Βούνκαλ. Οι άλλοι Κλειδοκράτορες νίκησαν: εκείνοι που 

υποστηρίζουν τον Πρίγκιπα.» 
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  Η Κυράλια κατένευσε. «Εποµένως, θα επιστρέψουµε στην 

Μπένχρηθ;» 

  «Το συντοµότερο δυνατό,» είπε ο Έσριθ. «Για την ώρα, όµως, 

έχουµε να παρακολουθήσουµε τη στέψη του Πρίγκιπα Κιόλβ. Και 

αύριο το πρωί, θα γίνει, πάλι, συνεδρίαση, για να παρθούν κάποιες 

τελευταίες αποφάσεις, υποθέτω.» 

  «Όπως τι θα γίνει σχετικά µε τη συµµαχία µε τους 

Σαραολνιανούς;» 

  «Η συµµαχία δε θα πραγµατοποιηθεί. ∆εν παρατηρώ καµια 

ιδιαίτερη προθυµία από κάποιον. Και πολύ σωστά, φρονώ. Όταν ο 

Πόνκιµ έχει το Σαραόλν ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχό του, θα 

φροντίσουµε να διαπραγµατευτούµε µ’εκείνον και τους 

Μαγκραθµέλιους. Οι περισσότεροι φαίνεται να συµφωνούν µ’αυτή 

την ιδέα.» 

  «Και µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ τι θα γίνει; Είναι ο µόνος από τους 

Σαραολνιανούς που µπορεί να επηρεάσει τόσο άµεσα τον Πρίγκιπα.» 

  «Η Σιρίµα είπε πως θα τον τακτοποιήσει, και, σε τέτοια ζητήµατα, 

την εµπιστεύοµαι.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η στέψη 
 

 

άθε φορά που κάποιο κοσµικό γεγονός γίνεται εδώ, κάτι 

κακό συµβαίνει,» είπε η Τάθβιλ, φτιάχνοντας τα µαλλιά της 

µπροστά στον καθρέφτη. 

  «∆ε νοµίζω στη στέψη να συµβεί ό,τι συνέβη στο γάµο της 

∆ούκισσας Ζέκαλ,» είπε ο Σόλµορχ, που είχε ήδη ετοιµαστεί, γιατί 

είχε ξυπνήσει πιο νωρίς από τη Βαρονέσα από τον µεσηµεριανό 

Κ
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ύπνο. Ήταν ντυµένος στα λευκά: λευκό πουκάµισο, λευκό 

παντελόνι, λευκό πανωφόρι, και λευκά γάντια·  ενώ στους ώµους του 

έπεφτε ένας αργυροκέντητος µανδύας, συγκρατηµένος απ’το λαιµό 

του µε µια λεπτή, ασηµιά αλυσίδα. Μονάχα η ζώνη και οι µπότες του 

ήταν µαύρα, καθώς και το θηκάρι όπου κρυβόταν η λεπίδα του 

σπαθιού του πατέρα του –το σπαθί που, παλιότερα, απεχθανόµενος 

τον  πόλεµο, δεν ήθελε ν’αγγίξει, όµως οι περιστάσεις τον είχαν 

αναγκάσει όχι µόνο να τ’αγγίξει, αλλά να σκοτώσει κιόλας –πολλές 

φορές– µ’αυτό, τόσο Μαγκραθµέλιους όσο κι ανθρώπους·  ο 

Σόλµορχ ποτέ δε θα ξεχνούσε τα περιστατικά µέσα και έξω από το 

κάστρο της Τάθβιλ, µέρες προτού οι δαιµονάνθρωποι κατακτήσουν 

τη Μάρβαθ. 

  «Ίσως να ενεργήσουν αυτοί που θέλουν να σκοτώσουν τον Κιόλβ,» 

υπέθεσε η Βαρονέσα, περνώντας µια ξύλινη χτένα –λαξευµένη έτσι 

ώστε να µοιάζει µε πολλά άνθη ενωµένα– µέσα από τα καστανά της 

µαλλιά, για να τα συγκρατήσει µακριά από τα µάτια και το µέτωπό 

της. 

  «Γιατί τώρα και όχι κάποια άλλη στιγµή;» έθεσε το ερώτηµα ο 

Σόλµορχ. Στάθηκε πίσω από την Τάθβιλ, για να δει τον εαυτό του 

στον καθρέφτη, και έφτιαξε το αργυρό στεφάνι που τυλιγόταν γύρω 

από το κεφάλι του. 

  «Γιατί θα υπάρχει µια κάποια αναστάτωση.» Η Βαρονέσα 

σηκώθηκε όρθια. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ, µπλε φόρεµα, το 

οποίο διπλωνόταν µπροστά της και έµοιαζε να συγκρατείτο κλειστό 

από µια φαρδιά, µαύρη ζώνη, που είχε επάνω στην πόρπη της έναν 

µεγάλο αχάτη. Τα µανίκια του φορέµατος ήταν τόσο κολλητά επάνω 

στα χέρια της Τάθβιλ που έµοιαζαν να είναι ένα µε τη σάρκα της. 

Στους βραχίονες και στους καρπούς της –πάνω από τα κολλητά 

µανίκια– ήταν περασµένα περικάρπια και περιβραχιόνια, καµωµένα 

από µπρούτζο τα πρώτα και από άργυρο τα δεύτερα. Τα 

περιβραχιόνια ήταν λεπτά και έκαναν σπείρες, µοιάζοντας µε 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

467 

αναρριχώµενα φυτά·  τα περικάρπια ήταν πιο παχιά, µε γράµµατα 

σκαλισµένα επάνω. 

  Ο Σόλµορχ σήκωσε το δεξί χέρι της Τάθβιλ και διάβασε τι ήταν 

γραµµένο στην επιφάνεια του περικάρπιου εκεί: «Τόβους ιλά 

ούντουν τε Άρµπεναρκ.» 

  «Τι σηµαίνει;» ρώτησε η Βαρονέσα. 

  «Το ασήµι είναι το αίµα του Άρµπεναρκ. Αρχαία Αργκανθικιανή,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Ναι, αλλά δε λέγαµε αυτό,» είπε η Τάθβιλ. «Λέγαµε ότι ίσως να 

προσπαθήσουν να δολοφονήσουν τον Πρίγκιπα Κιόλβ, τώρα, µε την 

αναστάτωση που θα γίνει.» 

  «Η Χόλκραδ µάς έχει προφυλάξει από µαγεία –και την άλλη φορά 

µην ξεχνάς πως µε µαγεία µάς επιτέθηκαν. Αν οι φύλακες δεν είχαν 

εξουδετερωθεί, οι κακοποιοί δε θα είχαν µπει στο παλάτι. Εξάλλου, 

έχω, για κάποιο λόγο, την αίσθηση ότι ηρέµησαν τα πράγµατα.» 

  Η Τάθβιλ σούφρωσε τα χείλη, µοιάζοντας να δυσπιστεί τα λόγια 

του. «Ας πηγαίνουµε,» είπε, και βάδισε προς την κρεµάστρα, όπου 

βρισκόταν κρεµασµένος ο πορφυρός της µανδύας. Ο Σόλµορχ 

παρατήρησε το σκίσιµο στην αριστερή µεριά του φορέµατός της·  η 

κνήµη της παρουσιαζόταν και χανόταν µέσα από αυτό, καθώς η 

Βαρονέσα βάδιζε. Πήρε το µανδύα της από την κρεµάστρα και τον 

φόρεσε. Μετά, άνοιξε την πόρτα και ο Σόλµορχ βγήκε στον 

διάδροµο του παλατιού, έξω απ’το δωµάτιό τους. 

  «Θα περιµένουµε τον πατέρα σου και τη Χόλκραδ;» τη ρώτησε. 

  «Ξέρουν το δρόµο για να έρθουν,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ µειδίασε και της έδωσε το χέρι του. Βάδισαν αγκαζέ 

προς τη σκάλα και, καθ’οδόν, συνάντησαν τη Μάερνοµ, που κι 

εκείνη κατευθυνόταν προς την αίθουσα όπου θα γινόταν η στέψη. 

Ήταν ντυµένη στρατιωτικά, µε την πρόσφατα γυαλισµένη της 

αρµατωσιά, πάνω στην οποία αντανακλάτο το απογευµατινό φως 

που έµπαινε από τα παράθυρα του παλατιού. 
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  «Γεια σου, Μάερνοµ,» χαιρέτησε ο Σόλµορχ. «Πώς πηγαίνει ο 

Τόλριν;» 

  «Αναρρώνει, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς άρχιζαν να 

κατεβαίνουν τη σκάλα όλοι µαζί. «Το σπάσιµο στο πόδι του ήταν 

άσκηµο, αλλά η περιποίηση στο παλάτι είναι καλή, οφείλω να 

οµολογήσω.» 

  Όταν ήταν κάτω, προχώρησαν, µέχρι που έφτασαν στην αίθουσα 

του θρόνου, όπου θα γινόταν η στέψη. Με µια γρήγορη µατιά, ο 

Σόλµορχ διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άρχοντες βρίσκονταν 

συγκεντρωµένοι εδώ: ο ∆ούκας Τόρµπαλ και ο ∆ούκας Έσριθ, οι 

οποίοι κουβέντιαζαν κοντά σε ένα τζάκι·  η ∆ούκισσα ∆άρα και η 

∆ούκισσα Σενίβα, που αυτές κουβέντιαζαν όρθιες, πίνοντας κρασί·  η 

∆ούκισσα Ζέκαλ και ο ∆ούκας ∆όνορ, οι οποίοι κάθονταν κοντά 

στον µπουφέ, και ο δεύτερος γελούσε µε κάτι που είχε πει η Ζέκαλ, 

ενώ εκείνη χαµογελούσε·  η Αρχόντισσα Άσλια και ο Άρχων Ζάρουν, 

που κουβέντιαζαν σε χαµηλούς τόνους και µε φανερά θλιµµένη 

διάθεση µπροστά σε ένα τζάκι, στην άκρη του µεγάλου δωµατίου. 

Ορισµένοι από τους βασιλικούς συµβούλους βρίσκονταν επίσης 

στην αίθουσα του θρόνου: ο Τζίρµεκ, σύµβουλος οικονοµικών, µε τη 

σύζυγό του, και ο Μπέργκαζ, σύµβουλος δικαιοσύνης, µε τη δική 

του σύζυγο. Μια οµάδα µουσικών είχε στηθεί στ’αριστερά της 

κεντρικής εισόδου του δωµατίου, γεµίζοντάς το µε απαλές µελωδίες 

από λίρα. 

  Τα βλέµµατα πολλών στράφηκαν προς τους τρεις Σαραολνιανούς, 

καθώς εκείνοι έµπαιναν. Ένας υπηρέτης που βαστούσε έναν αργυρό 

δίσκο µε ποτά τούς πλησίασε, προσφέροντάς τους κρασί, για να 

πιουν. Ο καθένας τους πήρε και από ένα κρυστάλλινο ποτήρι στο 

χέρι. 

  «∆ε µας κοιτάζουν και µε πολύ καλοσύνη,» παρατήρησε η Τάθβιλ, 

πίνοντας µια γουλιά απ’το ποτό της, καθώς ο υπηρέτης 

αποµακρυνόταν. 
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  «∆ε µε ξενίζει, πλέον,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, και βάδισε προς τη 

∆ούκισσα Ζέκαλ και τον ∆όνορ. Η Βαρονέσα και η Μάερνοµ τον 

ακολούθησαν. 

  «Υψηλότατε, πώς είστε;» ρώτησε ο νέος ∆ούκας του Έβµορ. 

  «Καλά, εσείς;» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Άκουσα ότι οι σύντροφοί σας έφυγαν από την πόλη,» είπε η 

Ζέκαλ. «Ο τυφλός άντρας και η Ζιρκεφιανή γυναίκα.» 

  Οι Σαραολνιανοί κάθισαν. «Είναι αλήθεια,» παραδέχτηκε ο 

Σόλµορχ. 

  «Γιατί;» ρώτησε η Ζέκαλ. 

  «Έχουν… δουλειές, ∆ούκισσά µου,» απάντησε ο Σόλµορχ, 

πίνοντας µια γουλιά κρασί. «Και πολύ σηµαντικές, µάλιστα.» 

  «Σχετικές µε τη συµµαχία, να υποθέσω;» 

  «Όχι. ∆εν έχουν καµία σχέση µε τη συµµαχία. Αλλά, µιας και 

τόφερε η κουβέντα, ∆ούκισσά µου, σκεφτήκατε αυτά που λέγαµε τις 

προάλλες; Θα µας υποστηρίξετε σ’αυτό το ζήτηµα; Ή, καλύτερα, θα 

µιλήσετε στη µητέρα σας, η οποία είναι µέλος του Συµβουλίου των 

Αρχόντων;» 

  Τι να της πω της παλιόγριας; σκέφτηκε η Ζέκαλ. Πήρε ένα ραβδί 

του βαρόνου από τον µπουφέ και το δάγκωσε. «Γιατί δεν το 

κουβεντιάζετε εσείς µαζί της, κύριε Σόλµορχ;» 

  «Σίγουρα, εσείς, ∆ούκισσά µου, έχετε πιο στενή επαφή,» είπε ο 

Σόλµορχ. 

  Μην είσαι και τόσο σίγουρος. Πρόλαβε δεν πρόλαβε να 

ολοκληρώσει τη σκέψη της η Ζέκαλ και είδε τη µάνα της να µπαίνει 

στην αίθουσα του θρόνου, πιασµένη αγκαζέ µε τον Σαραολνιανό 

Άρχοντα Ζάρβηµ. Τα µάτια της ∆ούκισσας του Έβµορ γούρλωσαν 

προς στιγµή.  

  Ο Σόλµορχ το παρατήρησε και στράφηκε κι εκείνος προς τη µεριά 

όπου ατένιζε η Ζέκαλ, για ν’αντικρίσει τον πατέρα της Τάθβιλ και 

την Αρχόντισσα Σιρίµα. ∆εν το πιστεύω… 
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  «Προφανώς, εσείς έχετε πιο στενή επαφή µε τη µητέρα µου απ’ό,τι 

εγώ,» παρατήρησε η Ζέκαλ, µασώντας αργά το γλύκισµα που είχε 

δαγκώσει. Τι κάνει η παλιόγρια µ’αυτόν το Σαραολνιανό γέρο; 

  Η Τάθβιλ, εν τω µεταξύ, που κι εκείνη είχε δει τον πατέρα της να 

µπαίνει µαζί µε τη µητέρα της ∆ούκισσας, δε µπορούσε να πιστέψει 

στα µάτια της. Τι σηµαίνει αυτό; σκέφτηκε, θυµωµένη. Τι δουλειά 

έχει µ’αυτή την Αργκανθικιανή σκύλα; Ελπίζω να είναι µόνο –µόνο– 

για να της αποσπάσει πληροφορίες! 

  Ο Ζάρβηµ τούς πρόσεξε όλους συγκεντρωµένους κοντά στον 

µπουφέ και πλησίασε, µαζί µε τη Σιρίµα. Μπορούσε να παρατηρήσει 

τις έκπληκτες εκφράσεις στα πρόσωπά τους, και χαµογέλασε, λεπτά. 

  «Η κόρη σου µας κοιτάζει καλά-καλά,» ψιθύρισε στη Σιρίµα, η 

οποία είχε το χέρι της περασµένο µέσα στο δικό του. 

  «Και η δική σου, επίσης,» αποκρίθηκε εκείνη, ρίχνοντάς του ένα 

πονηρό βλέµµα. 

  «Καλησπέρα,» είπε ο Ζάρβηµ, µόλις έφτασαν κοντά στην Τάθβιλ 

και τους υπόλοιπους. 

  «Καλησπέρα, πατέρα,» αποκρίθηκε η Βαρονέσα, δαγκωτά. «Έλεγα 

ότι κοιµόσουν.» 

  «Ακόµα, θυγατέρα µου;» απόρησε ο Ζάρβηµ. «Μα, κοντεύουν να 

βασιλέψουν οι ήλιοι!» Γέλασε, αδύναµα. 

  «Αρχόντισσα Σιρίµα,» είπε ο Σόλµορχ, «κουβεντιάζαµε µε την 

κόρη σας για το θέµα της συµµαχίας, λίγο πριν έρθετε.» 

  Ο νεαρός δε χάνει χρόνο, παρατήρησε ο Ζάρβηµ. Ίσως, τελικά, να 

είναι καλύτερος από εµένα στο να στρέφει την κουβέντα εκεί όπου 

επιθυµεί. 

  «Α, µάλιστα…» αποκρίθηκε η Σιρίµα, µη δείχνοντας και ιδιαίτερο 

ενθουσιασµό. 

  «Είχαµε ξαναµιλήσει γι’αυτό… µε την κόρη σας,» συνέχισε ο 

Σόλµορχ. «Και… της είχαµε εξηγήσει πόσο σηµαντική θα είναι µια 

συµµαχία µεταξύ των Βασιλείων µας, ειδικά για ένα συνοριακό 

δουκάτο, όπως το δικό της.» 
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  «Ναι…» έκανε η Σιρίµα. 

  «Θέλω να πω ότι, αν οι Μαγκραθµέλιοι αποφασίσουν να 

επεκταθούν στο Άργκανθικ –πράγµα που, αργά ή γρήγορα, θα το 

αποφασίσουν, µην αµφιβάλλετε–, σίγουρα, θα χτυπήσουν, πρώτα, τα 

συνοριακά δουκάτα –και για να λέµε τα πράγµατα µε τ’όνοµά τους: 

το δικό σας ∆ουκάτο και το ∆ουκάτο Θάλβερκ. Αν, όµως, γίνει µια 

συµµαχία από νωρίς, για να αποτινάξουµε τους Μαγκραθµέλιους 

από την πατρίδα µας, δε θα χρειαστεί να έχετε να κάνετε µε µια 

επικείµενη επίθεση. Τονίζω ότι είναι βασικό η συµµαχία να γίνει 

νωρίς. Τι λέτε, Αρχόντισσά µου;» 

  «Κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε η Σιρίµα, «νοµίζω ότι σήµερα, που 

γίνεται η στέψη του νέου µας Βασιληά, θα ήταν καλύτερα να 

αφήσουµε κατά µέρος τέτοια ζητήµατα·  θα έχουµε χρόνο γι’αυτά 

µια άλλη στιγµή, αναµφίβολα…» 

  Σκύλα, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. «Μα, Αρχόντισσά µου,» είπε, καθώς 

σηκωνόταν από την καρέκλα του, γέµιζε ένα ποτήρι λευκό κρασί, 

και της το πρόσφερε, «όπως σας εξήγησα, είναι βασικό η συµµαχία 

να γίνει νωρίς. Θα έλεγα πως η καταλληλότερη στιγµή για να 

κουβεντιάσει κανείς σχετικά µε το καλό του Βασιλείου του είναι η 

κάθε στιγµή, δε νοµίζετε;» Είχε παρατηρήσει πώς τον κοίταζε η 

µητέρα της Ζέκαλ –όπως οι περισσότερες γυναίκες που ήθελαν να 

τον ρίξουν στο κρεβάτι. Και ήταν σίγουρος ότι η Αρχόντισσα Σιρίµα 

είχε συνηθίσει να έχει νεαρούς εραστές, από τότε που πέθανε ο 

σύζυγός της, στον πόλεµο για το ∆ουκάτο Σάνβεκ. Εποµένως, αυτό 

ο Σόλµορχ θα έβρισκε έναν τρόπο να το εκµεταλλευτεί. Ήλπιζε µόνο 

η Τάθβιλ να καταλάβαινε ότι µπλόφαρε και να µην έκανε καµια 

ανοησία που θα του χαλούσε το σχέδιο. 

  Η Σιρίµα πήρε το ποτήρι από το χέρι του, υποµειδιώντας. «Το καλό 

του Άργκανθικ βρίσκεται πάντα πρώτο στο µυαλό µου,» είπε, 

πίνοντας µια γουλιά λευκό κρασί και κοιτάζοντάς τον πάνω από την 

άκρη του ποτηριού·  το βλέµµα της τον έτρωγε. 
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  «Τότε, σίγουρα, θα θέλετε να κουβεντιάσουµε, γιατί αυτό ακριβώς 

ενδιαφέρει κι εµένα.» 

  «Το καλό του Άργκανθικ;» 

  «Το καλό του Σαραόλν και του Άργκανθικ,» διευκρίνισε ο 

Σόλµορχ. «Από τη συµµαχία θα ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. 

Παρακαλώ, καθίστε, Αρχόντισσά µου.» Τράβηξε µια καρέκλα 

γι’αυτήν. 

  Η Σιρίµα κάθισε, και λίγο πιο δίπλα ο Ζάρβηµ, κοιτάζοντας 

ερευνητικά τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν και τρίβοντας τα µούσια 

του.  

  Ο Σόλµορχ πήρε θέση εκεί όπου καθόταν πριν, και είπε: 

«Εποµένως, σκέφτεστε να µας υποστηρίξετε στη συµµαχία που 

σχεδιάζουµε; Μπορώ να καταλάβω, φυσικά, τους ενδοιασµούς σας, 

Αρχόντισσά µου. Έχουν περάσει πολλά χρόνια µίσους µεταξύ του 

Σαραόλν και του Άργκανθικ, και πολλοί ανούσιοι –κατά την ταπεινή 

µου άποψη– πόλεµοι έχουν γίνει. Αυτό, όµως, θα µπορούσε να 

αλλάξει στο µέλλον·  θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια στέρεα 

συµµαχία, ωφέλιµη και για τα δύο Βασίλεια.» 

  «Πώς ακριβώς θα είναι ωφέλιµη για το ∆ουκάτο µου;» 

  Ο Σόλµορχ παρατήσε ότι δεν είπε «για το Άργκανθικ», αλλά «για 

το ∆ουκάτο µου» –ούτε καν «για το ∆ουκάτο της κόρης µου». Η 

Αρχόντισσα Σιρίµα, προφανώς, ήταν ειδήµων στα πολιτικά 

παιχνίδια. «Εκτός από αυτά που ήδη σας ανέφερα, σχετικά µε τους 

Μαγκραθµέλιους;» 

  «Θα µπορούσαµε να διαπραγµατευτούµε µε τους Μαγκραθµέλιους, 

αντί να τους πολεµήσουµε…» 

  «Ευελπιστείτε να διαπραγµατευτείτε µε τους δαιµονανθρώπους της 

Μάγκραθµελ;» χαµογέλασε ο Σόλµορχ. «Καλή τύχη, Αρχόντισσά 

µου!» Είδε τη Σιρίµα να συνοφρυώνεται. «Με συγχωρείτε για τον 

απότοµο τόνο, αλλά εµείς, οι Σαραολνιανοί, γνωρίζουµε πολύ 

καλύτερα τους Μαγκραθµέλιους απ’ό,τι εσείς, στο Άργκανθικ. Και 

ξέρουµε ότι οι δαιµονάνθρωποι δε δέχονται να έχουν καµία σχέση µε 
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τους ανθρώπους, πέρα από τη σχέση αφέντη-δούλου –µε εκείνους 

τους αφέντες και εµάς τους δούλους, φυσικά.» 

  Η Σιρίµα συνοφρυώθηκε πάλι, όµως, τώρα, όχι γιατί ήταν 

θυµωµένη, αλλά γιατί σκεφτόταν –πράγµα που ο Σόλµορχ µπορούσε 

να καταλάβει εύκολα. «∆ηλαδή, το θεωρείτε απίθανο να 

διαπραγµατευτούµε µε τους Μαγκραθµέλιους…» 

  «Εντελώς.» 

  «Εκτός, όµως, από αυτό, τι άλλο όφελος θα έχει το ∆ουκάτο µου;» 

  «Νόµιζα ότι αυτό θα ήταν αρκετό, αλλά εφόσον επιθυµείτε να σας 

εξηγήσω και τα επιπλέον οφέλη…. Κατ’αρχήν, Αρχόντισσά µου, 

έχω ακούσει πως χάσατε το σύζυγό σας σε έναν πόλεµο µεταξύ του 

Άργκανθικ και του Σαραόλν, σωστά;» 

  Είδε, ξαφνικά, το λευκό κρασί της Σιρίµα να αναταράσσεται µέσα 

στο ποτήρι της, καθώς το δεξί της χέρι έτρεµε. Όµως, ύστερα, η 

Αργκανθικιανή ήπιε µια γουλιά από το ποτό και φάνηκε να ηρεµεί. 

«Σωστά.» 

  Ο Σόλµορχ αναρωτήθηκε γιατί τούτη η παράξενη αντίδραση. 

Αναµφίβολα, είχε ξεπεράσει το θάνατο του συζύγου της, τόσα 

χρόνια που είχαν περάσει… «Κάτι τέτοιο, λοιπόν, δε θα ξανασυµβεί, 

από τη στιγµή που τα Βασίλειά µας θα είναι ενωµένα. ∆ε θα υπάρχει 

λόγος να µπλέκουµε σε άσκοπους πολέµους, Αρχόντισσά µου. Γιατί, 

ξέρετε… εγώ, προσωπικά, απεχθάνοµαι τον πόλεµο όσο τίποτ’άλλο·  

πιστεύω ότι δε µπορεί κανείς να κερδίσει κάτι από αυτόν, δε µπορεί 

να βγει κάτι καλό, ενώ τόσα καλά µπορούν να προέλθουν από την 

ειρήνη.» 

  Τα λόγια του φάνηκε να χτύπησαν κάποια χορδή µέσα της, γιατί το 

βλέµµα της Σιρίµα µαλάκωσε, κι εκείνη ακούµπησε το ποτήρι της 

στον µπουφέ και είπε, κοιτώντας το λευκό κρασί: «Έχετε δίκιο, 

Άρχοντά µου. Συµφωνώ µαζί σας.» 

  «Τότε, θα πρότεινα να σκεφτείτε τη συµµαχία,» είπε ο Σόλµορχ. 

  ∆ε µπορώ να το πιστέψω ότι αυτός ο Σαραολνιανός βάρβαρος έχει 

τουµπάρει τη µάνα µου! σκέφτηκε η Ζέκαλ, έχοντας τελειώσει το 
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ραβδί του βαρόνου και κοιτώντας καλά-καλά την Αρχόντισσα 

Σιρίµα. 

  Ο Ζάρβηµ έτριψε τα γένια του, για ακόµα µία φορά, θαυµάζοντας 

το Σόλµορχ. Αρχίζω να πιστεύω ότι η κόρη µου δε θα ήταν ποτέ 

δυνατόν να βρει καλύτερο σύζυγο. Αν καταφέρουµε να επιστρέψουµε 

στο Σαραόλν, πρέπει οπωσδήποτε να την πείσω να τον κάνει Βαρόνο 

της. 

  Η Τάθβιλ παρατηρούσε µια το Σόλµορχ µια την Αρχόντισσα 

Σιρίµα. Κοίτα πώς τον κοιτάζει αυτή η Αργκανθικιανή σκύλα! Θα της 

βγάλω τα µάτια! Είναι καµια τριανταριά χρόνια µεγαλύτερή του! 

  «Θα το σκεφτώ,» αποκρίθηκε η Σιρίµα στον Αντιβασιλέα του 

Σαραόλν. «Αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόµα,» πρόσθεσε, έντονα. 

«Κι επιπλέον, η τελική απόφαση δεν εξαρτάται µόνο από εµένα.» 

  Ναι, το ξέρω, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Θα πρέπει να µιλήσω και µε τον 

∆ούκα Βάνρελ. Κι εκεί ίσως να έχω προβλήµατα, µετά από όσα έγιναν 

στον στρατώνα της Ρόναρθ. «Ασφαλώς, Αρχόντισσά µου,» 

αποκρίθηκε. «Όµως η γνώµη σας θα πρέπει να µετρήσει στο 

Συµβούλιο. Άλλωστε, το δικό σας ∆ουκάτο είναι  συνοριακό, και θα 

έχει να κάνει πρώτο µε τους ερχόµενους Μαγκραθµέλιους.» 

  Καθώς κουβέντιαζαν, η βασιλική αίθουσα γέµιζε ολοένα και 

περισσότερο µε ευγενείς, οι οποίοι έρχονταν από τη ∆ρέλιφον και τα 

περίχωρα. Τώρα πλέον, βρισκόταν πολύς κόσµος εδώ, και ο 

Πρίγκιπας Κιόλβ µπήκε, ακολουθούµενος από την κυρία Ροβιγκάν 

και µπόλικους υπηρέτες, ανάµεσα στους οποίους και η Λοΐρα, που, 

όµως, δεν ήταν ντυµένη καθόλου ως υπηρέτρια. Το σάλπισµα 

µερικών σαλπιγκτών ανακοίνωσε την άφιξή τους, και οι 

Σαραολνιανοί στράφηκαν να τους αντικρίσουν·  το ίδιο και η Ζέκαλ, 

η Σιρίµα, ο ∆όνορ, και όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόµενοι µέσα 

στην αίθουσα. 

  Ο Κιόλβ ήταν ντυµένος µε µαύρο παντελόνι, λευκό, δαντελωτό 

πουκάµισο, και ένα µακρύ, χρυσοκέντητο, ανοιχτό χιτώνα·  από τους 

ώµους του έπεφτε ένας πορφυρός µανδύας και στο πλευρό του ήταν 
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περασµένο ένα µακρύ ξίφος, θηκαρωµένο σε επιχρυσωµένο θηκάρι. 

Ο Πρίγκιπας του Άργκανθικ άστραφτε ολόκληρος, καθώς βάδιζε 

προς τον Αλαβάστρινο Θρόνο, ανέβαινε τα σκαλοπάτια του βάθρου, 

και καθόταν εκεί.  

  Ησυχία είχε απλωθεί παντού στην αίθουσα. Ένας υπηρέτης –

ντυµένος πλούσια– πλησίασε τον Κιόλβ από τα αριστερά, ενώ η 

κυρία Ροβιγκάν ανέβηκε στο βάθρο και στάθηκε πίσω από τον 

Θρόνο του Άργκανθικ. Το βλέµµα της σάρωσε, απ’άκρη σ’άκρη, 

όλη την αίθουσα, παρατηρώντας ποιοι βρίσκονταν εκεί και ποιοι όχι. 

Όλους όσους είδε τους γνώριζε, γιατί είτε ήταν ευγενείς της 

∆ρέλιφον και του ∆ουκάτου Σάρεντρεφ, είτε επισκέπτες από τα άλλα 

δουκάτα οι οποίοι είχαν µείνει πολλές µέρες στο παλάτι. Εξάλλου, η 

δουλειά της, ως σύµβουλος της πολιτείας, ήταν να γνωρίζει όσο το 

δυνατόν περισσότερα για το Βασίλειο και τους ευγενείς του. 

Ανάµεσα στο πλήθος κάποιος έλειπε, παρατήρησε η Ροβιγκάν. Στην 

αρχή, δεν µπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς ποιος ήταν, όµως 

ύστερα: Φυσικά! Η Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ. ∆εν έχει 

παρουσιαστεί. Προφανώς, δεν επιθυµεί να τιµήσει τον Πρίγκιπά µας 

µε την παρουσία της. Ή, µήπως, έχει κάτι άλλο στο µυαλό της;… Η 

Ροβιγκάν άρχισε ν’ανησυχεί·  γιατί, αν οι Ρέγκοθ, τελικά, ήταν 

υπεύθυνοι για τις ληστείες, ίσως, τώρα, η Ενθέµα να σχεδίαζε κάπως 

να δολοφονήσει τον Κιόλβ και όλους όσους ήταν, επί του παρόντος, 

στην αίθουσα του θρόνου. Πνεύµατα, µην αφήσετε τη στέψη να πάρει 

το δρόµο του γάµου της ∆ούκισσας Ζέκαλ, όπου έχασα τον Πότβαλτ 

µου… Η Ροβιγκάν ξεροκατάπιε, προσπαθώντας να καταπνίξει τη 

θλίψη της για το σύζυγό της. Καθάρισε το λαιµό της, βάζοντας το 

δεξί χέρι µπροστά. 

  «Άρχοντες µου,» είπε, µε δυνατή φωνή, η οποία αντήχησε στο 

µεγάλο δωµάτιο, «βρισκόµαστε άπαντες συγκεντρωµένοι εδώ 

σήµερα για να γίνουµε µάρτυρες στη στέψη ενός νέου βασιληά του 

Άργκανθικ: του Κιόλβ, γιου του πολυαγαπηµένου µας Βασιληά 
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Κάρχοκ, ο οποίος δολίως δολοφονήθηκε από κακοποιούς οι οποίοι 

εισέβαλαν σε τούτο το παλάτι. 

  »Εγώ, η Ροβιγκάν Τόρνιλφερ, φέρουσα την τιµή να κατέχω τη θέση 

βασιλικής συµβούλου της πολιτείας και κατέχουσα το Σκήπτρο της 

Εξουσίας, δικαιούµαι να αναγορεύω µονάρχες στο λαµπρό µας 

Βασίλειο, καθώς ορίζεται από τον Αργκανθικιανό Νόµο.»  

  Και, ενώ τα έλεγε αυτά, µια υπηρέτρια τής έδωσε κάτι τυλιγµένο σε 

µαύρο βελούδο, το οποίο η Ροβιγκάν ξετύλιξε, αποκαλύπτοντας το 

Σκήπτρο της Εξουσίας και υψώνοντάς το µε το δεξί της χέρι. Ήταν 

µια επιχρυσωµένη ράβδος, γεµάτη µε ρουµπίνια και σµαράγδια, τα 

οποία άστραφταν στο φως των κεριών του πολύφωτου. Στην κορυφή 

της διέθετε µια κεφαλή σχήµατος ολόγιοµου φεγγαριού, καµωµένη 

από πανάκριβο κρύσταλλο·  και στο πέρας της είχε µια χρυσή 

πυραµίδα, µε ένα διακοσµητικό ανάγλυφο στην κάθε της έδρα. 

Ορισµένοι έλεγαν πως αυτά τα ανάγλυφα δεν ήταν µονάχα 

διακοσµητικά·  η Ροβιγκάν είχε ακούσει από κάποιους πως, µάλλον, 

σήµαιναν κάτι σε µια αρχαία γλώσσα, ή ακόµα και πως ήταν µαγικά 

–µια παρατραβηγµένη φήµη. 

  Ύψωσε, γι’άλλη µια φορά, τη φωνή της και είπε: «Και τώρα, 

προτού αναγορεύσω τον Πρίγκιπα Κιόλβ Μονάρχη του Άργκανθικ, 

αφήνω από τα χέρια µου το Σκήπτρο της Εξουσίας, παραδίδουσα 

αυτό στην Υψηλότητά Του.» Και έδωσε το σκήπτρο στον Κιόλβ, 

όπως απαιτούσε το έθιµο. 

  «∆ώσε µου το στέµµα,» ζήτησε –µε χαµηλό τόνο που, σίγουρα, δε 

θα µπορούσαν ν’ακούσουν οι υπόλοιποι µέσα στην αίθουσα– από 

τον υπηρέτη ο οποίος στεκόταν στα αριστερά του Πρίγκιπα. Εκείνος 

πλησίασε τη Ροβιγκάν και της έδωσε άλλο ένα πράγµα το οποίο ήταν 

τυλιγµένο σε µαύρο βελούδο. Η σύµβουλος της πολιτείας ξετύλιξε 

την κορόνα, ιεροτελεστικά, και την κράτησε, και µε τα δύο χέρια, 

πάνω από το κεφάλι του Κιόλβ, στεκόµενη πίσω απ’τον θρόνο του. 

  «Εγώ, η Ροβιγκάν Τόρνιλφερ, στέφω σε, Πρίγκιπα Κιόλβ, γιε του 

Κάρχοκ Βέρντλεν, Βασιληά του Άργκανθικ!» 
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  Και απόθεσε το στέµµα στο κεφάλι του Κιόλβ. 

  Οι µουσικοί άρχισαν να παίζουν µια δυνατή, ποµπώδη µουσική, 

ενώ οι παρευρισκόµενοι ευγενείς χειροκροτούσαν. Η Ροβιγκάν είδε, 

εκείνη την ώρα, την Αρχόντισσα Ενθέµα Ρέγκοθ να µπαίνει από την 

µεγάλη είσοδο της αίθουσας, και η καρδιά της πάγωσε προς στιγµή, 

προτού αρχίσει να χτυπά µε γοργό ρυθµό. Όµως, ύστερα, 

προσπάθησε να ηρεµήσει. Αν η Αρχόντισσα είχε κατά νου κάποια 

πανουργία, δε θα ερχόταν τώρα, σωστά; 

  Καθώς η βαβούρα άρχιζε να καταλαγιάζει και οι µουσικοί έπαιζαν, 

τώρα, µια πιο απαλή µελωδία, η Ροβιγκάν είπε, φωναχτά: «Μπορεί 

να αρχίσει η διασκέδαση!» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τέλος καλό, όλα καλά,» είπε ο Σόλµορχ, ακούγοντας τους 

µουσικούς ν’αρχίζουν να παίζουν, πάλι, δυνατά τα όργανά τους, 

πληµµυρίζοντας τη βασιλική αίθουσα µε µελωδίες που αντηχούσαν 

παντού. «Ο Πρίγκιπας Κιόλβ είναι, τώρα, Βασιληάς Κιόλβ και, 

προφανώς, ασφαλής για την ώρα.» 

  «Για την ώρα, νέε µου,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ, «για την ώρα.» Το 

βλέµµα του πήγε προς την πρώην-υπηρέτρια Λοΐρα, η οποία ήταν 

ντυµένη σαν αρχόντισσα·  και ύστερα, στράφηκε στον σύµβουλο 

δικαιοσύνης Μπέργκαζ, ο οποίος –θυµόταν ο Σαραολνιανός 

Άρχοντας– είχε βάσιµες ενστάσεις στο αν ο Κιόλβ θα έπρεπε να 

παντρευτεί την κοπέλα που επιθυµούσε. Στο Βασίλειο των Σκιών οι 

δολοπλοκίες ποτέ δεν παύουν. Και, όταν πάψουν, απλά, νοµίζει κανείς 

ότι έπαψαν… Άναψε το τσιµπούκι του και άρχισε να καπνίζει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Τάθβιλ ήταν µεθυσµένη, όταν επέστρεψε στο δωµάτιό της, τα 

ξηµερώµατα. Έψαχνε τον Σόλµορχ, αλλά δεν τον έβρισκε. ∆εν ήξερε 
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πού είχε πάει, ούτε µπορούσε να φανταστεί. Τον είχε χάσει, σε 

κάποιο σηµείο, µέσα στη γιορτή. Νόµιζε ότι τον είχε δει να 

αποµακρύνεται µ’αυτή την Αργκανθικιανή κατσίκα, την Αρχόντισσα 

Σιρίµα. Όµως, µετά, είχαν κι οι δυο τους κρυφτεί ανάµεσα στον 

κόσµο. Πού είχαν τρυπώσει; Το κεφάλι της πονούσε αφάνταστα και 

τα πάντα που έβλεπε γύριζαν·  δε µπορούσε να τον εντοπίσει έτσι. Ας 

ξάπλωνε, λοιπόν, εδώ και θα του έκανε έκπληξη, όταν ερχόταν. 

  Προσπάθησε, όρθια καθώς ήταν, να λύσει τα σανδάλια της, και 

σωριάστηκε στο πάτωµα του δωµατίου. «Ωωωχχ…» µούγκρισε, 

τρίβοντας το δεξί της γοφό. «Να πάρλει και να σηκχώσει… Χικ!» 

Σκαρφάλωσε –κυριολεκτικά– επάνω στο κρεβάτι και έµεινε εκεί, 

µπρούµυτα, πλέοντας στην απεραντοσύνη των ποτών και των 

γλυκών που είχε καταναλώσει. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Πέµπτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Ονειροβάτες 
 

 

α βήµατα του Βόνιορ έσπασαν τη σιγή µέσα στην αρχοντική 

αίθουσα του παλατιού της Όρφαλχ. Απέξω, ο ∆ούκας της 

Γκέχβιν µπορούσε ν’ακούσει τους καταπέλτες των 

πολιορκητών να βάλουν την πόλη, τις κοτρόνες να χτυπούν τα τείχη 

και να τα κάνουν να τραντάζονται. Αναρωτιόταν αν θα έβγαινε 

κανένας τους ζωντανός από τούτο το µέρος. Είχε εµπιστοσύνη στο 

νέο Βασιληά Πόνκιµ, ότι, τελικά, θα έσωζε το Βασίλειό του από 

τους εισβολείς, αλλά δεν ήξερε κατά πόσο εκείνος και οι υπόλοιποι 

που βρίσκονταν, επί του παρόντος, οχυρωµένοι εδώ θα επιβίωναν, 

για να δουν την ειρήνη που θα επικρατούσε µετά. 

Τ
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  Ωστόσο, δεν ήταν αυτές οι ανησυχίες που τον είχαν κάνει να 

ξυπνήσει τόσο νωρίς και να έρθει εδώ µόνος, παρέα µε την πρωινή 

σιγή της αίθουσας και τους αµίλητους φρουρούς που στέκονταν στην 

είσοδο. Είχε φύγει από το δωµάτιό του, χωρίς να ξυπνήσει τη Θάρνα, 

για να δει τη Νερενία, µόλις εκείνη ερχόταν. Ήθελε να µάθει τι 

γινόταν µε τα όνειρά της, τα οποία τον είχαν παραξενέψει ιδιαίτερα, 

όφειλε να οµολογήσει. Γιατί αυτά τα όνειρα; Και γιατί τώρα; Τα 

Πνεύµατα δεν επικοινωνούν τυχαία µε τους θνητούς, Τι θέλουν; Τι 

ζητούν από τη Στρατάρχισσα; Ο Βόνιορ σκεφτόταν να επισκεφτεί τον 

ονειρότοπο στον οποίο ταξίδευε η Νερενία τα βράδια, όµως δε 

µπορούσε, λόγω της Θάρνα, η οποία, αναµφίβολα, θα εξοργιζόταν 

αν µάθαινε ότι εκείνος επιθυµούσε να τη βοηθήσει. Η σύζυγός του 

τον είχε στείλει στο κρεβάτι της Στρατάρχισσας µόνο και µόνο για 

να «την έχει από κοντά» και να µπορεί να αντλήσει πληροφορίες από 

αυτήν, ή ακόµα και να τη σκοτώσει, όποτε –και αν– η Θάρνα το 

αποφάσιζε. Όµως το σχέδιό της είχε στραβώσει αρκετά, 

παρατηρούσε ο Βόνιορ, ο οποίος, τώρα, αισθανόταν έναν ισχυρό 

δεσµό µε τη Νερενία. ∆εν ήξερε, πλέον, τι θα έκανε, αν του ζητούσε 

η Θάρνα να τη σκοτώσει. 

  Μια Μαγκραθµέλια υπηρέτρια µπήκε στην αίθουσα, πέρασε από 

δίπλα του και άναψε το ένα τζάκι που είχε σβήσει. Ο Βόνιορ 

πλησίασε τη φωτιά και στάθηκε εµπρός της, ζεσταίνοντας τα χέρια 

του. Τι βοήθεια φέρνει ο Πόνκιµ στην Όρφαλχ; σκέφτηκε. 

Στρατιώτες; Πόσοι στρατιώτες θα είναι αρκετοί για να διώξουν το 

ατελείωτο φουσάτο της Βασίλισσας Αάνθα; Όχι… κάποιο άλλο σχέδιο 

πρέπει να έχει κατά νου. Και νοµίζω πως ήδη έχει βάλει σε εφαρµογή 

το σχέδιό του… Ο Βόνιορ είχε προσέξει πως ορισµένοι από τους 

εχθρούς τους δεν είχαν ρίξει ούτε µια πέτρα στα τείχη της Όρφαλχ. 

Ο στρατός της Βασίλισσας Αάνθα, προφανώς, αποτελείτο από 

πολλές εθνικότητες, και ο Πόνκιµ είχε, κάπως, κατορθώσει να 

προκαλέσει µια µικρή διάσπαση ανάµεσά τους. Άραγε, πόσο µεγάλη 

θα µπορούσε να γίνει αυτή η διάσπαση; Θα µπορούσε να γίνει τόσο 
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µεγάλη, ώστε οι πολεµιστές της Κυράς του Ωκεανού να σφαχτούν 

αναµεταξύ τους; Όµως, τώρα, έµπαινε και το άλλο ερώτηµα: Γιατί 

είχαν συµµαχήσει όλοι αυτοί οι λαοί µε την Αάνθα; Γιατί είχαν έρθει 

στο Βορρά, να πολιορκήσουν την Όρφαλχ; Γιατί είχαν τόσοι πολλοί 

µαχητές φύγει από τις πατρίδες τους; 

  Τις σκέψεις του διέκοψαν βήµατα από µπότες. Ενεργοποίησε τις 

πνευµατικές του αισθήσεις για λίγο, ίσα-ίσα για να βεβαιωθεί ότι 

ήταν η Νερενία που τον πλησίαζε, χωρίς να χρειαστεί να γυρίσει για 

να την κοιτάξει. Η αύρα της πληµµύρισε το νου του: η Στρατάρχισσα 

ήταν ταραγµένη. 

  Ήρθε και στάθηκε πλάι του, µπροστά στο τζάκι. «Βόνιορ. Ήλπιζα 

να σε βρω εδώ.» 

  «Το φαντάστηκα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Γιαυτό ήρθα.» Έστρεψε 

το βλέµµα του στο µέρος της, για να την ατενίσει. Η Νερενία ήταν 

ντυµένη µε µια µαύρη, δερµάτινη τουνίκα, γκρίζο παντελόνι από 

λυκοτόµαρο, και µπότες που δένονταν στο γόνατο·  στη µέση της 

ήταν περασµένη η ροµφαία της. Τα µαλλιά της ήταν δεµένα 

αλογοουρά πίσω απ’το κεφάλι της. «Ονειρεύτηκες;» 

  Κατένευσε. 

  «Και τι είδες;» 

  «Ήµουν, πάλι, η Εξουσιάστρα του Χρήµατος, Νι-Όνζα, και 

φόρτιζα, µε τη δύναµη των Αοράτων, µια ροµφαία.» Άγγιξε τη λαβή 

του όπλου στη µέση της. «Μια ροµφαία σαν κι ετούτη.» Τα µάτια 

της ατένισαν το πρόσωπό του. «Γιατί µου είπε ο Πόνκιµ να µάχοµαι 

πάντα µ’αυτή τη ροµφαία, Βόνιορ; Τι ήξερε; Ήξερε ότι κάποτε 

ήµουν η Νι-Όνζα; Ήξερε ότι θα ονειρευόµουν πως ήµουν εκείνη;» 

  «∆ε µπορώ να γνωρίζω τι ήξερε ο Πόνκιµ, Νερενία,» αποκρίθηκε ο 

Βόνιορ. «Θα πρέπει να τον ρωτήσεις, όταν τον δεις.» 

  «Αν τον δω,» είπε η Νερενία, και στράφηκε, πάλι, στις φλόγες. Η 

φωνή της συνέχισε να αφηγείται το όνειρο: «Όταν είχα κουραστεί 

από τη φόρτιση της ροµφαίας, ξάπλωσα, για να κοιµηθώ… και οι 

σκιές ήρθαν, πάλι… µε τύλιξαν.» Ρίγησε. «Ήταν τόσο αληθινές. 
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Ξύπνησα εδώ, στο παλάτι, και νόµιζα ότι ακόµα βρίσκονταν κοντά 

µου. Κάθε µου όνειρο τελειώνει µε τις σκιές, Βόνιορ…» 

  «Θέλω να επισκεφτώ τα όνειρά σου…» άρχισε εκείνος. 

  Η Νερενία γύρισε, απότοµα, για να τον κοιτάξει. «Μπορείς;» 

  «Ίσως να τα καταφέρω,» εξήγησε ο Βόνιορ. «Όµως δεν είναι εκεί 

το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι η Θάρνα–» 

  «Έχεις έρθει κι άλλες φορές στο δωµάτιό µου, δίχως εκείνη να το 

καταλάβει,» είπε η Νερενία. 

  Έτσι νοµίζεις. Η Θάρνα πάντα το ξέρει. «Αυτή τη φορά, ίσως να 

χρειαστεί να µείνω πολύ ώρα µαζί σου. Θα είναι επικίνδυνο.» ∆εν 

ήταν ποτέ υπέρ της ιδέας να περνώ πολύ χρόνο µε σένα. 

  «Μα, Βόνιορ, πρέπει να δεις τι µου συµβαίνει,» τόνισε η Νερενία. 

«Θα της µιλήσω, αν χρειάζεται. Θα της πω ότι έχω ανάγκη από τις 

υπηρεσίες σου, ως µάγο.» 

  «Τότε, µίλησέ της,» συµφώνησε ο Βόνιορ. Έχω την απορία να δω 

την αντίδρασή της σ’αυτό! 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Όντβιν µπήκε στην καµπίνα, φέρνοντας έναν δίσκο µε φαγητό. Η 

Σούλτριθ είχε ξυπνήσει εδώ και µισή ώρα και είχε προσπαθήσει να 

σηκωθεί, δίχως να τα καταφέρει·  η ράχη της την είχε λογχίσει µε 

έναν διαπεραστικό πόνο, ο οποίος είχε διατρέξει όλο της το κορµί. 

  «Πώς είστε σήµερα, Υψηλοτάτη;» ρώτησε ο Καπετάνιος του 

Καβαλάρη των Κυµάτων, και κάθισε επάνω στο κρεβάτι, πλάι της. 

  «Τα ίδια,» µούγκρισε η Σούλτριθ, λέγοντας ψέµατα, γιατί, 

ουσιαστικά, αισθανόταν λίγο καλύτερα. Όµως, όσο καθόταν εδώ και 

αναλογιζόταν την κατάστασή της, τόσο χειρότερη της φαινόταν. 

Ήθελε να µπορούσε να σηκωθεί, να πάει στο στρατόπεδο, και να 

κάνει την Άρρα κοµµάτια! Ωστόσο, έπρεπε να βρίσκεται ξαπλωµένη 

σε τούτο το κρεβάτι, µη µπορώντας να σηκωθεί, µη µπορώντας ούτε 

καν να επικαλεστεί τα Πνεύµατα, για να ρίξει µια µατιά στην 
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πολιορκία. Χτες, που το είχε επιχειρήσει, το κεφάλι της είχε 

κινδυνέψει να σπάσει·  κι έτσι αποφάσισε πως χρειαζόταν ανάπαυση, 

προτού ξαναπροσπαθήσει. Σήµερα, θα καλούσε, πάλι, τα Πνεύµατα 

και θα έβλεπε αν θα κατόρθωνε να τα ελέγξει. 

  «Φάτε λίγο,» την προέτρεψε ο Όντβιν. «Θα αισθανθείτε καλύτερα. 

Θέλετε να σας βοηθήσω να σηκωθείτε, όπως χτες;» 

  ∆ε θέλω τη βοήθειά σου! ∆ε θέλω τη βοήθεια κανενός! ∆ε θέλω 

βοήθεια, σα νάµαι Πνευµατοχτυπηµένη ανάπηρη! ∆ε θέλω βοήθεια –

θέλω να σηκωθώ µόνη µου! «Ναι, αν µπορείς.» 

  Ο Καπετάνιος τη βοήθησε να ανασηκωθεί επάνω στο στρώµα, 

όρθωσε το µεγάλο µαξιλάρι πίσω της και την έβαλε να καθίσει εκεί. 

«Είστε εντάξει;» τη ρώτησε. 

  «Ναι.» Όχι. Πώς να ήταν εντάξει όσο βρισκόταν εδώ πάνω; 

  Ο Όντβιν ακούµπησε το δίσκο µε το πρωινό στα γόνατά της. 

«Υψηλοτάτη, είστε σίγουρη πως δε θέλετε να φωνάξω τον αδελφό 

σας;» 

  «Ναι, είµαι σίγουρη,» απάντησε η Σούλτριθ. Πήρε ένα κοµµάτι 

σταφιδόψωµο από το δίσκο και το δάγκωσε. 

  «Πρέπει να µάθει για την προδοσία της Άρρα, όµως, έτσι δεν 

είναι;» 

  «Πρέπει. Αλλά δε θέλω να της δώσω χρόνο για να φύγει,» δήλωσε 

η Σούλτριθ. Σήκωσε την κούπα µε τον καφέ και ήπιε µια µεγάλη 

γουλιά. «Θα τη σκοτώσω. Θα τις σπάσω όλα τα κόκαλα και, µετά, 

θα τη σκοτώσω. Θα την κάνω να ουρλιάζει τόσο, που τα ουρλιαχτά 

της θα φτάσουν στ’αφτιά του Σφετεριστή, στη Μάρβαθ.» 

  Έστρεψε το βλέµµα της στον Όντβιν, ο οποίος είχε σταυρώσει τα 

χέρια µπροστά του και κοιτούσε τα σκεπάσµατα του κρεβατιού, σα 

να ντρεπόταν να την αντικρίσει. «Πού ακριβώς είµαστε, τώρα, 

Καπετάνιε;» 

  «Ανατολικά της Όρφαλχ. ∆έκα µίλια.» 
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  Σιγή έπεσε, για κάποια ώρα, καθώς η Σούλτριθ έτρωγε το πρωινό 

της. Ύστερα, ρώτησε: «Καπετάνιε, τι συµβαίνει ανάµεσα σε σένα 

και τη Βασίλισσα Αάνθα;» 

  Ο Όντβιν σηκώθηκε από το κρεβάτι και βάδισε ως ένα παράθυρο 

της καµπίνας. «Γνωριζόµαστε από παλιά.» 

  «Σε έψαχνε στη Θέρληχ, αλλά εσύ είχες φύγει,» είπε, αργά, η 

Σούλτριθ, καθώς κοιτούσε το πρόσωπό του να φωτίζεται από το 

πρωινό φως που έµπαινε από το παράθυρο. Ήταν τόσο όµορφος που 

την έκανε να αισθάνεται άβολα, κάποιες φορές. ∆ε θα την εξέπληττε 

αν η Βασίλισσα Αάνθα τον είχε, κάποτε, στο κρεβάτι της. Αλλά, άµα 

ήταν έτσι, γιατί, τώρα, εκείνος την απέφευγε; 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Όντβιν. «Επειδή δε νοµίζω πως έχει αλλάξει 

και πολύ από τότε που την ήξερα…» 

  «Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνω,» είπε η Σούλτριθ. «Γιατί θα 

έπρεπε να έχει αλλάξει;» 

  Ο Όντβιν στράφηκε στο µέρος της. «Ακόµα θέλει να µε σκοτώσει, 

Υψηλοτάτη.» 

  Η Σούλτριθ έµεινε άναυδη. Να τον σκοτώσει; Γιατί; Τι της έχει 

κάνει; Να σκοτώσει τον Καπετάν Όντβιν; Αδυνατούσε να φανταστεί 

γιατί κάποιος µπορεί να ήθελε ποτέ να τον σκοτώσει –ήταν τόσο 

συµπαθητικός και καλοπροαίρετος άνθρωπος. 

  «Νοµίζει ότι την πρόδωσα,» εξήγησε ο Όντβιν. 

  Την πρόδωσε; Πώς ακριβώς την πρόδωσε; Ήταν εραστής της και 

πήγε µε άλλη γυναίκα; «Έγινε, πραγµατικά, κάτι τέτοιο;» 

  Ο Όντβιν γύρισε απ’την άλλη και βάδισε µέσα στην καµπίνα, µε τα 

χέρια σταυρωµένα µπροστά του. «∆εν ήταν προδοσία, 

Πριγκίπισσα… Ήταν… η δουλειά µου.» 

  «Η… δουλειά σου,» έκανε η Σούλτριθ. ∆εν καταλαβαίνω τίποτα, 

τώρα. «Κάθισε, µίλησέ µου. Και µη µε λες ‘Πριγκίπισσα’ ή 

‘Υψηλοτάτη’· ούτε να µου µιλάς στον πληθυντικό. Λέγε µε, απλά, 

‘Σούλτριθ’.» 
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  Η Όντβιν κάθισε στην καρέκλα του γραφείου, τα πόδια του οποίου 

ήταν λαξευµένα στο σχήµα κακάσχηµων γοργόνων. «Γνώρισα την 

Αάνθα παλιά, κατά τη διάρκεια του Πολέµου των Πειρατών, αν τον 

έχεις ακούσει.» 

  Η Σούλτριθ συνοφρυώθηκε. «Πόλεµος των Πειρατών; Στο 

Βασίλειο του Ωκεανού δεν έγινε; Πριν από πόσο καιρό;» 

  «Πριν από δέκα χρόνια τελείωσε.» 

  «Ήµουν µικρή τότε. Εννιά χρονών.» 

  Ο Όντβιν κατένευσε. «Το φαντάστηκα ότι δε θα ήξερες και πολλά 

γι’αυτόν.» 

  «Η Αάνθα, τότε, πρέπει να ήταν…» 

  «Μεγαλύτερη απ’ό,τι είσαι εσύ τώρα,» τη διαβεβαίωσε ο Όντβιν. 

  «Και τι συνέβη;» 

  «Την αγάπησα, τότε,» είπε ο Καπετάνιος. «Και, για να πω την 

αλήθεια, ακόµα την αγαπώ. Όµως… η κατάσταση ήταν… παράξενη. 

Κατ’αρχήν, η Αάνθα, εκείνη την περίοδο, δεν ήταν ακόµα 

Βασίλισσα, φυσικά. Ο πατέρας και η µητέρα της κυβερνούσαν το 

Βασίλειο του Ωκεανού, ο Βασιληάς Ρόµραν και η Βασίλισσα Καένα. 

Αυτοί πολέµησαν τους πειρατές που έρχονταν από τη Βηλβένµηθ. 

Και πέθαναν πολεµώντας. Οπότε, η Αάνθα στέφθηκε Βασίλισσα.» 

  «Κι εσύ τι σχέση είχες µ’όλα αυτά;» ρώτησε η Σούλτριθ. 

  «Γνώρισα µια Πριγκίπισσα στη Θέρληχ, όταν είχα πάει να 

παραδώσω το εµπόρευµά µου εκεί. Η Πριγκίπισσα είχε έρθει για να 

το παραλάβει, επειδή οι γονείς της δε βρίσκονταν στην πόλη, επί του 

παρόντος. Εκείνη την περίοδο, εµπορευόµουν όπλα, Σούλτριθ. 

Έφερνα στον Ωκεανό όπλα από ατσάλι, πράγµα που δε βγαίνει στα 

νησιά. Τα όπλα µου ήταν από το Σαραόλν, το Κάρνεβολθ, 

καλοσφυρηλατηµένα, δυνατά… Αργότερα, βέβαια, εγκατέλειψα 

αυτό το επάγγελµα, γιατί, όπως ανακάλυψα, παρά τα χρήµατα που 

δίνει, βάζει σε µπελάδες τον έµπορο. Τώρα, εµπορεύοµαι άλλα 

πράγµατα: µετάξι, υφάσµατα, ρούχα από διάφορες χώρες, τα οποία 
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µοιάζουν ‘εξωτικά’ στους κατοίκους άλλων χωρών, κι εποµένως, 

ακριβοπληρώνουν γι’αυτά…» 

  «Ναι, αλλά γιατί η Αάνθα θέλει να σε σκοτώσει; Κανονικά, δε 

θάπρεπε νάναι θυµωµένη µαζί σου·  ίσα-ίσα, τους εφοδίαζες µε όπλα, 

για να πολεµήσουν τους πειρατές.» 

  «Οι έµποροι δεν κάνουν διακρίσεις, Σούλτριθ,» είπε ο Όντβιν. 

«Έτσι κι εγώ, δεν εφοδίαζα µε όπλα µόνο τον Ωκεανό.» 

  Η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα, ξαφνικά, κατάλαβε. Ξεροκατάπιε 

και άρθρωσε: «Εφοδίαζες µε όπλα και τους πειρατές.» 

  «Ναι,» ένευσε ο Όντβιν. «Εποµένως, ήµουν προδότης.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν η Θάρνα µπήκε στην αρχοντική αίθουσα του παλατιού, η 

Νερενία την πλησίασε και της ζήτησε να κουβεντιάσουν, ενώ ο 

Βόνιορ παρακολουθούσε από µακριά, καθισµένος κοντά σε ένα 

τζάκι. 

  «Τι είναι, Στρατάρχισσα;» ρώτησε η ∆ούκισσα της Γκέχβιν. «Θα 

µπορούσα, κάπως, να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Θα σας µιλήσω για κάτι το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, να µην 

καταλάβετε,» άρχισε η Νερενία. «Βλέπω όνειρα, τελευταία, 

παράξενα όνειρα, που νοµίζω ότι µου στέλνουν τα Πνεύµατα. 

Τουλάχιστον, ο σύζυγός σας, µε τον οποίο συζήτησα σήµερα το 

πρωί, αυτό µου είπε –και τον εµπιστεύοµαι, γιατί γνωρίζω ότι είναι 

µάγος.» 

  Η Θάρνα δε µίλησε, παρατηρώντας τη προσεκτικά, λες και νόµιζε 

ότι κάτι άλλο κρυβόταν πίσω από τα λόγια της. 

  «Με καταλαβαίνετε, ∆ούκισσά µου;» ρώτησε η Νερενία, που ήξερε 

ότι, αν κάποιος έλεγε αυτά τα πράγµατα σε εκείνη, δε θα τον 

πίστευε. 

  Η Αρχόντισσα της Γκέχβιν κατένευσε. «Ναι, όµως δεν 

καταλαβαίνω γιατί θέλατε να µου µιλήσετε, Στρατάρχισσα.» 
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  (∆εν έχουµε εξάρσεις, µέχρι στιγµής, παρατηρήσει ο Βόνιορ, που 

κρυφάκουγε την κουβέντα των δύο γυναικών, µέσω των Πνευµάτων. 

Αλλά, βέβαια, η Νερενία δεν της έχει πει ακόµα τι ακριβώς 

επιθυµεί…) 

  «Κουβεντιάζοντας µε το σύζυγό σας, φτάσαµε στο συµπέρασµα ότι 

ίσως εκείνος να µπορεί να µε βοηθήσει.» 

  Τα µάτια της Θάρνα στένεψαν. «Πώς να σας βοηθήσει, 

Στρατάρχισσα;» 

  «Υποστηρίζει πως µπορεί να µπει στα όνειρά µου,» εξήγησε η 

Νερενία. 

  «Να µπει στα όνειρά σας,» έκανε η Θάρνα, κοιτάζοντας εχθρικά την 

πορφυροµάλλα γυναίκα αντίκρυ της. 

  (Τώρα, αρχίζει η θύελλα… σκέφτηκε ο Βόνιορ.) 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Νερενία. «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;» Έχει 

καταλάβει τι συµβαίνει ανάµεσα σε µένα και τον Βόνιορ; Μα, εκείνος 

µου είχε πει ότι αποκλείεται η ∆ούκισσα να ξέρει· γιατί, αν ήξερε, δε 

θα το είχε κρατήσει κρυφό. «Τα όνειρά µου, ∆ούκισσα Θάρνα… δεν 

είναι κανείς να τα παίρνει ελαφριά. ∆εν πρόκειται για φυσιολογικά 

όνειρα. Τα Πνεύµατα τα στέλνουν σε µένα. Με βασανίζουν. ∆ε σας 

λέω ψέµατα.» 

  «Συνεχίζω να απορώ, Στρατάρχισσα Νερενία,» είπε η Θάρνα, µε 

οξύ τόνο, «τι ακριβώς θέλετε από µένα.» 

  «Απλά, ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο σύζυγός σας θα χρειαστεί 

να περάσει αυτή τη βραδιά στο δωµάτιό µου, ώστε να µε βοηθήσει 

µε τα όνειρα.» 

  Το µέτωπο της ∆ούκισσας Θάρνα ζάρωσε·  τα γαλανά της µάτια 

πέταξαν φωτιά·  τα µάγουλά της έγιναν κόκκινα. «Όχι, Στρατάρχισσα 

Νερενία,» είπε, σφυριχτά. «Ο σύζυγός µου δε µπορεί να περάσει 

αυτή τη βραδιά στο δωµάτιό σας!» 

  (∆ε µ’αρέσει ο απόλυτος τόνος της. Η Νερενία δε θα το ανεχτεί 

τούτο.) 
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  «∆ούκισσά µου, ελπίζω να µην περνούν άλλα πράγµατα από το νου 

σας,» είπε η Νερενία. «Σας διαβεβαιώνω ότι η επίσκεψή του θα είναι 

µονάχα για να µπει στα όνειρά µου και να µε βοηθήσει.» 

  «Ο Βόνιορ δε µπορεί να σας βοηθήσει,» αποκρίθηκε η Θάρνα. 

«∆εν έχει τέτοιες δυνάµεις.» 

  (Θα µας βάλει σε µπελάδες, όλους.) 

  «Μα, ο ίδιος µου είπε ότι–» 

  «Είπα: δε µπορεί να σας βοηθήσει!» επέµεινε εκείνη, σφίγγοντας τις 

γροθιές της. Γύρισε την πλάτη στη Νερενία κι άρχισε 

ν’αποµακρύνεται. 

  (Τα πράγµατα πήγαν χειρότερα απ’ό,τι περίµενα.) 

  «∆ούκισσα Θάρνα!» Η φωνή της Στρατάρχισσας αντήχησε µέσα 

στην αίθουσα. 

  Η Θάρνα σταµάτησε να βαδίζει·  την κοίταξε πάνω απ’τον ώµο της. 

∆ε µίλησε. 

  «∆ε σ’το ζητάω αυτό,» εξήγησε η Νερενία·  «σου δηλώνω τι θα 

γίνει απόψε.» 

  (Αυτό θα την εξοργίσει ακόµα περισσότερο.) 

  Μ’ένα τίναγµα των ξανθών της µαλλιών, η Θάρνα γύρισε απ’την 

άλλη και βάδισε προς την έξοδο του µεγάλου δωµατίου. Προτού 

βγει, έριξε ένα βλέµµα στον Βόνιορ το οποίο έσταζε φαρµάκι και 

υποσχόταν πολλά. 

  Η Νερενία πλησίασε τον ∆ούκα της Γκέχβιν, µε γρήγορα βήµατα. 

«Η γυναίκα σου είναι τρελή, Βόνιορ!» γρύλισε. Και, ύστερα, µε πολύ 

πιο σιγανή φωνή: «Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα για 

µας; Έκανε σα ζηλιάρα–!» 

  «Η Θάρνα, κάποιες φορές, αφήνει τα νεύρα της να την κυριεύουν,» 

αποκρίθηκε εκείνος. «Μην ανησυχείς. Θα της µιλήσω, αργότερα, και 

όλα θα κανονιστούν.» 

  «∆ε χρειάζοµαι την άδειά της, για να σε έχω ένα βράδυ στο 

δωµάτιό µου, Βόνιορ,» είπε η Νερενία. «Τούτο το παλάτι είναι δικό 

µου –και εγώ είµαι αφέντρα εδώ!» 
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  Η πολιορκία τις έχει πειράξει και τις δύο, µου φαίνεται. «Ας µη 

φτάνουµε σ’αυτό το σηµείο. Σου είπα: θα κανονίσω το ζήτηµα µαζί 

της.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αάνθα.» 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού γύρισε, τροµαγµένη, καθώς στεκόταν 

πλάι στο µπροστινό κατάρτι της Κυράς της Θάλασσας, αγγίζοντάς το 

µε το δεξί χέρι. Κοντά της αντίκρισε τον αδελφό της, Θέρεν, τον 

οποίο δεν είχε ακούσει να έρχεται. 

  «Καληµέρα,» είπε ο Πρίγκιπας. «Παρατηρείς τόσο προσεκτικά την 

πολιορκία; Ή τα µάτια σου είναι στραµµένα προς τα µέσα;» 

  Η Αάνθα χαµογέλασε. «Προς τα µέσα,» παραδέχτηκε. 

  «Και τι κοιτούσαν εκεί;» ρώτησε ο αδελφό της. 

  «Μπερδεµένα πράγµατα, Θέρεν·  µπερδεµένα πράγµατα… Χτες 

χάθηκε η Σούλτριθ. Όπου κι αν έψαξα, δε µπορούσα να τη βρω. Έχω 

ανησυχήσει.» 

  «Σήµερα, είδες µην επέστρεψε;» 

  «Όχι, δεν έχω πάει ακόµα να κοιτάξω. Όµως είµαι σχεδόν σίγουρη 

ότι δε θα τη βρω. Χτες ρώτησα γι’αυτήν στο Ξίφος του Κάρνεβολθ 

και δεν ήταν εκεί. Πήγα στη σκηνή της, στο ανατολικό στρατόπεδο 

των Καρνεβολθιανών, και ούτε εκεί ήταν. Μίλησα στον Βασιληά 

Νόβµορ, µήπως την είχε δει, αλλά δεν ήξερε τίποτα.» 

  «Και δεν ανησύχησε; Αδελφός της είναι!» 

  «Μάλλον, δεν το πήρε και τόσο στα σοβαρά.» 

  «Είναι, όντως, τόσο σοβαρό όσο το κάνεις να φαίνεται;» 

  «Θέρεν, δε µπορώ να τη βρω πουθενά. Τι άλλο να σου πω;» 

  «Ψάξε γι’αυτήν και σήµερα, και µετά, βλέπουµε.» 

  Η Αάνθα έγνεψε καταφατικά. «Θα ψάξω. Όµως δεν πιστεύω να τη 

βρω. Κάτι της έχει συµβεί, σου λέω.» 
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**  **  **  ** 

 

  Ο Όντβιν έφυγε από την καµπίνα της, αφήνοντάς την µόνη, να 

σκεφτεί όσα είχαν πει. Η Σούλτριθ δεν απορούσε που η Αάνθα είχε 

θυµώσει µαζί του. Προφανώς, στην αρχή δεν γνώριζε ότι εφοδίαζε 

και τους πειρατές µε όπλα, και όταν το έµαθε, εξοργίστηκε τόσο 

ώστε να τον αποκαλέσει προδότη και ό,τι αισθανόταν γι’αυτόν να 

γίνει κοµµάτια. Ενώ ο Όντβιν, απλά, θεωρούσε ότι έκανε τη δουλειά 

του, όπως πάντα. Ήταν λυπητερή ιστορία, έκρινε η Καρνεβολθιανή 

Πριγκίπισσα. Μια µεγάλη παρεξήγηση, που οδήγησε δύο ανθρώπους 

στο µίσος. 

  Όµως η δική της ιστορία ήταν ακόµα χειρότερη. Όσο τίποτ’άλλο 

δεν ήθελε να µείνει για πάντα επάνω σ’ένα κρεβάτι, µη µπορώντας 

να σηκωθεί. Και µόνο η σκέψη την τροµοκρατούσε·  έκανε ένα 

δυνατό σύγκρυο να διαπερνά το κορµί της. Επιπλέον, δεν είχε 

κοιτάξει ακόµα το πρόσωπό της σε καθρέφτη·  δεν είχε βρει το 

κουράγιο να το κοιτάξει. Μπορούσε να αισθανθεί ότι πολλά απ’τα 

δόντια της ήταν σπασµένα, όπως και η µύτη της, την οποία ο Όντβιν 

είχε δέσει µε ένα έµπλαστρο·  δεν ήταν ανάγκη να τα δει κιόλας. Θα 

τα έβλεπε, βέβαια, κάποτε, όταν ήταν έτοιµη γι’αυτό. Αλλά δεν ήταν 

έτοιµη ακόµα. Για την ώρα, θα αρκείτο στο να επικαλεστεί τα 

Πνεύµατα, για να εντοπίσει την Αάνθα. 

  Έκλεισε τα µάτια κι ακούµπησε τα δάχτυλα των χεριών της στους 

κροτάφους, προσπαθώντας ν’αυτοσυγκεντρωθεί. Από τα χείλη της 

άρχισαν να κυλούν απόκρυφα λόγια επίκλησης. Τα Πνεύµατα 

ψιθύριζαν, µουρµούριζαν, γρύλιζαν, µέσα στο κεφάλι της, και η 

Σούλτριθ, τώρα, µπορούσε να τα ανεχτεί·  ο οργανισµός της ήταν 

ισχυρότερος από χτες. Άδραξε τη δύναµή τους και τη 

χρησιµοποίησε, φέρνοντας την εικόνα του προσώπου της Κυράς του 

Ωκεανού στο νου της. 

  Μπροστά στα ψυχικά της µάτια είδε την Αάνθα να στέκεται στην 

κουβέρτα της Κυράς της Θάλασσας, µαζί µε τον αδελφό της, 
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Πρίγκιπα Θέρεν. Το µεγάλο πλοίο πλησίαζε το Ξίφος του 

Κάρνεβολθ, και η Βασίλισσα ρωτούσε: «Είναι η Πριγκίπισσα 

Σούλτριθ εκεί;» 

  Οι Καρνεβολθιανοί στρατιώτες µίλησαν αναµεταξύ τους κι έπειτα, 

ένας αποκρίθηκε: «Όχι, Μεγαλειοτάτη. ∆εν έχει έρθει καθόλου απο 

δώ.» 

  Η Αάνθα στράφηκε στον Θέρεν. «Βλέπεις; ούτε σήµερα µπορώ να 

τη βρω.» 

  «Πάµε στο στρατόπεδο,» πρότεινε εκείνος. 

  Η Βασίλισσα έδωσε προσταγή να πλεύσουν µέχρι την ανατολική 

ακτή της Όρφαλχ. 

  Η Αάνθα µε ψάχνει. Μα δεν πρόκειται να µε βρει, εδώ όπου είµαι. 

Άδικα κοπιάζει. Κι επιπλέον, θα προκαλέσει αναστάτωση στους 

Καρνεβολθιανούς, και στον Νόβµορ– Αλλά, ούτως ή άλλως, κάποια 

στιγµή, δε θα καταλάβαιναν ότι έλειπα; ∆ε θα έψαχναν για µένα; 

  Να προειδοποιήσω, µήπως, την Αάνθα για την Άρρα; Αν το κάνω, 

όµως, θα ριψοκινδυνέψω η Βασίλισσα του Ωκεανού να πει στους 

άλλους ότι είµαι ζωντανή. Ας το αφήσω καλύτερα, για την ώρα… 

  Η Κυρά της Θάλασσας αγκυροβόλησε στην ανατολική όχθη. Η 

Αάνθα και ο Θέρεν κατέβηκαν στην ξηρά, κυκλωµένοι από καµια 

ντουζίνα Ωκεάνιους µαχητές. ∆ιέσχισαν το στρατόπεδο των 

Ζιρκεφιανών, χαιρετώντας τον Οδηγό Κάλ’µλιρβ, και πήγαν στον 

καταυλισµό των Καρνεβολθιανών. Ρώτησαν για τη Σούλτριθ. 

Κανένας δεν την είχε δει. Κατευθύνθηκαν προς τη σκηνή της. Η 

Αάνθα σήκωσε το µπερντέ και µπήκε, για να βγει σχεδόν αµέσως και 

να πει στον αδελφό της: «∆εν είναι µέσα, Θέρεν. Σ’το είπα. Κάτι 

κακό της έχει συµβεί, κάτι πολύ κακό.» 

  «Μην πανικοβάλλεσαι. Θα ειδοποιήσουµε τον Βασιληά Νόβµορ κι 

εκείνος θα τη βρει.» 

  Πήγαν στον αδελφό της, τον οποίο βρήκαν στη σκηνή του, µαζί µε 

τη µισητή Άρρα. Αντικρίζοντάς την, ξύπνησαν άγρια συναισθήµατα 

µέσα στη Σούλτριθ: ήθελε να της βγάλει τα µάτια, να της σπάσει τα 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

491 

κόκαλα, να την κακοµεταχειριστεί µε κάθε δυνατό τρόπο, να την 

κάνει κοµµάτια– 

  «Καληµέρα, Βασιληά Νόβµορ,» χαιρέτησε η Αάνθα. Ο Βασιληάς 

του Κάρνεβολθ και η Άρρα τής επέστρεψαν το χαιρετισµό, κι εκείνη 

συνέχισε: «Έρχοµαι, ξανά, αναζητώντας την αδελφή σας, 

Πριγκίπισσα Σούλτριθ. Όπου κι αν έχω ψάξει, µέχρι στιγµής, δεν 

έχω µπορέσει να τη βρω. Οφείλω να οµολογήσω ότι ανησυχώ. 

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να βάλετε κάποιους ανθρώπους για να την 

εντοπίσουν. Ίσως να βρίσκεται σε κίνδυνο.» 

  Ο Νόβµορ την κοίταξε σκεπτικά. 

  Η Άρρα είπε: «Έχετε δίκιο, Βασίλισσα Αάνθα: ίσως να βρίσκεται 

σε κίνδυνο. Κι εγώ έχω ανησυχήσει, για να πω την αλήθεια. Πού θα 

µπορούσε να είναι τόσες ώρες;» 

  Πόσο ήρεµα ψεύδεται! Σα να µην ξέρει τίποτα· σα νάναι άσχετη µε 

τ’όλο θέµα. Θα σε κάψω ζωντανή, Άρρα! Θα σε κάψω ΖΩΝΤΑΝΗ! Θα 

βάλω τα Πνεύµατα να ξεριζώσουν την ψυχή σου και να την 

τυραννήσουν µέχρι το Τέλος του Χρόνου! 

  «Ναι,» είπε ο Νόβµορ, και σηκώθηκε από την καρέκλα του. 

«Βασίλισσα Αάνθα, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που µε ενηµερώσατε 

γι’αυτή την απρόσµενη εξαφάνιση της αδελφής µου. Θα φροντίσω 

να στείλω στρατιώτες, για να την αναζητήσουν.» 

  «Και, παρακαλώ, ενηµερώστε µε, αν βρουν κάτι, Βασιληά µου,» 

είπε η Αάνθα. «Η Σούλτριθ είναι καλή µου φίλη.» 

  «Θα σας ενηµερώσω,» ένευσε ο Νόβµορ·  «µην ανησυχείτε.» 

  «Ευχαριστώ.» 

  Η Αάνθα και ο Θέρεν βγήκαν από τη σκηνή, και η Σούλτριθ έπαψε 

να τους παρακολουθεί, επιστρέφοντας, σώµα και ψυχή, στην 

καµπίνα του Καπετάν Όντβιν. Αισθανόταν κουρασµένη από αυτή τη 

µικρή επίκληση Πνευµάτων, λαχανιασµένη. Όµως τη χαροποιούσε 

το ότι είχε µάθει πως η απουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Είχε 

ακόµα συµµάχους·  είχε ακόµα φίλους. Αάνθα, είσαι η µόνη 

πραγµατική µου φίλη εκεί. Ακόµα κι ο αδελφός µου έχει στραφεί 
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εναντίον µου· η Άρρα τον έχει στρέψει εναντίον µου. Και πώς 

ψεύδεται! Ω, πώς ψεύδεται! Θα σηκωθώ απο δώ –κάποια από αυτές 

τις µέρες θα σηκωθώ απο δώ –και εκείνη η µέρα θα είναι η τελευταία 

µέρα της Άρρα! 

 

**  **  **  ** 

 

  Η πόρτα άνοιξε και ο Βόνιορ µπήκε στο δωµάτιο. Η Θάρνα 

στράφηκε στο µέρος του, εξοργισµένη, έτοιµη να ξεράσει χίλιες και 

µία κατάρες καταπάνω του, έτοιµη να τον βρίσει µε τις χειρότερες 

βρισιές. 

  Εκείνος έκλεισε την πόρτα και είπε: «Το παράκανες αυτή τη φορά, 

µε τη Νερενία.» 

  «ΕΓΩ το παράκανα;» φώναξε η ∆ούκισσα. «ΕΓΩ; Άλλα είχαµε 

συµφωνήσει, Βόνιορ! Άλλα είχαµε συµφωνήσει, που να σε πάρουν 

και να σε σηκώσουν τα Πνεύµατα! Εσύ προσφέρθηκες να τη 

βοηθήσεις; Να µπεις στα όνειρά της; Τι βλακεί–!» 

  «Είναι αλήθεια, Θάρνα,» τη διέκοψε ο σύζυγός της. «Η Νερενία 

βλέπει κάποια παράξενα όνειρα. ∆εν είναι ψέµατα. Τα όνειρα τα 

στέλνουν τα Πνεύµατα–» 

  «Και τι σε νοιάζει εσένα;» ούρλιαξε η Θάρνα. «Τι διάολο σε 

νοιάζει εσένα; Άστη να ονειρεύεται ό,τι θέλει!» 

  «Ίσως τα όνειρα να είναι επικίνδυνα–» 

  Η Θάρνα τον χαστούκισε, δυνατά, στο αριστερό µάγουλο. Το 

χτύπηµα της παλάµης της αντήχησε µέσα στο δωµάτιο. «∆ε σε είχα 

στείλει να πας µαζί της γι’αυτό! ∆ε σε είχα στείλει για να πας να 

κοιτάς τα όνειρά της!» Έκανε, πάλι, να τον χτυπήσει, αλλά 

αισθάνθηκε µια αόρατη δύναµη, σαν τον πανίσχυρο άνεµο, να τη 

σπρώχνει πίσω και να τη ρίχνει στο πάτωµα, αποµακρύνοντάς την 

απ’τον Βόνιορ. 

  «Μην παίζεις µαζί µου, Θάρνα,» είπε, ψυχρά, εκείνος. Και η Θάρνα 

είδε το πρόσωπό του όπως δεν το είχε δει ποτέ. ∆εν της έµοιαζε µε 
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το πρόσωπο ενός φυσιολογικού ανθρώπου·  της έµοιαζε µε ένα 

εξώκοσµο, δαιµονικό πρόσωπο που γυάλιζε και ήταν το µόνο 

σηµαντικό πράγµα µέσα στο δωµάτιο, κάνοντας όλα τ’άλλα να 

φαίνονται ασήµαντα. 

  «Μου παριστάνεις το µάγο, τώρα, Βόνιορ;» φώναξε η Θάρνα·  αλλά 

η φωνή της έτρεµε. Αισθανόταν απειληµένη απ’αυτόν, πράγµα που 

ποτέ ξανά δεν είχε αισθανθεί. Ύστερα, µια πνιχτή κραυγή βγήκε 

απ’τα χείλη της, καθώς, πάλι, µια ακατονόµαστη δύναµη τη σήκωσε 

από το πάτωµα και την κόλλησε στον τοίχο. Ένα αόρατο, παγωµένο 

χέρι γράπωσε το λαιµό της·  δε µπορούσε, πλέον, ν’αρθρώσει λέξη. 

  Και η φωνή του Βόνιορ γέµισε το δωµάτιο, γέµισε το κεφάλι και τη 

συνείδησή της: ΣΚΟΤΩΣΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΘΑΡΝΑ· ΣΟΥ Ε∆ΩΣΑ ΤΟ 

∆ΟΥΚΑΤΟ ΓΚΕΧΒΙΝ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΗΘΕΛΕΣ. ΜΕ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΝΑ 

ΠΛΑΓΙΑΣΩ ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ… ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΓΙΑ 

ΘΑΝΑΤΟ, ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΠΛΗΡΩΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΟΥ. ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΣ ΝΑ ΤΗΣ 

ΦΕΡΟΜΑΙ ΑΓΑΡΜΠΑ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΩΣ 

ΕΣΥ, ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΟΥ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ! ΜΟΥ ΦΕΡΕΣΑΙ 

ΣΑΝ ΥΠΗΡΕΤΗ, ΜΗ ∆ΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. ΘΑ 

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΚΤΙΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ! ∆Ε ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ 

ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ· ∆Ε ΜΕ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ. ΚΑΙ 

ΠΡΑΤΤΩ ΜΟΝΑΧΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΘΥΜΩ. 

  Η Θάρνα προσπάθησε να ξεφύγει από τα άυλα δεσµά που 

κρατούσαν τα χέρια και τα πόδια της. Είχε τροµοκρατηθεί από αυτό 

που συνέβαινε. Ανέκαθεν ήξερε ότι ο Βόνιορ ήταν µάγος·  ανέκαθεν 

ήξερε για τις εξώκοσµές του δυνάµεις. Όµως… όµως ποτέ δεν είχε 

σκεφτεί ότι οι δυνάµεις αυτές θα στρέφονταν εναντίον της. Πάντοτε, 

η µαγεία του ήταν χρήσιµη, για να τη βοηθάει να πετυχαίνει τους 

σκοπούς της. Πάντοτε, έτσι ήταν. Τι είχε αλλάξει τώρα; Τι είχε 

συµβεί; Εκείνη έφταιγε για όλα! Η Νερενία! Ήταν δικό της το 

φταίξιµο! Η Θάρνα προσπάθησε να µιλήσει, µα δε µπορούσε· το 

παγερό χέρι συνέχιζε να σφίγγει το λαιµό της. Και ο Βόνιορ 
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στεκόταν εκεί, αντίκρυ της, σαν ξωτικό πλάσµα βγαλµένο µέσα από 

θρύλους. Τα πορφυρά του µαλλιά γυάλιζαν στο φως που έµπαινε 

από το παράθυρο, ενώ τα γαλαζόγκριζά του µάτια ήταν καρφωµένα 

επάνω της, µε µίσος. Ποτέ ξανά δεν είχε δει µίσος µέσα στα µάτια 

του·  ποτέ ξανά όταν την αντίκριζε. Η Νερενία έφταιγε! Αυτή 

έφταιγε! Αυτή! Βόνιορ άκουσέ µε! ήθελε να ουρλιάξει. Άκουσέ µε! Σε 

έχει στρέψει εναντίον µου! Σε έχει στρέψει εναντίον µου! Σκότωσέ τη! 

Σκότωσέ τη, Βόνιορ! Σκότωσέ τη! 

  Κι εκείνος –όσο κι αν αυτό την παραξένεψε– της απάντησε, µε τη 

φωνή του, πάλι, να γεµίζει τη συνείδησή της: ΌΧΙ. ∆Ε ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η 

ΝΕΡΕΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 

  Η Θάρνα αισθάνθηκε τα αόρατα χέρια που την κρατούσαν να την 

πηγαίνουν προς το παράθυρο του δωµατίου, το οποίο άνοιξε από 

µόνο του, αφήνοντας τον παγερό αέρα να εισβάλει και να χαϊδέψει 

τη ∆ούκισσα µε το ψυχρό του άγγιγµα. Όλα έµοιαζαν µε εφιάλτη. 

  Βόνιορ, όχι! Βόνιορ, τι πας να κάνεις; Βόνιορ, σταµάτα, τώρα! 

  Τα αόρατα χέρια την κράτησαν στο χείλος του ανοιχτού 

παραθύρου. Και η Θάρνα κοίταξε, µε γουρλωµένα µάτια, τον κήπο 

του παλατιού από κάτω. Πνεύµατα! Πνεύµατα! Βόνιορ, σταµάτα! 

Βόνιορ, σε ικετεύω! Σταµάτα! Βόνιορ, αγάπη µου, σταµάτα! Βόνιορ, 

σε ικετεύω· µη µ’αφήσεις να πέσω! Έχει δηλητηριάσει το µυαλό σου! 

Η Νερενία! Έχει δηλητηριάσει το µυαλό σου! Θέλει να µας 

καταστρέψει! Βόνιορ, µη µ’αφήσεις να πέσω, αγάπη µου! Είσαι 

∆ούκας µου! Βόνιορ, ΜΗ Μ’ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΕΣΩ! Βόν– 

  Μια δύναµη την τράβηξε προς τα µέσα, ρίχνοντάς την στο πάτωµα. 

Άκουσε το παράθυρο να κλείνει από πάνω της, θορυβωδώς, ενώ τα 

αόρατα χέρια την άφηναν, µη συγκρατώντας, πλέον, τα µέλη της. 

Ένας λυγµός που συγκρατούσε ώρα βγήκε αθέλητα απ’το λαιµό της, 

και τα µάτια της πληµµύρισαν από δάκρυα τρόµου. Το στοµάχι της 

ήταν σφιγµένο·  είχε γίνει ένας παγωµένος κόµπος. Προσπάθησε 

ν’αναπνεύσει, να πάρει αέρα, αέρα, αέρα, γιατί πήγαινε να σκάσει.  
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  Όταν είχε κάπως συνέλθει, έστρεψε το βλέµµα της στο πλάι, για να 

δει πού ήταν ο Βόνιορ·  όµως δε µπορούσε να τον εντοπίσει πουθενά 

µέσα στο δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η µεγάλη, βαριά κοτρόνα εκτοξεύτηκε από τον καταπέλτη, 

διέγραψε ένα ψηλό, ανάποδο τόξο στον αέρα, και προσέκρουσε 

επάνω στο δυτικό τείχος της Όρφαλχ, κάνοντάς το να τρανταχτεί 

δυνατά και να καταρρεύσει. 

  Ο Βένγκριλ µειδίασε πίσω απ’τα µούσια του, βλέποντας τις πέτρες 

και το χώµα να πέφτουν, σαν µαύρος καταρράκτης µέσα στις 

µενεξεδιές σκιές του απογεύµατος. Την ίδια στιγµή, στ’αφτιά του 

έρχονταν οι ζητωκραυγές των Ζιρκεφιανών πολιορκητών γύρω του. 

  «Ετοιµάστε τα όπλα, αδέλφια!» άκουσε µια µελαχρινή, 

σγουροµάλλα πολεµίστρια να φωνάζει, ενώ ύψωνε έναν µικρό 

δίστοµο πέλεκυ, µε το δεξί της χέρι. «Το χρυσάφι µάς περιµένει!» 

  «Σκυλιά!» γκάριξε ένας άλλος –ένας µουσάτος Ζιρκεφιανός, που 

έµοιαζε µε θηρίο της ερήµου. «Οι πρώτοι που θα µπουκάρουν 

θ’αρπάξουν τα περισσότερα! Συγκεντρωθείτε γύρω µου!» 

  Κι άλλες φωνές ακολούθησαν, αλλά ο Βένγκριλ δεν τις άκουγε 

πλέον, καθώς ο Άρχων Σόρντ’κφαρ τού µίλησε, λέγοντας: 

«Μεγαλειότατε, τι προτείνετε να κάνουµε τώρα;» 

  Ενώ η σκόνη καθάριζε, ο Βασιληάς του Σαραόλν στένεψε τα µάτια 

του, για ν’ατενίσει το άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί. «Πες τους να 

µην επιτεθούν, αλλιώς θα τους σφάξουν σα γουρούνια.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Σόρντ’κφαρ και 

αποµακρύνθηκε απ’αυτόν, πηγαίνοντας ανάµεσα στους 

Ζιρκεφιανούς καπεταναίους, ευγενείς, άρχοντες και πολέµαρχους, 

και φωνάζοντας: «Μην επιτεθείτε! Όχι ακόµα. Μην....» Η φωνή του 

χάθηκε µες στο σαµατά που είχε αρχίσει να επικρατεί παντού. 
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  Οι Πνευµατοχτυπηµένοι ανόητοι! σκέφτηκε ο Βένγκριλ. 

Ετοιµάζονται να χιµήσουν, σαν τους λυµασµένους λύκους. Το βλέµµα 

του πήρε µια µεγάλη οµάδα Ζιρκεφιανών να τραβά όπλα και να 

κατευθύνεται προς το άνοιγµα. 

  «ΣΤΑΘΕΙΤΕ!» φώναξε, ξεσπαθώνοντας. «ΣΤΑΘΕΙΤΕ, 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΧΤΥΠΗΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ!» Όσοι βρίσκονταν κοντά του, 

τον άκουσαν και έστρεψαν τα κεφάλια τους. «Σταθείτε, λέω! Αυτή 

δεν είναι η ώρα για να εφορµήσετε! Όχι τώρα! Πείτε και στους 

άλλους να σταµατήσουν! Και κάποιος να σταµατήσει αυτούς τους 

ηλίθιους που πηγαίνουν να εισβάλουν!» Το σπαθί του έδειξε την 

οµάδα των Ζιρκεφιανών που είχε οπλιστεί και έτρεχε προς το 

άνοιγµα, άλλοι πεζοί, άλλοι έφιπποι, όλοι αναµιγµένοι. Τακτική 

µάχης, µηδέν· λογική, µηδέν, µα τα Πνεύµατα! Και µα τον Ωκεανό! 

που θάλεγε η Αάνθα. 

  Η οµάδα είχε, πλέον, φτάσει στη δίοδο που είχαν δηµιουργήσει τα 

χτυπήµατα των καταπελτών. Όπως το περίµενε ο Βένγκριλ, κανείς 

δεν είχε προλάβει να τους εµποδίσει·  βρίσκονταν πολύ κοντά οι 

κρετίνοι! οι ανεγκέφαλοι Ζιρκεφιανοί! Ας ελπίσουµε, τουλάχιστον, 

ότι δε θα τους ακολουθήσουν κι άλλοι! Έριξε µια µατιά στο 

στρατόπεδο, από εκεί όπου στεκόταν έως τα τείχη, και είδε ότι οι 

αρχηγοί –καπεταναίοι, άρχοντες, ευγενείς, πολέµαρχοι– 

προσπαθούσαν να συγκρατούσαν τους µαχητές τους –καυγάδες 

είχαν αρχίσει, µα τα Πνεύµατα! 

  Το βλέµµα του Βασιληά στράφηκε, ξανά, στους ηλίθιους που 

εφορµούσαν –οι οποίοι πρέπει να ήταν καµιά πεντακοσαριά, στο 

σύνολο, απ’ό,τι υπολόγιζε –ένας µάλλον αξιοσηµείωτος αριθµός, οι 

παναθεµατισµένοι σαλτιµπάγκοι! Τους είδε να επιχειρούν να 

περάσουν από το άνοιγµα, που µετά βίας χωρούσε τέσσερις από 

αυτούς στο φάρδος·  και είδε τα βλήµατα των Μαγκραθµέλιων να 

πέφτουν βροχή καταπάνω τους, ενώ, εδώ κι εκεί, εκρήξεις γίνονταν. 

Ήταν προφανές ότι δε θα κατάφερναν να εισβάλουν. Από τις 

επάλξεις των τειχών και από το εσωτερικό της πόλης, οι 
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δαιµονάνθρωποι τούς έβαλαν, µε τα διαβολικά τους 

κατασκευάσµατα, ενώ µηχανικοί φτερωτοί διάβολοι φτερούγιζαν 

πάνω από τους Ζιρκεφιανούς και κατέβαιναν, για να τους 

διαπεράσουν µε τα κεντριά τους. Καταστροφή. Απόλυτη καταστροφή.  

  Οι άνθρωποι, σύντοµα, τράπηκαν σε φυγή. Οι Μαγκραθµέλιοι δεν 

τους καταδίωξαν, όµως συνέχισαν να τους βάλουν από απόσταση, 

σωριάζοντας τον έναν νεκρό πίσω από τον άλλο. Οι Ζιρκεφιανοί 

είχαν πανικοβληθεί·  έµοιαζαν τροµοκρατηµένοι. Ο Βένγκριλ, από τη 

µια, τους λυπόταν για την ανοησία τους·  από την άλλη, όµως, έκρινε 

πως έπρεπε να είχαν αρκετό µυαλό στο κεφάλι τους, για να 

καταλάβουν ότι δε χρειαζόταν να ενεργήσουν έτσι, παρορµητικά. 

Αυτοί οι Νότιοι δεν έχουν στρατό· είναι όχλος! Ένας άτακτος όχλος. Ο 

Βένγκριλ προσπάθησε να µετρήσει πόσοι από τους πεντακόσιους 

είχαν αποµείνει, και… Οι µισοί, υπολόγισε. Πήγαν και σκοτώθηκαν 

σα γουρούνια…! Αναστέναξε. Οι Ζιρκεφιανοί θέλουν ένα γερό 

µαστίγιο στην πλάτη –ένα πολύ γερό µαστίγιο! 

  Ο Σόρντ’κφαρ ήρθε κοντά του. «Μεγαλειότατε, δεν προλάβαµε να 

τους προειδοποιήσουµε… Έτρεξαν προς το άνοιγµα, προτού–» 

  «Το είδα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Το είδα. Πες 

στο λαό σου, Άρχοντα Σόρντ’κφαρ, την επόµενη φορά, ποτέ να µην 

κάνει έφοδο πριν να ρωτήσει τους ανώτερούς του.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» κατένευσε ο Σόρντ’κφαρ. «Έχετε δίκιο. 

Ήταν λάθος αυτό που συνέβη σήµερα. Χάσαµε πολλούς µαχητές από 

µια απερισκεψία. ∆ε µπορώ να το πιστέψω…» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Στρατάρχισσα Νερενία!» Ένας δαιµονάνθρωπος µπήκε 

πανικόβλητος µέσα στην αρχοντική αίθουσα, µε τα πορφυρόµαυρα 

µαλλιά και το πρόσωπό του µουσκεµένα στον ιδρώτα. «Μεγάλη 

ζηµιά!» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

498 

  Η Νερενία σηκώθηκε από το κάθισµα της και βάδισε προς το µέρος 

του. «Τι συνέβη, τώρα;» 

  «Το δυτικό τείχος! Γκρεµίστηκε, Στρατάρχισσα.» 

  «Όλο το δυτικό τείχος γκρεµίστηκε;» 

  «Ένα µέρος του, φυσικά, Στρατάρχισσα.» 

  «Πόσο µεγάλο;» 

  «Φάρδος τεσσάρων µαχητών, περίπου.» 

  «Ενηµερώσατε το Στρατηγό Κένβρινµορ;» 

  «Κάποιος έχει πάει για να τον ειδοποιήσει, Στρατάρχισσα,» 

αποκρίθηκε ο δαιµονάνθρωπος. 

  «Καλώς,» είπε η Νερενία. «Να φυλάτε αυτό το άνοιγµα καλά. Και 

να προσπαθήσετε, ει δυνατόν, να το φράξετε, κάπως. ∆εν έχουν 

επιχειρήσει ακόµα να εισβάλουν µέσ’απ’αυτό, σωστά;» 

  «Το επιχείρησαν αµέσως, Στρατάρχισσα, πιστεύοντας ότι θα µας 

έπιαναν απροετοίµαστους·  όµως εµείς καταφέραµε να τους 

απωθήσουµε. Η ήττα τους ήταν ολοκληρωτική.» 

  «Ωραία,» είπε η Νερενία. «Πολύ ωραία. Πήγαινε, τώρα, και 

µετέφερε τις διαταγές µου.» 

  Ο Μαγκραθµέλιος χαιρέτησε, στρατιωτικά, και έφυγε. 

  Ο Βόνιορ µπήκε στην αίθουσα, βαδίζοντας αργά, αλλά µοιάζοντας 

ταραγµένος. «Στεκόµουν σε ένα µπαλκόνι του παλατιού, Νερενία,» 

είπε, «και είδα ένα ολόκληρο τµήµα του δυτικού τείχους να 

καταρρέει.» 

  Εκείνη κατένευσε. «Μόλις µου το ανέφεραν.» 

  «Ήταν εκείνο το σηµείο που είχε πληγεί άσχηµα από το σεισµό.» 

  «Το φαντάστηκα. Εσύ, όµως, γιατί είχες εξαφανιστεί τόση ώρα; Σε 

έψαχνα.» 

  Ο Βόνιορ σούφρωσε τα χείλη·  ύστερα, είπε: «Μίλησα µε τη 

Θάρνα… και µετά, χρειαζόµουν λίγο καθαρό αέρα.» 

  Η Νερενία τον πλησίασε, αγγίζοντας τον πήχη του. «Τι σου είπε;» 
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  «Άστο για µια άλλη φορά,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ. «∆εν έχω 

διάθεση να κουβεντιάσω γι’αυτό, τώρα. Πάµε να δούµε τι γίνεται 

στο τείχος;» 

  Η Νερενία έσεισε το κεφάλι καταφατικά, και κατευθύνθηκαν προς 

ένα από τα πολλά µπαλκόνια του παλατιού της Όρφαλχ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Αάνθα, ακούγοντας για την καταστροφή στο δυτικό τείχος, πήγε 

εκεί, κατεβαίνοντας από την Κυρά της Θάλασσας και βαδίζοντας 

βιαστικά µες στις σκιές του απογεύµατος, τυλιγµένη στην γκρίζα της 

κάπα. Στο δεξί της χέρι βαστούσε το δόρυ της, ενώ είχε φροντίσει να 

φορέσει την κοραλλένια της πανοπλία, προτού πατήσει στην ξηρά·  

γιατί, αφού είχαν αρχίσει να γίνονται µάχες, ποτέ δεν ήξερες τι 

µπορούσε να συµβεί, και έπρεπε να είναι έτοιµη για όλα. Μαζί της, 

ασφαλώς, βάδιζαν δυο ντουζίνες Ωκεάνιοι µαχητές. 

  Κοιτώντας προς τα δεξιά, µπορούσε ν’ατενίσει το ρήγµα στα τείχη. 

Μεγάλο, συλλογίστηκε, αλλά όχι αρκετά µεγάλο ακόµα για επίθεση. 

Ήταν ανοησία των Ζιρκεφιανών να εφορµήσουν. Επάνω στις 

επάλξεις µπορούσε να δει ντουζίνες Μαγκραθµέλιους να έχουν 

συγκεντρωθεί, βαστώντας έτοιµα τα τόξα και τις βαλλίστρες τους. Η 

Βασίλισσα του Ωκεανού φανταζόταν πως ούτε σαλάχι δε θα ήταν 

δυνατόν να ξεγλιστρήσει ανάµεσα απ’αυτό τον κλοιό. 

  Κατευθύνθηκε προς τη σκηνή του Βένγκριλ. Ο Μονάρχης του 

Σαραόλν στεκόταν έξω απ’αυτήν και µιλούσε µε τον Ρήφορβελ και 

τον Σίνορµαρ. Καθώς είδε την Αάνθα να ζυγώνει, τους είπε µερικές 

τελευταίες κουβέντες κι εκείνοι έφυγαν. Η Κυρά του Ωκεανού 

πρόσταξε τους µαχητές της να µείνουν πίσω και βάδισε κοντά στον 

Βένγκριλ. 

  «Άκουσα ότι τα πράγµατα πήγαν άσχηµα,» είπε. 

  «Οι Ζιρκεφιανοί είναι ηλίθιοι,» αποκρίθηκε εκείνος, φανερά 

θυµωµένος. «Πρέπει να τους οργανώσω, κάπως, πριν επιχειρήσουµε 
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την επόµενη έφοδο. Αυτοί θα µας καταστρέψουν όλους!» 

Αναστέναξε. «Κρίµα που οι Καρνεβολθιανοί αποφάσισαν να µη 

συµµετάσχουν,» πρόσθεσε, απογοητευµένα. «Είναι καλοί στην τέχνη 

του πολέµου.» 

  «Κι εγώ θα ήθελα οι Καρνεβολθιανοί να ήταν µαζί µας,» είπε η 

Αάνθα. «Αλλά, δυστυχώς, ο Βασιληάς τους είναι… απρόθυµος.» 

  «Τη Σούλτριθ τη βρήκες;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  Το βλέµµα της Αάνθα τρεµόπαιξε. «Όχι. Έχει χαθεί, Βένγκριλ·  είχα 

δίκιο. Κανείς δεν ξέρει πού είναι. Μίλησα, πάλι, µε το Νόβµορ και 

εκείνος αποφάσισε να στείλει µερικούς από τους πολεµιστές του να 

την αναζητήσουν. Έχει αρχίσει κι αυτός ν’ανησυχεί, απ’ό,τι 

κατάλαβα. Καιρός ήταν, θα έλεγα –αδελφή του είναι, µα τον 

Ωκεανό!» 

  Ο Βένγκριλ κατένευσε. Έριξε µια µατιά στο άνοιγµα στο τείχος και 

στους εκατοντάδες δαιµονανθρώπους που βρίσκονταν 

συνωστισµένοι εκεί. Είπε: «Ελπίζω να µην έχει πάθει τίποτα κακό 

και να τη βρούνε γρήγορα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είχαν δει τη 

συµπλοκή στο δυτικό τείχος της Όρφαλχ, µέσω της πνευµατικής 

τους µαγείας, ενώ όλοι κάθονταν επάνω σε µια παλιά, πέτρινη σκάλα 

των ερειπίων. Τώρα, ελευθέρωσαν, πάλι, τα Πνεύµατα και 

επανήλθαν στην πραγµατικότητα. 

  «Ο πόλεµός σου άρχισε, Σφετεριστή,» µούγκρισε ο Κάρελ. 

  «Ο… ‘πόλεµός µου’, σύντοµα, θα τελειώσει, Σοφέ,» αντιγύρισε ο 

Πόνκιµ. «∆εν υπάρχει καν λόγος για τούτες τις άσκοπες πολιορκίες.» 

  «Άσκοπες πολιορκίες;» έκανε ο Κάρελ, τρίζοντας τα δόντια. «Εσύ 

έφερες τους δαιµονανθρώπους στο Σαραόλν! Εσύ ήθελες να 

παραδώσεις το Φτερό στον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, τον Αφέντη σου!» 
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  Τα µαύρα µάτια του Πόνκιµ τον κάρφωσαν. «Ο ‘Αφέντης µου’ µε 

κορόιδεψε, Σοφέ. Με εξαπάτησε! Μη µου λες για τον 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, αν αγαπάς τη ζωή σου.» 

  Ο Ζάρχαλ καθάρισε το λαιµό του. «Κύριοι… παρακαλώ. ∆εν είναι 

τώρα η ώρα για να λυθούν τούτα τα ζητήµατα. Και ίσως ποτέ να µην 

έρθει αυτή η ώρα, αν σκεφτείτε ότι ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν έχει 

χαθεί.» 

  «Όµως οι δαιµονάνθρωποι παραµένουν στο Σαραόλν,» τόνισε ο 

Κάρελ. 

  «Όπως και νάχει, για άλλο σκοπό είµαστε εδώ,» του θύµισε ο 

Μόρβον. «Και για άλλο σκοπό συµπράττουµε µε τον Βασιληά 

Πόνκιµ.» 

  «Ναι,» µούγκρισε ο Κάρελ. «Αλλά µην αποκαλείται το 

δαιµονόφιλο Σφετεριστή Βασιληά, κύριε. Έχει αρχίσει να µε 

ενοχλεί.» 

  «Ίσως, τότε, να µην έπρεπε να βρίσκεστε σε τούτη την οµάδα, 

κύριε,» είπε, αργά, ο Ζάρχαλ. 

  Ο Κάρελ τον αγριοκοίταξε, µα δε µίλησε. Έστρεψε το βλέµµα του 

αλλού, στην Όρφαλχ, η οποία ήταν λουσµένη από τα χρώµατα του 

απογεύµατος. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι δίδυµοι ήλιοι έδυσαν στα άκρα του ορίζοντα, και η νύχτα τύλιξε 

τον Άρµπεναρκ. Τα τέσσερα φεγγάρια ξεχώρισαν µέσα από τον 

σκοτεινό ουρανό σαν φωτεινά πρόσωπα, λούζοντας την 

πολιορκούµενη Όρφαλχ µε την ασηµιά τους ακτινοβολία. 

  Ο Εξουσιαστής των Όπλων Νε-Μόρλιν στεκόταν έξω απ’τη σκηνή 

του και τα κοίταζε. ∆ίσταζε να µπει στο κατάλυµά του και να πέσει 

για ύπνο. ∆ίσταζε γιατί οι εφιάλτες δεν έπαυαν. Συνεχώς, έβλεπε µια 

άλλη εποχή της Μεγάλης Έλρουν: µια εποχή όπου εκείνος ήταν 

κάποιος διοικητής και η πόλη κινδύνευε από µια τρελή 
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Εξουσιάστρια του Χρήµατος, η οποία ονοµαζόταν Νι-Όνζα και ο 

λαός τής είχε δώσει το παρατσούκλι Καταστροφή. 

  Μα τα Ερπετά, πώς εξηγούνται όλα τούτα; Ευχόταν η ∆άτλα να 

ήταν εδώ. Εκείνη ήταν πιο διαβασµένη απ’αυτόν. Ίσως µπορούσε να 

του δώσει κάποια εξήγηση. Τουλάχιστον, γνώριζε καλύτερα την 

Ιστορία της Μεγάλης Έλρουν·  θα είχε τη δυνατότητα να του πει αν, 

όντως, είχαν συµβεί όσα έβλεπε ή αν ήταν απλά όνειρα. Αν δεν το 

θεωρούσα τούτο απίθανο να συµβεί, θα έλεγα ότι µάγια µ’έχουν 

χτυπήσει. Ύστερα, όµως, θυµήθηκε τον Πόνκιµ, και σκέφτηκε: 

Απίθανο; Γιατί απίθανο; Ο Σφετεριστής του Θρόνου του Σαραόλν… 

ίσως αυτός… ίσως αυτός να µ’έχει µαγέψει. Ανάθεµά τον! Σε ποιον 

άλλον είχε µιλήσει; Στον Ρινκ ον Γκνερφ… Άραγε, βλέπει κι εκείνος 

παράξενα όνειρα; 

  Ο Εξουσιαστής των Όπλων έφυγε από το στρατόπεδο των 

Ελρούνιων και βάδισε βόρεια, προς αυτό των Μογκλιανών. Καθώς 

βάδιζε, δεξιά του ήταν ο µεγάλος καταυλισµός των 

Καρνεβολθιανών. Κανένας τους –ούτε οι Καρνεβολθιανοί, ούτε οι 

Μογκλιανοί– δεν είχε αποφασίσει να βοηθήσουν τη Βασίλισσα 

Αάνθα. Είχαν πειστεί από τα λόγια του Πόνκιµ. Ο Νε-Μόρλιν δεν 

ήξερε αν ήταν πιο έξυπνοι από εκείνον ή αν, ουσιαστικά, τους 

συνέφερε καλύτερα να δράσουν όπως έδρασαν·  όµως ήξερε πως, 

σίγουρα, ήταν ανέντιµο ό,τι έκαναν. Η Βασίλισσα Αάνθα τούς είχε 

προσφέρει καταφύγιο στο Βασίλειό της και αυτοί τώρα –αφού είχαν 

ήδη συναινέσει να έρθουν και να πολεµήσουν µαζί της– άλλαζαν, 

ξαφνικά, γνώµη και της γύριζαν την πλάτη. Η αλήθεια ήταν πως ο 

Νε-Μόρλιν ντρεπόταν που πήγαινε στο στρατόπεδο των 

Μογκλιανών, αλλά ήθελε να µάθει αν και ο Ρινκ είχε παρόµοια 

όνειρα µ’εκείνον –έπρεπε να µάθει. Ίσως έτσι να κατάφερνε να βρει 

µια λύση. 

  Μπήκε στον καταυλισµό και βάδισε ανάµεσα στις φωτιές, µέχρι 

που εντόπισε τον άνθρωπο που έψαχνε. Ο Ρινκ ον Γκνερφ καθόταν 
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κοντά σε µια σκηνή, µαζί µε µια µεγαλόσωµη, καστανόξανθη 

γυναίκα, την οποία ο Νε-Μόρλιν δεν αναγνώρισε. 

  «Καλησπέρα, Ρινκ,» χαιρέτησε ο Εξουσιαστής των Όπλων. 

  Εκείνος στράφηκε στο µέρος του, κοιτάζοντας τον επιφυλακτικά, 

σα νάπρεπε να τον υπολογίζει εχθρό. «Καλησπέρα, Μεγαλειότατε.» 

Ύστερα, στράφηκε στη γυναίκα. «Μέτα, ο Εξουσιαστής των Όπλων 

της Έλρουν, Νε-Μόρλιν. Μεγαλειότατε, η Αρχόντισσα Μέτα ον 

Βερ.» 

  «Χαίρω πολύ,» αποκρίθηκε εκείνος και κάθισε κοντά στη φωτιά 

τους. 

  «Παροµοίως, Μεγαλειότατε,» είπε η Μέτα. 

  Ο Νε-Μόρλιν κοίταξε τον Ρινκ αποκλειστικά. «Θα ήθελα να σου 

µιλήσω ιδιαιτέρως.» 

  «Μέτα;» ρώτησε εκείνος. 

  «∆εν υπάρχει πρόβληµα,» αποκρίθηκε η Μογκλιανή. «Θα σας 

αφήσω να κουβεντιάσετε.» Σηκώθηκε και αποµακρύνθηκε, 

τυλίγοντας την κάπα γύρω της. 

  «Τι είναι;» είπε ο Ρινκ, παρατηρώντας προσεκτικά τον Εξουσιαστή 

των Όπλων, που, τώρα, ατένιζε τις φλόγες. 

  «Θέλω να σου κάνω µια ερώτηση…» 

  «Ελεύθερα.» 

  «Αφότου σε επισκέφθηκε ο Πόνκιµ, προσωπικά… είναι… είναι 

όλα εντάξει, Ρινκ;» Ο Νε-Μόρλιν τον κοίταξε σα να ήθελε να 

αποτυπώσει ακριβώς την έκφραση του προσώπου του. 

  Ο Ρινκ ον Γκνερφ παραξενεύτηκε από την ερώτησή του. 

Συνοφρυώθηκε, αναρωτούµενος: Με ρωτάει αν όλα είναι εντάξει; Τι 

θα µπορούσε να µην είναι «εντάξει», δηλαδή; Μήπως, προσπαθεί να 

υπονοήσει κάτι, επειδή αρνήθηκα να πολεµήσω µαζί µε τη Βασίλισσα 

Αάνθα; ∆εν τον καταλαβαίνω. «Τι ακριβώς εννοείς;» 

  «∆ε βλέπεις όνειρα;» 

  Όνειρα… «Πάντα βλέπω όνειρα. Κάποιες φορές… Γιατί;» 
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  «Όχι τέτοια όνειρα. Βλέπεις παράξενα όνειρα, Ρινκ; Βλέπεις όνειρα 

που µοιάζουν αληθινά; που µοιάζουν να προήλθαν από µια άλλη 

εποχή;» 

  Ο Αντιπρόσωπος των Μογκλιανών κούνησε το κεφάλι. «Όχι. ∆ε 

µπορώ να καταλάβω σε τι όνειρα ακριβώς αναφέρεσαι. 

Συγκεκριµένα, τώρα τελευταία… µόνο ένα όνειρο θυµάµαι να έχω 

δει. Αλλά δεν ήταν τίποτα το αξιοσηµείωτο.» Είχε ονειρευτεί το 

Γελωτοποιό να κάθεται επάνω στο θρόνο του και να γελάει σαν 

παράφρονας, όπως τον είχε δει πολλές φορές στην πραγµατικότητα, 

προτού καταστραφεί η Ζερ-Μογκλ. Μάλλον, οι συζητήσεις µε τη 

Μέτα τού τον είχαν φέρει, πάλι, στο νου… 

  «Οτιδήποτε µπορεί να είναι σηµαντικό, Ρινκ,» αποκρίθηκε ο Νε-

Μόρλιν. Και σκέφτηκε: Μου λέει την αλήθεια; Ή προσπαθεί να µου 

την κρύψει, επειδή, τώρα, είµαστε σε «διαφορετικά στρατόπεδα», κατά 

κάποιο τρόπο; 

  «Γιατί µου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις;» θέλησε να µάθει ο Ρινκ. 

«Βλέπεις εσύ παράξενα όνειρα;» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Νε-Μόρλιν. Κι έστρεψε το βλέµµα του, 

πάλι, στις φλόγες. «Νοµίζω ότι µε έχουν µαγέψει…» 

  Ο Ρινκ αισθάνθηκε ένα σύγκρυο να τον διαπερνά. Είχε µάθει να 

φοβάται οτιδήποτε είχε σχέση µε µαγέµατα·  ο Γελωτοποιός τού το 

είχε διδάξει καλά αυτό. «Σίγουρα, υπερβάλεις, φίλε µου.» 

  «Όχι. Πραγµατικά, έτσι νοµίζω, ότι ο Πόνκιµ µε έχει µαγέψει. Τα 

όνειρα που βλέπω δεν είναι φυσιολογικά, Ρινκ. Βλέπω ότι είµαι ένας 

άλλος άνθρωπος, που έζησε πριν από χρόνια… αιώνες, ίσως.» Πήρε 

το βλέµµα του από τις φλόγες, για να κοιτάξει τη δυσπιστία στα 

µάτια του Μογκλιανού. «Είναι αλήθεια,» τόνισε. «Βρίσκοµαι στη 

Μεγάλη Έλρουν. Είµαι… ένας στρατιωτικός διοικητής εκεί, όχι 

Εξουσιαστής των Όπλων. Ο Εξουσιαστής των Όπλων είναι φίλος 

µου·  και η Εξουσιάστρια του Χρήµατος είναι τρελή: την αποκαλούν 

Καταστροφή, γιατί εκεί οδηγεί την πόλη.» 
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  «Σκέφτηκες ότι ίσως όλα αυτά να τα ονειρεύεσαι επειδή είσαι 

ταραγµένος, λόγω του Μεγάλου Σεισµού;» 

  «Ναι, το σκέφτηκα. Αλλά δεν είναι έτσι·  είµαι σίγουρος, πια. 

Κάποιος µε έχει µαγέψει –ο Πόνκιµ. 

  »Εσύ, Ρινκ, δε βλέπεις κανένα παράξενο όνειρο;» Πρέπει να µάθω, 

µα τα Ερπετά! Πρέπει να µάθω αν µόνο σε µένα συµβαίνει αυτό ή όχι. 

  Ο Μογκλιανός κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Ειλικρινά, όχι.» 

  Ο Νε-Μόρλιν αναστέναξε. «Τότε, προφανώς, δε µπορούµε να 

βοηθήσουµε ο ένας τον άλλο…» 

  «Θα σου πρότεινα να χαλαρώσεις,» είπε ο Ρινκ. Και ανασήκωσε 

τους ώµους. «∆εν πιστεύω ότι είναι κάτι το σπουδαίο.» 

  Εγώ, όµως, είµαι βέβαιος, σκέφτηκε ο Νε-Μόρλιν, καθώς 

σηκωνόταν όρθιος. «Θα προσπαθήσω ν’ακολουθήσω τη συµβουλή 

σου,» είπε. «Καληνύχτα.» 

  «Καληνύχτα,» του ευχήθηκε ο Ρινκ, και το εννοούσε. Προφανώς, ο 

Εξουσιαστής των Όπλων ήταν ταραγµένος και έπρεπε να ηρεµήσει. 

Οι πόλεµοι προκαλούσαν, καµια φορά, τέτοια πράγµατα στους 

ανθρώπους: αλλόκοτα όνειρα, ανησυχίες, σύνδροµα καταδίωξης, 

αισθήµατα ανασφάλειας. Βέβαια, σκέφτηκε, βλέποντας τον Νε-

Μόρλιν ν’αποµακρύνεται, δεν τον είχα για άτοµο που επηρεάζεται 

εύκολα από τέτοια. Μου µοιάζει σκληρός άντρας.  Όµως, πόσο 

σκληρός µπορεί να είναι κανείς στον ψυχικό του κόσµο; 

  Η Μέτα ήρθε, πάλι, κοντά του και κάθισε. «Τι ήθελε;» ρώτησε. 

  Ο Ρινκ γέλασε. «Άµα µία φορά δεν ήσουν αδιάκριτη, θα µου 

φαινόταν παράξενο!» 

  Η Αρχόντισσα τον κάρφωσε µ’ένα θυµωµένο βλέµµα. 

  Ο Ρινκ σταµάτησε να γελά και µειδίασε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία µπήκε στο δωµάτιό της, ακολουθούµενη από τον 

Βόνιορ. ∆εν είχε δει τη Θάρνα καθόλου, από τον καυγά µαζί της και 
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ύστερα, και αναρωτιόταν τι είχε πει εκείνη µε το σύζυγό της, τι είχαν 

κουβεντιάσει. Η Στρατάρχισσα έκρινε ότι η Αρχόντισσα της Γκέχβιν 

ήταν τόσο θυµωµένη, ώστε να τραβήξει το σπαθί της και να έρθει να 

τη σουβλίσει. Όµως κάτι τέτοιο δεν είχε συµβεί. Άραγε, ο Βόνιορ 

την είχε λογικέψει; Τι της είχε πει; Ο ίδιος δεν έµοιαζε πρόθυµος 

ν’αποκαλύψει τίποτα στη Νερενία. 

  Στράφηκε να τον κοιτάξει. «Τι ακριβώς θα κάνουµε;» Έπρεπε να 

παραδεχτεί ότι αισθανόταν πολύ άβολα που ο ∆ούκας της Γκέχβιν 

θα ύφαινε µάγια επάνω της·  όµως αν ήταν απαραίτητο… 

  «Ξάπλωσε και κοιµήσου,» αποκρίθηκε, απλά, ο Βόνιορ. 

  «Κι εσύ;» 

  «Θα το καταλάβω όταν ονειρεύεσαι.» 

  «Και;» Η Νερενία ξεθηκάρωσε τη ροµφαία της και την ακούµπησε 

στον τοίχο·  ύστερα, έλυσε τη ζώνη της και την κρέµασε στην 

κρεµάστρα. 

  «Θα προσπαθήσω να µπω στο όνειρό σου.» 

  «Θα σε δω εκεί;» 

  «∆εν ξέρω.» 

  Η Νερενία κάθισε στο κρεβάτι και έβγαλε τις µπότες της. Γδύθηκε 

και έριξε επάνω της µια ρόµπα. Ο Βόνιορ δεν την κοίταζε·  στεκόταν 

µπροστά στο παράθυρο κι ατένιζε έξω. Προφανώς, δεν ήθελε να 

είναι επηρεασµένος από άλλα πράγµατα, όταν ύφαινε τα µάγια του, 

υπέθεσε η Στρατάρχισσα και ξάπλωσε κάτω από τα σκεπάσµατα. 

  «Εντάξει, τελείωσα,» του είπε. 

  «Κοιµήσου, Νερενία,» αποκρίθηκε εκείνος, δίχως να στραφεί, 

«κοιµήσου.» 

  Η Νερενία γύρισε στο πλάι και έκλεισε τα µάτια. ∆εν είναι τόσο 

εύκολο, όταν το σκέφτεσαι… 

 

**  **  **  ** 
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  «Κοιµούνται κι οι δυο,» είπε ο Πόνκιµ, που είχε στείλει τις 

πνευµατικές του αισθήσεις στην Όρφαλχ. «Κι αρχίζουν να µπαίνουν 

στους ονειρότοπους.» Ο Βασιληάς του Σαραόλν ήταν τυλιγµένος 

µέσα στη µαύρη του κάπα, µε την κουκούλα στο κεφάλι·  και, καθώς 

καθόταν επάνω στα πέτρινα σκαλιά του ερειπίου, έµοιαζε µε 

γιγαντιαίο νυχτοπούλι. 

  Οι τρεις Σοφοί του Κύκλου του Φτερού κάθονταν κάτω απ’τη 

σκάλα, γύρω από µια φωτιά, της οποίας τα ξύλα έτριζαν. Κι εκείνοι 

ήταν τυλιγµένοι στις κάπες τους, γιατί ο νυχτερινός άνεµος ήταν 

παγερός. 

  «Θα τους επισκεφθείτε, κύριε;» ρώτησε ο Μόρβον. 

  «Ναι,» ένευσε ο Πόνκιµ, και τα µάτια του έκλεισαν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τα Πνεύµατα δηµιούργησαν µια γέφυρα γι’αυτόν· µια γέφυρα που 

οδηγούσε στα όνειρα της Νερενία. Ο Πόνκιµ την ακολούθησε 

γρήγορα, γιατί η ταχύτητα ήταν αναγκαία: καθώς η ψυχή του έτρεχε 

επάνω στη γέφυρα, εκείνη κοµµατιαζόταν πίσω του. Ήξερε πολύ καλά 

ότι δε θα επέστρεφε από τον ίδιο δρόµο µε τον οποίο είχε έρθει. 

  Οι οµίχλες των ονείρων άνοιξαν εµπρός του και ο Πόνκιµ πέρασε 

από µέσα τους, για να βρεθεί σε έναν κήπο. Τον κήπο ενός παλατιού, 

απ’ό,τι µπορούσε να καταλάβει, πολύ όµορφο, αλλά όχι τόσο εξωτικό 

όσο αυτόν στη Μάρβαθ. Ο Βένγκριλ, αναµφίβολα, είχε έναν από τους 

πιο αξιοζήλευτους κήπους στην Ιστορία του Άρµπεναρκ. Τα ταξίδια 

του βόρεια από το Σαραόλν είχαν προσφέρει πολλά στη Βασιλική 

Οικία. Τώρα, όµως, το ζήτηµα δεν ήταν η Μάρβαθ, ούτε ο κήπος του 

Βένγκριλ. Ο Πόνκιµ έριξε µια µατιά γύρω του και είδε δαυλούς να 

φωτίζουν το µέρος όπου βρισκόταν: µακρείς δαυλούς, οι οποίοι 

στηρίζονταν επάνω σε στύλους από µαύρο σίδηρο. Ήταν νύχτα, κι 

εκείνος ύψωσε το βλέµµα του για να δει σε τι φάσεις βρίσκονταν τα 

φεγγάρια του Άρµπεναρκ. ∆ιαπίστωσε ότι βρίσκονταν ακριβώς στις 
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ίδιες φάσεις που ήταν και στον πραγµατικό κόσµο. Αξιοσηµείωτο 

τούτο, έκρινε ο Πόνκιµ· ίσως να µην επρόκειτο για απλή σύµπτωση… 

  Προσπάθησε να επικαλεστεί τα Πνεύµατα και τα κατάφερε. 

Εποµένως, υπήρχαν τα Πνεύµατα σε τούτο τον συγκεκριµένο 

ονειρότοπο, πράγµα καθόλου βέβαιο για όλους τους ονειρότοπους, 

όπως τον είχε διδάξει ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Εφόσον, λοιπόν, 

υπήρχαν τα Πνεύµατα, µπορούσε να τα χειριστεί. Έστειλε τις ψυχικές 

του αισθήσεις τριγύρω, για να εντοπίσει την αύρα της Νερενία και του 

Νε-Μόρλιν. Τους βρήκε και τους δύο. Ο Εξουσιαστής των Όπλων –

που, µάλλον, εδώ δεν ήταν Εξουσιαστής των Όπλων– βρισκόταν 

µακριά από τούτο τον κήπο· όµως η Στρατάρχισσα ήταν πολύ κοντά. 

Και δούλευε κι εκείνη µε τα Πνεύµατα (!). Η Νερενία ήταν Ελέγκτρια 

Πνευµάτων εδώ. 

  Ο Πόνκιµ ήταν έτοιµος να στείλει τα ψυχικά του µάτια στο σηµείο 

όπου βρισκόταν η Στρατάρχισσα, για να δει ακριβώς τι έκανε, όµως 

κάτι τον διέκοψε: Ένας ήχος βηµάτων πίσω του. Στράφηκε, απότοµα, 

κι αντίκρισε έναν κοκκινοµάλλη άντρα, του οποίου τα γαλαζόγκριζα 

µάτια στένεψαν, µόλις τον είδε. Τι θέλει αυτός εδώ; 

  «Χαίρετε, ∆ούκα Βόνιορ,» είπε ο Πόνκιµ. 

  Τα γαλαζόγκριζα µάτια γούρλωσαν, και ο άντρας ξεσπάθωσε. Το 

ξίφος που τράβηξε δεν ήταν µια κανονική λεπίδα, µπορούσε να 

αισθανθεί ο Πόνκιµ· ήταν φορτισµένο µε πνευµατικές δυνάµεις και, 

σίγουρα, επικίνδυνο στους ονειρότοπους. 

  «Μη θορυβείσαι,» του είπε. «Με ξέρεις· απλά, δε µε αναγνωρίζεις.» 

  Ο Βόνιορ σήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «Είµαι ο Πόνκιµ, ο Βασιληάς του Σαραόλν, ο Άρχοντάς σου.» 

  Η έκπληξη ήταν φανερή στο πρόσωπο του ∆ούκα. 

«Μεγαλειότατε!…» έκανε. Ύστερα, όµως, το πρόσωπό του γέµισε 

καχυποψία, σα να µην τον πίστευε ότι ήταν αυτός. Ούτε θηκάρωσε το 

σπαθί του. 

  «Νοµίζεις ότι σου λέω ψέµατα, Βόνιορ; Πώς αλλιώς θα σε 

αναγνώριζα, αν δεν ήµουν ο Πόνκιµ;» 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

509 

  «Στα όνειρα συµβαίνουν πράγµατα αλλόκοτα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Μπορεί να σε έχω πλάσσει εγώ.» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε. Ο µπάσταρδος είναι διαβασµένος… «Τότε, 

δίωξε µε.» 

  «Θα είναι τόσο εύκολο;» 

  «Όχι, γιατί είµαι, πραγµατικά, ο Πόνκιµ.» 

  «Απόδειξέ το,» τον προκάλεσε ο Βόνιορ. 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. Και κάλεσε τη δύναµη τον Πνευµάτων, στέλνοντάς 

τη καταπάνω στον ∆ούκα της Γκέχβιν. Τον αισθάνθηκε να προσπαθεί 

να την αποµακρύνει, όµως ήταν ανίσχυρος µπροστά του. Ο Βασιληάς 

του Σαραόλν απέκρουσε, µ’ευκολία, τον ψυχικό σπαθισµό του ξίφους 

του Βόνιορ και τον πληµµύρισε µε ψυχική ενέργεια. Εκείνος γρύλισε 

και έπεσε στα γόνατα. Ο Πόνκιµ άρπαξε το σπαθί του –µέσω των 

Πνευµάτων– και το έφερε στο δεξί του χέρι. Ύστερα, τον 

απελευθέρωσε. 

  Ο Βόνιορ σήκωσε το βλέµµα του, για να τον αντικρίσει. Η ανάσα 

έβγαινε βαριά από µέσα του. ∆εν είχε, πλέον, αµφιβολία ότι ο άντρας 

µπροστά του ήταν ο Πόνκιµ, ο Βασιληάς του Σαραόλν. Κανένας άλλος 

άνθρωπος δε θα ήταν τόσο ισχυρός στα Πνεύµατα. Ο Βόνιορ είχε 

αισθανθεί τη λογική του να τον εγκαταλείπει, όταν τον µάστιζε ο 

Άρχοντάς του, µε ψυχική ενέργεια. Είχε αισθανθεί αβοήθητος, σαν το 

ξερό φύλλο στον φθινοπωρινό άνεµο. Πνεύµατα, συλλογίστηκε, 

κοιτώντας τον Πόνκιµ να στέκεται λίγα βήµατα απόσταση από αυτόν, 

βαστώντας τη λαβή του σπαθιού του µε το δεξί χέρι και χτυπώντας, 

νευρικά, τη λάµα επάνω στην παλάµη του αριστερού χεριού. Πώς είναι 

δυνατόν κάποιος να είναι τόσο δυνατός; 

  «Σήκω, Βόνιορ,» είπε ο Πόνκιµ. 

  Εκείνος σηκώθηκε, επιφυλακτικά. ∆ε χρειαζόταν να πει ότι, τώρα, 

τον πίστευε· ο Βασιληάς του Σαραόλν µπορούσε να το δει στα µάτια 

του. Έστρεψε τη λαβή του ξίφους προς τη µεριά του και του το 

πρόσφερε. Ο ∆ούκας το πήρε και το πέρασε στο θηκάρι στη ζώνη του. 

  «Με συγχωρείτε, Άρχοντά µου,» άρθρωσε, µε ξερό λαιµό. 
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  «Λάθη πάντα γίνονται,» αποκρίθηκε, ήρεµα, ο Πόνκιµ. «Το 

πρόβληµα παρουσιάζεται όταν είναι µοιραία.» 

  Ο Βόνιορ µειδίασε λεπτά. Ήθελε, εξ αρχής, να γνωρίσει τον Βασιληά 

του Σαραόλν και, επιτέλους, τον γνώριζε –έστω και µέσα σε ένα 

όνειρο. 

  «Πώς και είσαι εδώ;» τον ρώτησε ο Πόνκιµ. «∆εν ήξερα ότι ήσουν 

Ελεγκτής Πνευµάτων.» 

  «Μεγαλειότατε,» είπε ο Βόνιορ, «η Στρατάρχισσα Νερενία… έχει 

κάποιο πρόβληµα. Ονειρεύεται…» 

  «Το ξέρω· γιαυτό αποφάσισα να επισκεφτώ το όνειρό της.» 

  Ο Βόνιορ παραξενεύτηκε από τούτο. Πώς γνωρίζει για τα όνειρα της 

Νερενία; αναρωτήθηκε. «Κι εγώ το ίδιο έκανα, Άρχοντά µου. Μπήκα 

στο όνειρό της, για να δω τι συµβαίνει. Αλλά εσείς…;» 

  «Σίγουρα, θα αναρωτιέσαι πώς ξέρω για όλα τούτα,» είπε ο Πόνκιµ. 

Εκείνος κατένευσε. «Ακούω τα Πνεύµατα να ουρλιάζουν, Βόνιορ· δεν 

τα ακούς εσύ; Ουρλιάζουν, και αναµένουν τη µονοµαχία. Περιµένουν 

να δουν αίµα να χύνεται στο χώµα, για να σπάσουν την πλήξη τους.» 

  «Όχι, δεν τα ακούω,» παραδέχτηκε ο Βόνιορ. 

  «Γιατί δε χρησιµοποιήσεις τ’αφτιά σου σωστά,» αποκρίθηκε, 

µυστηριακά, ο Πόνκιµ. Και: «Αφού βρισκόµαστε εδώ, δεν κάνουµε τη 

δουλειά για την οποία ήρθαµε; Η Νερενία δεν είναι µακριά µας. 

Ακολούθησέ µε, ∆ούκα.» Και επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, στέλνοντας 

τα ψυχικά του µάτια προς την αύρα της Στρατάρχισσας. Ο Βόνιορ τον 

«πήρε στο κατόπι». 

  Κι οι δυο είδαν ένα βασιλικό υπνοδωµάτιο να ξεπροβάλει εµπρός 

τους, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ένα τραπεζάκι, µε µια ροµφαία 

επάνω. Μπροστά στο τραπεζάκι στεκόταν µια πορφυροµάλλα γυναίκα, 

που έµοιαζε καταπληκτικά µε τη Νερενία, όµως δεν ήταν η Νερενία· το 

πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά της είχαν διαφορές. Φορούσε µονάχα 

µια ελαφριά ρόµπα και ήταν αυτοσυγκεντρωµένη, χρησιµοποιώντας 

τις δυνάµεις των Πνευµάτων. 
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  Άρχοντά µου, είπε ο Βόνιορ. Η ροµφαία. Μοιάζει τόσο µ’αυτή που 

η Νερενία έχει στην πραγµατικότητα. Εσείς δεν την είχατε 

συµβουλέψει να φέρει τη συγκεκριµένη ροµφαία;… 

  Ναι, του απάντησε ο Πόνκιµ. 

  Μεγαλειότατε, αν επιτρέπεται, γιατί; Ξέρατε… ξέρατε για τούτο το 

όνειρο; 

  Περίπου… Είδα ένα όραµα, όταν η Νερενία στάθηκε µπροστά στο 

θρόνο µου, στη Μάρβαθ. 

  Είχε σχέση µ’ετούτο που αντικρίζουµε τώρα; 

  Όχι. 

  Ο Βόνιορ δε ρώτησε τίποτ’άλλο, αν και πολλές απορίες στοίχειωναν 

το νου του. Αισθανόταν ότι ο Βασιληάς του δεν είχε διάθεση για 

κουβέντα. 

  Μαζί, παρακολούθησαν τη Νερενία να φορτίζει τη ροµφαία της µε 

πνευµατική ενέργεια. Ο Πόνκιµ προσπάθησε να καταλάβει τι είδους 

δυνάµεις επιθυµούσε η Στρατάρχισσα να δώσει στο όπλο. Και, σιγά-

σιγά, άρχισε να κατανοεί τη γητειά που ύφαινε η πορφυροµάλλα 

γυναίκα… Παράξενη Πνευµατική Συγκέντρωση, συλλογίστηκε. ∆εν 

έχω ποτέ δει ή σκεφτεί κάτι παρόµοιο. Περίπλοκο, αλλά, 

συγχρόνως… πρωτόγονο. 

  Όταν η Νερενία είχε τελειώσει µε τη φόρτιση της ροµφαίας, ήταν 

κουρασµένη και το έδειχνε. Σήκωσε, µε φανερή δυσκολία, το όπλο από 

το τραπεζάκι και άνοιξε µια πελώρια ντουλάπα. Μπήκε ολόκληρη 

µέσα και έκρυψε τη ροµφαία στο εσωτερικό µιας κρυψώνας. 

  Μετά, έγινε κάτι που ούτε ο Βόνιορ ούτε ο Πόνκιµ περίµεναν: Καθώς 

η πορφυροµάλλα γυναίκα έβγαινε από τη ντουλάπα, σκιές 

παρουσιάστηκαν µέσα στο δωµάτιο, γλιστρώντας, σαν νερό, επάνω 

στους τοίχους, στο πάτωµα, και στο ταβάνι. Είχαν προέλθει από τον 

ίδιο τον ονειρόκοσµο και από το νου της Νερενία. Η οποία, επί του 

παρόντος, ούρλιαζε και προσπαθούσε να τους ξεφύγει, ενώ εκείνες 

άπλωναν τα χέρια/πλοκάµια τους για να την παγιδέψουν. 

  Τι µπορούµε να κάνουµε; ρώτησε ο Βόνιορ. 
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  Τίποτα, απάντησε ο Πόνκιµ. Η ίδια τις έπλασσε. 

  Οι σκιές τύλιξαν τη Νερενία, που ούρλιαζε και πάλευε, µάταια, να 

ξεφύγει. Οι φωνές της έπαψαν, όταν οι σκιές τής έκλεισαν το στόµα. 

  Ξαφνικά, ο Πόνκιµ αισθάνθηκε την αύρα του Βόνιορ να χάνεται. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία ξύπνησε, βήχοντας. Οι σκιές ακόµα την έπνιγαν! Ακόµα 

την κρατούσαν! Προσπαθούσε να τις διώξει, αλλά της τύλιγαν τα 

χέρια. Προσπαθούσε να ουρλιάξει, αλλά βρίσκονταν µες στο στόµα 

της. 

  «Νερενία!» Ένα ξαφνικό ταρακούνηµα απ’τους ώµους. «Νερενία!» 

  Οι σκιές χάθηκαν. Ο Βόνιορ, τώρα, ήταν καθισµένος πλάι της. Η 

Στρατάρχισσα ξεροκατάπιε, ανέπνευσε. «Πού… πού ήσουν;» 

κατάφερε να αρθρώσει. 

  «Στο όνειρό σου.» 

  «Όχι… ∆ε σε… είδα.» 

  Ο Βόνιορ κατένευσε. «Ναι, δε µε είδες, µα ήµουν εκεί. Σε είδα εγώ 

να µαγεύεις µια ροµφαία και, ύστερα, να τη βάζεις µέσα σε µια 

κρυψώνα στο εσωτερικό της ντουλάπας. Και… µόλις βγήκες απ’τη 

ντουλάπα, οι σκιές ήρθαν.» 

  Η Νερενία, που τώρα είχε συνέλθει κάπως, είπε: «Ναι, ακριβώς 

έτσι έγινε. Τι ήταν, Βόνιορ; Τι διάολο µου συµβαίνει;» 

  «∆εν ξέρω τι σου συµβαίνει. Όµως συνάντησα κάποιον εκεί, στο 

όνειρο… κάποιον που δεν περίµενα ν’απαντήσω.» 

  Η Νερενία συνοφρυώθηκε. 

  «Τον Πόνκιµ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ έστειλε τα πνευµατικά του µάτια προς τα εκεί όπου 

µπορούσε να νιώσει την αύρα του Νε-Μόρλιν. Και βρέθηκε σε έναν 
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στρατώνα. Η συνείδησή του ξεχύθηκε µέσα στο οικοδόµηµα. Είδε αίµα 

χυµένο στο πάτωµα και κουφάρια σωριασµένα µπρούµυτα κι 

ανάσκελα, µε τα σωθικά έξω ή τους λαιµούς κοµµένους. Αντίκρισε 

συνωµότες να συγκεντρώνονται γύρω από άντρες κι από γυναίκες και 

να τους µαχαιρώνουν, µέσα σε σκοτεινούς διαδρόµους, σφαλίζοντας 

πόρτες, για να µη µπορούν να τρέξουν. Είδε σκιές να εισβάλουν σε 

δωµάτια, να βουλώνουν τα στόµατα των κοιµισµένων και να τους 

σκοτώνουν, γρήγορα και µε ακρίβεια, σαν επαγγελµατίες δολοφόνοι. 

Και, ανάµεσα σ’αυτούς, ο Πόνκιµ ξεχώρισε και τον άντρα που είχε την 

αύρα του Νε-Μόρλιν, ο οποίος έµοιαζε µε τον τωρινό Εξουσιαστή των 

Όπλων, µα είχε σηµαντικές διαφορές στο πρόσωπο και στην 

κορµοστασιά. Γύρω από αυτό τον άνθρωπο είχαν συσπειρωθεί όλοι οι 

φονιάδες· τον θεωρούσαν αρχηγό.  

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν είχε µπερδευτεί· δεν ήξερε ακριβώς τι 

συνέβαινε. Γιατί γίνονταν αυτές οι δολοφονίες µέσα στο στρατώνα; 

∆εν του έµοιαζε για ανταρσία. Περισσότερο µε ξεκαθάρισµα 

λογαριασµών τού φαινόταν. Όµως τι σχέση µπορεί να είχαν τούτα µε 

τη Νερενία –την πορφυροµάλλα γυναίκα µέσα στο υπνοδωµάτιο; Τι 

σχέση µπορεί να είχε ο Νε-Μόρλιν µ’εκείνη; 

  Αναπάντεχα, ο Πόνκιµ αισθάνθηκε τον ονειρόσκοµο να 

καταστρέφεται γύρω του. Μάλλον, το τελευταίο άτοµο που τον 

διατηρούσε ζωντανό –ο Εξουσιαστής των Όπλων– ξυπνούσε. Ο 

Βασιληάς του Σαραόλν, χρησιµοποιώντας τις ψυχικές του δυνάµεις –

και αγνοώντας τα Πνεύµατα–, προσπάθησε να επανέλθει στον 

πραγµατικό κόσµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Πόνκιµ έστρεψε το κουκουλωµένο του κεφάλι προς τους Σοφούς 

του Κύκλου του Φτερού, που κάθονταν γύρω από τη φωτιά. «Πόσο 

άργησα;» ρώτησε. 

  Ο Μόρβον κοίταξε τα φεγγάρια. «Τρεις ώρες, θα έλεγα.» 
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  Εποµένως, δεν υπάρχει µεγάλη διαφορά χρόνου ανάµεσα σ’αυτό τον 

ονειρόκοσµο και στον Άρµπεναρκ, συµπέρανε ο Πόνκιµ, που 

υπολόγιζε ότι, περίπου, τόσος χρόνος πρέπει να είχε περάσει κι εκεί: 

τρεις ώρες. 

  «Έχουµε πολλά να κουβεντιάσουµε,» είπε στους Σοφούς. 

  «∆ε µας ρωτήσατε αν θέλουµε να κουβεντιάσουµε µαζί σας, κύριε,» 

αποκρίθηκε ο Κάρελ, σαρκαστικά. 

  «Κάποιο τρόπο πρέπει να βρούµε για να περάσουµε τη βραδιά µας, 

κύριε,» αντιγύρισε ο Πόνκιµ. 

  «∆εν είστε κουρασµένος;» ρώτησε ο Ζάρχαλ. «Τρεις ώρες 

χρησιµοποιήσατε τις ψυχικές σας δυνάµεις.» 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Είµαι λίγο κουρασµένος, 

πράγµατι·  αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι δε µπορώ να µιλήσω.» 

  Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού αλληλοκοιτάχτηκαν και, ύστερα, 

ο Μόρβον είπε: «Σας ακούµε, κύριε.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

«Κάνε την καρδιά σου πέτρα» 
 

 

να µαλακό χέρι χάιδεψε τη γυµνή του πλάτη. Μετά, την 

έτριψε, ελαφρά, µε µακριά νύχια. 

  «Σταµάτα, Τάθβιλ,» µουρµούρισε ο Σόλµορχ, που 

αισθανόταν το κεφάλι του θολό από το χτεσινοβραδινό µεθύσι. ∆εν 

έπρεπε να πιει τόσο πολύ·  δε θυµόταν ούτε καν πώς είχε, τελικά, 

έρθει στο δωµάτιό του! Ήλπιζε, τουλάχιστον, η Βαρονέσα να ήταν 

σε καλύτερη κατάσταση από εκείνον –ούτως ή άλλως, µάλλον, αυτή 

ήταν που τον είχε φέρει εδώ. 

΄Ε
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  «Τάθβιλ;» ψιθύρισε µια γυναικεία φωνή στ’αφτί του. «∆εν είµαι η 

Τάθβιλ.» 

  Η φωνή, πράγµατι, δεν του θύµιζε τη Βαρονέσα, µα –ας µην 

κοροϊδευόµαστε!– αποκλείεται να ήταν άλλη στο κρεβάτι του. Απλά, 

του έκανε κάποιο (κακόγουστο, αναµφίβολα) αστείο. «Κόψε τις 

αηδίες, πρωινιάτικα…» 

  Αισθάνθηκε το χέρι να χτυπά, δυο φορές, τον ώµο του. «Έλα, 

σήκω!» 

  Ο Σόλµορχ έβγαλε ένα µουγκρητό και γύρισε ανάσκελα (γιατί ήταν 

µπρούµυτα, µέχρι στιγµής). Βλεφάρισε και η όρασή του ξεθόλωσε. 

Από πάνω του είδε ένα γυναικείο πρόσωπο –αλλά δεν ήταν της 

Τάθβιλ! 

  Πετάχτηκε σε καθιστή θέση. «Τι!» 

  Η Σιρίµα χαµογέλασε. «Καληµέρα.» 

  Ο Σόλµορχ έριξε µια µατιά στο δωµάτιο όπου βρισκόταν, και 

ανακάλυψε ότι δεν ήταν το δικό του και της Βαρονέσας. «Τι κάνω 

εδώ;» απαίτησε. Η όλη κατάσταση τού έµοιαζε µε φάρσα που είχαν 

στήσει για να τον κοροϊδέψουν –και ο Σόλµορχ ποτέ δεν είχε «καλές 

σχέσεις» µε τις φάρσες. 

  «Ήσουν καταπληκτικός χτες βράδυ,» είπε η Σιρίµα, αγγίζοντας το 

µάγουλό του και φιλώντας τα χείλη του. 

  Ο Σόλµορχ την αποµάκρυνε, αγριοκοιτάζοντάς τη. «Αρχόντισσά 

Σιρίµα, πώς ήρθα εδώ;» 

  Το χαµόγελο της Αργκανθικιανής ήταν όλο προσποιητή αθωότητα. 

«Ήρθες.» 

  «Με µέθυσες,» είπε, κατηγορηµατικά, ο Σόλµορχ, εξοργισµένος µε 

τον εαυτό του που είχε αφήσει να του συµβεί αυτό. 

  «Τώρα που το λες, ήσουν λίγο… ζαλισµένος, όταν µπήκαµε στο 

δωµάτιο,» αποκρίθηκε η Σιρίµα. 

  «Τι ώρα είναι;» Ο Σόλµορχ κοίταξε τριγύρω, προσπαθώντας να δει 

µήπως υπήρχε κάποιο µηχανικό ρολόι µέσα στο δωµάτιο. 
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  «Αυγή,» του απάντησε η Σιρίµα. «Μην ανησυχείς·  όλοι στο παλάτι 

θα κοιµούνται, µετά από τέτοιο γλέντι.» 

  «Το εύχοµαι,» µούγκρισε ο Σόλµορχ, και σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, 

αρχίζοντας να φορά τα ρούχα του, που βρίσκονταν πεταµένα εδώ κι 

εκεί στο πάτωµα του δωµατίου. 

  «Επίτηδες σε ξύπνησα τόσο νωρίς,» του είπε η Σιρίµα, καθώς τα 

µάτια της τον παρατηρούσαν να ντύνεται. 

  «Και τι θες τώρα; Ευχαριστώ;» αντιγύρισε ο Σόλµορχ. Και την 

κάρφωσε µε το βλέµµα του. «Ελπίζω αυτό το… γεγονός να µη 

διαδοθεί σ’όλο το παλάτι.» ∆ε µπορούσε να πιστέψει ότι του είχε 

συµβεί τούτο. Συνήθως, εκείνος µεθούσε νεαρές κυρίες, στο 

Σαραόλν, για να τις φέρει στο κρεβάτι του, όχι το αντίστροφο! Και 

πάλι, δεν βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση που να µην ξέρουν τι 

τους γινόταν –ή, τουλάχιστον, καµία απ’αυτές δεν του είχε πει κάτι 

τέτοιο. Κι επιπλέον, εκείνες έρχονταν και τον έβρισκαν, ασφαλώς, 

µη µπορώντας ν’αντισταθούν στη γοητεία του. Όµως εδώ ήταν 

Άργκανθικ, µα τα Πνεύµατα! Τελικά, οι Αργκανθικιανοί είναι τρελοί, 

τελεία! 

  «Μη νοιάζεσαι·  είµαι κυρία,» αποκρίθηκε η Σιρίµα, συνεχίζοντας 

να έχει εκείνο το ψευδοαθώο χαµόγελο στα χείλη. 

  Καθώς συνέχιζε να ντύνεται, ο Σόλµορχ τής έριξε ένα βλέµµα που 

έλεγε, καθαρά: Το αµφιβάλλω. 

  «Ωω, µη µε κοιτάς έτσι!» είπε η Σιρίµα. «Αλήθεια σου λέω: δε θα 

το αναφέρω σε κανένα.» Σήκωσε ένα φρύδι. «Και σίγουρα όχι στη 

Σαραολνιανή Βαρονέσα…» 

  Απειλή ήταν αυτή; σκέφτηκε ο Σόλµορχ, κουµπώνοντας τα κουµπιά 

του πουκαµίσου του. Έτσι ακούστηκε, τουλάχιστον. Αναρωτιέµαι αν 

θα µου ζητήσει τίποτα, τώρα. 

  Η Σιρίµα, όµως, δεν του ζήτησε κάτι·  απλά, καθόταν και τον 

κοιτούσε, καθώς εκείνος τελείωνε µε το ντύσιµό µου –και το βλέµµα 

της ήταν εκνευριστικό από µόνο του. 
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  Όταν ήταν έτοιµος, βάδισε προς την πόρτα, έπιασε το πόµολο, και, 

στρεφόµενος στην Αργκανθικιανή, είπε, έντονα: «Σε κανέναν, 

Αρχόντισσα Σιρίµα.» 

  Η Σιρίµα τού έδωσε ένα φιλί εξ αποστάσεως, κολλώντας τα 

δάχτυλά της επάνω στα χείλη και ξεκολλώντας τα θορυβωδώς. «Σε 

κανέναν, αγάπη µου.» 

  Ο Σόλµορχ άνοιξε την πόρτα και βγήκε. 

  Η Σιρίµα, µόνη πλέον στο δωµάτιο, τεντώθηκε επάνω στο κρεβάτι, 

υποµειδιώντας και βγάζοντας ένα µακρόσυρτο, λαρυγγώδες µµµµ, 

καθώς έκλεινε τα µάτια και θυµόταν πόσο ευχάριστα είχε περάσει το 

βράδυ της µε τον Σαραολνιανό ευγενή. 

  Όταν άνοιξε τα µάτια της, πάλι, είδε έναν άντρα να στέκεται 

αντίκρυ της, έχοντας τα χέρια του σταυρωµένα στο στέρνο και 

κοιτώντας την κατηγορηµατικά. 

  Η Σιρίµα ανακάθισε επάνω στο στρώµα, ξαφνιασµένη. «Τι θέλεις;» 

απαίτησε. Όµως ο σύζυγός της, Σάνµινθορ, συνέχισε να την 

κοιτάζει, δίχως ν’απαντήσει. 

  «Γιατί µε κοιτάς µ’αυτό το ύφος;» 

  Ο Σάνµινθορ δεν άλλαξε έκφραση. 

  «Είσαι φάντασµα, µα τα Πνεύµατα!» Η Σιρίµα αισθάνθηκε ένα 

σύγκρυο να τη διαπερνά. 

  Ο Σάνµινθορ παρέµεινε στη θέση του, ατενίζοντάς την. 

  «Είσαι νεκρός!» Γιατί δεν έφευγε, να την αφήσει ήσυχη; Τι ήθελε 

από εκείνη, δηλαδή; Να περιµένει να πάει στον Άλλο Κόσµο, για να 

ερωτοτροπήσουν; 

  Ο Σάνµινθορ εξακολουθούσε να την κοιτάζει κατηγορηµατικά, 

όµως τώρα, σιγά-σιγά, ξεθώριαζε, χανόταν. Όταν χάθηκε εντελώς, η 

Σιρίµα ξάπλωσε, πάλι, στο κρεβάτι, ξεφυσώντας ανακουφισµένη. 

 

**  **  **  ** 
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  Ο Σόλµορχ µπήκε στο δωµάτιο και βρήκε την Τάθβιλ να κοιµάται, 

µπρούµυτα, επάνω στο κρεβάτι, µην έχοντας βγάλει ούτε τα 

ψηλοτάκουνα σανδάλια της. Ωραία, σκέφτηκε. Ξεφορτώθηκε το 

αργυρό στεφάνι, τα γάντια, το µανδύα, τη ζώνη (µε το σπαθί του), το 

πανωφόρι και τις µπότες του, και κάθισε στην πολυθρόνα µπροστά 

στο τζάκι. Πώς µέθυσα έτσι; µούγκρισε εντός του. Τελικά, όσο και 

προσεκτικός να είσαι µε τους Αργκανθικιανούς…! Κι εγώ που δεν 

ήµουν ρατσιστής, θα γίνω στο τέλος! Είναι ύπουλοι και διπρόσωποι! 

Ύστερα, συλλογίστηκε ότι εκείνος είχε αρχίσει την όλη του επαφή 

µε την Αρχόντισσα Σιρίµα. Όµως δεν έπρεπε νάµαι τόσο απρόσεκτος! 

Τέλος πάντων, ίσως στο τέλος να του έβγαινε σε καλό τούτο. Ίσως η 

µάνα της Ζέκαλ να υποστήριζε τη συµµαχία. 

  Η πολυθρόνα έτριξε παραπονιάρικα, καθώς ο Σόλµορχ σηκώθηκε 

από πάνω της. Βάδισε ως το κρεβάτι και ξάπλωσε πλάι στην Τάθβιλ, 

κοιτώντας την. Ήταν όµορφη, όταν κοιµόταν. Είχε µια ήρεµη 

έκφραση στο πρόσωπό της. Χαµογελούσε, παρατήρησε ο ευγενής·  

και αναρωτήθηκε τι να ονειρευόταν. Φίλησε το µάγουλό της. Εκείνη 

µουρµούρισε κάτι, αλλά, κατά τ’άλλα, δεν κατάλαβε τίποτα. Ο 

Σόλµορχ πέρασε το χέρι του γύρω απ’τη µέσης της. «Τάθβιλ,» 

ψιθύρισε κοντά στ’αφτί της. 

  Τα µάτια της άνοιξαν, αργά. Βλεφάρισε. Κίνησε τα χείλη, σαν το 

στόµα της να ήταν µουδιασµένο. «Σε έψαχνα,» άρθρωσε. «Πού 

ήσουν, τόση ώρα;» 

  «Με πήρε ο ύπνος σ’έναν καναπέ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Είχα 

µεθύσει.» 

  «Ναι… η αναπνοή σου βροµάει.» 

  «Κι η δική σου.» 

  Η Τάθβιλ χαµογέλασε. 

  Ο Σόλµορχ τη φίλησε και είπε: «Να κοιµηθούµε µερικές ώρες 

ακόµα; Είναι πολύ πρωί.» 

  «Μµ,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, µε καταφατικό τόνο. Και ο ύπνος την 

πήρε γρήγορα. Όµως ο Σόλµορχ, όσο κι αν προσπάθησε, δε µπόρεσε 
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να κοιµηθεί. Σταύρωσε τα χέρια πίσω απ’το κεφάλι του και 

παρέµεινε ξύπνιος επάνω στο κρεβάτι. Αισθανόταν ένα µεγάλο 

βάρος να πλακώνει το στέρνο του. Τον ενοχλούσε το συναίσθηµα ότι 

τον είχαν χρησιµοποιήσει, καθώς και το ότι είχε αναγκαστεί να πει 

ψέµατα στην Τάθβιλ. Αλλά τι να της έλεγα, τώρα, µα τους δαίµονες 

της Μάγκραθµελ; 

  Ύστερα, ένα άρωµα ήρθε στα ρουθούνια του: ένα απαλό γυναικείο 

άρωµα. Παραξενεύτηκε. ∆εν είχε ποτέ µυρίσει τέτοιο άρωµα επάνω 

στην Τάθβιλ. Έφερε µια τούφα από τα µακριά του µαλλιά µπροστά 

στη µύτη του. Οι δαιµονάνθρωποι να σε πάρουν, Σιρίµα! Ήταν δικό 

της το άρωµα. Το είχε ρίξει επάνω του –επίτηδες, αναµφίβολα. Ο 

Σόλµορχ σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε για πλύσιµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το µεσηµέρι πλησίαζε, όταν ο Κιόλβ µπήκε στη βασιλική αίθουσα, 

την οποία οι υπηρέτες είχαν καθαρίσει από τα αποµεινάρια της 

χτεσινοβραδινής κραιπάλης. Η Λοΐρα κοιµόταν επάνω, στα βασιλικά 

διαµερίσµατα. Στην αρχή, είχε αρνηθεί να µπει, όµως ήταν πολύ 

µεθυσµένη για να µπορέσει να του αντισταθεί, καθώς τη σήκωσε στα 

χέρια και την έβαλε µέσα. Και καλύτερα που δεν είχε ξυπνήσει 

ακόµα: ο Κιόλβ ήθελε να µιλήσει στην κυρία Ροβιγκάν χωρίς η 

Λοΐρα να το ξέρει. Θα της το έλεγε αργότερα, όταν εκείνος νόµιζε 

πως η στιγµή ήταν κατάλληλη. Άλλωστε, δε µπορούσε να της το 

κρατήσει κρυφό·  θα την έκανε Βασίλισσα του Άργκανθικ. 

  Στρέφοντας το βλέµµα του προς το τραπέζι των συµβούλων, 

διαπίστωσε πως η κυρία Ροβιγκάν ήταν εκεί και, απ’ό,τι φαινόταν, 

σε πολύ νηφάλια κατάσταση –µάλλον, δεν είχε πιει πολύ χτες·  ή 

ίσως και να µην είχε πιει καθόλου. Εκτός απ’αυτήν, στο τραπέζι 

ήταν και ο Μπέργκαζ, ο σύµβουλος δικαιοσύνης, που, επίσης, 

έµοιαζε να βρίσκεται σε πολύ νηφάλια κατάσταση. ∆αίµονες! 

Καλύτερα θα ήταν να µην τον έβρισκα αυτόν εδώ, συλλογίστηκε ο 
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Κιόλβ, καθώς θυµόταν όσα του είχε πει την προηγούµενη φορά –να 

µη νυµφευθεί τη Λοΐρα, γιατί αυτό θα ήταν προσβολή προς όλους 

τους ευγενείς του Βασιλείου, και λοιπές σαχλαµάρες– Εντάξει! ίσως 

να µην ήταν σαχλαµάρες, όµως εκείνος θα έκανε τη Λοΐρα 

Βασίλισσά του, και καµιά άλλη. Το είχε αποφασίσει. Κι αφού, τώρα, 

ήταν Βασιληάς εδώ πέρα, οι ευγενείς όφειλαν να υπακούουν στις 

προσταγές του! 

  Ζύγωσε το τραπέζι. «Κυρία Ροβιγκάν, θα µπορούσα να σας 

µιλήσω;» 

  «Ασφαλώς, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Ιδιαιτέρως, αν θα ήταν δυνατόν. Ελάτε µαζί µου.» 

  Η Ροβιγκάν Τόρνιλφερ σηκώθηκε απ’το τραπέζι και τον 

ακολούθησε προς ένα από τα µεγάλα τζάκια της αίθουσας του 

θρόνου. Ο Μπέργκαζ τούς κοιτούσε συνοφρυωµένος, από τη θέση 

του. 

  Ο Βασιληάς και η σύµβουλός του κάθισαν. «Θέλω να σας µιλήσω 

για το θέµα του γάµου,» είπε ο πρώτος. 

  Η Ροβιγκάν βλεφάρισε, νιώθοντας κάτι να την έχει χτυπήσει, 

απότοµα, στο κεφάλι. Θα έχουµε πρόβληµα, σκέφτηκε. Μόλις πριν 

από µερικά λεπτά αυτό το ζήτηµα κουβέντιαζε µε τον Μπέργκαζ, ο 

οποίος δεν ήθελε ν’ακούσει ούτε κουβέντα για το γάµο του Βασιληά 

Κιόλβ µε την (πρώην;) υπηρέτρια Λοΐρα. 

  Ο γιος του Κάρχοκ παρατήρησε την ανήσυχη όψη στο πρόσωπο της 

συµβούλου. «Τι συµβαίνει, κυρία Ροβιγκάν;» 

  «Τίποτα, Μεγαλειότατε. Μιλήστε µου. Τι θέλετε να µου πείτε για 

το γάµο;» Ας µην προσπαθήσω να τον επηρεάσω. Ας τον αφήσω να 

εκφραστεί ελεύθερα. Εξάλλου, ίσως να αποφάσισε, τελικά, να µη 

νυµφευθεί τη Λοΐρα. Μικρός είναι και, στην αρχή, µπορεί να µην είχε 

σκεφτεί καλά περί τίνος πρόκειται. 

  «Ότι επιθυµώ να γίνει το συντοµότερο δυνατό. Αύριο, ας πούµε. 

Αύριο το απόγευµα.» 
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  Η Ροβιγκάν χαµογέλασε αµήχανα. Τι να του πω, τώρα; «Γιατί είστε 

τόσο βιαστικός, Μεγαλειότατε; Αποφασίσατε ποια θα είναι η τυχερή 

που θα καθίσει στο θρόνο πλάι σας;» 

  «Η Λοΐρα.» 

  Ο Κιόλβ είδε τη σύµβουλο της πολιτείας να σφίγγει τα χείλη και να 

σµίγει τα φρύδια, λες και την είχε γρονθοκοπήσει στο στοµάχι. Ούτε 

κι αυτή είναι υπέρ του γάµου µου µε τη Λοΐρα, συλλογίστηκε. Το 

βλέµµα του πήγε προς το µεγάλο τραπέζι, όπου καθόταν ο 

Μπέργκαζ. ∆ιόλου απίθανο αυτός ο ηλίθιος να την επηρέασε… 

Πρέπει να βάλω µια τάξη εδώ. Είµαι ο Βασιληάς τους, τώρα, που να 

πάρει και να σηκώσει! 

  «Μεγαλειότατε,» είπε η Ροβιγκάν, διστακτικά, «είστε… σίγουρος 

για την απόφασή σας; ∆ε θα θέλατε να περάσει, πρώτα, κάποιος 

χρόνος, για να το σκεφτείτε;» 

  Χρόνος για να µε αποτρέψετε από το να την κάνω Βασίλισσά µου; 

«Όχι. Είµαι σίγουρος για τη Λοΐρα. Επιθυµώ να τη νυµφευθώ. 

Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µ’αυτό, κυρία Ροβιγκάν;» Η φωνή του 

ήταν σκληρή. 

  Φυσικά και υπάρχει! σκέφτηκε η σύµβουλος της πολιτείας. ∆εν 

είσαι τόσο µικρός, ώστε να µην το βλέπεις! Ούτε τόσο ανόητος, 

πανάθεµά σε! «Αν νυµφευθείτε τη Λοΐρα, Μεγαλειότατε, αυτό θα 

εξοργίσει τους ευγενείς του Βασιλείου. ∆εν έχει ξανακουστεί ένας 

Βασιληάς να παίρνει για σύζυγό και Βασίλισσά του µια υπηρέτρια. 

Επιπλέον, σκεφτείτε ότι είναι Βόρεια, επίσης. Τι θα πουν οι Νότιοι 

ευγενείς, Μεγαλειότατε; Ότι παντρευτήκατε µία γυναίκα η οποία 

είναι και υπηρέτρια και Βόρεια;» 

  Ο Κιόλβ είχε αρχίσει να χάνει την υποµονή του. «∆ε µ’ενδιαφέρει 

τι θα πουν οι ευγενείς, κυρία Ροβιγκάν!» δήλωσε. «∆ε χρειάζεται να 

τους ρωτήσω! Είµαι ο Βασιληάς του Άργκανθικ, τώρα.» 

  «Ναι·  όµως, Μεγαλειότατε–» 

  «∆ε θα κουβεντιάσω άλλο το ζήτηµα, κυρία Ροβιγκάν!» είπε ο 

Κιόλβ, καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Ως αύριο το απόγευµα, περιµένω 
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τα πάντα να είναι έτοιµα για το γάµο. Σας προστάζω να τα έχετε 

ετοιµάσει όλα.» Και, µην περιµένοντας την απόκρισή της, βγήκε από 

την σχεδόν άδεια αίθουσα του θρόνου, βαδίζοντας σαν θυµωµένος 

ταύρος. 

  «Σας το είπα ότι η κρίση του µικρού είναι θολωµένη, κυρία 

Ροβιγκάν,» ακούστηκε η φωνή του Μπέργκαζ από το µεγάλο, ξύλινο 

τραπέζι. 

  Η σύµβουλος της πολιτείας σηκώθηκε από τη θέση της, 

αναστενάζοντας. «∆ε µπορούµε να κάνουµε κάτι, όµως. Αν θέλει να 

παντρευτεί αυτή την υπηρέτρια…» 

  «Ελπίζω να αστειεύεστε!» είπε ο Μπέργκαζ. «Ένας 

Αργκανθικιανός βασιληάς θα παντρευτεί µια υπηρέτρια; Μια 

υπηρέτρια θα γίνει Βασίλισσα του Άργκανθικ; Αυτά είναι 

τραγελαφικά πράγµατα!» 

  Η Ροβιγκάν βάδισε ως το τραπέζι των συµβούλων και κάθισε. 

«Αλλά δε µπορούµε να πούµε στον Μεγαλειότατε να µην την 

παντρευτεί,» τόνισε. «∆εν έχουµε το δικαίωµα. Ο Βασιληάς του 

Άργκανθικ µπορεί να κάνει Βασίλισσά του όποια γυναίκα επιθυµεί. 

Έτσι λέει ο Νόµος, τον οποίο είµαι βέβαιη πως εσείς, ως σύµβουλος 

δικαιοσύνης, γνωρίζετε καλύτερα από εµένα.» 

  «Ναι,» κατένευσε ο Μπέργκαζ, σαν το κεφάλι του να είχε γίνει, 

ξαφνικά, πολύ βαρύ. «Ναι, έτσι είναι. Και το ίδιο ισχύει για µια 

βασίλισσα, φυσικά. Έχουν το δικαίωµα να παντρευτούν όποιον 

Αργκανθικιανό ή Αργκανθικιανή επιθυµούν, ακόµα και χωρίς τη 

συναίνεση του. Γιατί, εδώ πού τα λέµε, ποιος δε θα ήθελε να γίνει 

Βασιληάς ή Βασίλισσα;» 

  «Τι µπορούµε εµείς να κάνουµε, λοιπόν;» έθεσε το ερώτηµα η 

Ροβιγκάν. 

  «Κάτι πρέπει να κάνουµε, όµως, έτσι;» είπε ο Μπέργκαζ. «Κυρία 

Ροβιγκάν, φανταστείτε τι σάλος θα γίνει…» Η φωνή του συµβούλου 

δικαιοσύνης έµοιαζε απεγνωσµένη. «Όλοι θα στραφούν ενάντια στον 
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Κιόλβ. Και οι εχθροί του, είµαι βέβαιος, θα βρουν ευκαιρία για να 

τον εκθρονίσουν. Η κατακραυγή θα είναι µεγάλη, σας προειδοποιώ.»  

  «Σας πιστεύω, κύριε Μπέργκαζ.» 

  «Αλλά;» 

  «∆εν µπορώ να µεταπείσω τον Μεγαλειότατο.» 

  «Μόνο ο Σαραολνιανός µπορεί να τον µεταπείσει. ∆ε µ’αρέσει 

καθόλου που το λέω, αλλά µόνο αυτός µπορεί να τα καταφέρει: ο 

Άρχων Ζάρβηµ.» 

  «Να πάµε να του µιλήσουµε;» 

  «Το έχω κάνει ήδη…» 

  «Και;» 

  «∆εν έβγαλα άκρη. Ο άνθρωπος αυτός είναι παράξενος, όπως όλοι 

οι Σαραολνιανοί. Αν θέλετε, πάµε να του µιλήσουµε µαζί. Ίσως να 

τα καταφέρετε καλύτερα απ’ό,τι εγώ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η οµάδα της Σαντέ’ενθιν έφτασε πριν από το µεσηµέρι στην 

Βέρντριχ, µε τους γεµάτους µυστήριο δρόµους της, τις ψηλές και 

χαµηλές καµάρες, και τα αγάλµατα στις γωνιές τα οποία βαστούν 

φανάρια (που, φυσικά, αυτή την ώρα, δεν ήταν αναµµένα). Καθώς οι 

εννέα ταξιδιώτες βάδίζαν ανάµεσα στα χτίρια, τραβώντας τα άλογά 

τους από τα γκέµια, πολλοί και διάφοροι τούς κοιτούσαν. Η 

Σαντέ’ενθιν παρατήρησε µια γυναίκα στο πιο σκοτεινό σηµείο µιας 

καµάρες·  τα γαλανά της µάτια γυάλιζαν, καθώς ήταν καρφωµένα 

επάνω τους. Η Αλζάρα είδε έναν άντρα που ακόνιζε µαχαίρια να 

τους ρίχνει ένα φευγαλέο µα ερευνητικό βλέµµα. Ο Τράνθλας ήταν 

τσιτωµένος, καθώς παντού αντίκριζε εχθρούς. Ήξερε πολύ καλά τη 

Βέρντριχ, από παλιά, και είχε τα όπλα του έτοιµα –όλα του τα όπλα, 

και λιγότερο αυτά που είχαν αιχµή. 
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  «Καλύτερα να µη χασοµερήσουµε πολύ εδώ,» είπε η Σαντέ’ενθιν 

στους υπόλοιπους. «∆εν έχω ευχάριστες αναµνήσεις από τούτη την 

πόλη.» 

  Ο Βούνκαλ γέλασε. 

  Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε να τον αγριοκοιτάξει. «Χάρη σε σένα, 

φυσικά. Προσπάθησες να µας σκοτώσεις εδώ.» 

  «Υπό διαφορετικές συνθήκες, όµως, Σαντέ’ενθιν,» αποκρίθηκε 

εκείνος. 

  «Ναι, πράγµατι,» παραδέχτηκε η Ζιρκεφιανή Ελέγκτρια 

Πνευµάτων. «Ωστόσο, οι δυσάρεστες αναµνήσεις παραµένουν.» 

  «Σαντέ’ενθιν,» άκουσε πίσω της, και είδε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή να την πλησιάζει. «Θέλω να µου απαντήσεις σε κάποια 

πράγµατα.» 

  «Αν µπορώ.» 

  Συνέχιζαν να βαδίζουν. Τώρα, πλησίαζαν τη νότια γέφυρα της 

Βέρντριχ. 

  «Θέλω να µου εξηγήσεις πώς ακριβώς µπορώ να σταθεροποιήσω 

τη Νότια Γη και πώς θα καλέσουν τον Φοίνικα οι Σοφοί του Κύκλου 

του Φτερού.» 

  «∆εν έχω ιδέα,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Πού να ξέρω; Κάτι 

είπαν για τους κρυστάλλους οι οποίοι βρίσκονται στο νησί όπου ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν προσπαθούσε να αναδηµιουργήσει τη θεϊκή 

δύναµη του Μάργκανθελ.» 

  «Αυτό απαντά µόνο στο ένα µου ερώτηµα.» 

  Ανέβηκαν επάνω στη γέφυρα και άρχισαν να τη διασχίζουν. Το 

νερό του ποταµού Αρλ, που περνούσε από κάτω, έκανε αρκετό 

θόρυβο για να µην µπορούν να κρυφακούσουν την κουβέντα τους 

εύκολα τυχόν ωτακουστές της πόλης. 

  «Το άλλο είναι ακόµα πιο παράξενο,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Πώς 

ακριβώς θα σταθεροποιήσεις τη Νότια Γη, ρώτησες;»  

  «Ναι.» 
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  «Μάλλον, όταν έχεις τις δυνάµεις του Μάσµαρθ, αυτό θα το 

γνωρίζεις εσύ καλύτερα από µένα·  αλλά όχι νωρίτερα.» Και, άραγε, 

αναρωτήθηκε η Σαντέ’ενθιν, µετά, τι θα γίνει µε σένα; Θα µπορέσεις 

να διατηρήσεις τη δύναµη εντός σου; Ρίγησε. Ο Άρµπεναρκ ήταν 

χωρίς Θεούς, επί του παρόντος·  είχαν άπαντες καταστραφεί, 

αφήνοντας πίσω τους τα Πνεύµατα. Αν, τώρα, λοιπόν, ένας Θεός 

αναγεννιόταν, δε θα κυριαρχούσε σ’όλο τον κόσµο; Τρέλα! Αυτό που 

πάνε να κάνουν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είναι τρέλα! Όµως 

τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; Ο Μάργκανθελ, σίγουρα, δε θα 

επιστρέψει, για να σταθεροποιήσει τη Νότια Γη, που 

αποσταθεροποίησε. Ή ίσως και να µην µπορεί να την σταθεροποιήσει. 

∆εν είναι καν Θεός· ένας ηλίθιος σαλτιµπάγκος είναι. Εποµένως, πού 

θα µας οδηγήσει αυτή η κατάσταση; 

  Καθώς διέσχιζαν τη µεγάλη γέφυρα, η Σαντέ’ενθιν λοξοκοίταξε τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος βάδιζε σκεπτικός, µε την 

κουκούλα του στο κεφάλι και το βλέµµα του κατεβασµένο. 

Αντικρίζω, άραγε, τούτη τη στιγµή, τον µελλοντικό Παντοκράτορα του 

Άρµπεναρκ; 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ροβιγκάν και ο Μπέργκαζ βρήκαν τον Άρχοντα Ζάρβηµ στο 

δωµάτιό του. Εκείνος τους ατένισε και τους δυο µε καχυποψία, 

σίγουρος ότι είχαν έρθει για να του µιλήσουν σχετικά µε τον 

Πρίγκιπα– Βασιληά Κιόλβ και την Λοΐρα. Το επόµενο βήµα µετά 

από τη στέψη ήταν πάντα ο γάµος. Ανταλλάσσοντας τις 

συνηθισµένες καληµέρες µε τους συµβούλους, ο Ζάρβηµ 

παρατήρησε πως κι εκείνοι ήταν νηφάλιοι, όπως αυτόν·  δεν είχαν 

πιει πολύ, χτες βράδυ. Άναψε το τσιµπούκι του και τους ρώτησε 

προς τι η επίσκεψη. 

  «Θέλουµε να σας µιλήσουµε για τον Βασιληά Κιόλβ, Άρχοντά 

µου,» δήλωσε η Ροβιγκάν. 
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  «Για το γάµο του, εννοείτε,» είπε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό 

απ’τα ρουθούνια του και κοιτάζοντας προσεκτικά το πρόσωπό της. 

Η σύµβουλος της πολιτείας ήταν νευρική, παρατήρησε·  µάλλον, δεν 

αισθανόταν και τόσο βολικά που είχε έρθει για να του µιλήσει. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ροβιγκάν. «Συνεχίζει να επιµένει να 

νυµφευθεί τη Λοΐρα, Άρχοντά µου·  και κανένας µας δε µπορεί να 

τον µεταπείσει. Σκεφτήκαµε ότι ίσως εσείς να είστε ο µόνος που έχει 

αυτή τη δυνατότητα.» 

  «Όπως είπα και την προηγούµενη φορά στον κύριο Μπέργκαζ απο 

δώ, δεν ξέρω κατά πόσο θα µε ακούσει ο µικρός σε ένα τέτοιο 

ζήτηµα.» 

  «∆ηλαδή, δε θα κάνετε ούτε µια προσπάθεια, Άρχοντά µου; 

Κατ’αρχήν, πείτε µου ειλικρινά, συµφωνείτε µαζί µας; Πιστεύετε ότι 

θα είναι κακό για το Βασίλειο –και για τον ίδιο– να νυµφευθεί τη 

Λοΐρα;» 

  «Ναι,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ, γνέφοντας καταφατικά, «το 

πιστεύω, κυρία Ροβιγκάν.» Και, µα τα Πνεύµατα, και στο Σαραόλν 

παρόµοιος σάλος θα γινόταν αν ένας βασιληάς παντρευόταν µια 

υπηρέτρια. Μόνο που εκεί, φυσικά, τα πράγµατα δε θα ήταν τόσο… 

άγρια, όσο θα είναι εδώ. Ο Ζάρβηµ φοβόταν για τη ζωή του Κιόλβ. 

Σίγουρα, πολλοί θα ήταν ικανοί να τον σκοτώσουν για τούτη την 

προσβολή στις οικογένειές τους. «Και ανησυχώ για τον µικρό.» 

  «Τότε, σας παρακαλώ, µιλήστε του,» ζήτησε η Ροβιγκάν. 

  «Καλά, θα του µιλήσω,» υποσχέθηκε ο Ζάρβηµ. «Το 

απογευµατάκι.» 

  «Ο Βασιληάς επιθυµεί να παντρευτεί αύριο,» τον πληροφόρησε η 

σύµβουλος της πολιτείας. «Και µε πρόσταξε να έχω τα πάντα 

έτοιµα.» 

  «Αρχίστε να τα ετοιµάζετε,» την προέτρεψε ο Σαραολνιανός 

Άρχοντας, «και, αν δε γίνει, τελικά, ο γάµος, δε χάθηκε και το 

Φτερό, σωστά;» 
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  Το «δε χάθηκε και το Φτερό» φάνηκε να την παραξένεψε, γιατί, 

προφανώς, δε λεγόταν εδώ, στο Άργκανθικ·  όµως κατένευσε. 

«Εντάξει.» 

  «Προσπαθήστε, Άρχοντά µου,» τόνισε ο Μπέργκαζ, καθώς εκείνος 

κι η Ροβιγκάν σηκώνονταν από τις καρέκλες τους. 

  «Αυτό σκοπεύω να κάνω, κύριε,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, φυσώντας 

καπνό. Εσύ θέλεις κάτι παραπάνω· µπορώ να το καταλάβω. 

 

**  **  **  ** 

 

  Το απόγευµα πλησίαζε και ο Κιόλβ δεν είχε πει ακόµα τίποτα στη 

Λοΐρα, σχετικά µε το γάµο. Σκόπευε να της το ανακοινώσει το 

βράδυ, που θα ήταν πιο ροµαντικά. Όταν ο Ζάρβηµ ήρθε να τον 

βρει, εξεπλάγη από την επίσκεψή του. Όµως, αν έκρινε σωστά από 

την έκφραση στο πρόσωπο του Σαραολνιανού, είχε να του µιλήσει 

για κάποιο σηµαντικό ζήτηµα. 

  «Σ’ακούω,» είπε ο Κιόλβ, όταν κάθισαν σε ένα µικρό σαλόνι του 

παλατιού. 

  Ο Ζάρβηµ άναψε το τσιµπούκι του. «Ήρθα να κουβεντιάσουµε για 

το γάµο που σχεδιάζεις, µικρέ.» 

  Μικρέ. Αυτό έλεγε πολλά: ότι ο Σαραολνιανός ερχόταν, πάλι, σαν 

δάσκαλος, σαν καθοδηγητής. Όµως, τώρα, είµαι ο Βασιληάς του 

Άργκανθικ, Ζάρβηµ· δεν είµαι, πλέον, ένας µπερδεµένος πρίγκιπας. 

Επίσης, πού είχε µάθει ο Ζάρβηµ για το γάµο του; Ποιος του το είχε 

πει; Ή µάλλον: Ποιος άλλος; Ο Μπέργκαζ ή η Ροβιγκάν. Τι ηλίθιοι 

που ήταν κι οι δυο τους! 

  «Αν σου ζήτησαν να µε πείσεις να µην παντρευτώ τη Λοΐρα, δε θα 

το καταφέρεις,» είπε, ευθέως, για να µην έχουν παρεξηγήσεις. 

  Ο Ζάρβηµ αναστέναξε. Αυτό ακριβώς µου ζήτησαν να κάνω, µικρέ, 

συλλογίστηκε. Και έχουν δίκιο, που να τους ανεµοσκορπίσουν τα 

Πνεύµατα. Έχουν δίκιο… Σκλήρυνε το βλέµµα του, επίτηδες. «Έχεις 

τυφλωθεί τόσο, µικρέ, που δε βλέπεις τι είναι καλό για σένα και για 
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το Βασίλειό σου;» απαίτησε. «Είσαι Βασιληάς, τώρα! ∆εν έχεις µόνο 

τον εαυτό σου να σκεφτείς. Αλλά, προφανώς, ούτε αυτόν–!» 

  «Ναι, Ζάρβηµ, είµαι Βασιληάς τώρα –και θα ορίζω το Βασίλειό 

µου όπως επιθυµώ!» αντιγύρισε ο Κιόλβ, έντονα. 

  «Λάθος!» µούγκρισε ο Ζάρβηµ, σε ανάλογο τόνο, βγάζοντας την 

πίπα απ’τα χείλη του. «Το Βασίλειο ορίζει τον εαυτό του–» 

  «Μην αρχίσεις να µου κάνεις κουβέντα για να–» 

  «Άκουσέ µε, Κιόλβ!» φώναξε ο Σαραολνιανός Άρχοντας, και δεν 

είπε τίποτ’άλλο, περιµένοντας ο νέος Βασιληάς του Άργκανθικ να 

του δώσει την άδεια να συνεχίσει·  διαφορετικά, ήξερε πως δε θα τον 

άκουγε. 

  Με τη σιωπή του, ο Κιόλβ τού έδωσε την άδεια·  και ο Ζάρβηµ 

συνέχισε: «Το Βασίλειο, µικρέ, ορίζει τον εαυτό του. Κάθεσαι στο 

θρόνο για να το βοηθάς να επιλύει τα προβλήµατά του. ∆εν κάθεσαι 

στο θρόνο για ν’αλλάξεις τον τρόπο ζωής του λαού σου. Έτσι και 

παντρευτείς αυτή την κοπέλα –την οποία είµαι βέβαιος ότι αγαπάς–, 

ό,τι κι αν πεις στους υπηκόους σου, δε θα την αποδεχτούν –ποτέ δε 

θα την αποδεχτούν, Κιόλβ! Είµαι µαζί σου σ’αυτό το θέµα·  σε 

καταλαβαίνω καλύτερα απ’ό,τι πιστεύεις. Όµως σκέψου τους 

εχθρούς που θα κάνεις. Και δε µιλάµε για έναν-δύο εχθρούς –αυτούς 

θα τους έκανες έτσι κι αλλιώς, αν παντρευόσουν την κόρη του ενός 

ευγενή κι όχι του άλλου. Μιλάµε για όλο το Άργκανθικ! Όλο το 

Άργκανθικ θα στραφεί εναντίον σου. Φοβάµαι για σένα, γιατί θα σε 

σκοτώσουν. Ή, στην καλύτερη (για σένα) περίπτωση, θα σε 

εκθρονίσουν. Ο Οίκος σου θα χάσει τη βασιλεία, για πάντα. 

  »Έτσι είναι τα πράγµατα. Και το ξέρεις ότι εγώ δεν έχω στο νου 

µου κάποια σκοπιµότητα που σ’τα λέω τούτα. ∆εν έχω κάποια δική 

µου κόρη να σου δώσω·  δεν είµαι καν υπήκοός σου, και δεν έχω 

κανένα συγγενή στο Άργκανθικ.» (Αυτό το τελευταίο ήταν ψέµα. Ο 

γιος του, Άδνορ, βρισκόταν εδώ, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που 

είχε·  όµως δε νόµιζε πως τούτο θα ήταν χρήσιµο να το αναφέρει 
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τώρα.) «Σου µιλώ µονάχα ως φίλος προς φίλο. Σκέψου τα λόγια µου. 

∆εν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.» 

  Ο Ζάρβηµ σηκώθηκε από την πολυθρόνα και βάδισε προς την 

έξοδο του µικρού σαλονιού, ενώ το µυαλό του Κιόλβ κατακλυζόταν 

από σκέψεις, και ο νέος Βασιληάς του Άργκανθικ ήταν σιωπηλός. 

  Προτού βγει από το δωµάτιο, ο Σαραολνιανός Άρχοντας έστρεψε 

το κεφάλι, για να κοιτάξει τον µοναδικό ζωντανό γιο του Κάρχοκ. 

«Κάνε την καρδιά σου πέτρα, µικρέ,» είπε, και έφυγε. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Μία λίµνη και πολλοί λουόµενοι 
 

 

λο το ξέφωτο είχε γεµίσει µε άντρες και γυναίκες που 

προσπαθούσαν να χτίσουν πρόχειρα, ξύλινα οικοδοµήµατα, 

ενώ προς τα δυτικά, σιγά-σιγά, ένα νέο ξέφωτο δηµιουργείτο, 

καθώς οι Σαραολνιανοί έκοβαν απο κεί όσα δέντρα χρειάζονταν. Ο 

Μπάχτον βρισκόταν σ’εκείνη τη µεριά και παρακολουθούσε δύο 

άντρες που επέβλεπαν µια µεγάλη οµάδα ξυλοκόπων. Οι δύο άντρες 

δεν τον είχαν αντιληφθεί, και ούτε εκείνος ήθελε να τον 

αντιληφθούν. ∆εν ήθελε να έχει καµια επαφή µε τον αδελφό και τον 

πατέρα του. Είχε πει στην Ερία να τους βρει και εκείνη το είχε κάνει, 

ενηµερώνοντάς τον ακριβώς πού βρίσκονταν, για να πάει να τους 

ρίξει µια µατιά να δει πώς ήταν. Ο αδελφός του είχε τραυµατιστεί 

στην Πολιορκία της Χάργκοχ, όµως, απ’ό,τι παρατηρούσε τώρα ο 

Μπάχτον, έµοιαζε να έχει αναρρώσει µια χαρά, µην έχοντας κανένα 

ιδιαίτερο πρόβληµα. 

  Γιατί συνεχίζω να τους αποφεύγω; αναλογίστηκε. Κι ετούτο ήταν 

ένα ερώτηµα που δε µπορούσε ν’απαντήσει. Υπέθετε, όµως, πως, 

Ό
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λόγω του καιρού που είχε περάσει…. ∆εν ξέρω. Αλλά καλύτερα έτσι. 

Τουλάχιστον, είναι κι οι δυο τους καλά. ∆ε θα ήθελε σε καµία 

περίπτωση κάτι κακό να τους είχε συµβεί. Και πολλοί άνθρωποι 

είχαν πεθάνει στην πολιορκία·  ο πατέρας κι ο αδελφός του ήταν από 

τους τυχερούς. 

  Γύρισε απ’την άλλη και έφυγε, διασχίζοντας το ξέφωτο και 

ψάχνοντας για την Ερία. Καθ’οδόν, χαιρέτησε το ∆ιοικητή των 

Πορφυρών Σπαθιών Έντρηλ, που καθοδηγούσε µια οµάδα 

στρατιωτών (οι οποίοι είχαν για την ώρα µετατραπεί σε χτίστες) 

στην κατασκευή του ∆ιοικητηρίου του Καταυλισµού. Ο Μπάχτον 

εντόπισε την µαυροµάλλα πολεµίστρια που έψαχνε λίγο παρακάτω, 

µαζί µε τέσσερις άντρες. Βρίσκονταν όλοι τους συγκεντρωµένοι 

γύρω από ένα µισοτελειωµένο οικοδόµηµα. Τα πρόσωπά τους ήταν 

κόκκινα από την εργασία και λουσµένα στον ιδρώτα. Τις πανοπλίες 

και τα όπλα τους τα είχαν αφήσει παραπέρα, όπως, άλλωστε, έκαναν 

όλοι οι µαχητές που βοηθούσαν στην κατασκευή των πρόχειρων 

οικοδοµηµάτων. 

  Η Ερία είδε τον Μπάχτον και τον πλησίασε, αφήνοντας για λίγο τη 

δουλειά της. Ούτως ή άλλως, ήταν µεσηµέρι και έκρινε πως 

χρειαζόταν λίγη ξεκούραση.  

  «Τους µίλησες;» τον ρώτησε. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, σφίγγοντας τα χείλη. 

  «Τους βρήκες, έτσι;…» 

  «Ναι.» 

  «Μπάχτον, νοµίζω πως, κάποια στιγµή, πρέπει να τους µιλήσεις,» 

είπε η Ερία. Εκείνος δεν αποκρίθηκε.  

  Η πολεµίστρια στράφηκε στους άλλους µε τους οποίους δούλευε 

και φώναξε: «∆ιάλειµµα. Φάτε, ξεκουραστείτε. Θα συνεχίσουµε το 

απόγευµα.» 

  Εκείνοι κατένευσαν και, ένας-ένας, άφησαν το χτίσιµο του 

οικοδοµήµατος. Πήραν τον εξοπλισµό τους από κάτω και 

αποµακρύνθηκαν. 
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  «Καλά τα πηγαίνουµε, πάντως,» είπε ο Μπάχτον, µειδιώντας. 

  Η Ερία τού επέστρεψε το µειδίαµα. «Αφού τα χτίρια δεν έχουν 

πέσει ακόµα.» Πήρε από το έδαφος την τουνίκα της και τη φόρεσε 

πάνω από το αµάνικο πουκάµισο µε το οποίο ήταν ντυµένη. 

  «Κι αυτό θα γίνει, στην ώρα του,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. 

  Η Ερία γέλασε. «Ας ελπίσουµε πως όχι.» Έκανε πίσω τα µαλλιά 

της. «Θέλω ένα µπάνιο, οπωσδήποτε.» 

  Ο Μπάχτον έδειξε τη λίµνη κάτω από τα µεγάλα βράχια, στο βάθος 

του ξέφωτου. 

  «Κάτι µου λέει ότι, όπως και χτες, το µέρος θα γεµίσει,» είπε η 

Ερία. 

  «Γιαυτό ας πάµε πρώτοι,» πρότεινε ο Μπάχτον. 

  Η Ερία ανασήκωσε τους ώµους κι άρχισε να κατευθύνεται προς τα 

εκεί, διασχίζοντας το ξέφωτο. Εκείνος την ακολούθησε, φτιάχνοντας 

το τόξο στην πλάτη του. Του άρεσε αυτό το µέρος όπου είχαν 

σταµατήσει, όµως δεν ήξερε για πόσο θα µπορούσαν να µείνουν 

εδώ. Ήδη οι στρατιώτες είχαν αρχίσει να παραπονιούνται ότι 

έτρωγαν µόνο κυνήγι και τίποτ’άλλο. Και αυτό ακόµα, πολλές 

φορές, δεν τους έφτανε για γεµίσουν τις κοιλιές τους, απ’ό,τι έλεγαν, 

γιατί, βέβαια, ο στρατός δεν διέθετε αρκετούς κυνηγούς, που να 

φέρνουν µπόλικα θηράµατα. Επίσης, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο 

Μπάχτον είχε ακούσει τους πολεµιστές να µιλούν για παράξενες 

σκιές που κινούνταν ανάµεσα στα δέντρα και πίσω από τα 

φυλλώµατα, το σούρουπο και το βράδυ. Ξωτικά, έλεγαν, ή δαιµόνια! 

Όµως τι ήταν αληθινό και τι της φαντασίας τους; ∆ε χρειάζεται και 

πολύ για ν’αρχίσει το µυαλό να οργιάζει, όταν βρίσκεσαι µέσα σε 

ένα πανάρχαιο δάσος, γεµάτο σκιές και απόµακρους ήχους.  

  Κι εκείνος χτες βράδυ νόµιζε ότι είχε δει κάτι ύποπτες κινήσεις, 

όµως δεν πίστευε ότι επρόκειτο για ξωτικά. Μάλλον, στρατιώτες 

ήταν. Εκείνο που τον ανησυχούσε ήταν αυτό που είχαν αναφέρει 

µερικοί πολεµιστές πριν από δυο µέρες: ότι είχαν δει κάποιους να 

τους παρακολουθούν από τα νότια. Η Ερία επέµενε ότι ίσως ήταν 
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Μαγκραθµέλιοι, κι έτσι ο Μπάχτον κι οι ανιχνευτές του είχαν πάει 

να ρίξουν µια µατιά προς τα κει. Τελικά, δεν είχαν βρει τίποτα. 

  Έφτασαν στη λίµνη, όπου, για την ώρα, δεν ήταν κανένας·  οι 

περισσότεροι ακόµα δούλευαν. Η Ερία έβγαλε τα ρούχα της και 

βούτηξε στο νερό. Ο Μπάχτον ακολούθησε το παράδειγµά της. 

Όπως κι εκείνη, είχε κι αυτός να πλυθεί κάτι µέρες. 

  «Ερία,» είπε, «έχεις δει τίποτα περίεργο τελευταία;» 

  «Όλοι δεν έχουν δει κάτι ‘περίεργο’ τελευταία;» αποκρίθηκε 

εκείνη. 

  «∆εν έχεις άδικο σ’αυτό,» παραδέχτηκε ο Μπάχτον. «Όµως νοµίζω 

ότι αυτά τα περιστατικά έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Ίσως τα 

ξωτικά να µη µας θέλουν εδώ, τελικά…» 

  «Μας θέλουν δε µας θέλουν, θα µας έχουν,» αποκρίθηκε, κυνικά, η 

Ερία, ακουµπώντας το ένα της χέρι στην όχθη και κόβοντας ένα 

λουλούδι που βρισκόταν εκεί. «Έτσι;» 

  «Ένα χωριό στο ∆ουκάτο Γκέχβιν είχε ερηµώσει,» είπε ο Μπάχτον. 

«Μικρό χωριό, βέβαια, αλλά…» 

  «Και τα ξωτικά έφταιγαν γι’αυτό;» ρώτησε η Ερία. 

  «Έτσι λέγανε. Έπιασε µια αρρώστια τους χωρικούς επειδή τους 

καταράστηκαν οι ‘κάτοικοι του δάσους’ εκεί κοντά,» εξήγησε ο 

Μπάχτον. 

  Η Ερία δεν τα πίστευε κάτι τέτοια. «Σιγά µην τους είχαν ρίξει την 

αρρώστα τα ξωτικά,» έκανε. «Τίποτ’άλλο θα είχε συµβεί.» 

  Ο Μπάχτον ανασήκωσε τους ώµους. 

  Η Ερία άλλαξε θέµα: «Γιατί δε θέλεις να µιλήσεις στους δικούς 

σου;» ρώτησε, καθώς έφερνε το λουλούδι µπροστά στο πρόσωπό 

της, στριφογυρίζοντας το βλαστό του ανάµεσα στον δείκτη και στον 

αντίχειρα του δεξιού της χεριού. 

  «Έτσι,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Όπως είχε παρατηρήσει η Ερία πολλές φορές, ο Μπάχτον δεν ήταν 

άνθρωπος των µακροσκελών λόγων και εξηγήσεων. Συνήθως, δεν 

ανοιγόταν, και έλεγε λίγα αλλά συγκεκριµένα πράγµατα. Σ’αυτό της 
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θύµιζε τον Σοφό του Κύκλου του Φτερού Φάλµαριν, που κι εκείνος 

δεν έλεγε πολλά, αλλά, όταν µιλούσε, είχε πάντα κάτι σηµαντικό να 

πει. Μια θλίψη την κατέλαβε, καθώς τον θυµήθηκε και σκέφτηκε ότι 

δε θα τον ξανάβλεπε ποτέ πια. Τελευταία φορά τον είχε δει στη 

Ζίρκεφ και, µετά, έµαθε ότι είχε εξαφανιστεί, µαζί µε τον αρχαίο 

δαίµονα Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, για να τους γλιτώσει όλους από την 

απειλή του. Ποτέ δεν πρόσεχε τον εαυτό του όσο έπρεπε, 

συλλογίστηκε η Ερία, ενώ στο νου της, τώρα, ερχόταν η αόρατη 

µονοµαχία του Φάλµαριν µε τον µισό-Θεό Μάργκανθελ, ο οποίος 

είχε µπει µέσα του και είχε κυριέψει το κορµί του. 

  «Πού είσαι χαµένη;» τη ρώτησε ο Μπάχτον. 

  Η Ερία βλεφάρισε. «Κάτι σκεφτόµουν…» Ύστερα, έστρεψε το 

βλέµµα της στην άλλη µεριά της λίµνης, όπου είχαν έρθει πέντε 

Σαραολνιανοί πολεµιστές και δυο πολεµίστριες, για να κάνουν 

µπάνιο. «Αρχίζει και µαζεύεται κόσµος…» παρατήρησε. «Ίσως θα 

έπρεπε να βρεις κάποιο άλλο ποτάµι ή λίµνη εδώ κοντά, για να 

πηγαίνουν να πλένονται.» 

  «∆εν υπάρχει κάποιο τόσο κοντά,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον. 

  «Πόσο µακριά είναι το κοντινότερο;» 

  «∆υο λεύγες βόρειο-δυτικά, νοµίζω.» 

  «Μάλλον, θα πάω εκεί, την άλλη φορά. ∆εν υπάρχει τίποτα 

καλύτερο απ’το να κάνεις µπάνιο µε την ησυχία σου. Συµφωνείς;» 

Χάιδεψε το πηγούνι του, µε τα πέταλα του λουλουδιού που 

κρατούσε. 

  Ο Μπάχτον ανασήκωσε τους ώµους. Σήµερα ήταν ιδιαίτερα 

λιγοµίλητος, συµπέρανε η Ερία.  

  «Πάµε να φάµε µεσηµεριανό;» του πρότεινε. 

  Εκείνος κατένευσε. 

  «Τι έχει σήµερα;» 

  «Σύντοµα, θ’ανακαλύψουµε,» αποκρίθηκε ο Μπάχτον, βγαίνοντας 

από το νερό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Έκτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Εισβολείς στα υπόγεια 
 

 

νοίγοντας τα µάτια της, η Νερενία ατένισε τον Βόνιορ να 

βρίσκεται µισοξαπλωµένος στην αντικρινή µεριά του 

κρεβατιού. Ποτέ ξανά δεν είχε µείνει εδώ ως το πρωί, και η 

περιέργεια της Στρατάρχισσας, σχετικά µε το τι είχε ειπωθεί 

ανάµεσα σ’αυτόν και τη Θάρνα, µεγάλωσε. Μπορούσε να δει ότι ο 

∆ούκας δεν κοιµόταν·  τα βλέφαρά του ήταν ανοιχτά, αλλά είχε µια 

σκεπτική όψη στο πρόσωπό. Άραγε, όλο το βράδυ έτσι το είχε 

περάσει; 

  Έξω από το παράθυρο του δωµατίου, η Νερενία µπορούσε 

ν’ακούσει τους καταπέλτες των πολιορκητών να έχουν αρχίσει να 

κοπανούν τα τείχη της πόλης. 

  «Βόνιορ,» είπε. Εκείνος εστίασε το βλέµµα του επάνω της. «Τι σου 

είπε ο Πόνκιµ, στο όνειρο;» 

  «∆εν προλάβαµε να ανταλλάξουµε πολλές κουβέντες,» αποκρίθηκε 

εκείνος, τρίβοντας το σαγόνι του, σα να δυσκολευόταν να θυµηθεί. 

«Στην αρχή, δεν ήµουν σίγουρος ότι ήταν αυτός·  µετά, το 

κατάλαβα.» 

  «Για µένα, τι σου είπε;» επέµεινε η Νερενία, γιατί ο Βασιληάς της 

ήταν που την είχε προστάξει να φέρει αυτή τη ροµφαία την οποία 

έβλεπε και στον ύπνο της. 

  «Μου είπε ότι, κάποτε, στη Μάρβαθ, είδε ένα όραµα µ’εσένα,» 

αποκρίθηκε ο Βόνιορ. 

  Η Νερενία ανασηκώθηκε επάνω στο κρεβάτι. «Όραµα;» 

  Εκείνος κατένευσε. «Αλλά δεν προλάβαµε να κουβεντιάσουµε 

πολύ. Μετά, ξύπνησες και ξύπνησα µαζί σου.» 

Α
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  «Πώς είχε βρεθεί ο Πόνκιµ εκεί, Βόνιορ;» Ήταν, άραγε, και στα 

άλλα της όνειρα, δίχως αυτή να µπορεί να τον αντιληφθεί; Μήπως, 

εκείνος της έστελνε τα όνειρα; Ήταν πολύ ισχυρός µάγος, άλλωστε. 

  «Είπε ότι… άκουγε τα Πνεύµατα. Του αποκρίθηκα πως εγώ δεν τα 

ακούω·  κι εκείνος είπε ότι δε χρησιµοποιώ τ’αφτιά µου σωστά.» 

  Η Νερενία ρίγησε. Τι είναι αυτά τα πράγµατα που µου συµβαίνουν; 

Όνειρα· µάγοι· Πνεύµατα. ∆ιάφοροι άνθρωποι βαδίζουν µέσα στα 

όνειρά µου, µα τους δαίµονες της Μάγκραθµελ! «Θα έρθει πάλι, σε 

άλλο όνειρο;» 

  «∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ. «Αλλά, Νερενία, πες µου, 

θυµάσαι τι ακριβώς έκανες µε τη ροµφαία, στο όνειρό σου;» 

  «Χρησιµοποιούσα τις δυνάµεις των Αοράτων για–» 

  «Των Πνευµάτων.» 

  «Τι;» 

  «Αυτοί που ονοµάζεις ‘Αόρατους’ είναι τα Πνεύµατα, Νερενία.» 

  «Όπως και νάχει, τους καλούσα και χρησιµοποιούσα τις δυνάµεις 

τους, για να φορτίσω τη λεπίδα…» Η φωνή της έγινε πιο αδύναµη, 

καθώς προσπαθούσε να φέρει στο νου της τι ήταν εκείνο που 

επιχειρούσε να κάνει στο όνειρο, ως Εξουσιάστρια του Χρήµατος 

Νι-Όνζα. «…για να… για να µπορώ –µέσω της ροµφαίας– να 

αντιλαµβάνοµαι ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι οι φίλοι µου.» 

  «Μέσω της ροµφαίας;» παραξενεύτηκε ο Βόνιορ. Συνοφρυώθηκε. 

«Πώς ακριβώς σκόπευες να το καταφέρεις αυτό;» 

  Η Νερενία ανασήκωσε τους ώµους. «Κάπως… ∆ε µπορώ να το 

εξηγήσω. Το αισθανόµουν.» 

  «Χειριζόσουν τα Πνεύµατα µε παράξενο τρόπο, στο όνειρο,» είπε ο 

Βόνιορ. 

  Η Νερενία έκανε µια γκριµάτσα άγνοιας. Ούτως ή άλλως, ήταν 

παράξενο που χειριζόταν τα Πνεύµατα ή τους Αόρατους ή όπως 

αλλιώς κι αν τα λέγανε. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και πήγε να 

πλυθεί. Όταν επέστρεψε, ο Βόνιορ ακόµα καθόταν εκεί όπου τον 
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είχε αφήσει, µε την ίδια σκεπτική έκφραση στο πρόσωπό του. Τι 

σκεφτόταν τόσο επίµονα; Της έκρυβε κάτι σχετικά µε το όνειρό της; 

  Η πόρτα χτύπησε. Η Νερενία κι ο Βόνιορ έστρεψαν τα βλέµµατά 

τους προς αυτήν. 

  Η πόρτα ξαναχτύπησε, έντονα. 

  Η Στρατάρχισσα βάδισε ως εκεί και άνοιξε, για ν’αντικρίσει έναν 

δαιµονάνθρωπο στρατιώτη, µε το κράνος του παραµάσκαλα. 

«Πιάσαµε δυο εισβολείς στα υπόγεια, Στρατάρχισσα,» ανέφερε. 

  «Εισβολείς στα υπόγεια; Από πού είχαν µπει;» απόρησε η Νερενία. 

«Και δύο µόνο; Μήπως είναι κι άλλοι; Να ελέγξετε!» 

  «Έχει γίνει ένα άνοιγµα σ’έναν τοίχο του υπογείου· ένα άνοιγµα που 

βγάζει σε µια πέτρινη σκάλα, σ’ένα µέρος που δε γνωρίζουµε.» 

  «Πού είναι τώρα οι εισβολείς;» 

  «Στα υπόγεια, υπό κράτηση, Στρατάρχισσα.» 

  «Έρχοµαι, σε λίγο.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Στρατάρχισσα,» είπε ο Μαγκραθµέλιος, 

χαιρετώντας στρατιωτικά. 

  Η Νερενία έκλεισε την πόρτα και στράφηκε στον Βόνιορ. 

«Εισβολείς στα υπόγεια!» έκανε. «Και δύο µόνο!» 

  «Άκουσα,» αποκρίθηκε εκείνος και σηκώθηκε από το κρεβάτι. 

  Η Νερενία έβγαλε τη ρόµπα της και άρχισε να ντύνεται. «Γιατί να 

έστειλε η Αάνθα δύο µόνο ανθρώπους να εισβάλουν στο παλάτι µου; 

Και πώς ήξερε γι’αυτό το πέρασµα που βγάζει στα υπόγεια;» 

  «Ίσως ο Βασιληάς Βένγκριλ να ήξερε,» υπέθεσε ο Βόνιορ, καθώς 

ντυνόταν κι εκείνος. 

  «Μα, πώς να γνώριζε αυτός για ένα κρυφό πέρασµα µέσα στο 

παλάτι της Όρφαλχ;» απόρησε η Νερενία. «Για κάποιο πέρασµα στο 

παλάτι της Μάρβαθ, δε θα παραξενευόµουν·  όµως στο παλάτι της 

Όρφαλχ; Κάτι δεν πάει καλά. 

  »Κι επιπλέον, σκέψου το άλλο, Βόνιορ: Αν είχαν βρει τρόπο για να 

εισβάλουν εδώ, θα έστελναν µόνο δύο ανθρώπους; Τι µπορούν να 

κάνουν δύο άνθρωποι; Σίγουρα όχι να πάρουν την πόλη!» 
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  Όταν ήταν κι οι δυο έτοιµοι, βγήκαν απ’το δωµάτιο κι άρχισαν να 

διασχίζουν το παλάτι και να πηγαίνουν προς τα υπόγεια, όπου η 

Νερενία δεν είχε πάει ποτέ ξανά. Οι Μαγκραθµέλιοι και οι άνθρωποι 

πολεµιστές τούς καθοδήγησαν επάνω στις πέτρινες σκάλες και µέσα 

στα σκιερά περάσµατα, µέχρι που έφτασαν σε ένα δωµάτιο µετρίου 

µεγέθους, όπου βρίσκονταν συγκεντρωµένοι µπόλικοι στρατιώτες, 

έχοντας κυκλωµένους έναν άντρα και µια γυναίκα, άγνωστους στη 

Νερενία. Στον τοίχο αντίκρυ της ήταν ένα αρκετά µεγάλο άνοιγµα, 

σαν κάποιος να τον είχε σπάσει. 

  Ο δαιµονάνθρωπος που είχε έρθει στο δωµάτιό της, για να την 

ειδοποιήσει, βρισκόταν εδώ, µαζί µε τους υπόλοιπους, και της είπε: 

«Στρατάρχισσα, εκεί είναι το σπάσιµο· και οδηγεί σε πέτρινες σκάλες, 

οι οποίες πηγαίνουν κάπου βαθιά. Ελάτε να σας δείξω.» Κρατώντας 

µια τεχνολογική λάµπα, βάδισε προς το άνοιγµα. 

  Η Νερενία και ο Βόνιορ τον ακολούθησαν, και είδαν, όντως, να 

αποκαλύπτεται µια αρχαία, πέτρινη σκάλα στο δαιµονικό φως. 

«Πήγατε κάτω;» ρώτησε η πρώτη. 

  «Όχι ακόµα, Στρατάρχισσα.» 

  «∆ε σας είπα να ελέγξετε για τυχόν άλλους εισβολείς;» µούγκρισε 

εκείνη, που δεν της άρεσε καθόλου να την αγνοούν. 

  «Αν υπήρχαν άλλοι, θα έρχονταν απο δώ, Στρατάρχισσα.» 

  «Ίσως να κρύβονται για δεν-ξέρω-κι-εγώ-τι λόγους!» αντιγύρισε η 

Νερενία, πικαρισµένη. «Θα πάτε να ελέγξετε, όπως πρόσταξα!» 

  «Πηγαίνετε να γίνετε βορά φαντασµάτων, δαιµονόσποροι!» έκανε 

ο ένας από τους αιχµάλωτους –ο άντρας. 

  Η Νερενία στράφηκε, απότοµα, προς το µέρος του, ζυγώνοντας 

τον, µε τον Βόνιορ ένα βήµα πίσω. «Τι είπες;» 

  «Άκουσες πολύ καλά τι είπα, δαιµονόφιλη σκύλα–» 

  Η Νερενία τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, κάνοντας αίµα να 

πεταχτεί απ’τα χείλη του. ∆ύο δαιµονάνθρωποι επιχείρησαν να τον 

συγκρατήσουν απ’το να πέσει·  εκείνος τράβηξε το ξιφίδιο απ’τη 

ζώνη του ενός κι επιχείρησε να τον µαχαιρώσει, όµως ένας άλλος 
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του άρπαξε τον καρπό και τον αφόπλισε, ενώ ένας τρίτος γράπωσε 

από πίσω την κορακοµάλλα εισβολέα, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω 

απ’τους βραχίονές της και αποµακρύνοντάς την απ’το φίλο της. 

  «Πάψτε ν’αντιστέκεστε, γιατί θα προστάξω να σας σκοτώσουν και 

τους δύο!» φώναξε η Νερενία. «Πείτε µου ποιοι είστε.» 

  Οι δύο άγνωστοι αλληλοκοιτάχτηκαν, δίχως να µιλήσουν. 

  «Μην κάνετε το λάθος να νοµίζετε ότι η υποµονή µου είναι 

ανεξάντλητη,» είπε η Νερενία. «Ποιοι – είστε;» 

  «Θα το πίστευες, άµα σου λέγαµε ότι είχαµε χαθεί και βρεθήκαµε 

τυχαία εδώ;» αποκρίθηκε ο άντρας. 

  «∆ε ρώτησα αυτό. Ρώτησα ποιοι είστε!» 

  «Αποκλείεται να µη µας έχεις ακουστά·  είµαστε πασίγνωστοι,» είπε 

ο άντρας. 

  Η Νερενία  συνοφρυώθηκε, αγριοκοιτάζοντάς τον, ενώ, συγχρόνως, 

είδε την άγνωστη γυναίκα ν’αναποδογυρίζει τα µάτια. 

  «Ονοµάζοµαι Άνεµος, κι η συντρόφισσά µου Νύχτα.» 

  «Και υποθέτεις, σκύλε, ότι έπρεπε να σας ξέρω;» είπε η Νερενία, 

ενώ σκεφτόταν: Τυχοδιώχτες. Για να έχουν τέτοια ονόµατα, πρέπει να 

είναι τυχοδιώχτες. Ή ίσως και να µου λένε ψέµατα, κρύβοντάς µου τα 

πραγµατικά τους… 

  «Ο φίλος µου αστειευόταν,» εξήγησε η Νύχτα, ρίχνοντας ένα 

θυµωµένο βλέµµα στον Άνεµο. 

  «Νοµίζεις ότι αυτό είναι αστείο;» µούγκρισε η Νερενία προς το 

µέρος του άντρα. 

  «Σίγουρα, είστε γελοίοι εδώ µέσα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Θα το θεωρούσες γελοίο αν πρόσταζα τους πολεµιστές µου να σε 

βασανίσουν µέχρι να πεθάνεις;» σφύριξε η Νερενία. 

  Ο Άνεµος δεν απάντησε, κοιτάζοντάς τη σταθερά, ενώ οι δύο 

Μαγκραθµέλιοι συνέχιζαν να τον συγκρατούν. 

  «Πώς βρεθήκατε εδώ;» ρώτησε η Νερενία. 

  «Τυχαία.» 
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  Η Στρατάρχισσα στράφηκε στη γυναίκα που λεγόταν Νύχτα και η 

οποία έµοιαζε πιο συνεννοήσιµη. «Πώς βρεθήκατε εδώ;» 

  «Τυχαία.» 

  «Πολύ αστεία όλα αυτά που µου λέτε,» έκανε η Νερενία, τρίζοντας 

τα δόντια, «όµως ελπίζω να µη νοµίζετε ότι θα τα πιστέψω και θα 

σας επιτρέψω να φύγετε. Όσες περισσότερες πληροφορίες µού 

δώσετε, τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα έχετε να σας αφήσω να 

ζήσετε, αρτιµελείς. Γιαυτό αρχίστε να µου λέτε γιατί και πώς ήρθατε 

εδώ! Κι αν δε µου έχετε πει τα πραγµατικά σας ονόµατα, καλύτερα 

να µου τα πείτε τώρα.» 

  «Πολύ καχύποπτη δεν είσαι;» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  Η Νερενία τον αγνόησε, κοιτάζοντας µια αυτόν και µια τη Νύχτα, 

και περιµένοντας τις απαντήσεις τους. 

  Η κορακοµάλλα γυναίκα µίλησε πρώτη. «Είµαστε τυχοδιώχτες,» 

είπε, «και εξερευνητές. Εξερευνούσαµε κάτι σπηλιές εδώ κοντά και, 

πραγµατικά, βρεθήκαµε σε τούτο το µέρος τυχαία.» 

  «Σπάσατε τον τοίχο του υπογείου µου τυχαία;» µούγκρισε η 

Νερενία. 

  «Ναι,» απάντησε η Νύχτα, «γιατί προσπαθούσαµε να βγούµε. 

Είχαµε χαθεί µέσα στα υπόγεια. Αν κατεβείτε κι εσείς εκεί κάτω, θα 

δείτε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος λαβύρινθος από καµάρες και 

περάσµατα–» 

  «Υπάρχουν και φαντάσµατα, επίσης,» πρόσθεσε ο Άνεµος. 

  Η Νερενία στράφηκε να τον κοιτάξει. «Προσπαθείς να µε 

τροµάξεις, τώρα, ηλίθιε;» 

  «Λέει αλήθεια,» τη διαβεβαίωσε η Νύχτα. «Όντως, υπάρχουν 

φαντάσµατα εκεί κάτω. Πρέπει νάναι κάποιος αρχαίος ναός, και 

κραυγές ακούγονται παντού τριγύρω, σα να γίνεται µάχη.» 

  Η Νερενία συνοφρυώθηκε. Μήπως τούτη είναι µια καλοστηµένη 

παγίδα; Μήπως η Αάνθα θέλει να µας παρασύρει σ’αυτό το υπόγειο 

µέρος, για να µας σκοτώσει και να εισβάλει στην πόλη; 
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  «Πήγαινε να δεις, άµα δε µας πιστεύεις!» την προέτρεψε ο Άνεµος. 

«Ποιοι διάολοι νοµίζεις ότι είµαστε;» (Οι Μαγκραθµέλιοι γρύλισαν 

και του έδειξαν τα δόντια τους, ακούγοντας τη λέξη διάολοι.) «Και 

για τι σου µοιάζουµε, µα τα Πνεύµατα; Εγώ θα έλεγα ότι είµαστε 

εξερευνητές, από την εµφάνισή µας! Τι λες κι εσύ, όποια κι αν 

είσαι;» 

  Πρέπει να είναι στηµένα όλα τούτα, σίγουρα, σκέφτηκε η Νερενία. 

«Λέω ότι µοιάζετε µε εξερευνητές.» 

  Στράφηκε στον Βόνιορ. «Μπορείς να καταλάβεις αν λένε αλήθεια;» 

του ψιθύρισε. 

  Κι εκείνος απάντησε, στον ίδιο τόνο: «Μπορώ να καταλάβω αν 

υπάρχει κάποια αναστάτωση στον Πνευµατικό Κόσµο εκεί κάτω.» 

  «Κάντο, τότε,» τον προέτρεψε η Νερενία. 

  Ο Βόνιορ αποµακρύνθηκε από τους υπόλοιπους και πλησίασε το 

άνοιγµα, ατενίζοντας τα αρχαία, πέτρινα σκαλοπάτια στο 

τεχνολογικό φως των Μαγκραθµέλιων. Πρέπει, πράγµατι, να είναι 

κάποιο παλιό µέρος εκεί κάτω, σκέφτηκε. Σίγουρα, όλα όσα λένε οι 

κρατούµενοι δεν είναι ψέµατα. Όµως πολλά υποπτεύοµαι πως είναι. 

  Έκλεισε τα µάτια και επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, στέλνοντας τις 

ψυχικές του αισθήσεις προς τα κάτω. Αµέσως, η συνείδησή του 

πληµµύρισε από εικόνες µάχης, πολεµικές κραυγές, και την κλαγγή 

των όπλων. Κι όλ’αυτά, φυσικά, δε βρίσκονταν στον υλικό κόσµο, 

παρά στον Πνευµατικό. Οι νεκροί µάχονταν αναµεταξύ τους, 

µάχονταν αέναα, παγιδευµένοι κάτω από το παλάτι της Όρφαλχ. 

Ποιοι ήταν προτού πεθάνουν, ο Βόνιορ δε µπορούσε να ξέρει –ή δεν 

είχε τη δύναµη να καταλάβει–, όµως για ένα ήταν σίγουρος: 

µισούσαν ο ένας τον άλλο αφάνταστα, και η σφαγή ήταν ανελέητη. 

Ο Ελεγκτής Πνευµάτων ξεχώριζε δύο οµάδες: τους Υπερασπιστές 

και τους Κυνηγούς. Οι Υπερασπιστές πρέπει να κατοικούσαν, 

κάποτε, εδώ και οι Κυνηγοί είχαν έρθει για να τους αφανίσουν, 

άπαντες. 
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  Ο Βόνιορ άνοιξε τα µάτια, ελευθερώνοντας τα Πνεύµατα από τον 

έλεγχό του. Στράφηκε στη Νερενία και τους υπόλοιπους, και τους 

πλησιάσε µε σταθερά βήµατα. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε η Στρατάρχισσα, ανασηκώνοντας ένα φρύδι. 

  «Λένε αλήθεια: υπάρχουν φαντάσµατα εκεί κάτω.» 

  «Τροµερή διαπίστωση…» σχολίασε ο Άνεµος. «Τι είναι ο τύπος, 

µάντης;» 

  Ο Βόνιορ τον αγνόησε. 

  «Εποµένως,» έκανε η Νερενία. «Είσαστε τυχοδιώχτες-εξερευνητές 

και βρεθήκατε εντελώς τυχαία εδώ.» 

  «Η νοηµοσύνη σου µε λιώνει, φιλενάδα,» είπε ο Άνεµος. 

  «∆ε σας πιστεύω,» δήλωσε, αργά, η Στρατάρχισσα. 

  «∆ε µε πιστεύεις ότι η νοηµοσύνη σου µε λι–» 

  Η Νερενία τον γρονθοκόπησε, πάλι. «Θα µιλάς µόνο όταν σου 

απευθύνω το λόγο!» 

  «Τι να τους κάνουµε, Στρατάρχισσα;» ρώτησε ο Μαγκραθµέλιος 

που είχε έρθει στο δωµάτιό της για να την ειδοποιήσει. 

  «Μπορείτε µε κάποιο τρόπο να τους αποσπάσετε πληροφορίες; Να 

µάθατε τι πραγµατικά συµβαίνει µ’αυτούς;» 

  «Θα µπορούσαµε να τους υποβάλουµε σε κάποιον σκλαβωτή, 

Στρατάρχισσα· όµως δεν έχουµε κανέναν εδώ.» 

  «∆ηλαδή, δεν µπορείτε να τους αποσπάσετε πληροφορίες.» 

  «Εκτός εάν επιθυµείτε να τους βασανίσουµε.» Η Νερενία νόµιζε πως 

είδε µια λάµψη στα παράξενα µάτια του Μαγκραθµέλιου·  είχε 

ακούσει πως οι δαιµονάνθρωποι βασάνιζαν τους ανθρώπους µόνο 

και µόνο για την ευχαρίστηση που τους προσέφερε αυτό. «Ωστόσο τα 

βασανιστήρια σχεδόν ποτέ δεν δίνουν ακριβείς πληροφορίες. Ο 

βασανιζόµενος θα οµολογήσει τα πάντα για να γλιτώσει απ’αυτά.» 

  Η Νερενία κοίταξε τη Νύχτα και τον Άνεµο. Τυχοδιώχτες. 

Εξερευνητές. Πράγµατι, µοιάζουν µε τέτοιους. Αλλά, όχι, δε µπορώ να 

πιστέψω ότι ήταν τυχαίο το ότι παρουσιάστηκαν εδώ. Βέβαια, απ’την 
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άλλη, γιατί να στείλει η Αάνθα µονάχα αυτούς τους δύο; Τι µπορούν 

να καταφέρουν; 

  «Βάλτε τους σ’ένα κελί.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι δαιµονάνθρωποι τούς πέταξαν σε ένα στενό, τετράγωνο κελί και 

έκλεισαν την σιδερένια πόρτα µε πάταγο, περιστρέφοντας το κλειδί 

τρεις φορές µέσα στην κλειδαριά. 

  Η Νύχτα στράφηκε στον Άνεµο. «∆εν ήταν ανάγκη να της πεις 

όλες αυτές τις ηλιθιότητες!» µούγκρισε, ψιθυριστά, για να µην τους 

ακούσει κανείς από έξω. «Μπορεί να σε σκότωνε.» 

  «∆ε µε σκότωσε, όµως,» αποκρίθηκε εκείνος, µειδιώντας στραβά. 

  Η Νύχτα αναστέναξε. «Είσαι εντελώς ανυπόφορος!» 

  Η όψη του Ανέµου σοβάρεψε. «Η Στρατάρχισσα Νερενία πρέπει να 

ήταν.» 

  Η φίλη του κατένευσε. «Μάλλον. ∆ε µας το είπε, αλλά ο 

δαιµονάνθρωπος ‘Στρατάρχισσα’ την έλεγε.» 

  «Καθώς µας έφερναν εδώ, έριξες µια µατιά στα υπόλοιπα κελιά που 

περάσαµε;» άλλαξε θέµα ο Άνεµος. 

  «Ναι. Και όλα ήταν άδεια.» 

  «Οπότε, πού είναι η ∆ούκισσα Βόνα;» 

  «Ίσως, τελικά, η Νερενία να την έχει κάπου κοντά της, επειδή της 

είναι πολύτιµη,» είπε η Νύχτα. 

  «Ή ίσως να βρίσκεται σε άλλο κελί, µακριά από το δικό µας.» 

  Η τυχοδιώχτρια κάθισε επάνω στα άχυρα, ακούµπησε την πλάτη 

της στον τοίχο, και αγκάλιασε τα γόνατα. «Άνεµε… πώς θα φύγουµε 

απο δώ, για να ειδοποιήσουµε το ∆ούκα;» 

  «Και τι να του πούµε;» έθεσε το ερώτηµα εκείνος, καθώς καθόταν 

πλάι της. «Οι Μαγκραθµέλιοι βρήκαν την είσοδο από την οποία 

µπήκαµε. ∆ε θα µπορεί, εποµένως, κάποιος να εισβάλει κρυφά, για 

να πάρει τη Βόνα απο δώ.» 
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  Η Νύχτα κούνησε το κεφάλι, απελπισµένα. «Πώς τα καταφέραµε 

έτσι;» ξεφύσησε. 

  «Και έχω το προαίσθηµα ότι η Νερενία δεν τελείωσε µαζί µας,» 

είπε ο Άνεµος. «Θα ξανάρθει για να πάρει τις πληροφορίες που 

θέλει.» 

  «Μήπως, να της πούµε την αλήθεια και να ξεµπερδεύουµε;» 

πρότεινε η Νύχτα. «Έτσι κι αλλιώς, τι σηµασία έχει, πια; ∆ε 

µπορούµε να επιστρέψουµε στο στρατό του Άλβαρ, ούτε εκείνη 

µπορεί να τον εµποδίσει από το να έρθει εδώ.» 

  Ο Άνεµος σούφρωσε τα χείλη, σκεπτικός. «Συµφωνώ,» 

αποκρίθηκε, τελικά. «Συµφωνώ. Όταν µας ξαναρωτήσει, θα της 

πούµε την αλήθεια. ∆εν έχουµε τίποτα να χάσουµε– Ή ίσως και να 

έχουµε…» άλλαξε γνώµη. «Ίσως να µας σκοτώσει, άµα δει ότι δε 

µας χρειάζεται πια·  ότι δεν έχουµε να τις προσφέρουµε κάτι 

επιπλέον.» 

  Η Νύχτα δε µπορούσε να διαφωνήσει µ’αυτό·  ήταν λογικό·  και 

τροµαχτικό. Βρίσκονταν σε αδιέξοδο και έπρεπε να πάρουν µια 

απόφαση. Αν αποφάσιζαν να µην πουν την αλήθεια στη 

Στρατάρχισσα, εκείνη ίσως να τους έδινε στους δαιµονανθρώπους 

της, για να τους βασανίσουν –ή ίσως και να τους σκότωνε, για να 

ξεµπερδεύει µαζί τους. Αν, όµως, αποφάσιζαν να της πουν την 

αλήθεια, τότε, η Νερενία πιθανώς να µην είχε, πλέον, λόγω για να 

τους κρατά ζωντανούς. Άλλωστε, τι είχαν να της προσφέρουν; 

  «Μου φαίνεται ότι, προς το παρόν, έχει χάψει το ψέµα, ότι είµαστε 

εξερευνητές,» είπε στον Άνεµο. 

  «Όχι εντελώς,» διαφώνησε εκείνος. 

  «Όµως δεν το έχει απορρίψει εντελώς κιόλας,» τόνισε η Νύχτα. 

«Και… πιστεύω πως καλύτερα να επιµείνουµε σ’αυτό, Άνεµε… ό,τι 

κι αν µας κάνουν.» 

  Η φωνή του φίλου της ακούστηκε κενή: «Ναι…» 

 

**  **  **  ** 
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  Με διαταγή του Βασιληά Νόβµορ, εκατό Καρνεβολθιανοί 

στρατιώτες είχαν αρχίσει να ψάχνουν τα περίχωρα της Όρφαλχ για 

την Πριγκίπισσα Σούλτριθ. Πέρασαν από τους καταυλισµούς των 

διάφορων Νότιων στρατών, ρωτώντας και ανακρίνοντας·  έριξαν µια 

µατιά σε κάτι εφιαλτικά ερείπια δυτικά της πόλης, νοµίζοντας πως 

είδαν κάποιες σκιές να κινούνται εκεί αλλά διαπιστώνοντας, τελικά, 

πως έκαναν λάθος·  ερεύνησαν τις περιοχές βόρεια της Όρφαλχ, 

αναζητώντας σηµάδια ή ίχνη, δίχως καµία επιτυχία·  πήγαν 

ανατολικά, όπου αντίκρισαν, απόµακρα, ένα µοναχικό πλοίο, µα 

πουθενά την Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα. Κι έτσι, σήµερα το 

µεσηµέρι, επέστρεψαν στον καταυλισµένο στρατό του µονάρχη 

τους, µε ηττηµένες όψεις.  

  Ο Νόβµορ βγήκε απ’τη σκηνή του, για να µιλήσει µε τη διοικήτριά 

τους. «∆ε βρήκατε την αδελφή µου ακόµα;» απαίτησε, καρφώνοντας 

την µαυροµάλλα, πάνοπλη γυναίκα εµπρός του µε ένα οργισµένο 

βλέµµα. 

  «Όχι, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Τότε, δεν ψάξατε αρκετά!» φώναξε ο Νόβµορ. «Θέλω να τη 

βρείτε! Σας πρόσταξα να τη βρείτε!» 

  «Βασιληά µου–» 

  «∆ε σου έδωσα το λόγο, γυναίκα!» Ανίκανα τοµάρια! σκέφτηκε ο 

Νόβµορ. ∆εν κάνουν τη δουλειά τους και ψάχνουν για δικαιολογίες! 

∆ε µπορεί να χάθηκε η Σούλτριθ! ∆ε µπορεί να την έφαγε η Έρηµος! 

Κάπου εδώ κοντά θα είναι! «Άκουσέ µε καλά, τώρα: Θα πάρεις, 

ξανά, τους πολεµιστές σου και θ’αρχίσεις να ψάχνεις τις περιοχές 

γύρω απ’την πόλη. ∆ε θα σταµατήσεις να ψάχνεις µέχρι να τη 

βρεις!» 

  Η πολεµίστρια έκλινε το κεφάλι. «Ως προστάξετε, Βασιληά µου.» 

  Ο Νόβµορ έστριψε απότοµα, µπαίνοντας στη σκηνή του. Μέσα, τον 

περίµενε η Άρρα, καθισµένη µπροστά από το φαγητό τους. 

  «∆εν τη βρήκαν ακόµα;» τον ρώτησε. 
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  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς καθόταν αντίκρυ της. 

  «Μα τα Πνεύµατα, τι κάνουν, αγάπη µου; Αποκλείεται να είναι 

τόσο δύσκολο να τη βρουν. Ξέρεις εγώ τι πιστεύω; ότι πήγε ιππασία 

και κάτι έπαθε το άλογό της στο δρόµο.» Ανασήκωσε τους ώµους. 

«Ίσως να έσπασε το πόδι του, να την έριξε κάτω, και η Σούλτριθ να 

χτυπήσε. Αν έκαναν µια φιλότιµη προσπάθεια, αναµφίβολα, θα την 

έβρισκαν. Πόσο µακριά απο δώ µπορεί να είχε πάει;» 

  «Έτσι είναι,» συµφώνησε ο Νόβµορ, σηκώνοντας τη χρυσή του 

κούπα και πίνοντας µια µεγάλη γουλιά κρασί. «Τώρα, όµως, νοµίζω 

ότι θα προσπαθήσουν περισσότερο.» Αναστέναξε. «Ας περιµένουµε 

και θα δούµε. Ίσως, τελικά, η Σούλτριθ να έρθει από µόνη της και 

αυτοί οι ανεγκέφαλοι ακόµα να την αναζητούν.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Μια απόφαση ζωής και θανάτου 
 

 

 Κιόλβ είχε µείνει ξύπνιος όλο το βράδυ, και τώρα, καθώς 

ερχόταν η αυγή και οι πρώτες αχτίνες του Λούντρινχ 

έµπαιναν από το µισάνοιχτο παράθυρο του δωµατίου του, 

κάνοντας τα καστανά µαλλιά της Λοΐρα να γυαλίζουν, ο νεαρός 

Βασιληάς του Άργκανθικ είχε, πλέον, πάρει την απόφασή του. 

  Θα νυµφευόταν τη Βόρεια κοπέλα που κοιµόταν πλάι του. Θα την 

έκανε Βασίλισσά του. 

  Μέσα του, ήξερε ότι ο Ζάρβηµ είχε δίκιο. Ήξερε ότι ο 

Σαραολνιανός είχε τις καλύτερες προθέσεις, όταν τον συµβούλευε να 

µην παντρευτεί τη Λοΐρα·  όµως ο Κιόλβ δε µπορούσε παρά 

ν’ακολουθήσει την καρδιά του. ∆εν του ήταν δυνατόν να την κάνει 

Ο
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πέτρα, όπως του είχε προτείνει εκείνος. Θα ήταν σα να πρόδιδε τη 

Λοΐρα·  θα ήταν σα να πρόδιδε τον ίδιο του τον εαυτό. 

  Πώς θα τα έβγαζε πέρα µετά από το γάµο, δεν είχε ιδέα, αλλά θα τα 

κατάφερνε. Άλλωστε, µονάχα αυτοπεποίθηση δε χρειαζόταν, για να 

κατορθώσει κανείς οτιδήποτε; 

  Όταν σε ξαναδώ να µε κοιτάζεις, Ζάρβηµ, ξέρω τι όψη θ’αντικρίσω 

στο πρόσωπό σου: µια όψη γεµάτη θλίψη, απογοήτευση, ή και θυµό. 

Πραγµατικά, είσαι φίλος µου. Όµως, τούτη τη φορά, δε µπορώ 

ν’ακούσω τη συµβουλή σου, καλέ µου, Σαραολνιανέ φίλε. Υπάρχουν 

αποφάσεις που παίρνει κανείς µόνος, πάντα. 

  Ο Βασιλικός Οίκος των Βέρντλεν θα αναγεννηθεί από εµένα και τη 

Λοΐρα, από έναν Νότιο άρχοντα και µια απλή Βόρεια κοπέλα που ήταν 

κάποτε παλατιανή υπηρέτρια. Και η ένωσή µας θα σηµάνει, ίσως, και 

την ένωση ολάκερου του Βασιλείου. Όχι, πλέον, Βόρειοι 

Αργκανθικιανοί και Νότιοι Αργκανθικιανοί, αλλά Αργκανθικιανοί και 

µόνο. Τουλάχιστον, θα προσπαθήσω να το κατορθώσω… 

  Γύρισε στο πλάι, για να χαϊδέψει τα καστανά µαλλιά της Λοΐρα. 

«Βασίλισσά µου, ξύπνα,» της ψιθύρισε στ’αφτί, σαν αρχαίο 

φάντασµα. «Ξύπνα, Βασίλισσά µου.» Και είδε ένα χαµόγελο στα 

χείλη της. Τα µάτια της άνοιξαν, αργά, και τον κοίταξαν, µε την 

αγάπη και την τρυφερότητα που τον κοιτούσαν πάντα. Μέσα τους ο 

Κιόλβ µπορούσε να δει µια ψυχή µη-διαβρωµένη από τις 

µηχανορραφίες των αρχόντων και τις σκιώδεις κινήσεις των 

κατασκόπων. Η Λοΐρα ήταν, ίσως, η µόνη Αργκανθικιανή γυναίκα 

που θα του έλεγε να µην την κάνει Βασίλισσα. Και, γι’αυτό και µόνο 

το λόγο, εκείνος θα την έβαζε να καθίσει στο θρόνο πλάι του. 

  «Καληµέρα,» της είπε. «Ξέρεις τι µέρα είναι σήµερα;» 

  Το µέτωπο της Λοΐρα ζάρωσε, σα να σκεφτόταν. «Πρώτη ηµέρα 

της πέµπτης εβδοµάδας του Τελόπαγου, Βασιληά µου.» 

  «Λάθος. Αυτή είναι η µέρα που θα γίνεις Βασίλισσα, αγαπηµένη 

µου,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, και φίλησε τα χείλη της. 
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  Τα µάτια της Λοΐρα γούρλωσαν·  µετά, γέµισαν µε δάκρυα. 

«Πρίγκιπά µου…» ψιθύρισε. «Πρίγκιπά µου…» Ακούµπησε το 

κεφάλι στον ώµο του, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω του και 

συνεχίζοντας να κλαίει. «Το άκουσα, χτες το βράδυ, ότι η κυρία 

Ροβιγκάν ετοίµαζε το παλάτι για βασιλικό γάµο… όµως… όµως δεν 

ήθελα να το πιστέψω·  δε µου είχες πει ακόµα τίποτα…» 

  «Με συγχωρείς που άργησα, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ, 

χαϊδεύοντας τα µαλλιά της. «Ήθελα να σ’το πω τώρα, µε την αυγή, 

σα ν’αρχίζει µια νέα εποχή για µας, και µια νέα εποχή για το 

Άργκανθικ.» Μια νέα εποχή, όπου όλες οι σκιές θα γλιστρήσουν 

µακριά από το Βασίλειο των Σκιών. 

  «∆εν είναι αυτό, Πρίγκιπά µου… ∆εν είναι ότι δε µου το είπες… 

Είναι… είναι… ότι… φοβάµαι για σένα…» 

  «Θα δεις που όλα θα πάνε καλά.» Ο Κιόλβ σήκωσε το κεφάλι της 

από τον ώµο του, πήρε το πρόσωπό της ανάµεσα στα χέρια του, 

σκούπισε τα δάκρυά της µε τους αντίχειρές του, και φίλησε τα χείλη 

της, ξανά και ξανά και ξανά, µέχρι που ώρα πολύ πέρασε και, 

τελικά, ο Βασιληάς του Άργκανθικ σηκώθηκε από το κρεβάτι, 

ντυµένος µονάχα µε µια πράσινη ρόµπα. Έδωσε ένα τελευταίο φιλί 

στη Λοΐρα και βάδισε ως την εξώπορτα των βασιλικών 

διαµερισµάτων (όπου, τώρα πλέον, διέµενε), για να προστάξει τους 

υπηρέτες να τους φέρουν πρωινό. 

  Όταν επέστρεψε, η Λοΐρα χτένιζε τα µαλλιά της, καθισµένη 

µπροστά στον καθρέφτη και χρησιµοποιώντας µία από τις χτένες της 

µητέρας του, Βασίλισσας Ζανάελα. Στράφηκε, αργά, για να τον 

κοιτάξει. Τώρα, δεν έκλαιγε, όµως µια κατηφής όψη βρισκόταν στο 

πρόσωπό της. 

  «Βασιληά µου,» είπε, τόσο επίσηµα που ο Κιόλβ έκρινε πως ήταν 

αστείο, «θα ντρέποµαι µετά από τούτο. Θα ντρέποµαι να βαδίσω 

στους διαδρόµους του παλατιού. Ήδη ντρέποµαι, δηλαδή, αλλά, 

µετά απ’το γάµο µας, θα ντρέποµαι ακόµα περισσότερο.» 

  Ο Κιόλβ πλησίασε. «Γιατί;» 
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  «Γιατί τόσο καιρό δεχόµουν προσταγές, όπως και οι υπόλοιποι 

υπηρέτες… όµως, τώρα, εγώ θα προστάζω εκείνους… Πώς θα µε 

κοιτάζουν; Και πώς θα µπορώ εγώ να τους δίνω διαταγές;» 

  Ο Κιόλβ γέλασε. «Κάνεις πολύ βαριές σκέψεις, αγάπη µου! 

Νοµίζεις ότι θα πρέπει να είσαι αυστηρή και δύστροπη µαζί τους; 

Μα, δεν υπάρχει λόγος να είσαι. Απλά, θα φέρεσαι φυσιολογικά, 

όπως πάντα.» Πήγε ως τη ντουλάπα µε τις ενδυµασίες του πατέρα 

του και την άνοιξε, αποκαλύπτοντας ρούχα χρυσοκέντητα κι 

αργυροκέντητα, µεταξωτά και βελούδινα, γούνινα και δερµάτινα, 

λινά και βαµβακερά, βαριά κι ελαφριά. ∆ιάλεξε ένα λευκό 

πουκάµισο µε ασηµιά κουµπιά, ένα πέτσινο παντελόνι, µια φαρδιά 

ζώνη, και ένα δερµάτινο πανωφόρι, και άρχισε να ντύνεται. 

  Προέτρεψε τη Λοΐρα να πάρει ρούχα από τη ντουλάπα της µητέρας 

του·  εκείνη, στην αρχή, αρνήθηκε, όµως ο Κιόλβ επέµεινε·  και, 

τελικά, η µέλλουσα Βασίλισσα πλησίασε τη µεγάλη ντουλάπα και 

άνοιξε ένα φύλλο της, για να κοιτάξει µέσα. Μέχρι στιγµής, δεν είχε 

τολµήσει να το κάνει αυτό·  το θεωρούσε κάτι σαν ιεροσυλία: σα να 

έµπαινε σε ένα µαυσωλείο για να ανατρέψει τα τεφροδοχεία των 

νεκρών ή για να κλέψει τα πράγµατα που είχαν αποθέσει οι 

συγγενείς τους εκεί. Ακόµα δεν το θεωρούσε απόλυτα σωστό, 

αλλ’αφού ο Πρίγκιπάς της –ο Βασιληάς της! θύµισε στον εαυτό της– 

επέµενε…. 

  Τα µάτια της ερεύνησαν τα ρούχα στο εσωτερικό της ντουλάπας. 

Τόσα πολλά και τόσο πλούσια…! Η Λοΐρα, από τη µια, ντρεπόταν 

να τ’αγγίξει·  όµως, από την άλλη, δε µπορούσε παρά να 

αντιλαµβάνεται την ειρωνεία τούτης της στιγµής. Η Βασίλισσα 

Ζανάελα κάποτε την είχε αναγκάσει να βαδίζει νυχθηµερόν 

ξυπόλυτη µέσα στο παλάτι, επειδή την είχε πιάσει µε τον Κιόλβ, και 

τώρα, η Λοΐρα είχε όλη τη συλλογή ρούχων της Βασίλισσας. Ένα 

χαµόγελο, που δε µπόρεσε να συγκρατήσει, διαγράφηκε στο 

πρόσωπό της: ένα χαµόγελο που ήλπιζε ο Βασιληάς της να µην 

πρόσεξε: ένα χαµόγελο που, σύντοµα, εξαφανίστηκε, για να κρυφτεί, 
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να θαφτεί, µέσα της, και να µην ξαναπεράσουν παρόµοιες σκέψεις 

από το νου της. ∆ε θα ξελογιαστώ από την εξουσία. ∆ε θ’αφήσω κάτι 

τέτοιο να µου συµβεί. 

  Εξάλλου, κανονικά, ο Κιόλβ δεν έπρεπε να την παντρευτεί. Ήταν 

λάθος που είχε αποφασίσει να την κάνει Βασίλισσά του, τραγικό 

λάθος: γιατί, τώρα, όλοι οι άρχοντες θα στρέφονταν εναντίον του·  

όλο το Άργκανθικ θα ψιθύριζε ότι πήρε για σύζυγό του µια Βόρεια 

υπηρέτρια·  όλο το Βασίλειο των Σκιών θα µηχανορραφούσε, και 

µαχαίρια θ’ακονίζονταν σε σκοτεινά δωµάτια. 

  Η Λοΐρα διάλεξε ένα µεταξωτό φόρεµα µε Ωκεάνια µαργαριτάρια 

γύρω από τη λαιµόκοψη και ντύθηκε µ’αυτό, ενώ ο Κιόλβ την 

κοιτούσε, στεκόµενος κοντά στο τζάκι και σκεπτόµενος πόσο θα της 

ταίριαζε ο ρόλος της Βασίλισσας, πόσο θα της ταίριαζε να ντύνεται 

έτσι κάθε µέρα… 

  Η πόρτα χτύπησε, και οι υπηρέτες ήρθαν, φέρνοντας το πρωινό 

τους στα βασιλικά διαµερίσµατα. Ο Κιόλβ και η Λοΐρα κάθισαν 

αντικριστά σε ένα ξύλινο τραπέζι που ήταν γεµάτο µε φαγητά. 

  «Πότε θα γίνει ο γάµος;» ρώτησε εκείνη. 

  «Ώστε ανυποµονείς, τελικά!» µειδίασε, πειραχτικά, ο Βασιληάς του 

Άργκανθικ. 

  Η Λοΐρα φάνηκε να πήρε αρκετά σοβαρά το σχόλιό του, σα να 

χτύπησε κάποια ευαίσθητη χορδή εντός της. «∆εν το είπα γι’αυτό!» 

  Ο Κιόλβ γέλασε. «Ούτε κι εγώ. Αστειευόµουν. Και ο γάµος θα 

γίνει το απόγευµα.» Ανασήκωσε τους ώµους. «Τουλάχιστον, η κυρία 

Ροβιγκάν είπε πως, ως τότε, θα τα έχει όλα έτοιµα.» 

  Το απόγευµα θα γίνω Βασίλισσα του Άργκανθικ, σκέφτηκε η Λοΐρα·  

και έπρεπε να παραδεχτεί ότι αυτή η σκέψη την τρόµαζε, σα να 

µπορούσε, από τώρα, να δει τους άρχοντες του Βασιλείου να 

µηχανορραφούν εναντίον εκείνης και του αγαπηµένου της. 

  «Αν χλοµιάζεις έτσι όταν θέλει να σε παντρευτεί ένας βασιληάς, 

πώς θα πρέπει να κάνεις όταν κάποιος σκέφτεται να σε στείλει στη 

λαιµητόµο;» ρώτησε ο Κιόλβ, υποµειδιώντας. 
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  «Ελπίζω να µην καταλήξουµε στη λαιµητόµο, τελικά,» αποκρίθηκε 

η Λοΐρα. 

  Ο Κιόλβ αναστέναξε. «Τι να σου κάνω για ν’αρχίσεις να σκέφτεσαι 

θετικά;» 

  Η Λοΐρα δεν απάντησε·  συνέχισε το φαγητό της. Το ίδιο κι εκείνος, 

αφού, για την ώρα τουλάχιστον, δεν είχε κάποια ιδέα για να την 

κάνει ν’αρχίσει να σκέφτεται θετικά. 

  Μετά από λίγο, η Λοΐρα είπε: «Κιόλβ, σ’αγαπώ… µη µε 

παρεξηγείς–» 

  «∆ε σε παρεξηγώ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αν δε µ’αγαπούσες, δε 

θα ήσουν τόσο θλιµµένη τώρα.» Χαµογέλασε. «Παρότι έχετε µια 

τεράστια διαφορά ηλικίας, εσύ κι ο Ζάρβηµ µοιάζετε, νοµίζω. Κι οι 

δυο πιστεύετε ότι κινδυνεύω θανάσιµα και θα έπρεπε να προσέχω 

περισσότερο.» 

  «Θα έπρεπε, Πρίγκιπά µου,» αποκρίθηκε η Λοΐρα. Και, πιο αργά 

και σιγανά, πρόσθεσε: «Πάντα θα είσαι ο Πρίγκιπάς µου, ό,τι κι αν 

συµβεί.» 

  Αυτό το «ό,τι κι αν συµβεί», έτσι όπως το έλεγε, προµήνυε 

καταστροφές αφάνταστες και βάσανα ακατάληπτα, τα οποία ο Κιόλβ 

δεν ήθελε ούτε να σκέφτεται. Γιατί, άλλωστε, να σκεφτόταν το 

µέλλον, όσο είχε ν’ανησυχεί για το παρόν; Όταν ερχόταν το µέλλον 

–το όποιο µέλλον–, τότε θα φρόντιζε να το αντιµετωπίσει. Αυτό ήταν 

όλο. 

  Τελείωσαν το πρόγευµά τους δίχως ν’ανταλλάξουν άλλες 

κουβέντες, και ο Βασιληάς, σκουπίζοντας τα χείλη του επάνω σε µια 

λευκή πετσέτα, σηκώθηκε απ’το τραπέζι, λέγοντας: 

  «Πηγαίνω στη συνεδρίαση του Συµβουλίου, τώρα.» Έσκυψε και 

φίλησε τα χείλη της Λοΐρα. «Κι αυτή η συνεδρίαση, µάλλον, θα είναι 

η τελευταία, γι’αρκετό καιρό.» 

 

**  **  **  ** 
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  «Καληµέρα, άρχοντές µου,» είπε ο Κιόλβ, και κάθισε στην 

Βασιλική Θέση. «Τούτη, πιθανώς, είναι η τελευταία συνέλευση που 

κάνουµε, και θα πάρουµε τις τελικές αποφάσεις για όλα τα ζητήµατα 

που µας απασχολούν. 

  »Αρχόντισσα Ενθέµα.» Στράφηκε στην εν λόγω γυναίκα. 

«Σκέφτοµαι αύριο να προστάξω τα βασιλικά στρατεύµατα να 

ξεκινήσουν να προελαύνουν προς το ∆ουκάτο Ντάναρλ. Ελπίζω να 

έχετε κάνει τις απαραίτητες… προετοιµασίες.» Ανασήκωσε ένα 

φρύδι. 

  «∆ε θα υπάρξει κανένα πρόβληµα, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε 

εκείνη. «Σύντοµα, θ’ανακαλύψετε ότι οι Ρέγκοθ δεν κρύβονται πίσω 

από τις ληστείες. Ειλικρινά, εύχοµαι να βρείτε τους πραγµατικούς 

υπαίτιους.» 

  Ο Κιόλβ δεν της έδωσε και πολύ σηµασία·  συνέχισε: «Λοιπόν, 

άρχοντές µου: είναι κάτι που θα επιθυµούσατε να κουβεντιάσουµε;» 

  Στην αρχή, κανείς δε µίλησε, αλλά, µετά, ο ∆ούκας Τόρµπαλ είπε: 

«Είχαµε συγκεντρωθεί εδώ για το θέµα των ληστών, Βασιληά µου, 

κι αυτό, προφανώς, λύθηκε… ως κάποιο σηµείο, τουλάχιστον. Τα 

υπόλοιπα θα είναι… εκτός Συµβουλίου, υποθέτω.» 

  «Ναι, Άρχοντά µου. Όµως είχαµε συγκεντρωθεί για να 

συζητήσουµε και κάτι ακόµα: τη συµµαχία µε το Σαραόλν·  κι επάνω 

σ’αυτό το θέµα το Συµβούλιο ήταν διχασµένο, αν θυµάµαι καλά.» 

  «Όχι ακριβώς διχασµένο, Βασιληά µου,» είπε ο ∆ούκας Έσριθ. 

«Περισσότερο κατά ήταν.» 

  «Όµως επρόκειτο για µικρή διαφορά,» αντιγύρισε ο Κιόλβ. «Έτσι, 

θα ήθελα να ξαναγίνει ψηφοφορία. Να σας θυµίσω ότι οι 

Μαγκραθµέλιοι θα βρεθούν δίπλα µας, έτσι και το Σαραόλν πέσει. 

Και, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των Σαραολνιανών (οι οποίοι ξέρουν 

καλά τους δαιµονανθρώπους), δε θα µπορούµε να 

διαπραγµατευτούµε µαζί τους.» Έβγαλε την Τράπουλα των Άστρων 

από το ξύλινο κουτάκι και άρχισε να χωρίζει τα φύλλα ανά δύο –ένα 
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άστρο και ένα άστρο που πέφτει. «Εγώ δε θα ψήφιζα βιαστικά, αν 

ήµουν στη θέση σας, άρχοντές µου.» 

  Ο Έσριθ κοίταξε τον νεαρότερο γιο του Κάρχοκ συνοφρυωµένος. 

Είναι προφανές πόσο τον έχει επηρεάσει ο Άρχων Ζάρβηµ, σκέφτηκε. 

Ο καταραµένος Σαραολνιανός! Και η Σιρίµα αργεί –αργεί πολύ να 

µας γλιτώσει από την αφεντιά του. Έπρεπε ήδη να είχε βγει απ’τη 

µέση. ∆ε µπορούµε να έχουµε έναν βάρβαρο στο πλευρό του Μονάρχη 

του Άργκανθικ, να ψιθυρίζει στ’αφτί του ό,τι εκείνος επιθυµεί κι ό,τι 

συµφέρει το Σαραόλν! 

  Ο Κιόλβ έδωσε στο κάθε µέλος του Συµβουλίου τη µοιρασιά του. 

«Προσωπικά, δεν κρύβω ότι είµαι επιφυλακτικός µε τους 

Μαγκραθµέλιους, άρχοντές µου,» είπε. «Άλλωστε, µην ξεχνάτε πως 

δεν είναι καν άνθρωποι –ανήκουν σε µια ράτσα που εµείς δε 

µπορούµε να κατανοήσουµε.» Τα τέσσερα τελευταία φύλλα τα 

κράτησε για τον εαυτό του, και περίµενε τους ψήφους τους. «Το 

άστρο σηµαίνει πως είστε υπέρ της συµµαχίας·  το άστρο που πέφτει 

σηµαίνει πως είστε κατά.» 

  Όταν οι άρχοντες ψήφισαν, πρόσθεσε κι εκείνος τις δικές του 

ψήφους –δύο υπέρ–, ανακάτεψε τα φύλλα, και τα άνοιξε. Το 

αποτέλεσµα ήταν έξι υπέρ και πέντε κατά. 

  «Αρχίζετε να βλέπετε τα πράγµατα από τη σκοπιά µου, άρχοντές 

µου,» παρατήρησε ο Κιόλβ. 

  Πώς είναι δυνατόν τούτο; µούγκρισε εντός του ο Έσριθ, που, 

ασφαλώς, είχε ψηφίσει κατά. «Όµως η διαφορά, πάλι, δεν είναι 

µεγάλη, Βασιληά µου,» είπε. «Το Συµβούλιο εξακολουθεί να είναι 

διχασµένο.» 

  Είσαι επίµονος πολέµιος της συµµαχίας, ∆ούκα Έσριθ, σκέφτηκε ο 

Κιόλβ. Αναρωτιέµαι γιατί. Είσαι, όντως, κατάσκοπος του Πόνκιµ, 

όπως υποθέτουν οι Σαραολνιανοί; «Ναι,» συµφώνησε. «Εποµένως, 

το θέµα χωράει συζήτηση. Πείτε µου, άρχοντές µου, τι πιστεύετε για 

τη συµµαχία; Γιατί δε θα έπρεπε να γίνει; Τι φοβάστε; ∆ε φοβάστε 

περισσότερο τους Μαγκραθµέλιους;» 
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  Πώς άλλαξε έτσι το αποτέλεσµα; συλλογίστηκε ο Έσριθ. Την 

προηγούµενη φορά, είχαµε έξι κατά και πέντε υπέρ. Κάποιος από τους 

«κατά» ψήφισε υπέρ. Ποιος; 

  «Εγώ, τουλάχιστον, τους φοβάµαι, άρχοντές µου,» είπε ο Κιόλβ. 

«Μην ξεχνάτε ότι, τις προάλλες, βρέθηκαν Μαγκραθµέλιοι µέσα 

στην ίδια την ∆ρέλιφον. Πιθανώς να είχαν έρθει για ανίχνευση και 

συγκέντρωση πληροφοριών. Και σας τονίζω, επίσης, ότι οι 

κατάσκοποί µου δεν κατόρθωσαν να τους βρουν. 

  »Τι έχουµε να χάσουµε, αν συµµαχήσουµε µε τους Σαραολνιανούς; 

Περιµένω τα επιχειρήµατά σας.» 

  «Βασιληά µου, θα έπρεπε να µπορείτε να δείτε ότι οι Σαραολνιανοί 

επιθυµούν µόνο να µας χρησιµοποιήσουν, για να σώσουν την 

πατρίδα τους από τους Μαγκραθµέλιους,» είπε ο Έσριθ. «Είναι 

φρόνιµο να γίνουµε υπηρέτες των Σαραολνιανών;» 

  «∆ε νοµίζω ότι γινόµαστε υπηρέτες κανενός, ∆ούκα µου,» άκουσε 

τον Άρχοντα Ζάρουν να λέει από την άλλη άκρη του τραπεζιού. «Το 

συµφέρον του Βασιλείου µας βλέπουµε.» 

  «Και πώς ακριβώς το κάνουµε αυτό;» 

  «Χτυπώντας το κακό προτού εξαπλωθεί.» 

  Ο Έσριθ άναψε το τσιµπούκι του και πήρε µια ρουφηξιά καπνό, 

βγάζοντάς την απ’τα ρουθούνια. «Κατ’αρχήν, δεν ξέρουµε αν το 

‘κακό’ σχεδιάζει να εξαπλωθεί, Άρχοντά µου,» τόνισε. «∆ε µας είπε 

κανείς ότι οι Μαγκραθµέλιοι επιθυµούν να επιτεθούν στο 

Άργκανθικ.» 

  «Η πολιτική τους, όµως, αυτό δείχνει, ∆ούκα Έσριθ,» τόνισε ο 

∆ούκας Βάνρελ του Θάλβερκ. «Έπνιξαν, κυριολεκτικά, ολάκερο το 

Σαραόλν µε µια πληµµυρίδα από πολεµιστές, για να το κατακτήσουν 

το συντοµότερο δυνατό. Και είµαι βέβαιος ότι, µέχρι τώρα, θα το 

έχουν σχεδόν κατακτήσει. Ή ίσως το Βασίλειο να έχει ήδη πέσει 

ολοκληρωτικά. Ήταν η πανστρατιά της Μάγκραθµελ –Βόρειας και 

Νότιας (γιατί τελευταία είχε διαιρεθεί, µην ξεχνάτε)– που επιτέθηκε 

στο Σαραόλν. Αυτή η πανστρατιά, λοιπόν, τώρα, θα είναι 
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τραυµατισµένη, όπως το µεγάλο θηρίο µετά από µια άγρια πάλη 

νυχιών και δοντιών. Εποµένως, είναι η κατάλληλη ώρα για να το 

χτυπήσουµε και να το αποτελειώσουµε, προτού ανακτήσει τις 

δυνάµεις του. Γιατί, όταν τις ανακτήσει, θ’αναζητήσει άλλο θήραµα: 

εµάς.» 

  ∆εν είναι παράλογα αυτά που λέει, σκέφτηκε ο Έσριθ. Ωστόσο, 

είχαµε συµφωνήσει µε τη Σαντέ’ενθιν ότι ο Βασιληάς της θα 

συµµαχήσει µε το Άργκανθικ και δε θα µας επιτεθεί. Όµως τότε, ένας 

άλλος συλλογισµός πέρασε απ’το νου του: Αλλά, βέβαια, οι 

Νεωτεριστές έχασαν τον πόλεµο· οι άλλοι Κλειδοκράτορες 

κυριάρχησαν. Ούτε µε τον Βούνκαλ, πλέον, δε µπορώ να 

επικοινωνήσω, όχι µε τη Σαντέ’ενθιν. Ποιος µου εγγυάται, λοιπόν, 

τώρα, ότι ο Πόνκιµ θα συµµαχήσει µαζί µας; Ο Έσριθ άρχισε να 

αµφιβάλει για τον ίδιο του τον εαυτό. Ξεκίνησε να σκέφτεται τα 

πράγµατα από την αρχή. 

  «Ας ψηφίσουµε ξανά, Μεγαλειότατε,» πρότεινε ο ∆ούκας 

Τόρµπαλ. 

  Ο Κιόλβ µπορούσε να δει στα πρόσωπα των µελών του συµβουλίου 

ότι τα λόγια του ∆ούκα Βάνρελ τούς είχαν επηρεάσει όλους. Πράγµα 

που τον έκανε ν’αναρωτιέται το γιατί, επειδή κι εκείνος, από την 

αρχή, τα ίδια τους έλεγε. Ίσως, τελικά, η ηλικία να έπαιζε πολύ 

µεγάλο ρόλο στο πόσο σοβαρά σε έπαιρναν οι άλλοι. Τούτη η σκέψη 

δεν καθόταν καθόλου καλά στο µυαλό του Κιόλβ·  για την ακρίβεια, 

τον θύµωνε. 

  «Ας ψηφίσουµε,» συµφώνησε. Αυτή ίσως να είναι η καταλληλότερη 

στιγµή για να συναινέσουν στη σύναψη της συµµαχίας. Μοίρασε, πάλι, 

τα φύλλα της τράπουλας. 

  Οι άρχοντες και οι αρχόντισσες τού επέστρεψαν τις ψήφους τους 

από τη µια µεριά και τα άχρηστα φύλλα από την άλλη. Στις ψήφους 

ο Κιόλβ πρόσθεσε τις δικές του –δύο υπέρ– και τις ανακάτεψε όλες, 

προτού τις ανοίξει επάνω στην ξύλινη, γυαλιστερή επιφάνεια του 

τραπεζιού. 
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  Οκτώ υπέρ·  τρεις κατά. 

  «Θα έλεγα πως πήρατε τις αποφάσεις σας,» παρατήρησε ο Κιόλβ, 

µην πιστεύοντας κι ο ίδιος ότι είχε συµβεί αυτό. 

  Ο ∆ούκας Έσριθ –που είχε, πάλι, ψηφίσει κατά– σκέφτηκε: Ίσως οι 

υπόλοιποι να είναι συνετότεροι από εµένα… ∆εν ξέρω, πλέον, ποιον 

να εµπιστευτώ. Να πάρει και να σηκώσει! τα είχα κανονίσει όλα µε τη 

Σαντέ’ενθιν. Ο Πόνκιµ θα συµµαχούσε µαζί µας –σίγουρα πράγµατα. 

Τώρα, όµως;… 

  «Η συµµαχία θα γίνει,» δήλωσε ο Κιόλβ. 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ, όµως, δεν είναι, πλέον, εδώ,» είπε ο 

∆ούκας Τόρµπαλ. 

  «Θα τα κανονίσουµε όλα µε τον Αντιβασιλέα Σόλµορχ. 

  »Τώρα, θα ήθελα να σας πληροφορήσω για κάτι ακόµα: Σήµερα το 

απόγευµα παντρεύοµαι.» 

  Ο ∆ούκας Βάνρελ συνοφρυώθηκε. «Επιλέξατε νύφη τόσο γρήγορα, 

Βασιληά µου;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. 

  «Και ποια είναι;» ρώτησε η Άσλια. 

  Ο µικρός θα την κάνει, τελικά, την ανοησία του, σκέφτηκε ο Έσριθ. 

Χα-χα-χα. Για να δούµε, τώρα, την αντίδραση των άλλων αρχόντων 

σ’αυτό! Χα-χα. 

  «Το όνοµά της είναι Λοΐρα.» 

  «Ποιου Οίκου, Μεγαλειότατε;» θέλησε να µάθει η Σενίβα·  αλλά 

έµοιαζε ήδη να ξέρει. Χάιδεψε το κεφάλι του εκπαιδευµένου της 

γερακιού, µε δυο της δάχτυλα. Το πτηνό έριξε ένα βλέµµα στον 

Κιόλβ το οποίο εκείνος θα µπορούσε να χαρακτηρίσει µονάχα ως 

δολοφονικό.  

  «∆εν ανήκει σε κάποιον ευγενικό Οίκο,» εξήγησε ο νέος Βασιληάς 

του Άργκανθικ. «Ήταν, όµως, παλιότερα, υπηρέτρια εδώ, στο 

παλάτι.» 

  «Μεγαλειότατε, θα παντρευτείτε µια υπηρέτρια;» έκανε ο Τόρµπαλ. 
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  Ο Κιόλβ περίµενε αυτή την αντίδραση, καθώς επίσης και τα 

βλέµµατα που, τώρα, του έριχναν όλοι. «Ναι. Είναι δικαίωµα του 

Βασιληά να νυµφευθεί όποια Αργκανθικιανή ποθεί η καρδιά του, δεν 

είναι;» 

  «Ίσως θα επιθυµούσατε να ξανασκεφτείτε το θέµα, Μεγαλειότατε,» 

είπε η Σενίβα. «Θα ήθελα να σας προτείνω την ανιψιά µου, Βινιέρα–

» 

  «Ένας Νότιος βασιληάς περιµένετε να νυµφευθεί µια Βόρεια 

αρχόντισσα;» τη διέκοψε ο Βάνρελ. «Βασιληά µου–» 

  «Σας παρακαλώ, άρχοντές µου,» είπε ο Κιόλβ. «Το θέµα δεν είναι 

υπό συζήτηση. Η γυναίκα της καρδιά µου είναι η Λοΐρα, και αυτήν 

θα παντρευτώ και καµία άλλη.» 

  Η δήλωσή του, τόσο απλή και απόλυτη, φάνηκε να τους σόκαρε 

όλους. Κανείς δε µίλησε, για αρκετή ώρα. 

  Τελικά, ο Κιόλβ είπε: «Η συνεδρίαση λύεται.» Και σηκώθηκε από 

τη Βασιλική Θέση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Συνεδρίαση µετά τη συνεδρίαση 
 

 

 Βασιληάς επιθυµεί να σας µιλήσει το συντοµότερο δυνατό, 

Υψηλότατε. Και σε εσάς και στη Βαρονέσα.» 

  «Θα κατεβώ στην αίθουσα του θρόνου σε λίγο,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, και ο Αργκανθικιανός στρατιώτης, 

κλίνοντας το κεφάλι, έφυγε από το κατώφλι της πόρτας. 

  «Για να µας καλεί µε τέτοιον τρόπο, µάλλον, έχει κάτι σηµαντικό 

να µας ανακοινώσει,» είπε η Τάθβιλ, που µόλις πριν από λίγο είχε 

Ο
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σηκωθεί από το κρεβάτι και ήταν ντυµένη πρόχειρα µε ένα λευκό 

φόρεµα. 

  Ο Σόλµορχ κατένευσε. «Ναι. Οπότε, ας µην αργοπορούµε.» 

  Ετοιµάστηκαν και βγήκαν από το δωµάτιο, για να βρουν τον 

Ζάρβηµ και τη Χόλκραδ στο διάδροµο. 

  «Σας ειδοποίησαν κι εσάς;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο πατέρας της. «Και υπέθεσα ότι το ίδιο θα είχε 

συµβεί και µαζί σας. Μάλλον, ο µικρός έχει κάτι πολύ σοβαρό να 

µας ανακοινώσει.» Και αναρωτιέµαι τι µπορεί να είναι αυτό, 

συλλογίστηκε ο Ζάρβηµ.  Αν ήθελε να µου πει για τη Λοΐρα, θα 

καλούσε µόνο εµένα, όχι και τους υπόλοιπους. 

  Ο Σόλµορχ ξεκίνησε να βαδίζει, και οι άλλοι τον ακολούθησαν. Τι 

µπορεί να είναι τόσο σηµαντικό, σκεφτόταν, ώστε να µας θέλει όλους 

µαζί –όλους τους Σαραολνιανούς αντιπροσώπους; Το µόνο που του 

ερχόταν, αµέσως, στο µυαλό ήταν πως επιθυµούσε να τους µιλήσει 

για τη συµµαχία. Όµως όσα αφορούσαν αυτήν οι Αργκανθικιανοί τα 

είχαν ήδη κουβεντιάσει και είχαν καταλήξει πως, δυστυχώς, µάλλον, 

δε θα γινόταν, λόγω της διαφωνίας του Συµβουλίου. Οι καταραµένοι 

Αργκανθικιανοί και τα συµβούλιά τους! Η πατρίδα µου καίγεται και 

καταστρέφεται, οι δαίµονες διαπράττουν γενοκτονία του λαού µου και 

καταληστεύουν τις πόλεις του Σαραόλν, ενώ εγώ κάθοµαι εδώ και 

µπλέκοµαι στις µηχανορραφίες του Βασιλείου των Σκιών! Ααχ, 

Βένγκριλ, ελπίζω, τουλάχιστον, εσύ να πήρες θετική απάντηση από τη 

Βασίλισσα Αάνθα· ελπίζω ο στρατός του Ωκεανού να σµπαραλιάσει 

τους Μαγκραθµέλιους και να τσακίσει τον Πόνκιµ. Όµως γιατί δε µας 

έχεις ειδοποιήσει ακόµα, µέσω κάποιου µαντατοφόρου, παλιέ µου 

φίλε; Μήπως, κάτι πήγε τόσο άσχηµα που διστάζεις να µας το πεις; Η 

καρδιά του Σόλµορχ σφιγγόταν σ’αυτή τη σκέψη. ∆εν έµεινε καµια 

ελπίδα για το Σαραόλν, τελικά; 

  Οι φρουροί στην κύρια είσοδο της βασιλικής αίθουσας 

παραµέρισαν, για να µπουν οι Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι στο 

µεγάλο δωµάτιο µε τα έξι τζάκια και τον Αλαβάστρινο Θρόνο στο 
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τέλος. Επάνω στον οποίο, τώρα, καθόταν ο νέος Βασιληάς Κιόλβ, 

περιµένοντας τους. Στον µικρότερο θρόνο πλάι του ήταν η Λοΐρα. 

  (Ο Ζάρβηµ, παρατηρώντας τη Βόρεια κοπέλα, συνοφρυώθηκε. 

Ώστε αποφάσισες, µικρέ. ∆ε βάζεις µυαλό. Κρίµα... Και σε είχα 

προειδοποιήσει, πανάθεµά σε!) 

  Στο µακρόστενο τραπέζι των συµβούλων δε βρίσκονταν µονάχα οι 

βασιλικοί σύµβουλοι, µα και όλοι οι άρχοντες και οι αρχόντισσες 

που αποτελούσαν τα µέλη του Συµβουλίου των Αρχόντων, καθώς 

και η ∆ούκισσα Ζέκαλ και ο ∆όνορ. 

  Έχουµε απαρτία, παρατήρησε ο Σόλµορχ. Τελικά, σίγουρα πρόκειται 

για πολύ σηµαντικό ζήτηµα, αλλιώς δε θα βρίσκονταν όλοι τούτοι 

µαζεµένοι εδώ. Και ο τρόπος που µας κοιτάνε… Παράξενα βλέµµατα· 

διαφορετικά από αυτά που µας έριχναν άλλες φορές. Τώρα, µέσα στα 

µάτια των Αργκανθικιανών ευγενών έµοιαζε να κρύβεται επιφύλαξη 

αναµιγµένη µε κάποιου είδους αποφασιστικότητα. Σα να είχαν πάρει 

κάποια σοβαρή, πολύ σοβαρή, απόφαση. Για τη συµµαχία; Πήραν 

απόφαση για τη συµµαχία; Όχι, αυτό θα ήταν πολύ καλό για να είναι 

πραγµατικότητα. 

  Και η επόµενη σκέψη που πέρασε από το µυαλό του Σόλµορχ ήταν 

µήπως τους κατηγορούσαν, πάλι, εκείνον και τους συντρόφους του, 

για κάποιο έγκληµα ή παρανοµία που είχε διαπραχθεί. Τούτος 

αναµφίβολα θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τους διώξουν από το 

Βασίλειο –ή να τους φυλακίσουν ή να τους σκοτώσουν– αυτοί που 

τους απεχθάνονταν. Όπως ο ∆ούκας Έσριθ… του οποίου, όµως, το 

βλέµµα, τώρα, είχε αλλάξει, σαν τα βλέµµατα των υπόλοιπων. 

Άραγε, σχεδίαζαν κάποια καινούργια µηχανορραφία; Ο Σόλµορχ 

παρατήρησε τα πρόσωπά τους. Η Σιρίµα του χαµογέλασε, λεπτά, όχι 

φανερά. 

  Ο Κιόλβ σηκώθηκε απ’το θρόνο του, διακόπτοντας τους 

συλλογισµούς που κατέκλυζαν το κεφάλι του ευγενή του Οίκου των 

Έχµελθ. «Αντιβασιλέα Σόλµορχ, θα ήθελα να σας ανακοινώσω 

επισήµως ότι το Συµβούλιο των Αρχόντων του Άργκανθικ πήρε 
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απόφαση σχετικά µε το θέµα της συµµαχίας µε το Σαραόλν: Η 

συµµαχία θα πραγµατοποιηθεί, µε τη συγκατάθεση σας.» 

  Πνεύµατα! Μόνο τούτο δεν περίµενε ν’ακούσει ο Σόλµορχ και αυτό 

άκουσε. Η καρδιά του βροντοκόπησε κάτω απ’το στήθος του. 

Σίγουρα δεν πρόκειται για φάρσα! Βένγκριλ, Βένγκριλ, έπρεπε νάσουν 

εδώ, καλέ µου φίλε! Χα-χα-χα! Έπρεπε να ήσουν εδώ! Χαµογέλασε. 

  «Μεγαλειότατε, η χαρά που µας προσφέρετε είναι µία που, πλέον, 

δεν πιστεύαµε πως θα αισθανόµασταν.» Μπορούσε να παρατηρήσει 

πως και οι σύντροφοί του ήταν το ίδιο ευχάριστα αιφνιδιασµένοι 

µ’αυτόν·  µπορούσε να αισθανθεί την έκπληξη και την ευχαρίστησή 

τους να του χτυπά τα µάγουλα σαν κύµα θερµότητας. Όλοι τους οι 

κόποι δεν είχαν πάει χαµένοι, τελικά. Οι Αργκανθικιανοί είχαν 

αποφασίσει υπέρ της συµµαχίας. Πνεύµατα, πώς συνέβη αυτό; Πώς 

συνέβη αυτό; 

  «Ακολουθήστε µε, παρακαλώ,» είπε ο Κιόλβ, κατεβαίνοντας από 

τον Αλαβάστρινο Θρόνο και πλησιάζοντας το τραπέζι, ενώ έκανε 

νόηµα στους Σαραολνιανούς να έρθουν µαζί του. 

  Εκείνοι τον ακολούθησαν, µην πιστεύοντας ακόµα ότι αυτό ήταν 

αλήθεια, νοµίζοντας ότι βρίσκονταν µέσα σε κάποιο όνειρο. Όταν 

είχαν έρθει εδώ, ήταν κάθε άλλο παρά βέβαιοι για τη συµµαχία·  και 

όσο έµεναν στη ∆ρέλιφον, τόσο έβλεπαν ότι τα πράγµατα 

χειροτέρευαν. Ο Βασιληάς Βένγκριλ είχε φύγει από πολύ νωρίς, 

πράγµα που τους είχε αποκαρδιώσει, γιατί πίστευαν πως, για να 

πράττει έτσι, µάλλον δε θεωρούσε, πλέον, εφικτή µια συµµαχία µε 

το Άργκανθικ. Και, όντως, µέχρι στιγµής δεν έµοιαζε καθόλου, µα 

καθόλου, εφικτή·  το Συµβούλιο των Αρχόντων δεν έδειχνε να είναι 

µε το µέρος τους. Οι Σαραολνιανοί αναρωτιόνταν τι είχε αλλάξει. 

Και ο Σόλµορχ, συγκεκριµένα, σκεφτόταν µήπως η Σιρίµα ήταν που 

είχε ανατρέψει την κατάσταση. Είχε, τελικά, βγει κάτι καλό από την 

αναστάτωση την προχτεσινή βραδιά; 

  Οι αντιπρόσωποι κάθισαν στο τραπέζι των συµβούλων. 
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  «Οι βασικοί όροι της συµµαχίας είναι γραµµένοι εδώ, Υψηλότατε,» 

είπε ο Θόργκαν, ο βασιλικός σύµβουλος πολέµου και Αρχιστράτηγος 

του Άργκανθικ. «Ρίξτε µια µατιά.» Και έσπρωξε δύο φύλλα χαρτί 

προς τον Σόλµορχ. 

  Εκείνος τα πήρε στα χέρια του και τα διάβασε, ενώ η Τάθβιλ 

κοιτούσε από τ’αριστερά του και ο Ζάρβηµ από τα δεξιά. Η 

Χόλκραδ, ως συνήθως, αρνιόταν να ανακατευτεί µε τέτοιου είδους 

ζητήµατα. Εξάλλου, είχε άλλα πράγµατα για να ταλαιπωρούν το νου 

της. Οι καινούργιοι Κλειδοκράτορες τής είχαν απαγορεύσει να 

χρησιµοποιεί έστω και λίγο την Πνευµατική της Μαγεία, πράγµα 

που την έκανε ανίκανη να παρακολουθεί και να προστατεύει τον 

Ζάρβηµ. Προσπαθούσε να βρει κάποιον άλλο τρόπο για να το 

κατορθώσει αυτό, όµως οι ιδέες της είχαν στερέψει. Στον Σόλµορχ 

και τους άλλους, ωστόσο, δεν είχε ακόµα πει τίποτα για τις 

δυσκολίες που της είχαν παρουσιαστεί. 

  Ο Αντιβασιλέας ακούµπησε το χαρτί στο τραπέζι. «Αυτά είναι τα 

τυπικά,» είπε. «Και, όπως είναι φυσικό, συµφωνούµε.» 

  «Εποµένως, ας περάσουµε στις λεπτοµέρειες,» πρότεινε ο 

Θόργκαν. 

  Η Ροβιγκάν πήρε µερικά κοµµάτια χαρτί από µια στοίβα, καθώς και 

µια πένα από ένα µελανοδοχείο, για να κρατά σηµειώσεις όλων 

όσων θα κουβέντιαζαν. 

  «Τι θα επιθυµούσατε εσείς από µια συµµαχία, Υψηλότατε;» 

ρώτησε ο Μπέργκαζ. 

  «Πρώτ’απ’όλα,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, «στρατιωτική υποστήριξη 

του ενός Βασιλείου προς το άλλο. Όταν βρίσκεται σε κίνδυνο το ένα 

εκ των δύο, οι ευρισκόµενοι υπό την απειλή θα έχουν τη δυνατότητα 

να καλέσουν τη βοήθεια των συµµάχων.» 

  «Κατόπιν συζήτησης του Συµβουλίου, όµως,» τόνισε ο ∆ούκας 

Τόρµπαλ. «Τουλάχιστον, για το Άργκανθικ. Γιατί εσείς, οι 

Σαραολνιανοί, δεν έχετε καν Συµβούλιο των Αρχόντων·  και, όπως 

έχουν τα πράγµατα επί του παρόντος, δεν έχετε ούτε Βασίλειο.» 
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  «Το Βασίλειό µας είναι εκεί όπου ήταν πάντα,» τόνισε ο Σόλµορχ, 

πειραγµένος απ’το σχόλιό του, «και µας περιµένει.» 

  «Συµφωνείτε, όµως, µε τον όρο να παίρνονται οι αποφάσεις 

σχετικά µε τη βοήθεια κατόπιν συνέλευσης του Συµβουλίου;» 

ρώτησε ο Θόργκαν. 

  «Ναι, αλλά: Σε περίπτωση µη προσφοράς βοήθειας, θα πρέπει να 

συντρέχει σηµαντικός λόγος, τον οποίο το Συµβούλιο και ο 

Βασιληάς θα πρέπει να αιτιολογήσουν στο άλλο µέρος της 

συµµαχίας –δηλαδή, σε µας και στον Βασιληά Βένγκριλ.» 

  Αυτό δε φάνηκε να άρεσε στους Αργκανθικιανούς, όµως ο 

Θόργκαν είπε: «Είναι δίκαιο, νοµίζω.» 

  Ο ∆ούκας Τόρµπαλ άργησε, αλλά κατένευσε·  το ίδιο και οι 

υπόλοιποι. 

  «Και φυσικά, το αντίστροφο θα ισχύει και για το Σαραόλν,» 

εξήγησε ο Σόλµορχ. «Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσφέρει 

βοήθεια στο Άργκανθικ, θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του 

στο Βασιληά.» 

  «Και στο Συµβούλιο,» τόνισε ο ∆ούκας Έσριθ. 

  «Και στο Συµβούλιο,» συµφώνησε ο Σόλµορχ. 

  «Εποµένως, αυτό θα είναι το πρώτο άρθρο της συµµαχίας,» 

κατέληξε ο Θόργκαν, «…την οποία πήρα την πρωτοβουλία να 

επονοµάσω ‘Συµµαχία του Βορρά’.» 

  «∆ε συµφωνώ µε το όνοµα, κύριε Θόργκαν,» είπε ο Έσριθ. 

«Μοιάζει να υπονοεί ότι αναφέρεται µόνο στο Βόρειο Άργκανθικ.» 

  «∆ούκα Έσριθ, ελπίζω να αστειεύεστε!» γέλασε ο Τόρµπαλ. «Είναι 

γραµµένο πολύ ξεκάθαρα, πιστεύω, σε τι ακριβώς αναφέρεται η 

συµµαχία.» 

  «Τα πράγµατα εύκολα παρανοούνται,» επέµεινε ο Έσριθ. Και προς 

τον Κιόλβ: «Μεγαλειότατε;» 

  Ο Βασιληάς ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα και 

σταύρωσε τα χέρια µπροστά του. «∆ε νοµίζω ότι θα παρουσιαστεί 

πρόβληµα, όσον αφορά το όνοµα. Ωστόσο!» πρόσθεσε, αµέσως, 
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γιατί ο ∆ούκας Έσριθ, η Αρχόντισσα Σιρίµα, η Αρχόντισσα Ενθέµα, 

ο ∆ούκας Βάνρελ, και η ∆ούκισσα Ζέκαλ έµοιαζαν έτοιµοι να 

πεταχτούν. «Ωστόσο, άρχοντές µου, αν αυτή είναι η επιθυµία σας, ας 

αλλάξει.» 

  «Και τι έχετε να προτείνετε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο Θόργκαν. 

  «Αποφασίστε εσείς,» ανασήκωσε τους ώµους ο Κιόλβ. Όπως 

πάντα, βαριόταν αυτά τα διαδικαστικά ζητήµατα. 

  Η Τάθβιλ αναστέναξε. Μόνο οι Αργκανθικιανοί θα µπορούσαν να 

µπλεχτούν τόσο πολύ στο καταραµένο ΟΝΟΜΑ της συµµαχίας! 

µούγκρισε από µέσα της. 

  Ο Ζάρβηµ άναψε την πίπα του, περισσότερο απασχοληµένος µε την 

υπόθεση του γάµου του Κιόλβ, παρά µε το πώς θα ονοµαζόταν η 

συµµαχία. Ωστόσο, σκέφτηκε, πρέπει να τους βρούµε ένα όνοµα, γιατί 

µοιάζουν ικανοί να µας κρατήσουν εδώ ως το Καλοκαίρι, µέχρι 

ν’αποφασίσουν. Κι άρχισε να αναλογίζεται πώς θα µπορούσε να 

ονοµαστεί τούτη η συµµαχία. 

  «Η Συµµαχία του Φτερού, άρχοντές µου,» πρότεινε. 

  «Η Συµµαχία του Φτερού;» έκανε η Ζέκαλ. «Αυτό το όνοµα 

υπαινίσσεται ότι οι Σαραολνιανοί είναι οι αρχηγοί της συµµαχίας. 

Πράγµα που, στην πραγµατικότητα, δεν ισχύει. Συγκεκριµένα, 

ήρθατε εδώ ζητώντας τη δική µας βοήθεια.» 

  «∆εν αντιλέγω, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ, προτού 

προλάβει κανείς άλλος να προσθέσει τις διαφωνίες του. «Όµως δεν 

πρότεινα το εν λόγω όνοµα µε αυτό το σκεπτικό. Θα θέλατε να σας 

εξηγήσω µε τι σκεπτικό το πρότεινα;» 

  «Πείτε µας, Άρχοντά µου,» τον προέτρεψε η Σιρίµα (µε ένα αχνό 

χαµόγελο που ήταν µόνο γι’αυτόν, παρατήρησε ο Σόλµορχ·  και 

σκέφτηκε: Παίζει κάποιο παιχνίδι µε τον Ζάρβηµ, αλλά είµαι 

σίγουρος ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από εκείνο που 

έπαιξε µαζί µου –ένα παιχνίδι πολύ µεγαλύτερης διάρκειας). 

  «Σκοπός της συµµαχίας θα είναι η προστασία του Φτερού του 

Φοίνικα από τους Μαγκραθµέλιους,» είπε ο Ζάρβηµ·  «εξ ου και 
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‘Συµµαχία του Φτερού’.» Αυτοί δεν ξέρουν ότι το πραγµατικό Φτερό 

δεν φυλάσσεται στη Μάρβαθ, πρόσθεσε νοερά·  κι ούτε σκοπεύω να 

τους αναφέρω τούτη τη µικρή λεπτοµέρεια. «Ελπίζω να 

καταλαβαίνετε όλοι πως οι δαιµονάνθρωποι µπορεί να επιχειρήσουν 

οτιδήποτε, όσο έχουν κοντά τους το Κέντρο Σταθερότητας της 

Βόρειας Γης. Και η πιο απλή χρήση αυτού είναι η εξής: Πιθανώς να 

µας εκβιάσουν ότι θα καταστρέψουν το Φτερό, αντί να παραδώσουν 

το Σαραόλν.» 

  «Θα διαλύσουν ολάκερη τη Βόρεια Γη για να µη χάσουν τα εδάφη 

τους;» απόρησε ο ∆ούκας Βάνρελ. 

  «Αν είναι πραγµατικά απελπισµένοι,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. 

«Αλλά, ακόµα και να µπλοφάρουν, εµείς θα µπορούµε να το 

ρισκάρουµε;» 

  Αυτό τους σώπασε όλους, για λίγο. 

  Ύστερα, ο Κιόλβ είπε: «Συµφωνείτε, λοιπόν, µε τ’όνοµα ‘Συµµαχία 

του Φτερού’;» 

  Ο Έσριθ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, µε κανένα τρόπο. Τούτη η 

συµµαχία είναι, κυρίως, για την προστασία του Άργκανθικ: για την 

απώθηση των Μαγκραθµέλιων από το Βασίλειό µας και για ένα γερό 

χτύπηµα εναντίον τους, όσο αυτοί είναι ακόµα αποδυναµωµένοι. ∆εν 

έχει να κάνει µε την προστασία του Φτερού. Άλλωστε, όταν –ή αν– 

οι Μαγκραθµέλιοι διωχθούν από το Σαραόλν, το Φτερό, πάλι, εκεί 

θα παραµείνει και των Σαραολνιανών θα είναι. Και η συµµαχία θα 

συνεχίζει να ισχύει·  κι έχοντας το όνοµα ‘Συµµαχία του Φτερού’, θα 

υπονοεί πως εκείνος που ελέγχει το Φτερό είναι ο αρχηγός της.» Και 

στράφηκε προς τον Ζάρβηµ. «Πολύ έξυπνο, Άρχοντά µου, αλλά 

κανένας Αργκανθικιανός δε θα το δεχτεί.» 

  Πρέπει να είσαι κάτι παραπάνω από ραδιούργος, ∆ούκα Έσριθ, για 

να βλέπεις µηχανορραφίες εκεί όπου δεν υπάρχουν –ή πιθανές 

µηχανορραφίες του µέλλοντος, σκέφτηκε ο Ζάρβηµ. 

  «Εκείνος που έχει το Φτερό, ∆ούκα Έσριθ, µπορεί, ούτως ή άλλως, 

να ελέγχει τη Βόρεια Γη,» τόνισε ο Σόλµορχ. 
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  Το ειδεχθές πρόσωπο του Έσριθ σκλήρυνε·  καθώς και τα πρόσωπα 

πολλών ακόµα Αργκανθικιανών. 

  «Ωστόσο, αυτή ποτέ δεν ήταν η πρόθεση των Σαραολνιανών,» 

συνέχισε ο Σόλµορχ, «ούτε του Βασιληά Βένγκριλ. Ούτε η δική µου, 

σας διαβεβαιώνω όλους.» 

  Τούτο φάνηκε να τους ηρέµησε κάπως, αλλά όχι πολύ. Έκανα 

χαζοµάρα, σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας. ∆εν έπρεπε να τους το πω έτσι, 

άκοµψα. 

  «Άρχοντές µου,» παρενέβη η Τάθβιλ, «ας αποφασίσουµε σε ένα 

όνοµα. Άλλωστε, αυτή δεν είναι παρά µια τυπική διαδικασία, 

σωστά;» 

  «Ίσως να φαίνεται σε εσάς µια τυπική διαδικασία, Βαρονέσα µου,» 

είπε η Αρχόντισσα Ενθέµα. 

  ∆ε µ’αρέσουν τα λόγια σου καθόλου, Αργκανθικιανή! γρύλισε εντός 

της η Τάθβιλ. Στάζουν δηλητήριο και ειρωνεία. 

  «Αφού πρόκειται να πολεµήσουµε δαιµονανθρώπους,» είπε ο 

Κιόλβ, «θα πρότεινα η συµµαχία µας να ονοµαστεί ‘Η 

Αντιδαιµονιακή Συµµαχία’. ∆εν πιστεύω κάποιος να έχει πρόβληµα 

µ’αυτό το όνοµα, άρχοντές µου.» 

  Οι Αργκανθικιανοί, ένας-ένας, έγνεψαν καταφατικά·  το ίδιο και οι 

Σαραολνιανοί. Αλλά ο ∆ούκας Έσριθ είπε: 

  «Όµως, Βασιληά µου, τούτο το όνοµα µάς οδηγεί σε µια άλλη 

σκέψη, πιστεύω.» 

  «Και ποια σκέψη είναι αυτή;» ρώτησε ο ∆ούκας Τόρµπαλ, 

µοιάζοντας καχύποπτος. 

  «Ότι η συµµαχία θα κρατήσει µέχρι οι Μαγκραθµέλιοι να πάψουν 

να αποτελούν απειλή για εµάς.» 

  «Αυτό το ‘εµάς’, ∆ούκα Έσριθ, σηµαίνει εσάς, τους 

Αργκανθικιανούς, ή εµάς, και τους Αργκανθικιανούς και τους 

Σαραολνιανούς;» ρώτησε ο Σόλµορχ, ενοχληµένος που, πάλι, τα 

πράγµατα φαίνονταν ν’αλλάζουν. 
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  «Το δεύτερο θα έλεγα πως είναι το δικαιότερο, άρχοντές µου,» 

γνωµοδότησε ο Θόργκαν. 

  «Εποµένως, δεν επιθυµείτε µια µόνιµη συµµαχία µε το Σαραόλν,» 

συµπέρανε η Τάθβιλ. 

  «Εφόσον, για τώρα, το πρόβληµά µας είναι οι Μαγκραθµέλιοι,» 

είπε ο ∆ούκας Βάνρελ, «νοµίζω πως και η συµµαχία θα πρέπει να 

αφορά αυτούς και µόνο. Ωστόσο, η συνθήκη ειρήνης, που έχουµε 

µεταξύ µας, θα συνεχίσει να ισχύει, ασφαλώς, και αφότου λήξει η 

συµµαχία.» 

  Οι Αργκανθικιανοί γύρω από το τραπέζι –πλην του Κιόλβ– έδειξαν 

τη συµφωνία τους µε λόγια και νεύµατα. 

  Ο Σόλµορχ και οι σύντροφοί του καταλάβαιναν πως δεν υπήρχε 

χώρος για διαπραγµατεύσεις σ’ετούτο το θέµα. Εξάλλου, εκείνοι 

είχαν έρθει εδώ για να ζητήσουν βοήθεια. 

  «Άρα, θα έχουµε ακόµα έναν όρο στην Αντιδαιµονιακή Συµµαχία,» 

συµπέρανε ο Αντιβασιλέας. 

  «Ακριβώς,» είπε ο Θόργκαν, και στράφηκε πλάι του, για να δει την 

κυρία Ροβιγκάν να σηµειώνει αυτά στα οποία είχαν καταλήξει. 

  «Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουµε στις λεπτοµέρειες της 

συµµαχίας,» παρατήρησε ο Τόρµπαλ. 

  «Θα µπορούσαµε, πρώτα, να δούµε τι έχει γραφεί, µέχρι στιγµής;» 

ζήτησε ο Σόλµορχ. 

  «∆ε θα είναι αυτή η τελική µορφή, Υψηλότατε,» εξήγησε η 

Ροβιγκάν. 

  «∆εν πειράζει·  θα ήθελα να τη δω, ούτως ή άλλως.» 

  Η σύµβουλος της πολιτείας τού έδωσε το χαρτί κι εκείνος το 

διάβασε: 

 

Άρθρο 1
ο
: Το κάθε µέρος της Συµµαχίας υποχρεούται να 

βοηθησ να βοηθά το άλλο σε περιπτώσεις κινδύνου 
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Άρθρο 2
ο
: Η βοήθεια του Άρθρου 1 στην οποία αναφέρεται το 

1
ο
 Άρθρο δεν προσφέρεται πριν από συνεδρίαση του 

Συµβουλίου των Αρχόντων, ή πριν από απόφαση του Βασιληά 

του Σαραόλν. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής της βοήθειας 

το µέρος που αρνήθηκε αρνούµενο µέρος οφείλει να 

αιτιολογήσει την απόφασή του στο άλλο δηλαδή το Συµβούλιο 

και ο Βασιληάς του Άργκανθικ στο Βασιληά του Σαραόλν κι 

αντιστρόφως 

 

Άρθρο 3
ο
: Η Αντιδαιµονιακή Συµµαχία θα διαρκέσει έως ότου 

κανένα από τα δύο µέρη να µην η άµεση απειλή των 

Μαγκραθµέλιων να µην πάψει να υφίσταται και για κανένα 

από τα δύο µέρη 

 

Άρθρο 4
ο
: Η Αντιδαιµονιακή Συµµαχία δεν επηρεάζει µε 

κανένα τρόπο τη Συνθήκη Ειρήνης της Σάνβεκ 

 

  Ο Σόλµορχ επέστρεψε το χαρτί στη Ροβιγκάν. «Εντάξει,» είπε. «Ας 

συνεχίσουµε, τώρα, την κουβέντα µας, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες.» 

  Τώρα είναι που δε θα τελειώσουµε ποτέ, σκέφτηκε η Τάθβιλ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν είχε έρθει το µεσηµέρι, σταµάτησαν τη συζήτησή τους 

σχετικά µε τη συµµαχία, για να αναπαυτούν. Και ο Βασιληάς Κιόλβ 

δήλωσε πως η συνεδρίαση θα συνεχιζόταν αύριο το πρωί, γιατί 

σήµερα το απόγευµα θα γινόταν ο γάµος του µε τη Λοΐρα. Καθώς το 

έλεγε αυτό, ο Ζάρβηµ παρατήρησε τα βλέµµατα όλων των 

Αργκανθικιανών να τρεµοπαίζουν, λες και ο µικρός είχε δηλώσει 

πως θα τους κρεµούσε και όχι πως θα παντρευόταν. 

  Πραγµατικά, σε καταλαβαίνω, Κιόλβ. Όµως δε βλέπεις τι ύαινες 

είναι όλοι τους; Ετοιµάζονται να σε κατασπαράξουν!… επειδή, απλά, 
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επιθύµησες να κάνεις Βασίλισσά σου την κοπέλα που αγαπάς. Όµως 

ποιος σου είπε, µικρέ, ότι η ζωή σου θα είναι εύκολη; Γιατί δε µε 

άκουσες, που να σ’ανεµοσκορπίσουν τα Πνεύµατα; 

  Η Τάθβιλ ακούµπησε το χέρι της στον ώµο του. «Πατέρα, πάµε;» 

  «Ναι,» είπε ο Ζάρβηµ, και, αναστενάζοντας, σηκώθηκε από την 

καρέκλα του και ακολούθησε τους υπόλοιπους Σαραολνιανούς έξω 

από την αίθουσα του θρόνου. 

  Μικρέ, σίγουρα, θα µπορούσες να πετύχεις κάτι πολύ σηµαντικό σε 

τούτο το Πνευµατοχτυπηµένο Βασίλειο. Μονάχα αν έβαζες λίγο νερό 

στο κρασί σου.... 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κιόλβ παρακολουθούσε τον Ζάρβηµ, καθώς αποµακρυνόταν, και 

αισθανόταν ένα σφίξιµο στην καρδιά, γιατί ο Σαραολνιανός 

Άρχοντας τον είχε κοιτάξει όπως εκείνος φοβόταν. Ή ίσως και να 

τον είχε κοιτάξει ακόµα χειρότερα απ’ό,τι φοβόταν. Ίσως ο Ζάρβηµ 

να είχε εξοργιστεί τόσο µε το πείσµα του (γιατί πείσµα ήταν·  ακόµα 

κι ο ίδιος έπρεπε να το παραδεχτεί, παρότι δε µπορούσε να το 

καταπολεµήσει) που να µην ήθελε να τον ξαναντικρίσει, πια. Ο 

Κιόλβ ήταν βέβαιος πως τον έβλεπε, τώρα, ως έναν άµυαλο νεαρό ο 

οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να ξεχωρίσει το καλό από το κακό για 

το Βασίλειό του. Όµως δεν ήταν έτσι, δεν ήταν καθόλου έτσι. Θα 

προσπαθήσω να τα αλλάξω, Ζάρβηµ· θα προσπαθήσω να τα αλλάξω 

όλα. Θα τους αναγκάσω να αποδεχτούν τη Λοΐρα, όπως εµένα. Και δε 

θα κάνω άλλη γυναίκα Βασίλισσα του Άργκανθικ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Θολά µάτια 
 

 

ε µπορώ να το πιστέψω ότι ο Βασιληάς αποφάσισε να 

παντρευτεί αυτή την υπηρέτρια,» είπε η Ζέκαλ, κουµπώνοντας 

το µακρύ σκουλαρίκι στο δεξί της αφτί, καθώς στεκόταν 

µπροστά από τον καθρέφτη του δωµατίου της. «Είναι χαζός; ∆ε µου 

φαίνεται χαζός. Κι όµως, γιατί να παντρευτεί την υπηρέτρια; ∆εν το 

βλέπει ότι αυτό θα εξοργίσει όλους τους ευγενείς του Βασιλείου;» 

  «Υπάρχει και κάτι που λέγεται ‘αγάπη’, Ζέκαλ,» αποκρίθηκε ο 

∆όνορ, ο οποίος ήταν ήδη ντυµένος και έτοιµος για το γάµο που θα 

ξεκινούσε σε λίγο. 

  «Ναι, δε λέω,» αποκρίθηκε η ∆ούκισσα, βάφοντας γαλάζιο το ένα 

της βλέφαρο. «Αλλά δεν τον συµφέρει να παντρευτεί την υπηρέτρια. 

∆ιαφωνείς, λατρεία µου;» 

  «Σίγουρα, είναι… αντιεπαγγελµατικό,» παραδέχτηκε ο ∆όνορ, 

µ’έναν σκεπτικό τόνο στη φωνή του. 

  «Και όχι µόνο,» συνέχισε η Ζέκαλ, βάφοντας, τώρα, το άλλο της 

βλέφαρο. «Είναι επικίνδυνο για τον ίδιο.» 

  «Είναι,» συµφώνησε ο σύζυγός της, σοβαρά·  και η ∆ούκισσα 

µπορούσε, τούτη τη φορά, ν’ακούσει καθαρά την ανησυχία στη 

φωνή του. 

  ∆εν πιστεύω να θέλει να καθίσει εδώ, για να προστατεύσει το 

Βασιληά, σκέφτηκε. Τώρα, που έληξαν οι συνεδριάσεις του 

Συµβουλίου, θα επιστρέψουµε στο ∆ουκάτο Έβµορ. Και ο ∆όνορ 

πρέπει να έρθει µαζί µου. Είναι ∆ούκας µου, πλέον. 

  «Είµαι βέβαιη πως ο Βασιληάς έχει αρκετούς ανθρώπους για να τον 

προφυλάσσουν, αγάπη µου,» είπε, διπλωµατικά, η Ζέκαλ, 

στρεφόµενη να κοιτάξει το σύζυγό της. 

  «Ναι,» είπε µόνο ο ∆όνορ·  «δεν αµφιβάλλω ότι έχει.» 

∆
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  Γιατί δε µου λέει ευθέως τι σκοπεύει να κάνει εκείνος για την 

προστασία του Βασιληά; γρύλισε εντός της η Ζέκαλ. 

  «∆εν πηγαίνουµε τώρα, όµως;» της πρότεινε. «Σε λίγο, θ’αρχίσει ο 

γάµος.» 

  «Πάµε.» Η Ζέκαλ πήρε µια αλεπουδοουρά που βρισκόταν στην 

κρεµάστρα και την έριξε στους ώµους της. 

  Ο ∆όνορ τής άνοιξε την πόρτα και εκείνη βγήκε. Βάδισαν βιαστικά 

στους διαδρόµους και στις σκάλες του παλατιού, µέχρι που έφτασαν 

µπροστά στην ανοιχτή, διπλή, ξύλινη πόρτα η οποία έβγαζε στο 

ξέφωτο του κήπου όπου θα γινόταν ο γάµος. Ο Βασιληάς είχε 

αποφασίσει να τον κάνει εκεί επειδή σήµερα ήταν ζεστή ηµέρα και 

πολλά λουλούδια είχαν αρχίσει να ανθούν, καθότι η Άνοιξη 

πλησίαζε. Ωστόσο, η Ζέκαλ είχε πάρει µαζί της τη µικρή γούνα από 

αλεπουδοουρά γιατί έκρινε πως το αεράκι που φυσούσε ήταν κάπως 

ψυχρό, και δεν ήθελε να κρυολογήσει. Αναρωτιόταν πώς είχε 

καταφέρει να επιβιώσει τότε, µε τη Σαντέ’ενθιν, ύστερα από το 

κάψιµο του ∆ίκοπου Μαχαιριού. Όµως, αν δεν είχαν συµβεί αυτά, δε 

θα είχε γνωρίσει το ∆όνορ, συλλογίστηκε, καθώς θυµόταν πόσο την 

είχε τροµάξει, όταν τον πρωτοείδε. 

  ∆εξιά κι αριστερά της ανοιχτής πόρτας, στέκονταν δύο 

Αργκανθικιανοί στρατιώτες, ντυµένοι µε διακοσµηµένες πανοπλίες 

και φέροντας δόρατα και µεγάλες ασπίδες. Η Ζέκαλ και ο ∆όνορ 

πέρασαν ανάµεσά τους, πιασµένοι αγκαζέ, και η ∆ούκισσα κοίταξε 

το ξέφωτο όπου θα γινόταν ο γάµος. Ήταν πληµµυρισµένο από 

κόσµο: όλα τα µέλη του Συµβουλίου εδώ βρίσκονταν, το ίδιο και οι 

Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι και οι ευγενείς από τη ∆ρέλιφον και τα 

περίχωρα. Τα πάντα ήταν περιτριγυρισµένα από ψηλούς δαυλούς, 

καρφωµένους στο έδαφος, των οποίων οι φλόγες ήταν µεγάλες και 

έµοιαζαν να χορεύουν στο απαλό, απογευµατινό αεράκι. 

  Ο ∆όνορ και η Ζέκαλ προχώρησαν ανάµεσα στον κόσµο, για να 

µπορέσουν να δουν τι γινόταν στο κέντρο του ξέφωτου. Όταν ήταν 

σε καλή θέση, ατένισαν εκεί έναν βωµό από µάρµαρο και µαύρη 
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πέτρα, διακοσµηµένο µε σµαράγδια και ρουµπίνια, κοντά στον οποίο 

στέκονταν δύο υπηρέτες και η κυρία Ροβιγκάν Τόρνιλφερ, όλοι τους 

πλούσια ντυµένοι και η σύµβουλος της πολιτείας πιο πλούσια 

απ’όλους. Επάνω στην επιφάνεια του βωµού ήταν ένα τετράγωνο 

πορφυρό µαξιλάρι, όπου αναπαυόταν το Στέµµα της Βασίλισσας του 

Άργκανθικ. 

  «Καλησπέρα, χρυσό µου,» άκουσε πλάι της η Ζέκαλ, και στράφηκε 

για να δει τη µάνα της, συνοδευόµενη από τον Άρχοντα Ζάρβηµ. Αν 

σκοπεύει να παντρευτεί αυτόν το Σαραολνιανό, η παλιόγρια…! 

  «Καλησπέρα, µητέρα. Πώς είστε;» 

  «Καλησπέρα, Αρχόντισσά µου,» είπε ο ∆όνορ, µ’ένα ευγενικό 

χαµόγελο. 

  «Πριν από λίγο κουβέντιαζα µε τον Άρχοντα Ζάρβηµ για το γάµο 

που πρόκειται να γίνει,» είπε η Σιρίµα. «Πολύ… δυσάρεστο γεγονός, 

δεν είναι;» 

  «Ένας γάµος δεν είναι ποτέ δυσάρεστο γεγονός, Αρχόντισσα 

Σιρίµα,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, µε τον ίδιο ευγενικό τόνο στη φωνή 

του. 

  «Σίγουρα, όµως, µπορείς να καταλάβεις γιατί τούτος ο 

συγκεκριµένος γάµος πρέπει να θεωρείται δυσάρεστος,» είπε ο 

Ζάρβηµ, βγάζοντας την πίπα του απ’το στόµα και φυσώντας καπνό 

απ’τα ρουθούνια. 

  «∆υσάρεστος, όχι. Επικίνδυνος, θα έλεγα.» 

  Ο Ζάρβηµ κατένευσε. «∆υστυχώς, κανείς δε µπορούσε ν’αποτρέψει 

το Βασιληά απ’αυτόν.» 

  «Έρχεται!» πετάχτηκε η Σιρίµα, στρίβοντας το λαιµό της, για να 

δει. 

  Η Ζέκαλ κοίταξε προς την κατεύθυνση που κοιτούσε και η µητέρα 

της, δίχως εκείνη να χρειαστεί να στρίψει το λαιµό της. Ο Βασιληάς 

Κιόλβ ερχόταν από τη βόρεια µεριά του ξέφωτου, από έναν δρόµο 

που είχαν ανοίξει οι φρουροί ανάµεσα στο πλήθος. Ήταν ντυµένος 

στο χρυσάφι και στο ασήµι και στολισµένος µε τόσα κοσµήµατα και 
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πολύτιµους λίθους, που η ∆ούκισσα δυσκολευόταν να τα µετρήσει. 

Στο κεφάλι του βρισκόταν το Στέµµα του Άργκανθικ. Κανονικά, θα 

έπρεπε να τον συνοδεύει ένα µέλος της οικογένειάς του– Όµως η 

οικογένειά του ήταν όλη νεκρή, θύµισε στον εαυτό της η Ζέκαλ. 

Αλλά όχι: η θεία Άσλια. Θα µπορούσε να τον συνοδεύει η θεία Άσλια. 

Άρα, ήθελε να έρθει εδώ µόνος, Γιατί; 

  Καθώς σιγή απλώθηκε παντού τριγύρω, ο Κιόλβ βάδισε ως το 

βωµό. Και η Λοΐρα παρουσιάστηκε από τη νότια µεριά του ξέφωτου, 

από ένα µονοπάτι που, πάλι, είχαν ανοίξει οι φρουροί ανάµεσα στον 

κόσµο. Ούτε κι αυτήν τη συνόδευε κανένας. Και, ξαφνικά, η Ζέκαλ 

κατάλαβε. Να γιατί ο Βασιληάς είχε έρθει µόνος: επειδή ήξερε πως 

και η Λοΐρα θα ερχόταν µόνη, µην έχοντας κάποιο µέλος της 

οικογένειάς της να τη συνοδέψει. Μα πώς ήταν δυνατόν να 

παντρεύεται αυτή την κοινή υπηρέτρια; Η Λοΐρα δεν βάδισε προς το 

βωµό·  στάθηκε στο τέλος του δρόµου που της είχαν ανοίξει οι 

στρατιώτες, και περίµενε. 

  «Μεγαλειότατε,» είπε η Ροβιγκάν, ιεροτελεστικά, σπάζοντας τη 

σιγή, «ως Μονάρχης του Άργκανθικ, διαθέτετε το αναφαίρετο 

δικαίωµα να νυµφευθείτε όποια γυναίκα του Βασιλείου βούλεστε. Κι 

εγώ, η Ροβιγκάν Τόρνιλφερ, ως πιστή σας βασική σύµβουλος της 

πολιτείας, έχω την τιµή να πραγµατοποιήσω την επιθυµία σας, 

ενώπιον απάντων των µαρτύρων που ευρίσκονται εδώ τούτη την 

ιερή ώρα. 

  »Κι έτσι, σας ερωτώ, Βασιληά µου: Ποια είναι η γυναίκα της 

επιθυµίας σας; Ποια είναι η γυναίκα που θα καθίσει στο θρόνο πλάι 

σας;» 

  Τα µάτια του Κιόλβ πήγαν στην υπηρέτρια, στην άλλη µεριά του 

ξέφωτου. «Το όνοµά της είναι Λοΐρα, και την καλώ τώρα να σταθεί 

εµπρός µου κι εµπρός σας, Αρχόντισσα Ροβιγκάν.» (Η Ζέκαλ, που 

γνώριζε το τυπικό των βασιλικών γάµων, ήξερε ότι ο γιος του 

Κάρχοκ έπρεπε, κανονικά, να είχε προσθέσει και τον ευγενικό Οίκο 

της µέλλουσας συζύγου του, ακριβώς µετά από το όνοµά της·  όµως, 
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προφανώς, εκείνος είχε αποφασίσει να παρακάµψει αυτή την 

«τυπικότητα», λόγω της συγκεκριµένης περίστασης.) 

  Η Λοΐρα, χαµογελώντας αλλά µοιάζοντας νευρική, βάδισε γρήγορα 

προς τον βωµό. Όταν έφτασε εκεί, στάθηκε αµήχανα αντίκρυ του 

Κιόλβ που είχε πάρει, πραγµατικά, ένα βασιλικό ύφος, αρχίζοντας να 

συνηθίζει την εξουσία του. 

  «Λοΐρα, δέχεσαι την τιµή τούτη που σου προσφέρει η Αυτού 

Μεγαλειότης, ο Βασιλέας Κιόλβ του Άργκανθικ, να γίνεις επισήµως 

σύζυγος και Βασίλισσά του και να καθίσεις στο θρόνο πλάι του;» 

ρώτησε η Ροβιγκάν, σύµφωνα µε το τυπικό. 

  Η Λοΐρα φάνηκε ν’αργεί λίγο ν’απαντήσει, σα να δίσταζε ή να 

φοβόταν·  αλλά, τελικά, είπε: «Φ-φυσικά, Αρχόντισσά µου.» 

  –Και το βέλος τη χτύπησε στα πλευρά, λίγο πιο πάνω από τον 

αριστερό γοφό. Το αίµα που πετάχτηκε πιτσίλισε το χρυσοκέντητό 

της φόρεµα, τον βωµό, και τη Ροβιγκάν. 

  Η Ζέκαλ βλεφάρισε, µην έχοντας ακόµα απολύτως 

συνειδητοποιήσει τι είχε συµβεί. Πνεύµατα! Τη σαΐτεψαν! 

  Ενώ ουρλιαχτά και φωνές άρχιζαν ν’ακούγονται από παντού 

τριγύρω, τα µάτια του Κιόλβ γούρλωσαν. «Λοΐρα!» φώναξε και, 

περνώντας πλάι απ’το βωµό, έτρεξε κοντά της, καθώς η καστανή 

κοπέλα έπεφτε, αιµόφυρτη. 

  «Βασιληά µου, προσέξτε!» αντήχησε η φωνή της Ροβιγκάν πάνω 

απ’τη βαβούρα του πανικόβλητου πλήθους. Τα δάχτυλά της έσφιξαν 

τον ώµο του Κιόλβ, ενώ εκείνος βαστούσε στα χέρια του τη Λοΐρα 

και έµοιαζε να της ψιθυρίζει κάτι που η Ζέκαλ δε µπορούσε 

ν’ακούσει. 

  Και –παγωµένη από την έκπληξη και τον τρόµο– η ∆ούκισσα του 

Έβµορ είδε και το δεύτερο βέλος να έρχεται από κάπου ψηλά και να 

πετυχαίνει τη Λοΐρα λίγο πιο κάτω απ’το λαιµό. 

  «ΌΧΙ!» ούρλιαξε ο Κιόλβ, προσπαθώντας να τραβήξει την κοπέλα 

µακριά απ’το κέντρο του ξέφωτου, ενώ στρατιώτες πλησίαζαν, για 
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να σχηµατίσουν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω του, µε υψωµένες 

ασπίδες. 

  Εκείνη την ώρα ήταν που η Ζέκαλ κατάλαβε ότι ο ∆όνορ δεν την 

κρατούσε, πλέον, αγκαζέ και, γυρίζοντας για να τον αντικρίσει, 

διαπίστωσε πως δε βρισκόταν καν δίπλα της (!). 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο µασκοφόρος φονιάς βγήκε από το σκοτεινό δωµάτιο, δίχως να 

ξαναοπλίσει τη βαλλίστρα του. Ο διάδροµος του παλατιού ήταν 

έρηµος. Οι περισσότεροι φρουροί είχαν συγκεντρωθεί στον κήπο και 

στο ξέφωτο όπου γινόταν ο γάµος, αφήνοντας, ουσιαστικά, όλο το 

πεδίο ελεύθερο γι’αυτόν. 

  Άρχισε να φεύγει, όταν ο ∆όνορ ξεπρόβαλε, αναπάντεχα, από µια 

γωνιά, τραβώντας δύο µακριά και λιγνά ξιφίδια µέσα από την 

τουνίκα του. Ο φονιάς, αιφνιδιασµένος, πετάχτηκε πίσω, αφήνοντας 

τη βαλλίστρα του να πέσει στο πάτωµα, άχρηστη πλέον. 

  «Οι φρουροί έρχονται, σύντοµα,» τον προειδοποίησε ο βασιλικός 

κατάσκοπος. «Παραδόσου τώρα.» Από το βάθος, βήµατα 

ακούγονταν, καθώς και το µεταλλικό κουδούνισµα των πανοπλιών. 

  «Χρρραααρρ!» γρύλισε ο δολοφόνος και, τραβώντας κι εκείνος δύο 

ξιφίδια από το εσωτερικό της καλής του ενδυµασίας (µάλλον, είχε 

εισβάλει στο παλάτι ως ευγενής, υπέθετε ο ∆όνορ), χίµησε 

καταπάνω στον νέο ∆ούκα του Έβµορ, µοιάζοντας βέβαιος ότι θα 

τον λιανίσει. 

  Και πράγµατι, ο άνθρωπος δεν ήταν πρωτάρης, όπως διαπίστωσε ο 

∆όνορ, αποφεύγοντας κι αποκρούοντας τις λεπίδες του, οι οποίες 

έρχονταν εναντίον του κατασκόπου σαν τον ίδιο τον θάνατο, 

σηµαδεύοντας λαιµό, κοιλιά και συκώτι, µε κάθε τους επίθεση. 

  «Μην είσαι ηλίθιος –παραδόσου!» σφύριξε. ∆ε µπορούσε να µην 

παραδεχτεί ότι φοβόταν λίγο για τη ζωή του. Οι φρουροί πλησίαζαν 

–τους είχε ειδοποιήσει, ερχόµενος εδώ–, όµως, µέχρι να φτάσουν, δε 
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θα ήταν καθόλου απίθανο τούτος ο τύπος να του είχε καρφώσει τη 

µια του λεπίδα στο λαιµό και την άλλη στα εντόσθια. Ίσως δε θα 

έπρεπε να είχε βιαστεί τόσο. Όµως, αν δεν είχε βιαστεί, ο φονιάς θα 

είχε ξεφύγει. 

  «Χρραααρρρ!» ήταν η άναρθρη απόκριση του αντίµαχού του. 

  ∆εν του έχει µάθει κανείς την Κοινή Αρµπεναρκιανή; αναρωτήθηκε 

ο ∆όνορ, πηδώντας προς τα πίσω, για ν’αποφύγει τα ξιφίδιά του. 

Παρατήρησε το δολοφόνο προσεκτικά, καθώς εκείνος, τώρα, 

έµοιαζε να ετοιµάζεται για την επόµενη επίθεση, ζυγιάζοντας τις 

δυνάµεις και τις αδυναµίες του ∆όνορ, µε τα σκιασµένα µάτια που 

βρίσκονταν πίσω από τη µαύρη, δερµάτινή του µάσκα. Τι τέλειος που 

είναι στις κινήσεις του, σκέφτηκε ο Τόρνιλφερ, παρατηρώντας το 

κορµί του αντιπάλου του να κινείται παρόµοια µ’αυτό ενός 

αιλουροειδούς. Αισθάνθηκε ένα σύγκρυο να τον διαπερνά, καθώς δε 

µπορούσε να βρει κάποιο άνοιγµα για να του επιτεθεί. Όµως: 

Έρχονται –µπορούσε ν’ακούσει τους στρατιώτες να τρέχουν στο 

διάδροµο, πίσω του. 

  Ο φονιάς έτρεξε απ’την άλλη, προτού ο ∆όνορ προλάβει να 

βλεφαρίσει·  προτού, καλά-καλά, προλάβει να συλλάβει ότι ο άντρας 

αντίκρυ του είχε κινηθεί. Όµως ο διάδροµος ήταν µακρύς, και ο 

βασιλικός κατάσκοπος δεν είχε αιφνιδιαστεί τόσο, ώστε να µη 

µπορεί να βάλει ένα από τα ξιφίδιά του καταπάνω στον φονιά. 

  Η λεπίδα τον πέτυχε στον δεξή ώµο, διαπερνώντας τον. 

  «Γκρααρ!» γρύλισε εκείνος, και έπαψε να τρέχει, πέφτοντας στο 

ένα γόνατο. Θηκαρώνοντας το ένα από τα δύο του όπλα, άπλωσε το 

αριστερό του χέρι και τράβηξε το ξιφίδιο του ∆όνορ έξω από το 

κορµί του, ρίχνοντάς το στο χαλί του πατώµατος, αιµατοβαµµένο. 

  Την ίδια στιγµή, οι Αργκανθικιανοί πολεµιστές τον περιτριγύρισαν, 

και η επικεφαλής τους είπε: «Πέτα το όπλο σου και σήκω αργά.» 

  Όµως εκείνος, αγνοώντας την, τινάχτηκε επάνω σα γάτα και την 

κάρφωσε κάτω απ’το σαγόνι, ενώ οι άλλοι στρατιώτες τον 
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κοιτούσαν σαστισµένοι. Ύστερα, επιχείρησαν να τον διαπεράσουν, 

µε τα δόρατά τους, και ένας τρελός χορός από λεπίδες ξεκίνησε. 

  «Μην τον σκοτώσετε!» φώναξε ο ∆όνορ, που ήθελε να πάρει 

πληροφορίες από το δολοφόνο (αν, τελικά, ήξερε την Κοινή, ο 

τρισκατάρατος!). 

  Ένας πολεµιστής σωριάστηκε νεκρός, κι άλλος ένας, και µια 

πολεµίστρια. Και ο φονιάς έµοιαζε να έχει δεχτεί µονάχα µερικά 

κοψίµατα, τα οποία δε φαίνονταν να τον παρακωλύουν. 

  Μα τα Πνεύµατα! σκέφτηκε ο ∆όνορ, µουδιασµένος απ’τον τρόµο. 

Μα – τα – Πνεύµατα! Ξεροκατάπιε.  

  Και άκουσε βήµατα πίσω του. 

  Στράφηκε, πιο αγριεµένος από ποτέ. Όµως ήταν ο Αντιβασιλέας 

Σόλµορχ, µε το ξίφος του γυµνολέπιδο. «Τι τρέχει;» ρώτησε, 

λαχανιασµένα. Μάλλον, είχε ακολουθήσει τους φρουρούς µέχρι εδώ·  

ή ίσως κι εκείνος –σαν τον ∆όνορ– να είχε αντικρίσει την αιχµή του 

βέλους να γυαλίζει ανάµεσα από τις κουρτίνες του παραθύρου, όσο 

βρισκόταν κάτω, στο ξέφωτο του κήπου. 

  Ο Τόρνιλφερ, µη νιώθοντας αρκετά καλά για να µιλήσει, απλά, 

έδειξε στον ευγενή του Σαραολνιανού Οίκου των Έχµελθ τι γινόταν 

εµπρός τους. 

  Και ο Σόλµορχ κοίταξε, µε µάτια γεµάτα τρόµο, το µασκοφόρο 

φονιά να συνεχίζει τη σφαγή των Αργκανθικιανών στρατιωτών, 

αγνοώντας τα τραύµατα επάνω στο κορµί του. ∆εν πέρασαν παρά 

µερικές στιγµές και µονάχα δυο πολεµιστές και µία πολεµίστρια 

είχαν αποµείνει, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν προς το βάθος –

προς τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν και τον ∆ούκα του Έβµορ. 

  «Χρρραααααρρρ!» έκανε, θριαµβευτικά, ο δολοφόνος, σα θηρίο. 

Εφτά κουφάρια κείτονταν στα πόδια του, τα περισσότερα τρυπηµένα 

στο λαιµό. 

  «Τι πράγµα είναι τούτο;…» µουρµούρισε ο Σόλµορχ κάτω απ’την 

ανάσα του, σφίγγοντας το µανίκι του όπλου του ανάµεσα στις 

γροθιές του. 
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  «Κ-κύριε ∆όνορ, πρέπει να-να φύγουµε!» έκανε, πανικόβλητος, 

ένας από τους στρατιώτες. «…ζητήσουµε βοήθεια!» 

  Ο ∆όνορ ατένισε τον δολοφόνο προσεκτικά. Τι πράγµα είναι τούτο, 

αναλογίστηκε τα λόγια του Σόλµορχ. Όντως, Αντιβασιλέα του 

Σαραόλν. Τι δαιµονισµένο πράγµα είναι τούτο; Γιατί, µα τα Πνεύµατα, 

δε µου µοιάζει ανθρώπινο. Είναι Μαγκραθµέλιος, ίσως; Είναι ένας 

από τους δαιµονανθρώπους, για τους οποίους µας προειδοποιούν οι 

Σαραολνιανοί; 

  Ο εχθρός δεν έµοιαζε πρόθυµος να φύγει·  τώρα, αναµφίβολα 

έβλεπε ότι νικούσε, και ήταν έτοιµος να ξεσκίσει τα θηράµατά του. 

Τα ένστικτά του ήταν παρόµοια µ’αυτά ενός αγριµιού. 

  «Πηγαίνετε,» είπε ο ∆όνορ στους στρατιώτες. «Πηγαίνετε να 

καλέσετε βοήθεια.» Ούτως ή άλλως, κανένας άνθρωπος µε πανοπλία 

δε θα ήταν ποτέ αρκετά γρήγορος για ν’αντιµετωπίσει τούτο το 

τέρας. 

  Οι φρουροί δε δίστασαν καθόλου να υπακούσουν. 

  «Καµια καλύτερη ιδέα δεν είχες;» µούγκρισε ο Σόλµορχ, ο οποίος, 

όµως, δεν έφυγε µαζί τους, παρά έµεινε στη θέση του, βαστώντας το 

σπαθί του µε δυο χέρια και περιµένοντας τον εχθρό να ζυγώσει. 

  Ο φονιάς χίµησε, σιωπηρά: µόνο ο ήχος των λεπίδων του, καθώς 

έσχιζαν τον αέρα, ακουγόταν. Και ο πρώτος του στόχος ήταν ο 

∆όνορ, ο οποίος, χειριζόµενος επιδέξια τα ξιφίδια που κρατούσε, 

απέκρουσε τις λεπίδες του αντιπάλου του. Ο Σόλµορχ, στοχεύοντας 

τα πλευρά του δολοφόνου, σπάθισε ηµικυκλικά. Εκείνος απέφυγε το 

ξίφος του ευγενή µ’ένα γατίσιο ελιγµό·  ένα από τα ξιφίδιά του τον 

χτύπησε ξώφαρτσα στον αριστερό ώµο. Προφανώς, σηµάδευε το 

λαιµό του, όµως το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής του φονιά ήταν 

στραµµένο στον βασιλικό κατάσκοπο, έτσι αστόχησε. 

  Ο Σόλµορχ όφειλε να παραδεχτεί ότι αισθανόταν µια ανάµιξη δέους 

και τρόµου από τις εκπληκτικές ικανότητες του εχθρού τους. 

Απορούσε πώς ήταν δυνατόν ποτέ ένας άνθρωπος να κινείται τόσο 

γρήγορα, και πώς ο ∆όνορ κατάφερνε ν’αποκρούει τα χτυπήµατά 
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του –σίγουρα, κι εκείνος ήταν άριστα εκπαιδευµένος στη δουλειά 

του. Καταραµένοι κατάσκοποι και φονιάδες! 

  Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει τη σκέψη του και είδε µια 

λεπίδα ν’αστράφτει και να χτυπά τον ∆ούκα του Έβµορ. Ο ∆όνορ 

παραπάτησε, αλλά δεν έπεσε. Μια κάθετη, πορφυρή χαρακιά, τώρα, 

στόλιζε το δεξί του µάγουλο. 

  Ο φονιάς εφόρµησε, µε τις λεπίδες του να πηγαίνουν προς το λαιµό 

του συζύγου της ∆ούκισσας Ζέκαλ. 

  Ο Σόλµορχ, σφίγγοντας τα δόντια, σπάθισε. Το ξίφος του πατέρα 

του βρήκε τον δολοφόνο στην αριστερή µεριά του κεφαλιού. Από 

τύχη; Επειδή εκείνος δεν του έδινε τώρα σηµασία; Ο Αντιβασιλέας 

ποτέ δε θα µάθαινε. Πάντως, το χτύπηµά του έκανε αίµα να πεταχτεί, 

κι επίσης έκοψε το κορδόνι της δερµάτινης µάσκας, ρίχνοντάς την 

από το πρόσωπό του αγνώστου. 

  Ο ∆όνορ και ο Σόλµορχ ατένισαν έντροµοι την όψη του φονιά, 

καθώς εκείνος παραπάτησε, κοπανώντας επάνω στον τοίχο του 

διαδρόµου. Τα µάτια του δεν ήταν φυσιολογικά: έµοιαζαν 

περισσότερο άσπρα απ’ό,τι συνήθως, ίσως επειδή οι κόρες τους ήταν 

θολές, σχεδόν αόρατες. Όταν ο βασιλικός κατάσκοπος τα είχε δει 

µέσα από τις σχισµές της µάσκας, νόµιζε ότι κάτι έφταιγε µε τον 

φωτισµό, και δεν είχε υπολογίσει τη διαφορά·  τώρα, όµως, 

καταλάβαινε πως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν καθόλου, µα καθόλου, 

συνηθισµένος. 

  Εκτός από τα αλλόκοτά του µάτια, τα δόντια του ήταν παράξενα. 

Συγκεκριµένα, πρέπει να ήταν λιµαρισµένα, για να έχουν 

διαµορφώσει αυτές τις µυτερές γωνίες. Και ο Σόλµορχ δε µπορούσε 

παρά να τα παροµοιάσει µε τα δόντια δαιµονανθρώπων. Όµως 

εκείνα του φαίνονταν φυσικά, ενώ τούτα ήταν, αναµφίβολα, φτιαχτά. 

  Ο ήχος των φρουρών που πλησίαζαν ήρθε στ’αφτιά των δύο 

ευγενών. Και πρέπει να ήρθε και στ’αφτιά του παράξενου 

δολοφόνου, γιατί, αµέσως, πετάχτηκε επάνω κι έστριψε σε µια 

γωνία, τρέχοντας. 
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  Κουράστηκε, επιτέλους, ο τρισκατάρατος! σκέφτηκε ο ∆όνορ, και 

τον ακολούθησε. 

  Ηλίθιε! συλλογίστηκε ο Σόλµορχ. Άστον να φύγει! Όµως έτρεξε κι 

εκείνος πίσω απ’το φονιά, µη θέλοντας ν’αφήσει τον βλαµµένο 

Αργκανθικιανό µόνο του –ο οποίος ήταν παράξενα γενναίος για 

Αργκανθικιανός –όλα τα παράξενα σήµερα συνέβαιναν, τελικά. 

  Ο ∆όνορ εκτόξευσε το ένα του ξιφίδιο προς τον άντρα µε τα θολά 

µάτια. Ήταν το τρίτο που κουβαλούσε, και δεν είχε άλλο επάνω του, 

εκτός από αυτό που βαστούσε, τώρα, στο αριστερό του χέρι. 

  Η λάµα πέτυχε τον εχθρό στην πλάτη και τον σώριασε. 

  Ο ∆όνορ, γρυλίζοντας σαν τον δολοφόνο, πήδησε κοντά του και 

πάτησε, µε το ένα του πόδι, επάνω του, για να τον ακινητοποιήσει. 

  Ο Σόλµορχ ακούµπησε τη λεπίδα του ξίφους του στο πλάι του 

λαιµού του αλλόκοτου άντρα. «Αν κινηθείς, θα σε σκοτώσω,» 

απείλησε. 

  «Χραααρρρ!…» έκανε εκείνος, εξαγριωµένος·  αλλά δεν πάλεψε. 

  Πράγµατι, πρέπει να κουράστηκε, επιτέλους, σκέφτηκε ο ∆όνορ. 

  Πάνοπλοι Αργκανθικιανοί στρατιώτες µαζεύτηκαν γύρω τους. 

  «∆έστε τον,» τους πρόσταξε ο ∆ούκας του Έβµορ. «Και προσέξτε 

µη σκοτώσει τους µισούς από εσάς, µέχρι να τον µεταφέρετε στα 

µπουντρούµια.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Λο’ανθάκ 
 

 

 παλατιανός θεραπευτής κούνησε το κεφάλι. «Λυπάµαι, 

Βασιληά µου.» 

  «Τι λυπάσαι;» φώναξε ο Κιόλβ, νιώθοντας το αίµα να Ο
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χτυπά στα µηλίγγια του. Το πρόσωπο του πενηντάρι άντρα που 

ατένιζε έµοιαζε σοκαρισµένο, τροµαγµένο, και θλιµµένο, 

συγχρόνως. 

  Όταν δεν πήρε απόκριση από τον θεραπευτή, έστρεψε τα µάτια του 

στη Λοΐρα, η οποία ήταν ξαπλωµένη στο µεγάλο κρεβάτι των 

βασιλικών διαµερισµάτων, µε τα βέλη βγαλµένα από µέσα της, αλλά 

ακίνητη, σαν… νεκρή. 

  Ο Κιόλβ σταθεροποίησε τη φωνή του και ρώτησε, πάλι, πιο ήπια: 

«Τι εννοείς ότι λυπάσαι, θεραπευτή;» 

  «∆ε βρίσκεται, πλέον, µαζί µας, Μεγαλειότατε.» Η φωνή του άντρα 

δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας ψίθυρος: ένας µακάβριος 

ψίθυρος στ’αφτιά του Βασιληά. 

  Ο Κιόλβ κάθισε, αργά, επάνω στο κρεβάτι, σηκώνοντας, µε τα δυο 

χέρια, το δεξί χέρι της µέλλουσας Βασίλισσάς του και θρηνώντας 

σιωπηλά, ενώ δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλά του. Όλα του τα 

όνειρα είχαν θρυµµατιστεί µέσα σε µια στιγµή: µέσα στο χρόνο που 

έκανε το δεύτερο βέλος να σκίσει τον αέρα και να καρφωθεί στο 

κορµί της Λοΐρα. Η αγάπη του γι’αυτήν µετατράπηκε σε οργή: µια 

τυφλή, φλεγόµενη οργή που του έκαιγε τα σωθικά, το µυαλό, και την 

ψυχή. 

  Τα κόκκινα απ’το κλάµα µάτια του στράφηκαν στους ανθρώπους 

που βρίσκονταν συγκεντρωµένοι στο δωµάτιο·  και καρφώθηκαν σε 

έναν απ’αυτούς. 

  «Θόργκαν, ελεεινέ µπάσταρδε, µου είχες υποσχεθεί ότι κάτι τέτοιο 

δε θα ξανασυνέβαινε!» σφύριξε ο Κιόλβ. Η φωνή του δεν ήταν 

δυνατή, όπως κανείς θα περιµένει µετά από την απώλειά του, όµως 

παρ’όλ’αυτά έπεσε µέσα στο δωµάτιο σαν αστροπελέκι. 

  «Βασιληά µου…» ψέλλισε ο Αρχιστράτηγος του Άργκανθικ και 

σύµβουλος της πολιτείας. «Είχαµε πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα… 

∆ε…» 

  Ο Κιόλβ σηκώθηκε στα πόδια του και βάδισε προς τον Θόργκαν, 

επαναλαµβάνοντας, καθώς το βλέµµα του συνέχιζε να είναι 
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καρφωµένο επάνω στον Αρχιστράτηγο: «Μου είχες υποσχεθεί ότι 

κάτι τέτοιο δε θα ξανασυνέβαινε!» 

  «Μεγαλειότατε, σας διαβεβαιώνω πως ό,τι βρισκόταν µέσα στις 

δυν– Ααργκ!…» 

  Τα λόγια του διακόπηκαν απότοµα, καθώς ο Κιόλβ ξεθηκάρωσε, µε 

µια απρόσµενη απ’όλους κίνηση, το ξιφίδιο που κρεµόταν στη ζώνη 

του και το έµπηξε στην κοιλιά του Αρχιστράτηγου. 

  Ύστερα, το τράβηξε έξω, αιµατοβαµµένο ως τη λαβή. 

  Η έκφραση του προσώπου του Θόργκαν έµοιαζε 

κεραυνοχτυπηµένη, καθώς ο σύµβουλος πισωπατούσε, κρατώντας το 

τραύµα που έχυνε αίµα επάνω στα πλούσια ρούχα του. 

  Οι άλλοι άρχοντες είχαν αρχίσει να φεύγουν από το δωµάτιο, 

κατατροµαγµένοι·  οι αρχόντισσες ούρλιαζαν·  και ο παλατιανός 

θεραπευτής είχε κοκαλώσει από τρόµο. 

  Μετά από δυο βήµατα, ο Θόργκαν σωριάστηκε ανάσκελα στο χαλί. 

Και, ως τώρα, οι υπόλοιποι ευγενείς είχαν φύγει· µονάχα ο Κιόλβ, ο 

θεραπευτής, και τα δύο κουφάρια βρίσκονταν στο δωµάτιο. 

  Και ο Βασιληάς φώναξε σ’όσους δεν είχαν αποµακρυνθεί τόσο 

ώστε να µη µπορούν να τον ακούσουν: «Τούτη ήταν η τελευταία 

φορά που ανέχτηκα λάθη από τους υπηκόους µου!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Ζάρβηµ, έχοντας καταφέρει, επιτέλους, να περάσει από τον 

κλοιό των ανεγκέφαλων Αργκανθικιανών στρατιωτών, πλησίαζε τα 

βασιλικά διαµερίσµατα, όταν είδε ένα τσούρµο ευγενών να βγαίνει 

από µέσα. Όλοι τους ήταν έντροµοι, και ούρλιαζαν. Τ’αφτιά του 

µπόρεσαν να πιάσουν µερικές πανικόβλητες κουβέντες: 

«…σκότωσε!…» – «…τρελάθηκε!…» – «Θα µας σκοτώσει όλους!» 

– «…φύγουµε!» 

  «Σιρίµα!» φώναξε ο Ζάρβηµ στην Αρχόντισσα της Μαφ-νορχ, την 

οποία είχε χάσει πριν, µέσα στον πανικό. «Τι τρέχει;» Σίγουρα όλο 
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τούτο το αρχοντολόι δεν ήταν αναστατωµένο για το θάνατο της 

Λοΐρα. 

  Εκείνη τον πλησίασε κι έπιασε το δεξί του µπράτσο·  το χέρι της 

έτρεµε και είχε γίνει χλοµή σαν το πανί. «Τον σκότωσε, Ζάρβηµ! 

Τον σκότωσε!» 

  «Ποιος σκότωσε ποιον, Σιρίµα;» ρώτησε ο Σαραολνιανός. 

Πνεύµατα, αν κάποιος σκότωσε το µικρό! Μα τους δαίµονες της 

Μάγκραθµελ, τον είχα προειδ–! 

  «Ο Κιόλβ–» Η Αρχόντισσα ξεροκατάπιε. «Ο Κιόλβ, Ζάρβηµ. 

Σκότωσε τον Θόργκαν.» 

  «Τι! Γιατί;» ∆ε µπορούσε να το πιστέψει. Ο µικρός σκότωσε το 

σύµβουλο πολέµου; Πνεύµατα! 

  «∆εν ξέρω. Μοιάζει… µοιάζει να τρελάθηκε, Ζάρβηµ! Τρελάθηκε, 

επειδή πέθανε η υπηρέτρια. Θα– Ζάρβηµ! Πού πας, Ζάρβηµ;» 

  Ο Σαραολνιανός Άρχοντας είχε ήδη αρχίσει να βαδίζει προς την 

πόρτα των βασιλικών διαµερισµάτων. 

  Η Σιρίµα, όµως, δεν έτρεξε πίσω του. Απλά, τον κοιτούσε, καθώς 

εκείνος έκανε χώρο ανάµεσα στους Αργκανθικιανούς ευγενείς, για 

να περάσει. Φαντάσου ο ίδιος ο γιος του Κάρχοκ να µας απαλλάξει, 

τελικά, από τον Άρχοντα Ζάρβηµ… συλλογίστηκε, υποµειδιώντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Τάθβιλ έψαχνε το Σόλµορχ µέσα στους διαδρόµους του 

παλατιού. Τον είχε δει να φεύγει, αφότου ο χαµός άρχισε, και, 

ύστερα, τον είχε χάσει ανάµεσα στους Αργκανθικιανούς. Πώς τα 

κατάφερνε πάντα να εξαφανίζεται; Και την προηγούµενη φορά, στη 

στέψη, τα ίδια! Κι επιπλέον, τώρα, ίσως να κινδύνευε. Όποιος είχε 

χτυπήσει τη Λοΐρα µπορεί να βρισκόταν ακόµα µέσα στο παλάτια. 

Ή, µάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, βρισκόταν µέσα στο παλάτι. 

  Σταµάτησε µια πολεµίστρια που περνούσε από κοντά της. «Είδες 

τον Σόλµορχ;» τη ρώτησε. «Τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν;» 
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  Εκείνη κούνησε το κεφάλι, προσπερνώντας την. «Όχι, Αρχόντισσά 

µου.» 

  Πού είναι; Πού στη Μάγκραθµελ είναι; Η Τάθβιλ άρχισε να βαδίσει 

γρηγορότερα, κοιτώντας τριγύρω, ενώ ένιωθε έναν κόµπο στο λαιµό. 

Γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά; Μα τι τον έπιασε; 

  «Χρρρρραααααααααρρ!» 

  Ακούγοντας αυτό το απάνθρωπο γρύλισµα, η Βαρονέσα στράφηκε, 

απότοµα, στα δεξιά της, για να δει δύο Αργκανθικιανούς στρατιώτες 

να τραβάνε µαζί τους έναν τραυµατισµένο άντρα, του οποίου τα 

χέρια ήταν δεµένα πίσω από την πλάτη του. Άλλοι έξι πολεµιστές 

περικύκλωναν αυτόν τον άντρα, έχοντας τις αιχµές των δοράτων 

τους στραµµένες προς το µέρος του, λες και ήταν τόσο επικίνδυνος 

όσο ένα θηρίο των βουνών. Και, καθώς η Τάθβιλ κοίταξε το 

πρόσωπό του καλύτερα, διαπίστωσε ότι, πράγµατι, έµοιαζε µε θηρίο, 

ή ίσως κάτι ακόµα χειρότερο. Τα µάτια του φαίνονταν να είναι 

τελείως άσπρα, όµως δεν ήταν·  απλά, οι κόρες τους ήταν υπερβολικά 

θολές ή ξεθωριασµένες. Τι παράξενο… Επίσης, ενώ ανοιγόκλεινε το 

στόµα του, σουβλερά δόντια αποκαλύπτονταν, σαν αυτά των 

δαιµονανθρώπων. Η Τάθβιλ ρίγησε. 

  «Τι… τι είναι τούτος;» ρώτησε έναν στρατιώτη, όχι από αυτούς που 

τον περικύκλωναν ή τον κρατούσαν. 

  «∆εν ξέρουµε, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όµως, 

παρακαλώ, αποµακρυνθείτε·  είναι επικίνδυνος. Σκότωσε εφτά 

φρουρούς. Ευτυχώς, ο ∆ούκας ∆όνορ κι ο Αντιβασιλέας Σόλµορχ 

είναι καλά–» 

  «Ο Σόλµορχ, είπες; Πού είναι;» 

  «Επάνω.» Ο άντρας έδειξε τη σκάλα –την οποία η Τάθβιλ άρχισε 

να ανεβαίνει µε γρήγορα βήµατα, προτού εκείνος προλάβει να 

βλεφαρίσει. 

  Στο δρόµο της συνάντησε τον Αντιβασιλέα του Σαραόλν και το 

∆ούκα του Έβµορ, οι οποίοι κατέβαιναν. 
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  «Σόλµορχ!» αναφώνησε. «Πού χάθηκες; Τι είναι αυτός ο άνθρωπος 

που κρατάνε οι φρουροί;» 

  «Αυτός, Βαρονέσα µου,» την πληροφόρησε ο ∆όνορ, «είναι ο 

άντρας που χτύπησε τη µέλλουσα Βασίλισσα.» 

  «Πνεύµατα!» έκανε η Τάθβιλ. «Μου µοιάζει τρελός. Είναι τρελός;» 

  «∆εν ξέρουµε ακόµα,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Πάντως, κι εµένα 

δε µου φαίνεται πολύ ισορροπηµένη προσωπικότητα.» Βρήκε το 

κουράγιο να χαµογελάσει. 

  «Είστε κι οι δυο τραυµατισµένοι,» παρατήρησε η Τάθβιλ, 

κοιτώντας µια τον ένα και µια τον άλλο. 

  Ο ∆όνορ σκούπισε το αίµα απ’το µάγουλό του. «Ευτυχώς, όχι 

τίποτα το σηµαντικό, Βαρονέσα µου. Αν δεν είχα κάνει πίσω, όταν 

το ξιφίδιό του ερχόταν προς το µέρος µου, τώρα ο λαιµός µου όλος 

θα ήταν ξεσκισµένος από κάτω ως πάνω.» 

  «Ο στρατιώτης µού είπε ότι ο τρελός σκότωσε εφτά 

Αργκανθικιανούς µαχητές·  είναι αλήθεια;» 

  Ο ∆όνορ κατένευσε, τραβώντας ένα λευκό µαντίλι έξω από την 

τουνίκα του και βάζοντάς το επάνω στο µάγουλό του. «Είναι, 

Βαρονέσα µου.» Το µαντίλι πήρε, αµέσως, ένα πορφυρό χρώµα. 

«Και, µάλιστα, τους σκότωσε ενώ τον είχαν περικυκλωµένο.» 

  «Αδύνατον!» 

  «Κι όµως,» είπε ο Σόλµορχ. «Το είδα µε τα ίδια µου τα µάτια, 

Τάθβιλ.» 

  «Και ποιος τον έστειλε;» ρώτησε εκείνη. «Ποιος τον έστειλε για να 

σκοτώσει τη µέλλουσα Βασίλισσα;» 

  «Τον πηγαίνουν στα µπουντρούµια,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

«Σύντοµα, θα µάθουµε.» 

  «Αν, τελικά, µπορεί να µιλήσει,» πρόσθεσε ο ∆όνορ. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι έκανες, µικρέ;» 
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  Ο Κιόλβ –που είχε ξανακαθίσει πλάι στη νεκρή Λοΐρα– στράφηκε, 

για να κοιτάξει τον Ζάρβηµ να στέκεται στην είσοδο του 

υπνοδωµατίου, µπροστά από το κουφάρι του Θόργκαν. 

  «Φύγε, Ζάρβηµ,» είπε. «Φύγε.» 

  Εκείνος πέρασε δίπλα από τον νεκρό σύµβουλο πολέµου, 

πλησιάζοντας. Μπορούσε ν’αντικρίσει καθαρά την ταραγµένη όψη 

στο πρόσωπο του Κιόλβ. Ποτέ ξανά δεν τον είχε δει έτσι –ούτε όταν 

είχε δολοφονηθεί η οικογένειά του, στο γάµο της ∆ούκισσας Ζέκαλ. 

  «Φύγε, Ζάρβηµ!» πρόσταξε. «Φύγε!» 

  Ο Σαραολνιανός Άρχοντας δε ζύγωσε άλλο, βλέποντας το χέρι του 

Βασιληά να πηγαίνει στο ξιφίδιο στη ζώνη του, ενώ ο πενηντάρης 

άντρας που στεκόταν πίσω του (µάλλον, κάποιος παλατιανός 

θεραπευτής) έµοιαζε να έχει κοκαλώσει ολόκληρος. 

  «Θα µε σκοτώσεις κι εµένα, µικρέ;» είπε ο Ζάρβηµ. «Σαν αυτό τον 

άνθρωπο;» Έδειξε, µε µια απότοµη κίνηση του χεριού του, το 

κουφάρι του Θόργκαν. «Γιατί, Κιόλβ; Γιατί, πανάθεµά σε; Γιατί τον 

σκότωσες;» 

  Τα µάτια του νεαρού Βασιληά στένεψαν, τα δόντια του σφίχτηκαν. 

«Είπε ψέµατα, Ζάρβηµ! Ο κρετίνος!» Έφτυσε τη λέξη. «Είπε ότι όλα 

θα ήταν µια χαρά·  είπε πως όλα τα είχε κανονίσει! Είπε ότι δε θα 

ξανασυνέβαινε αυτό που είχε συµβεί τότε!… Όµως συνέβη, Ζάρβηµ. 

Και τώρα…» Η φωνή του χαµήλωσε. «Και τώρα, η Λοΐρα είναι 

νεκρή, Ζάρβηµ…» Το βλέµµα του έπεσε στο χαλί του πατώµατος. 

«Ο τελευταίος άνθρωπος… Ο τελευταίος δικός µου άνθρωπος είναι 

νεκρός, Ζάρβηµ.» Σηκώθηκε όρθιος, ξεθηκαρώνοντας το 

αιµατοβαµµένο ξιφίδιο απ’τη ζώνη του και στρέφοντάς το στον 

εαυτό του. 

  «Βασιληά µου –όχι!» φώναξε ο θεραπευτής, κάνοντας να έρθει 

κοντά του. 

  «ΠΙΣΩ!» Ο Κιόλβ στράφηκε στο µέρος του, µε το όπλο που 

βαστούσε προτεταµένο. 

  Ο θεραπευτής αποµακρύνθηκε, τρέµοντας. 
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  «Άσε κάτω το ξιφίδιο, Κιόλβ,» είπε ο Ζάρβηµ. «∆εν αξίζει…» 

  Εκείνος τον ατένισε. «Η Λοΐρα δεν το αξίζει;» 

  «Εσύ δεν το αξίζεις αυτό, άφρονα!» δυνάµωσε τη φωνή του ο 

Σαραολνιανός. «Τι πας να µας αποδείξεις, ότι είσαι δειλός; Ήδη, 

µικρέ, µας έδειξες ότι είσαι φονιάς. Θες να σε θυµούνται σαν τον 

Βασιληά που σκότωσε το σύµβουλό του και, µετά, αυτοκτόνησε;» 

  «Και γιατί να ζήσω, Ζάρβηµ;» απαίτησε ο Κιόλβ. «Η Λοΐρα είναι 

νεκρή. Όλη µου η οικογένεια είναι νεκρή! Τι θέση έχω εδώ; Ο 

Αλαβάστρινος Θρόνος ζητά άλλον –άλλους –άλλη οικογένεια για να 

κυβερνήσει. Βαρέθηκε τους Βέρντλεν.» 

  «Οι θρόνοι δε βαριούνται τους ανθρώπους, µικρέ·  οι άνθρωποι 

βαριούνται τους θρόνους,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Μήπως, εσύ 

βαρέθηκες το θρόνο; Μήπως συµπέρανες ότι το βάρος του είναι 

πολύ µεγάλο για τους ώµους σου; ∆εν κάθεσαι εσύ στο θρόνο, 

Κιόλβ·  ο θρόνος κάθεται επάνω σε σένα.» 

  «∆ε µ’απασχολούν, πλέον, οι θρόνοι!» αντιγύρισε ο Κιόλβ. «Ένα 

πράγµα ήθελα: να κυβερνήσω µαζί µε τη Λοΐρα, ν’αλλάξω το 

Άργκανθικ µε το δικό µου τρόπο. Όµως…» Το βλέµµα του 

κατέβηκε, πάλι, και το ξιφίδιό του υψώθηκε·  επάνω στη λάµα το 

αίµα έρεε σαν ιδρώτας. «…ποτέ δε θα καταφέρω τίποτα απ’αυτά. 

Είχες δίκιο όταν µου είπες: ‘Το Βασίλειο, µικρέ, ορίζει τον εαυτό 

του.’ Ναι, Ζάρβηµ, το Βασίλειο ορίζει τον εαυτό του·  και µου 

ξεκαθάρισε, πλέον, πέρα από κάθε σκιά αµφιβολίας, ότι δεν επιθυµεί 

τη Λοΐρα για Βασίλισσα. Ούτε και τους Βέρντλεν επιθυµεί 

γι’αφέντες–» 

  «Εκτός από σένα.» 

  «Με µένα… έγινε λάθος. Έπρεπε να είχα πεθάνει στο γάµο.» 

  «Όχι. Το Βασίλειο ορίζει τον εαυτό του. Και δεν κάνει λάθη,» είπε 

ο Ζάρβηµ. 

  «Το Βασίλειο, όµως, δεν ορίζει εµένα. Ή, µάλλον, θα πάψει, πια, να 

µε ορίζει.» Ο Κιόλβ κράτησε τη χρυσοποίκιλτη λαβή του ξιφιδίου µε 

τα δύο χέρια, έχοντας τη λάµα στραµµένη προς το στήθος του. 
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  «Προφανώς, ξέχασες την κουβέντα που κάναµε τότε, στο Χάνι της 

Λάσπης…» 

  «∆εν έχω ξεχάσει τίποτα, Ζάρβηµ. Απλά… αποφάσισα πως ήρθε η 

ώρα να συναντήσω την οικογένειά µου, και τη Λοΐρα…» 

  «Θα είναι θυµωµένοι µαζί σου, µικρέ. Θα είναι όλοι τους 

θυµωµένοι µαζί σου, όταν τους βρεις. Ξέρεις γιατί, έτσι δεν είναι;» 

  «Όχι, Ζάρβηµ, δεν ξέρω.» Τα χέρια του, όµως, είχαν αρχίσει να 

τρέµουν. Ήξερε. 

  «Θέλεις να το ακούσεις, λοιπόν;» αναστέναξε ο Ζάρβηµ. «Θα σου 

δώσει θάρρος να χρησιµοποιήσεις αυτό το µεγάλο µαχαίρι; Ή θα 

σου δώσει έναν καλό λόγο για να το πετάξεις; Πρέπει εγώ να σου 

υποδείξω τι να κάνεις, Κιόλβ; ∆εν είναι η θέση µου να συµβουλεύω 

τον Βασιληά του Άργκανθικ.» 

  «Θα ήσουν καλύτερος Βασιληάς από µένα, Ζάρβηµ,» είπε ο Κιόλβ. 

«Μπορώ να σου δώσω το θρόνο, άµα τον θέλεις. ∆ε θα διστάσω.» 

  «Ο θρόνος δεν είναι για µένα, έναν γέρο άνθρωπο. Ο θρόνος είναι 

για σένα, µικρέ, που έχεις τη δύναµη ν’αγωνιστείς για να τον 

κρατήσεις! Θηκάρωσε, τώρα, το ξιφίδιο –κι απο δώ και µπρος να το 

χρησιµοποιείς µονάχα επάνω στους εχθρούς σου. 

  »Ξέρεις γιατί πρέπει να ζήσεις·  και ξέρω κι εγώ γιατί δεν πρέπει να 

επαναλάβουµε την κουβέντα που κάναµε στο Χάνι της Λάσπης. 

Είµαι σίγουρος πως τη θυµάσαι καλά.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ο Θόργκαν ήταν αυτός που µετέφεραν οι στρατιώτες;» ρώτησε ο 

∆όνορ τον Ζάρβηµ, όταν εκείνος, ο Σόλµορχ, και η Τάθβιλ έφτασαν 

έξω από τα βασιλικά διαµερίσµατα, έχοντας συναντήσει τη Ζέκαλ 

και τη Χόλκραδ καθ’οδόν. 

  Ο Σαραολνιανός Άρχοντας κατένευσε. «Ναι.» 

  «Ώστε είναι αλήθεια,» είπε ο ∆ούκας: «ο Βασιληάς τον σκότωσε.» 

  «Ναι,» είπε ο Ζάρβηµ, αδύναµα. 
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  «Τρελάθηκε;» ρώτησε η Ζέκαλ. «Λένε ότι τρελάθηκε!» 

  «∆ε νοµίζω να τρελάθηκε, ∆ούκισσά µου,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. 

«Όµως δεν είναι και καλά. Χρειάζεται να µείνει µόνος… για πολύ 

ώρα.» 

  «Μίλησες µαζί του,» είπε ο Σόλµορχ. ∆ε ρωτούσε. 

  «Ναι, µίλησα µαζί του,» παραδέχτηκε ο Ζάρβηµ. «Αν δεν είχα 

µιλήσει µαζί του, δεν ξέρω άµα θα ήταν ζωντανός τώρα…» 

  «Τι θέλετε να πείτε, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο ∆όνορ, που ακόµα 

είχε το µαντίλι στο µάγουλό του. 

  «Ήταν έτοιµος να πάρει την ίδια του τη ζωή. Ελπίζω, πλέον, να µην 

ξαναεπιχειρήσει κάτι τέτοιο… Αλλά εσύ… και ο Σόλµορχ… Πού 

τραυµατιστήκατε;» Ο Ζάρβηµ συνοφρυώθηκε. 

  «Πιάσαµε το δολοφόνο,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας. 

  «Μα τα Πνεύµατα, δεν έχει φρουρούς αυτό το καταραµένο 

παλάτι;» µούγκρισε ο Ζάρβηµ. «Είχε, τελικά, δίκιο ο Κιόλβ που 

οργίστηκε τόσο µε τον Θόργκαν;» 

  «Το παλάτι έχει φρουρούς, Άρχοντά µου,» τον διαβεβαίωσε ο 

∆όνορ. «Και εφτά απ’αυτούς σκοτώθηκαν, προσπαθώντας µάταια να 

αιχµαλωτίσουν το φονιά.» 

  Ο Ζάρβηµ µπορούσε να καταλάβει από την έκφραση του 

Τόρνιλφερ ότι ήταν τροµοκρατηµένος και σοκαρισµένος. «Εφτά 

σκοτώθηκαν, προσπαθώντας µάταια να τον πιάσουν;» επανέλαβε, 

αργά, µη θέλοντας να το πιστέψει. 

  «Μάλιστα, Άρχοντά µου,» ένευσε ο ∆όνορ. «Εφτά. Ο άνθρωπος 

αυτός είχε την ευελιξία της γάτας και το τσίµπηµα της οχιάς. 

Κανένας άντρας ή γυναίκα µε αρµατωσιά δε µπορούσε να προλάβει 

τις κινήσεις του.» 

  «Τούτο µου φέρνει άσχηµα πράγµατα στο νου, νεαρέ…» 

  «Τι άσχηµα πράγµατα, πατέρα;» ρώτησε η Τάθβιλ, γνωρίζοντας ότι 

ο γονιός της ήταν κοσµογυρισµένος και ήξερε πολλά που ήταν 

άγνωστα σε άλλους. 

  «Συντεχνίες, σέχτες, και αιρέσεις από τη Ζίρκεφ.» 
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  «Τι σχέση έχει η Ζίρκεφ εδώ, στο Βορρά;» απόρησε ο Σόλµορχ. 

«Επιπλέον, ξεχνάς τι έχει συµβεί στη Νότια Γη, Ζάρβηµ;» 

  «∆εν το ξεχνώ,» αποκρίθηκε εκείνος·  «ωστόσο, Ζιρκεφιανό φονιά 

µού θυµίζει η περιγραφή αυτού του άντρα.» 

  «Πατέρα, δεν άκουσες ακόµα την περιγραφή του. Ο ∆όνορ δε σου 

είπε πολλά,» τον πληροφόρησε η Τάθβιλ. 

  Ο Ζάρβηµ έσµιξε τα φρύδια. «∆ηλαδή;» 

  «Τα µάτια του ήταν θολά, Άρχοντά µου,» εξήγησε ο βασιλικός 

κατάσκοπος. «Και τα δόντια του ήταν σουβλερά, µάλλον 

λιµαρισµένα. Επίσης, δε νοµίζω πως µπορούσε να µιλήσει·  έβγαζε 

µονάχα άναρθρες κραυγές.» 

  «Τον είδα κι εγώ,» είπε η Τάθβιλ, «όταν οι στρατιώτες τον 

πήγαιναν προς τα µπουντρούµια, δεµένο και κατατραυµατισµένο.» 

  Ο Ζάρβηµ έµεινε σκεπτικός, για λίγο·  ύστερα, στράφηκε στη 

Χόλκραδ, της οποίας τα γαλανά µάτια είχαν στενέψει. Κάτι ξέρει! 

  «Τι είναι;» τη ρώτησε. «Με τι έχουµε να κάνουµε;» 

  «Κάτι µου έφερε στο νου η περιγραφή του,» παραδέχτηκε η 

µάγισσα. «Αλλά… αυτό είναι µακριά απο δώ…» Ακούµπησε ένα 

δάχτυλο της στα χείλη και είπε, µοιάζοντας να παραµιλά: «Βέβαια, 

οι Αργκανθικιανοί έχουν πάρε-δώσε µε τα βόρεια… κάποιοι 

Αργκανθικιανοί…» 

  «Τι µουρµουράς εκεί, Χόλκραδ;» ρώτησε ο Σόλµορχ. «Πες µας, αν 

ξέρεις. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος; Αν ήταν άνθρωπος, δηλαδή.» 

  «Κάποτε, ήταν άνθρωπος, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνη. «Τώρα, 

όµως, είναι µονάχα µια µηχανή θανάτου…» 

  «Κι από πού έρχεται;» την πίεσε ο Σόλµορχ. «Κάτι είπες ότι–» 

  «–είναι µακριά απο δώ.» Η Χόλκραδ κούνησε το κεφάλι 

καταφατικά. «Ναι, από τα βόρεια είναι, όπου έχω ταξιδέψει. Έχετε 

ακούσει για µια χώρα που ονοµάζεται Έρσαγκµορ, Υψηλότατε;» 

  «Όχι,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. Ή ίσως και να έχω, σκέφτηκε. 

Κάπου… Όµως, για την ώρα, δε µου θυµίζει κάτι. Πού είχα 
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ξανακούσει αυτό το όνοµα; Ή, µάλλον, πού το είχα διαβάσει; 

«Μπορεί… Χόλκραδ, δεν είµαι βέβαιος.» 

  «Εσύ, Ζάρβηµ;» ρώτησε η µάγισσα. 

  «Βόρεια από το Άργκανθικ, πίσω από τα Κρυσταλλένια Όρη,» είπε 

εκείνος. «Μερικοί ταξιδεύουν εκεί, αλλά, συνήθως, µέσω 

θαλάσσης.» 

  «Ναι,» ένευσε ο ∆όνορ. «Έχω ακούσει φήµες.» 

  «Πρέπει να είχα διαβάσει κάτι σε κάποια ιστορία, Χόλκραδ,» είπε ο 

Σόλµορχ. 

  «Εγώ, πάντως, δεν ξέρω τίποτα γι’αυτό τον τόπο,» παραδέχτηκε η 

Τάθβιλ. «Υπάρχει;» Κοίταξε τη Ζέκαλ, η οποία ήταν Αργκανθικιανή 

και, αν ο λαός της εµπορευόταν µ’αυτή τη χώρα, λογικά έπρεπε να 

το γνωρίζει. 

  Όµως εκείνη ανασήκωσε τους ώµους, αποκρινόµενη: «∆ε µου έχει 

πει κανείς τίποτα…» 

  «Η Έρσαγκµορ υπάρχει,» τους διαβεβαίωσε όλους η Χόλκραδ. 

«Όµως οι Αργκανθικιανοί δεν πάνε συχνά εκεί. Και οι άλλοι λαοί 

ακόµα πιο σπάνια. Όχι επειδή είναι τόσο µακριά, αλλά λόγο των 

παράξενων κατοίκων αυτού του τόπου.» 

  «Είναι όλοι τους σαν τον δολοφόνο;» Η Τάθβιλ ρίγησε, 

φανταζόµενη µια πόλη γεµάτη µε τέτοια τέρατα. 

  «Φυσικά και όχι,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Ωστόσο, ορισµένοι 

είναι ακόµα χειρότεροι.» Στράφηκε στον ∆όνορ. «Μπορείτε να µας 

οδηγήσετε στο κελί όπου κρατείται; Θέλω να τον δω.» 

  «Ασφαλώς, Χόλκραδ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Κραυγές αντηχούσαν µέσα στα µπουντρούµια του παλατιού, όπου 

καµια εικοσαριά Αργκανθικιανοί στρατιώτες βρίσκονταν 

συγκεντρωµένοι. 
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  «Τι κάνει έτσι;» ρώτησε η Ζέκαλ τον ∆όνορ, πιάνοντας τον καρπό 

του. 

  «Ο αλλοδαπός φίλος µας,» αποκρίθηκε ο σύζυγός της, µοιάζοντας 

ψύχραιµος·  πράγµα που η ∆ούκισσα δε θεωρούσε λογικό, µε τα 

ουρλιαχτά που ακούγονταν εδώ πέρα, τα οποία υποτίθεται ότι 

έβγαιναν από το στόµα ανθρώπου, µα εκείνης της φαινόταν 

περισσότερο πως έβγαιναν από το λαιµό κάποιου θηρίου. Ωστόσο, η 

Ζέκαλ δεν είχε αντιµετωπίσει το φονιά, όπως τον είχε αντιµετωπίσει 

ο ∆όνορ. Για εκείνον αυτές οι κραυγές δεν ήταν τίποτα, µπροστά 

σ’αυτά που είχαν δει τα µάτια του –µπροστά στο τερατούργηµα που 

σκότωνε τον έναν στρατιώτη µετά απ’τον άλλο, µέσα σ’ένα 

φρενήρες λουτρό αίµατος. 

  Η Χόλκραδ βάδισε προς το κελί απ’όπου έρχονταν οι φωνές του 

δολοφόνου, και οι υπόλοιποι την ακολούθησαν. Ο Ζάρβηµ 

προχωρούσε σχεδόν δίπλα της, ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ ήταν ένα 

βήµα πιο πίσω, και ο ∆όνορ και η Ζέκαλ έρχονταν τελευταίοι 

(κυρίως επειδή η ∆ούκισσα έσφιγγε το µανίκι του συζύγου της, µην 

αφήνοντάς τον ν’αποµακρυνθεί). 

  Τα καθαρά, γαλανά µάτια της Χόλκραδ κοίταξαν µέσα στο 

εφιαλτικό ηµίφως του κελιού, για ν’αντικρίσουν τον φονιά 

αλυσοδεµένο στον τοίχο. Η αλυσίδα, όµως, δεν τυλιγόταν γύρω από 

τα χέρια του, παρά γύρω από το λαιµό του, όπως δένει κανείς ένα 

σκύλο, για να µη φύγει. Οι καρποί του ήταν ακινητοποιηµένοι πίσω 

από την πλάτη του·  οι παλατιανοί φρουροί, προφανώς, δεν είχαν 

ριψοκινδυνέψει να του αφαιρέσουν τα δεσµά, έστω και για µερικές 

στιγµές. Η Χόλκραδ δεν τους αδικούσε στο ελάχιστο.  

  Το αιµατοβαµµένο σώµα του δολοφόνου έκανε σπασµωδικές 

κινήσεις, µοιάζοντας να παλεύει να γλιστρήσει έξω από τις 

χειροπέδες και το κολάρο του·  όµως µάταια. Ωστόσο, η µάγισσα δε 

µπορούσε παρά να θαυµάσει πώς, ύστερα από τόσα τραύµατα, ο 

άντρας τούτος είχε τη δύναµη να κινηθεί –και όχι κάποια µικρή 

δύναµη, αλλά αυτή λιονταριού των χιονιών. Βέβαια, ο θαυµασµός 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

591 

της δεν ήταν για τον ίδιο το δολοφόνο, µα για τον άνθρωπο που τον 

είχε δηµιουργήσει. 

  «Χρρρααααρρ!» γρύλισε ο φονιάς, κροταλίζοντας την αλυσίδα του, 

καθώς τεντωνόταν προς τη Χόλκραδ, δείχνοντάς της τα σουβλερά 

του δόντια. 

  Η Ζέκαλ ούρλιαξε και έκανε πίσω, τραβώντας το ∆όνορ µαζί της. 

«Ηρέµησε,» της είπε εκείνος, πιάνοντας το µπράτσο της. «∆ε µπορεί 

να βγει. Είναι δεµένος.» 

  Ο Ζάρβηµ άναψε το τσιµπούκι του, κοιτάζοντας το πλάσµα µέσα 

στο κελί. «Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση,» είπε, «ε, Χόλκραδ;» 

  «Μην προσπαθήσεις να το δοκιµάσεις, όµως,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Ποιο πράγµα;» ρώτησε ο Ζάρβηµ, φυσώντας καπνό. 

  «Χρρρρρααααααααρρρρρ!» 

  «Να κάνεις έναν άνθρωπο έτσι.» 

  Ο Σόλµορχ µίλησε πίσω της: «Θες να πεις, Χόλκραδ, ότι κάποιος 

φτιάχνει αυτά τα τέρατα;» 

  «Ναι,» απάντησε η µάγισσα, γνέφοντας. «Πρόκειται για µια παλιά 

τέχνη στην Έρσαγκµορ. Ήταν άνθρωποι, κάποτε… όµως, µετά, τους 

άλλαξαν.» 

  «Πώς γίνεται αυτό;» ρώτησε ο ∆όνορ. 

  «Τους εκπαιδεύουν ως φονιάδες από µικρά παιδιά. Τους κάνουν 

πλύση εγκεφάλου, κατά την εκπαίδευσή τους. Μετά, τους κόβουν τις 

γλώσσες–» 

  «Γιαυτό δε µιλάει!» συνειδητοποίησε, ξαφνικά, ο ∆όνορ. 

  «Μετά, τους ποτίζουν µε ένα παράξενο µίγµα που περιέχει αίµα 

Λό’ορ.» 

  «Τι δαίµονας είναι το Λό’ορ;» ρώτησε ο Ζάρβηµ. 

  «Ένα πλάσµα που κατοικεί στους βάλτους της Έρσαγκµορ,» 

εξήγησε η Χόλκραδ, «ιδιαίτερα θανατηφόρο, µε κάποιες ιδιότητες 

χαµαιλέοντα και µεγάλη όρεξη για θάνατο.» 

  «Πνεύµατα…» ψιθύρισε η Τάθβιλ, ατενίζοντας το δολοφόνο πάνω 

από τον ώµο της µάγισσας. 
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  «Συµβαίνουν και χειρότερα πράγµατα στην Έρσαγκµορ, Βαρονέσα 

µου,» την πληροφόρησε η Χόλκραδ, δίχως να στραφεί για να την 

κοιτάξει. 

  «Αν είναι έτσι, δε θα ήθελα ποτέ να την επισκεφτώ,» αποκρίθηκε η 

Τάθβιλ. Τώρα, άρχιζε να καταλαβαίνει την προηγούµενη απόκριση 

της µάγισσας, στο αν όλοι στην Έρσαγκµορ ήταν σαν αυτό το 

δολοφόνο. «Φυσικά και όχι,» είχε πει η Χόλκραδ. «Ωστόσο, 

ορισµένοι είναι ακόµα χειρότεροι.» Οι άνθρωποι που φτιάχνουν τούτα 

τα τέρατα, αναµφίβολα, σκέφτηκε η Βαρονέσα, επί του παρόντος. 

  «Τέτοια µέρη είναι προτιµότερο να αποφεύγονται,» συµφώνησε η 

Χόλκραδ. Και πρόσθεσε: «Το όνοµα του όντος που αντικρίζετε είναι 

Λο’ανθάκ.» 

  «Έχει κάποια συγκεκριµένη σηµασία;» θέλησε να µάθει ο Ζάρβηµ, 

βέβαιος ότι το Λο’ προερχόταν από το Λό’ορ. 

  «Ναι,» ένευσε η Χόλκραδ. «Σηµαίνει Άντρας του Θανάτου.  

  »Πάµε, τώρα. ∆ε µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες απ’αυτόν. 

Όµως θα σας πω από ποιον θα µπορούσαµε να πάρουµε 

πληροφορίες, αν είµαστε τυχεροί.» 

  «Και τι θα κάνουµε µαζί του;» ρώτησε ο ∆όνορ, κοιτώντας τον 

απάνθρωπο φονιά. 

  «Σκοτώστε τον, απελευθερώστε την ψυχή του από τούτο το 

µαρτύριο.» 

  «Θα µιλήσουµε στον Βασιληά, πρώτα,» αποκρίθηκε, επιφυλακτικά, 

ο κατάσκοπος. 

  «Χρρρρρραααααααααρρρρρρ!» 

  «Όπως αγαπάτε,» είπε η Χόλκραδ. «Τώρα, πάµε κάπου πιο ήσυχα, 

για να µιλήσουµε.» 

 

**  **  **  ** 
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  Η νυχτερινή ησυχία του σαλονιού ήταν βάλσαµο στ’αφτιά τους, 

ύστερα από τα ουρλιαχτά του Λο’ανθάκ. Κάθισαν, για λίγο, δίχως να 

µιλούν, προσπαθώντας να ηρεµήσουν. 

  Πρώτος µίλησε ο ∆όνορ: «Χόλκραδ, κάτι µας είπες για 

πληροφορίες. Πώς θα µάθουµε ποιος έστειλε αυτό το πλάσµα;» 

  «Τούτο που θα σας πω τώρα το έχω ακούσει, µα δεν το έχω ποτέ 

δει, παρότι έχω περάσει κατά καιρούς από το Άργκανθικ. Λέγεται 

πως, ορισµένες φορές, έρχονται… πραµατευτάδες από τα βόρεια, 

από την Έρσαγκµορ. ∆ιασχίζουν τα Κρυσταλλένια Όρη και φτάνουν 

στο Βασίλειό σας. Οι ‘πραµατευτάδες’ αυτοί εµπορεύονται κάτι 

ασυνήθιστο: τον θάνατο. Στην πραγµατικότητα, είναι πληρωµένοι 

δολοφόνοι, µόνο που δεν κάνουν εκείνοι τις δολοφονίες για τις 

οποίες τους πληρώνουν: στέλνουν τους Λο’ανθάκ που έχουν 

εκπαιδεύσει.» 

  «∆ηλαδή, κάποιος πλήρωσε έναν από τους ‘πραµατευτάδες’ για να 

σκοτώσει τη Λοΐρα;» ρώτησε ο ∆όνορ. 

  «Έτσι πιστεύω,» είπε η Χόλκραδ. «Και το όνοµα των 

‘πραµατευτάδων’ εδώ, στο Άργκανθικ, είναι Γυρολόγοι.» 

  «Γυρολόγοι;» έκανε ο ∆όνορ, συνοφρυωµένος. «∆ε µου είναι 

άγνωστο… Κάποιες φορές, νοµίζω, λέγεται –σαν αστείο ή σαν 

φοβέρα µιας µητέρας στο παιδί της– ότι ‘ο Γυρολόγος θαρθεί να σε 

πάρει’. Όµως κανείς δεν ξέρει τι εννοεί, λέγοντας ‘ο Γυρολόγος’.» 

  «Πράγµα όχι παράλογο,» είπε η Χόλκραδ. «Μονάχα οι πιο 

πλούσιοι έχουν να πληρώσουν έναν Γυρολόγο για να κάνει τη… 

δουλειά τους.» 

  «Και τώρα, δηλαδή, ένας τέτοιος τύπος βρίσκεται στο Άργκανθικ;» 

θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 

  «Ναι, και µάλιστα πολύ κοντά µας.» 

  Ο ∆όνορ σηκώθηκε όρθιος. «Πού;» 

  «Συνήθως, σταµατούν έξω από τις πόλεις, ταξιδεύοντας µέσα σε 

σκεπαστές άµαξες. Μαζί µε τουλάχιστον τέσσερις Λο’ανθάκ.» 

  «Και πώς περνούν τα σύνορα;» 
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  «Κάθισε,» του είπε ο Χόλκραδ. «∆εν υπάρχει λόγος να τρέξεις να 

βρεις το Γυρολόγο.» 

  Όταν ο ∆όνορ κάθισε, η µάγισσα συνέχισε: «∆εν έχουν καµια 

δυσκολία να περάσουν τα σύνορα, επειδή οι Λο’ανθάκ µοιάζουν µε 

κανονικούς ανθρώπους, εκτός από τα µάτια τους που είναι θολά.» 

  «Και τα δόντια τους,» πρόσθεσε η Τάθβιλ. «Και το γεγονός ότι δε 

µπορούν να µιλήσουν.» 

  «Μα δε µιλούν αυτοί, ούτε δείχνουν τα δόντια τους,» εξήγησε η 

Χόλκραδ. «Ο Γυρολόγος µιλάει. Εκείνος κάνει όλες τις 

διαπραγµατεύσεις. Οι Λο’ανθάκ είναι, απλά, ικανοποιηµένοι µε το 

να τον υπηρετούν. Είναι εκπαιδευµένοι γι’αυτό. Αλλά µη νοµίζετε 

ότι είναι χαζοί –είναι πανούργοι. Εκείνος που βρίσκεται, τώρα, στα 

µπουντρούµια έχει λυσσάξει, γιαυτό κάνει έτσι. Επιπλέον, όλοι τους 

πιστεύουν στον εκφοβισµό. Τροµοκρατώντας τα θηράµατά τους, 

έχουν το πάνω χέρι. Είδατε πώς οι στρατιώτες φοβόνταν να λύσουν 

τα χέρια του, έστω και για λίγο, ώστε να τον δέσουν στον τοίχο; 

Κάτι τέτοιες µέθοδοι, πολλές φορές, εξυπηρετούν αφάνταστα τους 

Λο’ανθάκ. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, βέβαια, δεν τον βοήθησε 

και τόσο ο εκφοβισµός, όµως, σε άλλες περιπτώσεις, είµαι σίγουρη 

πως θα τον έχει βοηθήσει. Ο άντρας που έχετε στα µπουντρούµια 

πρέπει να είναι ο αόρατος φονιάς τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, για 

να τον έστειλαν στο παλάτι να σκοτώσει τη µέλλουσα Βασίλισσα.» 

  «Τέλος πάντων,» είπε, ανυπόµονα, ο ∆όνορ. «Πώς µπορούµε να 

µιλήσουµε στο Γυρολόγο, για να µας πληροφορήσει ποιος τον 

προσέλαβε;» 

  «Οι Γυρολόγοι ποτέ δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των πελατών 

τους,» αποκρίθηκε η Χόλκραδ. «Είναι επαγγελµατίες, όχι 

ερασιτέχνες.» 

  «Να στείλουµε στρατιώτες, να τον πιάσουν και να τον αναγκάσουν 

να µας πει!» έκανε η Τάθβιλ. 

  «Και πόσους ανθρώπους είσαι πρόθυµη να θυσιάσεις, Βαρονέσα;» 

αντιγύρισε η µάγισσα. «Ο Γυρολόγος θα προτιµήσει να πεθάνει, αντί 
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να αιχµαλωτιστεί. Και οι Λο’ανθάκ δεν υπάρχει αµφιβολία για το τι 

θα κάνουν. Τουλάχιστον τρεις θα βρίσκονται µαζί του –αφού ένας 

είναι εδώ, στα µπουντρούµια.» 

  «Μα, πρέπει κάπως να ενεργήσουµε, Χόλκραδ,» επέµεινε ο ∆όνορ. 

«Πρέπει να βρούµε αυτόν που τον προσέλαβε –είναι προδότης του 

Βασιλείου. Θα πληρώσουµε τον Πνευµατοχτυπηµένο Γυρολόγο, αν 

είν’ανάγκη!» 

  Η Χόλκραδ κούνησε το κεφάλι καταφατικά. «Ναι. Μονάχα αυτό 

µπορεί να του λύσει τη γλώσσα…» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Έκτη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Μάτια γεµάτα µίσος 
 

 

ια µεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών γινόταν στην Αίθουσα 

του Χρήµατος. Οπλισµένοι άντρες και γυναίκες βρίσκονταν 

συναγµένη µπροστά από το θρόνο της Εξουσιάστριας Νι-

Όνζα, η οποία είχε το σαγόνι της ακουµπισµένο στην αριστερή της 

γροθιά, ενώ τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού παιχνίδιζαν επάνω στη 

µακριά λαβή της θηκαρωµένης ροµφαίας που ήταν ξαπλωµένη στα 

γόνατά της. Πλάι της, στεκόταν ο σύζυγός της και Εξουσιαστής των 

Όπλων Νε-Τένορ, µε τα χέρια του σταυρωµένα µπροστά στο στήθος, 

ντυµένος µε µια ολόχρυση, διακοσµητική πανοπλία και έχοντας ένα 

µεγάλο σπαθί θηκαρωµένο στο πλευρό του. 

  «Αρχίζω και καταλαβαίνω γιατί ο Νε-Μόρλιν επιθυµεί να σκοτώσει 

τη Νερενία και η Νερενία αυτόν,» είπε ο Πόνκιµ στον Βόνιορ. 

  «Κι εγώ, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Στην αρχή, δε 

γνώριζα πως αυτός ο Εξουσιαστής των Όπλων ήταν ένας από τους 

Μ
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πολλούς αρχηγούς του Νότου που πολιορκούν την Όρφαλχ. Για να πω 

την αλήθεια, δεν είχα ξανακούσει για τους τίτλους Εξουσιαστής των 

Όπλων και Εξουσιάστρια του Χρήµατος, µέχρι που µου τους ανέφερε 

η Νερενία από τα όνειρά της.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν και ο ∆ούκας της Γκέχβιν είχαν εισβάλει 

γι’ακόµα µια φορά στον ονειρόκοσµο της Στρατάρχισσας και του Νε-

Μόρλιν, και παρακολουθούσαν τα δρώµενα εκεί, τυλιγµένοι µέσα σε 

ιστούς ονείρου, στα «άκρα του ονειρότοπου», όπως είχε πει, 

συγκεκριµένα, ο Πόνκιµ, ο οποίος, άλλωστε, είχε κρύψει και τους δυο 

τους µ’αυτό τον τρόπο· ο Βόνιορ δεν ήξερε να χειρίζεται τόσο καλά τις 

δυνάµεις των ονείρων –ο Πόνκιµ είχε µυθικές διαστάσεις στα µάτια 

του: τον κοίταζε µε το δέος που κανείς θ’ατένιζε έναν αρχαίο Θεό. 

  «Όµως, τότε, ο Νε-Μόρλιν δεν ήταν Εξουσιαστής των Όπλων,» είπε 

ο Βασιληάς του Σαραόλν. «Ήταν…» Το βλέµµα του στράφηκε στον 

κορακοµάλλη άντρα που στεκόταν ανάµεσα στους στρατιωτικούς. 

«…ένας απλός διοικητής.» 

  «Μα πώς θα µπορούσε ένας απλός διοικητής να αντ–» 

  «Για ποιο λόγο µας συγκεντρώσατε όλους εδώ, Μεγαλειοτάτη;» Ένας 

άντρας µίλησε µέσα στην Αίθουσα του Χρήµατος, διακόπτοντας τα 

λόγια του Βόνιορ (τα οποία, βέβαια, δε µπορούσε ν’ακούσει κανείς 

εκτός απ’τον Πόνκιµ). Ήταν ψηλός και µυώδης, µε σκληρό, λυκίσιο 

βλέµµα· σίγουρα, δεινός αντίµαχος στον πόλεµο. Τα µακριά, µαύρα 

του µαλλιά ήταν µαζεµένα σε µια αλογοουρά πίσω από το κεφάλι του, 

και στο δεξί του µάγουλο έφερε µια µεγάλη ουλή. Από σπαθί, 

σκέφτηκε ο ∆ούκας της Γκέχβιν, ή από παρόµοιο όπλο. 

  «Υπάρχουν προδότες ανάµεσά σας, Στρατάρχη Όζβνιρ,» αποκρίθηκε 

η Εξουσιάστρια του Χρήµατος, χαϊδεύοντας τη λαβή της ροµφαίας της. 

«Και απαιτώ να µάθω ποιοι είναι. Έχω κουραστεί από αυτό το 

παιχνίδι. Χτες βράδυ, άνθρωποι δολοφονήθηκαν µέσα στο στρατώνα 

της Μεγάλης Έλρουν, σωστά; Ή είναι οι πληροφορίες µου 

λανθασµένες;» 
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  «∆εν είναι λανθασµένες,» παραδέχτηκε ο Στρατάρχης. «Όµως, 

Μεγαλειοτάτη, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν Ελρούνιοι στρατιώτες· 

ήταν κατάσκοποι.» 

  Τα µάτια της πορφυροµάλλας Εξουσιάστριας στένεψαν. 

«Κατάσκοποι; Σταλµένοι από πού;» 

  «∆ε γνωρίζουµε, Μεγαλειοτάτη. Από τη µακρινή Ζίρκεφ ίσως, ή από 

το Βόρειο Βέρινσεγκ, ή από αλλού.» 

  «Οι… πληροφορίες σου οφείλω να οµολογήσω πως δεν είναι 

καθόλου ακριβείς, Στρατάρχη,» είπε η Νι-Όνζα, µοιάζοντας 

θυµωµένη. Η δεξιά της γροθιά έκλεισε γύρω από τη λαβή της 

ροµφαίας της. (∆ε θ’αργήσει, τώρα, να χρησιµοποιήσει το 

πνευµατικά φορτισµένο όπλο, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. ∆ε θ’αργήσει 

καθόλου.) «Ποιος σ’τις έδωσε;» 

  «Η αλήθεια είναι, Μεγαλειοτάτη, πως δεν ενηµερώθηκα για τους 

κατασκόπους παρά αφότου φονεύθηκαν.» 

  «Και ποιου ιδέα ήταν να δολοφονηθούν προτού ανακριθούν, για να 

µάθουµε τα σχέδιά τους;» απαίτησε ο Νε-Τένορ. 

  Σιγή έπεσε, για λίγο, στην Αίθουσα του Χρήµατος. 

  Ύστερα: «∆ική µου, Μεγαλειότατε,» είπε ο διοικητής που ο Πόνκιµ 

αναγνώριζε ως σηµερινό Νε-Μόρλιν. 

  «∆ιοικητή Γκίλβρε,» άρθρωσε, σταθερά, ο Νε-Τένορ. «Γιατί; Είσαι 

φίλος µου από παλιά, και ξέρω ότι ποτέ δε θα έκανες κάτι τόσο 

απερίσκεπτο… εκτός κι αν κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλα τούτα.» 

  «Πίστευα ότι κάποιος από τους κατασκόπους ήταν µάγος, 

Μεγαλειότατε, και θέλησα να τον εξολοθρεύσω γρήγορα, προτού κάνει 

ζηµιά στη Μεγάλη Έλρουν.» 

  «Οπότε, σκότωσες όλους τους κατασκόπους, διοικητά;» απαίτησε η 

Νι-Όνζα –τώρα, η δεξιά της γροθιά έσφιγγε µε δύναµη τη λαβή της 

θηκαρωµένης ροµφαίας. 

  Τα µάτια του ∆ιοικητή Γκίλβρε διαπέρασαν την Εξουσιάστρα του 

Χρήµατος σαν καρφιά. (Την απεχθάνεται, παρατήρησε ο Πόνκιµ.) «∆ε 

µπορούσα να ξεχωρίσω το µάγο ανάµεσά τους, Μεγαλειοτάτη· έτσι, 
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αποφάσισα να µας γλιτώσω από αυτόν µε τον πιο σίγουρο τρόπο που 

είχα στη διάθεσή µου.» 

  «∆ίχως να έχεις ειδοποιήσει τον Στρατάρχη σου, διοικητά;» σφύριξε 

η Νι-Όνζα –έµοιαζε έτοιµη να ξεθηκαρώσει τη λεπίδα της 

ψυχοφορτισµένης ροµφαίας. 

  «∆εν υπήρχε χρόνος,» αντιγύρισε εκείνος, δίχως να προσθέσει 

«Μεγαλειοτάτη» ή κάποια άλλη προσφώνηση. 

  «Μήπως, λοιπόν, ειδοποίησες κάποιον από τους Στρατηγούς σου;» 

συνέχισε η Εξουσιάστρια. «Τη Στρατηγό Κάβµα ή το Στρατηγό 

Σίλκλα;» 

  «∆εν υπήρχε χρόνος,» επανέλαβε ο Γκίλβρε. 

  «Είσαι ελεεινός ψεύτης και προδότης, διοικητά!» δήλωσε η Νι-Όνζα, 

καθώς σηκωνόταν από το θρόνο της, βαστώντας το θηκάρι της 

ροµφαίας µε το ένα χέρι και τη λαβή µε το άλλο. «Οι άνθρωποι που 

εσύ κι οι υπόλοιποι συνωµότες δολοφονήσατε ήταν δικοί µου 

κατάσκοποι, οι οποίοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν εσάς! Κι απ’ό,τι 

φαίνεται,» πρόσθεσε η Εξουσιάστρια, µ’ένα στραβό µειδίαµα στα 

χείλη, «τα κατάφεραν.» 

  «Αδύνατον!» έκανε, έκπληκτος, ο Νε-Τένορ. «Ο ∆ιοικητής Γκίλβρε–

» 

  «Φρουροί!» φώναξε η Νι-Όνζα, και, πάραυτα, αρµατωµένοι µαχητές 

άνοιξαν τις πόρτες της Αίθουσας του Χρήµατος, για να σχηµατίσουν 

έναν κλοιό γύρω από τους στρατιωτικούς. 

  «Μεγαλειοτάτη!» αναφώνησε ο Στρατάρχης Όζβνιρ. «Μας 

καταδικάζετε όλους ως προδότες; Πώς; Γιατί;» Το χέρι του, όµως, 

είχε πάει στη λαβή του δίστοµου πέλεκυ που κρεµόταν από τη ζώνη 

του –όπως και τα χέρια των υπόλοιπων στρατιωτικών είχαν πάει στα 

όπλα τους. 

  Ο Βόνιορ αισθάνθηκε µια δύναµη να συγκεντρώνεται στο µέρος –µια 

δύναµη µέσα από τον ονειρόκοσµο. «Άρχοντά µου…» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Τα Πνεύµατα αγωνιούν. Ετοιµάσου 

για µάχη, ∆ούκα.» 
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  Μάχη; Τι µάχη; 

  Η Νι-Όνζα ξεθηκάρωσε τη ροµφαία της. 

  «Περίµενε!» φώναξε ο Νε-Τένορ, στρεφόµενος να την κοιτάξει. «Τι 

πας να κάνεις εκεί; Τι σηµαίνει τούτο; Ότι όλοι οι άνθρωποι εµπρός 

µας είναι προδότες; Όνζα–» 

  Τώρα, ο Βόνιορ ένιωσε µια άλλη πνευµατική δύναµη, αυτή 

προερχόµενη από τη µεγάλη λάµα της ροµφαίας της Εξουσιάστριας. 

  «Ξέρω ποιοι είναι οι προδότες, Τένορ,» δήλωσε, ενώ τα 

σµαραγδένια της µάτια έµοιαζαν να αστράφτουν µε ένα αφύσικο φως. 

«Μπορώ να τους µυριστώ!» 

  «Είσαι µάγισσα, όπως λένε όλοι!» γρύλισε ο Γκίλβρε, 

ξεσπαθώνοντας. 

  –Και, µε το που ξεσπάθωσε εκείνος, οι περισσότεροι στρατιωτικοί 

τράβηξαν τα όπλα τους επίσης. 

  «Εσείς είστε οι προδότες!» φώναξε η Νι-Όνζα. «Εσείς, που τολµάτε 

να γυµνώνετε το ατσάλι σας εµπρός µου! Σας νιώθω.» 

  Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν µέσα στ’αφτιά του Βόνιορ. «Άρχοντά 

µου…» 

  «Η ώρα πλησιάζει, ∆ούκα. Ετοιµάσου,» είπε ο Πόνκιµ. 

  «Αδέλφια! Θα µας σκοτώσει όλους!» κραύγασε ο Γκίλβρε. «Και θα 

καταστρέψει τη Μεγάλη Έλρουν!» 

  «ΘΕΛΩ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΟΤΩΝ!» αντήχησε η φωνή της Νι-Όνζα 

µέσα στην Αίθουσα του Χρήµατος· και οι φρουροί της όρµησαν 

καταπάνω στους στρατιωτικούς. 

  «Όχι!» φώναξε ο Νε-Τένορ. «Ρίξτε τα όπλα σας! Σας προστάζω να 

ρίξετε τα όπλα σας!» Κανείς, όµως, δεν τον άκουγε, καθώς ένα 

ανείπωτο µακελειό αρχινούσε. 

  Η Νι-Όνζα στράφηκε να τον ατενίσει. «Αυτοί είναι δικοί µου 

φρουροί, Τένορ. Τους πληρώνω, και υπακούουν µόνο εµένα!» 

  «Μα τα Μεγάλα Ερπετά, γιατί το κάνεις αυτό; ∆εν το ξέρεις ότι είναι 

προδότες! Πες τους να σταµατήσουν να µάχονται! Πες τους να 
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σταµατήσουν, Όνζα! Αλλιώς, µα τα Ερπετά, σου ορκίζοµαι ότι θα τους 

σκοτώσω ο ίδιος!» Τράβηξε το µακρύ του ξίφος απ’το πλευρό του. 

  «Αυτοί οι άνθρωποι είναι προδότες!» γρύλισε η Νι-Όνζα. «Θέλουν 

να µε δολοφονήσουν!» 

  Αίµα έβαφε το έδαφος· κραυγές αντηχούσαν µέσα στους διαδρόµους 

και στα δωµάτια του Ανακτόρου. 

  Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν όλο και περισσότερο στ’αφτιά του Βόνιορ. 

  «Παίζουν,» είπε ο Πόνκιµ. «Τεντώνουν τα νήµατα για να φέρουν τα 

πράγµατα εκεί όπου θέλουν.» Ο τόνος της φωνής του ήταν γεµάτος 

από µια επιθυµία –µια λύσσα– για εκδίκηση. «Εξ αρχής, 

χρησιµοποιούσαν εµένα, τη Νερενία, τον Καρνταµάρ, τον Νε-Μόρλιν, 

το ∆ούκα Σάλβινρ…» 

  Ο Γκίλβρε ξεχώρισε µέσα από το µακελειό, πιτσιλισµένος από το 

αίµα των εχθρών του, αλλά και από το δικό του: ο αριστερός του 

γοφός ήταν τραυµατισµένος, µουσκεύοντας το µαύρο, πέτσινο 

παντελόνι του. Το ξίφος στο δεξί του χέρι ήταν αιµατοβαµµένο απ’την 

αιχµή ως τη λαβή, καθώς βάδιζε προς το θρόνο της Νι-Όνζα. 

  «Γκίλβρε, µείνε εκεί όπου είσαι,» τον πρόσταξε ο Εξουσιαστής των 

Όπλων, µπαίνοντας ανάµεσα σ’αυτόν και την Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος, µε το σπαθί του υψωµένο στο πλευρό του. «Πρόκειται για 

κάποιο τραγικό λάθος–» 

  «Όχι, Τένορ,» αντιγύρισε εκείνος, κουνώντας το κεφάλι, µε µια 

σκληρή όψη στο πρόσωπό του. «∆εν πρόκειται για κανένα καταραµένο 

λάθος. Είχα προσπαθήσει να σε προειδοποιήσω τόσες φορές για 

τούτο!» Κι έδειξε, ξαφνικά, µε τη λεπίδα του, τη Νι-Όνζα. 

«Καταστρέφει τη Μεγάλη Έλρουν! Είσαι τυφλός; Όλοι το ψιθυρίζουν, 

µα κανείς δεν το λέει. Όµως ήρθε ο καιρός η φωνή του λαού της 

Πόλης ν’ακουστεί! Η µάγισσα πρέπει να ΠΕΘΑΝΕΙ!» 

  «Ζύγωσέ µε, προδότη, και το κεφάλι σου θα στολίσει τον τοίχο 

τούτης της αίθουσας,» απείλησε η Εξουσιάστρια, υψώνοντας τη 

ροµφαία της µε τα δύο χέρια. 
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  Τα Πνεύµατα, τώρα, βρίσκονταν στο αποκορύφωµα του γλεντιού 

τους, παρατήρησε ο Βόνιορ. 

  «∆ηλητηριάζουν το νου της Νερενία και του Νε-Μόρλιν, καθώς 

εκείνοι κοιµούνται,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Πρέπει να χαλάσουµε το 

ξόρκι τους, ∆ούκα –τώρα.» 

  «Παραµέρισε, παλιέ µου φίλε,» είπε ο Γκίλβρε στον Νε-Τένορ. 

  «Αν επιθυµείς να πραγµατοποιήσεις τα λόγια σου, θα πρέπει να 

περάσεις από εµένα πρώτα,» αποκρίθηκε ο Εξουσιαστής των Όπλων. 

  «∆ε µου αφήνεις και πολλά περιθώρια,» παρατήρησε, θλιµµένα, ο 

Γκίλβρε. «∆εν υπάρχει, όµως, γυρισµός από εδώ, Τένορ!» φώναξε, και 

επιτέθηκε. 

  Οι δύο άντρες άρχισαν ν’ανταλλάσσουν σπαθιές, ενώ οι φρουροί της 

Νι-Όνζα και οι στρατιωτικοί αρχηγοί της Μεγάλης Έλρουν 

αλληλοσκοτώνονταν πίσω τους. 

  «Τι πρέπει να κάνουµε, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Βόνιορ. 

  «Να διαλύσουµε τα Πνεύµατα που έχουν συγκεντρωθεί εδώ –να τα 

σκορπίσουµε στα οκτώ άκρα του Πνευµατικού Κόσµου,» απάντησε ο 

Πόνκιµ. Και, συγκεντρώνοντας την ψυχική του ενέργεια, την 

εξαπέλυσε σα µαστίγιο καταπάνω στα Πνεύµατα. 

  Άκουσε τις ξαφνιασµένες τους κραυγές –και εκείνος και ο Βόνιορ. 

Τις κραυγές που έµοιαζαν µ’αυτές των µεθυσµένων οι οποίοι ξυπνούν 

απροειδοποίητα, και µε άσχηµο τρόπο, από το µεθύσι τους. 

  Ο ∆ούκας της Γκέχβιν βοήθησε το Βασιληά του, προσθέτοντας την 

ψυχική του ισχύ σ’αυτή του Πόνκιµ, για να διασκορπίσουν τα 

Πνεύµατα που βρίσκονταν συγκεντρωµένα σε τούτο τον ονειρότοπο. 

  Και µια αλλόκοτη στάση κυρίευσε τα πάντα γύρω τους: ούτε ο Νε-

Τένορ κουνιόταν, ούτε ο ∆ιοικητής Γκίλβρε, ούτε η Νι-Όνζα, ούτε οι 

υπόλοιποι µαχητές, λες και κάποιος είχε σταµατήσει το Χρόνο τον 

ίδιο. 

  Τα Πνεύµατα γρύλιζαν λόγια µέσα στο κεφάλι του Πόνκιµ, τα οποία 

εκείνος µπορούσε ν’αποκωδικοποιήσει µόνο ως ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ 

ΧΑΣΟΥ, ΘΝΗΤΕ – ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ. Ήταν εξοργισµένα που 
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τους χαλούσε τη διασκέδαση. Όµως είχαν βρει το µάστορά τους, γιατί 

η δύναµη του Βασιληά του Σαραόλν ως Ελεγκτής Πνευµάτων ήταν 

ακαταµάχητη, και δε µπορούσαν εύκολα να τον αποκρούσουν. 

  Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε µυριάδες µάτια να βρίσκονται καρφωµένα 

επάνω του –και δεν ήταν τα µάτια των στάσιµων ανθρώπων µέσα 

στην Αίθουσα του Χρήµατος –ήταν τα αόρατα, γεµάτα µίσος µάτια των 

λυσσασµένων Πνευµάτων. ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ – ΧΑΣΟΥ 

ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ ΧΑΣΟΥ. Ο ψυχικός άνεµος που προερχόταν από µέσα 

του –ενισχυµένος από τις δυνάµεις του Βόνιορ– τα παρέσυρε, 

σπρώχνοντάς τα προς τα άκρα του ονειρόκοσµου.  

  Όµως ένα ζευγάρι αόρατα µάτια ήταν ισχυρότερο από τα υπόλοιπα. 

Ο Πόνκιµ µπορούσε να τα αντιληφθεί ως πολλά µικρότερα µάτια 

συνενωµένα. Ή πολλά συνενωµένα Πνεύµατα, τα οποία σχηµατίζουν 

ένα ισχυρότερο, σκέφτηκε. Ένα πλάσµα µε ξεχωριστή βούληση και 

συνείδηση, αν και µπερδεµένη, ακόµα και για το ίδιο. 

  Ποια είσαι; ρώτησε το Πνεύµα, γιατί µπορούσε να αισθανθεί ότι 

ήταν θηλυκής φύσης. 

  ΠΟΝΚΙΜ! ΦΥΓΕ ΦΥΓΕ –ΦΥΓΕ!  

  Απάντησέ µου! Ποια είσαι; 

  ΦΥΓΕ! 

  Και όλος ο ονειρόκοσµος άρχισε να τραντάζεται. Γιατί ή ο Νε-

Μόρλιν ή η Νερενία είχε ξυπνήσει, συµπέρανε ο Πόνκιµ. Ή µήπως η 

οργή αυτού του άγνωστου Πνεύµατος είχε προκαλέσει τη ζηµιά; 

  Οι ονειρικοί ιστοί παντού γύρω από τον Βασιληά του Σαραόλν και 

τον ∆ούκα της Γκέχβιν άρχισαν να κόβονται. Η Αίθουσα του 

Χρήµατος έµοιαζε να λιώνει, να ρέει σαν τον πηχτό αίµα, και στο 

τέλος, να γίνεται ένα χάος χρωµάτων και σχηµάτων ακατονόµαστων. 

  Ο Πόνκιµ οδήγησε τον Βόνιορ έξω από την ψυχική καταιγίδα, µέσω 

µιας ασηµένιας σήραγγας, η οποία χωριζόταν στα δύο από κάποιο 

σηµείο και ύστερα. Εκεί ο Μονάρχης του Σαραόλν είπε –ή, µάλλον, 

έστειλε το θέληµά του σαν συναίσθηµα– στο ∆ούκα ν’ακολουθήσει το 

ένα παρακλάδι, το οποίο ο Βόνιορ δε µπορούσε να συλλάβει αν 
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βρισκόταν αριστερά, δεξιά, επάνω, ή κάτω. Ωστόσο, το ακολούθησε, 

όπως τον είχε προστάξει ο Άρχοντάς του……….…………………….. 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

…και βρέθηκε στο δωµάτιο της Νερενία, στο παλάτι της Όρφαλχ, 

την ώρα που η Στρατάρχισσα σάλευε επάνω στο κρεβάτι, 

ξυπνώντας. 

  Ο Βόνιορ την είδε να ανασηκώνεται και να στρέφει ένα βλέµµα 

γεµάτο µίσος προς το µέρος του. Όµως µπορούσε να αισθανθεί ότι 

το µίσος τούτο δεν προοριζόταν για κείνον. Προοριζόταν για τον 

Γκίλβρε –τον Νε-Μόρλιν– και ήταν το µίσος της Εξουσιάστριας του 

Χρήµατος Νι-Όνζα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Ο Γυρολόγος 
 

 

 ∆όνορ ανακάλυψε ότι µια κλειστή, ξύλινη άµαξα µε δύο 

άλογα ήταν σταθµευµένη βόρεια της ∆ρέλιφον, κάτω από ένα 

λόφο, σ’ένα ακατοίκητο µέρος, όπου ένα ρυάκι περνούσε 

ανάµεσα από µερικές ιτιές και συνέχιζε να κατευθύνεται προς τα 

ανατολικά. ∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι είχε εντοπίσει το Γυρολόγο, 

έτσι επέστρεψε στους Σαραολνιανούς, για να τους ειδοποιήσει. 

  Η βαθιά νύχτα είχε κυριαρχήσει στον ουρανό και στη γη, όταν όλοι 

τους διέσχισαν τη σιωπηλή Μικρή Αγορά, βγήκαν από την 

ανατολική πύλη της ∆ρέλιφον, και έστριψαν βόρεια, καβαλώντας 

άλογα και τυλιγµένοι σε κάπες. 

Ο
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  «Βροχή θα πιάσει σύντοµα,» είπε ο Ζάρβηµ, ατενίζοντας τα πυκνά 

σύννεφα στον ουρανό, τα οποία έκρυβαν τα φεγγάρια πίσω από 

µαύρα πέπλα. 

  «Εποµένως, καλύτερα να τελειώσουµε τη δουλειά µας γρήγορα,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Κι ας ελπίσουµε ότι ο Γυρολόγος δε θα 

τρόµαξε τόσο από τον καιρό, ώστε να έχει ήδη φύγει.» 

  Το αστείο του δεν ελάφρυνε καθόλου τη µουντή διάθεση που είχε 

πλακώσει τους συντρόφους του, παρότι γι’αυτό το σκοπό είχε 

ειπωθεί. 

  Πλάι του, η Τάθβιλ προσπαθούσε να διακρίνει τι βρισκόταν προς 

τα βόρεια. «Πού είναι η άµαξα, ο λόφος, και το ρέµα, για τα οποία 

µας είπες;» ρώτησε τον ∆όνορ, στρεφόµενη να τον κοιτάξει. 

  «∆ε φαίνονται απο δώ, Βαρονέσα µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Είναι περίπου µια λεύγα απόσταση.» 

  Κανένα χιλιόµετρο παρακάτω, ο Σόλµορχ είπε: «Χόλκραδ, τι 

µπορείς να κάνεις αν ο Γυρολόγος αποφασίσει ν’αµολήσει τα σκυλιά 

του εναντίον µας;» 

  «Κάτι θα προσπαθήσω, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνη, 

ατενίζοντας τα σκοτάδια εµπρός τους. «Όµως φοβάµαι πως η 

πνευµατική µου µαγεία λίγα αποτελέσµατα µπορεί να έχει στο νου 

των Λο’ανθάκ.» 

  «Αυτό σηµαίνει ότι δε µπορείς να κάνεις τίποτα για να τους 

αντιµετωπίσεις;» ρώτησε, ανήσυχα, ο Σόλµορχ, που πίστευε πως, αν 

µη τι άλλο, η µάγισσα ήταν µια σίγουρη µέθοδος προστασίας 

εναντίον τούτου του ανθρώπου και των τεράτων του. 

  «∆εν είπα αυτό,» απάντησε η Χόλκραδ, ενοχληµένη –όπως 

απαντούσε πάντα όταν οι άλλοι την πίεζαν να τους πει κάτι 

παραπάνω από όσα τους είχε ήδη εξηγήσει. 

  Μάγοι! µούγκρισε από µέσα του ο Σόλµορχ, πικαρισµένος. 

  Όταν ο κελαρυστός ήχος του τρεχούµενου νερού ήρθε στ’αφτιά 

τους, µπορούσαν πλέον ν’ατενίσουν το λόφο, το ρυάκι που περνούσε 

ανάµεσα από τις ιτιές, και την κλειστή άµαξα. Όλων οι αισθήσεις, 
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πάραυτα, έφτασαν σε σηµείο µέγιστης εγρήγορσης. Πλησίασαν το 

ξύλινο τροχοφόρο αργά και αφίππευσαν µερικά µέτρα µπροστά του. 

  «Θέλουµε να σου µιλήσουµε, Γυρολόγε,» είπε ο Σόλµορχ, δυνατά, 

µη βλέποντας κανέναν εκεί γύρω. 

  Σιγή·  και, ύστερα, βήµατα από το εσωτερικό της άµαξας. Η 

φιγούρα ενός άντρα φάνηκε στη θέση του οδηγού. Είχε κουκούλα 

στο κεφάλι, αλλά το πρόσωπό του φαινόταν στο λιγοστό 

φεγγαρόφωτο που περνούσε ανάµεσα από τα σχισίµατα του µανδύα 

των σύννεφων. Ήταν ένα αδύνατο πρόσωπο, σχεδόν οστεώδες: όχι 

κάτι που θα περίµενε κανείς από τον αφέντη των Λο’ανθάκ. Τα 

µάτια του ήταν στενά και χωµένα µέσα στις κόγχες, τόσο βαθιά που 

ο Σόλµορχ δε µπορούσε να καταλάβει αν ήταν µαύρα, γαλανά, 

καστανά, ή πράσινα·  σκιές τα έκρυβαν. Τα λεπτά χείλη του άντρα 

είχαν σχηµατίσει µία ευθεία γραµµή κάτω απ’τη στενή µύτη του, 

δίχως ν’αποκαλύπτουν ούτε δυσαρέσκεια που τους αντίκριζε ούτε 

ευχαρίστηση. Όταν µίλησε, τα ισχνά µάγουλά του έµοιαζαν έτοιµα 

να σκιστούν: 

  «Καλησπέρα σας, κύριε. Πώς θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  Από ένα ορθογώνιο παραθυράκι της άµαξας, η Τάθβιλ νόµιζε ότι 

είδε δύο θολά µάτια Λο’ανθάκ να λαµπυρίζουν, κι αισθάνθηκε την 

καρδιά της να παγώνει. Ωστόσο, όλων των άλλων τα βλέµµατα ήταν 

καρφωµένα στον άντρα που είχε παρουσιαστεί. 

  «Είσαι ο Γυρολόγος από την Έρσαγκµορ;» τον ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Μάλιστα, καλέ µου κύριε,» αποκρίθηκε εκείνος, δίχως να δείχνει 

αναστατωµένος από τούτη τη νυχτερινή επίσκεψη. Για την ακρίβεια, 

µάλλον, αυτή η κατάσταση τού έµοιαζε φυσιολογική. Τα βράδια 

πρέπει να τον έβρισκαν οι πελάτες του, συµπέρανε ο Αντιβασιλέας 

του Σαραόλν. 

  Είπε: «Θα θέλαµε µια πληροφορία.» 

  Ο Γυρολόγος µειδίασε αχνά, και κάθισε στη θέση του οδηγού. «∆εν 

εµπορεύοµαι πληροφορίες, κύριε, παρότι είναι µια προσοδοφόρος 

πραµάτεια στο Άργκανθικ.» 
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  «Πόσο παίρνεις για µία σου δουλειά;» άλλαξε θέµα ο Σόλµορχ. 

  «Εξαρτάται από το ποιον επιθυµείτε να στείλετε στις Σκιές, κύριε.» 

  Να στείλετε στις Σκιές, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Μάλλον, εννοεί να τον 

σκοτώσει. Μιλάει πολύ εύκολα για το επάγγελµά του· δε φοβάται… «Η 

ερώτησή µου ήταν γενική. Και θα ήθελα µια γενική απάντηση.» 

  «Αντιπαθώ τα ‘γενικά’ πράγµατα, κύριε,» δήλωσε ο Γυρολόγος. 

«Ωστόσο, για να σας δώσω µια ιδέα, θα έπαιρνα εκατό χρυσές 

κορόνες για έναν κατώτερο ευγενή.» 

  «Αν σου έδινα διακόσιες χρυσές κορόνες και µια πληροφορία που 

νοµίζω ότι θα θέλεις, θα µου αποκάλυπτες την ταυτότητα ενός από 

τους πελάτες σου;» 

  Το χαµόγελο του Γυρολόγου ήταν µυστηριακό. «Κύριε, αρχίζετε να 

µου κινείτε την περιέργεια…» 

  Η Τάθβιλ είδε, πάλι, µάτια Λο’ανθάκ ν’αστράφτουν µέσα από 

ορισµένα ορθογώνια παραθυράκια της κλειστής άµαξας. Πνεύµατα, 

πόσοι τέτοιοι βρίσκονται στο εσωτερικό αυτού του ξύλινου 

κατασκευάσµατος; Σκέφτηκε µήπως έπρεπε να ειδοποιήσει το 

Σόλµορχ και τους άλλους, όµως τώρα, σίγουρα, δεν ήταν η 

κατάλληλη στιγµή. Προσπάθησε να ηρεµήσει –όσο µπορούσε. 

  «∆έχεσαι, εποµένως;» ρώτησε ο Σόλµορχ, σταθερά. 

  «Τι είδους πληροφορία έχετε να µου προσφέρετε;» ζήτησε να µάθει 

ο Γυρολόγος. 

  «Έστειλες έναν Λο’ανθάκ στο βασιλικό παλάτι.» 

  Ο άντρας από την Έρσαγκµορ δεν αποκρίθηκε·  ούτε έµοιαζε, από 

την έκφρασή του, να ανησυχεί. Μα τους δαίµονες της Μάγκραθµελ, 

το πρόσωπό του είναι σαν αυτό νεκρού! σκέφτηκε ο Σόλµορχ. 

Υποθέτω πως, άµα συναναστρέφεται κανείς, συνέχεια, µε κουφάρια 

και άµυαλες φονικές µηχανές, αυτά παθαίνει… 

  «Σκότωσε τη µέλλουσα Βασίλισσα, µα δεν ξέφυγε. Επί του 

παρόντος, κρατείται στα µπουντρούµια.» 

  «Ζητήστε να τον στείλουν στις Σκιές, εάν µπορείτε και επιθυµείτε, 

κύριε,» αποκρίθηκε, αργά, ο Γυρολόγος. 
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  Ο Σόλµορχ ένευσε. «Θα το ζητήσω. Τώρα, θα µου δώσεις την 

πληροφορία που θέλω; Μην αµφιβάλεις ότι θα ανταµειφθείς 

γι’αυτό.» 

  «Θέλετε να µάθετε ποιος µε πλήρωσε για να σκοτώσω τη µέλλουσα 

Βασίλισσα,» είπε ο Γυρολόγος. 

  «Ναι.» 

  «∆εν προδίδω τους πελάτες µου…» 

  Τα λόγια του τους απογοήτευσαν όλους, κάνοντάς τους, αµέσως, 

ν’αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές λύσεις. 

  «…εκτός κι αν το αντάλλαγµα είναι καλό.» 

  Παίζει µαζί µας; σκέφτηκε, θυµωµένος, ο Σόλµορχ, βλέποντας, 

πάλι, εκείνο το ακαθόριστο µειδίαµα στα λεπτά χείλη του 

Γυρολόγου. 

  «Σου είπα ότι θα σε πληρώσω.» 

  «Τριακόσιες χρυσές κορόνες.» 

  Τα µάτια του Σόλµορχ στένεψαν. «Είχα πει διακόσιες.» 

  Μια δυνατή αστραπή έκανε τη νύχτα µέρα, για µια στιγµή. Η 

καταιγίδα, σύντοµα, θα ξέσπαγε. 

  «Ποτέ ξανά δεν έχω προδώσει πελάτη µου, κύριε,» αποκρίθηκε ο 

Γυρολόγος. «Η φήµη µου θ’αµαυρωθεί.» 

  Θ’αµαυρωθεί η φήµη του! σκέφτηκε η Τάθβιλ. Αυτός ο τύπος 

σκοτώνει ανθρώπους, και φοβάται µην αµαυρωθεί η φήµη του! 

Πνεύµατα… 

  Μια βροντή, τόσο δυνατή όσο η προηγούµενη αστραπή, τάραξε τον 

ουρανό. 

  «Πολύ καλά,» είπε ο Σόλµορχ, αµφισβητώντας αν ο Γυρολόγος τού 

έλεγε αλήθεια σχετικά µε το ότι δεν είχε προδώσει πελάτη του ποτέ 

ξανά. «Τριακόσια χρυσά νοµίσµατα. Πες µας, τώρα.» 

  Άρχισε να βρέχει. 

  «Πρώτα τα χρήµατα,» απαίτησε εκείνος, µ’έναν τρόπο που 

µαρτυρούσε ότι, συνήθως, έτσι έκανε δουλειές: πρώτα το χρήµα, 

ύστερα η υπηρεσία. 
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  Ο Σόλµορχ δίστασε. Και τότε, άκουσε τη φωνή της Χόλκραδ µέσα 

στο νου του: Πλήρωσέ τον. Ο Αντιβασιλέας στράφηκε στο άλογό 

του, άνοιξε τον ένα σάκο της σέλας, κι έβγαλε απο κεί τρία πουγκιά, 

γεµάτα µε νοµίσµατα που κουδούνιζαν. Πλησίασε το Γυρολόγο και 

του έδωσε το πρώτο, ύστερα το δεύτερο –αλλά το τρίτο το κράτησε 

για τον εαυτό του. 

  «Ποιος είναι;» ρώτησε. 

  «Βρίσκονται όλα µου τα λεφτά εδώ, κύριε;» είπε ο Γυρολόγος, και 

άνοιξε το ένα από τα πουγκιά, για να µετρήσει τα χρήµατα που ήταν 

µέσα. 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Τα τελευταία εκατό θα τα λάβεις 

αφότου µου πεις ποιος είναι.» 

  Τα σκιερά µάτια σηκώθηκαν από το χρυσάφι, για ν’ατενίσουν τον 

Αντιβασιλέα του Σαραόλν. «Κάνετε σκληρά παζάρια, κύριε.» 

  Ο Σόλµορχ δεν αποκρίθηκε, περιµένοντας. 

  «Ο άνθρωπος που ψάχνετε ονοµάζεται Μπέργκαζ Σέλαβνορ,» είπε 

ο Γυρολόγος. 

  «Ο βασιλικός σύµβουλος δικαιοσύνης!» έκανε, έκπληκτος, ο 

∆όνορ. 

  «Τα χρήµατά µου, κύριε,» ζήτησε ο Γυρολόγος από το Σόλµορχ. 

  Εκείνος, όµως, ήταν καχύποπτος. Ο σύµβουλος Μπέργκαζ είχε 

προσλάβει φονιάδες για να σκοτώσουν τη Λοΐρα; ∆ε µπορούσε 

εύκολα να το χωνέψει. «Μας λες την αλήθεια;» απαίτησε. 

  «Για ποιο λόγο να σας πω ψέµατα, κύριε;» αντιγύρισε ο Γυρολόγος. 

Και: «Τα λεφτά που µου υποσχεθήκατε;» 

  Ο Σόλµορχ τού έδωσε και το τελευταίο πουγκί και αποµακρύνθηκε 

από την άµαξα, πηγαίνοντας στους συντρόφους του. 

  «Μπορείς να µείνεις, για να το δηλώσεις αυτό µπροστά στο 

Βασιληά και στους άρχοντες του Συµβουλίου;» ρώτησε ο ∆όνορ. 

  «Θα αστειεύεστε, ασφαλώς, κύριε,» αποκρίθηκε ο Γυρολόγος. «Ως 

την αυγή θα έχω φύγει απο δώ. Καλή σας νύχτα.» Και, µ’αυτά τα 

λόγια, µπήκε στο εσωτερικό της άµαξάς του. 
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  Οι Σαραολνιανοί και ο ∆όνορ αλληλοκοιτάχτηκαν, ενώ η βροχή 

µούσκευε τις κουκούλες και τις κάπες τους. 

  «Πάµε,» είπε η Χόλκραδ. «Σταθήκαµε πολύ τυχεροί, οφείλω να 

οµολογήσω.» 

  Καβαλίκεψαν τ’άλογά τους κι άρχισαν να κατευθύνονται νότια, 

προς τη ∆ρέλιφον. 

  «Τι θα κάνουµε, τώρα;» ρώτησε η Τάθβιλ. «Ποιος θα µας πιστέψει 

ότι ο Μπέργκαζ πλήρωσε για να σκοτώσουν τη µέλλουσα 

Βασίλισσα;» 

  «Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, ώστε να φροντίσουµε για την 

ασφάλεια του Βασιλείου, Βαρονέσα µου,» εξήγησε ο ∆όνορ, 

µοιάζοντας σκεπτικός. 

  «Τι θες να πεις;» 

  «Θα µιλήσω στο Βασιληά, πρώτα,» δήλωσε εκείνος, και δεν είπε 

τίποτ’άλλο καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη 

∆ρέλιφον. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Έβδοµη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Πνευµατική έλξη 
 

 

εν είσαι καλά, Νερενία. Μπορώ να το δω σε όλο σου το 

σώµα,» είπε ο Βόνιορ. Και δεν έλεγε ψέµατα·  πραγµατικά, 

µπορούσε να δει ότι η Στρατάρχισσα δεν ήταν καλά από τον 

τρόπο µε τον οποίο ακουµπούσε τα χέρια της επάνω στο πεζούλι του 

παραθύρου και έγερνε το κορµί της προς τα εµπρός, τόσο που 

εκείνος θα φοβόταν µην πέσει, αν το τζάµι δεν ήταν κλειστό. Μέσα 

από τη λεπτή, µαύρη της ρόµπα, η ένταση των µυών της ήταν 

∆
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εµφανής, ενώ τα µακριά, πορφυρά της µαλλιά κρέµονταν στις 

πλευρές του προσώπου της σαν αποκαµωµένα φίδια. 

  Ψιθύρισε κάτι που ο Βόνιορ δεν κατάφερε ν’ακούσει. Σηκώθηκε 

όρθιος και την πλησίασε. Τα χέρια του άγγιξαν τους ώµους της κι 

άρχισαν να τους κάνουν µαλάξεις. Οι µύες της ήταν σκληροί, 

πρησµένοι, τόσο που αυτό ανησύχησε τον ∆ούκα. 

  «Τι είπες;» της ψιθύρισε. 

  «Είναι εκεί κάτω, Βόνιορ,» αποκρίθηκε, το ίδιο ψιθυριστά, η 

Νερενία. «Μπορώ να αισθανθώ την παρουσία του. Πρέπει να τον 

σκοτώσω! Πρέπει να τον σκοτώσω,» επανέλαβε, προσπαθώντας να 

σταθεροποιήσει τη φωνή της, και στράφηκε στο µέρος του, 

ελευθερώνοντας τους ώµους της απ’τα δάχτυλά του. 

  «Τον Νε-Μόρλιν, τον Εξουσιαστή των Όπλων.» 

  «Ο Νε-Τένορ είναι ο Εξουσιαστής των Όπλων, ο σύζυγός µου.» 

  «Όχι. Ο Νε-Μόρλιν είναι ο τωρινός Εξουσιαστής των Όπλων της 

Μεγάλης Έλρουν, και έχει έρθει εδώ, µαζί µε τους στρατούς της 

Αάνθα, για να πολιορκήσει την πόλη.» 

  «Είσαι τρελός!» έκανε η Νερενία, σπρώχνοντάς τον. «Ο Νε-Τένορ 

είναι ο Εξουσιαστής. Αυτός εκεί κάτω είναι ο Γκίλβρε ο προδότης!» 

  Ο Βόνιορ την άρπαξε απ’τους βραχίονες, σφιχτά. «Σύνελθε, 

πανάθεµά σε! ∆εν είσαι η Νι-Όνζα. ∆εν είσαι η Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος! Είσαι η Νερενία. Η Νερενία, η Στρατάρχισσα του νέου 

Σαραόλν! Μ’ακούς; Κι αυτός εκεί κάτω δεν είναι ο Γκίλβρε. Ήταν, 

κάποτε, ο Γκίλβρε·  τώρα, είναι ο Νε-Μόρλιν, ο Εξουσιαστής των 

Όπλων της Έλρουν.» 

  Η Νερενία βλεφάρισε. «Τι στο διάολο µού συµβαίνει;» ρώτησε, σα 

χαµένη. «Με µπερδεύεις, Βόνιορ… Με µπερδεύεις!» φώναξε. «Το 

ξέρω ότι ο Γκίλβρε είναι εκεί κάτω! Το νιώθω! Εδώ, µέσα µου!» 

Πίεσε το στήθος της, µε τα δάχτυλά της. 

  «Ναι, είναι, κατά κάποιο τρόπο. Το πνεύµα του κατοικεί στο σώµα 

του Νε-Μόρλιν. Όπως και το πνεύµα της αρχαίας Εξουσιάστριας Νι-

Όνζα κατοικεί στο δικό σου σώµα.» 
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  Η Νερενία έκανε ένα βήµα προς τα πίσω, περνώντας τα χέρια της 

µέσα στα µαλλιά της και προσπαθώντας να βάλει σε µια τάξη τις 

σκέψεις της. Μέσα της µπορούσε να αισθανθεί µια ακατάπαυστη 

επιθυµία να σκοτώσει τον άντρα που βρισκόταν έξω απ’τα τείχη της 

Όρφαλχ. Ένα απέραντο µίσος γι’αυτόν. Ο προδότης! Ο προδότης! 

Τόλµησε να µου αντιταχθεί µέσα στην ίδια την Αίθουσα του Χρήµατος! 

Οι ανόητοι! τα έβαλαν µαζί µου. Όλοι τους είναι προδότες! Τράβηξαν 

τα σπαθιά τους, όταν τράβηξε κι εκείνος το δικό του. Όµως η ροµφαία 

µου τους κατάλαβε, τους είχε ήδη καταλάβει. Ήξερα, τώρα, ποιοι µε 

φθονούσαν, ποιοι φθονούσαν τα πλούτη και την εξουσία µου. Μετά… 

µετά, κάτι… Τι έγινε;– 

  «Νερενία.» Αισθάνθηκε κάποιον να τυλίγει τα χέρια του γύρω της 

και να την τραβά κοντά του. Όµως γιατί την έλεγε Νερενία; 

«Νερενία, έλεγξέ το. Μπορείς να το ελέγξεις.» 

  Ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο του. «Τένορ…» 

  «Όχι!» Ο άντρας, ξαφνικά, την έσπρωξε µακριά του και πήρε το 

πρόσωπό της στα χέρια του. «Κοίταξέ µε. Είµαι ο Τένορ; Ή είµαι ο 

Βόνιορ;» 

  Ο Βόνιορ, ναι. Τι νόµιζα πριν; Μα πώς είναι δυνατόν να νόµιζα ότι 

ήταν ο άντρας από τα όνειρά µου; «Βόνιορ…» άρθρωσε. «Με 

συγχωρείς…» 

  Ο ∆ούκας, βλέποντας ότι η Νερενία είχε συνέλθει κάπως, άφησε το 

πρόσωπό της. «Θέλεις να σου πω τι πιστεύω ότι συµβαίνει;» 

  Εκείνη κατένευσε, δίχως να µιλήσει. Το πρόσωπό της ήταν χλοµό 

και είχε µια ταλαιπωρηµένη όψη: τα µάτια της είχαν κάνει µαύρους 

κύκλους και οι γραµµές στο µέτωπο και στο σαγόνι της είχαν 

βαθύνει. 

  «Τα Πνεύµατα παίζουν µαζί σας –µε εσένα και τον Νε-Μόρλιν. 

Τουλάχιστον, έτσι κατάλαβα από αυτά που µου είπε ο Πόνκιµ.» 

  «Μα, γιατί, Βόνιορ; Γιατί τα Πνεύµατα να παίζουν µαζί µας;» 

  «∆εν παίζουν µαζί µε εσάς ακριβώς·  παίζουν µε τις ψυχές της Νι-

Όνζα και του Γκίλβρε, οι οποίοι κατ’επέκταση είστε εσείς. Για τα 
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Πνεύµατα ο χώρος και ο χρόνος είναι ένα µπλεγµένο πράγµα·  δεν 

τους καταλαβαίνουν όπως εµείς, Νερενία. Ούτε τα όνειρα τα 

καταλαβαίνουν όπως εµείς. Ίσως γι’αυτά η σκηνή στην Αίθουσα του 

Χρήµατος να διαδραµατίζεται ξανά και ξανά και ξανά, επ’άπειρον.» 

  «Μα, τότε, πώς προχωρούν στο µέλλον; ∆ε θάπρεπε για πάντα να 

βρίσκονται εκεί, πίσω;»  

  «Όχι, επειδή βρίσκονται, συγχρόνως, και στο παρόν και στο µέλλον 

και στο παρελθόν. Είναι ένα πράγµα για τα Πνεύµατα, σα να 

ταξιδεύαµε εµείς από την Όρφαλχ ως τη Μάρβαθ, ας πούµε.» 

  Εκείνη κούνησε το κεφάλι της. «∆εν καταλαβαίνω.» 

  «Ούτε κι εγώ. Όχι ακριβώς, τουλάχιστον. Όµως το σηµαντικότερο 

είναι τούτο: Μην ξεχνάς ποια είσαι. ∆εν είσαι η Εξουσιάστρια Νι-

Όνζα. Είσαι η Νερενία, η Στρατάρχισσα του Σαραόλν. Πρόσεχε τι 

σκέφτεσαι.» 

  «Θα προσέχω,» του υποσχέθηκε. «Όµως δε νοµίζω πως αυτό 

µπορεί να καταπολεµήσει την επιθυµία που αισθάνοµαι: την 

επιθυµία να σκοτώσω τον Γκίλβρε –ή τον Νε-Μόρλιν.» Στράφηκε 

απότοµα προς το παράθυρο, για να κοιτάξει προς τα ανατολικά. 

«Τον άντρα που βρίσκεται εκεί, τέλος πάντων, σ’αυτό το 

στρατόπεδο.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Νε-Μόρλιν στεκόταν έξω από τη σκηνή του. Χτες βράδυ, πάλι, 

είχε ονειρευτεί. Κι αυτή τη φορά θυµόταν το όνοµά του από το 

όνειρο: Τον έλεγαν ∆ιοικητή Γκίλβρε, και εκείνος κι οι υπόλοιποι 

στρατιωτικοί της Μεγάλης Έλρουν είχαν εναντιωθεί στην 

Εξουσιάστρια Νι-Όνζα, µέσα στην ίδια την Αίθουσα του Χρήµατος. 

Τελικά, ήταν µάγισσα, όπως υποψιάζονταν από την αρχή·  η ροµφαία 

στα χέρια της ήταν κάθε άλλο παρά ένα φυσιολογικό όπλο. Και το 

βλέµµα της, το όµορφο σµαραγδένιο της βλέµµα, ήταν γεµάτο µε 

µίσος που του πάγωνε την ψυχή. Η Εξουσιάστρια Νι-Όνζα έπρεπε να 
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εκθρονιστεί·  έπρεπε να πεθάνει. Μόνο τότε η Μεγάλη Έλρουν θα 

γλίτωνε από την Κυρά της Καταστροφής. Κι ο Γκίλβρε ήταν έτοιµος 

να τη σκοτώσει·  όµως ο Νε-Τένορ είχε σταθεί στο δρόµο του, ο 

παλιός του φίλος, που δε µπορούσε να κατανοήσει την κρισιµότητα 

της κατάστασης. Είχαν αρχίσει να ξιφοµαχούν… αλλά, µετά, το 

όνειρο διαλύθηκε κι εκείνος ξύπνησε. 

  Και ήταν, ξανά, ο Νε-Μόρλιν. Αν και έπρεπε να παραδεχτεί ότι 

σήµερα το πρωί µπερδευόταν, σα να µη γνώριζε τον εαυτό του. Είχε 

την αίσθηση ότι ακόµα ήταν ο ∆ιοικητής Γκίλβρε. Και είχε την 

ακόµα χειρότερη αίσθηση ότι η τρισκατάρατη Εξουσιάστρια Νι-

Όνζα βρισκόταν µέσα στην Όρφαλχ. Ναι, µέσα στην Όρφαλχ 

κρύβεται. Και πρέπει να τη σκοτώσω! Πρέπει να σώσω την Έλρουν! Η 

Καταστροφή πρέπει να ΠΕΘΑΝΕΙ!– 

  Ο θαλασσινός άνεµος φύσηξε στο πρόσωπό του, κι ο Γκίλβρε 

βλεφάρισε. Ο Γκίλβρε! Όχι, είµαι ο Νε-Μόρλιν! Τι έχω πάθει; Ποιος 

µπορεί να µε βοηθήσει; Πόνκιµ, τι µου έκανες; Ή, µήπως, δεν ήταν ο 

Πόνκιµ; Αλλά, αν δεν τον είχε µαγέψει αυτός ο καταραµένος µάγος, 

τότε, από πού προέρχονταν τούτα τα αλλόκοτα όνειρα; Μα τα 

Ερπετά, µέσ’απ’αυτά κοντεύω να ξεχάσω τον εαυτό µου… Ήταν µια 

τροµαχτική –µια εφιαλτική– σκέψη να ξεχάσει ποιος ήταν και 

ν’αρχίσει να νοµίζει πως ήταν ένας άλλος άνθρωπος. 

  Όµως… εξακολουθούσε να έχει το συναίσθηµα ότι η Νι-Όνζα 

βρισκόταν µέσα στην Όρφαλχ, ότι ήταν εκεί και έπρεπε να τη 

σκοτώσει. Η σκέψη είχε αρπάξει το νου του σα µέγγενη και δεν 

έλεγε να το αφήσει. Μα δεν είναι δυνατόν! ∆εν είναι δυνατόν η 

Εξουσιάστρια του ονείρου µου να βρίσκεται εδώ! Ωστόσο η σκέψη 

τον τυραννούσε αφάνταστα. Πρέπει να τη σκοτώσω! Πρέπει να 

πεθάνει! 

  Όµως δεν είναι εδώ. Κι εγώ ∆ΕΝ είµαι ο Γκίλβρε! ∆εν έχω ΚΑΜΙΑ 

σχέση µ’αυτόν! Χρειαζόταν βοήθεια. Χρειαζόταν βοήθεια από 

κάποιον. Είχε, άραγε, αρχίσει να τρελαίνεται; Είχε αρχίσει να χάνει 

τα λογικά του; Ποιος, όµως, µπορούσε να τον βοηθήσει; Ποιος από 
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το στρατό της Βασίλισσας Αάνθα γνώριζε από τέτοια πράγµατα; 

Είχε ακούσει πως η Πριγκίπισσα Σούλτριθ ήταν µάγισσα. Αλλά, 

επίσης, είχε µάθει χτες πως η εν λόγω Καρνεβολθιανή είχε χαθεί 

µυστηριωδώς (!). Ο αδελφός της, Βασιληάς Νόβµορ, που είχε 

αρνηθεί να συντρέξει τη Βασίλισσα Αάνθα σε τούτη την πολιορκία, 

είχε στείλει ανθρώπους του να την αναζητήσουν παντού. Ωστόσο, 

µέχρι στιγµής, ο Νε-Μόρλιν δεν είχε πληροφορηθεί ότι κάποιος 

βρήκε την Πριγκίπισσα. Αλλά… ας πήγαινε ως το στρατόπεδο των 

Καρνεβολθιανών, για να µάθει. Ίσως αυτή η γυναίκα να ήταν ο 

µόνος άνθρωπος που µπορούσε να τον βοηθήσει σε τούτες τις 

δύσκολες ώρες. 

  Μπήκε στη σκηνή του και άρχισε να ετοιµάζεται για µια επίσκεψη 

στο Βασιληά Νόβµορ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία παρακολουθούσε το µισητό της εχθρό να βγαίνει από τη 

σκηνή του και να βαδίζει, αφήνοντας πίσω το στρατόπεδο των 

µαχητών του και κατευθυνόµενος προς ένα άλλο στρατόπεδο. Η 

επιθυµία της να τον σκοτώσει την πληµµύριζε τόσο, που ήταν έτοιµη 

να βγει τώρα από την Όρφαλχ και να τον διαπεράσει µε τη ροµφαία 

της. Όµως έπρεπε να συγκρατήσει τον εαυτό της. Αν τα Πνεύµατα 

έπαιζαν µαζί της, εκείνη θα αρνιόταν να γίνει το παιχνίδι τους. ∆ε θα 

γινόταν το παιχνίδι τους σε καµία περίπτωση! 

  Αλλά πώς θα ξεφορτωνόταν αυτό το συναίσθηµα; Πώς θα 

ξεφορτωνόταν αυτό το µίσος που την κατέκλυζε και την ωθούσε 

εναντίον του ∆ιοικητή Γκίλβρε –ή του Εξουσιαστή Νε-Μόρλιν, 

όπως τον ονόµαζαν εδώ; Μονάχα αν τον σκότωνε θα ησύχαζε –το 

ήξερε, βαθιά µέσα της. Όµως, σκοτώνοντάς τον, θα έκανε το θέληµα 

των Πνευµάτων. 

  Παγιδευµένη! Είµαι παγιδευµένη! 
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  Στράφηκε, για να αντικρίσει τον Βόνιορ. «Πρέπει να τον σκοτώσω. 

Η ίδια. Αλλιώς δε θα βρω γαλήνη.» 

  Εκείνος την κοίταξε, µε µια σκεπτική έκφραση στο πρόσωπό του. 

Αρχίζει, πάλι, να ξεχνά ποια είναι; αναρωτήθηκε, προβληµατισµένος 

µε το τι να κάνει µαζί της. Ο Πόνκιµ δεν του είχε δώσει κάποια 

συµβουλή επάνω σ’αυτό το θέµα. Και πού ήταν, τώρα; Όχι εδώ, 

σίγουρα. Γιατί δεν επικοινωνούσε µαζί τους, για να τους βοηθήσει; 

Ίσως, βέβαια, να µην µπορούσε… 

  «Μη φοβάσαι,» είπε η Νερενία, σα να διάβασε τις σκέψεις του, 

«δεν τρελαίνοµαι. Όµως δε µπορώ να κάνω αλλιώς απ’το να τον 

σκοτώσω, Βόνιορ.» Μια επίθεση… συλλογίστηκε. Μια αιφνίδια 

επίθεση. Αν έβγαζα απ’τα τείχη τους Μαγκραθµέλιους, για λίγο… 

  «Μην προβείς σε κάποια βιαστική ενέργεια,» την προειδοποίησε ο 

∆ούκας της Γκέχβιν, παρατηρώντας στο πρόσωπό της πως ήταν 

παραπάνω από πρόθυµη να τελειώνει µ’αυτό το µαρτύριο. 

  Έχει δίκιο. Αν επιτεθώ µε τους δαιµονάνθρωπους, ίσως η Αάνθα 

ν’αρπάξει την ευκαιρία για να εισβάλει στην πόλη, ή να προκαλέσει 

πανωλεθρία στο στρατό µου. Αναστέναξε. «Και τι µου προτείνεις εσύ 

να κάνω;» 

  Ο Βόνιορ κάθισε στην ξύλινη πολυθρόνα πλάι στο τζάκι. «Μακάρι 

να είχαµε τη δυνατότητα να σταµατήσουµε τα Πνεύµατα. Αλλά ούτε 

ο Πόνκιµ δε νοµίζω ότι µπορεί να κατορθώσει κάτι τέτοιο.» 

  «Αυτό, όµως, δεν είναι λύση,» είπε η Νερενία, σταυρώνοντας τα 

χέρια µπροστά της κι αρχίζοντας να κάνει πέρα-δώθε µέσα στο 

δωµάτιο. «∆εν είναι λύση στο πρόβληµά µου. Αλλά εγώ δε µπορώ 

να κάθοµαι έτσι! ∆ε µπορώ να κάθοµαι έτσι, Βόνιορ. Πρέπει να βρω 

τον Γκίλβρε–» 

  «Τον Νε-Μόρλιν,» τόνισε ο Πνευµατιστής, που φοβόταν ότι ίσως η 

Νι-Όνζα να κατέκλυζε, ξανά, το νου της. 

  «Όπως κι αν τον λένε τον καταραµένο! Θα τον στείλω στον 

Πνευµατικό Κόσµο. Πώς, όµως;» Γύρισε, απότοµα, προς τον 

Βόνιορ, κάνοντας τη µαύρη της ρόµπα ν’ανεµίσει γύρω απ’τις 
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κνήµες της. «Βρες µου µια λύση. Τι ξέρεις γι’αυτόν τον Νε-

Μόρλιν;» 

  «Ό,τι µου είπε ο Πόνκιµ, µόνο…»  

  «∆ηλαδή;» 

  Ο Βόνιορ άρχισε να της εξηγεί. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού κατέβηκε από την Κυρά της 

Θάλασσας, µε τη συνοδεία έξι Ωκεάνιων πολεµιστών. Ο Πρίγκιπας 

Θέρεν, που βρισκόταν στην κουβέρτα, µε τα χέρια ακουµπισµένα 

στην κουπαστή, της φώναξε: «Να προσέχεις εκεί πέρα.» 

  Η πορφυροµάλλα Ωκεάνια στράφηκε, µειδιώντας. «∆εν υπάρχει 

πρόβληµα, αδελφέ,» αποκρίθηκε·  κι έκανε νόηµα στους στρατιώτες 

να ξεκινήσουν να βαδίζουν µαζί της. Ήξερε γιατί ανησυχούσε ο 

Θέρεν: Οι Καρνεβολθιανοί δεν είχαν συµφωνήσει να βοηθήσουν 

εκείνη και τους υπόλοιπους στην πολιορκία της Όρφαλχ, έτσι 

πιθανώς να σχεδίαζαν ακόµα και προδοσία. Γιατί πόσο απείχε η 

προδοσία από την άρνηση βοήθειας; Και πόσο από την απόπειρα 

δολοφονίας;  

  Όµως αυτό η Αάνθα το θεωρούσε υπερβολή. Ο Βασιληάς Νόβµορ 

ποτέ δε θα επιχειρούσε να τη δολοφονήσει, επειδή, απλά, κάτι τέτοιο 

θα σφράγιζε τη µοίρα του ίδιου και του λαού του για πάντα. Πώς 

θ’αποδέχονταν οι Ωκεάνιοι τους Καρνεβολθιανούς, µετά από αυτό; 

Εποµένως, η Βασίλισσα δεν είχε ν’ανησυχεί για πολλά. Εκτός από 

το τι είχε συµβεί στη Σούλτριθ. Τούτο, πραγµατικά, ήταν ένα µεγάλο 

µυστήριο. 

  Καθώς διέσχιζε τον καταυλισµό των Ζιρκεφιανών, ο Οδηγός 

Κάλ’µλιρβ, που στεκόταν πλάι σ’έναν από τους καταπέλτες, ύψωσε 

το δεξί του χέρι, φωνάζοντας: «Καληµέρα, Μεγαλειοτάτη!» 

  Η Αάνθα τού αποκρίθηκε µ’ένα κούνηµα του δικού της χεριού. 

Πέρασε από το Ζιρκεφιανό στρατόπεδο και προχώρησε πλάι από το 
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Ελρούνιο… για να δει τον Νε-Μόρλιν να βγαίνει απο κεί και να 

κατευθύνεται κι εκείνος προς τον καταυλισµό των Καρνεβολθιανών. 

Πολύ περίεργο, σκέφτηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού. Τι δουλειά έχει 

αυτός µε τους Καρνεβολθιανούς; 

  «Μεγαλειότατε!» του φώναξε. 

  Εκείνος την άκουσε και γύρισε να την κοιτάξει. Περίµενε να έρθει 

κοντά του και είπε: «Καληµέρα, Βασίλισσα Αάνθα. Πώς θα 

µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  Η Αάνθα κοίταξε το πρόσωπο του άντρα εµπρός της. Ο 

Εξουσιαστής των Όπλων της Έλρουν έµοιαζε ιδιαίτερα 

κουρασµένος, σα να είχε µέρες να κοιµηθεί, ή σα να µην κοιµόταν 

καλά τώρα τελευταία. Μαύροι κύκλοι υπήρχαν γύρω απ’τα µάτια 

του και η όψη του είχε κάνει γραµµές. «Απλά, είδα ότι πηγαίνουµε κι 

οι δυο προς το ίδιο µέρος, και σας φώναξα, Μεγαλειότατε.» 

  «Πιστεύετε ότι θα σας ακούσουν, Βασίλισσα Αάνθα;» ρώτησε ο 

Νε-Μόρλιν. 

  Η Αάνθα βλεφάρισε. «∆εν κατάλαβα…;» 

  «Εννοώ, πιστεύετε ότι θα τους αλλάξετε γνώµη και θα τους κάνετε 

να πολεµήσουν µαζί µας;» 

  Η Αάνθα χαµογέλασε. «Α, ναι… Όχι, δεν πηγαίνω γι’αυτό το λόγο, 

Μεγαλειότατε. Το ξέρω πως ο Βασιληάς Νόβµορ δε θα µας 

συντρέξει στην πολιορκία. Πηγαίνω να ρωτήσω για την Πριγκίπισσα 

Σούλτριθ.» 

  Ο Νε-Μόρλιν συνοφρυώθηκε, σαν το θέµα να τον ενδιέφερε 

ιδιαίτερα. «Την Πριγκίπισσα Σούλτριθ;» 

  «Ναι. Χάθηκε, αναπάντεχα·  κανείς δεν ξέρει πού είναι. ∆εν το 

µάθατε;» 

  «Το έµαθα,» παραδέχτηκε ο Εξουσιαστής των Όπλων. «Αλλά, 

παρ’όλ’αυτά, πήγαινα να της µιλήσω για κάτι που µε απασχολεί. 

Σκέφτηκα ότι ίσως, ως τώρα, να έχει επιστρέψει…» 

  Για τι πράγµα θέλει να της µιλήσει; αναρωτήθηκε η Βασίλισσα·  

ωστόσο δε ρώτησε, γιατί ίσως να ήταν προσωπικό. Τι προσωπικό, 
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όµως, µπορούσε να έχει ο Νε-Μόρλιν µε τη Σούλτριθ; Αλλά, αν 

ήθελε, ας της το έλεγε εκείνος. 

  «Θα έρθετε µαζί µου;» του πρότεινε. 

  Ο Εξουσιαστής κατένευσε·  έτσι κατευθύνθηκαν προς το 

στρατόπεδο των Καρνεβολθιανών που βρισκόταν απέναντί τους, ενώ 

η περιέργεια κατέτρωγε το νου της Αάνθα: Τι δουλειά µπορεί να είχε 

ο Νε-Μόρλιν µε τη Σούλτριθ; ∆εν το ήξερα ότι γνωρίζονταν τόσο 

καλά. Μα, δε θα µου το είχε πει εκείνη, άµα τον γνώριζε; Αλλά δεν 

ήταν κι υποχρεωµένη, εδώ που τα λέµε– 

  Τους συλλογισµούς της διέκοψαν τα βλέµµατα των 

Καρνεβολθιανών στρατιωτών. Βλέµµατα διαφόρων διαθέσεων, όπως 

και τις προηγούµενες φορές που είχε έρθει εδώ. Προφανώς, δεν τους 

άρεσε ξένοι να µπαινοβγαίνουν στο στρατόπεδό τους. Μάλλον αγενές 

από µέρος τους, έκρινε η Αάνθα, αν σκεφτεί κανείς πως οι Ωκεάνιοι 

τούς έσωσαν από τον Όλεθρο του Νότου. Θα πέθαιναν σα σκυλιά, άµα 

δεν τους περιθάλπαµε! Πού θα πήγαιναν; Στη Βηλβένµηθ και στους 

πειρατές της; Στο Άργκανθικ; Ή θα έρχονταν εδώ, στο Σαραόλν, για 

να γίνουν δούλοι των Μαγκραθµέλιων; Αλλ’αυτό το τελευταίο, 

ούτως ή άλλως, µπορούσε να συµβεί, µε τη συµφωνία που είχε κάνει 

ο Νόβµορ µε τον Πόνκιµ. Ανεγκέφαλος! Είναι τελείως ανεγκέφαλος! 

Η Σούλτριθ έπρεπε να ήταν Βασίλισσα των Καρνεβολθιανών. Αν 

ήµουν πιο δολοπλόκος γυναίκα, ίσως να έβαζα ανθρώπους να τον 

σκοτώσουν– Η Αάνθα προσπάθησε να γαληνέψει τον εαυτό της. ∆εν 

υπάρχει λόγος να σκέφτοµαι έτσι. Γιατί θυµώνω τόσο εύκολα, τον 

τελευταίο καιρό; Όταν η Όρφαλχ πέσει, όλα θα ηρεµήσουν… κάπως… 

ελπίζω. 

  Έφτασαν µπροστά στη σκηνή του µονάρχη, και η Ωκεάνια 

Βασίλισσα είπε στους φρουρούς που στέκονταν απέξω: 

«Επιθυµούµε να δούµε το Βασιληά Νόβµορ του Κάρνεβολθ. 

Είµαστε η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού και ο Εξουσιαστής των 

Όπλων Νε-Μόρλιν της Μεγάλης Έλρουν.» Αναφέρθηκε στην 

Έλρουν ως «Μεγάλη» γιατί είχε παρατηρήσει πως οι αυτόχθονες 
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έτσι την αποκαλούσαν, και δεν ήθελε να προσβάλει τον άντρα που 

ήταν µαζί της. 

  Ένας από τους Καρνεβολθιανούς στράφηκε προς την είσοδο της 

σκηνής. «Μεγαλειότατε,» φώναξε. «Η Βασίλισσα Αάνθα είναι εδώ. 

Και ο Εξουσιαστής των Όπλων Νε-Μόρλιν.» 

  «Ας περάσουν,» ήρθε η φωνή του Βασιληά από µέσα. 

  Οι φρουροί παραµέρισαν τον µπερντέ για την Αάνθα και τον Νε-

Μόρλιν, οι οποίοι µπήκαν, για να βρουν την Άρρα και τον Νόβµορ 

να παίρνουν το πρωινό τους, καθισµένοι οκλαδόν, επάνω σε 

µαξιλάρια. 

  «Καληµέρα σας,» χαιρέτησε ο µονάρχης. «Παρακαλώ, καθίστε. 

Φάτε κάτι µαζί µας.» 

  Η Αάνθα και ο Νε-Μόρλιν τού επέστρεψαν την καληµέρα και 

κάθισαν. Η πρώτη πήρε από τον δίσκο ένα γλύκισµα –το οποίο δεν 

ήξερε πώς ονοµαζόταν– και το δάγκωσε. 

  «Είστε εδώ για την υπόθεση της αδελφής µου, να υποθέσω;» 

ρώτησε ο Νόβµορ. 

  «Σωστά,» ένευσε η Αάνθα. «Τι νέα έχετε;» 

  Και είδε την όψη του Βασιληά των Καρνεβολθιανών να 

σκοτεινιάζει και να φαίνεται καταπονηµένη. Το βλέµµα του 

εστιάστηκε στο δίσκο µε τα φαγητά. «∆υστυχώς, τίποτα ακόµα, 

Βασίλισσά µου,» είπε. «Ή οι άνθρωποί µου είναι τελείως άχρηστοι, 

ή κάτι πολύ άσχηµο έχει συµβεί στη Σούλτριθ. Έλεγα πως, µέχρι 

σήµερα, ίσως να ερχόταν και µόνη της·  όµως, τώρα πλέον….» 

  Η Άρρα έγνεψε καταφατικά, µοιάζοντας το ίδιο στενοχωρηµένη 

µ’εκείνον. 

  «Πώς θα µπορούσα να σας βοηθήσω, Βασιληά Νόβµορ;» ρώτησε η 

Αάνθα. «Η Σούλτριθ ήταν καλή µου φίλη. Πείτε µου τι θα 

επιθυµούσατε από εµένα και θα το κάνω. Μη σκέφτεστε ότι 

βρισκόµαστε σε… απόσταση, επειδή αποφασίσατε να µη µε 

συντρέξετε στην πολιορκία. Αυτό δεν έχει καµία σχέση… δεν έχει 

καµία σχέση µε τη Σούλτριθ.» 
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  Ο Νόβµορ ανασήκωσε τους ώµους. «Τι παραπάνω να κάνετε, 

Μεγαλειοτάτη; Ήδη έχω στείλει ανθρώπους, για να τη βρουν…» 

Ύψωσε το βλέµµα του, για να την κοιτάξει (κι έµοιαζε να ντρέπεται 

λίγο). «Νοµίζετε ότι θα µπορούσατε να κάνετε κάτι παραπάνω;» 

  Μονάχα αν βρίσκονταν οι Μυστικιστές της Θάλασσας κοντά µου, 

συλλογίστηκε η Αάνθα. Αλλά είναι στη Θέρληχ, για να φρουρούν το 

Πορφυρό Κοχύλι. Κι επιπλέον, θύµισε στον εαυτό της, ίσως 

ν’αποφάσιζαν πως δεν έπρεπε ν’ανακατευτούν σ’ένα τέτοιο «ζήτηµα 

µικρής σηµαντικότητας». Όλοι αυτοί οι µάγοι που έχουν εντρυφήσει 

πολύ στην τέχνη τους είναι τελείως τρελοί! 

  «Θα το σκεφτώ, Βασιληά Νόβµορ, και θα επιστρέψω,» αποκρίθηκε 

η Μονάρχισσα του Ωκεανού. 

  «Όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε εκείνος. Και στράφηκε στον Νε-

Μόρλιν. «Θα θέλατε κάτι άλλο εσείς, Μεγαλειότατε;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Εξουσιαστής των Όπλων. «Κι εγώ για την 

Πριγκίπισσα έψαχνα.» 

  Τι στη Μάγκραθµελ θέλει; αναρωτήθηκε, γι’ακόµα µια φορά, η 

Αάνθα, καθώς σηκωνόταν όρθια µαζί του, χαιρετώντας τον Βασιληά 

Νόβµορ και βγαίνοντας από τη σκηνή. 

  Ξεκίνησαν, πάλι, να βαδίζουν, µε τη συνοδεία των έξι Ωκεάνιων 

στρατιωτών. Και η Βασίλισσα παρατήρησε πως ο Νε-Μόρλιν 

προχωρούσε πλάι της σαν ένα µεγάλο βάρος να είχε πλακώσει τους 

ώµους του. Το κεφάλι του ήταν σκυµµένο και το βλέµµα του στο 

έδαφος, το µέτωπό του ζαρωµένο. Λες και είχε πονοκέφαλο·  λες και 

κάποια ψυχική νόσος τον µάστιζε. 

  «Είστε καλά, Μεγαλειότατε;» τον ρώτησε, όταν είχαν βγει από το 

στρατόπεδο των Καρνεβολθιανών. 

  Ο Νε-Μόρλιν ύψωσε το βλέµµα, για ν’ατενίσει το παλάτι της 

Όρφαλχ, του οποίου οι πυργίσκοι φαίνονταν πάνω απ’τα ψηλά τείχη 

της πόλης. «Εκεί µέσα, Βασίλισσα Αάνθα… Εκεί µέσα βρίσκεται…» 

  «Ποιος;» ρώτησε εκείνη, πραγµατικά απορηµένη. Και, καθώς µια 

ανησυχητική σκέψη ήρθε στο νου της: «Η Σούλτριθ;» 
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  «Όχι: η Νι-Όνζα,» απάντησε ο Νε-Μόρλιν, σα χαµένος, σαν 

άνθρωπος που ονειρευόταν ξυπνητός. 

  «Η ποια;» έκανε η Αάνθα. «Η Νι-Όνζα;» Όπως λέµε Νι-∆άτλα;… 

Το Νι- πρέπει να είναι τιµητική συλλαβή για όλες τις Εξουσιάστριες, 

και το Νε- για όλους τους Εξουσιαστές… Εποµένως, τώρα, µου µιλά 

για µια Εξουσιάστρια; Πώς ήταν, όµως, δυνατόν µια Εξουσιάστρια 

της Έλρουν να είναι µέσα στην Όρφαλχ; 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Νε-Μόρλιν. «Και πρέπει να πεθάνει!» Μίσος 

στη φωνή του. 

  «Μήπως, µπορείτε να µου εξηγήσετε, Μεγαλειότατε;» ρώτησε η 

Αάνθα, έχοντας τροµάξει από τη συµπεριφορά του. 

  «Πήγαινα στην Πριγκίπισσα Σούλτριθ για να µε βοηθήσει,» είπε ο 

Νε-Μόρλιν. «Είχα ακούσει ότι ήταν µάγισσα. Απεχθάνοµαι τους 

µάγους, φυσικά, όπως κι όλοι οι Ελρούνιοι, µετά από αυτό που 

έκαναν στη Μεγάλη Πόλη, όµως δε νοµίζω πως έχω άλλη επιλογή.» 

Στράφηκε, για να την κοιτάξει. «Βασίλισσα Αάνθα, θα µπορούσα να 

σας µιλήσω, στη σκηνή µου; Πιστεύω ότι ο Πόνκιµ προσπαθεί να µε 

µαγέψει.» 

  ∆ε θα το απέκλεια, σκέφτηκε εκείνη. Όµως γιατί τον Νε-Μόρλιν και 

όχι κάποιον άλλο; Γιατί όχι εµένα; Γιατί όχι όλους µας; «Πάµε, 

Μεγαλειότατε.» 

  Κι έτσι πήγαν στη σκηνή του, αφήνοντας τους έξι Ωκεάνιου 

πολεµιστές απέξω, να περιµένουν, µε τις ασπίδες τους καρφωµένες 

στο χώµα εµπρός τους και τις αιχµές των δοράτων τους ν’ατενίζουν 

τον ουρανό. 

  Ο Νε-Μόρλιν πρόσφερε στην Αάνθα µια κούπα κρασί και γέµισε 

µία για τον εαυτό του. «Καθίστε,» είπε, δείχνοντας ένα ανάκλιντρο. 

  Η Βασίλισσα µισοξάπλωσε εκεί, βαστώντας την κούπα της στο δεξί 

χέρι κι ακουµπώντας επάνω στον αγκώνα του αριστερού. Ο Νε-

Μόρλιν πήρε θέση αντίκρυ της, σ’ένα ξύλινο σκαµπό, και άρχισε να 

της διηγείται όλα όσα είχε ονειρευτεί από τότε που έφτασε στο 

Σαραόλν. 
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**  **  **  ** 

 

  «Κάποτε, η Σούλτριθ µάς είχε πει –σ’εµένα και τον Βασιληά 

Βένγκριλ, όταν βρισκόµασταν στο Κάρνεβολθ– ότι τα Πνεύµατα, 

ορισµένες φορές, µας δείχνουν πιθανά µέλλοντα…» 

  «Μα εµένα µου δείχνουν κάτι από το παρελθόν,» είπε ο Νε-

Μόρλιν. «Νοµίζω ότι µου δείχνουν ποιος ήµουν παλιά. Ένας 

∆ιοικητής Γκίλβρε, στην Μεγάλη Έλρουν, ο οποίος προσπαθούσε να 

εµποδίσει την Νι-Όνζα από το να διαλύσει την Πόλη. Καταστροφή, 

την έλεγαν… Και τώρα, αισθάνοµαι ότι βρίσκεται µέσα στην 

Όρφαλχ!» 

  «Αυτό είναι αδύνατον,» κούνησε το κεφάλι η Αάνθα, που είχε 

τελειώσει το κρασί στην κούπα της και είχε πάρει καθιστή θέση 

επάνω στο ανάκλιντρο. Συνοφρυώθηκε. «Ή ίσως και όχι… Αν… 

Μπορεί, Μεγαλειότατε, να είναι κι εκείνη ένα άλλο άτοµο τώρα. 

Μια άλλη γυναίκα.» 

  «Ποια, όµως;» 

  «Αν τη βλέπατε, θα την καταλαβαίνατε;» 

  «Έτσι νοµίζω. Αλλά δεν ξέρω… δεν είµαι σίγουρος. Βασίλισσα 

Αάνθα, µήπως όλα τούτα είναι ένα κόλπο του Βασιληά Πόνκιµ, για 

να µου κάνει κακό;» 

  «∆εν ξέρω αν έχει τέτοιες δυνάµεις… Όχι, βέβαια, πως τον 

υποτιµώ, Μεγαλειότατε. Κάθε άλλο παρά αυτό, σας διαβεβαιώνω. Ο 

Πόνκιµ είναι πολύ επικίνδυνος.» 

  «Εποµένως;» 

  «Όµως γιατί σε εσάς; Γιατί όχι σε µένα ή σε κάποιον άλλο; Γιατί 

όχι σε όλους όσους αποφάσισαν να του εναντιωθούν; Σας έχει 

µιλήσει, τελευταία;» 

  «Όχι,» παραδέχτηκε ο Νε-Μόρλιν. «Όχι.» 

  «∆ηλαδή, δεν προσπαθεί να σας µεταπείσει, ώστε να σας πάρει µε 

το µέρος του…» 
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  «Όχι. Ή, τουλάχιστον, αυτά που βλέπω στα όνειρά µου δεν έχουν 

καµία σχέση µε την πολιορκία τούτη.» 

  «Τότε, κάτι άλλο συµβαίνει,» κατέληξε η Αάνθα. Σηκώθηκε όρθια 

κι ακούµπησε την κούπα της σ’ένα τραπεζάκι, στηριζόµενο στα 

κεφάλια δύο ξύλινων φιδιών. 

  Αάνθα. 

  Η αέρινη φωνή έκανε και τη Βασίλισσα του Ωκεανού και τον 

Εξουσιαστή των Όπλων να τροµάξουν. 

  «Σούλτριθ;» άρθρωσε η µονάρχισσα. 

  Εγώ είµαι, αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα, κι έλεγα να µη µιλήσω 

καθόλου· όµως– Αάνθα, σε παρακαλώ, µην πεις σε κανέναν ότι σου 

µίλησα! Ούτε κι εσείς, Μεγαλειότατε. Κάντε ότι δεν ξέρετε τίποτα για 

µένα. 

  «Πού είσαι;» ρώτησε η Βασίλισσα, ενώ ο Νε-Μόρλιν είχε µια 

καχύποπτη όψη στο πρόσωπό του. 

  Είµαι… κάπου. Πού, δε χρειάζεται να µάθετε. Και είπα ήδη ότι δε θα 

επικοινωνούσα µαζί σας. Όµως το τόλµησα, γιατί νοµίζω ότι ίσως 

µπορώ να δώσω µια πιθανή εξήγηση στα όνειρα του Εξουσιαστή. 

  «Σούλτριθ, ανησυχούµε όλοι για σένα!» είπε η Αάνθα. «Ο αδελφός 

σου ψάχ–» 

  Σε παρακαλώ, Αάνθα: µην πεις ότι σου µίλησα. Μη µε κάνεις να 

µετανιώσω για την επικοινωνία µου µαζί σας. 

  «Εντάξει, όπως επιθυµείς,» αναστέναξε εκείνη. «Όπως επιθυµείς… 

Μπορείς να βοηθήσεις το Μεγαλειότατο;» 

  Μπορώ να του πω, µε µεγάλη σιγουριά, ότι ο Πόνκιµ δεν ευθύνεται 

για τα όνειρά του, αποκρίθηκε η Σούλτριθ. 

  «Τότε, ποιος ευθύνεται, Πριγκίπισσά µου;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν. 

  Τα Πνεύµατα, και µόνο αυτά. Αισθάνοµαι ότι επιθυµούν να παίξουν 

µαζί σας. Μπορώ ν’ακούσω τους ψιθύρους τους µέσα στη σκηνή, 

γύρω σας. 

  Ο Νε-Μόρλιν σηκώθηκε όρθιος, µη νιώθοντας καθόλου, µα 

καθόλου, βολικά µε το περιβάλλον του. Μάγισσα! σκέφτηκε. Γιατί 
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αποφάσισα να συναναστραφώ µε µια µάγισσα; Τι συµβαίνει; 

«Πριγκίπισσα Σούλτριθ–» 

  Ακούστε µε, Μεγαλειότατε. Τα Πνεύµατα παίζουν ένα παιχνίδι. Και 

χρησιµοποιούν εσάς και… το άλλο άτοµο: την ενσάρκωση της 

Εξουσιάστριας Νι-Όνζα, η οποία βρίσκεται στην Όρφαλχ. 

  «Ποια είναι;» 

  Έστειλα τις αισθήσεις µου προς τα κει, είπε η Σούλτριθ, και… γύρω 

από ένα άτοµο παρατήρησα µια παρόµοια συγκέντρωση πνευµατικής 

ενέργειας… Αυτό το άτοµο είναι η Νερενία, Μεγαλειότατε, η 

Στρατάρχισσα Νερενία. 

  «Η Νερενία είναι η µετενσάρκωση αυτής της Εξουσιάστριας Νι-

Όνζα;» απόρησε η Αάνθα. 

  Έτσι φαίνεται. 

  «Τότε, πρέπει να πεθάνει,» είπε ο Νε-Μόρλιν. «Πρέπει να τη 

σκοτώσω, αλλιώς το µυαλό µου δε θα βρει ησυχία. Συνέχεια αυτή η 

σκέψη έρχεται στην επιφάνεια –ότι πρέπει να τη σκοτώσω. Καµια 

άλλη σκέψη δεν είναι ισχυρότερη από αυτήν µέσα µου.» 

  Τα Πνεύµατα φταίνε για τούτο, Μεγαλειότατε. 

  «Και λοιπόν; Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για ν’απελευθερωθώ, 

έξω απ’το να σκοτώσω τη Νερενία;» απαίτησε ο Νε-Μόρλιν, 

θυµωµένος µε… ούτε κι εκείνος δεν ήξερε µε τι ήταν θυµωµένος –µε 

τα πάντα ίσως! 

  ∆εν ξέρω αν υπάρχει, αποκρίθηκε η Σούλτριθ. Όµως πώς µπορείτε 

να σκοτώσετε τη Νερενία, όταν εκείνη βρίσκεται πίσω από τα τείχη κι 

εσείς έξω από αυτά; 

  Ο Νε-Μόρλιν κούνησε το κεφάλι, απεγνωσµένα. 

  Βέβαια, ίσως να βγει. 

  «∆εν το πιστεύω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο,» γνωµοδότησε η Αάνθα. 

  Κι όµως, είπε η Σούλτριθ. Σκέψου ότι κι εκείνη θα αισθάνεται 

παρόµοια µε τον Μεγαλειότατο. 

  «Ο ένας έλκει τον άλλο, δηλαδή;» 
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  Ο ένας έλκεται από τον άλλο, θα έλεγα. Και δεν ξέρω ως πότε θα 

µπορούν ν’αντιστέκονται στην έλξη. 

  «Ανάθεµα αυτά τα Πνεύµατα!» καταράστηκε ο Νε-Μόρλιν. «Τι 

δαίµονες είναι;» 

  ∆ε γνωρίζετε για τα Πνεύµατα, Μεγαλειότατε; 

  «∆εν ανακατευόµαστε µε τη µαγεία στη Μεγάλη Έλρουν, 

Πριγκίπισσά µου, µ’όλο το σεβασµό που έχω προς εσάς.» 

  «Γιατί;» ρώτησε η Αάνθα. «Είπατε, πριν, ότι κάτι έκαναν οι µάγοι 

στην πόλη σας…» 

  «Ναι,» ένευσε ο Νε-Μόρλιν. «Πριν από πολλά χρόνια, η Έλρουν 

ήταν µέρος µια µεγάλης αυτοκρατορίας –ήταν η πρωτεύουσα µιας 

µεγάλης αυτοκρατορίας– Η ∆άτλα, βέβαια, τα ξέρει αυτά καλύτερα 

από εµένα, Βασίλισσα Αάνθα. ∆εν είµαι τόσο καλός στην ιστορία 

όσο εκείνη. Αν βρισκόταν εδώ, πιθανώς να µπορούσε να µας πει για 

την Εξουσιάστρια Νι-Όνζα, αν, όντως, ήταν υπαρκτό ιστορικό 

πρόσωπο–» 

  Ήταν, Μεγαλειότατε, τον διαβεβαίωσε η Σούλτριθ. Τα Πνεύµατα 

σάς δείχνουν µία από τις περασµένες σας ζωές. Εκµεταλλεύονται 

αυτή τη ζωή, συγκεκριµένα. 

  Ο Νε-Μόρλιν ρίγησε στη σκέψη τούτων των διαβολικών 

πραγµάτων που του συνέβαιναν. «Όπως και νάχει, Πριγκίπισσά µου. 

Και για να συνεχίσω, η αυτοκρατορία που ανέφερα κυβερνιόταν από 

µάγους, οι οποίοι µιλούσαν µε αόρατες δυνάµεις και 

καταδυνάστευαν το λαό. Όλοι οι αυτοκράτορες ήταν µάγοι µεγάλης 

δύναµης… και αυτό το σύστηµα διοίκησης, νοµίζω, ονοµαζόταν 

µαγοκρατία, ή κάτι τέτοιο. Τελικά, η αυτοκρατορία καταποντίστηκε 

από την οργή του λαού, ο οποίος δε µπορούσε ν’αντέξει άλλο την 

καταπίεση·  και τα κοµµάτια της έγιναν βασίλεια και χώρες, 

ανεξάρτητα.» 

  «Ξέρεις εσύ γι’αυτή την αυτοκρατορία, Σούλτριθ;» ρώτησε η 

Αάνθα. 

  Όχι. Πρέπει να είχε επηρεάσει µόνο τη δυτική µεριά της Νότιας Γης. 
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  «Ναι, µάλλον,» ένευσε ο Νε-Μόρλιν. «Καταλάβατε, τώρα, 

Βασίλισσα Αάνθα, γιατί οι Ελρούνιοι δεν ασχολούµαστε µε τις 

απόκρυφες τέχνες;» 

  «Ναι, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Το πρόβληµά µου, όµως, δε λύθηκε,» είπε ο Νε-Μόρλιν. «Τι µου 

προτείνετε να κάνω µε τη Νι-Όνζα– τη Στρατάρχισσα Νερενία, 

Πριγκίπισσα Σούλτριθ;» 

  Αφήστε αυτήν να δράσει πρώτη, Μεγαλειότατε. Γιατί είµαι βέβαιη 

πως θα δράσει, αργά ή γρήγορα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Κίνδυνοι εξουσίας 
 

 

ήµερα, κανονικά, πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για τη 

συµµαχία,» είπε ο Σόλµορχ. «Όµως, τώρα, δεν ξέρω πλέον αν 

θα συµβεί αυτό…» Ήταν µισοξαπλωµένος επάνω στο κρεβάτι, 

µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά στο στήθος.  

  Η Τάθβιλ είχε µόλις ξυπνήσει, βρίσκοντάς τον να κάθεται έτσι. Με 

το καληµέρα που του είπε, εκείνος της αποκρίθηκε µε τα παραπάνω 

λόγια, λες και είχε ξεχάσει τους τρόπους του, ή λες και δεν είχε 

δώσει καµία σηµασία στη Βαρονέσα, χαµένος στις σκέψεις του 

καθώς ήταν. 

  «Οι άρχοντες είναι εδώ,» προσπάθησε να τον καθησυχάσει η 

Τάθβιλ. «Μπορούν να συζητήσουν.» 

  «Όµως θα συζητήσουν;» έθεσε το ερώτηµα ο Σόλµορχ. «Τώρα, 

ανησυχώ περισσότερο από ποτέ για τη συµµαχία…» 

  «Μα τώρα σχεδόν όλα είναι έτοιµα·  µονάχα οι τελικές ρυθµίσεις 

µένουν,» είπε η Τάθβιλ. 

Σ
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  Ο Σόλµορχ στράφηκε να την κοιτάξει, καθώς ήταν ξαπλωµένη πλάι 

του, τυλιγµένη ως το λαιµό µέσα στα σκεπάσµατα. «Ο Κιόλβ 

σκότωσε έναν ευγενή, δίχως φανερό λόγο,» τόνισε. 

  «Τον σύµβουλο Θόργκαν, εννοείς.» 

  «Φυσικά.» Ο Σόλµορχ στράφηκε, πάλι, από την άλλη, ατενίζοντας 

το κενό. 

  «Ωραία, αυτό ίσως να έχει σχέση µε τον ίδιο τον Κιόλβ. Σίγουρα, 

κάπου θα λογοδοτήσει για ό,τι έκανε. Ακόµα κι ο Βασιληάς του 

Άργκανθικ νάσαι δε µπορείς να σκοτώνεις έτσι όποιον σου 

υποδείξουν τα Πνεύµατα! Αλλά όλα τούτα δεν επηρεάζουν τη 

συµµαχία–» 

  «Ασφαλώς και την επηρεάζουν, Τάθβιλ!» τη διέκοψε ο Σόλµορχ. 

«Ασφαλώς και την επηρεάζουν,» χαµήλωσε τη φωνή του. «Αν πέσει 

αυτός ο Βασιληάς κι ανεβεί άλλος…» 

  «Σίγουρα, δε θα εναντιωθεί στη βούληση του Συµβουλίου των 

Αρχόντων. Αφού αποφάσισαν να κάνουν τη συµµαχ–» 

  «Κι έτσι εµείς, πάλι, αργούµε  να φέρουµε βοήθεια στο 

Σαραόλν…» 

  Η Τάθβιλ ξεφύσησε, γυρίζοντας ανάσκελα. «∆εν περιµένουµε, 

πρώτα, να δούµε τι θα συµβεί και, µετά, ν’αρχίσουµε να 

καταριόµαστε τη µοίρα µας; 

  »Εξάλλου, ίσως να µην πάθει τίποτα ο Κιόλβ. Μην ξεχνάς ότι ήταν 

υπό ψυχολογική πίεση. Μόλις είχαν δολοφονήσει τη Βασίλισσά του–

» 

  «Λες αυτό να ενδιαφέρει τους συγγενείς του Θόργκαν;» 

  «Και τι µπορούν να κάνουν;» απαίτησε η Τάθβιλ. 

  «Εξαρτάται από τι επιρροή έχουν στο Άργκανθικ,» εξήγησε ο 

Σόλµορχ. «Αν έχουν µεγάλη επιρροή, να περιµένεις τα προβλήµατα 

να αυξηθούν στιγµιαία σε τούτο το Βασίλειο. Αν δεν έχουν και τόσο 

σπουδαία επιρροή, οι βασιλικοί κατάσκοποι και φονιάδες θα τους 

ξεπαστρέψουν, προτού προλάβουν να κάνουν–» 

  «Τι!» πετάχτηκε η Τάθβιλ. 
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  «–ζηµιά. Βέβαια–» 

  «Θα τους σκοτώσει όλους;» 

  «–ίσως να βρεθεί και κάποιος άλλος τρόπος για να βγουν ‘εκτός 

παιχνιδιού’.» 

  Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε. «Τι τρόπος;» 

  «∆ιπλωµατικός,» απάντησε ο Σόλµορχ. «Πάντως, έτσι ή αλλιώς, ο 

Κιόλβ θα πρέπει να τους βγάλει από τη µέση, αν δε θέλει να 

βλάψουν την εξουσία του.» 

  «Ίσως να µη ζητήσουν εκδίκηση τόσο… µανιωδώς,» υπέθεσε η 

Τάθβιλ. 

  «Αποκλείεται. Στο Άργκανθικ, αυτά δεν περνάνε έτσι. Ούτε και στο 

Σαραόλν, νοµίζω.» 

  «Στο Σαραόλν, όλη τούτη η µπλεγµένη υπόθεση θα λυνόταν µε µια 

καταµέτωπο επίθεση της µιας οικογένειας εναντίον της άλλης, ή µε 

µία µονοµαχία.» 

  «Ίσως…» 

  «Τι ίσως; Έτσι θα γινόταν!» 

  «Ακόµα κι αν ο δολοφόνος ήταν ο Βασιληάς;» 

  Η Τάθβιλ δίστασε ν’απαντήσει, σουφρώνοντας τα χείλη. 

  «Κι έτσι, οι καταστάσεις περιπλέκονται,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Τέλος πάντων, δε θα βρούµε εµείς τη λύση, τώρα. Τι ώρα είναι, 

κατ’αρχήν;» 

  «Αυγή,» αποκρίθηκε εκείνος, ρίχνοντας µια µατιά προς τη µεριά 

του παραθύρου, όπου λίγες ακτίνες ηλιακού φωτός περνούσαν 

ανάµεσα από τα πατζούρια. 

  «Πόση ώρα είσαι ξύπνιος;» 

  «∆εν κοιµήθηκα και πολύ από τότε που ήρθαµε.» 

  «∆εν έκανες καλά,» είπε η Τάθβιλ. 

  «Συγνώµη, γιαγιά,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Με έχεις πει µαµά τουλάχιστον µία φορά, νοµίζω, αλλά άµα µε 

ξαναπείς γιαγιά…!» έκανε, απειλητικά, η Βαρονέσα. 
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  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Το είπα επειδή, πραγµατικά, µου θύµισες τη 

γιαγιά µου, εκείνη τη στιγµή. Μόνο αυτή θα µου έλεγε ότι δεν έκανα 

καλά που δεν κοιµήθηκα.» 

  «Η γιαγιά σου έχει µυαλό, προφανώς!» 

  «Εύχοµαι µόνο να είναι καλά, και αυτή και η Βίνµη. Σίγουρα, οι 

Μαγκραθµέλιοι θα έκαναν κάποιες καταστροφές στο Βασιλικό 

∆ουκάτο, αλλά ελπίζω να µην επηρέασαν την οικογένειά µου. Όσο 

πιο γρήγορα συνάψουµε τη συµµαχία, τόσο πιο γρήγορα θα 

γλιτώσουµε το Βασίλειο από τους δαιµονανθρώπους.» 

  Η Τάθβιλ γύρισε στο πλάι, για να τον κοιτάξει. «Μην ταλαιπωρείς 

το µυαλό σου, αγαπή µου. ∆εν καταφέρνεις τίποτα έτσι. Ίσα-ίσα, 

που θα είσαι κουρασµένος, όταν γίνει η συζήτηση για τη συµµαχία. 

Κι αν θες να µάθεις, γι’αυτό σου είπα πως δεν έκανες καλά που δεν 

κοιµήθηκες,» τόνισε. 

  Ο Σόλµορχ σήκωσε ένα του φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «∆εν έκανες καλά επειδή, τώρα, θα είσαι κουρασµένος στη 

συνάντηση που θα γίνει!» διευκρίνισε η Τάθβιλ. 

  «Και τι πρότεινεις για χαλάρωση;» ρώτησε εκείνος. 

  «Χµµµ…» έκανε η Βαρονέσα, και γλίστρησε το δεξί της χέρι 

ανάµεσα στους µηρούς του. Τα δάχτυλά της ήταν ζεστά, και έφεραν 

ένα µουγκρητό στα χείλη του Σόλµορχ, καθώς τον ζούλιξαν 

παιχνιδιάρικα, προτού σκαρφαλώσουν στην κοιλιά και στο στήθος 

του, περνώντας µέσα στο νυχτικό του. 

  «Αυτή η θεραπεία είναι ευρέως γνωστή,» της είπε, πηγαίνοντας 

δίπλα της, έτσι που µπορούσε να αισθανθεί την καυτή της ανάσα στο 

πρόσωπό του και τα πόδια της να σαλεύουν κάτω από τα 

σκεπάσµατα. 

  «Και πανάρχαια,» πρόσθεσε η Τάθβιλ. 

  Το αριστερό χέρι του Σόλµορχ µπλέχτηκε µέσα στα µαλλιά της και 

έφερε το κεφάλι της κοντά στο δικό του. «Από πότε έµαθες εσύ για 

τα αρχαία πράγµατα;» την πείραξε, και φίλησε τα χείλη της καθώς 

εκείνη ήταν έτοιµη ν’απαντήσει. 
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  «Νοµίζεις ότι είµαι άσχετη από τέτοια;» έκανε η Τάθβιλ, 

προσπαθώντας να τον απαλλάξει από τα ρούχα του. «Έχεις δίκιο,» 

µειδίασε. «Τώρα, ξάπλωσε και σταµάτα να µη µ’αφήνεις να σε 

γδύσω!» 

  «Ποιος δε σ’αφήνει; Εσύ µπλέκεσαι.» 

  «Μη λες ανοησίες.» Του έβγαλε το µακρύ νυχτικό και, µετά, µε 

χέρια και πόδια, τα εσώρουχα. Ένα από τα νύχια των ποδιών της του 

έκανε µια γρατσουνιά στη δεξιά κνήµη·  κι οι δυο το κατάλαβαν, µα 

κανένας δεν είπε τίποτα, καθώς οι γλώσσες τους ήταν 

απασχοληµένες αναµεταξύ τους. 

  Τούτη ήταν η πρώτη φορά που ο Σόλµορχ έκανε έρωτα µε την 

Τάθβιλ, ύστερα από ό,τι είχε συµβεί µε τη Σιρίµα, και αισθανόταν 

ένοχος για την ερωτική του συνάντηση µε την Αργκανθικιανή 

Αρχόντισσα. Ευτυχώς, δε θυµόταν καµία λεπτοµέρεια, τόσο 

µεθυσµένος που ήταν·  τα Πνεύµατα τον είχαν γλιτώσει από αυτό. 

∆ιαφορετικά, δεν ήξερε αν θα µπορούσε καν ν’αντικρίσει τη 

Βαρονέσα. ∆εν ήταν το ότι είχε πάει µε µια άλλη γυναίκα που τον 

ενοχλούσε (αν και δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο αφότου συνάντησε για 

δεύτερη φορά την Τάθβιλ και έµπλεξαν µαζί σ’όλους τούτους τους 

µπελάδες), όσο το ότι αυτή η γυναίκα τον είχε χρησιµοποιήσει, και 

ό,τι είχε γίνει ήταν παρά τη θέλησή του. Τουλάχιστον, αν είχε πάρει 

εκείνος την απόφαση…   

  Αλλά, τώρα, οι σκέψεις του διαλύθηκαν, αφού βρήκε πολύ πιο 

ενδιαφέρων το λαιµό της Βαρονέσας και, ύστερα, τα στητά της 

στήθη, καθώς αφαίρεσε το σφιχτό στηθόδεσµό της, κάνοντας τον 

ένα κουβάρι µέσα στη γροθιά του. 

  Η πράσινη, µεταξωτή ρόµπα της Τάθβιλ γλίστρησε από τους ώµους 

της, ενώ εκείνη δεν άφηνε το πρόσωπο του Σόλµορχ 

ν’αποµακρυνθεί, σφίγγοντας τα µαύρα του µαλλιά. Μετά, µην 

αντέχοντας άλλο την κάψα στα λαγόνια της, τον έσπρωξε ανάσκελα 

επάνω στο στρώµα, τρίβοντας τα χέρια της στο στέρνο του. 

Ανασηκώθηκε, για να ξεφορτωθεί τη λινή της περισκελίδα και τον 
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καβάλησε, απότοµα, κάνοντας µια πνιχτή φωνή να βγει 

απροειδοποίητα από το λαιµό της και τα δάχτυλα του ερωτικού της 

συντρόφου να µπηχτούν δυνατά στη σάρκα των µηρών της. 

  Απο κεί και ύστερα, τίποτα δεν άργησε για κανέναν απ’τους δυο 

τους. Τα υψίφωνα µούγκρισµατα της Τάθβιλ πρέπει να τ’άκουσαν 

ως το διάδροµο (αν κάποιος βρισκόταν εκεί, µια τέτοια πρωινή ώρα), 

ενώ ο Σόλµορχ νόµιζε ότι η κορύφωσή του ποτέ δε θα τελείωνε. 

Όταν, τελικά, αισθάνθηκε τη γαλήνη να καταλαµβάνει όλο του το 

σώµα, βαστούσε τη Βαρονέσα σφιχτά στην αγκαλιά του, καθώς 

εκείνη βαριανάσαινε πλάι στ’αριστερό του αφτί, λες κι ήθελε να τον 

κουφάνει. 

  Και, τώρα που βρισκόταν πάλι στα συγκαλά του, αναρωτήθηκε: 

Ήταν έτσι και µε τη Σιρίµα; Ήταν το ίδιο καλά και µαζί της; Όχι. 

Αποκλείεται να ήταν το ίδιο καλά µ’αυτή την Αργκανθικιανή κατσίκα! 

  Η Τάθβιλ ρούφηξε το λοβό του αφτιού του και, ύστερα, σηκώθηκε 

τόσο απότοµα από πάνω του όσο απότοµα είχε ανεβεί. Ξάπλωσαν, 

ήρεµα, ο ένας πλάι στον άλλο, δίχως να µιλούν. 

  Κάποια στιγµή, η Βαρονέσα χαµογέλασε, λέγοντας: «Αναπνέεις 

τόσο βαριά που θα µπορούν να σ’ακούσουν µέχρι εξώ.» 

  «Εσένα ξέρεις µέχρι πού πρέπει να σ’ακουσαν;» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ γέλασε, κοκκινίζοντας. «Καλά, πες ότι δεν το ανέφερα 

καθόλου, εντάξει;» 

  «Σύµφωνοι.» 

  Η έκφρασή της σοβάρεψε. «Σόλµορχ, θυµάσαι που ήθελα να σου 

πω κάτι, αλλά δε σ’το είπα επειδή δεν ήξερα αν, τελικά, θα πάρουµε 

πίσω το Σαραόλν;» 

  «Ειλικρινά, όχι, γλυκιά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

   «Πώς!» έκανε η Τάθβιλ, δήθεν προσβεβληµένη. «∆εν προσέχεις 

την κάθε µου λέξη;» 

  Ο Σόλµορχ τη λοξοκοίταξε, δίχως ν’αποκριθεί. 

  Η Τάθβιλ γέλασε, πάλι. «Σε αποστόµωσα, ε;» 
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  «Τι είναι αυτό που ήθελες να µου πεις, αλλά, τελικά, δε µου είπες;» 

ρώτησε εκείνος. 

  Η έκφρασή της σοβάρεψε, όπως και πριν. Καθάρισε το λαιµό της. 

«Αυτό που θα σου πω τώρα είναι κάτι πολύ, πολύ σηµαντικό, έτσι; 

Και δε θέλω να το πάρεις καθόλου ελαφριά, εντάξει;» 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε. «Θα µου το πεις, επιτέλους;» 

  «Να, είδες; από τώρα, άρχισες να µην το παίρνεις σοβαρά!» τον 

κατηγόρησε η Βαρονέσα. 

  «Τάθβιλ, πες µου –µε έχεις σκάσει!» µούγκρισε εκείνος. 

  Η Τάθβιλ έκανε πως καθάριζε τα νύχια της. «∆εν ξέρω αν πρέπει 

να σ’το πω, άµα είναι να µην το πάρεις σοβαρά…» 

  «Ε, καλά, µη µου πεις!» Ο Σόλµορχ άλλαξε πλευρό, γυρίζοντάς της 

την πλάτη. 

  «Θύµωσες, δηλαδή, τώρα;» 

  «Όχι.» 

  «Γύρνα, τότε.» Η Τάθβιλ τον κέντρισε στα πλευρά, µε τα νύχια της. 

  Ο Σόλµορχ γύρισε. «Λέγε, όµως.» 

  «Σκέφτοµαι να σε κάνω Βαρόνο µου.» 

  «Α, αυτό ήταν;» Ανασήκωσε τον ένα ώµο. «Είµαι Αντιβασιλέας, 

ούτως ή άλλως·  τι να την κάνω τη βαρονία;» 

  «Ελπίζω να µη µιλάς σοβαρά, αυτή τη στιγµή!» είπε, απειλητικά, η 

Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ την πήρε στην αγκαλιά του και τη φίλησε. «Φυσικά και 

δεν µιλάω σοβαρά, χαζή.» 

  «Οπότε, δέχεσαι, έτσι;» 

  «Θα το σκεφτώ.» 

  Η Τάθβιλ µειδίασε στραβά. «Αφού δε µε ξεγέλασες µε το 

προηγούµενο, περιµένεις να µε ξεγελάσεις µε τούτο;» 

  «Όχι, αυτό είναι αλήθεια,» είπε ο Σόλµορχ. «∆εν είµαι σίγουρος ότι 

θέλω να γίνω Βαρόνος, Τάθβιλ.» 

  Το µειδίαµα χάθηκε από το πρόσωπό της. «Σόλµορχ, µην επιµένεις 

µ’ετούτο το ηλίθιο αστείο!» 
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  «Σοβαρά το λέω. ∆εν είµαι σίγουρος,» επανέλαβε εκείνος. 

  Η Τάθβιλ αποµακρύνθηκε από κοντά του και ανακάθησε επάνω 

στο κρεβάτι, τυλίγοντας το σεντόνι γύρω της. «Σόλµορχ,» είπε, 

αργά, κοιτάζοντάς τον λες και περίµενε να δει κάτι αλλόκοτο επάνω 

του. «Σόλµορχ, εγώ έλεγα ότι δε θα κάνω Βαρόνο µου κανένα 

άντρα… ∆ηλαδή, δε σου λέει κάτι αυτό;» Έµοιαζε πληγωµένη. 

  «Σ’αγαπώ,» της είπε εκείνος. «Όµως δεν ξέρω κατά πόσο αγαπώ το 

αρχοντιλίκι.» 

  «Έλα τώρα, Σόλµορχ! Κατάγεσαι από ευγενική οικογένεια·  δεν 

είσαι κάνας άξεστος χωριάτης.» ∆άκρυα γυάλιζαν στις άκριες των 

µατιών της. «Πες µου την αλήθεια. Σε παρακαλώ, πες µου την 

αλήθεια: Αν επιστρέψουµε στο Σαραόλν, κι αν όλα είναι όπως πριν, 

τι θα κάνεις; Θα… θα πας, πάλι, στην έπαυλή σου και θα κάνεις την 

ίδια ζωή που έκανες;» 

  Καλή ερώτηση, παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. Πολύ καλή ερώτηση, 

ύστερα από τόσα που έχουν αλλάξει µέσα µου… Όµως– «Τάθβιλ, 

ποτέ τα πράγµατα δε θα είναι όπως πριν.» 

  «Αν ήταν, όµως, τι θα έκανες;» απαίτησε εκείνη. 

  Ο Σόλµορχ χαµογέλασε και της είπε εκείνο που ήταν βέβαιος πως 

ήθελε ν’ακούσει (και που κι ο ίδιος ένιωθε σε πολύ µεγάλο βαθµό): 

«Μετά από τόσο καιρό που µου έχεις γίνει τσιµπούρι, νοµίζεις ότι θα 

µπορούσα ν’αντέξω για πολύ µακριά σου;» 

  Κι η Τάθβιλ χαµογέλασε, και τα δάκρυα που βρίσκονταν στις 

άκριες των µατιών της κύλησαν νωχελικά επάνω στα µάγουλά της. 

Τον αγκάλιασε, και ψιθύρισε κοντά στ’αφτί του: «Τότε, γιατί δε θες 

να γίνεις Βαρόνος µου, ρε Πνευµατοχτυπηµένε σαλτιµπάγκε;» 

  «Άµα θέλεις να µείνω στο κάστρο σου, εντάξει,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. «Όµως, πραγµατικά, αντιπαθώ το αρχοντιλίκι. Σου µοιάζω 

ότι µπορώ να διοικήσω εγώ µια βαρονία; Ούτε µια ταβέρνα δε 

µπορώ να διοικήσω.» 

  «Μη λες βλακείες. Θα σ’άφηνε ο Βένγκριλ εδώ ως αντιπρόσωπό 

του, άµα δεν πίστευε στις διοικητικές σου ικανότητες;» 
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  «Πρώτον, ο Βένγκριλ είχε απογοητευτεί µε τους Αργκανθικιανούς, 

γιαυτό έφυγε. Και, κατά δεύτερο λόγο, δεν πιστεύει στις διοικητικές 

µου ικανότητες·  στις διπλωµατικές µου ικανότητες πιστεύει. Και 

υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις δύο.» 

  «Τότε, δε θα έχουµε πρόβληµα,» είπε η Τάθβιλ, «γιατί οι δικές µου 

διπλωµατικές ικανότητες είναι χάλια. Θα σε χρειαστώ.» 

  «Έχω την εντύπωση πως µια χαρά τα κατάφερνες και µόνη σου, 

τόσο καιρό.» 

  «Έχεις την εντύπωση, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Θα 

‘στοίχειωνε’ ο δρόµος της Βαρονίας µου, άµα τα κατάφερνα τόσο 

καλά;» 

  Ανασήκωσε τους ώµους του. «Όλοι κάνουν λάθη.» 

  «Σόλµορχ, το ξέρεις ότι δεν έχω τίποτα σπουδαίες διοικητικές –ή 

διπλωµατικές– ικανότητες. Η µητέρα µου ήταν καλή σ’αυτά τα 

πράγµατα·  δυστυχώς, όµως, µ’άφησε µόνη, µ’όλη τη Βαρονία στην 

πλάτη. Κι ο µπαµπάς στον κόσµο του, όπως πάντα.» 

Αποµακρύνθηκε από την αγκαλιά του και τον κοίταξε στο πρόσωπο. 

«Λοιπόν; Θα µε βοήθησεις;» 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Πας να µε ρίξεις, παριστάνοντάς µου την 

κατατρεγµένη των Πνευµάτων!» 

  «Αυτό νοµίζεις ότι κάνω;» ρώτησε, σοβαρά, η Τάθβιλ. «Απλά, δεν 

καταλαβαίνω γιατί να µη θες να γίνεις Βαρόνος µου! Πραγµατικά, 

δεν το καταλαβαίνω.» 

  Ο Σόλµορχ αναστέναξε. «Τάθβιλ, να το συζητήσουµε πάλι, όταν θα 

έχουµε κατακτήσει το Σαραόλν;» 

  «Θέλω να µου πεις τώρα,» επέµεινε εκείνη, µε ήπια φωνή. 

  «∆εν καταλαβαίνεις ότι δε µπορώ; Έχω τόσα πράγµατα στο µυαλό 

µου, που νοµίζω ότι το κεφάλι µου θα σπάσει!» 

  «Εντάξει,» είπε, αργά, η Τάθβιλ, κοιτάζοντας αλλού. «Όντως, 

πρέπει να ασχοληθούµε µε τη συµµαχία…» 

  «Μην παίρνεις αυτή την έκφραση, λες και ήρθε το τέλος του 

Άρµπεναρκ,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. Την τύλιξε µέσα στα χέρια του 
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και τη φίλησε. «Σου υποσχέθηκα ότι θα το σκεφτώ, και θα το 

σκεφτώ, εντάξει;» 

  Η Τάθβιλ κατένευσε. 

  «Ν’αρχίσουµε να ετοιµαζόµαστε, τώρα;» 

  «Ναι.» Παραµέρισε τα σκεπάσµατα και σηκώθηκε από το κρεβάτι, 

πιάνοντας την µεταξωτή της ρόµπα και ρίχνοντάς την επάνω της. 

  Ο Σόλµορχ µπορούσε να δει ότι την είχε απογοητεύσει, όµως, µα τα 

Πνεύµατα, ακόµα ήταν πολύ νωρίς για να σχεδιάζουν κάτι τέτοιο. 

Αν δεν έπαιρναν πίσω το Σαραόλν, όσες υποσχέσεις κι αν της έδινε 

δε θα είχαν καµια σηµασία. Επιπλέον, ήταν αλήθεια πως δεν ήθελε 

την ευθύνη του Βαρόνου·  δεν ήταν εύκολο κανείς να παίρνει 

αποφάσεις για χιλιάδες ανθρώπους. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η αίθουσα του θρόνου ήταν άδεια: ούτε ο Βασιληάς ήταν εκεί, ούτε 

οι άρχοντες του Συµβουλίου, ούτε καν οι βασιλικοί σύµβουλοι. 

  «Φαίνεται πως είµαστε µόνοι,» παρατήρησε ο Σόλµορχ. «Κι 

αναρωτιέµαι αν αυτό σηµαίνει κάτι…» 

  «Ας περιµένουµε λίγο,» πρότεινε η Τάθβιλ. 

  Κάθισαν στο τραπέζι των συµβούλων, σιωπηλά. Οι φρουροί που 

στέκονταν στην είσοδο της αίθουσας έµοιαζαν µε ακίνητα αγάλµατα, 

µαγεµένα έτσι ώστε να ζωντανεύουν όποτε παρουσιαζόταν κίνδυνος. 

  Βήµατα έσπασαν την ησυχία. Βήµατα από τακούνια, σκέφτηκε ο 

Σόλµορχ. Γυναικεία, µάλλον. Και, πράγµατι, µια γυναίκα µπήκε στο 

µεγάλο δωµάτιο: η κυρία Ροβιγκάν Τόρνιλφερ. Κοίταξε τριγύρω, 

είδε ότι η αίθουσα ήταν σχεδόν άδεια, και πλησίασε τους δύο 

Σαραολνιανούς, για να καθίσει κοντά τους. 

  «Θα σας έλεγα καληµέρα,» είπε, «όµως, µετά από τα τροµερά 

πράγµατα που συνέβησαν χτες….» 
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  «Καταλαβαίνουµε απολύτως, κυρία Ροβιγκάν,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ. «∆εν ήσασταν και πολύ µακριά απ’το σηµείο όπου πέθανε 

η Λοΐρα. Αν το βέλος είχε ξεφύγει λίγο από την πορεία του….» 

  Πνεύµατα! συλλογίστηκε η Ροβιγκάν. Μέχρι στιγµής, δεν το είχα 

σκεφτεί τούτο. Έχω, άραγε, αρχίσει τόσο να συνηθίζω το θάνατο; Ή, 

µήπως, κατά βάθος, η ψυχή µου επιθυµεί να πάει να βρει τον 

Πότβαλτ; Ύστερα, όµως, θυµήθηκε τα παιδιά τους και άλλαξε 

γνώµη. Ποτέ δε θα ήθελε να τα αφήσω µόνα τους εντελώς. Θα µε 

χαστούκιζε, όταν µ’αντίκριζε στον Πνευµατικό Κόσµο. 

  «Τώρα, όµως, δε χρειάζεται να το έχετε στο µυαλό σας, πλέον,» 

είπε η Τάθβιλ, βλέποντας πως η σύµβουλος της πολιτείας έµοιαζε 

χαµένη στον εαυτό της. 

  «Με συγχωρείτε,» αποκρίθηκε η Ροβιγκάν. «∆ε σκεφτόµουν αυτό.» 

  «Κυρία Ροβιγκάν,» είπε ο Σόλµορχ, «τι πιστεύετε ότι θα συµβεί, 

τώρα, στο Άργκανθικ; Εννοώ, σχετικά µε τον Μεγαλειότατο…» 

  «Υψηλότατε, παρακαλώ τα Πνεύµατα να µην είναι τρελός. 

Σκότωσε τον κύριο Θόργκαν! Και… έπρεπε να τον βλέπατε, 

Υψηλότατε… Εγώ ήµουν εκεί, και τον είδα να έχει µια 

πραγµατικά… έξαλλη όψη στο πρόσωπό του.» 

  «∆ηλαδή, νοµίζετε ότι ο Βασιληάς είναι τρελός;» 

  «Ελπίζω να µην είναι, διαφορετικά….» 

  «∆ιαφορετικά;» Ο Σόλµορχ ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «Υπάρχει σχετικός νόµος, που λέει ότι, αν ο Μονάρχης του 

Άργκανθικ είναι τρελός, τα µέλη του Συµβουλίου των Αρχόντων όχι 

µόνο πρέπει, αλλά υποχρεούνται, να τον εκθρονίσουν.» 

  «Πράγµα για το οποίο, φυσικά, δε χρειαζόταν νόµος,» είπε η 

Τάθβιλ, «καθότι ευνόητο.» 

  «Τίποτα δεν είναι ευνόητο, αν δεν είναι γραµµένο, Βαρονέσα µου,» 

αποκρίθηκε η Ροβιγκάν. 

  Αργκανθικιανή γραφειοκρατία! µούγκρισε από µέσα της η Τάθβιλ. 

Πότε θα βάλουν µυαλό; 
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  «Μια στιγµή, για να καταλάβω, κυρία Ροβιγκάν,» είπε ο Σόλµορχ. 

«Θα γίνει, πάλι, συνεδρίαση του Συµβουλίου, ώστε ν’αποφασιστεί 

αν ο Βασιληάς θα παραµείνει στην εξουσία;» 

  «Μια απλή συνεδρίαση δε µπορεί να ρίξει από την εξουσία έναν 

βασιληά που δε θέλει ο ίδιος να παραιτηθεί,» απάντησε η 

σύµβουλος. 

  «Εποµένως, µιλάµε για πόλεµο. Εµφύλιο.» 

  Η Ροβιγκάν ένευσε, µελαγχολικά. «Κατά κάποιο τρόπο…» 

  «Ελπίζω να συµφωνείτε µαζί µου στο ότι αυτό δεν πρέπει να 

συµβεί,» είπε ο Σόλµορχ. «Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι ο Βασιληάς 

Κιόλβ είναι τρελός. Τον γνωρίζω αρκετά καλά, και µόνο για τρελό 

δεν τον έχω. Σκεφτείτε µονάχα τι έχει περάσει, µέσα σε τόσο µικρό 

χρονικό διάστηµα, κυρία Ροβιγκάν: Όλη του η οικογένεια 

δολοφονήθηκε και, τώρα, το ίδιο κι η κοπέλα που αγαπούσε και 

ήθελε να κάνει Βασίλισσά του.» 

  «Τα καταλαβαίνω αυτά… Θύµωσε µε τον κύριο Θόργκαν επειδή –

όπως είπε κι εκείνος– του είχε υποσχεθεί πως κάτι τέτοιο –µια τέτοια 

καταστροφή, µάλλον– δε θα ξανασυνέβαινε.» 

  «Πρέπει να προσέχει κανείς τι υποσχέσεις δίνει,» είπε ο Σόλµορχ. 

  «Αυτή, όµως, δεν ήταν δικαιολογία για να τον σκοτώσει!» έκανε η 

Ροβιγκάν. 

  «Σίγουρα όχι,» συµφώνησε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. «Αλλά ο 

Βασιληάς Κιόλβ ήταν ταραγµένος και ήθελε κάπου να στρέψει την 

οργή. Μπορεί να σας ακούγονται κυνικά όσα λέω, όµως να ξέρετε 

πως, αληθινά, λυπάµαι για ό,τι συνέβη.» 

  «Σας κατανοώ, Υψηλότατε,» ένευσε η Ροβιγκάν. Και πρόσθεσε 

νοερά: Αναµφίβολα, ανησυχείτε για τη συµµαχία· και δε σας αδικώ, 

από τη στιγµή που η πατρίδα σας λεηλατείται από τους 

δαιµονανθρώπους τη ∆ύσης. 

  Βήµατα ακούστηκαν, πάλι, να έρχονται, και όλοι στράφηκαν στην 

είσοδο της µεγάλης αίθουσας, για να δουν τον ειδεχθή στην όψη 
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∆ούκα Έσριθ του Τάρµεν να περνά ανάµεσα από τους πάνοπλους 

φρουρούς. 

  «Είναι το µέρος αρκετά ασφαλές, για να µπει κανείς;» ρώτησε. 

  «Είναι, ∆ούκα µου,» αποκρίθηκε, ψυχρά, η Ροβιγκάν·  «σας 

διαβεβαιώνω.» 

  «Ωραία,» είπε ο Έσριθ, πλησιάζοντας το τραπέζι, για να καθίσει 

αντίκρυ στην Τάθβιλ (η οποία προσπαθούσε ν’αποφεύγει να κοιτά το 

πρόσωπό του). «Πάντως, ο νέος µας Βασιληάς τα κατάφερε 

καταπληκτικά να τους τροµοκρατίσει όλους. Ποτέ δεν ήταν η 

αίθουσα του θρόνου τόσο άδεια, τέτοια ώρα. Είµαι βέβαιος πως ο 

Κιόλβ θα άρχει µε σιδερένια γροθιά απο δώ και στο εξής.» 

  Από τώρα ξαµολήθηκαν τα κυνηγόσκυλα, παρατήρησε ο Σόλµορχ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Ο Κρυφός Βασιληάς 
 

 

τύπησε την εξώπορτα των βασιλικών διαµερισµάτων, αλλά 

δεν πήρε απάντηση. Κι ετούτη ήταν η δεύτερη φορά που 

χτυπούσε. 

  «Μεγαλειότατε;» φώναξε, ανησυχώντας µήπως, τελικά, ο Κιόλβ 

είχε πραγµατοποιήσει την απειλή του και είχε αυτοκτονήσει. 

  Όµως άκουσε βήµατα να πλησιάζουν από µέσα, και, ύστερα από 

µερικές στιγµές, η πόρτα άνοιξε, για να φανερώσει το νέο Βασιληά 

του Άργκανθικ, µε µια πέτρινη όψη στο πρόσωπό του, λες και είχε 

πάρει κάποιες πολύ σοβαρές αποφάσεις. Που, σίγουρα, θα έχει πάρει, 

σκέφτηκε ο ∆όνορ. Οι καταστάσεις το απαιτούν. 

  «Χαίρετε, Μεγαλειότατε,» είπε. «Ήρθα να σας µιλήσω για ένα 

πλέον σηµαντικό ζήτηµα.» 

X
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  «Ποιος ξεσηκώθηκε εναντίον µου;» ρώτησε, ξερά, ο Κιόλβ. 

  Άρχισε να σκέπτεται λογικά, τουλάχιστον, παρατήρησε ο ∆όνορ. 

Γιατί λογικό ήταν να περιµένει τους ευγενείς να ξεσηκωθούν 

εναντίον του, µετά απ’ό,τι έκανε στον σύµβουλο πολέµου Θόργκαν. 

Κιόλβ, τι τρέλα σ’έπιασε εκείνη τη στιγµή; 

  «∆εν είναι αυτό, Μεγαλειότατε. Μπορώ να περάσω;» 

  Ο Κιόλβ παραµέρισε από την πόρτα και ο ∆όνορ µπήκε, 

ακούγοντάς την να κλείνει πίσω του. 

  «Κάθισε,» του πρότεινε ο Βασιληάς, κι εκείνος πήρε θέση στον 

καναπέ του µικρού σαλονιού όπου είχε βρεθεί. ∆ίπλα του, το τζάκι 

ήταν σβηστό, και έπρεπε να παραδεχτεί ότι έκανε κρύο. 

  Ο Κιόλβ κάθισε κοντά του, περιµένοντας τον, σιωπηλά, να του 

µιλήσει. 

  Ο ∆όνορ –ευχόµενος αυτό να µην τάραζε, πάλι, την ψυχολογία του 

µονάρχη του– είπε: «Βρήκαµε το φονιά της Βασίλισσάς σας, 

Μεγαλειότατε.» Προτίµησε να την αποκαλέσει «Βασίλισσα», γιατί 

ήταν βέβαιος πως ο Κιόλβ έτσι τη θεωρούσε. 

  «Ποιος είναι;» ρώτησε ο Βασιληάς·  και ο ∆όνορ παρατήρησε µια 

γυαλάδα στα µάτια του: µια επικίνδυνη γυαλάδα, η οποία υποσχόταν 

τροµερή εκδίκηση. 

  Αν κάνεις κι άλλη απερίσκεπτη κίνηση, τότε, θα είσαι 

καταδικασµένος στα σίγουρα… «Επιτρέψτε µου να σας τα πω όλα 

από την αρχή, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο βασιλικός κατάσκοπος, 

και του διηγήθηκε το περιστατικό µε τον Λο’ανθάκ, καθώς και ό,τι 

επακολούθησε. Μονάχα το όνοµα του ανθρώπου που πλήρωσε τους 

φονιάδες δεν αποκάλυψε ακόµα. 

  «Και ποιος είχε προσλάβει το Γυρολόγο, ∆όνορ;» απαίτησε ο 

Κιόλβ. 

  Εκείνος κοίταξε το Βασιληά του προσεκτικά. ∆ε µπορούσε να 

διακρίνει αυτό που περίµενε –γυµνή οργή στο βλέµµα και στην όψη 

του. Τουναντίον, υπήρχε µια ψυχρή ηρεµία –η οποία ίσως να ήταν 

πιο επικίνδυνη. 
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  «Ο Μπέργκαζ, Μεγαλειότατε.» 

  Ο Κιόλβ φάνηκε σκεπτικός, για λίγο. Μετά: «Έπρεπε να το ήξερα,» 

ψιθύρισε, σα να µιλούσε περισσότερο στον εαυτό του και λιγότερο 

στο βασιλικό του κατάσκοπο. «Έπρεπε να το ήξερα. Όµως δε 

µπορούσα να το φανταστώ…» Εστίασε το βλέµµα του, πάλι, στον 

∆όνορ. «Προφανώς, φίλε µου, έχω πολύ µικρή φαντασία για 

Βασιληάς του Άργκανθικ.» 

  «Μην το λέτε αυτό, Μεγαλειότατε–» 

  «Όχι, είναι αλήθεια!» έκανε ο Κιόλβ, καθώς σηκωνόταν, απότοµα, 

όρθιος. Σταύρωσε τα χέρια του πίσω από την πλάτη κι άρχισε να 

βηµατίζει µέσα στο δωµάτιο. «Ξέρεις τι θέλω, ∆όνορ;…» είπε, 

σκεπτικά. 

  «Η επιθυµία σας είναι διαταγή µου, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε 

εκείνος. Κι αµέσως µετά αυτοερωτήθηκε: Κι άµα σου ζητήσει να 

σκοτώσεις τον Μπέργκαζ, ανόητε; 

  Ο Κιόλβ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Θέλω να φύγω, το βράδυ. 

Θέλω να πάω να κηδέψω τη Λοΐρα, έξω από τη ∆ρέλιφον.» 

  «Τι θα επιθυµούσατε να προετοιµάσω;» Αλλά γιατί το λέει τούτο σε 

µένα κι όχι στη θεία Ροβιγκάν; 

  «Φρόντισε να µη γίνει πολύς σάλος, ∆όνορ,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. 

«Θα φύγω µε το λιόγερµα… και καλύτερα θα ήταν εκείνη την ώρα 

να µη βρίσκονται φρουροί στην κεντρική πύλη του κήπου του 

παλατιού, καθώς και σε κάµποσους διαδρόµους που οδηγούν έξω. 

Ξέρεις τα µέρη τα οποία εννοώ.» 

  Ο ∆όνορ κατένευσε. «Μάλιστα, Μεγαλειότατε.» Σχεδιάζει να φύγει 

µόνος! ∆αίµονες! τούτο δεν είναι σωστό… «Να ετοιµάσω και κάποια 

συνοδεία, Βασιληά µου;» 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Κιόλβ, κάνοντας το κεφάλι του πίσω. 

Ύστερα, κοίταξε, πάλι, το βασιλικό του κατάσκοπο. «∆όνορ… αφού 

µπορείς να καταλάβεις τι έχω στο νου µου, γιατί αµφισβητείς την 

κρίση µου;» 
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  «Με συγχωρείτε, Μεγαλειότατε·  δε θα επαναληφθεί.» Η κρίση σου 

είναι θολωµένη. Τώρα σκέφτεσαι να βγεις από την πόλη µόνος; Τώρα, 

που πολλοί θέλουν το τοµάρι σου; 

  «∆όνορ, είσαι φίλος µου·  µη µου µιλάς έτσι,» είπε ο Κιόλβ. Και 

αναστέναξε. «Προτιµώ να παραδώσω ο ίδιος τη Λοΐρα στα 

Πνεύµατα… µόνος.» 

  «Καταλαβαίνω, Μεγαλειότατε,» ένευσε ο ∆όνορ. Πραγµατικά, 

καταλαβαίνω. Όµως ποτέ δεν προσέχεις τη ζωή σου· ποτέ δε δίνεις 

πολύ σηµασία στις «λεπτοµέρειες». 

  «Επίσης, είναι και κάτι άλλο που πρέπει να κάνεις για µένα, ∆όνορ 

–κι αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.» 

  «Πείτε µου.» Προβλέπω, τώρα, και τα χειρότερα να έρχονται… 

  «Αν αργήσω,» (Τι έχεις κατα νου, Κιόλβ;) «φρόντισε το Βασίλειο 

για µένα.» 

  «Μεγαλειότατε, πώς να…;» 

  «Μπορεί να αργήσω,» τόνισε ο Κιόλβ. «Μην ανησυχήσεις για 

µένα. Ίσως να θέλω να µείνω, για λίγο καιρό, µε τη Λοΐρα, εντάξει;» 

  Τρελαίνετε; Κατένευσε. «Θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ, 

Μεγαλειότατε·  το ορκίζοµαι.» 

  «Το ξέρω, ∆όνορ·  σου έχω απόλυτη εµπιστοσύνη.» Υπήρχε 

ειλικρίνεια στα µάτια του. 

  Πάλι τα ίδια, Κιόλβ. ∆εν είπαµε να µην εµπιστεύεσαι κανέναν; Ούτε 

εµένα. 

  «Και εµπιστεύοµαι το Βασίλειο του πατέρα µου σε σένα.» 

  «Ελπίζω η απουσία σας να µην είναι µακρόχρονη, Βασιληά µου…» 

  «Τέλος, θέλω να µην πεις τίποτα σε κανέναν. Κανένας δε 

χρειάζεται να µάθει πού θα πάω απόψε. Με κατάλαβες;» 

  ∆ε µου απάντησες, Κιόλβ… «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειότατε. 

Κανένας δε θα το µάθει. Όµως, αν αργήσετε, θα ανησυχήσουν όλοι.» 

  Το χαµόγελο του Κιόλβ ήταν ψυχρό. «Σίγουρα όχι οι εχθροί µου.» 

  «Υπάρχουν, όµως, και άνθρωποι που νοιάζονται για σας…» 
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  «Το ξέρω. Και θα τους αποκαλύψεις πού πήγα µονάχα όταν µε 

αναζητήσουν. Αλλά όχι πριν από την αυγή.» 

  «Μάλιστα, Βασιληά µου.» 

  «Και θα φροντίσεις κι οι βασιλικοί µου κατάσκοποι να µη µάθουν 

τίποτα·  κι αν µάθουν, θα τους ρίξεις σκόνη στα µάτια.» 

  «Μάλιστα.» Κάτι σχεδιάζεις, Κιόλβ. Τι είναι; 

  «Ωραία.» 

  «Μεγαλειότατε, αν µε ρωτήσουν για σας, κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, τι θα πω; Οι Σαραολνιανοί γνωρίζουν ότι θα ερχόµουν να 

σας µιλήσω.» 

  «Θα τους πεις πως ακόµα βρίσκοµαι στο δωµάτιό µου, µαζί µε τη 

Λοΐρα, γιατί, ούτως ή άλλως, όλη την ηµέρα εδώ θα βρίσκοµαι… 

και, µε το λιόγερµα, θα φύγω.» 

  Τα πράγµατα γίνονται συνεχώς και πιο τροµαχτικά. «∆ε θα υπάρξει 

κανένα πρόβληµα,» υποσχέθηκε ο ∆όνορ. Ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει 

ότι, ύστερα, θα τσακωθώ µε τον Αντιβασιλέα Σόλµορχ και τους 

άλλους. 

  Ο Κιόλβ έβγαλε, αργά, ένα δαχτυλίδι από τον παράµεσό του. «Το 

αναγνωρίζεις;» ρώτησε τον κατάσκοπο. 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, Μεγαλειότατε.» 

  «Ήταν του πατέρα µου, του Βασιληά του Άργκανθικ,» είπε ο 

Κιόλβ, ατενίζοντάς το, καθώς το βαστούσε ανάµεσα στον δείκτη και 

στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού. 

  Ο ∆όνορ κοίταξε, προσεκτικά, το κόσµηµα. Ήταν καµωµένο από 

χρυσό και σκαλισµένο σαν πολλά λουριά ενωµένα. Στην κορυφή του 

είχε έναν δίσκο που έµοιαζε µε τη στεφάνη λουλουδιού·  και 

ανάµεσα στα πέταλα του βρισκόταν ένα µικρό ρουµπίνι. 

  «∆ες τι είναι γραµµένο στο εσωτερικό,» του είπε ο Κιόλβ και του 

το έδωσε. 

  Ο ∆όνορ το πήρε στο δεξί του χέρι και κοίταξε. Μια υπογραφή 

ήταν λαξεµένη στη µέσα µεριά του δαχτυλιδιού. «Η υπογραφή του 

πατέρα σας.» 
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  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. 

  «Γιατί βρίσκεται εκεί;» 

  «∆εν ξέρω. Μάλλον, για να µη µπορεί ποτέ να χαθεί το δαχτυλίδι. 

Ο πατέρας µου το αγαπούσε πολύ, νοµίζω.» 

  Ο ∆όνορ έκανε να του το επιστρέψει, αλλά εκείνος κούνησε το 

κεφάλι αρνητικά. «Είναι δικό σου,» του είπε. 

  Ο κατάσκοπος εξεπλάγη·  κοίταξε µια το δαχτυλίδι και µια το 

Βασιληά του, απορηµένος. 

  «Από τώρα και στο εξής, θα είσαι ο άνθρωπός µου εδώ, ∆όνορ,» 

είπε ο Κιόλβ. «Σε ονοµάζω Κρυφό Βασιληά, γνωρίζοντας ότι θα 

κάνεις µεγαλύτερο καλό στο Βασίλειο απ’ό,τι θα έκανα εγώ, 

καθισµένος στον Αλαβάστρινο Θρόνο.» 

  Σχεδιάζει να φύγει, σκέφτηκε ο ∆όνορ. Αυτό σχεδιάζει. Να φύγει για 

πάντα από τη ∆ρέλιφον… ή, τουλάχιστον, για κάποιο µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

  «Κι όσο έχεις αυτό το δαχτυλίδι, θα θυµάσαι τις προσταγές µου,» 

είπε ο Κιόλβ, «και κανένας δε θα µπορεί να αµφισβητήσει ότι εγώ 

ήµουν που σ’το έδωσα, αφού όλα τα κοσµήµατα των γονιών µου 

πέρασαν σε µένα, µετά από το θάνατό τους.» 

  Ο ∆όνορ ξεροκατάπιε και έβαλε το δαχτυλίδι σε µια εσωτερική 

τσέπη του πανωφοριού του. Ύγρανε τα χείλη του και είπε: 

«Μεγαλειότατε, πείτε µου την αλήθεια: Για πόσο σκοπεύετε να 

λήψετε από τη ∆ρέλιφον;» 

  Ο Κιόλβ φάνηκε να κοιτά το κενό, χαµένος στις σκέψεις. «Για… 

κάποιο καιρό, Υψηλότατε. Για κάποιο καιρό.» 

  Υψηλότατε! σκέφτηκε ο ∆όνορ. Υψηλότατε! Εµένα; Γιατί; Επειδή 

είµαι ∆ούκας του Έβµορ, τώρα; Ή επειδή είµαι ο… Κρυφός 

Βασιληάς; 

  Ο Κιόλβ µειδίασε αχνά. «Σ’εµπιστεύοµαι περισσότερο από τον 

εαυτό µου. Να προσέχεις, ∆όνορ.» Του έδωσε το χέρι του. 

  Εκείνος σηκώθηκε από τον καναπέ (συνειδητοποιώντας, ξαφνικά, 

ότι ήταν αγενές από µέρος του να κάθεται εκείνος, ενώ ο Βασιληάς 
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στεκόταν) και αντάλλαξε µια δυνατή χειραψία µαζί του. «Θα κάνω 

ό,τι καλύτερο µπορώ, Μεγαλειότατε.» 

  «Πήγαινε, τώρα,» αποκρίθηκε ο Κιόλβ. «Και πες σε όλους ότι 

θρηνώ για τη Λοΐρα κι επιθυµώ να µείνω µόνος. Πες τους την 

αλήθεια, δηλαδή. Και φρόντισε για τα υπόλοιπα, όπως κανονίσαµε.» 

  «Ως προστάξετε, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ και βάδισε 

προς την εξώπορτα. 

  Το χέρι του έπιασε το πόµολο, για να την ανοίξει·  και, την ίδια 

στιγµή, άκουσε τον Κιόλβ να λέει πίσω του: «Αντίο, Υψηλότατε.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Έβδοµη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Μονοµαχία 
 

 

χι πάλι!» 

  Το παλάτι της Όρφαλχ ταρακουνιόταν από έναν ακόµα 

δυνατό σεισµό, ο οποίος ανέτρεπε πράγµατα από τα έπιπλα 

και έκανε σκόνη και σοβάδες να πέφτουν από το ταβάνι και τους 

τοίχους. 

  Η Νερενία ντυνόταν µε την αρµατωσιά της εκείνη την ώρα, και 

κρατήθηκε από το πόµολο του κρεβατιού, για να µη σωριαστεί. Ο 

ατσάλινος θώρακάς της κουδούνισε στο πάτωµα. Σκόνες έλουσαν τα 

πορφυρά της µαλλιά και η Στρατάρχισσα έβηξε. 

  Ύστερα, ησυχία, καθώς ο σεισµός σταµάτησε –το καταραµένο 

κροτάλισµα των πετρών είχε πάψει. Μέχρι κι ο ίδιος ο Άρµπεναρκ 

έχει τρελαθεί, και µουγκρίζει απ’την οργή του! Της ερχόταν 

πονοκέφαλος, καθώς σκεφτόταν τι µπορεί να είχε συµβεί στην πόλη. 

Την προηγούµενη φορά, εκείνο το τµήµα του δυτικού τείχους είχε 

Ό
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σπάσει και πάµπολλα σπίτια είχαν πάθει σοβαρές ζηµιές, ενώ άλλα –

λιγότερο καλά οικοδοµηµένα– είχαν µετατραπεί σε σωρούς πέτρας. 

Αν γίνει ακόµα µια τρύπα στα τείχη… 

  Η πόρτα του δωµατίου της χτύπησε δυνατά, και η φωνή του Βόνιορ 

ακούστηκε: «Νερενία!» 

  «Μπες,» αποκρίθηκε εκείνη, και ο ∆ούκας άνοιξε και µπήκε, µε µια 

ανήσυχη όψη στο πρόσωπό του. 

  «Τι έγινε;» ρώτησε η Νερενία. 

  «Ήρθα να δω άµα είσαι καλά,» εξήγησε εκείνος. «∆εν ένιωσες το 

σεισµό;» 

  «Ασφαλώς και τον ένιωσα!» Τίναξε τη σκόνη απ’τα µαλλιά της. 

«Άµα ήµουν προληπτική, θάλεγα ότι έρχεται το τέλος του 

Άρµπεναρκ: σεισµοί µαστίζουν τη χώρα, πόλεµος παντού, τα 

Πνεύµατα µιλάνε στους ανθρώπους, τρελαίνοντάς τους…» 

  Ο Βόνιορ κοίταξε την αµφίεση της Στρατάρχισσας. Ήταν ντυµένη 

µε σκληρό, µαύρο δέρµα, και στα χέρια και στα πόδια της φορούσε 

προστατευτικά τµήµατα µαύρης αρθρωτής αρµατωσιάς, ενώ στο 

πάτωµα βρισκόταν πεσµένος ένας θώρακας. «Ετοιµάζεσαι για 

µάχη;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Νερενία. «Και δεν πρόκειται να την αναβάλω 

–καταραµένος σεισµός ή όχι!» δήλωσε, για να µην της φέρει 

αντίρρηση ο ∆ούκας. Σήκωσε τον ατσάλινό της θώρακα από κάτω, 

τον φόρεσε, κι άρχισε να τον δένει επάνω της. 

  «Σου είπα να προσέχεις, πανάθεµά σε!» φώναξε ο Βόνιορ, 

σφίγγοντας τις γροθιές του. «Όχι να κάνεις– Τι ακριβώς σκοπεύεις 

να κάνεις, Νερενία;» 

  «Μην ανησυχείς,» είπε εκείνη, σφίγγοντας τα δεσίµατα του θώρακα 

επάνω της·  «δεν πρόκειται να βγάλω τους πολεµιστές µου από την 

πόλη. Θα προκαλέσω τον Νε-Μόρλιν σε µονοµαχία –οι δυο µας και 

µόνο. Αν βασανίζεται κι εκείνος µε τον ίδιο τρόπο από τα Πνεύµατα, 

δε µπορεί παρά να δεχτεί την πρόκλησή µου.» 
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  «Και µου λες να µην ανησυχώ;…» Ο Βόνιορ σταύρωσε τα χέρια 

µπροστά του, ενώ το βλέµµα του τη διαπερνούσε. 

  Η Νερενία έπαψε ν’ασχολείται µε το µαύρο της θώρακα –τον οποίο 

είχε, πλέον, προσαρµόσει αρκετά καλά επάνω της– και του 

επέστρεψε το βλέµµα. «Ναι.» 

  Ο Βόνιορ έµοιαζε έτοιµος ν’απαντήσει·  αντ’αυτού, όµως, της 

γύρισε την πλάτη και βγήκε απ’το δωµάτιο, κοπανώντας την πόρτα 

πίσω του. 

  Τι σηµαίνει τούτο; σκέφτηκε η Νερενία, πικαρισµένη. Γιατί έφυγε 

έτσι; Λες και τσακωθήκαµε! Άντρες!… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ζητώ να παρουσιαστεί ο Εξουσιαστής των Όπλων Νε-Μόρλιν 

ενώπιόν µου!» 

  Ο Κάλ’µλιρβ ατένισε την αρµατωµένη γυναίκα επάνω στις 

επάλξεις και έβγαλε το αναµµένο του τσιµπούκι από το στόµα, 

φυσώντας καπνό απ’τα ρουθούνια. Οι Ζιρκεφιανοί καταπέλτες είχαν 

σταµατήσει να βάλουν το ανατολικό τείχος, καθώς οι χειριστές τους, 

µάλλον, είχαν αντιληφθεί ότι κάποια κουβέντα θα διεξαγόταν µεταξύ 

πολιορκητών και πολιορκούµενων. Αρχίζουν και µαθαίνουν τακτική 

µάχης, σκέφτηκε ο Οδηγός. Επικίνδυνο τούτο για τους µπαγαπόντηδές 

µου. 

  «Η Νερενία…» άρθρωσε η Μάνζρα, που στεκόταν αριστερά του 

Κάλ’µλιρβ, µαζί µε τον Μέρθναρ. 

  «Μοιάζει µε τη Βασίλισσα Αάνθα, µ’αυτά τα κόκκινα µαλλιά,» 

σχολίασε η Νάρντα, η οποία βρισκόταν δεξιά του Οδηγού, µε τον 

Ανώνυµο γαντζωµένο στον δεξή ώµο. 

  «Έχει, όµως, και κάποιες πολύ τρανταχτές διαφορές µε την Κυρά 

του Ωκεανού, να πούµε,» αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, ξαναβάζοντας το 

τσιµπούκι του στο στόµα, για να το δαγκώσει. 
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  «Ζητώ να δω τον Εξουσιαστή των Όπλων Νε-Μόρλιν!» ξαναφώναξε 

η Νερενία. Στεκόταν πάνω από την ανατολική πύλη της Όρφαλχ, 

ντυµένη µε µια ολόσωµη, µαύρη πανοπλία, η οποία γυάλιζε στο φως 

των δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ, καθώς χάνονταν στα άκρα του 

ορίζοντα. 

  «Μου φαίνεται πως ο σεισµός ταρακούνησε το µυαλό αυτής της 

κοπελιάς,» είπε ο Κάλ’µλιρβ. «Τι να τονε κάνει το Νε-Μόρλιν;» 

  «Ας στείλουµε κάποιον να τον ειδοποιήσει,» πρότεινε η Νάρντα. 

  «Σας προστάζω να µου φέρεται τον Εξουσιαστή των Όπλων Νε-

Μόρλιν!» φώναξε, πάλι, η Νερενία, µοιάζοντας τώρα εκνευρισµένη. 

  «Τουλάχιστον, για να την κάνουµε να βγάλει το σκασµό,» 

πρόσθεσε η Νάρντα. 

  «Τώρα, οµιλείς λογικά, κούκλα,» µειδίασε ο Κάλ’µλιρβ, νεύοντας. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Μεγαλειότατε, σας ζητούν,» ανέφερε ο στρατιώτης που 

παραµέρισε τον µπερντέ της σκηνής. 

  «Ποιος;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν, ο οποίος ακόµα καθόταν και 

κουβέντιαζε το πρόβληµά του µε τη Βασίλισσα Αάνθα. Η φωνή της 

Πριγκίπισσας Σούλτριθ τούς είχε εγκαταλείψει εδώ και αρκετή ώρα, 

δηλώνοντας πως είχε κουραστεί από τη συνεχή πνευµατική 

επικοινωνία. 

  «Η Στρατάρχισσα Νερενία.» 

  Τα µάτια του Νε-Μόρλιν στένεψαν. «Γιατί;» 

  Η Αάνθα ανασηκώθηκε επάνω στο ανάκλιντρο. Η Σούλτριθ είπε να 

την αφήσουµε εκείνη να κάνει την πρώτη κίνηση, σκέφτηκε, και να 

τώρα που αποφάσισε να δράσει… 

  «∆ε γνωρίζω, Μεγαλειότατε. Πάντως, στέκεται επάνω στα τείχη 

και σας ζητά. Μπορείτε να τη δείτε απο δώ, αν επιθυµείτε.» 

  Ο Νε-Μόρλιν σηκώθηκε από το ξύλινο σκαµνί όπου καθόταν και 

βγήκε από τη σκηνή, ακολουθούµενος από την Βασίλισσα του 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

648 

Ωκεανού. Ο στρατιώτης έδειξε, υψώνοντας το χέρι του, κι εκείνοι 

είδαν µια πολεµίστρια να βρίσκεται πάνω από την ανατολική πύλη 

της Όρφαλχ, ντυµένη µε µαύρη, αρθρωτή πανοπλία και βαστώντας 

το κράνος της παραµάσκαλα, ενώ τα µακριά, πορφυρά της µαλλιά 

ανέµιζαν στον ελαφρό θαλασσινό αέρα και γυάλιζαν στο φως του 

ηλιοβασιλέµατος. Κάτι έλεγε, το οποίο δεν ακουγόταν καθαρά ως 

εδώ, γιατί ο άνεµος ήταν αντίθετος. 

  «Είναι έτοιµη,» ψιθύρισε ο Νε-Μόρλιν. 

  «Τι έτοιµη;» ρώτησε η Αάνθα, γυρίζοντας, για να τον κοιτάξει. Η 

όψη του Εξουσιαστή των Όπλων ήταν απόµακρη, το βλέµµα του 

καρφωµένο επάνω στη Νερενία. 

  «Έτοιµη για να µε σκοτώσει,» αποκρίθηκε εκείνος. «Πρέπει να 

αρµατωθώ, Αάνθα.» (Είχαν αρχίσει, πια, να µιλούν ανεπίσηµα ο 

ένας στον άλλο, ύστερα από τόσες κουβέντες που είχαν ανταλλάξει.) 

  «Όχι,» διαφώνησε η Αάνθα·  «πάµε, πρώτα, να δούµε τι ακριβώς 

θέλει.» 

  «Θέλει να µε προκαλέσει·  το ξέρω.» 

  «∆ε µπορείς να είσαι σίγουρος.» 

  «Είµαι. Αισθάνοµαι την έλξη –δυνατότερη από ποτέ. Ωστόσο, ας 

κάνουµε όπως προτείνεις,» συµφώνησε ο Νε-Μόρλιν. «Πάµε να της 

µιλήσουµε, πρώτα.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού και ο Εξουσιαστής των Όπλων 

της Μεγάλης Έλρουν διέσχισαν το στρατόπεδο των Ζιρκεφιανών –

µε τη συνοδεία έξι Ωκεάνιων µαχητών και έξι Ελρούνιων– και 

έφτασαν µπροστά στην ανατολική πύλη της Όρφαλχ. Η 

Στρατάρχισσα Νερενία του νέου Σαραόλν στεκόταν στις επάλξεις, 

περιµένοντάς τους. Ησυχία είχε απλωθεί παντού στην ανατολική 

πλευρά της πολιορκίας. 
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  «Εξουσιαστή Νε-Μόρλιν,» φώναξε η Νερενία, «ξέρεις γιατί σε 

καλώ, σωστά;» 

  «Έχω µια υποψία, Στρατάρχισσα,» αποκρίθηκε εκείνος, 

ατενίζοντάς την αγέρωχα. 

  Η Νερενία µειδίασε, ψυχρά. «Τότε, γιατί φέρνεις µαζί σου αυτή την 

Ωκεάνια σκύλα;» 

  Η σιωπή διαλύθηκε από εκατοντάδες φωνές στο Ζιρκεφιανό 

στρατόπεδο. Όµως η Αάνθα ύψωσε το χέρι της, φωνάζοντας: 

«Ησυχία! Ησυχία!» Και οι φωνές άρχισαν να καταλαγιάζουν. 

«Προφανώς, η Στρατάρχισσα Νερενία δεν έχει µε τίποτ’άλλο να µας 

αντιµετωπίσει, παρά µε βρισιές. Μην την παίρνετε και πολύ στα 

σοβαρά.» 

  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της Νερενία σφίχτηκαν και τα 

δόντια της έτριξαν. Αάνθα, συλλογίστηκε, πόσο θα ήθελα να σε 

µακελέψω, µε τη ροµφαία µου, τώρα. Όµως, δυστυχώς, άλλος έχει 

προτεραιότητα. Τα µάτια της καρφώθηκαν στον Γκίλβρε– στον Νε-

Μόρλιν. ∆ε γίνεται αλλιώς. Αν συνεχίσω να αγνοώ τα Πνεύµατα, θα 

µε τρελάνουν! 

  «Εξουσιαστή των Όπλων,» φώναξε η Νερενία. «Σε προκαλώ σε 

µονοµαχία µπροστά από τούτη την πύλη. ∆έχεσαι;» 

  Η σιγή ήταν, ξανά, απόλυτη. 

  ∆ε µπορεί να της πει όχι, σκέφτηκε η Αάνθα, γυρίζοντας το 

σµαραγδένιο της βλέµµα, για να κοιτάξει τον Νε-Μόρλιν. 

Κατ’αρχήν, θέλει κι ο ίδιος να γλιτώσει απ’τα Πνεύµατα, που τον 

βασανίζουν. Μπορούσε να δει την ψυχική του πάλη στα µάτια του, 

στις εκφράσεις του προσώπου του –ήταν πραγµατικά 

ταλαιπωρηµένος. Και, επίσης, παίζετε η τιµή του, ετούτη τη στιγµή. 

Πώς θα τον δουν οι πολεµιστές του, αν αρνηθεί; Ως δειλό; Είναι ο 

Εξουσιαστής των Όπλων της Μεγάλης Έλρουν. Έχει περισσότερη 

σηµασία απ’ό,τι έχει για τον Ωκεανό ο µονάρχης του ή ο ναύαρχός 

του. 
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  «∆έχοµαι, Στρατάρχισσα,» αποκρίθηκε ο Νε-Μόρλιν. «Θα σε 

συναντήσω µπροστά από την πύλη, σε λίγο.» Γύρισε κι άρχισε να 

βαδίζει προς το στρατόπεδο των Ελρούνιων. 

  Η Νερενία έσφιξε τη λαβή της θηκαρωµένης της ροµφαίας µέσα 

στο γαντοφορεµένο χέρι της. Σε λίγο, θα λάβει τέλος, σκέφτηκε. 

Ένας απ’τους δυο µας θα πεθάνει, κι ο άλλος θα πάψει να τυραννιέται 

από τα Πνεύµατα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ώστε θέλεις µονοµαχία, πόρνη. Άρχισες να βαριέσαι, κλεισµένη εδώ 

µέσα; Σ’έχουν τροµάξει τόσο οι σεισµοί; Ή, µήπως, τρελάθηκες; Αλλά 

δε µ’ενδιαφέρουν οι λόγοι που µπορεί να έχεις. ∆ε µ’ενδιαφέρει ούτε 

καν το αποτέλεσµα της µονοµαχίας –γιατί εγώ θα καθορίσω το 

αποτέλεσµα. Όχι εσύ ή αυτός ο Νε-Μόρλιν, αλλά εγώ! 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τι ήταν, πάλι, τούτο, ρε σύντροφοι;» απόρησε ο Κάλ’µλιρβ, 

βλέποντας τη Βασίλισσα Αάνθα και τον Εξουσιαστή των Όπλων να 

διασχίζουν το στρατόπεδο των Ζιρκεφιανών, κατευθυνόµενοι προς 

αυτό των Ελρούνιων. «Γιατί τόσο ξαφνικά;» 

  «Η Νερενία είπε ότι ο Νε-Μόρλιν έπρεπε να ξέρει γιατί τον 

καλούσε,» τόνισε η Νάρντα·  «κι εκείνος αποκρίθηκε–» 

  «Άκουσα τι αποκρίθηκε, ρε κούκλα,» τη διέκοψε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Όµως συνεχίζω να µην καταλαβαίνω τίποτα!» Στράφηκε στη 

Μάνζρα και τον Μέρθναρ. «Εσείς τι λέτε; Συµπατριώτισσά σας 

είναι, να πούµε.» 

  «Ποτέ δεν είχα σε µεγάλη εκτίµηση τη Νερενία,» αποκρίθηκε η 

Μάνζρα. 

  «∆ηλαδή, τη γνωρίζεις,» συµπέρανε ο Κάλ’µλιρβ. 
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  «Ναι,» ένευσε εκείνη. «Ήταν στη Μάρβαθ, παλιά. Πολεµίστρια στο 

βασιλικό στρατό –η προδότρια!» 

  «Και τι σχέση είχε µε το Νε-Μόρλιν;» 

  «Παρότι δεν ήταν ποτέ περισσότερο συγκρατηµένη στους άντρες 

από την Ερία, δε νοµίζω πως θα µπορούσε, σε καµία περίπτωση, να 

γνωρίζει τον Εξουσιαστή της Έλρουν.» 

  «Παράξενα πράµατα, σου λέω!…» µούγκρισε ο Κάλ’µλιρβ, 

φυσώντας καπνό. 

  «Παράξενα πράµατα!» έκρωξε ο Ανώνυµος. «Παράξενα πράγµατα! 

Σου λέω! Λέω Λέω!» 

  «Μόκο, δαιµονοπούλι!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Ζιρκεφιανοί άναψαν µακρείς δαυλούς έξω από την ανατολική 

πύλη, καρφώνοντάς τους στο έδαφος και σχηµατίζοντας ένα µεγάλο 

ηµικύκλιο, όπου θα µονοµαχούσαν η Στρατάρχισσα του Σαραόλν και 

ο Εξουσιαστής των Όπλων της Μεγάλης Έλρουν. Όλοι τους ήταν 

παραπάνω από πρόθυµοι να παρακολουθήσουν την αναµέτρηση, κι 

έτσι ο χώρος γύρω από το ηµικύκλιο γέµισε απ’αυτούς. Κάποιοι 

στέκονταν όρθιοι, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά τους, ή 

βαστώντας κούπες µε µπίρα ή κρασί·  άλλοι πάλι κάθονταν οκλαδόν 

στο έδαφος, έχοντας φέρει µαζί τους φαγητά και πιοτά, για να τα 

καταναλώσουν κατά τη διάρκεια του θεάµατος·  τέλος, ορισµένοι 

είχαν τοποθετήσει εξέδρες εκεί κοντά και είχαν καθίσει επάνω. Και, 

φυσικά, δεν έλειπαν οι άνθρωποι που έβαζαν στοιχήµατα·  πράγµα 

που είχε ως αποτέλεσµα διάφορα ν’αρχίσουν ν’ακούγονται: 

  —Για να κάνει η Στρατάρχισσα την πρόκληση, πρέπει νάναι σίγουρη 

για τη νίκη της, ρε µπαγαπόντηδες. Στοιχηµατίστε σ’αυτήν!— 

  —Όταν ο Εξουσιαστής των Όπλων της Έλρουν τραβήξει το σπαθί 

του, µάχεται σαν εκατό οργισµένα λιοντάρια— 
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  —Η Νερενία θα κερδίσει τη µονοµαχία, γιατί Βασιληάς της είναι ο 

Πόνκιµ ο Σφετεριστής, που λένε πως υφαίνει δυνατά µάγια και ξόρκια 

που κάνουν τους µαχητές του να µακελεύουν πέντε γεροδεµένους 

άντρες µε µια σπαθιά!— 

  —Άµα δε στοιχηµατίσεις στον Εξουσιαστή των Όπλων, µη 

στοιχηµατίσεις καθόλου, κοπέλι µου! Γιατί να χάσεις τα χρήµατά σου, 

ε;— 

  —Είναι κούκλος, δεν είναι; Θα στοιχηµατίσω σ’αυτόν, κι άµα 

νικήσει, θα πάω να τον βρω στη σκηνή του και να του το πω ότι τούχα 

εµπιστοσύνη απ’την αρχή! Χα-χα-χα!— 

  —Η Στρατάρχισσα πρέπει νάχει κάποια µπαγαποντιά στο µυαλό της. 

Θα δείτε που κάτι µυστήριο θα συµβεί µέσα στη µονοµαχία. Γελάτε, ε! 

Καλά. Μετά, θάρθετε, όµως, και θα µου λέτε, δίκιο είχες που µας 

τάλεγες, Ρί’ιβαρ, έτσι;— 

  Όταν ο Νε-Μόρλιν µπήκε στο ηµικύκλιο των δαυλών, σιγή 

απλώθηκε παντού τριγύρω, και οι κουβέντες και τα στοιχήµατα 

έπαψαν. Ο Ελρούνιος ήταν ντυµένος µε την Πανοπλία Μάχης των 

Εξουσιαστών, την οποία κανένας Ζιρκεφιανός δε γνώριζε και 

φαινόταν σ’όλους εξωτική πέρα από κάθε φαντασία. Η αρµατωσιά 

ήταν ολόκληρη καµωµένη από ένα λευκόχρυσο µέταλλο που έκανε 

παράξενους ιριδισµούς στο φως των δαυλών και των φεγγαριών που 

είχαν εµφανιστεί στον ουρανό του Άρµπεναρκ. Μεγάλα φίδια ήταν 

λαξεµένα επάνω της από άριστους γλύπτες (γιατί έµοιαζαν σχεδόν 

ζωντανά), τα οποία τυλίγονταν γύρω από το κορµί του Εξουσιαστή 

σα να ήθελαν να το προστατέψουν από κάθε εξωτερικό κίνδυνο. Τα 

µάτια τους άστραφταν, πορφυρά και γαλάζια και πράσινα, καθώς 

διαφόρων ειδών λίθοι ήταν τοποθετηµένοι στις κόγχες τους. Το 

κράνος του Νε-Μόρλιν έµοιαζε µε µάσκα, η οποία κάλυπτε το πίσω 

κι επάνω µέρος του κεφαλιού του, αφήνοντας το σαγόνι και το 

στόµα του εκτεθειµένα. Στο δεξί του χέρι βαστούσε ένα µακρύ ξίφος 

µε καλοακονισµένη λεπίδα, και στο αριστερό µια µεγάλη, τριγωνική 

ασπίδα, καµωµένη από χρυσάφι και φέρουσα το σύµβολο της 
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Μεγάλης Έλρουν στην επιφάνειά της: το θαλάσσιο ερπετό που 

αναδύεται από τη θάλασσα, βαστώντας ανάµεσα στα σαγόνια του 

µια πόλη. 

  «Ήρθα, Στρατάρχισσα Νερενία!» φώναξε ο Εξουσιαστής των 

Όπλων. 

  Η ανατολική πύλη της Όρφαλχ άρχισε να σηκώνεται, για να 

αποκαλύψει τη Νερενία, ντυµένη µε µαύρο ατσάλι και κράνος, ενώ 

στα χέρια της βρισκόταν η µεγάλη ροµφαία που ο Νε-Μόρλιν είχε 

δει και στο όνειρό του, µέσα στην Αίθουσα του Χρήµατος. 

  Η Στρατάρχισσα βάδισε, µέχρι που έφτασε στο κέντρο του 

ηµικύκλιου των δαυλών. Ο Εξουσιαστής τη ζύγωσε. Κανείς απ’τους 

δυο τους δεν έµοιαζε βιαστικός·  οι κινήσεις τους ήταν µετρηµένες. 

  «Καλησπέρα, Γκίλβρε,» σφύριξε η Νερενία µεσ’απ’το κράνος της, 

ακούγοντας τα Πνεύµατα να γρυλίζουν παντού στον αέρα. 

  «Καλησπέρα, Καταστροφή,» αποκρίθηκε ο Νε-Μόρλιν. 

  Τα µάτια της Νερενία στένεψαν. Ξέρει το όνοµα που µου έδωσε ο 

Βασιληάς µου. Τι άλλο, άραγε, ξέρει για µένα; «Θα σου δείξω απόψε 

γιατί µ’ονόµασε έτσι ο Άρχοντας τούτης της χώρας.» 

  Ο Άρχοντας τούτης της χώρας; σκέφτηκε ο Νε-Μόρλιν. Όλη η 

Μεγάλη Έλρουν έτσι σ’αποκαλεί, Νι-Όνζα! Έκανε ένα βήµα προς τα 

πίσω, υψώνοντας το σπαθί και την ασπίδα του και παίρνοντας 

πολεµική στάση. 

  Η Νερενία γέλασε, και πήρε πολεµική στάση κι εκείνη –ύστερα, 

χίµησε καταπάνω του, σηκώνοντας τη ροµφαία της πάνω απ’το 

κεφάλι και κατεβάζοντάς τη µε δύναµη, ξανά και ξανά, στην σκληρή 

επιφάνεια της χρυσής του ασπίδας, η οποία πετούσε σπίθες από τη 

σύγκρουση. 

  Οι Ζιρκεφιανοί που δεν είχαν στοιχηµατίσει άρχισαν να 

στοιχηµατίζουν, ενώ άλλοι άλλαζαν τα στοιχήµατά τους, γιατί η 

Στρατάρχισσα έµοιαζε να έχει το πλεονέκτηµα τώρα. 

  Όµως, µετά, ο Νε-Μόρλιν έστρεψε το ξίφος του εναντίον της. 

Καθώς η ροµφαία της Νερενία χτύπησε γι’ακόµα µια φορά επάνω 
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στη χρυσή του ασπίδα, ο Εξουσιαστής των Όπλων σπάθισε κατά της 

αντιπάλου του, βρίσκοντας την στ’αριστερά πλευρά. Ο ήχος του 

ατσαλιού της πανοπλίας της αντήχησε παντού τριγύρω, κι εκείνη 

παραπάτησε κι έπεσε στο χώµα. 

  Φωνές ακούστηκαν από τους Ζιρκεφιανούς, και τα στοιχήµατα 

άρχισαν, πάλι, ν’αλλάζουν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βόνιορ στεκόταν στις επάλξεις της Όρφαλχ, και είδε τη Νερενία 

να πέφτει από το χτύπηµα του Νε-Μόρλιν. Όµως δεν είδε καθόλου 

αίµα επάνω στην µαύρη της αρµατωσιά. ∆εν την τραυµάτισε, 

συλλογίστηκε. Όµως είναι ζαλισµένη. Ο πειρασµός να επέµβει ήταν 

πολύ µεγάλος, αλλά συγκράτησε τον εαυτό του. ∆εν είναι τόσο 

ανέµπειρη στη µάχη –για την ακρίβεια, δεν είναι καθόλου ανέµπειρη. 

  Η Νερενία κύλησε στο έδαφος και, γρήγορα, ξανασηκώθηκε στα 

πόδια της, για ν’αποκρούσει τη λεπίδα του Εξουσιαστή των Όπλων 

και ν’αρχίσουν, πάλι, ν’ανταλλάσσουν σπαθιές µε µανία. 

  Πρόσεχε! µούγκρισε από µέσα του ο Βόνιορ. Μη βιάζεσαι. Περίµενε 

–και χτύπα! 

  Ο ίδιος είχε επικεντρώσει τις πνευµατικές του αισθήσεις επάνω στη 

Νερενία, επειδή φοβόταν ότι οι πολιορκητές µπορεί να επιχειρούσαν 

να τη σκοτώσουν µε κάποιο τηλέµαχο όπλο, όσο εκείνη θα 

µονοµαχούσε µε το Νε-Μόρλιν. Αναµφίβολα, τούτη ήταν η ευκαιρία 

που ήθελαν, για να ξεφορτωθούν τη Στρατάρχισσα. Άµα δεν τη 

σκότωνε ο µονοµάχος τους, θα τη σκότωναν οι ίδιοι. Όµως δεν 

ξέρουν για µένα. Ούτε έχουν Ελεγκτές Πνευµάτων µαζί τους. 

  Σε κάποια στιγµή, οι µονοµάχοι έπαψαν να κινούνται µε τον 

φρενήρη ρυθµό που κινούνταν στην αρχή. Προφανώς, είχαν 

κουραστεί και χρειάζονταν κι οι δυο να αναπληρώσουν τις δυνάµεις 

τους. Έτσι, για την ώρα, στεκόταν ο ένας περίπου πέντε µέτρα 

µακριά απ’τον άλλο, µελετώντας τον προσεκτικά. Πρόσεχέ τον, 
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Νερενία. Πρόσεχέ τον. Είναι παραπάνω από αντάξιός σου στην τέχνη 

της µάχης, σκέφτηκε ο Βόνιορ, ενώ οι πνευµατικές του αισθήσεις 

συνέχιζαν να είναι ασφυκτικά επικεντρωµένες επάνω της, παρότι τα 

ουρλιαχτά των Πνευµάτων απόψε τον παρενοχλούσαν όσο ποτέ. 

  –Ένα βέλος! 

  Ο ∆ούκας της Γκέχβιν ίσα που πρόλαβε να του αλλάξει πορεία, 

προτού πετύχει τη Νερενία στο στήθος, γιατί δεν είχε έρθει από εκεί 

όπου το περίµενε –δηλαδή, από το στρατόπεδο των Νοτίων. Είχε 

έρθει από τα τείχη της Όρφαλχ! 

  Ο Βόνιορ έστρεψε το κεφάλι του προς εκείνη τη µεριά, και είδε 

έναν πυργίσκο των τειχών. Πάραυτα, έστειλε τις πνευµατικές του 

αισθήσεις εκεί, και– 

  Θάρνα!… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία είδε το βέλος να πετάγεται από τα τείχη της πόλης της 

και να την αστοχεί για µισό µέτρο. Η καρδιά της αναπήδησε. Ποιος 

τόκανε τούτο; Ποιος Πνευµατοχτυπηµένος προδότης; 

  Ο Νε-Μόρλιν, που είχε κι αυτός δει από πού ήρθε το βέλος, είπε: 

«Οι ίδιοι σου οι τοξότες προσπαθούν να σε σκοτώσουν, Νι-Όνζα; 

Χα-χα-χα! Ακριβώς όπως και στην Έλρουν, οι άνθρωποί σου σε 

µισούν! Θα σ’απαλλάξω από αυτή τη µοίρα, µια για πάντα!» 

φώναξε, εφορµώντας. Ακατονόµαστες φωνές ούρλιαζαν µέσα στο 

κεφάλι του: ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ – ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ – ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ. 

  Η Νερενία απέκρουσε τη σπαθιά του. Η ορµή της, όµως, ήταν 

τέτοια που η Στρατάρχισσα παραπάτησε, αλλά κατάφερε εύκολα να 

ισορροπήσει. ∆αίµονες! γρύλισε εντός της. Κανονικά, δε θάπρεπε να 

είχα χάσει ούτε για λίγο την ισορροπία µου. Το χτύπηµα στα αριστερά 

της πλευρά την είχε αποδυναµώσει, γιατί, παρότι δεν είχε διαπεράσει 

την πανοπλία της, είχε καταφέρει να τη στραπατσάρει, 

µ’αποτέλεσµα η Νερενία να αισθανθεί σα να την είχε κοπανήσει ένα 
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βαρύ ρόπαλο. Ήταν σίγουρη πως, όταν έβγαζε την αρµατωσιά της, 

θα έβλεπε εκεί µια µεγάλη µελανιά. 

  Κάνοντας έναν ελιγµό προς τα δεξιά, διέγραψε ένα µεγάλο 

ηµικύκλιο µε τη ροµφαία της, ελπίζοντας να πετύχει τον αντίµαχό 

της από τη µεριά που δε βαστούσε ασπίδα. Όµως το σπαθί του Νε-

Μόρλιν απέκρουσε, επιδέξια. Πόσο γρήγορος είναι, ο 

Πνευµατοχτυπηµένος! 

   

**  **  **  ** 

 

  Ο Βόνιορ καταπολέµησε την παρόρµηση να πάει να σκοτώσει τη 

σύζυγό του, για ένα και µόνο λόγο: Έπρεπε να µείνει εδώ για να 

προσέχει τη Νερενία. Αν πήγαινε στον πυργίσκο, θα την άφηνε 

αφύλαχτη από άλλες πιθανές επιθέσεις. Έτσι, περίµενε, έτοιµος τώρα 

για τη Θάρνα, σε περίπτωση που εκείνη αποφάσιζε να επιχειρήσει, 

πάλι, να δολοφονήσει τη Στρατάρχισσα. 

  Τώρα, η Νερενία κι ο Νε-Μόρλιν είχαν αρχίσει να ξιφοµαχούν µε 

µανία, όπως πριν. Οι λεπίδες τους συγκρούονταν ξανά και ξανά και 

ξανά, γεµίζοντας τον αέρα µε τον µεταλλικό τους ήχο. Κανείς δεν 

έµοιαζε να νικά ή να χάνει. Άστον ν’αφεθεί εκτεθειµένος, αγαπηµένη 

µου. Άστον ν’αφεθεί εκτεθειµένος και στείλτον στα Πνεύµατα! 

  Τότε –άλλο ένα βέλος από τη Θάρνα. 

  Ο Βόνιορ –που, τώρα, το περίµενε– το σταµάτησε σχεδόν προτού 

αποµακρυνθεί πέντε µέτρα από τη σύζυγό του –και της το 

επέστρεψε. 

  Η κραυγή της ∆ούκισσας της Γκέχβιν έσχισε τη νύχτα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ροµφαία έσπασε το ξίφος στα δύο, κάνοντάς το µικρότερο από 

µαχαίρι. 
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  Τα µάτια της Νερενία άστραψαν και χίµησε µε περισσότερη λύσσα 

από πριν. Η νίκη βρισκόταν µέσα στα χέρια της·  το ίδιο και η ψυχική 

γαλήνη που θα ερχόταν µετά απ’τον θάνατο του Εξουσιαστή των 

Όπλων. 

  Ο Νε-Μόρλιν απέκρουσε τις επιθέσεις της µε την ασπίδα του, 

πισωπατώντας. Μετά, πέταξε το σπασµένο του όπλο στο χώµα και 

περίµενε, ατενίζοντάς την προσεκτικά. ∆εν έχασα ακόµα, σκέφτηκε. 

Έλα, σκύλα… 

  Η Νερενία, βλέποντας τον αντίπαλό της άοπλο, χαµογέλασε 

στραβά. ∆ε µοιάζεις και τόσο δεινός µαχητής τώρα, µεγάλε 

Εξουσιαστή των Όπλων, παρατήρησε, και επιτέθηκε, κατεβάζοντας 

τη ροµφαία της προς το κεφάλι του. 

  Η χρυσή ασπίδα του Νε-Μόρλιν δέχτηκε το χτύπηµα της 

Στρατάρχισσας. Και, την ίδια στιγµή, ο Ελρούνιος έσφιξε τη δεξιά 

του, γαντοφορεµένη γροθιά, η οποία είχε πετάξει µια αιχµηρή 

λεπίδα, καλυµµένη µε θανατηφόρο δηλητήριο. Επιτέθηκε στα τυφλά, 

ξέροντας πως, όπου κι αν πετύχαινε την αντίµαχό του, σε λίγο θα 

ήταν νεκρή.  

  Αλλά το κρυφό του όπλο γλίστρησε πάνω στο µαύρο ατσάλι της 

αρµατωσιάς της Νερενία, και ο Εξουσιαστής της Μεγάλης Έλρουν 

έχασε την ισορροπία του. Η Στρατάρχισσα τον κλότσησε στην 

κνήµη, σωριάζοντάς τον στο έδαφος. Έκανε να πατήσει στο στέρνο 

του, µα εκείνος την κοπάνησε στο γόνατο, µε τη χρυσή του ασπίδα. 

Η περικνηµίδα της την έσωσε από µόνιµη αναπηρία, αλλά η 

πορφυροµάλλα Σαραολνιανή παραπάτησε και ο εχθρός της 

σηκώθηκε, πάλι, όρθιος. 

  Όχι! ούρλιαξε εντός της η Νερενία. Τον είχα Ε∆Ω! 

  Τα Πνεύµατα φώναζαν µέσα στο κεφάλι της: ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ – 

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ – ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ. 

  Ο Νε-Μόρλιν έκανε µερικά βήµατα προς τα πίσω. Η Νερενία δεν 

επιτέθηκε αµέσως·  περίµενε να ξελαχανιάσει. 
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  Τότε, µια εξώκοσµα δυνατή φωνή αντήχησε: «ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΤΕ, 

ΟΛΟΙ!» 

  Οι Ζιρκεφιανοί, νιώθοντας έναν ενστικτώδη, αρχέγονο τρόµο να 

τους καταλαµβάνει, υπάκουσαν αµέσως. Και τέσσερις άντρες, 

ντυµένοι µε κάπες, πέρασαν ανάµεσά τους, σα να ήταν άρχοντες ή 

τρανοί αρχηγοί στρατών. 

  Τον έναν απ’αυτούς η Νερενία τον αναγνώριζε. Ο Πόνκιµ! Πώς 

βρέθηκε εδώ; 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν και οι άλλοι τρεις σταµάτησαν κοντά 

στην Στρατάρχισσα και στον Εξουσιαστή των Όπλων, καθώς σιγή 

είχε, ξανά, απλωθεί. 

  «Μη δίνετε στα Πνεύµατα εκείνο που επιζητούν, άφρονες,» είπε ο 

Πόνκιµ, µε σταθερή φωνή. 

  Ο Νε-Μόρλιν συνοφρυώθηκε µέσα από το κράνος του. Αυτή η 

φωνή… «Πόνκιµ!» αναφώνησε. «Είσαι ο Πόνκιµ! Κάθαρµα, εσύ µε 

µάγεψες!» 

  «Μη γίνεσαι γελοίος, Εξουσιαστή των Όπλων,» αντιγύρισε εκείνος. 

«Εγώ επιθυµώ µονάχα την ειρήνη στο Βασίλειό µου, όχι τη δική σου 

ψυχική ταραχή.» 

  «Πόνκιµ ο Ειρηνοποιός!» ακούστηκε µια φωνή, γεµάτη ειρωνεία, 

πίσω του. 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε, αργά, για ν’αντικρίσει την Αάνθα. 

«Βασίλισσα του Ωκεανού. Καλησπέρα.» 

  «Σκοτώστε τον!» πρόσταξε εκείνη, δείχνοντάς τον µε το δεξί της 

χέρι. 

  Πάραυτα, κάµποσοι Ζιρκεφιανοί όρµησαν σα σκυλιά καταπάνω 

του, τραβώντας λεπίδες από θηκάρια και µέσα απ’τα ρούχα τους. 

Όµως απόκοσµοι άνεµοι τούς απώθησαν όλους, σωριάζοντάς τους 

στο έδαφος, τον ένα πάνω στον άλλο, και σπέρνοντας τρόµο στις 

καρδιές τους. 

  «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΑΝΘΑ! Ο ΠΟΝΚΙΜ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΣΑΣ 

∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ,» αντήχησε η φωνή ενός από τους άντρες που 
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βρίσκονταν στο πλευρό του Σφετεριστή και, µάλλον, τον είχαν 

βοηθήσει –µε µαγεία– ν’απωθήσει τους εχθρούς του. 

  Η Κυρά του Ωκεανού ύψωσε το χέρι της, για να µην επιτεθεί κανείς 

άλλος. Όχι πως οι Ζιρκεφιανοί έµοιαζαν να έχουν καµια διάθεση να 

επιχειρήσουν, πάλι, κάτι τέτοιο –ήταν τροµοκρατηµένοι. 

  «Και ποιος είσαι εσύ;» απαίτησε η Αάνθα, ατενίζοντας τον 

άγνωστο µε σκληρό βλέµµα. 

  «Μόρβον, Σοφός του Κύκλου του Φτερού,» συστήθηκε εκείνος. 

  «Σοφός του Κύκλου του Φτερού;» έκανε η Αάνθα. «Ψεύδεσαι, 

µάγε!» 

  «Όχι, Βασίλισσά µου. Είµαι, πράγµατι, Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. Κι απο δώ βρίσκονται οι κύριοι Ζάρχαλ και Κάρελ, του 

Κύκλου του Φτερού, επίσης.» 

  Η Αάνθα δε µίλησε. Ωστόσο, ακόµα ήταν καχύποπτη. Ο Πόνκιµ, 

κατά πάσα πιθανότητα, είχε έρθει εδώ για να σώσει τη Νερενία. 

Όµως θα έκανε τόσο κόπο γι’αυτήν; αναρωτήθηκε, αµέσως, η Κυρά 

του Ωκεανού. Θα έβαζε τον εαυτό του σε κίνδυνο για τη 

Στρατάρχισσα; Σίγουρα, κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από τούτη την 

αναπάντεχη εµφάνιση. 

  «Έχουµε να σας µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό, Μεγαλειοτάτη,» 

είπε ο Μόρβον. «Για τη σταθεροποίηση της Νότιας Γης.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Έβδοµη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

Η Βασίλισσα 
 

 

ετά από το βίαιο ταρακούνηµα του σεισµού, ο Βένγκριλ 

πρόσταξε οι καταπέλτες των Ζιρκεφιανών να πάψουν να 

βάλουν τα δυτικά τείχη της Όρφαλχ. 

  «Ελέγξτε αν υπάρχουν ζηµιές,» είπε στον Άρχοντα Σόρντ’κφαρ. 

«Θα συνεχίσουµε την πολιορκία αύριο.» 

  «Ίσως να έχουν γίνει κι άλλα ρήγµατα στα τείχη, Μεγαλειότατε,» 

αποκρίθηκε εκείνος. 

  Ο Βένγκριλ κατένευσε, λέγοντας: «Ναι, και, σίγουρα, θα τα δούµε 

καλύτερα µε το φως της ηµέρας. Τώρα, ελέγξτε αν είναι όλα εντάξει 

στη δυτική µεριά.» 

  Ο Σόρντ’κφαρ έφυγε, βιαστικά. 

  «Ως πότε αυτοί οι σεισµοί θα αποτελούν βοήθεια για µας, Βασιληά 

µου;» ρώτησε ο Ρήφορβελ, όταν ο Ζιρκεφιανός είχε αποµακρυνθεί 

αρκετά, για να µιλήσει σε µερικούς άλλους. «Και πότε θα γίνουν 

ενόχληση;» 

  «Κατανοώ την ανησυχία σου, φίλε µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ, 

«όµως δε µπορώ ν’απαντήσω στο ερώτηµά σου.» 

  «Πιστεύετε αυτό που είπε η µάγισσα Χόλκραδ, έτσι, Βασιληά 

µου;» 

  «Ότι οι σεισµοί οφείλονται στην αποσταθεροποίηση της Νότιας 

Γης; Ναι, φυσικά και το πιστεύω.» 

  Ο Σίνορµαρ, που στεκόταν στο άλλο του πλευρό, είπε: «Η Νότια 

Γη, όµως, είναι µακριά…» 

  «Όχι τόσο µακριά όσο πιστεύεις, προφανώς,» είπε ο Βένγκριλ. «Ας 

καθίσουµε,» πρότεινε, δείχνοντας µια φωτιά που είχαν ανάψει οι 

Ζιρκεφιανοί γι’αυτούς, µπροστά από τη σκηνή του. 

Μ
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  Ο Σίνορµαρ κι ο Ρήφορβελ ακολούθησαν το µονάρχη τους, καθώς 

βάδιζε προς τα κει. Κάθισαν γύρω από τις φλόγες, και δύο 

Ζιρκεφιανές τούς έφεραν φαγητό. Είχαν να φάνε από το πρωί, γιατί ο 

Βένγκριλ ήταν απασχοληµένος µε τη διεξαγωγή της πολιορκίας και 

µε διάφορα σχέδια που έκανε στο µυαλό του, ενώ οι δύο ευγενείς 

προσπαθούσαν να διδάξουν τακτική µάχης στους Ζιρκεφιανούς. 

  «∆ε σας ρώτησα,» είπε ο Βασιληάς, «πώς είναι οι οικογένειές σας;» 

  «Καλά, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Ρήφορβελ, ανακατεύοντας 

τη σούπα µέσα στο πιάτο του. «Η Βασίλισσα Αάνθα δεν άφησε 

κανέναν στην Όρφαλχ, όταν η Στρατάρχισσα Νερενία ήρθε·  τους 

πήρε όλους απο δώ –ή, τουλάχιστον, όσους πρόλαβε, γιατί, εν τω 

µεταξύ, οι δαίµονες έσπασαν τη βόρεια πύλη της πόλης.» 

  Η Αάνθα τα κατάφερε πολύ καλά, σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Αυτό είναι 

αλήθεια. Έσωσε ένα µέρος του λαού µου από τα χέρια των 

Μαγκραθµέλιων και, τώρα, µε βοηθά να σώσω και τους υπόλοιπους. 

Της χρωστάω πολλά. 

  «Χαίροµαι που είναι όλοι τους εντάξει,» είπε στους δύο του 

σωµατοφύλακες. 

  Συνέχισαν το φαγητό τους, κουβεντιάζοντας σχετικά µε την 

πολιορκία και τι ζηµιές µπορεί να προκάλεσε ο σεισµός στην πόλη: 

ζηµιές οι οποίες ίσως να τους βοηθήσουν να εισβάλουν ευκολότερα. 

Ύστερα από κάποια ώρα κι ενώ είχε βραδιάσει, ο Σόρντ’κφαρ ήρθε 

κοντά τους και τους πληροφόρησε ότι η Στρατάρχισσα Νερενία είχε 

προκαλέσει τον Εξουσιαστή των Όπλων Νε-Μόρλιν σε µονοµαχία, 

στην ανατολική µεριά της πολιορκίας– 

  «–και, τώρα, πρέπει να έχουν αρχίσει να µάχονται, Μεγαλειότατε.» 

  «Βασιληά µου, αυτό είναι… περίεργο,» είπε ο Ρήφορβελ. 

  «Είµαι σίγουρος ότι σκέφτεσαι εκείνο που σκέφτοµαι κι εγώ,» 

αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 

  «∆ε µπορώ να ξέρω τι σκέφτεστε εσείς, Βασιληά µου, όµως 

πιστεύω ότι είναι ανούσιο η Στρατάρχισσα να µονοµαχήσει µε τον 

Εξουσιαστή των Όπλων. Ανούσιο για εκείνη, θέλω να πω. Τι έχει να 
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κερδίσει από αυτό; Ο Νε-Μόρλιν δεν είναι παρά ο επικεφαλής 

µερικών Ελρούνιων –µικρό µέρος του στρατού της Βασίλισσας 

Αάνθα. Ακόµα κι αν τον σκοτώσει, θα αποκαρδιώσει λίγους. Αν, 

όµως, η ίδια πεθάνει, εκτός του ότι θα χάσει τη ζωή της –που, 

υποθέτω, της είναι πολύτιµη–, ο στρατός των Μαγκραθµέλιων θα 

χάσει την αρχηγό του. Αν ήµουν εγώ η Νερενία, ή εσάς, 

Μεγαλειότατε, θα προκαλούσα σε µονοµαχία ή τη Βασίλισσα Αάνθα 

ή τον Οδηγό Κάλ’µλιρβ.» 

  «Ακριβώς,» κατένευσε ο Βένγκριλ. «Ακριβώς. Όµως δε νοµίζω ότι 

η Στρατάρχισσα είναι χαζή. Σίγουρα, έχει τους λόγους της για να 

επιχειρήσει κάτι τόσο παράτολµο. ∆ε µπορώ να το εξηγήσω, 

ωστόσο… Εσείς, Άρχοντα Σόρντ’κφαρ;» 

  «Ούτε κι εγώ, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ούτε κι εγώ.» 

  Ξαφνικά, ο Ρήφορβελ έγειρε το κεφάλι, σα να προσπαθούσε 

ν’ακούσει κάτι. 

  «Τι είναι;» τον ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «…Βούκινα,» είπε, αργά, εκείνος. 

  Ο Βασιληάς σηκώθηκε όρθιος, κάνοντάς τους νόηµα να σιγήσουν. 

Πράγµατι, βούκινα, παρατήρησε. Από τα δυτικά. Από τα δυτικά; 

Αποµακρύνθηκε από τη φωτιά τους και βάδισε προς το στρατόπεδο 

των Καρνεβολθιανών, για να το προσπεράσει, να ανεβεί σε ένα 

µικρό ύψωµα (πάνω στο οποίο βρισκόταν ένα µοναχικό δέντρο), και 

να κοιτάξει τον σκοτεινό ορίζοντα –του οποίου ο µαύρος µανδύας 

σχιζόταν από πολλές πορτοκαλοκόκκινες τρύπες. 

  «Ένας στρατός!» αναφώνησε ο Σόρντ’κφαρ. Εκείνος, ο Ρήφορβελ, 

και ο Σίνορµαρ είχαν ακολουθήσει το Βασιληά του Σαραόλν, καθώς 

βάδιζε βιαστικά έξω από τα µεγάλα στρατόπεδα του στρατού της 

Βασίλισσας Αάνθα. 

  «Ναι,» κατένευσε ο Βένγκριλ, µειδιώντας. «Ένας στρατός.» Άλβαρ, 

ξάδελφε, δε θα χάσεις και πολλά από τούτη την πολιορκία. 

 

**  **  **  ** 
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  «Για τη σταθεροποίηση της Νότιας Γης…» επανέλαβε η Αάνθα, 

κοιτάζοντας τον άντρα εµπρός της, ο οποίος λεγόταν Μόρβον και –

όπως υποστήριζε– ήταν Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Ναι… 

Έπρεπε να το περιµένω ότι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού θα 

ασχολούνταν µε το ζήτηµα. Όµως τι δουλειά έχουν µε τον Πόνκιµ; 

  «Ναι, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Βρήκαµε τρόπο 

για να σταθεροποιήσουµε τη Νότια Γη και όλοι τούτοι οι Νότιοι να 

επιστρέψουν στις πατρίδες τους.» 

  Μουρµουρητά άρχισαν ν’ακούγονται ανάµεσα στους 

Ζιρκεφιανούς, πολλοί από τους οποίους ακόµα προσπαθούσαν να 

συνέλθουν από τον εξώκοσµο άνεµο που τους είχε χτυπήσει πριν 

από λίγο. 

  Η Αάνθα είδε µια νικηφόρα λάµψη στα µάτια του Πόνκιµ. Όχι! 

γρύλισε από µέσα της. Αν επιστρέψουν στη Νότια Γη, τότε, όλα µου 

τα σχέδια θα γίνουν κοµµάτια, και ο Σφετεριστής θα νικήσει. 

  Ο Πόνκιµ απευθύνθηκε στους Ζιρκεφιανούς. «Ναι, είναι αλήθεια,» 

είπε, φωναχτά, για να τον ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. 

«Μπορούµε να σας επιστρέψουµε πίσω στην πατρίδα σας. ∆εν 

υπάρχει λόγος να είστε, πλέον, πρόσφυγες. Θα σας βοηθήσω. Θα 

σταθεροποιήσω τη Νότια Γη για σας.» (Και η Αάνθα κι οι Σοφοί του 

Κύκλου του Φτερού παρατήρησαν ότι, τώρα, µιλούσε στο πρώτο 

πρόσωπο, βάζοντας µπροστά τον εαυτό του, για να κερδίσει τη 

συµπάθεια των Νότιων, αναµφίβολα.) «Από την αρχή δεν 

επιθυµούσα το κακό σας, και το είχα εξηγήσει στους άρχοντές σας. 

Όµως πολλοί απ’αυτούς δεν επέλεξαν να µ’ακούσουν.» Το βλέµµα 

του πήγε, πρώτα, στον Νε-Μόρλιν και, ύστερα, στον Κάλ’µλιρβ. 

«Ωστόσο, τούτο δεν έχει καµία σηµασία!» πρόσθεσε, έντονα, 

δίνοντας σ’όλους την εντύπωση ότι, όντως, πίστευε ό,τι έλεγε. 

«Συνεχίζω να µην είµαι εχθρός σας. Θα σας βοηθήσω.» 

  Οι Ζιρκεφιανοί έµειναν σιωπηλοί. 
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  Το ίδιο και η Αάνθα, µην ξέροντας τι ακριβώς να πει τώρα. Πρέπει 

να είναι κόλπο, συλλογίστηκε. ∆ε µπορεί αυτοί νάναι Σοφοί του 

Κύκλου του Φτερού –παριστάνουν τους Σοφούς! 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στον Κάλ’µλιρβ. «Οδηγέ των Ζιρκεφιανών, τι 

λες; Θα ζητήσεις από το λαό σου να θηκαρώσει τα όπλα του και να 

επιστρέψει στα εδάφη που του ανήκουν, προσφέροντας ειρήνη στο 

Βασίλειό µου;» 

  «Αν µπορείς να σταθεροποιήσεις τη Νότια Γη…» άρχισε ο 

Κάλ’µλιρβ. «Αν µπορείς να την κάνεις όπως παλιά, ναι, µα τα Πέντε 

Κύµατα, δε νοµίζω κανείς µας νάχει πρόβληµα ν’αποσυρθεί απο 

δώ.» Και ύψωσε τη φωνή του, ρωτώντας τους Ζιρκεφιανούς: «Έτσι, 

µπαγαπόντηδές µου;» 

  Οι απαντήσεις τους ήταν θετικές. 

  «Περιµένετε!» παρενέβη η Αάνθα. «∆εν το ξέρετε ότι σας λέει 

αλήθεια! Είναι κόλπο!» 

  «∆εν είναι κόλπο, Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε, ήρεµα, ο 

Πόνκιµ. «Νοµίζω πως οι κύριοι σάς διαβεβαίωσαν…» 

  «∆εν τους πιστεύω,» είπε εκείνη. «∆εν πιστεύω ότι είναι Σοφοί του 

Κύκλου του Φτερού. Και πώς ακριβώς µπορείς να σταθεροποιήσεις 

τη Νότια Γη, Πόνκιµ; Αυτό είναι αδύνατο! Ή, µάλλον… γνωρίζω 

έναν τρόπο, αλλά…» Τα µάτια όλων των Ζιρκεφιανών είχαν 

καρφωθεί επάνω της. «Αλλά δεν µπορώ να τον καταλάβω.» 

  «Τι θέλετε να πείτε, Βασίλισσά µου;» ρώτησε ο Μόρβον. 

  «Είχα ένα όνειρο– ένα όραµα. Ένα… παράξενο πλάσµα µού 

µίλησε…» 

  «Χα-χα-χα!» γέλασε ο Πόνκιµ. «Προσπαθείς να σκαρφιστείς 

κάποιο ψέµα, για να κρατήσεις αυτούς τους ταλαιπωρηµένους 

ανθρώπους εδώ και να συνεχίσεις την πολιορκία σου!» 

  Τα µάτια της Αάνθα φλογίστηκαν. «∆εν είναι ψέµα, Σφετεριστή! 

Είδα ένα όραµα, όπου η Βάρνα, το µεγάλο σαλάχι, µου µίλησε!» 

  «Το µεγάλο σαλάχι;» Ο Μόρβον συνοφρυώθηκε, σα να γνώριζε 

κάτι. 
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  «Ναι,» είπε η Αάνθα. «Ξέρεις γι’αυτό;» 

  «Παρακαλώ, Βασίλισσά µου, συνεχίστε,» την προέτρεψε εκείνος. 

«Σας είπε κάτι το σαλάχι;» 

  «Ναι,» κατένευσε η Κυρά του Ωκεανού. «Μου µίλησε για κάτι που 

κι αυτό δεν κατανοούσε απόλυτα. Μου ζήτησε να βρω έναν 

άνθρωπο ο οποίος θα µπορούσε να σταθεροποιήσει τη Νότια Γη –

Όµως δε µου ανέφερε ποιος ακριβώς είναι. Και δεν ξέρω πώς να τον 

βρω!» 

  «Τι σας είπε, δηλαδή;» την πίεσε ο Μόρβον. 

  Η Αάνθα προσπάθησε να φέρει, ξανά, στο µυαλό της τα λόγια της 

Βάρνα. «Μου είπε ότι… ένα από τα παιδιά της Βόρειας Γης θα 

σταθεροποιήσει το Νότο. Είναι άντρας, αλλά όχι ένας συνηθισµένος 

άνθρωπος. Και… δεν ανήκει απόλυτα στο Βορρά µήτε στο Νότο, και 

έχει Ωκεάνιο αίµα εντός του. Είναι… φορτισµένος µε… κοσµικές 

δυνάµεις και έχει κερδίσει και χάσει πολλά. Αυτά είναι, νοµίζω.» 

  Ο Μόρβον στράφηκε στον Πόνκιµ και στους άλλους δύο Σοφούς. 

«Κύριοι, η υπόθεσή µας ήταν σωστή.» 

  Ο Ζάρχαλ κι ο Κάρελ κατένευσαν, µε ικανοποιηµένες εκφράσεις 

στα πρόσωπά τους. 

  «Τι λέτε;» απαίτησε η Αάνθα. «∆εν καταλαβαίνω.» 

  «Βασίλισσά µου, αυτός ο άντρας είναι… Ή, µάλλον, εσείς πρέπει 

να τον γνωρίζετε ως Ράθµαλ, έναν διοικητή του στρατού του 

Βασιληά Βένγκριλ.» 

  «Ναι, τον θυµάµαι. Είχε έρθει πριν από αρκετό καιρό στη Θέρληχ, 

για την υπόθεση των χαµένων πλοίων·  µετά, εξαφανίστηκε…» 

  «Κι εµφανίστηκε, πάλι, ως Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Αυτός είναι 

που µπορεί να σταθεροποιήσει το Νότο.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο στρατός του Άλβαρ έφτασε στους καταυλισµούς της δυτικής 

µεριάς της πολιορκίας, καρφώνοντας κεφάλια Μαγκραθµέλιων δεξιά 
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κι αριστερά της µεγάλης παραλιακής δηµοσιάς. Και ο Βένγκριλ δε 

µπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε στην αρχή του φουσάτου. 

Πλάι στον ξάδελφό του, τον Άρχοντα του Ντρίνθεκ, ίππευε η Έρµελ, 

ντυµένη µε φολιδωτή αρµατωσιά κι έχοντας φαρέτρα και τόξο 

περασµένα στην πλάτη. Η κόρη µου! ∆ε µπορεί… Η Έρµελ! Κι όµως, 

είναι η Έρµελ! Είναι η Έρµελ! 

  Έτρεξε προς το µέρος της, µε τον Σίνορµαρ και τον Ρήφορβελ στο 

κατόπι. «Έρµελ!» φώναξε. «Έρµελ!» Είναι αυτή! σκέφτηκε, καθώς 

πλησίαζε και την έβλεπε καλύτερα. Πνεύµατα, είναι αυτή! 

  Η Πριγκίπισσα, ακούγοντας κάποιον να φωνάζει το όνοµά της, 

στράφηκε και τον κοίταξε. Τα µάτια της γούρλωσαν. «Πατέρα!» 

Αµέσως, κατέβηκε από το άλογό της και τον αγκάλιασε σφιχτά. 

  Ο Βένγκριλ την έκανε δυο σβούρες στην αγκαλιά του, παρά το 

βάρος της πανοπλίας της. Γελούσε σαν µικρό παιδί, κι εκείνη το ίδιο. 

Κανένας τους δε µπορούσε να πιστέψει ότι είχε βρει τον άλλο εδώ. 

  «Πατέρα!» Η Έρµελ φίλησε το µουσάτο µάγουλό του, ξανά και 

ξανά. «Νόµιζα ότι είχες χαθεί. Νόµιζα ότι είχες χαθεί στον Ωκεανό. 

Η Βασίλισσα Αάνθα έπρεπε να µας το είχε πει ότι ήσουν µαζί της. 

Γιατί δε µας το είπε;» 

  «Η συνεννόηση µε τον Άλβαρ είχε γίνει προτού πάω εγώ στη 

Θέρληχ, λουλουδάκι µου,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. 

  «Πριν πας στη Θέρληχ;» απόρησε η Έρµελ. «Μα, αφού πήγες στη 

Θέρληχ όταν σε κάλεσε εκεί–» 

  «Βένγκριλ! Βένγκριλ! Το περίµενα ότι θα σ’έβρισκα εδώ! Σίγουρα, 

τούτη δεν ήταν µια πολιορκία που θα έχανες!» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε, για να δει τον ∆ούκα Άλβαρ 

να τον πλησιάσει, µαζί µε τον γιο του Βίρκβιν και την κόρη του Όρυ. 

  Οι δύο άρχοντες έσφιξαν χέρια, χαµογελώντας. 

  «∆εν είσαι καλός ψεύτης,» είπε ο Βένγκριλ, «αλλά χαίροµαι που σε 

ξαναβλέπω, ακόµα κι αν οι καιροί είναι χαλεποί.» 

  «Οι καιροί πάντα είναι χαλεποί στα δυτικά σύνορα, ξάδελφε,» 

αποκρίθηκε ο Άλβαρ, µ’ένα λυκίσιο χαµόγελο. «Αλλά έχεις δίκιο, 
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πανάθεµά σε! Το ψέµα µου ήταν ελεεινό: δεν περίµενα να σε βρω 

εδώ. Η κόρη σου µου έλεγε ότι είχες χαθεί απ’το πρόσωπο του 

Άρµπεναρκ.» 

  «Πού τη βρήκες;» 

  «∆εν τη βρήκα εγώ·  εκείνη ήρθε και βρήκε εµένα.» 

  Ο Βένγκριλ στράφηκε στην Έρµελ, µε µια ερωτηµατική έκφραση 

στο πρόσωπό του. 

  «Με είχαν αιχµαλωτίσει οι δαιµονάνθρωποι,» εξήγησε εκείνη, «και 

βρισκόµουν σε ένα φρούριό τους, στη Νότια Μάγκραθµελ. Απο κεί 

µε έσωσαν οι Βολχερθιανοί και, µετά, ήρθα εδώ, στο Σαραόλν, για 

να βοηθήσω. Στο δρόµο συνάντησα, τη ∆ούκισσα Ρώρα, τη σύζυγο 

του Άρχοντα Έζφερκ του Θόνµαρκ, ο οποίος είναι νεκρός– Αλλά, 

άστο αυτό. Προσπαθώ να σ’τα πω όλα αµέσως!» Χαµογέλασε. Η 

χαρά της ήταν µεγάλη που τον είχε βρει εδώ. Τουλάχιστον, τώρα 

ήξερε ότι ήταν ζωντανός. Και, σίγουρα, εκείνος θα τα διόρθωνε όλα 

στο Βασίλειο. «Το θέµα είναι ότι κατάφερα να φτάσω, τελικά, στο 

Ντρίνθεκ… επειδή είχα κάνει ένα σχέδιο µε τη ∆ούκισσα Ρώρα… το 

οποίο, βέβαια, πλέον, δεν ισχύει –τα πράγµατα άλλαξαν.» 

  «Μια στιγµή,» τη διέκοψε ο Άλβαρ. «Βένγκριλ, βλέπω, έχετε 

αρχίσει την πολιορκία: ολόκληρο τµήµα του τείχους έχει πέσει. Το 

γνωρίζεις, όµως, ότι η Βόνα βρίσκεται φυλακισµένη µέσα στην 

Όρφαλχ;» 

  «Όχι πια,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο νέος Αρχιστράτηγος του 

Βασιλείου µου την έσωσε απο κεί.» 

  «Ποιος;» ρώτησε ο Άλβαρ. 

  «Ο Όβγκερ, πρώην-Στρατηγός του ∆ουκάτου Γκέχβιν.» 

  «Η Γκέχβιν σε πρόδωσε. Πήγε µε το Σφετεριστή.» 

  «Ναι. Η νέα ∆ούκισσα Θάρνα µε πρόδωσε, όµως όχι και ο 

Στρατηγός της. Ο Όβγκερ εισέβαλε στα µπουντρούµια του παλατιού 

της Όρφαλχ, πήρε απο κεί τη Βόνα, και την έβγαλε από την πόλη 

µέσω των υπονόµων. Για τη γενναιότητά του και µόνο, τον 

αντάµειψα µε τον τίτλο του Αρχιστράτηγου.» 
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  «Γι’ακόµα µια φορά, τα κατάφερες πολύ ωραία και χωρίς εµένα!» 

παρατήρησε ο Άλβαρ. Και γέλασε. «Είχαµε στήσει ολόκληρο 

σχέδιο, ξάδελφε, για να σώσουµε τη ∆ούκισσα της Σάνβεκ.» 

  «Τι σχέδιο;» 

  «Είχαµε στείλει δυο τυχοδιώχτες να µπουν σε κάτι υπόγεια,» τον 

πληροφόρησε η Έρµελ, «τα οποία ίσως να επικοινωνούσαν µε τους 

υπονόµους της Όρφαλχ.» 

  «Και τι έγινε, τελικά;» ρώτησε ο Βένγκριλ. 

  «Οι τυχοδιώχτες δεν έχουν επιστρέψει ακόµα,» είπε, σκεπτικά, η 

Έρµελ. 

  «Πιστεύετε ότι κάτι κακό τούς συνέβη;» 

  «∆ε θα το απέκλεια, πατέρα…» 

   

**  **  **  ** 

 

  «Τον ξέρω αυτόν τον µπαγαπόντη!» πετάχτηκε ο Κάλ’µλιρβ. 

«Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, δεν είπες, µάγκα µου;» 

  «Μάλιστα, κύριε,» ένευσε ο Μόρβον. 

  «Ναι, ναι, ήτανε µαζί µε το µάγο Φάλµαριν και τούτη δω την 

κοπελιά»–έδειξε την Μάνζρα, που στεκόταν κοντά του–«στη 

Ζίρκεφ. Εκεί τους γνώρισα, να πούµε. Αλλά αυτός ο τύπος, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, εµένα πάντως δε µου φάνηκε και πολύ 

σόι, για να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα θα τα καταφέρει, ή θα τα 

κάνει µαντάρα; Σαν αλλοπαρµένος ήταν…» 

  «Αν αυτός δεν τα καταφέρει, τότε, θα έχουµε µεγάλο πρόβληµα, 

κύριε,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. 

  Είναι, πράγµατι, Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, σκέφτηκε η Αάνθα. 

Πρέπει να είναι. Όµως… έτσι, τι θα γίνουµε; Οι Νότιοι θα γυρίσουν 

πίσω, και ο Πόνκιµ θα νικήσει. Ούτε την Όρφαλχ θα πάρουµε, ούτε το 

Σαραόλν. Εκτός κι αν συνεχίσω τον πόλεµο µε δικές µου δυνάµεις από 

τον Ωκεανό. Βένγκριλ, µε συγχωρείς… Ήταν βέβαιη πως ο Βένγκριλ 

θα απογοητευόταν από αυτό. Τόσος κόπος, και… τίποτα. 
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  «Εξηγήστε µου τι ακριβώς θα κάνει ο Ράθµαλ για να 

σταθεροποιήσει τη Νότια Γη,» ζήτησε. 

  «Καλύτερα θα ήταν να συγκεντρωθούµε όλοι και να κάνουµε 

συµβούλιο, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Πόνκιµ. «Γιατί είµαι 

σίγουρος πως κι οι άλλοι άρχοντες τούτου του στρατού θα θέλουν 

ν’ακούσουν όσα θα πούµε.» 

  Να σε πάρουν τα Πνεύµατα, Πόνκιµ, και να σε πνίξει ο Ωκεανός! 

γρύλισε εντός της η Αάνθα·  αλλά κατένευσε. «Ναι, πρέπει να 

µιλήσουµε.» 

  «Όµως, πριν από αυτό,» τόνισε ο Σφετεριστής, «πρέπει να λύσουµε 

ένα άλλο θέµα.» 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία και ο Νε-Μόρλιν κάρφωσαν τα βλέµµατά τους επάνω 

στον Πόνκιµ, καθώς εκείνος στράφηκε να τους κοιτάξει. ∆εν είχαν 

πάψει να αισθάνονται την επιθυµία να αλληλοσκοτωθούν: ακόµα ο 

∆ιοικητής Γκίλβρε ήθελε να δει το πτώµα της Νι-Όνζα στα πόδια 

του·  κι ακόµα η Νι-Όνζα ήθελε το κεφάλι του ∆ιοικητή Γκίλβρε. Το 

ότι είχε, προς στιγµή, διακοπεί η µονοµαχία τους, δε σηµαίνει ότι δε 

µπορούσε να ξανασυνεχιστεί. 

  «Αυτό µεταξύ σας πρέπει να τελειώσει,» είπε ο Πόνκιµ. «Το άφησα 

µία φορά να συµβεί στη Χάργκοχ, γιατί νόµιζα πως εξυπηρετούσε 

τους σκοπούς µου·  όµως, στην πραγµατικότητα, ήµουν κι εγώ θύµα 

του. Τα Πνεύµατα σπάνια λειτουργούν για το καλό των θνητών.» 

  Τα λόγια του περισσότερο µπέρδεψαν το Νε-Μόρλιν και τη 

Νερενία, παρά ξεκαθάριζαν την κατάσταση γι’αυτούς·  ωστόσο, 

κανείς δεν επιχείρησε να επιτεθεί στον άλλο. Περίµεναν ν’ακούσουν 

τι είχε να τους πει. 

  Και ο Πόνκιµ συνέχισε: «∆ε µπορείτε να απελευθερώσετε τους 

εαυτούς σας από το παιχνίδι των Πνευµάτων·  µονάχα εγώ µπορώ να 

σας απελευθερώσω, και οι κύριοι απο δώ.» 
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  «Και, για την ακρίβεια, είναι σηµαντικό να σας απελευθερώσουµε,» 

τόνισε ο Μόρβον. «Τα Πνεύµατα έχουν αρχίσει να διαµορφώνουν 

κάποιου είδους οντότητα, της οποίας οι σκοποί µάς είναι άγνωστοι, 

όµως προτιµότερο θα ήταν να καταστραφεί από νωρίς.» 

  «Μάγοι…!» µούγκρισε ο Νε-Μόρλιν, κάτω απ’την ανάσα του. 

«Νοµίζετε ότι βγάζουµε νόηµα από τούτα που µας λέτε;» 

  Πώς µιλάει έτσι στο Βασιληά, ο ηλίθιος; σκέφτηκε η Νερενία, 

στενεύοντας τα µάτια. 

  «∆εν είναι ανάγκη να ‘βγάζετε νόηµα’,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, µη 

µοιάζοντας ενοχληµένος από τον τόνο του Εξουσιαστή των Όπλων. 

«Απλά, σας εξηγούµε, γενικά, τι θα προσπαθήσουµε, τώρα, να 

κάνουµε. Το µόνο που επιθυµούµε από εσάς είναι να αντισταθείτε σε 

οποιαδήποτε παρόρµηση πιθανώς να σας καταλάβει.» 

  «Μάλιστα, Βασιληά µου,» κατένευσε η Νερενία. 

  Ο Νε-Μόρλιν δε µίλησε. Όµως δε διαφωνούσε. Αν µπορούσε ο 

Πόνκιµ να τον γλιτώσει από αυτό το βασανιστήριο, δε θάλεγε όχι… 

ακόµα και στη βοήθεια ενός µάγου. 

  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από τη µισάνοιχτη πύλη της 

Όρφαλχ, και όλοι στράφηκαν, για να δουν το Βόνιορ να πλησιάζει. 

  «Θα χρειαστούµε και τη δική σου βοήθεια,» του είπε ο Πόνκιµ. 

  «Τι σκοπεύετε να κάνετε;» ρώτησε εκείνος. 

  «Να απελευθερώσουµε τη Στρατάρχισσα και τον Εξουσιαστή των 

Όπλων από τα ψυχικά δεσµά των Πνευµάτων.» 

  «Μου είπατε ότι δεν ξέρατε πώς να το καταφέρετε αυτό, Άρχοντά 

µου.» 

  «Το συζήτησα µε τους κυρίους και, τώρα, ξέρω. Θα χρειαστεί να 

πολεµήσουµε µια ισχυρή οντότητα που έχουν συγκροτήσει τα 

Πνεύµατα.» Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν. «Όµως µπορώ να δω 

ότι είσαι κουρασµένος.» 

  Ο Βόνιορ κατένευσε. «Έλεγχα τα Πνεύµατα, πριν. Αν, όµως, 

επιθυµείτε να βοηθήσω…» 
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  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «∆ε θα υπάρξει ανάγκη.» Και έστειλε 

ένα πνευµατικό µήνυµα στο νου του: Όµως πρόσεχε για προδοσία, 

όσο θα είµαστε απασχοληµένοι. 

  Κανένα πρόβληµα, Άρχοντά µου, αποκρίθηκε ο Βόνιορ·  και 

σκέφτηκε: Απόψε, φαίνεται, αυτή είναι η δουλειά: να προσέχω για 

προδοσία. 

 

**  **  **  ** 

 

  ΌΧΙ ΕΣΥ, ΠΑΛΙ! ούρλιαξε η θηλυκή οντότητα, µόλις ο Πόνκιµ και οι 

Σοφοί του Κύκλου του Φτερού έστειλαν τις ψυχές τους στον 

Πνευµατικό Κόσµο, ενώ τα σώµατά τους είχαν σχηµατίσει έναν κύκλο 

γύρω από τη Νερενία και τον Νε-Μόρλιν. 

  Τι θέλεις απ’αυτούς τους θνητούς; τη ρώτησε ο Βασιληάς του 

Σαραόλν. Γιατί τους ταλαιπωρείς; Μπορούσε να αισθανθεί ότι η 

θηλυκή παρουσία ήταν κάτι σαν Βασίλισσα και γύρω της βρισκόταν 

µια µεγάλη Αυλή από ευγενείς, άρχοντες κι αρχόντισσες, 

στρατιωτικούς και συµβουλάτορες. 

  ΦΥΓΕΤΕ, ΟΛΟΙ ΣΑΣ! ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ Ε∆Ω! ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ ΜΕ 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΖΟΥΝ! 

  Ήταν ένα παιχνίδι, τελικά, συµπέρανε ο Πόνκιµ. Ένα απλό παιχνίδι, 

για την τέρψη της Βασίλισσας… Ή, µήπως, ήταν κάτι περισσότερο; 

Μήπως, του έλεγε ψέµατα; 

  ∆εν ήρθαµε εδώ για να κουβεντιάσουµε, Σφετεριστή, του θύµισε ο 

Κάρελ. Ας τελειώνουµε µε τη δουλειά µας! 

  ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΑΤΕ Ε∆Ω, ΛΟΙΠΟΝ, ΘΝΗΤΟΙ; ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ; ΧΑ-

ΧΑ-ΧΑ! Το γέλιο της Βασίλισσας γέµισε τη συνείδησή τους. ∆Ε 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ! ΤΩΡΑ, ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ∆Ω·  ΚΙ ΑΦΗΣΤΕ 

ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΑ! 

  Και πότε το παιχνίδι τους θα τελειώσει; σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Άραγε, 

θα τελειώσει ποτέ; Άραγε, θα µπορούµε να κατανοήσουµε το τέλος 

του; Γιατί, αν αυτή η µονοµαχία, γινόταν ξανά και ξανά και ξανά, 
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µέσα στο Χρόνο, τότε, πού θα κατέληγε; Ή, µήπως, δεν κατέληγε 

πουθενά και υπήρχε, απλά, για να διασκεδάζει τη Βασίλισσα; Μπορεί 

να υπήρχαν κι άλλες τέτοιες µονοµαχίες που τη διασκέδαζαν; όπως 

αυτή ανάµεσα στον Σάλβινρ και στον Καρνταµάρ; Και γιατί 

χρησιµοποιούσε τον Πόνκιµ ως ενδιάµεσο κρίκο; Τι σηµασία είχε 

εκείνος; 

  Τι αξία έχω εγώ για σένα; τη ρώτησε. Γιατί µου έστειλες τα 

οράµατα; 

  ΑΞΙΑ; ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΘΝΗΤΕ! ΚΑΙ ∆Ε ΣΟΥ 

ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΓΩ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΑΜΑ. 

  Τότε, ποιος µου τα έστειλε; σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Όµως, τότε, 

αισθάνθηκε τους Σοφούς να επιτίθενται στη Βασίλισσα και να ζητούν 

και τη δική του ψυχική δύναµη –την οποία δε δίστασε να τους 

προσφέρει. Τα Πνεύµατα ούρλιαξαν γύρω τους. Οι πρώτες γραµµές 

της Βασιλικής Φρουράς σµπαραλιάστηκαν εύκολα, κάτω από την ορµή 

της εφόδου τους· διασκορπίστηκαν στον Πνευµατικό Κόσµο, δίχως 

ταυτότητα, πλέον. 

  ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΣΕ ΜΕΝΑ; ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΩ 

ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΣΑΣ! βρυχήθηκε η Βασίλισσα. Η ίδια της η φωνή 

απειλούσε να τους σκοτώσει επιτόπου· τόση ήταν η δύναµή της. Και, 

σίγουρα, θα είχε σκοτώσει κάποιους λιγότερο ισχυρούς Ελεγκτές 

Πνευµάτων· όµως οι ψυχικές ασπίδες του Πόνκιµ και των συµµάχων 

του, απλά, ταρακουνήθηκαν, αλλά δεν έσπασαν. 

  Οι ευγενείς, οι άρχοντες και οι αρχόντισσες, οι στρατιωτικοί και οι 

συµβουλάτορες, όλοι στάλθηκαν στις οκτώ γωνίες του Πνευµατικού 

Κόσµου από τον σαρωτικό άνεµο των αντιπάλων τους, αρχίζοντας να 

χάνουν την ταυτότητά τους, µετατρεπόµενοι σε χαοτικά Πνεύµατα. 

  Η ώρα σου ήρθε, Βασίλισσα! γέλασε ο Πόνκιµ, καθώς, πλέον, 

τίποτα δεν είχε µείνει ανάµεσα σ’αυτόν και στο θήραµά του. 

  Οι ψυχικές κραυγές της αντιπάλου του έκαναν τον Πνευµατικό 

Κόσµο να τρανταχτεί, και ο Βασιληάς του Σαραόλν ένιωσε ένα 

πανίσχυρο µαστίγιο να τον χτυπά. Αισθάνθηκε τους Σοφούς του 
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Κύκλου του Φτερού να απωθούνται από την ξαφνική επίθεση, να 

τραυµατίζονται. Όµως εκείνος µπόρεσε να κρατηθεί ακίνητος και να 

λογχίσει τη Βασίλισσα. Η λεπίδα του δεν έσπασε την πανοπλία της –

πέρασε ανάµεσα από τις αρθρώσεις αυτής και µπήχτηκε βαθιά µέσα 

στο κορµί της πνευµατικής οντότητας. 

  Το µαστίγιο τον χτύπησε, πάλι –τούτη φορά µόνο εκείνον κι όχι τους 

συντρόφους του, που ήταν ήδη ζαλισµένοι από την πρώτη επίθεση της 

αντιπάλου τους. Η συνείδησή του όλη βούτηξε σε έναν ωκεανό 

παραφροσύνης, όπως ένας άνθρωπος που πέφτει στο νερό στη µέση 

µιας άγριας καταιγίδας. Τα κύµατα τη χτυπούσαν αλλεπάλληλα, την 

έκαναν να ταλαντεύεται. Η λεπίδα του Πόνκιµ, που ακόµα βρισκόταν 

µπηγµένη στο σώµα της Βασίλισσας, κινδύνευε να γλιστρήσει έξω. 

Όχι! Αυτό το πλάσµα δε θα µε νικήσει! Όχι εµένα! Η λεπίδα άνοιξε, 

σα νάταν αγκίστρι, και γαντζώθηκε γερά στη σάρκα της πνευµατικής 

οντότητας. 

  ΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡ! Ο βρυχηθµός της ήταν σαν άλλη µια επίθεση στη 

συνείδησή του. Σαν άλλο ένα ράπισµα. 

  Μετά, το µαστίγιο της Βασίλισσας τυλίχτηκε γύρω του, πολλές φορές, 

δένοντάς τον. ΘΑ ΣΕ ΑΦΟΜΟΙΩΣΩ! ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΕΝΑ ΜΕ ΜΕΝΑ. ΤΟ 

ΚΟΡΜΙ ΣΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ΚΑΙ ΘΑ ΒΑ∆ΙΖΩ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ! 

  Το µαστίγιο τον τραβούσε κοντά της, και είχε τόση ζέστη εκεί… τόση 

ζέστη… τόση ζέστη… –Η λογική του είχε αρχίσει να τον εγκαταλείπει– 

Γλυκιά ζέστη… τόσο γλυκιά… 

  ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΑΦΟΜΟΙΩΣΩ, ΘΝΗΤΕ, ΣΩΣΤΑ; ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 

ΜΟΥ. 

  Τόσο γλυκιά ζέστη… Ένα µαζί της… για πάντα… Τι γαλήνη… 

Γαλήνη… και απόλαυση… και ανάπαυση… 

  ΕΛΑ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ, ΠΟΝΚΙΜ. ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ: ΕΓΩ, 

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ. ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ!… 

  Επάνω στη στιγµή του θριάµβου της, η Βασίλισσα έκανε δύο λάθη: 

να του θυµίσει ποιος ήταν –…Πόνκιµ… Πόνκιµ… Πόνκιµ…– και να 
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του εξοµολογηθεί ότι του είχε πει ψέµατα για τα οράµατα. Η 

συνείδησή του άρχισε να ξεθολώνει. 

  Θα σε κάνω κοµµάτια, είπε, µε φωνή που αντήχησε ήρεµα στον 

Πνευµατικό Κόσµο. Τόσο ήρεµα που η Βασίλισσα ξαφνιάστηκε, 

καθώς ο Μονάρχης του Σαραόλν αποτραβήχτηκε απότοµα απ’αυτήν –

τραβώντας µαζί του τη γαντζωµένη λεπίδα που βρισκόταν µέσα στο 

κορµί της. 

  Η πνευµατική οντότητα διασπάστηκε σε µυριάδες κοµµάτια, σε 

µυριάδες Πνεύµατα, που πέταξαν ουρλιάζοντας µέσα στον Πνευµατικό 

Κόσµο. 

  Τα πάντα άρχισαν να περιστρέφονται παράδοξα γύρω από τον 

Πόνκιµ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Έβδοµη ηµέρα της Πολιορκίας της Όρφαλχ: 

∆ιαπραγµατεύσεις 
 

 

ου ήταν αδιανόητο ότι ο Πόνκιµ είχε παρουσιαστεί εδώ και 

ζητούσε να µιλήσει σε όλους τους. Του ήταν ακόµα πιο 

αδιανόητο ότι του είχαν πει πως ο σφετεριστής του θρόνου 

του σκόπευε να σταθεροποιήσει τη Νότια Γη µε κάποιο τρόπο. Και, 

πάνω απ’όλα, απορούσε γιατί κανείς δεν τον είχε σκοτώσει ακόµα, 

τον καταραµένο δαιµονόφιλο προδότη! 

  Μήπως, τελικά, επρόκειτο για κάποιο αστείο της Αάνθα; 

  Καθώς, όµως, έµπαινε στο ανατολικό Ζιρκεφιανό στρατόπεδο, µαζί 

µε την Έρµελ, τον Άλβαρ, την Όρυ, και τον Βίρκβιν, διαπίστωσε 

πως δεν επρόκειτο καθόλου για αστείο της πορφυροµάλλας 

Ωκεάνιας. Ο Πόνκιµ καθόταν σε ένα ξύλινο κάθισµα, 

Τ
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περιτριγυρισµένος από τρεις άγνωστους άντρες µε χιτώνες, οι οποίοι 

έµοιαζαν µε εξώκοσµοι φρουροί·  ενώ γύρω από τον Σφετεριστή και 

τους φρουρούς αυτούς είχαν συναχθεί όλοι οι άρχοντες που ήταν 

εµπεπλεγµένοι στην Πολιορκία της Όρφαλχ. 

  Γιατί τον αφήνουν να ζει; γρύλισε εντός του ο Βένγκριλ. Το χέρι 

του έκλεισε επάνω στο µανίκι του σπαθιού του, όµως δεν το 

τράβηξε, γιατί θυµήθηκε την προειδοποίηση της Χόλκραδ και των 

άλλων, ότι ο Πόνκιµ ήταν πανίσχυρος µάγος που, αναµφίβολα, θα 

µπορούσε να τον σκοτώσει µ’ένα κούνηµα του χεριού του, ή να 

κάψει το νου και την ψυχή του µε ένα διαπεραστικό βλέµµα. 

  Ο Σφετεριστής στράφηκε να τον κοιτάξει, και τα µαύρα µάτια του 

γυάλισαν, καθώς ένα λεπτό µειδίαµα διαγράφηκε στο πρόσωπό του. 

«Άρχοντα Βένγκριλ!» είπε. «Καλωσόρισες! Επάνω στην ώρα ήρθες·  

ήµασταν έτοιµοι να ξεκινήσουµε δίχως την παρουσία σου.» 

  «Πώς τολµάς να µιλάς στον πατέρα µου έτσι,» γρύλισε η Έρµελ, 

σφίγγοντας τις γαντοφορεµένες της γροθιές στα πλευρά της, «µετά 

από όλα όσα έκανες στο Σαραόλν;» 

  «Πριγκίπισσα Έρµελ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, µοιάζοντας να 

διασκεδάζει, «πίστευα ότι ακόµα βρισκόσουν… υπό επιτήρηση. 

Μ’εκπλήσσεις µε τις ικανότητές σου, οφείλω να οµολογήσω!» 

  Προτού προλάβει να µιλήσει κανείς, η Έρµελ έβγαλε το τόξο της 

απ’την πλάτη, έκανε πίσω το δεξί της χέρι, για να πάρει ένα βέλος 

απ’τη φαρέτρα –αλλά το τόξο, πλέον, δεν ήταν δικό της: βρισκόταν 

στις γροθιές του Σφετεριστή, ο οποίος στεκόταν όρθιος. 

  Η Αάνθα πετάχτηκε από το κάθισµά της. «Πόνκιµ!–» 

  «Ας πάψουµε να παίζουµε παιχνίδια, άρχοντές µου!» φώναξε ο 

Πόνκιµ. «Θέλετε να συζητήσουµε για τη σταθεροποίηση του Νότου; 

Ναι ή όχι;» Καθώς µιλούσε, δε µπορούσε κανείς να παρατηρήσει την 

εσωτερική του πάλη, όµως εκείνος, ετούτη τη στιγµή, προσπαθούσε 

ακόµα να συνεφέρει τον εαυτό του από τη µάχη µε την Πνευµατική 

Βασίλισσα (όπως ήταν σίγουρος ότι έκαναν και οι Σοφοί του 

Κύκλου του Φτερού). ∆εν αισθανόταν καλά. Η ψυχή του συνέχιζε να 
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πλέει σε χαοτικούς ωκεανούς παραφροσύνης και ταραχής. Αλλιώς δε 

θα είχε ποτέ δράσει έτσι σπασµωδικά, αρπάζοντας το τόξο της 

Έρµελ από τα χέρια της. Ούτως ή άλλως, ήταν βέβαιος πως κανείς δε 

θα την άφηνε να του ρίξει. Κι ακόµα κι αν του έριχνε, δε θα 

κατάφερνε τίποτα το σπουδαίο, όσο εκείνος είχε τα µάτια του 

καρφωµένα επάνω της. Αλλά… Νιώθω ανίσχυρος µετά από τη µάχη 

µε τη Βασίλισσα, κι αυτό µ’ενοχλεί. Πρέπει να ηρεµήσω τον εαυτό 

µου– 

  «Φυσικά και θέλουµε, Βασιληά Πόνκιµ,» αποκρίθηκε ο Νε-

Μόρλιν. «Άλλωστε, γι’αυτό είµαστε εδώ.» 

  Βασιληά Πόνκιµ. Τα λόγια του Εξουσιαστή των Όπλων αντήχησαν 

ξανά και ξανά µέσα στο κεφάλι του Βένγκριλ. Βασιληά Πόνκιµ.  

  Ώστε όλοι µε προδίδετε, σκέφτηκε ο δικαιωµατικός Μονάρχης του 

Σαραόλν. Με προδίδετε για να σας δώσει ο Σφετεριστής εκείνο που 

υπόσχεται. Αλλά θα σας το δώσει πραγµατικά; Αµφιβάλλω! Κάθισε 

στην ξύλινη καρέκλα που τον περίµενε. 

  Η Έρµελ, ο Άλβαρ, η Όρυ, και ο Βίρκβιν κάθισαν κοντά του, κι 

εκείνος τους σύστησε στους υπόλοιπους. 

  Η Αάνθα κοίταξε την Πριγκίπισσα του Σαραόλν καλά-καλά. Αυτή 

είναι η κόρη του, συλλογίστηκε. Μπορώ να δω τη χαρά στα µάτια 

του, που την ξαναβρήκε. Όπως µπορώ να δω και την οργή του για 

τούτο που συµβαίνει τώρα. Θέλει να καρατοµήσει τον Πόνκιµ, όχι να 

κουβεντιάσει µαζί του. Όµως, Βένγκριλ, δεν έχουµε άλλη επιλογή. 

  «Άρχοντές µου,» άρχισε ο Πόνκιµ, «έχω µια ιστορία να σας πω.» 

Τα µάτια του τους ερεύνησαν όλους, έναν-έναν, προσέχοντας τις 

αντιδράσεις τους. Κανείς δεν κουνιόταν·  άπαντες ήταν ακίνητοι, και 

τον παρακολουθούσαν. Εκείνος µπορούσε να διακρίνει ανάµικτα 

συναισθήµατα στις όψεις τους. Ωστόσο, άρχισε να τους µιλά για τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή·  και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού 

συµπλήρωναν πράγµατα, όπου χρειαζόταν. 

  Όταν οι εξηγήσεις τελείωσαν, ο Πόνκιµ πρόσθεσε: «Κι απ’όλα 

τούτα, άρχοντές µου, ελπίζω, πλέον, να έχει γίνει προφανές ότι δεν 
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επιθυµώ άλλο πόλεµο. Έχω κουραστεί από τους πολέµους και τις 

αιµατοχυσίες. Επιθυµώ η ειρήνη να βασιλέψει στο Σαραόλν.» 

  «Με τους Μαγκραθµέλιους στη χώρα µου;» µούγκρισε ο Βένγκριλ. 

«Και µε σένα στο θρόνο;» 

  Πάντα ήσουν κοντόφθαλµος, πατέρα, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Με κάνεις 

ν’αναρωτιέµαι πώς είναι δυνατόν να είσαι πατέρας µου. Μήπως, ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν µού είπε ψέµατα και σ’αυτό; Όµως, όχι, ήξερε, 

κάπου βαθιά εντός του, ότι σ’ετούτο συγκεκριµένα ο εν λόγω 

περιλαµπής άρχων του ψεύδους τού είχε πει αλήθεια. Βέβαια, 

µπορούσε ακόµα κι αυτό να ήταν µια ψευδαίσθηση, αληθοφανώς 

ειπωµένη από τον αρχαίο δαίµονα. 

  «∆ηλαδή, δεν επιθυµείς ειρήνη, Άρχοντα Βένγκριλ;» ρώτησε. 

  «∆ιαστρεβλώνεις τα λόγια µου, Πόνκιµ,» αντιγύρισε εκείνος. 

«Πάντα αυτό έκανες –από τότε που ήσουν βασιλικός µου 

διπλωµάτης κι άλλαζες τις επιστολές µου, καταραµένε!» 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Αυτός που θυµάσαι ήταν ένας άλλος Πόνκιµ, 

Άρχοντά µου… ένας Πόνκιµ πολύ… νέος και γεµάτος ενέργεια. Ο 

Πόνκιµ που αντικρίζεις εµπρός σου είναι κουρασµένος και… 

απογοητευµένος.» 

  «Γιατί νοµίζεις ότι χάνεις το πόλεµο–!» 

  «Λάθος, Άρχοντα Βένγκριλ!» τον διέκοψε εκείνος. «Νικάω τον 

πόλεµο. Νίκησα στην Χάργκοχ και νικάω κι εδώ! Η Νότια Γη θα 

σταθεροποιηθεί και οι Νότιοι θα επιστρέψουν σ’αυτήν, όπου είναι η 

θέση τους. Κι ως πότε οι Ωκεάνιοι θα δεχτούν να χύνουν το αίµα 

τους για σένα; για να πάρεις πίσω το θρόνο που έχασες από 

απροσεξίες;–» 

  «Τι είπες για τη Χάργκοχ;» ρώτησε ο Βένγκριλ. «Είπες ότι νίκησες 

στη Χάργκοχ;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Πόνκιµ. «Η Χάργκοχ είναι δική µου, τώρα–» 

  «Κι ο Σάλβινρ; Ο αδελφός µου –είναι ζωντανός;» 

  «Είναι. Και έχει υποχωρήσει προς τα βόρεια, µαζί µε το 

µεγαλύτερο µέρος του στρατού του.» 
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  «Μα, στα βόρεια είναι µονάχα οι µεγάλοι δασότοποι του 

Σαραόλν…» 

  «Εκεί έχει πάει. Προτίµησε τη ζωή του εξόριστου από το να 

παραδοθεί στην εξουσία µου και να ζήσει ειρηνικά. Και µη νοµίζεις, 

Άρχοντα Βένγκριλ, ότι δεν του έδωσα ευκαιρίες για να το πράξει.» 

  «Ζήτησες από έναν Σαραολνιανό να ζήσει ειρηνικά µε τους 

δαιµονανθρώπους, Σφετεριστή;» µούγκρισε ο Βένγκριλ. «Και 

περίµενες θετική απάντηση, τρισκατάρατε;» 

  «Περίµενα µια λογική απάντηση,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Προφανώς, 

όµως, η λογική δεν είναι µία απ’τις αρετές των Σαραολνιανών, όπως 

έχω επανειληµµένος διαπιστώσει.» 

  «Και τι είσαι εσύ, κάθαρµα;» απαίτησε ο Βένγκριλ. «Από ποιο 

φεγγάρι έχεις κατεβεί; Ποια κόλαση σε ξέρασε στο Βασίλειό µου;» 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Πόνκιµ, µε την ειρωνεία της κατάστασης. 

«Το ζήτηµα δεν είναι η υπηκοότητά µου, Άρχοντά Βένγκριλ·  ας το 

αφήσουµε, λοιπόν. Έχουµε πολύ πιο φλέγοντα θέµατα να 

κουβεντιάσουµε. –Σχετικά µε την ειρήνη.» 

  «∆ε µπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάµεσα σε σένα και σε µένα, 

Πόνκιµ!» δήλωσε ο Βένγκριλ. 

  «Ναι!» πρόσθεσε ο Άλβαρ. «∆ε µπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάµεσα 

σε σένα και στον οποιοδήποτε Σαραολνιανό, Σφετεριστή! Θα 

πεθάνουµε παλεύοντας να σε εκθρονίσουµε!» 

  «Πρόσεχε, ∆ούκα Άλβαρ, να µην παλεύεις µέχρι τα βαθιά σου 

γεράµατα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  Ο Άλβαρ έτριξε τα δόντια, αλλά δεν αποκρίθηκε. 

  Ο Πόνκιµ αναστέναξε. «Πώς θα ενεργήσεις, λοιπόν, Άρχοντα 

Βένγκ–» 

  «Θέλεις να σου πω τα σχέδιά µου, δαιµονόφιλε;» αντιγύρισε 

εκείνος. 

  «Μην κολακεύεις τον εαυτό σου ότι δε γνωρίζω ήδη τα σχέδιά σου, 

Άρχοντα Βένγκριλ,» σφύριξε ο Πόνκιµ. «Τώρα, προσπαθώ να σε 

κάνω να κατανοήσεις την κατάσταση–» 
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  «Έχω απόλυτα κατανοήσει την κατάσταση–» 

  «∆εν έχεις κατανοήσει τίποτα! Οι Νότιοι θα επιστρέψουν στις 

πατρίδες τους·  αυτό είναι δεδοµένο. Και τους ρωτάω όλους»–

έστρεψε τα µάτια του στον Οδηγό Κάλ’µλιρβ, στον Νε-Μόρλιν, 

στον Ρινκ ον Γκνερφ, στο Βασιληά Νόβµορ, και στο Βασιληά 

Κέργκναρ και τη διερµηνέα του–«Θα πολεµήσετε εδώ, όταν η Νότια 

Γη σταθεροποιηθεί;» 

  «Ήρθαµε εδώ,» είπε ο Ρινκ ον Γκνερφ, «επειδή δεν είχαµε πού να 

πάµε…» 

  Είναι αλήθεια, σκέφτηκε, πικραµένα, ο Βένγκριλ·  δε µου χρωστάνε 

τίποτα… Και δεν έχουν λόγο να πολεµήσουν για µένα… 

  Ο Νε-Μόρλιν κατένευσε αργά. «Βασιληά Βένγκριλ,» είπε, µη 

µπορώντας να τον ατενίσει, «θα πρέπει να οδηγήσουµε τους λαούς 

µας πίσω. Και θα πρέπει να δούµε τι έχει µείνει από τη Μεγάλη 

Έλρουν… κι αν δεν έχει µείνει τίποτα, θα την ξαναχτίσουµε.» 

  «Εγώ κι οι µπαγαπόντηδές µου είµαστε απ’την αρχή δηλωµένοι,» 

είπε ο Κάλ’µλιρβ, µασώντας το τσιµπούκι του. «Φύγαµε γιατί 

αλλιώς θα πεθαίναµε. Είµαστε ευγνώµονες στη Βασίλισσα Αάνθα 

για τη φιλοξενία της, όµως….» Κούνησε το κεφάλι. 

  Όµως δε θα εµπλακείτε σ’έναν άσκοπο πόλεµο για χάρη µου, 

πρόσθεσε, νοερά, η Κυρά του Ωκεανού. ∆ε σας αδικώ. Ούτε εγώ θα 

το έκανα. Άραγε, τώρα, οι Ωκεάνιοί µου θα καταφέρουν να πάρουν 

µόνοι τους την Όρφαλχ; Θα χρειαστεί, πάλι, να συγκεντρώσω πολλούς 

–θα χρειαστεί να συγκεντρώσω τους ενενήντα χιλιάδες που σχεδίαζα 

εξ αρχής. Υπάρχουν, όµως, κι άλλα προβλήµατα στο Βασίλειό µου… 

Γιατί πάντα όλα είναι τόσο µπερδεµένα, µα τον Ωκεανό; 

  «Ας είναι!» είπε, δυνατά, ο Βένγκριλ. «Ας είναι,» πρόσθεσε, πιο 

αδύναµα. «∆εν έχω την απαίτηση να πολεµήσετε για µένα, αν δεν το 

βρίσκεται συµφέρον για σας. ∆εν είµαι ανόητος. ∆ε θεωρώ ότι ο 

πόλεµος είναι αστείο πράγµα, ούτε µια ελαφριά απόφαση για ένα 

λαό… Σας χαιρετίζω για το κουράγιο σας και για την επιµονή σας 

για επιβίωση.» 
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  Τα λόγια του έκαναν τους Νότιους –που είχαν µαζευτεί– να 

ζωηρέψουν, κάπως. Τουλάχιστον, ο Βασιληάς Βένγκριλ δεν τους 

κρατούσε κακία·  τους καταλάβαινε. Και, γι’αυτό και µόνο, 

αισθάνονταν ότι κι εκείνοι έπρεπε να τον χαιρετίσουν για το 

κουράγιο και για την επίµονή του ν’αγωνιστεί για το Σαραόλν. 

Ωστόσο, δε µίλησαν·  ο Πόνκιµ µίλησε, και είπε: 

  «Έχω µια πρόταση για τους Σαραολνιανούς. Επιθυµούν να µε 

ακούσουν;» 

  ∆εν αναφέρεται σ’εµένα συγκεκριµένα, παρατήρησε ο Βένγκριλ. 

Όµως εγώ πρέπει ν’απαντήσω, συµπέρανε, βλέποντας ότι όλοι είχαν 

στρέψει τα βλέµµατά τους επάνω του. Ας ακούσουµε τον προδότη, 

λοιπόν. Καθάρισε το λαιµό του. «Σ’ακούµε, Πόνκιµ.» 

  «Επιθυµείς να γίνεις, πάλι, Βασιληάς, Βένγκριλ;» ρώτησε εκείνος. 

  Τα σµαραγδένια µάτια του Σαραολνιανού µονάρχη στένεψαν. «Αν 

πρόκειται για κάποιο κακόγουστο αστείο από µέρος σου….» 

  «Ήταν µια απλή ερώτηση µονάχα,» τόνισε ο Πόνκιµ, «για να σου 

δηλώσω ότι εγώ είµαι διατεθειµένος να σου δώσω έναν θρόνο.» 

  «Έναν θρόνο;» έκανε ο Βένγκριλ. «Αυτός ο ένας θρόνος δεν είναι ο 

Θρόνος του Σαραόλν, εποµένως.» 

  «Μα ούτε εγώ θα έχω, πλέον, το Θρόνο του Σαραόλν. Ή, µάλλον, 

θα τον έχω στην κατοχή µου, µονάχα ως κάθισµα, αλλά όχι ως 

αξία.» 

  «Πες µου τι εννοείς,» τον παρότρυνε ο Βένγκριλ, εκνευρισµένος 

από την πολυλογία και τα διπλωµατικά του λόγια. ∆ε θα τον αφήσω, 

πάλι, να µε ξεγελάσει –ήδη το έκανε µία φορά, και µου κόστισε… πόσο 

µου κόστισε. Είχα ένα φίδι µέσα στο παλάτι µου, δίχως να το ξέρω. 

Και το φίδι περίµενε, υποµονετικά, να µε δαγκώσει. 

  «Σου δίνω τα παράλια του Σαραόλν, Άρχοντά µου,» δήλωσε ο 

Πόνκιµ, «µε πρωτεύουσα την Όρφαλχ. Αλλά µόνο τα παράλια, έως 

πενήντα χιλιόµετρα µέσα στην ξηρά, και ούτε εκατοστό 

περισσότερο. Αυτό ως δείγµα καλής θέλησης από εµένα.» 
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  (Τα µάτια της Νερενία γούρλωσα. Όχι! κραύγασε µέσα της. ∆ε 

µπορείς να το κάνεις αυτό, Βασιληά µου! Η Όρφαλχ! Η Όρφαλχ θα 

γινόταν δική µου! Θα µε έκανες ∆ούκισσας της Όρφαλχ! Μην τους 

δώσεις τα εδάφη µας! Θα τα κρατήσουµε –δε θα µας διώξουν απο 

δώ!) 

  Ο Βένγκριλ σκέφτηκε την πρότασή του για κάποια ώρα, ενώ κανείς 

δε µιλούσε και µονάχα οι φωτιές ακούγονταν να τρίζουν µέσα στη 

νύχτα. Είναι µια αρχή, σκέφτηκε. Είναι µια νίκη, δεν είναι; Τα 

παράλια θα γίνουν δικά µας και, ύστερα, θα προσπαθήσουµε να 

κατακτήσουµε και το υπόλοιπο Σαραόλν. Πόνκιµ, καταραµένε 

δαιµονόφιλε, θα έχεις την ειρήνη που επιθυµείς, µα µονάχα 

προσωρινά· γιατί, µετά, θα πνίξω εσένα και τους δαιµονανθρώπους 

σου στο αίµα. 

  «Συµφωνώ.» 

  «Βένγκριλ, όχι!» πετάχτηκε ο Άλβαρ. «Θα δεχτούµε αυτό… αυτό 

το–;» 

  «Ξάδελφε,» τον διέκοψε εκείνος, στρεφόµενος για να τον κοιτάξει, 

«σκέψου το, όπως το σκέφτηκα κι εγώ. Αυτό που προτείνει ο 

Σφετεριστής δεν είναι ασύµφορο για µας. 

  »Κι επίσης,» πρόσθεσε, κοιτώντας, τώρα, τον Πόνκιµ, «θέλω να 

ζητήσω και κάτι ακόµα.» 

  «Πρόσεχε, όµως, τι θα ζητήσεις, Άρχοντα Βένγκριλ, γιατί ακόµα 

και η δική µου γενναιοδωρία έχει τα όριά της.» Ξέρω τι σκέφτεσαι, 

πατέρα. Σκέφτεσαι ότι κατέκτησες τα παράλια δίχως να χύσεις αίµα. 

Σκέφτεσαι ότι από αυτά θα επεκταθείς βόρεια, θα φτάσεις στη 

Μάρβαθ, και θα καθίσεις, πάλι, στον Θρόνο του Σαραόλν. Πόσο 

λάθος κάνεις, ηλίθιε. Ξέχασες τη Βασίλισσά σου, τη ∆ήνκα. Θα µε 

πολεµήσεις, αν απειλήσω να την κοµµατιάσω µπροστά στα ίδια σου τα 

µάτια; 

   «Θέλω ν’αφήσεις τον ∆ούκα Σάλβινρ και το στρατό του να έρθει 

νότια, σε µένα.» 
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  Μου ζητάς κι άλλους πολεµιστές, για να τους στρέψεις εναντίον µου; 

σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Γιατί όχι, όµως; Ούτως ή άλλως, προτιµώ να 

σας έχω όλους από µία µεριά, παρά τους µισούς νότια και τους άλλους 

µισούς βόρεια. 

  «Σύµφωνοι, Άρχοντα Βένγκριλ. Θα τους επιτρέψω να έρθουν στην 

Όρφαλχ, την οποία θα σου παραδώσω άνευ όρων και θα αποχωρήσω 

απο δώ. Όµως όχι ακόµα.» 

  «Όχι ακόµα;» Ο Βένγκριλ το είδε τούτο ως παγίδα. Τι νέα 

παράµετρο πρόσθετε ο Πόνκιµ στο διπλωµατικό τους παιχνίδι; 

  «Πρώτα, θέλω να σταθεροποιήσω τη Νότια Γη. Και, όταν έχει 

συµβεί αυτό, ευχαρίστως, θα πάρω το στρατό µου απο δώ. Εν τω 

µεταξύ, έρχονται και κάποιες ενισχύσεις–» 

  «Ενισχύσεις! Και υποστηρίζεις ότι–;» 

  «Μονάχα ως ειρηνευτική δύναµη, Άρχοντά µου,» τόνισε ο Πόνκιµ, 

µε µειλίχιο τόνο στη φωνή του. «Μονάχα ως ειρηνευτική δύναµη, 

και τίποτ’άλλο. Λες να έκανα όλη τούτη τη συµφωνία µαζί σου, αν 

σκόπευα να την πατήσω;» 

  Πού να ξέρω; σκέφτηκε ο Βένγκριλ. Ποιος µπορεί να κατανοήσει το 

µυαλό σου, Πόνκιµ; Πάω στοίχηµα πως ούτε κι εσύ δεν το κατανοείς 

απόλυτα. 

  «Εντάξει,» είπε. «Όµως θ’αφήσεις το Σάλβινρ να έρθει.» 

  «Φυσικά,» ένευσε ο Πόνκιµ. «∆εν υπάρχει πρόβληµα. Τώρα… 

Αισθάνοµαι κουρασµένος·  εσείς, άρχοντές µου;» 

  «Εκτός κι αν έχουµε κάτι περαιτέρω να κουβεντιάσουµε, εγώ, 

τουλάχιστον, θα πρότεινα τη λήξη αυτού του συµβουλίου,» είπε η 

Αάνθα, που κι εκείνη αισθανόταν κουρασµένη από όλα τούτα, όπως 

υποστήριζε ο Σφετεριστής ότι ήταν κουρασµένος. 

  «Υποθέτω πως σχετικές συµφωνίες θα υπογράψουµε το πρωί,» είπε 

ο Βένγκριλ. 

  «Θα το προτιµούσα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, που 

ήθελε να αναπαύσει το κορµί και την ψυχή του, ύστερα από την 

πνευµατική του πάλη µε τη Βασίλισσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Λύση της Πολιορκίας 
 

 

ε ζήτησε να µάθει τίποτα γι’αυτήν, παρατήρησε η Αάνθα, 

καθώς το συµβούλιο διαλυόταν κι όλοι σηκώνονταν απ’τις 

θέσεις τους. ∆ε ζήτησε να µάθει τίποτα για τη ∆ήνκα. Επίτηδες; 

Όχι, ανησυχεί για εκείνη, όπως ανησυχούσε και για την Έρµελ. Το 

ξέρω ότι ανησυχεί. Όµως ο νους του, τώρα, είναι φορτισµένος µε 

πολλά· το λησµόνησε. Κι ετούτη είναι η ευκαιρία µου… 

  Η µατιά της εστιάστηκε στον Πόνκιµ που σηκωνόταν από την 

ξύλινη καρέκλα του, ψιθυρίζοντας κάτι στους Σοφούς του Κύκλου 

του Φτερού. Τον πλησίασε, µε γρήγορα βήµατα.  

  Εκείνος γύρισε να την κοιτάξει. «Βασίλισσα Αάνθα,» είπε, 

«επιθυµείς να µου µιλήσεις…» Και ο τόνος της φωνής του πρόσθετε: 

…για κάτι σηµαντικό. 

  ∆εν του ξέφευγαν και πολλά του Πόνκιµ. Ή, µήπως, εγώ είµαι τόσο 

εύκολη να µε καταλάβει κανείς; Έχοντάς το αυτό κατά νου, η Αάνθα 

προσπάθησε να κρύψει τις σκέψεις της από το βλέµµα του 

Σφετεριστή·  να τις κάνει να µην αντανακλώνται στο πρόσωπό της. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε, σα να την είχε ρωτήσει, ενώ, στην 

πραγµατικότητα, δεν την είχε. «Θέλω να σου µιλήσω, ιδιαιτέρως.» 

  «Στη σκηνή µου,» είπε εκείνος. «Θα µου παραχωρήσουν µια σκηνή 

οι Ζιρκεφιανοί, υποθέτω…» 

  Μα, γιατί δεν αναπαύεσαι στο παλάτι της Όρφαλχ; ήταν έτοιµη να 

τον ρωτήσει η Αάνθα, όταν ο Πόνκιµ στράφηκε στον Οδηγό 

Κάλ’µλιρβ και φώναξε τ’όνοµά του. 

  Εκείνος γύρισε για να τον κοιτάξει, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι 

άρχοντες, οι οποίοι δεν είχαν φύγει ακόµα. «Παρακαλώ.» 

  «Υπάρχει µια σκηνή για ένα κουρασµένο ταξιδιώτη, Οδηγέ;» 

ρώτησε ο Πόνκιµ. 

∆
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  «Σκηνή;» Ο Κάλ’µλιρβ τον κοίταξε καχύποπτα από πάνω ως κάτω. 

«Νόµιζα ότι εσείς οι παλατοπόντικες µένατε στα µέγαρα, όταν αυτά 

είναι κοντά.» 

  Ο Πόνκιµ γέλασε. «Τότε, φρόντισε να ετοιµάσεις µια βασιλική 

σκηνή για µένα, Οδηγέ,» είπε. 

  «∆εν είναι τούτη»–ο Κάλ’µλιρβ έδειξε, µε το τσιµπούκι που 

βαστούσε ανάµεσα στα δόντια του, τους πυργίσκους του παλατιού 

της Όρφαλχ, που φαίνονταν πάνω απ’τα τείχη–«αρκετά βασιλική 

σκηνή;» 

  «∆εν είναι η επιθυµία µου να ταµπουρωθώ µέσα στην πόλη, σαν να 

βρίσκοµαι σε πολιορκία,» δήλωσε ο Πόνκιµ. «Άλλωστε, αυτή η 

πολιορκία, πλέον, τελείωσε, σωστά;» Κοίταξε τους άρχοντες. Κανείς 

δε µίλησε·  όµως οι Νότιοι κατένευσαν. «Εποµένως, δεν έχω τίποτα 

να φοβηθώ έξω.» 

  Γιατί το κάνει αυτό; σκέφτηκε η Αάνθα. Κι άλλη επίδειξη καλής 

θέλησης; Πανάθεµά σε, Πόνκιµ, γιατί αρχίζω να πιστεύω ακόµα κι 

εγώ ότι οι προθέσεις σου είναι, όντως, αγαθές; Άραγε ο Βένγκριλ πώς 

αισθάνεται; Πριν από λίγο, συµφώνησε µαζί σου… Κοίταξε το 

Μονάρχη του Σαραόλν, ο οποίος στεκόταν παράµερα, 

κουβεντιάζοντας µε την κόρη του, το ∆ούκα Άλβαρ, και τα παιδιά 

του ∆ούκα·  δε µπορούσε, φυσικά, απο δώ να καταλάβει τι έλεγαν, 

όµως έµοιαζαν να σχεδιάζουν. 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στη Νερενία. «Στρατάρχισσα, πρόσταξε να 

σηκωθεί η ανατολική πύλη·  και, όταν έχουν ειδοποιηθεί και οι 

στρατοί από τη δυτική µεριά για τη λήξη της πολιορκίας, πρόσταξε 

να σηκωθεί κι η δυτική.» 

  Η πορφυροµάλλα Σαραολνιανή τον κοίταξε σα να µην πίστευε ότι 

της έδινε αυτή τη διαταγή. «Βασιληά µου… όµως…» 

  «∆ε µε άκουσες καλά, Στρατάρχισσα;» είπε ο Πόνκιµ. «Η 

πολιορκία τελείωσε·  άνοιξε την πύλη. Αν οι Νότιοι φίλοι µας 

επιθυµούν να µπουν στην πόλη και να κατασκηνώσουν εκεί, ας το 

κάνουν. Μα δε θα τους το πρότεινα. Ύστερα από τόσους σεισµούς, 
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σίγουρα, τα πράγµατα θα είναι καλύτερα εδώ έξω, στις σκηνές, παρά 

µέσα.» 

  Οι Νότιοι άρχοντες µειδίασαν. «Θα µείνουµε εδώ, Βασιληά 

Πόνκιµ,» δήλωσε ο Νόβµορ, και οι υπόλοιποι κατένευσαν. «Και θα 

σας παραχωρήσω τη δική µου σκηνή. Παρακαλώ, ακολουθήστε µε.» 

  «Καλοσύνη σας, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  «Θα έρθω να σου µιλήσω, σε λίγο,» του ψιθύρισε η Αάνθα, κι 

εκείνος έγνεψε καταφατικά και βάδισε µαζί µε τον Βασιληά Νόβµορ 

και την Αρχόντισσα Άρρα. 

  «Εσείς, κοπέλια µου, πού θα την πέσετε;» ρώτησε ο Κάλ’µλιρβ 

τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. 

  Εκείνοι έµοιαζαν προβληµατισµένοι για κάποιο λόγο που η Αάνθα 

δε µπορούσε να κατανοήσει. Ο Μόρβον είπε: «Όπου υπάρχει χώρος, 

κύριε.» 

  «Εντάξει, βρε σύντροφε·  µεταξύ µας, τα ‘κύριε’ και τα τοιαύτα ας 

λείπουνε!» τον παρότρυνε ο Κάλ’µλιρβ. Όµως, ύστερα, 

συνοφρυώθηκε, καλοκοιτάζοντάς τον. «Α, ναι, µε συγχωρείς. Τώρα, 

θυµήθηκα… Ναι, είσαι κι εσύ σαν τον άλλον το µάγο. Εντάξει, 

λοιπόν: απλά, ελάτε µαζί µου, να πούµε.» Ξεκίνησε να βαδίζει, µαζί 

µε τον Άρχοντα Σόρντ’κφαρ, την ξανθιά του φίλη, και τον ξυρισµένο 

στο κεφάλι σύντροφό του (των οποίων τα ονόµατα η Αάνθα 

ξεχνούσε). Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού τούς ακολούθησαν, 

δίχως να µοιάζουν βιαστικοί. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού έµεινε όρθια, κοιτώντας τριγύρω. ∆ε 

µπορούσε να πει πως δεν αισθανόταν κάπως άσχηµα γι’αυτό που 

σχεδίαζε να κάνει, όµως… Αν δεν ήταν, πια, η ∆ήνκα στη µέση… ο 

Βένγκριλ… ∆ε θα χρειαζόταν, πλέον, ν’ανησυχούσε για… Όµως θα 

πάω να µιλήσω στον Πόνκιµ. ∆εν είναι έτσι σα να πηγαίνω να κάνω 

µια συµφωνία µε τους ίδιους τους δαιµονανθρώπους; Αλλά ο 

πειρασµός ήταν µεγάλος. Η ∆ήνκα βρισκόταν στα χέρια– 

  Κάποιος της ακούµπησε τον ώµο, και η Αάνθα στράφηκε, ενώ η 

καρδιά της βροντοκοπούσε µέσα της. Ήταν ο Θέρεν. 
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  «Σε τρόµαξα, πάλι;» ρώτησε. 

  Η Αάνθα ένευσε. 

  «Συγνώµη, δεν το έκανα επίτηδες.» 

  «Το ξέρω. Απλά, σκεφτόµουν. Συνέχεια κάτι υπάρχει για να 

σκέφτοµαι. Ας πάµε στο πλοίο·  είµαι κουρασµένη.» 

  Ο Θέρεν κατένευσε, και έφυγαν, ενώ η Αάνθα µπορούσε ν’ακούσει 

πίσω τους τη Νερενία να προστάζει να σηκώσουν την πύλη. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία σταµάτησε, για να κοιτάξει τον Βόνιορ. «Πηγαίνω στο 

παλάτι. Έρχεσαι;» 

  «Σε λίγο,» αποκρίθηκε εκείνος. «Σε λίγο.» Οι σκέψεις του ήταν 

στραµµένες στη Θάρνα. Έπρεπε να τη βρει, να µάθει τι της είχε 

συµβεί, τελικά. Ήταν ακόµα ζωντανή; Ή εκείνο το βέλος την είχε 

σκοτώσει; 

  «Εντάξει.» Η Νερενία βάδισε µέσα στους δρόµους της Όρφαλχ, 

αποµακρυνόµενη από αυτόν. Η πανοπλία της κουδούνιζε, καθώς η 

πολεµίστρια περπατούσε, και ο Βόνιορ έκρινε από το βήµα της ότι 

ήταν κατάκοπη. 

  Θα πήγαινε να τη δει αργότερα·  για την ώρα, προείχε η σύζυγός 

του. Στράφηκε προς τη µεριά που βρισκόταν ο πυργίσκος απ’όπου 

είχε βάλει η Θάρνα εναντίον της Στρατάρχισσας. Το µέρος, τώρα, 

έµοιαζε έρηµο. Άραγε, θα βρω το πτώµα της µέσα; Άρχισε να βαδίζει, 

γρήγορα, περνώντας ανάµεσα από οπλισµένους Μαγκραθµέλιους 

στρατιώτες, οι οποίοι έµοιαζαν να µην ξέρουν τι έπρεπε να 

περιµένουν από το άνοιγµα της πύλης. Άλλωστε, ανέκαθεν µισούσαν 

τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι ανέκαθεν µισούσαν αυτούς. Όµως 

ο Πόνκιµ είχε καταφέρει ν’αλλάξει κάποια πράγµατα, έπρεπε να 

παραδεχτεί ο Βόνιορ: τουλάχιστον, ορισµένοι άνθρωποι, αυτή την 

περίοδο, µάχονταν µε τους δαιµονανθρώπους, και οι 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

687 

δαιµονάνθρωποι, παρότι στην αρχή τους έβλεπαν καχύποπτα, τώρα 

τους ατένιζαν ως συµµάχους, αν όχι φίλους. 

  Ο Βόνιορ έφτασε στον πυργίσκο, για να βρει απέξω µια 

Μαγκραθµέλια πολεµίστρια να στέκεται φρουρός. «Είναι κανείς 

µέσα;» τη ρώτησε. 

  Εκείνη µιλούσε µε παράξενη προφορά τη λαλιά των ανθρώπων, 

όπως, άλλωστε, οι περισσότεροι δαιµονάνθρωποι. «Τώρα, όχι.» 

  «Πριν; Ποιος ήταν εδώ πριν; Είµαι ο ∆ούκας Βόνιορ·  µπορείς να 

µου µιλήσεις ανοιχτά.» 

  «Ξέρω ποιος είστε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνη, ρίχνοντάς 

του µια µατιά που τον χαρακτήριζε «ηλίθιο άνθρωπο». 

  Ο Βόνιορ δεν προσβλήθηκε. Ούτως ή άλλως, οι Μαγκραθµέλιοι 

ποτέ δε θα έπαυαν να βλέπουν τους ανθρώπους ως κατώτερους, ό,τι 

κι αν γινόταν. Όπως επίσης οι άνθρωποι ποτέ δε θα έπαυαν να µην 

εµπιστεύονται τους Μαγκραθµέλιους, λόγω αρχέγονων 

προκαταλήψεων. Κι επιπλέον, υπήρχαν κι εκείνοι ανάµεσα στους 

ανθρώπους που θεωρούσαν τους Μαγκραθµέλιους λάθη της Φύσης, 

ενώσεις αρχαίων δαιµόνων κι ανθρώπων οι οποίες ποτέ δε θα έπρεπε 

να είχαν γίνει. Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είχαν τέτοιες 

αντιλήψεις. 

  «Ωραία. Πες µου, λοιπόν.» 

  «Ήρθε η ∆ούκισσα Θάρνα. Ανέβηκε για να παρακολουθήσει τη 

µονοµαχία. Και, µετά… κάτι παράξενο συνέβη: κάποιος της έριξε µε 

τόξο, από τους πολιορκητές, µάλλον…» 

  «Είναι ζωντανή;» 

  «Χτυπήθηκε στο δεξί στήθος. Οι θεραπευτές την πήραν.» 

  «Πού την πήγαν;» 

  «Στο θεραπευτήριο, στο κέντρο της πόλης, φυσικά.» 

  Ο Βόνιορ έφυγε. Τα µποτοφορεµένα πόδια του αντηχούσαν µέσα 

στους πλακόστρωτους δρόµους της Όρφαλχ, καθώς βάδιζε βιαστικά. 

Θα πέθαινε, τώρα, η Θάρνα; Πανάθεµά µε! Τι µ’έπιασε; ∆εν έπρεπε 

να τόχα κάνει αυτό. Ηλίθιε! Άφρονα! Πνευµατοχτυπηµένε 
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σαλτιµπάγκε! –Όµως, άµα δεν την είχα χτυπήσει, θα είχε σκοτώσει τη 

Νερενία. Να πάρει και να σηκώσει, έπρεπε να είχα βρει έναν 

διαφορετικό –έναν καλύτερο– τρόπο! Άφρονα! 

  Έφτασε έξω από το στρατιωτικό θεραπευτήριο: ένα διώροφο 

χτίριο, το οποίο είχαν διαµορφώσει οι δαιµονάνθρωποι ανάλογα µε 

τη νοοτροπία τους. Εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου στέκονταν 

δύο φρουροί. Ο Βόνιορ πέρασε ανάµεσά τους, δίχως εκείνοι να τον 

σταµατήσουν –µάλλον, κι ετούτοι τον αναγνώριζαν. Μέσα στον 

πέτρινο διάδροµο, είδε διάφορα παράξενα µηχανικά 

κατασκευάσµατα, τα οποία δεν ήξερε σε τι µπορούσαν να είναι 

χρήσιµα. 

  «Μια στιγµή,» φώναξε σε µια Μαγκραθµέλια µε γκρίζο χιτώνα η 

οποία περνούσε εµπρός του, βγαίνοντας από µια πόρτα. 

  Η δαιµονογυναίκα στράφηκε για να τον αντικρίσει. «Μάλιστα, 

Άρχοντά µου.» Ήταν από εκείνους τους Μαγκραθµέλιους που 

µιλούσαν καθαρά τη λαλιά των ανθρώπων, τους πιο µορφωµένους 

αναµφίβολα. 

  «Έφεραν εδώ τη ∆ούκισσα Θάρνα, τη σύζυγό µου;» 

  «Βρίσκεται σ’εκείνο το δωµάτιο.» Η δαιµονογυναίκα έδειξε µια 

πόρτα στο βάθος του διαδρόµου: µια πόρτα πάνω από την οποία 

κρεµόταν µια τεχνολογική λάµπα. 

  «Είναι καλά;» 

  «Έχει τραυµατιστεί άσχηµα. Την είδα πριν από λίγο.» 

  «Θα ζήσει;» 

  Η Μαγκραθµέλια ανασήκωσε τους ώµους. «Ναι, καλώς εχόντων 

των πραγµάτων. Καταφέραµε να βγάλουµε το βέλος από µέσα της, 

χωρίς να τη σκοτώσουµε.» 

  Ο Βόνιορ βάδισε ως την πόρτα και την άνοιξε, αργά. Μέσα, στο 

φως µιας κανονικής λάµπας τώρα, αντίκρισε ένα στενό κρεβάτι µε 

πορφυρό στρώµα. Επάνω του, σκεπασµένη µε µια πορφυρή 

κουβέρτα, βρισκόταν η Θάρνα. Από τη µέση και πάνω ήταν 

τυλιγµένη στους επιδέσµους και στο πρόσωπό της –µα τα 
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Πνεύµατα!– βρισκόταν µια παράξενη συσκευή: κάτι που έµπαινε 

στη µύτη της και κρατιόταν µε λουριά γύρω από το κεφάλι. Ο 

Βόνιορ ένιωσε ένα σύγκρυο να τον διατρέχει. Στράφηκε, για να 

µιλήσει στην Μαγκραθµέλια µε τον γκρίζο χιτώνα, αλλά ανακάλυψε 

ότι εκείνη είχε ήδη φύγει. 

  Μπήκε στο δωµάτιο και κοίταξε πιο προσεκτικά τη δαιµονική 

συσκευή. Ένα µεταλλικό σωληνάκι ξεκινούσε από τη µύτη της 

συζύγου του και κατέληγε σε ένα µηχάνηµα παραδίπλα, το οποίο 

στεκόταν σε τρία σιδερένια πόδια και είχε επάνω του κάτι λίθους 

που γυάλιζαν·  επίσης, έκανε έναν ανατριχιαστικό θόρυβο, σα να 

βάδιζαν µυριάδες πελώριες αράχνες επάνω σε µεταλλικό πάτωµα. 

Πνεύµατα… 

  Ο Βόνιορ στάθηκε πλάι στο κρεβάτι της Θάρνα, ατενίζοντάς την. 

  Τα µάτια της άνοιξαν, κι ένας αλλόκοτος, σφυριχτός ήχος βγήκε 

από τα χείλη της. 

  «Μη φοβάσαι,» της είπε εκείνος. «∆ε βρίσκοµαι εδώ για το λόγο 

που νοµίζεις.» 

  «…Γιατί;…» ψέλλισε η Θάρνα. 

  «Για να δω αν είσαι καλά,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ. Γύρισε και 

έφυγε, γρήγορα. ∆ε µπορούσε να µείνει άλλο εκεί µέσα. Απλά, δε 

µπορούσε·  τα πάντα τον πλάκωναν. 

  Πέρασε ανάµεσα από τους Μαγκραθµέλιους φρουρούς της 

εισόδου, βγαίνοντας στον βρόµικο αέρα της πόλης, και 

απολαµβάνοντάς τον. 

 

**  **  **  ** 

 

  Μια σκιερή φιγούρα πλησίασε τη σκηνή του Βασιληά Νόβµορ, 

όπου, τώρα, έµενε ο Πόνκιµ. Οι δύο Καρνεβολθιανοί φρουροί που 

στέκονταν έξω απ’αυτήν κοίταξαν µε καχυποψία τον κουκουλοφόρο, 

που δε µπορούσαν ν’αναγνωρίσουν. Όµως, προτού προλάβουν 

ν’αρθρώσουν κουβέντα, άκουσαν τον µπερντέ ν’ανοίγει ανάµεσά 
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τους και γύρισαν, για ν’αντικρίσουν το Μονάρχη του Σαραόλν, για 

τον οποίο οι φήµες ήταν πολλές και διάφορες. 

  «Πέρασε,» είπε ο Πόνκιµ. 

  Η Βασίλισσα Αάνθα τον ατένισε µε περιέργεια µέσα απ’τη σκιά της 

κουκούλας της. Ήξερε ότι ερχόµουν, συλλογίστηκε. Ήξερε την 

ακριβή στιγµή που θα ερχόµουν. Και ήταν και προσεκτικός: δεν την 

είχε αποκαλέσει µε τ’όνοµά της, ούτε την είχε πει «Μεγαλειοτάτη» –

ακριβώς όπως εκείνη ήθελε. Γιατί καλύτερα να παρέµενε ανώνυµη –

«ο άγνωστος που επισκέφτηκε το µαύρο µάγο στη σκηνή του, µέσα στη 

νύχτα»–, παρά να µάθαιναν όλοι –και ιδιαίτερα ο Βένγκριλ– ότι, για 

κάποιο µυστηριώδη λόγο, είχε πάει να µιλήσει στον Πόνκιµ. 

  Πέρασε ανάµεσα από τους φρουρούς –που δεν έκαναν καµια 

κίνηση για να τη σταµατήσουν– και µπήκε στη σκηνή. Ο Πόνκιµ 

άφησε τον µπερντέ να πέσει πίσω της. 

  «Κάθισε,» της πρότεινε, δείχνοντας τα µεγάλα µαξιλάρια στο 

έδαφος. 

  Η Αάνθα κάθισε, οκλαδόν, ρίχνοντας την κουκούλα στους ώµους 

της. Ο Σφετεριστής πήρε θέση αντίκρυ της. Ήταν ντυµένος µε µια 

φαρδιά, πράσινη ρόµπα, χαλαρά δεµένη επάνω του, και τα πόδια του 

ήταν γυµνά. Παρατηρούσε το πρόσωπό της µε µεγάλο ενδιαφέρον, 

σα να περίµενε να δει κάτι εκεί. 

  «Σε ακούω, Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Η Κυρά του Ωκεανού καθάρισε το λαιµό της, σιγανά. Θα σιχαθώ 

τον εαυτό µου γιαυτό, όµως δε µπορώ να έχω συνέχεια τη σκιά της 

πάνω από το κεφάλι µου. «Η Βασίλισσα ∆ήνκα,» άρθρωσε, 

νιώθοντας το στόµα της ξερό. «Την έχεις;» 

  Ο Πόνκιµ παρατήρησε το πρόσωπό της µε ακόµα µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον απ’ό,τι το παρατηρούσε πριν –πράγµα που την τρόµαξε. 

«Το ξέρεις ότι είναι αιχµάλωτή µου,» αποκρίθηκε. 

  «Στη Μάρβαθ;» 

  «Έχει σηµασία; Τι ακριβώς θέλεις, Αάνθα; Σίγουρα, δεν ήρθες εδώ 

για να µου ζητήσεις να ελευθερώσω τη ∆ήνκα.» Ένα αχνό µειδίαµα 
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διαγράφηκε στο πρόσωπό του –τόσο αχνό που η Βασίλισσα του 

Ωκεανού δεν ήξερε αν, όντως, ήταν µειδίαµα ή παιχνίδισµα του 

φωτός της ασθενικής λάµπας επάνω στο πρόσωπο του Πόνκιµ. 

«Μήπως, ήρθες για να µου ζητήσεις να την κρατήσω αιχµάλωτη;» 

  Όλα τα καταλαβαίνει, ο Κυµατοπνιγµένος! Ο Βένγκριλ είχε δίκιο που 

τον ρώτησε από ποιο φεγγάρι κατέβηκε. ∆εν είναι φυσιολογική τόση 

ευφυία και δύναµη σε έναν άνθρωπο… «Ναι. Και ποτέ να µην πεις 

στον Βένγκριλ ότι είναι ζωντανή. Αν σε ρωτήσει, πες του… πες του 

ότι είναι νεκρή.» 

  Η έκφραση του Πόνκιµ δεν άλλαξε: παρέµεινε ήρεµη, όπως πριν. 

«Μα, Βασίλισσα Αάνθα, αυτό µου χαλάει όλα µου τα σχέδια. Η 

∆ήνκα θα µου είναι άχρηστη ως ‘νεκρή’. Είµαι βέβαιος ότι 

κατανοείς τους λόγους.» 

  ∆ε θα µπορείς να εκβιάσεις το Βένγκριλ µέσω αυτής. «Θα 

προσπαθήσω να τον πείσω να µη σου επιτεθεί.» 

  «Αµφιβάλλω αν θα τα καταφέρεις.» 

  «Πώς το ξέρεις;» Το σχόλιό του την πείραξε. 

  «Με µισεί πολύ,» είπε ο Πόνκιµ. «Κι αγαπά πολύ το Βασίλειό του, 

και το θρόνο του.» 

  «Τουλάχιστον, κράτησέ τη αιχµάλωτη,» επέµεινε η Αάνθα. «Μην 

την ελευθερώσεις.» 

  «Μέχρι στιγµής, δεν έχω λόγο να το κάνω,» τη διαβεβαίωσε 

εκείνος. 

  «Κι αν ο Βένγκριλ σ’το ζητήσει;» 

  «Εξαρτάται από το πότε θα µου το ζητήσει.» 

  «Ίσως τότε να χρειαστεί να ξαναµιλήσουµε.» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε λεπτά –και, τώρα, το µειδίαµά του, σίγουρα, 

ήταν πραγµατικό, όχι παιχνίδισµα του φωτός της λάµπας. «Τελικά, 

θα σου χρειαστεί ο καθρέφτης µου, στη Θέρληχ.» 

  Ναι. ∆υστυχώς, παραδέχτηκε η Αάνθα. Όµως καλύτερα θα ήταν η 

∆ήνκα να εξαφανιστεί, για πάντα –να την εξαφανίσεις εσύ. 

«Πιθανώς,» αποκρίθηκε. 
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  «Υπάρχει κάτι που µπορείς να κάνεις για µένα, Βασίλισσα Αάνθα,» 

είπε ο Πόνκιµ, «ώστε να µη χρειαστεί ποτέ να χρησιµοποιήσω τη 

∆ήνκα ως απειλή για τον Βένγκριλ.» 

  Απεχθάνοµαι τούτες τις συµφωνίες µαζί σου! «Τι;» 

  «Να µην του προσφέρεις Ωκεάνια βοήθεια, όταν τη ζητήσει.» 

  Γίνεσαι παράλογος. Πώς µπορώ να το κάνω αυτό; Πώς µπορώ να 

του πω όχι, όταν θελήσει να του προσφέρω µερικούς πολεµιστές, ώστε 

να αγωνιστεί για την πατρίδα του; Τον αγαπώ, που να σε πάρει ο 

Ωκεανός! Ξέρεις τι σηµαίνει η λέξη «αγάπη», Πόνκιµ; Ή ξέρεις 

µονάχα τι σηµαίνουν οι λέξεις «εξουσία» και «δύναµη»; 

  «Φαίνεσαι σκεπτική… ∆ιαφωνείς µε το απλό µου αίτηµα;» 

  «∆εν καταλαβαίνεις ότι µε βάζεις σε δύσκολη θέση; Τι δικαιολογία 

θα του πω;» 

  «Προτιµάς τον πόλεµο ή την ειρήνη στον Άρµπεναρκ, Αάνθα; Εγώ, 

τουλάχιστον, επιθυµώ οι πόλεµοι να λήξουν. Βοήθησέ µε.» 

  Θα το επιθυµούσες, όµως, αυτό αν δεν καθόσουν στο Θρόνο του 

Σαραόλν, Σφετεριστή; «Ο Βένγκριλ, ούτως ή άλλως, δε θα σου 

επιτεθεί αµέσως. Πρώτα, θα φροντίσει να σταθεροποιήσει και να 

οχυρώσει καλά τις περιοχές που του παρέδωσες.» 

  «Έτσι πιστεύω κι εγώ,» ένευσε ο Πόνκιµ. «Και, µάλιστα, 

σκέφτοµαι κι άλλα πράγµατα, τα οποία δεν ξέρω αν ακόµα έχετε 

συλλογιστεί…» 

  Τι είναι, πάλι; ∆εν ξεκουράζεται ποτέ το µυαλό σου; «∆ηλαδή;» 

  «∆εν έχουν σηµασία, τώρα, Βασίλισσα Αάνθα. Πάντως, µην 

αµφιβάλλεις ότι είναι για την ειρήνη και όχι για τον πόλεµο.» 

  Έτσι, απλά, περιµένεις να σε πιστέψω; 

  Πρέπει να παρατήρησε την έκφραση στο πρόσωπό της, το οποίο 

δεν είχε πάψει να ατενίζει προσεκτικά. «Αν ήθελα πόλεµο, θα 

παραχωρούσα στον Βένγκριλ τα εδάφη που του παραχώρησα;» 

  Μάλλον, όχι. Όµως… «Τότε, γιατί φοβάσαι µη ζητήσει Ωκεάνια 

βοήθεια;» 

  «Για παν ενδεχόµενο, φυσικά,» εξήγησε εκείνος. 
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  ∆ε σ’αρέσει να ριψοκινδυνεύεις. Κι όµως, φαίνεται –στους άλλους, 

τουλάχιστον– ότι ριψοκινδυνεύεις συνέχεια. «Όταν –αν– ο Βένγκριλ 

µού ζητήσει πολεµιστές, θα… επικοινωνήσω µαζί σου, Πόνκιµ,» 

υποσχέθηκε η Αάνθα. «Τώρα, πρέπει να πηγαίνω.» Σηκώθηκε από 

τα µαξιλάρια και φόρεσε την κουκούλα της. 

  «Καληνύχτα, Βασίλισσα Αάνθα,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Μην ξεχνάς όσα κουβεντιάσαµε για τη ∆ήνκα,» είπε η Κυρά του 

Ωκεανού, και βγήκε από τη σκηνή. 

  Οι φρουροί που στέκονταν απέξω είδαν τη µυστηριώδη φιγούρα να 

χάνεται µέσα στο Καρνεβολθιανό στρατόπεδο, και ψιθύρισαν 

αναµεταξύ τους ότι ήταν Πνεύµα σε ανθρώπινη µορφή, το οποίο είχε 

έρθει για να κουβεντιάσει µε το Σαραολνιανό µάγο. 


