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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

«Ποιος θα µείνει για να κυβερνήσει 

τούτο το Βασίλειο;» 
 

 

εν απαντά, Υψηλότατε,» είπε η Αργκανθικιανή πολεµίστρια, 

µπαίνοντας στην αίθουσα του θρόνου. 

  Ο Σόλµορχ, που έκανε νευρικά πέρα-δώθε µέσα στο µεγάλο 

δωµάτιο, σταµάτησε να βαδίζει και την κοίταξε, µε τα χέρια 

σταυρωµένα πίσω απ’την πλάτη. «Χτυπήσατε αρκετά δυνατά; 

Κάνατε θόρυβο;» 

  «Ασφαλώς, Υψηλότατε.» 

  «Και δε σας είπε τίποτα; Ούτε καν να φύγετε;» ρώτησε ο ∆ούκας 

Τόρµπαλ, που καθόταν στο τραπέζι των συµβούλων, µαζί µε τα άλλα 

µέλη του Συµβουλίου των Αρχόντων (οι βασιλικοί σύµβουλοι δεν 

είχαν εµφανιστεί ούτε σήµερα ούτε χτες, πλην της Ροβιγκάν). 

  Η πολεµίστρια κούνησε το κεφάλι. «Όχι, ∆ούκα µου.» 

  «Σπάστε την πόρτα,» πρόσταξε ο Τόρµπαλ. 

  «Ναι,» συµφώνησε κι ο Σόλµορχ. «Ίσως ο Βασιληάς να έχει πάθει 

κάτι.» 

  «Να σπάσουν την πόρτα;» έκανε η Αρχόντισσα Ενθέµα. «Βόρειοι 

και Σαραολνιανοί…» µουρµούρισε κάτω απ’την ανάσα της. 

  «Και τι θα προτείνατε εσείς, Αρχόντισσά µου;» µούγκρισε ο 

Τόρµπαλ, στρεφόµενος να την κοιτάξει. 

  «Ίσως να πήγε για βόλτα στον κήπο,» υπέθεσε η Ενθέµα. 

  «Σπάστε την πόρτα,» είπε ο Σόλµορχ στην πολεµίστρια. «Εκτός αν 

νοµίζετε ότι πρέπει να παίζουµε µε τη ζωή του Βασιληά.» 

  Εκείνη έκλινε το κεφάλι και βγήκε από την αίθουσα του θρόνου, 

βιαστικά. Πράγµα που κακοφάνηκε στους Αργκανθικιανούς, αν 

έκρινε ο Αντιβασιλέας σωστά από τις εκφράσεις τους·  γιατί, 

σίγουρα, θα επιθυµούσαν η φρουρός να ρωτήσει αυτούς προτού 

∆
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κάνει οτιδήποτε, όχι έναν Σαραολνιανό φιλοξενούµενο του 

παλατιού. 

  «Πολλοί θα νοµίζουν ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να παίξουν µε 

τη ζωή του Βασιληά, κύριε Σόλµορχ,» είπε ο Άρχων Ζάρουν. 

  «Αυτό φοβάµαι κι εγώ, Άρχοντά µου,» ένευσε εκείνος, και κάθισε 

στην καρέκλα του, πλάι στην Τάθβιλ. 

  Κανείς δε µιλούσε, ενώ περίµεναν·  και µυριάδες σκέψεις έπνιγαν 

το νου του Σόλµορχ, µέσα στην ησυχία, όπου µονάχα το τρίξιµο των 

ξύλων των αναµµένων τζακιών ακουγόταν. Χτες δεν είχε γίνει καµια 

κουβέντα για τη συµµαχία, κι ο Αντιβασιλέας ανησυχούσε µη συµβεί 

και σήµερα το ίδιο. Κάθε µέρα που αργούσαν, το Σαραόλν 

κατακτιόταν ολοένα και περισσότερο από τον Πόνκιµ και τους 

δαιµονανθρώπους του. Ο Σόλµορχ φοβόταν πως, όταν, τελικά, 

έφταναν εκεί –µε Αργκανθικιανό στρατό ή όχι–, θα ήταν πλέον 

πολύ, πολύ αργά. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η πολεµίστρια επέστρεψε, µαζί µε άλλους δύο στρατιώτες. «∆εν 

είναι µέσα,» ανέφερε στους άρχοντες, υποκλινόµενη. 

  «Τότε, πού είναι;» έκανε ο ∆ούκας Βάνρελ. «Μήπως, τελικά, 

όντως, πήγε για βόλτα στον κήπο;» 

  «Σας το έλεγα εγώ,» είπε η Αρχόντισσα Ενθέµα, πίνοντας µια 

γουλιά απ’το νερωµένο κρασί της. 

  «Ψάξτε όλο το παλάτι,» πρόσταξε ο ∆ούκας Τόρµπαλ τους 

στρατιώτες. «Μην κάθεστε σα βλάκες! Βρείτε το Βασιληά!» 

  Εκείνοι υποκλίθηκαν και έφυγαν. 

  «Έτσι φέρονται οι Βόρειοι στους πολεµιστές τους, ∆ούκα 

Τόρµπαλ;» είπε ο Έσριθ. 

  «Ναι,» κατένευσε εκείνος·  «γιαυτό είναι πιο σκληροί 

απ’οποιοδήποτε Νότιο κουτάβι!» 
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  Ο Έσριθ µόρφασε αποδοκιµαστικά, κάνοντας την όψη του ακόµα 

πιο αποκρουστική απ’ό,τι ήταν. 

 

**  **  **  ** 

 

  «∆ε µπορούµε να βρούµε το Βασιληά, πουθενά,» ανέφερε η 

πολεµίστρια, µπαίνοντας για τρίτη φορά στην αίθουσα του θρόνου. 

  Ο Βάνσπαρχ βρισκόταν, πλέον, ψηλά στον ουρανό, απ’ό,τι 

µπορούσε να δει ο Σόλµορχ έξω απ’το παράθυρο. Να πάρει και να 

σηκώσει! σκέφτηκε. Κι άλλα προβλήµατα! Ούτε σήµερα θα 

συζητήσουµε για τη συµµαχία… 

  «Ψάξατε παντού;» απαίτησε ο Έσριθ. 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια. «Σ’όλο το 

παλάτι –µέχρι και στα µπουντρούµια. Αλλά δε µπορέσαµε να τον 

εντοπίσουµε.» 

  «Και παλιότερα είχε προσπαθήσει να φύγει,» είπε ο Ζάρβηµ, 

βγάζοντας την πίπα του απ’το στόµα. «Ευτυχώς, όµως, τον είχα 

προλάβει. Είχα προβλέψει πού µπορεί να κατευθυνόταν. Τώρα, δεν 

ξέρω, άρχοντές µου.» Και σκέφτηκε, εκνευρισµένος: Γιατί τα κάνει 

αυτά, πάλι, ο µικρός; Τα είχαµε κουβεντιάσει! Τι τον έπιασε; Ίσως, 

τελικά, να µην ήµουν τόσο πειστικός όσο νόµιζα. Αααχ, Κιόλβ… 

  Οι όψεις των Αργκανθικιανών έγιναν σκεπτικές, και όλοι τους 

έµειναν σιωπηλοί για πολύ ώρα, µην ξέροντας τι να πουν. Ο καθένας 

–όπως πάντα– είχε πολλές πλεκτάνες στο µυαλό του, σχέδια επί 

σχεδίων επί σχεδίων, και τώρα, συλλογιόνταν πώς µπορούσαν να 

εκµεταλλευτούν καλύτερα την κατάσταση. Τι θα σήµαινε η 

εξαφάνιση του Βασιληά για το Βασίλειο; Τι θα σήµαινε για τους 

ίδιους; Και τι για τις µηχανορραφίες τους; 

  Ο Σόλµορχ µπορούσε να µαντέψει πώς δούλευε ο νους τους –

βρισκόταν πολύ καιρό στο Άργκανθικ για να µη µπορεί. Και τους 

σιχαινόταν γι’αυτές τους τις σκέψεις, γιατί εκείνος, παρότι 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

700 

ανησυχούσε για τη συµµαχία, συγχρόνως ανησυχούσε και για τον 

Κιόλβ, τον οποίο είχε γνωρίζει αρκετά καλά, όσο βρισκόταν εδώ. 

  «Ψάξτε τη ∆ρέλιφον και τα περίχωρα,» πρόσταξε η Ροβιγκάν τους 

στρατιώτες. «Σπιθαµή προς σπιθαµή.» 

  «Μάλιστα, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια, και 

εκείνη κι οι συνάδελφοί της έφυγαν, πάλι. 

  Ο Ζάρβηµ στράφηκε στη Χόλκραδ. «Θέλω να σου µιλήσω,» της 

ψιθύρισε. 

  Η µάγισσα έγνεψε καταφατικά. Σηκώθηκαν από το µεγάλο τραπέζι 

και πλησίασαν ένα αναµµένο τζάκι, για να καθίσουν κοντά του. 

«Θέλεις να µου ζητήσεις να βρω τον Κιόλβ, µε τη µαγεία µου.» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. «Μπορείς;» 

  «Όχι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα.» 

  «Τι θες να πεις;» 

  «Οι Κλειδοκράτορες δε θα µε αφήσουν,» ψιθύρισε η Χόλκραδ. 

«Με προσέχουν, µε παρακολουθούν·  ξέρουν ότι βρίσκοµαι εδώ.» 

  «Παλιότερα, δεν είχες τέτοιο πρόβληµα·  ή, τουλάχιστον, όχι τόσο 

µεγάλο, απ’ό,τι είχα καταλάβει.» 

  «Πάλευαν αναµεταξύ τους,» εξήγησε η µάγισσα·  «δεν είχαν χρόνο 

για µένα. Όµως, τώρα, οι νικητές του Μυστικού Πολέµου θέλουν να 

εδραιώσουν την εξουσία τους, γερά. Και δεν επιθυµούν 

‘παρείσακτους µάγους’ ανάµεσά τους.» Έσφιξε τον πήχη του. «Να 

προσέχεις, Ζάρβηµ, γιατί εγώ, πια, δε µπορώ να σε προσέχω. Να 

φυλάγεσαι από τη Σιρίµα. Ψάχνει ευκαιρία για να σε σκοτώσει·  είµαι 

βέβαιη. Βλέπεις πώς µας παρατηρεί τώρα;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Ζάρβηµ, που, όντως, έβλεπε –µε την άκρια του 

µατιού του– πώς τους παρατηρούσε η εν λόγω Αρχόντισσα. Το 

βλέµµα της πήγαινε µια σε κείνον µια στη Χόλκραδ, σα 

ν’αναρωτιόταν τι δολοπλοκούσαν εκεί, κοντά στο τζάκι. 

  «Μην την παίρνεις αψήφιστα,» τον προειδοποίησε η Χόλκραδ. 

  «Αν δε βρεθεί ο Κιόλβ, αµφιβάλλω άµα θα θέλει, πλέον, να µε 

σκοτώσει,» αποκρίθηκε ο Ζάρβηµ. 
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  «Να προσέχεις, πάντως,» επέµεινε εκείνη. 

  Ο Ζάρβηµ έφερε το τσιµπούκι του στο στόµα και πήρε µια τζούρα 

καπνό, συνεχίζοντας να λοξοκοιτάζει τη Σιρίµα, στο τραπέζι. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ πήρε την Τάθβιλ άρον-άρον από το τραπέζι των 

συµβούλων και, τώρα, βάδιζαν µέσα στους διαδρόµους του 

παλατιού. 

  «Τι είναι;» τον ρώτησε η Βαρονέσα. «Πού πηγαίνουµε;» 

  «Να βρούµε τον ∆όνορ. Αυτός πρέπει να είδε τον Κιόλβ 

τελευταίος, για να του αναφέρει τα γεγονότα µε τον Λο’ανθάκ και το 

Γυρολόγο.» 

  «Και λες να ξέρει ο ∆όνορ πού εξαφανίστηκε ο Κιόλβ;» 

  «∆εν το πιστεύω, όµως δε βλάπτει να τον ρωτήσουµε.» 

  Έφτασαν στο δωµάτιο της ∆ούκισσας Ζέκαλ, και ο Σόλµορχ 

χτύπησε την πόρτα, διακριτικά. Ο ∆όνορ άνοιξε. 

  «Έµαθες τι συνέβη;» τον ρώτησε ο Αντιβασιλέας, δίχως να τον 

καληµερίσει, γιατί, απλά, δε µπορούσε να πει καληµέρα·  όχι σήµερα, 

τουλάχιστον –θα ήταν σα να υποκρίνεται. 

  Εκείνος αναστέναξε. «Ελάτε µέσα.» 

  Ξέρει κάτι, σκέφτηκε ο Σόλµορχ, καθώς έµπαινε, ακολουθούµενος 

από ην Τάθβιλ. Μέσα, βρισκόταν η ∆ούκισσα Ζέκαλ, καθισµένη 

µπροστά στην τουαλέτα του δωµατίου και φτιάχνοντας τα µαλλιά 

της. Μια µακριά, µεταξωτή ρόµπα την έντυνε. 

  Λοξοκοίταξε τους δύο Σαραολνιανούς. «Τι θέλετε εδώ;» 

  «Καληµέρα και σένα,» αποκρίθηκε η Τάθβιλ, µορφάζοντας. 

  «Εγώ τους ζήτησα να έρθουν, για να τους µιλήσω,» εξήγησε ο 

∆όνορ, πλησιάζοντας. 

  «Σχετικά µε τι;» ρώτησε η Ζέκαλ. 

  Ο ∆όνορ στράφηκε στον Σόλµορχ και στην Τάθβιλ. «Χάθηκε ο 

Βασιληάς, σωστά;» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

702 

  Όντως, κάτι ξέρει, σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας. Καλά κάναµε και 

ήρθαµε εδώ, τελικά. 

  «Χάθηκε ο Βασιληάς;» πετάχτηκε η Ζέκαλ. «Πώς–;» 

  Ο Σόλµορχ την αγνόησε, µιλώντας στον ∆όνορ: «Σου είπε ότι θα 

έφευγε;» 

  «Μου το είπε,» παραδέχτηκε εκείνος. 

  «Και γιατί δεν το µετέφερες σε µας; Τον άφησες να εγκαταλείψει 

το παλάτι έτσι απλά;» 

  «Μου το ζήτησε. Και είναι Βασιληάς µου·  µην το ξεχνάς.» 

  «Ήταν εκνευρισµένος, ∆όνορ,» είπε η Τάθβιλ. «∆ε σκεφτόταν 

καθαρά. Γιατί δεν προσπάθησες να τον µεταπείσεις;» 

  «Βαρονέσα µου, πιστέψτε µε, δε µπορούσα να κάνω τίποτα. Είχε 

ήδη πάρει τις αποφάσεις του. Σύµφωνα µ’ό,τι µου είπε, θα έφευγε το 

βράδυ, µαζί µε τη Λοΐρα–» 

  «Η Λοΐρα είναι νεκρή, ή κάνω λάθος;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Νεκρή είναι,» τον διαβεβαίωσε ο ∆όνορ. «Ο Βασιληάς πήγε να 

την κηδέψει, µόνος. Και µου ζήτησε να µην πω σε κανέναν τίποτα, 

µέχρι την αυγή.» 

  «Του ανέφερες τα γεγονότα µε τους Λο’ανθάκ και το Γυρολόγο;» 

  «Φυσικά και του τα ανέφερα.» 

  «Και δε θέλησε να κάνει κάτι; ∆ε θέλησε, ίσως, να εκδικηθεί τον 

Μπέργκαζ;» 

  «∆ε µου είπε τίποτα,» αποκρίθηκε ο ∆όνορ, και αναρωτήθηκε αν 

θα έπρεπε να µιλήσει στους Σαραολνιανούς για το δαχτυλίδι που του 

είχε δώσει ο Κιόλβ, καθώς και πώς τον είχε ονοµάσει Κρυφό 

Βασιληά και τον είχε προστάξει να προσέχει το Βασίλειο. Αλλά, για 

να µε ονόµασε Κρυφό Βασιληά, συλλογίστηκε ο ∆ούκας του Έβµορ, 

µάλλον επιθυµεί να παραµείνω κρυφός, πάντα. 

  «∆ε µπορεί ν’άφησε το Βασίλειο έτσι!» έκανε η Τάθβιλ. 

  «Κι όµως, Βαρονέσα µου,» είπε ο ∆όνορ: «έτσι, απλά, αποφάσισε 

να φύγει. Για κάποιο καιρό.» 

  «∆ηλαδή, θα επιστρέψει;» 
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  Ο Κρυφός Βασιληάς κατένευσε. 

  «Πότε;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «∆ε µου είπε.» 

  «Υπέροχα!» µούγκρισε ο Αντιβασιλέας. «Έκανες µεγάλη ανοησία 

που δε µας το ανέφερες πριν, ∆όνορ–» 

  «Πώς µιλάς στο ∆ούκα µου έτσι, Σαραολνιανέ;» σφύριξε η Ζέκαλ. 

  Προτού προλάβει ν’απαντήσει ο Σόλµορχ, ο ∆όνορ ύψωσε το χέρι. 

«∆ε µε πειράζει. Άλλωστε, γνωριζόµαστε αρκετά καλά·  δε 

χρειάζονται τυπικότητες αναµεταξύ µας. 

  »Σόλµορχ, δε µπορούσα να παρακούσω την τελευταία προσταγή 

του Βασιληά µου. Μου ζήτησε να µην πω τίποτα µέχρι σήµερα, και 

δεν είπα τίποτα. Οι Τόρνιλφερ πάντα ήταν πιστοί στο Βασίλειο και 

στο Βασιληά.» 

  «Ίσως, τώρα, να σας κοστίσει,» είπε ο Αντιβασιλέας. 

  «Ίσως,» συµφώνησε ο ∆όνορ. 

  «Καλύτερα, πιστεύω, θα ήταν να µιλήσουµε στην κυρία Ροβιγκάν 

γι’αυτό το ζήτηµα,» είπε η Τάθβιλ. «Πρέπει να δούµε τι θα γίνει, 

τώρα που ο Βασιληάς λείπει. ∆ε θα µπει κάποιος άλλος στη θέση 

του; Κάποιος Αντιβασιλέας;» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Ροβιγκάν, «χρειαζόµαστε έναν Αντιβασιλέα.» 

Η σύµβουλος της πολιτείας έµοιαζε κεραυνοχτυπηµένη, καθώς 

εκείνη, ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, η Χόλκραδ, ο Ζάρβηµ, η Ζέκαλ, και ο 

∆όνορ κάθονταν σε ένα µικρό σαλονάκι κοντά στην αίθουσα του 

θρόνου, ώστε να µιλήσουν ιδιαιτέρως, χωρίς να τους ακούν όλα τα 

µέλη του Συµβουλίου των Αρχόντων. 

  «Και ποιος θα είναι αυτός ο Αντιβασιλέας;» ρώτησε ο Σόλµορχ, 

σκεπτόµενος ότι ίσως, τώρα, να είχαν νέα προβλήµατα σχετικά µε τη 

συµµαχία. Αλλά από την άλλη, βέβαια, το Συµβούλιο έχει αποφασίσει. 
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Και δε νοµίζω ο νέος κάτοχος του Αλαβάστρινου Θρόνου να το 

αµφισβητήσει αυτό. 

  «Ο µακαρίτης Πρίγκιπας Βαρόνος Χόρναρ και η Βαρονέσα Άσλια 

έχουν τρία παιδιά,» είπε η Ροβιγκάν, «το µεγαλύτερο εκ των οποίων 

είναι η Μινίρα·  κι αυτή θα γίνει Αντιβασίλισσά µας. Σύµφωνα µε το 

Νόµο, τουλάχιστον, έτσι πρέπει.» 

  «Τι γνωρίζετε γι’αυτήν, κυρία Ροβιγκάν;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Όχι πολλά,» αποκρίθηκε η σύµβουλος της πολιτείας. «Απλά, ότι 

είναι κόρη του Πρίγκιπα κι ότι έχει κάποιο απόµακρο δικαίωµα στο 

θρόνο. Το οποίο, τώρα πλέον, είναι κάθε άλλο παρά απόµακρο. 

Σίγουρα, δε θα περίµενε ποτέ να γίνει Αντιβασίλισσα.» 

  «Ούτε ο Κιόλβ περίµενε ποτέ να γίνει Βασιληάς,» σχολίασε ο 

Ζάρβηµ. 

  «Και είδατε πού καταλήξαµε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε η 

Ροβιγκάν. 

  «Τέλος πάντων,» είπε ο Σόλµορχ. «Ας ειδοποιήσει κάποιος αυτή 

την κυρία να έρθει στη ∆ρέλιφον.» Ήταν ανυπόµονος. Ήθελε να τη 

γνωρίσει, να µάθει τι άνθρωπος ήταν, και να δει τι θα γινόταν µε τη 

διαολεµένη συµµαχία. Το ένα εµπόδιο µετά το άλλο! Συνέχεια κάτι 

βρισκόταν µπροστά τους, λες και τους κατέτρεχαν τα Πνεύµατα. 

  «Θα ετοιµάσω µια επιστολή,» αποκρίθηκε η Ροβιγκάν. 

  «Τώρα, πάµε στη βασιλική αίθουσα, να ενηµερώσουµε και τους 

άλλους άρχοντες,» πρότεινε ο ∆όνορ και σηκώθηκε από τον καναπέ 

όπου είχε καθίσει. 

  Αναρωτιέµαι πώς θα τους φανεί τούτο, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Πρώτα 

εµείς –οι Σαραολνιανοί– µαθαίνουµε τα σηµαντικά γεγονότα σ’αυτό 

το τρισκατάρατο Βασίλειο των Σκιών και ύστερα εκείνοι! 

 

**  **  **  ** 

 

  Τα νέα αναστάτωσαν τους άρχοντες του Συµβουλίου και, όντως, 

φάνηκαν πειραγµένοι που οι Σαραολνιανοί τα είχαν µάθει πριν από 
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αυτούς. Όµως περισσότερο τους εξέπληξαν τα µαντάτα που ήρθαν 

µετά από λίγο, από έναν βασιλικό αγγελιοφόρο, πλούσια ντυµένο. 

  «Ο κύριος Μπέργκαζ είναι νεκρός, άρχοντές µου·  το ίδιο και η 

σύζυγός του. Κάποιος εισέβαλε χτες βράδυ στην έπαυλή τους και 

τους δολοφόνησε.»  

  Ο Κιόλβ! σκέφτηκε, αµέσως, ο ∆όνορ. Εκείνος το έκανε! 

Πνεύµατα… Γιαυτο δε µου είπε να λάβω κανένα µέτρο εναντίον του 

Μπέργκαζ: σκόπευε να τον περιλάβει ο ίδιος, µετά από την κηδεία της 

Λοΐρα. ∆ρα τόσο… βιαστικά… τόσο… Άρχισε ν’ανησυχεί ότι ο 

Βασιληάς του ήταν, τελικά, τρελός –είχε τρελαθεί από το χαµό της 

οικογένειάς του κι από το θάνατο της αγαπηµένης του. 

  Στράφηκε στον Σόλµορχ. Το βλέµµα του Αντιβασιλέα τον 

κατηγορούσε. Κι εκείνος πρέπει να είχε καταλάβει ότι το φόνο, κατά 

πάσα πιθανότητα, τον διέπραξε ο Κιόλβ. Πανάθεµά σε, Σαραολνιανέ, 

πού να ήξερα εγώ τι θα συνέβαινε; Κι επιπλέον, µπορούσα να 

παρακούσω το Βασιληά µου; 

  Ο Ζάρβηµ έβγαλε την πίπα του απ’το στόµα και φύσηξε καπνό, 

αναστενάζοντας, ενώ όλοι οι Αργκανθικιανοί άρχοντες είχαν µείνει 

σιωπηλοί. Είπε: «Προφανώς, θα χρειαστούµε και νέο σύµβουλο 

δικαιοσύνης, εκτός από Αντιβασίλισσα.» Ένας-ένας πεθαίνουν, 

σκέφτηκε. Οι άφρονες! Αλληλοσκοτώνονται, συνεχώς. Στο τέλος, 

ποιος θα µείνει για να κυβερνήσει τούτο το Βασίλειο; Μικρέ, γιατί 

έγινες σαν κι αυτούς, που να σε πάρουν τα Πνεύµατα; Γιατί; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Αρχαίο χρυσάφι 
 

 

 Ράµλεντ και η Βερενέλη είδαν τον Άνεµο και τη Νύχτα να 

πλησιάζουν το στρατόπεδο του Ντρινθεκιανού φουσάτου, 

ενώ ο Λούντρινχ είχε φανεί από την Ανατολή αλλά ο 

Βάνσπαρχ δεν είχε ακόµα εµφανιστεί από τη ∆ύση. 

  Ο Ντρούβτεκ και η καστανοµάλλα εξερευνήτρια, εκείνη την ώρα, 

κουβέντιαζαν για τους δύο τυχοδιώχτες. Ο πρώτος ανησυχούσε 

γι’αυτούς, πιστεύοντας ότι είχαν χαθεί κάπου µέσα στις υπόγειες 

σήραγγες, όµως εκείνη επέµενε ότι είχαν αρπάξει το θησαυρό και 

είχαν πλεύσει νότια, στον Ωκεανό. Μα πού θα έβρισκαν πλοίο; είχε 

ρωτήσει ο Ράµλεντ. Κάτι θα σκαρφίζονταν, είχε απαντήσει η 

Βερενέλη. 

  «Είδες; Σου είπα ότι δε θα µπορούσαν να βρουν πλοίο,» τόνισε, 

τώρα, ο πορφυροµάλλης άντρας, καθώς σηκωνόταν όρθιος. Ένα 

πλατύ χαµόγελο ήταν στο πρόσωπό του, χωρίζοντας τα γένια του. 

  «Τα καταφέρατε,» τους είπε η Βερενέλη, µόλις ήρθαν κοντά. 

«Νοµίζαµε ότι είχατε χαθεί.» 

  «Ήµασταν αιχµάλωτοι στα µπουντρούµια του παλατιού της 

Όρφαλχ,» αποκρίθηκε η Νύχτα, καθώς εκείνη κι ο Άνεµος κάθονταν 

πλάι τους, στις πέτρες δίπλα από τη δηµοσιά. «Για δύο ηµέρες, 

απ’ό,τι µας είπαν –και, µάλλον, πρέπει νάναι αλήθεια.» 

  «Πώς έγινε αυτό;» ρώτησε ο Ράµλεντ και ξανακάθισε. 

  «Βρεθήκαµε σ’έναν αρχαίο ναό,» εξήγησε ο Άνεµος. 

  «Σε πολλούς αρχαίους ναούς δεν καταλήγετε, τώρα τελευταία;» 

έκανε η Βερενέλη. 

  «Τι ’ναι, βιβλιοποντικίνα; Νοµίζεις ότι λέµε ψέµατα;» µούγκρισε ο 

Άνεµος. «Ήταν ένας αρχαίος ναός εκεί κάτω. Ή κάτι που έµοιαζε µε 

ναό, τέλος πάντων. Και είχε φαντάσµατα! –µπορούσαµε 

Ο
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ν’ακούσουµε τα ουρλιαχτά τους. Η Νύχτα, µάλιστα, λέει πως είδε 

δύο από δαύτα.» 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια έγνεψε καταφατικά. «Ναι, τα είδα.» 

  «Και τι σχέση έχουν όλα αυτά µε το ότι βρεθήκατε στα 

µπουντρούµια του παλατιού της Όρφαλχ;» απόρησε η Βερενέλη. 

  «Ο αρχαίος ναός ήταν κάτω από το παλάτι,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

«Και, όταν εµείς ανεβήκαµε µια σκάλα και σπάσαµε έναν τοίχο, 

προκειµένου να γλιτώσουµε από τα φαντάσµατα, βρεθήκαµε στα 

υπόγεια του παλατιού. Εκεί, µας συνέλαβαν οι Μαγκραθµέλιοι και 

γνωρίσαµε τη Στρατάρχισσα Νερενία –η οποία ήταν εντελώς αγενής 

µαζί µας, παρεµπιπτόντως, και, τέλος πάντων, µας φυλάκισε. 

Βρεθήκαµε σ’ένα κελί, υπό την επίβλεψη δαιµονοµούτσουνων, και 

νοµίζαµε κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα έρχονταν να µας βασανίσουν 

(αν κρίναµε καλά απ’τα γεµάτα µίσος βλέµµατα που µας έριχναν), 

όµως, τελικά, δε µας βασάνισαν–» 

  «–και σήµερα µας άφησαν ελεύθερους,» τον διέκοψε η Νύχτα, 

παρατηρώντας πως ο φίλος της είχε αρχίσει να µακρηγορεί. «Μας 

είπαν ότι η πολιορκία έληξε. Πώς έγινε αυτό;– Και έχετε τίποτα να 

φάµε; ∆ε µας τάιζαν καλά εκεί µέσα.» 

  «Καλά; Ούτε νερό δε µας έδιναν!» τόνισε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα κατένευσε. Ήταν αλήθεια. ∆εν τους είχαν δώσει τίποτα 

για δύο ολόκληρες µέρες. Οι δαιµονάνθρωποι έκαναν τους κουφούς, 

όποτε τους µιλούσαν, και η Νερενία δεν είχε έρθει καθόλου να τους 

δει. 

  «Πάω να σας φέρω κάτι,» είπε ο Ράµλεντ. Σηκώθηκε και 

αποµακρύνθηκε. 

  Όταν η Βερενέλη ήταν µόνη µε τους δύο τυχοδιώχτες, τους 

ρώτησε: «Τι έγινε µε το θησαυρό; Τον βρήκατε εκεί όπου τον είχαµε 

αφήσει;» Ήθελε να τους δοκιµάσει, να δει άµα θα της έλεγαν 

αλήθεια. Ήλπιζε, τουλάχιστον, αν της έλεγαν ψέµατα, να το 

καταλάβαινε. 
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  «Έχεις αρχίσει να γίνεσαι πιο φιλοχρήµατη από µας, 

βιβλιοποντικίνα,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

  «Απάντησε στην ερώτησή µου,» επέµεινε η Βερενέλη. 

  «Όχι, δεν ήταν εκεί –τον είχαν φάει οι νεροπόντικες.» 

  Η Νύχτα γέλασε. 

  Η Βερενέλη συνέχισε να τους κοιτά, έντονα και απαιτητικά. 

  «Ναι, εκεί ήταν!» µούγκρισε ο Άνεµος. «Πού θες να ήταν, 

δηλαδή;» 

  Ο Ράµλεντ ήρθε, φέρνοντας µαζί του φαγητό και κρασί. «Με το 

µαλακό,» τους προειδοποίησε. «Μην του χιµήσετε, τόσο καιρό που 

έχετε να φάτε.» 

  «Πώς λύθηκε η πολιορκία;» ρώτησε η Νύχτα, παίρνοντας ένα 

αποξηραµένο φρούτο στο χέρι της. 

  «Κατ’αρχήν, η ∆ούκισσα Βόνα δε βρισκόταν µέσα στο παλάτι. Την 

είχαν βγάλει από την Όρφαλχ πολύ προτού έρθουµε εµείς –και εσείς, 

υποθέτω.» 

  «Γιαυτό δεν την είδαµε στα κελιά,» συµπέρανε ο Άνεµος, 

µασώντας ένα µεγάλο παξιµάδι µουσκεµένο στο νερό. 

  «Όµως δεν ήταν τούτο, φυσικά, που έλυσε την πολιορκία,» είπε η 

Βερενέλη. «Ο Σφετεριστής παρουσιάστηκε. Και έκανε µια συµφωνία 

µε το Βασιληά Βένγκριλ, τη Βασίλισσα Αάνθα, και τους Νότιους 

άρχοντες.» 

  «Τι είδους συµφωνία;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «∆εν ξέρουµε ακόµα. Πάντως, τώρα, όλοι τους συζητούν, πάλι, 

στην ανατολική µεριά·  προφανώς, για να τακτοποιήσουν τις 

λεπτοµέρειες.» 

  «Όπως και νάχει, εγώ θάλεγα να πάρουµε το θησαυρό µας και να 

φύγουµε απο δώ,» πρότεινε ο Άνεµος. «Πολύ καθίσαµε και, κυρίως, 

από ανάγκη. Τώρα, που λύθηκε η πολιορκία, θα αγοράσουµε ένα 

µικρό σκάφος, µε τα λεφτά που έχουµε, και θα πάµε στη Θέρληχ, για 

να κάνουµε ό,τι ποθεί η καρδιά µας.» 
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  «∆ε θα σου πρότεινα να ταξιδέψεις στον Ωκεανό µε ‘µικρό 

σκάφος’, φίλε µου,» είπε ο Ράµλεντ. 

  «Μα, σε τέσσερις µέρες είναι Άνοιξη!» διαφώνησε ο Άνεµος. «∆ε 

θα δυσκολευτούµε και τόσο. Κι εγώ ξέρω κάποια πράγµατα για 

ναυσιπλοΐα.» 

  «Έχει και την Άνοιξη καταιγίδες,» τον προειδοποίησε ο Ντρούβτεκ. 

  «Θα πηγαίνουµε από νησί σε νησί·  δε θα έχουµε πρόβληµα.» 

  «Και ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω να φύγω από το Σαραόλν;» 

απαίτησε η Βερενέλη. 

  «Τι να κάνεις εδώ;» απόρησε ο Άνεµος. «Τουλάχιστον, στη Θέρληχ 

θα µπορέσουµε να επενδύσουµε το θησαυρό. ∆εν είναι δυνατόν 

συνέχεια να τον κουβαλάµε στην πλάτη µας, έτσι; Περισσότερο 

βάρος θάναι, παρά τίποτ’άλλο.» 

  «Σύµφωνοι. Όµως… απλά, ποτέ δεν έχω φύγει από το Σαραόλν. 

Μπορεί να έχω βαδίσει στα πιο παράξενα µέρη τούτης της χώρας, 

καθότι εξερευνήτρια, αλλά ποτέ δεν έχω πάει σε άλλο βασίλειο.» 

  «Καιρός να κάνεις µια νέα αρχή.» 

  «Επιπλέον, θα ήθελα να µάθω τι έχουν γίνει οι δικοί µου: αν είναι 

ζωντανοί, ύστερα από το πέρασµα του στρατού των 

Μαγκραθµέλιων…» 

  «Και σκέφτεσαι τώρα να πας να τους βρεις, στο ∆ουκάτο 

Θόνµαρκ;» ρώτησε η Νύχτα. «∆ε νοµίζω πως είναι η κατάλληλη 

περίοδος για να ταξιδέψεις εκεί πέρα. Έλα µαζί µας, στον Ωκεανό, κι 

όταν τα πράγµατα ηρεµήσουν, µπορείς να επιστρέψεις. Κι εγώ, 

άλλωστε, θα γυρίσω για να δω τι κάνουν οι συγγενείς µου…» Και 

στο νου της ήρθε η Μάερνοµ. Τα τελευταία νέα που είχε ακούσει 

γι’αυτήν ήταν ότι η αδελφή της είχε πάει στο Άργκανθικ, µαζί µε τον 

κύριο Σόλµορχ και τη Βαρονέσα Τάθβιλ. Από τότε, δεν είχε µάθει 

τίποτ’άλλο. 

  «Βέβαια, αν θες να σου δώσουµε το µερίδιό σου και να καθίσεις 

εδώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα,» πρόσθεσε ο Άνεµος. 
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  Η Βερενέλη έµεινε, για λίγο, σκεπτική, αλλά, τελικά, είπε: «Θα 

έρθω.» 

  «Εσύ, Ράµλεντ;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  Εκείνος αναστέναξε. Μετά, γέλασε. «Τι στ’ανάθεµα θα κάνω 

µ’έναν θησαυρό, ούτε κι εγώ δεν ξέρω! Το σκέφτοµαι πολύ σοβαρά 

να σας δώσω το δικό µου µερίδιο και να µείνω µε τους 

Σαραολνιανούς. Σίγουρα, θα χρειαστούν µισθοφόρους στις µέρες 

που θ’ακολουθήσουν. Γι’άλλους λόγους ήρθα σε τούτα τα µέρη κι 

αλλού κατέληξα…» 

  «Μπορείς πολύ εύκολα να πας να βρεις τον Πόνκιµ, ξέρεις,» του 

είπε ο Άνεµος. «Σύµφωνα µ’όσα µας είπατε, ο Σφετεριστής είναι 

εδώ. Ωστόσο, δε νοµίζω νάρθει µαζί σου, στους Ντρούβτεκ.» 

  Ο Ράµλεντ µειδίασε. «Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ. Γιαυτό 

κιόλας δεν επιχείρησα ούτε να τον δω από απόσταση. Τι νόηµα θα 

έχει, άλλωστε, ε; 

  »Τι σκέφτεστε να κάνετε στη Θέρληχ;» άλλαξε θέµα. 

  «∆εν έχουµε σκεφτεί κάτι συγκεκριµένο ακόµα,» παραδέχτηκε η 

Νύχτα. «Πάντως, σίγουρα, θα κάνουµε κάτι πολύ µεγαλύτερο 

απ’ό,τι σχεδιάζαµε στην αρχή, µε τα χρήµατα του ∆ούκα Σάλβινρ.» 

  «Τα οποία δεν ήταν ούτε το ένα δέκατο αυτών που θα έχουµε 

τώρα,» πρόσθεσε ο Άνεµος, µ’ένα πλατύ χαµόγελο. «Τότε, λέγαµε 

ν’ανοίξουµε κάποια µικρή δουλειά και, σιγά-σιγά, να την 

επεκτείνουµε·  τώρα, λέω να χτίσουµε ένα παλάτι που θα το ζηλέψει 

η Βασίλισσα Αάνθα!» 

  «Ή, θα µπορούσαµε να φτιάξουµε µια βιβλιοθήκη, όπου θα 

συγκεντρώνουµε παλιά κείµενα… και αρχαία αντικείµενα, γιατί 

όχι;» είπε η Βερενέλη, κοιτάζοντας προς τα νότια, σα να ονειρευόταν 

µε τα µάτια ανοιχτά. 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε αποδοκιµαστικά. «Θες να χτίσεις τον νέο 

Πύργο του Φτερού;» 

  «Γιατί όχι; Εξάλλου, µου φαίνεται πιο εφικτό απ’το παλάτι για το 

οποίο έλεγες. Εγώ, τουλάχιστον, έτσι θα επενδύσω το µερίδιό µου.» 
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  «Χαµένο θα πάει τόσο χρυσάφι…!» 

  «Θα έρθεις, τελικά, µαζί µας, Ράµλεντ;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «∆εν ξέρω…» αποκρίθηκε εκείνος. «Τι να κάνω εκεί; Τώρα, η 

αναζήτησή µου έχει τελειώσει. Είχε τελειώσει προ πολλού. Πρέπει 

να βρω κάποιο νέο νόηµα στη ζωή µου.» 

  «Έλα µαζί µας και να είσαι σίγουρος ότι θα σου βρούµε νόηµα,» 

υποσχέθηκε ο Άνεµος. 

  «Εξάλλου, κι εκεί θα µπορείς να δουλέψεις ως µισθοφόρος, αν το 

επιθυµείς,» είπε η Νύχτα. «Το ταλέντο σου ως πολεµιστής είναι 

αναµφισβήτητο.» 

  «Ελπίζω να µη µε οδηγήσετε, πάλι, σε κανένα δάσος γεµάτο µε 

δαίµονες,» µειδίασε ο Ράµλεντ. 

  «Αυτό ήταν τυχαίο,» του επέστρεψε το µειδίαµα ο Άνεµος. 

  «Θα έρθω,» δήλωσε ο Ντρούβτεκ. «Για αρχή, τουλάχιστον. Και, 

ύστερα, βλέπω.» 

  «Εντάξει! Εποµένως, να βρούµε µερικά άλογα για να πάµε να 

πάρουµε το θησαυρό, να επιστρέψουµε, και ν’αγοράσουµε το µικρό 

πλοίο που λέγαµε.» 

  «Αφού αποχαιρετήσουµε τους Εκδικητές, πρώτα.» 

  «Όχι,» διαφώνησε ο Άνεµος. «Καλύτερα να φύγουµε ήσυχα, για να 

µη µας κάνουν ερωτήσεις που δε θα µπορούµε ν’απαντήσουµε.» 

  Ο Ράµλεντ συνοφρυώθηκε. ∆ε θα του άρεσε να φύγει χωρίς να πει 

αντίο. Εξάλλου, µε την Εκδικήτρια Άρµι είχε περάσει και κάποιες 

προσωπικές στιγµές τις οποίες δε µπορούσε έτσι εύκολα να ξεχάσει. 

«Πρέπει να αποχαιρετήσω, τουλάχιστον, έναν απ’αυτούς,» είπε. 

  Ο Άνεµος κατάλαβε σε ποια αναφερόταν. «Πού το ξέρεις ότι δε θα 

τρέξει να το πει στους φίλους της, για να µας κυνηγήσουν;» 

  «∆ε θα της αναφέρω τίποτα για το θησαυρό.» 

  «Κι αν σε ρωτήσει;» 

  «Θα πω ότι έχω µια δουλειά στον Ωκεανό.» 

  «Κι άµα αποφασίσει νάρθει µαζί σου;» 
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  «Αποκλείεται. ∆ε θα φύγει από το Σαραόλν, για το οποίο 

αγωνίζεται –το ξέρω.» 

  «Κι αν–» 

  «Πάψε να µε ζαλίζεις, γιατί θα σου σπάσω το κεφάλι!» µούγκρισε ο 

Ράµλεντ. Και σηκώθηκε όρθιος. «Επιστρέφω σε λίγο.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Πράγµατι, σε λίγο επέστρεψε. «Μπορούµε να φύγουµε,» τους 

πληροφόρησε. 

  «Τι της είπες;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Αυτό είναι δική µου δουλειά,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ. 

  «Είναι και δική µου, άµα–» 

  «∆εν υπάρχει λόγος να φοβάσαι ότι θα µας ακολουθήσουν,» τόνισε 

ο Ντρούβτεκ. «Τώρα, πάµε να πάρουµε τ’άλογά µας και να φύγουµε 

απο δώ.» Σήκωσε το σάκο του από κάτω κι άρχισε να βαδίζει, 

περνώντας τον στον ώµο. 

  Η Βερενέλη πέρασε το δικό της σάκο στον ώµο και τον 

ακολούθησε·  το ίδιο και ο Άνεµος κι η Νύχτα. Πλησίασαν το σηµείο 

του στρατοπέδου όπου έδεναν τα άλογα σε χοντρά παλούκια, και ο 

Ράµλεντ κι η Βερενέλη έλυσαν τα δικά τους, τους φόρεσαν τις σέλες 

και τα χαλινάρια, και τα καβάλησαν. Ο Άνεµος ανέβηκε πίσω από 

τον Ντρούβτεκ, ενώ η Νύχτα πίσω από την εξερευνήτρια. 

  Άρχισαν να καλπάζουν δυτικά, επάνω στο λιθόστρωτο, παραλιακό 

δρόµο. 

  Τα µέρη που διέσχισαν ήταν όλα έρηµα·  ούτε έναν άνθρωπο δεν 

είδαν, µονάχα µερικά πουλιά που συγκεντρώνονταν για να 

προϋπαντήσουν τον ερχοµό της Άνοιξης, καθώς και άλλα τα οποία 

τσιµπούσαν τις σάρκες από τα παλουκωµένα κεφάλια των 

δαιµονανθρώπων, εκατέρωθεν της δηµοσιάς. Το µεσηµέρι, 

σταµάτησαν νότια του δρόµου για να γευµατίσουν. Παρότι η Νύχτα 

και ο Άνεµος είχαν φάει αρκετά καλά το πρωί, τώρα ήταν πάλι 
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πεινασµένοι·  ωστόσο, πρόσεξαν να µη βαρύνουν το στοµάχι τους, 

όπως τους είχε προειδοποιήσει ο Ράµλεντ. 

  Καθώς δάγκωνε ένα κοµµάτι παστό κρέας, ο Ντρούβτεκ είπε: 

«Σχετικά µε κείνο το µικρό σκάφος που λέγαµε… µήπως θα ήταν 

καλύτερα, τελικά, να ναυλώσουµε ένα ολόκληρο πλοίο, όλο για 

µας;» 

  «Όχι, γιατί µπορεί οι ναύτες –ή ο καπετάνιος– ν’αποφασίσουν να 

µας ληστέψουν,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Εξάλλου, µόλις τελείωσε η 

πολιορκία, και στην Όρφαλχ είναι συγκεντρωµένοι πολλοί 

στρατιώτες·  αµφιβάλλω άµα θα βρούµε εκεί πλοίο για ναύλωµα.» 

  «Ίσως θα ήταν καλύτερα να πηγαίναµε σε µια άλλη πόλη, τότε,» 

πρότεινε η Βερενέλη. 

  «Σε ποια;» απόρησε ο Άνεµος. «Όλες οι πόλεις από εδώ µέχρι τη 

Γκέχβιν είναι κατεστραµµένες από το Μαγκραθµέλιο στρατό που ο 

∆ούκας Άλβαρ σµπαράλιασε στους λοφότοπους ανατολικά της 

Κάργκιλβ.» 

  «Η Γκέχβιν, όµως, δεν είναι.» 

  «Αλλά βρίσκεται τριάντα λεύγες απόσταση από τη σήραγγα όπου 

έχουµε κρύψει το θησαυρό, ενώ η Όρφαλχ µόλις δέκα.» 

  «∆εν έχεις σκεφτεί κάτι σηµαντικό, ωστόσο,» του είπε η Νύχτα: 

«Ποιος θα µας πουλήσει ένα µικρό σκάφος εκεί; Όλοι οι κάτοικοι 

έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Μόνο πολεµιστές, πλέον, έχουν 

µείνει.» 

  «Σωστά…» αποκρίθηκε ο Άνεµος, σκεπτικός. «Όµως κάποιος 

Ζιρκεφιανός πρέπει νάχει αυτό που ζητάµε. Ολόκληρος στόλος 

βρίσκεται αγκυροβοληµένος έξω από την Όρφαλχ –συγκεκριµένα, 

αυτός ο στόλος θα µείνει παροιµιώδης·  δε µπορεί να µην υπάρχει ένα 

πλοιάριο και ένας Ζιρκεφιανός –ή κάποιος άλλος– που να θέλει να 

το αποχωριστεί για το χρυσάφι που θα του δώσουµε.» 

  Αφότου έφαγαν, ξεκουράστηκαν για τρεις ώρες και, ύστερα, 

καβάλησαν, πάλι, τ’άλογά τους και συνέχισαν δυτικά. ∆εν πήγαν 

µακριά και είδαν καµια ντουζίνα οπλισµένους ανθρώπους –οκτώ 
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άντρες και πέντε γυναίκες, όταν τους ατένισαν από πιο κοντά– να 

τους ζυγώνουν. Οι µισοί, περίπου, ήταν έφιπποι –τρεις γυναίκες και 

δύο άντρες–· οι άλλοι βάδιζαν. Από την εµφάνισή τους έµοιαζαν µε 

ληστές ή Εκδικητές. 

  «∆ικοί µας είναι, µάλλον,» είπε ο Ράµλεντ. «Αλλά έχετε το νου 

σας.» 

  Ένα παγερό αεράκι φυσούσε από τη µεριά της θάλασσας, και οι 

σύντροφοι έσφιξαν τις κάπες επάνω τους, ενώ χαλάρωσαν τα όπλα 

µέσα στα θηκάρια. 

  «Καλησπέρα, ταξιδιώτες,» χαιρέτησε µία από τις γυναίκες. Ήταν 

µετρίου αναστήµατος, µε κοντοκοµµένα, σγουρά µαλλιά, και 

ντυµένη µε καφετί δέρµα, ψηλές µπότες, και µαύρη κάπα. «Καλά 

πηγαίνουµε για το στρατό του ∆ούκα Άλβαρ;» 

  Εκδικητές πρέπει να ήταν, τελικά. 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ. «Θέλετε να καταταγείτε;» 

  «Ναι,» ένευσε η γυναίκα. «Απο κεί έρχεστε;» 

  «Περάσαµε κι από την Όρφαλχ και είδαµε τι συµβαίνει,» είπε ο 

Άνεµος. «Η πολιορκία τελείωσε·  έτσι ακούσαµε.» 

  «Τόσο σύντοµα;» συνοφρυώθηκε η άγνωστη, και οι σύντροφοί της 

πήραν καχύποπτες εκφράσεις. 

  «Ναι,» απάντησε, απλά, ο Άνεµος. «Πηγαίνετε να δείτε και µόνοι 

σας, φυσικά·  ίσως να λαθεύουµε.» 

  «Θα πάµε,» τον διαβεβαίωσε η γυναίκα. Και εκείνη κι οι υπόλοιποι 

τούς προσπέρασαν, προχωρώντας επάνω στη λιθόστρωτη δηµοσιά. 

  «∆εν πρέπει να είµαστε και πολύ µακριά από τ’άνοιγµα της 

σήραγγας,» παρατήρησε η Νύχτα, κοιτάζοντας την παραλία προς τα 

δυτικά. 

  Ο Άνεµος κατένευσε, και κάλπασαν. «Ίσως να βρούµε και τ’άλογά 

µας εκεί όπου τ’αφήσαµε.» 

  «Κάνε όνειρα!…» 

  Έφτασαν στο µονοπάτι επάνω στα βράχια, όταν τα χρώµατα του 

ουρανού είχαν αρχίσει να σκουραίνουν. Ξεπέζεψαν, έδεσαν τα ζώα 
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τους εκεί κοντά, και κατέβηκαν στις κυµατοδαρµένες πέτρες. 

Προχώρησαν µε προσοχή και βρέθηκαν στο άνοιγµα της σήραγγας. 

Ο Ράµλεντ άναψε έναν απ’τους δαυλούς που είχε στο σάκο του, για 

να διαλύσει το σκοτάδι. 

  «Έχουµε βάλει τους σάκους πιο µέσα, αυτή τη φορά,» είπε η 

Νύχτα. 

  Προχώρησαν πλάι στον ξεραµένο ποταµό, µέχρι που έφτασαν στη 

σπηλιά στο δυτικό τοίχωµα, όπου οι δύο τυχοδιώχτες είχαν κρύψει 

το θησαυρό τους. Ο Άνεµος ανησυχούσε, πάλι, µήπως δεν τον 

έβρισκαν εκεί, όµως, τελικά, εκεί ήταν και τους περίµενε. Ο 

τυχοδιώχτης, φυσικά, άνοιξε τους σάκους, για να ελέγξει ότι, όντως, 

το χρυσάφι και τα πολύτιµα αντικείµενα βρίσκονταν στο εσωτερικό 

τους·  και δεν απογοητεύτηκε. 

  «Θα ξεκουραστούµε εδώ απόψε,» είπε, «και το πρωί δύο από µας 

θα πάνε στην Όρφαλχ, για ν’αγοράσουν το πλοιάριο –έχοντας πάρει 

µαζί τους αρκετά χρήµατα, ασφαλώς.» 

  Ο Ράµλεντ έδωσε το δαυλό στη Νύχτα. «Θα µαζέψω ξύλα, για 

ν’ανάψουµε φωτιά,» δήλωσε, και βάδισε προς την έξοδο της 

σήραγγας. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια τον ακολούθησε, µε τον Άνεµο και 

τη Βερενέλη πίσω της, να µεταφέρουν τους σάκους του θησαυρού. 

Φτάνοντας στην αρχή του µακρύ υπόγειου περάσµατος, κάθισαν για 

να ξεκουραστούν, ενώ ο Ντρούβτεκ έφυγε, βαδίζοντας επάνω στα 

βράχια.  

  Η Νύχτα στερέωσε τον δαυλό ανάµεσα σε δύο πέτρες. «Ας 

µετρήσουµε το χρυσάφι, λοιπόν!» πρότεινε, χαµογελώντας. 

  Ο Άνεµος άνοιξε τον πρώτο σάκο κι άρχισε να µετρά τα χρυσά 

νοµίσµατα, ενώ η Βερενέλη µετρούσε τα αργυρά. Τα πολύτιµα 

αντικείµενα και τους λίθους τα άφηναν στην άκρη, για να τα 

µοιραστούν µετά, ανάλογα µε το πώς θα αποφάσιζαν. 

  Όταν ο Ράµλεντ επέστρεψε, δεν είχαν ακόµα τελειώσει τη µέτρηση. 

Ο Ντρούβτεκ άφησε τα ξύλα κοντά τους, κάθισε, και άναψε φωτιά. 
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Ύστερα, τα µάτια του ατένισαν ερευνητικά το χρυσάφι, τους λίθους, 

και τα αντικείµενα, αλλά η Νύχτα δεν παρατήρησε απληστία στο 

βλέµµα του, µονάχα ενδιαφέρον. 

  «Τα νοµίσµατα είναι αρχαία,» της είπε, µε σιγανό τόνο, για να µην 

ενοχλήσει τους άλλους, που µετρούσαν. «Ελπίζω να µην υπάρξει 

πρόβληµα στις συναλλαγές µας µ’αυτά.» 

  «Χρυσάφι δεν είναι;» ανασήκωσε τους ώµους εκείνη. 

  «Μερικοί έµποροι είναι στρυφνοί,» εξήγησε ο Ράµλεντ·  «δε 

δέχονται όλα τα νοµίσµατα. Ίσως, µάλιστα, να θέλουν να ζυγίσουν 

το βάρος τους, να τα δαγκώσουν, και διάφορα τέτοια.» 

  Η Νύχτα δε µίλησε. Όταν ήταν ώρα για τις συναλλαγές, θα έβλεπαν 

τι θα έκαναν. Για τώρα, ήθελε να µάθει πόσα, τελικά, ήταν τα 

νοµίσµατα στο σύνολό τους. 

  «Είκοσι χιλιάδες τριάντα-εφτά χρυσά νοµίσµατα,» είπε ο Άνεµος, 

ύστερα από λίγο. Και η Βερενέλη (που είχε ήδη τελειώσει και τον 

περίµενε): «∆εκατρείς χιλιάδες και εφτακόσια-εξήντα-τρία αργυρά 

νοµίσµατα.» 

  «∆ηλαδή, ο καθένας µας πρέπει να πάρει…» Ο Άνεµος έκανε τον 

υπολογισµό µε το νου του. «Πέντε χιλιάδες και κάτι ψιλά.» 

  «Εννιά χρυσά νοµίσµατα, δύο αργυρά, και πέντε χάλκινα,» τον 

βοήθησε η Βερενέλη. 

  Ο Άνεµος στράφηκε να την κοιτάξει, σκεπτικός. «Πρέπει να έχεις 

δίκιο.» Η βιβλιοποντικίνα είναι καλή στους αριθµούς! σκέφτηκε. 

«Και πόσα από τα δικά σου παίρνει ο καθένας µας;» Για να δούµε 

πώς θα τα πάει σ’αυτό –το οποίο του φαινόταν δυσκολότερο από τη 

διαίρεση που είχε µόλις κάνει. 

  Η Βερενέλη σκέφτηκε για κάµποση ώρα κι απάντησε: «Τρεις 

χιλιάδες τετρακόσια-σαράντα αργυρά νοµίσµατα, εφτά χάλκινα και 

µισό.» 

  «Εντάξει, ας τα χωρίσουµε,» είπε η Νύχτα. 

  Έπιασαν δουλειά, την οποία σύντοµα τελείωσαν, και έλεγξαν ο 

καθένας το µερίδιό του. Κανένα λάθος δεν είχε γίνει. Βέβαια, 
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αγνόησαν τα πολύ µικρά κοµµάτια των µεριδίων τους, δηλαδή τα 

χάλκινα νοµίσµατα, επειδή ο θησαυρός δεν περιείχε τέτοια, και δεν 

ήξεραν αν τα δικά τους, σύγχρονα χάλκινα ήταν ίσα σε αξία µε 

εκείνα της εποχής των αντίστοιχων χρυσών και αργυρών 

νοµισµάτων που είχαν βρει. Έτσι, όλοι πήραν ελαφρώς λιγότερα 

χρήµατα από ό,τι τους αντιστοιχούσαν, και τα περισσευούµενα τα 

συγκέντρωσαν σε έναν σωρό που θα έβλεπαν αργότερα πώς θα 

διαιρούσαν αναµεταξύ τους. 

  «Τους λίθους και τ’αντικείµενα πώς θα τα µοιράσουµε;» ρώτησε ο 

Ράµλεντ. 

  «Μπορώ να σας πω τι αξία, περίπου, έχει το καθένα,» 

προθυµοποιήθηκε η Βερενέλη. 

  «Ωραίο το αστείο!» έκανε ο Άνεµος. 

  Εκείνη στράφηκε να τον κοιτάξει, µε στενεµένα µάτια. «Τι πάει να 

πει αυτό;» 

  «Ότι, φυσικά, θα προσπαθήσεις να µας κοροϊδέψεις.» 

  «∆εν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο!» 

  «Κι εµείς πού το ξέρουµε;» 

  «Άµα δεν πιστεύετε εµένα, µπορούµε να πάµε σε έναν έµπορο ή 

εκτιµητή. Όµως λίγο δύσκολο να βρούµε κάποιον σε τούτη την 

ερηµιά, έτσι;» 

  «Γιαυτό θα πάµε στη Θέρληχ,» τόνισε ο Άνεµος. 

  «Όπως θέλεις,» αποκρίθηκε η Βερενέλη. «Εγώ δεν έχω κανένα 

πρόβληµα.» 

  «Ωραία. Τώρα, ας πέσουµε για ύπνο. Φυλώντας σκοπιές, φυσικά. 

Όµως ο καθένας θα έχει το µερίδιό του κοντά του·  και τους λίθους 

και τ’αντικείµενα θα τα κρατούν πάντα αυτοί που θα κοιµούνται, όχι 

ο σκοπός.» 

  «Παραέχεις γίνει καχύποπτος, Άνεµε,» παρατήρησε ο Ράµλεντ. 

«Ποιος από µας νοµίζεις ότι θα σε κλέψει;» 

  «Κανένας. Αλλά σ’αυτά τα ζητήµατα προτιµώ να είµαι τυπικός.» 

  «Και µόνο σ’αυτά τα ζητήµατα,» µειδίασε η Νύχτα. 
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  «Πεντακόσια χρυσά νοµίσµατα, πιστεύω, θα µας φτάσουν,» είπε ο 

Άνεµος, το πρωί. «Όµως δε θα δώσουµε µόνο απ’τα δικά µας, εγώ κι 

η Νύχτα: ο καθένας θα δώσει εκατόν-πενήντα.» 

  «Τότε, θα συγκεντρώσουµε εξακόσια,» διόρθωσε η Βερενέλη. 

  «Έστω!» έκανε ο Άνεµος, πειραγµένος. «Για ν’απλοποιήσω τα 

πράγµατα το είπα. Εξάλλου, ό,τι περισσέψει θα το µοιραστούµε 

πάλι.» 

  «Και πού το ξέρουµε ότι δε θα µας κλέψεις;» ρώτησε η Βερενέλη, 

επίτηδες, για να του δείξει πως ούτε εκείνη τον εµπιστευόταν. 

  «Θα πάρω µαζί µου το Ράµλεντ –ελπίζω αυτό να αποτελεί αρκετή 

εγγύηση. Εσύ κι η Νύχτα θα µείνετε πίσω –άλλη µια εγγύηση ότι εσύ 

δε θα πάρεις το θησαυρό.» 

  Η Βερενέλη αναποδογύρισε τα µάτια, µουγκρίζοντας. «Καλά –ας 

τελειώνουµε µ’αυτή την ιστορία!…» 

  «Λοιπόν,» είπε ο Άνεµος·  «όταν ξανάρθουµε, θα έχουµε µαζί µας 

το πλοιάριο. Να µας περιµένετε από τη θάλασσα.» 

  Η Νύχτα τον φίλησε. «Καλή τύχη.» 

  «Ελπίζω να µην τη χρειαστώ,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Ο Ράµλεντ έβαλε εξακόσια χρυσά νοµίσµατα στο σάκο του 

(εκατόν-πενήντα από τον καθένα) και τον πήρε στον ώµο. «Πάµε, 

φίλε µου.» 

  Ο Άνεµος τον ακολούθησε, καθώς ο Ντρούβτεκ άρχισε να βαδίζει 

επάνω στις πέτρες, προσέχοντας να µη γλιστρήσει. Σύντοµα, 

βρέθηκαν στο µονοπάτι ανάµεσα στα βράχια και το ανέβηκαν. 

Πλησίασαν τ’άλογά τους, τα έλυσαν, και τα καβάλησαν, για 

ν’αρχίσουν να καλπάζουν ανατολικά. 

  Καθώς ταξίδευαν, δε µιλούσαν. Ο Άνεµος πρόσεχε τις περιοχές 

απ’όπου περνούσαν, για να δει µήπως κανείς τους παρακολουθούσε. 

∆εν ήξερε τι είχε πει ο Ράµλεντ στην Άρµι κι εποµένως, δεν ήξερε 
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και τι µπορούσε να συµβεί. Ίσως η Εκδικήτρια να είχε αναφέρει κάτι 

σε κάποιον άλλο και τίποτα απρόσµενο να γινόταν. Ωστόσο, ο 

τυχοδιώχτης δεν παρατήρησε κανέναν κοντά τους, µέχρι το 

µεσηµέρι, που σταµάτησαν για να φάνε και να ξεκουράσουν τα ζώα 

τους. 

  «Ξέρεις πολλά για τον Ωκεανό;» ρώτησε ο Άνεµος, καθώς δάγκωνε 

ένα φρούτο. 

  «Κάµποσα,» απάντησε ο Ράµλεντ. «Έχω περάσει κάποιο καιρό 

εκεί, όπως σας έχω ξαναπεί. Εσύ;» 

  «Κάτι λίγα·  όµως δε νοµίζω ότι είναι επικίνδυνες περιοχές, σαν τη 

Ζίρκεφ, για παράδειγµα, ή σαν το Σαραόλν όπως έχει γίνει τώρα.» 

  «Θα δεις που και τα νησιά θα γίνουν πιο επικίνδυνα από παλιά, για 

µερικά χρόνια. Η καταστροφή της Νότιας Γης έφερε πολλούς 

πρόσφυγες στον Ωκεανό. Βέβαια, τώρα, ο Πόνκιµ θα τη 

σταθεροποιήσει, πάλι·  έτσι λένε, τουλάχιστον.» 

  «Πώς;» 

  Ο Ράµλεντ ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν έχω ιδέα. Είναι 

πανίσχυρος µάγος, όµως. Ο Φωτεινός πρέπει να τον έκανε έτσι.» 

  «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, ναι,» ένευσε ο Άνεµος·  «κι εγώ αυτό 

πιστεύω. Ο Πόνκιµ είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος.» 

  «Ή κάτι εντελώς διαφορετικό κι ασύγκριτο µε άνθρωπο.» 

  Όταν σκοτείνιαζε, έφτασαν έξω απ’την Όρφαλχ. Σταµάτησαν 

τ’άλογά τους κι ατένισαν τα στρατόπεδα στη δυτική της µεριά. 

  «Ο καταυλισµός των Ζιρκεφιανών βρίσκεται πίσω από τον 

καταυλισµό των Ντρινθεκιανών,» είπε ο Ράµλεντ. 

  «Όµως θα προτιµούσα να µην περάσουµε µέσα από το στρατό του 

Άλβαρ.» 

  «Και πού να πάµε;» 

  Ο Άνεµος έδειξε νότια. «Στην παραλία. ∆ες πόσα καράβια είναι 

αγκυροβοληµένα εκεί. Εξάλλου, δεν είναι ανάγκη να αγοράσουµε το 

πλοιάριο από κάποιον Ζιρκεφιανό.» 

  «Όπως αγαπάς.» 
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  Έστρεψαν τα άλογά τους νότια και κάλπασαν. ∆ιέσχισαν κάθετα τη 

λιθόστρωτη δηµοσιά και τράβηξαν τα ηνία των ίππων τους µπροστά 

από την ακτή. Τα ζώα σήκωσαν άµµο, µε τις οπλές τους, 

χρεµετίζοντας. 

  «Εδώ θα έλεγα πως υπάρχουν παραπάνω από αρκετά σκάφη, για να 

διαλέξουµε,» παρατήρησε ο Άνεµος, κοιτάζοντας τα 

αγκυροβοληµένα πλεούµενα. 

  Ξεπέζεψε και πλησίασε µερικούς ναύτες που κάθονταν στην άµµο, 

παίζοντας ζάρια. 

  «Καλησπέρα, φίλοι,» χαιρέτησε. «Θέλω ν’αγοράσω ένα πλοιάριο, 

και πληρώνω καλά. Ξέρετε κανέναν που µπορεί να θέλει να 

πουλήσει;» 

  Οι ναύτες –πέντε άντρες, ψηµένοι από τη θάλασσα– στράφηκαν να 

τον ατενίσουν από πάνω ως κάτω. Του ενός τού έλειπε το δεξί µάτι, 

παρατήρησε ο Άνεµος, κι ένας άλλος είχε µια µεγάλη ουλή στο 

σαγόνι. 

  «Θα φωνάξω τον Καπ’τάνιο,» αποκρίθηκε, κοφτά, αυτός µε την 

ουλή, και σηκώθηκε όρθιος, πηγαίνοντας προς ένα µεγάλο πλοίο, 

πάνω στο οποίο ο τυχοδιώχτης µπορούσε να δει µια επιγραφή: ΤΟ 

ΕΡΠΕΤΟ. 

  Περίµενε, καθώς ο ναύτης σκαρφάλωνε στην κουβέρτα του 

καραβιού και έµπαινε στην καµπίνα. Σε λίγο, βγήκε, παρέα µε έναν 

άλλο, και µαζί κατέβηκαν από το πλεούµενο και ζύγωσαν τον Άνεµο 

και τον Ράµλεντ (που είχε, πλέον, κι εκείνος ξεπεζέψει και στεκόταν 

πλάι στο σύντροφό του). 

  «Χαίρετε,» είπε ο Καπετάνιος –ένας ιδιαίτερα µελαχρινός άντρας 

µε κοντά, σγουρά µαλλιά και µούσι στο σαγόνι. Στο δεξί µάγουλο 

είχε µια ανοιχτόχρωµη ουλή –η οποία, όµως, για κάποιο λόγο, 

έµοιαζε τελείως διαφορετική από εκείνη του ναύτη. (Ίσως να έγιναν 

από διαφορετικά όπλα, σκέφτηκε ο Άνεµος. Αλλά ο Ράµλεντ είχε 

παραξενευτεί πολύ, γιατί η ουλή δεν του φαινόταν να είχε γίνει από 
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κάποιο όπλο που γνώριζε –και δεν ήταν πολλά τα όπλα που δεν 

γνώριζε.) 

  «Καλησπέρα,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Θα θέλαµε να ρωτήσουµε 

για ένα πλοιάριο…» 

  «Ναι, ο Ζαλ’µέρ µού το είπε,» ένευσε ο µελαχρινός άντρας. «Ποια 

είναι τα ονόµατά σας;» 

  «Άνεµος.» 

  «Ράµλεντ.» 

  Ο Καπετάνιος κοίταξε, ερευνητικά, τον τυχοδιώχτη. 

«Σαραολνιανός, ε;» 

  Ο Άνεµος κατένευσε. «Ναι»· και σκέφτηκε: ∆εν έχουµε να κάνουµε 

µε τυχαίο άνθρωπο. Ποιος είναι; 

  Μετά, ο Καπετάνιος έστρεψε το βλέµµα του στον πορφυροµάλλη 

Ντρούβτεκ, σκεπτικός. «Εσύ θα µπορούσες να ήσουν 

Σαραολνιανός… αλλά κάτι δε δένει επάνω σου.» 

  Θέλει να γνωρίζει τα πάντα για τους ανθρώπους µε τους οποίους 

συναναστρέφεται, παρατήρησε ο Ράµλεντ, σαν ένας καλός –ή 

πονηρός– έµπορος. Ξέρω τη φάρα του. «Έχει τόση µεγάλη σηµασία η 

καταγωγή µας; Εσύ ποιος είσαι, του λόγου σου;» 

  «Καπετάν Τρέτβερ, από τη Ζίρκεφ,» συστήθηκε ο ναυτικός, 

δίνοντάς του το χέρι. 

  Ο Ράµλεντ το έσφιξε, φοβούµενος µη βρει καµια κρυµµένη βελόνα 

δηλητηρίου στην παλάµη του µελαχρινού άντρα. 

  «Το λοιπόν!» είπε ο Τρέτβερ. «Θέλετε ένα πλοιάριο, σωστά;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Άνεµος. «Μπορείς να µας πουλήσεις ένα;» 

  «Μπορώ να σας βρω κάποιον που πουλάει ένα, πολύ γρηγορότερα 

απ’ό,τι θα τον βρείτε εσείς.» 

  «Αχά… Και πόσο θα πληρωθείς για τις υπηρεσίες σου;» Σίγουρα 

αυτός ο άνθρωπος ήθελε κάποιο αντίτιµο. 

  «Είκοσι χρυσές κορόνες.» 

  Ο ληστής! σκέφτηκε ο Άνεµος. «Είκοσι – χρυσές – κορόνες;» 
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  Ο Τρέτβερ στράφηκε στα δεκάδες πλοία που βρίσκονταν πίσω του, 

αγκυροβοληµένα στην ακτή. «Προτιµάς να ψάξεις µόνος, Άνεµε; 

Εγώ θα σου εξοικονοµήσω χρόνο. Έχω πολλές διασυνδέσεις.» 

  Ο τυχοδιώχτης στράφηκε στο Ράµλεντ, ο οποίος έγνεψε 

καταφατικά, σκεπτόµενος: ∆εν πρέπει να λέει ψέµατα ο Ζιρκεφιανός. 

Αν κρίνει κανείς από την εµφάνισή του, είναι άνθρωπος που ξέρει 

πολλά… σχετικά µ’αυτά τα ζητήµατα, τουλάχιστον. 

  «Εντάξει,» είπε ο Άνεµος. «Θα σε πληρώσουµε.» 

  Ο Ράµλεντ έβγαλε το σάκο του απ’τον ώµο, πήρε από µέσα είκοσι 

χρυσά νοµίσµατα, και τα έδωσε, λίγα-λίγα, στον Τρέτβερ. 

  «Με… παράξενα χρήµατα συναλλάσσεστε, µπαγαπόντηδές µου,» 

παρατήρησε ο Καπετάνιος. «Ποιας χώρας είναι;» 

  «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µαζί τους;» ρώτησε ο Άνεµος. «∆εν 

είναι από χρυσάφι;» 

  Ο Τρέτβερ είχε τα µαύρα του µάτια καρφωµένα επάνω στον 

τυχοδιώχτη, καθώς είπε: «Κοπέλια µου, βρείτε ένα πλοιάριο προς 

πώληση για τους δύο φίλους µας απο δώ.» 

  «Για πόσα, Καπ’τάνιε;» 

  «Πόσα έχετε να δώσετε;» ρώτησε ο Τρέτβερ τον Άνεµο. 

  «Γύρω στα τετρακόσια, σκεφτόµαστε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Γύρω στα πεντακόσια, έχουν να δώσουν οι φίλοι µας.»  

  Τρεις ναύτες σηκώθηκαν κι έφυγαν. 

  Έξυπνος θαλασσόλυκος, σκέφτηκε ο Άνεµος. Ξέρει όλα τα κόλπα. 

  «Πού βρήκατε τούτα τα νοµίσµατα;» θέλησε να µάθει ο Τρέτβερ. 

«Είναι αρχαία.» 

  Γνωρίζει και από τέτοια! εξεπλάγη ο Άνεµος, ενώ ο Ράµλεντ είχε 

σταυρώσει τα µυώδη χέρια του µπροστά στο στέρνο, σκεπτόµενος 

ότι ποτέ ξανά στα ταξίδια του δεν είχε συναντήσει έναν τέτοιο 

άνθρωπο, ναυτικό και γνώστη αρχαίων πραγµάτων. Αναρωτιόταν τι 

άλλα ταλέντα µπορεί να διέθετε ο Καπετάν Τρέτβερ. 

  Βλέποντας πως δεν ήταν πρόθυµοι ν’απαντήσουν, ο Ζιρκεφιανός 

είπε: «Είναι µυστικό;» 
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  «Ενδιαφέρεσαι για αρχαιότητες, Καπετάνιε;» ρώτησε ο Ράµλεντ. 

  «Ενδιαφέροµαι για διάφορα πράγµατα,» ανασήκωσε τους ώµους ο 

Τρέτβερ, που είχε ήδη κρύψει τα χρυσά νοµίσµατα στο λευκό του 

πουκάµισο. «Και για αρχαιότητες. Αλλά, αν δε θέλετε να µου πείτε, 

δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. ∆ε θα τα χαλάσουµε εδώ,» µειδίασε. 

  Σε λίγο, οι τρεις ναύτες που είχαν φύγει επέστρεψαν. «Ο Φέ’εµορ 

πουλά ένα του πλοιάριο για τριακόσια πενήντα χρυσά νοµίσµατα,» 

δήλωσε ένας. 

  Ο Άνεµος παραξενεύτηκε από τούτο. ∆εν είχαν πει οι Ζιρκεφιανοί 

σ’αυτόν τον Φέ’εµορ ότι εκείνος κι ο Ράµλεντ έδιναν πεντακόσια 

νοµίσµατα για το σκάφος; 

  Η έκπληξη πρέπει να φάνηκε στο πρόσωπό του, γιατί ο Τρέτβερ 

γέλασε και τον χτύπησε στον ώµο. «∆εν ξέρουν όλοι τα ίδια κόλπα 

µε µας, κοπέλι µου!» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βάνσπαρχ δεν είχε βγει ακόµα από τη ∆ύση, όταν η Νύχτα και η 

Βερενέλη είδαν, καθισµένες στα βράχια, ένα λευκό πανί στον 

ορίζοντα. 

  «Ήρθαν,» χαµογέλασε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, και 

σηκώθηκε. 

  «Ίσως νάναι κανείς άλλος,» την προειδοποίησε η Βερενέλη, 

πιάνοντας τη λαβή του ξιφιδίου στη ζώνη της, για παν ενδεχόµενο. 

  «Όχι, αυτοί είναι,» επέµεινε η Νύχτα, βλέποντας κάποιον να της 

κουνά το χέρι από την πρύµνη. Ο Άνεµος! «Αυτοί είναι.» 

  «Μάλλον,» συµφώνησε η Βερενέλη, παρατηρώντας, τώρα, κι 

εκείνη τον άντρα που κουνούσε το χέρι, αλλά µην αφήνοντας το 

µανίκι του ξιφιδίου της, γιατί δεν ήταν βέβαιη αν, όντως, ήταν ο 

Άνεµος –πάντως, ο Ράµλεντ δεν έµοιαζε να είναι·  δεν είχε την 

ανάλογη διάπλαση. 
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  Οι δύο γυναίκας περίµεναν για αρκετή ώρα, δίχως να µιλούν, 

ατενίζοντας το πλοιάριο που πλησίαζε. Ο πρωινός αγέρας έπαιρνε τα 

µαλλιά και τις κάπες τους, κάνοντάς τα ν’ανεµίζουν. Όταν ο 

Βάνσπαρχ βγήκε από τη ∆ύση, το µικρό σκάφος βρισκόταν, πλέον, 

κοντά τους, και µπορούσαν να διακρίνουν καθαρά τους δύο άντρες 

επάνω του. 

  «Έτοιµες για ένα ταξίδι στη Θέρληχ;» φώναξε ο Άνεµος. 

«Ανεβάστε τα λάφυρα στην κουβέρτα!» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Ένα πολυπόθητο τέλος και µια 

καινούργια αρχή 
 

 

 νέα Αντιβασίλισσα του Άργκανθικ ήρθε το απόγευµα, ενώ 

οι δίδυµοι ήλιοι κρύβονταν σε αντικριστά σηµεία του 

ορίζοντα, σα να είχαν θυµώσει ο ένας µε τον άλλο. Ο 

Σόλµορχ και η Τάθβιλ την παρακολουθούσαν από ένα µεγάλο 

παράθυρο του παλατιού, καθώς κατέβαινε από µια πολυτελή άµαξα, 

µέσα στον κήπο. Η κόρη της Αρχόντισσας Άσλια ήταν µια ψηλή, 

ξανθιά κοπέλα, ντυµένη µε ένα µακρύ, µενεξεδί φόρεµα, γεµάτο 

στολίδια. Στ’αφτιά της κρέµονταν µακριά σκουλαρίκια, και τα 

µαλλιά της χύνονταν αστραφτερά στους ώµους της. Έµοιαζε να είναι 

νεότερη και από τη Σαραολνιανή Βαρονέσα και από τον 

Αντιβασιλέα του Σαραόλν. Συγκεκριµένα, ο Σόλµορχ αναρωτιόταν 

πόσων χρονών µπορεί να ήταν η Μινίρα, γιατί του φαινόταν πολύ 

νέα: ο τρόπος που κοιτούσε γύρω της και χαµογελούσε ήταν ο 

τρόπος ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού. Θα αποδεικνυόταν, άραγε, 

ικανή να συζητήσει για τη συµµαχία; Αλλά, ούτως ή άλλως, αυτά τα 

H
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ζητήµατα τα φρόντιζε πιο πολύ το Συµβούλιο των Αρχόντων, παρά ο 

µονάρχης του Άργκανθικ… Βέβαια, ένας ισχυρός µονάρχης ποτέ δεν 

είναι άχρηστος. Και ο Κιόλβ είχε αρχίσει να µαθαίνει τι σηµαίνει να 

άρχει. Τώρα, αυτή η κοπέλα… ∆εν του γέµιζε καθόλου το µάτι, του 

Σόλµορχ. 

  Είδε την Άσλια να διασχίζει ένα λιθόστρωτο µονοπάτι του κήπου, 

για να συναντήσει τη Μινίρα, κάτω απ’τις απογευµατινές σκιές των 

δέντρων. Μάνα και κόρη αγκαλιάστηκαν, γελώντας και µιλώντας 

φλύαρα –ούτε ο Σόλµορχ ούτε η Τάθβιλ µπορούσαν να τις ακούσουν 

από εδώ όπου βρίσκονταν. 

  «Υποθέτω ότι θα τη γνωρίσουµε το πρωί,» είπε η Βαρονέσα, 

πίνοντας µια γουλιά ζεστού τσαγιού από την κούπα που κρατούσε 

µέσα στις χούφτες της. 

  «Ναι…» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, ατενίζοντας τη Μινίρα και την 

Άσλια να βαδίζουν προς την είσοδο του παλατιού, ενώ υπηρέτες τις 

ακολουθούσαν, µεταφέροντας πράγµατα. 

  «∆ε µου φαίνεται να τη συµπάθησες…» 

  «Όχι, δεν είν’αυτό,» είπε εκείνος. «Είναι αρκετά συµπαθητική… 

αλλά, Τάθβιλ, πόσο συµπαθητικός θέλεις να είναι ένας µονάρχης και 

πόσο προσγειωµένος;» 

  Η Βαρονέσα βλεφάρισε. «Άρχισες, πάλι, τις φιλοσοφίες;» 

  Ο Σόλµορχ γέλασε. «Καλά, πάµε µέσα. Έτσι κι αλλιώς, θα δούµε 

το πρωί τι φρούτο είναι η νέα Αντιβασίλισσα.» Ύστερα, η όψη του 

έγινε θλιµµένη. «Εύχοµαι µονάχα ο Κιόλβ να επέστρεφε… όµως δε 

νοµίζω ότι θα επιστρέψει, όχι σύντοµα τουλάχιστον.» 

  «∆εν είχε και µεγάλο άδικο που έφυγε,» είπε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ –έχοντας, πλέον, χάσει απ’τα µάτια του την Άσλια και 

τη Μινίρα– στράφηκε να την κοιτάξει. «∆εν ήταν αναγκαίο.» 

  «Θα τον σκότωναν, αν έµενε,» τόνισε η Βαρονέσα. «Κάποιοι 

συγγενείς του Θόργκαν, ή κάποιος άλλος. Πάντως, θα τον σκότωναν, 

γιατί πολλοί τον θεωρούσαν επικίνδυνο. Κι επιπλέον, θεωρούσαν 

επικίνδυνο και τον πατέρα µου·  νόµιζαν ότι τον επηρέαζε.» 
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  «∆εν το νόµιζαν·  τον επηρέαζε,» είπε ο Σόλµορχ. 

  Η Τάθβιλ κατένευσε. 

  «Και τώρα, σκέφτεσαι, καλύτερα που έφυγε ο Κιόλβ, γιατί έτσι 

έπαψε να κινδυνεύει ο Ζάρβηµ.» 

  «∆εν είναι ακριβώς όπως το λες! Όµως, ναι, και αυτό έχει περάσει 

από το νου µου –και δεν είναι αλήθεια, Σόλµορχ; Τι ήθελε η Σιρίµα 

κοντά του, τόσο καιρό; Είµαι βέβαιη πως σχεδίαζε να τον 

δολοφονήσει, κάπως.» 

  «Αναµφίβολα αυτό συλλογιζόταν,» συµφώνησε ο Αντιβασιλέας. 

«Αλλά, τώρα πλέον, το πεδίο άλλαξε. Το πεδίο συνέχεια αλλάζει 

εδώ, στο Άργκανθικ, και πρέπει κανείς να είναι έτοιµος για όλα…» 

  «Και µετά, µου λες να µη σιχαίνοµαι τους Αργκανθικιανούς!…» 

ρουθούνισε η Τάθβιλ. Πέρασε το αριστερό της χέρι γύρω απ’τη µέση 

του και ήπιε µια γουλιά τσάι µε το δεξί. «Πάµε στο δωµάτιό µας;» 

Φίλησε το µάγουλό του. 

  Ο Σόλµορχ κοίταξε το µειδίαµα στο πρόσωπό της, µε την άκρια του 

µατιού του. «Σ’έπιασε από τώρα η Άνοιξη;» 

  «Μα µεθαύριο είναι η πρώτη µέρα της Άνοιξης, αγάπη µου,» 

αποκρίθηκε η Τάθβιλ. «Κι επίσης,» πρόσθεσε, θλιµµένα, «τούτη 

είναι η πρώτη Άνοιξη που µε βρίσκει µακριά απ’το κάστρο και τη 

Βαρονία µου.» 

  «Κι εµένα είναι η πρώτη Άνοιξη που µε βρίσκει µακριά από το 

Σαραόλν,» είπε ο Σόλµορχ, και αναστέναξε. «Καλύτερα να το 

συνηθίσουµε.» 

  Τα βήµατά τους αντήχησαν αργά µέσα στον άδειο διάδροµο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Ροβιγκάν συνάντησε την Μινίρα και την Άσλια στην αίθουσα 

του θρόνου, η οποία ήταν άδεια, εκτός από τη σύµβουλο της 

πολιτείας και µερικούς φρουρούς. 
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  «Καλωσορίσατε, Αρχόντισσα Μινίρα,» χαιρέτησε, δίνοντάς της το 

χέρι. «Πώς ήταν το ταξίδι σας;» 

  Η κοπέλα χαµογέλασε, ανταλλάσσοντας µια χειραψία µαζί της. 

«Όλα ήταν εντάξει, Αρχόντισσά µου. ∆εν υπήρξε κανένα πρόβληµα. 

Αν και η αλήθεια είναι πως φοβόµουν µη συναντήσουµε ληστές, 

µ’αυτά που ακούγονται.» 

  «∆εν τολµούν να έρθουν τόσο κοντά στη ∆ρέλιφον,» προσπάθησε 

να την καθησυχάσει η Ροβιγκάν. «Εποµένως, δεν υπάρχει λόγος 

ανησυχίας.» 

  Μια σκιά µεγάλης θλίψης πέρασε από το πρόσωπο της Μινίρα. «Ο 

πατέρας µου δολοφονήθηκε σε τούτο το παλάτι, κυρία µου.» 

  Η Ροβιγκάν αισθάνθηκε αµηχανία, για µια στιγµή. Η φαινοµενικά 

πρόσχαρη κοπέλα εµπρός της είχε, ξαφνικά, µετατραπεί σε κάτι 

πολύ πιο ζοφερό: µια γυναίκα κατεχόµενη από βαθιά θλίψη και 

µελαγχολία. Ίσως νάναι µονάχα η ιδέα µου… «Εκείνο το απόγευµα 

ήταν µια µεγάλη τραγωδία, Αρχόντισσά µου. Τροµερά λάθη έγιναν.» 

Έχασα τον Πότβαλτ µου σ’αυτό τον καταραµένο γάµο, πρόσθεσε 

νοερά·  και, τότε, αντιλήφθηκε πλήρως τη λύπηση της Μινίρα. «Τα 

οποία δε θα επαναληφθούν, σας διαβεβαιώνω.» 

  «Το εύχοµαι, κυρία µου. Ποιο είναι το όνοµά σας;» 

  «Με συγχωρείτε που ακόµα δε συστήθηκα, Αρχόντισσά µου. Είµαι 

η Ροβιγκάν Τόρνιλφερ, βασιλική σύµβουλος της πολιτείας.» 

  «Χάρηκα για τη γνωριµία, κυρία Τόρνιλφερ,» αποκρίθηκε η 

Μινίρα, και ένα ευχάριστο χαµόγελο φώτισε, πάλι, το πρόσωπό της. 

«Έχω ακούσει καλά λόγια για σας.» 

  «Με τιµάτε, Αρχόντισσά µου. Θα επιθυµούσατε, τώρα, να σας 

οδηγήσω στα βασιλικά διαµερίσµατα, για να αναπαυθείτε απόψε;» 

  «Ναι, αν θέλετε,» χαµογέλασε η νέα Αντιβασίλισσα. 

  «Ελάτε µαζί µου.» Η Ροβιγκάν άρχισε να βαδίζει, και η Μινίρα κι η 

Άσλια την ακολούθησαν. Οι υπηρέτες που κουβαλούσαν τα 

πράγµατα της νεοαφιχθείσας Αρχόντισσας –και περίµεναν έξω από 

την αίθουσα του θρόνου– τις πήραν στο κατόπι. 
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**  **  **  ** 

 

  Τα µέλη του Συµβουλίου των Αρχόντων, οι βασιλικοί σύµβουλοι 

Ροβιγκάν και Τζίρµεκ, και οι Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι (πλην της 

µάγισσας Χόλκραδ) περίµεναν την Αντιβασίλισσα Μινίρα να 

κατεβεί από τα βασιλικά διαµερίσµατα στην αίθουσα του θρόνου. 

  Ευτυχώς που θεωρείται από τώρα Αντιβασίλισσα, σκεφτόταν η 

Τάθβιλ, καθώς οι άλλοι γύρω της κουβέντιαζαν, σαν έντοµα που 

ζουζουνίζουν. Γιατί, άµα χρειαζόταν και γι’αυτό ειδική τελετή, τότε, 

ποιος ξέρει, πάλι, για πόσο καιρό µπορεί ν’αργούσε να γίνει τούτη η 

κουβέντα για τη συµµαχία. Επιπλέον, ίσως κανένας να σκότωνε τη 

Μινίρα, όπως σκότωσαν τη Λοΐρα, και τότε.... Αλλά, γιατί καθυστερεί 

τόσο να κατεβεί; Ελπίζω νάναι λόγω του ταξιδιού, όχι γενική της 

συνήθεια. Η Βαρονέσα κοίταξε, ανυπόµονα, προς την είσοδο της 

αίθουσας του θρόνου. Κανείς δεν ερχόταν. Ήπιε µια γουλιά 

νερωµένο κρασί απ’την κούπα εµπρός της. 

  Στράφηκε στο Σόλµορχ, που είχε µόλις τελειώσει να κουβεντιάζει 

κάτι µε τον ∆ούκα Βάνρελ. «Γιατί αργεί;» 

  «Μάλλον, είναι κουρασµένη απ’το ταξίδι,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Κι ο Κιόλβ αργούσε, την άλλη φορά.» 

  Το βλέµµα του Σόλµορχ έγινε ανήσυχο·  αλλά είπε: «Έλα τώρα, 

αποκλείεται να συµβεί το ίδιο και µ’ετούτη –µόλις ήρθε!» 

  Η Τάθβιλ ήπιε, πάλι, µια γουλιά απ’την κούπα της, δίχως να 

µιλήσει. 

  Λες να έχει δίκιο; σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Λες να πρέπει να πάµε να 

ελέγξουµε; Μα, όχι… Αν είναι δυνατόν! Ακόµα δεν ήρθε η Μινίρα –τι 

να της συνέβη; Να έφυγε από µόνη της, σαν τον Κιόλβ, δεν υπάρχει 

περίπτωση, αλλιώς δε θα ερχόταν καν. Να τη δολοφόνησαν… Γιατί να 

τη δολοφονήσουν; ∆εν έχει τραβήξει την προσοχή κανενός, µέχρι 

στιγµής. Τουλάχιστον, εκείνος δεν είχε ακούσει τίποτα γι’αυτήν. 

Όµως, µετά, µια άλλη σκέψη ήρθε στο νου του: Ίσως να τη 
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δολοφόνησε εκείνος που ήθελε να εξολοθρεύσει τους Βέρντλεν·  

γιατί, βέβαια, δεν έπρεπε να ξεχνά κανείς ότι και η Μινίρα σ’αυτούς 

ανήκε, αφού ήταν παιδί του Βαρόνου Χόρναρ, αδελφού του Κάρχοκ. 

  Όταν ακούστηκαν βήµατα να έρχονται από την είσοδο της µεγάλης 

αίθουσας, οι κουβέντες γύρω από το τραπέζι των συµβούλων, 

πάραυτα, έπαψαν και όλων τα κεφάλια στράφηκαν, για να δουν τη 

Μινίρα να µπαίνει, ντυµένη πλούσια και µ’ένα χαµόγελο στα χείλη. 

  «Καληµέρα, άρχοντες και αρχόντισσές µου!» χαιρέτησε πρόσχαρα, 

και βάδισε ως την κορυφή του τραπεζιού, για να καθίσει. Αρκετοί 

της ανταπέδωσαν την καληµέρα. «Η µητέρα µου µου είπε ότι 

βρίσκονται κάποιοι Σαραολνιανοί αντιπρόσωποι εδώ. Θα µπορούσα 

να µάθω ποιοι είναι;» 

  «Εµείς είµαστε, Υψηλοτάτη,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ, και σύστησε 

τον εαυτό του, την Τάθβιλ, και τον Ζάρβηµ. 

  «Καλωσορίσατε, τότε! Αν και, µάλλον, σας το λέω λίγο αργά.» Η 

Μινίρα χαµογέλασε συγκρατηµένα, ενώ τα ρόδινα µάγουλά της 

είχαν κοκκινίσει ελαφρώς, καθώς ατένιζε τον Αντιβασιλέα του 

Σαραόλν. 

  «Μας έχουν ήδη καλωσορίσει άλλοι,» είπε η Τάθβιλ, κάπως 

ειρωνικά. 

  Ο Σόλµορχ χτύπησε, ελαφρά, το γόνατό του επάνω στο δικό της, 

κάτω απ’το τραπέζι. «Σας ευχαριστούµε, Αρχόντισσά µου,» ένευσε 

προς το µέρος της Μινίρα. «Σας έχουν, επίσης, πληροφορήσει για τη 

συµµαχία;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Μινίρα. «Αλλά όχι πολλά πράγµατα.» 

  «Εδώ είναι τα όσα έχουν αποφασιστεί µέχρι στιγµής,» είπε η 

Ροβιγκάν, σηκώνοντας µερικά φύλλα χαρτιού εµπρός της. «Θα 

επιθυµούσατε να τα κοιτάξετε;» 

  «Εµ, υπάρχει λόγος;» έκανε, αµήχανα, η Μινίρα. «∆ηλαδή, θέλετε 

να µε ρωτήσετε κάτι;» 

  «Ίσως να διαφωνείτε µε κάποιο από τα άρθρα και να επιθυµείτε να 

το συζητήσουµε,» αποκρίθηκε η Ροβιγκάν, παρατηρώντας ότι η 
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Αντιβασίλισσα δεν έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο και όρεξη για τη νέα της 

θέση. Ελπίζω µόνο να µην είναι συνέχεια έτσι, αδιάφορη, γιατί αυτό 

θέλουν όλοι οι άρχοντες του Άργκανθικ, ώστε να άρχουν εκείνοι κι όχι 

ο µονάρχης τους. Ωστόσο, το Βασίλειο χρειάζεται έναν αποφασιστικό 

µονάρχη. 

  «Ας ρίξω µια µατιά, τότε,» είπε η Μινίρα, απλώνοντας το δεξί της 

χέρι. 

  Η Ροβιγκάν τής έδωσε τα χαρτιά·  και την κοίταζε προσεκτικά, 

καθώς η κοπέλα τα ξεφύλλιζε, ρίχνοντάς τους πραγµατικά µια µατιά 

και τίποτα παραπάνω. Σε λίγο, τελείωσε και τα επέστρεψε στη 

σύµβουλο, η οποία τα απόθεσε εµπρός της. 

  «Υπάρχει κάτι που θα επιθυµούσατε να µας επισηµάνετε, 

Υψηλοτάτη;» 

  «Όχι, όλα είναι εντάξει,» κούνησε το κεφάλι η Μινίρα. 

  Η Ροβιγκάν νόµιζε ότι µπορούσε ν’ακούσει τα εσωτερικά γέλια των 

αρχόντων γύρω της, σαν εκείνοι να βροντογελούσαν µες στ’αφτιά 

της. «Μάλιστα, Αρχόντισσά µου.» 

  «Εποµένως, µπορούµε να συνεχίσουµε µε τις λεπτοµέρειες,» είπε ο 

∆ούκας Τόρµπαλ, «και να κλείσουµε µε τη συνθήκη τούτης της 

συµµαχίας. Με την άδειά σας, φυσικά, Υψηλοτάτη…» Στράφηκε 

στη Μινίρα. 

  «Ναι, ασφαλώς,» αποκρίθηκε εκείνη. «Συνεχίστε.» 

  Στο έλεος του Συµβουλίου, εποµένως, το Άργκανθικ, παρατήρησε ο 

Σόλµορχ, και, καθαρίζοντας το λαιµό του, άρχισε να µιλά στους 

άρχοντες για το άρθρο όπου είχαν σταµατήσει την προηγούµενη 

φορά.  

  Η Ροβιγκάν κρατούσε σηµειώσεις της συζήτησης. 

  Η ώρα πέρασε γρήγορα για όλους, εκτός από τη Μινίρα, η οποία 

φανερά βαριόταν κάθε λεπτό που ήταν αναγκασµένη να κάθεται 

εκεί, στην κορυφή του τραπεζιού. Ο Σόλµορχ µπορούσε να τη δει να 

έχει ένα φύλλο χαρτί εµπρός της και να γράφει κάτι, νωχελικά, µε 
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µια µαυρόφτερη πένα. Ωστόσο, αµφέβαλε αν κρατούσε κι εκείνη 

σηµειώσεις σχετικά µε τη συζήτηση, όπως η Ροβιγκάν. 

  Όταν ήρθε το µεσηµέρι, η συνθήκη της συµµαχίας ήταν έτοιµη, και 

η σύµβουλος της πολιτείας τη διάβασε δυνατά, ώστε να την 

ακούσουν ολοκληρωµένη. Η Αντιβασίλισσα, πάλι, δεν έδινε 

ιδιαίτερα σηµασία, σαν το θέµα να µην την αφορούσε και τόσο. 

Χάραζε κάτι στο χαρτί, µοιάζοντας ν’ακούει µόνο πλαγίως. 

  Όταν τελείωσε, η Ροβιγκάν άφησε τα φύλλα µπροστά της. «Αυτό 

ήταν, άρχοντές µου. Κάποια ένσταση ή παρατήρηση;» 

  Κανείς δε µίλησε. Η Μινίρα έπαψε να γράφει·  έβαλε, ξανά, την 

πένα στο µελανοδοχείο και τύλιξε το χαρτί της. 

  «Λοιπόν,» είπε η Αρχόντισσα Σιρίµα, κοιτάζοντας τον Σόλµορχ, «τι 

σκοπεύετε να κάνετε τώρα, Υψηλότατε; Σχετικά µε τους 

Μαγκραθµέλιους, φυσικά. Θα έπρεπε να ετοιµαζόµαστε για επίθεση 

στα σύνορα του Σαραόλν;» 

  Αµέσως; σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας. Όχι, όχι αµέσως. Πρέπει πρώτα 

να µιλήσω και µε τον Βένγκριλ: να µάθω τι γίνεται στον Ωκεανό. Θα 

µας βοηθήσει η Βασίλισσα Αάνθα; «Θα πρότεινα να ετοιµαστείτε για 

επίθεση, αλλά να µην επιτεθείτε ακόµα, Αρχόντισσά µου,» 

αποκρίθηκε. «Πρέπει να συµβουλευτώ το Βασιληά Βένγκριλ, 

πρώτα.» 

  «Είναι στον Ωκεανό, απ’ό,τι γνωρίζουµε,» είπε ο ∆ούκας Έσριθ. 

«∆ε σας έστειλε κάποιο µήνυµα;» 

  «Όχι.» Και έπρεπε να είχε στείλει, κανονικά! ∆ε σκέφτηκε πως θα 

θέλαµε να ενηµερωθούµε για ό,τι συµβαίνει; –ή πως θ’ανησυχούσαµε 

γι’αυτόν; 

  «Τότε, να στείλουµε εµείς έναν αγγελιαφόρο εκεί,» πρότεινε η 

∆ούκισσα Σενίβα, χαϊδεύοντας το κεφάλι του εκπαιδευµένου 

γερακιού στον ώµο της. 

  Αν στείλω αγγελιαφόρο, θα στείλω κάποιον δικό µας, συλλογίστηκε 

ο Σόλµορχ·  όµως θα προτιµούσα να δω το Βένγκριλ αυτοπροσώπως. 

Ήξερε πολύ καλά ότι, µέσω αγγελιαφόρων και µηνυµάτων, δε θα 
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µπορούσαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο µάχης για να επιτεθούν στο 

δαιµονοκατακτηµένο Σαραόλν– 

  –Αλλά– 

  –Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ ότι εγώ θα σκεφτόµουν να αναπτύξω 

σχέδιο µάχης! Σιχαίνοµαι τον πόλεµο… Και τότε, θυµήθηκε κάτι που 

ο Βένγκριλ τού είχε πει ένα πρωινό, στη βασιλική αίθουσα του 

παλατιού της Μάρβαθ: «Να ευχαριστείς την Τύχη που οι 

Μαγκραθµέλιοι  δεν  έχουν  έρθει,  ξανά,  ως την πρωτεύουσά µας. 

Αλλιώς κάτι µου λέει πως ένας άνθρωπος του πολιτισµού και των 

καλών τεχνών που βλέπω, τώρα, µπροστά µου, θα γινόταν πολεµιστής, 

προτού προφτάσω να βλεφαρίσω.» Ήταν την ηµέρα που ο Βασιληάς 

του Σαραόλν είχε στείλει τον Ράθµαλ να ερευνήσει τις εξαφανίσεις 

των πλοίων, στα δυτικά νερά του Ωκεανού. Πόσο δίκιο είχες, φίλε 

µου. Και πόσο… προνοητικός ήσουν. Λες και είχες µαντέψει τι 

επιφύλασσε το µέλλον για µένα, για σένα, και για ολάκερο το 

Σαραόλν– 

  «Συµφωνείτε, κύριε Σόλµορχ;» ρώτησε ο ∆ούκας Τόρµπαλ, 

διακόπτοντας τις σκέψεις του. 

  «Με το να στείλετε αγγελιαφόρο; Ευχαριστούµε πολύ για την 

προσφορά, όµως έχουµε δικό µας, αν χρειαστεί. Εµ… θα σας 

ενηµερώσω το απόγευµα πώς ακριβώς θα ενεργήσουµε.» 

  «Εδώ;» είπε ο ∆ούκας Έσριθ. 

  «Ναι, αν δεν υπάρχει πρόβληµα από εσάς και την Αρχόντισσα 

Μινίρα.» 

  «Κανένα πρόβληµα από µένα,» δήλωσε η Αντιβασίλισσα, και οι 

άρχοντες του Συµβουλίου κατένευσαν. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Λέω να πάω να µιλήσω στον Βένγκριλ ο ίδιος,» είπε ο Σόλµορχ, 

όταν εκείνος, η Τάθβιλ, ο Ζάρβηµ, κι η Χόλκραδ κάθισαν στο 

δωµάτιό του, για να κουβεντιάσουν. 
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  «Συµφωνώ µαζί σου,» ένευσε ο πατέρας της Βαρονέσας, 

καπνίζοντας την πίπα του. «Αν είναι να κάνουµε κάποια επίθεση, 

πρέπει να την οργανώσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα. Εγώ θα 

µείνω εδώ, για να µη χάσουµε… τις επαφές. Εσύ κι η Τάθβιλ 

πηγαίνετε στη Θέρληχ.» 

  «Κι εσύ, Χόλκραδ;» ρώτησε ο Σόλµορχ, στρεφόµενος στη µάγισσα. 

  «Θα µείνω µε το Ζάρβηµ,» αποκρίθηκε εκείνη. Και µειδίασε. 

«Κάποιος πρέπει να τον προσέχει.» 

  Ο Ζάρβηµ φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια, µορφάζοντας. 

  «Εµένα κανείς δε µε ρώτησε,» παρατήρησε η Τάθβιλ, 

συνοφρυωµένη. 

  «Ξέρουµε ότι είσαι βολική,» την πείραξε ο Σόλµορχ. 

  «Τι!» 

  «Συµφωνείς, λοιπόν, ή διαφωνείς;» 

  «Συµφωνώ, αλλ’αυτό–» 

  «Είδες, εποµένως;» γέλασε ο Αντιβασιλέας. 

  Η Τάθβιλ τον κάρφωσε µ’ένα διαπεραστικό βλέµµα. 

  Ο Σόλµορχ σηκώθηκε από την καρέκλα. «Καλύτερα ν’αρχίσουµε 

να ετοιµαζόµαστε, ε;» 

  «Να πάρετε και στρατιώτες µαζί σας,» είπε ο Ζάρβηµ. «Ίσως να 

τους χρειαστείτε, ίσως όχι·  όµως προτιµότερο είναι να είστε καλά 

προετοιµασµένοι.» 

  Ο Σόλµορχ κατένευσε. «Ωστόσο, δε θα πάρουµε τόσους που να 

έχουµε δυσκολία να µπαρκάρουµε σε κάποιο πλοίο.» 

  «Ασφαλώς,» συµφώνησε ο Ζάρβηµ, και, καθώς η πίπα του είχε 

σβήσει, σηκώθηκε απ’την πολυθρόνα όπου καθόταν. «Να σας 

αφήσουµε, λοιπόν, να ετοιµαστείτε. Πότε θα αναχωρήσετε; Αύριο;» 

  «Με την αυγή,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  Ο Ζάρβηµ βγήκε από το δωµάτιο. 

  «Είθε τα Πνεύµατα να είναι στο πλευρό σας,» τους ευχήθηκε η 

Χόλκραδ, κι έφυγε κι εκείνη. 
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  Ο Σόλµορχ στράφηκε στην Τάθβιλ, που ακόµα καθόταν. «Οπότε, 

θα ταξιδέψουµε πάλι.» 

  Η Βαρονέσα σηκώθηκε. «Και θάπρεπε αυτό να µε χαροποιεί;» 

  «∆εν ξέρω,» είπε ο Σόλµορχ. Πέρασε δυο του δάχτυλα µέσα από τη 

ζώνη της και την τράβηξε κοντά του. «Ωστόσο,» µειδίασε, «εγώ, 

τουλάχιστον, έχω βαρεθεί το Άργκανθικ και τη ∆ρέλιφον.» Έγειρε 

το κεφάλι και φίλησε, επιδέξια, τα χείλη της. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Κάλεσµα 
 

 

ι παρατηρητές τούς είχαν ειδοποιήσει ότι µια οµάδα ερχόταν 

προς τα βόρεια, διασχίζοντας τους δασότοπους. Μια ντουζίνα 

καβαλάρηδες ήταν, περίπου, στο σύνολό τους, και τώρα, η 

Ερία τούς παρακολουθούσε, πιασµένη επάνω στο κλαδί ενός 

δέντρου και κρυµµένη µέσα στα φυλλώµατα. Φυσικά, δεν ήταν 

µόνη: επίσης πιασµένοι στο δέντρο βρίσκονταν άλλοι τέσσερις 

Σαραολνιανοί πολεµιστές, κι από κάτω της, στη βλάστηση, ήξερε 

πως ήταν ο Μπάχτον και καµια σαρανταριά τοξότες και µαχητές, 

παρότι δε µπορούσε να τους διακρίνει όλους απο δώ –θετικό σηµάδι 

αυτό, γιατί, αν εκείνη µπορούσε να δει µονάχα πέντ’έξι, αυτοί που 

ζύγωναν δε θα µπορούσαν να δουν κανέναν. 

  Η Ερία κοίταξε προσεκτικά την οµάδα των ιππέων. Άνθρωποι ήταν, 

όχι Μαγκραθµέλιοι, και δεν έφεραν το έµβληµα του Πόνκιµ, το 

Μάτι του Σαραόλν. Ωστόσο, ίσως να επρόκειτο για κατασκόπους 

του Σφετεριστή·  αλλιώς, τι µπορεί να ήθελαν εδώ; Να καταταγούν 

στο στρατό του ∆ούκα Σάλβινρ; Μα, όλοι όσοι ήταν να έρθουν είχαν 

ήδη έρθει. Εκτός από το φουσάτο της ∆ούκισσας Βόνα και του 

Ο
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∆ούκα Άλβαρ. Αλλά τούτοι που αντίκριζε τώρα η Ερία µόνο 

φουσάτο δε θα µπορούσαν να θεωρηθούν! Εποµένως, κάτι ύποπτο 

έπρεπε να συµβαίνει… 

  Η µελαχρινή πολεµίστρια στένεψε τα µάτια της, ατενίζοντας τον 

άντρα που προπορευόταν επάνω σε µια ψηλή, καφετιά φοράδα. 

Ήταν ξανθός, µε κοντά, σγουρά µαλλιά και µούσι·  τα γαλανά του 

µάτια ερευνούσαν τα φυλλώµατα εµπρός του, λες και ήξερε για την 

ενέδρα τους –όµως αυτό δε µπορεί να αλήθευε, σκεφτόταν η Ερία·  

απλά, ο ξένος ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός… και πολύ όµορφος, 

έπρεπε να παραδεχτεί. Κρίµα που δουλεύει για το Σφετεριστή. 

  Έσφιξε το µανίκι του σπαθιού της µε το δεξί χέρι και, µε το 

αριστερό, το κλαδί. «ΠΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!» φώναξε, και πήδησε απ’το 

δέντρο µε ευκολία, καθώς φορούσε µονάχα µια δερµάτινη 

αρµατωσιά, για να τη διευκολύνει στις κινήσεις της. Ενώ έπεφτε 

ανάλαφρα, ξεθηκάρωσε το λεπίδι απ’το θηκάρι στην πλάτη της, 

κάνοντάς το να βγάλει ένα µεταλλικό γρύλισµα και ν’αστράψει, προς 

στιγµή, στο απογευµατινό φως της Θύρας της Άνοιξης. 

  Οι Σαραολνιανοί στρατιώτες πετάχτηκαν από παντού, µε 

γυµνολέπιδα όπλα και τεντωµένα τόξα. 

  «Σταθείτε!» φώναξε ο ξανθός επικεφαλής των καβαλάρηδων. 

«Σταθείτε!» 

  «Ξεπεζέψτε!» πρόσταξε η Ερία. 

  Ο άγνωστος έκανε νόηµα στους πολεµιστές του να υπακούσουν, κι 

εκείνοι κατέβηκαν απ’τις σέλες τους. 

  «Τα όπλα σας στο έδαφος,» συνέχισε η Ερία. 

  «∆εν ερχόµαστε εχθρικά,» την πληροφόρησε ο ξανθός άντρας, 

τραβώντας το σπαθί του και ρίχνοντάς το στο χορτάρι. «Είµαστε από 

την Όρφαλχ, και φέρνουµε ένα µήνυµα στον ∆ούκα Σάλβινρ, που 

µάθαµε ότι κρύβεται εδώ.» 

  «Ποιος σας στέλνει;» απαίτησε η Ερία, καθώς κι οι υπόλοιποι 

καβαλάρηδες πετούσαν τα όπλα τους. 

  «Ο Βασιληάς Βένγκριλ.» 
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  Τα λόγια του προκάλεσαν ένα κύµα µουρµουρητών από τους 

Σαραολνιανούς στρατιώτες πίσω και γύρω από την Ερία. 

  «Είναι ο Βασιληάς Βένγκριλ στην Όρφαλχ;» ρώτησε εκείνη τον 

άγνωστο. 

  «Ναι, και έκανε µια συµφωνία µε το Σφετεριστή,» αποκρίθηκε ο 

ξανθός άντρας. «Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε στον ∆ούκα Σάλβινρ 

γι’αυτό το θέµα;» 

  «Πάρτε τα όπλα τους,» πρόσταξε η Ερία τους µαχητές της, και η 

διαταγή της, αµέσως, εκτελέστηκε. «Ελάτε µαζί µας,» είπε στον 

ξανθό άντρα, και θηκάρωσε το σπαθί της. 

  Ξεκίνησαν να βαδίζουν µέσα στο δάσος, ενώ οι Σαραολνιανοί είχαν 

σχηµατίσει έναν δακτύλιο γύρω από τους καβαλάρηδες, οι οποίοι, 

τώρα, τραβούσαν τ’άλογά τους από τα γκέµια, πηγαίνοντας πεζή. 

  «Ποιος είσαι;» ρώτησε η Ερία τον αρχηγό τους, προχωρώντας πλάι 

του. 

  «Ονοµάζοµαι Ρήφορβελ Τούρζελ, κυρία µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Ευγενής;» 

  Ο Ρήφορβελ κατένευσε. 

  Είσαι παντρεµένος; σκέφτηκε να ρωτήσει η Ερία, αλλά δεν το 

ρώτησε. Ούτως ή άλλως, δεν είχε και µεγάλη σηµασία. «Εγώ είµαι η 

Ερία, κάποτε ∆ιοικήτρια του δεύτερου τάγµατος των Αργυρών 

Σπαθιών, το οποίο δεν υπάρχει πλέον.» 

  «Η Ερία;…» Ο Ρήφορβελ φάνηκε σκεπτικός. «Είσαι η Ερία που 

είχε στείλει ο Βασιληάς µας στην αναζήτηση των χαµένων πλοίων;» 

  «Ναι.» Σίγουρα, θα έχει πολύ καλή εντύπωση για µένα, αν ξέρει για 

όλ’αυτά. Αλλά ποιος του τα είπε; Ο Βασιληάς; 

  «Γνωρίζω τη Μάνζρα και το Μέρθναρ.» 

  «Αλήθεια;» Γαµώτο! Αν του έχει µιλήσει η Μάνζρα για µένα, µπορώ 

να φανταστώ τι θα του έχει πει!… «Πού τους συνάντησες;» 

  «Ήρθαν µαζί µας, στο Άργκανθικ.» 

  «Α! Ήσουν µε την οµάδα που πήγε να ζητήσει συµµαχία από τους 

Αργκανθικιανούς;» 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

737 

  «Ναι.» 

  «Έγινε η συµµαχία;» 

  «Εµείς φύγαµε νωρίς. Ο κύριος Σόλµορχ, η Βαρονέσα Τάθβιλ, και 

ο Άρχων Ζάρβηµ έµειναν εκεί.» 

  «Πού πήγατε εσείς;» 

  «Στον Ωκεανό.» 

  Σήµερα το πρωί είχαν έρθει φήµες από τα νότια: ένας από τους 

ανθρώπους που είχαν στείλει στα δουκάτα του Σαραόλν είχε 

επιστρέψει, και είχε πει ότι αλλοδαποί –Νότιοι, µάλλον– είχαν έρθει 

στο Βασίλειο και είχαν περικυκλώσει την Όρφαλχ. Η Ερία και οι 

υπόλοιποι δεν είχαν ιδέα ποιοι µπορεί να ήταν αυτοί οι «αλλοδαποί», 

όµως, τώρα, εκείνη άρχιζε να καταλαβαίνει. Ωκεάνιοι, σκέφτηκε. 

Ήρθαν να µας συντρέξουν. 

  «Θα σας διηγηθώ όλη την ιστορία, όταν συναντήσουµε το ∆ούκα 

Σάλβινρ,» είπε ο Ρήφορβελ. 

  Σύντοµα, έφτασαν στον µεγάλο καταυλισµό, στο ξέφωτο, όπου, 

τώρα πλέον, είχαν χτιστεί κάµποσα πρόχειρα ξύλινα οικοδοµήµατα, 

µα όχι αρκετά για να στεγάσουν ικανοποιητικά ολόκληρο το 

φουσάτο. 

  «Φωνάξτε τον Άρχοντα Σάλβινρ,» πρόσταξε η Ερία µια 

πολεµίστρια. «Φέρνουµε σηµαντικά νέα.» 

  Η κοπέλα έφυγε, βιαστικά. 

  Ύστερα, η Ερία στράφηκε στους υπόλοιπους στρατιώτες της. 

«Αφήστε τους να ξεκουραστούν. ∆ε νοµίζω ότι είναι άνθρωποι του 

Σφετεριστή.» Και προς το Ρήφορβελ: «Εσύ έλα µαζί µου.» 

  Καθώς οι πολεµιστές πίσω τους σταµατούσαν, η µελαχρινή 

διοικήτρια κι ο ξανθός ευγενής κατευθύνθηκαν προς το ∆ιοικητήριο 

του Καταυλισµού, έξω απ’το οποίο αντίκρισαν τη ∆ούκισσα Τουάθα 

και το ∆ούκα Φερχ να κουβεντιάζουν. Ο Άρχων της Όρφαλχ 

στράφηκε στο µέρος τους και, µόλις είδε τον άντρα που συνόδευε 

την Ερία, πετάχτηκε όρθιος, µην πιστεύοντας στα µάτια του. 
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  Ο Ρήφορβελ! συλλογίστηκε, έκπληκτος. Αυτόν και το Σίνορµαρ 

τούς είχα στείλει να φρουρούν τον Βένγκριλ. Πώς είναι εδώ; Είναι κι 

ο Βασιληάς εδώ; 

  Ο ξανθός ευγενής υποκλίθηκε εµπρός του, βάζοντας τη δεξιά του 

γροθιά στην καρδιά. «Άρχοντά µου. Χαίροµαι που σας βλέπω 

καλά.» 

  «Κι εγώ χαίροµαι που σε ξαναντικρίζω, Ρήφορβελ. Αλλά από πού 

έρχεσαι; Πού είναι ο Βασιληάς;» 

  Εκείνη την ώρα, ο Σάλβινρ βγήκε από το ∆ιοικητήριο, µαζί µε τον 

Έντρηλ και το Στρατηγό Μόρντον. 

  «Ο Βασιληάς βρίσκεται στην Όρφαλχ, και είναι καλά,» αποκρίθηκε 

ο Ρήφορβελ. 

  «Πώς είπες;» έκανε ο Σάλβινρ. 

  «Η σύζυγός µου;» ρώτησε ο Φερχ. 

  Ο Ρήφορβελ χαµογέλασε. «Η σύζυγός σας είναι επίσης καλά, 

Άρχοντά µου, και βρίσκεται στη Θέρληχ. Η Βασίλισσα Αάνθα πήρε 

µαζί της όλους τους κατοίκους της Όρφαλχ, όταν έφυγε απο κεί.» 

  «∆όξα τοις Πνεύµασι,» είπε, ανακουφισµένος, ο Φερχ. Τούτα τα 

νέα τον είχαν χαροποιήσει όσο τίποτα αυτό τον καιρό. Για την 

ακρίβεια, νόµιζε πως ήταν τα καλύτερα νέα που είχε ακούσει ποτέ 

στη ζωή του. Η Λορτνέκα είναι καλά, τα παιδιά µας είναι καλά… 

«Και η Βασίλισσα Αάνθα;» 

  «Κι αυτή καλά είναι, Άρχοντά µου. Βρίσκεται στην Όρφαλχ, µε το 

Βασιληά.» 

  «Στάσου λίγο!» µούγκρισε ο Σάλβινρ, νιώθοντας µπερδεµένος από 

τον τρόπο που τα έλεγε όλα ανάκατα αυτός ο ξανθός πολεµιστής –

του οποίου το όνοµα δε θυµόταν, αλλά νόµιζε πως ήταν ο ένας από 

τους δύο σωµατοφύλακες του Βένγκριλ, όταν εκείνος είχε έρθει στη 

Χάργκοχ, αρκετό καιρό πριν από την πολιορκία της. «Μπορείς να 

µας τα διηγηθείς ένα-ένα, µε τη σειρά που έγιναν; Κάθισε, σε 

παρακαλώ!» 
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  Κάθισαν σε µερικούς µεγάλους, ξύλινους πάγκους που είχαν 

φτιάξει οι Σαραολνιανοί πολεµιστές, και ο Ρήφορβελ άρχισε να τους 

µιλά για όλες του τις περιπέτειές µε τον Βασιληά Βένγκριλ και τους 

υπόλοιπους, µέχρι που βρέθηκαν στην Όρφαλχ και έγινε η συµφωνία 

µε τον Σφετεριστή. Εν τω µεταξύ, κι άλλοι διοικητές κι άρχοντες 

είχαν συγκεντρωθεί για ν’ακούσουν τι είχε να πει ο µαντατοφόρος. 

  Όταν, πλέον, το σκοτάδι της νύχτας είχε αρχίσει ν’απλώνεται, ο 

Ρήφορβελ κατέληξε, κοιτώντας το Σάλβινρ: «Εποµένως, ήρθα, 

Άρχοντά µου, για να σας ζητήσω να κατεβάσετε το φουσάτο σας 

στην Όρφαλχ.» 

  Ο ∆ούκας της Χάργκοχ έτριψε τα γένια του, σκεπτικός και 

καχύποπτος σχετικά µε την προσφορά του Πόνκιµ. «Οτιδήποτε έχει 

να κάνει µε το Σφετεριστή µε βάζει σε υποψίες,» είπε. «Σίγουρα, 

ποτέ δε θα συµφωνούσε σε κάτι που δε θα συνέφερε και τον ίδιο.» 

  «Αναµφίβολα, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Ρήφορβελ. «Όµως 

τούτη η συµφωνία συµφέρει και εµάς και αυτόν. Αποκτάµε όλες τις 

παραλιακές περιοχές του Σαραόλν δίχως αιµατοχυσία και 

ενωνόµαστε, πάλι, για να πολεµήσουµε κάποια άλλη στιγµή –δε 

χρειάζεται, πλέον, να είµαστε διαιρεµένοι.» 

  Ο Σάλβινρ κατένευσε. «Ναι, τούτο είν’αλήθεια.» Στράφηκε στον 

∆ούκα της Όρφαλχ. «Ανυποµονείς να ξαναδείς την πόλη σου, 

Φερχ;» 

  «Ναι,» είπε εκείνος. «Όµως µου φτάνει που η Λορτνέκα και τα 

παιδιά µου είναι καλά.» 

  Ο Σάλβινρ έριξε µια µατιά σ’όλους τους υπόλοιπους. «Προτείνω να 

πάµε στην Όρφαλχ. Συµφωνείτε;» 

  Οι περισσότεροι έγνεψαν καταφατικά·  οι υπόλοιποι έµοιαζαν 

προβληµατισµένοι. 

  Ο Άρχων της Χάργκοχ µπορούσε να καταλάβει τις ανησυχίες τους. 

Ήταν σα να υποχωρούν, και, σίγουρα, όλοι αναρωτιόνταν αν θα 

ξανάβλεπαν τούτα τα εδάφη, καθώς και αν, από την Όρφαλχ, θα 

κατόρθωναν να επανακτήσουν το Σαραόλν ως εδώ, βόρεια. Ωστόσο, 
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τώρα, τους είχε δοθεί η ευκαιρία που ζητούσαν, για να φύγουν από 

αυτό το µυστηριώδες δάσος των απόµακρων ψιθύρων και των 

απατηλών σκιών.  

  Ο Σάλβινρ σηκώθηκε όρθιος. «Εποµένως, αύριο θα ξεκινήσουµε 

για την Όρφαλχ,» δήλωσε. Και προς το Ρήφορβελ: «Ελπίζω τα 

πράγµατα να είναι κανονισµένα µε τους δαιµονανθρώπους.» 

  «∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείτε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

Και έβγαλε ένα τυλιγµένο χαρτί απ’το πανωφόρι του. «Ο 

Σφετεριστής µού έδωσε τούτη την άδεια διέλευσης µε τη βασιλική 

του σφραγίδα, το Μάτι του Σαραόλν.» Έκανε να ξετυλίξει το χαρτί. 

  Αλλά ο Σάλβινρ ύψωσε το χέρι του. «Εντάξει, αυτό ήθελα να 

µάθω.» 

  «Ο Σφετεριστής, βέβαια, µπορεί να ψεύδεται,» υπέθεσε ο Έντρηλ. 

  «Ναι,» συµφώνησε ο Σάλβινρ. «Όµως, αν στραφεί εναντίον µας, 

όλη του η συµφωνία µε το Βασιληά θα διαλυθεί·  και, µάλλον, δε 

θέλει κάτι τέτοιο να συµβεί, αλλιώς δε θα την είχε κάνει εξ αρχής.» 

  «Τι έχει, όµως, να κερδίσει από αυτή τη συµφωνία;» ρώτησε η 

∆ούκισσα Τουάθα. «Ας το σκεφτούµε, για λίγο.» 

  Ο Σάλβινρ ξανακάθισε. «Έχω την εντύπωση ότι θέλει να 

ανασυγκροτήσει το δαιµονικό του στρατό. Μην ξεχνάτε ότι η 

πανστρατιά της Μάγκραθµελ ήρθε από τα δυτικά και, για να πούµε 

την αλήθεια, τους κάναµε αρκετή ζηµιά –όχι όση θα έπρεπε, ώστε να 

τους διώξουµε, αλλά αρκετή.» 

  «∆ηλαδή, δίνει την Όρφαλχ και τα παράλια επειδή οι δυνάµεις του 

δεν επαρκούν για να τα κρατήσει,» συµπέρανε η Μπόρνεφ. 

  «Είναι πιθανό,» είπε ο Μόρντον. 

  «Όµως γιατί να συµφωνήσει να πάµε εµείς νότια;» έθεσε το 

ερώτηµα ο ∆ούκας Γκόρντλαν. 

  «Για να µη µας έχει πάνω απ’το κεφάλι του, ίσως,» απάντησε ο 

Έντρηλ. «Αν είµαστε εµείς στα βόρεια κι ο Βένγκριλ στα νότια, θα 

έχει πρόβληµα πώς να διαχωρίσει το στρατό του.» 
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  «Εποµένως, κάνουµε χάρη στο Σφετεριστή, πηγαίνοντας στην 

Όρφαλχ!» είπε η Ερία. «Είµαστε σίγουροι ότι έτσι πρέπει να 

ενεργήσουµε;» 

  «Ερία,» είπε ο Σάλβινρ, «αποκλείεται ο Πόνκιµ να συµφωνούσε 

ποτέ σε κάτι που δεν τον συνέφερε. Το θέµα είναι να καταφέρουµε, 

κάπως, εµείς να επωφεληθούµε περισσότερο από εκείνον. Γιατί, 

ασφαλώς, κι εµάς µας συµφέρει να συναντήσουµε το Βασιληά και 

τους Ωκεάνιους –η δύναµη εν τη ενώσει. Εδώ πάνω, αργά ή 

γρήγορα, θα εξαντληθούµε. Έχουµε πρόβληµα στην εύρεση τροφής, 

λόγω µεγάλου αριθµού µαχητών και έλλειψης κυνηγών ανάµεσά 

µας, και λόγω των εχθρικών περιοχών γύρω µας. Επίσης, πώς θα 

εφοδιαζόµαστε µε όπλα, ρουχισµό, και άλλα; Είναι αδύνατο να 

µείνουµε για πάντα σε τούτα τα µέρη·  κι αυτή είναι µια καλή 

ευκαιρία να φύγουµε. 

  »Θα πρότεινα, φίλοι µου, να ξεκουραστείτε καλά σήµερα, για να 

ξεκινήσουµε µε την αυγή. ∆εν ωφελεί να σκεφτόµαστε άλλο το 

ζήτηµα, πιστεύω.» 

  «Κι εγώ δε νοµίζω ότι πρόκειται για παγίδα,» είπε ο Ρήφορβελ. «Ο 

Σφετεριστής µοιάζει να επιθυµεί να τελειώσει ο πόλεµος.» 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε η Μπόρνεφ·  «γιατί εκείνος κερδίζει από το 

τέλος του πολέµου.» 

  «∆εν πρέπει να τον αφήσουµε να κρατήσει το Σαραόλν,» είπε, 

έντονα, η Τουάθα. «Θ’αγωνιστούµε για να το ξαναπάρουµε! Όταν 

είµαστε στην Όρφαλχ, θα αρχίσουµε την αντεπίθεση.» Σηκώθηκε 

από τον πάγκο όπου καθόταν. «Ο Άρχοντας Σάλβινρ, όµως, έχει 

δίκιο: καλύτερα να ξεκουραστούµε απόψε, για να ξεκινήσουµε µε 

την αυγή.» 

  Έτσι, οι άρχοντες και οι στρατιωτικοί διοικητές άρχισαν, ένας-ένας, 

να διαλύονται, κουβεντιάζοντας αναµεταξύ τους, για τα καινούργια 

ζητήµατα που είχαν προκύψει. 

  «Πεινάς;» ρώτησε η Ερία τον Ρήφορβελ, καθώς βάδιζαν µέσα στον 

καταυλισµό. 
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  «Εµ, ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Έλα στη σκηνή µου, να σε κεράσω κάτι.» 

  Ο Ρήφορβελ φάνηκε να µην είναι και ιδιαίτερα πρόθυµος, σαν να 

τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, είπε, τελικά: «Ευχαριστώ, 

θα έρθω»· όµως έµοιαζε να το λέει για να µην την προσβάλει. 

  Ευγενικός, σκέφτηκε η Ερία. Έχουν πλάκα οι ευγενικοί άντρες –ποτέ 

δε σου λένε όχι. Αν και είναι, συνήθως, πιο δύσκολοι από τους άλλους. 

Πέρασε το χέρι της µέσα στο δικό του. Και, όπως το περίµενε, ο 

Ρήφορβελ δεν αποτραβήχτηκε, αλλά έµοιαζε µουδιασµένος, σαν κι 

αυτό να το έκανε από ευγένεια. Θα ξεθαρρέψει, αργά ή γρήγορα… 

  Έφτασαν στη σκηνή της, και η Ερία τον άφησε να µπει πρώτος·  

ύστερα, τον ακολούθησε. «Βολέψου,» του είπε. «Βγάλε την 

αρµατωσιά σου. Εγώ πάω να φέρω φαγητό.» 

  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε, ξανά, ο Ρήφορβελ. 

  Η Ερία έφυγε και, σε λίγο, επέστρεψε, έχοντας µια πιατέλα µε ψητό 

αγριόχοιρο µαζί της, καθώς και δυο κούπες γεµάτες καθαρό νερό, 

αφού δεν είχαν κρασί εδώ πέρα. Είδε πως ο Ρήφορβελ είχε γδυθεί 

από την αρµατωσιά του (και µόνο) και καθόταν οκλαδόν στο 

πάτωµα της σκηνής. 

  Άφησε την πιατέλα και τις κούπες µπροστά του. «Βγάλε και τις 

µπότες σου, αν θες –βολέψου! ∆εν είµαι απ’τους ανθρώπους που 

τους ενοχλούν κάτι τέτοια.» 

  «Εντάξει είµαι·  δεν πειράζει,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Η Ερία µειδίασε. «Τουλάχιστον, ελπίζω να µου επιτρέψεις εµένα να 

βολευτώ, ε;» 

  «Ασφαλώς!» είπε, βιαστικά, ο Ρήφορβελ. «Σκηνή σου είναι, 

άλλωστε.» 

  Η Ερία έκανε µερικά βήµατα πιο πέρα κι άρχισε να λύνει την 

αρµατωσιά της, κοιτώντας τον ξανθό ευγενή µε την άκρια του 

µατιού της, για να δει αν την έβλεπε, καθώς γδυνόταν. Εκείνος, 

όµως, δεν έστρεψε το βλέµµα ούτε µια φορά προς το µέρος της. 

Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευγενικοί απ’ό,τι χρειάζεται! Άφησε τη 
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δερµάτινή της αρµατωσιά να πέσει. Έλυσε τις µπότες της και τις 

έβγαλε·  το ίδιο και τις µάλλινες κάλτσες που φορούσε από µέσα. 

Έλυσε τη ζώνη απ’τη µέση της και την ξεφορτώθηκε. Χαλάρωσε την 

τουνίκα επάνω της και πήγε να καθίσει κοντά του, ηµικλινής, 

ακουµπώντας το κεφάλι της στο ένα χέρι και τον αγκώνα της στο 

πάτωµα της σκηνής. Ο Ρήφορβελ δεν είχε αγγίξει τίποτα από τα 

φαγητά·  την περίµενε να έρθει. 

  Η Ερία πήρε ένα κοµµάτι από το ψητό αγριογούρουνο και το 

δάγκωσε. Πετσί, το Πνευµατοχτυπηµένο! 

  Εκείνος τη µιµήθηκε. 

  «Από την Όρφαλχ είσαι, λοιπόν…» είπε η Ερία. 

  Ο Ρήφορβελ ένευσε. «Ναι.» 

  «Είναι µεγάλος ο Οίκος σου;» 

  «Ναι, είναι από τους µεγάλους της Όρφαλχ.» 

  «Είσαι παντρεµένος;» 

  «Ναι. Κι ευτυχώς, η σύζυγός µου γλίτωσε από την κατάκτηση της 

Όρφαλχ. Χρωστάµε πολλά στη Βασίλισσα Αάνθα, φαίνεται.» 

  Να πάρει! Αν είναι παντρεµένος κιόλας, τα πράγµατα θα 

δυσκολέψουν… «Την έχω γνωρίσει, ξέρεις.» 

  «Τη Βασίλισσα Αάνθα;» 

  «Ναι. Όταν πηγαίναµε στα δυτικά νερά του Ωκεανού, για να 

µάθουµε τι συνέβαινε στα πλοία που εξαφανίζονταν, περάσαµε από 

τη Θέρληχ και της µιλήσαµε. Επίσης, όταν επέστρεφα στο Σαραόλν, 

την είδα στην Όρφαλχ, µαζί µε τον Άρχοντα Φερχ.» Η Ερία 

σηκώθηκε από την ηµικλινή της θέση και κάθισε οκλαδόν πλάι του, 

έτσι που το αριστερό της γόνατο ακουµπούσε επάνω στο δεξί δικό 

του. «Εσύ δεν πρέπει να ήσουν εκεί, όταν πέρασα, έτσι;» 

  «Εε, µάλλον, είχα ήδη φύγει µε τον Βασιληά µας.» Έµοιαζε να µην 

αισθάνεται και πολύ βολικά, όµως δε σηκώθηκε, για ν’αποµακρυνθεί 

–πάλι από ευγένεια, υπέθεσε η Ερία. 
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  «Κρίµα,» είπε, ακουµπώντας το χέρι της στο µηρό του, αρκετά 

εκατοστά πάνω από το γόνατο, «θα µπορούσαµε να είχαµε γνωριστεί 

νωρίτερα.» 

  Ο Ρήφορβελ στραβοκατάπιε, έβηξε. Η Ερία τού πρόσφερε µια 

κούπα µε νερό (χωρίς να πάρει το χέρι της απ’το µηρό του). 

«Ευχαριστώ,» ψέλλισε εκείνος, και ήπιε βαθιά. 

  «Το φαγητό είναι λιγάκι χάλια, ε;» είπε η Ερία. 

  Ο Ρήφορβελ άφησε κάτω την κούπα του. «Όχι, εντάξει είναι. 

Πεινάω, έτσι κι αλλιώς.» 

  Η Ερία µειδίασε. «∆ε χρειάζεται να είσαι τόσο διακριτικός εδώ…» 

Το χέρι της κινήθηκε προς τα πάνω, ψαχουλεύοντας. 

  Ο Ρήφορβελ πετάχτηκε παραδίπλα, λες και τον είχαν κεντρίσει µε 

λόγχη. «Ερία,» είπε, «δεν ξέρω τι έχεις στο µυαλό σου, αλλά σου 

είπα ότι είµαι παντρεµένος!» 

  Εκείνη συνέχισε να χαµογελά. «Και η σύζυγός σου είναι στη 

Θέρληχ, άπειρες λεύγες µακριά απο δώ.» 

  «∆εν είµαι τέτοιος άντρας που νοµίζεις,» αποκρίθηκε, σταθερά, ο 

Ρήφορβελ, κοιτάζοντας το πρόσωπό της. 

  «∆εν είσαι ένας πολύ όµορφος, ξανθός άντρας, δηλαδή;» 

  Εκείνος κοκκίνισε, χωρίς να µιλήσει. 

  Η Ερία γέλασε, παιχνιδιάρικα. «Χαλάρωσε, Ρήφορβελ. Έκανες ένα 

πολύ µακρύ και, σίγουρα, κουραστικό ταξίδι, µέχρι να φτάσεις εδώ. 

Σου αξίζει λίγη ανάπαυση… και καλοπέραση.» Ανασηκώθηκε στα 

γόνατα, πιέζοντας τους ώµους του, για να του δώσει αφορµή να 

ξαπλώσει. Κι εκείνος ξάπλωσε. Προφανώς, η αφορµή ήταν, όντως, 

εκείνο που ήθελε, συµπέρανε η Ερία. Το έπαιζε ευγενικός και πιστός 

σύζυγος, αλλά δυσκολευόταν να της αρνηθεί ό,τι του ζητούσε, κι όχι 

µονάχα από ευγένεια. Παρατήρησε το βλέµµα του να πηγαίνει στο 

µπροστινό άνοιγµα της τουνίκας της, καθώς τον ξάπλωνε ανάσκελα. 

  «Ερία…» είπε, αδύναµα, ο Ρήφορβελ. «Καλύτερα θα… καλύτερα 

θα ήταν… να… α…» Μέχρι να ολοκληρώσει την πρότασή του, 

εκείνη είχε ξεκουµπώσει την τουνίκα της και είχε φέρει το δεξί της, 
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ξαναµµένο στήθος κοντά στο πρόσωπό του. Ο ξανθός ευγενής έπαψε 

να χρησιµοποιεί τα χείλη του για έναρθρο λόγο. 

  Η ώρα πέρασε χωρίς άλλες συζητήσεις. 

  Τελικά, ο Ρήφορβελ ακούµπησε το κεφάλι του επάνω στον ώµο 

της, αποκαµωµένος και βαριανασαίνοντας. Το χέρι του ήταν 

τυλιγµένο γύρω απ’τους µηρούς της. 

  «Ερία,» είπε, κοντά στο λαιµό της, «τι να κάνω, τώρα;» 

  «Θέλεις να κάνεις κι άλλα, µετά απ’όσα κάναµε;» τον πείραξε 

εκείνη. 

  «Μιλάω σοβαρά…» µουρµούρισε ο Ρήφορβελ. 

  «Σοβαρά, θα σου πρότεινα να κοιµηθείς, κούκλε µου,» είπε η Ερία. 

  «∆εν εννοώ, τι να κάνω τώρα αµέσως!» µούγκρισε εκείνος. 

«Εννοώ, τι να κάνω µε τη σύζυγό µου.» Σηκώθηκε από πάνω της, 

για να ξαπλώσει δίπλα, γυρίζοντάς της την πλάτη. 

  Η Ερία γέλασε. «Τι να κάνεις, δηλαδή; Τίποτα!» 

  «Μετά από τούτο;» απαίτησε ο Ρήφορβελ. «Τα ίδια τα Πνεύµατα 

θα µε καταραστούν...!» 

  «Ανοησίες… Εξάλλου, πού ξέρεις τώρα µε ποιον κοιµάται εκείνη;» 

  Στράφηκε, απότοµα, να την αντικρίσει. «Τι, µε ποιον κοιµάται; Με 

κανέναν, φυσικά!» 

  Η Ερία γύρισε στο πλάι, για να κοιτάξει το πρόσωπό του. Κι απ’την 

όψη του έκρινε πως η σκέψη που εκείνη του είχε µόλις αναφέρει δεν 

πρέπει να είχε ποτέ περάσει απ’το µυαλό του. «Πώς το ξέρεις;» 

  «Μα τι είναι αυτά που λες;» συνοφρυώθηκε ο ξανθός άντρας, 

θυµωµένος. «Αποκλείεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο!» 

  «∆εν ξέρεις ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο,» επέµεινε η Ερία. «Ούτε κι 

εκείνη θα µάθει ποτέ ότι έγινε αυτό µεταξύ µας. Εποµένως, δε θα 

υπάρχει κανένα πρόβληµα, όταν την ξαναδείς.» 

  «∆ε µ’αρέσει η λογική σου,» δήλωσε ο Ρήφορβελ. 

  Η Ερία ανασήκωσε τους ώµους. «Είναι σωστή, ωστόσο. Κοιµήσου, 

τώρα, και το πρωί θα φύγουµε απο δώ·  και δε θα σε ξαναγγίξω 

καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού µας, άµα δε θέλεις.» 
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  Έτσι, κοιµήθηκαν… για κάποια ώρα, και µετά, ο Ρήφορβελ την 

ξύπνησε, πιπιλώντας τα στήθη της. Η Ερία, που ποτέ δεν έλεγε όχι 

σε κάτι τέτοιες ηµιονειρικές εξάψεις, ανταποκρίθηκε πρόθυµα. 

Ύστερα από τούτο, όµως, έπεσε σε έναν βαθύ, ανονείρευτο ύπνο. 

  Και άρχισε να µισοξυπνά όταν αισθάνθηκε ένα δυνατό 

ταρακούνηµα στον ώµο. Αλλά δεν ήταν αυτό που τη συνέφερε 

απόλυτα. Γιατί, αµέσως µετά απ’το ταρακούνηµα, κάποιος τράβηξε, 

απότοµα, την µάλλινη κουβέρτα από πάνω της. Ένα παγερό αεράκι 

µπήκε από την είσοδο της σκηνής, διαπερνώντας την. 

  Η Ερία ανασηκώθηκε, πάραυτα. «Τι διάολ–;» 

  Είδε το Μπάχτον. 

  «Κοιµάσαι ολόγυµνη;» 

  Πού ήταν ο Ρήφορβελ; Κοίταξε τριγύρω, αλλά δεν τον βρήκε 

πουθενά. 

  «Ψάχνεις για κάποιον;» 

  «Την κουβέρτα µου!» αντιγύρισε η Ερία. Γιατί µπήκε έτσι στη 

σκηνή µου; Πού είναι ο Ρήφορβελ; 

  «Μήπως είναι εκεί;» Ο Μπάχτον έδειξε στα πόδια της. 

  Η Ερία τράβηξε την κουβέρτα επάνω. Όχι πως ντρεπόταν που την 

έβλεπε γυµνή, αλλά κρύωνε. «Τι κάνεις εδώ;» απαίτησε. 

  «Ήρθα να σε ειδοποιήσω ότι φεύγουµε,» εξήγησε ο Μπάχτον. 

  Είδε, άραγε, το Ρήφορβελ να βγαίνει από τη σκηνή µου; Ή να 

µπαίνει; «Εµ, ναι·  έρχοµαι, ασφαλώς. Ευχαριστώ που µε ξύπνησες·  

είχα παρακοιµηθεί.» Σηκώθηκε και άρχισε να ντύνεται, 

αδιαφορώντας αν την κοίταζε ή όχι. 

  Όταν είχε τελειώσει µε το ντύσιµο της –πανοπλία και όλα (µε λίγη 

βοήθεια από τον φίλο της, µάλιστα)– και είχε βάλει τα πράγµατά της 

στο σάκο, ο Μπάχτον τη ρώτησε: «Πώς ήταν µε τον ξανθό;» 

  Η Ερία αισθάνθηκε σαν κάτι να τη χτύπησε γρήγορα στο κούτελο. 

Αλλά δεν άργησε καθόλου να συνέλθει. Αφού έτσι θέλει να το παίξει! 

«Καλά,» αποκρίθηκε. «Καλά.» Όµως δεν τον κοίταξε στο πρόσωπο·  

στράφηκε προς την έξοδο της σκηνής, µε το σάκο της στο χέρι. 
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  «Χαίροµαι που πέρασες όµορφα τη βραδιά σου,» τον άκουσε να 

λέει, πλάι της. 

  «∆εν υπάρχει λόγος να θυµώνεις, Μπάχτον,» αποκρίθηκε, γρήγορα, 

η Ερία. «Αυτά τα πράγµατα συµβαίνουν –άνθρωποι είµαστε, όχι 

Μαγκραθµέλιοι ή αρχαίοι δαίµονες!» 

  Ο Μπάχτον γέλασε, κι αγκάλιασε τους ώµους της, µε το δεξί χέρι, 

καθώς έβγαιναν απ’τη σκηνή. «Γιατί να θυµώσω, Ερία; Έτσι είναι η 

φύση σου·  δε σου ζήτησα ποτέ να την αλλάξεις.» 

  Εκείνη (αρκετά έκπληκτη, όφειλε να οµολογήσει, και θυµούµενη 

ότι, κάποτε, δύο τύποι –ένας στρατιωτικός κι ένας κατώτερος 

ευγενής– είχαν κοντέψει να σκοτωθούν γι’αυτήν) στράφηκε να 

κοιτάξει το πρόσωπό του… 

  …και ο Μπάχτον έπιασε το πηγούνι της και τη φίλησε, δυνατά, στα 

χείλη. «Η Όρφαλχ µάς περιµένει,» είπε. 

  «Θα µείνεις στο στρατό;» τον ρώτησε η Ερία. 

  «Θα σου πω αργότερα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Συγκέντρωση µάγων 
 

 

έλω να δω το Βασιληά Πόνκιµ,» είπε ο κουκουλοφόρος 

άντρας. 

  Κι άλλος, σκέφτηκαν, σχεδόν συγχρόνως, οι 

Καρνεβολθιανοί φρουροί της σκηνής, οι οποίοι ακόµα δεν είχαν 

ξεχάσει την προηγούµενη κουκουλοφόρο µορφή που είχε επισκεφτεί 

τον Σαραολνιανό µάγο το βράδυ και, µάλλον, ήταν Πνεύµα σε 

ανθρώπινο σώµα. 

Θ
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  «Τ-τώρα, κύριε,» αποκρίθηκε ο ένας φύλακας·  και, στρεφόµενος 

προς την είσοδο της σκηνής, φώναξε: «Μεγαλειότατε! Κάποιος σας 

ζητά.» 

  Ο µπερντές παραµερίστηκε από ένα χέρι, κι ο Πόνκιµ 

παρουσιάστηκε. Κοίταξε τον κουκουλοφόρο και µειδίασε 

µυστηριακά. «Καλωσόρισες, Κράντµον. Παρακαλώ, πέρασε.» 

  Πολύ ευγενικό δεν είν’αυτό για τον Πόνκιµ; σκέφτηκε ο Κράντµον, 

αλλά µπήκε στη σκηνή, καθώς ο Βασιληάς του Σαραόλν κρατούσε 

σηκωµένο τον µπερντέ. 

  Θα µιλήσετε, τώρα, για τα χαµένα εδάφη των τέκνων µου; ρώτησε ο 

Μάργκανθελ µέσα στο κεφάλι του Ωκεάνιου ευγενή. Για πόσο 

ακόµα θα συνεχίσετε να αγνοείτε τούτο το σηµαντικό πρόβληµα; 

  Σκάσε, Μάργκανθελ, αποκρίθηκε ο Κράντµον. ∆ε βλέπεις, ηλίθιε, 

ότι έχουµε σηµαντικότερα προβλήµατα; –προβλήµατα που εσύ 

προκάλεσες! 

  «Κάθισε,» πρότεινε ο Πόνκιµ, δείχνοντας τα µεγάλα µαξιλάρια στο 

πάτωµα. 

  Ο Κράντµον πήρε θέση επάνω τους, βγάζοντας την κουκούλα της 

κάπας. «Υιοθέτησες τις συνήθειες των Καρνεβολθιανών, Πόνκιµ;» 

  Εκείνος γέλασε, και κάθισε αντίκρυ του. «Γιατί όχι, φίλτατε; Είναι, 

αναµφίβολα… βολικές.» 

  Ο Κράντµον έριξε µια µατιά τριγύρω. «Βλέπω, σου έστησαν 

ολόκληρη βασιλική σκηνή εδώ…» Και για µένα, τίποτα. Αντ’αυτού, 

πρέπει να έρχοµαι σαν κλέφτης, µέσα στη νύχτα! Συγκεκριµένα, ο 

Πόνκιµ τού το είχε προτείνει να έρθει έτσι, όταν είχαν επικοινωνήσει 

µέσω του καθρέφτη, για να µην προκληθεί καµια φασαρία µε τους 

Ωκεάνιους, οι οποίοι τον µισούσαν και ήθελαν το κεφάλι του. 

Κανονικά, θα έπρεπε η άφιξή µου να γινόταν µε συνοδεία ένστολων 

µαχητών, ιππέων, και σαλπιγ– 

  «∆εν είναι δική µου,» εξήγησε ο Πόνκιµ·  «του Βασιληά Νόβµορ 

είναι. Μου την παραχώρησε.» 
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  «Μάλιστα,» είπε ο Κράντµον. Και ρώτησε: «Τους αισθάνεσαι να 

έρχονται;» 

  Ο Πόνκιµ κατένευσε. «Ναι. Σε λίγο θα είναι εδώ.» 

  Ο Ωκεάνιος άλλαξε θέµα: «Τους Σοφούς του Κύκλου του 

Φτερού… τους εµπιστεύεσαι; Πιστεύεις ότι θα καταφέρουν να 

µετατρέψουν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή στον Μάσµαρθ, έστω 

και για λίγο;» Μόλις άρθρωσε τη λέξη Μάσµαρθ, αισθάνθηκε το 

µίσος του Μάργκανθελ µέσα του. Ο µισός-Θεός, αναµφίβολα, 

απεχθανόταν αφάνταστα τον Φοίνικα, τον αρχαίο του εχθρό. 

  «∆ε θα τον µετατρέψουν στον Μάσµαρθ,» αντιγύρισε ο Πόνκιµ. 

«Θα επικαλεστούν τον Μάσµαρθ µέσω αυτού.» 

  «Λίγο δύσκολο δεν είναι να επικαλεστείς κάτι που δεν υπάρχει;» 

  «∆ε σου είπα ότι θα συγκεντρώσουν τα Πνεύµατα που τον 

συγκροτούσαν;» Και τον πρόλαβε, προτού µιλήσει: «Ωστόσο, 

αντιλαµβάνοµαι την ανησυχία σου. Κι εγώ παρόµοια ανησυχία έχω, 

µη νοµίζεις. Ακόµα κι οι ίδιοι οι Σοφοί ανησυχούν, σε διαβεβαιώνω. 

Πρόκειται να επιχειρήσουν κάτι που κανείς, µέχρι στιγµής, δεν έχει 

επιχειρήσει.» 

  «Αναρωτιέµαι αν αξίζει να ρισκάρουµε τις ζωές µας γι’αυτούς…» 

  «Άφρονα!» έκανε ο Πόνκιµ, νιώθοντας ένα στιγµιαίο κύµα θυµού 

να τον διαπερνά. «Είναι γι’αυτούς; Ή για µας;» ∆εν έχει καταλάβει 

τίποτα, ο καταραµένος Ωκεάνιος; αναρωτήθηκε. «Οι σεισµοί δε θα 

πάψουν, αν δεν τους σταµατήσουµε. ∆εν αισθάνθηκες το 

ταρακούνηµα, σήµερα το πρωί; Η Νότια Γη βράζει και στέλνει 

κοσµική ενέργεια, σε κύµατα, προς το Βορρά. Κι εµείς δε 

βρισκόµαστε σε κάποιο απόµακρο µέρος της Βόρειας Γης·  

βρισκόµαστε στα νοτιά της παράλια –θα γίνουµε κοµµάτια, αργά ή 

γρήγορα!» 

  Και να, πάλι, ο παλιός Πόνκιµ! σκέφτηκε ο Κράντµον. Ο Πόνκιµ 

που νοµίζει ότι τα ξέρει όλα κι οι άλλοι είναι ηλίθιοι! «Τα γνωρίζω 

τούτα πολύ καλά,» αποκρίθηκε. «Απλά, αναρωτιέµαι το εξής: Αν 

φτάσουµε στο Κέντρο Σταθερότητας της Νότιας Γης, µαζί µε τον 
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Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και, µετά, το σχέδιό τους δε δουλέψει, τι 

κάνουµε; Θα µείνουµε εκεί, για να µας καταπιεί το έδαφος;» 

  «Ένα έχω να σου πω: Αν µείνουµε εδώ, τότε, σίγουρα θα µας 

καταπιεί το έδαφος, κάποια στιγµή.» 

  Ο Κράντµον έβλεπε ότι ο Πόνκιµ είχε δίκιο·  ωστόσο δεν του άρεσε 

καθόλου αυτή η ιστορία. Κατ’αρχήν, τον ενοχλούσε που ζητούσαν 

τη δική του βοήθεια. Σηκώθηκε απ’τα µαξιλάρια και πλησίασε ένα 

τραπεζάκι, πάνω στο οποίο βρισκόταν µια χρυσή κανάτα και µερικά 

ποτήρια. 

  «Κρασί ειν’αυτό;»  

  «Καφές.» 

  «Έστω.» Ο Κράντµον γέµισε ένα ποτήρι και ήπιε, όρθιος.  

  Μάργκανθελ, ρώτησε το µισό-Θεό µέσα του, τι σκέφτεσαι για τούτο 

το ζήτηµα; Επιθυµείς τη σταθεροποιήσει του Νότου; 

  Ήδη σου έχω απαντήσει πως ναι, την επιθυµώ. 

  Αισθάνθηκα το θυµό σου, όταν µίλησα για το Φοίνικα. 

  Τον µισώ, αλλ’αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Θα σε βοηθήσω, όπως σου 

υποσχέθηκα. Ίσως, µάλιστα, τούτος νάναι ένας τρόπος… για να 

λυτρωθώ. 

  Χα-χα-χα! γέλασε εντός του ο Κράντµον. Εσύ αναζητάς λύτρωση, 

Μάργκανθελ; Τίποτα δε λυτρώνει εσένα, γελοίε! 

  Ο Πόνκιµ παρατηρούσε τον ξανθό Ωκεάνιο, καθώς εκείνος 

στεκόταν µερικά βήµατα εµπρός του, βαστώντας ένα ποτήρι καφέ 

στο χέρι και µοιάζοντας σκεπτικός. Τι διάολο γίνεται µέσα στο κεφάλι 

του; αναρωτήθηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. Σίγουρα, πολλά 

περισσότερα απ’ό,τι µου λέει. Είχε την εντύπωση ότι ο Κράντµον τού 

έκρυβε κάτι, τον τελευταίο καιρό –κάτι σηµαντικό, όχι κάτι ανούσιο, 

από καπρίτσιο. Κάτι του συνέβαινε. Όταν ο Πόνκιµ ήταν στη 

Μάρβαθ, είχε παρατηρήσει ότι τα χέρια του Ωκεάνιου ευγενή ήταν 

καµένα·  όµως, όταν τον ρώτησε πού είχε καεί, εκείνος αρνήθηκε να 

του αποκριθεί, απαντώντας κοφτά πως αυτό αφορούσε τον ίδιο και 

µόνο. Ύστερα, ο Πόνκιµ είχε ζητήσει να µάθει από τους συµβούλους 
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του µήπως έγινε τίποτα παράξενο στο παλάτι, και αυτοί του είχαν πει 

ότι ο Αντιβασιλέας είχε πετάξει φωτιά απ’τα χέρια του (!) µέσα στην 

αίθουσα του θρόνου, προκαλώντας πανικό σε όλους –και, ιδιαίτερα, 

στη Μινράδλιν, η οποία από τότε είχε εξαφανιστεί. Ο ηλίθιος ο 

Κράντµον, προφανώς, είχε βρει ευκαιρία να παίξει µε τη σύµβουλο 

δηµοσίων έργων, όσο ο Πόνκιµ έλειπε. Όµως τούτο δεν ήταν 

παράξενο·  µάλιστα, ήταν φυσιολογικό γι’αυτόν. Το παράξενο ήταν η 

φωτιά που είχε πεταχτεί από τα χέρια του·  πράγµα που ο Βασιληάς 

ακόµα αναρωτιόταν µήπως ήταν υπερβολή των συµβούλων. Αλλά, 

βέβαια, όταν είχε ρωτήσει και τους φρουρούς της αίθουσας, του 

είχαν αναφέρει το ίδιο… 

  Μάλλον, από αυτή τη φωτιά ήταν που τα χέρια του Κράντµον είχαν 

καεί, υπέθετε ο Πόνκιµ. Όµως από πού είχαν προέλθει οι φλόγες; 

∆εν υπήρχε Ελεγκτής Πνευµάτων επάνω στον Άρµπεναρκ που να 

µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο! Και ο Βασιληάς γνώριζε πως εκείνος 

ήταν ένας από τους ισχυρότερους, αυτή τη στιγµή –αν όχι ο 

ισχυρότερος. Ο Κράντµον ήταν, σαφώς, κατώτερός του. Μα τους 

αρχαίους δαίµονες, πώς είχε γίνει τούτο; 

  Όµως, παρότι η περιέργεια έτρωγε τον Πόνκιµ, δεν είχε ρωτήσει 

τίποτα τον Ωκεάνιο ευγενή, επειδή ήξερε πως η απάντησή του θα 

ήταν κοφτή κι απότοµη, όπως και την προηγούµενη φορά. ∆ε θα του 

έλεγε τι του συνέβαινε. Κι εκείνος δε µπορούσε να τον κάνει να του 

πει, ούτε να τον εκβιάσει. Κάτι τέτοιο θα χαλούσε την εύθραυστη –

πολύ εύθραυστη και σχετική– φιλία που υπήρχε µεταξύ τους, 

πράγµα το οποίο, τώρα –ειδικά τώρα–, ο Πόνκιµ δεν επιθυµούσε. 

  «Θα µπορούσα να σε βοηθήσω σε κάτι;» ρώτησε τον Κράντµον. 

  Εκείνος στράφηκε στο µέρος του, βλεφαρίζοντας και 

προσπαθώντας να διώξει τον Μάργκανθελ στα βάθη του µυαλού 

του. «Όχι·  γιατί να θέλω τη βοήθειά σου;» 

  Επειδή έχω την εντύπωση –δεν ξέρω γιατί, αλλά την έχω!– ότι τη 

χρειάζεσαι, ανόητε, σκέφτηκε ο Πόνκιµ·  και είπε: «Σε είδα βαθιά 

συλλογισµένο.» 
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  «Έχω πολλά στο νου µου,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Και είµαι 

κουρασµένος.» 

  Από τις πουτάνες που φέρνεις στο κρεβάτι σου, αναµφίβολα. 

«Φύλαξε τις δυνάµεις σου, γιατί θα τις έχουµε ανάγκη στη Νότια 

Γη.» 

  Φυσικά, Πόνκιµ: «γιατί θα τις έχουµε ανάγκη στη Νότια Γη.» Για 

ποιον άλλο λόγο να σ’απασχολεί για µένα; Ή για τον οποιονδήποτε; 

«Μην ανησυχείς·  τότε, θα είµαι έτοιµος.» 

  Ο Πόνκιµ έκλεισε τα µάτια για λίγο, επικαλούµενος τα Πνεύµατα, 

σιωπηλά. Ύστερα, τα άνοιξε. «Έφτασαν.» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, που οι θεϊκές του δυνάµεις τον 

είχαν ήδη ειδοποιήσει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Μάλλον, ήρθαµε στο σωστό µέρος, συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν, 

ατενίζοντας τον απέραντο καταυλισµό εµπρός της και σφίγγοντας τα 

χαλινάρια του αλόγου µέσα στα χέρια της. ∆εξιά της ήταν ο 

Βούνκαλ κι αριστερά της ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, κι οι δυο 

έφιπποι. 

  «Τι ατέρµονη λαοσύναξη είναι τούτη π’αντικρίζω!» αναφώνησε η 

Νιρίλ, η οποία βρισκόταν λίγο πιο πίσω, µαζί µε τον Τράνθλας. 

  «Πού είναι ο Βασιληάς σου;» ρώτησε ο Βούνκαλ τη Σαντέ’ενθιν. 

  Έρχοµαι, αγαπητοί φίλοι, ακούστηκε η φωνή του Πόνκιµ, µέσα στα 

κεφάλια όλων. Περιµένετέ µε εκεί. 

  Οι δαιµονάνθρωποι, Κόρµανλον και Λάγκρελφορθ, ψιθύρισαν κάτι 

αναµεταξύ τους, τροµαγµένοι από την «ανθρώπινη µαγεία» που είχε 

διαπεράσει το µυαλό τους και είχε αντηχήσει µέσα τους. 

  Η Αλζάρα έριξε µια νευρική µατιά στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, 

ανησυχώντας για το τι θ’απογίνονταν, και αυτός και εκείνη. ∆ε 

θεωρούσε καθόλου απλή υπόθεση το ότι είχαν µπλέξει µ’όλους 

τούτους τους επικίνδυνους Πνευµατιστές. Η πρώην-Αρχιέρειά της 
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ήταν πανίσχυρη στον έλεγχο των Πνευµάτων, και ο Πόνκιµ ήταν 

ακόµα δυνατότερος. 

  Η Νιρίλ είχε χλοµιάσει από τον ξαφνικό τρόπο µε τον οποίο ο 

Πόνκιµ είχε εισβάλει στο µυαλό της. Ο Τράνθλας µειδίασε, 

απορώντας τι ήταν εκείνο που την τρόµαζε, µετά από τόσα που είχαν 

περάσει µε τους Κλειδοκράτορες. Σίγουρα, δεν είχαν τίποτα να 

φοβηθούν από τον Αφέντη του. 

  Η Βόλκρα και ο Βούνκαλ, συνηθισµένοι στην επικοινωνία µέσω 

των Πνευµάτων, παρέµεναν ατάραχοι, περιµένοντας την άφιξη του 

νέου Βασιληά του Σαραόλν, και ανυποµονώντας να τον γνωρίσουν. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν ο πρώτος που «είδε» τον 

Πόνκιµ και τον Κράντµον να πλησιάζουν, γιατί είχε τις πνευµατικές 

του αισθήσεις απλωµένες προς τη µεριά του στρατού, και οι αύρες 

των δύο µάγων ξεχώριζαν ανάµεσα σ’αυτές των υπόλοιπων στα 

ψυχικά του µάτια. Τους µισούσε και τους δύο –άλλωστε, εµµέσως, 

εκείνοι ήταν υπεύθυνοι για το χαµό του Φάλµαριν, του Πνευµατικού 

του Αδελφού, ο οποίος τον είχε καθοδηγήσει, µετά από ό,τι του 

συνέβη στο νησί των κρυστάλλινων στηλών. Όµως, τώρα, ήξερε πως 

θα έπρεπε, υποχρεωτικά, να συνεργαστεί µαζί τους. Κι αν τούτη η 

αποστολή –η σταθεροποίηση της Νότιας Γης– σηµάνει το τέλος για 

µένα –ας είναι! Θα µου προσφέρει, επιτέλους, ανάπαυση, και τα 

Πνεύµατα δε θα µε ταλαιπωρούν άλλο. 

  Ο Πόνκιµ και ο Κράντµον παρουσιάστηκαν ανάµεσα από τις 

σκηνές, καβαλώντας άλογα. Ο δεύτερος φορούσε κουκούλα στο 

κεφάλι, αλλά ο πρώτος όχι. Πλησίασαν την οµάδα της Σαντέ’ενθιν, 

και ο Βασιληάς του Σαραόλν είπε: «Ακολουθήστε µας.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Συγκεντρώθηκαν στη βασιλική σκηνή του Καρνεβολθιανού 

στρατοπέδου, ο Πόνκιµ, ο Κράντµον, η οµάδα της Σαντέ’ενθιν 

(εκτός από τον Τράνθλας, τη Νιρίλ, και τους Μαγκραθµέλιους, οι 
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οποίοι πήγαν αλλού στον καταυλισµό, για να αναπαυθούν), και οι 

Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, Μόρβον, Ζάρχαλ, και Κάρελ –όλοι 

τους Ελεγκτές Πνευµάτων, και οι περισσότεροι ισχυροί. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν έδωσε διαταγή σ’έναν φρουρό να 

καλέσει τη Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού και, ύστερα, στράφηκε 

στους άλλους. «Υπάρχει κάτι που θα επιθυµούσατε να 

κουβεντιάσουµε;» ρώτησε. «Κάποια απορία; Κάποιες 

διευκρινίσεις;» Λέγοντας το τελευταίο, κοίταξε, συγκεκριµένα, τους 

Σοφούς. 

  Εκείνοι, µε τη σειρά τους, κοίταξαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, 

ξέροντας ότι θα µπορούσε να αντιληφθεί πως η προσοχή τους είχε 

στραφεί στο µέρος του, παρότι ήταν τυφλός. 

  «∆ύο ερωτήσεις,» είπε ο πρώην-Ράθµαλ. «Πώς θα επικαλεστείτε 

τον Μάσµαρθ µέσα µου, και πώς θα σταθεροποιήσω τη Νότια Γη;» 

  «Πρώτα, θα πάµε στο νησί των κρυστάλλινων στηλών,» εξήγησε ο 

Μόρβον, «απ’όπου θα πάρουµε τους κοσµικούς κρυστάλλους. Μέσω 

της δύναµης αυτών και µέσω των γνώσεών µας, θα καλέσουµε τα 

διαιρεµένα Πνεύµατα που κάποτε συγκροτούσαν την ουσία του 

Άρχοντά µας. Ύστερα, διαθέτοντας, πλέον, κοσµοπλαστικές 

δυνάµεις, θα σταθεροποιήσετε τη Νότια Γη, κύριε.» 

  «Πώς;» επέµεινε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

  Ο Μόρβον κούνησε το κεφάλι. «Τούτο δε µπορούµε να σας το 

απαντήσουµε, κύριε.» 

  Ο Κράντµον γέλασε. «∆ηλαδή, θα βασιστούµε σε µια πιθανότητα! 

Τι θα γίνει άµα αυτός ο άνθρωπος»–έδειξε µε το δεξί του χέρι τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή–«δε µπορέσει να κάνει τίποτα µε τις 

δυνάµεις που θα του προσφέρετε; Τι θα γίνει άµα χάσει τον έλεγχο 

αυτών;» 

  «∆εν υπάρχει καλύτερο σχέδιο, κύριε,» δήλωσε ο Μόρβον, «και ο 

χρόνος µάς πιέζει.» 

  Μόρβον, κρετίνε! σκέφτηκε ο Κράντµον. Θα µας οδηγήσεις όλους 

στο θάνατό µας! Αλλά ίσως αυτό να είναι το σχέδιό σου… ίσως να 
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θέλεις να µας σκοτώσεις… Πώς µπορούµε ν’αποκαλύψουµε την 

απάτη; 

  «Ωστόσο, δε µπορούµε να πάµε στη Νότια Γη απροετοίµαστοι, έτσι 

όπως θα είναι η κατάσταση τώρα,» είπε η Σαντέ’ενθιν, που καθόταν 

οκλαδόν επάνω σ’ένα µεγάλο µαξιλάρι, ακουµπώντας τους αγκώνες 

στα γόνατά της και βαστώντας µια αργυρή κούπα µε κρασί ανάµεσα 

στα λεπτά της δάχτυλα. «Κατ’αρχήν, πώς θα διασχίσουµε τις 

περιοχές µέχρι να φτάσουµε στο Κέντρο Σταθερότητας; Οι 

αποσταθεροποιητικές δυνάµεις θα µας συνθλίψουν. Κι αµφιβάλλω 

άµα µπορούµε να τις εµποδίσουµε µέσω των Πνευµάτων.» 

  «Τα Πνεύµατα έχουν τρελαθεί στη Νότια Γη,» ένευσε ο Κράντµον. 

Και ρώτησε µέσα του: Μάργκανθελ, τι µπορείς να κάνεις γι’αυτό; 

Μπορείς να µας προστατέψεις; 

  Μπορώ να προσπαθήσω. Αααχ, αν ήµουν Θεός ξανά, Κράντµον, όλα 

θα ήταν πολύ καλύτερα. 

  Εµένα µου λες… 

  «Θα πρέπει να διαµορφώσουµε µια ψυχική ασπίδα γύρω µας,» 

αποκρίθηκε ο Μόρβον, «ούτως ώστε, τουλάχιστον, να µπορούµε 

ν’αποκρούσουµε τα ψυχικά κύµατα καταστροφής και 

αποσταθεροποίησης τα οποία θα µας χτυπούν.» 

  «Και τι θα γίνει µε τις κοτρόνες που θα µας χτυπούν, ερηµίτη;» 

έθεσε το ερώτηµα ο Κράντµον. 

  «Υπάρχουν… πλάσµατα…» άρχισε ο Μόρβον. Αλλά, τότε, ένας 

από τους φρουρούς απέξω φώναξε: 

  «Μεγαλειότατε! Η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού και ο Πρίγκιπας 

Θέρεν.» 

  «Ας περάσουν,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  Η Αάνθα και ο Θέρεν µπήκαν, και κοίταξαν, ερευνητικά, τούτη τη 

συγκέντρωση µάγων. Τα σµαραγδένια µάτια της Βασίλισσας 

καρφώθηκαν µε µίσος επάνω στον Κράντµον, και τα µάτια του 

Κράντµον επάνω της. 
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  Ο Πόνκιµ παρενέβη, προτού κανένα κακό συµβεί: «Παρακαλώ, 

καθίστε,» προέτρεψε τους καλεσµένους του, κι εκείνοι υπάκουσαν, 

παίρνοντας θέση επάνω σε δύο ξύλινα, επιχρυσωµένα σκαµνιά. 

Τώρα, η Αάνθα δεν κοίταζε, πλέον, τον πρώην-σύζυγό της·  είχε τα 

µάτια της στραµµένα αλλού. Το ίδιο και ο Κράντµον. Προφανώς, κι 

οι δυο αντιλαµβάνονταν ότι δεν ήταν η κατάλληλη ώρα για να 

επιλύσουν τις διαφορές τους.  

  Ο Πόνκιµ κοίταξε τον Μόρβον. «Συνεχίστε, κύριε.» 

  Εκείνος φάνηκε σκεπτικός, ακραγγίζοντας τα γένια του. 

  «Έλεγες ότι υπάρχουν κάποια πλάσµατα,» του θύµισε ο Κράντµον 

–«πού; Στη Νότια Γη;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Μόρβον. «Έχετε ακούσει για τους Αµµοβάτες;» 

  Τα σκοτεινά µάτια του Πόνκιµ στένεψαν. «Ναι.» Θυµόταν ότι ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν τού είχε µιλήσει γι’αυτούς. «Υπηρέτες της 

Άκµενκ, σωστά; Λέγεται πως έχουν χαθεί µέσα στις ερήµους του 

Νότου. Λέγεται πως κοιµούνται.» 

  «Όµως, αναµφίβολα, θα ξύπνησαν µε την αποσταθεροποίηση του 

Νότιου Κέντρου,» είπε ο Μόρβον. «Και θα είναι οι σύµµαχοί µας 

στη Νότια Γη, κύριε. Θα µας προστατέψουν από τους… από όσους 

κινδύνους µπορούν, τουλάχιστον.» 

  «Ένα-ένα, µας τα λέτε,» µούγκρισε η Σαντέ’ενθιν, και ήπιε µια 

γουλιά απ’το κρασί της. 

  «∆εν υπήρχε λόγος να το αναφέρουµε πριν, κυρία µου,» εξήγησε ο 

Μόρβον. «Πάντως, το σηµαντικότερο είναι –και τούτο πρέπει να το 

θυµάστε όλοι– να µείνουµε ενωµένοι, γιατί έτσι θα είµαστε 

ισχυρότεροι. Αν διαιρεθούµε, οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις θα 

µας εξολοθρεύσουν εύκολα. Και θα προσπαθήσουν να το κάνουν 

αυτό –θα προσπαθήσουν να µας διαιρέσουν.» 

  «Μιλάτε γι’αυτές τις αποσταθεροποιητικές δυνάµεις λες κι έχουν 

µυαλό,» παρατήρησε η Αλζάρα, παραξενεµένη. 

  «Έχουν,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, «ένα… δικό τους µυαλό, το οποίο 

δε µπορούµε απόλυτα –ή ίσως καθόλου– να κατανοήσουµε. Θα 
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έλεγα πως η νοηµοσύνη τους συγγενεύει µ’αυτή των θηρίων –

ένστικτο περισσότερο, παρά σκέψη. Όµως: δεν παίρνουµε ένα θηρίο 

ελαφρά, έτσι; Φυλαγόµαστε απ’αυτό, γιατί δεν είµαστε βέβαιοι πώς 

θα ενεργήσει την κάθε δεδοµένη στιγµή. Και τα πράγµατα µε τις 

αποσταθεροποιητικές δυνάµεις που έχουν απελευθερωθεί είναι 

ακόµα πιο περίπλοκα.» 

  (Τι ρηχές εξηγήσεις που δίνει ο ανόητος θνητός µάγος! γέλασε ο 

Μάργκανθελ µέσα στο µυαλό του Κράντµον. 

  Βούλωστο.) 

  Ο Μόρβον στράφηκε στην Κυρά του Ωκεανού. «Βασίλισσα 

Αάνθα,» είπε, «αναµφίβολα, γνωρίζετε για τους Μυστικιστές της 

Θάλασσας…» 

  Εκείνη κατένευσε. «Ναι, τους γνωρίζω,» αποκρίθηκε, 

προσθέτοντας νοερά: ∆υστυχώς ή ευτυχώς. «Θα θέλατε κάτι από 

αυτούς; Επί του παρόντος, βρίσκονται στη Θέρληχ·  φρουρούν το 

Πορφυρό Κοχύλι από το Μάργκανθελ.» 

  (Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα! ξέσπασε σε γέλιο ο µισός-Θεός, µέσα στο 

κεφάλι του Κράντµον. 

  Σκάσε, «µούγκρισε» εκείνος. ∆ε µπορώ να συγκεντρωθώ στη 

συζήτηση!) 

  Η όψη του Μόρβον έγινε ανήσυχη. «Πιστεύετε ότι υπάρχει 

κίνδυνος; Έχετε κάποιες ενδείξεις ότι είναι κοντά;» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι αρνητικά η Αάνθα, «όµως καλύτερα δεν 

είναι να είµαστε προετοιµασµένοι για τα πάντα;» 

  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Μόρβον. «Τον είχαµε φυλακίσει τον 

Μάργκανθελ, Μεγαλειοτάτη, όµως, δυστυχώς, κατάφερε να µας 

ξεφύγει…» 

  (Χα-χα-χα! Το γέλιο του µισού-Θεού συνεχιζόταν. Νοµίζατε ότι θα 

µπορούσατε να µε κρατήσετε µέσα σε κείνη τη γυαλόµπαλα; 

  ΒΟΥΛΩΣΤΟ, ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ!) 

  «Και πού είναι, τώρα;» ρώτησε η Αάνθα. 
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  «∆ε γνωρίζουµε. Αλλά, τέλος πάντων… τούτο δεν είναι επί του 

παρόντος. Θα επιθυµούσαµε, Βασίλισσά µου, να µιλήσουµε µε τους 

Μυστικιστές της Θάλασσας, αν ήταν δυνατόν.» 

  «Φυσικά.» 

  «Επίσης, θα επιθυµούσαµε, µε την άδειά σας, να ταξιδέψουµε στον 

Ωκεανό, ως το νησί των κρυστάλλινων στηλών.» 

  Τι τυπικοί που είναι αυτοί οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού! 

σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Με αηδιάζουν…! 

  Η Αάνθα σούφρωσε τα χείλη. «Ίσως να υπάρχει ένα πρόβληµα 

εδώ…» είπε. «Πλοία έχουν αρχίσει, πάλι, να χάνονται σ’αυτά τα 

νερά. Και οι Ελρούνιοι, ερχόµενοι στη Θέρληχ, µου είπαν ότι είδαν 

µια µαγική οµίχλη εκεί, η οποία κατασπάραζε τα καράβια –ή, 

µάλλον, τα πληρώµατά τους.» 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στους Σοφούς. «Τι είναι τούτο;» 

  «Εσύ πες µας, Σφετεριστή!» αντιγύρισε ο Κάρελ. 

  «∆ε γνωρίζω τίποτα για να σας πω.» 

  «Εσείς τι ξέρετε, Βασίλισσα Αάνθα;» ρώτησε ο Ζάρχαλ. 

  «Πολύ λίγα,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μίλησα µε τους Μυστικιστές 

της Θάλασσας, αλλά… µου είπαν ότι εσείς, οι Σοφοί του Κύκλου 

του Φτερού, µάλλον, θα γνωρίζετε περισσότερα για τέτοια 

πράγµατα. Υπέθεσαν µόνο ότι πρόκεται για τις ψυχές των θυµάτων·  

τις ψυχές που ο Μάργκανθελ δεν πρόλαβε να καταναλώσει.» 

  (Μου αρνηθήκατε τη θεοποίησή µου, κατώτερα όντα! Θα έπρεπε να 

σας τσακίσω όλους, τώρα! Να σας στείλω στη Λήθη! Να σας κάνω 

κοµ–! 

  ΜΑΡΓΚΑΝΘΕΛ! Σταµάτα αυτή τη γελοιότητα, αµέσως! «γρύλισε» ο 

Κράντµον. Και µην τολµήσεις να κάνεις καµια ανοησία! Ό,τι έγινε, 

έγινε! Προσπάθησε να φυλακίσει το µισό-Θεό όσο πιο βαθιά µέσα 

του µπορούσε.) 

  «Πιθανώς να έχουν δίκιο,» είπε ο Μόρβον. «Εκτός κι αν, πάλι, κάτι 

αλλόκοτο συµβαίνει σ’αυτό το νησί…» Τα µάτια του πήγαν στον 
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Πόνκιµ. «∆ε γνωρίζετε, κύριε, πού είναι ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, 

έτσι;» 

  «Όπως ήδη σας έχω πει, όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. Και 

συνοφρυώθηκε, µόλις κατάλαβε. «Υποθέτεις, Σοφέ, ότι βρίσκεται στο 

νησί;» 

  «Πέρασε απ’το µυαλό µου,» παραδέχτηκε ο Μόρβον. 

  Ο ήχος που έκανε η Σαντέ’ενθιν, πίνοντας κρασί, ακούστηκε 

πεντακάθαρα µέσα στην ησυχία που είχε απλωθεί στη βασιλική 

σκηνή. 

 

**  **  **  ** 

   

  Μετά, ο Πόνκιµ µίλησε: «Αν είναι έτσι, τότε θα τον σκοτώσω.» 

  «∆εν είσαι ο µόνος µ’αυτή την επιθυµία, Σφετεριστή,» δήλωσε ο 

Κάρελ. 

  «Πρέπει να φανούµε προσεκτικοί και λογικοί,» είπε ο Ζάρχαλ. 

«Ίσως να µη βρίσκεται ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν στο νησί, όµως, αν 

βρίσκεται, οφείλουµε να είµαστε προετοιµασµένοι γι’αυτόν –ώστε 

να τον στείλουµε στη Λήθη, τούτη τη φορά.» 

  «Το είχατε καταφέρει αυτό κάποτε, κύριε,» είπε ο Μόρβον στον 

Πόνκιµ, «µε έναν από τον Κύκλο µας…» 

  «Ναι,» ένευσε εκείνος, «µα υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε έναν 

σηµερινό Ελεγκτή Πνευµάτων κι έναν αρχαίο δαίµονα. Ωστόσο, 

είµαι πρόθυµος να προσπαθήσω.» 

  «Καλώς,» είπε ο Μόρβον. «Προτού φύγουµε από τη Θέρληχ, θα το 

ξανασυζητήσουµε αυτό το θέµα. Όµως άλλος ήταν ο λόγος που 

ρώτησα για τους Μυστικιστές της Θάλασσας.» 

  «Παρακαλώ, πείτε µου, κύριε,» τον προέτρεψε η Αάνθα, 

σκεπτόµενη: Θέλετε να ζητήσετε τη βοήθειά τους; Αφού σε εµένα –

που είµαι Βασίλισσα του Ωκεανού– προσφέρουν πάντα λίγη βοήθεια, 

πιστεύετε ότι θα προσφέρουν περισσότερη σε σας; 
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  «Πρέπει να µιλήσουµε µαζί τους, για το ζήτηµα της Νότιας Γης. 

Μάλιστα, ίσως κάποιοι από αυτούς να µας συντροφεύσουν. 

Άλλωστε, είµαστε όλοι σύµµαχοι·  και, δυστυχώς, τα αδέλφια µας 

στο Νότο πρέπει να έχουν χαθεί, εξαιτίας του Μάργκανθελ.» 

  «Γιατί είστε ‘σύµµαχοι’ µε τους Μυστικιστές;» απαίτησε ο 

Κράντµον (που, ευτυχώς, ο Μάργκανθελ είχε, πλέον, κουραστεί να 

ουρλιάζει µέσα στο κεφάλί του). «Και σε ποια ‘αδέλφια σας’ στο 

Νότο αναφέρεσαι; Υπάρχει λόγος να είσαι τόσο κρυψίνους, 

Μόρβον;» 

  Εκείνος αναστέναξε. Σηκώθηκε από το µεγάλο του µαξιλάρι, 

γέµισε ένα ποτήρι κρασί, και ξανακάθισε, καθώς όλοι τον περίµεναν 

ν’απαντήσει στον Κράντµον. Τελικά, είπε: «Αρχικά, εµείς, οι Σοφοί 

του Κύκλου του Φτερού, δεν ήµασταν αναζητητές της Γνώσης, όπως 

σήµερα·  ήµασταν οι Αδελφότητα του Φοίνικα, και υπηρετούσαµε 

τον Μάσµαρθ, φρουρώντας το Φτερό που εκείνος έθεσε στο Βόρειο 

Κέντρο Σταθερότητας ως Στήριγµα Ισχύος. Οι Μυστικιστές της 

Θάλασσας –που, τότε, ονοµάζονταν Ωκεάνιοι Φύλακες– ήταν 

υπηρέτες της Φάνραζ, και φρουρούσαν το Πορφυρό Κοχύλι·  ενώ, 

στη Νότια Γη, τον Κρύσταλλο προστάτευαν οι Φύλακες του 

Κρυστάλλου, οι υπηρέτες της Άκµενκ. Έτσι, καθώς ο σκοπός όλων 

µας είναι ίδιος, είµαστε σύµµαχοι.» 

  «Γιατί αργότερα αλλάξετε ονόµατα;» ρώτησε η Αάνθα. «Και 

γιατί… κρυφτήκατε;» 

  «Όταν οι Θεοί καταστράφηκαν, µετά απ’τους πολέµους, λίγοι από 

εµάς έµειναν, και χωρίς δυνάµεις, γιατί οι προστάτες µας δεν 

υπήρχαν πια. Επιπλέον, έπρεπε να µάθουµε να ελέγχουµε τα 

Πνεύµατα –ή, µάλλον, στην αρχή, σύµφωνα µε τα βιβλία που έχω 

διαβάσει, έπρεπε να ανακαλύψουµε τα Πνεύµατα. Και υπήρχαν κι 

ένα σωρό άλλα προβλήµατα…» Ο Μόρβον έµοιαζε κουρασµένος. 

«…τα οποία δεν είναι επί του παρόντος, και δε θ’ασχοληθώ µαζί 

τους.» 
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  Αποφασίσατε να κρύψετε την ταυτότητά σας και το Φτερό µέσα στον 

πύργο σας, σωστά, Μόρβον; σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Αλλά τούτα, φυσικά, 

δεν είσαι πρόθυµος να τ’αποκαλύψεις σε τόσους. 

  «Και τώρα,» είπε η Αάνθα, «θα ζητήσετε από τους Ωκεάνιους 

Φύλακες να σας συντρέξουν.» 

  «Αφού κανείς δεν έµεινε για να σταθεροποιήσει το Νότο…» 

αποκρίθηκε ο Μόρβον. Ήπιε µια γουλιά κρασί, για να υγράνει το 

στόµα του. «Οι Φύλακες του Κρυστάλλου είναι, µάλλον, όλοι 

νεκροί. 

  »Εποµένως, Μεγαλειοτάτη,» κατέληξε, «θα πάµε στη Θέρληχ, µε 

την άδειά σας, θα µιλήσουµε µε τους Μυστικιστές της Θάλασσας 

που βρίσκονται εκεί, και ύστερα, θα πλεύσουµε προς το νησί των 

κρυστάλλων, για να εφοδιαστούµε µ’αυτά που χρειαζόµαστε.» 

  «Ως τη Θέρληχ, θα έρθω µαζί σας,» δήλωσε η Αάνθα. ∆ε θ’αφήσω 

τον Κράντµον µόνο του εκεί. ∆εν πίστευε, βέβαια, ότι ο πρώην-

Βασιληά της θα προξενούσε προβλήµατα, αφού υπήρχαν τώρα άλλα, 

σηµαντικότερα ζητήµατα στη µέση·  όµως θα αισθανόταν άβολα αν 

δεν ήταν βέβαιη πως τίποτα δυσάρεστο δε θα συνέβαινε στη Θέρληχ. 

Επιπλέον, ήταν περίεργη να δει τι θα έλεγαν οι Μυστικιστές της 

Θάλασσας στους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού και τους άλλους 

µάγους που βρίσκονταν, επί του παρόντος, συγκεντρωµένοι γύρω 

της. 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, 

κλίνοντας το κεφάλι. 

  Τι καλά, σκέφτηκε ο Κράντµον. Θα έχω την πολυαγαπηµένη µου 

Αάνθα µαζί µου, στο ταξίδι. Χα-χα-χα-χα…! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Η Θέρληχ γεµάτη αλλοδαπούς 
 

 

ο ταξίδι τους καθυστέρησε µια ολόκληρη ηµέρα, καθώς 

αναγκάστηκαν να σταµατήσουν σε ένα µικρό νησί βόρεια της 

Θέρληχ, περιµένοντας µια από τις ανοιξιάτικες καταιγίδες να 

κοπάσει. Ευτυχώς γι’αυτούς ένα χωριό ήταν εκεί κοντά και βρήκαν 

κατάλυµα στο σπίτι ενός χωρικού, ενώ το πλοιάριό τους το είχαν 

τραβήξει έξω απ’το νερό, αφήνοντάς το στην αµµουδιά µιας στενής 

παραλίας. Στο µέρος όπου βρέθηκαν ήταν και αρκετοί Νότιοι 

πρόσφυγες –Ζιρκεφιανοί, Καρνεβολθιανοί, και άλλοι που δεν 

αναγνώριζαν (αλλά, όταν η Νύχτα ρώτησε, της είπαν ότι 

ονοµάζονταν Υρµέλβιοι: ένα όνοµα το οποίο εκείνη δεν είχε 

ξανακούσει)–, έτσι πρόσεχαν το θησαυρό τους µε περισσότερη 

επιφύλαξη απ’ό,τι συνήθως, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι µπορεί να 

κάνει ο πεινασµένος, καθώς είπε ο Άνεµος στους συντρόφους του. 

  Τώρα, ήταν πρωί –ο Λούντρινχ φεγγοβολούσε στον ουρανό, αλλά ο 

Βάνσπαρχ ίσα που φαινόταν να ξεπροβάλει απ’τη ∆ύση– και το 

πλοιάριό τους πλησίαζε το µεγάλο λιµάνι της Θέρληχ. Η Βερενέλη 

είχε σηκωθεί όρθια στην πλώρη και κοιτούσε τους αστραφτερούς 

πύργους της πρωτεύουσας του Ωκεανού µε µισάνοιχτο στόµα. 

  «Από τις οµορφότερες πόλεις του Άρµπεναρκ,» της είπε η Νύχτα, 

πηγαίνοντας κοντά της. 

  «Οι φήµες γι’αυτήν την αδικούν,» παρατήρησε η Βερενέλη. 

Στράφηκε να κοιτάξει την κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια, µειδιώντας. 

«Τελικά, χαίροµαι που συµφώνησα να έρθω µαζί σας.» 

  Η Νύχτα γέλασε. Ύστερα, συνοφρυώθηκε, ατενίζοντας προσεκτικά 

το λιµάνι. «Ελπίζω µόνο να βρούµε µέρος ν’αράξουµε…» 

  «Πάντα έτσι, γεµάτο µε καράβια, είναι;» ρώτησε η Βερενέλη. 

Τ
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  «Πάντα έχει κόσµο, µα όχι τόσο,» εξήγησε η Νύχτα, παρατηρώντας 

ότι τα πλοία που ήταν αγκυροβοληµένα δηµιουργούσαν µια µικρή 

πόλη από µόνα τους. «Τώρα, όµως, µην ξεχνάς ότι έχουν έρθει οι 

Νότιοι.» 

  Το πλοιάριό τους πλησίασε τα αµέτρητα σκαριά στο λιµάνι της 

Θέρληχ και γλίστρησε ανάµεσά τους, όπως ο ποντικός γλιστρά 

ανάµεσα από τα µεγαλύτερα ζώα. Αγκυροβόλησαν πλάι σε µια 

καραβέλα και έδεσαν το σκάφος τους σε µια από τις χοντρές δέστρες 

της αποβάθρας. 

  Ο Άνεµος έριξε µια µατιά στους δρόµους του λιµανιού, 

διαπιστώνοντας ότι ήταν πληµµυρισµένοι από κόσµο, ντόπιους αλλά 

και αλλοδαπούς. Όλη η Νότια Γη εδώ πέρα έχει συγκεντρωθεί, να 

πάρει και να σηκώσει, σκέφτηκε. Θα πρέπει να έχουµε τα µάτια µας 

δεκατέσσερα. Ανάµεσα στο πλήθος µπορούσε να διακρίνει 

διάφορους τύπους: ∆ύο Ωκεάνιες πολεµίστριες στέκονταν στην 

εσωτερική άκρη της αποβάθρας, εξοπλισµένες µε δόρατα και 

κοραλλένιες ασπίδες κι αρµατωσιές·  πέντε Ζιρκεφιανοί 

θαλασσοπόροι είχαν κάνει πηγαδάκι γύρω από έναν έκτο, ο οποίος 

είχε στήσει κάποιο παιχνίδι µε τράπουλα, ενώ οι υπόλοιποι 

στοιχηµάτιζαν·  ένας σαλτιµπάγκος, παράξενης εµφάνισης (ο Άνεµος 

δεν τον έκανε ούτε Ζιρκεφιανό ούτε Καρνεβολθιανό), έπαιζε µε έξι 

αναµµένους δαυλούς, κρατώντας τους στον αέρα συγχρόνως, ενώ 

είχε ένα µεγάλο καπέλο µισό µέτρο εµπρός του, περιµένοντας από 

τους περαστικούς να του ρίξουν νοµίσµατα·  µια Ζιρκεφιανή πόρνη, 

περισσότερο γυµνή παρά ντυµένη, φώναζε προστυχόλογα σε τρεις 

Καρνεβολθιανούς που διέσχιζαν το λιµάνι κουβεντιάζοντας έντονα·  

ένας γέρος (άγνωστης ιθαγένειας, για τον Άνεµο), ντυµένος µε 

µακρύ βαθυγάλαζο χιτώνα, καθόταν οκλαδόν σε µια γωνία, µη 

µοιάζοντας να ζητιανεύει, παρά παρατηρώντας τον κόσµο λες κι είχε 

µεγάλο ενδιαφέρον– 

  Ο Άνεµος αισθάνθηκε ένα χέρι στον ώµο του, κι άκουσε τη φωνή 

της Νύχτας: «∆εν πηγαίνουµε, σιγά-σιγά;» 
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  Εκείνος κατένευσε, αµέσως. «Εµ, ναι… –Και νάχετε τα µάτια σας 

ανοιχτά,» τόνισε, στρεφόµενος στους συντρόφους του. «∆ε βλέπω 

ούτε έναν άνθρωπο της προκοπής εδώ. Τα πράγµατα έχουν αλλάξει 

πολύ από την τελευταία φορά που ήµασταν στη Θέρληχ, εγώ κι η 

Νύχτα.» 

  «Ποτέ δεν ήταν έτσι η Θέρληχ, φίλε µου,» είπε ο Ράµλεντ. 

  Η Νύχτα κατένευσε. «Τη Γκόνµορχ µού θυµίζει τώρα, για να πω 

την αλήθεια. Αλλά, τέλος πάντων, θα πάµε σε κάποιο πανδοχείο;» 

  «Ράµλεντ;» έκανε ο Άνεµος, υψώνοντας ένα φρύδι. 

  Ο Ντρούβτεκ µειδίασε. «Ναι, ξέρω ένα καλό.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το Σπίτι της Ερωτιάρας Γοργόνας ήταν ένα διώροφο, µεγάλο 

πανδοχείο σε µια διασταύρωση κοντά στο λιµάνι. Όπως ήταν 

φυσικό, είχε µαζέψει πολύ κόσµο, πράγµα που έκανε τον Άνεµο 

ανήσυχο, καθώς εκείνος κι οι σύντροφοί του κουβαλούσαν τους 

σάκους µε το θησαυρό. Ο Ράµλεντ πήγε να ρωτήσει αν υπήρχαν 

δωµάτια και επέστρεψε στους άλλους µε αρνητική απάντηση: 

  «Όλα είναι κλεισµένα.» 

  «Όλα;» έκανε η Βερενέλη. 

  «∆υστυχώς,» αποκρίθηκε ο Ντρούβτεκ. 

  Ο Άνεµος ανασήκωσε τους ώµους. «Πάµε κάπου άλλου, τότε. –

Αλλά νάχετε το νου σας.» 

  «Μας το έχεις ήδη πει αυτό,» µούγκρισε ο Ράµλεντ, και βγήκε 

απ’την τραπεζαρία του Σπιτιού της Ερωτιάρας Γοργόνας. 

  Κατευθύνθηκαν σε ένα άλλο πανδοχείο που γνώριζε, το οποίο 

ονοµαζόταν «Τα Πορφυρά Μαργαριτάρια»· όµως κι εδώ δε βρήκαν 

κανένα δωµάτιο διαθέσιµο. Καθώς βάδιζαν στους δρόµους της 

πρωτεύουσας του Ωκεανού, µπορούσαν να δουν καθαρά τα σηµάδια 

που είχαν αφήσει οι τελευταίοι σεισµοί –τα οποία δεν ήταν λίγα: 

µέχρι κι ολόκληροι παλιοί τοίχοι είχαν γκρεµιστεί σε κάποια σηµεία. 
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  Ο Ντρούβτεκ οδήγησε τους συντρόφους του στον Γυρολόγο της 

Θάλασσας και στον Καραβοκύρη των Πέντε Νήσων, µα πουθενά δεν 

υπήρχε χώρος. Τώρα, πλέον, ο Βάνσπαρχ βρισκόταν ψηλά στον 

ουρανό·  και όχι µόνο αυτό, αλλά πλησίαζε µεσηµέρι. 

  Ενώ ήταν ακόµα µέσα στην τραπεζαρία του Καραβοκύρη των Πέντε 

Νήσων, ο Άνεµος είπε: «∆εν καθόµαστε, τουλάχιστον, να φάµε; 

Νιώθω τα σωθικά µου να τρώγονται αναµεταξύ τους, σα χέλια.» 

  «Ας κάτσουµε,» συµφώνησε η Νύχτα, και έπιασαν ένα τραπέζι, 

κοντά στο παράθυρο που κοίταζε σ’ένα σοκάκι πλάι από το 

πανδοχείο. 

  Μια σερβιτόρα δεν άργησε να έρθει, για να τους πει το σηµερινό 

µενού: ψαρόσουπα µε λαχανικά και ροφός βραστός. Παράγγειλαν 

µια µερίδα ο καθένας, καθώς και µια καράφα κρασί για όλους. 

  «Λοιπόν, τώρα ξέρω τι επιχείρηση θα πιάσει εδώ,» είπε ο Άνεµος: 

«ένα πανδοχείο: ένα µεγάλο πανδοχείο. Κι έτσι πρέπει να 

επενδύσουµε το–» Έριξε µια µατιά τριγύρω, µην τυχόν κανείς τούς 

κρυφάκουγε, και συνέχισε µε χαµηλή φωνή: «…το θησαυρό µας.» 

  «∆εν είναι κι άσχηµη ιδέα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. Και κοίταξε τον 

Ράµλεντ και τη Βερενέλη, περιµένοντας ν’ακούσει τη γνώµη τους. 

  Ο Ντρούβτεκ µόρφασε καταφατικά. «Γιατί όχι; Ακόµα κι όταν οι 

Νότιοι επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δε νοµίζω πως θα 

στερέψουµε από πελατεία –στη Θέρληχ πάντα έχει ταξιδιώτες·  είναι 

το κέντρο του Άρµπεναρκ.» 

  «∆ηλαδή, θα µας βοηθήσεις µε το µερίδιό σου;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  Ο Ράµλεντ ένευσε. 

  Η σερβιτόρα επέστρεψε µε το φαγητό τους, έτσι η κουβέντα έπαψε. 

Όταν έφυγε, ο Άνεµος είπε στη Βερενέλη: «Εσύ;» 

  Εκείνη το σκέφτηκε. «∆εν είµαι σίγουρη…» 

  «Μη µου πεις ότι θες ακόµα να φτιάξεις τη βιβλιοθήκη που 

έλεγες;» 
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  «Γιατί να µην τη φτιάξω;» τον αγριοκοίταξε η Βερενέλη, και έφαγε 

µια κουταλιά από την ψαρόσουπά της. Το στόµα της στράβωσε –δεν 

της άρεσαν και τόσο τα ψάρια. 

  «Κοίτα,» είπε ο Άνεµος, «το πανδοχείο βγάζει λεφτά·  η βιβλιοθήκη 

τι κάνει;» 

  «Και η βιβλιοθήκη βγάζει λεφτά, άµα ξέρεις πώς να τη δουλέψεις,» 

αντιγύρισε η Βερενέλη. «Θα το κρατήσω το µερίδιό µου.» 

  «Όπως επιθυµείς· αλλά µη νοµίζεις ότι θα έχει δωρεάν σίτιση και 

στέγαση στο πανδοχείο µου.» 

  Η Νύχτα κι ο Ράµλεντ µειδίασαν·  η Βερενέλη µόρφασε 

αποδοκιµαστικά. 

 

**  **  **  ** 

 

  ∆εν είχαν ακόµα τελειώσει το φαγητό τους, όταν ένα ψηλόλιγνος, 

µελαχρινός άντρας, µε χαρακτηριστικά Ζιρκεφιανού, τους πλησίασε. 

Φορούσε ένα λευκό πουκάµισο και ένα µαύρο πανωφόρι·  το 

παντελόνι του ήταν, επίσης, µαύρο και πέτσινο, και οι µπότες του 

κοντές και καφετιές. ∆εν κουβαλούσε κανένα φανερό όπλο επάνω 

του. 

  «Καλό µεσηµέρι, αφέντες µου,» χαιρέτησε. 

  «Αφέντες;» βλεφάρισε ο Άνεµος. 

  Ο Ζιρκεφιανός τον αγνόησε και συνέχισε: «Σας κοιτάζω εδώ και 

ώρα–»  

  «∆ηλαδή, ήρθες να µας πεις ότι µας παρακολουθείς;» 

  «–και παρατήρησα ότι µοιάζετε να ψάχνετε µέρος για να µείνετε. 

Εποµένως, σκέφτηκα: ‘Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους 

εξυπηρετήσω!’ Τούτη είναι η δουλειά µου, άλλωστε.» Έφερε µια 

καρέκλα κοντά στο τραπέζι τους και κάθισε. 

  «Πώς µπορείς να µας εξυπηρετήσεις;» ρώτησε η Βερενέλη. 

  «Μπορώ να σας βρω µέρος να µείνετε,» προθυµοποιήθηκε εκείνος. 
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  «Με το αζηµίωτο, φυσικά,» πρόσθεσε ο Άνεµος. Κάτι σ’αυτό τον 

άνθρωπο τού θύµιζε τον Καπετάν Τρέτβερ, αν και δεν είχε 

αµφιβολία πως ο Καραβοκύρης του Ερπετού ήταν µακράν πιο 

καπάτσος από τούτον δω. 

  «Φυσικά,» αποκρίθηκε ο Ζιρκεφιανός. «Αλλά οι τιµές µου είναι 

αξιοσηµείωτα χαµηλές, κύριε! Ίσως να µη µ’έχετε ακούσει, γιατί 

µόλις ήρθατε εδώ, σωστά; Όµως είµαι γνωστός στη Θέρληχ, επειδή 

βρίσκω σ’όλους ασφαλές και βολικό –δύο δυσεύρετα πράγµατα στις 

µέρες µας– κατάλυµα πολύ, πολύ γρήγορα!» 

  «Υποθέτω πως το… επάγγελµά σου είναι περιστασιακό,» είπε ο 

Άνεµος. Αναµφίβολα, ο «επιχειρηµατίας» που είχε έρθει στο τραπέζι 

τους εκµεταλλευόταν το χάος που επικρατούσε στην πρωτεύουσα 

του Ωκεανού, τον τελευταίο καιρό. 

  «Πιθανώς να γίνει και µόνιµο, κύριε!» χαµογέλασε εκείνος. 

«Ονοµάζοµαι Κάβραν. Χάρηκα για τη γνωριµία µαζί σας, αφέντες 

µου! Το λοιπόν –τι θα θέλατε να βρω για σας; Κατάλυµα; Και για 

πόσες µέρες;» 

  «Ποιος σου είπε ότι θέλουµε να µας βρεις κατάλυµα;» αντιγύρισε ο 

Άνεµος. 

  «∆εν το επιθυµείτε, αφέντες µου;» Ο Κάβραν δεν έµοιαζε 

απογοητευµένος, αλλά πραγµατικά απορηµένος. 

  Ο Άνεµος ακούµπησε το σαγόνι του στη γροθιά του και τον 

αγκώνα του στο ξύλινο τραπέζι, λοξοκοιτώντας τον Ζιρκεφιανό 

«επιχειρηµατία». «∆ε µου λες,» τον ρώτησε, «µόνο καταλύµατα 

ξέρεις να βρίσκεις;» 

  Η Νύχτα παρατήρησε την κατεργάρικη γυαλάδα στο βλέµµα του 

φίλου της, και σκέφτηκε: Πρόσεχε τι θα πεις, Άνεµε –σπάνιο 

γι’αυτόν. 

  «Μπορώ να βρω τα πάντα µέσα στη Θέρληχ!» δήλωσε, ποµπωδώς, 

ο Κάβραν·  προσθέτοντας ύστερα: «Σχεδόν.» 

  «Ψάχνω ν’αγοράσω ένα χτίριο τ’οποίο να βρίσκεται σε κάποιο 

αρκετά πολυσύχναστο µέρος,» είπε ο Άνεµος. 
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  Ο Κάβραν το συλλογίστηκε για λίγο. «Υποθέτω πως θα µπορούσα 

να σας το βρω,» αποκρίθηκε, κοιτώντας τον τυχοδιώχτη µε 

περιέργεια. «Μ’ένα χρυσό νόµισµα για τις υπηρεσίες µου.» 

  «Μισό τώρα, µισό µετά.» 

  «Σύµφωνοι.» 

  Ο Άνεµος πήρε πέντε αργύρια απ’το πουγκί µες στην τουνίκα του 

και τ’ακούµπησε επάνω στο τραπέζι. Ο Κάβραν τα µάζεψε, µε µια 

γρήγορη, ηµικυκλική –σχεδόν ταχυδακτυλουργική– κίνηση του 

χεριού του. 

  «Έγινε, αφέντες µου!» δήλωσε, καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Πού θα 

σας βρω, για να σας ενηµερώσω;» 

  «Εξαρτάται απ’το πόση ώρα θα κάνεις,» απάντησε ο Άνεµος. 

  «Ως τ’απόγευµα θα σας έχω βρει µερικά χτίρια όπως τα θέλετε –σε 

διάφορες τιµές –για να δείτε πόσο καλός είµαι στη δουλειά µου, 

αφέντες µου!» 

  «Τότε, θα είµαστε εδώ, περιµένοντας την επιστροφή σου. Φρόντισε 

να µη µας απογοητέψεις, Κάβραν.» 

  «Ποτέ! Ο Κάβραν ποτέ δεν έχει απογοητέψει κανέναν! Σας 

χαιρετώ, για την ώρα.» Και, γυρίζοντας, έφυγε µε βιαστικά βήµατα. 

  «Ίσως να έπρεπε να τον είχα ρωτήσει για τη βιβλιοθήκη που θέλω 

να φτιάξω…» είπε η Βερενέλη. 

  Ο Άνεµος ρουθούνισε και ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’το κρασί του. 

«Αυτός ο τύπος είναι ό,τι χρειαζόµασταν εδώ πέρα.» 

  «Αν δε µας πήρε τα λεφτά και την κοπάνησε,» πρόσθεσε ο 

Ράµλεντ. 

  «Και να τα πήρε, τι έγινε;» έκανε ο Άνεµος, ανασηκώνοντας τους 

ώµους. «Πέντε αργύρια ήταν–» 

  (Αρχίζουµε και κακοµαθαίνουµε, σκέφτηκε η Νύχτα.) 

  «–Αλλά δε νοµίζω ότι µας έκλεψε. Μάλλον, θα µας βρει εκείνο που 

ψάχνουµε. 

  »Τέλος πάντων. Για όσο θα περιµένουµε, έχετε καµια τράπουλα 

µαζί σας;» 
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  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ, «αλλά, απ’ό,τι βλέπω, το κατάστηµα 

έχει τα Λάβαρα του Ωκεανού.» Έδειξε, µε το βλέµµα του, ένα ράφι 

πίσω απ’τον πάγκο του µπαρ. 

  «Είχα παίξει, παλιότερα·  τώρα, δεν το θυµάµαι καλά,» είπε ο 

Άνεµος. 

  «Θα σ’το υπενθυµίσω.» Ο Ράµλεντ σηκώθηκε απ’την καρέκλα του, 

πήγε στο µπαρ, ζήτησε από την κοπέλα εκεί ένα από τα κλειστά, 

ξύλινα κουτιά επάνω στο ράφι, κι εκείνη του το έδωσε. Ο Ντρούβτεκ 

επέστρεψε στους συντρόφους του και το άνοιξε εµπρός τους, 

βγάζοντας από µέσα πιόνια και µάρκες δύο χρωµάτων (λευκά και 

µαύρα), καθώς και οκτώ µικρές σηµαίες, φτιαγµένες από ξύλο και 

ύφασµα, που επάνω του είχε ραµµένο το έµβληµα του Ωκεανού: το 

κοχύλι ανάµεσα στα τέσσερα δόρατα. Ο Ράµλεντ µέτρησε τα 

κοµµάτια του παιχνιδιού και τα βρήκε σωστά: δεκατέσσερα πιόνια 

και έξι µάρκες –µισά µαύρα, µισά άσπρα. 

  Ο Άνεµος συνοφρυώθηκε. «Αρχίζω, πάλι, να το θυµάµαι…» 

  Ο πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ µειδίασε. «Ε, ναι, δεν είναι και τόσο 

δύσκολο, εδώ που τα λέµε, φίλε µου.» Γύρισε το κουτί ανάποδα, για 

να φανεί ο πίνακας του παιχνιδιού, ο οποίος αποτελείτο από εφτά 

γραµµές κι εφτά στήλες. Στην πρώτη στήλη, τέσσερα τετράγωνα 

περιείχαν µαύρα, πεντάκτινα άστρα και τρία ήταν «λευκά» (δηλαδή, 

είχαν το καφετί χρώµα του ξύλου)· στην κάτω µεριά κάθε άστρου –

µέσα στη γωνία που σχηµάτιζαν οι δύο ακτίνες του– υπήρχε µια 

µικρή τρύπα. Στη δεύτερη στήλη, τέσσερα τετράγωνα ήταν «λευκά» 

και τρία είχαν µαύρα άστρα –χωρίς τρύπες. Μ’αυτή τη λογική ήταν 

γεµάτος κι ο υπόλοιπος πίνακας, έχοντας, πάλι, στην τελευταία 

στήλη τέσσερα µαύρα άστρα µε τρύπες και τρία «λευκά» τετράγωνα. 

  «Εγώ, πάντως, δεν το ξέρω αυτό το παιχνίδι,» είπε η Βερενέλη. 

  «Θα σ’το δείξω, τότε,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ, τοποθετώντας τις 

µικρές σηµαίες στις τρύπες. «Τα πιόνια τα βάζουµε έτσι…» 

Τοποθέτησε τέσσερα λευκά πιόνια στη δεύτερη στήλη από τη µεριά 

του, ένα σε κάθε λευκό τετράγωνο. Ύστερα, τοποθέτησε άλλα τρία 
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στα τρία λευκά τετράγωνα της τρίτης στήλης. Τέλος, απόθεσε τις 

τρεις λευκές µάρκες επάνω στα τρία µαύρα άστρα της δεύτερης 

στήλης. «Ανάλογα βάζεις και τα δικά σου κοµµάτια,» είπε στη 

Βερενέλη, και της έδωσε πιόνια και µάρκες, τα οποία εκείνη 

τοποθέτησε αντίστοιχα, αλλά από τη δική της µεριά. 

  «Και τι κάνουµε, τώρα;» τον ρώτησε. 

  «Λοιπόν, τα πιόνια πηγαίνουν µόνο µπροστά, πίσω, δεξιά, κι 

αριστερά, ποτέ διαγώνια, εντάξει;» 

  Εκείνη ένευσε. 

  «Όµως,» τόνισε ο Ράµλεντ, «τρώνε τα πιόνια του εχθρού µόνο 

διαγώνια.» 

  Η Βερενέλη ένευσε, πάλι. 

  «Οι µάρκες πηγαίνουν µόνο διαγώνια-µπροστά·  διαγώνια-πίσω 

απαγορεύεται να τις πας·  και, φυσικά, προχωρούν πάντα επάνω στα 

µαύρα άστρα. Οι µάρκες δεν τρώνε πιόνια, ούτε τα πιόνια µάρκες·  

όµως τα πιόνια µπορούν να µπλοκάρουν τις µάρκες, κι αντιστρόφως 

φυσικά –αλλά το σηµαντικό είναι ότι τα πιόνια µπλοκάρουν τις 

µάρκες, εντάξει;» 

  Άλλο ένα νεύµα από τη Βερενέλη. 

  «Οι µάρκες πρέπει να φτάσουν σε κάποια από τις σηµαίες του 

αντιπάλου, ο οποίος προσπαθεί να τις προστατέψει µε τα πιόνια 

του.» 

  «Αρχίζω να καταλαβαίνω τι γίνεται.» 

  «Τώρα. Όταν µια µάρκα έχει φτάσει σε µια σηµαία, θεωρητικά έχει 

πάρει αυτή τη σηµαία, εποµένως τη βγάζουµε από το άστρο και τη 

δίνουµε στον κατακτητή της. Αλλά, ουσιαστικά, δεν είναι ακόµα 

δική του. Πρέπει η µάρκα που τώρα έχει τη σηµαία να επιστρέψει σε 

κάποιο από τα µαύρα άστρα της πρώτης στήλης του κατακτητή. 

Μόλις γίνει αυτό, και η σηµαία και η µάρκα φεύγουν από το 

παιχνίδι. Νικητής, όπως καταλαβαίνεις, είναι ο πρώτος που θα 

βγάλει από το παιχνίδι όλες του τις µάρκες.» 

  «Εύκολο φαίνεται.»  
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  «Α, και κάτι ακόµα,» είπε ο Ράµλεντ: «Όταν µια µάρκα κουβαλά 

µια σηµαία, τότε η µάρκα γυρίζει ανάποδα –έτσι.» Αναποδογύρισε 

µία, για να παρουσιάσει τη σηµαία που είχε σκαλισµένη στην πίσω 

της µεριά. 

  «Με ποιον θα παίξω, λοιπόν;» ρώτησε η Βερενέλη. 

  «Μ’εµένα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  Ο Ράµλεντ έσπρωξε τον πίνακα προς τη µεριά τους. Έβγαλε ένα 

από τα αρχαία αργύρια από το πουγκί του και το κοίταξε. «Κορόνα, 

παίζει πρώτη η Βερενέλη,» είπε·  «ξίφος, παίζει πρώτη η Νύχτα.» 

Έστριψε το νόµισµα και η Βερενέλη άρχισε το παιχνίδι. 

  Αρκετή ώρα πέρασε και, στο τέλος, η Νύχτα έχασε για µία µάρκα. 

  «Πάντα έτσι γίνεται,» είπε ο Άνεµος. «Ράµλεντ, πόσο καλός είσαι 

σ’αυτό το πράγµα;» 

  «Ας παίξουµε να δεις,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Πήραν τον πίνακα ανάµεσά τους και έστησαν τα πιόνια, τις µάρκες, 

και τις σηµαίες. 

  «Σαν πολύ δεν αργεί αυτός ο τύπος που περιµένουµε;» ρώτησε η 

Βερενέλη, που βρισκόταν σε καλή διάθεση ύστερα από τη νίκη της. 

  «Μην είσαι βιαστική,» απάντησε ο Άνεµος, στρίβοντας το αργυρό 

νόµισµα και πιάνοντάς το στον αέρα. «Κορόνα, παίζω πρώτος εγώ·  

ξίφος, παίζεις πρώτος εσύ,» είπε στον Ράµλεντ, και το αποκάλυψε. 

«Κορόνα.» Μετακίνησε ένα του πιόνι. 

  Μετά από κάποια ώρα, το παιχνίδι τους διακόπηκε από µια ξαφνική 

φωνή απ’το παράθυρο: «Καλησπέρα, αφέντες µου!» 

  Εκείνοι, απορροφηµένοι µε τα Λάβαρα του Ωκεανού καθώς ήταν, 

αιφνιδιάστηκαν. 

  «∆εν ήξερες νάρθεις απ’την πόρτα;» µούγκρισε ο Άνεµος στον 

Κάβραν. 

  «Ο δρόµους µου µ’έφερε απο δώ, καλέ µου κύριε,» αποκρίθηκε, 

ευγενικά, ο Ζιρκεφιανός. Πολύ ευγενικά για Ζιρκεφιανός, 

παρατήρησε η Νύχτα. 

  «Βρήκες αυτό που σου ζητήσαµε;» ρώτησε ο Άνεµος. 
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  «Μα ασφαλώς! Βρήκα τρία σπίτια για σας, σε κύριους δρόµους και 

σε καλές τιµές. Ελάτε µαζί µου, να σας δείξω.» 

  Οι σύντροφοι άφησαν το παιχνίδι τους στη µέση και βγήκαν από 

την τραπεζαρία του Καραβοκύρη των Πέντε Νήσων, παίρνοντας τα 

πράγµατά τους µαζί. 

  Ο Κάβραν τούς περίµενε απέξω και, µόλις τους είδε, άρχισε να 

βαδίζει. Εκείνοι τον ακολούθησαν. Καθώς περπατούσαν, είπε στον 

Άνεµο: «Τα υπόλοιπά µου χρήµατα, κύριε;» 

  Ο τυχοδιώχτης τού έδωσε ένα χρυσό νόµισµα. «∆ε θέλω ρέστα.» 

  «Είστε πολύ καλός αφέντης, κύριε.» Ο Ζιρκεφιανός έµοιαζε 

ιδιαίτερα ικανοποιηµένος. 

  Οι δρόµοι της Θέρληχ ήταν γεµάτοι κόσµο και απογευµατινές 

σκιές, καθώς οι δίδυµοι ήλιοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους προς τα 

άκρα του ορίζοντα. Η Νύχτα έβλεπε διάφορες παράξενες φάτσες να 

τους παρατηρούν από τριγύρω, και δε µπορούσε παρά να 

αναρωτηθεί µήπως ο Κάβραν τούς πήγαινε κάπου για να τους 

ληστέψουν. Ωστόσο, αν ήταν τόσο γνωστός σε τούτη την πόλη όσο 

έλεγε, µάλλον, δε θα λήστευε τους πελάτες του. Επιπλέον, η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια είχε εµπιστοσύνη στους Ωκεάνιους 

φρουρούς της Θέρληχ –σίγουρα, δε θα επέτρεπαν ληστείες να 

γίνονται τόσο συχνά µέσα στην πρωτεύουσα, παρότι είχε 

συγκεντρωθεί όλος αυτός ο κόσµος εδώ. 

  Σύντοµα, έφτασαν µπροστά σε ένα µονώροφο οικοδόµηµα, 

καµωµένο από πέτρα. Ήταν παλιό και καλοφτιαγµένο χτίριο, και ο 

Άνεµος υπέθεσε αµέσως ότι έπρεπε να ήταν ακριβό. 

  «Πόσο πάει το µαλλί;» ρώτησε τον Κάβραν, ενώ σκεφτόταν: Μας 

είχες πει ότι βρήκες κάτι φτηνό, Πνευµατοχτυπηµένε Ζιρκεφιανέ. 

  «Αυτό το χτίριο, παραδόξως, η ιδιοκτήτριά του, µια γηραιά 

Ωκεάνια αρχόντισσα, το πουλά σχετικά φτηνά: Χίλια χρυσά 

νοµίσµατα.» 

  «Σα να θέλει να το ξεφορτωθεί,» παρατήρησε ο Άνεµος. «Ποιο 

είναι το ελάττωµά του;» 
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  «∆εν ξέρω, κύριε.» 

  «Ύποπτο µού φαίνεται τούτο το σπίτι·  πάµε στο επόµενο.» 

  «Όπως επιθυµεί ο κύριος.» 

  Προχώρησαν για λιγότερη ώρα απ’ό,τι πριν, ώσπου, τελικά, 

βρέθηκαν µπροστά σε ένα µονώροφο, πάλι, χτίριο, φτιαγµένο από 

πέτρα, το οποίο, όµως, σίγουρα, δεν ήταν τόσο παλιό όσο το 

προηγούµενο. 

  «Χίλια χρυσά νοµίσµατα, κύριε. Και θα σας το πρότεινα·  µου 

µοιάζει ιδιαίτερα καλό.» 

  «Ναι, κι εµένα,» παραδέχτηκε ο Άνεµος. «Ποιος το πουλάει;» 

  «Ένας Αργκανθικιανός κύριος, που, απ’ό,τι κατάλαβα, σχεδιάζει να 

φύγει σύντοµα από την πόλη.» 

  «Αργκανθικιανός, ε;» Από το κακό στο χειρότερο! «Καλά, θα το 

σκεφτούµε κι αυτό… Ας δούµε, όµως, και το τελευταίο.» 

  Τούτη τη φορά, ο Κάβραν τούς πήγε σε ένα οικοδόµηµα κοντά στο 

δυτικό τείχος της Θέρληχ. Ήταν ισόγειο και όχι σε τόσο καλή 

κατάσταση·  ωστόσο, πλάι του υπήρχε άλλο ένα µικρότερο χτίριο, 

συνδεδεµένο µ’αυτό. 

  «Πόσο;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Οχτακόσια, κύριε. Όµως δε θα σας το πρότεινα.» 

  «Χµ…» έκανε ο τυχοδιώχτης, σκεπτικός. Στράφηκε στους 

συντρόφους του. «Τι λέτε; να πάµε κάπου να ξεκουραστούµε και να 

το συζητήσουµε;» 

  Η Νύχτα κατένευσε. «Αυτό ακριβώς ήθελα να προτείνω κι εγώ.» 

  «Μπορώ να σας οδηγήσω σ’ένα πανδοχείο που ξέρω ότι έχει ένα 

ελεύθερο δωµάτιο –τρίκλινο, αλλά, πιστεύω, θα καταφέρετε να 

βολευτείτε,» είπε ο Κάβραν. 

  «Αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  «Κύριε, θα δυσκολευτείτε πολύ να βρείτε κατάλυµα στη Θέρληχ. 

Πάµε γρήγορα, προτού το αρπάξουν κι αυτό –αν δεν το έχουν 

αρπάξει ήδη!» 

  «Οδήγησέ µας.» 
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  Ο Ζιρκεφιανός άρχισε να βαδίζει, βιαστικά, περνώντας ανάµεσα 

από τον κόσµο φουριόζος. Οι σύντροφοι δυσκολεύονταν να τον 

ακολουθήσουν, έτσι όπως πήγαινε. Πάντως, έπρεπε όλοι τους να 

παραδεχτούν πως ο Κάβραν ήξερε τη δουλειά του, καθώς και τα 

κατατόπια της Θέρληχ, τα οποία, µάλλον, πρέπει να είχε µάθει µέσα 

σε λίγο χρονικό διάστηµα –από τότε που ήρθε εδώ, ύστερα από την 

καταστροφή στη Νότια Γη. 

  Το πανδοχείο όπου τους πήγε βρισκόταν µέσα σε ένα απόµερο 

σοκάκι και η ταµπέλα πλάι στην ξύλινη πόρτα του έγραφε: Ο 

Ναυαγός. Κοιτώντας το χτίριο ερευνητικά, ο Άνεµος δε µπορούσε να 

καταλάβει πού άρχιζε και πού τελείωνε, καθώς ήταν χτισµένο 

ανάµεσα σε δύο άλλα χτίρια, στο τέλος του δρόµου. ∆εν του 

φαινόταν κι απ’τα καλύτερα µέρη που είχε επισκεφτεί, µα αφού είχε 

ελεύθερο δωµάτιο…. 

  Ο Κάβραν άνοιξε την εξώπορτα και µπήκαν στη γεµάτη µε κόσµο 

τραπεζαρία. Οι υποψίες του Ανέµου, αµέσως, επιβεβαιώθηκαν: 

πράγµατι, δεν ήταν κανένα µέρος της προκοπής. Συγκεκριµένα, ήταν 

από εκείνα τα µέρη που αυτός κι η Νύχτα σύχναζαν –όταν δεν 

κουβαλούσαν τόσο χρυσάφι µαζί τους. 

  Ο Ζιρκεφιανός µίλησε, βιαστικά, µε τον χοντρό, καραφλό άντρα 

στο µπαρ, προτού οι σύντροφοι ζυγώσουν. Μόλις έφτασαν, ο 

πανδοχέας (;) τούς είπε: «Εσείς θέλετε το δωµάτιο;» 

  Ο Άνεµος κατένευσε. 

  «Ένα χρυσό νόµισµα.» 

  Σιγά το πανδοχείο, ρε φίλε, για να θες ένα χρυσό νόµισµα! 

µούγκρισε από µέσα του ο τυχοδιώχτης, αλλά τον πλήρωσε, γιατί 

ήξερε πως αλλιώς δε θα τους το έδινε. Έτσι όπως ήταν τώρα η 

κατάσταση, δεν είχε εκείνος ανάγκη αυτούς, αλλά αυτοί εκείνον. Ο 

παράδεισος του εµπόρου και του κλέφτη. 

  «Με χρειάζεστε για τίποτ’άλλο, φίλοι µου;» ρώτησε ο Κάβραν. 

  Ο Άνεµος τού έδωσε ένα αργύριο ακόµα. «Όχι·  µπορείς να 

πηγαίνεις.» 
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  «Ευχαριστώ τον πολύ καλό κύριο. Αντίο, αφέντες µου!» Έκανε µια 

σύντοµη υπόκλιση και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της 

τραπεζαρίας. 

  Ο χοντρός άντρας ακούµπησε ένα κλειδί επάνω στον πάγκο του 

µπαρ. «Νούµερο έξι. Απο κεί.» Έδειξε µια πόρτα µε τον αντίχειρά 

του. 

  Ο Άνεµος –ακολουθούµενος από τους υπόλοιπους– πήγε στην 

πόρτα, την άνοιξε, και είδε µέσα έναν διάδροµο µ’άλλες πόρτες: 

τρεις δεξιά και τρεις αριστερά. Πλησίασε εκείνη µε τον αριθµό έξι 

λαξεµένο επάνω και την ξεκλείδωσε, για να µπουν σε ένα µικρό 

δωµάτιο µε τρία κρεβάτια, τα οποία ίσα-ίσα που χωρούσαν στο 

εσωτερικό του. Όλα αυτά τα αντίκρισαν στο φως της λάµπας που 

κρεµόταν από το ταβάνι του διαδρόµου, γιατί η λάµπα του δωµατίου 

ήταν σβηστή. Ο Άνεµος την άναψε και κοίταξε τριγύρω. 

  «Ούτ’ένα παράθυρο δεν έχει,» έφτυσε. «Αποθήκη!» 

  «Και βροµοκοπάει,» πρόσθεσε η Βερενέλη, σουφρώνοντας τη µύτη 

της. 

  «∆εν υπάρχει καλύτερο µέρος, όµως,» είπε η Νύχτα, κλείνοντας 

την πόρτα. 

  «Τους σάκους µε το θησαυρό, κάτω απ’τα κρεβάτι,» προέτρεψε 

τους συντρόφους του ο Άνεµος, κι εκείνοι έκαναν όπως είπε. 

Ύστερα, έβγαλαν τις κάπες και τις µπότες τους και κάθισαν επάνω 

στα στενά, βρόµικα κρεβάτια. 

  «Αύριο, πάντως, καλύτερα να βρούµε ένα άλλο µέρος για να 

µείνουµε,» είπε η Βερενέλη. 

  «Αύριο θα έχουµε αγοράσει το δικό µας σπίτι,» αποκρίθηκε ο 

Άνεµος. «Κι απ’ό,τι φαίνεται, θα µας έχουν µείνει και µπόλικα 

χρήµατα ακόµα, για να κάνουµε ό,τι άλλο θέλουµε. 

  »Λοιπόν, τι λέτε; Ποιο από τα τρία να πάρουµε; Εµένα το πρώτο µε 

παραξενεύει: Γιατί να το πουλά εκείνη αρχόντισσα τόσο φτηνά; 

Κάποια µπαγαποντιά υπάρχει στη µέση –δεν το προτείνω. Το άλλο 

το πουλά Αργκανθικιανός που θέλει να φύγει γρήγορα από την πόλη 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

776 

–κι αυτό από µόνο του είναι αρκετό για να µε βάζει σε υποψίες. 

Ωστόσο, ίσως το εν λόγω µέρος νάναι, τελικά, καλή αγορά, γιατί το 

τρίτο είδατε σε τι χάλι βρίσκεται…» 

  «Το δεύτερο, προτείνω εγώ,» είπε η Νύχτα. 

  «Εµένα µ’άρεσε το πρώτο, για να πω την αλήθεια,» δήλωσε η 

Βερενέλη. «Ωστόσο, συµµερίζοµαι τις υποψίες του Ανέµου, και 

είµαι εντελώς εναντίον του τρίτου.» 

  «Ναι,» είπε ο Ράµλεντ, «κι εγώ δε θα πρότεινα το τρίτο σε καµία 

περίπτωση. Το δεύτερο καλύτερα.» 

  «Τότε, έληξε το ζήτηµα,» συµπέρανε ο Άνεµος. «Το δεύτερο.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Φασαρία. Φωνές. Αναµπουµπούλα. 

  Οι σύντροφοι ξύπνησαν, νοµίζοντας ότι επρόκειτο για κάποιο 

άσχηµο όνειρο. Όµως όλοι ανεξαιρέτως ήξεραν πως δεν ήταν όνειρο. 

Ο Άνεµος, πάραυτα, έλεγξε κάτω από τα κρεβάτια, για να δει αν οι 

σάκοι του θησαυρού βρίσκονταν εκεί όπου τους είχαν αφήσει –εκεί 

ήταν. Η Νύχτα πετάχτηκε πάνω, τραβώντας δυο ξιφίδια και 

περιµένοντας µην ανοίξει ξαφνικά η πόρτα και ορµήσει κανείς µέσα. 

Η Βερενέλη έβαλε το χέρι της στη λαβή του δικού της ξιφιδίου, 

ανασηκωµένη επάνω στο στενό της κρεβάτι, και ο Ράµλεντ έπιασε 

το µακρύ µανίκι του σπαθιού του, σηκώνοντάς το από το πάτωµα, 

θηκαρωµένο καθώς ήταν. 

  «Κάτι άσχηµο συµβαίνει,» ψιθύρισε η Νύχτα, και πλησίασε την 

κλειστή θύρα, περνώντας στη µέση της το ένα από τα ξιφίδιά της. Τα 

γυµνά της πόδια δεν έκαναν θόρυβο επάνω στα ξύλινα σανίδια –

αλλά ακόµα και να έκαναν, σίγουρα θα χανόταν µέσα στη φασαρία 

που ερχόταν από έξω. 

  Ο Άνεµος έπιασε τη λαβή του κοντόσπαθού του –αυτό που κάποτε 

ανήκε στο φονιά της Αίρεσης του Σκαραβαίου (το οποίο, ευτυχώς, οι 

πολεµιστές της Νερενία τού είχαν επιστρέψει, µαζί µε τα υπόλοιπά 
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του πράγµατα, όταν έφυγε απ’τα µπουντρούµια του παλατιού της 

Όρφαλχ). «Προσεκτικά!» σφύριξε στη Νύχτα, προσθέτοντας νοερά: 

∆εν κάνει να χάσουµε το θησαυρό τώρα! 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια άνοιξε την πόρτα, µε το αριστερό 

χέρι, ενώ είχε το ένα της ξιφίδιό στο δεξί, έτοιµο να τιναχτεί και να 

καρφώσει στο λαιµό οποιονδήποτε πιθανό αντίπαλο. Κοίταξε έξω 

από τη χαραµάδα που δηµιουργήθηκε. Παρατήρησε πως οι 

υπόλοιπες πόρτες του διαδρόµου ήταν ανοιχτές, το ίδιο κι αυτή στο 

τέλος του. Πολύς κόσµος βρισκόταν συγκεντρωµένος στην 

τραπεζαρία. ∆ε γινόταν κάποιος καυγάς, αλλά φωνές αντηχούσαν. 

  «Τι είναι;» άκουσε τον Άνεµο πίσω της. «Τι βλέπεις;» 

  Έκλεισε την πόρτα και στράφηκε στο µέρος του. «∆εν 

καταλαβαίνω τι γίνεται.» 

  «∆ηλαδή;» 

  «Έχουν όλοι µαζευτεί στην τραπεζαρία και φωνάζουν.» 

  «Αυτό;» 

  «Ναι.» 

  «Πάµε να κοιτάξουµε,» πρότεινε η Βερενέλη. 

  «Θα πας εσύ;» τη ρώτησε ο Άνεµος. 

  Εκείνη συνοφρυώθηκε. «Γιατί δεν πας εσύ;» 

  «Θα πάω εγώ,» µούγκρισε ο Ράµλεντ, που είχε ήδη σηκωθεί από το 

κρεβάτι και φορέσει τις µπότες του. «Μοιάζουν να δέρνονται εκεί 

µέσα, Νύχτα;» 

  «∆ε νοµίζω.» 

  Ο Ράµλεντ πέρασε το σπαθί του στην πλάτη. «Για καλό και για 

κακό,» είπε. Και, ανοίγοντας την πόρτα, βγήκε στο διάδροµο. 

  Η Νύχτα τη µισόκλεισε, παρατηρώντας τον πορφυροµάλλη 

Ντρούβτεκ, µέσα απ’τη χαραµάδα, να βαδίζει προς το τέλος του 

διαδρόµου, όπου φαινόταν νάναι συγκεντρωµένος ο κόσµος. 

Σύντοµα, τον έχασε απ’τα µάτια της. Αλλά περίµενε, συνεχίζοντας 

να κοιτάζει. Σε λίγο, τον είδε να επιστρέφει, και του άνοιξε την 

πόρτα, για να περάσει. 
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  «Ανταρσία,» είπε ο Ράµλέντ, όταν ήταν µέσα, «εναντίον της 

Βασίλισσας Αάνθα.» 

  «Τι!» έκανε ο Άνεµος, ενώ η Νύχτα είχε παγώσει στη θέση της και 

η Βερενέλη είχε πάρει µια έκπληκτη έκφραση. «Μήπως άκουσες 

λάθος;» 

  Ο Ράµλεντ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν άκουσα λάθος. Κάποιοι 

Νότιοι έµπασαν τους πολεµιστές τους από τη δυτική πύλη, µέσα στη 

νύχτα, και αιχµαλώτισαν τους Ωκεάνιους στρατιώτες στο στρατώνα 

και στα φυλάκια, σκοτώνοντας κάµποσους κιόλας.» 

  «Ποιοι Νότιοι;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Κάποιοι που δεν τους ξέρω,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ. «Μια 

Βασιλίδα ∆άηθρα της Ύρµελβ, µου είπαν… κι άλλοι δυο.» 

Προσπάθησε να θυµηθεί, τρίβοντας το µέτωπό του. «Ο Βασιληάς… 

Ναζτάρι του… Λέργκναµ. Κι ένας… έµπορος-βασιληάς… –

βασιλέµπορας! Ο Βασιλέµπορας Άρνελ της… χµµ… ∆ε µου έρχεται 

αυτή η χώρα.» 

  «Τα καθάρµατα!» έφτυσε η Νύχτα. «Τούτη είναι η ευγνωµοσύνη 

για τη φιλοξενία που τους πρόσφερε ο Ωκεανός;» 

  Ο Ράµλεντ κούνησε το κεφάλι και κάθισε στο κρεβάτι του. 

  «Τι κάνουµε τώρα;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Θα πρέπει να δούµε πώς έχει η κατάσταση κι αναλόγως να 

ενεργήσουµε,» είπε η Νύχτα. «Ράµλεντ, τι ώρα είναι;» 

  «Λίγο πριν από την ανατολή του Λούντρινχ. Ας περιµένουµε εδώ κι 

ύστερα, όταν τα πράγµατα έχουν σταθεροποιηθεί κάπως, ας βγουν 

δύο από µας να ρίξουν µια µατιά στην πόλη.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Κατάκτηση εκ των έσω 
 

 

ι ζητάτε στην οικία µου;» 

  Ο Τέλκαρ, βασιλικός σύµβουλος της πολιτείας του Ωκεανού, 

ήταν έξω φρενών. Στεκόταν στη µέση της µεγάλης αίθουσας 

της έπαυλής του –µετά από το κάλεσµα της συζύγου του Κετρία– 

και ατένιζε τους έξι στρατιώτες που είχαν εισβάλει: όλοι τους 

γεροδεµένοι άντρες, σαν αγρίµια των βουνών, και βαριά 

εξοπλισµένοι µε ατσάλι και σκληρό δέρµα: Λεργκνάµιοι, υπήκοοι 

του Βασιληά Ναζτάρι, ο οποίος ήταν φιλοξενούµενος στο βασιλικό 

παλάτι. Στα δεξιά τους χέρια βαστούσαν γυµνολέπιδες τις µεγάλες 

σπάθες που αποκαλούσαν λεργκάβι, και στ’αριστερά στρογγυλές 

ασπίδες από ατσάλι, που είχαν το έµβληµα του µονάρχη τους επάνω: 

το λιοντάρι που βρυχάται. 

  Πλάι τους, ο Αδράντιος διερµηνέας έµοιαζε µε έναν µικροσκοπικό, 

αδύναµο σάλιαγκα, ο οποίος φαινόταν να τρέµει, καθώς µετέφερε τα 

λόγια του οργισµένου Τέλκαρ στους άγριους µαχητές. 

  Ένας από τους τελευταίους –µάλλον, ο επικεφαλής, αν έκρινε 

κανείς από την εµφάνισή του– έβγαλε ένα µουγκρητό που πρέπει να 

ήταν οµιλία, και ο Αδράντιος µετέφρασε στον σύµβουλο της 

πολιτείας: 

  «Βρίσκεστε υπό κράτηση, Άρχοντα Τέλκαρ. Εσείς και όλη σας η 

οικογένεια.» 

  «Πώς! Γιατί;» φώναξε εκείνος, νιώθοντας τα µηλίγγια του να 

χτυπούν δυνατά, λες κι ήθελαν να σπάσουν το κεφάλι του. 

  Ο επικεφαλής των Λεργκνάµιων µούγκρισε, ξανά·  κι ο Αδράντιος 

µετέφρασε: «Ο Παντοδύναµος Λέων Ναζτάρι κι οι σύµµαχοί του 

άρχουν στην πόλη, τώρα.» 

Τ
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  «Ανταρσία!» έκρωξε ο Τέλκαρ. Μια καυτή οργή είχε καταλάβει 

όλο του το σώµα. Πώς µπορούσαν –τα γουρούνια– να το κάνουν 

αυτό στην όµορφη Θέρληχ; Πώς είχαν το θράσος να φερθούν έτσι, 

ύστερα απ’ό,τι τους είχε προσφέρει ο Ωκεανός; «Όταν η Βασίλισσα 

Αάνθα επιστρέψει–!» Αλλά έκοψε τα λόγια του στη µέση, γιατί 

ήξερε πώς δε θα µπορούσε να συνεννοηθεί µ’αυτούς τους άγριους. 

Αισθάνθηκε το χέρι της συζύγου του να σφίγγει τον πήχη του δεξιού 

του χεριού. «Σας δίνω διορία ως το λιόγερµα να επαναθεωρήσετε τις 

απόψεις σας!» φώναξε. 

  «Εµ… Άρχοντά µου, επιθυµείτε να τους το µεταφράσω αυτό;» 

ρώτησε, δειλά, ο λεπτοκαµωµένος Αδράντιος. 

  «Φυσικά, ηλίθιε Νότιε!» 

  Ο διερµηνέας στράφηκε στον επικεφαλή των Λεργκνάµιων και του 

µετέφερε τα λόγια του Τέλκαρ. 

  «Α-χα-χα-χα-χα!» γέλασε εκείνος, λες κι είχε ακούσει κάποιο 

ανέκδοτο. Και οι πολεµιστές του, αµέσως, τον µιµήθηκαν. 

  Η Κετρία έσφιξε το χέρι του συζύγου της δυνατότερα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η πόρτα του υπνοδωµατίου της Εξουσιάστριας του Χρήµατος Νι-

∆άτλα άνοιξε, απότοµα, για ν’αποκαλύψει µια Υρµέλβια 

πολεµίστρια, µε πρασινόχρυσο λοφίο στην κορυφή του αργυρού της 

κράνους –σηµάδι ότι ήταν σπαθάρχισσα. 

  Η ∆άτλα εκείνη την ώρα καθόταν µπροστά στον καθρέφτη της 

τουαλέτας της, χτενίζοντας τα µακριά, µαύρα της µαλλιά. Το κεφάλι 

της, αµέσως, στράφηκε προς τους εισβολείς. 

  «Ποιος σου έδωσε το δικαίωµα να µπαίνεις έτσι στο δωµάτιό µου, 

γυναίκα;» σφύριξε στην Νότια Αρµπεναρκιανή, καθώς πεταγόταν 

όρθια. 
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  «Η Βασιλίδα ∆άηθρα απαιτεί να κατεβείτε στη βασιλική αίθουσα,» 

αποκρίθηκε, ψυχρά, η σπαθάρχισσα. «Είµαστε εδώ για να σας 

συνοδέψουµε.» 

  Πίσω από την πολεµίστρια µε το πρασινόχρυσο φτερό η Νι-∆άτλα 

µπορούσε να δει κι άλλους Υρµέλβιους µαχητές. Να µε συνοδέψουν; 

Μάλλον, να µε συλλάβουν, θέλει να πει! «Βγείτε από το δωµάτιό µου, 

τώρα!» βρυχήθηκε η Εξουσιάστρια του Χρήµατος, σφίγγοντας τις 

γροθιές της. «Τώρα! Εξαφανιστείτε από µπροστά µου!» 

  «Θα σας περιµένουµε απέξω,» είπε η σπαθάρχισσα και, δίχως 

καµια βιασύνη, έκλεισε πάλι την πόρτα. 

  Θα φροντίσουµε να µην ξεφύγεις, ήταν τα πραγµατικά λόγια που 

άκουσε η Νι-∆άτλα. Τα καθάρµατα! Το έκαναν, τελικά! ∆εν περίµενα 

ότι θα το κάνουν, αλλά το έκαναν… Αχάριστοι –όλοι τους! Κι ο 

Μόρλιν λείπει, τώρα, καθώς κι οι καλύτεροί του µαχητές –να πάρει! 

Τα Ερπετά να καταπιούν τη Βασιλίδα ∆άηθρα και το Βασιληά Ναζτάρι 

και το Βασιλέµπορα Άρνελ! 

  Ωστόσο, έπρεπε ν’αρχίσει να ντύνεται, για να συναντήσει τους 

σφετεριστές. 

 

** **  **  ** 

 

  «Αργεί,» µουρµούρισε ο Ναζτάρι, χαϊδεύοντας το πλούσιο τρίχωµα 

του Βρυχηθµού που βρισκόταν καθισµένος, τεµπέλικα, στα πόδια 

του.  

  Ο Βασιληάς της Λέργκναµ ήταν ένας µεγαλόσωµος άντρας– Όχι, η 

λέξη µεγαλόσωµος δεν τον χαρακτήριζε σωστά, έκρινε η ∆άηθρα, 

που βρισκόταν καθισµένη στο θρόνο αντίκρυ στον δικό του. 

Μάλλον, η λέξη γίγαντας τον χαρακτήριζε πολύ καλύτερα. Η 

Βασιλίδα της Ύρµελβ δεν απορούσε καθόλου που είχε υποτάξει τον 

Βρυχηθµό άοπλος και γυµνός από αρµατωσιά. Και ήταν βέβαιη πως 

θα µπορούσε άνετα και να πνίξει τον εν λόγω λέοντα, ή να του 

τσακίσει το κρανίο –κάτι που λεγόταν ότι απολάµβανε ο Ναζτάρι: να 
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τσακίζει τα κρανία των εχθρών του. Ήταν τόσο δεινός –αήττητος και 

πανίσχυρος– πολεµιστής… αναµφίβολα, πάρα πολύ χρήσιµος σε 

έναν στρατό. Συγκεκριµένα, ήταν από τους ανθρώπους που ήταν 

πλασµένοι για να µάχονται, για να σκοτώνουν και να σµπαραλιάζουν 

τους αντίµαχούς τους. Όµως ήταν και τόσο µισογύνης που έκανε τη 

∆άηθρα ν’ανατριχιάζει και µια παγερή οργή να καταλαµβάνει το 

σώµα της. ∆ιατηρούσε ένα απέραντο χαρέµι από γυναίκες –το οποίο 

είχε µειωθεί αξιοσηµείωτα µε τη µεγάλη καταστροφή της Νότιας 

Γης– και έπνιγε, µε τα ίδια του τα χέρια (και σίγουρα µε ελάχιστο 

κόπο), όποιες είχε την υπόνοια ότι είχαν πλαγιάσει µε –ή έστω και 

φιλήσει– άλλον άντρα. Τουλάχιστον, οι φήµες που είχαν φτάσει 

στ’αφτιά της Βασιλίδας αυτά έλεγαν. 

  «Αν είχε συµβεί τίποτα απρόοπτο, καλέ µου Βασιληά Ναζτάρι, η 

Σπαθάρχισσα Αναµάνα θα µας το είχε ήδη αναφέρει·  της έχω 

απόλυτη εµπιστοσύνη.» 

  Ο Ναζτάρι µούγκρισε ανυπόµονα και είπε: «Από την αρχή, η 

Εξουσιάστρια ήταν… διστακτική.» 

  Η ∆άηθρα ανασήκωσε τους λεπτούς της ώµους και παραµέρισε τα 

ξανθά, σγουρά της µαλλιά από το µέτωπό της. Τι να του έλεγε, 

τώρα; Είχε πει εκείνη πως η Νι-∆άτλα δεν ήταν διστακτική; Αλλά ο 

Ναζτάρι δεν ήταν κι από τους ευφυέστερους άντρες που είχε 

απαντήσει. Ευτυχώς, σκέφτηκε, αναριγώντας. 

  Ο Βασιλέµπορας Άρνελ µπήκε στη βασιλική αίθουσα. Ήταν ένας 

ψηλός άντρας µε µαύρα, µακριά µαλλιά, τα οποία ήταν δεµένα 

κότσο πίσω από το κεφάλι του. Γύρω από τους κροτάφους του 

περνούσε ένα χρυσό στεφάνι –όχι στέµµα·  στην Μέρεντλιχ δεν είχαν 

στέµµατα, γιατί δεν είχαν ούτε µονάρχες: ο ισχυρότερος έµπορος 

διοικούσε. Ή οι ισχυρότεροι έµποροι, όπως ήταν η κατάσταση τον 

τελευταίο καιρό: η χώρα είχε διαιρεθεί ανάµεσα στον Άρνελ και τον 

Ράβελ, ο οποίος, τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν νεκρός, χαµένος 

στη Μεγάλη Καταστροφή. 
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  Πλάι στον Βασιλέµπορα βάδιζε η σύζυγός του, Αρχόντισσα Νάρη, 

µια µελαχρινή γυναίκα µετρίου αναστήµατος, πλούσια ντυµένη, η 

οποία καταγόταν από µεγάλη οικογένεια εµπόρων, απ’ό,τι γνώριζε η 

∆άηθρα. Άλλωστε, ο Άρνελ σίγουρα δε θα είχε ποτέ νυµφευθεί µια 

κατώτερη γυναίκα. 

  «Η πόλη είναι ολοκληρωτικά δική µας,» ανέφερε ο Βασιλέµπορας, 

και βάδισε ως τον Κοραλλένιο Θρόνο, όπου και κάθισε. Η Νάρη 

πήρε θέση επάνω στον αριστερό βραχίονα του καθίσµατος, 

περνώντας το χέρι της γύρω από τους ώµους του συζύγου της. 

  Η ∆άηθρα και ο Ναζτάρι ενοχλούνταν από το γεγονός ότι ο 

Βασιλέµπορας καθόταν στο Θρόνο του Ωκεανού, ενώ εκείνοι σε δύο 

µικρότερους θρόνους κάτω από αυτόν –ουσιαστικά δύο µεγάλες, 

ξύλινες πολυθρόνες, µε σκαλίσµατα του βρυχούµενου λέοντος (για 

τον Ναζτάρι) και της Μεγάλης Μητέρας (για τη ∆άηθρα). Ωστόσο, 

και ο Βασιληάς του Λέργκναµ και η Βασιλίδα της Ύρµελβ έπρεπε να 

παραδεχτούν ότι, χωρίς τη βοήθεια του Άρνελ, ποτέ δε θα 

επιχειρούσαν να πράξουν τούτη την κατάκτηση της Θέρληχ εκ των 

έσω. Εκείνος είχε φέρει την απαραίτητη στρατιωτική δύναµη, για να 

µπορέσουν να κρατήσουν τις κτίσεις τους, γιατί η Μέρεντλιχ ήταν 

µεγάλη και εύφορη χώρα, προτού καταποντιστεί. Επίσης, είχε στη 

διάθεσή του αρκετά σκάφη όχι µόνο για να αποκλείσει το λιµάνι της 

πρωτεύουσας του Ωκεανού, αλλά και για ν’αποκλείσει όλα τα 

λιµάνια της Νήσου Ράλβοχ. Ας επιχειρούσαν οι Ωκεάνιοι να 

ξαναπάρουν τον έλεγχο –θα τους τσάκιζαν! 

  «Επιτελέστηκε κι ο αποκλεισµός του λιµανιού,» πληροφόρησε ο 

Βασιλέµπορας τους συνεργάτες του. «Τώρα, πιστεύω, η Θέρληχ 

βρίσκεται ολοκληρωτικά κάτω από τον έλεγχό µας.» 

  «Οι µάγοι;» ρώτησε ο Ναζτάρι. 

  «∆εν τους έχω µιλήσει ακόµα,» αποκρίθηκε ο Άρνελ. «Άλλωστε, 

είπαµε να τους µιλήσουµε όλοι µαζί, σωστά;» 
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  Ο Βασιληάς του Λέργκναµ ένευσε, µ’ένα µουγκρητό, και χάιδεψε, 

πάλι, το τρίχωµα του Βρυχηθµού. Το λιοντάρι έγλειψε τη µουσούδα 

του και χασµουρήθηκε. «Με συνοδεία πολεµιστών,» πρόσθεσε. 

  «Ναι, ασφαλώς,» συµφώνησε η ∆άηθρα. «Ωστόσο, παρά τα 

ποµπώδη τους λόγια, δεν πιστεύω πως είναι και τόσο τροµεροί. Τι 

µπορούν να µας κάνουν, όσο κρατάµε την πόλη µε τόση στρατιωτική 

δύναµη; Αν µας σκοτώσουν –αν σκοτώσουν έστω κι έναν από εµάς–, 

θα τους τσακίσουν οι άλλοι.» 

  Ο Ναζτάρι έστρεψε, πάλι, το βλέµµα του στη Βασιλίδα της 

Ύρµελβ. Την είχε παρατηρήσει εξονυχιστικά µπόλικες φορές από 

τότε που την είχε γνωρίσει, προ δεκαηµέρου. Ήξερε, πλέον, κάθε 

καµπύλη του καλλίγραµµού της κορµιού·  ή, τουλάχιστον, όλες τις 

καµπύλες που εκείνη άφηνε να φανούν, οι οποίες ήταν κάθε άλλο 

παρά λίγες, όφειλε να οµολογήσει ο Βασιληάς. Η ∆άηθρα φορούσε, 

συνήθως, ανάλαφρα, ριχτά φορέµατα µε προκλητικά σχισίµατα στα 

χέρια, στα στήθη, στους µηρούς, και στις κνήµες, εκτός του ότι 

πολλά από αυτά ήταν διάφανα, αποκαλύπτοντας τα εσώρουχά της, 

αλλά κρύβοντας την πραγµατική τους υφή·  ο Ναζτάρι πολλές φορές 

αναρωτιόταν αν ήταν καµωµένα από µετάξι, µαλακό δέρµα, ή λινό 

ύφασµα. Επιπλέον, η ενδυµασία της Βασιλίδας πάντα ήταν 

πρόσφορη για «εξερεύνηση», καθώς έµοιαζε µε λαβύρινθος, έτσι 

που οι διπλώσεις των ρούχων της έδιναν την εντύπωση να χάνονται 

η µία µέσα στην άλλη και τα σχισίµατα να κλείνουν και να 

ξανανοίγουν δια µαγείας. Πράγµα που δεν αποκλειόταν, έκρινε ο 

Ναζτάρι, γιατί θρυλείτο πως οι βασιλίδες της Ύρµελβ ήταν 

µάγισσες. Επίσης, ήταν και τα παράξενα µαλλιά της ∆άηθρα που 

κινούσαν το ενδιαφέρον του Λεργκνάµιου Βασιληά: ξανθά, όπως 

καµιας άλλης γυναίκας του Νότου, εκτός από αυτές που έρχονταν 

από απόµακρες χώρες, όπως ήταν το Κάρνεβολθ·  κι εκτός, φυσικά, 

από τις Ωκεάνιες που ζούσαν εδώ. Θα ήταν ενδιαφέρον να είχε 

µερικά δείγµατα καθεµίας στο χαρέµι του… Θα ήταν ακόµα πιο 
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ενδιαφέρον να είχε την ίδια τη Βασιλίδα της Ύρµελβ στο χαρέµι –

και πρωτότυπο! 

  «∆ε µπορείς να ξέρεις τι σκέφτεται, ή πώς δρα, ένας µάγος, 

γυναίκα,» µούγκρισε ο Ναζτάρι. Ή, µήπως, µπορείς; πρόσθεσε 

νοερά. 

  Η ∆άηθρα συνοφρυώθηκε, ακούγοντας τον τίτλο «γυναίκα», έτσι 

όπως τον άρθρωσε ο Βασιληάς του Λέργκναµ. Ωστόσο, δεν έχασε 

την ψυχραιµία της –δεν ήταν ωφέλιµο κανείς να χάνει ποτέ την 

ψυχραιµία του. Η Μεγάλη Μητέρα θα της υποδείκνυε πώς να 

συναναστραφεί µ’αυτό τον βάρβαρο: όπως, άλλωστε, την είχε 

καθοδηγήσει µέχρι στιγµής. «Μπορώ να καταλάβω, όµως, πώς 

σκέφτεται και δρα ένας ευφυής άνθρωπος,» αποκρίθηκε. ∆ηλαδή, δε 

µπορώ, σε καµια περίπτωση, να καταλάβω πώς σκέφτεσαι εσύ. 

  «Όπως και νάχει, κι οι δυο έχετε εν µέρει δίκιο,» είπε ο 

Βασιλέµπορας Άρνελ, διπλωµατικά. «Χρειαζόµαστε λογική και 

προσοχή για να συναναστραφούµε µε τους µάγους.» 

  Σταµάτησε να µιλά, καθώς είδε να µπαίνει στην βασιλική αίθουσα 

η Εξουσιάστρια του Χρήµατος Νι-∆άτλα. Οι µαχητές της Βασιλίδας 

∆άηθρα και η Σπαθάρχισσα Αναµάνα την ακολουθούσαν βιαστικά, 

προσπαθώντας να την προφτάσουν έτσι που εκείνη βάδιζε φουριόζα, 

κι αναµφίβολα εξοργισµένη. 

  Στάθηκε κάτω απ’τον Κοραλλένιο Θρόνο και φώναξε στον 

Βασιλέµπορα: «∆εν έπρεπε να τόχες κάνει τούτο, Άρνελ! ∆ιέλυσες 

όποιες φιλικές σχέσεις θα µπορούσε να έχει ο Ωκεανός προς εµάς! 

Μας πρόσφερε καταφύγιο, αφιλοκερδώς–!» 

  «Περίµενε, Εξουσιάστρια,» τη διέκοψε ο Βασιλέµπορας, 

υψώνοντας το χέρι του. «Ο Ωκεανός θα συνεχίσει να έχει φιλικές 

σχέσεις προς εµάς, γιατί θα είναι, πλέον, δικός µας.» 

  «Νοµίζεις ότι η Βασίλισσα Αάνθα θα το αφήσει τούτο να περάσει 

έτσι;» αποκρίθηκε η Νι-∆άτλα. «Θ’αντεπιτεθεί, και–» 

  «Και, τι;» τη διέκοψε, πάλι, ο Άρνελ. «Όταν έρθει, θα έρχεται από 

πόλεµο µε τους Σαραολνιανούς–» 
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  «Με τους Μαγκραθµέλιους που έχουν καταλάβει το Σαραόλν!» 

  «Έστω,» ένευσε ο Βασιλέµπορας, «µ’αυτούς. Ωστόσο, το 

σηµαντικό είναι ότι θα έρχεται από πόλεµο,» τόνισε, «κι εποµένως, 

δε θα βρίσκεται σε θέση να µας χτυπήσει. Εν τω µεταξύ, εµείς θα 

έχουµε τσακίσει κάθε άλλη Ωκεάνια αντίσταση. Η Θέρληχ και η 

Νήσος Ράλβοχ θα είναι ολοκληρωτικά δικές µας. –Κι όταν αυτές 

είναι δικές µας, τότε ολάκερος ο Ωκεανός θα είναι δικός µας!» 

Τεντώθηκε επάνω στο θρόνο, λέγοντας: «Όταν κόψεις το κεφάλι του 

ψαριού, το υπόλοιπο σώµα πεθαίνει –και τούτο το Βασίλειο είναι 

ένα µεγάλο ψάρι.» 

  «∆ε µ’αρέσουν τα λόγια σου!» αντιγύρισε η Νι-∆άτλα. «Οι 

Ωκεάνιοι µάς βοήθησαν–» 

  «Ήµασταν µεγάλοι άρχοντες και µας έκαναν ζητιάνους!» 

διαφώνησε, έντονα, ο Άρνελ. 

  «Ακριβώς!» είπε η Βασιλίδα ∆άηθρα, νεύοντας και κάνοντας τη 

χρυσή κορόνα στο κεφάλι της να γυαλίσει. 

  Ο Ναζτάρι µούγκρισε, επιδοκιµαστικά. «Όταν η Βασίλισσα Αάνθα 

έρθει,» είπε, «θα την ταΐσω στο Βρυχηθµό.» Και χάιδεψε το κεφάλι 

του λιονταριού του. «Θα αποτελέσει καλό ορεκτικό γι’αυτόν… γιατί 

θα φάει κι άλλους…» Το βλέµµα του εστιάστηκε στη Νι-∆άτλα. 

«Όλους τους εχθρούς µας θα φάει.» Ο Βρυχηθµός έγλειψε τη 

µουσούδα του. 

  Η Εξουσιάστρια του Χρήµατος ήταν έτοιµη ν’απαντήσει, όταν 

ολάκερη η βασιλική αίθουσα ταρακουνήθηκε, κάνοντας πολλά 

πράγµατα να ανατραπούν και σκόνες να πέσουν απ’την οροφή. Οι 

καθισµένοι µονάρχες σηκώθηκαν, βιαστικά, απ’τους θρόνους τους 

και κοίταξαν τριγύρω, ψάχνοντας έξοδο, για να φύγουν. Ο 

Βρυχηθµός βρυχήθηκε, κι η φωνή του αντήχησε µέσα στους 

διαδρόµους του βασιλικού παλατιού της Θέρληχ. 

  Ύστερα, ο σεισµός σταµάτησε. 

  «Ίσως οι µάγοι να το έκαναν τούτο!» µούγκρισε ο Βασιληάς του 

Λέργκναµ. 
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  «Μη λες ανοησίες, Βασιληά Ναζτάρι,» σφύριξε η ∆άηθρα. «Κι 

άλλοι τέτοιοι σεισµοί έχουν γίνει από τότε που ήρθαµε εδώ.» 

  «Είναι η Νότια Γη, που βράζει·  όλοι το γνωρίζετε,» είπε η Νι-

∆άτλα. «Και καλά θα κάνετε να ελευθερώσετε τώρα τη Θέρληχ –

αµέσως! Προτού κανένα µεγάλο κακό µας βρει.» Προσπαθούσε να 

χτυπήσει τους σφετεριστές στην ψυχολογία, να τους τροµάξει επί τη 

ευκαιρία του σεισµού… 

  …όµως ο Άρνελ κατάλαβε το σκεπτικό της και γέλασε. «Λες, 

µήπως, τα ‘Πνεύµατα’ των Καρνεβολθιανών νάχουν θυµώσει µαζί 

µας, Εξουσιάστρια; Χα-χα, ας µην αστειευόµαστε!» 

  «Αµφιβάλλεις ότι οι σεισµοί προέρχονται από τη Νότια Γη;» 

απαίτησε η Νι-∆άτλα. 

  «Όχι –αλλά αυτό δεν έχει καµία σχέση µε τη δική µας κατάκτηση 

της Θέρληχ, σωστά, Εξουσιάστρια;» αντιγύρισε ο Βασιλέµπορας. 

Και στρεφόµενος στη ∆άηθρα και στον Ναζτάρι: «Νοµίζω πως τώρα 

θα ήταν η κατάλληλη ώρα για να επισκεφτούµε τους µάγους.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Χάεβορ –ο Γέρος της Θάλασσας, όπως τον αποκαλούσαν 

πολλοί– στεκόταν κι ατένιζε τους φιλοξενούµενους στο παλάτι 

Νότιους άρχοντες (πλην της Νι-∆άτλα) να ζυγώνουν την Αίθουσα 

του Κοχυλιού, ντυµένοι στο χρυσάφι, στο ασήµι, και στο µετάξι. 

Στηριζόταν στο µακρύ του µπαστούνι, καθώς τους κοίταζε·  κάποιες 

στιγµές, αισθανόταν το βάρος της ηλικίας του περισσότερο από 

πότε. Κάποιες στιγµές όπως αυτήν: κάποιες δύσκολες στιγµές, που 

έπρεπε να παρθούν σοβαρές και κρίσιµες αποφάσεις. 

  Οι Νότιοι άρχοντες µπήκαν στην Αίθουσα του Κοχυλιού, 

φέρνοντάς µαζί τους µια βαβούρα από ατσάλι, καθώς τους 

περιστοίχιζαν πάνοπλοι µαχητές, λες κι είχαν πρόθεση ν’ανοίξουν 

ένα αιµατηρό µονοπάτι ως την καρδιά κάποιας απέραντης ορδής 

δαιµονανθρώπων. 
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  Οι πέντε Μυστικιστές της Θάλασσας που βρίσκονταν στο δωµάτιο 

στράφηκαν να τους ατενίσουν, και ο Χάεβορ είπε, µιλώντας στη 

Νότια Αρµπεναρκιανή: «Καλωσορίζω τους νέους αφεντάδες της 

Θέρληχ.» 

  Αυτό φάνηκε να τους έπιασε απροετοίµαστους, καθώς όλοι τον 

κοίταξαν για λίγο δίχως να µιλούν. 

  «Γνώριζα ότι φέρνατε προβλήµατα µαζί σας από τότε που 

πρωτοήρθατε,» συνέχισε ο Χάεβορ. 

  «Πώς είναι δυνατόν, γέρο;» µούγκρισε ο Ναζτάρι. «Αφού τώρα µας 

αντικρίζεις για πρώτη φορά! Ποιος είσαι;» 

  «Είµαι… ένας γέρος, Βασιληά Ναζτάρι του Λέργκναµ,» 

αποκρίθηκε ο Χάεβορ. 

  «Και να υποθέσω πως αυτός ο τίτλος φέρει κι όλα τα συνηθισµένα 

του επακόλουθα;» ρώτησε ο Βασιλέµπορας Άρνελ. «∆ηλαδή, ότι δεν 

έχεις δυνάµεις για να µας εναντιωθείς;» 

  «Οι δυνάµεις µου είναι απασχοληµένες… αλλού,» δήλωσε εκείνος. 

  «Λένε ότι φρουρείτε τούτο το Κοχύλι.» Η Βασιλίδα ∆άηθρα έδειξε 

το Πορφυρό Κοχύλι, µε µια απότοµη κίνηση του δεξιού της χεριού, 

κάνοντας το φαρδύ της µανίκι ν’ανεµίσει και τα βραχιόλια της να 

κροταλίσουν. «Λένε, επίσης, ότι εδώ είναι το… Κέντρο 

Σταθερότητας του Άρµπεναρκ, κι αν το Κοχύλι µετακινηθεί ή 

καταστραφεί, ο Ωκεανός θα πάθει ό,τι έπαθε η Νότια Γη.» 

  «Είστε ορθά πληροφορηµένη, Βασιλίδα ∆άηθρα,» είπε ο Χάεβορ. 

  «Έχω, όµως, µια ερώτηση που ταλαιπωρεί το νου µου,» 

αποκρίθηκε εκείνη: «Γιατί φρουρείτε το Κοχύλι; Ποιος άνθρωπος 

θ’αποτολµούσε ποτέ να το πειράξει, αν είναι να πεθάνει κι ο ίδιος 

µαζί;» 

  «Κανένας άνθρωπος.» 

  «Τότε, από τι το προστατεύεις, γέρο;» απαίτησε ο Ναζτάρι. «Από 

τον αέρα;» 

  «Από ένα φθονερό Πνεύµα, που φέρει το όνοµα Μάργκανθελ.» 
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  «∆ηλαδή, φρουρείτε –εσύ κι οι υπόλοιποι εδώ µέσα– το Κοχύλι 

από ένα… Πνεύµα;» άρθρωσε ο Βασιλέµπορας Άρνελ, ατενίζοντας 

τον γέρο µε στενεµένα µάτια, ενώ αναρωτιόταν ποιος ήταν ο 

πραγµατικός λόγος που εκείνος κι οι άλλοι στέκονταν φρουροί σε 

τούτη την αίθουσα. 

  Η ∆άηθρα, αντιλαµβανόµενη την αµφισβήτηση στη φωνή του 

Άρνελ, στράφηκε στο µέρος του, λέγοντας: «Μπορεί να είναι 

αλήθεια.» Άλλωστε, κι η ίδια είχε πολλές φορές νιώσει την παρουσία 

του Πνεύµατος της Μεγάλης Μητέρας. 

  «Μπορεί,» αποκρίθηκε ο Βασιλέµπορας, ακόµα δύσπιστος. 

«Ωστόσο, δεν ήρθαµε εδώ για να µας µιλήσεις για το Πνεύµα, γέρο. 

Ήρθαµε για να απαιτήσουµε την υποταγή σου και των µάγων σου.» 

  Ο Χάεβορ γέλασε. «Ούτε οι ισχυρότεροι Μονάρχες του Ωκεανού 

δεν έχουν απαιτήσει ποτέ την υποταγή των Μυστικιστών της 

Θάλασσας! Έχουν µονάχα ικετέψει για τις υπηρεσίες τους! Και 

τώρα! έρχεστε εσείς, ένα φουσάτο αλλοδαποί, να το πράξετε; 

  »Χαθείτε από τα µάτια µου, γιατί θα θραύσω το ∆ώρο της Φάνραζ 

µε τα ίδια µου τα χέρια και θα σας προσφέρω άπαντες βορά στα 

πεινασµένα κύµατα του Ωκεανού της!» 

  Καθώς µιλούσε, οι Νότιοι άρχοντες οπισθοχωρούσαν ολοένα και 

περισσότερο, ακούγοντας τη φωνή του µέσα στα κεφάλια τους και 

νιώθοντας έναν απόκοσµο τρόµο να τους κυριεύει, ενώ ατένιζαν µε 

δέος το γέροντα να µοιάζει να διαθέτει τη δύναµη εκατό λεόντων –

ακόµα κι ο Ναζτάρι αισθανόταν έντροµος από τούτη τη δύναµη. 

Και, καθώς οι Νότιοι υποχωρούσαν, οι µαχητές τους τους 

ακολουθούσαν, διατηρώντας τον κλοιό γύρω τους κι επιθυµώντας να 

φύγουν απο δώ όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι που δεν ήταν 

καθόλου ξεκάθαρο αν, τελικά, οι άρχοντες παρέσερναν τους 

φρουρούς ή οι φρουροί τους άρχοντες. 

  Βγήκαν από την Αίθουσα του Κοχυλιού προτού το καταλάβουν, και 

η διπλή, ατσάλινη πόρτα έκλεισε εµπρός τους, κρύβοντάς τους το 

Γέρο της Θάλασσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Η Θέρληχ αποκλεισµένη 
 

 

σε µε να δοκιµάσω µόνη.» 

  Ο Καπετάν Όντβιν άφησε τη Σούλτριθ µε προσοχή, αργά-

αργά, λες και φοβόταν ότι η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα 

µπορεί να έπεφτε αµέσως, παρότι στηριζόταν σε ένα γερό ξύλινο 

µπαστούνι που ο ίδιος της είχε δώσει. Όµως εκείνη δεν έπεσε·  

κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, µε τη βοήθεια του µπαστουνιού, 

φυσικά. Έκλεισε τα µάτια της, για λίγο, και πήρε µια βαθιά ανάσα. 

Θεραπευόταν·  µπορούσε να το αισθανθεί: το κορµί της είχε αρχίσει 

να επανορθώνει τις ζηµιές που του είχε προκαλέσει η Άρρα. Και η 

Σούλτριθ ένιωθε την επιθυµία για εκδίκηση µέσα της όλο και 

δυνατότερη. 

  Προσπάθησε να κάνει ένα βήµα εµπρός. Με την άκρη του µατιού 

της µπορούσε να δει τον Όντβιν να είναι έτοιµος να την πιάσει, σε 

περίπτωση που έχανε την ισορροπία της. Αλλά δεν την έχασε. Και 

έκανε κι ένα δεύτερο βήµατα, κι ένα τρίτο. Χαµογέλασε, παρότι ο 

ρυθµός µε τον οποίο βάδιζε ήταν αργός. Αντιλαµβανόταν ότι ποτέ δε 

θα γινόταν εντελώς καλά (πράγµα το οποίο ο Καπετάνιος τής είχε 

πει µε όσο πιο πλάγιο τρόπο µπορούσε, µα εκείνη είχε καταλάβει 

ακριβώς τι εννοούσε ο θαλασσοπόρος), όµως, τουλάχιστον, αρκετές 

από τις παλιές της δυνάµεις θα επέστρεφαν –αρκετές για να σταθεί 

µπροστά στην Άρρα και να της τσακίσει τα κόκαλα. 

  Πήγε ως το γραφείο της καµπίνας, µε τη βοήθεια του µπαστουνιού, 

και κάθισε, ακουµπώντας το µπαστούνι στα γόνατά της. Η µέση της 

της έριξε µια δυνατή σουβλιά, καθώς λύγισε, µα η Σούλτριθ 

προσπάθησε να την αγνοήσει. 

Ά
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  «Μη βιάζεσαι τόσο,» της είπε ο Όντβιν. «Σύντοµα, θα είσαι 

εντάξει. Αλλά δε χρειάζεται βιασύνη,» επανέλαβε. «Τώρα, 

βρίσκεσαι ακόµα στην περίοδο της ανάρρωσης.» 

  Η Σούλτριθ κατένευσε. «Το καταλαβαίνω. Απλά, δοκιµάζω τις 

δυνάµεις µου.» Το βλέµµα της έπεσε στα χαρτιά επάνω στο γραφείο·  

αλλά δε διάβασε τι ήταν γραµµένο επάνω τους·  οι σκέψεις της 

βρίσκονταν αλλού. «Εύχοµαι να µπορούσα κι εγώ να συντροφεύσω 

στη Νότια Γη τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, το Σφετεριστή, 

και τους άλλους. Εξάλλου, την πατρίδα µου πηγαίνουν να σώσουν.» 

  «Είναι, όµως, καλύτερα που είσαι εδώ,» είπε ο Όντβιν. «Αν είναι 

όλοι τους τόσο ισχυροί µάγοι όσο µου έχεις πει, µάλλον, δε θα 

χρειάζονται επιπλέον βοήθεια.» 

  «Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν δεν είναι απλό πράγµα,» 

αποκρίθηκε η Σούλτριθ. «Θα πρέπει να διασχίσουν τη Νότια Γη, 

µέχρι να φτάσουν στο Κέντρο Σταθερότητας –δύσκολο κατόρθωµα, 

έτσι όπως έχει τώρα η κατάσταση εκεί κάτω.» 

  Ο Όντβιν κάθισε αντίκρυ της. «Τέλος πάντων·  δε µπορείς να κάνεις 

κάτι, επί του παρόντος.» 

  Η Σούλτριθ κατένευσε. Και µετά, τα µάτια της γυάλισαν. «Εκτός 

από ένα πράγµα –το οποίο ξέρεις τι είναι.» 

  «Περίµενε ακόµα και, ύστερα, κυνήγησε την Άρρα. ∆ε νοµίζω να 

φύγει σύντοµα απο δώ. Ούτε από το πλευρό του αδελφού σου. 

Άλλωστε, σε θεωρεί νεκρή, και δεν πιστεύει ότι, πλέον, απειλείται.» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε η Σούλτριθ. Έκλεισε τα µάτια, ακούµπησε τα 

χέρια της στους κροτάφους, και αυτοσυγκεντρώθηκε, στέλνοντας τις 

πνευµατικές της αισθήσεις στο στρατόπεδο των Καρνεβολθιανών 

και στον Νόβµορ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νερενία στεκόταν µπροστά στο παράθυρο του δωµατίου της και 

ατένιζε τους καταυλισµούς των Νοτίων, στο πρωινό φως του 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

792 

Λούντρινχ και του Βάνσπαρχ. Ήταν ντυµένη µε µια ριχτή, µαύρη 

ρόµπα, και ο Βόνιορ στεκόταν δίπλα της, έχοντας το δεξί του χέρι 

περασµένο γύρω απ’τη λεπτή της µέση. 

  «Τούτη η πόλη θα µπορούσε να ήταν δική µου,» µουρµούρισε η 

Στρατάρχισσα, καθώς ο ανοιξιάτικος αγέρας χτυπούσε το πρόσωπό 

της, κάνοντας τα πορφυρά της µαλλιά ν’ανεµίζουν. «Ποια είναι η 

ανταµοιβή µου για όλα όσα έκανα;…» 

  Ο Βόνιορ γύρισε και φίλησε το λαιµό της. «Το έχουµε 

ξανακουβεντιάσει αυτό, αγαπηµένη µου. ∆ε θα µπορούσε να είχε 

γίνει αλλιώς·  το ξέρεις. Ο Βασιληάς έχει δίκιο να επιθυµεί 

σταθερότητα στο Βασίλειο.» 

  «Κι εγώ δεν έχω δίκιο να επιθυµώ ό,τι κατέκτησα;» απαίτησε η 

Νερενία, στρεφόµενη να τον κοιτάξει. 

  Ο Βόνιορ δεν πήρε το βλέµµα του από το πρόσωπό της. «Ο 

Βασιληάς µας θα σε ανταµείψει αλλιώς.» 

  «Πώς;» 

  «∆εν το ξέρω αυτό, αλλά είµαι σίγουρος ότι θα σε ανταµείψει µε 

κάποιο τρόπο. Ανταµείβει καλά εκείνους που τον υπηρετούν·  έτσι δε 

µου έλεγες κάποτε;» 

  Η Νερενία ένευσε, στρέφοντας, πάλι, τη µατιά της στους 

καταυλισµούς των Νοτίων. «Ναι, έτσι έλεγα,» παραδέχτηκα. «Όµως 

νόµιζα ότι η Όρφαλχ θα γινόταν δική µου, µετά από τούτο τον 

πόλεµο…» 

  «Το βέβαιο είναι ότι το Σαραόλν θα έχει ανάγκη από άρχοντες, 

όταν τα πράγµατα ηρεµήσουν,» είπε ο Βόνιορ. «Και ένας από τους 

ανθρώπους που θα άρχουν, αναµφίβολα, θα είσαι εσύ, Νερενία.» 

  Εκείνη ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο του και πέρασε το χέρι 

της µέσα στο πουκάµισό του, ξεκουµπώνοντας ένα µεγάλο, αργυρό 

κουµπί. «Θα µε παντρευτείς, Βόνιορ; Θα άρχεις µαζί µου;» 

  «Ναι,» ψιθύρισε εκείνος κοντά στ’αφτί της, παραµερίζοντας τα 

πορφυρά της µαλλιά µε το σαγόνι. 
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  Η Νερενία, όµως, µπορούσε να ακούσει µια ανησυχία στη φωνή 

του. «Και µη νοιάζεσαι για τη Θάρνα,» του είπε. «Εγώ είµαι ακόµα η 

Αρχόντισσα τούτης της πόλης, και δε µπορεί να µου αντιταχθεί. 

Επιπλέον, άκουσα ότι είναι τραυµατισµένη και βρίσκεται σε ένα 

θεραπευτήριο των Μαγκραθµέλιων. Κάποιος Νότιος την τόξεψε στο 

δεξί στήθος, τη βραδιά της µονοµαχίας µου µε τον Νε-Μόρλιν… 

πράγµα που µε κάνει να απορώ γιατί τόξεψε αυτήν και όχι εµένα…» 

  «Το ξέρω ότι είναι σε θεραπευτήριο,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ·  «πήγα 

και την είδα.» 

  «Σε τι κατάσταση βρίσκεται;» 

  «Καλύτερα τώρα. Όµως όχι εντελώς καλά, γιατί το τραύµα της 

ήταν βαθύ. Ωστόσο, δε χρειάζεται εκείνα τα εργαλεία των 

δαιµονανθρώπων για να ζει, και µπορεί ν’ανασηκώνεται επάνω στο 

κρεβάτι, αν και µε κάποια δυσκολία.» 

  «∆ηλαδή, την επισκέφτηκες πρόσφατα…» 

  «Ναι, πρόσφατα…» συµφώνησε εκείνος·  όµως η αλήθεια ήταν πως 

δεν την είχε επισκεφτεί –τουλάχιστον, όχι έτσι όπως το εννοούσε η 

Νερενία. Την είχε παρακολουθήσει µέσω των Πνευµάτων. 

  «Ξέρεις γιατί την τόξεψαν;» 

  «Όχι.» 

  «Παράξενο δεν είναι που τόξεψαν αυτήν κι όχι εµένα;» 

  «Ίσως.» 

  –Τότε, άλλος ένας σεισµός σαν τους προηγούµενους συνέβη, 

τραντάζοντας το παλάτι της Όρφαλχ και κάνοντας τη Νερενία και το 

Βόνιορ να αναπηδήσουν. Σε λίγο –αφού είχε ρίξει κάµποσα χώµατα 

από τους τοίχους και το ταβάνι– σταµάτησε. 

  Η Στρατάρχισσα ξεφύσησε, κάνοντας πίσω τα µαλλιά της·  

µπορούσε να αισθανθεί ιδρώτα να έχει συγκεντρωθεί, ξαφνικά, στο 

µέτωπό της. «Κι άλλα σπίτια, σίγουρα, θα έπαθαν σοβαρές ζηµιές 

µέσα στην πόλη,» είπε. «Αναρωτιέµαι πότε θα έρθει η ώρα να πέσει 

και τούτο δω το καταραµένο παλάτι.» 
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  «Ας ελπίσουµε ότι ο Βασιληάς µας και οι υπόλοιποι θα προλάβουν 

αυτή την καταστροφή,» αποκρίθηκε ο Βόνιορ, στρέφοντας το 

βλέµµα του προς τους καταυλισµούς, για να δει πολλές σκηνές να 

έχουν σωριαστεί και τους Νότιους να φωνάζουν. 

   

**  **  **  ** 

 

  Η Νι-∆άτλα τελείωσε το µήνυµα που έγραφε, βάζοντας από κάτω 

την υπογραφή της. Το τύλιξε, το σφράγισε, και το πέρασε µέσα στον 

κόρφο της. Σηκώθηκε από το γραφείο του δωµατίου και βγήκε στους 

διαδρόµους του παλατιού της Θέρληχ. Ύστερα από µερικά µέτρα 

γρήγορου βαδίσµατος, χτύπησε την πόρτα ενός άλλου δωµατίου. 

Μια µελαχρινή γυναίκα µε κοντά, σγουρά µαλλιά άνοιξε. 

  «Μεγαλειοτάτη!» έκανε έκπληκτη, και υποκλίθηκε. 

  «Να περάσω, Ράλθα;» ρώτησε η Εξουσιάστρια. 

  «Φυσικά, Μεγαλειοτάτη.» Η γυναίκα παραµέρισε από την είσοδο, 

για να µπει η Νι-∆άτλα σε ένα δωµάτιο µετρίου µεγέθους. «Πώς θα 

µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;» 

  «Έχω ένα µήνυµα που θα ήθελα να µεταφέρεις,» αποκρίθηκε η 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος, και έβγαλε από τον κόρφο της το 

τυλιγµένο χαρτί. «Είναι για τη Βασίλισσα Αάνθα,» είπε, και το 

πέρασε στο χέρι της στρατιωτικής διοικήτριας εµπρός της. «Και για 

κανέναν άλλο.» 

  «Θα στείλω έναν αγγελιαφόρο, Μεγαλειοτάτη–» άρχισε εκείνη. 

  «Όχι,» τη διέκοψε η Νι-∆άτλα·  «θέλω να το πας η ίδια, όσο πιο 

γρήγορα µπορείς, και χωρίς κανένας να το µάθει.» 

  «Πρόκειται για την κατάληψη της Θέρληχ, Μεγαλειοτάτη, σωστά;» 

ρώτησε η ∆ιοικήτρια Ράλθα. 

  «Ακριβώς,» κατένευσε η Εξουσιάστρια. «Και η Βασίλισσα Αάνθα 

πρέπει να µάθει τι συµβαίνει, και πρέπει να προετοιµαστεί 

κατάλληλα, για ν’αντιµετωπίσει τους σφετεριστές.» 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

795 

  «Μην ανησυχείτε, Μεγαλειοτάτη·  θα το φροντίσω,» υποσχέθηκε η 

πολεµίστρια. «Θα φύγω αµέσως.» 

  Η ∆άτλα έσφιξε τον αριστερό πήχη της Ράλθα. «Να προσέχεις.» 

  Εκείνη έκλινε το κεφάλι. 

  Η Εξουσιάστρια βγήκε απ’το δωµάτιο και πήγε στο δικό της, όπου 

µισοξάπλωσε επάνω στο κρεβάτι, σταυρώνοντας τα χέρια µπροστά 

της και περιµένοντας την ώρα να περάσει, ενώ χίλιες-δύο σκέψεις 

βασάνιζαν το νου της κι ευχόταν ο Μόρλιν να ήταν εδώ, για να είχε 

σε κάποιον να τα πει. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νύχτα και ο Άνεµος επέστρεψαν στον Ναυαγό και πήγαν στο 

δωµάτιό τους, όπου τους περίµεναν ο Ράµλεντ και η Βερενέλη, 

παίζοντας τα Λάβαρα του Ωκεανού επάνω στο ένα από τα στενά 

κρεβάτια. Μόλις είδαν τους δύο τυχοδιώχτες να µπαίνουν, άφησαν 

το παιχνίδι και στράφηκαν στο µέρος του. 

  «Λοιπόν, τι γίνεται στον έξω κόσµο;» ρώτησε η καστανοµάλλα 

εξερευνήτρια µε τη λευκή τούφα. 

  «Τι να γίνεται; Χαµός!» µούγκρισε ο Άνεµος. «∆ε φτάνει τούτη η 

κατάκτηση, έγινε κι ο καταραµένος σεισµός. Εγώ έλεγα πως, όταν 

επιστρέφαµε εδώ, το δωµάτιο αυτό θάχε πέσει.» 

  «Κι εµείς το ίδιο,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ, δείχνοντας τον τοίχο 

πίσω του, όπου είχε δηµιουργηθεί µια µεγάλη ρωγµή απ’άκρη 

σ’άκρη. «Μου φαίνεται πως ο Ναυαγός φτάνει στα όριά του και, 

µ’άλλον έναν τέτοιο σεισµό, µάλλον, θα ‘ναυαγήσει’!» 

  «Εγώ, πάντως, λέω να φεύγουµε απο δώ,» πρότεινε η Βερενέλη. 

«Τα κανονίσατε για το σπίτι που λέγαµε;» 

  «∆ε µπορούσαµε να βρούµε τον καταραµένο Αργκανθικιανό,» 

αποκρίθηκε ο Άνεµος. 
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  «Συν του ότι κάναµε µια µέρα να καταλάβουµε τι έγραφε πάνω 

σ’εκείνη την πινακίδα που είχε καρφωµένη στην πόρτα,» πρόσθεσε η 

Νύχτα. 

  «Επειδή δεν ξέρεις πώς να διαβάζεις,» την πείραξε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα έκανε να τον κοπανήσει στα πλευρά, µε τον αγκώνα της, 

αλλά εκείνος έβαλε τον πήχη του µπροστά, αποκρούοντας το 

χτύπηµα και µειδιώντας, παρά τον στιγµιαίο πόνο που τον 

διαπέρασε.  

  «Ήταν κακογραµµένο!» επέµεινε η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια. 

  «Τι έγραφε η πινακίδα, τελικά;» ρώτησε η Βερενέλη. 

  «Ότι όποιος ενδιαφέρεται για το σπίτι µπορεί να βρει αυτό τον τύπο 

στον Γυρολόγο της Θάλασσας,» απάντησε ο Άνεµος. 

  «Αλλά;» 

  «∆εν ήταν εκεί. Και µας πρότειναν να πάµε σ’ένα σοκάκι, κάθετο 

στην Οδό Οκτάπους. Όµως σ’αυτό το µέρος δε βρήκαµε κανέναν, 

όσες φορές κι αν χτυπήσαµε την πόρτα που µας είπαν. Μπορεί ο 

Αργκανθικιανός νάχει φύγει απ’την πόλη,» ανασήκωσε τους ώµους 

ο Άνεµος. 

  «Και τι κάνουµε, τώρα;» είπε η Βερενέλη. «Βρήκατε τον Κάβραν; 

Ίσως αυτός να έχει κάτι να µας προτείνει…» 

  «Ίσως, αλλά δεν τον είδαµε καθόλου. Θα πρέπει να 

ξανακοιτάξουµε, κάποια στιγµή.» 

  «Οι δρόµοι, εποµένως, δεν είναι αποκλεισµένοι,» συµπέρανε ο 

Ράµλεντ. 

  «Είναι, όµως, γεµάτοι µε στρατιώτες, οι οποίοι σταµατούν όποιον 

θέλουν, όποτε θέλουν, και του κάνουν έλεγχο. Επίσης, Νότια 

καράβια έχουν κλείσει το λιµάνι, άρα κανείς δε φεύγει µέσω 

θαλάσσης.» 

  «Και ακούσαµε πως κι οι πύλες είναι κλειστές,» πρόσθεσε η Νύχτα. 

  «∆ηλαδή, µπορεί κανείς να κινείται σχετικά ελεύθερα όσο 

βρίσκεται µέσα στην πόλη, αλλά απαγορεύεται να αποµακρυνθεί 

από αυτήν,» είπε ο Ράµλεντ. 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

797 

  «Ναι,» ένευσε ο Άνεµος. «Κι απαγορεύεται να φύγει κι από τους 

καταυλισµούς έξω από τη Θέρληχ, νοµίζω.» 

  «Είναι προφανές ότι οι σφετεριστές δε θέλουν να ειδοποιηθεί η 

Βασίλισσα Αάνθα ακόµα,» είπε η Βερενέλη, «και έχουν πάρει κάθε 

δυνατό µέτρο για να το αποτρέψουν.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ήταν µεσηµέρι όταν η Νι-∆άτλα άκουσε χτύπους στην πόρτα της, 

και νόµιζε ότι θα ήταν κάποιος Ωκεάνιος υπηρέτης που θα τη 

ρωτούσα αν ήθελε φαγητό. Όµως, αφού άνοιξε, ανακάλυψε πως είχε 

πέσει πολύ έξω στη µαντεψιά της, καθώς αντίκρισε τη σπαθάρχισσα 

που είχε έρθει στο δωµάτιό της και την προηγούµενη φορά. 

  «Τι θέλεις;» τη ρώτησε, ψυχρά. Και µόνο το βλέµµα τούτης της 

γυναίκας ήταν αρκετό για να εξοργίζει την Εξουσιάστρια: τόσο 

υπεροπτικό, τόσο αρχηγικό! 

  «Η Βασιλίδα ∆άηθρα επιθυµεί να κατεβείτε στην αίθουσα του 

θρόνου,» απάντησε η σπαθάρχισσα. 

  «Είναι µεσηµέρι και είµαι κουρασµένη.» Η ∆άτλα έκανε να της 

κλείσει την πόρτα κατάµουτρα, όµως εκείνη έβαλε στη µέση τη 

µπότα της και την άνοιξε πάλι, βίαια, µε το δεξί της, ατσαλοντυµένο 

χέρι. 

  «Η Βασιλίδα ∆άηθρα επιµένει.» 

  Ή, Θα σε πάµε κάτω θέλεις δε θέλεις. 

  «Πολύ καλά,» αποκρίθηκε η ∆άτλα, προσπαθώντας να διατηρήσει 

την ψυχραιµία της·  «θα έρθω µόλις ετοιµαστώ. Τώρα, κλείσε την 

καταραµένη πόρτα κι άσε µε να ντυθώ.» 

  Η σπαθάρχισσα τής γύρισε την πλάτη κι έκλεισε, θορυβωδώς. 

  «Πουτάνα!» έφτυσε η ∆άτλα πίσω της. Ύστερα, άρχισε να κάνει 

βόλτες µέσα στο δωµάτιο, αναρωτούµενη γιατί µπορεί να την ήθελε 

η ∆άηθρα. Είχε, άραγε, ανακαλύψει ότι έστειλε µήνυµα στη 

Βασίλισσα Αάνθα; Είχε πιάσει τη ∆ιοικήτρια Ράλθα; Όχι, δε µπορεί. 
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Η Ράλθα ήταν προσεκτική γυναίκα·  δε θα έπεφτε τόσο εύκολα στα 

χέρια των Υρµέλβιων. Κάτι άλλο ήταν, για κάποιο άλλο λόγο την 

ήθελε. ∆εν ωφελεί να το σκέφτοµαι τόσο. Ας πάω να µάθω. Εξάλλου, 

άµα είχαν καταλάβει για την προδοσία της –που, µα τα Ερπετά, µόνο 

προδοσία δεν είναι! Αυτοί είναι προδότες, όχι εγώ!–, δε θα έστελναν 

τούτη την αυθάδη σπαθάρχισσα να της χτυπήσει την πόρτα και να 

της ζητήσει να κατεβεί στην αίθουσα του θρόνου·  θα έσπαγαν την 

πόρτα και θα έµπαιναν στο δωµάτιό της για να την αλυσοδέσουν 

χειροπόδαρα. 

  Η ∆άτλα κάθισε στην καρέκλα του γραφείου και φόρεσε τα 

επάργυρα σανδάλια της. Έφτιαξε το φόρεµά της µπροστά στον 

µεγάλο καθρέφτη του δωµατίου και άνοιξε την πόρτα, για να δει τη 

σπαθάρχισσα και τους µαχητές της να την περιµένουν στο διάδροµο. 

Αγνοώντας τους όλους, ξεκίνησε να βαδίζει προς την αίθουσα του 

θρόνου. Φυσικά, εκείνοι την ακολούθησαν, περιστοιχίζοντάς την. 

  Η Εξουσιάστρια του Χρήµατος ποτέ ξανά στη ζωή της δεν είχε 

αισθανθεί αιχµάλωτη, όπως τώρα. Άραγε, έτσι αισθάνονταν και οι 

κρατούµενοι των φυλακών της Έλρουν; συλλογίστηκε, καθώς 

διέσχιζε τους διαδρόµους του Ωκεάνιου παλατιού. ∆εν έχουν το 

δικαίωµα να µου φέρονται έτσι αυτά τα καθάρµατα! Ο Βασιλέµπορας 

Άρνελ: εκείνος φταίει για όλα, πανάθεµά τον! Τα Ερπετά να τον 

τυλίξουν και να τον καταπιούν! Εκείνος έφερε την απαραίτητη δύναµη 

για να κατακτηθεί η Θέρληχ, παρότι, αρχικά, το σχέδιο ήταν της 

∆άηθρα. Μπορούσα να το δω στα µάτια της, από τότε που πάτησε το 

πόδι της εδώ για πρώτη φορά: ζήλευε, και δεν ανεχόταν να µην άρχει 

η ίδια. Η ανόητη! ∆εν καταλαβαίνει ότι είµαστε πρόσφυγες –και εµείς 

και εκείνη και όλοι οι Νότιοι; 

  Η µεγάλη, διπλή θύρα της βασιλικής αίθουσας άνοιξε, για να 

περάσει η Νι-∆άτλα –και να σταµατήσει απότοµα, 

κατακεραυνωµένη. Στο πάτωµα του µεγάλου δωµατίου, γονατιστή 

και αλυσοδεµένη, βρισκόταν η Ράλθα, µε τα ρούχα της σχισµένα και 

µε φανερά τα σηµάδια ραβδιών και µαστιγίων επάνω στο δέρµα της. 
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Αίµα έτρεχε από το καταµελανιασµένο της πρόσωπο. ∆ύο 

γεροδεµένοι άντρες στέκονταν εκατέρωθέν της, βαστώντας ρόπαλα 

µε σιδερένιες κεφαλές. Λεργκνάµιοι κι οι δυο τους. 

  Ο Βασιληάς Ναζτάρι δεν καθόταν και πολύ µακριά απ’αυτούς, 

έχοντας, ως συνήθως, τον Βρυχηθµό κουλουριασµένο στα πόδια του. 

Αντίκρυ του ήταν καθισµένη, στο δικό της θρόνο, η Βασιλίδα 

∆άηθρα, µε τα καλλίγραµµα πόδια της σταυρωµένα στο γόνατο και 

το λεπτό της σαγόνι ακουµπισµένο στα δάχτυλα του δεξιού της 

χεριά. Έµοιαζε να βαριέται όλη αυτή την κατάσταση. Όµως, µόλις 

είδε τη Νι-∆άτλα να µπαίνει, σηκώθηκε και τράβηξε µέσα από το 

φόρεµά της ένα τυλιγµένο κοµµάτι χαρτί, µε σπασµένη σφραγίδα. 

  «Είναι τούτο δικό σου, Εξουσιάστρια;» 

  Το ξέρεις ότι είναι δικό µου, σκύλα! 

  Η ∆άηθρα µειδίασε στραβά. «∆ε µιλάς, ε; Λοιπόν, εγώ λέω ότι 

είναι δικό σου –κι άµα θες να µε πείσεις διαφορετικά, προσπάθησέ 

το.» 

  Ο Βασιληάς Ναζτάρι εστίασε το βλέµµα του επάνω στη Νι-∆άτλα. 

«Στράφηκες εναντίον µας, Εξουσιάστρια… παρότι σε είχα 

προειδοποιήσει.» Το δαχτυλιδοφορεµένο του χέρι χάιδεψε την 

πλούσια χαίτη του Βρυχηθµού. «Πες µου: νόµιζες ότι η 

προειδοποίησή µου ήταν µονάχα µια προσπάθεια εκφοβισµού;» 

  Η ∆άτλα δε µίλησε, αν και η καρδιά της χτυπούσε δυνατά κάτω 

απ’το στέρνο της. Ανέκαθεν φοβόταν τα άγρια ζώα, και η όψη του 

λιονταριού στα πόδια του Λεργκνάµιου µονάρχη την έκανε να 

αισθάνεται ένα µούδιασµα σ’όλο της το σώµα. Τα γόνατά της είχαν 

κοπεί, όµως συνέχισε να στέκεται. ∆ε θα έδειχνε καµια αδυναµία 

µπροστά σε τούτους τους σφετεριστές –ποτέ δεν έδειχνε αδυναµία 

εκείνη. 

  «Φαίνεται πως έχει χάσει τη µιλιά της,» γέλασε η ∆άηθρα. Και 

προς τη σπαθάρχισσα: «Αναµάνα, της έκοψες τη γλώσσα;» 

  Εκείνη µειδίασε. «Ασφαλώς όχι, Μεγαλειοτάτη… εκτός κι αν αυτή 

είναι η επιθυµία σας.» 
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  «Η επιθυµία µου είναι να τη συλλάβετε, να τη γδύσετε, και να την 

κλειδώσετε σε ένα από τα κελιά των µπουντρουµιών του παλατιού,» 

αποκρίθηκε η ∆άηθρα·  και, λοξοκοιτάζοντας τη Ράλθα, πρόσθεσε: 

«Μαζί µε την υπηρέτριά της. Η τιµωρία τους θα έρθει αργότερα.» 

  ∆ύο Υρµέλβιοι µαχητές έπιασαν τους βραχίονες της ∆άτλα, δεξιά 

κι αριστερά, την ώρα που εκείνη έλεγε, εξοργισµένη και µη 

µπορώντας να πιστέψει τα λόγια της Βασιλίδας: «Ξανασκέψου το 

τούτο, ∆άηθρα –δε θα κερδίσεις τίποτα µε το να φυλακίσεις την 

Εξουσιάστρια της Έλρουν!» Ήθελε να ουρλιάξει, να τη βρίσει µε τα 

χειρότερα και πιο προσβλητικά λόγια που γνώριζε, όµως 

αντιλαµβανόταν πως αυτό δε θα είχε κανένα θετικό αποτέλεσµα για 

εκείνη, πέρα από το να ικανοποιήσει τον τωρινό της θυµό. 

  «Κάνεις λάθος,» απάντησε ο Βασιληάς Ναζτάρι, αντί της 

Βασιλίδας της Ύρµελβ. «Εσύ και η απεσταλµένη σου απο δώ θα 

αποτελέσετε παράδειγµα προς αποφυγήν για όλους τους διαµένοντες 

στη Θέρληχ. Θα µάθουν τι θα τους στοιχίσει µια πιθανή προδοσία 

εναντίον µας.» Και χτύπησε, παιχνιδιάρικα, τον ώµο του 

Βρυχηθµού, γελώντας. Τα µάτια του λιονταριού στράφηκαν στην 

Ελρούνια και η µακριά του γλώσσα έγλειψε τη µουσούδα του. 

  Η ∆άτλα αισθάνθηκε κρύο ιδρώτα να τη λούζει, όµως ήλπιζε αυτό 

να µη µπορούσαν να το δουν οι άλλοι. «Οι υπήκοοί µου δε θα το 

εκτιµήσουν τούτο, Βασιληά Ναζτάρι,» είπε, προσπαθώντας να 

διατηρήσει το αρχοντικό της ύφος. 

  «Θα συµµορφωθούν, όµως,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Πάρτε την,» πρόσταξε η ∆άηθρα. 

  Οι Υρµέλβιοι στρατιώτες τράβηξαν τη Νι-∆άτλα από τους 

βραχίονες·  και, καθώς την έβγαζαν από τη βασιλική αίθουσα, η 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος είδε τους δύο Λεργκνάµιους 

ροπαλοφόρους να σηκώνουν την καταµελανιασµένη και 

τραυµατισµένη Ράλθα όρθια από τις αλυσίδες της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

∆ιαρρήκτης 
 

 

τρωγαν µεσηµεριανό στην τραπεζαρία του Ναυαγού, η 

οποία δεν είχε υποστεί και λίγες ζηµιές από το σεισµό. 

Στους τοίχους της, καινούργιες ρωγµές είχαν προστεθεί 

στις ήδη υπάρχουσες, που πιθανώς να είχαν γίνει από τα 

προηγούµενα τραντάγµατα του εδάφους. Επίσης, τα ξύλινα δοκάρια 

του ταβανιού δεν έµοιαζαν να βρίσκονται και στην καλύτερη δυνατή 

κατάσταση. 

  Συγκεκριµένα, εκείνο που ήταν από πάνω τους η Βερενέλη είχε την 

εντύπωση ότι, αργά ή γρήγορα, θα έπεφτε. «Πρέπει να πάµε να 

µείνουµε κάπου αλλού,» είπε, για πολλοστή φορά σήµερα. 

  Άµα της γίνει κάτι συνήθεια, δεν της κόβεται εύκολα, σκέφτηκε ο 

Άνεµος. «Λες να µη µοιραζόµαστε αυτή σου την επιθυµία;» τη 

ρώτησε, κόβοντας ένα κοµµάτι από το ψάρι του (που, για κάποιο 

λόγο, έµοιαζε µε πετσί) και τρώγοντάς το (µε κάθε δυνατή 

επιφύλαξη). 

  «Και τι κάνετε για να την πραγµατοποιήσετε;» απαίτησε εκείνη. 

«Τουλάχιστον, προσπαθήστε να βρείτε τον Κάβραν, ώστε να µας 

οδηγήσει σε κάποιο πιο ανθρώπινο µέρος.» 

  «Θα το προσπαθήσουµε, το απόγευµα,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  «Ελπίζω ως τότε να µην είναι πολύ αργά,» είπε η Βερενέλη, 

κοιτώντας τα δοκάρια από πάνω τους. 

  «Τώρα, θ’ανοίξει η γη και θα µας καταπιεί όλους…!» ρουθούνισε ο 

Άνεµος, κόβοντας άλλο ένα κοµµάτι πετσί από το ψάρι του. Αλλά, 

προτού προλάβει να το βάλει στο στόµα, το έδαφος ταρακουνήθηκε, 

τα πιάτα επάνω στα τραπέζια κροτάλισαν δαιµονισµένα, µια κανάτα 

έπεσε από το µπαρ και θρυµµατίστηκε στο πάτωµα χύνοντας µπίρα, 

΄Ε
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χώµατα και πέτρες έπεσαν στα φαγητά, οι ρωγµές στους τοίχους 

µεγάλωναν απειλητικά– 

  Η Βερενέλη ήταν από τους πρώτους που πετάχτηκαν από τις 

καρέκλες τους. «Πανάθεµά σε!» φώναξε στον Άνεµο, που έµοιαζε 

εκείνος να είχε προκαλέσει το σεισµό µε τα χλευαστικά του λόγια. 

  «Τι!» αντιγύρισε ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης. «Εγώ φταίω;» 

  «Έλα!» Η Νύχτα τον τράβηξε από τον πήχη, για να φύγουν. 

  Η Βερενέλη έκανε να τρέξει προς την έξοδο του πανδοχείου, µα ο 

Ράµλεντ, βλέποντας τον κόσµο που είχε συγκεντρωθεί –και 

στριµωχτεί– εκεί, την έπιασε απ’το βραχίονα. «Απο δώ!» είπε, 

ανοίγοντας διάπλατα τα πατζούρια του παραθύρου πλάι στο τραπέζι 

τους. 

  Η καστανοµάλλα εξερευνήτρια δεν ήθελε κι άλλη παρότρυνε: 

αµέσως, σκαρφάλωσε πάνω στο περβάζι και πήδησε έξω. 

  «Ο θησαυρός!» σφύριξε ο Άνεµος στη Νύχτα –«είναι στο 

δωµάτιο!» 

  Εκείνη κοίταξε προς την πόρτα του διαδρόµου των δωµατίων, και 

διαπίστωσε ότι δε µπορούσε να τη διακρίνει από τη θολούρα που 

είχε σηκωθεί. «Αργότερα!» Τον τράβηξε προς το παράθυρο, καθώς 

κι ο Ράµλεντ έβγαινε, ακολουθώντας τη Βερενέλη. 

  «∆ε θα τ’αφήσουµε όλα εδώ!» επέµεινε ο Άνεµος. 

  «Θες ν’αφήσουµε καλύτερα τα κόκαλά µας εδώ;» γρύλισε η Νύχτα. 

«Έλα!» Συνέχισε να τον τραβά απ’τον πήχη, καθώς ανέβαζε το ένα 

της µποτοφορεµένο πόδι στο περβάζι του παραθύρου. 

  Ολάκερη η τραπεζαρία καταρρέει! σκέφτηκε ο Άνεµος, 

παρατηρώντας τι συνέβαινε γύρω του. Ύστερα, ακολούθησε τη 

Νύχτα, που απειλούσε να του κόψει το χέρι από το υπόλοιπο σώµα. 

  Έξω από το πανδοχείο ήταν, τώρα, µαζεµένοι όλοι όσοι πριν από 

λίγο βρίσκονταν στην τραπεζαρία του, ενώ τα τραντάγµατα δεν 

είχαν πάψει·  συνεχίζονταν, και τίποτα δε φαινόταν µέσα από τα 

παράθυρα του Ναυαγού. 
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  Άσχηµα ξεµπερδέµατα θα έχουν αυτοί που ήταν στα δωµάτια, 

συλλογίστηκε η Νύχτα. Αν έχουν καν ξεµπερδέµατα και δε θαφτούν 

ζωντανοί. 

  Την ίδια στιγµή, ο Άνεµος αναρωτιόταν: Μα τα Πνεύµατα, πώς θα 

βρούµε, τώρα, το θησαυρό µέσα από τούτο το χάος; Να πάρει και να 

σηκώσει! Όλες οι αναποδιές σε µας! Καταραµένοι σεισµοί και 

καταραµένη Θέρληχ! –εδώ τα τραντάγµατα είναι δυνατότερα από ό,τι 

στο Σαραόλν… Ή, µήπως, µε τον καιρό, γενικά, δυναµώνουν; Τελικά, 

άµα οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού και ο Πόνκιµ δεν έκαναν 

γρήγορα κάτι, για να τους γλιτώσουν όλους, ο Άρµπεναρκ θα 

καταποντιζόταν από αυτή την κατάσταση… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Βρυχηθµός βρυχήθηκε, καθώς το παλάτι της Θέρληχ 

τρανταζόταν γι’ακόµα µια φορά. 

  Μόλις ο χαλασµός σταµάτησε, ο Βασιληάς Ναζτάρι πέταξε την 

χρυσοποίκιλτη κούπα του στο έδαφος, κάνοντας το κρασί να χυθεί. 

«Μα τα διαολισµένα Στοιχειά των Βουνών! θα καταστραφεί και 

τούτο το καταραµένο νησί;» φώναξε. 

  «Αν ήταν να συµβεί κάτι τέτοιο, νοµίζω πως οι µάγοι στην 

Αίθουσα του Κοχυλιού θα µας είχαν προειδοποιήσει,» αποκρίθηκε ο 

Βασιλέµπορας Άρνελ, που είχε σηκωθεί από τον Κοραλλένιο Θρόνο, 

µόλις ο σεισµός άρχισε, κι ακόµα στεκόταν όρθιος. Η σύζυγός του, 

Αρχόντισσα Νάρη, βαστούσε το δεξί του χέρι, λες κι άµα το άφηνε 

θα χανόταν στον Ωκεανό. Ο Άρνελ προσπαθούσε ν’ακούγεται 

ψύχραιµος, όµως η φωνή του πρόδιδε µια µεγάλη ανησυχία για το 

µέλλον. 

  «Αυτοί;» µούγκρισε ο Ναζτάρι. «Αυτοί θέλουν να µας 

καταστρέψουν!» 
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  «Τότε, γιατί δε στέλνεις µια ένοπλη οµάδα να τους σκοτώσει 

όλους;» απαίτησε η Βασιλίδα ∆άηθρα, καθώς ξανακαθόταν στον 

σκονισµένο –από τα χώµατα που είχαν πέσει– θρόνο της. 

  Ο Ναζτάρι δεν αποκρίθηκε. 

  Ίσως κι ο ίδιος να µην ξέρει την απάντηση, σκέφτηκε η ∆άηθρα. 

Άλλωστε, ήταν βέβαιη πως ο Βασιληάς του Λέργκναµ ήταν από τους 

ανθρώπους που δεν ήξεραν ούτε καν τον εαυτό τους. Ενεργούσε σαν 

ζώο, µε το ένστικτο·  εξ ου και το λιοντάρι που είχε ως σύµβολό του. 

  «Γιατί φοβάσαι ότι πιθανώς να έχουν δίκιο σ’όσα λένε,» του είπε: 

«ότι ένα Πνεύµα έρχεται, για να διαλύσει το Κοχύλι και να 

καταποντίσει τον Ωκεανό –πάνω στον οποίο βρισκόµαστε.» 

  «Ποτέ δεν είναι ωφέλιµο να σκοτώνεις τους ανθρώπους που δε σου 

εναντιώνονται άµεσα αλλά ίσως στο µέλλον να σου φανούν 

χρήσιµοι, ∆άηθρα,» φιλοσόφησε ο Άρνελ, καθώς κι εκείνος 

ξανακαθόταν στο Θρόνο του Ωκεανού, µαζί µε τη Νάρη. 

  Συνηθισµένη Λίχια λογική, συλλογίστηκε ο Ναζτάρι, που 

προτιµούσε πάντοτε να εξολοθρεύει τους εχθρούς του –ή τους 

πιθανούς εχθρούς– προτού σηκώσουν κεφάλι. Όµως έπρεπε να 

παραδεχτεί ότι η Βασιλίδα της Ύρµελβ είχε δίκιο: φοβόταν πως οι 

µάγοι, όντως, προστάτευαν το Κοχύλι από κάποια ακατονόµαστη 

απειλή, η οποία, αν εκείνοι έβγαιναν απ’το παιχνίδι, θα ερχόταν να 

τους καταστρέψει όλους. Έξυπνη και αξιοθαύµαστη γυναίκα ήταν η 

∆άηθρα·  κάποτε έπρεπε, οπωσδήποτε, να την προσθέσει στο χαρέµι 

του… 

   

**  **  ** ** 

 

  Το βουητό του σεισµού και το κροτάλισµα των πετρών παντού 

γύρω σταµάτησαν. Και η ∆άτλα άνοιξε αργά τα µάτια της, για 

ν’αντικρίσει µονάχα σκοτάδι. Από πάνω της µπορούσε να αισθανθεί 

τη Ράλθα, ακίνητη. Η Ελρούνια πολεµίστρια είχε προσπαθήσει να 

την προστατέψει, όταν ξεκίνησε ο σεισµός. Και τώρα… είναι νεκρή; 
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  «Ράλθα;» ψιθύρισε η Εξουσιάστρια των Όπλων. 

  «…Μεγαλειοτάτη…» ακούστηκε µια αδύναµη φωνή από πάνω της. 

Πρέπει να είχε χτυπηθεί άσχηµα από τις πέτρες, έκρινε η ∆άτλα·  

πρέπει να πονούσε. «…Είστε καλά;…» 

  Η Εξουσιάστρια αισθάνθηκε ένα ζεστό υγρό να τρέχει στο πλάι του 

λαιµού της. Αίµα. Όµως όχι δικό της·  ήταν βέβαια. «Είσαι 

τραυµατισµένη, Ράλθα;» 

  Ένιωσε την πολεµίστρια να προσπαθεί να σηκωθεί από πάνω της, 

αλλά να δυσκολεύεται. Πέτρες πρέπει να βρίσκονταν στη ράχη της. 

  «Μεγαλειοτάτη,» έκανε η γυναίκα, αγκοµαχώντας, «φύγετε. 

Προσπαθήστε!…» 

  Η ∆άτλα αισθάνθηκε έναν κόµπο στο λαιµό, έτσι δε µίλησε. 

Σύρθηκε µέσα στα χώµατα και στις πέτρες, βήχοντας, καθώς σκόνες 

πήγαιναν στα ρουθούνια της. Η Ράλθα… συγκρατεί τις πέτρες για 

λίγο, για να µε σώσει… Πώς, όµως, θα σώσει τον εαυτό της; 

  «Ράλθα;» 

  Ένας ήχος στο σκοτάδι, σαν πέτρες που κυλούν, κι ένα µουγκρητό 

πόνου. 

  «Ράλθα! Μ’ακους;» 

  «Ναι, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η φωνή της πολεµίστριας, πολύ 

πιο παράξενη από πριν. 

  «Έλα µαζί µου –έλα κοντά µου.» 

  «…∆ε µπορώ… Σας παρακαλώ, φύγετε!» 

  «Όχι, ανόητη,» αντιγύρισε η ∆άτλα, «δε θα σ’αφήσω εδώ.» 

Ανασηκώθηκε στα τέσσερα και ψαχούλεψε ανάµεσα στα 

χαλάσµατα, προσπαθώντας να την εντοπίσει. Τα νύχια της έσπαγαν 

επάνω στις πέτρες και τα δάχτυλά της γδέρνονταν. «Ίσως η πόρτα 

νάχει πέσει και να καταφέρουµε να φύγουµε κι οι δυο. Πού είσαι, µα 

τα Ερπετά;» Πέτρες: παντού µπορούσε να αισθανθεί άγριες πέτρες 

να σχίζουν τη σάρκα στα γόνατα και στις παλάµες της. «Πού είσαι; 

Ράλθα!» 
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  «Πηγαίνετε, Μεγαλειοτάτη –δε µπορείτε να µε βοηθήσετε…» Η 

διοικήτρια έκλαιγε, διαπίστωσε ξαφνικά η ∆άτλα –έκλαιγε. Πρέπει 

να πονούσε. Τα χέρια της Εξουσιάστριας άρχισαν να ψαχουλεύουν 

το µέρος πιο γρήγορα, πιο γρήγορα– Μαλλιά! Άγγιξε µαλλιά. 

  «Ράλθα!» 

  «∆ε µπορείτε να σηκώσετε τις πέτρες, Μεγαλειοτάτη –πηγαίνετε, σας 

ικετεύω!…» 

  Πράγµατι: πέτρες. Η ∆άτλα µπορούσε να αισθανθεί τα σγουρά 

µαλλιά της Ράλθα ανάµεσα στα δάχτυλά της, και µετά… πέτρες, κι 

άλλες πέτρες, κι άλλες πέτρες –το κορµί της Ελρούνιας πολεµίστριας 

βρισκόταν θαµµένο εκεί κάτω. Ω, Ράλθα… µε έσωσες… κι εγώ δε 

µπορώ να σε βοηθήσω… δε µπορώ… Η ∆άτλα αισθάνθηκε δάκρυα, 

τώρα, να έρχονται και στα δικά της µάτια. 

  «Ράλθα… θα… θα επιστρέψω, Ράλθα,» άρθρωσε, πνιχτά. «Θα 

επιστρέψω για σένα –δε θα σε ξεχάσω.» 

  «Πηγαίνετε, Μεγαλειοτάτη. Είθε τα Μεγάλα Ερπετά να σχίζουν τα 

κύµατα για σας. Πηγαίνετε!» 

  Η τελευταία λέξη της Ράλθα –Πηγαίνετε!– αντήχησε σα διαταγή 

µέσα στο νου της ∆άτλα. Και ήταν ένας τόνος που η Εξουσιάστρια 

του Χρήµατος δε θα ανεχόταν από κανέναν της υπήκοο, όµως τώρα 

τον χρειαζόταν. Χρειαζόταν κάποιον να της πει, έντονα: Πήγαινε! 

Φύγε! Κάποιον να τη συνεφέρει από την ελεεινή ψυχολογική 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 

  Σηκώθηκε, αργά, στα γυµνά της πόδια, νιώθοντας τις πατούσες της 

να γδέρνονται από τις πέτρες, και το χώµα να περνά ανάµεσα στα 

δάχτυλά της. Τα µάτια της προσπάθησαν να βρουν κάποια πηγή 

φωτός, έναν οδηγό µέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ράλθα, γιατί να πρέπει 

να σ’αφήσω εδώ σ’ετούτο το εφιαλτικό µέρος, θαµµένη έτσι;… Όλα 

τούτα ήταν καινούργια συναισθήµατα για τη ∆άτλα: ποτέ ξανά στη 

ζωή της δεν είχε νιώσει τόσο απελπισµένη, τόσο αδύναµη µπροστά 

στις καταστάσεις, ή τόση µεγάλη υποχρέωση να βοηθήσει µια 

γυναίκα που της είχε πριν από µερικές στιγµές σώσει τη ζωή·  ούτε 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

807 

ποτέ παλιότερα είχε αισθανθεί τέτοια επιθυµία να βγει στο φως των 

δίδυµων ήλιων του Άρµπεναρκ, φεύγοντας από τούτο το έρεβος. 

  Τα µάτια της, όµως, δε βρήκαν το σηµάδι που αναζητούσαν, το 

σηµάδι που ίσως, τελικά, να την οδηγούσε έξω από τα µπουντρούµια 

του παλατιού της Θέρληχ. Μονάχα σκοτάδι ατένισαν, όπως και πριν. 

Και η ∆άτλα φοβήθηκε, για µια στιγµή, µήπως είχε χάσει το φως 

της·  όµως όχι, δε µπορεί κάτι τέτοιο να συνέβαινε. Απλά, ο δαυλός 

απέξω θα έσβησε, µε τα χώµατα και τις πέτρες που έπεσαν– 

  Μια φωνή πόνου από κάπου: ένα µουγκρητό. Και: «…βοηθήστε 

µε…» ∆υνατό βήξιµο. «Μ’ακούτε;…» 

  Η ∆άτλα προχώρησε προς την κατεύθυνση του ήχου, µε κάθε 

επιφύλαξη και έχοντας το ένα της χέρι τεντωµένο εµπρός της. 

  —«Βοηθήστε µε… Αααχχ…»— 

  Κάπου, τα δάχτυλά της συνάντησαν έναν τοίχο. Η Εξουσιάστρια 

άρχισε να τον ψαχουλεύει, µε τις ήδη ξεγδαρµένες παλάµες της. 

  —«…Σας παρακαλώ…!»— 

  Ο τοίχος ήταν γεµάτος ρωγµές, διαπίστωσε η ∆άτλα, αρκετά 

µεγάλες ώστε να χωρά η καθεµία ένα ξιφίδιο εντός της! Ψαχούλεψε 

προς τα δεξιά. Κάπου εδώ πρέπει να είναι και η πόρτα του κελιού. 

Μακάρι νάχει πέσει… 

  —∆υνατό βήξιµο— 

  Τα χέρια της άγγιξαν κρύο σίδερο. Η πόρτα! –που ακόµα στεκόταν 

όρθια… Ούτε αυτός ο τρισκατάρατος σεισµός δεν την είχε ρίξει. Και 

η Ράλθα θα πέθαινε εδώ µέσα! Ανάθεµα τα Ερπετά! Η ∆άτλα 

κοπάνησε την πόρτα, µε τη µατωµένη γροθιά της… και άκουσε ένα 

τρίξιµο σιδήρου. Τι; Την έσπρωξε, και την αισθάνθηκε να 

παραµερίζει, κάπως περίεργα. Ψαχούλεψε, µε περισσότερη προσοχή 

και σπρώχνοντας ελαφρώς. Η αριστερή µεριά δεν κρατούσε καλά. 

Οι µεντεσέδες απο κεί πρέπει να είχαν χαλαρώσει ή σπάσει. ∆εν 

πρέπει νάναι δύσκολο να πέσει, τώρα. Η ∆άτλα έκανε λίγο πίσω και 

έριξε όλο της το βάρος επάνω στην πόρτα, σφίγγοντας τα δόντια. 
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  Η σιδερένια θύρα έφυγε απ’τη θέση της και σωριάστηκε στο 

πάτωµα, µε µεγάλο πάταγο και µε την Εξουσιάστρια των Όπλων 

ξαπλωµένη στην επιφάνειά της. Η ∆άτλα ένιωσε κάθε κόκαλο και 

κλείδωση του σώµατός της να τραντάζεται από την πρόσκρουση. 

  «Ποιος είν’εκεί; Βοηθήστε µε!» ακούστηκε η γνωστή, πια, φωνή 

από το βάθος. 

  Η Ελρούνια σηκώθηκε στα τέσσερα και κοίταξε προς τη µεριά του 

ήχου: Σκοτάδι. Κοίταξε προς την άλλη µεριά: Φως! Η αδύναµη 

φλόγα ενός δαυλού. Μάλλον, ο πλακωµένος –όποιος κι αν είναι– µε 

βλέπει, αλλά εγώ δε µπορώ να τον δω. Ξαφνικά, αισθάνθηκε ντροπή, 

γιατί ήταν εντελώς γυµνή, ακριβώς όπως την είχαν πετάξει στο κελί 

οι λακέδες της Βασιλίδας ∆άηθρα. 

  Όµως η ντροπή γρήγορα την εγκατέλειψε, καθώς σηµαντικότερα 

θέµατα απασχολούσαν το νου της –όπως το να βγει απο δώ µέσα και 

να φύγει απ’το παλάτι, προτού γίνει τροφή για το λιοντάρι του 

Βασιληά Ναζτάρι. Σηκώθηκε όρθια και βάδισε προς το δαυλό στον 

τοίχο, παραπατώντας και νιώθοντας το έδαφος από κάτω της να 

κάνει λακκούβες, υψώµατα, και χαµηλώµατα. Φτάνοντας κοντά 

στην ασθενική φλόγα, είδε µια µεγάλη σκιά στο έδαφος. 

Πισωπάτησε, αιφνιδιασµένη. Ύστερα, την κοίταξε καλύτερα και 

διαπίστωσε ότι δεν ήταν παρά ένας νεκρός ή αναίσθητος στρατιώτης, 

µισοκαλυµµένος από πέτρες και χώµα. Αίµα φαινόταν να ρέει από το 

κεφάλι του. Μάλλον, νεκρός… 

  Η ∆άτλα τεντώθηκε πάνω απ’το κουφάρι (;) και έπιασε τον δαυλό, 

τραβώντας τον έξω απ’το σιδερένιο βρόγχο του τοίχου. Αν δε γίνει κι 

άλλος σεισµός κι αν δε µ’εντοπίσουν, θα καταφέρω να φύγω απο δώ. 

∆ύο «αν» ήταν, όµως, αυτά… 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Άνεµος έκανε νόηµα στους δικούς του ν’αποµακρυνθούν από τον 

κόσµο, µαζί του. Εκείνοι τον ακολούθησαν και, όταν βρίσκονταν 
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κοντά σ’έναν τοίχο –που είχε µια µεγάλη ρωγµή κι έµοιαζε 

επικίνδυνος να πέσει–, ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης τούς είπε: 

«Πρέπει να πάρουµε το θησαυρό απο κεί µέσα, προτού κανείς άλλος 

τον βρει.» 

  «Κι εµείς που λέγαµε να τον αφήσουµε και να φύγουµε,» 

αποκρίθηκε η Βερενέλη. 

  «Μ’εσένα ποτέ δεν ξέρει κανείς, βιβλιοποντικίνα,» αντιγύρισε ο 

Άνεµος, αγριοκοιτάζοντάς την. 

  «Πάψτε!» τους διέκοψε η Νύχτα. «Κι ελάτε να δούµε τι µπορούµε 

να διασώσουµε.» Βάδισε πρώτη, κι οι υπόλοιποι την ακολούθησαν. 

  Ο σεισµός είχε, πλέον, σταµατήσει, και ο πανδοχέας βρισκόταν 

µπροστά στην πόρτα του πανδοχείου του, προσπαθώντας να την 

ανοίξει, αλλά αποτυχαίνοντας. 

  «Πρέπει νάχουν πέσει πέτρες πίσω της,» είπε κάποιος. «Έχει 

φρακάρει.» 

  «Θα χρειαστεί να τη σπάσεις,» πρόσθεσε ένα άλλος. 

  Υπέροχα… σκέφτηκε ο Άνεµος. 

  «Φέρτε µου ένα τσεκούρι,» ζήτησε ο πανδοχέας. 

  «Πάω εγώ, Νάτλιβ,» αποκρίθηκε ένα λιγνό αγόρι, κι έφυγε, 

τρέχοντας. 

  Ο Άνεµος στράφηκε στον Ράµλεντ. «Μπορείς να κάνεις κάτι;» Ο 

πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ ήταν ο δυνατότερος άντρας που γνώριζε 

και, σίγουρα, πιο δυνατός από όλους όσους έβλεπε εδώ. Εποµένως, 

ίσως να κατάφερνε να σπάσει την πόρτα. 

  Ο Ράµλεντ κατένευσε. Και, βγαίνοντας µέσα από τον 

συγκεντρωµένο κόσµο, πλησίασε τον πανδοχέα, που το αγόρι είχε 

αποκαλέσει Νάτλιβ. «Θα ήθελες λίγη βοήθεια, φίλε µου;» 

  Εκείνος στράφηκε για να τον κοιτάξει, και συνοφρυώθηκε. 

«Μπορείς να τη σπάσεις;» 

  «Θα προσπαθήσω.» 

  Ο πανδοχέας ένευσε, αποµακρυνόµενος από την πόρτα. 
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  Ο Ράµλεντ την κλότσησε ψηλά, γιατί ήξερε ότι οι πέτρες θα είχαν 

µαζευτεί στο πάτωµα εµπρός της. Ύστερα, από τρεις δυνατές 

κλοτσιές, η ξύλινη θύρα έσπασε. Όχι κι απ’τις καλύτερες που έχω δει, 

παρατήρησε ο Ντρούβτεκ. Πίσω, στην πατρίδα, τις φτιάχνουν είκοσι 

φορές πιο ανθεκτικές. Και µια νοσταλγία τον έπιασε, καθώς 

θυµήθηκε τα µέρη των παιδικών του χρόνων. 

  «Καλύτερα από τσεκούρι!» φώναξε ο πανδοχέας. «Σ’ευχαριστώ, 

φίλε. Έχεις τρεις νύχτες δωρεάν στο πανδοχείο µου –όσες κι οι 

κλοτσιές που χρειάστηκαν για να σπάσεις την πόρτα.» 

  «Ποιο πανδοχείο;» έθεσε το ερώτηµα ο Άνεµος, περνώντας 

µπροστά από τους δύο άντρες και µπαίνοντας στη ρηµαγµένη 

τραπεζαρία. 

  «Ίσως να βρίσκονται ακόµα άνθρωποι µέσα στα δωµάτια,» είπε η 

Νύχτα στον πανδοχέα, και ακολούθησε τον Άνεµο, µαζί µε τη 

Βερενέλη. Ο Νάτλιβ κι ο Ράµλεντ πήγαν στο κατόπι τους. 

  Το δωµάτιο ήταν γεµάτο πέτρες, πάνω στις οποίες έπρεπε 

ν’ανεβαίνουν για να περπατούν. Επίσης, όλος ο αριστερός του τοίχος 

είχε σωριαστεί, καταστρέφοντας τραπέζια και καρέκλες, ενώ και η 

οροφή από κείνη τη µεριά είχε καταρρεύσει και τα δοκάρια 

κρέµονταν σαν ανάποδοι κορµοί δέντρων. 

  Ευτυχώς που δεν ήµασταν από κάτω, συλλογίστηκε η Βερενέλη, 

αναριγώντας. Ύστερα, έστρεψε το βλέµµα της στον Άνεµο, ο οποίος 

είχε πλησιάσει την πόρτα του διαδρόµου και κλοτσούσε τις πέτρες 

µπροστά της. 

  «Ράµλεντ, βοήθησέ µε λίγο εδώ,» ζήτησε. 

  Προτού προλάβει ο Ντρούβτεκ ν’αποκριθεί, χτυπήµατα ήρθαν από 

την πόρτα, και µια αντρική φωνή ακούστηκε από το εσωτερικό: 

«Είστε έξω;» 

  «Όχι, µέσα!» απάντησε ο Άνεµος. 

  «Βοηθήστε µας να βγούµε!» 

  Ο Ράµλεντ άρχισε να σηκώνει τις πέτρες και να τις πετά παραδίπλα. 
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  Ο Νάτλιβ τον παρατηρούσε καλά-καλά. «Πρέπει να σε προσβάλω 

για να µου κάνεις δουλειά!» 

  «∆εν ενδιαφέροµαι γι’αυτού του είδους τις δουλειές,» αποκρίθηκε, 

στεγνά, ο Ντρούβτεκ. 

  Μόλις ο Ράµλεντ είχε παραµερίσει τα µπάζα, ο Άνεµος άνοιξε την 

πόρτα, για να δει από πίσω έναν µελαχρινό άντρα µε κοντά µαλλιά 

και µια µελαχρινή γυναικά µε µαλλιά που έφταναν ως τους ώµους. 

Καρνεβολθιανοί, µάλλον. 

  «Ευχαριστούµε,» είπε ο πρώτος. «Τα Πνεύµατα µαζί σας, φίλοι 

µου.» 

  «Είναι κανείς άλλος στα δωµάτια;» ρώτησε ο Νάτλιβ. 

  «∆εν ξέρουµε,» αποκρίθηκε ο Καρνεβολθιανός, καθώς εκείνος κι η 

γυναίκα έβγαιναν. 

  Ο Άνεµος µπήκε στον γεµάτο χαλάσµατα διάδροµο και, περνώντας 

ανάµεσα από δύο δοκάρια που κρέµονταν από το ταβάνι, έφτασε 

στην πόρτα του δικού του δωµατίου και των συντρόφων του. Η 

Νύχτα τον ακολούθησε, αλλά ο Ράµλεντ και η Βερενέλη έµειναν 

πίσω: ο πρώτος επειδή δε θα χωρούσε να περάσει και µπορεί, αν 

έσπρωχνε τα µπάζα, να προκαλούσε κατολίσθηση, και η δεύτερη 

επειδή φοβόταν µη γίνει κι άλλος σεισµός και πλακωθεί εκεί µέσα. 

  Ο Άνεµος έβγαλε το κλειδί απ’το εσωτερικό της τουνίκας του και 

το πέρασε στην κλειδαριά της πόρτα, στριφογυρίζοντάς το. Το 

χαρακτηριστικό κλακ ακούστηκε, και η θύρα άνοιξε… µέχρι ενός 

σηµείο και, ύστερα, βρήκε κάπου. 

  «Κι άλλες πέτρες!» έφτυσε ο τυχοδιώχτης. «Κι ο Ράµλεντ δε χωρά 

εδώ πέρα…» µούγκρισε, κάτω απ’την ανάσα του. «Νύχτα, µπορείς 

να γλιστρήσεις µέσα απ’αυτή τη χαραµάδα;» 

  Την ίδια στιγµή, άκουσαν τον Νάτλιβ να φωνάζει: «Είναι κανείς 

ζωντανός εδώ µέσα; Μ’ακούτε;» 

  «Εδώ!» ήρθε µια φωνή από δυο πόρτες δεξιά του Ανέµου και τη 

Νύχτας. «Βοηθήστε µε!» 
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  «Περίµενε·  ερχόµαστε!» αποκρίθηκε ο Νάτλιβ. Και ο Ράµλεντ 

πλησίασε την πόρτα, η οποία βρισκόταν κοντά στην αρχή του 

διαδρόµου και µέχρι εκεί µπορούσε να χωρέσει. 

  Εν τω µεταξύ, ο Άνεµος ξανάπε στη Νύχτα: «Προσπάθησε να 

γλιστρήσεις µέσ’απ’τη χαραµάδα.» 

  Εκείνη έριξε µια µατιά στο εσωτερικό του δωµατίου, από το 

άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί. Και είδε δυνατό φως! Ο αντικρινός 

τοίχος είχε σωριαστεί, και οι ακτίνες των µεσηµεριανών ήλιων 

περνούσαν. 

  «∆ε χρειάζεται να µπω απ’τη χαραµάδα,» είπε στο φίλο της. 

«Μπορούµε να πάµε απ’την άλλη.» 

  «Πώς; ∆εν υπάρχει ούτε παράθυρο!» 

  «Τώρα, έχει ανοιχτεί ένα, όµως,» εξήγησε η Νύχτα, κι άρχισε να 

κατευθύνεται προς την έξοδο του διαδρόµου. Ο Άνεµος την 

ακολούθησε. 

  «Πού πάτε;» τους ρώτησε η Βερενέλη. 

  «Απ’την άλλη,» απάντησε η Νύχτα, προσπερνώντας την, µαζί µε 

τον Άνεµο, και βαδίζοντας προς την είσοδο της τραπεζαρίας. 

  Εκείνη έριξε µια µατιά στον Ράµλεντ, που προσπαθούσε ν’ανοίξει 

τη φρακαρισµένη πόρτα, και, ύστερα, έτρεξε πίσω τους, 

καταλαβαίνοντας ότι, µάλλον, είχαν βρει κάποιον άλλο τρόπο για να 

µπουν στο δωµάτιο. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η ∆άηθρα στεκόταν µπροστά σε ένα παράθυρο της βασιλικής 

αίθουσα, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά της και δίχως 

ν’αντιλαµβάνεται το βλέµµα του Βασιληά Ναζτάρι επάνω στους 

γοφούς και την πλάτη της. Το συνειδητό της βασάνιζε ένα απόκοσµο 

συναίσθηµα: µια προειδοποίηση, σταλµένη από τη Μεγάλη Μητέρα, 

την πρώτη Βασιλίδα της Ύρµελβ, εκείνη που ξεκίνησε τη Βασιλική 

Γενιά και που όρισε ότι πάντοτε τον Μαρµάρινο Θρόνο θα 
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κληρονοµούσε η ξανθιά πρωτότοκη κόρη. Τις άλλες φορές, όµως, οι 

προειδοποιήσεις της ήταν πιο ξεκάθαρες, πιο συγκεκριµένες: 

«έδειχναν» –µε τον τρόπο τους– ένα συγκεκριµένο άτοµο ή µια 

συγκεκριµένη περιοχή. Τώρα, ετούτη η προειδοποίηση ήταν 

ακαθόρυστο: Κίνδυνος! έλεγε·  αλλά από πού; από ποιον; Όταν 

ξύπνησε η ∆άηθρα, σήµερα το πρωί, είχε αισθανθεί πάλι τη Μεγάλη 

Μητέρα να της µιλά, αλλά, ύστερα, αφότου έγιναν οι δυο απανωτοί 

σεισµοί, νόµιζε ότι, τελικά, η προειδοποίησή της ήταν γι’αυτούς. 

Ωστόσο, µάλλον, επρόκειτο για κάτι εντελώς διαφορετικό, επειδή 

και τώρα, ξανά, η ∆άηθρα παράξενα ένιωθε. Τα ερωτηµατικά 

έτρωγαν το νου της: Γιατί η Μεγάλη Μητέρα δεν επικοινωνούσε πιο 

ξεκάθαρα µαζί της; Ποιος ήταν ο κίνδυνος; Από πού ερχόταν; Πώς 

όφειλε να προετοιµαστεί για να τον αντιµετωπίσει; 

  Άκουσε βήµατα από µπότες να µπαίνουν µέσα στη βασιλική 

αίθουσα και στράφηκε, για ν’αντικρίσει τη Σπαθάρχισσα Αναµάνα, 

περιστοιχισµένη από δύο Υρµέλβιους οπλίτες. 

  «Μεγαλειοτάτη,» υποκλίθηκε η σπαθάρχισσα, «σας φέρνω 

δυσάρεστα µαντάτα.» 

  ∆υσάρεστα µαντάτα; Ίσως να πρόκειται γι’αυτό που µε προειδοποιεί 

η Μεγάλη Μητέρα. «Μίλα µου.» 

  «Η Εξουσιάστρια του Χρήµατος Νι-∆άτλα χάθηκε.» 

  «Χάθηκε;» µούγκρισε ο Βασιληάς Ναζτάρι. «Τη χάσατε, θες να 

πεις, γυναίκα!» 

  Η ∆άηθρα τον αγνόησε. «∆εν είναι στο κελί της;» 

  «Όχι, Μεγαλειοτάτη. Μονάχα η ∆ιοικήτρια Ράλθα βρίσκεται εκεί, 

πλακωµένη από τις πέτρες και νεκρή. Η Εξουσιάστρια πρέπει να 

έφυγε, σύµφωνα µ’ό,τι µας ανέφερε ένας στρατιώτης, ο οποίος την 

είδε να βγαίνει από το κελί.» 

  «Και γιατί δεν την έπιασε;» 

  «Ήταν κι εκείνος πλακωµένος από πέτρες, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Βρείτε την. ∆ε µπορεί να έχει πάει µακριά·  το λιµάνι είναι 

αποκλεισµένο και οι πύλες της πόλης κλειστές.» 
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  «Ως προστάξετε, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι η σπαθάρχισσα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νι-∆άτλα δεν είχε ποτέ ξανά σκοτώσει άνθρωπο, και τώρα, ήταν 

έτοιµη να ξεράσει, καθώς το κουφάρι της Λίχιας πολεµίστριας 

σωριαζόταν στα πόδια της, µε σχισµένο το λαιµό. Το ξιφίδιο στο 

δεξί χέρι της Εξουσιάστριας ήταν αιµατοβαµµένο ως τη λαβή, και τα 

δάχτυλά της είχαν πασαλειφτεί µε το αίµα. 

  Κατάπιε χολή και τράβηξε τη νεκρή γυναίκα µέσα στη βλάστηση 

του κήπου. Ευτυχώς που ήταν ντυµένη µονάχα µε µια πέτσινη 

αρµατωσιά, αλλιώς δε θα είχε τη δύναµη να τη µετακινήσει. 

Αµέσως, άρχισε να τη γδύνει από την ενδυµασία της και να τη φορά 

η ίδια. Της πήρε το παντελόνι, το πανωφόρι, τις µπότες, το γκρίζο 

µανδύα, και –το κυριότερο!– το κράνος. Όταν είχε τελειώσει µε τον 

υπόλοιπο ρουχισµό, µάζεψε τα µακριά της µαλλιά πίσω απ’το 

κεφάλι και το φόρεσε, δένοντας το λουρί σφικτά κάτω απ’το σαγόνι 

της και κατεβάζοντας την προσωπίδα που προστάτευε τα µάτια και 

τη µύτη. Είµαι τυχερή, µα τα Ερπετά, που βρήκα αυτή τη σκύλα να 

φρουρεί εδώ. Κι ακόµα πιο τυχερή για το κράνος της. Λέγοντας στον 

εαυτό της ότι ήταν τυχερή, τουλάχιστον αισθανόταν καλύτερα, 

παρότι βαθιά εντός της ήξερε ότι ήταν κάθε άλλο παρά τυχερή, που 

οι σφετεριστές είχαν πιάσει τη ∆ιοικήτρια Ράλθα και την είχαν 

εµποδίσει από το να µεταφέρει το µήνυµα στη Βασίλισσα Αάνθα.  

  Έδεσε τη ζώνη της πολεµίστριας γύρω απ’τη µέση της και βγήκε 

από τη βλάστηση. ∆εν είχε πάρει ούτε το πουκάµισο που φορούσε η 

Λίχια κάτω από το πέτσινο πανωφόρι, ούτε τα εσώρουχά της, γιατί 

δεν ήθελε να σπαταλά χρόνο. Πρέπει να φύγω απ’το παλάτι προτού 

καταλάβουν ότι δραπέτευσα από τα µπουντρούµια κι αρχίσουν να µε 

ψάχνουν. 

  Προχώρησε, βιαστικά, ως την πύλη του κήπου και οι δύο 

στρατιώτες που στέκονταν εκεί –Λεργκνάµιοι– της άνοιξαν, για να 
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περάσει. Έφυγα! Βγήκα απ’το παλάτι! Να δούµε, τώρα, πώς θα βγω κι 

από την πόλη… ή πού θα κρυφτώ µέσα σ’αυτήν… Και πώς θα 

ειδοποιήσω τη Βασίλισσα Αάνθα για το τι συµβαίνει; 

 

**  **  **  ** 

 

  Χρειάστηκε να πάνε στην άλλη µεριά του τετραγώνου, για να 

βρουν τον πλαϊνό τοίχο του δωµατίου τους, όµως τελικά τον βρήκαν·  

γιατί, βέβαια, δεν ήταν και τίποτα το σπουδαίο να τον εντοπίσουν: το 

άνοιγµα ήταν µεγαλύτερο από παράθυρο. Ο Άνεµος µπήκε κι άρχισε 

να παραµερίζει τα χαλάσµατα, για να κοιτάξει κάτω απ’τα κρεβάτια. 

Η Νύχτα και η Βερενέλη τον βοήθησαν. Οι σάκοι του θησαυρού 

ήταν εκεί όπου τους είχαν αφήσει. 

  «Τελείωσε,» είπε ο Άνεµος: «απο δώ και µπρος θα τους έχουµε 

πάντα µαζί µας!» Και σήκωσε τον έναν. 

  Η Βερενέλη πήρε τον άλλο, λέγοντας: «Και καλύτερα να βρούµε 

ένα πιο… στέρεο µέρος να µείνουµε.» 

  «Το είπαµε αυτό,» µούγκρισε ο Άνεµος, καθώς άρχισαν να 

βαδίζουν, κατευθυνόµενοι προς την είσοδο του Ναυαγού. 

  Πριν, δεν είχαν δώσει και πολύ σηµασία στα άλλα χτίρια γύρω 

τους, επειδή βιάζονταν να πάρουν το θησαυρό από το δωµάτιο, όµως 

τώρα, που δεν είχαν αυτό το άγχος, µπορούσαν να παρατηρήσουν ότι 

τα περισσότερα οικοδοµήµατα είχαν πάθει άσχηµες ζηµιές και, 

µάλιστα, πολλά είχαν καταντήσει σαν τον Ναυαγό: η οροφή και οι 

τοίχοι τους είχαν καταρρεύσει. Εγκλωβισµένοι άνθρωποι φώναζαν 

από τα παράθυρα να τους φέρουν σκάλες, για να κατεβούν, 

χτυπούσαν τις πόρτες, για να τους ανοίξουν, ή ούρλιαζαν, 

παγιδευµένοι κάτω από χαλάσµατα. Και το ότι η πόλη ήταν γεµάτη 

πρόσφυγες χειροτέρευε τα πράγµατα. 

  Επιστρέφοντας στο πανδοχείο, είδαν το Ράµλεντ να τους περιµένει 

απέξω. «Πού είχατε πάει;» τους ρώτησε, παραξενεµένος από τους 

σάκους που τους έβλεπε να κουβαλάνε. 
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  «Είχε ανοίξει µια τρύπα στον τοίχο του δωµατίου, από την άλλη 

µεριά,» εξήγησε η Νύχτα. 

  «Πάµε να φύγουµε, τώρα,» πρότεινε η Βερενέλη. «Πάµε να βρούµε 

τον Κάβραν, µπας και µας βοηθήσει.» 

  «Μάλλον, πολλοί θα ζητούν τη βοήθεια του Κάβραν σήµερα,» είπε 

ο Άνεµος, «αλλά δεν υπάρχει, πλέον, λόγος να καθόµαστε σε τούτο 

το ρηµαγµένο χάνι.» 

  Ξεκίνησαν να βαδίζουν στους δρόµους της Θέρληχ. Προς όλες τις 

κατευθύνσεις τα χτίρια ήταν πληγµένα από τους δύο σεισµούς που 

είχαν γίνει ο ένας µετά τον άλλο, και η κοσµοπληµµύρα ήταν 

αφόρητη. Το µέρος, πραγµατικά, θύµιζε στη Νύχτα την Γκόνµορχ, 

όπου έµπλεκες τα πόδια σου µε τους άλλους ανθρώπους όταν 

προχωρούσες. 

  «Πού πηγαίνουµε;» µουρµούρισε η Βερενέλη. «Στην τύχη 

βαδίζουµε;» 

  «Έχεις καµια καλύτερη ιδέα;» τη ρώτησε ο Άνεµος. 

  «Πάµε στο σπίτι του Αργκανθικιανού.» 

  «Προτείνεις, µήπως, να το διαρρήξουµε;» 

  «Ναι, και, αν εµφανιστεί εκείνος, θα τ’αγοράσουµε!» 

  Ο Άνεµος συνοφρυώθηκε. «Όντως… δεν είναι κι άσχηµη ιδέα.» 

  «Εµένα δε µ’αρέσει, πάντως,» έκανε η Νύχτα, φοβούµενη µην 

µπλέξουν, όπως συνήθως. 

  «Γιατί;» απόρησε ο Άνεµος. 

  «Γιατί… γιατί δεν ξέρεις τι µπορεί να γίνει άµα έρθει αυτός ο 

τύπος, Άνεµε! Θες να τσακωθούµε µαζί του, ή να καλέσει τους 

φρουρούς;» 

  «Αν εµφανιστεί, θα το αγοράσουµε απ’αυτόν. Έχουµε χρήµατα.» 

  «Ναι,» συµφώνησε η Βερενέλη. «∆εν είναι και τίποτα το σπουδαίο. 

∆ε θα κάνουµε ζηµιές, αν έχει τίποτα πράγµατα µέσα. Κι επιπλέον, 

πού να σταµατήσουµε, ρε Νύχτα; Εδώ δεν υπάρχει χώρος ούτε να 

σταθεί κανείς!» 
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  Η Νύχτα στράφηκε στον πορφυροµάλλη Ντρούβτεκ που βάδιζε 

σιωπηλός. «Ράµλεντ, εσύ τι λες;» 

  Εκείνος δίστασε για µια στιγµή, όµως: «Πάµε,» αποκρίθηκε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κρύψτε µε, να κάνω τη δουλειά µου.» 

  Η Νύχτα, η Βερενέλη, και ο Ράµλεντ στάθηκαν µπροστά από τον 

Άνεµο, καθώς εκείνος έβγαζε ένα µακρύ, µεταλλικό εργαλείο από 

την µπότα του και το έχωνε µέσα στην κλειδαριά της κεντρικής 

εισόδου του σπιτιού που πουλούσε ο Αργκανθικιανός. Ύστερα από 

µερικές στροφές, κατάφερε να τη διαρρήξει. 

  «Εντάξει,» είπε στους άλλους, καθώς άνοιγε µε προσοχή. Στο 

εσωτερικό είδε ένα σχετικά µεγάλο σαλόνι, µε διάφορα πράγµατα 

πεσµένα στο πάτωµα –ένα σπασµένο βάζο, δύο κηροπήγια, ένας 

πίνακας, µερικά κεριά που είχαν φύγει από το πολύφωτο του 

ταβανιού. Στη δεξιά µεριά, αντίκρισε ένα πέτρινο τζάκι και έναν 

πράσινο καναπέ κοντά του, ενώ στο κέντρο, περίπου, βρισκόταν ένα 

στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι και µερικές καρέκλες, όλα γεµάτα 

χώµατα, αναµφίβολα λόγω του σεισµού. Στο βάθος της αριστερής 

µεριάς ήταν µια ξύλινη σκάλα (που πήγαινε και πάνω και κάτω) και 

πλάι της το άγαλµα ενός άντρα µε χιτώνα, το οποίο, παραδόξως, είχε 

µείνει όρθιο. 

  Ο Άνεµος µπήκε στο σαλόνι, ακολουθούµενος από τους 

συντρόφους του. Η Νύχτα, που ερχόταν τελευταία, έκλεισε την 

πόρτα. Η Βερενέλη άφησε το σάκο που κουβαλούσε στον καναπέ 

και κάθισε, ξεφυσώντας. «Επιτέλους!» 

  Ο Ράµλεντ, όµως, ζύγωσε την ξύλινη σκάλα, και είπε: «∆είτε 

αυτό.» 

  «Τι είναι;» Ο Άνεµος άφησε το σάκο του επάνω στον καναπέ, 

δίπλα στη Βερενέλη, και πλησίασε τον Ντρούβτεκ.  
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  Εκείνος του έδειξε έναν λεκέ επάνω στο ξύλο του πρώτου 

σκαλοπατιού προς τα κάτω. «Αίµα.» 

  Ο τυχοδιώχτης ανησύχησε από τούτο. Αίµα; Εδώ; Γιατί; Ο 

καταραµένος Αργκανθικιανός! Το ήξερα ότι κάτι ύποπτο γινόταν µαζί 

του. Ίσως, τελικά, να µην έπρεπε να είχαµε έρθει καθόλου σ’αυτό το 

µέρος. Γονάτισε στο ένα πόδι και άγγιξε το λεκέ µε δυο του δάχτυλα. 

Λεκές! Μα τα Πνεύµατα, αυτό είναι πολύ φρέσκο! «∆εν πρέπει νάγινε 

πριν από πολύ καιρό… πριν από καµια ώρα θα έλεγα!» 

  Τώρα, κι η Νύχτα είχε πλησιάσει και στεκόταν πάνω από το φίλο 

της. «∆ηλαδή, κάποιος βρίσκεται εκεί κάτω; Τραυµατισµένος;» Τους 

το είπα να µην έρθουµε εδώ, συλλογίστηκε. Να, πάλι, που θα 

µπλέξουµε… 

  Ο Άνεµος σηκώθηκε όρθιος, ξεθηκαρώνοντας το Ζιρκεφιανό 

κοντόσπαθο του. «Ας κοιτάξουµε.» 

  «Περίµενε.» Ο Ράµλεντ ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του 

τυχοδιώχτη. «∆ες κι αυτό, πρώτα.» Τώρα, έδειξε την πόρτα στη 

δεξιά µεριά του σαλονιού, η οποία βρισκόταν πίσω από το τζάκι και 

ήταν µισάνοιχτη. «Λες ο ιδιοκτήτης που ήθελε να πουλήσει τούτο το 

σπίτι να την άφηνε έτσι;» 

  «Όχι,» συµφώνησε ο Άνεµος. «Γαµώ τα Πνεύµατα, όχι.» Και 

βάδισε, επιφυλακτικά, προς την πόρτα. 

  Η Βερενέλη είχε σηκωθεί απ’τον καναπέ και είχε τραβήξει το 

ξιφίδιο απ’τη ζώνη της. 

  Ο Άνεµος άνοιξε, µε το ένα χέρι, την ξύλινη θύρα, ενώ µε το άλλο 

βαστούσε υψωµένο το κοφτερό του κοντόσπαθο, έτοιµος για 

επίθεση. Όµως η κουζίνα που αποκαλύφθηκε ήταν άδεια από 

ανθρώπους (και από φαγητά, απ’ό,τι φαινόταν)·  ωστόσο, στο βάθος 

της το παράθυρο ήταν σπασµένο. 

  «Ο διαρρήκτης µπήκε απο δώ,» πληροφόρησε τους συντρόφους 

του, και τους έδειξε το σπασµένο γυαλί όταν ζύγωσαν. 

  «Και µετά, πήγε κάτω,» πρόσθεσε η Νύχτα, στρέφοντας το βλέµµα 

της, ξανά, στην ξύλινη σκάλα. 
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  «Ας ελέγξουµε,» πρότεινε η Βερενέλη. «∆ε µπορούµε να 

ξεκουραστούµε εδώ µέσα, ενώ αυτός βρίσκεται στο υπόγειο. 

Τουλάχιστον, τώρα θα τον πιάσουµε απροετοίµαστο.» 

  «Όχι,» διαφώνησε ο Ράµλεντ. «Αν είναι κάποιος εκεί κάτω, θα µας 

έχει ακούσει.» Προχώρησε ως τη σκάλα και φώναξε: «Ανέβα. ∆ε σε 

ξέρουµε, δε θέλουµε το κακό σου.» 

  Καµια απάντηση. 

  «Ανέβα, αλλιώς θα κατεβούµε εµείς. ∆ε θέλουµε το κακό σου.» 

  Σιγή. 

  «Ίσως νάναι από τους πολύ Νότιους, που δεν ξέρουν την Κοινή 

Αρµπεναρκιανή,» υπέθεσε ο Άνεµος. 

  «Πολύ Νότιους!» βρήκε το κουράγιο να χαµογελάσει η Βερενέλη. 

«Νότιους κατοίκους της Νότιας Γης.» 

  «Καµια άλλη Πνευµατοχτυπηµένη βλακεία δεν είχες να πεις, 

βιβλιοποντικίνα;» µούγκρισε ο Άνεµος. «Ο ορθολογισµός µάς 

µάρανε τέτοιες ώρες…!» 

  «∆εν είναι ορθολογ–» 

  «Βούλωστο!» τη διέκοψε η Νύχτα. «Εσύ επέµενες νάρθουµε εδώ –

εσύ κι ο Άνεµος. Και καλύτερα να µην είχαµ’ έρθει.» 

  «Ανέβα!» φώναξε, πάλι, ο Ράµλεντ. «∆ε θέλουµε το κακό σου. Κι 

εµείς ‘κατά λάθος’ µπήκαµε εδώ. ∆εν είµαστε ιδιοκτήτες. ∆ε θα σε 

πειράξουµε. Άµα µας καταλαβαίνεις, πες κάτι.» 

  «Ποιος είσαι;» ρώτησε µια γυναικεία φωνή από το βάθος. 

  «Ονοµάζοµαι Ράµλεντ. Είµαι Ντρούβτεκ. Και οι φίλοι µου είναι 

Σαραολνιανοί·  ονοµάζονται Άνεµος, Νύχτα, και Βερενέλη. Έλα 

επάνω. ∆εν έχουµε τίποτα εναντίον σου.» 

  Αργά, επιφυλακτικά βήµατα ακούστηκαν ν’ανεβαίνουν. 

  «Κρύψτε τα όπλα σας,» πρότεινε ο Ράµλεντ στους συντρόφους του. 

Εκείνοι δίστασαν. «∆ε θέλουµε να την τροµάξουµε. Εξάλλου, µία 

είναι κι εµείς τέσσερις·  δε µπορεί να µας πειράξει.» 

  Ο Άνεµος θηκάρωσε το κοντόσπαθό του και η Βερενέλη το ξιφίδιό 

της. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

820 

  Ο Ράµλεντ κοίταξε τη γυναίκα που ανέβαινε. Φορούσε γκρίζο 

µανδύα και κουκούλα, και δεν πήγαινε αργά µονάχα επειδή δεν τους 

ήξερε και ήθελε να είναι προσεκτική, αλλά και επειδή ήταν 

τραυµατισµένη. Ο Ντρούβτεκ µπορούσε να διακρίνει ότι κρατούσε 

τα πλευρά της κάτω απ’τον µανδύα, κι επιπλέον, το αριστερό 

µπατζάκι του παντελονιού της ήταν πιτσιλισµένο µε αίµα. 

  Παραµέρισε από την αρχή της σκάλας, για να της κάνει χώρο 

ν’ανεβεί. Όταν εκείνη ήταν επάνω, σήκωσε το βλέµµα της, για να 

τον ατενίσει, και ο Ράµλεντ αντίκρισε ένα µελαχρινό, 

καλοσχηµατισµένο πρόσωπο µέσα από την κουκούλα, καθώς και 

δυο έξυπνα µαύρα µάτια. 

  «Κάθισε, αν θέλεις,» της πρότεινε. «Όπως σου υποσχέθηκα, δε θα 

σε πειράξουµε.» 

  Η γυναίκα τούς κοίταξε έναν-έναν και, ύστερα, βάδισε ως τον 

καναπέ, για να καθίσει. Πρέπει να πονούσε πολύ, γιατί συνέχιζε να 

κρατά τα πλευρά της και να περπατά µε κόπο. 

  «Ποια είσαι;» τη ρώτησε η Νύχτα. 

  Εκείνη εξακολουθούσε να τους κοιτάζει ερευνητικά. «Πράγµατι, δε 

φαίνεστε Νότιοι,» παρατήρησε. «Άρα δε µου είπατε ψέµατα.» 

  «Γιατί να σου πούµε ψέµατα;» απόρησε η Βερενέλη. «Ούτε καν σε 

ξέρουµε. Είσαι πληγωµένη, όµως. Κάποιος σε κυνηγά;» 

  Η γυναίκα τσιτώθηκε αµέσως. 

  «Όποιος κι αν σε κυνηγά, σίγουρα, αυτός δεν είµαστε εµείς,» είπε ο 

Άνεµος. 

  «Θέλεις να δω τι µπορώ να κάνω για το τραύµα σου;» τη ρώτησε η 

Νύχτα. 

  Εκείνη κούνησε το κεφάλι, πέρα-δώθε. «Όχι·  έχει πάψει να 

αιµορραγεί.» 

  «Ποια είσαι, λοιπόν;» 

  Η άγνωστη γυναίκα δίστασε, σµίγοντας τα χείλη και παρατηρώντας 

τους. Μετά, είπε: «Η Νι-∆άτλα.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

Στις φυλακές 
 

 

 γυναίκα έµοιαζε να περιµένει να την αναγνωρίσουν από το 

όνοµά της και µόνο, λες και ήταν περιώνυµη, όµως κανένας 

από τους συντρόφους δεν την ήξερε. 

  Εκείνη έσφιξε τα χείλη. «Μάλλον, δεν είστε πολύ καιρό στη 

Θέρληχ.» 

  «Για την ακρίβεια, χτες ήρθαµε,» είπε η Νύχτα. 

  «Τότε, ίσως να µη µε ξέρετε καθόλου, αλλά είµαι η Εξουσιάστρια 

των Όπλων της Έλρουν. Το Νι- στην αρχή του ονόµατός µου αυτό 

δείχνει.» 

  Η Βερενέλη συνοφρυώθηκε. «Έχεις καµια σχέση µε τον 

Εξουσιαστή των Όπλων Νε-Μόρλιν;» 

  «Γνωρίζετε το σύζυγό µου, εποµένως. Πώς είναι; Είναι καλά;» 

  «Καλύτερα από σένα, σίγουρα,» αποκρίθηκε η Βερενέλη. «Όταν 

φτάσαµε στην Όρφαλχ, µονοµαχούσε µε τη Στρατάρχισσα Νερενία 

του Σαραόλν, αλλά, απ’ό,τι µάθαµε, δεν τραυµατίστηκε·  η 

µονοµαχία έληξε επειδή παρενέβη ο Πόνκιµ, ο Σφετεριστής του 

Θρόνου του Σαραόλν.» 

  «Μάλιστα…» είπε η Νι-∆άτλα, κατεβάζοντας το βλέµµα, σκεπτική. 

  Η Νύχτα πήγε και κάθισε δίπλα της, στον καναπέ. «Πώς βρέθηκες 

εδώ; Αν όντως είσαι η Εξουσιάστρια του Χρήµατος, µάλλον, θα 

έπρεπε να βρίσκεσαι στο παλάτι, σωστά;» 

  «Είχα κάποιες… διαφωνίες µε τους Σφετεριστές της Θέρληχ,» 

εξήγησε η Νι-∆άτλα. 

  «Αν κρίνει κανείς από την κατάστασή σου,» είπε ο Άνεµος, «δεν 

είχες µονάχα κάποιες ‘διαφωνίες’, Εξουσιάστρια. Προσπάθησαν να 

σε σκοτώσουν.» 

H
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  «Όχι ακριβώς… Ή, µάλλον, θα το έκαναν κι αυτό, µετά. Στην 

αρχή, όµως, µε είχαν κλείσει στα µπουντρούµια, µαζί µε τη Ράλθα… 

ο σεισµός παραλίγο… δηλαδή, εκείνη σκοτώθηκε·  µε έσωσε.» 

Σήκωσε το βλέµµα της, για να δει τους αγνώστους που είχε 

συναντήσει να την κοιτάζουν µε απορηµένες εκφράσεις. 

Αναµφίβολα, τους είχε µπερδέψει µε τα λόγια της, έτσι άρχισε να 

τους τα διηγείται όλα µε τη σειρά και µε σταθερή φωνή, ενώ εκείνοι 

κάθονταν γύρω της: πώς οι σφετεριστές τη φυλάκισαν στα 

µπουντρούµια του παλατιού, πώς πέθανε η Ράλθα για να τη σώσει, 

πώς κατάφερε εκείνη να δραπετεύσει, και πώς την κυνήγησαν στα 

σοκάκια της Θέρληχ, µε αποτέλεσµα να δεχτεί µια σπαθιά στα 

αριστερά πλευρά, προτού καταφέρει να τους ξεφύγει, µε τα χίλια 

ζόρια, και να κρυφτεί µέσα σε τούτο το εγκαταλειµµένο σπίτι. 

  «Θα έλεγα πως τα έχεις θαλασσώσει χοντρά, Εξουσιάστρια,» 

παρατήρησε ο Άνεµος. 

  Η Νύχτα τον αγριοκοίταξε, γιατί, σίγουρα, δεν ήταν αυτός τρόπος 

να µιλά κανείς στην Εξουσιάστρια του Χρήµατος της Έλρουν, όσο 

κοντά κι αν ήταν οι Ελρούνιοι άρχοντες µε το λαό –που η ίδια δεν 

πίστευε ότι ήταν και πολύ κοντά, δηλαδή. 

  «Και το χειρότερο είναι,» συνέχισε ο Άνεµος, καθώς µια 

ανησυχητική σκέψη ήρθε στο νου του, «ότι, άµα δουν το σπασµένο 

παράθυρο, οι διώκτες σου θάρθουν εδώ και θα µας συλλάβουν 

όλους.» 

  Όντως! συλλογίστηκε η Νύχτα. ∆εν το είχα σκεφτεί αυτό. Αλλά το 

ήξερα ότι θα µπλέκαµε σε τούτο το τρισκατάρατο σπίτι –κάτι µου 

τόλεγε. 

  Την ίδια στιγµή, τα µάτια της Βερενέλης γούρλωσαν. «Τότε, να 

φύγουµε, Άνεµε –γρήγορα!» είπε, έντονα. 

  «Ναι,» συµφώνησε, αµέσως, εκείνος, και σηκώθηκε όρθιος. «Μην 

καθυστερείτε.» 

  Κι οι υπόλοιποι σηκώθηκαν, αντιλαµβανόµενοι τη σηµαντικότητα 

της κατάστασης. 
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  «Και πού να πάω εγώ;» ρώτησε η Νι-∆άτλα. «Θα µε βρουν και θα 

µε σκοτώσουν!» Φοβόταν όσο ποτέ, και ήξερε ότι έπρεπε να 

βασιστεί σ’ετούτους τους άγνωστους ανθρώπους, αν ήθελε να σωθεί. 

Αισθανόταν άσχηµα γι’αυτό, όµως δε γινόταν αλλιώς. Ίσως να 

γνώριζαν κάποια κρυψώνα. 

  «Θα σε πάρουµε µαζί µας,» αποκρίθηκε ο Ράµλεντ–  

  (Ωχ! αναστέναξε εσωτερικά η Νύχτα.) 

  (Πού θα την κρύψουµε, τώρα, αυτήν; σκέφτηκε ο Άνεµος. Κι άµα 

µας πιάσουν, θα µας πάρουν το θησαυρό! –Φτου!…) 

  (Τούτη είναι µια µεγάλη ιστορική στιγµή, ή νοµίζω; αναρωτήθηκε η 

Βερενέλη.) 

  –«Αλλά βγάλε το µανδύα σου, για να µη µπορούν να σε 

αναγνωρίσουν.» Μην περιµένοντας την απόκρισή της, της έλυσε το 

µανδύα απ’το λαιµό και της φόρεσε την κάπα του, βάζοντάς της την 

κουκούλα στο κεφάλι. Ύστερα, τη σήκωσε στα µυώδη του χέρια σαν 

πούπουλο. 

  «Μπορώ να περπ–» πήγε να πει η Νι-∆άτλα, αλλά ένας ξαφνικός 

ήχος ακούστηκε από την κουζίνα: ένας µεταλλικός ήχος –όπως το 

κροτάλισµα πανοπλίας. 

  «Φύγαµε!» είπε ο Άνεµος, κι αρπάζοντας τον ένα σάκο του 

θησαυρού, πήγε προς την έξοδο. 

  Η Βερενέλη άρπαξε τον άλλο σάκο και τον ακολούθησε. Αµέσως 

µετά, ήρθε ο Ράµλεντ και, τέλος, η Νύχτα, πιάνοντας τη λαβή ενός 

ξιφιδίου της. 

  Ο Άνεµος άνοιξε την πόρτα –για ν’αντικρίσει µια γυναίκα, ντυµένη 

µ’αρµατωσιά και αργυρό κράνος µε πρασινόχρυσο φτερό. Κοντά της 

βρίσκονταν κι άλλοι στρατιώτες, που δεν έµοιαζαν Ωκεάνιοι και, 

µάλλον, πρέπει να ήταν από αυτούς που ονόµαζαν Υρµέλβιους. 

  «Σταµατήστε!» πρόσταξε η γυναίκα. «Πού πάτε; Είναι αυτό το 

σπίτι δικό σας;» 

  «Σε ποιο απ’τα δύο θες απάντηση;» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  «Πού πάτε;» µούγκρισε η πολεµίστρια. 
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  «∆ηλαδή, δε σε νοιάζει άµα το σπίτι είναι δικό µας ή είµαστε 

κλέφτες;» έκανε, γρήγορα, ο Άνεµος. Την ίδια στιγµή έβγαιναν και 

οι υπόλοιποι (και η Νι-∆άτλα, αµέσως, αναγνώρισε τη σπαθάρχισσα 

που συνέχεια ερχόταν στο δωµάτιό της, στο παλάτι). 

  «Απάντησέ µου!» γρύλισε η πολεµίστρια, πιάνοντας τη λαβή του 

θηκαρωµένου σπαθιού στη ζώνη της, µε µια γαντοφορεµένη γροθιά. 

  «Αν το σπίτι είναι δικό µας;» 

  Η Υρµέλβια επιχείρησε να τον αδράξει απ’το γιακά. Ο Άνεµος, 

βαστώντας µε το αριστερό χέρι το σάκο του θησαυρού και 

αρπάζοντας µε το δεξί τον καρπό της, της έβαλε τρικλοποδιά και της 

έδωσε ένα άγριο σπρώξιµο, ρίχνοντάς τη πάνω στους δύο 

στρατιώτες πίσω της. 

  Ταυτόχρονα, οι σύντροφοί του άρχισαν να τρέχουν στον 

κοσµοπληµµυρισµένο δρόµο. Ο Άνεµος τούς ακολούθησε µε τρεις 

Υρµέλβιους πίσω του, οι οποίοι εξαπέλυαν βρισιές εναντίον του στη 

Νότια τους γλώσσα –τουλάχιστον, εκείνος υπέθετε ότι, µάλλον, 

βρισιές ήταν. 

  Κι έχω να κουβαλάω κι αυτόν τον καταραµένο σάκο! Έριξε µια 

µατιά στους διώκτες του. ∆αίµονες! θα µε προλάβουν οι 

τρισκατάρατοι µπάσταρδοι… Και πού πήγαν οι άλλοι; Οι 

Πνευµατοχτυπηµένοι, πού–; 

  Ένα µεγάλο χέρι τον άρπαξε απ’τον ώµο και τον τράβηξε πλάι, 

σ’ένα σοκάκι. Ο Άνεµος αντίκρισε το γενειοφόρο πρόσωπο του 

Ράµλεντ. 

  «Εδώ είστε!» ξεφύσησε. 

  Οι τρεις πολεµιστές παρουσιάστηκαν, φέροντας δόρατα κι έτοιµοι 

να τους χτυπήσουν. Ο Ράµλεντ άρπαξε το στέλεχος του όπλου του 

ενός και τον έστειλε να κυλήσει στο δρόµο και να µπλεχτεί στα 

πόδια των πάµπολλων ανθρώπων που βρίσκονταν συγκεντρωµένοι 

εκεί. 
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  Ο άλλος δέχτηκε το στιλέτο της Νύχτας στο κλειδοκόκαλο και 

σωριάστηκε, αιµόφυρτος. Όµως το ξιφίδιο της Βερενέλης χτύπησε 

πάνω στην περικεφαλαία του τρίτου κι εξοστρακίστηκε. 

  Το κοντόσπαθό του Ανέµου γρύλισε, βγαίνοντας απ’το θηκάρι·  και 

ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης χίµησε καταπάνω στον µοναδικό 

επιζήσαντα. Απέφυγε το δόρυ του και του έσχισε την κοιλιά µε τη 

Ζιρκεφιανή λεπίδα, κόβοντας την αρµατωσιά του σαν περγαµηνή. 

  «Τούτο το µαραφέτι δε µ’έχει απογοητέψει µέχρι στιγµής,» 

παρατήρησε. 

  «Άσε τα λόγια και τρέχα!» Ο Ράµλεντ σήκωσε, πάλι, την 

κουκουλωµένη Νι-∆άτλα στα µυώδη χέρια του και άρχισε 

ν’αποµακρύνεται µέσα στα σοκάκια, µε µεγάλες δρασκελιές, ενώ 

όσοι τον αντίκριζαν να έρχεται του έκαναν χώρο για να περάσει –κι 

εποµένως, και στους άλλους, που δεν άργησαν να τον πάρουν στο 

κατόπι. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Είστε στρατιώτες ή όχι;» βρυχήθηκε ο Βασιληάς Ναζτάρι, µόλις η 

Σπαθάρχισσα Αναµάνα ανέφερε τι είχε συµβεί στους δρόµους της 

Θέρληχ, και πώς εκείνη κι οι πολεµιστές της είχαν χάσει τη Νι-

∆άτλα και τους σωτήρες της –γιατί η Εξουσιάστρια πρέπει να ήταν 

εκείνη η κουκουλωµένη γυναίκα στα χέρια του µυώδη άντρα. 

  Η Αναµάνα, που µιλούσε στη Βασιλίδα της, στράφηκε στον 

Λεργκνάµιο Βασιληά. «Λάθη συµβαίνουν, Άρχοντά µου.» 

  «Όχι, γυναίκα –τα λάθη πληρώνονται!» Ο Ναζτάρι σηκώθηκε 

αναπάντεχα απ’το θρόνο, την έφτασε µε δυο µεγάλες δρασκελιές, 

και τη γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, σωριάζοντάς τη στο πάτωµα 

της βασιλικής αίθουσας. 

  Η Βασιλίδα ∆άηθρα, πάραυτα, πετάχτηκε επάνω. «Πώς τολµάς–;» 

  Ο Βρυχηθµός γρύλισε δυνατά προς το µέρος της. 
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  Παραπάνω από µια ντουζίνα στρατιώτες µέσα στο µεγάλο δωµάτιο 

είχαν ήδη ξεσπαθώσει. 

  Ο Βασιλέµπορας Άρνελ σηκώθηκε από τον Κοραλλένιο Θρόνο. 

«Σας παρακαλώ, όλους. Είστε αναστατωµένοι, το καταλαβαίνω·  

όµως έτσι δε λύνονται τα προβλήµατα.» 

  Ο Βασιληάς Ναζτάρι στράφηκε να τον κοιτάξει, µε τα µάτια του να 

φλέγονται. Και πώς λύνονται τα προβλήµατα, καταραµένε Λίχιε; 

µούγκρισε από µέσα του. Μήπως θες να µας δείξεις; 

  «∆ιχόνοια ανάµεσά µας είναι εκείνο που οι εχθροί µας επιθυµούν,» 

συνέχισε ο Άρνελ. «Οι νόµοι του πολέµου δεν είναι και πολύ 

διαφορετικοί από αυτούς του εµπορίου, φίλοι µου. Όσο 

περισσότεροι εργάζονται συνεταιρικά, τόσο µεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες να πλουτίσουν όλοι.» 

  Όµως εσύ, σίγουρα, είχες πλουτίσει περισσότερο από τους 

συνεταίρους σου, Άρνελ, σκέφτηκε η ∆άηθρα, ατενίζοντάς τον µε 

στενεµένα µάτια, ενώ ακόµα δε µπορούµε να πιστέψει ότι αυτός ο 

άκοµψος ελέφαντας, ο Βασιληάς Ναζτάρι, είχε τολµήσει να χτυπήσει 

µια σπαθάρχισσά της. 

  «Εποµένως,» κατέληξε ο Βασιλέµπορας, «δεν ωφελεί να 

τρωγόµαστε αναµεταξύ µας–» 

  «Κόψε τους µακροσκελείς λόγους, Άρνελ, γιατί θα σου ανοίξω το 

κεφάλι στα δύο!» τον διέκοψε ο Ναζτάρι. 

  Εκείνος δε φάνηκε να πήρε την απειλή του στα σοβαρά·  του 

αποκρίθηκε: «Βασιληά Ναζτάρι, δεν υπάρχει τόσο µεγάλος λόγος 

για ανησυχία. Η Εξουσιάστρια Νι-∆άτλα, αναµφίβολα, δε βρίσκεται 

έξω από την πόλη·  και όσο είναι µέσα στη Θέρληχ, είναι δική µας. 

Ας φροντίσουµε µονάχα να µη βγει και, αργά ή γρήγορα, θα την 

πιάσουµε.» 

 

**  **  **  ** 
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  Η νύχτα έπεφτε, αλλά, επιτέλους, η Νύχτα είχε καταφέρει να τον 

εντοπίσει. Σταµάτησε στη γωνιά που είχε στρίψει και τον ατένισε. Ο 

Κάβραν µιλούσε µε δύο γυναίκες που πρέπει να ήταν Ωκεάνιες. 

Βρίσκονταν αρκετή απόσταση από την κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια 

και τα λόγια τους δεν έφταναν µέχρι τ’αφτιά της. Οι δυο γυναίκες 

έδωσαν στο Ζιρκεφιανό ένα µικρό σακούλι (που, µάλλον, περιείχε 

χρήµατα) κι αυτός έκανε µια βαθιά υπόκλιση, χαµογελώντας. 

  Μόλις οι Ωκεάνιες στράφηκαν απ’την άλλη κι άρχισαν να φεύγουν, 

η Νύχτα έβαλε δυο της δάχτυλα στο στόµα και σφύριξε. Ο Κάβραν 

την άκουσε και στράφηκε στο µέρος της. Η τυχοδιώχτρια τού έκανε 

νόηµα να έρθει κοντά της. Εκείνος, χαµογελώντας (Και γιατί να µη 

χαµογελά, άλλωστε; Την προηγούµενη φορά, τόσα λεφτά τού δώσαµε.) 

και περνώντας ανάµεσα από τον γεµάτο κόσµο δρόµο, την πλησίασε. 

  «Πώς είστε, καλή µου κυρία;» χαιρέτησε. 

  Η Νύχτα –που τα πόδια της πονούσαν από τα τρεξίµατα µέσα στην 

πόλη και την αναζήτηση του Ζιρκεφιανού– αναστέναξε. «Έχω δει 

και καλύτερες µέρες… πριν πολύ καιρό. Αλλά, τέλος πάντων, σε 

χρειαζόµαστε, Κάβραν.» 

  «Πάντα στις υπηρεσίες σας,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Τουλάχιστον, µοιάζει πρόθυµος, παρατήρησε η Νύχτα. Αναρωτιέµαι, 

όµως, πώς θα αντιδράσει όταν µάθει πως οι κατακτητές τούτης της 

πόλης µάς κυνηγάνε… «Θέλουµε να µας βρεις έναν τρόπο για να 

βγούµε από τη Θέρληχ, ή ένα καλό µέρος για να κρυφτούµε.» 

  Η όψη του Κάβραν, πάραυτα, σοβάρεψε. «Ποιοι σας κυνηγάνε;» 

  ∆ε χρειάστηκε και πολύ για να το καταλάβει. Η Νύχτα σούφρωσε τα 

χείλη, διστάζοντας για λίγο. Ύστερα: «Όλοι,» είπε. 

  «Όλη η πόλη,» ρώτησε ο Κάβραν, «ή… οι νέοι της αφέντες;» 

  «Έχει σηµασία;» 

  Ο Ζιρκεφιανός µειδίασε. «Όχι όταν το χρυσάφι είν’αρκετό.» 

  «Ωραία,» είπε η Νύχτα. «Τώρα. Μπορείς να µας βοηθήσεις;» 

  Ο Κάβραν φάνηκε σκεπτικός (Κακό σηµάδι…). «Ίσως και να 

καταφέρω να κάνω κάτι… Βέβαια, ξέρεις ποιο είναι το πρόβληµα;» 
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  Η Νύχτα σήκωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 

  «Το πρόβληµα είναι ότι η κατάσταση εδώ πέρα έχει αλλάξει 

ριζικά!» εξήγησε ο Ζιρκεφιανός. «Οι νέοι άρχοντες της πόλης είναι 

πολύ αυστηροί στα ζητήµατα των… άσκοπων εξόδων.» 

  «Τότε, ένα καλό µέρος για να κρυφτούµε, αν δεν υπάρχει τρόπος να 

φύγουµε.» 

  «Οι σεισµοί έχουν αφήσει µπόλικα ερείπια στο πέρασµά τους…» 

  «Τούτο είναι προφανές. Συγκεκριµένα, σ’ένα από αυτά βρίσκονται 

οι φίλοι µου, για την ώρα. Όµως έχουµε ανάγκη από κάτι πιο 

σίγουρο.» 

  «Χµµµ…» έκανε ο Κάβραν, κοιτάζοντας το ραγισµένο από το 

σεισµό πλακόστρωτο, µπροστά στα πόδια του. «Πρέπει να το 

ερευνήσω. Πού θα σας βρω, για να σας ενηµερώσω;» 

  ∆ε µπορώ να του πω πού είναι οι άλλοι. Ίσως να µας προδώσει 

στους σφετεριστές. «Τα µεσάνυχτα, θα σε περιµένω εδώ.» 

  «Έγινε,» ένευσε ο Κάβραν. 

  Η Νύχτα τού έδωσε ένα αργύριο. 

  «Ευχαριστώ την ευγενική κυρία,» είπε εκείνος, και χάθηκε µες 

στον κόσµο. 

   

**  **  **  ** 

 

  Ο Άνεµος ξεθηκάρωσε το Ζιρκεφιανό του κοντόσπαθο, 

αντιλαµβανόµενος µια σκιά να πλησιάζει. 

  «Εγώ είµαι,» είπε η Νύχτα, βλέποντας την κοφτερή λεπίδα του 

φίλου της να γυαλίζει στο φεγγαρόφωτο που έµπαινε από τα 

ανοίγµατα της οροφής του ερειπίου. 

  Ο Άνεµος θηκάρωσε, πάλι, το ξίφος. «Έφερες τίποτα για φαγητό;» 

  «Πού το ήξερες;» Η Νύχτα ζύγωσε κι έριξε ένα σάκο κοντά στα 

πόδια του. 

  «Για πλάκα το είπα,» έκανε ο Άνεµος.  
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  «Είδες, όµως, που εγώ σκέφτηκα ότι θα πεινούσατε;» Η Νύχτα 

κάθισε κοντά του. 

  «Αναµφίβολα γιατί είχες πεινάσει κι η ίδια,» είπε η Βερενέλη, 

ανοίγοντας το σάκο. 

  «∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε η Νύχτα, λύνοντας τις µπότες της. 

  «Βρήκες τον Κάβραν;» ρώτησε ο Ράµλεντ. 

  «Ναι.» Η Νύχτα έβγαλε τις µπότες της και τις ακούµπησε 

παραδίπλα. 

  «Και;» 

  «Μου είπε ότι θα προσπαθήσει να µας βρει καλό µέρος για να 

κρυφτούµε.» 

  Η Βερενέλη έβγαλε από το σάκο τα τρία ψητά κοτόπουλα που είχε 

αγοράσει η Νύχτα. 

  «Έξοδο από την πόλη;» ρώτησε ο Άνεµος, παίρνοντας στα χέρια το 

ένα κοτόπουλο και κόβοντας τη µια φτερούγα για να τη δαγκώσει. 

  «∆εν ξέρει καµία σίγουρη,» αποκρίθηκε η Νύχτα. «Κι επιπλέον, η 

κατάσταση έχει αλλάξει, µου είπε. Πράγµα φυσικό, ύστερα από τους 

σεισµούς και την κατάληψη της πόλης. Τέλος πάντων, κανόνισα να 

τον συναντήσω τα µεσάνυχτα.» 

  «Πού;» 

  «Εκεί όπου τον βρήκα πριν από λίγο, σ’ένα δρόµο.» 

  «Ποιο δρόµο;» ρώτησε ο Ράµλεντ, τρώγοντας και προσφέροντας 

ένα µεγάλο κοµµάτι στη Νι-∆άτλα, η οποία το δέχτηκε µ’ένα νεύµα 

για ευχαριστώ. 

  «∆εν κοίταξα το όνοµα,» ανασήκωσε τους ώµους η Νύχτα, «αλλά 

µπορώ να τον βρω. Γενικά, έτσι πάντα θυµάµαι τους δρόµους: 

εµπειρικά.» 

  «Θα έρθω µαζί σου, όταν πας εκεί,» είπε ο Άνεµος. 

  «Άστο καλύτερα. Οι φρουροί σ’έχουν δει.» 

  «Κι εσένα.» 

  «Ναι, αλλά όχι από τόσο κοντά. Εσύ µίλησες πρόσωπο µε πρόσωπο 

µε κείνη τη… σπαθάρχισσα, όπως την είπε η Νι-∆άτλα. ’Ντάξει, µην 
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ανησυχείς·  δε νοµίζω ο Κάβραν να µας πουλήσει…» Έκοψε την 

άλλη φτερούγα του κοτόπουλου και τη δάγκωσε. 

  «Καλά,» έκανε ο Άνεµος. Ύστερα, είπε: «Βέβαια, πάντα υπάρχει 

µια σίγουρη έξοδος από οποιαδήποτε µεγάλη πόλη: οι υπόνοµοι.» 

  «Μα δεν ξέρουµε τίποτα για τους υπονόµους της Θέρληχ,» 

αποκρίθηκε η Νύχτα. «Θα χαθούµε εκεί µέσα.» 

  «Αυτό φοβάµαι κι εγώ,» συµφώνησε ο Άνεµος. «Ωστόσο, άµα δε 

µας µείνει τίποτ’άλλο….» 

  «Ας περιµένουµε πρώτα να φτάσουµε σ’αυτό το σηµείο,» τόνισε η 

Βερενέλη. «Ακούς εκεί υπόνοµοι…! Να υποθέσω ότι εσύ κι η Νύχτα 

έχετε συνηθίσει να σέρνεστε στους υπονόµους;» 

  «Να υποθέσω ότι έχεις συνηθίσει να γλύφεις τη σκόνη από τα 

βιβλία σου;» αντιγύρισε ο Άνεµος. 

  Η Βερενέλη τού πέταξε ένα κοµµάτι κοτόπουλο. 

  «Ευχαριστώ…» 

 

**  **  **  ** 

 

  Παρότι είχε προσπαθήσει, µε τα λόγια της, να καθησυχάσει τον 

Άνεµο, η Νύχτα δε µπορούσε να πει ότι δεν ανησυχούσε η ίδια, 

καθώς περίµενε στη γωνία του δρόµου τον Κάβραν να εµφανιστεί. 

Ήταν τυλιγµένη στην κάπα της και κουκουλωµένη, ενώ ο αριστερός 

της ώµος ακουµπούσε στον τοίχο. Εµπρός της έβλεπε µερικούς 

ανθρώπους να κάθονται γύρω από ένα µεγάλο, πήλινο µαγκάλι. 

Πρέπει να ήταν Ωκεάνιοι και Νότιοι αναµιγµένοι. Είχαν πέσει πολλά 

σπίτια στη Θέρληχ·  αυτοί οι σεισµοί είχαν αποδειχτεί πολύ 

καταστροφικοί. Και η καρδιά της Νύχτας σφιγγόταν στη σκέψη ότι 

οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού κι ο Πόνκιµ ίσως να αποτύχαιναν 

να σταθεροποιήσουν τη Νότια Γη. 

  Ενώ σκεφτόταν τι θ’απογίνονταν εκείνη, ο Άνεµος, κι ολάκερος ο 

Άρµπεναρκ, έτσι και το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας δε σταµατούσε 

να προκαλεί αυτές τις καταστροφές, ο Κάβραν παρουσιάστηκε, 
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γλιστρώντας µέσα από τις σκιές ενός αντικρινού δρόµου και 

βαδίζοντας αποφασιστικά προς το µέρος της. Σίγουρα, δε µπορούσε 

να την αναγνωρίσει, κουκουλωµένη καθώς ήταν, όµως έµοιαζε 

βέβαιος ότι θα ήταν αυτή η µυστηριώδης φιγούρα που τον περίµενε 

στη γωνία. 

  «Καλησπέρα, καλή µου κυρία,» χαιρέτησε. 

  «Καλησπέρα, Κάβραν. Βρήκες εκείνο που ψάχνουµε;» 

  Ένα στραβό, πανούργο µειδίαµα χάραξε το πρόσωπό του. «Ω, ναι. 

Και το µέρος είναι τέλειο! Κανείς ποτέ δε θα φανταστεί ότι είστε 

εκεί. Χα-χα!» 

  Η Νύχτα αναρωτήθηκε τι µπορεί να ήταν τόσο ασφαλές. «Πες 

µου,» τον παρότρυνε, βάζοντας ένα χρυσό νόµισµα µέσα στη χούφτα 

του. 

  «Οι φυλακές της πόλης,» της ψιθύρισε εκείνος. 

  «Οι φυλακές;» έκανε η Νύχτα, και το δεξί της χέρι πήγε στο 

στιλέτο στο εσωτερικό της τουνίκας της, γιατί το σχόλιό του της 

φάνηκε ως «έξυπνος» υπαινιγµός, και περίµενε να πεταχτούν 

πέντ’έξι στρατιώτες για να τη συλλάβουν. 

  Όµως κανείς δεν πετάχτηκε. 

  «Μη θορυβήστε, καλή µου κυρία,» είπε ο Κάβραν. «Πιστεύετε ότι 

εγώ θα ήταν ποτέ δυνατόν να σας προδώσω;» 

  Τι παράλογη σκέψη! συλλογίστηκε, ειρωνικά, η Νύχτα. «Τότε, τι 

εννοείς; Πώς θα πάµε στις φυλακές;» 

  «Ένα µεγάλο µέρος τους έχει γκρεµιστεί από το σεισµό,» εξήγησε ο 

Ζιρκεφιανός, «και πολλοί κρατούµενοι έχουν ξεφύγει. Μπορώ να 

σας δείξω έναν τρόπο για να γλιστρήσετε µέσα σε ένα άδειο κελί.» 

  «Ο ίδιος τρόπος που αποτελεί είσοδο σ’αυτό το κελί, αποτελεί και 

έξοδο;» θέλησε να µάθει η Νύχτα. 

  «Μα φυσικά. Θα έχετε τη δυνατότητα να µπαίνετε και να βγαίνετε 

όποτε το επιθυµείτε.» 

  «Το σχέδιό σου µου φαίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρον, 

Κάβραν…» Του έβαλε άλλο ένα χρυσό νόµισµα στο χέρι. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

832 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

Ο στόλος της Βασίλισσας 
 

 

’όλο το θαλάσσιο ταξίδι προς τη Θέρληχ, η Αάνθα µπορούσε 

να αισθανθεί ή να δει τα µάτια του Κράντµον καρφωµένα 

επάνω της. Όταν στεκόταν στην πρύµνη, εκείνος καθόταν σε 

κάποιο σηµείο της κουβέρτας και την ατένιζε κάτω απ’την κουκούλα 

της κάπας του. Όταν στεκόταν στην πλώρη κι αγνάντευε τον 

Ωκεανό, ήταν βέβαιη πως ο παλιός της σύζυγος βρισκόταν κάπου 

πίσω της, στην πρύµνη ή κοντά σε κάποιο κατάρτι, µε το γαλανό του 

βλέµµα να της διαπερνά τη ράχη. Το γαλανό βλέµµα που, η 

Βασίλισσα του Ωκεανού έκρινε, είχε αλλάξει. Και αυτό δεν 

οφειλόταν στο µίσος µε το οποίο, τώρα, την κοιτούσε ο Κράντµον·  

ήταν κάτι άλλο: µια εξώκοσµη φλόγα, σα νάταν δαιµονισµένος, 

κυριευµένος από τα Πνεύµατα. Αλλά, βέβαια, ήταν Ελεγκτής 

Πνευµάτων –είχε σκεφτεί, ξανά και ξανά, η Αάνθα–, εποµένως 

τούτο δε θα έπρεπε να την παραξενεύει, σωστά; Κι όµως, κάτι 

διαφορετικό υπήρχε σ’αυτό το διαβολικό, γαλανό βλέµµα·  δεν 

επρόκειτο µόνο για τη φανερή επιθυµία του Κράντµον να της 

τερµατίσει τη ζωή –ένα συναίσθηµα που, ασφαλώς, ήταν αµοιβαίο, 

όµως τούτη δεν ήταν η κατάλληλη ώρα για να τον εκδικηθεί. 

Εξάλλου –ποιος ξέρει;– ίσως στη Νότια Γη να πέθαινε·  σίγουρα, 

όλοι που θα πήγαιναν εκεί δε θα επέστρεφαν κιόλας·  και η Αάνθα 

ευχόταν ένας από τους νεκρούς να ήταν κι εκείνος. 

  Ωστόσο, δε µπορούσε να υποθέσει τι πραγµατικά συνέβαινε µέσα 

στον Κράντµον. ∆ε µπορούσε να φανταστεί ότι ο Μάργκανθελ 

κρυβόταν στο εσωτερικό του κεφαλιού του. Ούτε, φυσικά, µπορούσε 

να διανοηθεί ότι ο τρελός µισός-Θεός συγκρατούσε τον πρώην-

σύζυγό της απ’το να την κάνει στάχτη, επικαλούµενος τις νέες θεϊκές 

του δυνάµεις. Αλλά κι ο ίδιος ο Κράντµον δεν ήταν ανόητος·  ήξερε 

Σ
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ότι δεν έπρεπε να διακινδυνέψει την αποστολή τους στη Νότια Γη. 

Το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας έπρεπε, πάση θυσία, να 

σταθεροποιηθεί. Θα είχε ύστερα χρόνο και να πάρει την εκδίκησή 

του από την Αάνθα και να κάνει τον Θρόνο του Ωκεανού, ξανά, δικό 

µου. Άλλωστε, διέθετε ακόµα πολλές αθέατες και καλά κρυµµένες 

δυνάµεις στη Θέρληχ. Παρ’όλ’αυτά, όταν έβλεπε την πορφυροµάλλα 

σκύλα να στέκεται στην πλώρη της Κυράς της Θάλασσας ή στην 

κουπαστή ή στην πρύµνη, δε µπορούσαν παρά να περνούν διάφορες 

δόλιες σκέψεις απ’το νου του. Μια σπρωξιά ή ένα απλό… ατύχηµα, 

και η Αάνθα θα βρισκόταν στη θάλασσα, βορά για τους καρχαρίες… 

  Ο Πόνκιµ είχε παρατηρήσει τις µατιές που έριχνε ο Κράντµον στη 

Βασίλισσα του Ωκεανού, και ήταν βέβαιος πως µόνο ερωτικές 

µατιές δεν ήταν. Ο ανόητος Ωκεάνιος συλλογιζόταν πώς να τη 

δολοφονήσει. Ο Πόνκιµ το περίµενε ότι αυτό το πρόβληµα θα 

προέκυπτε, αργά ή γρήγορα, αφού οι δυο τους ταξίδευαν στο ίδιο 

καράβι. Επιπλέον, και ο τρόπος µε τον οποίο η Αάνθα ατένιζε τον 

Κράντµον δεν ήταν καθόλου φιλικός. Ωστόσο, πίστευε πως η 

µονάρχισσα ήταν αρκετά λογική ώστε να µη διακινδυνέψει την 

αποστολή τους. Στο κάτω-κάτω, έπρεπε να αντιλαµβάνεται ότι το 

Βασίλειό της βρισκόταν πολύ κοντά στο Νότιο Κέντρο 

Σταθερότητας. Από την άλλη, βέβαια, ο Πόνκιµ δεν ήταν καθόλου 

σίγουρος πως ο Κράντµον ήταν λογικός. Από παλιά, δεν του είχε 

ιδιαίτερη εµπιστοσύνη, αλλά τώρα τελευταία… τώρα τελευταία, κάτι 

πήγαινε πολύ στραβά µαζί του. 

  Έτσι, µια βραδιά τον κάλεσε στην καµπίνα του και του µίλησε, 

προειδοποιώντας τον να µην κάνει καµια απόπειρα για να 

δολοφονήσει την Αάνθα ή να τη βλάψει µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 

γιατί αυτό θα τους έβαζε όλους σε κίνδυνο. 

  «Λες να µην ξέρω πόσο σηµαντική είναι η κατάσταση, Πόνκιµ;» 

αποκρίθηκε ο Κράντµον, πικαρισµένος, και τα γαλανά του µάτια 

στραφτάλισαν σαν καθρέφτες µέσα σε καθρέφτες µέσα σε καθρέφτες 

µέσα σε καθρέφτες. 
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  «Το θεώρησα… χρήσιµο να σ’το υπενθυµίσω, γνωρίζοντας–» 

  «∆ε χρειάζεται να µου υπενθυµίζεις τίποτα. Έχω πολύ καλή 

µνήµη.» Και, µ’αυτά τα λόγια, άνοιξε την πόρτα και βγήκε απ’την 

καµπίνα. 

  Ο Πόνκιµ νόµιζε ότι το «Έχω πολύ καλή µνήµη» περιείχε µια 

απειλή κρυµµένη κάπου εντός του. Ίσως, τελικά, να έπρεπε να 

εξολοθρεύσει τον Κράντµον, όταν όλα τούτα τελείωναν και ο 

Άρµπεναρκ σταθεροποιείτο. Είχε αρχίσει να παραγίνεται 

παράξενος… και επικίνδυνος. 

 

**  **  **  ** 

 

  Και η Σαντέ’ενθιν είχε παρατηρήσει την αλλαγή στο χαρακτήρα 

του Κράντµον. Βέβαια, ποτέ δεν τον είχε και για πολύ ισορροπηµένη 

προσωπικότητα, όµως παλιότερα ήταν κάπως αλλιώς… ∆ε 

µπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς είχε αλλάξει επάνω του –ή 

µέσα του–, µα, αναµφίβολα, κάτι είχε αλλάξει. Ο τρόπος που 

µιλούσε είχε γίνει πιο απότοµος και απόλυτος. Ασφαλώς, και ο 

Πόνκιµ ήταν απόλυτος όταν µιλούσε, και εγωιστής, αλλά όχι έτσι… 

Ο Κράντµον τής φαινόταν να µιλά µ’αυτό τον τρόπο δίχως να 

υπάρχει πραγµατικός λόγος, λες και ήθελε, απλά, να την 

εντυπωσιάσει, ή να την τροµάξει, ή να της δείξει τη δύναµή του. 

Κανένα από αυτά, όµως, δεν ίσχυε·  η Σαντέ’ενθιν ήταν σίγουρη. 

Γιατί ο Κράντµον γνώριζε πολύ καλά πως δε χρειαζόταν να την 

εντυπωσιάσει, όπως επίσης γνώριζε πολύ καλά –πρέπει να το 

γνώριζε, τουλάχιστον– ότι εκείνη δεν ήταν από τα άτοµα που 

εντυπωσιάζονταν εύκολα. Μετά… να την τροµάξει; Κι αυτό όφειλε 

να γνωρίζει πως δεν ήταν εύκολο. Κι επιπλέον, γιατί να θέλει να την 

τροµάξει; ∆εν ήταν λογικό. Ένα, εποµένως, απέµενε: ότι επιθυµούσε 

να της δείξει τη δύναµή του. Ή, µήπως, ήθελε να τη δείξει στον ίδιο 

του τον εαυτό, για να αισθάνεται καλύτερα; αναρωτιόταν η 

Σαντέ’ενθιν. 
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  Ή, απλά, είχε χάσει το µυαλό του; 

  ∆εν ήταν σίγουρη, µα δεν το θεωρούσε κι απίθανο… Είχε δει τις 

παλάµες του… Ήταν καµένες. Όµως, όταν τον είχε ρωτήσει πώς του 

συνέβη αυτό, εκείνος αρνήθηκε να της απαντήσει. Η Σαντέ’ενθιν, 

τότε, επιχείρησε να του αποσπάσει την πληροφορία µε άλλο τρόπο: 

Αν µου πεις εσύ που απέκτησες αυτά τα εγκαύµατα, θα σου πω κι εγώ 

που απέκτησα τα δικά µου, του υποσχέθηκε·  γιατί, εκείνη την ώρα, 

ήταν κι οι δυο τους γυµνοί στην καµπίνα της, ξαπλωµένοι επάνω στο 

µεγάλο κρεβάτι (µεγάλο για κρεβάτι πλοίου, δηλαδή). Ο Κράντµον 

τής αποκρίθηκε µε ένα αρνητικό κούνηµα του κεφαλιού·  προφανώς, 

δεν τον ενδιέφερε και τόσο πού είχε αποκτήσει τα εγκαύµατά της: 

µονάχα το αποτύπωµα του κλειδιού των Κλειδοκρατόρων, στον δεξή 

της βραχίονα, κοιτούσε µε περισσότερο ενδιαφέρον. Θα σου πω για 

το κλειδί, προσπάθησε να τον δελεάσει. Τότε, τα µάτια του έγιναν 

παράξενα, ξανά, και της είπε: ∆ε µ’ενδιαφέρει για το κλειδί, 

Σαντέ’ενθιν. Ένα ατύχηµα µού συνέβη –σταµάτα να µε πιέζεις. 

Υπήρχε µια υπονοούµενη απειλή στα τελευταία του λόγια. Συνέχεια 

υπήρχαν υπονοούµενες απειλές στα λόγια του Κράντµον, από τότε 

που µπήκαν όλοι στην Κυρά της Θάλασσας, για να πάνε στη Θέρληχ.  

  Ίσως να ήταν θυµωµένος λόγω της Βασίλισσας του Ωκεανού, 

υπέθετε η Σαντέ’ενθιν. ∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι ήθελε να τη 

σκοτώσει, κι όµως, τώρα, έτσι όπως είχε η κατάσταση, κάτι τέτοιο 

δεν του ήταν εφικτό. Τον καταλάβαινε: Είναι εκνευριστικό να 

βρίσκεται κοντά σου ένας µισητός εχθρός κι εσύ να µη µπορείς να 

τον αγγίξεις για «διπλωµατικούς λόγους». Ειδικά όταν έχεις τη 

δυνατότητα να του τσακίσεις το λαιµό µε µια απλή κίνηση του 

χεριού σου. 

  Κάποια άλλη στιγµή, η Σαντέ’ενθιν πήγε στην καµπίνα του Πόνκιµ, 

για να του µιλήσει σχετικά µε τον Κράντµον. 

  Εκείνος γέµισε δύο ποτήρια µε κόκκινο κρασί και της πρόσφερε το 

ένα. «Έτσι φέρεται, από τότε που επέστρεψα στη Μάρβαθ,» της είπε. 
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  «Ύστερα από την πολιορκία της Χάργκοχ;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, 

πίνοντας µια γουλιά απ’το κρασί της. 

  «Ναι. Είδες τα εγκαύµατα στα χέρια του;» 

  Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε. «Σου είπε πού τα απέκτησε;» 

  «Όχι. Όµως υποθέτω πως εσύ ίσως να έχεις καλύτερους τρόπους 

για να του αποσπάσεις πληροφορίες.» 

  Ξέρει ότι ερωτοτροπώ µαζί του. Ωστόσο, ποτέ άλλοτε δεν το είχε 

αναφέρει. «∆ε φαίνεται οι τρόποι µου να είναι αρκετά 

αποτελεσµατικοί.» 

  Ο Πόνκιµ σταύρωσε τα χέρια µπροστά του, έκανε µια βόλτα µέσα 

στο δωµάτιο, και ήπιε αργά µια γουλιά κρασί. 

  «∆ε σ’ενοχλεί…» είπε η Σαντέ’ενθιν, σπάζοντας τη σιγή. 

  Εκείνος στράφηκε να την κοιτάξει. «Ποιο πράγµα;» 

  «Που πλαγιάζω µαζί του.» 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους·  µειδίασε. «Μερικές φορές, είναι 

καλύτερα να κοιµάσαι µε τους εχθρούς σου, παρά να τους πολεµάς.» 

  ∆εν είναι ψέµατα, συλλογίστηκε η Σαντέ’ενθιν. Αλλά, ύστερα: 

Γιαυτό κι εκείνος κοιµόταν µαζί µου; 

  Ο Πόνκιµ πρέπει να είδε κάτι στο πρόσωπό της, γιατί το χαµόγελό 

του πλάτυνε. Έφερε τη χρυσοποίκιλτη κούπα στα χείλη του και ήπιε 

µια γουλιά κρασί. 

  Αλλά κι εγώ γιατί κοιµόµουν µαζί του; Η Σαντέ’ενθιν γέλασε και 

σηκώθηκε από την καρέκλα της. Στάθηκε µπροστά του και ρώτησε: 

«Τι σκέφτεσαι, Πόνκιµ;» 

  «∆ε µπορείς να µαντέψεις;» 

  «Πες µου.» 

  «Θα σου δείξω.» Τύλιξε το ελεύθερό του χέρι γύρω από τη µέση 

της, την παρέσυρε κοντά του, και τη φίλησε στα χείλη. 

  Η Σαντέ’ενθιν γέλασε, πάλι. «∆ε σκεφτόσουν αυτό.» 

  «Πού το ξέρεις;» 

  «Μπορώ να το καταλάβω.» 

  «Αλλά δε µπορείς να το αποδείξεις, αγαπητή Σαντέ’ενθιν.» 
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  Εκείνη ήπιε µια γουλιά κρασί και χτύπησε τα χείλη. «Σε µισώ!» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε στραβά. «Αυτή είναι παλιά ιστορία.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού ήταν φανερό πως ανέχονταν µε 

το ζόρι το ότι συνταξίδευαν µε το Βούνκαλ και τη Βόλκρα –δύο 

Μαύρους Αδελφούς, όπως τους αποκαλούσαν–, όµως δεν ανέχονταν 

καθόλου την παρέα τους. ∆ε γύριζαν ούτε να τους αντικρίσουν, 

εκτός κι αν ήταν µεγάλη ανάγκη. Γενικά, οι τρεις λιγοµίλητοι άντρες 

έκαναν παρέα αναµεταξύ τους, κουβεντιάζοντας σε χαµηλούς τόνους 

κάπου-κάπου, σα µηχανορράφοι Αργκανθικιανοί άρχοντες. 

  Έτσι, οι δύο Κλειδοκράτορες βρέθηκαν να κάθονται, συχνά-πυκνά, 

µαζί µε την Αλζάρα και τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, στην πλώρη 

της Κυράς της Θάλασσας. Η Ζιρκεφιανή πρώην-ιέρεια του Φιδιού 

µιλούσε πολύ περισσότερο απ’ό,τι ο τυφλός άντρας, ίσως επειδή και 

εκείνη αλλά και οι Αργκανθικιανοί αισθάνονταν ξένοι ανάµεσα 

στους υπόλοιπους. Επίσης, η Αλζάρα δεν έµοιαζε να νοιάζεται για 

την ειδεχθή εµφάνιση του Βούνκαλ, πράγµα που τον είχε 

παραξενέψει. 

  Ο Νε-Μόρλιν βρισκόταν, επίσης, στην Κυρά της Θάλασσας, µαζί µε 

τους υπόλοιπους, γιατί ήθελε να πάει στη Θέρληχ και να δει τη 

∆άτλα. Είχε περάσει πολύς καιρός και την είχε πεθυµήσει. Εξάλλου, 

δεν έµεναν, πλέον, και πολλά να κάνει στο Σαραόλν·  ο πόλεµος εκεί 

είχε τελειώσει. Και… είχε κι εκείνο το παράξενο συναίσθηµα για το 

οποίο ένιωθε ανόητος, και δεν το είχε πει ούτε στη ∆άτλα, αν και 

νόµιζε πως ίσως κι αυτή το ίδιο να αισθανόταν: Το απολάµβανε που 

στο παλάτι της Θέρληχ µοιράζονταν το ίδιο δωµάτιο, ενώ στα 

Ανάκτορα της Έλρουν, ο Εξουσιαστής και η Εξουσιάστρια κοιµόταν 

σε ξεχωριστά διαµερίσµατα. Φυσικά, µπορούσαν να κοιµηθούν 

κάποια βράδια µαζί, αν το επέλεγαν, όµως, γενικά, το έθιµο ήταν να 

πλαγιάζουν σε διαφορετικά κρεβάτια. Άµα κοιµόνταν µαζί για πολύ 
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καιρό, ο περίγυρος θ’άρχιζε να ψιθυρίζει ότι είχαν ξελογιαστεί ο 

ένας µε τον άλλο και παραµελούσαν τα πραγµατικά τους καθήκοντα. 

Στο παλάτι της Θέρληχ, όµως, δεν υπήρχε τέτοιο πρόβληµα, γιατί 

«δεν είχαν πολύ χώρο για να τον σπαταλούν, και θα ήταν αγένεια 

προς τη Βασίλισσα Αάνθα να ζητήσουν δυο δωµάτια». Έτσι, έµεναν 

µαζί χωρίς να προκαλούνται κακεντρεχείς σχολιασµοί. Και ο Νε-

Μόρλιν ξυπνούσε το πρωί δίπλα στη σύζυγό του και δεν την έβλεπε 

να πηγαίνει αλλού για να ετοιµαστεί, παρά να σηκώνεται από το 

κρεβάτι, να φορά µια ριχτή ρόµπα, και να κάθεται µπροστά στον 

καθρέφτη, για να κάνει την τουαλέτα της. Του άρεσε αυτό ιδιαίτερα, 

και την παρατηρούσε ακίνητος, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά 

του και την πλάτη του ακουµπισµένη στα µαξιλάρια. Σύντοµα, θα 

την ξανάβλεπε… 

  Όσο βρισκόταν στην Κυρά της Θάλασσας, ο Εξουσιαστής των 

Όπλων της Μεγάλης Έλρουν είχε ατενίσει µπόλικες φορές τον άντρα 

που αποκαλούσαν Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, τη Ζιρκεφιανή 

Αλζάρα, και τους Αργκανθικιανούς Βούνκαλ και Βόλκρα να 

κάθονται στην πλώρη της γαλέρας και να κουβεντιάζουν, όµως ποτέ 

δεν τους είχε ζυγώσει. Κι όπου ήταν αυτοί, ο Μόρλιν δεν πήγαινε·  

έµενε µακριά τους, στην κουβέρτα. Ήταν µάγοι, όλοι τους, κι 

εποµένως, περίεργοι: καλύτερα να µην είχε πολλά πάρε-δώσε µαζί 

τους. Επιπλέον, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν τυφλός κι όµως 

έβλεπε! Μυστηριώδη κι ανεξήγητα πράγµατα… Και το ακόµα 

χειρότερο ήταν πως σ’όλο τούτο το πλοίο υπήρχαν µάγοι: ο 

Βασιληάς Πόνκιµ, ο Κράντµον, η Σαντέ’ενθιν, οι Σοφοί του Κύκλου 

του Φτερού –και µόνο που το συλλογιόταν, ο Μόρλιν αισθανόταν 

ένα σύγκρυο να τον διαπερνά. Έτσι, κυρίως, έκανε παρέα µε τη 

Βασίλισσα Αάνθα, η οποία προσπαθούσε να τον πείσει πως έπρεπε 

να βλέπει τους «µάγους» µε πιο ανοιχτό µυαλό. Κάποιους σαν τον 

Πόνκιµ, τον Κράντµον, και τη Σαντέ’ενθιν, όντως, δεν είναι να τους 

εµπιστεύεσαι, του έλεγε, µα η Αλζάρα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, 

και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού δε θέλουν το κακό σου, ή 
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κανενός άλλου. Επιπλέον, θα τους χρειαστούµε όλους –συµπαθητικούς 

και λιγότερο συµπαθητικούς– για να σταθεροποιήσουµε τη Νότια Γη. 

  Και σ’αυτό η Κυρά του Ωκεανού είχε δίκιο, έπρεπε να παραδεχτεί 

ο Νε-Μόρλιν. Οι µάγοι θα σταθεροποιούσουν τη Νότια Γη, την 

πατρίδα του και την πατρίδα τόσων άλλων Νοτίων. Ίσως θα έπρεπε, 

κανονικά, να τους ήταν ευγνώµων, όµως, µα τα Ερπετά, δε 

µπορούσε! Στη Μεγάλη Έλρουν κανείς δε συµπαθούσε τους µάγους, 

κι αυτές οι συνήθειες δύσκολα κόβονται. Πώς είναι δυνατόν, όταν 

έχεις µάθει να µισείς ένα σύνολο ανθρώπων, ξαφνικά να τους 

συµπαθήσεις; ∆ε γίνεται… Και που ταξίδευε µέσα στο ίδιο καράβι 

µαζί τους αρκετό ήταν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Όταν βρίσκονταν, πλέον, κοντά στη Θέρληχ, η Κυρά της Θάλασσας 

και τα άλλα πλοία του στόλου της Βασίλισσας Αάνθα συνάντησαν 

µια αρκετά δυνατή ανοιξιάτικη καταιγίδα και αναγκάστηκαν να 

σταµατήσουν στο λιµάνι µιας µικρής παράκτιας πόλης, µέχρι να 

κοπάσει. Ευτυχώς, αυτό δεν άργησε να πραγµατοποιηθεί, και 

συνέχισαν το ταξίδι τους, ξέροντας πως δεν τους έµενε, πια, πολύς 

καιρός µέχρι να φτάσουν στην πρωτεύουσα. Συγκεκριµένα, ήταν 

θέµα ωρών, όπως είπε η Αάνθα. Και πράγµατι, το πρωί έφτασαν στη 

Θέρληχ, ενώ το φως του Λούντρινχ έκανε τους ψηλούς της πύργους 

να γυαλίζουν. 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού στεκόταν στην πλώρη και ατένιζε την 

πόλη της µε ένα χαµόγελο στα χείλη, το οποίο, όµως, γρήγορα 

χάθηκε, καθώς παρατήρησε πως καράβια ήταν συγκεντρωµένα 

µπροστά από το λιµάνι. Και δεν έµοιαζαν αγκυροβοληµένα·  

έµοιαζαν να είχαν κάνει αποκλεισµό. 

  Το βλέµµα της Αάνθα, αµέσως, στράφηκε στον Κράντµον που 

στεκόταν κοντά σε ένα κατάρτι, στην κουβέρτα. Όχι, συλλογίστηκε, 
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δε µπορεί να το έκανε αυτός. Πώς να το έκανε; Αλλά, αν δεν είναι 

έτσι, τότε τι συµβαίνει; 

  Είδε τον πρώην-σύζυγό της να την πλησιάζει, µε βιαστικά βήµατα, 

ενώ ο γαλανός του µανδύας ανέµιζε πάνω απ’τους ώµους του. Ήταν 

όµορφος στο πρόσωπο και στην κορµοστασιά, έπρεπε να παραδεχτεί 

η Αάνθα, παρατηρώντας τον·  όµως τον µισούσε τόσο πολύ… 

  Ο Κράντµον σταµάτησε πλάι της, συνοφρυωµένος κι ατενίζοντας 

το λιµάνι της Θέρληχ. «Πλοία,» είπε. «Τι κάνουν αυτά τα πλοία 

εκεί;» 

  «Εµένα, πάντως, µου µοιάζει µε αποκλεισµός,» αποκρίθηκε ο 

Βούνκαλ, που δε στεκόταν και πολύ µακριά, µε τα χέρια 

σταυρωµένα εµπρός του και µε την κουκούλα της κάπας του να 

σκιάζει το κακάσχηµο του πρόσωπο. Η Αάνθα, ξαφνικά, 

συνειδητοποίησε ότι δεξιά της βρισκόταν ένας πολύ όµορφος άντρας 

κι αριστερά της ένας πολύ άσχηµος, κι οι δυο Ελεγκτές Πνευµάτων. 

Περίεργο συναίσθηµα… 

  «Ναι,» ένευσε ο Κράντµον. «Τι συµβαίνει, Αάνθα;» Στράφηκε να 

την κοιτάξει, και τώρα, στα µάτια του –για πρώτη φορά στο ταξίδι– 

δεν υπήρχε µίσος, αλλά αληθινή περιέργεια. 

  «∆ε γνωρίζω,» του αποκρίθηκε. 

  «Τότε, ίσως να µην είσαι αρκετά ικανή για να άρχεις στον 

Ωκεανό.» Το µίσος επανήλθε στο βλέµµα του. 

  Τα ρουµπινένια χείλη της Αάνθα στράβωσαν, και έπιασε τη 

χρυσοποίκιλτη λαβή του ξιφιδίου στη ζώνη της. «Και θεωρείς τον 

εαυτό σου ικανότερο, προδότη;» 

  «Ασφαλώς.» 

  Κάποιος καθάρισε δυνατά το λαιµό του πίσω τους, και στράφηκαν 

κι οι δυο για ν’αντικρίσουν τον Πόνκιµ και τη Σαντέ’ενθιν. «Με 

συγχωρείτε που σας διακόπτω,» είπε ο Βασιληάς του Σαραόλν, 

«αλλά µήπως θα µπορούσα να µάθω τι κάνουν αυτά τα καράβια έξω 

απ’το λιµάνι της Θέρληχ; Μου µοιάζει µε αποκλεισµό. Τι λέτε κι 

εσείς οι νησιώτες;» 
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  «Είναι αποκλεισµός, Πόνκιµ,» τον διαβεβαίωσε η Αάνθα, µην 

αφήνοντας τη λαβή του ξιφιδίου της. 

  «∆ικός σου, ελπίζω, Βασίλισσα Αάνθα, για την προστασία των 

κατοίκων της πρωτεύουσάς σου.» 

  «Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δικός µου,» αντιγύρισε εκείνη. 

«Μην παίζεις µαζί µου, Πόνκιµ.» 

  «Τότε, ποιος έχει αποκλείσει το λιµάνι; Έχεις καµια ιδέα;» 

απαίτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Βλέπω τρεις σηµαίες πάνω στα κατάρτια των πλοίων,» τους 

πληροφόρησε ο Βούνκαλ, δίχως να στραφεί στο µέρος τους, παρά 

ατενίζοντας το λιµάνι. «Η µία φέρει έναν βρυχούµενο λέοντα, η 

δεύτερη µια κορόνα πάνω από ένα γυναικείο πρόσωπο, και η τρίτη 

ένα όρθιο ξίφος µέσα σε ένα νόµισµα.» 

  «Σου λένε κάτι αυτά τα σύµβολα;» ρώτησε ο Πόνκιµ την Αάνθα. 

  «Όχι,» παραδέχτηκε εκείνη, γυρίζοντας για να τα κοιτάξει κι η ίδια. 

«Ας πλησιάσουµε, να δούµε…» 

  Ο στόλος της σταµάτησε κάµποσα µέτρα απόσταση από τον 

αποκλεισµό. Κανείς από τους αντικρινούς πολεµιστές δε σάλεψε, 

όµως όλοι είχαν έτοιµα τα όπλα τους και οι γιγάντιες βαλλίστρες των 

πλοίων βρίσκονταν, επίσης, σε ετοιµότητα. 

  «Είµαι η Βασίλισσα Αάνθα του Ωκεανού!» φώναξε η Αάνθα, 

στεκόµενη στην πλώρη. «Και σας προστάζω να κάνετε χώρο για το 

στόλο µου.» 

  Ως απάντηση, τα πλοία του αποκλεισµού έβαλαν καταπάνω στα 

δικά της. Η Κυρά της Θάλασσας τραντάχτηκε από ένα µεγάλο βλήµα 

που την πέτυχε στα πλάγια κι έκανε ένα διόλου ευκαταφρόνητο 

κοίλωµα στο σκαρί της. Πολλοί από όσους βρίσκονταν στην 

κουβέρτα έχασαν προς στιγµή την ισορροπία τους και σωριάστηκαν. 

Ένας απ’αυτούς ήταν και η Αάνθα. Κύλησε προς τα δεξιά, για λίγο, 

κι αµέσως µετά πιάστηκε από το βαθούλωµα ανάµεσα σε δύο 

σανίδες. Μπορούσε ν’ακούσει κι άλλα παρόµοια βλήµατα να 

χτυπούν τα υπόλοιπα καράβια του στόλου της. 
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  «Αποµακρυνθείτε!» φώναξε, προσπαθώντας να σταθεί όρθια, ενώ 

ακόµα η Κυρά της Θάλασσας ταλαντευόταν. 

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ!» 

  Τα πλοία του στόλου της άρχισαν να στρίβουν, ενώ τα βλήµατα 

των εχθρών συνέχιζαν να πέφτουν βροχή καταπάνω τους. Καθώς η 

Αάνθα πατούσε στα µποτοφορεµένα της πόδια, ατένισε ένα γιγάντιο, 

φλεγόµενο βέλος να χτυπά ένα από τα σκάφη της, να τσακίζει το 

σκαρί του, και να βάζει φωτιά στο κατάστρωµα. Φωτιά –η κατάρα 

των πλοίων. Πρέπει να φύγουµε απο δώ. 

  «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ!» 

  Ποιοι ήταν που είχαν κάνει τον αποκλεισµό; Νότιοι; Πώς 

τολµούσαν; 

  Η Αάνθα κοίταξε στ’αριστερά και είδε τον Πόνκιµ και τη 

Σαντέ’ενθιν να υψώνουν το δεξί τους χέρι και να σταµατούν ένα 

γιγάντιο, φλεγόµενο βέλος στον αέρα, προτού προσκρούσει επάνω 

στο σκαρί της Κυράς της Θάλασσας. Ύστερα, το έριξαν στον 

Ωκεανό, για να σβήσει. 

  Η Αάνθα αισθάνθηκε καλά –πολύ καλά– που τους είχε µαζί της. 

  Ένα χέρι ακούµπησε τον ώµο της. Γύρισε κι αντίκρισε τον Νε-

Μόρλιν, ο οποίος είχε σαστισµένη όψη στο πρόσωπο. «Τι είναι;» τον 

ρώτησε. 

  «Πρόσεξες τα σύµβολα στις σηµαίες;» είπε εκείνος. 

  «Τα γνωρίζεις, Εξουσιαστή;» θέλησε να µάθει ο Βούνκαλ, που πάλι 

(κατά τύχη;) βρισκόταν κοντά στην Αάνθα. 

  «Ναι,» ένευσε ο Νε-Μόρλιν. «Τα δύο, τουλάχιστον. Η κορόνα 

πάνω από το γυναικείο πρόσωπο είναι το έµβληµα του Βασιλείου 

της Ύρµελβ, και το µαύρο ξίφος µέσα στο νόµισµα είναι το έµβληµα 

της Μέρεντλιχ.» 

  «Νότιες χώρες;» ρώτησε η Βόλκρα. Η Αάνθα δεν είχε αντιληφθεί 

ότι η Αργκανθικιανή Πνευµατίστρια είχε έρθει κοντά, και 

αιφνιδιάστηκε. Τι κάνουν, αυτή κι ο Βούνκαλ; Με παρακολουθούν; 

  Ο Νε-Μόρλιν ένευσε, ξανά. «Ναι, Νότιες χώρες είναι.» 
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  «Και στράφηκαν εναντίον µου;» είπε η Αάνθα. «Γιατί;» 

  «Τούτο δε µπορώ να το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Νε-Μόρλιν. «Όµως 

ίσως να είδαν την απουσία σου ως ευκαιρία για να κάνουν τον 

Ωκεανό δικό τους.» 

  «Φαίνεται πως πολλοί επιθυµούν τον Κοραλλένιο Θρόνο,» είπε ο 

Κράντµον, «έτσι ποτέ δε βρίσκεται στην κατοχή εκείνου που 

πρέπει.»  

  Η Αάνθα δεν είχε αµφιβολία ότι εννοούσε τον εαυτό του, όµως δεν 

απάντησε. «Τι ξέρεις για αυτούς τους Νότιους;» ρώτησε τον Νε-

Μόρλιν, καθώς ο στόλος της αποµακρυνόταν από τη Θέρληχ, 

βγαίνοντας από την εµβέλεια των όπλων των εχθρικών σκαφών του 

αποκλεισµού. 

  «Όχι πολλά, και δεν είµαι σίγουρος αν θα σε βοηθήσουν για να 

τους αντιµετωπίσεις–» 

  «Θα τους βγάλω απ’τη Θέρληχ που να αναποδογυρίσει ο 

Άρµπεναρκ!» 

  «Αυτό ελπίζω να καταφέρουµε να το αποτρέψουµε,» είπε ο 

Βούνκαλ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

Πληρωµή 
 

 

ρος τα πού θα κατευθυνθούµε τώρα, Βασίλισσά µου;» 

ρώτησε ο τιµονιέρης της Κυράς της Θάλασσας. 

  Η Αάνθα στεκόταν στην πρύµνη, πλάι του, και ατένιζε τη 

Θέρληχ, καθώς τα πλοία του στόλου της αποµακρύνονταν. Οι 

καταραµένοι Νότιοι θα πλήρωναν για τούτο. Εκείνη τους είχε δείξει 

καλοσύνη και φιλοξενία, κι αυτοί έτσι της το ανταπέδιδαν; 

Π
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  «∆υτικά, στη Ρίθµελ.» 

  «Μά’στα, Βασίλισσα µου.» 

  Κι ελπίζω να µην είναι κι αυτή κατακτηµένη… 

  Κατέβηκε στο κατάστρωµα της βασιλικής της γαλέρας, για να 

συναντήσει τους υπόλοιπους, που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο 

κεντρικό κατάρτι. 

  «–και σίγουρα µας καθυστερεί, ενώ δεν έχουµε χρόνο,» έλεγε ο 

Μόρβον, την ώρα που η Αάνθα ερχόταν. 

  Ο Πόνκιµ στράφηκε στο µέρος της. «Βασίλισσα Αάνθα, τι µπορεί 

να έγιναν οι Μυστικιστές της Θάλασσας, ύστερα από αυτή την 

κατάληψη της πόλης σου; Μπορεί να έφυγαν από τη Θέρληχ; Είναι 

σηµαντικό να τους µιλήσουµε.» 

  «∆ε νοµίζω ότι θα άφηναν το Πορφυρό Κοχύλι αφύλαχτο, αφού 

ξέρουν για την απειλή του Μάργκανθελ,» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Αυτό σκέφτηκα κι εγώ,» είπε ο Πόνκιµ. «Όµως θα κατόρθωσαν να 

πείσουν τους κατακτητές για τις καλές τους προθέσεις ή εκείνοι θα 

τους σκότωσαν;» 

  «Μπορούµε να µάθουµε,» είπε ο Μόρβον, «προτού 

αποµακρυνθούµε περισσότερο από την Θέρληχ.» Και προς την 

Αάνθα: «Βασίλισσά µου, τους γνωρίζετε, σωστά;» 

  Η Κυρά του Ωκεανού κατένευσε. 

  «Εποµένως, µπορείτε να µας βοηθήσετε να τους βρούµε, αν είναι 

ζωντανοί.» 

  «Πώς ακριβώς;» 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τής έδωσε το δεξί του χέρι. 

«Φέρτε κάποιον απ’αυτούς στο νου σας.» 

  Η Αάνθα πήρε το χέρι του και έκανε όπως της είπε, φέρνοντας στο 

µυαλό της τον Χάεβορ, το Γέρο της Θάλασσας. Ο Μόρβον ένωσε 

χέρια και µε τους άλλους δύο Σοφούς του Κύκλου του Φτερού κι 

έκλεισαν όλοι τα µάτια, ενώ οι υπόλοιποι περίµεναν να µάθουν το 

αποτέλεσµα. Το να βοηθήσουν περισσότεροι σ’ετούτη την 

προσπάθεια δε θα είχε κανένα νόηµα: αν οι Μυστικιστές της 
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Θάλασσας ήταν ζωντανοί, οι τρεις Ελεγκτές Πνευµάτων και η 

Βασίλισσα του Ωκεανού θα επαρκούσαν για να τους εντοπίσουν. 

  Η Αάνθα άκουσε το µούγκρισµα των Πνευµάτων, δυνατό µέσα στο 

µυαλό της. Αισθάνθηκε τις αχαλίνωτες ψυχικές δυνάµεις να την 

περιστοιχίζουν, καθώς οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού 

επιχειρούσαν να τις δαµάσουν και να τις υποτάξουν στη θέλησή 

τους. Εκείνη είχε συνηθίσει να επικαλείται µονάχα τα Πνεύµατα του 

Νερού, κι ακόµα και σ’αυτό δε θεωρούσε τον εαυτό της ιδιαίτερα 

ισχυρό·  έτσι δυσκολευόταν, τώρα, να κατανοήσει τι έκαναν οι τρεις 

άντρες. Ήταν σα να µιλούσαν σε µια άγνωστη γλώσσα, ή σα να 

µιλούσαν σε µια γνωστή γλώσσα τόσο γρήγορα που εκείνη δε 

µπορούσε να τους παρακολουθήσει. Συνεχίζοντας να έχει την εικόνα 

του γέρο-Χάεβορ στο µυαλό της, προσπάθησε, συγχρόνως, να 

καταλάβει τι ακριβώς έκαναν οι Σοφοί, επικεντρώνοντας τη 

συνείδησή της στα ψιθυριστά τους λόγια (ή, µήπως, ψιθύριζαν 

µονάχα στο νου της;) και στις νοητικές τους προσταγές προς τα 

Πνεύµατα… τα οποία έρχονταν κοντά της… σαν για να αντλήσουν 

πληροφορίες… κι άπλωναν το µήνυµα παντού. Είχε αρχίσει να 

καταλαβαίνει! Ένα µονοπάτι, ένα ψυχικό µονοπάτι µέσα σ’ένα χάος 

από αισθήσεις, από ποικιλόχρωµες αισθήσεις. Ξαφνικά, 

συνειδητοποίησε ότι είχε κλείσει τα πραγµατικά της µάτια και 

έβλεπε αλλιώς… µε µάτια πνευµατικά. Ακολούθησε το µονοπάτι 

µετά δυσκολίας, λες κι ήταν γεµάτο πέτρες και λακκούβες και 

αγκάθια που της έγδερναν τα πόδια, και λες κι έκανε στροφές και 

στροφές και στροφές, παρότι στην αρχή φαινόταν τόσο ευθύ και 

στρωτό. 

  Τελικά, µέσα από µια πυκνή οµίχλη, αντίκρισε ένα δωµάτιο και 

µαύρες φιγούρες, και κάτι που γυάλιζε µ’ένα έντονο πορφυρό 

χρώµα. Το Κοχύλι! Και οι Μυστικιστές. ∆ηλαδή, είναι καλά; 

  –Το µονοπάτι θρυµµατίστηκε, και η Αάνθα αισθάνθηκε να πέφτει, 

χωρίς καµιά προειδοποίηση. Τα πάντα περιστρέφονταν τρελά γύρω 

της·  τα Πνεύµατα ούρλιαζαν·  χρώµατα, χρώµατα, χρώµατα– 
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  «Είσαι καλά;» 

  Τα µάτια της Αάνθα άνοιξαν και είδε το πρόσωπο του Πόνκιµ. 

Βλεφάρισε. Αισθανόταν να ζαλίζεται. Ο Σφετεριστής την κρατούσε, 

λες και ήταν έτοιµη να πέσει. Είχε παραπατήσει; ∆ε θυµόταν. Το 

µόνο που θυµόταν ήταν ότι είχε βυθιστεί σε µια αλλόκοτη χαώδη 

θάλασσα, γεµάτη αισθήσεις και χρώµατα και ουρλιαχτά των 

Πνευµάτων. 

  Πάτησε γερά στα µποτοφορεµένα πόδια της κι αποµακρύνθηκε από 

τα χέρια του Πόνκιµ. «Ναι,» είπε, αργά, «καλά είµαι.» 

  «Βασίλισσά µου, προσπαθήσατε να µας ακολουθήσετε;» ρώτησε ο 

Μόρβον. 

  Εκείνη κατένευσε. 

  «Έχετε πνευµατικές δυνάµεις, εποµένως. ∆εν το γνωρίζαµε.» 

  «Έχω κάποιες γνώσεις Νεροµαγείας,» παραδέχτηκε η Αάνθα. 

«Αλλά ό,τι κάνατε ήταν καινούργιο για µένα.» 

  «Τότε, δεν έπρεπε να µας είχατε ακολουθήσει,» είπε ο Μόρβον. 

«Χαίροµαι που είστε καλά, όµως. Τα Πνεύµατα είναι επικίνδυνα για 

τους ανεκπαίδευτους. Πολλοί έχουν τρελαθεί από παρόµοιες 

εµπειρίες.» 

  «Βρήκατε τους Μυστικιστές;» τους διέκοψε ο Κράντµον. 

  Ο Μόρβον γύρισε, για να τον κοιτάξει. «Ναι. Φρουρούν το Κοχύλι. 

Μάλλον, οι κατακτητές δεν τους έδιωξαν από την αίθουσα.» 

  «Σίγουρα, δε θέλουν να συµβεί στον Ωκεανό ό,τι συνέβη στη Νότια 

Γη,» παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν. «Ειδικά όταν αυτοί βρίσκονται 

εδώ.» 

  «Εµείς πώς θα ενεργήσουµε τώρα;» ρώτησε η Αλζάρα. «Θα πάµε 

κατευθείαν νότια; Θα µιλήσουµε µε τους Μυστικιστές µέσω των 

Πνευµάτων;» 

  «Εν ανάγκη, ναι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Γιατί, αναµφίβολα, δε θα 

µας αφήσουν να µπούµε στη Θέρληχ.» 
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  «Η Θέρληχ, σύντοµα, θα είναι πάλι δική µου,» είπε η Αάνθα. «Θα 

συγκεντρώσω στόλο και στρατό από όλα τα νησιά του Ωκεανού και 

θα τσακίσω αυτά τα Νότια γουρούνια.» 

  «Ίσως θα µπορούσα να σε βοηθήσω να το κατορθώσεις πολύ πιο 

γρήγορα.» 

  Όλοι στράφηκαν να κοιτάξουν τον Κράντµον. 

  «Γιατί να θέλω τη βοήθειά σου;» έκανε η Αάνθα, καρφώνοντάς τον 

µε το σµαραγδένιο της βλέµµα. Εξάλλου, τι βοήθεια µπορεί να είχε 

να της προσφέρει αυτό το κάθαρµα –εκείνος που, αναµφίβολα, ήθελε 

να τη σκοτώσει; Εκείνος που την είχε εξαπατήσει ώστε να τον 

παντρευτεί και, µετά, την είχε κλειδαµπαρώσει σε υπόγεια, υγρά, και 

δαιµονοκατοικηµένα µπουντρούµια; 

  «Προτιµάς ν’αφήσεις τη Θέρληχ στους Νότιους;» αντιγύρισε ο 

Κράντµον. «Είχα την εντύπωση ότι, απλά, τους φιλοξενούσες εκεί, 

όχι ότι θα τους δώριζες τον Ωκεανό.» 

  «Κράντµον,» παρενέβη ο Πόνκιµ, προτού προλάβει η Αάνθα 

ν’απαντήσει. «Πες µας τι έχεις στο µυαλό σου, χωρίς περαιτέρω 

σχόλια. Υπάρχει τρόπος να παρθεί ξανά η Θέρληχ, και γρήγορα;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Σκέψου µονάχα τους… υποστηρικτές 

µου εδώ.» 

  Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν, καθώς κατάλαβε τι εννοούσε ο 

Ωκεάνιος ευγενής. Φυσικά! Πώς δεν το είχα σκεφτεί από πριν; Οι 

Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές του… εκείνοι που του πρόσφερε ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν για να τον υπηρετήσει καλύτερα στη Θέρληχ. 

  «Μπορούν να εισβάλουν στο παλάτι, σωστά;» 

  «Ασφαλώς,» ένευσε ο Κράντµον. «Υπάρχουν πολλές δίοδοι που 

σχεδόν κανένας δε γνωρίζει –και πόσο µάλλον οι Νότιοι…» 

  «Μα, για τι πράγµα µιλάτε;» πετάχτηκε η Αάνθα. «Ποιοι να 

εισβάλουν στο παλάτι; Και πώς;» Μετά, όµως, κατάλαβε κι εκείνη, 

και το µέτωπό της ζάρωσε. Συνοφρυώθηκε. «Οι δαιµονάνθρωποι; 

Μιλάτε για τους δαιµονανθρώπους;» 
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  Ο Κράντµον κι ο Πόνκιµ στράφηκαν στο µέρος της, και τα µάτια 

τους απαντούσαν: Ναι. 

  ∆εν το πιστεύω! σκέφτηκε η Αάνθα. Αδύνατο! Θα… θα βάλω τους 

δαιµονανθρώπους να ξαναπάρουν τη Θέρληχ για µένα; Ή για τον 

Κράντµον; Σίγουρα, θα κρατήσουν την πόλη, όταν– 

  «Θα εισβάλουµε στο παλάτι,» είπε ο Πόνκιµ, διακόπτοντας τον 

χείµαρρο των σκέψεών της, «θα συλλάβουµε τους άρχοντες των 

Νοτίων, και θα τους αναγκάσουµε να αφήσουν τη Θέρληχ. Θα γίνει 

πάλι δική σου, Βασίλισσα Αάνθα.» 

  «Ποιος µου το εγγυάται αυτό;» απαίτησε εκείνη. «Οι 

δαιµονάνθρωποι–» 

  «–δεν είναι αρκετοί για να κρατήσουν την πρωτεύουσα ενάντια 

σ’όλες τις δυνάµεις του Ωκεανού, σε διαβεβαιώνω. Ούτε ενάντια 

σ’όλους τους Νότιους. Οι οποίοι, αναµφίβολα, θα τους πολεµήσουν, 

γιατί ας µην ξεχνάµε πως οι Ζιρκεφιανοί και οι Καρνεβολθιανοί δεν 

έχουν καµια ιδιαίτερη συµπάθεια για τους Μαγκραθµέλιους, όπως 

και οι Σαραολνιανοί.» 

  Μου λέει την αλήθεια; αναρωτήθηκε η Αάνθα. Μήπως, τελικά, οι 

δαιµονάνθρωποι είναι αρκετοί για να κρατήσουν την πόλη, και ο 

Πόνκιµ προσπαθεί να µε κοροϊδέψει; Όµως, αν ήταν αρκετοί για να 

την κρατήσουν, δε θα είχαν εισβάλει από την αρχή; Γιατί να 

περιµένουν ως τώρα; 

  «Ίσως να έχεις δίκιο…» 

  «Έχω δίκιο, Βασίλισσα Αάνθα,» ένευσε ο Πόνκιµ. 

  «Το έχεις παρακάνει, Σφετεριστή,» µούγκρισε ο Κάρελ. «Οι 

ελεεινοί σου δαιµονάνθρωποι έχουν γεµίσει τις ανθρώπινες πόλεις 

σ’όλο τον Άρµπεναρκ!» 

  «∆ε βλέπεις την αναγκαιότητα τούτης της ενέργειας, Σοφέ;» 

  «Μη βάλεις τους δαιµονανθρώπους στη Θέρληχ, σε προειδοποιώ.» 

  «Θα έπρεπε να τροµάξω από την… απειλή σου, Κάρελ;» ρώτησε ο 

Πόνκιµ. Όλοι τριγύρω σφίχτηκαν, περιµένοντας ίσως κάποια 
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αναµέτρηση να ξεσπάσει ανάµεσα στους δύο Πνευµατιστές, µα ο 

Βασιληάς του Σαραόλν δεν ήταν έτοιµος για κάτι τέτοιο. 

  «∆εν είναι απειλή, Σφετεριστή,» εξήγησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. «Είναι προειδοποίηση. Σε προειδοποιώ, είπα. ∆εν ξέρεις 

πώς θα ενεργήσουν οι δαιµονάνθρωποι, όταν τους έχεις βάλει στην 

πρωτεύουσα του Ωκεανού.» 

  «Απεχθάνεσαι τους δαιµονανθρώπους,» είπε ο Πόνκιµ·  «τους 

θεωρείς λάθη που δε θα έπρεπε ποτέ να είχαν γεννηθεί, σωστά;» 

  «Ναι·  αλλά τι προσπαθείς να αποδείξεις, Σφετεριστή;» 

  «Ότι, λόγω των προαναφερθέντων, δεν µπορείς να κρίνεις την 

κατάσταση αντικειµενικά.» 

  «Άφρονα!» µούγκρισε ο Κάρελ. «Όλα τούτα συµβαίνουν εξαιτίας 

σου! Θες να προκαλέσεις κι άλ–» 

  «∆εν καταφέρνουµε τίποτα έτσι, κύριε,» τον διέκοψε ο Μόρβον. 

  «Κι εσείς, κύριε, συµφωνείτε µ’αυτό το σχέδιο;» απαίτησε ο 

Κάρελ. 

  Ο Μόρβον αναστέναξε και είπε, σταθερά: «Όχι.» 

  «∆ηλαδή, έχετε υπόψη σας κάποιον άλλο τρόπο για να παρθεί 

γρήγορα η Θέρληχ;» ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Ό,τι γίνεται γρήγορα, συνήθως, γίνεται και απρόσεκτα, κύριε,» 

αποκρίθηκε ο Ζάρχαλ. 

  «Τόση ώρα κάθεστε και κουβεντιάζετε λες και εγώ είµαι πρόθυµος 

να θέσω τους Μαγκραθµέλιούς µου στη διάθεσή σας,» παρατήρησε 

ο Κράντµον, έχοντας τα χέρια του σταυρωµένα στο στήθος. 

  Κι άλλες ανοησίες! γρύλισε εντός του ο Πόνκιµ. Τι άλλο θα ειπωθεί 

σήµερα; Μα τους αρχαίους δαίµονες, τι έχει στο µυαλό του ο 

καταραµένος; Έχει τρελαθεί εντελώς; «Τι θες να πεις, Κράντµον; Εσύ 

δε µας πρότεινες να προστάξουµε τους Μαγκραθµέλιους να 

εισβάλουν στο παλάτι;» 

  «Είπα ότι θα µπορούσα να βοηθήσω, αν ήθελα,» διόρθωσε εκείνος. 

  Μην τσιγκλάς την τύχη σου, ηλίθιε Ωκεάνιε! σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Η 

ισορροπία του Άρµπεναρκ κρέµεται από µια λεπτή κλωστή κι εσύ 
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παίζεις πεισµατάρικα παιχνίδια; «Και δε θέλεις;» ρώτησε, ήρεµα·  

γιατί δεν ήταν κανείς να θυµώνει µε τον Κράντµον: ο άνθρωπος ήταν 

τελείως παράλογος –και τώρα, είχε γίνει ακόµα χειρότερος! 

  Ο Κράντµον ανασήκωσε τα χέρια. «Τι έχω εγώ να κερδίσω από 

αυτό, Πόνκιµ;» 

  Πολιτικά παιχνίδια! Τώρα! σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Είναι τρελός, δίχως 

άλλη αµφιβολία! «Αν δε διώξουµε τους κατακτητές από τη Θέρληχ, 

θα έχουµε να κάνουµε µε άλλον έναν πόλεµο,» του εξήγησε. 

«Εποµένως: την αποφυγή του πολέµου έχεις να κερδίσεις.» 

  «∆εν είναι αρκετό,» απάντησε ο Κράντµον. 

  «Τι διάολο θέλεις, τότε;» 

  «Η Αάνθα ας µου πει τι θα µου δώσει, αν τη βοηθούσα να 

ξαναπάρει τη Θέρληχ.» Τα γαλανά του µάτια εστιάστηκαν επάνω 

στη Βασίλισσα του Ωκεανού. 

  Τι θα του δώσω; σκέφτηκε εκείνη, νιώθοντας έναν καυτό θυµό να 

καταλαµβάνει –και να θολώνει– το µυαλό της. Ένα Ωκεάνιο δόρυ 

στο λαιµό θα του έδινα, όπως κι αν είχε η κατάσταση! Τι περιµένει να 

του πω; Ότι θα τον κάνω Βασιληά; Νοµίζει ότι αυτό είναι πολύ 

πιθανό; Έχει τρελαθεί τελείως. Είναι χειρότερος από παλιά. 

  «Ίσως να µη σε σκοτώσω, Κράντµον.» 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε εκείνος. «∆ε νοµίζω ότι αυτό αποτελεί 

καλή συµφωνία.» 

  «Και τι θα επιθυµούσες εσύ;» τον ρώτησε ο Πόνκιµ, εκνευρισµένος 

που είχαν τα µέσα να ξαναπάρουν τη Θέρληχ και να τελειώσουν 

τούτη την ιστορία, αλλά ο ηλίθιος Ωκεάνιος είχε βρει –τώρα, µα τα 

Πνεύµατα!– την ευκαιρία για διαπραγµατεύσεις. 

  «Γνωρίζεις πολύ καλά τι επιθυµώ,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. 

  Το θρόνο. «Αλλά αυτό δε θα το έχεις. Όχι τώρα, τουλάχιστον,» 

πρόσθεσε, για να µην γίνουν τα πράγµατα χειρότερα απ’ό,τι ήδη 

ήταν·  αν και, στην πραγµατικότητα, ήθελε να πει: Ούτε τώρα ούτε 

ποτέ. «Οπότε, να νιώθεις ευχαριστηµένος που θα σταµατήσεις τον 

πόλεµο. Άλλωστε, την πατρίδα σου θα πλήξει, αν συµβεί.» 
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  Ο Κράντµον φάνηκε σκεπτικός. (Θετικό σηµάδι το ότι αποφάσισε 

να χρησιµοποιήσει το µυαλό του, συλλογίστηκε ο Πόνκιµ.) Είπε: 

«Είναι πατρίδα µου όταν µπορώ να πάω σ’αυτήν, σωστά;» 

  «Θέλεις να πάψεις να είσαι επικηρυγµένος στον Ωκεανό.» 

  «Ναι,» ένευσε ο Κράντµον, και στράφηκε στην Αάνθα. 

  Σα να απαιτεί να του συγχωρήσω όλα του τα εγκλήµατα! 

παρατήρησε εκείνη. Πώς θα µε δει ο λαός µου, αν το κάνω αυτό; 

Και, φυσικά, πώς θα αισθανόταν η ίδια, αν επέτρεπε στον Κράντµον 

να έχει ελεύθερη πρόσβαση στον Ωκεανό; Την είχε προδώσει διπλά: 

σαν γυναίκα και σαν Βασίλισσα. 

  Κανείς δε µιλούσε τώρα·  όλοι περίµεναν την απάντησή της. Όµως 

η Αάνθα δε νόµιζε ότι µπορούσε ν’απαντήσει έτσι εύκολα. Ή, 

καλύτερα, δε µπορούσε σε καµία περίπτωση να συγχωρήσει στον 

Κράντµον τα εγκλήµατά του. 

  «Βασίλισσα Αάνθα,» είπε, τελικά, ο Πόνκιµ, «να κουβεντιάσουµε 

ιδιαιτέρως;» 

  Οι υπόλοιποι συνοφρυώθηκαν, ακούγοντάς τον να το λέει αυτό. 

Εκείνη, όµως, έγνεψε καταφατικά, ενδιαφερόµενη να µάθει τι είχε να 

της πει ο Σφετεριστής του Σαραόλν. Ξεκίνησε να βαδίζει προς τη 

γέφυρα. Ο Πόνκιµ την ακολούθησε, και µπήκαν στην καµπίνα. 

  Η Αάνθα έκλεισε την πόρτα πίσω τους. «Τι είναι;» 

  Ο Πόνκιµ κάθισε στην καρέκλα µπροστά από το γραφείο. «Ο 

Κράντµον δεν είναι καλά.» 

  «Το ξέρω αυτό.» Η Αάνθα κάθισε στην πολυθρόνα πίσω από το 

γραφείο, απέναντι από εκείνον. 

  «∆εν κατάλαβες. Κάτι του έχει συµβεί. ∆ε γνωρίζω τι ακριβώς, 

όµως έχει κάπως αλλάξει, κι έχει γίνει πιο παράλογος απ’ό,τι 

παλιότερα.» 

  «Κι αυτό τι σηµαίνει;» 

  «Πως τώρα είναι η ευκαιρία να πραγµατοποιήσεις την επιθυµία 

του, ώστε να έχεις τη βοήθεια των Μαγκραθµέλιων. Κάποια άλλη 

στιγµή, ίσως να σου ζητήσει κάτι ακόµα πιο παράξενο.» 
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  «∆ε µπορείς εσύ να προστάξεις τους δαιµονανθρώπους, Πόνκιµ;» 

  «Πιθανώς. Όµως ο Κράντµον ξέρει ακριβώς πού κρύβονται µέσα 

στα δάση της Νήσου Ράλβοχ·  επίσης, γνωρίζει καλά τα περάσµατα 

κάτω από τη Θέρληχ. Και –ίσως το κυριότερο– οι Μαγκραθµέλιοι 

που βρίσκονται εδώ έχουν συνηθίσει να βλέπουν εκείνον ως 

‘Εκλεκτό του Ύψιστου Άρχοντα’, όχι εµένα.» 

  Η Αάνθα ακούµπησε την πλάτη της στην πολυθρόνα, 

σταυρώνοντας τα χέρια της κάτω απ’τα στήθη κι ακουµπώντας το 

σαγόνι στη δεξιά της γροθιά, σκεπτική. «Είναι αδύνατον να 

αποδεχτώ έναν προδότη στο Βασίλειο…» 

  «Βασίλισσα Αάνθα, ακούω την καρδιά σου να µιλά,» είπε ο 

Πόνκιµ. «Κατανοώ το µίσος σου για τον Κράντµον, όµως δε θέλεις 

να ελευθερώσεις τη Θέρληχ γρήγορα και να τελειώσεις τον πόλεµο 

προτού καν αρχίσει; Επιπλέον, σκέψου πως ίσως ο Κράντµον να 

πεθάνει στη Νότια Γη…» 

  Σα να ξέρει τις σκέψεις µου! συλλογίστηκε η Αάνθα. Σα να ξέρει ότι 

εύχοµαι να σκοτωθεί στην αποστολή τους. «Κάλεσέ τον εδώ.» 

  Ο Πόνκιµ χαµογέλασε, αχνά. Έκλεισε τα µάτια και ειδοποίησε τον 

Κράντµον, µέσω των Πνευµάτων. 

  Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από το κατάστρωµα, και η πόρτα 

της καµπίνας άνοιξε, για να µπει ο Ωκεάνιος ευγενής. Προχώρησε 

µέχρι το γραφείο και στάθηκε εµπρός του, δίχως να µιλά. 

  «Σου επιτρέπω να επιστρέψεις στον Ωκεανό, Κράντµον,» δήλωσε η 

Αάνθα, «αλλά δε σε συγχωρώ.» 

  «Αυτό µου ραγίζει την καρδιά,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  ∆αιµονόφιλο κάθαρµα! Θάπρεπε να µε παρακαλείς για έλεος! 

«Θάπρεπε να είσαι ευγνώµων.» 

  «Ευγνώµων; Στο εµπόριο, Αάνθα; Μάλλον, συγχέεις τα πράγµατα. 

Όπως και νάχει, είναι και κάτι ακόµα που–» 

  «∆ε θα σου προσφέρω τίποτα περισσότερο,» τόνισε η Βασίλισσα 

του Ωκεανού. 
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  «Το αντιλαµβάνοµαι. Αλλά θα ήθελα και κάποια εγγύηση ότι δε θα 

είµαι πλέον επικηρυγµένος στην πατρίδα µου. Ο λόγος σου δε µου 

φτάνει.» 

  «Ο λόγος µου είναι σίγουρα σταθερότερος από τον δικό σου.» 

  «Ίσως, αλλά δεν παύω να απαιτώ µια εγγύηση, Αάνθα. Ένα 

έγγραφο, τουλάχιστον –υπογραµµένο και σφραγισµένο από το χέρι 

σου.» 

  Αν δεν πεθάνει στη Νότια Γη, θα τον σκοτώσω, µε τον ένα τρόπο ή 

τον άλλο. Η Αάνθα τράβηξε ένα κοµµάτι χαρτί από µια στοίβα πλάι 

της, πήρε την πένα από το µελανοδοχείο, και του έγραψε αυτό που 

ήθελε. Το υπέγραψε και το σφράγισε. 

  Ο Κράντµον το πήρε στα χέρια του, για να το κοιτάξει, και έγνεψε 

καταφατικά. «Εποµένως, µπορούµε τώρα να ξεκινήσουµε την 

αντεπίθεση εναντίον των Νοτίων,» είπε. «Πρόσταξε το στόλο σου να 

αράξει, και θα σας οδηγήσω µέσα στα δάση της Ράλβοχ, τα οποία 

γνωρίζω καλύτερα από τη Βασίλισσα τούτου του τόπου.» 

  Η Αάνθα αγνόησε το κακεντρεχές σχόλιό του και σηκώθηκε από το 

γραφείο της. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο 

Στις παρυφές των δασών 
 

 

 στόλος αγκυροβόλησε σε µια έρηµη ακτή, µερικά µίλια 

δυτικά της Θέρληχ. Οι Ωκεάνιοι και οι Ελρούνιοι στρατιώτες 

άρχισαν να βγαίνουν στην ξηρά, ενώ η Αάνθα και οι 

υπόλοιποι κατέβηκαν από την Κυρά της Θάλασσας µέσω µιας 

ξύλινης ράµπας. 

Ο



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

854 

  Η Βασίλισσα του Ωκεανού στράφηκε στον αρχηγό του φουσάτου 

της, έναν πενηντάρη άντρα µε ψαρά µαλλιά και µούσια. «Στρατηγέ 

Βάνλεµ, όλοι οι µαχητές θα µας ακολουθήσουν στα δάση. Μονάχα 

τριακόσιοι θα µείνουν εδώ, για τη φρούρηση των καραβιών.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι εκείνος κι 

αποµακρύνθηκε. 

  Λίγο παραδίπλα, ο Νε-Μόρλιν έδινε παρόµοιες προσταγές στους 

δικούς του στρατιώτες. Μετά, ζύγωσε την Αάνθα και τους άλλους, 

ρωτώντας: «Τι κινδύνους µπορεί να έχουµε να αντιµετωπίσουµε στα 

δάση;» 

  «Κανέναν, όσο είστε µαζί µου,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. «Θα 

βρούµε τους Μαγκραθµέλιους και, ύστερα, θα επιτεθούµε υπογείως 

στους κατακτητές της Θέρληχ. ∆ε θα καταλάβουν τι τους χτύπησε.» 

  «Ας αρχίσουµε να κατευθυνόµαστε νότια, εποµένως,» είπε η 

Αάνθα. «Όσο γρηγορότερα µπούµε στα δάση, τόσο το καλύτερο·  

γιατί είµαι βέβαιη πως οι εχθροί µας θα στείλουν στρατό για να µας 

καταδιώξει.» 

  «Συµφωνώ,» ένευσε ο Κράντµον. «Όταν βρισκόµαστε στα δάση, δε 

θα µπορούν να µας βρουν. Θα χαθούν εκεί µέσα, και ίσως οι 

Μαγκραθµέλιοι να καταφέρουν να τους συνθλίψουν. Ίσως… αν δεν 

είναι µεγάλοι σε αριθµό.» 

  «Στρατηγέ Βάνλεµ!» φώναξε η Αάνθα, ατενίζοντας τον Ωκεάνιο 

πολεµιστή να µιλά µε δυο άλλους –έναν άντρα και µια γυναίκα.  

  Εκείνος, µόλις άκουσε τη φωνή της Βασίλισσάς του, στράφηκε στο 

µέρος της και πλησίασε, µε γρήγορο βήµα. «Στις προσταγές σας, 

Μεγαλειοτάτη,» είπε. 

  «Πες στους καπετάνιους των πλοίων, αν έρθει εχθρικός στόλος 

προς τα εδώ, να φύγουν και να µη µείνουν για να πολεµήσουν·  να 

επιστρέψουν πίσω, στο Σαραόλν.» 

  «Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι ο Στρατηγός, και 

έφυγε. 
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  Η Αάνθα κοίταξε τριγύρω, τους πολεµιστές της και τους 

πολεµιστές του Νε-Μόρλιν. Όλοι τους είχαν αρχίσει να χωρίζονται 

σε µονάδες, και οι µονάδες σε γραµµές, όµως οι Ωκεάνιοι είχαν µια 

τελείως διαφορετική εικόνα από τους Ελρούνιους, οι πρώτοι µε τις 

κοραλλένιες τους πανοπλίες, τις ασπίδες και τα δόρατα, και οι 

δεύτεροι ατσαλοντυµένοι και µοιάζοντας µε πολεµικές µηχανές, 

ροµπότ που κινούνταν µε τροχαλίες κι αλυσίδες. Ανάµεσά τους 

κυµάτιζαν σηµαίες µε το έµβληµα της Μεγάλης Έλρουν: το πελώριο 

ερπετό που αναδύεται από τα κύµατα, βαστώντας µια µεγαλόπρεπη 

πόλη ανάµεσα στα σαγόνια του. Η Αάνθα αναρωτήθηκε από πού να 

προερχόταν αυτό το σύµβολο. Υπήρχε, άραγε, κάποιος θρύλος που 

έλεγε πως η Έλρουν βγήκε από το νερό, στο στόµα ενός µεγάλου, 

θαλάσσιου φιδιού; Έπρεπε κάποτε να ρωτήσει το Νε-Μόρλιν, γιατί 

τα σύµβολα δεν ήταν ποτέ τυχαία. Η δική της σηµαία, η σηµαία του 

Βασιλείου του Ωκεανού, που τώρα κυµάτιζε πάνω από τα κεφάλια 

των πολεµιστών της, είχε κεντηµένο επάνω ένα κοχύλι ανάµεσα σε 

τέσσερα δόρατα, το οποίο ήταν, αναµφίβολα, το Πορφυρό Κοχύλι, 

και τα δόρατα υποδήλωναν το αγαπηµένο όπλο των Ωκεάνιων. 

  Τα πολεµικά άτια βγήκαν τελευταία από τα καράβια του στόλου, 

και οι ιππείς ανέβηκαν στις ράχες τους, σχηµατίζοντας µονάδες 

πλευρικά του κυρίου σώµατος του στρατού. Και πάλι, φυσικά, οι 

Ωκεάνιοι καβαλάρηδες είχαν µεγάλη διαφορά από τους Ελρούνιους, 

παρατήρησε η Αάνθα. Οι συµπατριώτες της έµοιαζαν λιγνοί κι 

ευέλικτοι µαχητές, που το φως των µεσηµεριανών ήλιων 

αντανακλάτο επάνω στην κοραλλένια τους ενδυµασία, ενώ οι 

µαχητές του Νε-Μόρλιν φαίνονταν, όπως και πριν, σαν πολεµικές 

µηχανές, καµωµένες από ατσάλι και ασταµάτητες από οποιοδήποτε 

εµπόδιο. 

  Ο Στρατηγός Βάνλεµ ήρθε, πάλι, κοντά στη Βασίλισσα. «Όλα είναι 

έτοιµα, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Τότε, ας αρχίσουµε να προελαύνουµε.» 
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**  **  **  ** 

 

  Όλη την υπόλοιπη ηµέρα προχωρούσαν επάνω σε µια ανοιχτή 

πεδιάδα, συναντώντας µονάχα ένα µικρό χωριό στο δρόµο τους και 

µη σταµατώντας καθόλου εκεί. Η Αάνθα δεν ήθελε καµία 

καθυστέρηση, πιστεύοντας ότι έπρεπε να φτάσουν στα δάση όσο πιο 

γρήγορα µπορούσαν·  και οι υπόλοιποι συµφωνούσαν µαζί της.  

  Όσο ταξίδευαν, ο καιρός ήταν καλός. Μονάχα ένα απαλό αεράκι 

φυσούσε, για να τους δροσίζει, και, παρότι µερικά σύννεφα ήταν 

συγκεντρωµένα στον ουρανό, δε φαινόταν καθόλου βέβαιο ότι θα 

έβρεχε σύντοµα. Το µεσηµέρι γρήγορα πέρασε, δίνοντας τη θέση του 

στο απόγευµα, και το Ωκεάνιο-Ελρούνιο στράτευµα συνέχισε να 

προελαύνει νότια. Τώρα, δεξιά κι αριστερά τους µπορούσαν να δουν, 

κάπου-κάπου, λιγότερο ή περισσότερο πυκνές συστάδες δέντρων, οι 

οποίες προµήνυαν την εµφάνιση των µεγάλων δασότοπων στο 

κέντρο της Νήσου Ράλβοχ. Και, ύστερα από κάποιες ώρες, 

παρουσιάστηκαν και οι δασότοποι εµπρός τους, καθώς οι δίδυµοι 

ήλιοι του Άρµπεναρκ έγερναν προς τα άκρα του ορίζοντα, 

µοιάζοντας να κρύβονται πίσω από τα δέντρα και τους λοφίσκους. 

Συγχρόνως µε την εµφάνιση των δασών στα µάτια των µαχητών του 

φουσάτου, ένας δυνατός αγέρας άρχισε να φυσά, σαν τα δέντρα να 

ήθελαν να τους προσφέρουν ένα παγερό καλωσόρισµα.  

  Επίσης, η Βασίλισσα Αάνθα παρατήρησε ότι τα σκούρα σύννεφα 

είχαν, τώρα, πυκνώσει στον ουρανό. Ελπίζω αυτό να µην προοιωνίζει 

την υποδοχή που θα έχουµε από τους δαιµονανθρώπους, 

συλλογίστηκε, καθώς εκείνη και το στράτευµα συνέχιζαν να 

κατευθύνονται νότια. ∆εν έµενε, πλέον, πολύ ώρα, για να φτάσουν 

στους δασότοπους. 

  Το λευκό άλογο της Αάνθα χρεµέτιζε, προαισθανόµενο τη βροχή 

που και η καβαλάρισσά του µπορούσε να αντιληφθεί ότι, αργά ή 

γρήγορα, θα άρχιζε. Του χάιδεψε το λαιµό, καθησυχαστικά, µε το 
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αριστερό της χέρι, και τύλιξε τα δερµάτινα ηνία γύρω από τη δεξιά 

της γροθιά. 

  Η βροχή ξεκίνησε όταν έφτασαν στις παρυφές των δασών της 

Ράλβοχ. ∆εν ήταν δυνατή: ήταν µια απαλή, αραιή βροχή, που 

χάιδευε τα πρόσωπά τους, πέφτοντας νωχελικά απ’τα ουράνια. 

  «Στρατοπεδεύσατε!» πρόσταξε η Αάνθα, υψώνοντας το δεξί της 

χέρι και τραβώντας τα χαλινάρια του ίππου της, για να σταµατήσει, 

και εκείνη να ξεπεζέψει αργά από τη ράχη του. 

  Ο στρατός άρχισε να κατασκηνώνει. 

  «Θα µας δουν εδώ οι Μαγκραθµέλιοι;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν τον 

Κράντµον. 

  «Πιθανώς,» αποκρίθηκε εκείνος, µέσα από τη κουκούλα του. 

«Πιθανώς και όχι.» 

  «Τυχαίο είναι, δηλαδή;» ρώτησε ο Εξουσιαστής. «∆ε φρουρούν 

τούτα τα µέρη;» 

  «Όχι ακριβώς,» είπε ο Κράντµον. «Βρίσκονταν εδώ για κάποιες 

πολύ συγκεκριµένες δουλειές…» 

  «Όπως να µε απαγάγουν µέσα από το ίδιο µου το παλάτι,» 

παρενέβη η Αάνθα, «και να µε κλειδαµπαρώσουν σε υπόγειες 

φυλακές. Αλλά, αλήθεια, Κράντµον, πού είναι εκείνα τα υπόγεια; 

Και πώς ήξερες γι’αυτά;» 

  «Η συµφωνία µας δεν περιείχε και τον όρο να σου αποκαλύψω όλα 

όσα γνωρίζω,» αντιγύρισε ο Ωκεάνιος ευγενής. 

  «Συνεχίζω να είµαι Βασίλισσά σου,» τόνισε η Αάνθα. «Ειδικά όταν 

δεν είσαι εξόριστος από το Βασίλειό µου.» Το θράσος του ήταν 

ανεξάντλητο! Μετά από ό,τι εγκλήµατα είχε διαπράξει εναντίον της 

και εναντίον του Ωκεανού –εναντίον όλης της ανθρωπότητας, ο 

δαιµονόφιλος!–, δεν είχε ίχνος ντροπής, ίχνος µεταµέλειας, εντός 

του. 

  Είδε τα γαλανά µάτια του Κράντµον να γυαλίζουν µέσα από τη 

σκιά της κουκούλας του·  να γυαλίζουν µε εκείνο τον παράξενο, 

αλλόκοσµο τρόπο, που έκανε ένα ρίγος να τη διαπερνά. «∆ηλαδή, µε 
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προστάζεις να σου µιλήσω για τα υπόγεια, Αάνθα;» Η φωνή του 

ήταν ένας δυνατός ψίθυρος, φιλτραρισµένος από τον ήχο της βροχής. 

  «Γιατί όχι;» αντιγύρισε, έντονα, εκείνη. «Η συµφωνία µας σε κάνει, 

ξανά, υπήκοο του Ωκεανού, και εγώ είµαι η Βασίλισσα του Ωκεανού. 

Γιαυτό πες µου. Ναι, σε προστάζω.» 

  Ο Κράντµον αισθάνθηκε τη θεϊκή δύναµη εντός του να 

πληµµυρίζει τις φλέβες του, να φλογίζει την καρδιά και την ψυχή 

του, να συσσωρεύεται, να φορτίζεται για να εξαπολυθεί. 

  Θυµήσου τι κουβεντιάσαµε! τον προειδοποίησε ο Μάργκανθελ. Η 

φωνή του µισού-Θεού αντήχησε µέσα στο κεφάλι του Ωκεάνιου 

ευγενή. Μην το κάνεις αυτό! Μη µας προδώσεις και τους δύο έτσι! Θα 

πάρεις την εκδίκησή σου –δε σου υποσχέθηκα δύναµη και εξουσία, 

Κράντµον; ∆είξε υποµονή. 

  Η θεϊκή δύναµη άρχισε να καταλαγιάζει εντός του. «∆εν υπάρχει 

λόγος να µάθεις από τώρα,» αποκρίθηκε στην Αάνθα, προσθέτοντας 

ειρωνικά: «Βασίλισσά µου.» 

  «Υπάρχει λόγος,» επέµεινε εκείνη. «Η Θέρληχ είναι η πρωτεύουσα 

του Βασιλείου µου, και θέλω να ξέρω τα πάντα σχετικά µ’αυτήν. 

Πες µου για τις υπόγειες φυλακές, Κράντµον.» 

  «Εξάλλου,» πρόσθεσε ο Πόνκιµ, που στεκόταν εκεί κοντά, µαζί µε 

τη Σαντέ’ενθιν, τυλιγµένοι κι οι δυο στις κάπες τους, για να µην τους 

χτυπά η βροχή, «οποιαδήποτε πληροφορία θα µας φανεί χρήσιµη, 

για να ξαναπάρουµε την πόλη.» Και έστειλε ένα πνευµατικό µήνυµα 

στο νου του Κράντµον: Πες της, ανόητε. Τι έχεις να χάσεις; 

Σκοπεύεις να την ξανακλειδώσεις εκεί κάτω; 

  Σκοπεύω να την κάνω κοµµάτια, Πόνκιµ, αποκρίθηκε εκείνος. 

  Αλλά τώρα δεν έχει νόηµα, και το ξέρεις. 

  «Οι φυλακές αυτές,» είπε ο Κράντµον, «ανήκαν κάποτε στον 

Φόρναµ. Κι από τότε δεν έχουν ξαναχρησιµοποιηθεί. Όπως κι όλα τα 

υπόλοιπα περάσµατα τα οποία εκείνος έχτισε.» 

  «Φόρναµ…;» έκανε η Αάνθα. «Ένας βασιληάς του Ωκεανού δεν 

ήταν αυτός;» 
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  «Ναι,» ένευσε ο Κράντµον. 

  «Πώς ήξερες για τις σήραγγές του;» 

  «∆ιαβάζω Ιστορία, Βασίλισσά µου.» Πάλι, υπήρχε ειρωνεία στη 

φωνή του. «Κάποιες φορές, έχει πιο πρακτικές χρήσεις απ’ό,τι 

φαντάζεσαι.» 

  Για να µας βάζει ένας προδότης όλους σε µπελάδες… µούγκρισε από 

µέσα της η Αάνθα. «Και περιγράφονται οι µυστικές σήραγγες στα 

ιστορικά βιβλία;» απόρησε. Κάτι της έκρυβε ο Κράντµον… 

  «Όχι στα συνηθισµένα ιστορικά βιβλία,» είπε εκείνος·  «όµως 

όποιος ψάχνει βρίσκει, κι εγώ βρήκα ένα αρχαίο σχέδιο των 

υπογείων. Οι φυλακές στις οποίες βρέθηκες ήταν ακριβώς κάτω από 

το παλάτι, αλλά τα περάσµατα απλώνονται παντού κάτω από τη 

Θέρληχ και έξω από αυτήν, στους δασότοπους. Έτσι, οι 

Μαγκραθµέλιοι δεν είχαν καµία δυσκολία να πηγαίνουν όπου 

επιθυµούσα. Ωστόσο, υπάρχουν και µέρη των υπογείων –πολλά 

µέρη– τα οποία δε γνωρίζω.» 

  Τότε, στο νου της Αάνθα ήρθε το µεγάλο σαλάχι, η Βάρνα, το 

οποίο είχε µιλήσει στο µυαλό της, όταν το πρωτοσυνάντησε µε τον 

Βένγκριλ, και, ύστερα, την είχε βρει στα όνειρά της. Εκείνο το 

τµήµα των υπογείων, στο οποίο είχε καταλήξει µαζί µε το Βασιληά 

του Σαραόλν, πρέπει να ήταν ένα από τα µέρη που δε γνώριζε ο 

Κράντµον. 

  Η Αάνθα σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, καθώς κάτι άλλο της 

πέρασε από το νου: κάτι που µπορούσε να τους χαλάσει όλα τα 

σχέδια. «Οι σήραγγες…» είπε, «είσαι σίγουρος ότι θα στέκονται 

ακόµα;» 

  «Λόγω των σεισµών, εννοείς,» έκανε ο Πόνκιµ, σµίγοντας τα 

φρύδια. 

  Η Αάνθα κατένευσε, και κοίταξε τον Κράντµον ερωτηµατικά. 

  «Αυτά τα περάσµατα έχουν αντέξει αιώνες,» αποκρίθηκε µόνο 

εκείνος. 
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  «Τούτο δε µας λέει πολλά,» παρατήρησε η Σαντέ’ενθιν. «Έχουν 

γνωρίσει παρόµοιους σεισµούς;» 

  «∆εν ξέρω,» παραδέχτηκε ο Κράντµον. «Ωστόσο, σίγουρα, δεν 

είναι προχειροχτισµένα.» 

  «Κάποια τµήµατά τους, σίγουρα, θα έχουν πέσει…» είπε ο Πόνκιµ. 

«Επιπλέον, θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ίσως 

να πιάσει σεισµός ενώ βρισκόµαστε µέσα στις σήραγγες.» Στράφηκε 

στους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. 

  Ο Μόρβον ένευσε, αργά, καταφατικά. «Θα έχουµε προετοιµαστεί 

κατάλληλα. Ωστόσο, όσο περισσότερους ανθρώπους… και 

δαιµονανθρώπους… επιθυµούµε να προστατέψουµε από το σεισµό, 

τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας θα έχουµε.» 

  «Αυτό είναι ευνόητο,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Φυσικά, εγώ, η 

Σαντέ’ενθιν, και ο Κράντµον θα σας βοηθήσουµε. Το ίδιο, πιστεύω, 

και ο Βούνκαλ, η Βόλκρα, η Αλζάρα, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-

Ψυχή.» 

  «Θα είναι θέµα επιβίωσης για µας,» είπε ο πρώην-Ράθµαλ. «Και 

όσο περισσότεροι πολεµιστές διασωθούν, τόσο το καλύτερο, αν 

θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τους κατακτητές, που έχω την 

εντύπωση πως ο αριθµός τους θα είναι µεγάλος, αλλιώς δε θα 

επιχειρούσαν να καταλάβουν τη Θέρληχ.» 

  «Σωστά,» συµφώνησε η Αάνθα. «Θα έχουµε να κάνουµε µε µεγάλο 

αριθµό αντιπάλων·  γιαυτό κιόλας θα ήταν προτιµότερο να τους 

επιτεθούµε νύχτα, για να τους πιάσουµε απροετοίµαστους.» 

  «Τους άρχοντές τους θα αιχµαλωτίσουµε,» τόνισε ο Κράντµον, 

«και θα τους αναγκάσουµε να προστάξουν τους υπόλοιπους να 

παραδοθούν σε µας.» 

  «Ένα κύριο ερώτηµα, εποµένως, είναι: Γνωρίζουµε τους άρχοντές 

αυτούς;» είπε η Σαντέ’ενθιν. 

  Η Αάνθα κοίταξε τον Νε-Μόρλιν, και ο Εξουσιαστής των Όπλων 

αποκρίθηκε: «Στην Ύρµελβ άρχουν η Βασιλίδα ∆άηθρα και ο 
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σύζυγός της, Πριγκιπάναξ Σέθρωρ. Όµως δε µπορούµε να ξέρουµε 

αν γλίτωσαν από την καταστροφή…» 

  «Και η άλλη χώρα για την οποία µας µίλησες, από ποιον 

διοικείται;» τον ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Η Μέρεντλιχ δεν έχει έναν άρχοντα·  είναι εµπορική χώρα, που 

άρχεται από τους εµπόρους της. Τον τελευταίο καιρό δύο 

Βασιλέµπορες υπάρχουν εκεί: ο Άρνελ και ο Ράβελ. Ωστόσο, κι 

αυτοί δε µπορούµε να γνωρίζουµε αν έζησαν.» 

  «Κι επίσης, δε γνωρίζουµε τίποτα για την τρίτη χώρα,» τους θύµισε 

ο Κράντµον. 

  «Άρα,» κατέληξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, «δεν θα ξέρουµε 

ποιους ν’απαγάγουµε.» 

  «Πρέπει να µάθουµε,» είπε ο Πόνκιµ. «Εξουσιαστή, έχεις δει αυτή 

τη Βασιλίδα ή το σύζυγό της, ή κάποιον Βασιλέµπορα;» 

  Ο Νε-Μόρλιν κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» αποκρίθηκε. Ύστερα, είδε 

το σκεπτικό ύφος στο πρόσωπο του µάγου, καθώς και το 

µυστηριώδες βλέµµα του, και ρώτησε: «Αλλά γιατί ήθελες να 

µάθεις; Για να τους κάνεις µάγια;» 

  «Ναι,» απάντησε ο Πόνκιµ, υποµειδιώντας, «για να τους κάνω 

µάγια και να ανακαλύψω αν είναι ζωντανοί και βρίσκονται στη 

Θέρληχ…» 

  «Τότε…» Ο Νε-Μόρλιν ατένισε το µαστιγωµένο από τη βροχή 

χορτάρι στα πόδια του. Κανείς δε µίλησε·  τον περίµεναν να 

συνεχίσει. Εκείνος ύψωσε, πάλι, το βλέµµα, για να κοιτάξει το 

πρόσωπο του Πόνκιµ. «Θα µπορούσες να µάθεις αν η σύζυγός µου 

είναι καλά;» 

  «Θα µπορούσα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ·  «αλλά θα πρέπει να 

µ’εµπιστευτείς, Νε-Μόρλιν…» 

  «∆ηλαδή;» 

  «Μη µου φέρεις αντίσταση·  άνοιξε το µυαλό σου σε µένα.» 

  Ο Εξουσιαστής της Μεγάλης Έλρουν άργησε λίγο ν’απαντήσει, κι 

όταν απάντησε είπε: «Θα το σκεφτώ, Πόνκιµ.» 
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  «Όπως αγαπάς.» 

  Ένας Ωκεάνιος πολεµιστής πλησίασε, υποκλινόµενος µπροστά 

στην Αάνθα. «Μεγαλειοτάτη, η σκηνή σας είναι έτοιµη εδώ και 

κάποια ώρα. Μας συγχωρείτε που αργήσαµε να σας ειδοποιήσουµε.» 

  «∆εν πειράζει, στρατιώτη,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ούτως ή άλλως, 

ήµουν απασχοληµένη. Μπορείς να πηγαίνεις.» 

  Ο κοραλλοντυµένος άντρας έκλινε το κεφάλι και έφυγε. 

  «Λοιπόν,» είπε η Αάνθα στους υπόλοιπους, «υπάρχει κάτι άλλο, ή 

να αναπαυθούµε;» 

  «Νοµίζω πως χρειαζόµαστε ανάπαυση περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη κουβέντα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  «Συµφωνώ, κύριε,» κατένευσε ο Μόρβον. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον ξάπλωσε µέσα στη σκηνή που του είχαν ετοιµάσει, 

σταυρώνοντας τα χέρια πίσω απ’το κεφάλι του. Αισθανόταν 

µπερδεµένος µε όλη αυτή την κατάσταση, αβέβαιος όσο ποτέ. 

Περισσότερο αβέβαιος ακόµα κι από τότε που είχε αναγκαστεί να 

φύγει από τη Θέρληχ και να πάει στην Μάρβαθ, µέσω των µαγικών 

καθρεφτών εκείνου και του Πόνκιµ. Τώρα, τα πράγµατα ήταν πολύ 

πιο περίπλοκα. Έπρεπε να κάνει πέρα τις προσωπικές του επιθυµίες, 

για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της Νότιας Γης και όλου του 

Άρµπεναρκ·  κι αυτό –το να κάνει πέρα τις προσωπικές του 

επιθυµίες– του ήταν πολύ δύσκολο. Πάλευε µε τον εαυτό του, για να 

το κατορθώσει·  µε τον εαυτό του και µε τον Μάργκανθελ. 

  Επί του παρόντος, ένιωσε, πάλι, τον µισό-Θεό να σαλεύει εντός 

του. 

  Τι είναι, Μάργκανθελ; Τι γυρεύεις ξανά; 

  Νιώθω την αναταραχή στο Νότο: είναι µεγάλη, και οι 

αποσταθεροποιητικές δυνάµεις ισχυρές. 

  Τροµερή αποκάλυψη… 
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  Μη µε χλευάζεις εµένα, Κράντµον! «βρυχήθηκε» ο Μάργκανθελ. 

  Τότε, πες µου απλά εκείνο που θέλεις να πεις. 

  Λόγω των προηγούµενων που ανέφερα, πιστεύω ότι ίσως να µην 

κατορθώσετε να επιτύχετε τη σταθεροποίηση. 

  Και έχεις κάτι να προτείνεις; 

  Οι Μυστικιστές της Θάλασσας θα µπορούσαν να σας βοηθήσουν. 

Όµως, για την ώρα, φρουρούν το Πορφυρό Κοχύλι, νοµίζοντας ότι 

εγώ θα πάω να το καταστρέψω –θεωρώντας µε τόσο άφρονα! 

  (Και δεν είσαι τόσο άφρονας, Μάργκανθελ; αναρωτήθηκε ο 

Κράντµον, βαθιά εντός του.) Μήπως, θα προτιµούσες να τους 

αποκαλύψω ότι κρύβεσαι µέσα µου; 

  Το σκέφτοµαι. 

  Και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού; Αναµφίβολα, θα σ’ακούσουν 

κι αυτοί… 

  Ναι, το γνωρίζω. Ωστόσο, θα τους διαβεβαιώσω ότι, πλέον, δεν 

επιθυµώ να ανακατευτώ µε τα Κέντρα Σταθερότητας… 

  (Άραγε, πόσο αλήθεια είναι αυτό; ∆εν επιθυµείς, Μάργκανθελ; Ή 

βλέπεις ότι δε µπορείς να κάνεις τίποτα για να τα επηρεάσεις, κι 

εποµένως, τα αφήνεις στη σταθερότητά τους;) Θα σε πιστέψουν; 

  Θα υποσχεθώ να τους βοηθήσω στη Νότια Γη, πράγµα που, ούτως ή 

άλλως, σκόπευα να κάνω, µέσω εσένα. 

  Η ιδέα σου ακούγεται ενδιαφέρουσα, παραδέχτηκε ο Κράντµον. Και, 

πριν προλάβει να προσθέσει κάτι άλλο, είδε τον µπερντέ της σκηνής 

του να παραµερίζεται. Από το άνοιγµα που δηµιουργήθηκε αντίκρισε 

τη Σαντέ’ενθιν, ντυµένη µε κάπα και κουκούλα πάνω από το 

ταξιδιωτικό της φόρεµα. 

  «Να περάσω;» τον ρώτησε. 

  «Έλα.» 

  Η Σαντέ’ενθιν µπήκε στη σκηνή, αφήνοντας τον µπερντέ να κλείσει 

πίσω της. Έλυσε την κάπα της απ’το λαιµό και την άφησε να πέσει. 

Κλότσησε τις µπότες της από τα πόδια (δε φορούσε κάλτσες, 
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παρατήρησε ο Κράντµον) και ξάπλωσε δίπλα του, ακουµπώντας το 

κεφάλι της στο αριστερό της χέρι. 

  Ο Ωκεάνιος ευγενής γύρισε στο πλάι και διέτρεξε την παλάµη του 

από τον µηρό της ως τον ώµο. «∆ε φοράς τίποτα από µέσα,» είπε. ∆ε 

ρωτούσε. 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε. «Γιατί να χάνει χρόνο κανείς;» 

  Είναι ανάγκη, συνέχεια, να διασταυρώνεσαι µ’αυτές τις ανθρώπινες 

γυναίκες; Είναι αηδιαστικό. 

  Βούλωστο, Μάργκανθελ. 

  «Τι είναι;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, αγγίζοντας το µάγουλό του. 

  «Τι εννοείς;» 

  «Φάνηκες κάπως απορροφηµένος…» 

  Τα γαλανά µάτια του Κράντµον στένεψαν. «Γιατί µου κάνεις αυτές 

τις ανόητες ερωτήσεις;» Η Σαντέ’ενθιν ήθελε, αναµφίβολα, να µάθει 

τι του συνέβαινε, τι είχε «κάψει» τις παλάµες του·  αλλά εκείνος δεν 

ήταν έτοιµος να πει τίποτα σε κανέναν… ακόµα. 

  «Αυτή δεν ήταν ερώτηση.» 

  «Κάπου εκεί, όµως, µπορούσα ν’ακούσω ένα ερωτηµατικό.» 

  Η Σαντέ’ενθιν ανασήκωσε ένα φρύδι. «Ίσως να είσαι κουρασµένος 

και να θέλεις να φύγω…;» 

  «Υποθέτεις λάθος.» Ο Κράντµον τύλιξε το χέρι του γύρω από τη 

µέση της. 

  Η Σαντέ’ενθιν πέρασε τα δάχτυλά της µέσα στα µακριά, ξανθά του 

µαλλιά, και η γροθιά της έκλεισε, µε δύναµη. Το κορµί της τύλιξε 

τον Ωκεάνιο, καυτό κάτω από το ταξιδιωτικό της φόρεµα, και τα 

χείλη της ρούφηξαν τα δικά του. 

  Καθώς άρχισαν να αναστατώνουν τα σκεπάσµατα µε τον έρωτά 

τους, η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια σκέφτηκε πως ούτε απόψε θα 

κατάφερνε να µάθει τι συνέβαινε στον Κράντµον, και η περιέργεια 

έτρωγε τον εγκέφαλό της. Ύστερα, έπαψε να σκέφτεται. 

 

**  **  **  ** 
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  Όταν βγήκε από τη σκηνή του Κράντµον, η βροχή είχε σταµατήσει 

και ένα ψυχρό αεράκι φυσούσε. Είχε αποφασίσει να µην περάσει τη 

νύχτα µαζί του, γιατί ήθελε να σκεφτεί, πράγµα που δυσκολευόταν 

να κάνει κοντά του. 

  Εκείνο που βασάνιζε το µυαλό της ήταν η αλλαγή του Κράντµον. 

Βέβαια, δεν είχε αλλάξει και πολύ: εξακολουθούσε να είναι ξανθός, 

όµορφος, παρορµητικός… Εξακολουθεί να είναι Κράντµον, 

συλλογιζόταν, καθώς βάδιζε προς τη σκηνή της, όµως κάτι έχει 

αλλάξει… Είναι πιο σκεπτικός, ίσως; Πιο απορροφηµένος από κάτι; 

Ακόµα και πριν από λίγο, που έκαναν έρωτα, έµοιαζε, συγχρόνως, 

απασχοληµένος µε κάτι άλλο εκτός από εκείνη. Και δεν ήταν το 

µίσος του για την Αάνθα, γιατί αυτό το είχε ανέκαθεν. Τα καµένα του 

χέρια… εκεί κρύβεται το µυστικό. Και τι µυστικό είναι, µα την Έρηµο; 

Απόψε, είχε παρατηρήσει τις παλάµες του, µήπως διακρίνει κάποιο 

σύµβολο αποτυπωµένο επάνω, όπως το κλειδί στον δεξή της 

βραχίονα·  όµως τίποτα δεν είχε καταφέρει. Απολύτως τίποτα: ένα 

κάψιµο ήταν, και µόνο. Λες και είχε προσπαθήσει να αγγίξει κάποια 

φωτιά– 

  Αισθάνθηκε την κουκούλα να φεύγει, ξαφνικά, από το κεφάλι της. 

Στράφηκε και είδε τον Πόνκιµ να κρατά παραµερισµένη την 

κουρτίνα της σκηνής του. 

  Θέλω να σου µιλήσω, της είπε, µέσω των Πνευµάτων. 

  Το πρωί. 

  Τώρα. 

  Η Σαντέ’ενθιν ξεφύσησε και πήγε στη σκηνή του. Κάθισε στο 

πάτωµα οκλαδόν και ο Πόνκιµ τής πρόσφερε µια κούπα κρασί. 

Εκείνη κούνησε το κεφάλι, αρνούµενη το ποτό. Ο Βασιληάς του 

Σαραόλν το άφησε παραδίπλα και κάθισε µπροστά της, τόσο κοντά 

που τα δάχτυλα των γυµνών του ποδιών ακουµπούσαν τις δερµάτινες 

µπότες της. 

  «Είµαι κουρασµένη. Τι θέλεις;» 
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  «Κουρασµένη; Ίσως θα πρέπει να ελαττώσεις τις… συζητήσεις σου 

µε τον Κράντµον.» 

  «Ζηλεύεις;» 

  «Μη λες ανοησίες.» 

  Ψεύδεται. Ζηλεύει· έστω και λίγο, ζηλεύει. Βέβαια, δεν αποφεύγει το 

βλέµµα µου, τώρα· και γνώριζε τι συνέβαινε και στο παλάτι της 

Μάρβαθ. Αλλά αυτός είναι ο Πόνκιµ· ποτέ δεν ξέρεις µαζί του… 

  «Σου είπε ο Κράντµον τίποτα ενδιαφέρον;» τη ρώτησε. 

  «Είχαµε άλλα πράγµατα να κάνουµε.» 

  Την κάρφωσε µε το βλέµµα του. «Πες µου, Σαντέ’ενθιν.» 

  Τον θύµωσα, τώρα· και δε χρειάζεται να τον θυµώνω χωρίς λόγο. 

Ανασήκωσε τους ώµους της. «Τίποτα. ∆εν έµαθα τίποτα παραπάνω. 

Μονάχα… κοίταξα πιο προσεκτικά τα χέρια του… για να δω µην 

έχουν κάποιο σηµάδι ή σύµβολο επάνω… αλλά δεν έχουν τίποτα.» 

  «Όχι, δεν έχουν σύµβολο,» ένευσε ο Πόνκιµ, και της µίλησε για το 

περιστατικό στην βασιλική αίθουσα του Σαραόλν: ότι –σύµφωνα µε 

όσα του είχαν πει– ο Κράντµον είχε πετάξει φωτιές από τα χέρια του. 

  «Τι!» έκανε η Σαντέ’ενθιν, µόλις το άκουσε. «Και γιατί δε µου το 

ανέφερες πιο πριν;» Μα την Έρηµο και τη Ζούγκλα, κοιµάµαι µαζί 

του, και αν… Ρίγησε. ∆εν µπορεί να ήταν αληθινές αυτές οι φήµες. 

  «∆ε µου δόθηκε η ευκαιρία.» 

  «∆ε σου δόθηκε η ευκαιρία;» µούγκρισε η Σαντέ’ενθιν. «Πόνκιµ, σε 

µισώ…» 

  Εκείνος µειδίασε και έτριψε το σαγόνι του, σκεπτικός. «Θέλω να 

λύσω αυτό το γρίφο,» της είπε, «προτού πάµε στη Νότια Γη. Γιατί 

ξέρεις πόσο σηµαντικό είναι το ταξίδι µας –δε µπορούµε να το 

διακινδυνέψουµε για χάρη του Κράντµον.» 

  «Πιστεύεις ότι το µυστικό του είναι τόσο… επικίνδυνο;» 

  «Μπορεί. Πρέπει να µάθουµε, Σαντέ’ενθιν. Και χρειάζοµαι τη 

βοήθειά σου.» 

  «Όσες φορές και να κοιµηθώ µαζί του, δε νοµίζω να µου πει.» 

  «Τότε, πρέπει να βρούµε άλλο, πιο αποτελεσµατικό τρόπο.» 
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  «Έχεις κάτι στο µυαλό σου.» Ο Πόνκιµ πάντα είχε κάτι στο µυαλό 

του. 

  «Όχι.» 

  Παράξενο τούτο… «Ούτε κι εγώ.» 

  Ο Πόνκιµ ξεφύσησε. Σηκώθηκε από την καθιστή του θέση και 

ξάπλωσε παραδίπλα, ακουµπώντας την πλάτη του σε ένα µαξιλάρι 

και σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος και τα πόδια του στους 

αστραγάλους. 

  «Να κοιµηθώ εδώ;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Εννοώ, να κοιµηθώ, 

απλά.» 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Κοιµήσου.» 

  Η Σαντέ’ενθιν έβγαλε την κάπα της και τις µπότες και ξάπλωσε, 

κάποια απόσταση µακριά απ’αυτόν, γυρίζοντάς του την πλάτη. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν έσβησε τη λάµπα της σκηνής, µε την 

πνευµατική του δύναµη. Κράντµον, σκέφτηκε, τι µπορώ να κάνω για 

να µπω στο παρανοϊκό σου κεφάλι; 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

Μια πριγκίπισσα επιστρέφει 
 

 

η µε κοιτάς έτσι. Είµαι αρκετά δυνατή, τώρα,» είπε η 

Σούλτριθ, στηριζόµενη στο µακρύ, ξύλινο ραβδί της. 

  Ο Όντβιν κατένευσε, αλλά δεν έµοιαζε να το πιστεύει. 

Έµοιαζε να φοβάται για τη ζωή της. 

  «∆ε µπορώ να περιµένω άλλο,» δήλωσε η Καρνεβολθιανή 

Πριγκίπισσα, γιατί καταλάβαινε ότι ο Καπετάνιος του Καβαλάρη των 

Κυµάτων ήθελε να της προτείνει να κάνει υποµονή και, µετά, να 

Μ
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πάρει εκδίκηση από την Άρρα. Αλλά η υποµονή της Σούλτριθ είχε, 

πλέον, τελειώσει. 

  «Θα σε πάω µέχρι το λιµάνι της Όρφαλχ, όµως,» είπε ο Όντβιν. 

«Έλα.» Βάδισε ως την πόρτα της καµπίνας και την άνοιξε, 

βγαίνοντας. 

  ∆εν έµεινε πίσω για να τη βοηθήσει. Όχι πως η Σούλτριθ δε 

µπορούσε να βαδίσει και µόνη της –µε την υποστήριξη του ραβδιού, 

φυσικά–, αλλά, απλά, αυτή του η κίνηση την παραξένεψε. ∆εν ήξερε 

αν ο Καπετάνιος ήταν θυµωµένος µαζί της ή αν τη θεωρούσε αρκετά 

ικανή να περπατήσει δίχως καµια βοήθεια και γιαυτό δεν την 

περίµενε. 

  Όπως και νάχε, η Πριγκίπισσα βγήκε, από την καµπίνα, στην 

κουβέρτα του Καβαλάρη των Κυµάτων. Ο θαλασσινός άνεµος τη 

χτύπησε, κάνοντας τα µαύρα της µαλλιά ν’ανεµίσουν. Τι υπέροχο 

συναίσθηµα! Είχε σαπίσει εκεί µέσα, επάνω στο κρεβάτι. Τώρα, είχε 

έρθει, επιτέλους, η ώρα να κινηθεί ξανά. Και να συναντήσει την 

Άρρα. 

  Έστρεψε το βλέµµα της στην πρύµνη, για να δει τον Όντβιν να 

ανεβαίνει εκεί και να πιάνει το τιµόνι του Καβαλάρη των Κυµάτων. 

Ο Καπετάνιος φώναξε στους ναύτες του να λύσουν τα πανιά και να 

σηκώσουν την άγκυρα, κι εκείνοι έσπευσαν να υπακούσουν. 

  Η Σούλτριθ άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν 

στην πρύµνη, και παρατήρησε τον Όντβιν να τη λοξοκοιτάζει. 

Προφανώς, ανησυχούσε µη γλιστρήσει και πέσει. Όµως η 

Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα κατόρθωσε να φτάσει επάνω δίχως 

ιδιαίτερη δυσκολία. Αν και, βέβαια, η αλήθεια ήταν πως χωρίς το 

µπαστούνι ποτέ δε θα τα είχε καταφέρει. Θα είµαι αναγκασµένη όλη 

µου τη ζωή να βασίζοµαι σ’αυτό το πράγµα; αναρωτήθηκε, 

ελπίζοντας κάτι τέτοιο να µην ήταν αλήθεια. 

  Αισθάνθηκε το πλοίο να στρίβει κάτω από τα µποτοφορεµένα της 

πόδια, καθώς ο Όντβιν γύριζε το τιµόνι. Η απεραντοσύνη του 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

869 

Ωκεανού απλωνόταν προς το Νότο και µια βραχώδης παραλία του 

Σαραόλν προς το Βορρά. 

  «Πόσο µακριά από την Όρφαλχ είµαστε;» ρώτησε η Σούλτριθ. 

  «Ως το βράδυ θα βρισκόµαστε εκεί,» αποκρίθηκε ο Όντβιν. 

  «Αποµακρυνθήκαµε περισσότερο, δηλαδή…» ∆εν της το είχε πει 

τούτο. ∆εν της είχε πει ότι την είχε πάρει τόσο µακριά από την πόλη. 

  «Ναι. Ήταν αναγκαίο, γιατί σε έψαχναν, και ήξερα πολύ καλά πως 

δεν ήθελες να σε βρουν.» 

  «Όχι, δεν ήθελα,» συµφώνησε η Σούλτριθ. «Θέλω η επιστροφή µου 

να είναι… έκπληξη.» 

  «Τι σκοπεύεις να κάνεις;» ρώτησε ο Όντβιν, δίχως να στραφεί να 

την κοιτάξει. Τα χέρια του ήταν στις λαβές του τιµονιού και το 

βλέµµα του στον Ωκεανό, καθώς ο Καβαλάρης των Κυµάτων 

διέγραφε ένα µεγάλο τόξο, για να στραφεί προς τα δυτικά. 

  «Θα τη σκοτώσω.» 

  «Και η οικογένειά της;» 

  «∆ε µ’ενδιαφέρει, πλέον, τι θα σκεφτούν. Η Άρρα θα πεθάνει. Θα 

τη σκοτώσω µε το χειρότερο τρόπο που θα µπορέσω να βρω.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Καβαλάρης των Κυµάτων γλιστρούσε επάνω στα σκοτεινά νερά 

του Ωκεανού, πλησιάζοντας την ακτή στην ανατολική µεριά της 

Όρφαλχ, όπου βρισκόταν και το Καρνεβολθιανό στρατόπεδο. Η 

Σούλτριθ στεκόταν επάνω στην κουβέρτα, τυλιγµένη στην κάπα της 

και στηριζόµενη σε ένα κατάρτι, ενώ στο αριστερό χέρι βαστούσε 

χαλαρά το ραβδί της. 

  Μέσα στο βράδυ, οι φωτιές των απέραντων καταυλισµών γύρω από 

την Σαραολνιανή πόλη ήταν ένα, πραγµατικά, φαντασµαγορικό 

θέαµα, που απορροφούσε την Πριγκίπισσα και αποµάκρυνε, έστω 

και για λίγο, την Άρρα από το νου της. Το µέγεθος των στρατών που 

είχαν συναχθεί σε τούτο το µέρος θα έµενε, σίγουρα, στην Ιστορία. 
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Η Βασίλισσα Αάνθα πρέπει να είχε φέρει κάπου διακόσιες-πενήντα 

χιλιάδες µαχητές συνολικά·  οι δαιµονάνθρωποι και οι δαιµονόφιλοι 

της Στρατάρχισσας Νερενία πρέπει να αριθµούσαν γύρω στις 

εξήντα-εβδοµήντα χιλιάδες·  ο στρατός του ∆ούκα Άλβαρ που είχε 

έρθει από τα δυτικά θα ήταν άλλες είκοσι και πλέον χιλιάδες·  και οι 

τελευταίοι Μαγκραθµέλιοι –που είχαν έρθει για «ειρηνευτικούς 

λόγους», σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Πόνκιµ– πρέπει να ήταν 

περίπου τριάντα-και-κάτι χιλιάδες. Η Σούλτριθ τούς είχε 

παρακολουθήσει όλους επανειληµµένως, µέσω των Πνευµάτων. 

Άλλωστε, εκεί όπου καθόταν στο κρεβάτι, στη γέφυρα του 

Καβαλάρη των Κυµάτων, δεν είχε και πολλά άλλα πράγµατα να 

κάνει, έτσι εξασκούσε την πνευµατική της µαγεία. 

  Ήλπιζε ότι, τώρα, θα φαινόταν αρκετά δυνατή για να τσακίσει την 

Άρρα. Εκείνη δεν ήταν Πνευµατίστρια, ούτως ή άλλως·  δε µπορούσε 

να την αντιµετωπίσει ανοιχτά. Αυτό που είχε συµβεί όταν έφευγαν 

από τη Νότια Γη ήταν… οφειλόταν στην όλη αλλόκοτη κατάσταση, 

αναµφίβολα… και στο όνειρο της Άρρα. Μπορούσε να ελέγχει τα 

όνειρά της. Είχε κάποιες δυνάµεις, δυνάµεις που η Σούλτριθ δεν 

κατανοούσε, όµως, σίγουρα, δεν έλεγχε τα Πνεύµατα –και µέσω 

αυτών θα πέθαινε απόψε. 

  Ο Καβαλάρης των Κυµάτων άραξε στην άκρη της παραλίας και οι 

ναύτες άρχισαν να µαζεύουν τα πανιά του. Η Σούλτριθ στηρίχτηκε 

στο µπαστούνι της και βάδισε προς τη ράµπα που κατέβασαν 

γι’αυτήν. Ο Όντβιν ήρθε πλάι της, για να τη βοηθήσει, και εκείνη δεν 

είπε τίποτα, γιατί αισθανόταν πως χρειαζόταν τη βοήθειά του, για να 

περπατήσει επάνω στο απότοµο κεκλιµένο επίπεδο. 

  Όταν οι µπότες τους πάτησαν στην άµµο, ο Καπετάνιος ρώτησε: 

«Θα πας µόνη;» 

  Η Σούλτριθ γύρισε για να τον κοιτάξει. Τα µάτια του ήταν 

καρφωµένα στο πρόσωπό της, έντονα·  φοβόταν για κείνη. «Νοµίζω 

ότι καλύτερα θα είναι έτσι…» 
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  «Να προσέχεις, Πριγκίπισσα,» είπε ο Όντβιν. Και έκανε κάτι 

εντελώς απρόσµενο: Άγγιξε το σαγόνι της, µε το δεξί του χέρι, και 

τη φίλησε στα χείλη. 

  Η Σούλτριθ αισθάνθηκε να ζαλίζετε, και το χέρι της έσφιξε το 

ξύλινο µπαστούνι. Όταν βρισκόταν στην καµπίνα του Καπετάνιου, 

υπήρχαν φορές που είχε σκεφτεί ακριβώς αυτό το πράγµα, ότι 

εκείνος θα έµπαινε µέσα ένα πρωί, ή ένα βράδυ, θα έσκυβε και θα τη 

φιλούσε. Αλλά… αλλά αυτό ήταν, σίγουρα, αδύνατο. Αγαπούσε 

ακόµα την Αάνθα. Όµως, και να µην την αγαπούσε ακόµα, πάλι, 

κάτι τέτοιο έµοιαζε αδύνατο στη Σούλτριθ. ∆εν της είχε ποτέ δείξει 

ότι– Και τώρα, τι είχε συµβεί; 

  Ο Όντβιν πρέπει να είδε κάτι στο πρόσωπό της, γιατί χαµογέλασε 

και είπε: «Για γούρι.» Γύρισε κι ανέβηκε, βιαστικά, τη ράµπα του 

Καβαλάρη των Κυµάτων, λες και νόµιζε ότι είχε κάνει κάποιο λάθος 

και καλύτερα να έφευγε, προτού έκανε τίποτα χειρότερο. 

  Όχι, δεν έκανες λάθος, σκέφτηκε να του φωνάξει η Σούλτριθ·  αλλά 

δε φώναξε, γιατί είχε άλλη δουλειά τώρα. Κατέβασε την κουκούλα 

της κάπας µπροστά στο πρόσωπό της, έτσι ώστε νάναι καλά 

καλυµµένο στη σκιά, και στράφηκε στο Ζιρκεφιανό στρατόπεδο.  

  Άρχισε να βαδίζει, στηριζόµενη στο ραβδί της. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Χα-χα! Τα µάζεψα όλα, σύντροφοι!» γέλασε ο Κάλ’µλιρβ, 

φέρνοντας τα νοµίσµατα –αργυρά και χάλκινα– προς το µέρος του, 

µε τα δύο χέρια. 

  Εκείνος, ο Γκόρ’θλαµπ, η Μάνζρα, ο Μέρθναρ, και ορισµένοι 

Ζιρκεφιανοί πολέµαρχοι έπαιζαν χαρτιά, καθισµένοι στο έδαφος, µε 

δύο ζωηρές φωτιές κοντά τους. Γύρω από την παρέα βρίσκονταν κι 

άλλοι, που παρακολουθούσαν, ανάµεσα στους οποίους οι 

Σαραολνιανοί Θάρκα, Λόξµαρ, Όρντιβηλ, και Φέρλα, και, φυσικά, 

µπόλικοι Ζιρκεφιανοί. 
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  «Οδηγέ, αρχίζω να υποψιάζοµαι ότι κλέβεις,» είπε ο Καπετάν 

Κράε’ελν, που είχε έρθει σήµερα το πρωί στην Όρφαλχ, µαθαίνοντας 

σε ένα κοντινό νησί ότι η πολιορκία είχε λήξει. 

  «Απ!» πετάχτηκε ο Κάλ’µλιρβ, υψώνοντας το χέρι. «Όχι τέτοια, 

κοπέλι µου! Ποιος σ’τα είπε αυτά;» 

  «Έχεις κερδίσει τρεις συνεχόµενες φορές, Κάλ’µλιρβ,» του θύµισε 

η Μάνζρα, πίνοντας µια γουλιά µπίρα από την πήλινη κούπα της. 

  «Και τι µ’ετούτο, δηλαδή;» αποκρίθηκε εκείνος. Ανασήκωσε τους 

ώµους. «Μ’ευνόησε η τύχη µια φορά, να πούµε. Ίσως, τελικά, η 

γκαντεµιά αυτού του ξιπασµένου πτηνού ν’αντιστράφηκε.» Έριξε 

ένα σπόρο στον Ανώνυµο, που καθόταν παραδίπλα. 

  «Οδηγέ!» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή. Ο Κάλ’µλιρβ στράφηκε 

για ν’ατενίσει µια µελαχρινή Ζιρκεφιανή µισθοφόρο. «Μια κυρία σε 

ζητά.» 

  Την ίδια στιγµή, ο κόσµος παραµέρισε, για να περάσει ανάµεσά του 

µια φιγούρα τυλιγµένη σε µαύρη κάπα, µε µπαστούνι στο δεξί χέρι·  

και, µάλιστα, από τον τρόπο που βάδιζε φαινόταν σαν να είχε 

ανάγκη το µπαστούνι. 

  Τι διάβολο είναι; Κουτσή; σκέφτηκε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Ησυχία είχε απλωθεί τριγύρω, καθώς όλα τα µάτια είχαν στραφεί 

στη νεόφερτη. 

  «Οδηγέ Κάλ’µλιρβ,» είπε η γυναίκα, ατενίζοντάς τον από τα 

σκοτεινά βάθη της κουκούλα της, «θα ήθελα να σας µιλήσω 

ιδιαιτέρως.» 

  Κάπου την έχω ξανακούσει αυτή τη φωνή… «Αµµ… ναι. 

Ασφαλώς.» Σηκώθηκε όρθιος. Πού την έχω ξανακούσει; 

  Η Νάρντα τον πλησίασε και έπιασε τον πήχη του. «Περίµενε!» του 

ψιθύρισε έντονα. «Ξέρεις αυτή τη γυναίκα;» 

  «Νοµίζω, κούκλα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Νοµίζω…» 

  «Ποια είναι;» 

  «…∆εν ξέρω.» 

  «Τότε, τι µου λες;» 
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  «Σου είπα ότι νοµίζω. Τώρα, µη µε βαστάς σαν τον ναυαγό τη 

σανίδα! Λες να µε σκοτώσει εδώ πέρα, που είστε όλοι τριγύρω;» 

  Η Νάρντα άφησε τον πήχη του και ο Κάλ’µλιρβ βάδισε προς την 

άγνωστη, κάνοντας, µε το χέρι του, νόηµα στον κόσµο να 

παραµερίσει. Στάθηκε µπροστά στη µυστηριώδη γυναίκα και 

προσπάθησε να κοιτάξει µέσα στην κουκούλα της. 

  Η Πριγκίπισσα! εξεπλάγη, αναγνωρίζοντάς την. Μα τα Πέντε 

Κύµατα! Την ψάχνει όλος ο Καρνεβολθιανός στρατός κι αυτή– 

  Μια φωνή µέσα στο µυαλό του διέκοψε τις σκέψεις του: Μην πεις 

τίποτα, Οδηγέ. Πάµε κάπου να κουβεντιάσουµε. 

  Παναθεµατισµένοι µάγοι. Θα τρελαθώ! «Έλα,» είπε.  

  Βάδισε προς τη σκηνή του, και η Σούλτριθ τον ακολούθησε αργά, 

στηριζόµενη στο µπαστούνι της. Η κοπελιά είναι τραυµατισµένη. Τι 

της συνέβη; Χτύπησε; 

  Ο Κάλ’µλιρβ σήκωσε τον µπερντέ της εισόδου, για να περάσει η 

Πριγκίπισσα του Κάρνεβολθ·  ύστερα, µπήκε κι ο ίδιος, αφήνοντας 

την κουρτίνα να κλείσει πίσω τους. Κρυβότανε τόσο καιρό; Γιατί δεν 

είχε παρουσιαστεί; Προσπαθούσε να συνέλθει, µήπως; Αλλά, και πάλι, 

γιατί ήρθε σε µένα κι όχι στον αδελφό της; 

  Η Σούλτριθ κάθισε στην πολυθρόνα του γραφείου, αφήνοντας το 

ραβδί όρθιο πλάι της. «Με συγχωρείς για την αναστάτωση, Οδηγέ,» 

είπε, βγάζοντας την κουκούλα της. 

  «∆ε χάθηκε και το Φτερό, κοπελιά, που λένε κι οι Σαραολνιανοί,» 

αποκρίθηκε ο Κάλ’µλιρβ, και πήρε θέση αντίκρυ της. «Είσαι καλά; 

Σε έψαχναν, το ξέρεις; Ο αδελφός σου ανησυχούσε για σένα. Πού 

είχες εξαφανιστεί;» 

  «Η Άρρα προσπάθησε να µε σκοτώσει,» απάντησε η Σούλτριθ. 

  «Η Άρρα;…» Το όνοµα δεν έφερε αµέσως κάτι στο µυαλό του 

Κάλ’µλιρβ·  όµως, ύστερα: «Η Άρρα! Του αδελφού σου η….» 

  «Ναι,» ένευσε η Πριγκίπισσα. «Μου έστησε ενέδρα, σε µια 

παραλιακή σπηλιά, µακριά απο δώ. Με χτύπησε και µε έριξε στη 
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θάλασσα, όπου, ευτυχώς, ο Καπετάν Όντβιν του Καβαλάρη των 

Κυµάτων µε βρήκε και µε έσωσε.» 

  «Και γιατί δεν πας στον αδελφό σου, να του το πεις;» Μα τα Πέντε 

Κύµατα, τι αλλόκοτες καταστάσεις είναι, πάλι, τούτες; Η γκαντεµιά 

του δαιµονοπουλιού επέστρεψε! 

  «Θέλω να πληρώσω την Άρρα µε το ίδιο νόµισµα,» εξήγησε η 

Σούλτριθ·  «και χρειάζοµαι τη βοήθειά σου, Οδηγέ.» 

  «Α! κοπελιά, µη µπλέκεις εµένα σε τούτη τη δουλειά,» έκανε ο 

Κάλ’µλιρβ. Καιρός ήταν τώρα να τον βάλει στο µάτι ο Βασιληάς 

Νόβµορ! 

  «∆εν είναι τίποτα το σπουδαίο αυτό που θέλω από σένα, Οδηγέ,» 

επέµεινε η Σούλτριθ. «Θα µε ακούσεις;» 

  Αν έκρινε κανείς από το πρόσωπό της, η κοπελιά έµοιαζε 

αποφασισµένη να εκδικηθεί την Άρρα. Ο Κάλ’µλιρβ αναστέναξε. 

«Πες µου και θα το σκεφτώ, εντάξει;» 

  «Σύµφωνοι,» ένευσε η Σούλτριθ. 

  «Λοιπόν;» 

  «Θέλω να προστάξεις έναν από τους Ζιρκεφιανούς σου να πάει ένα 

µήνυµα στην Άρρα.» 

  Ο Κάλ’µλιρβ έτριψε τα µούσια του. «Τι µήνυµα, ακριβώς;» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Αρχόντισσα Άρρα µπήκε στο στρατόπεδο των Ζιρκεφιανών, µε 

τη συνοδεία τεσσάρων Καρνεβολθιανών πολεµιστών από το στρατό 

του Νόβµορ. Αµέσως, άρχισε να ρωτάει για αυτόν που έψαχνε: 

κάποιον Ζιντβέ’εν. Αναµφίβολα, Ζιρκεφιανό όνοµα, όµως πώς ήταν 

δυνατόν ένας Ζιρκεφιανός να γνωρίζει τι είχε κάνει εκείνη µε τη 

Σούλτριθ; Κανείς δεν την παρακολουθούσε·  ήταν σίγουρη. Ή, 

µήπως, είχε παραβλέψει κάποιον;  

  Και σκεφτόταν, τώρα, να την εκβιάσει, ο µπάσταρδος; Θα τον 

µάθαινε ότι κανείς δεν ήταν φρόνιµο να προσπαθήσει κάτι τέτοιο! 
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  «Ζιντβέ’εν, είπατε, Αρχόντισσά µου;» έκανε ο µυώδης Ζιρκεφιανός 

µε το ξυρισµένο κεφάλι και το µεγάλο γιαταγάνι στη µέση. 

  «Ναι,» ένευσε η Άρρα. «Ζιντβέ’εν. Τον ξέρεις; Ψάχνω για τη 

σκηνή του.» 

  «Εκεί είναι.» Ο Ζιρκεφιανός έδειξε µία, καµια εκατοστή βήµατα 

παραπέρα. 

  «Σ’ευχαριστώ, φίλε µου,» του χαµογέλασε η Άρρα. Έβγαλε ένα 

µικρό αργύριο από το µεταξωτό πουγκί στη ζώνη της και του το 

έδωσε. 

  «Η Αρχόντισσα είναι πολύ καλή,» υποκλίθηκε ο Ζιρκεφιανός. 

  Η Άρρα βάδισε προς τη σκηνή, ακολουθούµενη από τους 

πολεµιστές της, που οι πανοπλίες τους κουδούνιζαν µέσα στον 

καταυλισµό, σε αντίθεση µε τα µαλακά, δερµάτινά της σανδάλια και 

τα ελαφριά της ρούχα, τα οποία δεν έκαναν τον παραµικρό θόρυβο. 

  Παραµέρισε τον µπερντέ της εισόδου και κοίταξε µέσα, για να δει 

ένα γραφείο, στο φως της λάµπας, και µια κουκουλοφόρο µορφή 

καθισµένη από πίσω. 

  Γιατί κρύβει το πρόσωπό του; αναρωτήθηκε. «Είσαι ο Ζιντβέ’εν;» 

∆ε µπορεί να έχει την ίδια εκπαίδευση µε µένα: η Ζίρκεφ είναι– ήταν 

µακριά από το Άδραντ. Όµως ίσως νάναι άριστος φονιάς. Θα δούµε… 

  Ο κουκουλοφόρος κατένευσε. 

  Η Άρρα µπήκε, κάνοντας στους φρουρούς της νόηµα να 

περιµένουν απέξω. «Τι ψέµατα είναι αυτά που λες;» απαίτησε από 

τον άγνωστο. «Σε πληροφορώ πως ήρθα εδώ µονάχα από καθαρή 

περιέργεια.» 

  Η Σούλτριθ κατέβασε την κουκούλα από το κεφάλι της. 

«Αλήθεια;…» 

  Η Άρρα έκανε, ενστικτωδώς, πίσω, χάνοντας τα λόγια της. ∆εν 

είναι αυτή! Είναι νεκρή! Απάτη πρέπει νάναι! Κάποιος προσπ– 

  «∆ε λες καλησπέρα;» 

  «Φρ-φρουροί!» ούρλιαξε η Άρρα. 
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  Ο µπερντές πάραυτα άνοιξε κι ένας άντρας έκανε να µπει. Η 

Σούλτριθ ύψωσε το δεξί της χέρι, στέλνοντάς τον πίσω, επάνω 

σ’έναν άλλο. 

  Η Άρρα στράφηκε στην έξοδο, γρήγορα, για να φύγει. 

  –Η κουρτίνα έκλεισε µπροστά της, µοιάζοντας νάχει δική της 

θέληση και να µην την αφήνει να βγει. Κάτι χτύπησε την 

Αρχόντισσα, ρίχνοντάς τη στο πάτωµα. Τα µάτια της στράφηκαν, 

πάλι, στο γραφείο, όπου καθόταν η Σούλτριθ (Αδύνατον νάναι η 

Σούλτριθ! Αδύνατον!), ατενίζοντάς τη µε καταγάλανα µάτια, γεµάτα 

µίσος και οργή. Με παγίδεψε µε τον ίδιο τρόπο που την παγίδεψα εγώ 

–όµως εγώ δε θα πέσω στη δική µου παγίδα! 

  «Φρ–!»  

  Κάτι αόρατο έκλεισε το στόµα της, προτού προλάβει να κραυγάσει. 

  «Αρχόντισσά µου, είστε καλά;» φώναξε ένας φρουρός απέξω. 

  Και η Άρρα άκουσε τη Σούλτριθ να µιλά µε τη δική της φωνή: 

«Ναι, στρατιώτη. Είµαι εντάξει. Μην ανησυχείς.» 

  «Μας φωνάξατε πριν, Αρχόντισσά µου.» 

  «∆εν ήταν τίποτα, τελικά. Όλα είναι εντάξει.» 

  «Μας συγχωρείτε, τότε.» 

  Η Άρρα πάσχιζε να µιλήσει, αλλά ούτε ο παραµικρός ήχος δεν 

έβγαινε από τα χείλη της·  και καµια από τις τεχνικές του σώµατος 

που ήξερε δεν τη βοηθούσε να τα κινήσει. Πώς στο δαίµονα έζησε; 

  Η Σούλτριθ χαµογέλασε ψυχρά. Το απολάµβανε αυτό. Πώς έζησε; 

ΠΩΣ; 

  Ένα παγερό χέρι άρπαξε την Άρρα από το λαιµό, σηκώνοντάς την 

από κάτω και παρασέρνοντάς την µαζί του, πηγαίνοντάς τη στο 

γραφείο, µπροστά από την Πριγκίπισσα. Έπρεπε να ήσουν νεκρή, 

σκύλα! Έπρεπε να ήσουν ΝΕΚΡΗ! 

  Η Σούλτριθ την κάθισε στην καρέκλα αντίκρυ της, και η Άρρα 

αισθάνθηκε αόρατα δεσµά να της δένουν τους καρπούς πίσω από την 

πλάτη, ενώ ακόµα δε µπορούσε να βγάλει άχνα. 
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  Και η Πριγκίπισσα µίλησε στο µυαλό της: Τούτη η κλεψύδρα –

γύρισε µια κλεψύδρα ανάποδα, κάνοντας την άµµο εντός της 

ν’αρχίσει να κυλά– είναι η ζωή σου, Άρρα. Τόσο χρόνο έχεις για να 

µου βρεις έναν καλό λόγο για να µη σε σκοτώσω. 

  Πώς διάολο έζησες; ρώτησε εκείνη. 

  Μη µου κάνεις προσωπικές ερωτήσεις, παρακαλώ, γέλασε η 

Σούλτριθ µέσα στο νου της, ενώ το πρόσωπό της χαµογελούσε και 

τα µάτια της γυάλιζαν νικηφόρα, γεµάτα παγερή οργή. 

  ∆ε θα παίξω το παιχνίδι σου, Σούλτριθ. Το ξέρω ότι θα µε 

σκοτώσεις, ό,τι κι αν σου πω. Όµως σκέψου πόσο θα οργιστεί ο 

αδελφός σου µαζί σου, όταν µάθει για τούτο –όταν µάθει πως 

σκότωσες τη γυναίκα που επιθυµούσε να κάνει Βασίλισσά του! 

  Θα το ξεπεράσει. Ο Νόβµορ, εξάλλου, πάντα ήταν περιζήτητος 

ανάµεσα στις αρχόντισσες της Αυλής. Μόνο όταν παρουσιάστηκες εσύ 

αυτό άλλαξε. Εποµένως, κάτι µου λέει πως τώρα θα ξαναβρεί τον 

εαυτό του. 

  Κάνεις λάθος! Ο Νόβµορ θα σε µισήσει γι’αυτό! Θα σε µισήσει! 

  Καλύτερα από το να κάνει εσένα Βασίλισσα. 

  Η Άρρα ένιωθε το κορµί της να τρέµει από οργή, αλλά δε µπορούσε 

να ελευθερώσει τον εαυτό της από τα δεσµά της Σούλτριθ. Κι αυτή η 

διαβολεµένη κλεψύδρα έµοιαζε να τελειώνει γρήγορα, πολύ 

γρήγορα. Η τρισκατάρατη µάγισσα κάτι έκανε µε δαύτη! 

  Θα σε σκοτώσουν, Σούλτριθ! Η οικογένειά µου –θα σε σκοτώσουν, 

όταν το µάθουν! 

  ∆ε θα µάθουν ποτέ τι σου συνέβη. Θα δεις… 

  Αυτό το «Θα δεις» δεν άρεσε καθόλου στην Άρρα, γιατί τα µάτια 

της Πριγκίπισσας είχαν γυαλίσει περίεργα όταν το είπε. Τι θα δω; 

Θα είµαι νεκρή, καταραµένη! 

  Χα-χα-χα-χα! γέλασε η Σούλτριθ, και το γέλιο της αντήχησε µέσα 

στο µυαλό της Αρχόντισσας. Παρ’όλ’αυτά, θα δεις… 

  Ελευθέρωσέ µε! Ελευθέρωσέ µε, όσο ακόµα έχεις καιρό! 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΜΕ! Η Άρρα ένιωθε την ξύλινη καρέκλα να τρίζει 
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από κάτω της, όµως δε µπορούσε να ξεφύγει από τα µαγικά δεσµά 

της Πριγκίπισσας. Ύστερα, η µατιά της έπεσε στην κλεψύδρα, και– 

Τελείωνε! Παίζεις µε την άµµο, σκύλα! Είπες ότι θα µου δώσεις 

χρόνο! 

  ∆ε µου φάνηκες πρόθυµη να τον χρησιµοποιήσεις σωστά… 

  Η άµµος κατέβηκε κι άλλο, µε παραφυσικό ρυθµό. 

  Τότε, σκότωσέ µε, τώρα! ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΕ! 

  Χα-χα-χα… Όχι ακόµα, Άρρα, όχι ακόµα… 

  Η άµµος άρχισε να κυλά κανονικά. 

  Τι άλλο θέλεις από µένα; 

  Να σε βλέπω να υποφέρεις. 

  Το πάνω µέρος της κλεψύδρας άδειασε, στιγµιαία. Και η Σούλτριθ 

τη γύρισε, ξανά. 

  Τι κάνεις εκεί; απαίτησε η Άρρα. Μετά, αισθάνθηκε µια παγωνιά να 

καταλαµβάνει τα δάχτυλα των ποδιών της. Στην αρχή, σκέφτηκε ότι 

θα ήταν από τον τρόµο που ένιωθε, όµως, ύστερα, είδε το µειδίαµα 

στο πρόσωπο της µάγισσας και κατάλαβε ότι εκείνη της το έκανε 

τούτο. 

  Όταν η άµµος τελειώσει, η καρδιά σου θα έχει γίνει τόσο ψυχρή όσο 

δεν ήταν ποτέ, την πληροφόρησε η Σούλτριθ. 

  Και είπε µε τη φωνή της Άρρα: «Φρουροί! Μπορείτε να πηγαίνετε. 

∆ε θα σας χρειαστώ άλλο γι’απόψε.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Αρχόντισσά µου.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Σούλτριθ περίµενε η παγωνιά να φτάσει στην καρδιά της Άρρα 

και να τη σκοτώσει. Και τότε, προτού η ψυχή της Αρχόντισσας 

αποχωρήσει για τον Πνευµατικό Κόσµο, η Πριγκίπισσα την άρπαξε, 

µέσω των Πνευµάτων, και την έριξε µέσα στην κλεψύδρα, 

φυλακίζοντάς την εκεί. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δε θα 

µπορούσε να δει τίποτα, γιατί η κλεψύδρα φαινόταν όπως πριν, σαν 
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να µην είχε αλλάξει κάτι επάνω της. Όµως ένας Πνευµατιστής θα 

ήταν εύκολο να διακρίνει την αύρα της Άρρα να πλανιέται πίσω από 

το γυαλί, µ’ένα σκιώδες µενεξεδί χρώµα. 

  Σούλτριθ! ούρλιαξε η Αρχόντισσα. Τι… τι συµβαίνει; Πού είµαι; 

  Μέσα στην κλεψύδρα. 

  Ψέµατα! 

  ∆ες το σώµα σου, έξω από το γυαλί. 

  Το ουρλιαχτό της Άρρα αντήχησε στον Πνευµατικό Κόσµο, καθώς 

διαπίστωσε πως ό,τι της έλεγε η Πριγκίπισσα ήταν αλήθεια. 

  Η Σούλτριθ γέλασε. Γύρισε την κλεψύδρα, και η Άρρα αισθάνθηκε 

τον κόσµο της να αναποδογυρίζει και τον εαυτό της να πνίγεται στην 

άµµο. 

  «Κάπως πρέπει να σε προφυλάξω από τα λάθος πνευµατικά µάτια,» 

είπε η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα, και άρχισε να υφαίνει µια 

γητειά, ψιθυρίζοντας απόκρυφες λέξεις και κάνοντας χειρονοµίες 

πάνω από την κλεψύδρα. Όταν τελείωσε, ένα ψυχικό πεδίο 

συγκάλυψης είχε διαµορφωθεί γύρω από τη φυλακή της Άρρα. 

Τώρα, εκτός κι αν κάποιος Ελεγκτής Πνευµάτων έψαχνε επί τούτου 

για κάτι παράξενο επάνω στην κλεψύδρα, δε θα εντόπιζε ποτέ την 

αύρα της Αρχόντισσας. 

  «Κι επίσης, πρέπει να σε προσέχω να µη σπάσεις,» συνέχισε η 

Σούλτριθ, «γιατί, αν σπάσεις, θα πεθάνεις, αγαπητή µου.» Σήκωσε 

την κλεψύδρα και την έβαλε σε µια δερµάτινη θήκη. 

  Σούλτριθ, σκότωσέ µε, σε ικετεύω! βγήκε η φωνή της Άρρα µέσα 

από την άµµο που την έπνιγε, όµως η Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα 

είχε, πλέον, διακόψει την πνευµατική επαφή µαζί της… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 

Εσωτερικές αναζητήσεις και ερωτήµατα 

 

 

 πορεία µέσα στα δάση της Νήσου Ράλβοχ ήταν κάθε άλλο 

παρά ευθύγραµµη. Ο Κράντµον οδηγούσε τους υπόλοιπους 

µέσα από παράξενα µέρη που τους κινούσαν υποψίες: 

µονοπάτια τόσο περιτριγυρισµένα από δέντρα και βλάστηση που 

έµοιαζαν µε υπόγειες σήραγγες·  κατηφορικές, δενδρώδεις πλαγιές, 

επικίνδυνες στο κατέβασµα·  διόδους ανάµεσα σε καλυµµένους µε 

χόρτα κρηµνούς, όπου µπορούσαν ν’ατενίσουν από πάνω τους 

πελώρια βράχια να κρέµονται, απειλώντας να πέσουν –ειδικά αν 

γινόταν κάποιος σεισµός προερχόµενος από τη Νότια Γη·  πράγµα 

που, ευτυχώς, δεν είχε συµβεί καθόλου τελευταία. 

  Η Αάνθα αναρωτιόταν αν ο Κράντµον τούς πήγαινε όλους σε 

κάποια παγίδα που είχε στήσει από πριν γι’αυτούς. Όµως τι χρόνο 

είχε, για να στήσει µια τέτοια παγίδα; Σύµφωνα µε ό,τι γνώριζε, ο 

πρώην-σύζυγός της βρισκόταν στο παλάτι της Μάρβαθ, όχι στη 

Νήσο Ράλβοχ. Βέβαια, υπήρχε ο µαγικός καθρέφτης στο δικό της 

παλάτι… Αλλά αυτόν τον είχε απενεργοποιήσει η Σούλτριθ, και ο 

Κράντµον αποκλείεται να είχε ετοιµάσει την παγίδα του από πιο 

πριν. ∆ε µπορούσε να γνωρίζει ότι, τελικά, θα έρχονταν εδώ. 

Σίγουρα, παρά τις δυνάµεις του, δεν ήταν µάντης! Εποµένως, καλά 

πρέπει να τους οδηγούσε. Όµως πότε θα έφταναν; Πότε θα έβρισκαν 

τους δαιµονανθρώπους; Η Αάνθα αισθανόταν ότι δε µπορούσε να 

περιµένει. 

  Ο Πόνκιµ, από την άλλη, δεν είχε τέτοιες ανησυχίες. Ήταν βέβαιος 

ότι ο Κράντµον θα τους πήγαινε στους Μαγκραθµέλιους, για να 

ξαναπάρουν τη Θέρληχ, γιατί ήταν πατρίδα του και, αναµφίβολα, δε 

θα την άφηνε στα χέρια των Νοτίων. Εκείνο που απασχολούσε το 

Βασιληά του Σαραόλν ήταν τι συνέβαινε µέσα στο κεφάλι του 

H
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Ωκεάνιου ευγενή. ∆ε φερόταν φυσιολογικά, καθόλου φυσιολογικά. 

Το πρόβληµα, όµως, µ’αυτόν ήταν ότι ποτέ δε φερόταν εντελώς 

φυσιολογικά, οπότε δε µπορούσε κανείς να κρίνει, τώρα, τι δεν 

πήγαινε καλά µαζί του. Πάντως, η Σαντέ’ενθιν πρέπει να είχε δίκιο: 

όλα είχαν κάποια σχέση µε το κάψιµο στα χέρια του. Είχε πετάξει 

φωτιές µέσα στην αίθουσα του θρόνου, στο Σαραόλν, σύµφωνα µε 

τις πληροφορίες του Πόνκιµ. Ωστόσο, εκείνος δεν το θεωρούσε 

δυνατό –τουλάχιστον, όχι έτσι όπως του το είχαν παρουσιάσει. Κι 

όµως, αν είχε συµβεί; Κι αν ξανασυνέβαινε, µια… ακατάλληλη 

στιγµή, κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στη Νότια Γη; Ο 

Πόνκιµ δε θα τον άφηνε να χαλάσει το σχέδιο των Σοφών του 

Κύκλου του Φτερού –ήταν πολύ σηµαντικό, για ολάκερο τον 

Άρµπεναρκ. Θα µιλούσε ανοιχτά στον Κράντµον, προτού φύγουν για 

το νησί των κρυστάλλινων στηλών. Αλλιώς, δε θα τον άφηνε να 

έρθει µαζί τους, παρότι, αναµφίβολα, θα τον χρειάζονταν, γιατί ήταν 

ισχυρός Ελεγκτής Πνευµάτων. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν είχε καµια απ’τις σκέψεις του 

στραµµένες στον Κράντµον. Προσπαθούσε να προετοιµάσει τον 

εαυτό του για εκείνο που επρόκειτο να κάνει στη Νότια Γη. Αν και, 

βέβαια, ήξερε πως, όσο και να προετοιµαζόταν τώρα, λίγη σηµασία 

θα είχε τότε, που οι Σοφοί θα καλούσαν τη δύναµη του Φοίνικα, 

µέσω των κρυστάλλων που είχαν αδράξει τη µισή του ψυχή για να 

αναγεννήσουν το Μάργκανθελ. Όταν το ξόρκι των Σοφών θα 

ολοκληρωνόταν, θα είχε τις δυνάµεις ενός αρχαίου Θεού, έστω και 

για λίγο·  αρκετά, όµως, για να σταθεροποιήσει το Νότο. Ωστόσο, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αναρωτιόταν τι θα γινόταν µετά. Θα 

συνέχιζε να διατηρεί τη δύναµη του Μάσµαρθ εντός του; Ή αυτή θα 

έφευγε; Ή θα τον κατέστρεφε, σώµατι και ψυχή; Κάποιος άλλος θα 

φοβόταν να υποστεί µια τέτοια δοκιµασία·  όµως, επίσης, ποτέ δε θα 

ζητιόταν κάτι τέτοιο από κάποιον άλλο. Γιατί λόγω του ότι είχε 

χάσει τη µισή του ψυχή κι αυτό το κοµµάτι της ύπαρξής του είχε 

φορτιστεί µε κοσµική ενέργεια ήταν που οι Σοφοί είχαν ζητήσει από 
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εκείνον να γίνει δέκτης της ισχύος του Φοίνικα και να επανορθώσει 

την καταστροφή που είχε προκαλέσει ο Μάργκανθελ. Έτσι, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αντιλαµβανόταν το ρόλο του·  τον 

αντιλαµβανόταν πολύ καλά. Πολλές φορές, µάλιστα, είχε περάσει 

από το νου του πως όλα όσα του είχαν συµβεί είχαν γίνει ώστε να 

καταλήξει εδώ, να σταθεροποιήσει το Νότο. Τώρα, στην κατάστασή 

του, δεν είχε και πολλά να χάσει: ήταν τυφλός, τα Πνεύµατα τον 

βασάνιζαν (παρότι είχε, πλέον, µάθει κάπως να τα ελέγχει), και η 

έλλειψη της µισής του ψυχής τον πονούσε. Η µόνη του παρηγοριά 

ήταν στην αγκαλιά της Αλζάρα, τις νύχτες που το κεφάλι του δεν 

πήγαινε να σπάσει. Εποµένως, ο θάνατος –αν, τελικά, αυτός ήταν να 

έρθει– θα αποτελούσε λύτρωση για κείνον… 

  Καθώς ταξίδευαν στα πυκνά δάση, το νου του Ανθρώπου-Με-

Μισή-Ψυχή είχε, πάλι, επισκεφτεί η σκέψη του Πνευµατικού του 

Αδελφού, Φάλµαριν. Παρότι όλοι του έλεγαν πως είχε για πάντα 

χαθεί, µετά από ό,τι συνέβη µε τον αρχαίο δαίµονα 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, εκείνος ακόµα µπορούσε να τον αισθανθεί… 

κάπου εκεί… µακριά του αλλά, συγχρόνως, υπαρκτό. Ζούσε, µα 

βρισκόταν σε ένα µέρος όπου ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν 

µπορούσε να τον δει. Τις νύχτες, ωστόσο, νόµιζε ότι ένιωθε την 

παρουσία του πιο ισχυρή, και στα δάση είχε προσπαθήσει πιο πολύ 

από άλλες φορές να τον εντοπίσει, γιατί αισθανόταν πως χρειαζόταν 

περισσότερο από ποτέ την καθοδήγηση του παλιού του δασκάλου. 

  Έτσι, µια νύχτα ονειρεύτηκε… 

 

**  **  **  ** 

 

  Η σκάλα περιστρεφόταν επ’άπειρον προς τα επάνω και προς τα 

κάτω, διαγράφοντας ατελείωτες σπείρες µέσα σε έναν µενεξεδί 

ουρανό, τον οποίο διέσχιζαν πορφυρόχρωµα σύννεφα. 

  Ο Σταθεροποιητής (γιατί αυτό αισθανόταν πως ήταν το όνοµά του 

τώρα –το παλιό του όνοµα δεν το θυµόταν) πατούσε γερά επάνω στα 
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πέτρινα, φθαρµένα σκαλοπάτια, προσέχοντας µην παραπατήσει και 

πέσει. Η παρουσία του Πνευµατικού του Αδελφού ήταν ισχυρή σε 

τούτο το αλλόκοτο µέρος, σαφώς ισχυρότερη από ποτέ –εκτός, φυσικά, 

από τότε που βρισκόταν µαζί του. 

  Φάλµαριν. Είσαι εδώ; 

  «Φάλµαριν! Είσαι εδώ;» φώναξε. 

  ΦΛΑΠ. ΦΛΑΠ. ΦΛΑΠ.  

  Ένας δυνατός ήχος από φτερούγες έπνιξε τα λόγια του. Και ο 

Σταθεροποιητής είδε ένα εκτυφλωτικό φως να έρχεται από τα δεξιά 

του. Ένα πανίσχυρο φως, που έµοιαζε να απειλεί να λιώσει τις πέτρες 

της ατελείωτης σκάλας. 

  Τρόµος γέµισε την καρδιά του, και έτρεξε προς τα πάνω, όπου 

µπορούσε να αισθανθεί πως βρισκόταν ο Πνευµατικός του Αδελφός. 

  «ΜΙΣΟΨΥΧΟ ΟΝ, ΕΛΑ ΣΕ ΜΕΝΑ!» 

  Η απόκοσµη φωνή γέµισε τον αέρα, και ο Σταθεροποιητής 

αισθάνθηκε τη στριφτή σκάλα να τρίζει κάτω από τα πόδια του, είδε το 

µενεξεδί χάος να στριφογυρίζει, να πάλλεται, τα πορφυρά σύννεφα να 

κινούνται, λες κι είχε φυσήξει δυνατός αγέρας. 

  «ΦΑΛΜΑΡΙΝ!» 

  Το φως ερχόταν. Ο Σταθεροποιητής έστριψε σε µια από τις 

ατελείωτες στροφές της σκάλας, και σ’άλλη µία, και σ’άλλη µία, και 

σ’άλλη µία. Πήγαινε… επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά… ή προς όλες 

τις κατευθύνσεις συγχρόνως, αν αυτό ήταν ποτέ δυνατόν. Και το φως 

φαινόταν να περνά κάτω από απόµακρες καµάρες και στενές διόδους 

ανάµεσα στα καφετιά, σπασµένα σκαλοπάτια. Ο ήχος από τις 

φτερούγες άλλοτε ακουγόταν δυνατότερος, άλλοτε πιο αδύναµος. 

  «ΕΛΑ ΣΕ ΜΕΝΑ, ΜΙΣΟΨΥΧΕ. ΕΧΩ ΠΡΑΓΜΑΤΑ –ΠΟΛΛΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ– ΝΑ ΣΟΥ ∆ΕΙΞΩ. ΕΛΑ ΣΕ ΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ 

ΚΑΝΩ ΘΕΟ!» 

  Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, τρισκατάρατε. 

  «Σ’ΑΚΟΥΩ, ΜΙΣΟΨΥΧΕ! ΕΛΑ ΣΕ ΜΕΝΑ. ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΟΥ 

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΜΟΥ! ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ 
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ΒΟΗΘΗΣΩ. ΘΑ ΠΑΨΕΙΣ ΝΑ ΤΥΡΑΝΝΙΕΣΑΙ. ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΣΟΥ 

ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΕΛΟΣ. ΘΑ ΑΡΧΕΙΣ ΕΠΑΝΩ Σ’ΟΛΑΚΕΡΟ ΤΟΝ 

ΑΡΜΠΕΝΑΡΚ! ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ–» 

  «Αδελφέ!» 

  Ενώ τα λόγια του φωτεινού όντος αντηχούσαν ακόµα µέσα στο νου 

του, ο Σταθεροποιητής στράφηκε απ’την άλλη, για ν’αντικρίσει µια 

σκιερή, κουκουλοφόρο φιγούρα να περνά κάτω από µια πέτρινη 

καµάρα. Ο Φάλµαριν! 

  Έτρεξε προς το µέρος του. 

  «ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ, ΑΝΟΗΤΕ! ∆Ε ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ 

ΚΡΥΦΤΕΙΣ!» ακούστηκαν τα βροντερά λόγια του 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν πίσω του. 

  Ο Σταθεροποιητής, αγνοώντας τον αρχαίο δαίµονα, παρότι 

αισθανόταν ένα παράξενο δέος εντός του, έφτασε τον Φάλµαριν και 

κοίταξε το πρόσωπο του Πνευµατικού του Αδελφού. Ήταν, πράγµατι, 

αυτός. 

  Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού µειδίασε, αντικρίζοντάς τον. 

«Παρατηρώ ότι βρήκες νέο όνοµα, φίλε µου. Ήταν καιρός.» 

  Ο Σταθεροποιητής συνοφρυώθηκε. «Το ήξερες ότι θα συνέβαινε 

αυτό;» 

  «Όχι, αλλά το υποψιαζόµουν.» 

  «Ότι η Νότια Γη…;» 

  Ο Φάλµαριν κούνησε το κεφάλι. «Όχι, όχι αυτό. Εννοώ ότι θα 

έπαιρνες ένα καινούργιο όνοµα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι 

ανώνυµος.» 

  «Ποιο… ποιο ήταν το παλιό µου όνοµα;» ρώτησε ο Σταθεροποιητής. 

  «∆εν έχει σηµασία, πλέον. Τώρα, γνωρίζεις ποιος είσαι.» 

  «ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΜΙΣΟΨΥΧΟ ΟΝ;» 

  «Όµως,» συνέχισε ο Φάλµαριν, «πρέπει να πηγαίνεις. ∆ε µπορώ να 

σε κρύβω για πάντα από τα µάτια του. 

  »Φύγε, φίλε µου, και µη µ’αναζητήσεις ποτέ ξανά. Ο καιρός µου 

στον Άρµπεναρκ πέρασε, µα θα είµαι για πάντα µαζί σου.» 
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  «ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ∆Ε ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΚΡΥΦΤΕΙΣ!» 

  «Πήγαινε, τώρα!» Ο Φάλµαριν έδειξε το µενεξεδένιο χάος από κάτω 

τους. «Πήδα, και ταξίδεψε!» 

  Ο Σταθεροποιητής πήδησε στο κενό. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ξύπνησε, µε το τρίξιµο των ξύλων 

της φωτιάς στ’αφτιά του. Ανασηκώθηκε, και δε µπορούσε να δει 

τίποτα. Ήταν τυφλός. 

  Μα, φυσικά και ήταν τυφλός! Είχε τυφλωθεί όταν ο Φάλµαριν κι ο 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν χάθηκαν µέσα σε κείνη τη λάµψη. 

  Όµως στο όνειρο δεν ήµουν τυφλός… Μπορούσε να δει τη σκάλα, 

το µενεξεδένιο χάος, το φως του αρχαίου δαίµονα, τον Πνευµατικό 

του Αδελφό. 

  Τύλιξε τα χέρια του γύρω από τα γόνατά του κι ακούµπησε το 

σαγόνι επάνω τους. «Φάλµαριν…» ψιθύρισε. «Ποτέ δε θα 

επιστρέψεις…» Αλλά συνέχεια θα σ’αισθάνοµαι κοντά µου. Και θα σε 

χρειαστώ στη Νότια Γη. 

  Είναι βασανιστικό να νιώθεις πως η Ισορροπία του κόσµου 

στηρίζεται επάνω σου, ακόµα κι αν δε σ’ενδιαφέρει για τη δική σου 

ζωή. 

 

**  **  **  ** 

 

Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολούσε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, 

καθώς ταξίδευε στο δάσος µαζί µε το στρατό της Βασίλισσας Αάνθα, 

ήταν αν, όντως, µπορούσε να σταθεροποιήσει τη Νότια Γη. Η Κυρά 

του Ωκεανού τού είχε πει πως εκείνο το παράξενο σαλάχι –η Βάρνα, 

που ήταν αρχαία υπηρέτης της Θεάς Φάνραζ, σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα των Σοφών του Κύκλου του Φτερού– της είχε µιλήσει, 

ζητώντας της να βρει έναν άντρα µε Ωκεάνιο αίµα µέσα του και 
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τονίζοντάς της ότι αυτός ήταν που θα µπορούσε να φέρει ξανά τη 

σταθερότητα στο Νότο. Όµως ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν 

ήξερε αν είχε Ωκεάνιο αίµα·  δεν ήξερε αν η οικογένειά του 

προερχόταν από το Βασίλειο της Αάνθα. 

  Αλλά, αν δεν ήταν εκείνος να σταθεροποιήσει τη Νότια Γη, τότε 

γιατί στο όνειρό του είχε το όνοµα Σταθεροποιητής; Βέβαια, στα 

όνειρα βλέπει κανείς αλλόκοτα πράγµατα, µα αυτό το όνειρο ήταν 

από τα… ασυνήθιστα. Πάντως, έπρεπε να µάθει αν καταγόταν από 

Ωκεάνιους·  αλλά πώς; 

 

**  **  **  ** 

 

  Είχαν ταξιδέψει τέσσερις µέρες µέσα στα δάση, και το βράδυ της 

τέταρτης, που στρατοπέδευσαν για να ξεκουραστούν, η Αάνθα 

πλησίασε τη φωτιά µπροστά στην οποία καθόταν ο Κράντµον, 

µόνος. 

  «Φτάνουµε στον προορισµό µας;» τον ρώτησε·  γιατί, όσο κι αν 

πίστευε ότι δεν ετοίµαζε παγίδα γι’αυτούς, πολύ δεν αργούσαν; 

  Τα γαλανά µάτια του Κράντµον σηκώθηκαν, για να την ατενίσουν. 

«∆εν πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα µακριά,» αποκρίθηκε. «Όµως ο 

στρατός σου σέρνεται, Αάνθα.» 

  «∆εν είναι συνηθισµένοι να διασχίζουν δάση,» αντιγύρισε εκείνη. 

«Καλά πηγαίνουν, δεδοµένων των περιστάσεων. Πόσο δρόµο έχουµε 

ακόµα για να βρούµε τους Μαγκραθµέλιους;» 

  «Μας έχουν ήδη εντοπίσει.» 

  Τα σµαραγδένια µάτια της Αάνθα στένεψαν. «Τι είπες; Και γιατί δε 

µε πληροφόρησες;» 

  Ο Κράντµον σηκώθηκε όρθιος. «Ούτως ή άλλως, θα πρέπει πρώτα 

να πάµε στο φρούριό τους, για να µπούµε στα υπόγεια περάσµατα 

και να κατευθυνθούµε προς τη Θέρληχ. Πάντως, να ξέρεις πως, αν 

δεν ήµουν εγώ, θα σας είχαν επιτεθεί.» 

  «Είµαστε πολλοί, Κράντµον. Πόσοι είναι εκείνοι;» 
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  «∆εν έχει σηµασία αυτό. Σηµασία έχει ότι γνωρίζουν τούτα τα 

µέρη, σ’αντίθεση µε τους Ωκεάνιους µαχητές σου. Ξέρεις τι συνέβη 

στους προηγούµενους που στάλθηκαν εδώ;» 

  «Από σένα,» τόνισε η Αάνθα. 

  «Ναι, από µένα,» ένευσε ο Κράντµον·  και είπε: «Πέθαιναν όλοι. 

Και οι δέκα χιλιάδες. Οι Μαγκραθµέλιοι τούς πετσόκοψαν και 

έφαγαν τη σάρκα τους –είναι Νότιοι Μαγκραθµέλιοι, Αάνθα.» 

  Η Αάνθα στράβωσε τα χείλη της και έτριξε τα δόντια, νιώθοντας 

µια έντονη επιθυµία να τον χτυπήσει –να τον σκοτώσει! Όµως θα 

ερχόταν η ώρα του. Θα ερχόταν η ώρα του Κράντµον. Στράφηκε 

απ’την άλλη και έφυγε. 

  «Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα…!» 

  Το γέλιο του την ακολουθούσε, καθώς βάδιζε βιαστικά, και η 

Βασίλισσα θυµήθηκε την περίοδο που ο σύζυγός της την είχε 

φυλακίσει στα υπόγεια µπουντρούµια, κάτω από τη Θέρληχ. Έτσι 

γελούσε και τότε, όλο χαιρεκακία. Ποτέ δεν έπρεπε να τον είχε κάνει 

Βασιληά της –έπρεπε να τον είχε καταλάβει από την αρχή. Πώς δεν 

το είδα; Ήµουν τυφλή, µα τον Ωκεανό; Αλλά είχε πει να µην τα 

σκέφτεται, πλέον, αυτά. Ούτως ή άλλως, δε µπορούσε ν’αλλάξει το 

παρελθόν, µονάχα το µέλλον. Κι αυτό θα το άλλαζε. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Κάθε φορά που τους βλέπω να µιλούν, έχω ένα κακό 

προαίσθηµα,» είπε ο Πόνκιµ, ατενίζοντας τη Βασίλισσα Αάνθα να 

αποµακρύνεται από τον (φαινοµενικά εύθυµο) Κράντµον. 

  «Έχει τρελαθεί τελείως,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, «όµως όχι 

τόσο ώστε να µην αντιλαµβάνεται τι πάµε να κάνουµε.» 

  «Εγώ, πάντως, δε θα έβαζα και το χέρι µου στη φωτιά,» διαφώνησε 

ο Πόνκιµ. «Πρέπει να µάθουµε τι του συµβαίνει προτού πάµε στη 

Νότια Γη. Προτού καν πάµε στο νησί των κρυστάλλων. Γιατί κι εκεί 

άκουσες τι παράξενα πράγµατα συµβαίνουν…» 
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  «Ίσως οι Μυστικιστές της Θάλασσας να γνωρίζουν γι’αυτά.» 

  «Όχι·  η Αάνθα τούς µίλησε. ∆ε θυµάσαι που µας το είπε;» 

  «Ναι, σωστά,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν, ατενίζοντας τις φλόγες 

ανάµεσά τους. «Όµως… µάλλον, είναι αυτό που υποθέτουµε: 

συσσωρευµένη πνευµατική ενέργεια από τις ψυχές που είχαν 

φυλακιστεί µέσα στο µηχάνηµα.» 

  Ο Πόνκιµ έτριψε τα χείλη. «Ίσως… Είναι κι ο παλιός µας Αφέντης, 

βέβαια…» 

  «∆εν πιστεύω να βρίσκεται στο νησί, Πόνκιµ.» 

  «Γιατί;» 

  Η Σαντέ’ενθιν ανασήκωσε τους ώµους. «∆εν ξέρω. Απλά, µου 

φαίνεται απίθανο. Ο Φάλµαριν τον έστειλε… κάπου αλλού.» 

  «Όχι στη Λήθη, όµως.» 

  «Φυσικά και όχι στη Λήθη. Αλλά, όπου κι αν τον έστειλε, νοµίζεις 

ότι θα µπορεί να επιστρέψει;» 

  «Μόνο η Λήθη είναι σίγουρος τόπος εξορίας, Σαντέ’ενθιν,» είπε ο 

Πόνκιµ. 

  «Και πώς, δηλαδή, να έρθει, πάλι, εδώ;» 

  «Αυτό δε µπορώ να το ξέρω, όµως, ως υπόθεση, θα έλεγα ότι ίσως 

προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τη συσσωρευµένη πνευµατική 

ενέργεια για την οποία λέγαµε.» 

  «Για να µπορεί να το κάνει αυτό, πρέπει να βρίσκεται εδώ,» 

διαφώνησε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο Πόνκιµ ακούµπησε το σαγόνι στο χέρι του, σκεπτικός. Η νύχτα 

τού φαινόταν, ξαφνικά, ότι είχε γίνει πιο σκοτεινή. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα µού µοιάζει ανήσυχη, φίλτατε,» είπε ο 

Πόνκιµ στον Κράντµον, το βράδυ της έκτης ηµέρας, όταν ο στρατός 

είχε καταυλιστεί. 

  «∆εν έχω χρόνο να την… καθησυχάσω,» αποκρίθηκε εκείνος. 
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  Ο Βασιληάς του Σαραόλν κάθισε αντίκρυ του, βάζοντας τη φωτιά 

ανάµεσά τους. «Φτάνουµε, Κράντµον;» 

  «∆ε µπορείς να το καταλάβεις;» 

  «Αισθάνοµαι µια µεγάλη συγκέντρωση δαιµονανθρώπων, νότια 

απο δώ.» 

  «Εποµένως, φτάνουµε.» 

  «Στο φρούριό τους.» 

  «Πού αλλού;» Ο Κράντµον µειδίασε ψυχρά. «Υποπτεύεσαι κι εσύ 

ότι σας οδηγώ σε παγίδα;» 

  «Αντιλαµβάνοµαι το µίσος σου για την Αάνθα.» 

  «∆εν είναι η ώρα της ακόµα για να πεθάνει.» Και πολύ πιο 

απότοµα: «Το έχουµε ξανακουβεντιάσει αυτό, έτσι δεν είναι;» 

  Ο Πόνκιµ ένευσε. «Ναι. Όµως θέλω να είµαι σίγουρος ότι δε θα 

γίνουν λάθη. Ούτε εδώ, ούτε –κυρίως– στη Νότια Γη.» Να πάρει και 

να σηκώσει! σκέφτηκε. Γιατί έχω πρόβληµα να τον καταφέρω να µου 

µιλήσει; Με κανέναν άλλο δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβληµα. 

  Ο Κράντµον ανασήκωσε τους ώµους. Γέλασε. «Ελπίζω οι ερηµίτες 

να ξέρουν καλά τα λόγια για το ξόρκι τους.» 

  Αυτό είναι το µόνο σίγουρο. «∆εν ανησυχώ γι’αυτό,» τον 

πληροφόρησε ο Πόνκιµ. 

  «Τότε, µην ανησυχείς για τίποτα,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, 

αντιλαµβανόµενος ότι όλη τούτη η κουβέντα γινόταν για κείνον, 

αλλά κάνοντας δήθεν πως δεν το καταλάβαινε. Άστον να νοµίζει ό,τι 

θέλει. ∆εν πρόκειται να του πω για τον Μάργκανθελ. Εκείνος είναι 

που µου δίνει δύναµη. ∆ύναµη να είµαι ισχυρότερος ακόµα κι από τον 

Πόνκιµ. Συγκεκριµένα, ο Πόνκιµ, πλέον, δεν µπορούσε καν να 

αναµετρηθεί µε τον Κράντµον, όχι όταν αυτός χρησιµοποιούσε τις 

θεϊκές του δυνάµεις. Το πρόβληµα, βέβαια, ήταν πως δεν ήξερε να 

τις ελέγχει. Όχι καλά, τουλάχιστον. Και δεν είχε χρόνο για 

εκπαίδευση. Άσε που η εκπαίδευση τού κόστιζε, κάθε φορά… 

  Ο Πόνκιµ παρατήρησε πως ο ξανθοµάλλης Ωκεάνιος είχε 

κατεβάσει το βλέµµα του στα καµένα του χέρια, και αναρωτήθηκε 
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γιατί τα κοιτούσε. Σκεφτόταν, άραγε, αν θα έπρεπε να του µιλήσει 

γι’αυτά; Για το τι τους είχε συµβεί; 

  «Είσαι καλά;» 

  Ο Κράντµον βλεφάρισε και τον κοίταξε. Μειδίασε. «Φυσικά.» Όχι, 

Πόνκιµ, δεν πρόκειται να µάθεις τίποτα περισσότερο από µένα. 

  «Πότε θα είµαστε στο φρούριο;» άλλαξε θέµα ο Βασιληάς του 

Σαραόλν. 

  «Αύριο το πρωί.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

Φήµες και υποθέσεις 
 

 

α πλοία του αποκλεισµού σταµάτησαν τον Αργκανθικιανό 

Καρχαρία, προτού µπει στο λιµάνι της Θέρληχ, και δυο 

ντουζίνες ένοπλοι άντρες και γυναίκες ανέβηκαν στο 

κατάστρωµά του για να κάνουν έλεγχο. 

  «Τι στη Μάγκραθµελ συµβαίνει εδώ;» ρώτησε η Τάθβιλ. 

  «Κάτι πολύ παράξενο, οφείλω να οµολογήσω,» αποκρίθηκε ο 

Σόλµορχ, παρατηρώντας, καλά-καλά, τους πολεµιστές που είχαν 

ανεβεί στον Αργκανθικιανό Καρχαρία. «Τούτοι δε µου µοιάζουν µε 

Ωκεάνιοι. Τι λες κι εσύ;» 

  «∆εν έχω ξαναδεί Ωκεάνιους,» είπε η Βαρονέσα, ακουµπώντας τον 

ώµο της επάνω στο κατάρτι, καθώς περίµεναν τους φρουρούς να 

τελειώσουν µε τον έλεγχο του καραβιού. 

  «Φορούν κοραλλένιες πανοπλίες, έχω ακούσει. Όµως τούτοι δω 

είναι διαφορετικά ντυµένοι. Όχι, Τάθβιλ, δεν είναι Ωκεάνιοι. 

Κάποιοι από τους Νότιους κατέλαβαν τη Θέρληχ. –Μα τα 

Πνεύµατα, λες γι’αυτό ο Βένγκριλ να µη µας έχει στείλει κανένα 

Τ
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µήνυµα; Λες νάναι φυλακισµένος εδώ, µαζί µε τη Βασίλισσα 

Αάνθα;» 

  Η Βαρονέσα έστρεψε το βλέµµα της προς τη Θέρληχ. «Θα 

µάθουµε, υποθέτω…» 

  Όταν οι στρατιώτες τελείωσαν µε τον έλεγχο του Αργκανθικιανού 

Καρχαρία, άρχισαν να ελέγχουν, έναν-έναν, τους επιβάτες. 

  Αυτό παραπάει! σκέφτηκε η Τάθβιλ, καθώς τρεις πολεµίστριες, 

ντυµένες µε φολιδωτές αρµατωσιές, ζύγωναν εκείνη, το Σόλµορχ, 

και τους έξι µαχητές τους (οι οποίοι ήταν ντυµένοι σαν ταξιδιώτες). 

  «Είναι απαραίτητο;» ρώτησε, αυστηρά, η Βαρονέσα. Οι 

πολεµίστριες δε φάνηκαν να κατάλαβαν τι τους είπε, και αντάλλαξαν 

µερικές κουβέντες αναµεταξύ τους σε µια άγνωστη γλώσσα. 

Ύστερα, µία παραµέρισε την κάπα της Τάθβιλ κι άρχισε να την 

ψάχνει, τόσο άκοµψα που εκείνη αναρωτήθηκε αν ήταν από αυτές 

τις γυναίκες που πηγαίνουν µε γυναίκες. Εν τω µεταξύ, µπορούσε να 

δει κι άλλους στρατιώτες να έρχονται, για να ψάξουν τους 

Σαραολνιανούς µαχητές της, ενώ οι άλλες δύο πολεµίστριες 

ψαχούλευαν το Σόλµορχ. 

  Η µία τράβηξε το σπαθί του από το θηκάρι. –Εκείνος της έπιασε 

τον καρπό. Η δεύτερη τον έσπρωξε, για να την ελευθερώσει, ενώ οι 

υπόλοιποι στρατιώτες αφόπλιζαν τους µισθοφόρους των δύο 

Σαραολνιανών ευγενών. 

  «Γιατί το κάνετε αυτό;» φώναξε ο Σόλµορχ. «Είµαστε απλοί 

ταξιδιώτες.» 

  Η πολεµίστρια που του είχε πάρει το σπαθί στράφηκε σε ένα από τα 

πλοία του αποκλεισµού, το οποίο είχε πλευρίσει τον Αργκανθικιανό 

Καρχαρία, και φώναξε κάτι στη γλώσσα της. Μια γυναίκα απάντησε. 

Ο Σόλµορχ έστρεψε το βλέµµα του, για να την κοιτάξει. Αυτή δε 

φαινόταν να ανήκε στο στρατό. Τουλάχιστον, δεν ήταν ντυµένη µε 

πανοπλία, όπως οι υπόλοιποι. Φορούσε ένα σκούρο-καφέ, δερµάτινο 

φόρεµα χωρίς µανίκια και µε τετράγωνη λαιµόκοψη, ενώ µια µαύρη, 

πάνινη ζώνη περνούσε δυο-τρεις φορές γύρω από τη µέση της·  µέσα 
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στη ζώνη ήταν θηκαρωµένο ένα µακρύ ξιφίδιο. Τα µαλλιά της 

άγνωστης ήταν µαύρα, σγουρά και µακριά, και δένονταν σε µια 

χαλαρή αλογοουρά πίσω από το κεφάλι της. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου της ήταν λεπτά, σχεδόν σχιστά. Πήδησε στο κατάστρωµα 

του Αργκανθικιανού Καρχαρία και ο Σόλµορχ παρατήρησε ότι ήταν 

ξυπόλυτη. 

  Τον πλησίασε, ρωτώντας: «Ποιοι είστε;» 

  Τουλάχιστον, αυτή µιλάει µια κατανοητή γλώσσα! σκέφτηκε ο 

Σαραολνιανός·  κι αποκρίθηκε: «Ταξιδιώτες. Ερχόµαστε στην πόλη 

ειρηνικά.» 

  «Είσαστε οπλισµένοι,» τόνισε η γυναίκα. 

  «Για την προσωπική µας προστασία,» απάντησε ο Σόλµορχ. 

  «Ποια είναι τα ονόµατά σας κι από πού κατάγεστε;» 

  Ο Σόλµορχ σύστησε τον εαυτό του (απλά, «Σόλµορχ»), την Τάθβιλ 

(απλά, «Τάθβιλ»), και τους υπόλοιπους. «Είµαστε Σαραολνιανοί, 

αλλά δεν ερχόµαστε από το Σαραόλν, παρά από το Άργκανθικ, όπου 

µέναµε τον τελευταίο καιρό.» 

  «Θα δέσουµε τα σπαθιά σας µέσα στα θηκάρια,» του είπε η 

άγνωστη. «Αν ποτέ σας πιάσουν µε σπαθιά που δεν είναι δεµένα στα 

θηκάρια, θα φυλακιστείτε.» Και µίλησε στους στρατιώτες, στην 

άλλη γλώσσα. 

  Η πολεµίστρια πέρασε το ξίφος του Σόλµορχ στο θηκάρι του και το 

έδεσε µε έναν σπάγκο·  το ίδιο ακριβώς έγινε και µε τα όπλα των 

υπόλοιπων Σαραολνιανών –µέχρι και το ξιφίδιο στη ζώνη της 

Τάθβιλ έδεσαν. Ύστερα, πήγαν όλοι τους στο πλαϊνό καράβι, και η 

µελαχρινή γυναίκα που είχε µιλήσει µε το Σόλµορχ έκανε νόηµα 

στον Καπετάνιο του Αργκανθικιανού Καρχαρία ότι µπορούσε να 

περάσει. Έτσι, µπήκαν στο λιµάνι της Θέρληχ και άραξαν σε µια από 

τις αποβάθρες, όπου ήταν αραγµένο κι άλλο ένα σκάφος. 

  «Πολύ φοβάµαι ότι θα δυσκολευτούµε να βρούµε τον Βένγκριλ,» 

είπε ο Σόλµορχ στην Τάθβιλ, καθώς κατέβαιναν από τη ράµπα του 

πλοίου, µε τους στρατιώτες τους στο κατόπι. 
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  Η Βαρονέσα κατένευσε. «Και, σίγουρα, αυτό δε θα οφείλεται στην 

κοσµοπληµµύρα,» πρόσθεσε, κοιτάζοντας τα πλήθη που γέµιζαν 

κάθε γωνία του λιµανιού της Θέρληχ. Όλοι τους είναι αλλοδαποί, 

παρατήρησε. Νότιοι, που ήρθαν εδώ µετά την καταστροφή της Νότιας 

Γης. Ταξιδεύοντας προς την πρωτεύουσα του Ωκεανού, είχαν 

ακούσει διάφορες φήµες, µα η Τάθβιλ δεν περίµενε η κατάσταση να 

είναι και τόσο άσχηµη. 

  ∆ιέσχισαν την αποβάθρα και πάτησαν στο πλακόστρωτο. «Πρέπει 

να µάθουµε τρία πράγµατα,» είπε ο Σόλµορχ: «ποιοι κατέκτησαν τη 

Θέρληχ, πότε την κατέκτησαν, και πού έχουν τη Βασίλισσα Αάνθα. 

Τρία πράγµατα που, υποθέτω, θα µπορεί να µας απαντήσει ο 

καθένας. Όπως, για παράδειγµα…» Η µατιά του έπεσε πάνω σε έναν 

γέρο µε βαθυγάλαζο χιτώνα, ο οποίος καθόταν οκλαδόν σε µία 

γωνία, µόνος. «…αυτός ο ζητιάνος.» Βάδισε προς το µέρος του, µε 

την Τάθβιλ και τους Σαραολνιανούς πολεµιστές στο κατόπι. 

  Ο γέροντας κοίταξε τον ευγενή του Οίκου των Έχµελθ µε απάθεια. 

«Γεια σου, φίλε µου,» χαιρέτησε εκείνος, δίνοντάς του ένα αργύριο. 

«Μιλάς τη γλώσσα µας;» 

  «Ναι,» απάντησε ο άγνωστος, κρύβοντας το µικρό νόµισµα µέσα 

στις πτυχές του χιτώνα του. «Τι θα επιθυµούσε ο καλός κύριος;» 

  «Να µάθει τρία πράγµατα,» είπε ο Σόλµορχ. «Ένα για το πρώτο.» 

Έβγαλε ακόµα ένα αργύριο και του το έδωσε. «Ποιοι είναι οι 

τωρινοί άρχοντες τούτης της πόλης;» 

  Ο γέρος εξαφάνισε κι αυτό το νόµισµα, και µειδίασε αχνά. «Είστε 

καινούργιοι εδώ, εποµένως. Σας είδα να κατεβαίνετε από το πλοίο 

και το υπέθεσα.» 

  «Μου χρωστάς µια απάντηση,» του θύµισε ο Σόλµορχ. 

  «Τωρινοί άρχοντες της Θέρληχ είναι η ∆άηθρα, Βασιλίδα της 

Ύρµελβ·  ο Άρνελ, Βασιλέµπορας από τη Μέρεντλιχ·  και ο Ναζτάρι, 

ο Βασιληάς του Λέργκναµ.» 

  Ξένοι όλοι τους, παρατήρησε ο Σόλµορχ, γιατί δεν είχε ακούσει για 

κανέναν. «Νότιοι; Από πού ακριβώς;» Άλλο ένα αργύριο. 
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  «Από τα Νότια µέρη της Νότιας Γης, τα οποία οι περισσότεροι 

Βόρειοι σαν του λόγου σου, κύριε, δε γνωρίζουν.» (Κατάλαβε 

αµέσως ότι είµαστε Βόρειοι, σκέφτηκε ο Σόλµορχ.) «Όπως επίσης οι 

κάτοικοι αυτών των περιοχών λίγα γνωρίζουν για το Βορρά, πολύ 

λίγα. Και όχι πολύ περισσότερα για τον Ωκεανό. Αλλά ο Ίντρικ τούς 

ξέρει όλους καλά.» 

  «Αναφέρεσαι στον εαυτό σου;» 

  «Μάλιστα, κύριε.» 

  Τώρα, που τον είχε ακούσει κάµποση ώρα να µιλά, ο Σόλµορχ 

έκρινε πως ο γέρος πρέπει να ήταν Νότιος, γιατί, παρότι 

χρησιµοποιούσε την Κοινή γλώσσα, είχε µια παράξενη προφορά. 

  «Πότε κατακτήθηκε η Θέρληχ;» τον ρώτησε, δίνοντάς του ένα 

τρίτο νόµισµα. (Ο ζητιάνος θα πλούτιζε σήµερα!) 

  «Πριν από εφτά νύχτες, κύριε.» 

  «Και πού κρατείται η Βασίλισσα Αάνθα;» Ένα τέταρτο αργύριο. 

  «Κύριε, η Βασίλισσα δεν κρατείται πουθενά. Είχε πάει βόρεια, στο 

Σαραόλν, για να κάνει πόλεµο. Πριν από µερικές µέρες επέστρεψε, 

µα τα πλοία του αποκλεισµού έδιωξαν το στόλο της και, τώρα, οι 

πολεµιστές των κατακτητών την κυνηγούν. Φηµολογείται ότι 

κρύβεται στα δάση της Νήσου Ράλβοχ.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Θόρυβος από τα «κατοικηµένα» µέρη της φυλακής. 

  Η Νύχτα έκανε νόηµα στους συντρόφους της να πάψουν να µιλάνε, 

βάζοντας ένα δάχτυλο µπροστά στα χείλη. 

  «Σκυλιά!» ήρθε µια κραυγή από το βάθος. «Άµα µε σπρώξετε ξανά 

εµένα–!» 

  Ένα ξαφνικό χτύπηµα ακούστηκε, καθώς και µια φωνή σε µια 

γλώσσα την οποία η Νύχτα δε γνώριζε. Ύστερα, κι άλλες φωνές 

αντήχησαν µέσα στα ερειπωµένα τµήµατα των φυλακών. Άλλος ένας 
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ήχος: ένα κλειδί που ξεκλείδωνε την καγκελωτή πόρτα ενός κελιού. 

Η πόρτα άνοιξε, µετά έκλεισε. 

  «Ο Ωκεανός θα σας χτυπήσει σα µανιασµένο θηρίο!» αντήχησε η 

πρώτη φωνή. «Η Βασίλισσά µας επέστρεψε!» 

  Η Νύχτα κι οι υπόλοιποι αλληλοκοιτάχτηκαν µέσα στο 

µισοσκόταδο του κελιού τους –το µόνο φως που έµπαινε ήταν από 

ένα λοξό άνοιγµα στον τοίχο, και επίτηδες, φυσικά, δεν είχαν ανάψει 

καµια λάµπα, για να µην τους καταλάβουν ότι κρύβονταν εδώ, σε 

τούτο το σεισµόπληκτο µέρος. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα επέστρεψε;» έκανε ο Άνεµος. «Έχουµε χάσει 

πολλά, κλεισµένοι εδώ πέρα.» 

  «Να λες πως είµαστε τυχεροί που καταφέραµε να κλειστούµε εδώ 

πέρα,» του είπε ο Ράµλεντ. 

  «Πρέπει να µάθουµε πού είναι η Βασίλισσα,» τόνισε η Νύχτα, «και, 

γενικότερα, τι γίνεται στον έξω κόσµο.» 

  «Το βέβαιο είναι ότι δεν έχει πάρει την πόλη της πίσω,» 

αποκρίθηκε η Βερενέλη. 

  «Θα το κάνει κι αυτό, αργά ή γρήγορα,» είπε η Νι-∆άτλα. 

«Αποκλείεται να την αφήσει στους κατακτητές.» 

  Ο Άνεµος κατένευσε. «Θα πάω να µιλήσω στον νέο κρατούµενο. 

Ίσως να ξέρει.» 

  «Μην κάνεις καµια τέτοια βλακεία,» τον προειδοποίησε η Νύχτα. 

«Υπάρχουν φύλακες στα άλλα τµήµατα των φυλακών.» 

  «Αυτός ο τύπος, όµως, πρέπει να είναι κλεισµένος κάπου κοντά 

µας·  τον ακούγαµε πολύ καθαρά.» 

  Η Νύχτα τον κράτησε απ’το µπράτσο, λες και φοβόταν µην 

πετάξει. «∆εν έχει σηµασία. Τι θα γίνει αν πέσεις πάνω σε έναν 

φρουρό;» 

  Ο Άνεµος ακούµπησε το χέρι του στη λαβή του Ζιρκεφιανού του 

ξίφους (το οποίο είχε αποφασίσει ν’αποκαλεί Ξυράφι). «Κακό δικό 

του.» 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

896 

  «Άσε τις ανοησίες, πανάθεµά σε!» σφύριξε η Νύχτα. «Ας 

περιµένουµε τον Κάβραν να µας πει τα νέα. Αυτός θα τα ξέρει όλα, 

και µάλλον σήµερα θα έρθει, για να µας φέρει φαγητό. Τα τρόφιµα 

που µας έδωσε ήταν για πέντε µέρες.» 

  «Σιγά µην περιµένω το Ζιρκεφιανό,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

«Αµφιβάλλω άµα, πια, θα µας θυµάται. Κατά πάσα πιθανότητα, 

µόνοι θα πάµε ν’αγοράσουµε τα νέα µας τρόφιµα.» 

  «Άνεµε,» είπε, αυστηρά, η Νύχτα. «∆ε θα πας εκεί πέρα.» 

  «Φυσικά και θα πάω! Θέλω να µάθω τι συµβαίνει σ’ετούτη την 

καταραµένη πόλη όπου βρισκόµαστε.» Ελευθέρωσε το χέρι του από 

τη λαβή της και βάδισε προς την πεσµένη πόρτα του κελιού. 

  Η Νύχτα τον πήρε στο κατόπι, κάνοντας νόηµα στους άλλους να 

περιµένουν εκεί όπου ήταν. 

  Ο Άνεµος στράφηκε στη φίλη του. «Να υποθέσω ότι αποφάσισες 

να µου κάνεις παρέα;» 

  «Ως συνήθως, κάποιος πρέπει να σε προσέχει.» 

  Ο Άνεµος έκανε µια γκριµάτσα και βάδισε µέσα στο διάδροµο, που 

ήταν γεµάτος πέτρες και χώµατα από τους σεισµούς. Ευτυχώς, δεν 

έχουν συµβεί άλλοι σεισµοί, τις τελευταίες µέρες, σκέφτηκε·  αλλιώς 

θα είχαµε όλοι θαφτεί εδώ µέσα… 

  «Ποιος είναι επικεφαλής εδώ;» ακούστηκε η φωνή του 

κρατούµενου από το βάθος. «Απαιτώ να µιλήσω µε τον αρχηγό σας! 

∆εν έχετε κανένα δικαίωµα να µε κλειδαµπαρώνετε εµένα, έναν 

ευυπόληπτο πολίτη της Θέρληχ –κι ευγενικής καταγωγής, µάλιστα!–, 

σε τούτο το βροµερό µέρος!» 

  Συνέχισε να κελαηδάς, για να σε βρούµε, σκέφτηκε ο Άνεµος. 

  Ελπίζω να µην έρθουν οι φρουροί από τις φωνές του, συλλογίστηκε 

η Νύχτα. Όµως δε µπορούσε ν’ακούσει µποτοφορεµένα πόδια να 

πλησιάζουν. Τυχεροί είµαστε. 

  «∆ε µε νοιάζει ποιοι είστε! Ούτε από πού είστε! Άµα δε σέβεστε 

την καταγωγή µου, τουλάχιστον, οφείλετε να σεβαστείτε την ηλικία 

µου! Μ’ακούτε, κοπρίτες;» 
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  Ο άντρας που φώναζε, πράγµατι, ήταν ηλικιωµένος, παρατήρησαν 

η Νύχτα και ο Άνεµος, στρίβοντας σε µια γωνία και βλέποντάς τον 

να βαστά τα κάγκελα του κελιού του µέσα στις τρεµάµενές του 

γροθιές. Φορούσε έναν µακρύ, γαλάζιο χιτώνα µε διάφορα στολίδια, 

πράγµα που αποδείκνυε, επίσης, το άλλο που υποστήριζε: ότι ήταν 

ευγενής. 

  Ο Άνεµος ξεπρόβαλε πρώτος µέσα από τις σκιές και τον πλησίασε, 

βάζοντας το χέρι του µπροστά στα χείλη και κάνοντας, έντονα: 

«Σσσς!» 

  Τα µάτια του κρατούµενου γούρλωσα. «Τι! Ποιος είσαι εσύ;» 

  «Ήσυχα, φίλε µου,» είπε ο Άνεµος, καθώς η Νύχτα ερχόταν δίπλα 

του. «Μην κάνεις φασαρία·  κάποιος µπορεί να έρθει.» 

  «Μα αυτό θέλω!» αποκρίθηκε ο άλλος. «Να έρθει κάποιος, θέλω! 

Να µιλήσω στον–» 

  «Θα σε βοηθήσουµε εµείς, αν µπορούµε,» εξήγησε ο Άνεµος. 

  Ο άντρας τούς κοίταξε καλά-καλά. «Ποιοι είστε;» απαίτησε. 

  «Ποιος είσαι εσύ;» αντέστρεψε το ερώτηµα ο τυχοδιώχτης. 

  «Είµαι ο Τέλκαρ του Οίκου των Κέσφερκ, ευυπόληπτος πολίτης 

της Θέρληχ και βασιλικός σύµβουλος της πολιτείας της Βασίλισσας 

Αάνθα, Κυράς του Ωκεανού και Προστάτιδας του Πορφυρού 

Κοχυλιού!» 

  «Αχά…» έκανε ο Άνεµος. «Και γιατί βρίσκεσαι εδώ;» 

  «Αυτά τα βροµόσκυλα µε συνέλαβαν!» 

  «Τούτο είναι προφανές. Εννοώ, τι έκανες και σ’έφεραν εδώ;» 

  Ο Τέλκαρ αναστέναξε. «Προσπαθήσαµε να διώξουµε τους 

σφετεριστές. Μόλις µάθαµε ότι η Βασίλισσα είχε παρουσιαστεί… 

ήξερα ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, µα–» 

  «Έχει παρουσιαστεί η Βασίλισσα;» ρώτησε η Νύχτα. «Πού έχει 

παρουσιαστεί;» 

  Ο Τέλκαρ την κοίταξε σα να µην πίστευε ότι η άγνοιά της ήταν 

αληθινή. «∆εν το µάθατε; Ο στόλος της Βασίλισσάς µας ήρθε απ’το 
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Βορρά, για να διώξει τους τυράννους! Όµως…» πρόσθεσε, 

µελαγχολικά, «τα πλοία του αποκλεισµού τον έδιωξαν.» 

  «Και πού είναι η Βασίλισσα, τώρα;» συνέχισε η Νύχτα. 

  «Νοµίζω ότι βρίσκεται στα δάση… Έτσι λένε, τουλάχιστον·  αλλά 

µην πιστεύετε ό,τι φήµες κυκλοφορούν, τελευταία. 

  »Όµως εσείς τι κάνετε εδώ; ∆εν είστε φρουροί των φυλακών, έτσι;» 

  «Άµα ήµασταν φρουροί, πανέξυπνε, θα σου ζητούσαµε να µη 

φωνάζεις για να µην ειδοποιήσεις τους φρουρούς;» αποκρίθηκε ο 

Άνεµος. 

  «Τότε, ποιοι είστε;» συνοφρυώθηκε ο Τέλκαρ. 

  Ο Άνεµος έριξε µια µατιά στον διάδροµο. Τα κελιά που µπορούσε 

να δει ήταν άδεια, εκτός από κάποια στο πολύ βάθος, όπου νόµιζε 

ότι διέκρινε κάτι σκιές να κινούνται –ίσως και ποντίκια…  

  Στράφηκε στον σύµβουλο και του ψιθύρισε: «Κρυβόµαστε στο 

εγκαταλειµµένο µέρος των φυλακών, γιατί οι κατακτητές µάς 

κυνηγούσαν. Προτιµάς να µείνεις εδώ ή νάρθεις µαζί µας, παππού;» 

  «Παππού! Πρόσεχε τα λ–!» 

  «Θες να βγεις ή όχι;» τον διέκοψε ο Άνεµος. «Λέγε –δεν έχουµε 

κάνα αιώνα στη διάθεσή µας.» 

  «Είναι κι άλλοι φυλακισµένοι εδώ,» τους πληροφόρησε ο Τέλκαρ. 

«Και δεν εννοώ τους εγκληµατίες –αυτοί, απ’ό,τι φαίνεται, έχουν 

δραπετεύσει προ πολλού. Εννοώ τους υπόλοιπους που επιχείρησαν 

να αντεπιτεθούν εναντίον των κατακτητών. Τους κλειδαµπάρωσαν 

όλους σε τούτο το µέρος. Εµένα µ’έφεραν εδώ γιατί δεν υπήρχε 

χώρος απ’την άλλη.» 

  «Και τι περιµένεις, τώρα; Να πάµε να τους ελευθερώσουµε όλους, 

µα τα Πνεύµατα;» µούγκρισε ο Άνεµος. «Λυπάµαι που θα 

σ’απογοητεύσω, παππού, αλλ’αυτό είναι εκτός συζήτησης. Νύχτα, 

φύλα τσίλιες.» Έβγαλε ένα µακρύ εργαλείο από τη µπότα του, το 

έχωσε µέσα στην κλειδαριά του κελιού του συµβούλου, κι άρχισε να 

την πασπατεύει. 

  «Είσαι σίγουρος ότι θα την ανοίξεις;» τον ρώτησε ο Τέλκαρ. 
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  «Βούλωστο,» µούγκρισε ο Άνεµος, εµπλεγµένος σε θερµή πάλη µε 

την κλειδωνιά. 

  Ο Τέλκαρ, παρότι φανερά ενοχληµένος από τα λόγια του 

τυχοδιώχτη, δεν αποκρίθηκε. 

  Η Νύχτα παρατηρούσε το διάδροµο, προσέχοντας µη φανεί κανείς. 

Επίσης, είχε τ’αφτιά της ανοιχτά, σε περίπτωση που κάποιος 

πλησίαζε από εκεί όπου δε µπορούσε να τον δει. Αλλά σιγή 

απλωνόταν παντού, εκτός από καµια απόµακρη φωνή. Όλες αυτές οι 

φωνές, όµως, η τυχοδιώχτρια νόµιζε ότι προέρχονταν από 

κρατούµενος, όχι από φύλακες·  και αναρωτιόταν µήπως, τελικά, δεν 

υπήρχαν φρουροί εδώ µέσα. Όµως πώς µπορεί κάτι τέτοιο να ήταν 

δυνατόν; Είχαν αφήσει τους αιχµαλώτους αφύλακτους; Ή είχαν τόσα 

πολλά προβλήµατα στην πόλη και έξω απ’αυτήν, που χρειάζονταν 

όσο γινόταν περισσότερους µαχητές; 

  Ο Άνεµος άνοιξε την πόρτα του κελιού. «Πάµε,» είπε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, και οι έξι στρατιώτες τους βάδιζαν αργά στο 

λιµάνι της Θέρληχ. 

  «Εποµένως, ο Βένγκριλ επιτέθηκε στο Σαραόλν,» έλεγε ο ευγενής 

του Οίκου των Έχµελθ, «µαζί µε τους πολεµιστές της Βασίλισσας 

Αάνθα. Έπρεπε να µας είχε στείλει µήνυµα·  τι περίµενε;» 

  Η Τάθβιλ ανασήκωσε τους ώµους. Ύστερα, ρώτησε: «Νοµίζεις ότι 

επέστρεψε µε τη Βασίλισσα; ότι, τώρα, κι αυτός βρίσκεται στα δάση 

της Νήσου Ράλβοχ;» 

  «∆εν ξέρω τι να υποθέσω,» παραδέχτηκε ο Σόλµορχ. «Κατ’αρχήν, 

γιατί επέστρεψε η Αάνθα; Έµαθε ότι κάποιοι είχαν καταλάβει την 

πόλη της; ∆εν το πιστεύω. Αποκλείεται και να το πληροφορήθηκε 

τόσο γρήγορα και να ήρθε, συγχρόνως. Άρα, για κάποιο άλλο λόγο 

κατευθυνόταν εδώ. Το θέµα είναι, ο πόλεµος στο Σαραόλν έχει 

τελειώσει;» 
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  «Κι αυτό σαν πολύ γρήγορο µού φαίνεται,» είπε η Τάθβιλ. «Η 

Βασίλισσα, µάλλον, ήρθε για κάποια δική της δουλειά.» 

  «Αν είναι έτσι, ο Βένγκριλ πρέπει να βρίσκεται ακόµα στο 

Σαραόλν, σωστά;» έθεσε το ερώτηµα ο Σόλµορχ. 

  «Ναι, µάλλον…» έσµιξε τα χείλη η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ ξεφύσησε. «∆αίµονες! ∆εν ξέρουµε τι µας γίνεται! Και 

πρέπει να µάθουµε. Πρέπει να µιλήσουµε µε τον Βένγκριλ, για να 

δούµε τι διάολο θα κάνουµε µε τους Αργκανθικιανούς. Μ’αυτούς δε 

µπορείς να είσαι σίγουρος –ίσως, ξαφνικά, ν’αποφασίσουν ότι δεν 

τους συµφέρει, πάλι, η συµµαχία.» 

  «Πάµε στο Σαραόλν,» πρότεινε η Τάθβιλ. 

  «Κι αν ο Βένγκριλ είναι εδώ; Να ξαναγυρίσουµε;» 

  «Αν ο Βένγκριλ είναι εδώ, µάλλον θα βρίσκεται στα δάση, µαζί µε 

τη Βασίλισσα Αάνθα. Σκοπεύεις να πάµε στα δάση, Σόλµορχ;» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε µπορούµε να πάµε εκεί…» 

  «Πρέπει, όµως, να πάρουµε µια απόφαση,» τόνισε η Τάθβιλ. «Εγώ 

λέω να καθίσουµε σήµερα εδώ και, αύριο, να µπαρκάρουµε σε ένα 

πλοίο για το Σαραόλν.» 

  «Θα έχει πλοία για το Σαραόλν, τώρα µε τον πόλεµο;» 

  «Θα µάθουµε.» 

  «Τότε, πάµε να ρωτήσουµε.» 

  Άλλαξαν πορεία, γυρίζοντας, πάλι, προς τις αποβάθρες, ενώ το 

µουρµουρητό του κόσµου γύρω τους ακουγόταν σαν ζουζούνισµα 

εντόµων και το πλήθος που τους περιστοίχιζε έµοιαζε µε ζωντανή 

θάλασσα. 

 

**  **  **  ** 

 

  Καθώς η Νύχτα κι ο Άνεµος επέστρεφαν στην κρυψώνα τους, µαζί 

µε τον Τέλκαρ, αντίκρισαν τρεις φιγούρες να τους περιµένουν στη 

µέση ενός διαδρόµου των φυλακών. ∆ε µπορούσαν να δουν ποιοι 
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ήταν, γιατί το φως που έµπαινε εδώ ήταν λιγοστό και όλο το µέρος 

τυλιγµένο στις σκιές. 

  «Ράµλεντ;» έκανε ο Άνεµος, χουφτιάζοντας τη λαβή του Ξυραφιού, 

σε περίπτωση που δεν ήταν ο Ντρούβτεκ, η Βερενέλη, και η Νι-

∆άτλα. 

  «∆ε θέλουµε το κακό σας, ξένοι,» είπε µια από τις σκιερές µορφές, 

µια γυναίκα. «Ελάτε πιο κοντά, να σας µιλήσουµε.» 

  «Ποιοι είστε;» απόρησε η Νύχτα, που είχε ήδη ξεθηκαρώσει δύο 

ξιφίδιά της. «Νοµίζαµε ότι κανείς άλλος δε βρισκόταν εδώ, εκτός 

από µας.» 

  «Εχθροί των κατακτητών είµαστε,» τους πληροφόρησε η γυναίκα. 

«Ελάτε µαζί µας, εδώ δίπλα. Θέλουµε να σας µιλήσουµε.» Οι τρεις 

άγνωστοι µπήκαν σε ένα πλαϊνό κελί, όπου υπήρχε µια τρύπα στο 

ταβάνι απ’την οποία έµπαινε φως. 

  Ο Άνεµος, η Νύχτα, κι ο Τέλκαρ πλησίασαν, και αντίκρισαν δύο 

άντρες και µια γυναίκα –αυτή που είχε µιλήσει, προφανώς. Οι δύο 

πρώτοι ήταν λιγνοί και µελαχρινοί·  ο ένας ήταν ντυµένος µε φαρδιά 

ρούχα, ο άλλος µε στενά. Κι οι δυο είχαν τα µαλλιά τους 

κοντοκουρεµένα, σε αντίθεση µε τη γυναίκα, που τα δικά της µαλλιά 

ήταν µακριά και σγουρά, δεµένα αλογοουρά πίσω της. Φορούσε ένα 

δερµάτινο φόρεµα χωρίς µανίκια και µε τετράγωνη λαιµόκοψη. Στη 

µέση της τυλιγόταν µια µαύρη, πάνινη ζώνη, όπου ήταν περασµένο 

ένα ξιφίδιο. 

  «Οι φίλοι µου απο δώ δε µιλούν τη γλώσσα σας,» είπε. «Είναι 

Λίχιοι.» 

  «Λίχιοι;» έκανε ο Άνεµος, µπαίνοντας στο κελί, ακολουθούµενος 

από τη Νύχτα και τον Τέλκαρ. «Από τη Μέρεντλιχ, δηλαδή.» 

  «Ναι,» ένευσε η γυναίκα. 

  «Κι από πού είσαι εσύ;» 

  «Εγώ είµαι Αδράντια,» αποκρίθηκε εκείνη. «Το όνοµά µου είναι 

Ρήσια.» 
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  «Μιλάς καλά την Κοινή, για Νότια,» παρατήρησε ο Άνεµος. 

«Κρύβεσαι κι εσύ από τους κατακτητές;» Και, ξαφνικά, στένεψε τα 

µάτια. «Αλλά είπες ότι αυτοί είναι Λίχιοι!» Ήταν έτοιµος να 

πεταχτεί έξω και να τρέξει, ή να τραβήξει το Ξυράφι, σε περίπτωση 

που του επιτίθονταν. 

  «Ναι, αλλά µη θορυβήστε. Είναι εχθροί του Βασιλέµπορα. 

Ανήκουν στους Νυχτοβάτες.» 

  «∆εν τους έχουµε ακουστά,» παραδέχτηκε ο Άνεµος. 

  «Το φαντάστηκα,» αποκρίθηκε η Ρήσια. «Ωστόσο, είναι ξακουστοί 

στη χώρα τους –ήταν, τουλάχιστον.» 

  «Γιατί;» 

  «Σας είπα πως είναι εχθροί του Βασιλέµπορα Άρνελ… αυτό δεν 

είναι αλήθεια. Ή, µάλλον, δεν είναι αλήθεια µόνο αυτό. Οι 

Νυχτοβάτες είναι εχθροί όλων των εµπόρων της Μέρεντλιχ: τους 

κλέβουν και τους ληστεύουν, µε κάθε ευκαιρία.» 

  «Και τι θέλουν, τώρα, από µας;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Παρατήρησαν ότι εδώ βρίσκεστε σε… βολική θέση. Θέλουν να 

ξέρουν ότι είστε διατεθειµένοι να τους βοηθήσετε, σε περίπτωση που 

επιχειρήσουν να πάρουν την εξουσία από τα χέρια των κατακτητών.» 

  «Θα απελευθερώσουν τους κρατούµενους;» θέλησε να µάθει ο 

Τέλκαρ. 

  «Κι αυτό το έχουν στα υπόψη,» αποκρίθηκε η Ρήσια. 

  Αλλά θέλουν να επιστρέψουν την εξουσία στη Βασίλισσα Αάνθα, ή να 

την κρατήσουν για να τον εαυτό τους; αναρωτήθηκε η Νύχτα·  όµως 

είπε: «Μπορούν να επικοινωνήσουν µαζί µας, όταν µας χρειαστούν.» 

  Ο Άνεµος κατένευσε. «Ναι. Αλλ’ας µην έχουν στο µυαλό τους 

τίποτα υπερβολικό, χωρίς καλή πληρωµή.» 

  «Πληρωµή;» είπε η Ρήσια. «Νοµίζουν ότι είστε εχθροί των 

κατακτητών. Εξάλλου, ελευθερώσατε έναν άνθρωπο της 

Βασίλισσας, απ’ό,τι βλέπω.» 

  «Ας επικοινωνήσουν µαζί µας, κι εµείς θα κάνουµε ό,τι βρίσκεται 

µέσα στις δυνατότητές µας,» αποκρίθηκε η Νύχτα. 
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  «Ακριβώς,» συµφώνησε ο Άνεµος. 

  «Τότε, σας χαιρετούν και σας εύχονται καλή τύχη,» είπε η Ρήσια. 

Και µίλησε στη γλώσσα των δύο συντρόφων της.  

  Εκείνοι κούνησαν τα κεφάλια τους καταφατικά, και ο ένας –αυτός 

µε τα φαρδιά ρούχα– είπε προς τον Άνεµο και τη Νύχτα: «Σόζτε 

φερντάµα.» 

  «Καλή τύχη,» µετέφρασε η Ρήσια, µειδιώντας. 

  «Σόζτε φερντάµα,» αποκρίθηκε ο Άνεµος, και έφυγαν από το κελί. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Εσείς είστε που ζητάτε να µπαρκάρετε στο σκαρί µου;» ρώτησε ο 

Καπετάνιος του Φίλου του Ωκεανού –ένας ξερακιανός, ξανθός 

άντρας–, πλησιάζοντας το Σόλµορχ και την Τάθβιλ, οι οποίοι 

στέκονταν στο κατάστρωµά του. 

  «Ναι,» ένευσε ο ευγενής. «Μάθαµε ότι πηγαίνεις στο Σαραόλν, 

Καπετάνιε.» 

  «Στη Σάνβεκ, κύριος, ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Στην Όρφαλχ δεν πας;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  «Όχι, κύριος, δεν πηγαίνω εκεί. Λένε πως γίνεται πολιορκία, και 

κάτι τέτοιες ελεεινές καταστάσεις τις αποφεύγω.» 

  Ήταν, όµως, το µοναδικό πλοίο που είχαν µάθει ότι κατευθυνόταν 

στο Σαραόλν. Και ο Σόλµορχ δεν ήξερε αν θα έβρισκαν άλλο. 

Σίγουρα, υπήρχαν άπειρα καράβια στο λιµάνι της Θέρληχ, αυτό τον 

καιρό, αλλά δε µπορούσαν να ρωτήσουν σε όλα, όταν ο χρόνος τους 

ήταν περιορισµένος. Επιπλέον, κανένας δε φαινόταν πρόθυµος να 

ταξιδέψει βόρεια, λόγω του πολέµου. 

  «Πότε φεύγεις;» 

  «Τ’απογευµατάκι. Θέτε ναρθείτε;» 

  Ο Σόλµορχ στράφηκε στην Τάθβιλ. «Τι λες;» 

  «Αν είναι να πάµε στο Σαραόλν, καλύτερα να το κάνουµε σήµερα,» 

αποκρίθηκε εκείνη. 
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  Κι αν ο Βένγκριλ είναι εδώ; σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Όµως, ακόµα κι 

αν ο φίλος του βρισκόταν στα δάση της Νήσου Ράλβοχ, πώς θα τον 

εντόπιζαν; ∆εν είχαν τρόπο. Αλλά, άµα πήγαιναν στο Σαραόλν κι 

αυτός δεν ήταν εκεί, τότε τι θα είχαν καταφέρει; 

  «∆ε συµφωνείς;» τον ρώτησε η Τάθβιλ. 

  Αν, όµως, είναι στο Σαραόλν, θα του µιλήσουµε· ενώ εδώ, είτε είναι 

είτε δεν είναι, δεν έχει καµία διαφορά. Ένευσε. «Ναι, ας πάµε. 

  »Αλλά, Καπετάνιε, είπες κάτι για την Όρφαλχ: ότι γίνεται 

πολιορκία εκεί…» 

  «Ακριβώς, κύριος, γίνεται πολιορκία·  και σ’το λέγω: δεν πηγαίνω 

στην Όρφαλχ.» 

  «Εντάξει, κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Όµως θέλω 

να µου πεις τι ξέρεις γι’αυτή την πολιορκία.» 

  Ο Καπετάνιος ανασήκωσε τους ώµους. «Τίποτα το σπουδαίο. Όσα, 

σίγουρα, ξέρετε κι εσείς: ότι η Βασίλισσα Αάνθα επιτέθηκε εκεί µε 

το στρατό της και µε το στρατό των Νοτίων, για να διώξει τους 

δαιµονανθρώπους που έχουν καταλάβει το µέρος. Λένε ότι χρωστά 

κάποιο χρέος στο Βασιληά Βένγκριλ του Σαραόλν γι’αυτό το κάνει. 

Άλλοι, πάλι, λένε ότι έχει γίνει –ή θα γίνει– µια κρυφή συµµαχία 

ανάµεσα στο Σαραόλν και στο Βασίλειο του Ωκεανού. Παράξενα 

πράµατα, σου λέγω…» 

  Εποµένως, µετά από τη Σάνβεκ, θα πάµε κατευθείαν στην Όρφαλχ, 

συµπέρανε ο Σόλµορχ. «Καλώς, Καπετάνιε. Πόσο θέλεις για να µας 

πάρεις µαζί σου;» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο 

Θηριάνθρωποι στο σκοτάδι 
 

 

 Τέλκαρ αισθανόταν χάλια µέσα στο κελί/κρυψώνα τους, και 

δεν το έκρυβε. Ποια η διαφορά τού να είµαι φυλακισµένος 

εδώ απ’ό,τι εκεί όπου ήµουν; έλεγε, συχνά-πυκνά. Αν θέλεις, 

γύρνα στο προηγούµενό σου κελί, που να σε πάρουν τα Πνεύµατα! του 

µούγκρισε, σε κάποια στιγµή, ο Άνεµος. Ή, αν προτιµάς, µπορούµε 

να σε πάµε εµείς. Από τότε, ο σύµβουλος δεν τους ξαναενόχλησε 

γι’αυτό το θέµα. 

  Την ίδια ηµέρα που έσωσαν τον Τέλκαρ από το κελί του, ήρθε και ο 

Κάβραν, για να τους φέρει φαγητό και ποτό. Όταν παρουσιάστηκε, 

µέσα από το άνοιγµα όπου έµπαινε το φως, αθόρυβος σα γάτα και 

γλιστερός σα χέλι, όλοι στράφηκαν αιφνιδιασµένοι προς το µέρος 

του. 

  «Α, εσύ είσαι,» έκανε ο Άνεµος, µόλις τον αναγνώρισε, και 

θηκάρωσε το Ξυράφι, που είχε τραβήξει από το θηκάρι του. 

  «Φυσικά, καλοί µου αφέντες!» αποκρίθηκε ο Ζιρκεφιανός. «Ποιος 

άλλος να ήµουν, δηλαδή;» 

  «Ποτέ δεν ξέρεις,» είπε ο Άνεµος, καθώς καθόταν, πάλι, οκλαδόν 

στο έδαφος. «Τι καλά µάς φέρνεις, λοιπόν;» 

  «Μπόλικο φαγητό, για άλλες πέντε µέρες.» Ο Κάβραν άφησε δυο 

σάκους κοντά στη Νύχτα. «Μπίρα, επίσης!» Από έναν άλλο σάκο 

έβγαλε δυο µπουκάλια. «Και κρασί!» Άλλα δύο µπουκάλια από τον 

ίδιο σάκο, ο οποίος έµεινε άδειος. «Για να δείτε πόσο σας σκέφτεται 

και σας εκτιµά ο καλός σας υπηρέτης Κάβραν.» 

  «Πόσο σου κόστισαν όλα τούτα;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Πέντε κίτρινα,» απάντησε ο Κάβραν. 

  Η Νύχτα τού έδωσε εφτά χρυσά νοµίσµατα. 

Ο
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  «Ευχαριστώ, καλή µου κυρία,» είπε ο Κάβραν, και, υποκλινόµενος, 

έφυγε. ∆εν έκανε ούτε ένα σχόλιο για τον Τέλκαρ, τον οποίο δεν είχε 

ξαναδεί µαζί τους, όµως ο Άνεµος παρατήρησε ότι τον αντιλήφθηκε 

και τα µάτια του γυάλισαν. Τίποτα δεν ξέφευγε απ’το Ζιρκεφιανό. 

  «Σχετικά φτηνά το βρήκε όλο αυτό το φαγητό,» είπε ο 

µαυροµάλλης τυχοδιώχτης στη φίλη του. 

  «Προφανώς, ξέρει από πού να το αγοράσει,» αποκρίθηκε η Νύχτα, 

ανοίγοντας τον έναν από τους σάκους. 

  Η υπόλοιπη εκείνη ηµέρα πέρασε ήσυχα, εκτός από κάποιες πολύ 

απόµακρες φωνές από τα «κατοικηµένα» σηµεία των φυλακών. Ο 

Τέλκαρ τούς έλεγε ότι, τώρα, µε αυτούς τους Νυχτοβάτες, ήταν 

ευκαιρία όλοι όσοι ήταν πιστοί στη Βασίλισσα να ξεσηκωθούν, για 

να εκθρονίσουν τους σφετεριστές. Και καλά θα έκαναν να 

ελευθέρωναν και τους κρατούµενους που βρίσκονταν σε τούτα τα 

κελιά, γιατί επρόκειτο για ανθρώπους έµπειρους στον πόλεµο και –

φυσικά– πατριώτες. Ανάµεσά τους ήταν η Ναύαρχος Μίρθα και ο 

σύµβουλος Έλζορ. Ο σύµβουλος αµύνης Γιάρεχ δε βρισκόταν στην 

Θέρληχ τούτη την περίοδο, τους είπε ο Τέλκαρ, αλλιώς κι εκείνος, 

αναµφίβολα, θα είχε συµµετάσχει στην αρχική εξέγερση –και ίσως 

τότε να είχαν διαφορετικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, όπως ήταν τώρα 

η κατάσταση, ο Γιάρεχ βρισκόταν στα νότια νερά του Ωκεανού, 

αντιµετωπίζοντας τους Μαγκραθµέλιους που είχαν συγκεντρωθεί 

εκεί, µετά την καταστροφή της Νότιας Γης. Όµως, όταν επέστρεφε ο 

σύµβουλος αµύνης, δε θα επέστρεφε µόνος·  ο Τέλκαρ ήταν σίγουρος 

ότι θα έφερνε µαζί του στρατό και στόλο πολύ από τα νησιά του 

Βασιλείου, για να διώξει τους σφετεριστές. Και, την ίδια στιγµή, θα 

επιτιθόταν και η Βασίλισσα Αάνθα, από τα δάση. 

  Ο Άνεµος έπρεπε να παραδεχτεί πως οι ιστορίες του σύµβουλου της 

πολιτείας ήταν τόσο ευφάνταστες όσο και αισιόδοξες. Μακάρι τα 

πράγµατα να ήταν έτσι απλά, όπως ο Τέλκαρ τα παρουσίαζε·  όµως ο 

τυχοδιώχτης αµφέβαλλε πως ίσχυε κάτι τέτοιο. ∆εν ήξερε πότε –ή 

αν– η Θέρληχ θα απελευθερωνόταν από τους κατακτητές της, και 
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αναρωτιόταν τι θα γίνονταν εκείνος και οι σύντροφοί του. ∆ε 

µπορούσαν για πάντα να περιµένουν, κλεισµένοι εδώ µέσα. Κάποτε 

έπρεπε να βγουν και να επενδύσουν το θησαυρό τους. Μα τα 

Πνεύµατα, δεν είχαν κάνει όλους αυτούς τους κόπους άδικα! 

  Και πού να πήγαιναν, τώρα που το Βασίλειο του Ωκεανού 

βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση; Σε λίγο καιρό, πόλεµος θα µάστιζε 

τούτο το µέρος απ’άκρη σ’άκρη. Ο Άνεµος άρχιζε να συλλογιέται 

ότι ίσως καλά θα ήταν, τελικά, να επέστρεφαν, πάλι, στο Σαραόλν. 

Τουλάχιστον, εκεί ο Πόνκιµ είχε συνθηκολογήσει µε το Βασιληά 

Βένγκριλ, και περισσότερη ησυχία θα έβρισκαν. Ή… θα µπορούσαν 

να πάνε στο Άργκανθικ. ∆εν είχαν έρθει τίποτα φήµες για πόλεµο 

από αυτό το Βασίλειο. 

  Την επόµενη ηµέρα µετά από τη διάσωση του Τέλκαρ, η Νύχτα 

άκουσε κάποιους να βαδίζουν µέσα στο εγκαταλειµµένο τµήµα των 

φυλακών: µπότες πολλές, και αρµατωσιές που κουδούνιζαν. 

Στρατιώτες! σκέφτηκε, νιώθοντας την καρδιά της να χτυπά γρήγορα. 

  Στράφηκε στους συντρόφους της. «Τους ακούτε;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Ράµλεντ. 

  Ο Άνεµος ήταν ήδη όρθιος και µε τη λαβή του Ξυραφιού στη 

γροθιά του·  ωστόσο, δεν είχε ακόµα ξεθηκαρώσει την κοφτερή 

Ζιρκεφιανή λεπίδα. 

  «Φρουροί πρέπει να είναι,» είπε η Βερενέλη. «Ας βγούµε. 

Εξουσιάστρια, κύριε Τέλκαρ, απο κεί.» Έδειξε το άνοιγµα στον 

τοίχο. «Μην καθυστερείτε.» 

  Η Νι-∆άτλα και ο σύµβουλος υπάκουσαν, γλιστρώντας µέσα από 

τη σχισµή. Η Βερενέλη πήρε τον ένα σάκο του θησαυρού και τους 

ακολούθησε. Μετά, ήρθε ο Ράµλεντ, παίρνοντας µαζί του τα 

τρόφιµα. Ο Άνεµος σήκωσε το δεύτερο σάκο του θησαυρού και τους 

πήρε στο κατόπι. Τελευταία πέρασε από το άνοιγµα η Νύχτα. 

  Τώρα, όλοι τους βρίσκονταν στην πίσω αυλή ενός ερειπωµένου από 

το σεισµό σπιτιού. Υπήρχε κάποια βλάστηση εδώ, αλλά όχι αρκετή 

για να τους κρύψει, σε περίπτωση που οι στρατιώτες έρχονταν. 
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  «Πηγαίνετε στο εσωτερικό του χτιρίου,» πρότεινε η Νύχτα στους 

άλλους. «Εγώ θα περιµένω, να δω πού θα πάνε.» 

  Ο Άνεµος ένευσε, κι έκανε νόηµα στους υπόλοιπους να φύγουν. 

«Άµα παρουσιαστεί κίνδυνος, τρέξε,» της είπε, ενώ οι σύντροφοί του 

αποµακρύνονταν, περνώντας µέσα από µια µεγάλή θύρα. 

  «Ναι, πήγαινε!» αποκρίθηκε η Νύχτα. 

  Ο Άνεµος φίλησε το µάγουλό της και έγινε καπνός. 

  Η κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια γονάτισε πλάι στη σχισµή και 

κοίταξε µέσα στο σκοτάδι, περιµένοντας να εµφανιστούν αυτοί που 

άκουγε από το βάθος. Τώρα, µιλούσαν επίσης, όµως δε µπορούσε να 

καταλάβει τι έλεγαν. Σε λίγο, είδε φώτα από λάµπες –δύο λάµπες. 

Καµια ντουζίνα φρουροί διέσχιζαν το διάδροµο µπροστά από το κελί 

όπου διέµεναν εκείνη κι οι σύντροφοί της.  

  Η Νύχτα έκανε στο πλάι, φοβούµενη µην την προσέξουν. Τους 

παρατηρούσε µε το ένα µάτι –και µε την άκρια του µατιού, για την 

ακρίβεια. Οι περισσότεροι –ή όλοι– πρέπει να ήταν άντρες, και 

έµοιαζαν ιδιαίτερα γεροδεµένοι και άγριοι, λες και τους είχε 

επικαλεστεί κανείς από κάποια πρωτόγονη εποχή των ανθρώπων. 

Λεργκνάµιοι, µάλλον·  γιατί η Νι-∆άτλα έτσι είχε πει πως ήταν αυτοί. 

Και το ίδιο είχε τονίσει κι ο Τέλκαρ: Ζώα! Σκέτα ζώα! Θηρία, που 

έχουν µικρή συνάφεια µε τους ανθρώπους. Η Νύχτα όφειλε να 

παραδεχτεί πως ο σύµβουλος δεν είχε και πολύ άδικο. 

  Οι στρατιώτες έριξαν το φως της µιας τους λάµπας στο κελί, είδαν 

ότι δεν ήταν κανένας µέσα, και προχώρησαν, συνεχίζοντας στα 

επόµενα. Ψάχνουν για κάποιον. Για τον Τέλκαρ; Η τυχοδιώχτρια δεν 

το θεωρούσε καθόλου απίθανο·  συγκεκριµένα, µάλλον αυτό ήταν. 

Ανακάλυψαν ότι έλειπε και είχαν αρχίσει να τον ψάχνουν. Άστους, 

λοιπόν, να δουν ότι δεν είναι κανείς στο εγκαταλειµµένο µέρος και να 

επιστρέψουν εκεί απ’όπου ήρθαν… 

  Έτσι, η Νύχτα περίµενε οι Λεργκνάµιοι να φύγουν·  και, όταν τους 

ατένισε να περνούν για δεύτερη φορά µπροστά από το κελί τους και 

να αποµακρύνονται στο βάθος του διαδρόµου, σηκώθηκε από τη 
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γονατιστή της θέση και στράφηκε στο ερειπωµένο σπίτι πίσω της. 

Πέρασε κάτω από την πέτρινη θύρα που είχαν περάσει κι οι 

σύντροφοί της, και αντίκρισε τον Άνεµο να την περιµένει στο 

δωµάτιο µετά απ’αυτήν –ένα ρηµαγµένο σαλόνι, που η οροφή του 

είχε πέσει µε το σεισµό και το πάτωµα, τώρα, ήταν γεµάτο µπάζα. 

  «Πού είναι οι υπόλοιποι;» τον ρώτησε. 

  «Απ’την άλλη,» αποκρίθηκε ο φίλος της, δείχνοντας µε τον 

αντίχειρά του. «Έφυγαν οι στρατιώτες;» 

  «Ναι,»  ένευσε η Νύχτα. «Μπορούµε να επιστρέψουµε.» 

  «Γιατί είχαν έρθει;» 

  Ανασήκωσε τους ώµους. «Τον Τέλκαρ πρέπει να έψαχναν. 

Μάλλον, κατάλαβαν ότι δραπέτευσε. Ωστόσο, δε νοµίζω να 

ξανάρθουν από τα µέρη µας, αφού δεν τον βρήκαν.» 

  «Ας το ελπίσουµε,» αποκρίθηκε ο Άνεµος. «Αλλιώς, θα χρειαστεί 

ν’αλλάξουµε κρυψώνα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο 

Περιορισµένος χρόνος 
 

 

 σκιά του πελώριου βράχου έπεφτε επάνω στη Βασίλισσα 

Αάνθα, καθώς εκείνη τον ατένιζε µε υψωµένο το βλέµµα, 

θαυµάζοντας την αλλόκοτη, δαιµονική τέχνη µε την οποία 

είχε κατασκευαστεί. Γιατί, φυσικά, δεν ήταν ακριβώς «βράχος»·  

τουλάχιστον, όχι από τους συνηθισµένους βράχους που ήξερε η 

Κυρά του Ωκεανού. Ήταν µια ανάµιξη πέτρας και µετάλλων 

(διαφόρων µετάλλων, ανάµεσα στα οποία βρισκόταν το σίδερο, το 

ατσάλι, ο άργυρος, ο χαλκός –αυτά µπορούσε να ξεχωρίσει η 

Αάνθα), πάνω στα οποία υπήρχαν λαξεµένοι ρούνοι, στριφτοί και 

H
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ίσιοι, κερατοειδείς και κυκλικοί, πολυγωνικοί και τριγωνικοί. Και 

µέσα τους βρίσκονταν λίθοι, που γυάλιζαν µε διάφορα χρώµατα στο 

φως της αυγής: πορφυρό, κυανοπόρφυρο, βαθυγάλαζο, µενεξεδί, 

πρασινοκίτρινο. 

  Η θύρα που, σίγουρα, ήταν η είσοδος στο φρούριο των 

Μαγκραθµέλιων έστεκε πανύψηλη µπροστά στην Αάνθα, και είχε κι 

αυτή σύµβολα λαξεµένα στη µεταλλική της (ατσάλινη ή κάποια 

άλλη, δαιµονική ανάµιξη;) επιφάνεια. Πρέπει να ήταν, περίπου, έξι 

µέτρα. Η Βασίλισσα αναρωτιόταν γιατί υπήρχε λόγος να έχει τόσο 

µεγάλο ύψος. Τι έβγαινε απο κεί µέσα; Κάποια εωσφορική συσκευή 

των δαιµονανθρώπων; Ρίγησε. 

  Ένας πράσινος λίθος επάνω στη µεγάλη θύρα αναβόσβησε µε 

εξώκοσµο φως, και η Αάνθα πισωπάτησε, σφίγγοντας το Ωκεάνιο 

δόρυ της µέσα στη γροθιά της. Μετά, µια όχι ιδιαίτερα δυνατή αλλά 

διαπεραστική φωνή αντήχησε: 

  «ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ, ΑΦΕΝΤΗ ΚΡΑΝΤΜΟΝ, ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΟΥ ΎΨΙΣΤΟΥ 

ΆΡΧΟΝΤΑ. ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ 

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ;» 

  Ακόλουθοι! σκέφτηκε η Αάνθα. ∆εν τους έχει πει ότι µαζί του 

βρίσκονται βασιληάδες και άρχοντες; Μάλλον, όχι, αν αναλογιζόταν 

κανείς την υπεροψία του Κράντµον. 

  Ο πρώην-σύζυγός της στάθηκε µπροστά απ’όλους, ευθυτενής, και 

µίλησε, κοιτώντας την πόρτα: «Όσοι βρίσκονται γύρω µου θα 

έρθουν και µαζί µου, για να µιλήσουµε.» (Εννοεί εµένα, τον Πόνκιµ, 

τη Σαντέ’ενθιν, και τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, συµπέρανε 

η Αάνθα.) «Όµως, ύστερα, τούτη η πύλη θ’ανοίξει, για να µπει κι 

όλος ο υπόλοιπος στρατός. Θα εισβάλουµε στη Θέρληχ.» 

  «ΠΕΡΑΣΤΕ,» τους προσκάλεσε η απρόσωπη φωνή, και η µεταλλική 

θύρα σηκώθηκε, µοιάζοντας να εξαφανίζεται µέσα στο βράχο. Η 

Αάνθα, επίσης, παρατήρησε ότι δεν έκανε τον συνηθισµένο θόρυβο·  

µονάχα ένα ανάλαφρο σφύριγµα ακούστηκε, σαν ο αέρας να είχε 

φυσήξει προς στιγµή. 
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  Πίσω από την πύλη, ένας διάδροµος παρουσιάστηκε, σκαµµένος 

µέσα στο βράχο, αλλά µε δαιµονικές λάµπες, δεξιά κι αριστερά, οι 

οποίες εξέπεµπαν ένα δυνατό φως –σχεδόν τόσο δυνατό όσο αυτό 

της ηµέρας. Κανένας φρουρός δε φαινόταν. 

  Ο Κράντµον βάδισε πρώτος. Η Σαντέ’ενθιν και ο Πόνκιµ τον 

ακολούθησαν·  µετά, ήρθαν οι Σοφοί του Κύκλοι του Φτερού και η 

Αάνθα. Ο Νε-Μόρλιν, που έµεινε πίσω, µαζί µε την Αλζάρα, τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, το Βούνκαλ, και τη Βόλκρα, έκανε νόηµα 

στους στρατιώτες να καταυλιστούν. 

  Όταν και η Βασίλισσα του Ωκεανού βρισκόταν µέσα στον 

φωτισµένο από τις δαιµονικές λάµπες διάδροµο, η πύλη κατέβηκε, 

µε τον ίδιο σιγανό ήχο όπως και πριν. Η Αάνθα στράφηκε, για να δει 

την έξοδο κλεισµένη. Αν θέλουν να µας σκοτώσουν, σκέφτηκε, τούτη 

είναι µια πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά γιατί να θέλουν κάτι τέτοιο; 

Προσπάθησε να καθησυχάσει τους φόβους της. 

  Βήµατα ακούστηκαν από το βάθος του διαδρόµου. Η Βασίλισσα 

κοίταξε. Μια δαιµονογυναίκα ερχόταν, ψηλή και αρχοντική. 

Φορούσε ένα µακρύ φόρεµα από µαύρο µετάξι, και στους ώµους της 

έπεφτε ένα πορφυρό σάλι. Στη µέση της τυλιγόταν µια µεταλλική 

ζώνη, όπου ήταν περασµένο το σπαθί της. Τα µακριά της µαλλιά 

ήταν µαζεµένα σε έναν χοντρό κότσο πάνω απ’το κεφάλι της και 

πιασµένα µε ένα χρυσό δακτύλιο. Είχαν τρία χρώµατα, απ’ό,τι 

µπορούσε να διακρίνει η Αάνθα: πράσινο, κίτρινο, και µαύρο·  ενώ 

τα µάτια της Μαγκραθµέλιας ήταν δίχρωµα: κίτρινα και µαύρα. 

Εκατέρωθέν της βάδιζαν δύο δαιµονάνθρωποι, οπλισµένοι µε 

σπάθες, ασπίδες, αρθρωτές πανοπλίες, και κράνη. 

  «Καλωσόρισες, Αφέντη Κράντµον,» έκλινε το κεφάλι η 

δαιµονογυναίκα, πλησιάζοντας. 

  «Πώς είσαι, Σερανταβέρα;» ρώτησε εκείνος. 

  «Καλά,» αποκρίθηκε η Μαγκραθµέλια. «Ωστόσο, ανησυχήσαµε για 

εσένα,» πρόσθεσε. «Σε είχαµε χάσει, εδώ και καιρό… Περιµέναµε 

ότι θα ερχόσουν… από τον καθρέφτη.» 
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  Κι άλλος καθρέφτης εδώ! σκέφτηκε η Αάνθα. Γιαυτό οι 

δαιµονάνθρωποι µπορούσαν να εισβάλουν τόσο εύκολα στο παλάτι 

µου. 

  «Είχα προβλήµατα,» δήλωσε ο Κράντµον. «Πολλά προβλήµατα. 

Τα οποία, τώρα, έχουν γίνει ακόµα περισσότερα. Έχετε αισθανθεί 

τους σεισµούς εδώ πέρα;» 

  «Φυσικά,» ένευσε η Σερανταβέρα. 

  «Προέρχονται από τη Νότια Γη, που αποσταθεροποιήθηκε.» 

  «Έτσι µάθαµε, Αφέντη.» 

  «Πάµε κάπου να κουβεντιάσουµε ήρεµα. Στο προσωπικό σου 

σαλόνι, προτείνω.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Το προσωπικό σαλόνι της Αρχόντισσας Σερανταβέρα ήταν µεγάλο 

και διακοσµηµένο µε πίνακες και βαλσαµωµένα κεφάλια ανθρώπων, 

που τα µάτια τους είχαν αντικατασταθεί µε πολύτιµους και 

ηµιπολύτιµους λίθους·  επίσης, τέτοιοι λίθοι υπήρχαν και σε τρύπες 

επάνω στο µέτωπό τους. Πέντε ήταν, συνολικά, αυτά τα κεφάλια, 

τρία γυναικεία και δύο αντρικά. Έκαναν την Αάνθα να θέλει να 

ξεράσει, ενώ έφερναν µια δυνατή αποστροφή στο νου των Σοφών 

του Κύκλου του Φτερού. Ωστόσο, ο Πόνκιµ, ο Κράντµον, και η 

Σαντέ’ενθιν δεν είχαν παραξενευτεί καθόλου απ’αυτά, γνωρίζοντας 

κι οι τρεις τους καλά τις συνήθειες των Μαγκραθµέλιων της Νότιας 

Γης. 

  Το δωµάτιο φώτιζε ένα πολύφωτο που κρεµόταν από το ταβάνι: ένα 

πολύφωτο µε είκοσι-έξι κεριά, όλα αναµµένα. ∆ε σπαταλούν 

ενέργεια, παρατήρησε ο Πόνκιµ. Οι κρύσταλλοι θα έχουν αρχίσει να 

τους τελειώνουν. Και τώρα, µε τον καταποντισµό της Νότιας Γης, πού 

θα βρουν άλλους; Άραγε, θα τους «δανείσουν» οι Βόρειοι 

δαιµονάνθρωποι; Ή θα τους πουλήσουν σ’αυτούς όσο ακριβότερα 

µπορούν; Και µια άλλη σκέψη ήρθε, αυθόρµητα, στο νου του: Όταν 
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επανασταθεροποιήσουµε το Νότο, το υπέδαφος της Μάγκραθµελ εκεί 

θα συνεχίσει να βγάζει κρυστάλλους;… ή θα βγάζει τίποτ’άλλο, 

τελείως διαφορετικό; 

  «Παρακαλώ, καθίστε,» είπε η Σερανταβέρα, παίρνοντας θέση στα 

δεξιά του ξύλινου θρόνου στην κορυφή του τραπεζιού, το οποίο 

βρισκόταν στη µέση του δωµατίου, ακριβώς κάτω από το πολύφωτο. 

  Και η Σαντέ’ενθιν σκέφτηκε: Ο θρόνος, προφανώς, είναι για– 

  Ο Κράντµον βάδισε ως τον ξύλινο θρόνο και κάθισε, κάνοντας στο 

πλάι την κάπα του. 

  Έχει όλες του τις ανέσεις εδώ, συνέχισε το συλλογισµό της η 

Ζιρκεφιανή Ελέγκτρια Πνευµάτων. Αλλά τι άλλο να περίµενε κανείς 

απ’αυτόν. Όχι πως έχει κι άδικο, δηλαδή… 

  Ο Πόνκιµ δεν απασχολήθηκε καθόλου µε τις συνήθειες του 

Κράντµον·  πήρε θέση αντίκρυ της Αρχόντισσας Σερανταβέρα. Πλάι 

του κάθισε η Βασίλισσα Αάνθα, νιώθοντας ακόµα άβολα µ’αυτά τα 

νεκρά κεφάλια τριγύρω, τα οποία την κοίταζαν µε λίθινα µάτια, σα 

να απειλούσαν τη ζωή της. 

  Η Σαντέ’ενθιν κάθισε στα δεξιά της Μαγκραθµέλιας, ο Μόρβον 

στα δεξιά της Ζιρκεφιανής, και οι άλλοι δύο Σοφοί –ο Κάρελ και ο 

Ζάρχαλ– πλάι στην Κυρά του Ωκεανού. Οι σωµατοφύλακες της 

Σερανταβέρα στάθηκαν εκατέρωθεν της εισόδου, ακίνητοι. 

  «Κρασί για τους επισκέπτες µας,» είπε η Μαγκραθµέλια 

Αρχόντισσα στους δύο υπηρέτες που βρίσκονταν στο δωµάτιο –ένας 

δαιµονάνθρωπος και µια δαιµονογυναίκα. 

  «Όπως επιθυµεί η κυρία,» αποκρίθηκε ο πρώτος, υποκλινόµενος και 

µιλώντας σπαστά την Κοινή, όπως τη µιλούσαν οι περισσότεροι του 

είδους του. 

  Η υπηρέτρια άνοιξε ένα ντουλάπι και πήρε από µέσα ένα 

κρυστάλλινο µπουκάλι και ορισµένα ποτήρια. Ο συνάδελφός της 

πήρε τα υπόλοιπα, για να τη βοηθήσει. 
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  Όταν όλοι είχαν κρασί µπροστά τους, η Σερανταβέρα είπε: «Σε τι 

οφείλουµε τούτη την επίσκεψή σου, Αφέντη Κράντµον; Και 

µάλιστα, µ’αυτή την… κακόγουστη παρέα.» 

  Η Αάνθα δεν είχε καµια αµφιβολία ότι «κακόγουστη παρέα» ήταν 

εκείνη και οι Ωκεάνιοι πολεµιστές, καθώς και οι υπόλοιποι 

άνθρωποι, πλην του Πόνκιµ και της Σαντέ’ενθιν. Ωστόσο, δε 

µπορούσε να µιλήσει. Τι να έλεγε, αφού χρειάζονταν, τώρα, τη 

βοήθεια των τρισκατάρατων δαιµονανθρώπων; Όµως, καθώς 

έρχονταν προς τα εδώ, είχε προσπαθήσει να θυµάται τη διαδροµή 

τους, ούτως ώστε να µπορεί να ξαναβρεί στο µέλλον το φρούριο που 

αποκαλούσαν Βράχο και να το καταστρέψει. Εξάλλου, δε θα τους 

όφειλε και κάνα χρέος, για να τους λυπηθεί! Κατά πρώτον, ήταν 

σπόροι δαιµόνων, και κατά δεύτερον, ήδη της είχαν κάνει µπόλικα 

κακά –ένα καλό δε θα τα διέγραφε. 

  «Όπως είπα και πριν, χρειαζόµαστε πρόσβαση στη Θέρληχ. Και όχι 

µονάχα πρόσβαση, αλλά και τη δική σας βοήθεια,» αποκρίθηκε ο 

Κράντµον στη Σερανταβέρα. 

  Η Μαγκραθµέλια Αρχόντισσα ήπιε µια γουλιά κρασί και χτύπησε 

τα χείλη, σκεπτική, µοιάζοντας να ζυγιάζει την κατάσταση. 

  «Αναµφίβολα, αναρωτιέσαι, Αρχόντισσά µου, πώς είναι δυνατόν οι 

Ωκεάνιοι να έρχονται εδώ για να µπουν στην ίδια τους την πόλη,» 

είπε ο Πόνκιµ·  «και, µάλιστα, µαζί µε τη Βασίλισσά τους.» 

  «Τη Βασίλισσά τους;» έκανε, έκπληκτη, η Σερανταβέρα, 

στρέφοντας το βλέµµα της στην πορφυροµάλλα Ωκεάνια. «Είσαι η 

Βασίλισσα του Ωκεανού, ανθρώπινη γυναίκα;» απαίτησε. 

  Η Αάνθα στένεψε τα µάτια της, οργισµένη µε τον τόνο της 

Μαγκραθµέλιας. «Ναι, δαιµονογυναίκα, είµαι η Βασίλισσα του 

Ωκεανού.» 

  Η Σερανταβέρα έτριξε τα δόντια, ακούγοντας την προσφώνηση 

«δαιµονογυναίκα». Στράφηκε στον Κράντµον, λέγοντας: «Αφέντη, 

δεν καταλαβαίνω. Πώς… Τι θέλει αυτή µαζί σου;» 

  «Είµαστε… σύµµαχοι, προς το παρόν,» εξήγησε εκείνος. 
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  Σύµµαχοι! σκέφτηκε η Αάνθα. Χα-χα-χα! Καλό αστείο!… 

  «Κι όταν ο Ύψιστος Άρχων έρθει;» ρώτησε η Σερανταβέρα, µε 

έκδηλη απορία στο κιτρινόµαυρο βλέµµα της. «Ή… Α! η ανθρώπινη 

Βασίλισσα αποφάσισε να υποταχθεί στην εξουσία του Υψίστου 

Άρχοντα, σωστά, Αφέντη Κράντµον;» 

  «Όχι ακριβώς…» αποκρίθηκε εκείνος. 

  Και ο Πόνκιµ µίλησε στο µυαλό του, προειδοποιώντας τον: 

Πρόσεχε τα λόγια σου, Κράντµον. Πρόσεχε τι θα πεις. ∆εν πρέπει να 

µάθουν ότι είµαστε εναντίον του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. 

  Νοµίζεις ότι είµαι ηλίθιος, Πόνκιµ; αντιγύρισε, έντονα, ο Κράντµον. 

  Νοµίζω ότι είσαι τρελός, σκέφτηκε, βαθιά εντός του, ο Βασιληάς 

του Σαραόλν·  αλλά δεν έστειλε κανένα πνευµατικό µήνυµα στον 

ξανθοµάλλη Ωκεάνιο. 

  «Σερανταβέρα,» είπε ο Κράντµον, «ο Ύψιστος Άρχων έχει 

χαθεί…» 

  «Έχει χαθεί;» έκανε η Μαγκραθµέλια, µοιάζοντας σοκαρισµένη. 

«Μα… πώς;…» 

  «Κάτι απρόοπτο συνέβη στο Κέντρο Σταθερότητας της Βόρειας 

Γης, και… εξαφανίστηκε.» 

  «Είναι νεκρός;» 

  Στο νου του Κράντµον ήρθε το όνειρο που είχε δει, µε τον 

Φάλµαριν και τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, και την ατελείωτη σκάλα 

µέσα στο µενεξεδένιο χάος·  όµως αυτό το κράτησε για τον εαυτό 

του. «∆εν είµαστε σίγουροι. Πάντως, αναµφίβολα, ο Ύψιστος 

Άρχων δεν είναι, πλέον, µαζί µας. 

  »Όπως και νάχει, τώρα προέχουν άλλα, σηµαντικότερα ζητήµατα–» 

  «Τι µπορεί να είναι σηµαντικότερο από τον Ύψιστο;» τον διέκοψε 

η Σερανταβέρα. 

  «Η ισορροπία του Άρµπεναρκ,» είπε ο Κράντµον. «Πρέπει να 

σταθεροποιήσουµε το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας, γιαυτό ήρθαµε 

εδώ.» 
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  «Και τι σχέση έχει τούτο µε τη Θέρληχ;» απόρησε η 

Μαγκραθµέλια. «Και πώς αποσταθεροποιήθηκε το Κέντρο;» 

  «Λόγω κάποιας λάθος ενέργειας,» παρενέβη ο Πόνκιµ, για να µη 

µακρηγορούν. 

  Ο Κράντµον τού έριξε ένα θυµωµένο βλέµµα. Τι δικαίωµα έχει να 

µε διακόπτει έτσι; Ποιος νοµίζει ότι είναι; Αν ήξερε µόνο ότι 

µπορούσα να τον κάνω σκόνη µε µια µου µατιά! Αλλά δεν υπάρχει 

λόγος για τέτοια, τώρα. 

  Είπε στη Σερανταβέρα: «Πρέπει να πάµε στη Θέρληχ, για να 

σχεδιάσουµε το επόµενό µας βήµα·  όµως δε µπορούµε, λόγω της 

κατάληψης που έχουν κάνει κάποιοι Νότιοι.» 

  «∆εν είχαµε µάθει ακόµα γι’αυτό,» παραδέχτηκε η Μαγκραθµέλια 

Αρχόντισσα. «Νότιοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Ωκεανού; 

Ποιοι;» 

  Η Αάνθα θυµήθηκε αυτά που της είχε πει ο Νε-Μόρλιν. 

«Υρµέλβιοι και Λίχιοι,» είπε. 

  «∆εν τους γνωρίζω, Βασίλισσα του Ωκεανού,» αποκρίθηκε η 

Σερανταβέρα. «Πρέπει να ήρθαν από το µακρινό Νότο, από τα νότια 

µέρη της Νότιας Γης.» 

  «Ναι,» ένευσε η Αάνθα. «Από εκεί είναι. Ούτε κι εγώ τους ήξερα, 

µέχρι στιγµής.» Την παραξένευε το γεγονός ότι έκανε λογική 

κουβέντα µε µια δαιµονογυναίκα… παρότι αυτή είχε ανθρώπινα 

κεφάλια βαλσαµωµένα στο σαλόνι της. Και µόνο η σκέψη των 

κεφαλιών τη θύµωσε, πάλι. Η τρισκατάρατη! ∆ε θάπρεπε να µιλάω 

µαζί της· θάπρεπε να την έχω διαπεράσει µε το κοντάρι µου, για όλα 

όσα έχει κάνει στο Βασίλειό µου! Ή, ακόµα και µόνο για τούτα τα 

κεφάλια! Κατά πάσα πιθανότητα, έχει φάει και ανθρώπους, κι έχει πιει 

και ανθρώπινο αίµα. Η Αάνθα είχε, ξανά, µια επιθυµία να ξεράσει. 

  «Εποµένως, όπως καταλαβαίνεις,» είπε ο Κράντµον στη 

Σερανταβέρα, «θέλουµε να διώξουµε τους Νότιους από τη Θέρληχ… 

για ποικίλους λόγους.» Έµοιαζε να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο 
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τελευταίο. Γιατί; αναρωτήθηκε η Αάνθα. Τι εννοεί µ’αυτό; Είναι 

κάποιο… σύνθηµα προς τη δαιµονογυναίκα; 

  Όποιο κι αν ήταν το σύνθηµα, εκείνη φάνηκε να το έπιασε, 

αποκρινόµενη: «Αν είναι τούτη η επιθυµία του Εκλεκτού του 

Ύψιστου Άρχοντα, θα τον εξυπηρετήσουµε, µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Τι ακριβώς θέλεις από εµάς, Αφέντη Κράντµον;» 

  «Να ανοίξετε τις πύλες σας στο στρατό απέξω και να τον αφήσετε 

να µπει στις υπόγειες σήραγγες·  επίσης, να ετοιµαστείτε κι οι ίδιοι 

να µας συντροφεύσετε.» 

  «Θα είµαστε αρκετοί –εµείς και οι άνθρωποι– για να 

ανακαταλάβουµε την πόλη;» ρώτησε η Σερανταβέρα. 

  «∆ε σου ανέφεραν οι ανιχνευτές σου πόσοι είναι οι πολεµιστές 

µας;» 

  «Κοντά στις σαράντα χιλιάδες. Αλλά πόσοι θα είναι οι εχθροί;» 

  «Πολλοί περισσότεροι, υποθέτω,» απάντησε ο Κράντµον. «Όµως 

σκοπός µας είναι να συλλάβουµε, πρώτα, τους άρχοντές τους, 

καταλαµβάνοντας το παλάτι.» 

  «Κι αυτό θα λύσει το πρόβληµα;» 

  «Μεγάλο µέρος του, τουλάχιστον.» 

  «Έτσι ελπίζουµε,» πρόσθεσε ο Πόνκιµ. «Αλλά καλό θα ήταν να 

είµαστε για όλα προετοιµασµένοι. 

  »Επίσης, πες µας, Αρχόντισσα Σερανταβέρα, είχατε πολλές ζηµιές 

εδώ, στον Βράχο;» 

  «Από το σεισµό, εννοείς, Αφέντη Πόνκιµ;» 

  Εκείνος κατένευσε. 

  «Ναι, αρκετές,» αποκρίθηκε η Μαγκραθµέλια. «Ωστόσο, τούτο το 

οικοδόµηµα είναι ανθεκτικό, όπως θα µπορείτε να καταλάβετε. ∆εν 

τα φτιάχνουµε σαν άνθρωποι·  επενδύουµε κατάλληλα τα µέρη όπου 

κατοικούµε.» 

  Η Αάνθα θύµωνε, κάθε φορά που άκουγε µια προσβολή προς το 

είδος της. Ήπιε µια µεγάλη γουλιά κρασί, εκνευρισµένη. Απορούσε 

πώς το άντεχαν ο Πόνκιµ και η Σαντέ’ενθιν… και ο Κράντµον –ναι, 
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ακόµα κι αυτός! ∆ε θεωρούσαν τους εαυτούς τους «ανθρώπους»; Τι 

στον Ωκεανό αυτοθεωρούνταν; 

  Και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού; Έριξε µια µατιά στον 

Μόρβον, αντίκρυ της, και στον Ζάρχαλ και τον Κάρελ, αριστερά 

της. Ούτε κι αυτοί έδειχναν κανένα σηµάδι εκνευρισµού από τα 

σχόλια της δαιµονογυναίκας. Αλλά δε µπορεί να µην τους πείραζαν 

–δε µπορεί να ήταν κι ετούτοι σαν τους υπηρέτες του 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν! Μάλλον, το έκρυβαν·  το έκρυβαν καλά, γιατί 

ήξεραν πως δεν υπήρχε λόγος να το δείξουν. Άλλωστε, τούτο το 

µέρος έβριθε από Μαγκραθµέλιους·  δεν ήταν, λοιπόν, κανείς να τους 

προσβάλει εδώ µέσα·  έπρεπε να ανέχεται τις προσβολές τους. 

  «Συνετό από µέρος σας,» είπε, ξερά, ο Πόνκιµ στην Σερανταβέρα. 

«Ισχύει το ίδιο και για τα υπόγεια περάσµατα;» 

  «Αυτά δεν τα χτίσαµε εµείς,» εξήγησε η Μαγκραθµέλια 

Αρχόντισσα. «Τα βρήκαµε όπως ήταν, και δεν προσθέσαµε τίποτα. 

Ο Αφέντης Κράντµον επέµενε.» 

  «Είναι αρχαία,» είπε ο Ωκεάνιος ευγενής στον Πόνκιµ. «Έχουν 

αξία να τα ερευνήσει κανείς, κάποτε.» 

  Αρχαιολάτρης, Κράντµον; σκέφτηκε ο Βασιληάς του Σαραόλν. ∆εν 

το ήξερα… Ή, µήπως, τίποτα άλλο κρύβεται πίσω από αυτό; Κάτι 

έχεις βρει στις σήραγγες, το οποίο θέλεις να διατηρήσεις όπως είναι; 

Αλλά ίσως και να υπερβάλω, τώρα… 

  «Εποµένως, θα χρειαστούµε προστασία εκεί κάτω,» κατέληξε ο 

Πόνκιµ. «Προστασία από εµένα, τον Κράντµον, τη Σαντέ’ενθιν, και 

τους κυρίους.» Κοίταξε τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. 

  Η Σερανταβέρα ακολούθησε το βλέµµα του, και τα µάτια της 

στένεψαν. «Ανθρώπινοι µάγοι…» την άκουσε ο Βασιληάς του 

Σαραόλν να υποτονθορύζει κάτω απ’την ανάσα της. Όπως όλοι οι 

δαιµονάνθρωποι, έτσι και η Αρχόντισσα δεν εµπιστευόταν την 

πνευµατική µαγεία. Σίγουρα, θα προτιµούσε κάποιο άλλο µέσο 

προστασίας. Και ο Πόνκιµ αναρωτήθηκε αν είχε. Κανένα µηχάνηµα, 

ίσως; 
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  Τη ρώτησε. 

  Εκείνη κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι, δεν έχουµε τίποτα που 

θα µπορούσε να βοηθήσει. Ωστόσο, αν επιθυµείτε, θα προστάξω 

τους επιστήµονες να µαγειρέψουν κάτι.» 

  «Πόσο καιρό θα κάνει η… ‘µαγειρική’ τους;» θέλησε να µάθει ο 

Πόνκιµ. ∆εν είχε τις συνηθισµένες προκαταλήψεις για τα 

µηχανήµατα των Μαγκραθµέλιων·  συγκεκριµένα, τους θαύµαζε 

γι’αυτά. Οι ευρεσιτεχνίες τους ήταν µάλλον χρήσιµες. Απόδειξη: η 

Πολιορκία της Χάργκοχ. Μέσω των σεισµωτών, είχαν καταφέρει να 

κατακτήσουν την πόλη του ∆ούκα Σάλβινρ πολύ πιο γρήγορα απ’ό,τι 

θα την κατακτούσαν διαφορετικά. Ίσως, λοιπόν, και τώρα κάποια 

συσκευή των δαιµονανθρώπων να µπορούσε να τους γλιτώσει όλους 

από τους σεισµούς. Γιατί, όσο κι αν προσπαθούσαν, εκείνος κι οι 

υπόλοιποι Ελεγκτές Πνευµάτων, να προστατέψουν το στρατό, 

σίγουρα δεν είχαν τη δυνατότητα να προφυλάξουν σαράντα χιλιάδες 

και άνω άτοµα! Κάποιοι –πολλοί– από αυτούς θα πλακώνονταν από 

τις πέτρες·  ή θα έπρεπε να σώσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους… 

κάπως. 

  Η Σερανταβέρα ανασήκωσε τους ώµους ως απάντηση. «Εξαρτάται. 

Πρέπει να τους ρωτήσω, πρώτα.» 

  «∆εν υπάρχει, όµως, χρόνος για χάσιµο,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Η 

Νότια Γη βράζει, και στέλνει συνέχεια σεισµούς προς το Βορρά. 

Πρέπει να τελειώνουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα µε τη Θέρληχ, 

για να πάµε στο Κέντρο Σταθερότητας. Αν δεν µπορούµε να 

πάρουµε την πόλη σύντοµα, θα πρότεινα να την αφήσουµε στους 

κατακτητές και να φύγουµε.» 

  Ο Πόνκιµ σκέφτηκε τα λόγια της. Έχει δίκιο. Αν δε γίνεται αλλιώς… 

  «Ίσως οι Μυστικιστές της Θάλασσας να έρθουν µαζί µας,» είπε ο 

Κράντµον. «Τότε, θα έχουµε µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.» 

  «Αποκλείεται οι Μυστικιστές να έρθουν,» αντιγύρισε η Αάνθα. «∆ε 

θ’αφήσουν το Πορφυρό Κοχύλι στο έλεος του Μάργκανθελ.» 

  «Ποτέ µη λες ποτέ, αγαπηµένη µου,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. 
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  «Μην είσαι ανόητος,» είπε ο Πόνκιµ. «Η Αάνθα έχει δίκιο: οι 

Μυστικιστές δε θα φύγουν από τη Θέρληχ. Κι ούτε θα έπρεπε να 

φύγουν, αν θες την άποψή µου. Τι θα γίνει αν ο Μάργκανθελ πάει 

στο Πορφυρό Κοχύλι; Θα σταθεροποιήσουµε τη Νότια Γη χάνοντας 

τον Ωκεανό;» 

  Πες τους για µένα! πρόσταξε ο Μάργκανθελ µέσα στο κεφάλι του 

Κράντµον. Πες τους ότι δε σκοπεύω να– 

  Οι Σοφοί είναι εδώ, τον προειδοποίησε εκείνος. ∆εν υπάρχει λόγος 

να το ριψοκινδυνέψουµε. «Ποτέ δεν ξέρεις πώς µπορεί ν’αλλάξουν 

τα πράγµατα, Πόνκιµ. Ίσως ορισµένοι από αυτούς να µας 

συντροφεύσουν.» 

  «Η αλήθεια είναι,» είπε ο Μόρβον, «ότι, αν είχαµε και τη βοήθεια 

των Μυστικιστών, θα µας ήταν πολύτιµη. Βέβαια,» αναστέναξε, «δε 

θα µπορούσαν ποτέ ν’αφήσουν το Πορφυρό Κοχύλι αφύλακτο, λόγω 

των περιστάσεων…» Ακούµπησε το γενειοφόρο του σαγόνι στη 

γροθιά του. 

  Κράντµον, πες τους για µένα! Ήρθε η ώρα. 

  ∆εν πρόκειται να τους αφήσω να σε πάρουν µακριά µου, 

Μάργκανθελ. Συµφωνήσαµε, θυµάσαι; Θα µου δώσεις δύναµη και 

εξουσία! 

  Ναι, αλλά αφότου σταθεροποιηθεί ο Άρµπεναρκ. Αλλιώς, τι νόηµα 

θα έχει, ηλίθιε θνητέ; Ο Μάργκανθελ «ακουγόταν» εκνευρισµένος. 

  «Μπορούµε, µε κάποιο τρόπο, να προβλέψουµε τους σεισµούς;» 

ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Να µάθουµε πότε θα γίνουν πιο 

επικίνδυνοι;» 

  «Με κάθε ώρα που περνάει γίνονται και πιο επικίνδυνοι, κυρία 

µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. 

  «Ναι, αλλά πότε θα µας καταστρέψουν; Πότε θα γίνουν 

καταστροφικοί για τον πολιτισµό στον Ωκεανό και στη Νότια Γη; Σε 

πόσες µέρες; Ή, µήπως, είναι µήνες; Είµαστε τόσο τυχεροί;» 
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  «Θα έλεγα πως οι σεισµοί παρουσιάζουν… ασυνέχειες,» 

γνωµοδότησε ο Ζάρχαλ, «κι εποµένως, είναι αδύνατο να τους 

προβλέψουµε.» 

  «Τι εννοείς ‘ασυνέχειες’;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «∆ε συµβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα·  δεν ακολουθούν 

κάποια ανθρώπινη λογική. Ούτε…» Στράφηκε στην Σερανταβέρα. 

«…δαιµονική, να υποθέσω;» 

  «∆εν ξέρουµε γι’αυτά τα πράγµατα, µάγε,» αντιγύρισε εκείνη. 

  «Τούτο, όµως, κύριε,» είπε ο Μόρβον στον Ζάρχαλ, «δεν έχει να 

κάνει µε την ένταση των σεισµών·  έχει να κάνει µε τη συχνότητά 

τους.» 

  Ο Σοφός έτριψε το σαγόνι του. «Ναι, κύριε, δε λαθεύετε. Ωστόσο, 

φρονώ ότι οι σεισµοί είναι φύσει ανώµαλοι.» 

  «Εγώ, πάντως, αισθάνοµαι συνεχώς την έντασή τους να 

αυξάνεται,» είπε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Γενικά,» τόνισε ο Πόνκιµ. «Όµως, δεν έχεις προσέξει ότι µερικές 

δονήσεις είναι πιο αδύναµες από άλλες, παρότι έπονται αυτών;» 

  «Πράγµατι,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Αλλά συγκριτικά µε 

πολύ προηγούµενες είναι πιο ισχυρές.» 

  «Γι’αυτό είπα ότι γενικά αυξάνονται. Ωστόσο, ο ρυθµός είναι, 

όντως, ανώµαλος.» 

  «Τέλος πάντων,» τους διέκοψε ο Κράντµον, «δε νοµίζω ότι, τώρα, 

θα κατορθώσουµε να προβλέψουµε τους σεισµούς. Οπότε, λέω η 

Σερανταβέρα να ρωτήσει τους επιστήµονές της πόσο χρόνο 

χρειάζονται για να κατασκευάσουν αυτά τα µηχανήµατα.» 

  «Και αν µπορούν να τα κατασκευάσουν,» τόνισε εκείνη. 

  «Και αν µπορούν,» κατένευσε ο Κράντµον. 

  Η Σερανταβέρα σηκώθηκε από το τραπέζι και έφυγε από το 

δωµάτιο, αφήνοντάς τους µαζί µε τους Μαγκραθµέλιους φρουρούς 

και υπηρέτες της…  
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  …και τα βαλσαµωµένα ανθρώπινα κεφάλια, µε τα λίθινα µάτια, 

θυµήθηκε, ακούσια, η Αάνθα, ατενίζοντας ένα από αυτά αντίκρυ 

της. 

  «Κι αν µας πουν ότι… σε πέντε µέρες µπορούν να έχουν τα 

µηχανήµατα έτοιµα, πώς θα αποφασίσουµε αν έχουµε τη δυνατότητα 

να περιµένουµε ως τότε;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Θα πρέπει να βασιστούµε στην τύχη,» είπε ο Πόνκιµ. Ωστόσο, η 

έκφραση του προσώπου του έµοιαζε προβληµατισµένη. 

  «Η απόφασή µας αυτή µπορεί να είναι κρίσιµη για το µέλλον του 

Άρµπεναρκ,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Το αντιλαµβάνοµαι, αλλά αφού δεν υπάρχει τρόπος να 

προβλέψουµε τους σεισµούς….» Ανασήκωσε τους ώµους. 

  «Τότε, θα έλεγα, καλύτερα, να µην περιµένουµε τους 

Μαγκραθµέλιους να φτιάξουν τις µηχανές,» πρότεινε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. 

  «Και πώς θα προστατέψουµε τους στρατιώτες, στα υπόγεια;» έθεσε 

το ερώτηµα ο Πόνκιµ. 

  Τώρα, η Σαντέ’ενθιν ανασήκωσε τους ώµους. «Ας πεθάνουν κι 

ορισµένοι απ’αυτούς. ∆ε γίνεται αλλιώς.» 

  «∆ε θ’αφήσω τους ανθρώπους µου να σκοτωθούν έτσι!» τόνισε η 

Αάνθα, αγριοκοιτάζοντας τη Ζιρκεφιανή. «Αν µπορώ να κάνω κάτι 

για να τους σώσω, θα το επιχειρήσω.» 

  «Εις βάρος όλου του Άρµπεναρκ, Βασίλισσα Αάνθα;» αντιγύρισε η 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Θα βρω µια λύση που να σώζει και τον Άρµπεναρκ και το λαό 

µου.» 

  «Θα περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον ν’ακούσω αυτή τη λύση…» 

  Η Αάνθα στράφηκε στον Πόνκιµ, στα δεξιά της. «Πόσους µπορείτε 

να προστατέψετε σίγουρα; Πενήντα; Εκατό ανθρώπους;» 

  Εκείνος ένευσε. «Ναι·  πενήντα, εκατό άνθρωποι µπορούν να 

προστατευτούν εύκολα. Πιθανώς και περισσότεροι, αν βρισκόµαστε 

στις άκρες της µάζας τους.» 
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  «∆ηλαδή;» 

  «Θα µπορούσα, για παράδειγµα, εγώ να βρίσκοµαι στην αρχή του 

στρατού, καθώς αυτός βαδίζει στα υπόγεια περάσµατα, η 

Σαντέ’ενθιν στα δεξιά του πλευρά, ο Κράντµον στα αριστερά, και οι 

Σοφοί στην πίσω µεριά. Έτσι, θα ελέγχαµε τα Πνεύµατα από 

τριγύρω, δηµιουργώντας έναν κλοιό γύρω τους.» 

  «Ναι, αυτή είναι καλή ιδέα, κύριε,» παραδέχτηκε ο Μόρβον. 

«Ωστόσο, και πάλι, δεν πιστεύω ότι είναι αρκετά αποτελεσµατική 

για να προφυλάξει όλο το στρατό από το σεισµό.» 

  «Συµφωνώ,» είπε ο Πόνκιµ. «Αλλά…» Ακούµπησε την πλάτη του 

στην καρέκλα, τρίβοντας το σαγόνι του, σκεπτικός. Σήκωσε το 

ποτήρι του από το τραπέζι και ήπιε µια γουλιά. «∆ε θα µπορούσαµε 

να προστατέψουµε, σίγουρα, χίλιους µαχητές;» 

  «Έτσι νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. 

  (Μάργκανθελ, τι θα µπορούσες να κάνεις εσύ; ρώτησε ο Κράντµον. 

  ∆εν προστατεύω άνοες κι ανίσχυρους ανθρώπους!) 

  «Σαντέ’ενθιν;» ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Ναι,» είπε εκείνη, «χίλιους κι εγώ νοµίζω ότι θα µπορούµε να 

τους προστατέψουµε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο 

µπελάς. ∆εν είναι η δουλειά του στρατιώτη να πεθαίνει;» 

  «Όχι άσκοπα,» αντιγύρισε η Αάνθα. 

  «Είσαι πολύ συµπονετική για νάσαι καλή Βασίλισσα, Αάνθα,» 

αποκρίθηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. «Τι έχει µεγαλύτερη 

σηµασ–;» 

  «Ο λαός µου, Σαντέ’ενθιν,» τη διέκοψε εκείνη. «Γιατί κάθοµαι 

στον Κοραλλένιο Θρόνο, αν όχι για να τους προφυλάσσω;» 

  «Κάθεσαι στον Κοραλλένιο Θρόνο γιατί ο πατέρας σου καθόταν 

εκεί πριν από σένα και οι πρόγονοι αυτού πριν από εκείνον.» 

  «Και γιατί εκείνοι ανέβηκαν στο θρόνο;» ρώτησε η Αάνθα. «∆εν 

ήταν για να προστατέψουν το λαό τους;» 

  Ο Πόνκιµ πρόλαβε τη Σαντέ’ενθιν: «∆εν είναι, όµως, δουλειά µας, 

τώρα, να ανακαλύψουµε πώς ανακηρύχθηκαν οι πρώτοι µονάρχες 
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του Ωκεανού. Αλλ’αν θέλετε να µάθετε την αλήθεια, ήταν 

αποικιοκράτες, από ένα Βασίλειο που ονοµαζόταν Σάραθικ, το οποίο 

ήταν, ουσιαστικά, το Σαραόλν και το Άργκανθικ, προτού 

διασπαστούν. 

  »Τέλος πάντων, το θέµα είναι ότι, επί του παρόντος, µπορούµε να 

προστατέψουµε, σίγουρα, έως χίλιους µαχητές.» 

  «Εγώ συνεχίζω να προτείνω να τους πάρουµε όλους,» είπε η 

Σαντέ’ενθιν. «Εξάλλου, έχουµε µέρες να αισθανθούµε σεισµό.» 

  «Πράγµα που σηµαίνει ότι θα αισθανθούµε κάποιον σύντοµα,» 

αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. 

  (Μάργκανθελ, µίλα µου, πανάθεµά σε! «µούγκρισε» ο Κράντµον. Ο 

µισός-Θεός εντός του είχε πέσει σε βουβαµάρα, και δεν του 

αποκρινόταν σε τίποτα. Μπορείς να µας βοηθήσεις στις σήραγγες; 

  Σου είπα, Κράντµον: δε µπορώ! 

  ∆ε µπορείς ή δε θέλεις; 

  Μην περιµένεις βοήθεια από µένα σ’αυτό. 

  Θα σε παραδώσω στους Σοφούς, σε προειδοποιώ! 

  Αυτό θέλω κι εγώ –να τους µιλήσω. Τώρα, όµως, δεν έλεγες ότι δε 

θα µε άφηνες να κουβεντιάσω µαζί τους; Είσαι τρελός, Κράντµον;) 

  «Τούτο δεν αλλάζει την άποψή µου,» δήλωσε η Σαντέ’ενθιν. 

«Μπορεί κάποιοι να σκοτωθούν, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι 

θα επιβιώσουν. Πώς θα πάρουµε την πόλη µε χίλιους µόνο 

στρατιώτες, Πόνκιµ;» 

  «Τους άρχοντες θέλουµε, για αρχή,» της θύµισε η Αάνθα. 

  «Πρέπει να έχουµε, όµως, και κάποια δύναµη εκεί,» διαφώνησε η 

Σαντέ’ενθιν, «για να στα–» 

  Η πόρτα άνοιξε, και η Σερανταβέρα µπήκε και κάθισε στο τραπέζι. 

  «Τι σου είπαν οι επιστήµονες;» τη ρώτησε ο Κράντµον, που ήταν 

ακόµα θυµωµένος µε τον Μάργκανθελ. Άραγε δε µπορούσε ο µισός-

Θεός να κάνει κάτι ή δεν ήθελε; 
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  «Απογοητευτικά νέα,» αποκρίθηκε η Μαγκραθµέλια Αρχόντισσα. 

«Κατ’αρχήν, πρέπει να κάνουν κάποια µελέτη… η οποία θα 

κρατήσει εβδοµάδες… ίσως και µήνα.» 

  «Τότε, είναι εκτός συζήτησης,» είπε ο Πόνκιµ. 

  «Λοιπόν,» κατέληξε η Αάνθα, «θα δράσουµε ως εξής: Θα πάρουµε 

τους χίλιους πολεµιστές που µπορούµε να προστατέψουµε και θα 

διασχίσουµε τα υπόγεια περάσµατα, για να φτάσουµε στο παλάτι της 

Θέρληχ, όπου θα απαγάγουµε τους άρχοντες. Εν τω µεταξύ, οι 

υπόλοιποι µαχητές του στρατού µου θα αρχίσουν να έρχονται 

βόρεια, προς την πόλη, όµως µε την καθοδήγηση των 

Μαγκραθµέλιων, µέσα στα δάση, ώστε να αποφύγουν τυχόν 

απεσταλµένες στρατιωτικές µονάδες των σφετεριστών. Όταν 

βρεθούν έξω από τη Θέρληχ, θα το ξέρουµε.» Έριξε µια µατιά στον 

Πόνκιµ και στους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού. «Σωστά;» 

  «Πολύ σωστά, Βασίλισσά µου,» ένευσε ο Μόρβον. 

  «Εποµένως, θα ανοίξουµε µία ή δύο από τις πύλες γι’αυτούς,» 

τελείωσε η Αάνθα. 

  «Το σχέδιό σου δεν είναι καθόλου άσχηµο, Βασίλισσα Αάνθα,» 

είπε, σκεπτικά, ο Πόνκιµ. «Τι λέτε, κύριοι;» ρώτησε τους Σοφούς. 

  «Νοµίζω πως είναι ό,τι καλύτερο έχει ειπωθεί µέχρι στιγµής,» 

γνωµοδότησε ο Μόρβον, και ο Ζάρχαλ κι ο Κάρελ κατένευσαν. 

  «Κι εγώ συµφωνώ µ’αυτό το σχέδιο,» δήλωσε ο Κράντµον. (Η 

Αάνθα αισθάνθηκε παράξενα, που εκείνος συµφωνούσε µαζί της.) 

Και στράφηκε στην Σερανταβέρα. «Μπορούν οι Μαγκραθµέλιοι να 

κάνουν αυτό που ζήτησε η Αάνθα;» (Η Αάνθα παρατήρησε πως δεν 

είπε η Βασίλισσα Αάνθα –ο µπάσταρδος!) 

  ∆ε φάνηκε να άρεσε στη Μαγκραθµέλια ότι οι πολεµιστές της θα 

οδηγούσαν ανθρώπους µέσα στα δάση, αλλά είπε: «Ασφαλώς, 

Αφέντη Κράντµον. ∆εν υπάρχει πρόβληµα.» 

  «Και ποιοι από εµάς θα ταξιδέψουν µε το στρατό;» ρώτησε ο 

Πόνκιµ. «Θα πρότεινα να µην πάµε όλοι στις σήραγγες. Επιπλέον, 
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ένας Πνευµατιστής θα µπορούσε να εντοπίζει τις µονάδες των 

κατακτητών της Θέρληχ πολύ προτού πλησιάσουν.» 

  «Το ίδιο κι οι τεχνολογικοί ανιχνευτές των Μαγκραθµέλιων,» 

τόνισε ο Κράντµον. 

  «Μόνο σε µία λεύγα απόσταση,» αντιγύρισε ο Πόνκιµ, «ενώ ένας 

Πνευµατιστής µπορεί να ‘δει’ πολύ πιο µακριά.» 

  «Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,» πρότεινε η Αάνθα, «ο οποίος ήταν 

κάποτε στρατιωτικός διοικητής κιόλας.» 

  «Είναι τυφλός,» είπε ο Κράντµον. 

  «Αλλά πιο ισχυρός στα Πνεύµατα από εσένα,» αποκρίθηκε ο 

Πόνκιµ. 

  Έτσι νοµίζεις, ηλίθιε! γρύλισε εντός του ο Ωκεάνιος ευγενής. Εγώ 

έχω τις δυνάµεις του Μάργκανθελ στην κατοχή µου! 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ευχαρίστως, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-Με-

Μισή-Ψυχή. 

  «Αν νοµίζεις ότι δε θα µπορούσες….» είπε η Αάνθα. 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Θα τους φέρω στη Θέρληχ χωρίς 

να υπάρξει κανένα πρόβληµα.» 

  Ελπίζω οι πράξεις σου να είναι το ίδιο καλές µε τα λόγια σου… 

διοικητά, σκέφτηκε η Αάνθα.  

  Ύστερα, στράφηκε στον Νε-Μόρλιν. «Θα πας κι εσύ µε το στρατό, 

υποθέτω.» 

  Ο Εξουσιαστής των Όπλών φάνηκε διστακτικός. «Θα ήθελα να 

έρθω µαζί σας,» δήλωσε. 

  «∆εν υπάρχει λόγος,» του είπε ο Πόνκιµ. «Οι πολεµιστές σου θα σε 

χρειαστούν περισσότερο από εµάς.» 

  «Όµως ανησυχώ για τη Νι-∆άτλα,» εξήγησε εκείνος. «Πρέπει να 

µάθω αν είναι καλά…» Έσφιξε τα χείλη. «Θα µπορούσες, τελικά, 

να….» 
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  «Αν το επιθυµείς, Εξουσιαστή. Αλλά πρέπει να µε εµπιστευτείς, για 

λίγο…» 

  Ο Νε-Μόρλιν πήρε βαθιά ανάσα, βγάζοντάς την αργά απ’τα 

ρουθούνια. «Εντάξει, κάνε ό,τι έχεις να κάνεις.» 

  «Λίγη ησυχία, παρακαλώ,» ζήτησε ο Πόνκιµ από τους υπόλοιπους, 

και στάθηκε µπροστά στον Εξουσιαστή, κοιτάζοντας τα µαύρα του 

µάτια. «Σκέψου τη Νι-∆άτλα. Έχε την εικόνα της στο νου σου.» 

  Ο Νε-Μόρλιν έκανε όπως του ζήτησε ο µάγος, και αισθάνθηκε να 

ζαλίζεται, ατενίζοντας τις απύθµενες αβύσσους των µατιών του, που 

έµοιαζαν να στροβιλίζονται και να στροβιλίζονται και να 

στροβιλίζονται. Νόµιζε ότι θα παραπατήσει και θα πέσει, και δεν 

έκανε καµια προσπάθεια να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ωστόσο, 

δεν έπεσε, λες και µια άλλη δύναµη τον βαστούσε. ∆εν ήξερε για 

πόση ώρα ο Πόνκιµ στεκόταν εµπρός του, όµως, τελικά, ο µάγος 

έκανε ένα βήµα προς τα πίσω, παύοντας να κοιτάζει τα µάτια του 

Εξουσιαστή. 

  «Η Νι-∆άτλα είναι τραυµατισµένη–» 

  «Τραυµατισµένη!» 

  «–αλλά το τραύµα της θεραπεύεται γρήγορα, απ’ό,τι µπόρεσα να 

κρίνω.» 

  «Πού είναι; Στο παλάτι;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Είναι…» Ζάρωσε το µέτωπο. «…σε 

κάποια φυλακή·  δεν ξέρω πού ακριβώς. Όµως δε µου έµοιαζε 

φυλακισµένη…» 

  «Τι είν’αυτά που λες, µάγε;» µούγκρισε ο Νε-Μόρλιν. «∆ε βγάζουν 

νόηµα.» 

  «Ήταν µαζί µε άλλους στο κελί της: άλλους πέντε. Και νοµίζω ότι 

κρύβονταν.» 

  «Από ποιους;» 

  «Από τους κατακτητές, υποθέτω,» ανασήκωσε τους ώµους ο 

Πόνκιµ. 
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  Ο Νε-Μόρλιν στράφηκε στην Βασίλισσα Αάνθα. «Θα έρθω µαζί 

σας.» Από τον τόνο της φωνής του, ήταν φανερό ότι δε σήκωνε 

αντιρρήσεις. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο 

Σάνβεκ 

 

 

ύτε η Τάθβιλ ούτε ο Σόλµορχ είχαν ποτέ ξαναπεράσει από τη 

Σάνβεκ. Και τώρα, καθώς το πλοίο τους –ο Φίλος του 

Ωκεανού– πλησίαζε εκεί, αντίκριζαν για πρώτη φορά την 

πόλη. Ήταν βράδυ και τα φεγγάρια έριχναν τις ασηµιές τους ακτίνες 

επάνω στα τείχη που περιστοίχιζαν το νησί λίγο πιο έξω από τη 

Σάνβεκ, το οποίο θεωρείτο µέρος της. Οι φωτιές που ήταν αναµµένες 

στις επάλξεις αποτελούσαν, επίσης, σηµάδι αναγνώρισης για το 

νησί, καθώς διέγραφαν την περιφέρειά του µέσα στη νύχτα. Κοντά 

στις φωτιές, ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ µπορούσαν να δουν κανένα 

πολεµιστή να στέκεται φρουρός, βαστώντας δόρυ κι ασπίδα, ενώ ο 

µανδύας του ανέµιζε στο ανάλαφρο αεράκι.  

  Ωστόσο, αυτοί οι φύλακες ήταν λίγοι, παρατήρησε η Βαρονέσα, 

που ήξερε από το κάστρο της Βαρονίας της ότι δεν ήταν δυνατόν να 

φρουρήσεις αποτελεσµατικά ένα τείχος µε τόσους µόνο. Πού είχαν 

πάει οι υπόλοιποι; Μάλλον, στον πόλεµο µε τους Μαγκραθµέλιους, 

στην Όρφαλχ. 

  Ο Φίλος του Ωκεανού παρέκαµψε ένα λιµάνι του µικρού νησιού 

έξω από τη Σάνβεκ και έπλευσε προς το µεγάλο λιµάνι της πόλης, 

όπου δε φαίνονταν και πολλά καράβια. 

  Τους έχει όλους τροµάξει ο πόλεµος, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Όχι 

άδικα, βέβαια… ∆αίµονες! Γιατί έπρεπε να καταλήξουµε εδώ; Όλα 

Ο
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έγιναν λάθος. Όλα πήγαν στραβά. Έπρεπε να είχαµε καταλάβει τον 

Πόνκιµ από την αρχή, να τον είχαµε σκοτώσει. Όµως, τότε, θυµήθηκε 

πως εκείνος, παλιά, υπερασπιζόταν το βασιλικό διπλωµάτη. Η 

Τάθβιλ τού έλεγε ότι κάτι παράξενο συνέβαινε µαζί του, µα ο 

Σόλµορχ δεν ήθελε να το πιστέψει. Μόνο κάποιος που δεν ήξερε τον 

Πόνκιµ θα µπορούσε ποτέ να τον υποψιαστεί –µέσα από τις πράξεις 

του, οι οποίες, αναµφίβολα, ήταν ύποπτες. 

  Αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει να κάνει τίποτα. Και τώρα… χάος. 

∆αιµονάνθρωποι στο Σαραόλν, πόλεµος. Πρέπει να το σταµατήσω 

αυτό. Κάπως, πρέπει να το σταµατήσω, να το κάνω να σταµατήσει! 

  Ο Φίλος του Ωκεανού αγκυροβόλησε στο λιµάνι της Σάνβεκ. 

  Η Τάθβιλ έπιασε τον καρπό του Σόλµορχ, ο οποίος έµοιαζε 

χαµένος στις σκέψεις του. «Φτάσαµε.» 

  «Ναι, το κατάλαβα,» ένευσε εκείνος. 

  Η Τάθβιλ µειδίασε, και βάδισαν προς τη ράµπα που ένωνε το 

κατάστρωµα µε την αποβάθρα. ∆ύο από τους στρατιώτες τους 

άρχισαν να κατεβαίνουν πρώτοι. Ο Σόλµορχ και η Βαρονέσα τούς 

ακολούθησαν. 

  Οι δρόµοι του λιµανιού ήταν ήσυχοι, σχεδόν έρηµοι. Ο 

(αναµφίβολα θαρραλέος) έµπορος που ταξίδευε µαζί τους δεν 

κατέβηκε από το πλοίο, παρατήρησε η Τάθβιλ. Και το είπε στο 

Σόλµορχ, ρωτώντας: «Μήπως να µέναµε κι εµείς µέσα;» 

  «Υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος;» 

  «∆εν ξέρω. Ίσως να ρωτούσαµε τον Καπετάνιο, ή τον έµπορο…» 

  Ο Σόλµορχ κούνησε το κεφάλι. «Προφανώς, περιµένει να έρθει το 

πρωί, για να αδειάσει την πραµάτεια του. Πάµε να βρούµε 

πανδοχείο.» 

  Η Τάθβιλ ένευσε, διστακτικά. 

  Αντίκρυ τους βρισκόταν ένα χτίριο που, µάλλον, ήταν ταβέρνα. 

Μπροστά από την πόρτα της κρεµόταν µία ξύλινη ταµπέλα, η οποία 

ταρακουνιόταν µε τον αέρα, τρίζοντας διαπεραστικά. Ο Σόλµορχ την 
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παρατήρησε στο φεγγαρόφωτο, για να δει τι ήταν γραµµένο επάνω: 

Το Απύθµενο Βαρέλι.  

  Σίγουρα, ταβέρνα είναι, σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν. 

Ωστόσο, φωνές δεν έρχονται από µέσα, ούτε φως φαίνεται να βγαίνει 

από τα παράθυρα. Μήπως έχει κλείσει; Έριξε µια µατιά στις 

αποβάθρες. Τα πλοία που µπορούσε να δει αγκυροβοληµένα εκεί 

µετριόταν στα δάχτυλα των χεριών του, συµπεριλαµβανοµένου του 

Φίλου του Ωκεανού. Μόνο σε δύο καταστρώµατα ατένιζε λάµπες 

αναµµένες (από αυτές τις µεγάλες, που κρεµάνε από τα κατάρτια των 

καραβιών)· τα άλλα σκάφη ήταν τυλιγµένα στο σκοτάδι, µε τα πανιά 

τους µαζεµένα. 

  Το βλέµµα του Σόλµορχ ερεύνησε όλο το υπόλοιπο λιµάνι, και ο 

Αντιβασιλέας διαπίστωσε ότι ήταν αντικατοπτρισµός των 

καταστρωµάτων των πλοίων: έρηµο, κατά κύριο λόγο, εκτός από 

ορισµένα σηµεία, όπου µπορούσε να δει µερικούς ναυτικούς να 

κουβεντιάζουν γύρω από µια αναµµένη λάµπα, ή κανέναν άνθρωπο 

να βαδίζει βιαστικά, µοιάζοντας µε µαύρο φάντασµα. 

  Ύστερα, έψαξε για πανδοχεία, όµως, αφού δεν υπήρχαν και πολλά 

φώτα, δυσκολευόταν να δει ταµπέλες και να κρίνει. Μονάχα ένα 

χτίριο θα µπορούσε να ήταν πανδοχείο. Βάδισε προς τα κει, µαζί µε 

την Τάθβιλ και τους υπόλοιπους. 

  Η Βαρονέσα κοίταξε το σκιερό διώροφο χτίριο µε κάποια 

καχυποψία, καθώς δεν έβλεπε κανένα φως να βγαίνει από τα 

παράθυρά του, ούτε κάποια λάµπα να είναι αναµµένη έξω απ’την 

πόρτα του. Ήταν πανδοχείο; Ή κάτι άλλο; Και γιατί τούτη η πόλη 

ήταν τόσο… σιωπηλή; Εντάξει, γινόταν πόλεµος στο Σαραόλν, όµως 

εδώ συγκεκριµένα δεν υπήρχαν εχθροί. Η πολιορκία διεξαγόταν 

στην Όρφαλχ, αρκετές λεύγες µακριά από τούτη την πόλη –η Τάθβιλ 

δεν ήξερε πόσες ακριβώς. 

  Τελικά, υπήρχε ταµπέλα πάνω από την πόρτα, διαπίστωσε ο 

Σόλµορχ, πλησιάζοντας. Προσπάθησε να δει, µε τη βοήθεια του 
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φεγγαρόφωτου, τι ήταν γραµµένο εκεί. Το Σπίτι του Ναυτικού, 

διάβασε. Άρα, πρέπει να ήταν πανδοχείο. 

  Χτύπησε την ξύλινη θύρα, µε τη γροθιά του: µία, δύο, τρεις φορές. 

Κανένας δεν απάντησε. 

  «Ίσως να έχει κλείσει…» υπέθεσε η Τάθβιλ. 

  Ο Σόλµορχ παραξενεύτηκε από τούτο. «∆ε µπορεί. Γιατί να 

έκλεισε; Είναι κοντά στο λιµάνι. Σίγουρα, θα έχει κίνηση.» Χτύπησε 

δυνατότερα, φωνάζοντας: «Ανοίξτε! Ψάχνουµε για δωµάτια!» 

  Σιγή. 

  Ο Αντιβασιλέας ξεφύσησε, κούνησε το κεφάλι, και στράφηκε 

απ’την άλλη. Αλλά η Τάθβιλ τού έπιασε, ξαφνικά, τον ώµο. 

«Άκουσα κάτι,» του ψιθύρισε. «Βήµατα, νοµίζω.» 

  Ο Σόλµορχ γύρισε στην πόρτα ξανά, και χτύπησε, ακόµα 

δυνατότερα. «Ανοίξτε! Θέλουµε δωµάτια για τη νύχτα!» 

  Καµια απόκριση. 

  «∆εν πάµε στο παλάτι;» πρότεινε η Τάθβιλ. «Θα µας 

φιλοξενήσουν, αν τους πούµε ποιοι είµαστε.» 

  «Η ∆ούκισσα Βόνα δε θα είναι εδώ. Θα έχει πάει στην πολιορκία,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. 

  «Κάποιος, όµως, θα έµεινε πίσω. Τα παιδιά της, ίσως. Έχει παιδιά, 

έτσι;» 

  «Ναι.» 

  «Τα γνωρίζεις;» 

  «Τα είχα δει µια φορά, στη Μάρβαθ. ∆εν ξέρω αν εκείνα θα µε 

θυµούνται, βέβαια… Να δοκιµάσουµε το παλάτι;» 

  Η Τάθβιλ κατένευσε, έντονα. «Το καλύτερο που έχουµε να 

κάνουµε.» ∆εν της άρεσε καθόλου το… κλίµα τούτης της πόλης. Η 

ησυχία και το σκοτάδι την ανατρίχιαζαν. Της θύµιζαν ένα παραµύθι 

που της έλεγε ο πατέρας της, όταν ήταν µικρή: ένα παραµύθι για µια 

στοιχειωµένη πόλη, η οποία ήταν ακριβώς έτσι… ήσυχη… και 

σκοτεινή. Οι ζωντανοί βάδιζαν στους δρόµους της το πρωί, και οι 

νεκροί τις νύχτες, σα ν’άλλαζε η πραγµατικότητα µε το βασίλεµα και 
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την εµφάνιση των δίδυµων ήλιων. Φυσικά, η Τάθβιλ δεν πίστευε ότι 

η Σάνβεκ ήταν στοιχειωµένη (άλλωστε, κι ο δρόµος στη Βαρονία της 

στοιχειωµένος λέγανε ότι ήταν, και, τελικά, επρόκειτο για απάτη), 

όµως της έφερνε στο νου τη στοιχειωµένη πόλη της ιστορίας του 

πατέρα της, κι αυτό δεν της άρεσε καθόλου. 

  Ο Σόλµορχ έβλεπε ότι η Τάθβιλ ήταν ανήσυχη, και αποκρίθηκε: 

«Πάµε στο παλάτι, εποµένως.» Και προς τους στρατιώτες τους: 

«Ελάτε.» 

  «Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ένας τους. 

  Προχώρησαν καταµήκος µιας σκοτεινής λεωφόρου. ∆εν είχαν ιδέα 

ποιος δρόµος θα τους πήγαινε πιο γρήγορα στο παλάτι, πάντως 

ήξεραν τη γενικότερή του κατεύθυνση, γιατί µπορούσαν να το δουν 

επάνω σε ένα ύψωµα, στα ανατολικά της πόλης. 

  Ο αέρας που φυσούσε µέσα στα σοκάκια έκανε έναν απόκοσµο 

ήχο, που κρατούσε όλων τα νεύρα τεντωµένα. Μετά: βήµατα από τα 

δεξιά. Ο Σόλµορχ γύρισε το κεφάλι του, για να δει δύο σκοτεινές 

φιγούρες.  

  Οι φιγούρες, µόλις αντιλήφθηκαν ότι τις κατάλαβε, εξαφανίστηκαν 

σε ένα δροµάκι. 

  Ποιοι ήταν αυτοί; αναρωτήθηκε ο Αντιβασιλέας. Αν ήταν απλοί 

πολίτες, θα έφευγαν έτσι, σαν… κλέφτες; Ίσως και να επρόκειτο, 

όντως, για κλέφτες, τελικά… 

  Μετά από κάποια ώρα, πηγαίνοντας συνέχεια ανατολικά και 

ανεβαίνοντας ένα ύψωµα, κατάφεραν να φτάσουν έξω από την πύλη 

του παλατιού, το οποίο παρατήρησαν ότι δεν είχε εξωτερικό κήπο. 

Πάνω από την πύλη του ήταν λαξευµένο ένα σύµβολο µε ένα καράβι 

και δύο σπαθιά, και πίσω από τα κάγκελα στέκονταν δύο φρουροί, 

ένας άντρας και µια γυναίκα, κι οι δυο παρόµοια ντυµένοι, µε 

φολιδωτή πανοπλία, κάπα, και κράνος. Τα δεξιά τους χέρια 

ακουµπούσαν στις λαβές των θηκαρωµένων σπαθιών τους, ενώ τα 

αριστερά τους στις ασπίδες οι οποίες στηρίζονταν στο έδαφος. 
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  Κοίταξαν το Σόλµορχ και τους άλλους µε καχυποψία. Όχι τη 

συνηθισµένη καχυποψία των φρουρών, αλλά µια πραγµατική 

καχυποψία, λες και πίστευαν ότι οι άνθρωποι εµπρός τους µπορεί να 

ήταν κάτι το επικίνδυνο. 

  Γιατί τέτοιος φόβος; αναρωτήθηκε ο Αντιβασιλέας. Ποιοι περίµεναν 

ότι µπορούσαν να έρθουν εδώ; 

  «Χαίρετε,» είπε. «Ονοµάζοµαι Σόλµορχ, του ευγενικού Οίκου των 

Έχµελθ. Εγώ και οι σύντροφοί µου –ανάµεσα στους οποίους 

βρίσκεται και η Βαρονέσα Τάθβιλ»–την έδειξε µε µια ευγενική 

χειρονοµία–«ζητάµε πρόσβαση στο παλάτι.» 

  Οι φρουροί αλληλοκοιτάχτηκαν. «Έχετε κάποια απόδειξη για τα 

λόγια σας;» ρώτησε ο άντρας. 

  «Αν η ∆ούκισσα είναι εδώ, νοµίζω ότι θα µε αναγνωρίσει,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. Ελπίζω να µε αναγνωρίσει. Τον είχε δει, 

κάποτε, στο παλάτι της Μάρβαθ, αλλά ήταν βέβαιος πως οι γυναίκες 

δεν τον ξεχνούσαν εύκολα. 

  «Η ∆ούκισσα δεν είναι εδώ,» τον πληροφόρησε η πολεµίστρια 

πίσω από την καγκελωτή πύλη. 

  «Πού είναι; Στην Όρφαλχ;» 

  Η φρουρός κατένευσε. 

  «Ποιος άρχει σε τούτη την πόλη, τότε;» θέλησε να µάθει ο 

Σόλµορχ. 

  «Η κόρη της ∆ούκισσας, η Αρχόντισσα Άλρα.» 

  Άλρα… Ναι, κι αυτή την είχα δει. Ήταν µικρή τότε, βέβαια. Ίσως να 

µη µε θυµάται… Τώρα, πόσο να είναι; «Θα µπορούσα να της 

µιλήσω;» 

  Η πολεµίστρια έριξε στο συνάδελφό της ένα ερωτηµατικό βλέµµα. 

Εκείνος κατένευσε, αργά, λοξοκοιτάζοντας το Σόλµορχ και τους 

υπόλοιπους. Η φρουρός έφυγε, αφήνοντάς τον µόνο εµπρός τους. 

  Γιατί τόση ανησυχία; σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας. Κάτι φοβούνται. 

Κάτι φοβούνται… 
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  Αισθάνθηκε την Τάθβιλ να του τραβά το µανίκι, και στράφηκε να 

την κοιτάξει. «Την ξέρεις την κόρη της;» του ψιθύρισε. 

  «Την έχω δει, δε σου είπα; Βέβαια…» 

  Η Τάθβιλ συνοφρυώθηκε. «Τι;» 

  «Ήταν µικρή, τότε.» 

  «Πόσο µικρή, δηλαδή;» 

  «Όχι τόσο µικρή ώστε να µη µπορεί να µε θυµάται,» εξήγησε ο 

Σόλµορχ. «Ηρέµησε·  δε νοµίζω να µη µας δώσει πρόσβαση.» 

  Ηρέµησε, σκέφτηκε η Τάθβιλ. Μια κουβέντα είναι! Έριξε µια µατιά 

πίσω της, στους έρηµους δρόµους της Σάνβεκ. Άµα δε µας αφήσουν 

να µπούµε στο παλάτι, πού θα πάµε; Θα επιστρέψουµε στο καράβι; 

Ίσως ο έµπορος να ήταν συνετότερος από εµάς, που έµεινε εκεί. Και 

τόλεγα στο Σόλµορχ να του µιλήσουµε!… 

  Ύστερα από κάποια ώρα, βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από το 

βάθος του φαρδύ διαδρόµου πίσω από την καγκελωτή πύλη. 

Κοιτώντας, ο Σόλµορχ αντίκρισε στο φως των δαυλών δύο γυναίκες 

να έρχονται. Η µία ήταν η φρουρός, της οποίας η πανοπλία 

κουδούνιζε καθώς βάδισε·  η άλλη ήταν µια κοπέλα γύρω στα 

δεκαεφτά, ντυµένη µε φαρδιά ρούχα και ένα µακρύ, βαθυγάλαζο 

σάλι στους ώµους·  τα µαλλιά της ήταν λεία και µαύρα, κι έπεφταν 

επάνω στο σάλι σαν καταρράκτης. 

  «Καλησπέρα, Αρχόντισσά µου,» τη χαιρέτησε ο Αντιβασιλέας, 

µόλις εκείνη και η πολεµίστρια σταµάτησαν εµπρός του. «Ίσως να 

µε θυµάστε. Είµαι ο Σόλµορχ, του Οίκου των Έχµελθ, καλός φίλος 

του Βασιληά Βένγκριλ.» 

  Η κοπέλα τον κοίταξε προσεκτικά. Τα µάτια της είναι όµορφα, και 

έξυπνα. Μετά, είπε: «Συγνώµη, κύριε, αλλά δε σας θυµάµαι.» 

  Να πάρει! «Θα µας επιτρέψετε, ωστόσο, να περάσουµε τη νύχτα 

στο παλάτι σας, Αρχόντισσά µου;» ρώτησε ο Σόλµορχ. Και, 

στρεφόµενος στην Τάθβιλ: «Απο δώ βρίσκεται η Βαρονέσα Τάθβιλ. 

Κι αυτοί είναι οι φρουροί µας. Ερχόµαστε από το Άργκανθικ.» 
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  Τα λεπτά, µαύρα φρύδια της κοπέλα έσµιξαν. «Από το 

Άργκανθικ;» 

  Χα-χα, το ήξερα! Επίτηδες είχε αναφέρει τη γείτονα χώρα, 

γνωρίζοντας ότι πιθανώς να κινούσε την περιέργεια της κόρης της 

∆ούκισσας. «Ναι, Αρχόντισσά µου. Και κατευθυνόµαστε στην 

Όρφαλχ, ελπίζοντας να συναντήσουµε το Βασιληά Βένγκριλ εκεί και 

να του µιλήσουµε για τη συµµαχία.» Τώρα, σίγουρα, θα γεννιόνταν 

κι άλλα ερωτηµατικά στο νου της Άλρα. 

  «Ανοίξτε την πύλη,» πρόσταξε τους φρουρούς της. 

  Σόλµορχ, θα σου δώσω ένα δυνατό φιλί γι’αυτό, σκέφτηκε η Τάθβιλ, 

καθώς το σιδερένιο κιγκλίδωµα άνοιγε µπροστά τους, µε ένα 

χαρχαλητό αλυσίδων. 

  «Περάστε,» είπε η Αρχόντισσα Άλρα. 

  Ο Σόλµορχ µπήκε, ακολουθούµενος από την Τάθβιλ και τους 

στρατιώτες τους. «Σας ευχαριστούµε για τη φιλοξενία, Αρχόντισσά 

µου,» είπε. «Η αλήθεια είναι πως δεν είχαµε πού αλλού να µείνουµε. 

Η πόλη µοιάζει έρηµη. Πάντα έτσι είναι;» 

  «Όχι, κύριε Σόλµορχ,» αποκρίθηκε η Άλρα·  «µόνο από τότε που 

έφυγαν η µητέρα και ο πατέρας µου, παίρνοντας το µεγαλύτερο 

µέρος του στρατού µαζί τους.» Άρχισε να βαδίζει, και ο 

Αντιβασιλέας κι οι υπόλοιποι βάδισαν µαζί της, διασχίζοντας το 

φαρδύ διάδροµο. «Τώρα, κακοποιοί τριγυρίζουν στους δρόµους.» 

  «Κακοποιοί, Αρχόντισσά µου;» έκανε ο Σόλµορχ. 

  «∆υστυχώς. Και η φρουρά δε φαίνεται να µπορεί να τους 

σταµατήσει. Βέβαια, δεν είναι τεράστιο το πρόβληµα, όµως ο 

κόσµος φοβάται να βγει από τα σπίτια του τις νύχτες, και κανείς δεν 

ανοίγει σε ξένους. Ούτε τα πανδοχεία.» Βρέθηκαν σε έναν 

εσωτερικό κήπο του παλατιού, όπου το φεγγαρόφωτο έλουζε τη 

βλάστηση·  όµως δεν ήταν το µοναδικό φως εδώ: ψηλοί δαυλοί 

στέκονταν δεξιά κι αριστερά του λιθόστρωτου µονοπατιού, πάνω 

στο οποίο άρχισαν να προχωρούν. «Χαίροµαι που δε σας συνέβη 

τίποτα, µέχρι να φτάσετε εδώ, κύριε Σόλµορχ. Έχω ακούσει ότι 
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πολλούς που βάδιζαν έξω το βράδυ τούς σκότωσαν, ή τους 

λήστεψαν και τους ξυλοκόπησαν.» 

  Ο Σόλµορχ θυµήθηκε τις σκιές που είχε παρατηρήσει στα δεξιά, οι 

οποίες αµέσως εξαφανίστηκαν. Ληστές; αναρωτήθηκε. Μπορεί. Αλλά 

γιατί δε µας επιτέθηκαν; Μας είδαν πολλούς και φοβήθηκαν; –

Πολλούς και οπλισµένους, τόνισε στον εαυτό του. Αναµφίβολα, 

αυτοί οι κακοποιοί δεν ήταν θαρραλέοι µαχητές·  τα έβαζαν µονάχα 

µε όσους ήταν σίγουροι ότι θα κατόρθωναν να υπερνικήσουν. 

  «Είµαι βέβαιος πως, όταν ο πόλεµος τελειώσει, όλα αυτά θα 

πάψουν, Αρχόντισσά µου.» Ο πόλεµος µόνο κακά γεννά… 

  «Το εύχοµαι,» αποκρίθηκε εκείνη. Είχαν στρίψει σε κάποιο σηµείο 

του µονοπατιού και, τώρα, έφταναν µπροστά σε µια πόρτα, πλάι 

στην οποία στεκόταν µία φρουρός που, µόλις τους είδε, την άνοιξε 

γι’αυτούς. Η Άλρα και οι υπόλοιποι πέρασαν, µπαίνοντας σε µια 

αρκετά µεγάλη αίθουσα, που στηριζόταν σε έξι λιγνούς, πέτρινους 

κίονες. ∆ύο αναµµένα τζάκια υπήρχαν αντικριστά εδώ, και στο 

κέντρο ένα µακρόστενο, ξύλινο τραπέζι. 

  «Καθίστε να µου µιλήσετε για το Άργκανθικ και τη… συµµαχία 

που αναφέρατε,» πρότεινε η Αρχόντισσα. Και: «Υπηρέτες! Φαγητό 

και ποτό για τους επισκέπτες µας!» 

  Ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, και οι στρατιώτες πήραν θέσεις στο µεγάλο 

τραπέζι. Οι τελευταίοι έµοιαζαν να αισθάνονται άβολα, που θα 

έτρωγαν µαζί µε τους άρχοντές τους. 

  Η Άλρα κάθισε στην κορυφή του τραπεζιού, κοιτάζοντας τον 

Αντιβασιλέα και περιµένοντάς τον να µιλήσει. Ήταν µικρή ακόµα, 

παρατήρησε εκείνος, αλλά τα διοικητικά ζητήµατα δεν την άφηναν 

αδιάφορη, όπως την Πριγκίπισσα Έρµελ. Όµως, αλήθεια, πού να 

βρισκόταν, τώρα, η κόρη του Βένγκριλ; Οι Αργκανθικιανοί δεν την 

είχαν·  την είχαν οι Μαγκραθµέλιοι, λοιπόν; 

  Επί του παρόντος, όµως. Άρχισε να µιλά στην Άλρα για τα 

γεγονότα στο Άργκανθικ, ενώ υπηρέτες τούς έφερναν ένα 

πλουσιοπάροχο γεύµα. Ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ είχαν να φάνε έτσι 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

937 

από τότε που ήταν φιλοξενούµενοι στο παλάτι της ∆ρέλιφον. Το 

φαγητό τους περιλάµβανε ψητό κρέας, πατάτες µε βαριά, πικάντικη 

σάλτσα, λαχανικά διαφόρων ειδών, ψάρια, αβγά, και, φυσικά, κρασί 

και µπίρα. 

  «Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν να διώξουν τους 

δαιµονανθρώπους, κύριε Σόλµορχ;» ρώτησε η Άλρα. 

  «Συµφώνησαν να µας βοηθήσουν,» αποκρίθηκε εκείνος·  «αυτό 

είναι αρκετό. Απο κεί και πέρα, δε γνωρίζω πολλά περί στρατηγικών 

ζητηµάτων. Γιαυτό κιόλας θέλω να δω τον Βένγκριλ και να του 

µιλήσω. Είναι, τελικά, στην Όρφαλχ;» 

  «Έτσι λένε τα νέα που έχουν έρθει ως εδώ. Εσείς τι γνωρίζετε για 

την πολιορκία, κύριε Σόλµορχ;» 

  «Από λίγα πράγµατα έως τίποτα.» 

  «Τίποτα, ουσιαστικά,» τόνισε η Τάθβιλ·  «µονάχα ότι η Βασίλισσα 

Αάνθα έφυγε απο κεί και πήγε στον Ωκεανό, όπως σας είπαµε, 

Αρχόντισσά µου.» 

  «Η πολιορκία έχει τελειώσει,» τους πληροφόρησε η Άλρα. «Ο 

Βασιληάς Βένγκριλ έκανε µια συµφωνία µε το Σφετεριστή.» 

Πάραυτα, το ενδιαφέρον του Σόλµορχ, της Τάθβιλ, και των 

στρατιωτών τους κορυφώθηκε, και τα βλέµµατά τους καρφώθηκαν 

επάνω της. «Η συµφωνία είναι η εξής: Ο Βασιληάς θα κρατήσει όλες 

τις περιοχές έως και πενήντα χιλιόµετρα από τα παράλια του 

Σαραόλν, ενώ ο Πόνκιµ θα έχει όλο το υπόλοιπο Βασίλειο.» 

  Αδύνατον! σκέφτηκε ο Αντιβασιλέας. Ο Βένγκριλ ποτέ δε θα 

συµβιβαζόταν µε κάτι τέτοιο! ∆ε θα συµβιβαζόταν µε τίποτα, εκτός 

απ’το να µη µείνει ούτε ένας δαιµονάνθρωπος στο Σαραόλν. 

  «∆εν περιµένατε αυτά τα νέα, κύριε Σόλµορχ,» παρατήρησε η 

Άλρα. 

  «Σίγουρα όχι,» συµφώνησε εκείνος. «∆ε µπορώ να το πιστέψω ότι 

ο Βένγκριλ δέχτηκε τούτη τη συµφωνία. Γιατί;» 

  «Γιατί… οι Νότιοι νοµίζω αποφάσισαν να πάψουν να του παρέχουν 

βοήθεια. Η Βασίλισσα Αάνθα είχε φέρει µαζί της αρκετούς από τους 
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Νότιους πρόσφυγες, για να βοηθήσουν στην πολιορκία,» εξήγησε η 

Άλρα. «Και τώρα, αυτοί, πλέον, δεν έχουν λόγο να πολιορκήσουν 

την Όρφαλχ, γιατί, σύµφωνα µε ό,τι ξέρω, θα σταθεροποιηθεί η 

Νότια Γη… η οποία µου είπαν ότι καταστράφηκε επειδή κάτι έγινε 

µε το Κέντρο Σταθερότητας εκεί. –∆ε γνωρίζω αν όλα τούτα είναι 

αλήθεια, βέβαια.» 

  Ο Σόλµορχ θυµήθηκε αυτά που τους έλεγε η Χόλκραδ, στο 

Άργκανθικ·  θυµήθηκε, επίσης, ότι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχε 

φύγει, για να βοηθήσει σε τούτη την ιστορία. (Αυτά –και άλλα, που 

δεν είχαν άµεση σχέση µε τη συµµαχία– δεν τα είχε αναφέρει στην 

Άλρα.) «Είναι αλήθεια, Αρχόντισσά µου,» τη διαβεβαίωσε. «Το 

Νότιο Κέντρο Σταθερότητας έχει αποσταθεροποιηθεί.» 

  «∆ηλαδή, δεν είναι θρύλος…» συµπέρανε εκείνη. «Νόµιζα ότι 

ήταν, επειδή… Οι δαιµονάνθρωποι κατέλαβαν τη Μάρβαθ, όπου 

βρίσκεται το Φτερό του Φοίνικα, και πολλοί περίµεναν το τέλος του 

Άρµπεναρκ να έρθει·  όµως δεν ήρθε. Εποµένως, πίστεψα ότι, τελικά, 

όλα αυτά για τα Κέντρα Σταθερότητας ήταν παραµύθια: θρύλοι…» 

  Ο Σόλµορχ αποφάσισε να µην της πει την αλήθεια: ότι, δηλαδή, δεν 

υπήρχε Κέντρο Σταθερότητας στο παλάτι της Μάρβαθ κι ότι το 

Φτερό εκεί ήταν ψεύτικο. «Ακόµα και οι Μαγκραθµέλιοι έχουν 

κάποια λογική, Αρχόντισσά µου.» Ήπιε µια γουλιά κρασί από την 

κούπα του. Καλύτερα, εξάλλου, όσο το δυνατόν περισσότεροι να 

πιστεύουν ότι το Κέντρο Σταθερότητας βρίσκεται στη Μάρβαθ. Όποιοι 

ξεκίνησαν τούτο το παραµύθι κάτι ήξεραν. Κι αυτοί οι όποιοι, 

µάλλον, ήταν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού και, µάλλον, εκείνοι 

έκρυβαν το πραγµατικό Φτερό του Φοίνικα, στον πύργο τους. Αλλά, 

βέβαια, όλα τούτα είναι δικές µου… υποθέσεις, οι οποίες δε χρειάζεται 

να διαρρεύσουν. 

  Ο Σόλµορχ ακούµπησε στο τραπέζι το κρασοπότηρό του. «Κι 

επειδή θα σταθεροποιηθεί το Νότιο Κέντρο, οι Νότιοι αποφάσισαν 

πως δεν υπάρχει λόγος να µάχονται εδώ: απλά, θα επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους, σωστά;» Επίτηδες έστρεψε την κουβέντα αλλού, έτσι 
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απότοµα, γιατί, αν άρχιζαν να συζητούν για το Φτερό και ό,τι 

σχετιζόταν µ’αυτό, θα ερχόταν σε δύσκολη θέση. 

  «Ακριβώς,» ένευσε η Άλρα. 

  «Και η Βασίλισσα Αάνθα αποφάσισε να πάει στη Θέρληχ…» 

  «Έφυγε µαζί µε το Σφετεριστή και τους άλλους µάγους που θα 

σταθεροποιήσουν το Νότο.» 

  Ο Πόνκιµ θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση; σκέφτηκε ο Σόλµορχ. 

Αυτό θα είναι κακό για µας, γιατί έτσι θα έχει τη συµπάθεια των 

Νοτίων. Και όλων γενικότερα, αφού θα σταµατήσει τους σεισµούς. 

  «Μάλιστα,» είπε µόνο ο Αντιβασιλέας. Ωστέ, τελικά, το Σαραόλν θα 

διαιρεθεί… Κι αν διαιρεθεί, πώς θα είναι η κατάσταση, τότε; Θα 

µπορεί, για παράδειγµα, κάποιος να πάει, έστω για λίγο, στη Μάρβαθ; 

Ήθελε να δει αν οι δικοί του –η γιαγιά Μάρβηλ και η Βίνµη– ήταν 

καλά. 

  «Σίγουρα, θα είστε κουρασµένοι, ύστερα από τόσα ταξίδια,» είπε η 

Άλρα. «Θα θέλατε να αναπαυθείτε;» 

  «Ναι, Αρχόντισσά µου,» ένευσε ο Σόλµορχ. «Κι επίσης, το πρωί θα 

θέλαµε ν’αγοράσουµε µερικά άλογα από το παλάτι σας. Πουλήσαµε 

τα δικά µας φεύγοντας από το Άργκανθικ και µπαρκάροντας στο 

πλοίο.» 

  «Αναµφίβολα, αστειεύεστε, κύριε Σόλµορχ,» χαµογέλασε η Άλρα. 

«∆ε θα χρειαστεί να αγοράσετε τα άλογα.» 

  «Σας είµαστε υπόχρεοι, Αρχόντισσά µου.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο 

Υποχθόνιο ταξίδι 
 

 

πως αναµενόταν, οι σήραγγες ήταν θεοσκότεινες. Τρεις από 

τους δώδεκα Ελρούνιους µαχητές που είχαν έρθει µαζί τους 

βαστούσαν λάµπες λαδιού, ώστε να µπορεί να βλέπει ο 

Εξουσιαστής τους και οι σύντροφοί του. 

  Ο Πόνκιµ, ο Κράντµον, η Σαντέ’ενθιν, η Αάνθα, ο Βούνκαλ, η 

Βόλκρα, οι τρεις Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, και ο Νε-Μόρλιν 

θα ταξίδευαν υπογείως προς την πρωτεύουσα του Ωκεανού, ενώ ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, η Αλζάρα, ο Ωκεάνιος κι ο Ελρούνιος 

στρατός, και το φουσάτο των Μαγκραθµέλιων θα διέσχιζαν τα 

πυκνά δάση της Νήσου Ράλβοχ, για να φτάσουν στην κατακτηµένη 

Θέρληχ. 

  Ο Κράντµον είπε στους συντρόφους του πως η πορεία τους µέσα 

στις σήραγγες δε θα έπαιρνε πάνω από δυο-τρεις µέρες το πολύ. 

Εκτός κι αν χαθούµε, πρόσθεσε. Όµως δε χρειάζεται να ανησυχείτε 

γι’αυτό, µε εµένα µαζί σας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Βασίλισσα 

Αάνθα θα είχε σοβαρές αµφιβολίες ότι τους έλεγε αλήθεια, όµως 

τώρα τον πίστευε. 

  Τα περάσµατα ήταν αρχαία, αλλά έµοιαζαν χτισµένα στέρεα κάτω 

από το έδαφος. Ο Πόνκιµ δε µπορούσε παρά να θαυµάσει τους 

τεχνίτες που τα είχαν κατασκευάσει τόσο γερά, ώστε να µη µοιάζουν 

να έχουν υποστεί ζηµιές από τους προερχόµενους από το Νότο 

σεισµούς. Βέβαια, αυτό δε σήµαινε, φυσικά, πως δεν υπήρχαν 

καταστροφές στις σήραγγες: σε πολλά σηµεία το πλακόστρωτο ήταν 

ραγισµένο σε λίγα ή µυριάδες κοµµάτια, µοιάζοντας µε ψηφιδωτό· 

κάµποσοι από τους κίονες που στήριζαν τις γωνίες αυτών των 

υποχθόνιων λεωφόρων (γιατί, πραγµατικά, κάποια περάσµατα ήταν 

υπερβολικά µεγάλα) ήταν σπασµένοι, κοµµένοι στα δύο, µε το ένα 

Ό
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τους κοµµάτι να κείτεται στο έδαφος και τ’άλλο να προεξέχει σαν 

τράπεζα αρχαίου ναού, ή φαίνονταν να βρίσκονται σε τόσο άσχηµη 

κατάσταση –ραγισµένοι παντού– που νόµιζες ότι µια κλοτσιά (ή, µια 

µικρή επίθεση πνευµατικής δύναµης, παρατήρησε ο Πόνκιµ) θα τους 

έκανε θρύψαλα·  σε µπόλικα σηµεία των τοίχων των περασµάτων, οι 

πλάκες είχαν πέσει, και βρίσκονταν σωριασµένες στο λιθόστρωτο 

πάτωµα, σε κοµµάτια, ή είχαν επάνω τους µεγάλες ρωγµές, που 

εντός τους κάλλιστα θα µπορούσε να βρίσκεται κρυµµένο ένα 

κοντόσπαθο. Το παράδοξο της υπόθεσης, βέβαια, ήταν πως ο Πόνκιµ 

δεν κατάφερνε να ξεχωρίσει ποιες καταστροφές είχαν γίνει από τους 

σεισµούς και ποιες από το χρόνο. Τούτο έκανε αυτές τις σήραγγες 

ξεχωριστές, έπρεπε να παραδεχτεί·  η τεχνοτροπία τους ήταν 

αξιοθαύµαστη. Πρέπει να είχε κάτι το διαφορετικό, ακόµα και για 

την εποχή της. 

  Ωστόσο, συνάντησαν και σηµεία που, σίγουρα, είχαν πληγεί από 

τους σεισµούς. Πρέπει να ήταν κατά το τέλος της πρώτης ηµέρας 

(δύσκολα µπορούσαν να καθορίσουν το χρόνο εδώ κάτω) που οι 

λάµπες των Ελρούνιων µαχητών φώτισαν ένα πέρασµα γεµάτο 

πέτρες και χαλάσµατα. 

  Η Αάνθα στράφηκε στον Πόνκιµ. «Μπορείτε να τα µετακινήσετε;» 

  «∆ε θα το ρίσκαρα,» αποκρίθηκε εκείνος, κουνώντας το κεφάλι 

αρνητικά. «Ίσως, µε µια λανθασµένη κίνηση, να ρίξουµε 

περισσότερα επάνω µας.» 

  «Τότε, πρέπει να λοξοδροµήσουµε,» είπε ο Βούνκαλ, κοιτάζοντας 

τη σήραγγα που ανοιγόταν προς τα δεξιά. «Πόσο χρόνο θα µας 

κοστίσει, Κράντµον;» 

  Ο ξανθοµάλλης Ωκεάνιος ανασήκωσε τους ώµους. «Θα δούµε.» 

Πλησίασε το άνοιγµα που ατένιζε ο Αργκανθικιανός Πνευµατιστής. 

Ένας από τους Ελρούνιους µε τις λάµπες βάδισε µαζί του.  

  Οι υπόλοιποι ακολούθησαν. «Ξέρεις το δρόµο, Κράντµον;» ρώτησε 

η Σαντέ’ενθιν. 
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  «Αν δε χάσουµε τον προσανατολισµό µας, καλά θα βγούµε,» 

αποκρίθηκε εκείνος. 

  Οι λάµπες των Ελρούνιων έκαναν τις σκιές να χορεύουν γύρω από 

την οµάδα. 

  Αν δε χάσουµε τον προσανατολισµό µας; σκέφτηκε η Αάνθα. ∆ε 

µ’αρέσει καθόλου αυτό. Τώρα, ανατολικά δεν πηγαίνουµε;… 

 

**  **  **  ** 

 

  Σε αρκετά σηµεία των τοίχων, ο Πόνκιµ παρατήρησε ότι υπήρχαν 

λαξεύµατα. Αναρωτήθηκε αν ήταν για να καθοδηγούν τους 

ταξιδιώτες εδώ κάτω·  πάντως, ακόµα και να ήταν γι’αυτό το σκοπό, 

όταν τα κοίταξε από πιο κοντά, διαπίστωσε ότι δε µπορούσε να τα 

κατανοήσει. Κάποια αρχαία γλώσσα… συλλογίστηκε. Πώς, όµως, 

δεν τη γνώριζε; Ήξερε αρκετές αρχαίες γλώσσες. Εκτός κι αν είναι.... 

  Πλησίασε την Αάνθα. «∆ες αυτό,» είπε, δείχνοντάς της ένα από τα 

σκαλίσµατα. «Μπορείς να το διαβάσεις;» 

  Καθώς η οµάδα σταµατούσε, η Βασίλισσα του Ωκεανού πρόσταξε 

έναν από τους φωτοφόρους να ζυγώσει, για να δει καλύτερα. Ο 

Ελρούνιος υπάκουσε, και η Αάνθα παραµέρισε µερικούς 

αρχανοϊστούς, µε το δεξί της χέρι, για να καθαρίσει τη γραφή. 

  «Η αρχαία γλώσσα των νησιών,» είπε, συνοφρυωµένη. 

  Όπως το είχα υποψιαστεί, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, καθώς ο Κράντµον 

έλεγε, την ίδια στιγµή: «Φυσικά και είναι στην αρχαία γλώσσα των 

νησιών! Μπορούµε, τώρα, να συνεχίσουµε;» 

  «Ίσως να µας προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες τούτη η γραφή,» 

τόνισε ο Πόνκιµ. «Κατευθύνσεις.» 

  «∆εν είναι κατευθύνσεις,» αποκρίθηκε ο Κράντµον. 

  «Είναι ένα όνοµα,» εξήγησε η Αάνθα. «Το όνοµα αυτού του 

περάσµατος, υποθέτω. Τελαντίρ. Έχει την κατάληξη –ντιρ, που 

σηµαίνει υπόγειος δρόµος.» 
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  «Ναι, Αάνθα,» ένευσε ο Κράντµον. «Είσαι σχεδόν τόσο καλή όσο 

εγώ στην αρχαία γλώσσα.» 

  ∆ε µπορεί να µιλήσει χωρίς κακεντρεχή σχόλια; µούγκρισε 

εσωτερικά η Βασίλισσα του Ωκεανού. «Ελπίζω να είσαι το ίδιο 

καλός και στους χάρτες τούτων των υποχθόνιων περασµάτων,» 

αντιγύρισε. «Έχουµε χαθεί, νοµίζω–» 

  «Πώς ξέρεις εσύ αν έχουµε χαθεί;» 

  «Συνεχώς στρίβεις σ’όποιο πέρασµα αντικρίσεις–» 

  Η γη άρχισε να σείεται κάτω απ’τα πόδια τους·  πέτρες κυλούσαν 

επάνω στους τοίχους και κοµµάτια πλακών σωριάζονταν στο 

πάτωµα. 

  «Σεισµός!» φώναξε ο Πόνκιµ. «Μείνετε όλοι ακίνητοι! ΟΛΟΙ 

ΑΚΙΝΗΤΟΙ!» Κι επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, ενώ το ίδιο έκαναν και 

οι  υπόλοιποι Πνευµατιστές της οµάδας, διαµορφώνοντας ένα 

ψυχικό πεδίο ισχύος πάνωθέν τους, όπου οι πέτρες χτυπούσαν και 

γλιστρούσαν στο πλάι. 

  Η Αάνθα µπορούσε να δει το χώρο γύρω τους να σκοτεινιάζει, 

γεµίζοντας σκόνη, που εµπόδιζε την όραση. Μα τον Ωκεανό, µοιάζει 

να βρισκόµαστε µέσα σε µια φούσκα αέρος, στον πυθµένα της 

θάλασσας –µιας θάλασσας από χώµατα και πέτρες… 

  Ο Νε-Μόρλιν είχε κοκαλώσει, αντικρίζοντας αυτό το αλλόκοτο 

φαινόµενο, αυτό το πράγµα που έκαναν οι µάγοι µε τις εξώκοσµες 

δυνάµεις τους. ∆εν τους εµπιστευόταν, όµως έπρεπε να παραδεχτεί 

πως, τώρα, του έσωζαν τη ζωή. Και ήταν η δεύτερη– ή, µάλλον, η 

τρίτη φορά που τον εξυπηρετούσαν! Την πρώτη φορά, ο Πόνκιµ τον 

είχε γλιτώσει από εκείνα τα όνειρα και την παρόρµηση να σκοτώσει 

τη Νερενία, και τη δεύτερη είχε εντοπίσει τη Νι-∆άτλα γι’αυτόν. Την 

είχε βρει φυλακισµένη. Ερπετά, βοηθήστε µε να φτάσω εγκαίρως! Να 

µην έχει πεθάνει εκεί µέσα… 

  Καθώς αυτές οι σκέψεις περνούσαν απ’το νου του Εξουσιαστή των 

Όπλων της Μεγάλης Έλρουν, ο σεισµός είχε αρχίσει να 

καταλαγιάζει. Λιγότερες πέτρες έπεφταν, και η θολούρα αραίωνε. 
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  Τι θα δούµε, άραγε, όταν διαλυθεί τελείως; αναρωτήθηκε η Αάνθα, 

που φοβόταν µην είχαν θαφτεί εδώ κάτω. Γιατί, ακόµα κι αν οι 

Ελεγκτές Πνευµάτων είχαν δηµιουργήσει αυτή τη «φούσκα αέρος» 

γύρω τους, τούτο δε σήµαινε πως αποκλείεται να είχαν αποκλειστεί 

κιόλας. Κι όταν η φούσκα αέρος διαλυόταν, οι πέτρες θα τους 

συνέθλιβαν. 

  Οι σκέψεις της ήταν καθρεπτισµός των σκέψεων του Πόνκιµ, ο 

οποίος, αντιλαµβανόµενος το µεγάλο κίνδυνο που διέτρεχαν εκείνος 

κι οι σύντροφοί του, τους προειδοποίησε: «Περιµένετε… Περιµένετε 

το σύννεφο να καταλαγιάσει, για να δούµε τι βρίσκεται γύρω µας.» 

  Και περίµεναν, αναπνέοντας αργά, λες και µπορεί οι ανάσες τους 

να ξανάφερναν το σεισµό. 

  Ο Βούνκαλ έµοιαζε να κοιτά απαθής τη θολούρα που καθάριζε, µε 

την κουκούλα του στο κεφάλι και τα χέρια µισοϋψωµένα εµπρός 

του, για να βοηθά στη διατήρηση του ψυχικού πεδίου·  ωστόσο, µέσα 

του πολλά ερωτήµατα τον βασάνιζαν. Έκανα καλά που ήρθα εδώ, 

µαζί τους; Μήπως, τούτες οι σήραγγες θα γίνουν το προσωπικό µου 

µαυσωλείο, αντί για το Μαυσωλείο των ∆άρεν; Όµως, αν οι σεισµοί 

συνεχιστούν, κάποιο οικοδόµηµα δε θα γίνει µαυσωλείο, για όλους 

µας; Παρ’όλ’αυτά, η ψυχή του βρισκόταν σε χειρότερο χάος απ’ό,τι 

συνήθως. 

  Κι ο Κράντµον αντιλαµβανόταν πολύ καλά ότι ίσως να πέθαιναν 

εδώ κάτω, και προετοίµαζε τη διαφυγή του. Μάργκανθελ, ελπίζω να 

έχεις τρόπο για ν’ανατινάξεις τούτο το υπόγειο, σε περίπτωση που θα 

χρειαστεί. ∆ε σκοπεύω να κάνω παρέα στους αρχαίους, ακόµα κι αν 

αυτή είναι η µοίρα του Πόνκιµ και των άλλων. 

  Χρησιµοποίησε τις δυνάµεις που σου πρόσφερα, ανόητε θνητέ, 

γρύλισε ο Μάργκανθελ µέσα στο νου του. Βρες πού είναι το 

καλύτερο σηµείο για να πας. 

  Η θολούρα διαλύθηκε, και όλοι ατένισαν τις πέτρες που τους 

περιστοίχιζαν από παντού. 
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  Η Αάνθα κοιτούσε τριγύρω µε ορθάνοιχτα µάτια. «Και µετά, 

θέλαµε να πάρουµε κι άλλους µαζί µας…!» έκανε. 

  «Θα είχαµε προεκτείνει το πεδίο,» αντιγύρισε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Πώς θα βγούµε απο δώ µέσα;» απαίτησε ο Νε-Μόρλιν. «Για καλό 

µάς κλείσατε σε τούτο το… το µαγικό δωµάτιο;» 

  «Ψυχραιµία, κύριε,» του είπε ο Ζάρχαλ. «Θα βρούµε έξοδο. Θα 

φτιάξουµε µία, εν ανάγκη.» 

  «Προς τα δώ.» Ο Κράντµον έδειξε προς µια µεριά. «Επικεντρώστε 

τις δυνάµεις σας.» 

  «Κράντµον,» είπε ο Πόνκιµ. «Προς τα κει δεν υπήρχε πέρασµα, αν 

θυµάµαι καλά. Ήταν τοίχος.» 

  «Τον οποίο, όµως, µπορούµε να ρίξουµε. Και πίσω απ’τον τοίχο 

βρίσκεται ένας µεγάλος χώρος, που οι πέτρες δεν τον έχουν γεµίσει,» 

εξήγησε ο ξανθοµάλλης Ωκεάνιος. 

  Πώς τα ξέρει όλα αυτά; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ, ενώ η Σαντέ’ενθιν 

στρεφόταν να τον κοιτάξει, µε ακριβώς το ίδιο ερώτηµα στο βλέµµα 

της. 

  Ο Κράντµον µειδίασε, βλέποντάς τους απορηµένους. Απολάµβανε 

τη δύναµη που έκρυβε το µυστήριο το οποίο τον τύλιγε. Κάπου, 

παλιά, είχε διαβάσει: Άσε τους εχθρούς σου να αναρωτιούνται. Ακόµα 

κι αν δεν ισχύει εκείνο που υποψιάζονται, είναι σαν να ίσχυε. Τώρα, 

καταλάβαινε τούτα τα λόγια πολύ καλά. 

  «Λοιπόν;» ρώτησε. «Θα το κάνουµε; ∆ε µπορούµε να κρατάµε 

αιώνια το πεδίο ζωντανό.» 

  «Αλλά, αναµφίβολα, µπορείτε να το κρατάτε ζωντανό αρκετά, ώστε 

να βρούµε µια σίγουρη λύση,» τόνισε η Αάνθα. 

  Ο Κράντµον στράφηκε να την κοιτάξει. «Αµφιβάλλεις ότι η λύση 

µου είναι σίγουρη;» 

  «Φυσικά.» 

  Ο Μόρβον ατένισε τον ξανθοµάλλη Ωκεάνιο µε περιέργεια. «Από 

πού… προέρχονται οι πληροφορίες σας, κύριε;»  
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  «Γνωρίζω καλά τους χάρτες αυτού του µέρους,» αποκρίθηκε ο 

Κράντµον. «Τώρα, βοηθήστε µε να ρίξω τούτο τον τοίχο.» Η 

αλήθεια ήταν ότι µπορούσε να τον ρίξει και µόνος του, µε τις θεϊκές 

δυνάµεις του Μάργκανθελ –ή, τουλάχιστον, νόµιζε ότι µπορούσε–, 

όµως δεν είχε καµια πρόθεση να κάνει… επίδειξη µπροστά στον 

Πόνκιµ, τη Σαντέ’ενθιν, και τους ερηµίτες του Πύργου. Ήδη 

υποψιάζονταν πολλά για κείνον… 

  Ωστόσο, ξεκίνησε την πνευµατική επίθεση, για να τους παροτρύνει 

να τον µιµηθούν. Ψυχική δύναµη εκτινάχτηκε σαν χείµαρρος από 

µέσα του. Οι πέτρες έτριξαν, βρόντησαν, λες και γινόταν δεύτερος 

σεισµός. 

  Κάτι άλλο νιώθω µέσα σ’αυτή την πνευµατική ενέργεια, σκέφτηκε ο 

Πόνκιµ. Κάτι που δεν προέρχεται από τα Πνεύµατα. Πρόσθεσε και τη 

δική του δύναµη σ’αυτή του Κράντµον. 

  Η Σαντέ’ενθιν, η Βόλκρα, ο Βούνκαλ, και οι Σοφοί του Κύκλου του 

Φτερού βοήθησαν, επίσης. 

  Οι πέτρες παραµέρισαν, σαν ένα γιγάντιο χέρι να τις είχε κάνει 

πέρα. Ο Νε-Μόρλιν κοιτούσε µε το στόµα µισάνοιχτο. Τι µπορούσαν 

να κάνουν αυτοί οι µάγοι, τέλος πάντων! Μια δυνατή τάση φυγής 

γέµισε τη συνείδησή του, αλλά συγκρατήθηκε. Άλλωστε, δε 

µπορούσε να πάει και πουθενά. 

  Ο τοίχος που παρουσιάστηκε πίσω από τις παραµερισµένες πέτρες 

ράγισε… η ρωγµή µεγάλωσε, δηµιούργησε κι άλλες ρωγµές, 

εφαπτόµενες σε αυτήν… Ο τοίχος κατέρρευσε, και το φως των 

λαµπών των Ελρούνιων φανέρωσε έναν µεγάλο χώρο, γεµάτο µε 

πέτρες ως το γόνατο. 

  «Τι σας έλεγα;» έκανε ο Κράντµον, και πέρασε µέσα από το 

άνοιγµα που είχαν δηµιουργήσει. 

  Οι άλλοι τον ακολούθησαν, οι µισοί ακόµα απορηµένοι µαζί του. 

Το πεδίο ισχύος έµεινε ενεργό πίσω τους, όµως σε λίγο θα 

διαλυόταν, και οι πέτρες θα έπεφταν. 
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  Ο Πόνκιµ κοίταξε τους χοντρούς κίονες στο µέρος όπου είχαν 

βρεθεί. «Σαν αίθουσα φαίνεται…» παρατήρησε. 

  «Σαν βασιλική αίθουσα,» πρόσθεσε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Πιθανώς…» µουρµούρισε ο Πόνκιµ. 

  «Βασιλική αίθουσα εδώ κάτω;» έκανε η Αάνθα, κουνώντας το 

κεφάλι και βαδίζοντας επάνω στα συντρίµµια. «Μάλλον, όχι. Ποιος 

µονάρχης θα κατοικούσε σε τούτο το µέρος;» 

  «Κάποιος που ήθελε να κρυφτεί,» απάντησε η Βόλκρα. Και 

ρώτησε: «Ξέρεις, Κράντµον;» 

  «Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Εξάλλου, δεν υπάρχει κανένα σηµάδι 

που να µας δείχνει ότι ήταν βασιλική αίθουσα·  εγώ, τουλάχιστον, δε 

βλέπω κάποιο θρόνο. Αλλά νοµίζω πως, τώρα, είναι ώρα να 

συνεχίσουµε.» Έκανε νόηµα σε έναν Ελρούνιο µε λάµπα ν’αρχίσει 

να περπατά µαζί του. 

  Καθώς διέσχιζαν την αίθουσα, η Αάνθα είδε, σε κάποια απόσταση 

από αυτήν, µία τοιχογραφία. ∆ε µπορούσε να τη διακρίνει καλά, µα 

έµοιαζε να ήταν ένας άντρας αλυσοδεµένος. 

  Πόσες εποχές έχουν περάσει πάνω από τούτα τα υπόγεια; 

αναρωτήθηκε. Και πόσοι άνθρωποι έχουν κατοικήσει κατά καιρούς 

εδώ; Και για ποιους λόγους; Φυλακισµένοι; Κυνηγηµένοι; Κάτι άλλο; 

Αυτό το σύµπλεγµα περασµάτων την είχε εντυπωσιάσει. Απλωνόταν 

κάτω από όλα τα δάση της Νήσου Ράλβοχ –κι αν όχι κάτω από όλα, 

σίγουρα κάτω από ένα µεγάλο µέρος τους– και έφτανε ως τη 

Θέρληχ. Άραγε, αυτός ο Βασιληάς Φόρναµ –που είχε αναφέρει ο 

Κράντµον– είχε κάνει ολάκερο τούτο το έργο; Η Αάνθα αµφέβαλε. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τελικά, είχαν χαθεί·  ή, τουλάχιστον, η πορεία τους είχε αλλάξει 

αρκετά, γιατί τρεις ηµέρες πρέπει να είχαν ήδη περάσει (σύµφωνα µε 

ό,τι υπολόγιζαν), αλλά δεν είχαν βρει καµια έξοδο που να έβγαζε 

στην Θέρληχ.  
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  Όταν σταµάτησαν, για να ξεκουραστούν, ο Πόνκιµ είπε στον 

Κράντµον: «∆εν έχουµε τρόφιµα για πολλές µέρες, και το ξέρεις. 

Πες µας την αλήθεια: Έχουµε χαθεί; Γνωρίζεις πώς θα µας βγάλεις 

απο δώ µέσα; Κι αν ναι, σε πόσες µέρες.» 

  Ο Ωκεάνιος ευγενής φαινόταν συλλογισµένος, καθώς καθόταν στο 

έδαφος, µε την πλάτη ακουµπισµένη σε ένα από τα τοιχώµατα και το 

γαλανό του βλέµµα χαµένο στα σκοτεινά βάθη των υπογείων. «Σε 

καµια µέρα θα είµαστε έξω, Πόνκιµ.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν τον κοίταξε µε καχυποψία. Είναι τρελός 

και δεν ξέρει τι του γίνεται; Ή λέει αλήθεια; 

  Ο Κράντµον στράφηκε στο µέρος του. «Σε µία ηµέρα,» τόνισε. 

  Ο Πόνκιµ σηκώθηκε όρθιος και αποµακρύνθηκε, για να καθίσει 

οκλαδόν, αρκετά µέτρα πιο πέρα, τυλιγµένος στην κάπα του. Το 

κρύο εδώ κάτω ήταν διαπεραστικό, όφειλε να οµολογήσει. 

  Έκλεισε τα µάτια και επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, αρθρώνοντας 

απόκρυφα λόγια µέσα στην κουκούλα που σκέπαζε το κεφάλι του. 

Ήξερε ότι οι πνευµατικές του δυνάµεις λίγο µπορούσαν να τον 

βοηθήσουν εδώ, σε τούτο τον µπλεγµένο λαβύρινθο, όµως 

επιχείρησε, τουλάχιστον, να εντοπίσει τη Θέρληχ, για ν’ανακαλύψει 

πόσο µακριά από αυτήν βρίσκονταν. Έφερε στο νου του την εικόνα 

της Νι-∆άτλα. 

  Αυτή τη γυναίκα! πρόσταξε τα Πνεύµατα. Εντοπίστε τη για µένα! Η 

συνείδησή του ταξίδεψε µε την ταχύτητα της σκέψης µέσα στον 

Πνευµατικό Κόσµο και κατέληξε σε ένα κελί, όπου ήταν η 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος, µαζί µε τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί 

οι άλλοι; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ. Όµως τούτο δεν ήταν σηµαντικό 

τώρα. Η απόσταση: πρέπει να καταλάβω την απόσταση. Όχι και το 

ευκολότερο πράγµα στον Άρµπεναρκ, γιατί διαφορετικά πορευόταν 

κανείς στον Πνευµατικό Κόσµο και διαφορετικό στον υλικό. 

Παραταύτα, ο Πόνκιµ επιχείρησε να κάνει έναν παραλληλισµό. 

Σαράντα χιλιόµετρα, πενήντα. 

   Ο Κράντµον έχει δίκιο: είµαστε κοντά. 
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**  **  **  ** 

 

  Η Μεγάλη Μητέρα δεν είχε πάψει να της µιλά. Κάθε µέρα την 

προειδοποιούσε, µε τον ίδιο ακριβώς… οµιχλώδη –η ∆άηθρα δε 

µπορούσε να βρει καταλληλότερη λέξη για να τον περιγράψει– 

τρόπο. Μια απειλή ερχόταν, µα δεν της έδειχνε από πού. 

  Ήταν η Βασίλισσα Αάνθα αυτή η απειλή; αναρωτιόταν, τώρα, η 

Βασιλίδα της Ύρµελβ, καθώς καθόταν στο περβάζι του παραθύρου 

του δωµατίου της, αντικρίζοντας τον Λούντρινχ να ανατέλλει. Είχε 

µόλις ξυπνήσει από ένα ταραγµένο όνειρο –ακόµα µια 

προειδοποίηση της Μεγάλης Μητέρας– και προσπαθούσε να 

ηρεµήσει τον εαυτό της, µε το ανάλαφρο, δροσερό αεράκι που 

ερχόταν από τον Ωκεανό, παιχνιδίζοντας µε τα µακριά, ξανθά της 

µαλλιά. 

  Η Βασίλισσα Αάνθα… ήταν αυτή η απειλή; Ακόµα δεν την είχαν 

βρει τα στρατεύµατα της ∆άηθρα, του Ναζτάρι, και του Άρνελ. Η 

Κυρά του Ωκεανού ερχόταν από το Βορρά, και τα πλοία του 

αποκλεισµού την είχαν διώξει. Προφανώς, δεν ήταν καθόλου 

προετοιµασµένη για ό,τι αντίκρισε·  γιαυτό κιόλας δεν επιχείρησε να 

αντεπιτεθεί αµέσως. 

  Πήγε στα δάση της Νήσου Ράλβοχ. Για να κρυφτεί από µας; Ή για να 

µας χτυπήσει κάπως; Η ∆άηθρα υπέθετε ότι ίσχυε το δεύτερο. Όµως 

γιατί οι πολεµιστές της δε µπορούσαν να βρουν την Αάνθα; Αλλά 

ίσως και να είµαι βιαστική, προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό 

της. Είναι πολύ νωρίς ακόµα. Μάλιστα, ίσως κάποιες µάχες να έχουν 

διεξαχθεί, για τις οποίες δεν έχουµε πληροφορηθεί. Οι στρατοί µας θα 

βρουν τη Βασίλισσα του Ωκεανού και τους µαχητές της. Θα τους 

τσακίσουν! Και τότε, πλέον, τέρµα οι απειλές για την εξουσία µας. 

  Όµως, γιατί η Μεγάλη Μητέρα συνέχιζε να την προειδοποιεί; 

Επρόκειτο για πραγµατική, άµεση, απειλή εναντίον της, ή όχι; Κι αν 
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ναι, πώς έπρεπε να προετοιµαστεί; Ήδη είχε διπλασιάσει τους 

φρουρούς µέσα στο παλάτι·  τι άλλο να έκανε; 

  Αλλά… µήπως η απειλή δεν ήταν καν η Αάνθα; Μήπως ήταν η Νι-

∆άτλα; Ούτε αυτήν είχαν καταφέρει να βρουν οι στρατιώτες της! 

Και υπήρχαν υποψίες πως η Εξουσιάστρια της Έλρουν διέθετε 

κατασκόπους µέσα στη Θέρληχ, οι οποίοι την είχαν κρύψει –την 

είχαν βοηθήσει να δραπετεύσει, οι τρισκατάρατοι! 

  Όµως πού να την πήγαν; Όπου κι αν την πήγαν, τώρα οι δικοί µας 

πολεµιστές έπρεπε να την είχαν βρει. Έχουν κάνει την πόλη άνω-κάτω. 

Έχουν µπει παντού. ∆εν έχουν αφήσει χτίριο που δεν έχουν ελέγξει! 

  Κι όµως, η Νι-∆άτλα ακόµα ήταν αγνοούµενη. 

  Λες η σκύλα να είναι νεκρή; Στην αρχή, την τραυµάτισαν. Μπορεί να 

πέθανε από την αιµορραγία… 

  Αλλά, αν ήταν έτσι, γιατί δεν είχαν εντοπίσει το κουφάρι της; Το 

είχαν φάει τα ποντίκια; 

  Όχι, κάπου εκεί έξω είναι. Κι ετοιµάζεται να µας χτυπήσει. 

  Η ∆άηθρα αισθανόταν φοβισµένη. Ξαφνικά, η κατάσταση που 

εκείνη, ο Ναζτάρι, κι ο Άρνελ νόµιζαν ότι έλεγχαν είχε γίνει 

ανεξέλεγκτη. Σηκώθηκε απ’το περβάζι του παραθύρου κι άρχισε να 

βολτάρει, νευρικά, µέσα στο δωµάτιο, µε την ηµιδιαφανή ρόµπα της 

ν’αναδεύεται. 

  Μεγάλη Μητέρα, γιατί δε µου µιλάς πιο καθαρά; 

  Η ∆άηθρα ξάπλωσε ανάσκελα στο κρεβάτι, ξεφυσώντας. Της 

έλειπε η οικογένειά της: ο σύζυγός της, Πριγκιπάναξ Σέθρωρ, η 

κόρη της Σάµθρα, κι ο γιος της Λότβαρ. Όλοι τους είχαν χαθεί, όταν 

έγινε η Καταστροφή. Μονάχα εκείνη είχε γλιτώσει, βρισκόµενη στην 

παραλιακή Θόαρ, µε τους τσακωµούς του Άρχοντα Νέζπωρ και του 

Λίχιου εµπόρου Σίρλεβ. Καλύτερα να µην είχα ζήσει, σκέφτηκε τώρα 

η ∆άηθρα. Καλύτερα να είχα πεθάνει µαζί τους… Ούτως ή άλλως, η 

Ύρµελβ ποτέ ξανά δε θα γινόταν το Βασίλειο που ήταν κάποτε… και 

εκείνη δε µπορούσε να ζήσει ως υπήκοος καµιας Βασίλισσας 

Αάνθα! ή οποιουδήποτε άλλου µονάρχη. Τούτη η κατάσταση δε θα µε 
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κάνει ζητιάνα! Θα µε κάνει, όµως, κατακτήτρια του Βασιλείου του 

Ωκεανού. Οι άνθρωποι θα µε λατρεύουν, ξανά. 

  Και τα λόγια της Βασιλοκυράς Νεπάθα –την οποία η ∆άηθρα 

αισθανόταν πιο κοντά της κι απ’την ίδια της τη µητέρα– ήρθαν στο 

νου της: «Θα µεγαλώσεις και θα γίνεις η ισχυρότερη Βασιλίδα της 

Ύρµελβ, ∆άηθρα. Οι άνθρωποι θα σε λατρεύουν όπως λάτρευαν 

κάποτε τη Μεγάλη Μητέρα. Έχεις τόσα πολλά προσόντα, καλή µου. 

Τόσα πολλά πλεονεκτήµατα. Οι άντρες θα έρχονται γονατιστοί κάτω 

απ’το θρόνο σου, για να διαλέξεις έναν Πριγκιπάνακτα. Και, όταν 

έχεις όλη αυτή τη δύναµη, µην ξεχάσεις ποτέ τη γρια Νεπάθα, καλή 

µου ∆άηθρα.» 

  Τώρα, η Βασιλοκυρά ήταν νεκρή·  είχε πεθάνει µε τους υπόλοιπους, 

στο παλάτι. 

  Η ∆άηθρα σηκώθηκε σε καθιστή θέση. Θα ξαναχτίσω το Βασίλειό 

µου, εδώ, συλλογίστηκε. Θα το χτίσω από την αρχή. Και θα είναι όλο 

δικό µου. Ούτε αυτό το ζώο ο Ναζτάρι, ούτε ο Βασιλέµπορας Άρνελ, 

µε τα διπλωµατικά του λόγια, θα µε αποτρέψουν. 

  Φτάνει µονάχα τούτη η ταραγµένη περίοδος να περάσει, για να 

εδραιώσουµε την εξουσία µας. Μετά, εγώ θα έχω το πάνω χέρι… 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

Προδοσία 
 

 

 Άνεµος ατένισε µια σκιερή φιγούρα να ζυγώνει το κελί 

τους. Ήταν αυγή και το πρωινό φως αχνό, καθώς περνούσε 

ανάµεσα από τα ανοίγµατα του ρηµαγµένου τµήµατος της 

φυλακής, σαν αραχνοΰφαντο πέπλο, σχεδόν ανύπαρκτο. Ίσως, 

τελικά, να µην ήταν και φιγούρα αυτό που νόµιζε πως είδε να 

Ο
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κινείται: ίσως να ήταν ένα παιχνίδισµα του φωτός και των σκιών. 

Ωστόσο, µπορούσε να το ριψοκινδυνέψει; 

  Αργά, ξεθηκάρωσε το Ξυράφι, ενώ οι σύντροφοί του κοιµόνταν στο 

πάτωµα του κελιού. 

  «Άνεµε;» ρώτησε η σκιερή φιγούρα. Τελικά, ήταν άνθρωπος –µια 

γυναίκα. Αλλά πώς ξέρει τ’όνοµά µου; 

  «Ποια είσαι;» απαίτησε ο τυχοδιώχτης, παίρνοντας πολεµική 

στάση, µε τα γόνατα λυγισµένα και το Ξυράφι στο πλάι και πίσω, 

έτοιµο να τιναχτεί µπροστά και να διαπεράσει σάρκα µε την 

ασταµάτητη κόψη του. Η Ζιρκεφιανή –και, µάλλον, 

Πνευµατοσφυρηλατηµένη– λεπίδα γυάλιζε εξώκοσµα στο αχνό φως. 

  «Η Ρήσια,» αποκρίθηκε η σκιερή φιγούρα. «Με γνωρίζεις·  δε µε 

θυµάσαι;» Πλησίασε, µε βιαστικά βήµατα, τα κάγκελα του κελιού 

του. 

  Ήταν, όντως, η Αδράντια, παρατήρησε ο Άνεµος·  αλλά δε 

θηκάρωσε το κοντόσπαθό του. «Τι θέλεις εδώ, τούτη την ώρα;» 

  «Ξύπνα τους φίλους σου,» τον προέτρεψε η Ρήσια. «Πρέπει να 

φύγετε από την πίσω µεριά.» 

  «Γιατί;» 

  «Έρχονται να σας συλλάβουν.» 

  «Οι φρουροί των φυλακών; Μα, έψαξαν εδώ!» 

  «∆εν είναι οι φρουροί των φυλακών,» εξήγησε η Ρήσια. «Είναι 

Λίχιοι, Υρµέλβιοι, και Λεργκνάµιοι. Φύγετε, όσο έχετε καιρό!» 

  «Άνεµε; Τι συµβαίνει;» 

  Ο τυχοδιώχτης στράφηκε, για να δει τη Νύχτα να σηκώνεται από το 

πάτωµα του κελιού. Όπως εκείνος έτσι κι αυτή, κοιµόταν ελαφριά 

σαν γάτα, έτοιµη να πεταχτεί επάνω µε τον παραµικρό ήχο. Η ζωή 

που έκαναν δεν τους άφηνε άλλα περιθώρια. 

  «Ξυπνήστε τους υπόλοιπους!» της είπε η Ρήσια. «Στρατιώτες 

έρχονται για να σας συλλάβουν!» Μιλούσε έντονα, αλλά δε φώναζε, 

προφανώς για να µην ειδοποιήσει τους διώκτες τους. 
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  Ο Άνεµος είδε και τον Ράµλεντ να σηκώνεται. Οι αισθήσεις του 

είναι τόσο οξείες όσο αυτές ενός θηρίου, παρατήρησε, όπως είχε 

παρατηρήσει και πολλές φορές παλιότερα. Εγώ κι η Νύχτα µάθαµε 

να είµαστε έτσι· εκείνος έτσι γεννήθηκε.  

  Η Νύχτα ταρακούνησε τη Βερενέλη, που πετάχτηκε επάνω, 

καταλαβαίνοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, από τον τρόπο που η 

κορακοµάλλα τυχοδιώχτρια άγγιζε τον ώµο της. «Τι;» άρθρωσε. 

  «Γέρο, ξύπνα!» Ο Άνεµος κούνησε τον Τέλκαρ, ενώ η Νι-∆άτλα 

είχε ήδη αρχίσει να σαλεύει, ακούγοντας τις φωνές τους. Τα µάτια 

της άνοιξαν και κοίταξε µέσα στο κελί. Οι σύντροφοί της ήταν 

ανάστατοι, και µια σκιερή µορφή στεκόταν πίσω απ’τα κάγκελα. 

Τρόµαξε. 

  «Πηγαίνετε!» έκανε έντονα η σκιερή µορφή. «Βγείτε από την πίσω 

µεριά! Γρήγορα!» 

  Η Νι-∆άτλα σηκώθηκε όρθια. 

  «Στρατιώτες, Εξουσιάστρια,» της είπε ο Άνεµος. «Πρέπει να 

φύγουµε.» 

  Εκείνη κατένευσε. ∆εν είχε καµια επιθυµία να ξαναπέσει στα χέρια 

των κατακτητών·  ήταν βέβαιη πως, αυτή τη φορά, θα τη σκότωναν. 

  Μάζεψαν τα πράγµατά τους και πέρασαν µέσα από το άνοιγµα του 

κελιού, το οποίο έβγαζε στο ερειπωµένο σπίτι. 

  Ο Άνεµος παρατήρησε πως η Ρήσια δεν τους ακολούθησε. Μάλλον, 

ξέρει κάποια άλλη διέξοδο απο δώ, υπέθεσε. Μοιάζει πολύ 

κωλοπετσωµένη. 

  ∆ιέσχισαν την αυλή του ερειπίου και πέρασαν, βιαστικά, κάτω από 

την πέτρινη θύρα– 

  –για να βρεθούν, ξάφνου, περιτριγυρισµένοι από στρατιώτες. Όλο 

το δωµάτιο ήταν γεµάτο µ’αυτούς! Γιγαντόσωµοι Λεργκνάµιοι, 

ατσαλοµάτηδες Υρµέλβιοι, και λυγεροί Λίχιοι. 

  «Πίσω!» έκανε ο Άνεµος στους συντρόφους του, και πετάχτηκαν 

στην αυλή. Ο τυχοδιώχτης ξανατράβηξε το Ξυράφι, το οποίο είχε 
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θηκαρώσει. Οι µπάσταρδοι! Πώς ήξεραν γι’αυτό το–; Η Ρήσια; Αυτή 

µας πρόδωσε; Μα, εκείνη δεν ήταν που–; 

  Οι στρατιώτες τούς ακολούθησαν, βγαίνοντας από την πέτρινη 

θύρα σαν ορδή σιδερόφρακτων ποντικών. 

  Τα ξιφίδια που εκτόξευσε η Νύχτα σφύριξαν στον αέρα. Το ένα 

βρήκε στο µάτι έναν Λεργκνάµιο πολεµιστή, που βρυχήθηκε σα 

θηρίο, ρίχνοντας το όπλο του·  το άλλο µπήχτηκε στο αριστερό 

στήθος µιας Υρµέλβιας, η οποία παραπάτησε και σωριάστηκε πάνω 

στην ασπίδα της. 

  Είµαστε νεκροί… σκέφτηκε, απεγνωσµένα, η Νι-∆άτλα. 

  «Μείνετε κοντά µου, Εξουσιάστρια,» της είπε ο Ράµλεντ, 

τραβώντας το µεγάλο σπαθί απ’την πλάτη του. 

  Ένας Λίχιος µαχητής φώναξε κάτι στη γλώσσα του, πλησιάζοντας 

τον Άνεµο. Εκείνος του αποκρίθηκε µε µια σπαθιά από το Ξυράφι. Ο 

άντρας απέκρουσε, αντεπιτέθηκε·  ο Άνεµος τού έκοψε το λαιµό, 

κάνοντας έναν απότοµα πίδακα αίµατος να πεταχτεί. 

  Η Βερενέλη βρέθηκε πλάι στον µαυροµάλλη τυχοδιώχτη, καθώς 

προσπαθούσε ν’αποφύγει το δόρυ µιας Λεργκνάµιας πολεµίστριας –

µια γυναίκα που, πραγµατικά, έµοιαζε µε θηρίο, τίγρη των βουνών ή 

λύκαινα.  

  Η Σαραολνιανή εξερευνήτρια βαστούσε σε κάθε χέρι κι από ένα 

ξιφίδιο, περιµένοντας την ευκαιρία για να καρφώσει την αντίπαλό 

της. Και η ευκαιρία ήρθε: Είδε τη Νύχτα να πετάγεται πίσω από την 

πολεµίστρια και να τυλίγει το αριστερό της χέρι γύρω από το λαιµό 

της Λεργκνάµιας, ενώ µε το δεξί σήκωνε ένα στιλέτο. Η Βερενέλη 

παραµέρισε το δόρυ της αντιµάχου της, µε το ένα ξιφίδιο, και µε το 

άλλο την κάρφωσε στο λαιµό. 

  «Σταµατήστε!» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή από τη µεριά του 

κελιού. «Σας έχουµε περικυκλώσει. Θα σας σκοτώσουµε, αν δεν 

παραδοθείτε!» 

  Ο Άνεµος στράφηκε, για να αντικρίσει την πολεµίστρια που είχε 

συναντήσει έξω από το σπίτι του Αργκανθικιανού: τη σπαθάρχισσα 
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για την οποία τους είχε πει η Νι-∆άτλα. Η σκύλα µιλούσε καλά τη 

γλώσσα τους, για Νότια. Και µαζί της, τώρα, βρίσκονταν κι αρκετοί 

άλλοι µαχητές, που είχαν έρθει από το άνοιγµα της φυλακής. 

Ανάµεσά τους µπορούσε να δει και τη Ρήσια. Ώστε µας πρόδωσε, 

τελικά. Όµως γιατί; Τι ήταν αυτά που µας έλεγε πριν; ∆εν 

καταλαβαίνω… 

  «Εσύ!» σφύριξε η Νύχτα, αντικρίζοντας την Αδράντια. «Εσύ το 

είχες σχεδιάσει;» 

  «Χα-χα-χα!» γέλασε εκείνη. «Την πατήσατε χειρότερα απ’ό,τι 

περίµενα.» 

  Καθώς µιλούσε, κι άλλοι στρατιώτες έρχονταν, και από το άνοιγµα 

του κελιού και από το ερείπιο. 

  «Πετάξτε τα όπλα σας,» πρόσταξε η σπαθάρχισσα. «Θα σας πάµε 

στα µπουντρούµια του παλατιού. Και…» Στένεψε τα µάτια της, 

ατενίζοντας τον Τέλκαρ. «Αυτός είναι ο δραπέτης σύµβουλος;» 

  «Ναι,» ένευσε η Ρήσια. «Όπως σου είπα.» 

  «Έκανες καλή δουλειά,» παραδέχτηκε η σπαθάρχισσα. «Τον 

ψάχναµε κι αυτόν εδώ και καιρό, και δε µπορούσαµε να 

καταλάβουµε πού είχε χαθεί. Η Βασιλίδα ∆άηθρα θα ικανοποιηθεί 

πολύ µε τούτη την εξέλιξη των γεγονότων.» 

  «Είµαι στις υπηρεσίες της Βασιλίδας,» αποκρίθηκε εκείνη, 

υποµειδιώντας µυστηριακά. 

  «Θα σε γδάρω ζωντανή!» της γρύλισε ο Άνεµος. 

  «Πετάξτε τα όπλα σας,» πρόσταξε, πάλι, η σπαθάρχισσα, 

διακόπτοντάς τον. 

  Ο Άνεµος έριξε µια µατιά στους υπόλοιπους, και είδε τον Ράµλεντ 

να ρίχνει το σπαθί του. Το µεγάλο όπλο κουδούνισε δυνατά µέσα 

στην ησυχία που είχε, ξαφνικά, απλωθεί. Για να κρίνει έτσι ο 

Ντρούβτεκ την κατάσταση, σηµαίνει πως δεν έχουµε καµια ελπίδα 

νίκης. Όχι πως κάτι τέτοιο δεν είναι φανερό, ούτως ή άλλως… Η αυλή 

του ερειπίου είχε γεµίσει µε Νότιους στρατιώτες. 
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  Ο Άνεµος πέταξε το κοντόσπαθό του στο έδαφος, και ξεθηκάρωσε 

και τα ξιφίδιά του, για να τα πετάξει κι αυτά –ήξερε πως, σίγουρα, 

θα τους έλεγχαν για κρυµµένα όπλα. Οι σύντροφοί του τον 

µιµήθηκαν. Και, ύστερα, όπως το περίµενε, οι στρατιώτες πλησίασαν 

για να τους ψάξουν, ενώ η Ρήσια έµοιαζε να κοιτάζει µε ενδιαφέρον. 

  Ποτέ δε θα το περίµενα απ’αυτήν! σκέφτηκε ο Άνεµος. Η 

τρισκατάρατη! Και αυτά που µας έλεγε την προηγούµενη φορά; Τι 

ήταν αυτά; Αν ήξερε από πριν πού βρισκόµασταν, γιατί δε µας 

πρόδωσε αµέσως; Κάτι πολύ αλλόκοτο συµβαίνει εδώ… 

  Ή ίσως η Ρήσια να ήταν από τους ανθρώπους που εξαγοράζονται 

εύκολα µε µερικά χρυσά νοµίσµατα. 

  Όταν τους αφόπλισαν όλους, τους πήραν και τα υπόλοιπα 

πράγµατα. Ο θησαυρός! σκέφτηκε ο Άνεµος. Πανάθεµά τους! Τον 

κατέλαβε µια επιθυµία να τους χιµήσει, κι ας πέθαινε. ∆εν έπρεπε να 

τους είχα δώσει το Ξυράφι. Όµως, όσο ακόµα ζω, µπορώ να πάρω το 

θησαυρό πίσω. Για να δούµε, λοιπόν, ποιος θα κερδίσει σε τούτο το 

παιχνίδι: εκείνοι ή εγώ; 

  Είδε τη σπαθάρχισσα να ανοίγει τον ένα από τους σάκους. Τα µάτια 

της γούρλωσαν. «Για φαντάσου!» αναφώνησε. Μετά, άνοιξε και τον 

άλλο σάκο. Τώρα, τα µάτια της δε γούρλωσα, αλλά η έκπληκτη 

έκφραση δεν είχε ακόµα φύγει από το πρόσωπό της. 

  Η Ρήσια, που κοιτούσε πάνω από τον ώµο της, έµοιαζε το ίδιο 

αιφνιδιασµένη. ∆εν ήξερε για το θησαυρό, συµπέρανε ο Άνεµος. Αν 

ήξερε, ίσως να µην έφερνε τους φρουρούς. Ίσως, µάλιστα, να 

προσπαθούσε να µας σκοτώσει µέσα στο κελί, για να πάρει όλο το 

χρυσάφι για τον εαυτό της. 

  Η σπαθάρχισσα ύψωσε το βλέµµα της, για να κοιτάξει τον Άνεµο. 

«Από πού τα κλέψατε τούτα;» 

  «∆εν τα κλέψαµε,» αποκρίθηκε εκείνος. 

  «Αυτά τα κοµµάτια έχουν ιστορική αξία,» τους προειδοποίησε η 

Βερενέλη. «Μην τα πειράξετε!» 
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  «Χα-χα-χα!» γέλασε η σπαθάρχισσα. «‘Ιστορική αξία’; Τι µου λες; 

Αυτό θα µε συγκρατήσει, να είσαι σίγουρη! Χα-χα-χα-χα!…» 

Ξανάκλεισε τους σάκους. 

  «Μου χρωστάς κι εµένα κάτι από αυτά,» της είπε η Ρήσια. 

  Η σπαθάρχισσα χαµογέλασε ψυχρά. «Θα πληρωθείς όπως 

συµφωνήσαµε,» δήλωσε. Και έδωσε µια προσταγή στη γλώσσα των 

Υρµέλβιων. ∆ύο πολεµιστές πήραν τους σάκους στους ώµους τους. 

«Ο θησαυρός θα πάει στη Βασιλίδα µου·  κι εκείνη θ’αποφασίσει τι 

θα δώσει σε µένα.» 

  ∆εν τολµάς να τον πάρεις για τον εαυτό σου, σκέφτηκε ο Άνεµος, 

γιατί φοβάσαι ότι κάποιος από τους στρατιώτες εδώ θα σε προδώσει, 

και τότε µόνο ανταµοιβή δε θα λάβεις από την Αρχόντισσά σου… 

  Η σπαθάρχισσα έδωσε µια διαταγή στη Νότια Αρµπεναρκιανή, για 

να την καταλάβουν όλοι οι Νότιοι. Από τους συντρόφους, µονάχα η 

Νι-∆άτλα κατανόησε τα λόγια της: «Συλλάβετέ τους.» Όµως και οι 

υπόλοιποι, αµέσως, αντιλήφθηκαν τι πρέπει να είχε πει η 

σπαθάρχισσα, καθώς οι στρατιώτες άρχισαν να τους φορούν 

αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια. 

  Τούτη τη φορά, αποκλείεται να ξεφύγουµε ζωντανοί, συµπέρανε η 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος, καθώς άκουγε τις χειροπέδες να 

κλείνουν γύρω απ’τους καρπούς της. 

 

**  **  **  ** 

 

  Τουλάχιστον, αυτές οι φυλακές είναι για τους πλούσιους, 

παρατήρησε ο Άνεµος, καθώς οι Νότιοι φρουροί του παλατιού 

οδηγούσαν εκείνον και τους συντρόφους του µέσα στα 

µπουντρούµια. Κοιτώντας γύρω του, ο τυχοδιώχτης έπρεπε να 

παραδεχτεί πως σε τούτο το µέρος τα πάντα βρίσκονταν σε πολύ 

πιο… στέρεα κατάσταση, παρά τους σεισµούς. Καλύτερο χτίσιµο, 

αναµφίβολα. Ωστόσο, όσο ωραίος κι αν ήταν ο χώρος, δεν τον 

εντυπωσίαζε, από τη στιγµή που θα τον κλειδαµπάρωναν εδώ. 
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  Οι στρατιώτες άνοιξαν ένα κελί για τον καθένα και τους πέταξαν 

µέσα, ξεχωριστά, δίχως να τους βγάλουν τις αλυσίδες από τα χέρια 

και τα πόδια. Ο Άνεµος παρατήρησε ότι δίπλα από αυτόν έβαλαν τη 

Βερενέλη και παραδίπλα τη Νι-∆άτλα, ενώ αντίκρυ του βρίσκονταν, 

κατά σειρά, ο Τέλκαρ, ο Ράµλεντ, και η Νύχτα. 

  «Τι ώρα σερβίρεται το φαγητό;» ρώτησε ο τυχοδιώχτης τον Λίχιο 

µαχητή που τον έσπρωχνε µέσα στο κελί του. 

  Εκείνος δεν του απάντησε, µάλλον γιατί δεν κατανόησε τα λόγια 

του. Κλείδωσε την πόρτα και έφυγε, µαζί µε τους υπόλοιπους. 

  Ησυχία απλώθηκε, για λίγο. 

  Μετά, ο Τέλκαρ φώναξε: «Αίσχος! Τα χαµένα κορµιά! Οι 

αχάριστοι! Πότε θαρθεί η Βασίλισσα Αάνθα να µας λυτρώσει από 

τούτο το µαρτύριο;» 

  «Σύντοµα, θα µας λυτρώσουν οι κατακτητές της Θέρληχ από 

‘τούτο το µαρτύριο’,» τον διέκοψε ο Άνεµος. 

  «Πολύ σωστά!» ακούστηκε µια φωνή από το βάθος του διαδρόµου.  

  Σιγή έπεσε, πάλι, εκτός από τον ήχο µποτών που πλησίαζαν. 

  Η γνωστή σπαθάρχισσα παρουσιάστηκε. 

  «Θα µας δώσετε βορά στα ψάρια, Νότιοι µπάσταρδοι;» µούγκρισε 

ο Άνεµος. 

  «Βορά στα λιοντάρια, Βόρειε,» αντιγύρισε η σπαθάρχισσα, 

πηγαίνοντας να σταθεί µπροστά στο κελί του, ενώ το πρασινόχρυσο 

φτερό αναδευόταν πάνω από το αργυρό της κράνος. «Ο Βασιληάς 

Ναζτάρι επιµένει.» 

  Ο Άνεµος συνοφρυώθηκε, κοιτώντας τη µε στενεµένα µάτια. ∆ε 

µπορούσε να διακρίνει ψέµατα στα λόγια της: όντως, πρέπει να 

σκόπευαν να τους ταΐσουν στα λιοντάρια. Όµως τούτη η γυναίκα 

ήταν παράξενη. Μπορούσε να το αντιληφθεί, ατενίζοντας το 

πρόσωπό της, όπου ο τυχοδιώχτης δεν έβλεπε αυτό που συχνά βλέπει 

κανείς στους στρατιώτες: έναν αµαθή, άξεστο άνθρωπο, που ξέρει 

µονάχα να σκοτώνει και να υπακούει σε προσταγές. Στο πρόσωπο 
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της σπαθάρχισσας ο Άνεµος µπορούσε να δει µια γυναίκα που είχε 

φιλοσοφήσει τη ζωή, ενώ τα µάτια της διηγούνταν πολλές ιστορίες. 

  «Είσαι απ’το βαθύ Νότο,» της είπε, «αλλά ξέρεις να µιλάς καλά τη 

γλώσσα του Βορρά. Πώς είν’αυτό δυνατόν;» 

  Η σπαθάρχισσα γέλασε. «Κάνεις παράξενες ερωτήσεις, για 

κρατούµενος!» 

  «Οι κρατούµενοι δε διαθέτουν περιέργεια;» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  «∆ιαθέτουν –για το πότε θα ελευθερωθούν –ή για το πότε θα 

πεθάνουν,» τόνισε η σπαθάρχισσα. 

  «Εγώ έχω άλλου είδους περιέργεια.» Μα τα Πνεύµατα, τόσες 

φυλακές που έχω δει, τελευταία, έχω αρχίσει να τις συνηθίζω! 

  Ένα στραβό µειδίαµα χάραξε το πρόσωπο της πολεµίστριας. «Είσαι 

ενδιαφέρων κρατούµενος·  ποιο είναι τ’όνοµά σου;» 

  «Εγώ σε ρώτησα πρώτος,» τόνισε ο Άνεµος: «Πώς ξέρεις τη 

γλώσσα των Βορείων τόσο καλά;» 

  «Ήµουν εδώ κάποτε, παλιότερα,» εξήγησε η σπαθάρχισσα. 

  Ο Άνεµος την κοίταξε καλύτερα, πιο προσεκτικά από πριν. 

«Πνεύµατα…» άρθρωσε. «Είσαι Ζιρκεφιανή!» 

  Το χαµόγελο της σπαθάρχισσας βάθυνε. «Κι εσύ πολύ 

παρατηρητικός, κρατούµενε.» 

  «Νόµιζα ότι ήσουν Υρµέλβια…» 

  «Υπηρετώ τη Βασιλίδα ∆άηθρα, αλλά η καταγωγή µου δεν είναι 

από την Ύρµελβ. Τώρα, η δική µου ερώτηση: Ποιο είναι το όνοµά 

σου;» 

  «Άνεµος.» 

  «Χα-χα-χα-χα! Καλό,» παραδέχτηκε η σπαθάρχισσα. 

  Ο Άνεµος θύµωσε. «Αυτό είναι το όνοµά µου.» 

  «∆εν υπάρχει κανένας που να τον λένε ‘Άνεµο’,» αντιγύρισε η 

σπαθάρχισσα. «Είναι ένα από τα ονόµατα που παίρνουν οι 

τυχοδιώχτες. Εγώ θέλω να µου πεις το πραγµατικό σου όνοµα.» 

  «Το πραγµατικό µου όνοµα είναι Άνεµος,» επέµεινε εκείνος. 
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  «∆ε συµπεριφέροµαι καλά σ’εκείνους που ψεύδονται,» απείλησε η 

σπαθάρχισσα. 

  «Μα δε σου λέω ψέµατα,» µούγκρισε ο Άνεµος. «Έτσι λέγοµαι·  

δεν έχω άλλο όνοµα. Ποτέ δε γνώρισα τους γονείς µου. Οπότε, 

ακόµα κι αν µου είχαν δώσει ένα, ξέχασαν να µου το πουν.» Ήταν 

αλήθεια: είχε µεγαλώσει ορφανός. ∆ε θυµόταν τους γονείς του παρά 

µονάχα ως σκιές –και δεν ήταν σίγουρος πως οι σκιές που θυµόταν 

ήταν, όντως, οι γονείς του. 

  Η πολεµίστρια τον κοίταξε έντονα, σα να προσπαθούσε να 

αναλύσει τα λόγια του. 

  «Ύστερα από τόσα ταξίδια, σπαθάρχισσα, δε µπορείς να 

καταλάβεις πότε κάποιος σου λέει ψέµατα και πότε αλήθεια;» έκανε 

ο Άνεµος. 

  «Μπορώ,» αποκρίθηκε εκείνη, «εκτός κι αν ο συνοµιλητής µου 

είναι καλός ψεύτης. Και δεν ξέρω τίποτα για σένα… Άνεµε.» Γύρισε, 

και άρχισε να φεύγει. 

  «Χάρηκα για την κουβέντα,» φώναξε πίσω της ο τυχοδιώχτης. 

  Εκείνη δεν απάντησε, και σύντοµα ο ήχος των µποτών της έχασε τη 

δύναµή του και, τελικά, χάθηκε. 

  «Θα µας ταΐσουν στα λιοντάρια;» έκανε ο Τέλκαρ. «Αυτό είναι 

ανήκουστο! Απαράδεκτο! Εξωφρενικό!» 

  «Τράβα να τους το πεις,» µούγκρισε ο Άνεµος. 

  «Η Βασίλισσα Αάνθα θα έρθει να µας βγάλει απο δώ,» είπε ο 

Τέλκαρ. «Σίγουρα! Θα πολιορκήσει την πόλη. ∆ε µπορεί να µας 

αφήσει στο έλεος αυτόν τον… τυράννων!» 

  «Μ’αυτό το πλευρό να κοιµάσαι…» αποκρίθηκε ο Άνεµος. 

  Ο Τέλκαρ τον κάρφωσε µε το βλέµµα του. «Αµφιβάλλεις ότι η 

Βασίλισσά µας θα έρθει;» 

  «∆εν αµφιβάλλω ότι θα έρθει. Αµφιβάλλω ότι θα έρθει αρκετά 

γρήγορα για να µας γλιτώσει από τα στόµατα των λιονταριών. Εκτός 

κι αν ο Ράµλεντ µπορέσει να πνίξει αυτά τα θηρία, βρισκόµαστε όλοι 

στο σωστό δρόµο για τον Πνευµατικό Κόσµο.» 
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  «Μην ποντάρεις ότι θα µας σερβίρουν όλους µαζί στα λιοντάρια 

τους,» αποκρίθηκε ο πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ, από το δεύτερο 

κελί αντίκρυ στον Άνεµο. 

  «Έχει κανένας καµια ιδέα για να ΒΓΟΥΜΕ απο δώ µέσα, µα τα 

Πνεύµατα;» είπε η Βερενέλη. 

  «Εσύ, που σέρνεσαι συνέχεια µέσα σε ερείπια, τι λες;» τη ρώτησε η 

Νύχτα, από απέναντι. 

  «Εγώ εξερευνώ ερείπια, για την ιστορική τους σηµασία·  δε 

δραπετεύω από φυλακές!» αντιγύρισε η Βερενέλη. 

  «Μπορούµε πάντα να περιµένουµε τη Βασίλισσα Αάνθα να µας 

σώσει…» είπε, δήθεν αθώα, ο Άνεµος. 

  «Άσε τις εξυπνάδες…!» µούγκρισε η Νύχτα. 

  «Και τι να κάνω;» ξεφύσησε εκείνος, χουφτιάζοντας τα κάγκελα 

του κελιού του. «Ν’αυτοκτονήσω για το θησαυρό που είχαµε µέσα 

στα χέρια µας και χάσαµε;» 

  «Άµα καταφέρουµε να βγούµε απο δώ, ίσως καταφέρουµε να 

πάρουµε πίσω και το θησαυρό µας,» τόνισε η Βερενέλη. 

  «Ναι, όπως τα λες, κοπελιά!» είπε ο Άνεµος. «Ο Ράµλεντ θα 

σπάσει στο ξύλο τους Λεργκνάµιους, εγώ τους Λίχιους, και ο γέρο-

Τέλκαρ τους Υρµέλβιους, κι όλα θα πάνε καλά!» 

  «Ωραία, ας φύγουµε χωρίς το θησαυρό, τότε!» θύµωσε η Βερενέλη. 

«Το θησαυρό θέλεις ή το τοµάρι σου;» 

  «Και τα δύο, αν επιτρέπεται!» φώναξε ο Άνεµος. Ύστερα, 

χαµήλωσε τη φωνή του: «Γαµώ τα Πνεύµατα… τον είχαµε µες στα 

χέρια µας και τον χάσαµε.» Προσπαθούσε, όσο το δυνατόν, να µην 

το σκέφτεται, αλλά η τρισκατάρατη σκέψη, συνεχώς, ερχόταν στο 

νου του! Και πώς να µην ερχόταν; Ολόκληρος θησαυρός ήταν 

αυτός! Ό,τι ποθούσαν ο Άνεµος κι η Νύχτα όλη τους τη ζωή. Να 

πάρει και να σηκώσει… σκέφτηκε ο τυχοδιώχτης. Ψάχνω για 

δικαιοσύνη σε τούτο τον Πνευµατοχτυπηµένο κόσµο…! Χάσαµε το 

θησαυρό, πάει και τελείωσε. Η Βερενέλη έχει δίκιο, που να την 

ανεµοσκορπίσουν τα Πνεύµατα: πρέπει να γλιτώσουµε, τουλάχιστον, 
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το τοµάρι µας. Και ίσως να– Όχι, µη λες βλακείες, ηλίθιε 

σαλτιµπάγκε! ∆εν πρόκειται να τον πάρετε πίσω. Τώρα, η Βασιλίδα 

∆άηθρα και η κοµπανία της θα µετράνε το χρυσάφι… 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τούτα τα νοµίσµατα είναι αρχαία,» είπε ο Βασιλέµπορας Άρνελ, 

κοιτάζοντας τα χρήµατα µέσα στις χούφτες του. Αυτός, η σύζυγός 

του Νάρη, η Βασιλίδα ∆άηθρα, και ο Βασιληάς Ναζτάρι στέκονταν 

γύρω απ’το µεγάλο τραπέζι, στη βασιλική αίθουσα του παλατιού, 

έχοντας ένα µέρος του θησαυρού απλωµένο στην επιφάνειά του. 

  Η ∆άηθρα µπορούσε να δει ότι ο Βασιλέµπορας είχε δίκιο. 

Στράφηκε στην Αναµάνα, που εκείνη την ώρα επέστρεφε από τα 

µπουντρούµια. «Πού τα βρήκαν αυτά οι κρατούµενοι, 

σπαθάρχισσα;» 

  «∆ε µου είπαν, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μου είπαν 

µονάχα ότι έχουν ‘ιστορική αξία’.» 

  «Και σίγουρα έχουν,» συµφώνησε ο Άρνελ. 

  «Είναι από χρυσάφι και ασήµι,» έκανε ο Ναζτάρι. «Τούτο είναι 

αρκετό για µένα.» Και, στρεφόµενος απ’την άλλη, βάδισε προς το 

θρόνο του, µαζί µε το Βρυχηθµό. 

  «Αλλά όχι για µένα,» τόνισε ο Βασιλέµπορας. Και πρόσταξε την 

Αναµάνα: «Σπαθάρχισσα, θέλω να µάθεις πού τα βρήκαν αυτά τα 

κοµµάτια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα.» 

  «Συµφωνώ,» ένευσε η ∆άηθρα. 

  «Όπως επιθυµείτε, Μεγαλειοτάτη,» έκλινε το κεφάλι η Αναµάνα, 

και έφυγε από την αίθουσα. 

  Ο Ναζτάρι κάθισε στο θρόνο του. «Πώς µπορείτε ν’ασχολήστε 

µ’αυτές τις αρχαιότητες, όταν απόψε θα έχουµε τέτοιο ωραίο θέαµα 

να απολαύσουµε;» είπε, µειδιώντας. «Ανυποµονώ ν’αντικρίσω τα 

λιοντάρια µου να ξεσχίζουν τη σάρκα της Εξουσιάστριας και των 

συµµάχων της.» 
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  «Μαζί τους ήταν και ο σύµβουλος Τέλκαρ,» είπε ο Άρνελ. «∆εν 

ξέρω αν θα έπρεπε να τον θανατώσουµε κι αυτόν…» 

  «Γιατί όχι;» απόρησε ο Ναζτάρι. «Φυσικά και πρέπει! Άµα τώρα δε 

φανούµε δυνατοί κι αµείλικτοι προς τους προδότες, πότε θα 

φανούµε; Ο Τέλκαρ προσπάθησε να κάνει επανάσταση εναντίον 

µας·  ας µην το ξεχνάµε.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 

Προδοσία πάνω στην προδοσία 
 

 

άλι, κάποιος ερχόταν από το βάθος του διαδρόµου. Η 

σπαθάρχισσα; αναρωτήθηκε ο Άνεµος. Επιστρέφει; Και για 

ποιο λόγο; Άκουσε πιο προσεκτικά, όµως, και διαπίστωσε 

ότι αποκλείεται να ήταν αυτή: το βήµα της ήταν διαφορετικό, κι 

επιπλέον, δεν ακουγόταν η πανοπλία της να κουδουνίζει. 

  Οι δαυλοί έδειξαν µια µακριά σκιά να ζυγώνει·  ύστερα, µια 

φιγούρα παρουσιάστηκε. Η Ρήσια! Τι θέλει αυτή η σκύλα εδώ; 

  Η Αδράντια έριξε µια µατιά µέσα στα κελιά τους, για να 

διαπιστώσει ότι ήταν αυτοί που έψαχνε. 

  «Τι στο δαίµονα θέλεις, τώρα;» µούγκρισε ο Άνεµος. «Ήρθες να 

δεις τι κατόρθωσες;» Έφτυσε στο σκονισµένο πάτωµα. 

  «Πίστεψες ότι σας πρόδωσα;» ρώτησε η Ρήσια, πηγαίνοντας να 

σταθεί µπροστά στο κελί του. 

  «Και τι έκανες;» φώναξε η Νύχτα, από απέναντι, σφίγγοντας τα 

κάγκελα µέσα στις γροθιές της. 

  «∆εν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ,» είπε ο Άνεµος στην Αδράντια, 

«αλλά εγώ το να µας παραδώσει κάποιος στα χέρια των εχθρών µας 

ως προδοσία το βλέπω, πάντα!» 

Π
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  «Μην είσαι ανόητος,» αποκρίθηκε η Ρήσια. «Απλά, ήθελα να σας 

µπάσω στο παλάτι.» Και τράβηξε ένα κλειδί µέσα από το φόρεµά 

της. Ή, µάλλον, ένα εργαλείο που έµοιαζε µε κλειδί αλλά το οποίο ο 

Άνεµος δεν είχε ξαναντικρίσει. Η µια του άκρη ήταν πλατιά, σαν 

ορθογώνιο·  η άλλη είχε κάτι µικρούς διακόπτες.  

  Η Αδράντια πέρασε το αλλόκοτο αντικείµενο µέσα στην κλειδωνιά 

του κελιού του τυχοδιώχτη, ενώ τα δάχτυλά της έπαιζαν µε τους 

διακόπτες. 

  «Να µας µπάσεις στο παλάτι;» απόρησε ο Άνεµος. «Γιατί;» 

  «Πήραµε µια απόφαση–» 

  Η Ρήσια σταµάτησε να µιλά και να χρησιµοποιεί το παράξενο 

εργαλείο της, καθώς βήµατα ακούστηκαν να πλησιάζουν. Βήµατα 

και το κουδούνισµα πανοπλίας! παρατήρησε ο Άνεµος. Η 

σπαθάρχισσα; 

  «Σεντφάρι!…» έκανε η Αδράντια στη γλώσσα της –κάτι που 

έµοιαζε µε βρισιά. Τράβηξε το «κλειδί» έξω από την κλειδαριά του 

κελιού, και σφύριξε: «Μην πείτε τίποτα για µένα. Θα σας 

ελευθερώσω, σε λίγο.» Κι αποµακρύνθηκε, µπαίνοντας µέσα στις 

σκιές ενός ανοιχτού κελιού. 

  Θα παλαβώσω…! σκέφτηκε ο Άνεµος. 

  Η σπαθάρχισσα φάνηκε να έρχεται από το διάδροµο. Το φως των 

δαυλών αντανακλάτο επάνω στην αρµατωσιά της, ενώ το 

πρασινόχρυσο φτερό αναδευόταν πάνω απ’το αργυρό της κράνος. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Αυτή είναι µία από τις υπόγειες εισόδους του παλατιού,» είπε ο 

Κράντµον, καθώς στεκόταν µπροστά σε µια πέτρινη σκάλα. 

  Η Αάνθα παρατήρησε στο φως των λαµπών ότι τα σκαλοπάτια 

ήταν γεµάτα πέτρες και χώµατα, αναµφίβολα από τους σεισµούς. 

«Πόσες ακόµα τέτοιες είσοδοι υπάρχουν;» ρώτησε. 

  «Έχει σηµασία;» αποκρίθηκε ο Κράντµον. 
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  «Φυσικά και έχει!» αντιγύρισε εκείνη. «Παλάτι µου είναι, µα τον 

Ωκεανό!» 

  «Θα πρότεινα να µη χάνουµε χρόνο.» Ο Κράντµον ανέβηκε δυο 

σκαλοπάτια, παραµερίζοντας τις πέτρες µε τα µποτοφορεµένα του 

πόδια. 

  «∆εν πρόκειται ν’αποφύγεις την ερώτησή µου έτσι!» σφύριξε η 

Αάνθα. «Πόσες υπόγειες είσοδοι υπάρχουν; Γύρνα να µε κοιτάξεις!» 

  Ο Κράντµον έστρεψε τα γαλανά του µάτια επάνω της. Μέσα τους 

εκείνη η… αλλόκοτη γυαλάδα φαινόταν, σαν µια οµίχλη να 

αργοκινείτο πίσω από κάποιο κρύσταλλο. Έκανε τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού ν’ανατριχιάζει. 

  Ωστόσο, επέµεινε, µην αφήνοντας τον εαυτό της να τροµάξει από 

το βλέµµα του: «Πόσες, Κράντµον;» 

  «Πέντε,» απάντησε εκείνος και, γυρίζοντας, άρχισε, πάλι, 

ν’ανεβαίνει τα σκαλοπάτια. 

  Ψέµα ή αλήθεια; αναρωτήθηκε η Αάνθα, καθώς τον ακολουθούσε. 

Ψέµα, οπωσδήποτε. Αποκλείεται να µου είπε την αλήθεια γι’αυτό το 

θέµα. Σίγουρα, σκέφτεται να χρησιµοποιήσει τις εισόδους στο 

µέλλον… αν ζήσει από τη Νότια Γη. Μακάρι να πεθάνει εκεί! 

  Αλλά, άραγε, µου είπε περισσότερες από όσες πραγµατικά υπάρχουν 

ή λιγότερες; 

  Η σκάλα ήταν µακριά, όπως διαπίστωσαν, και κατέληγε σε µια 

πέτρινη θύρα, που επάνω στην επιφάνεια της αψίδας της υπήρχε 

κάποια γραφή λαξευµένη. Η Αάνθα, υψώνοντας το βλέµµα, 

προσπάθησε να τη διαβάσει στο φως των λαµπών. Μελατόρ, έγραφε. 

∆ηλαδή, Πύλη του Φιδιού. –τορ ήταν η κατάληξη για να πει κανείς 

«πύλη», ενώ µέλας ήταν το φίδι·  και συγκεκριµένα, το φίδι που 

σέρνετε κάτω από τις πέτρες, κοντά στις ακτές, και δε µπορείς να το 

δεις προτού επιτεθεί, για να τσιµπήσει. 

  «Μια στιγµή,» είπε ο Πόνκιµ, που βάδιζε πλάι στην Αάνθα. «Πού 

θα βγούµε απο δώ, Κράντµον;» 
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  «Όπου επιθυµείτε,» αποκρίθηκε εκείνος, περνώντας την αψιδωτή 

θύρα. Ένας Ελρούνιος τον ακολούθησε, για να φωτίσει ένα 

πετρόχτιστο πέρασµα. «Βρισκόµαστε πίσω από τους τοίχους του 

παλατιού.» 

  Ακριβώς όπως και στο παλάτι της Μάρβαθ, παρατήρησε ο Πόνκιµ. 

Είναι επικίνδυνο να αφήνει κανείς αυτού του είδους τους… 

διαδρόµους ανοιχτούς. Θα το είχε υπόψη του τούτο, για όταν 

επέστρεφε στο Σαραόλν. Τώρα, πλέον, η εξουσία ήταν δική του εκεί, 

και δεν υπήρχε λόγος να τη βάζει σε κίνδυνο. Ωστόσο, δεν ήταν 

βέβαιος αν θα κατάφερνε να βρει όλες τις κρυφές διόδους. Σε 

ορισµένες –όπως αυτήν στην Αίθουσα του «Φτερού»– ούτε ο 

Τράνθλας δεν είχε πρόσβαση… 

  «Τι ώρα είναι στον έξω κόσµο;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Μεσηµέρι,» απάντησε ο Κράντµον, σαν να ήταν σίγουρος γι’αυτό, 

παρότι συνεχώς βρίσκονταν στα υπόγεια. 

  Μερικά τέτοια καµώµατά του τρόµαζαν τη Βασίλισσα του 

Ωκεανού, γιατί ποτέ δεν τον θυµόταν έτσι. Κάτι πολύ σηµαντικό είχε 

αλλάξει εντός του, αλλά εκείνη δε µπορούσε να το προσδιορίσει. 

  Είπε: «Τότε, ίσως θα ήταν καλό να τους πιάσουµε στον 

µεσηµεριανό ύπνο. Θέλω να µάθω, πρώτα, ποιος χρησιµοποιεί τα 

βασιλικά µου διαµερίσµατα.» 

  «Όχι βιαστικές κινήσεις, όµως, Βασίλισσα Αάνθα,» την 

προειδοποίησε ο Πόνκιµ. «Καλύτερα να ερευνήσουµε το πεδίο, 

προτού επιχειρήσουµε οτιδήποτε.» 

  «Συµφωνώ,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Πάµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η σπαθάρχισσα πλησίασε το κελί του Ανέµου. Ελπίζω να µη µε 

συµπάθησε, σκέφτηκε εκείνος. 

  «Θέλω να µάθω πού βρήκατε τα αρχαία νοµίσµατα,» απαίτησε η 

πολεµίστρια. 
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  «Σ’ένα υπόγειο,» απάντησε εκείνος. ∆εν ήταν ψέµατα. 

  «Πού βρήκατε τα χρήµατα;» επανέλαβε η σπαθάρχισσα. 

  «∆ε µου φαίνεται να µε πιστεύεις,» είπε ο Άνεµος, παρατηρώντας 

µε την άκρια του µατιού του τη Ρήσια να πλησιάζει την πολεµίστρια 

από πίσω, µε ένα στιλέτο στο δεξί χέρι. 

  «Η Βασιλίδα µου επιθυµεί να µάθει, κρατούµενε. Αν δε µου πεις 

τώρα, θα σε βασανίσει, µέχρι ν’αποσπάσει την αλήθεια από τα χείλη 

σου– Αργκχ!» 

  Η Ρήσια τύλιξε το αριστερό της χέρι γύρω από το λαιµό της 

σπαθάρχισσας και ύψωσε το στιλέτο, για να την καρφώσει. Εκείνη 

έπιασε τον καρπό της Αδράντιας, καθώς κατέβαινε. 

  «Φρου–! Γκχρρρ!…» Το χέρι της Ρήσια δεν την άφησε να φωνάξει, 

καθώς έσφιξε µε περισσότερη δύναµη το λαιµό της. 

  Η σπαθάρχισσα κοπάνησε την αντίπαλό της στα πλευρά, µε τον 

αγκώνα της. Η Αδράντια πετάχτηκε, ενστικτωδώς, προς τα πίσω, 

από το άγριο χτύπηµα, τρίζοντας τα δόντια. Ο αγκώνας της 

πολεµίστριας ήταν ατσαλοντυµένος, άλλωστε. 

  Η σπαθάρχισσα στράφηκε, αµέσως. «Ρήσια!» έκανε, βήχοντας. Η 

φωνή της ήταν γεµάτη έκπληξη. Προφανώς, δεν περίµενε η 

Αδράντια να την προδώσει. 

  Τι ηλίθια! σκέφτηκε ο Άνεµος. Τι άλλο να περιµένει κανείς από έναν 

προδότη εκτός από προδοσία; Μάλλον, τα ταξίδια της δεν της δίδαξαν 

τίποτα. 

  Η σπαθάρχισσα τράβηξε το ξίφος της από το θηκάρι, ενώ είχε την 

πλάτη γυρισµένη στον Άνεµο και αντίκριζε τη Ρήσια. Ο τυχοδιώχτης 

κράτησε γερά την αλυσίδα ανάµεσα στα χέρια του, µισοϋψωµένη. 

Κάνε ένα βηµατάκι προς τα πίσω, σκύλα… 

  Η Αδράντια πρέπει να είδε την κίνησή του. Καθώς κατέβαινε το 

σπαθί της σπαθάρχισσας, για να τη µακελέψει, χίµησε καταπάνω 

της. Η λεπίδα πέρασε πάνω απ’το κεφάλι της Ρήσια, κι εκείνη 

έσπρωξε, µε τον ώµο, την αντίπαλό της επάνω στα κάγκελα του 

κελιού. 
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  Ο Άνεµος πέρασε την αλυσίδα του ανάµεσα από αυτά και γύρω 

από το λαιµό της Ζιρκεφιανής. Η σπαθάρχισσα άφησε το όπλο της 

να πέσει, καθώς τα χέρια της πήγαν, αµέσως, στους σιδερένιους 

κρίκους που της µπήγονταν στη σάρκα. 

  Ο Άνεµος έσφιξε περισσότερο την αλυσίδα. 

  Η Ρήσια αποµακρύνθηκε από τα µποτοφορεµένα πόδια της 

σπαθάρχισσας που κλοτσούσαν τον αέρα. 

  Όταν η γυναίκα έπαψε να σπαρταρά, ο µαυροµάλλης τυχοδιώχτης 

την άφησε να σωριαστεί άψυχη στο πάτωµα. 

  «Ευχαριστώ,» είπε η Ρήσια. 

  «Παρακαλώ,» µειδίασε στραβά ο Άνεµος. «Τώρα, βγάλε µας απο 

δώ, προτού κανείς άλλος παρουσιαστεί.» 

  Η Αδράντια έκρυψε το στιλέτο µέσα στο φόρεµά της κι έβγαλε το 

εργαλείο που έµοιαζε µε κλειδί. Το πέρασε µέσα στην κλειδαριά του 

κελιού και, σύντοµα, την άνοιξε. 

  «Επιτέλους, κάποιος πιστός στη Βασίλισσα!» έκανε ο Τέλκαρ, που 

µόλις τώρα είχε βρει τη λαλιά του, ύστερα από τον πνιγµό της 

σπαθάρχισσας. «Ελευθέρωσέ µας όλους, γρήγορα!» 

  «Μη φωνάζεις, γέρο,» τον προειδοποίησε η Ρήσια, καθώς 

ξεκλείδωνε τις αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια του Ανέµου. 

  «Ωραία,» είπε ο τυχοδιώχτης. «Ξέρεις και κάποιον τρόπο για να 

βγούµε εύκολα από το παλάτι;» 

  «Όλα θα τα φροντίσουµε,» του αποκρίθηκε η Αδράντια. «Αλλά το 

ζήτηµα δεν είναι να βγείτε από το παλάτι.» 

  «Και ποιο είναι το ζήτηµα, δηλαδή;» έκανε ο Άνεµος. 

  «Να δολοφονήσετε τους κατακτητές,» εξήγησε εκείνη. «Γιατί 

νοµίζετε ότι σας έφερα εδώ;» 

  «Τι!» έκανε ο Άνεµος. «Είσαι τρελή, κοπελιά; ∆ε σκέφτηκες να µας 

ρωτήσεις πρώτα;» 

  «Σσς!» Η Ρήσια έβαλε το ένα της δάχτυλο µπροστά στα χείλη. «Μη 

φωνάζεις.» Ύστερα: «Μου είπατε ότι είστε πρόθυµοι να µας 

βοηθήσετε εναντίον του Βασιλέµπορα Άρνελ και των άλλων.» 
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  «Υποθέτεις υπερβολικά πολλά πράγµατα από µια απλή δήλωση,» 

µούγκρισε ο Άνεµος. «Γιατί δεν έβαζες τους δικούς σου εδώ;» 

  «Γιατί δε θα τους έφερναν στις φυλακές του παλατιού, ενώ εσάς το 

ήξερα ότι θα σας έφερναν σε τούτο το µέρος. Κανείς δεν ήταν 

καταλληλότερος για να δολοφονήσει τους–» 

  «Ξέχνα το,» είπε ο Άνεµος. «∆ε θα δολοφονήσουµε κανέναν. 

Άνοιξε και στους υπόλοιπους, να φύγουµε.» 

  Η Ρήσια κούνησε το κεφάλι. «Όχι, Άνεµε. ∆ε θα ανοίξω στους 

υπόλοιπους. Τουλάχιστον, όχι σε όλους. Έλεγα ν’ανοίξω και στη 

Νύχτα, για να µε βοηθήσετε οι δυο σας–» 

  «∆ε θα σε βοηθήσουµε, Ρήσια, αν δεν ελευθερώσεις και τους 

υπόλοιπους!» δήλωσε η Νύχτα, από το κελί της. «Άνοιξέ τους, και 

θα το σκεφτούµε.» 

  «∆εν είναι συνετό να σας ελευθερώσω όλους,» είπε η Αδράντια, 

στρεφόµενη στη Σαραολνιανή τυχοδιώχτρια. «∆ε θα µπορούµε να 

κινηθούµε εύκολα εδώ µέσα –και πρέπει να σκοτώσουµε τους 

κατακτητές. Όταν πεθάνουν, η πόλη θα είναι ελεύθερη απ’αυτούς, 

και οι φίλοι σας–» 

  «Χρησιµοποίησε αυτό το καταραµένο µαραφέτι για να 

ξεκλειδώσεις τα κελιά τους!» επέµεινε ο Άνεµος. «∆εν πρόκειται να 

σε βοηθήσουµε να τους σκοτώσεις. Εσύ µας έβαλες εδώ µέσα, εσύ 

οφείλεις να µας βγάλεις.» 

  «∆εν καταλαβαίνεις τίποτα;» σφύριξε η Ρήσια προς το µέρος του. 

  «∆ώσε µου το κλειδί, να τους ελευθερώσω εγώ.» 

  «Όχι!» 

  Ο Άνεµος τής άρπαξε τον καρπό του χεριού που κρατούσε την 

παράξενη συσκευή. 

  «Θα ουρλιάξω,» απείλησε εκείνη, «και οι φρουροί θα έρθουν και 

θα σας σκοτώσουν.» 

  «Αλλά όχι εσένα;» αντιγύρισε ο Άνεµος. «Εσύ µε ελευθέρωσες.» 

  «Ποιος το λέει; Εγώ θα πω ότι δολοφόνησες τη σπαθάρχισσα, 

ξέφυγες από µόνος σου, και επιχείρησες να µε σκοτώσεις.» 
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  «Και µέχρι να ελευθερωθώ, εσύ καθόσουν και µ’έβλεπες;» 

  «Λες οι φρουροί να κάτσουν να το σκεφτούν αυτό, όταν εµένα µε 

θεωρούν έµπιστο άτοµο ενώ εσένα κακοποιό;» 

  Ο Άνεµος τής άφησε τον καρπό και, γυρίζοντάς της την πλάτη, 

βάδισε προς το κελί της Νύχτας. «Εντάξει, Ρήσια,» αναστέναξε, «θα 

σε βοηθήσουµε.» Και έκλεισε το µάτι στη φίλη του. 

  Εκείνη ήξερε τι έλεγε αυτό το κλείσιµο του µατιού: «Άστη να σε 

ελευθερώσει, και θα της χιµήσουµε µαζί.» 

  Ο Άνεµος στράφηκε στην Αδράντια. «Λοιπόν, θα της ανοίξεις;» 

  Η Ρήσια τον κοίταξε µε καχυποψία. «Θα µε βοηθήσετε να 

δολοφονήσω τους κατακτητές;» 

  «Ναι!» έκανε ο Άνεµος, αναποδογυρίζοντας τα µάτια. «Ναι! Τι 

άλλο να κάνουµε, µ’εσένα που µπλέξαµε;» 

  «Νόµιζα ότι κι εσείς τους απεχθανόσασταν όσο εµείς,» είπε η 

Ρήσια. «Αλλιώς, δε θα σας έβαζα εδώ µέσα.» 

  «Η κυρία έχει δίκιο,» τόνισε ο Τέλκαρ. «Γιατί να µη δολοφονήσετε 

τους σφετεριστές, τώρα που έχετε την ευκαιρία; Εµείς θα 

περιµένουµε σε τούτα τα κελιά µέχρι να πεθάνουν. Μετά, θα 

ελευθερωθούµε. Και, όταν η Βασίλισσα Αάνθα έρθει, η πόλη θα 

είναι ξανά δική της.» 

  Πόσο σίγουρος είσαι γι’αυτό; σκέφτηκε η Νύχτα. «Έλα να µου 

ανοίξεις,» προέτρεψε τη Ρήσια. 

  Η Αδράντια πλησίασε και ξεκλείδωσε το κελί της τυχοδιώχτριας, 

µε το παράξενο εργαλείο.  Η Νύχτα είδε, πάλι, τον Άνεµο να της 

κλείνει το µάτι, πίσω από τη Νότια. 

  Η Ρήσια άνοιξε και τις αλυσίδες στα χέρια της Νύχτας·  ύστερα, 

γονάτισε στο ένα γόνατο, για να ανοίξει κι αυτές στα πόδια της. 

Σηκώθηκε όρθια –και ο Άνεµος, αµέσως, της έκλεισε το στόµα µε το 

δεξί χέρι, ενώ τύλιξε το αριστερό του γύρω απ’τη µέση της. 

  Η Νύχτα την κλότσησε ανάµεσα στους µηρούς, και ο φίλος της την 

πέταξε πάνω σ’έναν τοίχο του κελιού, για να σωριαστεί στο πάτωµα, 

διπλωµένη. Ύστερα, η τυχοδιώχτρια συνέχισε να την κλοτσά τυχαία, 
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µέχρι που η Αδράντια έπαψε να κινείται, µε το πρόσωπό της γεµάτο 

αίµατα και µελανιές. 

  Τη σκότωσα; αναρωτήθηκε η Νύχτα. ∆εν ήταν αυτή η πρόθεσή της. 

  «Τι… τι γίνεται εκεί µέσα;» Ήταν η φωνή του Τέλκαρ. 

  Ο Άνεµος σήκωσε το «κλειδί» της Ρήσια από κάτω –όπου της είχε 

πέσει, µε την πρώτη κλοτσιά της Νύχτας– και βγήκε απ’το κελί. «Η 

φίλη µας αποφάσισε να µας δώσει αυτό το πολύ χρήσιµο 

πραγµατάκι,» είπε, υψώνοντάς το εµπρός του. 

  «Τι!» έκανε ο Τέλκαρ. «Τη χτυπήσατε; Είστε ανεγκέφαλοι; Ήθελε 

να σκοτώσει τους σφετεριστές, για–» 

  «–ν’αρπάξουν την πόλη άλλοι σφετεριστές, γέρο,» µούγκρισε ο 

Άνεµος. «Τώρα, βγάλε το σκασµό, πανάθεµά σε!»  

  Πήγε απέναντι, στο κελί της Νι-∆άτλα, και πέρασε µέσα την 

κλειδαριά το εργαλείο της Αδράντιας. Τα δάχτυλα του χεριού του 

έπαιξαν τυχαία µε τους διακόπτες στη µια του άκρη, καθώς 

προσπαθούσε να καταλάβει πώς λειτουργούσε. Μάλλον, κάθε 

διακόπτης έκανε και ένα δοντάκι να εµφανίζεται στην άλλη άκρη 

του «κλειδιού», ώστε να µπορεί να ταιριάξει σε όποια κλειδωνιά 

ήθελες, συµπέρανε ο Άνεµος. Όµως το πρόβληµα ήταν ότι εκείνος 

δεν ήξερε πώς να το δουλέψει αυτό το µαραφέτι. 

  Εν τω µεταξύ, η Νύχτα έλεγξε τη Ρήσια, για να δει αν ήταν νεκρή, 

και ανακάλυψε πως ακόµα ζούσε. Την έψαξε και βρήκε δύο στιλέτα 

κρυµµένα µέσα στα ρούχα της, τα οποία, φυσικά, πήρε και βγήκε 

στο διάδροµο.  

  Ο Άνεµος είχε, τώρα, βγάλει το εργαλείο από την κλειδαριά και το 

βαστούσε εµπρός του, παίζοντας µε τους διακόπτες, για να 

καταλάβει πώς λειτουργούσε. ∆οντάκια άνοιγαν και έκλειναν στην 

άλλη του άκρη. 

  «∆εν τα καταφέρνεις;» ρώτησε η Νύχτα. 

  «Μην ανησυχείς·  θα τα καταφέρω,» αποκρίθηκε εκείνος, 

συνοφρυωµένος καθώς πάλευε µε τον περίπλοκο µηχανισµό. Αυτοί 
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οι Αδράντιοι πρέπει να ήταν φοβεροί τεχνίτες! έπρεπε να 

παραδεχτεί. 

  «Εγώ, πάντως, ακόµα διαφωνώ µ’αυτό που κάνατε,» δήλωσε ο 

Τέλκαρ. «Οι σφετεριστές πρέπει να πεθάνουν!» 

  «Σκάσε, γέρο,» είπε ο Άνεµος. 

  «Αρκετά δεν έχω ανεχτεί την αυθάδειά σου, ξιπασµένε αρουραίε;» 

γρύλισε ο Τέλκαρ, σταυρώνοντας τα χέρια εµπρός του. 

  Η Νύχτα ζύγωσε το κελί του. «Σε παρακαλώ,» είπε, «µην το 

συνεχίζεις. Όλοι είµαστε, προφανώς, εκνευρισµένοι από τούτη την 

κατάσταση, και καλύτερα θα ήταν να προσπαθήσουµε να 

διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας λίγο.» 

  Ο Τέλκαρ ξεφύσησε. «Γιατί τη σκοτώσατε;» 

  «∆εν είναι νεκρή,» τον διαβεβαίωσε η Νύχτα. 

  «Και πάλι, γιατί;» απαίτησε ο σύµβουλος. 

  «Μην την πιστεύεις·  δεν ήθελε να δολοφονήσει τους σφετεριστές 

για να δώσει την εξουσία στη Βασίλισσα Αάνθα. Άλλοι σφετεριστές 

θα ανέβαιναν στο Θρόνο του Ωκεανού, να είσαι βέβαιος. ∆ε 

φαινόταν η γυναίκα πως δεν ήταν άξια εµπιστοσύνης;» 

  «Νοµίζω πως το έµαθα,» είπε ο Άνεµος, και η Νύχτα στράφηκε να 

τον κοιτάξει. Ο φίλος της πέρασε το «κλειδί» µέσα στην κλειδαριά 

του κελιού της Νι-∆άτλα, ενώ οι υπόλοιποι κοιτούσαν καλά-καλά, 

περιµένοντας το αποτέλεσµα. 

  Με µερικές κινήσεις των δαχτύλων του τυχοδιώχτη, η πόρτα 

ξεκλείδωσε, κι εκείνος την άνοιξε, για να βγει η Εξουσιάστρια. 

  «Ωραία,» είπε η Βερενέλη, χαµογελώντας πίσω από τα κάγκελα. 

«Για µια στιγµή, έλεγα πως δε θα τα κατάφερνες να το χειριστείς 

αυτό το πράγµα.» 

  Ο Άνεµος πέρασε το «κλειδί» στην κλειδαριά της µιας χειροπέδης 

της Νι-∆άτλα. «∆εν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται… όπως κι όλα 

τα πράγµατα, άλλωστε. 

  »Νύχτα, βλέπε µην έρθει κανένας φρουρός, κατά τύχη.» 
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  «Κάνε γρήγορα, όµως,» του είπε εκείνη, βαδίζοντας µέσα στο 

διάδροµο. «Γιατί, αν δουν πως η σπαθάρχισσα αργεί να βγει, ίσως να 

υποψιαστούν τίποτα.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

Ντίλµερεβ 

 

 

 Κράντµον µισάνοιξε, αργά, τη µυστική είσοδο, και η Αάνθα 

αντίκρισε φως πίσω από µια κουρτίνα. Τις λάµπες τους τις 

είχαν σβήσει, για να µην τους δουν οι απέξω. 

  Την κουρτίνα η Βασίλισσα του Ωκεανού την αναγνώριζε: κρεµόταν 

σε έναν τοίχο του υπνοδωµατίου της. Και τόσο καιρό τούτο το 

άνοιγµα βρισκόταν εκεί, δίχως η ίδια να το γνωρίζει! Ήµουν 

απρόσεκτη. Πολύ απρόσεκτη! µάλωσε τον εαυτό της, 

διαβεβαιώνοντάς τον πως κάτι τέτοιο δε θα ξανασυνέβαινε στο 

µέλλον. 

  Είδε τον Κράντµον να στενεύει τα µάτια, σα 

ν’αυτοσυγκεντρωνόταν·  ύστερα, ο ξανθοµάλλης ευγενής 

παραµέρισε, απότοµα, την κουρτίνα και πέρασε. Τι έκανε; Ήταν 

ανόητος; Είχαν πει να µην είναι τόσο βιαστικοί! 

  Η Αάνθα τον ακολούθησε, για να δει το υπνοδωµάτιό της άδειο. 

«Έπρεπε να περιµένεις!» είπε στον Κράντµον. 

  «Γιατί;» αντιγύρισε εκείνος. «∆εν είναι κανείς εδώ.» 

  Η Αάνθα, κοιτώντας πίσω, είδε τον Πόνκιµ και τη Σαντέ’ενθιν να 

βγαίνουν από το άνοιγµα, µε τον Νε-Μόρλιν καταπόδας.  

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν έριξε µια ερευνητική µατιά στο 

υπνοδωµάτιο. «Φαίνεται πως κάποιος από τους κατακτητές µένει 

εδώ,» είπε. «Το θέµα είναι ποιος.» 

Ο
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  «Έχει µεγάλη σηµασία;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν. 

  «Φυσικά και έχει,» τόνισε ο Βούνκαλ, βγαίνοντας κι εκείνος από 

την κρυφή δίοδο. «Όποιος µένει εδώ, αναµφίβολα είναι και ο 

ισχυρότερος των κατακτητών. Σίγουρα, όλοι θα επιθυµούσαν τα 

βασιλικά διαµερίσµατα –προσδίδουν κάποιο… κύρος.» 

  «Πολύ σωστά, Αργκανθικιανέ,» ένευσε ο Πόνκιµ. Και προς τον 

Νε-Μόρλιν: «Εξουσιαστή, µήπως θα µπορούσες να αναγνωρίσεις 

ποιος από τους τρεις κοιµάται σε τούτο το µέρος;» 

  Εκείνος έριξε µια µατιά στο δωµάτιο. Ύστερα, ανασήκωσε τους 

ώµους, λέγοντας: «Όχι.» 

  Ο Κράντµον πλησίασε την τουαλέτα, για να κοιτάξει τα 

καλλωπιστικά είδη εκεί. «Κάποιος τα έχει χρησιµοποιήσει 

πρόσφατα,» είπε. «Μάλλον, γυναίκα µένει εδώ.» Στράφηκε στο Νε-

Μόρλιν. «Η Βασιλίδα της Ύρµελβ;» 

  «Θα µπορούσε…» αποκρίθηκε, αβέβαια, ο Ελρούνιος. 

  Η Αάνθα εκείνη την ώρα άνοιγε µια από τις ντουλάπες της. «Αυτά, 

όµως, είναι αντρικά ρούχα,» παρατήρησε. «Κι εγώ δεν είχα αντρικά 

ρούχα στο υπνοδωµάτιό µου.» 

  «∆εν έχει σύζυγο η Βασιλίδα;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «∆εν έχει σηµασία αυτό. Τώρα, που ξέρουµε ότι ο ισχυρότερος των 

κατακτητών κοιµάται σε τούτο το δωµάτιο, θα το έχουµε υπόψη 

µας,» είπε ο Πόνκιµ. «Έχουµε εύκολη πρόσβαση εδώ, πράγµα που 

σηµαίνει ότι µπορούµε άνετα να τον αιχµαλωτίσουµε, όταν έρθει για 

να αναπαυθεί. Εποµένως, εκείνο που µένει είναι να βρούµε πού 

κοιµούνται οι άλλοι δύο. 

  »Κράντµον, έχεις άµεση πρόσβαση σε όλα τα δωµάτια του 

παλατιού.» 

  «Έχω πρόσβαση σε όλα, αλλά όχι άµεση, όπως εδώ,» αποκρίθηκε 

εκείνος. «Όµως τι να το κάνουµε αυτό, όσο δεν ξέρουµε σε ποια 

πρέπει να πάµε;» 

  «Θα χρειαστεί να µάθουµε,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Έκανε νόηµα 

στους στρατιώτες, στη Βόλκρα, και στους Σοφού του Κύκλου του 
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Φτερού να προχωρήσουν µέσα στη µυστική δίοδο, καθώς κι ο ίδιος 

κατευθυνόταν προς τα κει. 

  Όταν µπήκαν όλοι, ο Κράντµον τράβηξε την κουρτίνα, έκλεισε την 

κρυφή πόρτα, και οι Ελρούνιοι άναψαν λάµπες, για να διαλύσουν το 

σκοτάδι. 

  «Για την ώρα,» τόνισε ο Πόνκιµ στους συντρόφους του, «η δουλειά 

µας θα είναι µία και µόνο: Να µάθουµε ποιοι είναι οι κατακτητές, 

πού µένουν, και ποιες οι συνήθειές τους. ∆ε θα τους αιχµαλωτίσουµε 

αµέσως. Και, φυσικά, µην επιχειρήσει κανείς να τους σκοτώσει. 

Χρειαζόµαστε τους στρατούς µας, προτού ενεργήσουµε.» 

  «Το έχουµε συζητήσει αυτό, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε η Αάνθα·  «δε 

νοµίζω ότι κανένας µας σκοπεύει να δράσει διαφορετικά.» Είχε 

παρατηρήσει ότι ο Σφετεριστής του Σαραόλν είχε µια κακιά 

συνήθεια να θεωρεί τους άλλους ανόητους και να πιστεύει πως 

έπρεπε, διαρκώς, να τους επαναλαµβάνει τα ίδια πράγµατα, λες και 

θα τα ξεχνούσαν. Όµως, µάλλον, αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο τού 

να ελέγχει κανείς τόση πνευµατική δύναµη: νόµιζε πως οι υπόλοιποι 

ήταν κατώτερης νοηµοσύνης από εκείνον. 

  «Το εύχοµαι,» είπε ο Πόνκιµ. Και: «Κράντµον, στην Αίθουσα του 

Κοχυλιού έχουµε άµεση πρόσβαση;» 

  «Όχι,» απάντησε εκείνος. 

  (Λέει αλήθεια; σκέφτηκε η Αάνθα. Ή αποφάσισε να το κρατήσει 

αυτό για τον εαυτό του;) 

  «Στη βασιλική αίθουσα;» 

  «Ναι.» 

  «Τότε, καλό θα ήταν να ρίξουµε µια µατιά εκεί. Αλλά προσεκτικά,» 

είπε ο Πόνκιµ. 

  «Ακολουθήστε µε,» πρότεινε ο Κράντµον, κι άρχισε να βαδίζει, 

περνώντας ανάµεσα από τους Ελρούνιους µαχητές, ένας από τους 

οποίους τον ακολούθησε, µε τη λάµπα του να φωτίζει το σκοτεινό 

πέρασµα. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

976 

  Καθώς άρχιζαν να κατεβαίνουν µια πέτρινη, υγρή (κι εποµένως, 

επικίνδυνη) σκάλα, ο Νε-Μόρλιν ρώτησε τον Πόνκιµ: «Μπορείς, 

πάλι, να εντοπίσεις τη Νι-∆άτλα;» 

  Εκείνος κατένευσε. «Περίµενε, όµως, πρώτα να δούµε ποιοι 

βρίσκονται, επί του παρόντος, στη βασιλική αίθουσα, Εξουσιαστή.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Νι-∆άτλα φόρεσε το αργυρό κράνος µε το πρασινόχρυσο φτερό. 

  Ο Άνεµος την κοίταξε από πάνω ως κάτω, καθώς ήταν ντυµένη µε 

την αρµατωσιά της νεκρής σπαθάρχισσας. Μειδίασε στραβά. 

«Εξουσιάστρια, οφείλω να πω ότι είσαι πολύ… στρατιωτική έτσι.» 

  «Αυτά τα πράγµατα είναι εντελώς άβολα,» µούγκρισε εκείνη. Κι 

αναρωτήθηκε: Πώς τα φορά ο Μόρλιν µε τόση άνεση; 

  «Θα τα έβαζα εγώ, Εξουσιάστρια,» της είπε η Νύχτα, «όµως δεν 

ξέρω να µιλάω τη Νότια Αρµπεναρκιανή, πράγµα που, κατά πάσα 

πιθανότητα, θα µας προκαλούσε πρόβληµα.» Έβαλε την κουκούλα 

της κάπας της στο κεφάλι και έριξε µια µατιά στους συντρόφους της, 

για να διαπιστώσει πως όλοι είχαν κάνει το ίδιο, εκτός από τον 

Τέλκαρ, που δε φορούσε κάπα όταν τους συνέλαβαν. 

  «Εσύ, παππού, θα βαδίζεις τελευταίος,» είπε ο Άνεµος στο βασικό 

σύµβουλο. «Και, µόλις ξεκάνουµε κάνα φύλακα, θα φορέσεις τη 

δική µου κάπα.» 

  «∆εν είµαι τόσο µεγάλος για νάµαι παππούς σου!» διαµαρτυρήθηκε 

εκείνος, σµίγοντας τα φρύδια. «Σου έχω ξαναπεί να προσέχεις τα 

λόγια σου µαζί µου!» 

  «Μα τα Πνεύµατα, όχι τώρα!» τους διέκοψε η Βερενέλη, προτού 

προλάβει να ανταπαντήσει ο Άνεµος. «Όταν βγούµε απο δώ.» 

  «Πολύ σωστά,» ένευσε ο Ράµλεντ. «Πάµε, πριν αρχίσουν να 

σκέφτονται ότι η σπαθάρχισσα και η Ρήσια άργησαν υπερβολικά. 

  »Εξουσιάστρια, εσείς µας οδηγείτε.» 
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  Η Νι-∆άτλα ξεκίνησε να βαδίζει. Οι ψηλές της µπότες αντηχούσαν 

µέσα στους διαδρόµους των µπουντρουµιών και η πανοπλία της 

κουδούνιζε. Οι υπόλοιποι την ακολούθησαν, χωρίς να κάνουν και 

πολύ φασαρία, µε τον Τέλκαρ τελευταίο. 

  Γρήγορα, βρέθηκαν µπροστά στην πέτρινη σκάλα. Ανέβηκαν, µε 

σταθερά βήµατα, µη θέλοντας να δώσουν την εντύπωση ότι 

βιάζονταν στους φρουρούς που, αναµφίβολα, βρίσκονταν επάνω. Η 

Νι-∆άτλα άνοιξε τη σιδερένια πόρτα, οι µεντεσέδες της οποίας 

έτριξαν δυνατά.  

  Το φυλάκιο από πίσω ήταν άδειο, παρατήρησε έκπληκτη η 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος. Έφυγαν οι φύλακες; απόρησε. Γιατί; 

∆εν θάπρεπε να µας φρουρούν καλύτερα; Ή, µήπως, η σπαθάρχισσα 

τούς πρόσταξε να εγκαταλείψουν το πόστο τους; Αλλά για ποιο λόγο; 

  «Η… έλλειψη στρατιωτών εδώ µε παραξενεύει,» µουρµούρισε ο 

Άνεµος. 

  «Αυτό ξαναπές το,» ένευσε ο Ράµλεντ. «Προσέχετε, φίλοι µου.» Ο 

πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ είχε ένα κακό προαίσθηµα, που έκανε 

τις τρίχες του ν’ανασηκώνονται. Ενέδρα; Μόνο κάτι τέτοιο 

µπορούσε να του φέρει στο µυαλό αυτή η κατάσταση. Και ήξερε από 

ενέδρες ο Ράµλεντ… 

  Η Νι-∆άτλα βάδισε ως την ξύλινη πόρτα αντίκρυ τους. Το αριστερό 

γαντοφορεµένο της χέρι έπιασε το πόµολο. Στράφηκε στους 

συντρόφους της, για να δει τις αντιδράσεις τους. 

  Ο Άνεµος τής έγνεψε καταφατικά. Κι εκείνος υποψιαζόταν ότι 

µπορεί να ήταν ενέδρα, όµως… Έως εδώ που φτάσαµε, δεν είναι 

δυνατόν να κάνουµε πίσω. Ας ανακαλύψουµε τι µας περιµένει… 

  Η Νι-∆άτλα γύρισε, πάλι, στην ξύλινη πόρτα, ενώ δεν είχε αφήσει 

καθόλου το πόµολο. Τράβηξε το σπαθί της από το θηκάρι και την 

άνοιξε, µε µια γοργή κίνηση. 

  Εµπρός της, αντίκρισε έναν άντρα µε οπλισµένη βαλλίστρα να τη 

σηµαδεύει! 
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  Η καρδιά της αναπήδησε και η ανάσα της κόπηκε, λες και την είχαν 

γρονθοκοπήσει. Όµως, προφανώς, το ίδιο αιφνιδιασµένος µ’αυτήν 

ήταν κι ο στρατιώτης. Φαινόταν Υρµέλβιος και, µάλλον, δεν 

περίµενε ν’αντικρίσει µια σπαθάρχισσα. Κατάφερε να ψελλίσει κάτι 

που η Νι-∆άτλα δεν κατάλαβε, γιατί ήταν στη γλώσσα των 

Υρµέλβιων, την οποία εκείνη δε γνώριζε πολύ καλά, κι έτσι όπως τα 

είπε ο άντρας, τη µπέρδεψε ακόµα περισσότερο. 

  «Παραµέρισε!» του έκανε, απότοµα, στην Νότια Αρµπεναρκιανή, 

ελπίζοντας να τον τροµάξει και να την υπακούσει. 

  Το σχέδιό της πέτυχε: ο στρατιώτες αποµακρύνθηκε, κατεβάζοντας 

τη βαλλίστρα. Όµως πίσω του φανερώθηκε ένα δωµάτιο γεµάτο 

Υρµέλβιους πολεµιστές, ανάµεσα στους οποίους βρισκόταν και– 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε η Βασιλίδα ∆άηθρα. «Η στολή της 

σπαθάρχισσας δε σου πάει Νι-∆άτλα!» 

  Η Εξουσιάστρια, πάραυτα, έκλεισε την πόρτα και τράβηξε τη 

µικρή, σιδερένια αµπάρα, στρεφόµενη στους συντρόφους της. «Μας 

περίµεναν!» είπε, αρπακτά. 

  Η Νύχτα τράβηξε το ένα στιλέτο της Ρήσια µέσα από τα ρούχα της, 

ενώ πέταξε το άλλο στον Άνεµο, ο οποίος το έπιασε στον αέρα. 

  «Αυτά δε θα µας βοηθήσουν πολύ,» τους διαβεβαίωσε η Βερενέλη. 

  «Είδες τι µαθαίνει κανείς από την εντατική µελέτη;» έκανε ο 

Άνεµος στη Νύχτα. 

  «Πάψε!» µούγκρισε εκείνη. Μα, πώς είχε όρεξη για ηλίθια σχόλια, 

κάτι τέτοιες ώρες; Ποτέ δε θα τον καταλάβαινε! 

  «Ανοίξτε!» ακούστηκε µια φωνή απέξω. «Νι-∆άτλα! Άνοιξε, αλλιώς 

θα σπάσουµε την πόρτα και θα µπούµε!» 

  «Η Βασιλίδα ∆άηθρα,» είπε η Εξουσιάστρια στους συντρόφους 

της. 

  «Άνοιξε, Νι-∆άτλα!» 

  Κανείς δε µίλησε. 

  «Άνοιξε, γιατί θα σπάσουµε την πόρτα! Άνοιξε, ΤΩΡΑ!» 

  «Βούλωστο, λιµανοπουτάνα!» φώναξε ο Άνεµος. 
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  «Ποιος είσαι συ; Πώς τολµάς να µου µιλάς έτσι; Ξέρεις ποια είµαι; 

Θα σε γδάρω ζωντανό γι’αυτό! Σπάστε την πόρτα!» 

  «Να τι έκανες, πάλι!» µούγκρισε η Νύχτα στον Άνεµο. 

  «Γιατί, δε θα την έσπαγαν;» αντιγύρισε εκείνος. 

  Ο Ράµλεντ άρπαξε το τραπέζι του δωµατίου, το σήκωσε όρθιο, και 

το έβαλε µπροστά στην πόρτα, έτσι ώστε να τη φρακάρει. Η 

Βερενέλη έβαλε και µια καρέκλα. Και η Νι-∆άτλα, κρίνοντας το 

σχέδιό τους σωστό για την περίσταση, ακόµα µία. Την ίδια στιγµή, 

κάποιοι είχαν αρχίσει να προσπαθούν ν’ανοίξουν, και κοπανήµατα 

αντηχούσαν µέσα στο δωµάτιο. 

  Η Ελρούνια Αρχόντισσα έδωσε το σπαθί της στον Ράµλεντ. «Σε 

περίπτωση που µπούνε,» του είπε. 

  «Όταν µπούνε, Εξουσιάστρια,» αποκρίθηκε εκείνος, «ένα ξίφος δε 

θα µας σώσει.» 

  Η Νι-∆άτλα έπρεπε να παραδεχτεί ότι είχε δίκιο. Τόσοι οπλισµένοι 

πολεµιστές βρίσκονταν εκεί έξω, ενώ εκείνη κι οι σύντροφοί της δεν 

είχαν ούτε καν όπλα… άσε πια αρµατωσιές. Επίσης, παρατήρησε 

πως ο Ντρούβτεκ είπε «όταν µπουν», όχι «αν µπουν». Και είχε και 

πάλι δίκιο: αργά ή γρήγορα, οι τρισκατάρατοι θα κατάφερναν να 

σπάσουν την πόρτα. Ερπετά, βοηθήστε µας…! 

  «Πάµε πίσω,» πρότεινε η Βερενέλη, δείχνοντας την πόρτα που 

οδηγούσε στη σκάλα των µπουντρουµιών. 

  «Και τι θα κάνουµε, πάλι, εκεί κάτω;» είπε ο Άνεµος. «Θα µας 

κλειδαµπαρώσουν. Πρέπει να βρούµε τρόπο να φύγουµε!» 

  «Μα δεν υπάρχει τρόπος εδώ πέρα!» έκανε, πανικόβλητη, η 

Βερενέλη. «Πάµε κάτω!» 

  Οι καρέκλες και το τραπέζι πίσω από την πόρτα ταρακουνιόνταν 

άγρια. 

  «Αυτή είναι η µόνη µας επιλογή,» συµφώνησε ο Ράµλεντ, 

περνώντας την ανοιχτή σιδερένια πόρτα κι αρχίζοντας να κατεβαίνει 

τις σκάλες των µπουντρουµιών δίχως δεύτερη κουβέντα. 
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  «∆εν υπάρχει περίπτωση να βγούµε ζωντανοί απο δώ,» είπε η 

Νύχτα, καθώς εκείνη κι οι άλλοι ακολουθούσαν τον πορφυροµάλλη 

Ντρούβτεκ. 

  «Αυτό το έχουµε ξαναπεί πολλές φορές παλιότερα,» αποκρίθηκε ο 

Άνεµος. 

  «Βλέπεις εσύ καµια διέξοδο;» έκανε η Νύχτα. 

  Η αλήθεια είναι πως όχι, παραδέχτηκε, σιωπηρά, ο Άνεµος. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Κράντµον µισάνοιξε τη µυστική είσοδο της βασιλικής αίθουσας, 

για να αντικρίσει µέσα δύο άντρες και µια γυναίκα να στέκονται 

γύρω από το τραπέζι των συµβούλων, επάνω στο οποίο βρισκόταν 

απλωµένη µια µεγάλη ποσότητα χρυσαφικών και χρυσών κι 

αργυρών νοµισµάτων, λες και είχε πρόσφατα ανοιχτεί κάποιο µυθικό 

σεντούκι θησαυρού. Ο ένας από τους άντρες ήταν τεραστίων 

διαστάσεων και φοβερά µυώδης. Ένα κτήνος και µισό, όφειλε να 

σχολιάσει ο Ωκεάνιος ευγενής, παρατηρώντας τον. Επίσης, στα 

πόδια αυτού του ανθρώπου τριβόταν ένα µεγάλο λιοντάρι, που 

έµοιαζε εξαιρετικά επικίνδυνο –όπως, άλλωστε, κι όλα τα λιοντάρια 

που είχε ποτέ αντικρίσει ο Κράντµον, τα οποία έρχονταν στη Θέρληχ 

είτε από τη Βόρεια Γη (λιοντάρια του Βορρά, τα λέγανε, ή λιοντάρια 

των βουνών) είτε από τη Νότια (λιοντάρια της ερήµου ή της 

ζούγκλας). Τούτο πρέπει να ήταν Νότιο λιοντάρι. 

  Ο άλλος άντρας δεν είχε καµία σχέση µε τον πρώτο. Έµοιαζε πολύ 

πιο εκλεπτυσµένος και προσεκτικά ντυµένος. Είχε µαύρα, µακριά 

µαλλιά, δεµένα κότσο πίσω από το κεφάλι του, γύρω από το οποίο 

περνούσε ένα χρυσό στέµµα. Πλάι του στεκόταν η γυναίκα, που 

ήταν το ίδιο καλοντυµένη µ’αυτόν, µελαχρινή και µετρίου 

αναστήµατος. Φαινόταν να της αρέσουν ιδιαίτερα τα κοσµήµατα που 

βρίσκονταν εµπρός της, καθώς τα σήκωνε και τα κοιτούσε 

προσεκτικά. Και, µάλλον, είχε ήδη φορέσει κάποια, έκρινε ο 
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Κράντµον, γιατί οι καρποί της ήταν γεµάτοι µε βραχιόλια και ο 

λαιµός της µε περιδέραια. 

  Γύρω-γύρω στην αίθουσα στέκονταν ετοιµοπόλεµοι στρατιώτες, 

µάλλον διαφόρων εθνικοτήτων. Οι κατακτητές, προφανώς, δεν 

εµπιστεύονται ο ένας τον άλλο, σκέφτηκε ο Ωκεάνιος ευγενής. 

  Ο σωµατώδης άντρας έριξε άγαρµπα µια χούφτα χρυσά και 

ασηµένια νοµίσµατα επάνω στο τραπέζι, λέγοντας κάτι που ο 

Κράντµον δε µπορούσε να καταλάβει. Μιλούν τη γλώσσα του 

µακρινού Νότου. 

  Στράφηκε πίσω του, στους υπόλοιπους, και τους είπε τι είδε. 

«Εξουσιαστή, εσύ ξέρεις τη Νότια γλώσσα, έτσι;» ρώτησε τον Νε-

Μόρλιν. Εκείνος κατένευσε. «Τότε, παρακολούθα τους, να µας 

εξηγήσεις τι λένε.» Τον ενοχλούσε τον Κράντµον που αναγκαζόταν 

να ζητά βοήθεια από αυτό το ανθρωπάριο, τον Εξουσιαστή της 

Έλρουν. Στο κάτω-κάτω, εκείνος είχε τις δυνάµεις ενός αρχαίου 

Θεού εντός του·  δε θα έπρεπε να τον έχει ανάγκη. Ωστόσο, όλοι 

είχαν κάποιες φορές τη χρησιµότητά τους… 

  Ο Κράντµον παραµέρισε από το στενό άνοιγµα, και ο Νε-Μόρλιν 

πήρε τη θέση του, κοιτώντας τον σωµατώδη άντρα και τον λεπτό να 

κουβεντιάζουν έντονα. Ο δεύτερος πρέπει να ήταν Λίχιος –ο ένας 

Βασιλέµπορας! Κι ο άλλος; 

  «–αυτή τη γυναίκα;» έλεγε, δυνατά, ο σωµατώδης άντρας. 

  «Μην υποτιµάς τη Βασιλίδα ∆άηθρα, Ναζτάρι,» αποκρίθηκε ο 

Βασιλέµπορας. «Ξέρει τι κάνει. ∆εν πιστεύω ότι δε µπορεί να 

ελέγξει αυτό το πρόβληµα… αν όντως έχει παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβληµα.» 

  Ναζτάρι… σκέφτηκε ο Νε-Μόρλιν. Πού το έχω ξανακούσει αυτό 

τ’όνοµα; 

  «Έτσι αργούσε κι η σπαθάρχισσά της,» αντιγύρισε ο σωµατώδης 

άντρας. 
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  «Η ∆άηθρα πήρε τόσους µαχητές µαζί της. Ακόµα κι αν οι 

κρατούµενοι έχουν δραπετεύσει, θα τους πιάσουν. Αποκλείεται να 

έχουν προλάβει να πάνε µακριά.» 

  «Και την άλλη φορά, τα ίδια λέγατε κι η καταραµένη Εξουσιάστρια 

έγινε καπνός!» µούγκρισε ο Ναζτάρι. 

  Η ∆άτλα! Η καρδιά του Νε-Μόρλιν σφίχτηκε. Πού είναι η ∆άτλα; 

  «Αποκλείεται, πάλι, να φύγει, Ναζτάρι,» αναστέναξε ο 

Βασιλέµπορας. «Αλλ’αν θέλεις, στείλε ανθρώπους σου να κοιτάξουν 

–όµως άφησέ µε ν’ασχοληθώ µ’ετούτα τα εξαίσια αρχαία 

κοµµάτια!» 

  Η ∆άτλα είναι φυλακισµένη! 

  Ο Νε-Μόρλιν έκανε ν’ανοίξει ολόκληρη την κρυφή πόρτα, αλλά 

αισθάνθηκε µια ακατονόµαστη δύναµη να συγκρατεί όλο του το 

σώµα. Ο Ναζτάρι φώναξε κάτι στους φρουρούς του δωµατίου, αλλά 

ο Εξουσιαστής δεν τον άκουσε, καθώς η σφυριχτή φωνή του Πόνκιµ 

γέµισε το µυαλό του: «Τι πας να κάνεις εκεί, Μεγαλειότατε;» 

  Ο Νε-Μόρλιν στράφηκε για να τον αντικρίσει, ανακαλύπτοντας ότι 

η ακατονόµαστη δύναµη δεν τον συγκρατούσε, πλέον. «Βρες τη Νι-

∆άτλα,» του είπε. 

  «Τι σ’έπιασε;» ρώτησε ο Πόνκιµ. «Τι συµβαίνει;» Μπορούσε να 

δει καθαρά την ταραγµένη όψη στο πρόσωπο του Εξουσιαστή. 

  «Μάλλον, την έχουν στα µπουντρούµια, εδώ,» αποκρίθηκε ο Νε-

Μόρλιν. «Και η Βασιλίδα ∆άηθρα έχει πάει να τη συλλάβει, µαζί µε 

στρατιώτες της·  κι αυτός ο Ναζτάρι, τώρα, θα στείλει κι άλλους!» 

  «Τι είναι τούτες οι ασυναρτησίες που τσαµπουνάς, Εξουσιαστή;» 

µούγκρισε ο Κράντµον. «Πώς πάνε να τη συλλάβουν αφού ήδη 

βρίσκεται στα µπουντρούµια;» 

  Ο Νε-Μόρλιν έριξε µια µατιά στον Ωκεάνιο ευγενή, όµως, ύστερα, 

το βλέµµα του επέστρεψε, πάλι, στο Σφετεριστή του Σαραόλν. «Βρες 

την, Πόνκιµ!» επέµεινε. 

 

**  **  **  ** 
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  Συγκεντρωµένοι κάτω από την πέτρινη σκάλα, οι σύντροφοι 

µπορούσαν ν’ακούσουν τους στρατιώτες να κοπανούν την ξύλινη 

πόρτα του φυλακίου.  

  Ευτυχώς που αυτή, τουλάχιστον, είχε µπάρα, σκεφτόταν η Βερενέλη, 

γιατί η σιδερένια θύρα στην κορυφή των σκαλοπατιών δεν είχε. 

Όπως ήταν και φυσικό, άλλωστε: Τα µπουντρούµια είναι για να 

κλείνεις τους άλλους µέσα, όχι για ν’απαγορεύεις την είσοδο στους 

δεσµοφύλακες. 

  «Ράµλεντ, τι προτείνεις;» ρώτησε, ξέροντας πως ο Ντρούβτεκ ήταν 

ο πιο εµπειροπόλεµος ανάµεσά τους. 

  «Σε αυτή την περίπτωση,» αποκρίθηκε, σχεδόν επαγγελµατικά, 

εκείνος, «συνήθως, έχει κανείς δύο λύσεις: Η µία είναι να παραδοθεί 

–κι αυτό κάνουν οι πιο λογικοί άνθρωποι, όπως οι Αργκανθικιανοί. 

Η άλλη είναι να αγωνιστεί µέχρι θανάτου –πράγµα που θα έκανε 

ένας παγιδευµένος Βολχερθιανός που βρισκόταν αντιµέτωπος µε 

δεκάδες χρωµατοµάτηδες. Τι απ’τα δύο προτιµάτε;» 

  «Φυσικά, κανένα από τα δύο,» είπε ο Άνεµος. «∆ε µπορεί να µην 

υπάρχει κάποια διέξοδος απο δώ µέσα, γαµώ τα Πνεύµατα! Πάµε πιο 

βαθιά στα µπουντρούµια·  ίσως να βρούµε κάποιο κρυφό πέρασµα 

που παρουσιάστηκε µε το σεισµό, ή τίποτα τέτοιο.» 

  «Περιµένεις να φανούµε τόσο τυχεροί;» απόρησε η Νύχτα. 

  «Γιατί όχι; Η Τύχη κι εµείς έχουµε στενή συγγένεια.» 

  «Θα µπορούσαµε, καλύτερα, να βρούµε µια διπλωµατική λύση,» 

πρότεινε ο Τέλκαρ. 

  «∆ηλαδή;» ρώτησε ο Άνεµος. 

  Η ξύλινη πόρτα ακούστηκε να σπάει και το τραπέζι κι οι καρέκλες 

πίσω της να σωριάζονται στο πάτωµα, καθώς οι στρατιώτες 

έµπαιναν. 

  «Μείνε εσύ να κουβεντιάσεις µαζί τους, γέρο,» είπε ο Άνεµος. 

«Εγώ λέω να πηγαίνω.» Και έτρεξε µέσα στους διαδρόµους των 

µπουντρουµιών. Πίσω του, µπορούσε ν’ακούσει τους υπόλοιπους να 
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τον ακολουθούν·  και, ρίχνοντας µια κλεφτή µατιά, διαπίστωσε ότι 

και ο Τέλκαρ ήταν ανάµεσά τους. Ούτε αυτός δεν είναι τόσο ηλίθιος, 

ώστε να µείνει πίσω. Και µου φαίνεται να τρέχει µια χαρά, για την 

ηλικία του.  

  Όµως, αναρωτιέµαι τι θα κάνουµε όταν φτάσουµε σε αδιέξοδο… 

  Η φωνή της Βασιλίδας ∆άηθρα αντήχησε µέσα στα υπόγεια 

περάσµατα: «Νι-∆άτλα, νοµίζεις ότι θα µου ξεφύγεις εκεί µέσα; ∆εν 

υπάρχει διέξοδος! Είστε στα µπουντρούµια, ανόητη Ελρούνια!» 

  Είστε στα µπουντρούµια…! µούγκρισε εσωτερικά ο Άνεµος. Λες και 

δεν το είχαµε συνειδητοποιήσει ως τώρα! 

  Σταµάτησε σε µια στροφή, υψώνοντας το χέρι του, για να 

σταµατήσουν κι οι υπόλοιποι. «Πρέπει να κρυφτούµε κάπου,» είπε, 

λαχανιασµένα. 

  «Μα, δεν υπάρχει πουθενά µέρος για κρύψιµο!» αποκρίθηκε η 

Βερενέλη, µε µια απελπισµένη, τροµοκρατηµένη όψη στο πρόσωπό 

της. «Θα µας πετσοκόψουν εδώ κάτω!» 

  «Μην τα χάνεις, πανάθεµά σε!» σφύριξε ο Άνεµος. «Ίσως υπάρχει 

ακόµα κάποια ελπ–» 

  «Είσαι ηλίθιος;» φώναξε η Βερενέλη. 

  Μποτοφορεµένα πόδια ακούστηκαν να έρχονται, καθώς και το 

κουδούνισµα πανοπλιών. 

  Ο Τέλκαρ πήρε µια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να µετριάσει τον 

πανικό του. «Ας πολεµήσουµε. Για το Βασίλειο,» είπε, µε 

επιτηδευµένα σταθερή φωνή, που έµοιαζε έτοιµη ν’αρχίσει να 

τρεµουλιάζει από στιγµή σε στιγµή. 

  «Άσε τις Πνευµατοχτυπηµένες ανοησίες, γέρο!» γρύλισε ο Άνεµος. 

«Ελάτε!» Έτρεξε. 

  «Ελάτε!» πρόσθεσε, επιτακτικά, ο Ράµλεντ, ακολουθώντας τον. Και 

δεν εξεπλάγη όταν οι υπόλοιποι τον πήραν στο κατόπι, χωρίς καµια 

αντίρρηση. Έτσι φώναζαν οι Βολχερθιανοί στους στρατιώτες τους, 

όταν ήθελαν να τους υπακούσουν αµέσως και χωρίς την παραµικρή 
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αµφισβήτηση. Ήταν τέχνη κι αυτό, όπως είχε παρατηρήσει ο 

Ντρούβτεκ στα ταξίδια του. 

  Τώρα, αντιλαµβανόταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσουν 

από τους διώκτες τους, όµως, τουλάχιστον, ας τους αντιµετώπιζαν 

όπως έπρεπε: σαν στριµωγµένοι λύκοι! Και, για να συµβεί τούτο, ο 

Ράµλεντ ήξερε πως χρειαζόταν να φέρει τους συντρόφους του στην 

ανάλογη θέση. ∆εν ήταν αρκετά στριµωγµένοι ακόµα, ώστε να τους 

φαίνονται όλα µαύρα. Επί του παρόντος, βρίσκονταν σε κατάσταση 

πανικού, πράγµα που τους ωθούσε σε άτακτη φυγή. Αλλά, όταν 

είχαν έναν τοίχο πίσω τους και ένα φουσάτο εχθρών εµπρός τους, 

τότε άλλου είδους ένστικτα θα ξυπνούσαν µέσα τους. 

  Όµως δεν είδαν τοίχο, αλλά µια σκοτεινή, κουκουλοφόρο φιγούρα 

να στέκεται στη µέση του διαδρόµου όπου έτρεχαν. «Σταθείτε!» 

πρόσταξε ο άγνωστος, µε φωνή που έµοιαζε να προέρχεται από 

παντού τριγύρω·  κι εκείνοι σταµάτησαν, αθέλητα. 

  «Απο κεί.» Ο άγνωστος έδειξε µια στροφή στους υπόγειους 

διαδρόµους. «Τώρα!» 

  «Ποιος είσαι;» κατάφερε να ψελλίσει ο Άνεµος. 

  «Τρέξτε, ανόητοι!» επέµεινε εκείνος. 

  Στρατιώτες ακούστηκαν από πίσω τους. Η Νύχτα γύρισε, για να 

τους δει να έρχονται, φωνάζοντας λόγια σε µια γλώσσα που δε 

µπορούσε να καταλάβει. Μετά, η τυχοδιώχτρια έτρεξε προς τη µεριά 

όπου είχε δείξει ο άγνωστος, και στον τοίχο δεξιά της αντίκρισε κάτι 

που έµοιαζε να είχε βγει από όνειρο: ένα ανοιχτό πέρασµα, µπροστά 

από το οποίο στέκονταν τρεις κουκουλοφόρες µορφές, περιµένοντάς 

την. Έχω ψευδαισθήσεις; 

  «Γρήγορα, µπες,» της είπε η µία από τις µυστηριώδεις φιγούρες, µε 

γυναικεία φωνή. 

  Η Νύχτα άκουσε και τους συντρόφους της να έρχονται. 

 

**  **  **  ** 
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  Καθώς οι κυνηγηµένοι έστριβαν στο πέρασµα που τους είχε δείξει, 

ο Πόνκιµ ύψωσε το δεξί του χέρι και επικαλέστηκε τα Πνεύµατα. 

  «ΜΑΚΡΙΑ!» φώναξε στους στρατιώτες, µε τη φωνή του 

µεγεθυσµένη τόσο που έκανε τις πέτρες του διαδρόµου να τρίξουν, 

λες και γινόταν σεισµός ξανά. 

  Οι πολεµιστές που έρχονταν –πάνω από µισή ντουζίνα, στο σύνολό 

τους– σωριάστηκαν στο πάτωµα, σπαρταρώντας σαν τα ψάρια έξω 

απ’το νερό, ενώ βαστούσαν τα κεφάλια τους, είχαν διπλωθεί και 

ξερνούσαν, ή είχαν λιποθυµήσει αµέσως, από το απότοµο ψυχικό 

χτύπηµα. 

  «Χα-χα-χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Πόνκιµ, προσθέτοντας άφθονη 

πνευµατική ισχύ στο γέλιο του, ώστε να πλανηθεί µέσα στα 

περάσµατα των µπουντρουµιών και να γεµίσει µε τρόµο τις καρδιές 

των υπολοίπων. Ύστερ’από τούτο, ήταν πολύ πιθανό ν’άρχιζαν να 

θεωρούν το µέρος στοιχειωµένο –πράγµα που θα βόλευε ιδιαίτερα το 

Βασιληά του Σαραόλν. 

  Ενώ όλοι οι µαχητές εµπρός του βρίσκονταν στο πάτωµα, 

ουρλιάζοντας έντροµοι ή αδειάζοντας τα στοµάχια τους, ο Πόνκιµ 

πήγε προς τη µυστική είσοδο, αποµακρυνόµενος από αυτούς. 

  Την ίδια στιγµή, µια σκέψη πλανιόταν στο νου των περίτροµων 

Υρµέλβιων πολεµιστών: Ντίλµερεβ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο 

Σκιές και δαίµονες 
 

 

 Νι-∆άτλα δε µπορούσε να καταλάβει τι γινόταν γύρω της. 

Τη µια βρισκόταν σε ένα υγρό, υπόγειο πέρασµα των 

µπουντρουµιών του παλατιού, φωτισµένο από δαυλούς, και H
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την άλλη, κουκουλοφόρες µορφές την παρέσερναν µέσα σε έναν 

σκοτεινό διάδροµο, ενώ µερικές απ’αυτές βαστούσαν λάµπες, των 

οποίων οι αχνές ακτινοβολίες δε βοηθούσαν και πολύ την 

Εξουσιάστρια να αντιληφθεί τι συνέβαινε. Πίσω της µπορούσε να 

αισθανθεί κάποιον να την κρατά από τους ώµους, βαδίζοντας 

γρήγορά µαζί της. Οι άνθρωποι µε τις κουκούλες έµοιαζαν να 

βιάζονται ιδιαίτερα. Ποιοι ήταν; Τι ήθελαν εδώ; Είχαν έρθει για να 

τους βοηθήσουν; Προφανώς ήρθαν για να µας βοηθήσουν! διόρθωσε 

τον εαυτό της. Όµως γιατί; Είναι, µήπως, οι Νυχτοβάτες, µε τους 

οποίους είχαν µιλήσει ο Άνεµος κι η Νύχτα; 

  «Μη φοβάσαι,» άκουσε µια αντρική φωνή κοντά στ’αφτί της. 

Ήξερε αυτή τη φωνή, κάπου την είχε ξανακούσει, σίγουρα·  όµως, 

τώρα, µέσα στον πανικό της, δε µπορούσε να καταλάβει ποιος ήταν 

εκείνος που της µίλησε. Τα πάντα είχαν γίνει ένα µπερδεµένο 

κουβάρι στο µυαλό της. Σκιές και αχνά φώτα. 

  Κοιτώντας τριγύρω –όπως µπορούσε να κοιτάξει, έτσι που βάδιζαν, 

βιαστικά–, προσπάθησε να βρει τους συντρόφους της: τον Άνεµο, τη 

Νύχτα, το Ράµλεντ… Μάταια, όµως. Ίσως να ήταν ακόµα και πλάι 

της, αλλά, λόγω της κατάστασης, να µην τους έβλεπε. Η Βερενέλη, ο 

Τέλκαρ;… Ούτε κι αυτούς τους έβρισκε. 

  Μεγάλα Ερπετά, πού µε πηγαίνουν; Τι µέρος είναι τούτο; Μοιάζει 

µε… µε κρυφά περάσµατα πίσω από τους τοίχους του παλατιού. 

Αναρίγησε. Η όλη κατάσταση τής έφερνε στο µυαλό τροµακτικές 

ιστορίες που είχε ακούσει µικρή. 

  «Πού µας πηγαίνεις;» 

  Ήταν µια γυναικεία φωνή, από µπροστά, η οποία, πάλι, θύµιζε κάτι 

στη Νι-∆άτλα, αλλά, όπως και πριν, ο πανικός της ήταν πολύ 

µεγάλος για να την αναγνωρίσει. 

  «Σ’ένα µέρος όπου θα µπορούµε να σταµατήσουµε και να 

σκεφτούµε,» απάντησε µια αντρική φωνή, άγνωστη στην 

Εξουσιάστρια του Χρήµατος. 

  Τι συµβαίνει εδώ; 
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**  **  **  ** 

 

  «Βασιλίδα µου, πρέπει να φύγουµε!» έκανε ο τροµοκρατηµένος 

σπαθάρχης. «Το µέρος είναι στοιχειωµένο!» 

  Η ∆άηθρα προσπαθούσε να σταµατήσει τον δικό της τρόµο: αυτόν 

που έκανε την καρδιά της να χτυπά πιο γρήγορα απ’ό,τι ποτέ, ο 

οποίος απειλούσε να διεισδύσει στο νου της και να τον γεµίσει µε 

πανικό. Κι άµα τούτο συνέβαινε, η Βασιλίδα της Ύρµελβ ήξερε πως 

θα έτρεχε σαν τους στρατιώτες γύρω της, αποζητώντας να φτάσει 

στην έξοδο των µπουντρουµιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

  Τι κόλπο είν’αυτό; σκέφτηκε η ∆άηθρα. Η Νι-∆άτλα και οι 

συνεργοί της πρέπει, κάπως, να το είχαν κάνει. ∆ε µπορεί να ήρθε 

από το πουθενά. Κι όµως… εκείνο το γέλιο. Την είχε διαπεράσει σα 

µαχαίρι·  είχε καρφώσει την ψυχή της, γεµίζοντάς τη µε το δηλητήριο 

του τρόµου. Μαγεία. Πρέπει να ήταν µαγεία. Μεγάλη Μητέρα, 

προστάτεψέ µας!… 

  Στράφηκε ν’αντικρίσει τον σπαθάρχη πλάι της, αλλά διαπίστωσε 

ότι κι αυτός είχε, πλέον, φύγει, µαζί µε τους υπόλοιπους. Από το 

βάθος των µπουντρουµιών, η ∆άηθρα µπορούσε ν’ακούσει 

µουγκρητά πόνου και κλαψουρίσµατα, σαν κάποιοι να υπέφεραν. 

Έκανε ένα βήµα µπροστά, για να πλησιάσει, να δει τι συνέβαινε… 

  …Όµως ήταν µόνη, τώρα, εδώ κάτω. Τελείως µόνη, µε τους 

µαχητές της να έχουν τραπεί σε άτακτη φυγή. Το δηλητήριο του 

γέλιου άρχισε, πάλι, να εξαπλώνεται εντός της.  

  Το σκοτάδι των κελιών… έµοιαζε επικίνδυνο. Και… τι µπορεί να 

πεταγόταν από τις σκιές των διαδρόµων; Οι φλόγες των δαυλών δεν 

τρεµόπαιζαν περίεργα; Γιατί έκαναν έτσι; Ήταν φυσιολογικό αυτό; 

∆ε µπορεί αέρας να ερχόταν εδώ µέσα! 

  Η ∆άηθρα αισθάνθηκε να παγώνει. Το δηλητήριο είχε φτάσει στο 

µυαλό της. Το ήξερε, και δε µπορούσε να το εµποδίσει. 
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  Τα βογκητά πόνου συνέχιζαν να αντηχούν από το βάθος, 

αργόσυρτα, εφιαλτικά. 

  Ποιοι είστε; Τι συµβαίνει; ήθελε να φωνάξει η Βασιλίδα, αλλά δεν 

έβγαιναν λέξεις απ’τα χείλη της·  η γλώσσα της είχε παραλύσει. 

  Το σκοτάδι των µπουντρουµιών, τώρα, της φαινόταν να 

εξαπλώνεται. Σαν το δηλητήριο στο µυαλό της. Ακαθόριστες µορφές 

την πλησίαζαν. 

  Μεγάλη Μητέρα, βοήθησέ µε.  

  Έκλεισε τα µάτια. Όλα ήταν ένα κόλπο, ένα κόλπο. Αν ηρεµούσε 

τον εαυτό της, θα µάθαινε τι πραγµατικά συνέβαινε, θα καταλάβαινε 

τι της είχε κάνει η Νι-∆άτλα και οι συνεργοί της. Ήταν η 

καταραµένη Εξουσιάστρια µάγισσα, τελικά; Πώς δεν το είχα 

προσέξει ως τώρα; Πρέπει να έκρυβε τις δυνάµεις της· πρέπει να τις 

έκρυβε από όλους µας. 

  Τα µάτια της ήταν κλειστά… και, όσο δεν έβλεπε, αν κάτι την 

πλησίαζε, από τις σκιές… αν κάτι απλωνόταν, για να την πιάσει… 

αν οι αιχµάλωτοι που είχαν ξεφύγει σκόπευαν να τη δολοφονήσουν 

έτσι… 

  Τα βλέφαρά της, πάραυτα, άνοιξαν. Κοίταξε τριγύρω. Κανείς δεν 

ήταν κοντά… µονάχα οι σκιές… που έµοιαζαν να είχαν απλωθεί 

ακόµα περισσότερο. Μεγάλη Μητέρα, αυτό δεν είναι δυνατόν! Οι 

σκιές, δε µπορεί ν’απλώνονται! ∆ε µπορεί να έρχονται για µένα. Είναι 

ΣΚΙΕΣ! Μόνο… 

  Τα βογκητά πόνου εξακολουθούσαν. 

  Η Βασιλίδα ∆άηθρα συνειδητοποίησε ότι ήταν λουσµένη στον 

ιδρώτα, ότι η ανάσα έβγαινε βαριά από µέσα της. Το δηλητήριο την 

είχε νικήσει. Στράφηκε απ’την άλλη και άρχισε να τρέχει προς την 

έξοδο των µπουντρουµιών. 

 

**  **  **  ** 
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  Οι δαιµονάνθρωποι άκουσαν χτυπήµατα στη σιδερένια πόρτα, και 

µια αλλόκοσµη φωνή γέµισε τη µεγάλη αίθουσα, µιλώντας στη 

λαλιά των ανθρώπων: 

  Ανοίξτε, υπηρέτες µου. Ο Αφέντης σας επέστρεψε. 

  «Ο Εκλεκτός!» σφύριξε ένας Μαγκραθµέλιος στους υπόλοιπους. 

«Ο Κράντµον.» Βάδισε βιαστικά προς τη σιδερένια θύρα και την 

άνοιξε, για να φανερώσει µια κουκουλοφόρο µορφή. 

  Η κουκούλα κατέβηκε, και το ξανθοµάλλικο κεφάλι του Εκλεκτού, 

µε τα καταγάλανα µάτια, παρουσιάστηκε. 

  «Καλωσόρισες, Αφέντη,» είπε ο δαιµονάνθρωπος, στη λαλιά των 

ανθρώπων, κάνοντας µια σύντοµη υπόκλιση. 

  «Καλώς σε βρίσκω, Νεργκελάθ,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, 

µπαίνοντας στο δωµάτιο. «Φέρνω και παρέα, αν δε σε πειράζει.» 

Όµως δεν περίµενε την έγκριση του Μαγκραθµέλιου: µπήκε στην 

αίθουσα και έκανε νόηµα στους συντρόφους του να περάσουν. 

  Η Νι-∆άτλα κοίταξε έντροµη το περιβάλλον γύρω της. Το δωµάτιο 

ήταν µεγάλο και καµωµένο από γκρίζους πλίνθους. Έξι τετράγωνες 

κολόνες στήριζαν το ταβάνι, όπου κρέµονταν λάµπες που παρόµοιές 

τους η Εξουσιάστρια δεν είχε ποτέ ξανά αντικρίσει: εξέπεµπαν µια 

ακτινοβολία σαν αυτή της ηµέρας. Από τι ήταν καµωµένες, µα τα 

Μεγάλα Ερπετά; 

  Όµως τούτο δεν ήταν το µόνο παράδοξο στην αίθουσα·  γιατί η 

∆άτλα µπορούσε ν’αντικρίσει και κάτι πλάσµατα που έµοιαζαν µε 

ανθρώπους µα δεν ήταν άνθρωποι. Τα µαλλιά τους ήταν 

ποικιλόχρωµα και τα µάτια τους το ίδιο. Τ’αφτιά τους ήταν µυτερά, 

άλλων περισσότερο κι άλλων λιγότερο. Πρέπει να είναι 

δαιµονάνθρωποι της Μάγκραθµελ. Ναι, τέτοιοι πρέπει να είναι… 

Αλλά… τι… τι δουλειά έχουν µέσα– ή κάτω– ή πίσω απ’τους τοίχους 

του παλατιού της Θέρληχ; 

  «∆άτλα,» άκουσε πίσω της, και αισθάνθηκε κάποιον να την 

περιστρέφει. 
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  Αναπάντεχα, αντίκρισε το πρόσωπο του Μόρλιν! Τα µάτια της 

γούρλωσαν. Αυτός ήταν ο άντρας που µου µίλησε µέσα στα σκιερά 

περάσµατα! Η ∆άτλα ψέλλισε κάτι ακατανόητο, καθώς ο 

Εξουσιαστής την πήρε στην αγκαλιά του. Μετά: «Τι συµβαίνει 

εδώ;» τον ρώτησε. «Πού είµαστε;» 

  «Είµαστε ασφαλείς εδώ, αγαπηµένη µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«Τουλάχιστον, έτσι ελπίζω.» 

  Στράφηκε στον Κράντµον, αλλά κάτι άλλο τράβηξε την προσοχή 

του: Καθώς η Αάνθα έβγαλε την κουκούλα από το πορφυροµάλλικό 

της κεφάλι, ο βασιλικός σύµβουλος Τέλκαρ αναφώνησε: 

«Βασίλισσά µας!» Και έπεσε στα γόνατα εµπρός της. «Το ήξερα ότι 

θα επιστρέφατε, Βασίλισσά µας! Θα επιστρέφατε να µας σώσετε από 

τους δυνάστες! Τα τροµερά πράγµατα που έκαναν στην όµορφή µας 

πόλη, Μεγαλειοτάτη! Τα εγκλήµατα που διέπραξαν εναντίον των 

πιστών σας υπηκόων!… Όµως…» Το βλέµµα του τρεµόπαιξε, 

ατενίζοντας τους Μαγκραθµέλιους µέσα στην αίθουσα. «Όµως, 

Βασίλισσά µου, δεν είναι αυτοί… δαιµονάνθρωποι;» 

  «Σήκω πάνω, ηλίθιε γέρο,» µούγκρισε ο Κράντµον, περνώντας από 

πλάι του. «Έχουµε σηµαντικότερα πράγµατα να κάνουµε απ’το να 

σε βάλουµε να ξεσκονίζεις το πάτωµα.» 

  «Σήκω, πιστέ µου φίλε,» είπε η Αάνθα στον Τέλκαρ, βοηθώντας 

τον να πατήσει στα πόδια του. 

  Ο βασιλικός σύµβουλος στράφηκε στον Κράντµον, που βάδιζε 

µέσα στην αίθουσα. «Βασίλισσά µου, δεν είναι αυτός ο προδότης; 

∆εν είναι ο σφετεριστής που καθάρπαξε τον Κοραλλένιο Θρόνο;» 

  «Ναι, σκουλήκι του παλατιού,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, «και όλοι 

µε χρειάζεστε τώρα.» Στράφηκε, για να καθίσει στον πέτρινο θρόνο 

που βρισκόταν στο τέλος της αίθουσας, ανάµεσα σε δύο από τις 

τεχνολογικές λάµπες των Μαγκραθµέλιων.  

  (Τι σπατάλη της ενέργειας των κρυστάλλων, µόνο και µόνο για την 

ικανοποίηση του ηλίθιου Ωκεάνιου, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Ο Κράντµον 

είναι ανόητος, αλλά γιατί οι δαιµονάνθρωποι δεν τον προειδοποίησαν 
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για τούτο, όταν τους το ζήτησε; Τόσο πιστοί του είναι; Αυτός ο 

συλλογισµός τον ανησυχούσε.) 

  «Βασίλισσά µου!» αναφώνησε ο Τέλκαρ. «Είµαστε… είµαστε 

αιχµάλωτοι αυτού του δαιµονόφιλου αποβράσµατος;» 

  «∆εν µπορείς να αντιληφθείς, ξεµωραµένε γέρο, πότε είσαι 

αιχµάλωτος και πότε όχι;» αντιγύρισε ο Κράντµον, από το θρόνο 

του. «Πριν ήσουν αιχµάλωτος. Κι εγώ σε έσωσα.» 

  «Αυτές οι κουβέντες δεν έχουν κανένα νόηµα,» είπε η Σαντέ’ενθιν, 

βαδίζοντας, για να σταθεί ανάµεσα στον ξανθοµάλλη Ωκεάνιο και 

στον Τέλκαρ και την Αάνθα. «Είστε ασφαλείς τώρα,» διαβεβαίωσε 

το βασιλικό σύµβουλο και τους υπόλοιπους. «Ακόµα κι αν ήθελα να 

τσακίσω την ψυχή µερικών από εσάς,» πρόσθεσε, ατενίζοντας τον 

Άνεµο και τη Νύχτα. 

  «Συνεχίζεις να µας κρατάς κακία για εκείνο το… εµ… ατυχές 

περιστατικό, Αρχιέρεια;» αποκρίθηκε ο Άνεµος, υποµειδιώντας. 

  «Εσύ, δούλε, θα γίνεις θυσία για την Αίρεση του Φιδιού, στο 

τέλος,» τον διαβεβαίωσε η Σαντέ’ενθιν, «όπως είχαµε σχεδιάσει.» 

  «Άκουσα πως η Νότια Γη έγινε κοµµάτια,» αντιγύρισε ο Άνεµος. 

«Λες ο Πύργος του Φιδιού κι η αίρεσή σου ακόµα να στέκονται;» 

  «Μπορώ να ξαναφτιάξω τα πάντα, όποτε το επιθυµήσω.» 

  «Μεγάλα λόγια.» 

  Τα µάτια της Σαντέ’ενθιν στένεψαν, επικίνδυνα. «Μην προκαλείς 

την οργή µου, δούλε.» Ύστερα, ένα µειδίαµα στράβωσε τα χείλη της. 

«Αλλιώς ίσως να δελεαστώ να µαρτυρήσω στην πιστή σου φίλη 

πόσο καλά µε ικανοποιούσες τα βράδια, προτού αποφασίσω να σε 

προσφέρω θυσία στον Μεγάλο Όφη.» 

  Λέει ψέµατα, σκέφτηκε η Νύχτα. ∆ε µπορεί νάναι αλήθεια! 

Στράφηκε να κοιτάξει τον Άνεµο, µα εκείνος είχε τα µάτια του 

καρφωµένα, γεµάτα µίσος, επάνω στη Σαντέ’ενθιν. 

  «Ήµουν ναρκωµένος, Ζιρκεφιανή σαύρα,» γρύλισε. 

  «Ήσουν;» έκανε εκείνη, συνεχίζοντας να χαµογελά µυστηριακά. 

«Ποτέ δεν το είχα προσέξει…» 
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  «Σταµατήστε τους τσακωµούς σας, όλοι!» φώναξε ο Πόνκιµ, 

βαδίζοντας µέσα στην αίθουσα, προς τον προχειροφτιαγµένο θρόνο 

του Κράντµον. «Τώρα! ∆εν έχουµε άπειρο χρόνο για να κάνουµε 

σχέδια. Και έχουµε ακόµα λιγότερο χρόνο για ανοησίες! 

  »Μαγκραθµέλιοι, ποιος είναι ο αρχηγός σας εδώ;» απαίτησε. 

  «Εγώ, Εκλεκτέ Πόνκιµ,» αποκρίθηκε ένας δαιµονάνθρωπος µε 

κίτρινα-πορφυρά-γαλάζια µακριά µαλλιά. «Ονοµάζοµαι 

Νεργκελάθ.» 

  «Πες µου, Άρχοντα Νεργκελάθ,» ζήτησε ο Πόνκιµ, «πώς τα πάτε 

µε τους σεισµούς εδώ;» 

  «Άσχηµα, Εκλεκτέ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κάποιες αίθουσες είναι 

ιδιαίτερα γερές, όπως τούτη όπου βρισκόµαστε, κι απ’ό,τι κρίνουµε, 

δεν προβλέπεται να πέσουν, εκτός κι αν τα τραντάγµατα ενταθούν 

δραµατικά. Όµως άλλες έχουν ήδη καταρρεύσει, κλείνοντας αρκετά 

περάσµατα που παλιότερα χρησιµοποιούσαµε.» 

  «Έχετε, όµως, πρόσβαση στο παλάτι, όπως και πριν…;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Νεργκελάθ. «Βέβαια, ίσως από λίγο διαφορετικούς 

δρόµους, ορισµένες φορές.» 

  «Τι γνωρίζετε γι’αυτούς τους νέους κατακτητές;» θέλησε να µάθει 

ο Πόνκιµ. «Ξέρετε σε ποιο δωµάτιο κοιµάται ο καθένας;» 

  «Όχι, Αφέντη,» αποκρίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. «∆εν είχαµε τέτοιες 

διαταγές. Εποµένως, περιµέναµε την επιστροφή του Αφέντη 

Κράντµον.» 

  «Οι άνθρωποι που είδαµε στην αίθουσα του θρόνου, αυτοί πρέπει 

να ήταν οι κατακτητές,» είπε ο Κράντµον. «Σωστά, Νε-Μόρλιν;» 

  «Έτσι πιστεύω,» αποκρίθηκε ο Εξουσιαστής των Όπλων. 

  «Τους γνωρίζω,» είπε η Νι-∆άτλα. «Ήταν ο ένας υπερβολικά 

σωµατώδης; Σαν θηρίο;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Νε-Μόρλιν. «Και είχε ένα µεγάλο λιοντάρι στα 

πόδια του.» 
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  «Αυτός είναι ο Βασιληάς Ναζτάρι του Λέργκναµ,» τους 

πληροφόρησε όλους η Εξουσιάστρια του Χρήµατος, «ο ένας από 

τους κατακτητές. Ο άλλος ήταν Λίχιος;» 

  «Ήταν,» ένευσε, πάλι, ο Νε-Μόρλιν. «Ένας άντρας πολύ πιο λεπτός 

και περιποιηµένος από τον πρώτο, µε µια γυναίκα πλάι του, 

µελαχρινή.» 

  «Ο Βασιλέµπορας Άρνελ της Μέρεντλιχ, και η σύζυγός του, 

Αρχόντισσα Νάρη,» είπε η Νι-∆άτλα. «Και η Βασιλίδα ∆άηθρα της 

Ύρµελβ βρισκόταν στα µπουντρούµια, καταδιώκοντάς µας, µε τους 

στρατιώτες της.» 

  «Πρέπει να είσαι η Εξουσιάστρια Νι-∆άτλα, σωστά;» τη ρώτησε ο 

Πόνκιµ (που γνώριζε πολύ καλά ποια ήταν). 

  «Ναι. Κι εσύ ο Πόνκιµ, ο Σφετεριστής του Σαραόλν.» Είχε ακούσει 

τον Μαγκραθµέλιο να τον αποκαλεί Εκλεκτέ Πόνκιµ. 

  «Ακριβώς. Πες µου, όµως: γνωρίζεις σε ποια δωµάτια αναπαύεται ο 

καθένας από τους κατακτητές;» 

  «Γνωρίζω,» αποκρίθηκε η Νι-∆άτλα. 

  «Υπέροχα,» είπε ο Πόνκιµ, υποµειδιώντας. «Η δουλειά έχει, 

εποµένως, τελειώσει κατά το ήµισυ. Τα υπόλοιπα θα είναι… απλά.» 

  «Πότε θα τους αιχµαλωτίσουµε;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Όχι προτού οι στρατοί µας βρίσκονται µισής µέρας δρόµο από τη 

Θέρληχ,» απάντησε ο Πόνκιµ. 

  «Συµφωνώ,» κατένευσε η Αάνθα. «Γιατί, αν τους απαγάγουµε 

τώρα, το πιο πιθανό είναι άλλοι να πάρουν τις θέσεις τους, οπότε θα 

έχουµε τα ίδια προβλήµατα.» 

  «Ενώ, αν οι άρχοντες εξαφανιστούν αναπάντεχα πριν από την 

επίθεση, ο στρατός θα χάσει κάθε είδους οργάνωση,» πρόσθεσε ο 

Νε-Μόρλιν. «∆ε θα ξέρουν για ποιον να πολεµήσουν.» 

  «Κι επιπλέον, θα έχουµε ανοίξει τις πύλες της πόλης,» είπε ο 

Βούνκαλ. «Να υποθέσω ότι υπάρχουν περάσµατα που οδηγούν ως 

εκεί;» Έστρεψε το κουκουλωµένο του κεφάλι στον Κράντµον. 
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  «Λάθος υπόθεση, Αργκανθικιανέ,» αποκρίθηκε εκείνος. 

«∆υστυχώς, δεν υπάρχουν περάσµατα που βγάζουν στις πύλες. Όµως 

υπάρχουν περάσµατα που βγάζουν σε διάφορα σηµεία της Θέρληχ, 

βολικά για εµάς.» 

  «Εµ… Αφέντη,» είπε ο Νεργκελάθ, «τα περισσότερα περάσµατα 

κάτω από την πόλη έχουν καταρρεύσει.» 

  «Τι;» συνοφρυώθηκε ο Κράντµον. 

  «Οι υπόνοµοι έπαθαν µεγάλες ζηµιές, µε τους σεισµούς, 

βλάπτοντας και τα περάσµατα, επίσης,» εξήγησε ο δαιµονάνθρωπος. 

«∆ε θα σας τα πρότεινα.» 

  «Τέλος πάντων,» είπε ο ξανθοµάλλης Ωκεάνιος, «δεν πιστεύω να 

έχουµε πρόβληµα ν’ανοίξουµε τις πύλες. Κάποιοι θα γλιστρήσουν 

έξω απ’το παλάτι και θα πάνε κοντά σ’αυτές, λίγο προτού έρθουν οι 

στρατοί. Θα το κάνω ο ίδιος, αν υπάρξει ανάγκη.» 

  Έχεις αποκτήσει τροµερή αυτοπεποίθηση, φίλτατε Κράντµον, 

παρατήρησε ο Πόνκιµ, η οποία, αναµφίβολα, οφείλεται στο 

γενικότερο πέπλο µυστηρίου που σε καλύπτει, τον τελευταίο καιρό. Και 

όλα αυτά από ένα απλό κάψιµο στις παλάµες;… Χµµµµ… 

  «Όπως επιθυµείτε, Αφέντη Κράντµον,» έκλινε το κεφάλι ο 

Νεργκελάθ. 

  «Σε πόσες ηµέρες θα βρίσκεται εδώ ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

και οι υπόλοιποι;» ρώτησε η Αάνθα. «Μπορείτε να ξέρετε;» 

  Ο Κράντµον ακούµπησε το σαγόνι στη γροθιά του, σκεπτικός. 

«∆εδοµένου ότι έφυγαν από τον Βράχο την ίδια µέρα µε εµάς… σε 

τρεις-τέσσερις ηµέρες εδώ πρέπει να βρίσκονται.» 

  «Και, µέχρι τότε, τι κάνουµε;» ρώτησε ο Νε-Μόρλιν. 

  «Το πιο απλό, Εξουσιαστή,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ: 

«υποσκάπτουµε την εξουσία των κατακτητών, απλώνοντας φήµες 

σ’ολάκερη τη Θέρληχ. Έτσι, όταν οι στρατοί µας έρθουν, θα έχουµε 

ένα ακόµα πλεονέκτηµα.» 

 

**  **  **  ** 
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  «Ο Ντίλµερεβ, Μεγαλειοτάτη!» επέµεναν οι στρατιώτες της. «Ήταν 

ο Ντίλµερεβ.» 

  Η διπλή, µεγάλη πόρτα της αίθουσας του θρόνου άνοιξε µπροστά 

στη ∆άηθρα, για να µπει µαζί µε τους πολεµιστές που την 

ακολουθούσαν: τους δικούς της και αυτούς που είχε στείλει ο 

Βασιληάς Ναζτάρι. 

  «Τι συµβαίνει, Βασιλίδα ∆άηθρα;» ρώτησε ο Βασιλέµπορας Άρνελ, 

που στεκόταν ακόµα µπροστά στο τραπέζι, εξετάζοντας το θησαυρό. 

  «Μακάρι νάξερα,» αποκρίθηκε εκείνη, γρυλίζοντας. «Κάτι 

παράξενο ήταν, όµως…» 

  Ο Βασιληάς Ναζτάρι, που καθόταν στο θρόνο του, συλλογίστηκε: 

Τι µπορεί να ήταν τόσο… παράξενο, ώστε να έκανε τους δικούς µου 

µαχητές να επιστρέψουν; Σίγουρα, η Νι-∆άτλα κι η συνεργοί της δε θα 

µπορούσαν ποτέ να τους τρέψουν σε φυγή… 

  «Ο Ντίλµερεβ, Μεγαλειοτάτη!» είπε ο σπαθάρχης που ήταν µαζί της 

στα υπόγεια. «Ο δαίµων της ερήµου. Το γέλιο του θα τσάκιζε τις 

ψυχές µας. Ήταν αυτός!» 

  «Τι ανοησίες λέτε;» συνοφρυώθηκε ο Βασιλέµπορας Άρνελ. 

«Ποιος δαίµονας; Είσαι ηλίθιος, στρατιώτη; Νοµίζεις ότι εδώ είναι η 

έρηµος;» 

  «Μεγαλειότατε, κι όµως, ήταν ο Ντίλµερεβ,» αποκρίθηκε ο 

σπαθάρχης. «Τα µπουντρούµια είναι στοιχειωµένα. Ίσως το πνεύµα 

του να ήρθε, µπαίνοντας σ’ένα απ’τα καράβια µας. Σίγουρα, δε θα 

έµεινε να πεθάνει εκεί, µετά από–» 

  «Βούλωστο!» έκανε ο Άρνελ. Ήταν από τις λίγες φορές που η 

∆άηθρα είχε δει την όψη του ταραγµένη. Ο Βασιλέµπορας πάντα 

ήταν ήρεµος, µετρηµένος στα λόγια, και διπλωµατικός. 

  «Ίσως τούτη να είναι δουλειά των µάγων,» υπέθεσε ο Ναζτάρι. 

«Αυτών που φρουρούν το Κοχύλι.» 

  «Κάποιος µας έκανε µάγια, αναµφίβολα,» συµφώνησε η ∆άηθρα. 

«∆εν ξέρω ποιος ήταν… Ίσως νάταν κι η Νι-∆άτλα.» 
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  «∆εν είναι µάγισσα η Εξουσιάστρια της Έλρουν,» είπε ο Άρνελ. 

  «∆εν ξέρουµε αν είναι,» τόνισε η ∆άηθρα. «Μπορεί να µας το 

έκρυβε τόσο καιρό.» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο Ναζτάρι. «Πρέπει να ήταν οι µάγοι του 

Κοχυλιού. Αυτοί οι… Μυστικιστές της Θάλασσας. Εγώ λέω να τους 

προσέχουµε ιδιαίτερα απο δώ και στο εξής… Ίσως, µάλιστα, να 

πρέπει να τους σκοτώσουµε. Πείτε µου πότε επιθυµείτε να στείλω 

τους µαχητές µου εκεί, και θα γίνει.» 

  Ο Άρνελ συνοφρυώθηκε, πάλι, σκεπτικός. Η κατάσταση τον είχε 

προβληµατίσει ιδιαίτερα. Αν, όντως, αυτοί οι µυστηριακοί µάγοι είναι 

εναντίον µας; σκέφτηκε. Αν προσπαθούν να µας καταστρέψουν 

κρυφά, ενώ υποστηρίζουν ότι το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι η 

φύλαξη του πολύτιµού τους Πορφυρού Κοχυλιού; 

  «∆ιακρίνω λογική στο συλλογισµό σου, Βασιληά Ναζτάρι,» είπε ο 

Βασιλέµπορας. 

  «Και το Πνεύµα;» έθεσε το ερώτηµα η Βασιλίδα ∆άηθρα. «Το 

Πνεύµα που θέλει να σπάσει το Κοχύλι και να καταστρέψει τον 

Ωκεανό, όπως καταστράφηκε η Νότια Γη; Αξίζει να το 

ρισκάρουµε;» 

  «Αυτό το… Πνεύµα µπορεί να είναι φτιαχτό,» τόνισε ο Ναζτάρι, 

«µόνο και µόνο για να µας φοβερίζουν, ώστε να µην τους 

σκοτώσουµε όλους –ενώ εκείνοι, εν τω µεταξύ, δολοπλοκούν 

εναντίον µας, υφαίνοντας µάγια!» 

  Ο Άρνελ ξεφύσησε. Γέµισε µια χρυσοποίκιλτη κούπα µε κρασί, για 

τον εαυτό του, και ήπιε. Είπε: «Κι αν σκεφτεί κανείς την υπεροψία 

εκείνου του γέρου… ήταν µεγάλη. Επίσης»–στράφηκε ν’αντικρίσει 

και τη ∆άηθρα και τον Ναζτάρι–«θυµάστε πώς µας έκανε να 

τροµοκρατηθούµε, εκεί στην Αίθουσα του Κοχυλιού;» 

  Η Βασιλίδα της Ύρµελβ σούφρωσε τα χείλη. Ναι, σκέφτηκε. Και 

δεν ήταν παρόµοιο συναίσθηµα µε αυτό στα υπόγεια; 

  «Προσπάθησε να µας δείξει τη δύναµή του,» συνέχισε ο Άρνελ. 

«Ήταν έµµεση προειδοποίηση.» 
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  Αν, όµως, το Πνεύµα –ο Μάργκανθελ, όπως τον είπε ο µάγος– 

υπάρχει; συλλογίστηκε η ∆άηθρα. Κι αν έρθει για το Κοχύλι; «Ας 

µην τους σκοτώσουµε,» είπε. «Ας προστατέψουµε τους εαυτούς 

µας.» 

  «Πώς;» απαίτησε ο Ναζτάρι. 

  «Θα προσευχηθώ στη Μεγάλη Μητέρα απόψε,» αποκρίθηκε η 

∆άηθρα. 

  Ο Ναζτάρι κάγχασε. 

  Η Βασιλίδα τον ατένισε µ’ένα φαρµακερό βλέµµα. 

  Ο Βασιλέµπορας Άρνελ είπε: «Επιχείρησέ το αυτό, ∆άηθρα, και… 

θα φανεί αν θα πετύχει.» Ήπιε µια γουλιά από το κρασί του. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο 

Σχέδια θανάτου και καταστροφής 
 

 

κοτείνιαζε, όταν ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ έφτασαν στην 

ανατολική µεριά της Όρφαλχ, για ν’αντικρίσουν τους 

στρατούς που βρίσκονταν κατασκηνωµένοι εκεί. Σταµάτησαν, 

για λίγο, τα άλογα που, γενναιόδωρα, τους είχε προσφέρει η 

Αρχόντισσα Άλρα της Σάνβεκ, και κοίταξαν τις αναρίθµητες σκηνές 

και φωτιές που απλώνονταν εµπρός τους. 

  «Ελπίζω να µη φανεί δύσκολο να βρούµε τον Βένγκριλ µέσα σε 

τούτο το χάος,» µουρµούρισε ο Σόλµορχ. 

  «Είναι ο Βασιληάς, δεν είναι;» ανασήκωσε τους ώµους η Τάθβιλ. 

«Εύκολα θα τον εντοπίσουµε.» 

  «Σίγουρα, όµως, δεν είναι ο µόνος βασιληάς εδώ πέρα,» 

αποκρίθηκε ο Σόλµορχ. «Σκέψου µονάχα πόσοι Νότιοι έχουν 

συγκεντρωθεί. Τέλος πάντων, πάµε.» 

Σ
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  Μπήκαν στον πρώτο καταυλισµό που βρήκαν εµπρός τους, 

βάζοντας τ’άλογα να βαδίζουν αργά. Γύρω τους µπορούσαν να δουν 

άντρες και γυναίκες που µόνο µε στρατιώτες δεν έµοιαζαν, όµως 

στρατιώτες πρέπει να ήταν. Απλά, η εµφάνισή τους φαινόταν στον 

Σόλµορχ και στην Τάθβιλ εντελώς ατηµέλητη… µπαγαπόντικη, θα 

µπορούσαν να πουν. Ούτε οι πανοπλίες τους δεν ταίριαζαν, ούτε 

σύµβολα φορούσαν, ούτε παρόµοια οπλισµένοι ήταν. Και πολλοί 

στρέφονταν και κοιτούσαν αδιάφορα τους δύο Σαραολνιανούς 

ευγενείς και τους έξι µαχητές τους, καθώς διέσχιζαν τον 

καταυλισµό·  όµως κανείς δεν τους σταµάτησε, για να τους κάνει 

ερωτήσεις ή για να µάθει τι ήθελαν. 

  Τελικά, ο Σόλµορχ, αγανακτισµένος από τη γενικότερη αδιαφορία 

–αυτοί οι λεχρίτες κάθονταν κι έπαιζαν παιχνίδια στο έδαφος ή 

γλεντοκοπούσαν ή έπιναν κι έτρωγαν ζωωδώς!–, ρώτησε έναν 

στρατιώτη που καθόταν ήρεµα έξω από µια σκηνή: «Ποιος είν’ο 

αρχηγός εδώ, φίλε;» 

  Ο άντρας –ένας µαυριδερός τύπος µε µακριά µαλλιά, ο οποίος ήταν 

γυµνός από τη µέση και πάνω και έπινε κάποιο ποτό από µια 

κανάτα– ύψωσε το βλέµµα του, για ν’ατενίσει το Σαραολνιανό 

ευγενή. «Πώς τόπες αυτό, παλικάρι µου;» 

  «Λέω, ποιος είναι αρχηγός εδώ πέρα,» επανέλαβε ο Σόλµορχ, 

εκνευρισµένος. Καλά, αυτοί οι µπαγαπόντηδες ήταν στρατός, µα τα 

Πνεύµατα; Από πού έρχονταν; 

  «Ααααα!» έκανε ο στρατιώτης. Ήπιε µια µεγάλη γουλιά απ’την 

κανάτα του. «Ο Οδηγός Κάλ’µλιρβ.» 

  Οδηγός Κάλ’µλιρβ… ναι. ∆ε µου λέει και πολλά, αλλά.... «Πού 

µπορώ να τον βρω;» 

  «Ξέρω γω; Κοίταξ’ απο κεί δα πέρα, να δεις…» Ο άντρας έδειξε µε 

το χέρι του προς µια γενικότερη κατεύθυνση. 

  «Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε, τυπικά, ο Σόλµορχ. Με υποχρέωσες. 

  Εκείνος κι οι υπόλοιποι έστριψαν τ’άλογά τους, αρχίζοντας να 

ψάχνουν γι’αυτό τον Οδηγό. 
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  «Έπρεπε να τον είχες ρωτήσει τι αναγνωριστικό φορά,» είπε η 

Τάθβιλ στον Σόλµορχ. «Πώς θα τον καταλάβουµε, αλλιώς;» 

  «Πιστεύεις ότι ο αρχηγός αυτών των ανθρώπων θα φορά κάτι 

αναγνωριστικό;» αντιγύρισε εκείνος. Ανασήκωσε τους ώµους. 

«Εκτός κι άµα κρατά καµια µεγαλύτερη κούπα µπίρας από τους 

υπόλοιπους.» 

  Η Τάθβιλ γέλασε. 

  «Και, Οδηγός…» συνέχισε ο Σόλµορχ. «Τι τίτλος είναι τούτος, 

δηλαδή; Βασιληά δεν έχουν; Άρχοντα;» Έσεισε το κεφάλι. «Του 

κόσµου τα αλλόκοτα έθιµα θα δούµε εδώ, µ’αυτούς τους 

Νότιους…» 

  Λίγο παρακάτω, αντίκρισε µια γυναίκα να στέκεται όρθια πάνω 

από µια παρέα που έπαιζε ζάρια. Ήταν ψηλή και καστανή. Τα 

µακριά της µαλλιά κρέµονταν, δεµένα αλογοουρά, ως τη µέση της. 

Φορούσε λίγα και σφιχτοδεµένα ρούχα επάνω στο µυώδες κορµί της. 

Κοντά στα πόδια της ήταν σωριασµένο ένα θηκαρωµένο ξίφος, 

γεµάτο χώµατα, µάλλον δικό της. Είχε τα χέρια της σταυρωµένα 

κάτω απ’τα στήθη και στο ένα βαστούσε µια µικρή, πήλινη κούπα. 

  «Μια ερώτηση,» της είπε ο Σόλµορχ: «Πού είναι ο Οδηγός 

Κάλ’µλιρβ;» 

  Εκείνη, δίχως να µιλήσει, έδειξε µια φωτιά που βρισκόταν µερικά 

µέτρα παραπέρα. Γύρω της κάθονταν έξι άνθρωποι. Τρεις απ’αυτούς 

ο Σόλµορχ νόµιζε ότι τους γνώριζε. Χαµογέλασε. Αφίππευσε κι 

έκανε νόηµα στους συντρόφους του να τον µιµηθούν. Τραβώντας 

τ’άλογά τους από τα γκέµια, πλησίασαν. 

  Η Μάνζρα στράφηκε, για να τους αντικρίσει. «Κύριε Σόλµορχ!» 

αναφώνησε. Και τότε, στράφηκαν κι ο Μέρθναρ και η Θάρκα προς 

το µέρος τους, αναγνωρίζοντάς τους. 

  «Καλησπέρα σας,» αποκρίθηκε ο Αντιβασιλέας του Σαραόλν, 

ευχαριστηµένος που, επιτέλους, έβρισκε κάποιους γνωστούς εδώ 

πέρα. Είχε τροµάξει να καταλάβει ότι βρισκόταν στο Σαραόλν –

παντού Νότιοι! «Να καθίσουµε;» 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

1001 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε η Μάνζρα. 

  Η Τάθβιλ, ο Σόλµορχ, και οι µαχητές τους κάθισαν εκεί γύρω. 

  «Τι συνέβη στο Άργκανθικ;» ρώτησε η Μάνζρα. «Γιατί 

επιστρέψατε;» 

  «Φέρνουµε καλά νέα,» είπε ο Σόλµορχ. «Οι Αργκανθικιανοί 

αποφάσισαν, τελικά, να συµµαχήσουν µαζί µας. Ψάχνω το Βασιληά 

Βένγκριλ, για να του µιλήσω. Εδώ, µου είπαν ότι αρχηγός είναι 

κάποιος Οδηγός Κάλ’µλιρβ…» 

  «Εγώ είµαι ο Οδηγός Κάλ’µλιρβ,» δήλωσε ένας σγουροµάλλης 

µελαχρινός άντρας µε πορφυρή κορδέλα περασµένη γύρω από το 

κεφάλι. 

  Πράγµατι, δεν έχει τίποτα αναγνωριστικό επάνω του, παρατήρησε η 

Τάθβιλ. Εκτός κι αν αυτή η κόκκινη κορδέλα θεωρείται 

«αναγνωριστικό». 

  «Χαίρω πολύ,» είπε ο Σόλµορχ. Και προς τη Μάνζρα: «Πού είναι ο 

Βασιληάς;» 

  «Ο Βασιληάς βρίσκεται στον άλλο καταυλισµό των Ζιρκεφιανών,» 

απάντησε εκείνη, «στη δυτική µεριά της Όρφαλχ.» 

  «Αυτός εδώ, δηλαδή, είναι καταυλισµός Ζιρκεφιανών;» 

  «Ναι, κοπέλι µου, τι νόµιζες;» είπε ο Κάλ’µλιρβ. 

  Τώρα, αυτό µου το λέει ως θετικό για το λαό του ή ως αρνητικό; 

αναρωτήθηκε ο Σόλµορχ. Είπε: «Μπορείς να µας οδηγήσεις εκεί, 

Μάνζρα;» 

  Η ξανθιά πολεµίστρια σηκώθηκε, δένοντας στη ζώνη το σπαθί της. 

«Ναι.» 

  Ο Σόλµορχ, η Τάθβιλ, και οι µαχητές τους πήραν, πάλι, τα άλογα 

από τα γκέµια και την ακολούθησαν. 

  «Τι συµβαίνει εδώ, γενικά;» ρώτησε ο Αντιβασιλέας καθ’οδόν, 

καθώς διέσχιζαν τους καταυλισµούς των Νοτίων. «Άκουσα για µια 

συµφωνία ανάµεσα στον Πόνκιµ και τον Βένγκριλ.» 

  «Είναι αλήθεια,» τον διαβεβαίωσε η Μάνζρα. 
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  Ο Σόλµορχ παρατήρησε έναν από τους καταυλισµούς, έκπληκτος. 

«Κι αυτοί οι δαιµονάνθρωποι τι θέλουν εδώ;» 

  «Έχουν έρθει ως ‘ειρηνευτική δύναµη’,» εξήγησε η πολεµίστρια. 

«Ο Σφετεριστής επέµενε. Όµως, σύντοµα, θα έρθουν και δικοί µας.» 

  «Ποιοι δικοί µας;» 

  «Ο ∆ούκας Σάλβινρ και ο στρατός του.» 

  «Και η Χάργκοχ; Θα την αφήσουν απροστάτευτη;» 

  «Η Χάργκοχ έπεσε, κύριε Σόλµορχ.» 

  Τα νέα µελαγχόλησαν και αυτόν και την Τάθβιλ. «Και πού 

βρίσκονται ο ∆ούκας κι οι άλλοι;» ρώτησε ο πρώτος. 

  «Στους δασότοπους, στα βόρεια,» απάντησε η Μάνζρα. «Στείλαµε 

το Ρήφορβελ να τους ειδοποιήσει. ∆εν έχουν έρθει ακόµα, βέβαια, 

όµως υποθέτουµε ότι σύντοµα θα τους δούµε. ∆εν επέστρεψε 

κανένας αγγελιαφόρος, για να µας ενηµερώσει ότι υπήρξαν 

προβλήµατα.» 

  «Τι είναι αυτή η συµφωνία ακριβώς, µεταξύ του Βένγκριλ και του 

Πόνκιµ;» θέλησε να µάθει ο Σόλµορχ. 

  Η Μάνζρα αναστέναξε. «Εµείς θα κρατήσουµε τα παράλια του 

Σαραόλν. Συγκεκριµένα, όλα τα εδάφη µέσα σε πενήντα χιλιόµετρα 

από τη θάλασσα. Και ο Πόνκιµ θα έχει όλα τα υπόλοιπα.» 

  «Έτσι έµαθα… αλλά, Μάνζρα, πώς είναι δυνατόν ο Βένγκριλ να 

δέχτηκε κάτι τέτοιο;» 

  «Απ’ό,τι κατάλαβα, ήταν η καλύτερη λύση, για την ώρα,» εξήγησε 

εκείνη. «Οι Νότιοι δεν είναι, πλέον, διατεθειµένοι να πολεµήσουν 

για µας. Ο Πόνκιµ και µερικοί Σοφοί του Κύκλου του Φτερού 

πηγαίνουν νότια, για να σταθεροποιήσουν το Κέντρο της Νότιας 

Γης. Εποµένως, δε θα είχαµε πολλά να κερδίσουµε αν δε 

συµφωνούσαµε µε το Σφετεριστή. Τώρα, τουλάχιστον, αυτά τα µέρη 

θα είναι δικά µας–» 

  «Τότε, τι θέλει ο στρατός των δαιµονανθρώπων εδώ;» απαίτησε η 

Τάθβιλ. 
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  «Είναι ειρηνευτική δύναµη, Βαρονέσα µου,» επανέλαβε η Μάνζρα. 

«Θα µείνουν στην Όρφαλχ µέχρι να επιστρέψει ο Πόνκιµ, οπότε θα 

γίνουν και οι τελικές ρυθµίσεις του ζητήµατος. 

  »Φτάνουµε.» 

  Μπήκαν σε έναν καταυλισµό που ο Σόλµορχ και η Τάθβιλ αµέσως 

κατάλαβαν ότι πρέπει να ήταν των Ζιρκεφιανών, από την κατάσταση 

που επικρατούσε. Η Μάνζρα τούς οδήγησε προς µια µεγάλη σκηνή, 

έξω απ’την οποία στεκόταν ένας φύλακας. 

  «Θέλουµε να δούµε το Βασιληά,» του είπε η ξανθιά πολεµίστρια. 

«Ο κύριος Σόλµορχ είναι εδώ, πες του.» 

  Ο Ζιρκεφιανός στράφηκε στη σκηνή και φώναξε: «Μεγαλειότατε! 

Ο κύριος Σόλµορχ ήρθε να σας δει.» 

  Σχεδόν αµέσως η κουρτίνα της εισόδου παραµερίστηκε, και το 

γενειοφόρο πρόσωπο του Βένγκριλ παρουσιάστηκε. Ο Βασιληάς του 

Σαραόλν χαµογέλασε πλατιά. 

  «Σόλµορχ! Καλωσόρισες, φίλε µου,» είπε, βγαίνοντας, για να 

σφίξει χέρια µε τον ευγενή της οικογένειας των Έχµελθ. «Κι εσύ 

Τάθβιλ, καλωσόρισες,» πρόσθεσε, στρεφόµενος στη Βαρονέσα. 

  «Πώς είστε, Μεγαλειότατε;» αποκρίθηκε εκείνη. 

  «Προσπαθώ να είµαι όσο καλύτερα µπορώ,» είπε ο Βένγκριλ. 

  «Ακούσαµε για τη συµφωνία µε τον Πόνκιµ,» τον πληροφόρησε ο 

Σόλµορχ. 

  «Ναι… Αναµφίβολα, η Μάνζρα σάς ενηµέρωσε. Ό,τι σας είπε είναι 

αλήθεια, σας διαβεβαιώνω.» 

  «∆εν το αµφιβάλλουµε αυτό, Βένγκριλ. Απλά, η απόφασή σου µου 

φάνηκε λιγάκι… λιγάκι ότι δε σου ταιριάζει,» ανασήκωσε τους 

ώµους ο Σόλµορχ. 

  Ο Βένγκριλ κούνησε το κεφάλι. «∆εν είχα και πολλές επιλογές, 

φίλε µου. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο µπορούσαµε να 

διαπραγµατευτούµε µε τον Πόνκιµ. Όµως µη νοµίζεις ότι τα πάντα 

τελείωσαν. Το Σαραόλν θα ξαναγίνει δικό µας, σ’το υπόσχοµαι.» 
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  «Κι εγώ σου φέρνω καλά νέα πάνω σ’αυτό το θέµα,» δήλωσε ο 

Σόλµορχ. 

  «Οι Αργκανθικιανοί…;» έκανε ο Βένγκριλ. «Αποφάσισαν να 

συνάψουν τη συµµαχία;» 

  «Ναι,» µειδίασε ο Σόλµορχ. «Τ’αποφάσισαν, οι 

Πνευµατοχτυπηµένοι δολοπλόκοι.» 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Βένγκριλ, ευχαριστηµένος. Τα πράγµατα 

είχαν πάει πολύ καλύτερα απ’ό,τι περίµενε. «Το ήξερα ότι ο Κάρχοκ, 

στο τέλος, θα τους κατάφερνε τους άρχοντές του. Ή, µάλλον, δεν το 

ήξερα, αλλά…. Χα-χα! Σ’ευχαριστώ για τούτα τα πραγµατικά 

υπέροχα νέα, Σόλµορχ.» 

  Ο Κάρχοκ, σκέφτηκε ο Σόλµορχ. Ναι, αυτό δεν του το ανέφερα 

ακόµα… «Εµ… ο Βασιληάς του Άργκανθικ έχει αλλάξει.» 

  Ο Βένγκριλ συνοφρυώθηκε. «Έχει αλλάξει;» Τι θέλει να πει; 

απόρησε. Κάποιος δολοφόνησε τον Κάρχοκ; Πνεύµατα! Αν είναι έτσι, 

τότε, µε ποιον έκλεισε τη συµµαχία ο Σόλµορχ; 

  «Πάµε στη σκηνή σου;» πρότεινε ο Αντιβασιλέας. «Έχουµε πολλά 

να πούµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  «Ποτέ δε µάθαµε ποιος, τελικά, έκανε όλες αυτές τις δολοφονίες,» 

είπε ο Σόλµορχ. «Οι Βέρντλεν σχεδόν ξεκληρίστηκαν. Μονάχα ο 

Κιόλβ έµεινε, και τώρα, κι αυτός έχει εξαφανιστεί.» 

  «Τρισκατάρατοι Αργκανθικιανοί…!» µούγκρισε ο Βένγκριλ. «Ο 

Κάρχοκ ήταν ο καλύτερος απ’όλους τους. Αναρωτιέµαι, τώρα, µε τι 

ανθρώπους θα έχουµε να κάνουµε σ’αυτή τη συµµαχία.» 

  «Τους γνωρίζουµε,» τον διαβεβαίωσε η Τάθβιλ. «Όλους τους 

άρχοντες του Συµβουλίου. ∆ε θα υπάρξει πρόβληµα.» 

  «Εκτός κι αν γίνει τίποτα που χαλάσει τη συµµαχία,» είπε ο 

Σόλµορχ. «Αλλά κάτι τέτοιο θα προσπαθήσουµε να το αποφύγουµε, 

πάση θυσία.  
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  »Ήρθαµε εδώ, λοιπόν, Βένγκριλ, για να συζητήσουµε τη 

στρατηγική µας µαζί σου. Προτείναµε στους Αργκανθικιανούς να 

µην επιχειρήσουν καµια κίνηση προτού σε συµβουλευτούµε.» 

  «Καλά κάνατε,» συµφώνησε ο Βένγκριλ, σκεπτικός. Και είπε: 

«Σίγουρα, κάποια στιγµή, θα τους χρειαστούµε, όταν αποφασίσουµε 

να αρχίσουµε, πάλι, τον πόλεµο. Εκείνοι θα χτυπήσουν από τα 

ανατολικά κι εµείς από τα νότια… όχι κι άσχηµο σχέδιο. Θα 

κυκλώσουµε τους Μαγκραθµέλιους και θα τους στείλουµε πίσω στη 

χώρα τους.» 

  «Βένγκριλ, άλλο ένα πράγµα που σκέφτηκα, καθώς ερχόµουν εδώ, 

είναι το εξής: Θα µπορούσαµε να ζητήσουµε βοήθεια και από τους 

Βολχερθιανούς.» 

  «Ναι, έτσι µου πρότεινε κι η κόρη µου.» 

  «Η Έρµελ; Βρήκες την Έρµελ;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Ή, µάλλον, εκείνη βρήκε εµένα.» 

Και τους διηγήθηκε τι είχε συµβεί µε αυτήν, καθώς τελείωναν το 

φαγητό που βρισκόταν στο τραπέζι ανάµεσά τους. 

  «Εποµένως, άδικα υποπτευόµασταν τους Αργκανθικιανούς,» 

συµπέρανε ο Σόλµορχ. 

  «Έτσι φαίνεται,» ένευσε ο Βένγκριλ. «Ο Πόνκιµ τα είχε σχεδιάσει 

όλα από την αρχή, ώστε να την απαγάγουν οι Μαγκραθµέλιοι και να 

την πάρουν από το Σαραόλν. Μ’αυτό τον τρόπο, θα ξεκινούσε ο 

πόλεµος µε το Άργκανθικ. Βέβαια, το σχέδιό του τούτο ναυάγησε, 

οφείλω να πω.» 

  «Η ∆ήνκα πού είναι, τώρα;» ρώτησε ο Σόλµορχ. 

  Ο Βένγκριλ αναστέναξε. «Στη Μάρβαθ ακόµα, αιχµάλωτη. Και δε 

νοµίζω ότι ο Πόνκιµ σκοπεύει να την ελευθερώσει. Είναι, ας πούµε, 

η ασφάλειά του. Αν ποτέ φτάσουµε στην πρωτεύουσα, θα απειλήσει 

πως θα τη σκοτώσει.» 

  «Τότε, πρέπει να την πάρουµε απο κεί… κάπως,» τόνισε η Τάθβιλ. 

  «Αναµφίβολα,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ. «Μόλις τελειώσουν οι 

συµφωνίες για τα σύνορα, αυτό θα επιχειρήσω… ενώ οι στρατοί µας 
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θα ανασυγκροτούνται, και οι στρατοί των Αργκανθικιανών θα 

ετοιµάζονται. Το Βασίλειο που έχτισε ο Πόνκιµ µε αίµα θα 

γκρεµιστεί µε τον ίδιο τρόπο.» 

  «∆εν του αξίζει τίποτα λιγότερο,» συµφώνησε ο Σόλµορχ·  και 

σκέφτηκε: Εγώ τα λέω αυτά; Εγώ; Πώς είναι δυνατόν να συναινώ µε 

τέτοια σχέδια θανάτου και καταστροφής; Όµως, θ’αφήσουµε το 

Σαραόλν στο Σφετεριστή και στους δαιµονανθρώπους του;… Πώς 

καταλήξαµε έτσι, να πάρει και να σηκώσει! 

  Και ύστερα, ήρθε, συνειρµικά, στο µυαλό του κάτι άλλο. 

«Βένγκριλ,» είπε, «όταν περάσαµε από τη Θέρληχ, µάθαµε ότι έχουν 

µεγάλα πρόβληµα και στον Ωκεανό. Κάποιοι Νότιοι σφετεριστές 

έχουν αρπάξει την εξουσία από τη Βασίλισσα Αάνθα.» 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν συνοφρυώθηκε, και το σµαραγδένιο του 

βλέµµα σκοτείνιασε και γέµισε ανησυχία. Πριν από λίγο καιρό, 

ορισµένα πλοία του στόλου της Αάνθα είχαν επιστρέψει στην 

Όρφαλχ, φέρνοντας παρόµοια, δυσοίωνα νέα. «Τι γνωρίζεις 

γι’αυτούς, Σόλµορχ; Πες µου.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο 

Προετοιµασίες πριν από τη µάχη 
 

 

 νότια πύλη της Θέρληχ, ή, όπως την αποκαλούσαν οι 

ντόπιοι, Πύλη του ∆άσους, ήταν κλειστεί εδώ και αιώνες. 

Κανείς δεν ήξερε το λόγο για τον οποίο είχε φτιαχτεί, αφού 

νότια της πόλης δε βρισκόταν τίποτα παρά οι αφιλόξενοι δασότοποι 

της Νήσου Ράλβοχ·  όµως πολλοί µονάρχες είχαν περάσει από το 

Θρόνο του Ωκεανού και, µάλλον, κάποιος είχε τους λόγους του για 

να την κατασκευάσει. 

H
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  Τώρα, καθώς οι νυχτερινές σκιές πληµµύριζαν την πόλη, ο 

Κράντµον και η Σαντέ’ενθιν πλησίαζαν την Πύλη του ∆άσους, 

ντυµένοι µε κάπες και κουκούλες: δύο ακόµα σκιές ανάµεσα στις 

υπόλοιπες. 

  «Εδώ είµαστε, υποθέτω,» είπε η Ζιρκεφιανή, σταµατώντας 

µπροστά στην πελώρια, πέτρινη θύρα, πάνω στην οποία 

σκαρφάλωναν αναρριχώµενα φυτά. 

  «Ναι,» ένευσε ο Κράντµον, «εδώ είναι η Πύλη του ∆άσους.» 

  «Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις πώς να µπούµε; Η Αάνθα–» 

  «Η Αάνθα δεν ξέρει τίποτα!» τη διέκοψε, απότοµα, ο Κράντµον. 

«Αυτό το Βασίλειο διοικείται από λάθος άνθρωπο.» Και βάδισε προς 

τα ψηλά τείχη της πόλης, πάνω στα οποία περιπολούσαν στρατιώτες. 

Οι Νότιοι, όµως, δε µπορούσαν να προσέξουν τον Ωκεάνιο ευγενή, 

καθώς εκείνος χρησιµοποιούσε τα Πνεύµατα, για να κάνει τον εαυτό 

του λίγο πιο δύσκολο στην παρατήρηση, λίγο πιο αµελητέο στο µάτι, 

και λίγο περισσότερο ένα µε τις σκιές. 

  Η Σαντέ’ενθιν τον κοιτούσε, καθώς βάδιζε. Αναρωτιέµαι πότε θα 

κρίνεις ότι τούτο το Βασίλειο διοικείται από τον σωστό άνθρωπο, 

Κράντµον, σκέφτηκε. Όταν διοικείται από εσένα, ίσως; Τον 

ακολούθησε, καλυµµένη από τα Πνεύµατα όπως κι εκείνος: λίγο πιο 

αµελητέα στο µάτι, λίγο περισσότερο ένα µε τις σκιές. 

  Ο Κράντµον στάθηκε µπροστά σε µια αγαλµάτινη µορφή, 

σκαλισµένη επάνω στο τείχος: µια πανέµορφη γοργόνα, µε χυτά 

µαλλιά που κάλυπταν τα στήθη της. Ο Ωκεάνιος πήρε το λεπτό της 

πρόσωπο ανάµεσα στα χέρια του, άρχισε να το πασπατεύει. 

  Κάποια κρυφή είσοδος; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Τι κάνεις εκεί;» 

τον ρώτησε. 

  Ο Κράντµον δεν απάντησε·  όµως, πιέζοντας, µε κάποιο τρόπο των 

δαχτύλων του, το πρόσωπο της γοργόνας, έκανε ένα µικρό άνοιγµα 

να παρουσιαστεί στον τοίχο. «Έλα, γρήγορα,» είπε στη Σαντέ’ενθιν, 

φοβούµενος µην τους προσέξει κανένας φύλακας, και γλίστρησε 

µέσα στο σκοτάδι. 
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  Εκείνη τον ακολούθησε, αµέσως. 

  «Τη λάµπα,» σφύριξε ο Κράντµον. 

  Η Σαντέ’ενθιν, πατώντας το διακόπτη της µικρής τεχνολογικής 

λάµπας των Μαγκραθµέλιων, γέµισε το χώρο µε δυνατό φως. Και 

παρατήρησε ότι η αγαλµάτινη µορφή γοργόνας υπήρχε και από τη 

µέσα µεριά του τείχους. Ο Κράντµον πήρε, πάλι, το πρόσωπό της 

ανάµεσα στα χέρια του και το πασπάτεψε, µε κάποιο τρόπο. Το 

στενό άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί έκλεισε. 

  Όλα καλά. Η Σαντέ’ενθιν γύρισε εκατόν-ογδόντα µοίρες, για να 

κοιτάξει το µέρος όπου είχαν βρεθεί. Και στο φως της λάµπας των 

δαιµονανθρώπων αντίκρισε ένα µικρό δωµάτιο, γεµάτο µε 

πανάρχαιες τροχαλίες και αλυσίδες, πάνω στις οποίες σκαρφάλωναν 

κάθε λογής αναρριχώµενα φυτά. 

  «Έχεις ξανάρθει εδώ;» ρώτησε τον Κράντµον. 

  «Όχι,» απάντησε εκείνος. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τέσσερις φρουροί,» είπε η Βασίλισσα Αάνθα, σταµατώντας 

αρκετή απόσταση από τις φυλακές της Θέρληχ. 

  «Φαίνεται πως, µετά από τον προχτεσινό σεισµό, ανησύχησαν 

µήπως τους ξεφύγει κανένας κρατούµενος,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, 

που στεκόταν πλάι της, τυλιγµένος στην κάπα του, όπως κι εκείνη, 

από φόβο µην τους αναγνωρίσει κανείς (την Αάνθα, κυρίως). 

  Οι τρισκατάρατοι σεισµοί, σκέφτηκε η Βασίλισσα του Ωκεανού, 

νιώθοντας αγχωµένη από την όλη κατάσταση. Σήµερα θα 

ανακαταλάβουµε τη Θέρληχ κι αύριο θα σταλεί η οµάδα στη Νότια 

Γη… και, µετά από λίγο καιρό, οι σεισµοί θα πάψουν. Το ήξερε ότι τα 

συλλογιζόταν τούτα µόνο και µόνο για να καθησυχάσει τον εαυτό 

της, πράγµα που δεν πίστευε ότι κατάφερνε και τόσο καλά, αφού 

συνέχιζε να αισθάνεται ένα σφίξιµο στο στήθος και στο στοµάχι. 
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  «Μπορείς να τους εξουδετερώσεις, Πόνκιµ, ή θα χρειαστούµε 

βοήθεια;» 

  «∆εν πιστεύω να υπάρξει ιδιαίτερο πρόβληµα, Βασίλισσα Αάνθα,» 

αποκρίθηκε ο Σφετεριστής. «Πάµε.» Βάδισε προς τις φυλακές, µε τη 

Μονάρχισσα του Ωκεανού ένα βήµα πίσω του. 

  Οι Υρµέλβιοι φρουροί είδαν δύο µυστηριώδεις φιγούρες να τους 

πλησιάζουν. Της πρώτης το πρόσωπο φαινόταν µέσα από την 

κουκούλα της·  της δεύτερης όχι. 

  «Εσύ! Θέλω να σου µιλήσω,» είπε ο Πόνκιµ, µιλώντας στη Νότια 

Αρµπεναρκιανή (της οποίας τα βασικά του είχε µάθει, τον τελευταίο 

καιρό, η Σαντέ’ενθιν) και προσθέτοντας πνευµατική ισχύ στα λόγια 

του. 

  «Εµένα, κύριε;» Ο ένας από τους φρουρούς έκανε µερικά βήµατα 

εµπρός. 

  Ο Πόνκιµ τον συνάντησε, τον κοίταξε κατάµατα. Ο άντρας είχε 

θολά µάτια, παρατήρησε: συνηθισµένη ένδειξη ηλίθιου. 

  Ο Υρµέλβιος σωριάστηκε στο έδαφος, δίχως προφανή αιτία. 

  «Ο φίλος σας δεν πρέπει να είναι καλά,» είπε ο Πόνκιµ, καθώς οι 

υπόλοιποι κοιτούσαν έκπληκτοι τι είχε συµβεί. «Είναι, µήπως, 

άρρωστος από το µεσηµεριανό φως των ήλιων;» Ενώ µιλούσε, 

βάδιζε προς έναν άλλο. Τον κοίταξε κι αυτόν στα µάτια, κι ο άντρας 

σωριάστηκε, όπως τον προηγούµενο. 

  «Τι κάνεις;» φώναξε ένας. «Τους κάνεις κάτι!» Έµοιαζε 

πανικόβλητος. 

  «Σταµάτα, τώρα!» απείλησε ο τελευταίος, υψώνοντας το δόρυ του. 

  «Σίγουρα δε µιλάς σοβαρά, ηλίθιε Νότιε!» αντιγύρισε ο Πόνκιµ. Τα 

λόγια του ήταν για να προκαλέσουν το στρατιώτη. Και το πέτυχαν. 

Ο άντρας βάδισε εξοργισµένος προς το µέρος του Βασιληά του 

Σαραόλν –και, σκοντάφτοντας επάνω στο τέλος του κονταριού του, 

σωριάστηκε στο πλακόστρωτο και έµεινε εκεί, ακίνητος. 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε προς τη µεριά του τελευταίου στρατιώτη. 

«Είστε πολύ κουρασµένοι, όλοι σας.» 
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  Ο άντρας γύρισε και έκανε να τρέξει. Όµως πνευµατική δύναµη τον 

τύλιξε, και δε µπορούσε να κουνήσει ούτε το µικρό του δαχτυλάκι. 

Επιχείρησε να ουρλιάξει, αλλά κάτι βούλωνε το στόµα του. Ύστερα, 

η όρασή του θόλωσε και έκανε παρέα στους συντρόφους του, στο 

πλακόστρωτο. 

  «Να πηγαίνουµε, Βασίλισσά µου;» πρότεινε ο Πόνκιµ. 

  Η Αάνθα έριξε µια µατιά στους ξαπλωµένους άντρες και βάδισε 

ανάµεσά τους, για να περάσει την πέτρινη θύρα των φυλακών. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Ναζτάρι βρισκόταν µισοξαπλωµένος στο κρεβάτι του, µε το 

χαρέµι του τριγύρω. ∆ύο γυναίκες –η Σιντάµι και η Νιρίφα– 

βρισκόταν επάνω στο κρεβάτι µαζί του, η µία κάνοντας µαλάξεις 

στον αριστερό του ώµο και η άλλη ξαπλωµένη στα πόδια του. Ο 

Βασιληάς του Λέργκναµ, όµως, δεν έµοιαζε να έχει όρεξη για 

παιχνίδια απόψε. Τα µεγάλα του φρύδια ήταν σµιγµένα και το 

µέτωπό του γεµάτο βαθιά αυλάκια. 

  «Πώς µπορώ να σε βοηθήσω, Παντοδύναµε Λέοντα;» ρώτησε µια 

άλλη του γυναίκα, η Κορνάνι, η οποία βρισκόταν οκλαδόν στο 

πάτωµα, επάνω σε ένα χαλί, κεντηµένο µε γαλανά, πράσινα, και 

πορφυρά χρώµατα και µαιάνδρους ραµµένους στην περιφέρειά του. 

Η Κορνάνι ήταν ντυµένη µε ένα ηµιδιαφανές πέπλο, το οποίο 

φανέρωνε το στενό εσώρουχο που σκέπαζε τη γυναικεία της φύση. 

  «Νοµίζεις ότι µπορείς;» αποκρίθηκε, αργόσυρτα, ο Ναζτάρι. Η 

φωνή βγήκε βραχνή απ’το λαιµό του, λες και δύο πέτρες τρίβονταν 

αναµεταξύ τους. 

  Η Κορνάνι σούφρωσε τα χείλη, σκεπτική. «Ίσως, Άρχοντά µου. 

Αλλά πρέπει, πρώτα, να µου πεις το πρόβληµα.» 

  Ο Ναζτάρι ήξερε πως αυτή ήταν η σοφότερη των γυναικών του 

χαραµιού του·  συγκεκριµένα, τον είχε βοηθήσει και σε διάφορες 

άλλες περιστάσεις, που ήθελε να πάρει κάποια δύσκολη απόφαση 
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και νόµιζε ότι ήταν µπερδεµένος. Ίσως και τώρα να τα κατάφερνε·  

ίσως όχι. «Κορνάνι… τι ξέρεις από µαγεία;» 

  «Τι εννοείς… µαγεία, Άρχοντά µου;» 

  «∆αίµονες, πνεύµατα, γέλια που προκαλούν τρόµο, άνθρωποι που 

εξαφανίζονται µέσα στα µπουντρούµια –τέτοια πράγµατα,» εξήγησε 

ο Ναζτάρι. «Η Μεγάλη Μητέρα της ∆άηθρα δε νοµίζω πως µπορεί 

να µας προφυλάξει από τούτα, παρότι τίποτα παράξενο δε συνέβη 

από τότε που η Βασιλίδα προσευχήθηκε σ’αυτήν –είναι όλα 

ανοησίες!» 

  «Παντοδύναµε Λέοντα…» έκανε η Κορνάνι. «Κάποτε, µια σοφή 

γρια µού είπε ότι δεν πολεµάς τη φωτιά µε τη φωτιά, όπως κάποιοι 

υποστηρίζουν·  την πολεµάς µε νερό.» 

  Ο Ναζτάρι συνοφρυώθηκε. «Με νερό, ναι…» Και σκέφτηκε: 

Εποµένως, τα µάγια της ∆άηθρα ίσως να µην είναι αποτελεσµατικά –

όπως είχα υποψιαστεί, άλλωστε. Αλλά… Τα µάτια του πήγαν στο 

µεγάλο σπαθί που αναπαυόταν σε µια καρέκλα, κάπου τρία µέτρα 

µακριά του. Αλλά το ατσάλι µου, µάλλον, θα είναι. Αυτοί οι µάγοι της 

θάλασσας πρέπει να πεθάνουν, για να τελειώνουµε µε την απειλή τους. 

Αύριο, θα µιλούσε στη Βασιλίδα της Ύρµελβ και στον Βασιλέµπορα 

της Μέρεντλιχ. Αύριο, πρωί-πρωί… 

  «Σε βοήθησα, Άρχοντά µου;» ρώτησε η Κορνάνι. 

  «Ω, ναι, Σοφή Κυρά του Χαρεµιού,» αποκρίθηκε ο Ναζτάρι, 

αποκαλώντας την µε το παρωνύµιο που προτιµούσε. «Έλα κοντά 

µου.» 

  Η Κορνάνι χαµογέλασε στραβά. Σηκώθηκε αργά απ’το χαλί της, 

σαν αιλουροειδές, και ζύγωσε το κρεβάτι, καθώς ο Βασιληάς του 

Λέργκναµ παρατηρούσε τα λυγερά της µέλη µέσα από το 

ηµιδιαφανές πέπλο της. Παρότι ήταν µεγάλη (πλησίαζε τα τριάντα!), 

ο Ναζτάρι έπρεπε να παραδεχτεί πως δεν είχε χάσει τη χάρη της. 

  Η Σιντάµι και η Νιρίφα στράβωσαν τη µούρη τους, καθώς η 

Κορνάνι πλησίαζε. 
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  Η Σοφή Κυρά του Χαρεµιού σκαρφάλωσε επάνω στο κρεβάτι και 

σύρθηκε προς τον Ναζτάρι. Εκείνος έκανε να ανασηκωθεί –αλλά δε 

µπορούσε! 

  Μα όλα τα δαιµόνια της Ερήµου! Ποτέ δε θυµόταν να είχε 

µουδιάσει τόσο. 

  Ύστερα, µερικές πνιχτές φωνές ακούστηκαν από τις γυναίκες του 

χαρεµιού του. Καθώς και µία άγνωστη, βαριά αντρική φωνή, 

συνοδευόµενη από τον ήχο του ξίφους που ξεθηκαρώνεται: 

  «Η πρώτη που θα ουρλιάξει πεθαίνει.» 

  Όποιος κι αν είχε µιλήσει στη γλώσσα του Νότου είχε µιλήσει 

σπαστά, σαν να µην την ήξερε και τόσο καλά. Ο Ναζτάρι γύρισε τα 

µάτια του –και µόνο αυτά– προς την κατεύθυνση απ’όπου είχαν 

έρθει τα λόγια. Εκεί ατένισε µια θύρα στον τοίχο, µια θύρα που 

παλιά δεν υπήρχε! Μπροστά της στέκονταν τρεις άντρες. Ο πρώτος 

ήταν υπερβολικά άσχηµος –ο ασχηµότερος άνθρωπος που είχε ποτέ 

αντικρίσει ο Βασιληάς του Λέργκναµ. Ο δεύτερος έµοιαζε σκληρός 

άνθρωπος, αλλά σίγουρα δεν ήταν τόσο άσχηµος! Και ο τρίτος –που, 

µάλλον, πρέπει να είχε µιλήσει– διέθετε µακριά, πορφυρά µαλλιά και 

µούσια·  στο δεξί του χέρι βρισκόταν ένα γυµνολέπιδο ξίφος. 

  Ο Κάρελ στράφηκε στον Ράµλεντ, µιλώντας στην Βόρεια 

Αρµπεναρκιανή, την οποία ο Βασιληάς Ναζτάρι δεν καταλάβαινε: 

«Μαθαίνετε γρήγορα τις ξένες γλώσσες, κύριε.» 

  «Σ’ευχαριστώ, Σοφέ,» αποκρίθηκε ο πορφυροµάλλης Ντρούβτεκ. 

«Είναι θέµα επιβίωσης, όταν ταξιδεύεις πολύ.» 

  «Αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Κάρελ. 

  «Όταν τελειώσετε µε τα χαριτολογήµατα, µπορούµε να πάρουµε 

αυτόν τον καταραµένο µονάρχη και να φύγουµε,» είπε ο Βούνκαλ, 

που κρατούσε τον Ναζτάρι δέσµιο µε τις πνευµατικές του δυνάµεις –

και έπρεπε να παραδεχτεί ότι ο Λεργκνάµιος Βασιληάς πρόβαλε 

αρκετή αντίσταση, τόσο δυνατός ήταν. 

  «Και τι θα γίνει µε το χαρέµι;» ρώτησε ο Ράµλεντ. 
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  Εκείνη τη στιγµή, ένα γρύλισµα ακούστηκε να έρχεται κάτω από το 

κρεβάτι, και το λιοντάρι που ονοµαζόταν Βρυχηθµός ξεπρόβαλε, 

βαδίζοντας αργά και ατενίζοντας ερευνητικά τους τρεις εισβολείς, 

σα να υπολόγιζε σε ποιον το συνέφερε να χιµήσει πρώτα. 

  «Όποια ουρλιάξει θα πεθάνει!» φώναξε, πάλι, ο Ράµλεντ στις 

γυναίκες του χαρεµιού, για να µην το ξεχνάνε. 

  «ΓΡΑΑΑΑΑΡΡΡΡ!» Ο Βρυχηθµός πήδησε καταπάνω του.  

  Και σωριάστηκε αναίσθητος στο πάτωµα, καθώς τον χτύπησε η 

πνευµατική δύναµη του Κάρελ. 

  «Ο κυνηγός αποτελεί θήραµα του επικινδυνότερου κυνηγού,» 

φιλοσόφησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Όσον αφορά το 

χαρέµι,» πρόσθεσε, «θα έλεγα να το πάρουµε µαζί µας.» 

  «Νόµιζα ότι εσείς οι ερηµίτες του Πύργου είστε… 

αυτοκυριαρχούµενοι,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ, κοιτώντας τον µε την 

άκρια του ενός µατιού, ενώ το πρόσωπό του ήταν στραµµένο στον 

Βασιληά Ναζτάρι και στις Λεργκνάµιες γυναίκες του δωµατίου. 

  «Κάποιες φορές, ο πειρασµός είναι εξαιρετικά ισχυρός, Μαύρε 

Αδελφέ,» είπε ο Κάρελ. «Με κάνει ν’αρχίζω να θυµάµαι τις παλιές 

µου ηµέρες.» Τότε που δεν ήµουν παρά ένας ληστής, πρόσθεσε νοερά. 

Κανονικά, ποτέ δε θα έµπαινε στον Κύκλο των Σοφών του Φτερού, 

παρότι είχε ανακαλύψει πως διέθετε κάποιες πνευµατικές δυνάµεις 

(τις οποίες, βέβαια, εκείνη την περίοδο δε γνώριζε και τόσο καλά να 

χειρίζεται). Όµως αναγκάστηκε να ζητήσει άσυλο εκεί, όταν τον 

κυνηγούσαν για να τον κρεµάσουν. 

  Ο Βούνκαλ µέτρησε τις γυναίκες. «Είναι έντεκα, Σοφέ,» τόνισε. 

  Ο Κάρελ ανασήκωσε τους ώµους. «Υπάρχει χώρος στο άντρο των 

δαιµονανθρώπων, νοµίζω.» Και προς τον Ράµλεντ: «Κύριε, πείτε 

τους να µπουν στην κρυφή θύρα.» 

  Πώς το λένε, τώρα, αυτό; σκέφτηκε ο Ντρούβτεκ. Μετά: «Εκεί,» 

είπε στις γυναίκες, δείχνοντας το άνοιγµα, µε το σπαθί του. «Μέσα.» 

  Εκείνες, µία-µία, άρχισαν να µπαίνουν, ενώ ο Ναζτάρι, παρότι 

ίδρωνε για να ξεφύγει, δε µπορούσε να κατορθώσει τίποτα. 
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**  **  **  ** 

 

  Η ∆άηθρα ονειρευόταν: 

  Βρισκόταν σε µια κοιλάδα και βάδιζε, ανέµελα. Αισθανόταν όµορφα, 

αισθανόταν ευτυχισµένη· τα πάντα έµοιαζαν να πηγαίνουν καλά. 

Ύστερα, ο κόσµος τραντάχτηκε, και τρόµος την κατέλαβε. Άρχισε να 

τρέχει, για να  ξεφύγει από µια άγνωστη απειλή.  

  ~Φύγε, κόρη µου! Αποµακρύνσου!~ 

  Η φωνή της Μεγάλης Μητέρας. Την είχε επισκεφτεί, για να την 

προειδοποιήσει. Έψαξε δρόµο για να φύγει. Η γη ράγιζε κάτω από τα 

πόδια της. Η ∆άηθρα αντίκρισε ένα µονοπάτι που γυάλιζε µε 

διάφορους ιριδισµούς. Πήγε προς τα κει. Οι πατούσες της την έκαιγαν, 

λες κι έτρεχε επάνω σε αναµµένα κάρβουνα. ∆εν κοίταξε κάτω, για να 

δει αν όντως κάτι τέτοιο συνέβαινε. Μονάχα συνέχισε να τρέχει, για να 

φτάσει στο ιριδίζον µονοπάτι. 

  Μια πόρτα άνοιξε. 

  Το µονοπάτι αποµακρύνθηκε από αυτήν. Όχι! Έπρεπε να φτάσει! 

Συνέχισε να τρέχει. Η ανάσα της είχε γίνει βαριά, ιδρώτας κυλούσε 

επάνω της, οι πατούσες της την έκαιγαν ακόµα περισσότερο. 

  Βήµατα από µπότες επάνω στο πέτρινο πάτωµα. 

  ~Φύγε, κόρη µου! Τώρα!~ 

  Η ∆άηθρα πήδησε, µε όλη της τη δύναµη. Και πάτησε επάνω στον 

ιριδίζοντα δρόµο. Οι πατούσες της, αµέσως, έπαψαν να την καίνε. Κι 

εδώ, γενικά, αισθανόταν πολύ καλύτερα. ∆εν κυλούσε, πλέον, ιδρώτας 

επάνω της· ένα ανάλαφρο αεράκι τη δρόσιζε. Και δεν ήταν 

λαχανιασµένη. Βάδιζε ξεκούραστα στο µονοπάτι. Στο βάθος, 

µπορούσε ν’ατενίσει µια απέραντη θάλασσα κι έναν κοραλλένιο θρόνο 

επάνω σ’ένα νησί. 

  ~ΚΟΡΗ ΜΟΥ, ΦΥΓΕ, ΤΩΡΑ!~ 

  Ένα δυνατό χέρι έπιασε το µπράτσο της και τη σήκωσε, βίαια, 

ξυπνώντας την, τροµαγµένη, για ν’αντικρίσει έναν άγνωστο άντρα. 
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  «Ποιος–;» πρόλαβε να φωνάξει, προτού εκείνος τη ρίξει στο 

πάτωµα του δωµατίου. 

  Η ∆άηθρα σήκωσε, αµέσως, το βλέµµα της και, τώρα, είδε µια 

γυναίκα να στέκεται πλάι στον άντρα. 

  «Νι-∆άτλα!» σφύριξε, µεσ’απ’τα δόντια. «∆ιαβολική µάγισσα! Τι 

έκανες στα µπουντρούµια;» 

  «Σκάσε, ∆άηθρα,» αποκρίθηκε η Εξουσιάστρια του Χρήµατος. 

«Εσύ είσαι αιχµάλωτή µου, τώρα.» 

  «Εισβάλεις έτσι στο δωµάτιό µου, πόρνη!» Η Βασιλίδα της Ύρµελβ 

πετάχτηκε όρθια, µε µια σβέλτη κίνηση. «Θα καλέσω τους φρουρούς 

µου! –Οοοοχ!» ∆ιπλώθηκε, καθώς ο άγνωστος άντρας τη 

γρονθοκόπησε στην κοιλιά. 

  «Οι φρουροί σου έχουν πέσει για ύπνο… Μεγαλειοτάτη,» την 

πληροφόρησε ο Νε-Μόρλιν. 

  «Επάνω στο πέτρινο πάτωµα,» πρόσθεσε η Βόλκρα, πλησιάζοντας 

πίσω από τον Εξουσιαστή των Όπλων και την Εξουσιάστρια του 

Χρήµατος της Μεγάλης Έλρουν. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Μόρβον παραµέρισε την κουρτίνα, για να κοιτάξει µέσα στο 

βασιλικό υπνοδωµάτιο. Ο Βασιλέµπορας Άρνελ κοιµόταν 

µπρούµυτα στο µεγάλο κρεβάτι. Η γυναίκα του, Νάρη, καθόταν 

µπροστά στον καθρέφτη της τουαλέτας, καλλωπίζοντας το πρόσωπό 

της, µε διάφορα βουρτσάκια και αλοιφές. Λίγο πιο πέρα ήταν ένα 

ανοιχτό σεντούκι, γεµάτο µε παλιά νοµίσµατα και αντικείµενα. 

Αναµφίβολα, ο θησαυρός για τον οποίο µας είχε ζαλίσει ο Άνεµος, 

υπέθεσε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. 

  Στράφηκε πίσω του, για ν’αντικρίσει τον Ζάρχαλ, τον Άνεµο, τη 

Νύχτα, και τη Βερενέλη, η οποία βαστούσε µία σκεπαστή λάµπα, 

αναµµένη έτσι ώστε να αναδίδει το λιγότερο δυνατό φως. Ο Μόρβον 

µίλησε στο νου όλων των συντρόφων του: 
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  Ο Βασιλέµπορας κοιµάται· η σύζυγός του καλλωπίζεται. 

  Κι ο θησαυρός; ρώτησε ο Άνεµος. 

  Στο δωµάτιο είναι, όπως σας είπα ότι είδα και την προηγούµενη 

φορά, κύριε. 

  Ωραία, τότε µην καθυστερούµε! 

  Ο Μόρβον, επικαλούµενος τα Πνεύµατα, ακινητοποίησε και 

φίµωσε την Αρχόντισσα Νάρη. Ύστερα, ανοίγοντας την κουρτίνα, 

µπήκε στο δωµάτιο. Ο Ζάρχαλ τον ακολούθησε, χτυπώντας τον 

Βασιλέµπορα Άρνελ µ’ένα δυνατό τσίµπηµα πνευµατικής ισχύος. 

  Ο Λίχιος άντρας πετάχτηκε πάνω, σαστισµένος·  και ο κουτσός 

Σοφός του Κύκλου του Φτερού τον άρπαξε, µε τα αόρατα χέρια των 

Πνευµάτων. 

  «Βρίσκεστε υπό κράτηση, Άρχοντά µου,» του είπε. Τα µάτια του 

Άρνελ φανέρωναν καθαρά τον τρόµο και τον πανικό του, ενώ την 

ίδια στιγµή τα δάκρυα έτρεχαν ποτάµι στα µάγουλα της Νάρη. Όµως 

κανένας απ’τους δυο τους δεν µπορούσε να ουρλιάξει για βοήθεια. 

  «Ο θησαυρός!» αναφώνησε ο Άνεµος, πηγαίνοντας στο σεντούκι. 

«Επιτέλους!» Έχωσε τα χέρια του µέσα στο χρυσάφι, χαµογελώντας 

πλατιά. «Ελπίζω, τουλάχιστον, αυτή τη φορά να τον κρατήσουµε.» 

  Στράφηκε στη Νύχτα και στη Βερενέλη, που στέκονταν πίσω του, 

υποµειδιώντας. «Να τα µετρήσουµε, µη µας έκλεψαν τίποτα;» τις 

ρώτησε. 

  Οι δυο γυναίκες αλληλοκοιτάχτηκαν, αναποδογυρίζοντας τα µάτια. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Τούτοι οι µηχανισµοί µού µοιάζουν κατεστραµµένοι,» είπε η 

Σαντέ’ενθιν, βαδίζοντας µέσα στο δωµάτιο. Ύστερα, κοίταξε τον 

Κράντµον, σµίγοντας τα φρύδια. «Αλήθεια, γιατί έφτιαξαν έτσι αυτό 

το δωµάτιο; ∆εν ήθελαν εύκολα ν’ανοίγουν την πύλη;» 

  «Όχι,» απάντησε ο ξανθοµάλλης Ωκεάνιος. 

  «Γιατί;» 
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  «Θέλεις, τώρα, να σου πω την ιστορία της Πύλης των ∆ασών;» 

µούγκρισε ο Κράντµον. 

  Πράγµατι, δεν ήταν η κατάλληλη ώρα για ιστορίες. «Κάποια άλλη 

φορά, τότε,» είπε. Άπλωσε το χέρι της, για ν’αγγίξει έναν από τους 

µοχλούς. 

  «Μη!» 

  Τα δάχτυλα της Σαντέ’ενθιν βρίσκονταν µερικά εκατοστά πάνω 

από τον µοχλό. «Τι έχει;» απόρησε. 

  «Είναι παγιδευµένοι,» εξήγησε ο Κράντµον. «Όλοι οι µηχανισµοί. 

Με πνευµατική ενέργεια.» 

  Η Σαντέ’ενθιν τράβηξε το χέρι της πίσω, και άπλωσε τις 

πνευµατικές της αισθήσεις. ∆εν ένιωσε τίποτα. Τόσο καλά 

κρυµµένες ήταν οι παγίδες; Προσπάθησε περισσότερο και, τελικά, 

τις βρήκες. Όντως, επάνω στις αλυσίδες και στους µοχλούς 

βρίσκονταν ξόρκια αργού θανάτου, µέσω παράλυσης που έφτανε, 

στο τέλος, στην καρδιά. 

  «Το ήξερες αυτό;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Γιατί δε µου το είπες 

νωρίτερα;» 

  «∆εν το θεώρησα απαραίτητο,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, µη 

θέλοντας να αποκαλύψει ότι οι θεϊκές του δυνάµεις τον είχαν 

προειδοποιήσει αµέσως για τον κίνδυνο, και, µε τον Μάργκανθελ 

εντός του, του ήταν πανεύκολο να εντοπίσει αυτές τις… κρυµµένες 

παγίδες. Κρυµµένες! Χα! Για εκείνον δεν ήταν περισσότερο 

κρυµµένες από ένα ψάρι που σπαρταρά κάτω από µια πετσέτα! 

  «Κι αν τις άγγιζα;» απαίτησε η Σαντέ’ενθιν, θυµωµένη µε τη 

συµπεριφορά του. 

  «∆εν το ήξερα ότι αγγίζεις ό,τι δεις,» είπε ο Κράντµον·  πράγµα που 

τη θύµωσε ακόµα περισσότερο, αλλά δεν είπε τίποτα, καθώς ο 

Ωκεάνιος συνέχισε, αµέσως: «Βοήθησέ µε, να τις διαλύσουµε.» 

  «Αν µπορούµε,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Και, για να πω την 

αλήθεια, δε νοµίζω ότι µπορούµε, τόσους αιώνες που πρέπει να 
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βρίσκονται εδώ. Μάλλον, το καλύτερο που µπορούµε να 

κατορθώσουµε είναι να τις απενεργοποιήσουµε, για λίγο.» 

  «Ας το κάνουµε, τότε.» 

  Συνδυάζοντας τις πνευµατικές τους δυνάµεις, χτύπησαν τις 

αλυσίδες και τους µοχλούς που ανοιγόκλειναν την πύλη, 

προσπαθώντας να παραµερίσουν τις Πνευµατικές Συγκεντρώσεις 

επάνω τους. Ο Κράντµον µπορούσε να αισθανθεί τη δυσκολία που 

συναντούσε η Σαντέ’ενθιν σ’αυτή την… απλή δοκιµασία. Ο ίδιος 

ήταν βέβαιος ότι είχε τη δύναµη να τσακίσει αµέσως τα 

προστατευτικά ξόρκια. Ωστόσο, µιµήθηκε τη Ζιρκεφιανή, για να µην 

της δείξει το µέγεθος των δυνατοτήτων του. Άστη να µην ξέρει τίποτα 

για µένα… τίποτα απολύτως. 

  Οι ψυχικές παγίδες παραµέρισαν, όπως παραµερίζει ένας κολλώδης 

ιστός, που όµως έχει την ιδιότητα να επανέρχεται στην αρχική του 

θέση, ύστερα από κάποια ώρα. 

  «Τώρα, όλα είναι έτοιµα,» είπε ο Κράντµον. 

  Η Σαντέ’ενθιν παρατήρησε το πρόσωπό του. ∆ε µοιάζει καθόλου 

κουρασµένος. Πώς είναι αυτό δυνατόν; απόρησε, καθώς η ίδια 

αισθανόταν να ανασαίνει πιο βαριά από πριν. Ο Κράντµον δεν ήταν 

ποτέ τόσο ισχυρός… Μόνο από τον Πόνκιµ ίσως να περίµενε κάτι 

τέτοιο –ίσως! γιατί η πρόσκαιρη αδρανοποίηση τούτων των παγίδων 

ήταν πολύ δύσκολο κατόρθωµα. Αναµφίβολα, λίγοι θα ήταν οι 

Πνευµατιστές που µπορούσαν να το επιτύχουν. Τι στη Ζούγκλα 

συµβαίνει µαζί του; 

  «Ναι,» ένευσε, «όλα είναι έτοιµα.» 

  «Να επικοινωνήσω εγώ µε την ‘πιστή’ σου ιέρεια, ή θα 

επικοινωνήσεις εσύ;» ρώτησε ο Κράντµον. 

  «Κάντο εσύ,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν, σταυρώνοντας τα χέρια 

εµπρός της. Ούτως ή άλλως, δε νοµίζω να σε κουράσει. 

  Ο Ωκεάνιος έκλεισε τα µάτια και φάνηκε να αυτοσυγκεντρώνεται, 

για να µιλήσει µε την Αλζάρα, η οποία ερχόταν µαζί µε τους 

στρατούς, από τα νότια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο 

Νότιες δοξασίες και αίµα 
 

 

 Πύλη του ∆άσους, ύστερα από αιώνες, άνοιξε, ενώ 

σαλπίσµατα έρχονταν από τις επάλξεις των τειχών της 

Θέρληχ, µέσα στην φεγγαροφώτιστη νύχτα. 

Προειδοποιούσαν τους υπερασπιστές της πόλης ότι στρατεύµατα 

ξεπρόβαλαν από τα δάση·  όµως κανένας τους δεν περίµενε η άµυνά 

τους να θρυµµατιστεί εκ των έσω. Και, καθώς πολλοί αντίκρισαν την 

αρχαία, τυλιγµένη από τα αναρριχώµενα φυτά πύλη να σηκώνεται, 

κόβοντας κλήµατα και σπάζοντας ρίζες, τροµοκρατήθηκαν. Το 

τρίξιµο της πέτρας τούς έµοιαζε µε το γρύλισµα δεκάδων 

οργισµένων δαιµόνων, τα αρχαϊκά λαξεύµατα επάνω της φαίνονταν 

να ανασαλεύουν σαν φίδια. 

  «Ο Ντίλµερεβ,» ψιθύριζαν αναµεταξύ τους οι µαχητές του Νότου, 

γιατί είχαν ακούσει γι’αυτό που συνέβη στα υπόγεια, καθώς και ότι η 

Εξουσιάστρια της Έλρουν Νι-∆άτλα –η οποία είχε, µάλλον, 

επικαλεστεί το δαίµονα της ερήµου– δραπέτευσε απο κεί. «Ο 

Ντίλµερεβ ανοίγει την πύλη για τους εχθρούς µας.» 

  «Κλείστε την καταραµένη πύλη!» κραύγασε µια Υρµέλβια 

σπαθάρχισσα, δείχνοντας την πελώρια θύρα που σηκωνόταν. 

  «Η πύλη δεν µπορεί να κλείσει!» ανέφερε, πανικόβλητος, ένας 

στρατιώτης. 

  «∆εν υπάρχουν µοχλοί,» πρόσθεσε ένας άλλος. 

  «Τότε, πώς στ’άναθεµα άνοιξε;» απαίτησε η σπαθάρχισσα. 

  «Ο δαίµονας την άνοιξε.» 

 

**  **  **  ** 

 

H
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  Καθώς ο στρατός των Ελρούνιων, των Ωκεάνιων, και των 

Μαγκραθµέλιων έβγαινε από τα µεγάλα δάση της Νήσου Ράλβοχ, η 

Αλζάρα ατένισε τα τείχη της πρωτεύουσας του Ωκεανού γεµάτα µε 

ετοιµοπόλεµους στρατιώτες από το Νότο, οι οποίοι έµοιαζαν µε 

ξωτικές σκιές µέσα στη νύχτα. Οι λάµες των γυµνολέπιδων όπλων 

τους στραφτάλιζαν στο φεγγαρόφωτο των τεσσάρων φεγγαριών του 

Άρµπεναρκ. Όµως η νότια πύλη της Θέρληχ έστεκε ανοιχτή, 

ακριβώς όπως της είχε υποσχεθεί ο Κράντµον, όταν επικοινώνησε 

µαζί της. 

  «Είναι ανοιχτά;» τη ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, που 

ίππευε πλάι της, επάνω σ’ένα λευκό άτι. Ήταν ντυµένος µε 

κοραλλένια αρµατωσιά και φορούσε ένα Ωκεάνιο κράνος στο 

κεφάλι. Στη ζώνη του ήταν περασµένο ένα µακρύ σπαθί, που δεν 

είχε ακόµα τραβήξει. 

  «Είναι,» κατένευσε η Αλζάρα, η οποία καβαλίκευε µια κατάµαυρη 

φοράδα και ήταν τυλιγµένη σε έναν µαύρο µανδύα, που ερχόταν σε 

αντίθεση µε τα µακριά, ξανθά µαλλιά που χύνονταν στους ώµους 

της. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τράβηξε το σπαθί του, µε µια 

απότοµη κίνηση, και φώναξε: «Χωριστείτε!» 

  Οι στρατιώτες του ήξεραν αµέσως τι έπρεπε να κάνουν. Όλα ήταν 

προσχεδιασµένα. Ο στρατός θα έσπαγε σε δύο µέρη. Το ένα θα 

κατευθυνόταν ευθεία, καταπάνω στη νότια πύλη, και το άλλο θα 

πήγαινε στην ανατολική (η οποία, επίσης, θα είχε ανοίξει). Τη δυτική 

πύλη δε µπορούσαν να τη φτάσουν εύκολα, λόγω του ποταµού 

Τερεντέβαν που βρισκόταν ανάµεσα σ’αυτούς κι εκείνη, 

διασχίζοντας τη δυτική µεριά της Θέρληχ·  έτσι, είχαν αποφασίσει να 

την αγνοήσουν. 

  Τώρα, η Αλζάρα µπορούσε να δει τους µισούς µαχητές να 

αποµακρύνονται και να κατευθύνονται ανατολικά, υπό την αρχηγεία 

του Στρατηγού Βάνλεµ, ενώ η ίδια και οι υπόλοιποι στρατιώτες 

εφορµούσαν προς την ανοιχτή νότια πύλη.  
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  Η Ζιρκεφιανή επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, συγκεντρώνοντας την 

ψυχική τους ενέργεια, για να επιτεθεί. 

 

**  **  **  ** 

 

  «Να πάρει! Αργήσαµε!…» γρύλισε ο Ράµλεντ, κάτω απ’την ανάσα 

του, καθώς µπορούσε ν’ακούσει τους στρατούς έξω απ’τα τείχη της 

Θέρληχ: κραυγές, σαλπίσµατα, τυµπανισµοί, κλαγγή µετάλλου. 

  «Υποµονή, κύριε,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, «υποµονή… Όλα θα 

γίνουν.» 

  Οι δύο άντρες κατευθύνονταν προς την ανατολική πύλη της 

Θέρληχ, µαζί µε τον Κάρελ, τον Βούνκαλ, τη Βόλκρα, τον Νε-

Μόρλιν, και αρκετούς Ελρούνιους και Μαγκραθµέλιους, 

κουκουλωµένους µε κάπες, καθώς διέσχιζαν τους δρόµους της 

πρωτεύουσας του Ωκεανού. 

  Ευτυχώς που ο προορισµός µας δεν είναι και πολύ µακριά από το 

παλάτι, σκέφτηκε ο Εξουσιαστής της Μεγάλης Έλρουν, ενώ 

αντίκριζαν την πύλη, στο βάθος. Ο Νε-Μόρλιν ήταν ντυµένος µε την 

Πανοπλία Μάχης των Εξουσιαστών, κάτω από την κάπα του, 

έτοιµος να τσακίσει τα κόκαλα εκείνων που είχαν ατιµάσει τη 

γενναιόδωρη φιλοξενία της Βασίλισσας Αάνθα. 

  «Στο φυλάκιο!» σφύριξε ο Βούνκαλ στους συντρόφους του, και η 

οµάδα κατευθύνθηκε προς ένα χτίριο πλάι στην πύλη. 

  «Στρατιώτες βρίσκονται συναγµένοι εδώ,» παρατήρησε ο Νε-

Μόρλιν, χουφτιάζοντας τη λαβή του θηκαρωµένου του ξίφους. 

  Καµια ντουζίνα Λεργκνάµιοι και Λίχιοι ήταν στο δρόµο τους. 

  «Χτυπήστε τώρα, κύριοι,» είπε ο Κάρελ·  «δεν υπάρχει χρόνος.» 

  «Πού νοµίζετε ότι πηγαίνετε εσείς;» µούγκρισε ένας Λεργκνάµιος 

στη Νότια Αρµπεναρκιανή, την οποία ο Νε-Μόρλιν καταλάβαινε. 

«Ποιοι είστ–; Αργκν!» Το βέλος µιας βαλλίστρας των 

Μαγκραθµέλιων τον βρήκε στο λαιµό. 
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  Και µετά, η Βόλκρα, ο Βούνκαλ, ο Κάρελ, και ο Μόρβον ύψωσαν 

τα χέρια τους, στέλνοντας τους υπόλοιπους πολεµιστές να 

σωριαστούν στο πλακόστρωτο, ουρλιάζοντας. 

  Μεγάλα Ερπετά! σκέφτηκε ο Νε-Μόρλιν. Ποτέ –ποτέ– δε θα 

συνηθίσω αυτούς τους καταραµένους µάγους. Έριξε την κάπα του 

απ’τους ώµους και ξεθηκάρωσε το σπαθί του, για να αποµακρύνει το 

νου του από αυτά τα πράγµατα. «Στο ΦΥΛΑΚΙΟ!» φώναξε, και 

έτρεξε προς τα κει. Ελρούνιοι και Μαγκραθµέλιοι µαχητές τον 

ακολούθησαν, πετώντας επίσης τις κάπες τους. 

  Ο Νε-Μόρλιν άρχισε πρώτος ν’ανεβαίνει την πέτρινη σκάλα που 

οδηγούσε εκεί. Μια Λίχια πολεµίστρια βγήκε για να τον 

προϋπαντήσει µε πέλεκυ στο χέρι, ο οποίος διέγραψε ένα ηµικύκλιο 

εµπρός της, στοχεύοντας το κρανοφόρο κεφάλι του Εξουσιαστή. 

Εκείνος ύψωσε το σπαθί του κι απέκρουσε. Η αριστερή, 

γαντοφορεµένη του γροθιά τινάχτηκε προς την κοιλιά της γυναίκας 

και πέταξε µια µακριά, δηλητηριασµένη λεπίδα, η οποία διαπέρασε 

την αρµατωσιά της. Αίµα πιτσίλισε το πρόσωπο του Ελρούνιου. 

  Βέλη ήρθαν από τις επάλξεις, αλλά –ανεξήγητα– έχασαν την 

πορεία τους. 

  Κι άλλη µια φορά που χρωστάω κάτι στους µάγους. ∆εν πρέπει να 

συµβαίνει αυτό, µα τα Ερπετά! 

  Εν τω µεταξύ, Ελρούνιοι και δαιµονάνθρωποι περνούσαν από πλάι 

του, πηγαίνοντας στην πόρτα του φυλακίου, όπου τους περίµεναν 

τρεις αντίµαχοι, που ήταν, σίγουρα, καταδικασµένοι. 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Νότιοι προσπαθούσαν απεγνωσµένα να διαµορφώσουν µια 

γραµµή άµυνας, ώστε να µπλοκάρουν τη νότια πύλη, που έµοιαζε να 

είχε ανοίξει από µόνη της και δεν έκλεινε µε τίποτα. Ωστόσο, οι 

προσπάθειές τους ήταν πενιχρές στα µάτια των διοικητών τους, 

καθώς οι στρατοί που είχαν βγει από το δάσος έπεφταν επάνω τους, 
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µε δυνατές πολεµικές κραυγές και φέροντας παράξενη τεχνολογία –

κατασκευάσµατα που οι Νότιοι δεν είχαν ποτέ ξανά αντικρίσει. 

Επίσης, πολλοί απ’αυτούς δεν ήταν καν άνθρωποι! Είχαν την 

κορµοστασιά ανθρώπου, µα τα µάτια τους γυάλιζαν µε µυριάδες 

χρώµατα και τα µαλλιά τους το ίδιο, ενώ τα δόντια τους ήταν 

αιχµηρά. ∆αίµονες, αναµφίβολα. Υπηρέτες του Ντίλµερεβ! 

  Οι Νότιοι έχαναν, και οι αρχηγοί τους αντιλαµβάνονταν καθαρά 

τους λόγους. Αιφνιδιασµός: η νότια πύλη, που κανονικά δεν άνοιγε, 

είχε αναπάντεχα ανοίξει. Τρόµος: όλες αυτές οι φήµες, ότι ο 

δαίµονας Ντίλµερεβ είχε έρθει από τις ερήµους·  και τώρα, τούτοι οι 

αλλόκοτοι άνθρωποι µε τα ποικιλόχρωµα µαλλιά και µάτια. Άγνοια: 

οι εχθροί τους είχαν όπλα που δεν ήξεραν πώς να αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικά. 

  Και σ’αυτούς τους λόγους προστέθηκε ένας ακόµα: Ωκεάνιοι 

µαχητές τούς επιτέθηκαν από το εσωτερικό της πόλης. Ορισµένοι 

τους αναγνώρισαν ως εκείνους που είχαν κλειδαµπαρώσει στις 

φυλακές και στα µπουντρούµια του στρατώνα. Κάποιοι τους είχαν 

απελευθερώσει! 

 

**  **  **  ** 

 

  Στην ανατολική µεριά της πόλης, η πύλη είχε ανοίξει, και τώρα, ο 

Νε-Μόρλιν και οι µαχητές του ξεχύνονταν στις επάλξεις, 

πετσοκόβοντας τους κατακτητές της Θέρληχ, ενώ ο στρατός του 

δάσους έµπαινε στους δρόµους της πρωτεύουσας, τσακίζοντας την 

αντίσταση των Νοτίων. 

  «Στον Ωκεανό, οι άνθρωποι δεν είναι πιο πολιτισµένοι στη λύση 

των προβληµάτων τους απ’ό,τι στο Σαραόλν, παρατηρώ,» είπε ο 

Βούνκαλ. Εκείνος, η Βόλκρα, και οι δύο Σοφοί του Κύκλου του 

Φτερού στέκονταν επάνω στην ταράτσα ενός σπιτιού και 

παρακολουθούσαν τη σφαγή να διεξάγεται από κάτω. 
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  «Μην προκαλείς την οργή µου, Μαύρε Αδελφέ,» αποκρίθηκε ο 

Κάρελ. «Τι άλλη, πιο… πολιτισµένη λύση θα πρότεινες εσύ –ειδικά 

όταν βιαζόµαστε;» 

  «Ίσως θα µπορούσαµε να κάνουµε κάποια συµφωνία µε τους 

αιχµάλωτους µονάρχες,» είπε ο Βούνκαλ. 

  «Αυτό, ούτως ή άλλως, θα γίνει,» τον πληροφόρησε ο Μόρβον. «Η 

Βασίλισσα Αάνθα θα συζητήσει µαζί τους. Μην ξεχνάτε πως οι 

Νότιοι είναι πολλοί, για να κατορθώσει να τους σκοτώσει όλους ή να 

τους διώξει από τούτα τα µέρη. 

  »Όµως, σύντοµα, θα ανακαλύψουν την έλλειψη των αρχόντων 

τους, και δε θα ξέρουν, πλέον, για ποιους να πολεµήσουν. Να! δείτε, 

κύριοι: Ήδη υποχωρούν προς το παλάτι, πιστεύοντας πως εκεί θα 

βρουν τους µονάρχες τους και θα τους προστατέψουν. Και 

παρατηρήστε το πλήθος των Νοτίων. Σαν πληµµυρίδα είναι, καθώς 

γεµίζουν τις οδούς και τις παρόδους της πόλης.» 

  «Πανικόβλητη πληµµυρίδα, όµως,» τόνισε η Βόλκρα. 

  «Αυτές είναι κι οι πιο επικίνδυνες, Μαύρη Αδελφή,» είπε ο Κάρελ. 

 

**  **  **  ** 

 

  Πώς κάνουν σα σκουλήκια, αυτοί οι άνθρωποι, ε, Κράντµον; γέλασε 

ο Μάργκανθελ µέσα στο µυαλό του Ωκεάνιου ευγενή, ο οποίος 

κοιτούσε τη µάχη από ένα σηµείο των επάλξεων, όπου εκείνος και η 

Σαντέ’ενθιν είχαν ανεβεί. Οι έξι τοξότες που βρίσκονταν εκεί προτού 

έρθουν οι δύο Πνευµατιστές, τώρα, ήταν όλοι ξαπλωµένοι στο 

πάτωµα, νεκροί. 

  Είναι, πράγµατι, σκουλήκια, συµφώνησε ο Κράντµον. Κι 

αισθάνοµαι ότι θα ήθελες να εξαπολύσω τις δυνάµεις σου, 

Μάργκανθελ… 

  Όµως µην κάνεις καµια τέτοια ανοησία, τώρα. ∆εν υπάρχει λόγος. 

Περίµενε, κι ο καιρός θα έρθει. Στη Νότια Γη, θα µε χρειαστείς. 
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  Ναι, στη Νότια Γη. Εκεί θα δούµε, Μάργκανθελ, αν θα καταφέρεις, 

τελικά, να λυτρωθείς από το… ανόµηµά σου. 

 

**  **  **  ** 

 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχε µετατραπεί σε µια λαίλαπα 

θανάτου, καθώς το σπαθί του κατασφάγιαζε τους Νοτίους. ∆ε 

χρειαζόταν να τους ζυγώσει για να τους χτυπήσει. Μια του σπαθιά 

στον αέρα, φορτισµένη από τις δυνάµεις των Πνευµάτων, σώριαζε 

στο αιµατοκυλισµένο πλακόστρωτο της Θέρληχ δύο-δύο τους 

κατακτητές. 

  Οι αισθήσεις του ήταν, όµως, µπερδεµένες µέσα στο χάος από 

αύρες που τον κατέκλυζε. ∆εν ήταν και πολύ σίγουρος για το πού 

βρισκόταν, µα γνώριζε ότι πολεµούσε. Και εχθροί τον περιστοίχιζαν 

από παντού. Εχθροί… εχθροί… εχθροί… εχθροί –τους οποίους το 

σπαθί του µακέλευε, καθώς πνευµατική ενέργεια ξεπηδούσε από 

µέσα του, σαν τα οργισµένα κύµατα. Ορισµένοι στρατιώτες που 

κατάφερναν να τον ζυγώσουν ζαλίζονταν και έπεφταν στα γόνατα, 

ουρλιάζοντας από πόνο·  άλλοι πέθαιναν, καθώς οι καρδιές τους 

έπαυαν να λειτουργούν. Όµως αυτά ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή 

δεν τα αντιλαµβανόταν·  για εκείνον υπήρχε µονάχα η µάχη. 

  Ο Πόνκιµ τον παρακολουθούσε από µακριά. Τι αξιοθαύµαστο 

πλάσµα! συλλογίστηκε. Η κοσµική ενέργεια που τον γεµίζει του έχει 

δώσει και δυνάµεις ισχυρότερες από κάθε άλλου ζωντανού 

Πνευµατιστή επάνω στον Άρµπεναρκ. Αααα, και να ήξερε να τις 

ελέγχει! Να είχε τη δική µου δαιµονική µαθητεία από τον ίδιο τον 

Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν! Βέβαια, ίσως να είναι καλύτερα –για όλους µας– 

που δεν την έχει… 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, τώρα, ερχόταν προς τη µεριά του 

Βασιληά του Σαραόλν, µε το σπαθί του να µη λεκιάζει ούτε µια 

κηλίδα αίµατος. ∆εν το είχε µπήξει στη σάρκα κανενός·  όλοι του οι 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1026 

αντίµαχοι πέθαιναν από µακριά, προτού τον ζυγώσουν, σαν το ξίφος 

κάποιου αόρατου Θεού να τους κατακεραύνωνε. 

  Ένα απλό κόλπο, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, όµως η αστείρευτη ενέργειά 

του είναι που µετράει. Τράβηξε το σπαθί του, αντικρίζοντας τους 

Νότιους πολεµιστές να τρέχουν προς το µέρος του, προσπαθώντας 

ν’αποµακρυνθούν από τον κοραλλοντυµένο πρώην-Ράθµαλ. 

  Ο Βασιληάς του Σαραόλν µειδίασε ψυχρά. Νοµίζετε ότι απο δώ θα 

γελάσετε το θάνατο; Η λεπίδα του διέγραψε ένα µεγάλο ηµικύκλιο 

εµπρός του, ενώ ο Πόνκιµ επικαλείτο τα Πνεύµατα. Η κοιλιά ενός 

Λεργκνάµιου άνοιξε και τα εντόσθιά του χύθηκαν στο πλακόστρωτο, 

γλιστρώντας ανάµεσα απ’τα δάχτυλά του. Ο λαιµός ενός Υρµέλβιου 

σχίστηκε κι ο άντρας σωριάστηκε, φτύνοντας αίµα. Η καρδιά ενός 

Λίχιου τραυµατίστηκε, χωρίς το στήθος του να διαπεραστεί·  πέθανε 

ακαριαία. Οι υπόλοιποι στρατιώτες άλλαξαν κατεύθυνση, µε 

εκφράσεις τρόµου στα πρόσωπά τους. Αναµφίβολα, παντού 

αντίκριζαν δαίµονες, τούτη τη νύχτα. 

  Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τράβηξε τα γκέµια του λευκού του 

αλόγου, µπροστά στο Βασιληά του Σαραόλν. «Πόνκιµ,» είπε. 

  Με αναγνώρισε, παρατήρησε εκείνος. Τελικά, ίσως και να µην είναι 

τόσο… τυφλός ή µπερδεµένος όσο νοµίζω. «Ναι, Άνθρωπε-Με-Μισή-

Ψυχή, εγώ είµαι.» 

  Ο Πόνκιµ είδε τα φρύδια του πρώην-Ράθµαλ να σµίγουν, σα να 

αυτοσυγκεντρωνόταν. «Φεύγουν; Υποχωρούν;» 

  Ο Βασιληάς έριξε µια µατιά στους Νότιους µαχητές. «Ναι. Μου 

φαίνεται να πηγαίνουν ανατολικά, προς το παλάτι.» 

  «Όπως µου είπες ότι το είχατε σχεδιάσει, δηλαδή.» 

  «Πάντα έτσι συµβαίνουν τα πράγµατα, Σταθεροποιητή: όπως τα 

σχεδιάζω εγώ.» 

  Πώς το γνωρίζει τούτο; απόρησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. 

Σταθεροποιητή… 

 

**  **  **  ** 
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  Η έκπληξη των Νοτίων ήταν µεγάλη, όταν συγκεντρώθηκαν στο 

παλάτι και ανακάλυψαν πως οι µονάρχες τους δε βρίσκονταν 

πουθενά. «Ο Ντίλµερεβ!» φώναζαν. «Τους πήρε ο Ντίλµερεβ!» 

  «ΗΣΥΧΙΑ!» γκάριξε ο Πρίγκιπας Τακόρνο, ο µεγαλύτερος από τους 

τρεις γιους του Βασιληά Ναζτάρι που είχαν σωθεί από τη Μεγάλη 

Καταστροφή. «Αν ο πατέρας µου είναι νεκρός, εγώ είµαι Βασιληάς 

σας τώρα! Όλων σας!» 

  «Σφετεριστή!» κραύγασε κάποιος. «∆εν είσαι δικός µας Βασιληάς! 

Πού είναι η Βασιλίδα ∆άηθρα;» 

  «Ο Βασιλέµπορας Άρνελ;» 

  «Εσύ, Πρίγκιπα Τακόρνο…» έκανε ένας Υρµέλβιος σπαθάρχης, 

ξεχωρίζοντας ανάµεσα απ’τους υπόλοιπους που ήταν συναγµένοι 

στην αίθουσα του θρόνου. «Εσύ τους σκότωσες, µέσα στο 

χαλασµό.» 

  «Θα σε πνίξω µε τα ίδια µου τα χέρια, για τούτη την αβάσιµη 

κατηγορία!» γρύλισε ο Τακόρνο. Ήταν ένας λιγνός άντρας, αλλά µε 

µύες αναµφίβολα σκληρούς σαν πέτρες·  και, καθώς συσπειρώθηκε, 

έµοιαζε ικανός να πραγµατοποιήσει καταγράµµα την απειλή του. Τα 

δόντια του γυµνώθηκαν, σαν του λιονταριού. 

  «Κι ο πατέρας σου έτσι δεν ανέβηκε στο θρόνο;» είπε ένας Λίχιος. 

«Σκοτώνοντας τον δικό του πατέρα δεν πήρε την εξουσία; Είναι 

φυσικό να ήθελες να τον αντιγράψεις!» 

  Με ένα απάνθρωπο γρύλισµα, ο Λεργκνάµιος Πρίγκιπας χίµησε 

καταπάνω στον άντρα, σωριάζοντάς τον στο πάτωµα και 

δαγκώνοντάς του το λαιµό. Οι αρτηρίες του έσπασαν, γεµίζοντας µε 

καυτό αίµα το στόµα και το πρόσωπο του Τακόρνο, ενώ οι 

πολεµιστές γύρω του είχαν τροµοκρατηθεί από αυτή την επίδειξη 

αγριότητας. 

  «∆αιµονισµένος!» είπαν πολλοί. «Ο Ντίλµερεβ! Τον δαιµόνισε ο 

Ντίλµερεβ!» 
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  Όταν ο Λίχιος ήταν νεκρός, ο Πρίγκιπας έκανε να σηκωθεί από 

πάνω του, αλλά ένα ξίφος τού διαπέρασε τα πλευρά και έφτασε στην 

καρδιά του. Το στόµα του Τακόρνο άνοιξε, για να κραυγάσει, µα η 

κραυγή πνίγηκε µέσα του, και, µόλις ο Υρµέλβιος σπαθάρχης 

τράβηξε πίσω το σπαθί του, ο Λεργκνάµιος σωριάστηκε επάνω στο 

κουφάρι του άντρα που είχε σκοτώσει  

  «Έχετε όλοι δίκιο!» φώναξε ο σπαθάρχης. «Ήταν δαιµονισµένος!» 

  «Τότε, ο θρόνος είναι δικός µου!» Ένας άλλος Λεργκνάµιος 

παρουσιάστηκε. Ήταν ο Πρίγκιπας Μολράθο, και δεν έµοιαζε 

καθόλου µε τον λιγνό του αδελφό. Αυτός ήταν σκέτος γίγαντας, 

παραπάνω από δυο µέτρα ψηλός και µε µύες σαν κοτρόνες. Στο δεξί 

του χέρι βαστούσε έναν µεγάλο, αγκαθωτό κεφαλοθραύστη, 

λουσµένο µε αίµατα και µυαλά σπασµένων κρανίων. 

  Ο Υρµέλβιος σπαθάρχης παρέλυσε, προς στιγµή, βλέποντάς τον·  

ύστερα, όµως, βάστηξε γερά τη λαβή του σπαθιού του. «Πόσους 

διαβόλους έχει η καταραµένη σας φάρα;…» υποτονθόρυσε. 

  Ο Μολράθο δεν τον άκουσε, γιατί φώναξε: «Πριν, όµως, καθίσω 

στο θρόνο, θα φροντίσω να πεθάνει ο φονιάς του αδελφού µου!» Και 

ύψωσε τον κεφαλοθραύστη του. 

  Ο σπαθάρχης πισωπάτησε, βαστώντας το σπαθί του µε τα δύο χέρια 

και φέρνοντάς το σε αµυντική θέση. Πάραυτα, µια ντουζίνα 

Υρµέλβιοι πολεµιστές τον περιστοίχισαν, κρατώντας κοντάρια. 

  «Όσο εσείς τρώγεστε, σα φίδια,» φώναξε µια Λίχια διοικήτρια, «οι 

πολιορκητές περικυκλώνουν το παλάτι και σχεδιάζουν επίθεση!» 

  «Κανείς δε θα σας επιτεθεί, αν φερθείτε λογικά. Η Βασίλισσα του 

Ωκεανού σάς το υπόσχεται.» 

  Όλοι µέσα στην µεγάλη αίθουσα στράφηκαν. 

  Η Βασίλισσα Αάνθα στεκόταν κοντά σε έναν τοίχο. ∆εξιά της 

βρισκόταν η Σαντέ’ενθιν –η οποία και είχε µιλήσει–, αριστερά της ο 

Κράντµον, και τριγύρω οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, ο 

Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, η Αλζάρα, ο Βούνκαλ, η Βόλκρα, και ο 

Πόνκιµ. Εν τω µεταξύ, δαιµονάνθρωποι έβγαιναν από το µυστικό 
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πέρασµα, βαστώντας εξάκεντρες βαλλίστρες και αρκετοί έχοντας 

προσαρµόσει ηλεκτρίτες στα ξίφη τους. Άλλοι πάλι είχαν έτοιµα 

µεταλλικά δίχτυα, για να τυλίξουν τυχόν ταραχοποιούς. 

  Κανείς Νότιος δε µίλησε. 

  Η Αάνθα βάδισε µέχρι τον Κοραλλένιο Θρόνο, µαζί µε την 

ακολουθία της, και κάθισε εκεί. Τα σµαραγδένια της µάτια ατένισαν 

τον θηριώδη Λεργκνάµιο που την κοιτούσε µε γυµνό µίσος. 

  «Είµαι ο Πρίγκιπας Μολράθο, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε, 

µουγκρίζοντας. «Ο Βασιληάς Ναζτάρι ήταν πατέρας µου, και 

βασίλευε εδώ. Σκοπεύω να τον αντικαταστήσω.» 

  Η Σαντέ’ενθιν, µε τη βοήθεια των Πνευµάτων, µετέφρασε τα λόγια 

του Λεργκνάµιου, από Νότια Αρµπεναρκιανή, σε Κοινή 

Αρµπεναρκιανή, µόνο προς την κατεύθυνση του θρόνου. 

  «Αν οι Υρµέλβιοι και οι Λίχιοι φίλοι µας συµφωνούν,» 

αποκρίθηκε, ψυχρά, η Αάνθα. 

  Η Σαντέ’ενθιν, πάλι, µετέφρασε, αλλά τώρα προς την άλλη 

κατεύθυνση, αυτή των Νοτίων. 

  Από τα βλέµµατα που έριξαν στον Πρίγκιπα Μολράθο οι 

Υρµέλβιοι και οι Λίχιοι πολεµιστές, ήταν φανερό πως δεν 

συµφωνούσαν. 

  «Σκότωσες τον πατέρα µου, γυναίκα;» βρυχήθηκε εκείνος. 

  Η Σαντέ’ενθιν συνέχισε να µεταφράζει, µέσω των πνευµατικών της 

δυνάµεων και της γνώσης της της Νότιας Αρµπεναρκιανής –γιατί 

κάποιος που δεν ήξερε αυτή τη γλώσσα, αν και Πνευµατιστής, δε θα 

µπορούσε να κατορθώσει κάτι τέτοιο. 

  «Ο Βασιληάς Ναζτάρι είναι ζωντανός και αιχµάλωτός µου,» 

διαβεβαίωσε η Αάνθα τον Λεργκνάµιο Πρίγκιπα. «Το ίδιο κι οι 

άλλοι δύο σας άρχοντες: η Βασιλίδα ∆άηθρα και ο Βασιλέµπορας 

Άρνελ.» 

  Μόλις η Σαντέ’ενθιν µετέφρασε αυτά τα λόγια, µια ξαφνική σιγή 

απλώθηκε µέσα στην αίθουσα. 

 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1030 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 

«Κάποιος επιθυµεί να σας µιλήσει» 
 

 

αι θα τους σκοτώσεις;» ρώτησε ο σπαθάρχης που είχε 

φιλονικήσει µε τον Πρίγκιπα Μολράθο και είχε διαπεράσει µε 

το σπαθί του τον Πρίγκιπα Τακόρνο. 

  Η Σαντέ’ενθιν, όπως και πριν, µετέφρασε τα λόγια του, µέσω των 

Πνευµάτων. 

  «Όχι, αν δεν έχω λόγο,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα Αάνθα. 

  Η Σαντέ’ενθιν συνέχισε να µεταφράζει τα λόγια της στους Νότιους 

και, ύστερα, τα λόγια των Νοτίων σ’αυτήν και τους υπόλοιπους. 

  «Και τι… λόγο µπορεί να έχεις;» µούγκρισε ο Πρίγκιπας Μολράθο. 

  «Αν εξακολουθείτε να επιθυµείτε το θρόνο µου, αυτός θα είναι 

ένας αρκετά καλός λόγος για µένα.» 

  «Κι αν σ’αφήσουµε να τους σκοτώσεις;» απαίτησε µια Λίχια 

πολεµίστρια. 

  Η Αάνθα γέλασε, µε τα σµαραγδένια της µάτια να γυαλίζουν·  

έµοιαζε να της φάνηκε αστεία αυτή η ερώτηση. «Αν τους σκοτώσω, 

τότε ποιος θα άρχει εδώ; –υποθέτοντας πάντα ότι εγώ θα βγω απ’τη 

µέση.» 

  «Εγώ, φυσικά!» µούγκρισε ο Πρίγκιπας Μολράθο. 

  «Αποκλείεται!» ακούστηκε µια φωνή. 

  «Ποιος το είπ’αυτό;» γκάριξε ο Λεργκνάµιος, στρεφόµενος, µε µια 

απότοµη κίνηση, και υψώνοντας τον κεφαλοθραύστη του. «Εσύ 

ήσουν, Ερηµοχτυπηµένε Υρµέλβιε σπαθάρχη;» 

  «∆εν ήµουν εγώ,» αποκρίθηκε σταθερά εκείνος, ατενίζοντας 

αγέρωχα τον Πρίγκιπα. «Ωστόσο, δε θα ανεχόµουν να διοικηθώ από 

εσένα.» 

  «Θα σου δείξω πώς να φέρεσαι στο Βασιληά σου, ανθρωπάριο!» 

βρυχήθηκε ο Μολράθο, και έκανε να ορµήσει στο σπαθάρχη, 

Κ
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σηκώνοντας το αιµατοβαµµένο του όπλο πάνω απ’το κεφάλι –

προτού αυτό φύγει, αναπάντεχα, απ’τη χούφτα του, για να 

προσγειωθεί στα πόδια της Σαντέ’ενθιν. 

  «Απεχθάνοµαι την ανούσια βία,» δήλωσε η Ζιρκεφιανή 

Πνευµατίστρια. 

  Ο Πρίγκιπας Μολράθο γύρισε, για να την ατενίσει. «Εσύ το έκανες 

τούτο, µάγισσα;» έτριξε τα δόντια. 

  «Ναι.» 

  Ο Λεργκνάµιος βάδισε προς το µέρος της, γρήγορος σαν λιοντάρι, 

και µοιάζοντας το ίδιο άγριος και επικίνδυνος. Η Σαντέ’ενθιν 

ύψωσε, νωχελικά, το δεξί χέρι και τον έστειλε, ανάσκελα, στο 

πάτωµα. Ξαφνικά, τέσσερα σπαθιά βγήκαν από τα θηκάρια 

τεσσάρων τυχαίων πολεµιστών και οι αιχµές τους περιτριγύρισαν 

τον χοντρό λαιµό του Μολράθο. 

  «Ελπίζω, τώρα, να αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο καθαρά, Πρίγκιπά 

µου,» είπε η Σαντέ’ενθιν, συνεχίζοντας να έχει τα ξίφη από πάνω 

του. 

  Η Αάνθα καθάρισε το λαιµό της. «Βλέπετε, λοιπόν, το πρόβληµα;» 

ρώτησε τους Νότιους, ενώ η Ζιρκεφιανή Ελέγκτρια Πνευµάτων 

άρχισε, πάλι, να µεταφράζει. «Αν σας αφήσω χωρίς µονάρχες, θα 

φαγωθείτε αναµεταξύ σας. Εποµένως, θα πρότεινα µια πιο… 

ειρηνική λύση: Θα σας επιτρέψω, για την ώρα, να κατοικήσετε στο 

Βασίλειό µου, ώσπου να… επιδιορθωθεί η Νότια Γη, για να 

επιστρέψετε εκεί.» 

  «Τι να κάνει η Νότια Γη;» συνοφρυώθηκε ο Υρµέλβιος σπαθάρχης. 

  «Θα φροντίσουµε να σταθεροποιήσουµε, πάλι, εκείνα τα µέρη,» 

του είπε ο Πόνκιµ, προσπαθώντας να χρησιµοποιήσει όσο καλύτερα 

µπορούσε τη Νότια Αρµπεναρκιανή που του είχε µάθει η 

Σαντέ’ενθιν. «Και θα µπορείτε να επιστρέψετε στις πατρίδες σας, 

χωρίς να κινδυνεύετε.» 

  «Πώς θα το κατορθώσετε αυτό;» απόρησε ο σπαθάρχης. 
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  «Οι εξηγήσεις θα είναι βαρετές για σένα,» του είπε η Σαντέ’ενθιν, 

«και, ούτως ή άλλως, δε θα τις καταλάβεις·  εποµένως, αρκέσου στο 

ότι θα τη σταθεροποιήσουµε. ∆ε σου λέµε ψέµατα. Εξάλλου, αν σου 

λέµε, σύντοµα θα το διαπιστώσεις.» 

  Ο σπαθάρχης δε µίλησε. 

  «Ποιο είναι τ’όνοµά σου, διοικητή;» τον ρώτησε η Βασίλισσα 

Αάνθα. 

  «Ταλπάθαρ, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε εκείνος. «Σπαθάρχης 

Ταλπάθαρ.» 

  «Σε ορίζω υπεύθυνο για τους Υρµέλβιους, Σπαθάρχη Ταλπάθαρ,» 

δήλωσε η Αάνθα. «Για όσο θα λείπει η Βασιλίδα ∆άηθρα, φυσικά.» 

  «∆ε θα την ελευθερώσετε αµέσως;» 

  «Φοβάµαι πως όχι. Η Βασιλίδα, καθώς και οι υπόλοιποι, θα 

ελευθερωθούν µετά από τη σταθεροποίηση της Νότιας Γης. Είναι πιο 

ασφαλές για όλους µας, πιστεύω.» 

  Ο Σπαθάρχης Ταλπάθαρ έσµιξε τα χείλη, σκεπτικός. Ύστερα, είπε: 

«Συµφωνώ, Μεγαλειοτάτη.» 

  «Είναι προδότης!» γκάριξε ο Πρίγκιπας Μολράθο, που ακόµα 

βρισκόταν στο πάτωµα, µε τα σπαθιά γύρω απ’το λαιµό του. 

«Σκοτώστε τον!» 

  Κανείς δεν τον υπάκουσε. 

  «Σας προστάζω, όλους!» 

  Η Σαντέ’ενθιν τον χτύπησε µε πνευµατική δύναµη, 

αναισθητοποιώντας τον. Η αντίσταση του νου του ήταν πολύ ισχνή, 

διαπίστωσε. Και άφησε τα σπαθιά να σωριαστούν στο πάτωµα της 

µεγάλης αίθουσας, κουδουνίζοντας. 

  «∆εν είναι νεκρός,» πληροφόρησε τους Νότιους. «Απλά, 

συµπέρανα ότι χρειαζόταν λίγη… ανάπαυση. Για να καθαρίσει το 

µυαλό του.» Το οποίο δε νοµίζω ότι είναι δυνατόν να καθαρίσει ποτέ, 

πρόσθεσε νοερά. 

  «Εποµένως, θεωρώ ότι έχουµε µια συµφωνία µεταξύ µας, 

Σπαθάρχη Ταλπάθαρ,» είπε η Αάνθα. 
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  «Αναµφίβολα, Βασίλισσά µου,» ένευσε εκείνος. «Θα φροντίσω να 

µην υπάρξει πρόβληµα από τη µεριά του λαού µου.» 

  «Για τους Λίχιους, ποιος θα είναι υπεύθυνος;» ρώτησε η Αάνθα, 

ενώ, συγχρόνως, σκεφτόταν: Να δούµε τι θα κάνουµε όταν φτάσουµε 

στους Λεργκνάµιους… 

  Οι Λίχιοι κοιτάχτηκαν αναµεταξύ τους, ενώ κανείς δεν τολµούσε 

να µιλήσει. 

  «Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;» θέλησε να µάθει η Βασίλισσα του 

Ωκεανού. (Η Σαντέ’ενθιν, φυσικά, συνεχώς µετέφραζε τα λόγια της, 

καθώς και τις αποκρίσεις των Νοτίων.) 

  Μία γυναίκα ξεχώρισε ανάµεσα από τους Λίχιους. «Βασίλισσά 

µου,» είπε, «στη Μέρεντλιχ δεν έχουµε µονάρχη, όπως έχουν σε 

άλλες χώρες. Ή, τουλάχιστον, δεν είναι ίδιος ο τρόπος της… εκλογής 

του.» 

  «Και τι συµβαίνει στη χώρα σας;» 

  «Ο ισχυρότερος έµπορος άρχει. Και, συνήθως, ονοµάζεται 

Βασιλέµπορας. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, είχαµε δύο 

Βασιλέµπορες: τον Άρνελ και τον Ράβελ –ο τελευταίος πρέπει να 

πέθανε στη Μεγάλη Καταστροφή. Βλέπετε, λοιπόν, πόσο… ρευστό 

είναι το πολιτικό µας σύστηµα;» 

  «Το βλέπω,» αποκρίθηκε, σκεπτικά, η Αάνθα. 

  «Για την ακρίβεια, Μεγαλειοτάτη, δεν έχουν πολιτικό σύστηµα,» 

τόνισε ο Σπαθάρχης Ταλπάθαρ. «Είναι εµποροκράτες.» 

  «Κι αυτό είναι πολιτικό σύστηµα,» διαφώνησε η Λίχια που µιλούσε 

πιο πριν. 

  Ο Ταλπάθαρ µόρφασε, αποδοκιµαστικά. 

  Η Αάνθα στράφηκε στον Πόνκιµ. «Τι προτείνεις; Οι Λίχιοι είναι 

περισσότεροι απ’όλους τους άλλους.» 

  «Ας τους βρούµε έναν έµπορο για να τους διοικήσει,» ανασήκωσε 

τους ώµους εκείνος. 

  «Ξέρεις κανέναν εύκαιρο;» 
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  «∆υστυχώς, όχι,» είπε ο Πόνκιµ·  και σκέφτηκε: Πρέπει να 

τελειώνουµε µ’αυτή την ιστορία και να πάµε να µιλήσουµε µε τους 

Μυστικιστές της Θάλασσας. 

  Η Αάνθα απευθύνθηκε στους Νότιους: «∆εν έχετε εµπόρους 

ανάµεσά σας οι οποίοι θα µπορούσαν να σας διοικήσουν;» 

  «Τώρα πλέον, Μεγαλειοτάτη, θα είναι δύσκολο να καθορίσουµε 

ποιος είναι ο ισχυρότερος από αυτούς,» εξήγησε η Λίχια. «Θα 

φιλονικήσουν. Ίσως να προκαλέσουν και πόλεµο–» 

  «Πράγµα που, σε καµία περίπτωση, δε θέλουµε,» δήλωσε η Αάνθα. 

Αναστέναξε, αγανακτισµένη. Και είπε: «Φοβάµαι πως θα πρέπει 

ν’αλλάξετε συνήθειες… εµ… Πώς είναι το όνοµά σου;» 

  «Σίλιτη, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε η γυναίκα. «Όµως οι συνήθ–» 

  «Έχεις κάτι καλύτερο να προτείνεις, στην προκειµένη περίπτωση;» 

  Η Λίχια σούφρωσε χείλη. Κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» παραδέχτηκε. 

  «Τότε, θα αναγκαστείτε να αλλάξετε τις συνήθειές σας, έστω για 

λίγο –µέχρι να σταθεροποιηθεί η Νότια Γη.» 

  «Πράγµα που δε θα αργήσει να συµβεί,» τους διαβεβαίωσε η 

Σαντέ’ενθιν. 

  «Ναι…» είπε η Σίλιτη, δυσανασχετώντας. «Κάτι τέτοιο δε θα ήταν 

κι αδύνατο…» 

  «Μου φαίνεσαι για πολεµίστρια,» παρατήρησε η Αάνθα. «Έχεις 

κάποιο τίτλο;» 

  «Έβδοµη ∆ιοικήτρια στο στρατού του Βασιλέµπορα Άρνελ, 

Βασίλισσά µου.» 

  «Τότε, εσύ κι οι υπόλοιποι διοικητές του στρατού θα έχετε 

προσωρινά την εξουσία. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η Νότια Γη,» 

επανέλαβε, τονίζοντας κάθε λέξη. «Ύστερα, µπορείτε να 

επιστρέψετε στην αρχική σας κατάσταση.» Αλλά αναρωτιέµαι αν οι 

στρατιωτικοί θα είναι πρόθυµοι να ξαναδώσουν την εξουσία στους 

εµπόρους… 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασίλισσά µου,» αποκρίθηκε η ∆ιοικήτρια 

Σίλιτη. 
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  Και τώρα, πάµε στα δύσκολα. «Ανάµεσα στους Λεργκνάµιους, 

ποιος θα είναι αρχηγός;» ρώτησε η Αάνθα. 

  «Κανονικά, θα πρέπει να είναι ο Πρίγκιπας Μολράθο,» της 

απάντησε ένας µυώδης Λεργκνάµιος, που, όπως σχεδόν όλοι, είχε 

κάτι το θηριώδες επάνω του. Το µαύρο του βλέµµα κατέβηκε, 

ατενίζοντας τον αναίσθητο γιο του Βασιληά Ναζτάρι. Ύστερα, πήγε 

στη µάγισσα που τον είχε φέρει σ’ετούτη την κατάσταση. 

  Η όψη της Σαντέ’ενθιν παρέµεινε κενή. Τι µε κοιτάς έτσι, 

Λεργκνάµιε; συλλογίστηκε. Τι βλέπεις σε µένα; Κάτι που σ’αρέσει; 

Κάτι που σου φαίνεται περίεργο; Ή κάτι που φοβάσαι; 

  «Ο Πρίγκιπας Μολράθο δε µου φάνηκε και τόσο… ικανός για να 

διοικήσει,» είπε η Αάνθα, ακουµπώντας το σαγόνι στη γροθιά του 

αριστερού της χεριού. 

  Έντονα µουρµουρητά και φωνές ήρθαν από τη µεριά των 

Λεργκνάµιων. Και ένας άντρας ξεχώρισε ανάµεσά τους, καθόλου 

ευκαταφρόνητης διάπλασης. «Είµαι ο Πρίγκιπας Καντθάρτα,» 

συστήθηκε, «γιος του Βασιληά Ναζτάρι. Ο αδελφός µου προηγείται 

στη διαδοχή, και επιµένω εκείνος να είναι που θα διοικήσει το λαό 

µας, µέχρι να απελευθερωθεί ο πατέρας.» 

  Πόσους γιους έχει αυτός ο Βασιληάς Ναζτάρι; σκέφτηκε η Αάνθα. 

Αλλά, ύστερα, θυµήθηκε το χαρέµι του. «Μοιάζεις λογικότερος από 

τον αδελφό σου, Πρίγκιπα Καντθάρτα,» παρατήρησε. 

  «Ο αδελφός µου είναι εξίσου λογικός µε µένα,» δήλωσε εκείνος. 

  Ελπίζω αυτό να µην αληθεύει. «Όπως και νάχει,» είπε η Αάνθα, 

«δεν έχω πρόβληµα να δώσω την εξουσία στον αδελφό σου–» 

  «Να τη δώσεις στον αδελφό µου;» µούγκρισε ο Καντθάρτα. 

«Εκείνος είναι ο δικαιωµατικός διάδοχος του Θρόνου του 

Λέργκναµ!… αφότου υποτάξει το λιοντάρι του, βέβαια.» 

  ∆ε θα βγάλω άκρη µε δαύτους. Πιο µυστήριοι κι απ’τους 

Ζιρκεφιανούς είναι! «Εντάξει, Πρίγκιπα Καντθάρτα, ο Πρίγκιπας 

Μολράθο είναι ο δικαιωµατικός διάδοχος του Θρόνου του 

Λέργκναµ.» Αν και δεν υπάρχει Λέργκναµ, πια. «Ποτέ δεν το 
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αµφισβήτησα. Ωστόσο, το Βασίλειο του Ωκεανού είναι δικό µου 

Βασίλειο, και δεν επιθυµώ κοινωνικές αναταραχές εδώ –ειδικά 

ετούτη την περίοδο. Γιαυτό κιόλας ζητώ µια… διαβεβαίωση από 

σένα ότι θα φροντίσεις ο αδελφός σου να µη στραφεί εναντίον µου 

µε την πρώτη ευκαιρία, και ότι θα του µιλήσεις για όσα σας είπαµε 

εδώ.» 

  Ο Πρίγκιπας Καντθάρτα την ατένισε, για λίγο, µε ένα βλέµµα που 

θα έκανε ακόµα και µια πέτρα να χάσει την υποµονή της. Όµως η 

Βασίλισσα Αάνθα τον περίµενε, υποµονετικά, να µιλήσει, ενώ έβριζε 

το λαό του από µέσα της. Τελικά, ο Λεργκνάµιος είπε: 

  «∆έχοµαι.» 

  «Καλώς,» αποκρίθηκε η Αάνθα, ανακουφισµένη που δεν είχαν 

τόσο µεγάλα προβλήµατα όσο περίµενε. Καλύτερα να περιµένεις τα 

χειρότερα. Έτσι, όταν έρθουν τα καλύτερα, είσαι διπλά 

ευχαριστηµένος, έλεγε ο πατέρας της, Κύρης του Ωκεανού πριν 

απ’αυτήν. 

  «Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Πόνκιµ από τα δεξιά της. «Καλύτερα 

να πηγαίνουµε στους Μυστικιστές της Θάλασσας, τώρα. Έχουµε 

πολλά να πούµε µ’αυ–» 

  Τα λόγια του διακόπηκαν από τον ξαφνικό σεισµό που συντάραξε 

την βασιλική αίθουσα. 

  Η Αάνθα πετάχτηκε από τον Κοραλλένιο Θρόνο·  οι Νότιοι 

επιχείρησαν να φύγουν όλοι µαζί από την κεντρική είσοδο, µε 

αποτέλεσµα να προκληθεί ακόµα χειρότερος χαλασµός·  οι 

Μαγκραθµέλιοι προσπάθησαν να καλυφθούν από τα χώµατα και τις 

πέτρες που έπεφταν·  οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, ο Πόνκιµ, ο 

Κράντµον, η Σαντέ’ενθιν, ο Βούνκαλ, και η Βόλκρα δηµιούργησαν 

µια πνευµατική ασπίδα πάνω απ’όλους τους. 

  Κι ευτυχώς που το έκαναν, σκέφτηκε η Αάνθα, παρατηρώντας τα 

µπάζα που συγκεντρώνονταν στην επιφάνεια του αόρατου 

φράγµατος και γλιστρούσαν στο πλάι. Ο πιο δυνατός σεισµός που 

έχουµε νιώσει, µέχρι στιγµής, νοµίζω. Πνεύµατα, βοηθήστε µας: ας 



ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

1037 

µην αρχίσουν να δυναµώνουν κι άλλο! Η Βασίλισσα του Ωκεανού 

άρχισε να φοβάται ότι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού και οι 

υπόλοιποι δε θα προλάβαιναν να πάνε εγκαίρως στο Νότιο Κέντρο 

Σταθερότητας, για να αποτρέψουν την καταστροφή. 

 

**  **  **  ** 

 

  Η Αάνθα έµεινε πίσω, στη βασιλική αίθουσα, µαζί µε τη Νι-∆άτλα, 

το Νε-Μόρλιν, και τους άλλους, ενώ οι Σοφοί του Κύκλου του 

Φτερού και οι Πνευµατιστές που θα τους συντρόφευαν στη Νότια 

Αποστολή κατευθύνθηκαν προς την Αίθουσα του Κοχυλιού. 

  Η στιγµή ήρθε, είπε ο Μάργκανθελ µέσα στον Κράντµον. Πρέπει να 

µ’αφήσεις να µιλήσω µε τους Μυστικιστές της Θάλασσας. 

  Πρέπει, µισότρελε Θεέ; 

  Τι! Είχαµε συµφωνήσει, θυµάσαι; Είχες συµφωνήσει µαζί µου, 

τελικά. Είχες πει «ναι», Κράντµον! 

  Όµως πάντοτε µπορώ ν’αλλάξω γνώµη. ∆ε θα σε πάρουν µακριά 

µου, αν τους φανερωθείς; 

  Ανόητε! Ποιο θάναι το όφελός σου να µε έχεις µαζί σου, όταν ο 

Άρµπεναρκ ερειπωθεί; 

  Ναι, ο Μάργκανθελ δεν είχε άδικο σε τούτο, έπρεπε να παραδεχτεί 

ο Κράντµον. Όµως, τώρα, αισθανόταν τόσο δυνατός. Αισθανόταν 

πως είχε τον έλεγχο. Μπορούσε ακόµα και να τσακίσει τον Πόνκιµ, 

όποτε το επιθυµούσε! Και θα το έπραττε… κάποια στιγµή. Όταν 

εκείνος, πλέον, έπαυε να του είναι χρήσιµος. Όταν θα είχε το 

Βασίλειο του Ωκεανού δικό του, και θα είχε σκοτώσει τη Βασίλισσα 

Αάνθα… ή θα της είχε κάνει τίποτα χειρότερα. Αλλά, αν οι σεισµοί 

δε σταµατούσαν…. 

  Ο Μάργκανθελ συνέχισε να µιλά µέσα του, σα µανιακός (που ήταν! 

θύµισε στον εαυτό του ο Κράντµον): ΠΟΤΕ δε θα έχεις ΕΞΟΥΣΙΑ και 

∆ΥΝΑΜΗ, άµα δε σταθεροποιήσουµε το Νότο! 

  Το αντιλαµβάνοµαι. Σκάσε. 



ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

1038 

  ∆εν καταλαβαίνεις, λοιπόν, γιατί πρέπει οι Μυστικιστές να πιστέψουν 

ότι δεν κινδυνεύει, πλέον, το καταραµένο τους Πορφυρό Κοχύλι; Το 

καταραµένο Στήριγµα Ισχύος της Φάνραζ! 

  Ναι! Σκάσε. 

  ∆ε θα µας βοηθήσουν, αν δεν το πιστ– 

  ΣΚΑΣΕ, Μάργκανθελ! 

  Πρέπει να τους µιλήσω! 

  Σκάσε! 

  Θα µ’αφήσεις να τους µιλήσω; 

  Θα σε παραδώσω στους Σοφούς, άµα δε ΣΚΑΣΕΙΣ! 

  ∆ε θα το κάνεις. 

  Ο Κράντµον γρύλισε, εσωτερικά. Ο καταραµένος µισός-Θεός είχε 

αρχίσει να τον µαθαίνει καλά. Πολύ καλά! Τόσο καλά, που τον 

έκανε επικίνδυνο. Αν µπορούσα να ελέγχω τις δυνάµεις του χωρίς 

ν’ακούω και τη γκρίνια του, τι ωραία που θα ήταν! σκέφτηκε ο 

Ωκεάνιος ευγενής. 

  Λοιπόν, Κράντµον, θα µ’αφήσεις να τους µιλήσω; 

  Οι Μυστικιστές της Θάλασσας στράφηκαν προς τη µεριά της 

µεγάλης οµάδας που πλησίαζε, καθώς η διπλή θύρα της Αίθουσας 

του Κοχυλιού άνοιγε. Το Πορφυρό Κοχύλι γυάλιζε ανάµεσα στους 

ρασοφόρους φύλακες που το περιστοίχιζαν: ένα θέαµα που 

ξεκούραζε τα µάτια και τα θάµπωνε, συγχρόνως. 

  «Σας χαιρετίζω,» είπε ένας γέροντας µε µακριά, γκρίζα γένια. 

«Ονοµάζοµαι Χάεβορ, αλλά ορισµένοι µε γνωρίζουν και ως Γέρο 

της Θάλασσας.» 

  «Έχω ακούσει για σένα, Χάεβορ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Υπέθετα 

ότι κάποια µέρα θα ανταµώναµε.» 

  «Κι εγώ το ίδιο, Πόνκιµ, Σφετεριστή του Σαραόλν.» 

  Ο Πόνκιµ µειδίασε λεπτά. «Εποµένως, κι εσύ ξέρεις για µένα.» 

  «Η φήµη σου προηγείται,» τον διαβεβαίωσε ο Χάεβορ. «Καθώς και 

του προδότη του Ωκεανού,» πρόσθεσε, στρέφοντας το αυστηρό του 

βλέµµα στον Κράντµον. Τα γαλανά του µάτια –που κανείς θα 
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µπορούσε να πει ότι ήταν παρόµοια µ’αυτά του ξανθοµάλλη ευγενή– 

έµοιαζαν να τον κρίνουν και να τον κατακρίνουν, µη φανερώνοντας 

κανένα ίχνος συµπάθειας. 

  Ούτε κι εγώ σε συµπαθώ γέρο, συλλογίστηκε εκείνος, αλλά έχω 

µέσα µου κάποιον που ανυποµονεί να σου µιλήσει. «Η τέχνη των 

Μυστικιστών της Θάλασσας απαιτεί αποµόνωση,» αποκρίθηκε, 

«ωστόσο τα µάτια τους»–τόνισε ιδιαίτερα τη λέξη µάτια–

«βρίσκονται παντού. Ίσως να είναι… πιο καλά πληροφορηµένοι 

ακόµα κι από τους ερηµίτες του Πύργου·  ή ακόµα κι από τους 

Μαύρους Αδελφούς αυτών.» 

  Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού και ο Βούνκαλ κι η Βόλκρα (οι 

«Μαύροι τους Αδελφοί») συνοφρυώθηκαν, πικαρισµένοι από τα 

λόγια του. 

  «Η Θάλασσα περικλείει τα πάντα, προδότη,» είπε ο Χάεβορ, 

«γιαυτό να την προσέχεις.» 

  «Όµως δεν είναι η θάλασσα που µας απειλεί τώρα, γέρο,» 

αντιγύρισε ο Κράντµον, «παρά η Νότια Γη. Στη σταθεροποίηση της 

οποίας θα πρότεινα να µας βοηθήσετε.» 

  «Υπάρχει κίνδυνος,» εξήγησε ο Χάεβορ·  «δε µπορούµε να φύγουµε 

από τούτη την αίθουσα. ∆ε σας µίλησε η Βασίλισσα Αάνθα 

γι’αυτό;» 

  «Μας µίλησε,» τον διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ. «Έχετε ενδείξεις ότι ο 

Μάργκανθελ βρίσκεται κοντά;» 

  Ο Χάεβορ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Ωστόσο, αυτό–» 

  «Χα-χα-χα-χα!» γέλασε ο Κράντµον. 

  Ο Πόνκιµ τον κάρφωσε µε το µαύρο του βλέµµα·  το ίδιο και η 

Σαντέ’ενθιν. Ενώ οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού, ο Βούνκαλ, η 

Βόλκρα, και η Αλζάρα τον κοίταξαν απορηµένοι, αναρωτούµενοι αν 

είχε τρελαθεί. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, ως συνήθως, ατένιζε το 

κενό, όµως οι αισθήσεις του τον προειδοποιούσαν για κάτι που δε 

µπορούσε να καθορίσει: κάτι που πάλευε, κάπου κοντά. 
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  «Κρίνετε την κατάσταση εύθυµη, κύριε;» απαίτησε ο Μόρβον, 

σφίγγοντας τις γροθιές του. Είχε χάσει το νου του ο δαιµονόφιλος, ή 

γνώριζε κάτι που εκείνοι αγνοούσαν; 

  «Κάποιος επιθυµεί να σας µιλήσει,» δήλωσε ο Κράντµον, και 

απελευθέρωσε τον Μάργκανθελ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο 

Συζητήσεις και συµφωνίες γύρω από το 

Πορφυρό Κοχύλι 
 

 

ια µαύρη, αέρινη µορφή ξεπρόβαλε µέσα από τον 

Κράντµον, και φάνηκε να στέκεται ένα χιλιοστό µπροστά 

του, σαν ένα µελανό, ηµιδιαφανές παραπέτασµα να τον 

έκρυβε ελαφρώς από τα µάτια των υπολοίπων. Την ίδια στιγµή, 

πνευµατική ενέργεια µεγάλης δύναµης εξαπλώθηκε σε όλη την 

αίθουσα. Η πορφυρή ακτινοβολία του Κοχυλιού δυνάµωσε, τόσο 

που έγινε εκτυφλωτική. 

  Ο Μόρβον, ο Ζάρχαλ, και ο Κάρελ αµέσως αναγνώρισαν την 

πνευµατική παρουσία. «Μάργκανθελ!» έκανε ο πρώτος, έκπληκτος. 

Πώς ήταν δυνατόν; Τόσο καιρό, ο τρελός µισός-Θεός κρυβόταν 

µέσα στον Κράντµον; Μα, εκείνος είχε βοηθήσει να τον φυλακίσουν 

στον Πύργο του Φτερού! 

  Οι Μυστικιστές της Θάλασσας, πάραυτα, φόρτισαν τους εαυτούς 

τους, επικαλούµενοι τα Πνεύµατα. Όµως γνώριζαν πως δεν ήταν 

ισχυροί εδώ, µέσα σε τούτο το δωµάτιο. Οι δυνάµεις τους είχαν 

άµεση σύνδεση µε τον Ωκεανό, κι εκεί περίµεναν να εµποδίσουν τον 

Μάργκανθελ, προτού εισβάλει. 

Μ
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  Όµως ο προδότης τον έφερε µέσα στο παλάτι! σκέφτηκε ο Χάεβορ, 

νιώθοντας µια απέραντη απελπισία να τον καταλαµβάνει, όπως ποτέ 

άλλοτε. 

  «Ανόητοι θνητοί!» µούγκρισε ο Μάργκανθελ. «Νοµίζετε ότι 

βρίσκοµαι εδώ για να σας καταστρέψω, ηλίθιοι δούλοι της Φάνραζ;» 

  «Τότε, γιατί βρίσκεσαι εδώ, µοχθηρό Πνεύµα;» αντιγύρισε ο 

Χάεβορ, επικεντρώνοντας τη διαπεραστική του µατιά επάνω στον 

Κράντµον/Μάργκανθελ. 

  «Για να σας βοηθήσω,» ήρθε η απάντηση από τα χείλη της µαύρης 

σκιάς που σκοτείνιαζε τη φιγούρα του ξανθοµάλλη Ωκεάνιου. 

  «Πιθανώς να ψεύδεται,» είπε ο Πόνκιµ, που είχε ήδη επικαλεστεί 

τις πνευµατικές του δυνάµεις και ήταν έτοιµος να τις στρέψει όλες 

εναντίον του Κράντµον/Μάργκανθελ, ακόµα κι αν αυτό του στοίχιζε 

τη ζωή·  επειδή ήξερε πως, αν δεν το έπραττε, τότε, σίγουρα, όλοι 

τους ήταν καταδικασµένοι. Κοµµατιαστές σκέψεις περνούσαν απ’το 

νου του: Τόσο καιρό, Κράντµον, αυτό έκρυβες; Ο Μάργκανθελ έκαψε 

τα χέρια σου; Τελικά, πρέπει να πέταξες φωτιές από τις χούφτες σου –

δεν ήταν ψέµατα. Σου έδωσε θεϊκές δυνάµεις. Όσες δυνάµεις έχει, 

τουλάχ– 

  «Όχι!» αντιγύρισε ο Μάργκανθελ, στρέφοντας γυαλιστερά µάτια –

µαύρα, αλλά έτσι που ξεχώριζαν µέσα από την υπόλοιπή του µορφή– 

επάνω στον Πόνκιµ. «∆εν είναι ψέµατα. Επιθυµώ να βοηθήσω στη 

σταθεροποίηση. Γιαυτό ο Κράντµον µε έκρυβε µέσα του.» 

  «Μη µας πεις, Μάργκανθελ, ότι αυτός ήταν κι ο λόγος για τον 

οποίο ξέφυγες απ’τον Πύργο του Φτερού;» είπε ο Κάρελ, που κι 

εκείνος, όπως κι οι άλλοι, είχε τις πνευµατικές του δυνάµεις σε 

ετοιµότητα. 

  Τα µάτια της µελανής µορφής φλογίστηκαν –µαύρες φλόγες επάνω 

σε µαύρο φόντο. «∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΗΜΟΥΝ 

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΣΟΥ, ΘΝΗΤΕ ΜΑΓΕ!» Η βροντερή φωνή του 

Μάργκανθελ γέµισε το δωµάτιο, και η οργή του ξεχύθηκε τριγύρω 

σε ψυχικά κύµατα. «Έπρεπε να ήµουν ΘΕΟΣ! όχι αυτό… αυτό το 
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πράγµα που είµαι! Θα σας έχω πάντοτε στις σκέψεις µου… Σοφοί του 

Κύκλου του Φτερού. Σας το υπόσχοµαι.» 

  «∆ε θα σου επιτρέψουµε να τριγυρίζεις ελεύθερος στον 

Άρµπεναρκ, Μάργκανθελ,» δήλωσε ο Μόρβον. «Ό,τι κι αν γίνει, στο 

τέλος, θα σε αιχµαλωτίσουµε.» 

  «Θα σε καταστρέψουµε στο τέλος,» διόρθωσε ο Κάρελ. 

  «Ηλίθιο ανθρωπάκι! Θα καταστρέψεις ΕΜΕΝΑ; Θα βασανίζω για 

πάντα την ψυχή σου, στον Πνευµατικό Κόσµο!» 

  Ο Μάργκανθελ ήταν εκτός εαυτού, πράγµα που ο Κράντµον δε 

χρειαζόταν την παράξενή τους συµβίωση για να το αντιληφθεί. Η 

ψυχολογία του µισού-Θεού είχε τροµερές διακυµάνσεις. Τη µια 

µπορεί να ήταν ήρεµος και (σχεδόν) συνετός·  την άλλη, 

εξοργισµένος, τρελός. Όµως είναι τρελός, θύµισε στον εαυτό του ο 

Ωκεάνιος ευγενής. Αυτό είναι και το πρόβληµα. Αυτός είναι κι ο λόγος 

που συµπεριφέρεται έτσι. Τώρα, έλεγε ότι ήθελε να βοηθήσει, και 

µετά.... 

  «Θα πρότεινα να επικεντρωθούµε στα επί του παρόντος,» τόνισε ο 

Πόνκιµ. «Στο πρόβληµα που µας απασχολεί όλους. Τα υπόλοιπα 

µπορούν να επιλυθούν και κάποια άλλη στιγµή.» 

  Πάντοτε διπλωµατικός, Πόνκιµ, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. 

Αναρωτιέµαι αν αυτή η τακτική µπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπο 

από όλες τις καταστάσεις. 

  «Θα συµφωνήσω απόλυτα,» ένευσε ο Χάεβορ. «Τι θα γίνει µε 

σένα, Μάργκανθελ, θα αποφασιστεί µετά.» 

  «Θα αποφασιστεί; Θα ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ; Αντιλαµβάνεσαι ότι θα 

έπρεπε να µε λατρεύεις, ανθρωπάκο; Μάγε της Φάνραζ! Όταν 

κυβερνούσα σ’αυτό τον κόσµο, κανείς δε θα τολµούσε ποτέ–!» 

  «Μα δεν κυβερνάς, πλέον, εδώ, Μάργκανθελ!» τον διέκοψε ο 

Χάεβορ, µε σταθερή φωνή, κοπανώντας, µε δύναµη, το µπαστούνι 

του στο δάπεδο της Αίθουσας του Κοχυλιού. «Ούτε εσύ, ούτε 

κανένας άλλος Θεός! Κι απ’ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαι καν Θεός, 

Μάργκανθελ. Το ξεχνάς;» 
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  Τα µάτια του µαύρου Πνεύµατος στένεψαν, καθώς δεν αποκρίθηκε 

τούτη τη φορά. 

  Όλα όσα του είπε ο Γέρος της Θάλασσας είναι αλήθεια, σκέφτηκε ο 

Πόνκιµ. Ακόµα κι ο Μάργκανθελ, µέσα στην παραφροσύνη του, 

πρέπει να το παραδεχτεί αυτό. Ούτε κυβερνά τον κόσµο, πλέον, ούτε 

είναι Θεός. Όχι πως ποτέ τον κυβερνούσε, απ’όσο ξέρω, αλλά τούτο 

είναι ένα άλλο θέµα… 

  Ο Χάεβορ καθάρισε το λαιµό του. «Εποµένως, καλό θα ήταν να 

επικεντρωθούµε στα επί του παρόντος, όπως πρότεινε κι ο Πόνκιµ.» 

  Η παρουσία του Γέρου της Θάλασσας θύµιζε στους Σοφούς του 

Κύκλου του Φτερού τόσο πολύ τον µακαρίτη Κύριο του Πύργου, 

που τους τρόµαζε. 

  «Κάτι ήθελες να µας πεις, Μάργκανθελ,» είπε ο Πόνκιµ, 

σκεπτόµενος ότι ίσως ο µισός-Θεός να µην έλεγε ψέµατα, τελικά. 

Ίσως, όντως, να επιθυµεί να βοηθήσει. 

  «Σας είπα ήδη, θνητέ: Επιθυµώ να βοηθήσω στη σταθεροποιήσει του 

Νότιου Κέντρου,» αποκρίθηκε ο Μάργκανθελ, ακριβώς όπως 

περίµενε ο Βασιληάς του Σαραόλν. 

  «Αν δε λαθεύω, εσύ ήσουν που αποσταθεροποίησες τη Νότια Γη,» 

τόνισε η Σαντέ’ενθιν. Αυτό το κάθαρµα είχε καταστρέψει την 

πατρίδα της και, τώρα, ερχόταν εδώ για να την αναδηµιουργήσει; 

Γιατί; Βέβαια, ο Μάργκανθελ ήταν τρελός, σύµφωνα µε όλες τις 

ενδείξεις. Εποµένως, µπορούµε να τον εµπιστευτούµε σε ένα τόσο 

λεπτό ζήτηµα; ∆ε µπορούµε. 

  «Έγινε λάθος,» της απάντησε η µαύρη, ηµιδιαφανή µορφή. 

  «Λάθος!» έκανε η Σαντέ’ενθιν. «Κατέστρεψες ολάκερη τη Νότια 

Γη κατά λάθος;» 

  «Ναι,» αποκρίθηκε ο Μάργκανθελ. «Νόµιζα ότι ήµουν Θεός και θα 

µπορούσα να την αναµορφώσω, να την µετατρέψω, να την κάνω 

κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσή µου. Όµως… έσφαλα.» Φαινόταν να 

ντρέπεται που το παραδεχόταν, αν ήταν ποτέ δυνατόν να φανεί 
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ντροπή σε αυτή την άυλη, σκιερή φιγούρα. «∆εν ήµουν Θεός. ∆εν 

ήµουν ο Μάργκανθελ. Τότε το αντιλήφθηκα.» 

  «Λίγο αργά ήταν,» σφύριξε η Σαντέ’ενθιν. 

  «Αναµφίβολα, θνητή γυναίκα,» συµφώνησε ο Μάργκανθελ. 

«Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει.» 

  Τώρα, µιλά τόσο λογικά που µε φοβίζει, παρατήρησε ο Πόνκιµ. 

«Μπορούµε, όµως, να σταθεροποιήσουµε, πάλι, το Κέντρο.» 

  «Ναι, µπορούµε. Κι εκεί ακριβώς θέλω να βοηθήσω. Επιπλέον, 

τώρα, θα µπορούν να βοηθήσουν και οι υπηρέτες της Φάνραζ, ήσυχοι 

πως εγώ δε θα πειράξω το Πορφυρό Κοχύλι.» 

  «Πώς το ξέρουµε αυτό, Μάργκανθελ;» απαίτησε ένας Μυστικιστής 

της Θάλασσας. 

  «Νοµίζεις, άφρονα, ότι θα επαναλάβω το ίδιο λάθος, γνωρίζοντας τις 

επιπτώσεις; Σκοπός µου είναι να αλλάξω τον Άρµπεναρκ –να τον 

κάνω πολύ καλύτερο–, όχι να τον καταστρέψω!» 

  «Για να φτιάξεις ένα καινούργιο κόσµο, πρέπει να διαλύσεις τον 

παλιό, Μάργκανθελ,» είπε ο Μόρβον. 

  «Ναι, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα µικρό ψεγάδι στο σχέδιό µου, 

µπροστά στους αιώνες και στις χιλιετηρίδες που θα έρθουν.» 

  «Οφείλω να πω ότι παραβλέπεις πολλές ‘λεπτοµέρειες’!» 

µούγκρισε ο Κάρελ. 

  «Το όραµά µου, κάποτε, θα εκπληρωθεί, δούλε νεκρού Θεού!» 

  «Τα οράµατα δεν εκπληρώνονται πάντα, Μάργκανθελ,» είπε, 

ήρεµα, ο Ζάρχαλ. 

  Ναι, συµφώνησε νοερά ο Πόνκιµ, ούτε οι προφητείες… αρχαίων 

δαιµόνων ή µη. «Αλλά έχουµε, πάλι, ξεφύγει από την κουβέντα µας,» 

τόνισε στους υπόλοιπους. «Εγώ θα ήθελα να µάθω, Μάργκανθελ, τι 

έχεις να µας προσφέρεις στη Νότια Γη;» 

  «Ναι,» ένευσε ο Μόρβον, «κι εγώ θα ήθελα πολύ να το µάθω 

αυτό.» 

  «Τι έχω να σας προσφέρω; Χα-χα-χα-χα!…» γέλασε η σκιερή 

µορφή µπροστά απ’τον Κράντµον. «Νοµίζετε ότι θα καταφέρετε να 
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φτάσετε στο Κέντρο Σταθερότητας χωρίς τη δική µου βοήθεια; Είστε 

θνητοί, ανίσχυρα όντα της λάσπης, υπολείµµατα από τις κοσµικές 

ενέργειες του Πρωταρχικού Χάους που γέννησε τους Θεούς, αλλά, 

παρ’όλ’αυτά, πώς είναι δυνατόν να µην έχετε λίγο περισσότερη 

νοηµοσύνη εντός σας; Πιστεύετε ότι οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις 

που έχουν εξαπολυθεί στο Νότο θα σας επιτρέψουν να τις 

κατατροπώσετε; Προέρχονται από το ίδιο το Πρωταρχικό Χάος, αυτό 

που σας γέννησε. Θα προσπαθήσετε, τώρα, να καθυποτάξετε 

µ’αλυσίδες τον ερµαφρόδιτο γονέα σας; Θα σας συνθλίψει!» 

  «Κι εσύ τι µπορείς να κάνεις, Μάργκανθελ;» ρώτησε ο Κράντµον, 

πίσω από τη σκιερή φιγούρα. «∆ε θα µπορούσες ν’απελευθερωθείς 

από εµένα, αν δε σ’το επέτρεπα!» 

  «Γιατί σου είχα δώσει απόλυτη κυριαρχία του εαυτού µου, θνητέ. 

Όµως νόµιζες ότι δεν είχα τη δύναµη να προσπαθήσω να 

απελευθερωθώ;» 

  Ο Κράντµον δεν αποκρίθηκε. 

  Ο Μάργκανθελ γέλασε, βροντερά. Είπε: «Αλλά δεν υπήρχε λόγος 

για διαµάχες µεταξύ µας, σωστά;» Και, µόνο µέσα στο νου του 

Ωκεάνιου ευγενή: Έχουµε µια συµφωνία εµείς οι δυο, Κράντµον· µην 

το ξεχνάς. Και δεν αθετώ τις συµφωνίες µου, ό,τι κι αν πιστεύεις για 

µένα. 

  «Πώς ακριβώς θα µας βοηθήσεις;» ρώτησε ο Πόνκιµ. 

  «Ό,τι κι αν πράξετε, µπορώ να σας… δανείσω τις δυνάµεις µου,» 

αποκρίθηκε ο Μάργκανθελ. «Ακόµα κι αν δεν είµαι Θεός, σίγουρα θα 

σας φανώ πολύτιµος. Ίσως ο…» Στράφηκε στον Άνθρωπο-Με-Μισή-

Ψυχή, που στεκόταν πλάι στην Αλζάρα, η οποία έµοιαζε 

τροµοκρατηµένη από όσα αντίκριζε. «…Φοίνικας να µη φανεί τόσο 

αποτελεσµατικός όσο νοµίζετε. ∆εν τον έχετε δοκιµάσει, εξάλλου. Και, 

ένας Θεός µέσα στο σώµα ενός θνητού;» Στράφηκε στους Σοφούς 

του Κύκλου του Φτερού. «Τα πειράµατά σας, δούλοι του Μάσµαρθ, 

εκπλήσσουν ακόµα κι εµένα!» 
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  «∆εν υπήρχε άλλη λύση, Μάργκανθελ,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. 

«Ήταν ή αυτό ή να αφήσουµε όλο τον πολιτισµό επάνω στον 

Άρµπεναρκ να ερειπωθεί.» 

  «Ω ναι, οι όµορφες δικαιολογίες –οι δικαιολογίες που θεωρείτε ότι 

είναι καλύτερες από τις δικές µου! Τέλος πάντων,» έκανε, απότοµα, η 

σκιερή µορφή του µισού-Θεού. «Θα ανακαλύψετε πολύ σύντοµα ότι 

θα µε χρειαστείτε. Κι όχι µονάχα εµένα, αλλά και όση βοήθεια 

µπορούν να σας προσφέρουν οι Μυστικιστές της Θάλασσας… οι 

οποίοι, υποθέτω, θα έρθουν µαζί σας…» Στράφηκε στον Χάεβορ. 

  Τα φρύδια εκείνου έσµιξαν, καθώς ατένιζε τον Μάργκανθελ. 

  «Τι είναι, υπηρέτη νεκρής Θεάς; Αναρωτιέσαι αν ψεύδοµαι; Αν 

σκοπεύω να σας στείλω νότια, για να µείνει το πολύτιµό σας Κοχύλι 

απροστάτευτο και να το καταστρέψω; ∆εν είναι έτσι, όπως σας είπα 

και πριν! ∆εν επαναλαµβάνω ποτέ τα ίδια λάθη.» 

  «Θα έρθουµε,» τον διαβεβαίωσε ο Χάεβορ. «Αν και δεν ξέρω πόσα 

θα µπορέσουµε να προσφέρουµε επάνω στη Νότια Γη. Ωστόσο,» 

τόνισε, «σίγουρα, µπορούµε να δαµάσουµε τα νερά στις ακτές της, 

τα οποία έχω την υποψία ότι θα είναι εξαιρετικά ταραγµένα.» 

  «Αναµφίβολα, θα είναι,» ένευσε ο Πόνκιµ. «Και, για να πω την 

αλήθεια, µε προβληµάτιζε το πώς θα τα διασχίσουµε.» 

  «Ακόµα να σε προβληµατίζει το εν λόγω ζήτηµα, Σφετεριστή,» 

αποκρίθηκε ο Γέρος της Θάλασσας. «Γιατί ο Μάργκανθελ έχει δίκιο 

σ’αυτό: οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις θα κάνουν το παν για να 

µην τις υποτάξουµε.» 

  «Οι ερηµίτες µάς το έχουν ήδη εξηγήσει,» είπε ο Κράντµον. 

  «Τότε, θα πρότεινα να αρχίζετε να ετοιµάζεστε, για να 

ταξιδέψουµε. Και µην ανησυχείτε για το µεταφορικό µέσο. Θα σας 

προµηθεύσουµε εµείς µε αρκετά τέτοια.» 

  Ο Κράντµον σταύρωσε τα χέρια στο στήθος του, και το ίδιο 

ακριβώς έκανε και η σκιερή φιγούρα του Μάργκανθελ που τον 

κάλυπτε. «Ελπίζω τα πλοία σας να είναι γερά, αφού τα νερά θα είναι 

τόσο ταραγµένα.» 
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  «∆ε θα είναι πλοία, κύριε,» είπε ο Μόρβον. «Νοµίζω πως ο κύριος 

Χάεβορ αναφέρεται στα Σαλάχια.» 

  «Πράγµατι,» συµφώνησε ο Γέρος της Θάλασσας, «σ’αυτά 

αναφέροµαι.» 

  «Έχετε τρόπο να τα καλέσετε;» ρώτησε ο Σοφός του Κύκλου του 

Φτερού. 

  «Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Χάεβορ. «Συγκεκριµένα, βρίσκονται 

πολύ κοντά µας. Κοιµούνται όλα κάτω από την Θέρληχ. Αν και, µε 

τα τελευταία γεγονότα, υποθέτω πως θα έχουν αφυπνιστεί.» 

  «Πότε θα φύγουµε;» ρώτησε ο Βούνκαλ, που δεν είχε µιλήσει 

καθόλου µέχρι στιγµής·  µονάχα παρακολουθούσε τα συµβάντα και 

αναρωτιόταν σε τι είχαν µπλεχτεί, εκείνος και η Βόλκρα. Ωστόσο, 

κάτι τέτοιο είχε µπόλικες φορές ξανά περάσει από το µυαλό του, και 

είχε, πλέον, πάρει τις αποφάσεις του. Τούτη η περίοδος-κλειδί στην 

Ιστορία του Άρµπεναρκ ήταν όλα ή τίποτα. Και ο Αργκανθικιανός 

Κλειδοκράτορας τα ήθελε όλα. 

  «Με την αυγή,» απάντησε ο Χάεβορ. «Πιστεύω πως άπαντες 

χρειαζόµαστε το βράδυ, για να αναπαυθούµε.» Οι περισσότεροι 

κατένευσαν. «Επιπλέον, είναι προτιµότερο να αρχίζει κανείς ένα 

κρίσιµο ταξίδι κάτω από το φως των ήλιων, παρά κάτω από το φως 

των φεγγαριών.» 
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 πόρτα άνοιξε και ο Πόνκιµ άκουσε ελαφριά βήµατα επάνω 

στο πέτρινο πάτωµα, ενώ καθόταν µπροστά στο παράθυρο 

του δωµατίου του, µε ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. H
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  «Καλωσόρισες, Σαντέ’ενθιν,» είπε. «Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι δε 

θα ερχόσουν.» 

  «Πώς ήταν δυνατόν να µην έρθω;» αποκρίθηκε εκείνη, και ο 

Πόνκιµ άκουσε τα βήµατά της να τον ζυγώνουν.  

  Στράφηκε να την κοιτάξει. Ήταν ντυµένη µε µια κίτρινη, φαρδιά 

ρόµπα, δεµένη µε ένα πάνινο ζωνάρι στη µέση της. Τα µαλλιά της 

ήταν βρεγµένα και έπεφταν λυτά στους ώµους της. Στα πόδια της 

φορούσε µαλακά, δερµάτινα σανδάλια. 

  «Μπανιαρίστηκες,» παρατήρησε ο Πόνκιµ. 

  «Κι εσύ το ίδιο,» είπε η Σαντέ’ενθιν. 

  Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Τόσο καιρό στα υπόγεια, δεν 

αποκτάς και το καλύτερο άρωµα του Άρµπεναρκ.» 

  Η Σαντέ’ενθιν µειδίασε. Τράβηξε µια καρέκλα και κάθισε κοντά 

του, ανεβάζοντας τα πόδια στο ξύλινο πάτηµα του καθίσµατος και 

τυλίγοντας τα χέρια της γύρω από τα γόνατά της. Ύστερα, η όψη της 

σοβάρεψε·  έγινε σκοτεινή και προβληµατισµένη. «Ο Κράντµον,» 

είπε, αργά. «Είχες υποψιαστεί τίποτα, Πόνκιµ;» 

  Εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Τίποτα περισσότερο απ’ό,τι εσύ,» 

παραδέχτηκε. «Ο Μάργκανθελ µέσα του….» 

  «Πώς έγινε; Πώς τον κατέλαβε;» 

  «∆εν τον κατέλαβε. Είµαι βέβαιος ότι ο Κράντµον τού επέτρεψε να 

κατοικήσει στο σώµα του, σε αντάλλαγµα µε ό,τι θα του πρόσφερε 

εκείνος.» 

  «Με ό,τι θα του πρόσφερε;» 

  «∆ύναµη,» είπε ο Πόνκιµ. «Τη δύναµη ενός Πνεύµατος που 

βρίσκεται κατά το ήµισυ στην αποθέωση. Εξ ου και τα σηµάδια στις 

παλάµες του. Ο Κράντµον, όντως, είχε πετάξει φωτιές, όπως µου 

είπαν στο Σαραόλν. ∆εν ήταν παραµύθι, Σαντέ’ενθιν, ούτε 

υπερβολή.» 

  «Μα, γιατί να κάψει τα χέρια του;» 

  «Είναι θνητός, όχι Θεός·  και δε µπορεί να χειριστεί τις δυνάµεις 

ενός Θεού. Αν ο Μάργκανθελ έλεγχε το σώµα του, τότε ίσως να 
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µπορούσε να αποτρέψει µια τέτοια ζηµιά. Όµως, φυσικά, ο 

Κράντµον ποτέ δε θα άφηνε κάποιον να του το κάνει αυτό, να τον 

ελέγχει. Η συµφωνία τους, προφανώς, ήταν εκείνος να ελέγχει τον 

Μάργκανθελ –και όλες του τις δυνάµεις–, ενώ, συγχρόνως, θα τον 

έκρυβε από τα ‘µάτια’ των Σοφών του Κύκλου του Φτερού, οι οποίοι 

τον έψαχναν.» 

  «Ναι, µάλλον, αυτό έγινε,» ένευσε η Σαντέ’ενθιν. «Όµως… Όµως 

γιατί να πετάξει τις φωτιές µέσα στη βασιλική αίθουσα του παλατιού 

της Μάρβαθ; Είναι ανόητος; Ήθελε να επιδείξει τη δύναµή του;» 

  «Είχε θυµώσει,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Και η θεϊκή ενέργεια 

ξεχύθηκε από µέσα του, όπως η θάλασσα φουσκώνει και αγριεύει 

όταν είναι φουρτουνιασµένη.» 

  «Εποµένως, είναι περισσότερο επικίνδυνος απ’ό,τι νοµίζαµε. Αν 

αυτό ξανασυµβεί –µπορεί να µας κάψει όλους, Πόνκιµ!» 

  «∆εν το πιστεύω.» Ο Βασιληάς του Σαραόλν ήπιε µια γουλιά απ’το 

κρασί του. 

  «Γιατί;» 

  «Πρέπει να έχει αποκτήσει κάποιον έλεγχο, πλέον, σε σχέση µε τα 

αρχικά στάδια της συµβίωσής του µε τον Μάργκανθελ.» 

  «Είχες δει αυτά τα αρχικά στάδια;» 

  «∆υστυχώς, όχι·  αλλιώς ίσως να είχα καταλάβει κάτι. Όµως εκείνη 

την περίοδο βρισκόµουν στην Πολιορκία της Χάργκοχ.» 

  «Τότε λες ότι ο Μάργκανθελ βρήκε τον Κράντµον;» 

  «Είµαι βέβαιος.» Ήπιε άλλη µια γουλιά κρασί. 

  Η Σαντέ’ενθιν ξεφύσησε. «Και τι θα κάνουµε, τώρα;» 

  «Τίποτα. Θα τον αφήσουµε να µας βοηθήσει να σταθεροποιήσουµε 

τη Νότια Γη.» 

  «Κι αν… θυµώσει ξανά;» 

  «Θα είναι πολύ απασχοληµένος µε την αποστολή µας.» 

  «Είσαι βέβαιος και για τούτο;» Η Σαντέ’ενθιν έπρεπε να 

παραδεχτεί ότι πάντοτε την εκνεύριζε αυτή η σιγουριά του Πόνκιµ. 
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Έµοιαζε παράξενα σίγουρος, κάτι εντελώς αβέβαιες και ταραγµένες 

στιγµές. 

  «Όχι,» παραδέχτηκε εκείνος. 

  Πρωτότυπο αυτό, παρατήρησε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, 

υποµειδιώντας. 

  «Ξέρω τι σκέφτεσαι, Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Πόνκιµ, πίνοντας, ξανά, 

µια γουλιά από το κρασί του. 

  Ψεύδεται. «Έστω ότι µας βοηθά στην αποστολή µας και όλα πάνε 

καλά,» συνέχισε η Ζιρκεφιανή, µην απαντώντας στο σχόλιό του, 

«µετά τι θα γίνει; ∆ε θα είναι, πάλι, επικίνδυνος για τη σταθερότητα 

και την ισορροπία του Άρµπεναρκ;» 

  «Ο Κράντµον ή ο Μάργκανθελ;» 

  «Και οι δύο!» 

  Ο Πόνκιµ κατένευσε. «Ναι. Κι εποµένως, θα πρέπει να τους 

καταστρέψουµε –και τους δύο, µαζί ή τον καθένα ξεχωριστά.» 

  «Μπορείς να καταστρέψεις ένα Πνεύµα, Πόνκιµ; Κανείς δε µπορεί 

να το καταφέρει αυτό.» 

  «Κι όµως, υπάρχουν θρύλοι που λένε ότι, κάποτε, υπήρχαν 

άνθρωποι οι οποίοι µπορούσαν,» τόνισε εκείνος. 

  «Παραµύθια.» 

  «Πάντα θα βρεις έναν κόκκο αλήθειας µέσα σε κάθε παραµύθι, 

Σαντέ’ενθιν.» 

  «Σου έχει πει κάτι ο… δάσκαλός σου;» 

  «Όχι, ο πρώην-Αφέντης µας, δε µου είχε πει τίποτα συγκεκριµένο 

γι’αυτό. Ίσως να µην ήθελε να το µάθω –όπως και πολλά άλλα 

πράγµατα δεν ήθελε να µου αποκαλύψει: ούτε σε µένα, ούτε σε 

κανέναν µας.» 

  «Όµως, παρ’όλ’αυτά, νοµίζεις ότι θα βρεις τρόπο να σκοτώσεις το 

Πνεύµα του Μάργκανθελ…» Η Σαντέ’ενθιν δε φαινόταν να τον 

πιστεύει·  η χροιά της φωνής το φανέρωνε τούτο πεντακάθαρα. 

  Κρίµα, αγαπητή Σαντέ’ενθιν· θα έπρεπε, ως τώρα, να είχες µάθει να 

µε εµπιστεύεσαι, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Είπε: «Ίσως εγώ να µη βρω 
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τρόπο, αλλά, σίγουρα, θα βρουν οι ερηµίτες. ∆εν άκουσες τι είπε ο 

Κάρελ, στην Αίθουσα του Φτερού; ‘Θα σε καταστρέψουµε στο 

τέλος,’ υποσχέθηκε στον Μάργκανθελ, µε τέτοιο… πάθος στη φωνή 

του που µπορεί να κρίνει κανείς ότι, µάλλον, δεν το έλεγε αβάσιµα. 

Επιπλέον, µην ξεχνάς τον πλούτο των γνώσεων που βρίσκονται 

κρυµµένες µέσα στον Πύργο του Φτερού. Θα επιχειρήσουν να 

σκοτώσουν τον Μάργκανθελ, όταν τελειώσουµε µε τη 

σταθεροποίηση της Νότια Γης, και εγώ θα τους βοηθήσω να το 

κατορθώσουν.» 

  «Θα συµµαχήσεις µε τους εχθρούς σου, δηλαδή,» τόνισε η 

Σαντέ’ενθιν, παρατηρώντας πόσο εύκολα έκλεινε κι έσπαγε 

συµµαχίες ο Πόνκιµ. Αυτό ήταν… ενοχλητικό, όφειλε να 

παραδεχτεί, γιατί σήµαινε πως πιθανώς και η δική της συµµαχία µαζί 

του κάποτε να έληγε·  και ο Πόνκιµ δεν ήταν καλός εχθρός για να 

έχεις. 

  «∆εν ήταν ποτέ εχθροί µου οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού,» 

εξήγησε εκείνος. «Απλά, οι περιστάσεις µάς είχαν φέρει 

αντιµέτωπους.» Ανασήκωσε τους ώµους. «Είχαµε διαφορετικούς 

σκοπούς, τότε…» 

  Θα µε τρελάνει απόψε! Ξέχασε πόσα προβλήµατα µάς είχε 

προκαλέσει ο Φάλµαριν; Ξέχασε ότι όλοι τους µηχανορραφούσαν 

εναντίον µας; 

  «Μη µε κοιτάς έτσι, Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Πόνκιµ. «Στο κάτω-

κάτω… µας βοήθησαν ακόµα και τότε, µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, 

χωρίς να το γνωρίζουµε… χωρίς να το γνωρίζουν κι οι ίδιοι. Αν ο 

Φάλµαριν δεν τον είχε στείλει εκεί όπου τον έστειλε, τι θα είχε γίνει; 

Θα είχε ολοκληρώσει το σχέδιό του: θα είχαµε µεταλλαχτεί, όλοι. 

Ολάκερη η Νότια Γη.» 

  Η Σαντέ’ενθιν συνοφρυώθηκε. Ναι, όντως, έτσι ήταν. Αν ο 

δαίµονας δεν είχε διωχτεί…. Ποτέ, όµως, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. 

Ναι, οι Σοφοί µάς βοήθησαν, χωρίς να το γνωρίζουµε. 
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  «Θα έλεγα ότι χρωστάµε πολλά στο Φάλµαριν,» συνέχισε ο 

Πόνκιµ. «Ίσως να ήταν εχθρός µας, αλλά ήταν ένας άξιος εχθρός. Κι 

αν ζούσε τώρα, αναµφίβολα, θα βρισκόταν µέσα στην οµάδα που θα 

πήγαινε στη Νότια Γη, για να σταθεροποιήσει το Κέντρο.» 

  Η Σαντέ’ενθιν κατένευσε. Ναι, ο εν λόγω Σοφός σίγουρα θα 

ερχόταν µαζί τους, στη Νότια Γη. Όµως έδιωξε τούτες τις σκέψεις 

απ’το νου της, επιστρέφοντας στο προηγούµενό τους ζήτηµα. 

«Εποµένως,» είπε, «θα συνεργαστούµε µε τους Σοφούς του Κύκλου 

του Φτερού, για να διώξουµε –για να καταστρέψουµε– τον 

Μάργκανθελ.» 

  «Ναι,» είπε ο Πόνκιµ. «∆εν έχουµε άλλη λύση. Είναι τρελός·  δε 

µπορείς να τον αφήσεις να τριγυρίζει στον Άρµπεναρκ. Ποιος ξέρει 

σε τι ενέργειες ίσως να προβεί; Ποιος δύναται να τον προβλέψει;» 

  «Σωστά,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν. «Και ο Κράντµον;» 

  «Ο Κράντµον… Είναι πολύ πιθανό να πρέπει να τον σκοτώσουµε 

και αυτόν. Ειδικά άµα δε θέλει να διώξει από µέσα του τον 

Μάργκανθελ.» 

  «Θα λογικευτεί, στο τέλος, Πόνκιµ… τουλάχιστον, ελπίζω.» 

  «Θέλει το Βασίλειο του Ωκεανού, Σαντέ’ενθιν. Και ο Μάργκανθελ 

τού προσφέρει έναν τρόπο– ή, µάλλον, του δίνει δύναµη: δύναµη η 

οποία, µε τη σειρά της, θα του προσφέρει τον τρόπο για να κάνει τον 

Κοραλλένιο Θρόνο δικό του και να εκδικηθεί την Αάνθα.» 

  Κι εγώ θέλω τη Νότια Γη, Πόνκιµ, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. 

Νοµίζεις ότι ξέχασα τι µου υποσχέθηκε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν; 

Μπορεί εκείνος να είναι νεκρός –ή χαµένος– τώρα, µα η προφητεία 

του δε συνεχίζει να ισχύει; Κι αυτή είναι η ευκαιρία µου: ο Νότος 

καταποντίστηκε για να τον αναδηµιουργήσω εγώ! 

  «Ας κάνει ό,τι θέλει µε την καταραµένη Αάνθα και τον Ωκεανό,» 

είπε η Ζιρκεφιανή. «Φτάνει ο Μάργκανθελ να µην είναι µέσα του.» 

  «Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Ωστόσο, όπως σου είπα, ο 

Μάργκανθελ τού δίνει τη δύναµη για να κατακτήσει τον Ωκεανό.» 
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  «∆υστυχώς, θα χρειαστεί να βασιστεί στις δικές του δυνάµεις, 

Πόνκιµ. Ή θα συµβιβαστεί µ’αυτό ή θα τον εξολοθρεύσουµε.» 

 

**  **  **  ** 

 

  Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού ήταν συγκεντρωµένοι γύρω από 

ένα στρογγυλό ξύλινο τραπέζι, µέσα στο παλάτι της Θέρληχ, στο 

µικρό σαλόνι των διαµερισµάτων που τους είχε παραχωρήσει η 

Βασίλισσα Αάνθα. 

  «Είναι αδιανόητο,» έλεγε ο Κάρελ, µοιάζοντας εξοργισµένος. «Ο 

Κράντµον… ο Κράντµον, που µας είχε βοηθήσει να τον 

φυλακίσουµε, τον δέχτηκε εντός του, τον έκρυψε από εµάς!» 

  «Μην ξεχνάτε, κύριε, πως ο Κράντµον είναι προδότης και 

δαιµονόφιλος: η προδοσία αποτελεί µέρος της φύσης του,» 

αποκρίθηκε ο Ζάρχαλ, ήρεµα. 

  «Αυτό, όµως, παραπάει,» επέµεινε ο Κάρελ. «Νοµίζετε, κύριε, πως 

γνώριζε ότι ο Μάργκανθελ θα δραπέτευε;» 

  «Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο Ζάρχαλ, «δεν είχε τρόπο να το ξέρει 

αυτό.» 

  Ο Μόρβον κατένευσε. «Μάλλον, έγινε το εξής: Στην αρχή, ο 

Κράντµον, όντως, πίστευε πως ο Μάργκανθελ ήταν επικίνδυνος για 

όλους µας, κι έτσι αποφάσισε να µας βοηθήσει να τον φυλακίσουµε. 

Ύστερα, όµως, ο µισός-Θεός µάς ξέφυγε και, θέλοντας κάπου να 

κρυφτεί, βρήκε τον Κράντµον, γιατί γνώριζε πως ήταν προδότης και 

δαιµονόφιλος –όπως εξήγησε πολύ σωστά ο κύριος Ζάρχαλ–, και 

θεώρησε το έδαφος… πρόσφορο για αυτόν.» 

  «Όµως, κύριε, ο Μάργκανθελ µπορούσε, απλά, να πάει µακριά, 

πολύ µακριά, στα βόρεια µέρη της Βόρειας Γης,» είπε ο Κάρελ. 

«Εκεί δε θα είχαµε τη δυνατότητα να τον βρούµε.» 

  «Αλλά δε θα ήταν κοντά στα Κέντρα Σταθερότητας.» 

  «Ακριβώς! Εποµένως, καταλήγουµε, κύριοι, πως ο µισός-Θεός δεν 

έχει πάψει να επιθυµεί να ανακατευτεί µαζί τους.» 
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  Ο Ζάρχαλ έτριψε το σαγόνι του. «Εµένα, πάντως, µου έδωσε την 

εντύπωση ότι έχει κατανοήσει το λάθος του. ∆εν είναι Θεός και, 

τώρα, το ξέρει.» 

  «Ναι, έχει κατανοήσει το λάθος του,» είπε ο Κάρελ, «µα δεν είπε κι 

ότι δε θα προσπαθήσει, µε κάποιον διαφορετικό τρόπο, να 

αναµορφώσει τον Άρµπεναρκ.» 

  «Αυτό είναι αλήθεια,» συµφώνησε ο Μόρβον. «Επίσης, χρήσιµο θα 

ήταν να µην ξεχνάµε και έναν αρχαϊκό τίτλο του Μάργκανθελ: 

Άρχων του Ψεύδους. Εκείνος ήταν που διέφθειρε τους δαίµονες στην 

Πρώιµη Εποχή·  εκείνος ήταν που τους έκανε διεστραµµένους, όπως 

τους γνωρίζουν τώρα οι άνθρωποι·  εκείνος ήταν που τους 

χρησιµοποιήσε, έτσι που να µη µπορούν ποτέ να το αντιληφθούν. 

∆εν πρέπει το ίδιο να συµβεί και σε µας. Να θυµάστε πως κάθε λέξη 

του Μάργκανθελ είναι ψέµα.» 

  «Κάθε λέξη;» έθεσε το ερώτηµα ο Ζάρχαλ. 

  «Πιθανώς όχι,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, «όµως εµείς καλύτερα να 

νοµίζουµε πως είναι. Έτσι, ποτέ δε θα περάσουµε ένα ψέµα για 

αλήθεια.» 

  «Αλλά ίσως να περάσουµε µια αλήθεια για ψέµα.» 

  «Πράγµα που είναι προτιµότερο, γιατί θα µας κάνει πιο 

επιφυλακτικούς απέναντί του.» 

  Ο Ζάρχαλ ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα, µοιάζοντας να 

συλλογίζεται όσα είχαν πει µέχρι στιγµής. 

  «Είναι και κάτι άλλο, κύριοι,» είπε ο Μόρβον: «Τι θα κάνουµε µε 

τον Κράντµον. Θα χρειαστεί να τον σκοτώσουµε;» 

  «Ο δαιµονόφιλος προδότης, ούτως ή άλλως, πρέπει να πεθάνει,» 

γνωµοδότησε ο Κάρελ. 

  «Με τι κόστος, όµως; Θα αξίζει;» ρώτησε ο Μόρβον. 

  «Αν είναι να καταστρέψουµε τον Μάργκανθελ; Ναι, µα τα 

Πνεύµατα, θα αξίζει, κύριε!» 

  «∆ε µπορούµε να καταστρέψουµε τον Μάργκανθελ,» του θύµισε ο 

Μόρβον. 
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  «Μέσα στον Πύργο, σίγουρα, υπάρχει τρόπος. Φτάνει να ψάξουµε –

και µέχρι τώρα δεν έχουµε ψάξει αρκετά, λόγω της 

αποσταθεροποίησης της Νότιας Γης και όλων αυτών των 

προβληµάτων.» 

  «Εγώ θα πρότεινα να τα σκεφτούµε τούτα αφότου 

επανασταθεροποιήσουµε το Νότιο Κέντρο,» είπε ο Ζάρχαλ. «Γιατί 

ας µην ξεχνάµε πως είναι πολύ πιθανό αρκετοί από εµάς να µην 

επιστρέψουν απ’αυτή την αποστολή.» 

  «Και ίσως ένας από εκείνους που δε θα επιστρέψουν να είναι ο 

Κράντµον,» πρόσθεσε ο Κάρελ, στενεύοντας τα µάτια. 

  «Ή ο Μάργκανθελ,» είπε ο Ζάρχαλ. 

  «Ή και οι δύο, καλύτερα!» 

  «Μια στιγµή,» είπε ο Μόρβον, «µια στιγµή. Τι είναι αυτά που λέτε; 

Πώς θα κατορθώσουµε κάτι τέτοιο; ∆εν ξέρουµε πώς πεθαίνει ένα 

Πνεύµα,» επανέλαβε. 

  «Ίσως είναι καιρός να ανακαλύψουµε, κύριε… στην πράξη,» 

αποκρίθηκε ο Ζάρχαλ. 

  «Κύριε Ζάρχαλ, είναι παράλογο αυτό που λέτε,» τόνισε ο Μόρβον. 

  «Καθόλου παράλογο!» διαφώνησε ο Κάρελ. «Προσέξτε, κύριε: 

ίσως τούτη να είναι η καλύτερή µας ευκαιρία για να καταστρέψουµε 

τον Μάργκανθελ –να τον σκοτώσουµε, µια και καλή, και να µην τον 

ξαναδούµε. Στη Νότια Γη, και ιδιαίτερα κοντά στο Κέντρο, θα έχουν 

εξαπλωθεί πανίσχυρες κοσµικές ενέργειες, κι ακόµα περισσότερες 

θα εξαπολυθούν όταν ο Κύριός µας θα προσπαθεί να το 

σταθεροποιήσει.» 

  «Και λοιπόν;» έθεσε το ερώτηµα ο Μόρβον. 

  «Θα επιχειρήσουµε να τις στρέψουµε εναντίον του Μάργκανθελ, 

την κατάλληλη στιγµή.» 

  «Σκοπεύετε να παίξετε µε τη σταθερότητα του Άρµπεναρκ, κύριε; 

Ίσως το… πείραµά σας να µην καταστρέψει τον µισό-Θεό, παρά όλο 

µας το σχέδιο της επανασταθεροποίησης του Νότιου Κέντρου!» 
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  «Θα το προσπαθήσουµε αφότου ο Κύριός µας έχει σταθεροποιήσει 

το Κέντρο,» εξήγησε ο Κάρελ, επιµένοντας στην ιδέα του. «Αν το 

αφήσουµε αυτό να περάσει έτσι, θα το µετανιώσουµε µετά! Θα 

θυµηθείτε τα λόγια µου, κύριε Μόρβον, αλλά θα είναι, πλέον, αργά.» 

  «Ίσως θα µπορούσαµε να κάνουµε και κάποια συµφωνία µε τον 

Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,» είπε ο Ζάρχαλ. 

  «Τι είδους συµφωνία;» συνοφρυώθηκε ο Μόρβον. Μα τα 

Πνεύµατα, όχι κι άλλα τρελά σχέδια! Έχουµε ήδη ένα εν ενεργεία· δε 

χρειαζόµαστε περισσότερα. 

  «Όταν θα έχει τις δυνάµεις του Μάσµαρθ, θα µπορούσε να τις 

στρέψει κατά του Μάργκανθελ.» 

  «Όχι,» είπε ο Μόρβον. «∆εν ξέρουµε τι ίσως να συµβεί, κύριε. Και 

για την ακρίβεια–» 

  «Κύριε Μόρβον, είναι σαν να υπερασπίζεστε το µισό-Θεό!» 

µούγκρισε ο Κάρελ. 

  «Και για την ακρίβεια,» συνέχισε ο Μόρβον, «αυτό είναι ένα άλλο 

πρόβληµα που ακόµα δεν έχουµε λύσει: Τι θα γίνει µε τον Άνθρωπο-

Με-Μισή-Ψυχή µετά τη σταθεροποίηση.» 

  «Μετά τη σταθεροποίηση,» είπε ο Κάρελ, «ο Κύριός µας θα 

στραφεί και θα καταστρέψει και τον Μάργκανθελ και τον Κράντµον, 

και ύστερα, θα φύγει από το σώµα του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή·  

τα Πνεύµατα που θα έχουµε καλέσει, για να τον συγκροτήσουν, θα 

ξαναδιαλυθούν.» 

  «Υποθέσεις!» Ο Μόρβον αισθανόταν εξοργισµένος. Είχαν 

τυφλωθεί ο Κάρελ και ο Ζάρχαλ; «Υποθέτετε πως όλα θα έρθουν 

ευνοϊκά, κύριε! Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο.» 

  «Όπως και να έχει, αξίζει να προσπαθήσουµε,» τόνισε ο Κάρελ. 

«Αν πετύχουµε τώρα, δε θα έχουµε να κάνουµε µε τον Μάργκανθελ 

µετά.» 

  «Πράγµατι, αξίζει να προσπαθήσουµε,» συµφώνησε ο Ζάρχαλ. 
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  Τι έπαθε αυτός; αναρωτήθηκε ο Μόρβον. Ποτέ δεν ήταν άνθρωπος 

των γρήγορων –κι εποµένως, βιαστικών– λύσεων. Συγκεκριµένα, 

πάντα ήταν το εντελώς αντίθετο. 

  «Ακόµα έχετε τις αµφιβολίες σας, κύριε,» παρατήρησε ο Κάρελ. 

  «Φυσικά και έχω τις αµφιβολίες µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. 

«Ωστόσο, βλέπω ότι κι οι δυο επιθυµείτε να επιχειρήσετε αυτό το 

παράτολµο σχέδιο…» 

  «Κάποια στιγµή, θα πρέπει να µιλήσουµε µε τον Άνθρωπο-Με-

Μισή-Ψυχή,» είπε ο Ζάρχαλ, «µακριά από τον Κράντµον και τον 

Μάργκανθελ.» 

  Μακάρι ο Φάλµαριν να ήταν εδώ, σκέφτηκε ο Μόρβον. 

 

**  **  **  ** 

 

  —Τώρα, όλοι τους µηχανορραφούν εναντίον µου, Μάργκανθελ. 

Μπορώ να το οσµιστώ στον αέρα. Βροµάει από τις καταχθόνιες 

σκέψεις τους. Ίσως, τελικά, να µην έπρεπε να σου είχα επιτρέψει να 

τους µιλήσεις. Σχεδιάζουν να σε πάρουν από µένα. Το ήξερα πως αυτό 

θα σχεδίαζαν, παναθέµά σε! Το ήξερα! 

  —Μην ανησυχείς. Κανείς δε θα µε πάρει από σένα. Σε έχω 

συµπαθήσει. 

  —∆εν είδες πώς σε έβλεπαν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού; Είσαι 

παράφρων, Μάργκανθελ, όχι τυφλός! Θέλουν, πάλι, να σε 

φυλακίσουν· να σε καταστρέψουν, ει δυνατόν. 

  —Πράγµα που ποτέ δε θα συµβεί. Άστους να σκέφτονται· θα πνιγούν 

µέσα στις ίδιες τους τις σκέψεις. Άστους να µηχανορραφούν· θα 

µπλεχτούν µέσα στις ίδιες τους τις µηχανορραφίες. 

  —Όλο λόγια είσαι, Μάργκανθελ. 

  —Ο Λόγος διαµορφώνει το Σύµπαν, Κράντµον. 

  —Ααααχχ! ∆εν αντέχω, κάποιες στιγµές, την τρέλα σου!  

  —Αλλά µε θέλεις µαζί σου. 
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  —Αυτό είναι δεδοµένο. Σε χρειάζοµαι, Μάργκανθελ. Και εσύ 

χρειάζεσαι εµένα. Παραδέξου το! 

  —Ποτέ δε διαφώνησα επάνω σε τούτο. Η συµβίωσή µας, µέχρι 

στιγµής, αποδείχτηκε ωφέλιµη και για τους δυο. 

  —…Και ο Πόνκιµ… 

  —Τι ο Πόνκιµ; 

  —Κι αυτός θα µηχανορραφεί εναντίον µου, και η Σαντέ’ενθιν. Γιατί, 

τώρα, θα έχουν αρχίσει να µε φοβούνται. Καταλαβαίνουν ότι είµαι πιο 

ισχυρός από αυτούς. Είµαι πιο ισχυρός κι από τους δυο τους µαζί! 

Κατέχω δυνάµεις που δε µπορούν ν’αποκρούσουν. Ίσως θα έπρεπε να 

τους σκοτώσω από τώρα, ε, Μάργκανθελ; Να τους σκοτώσω όλους 

από τώρα, για να µη µε απειλούν, και µετά, µπορούµε µαζί να πάµε 

και να σταθεροποιήσουµε τη– 

  —Κράντµον! Συγκέντρωσε τις σκέψεις σου. Αυτό θα ήταν το 

τροµερότερο λάθος που θα µπορούσες να κάνεις ποτέ. 

  —Γιατί; 

  —Γιατί, άφρονα, εγώ δεν µπορώ να σταθεροποιήσω τη Νότια Γη 

µόνος µου. Ξεχνάς ότι πήγα να την αναµορφώσω κι έτσι 

δηµιουργήθηκε όλη τούτη η κατάσταση; Τους χρειαζόµαστε: και τον 

Πόνκιµ, και τη Σαντέ’ενθιν, και τους Σοφούς του Κύκλου του Φτερού, 

και τους Μυστικιστές της Θάλασσας, και το µισόψυχο ον, ακόµα και 

την Αλζάρα και τους Αργκανθικιανούς µάγους! 

  —Ναι… ∆υστυχώς… ∆υστυχώς, έτσι είναι. Να πάρει! 

  —Οι δυνάµεις µε τις οποίες θα έχουµε να κάνουµε είναι πανίσχυρες, 

Κράντµον. Οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις είναι ισχυρότερες από 

εµένα. Όµως οι Πνευµατιστές ελέγχουν τα Πνεύµατα, τα κοµµάτια των 

Θεών, κι αυτοί –µαζί µε εµένα– µπορούν να τις δαµάσουν. 

  —Ναι! Ναι! Καταλαβαίνω, Μάργκανθελ! Καταλαβαίνω… Όµως, 

ύστερα, θα τους καταστρέψουµε. Ύστερα, δε θα τους χρειαζόµαστε 

πια. Η Νότια Γη θα έχει σταθεροποιηθεί. Θα την κάνω δική µου: και 

αυτή και τον Ωκεανό. 

  —Πρόσεχε τα βήµατά σου. Μην ξεχνάς ότι δεν είσαι µόνος. 
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  —Τι θες να πεις; Τι δεν είµαι µόνος; 

  —Έχεις κι εµένα µαζί σου. Ό,τι κάνεις εσύ, ισχύει και για µένα. 

  —Κι αντιστρόφως, Μάργκανθελ. 

  —Ίσως. Αλλά, για την ώρα, εσύ έχεις τον έλεγχο. 

  —Κι όλοι µ’έχουν βάλει στο µάτι. Με ζηλεύουν! 

  —Φυσικά και σε ζηλεύουν. ∆ε διαθέτουν τις δυνάµεις ενός Θεού 

εντός τους. Όµως µη φοβάσαι· µαζί θα τους κατατροπώσουµε 

άπαντες, φτάνει µονάχα να µην είσαι βιαστικός και ν’ακούς τις 

συµβουλές µου. 

  —Είσαι τρελός, Μάργκανθελ. Το θεωρείς φρόνιµο ν’ακούω τις 

συµβουλές σου; 

  —Μα, αγαπητέ Κράντµον, εγώ απλές συµβουλές θα σου προσφέρω, 

κι εσύ µπορείς να κρίνεις αν είναι ορθές ή λανθασµένες, έτσι; ∆εν έχω 

τη δύναµη να σε αναγκάσω να προβείς σε κάποια ενέργεια. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο 

Μοίρασµα δυνάµεων 
 

 

ταν απόγευµα όταν ειδοποίησαν τον Καρθαβλέρν ότι ένας 

αγγελιαφόρος είχε φτάσει στο παλάτι της Μάρβαθ και τον 

ζητούσε επειγόντως. Ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ 

αποφάσισε να τον υποδεχτεί στη βασιλική αίθουσα. Προτού κατεβεί 

εκεί, φόρεσε έναν µακρύ, πορφυρό χιτώνα και µπόλικα κοσµήµατα, 

καθώς επίσης και το χρυσό στέµµα της Νότιας Μάγκραθµελ, το 

οποίο ήταν γεµάτο µε λαξευµένους λύκους και ονοµαζόταν Στέµµα 

της Ανεξαρτησίας, γιατί φορώντας αυτό είχε ο Καρθαβλέρν σπάσει 

τη Μάγκραθµελ σε Βόρεια και Νότια. 

Ή
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  Ζώστηκε το ξίφος του και άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες του 

παλατιού, για να φτάσει στην αίθουσα του θρόνου. Αναρωτιόταν για 

ποιο λόγο να τον ζητούσε τούτος ο αγγελιαφόρος. Μήπως, η Εδρισία 

ήθελε να του ζητήσει να κατεβάσει στρατό στην Όρφαλχ; Μα, δεν 

ήταν ήδη αρκετοί οι µαχητές που βρίσκονταν συγκεντρωµένοι εκεί; 

Τριάντα-έξι χιλιάδες είχε πάρει µαζί της η Πριγκίπισσα, συν όσους 

θα έβρισκε υπό τη διοίκηση της ανθρώπινης Στρατάρχισσας 

Νερενία. Βέβαια, απ’ό,τι ήξερε, και οι Νότιοι άνθρωποι ήταν πολλοί. 

Αλλά, απ’την άλλη, δε θα χρειαζόταν να τους αντιµετωπίσουν: 

σύµφωνα µε όσα είχε µάθει ο Καρθαβλέρν, ο Εκλεκτός Πόνκιµ είχε 

κάνει κάποια συµφωνία µαζί τους. 

  Συµφωνίες, συµφωνίες, συµφωνίες! µούγκρισε εντός του ο 

Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ. Όλο συµφωνίες κάνουµε, 

τελευταία. Και συµβιβασµούς. Στον Καρθαβλέρν δεν άρεσαν 

καθόλου οι συµβιβασµοί που πρότεινε ο Πόνκιµ: δηλαδή, οι 

δαίµονες να συζήσουν µε τους ανθρώπους στο κατακτηµένο 

Σαραόλν. Ωστόσο, διέκρινε κάποια λογική σ’αυτά που υποστήριζε ο 

Εκλεκτός. ∆εν είχαν δυνάµεις για ν’αρχίσουν κι άλλο πόλεµο·  και δε 

θα ωφελούσε κανέναν να εξαντληθούν µέχρις εσχάτων. Εποµένως, 

θα έπρεπε να ανεχτούν τους ανθρώπους. 

  Όµως το αίµα; Χρειαζόµαστε το αίµα από αυτούς. Και θυµήθηκε, 

ξανά, τα λόγια του Πόνκιµ: «Ορισµένοι από εσάς, θα προσλαµβάνουν 

ανθρώπους ειδικά γι’αυτή τη δουλειά –αφαίµαξη– και θα πωλούν το 

πορφυρό στους άλλους, οι οποίοι δε θα έχουν αρκετά χρήµατα για να 

έχουν υπηρέτες στη διάθεσή τους. ∆ηλαδή, οι Μαγκραθµέλιοι 

άρχοντες του Σαραόλν δε θα έχουν κανένα πρόβληµα, αφού τα 

χρηµατικά τους αποθέµατα, υποθέτω, θα είναι υπέρ αρκετά.» Ωστόσο, 

κι ετούτος συµβιβασµός ήταν! παρατηρούσε ο Καρθαβλέρν. Και, 

φυσικά, κάτι τέτοιο δεν θα ίσχυε και στη Μάγκραθµελ·  εκεί τα 

πράγµατα θα συνεχίζονταν κανονικά. Απλά, το Σαραόλν ήταν… 

ειδική περίπτωση. Άλλωστε, κι ο Εκλεκτός αυτό πίστευε. Και δεν 

ήταν κανείς να διαφωνεί πολύ µε τον Πόνκιµ·  ο Ύψιστος Άρχων είχε 
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τους λόγους του που τον επέλεξε. Ο ανθρώπινος µάγος διέθετε 

ανείπωτες δυνάµεις, ανεξήγητες. Και ο Καρθαβλέρν είχε 

παρατηρήσει ότι πολλοί Μαγκραθµέλιοι πολεµιστές –και διοικητές 

του στρατού, επίσης– πίστευαν σ’αυτόν: ζητούσαν καθοδήγηση από 

τον Εκλεκτό του Ύψιστου Περιλαµπή Άρχοντα. 

  Και κάτι άλλο, επιπλέον, είχε παρατηρήσει ο Βασιληάς·  κάτι που, 

όφειλε να παραδεχτεί, τον ανησυχούσε και τον έβαζε σε σκέψεις: 

Πολλοί δαίµονες –και της Νότιας και της Βόρειας Μάγκραθµελ– 

είχαν αναπτύξει σχέσεις µε τους ανθρώπους. Τις προάλλες, ο 

Καρθαβλέρν καθόταν σ’ένα µπαλκόνι του παλατιού και έβλεπε από 

κάτω, σε έναν από τους δρόµους της Μάρβαθ, µια παρέα έξι 

πολεµιστών να πίνουν και να κουβεντιάζουν. Οι δύο εξ αυτών ήταν 

άνθρωποι, και οι δαίµονες έµοιαζαν να τους µιλούν κανονικά, λες 

και δεν είχαν καµία διαφορά από εκείνους. Πρέπει να είµαστε 

προσεκτικοί µ’αυτές τις αλλαγές, όµως. Πολύ προσεκτικοί. Τα 

πράγµατα αλλάζουν µε ταχείς ρυθµούς, και πού θα οδηγηθούµε; 

Σίγουρα, οι αφέντες δεν πρέπει να γίνουν δούλοι… Και ο λαός δεν 

ξέρει πάντα τι είναι καλό για εκείνον: πρέπει να τους καθοδηγήσω 

εγώ, ο Βασιληάς τους. Πρέπει να µην τους αφήσω να πέσουν σε 

παγίδες. 

  ∆ύο φρουροί άνοιξαν τη διπλή πόρτα της αίθουσας του θρόνου, και 

ο Καρθαβλέρν µπήκε, για ν’αντικρίσει έναν δαίµονα να στέκεται στο 

κέντρο του δωµατίου. Είχε µακριά, µπλε-πράσινα-χρυσαφένια 

µαλλιά, δεµένα αλογοουρά πίσω από το κεφάλι του·  δέρµατα και 

γούνες τον έντυναν, καθώς και κοµµάτια µετάλλου, ενώ φορούσε 

ψηλές, καφετιές µπότες. Στους ώµους του έπεφτε µια βαριά κάπα, µε 

την κουκούλα ριγµένη πίσω. 

  Είναι Άνοιξη, σκέφτηκε ο Καρθαβλέρν. Γιατί είναι τόσο καλά 

ντυµένος; Εκτός κι αν έρχεται από κάπου που κάνει κρύο, ακόµα κι 

αυτή την εποχή… Από τα βουνά; Από τη Μάγκραθµελ; 

  «Βασιληά µου,» υποκλίθηκε ο Μαγκραθµέλιος. 
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  «Από πού έρχεσαι και τι νέα φέρνεις;» ρώτησε ο Καρθαβλέρν, 

παρατηρώντας προσεκτικά το δαίµονα. 

  «Από τη Νότια Μάγκραθµελ, Μεγαλειότατε·  και τα νέα που φέρνω 

δεν είναι καλά.» 

  Ο Καρθαβλέρν αισθάνθηκε ένα τρέµουλο να καταλαµβάνει όλο του 

το κορµί. Τα νέα δεν είναι καλά… Τι συνέβη; Σίγουρα όχι εκείνο που 

φοβόµουν… Οι Βολχερθιανοί… Όχι! ∆ε λείψαµε και τόσο πολύ, 

εξάλλου, για να καταφέρουν οι τρισκατάρατοι, ηλίθιοι άνθρωποι να– 

  «Είστε εντάξει, Βασιληά µου;» διέκοψε τις σκέψεις του ο 

αγγελιαφόρος. 

  «Πες µου τι τρέχει, µαντατοφόρε.» Η φωνή του Καρθαβλέρν 

έµοιαζε κενή ακόµα και στα δικά του αφτιά. Και παρατήρησε, µε τις 

άκριες των µατιών του, ότι οι ανθρώπινοι σύµβουλοι στο ξύλινο 

τραπέζι παραδίπλα τον κοιτούσαν καλά-καλά. Μα τους Αρχαίους, 

γιατί είχαν µόνο ηλίθιους ανθρώπους για συµβούλους; 

  «Οι ανθρώπινοι επαναστάτες κατέλαβαν την Βάρµπελθ, 

Μεγαλειότατε,» ανέφερε ο αγγελιαφόρος. 

  Αδύνατον! Την πρωτεύουσα της Νότιας Μάγκραθµελ…; Αισθάνθηκε 

µια δυνατή οργή να τον καταλαµβάνει. «Κάνεις υποθέσεις, 

µαντατοφόρε!» σφύριξε. 

  «Όχι, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε εκείνος. «Είχε σταλεί κι άλλος 

ένας αγγελιαφόρος στο Σαραόλν, για να σας ειδοποιήσει, όµως, 

µάλλον, δεν έφτασε…» 

  «Ναι, ποτέ δεν έφτασε εδώ,» αποκρίθηκε ο Καρθαβλέρν. Η 

Βάρµπελθ… Ο νους του πήγε, αµέσως, στις συζύγους του και στα 

παιδιά του. Τι τους είχαν κάνει οι άνθρωποι; Και µετά, θυµήθηκε τον 

θάνατο του Μότγκιργκοθ. Θα πληρώσουν γι’αυτό, περισσότερο 

απ’ό,τι πλήρωσαν για τον Μότγκιργκοθ! «Άνθρωποι κατοικούν στην 

πρωτεύουσα, τώρα;» 

  «Όχι, Βασιληά µου,» είπε ο αγγελιαφόρος. «Την έκαψαν και την 

κατέστρεψαν, αλλά δεν κατοικούν εκεί.» 

  «Οι πολίτες; Η οικογένειά µου;» 
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  «Η µία σας σύζυγος είναι νεκρή, Βασιληά.» 

  «Ποια;» 

  «Η Σενεβέτρα.» 

  Η Σενεβέτρα… Η νεότερη από τις συζύγους του. Μάλλον, θα είχε 

µείνει πίσω να πολεµήσει τους ανθρώπους. Έτσι ήταν η Σενεβέτρα, 

ανόητη και γενναία. «Οι άλλες δύο; Η Ταµάνρι και η Λάζρα;» 

  «Η πρώτη τραυµατίστηκε, Μεγαλειότατε, µα κι οι δυο είναι 

ζωντανές.» 

  «Τι τραύµα;» 

  «Στα δεξιά πλευρά, Άρχοντά µου. Κινδύνεψε, αλλά την έσωσαν.» 

  Τούτα τα νέα τον ανακούφισαν κάπως. Ήξερε, όµως, πως έπρεπε 

να κάνει κι εκείνη την ερώτηση… την ερώτηση που… η απάντησή 

της ίσως να τον πονούσε περισσότερο απ’οτιδήποτε άλλο. «Και τα 

παιδιά µου;» 

  «Τα τρία είναι ασφαλή, Μεγαλειότατε, όµως ο Πρίγκιπας 

Μετρισέβαρ… είναι νεκρός, Άρχοντά µου.» 

  Κι άλλο γιο µού πήραν οι άνθρωποι. Θα τους αφανίσω όλους από το 

πρόσωπο του Άρµπεναρκ! Ο Καρθαβλέρν πήρε µια βαθιά ανάσα, 

προσπαθώντας να συγκρατήσει την οργή του. 

  Μια Μαγκραθµέλια υπηρέτρια πλησίασε γρήγορα, προσφέροντας 

του µια κούπα πορφυρό. Ο Βασιληάς ήπιε µια µεγάλη γουλιά 

ανθρώπινου αίµατος, νιώθοντας το υγρό να κυλά µέσα του και να 

τον αναζωογονεί, να καθαρίζει τις θολωµένες του σκέψεις. 

  «Και… ποια είναι η γενικότερη κατάσταση στο Βασίλειό µας;» 

ρώτησε τον αγγελιαφόρο. «Και στη Βόρεια Μάγκραθµελ τι 

συµβαίνει;» 

  «Κι εκεί έχουν προβλήµατα, Μεγαλειότατε,» τον πληροφόρησε ο 

δαίµονας. «Πολλά προβλήµατα, απ’ό,τι ξέρω.» 

  Φυσικά, σκέφτηκε ο Καρθαβλέρν, αφού όλοι οι στρατοί µας ήρθαν 

εδώ, στο καταραµένο Σαραόλν. Λάθη… Πώς έγιναν τόσα λάθη; 

Καθάρισε το λαιµό του. «Και η κατάσταση στο Βασίλειό µας;» 
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  «Ναι, ασφαλώς, Βασιληά µου!» αποκρίθηκε, αµέσως, ο 

αγγελιαφόρος. «Στο Βασίλειο η κατάσταση είναι έκρυθµη. Οι 

δαίµονές µας προσπαθούν να οργανώσουν µια ισχυρή αντίσταση 

εναντίον των ανθρώπων, αλλά… εκείνοι είναι σα λύκοι των βουνών, 

Μεγαλειότατε. Χρειαζόµαστε βοήθεια, από εσάς.» 

  «Και θα την έχετε,» τον διαβεβαίωσε ο Καρθαβλέρν. «Τώρα, όµως, 

πρέπει να σκεφτώ.» 

  «Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου.» 

  Ο Καρθαβλέρν γύρισε και βγήκε από την αίθουσα του θρόνου, 

βαστώντας την κούπα µε το πορφυρό στο δεξί του χέρι και πίνοντας 

µικρές γουλιές, καθώς ανέβαινε τις σκάλες προς τα διαµερίσµατά 

του. Τι να έκανε, τώρα; ∆ε µπορούσε να πάρει όλους τους στρατούς 

από το Σαραόλν και να τους στείλει στη Μάγκραθµελ, για διάφορους 

λόγους. Κατά πρώτον, ο Πόνκιµ δεν ήταν εδώ –πανάθεµά τον! τώρα 

βρήκε την ώρα να φύγει; Κατά δεύτερον, αν άφηναν τις κτήσεις τους 

στο έλεος των Σαραολνιανών, τότε γιατί είχε γίνει τούτος ο αγώνας; 

Ωστόσο, µια αρκετά µεγάλη δύναµη πρέπει να συγκεντρωθεί και να 

σταλεί στη Μάγκραθµελ. 

  Επί του παρόντος, µέσα και γύρω από τη Μάρβαθ βρίσκονταν 

συγκεντρωµένοι κάπου εξήντα χιλιάδες Μαγκραθµέλιοι µαχητές·  

στη Χάργκοχ ήταν άλλες ογδόντα χιλιάδες·  στην Όρφαλχ ήταν αυτοί 

της Πριγκίπισσας Εδρισία –τριάντα-έξι χιλιάδες, δηλαδή– συν όσους 

είχε, τώρα, η Στρατάρχισσα Νερενία –αρχικά, ήταν εκατό χιλιάδες, 

αλλά αυτή τη στιγµή πόσοι είχαν µείνει, µετά από όσα συνέβησαν; 

  Κάποιους έπρεπε να τους καλέσει εδώ, στη Μάρβαθ, και, ύστερα, 

να τους στείλει πάραυτα στη Μάγκραθµελ. Και η Εδρισία; ∆εν 

πρέπει να ειδοποιηθεί κι αυτή για την κατάσταση στη Μάγκραθµελ; Ο 

Καρθαβλέρν µπήκε στα διαµερίσµατά του. Κάθισε στο γραφείο και 

τράβηξε εµπρός του ένα κοµµάτι χαρτί. Σήκωσε την πένα από το 

µελανοδοχείο και σκέφτηκε τι επρόκειτο να γράψει. 

  Πόσους µαχητές χρειαζόµαστε για να αφανίσουµε τους 

Βολχερθιανούς; Ή, τουλάχιστον, για να επανακτήσουµε και να 
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διατηρήσουµε τις περιοχές µας στη Μάγκραθµελ; Το λιγότερο, εκατό 

χιλιάδες. Έπρεπε να στείλει εκατό χιλιάδες πολεµιστές, και εκείνος 

και η Εδρισία, συνολικά. Από πού, όµως, θα τους αφαιρούσε; 

  Μα τους Αρχαίους, τώρα καλά θα ήταν να είχα και την άποψη του 

Πόνκιµ! Αλλά δεν είναι δυνατόν να περιµένω. Όχι, κάτι τέτοιο είναι 

εκτός συζήτησης. Εποµένως: Στη Μάρβαθ ήταν απαραίτητοι οι 

εξήντα χιλιάδες µαχητές; Σίγουρα, όχι. Τριάντα χιλιάδες θα έφταναν 

εδώ. Άρα, χρειάζοµαι άλλους εβδοµήντα χιλιάδες ακόµα. Ο 

Καρθαβλέρν αισθανόταν πνιγµένος. Πέρασε, πάλι, την πένα µέσα 

στο µελανοδοχείο και ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα. 

Σήκωσε την κούπα του από το σηµείο του γραφείου όπου την είχε 

αφήσει και ήπιε µια µεγάλη γουλιά πορφυρό. 

  Ογδόντα χιλιάδες στη Χάργκοχ. Χρειάζονται τόσοι εκεί; Τα 

τελευταία νέα που του είχαν έρθει έλεγαν ότι ο ∆ούκας Σάλβινρ και 

ο στρατός του –οι οποίο κρύβονταν στους δασότοπους του 

Σαραόλν– θα πήγαιναν νότια, στην Όρφαλχ. Συνεπώς, δεν υπήρχε 

άµεση απειλή. Άρα, τριάντα χιλιάδες θα φτάσουν και στη Χάργκοχ. Οι 

υπόλοιποι πενήντα χιλιάδες θα πάνε στη Μάγκραθµελ, αποφάσισε ο 

Καρθαβλέρν. 

  Και θα χρειαστούµε κι άλλους είκοσι χιλιάδες, που θα καλέσουµε 

από την Όρφαλχ. Ο Βασιληάς της Νότιας Μάγκραθµελ πήρε, πάλι, 

την πένα από το µελανοδοχείο και άρχισε να γράφει µια επιστολή 

στην Πριγκίπισσα Εδρισία. 


