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ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Η Συντροφιά της Παλινόρθωσης
ο πρωινό φως του Λούντρινχ έλουζε το κατάστρωµα του
πλοίου, όπου στέκονταν τα µέλη της Συντροφιάς της
Παλινόρθωσης, όπως τους αποκαλούσαν τώρα όλοι όσοι
ήξεραν ότι πήγαιναν να σταθεροποιήσουν το Νότιο Κέντρο, και
όπως θα τους ονόµαζαν απο δώ και στο εξής στην Ιστορία του
Άρµπεναρκ. Πολλοί έκριναν ότι ήταν µια παράξενη οµάδα,
αποτελούµενη από µυστηριώδεις µάγους, καθώς και δαιµονόφιλους,
κι έναν τυφλό άντρα που µπορούσε να βλέπει.
Ο Πόνκιµ, που είχε σφετεριστεί το Θρόνο του Σαραόλν και είχε
φέρει τους δαιµονανθρώπους της Μάγκραθµελ στο εν λόγω
Βασίλειο, τώρα θα ταξίδευε για να γλιτώσει τον κόσµο από την
καταστροφή που θα προκαλούσαν οι σεισµοί από το Νότο.
Η Σαντέ’ενθιν, που κάποτε, στη Ζίρκεφ της Νότιας Γης, ήταν
Αρχιέρεια της πανίσχυρης Αίρεσης του Φιδιού και θεωρείτο µία από
τους ισχυρότερους ανθρώπους αυτής της τώρα καταποντισµένης
χώρας, θα επέστρεφε στην παλιά της πατρίδα, για να φέρει τη
γαλήνη.
Ο Κράντµον, σφετεριστής για λίγο του Κοραλλένιου Θρόνου,
προδότης του Ωκεανού, δαιµονόφιλος που είχε φέρει τους
δαιµονανθρώπους µέσα στο ίδιο του το Βασίλειο, κι αυτός θα
ταξίδευε στο Νότο µαζί µε τους υπόλοιπους, ώστε οι σεισµοί να µην
ερειπώσουν τα νησιά ανάµεσα στις µεγάλες γήινες µάζες του Βορρά
και του Νότου. Μέσα του έκρυβε τον Μάργκανθελ, έναν Θεό του
Σκότους της Πρώιµης Εποχής, ο οποίος είχε επιστρέψει στον
Άρµπεναρκ κατά το ήµισυ, από ένα λάθος, και, επίσης από λάθος,
ήταν εκείνος που είχε αποσταθεροποιήσει τη Νότια Γη. Όµως, τώρα,
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κι αυτός θα βοηθούσε στην επανασταθεροποίηση, ό,τι λόγους κι αν
είχε κι όποια κι αν ήταν τα µελλοντικά του σχέδια.
Τρεις Σοφοί του Κύκλου του Φτερού –ο Μόρβον, ο Ζάρχαλ, και ο
Κάρελ– είχαν εγκαταλείψει τον πύργο τους στο Σαραόλν, για να
ταξιδέψουν στον Ωκεανό και να φτάσουν στο Νότιο Κέντρο. Και
αφού όλοι γνώριζαν ότι οι Σοφοί έφευγαν σπάνια από την κατοικία
τους, κι ακόµα σπανιότερα πήγαιναν τόσο µακριά από αυτήν, δε
µπορούσαν παρά να συµπεράνουν ότι τα πράγµατα ήταν πολύ, πολύ
άσχηµα.
Κι όχι µονάχα τούτο, αλλά και οι Μυστικιστές της Θάλασσας είχαν
παρουσιαστεί, οι ερηµίτες των νησιών που αποτελούσαν ένα µεγάλο
µυστήριο για ολάκερο το Βασίλειο του Ωκεανού, και τους οποίους
µόνο οι µονάρχες του Ωκεανού καλούσαν, ζητώντας τις συµβουλές
τους, χωρίς πάντα να τις λαµβάνουν –ή να λαµβάνουν εκείνο που
ήθελαν.
Ο Βούνκαλ και η Βόλκρα, δύο µάγοι από το Άργκανθικ, δύο
Κλειδοκράτορας, για τους οποίους ελάχιστοι γνώριζαν κι αυτοί δε
µιλούσαν, επίσης θα συντρόφευαν τους υπόλοιπους στην Αποστολή
της Παλινόρθωσης. Το ίδιο και η Αλζάρα, µια Ζιρκεφιανή ιέρεια,
που παλιότερα ανήκε στην Αίρεση του Φιδιού, υπηρετώντας τη
Σαντέ’ενθιν αλλά αργότερα προδίδοντάς την. Έτσι, ο κίνδυνος
γινόταν ακόµα πιο φανερός: Όποιος µπορούσε να βοηθήσει
βοηθούσε, γιατί τούτους τους δύσκολους καιρούς τα πάντα
κρέµονταν από µια λεπτή κλωστή.
Και τέλος, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν ίσως το
σηµαντικότερο µέλος της Συντροφιάς της Παλινόρθωσης. Τυφλός
και φορτισµένος µε κοσµική ενέργεια από τους κρυστάλλους που
κάποτε άρπαζαν ψυχές για να τις διοχετεύουν στη µηχανή
αναγέννησης του Μάργκανθελ, ήταν ο µόνος άνθρωπος ο οποίος
µπορούσε να δεχτεί εντός του τα Πνεύµατα που στην Πρώιµη Εποχή
συγκροτούσαν τον Μάσµαρθ, το Θεό που ονόµαζαν και Φοίνικα.
Έτσι, θα επιχειρούσε να σταθεροποιήσει το Νότιο Κέντρο, και ήξερε
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πως, αν το κατόρθωνε, για πάντα θα τον αποκαλούσαν
Σταθεροποιητή· και, επιτέλους, θα είχε βρει ένα όνοµα για τον εαυτό
του.
** ** ** **
Ο Χάεβορ, ο Γέρος της Θάλασσας, βάδισε ως την πρύµνη του
πλοίου. Στάθηκε εκεί, στηρίχτηκε στο ραβδί του, και ύψωσε τη
φωνή, µιλώντας στη γλώσσα των Πνευµάτων του Νερού και
αρθρώνοντας ένα δυνατό κάλεσµα, το οποίο ταξίδεψε βαθιά µέσα
στον Ωκεανό.
Η υπόλοιπη οµάδα περίµενε. Άπαντες κοιτούσαν τη θάλασσα, τα
κύµατα που ανεβοκατέβαιναν ρυθµικά, τις κυανοπράσινες
αποχρώσεις, ενώ τα κρωξίµατα και τα φτερουγίσµατα των πτηνών
του Ωκεανού έρχονταν στ’αφτιά τους. Ο άνεµος φυσούσε ήρεµα,
αναδεύοντας µαλλιά, γένια, κουκούλες, φορέµατα, χιτώνες, και
κάπες.
Ύστερα, αναπάντεχα, το νερό άφρισε κι αναταράχτηκε δυνατά,
σταγόνες πετάχτηκαν επάνω στο κατάστρωµα του πλοίου, βρέχοντας
τα πρόσωπα της οµάδας. Η θάλασσα φούσκωσε, κι από µέσα της
βγήκαν γιγάντια, µαύρα πλάσµατα µε µεγάλα, ιριδίζοντα µάτια.
Είµαι η Βάρνα, είπε ένα από τα Σαλάχια, και υπηρετώ τη Θεά
Φάνραζ και την Προστάτιδα του Κοχυλιού. Γιατί µε καλείς, Χάεβορ,
Ωκεάνιε Φύλακα; Η φωνή της δεν ηχούσε στ’αφτιά τους, αλλά στο
νου τους.
Ο Γέρος της Θάλασσας αποκρίθηκε, µε παρόµοιο τρόπο:
Επιθυµούµε γρήγορη µεταφορά στο Νότο: τούτος είναι ο λόγος που
καλώ τα Σαλάχια του Ωκεανού.
Τα παράξενα µάτια της Βάρνα έψαξαν µέσα στην οµάδα, µέχρι που
εντόπισαν τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Αααα, είπε το Σαλάχι.
Ώστε η Προστάτιδα σε βρήκε, Σταθεροποιητή. Αισθάνθηκα ότι η
παρουσία σου ήταν κάπου κοντά, όµως ίσως, πλέον, τα χρόνια να
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έχουν αρχίσει να θολώνουν τις αισθήσεις µου, ή ίσως και να φταίει η
έλλειψη χρήσης αυτών. Είσαι η ελπίδα µας, Σταθεροποιητή. Ο
Ωκεανός δε θα µπορέσει να βρει γαλήνη, µέχρι να γαληνέψει κι ο
Νότος. Το ίδιο ισχύει και για το Βορρά. Όλα είναι ένα.
∆ηλαδή, είµαι όντως εκείνος που ζητούσατε, αποκρίθηκε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Γιατί να µην ήσουν;
Γιατί δεν έχω Ωκεάνιο αίµα εντός µου.
Μα κάνεις λάθος… είπε το Σαλάχι. Έχεις Ωκεάνιο αίµα· µπορώ να
το αισθανθώ να τρέχει µέσα στις φλέβες σου, Σταθεροποιητή.
Πώς είναι δυνατόν αυτό; Είµαι Σαραολνιανός.
Όµως κάποιοι πρόγονοί σου προέρχονταν από τον Ωκεανό.
Ποιοι; Γνωρίζεις; Η αύρα σου είναι τόσο… αρχαία.
Όσο αρχαία κι αν είµαι, Σταθεροποιητή, αποκρίθηκε η Βάρνα, δεν
είµαι παντογνώστρια. ∆εν ξέρω τους προγόνους σου, µα ίσως εσύ
κάποια στιγµή να µάθεις.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δε µίλησε.
Το ιριδίζον βλέµµα του Σαλαχιού πλανήθηκε, πάλι, µέσα στην
οµάδα… ψάχνοντας… και κατέληξε στον Κράντµον. ∆εν είσαι ένα
ον, αλλά δύο, είπε η Βάρνα. Το ένα εκ των οποίων διαθέτει µια
παρουσία που έχω χιλιετηρίδες να αισθανθώ, µα την ένιωσα µόλις
χτες βράδυ και το πέρασα για ταραγµένο όνειρο.
Ονειρεύονται και οι υπηρέτες της Φάνραζ, Βάρνα; ρώτησε ο
Μάργκανθελ, καθώς το σκιερό του πρόσωπο πήρε µορφή µπροστά
από εκείνο του Κράντµον.
Ώστε δεν ήταν, τελικά, όνειρο, συµπέρανε το Σαλάχι. Ο Μαύρος
Θεός θα ταξιδέψει στο Νότιο Κέντρο, για να βοηθήσει στη
σταθεροποίηση.
Μη µ’αποκαλείς µε παλιά ονόµατα, πλάσµα του Ωκεανού,
αποκρίθηκε ο Μάργκανθελ, αλλά είµαι κάτι άλλο τώρα. Αν ήµουν ο
Μαύρος Θεός, θα έτρεµες µπροστά µου!
Ποτέ δεν έτρεµα µπροστά στο Μαύρο Θεό.
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Γιατί είχες παρόµοια ισχυρούς συµµάχους, µα τώρα δεν έχεις
κανέναν απ’αυτούς: η εποχή τους έχει περάσει, και η δική µου έχει
έρθει.
Τούτος είναι ο µεγαλύτερός µου φόβος. Τα ιριδίζοντα µάτια
γυάλισαν, σαν κύκλοι να διαγράφονταν εντός τους.
Θ’αρχίσουµε το ταξίδι µας, λοιπόν; ρώτησε ο Χάεβορ, µοιάζοντας
να επιθυµεί να διακόψει τέτοιου είδους κουβέντες, οι οποίες τους
αποµάκρυναν όλους από τον κεντρικό τους σκοπό.
Ασφαλώς, αποκρίθηκε η Βάρνα. Ελάτε στις πλάτες εµένα και των
αδελφών µου.
** ** ** **
Κι έτσι, το ταξίδι ξεκίνησε προς τη ∆ύση, γιατί, προτού πάνε στο
Νότο, οι σύντροφοι ήξεραν ότι, πρώτα, έπρεπε να σταµατήσουν στο
νησί των κρυστάλλων, όπου παλιότερα βρισκόταν η µηχανή
αναγέννησης του Μάργκανθελ. Από εκεί θα έπαιρναν τους
κρυστάλλους που οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού υποστήριζαν
πως ήταν απαραίτητοι για την επίκληση του Φοίνικα από τον
Πνευµατικό Κόσµο και τη συγκέντρωση των Πνευµάτων που κάποτε
συγκροτούσαν αυτόν µέσα στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ώστε
εκείνος να λάβει τις κοσµοπλαστικές δυνάµεις για να
σταθεροποιήσει το Νότιο Κέντρο. Όµως όλοι είχαν αµφιβολίες για
το τι µπορεί να αντιµετώπιζαν στο νησί.
Οι Ελρούνιοι, ερχόµενοι στη Θέρληχ, είχαν πει ότι είδαν µια
αλλόκοτη µαγική οµίχλη να προέρχεται από εκεί και να
κατασπαράζει τα πληρώµατα των πλοίων τους. Παρόµοιες φήµες
είχαν έρθει και από ανθρώπους του Ωκεανού, οι οποίοι έλεγαν ότι
πολλά από τα σκάφη τους είχαν χαθεί σε εκείνα τα νερά.
Καθώς ταξίδευαν επάνω στα γρήγορα Σαλάχια, ο Χάεβορ είπε
στους υπόλοιπους την υπόθεσή του: ότι τα Πνεύµατα που είχαν
απελευθερωθεί µε τη θραύση της µηχανής της αναγέννησης είχαν
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προκαλέσει αυτό το ψυχικό σύννεφο που είχαν αναφέρει η
Ελρούνιοι. Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού συµφώνησαν· όµως,
επιπλέον, εξέφρασαν και την υποψία ότι πιθανώς ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν να επιχειρούσε κάτι στο νησί.
Αυτό το τελευταίο ανησυχούσε ιδιαίτερα τον Πόνκιµ, τη
Σαντέ’ενθιν, και τον Κράντµον, γιατί γνώριζαν τις δυνάµεις του
πρώην Αφέντη τους, όπως επίσης γνώριζαν πως, αν βρισκόταν εκεί,
δε θα είχαν άλλη επιλογή από το να τον αντιµετωπίσουν.
Ωστόσο, δεν ήταν κι απόλυτα βέβαιοι για τίποτα.
«Αν ξέραµε πού έχει πάει ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, θα µπορούσαµε
να κάνουµε µια πιο σίγουρη υπόθεση,» είπε ο Πόνκιµ στους
υπόλοιπους, το βράδυ, που σταµάτησαν σε µια έρηµη παραλία ενός
µικρού νησιού, για να αναπαυτούν τα Σαλάχια. «Τώρα, όµως, µ’όσα
γνωρίζουµε, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο …»
«Ίσως να προσπαθεί να αντλήσει κοσµική δύναµη από τους
κρυστάλλους,» αποκρίθηκε ο Κάρελ, «ώστε να επιστρέψει στον
Άρµπεναρκ.»
«Και η ψυχική οµίχλη;» έθεσε το ερώτηµα ο Πόνκιµ.
«Αρπάζει τις ψυχές των ναυτικών, για να συλλέξει την ενέργεια
που θέλει ο δαίµονας.»
Ο Βούνκαλ σήκωσε µερικά ξύλα, µέσω των πνευµατικών του
δυνάµεων, και τα έριξε στη µεγάλη φωτιά ανάµεσά τους. Σπίθες
πετάχτηκαν. «Πού βρίσκεται, ώστε να µπορεί να επηρεάζει τον
Άρµπεναρκ από εκεί;»
«Είπαµε: δεν ξέρουµε,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«Υποθέσεις;»
Ο Μόρβον έτριψε το σαγόνι του. «Τι υποθέσεις, Μαύρες Αδελφέ;»
Ο Βούνκαλ έστρεψε το κουκουλωµένο του κεφάλι προς το µέρος
του Σοφού. «Νόµιζα ότι στον Πύργο υπήρχε ατελείωτη Γνώση.»
«∆εν είµαστε στον Πύργο,» τόνισε ο Ζάρχαλ· «γιαυτό κιόλας δε
µπορούµε να βρούµε τις απαντήσεις που θέλουµε. Όµως, ακόµα και
να ήµασταν, αµφιβάλλω αν θα είχαµε το χρόνο.»
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«Αυτό είναι αλήθεια,» είπε ο Πόνκιµ: «ο χρόνος µάς πιέζει
απίστευτα.» Έστρεψε, για λίγο, το βλέµµα του αριστερά. Το φως των
φεγγαριών αντανακλάτο επάνω στον Ωκεανό, καθώς εκείνος
απλωνόταν ως τα πέρατα του ορίζοντα. Εκεί όπου έσκαγε το
αδύναµο κύµα στέκονταν οι έξι Μυστικιστές της Θάλασσας που
τους είχαν συντροφεύσει, µαζί µε τον Χάεβορ, κουβεντιάζοντας σε
χαµηλούς τόνους. Ο Πόνκιµ αναρωτήθηκε τι να έλεγαν·
αναρωτήθηκε αν αυτοί, τελικά, µπορούσαν να βρουν τη λύση στο
άµεσο πρόβληµα: τι θα χρειαζόταν όλοι να αντιµετωπίσουν στο νησί
των κρυστάλλων.
Ύστερα, γύρισε, για να κοιτάξει τον Κράντµον. «Μάργκανθελ,»
είπε, «µπορείς να τα βάλεις µε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, αν υπάρξει
ανάγκη;» Με την άκρη του µατιού του, παρατήρησε τους Σοφούς
του Κύκλου του Φτερού να εστιάζουν τα βλέµµατά τους επάνω στον
Ωκεάνιο ευγενή, περιµένοντας τη σκιερή µορφή να ξεπροβάλει από
µέσα του. Οι ερηµίτες του Πύργου σπάνια φανέρωναν τα
συναισθήµατά τους· και η αλήθεια ήταν πως ούτε και τώρα φαινόταν
κάτι στο πρόσωπό τους, όµως η κίνηση των µατιών τους, αυτή τη
φορά, τους είχε προδώσει. Πολύ έντονα δεν τον κοιτάζουν; Τι
βρίσκεται στο νου τους; Πότε σχεδιάζουν να καταστρέψουν τον
Μάργκανθελ; ∆υσοίωνες σκέψεις άρχισαν να περνούν απ’το νου του
Πόνκιµ, καθώς περίµενε κι εκείνος την εµφάνιση του µισού-Θεού.
Και ο µισός-Θεός εµφανίστηκε: µια σκιά τύλιξε το πρόσωπο του
ξανθοµάλλη Ωκεάνιου, και γυαλιστερά, µαύρα µάτια σκέπασαν τα
γαλανά δικά του. (Σα να µετατρέπεται σε άλλο πλάσµα! παρατήρησε
ο Πόνκιµ. Τι επακόλουθα, άραγε, µπορούσε να έχει τούτη η
συµβίωση;)
«Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν είναι αρχαίος δαίµονας· εγώ κάποτε ήµουν
Θεός!»
«Κάποτε, Μάργκανθελ,» τόνισε ο Πόνκιµ. «Τώρα, όµως, θέλω να
µου πεις: Μπορείς να τα βάλεις µαζί του; Μπορείς να τον νικήσεις;»
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο µισός-Θεός.
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Επικίνδυνα ειλικρινής απάντηση, σκέφτηκε ο Πόνκιµ.
«Ποιες είναι οι δυνάµεις των Σαλαχιών;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν.
«Μπορούν αυτά να µας βοηθήσουν, σε περίπτωση που παρουσιαστεί
ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν;»
«∆εν πιστεύω,» είπε ο Μόρβον. «Ωστόσο, ούτε κι ο Αφέντης σας
νοµίζω πως έχει τη δύναµη να βλάψει τα Σαλάχια.»
«Σου έχουµε ξαναπεί, Σοφέ: δεν είναι ‘Αφέντη µας’, πλέον,» τόνισε
η Σαντέ’ενθιν.
Ο Μόρβον δεν απάντησε.
«Και ίσως οι Μυστικιστές της Θάλασσας να γνωρίζουν
περισσότερα για τις δυνάµεις των Σαλαχιών,» συνέχισε εκείνη. «Ή,
γιατί να µην ρωτήσουµε τα ίδια τα Σαλάχια;» Σηκώθηκε απ’την
πέτρα όπου καθόταν και βάδισε προς τη θάλασσα, µε τα γυµνά της
πόδια να κλοτσούν την άµµο.
** ** ** **
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα κάθονταν λίγο πιο
πέρα από τους υπόλοιπους, κοντά σε µία µικρή φωτιά. Ο
Σταθεροποιητής έµοιαζε προβληµατισµένος, και η Ζιρκεφιανή
πρώην-ιέρεια του Φιδιού τον ρώτησε τι είχε. Το µετάνιωσε, µήπως,
που θα πήγαινε στη Νότια Γη;
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, σείοντας ήπια το κεφάλι. «∆εν το έχω
µετανιώσει αυτό.» Ανασήκωσε τους ώµους. «Γιατί να το µετανιώσω,
άλλωστε; Επιτέλους, αισθάνοµαι ότι έχω κάποιο λόγο που υπάρχω
εδώ, ακόµα κι αν ο λόγος τούτος θα είναι η καταστροφή µου…»
Η Αλζάρα πήρε το δεξί του χέρι µέσα στα δύο δικά της. «Το
πιστεύεις ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο;»
«Είναι πιθανό.» Το τυφλό βλέµµα του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή
ήταν χαµένο κάπου στον Ωκεανό.
«Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού… ξέρουν;» Η Αλζάρα σήκωσε
το ένα της χέρι, για να αγγίξει το σαγόνι του.
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Εκείνος στράφηκε· τα τυφλά του µάτια κοίταξαν το πρόσωπό της.
«Ίσως.»
«Τότε, γιατί δε σου λένε;»
«Γιατί δεν έχει σηµασία. Θα πάω, έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, µπορεί
και όντως να µην ξέρουν. ∆εν είναι φανερό ότι πειραµατίζονται;»
«∆ε µ’αρέσει που πειραµατίζονται επάνω σου.» Η Αλζάρα τον
αγκάλιασε, ακουµπώντας το κεφάλι της στον ώµο του και φιλώντας
το λαιµό του.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πέρασε το αριστερό του χέρι γύρω
απ’τη µέση της. «Μη λυπηθείς για µένα, ό,τι και να συµβεί. Σκέψου
µόνο τι θα γινόταν αν δεν πήγαινα στο Νότιο Κέντρο. ∆ε θα ήταν,
τότε, τα πράγµατα ακόµα πιο λυπητερά;»
«Ναι, αλλά….» Σήκωσε το κεφάλι της από πάνω του, σκουπίζοντας
δάκρυα από τα µάγουλά της. ∆εν ήξερε πώς να συνεχίσει. Ακόµα κι
αν η Νότια Γη σταθεροποιηθεί, δε θα είναι ευχάριστο γεγονός για
µένα, αν εσύ έχεις χαθεί… Ούτως ή άλλως, θα είναι µια άλλη Νότια
Γη, όχι αυτή που γνώριζα και απ’την οποία ήµουν εξόριστη, για
πάντα…
«Όµως,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, «ίσως τίποτα να µη
µου συµβεί και όλα να πάνε καλά.»
Η Αλζάρα δεν ήξερε γιατί, αλλά το αµφέβαλε. Πώς µπορούσε να
µπει ένας αρχαίος Θεός µέσα σε έναν θνητό χωρίς να συµβεί τίποτα
στον δεύτερο; Ακόµα κι αν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ζούσε
ύστερα από αυτό, θα ήταν εκείνος που η Ζιρκεφιανή γνώριζε ή
κάποιος άλλος, άγνωστος; Μία φορά η ζωή σου άλλαξε µε δραµατικό
τρόπο, αγαπηµένε µου· πρέπει να αλλάξει πάλι; Ο κίνδυνος είναι
µεγάλος.
Όµως αντιλαµβανόταν ότι ο κίνδυνος θα ήταν ακόµα µεγαλύτερος,
αν ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν πήγαινε στο Νότιο Κέντρο. Μα
την Έρηµο, γιατί τα πράγµατα πρέπει να είναι τόσο δύσκολα και
µπερδεµένα;
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Ύστερα, το βλέµµα της πήρε την παλιά της Αρχιέρεια να πλησιάζει
τη θάλασσα, και οι σκέψεις της διακόπηκαν. Τα µάτια της στένεψαν,
καθώς παρατηρούσε τη Σαντέ’ενθιν να στρέφετε στους Μυστικιστές
της Θάλασσας και να τους µιλά.
** ** ** **
«Τα Σαλάχια αναπαύονται κάτω από τα κύµατα,» είπε ο Χάεβορ.
«Ποιος είναι ο λόγος που επιθυµείς να µιλήσεις µαζί τους;»
«Υπάρχει κίνδυνος να συναντήσουµε τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν στο
νησί των κρυστάλλων,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν. «Θέλω να τα
ρωτήσω αν µπορούν να τα βάλουν µε έναν αρχαίο δαίµονα, σε
περίπτωση που υπάρξει ανάγκη.»
«Είµαι βέβαιος πως, αν παρουσιαστεί ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, τα
Σαλάχια θα µας βοηθήσουν όσο µπορούν,» αποκρίθηκε ο Χάεβορ.
«Ωστόσο, οι δυνάµεις τους είναι επικεντρωµένες στον Ωκεανό, όπως
και οι δικές µας. Οι δαίµονες ποτέ δεν ήταν πλάσµατα του Νερού·
ενεργούν, εποµένως, διαφορετικά από τους υπηρέτες της Φάνραζ.»
«Αυτό δεν ξεκαθαρίζει και πολλά πράγµατα,» παρατήρησε η
Σαντέ’ενθιν. «Εκτός του ότι ο ένας δε µπορεί να βλάψει τον άλλο,
ίσως;»
«Ως ένα µεγάλο βαθµό, ναι,» κατένευσε ο Χάεβορ. «Όµως τα
Σαλάχια θα µας βοηθήσουν, αν δεχτούµε επίθεση από τον
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, άσχετα µε το αν δεν έχουν τη δύναµη να τον
εξολοθρεύσουν.»
Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε απ’την άλλη και βάδισε προς τη φωτιά,
γύρω απ’την οποία κάθονταν ο Πόνκιµ, ο Κράντµον, οι Σοφοί του
Κύκλου του Φτερού, ο Βούνκαλ, και η Βόλκρα.
«Τι σου είπαν;» τη ρώτησε ο Βασιληάς του Σαραόλν, καθώς εκείνη
έπαιρνε θέση στην πέτρα όπου καθόταν και πριν.
«Ότι τα Σαλάχια θα µας βοηθήσουν όσο µπορούν, όµως από µόνα
τους δεν έχουν τη δύναµη να νικήσουν τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.»
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«Το πρόβληµα είναι, ότι δεν ξέρουµε αν κι όλοι µας θα είµαστε
αρκετοί για να τον κατατροπώσουµε,» είπε ο Πόνκιµ.
«Αυτό αποκλείεται,» τόνισε ο Κράντµον. «Ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν–
»
«–είναι ένας αρχαίος δαίµονας που έχει ζήσει από την Αρχή του
Χρόνου έως σήµερα,» του θύµισε ο Πόνκιµ. «Φαντάζεσαι πόση
δύναµη και γνώση έχει συγκεντρώσει;»
Ο Κράντµον έµοιαζε ενοχληµένος που τον διέκοψε ο Βασιληάς του
Σαραόλν· είπε: «Τόση που ο Φάλµαριν τον έστειλε εκεί όπου τον
έστειλε;»
«Στέλνοντας και τον εαυτό του µαζί. Και µην ξεχνάς πως ο
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν ήταν καταπονηµένος εκείνη τη στιγµή, από τα
πνευµατικά χτυπήµατα της µητέρας µου και του Κυρίου του
Πύργου.»
«Παρ’όλ’αυτά, είµαι βέβαιος ότι θα µπορούµε να τον
κατατροπώσουµε,» επέµεινε ο Κράντµον.
«Κι εγώ η αλήθεια είναι πως πιστεύω ότι έχουµε τη δυνατότητα να
τον σκοτώσουµε,» είπε ο Μόρβον. «Εκείνο που φοβάµαι είναι µην
έχει στήσει κάποια παγίδα για µας. Κι επιπλέον, δε θα συναντήσουµε
πρώτα αυτόν, αλλά την ψυχική οµίχλη. Θα πρότεινα, λοιπόν, να
αρχίσουµε να προετοιµάζουµε τους εαυτούς µας γι’αυτή την
αναµέτρηση, γιατί, µε το παραµικρό λάθος, οι ψυχές µας µπορεί να
χαθούν.»
Ο Πόνκιµ ένευσε. Ο Σοφός είχε δίκιο σ’ετούτο. Το πρώτο τους
εµπόδιο θα ήταν η οµίχλη, τη δύναµη της οποίας δεν γνώριζαν.
Αλλά, αν η δύναµή της ήταν παρόµοια µε αυτή των κρυστάλλων
όταν άρπαζαν τις ψυχές των ναυτικών, µάλλον, δε θα είχαν
πρόβληµα να την αντιµετωπίσουν. Βέβαια, αν ήταν µεγαλύτερη, τα
πράγµατα θα άλλαζαν. Θα ήταν µεγαλύτερη, όµως;
Οι ψυχαρπακτικές δυνάµεις των κρυστάλλων δε διαµόρφωναν
οµίχλη, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, καθώς ησυχία απλωνόταν γύρω από τη
φωτιά. Επρόκειτο για ψυχικά κύµατα, προερχόµενα από τη µηχανή
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αναγέννησης. Ή, ίσως και να προέρχονταν από τους κρυστάλλους, οι
οποίοι τροφοδοτούσαν τη µηχανή. Όπως και να ήταν όµως, σίγουρα
δε διαµόρφωναν οµίχλη. Αυτή πρέπει να ήταν, καθαρά, ορατό
αποτέλεσµα των απελευθερωµένων ψυχών· και η δύναµη των ψυχών
εξαρτιόταν από το πλήθος τους και από την ισχύ της καθεµίας. Η
κατάσταση περιπλεκόταν, εποµένως…
Ασφαλώς, ίσως το σύννεφο να µην οφειλόταν καν στις
απελευθερωµένες ψυχές· ίσως να επρόκειτο για κάποια παγίδα του
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν, όπως είχε πει και ο Μόρβον.
Και τούτο ανησυχούσε τον Πόνκιµ ακόµα περισσότερο.
** ** ** **
Το επόµενο βράδυ, είχαν σταµατήσει σε µια βραχώδη ακτή. Εκεί
κοντά, βρισκόταν µια αρκετά µεγάλη σπηλιά, έτσι οι σύντροφοι
µπήκαν για να ξεκουραστούν –όλοι έκτος από τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή και την Αλζάρα. Αυτοί έµειναν για λίγο ακόµα έξω,
καθισµένοι επάνω σε ψηλές πέτρες και νιώθοντας το δροσερό αεράκι
που έσπαγε την άπνοια να χτυπά τα πρόσωπά τους.
Ίσως τούτη να είναι µία από τις τελευταίες µου νύχτες µαζί του,
σκέφτηκε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια. Ίσως, µετά, να τον χάσω.
Μάλλον θα τον χάσω… Αισθανόταν µια µελαγχολία να την
πλακώνει. Γιατί ήρθαν έτσι τα πράγµατα… Μακάρι να µπορούσα να
τ’αλλάξω…
Τύλιξε τα χέρια της γύρω του, τον κράτησε κοντά της, για κάποια
ώρα. Εκείνος δε µίλησε· έµοιαζε χαµένος, πάλι. Η Αλζάρα
αναρωτιόταν τι να σκεφτόταν πραγµατικά, πώς να έβλεπε την
κατάσταση. Άραγε, ήταν αλήθεια όσα της έλεγε, ότι τώρα είχε βρει
νόηµα στη ζωή του και ότι, αν πέθαινε, θα πέθαινε πρόθυµα, για να
σταθεροποιήσει το Νότιο Κέντρο; ∆ε φοβόταν; ∆εν επιθυµούσε να
µείνει για πάντα µαζί της, όπως εκείνη επιθυµούσε να µείνει µαζί
του;
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Βήµατα επάνω στις πέτρες.
Η Αλζάρα έστρεψε το βλέµµα της προς εκείνη την κατεύθυνση, για
να δει τους τρεις Σοφούς του Κύκλου του Φτερού να ζυγώνουν, µε
τις όψεις τους σοβαρές, µυστηριώδεις, και… σαν να είχαν κάποιο
σηµαντικό λόγο που έρχονταν.
«Θα θέλαµε να σας µιλήσουµε, κύριε,» είπε ο Κάρελ στον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος δεν είχε στραφεί στο µέρος
τους.
«Μιλήστε, τότε,» απάντησε.
«Ιδιαιτέρως,» πρόσθεσε ο Σοφός.
Τι; σκέφτηκε η Αλζάρα. Γιατί µε διώχνουν; Τι συµβαίνει;
Ανησύχησε.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έσφιξε το χέρι της. «Πήγαινε, αγάπη
µου,» ψιθύρισε κοντά στ’αφτιά της. «∆εν πιστεύω ν’αργήσουµε.»
Η Αλζάρα ατένισε το πρόσωπό του, διστακτική. Αντίκρισε
περιέργεια στην έκφρασή του: ούτε εκείνος είχε ιδέα για τι ήθελαν
να του µιλήσουν οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού.
Ύστερα, η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια κοίταξε τα πρόσωπα των
Σαραολνιανών µάγων. Οι εκφράσεις τους συνέχιζαν να είναι
µυστηριώδεις· πάντοτε έτσι ήταν. Παράξενοι άνθρωποι· πιο
παράξενοι κι από τους ιερείς της Αίρεσης του Φιδιού.
Ωστόσο, αρκετά τους είχε κάνει να περιµένουν. Ας έλεγαν στον
αγαπηµένο της ό,τι ήταν να του πουν.
Η Αλζάρα, µ’ένα πήδηµα, κατέβηκε από την πέτρα όπου καθόταν,
µαζί µε τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, και αποµακρύνθηκε. Έγινε
ένα µε τις σκιές των βράχων.
Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού ζύγωσαν τον πρώην-Ράθµαλ, και
ο Κάρελ είπε: «Προετοιµάζεστε για τη δοκιµασία στο νησί των
κρυστάλλων, κύριε;»
«Ναι,» ένευσε εκείνος. «Όµως δεν ήρθατε γι’αυτό.»
Πολύ παρατηρητικός, σκέφτηκε ο Μόρβον· ακόµα και χωρίς µάτια.
1081

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Ο Κάρελ καθάρισε το λαιµό του. «Πράγµατι,» παραδέχτηκε, «για
άλλο λόγο είµαστε εδώ. Πείτε µας, κύριε, αντιλαµβάνεστε πόσο
επικίνδυνος είναι ο Μάργκανθελ;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µειδίασε, αχνά. «Εγώ έχω νιώσει τις
δυνάµεις του να µε χτυπούν, Σοφέ· εσύ τι έχεις νιώσει απ’αυτές;»
«Τους σεισµούς που ταράζουν ολάκερο τον Άρµπεναρκ,»
αντιγύρισε ο Κάρελ, πικαρισµένος.
«Μάλιστα…» έκανε, αδιάφορα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Και
τι µ’όλα τούτα;»
«Πρέπει να τον εξολοθρεύσουµε.»
«Αναµφίβολα, το έχετε κατά νου.»
«Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας,» τόνισε ο Κάρελ.
«Αν επιβιώσω από το πείραµά σας, ίσως και να σας την
προσφέρω.»
«∆ε χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας µετά από το… πείραµα, αλλά
κατά τη διάρκειά του.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έστρεψε τα τυφλά του µάτια επάνω
στο Σοφό του Κύκλου του Φτερού, κι εκείνος, προς στιγµή, ρίγησε.
«Εξήγησέ µου.» Η φωνή του ήταν ψυχρή και οργισµένη.
∆εν του άρεσε καθόλου αυτό που άκουσε, σκέφτηκε ο Μόρβον. Και
δικαιολογηµένα, άλλωστε. Είναι σα να του λέµε ότι θέλουµε να τον
χρησιµοποιήσουµε διπλά…
«Όταν έχετε τις δυνάµεις του Μάσµαρθ εντός σας, θα είστε πολύ
ισχυρός,» είπε ο Κάρελ. «Θα µπορείτε να σταθεροποιήσετε το
Κέντρο Σταθερότητας… και θα µπορείτε να κοµµατιάσετε τον
Μάργκανθελ, και τον Κράντµον που τον περιέχει.»
«Για πόσο θα διατηρήσω τις δυνάµεις του Μάσµαρθ µέσα µου;»
ρώτησε. Όφειλε να οµολογήσει πως η ιδέα τον τρόµαζε. Τι είδους
πλάσµα θα γινόταν; Θεός; Κι αν γινόταν Θεός, µήπως, θα
τρελαινόταν κι εκείνος, σαν τον Μάργκανθελ, τον οποίο του
ζητούσαν να καταστρέψει;
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«Για πολύ λίγο,» απάντησε ο Κάρελ. «Ίσα για να σταθεροποιήσετε
το Κέντρο–»
«Τότε, πώς µου ζητάς να σκοτώσω τον Κράντµον και τον
Μάργκανθελ;» απαίτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Ή τη µία
δουλειά θα πρέπει να κάνω ή την άλλη. Και είµαι βέβαιος πως όλοι
προτιµούµε τη σταθεροποίηση.»
«Ναι. Όµως, όταν θα έχετε σταθεροποιήσει το Νότιο Κέντρο και
προτού ο Μάσµαρθ έχει φύγει από µέσα σας, ίσως να µπορείτε να
στρέψετε τις κοσµικές του δυνάµεις εναντίον του Μάργκανθελ.
Αυτό είναι όλο που θέλουµε από εσάς.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή κατέβασε το κεφάλι. Και πόσο
εύκολο θα είναι; αναρωτήθηκε. Πώς θα µπορέσω να τον συγκρατήσω
µέσα µου; Πώς θα στρέψω τις δυνάµεις του εναντίον του εχθρού µας;
Του έµοιαζε µε ακατόρθωτο έργο.
«Τι λέτε, λοιπόν, κύριε;» ρώτησε ο Κάρελ.
«∆εν ξέρω αν θα τα καταφέρω.»
«Θα σας βοηθήσουµε κι εµείς, συγκεντρώνοντας τις κοσµικές
δυνάµεις που θα έχουν εξαπολυθεί από το Νότιο Κέντρο και
στέλνοντάς τες καταπάνω στον Μάργκανθελ.»
«Κι αν… Κι αν όλ’αυτά έχουν ολέθριο αποτέλεσµα για τη
σταθερότητα;» ρώτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Τούτο είναι που απασχολεί και το δικό µου µυαλό… συλλογίστηκε ο
Μόρβον, αναστενάζοντας σιγανά. Πολύ το απασχολεί, ναι… Και
φοβάµαι…
«Θα φροντίσουµε να µην έχουν ολέθριο αποτέλεσµα,» τόνισε ο
Κάρελ. «Έχετέ µας εµπιστοσύνη, κύριε. Και προσπαθήστε, για να
εξολοθρεύσουµε τον µισό-Θεό, τώρα που έχουµε την ευκαιρία.»
«Θα δω τι µπορώ να κάνω,» υποσχέθηκε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή. Τι είν’αυτά που ζητούν από µένα; Είναι τελείως τρελοί; ∆εν
καταλαβαίνουν; ∆ε µε νοιάζει για τα σχέδιά τους! Για µένα προέχει η
σταθερότητα. Γιαυτό, άλλωστε, είµαι ο Σταθεροποιητής. ∆εν είµαι ο
Φονιάς.
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Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού περίµεναν να πει και κάτι άλλο,
να συνεχίσει· όµως εκείνος δε µίλησε, και οι τρεις άντρες άρχισαν να
φεύγουν, ύστερα από ένα σύντοµο νεύµα του Μόρβον. Ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή αισθάνθηκε τις αύρες τους να αποµακρύνονται…
…και την αύρα της Αλζάρα να πλησιάζει.
«Τι σου είπαν;» τον ρώτησε, µε χαµηλή φωνή και
σκαρφαλώνοντας, πάλι, επάνω στην πέτρα, πλάι του.
«Ανόητα πράγµατα,» αποκρίθηκε εκείνος. «Τίποτα το σπουδαίο.»
Και στράφηκε στο µέρος της, περνώντας το δεξί του χέρι µες στα
µαλλιά της –που ήταν τόσο… µεταξένια στο άγγιγµα. Τα χείλη του
συνάντησαν τα δικά της, και δε χώρισαν, καθώς η νύχτα κυλούσε.
Κι οι δυο αντιλαµβάνονταν ότι ο χρόνος τους, µέρα µε τη µέρα,
ώρα µε την ώρα, τελείωνε, και δε θα επέστρεφε, ποτέ ξανά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Στο νησί των κρυστάλλων

Ε

πάνω στα Σαλάχια διέσχισαν το µισό Βασίλειο του Ωκεανού,
περνώντας πλάι από νησιά και από πλοία, των οποίων τα
πληρώµατα τούς κοιτούσαν απορηµένα και οι ναυτικοί
έτριβαν τα µάτια τους, ξεστοµίζοντας κατάρες ή προσευχές στον
Ωκεανό, που είχε εξαπολύσει δαίµονες από τα βάθη του.
Η Συντροφιά της Παλινόρθωσης, ωστόσο, δε σταµατούσε για να
µιλήσει σε κανέναν. Εξάλλου, δεν είχαν και πολλά να
κουβεντιάσουν µαζί τους. Εκτός ίσως από το τι συνέβαινε στο νησί
των κρυστάλλων· πράγµα που η Σαντέ’ενθιν πρότεινε στους
υπόλοιπους: «Ας µην είµαστε τόσο εφησυχασµένοι πως θα
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καταφέρουµε να αντιµετωπίσουµε ό,τι κι αν βρίσκεται εκεί.
Καλύτερα να πάρουµε όσες περισσότερες πληροφορίες µπορούµε.»
«Αν δεν έχουµε τη δύναµη να κατατροπώσουµε αυτή την οµίχλη,»
είπε ο Κράντµον, «πώς θα καταφέρουµε να διασχίσουµε τη Νότια Γη
και να φτάσουµε στο Κέντρο;»
Όµως ο Χάεβορ κατένευσε προς τη µεριά της Σαντέ’ενθιν,
λέγοντας: «Συµφωνώ. Θα σταµατήσουµε το επόµενο πλοίο που θα
βρούµε.»
Ο Κράντµον τον αγριοκοίταξε. Γιατί να παίρνει ο γέρος τις τελικές
αποφάσεις; ∆εν έχει ούτε το ένα δέκατο των δικών µου δυνάµεων!
Ο Μάργκανθελ µίλησε µέσα του: Υποµονή, Κράντµον. Πρώτα, το
Κέντρο Σταθερότητας και, µετά, όλα τα υπόλοιπα.
Το απόγευµα, αντίκρισαν στον ορίζοντα ένα εµπορικό πλοίο, το
οποίο γρήγορα πλησίασαν επάνω στα Σαλάχια που έσχιζαν τα
κύµατα, και το περικύκλωσαν. Οι ναύτες του καταστρώµατος
φάνηκαν τροµοκρατηµένοι· πολλοί άρπαξαν καµάκια, ενώ ορισµένοι
µισθοφόροι ξεσπάθωσαν ή σήκωσαν οπλισµένες βαλλίστρες.
Κραυγές αντηχούσαν: «∆αίµονες! – Τέρατα! – Μάγοι!»
«Γαληνέψτε τις ψυχές σας,» φώναξε ο Χάεβορ. «∆ε βρισκόµαστε
εδώ για να σας κάνουµε κακό.»
«Τότε, τι θέλετε;» Ήταν µια γυναίκα που µίλησε. Ακουµπούσε τα
χέρια της στην κουπαστή και τους κοιτούσε από ψηλά. Ήταν
µελαχρινή, µε µαύρα, µακριά µαλλιά να πλαισιώνουν το πρόσωπό
της, και φορούσε ένα γαλάζιο φόρεµα, ενώ ένα επάργυρο περιδέραιο
περνούσε γύρω απ’το λαιµό της. Μάλλον, επρόκειτο για την
εµπόρισσα αυτού του σκάφους.
«Να κάνουµε µια ερώτηση,» αποκρίθηκε ο Χάεβορ. «Επιθυµούµε
να µάθουµε τι συµβαίνει στα δυτικά νερά του Βασιλείου.»
«Εννοείτε εκεί όπου χάνονται τα πλοία;» είπε η εµπόρισσα,
ζαρώνοντας το µέτωπο.
«Ναι.» Ο Χάεβορ περίµενε, ήρεµα, την απάντησή της, ενώ
στεκόταν όρθιος επάνω στο Σαλάχι, στηριζόµενος στο ραβδί του.
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«Τα πλοία χάνονται,» αποκρίθηκε η εµπόρισσα. «∆εν ξέρουµε
τίποτα περισσότερο· δεν πλησιάζουµε εκεί, ούτε και πολλοί άλλοι.»
«Αναµφίβολα· όµως δεν έχουν έρθει καθόλου νέα στ’αφτιά σας;»
ρώτησε η Σαντέ’ενθιν.
«Νοµίζω πως κάποιοι είχαν σταλεί εκεί, για να ερευνήσουν το
ζήτηµα… αλλά δεν άκουσα να επιστρέψουν.»
«Σας ευχαριστούµε για το χρόνο σας, κυρία µου,» είπε, ευγενικά, ο
Μόρβον. «Θα πηγαίνουµε, τώρα.»
Ο Χάεβορ κούνησε το κεφάλι, αργά, καταφατικά.
«Κατευθύνεστε στο νησί;» βρήκε το θάρρος να ρωτήσει η
εµπόρισσα.
«Αυτό είναι δική µας δουλειά,» αντιγύρισε ο Κράντµον, «σωστά;»
Τα γαλανά του µάτια γυάλισαν.
«Ναι, φυσικά,» έκανε, αµέσως, η εµπόρισσα.
Ο Πόνκιµ ξεφύσησε σιωπηρά. Είναι τελείως ανόητος, σκέφτηκε.
Υπήρχε ανάγκη γι’αυτό;
«Καλό σας βράδυ,» χαιρέτησε ο Χάεβορ το πλήρωµα του
καραβιού, και τα Σαλάχια έφυγαν, συνεχίζοντας το ταξίδι τους
δυτικά.
«Καµία αξιοσηµείωτη αλλαγή, εποµένως,» παρατήρησε ο Πόνκιµ.
«Ναι,» συµφώνησε ο Γέρος της Θάλασσας. «Θα βρούµε τα
πράγµατα ως έχουν.»
«Μα, το πρόβληµα είναι, ότι δεν ξέρουµε πώς έχουν,» τόνισε η
Σαντέ’ενθιν.
** ** ** **
Οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ έλιωναν µέσα στη θάλασσα, όταν
ατένισαν το νησί στο ασθενές φως του σούρουπου. Οι κρυστάλλινες
στήλες γυάλιζαν, σαν να ήταν ζωντανεµένες από κάποια αλλόκοτη
µαγεία. Όµως όλοι µπορούσαν να διακρίνουν πως δεν επρόκειτο για
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τίποτα παραπάνω από µια απλή αντανάκλαση. Και, γενικά, δε
φαινόταν κάτι περίεργο να συµβαίνει εδώ.
«∆εν υπάρχει καµια οµίχλη,» είπε η Βόλκρα, παραξενεµένη. «Ή,
µήπως, εγώ δεν τη βλέπω;»
Ο Πόνκιµ στένεψε τα µάτια. Όντως, γιατί δεν υπάρχει οµίχλη; Τι
συµβαίνει;
«Ίσως να τρόµαξε που µας είδε,» υπέθεσε ο Κράντµον,
αστειευόµενος. Ωστόσο, κανείς δε γέλασε –ούτε καν µειδίασε– µε το
χωρατό του.
Εντός του, ρώτησε τον Μάγκραθµελ: Πού είναι η οµίχλη;
Αφού δεν υπάρχει οµίχλη, δεν υπάρχει, του αποκρίθηκε εκείνος.
Όλες αυτές οι ιστορίες δεν µπορεί να ήταν ψεύτικες.
Οι ηλίθιοι άνθρωποι άλλα βλέπουν κι άλλα καταλαβαίνουν. Πάντα
έτσι ήταν· πάντα έτσι θα είναι.
Αυτό παραπάει, Μάργκανθελ.
Τα Σαλάχια ζύγωσαν το νησί, και όλοι (εκτός, φυσικά, από τον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή) µπόρεσαν να το δουν καλύτερα. Η
παραλία που πλησίαζαν ήταν διακοσµηµένη µε δύο ψηλές
κρυστάλλινες στήλες, καθώς και µια τρίτη, η οποία είχε σωριαστεί
στο έδαφος κι έµοιαζε σπασµένη· και, γενικά, το µέρος φαινόταν–
«Σα να το έχει χτυπήσει σεισµός,» είπε ο Πόνκιµ. «Πολύ δυνατός
σεισµός. Αναµφίβολα, δυνατότερος από αυτούς που έρχονται από τη
Νότια Γη. Το έδαφος έχει ανοίξει, πολλά δέντρα έχουν ξεριζωθεί. Κι
αυτές οι κρυστάλλινες στήλες που παραµένουν όρθιες είναι, µάλλον,
επειδή της είχε κατασκευάσει τόσο καλά ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν.»
«Όταν η µηχανή αναγέννησης καταστράφηκε, ολάκερο τούτο το
νησί τραντάχτηκε,» τον πληροφόρησε ο Μόρβον.
«Πού το ξέρεις, Σοφέ;»
«Μας το ανέφερε ο κύριος Φάλµαριν, όταν επέστρεψε στον
Πύργο.»
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«Η κοσµική ενέργεια που απελευθερώθηκε… Φυσικά,»
µουρµούρισε ο Πόνκιµ. «Ελπίζω µονάχα αυτό να µην έχει βλάψει τις
δυνάµεις των κρυστάλλων.»
«∆εν το πιστεύω,» κούνησε το κουκουλωµένο του κεφάλι ο
Μόρβον.
«Αλλά πού είναι η οµίχλη;» είπε η Βόλκρα.
Τα Σαλάχια έφτασαν στην παραλία του νησιού, µα ακόµα καµια
οµίχλη δεν είχε παρουσιαστεί για να τους αρπάξει τις ψυχές. Οι
σύντροφοι κατέβηκαν από τις πλάτες των θαλάσσιων πλασµάτων και
πάτησαν στα βότσαλα.
«Αισθάνεστε εσείς τίποτα;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν τη Βάρνα.
Όχι, αποκρίθηκε εκείνη. Αλλά µια ψυχική οµίχλη θα ήταν εκτός των
δυνάµεών µας να την αντιληφθούµε, εκτός κι αν βρισκόταν πολύ
κοντά.
Τότε, τι χρησιµότητα έχετε; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Εκτός από
µεταφορικά µέσα, ασφαλώς… Στράφηκε απ’την άλλη, για να ρίξει
µια µατιά στο νησί. Ένα µεγάλο δάσος απλωνόταν µετά από την
παραλία: ένα δάσος που έµοιαζε να το είχε χτυπήσει κάποιος
πανίσχυρος άνεµος και να το είχε ανακατέψει: πεσµένα δέντρα
βρίσκονταν απο δώ κι απο κεί, σε τέτοιες θέσεις που έκαναν το
µέρος λαβυρινθώδες. Ή, τουλάχιστον, έτσι φαινόταν στη
Σαντέ’ενθιν, µέσα στο λυκόφως. Χειρότερα από τη ζούγκλα Βάργκοχ.
Ο Πόνκιµ και ο Μόρβον πλησίασαν µία από τις κρυστάλλινες
στήλες. Ο Βασιληάς του Σαραόλν διέτρεξε το γυµνό του χέρι επάνω
στη λεία της επιφάνεια. Χρησιµοποιώντας τις πνευµατικές του
αισθήσεις, µπόρεσε να νιώσει µέσα στον κρύσταλλο την κοσµική
ενέργεια να πάλλεται.
«Πόσες τέτοιες θα χρειαστούµε;» ρώτησε το Σοφό του Κύκλου του
Φτερού.
«Τέσσερις, το λιγότερο,» αποκρίθηκε εκείνος, «συν ένα κοµµάτι
κρυστάλλου για να τοποθετηθεί ως Στήριγµα Ισχύος στο Κέντρο
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Σταθερότητας. Όµως όσο περισσότερες µπορούµε να πάρουµε, τόσο
το καλύτερο.»
«Θα σας προσφέρουν επιπλέον δύναµη στην επίκληση του
Μάσµαρθ;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Επίσης, ίσως να µας φανούν
χρήσιµες και στην επίκληση των Πνευµάτων.»
Ο Πόνκιµ στράφηκε να κοιτάξει το Σοφό, συνοφρυωµένος. «Αυτοί
οι κρύσταλλοι ενισχύουν τις δυνάµεις ενός Πνευµατιστή;»
«Όλα τα ξόρκια στις αίθουσες των Στηριγµάτων Ισχύος µε τη
βοήθεια κοσµικών κρυστάλλων είχαν υφανθεί. Γιαυτό είναι και τόσο
ισχυρά.»
«Ωστόσο, δεν εµπόδισαν τον Μάργκανθελ απ’το να καταστρέψει
τον Κρύσταλλο του Νότου,» παρατήρησε ο Πόνκιµ.
«Όσο ισχυρά κι αν είναι τα ξόρκια, έχουν πάντοτε µια
προκαθορισµένη αντοχή, κύριε. Κι ας µην ξεχνάµε πως οι δυνάµεις
του Μάργκανθελ πλησιάζουν αυτές ενός αρχαίου Θεού.» Έριξε ένα
βλέµµα στον Κράντµον/Μάργκανθελ, ο οποίος συγκέντρωνε, µέσω
των Πνευµάτων, ξύλα για ν’ανάψει φωτιά.
Ο Πόνκιµ κοίταξε, πάλι, την κρυστάλλινη στήλη· την άγγιξε.
Τέτοιους κρυστάλλους χρησιµοποιούν και οι Μαγκραθµέλιοι για να
τροφοδοτούν τις µηχανές τους. Τι παράδοξο… οι ίδιοι κρύσταλλοι
µεγεθύνουν και τις δυνάµεις των «ανθρώπινων µάγων», τους οποίους
εκείνοι τρέµουν κι αποφεύγουν. Υπάρχει, ίσως, κάποια συνάφεια
ανάµεσα στα Πνεύµατα και στις συσκευές των δαιµονανθρώπων, ή,
µήπως, η κοσµική ενέργεια… δένει µε όλα;
Πλησίασε τη σπασµένη στήλη και γονάτισε πλάι της, για να την
αγγίξει, να δει αν θα αισθανόταν, πάλι, την ενέργεια να πάλλεται
µέσα της… Και, ναι, η ενέργεια ήταν εδώ, επίσης. Προφανώς, δεν
είχε σηµασία σε πόσα κοµµάτια έκοβε κανείς τους κρυστάλλους· οι
δυνάµεις τους δεν χάνονταν.
«Κάτι έρχεται.»
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Ο Πόνκιµ σήκωσε το βλέµµα του, για να δει µια Μυστικίστρια της
Θάλασσας να δείχνει στον ορίζοντα.
Η οµίχλη!
Ένα µεγάλο βαθυγάλαζο σύννεφο τούς πλησίαζε, µε τροµερά
µεγάλη ταχύτητα, σαν ένα αρπακτικό που έχει οσµιστεί το θήραµά
του. Μέσα από το σύννεφο, ο Πόνκιµ µπορούσε να νιώσει µεγάλη
ποσότητα ψυχικής ενέργειας.
«Αυτό είναι!» φώναξε ο Βούνκαλ. «Φυλαχτείτε!»
Αµέσως, όλοι ενεργοποίησαν τις ψυχικές ασπίδες που
προετοίµαζαν τις τελευταίες ηµέρες.
Το βαθυγάλαζο σύννεφο ερχόταν, µοιάζοντας να καταβροχθίζει τον
ουρανό και τη θάλασσα στο πέρασµά του, σαν ένα πελώριο αδηφάγο
θηρίο. Και όλοι έτσι το έβλεπαν, λες κι ήταν ένας µεγάλος ζωντανός
οργανισµός: ένα τέρας που ζύγωνε, για να τους καταπιεί. Μονάχα ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, τυφλός καθώς ήταν, είχε διαφορετική
άποψη για το «πλάσµα». Οι πνευµατικές του αισθήσεις το
«ατένιζαν» ως τρύπα στο υφαντό του κόσµου, ως άνοιγµα που
συνέδεε τον Πνευµατικό Κόσµο µε τον υλικό· και µέσα στο άνοιγµα
ούρλιαζαν δεκάδες ψυχές, παγιδευµένες σ’έναν ενδιάµεσο χώρο,
ούτε εδώ ούτε εκεί. Έχουν τρελαθεί από τούτη την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται: ζητούν απελευθέρωση, συµπέρανε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή.
Με έναν ήχο σαν καταιγίδα, το ψυχικό κύµα έπεσε επάνω στη
Συντροφιά της Παλινόρθωσης, τυλίγοντας όλα της τα µέλη και
ουρλιάζοντας, ουρλιάζοντας, ουρλιάζοντας. Πρόσωπα φαίνονταν
µέσα στο βαθυγάλαζο σύννεφο: πρόσωπα µε εκφράσεις τρόµου και
πανικού.
Ο Πόνκιµ αισθανόταν την πνευµατική του ασπίδα να τρίζει κάτω
από τη δύναµη της ψυχικής επίθεσης. Ισχυρές είναι αυτές οι ψυχές,
παρατήρησε, και έριξε µια µατιά γύρω του, για να διαπιστώσει ότι…
δεν υπήρχε, πλέον, παραλία, ούτε θάλασσα, ούτε ουρανός: υπήρχε
µονάχα το βαθυγάλαζο σύννεφο. Η Σαντέ’ενθιν και ο Κράντµον
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στέκονταν παραδίπλα, κι αυτοί προστατευµένοι από τις ασπίδες
τους· το ίδιο και ο Χάεβορ. Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είχαν
ενώσει χέρια, για να ισχυροποιήσουν την άµυνά τους, όπως και οι έξι
Μυστικιστές της Θάλασσας. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στεκόταν
ακίνητος, µοιάζοντας χαµένος αλλά καλά προφυλαγµένος από το
σύννεφο. Ο Βούνκαλ, η Βόλκρα, και η Αλζάρα, ωστόσο, δε
φαίνονταν να βρίσκονται στην ίδια καλή κατάσταση. Το πρόσωπο
της Ζιρκεφιανής είχε κάνει βαθιές γραµµές και τα χέρια της ήταν
µισοϋψωµένα εµπρός της, µε τα δάχτυλα τσακισµένα· τα µάτια της
τα είχε κλειστά. Η ειδεχθής όψη του Βούνκαλ δε φαινόταν, λόγω της
κουκούλας του, µα ο Αργκανθικιανός ήταν σκυφτός, φανερά
βρισκόµενος σε πάλη µε τις δυνάµεις που τον πολιορκούσαν. Σε
παρόµοια κατάσταση ήταν και η συντρόφισσά του· όµως εκείνης η
έκφραση φαινόταν, γιατί η δική της κουκούλα ήταν ριγµένη στους
ώµους, και µπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι είχε τα µάτια της
κλειστά, όπως την Αλζάρα, και τα χείλη της είχαν στραβώσει σε µια
παρωδία χαµόγελου.
Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν. Εσύ το προκαλείς τούτο; αναρωτήθηκε ο
Πόνκιµ. Αλλά, ό,τι κι αν είναι, πώς θα το χτυπήσουµε; Εξαπέλυσε τις
πνευµατικές του δυνάµεις εναντίον του σύννεφου, προσπαθώντας να
το βλάψει, να το καταστρέψει. Όµως αισθάνθηκε την επίθεσή του να
περνά µέσα από το ψυχικό κύµα. Τι είναι τούτο; Σα να µη διαθέτει
καµια πνευµατική υπόσταση…
Ο Κράντµον είχε µια παρόµοια εµπειρία, όταν κι εκείνος
επιχείρησε να βλάψει το βαθυγάλαζο χάος που τους τύλιγε.
Μάργκανθελ! ούρλιαξε εντός του. Τα Πνεύµατα δεν το επηρεάζουν!
Αααα, γιατί; µούγκρισε ο µισός-Θεός. Η φύση του είναι… αλλόκοτη.
∆εν είναι πνευµατική οντότητα, Κράντµον. Φυσικά! ∆εν είναι, όχι…
Και τι στο δαίµονα είναι, δηλαδή;
Μια Σχισµή.
Σχισµή;
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Ναι, ανάµεσα στον Πνευµατικό Κόσµο και στον υλικό. Οι ψυχές
είναι παγιδευµένες εκεί: στο ενδιάµεσο.
Και τι µπορούµε να κάνουµε;
Οι επιθέσεις του σύννεφου χτυποβροντούσαν την ψυχική τους
ασπίδα, τη µαστίγωναν µε µυριάδες φλεγόµενες µάστιγες, την
έβαλαν µε αρίφνητα δηλητηριασµένα βέλη, και τη λόγχιζαν µε
δεκάδες παγερά δόρατα.
Η Σχισµή είναι ανοιχτή προς τη µία µεριά, εξήγησε ο Μάργκανθελ,
ενώ ο Κράντµον άκουγε τα πάντα να βουίζουν. Προς τον υλικό
κόσµο. Προς τον Πνευµατικό είναι κλειστή.
Και;
Πρέπει εµείς να την ανοίξουµε, για να γλιστρήσουν οι ψυχές σ’αυτόν.
** ** ** **
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή είχε ήδη καταλάβει ότι κάτι εµπόδιζε
τις ψυχές απ’το να πάνε στον Πνευµατικό Κόσµο, και είχε
επικεντρώσει τις δυνάµεις του στο να βρει τι µπορούσε να κάνει για
να τις απελευθερώσει. ∆εν έβαλε το σύννεφο µε πνευµατική
ενέργεια, µα, χρησιµοποιώντας αυτήν, έψαχνε µέσα του.
Κολυµπούσε στη χαοτική, βαθυγάλαζη θάλασσα όπως κανείς θα
κολυµπούσε στα ταραγµένα νερά του Ωκεανού, αναζητώντας «κάτι»
στον πυθµένα ή κρυµµένο ανάµεσα στα βράχια.
Εν τω µεταξύ, οι ψυχές προσπαθούσαν να τον κατασπαράξουν, µα
δε µπορούσαν να τον αγγίξουν. Μόλις ζύγωναν το µισό µέρος της
ψυχής του που ήταν γεµάτο µε κοσµική ενέργεια, αποτραβιόνταν κι
έφευγαν, ουρλιάζοντας από πόνο. Ο Σταθεροποιητής το
αντιλαµβανόταν ετούτο και, για πρώτη φορά εδώ και καιρό,
αισθανόταν ευγνώµων για ό,τι του είχε συµβεί παλιότερα στο νησί
των κρυστάλλων. Η Μοίρα µου ήταν αυτή, συλλογίστηκε, µέσα στην
αναζήτησή του.
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Μετά, άκουσε µια φωνή να έρχεται από κάποιο σηµείο του
βαθυγάλαζου χάους στο οποίο κολυµπούσε:
~Μισόψυχο ον!~
~Μάργκανθελ… Κράντµον…~ Ή, µήπως, ήταν ένα, ο Μάργκανθελ
και ο Κράντµον; Οι αύρες τους µπλέκονταν.
~Αναζητάς κι εσύ. Ξέρεις για τι ψάχνεις;~
~Έναν τρόπο για ν’απελευθερώσω τις ψυχές. Αυτό το πράγµα είναι
κάτι ανάµεσα στον Πνευµατικό Κόσµο και στον κόσµο της ύλης.~
~Ένα Σχίσµα προς τη δική µας µεριά, κλειστό από την άλλη. Πρέπει
να σπάσουµε τα πίσω τοιχώµατα, µισόψυχο ον.~
~Πού είναι;~
Ταξίδεψαν προς µια κατεύθυνση που ο Σταθεροποιητής ποτέ δε θα
µπορούσε να καθορίσει µε τις κανονικές του, ανθρώπινες αισθήσεις,
και για την οποία δεν έβρισκε όνοµα. Ίσως να µπορούσε µόνο να την
αποκαλέσει «βάθος», αλλά ούτε αυτό ακριβώς ήταν.
~Τα τοιχώµατα! Εδώ είναι, Μισόψυχε. Και είναι αδύναµα, όπως το
ξύλο που έχει φαγωθεί το µεγαλύτερό του µέρος. Οι ψυχές έχουν
«φάει» το υφαντό του Άρµπεναρκ, αλλά δεν το έχουν διαπεράσει· δεν
έχουν καταφέρει να βγουν απ’την άλλη. Ας τις βοηθήσουµε.~
Ο Σταθεροποιητής αισθανόταν το τοίχωµα, µε την έννοια ότι εδώ
τελείωνε αυτή η παράξενη κατεύθυνση, το «βάθος»· εδώ έφτανε στο
τέλος της, γιατί κάτι βρισκόταν «µπροστά». Συγκέντρωσε τις
πνευµατικές του δυνάµεις και τις εξαπέλυσε, άτακτα, καταπάνω στο
φράγµα. «Άκουσε» έναν ήχο σαν το κύµα που σκάει επάνω στα
βράχια και διαλύεται.
~∆ε µπορούµε να σπάσουµε αυτό το πράγµα!~
Ένιωσε τον Κράντµον/Μάργκανθελ να επικαλείται τα Πνεύµατα
και να χτυπά το φράγµα µε µια ψυχική λόγχη, στοχευµένη σε ένα
συγκεκριµένο του σηµείο.
Το τείχος έτριξε και σείστηκε ολάκερο.
~Έτσι, Μισόψυχε. Χτύπα το έτσι!~
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Πρέπει να επικεντρώσω την επίθεσή µου, συµπέρανε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή, αλλιώς η ενέργεια προσκρούει επάνω στο φράγµα
και διαλύεται… ναι, σαν τα κύµατα που διαλύονται επάνω στα βράχια.
Συγκέντρωσε, ξανά, τις πνευµατικές του δυνάµεις, διαµόρφωσε τη
λόγχη µέσα του, και την απελευθέρωσε, στοχεύοντας το σηµείο που
είχε στοχεύσει και ο Κράντµον/Μάργκανθελ.
Το τείχος σείστηκε, και ράγισε.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ το χτύπησε, πάλι, και έσπασε.
Ο Σταθεροποιητής άκουσε τις ψυχές του σύννεφου να ουρλιάζουν
παντού γύρω του, καθώς ένας άνεµος τις τραβούσε προς το «βάθος»
–ένας άνεµος που τραβούσε κι εκείνον! Τον παρέσερνε! Και δεν
ήξερε από πού να κρατηθεί!
Τα Πνεύµατα.
Τον προσέλκυαν προς τον Πνευµατικό Κόσµο.
~Μισόψυχε, πού πας!~
Η κραυγή ήταν του Κράντµον/Μάργκανθελ.
~Εδώ, ανόητε! Ε∆Ω!~
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αισθάνθηκε ένα νήµα, ένα µονοπάτι,
που ξεχώριζε µέσα από το χάος, όπως µια µαύρη κλωστή ξεχωρίζει
µέσα στο γάλα.
~Ακολούθησέ το!~
Ο Σταθεροποιητής πιάστηκε από την κλωστή.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ είδε την οµίχλη να… Τρώει τον εαυτό της! Η οµίχλη
τρώει τον εαυτό της. Τα πρόσωπα έµοιαζαν όλα να πηγαίνουν
γρήγορα προς µία κατεύθυνση, µια τρύπα στον ουρανό, η οποία τα
παράσερνε εντός της. Οι ψυχικές επιθέσεις είχαν πάψει, τίποτα
πλέον δεν έβαλε την πνευµατική του ασπίδα. Ωστόσο, εκείνος τη
διατήρησε στη θέση της, µέχρι που η βαθυγάλαζη οµίχλη
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εξαφανίστηκε στο πουθενά. Μετά, τη διέλυσε από γύρω του, µε µια
σκέψη.
Κοίταξε τους άλλους: Η Σαντέ’ενθιν έψαχνε να δει τι είχε συµβεί·
το ίδιο και ο Χάεβορ, οι Μυστικιστές της Θάλασσας, και οι Σοφοί
του Κύκλου του Φτερού. Η Αλζάρα, ο Βούνκαλ, και η Βόλκρα
προσπαθούσαν να συνέλθουν από τα ψυχικά χτυπήµατα που είχαν
δεχτεί.
Όµως
ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
και
ο
Κράντµον/Μάργκανθελ (γιατί, τώρα πάλι, η σκιερή φιγούρα τύλιγε
τον ξανθοµάλλη Ωκεάνιο) αλληλοκοιτάχτηκαν, σα να µοιράζονταν
κάποιο µυστικό.
«Πώς εξαφανίστηκε;» απαίτησε η Σαντέ’ενθιν. «Τι έγινε;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πλησίασε την Αλζάρα και πέρασε το
χέρι του γύρω απ’τη µέση της, ψιθυρίζοντάς της κάτι που οι
υπόλοιποι δε µπόρεσαν ν’ακούσουν.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ είπε: «Ανοίξαµε και την άλλη δίοδο.» ∆εν
ήταν φανερό σε κανέναν αν µιλούσε ο Ωκεάνιος ευγενής ή ο
παράφρων µισός-Θεός.
«Ποια άλλη δίοδο;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
«Αυτό το… σύννεφο ήταν, ουσιαστικά, µια Σχισµή,» εξήγησε ο
Κράντµον/Μάργκανθελ: «ένα άνοιγµα ανάµεσα στον Πνευµατικό
Κόσµο και στον υλικό.»
«Μια Σχισµή…» Ο Πόνκιµ ήξερε για τις Σχισµές, όµως ποτέ δεν
είχε δει µία, και ποτέ δεν είχε υποψιαστεί ότι αυτό ήταν το
βαθυγάλαζο σύννεφο. Κοιτώντας τους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού, συµπέρανε πως παρόµοιες σκέψεις πρέπει να περνούσαν κι
απ’το δικό τους µυαλό.
«Πώς δηµιουργήθηκε;» ρώτησε ο Μόρβον. Και συνοφρυώθηκε,
κάνοντας µια υπόθεση: «Μήπως, οι ψυχές είχαν επιχειρήσει να
περάσουν στον Πνευµατικό Κόσµο, είχαν σκίσει ένα µέρος του
υφαντού ανάµεσα σε αυτόν και τον υλικό, µα δεν είχαν κατορθώσει
να το διαπεράσουν, µε αποτέλεσµα να φτιάξουν τούτη τη φυλακή για
τους εαυτούς τους;…»
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«Ακριβώς,» είπε ο Κράντµον/Μάργκανθελ. «Και, ύστερα,
τρελάθηκαν, χάνοντας το δρόµο τους.»
Γιατί δεν αποσύρεται η σκιερή φιγούρα µέσα στον Κράντµον;
αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ, παραξενεµένος.
«Εποµένως, δεν επρόκειτο για παγίδα του Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν,»
συµπέρανε η Σαντέ’ενθιν. «Ούτε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν ήταν
αναµιγµένος σε όλη τούτη την ιστορία.»
«Μάλλον, κυρία µου,» συµφώνησε ο Μόρβον· αλλά δεν έµοιαζε να
έχει βεβαιωθεί εντελώς.
«Βούνκαλ, Βόλκρα, είστε καλά;» ρώτησε ο Πόνκιµ, παρατηρώντας
ότι οι Αργκανθικιανοί είχαν καθίσει στα βράχια της παραλίας.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ. «Απλά, χρειαζόµαστε λίγη
ξεκούραση. Ελπίζω να µη σχεδιάζετε να φύγουµε απο δώ απόψε.»
«∆ε θα φύγουµε µέχρι να έχουµε συγκεντρώσει όσους
περισσότερους κρυστάλλους µπορούµε να κουβαλήσουµε,» είπε ο
Μόρβον. «Και προτιµότερο θα ήταν να είχατε ενώσει χέρια µαζί µας,
Μαύρε Αδελφέ –και εσείς και οι κυρίες Βόλκρα και Αλζάρα.»
«Στο µέλλον, θα το σκεφτώ, ερηµίτη,» αποκρίθηκε ο Βούνκαλ, µε
ξερό λαιµό.
«Η φωτιά µας έσβησε,» είπε ο Κράντµον –και ο Πόνκιµ
παρατήρησε ότι, τώρα, η σκιερή µορφή είχε αποσυρθεί µέσα του.
«Καλύτερα να την ανάψω, ξανά.» Με µια κίνηση του δεξιού του
χεριού, τα ξύλα τυλίχτηκαν από δυνατές φλόγες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Πυρ και Ύδωρ
τάνοντας κοντά στη Νότια Γη, το πρώτο πράγµα που
παρατήρησαν ήταν ότι τα νερά διαµόρφωναν παράξενα
ρεύµατα, και όχι µόνο τέτοια αλλά και επικίνδυνες δίνες, ενώ
σε άλλα σηµεία τα κύµατα χωρίζονταν, αποκαλύπτοντας απύθµενα
βάραθρα. Τα Σαλάχια, ωστόσο, δεν πτοούνταν από τούτη τη
δυσµενή κατάσταση· διέσχιζαν την ταραγµένη θάλασσα µε µοναδικό
πρόβληµα κάποια ταρακουνήµατα των επιβατών τους, οι οποίοι
κρατιόνταν γερά επάνω στις ράχες των γιγάντιων θαλάσσιων
υπηρετών της Φάνραζ, για να µη γλιστρήσουν και πέσουν στα
κύµατα, πράγµα που υποσχόταν βέβαιο θάνατο.
«∆ε µπορείτε να κάνετε κάτι γι’αυτή την κατάσταση;» φώναξε η
Σαντέ’ενθιν στους Μυστικιστές της Θάλασσας. Τα χέρια της
έσφιγγαν δυνατά τα µικρά κέρατα του Σαλαχιού που καβαλούσε,
ενώ ο άνεµος έκανε την κάπα και τα µακριά, µαύρα της µαλλιά
ν’ανεµίζουν. Και ήταν ένας παράξενος άνεµος, όφειλε να
οµολογήσει η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια, γιατί δεν έµοιαζε να
έρχεται από µία κατεύθυνση, αλλά από πολλές συγχρόνως και να
πηγαίνει απο δώ κι απο κεί, άτακτα, σαν φίδι που είχε δική του,
διαβολική νοηµοσύνη.
«Χειρότερα πράγµατα θα επακολουθήσουν!» αποκρίθηκε η φωνή
του Χάεβορ µέσα από το βουητό της θάλασσας και του αέρα.
Τι χειρότερα πράγµατα από τούτα; σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν. Αλλά,
µετά, καθώς ζύγωναν µια ακτή της Νότια Γης, ατένισε τα κύµατα να
σκίζονται κι από µέσα τους µια στήλη φωτιάς να υψώνεται, ενώ ο
ουρανός είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Μα την Έρηµο!
Έστρεψε το βλέµµα της προς τους Μυστικιστές της Θάλασσας και
είδε τα πρόσωπά τους ζαρωµένα, από την αυτοσυγκέντρωση, ενώ τα

Φ

1097

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

χείλη τους υποτονθόρυζαν επικλήσεις στα Πνεύµατα. Τα νερά
σηκώθηκαν και χτύπησαν τις στήλες της φωτιάς, απλώνοντας µια
πυκνή οµίχλη παντού τριγύρω. Όµως αυτό δε σταµάτησε τις
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις του Νότου απ’το να υψώσουν κι
άλλες στήλες από φωτιά στα παράλια της Νότιας Γης, κι άλλες κι
άλλες κι άλλες κι άλλες. Η Σαντέ’ενθιν έβλεπε τη µια στήλη να
χάνεται από το ένα σηµείο, για να εµφανιστεί µια δεύτερη σε ένα
σηµείο λίγο παραπέρα. Προσπαθούν να µας εµποδίσουν,
συνειδητοποίησε. Προσπαθούν να µας κλείσουν το δρόµο, ώστε να µη
φτάσουµε στην ξηρά.
Ο Κράντµον ήρθε δίπλα της, επάνω στο Σαλάχι του, και εκείνη
διαπίστωσε ότι η µαύρη φιγούρα –ο Μάργκανθελ– τον είχε τυλίξει,
πάλι. Ίσως, όµως, αυτός να µπορεί να µας σώσει. Είναι µισός-Θεός,
στο κάτω-κάτω· θα έχει αρκετές δυνάµεις, για να κάνει κάτι! Όµως
δεν είδε τον Κράντµον/Μάργκανθελ να κάνει τίποτα. Πνεύµατα,
γιατί;
Τα µάτια της στράφηκαν, ξανά, στην ακτή της Νότιας Γης και
στους πίδακες της φωτιάς, που ξεπρόβαλλαν απρόσµενα µέσ’απ’τα
κύµατα. Πώς θα καταφέρουµε ποτέ να περάσουµε; Πόσοι από µας θα
πεθάνουν; Ή ίσως, τελικά, να µην υπήρχε καθόλου τρόπος να
περάσουν και να φτάσουν στο Κέντρο Σταθερότητας. Ίσως να είχαν
κάνει όλο τούτο το ταξίδι άδικα. Πώς µπορούσαν εκείνοι –µερικοί
θνητοί– να σταµατήσουν τούτη την κοσµοϊστορική καταστροφή
ολάκερου του Νότου –το Χάος το ίδιο; Ήταν, όµως, και ο
Μάργκανθελ µαζί τους– Αλλ’αυτός ήταν τρελός!
Κι όλα τούτα είναι µια σκέτη παραφροσύνη!
Ένα δυνατό κύµα ξεπήδησε σαν φίδι εµπρός της και τη χτύπησε, µε
λύσσα. Τα χέρια της σφίχτηκαν δυνατότερα επάνω στα κέρατα του
Σαλαχιού, για να µη γλιστρήσει –Αν γλιστρήσω είµαι νεκρή. Το νερό
µπήκε στη µύτη και στο στόµα της. Η Σαντέ’ενθιν έβηξε, φτύνοντάς
το. Στην αρχή, δε µπορούσε καθόλου ν’ανασάνει· µετά, η αναπνοή
της άρχισε να επανέρχεται.
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Από πού είχε έρθει αυτό το κύµα; ∆εν το είχε δει. Ξανά, ήταν λες
και τα φυσικά στοιχεία είχαν νοηµοσύνη. Έψαξε για τους άλλους, µε
το βλέµµα της. Κάποιους τους εντόπισε, κάποιους όχι. Ήταν
δύσκολο να τους βρει, έτσι όπως πήγαιναν τα Σαλάχια κι έτσι όπως,
τώρα, τους µαστίγωναν όλους τα νερά. Ο Πόνκιµ έβγαινε µέσα από
ένα κύµα, βρισκόµενος µπρούµυτα επάνω στη ράχη του Σαλαχιού
του και έχοντας τα µάτια του κλειστά. Η Αλζάρα είχε τα δόντια
σφιγµένα, καθώς κουνούσε το κεφάλι, για να διώξει τα µακριά,
ξανθά της µαλλιά απ’το µέτωπό της, ενώ τα χέρια της ήταν στα
µικρά κέρατα του πλάσµατος που καβαλούσε. Ο Κάρελ φάνηκε να
γλιστρά απ’το Σαλάχι του, µα ξαναπιάστηκε, γρήγορα, και γλίτωσε
την πτώση. Και ο Χάεβορ!–
Άλλο ένα κύµα χτύπησε τη Σαντέ’ενθιν. Το δεξί της χέρι έφυγε
απ’το ένα κέρατο του Σαλαχιού, όµως το άλλο κρατήθηκε, και η
Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια δεν έπεσε απ’τη ράχη του πλάσµατος,
για να ταΐσει τις δίνες των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων.
Αισθάνθηκε τον καρπό και τον αγκώνα της να τεντώνονται,
επώδυνα, τόσο που νόµιζε ότι τα κόκαλά της θα έβγαιναν από τη
θέση τους. Τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού γαντζώθηκαν επάνω
στο Σαλάχι και, µετά, επάνω στο άλλο του κέρατο.
Η Σαντέ’ενθιν, βαριανασαίνοντας, κοίταξε, πάλι, το Χάεβορ, για να
δει αν ήταν, όντως, αλήθεια εκείνο που είχε αντικρίσει. Και ήταν! Ο
Γέρος της Θάλασσας καθόταν επάνω στο Σαλάχι του –τη Βάρνα– σα
να µη γινόταν τίποτα το σηµαντικό· τα κύµατα δεν τον χτυπούσαν,
οι δίνες δεν τον παρέσερναν προς το µέρος τους. Η Σαντέ’ενθιν δεν
τον είχε για τόσο ισχυρό µε τα Πνεύµατα του Νερού!
Και το πιο παράξενο απ’όλα ήταν πως δεν έµοιαζε να
επικεντρώνεται στην άµυνα του εαυτού, παρά… κάπου µπροστά.
Είχε τα µάτια του, συνεχώς, στραµµένα στα νότια. Η Σαντέ’ενθιν
ακολούθησε το βλέµµα του, βλεφαρίζοντας, για να διώξει το αλµυρό
νερό από τα βλέφαρά της. Αντίκρισε ένα µονοπάτι γαλήνης να
σχηµατίζεται µπροστά σ’αυτήν και τους υπόλοιπους: µια ευθεία
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γραµµή, ένας δρόµος, όπου ούτε το παραµικρό κύµα δε σηκωνόταν
και δεν υπήρχε κανένα ίχνος δίνης ή απύθµενης αβύσσου. Ωστόσο,
πού και πού, η Σαντέ’ενθιν έβλεπε µικρούς λοφίσκους νερού να
ανασηκώνονται και, ύστερα, να πέφτουν. Οι πύρινες στήλες,
σκέφτηκε. Προσπαθούν να βγουν στην επιφάνεια, µα ο Χάεβορ και οι
Μυστικιστές της Θάλασσας δεν τις αφήνουν. Αν, όµως, κάνουν κάποιο
λάθος… την πιο ακατάλληλη στιγµή…;
Η ακτή ερχόταν ολοένα και πιο κοντά, αλλά αργά, τόσο αργά.
Έµοιαζε στη Σαντέ’ενθιν ότι αυτή η, λογικά, κοντινή διαδροµή ήταν
µεγαλύτερη από όλο τους το ταξίδι ως εδώ. Προσπάθησε να
καταπιεί, αλλά βρήκε το λαιµό της ξερό. Μετά, παρατήρησε κάτι
παράξενο… Ή, µήπως, ήταν η ιδέα της; Όταν πρωτοαντίκρισε την
ακτή, νόµιζε πως ήταν µια άγονη πεδιάδα· τώρα, όµως, δεν ήταν
τίποτα τέτοιο: ήταν µια µεγάλη ζούγκλα ή δάσος –δεν ήταν σίγουρη
τι απ’τα δύο. Είχαν άραγε αλλάξει πορεία, δίχως εκείνη να το
καταλάβει; ∆ε θα το θεωρούσε κι απίθανο. Αλλά ίσως και κάτι άλλο
να συνέβαινε. Οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις αλλάζουν την ξηρά.
Για να µας δυσκολέψουν περισσότερο, ή λόγο της φύσης τους;
Ένα λοφίσκος ύδατος ανασηκώθηκε εµπρός της. Τα χέρια της
Σαντέ’ενθιν έσφιξαν τα κέρατα του Σαλαχιού που καβαλούσε.
«Γρήγορα!» του ψιθύρισε, έντονα. Ήξερε ότι, κατά πάσα
πιθανότητα, οι Μυστικιστές της Θάλασσας δε θ’άφηναν τη στήλη
φωτιάς να εκτιναχτεί, αλλ’αν τώρα έκαναν αυτό το µοιραίο λάθος,
ένα πολύ σηµαντικό πρόσωπο θα πέθαινε –εκείνη.
Το Σαλάχι δεν της αποκρίθηκε, όµως η Σαντέ’ενθιν το αισθάνθηκε
ν’αυξάνει την ταχύτητά του από κάτω της. Τα χέρια της έσφιξαν
ακόµα πιο δυνατά τα µικρά του κέρατα· δάγκωσε το κάτω της
χείλος. Ο λοφίσκος ολοένα και φούσκωνε περισσότερο! ∆αίµονες!
Γιατί δε τον σταµατούν;
Το νερό φάνηκε να γίνεται πορτοκαλόχρωµο κάτω από την
επιφάνειά του.
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«Πέρνα το!» γρύλισε η Σαντέ’ενθιν στο Σαλάχι. Τα µάτια της ήταν
καρφωµένα πάνω στο λοφίσκο.
Τώρα, ένα δυνατό πορφυρό χρώµα φαινόταν κάτω από το νερό, σαν
κάτι που ήταν έτοιµο να εκραγεί.
Μα την Έρηµο, δεν είναι δυνατόν! Φωτιά και νερό µαζί! ∆εν είναι
δυνατόν!
Το Σαλάχι πήδησε πάνω από το λοφίσκο –και η Σαντέ’ενθιν
αισθάνθηκε κάτι να το ωθεί ακόµα πιο ψηλά.
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑαααααααννννννννννννννννρρρρρρρρ! Η κραυγή
του υπηρέτη της Φάνραζ αντήχησε µέσα στο νου της.
Το Σαλάχι –κι εγώ!– βρισκόταν στον αέρα!
Το υδρόβιο πλάσµα αναποδογύρισε, και τα χέρια της Σαντέ’ενθιν
έφυγαν από τα µικρά κέρατα. Είδε τη θάλασσα από κάτω της,
ταραγµένη παντού, εκτός από εκείνο το γαλήνιο µονοπάτι που είχαν
διαµορφώσει ο Χάεβορ και οι Μυστικιστές της Θάλασσας. ∆εξιά της
ακουγόταν ένας βρόντος. Οι άκριες των µατιών της είδαν φλόγες –
µια στήλη από φωτιά. Και κατάλαβε: ο λοφίσκος είχε εκραγεί και
είχε εκτινάξει το Σαλάχι επάνω.
Άπλωσε τα χέρια της, για να πιαστεί από έναν άλλο υπηρέτη της
Φάνραζ που περνούσε από κάτω. ∆εν έπρεπε να πέσει στη θάλασσα!
Ούρλιαζε, αλλά δεν ήξερε τι ακριβώς έβγαινε απ’το λαιµό της –ίσως
κάποια άναρθρη κραυγή, ίσως ένα όνοµα, µια κατάρα, µια
ασυναρτησία, οτιδήποτε.
Το σώµα της βούλιαξε µέσα στο νερό. Όοοοοχιιιι! Τα χέρια και τα
πόδια της χτυπιόνταν, για να πιαστεί από κάπου. Πού είχε πάει το
καταραµένο Σαλάχι που περνούσε από κάτω; Η κάπα της τη
βάραινε, την τραβούσε στον πυθµένα.
Ύστερα, κάτι άλλο την τράβηξε –προς τα πάνω. Το κεφάλι της
βγήκε απ’το νερό· το στόµα της άνοιξε, παίρνοντας βαθιές ανάσες·
τα µαύρα της µαλλιά βρίσκονταν στα µάτια της, δε µπορούσε να δει.
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«Κρατήσου από το Σαλάχι. Κρατήσου!» είπε µια γυναικεία φωνή.
Η Σαντέ’ενθιν υπάκουσε. Σκαρφάλωσε επάνω στο µαύρο πλάσµα
και τα χέρια της το αγκάλιασαν. Το αισθάνθηκε να κινείται.
Παραµέρισε τα µαλλιά απ’το πρόσωπό της, ενώ έπαιρνε καθιστή
θέση. Εµπρός της βρισκόταν µία Μυστικίστρια της Θάλασσας: µια
κοντή, ξανθιά γυναίκα, που η Σαντέ’ενθιν ήξερε ότι ονοµαζόταν
Ληφάρθα. Είναι καλοί σε τέτοιες περιστάσεις, αυτοί οι Μυστικιστές
της Θάλασσας… πολύ καλοί. Μα τα Πνεύµατα, εγώ δε µπορούσα να
κάνω τίποτα µέσα σ’αυτό το χαλασµό –δεν είχα περισσότερες
δυνάµεις από ένα νεογέννητο. Το ίδιο και ο Πόνκιµ, ο Βούνκαλ, και οι
υπόλοιποι. Για τον Κράντµον/Μάργκανθελ, βέβαια, δεν ήταν
σίγουρη, όµως υπέθετε ότι κι εκείνος δε µπορεί να ήταν τόσο καλός
µε τα Πνεύµατα του Νερού. Ωστόσο, ο µισός-Θεός ήταν µισόςΘεός…
Κοίταξε πάνω απ’τον ώµο της Ληφάρθα και είδε την ακτή κοντά,
πολύ κοντά. Προτού προλάβει να ρίξει µια µατιά γύρω της, για να
διαπιστώσει αν είχαν όλοι περάσει από το χαλασµό ζωντανοί,
άκουσε τη Μυστικίστρια να της λέει: «Πήδα στην ξηρά.»
Είχαν φτάσει σε κάτι µεγάλα βράχια.
Τα γόνατα της Σαντέ’ενθιν έτρεµαν, όµως κατάφερε να σηκωθεί
όρθια και να πατήσει επάνω στις πέτρες. Περπάτησε, γρήγορα, και
βρέθηκε µέσα στη ζούγκλα που είχε ατενίσει από απόσταση.
(Μήπως από την αρχή ήταν ζούγκλα και εγώ είχα κάνει λάθος;) Τα
µποτοφορεµένα πόδια της, τώρα, πατούσαν σε µαλακό χώµα.
Ευλογηµένο χώµα! σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, και γονάτισε, για να
ξαποστάσει.
Σχεδόν αµέσως, διαπίστωσε πως και οι υπόλοιποι το ίδιο έκαναν,
εξίσου εξουθενωµένοι µ’εκείνη.
«Είµαστε όλοι ασφαλείς;» άκουσε από δίπλα της, και στράφηκε για
να δει τον Πόνκιµ, βρεγµένο από την κορφή ως τα νύχια.
Η Σαντέ’ενθιν ανασήκωσε τους ώµους της, µη βρίσκοντας τη
δύναµη να µιλήσει.
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«Φεύγουµε, τώρα.»
Η σταθερή, γέρικη φωνή ανήκε στον Χάεβορ. Η Ζιρκεφιανή
Πνευµατίστρια και οι υπόλοιποι γύρισαν, επάνω στο χώµα της
ακτής, για να κοιτάξουν το Γέρο της Θάλασσας και τους άλλους
Μυστικιστές να βρίσκονται ακόµα καβάλα στα Σαλάχια.
«Και σας ευχόµαστε καλή τύχη. Είθε τα Πνεύµατα να είναι στο
πλευρό σας.»
«Σας ευχαριστούµε για τη µεταφορά ως εδώ, Χάεβορ,» αποκρίθηκε
ο Πόνκιµ. «∆ίχως αµφιβολία, δε θα καταφέρναµε να περάσουµε από
τούτο το εµπόδιο µόνοι µας.»
∆ύο Μυστικιστές της Θάλασσας κατέβηκαν από τα Σαλάχια και
βάδισαν στην ξηρά, για ν’αφήσουν εκεί δύο σάκους, που η
Σαντέ’ενθιν ήξερε ότι περιείχαν κοσµικούς κρυστάλλους από το νησί
όπου παλιά βρισκόταν η µηχανή αναγέννησης του Μάργκανθελ.
Ευτυχώς, δεν τους χάσαµε, συλλογίστηκε. Τουλάχιστον, αυτούς τους
συγκεκριµένους. Άραγε, τους άλλους τους έχουν ακόµα οι Σοφοί του
Κύκλου του Φτερού;
Καθώς οι Μυστικιστές της Θάλασσας πήγαιναν, πάλι, στα Σαλάχια
τους, η Σαντέ’ενθιν έστρεψε το βλέµµα της στον Μόρβον, τον
Κάρελ, και τον Ζάρχαλ, και διαπίστωσε πως κι οι τρεις βαστούσαν
γερά τους δικούς τους σάκους, λες κι ακόµα κινδύνευαν από την
οργισµένη θάλασσα. Παραδίπλα, βρίσκονταν ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή και η Αλζάρα, ασθµαίνοντας.
Όταν η Σαντέ’ενθιν ξανακοίταξε προς τη µεριά των Μυστικιστών
της Θάλασσας, είδε µονάχα τις πλάτες τους, καθώς εκείνοι
αποµακρύνονταν επάνω στα Σαλάχια, ακολουθώντας το γαλήνιο
µονοπάτι που είχαν σχηµατίσει.
Η Ζιρκεφιανή ξεφύσησε. Φτάσαµε, σκέφτηκε. Φτάσαµε στη Νότια
Γη. Και τώρα αρχίζουν οι δυσκολίες… Ξάπλωσε, ανάσκελα, και
έκλεισε τα µάτια της, για λίγο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Ο Μαναχούθρας
Πόνκιµ σηκώθηκε όρθιος, για να κοιτάξει µε πιο ήρεµο µάτι
πού είχαν καταλήξει. Όπου κι αν έστρεφε το βλέµµα του,
ωστόσο, αντίκριζε τη ζούγκλα να απλώνεται, µε τα δέντρα
της στραβά και τα κλαδιά της στριφτά, σαν τα σώµατα και τα
πλοκάµια τεράτων. Επίσης, παρατήρησε και κάτι άλλο: ο Λούντρινχ
τώρα έβγαινε από την ανατολή. Ήταν αυγή!
Μα, όταν ερχόµασταν εδώ, ήταν απόγευµα προς βράδυ!
Ο Μόρβον τον είδε να κοιτά τον µεγάλο ήλιο του Άρµπεναρκ που
ξεπρόβαλλε πάνω απ’τις φυλλωσιές της ζούγκλας, και είπε: «Όλα τα
πράγµατα αλλάζουν, κύριε, όταν οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις
παίρνουν τον έλεγχο.»
Ο Πόνκιµ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Και οι ώρες της ηµέρας;»
«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού. «Και ο
Χρόνος, και πολλά άλλα.»
«Τα οποία παραµένουν σταθερά στον Ωκεανό και στη Βόρεια Γη;»
«Ναι,» κατένευσε ο Μόρβον.
Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε όρθια, τινάζοντας το χώµα από το φόρεµά
της και ρωτώντας: «Και οι σεισµοί; Εγώ περίµενα να έρθουµε εδώ
και τα πάντα να τραντάζονται.»
«Αυτό είναι, επίσης, πιθανό, µα όχι συνέχεια,» αποκρίθηκε ο
Μόρβον.
«Γιαυτό δεν γίνονται και συνέχεια σεισµοί βόρεια απο δώ;» είπε ο
Βούνκαλ.
«Όχι,» κούνησε το κεφάλι ο Μόρβον. «Οι σεισµοί εδώ δεν πρέπει
να έχουν καµία σχέση µε εκείνους, Μαύρε Αδελφέ.»
Ο Βούνκαλ συνοφρυώθηκε. «Πώς είναι αυτό δυνατόν; Θες να µε
τρελάνεις, ερηµίτη;»

Ο
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«Οι αλλαγές της Νότιας Γης είναι που προκαλούν τους σεισµούς
στον Ωκεανό και στο Βορρά,» εξήγησε ο Μόρβον.
«Εγώ άκουσα ότι, στην αρχή, ισχυροί σεισµοί είχαν πλήξει το
Νότο,» είπε η Σαντέ’ενθιν.
«Πολύ πιθανόν,» συµφώνησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού.
«Όµως, τώρα πλέον, δεν υπάρχει ανάγκη γι’αυτούς. Ο παλιός
κόσµος εδώ πέρα καταστράφηκε και, επί του παρόντος, οι
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις κυβερνούν, αλλάζοντας διαρκώς τη
γεωγραφία του µέρους.»
Εποµένως, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, ίσως να µην ήταν η ζούγκλα σε
τούτο το σηµείο πιο πριν. «Και βάζουν εµπόδια στο δρόµο µας;»
«Κατά πάσα πιθανότητα,» συµφώνησε ο Μόρβον. «Γνωρίζουν το
λόγο για τον οποίο βρισκόµαστε στη Νότια Γη.»
«Για να τις ανατρέψουµε,» είπε ο Βούνκαλ.
«Ναι. Και να είστε όλοι βέβαιοι ότι θα κρύψουν καλά το Κέντρο
Σταθερότητας, ώστε να µη µπορούµε να το βρούµε.»
«Λοιπόν,» είπε ο Πόνκιµ, «τι λέτε; Να ξεκινήσουµε να προχωράµε
ή να αναπαυθούµε, πρώτα; Άλλωστε, ήταν βράδυ όταν φτάσαµε.»
«Να αναπαυθούµε,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Όµως όχι προτού
δηµιουργήσουµε το σταθεροποιητικό πεδίο γύρω µας.»
Ο Πόνκιµ κατένευσε.
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού κοίταξε τους άλλους που είχαν
συγκεντρωθεί γύρω του. «Είστε όλοι έτοιµοι;»
«Αυτό προετοιµάζαµε µέχρι να φτάσουµε εδώ,» είπε η Αλζάρα.
«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Μόρβον. «Ας ξεκινήσουµε.» Και
επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, νιώθοντας την ψυχική τους ενέργεια να
τον γεµίζει κι ακούγοντας τα ουρλιαχτά τους, λες και πονούσαν εδώ,
στη Νότια Γη, λες και κάποιος τα βασάνιζε. Καθώς και οι σύντροφοί
του έκαναν το ίδιο, άρχισε να αρθρώνει τα λόγια για το
προστατευτικό ξόρκι, και ένας δυνατός θόρυβος αντήχησε γύρω του,
σαν ο αέρας να σχιζόταν απότοµα. Ύστερα, είδε ένα ιριδίζον,
1105

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

ηµιδιαφανές πεδίο να περιστοιχίζει εκείνον και τους άλλους, και
ελευθέρωσε τα Πνεύµατα.
«Τώρα,» είπε, «σε περίπτωση που οι αποσταθεροποιητικές
δυνάµεις καταφέρουν να περάσουν, θα ειδοποιηθούµε.»
Η Σαντέ’ενθιν κοίταξε τη ζούγκλα έξω από το προστατευτικό, θολό
κέλυφος –και την είδε να λιώνει! Τα δέντρα, οι φυλλωσιές, οι θάµνοι
έπεφταν στο έδαφος, αργά, και γίνονταν λάσπη, διαµορφώνοντας
ένα έλος, µέσα από το οποίο άρχισε να ξεπροβάλει ενός άλλου
είδους βλάστηση, γεµάτη αγκάθια, µακριά κλωνάρια, και πράγµατα
που έµοιαζαν να κινούνται εντός της.
Και οι υπόλοιποι αντίκρισαν αυτή την αλλαγή, και κοκάλωσαν.
Ύστερα, διαπίστωσαν ότι το µοναδικό µέρος που δεν είχε αλλάξει
ήταν αυτό µέσα στο σταθεροποιητικό τους πεδίο.
«Κοιµηθείτε,» πρότεινε ο Πόνκιµ. «∆ε µπορούν να µας αγγίξουν
εδώ.»
** ** ** **
Κράντµον! Κράντµον!
Τι είναι, Μάργκανθελ; ρώτησε εκείνος µέσα στον ύπνο του. Τώρα,
στοιχειώνεις και τα όνειρά µου;
Κίνδυνος, ανόητε! Ξύπνα!
Τα γαλανά µάτια του Κράντµον άνοιξαν, και γυάλισαν µέσα στο
σκοτάδι της νύχτας. Σκοτάδι; απόρησε, αµέσως, ο ξανθοµάλλης
Ωκεάνιος. Τόση ώρα κοιµόµαστε, που βράδιασε;
Και προς το µισό-Θεό: Πού είναι ο κίνδυνος, Μάργκανθελ; Ο ίδιος
δε µπορούσε να δει τίποτα µέσα σε τούτη τη µαυρίλα. Ούτε το
φεγγαρόφωτο δεν ερχόταν από τον ουρανό, λες και πυκνά, µαύρα
σύννεφα είχαν σκεπάσει και τα τέσσερα φεγγάρια.
Έρχεται. Αφουγκράσου.
Ο Κράντµον αφουγκράστηκε: Βήµατα… Βαριά βήµατα, µέσα στη
λάσπη του έλους που δε µπορούσε να δει.
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Επικαλέστηκε, σιωπηρά, τα Πνεύµατα. Πώς ούρλιαζαν τα
καταραµένα! σα να τα µαστίγωναν µε πυρωµένες µάστιγες, σα να τα
τραβούσαν επάνω στον διαµελιστή. Τα έλεγξε δίχως ιδιαίτερη
δυσκολία, καθυποτάσσοντάς τα στη θέλησή του· και έστειλε ένα
νοητικό µήνυµα στους συντρόφους του:
Έχουµε παρέα.
Τους άκουσε να σηκώνονται, και σηκώθηκε κι ο ίδιος.
«Τι µαυρίλα είναι τούτη;» απόρησε η Σαντέ’ενθιν. «Πόσες ώρες
κοιµόµασταν;»
«Ίσως λιγότερο από µία ώρα, κυρία µου, ίσως περισσότερο,»
απάντησε ο Μόρβον. «Τι σας έλεγα πριν; Ο χρόνος κυλά παράξενα
εδώ.»
«ΓΓΓγγγγρρραααααρρρρ…!» Ένα αργόσυρτο µουγκρητό από…
κάπου εµπρός τους, µέσα στο σκοτάδι.
«Ηλίθιε ερηµίτη!» σφύριξε ο Βούνκαλ. «Ό,τι κι αν είν’αυτό, του
είπες ακριβώς πού είµαστε!»
«Είµαι βέβαιος πως, ούτως ή άλλως, ήξερε, Μαύρε Αδελφέ,» είπε ο
Κάρελ, ξεθηκαρώνοντας το σπαθί από το ζωνάρι του χιτώνα του.
∆ύο πορφυρά µάτια φάνηκαν να αστράφτουν πίσω από φυλλώµατα.
Ένα µακρύ ρύγχος βρισκόταν από κάτω τους. Οι σύντροφοι κάλεσαν
τα Πνεύµατα και τα κράτησαν υπό τον έλεγχό τους, παρά τα
ουρλιαχτά αυτών.
«Το σταθεροποιητικό πεδίο µάς προστατεύει κι από ό,τι πλάσµατα
βρίσκονται εδώ;» ψιθύρισε η Αλζάρα.
«Όχι,» απάντησε ο Ζάρχαλ.
<<Καλησπέρα, µάγοι.>>
Η φωνή ήρθε από τη µεριά των πορφυρών µατιών, πίσω από τα
φυλλώµατα.
Κανείς δεν απάντησε.
<<Καλησπέρα… Καλησπέρα…>>
Ύστερα, ο Λούντρινχ άρχισε να βγαίνει από την ανατολή.
<<Αααα, ξηµέρωσε κιόλας!>>
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Καθώς το φως άρχισε να απλώνεται, οι σύντροφοι είδαν, ξανά,
εµπρός τους το έλος και, πίσω από τα φυλλώµατά του, ένα
πανύψηλο, γκριζόδερµο πλάσµα, µε µακρείς χαυλιόδοντες στο
στόµα και τέσσερα λιγνά πόδια. Έµοιαζε σκελετωµένο.
<<Καληµέρα, εποµένως! Χο-χο-χο!>>
Τώρα, που µπορούσαν και να δουν το τέρας και ν’ακούσουν τη
φωνή, δε νόµιζαν, πλέον, ότι η δεύτερη προερχόταν από αυτό.
«Ποιος είναι;» απαίτησε η Σαντέ’ενθιν.
Το πλάσµα γύρισε κι έφυγε, τρέχοντας µέσα στο βάλτο. Σε λίγο,
χάθηκε από τα µάτια τους.
<<Τον τροµάξατε.>>
Η φωνή ερχόταν πίσω από έναν θάµνο. Όλοι απόρησαν πώς δεν το
είχαν καταλάβει από πιο πριν.
«Βγες έξω!» πρόσταξε η Σαντέ’ενθιν. Ποιος µπορεί να ήταν
κρυµµένος απο κεί πίσω; Πόσο µικρός ήταν;
Ένας βάτραχος πήδησε έξω απ’το θάµνο. <<Καλή σας µέρα, κυρίες
και κύριοι!>>
Οι σύντροφοι βλεφάρισαν. Αυτό ήταν κρυµµένο πίσω απ’το θάµνο;
Ένας βάτραχος;
«Τι θέλεις;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
<<Σας είδα, και είπα να πω ένα γεια!>>
«Ας το σκοτώσουµε, να ξεµπερδεύουµε,» πρότεινε ο Κράντµον.
<<Παρακαλώ, όχι!>> Ο βάτραχος, µ’ένα πήδηµα, βρέθηκε, πάλι,
µέσα στο θάµνο.
«Ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να είναι αυτό το πράγµα,» µούγκρισε ο
Κράντµον.
<<Μαναχούθρας.>> Η φωνή έµοιαζε, πάλι, να έρχεται από το
πουθενά.
«Τι;» έκανε ο Πόνκιµ.
<<Ο Μαναχούθρας είµαι.>>
«Θα έπρεπε, µήπως, να σε γνωρίζουµε;» είπε η Σαντέ’ενθιν.
<<Φυσικά και όχι. Αλλά αυτό είναι το όνοµά µου.>>
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«Μένεις εδώ;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
<<Ω, ναι.>>
«Στο βάλτο;»
<<Όχι πάντα.>>
«Όταν δε µένεις στο βάλτο, πού µένεις;»
<<Σε κάποια έρηµο, ίσως, κρώζοντας και χτυπώντας τα φτερά µου· ή
σε µια ανοιχτή, όµορφη πεδιάδα, τρέχοντας σαν τον άνεµο· ή επάνω
στα άγρια βουνά, κυνηγηµένος απ’τα θηρία· ή χοροπηδώ επάνω σε–
>>
«Θες να πεις ότι δεν είσαι πάντα βάτραχος;» τον διέκοψε η
Σαντέ’ενθιν.
<<Είµαι ο Μαναχούθρας!>>
«Ξέρεις αυτή τη… χώρα;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
<<Αρκετά καλά. Εδώ µένω! Βέβαια, κανείς δε µπορεί να ξέρει αυτή
τη χώρα πολύ καλά…>>
«Πώς βρεθήκατε εδώ, κύριε Μαναχούθρα;» ρώτησε ο Μόρβον.
<<Γεννήθηκα εδώ!>>
«Ποιος σας γέννησε;»
<<Ο Μεγάλος Γονέας. Παλιά, βέβαια, νοµίζω ότι ήµουν κάποιος
άλλος, µα δε θυµάµαι τώρα εκείνη τη µορφή… Όπως και νάχει, είµαι
ο Μαναχούθρας!>>
«Ποιος είναι ο Μεγάλος Γονέας;» θέλησε να µάθει η Σαντέ’ενθιν.
<<Χµµµµ… ∆ύσκολο να σ’το εξηγήσω. ∆εν τον βλέπεις;>>
Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Όχι.»
<<Στέκεσαι επάνω του! Κρύβοµαι πίσω του!>>
«Η Νότια Γη…» είπε, αργά, η Σαντέ’ενθιν. «Η Νότια Γη είναι ο
Μεγάλος Γονέας;»
<<Η ποια;>>
«Άστο, καλύτερα,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. «Πες µου, όµως,
Μαναχούθρα: Ξέρεις τίποτα για ένα Κέντρο Σταθερότητας;»
<<Κέντρο Σταθερότητας, είπες; Χµµµµµ… Σαν κάτι να µου θυµίζει,
αλλά δε µου έρχεται, τώρα, κάτι συγκεκριµένο.>>
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«Κύριε Μαναχούθρα, θα µπορούσατε να µας καθοδηγήσετε εδώ
πέρα;» ρώτησε ο Μόρβον.
<<Πολύ ευχαρίστως! Πού πηγαίνετε;>>
«Στο Κέντρο Σταθερότητας,» τόνισε ο Πόνκιµ.
<<Μα ήδη σας είπα πως δεν ξέρω πού είναι αυτό το πράγµα.>>
«Τότε, ίσως θα µπορούσατε να µας βοηθήσετε να ψάξουµε
γι’αυτό,» πρότεινε ο Μόρβον.
<<Ω, ναι, ασφαλώς! Μια ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ! Το ενδιαφέρον µου µόλις
κορυφώθηκε! Πάµε! Ελάτε, ακολουθήστε το Μαναχούθρα!>> Ο
βάτραχος πήδησε έξω από το θάµνο κι άρχισε να προχωρά µέσα στο
έλος, µε µεγάλα άλµατα. <<Ακολουθήστε το Μαναχούθρα!>>
«∆εν εµπιστεύοµαι αυτό το τερατάκι,» µούγκρισε ο Κράντµον
στους υπόλοιπους.
«Αν κάνει κάποιο… µοιραίο λάθος, θα είναι και το τελευταίο του,
φίλτατε Κράντµον,» είπε ο Πόνκιµ, και ξεκίνησε να βαδίζει. Οι
άλλοι τον ακολούθησαν. Το σταθεροποιητικό πεδίο µετακινήθηκε
µαζί τους, συνεχίζοντας να τους περιστοιχίζει. Πίσω τους, το χώµα
µετατράπηκε σε βούρκο που καταβροχθίζει τα θύµατά του.
Μπαίνοντας στο βάλτο, δε µπορούσαν να δουν πουθενά το
Μαναχούθρα.
«Πού πήγε το καταραµένο τερατάκι;» απόρησε ο Κράντµον.
«Πόνκιµ, µάλλον, το µοιραίο σφάλµα για το οποίο µίλησες δε
θ’αργήσει.»
<<Σφάλµα! Τερατάκι! Ο Μαναχούθρα ποτέ δε σφάλει, και δεν είναι
‘τερατάκι’!>>
Ο Κράντµον στράφηκε δίπλα του, για να δει, µέσα από τα
φυλλώµατα του βάλτου, ένα νυχτεριδοειδές πλάσµα να πετάγεται και
να φτερουγίζει. «Μαναχούθρα;»
<<Ναι, εγώ είµαι. Ελάτε, ελάτε!>>
Η Συντροφιά της Παλινόρθωσης άρχισε να τον ακολουθεί, καθώς
εκείνος πετούσε µπροστά τους.
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«Μπορείς να µας βγάλεις από τούτο το βάλτο, υποθέτω…» του είπε
η Σαντέ’ενθιν.
<<Εξαρτάται.>>
«Από τι; ∆εν είπες ότι ξέρεις τούτα τα µέρη;»
<<Ξέρω τη λογική του Μεγάλου Γονέα… του οποίου, όµως, η σκέψη
είναι αλλόκοτη και παράξενη και µεγαλοφυής! Κι αυτό τι σηµαίνει;
Σηµαίνει ότι θα σας βγάλω εύκολα από το βάλτο, άµα είναι σαν τους
συνηθισµένους βάλτους του Μεγάλου Γονέα· θα σας βγάλω δύσκολα,
άµα είναι σαν τους περίεργους βάλτους του Μεγάλου Γονέα· και θα
χαθούµε τελείως, άµα αποφάσισε να φανεί πρωτότυπος, µέσα στη
Μεγαλοφυΐα Του, ο Μεγάλος Γονέας.>>
«Ελπίζω η ‘Μεγαλοφυΐα Του’ να µην οργιάσει σήµερα,» είπε η
Βόλκρα, κοιτώντας τη στριφτή βλάστηση του βάλτου που διέσχιζαν.
<<Ααααα, µα τι είν’αυτά που λες, τώρα; ΠΑΝΤΟΤΕ οργιάζει η
Μεγαλοφυΐα Του! Κι όπως ο Μαναχούθρας ποτέ δε σφάλει, έτσι ποτέ
δε σφάλει κι ο Μεγάλος Γονέας!>>
«Αχά…» έκανε ο Πόνκιµ. «Μαναχούθρα, νοµίζω ότι πλησιάζουµε
ένα… πεινασµένο µέρος;» Τα µάτια του ήταν καρφωµένα στο
έδαφος εµπρός τους.
«Ναι,» συµφώνησε ο Κράντµον. «Σταµατήστε!» είπε στους
συντρόφους. «Ένας βούρκος.»
<<Ω, ναι, σωστά! Πώς δεν το αντελήφθην;>> Ο Μαναχούθρας,
τώρα, φτερούγιζε ακριβώς πάνω από το επικίνδυνο σηµείο.
<<Μάλλον, θα ήταν λόγω της κουβέντας. Ξέρετε, αρχίσαµε να τα λέµε,
και– Ιιιιικ!>> Ένα πελώριο στόµα µε µυριάδες κοφτερά δοντάκια
άνοιξε κάτω από τον Μαναχούθρα και άπλωσε µία µακριά, γλοιώδη
γλώσσα –σαν αυτή του βατράχου– για να τον αρπάξει.
Εκείνος φτερούγισε προς τα πάνω.
Η γλώσσα τον ακολούθησε.
Ο Μαναχούθρας πέρασε µέσα από τα φυλλώµατα που έκρυβαν τον
ουρανό.
Η γλώσσα τον ακολούθησε.
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Ο Κάρελ, που ακόµα βαστούσε το σπαθί του, διέγραψε µε τη
λεπίδα ένα ηµικύκλιο στον αέρα, και η γλώσσα κόπηκε, πετώντας
αίµατα τριγύρω. Το όπλο του Σοφού δεν την είχε καν ακουµπήσει.
Το στόµα µε τα µυριάδες δόντια έκλεισε, ενώ µια πονεµένη κραυγή
αντηχούσε µέσα από τη βλάστηση του βάλτου.
«∆εν ήξερα πως οι ερηµίτες ήσασταν τόσο καλοί στα πολεµικά
κόλπα µε τα Πνεύµατα,» είπε ο Κράντµον, λοξοκοιτάζοντας τον
Κάρελ.
«Ο Πύργος είναι γεµάτος Γνώση,» αποκρίθηκε εκείνος, «η οποία
δεν ενδείκνυται προς αλόγιστη χρήση.»
«Μαναχούθρα;» φώναξε η Σαντέ’ενθιν.
<<Ναι, εδώ είµαι.>>
Το νυχτεριδοειδές πλάσµα ξαναβγήκε µέσα απ’τα φυλλώµατα.
«Είσαι καλά;»
<<Ασφαλώς. Στο τέλος, θα του ξέφευγα.>>
Ο Πόνκιµ έριξε µια µατιά στην πελώρια γλώσσα που βρισκόταν
πεσµένη στο έδαφος. «Είχε, πάντως, καλές προοπτικές για να σε
φτάσει.»
<<Λες; Μπααα… Τέλος πάντω –ελάτε απ’την άλλη, που δεν υπάρχει
κίνδυνος.>> Πέταξε προς τ’αριστερά.
Οι σύντροφοι τον ακολούθησαν, παρακάµπτοντας τον βούρκο.
Βάδισαν για κάποια ώρα µέσα στη βλάστηση, όταν ένα δυνατό
γρύλισµα έσκισε την ησυχία του βάλτου. Έµοιαζε µ’αυτό που είχαν
ακούσει αφότου ξύπνησαν µέσα στο σκοτάδι.
«Εκείνο το θηρίο;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν το Μαναχούθρα, που,
τώρα, είχε µετατραπεί σε ένα άλλο πλάσµα: έναν βάτραχο ο οποίος,
όµως, είχε υπερβολικά µακριά πόδια και έκανε απίστευτα άλµατα.
<<Α ναι, ο Σασατάρος. ∆ε χρειάζεται να τον φοβάστε· είναι τόσο
ντροπαλός, ο καηµενούλης. Όµως είναι και εξαιρετικά ύπουλο ον· να
τον προσέχετε.>>
«Φάσκεις και αντιφάσκεις, Μαναχούθρα;» είπε ο Κράντµον.
«Αποφάσισε: ή είναι επικίνδυνος ή δεν είναι.»
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<<Φυσικά και δεν είναι! Όχι και τόσο. Είπα εγώ το αντίθετο;>>
«Είπες να µην τον φοβόµαστε και, µετά, είπες να τον προσέχουµε.»
<<∆ύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα. Ναι, να µην τον φοβάστε και,
ναι, να τον προσέχετε.>>
«Καταλαβαίνω τι προσπαθείς να πεις, Μαναχούθρα,» αποκρίθηκε ο
Πόνκιµ.
«Είσαι ο µόνος, όµως,» είπε ο Κράντµον.
Ο Πόνκιµ δεν απάντησε.
Ύστερ’από κάποια ώρα, ο Μαναχούθρας φτερούγισε, γρήγορα,
προς τα αριστερά –τον έχασαν απ’τα µάτια τους.
«Πού πήγε, τώρα, το Πνευµατοχτυπηµένο τερατάκι;» έκανε ο
Κράντµον.
<<Βγήκαµε! Γρηγορότερα απ’ό,τι περίµενα!>>
Η Σαντέ’ενθιν έστριψε αριστερά, και είδε ένα µονοπάτι µέσα στον
βάλτο, περιτριγυρισµένο από βλάστηση, έτσι που έµοιαζε µε υπόγειο
πέρασµα, και στο τέλος του περάσµατος φαινόταν ένα δυνατό φως.
Τόσο δυνατό που έπρεπε να µισοκλείσει τα µάτια της.
<<Ελάτε, ελάτε!>>
Προχώρησε, ακολουθώντας τη φωνή του Μαναχούθρα, ενώ
µπορούσε ν’ακούσει τους υπόλοιπους να την ακολουθούν. Βγήκε
από το πέρασµα και κοίταξε να δει πού είχαν βρεθεί. Εµπρός της
απλωνόταν µια απέραντη, άγονη πεδιάδα, γεµάτη βράχους και
άδεντρους λοφίσκους. Στο ανατολικό άκρο του ορίζοντα βυθιζόταν ο
Βάνσπαρχ και στο δυτικό ο Λούντρινχ.
<<Ο Μεγάλος Γονέας έφτιαξε µια έρηµο, µέσα στη Μεγαλοφυΐα
Του!>>
Ο Πόνκιµ κοίταξε τριγύρω, προσπαθώντας να βρει τον
Μαναχούθρα. Και διαπίστωσε κάτι που τον τρόµαξε: Πίσω τους δεν
υπήρχε βάλτος, µονάχα κι άλλη έρηµος (!). Ολάκερο το έλος που
είχαν διασχίσει είχε χαθεί!
«∆είτε,» είπε στους συντρόφους του, και στράφηκαν κι εκείνοι.
«Μα τα Πνεύµατα…!» αναφώνησε η Αλζάρα.
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<<Ο Μεγάλος Γονέας απεχθάνεται τη µονιµότητα.>>
«Πού είσαι;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
<<Εδώ, στα πόδια σας!>>
Ο Βασιληάς του Σαραόλν κοίταξε κάτω, για να δει µια µικρή
σαύρα, καφέ χρώµατος. «Ξέρεις το δρόµο και µέσα στην έρηµο, να
υποθέσω;»
<<Και βέβαια. Εξάλλου, είναι εύκολος –πας όλο µπροστά! Χι-χι-χιχι!…>>
«Μάλιστα…»
«Θα πρότεινα να κάνουµε µια ανάπαυση, πάλι, προτού
συνεχίσουµε,» είπε ο Μόρβον στους συντρόφους. «∆εν ξέρω για
σας, αλλά εγώ αισθάνοµαι κουρασµένος.»
«Κι εγώ,» ένευσε η Σαντέ’ενθιν. «Όµως πόσος χρόνος έχει
πραγµατικά περάσει; Μπορούµε, κάπως, να µάθουµε;»
«∆υστυχώς, δε νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Σοφός.
<<Χρόνος; Τι εννοείτε;>>
Όλοι αγνόησαν το Μαναχούθρα.
«Ας ισχυροποιήσουµε το σταθεροποιητικό πεδίο,» πρότεινε ο
Πόνκιµ. «Το νιώθω να έχει αδυνατίσει.» Επικαλέστηκε τα
Πνεύµατα, καταπολέµησε τα ουρλιαχτά τους, και άρχισε να φορτίζει
το ηµιδιαφανές κέλυφος µε ψυχική ενέργεια.
Οι υπόλοιποι ακολούθησαν το παράδειγµά του.
Όταν τελείωσαν, η νύχτα είχε, πλέον, απλωθεί πάνω από την
έρηµο, φέρνοντας µια δυνατή παγωνιά.
Η Σαντέ’ενθιν µπορούσε να αισθανθεί το κρύο να τη διαπερνά.
Προσπάθησε να σκεφτεί κάποιον τρόπο για να το εµποδίσει, µε την
πνευµατική της µαγεία, όµως τίποτα δεν της ερχόταν στο µυαλό. Κι
απ’ό,τι µπορούσε να δει, τίποτα δεν ερχόταν και στο µυαλό των
άλλων, γιατί κανείς δεν είχε προβεί σε κάποια ενέργεια.
«Ας ανάψουµε φωτιά,» είπε.
Μετά, ένας υπόκωφος βρυχηθµός ακούστηκε από τα πέρατα της
ερήµου.
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«Ο Σασατάρος;» ρώτησε ο Πόνκιµ τον Μαναχούθρα.
<<Ναι, αυτός είναι πάλι. Όµως µη σας ανησυχεί· δε θα έρθει.>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Ο Σασατάρος

H

Συντροφιά της Παλινόρθωσης βάδιζε επάνω στους
αµµόλοφους της ερήµου. Τα µποτοφορεµένα πόδια τους
κλοτσούσαν την άµµο, που σηκωνόταν σα σύννεφο εµπρός
τους, τυφλώνοντάς τους και κάνοντάς τους να βήχουν, πού και πού.
Οι ήλιοι φωτοβολούσαν από πάνω τους, το ίδιο δυνατά όπως τότε
που οι σύντροφοι είχαν ξυπνήσει στην άγονη ερηµιά και είχαν
ξεκινήσει να βαδίζουν. Καθώς βάδιζαν, η πετρώδης έκταση, σιγάσιγά, είχε αρχίσει να γίνεται αµµώδης και θίνες να εµφανίζονται·
και, όταν κάποιος από την οµάδα κοιτούσε πίσω, δε µπορούσε να δει
παρά την άµµο, πάλι, να απλώνεται εκεί: ένα αχανές κιτρινόχρωµο
πέπλο.
Η Αλζάρα σκούπισε τον ιδρώτα από το µέτωπό της και βλεφάρισε.
Τα µάτια της την έκαιγαν, όχι µόνο από την άµµο που πεταγόταν,
ούτε µόνο από το φως των ήλιων, αλλά και από την ίδια τη
θερµότητα του περιβάλλοντος. Τούτο το µέρος ήταν κόλαση!
Χειρότερο από την έρηµο Σνέορµ… στην οποία η Αλζάρα δεν είχε
πάει, όµως δεν πίστευε να είχε τέτοια ζέστη. Εδώ ήταν καµίνι! Κι
αυτός ο Μαναχούθρας –αυτό το αλλόκοτο πλάσµα που είχαν βρει
εδώ– γιατί δεν τους πήγαινε από κάποιον άλλο δρόµο; Αφού
υποτίθεται ότι γνώριζε το Μεγάλο Γονέα και τις µεθόδους του, γιατί
δεν τους έκανε κάποια παράκαµψη;
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Όλα είναι τόσο χαώδη εδώ. Η µια κατεύθυνση είναι τελείως ίδια µε
την άλλη. Και όχι µονάχα στην αµµώδη έρηµο όπου, τώρα, βαδίζουµε,
αλλά παντού. Αν ο Μεγάλος Γονέας µπορεί να κάνει ό,τι θέλει –να
εµφανίσει ό,τι θέλει όπου θέλει– πώς είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουµε
στο Κέντρο Σταθερότητας;
Οι σκέψεις τη ζάλιζαν, καθώς το φως των δίδυµων ήλιων τη
χτυπούσε. Η κουκούλα στο κεφάλι της δεν ήταν και πολύ
αποτελεσµατική προστασία, έκρινε η Αλζάρα, καθώς σκούπιζε, πάλι,
ιδρώτα από το µέτωπό της και έγλειφε τα ξεραµένα χείλη της, για να
τα υγράνει. Λίγο ακόµα άµα συνεχιστεί τούτο και… είµαστε χαµένοι,
µα την Έρηµο… Ο Μεγάλος Γονέας θα µας τσακίσει. ∆ε µπορούν οι
Σοφοί του Κύκλου του Φτερού να κάνουν τίποτα; Ο Πόνκιµ; Η
Σαντέ’ενθιν; Ο Μάργκανθελ;
Η Αλζάρα ύψωσε το βλέµµα της από την άµµο, για να κοιτάξει
τους συντρόφους της. Πνεύµατα, βρίσκονται όλοι τους στην ίδια
άθλια κατάσταση µε µένα. Ούτε στις ακτές της Νότιας Γης τα
πράγµατα δεν ήταν τόσο άσχηµα, παρότι µας έδερναν τα κύµατα.
Είχαµε, όµως, τους Μυστικιστές της Θάλασσας, τότε… Ποιος θα µας
σώσει, τώρα;
Πού είναι εκείνο το τρισκατάρατο τερατάκι, ο Μαναχούθρας;
Τον έψαξε, ατενίζοντας ανάµεσα στα µέλη της συντροφιάς –ίσως
να είχε µετατραπεί σε κάτι τόσο µικρό, που να στριφογύριζε
ανάµεσα στα πόδια τους, χωρίς να τον έχουν αντιληφθεί–, κοιτώντας
την αµµώδη έκταση εµπρός τους –ίσως ο Μαναχούθρας να σερνόταν
κάπου εκεί, στη µορφή σαύρας–, βιγλίζοντας τις απόµακρες θίνες –
ίσως το γέννηµα του Μεγάλου Γονέα να είχε µεταµορφωθεί σε κάτι
τόσο γρήγορο που να βρισκόταν ήδη εκεί, πριν από εκείνους–, και
υψώνοντας τη µατιά της στον ουρανό –ίσως ο Μαναχούθρας να
πετούσε, έχοντας γίνει κάποιου είδους πτηνό.
Κατέβασε, όµως, το βλέµµα της γρήγορα, καθώς το φως των ήλιων
τής έκαψε τα µάτια. Το τερατάκι δεν είναι πουθενά! συλλογίστηκε,
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απεγνωσµένη. Μας παράτησε, για να πεθάνουµε επάνω σε τούτη την
πυρωµένη έκταση; Ήταν όλα µία παγίδα από την αρχή;
∆ίπλα της, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αισθάνθηκε την Αλζάρα
να παραπατά και άπλωσε το χέρι του, για να την πιάσει. «Μπορείς
να συνεχίσεις;» τη ρώτησε, νιώθοντας το λαιµό του να φλέγεται, σα
να τον τρυπούσαν πυρακτωµένες βελόνες.
«Ναι, µπορώ…» Ποτέ ξανά δεν είχε ακούσει τη φωνή της έτσι,
ξερή και άτονη. Ωστόσο, την αισθάνθηκε ν’ακουµπά, προς στιγµή,
στον ώµο του, για να στηριχθεί, και µετά να αρχίζει να βαδίζει, πάλι,
επάνω στην άµµο.
«Αγάπη µου,» είπε η Αλζάρα, «πού είναι ο Μαναχούθρας; Ξέρεις;»
«Η αύρα του είναι παράξενη…» αποκρίθηκε ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή.
«∆ηλαδή, την νιώθεις κοντά µας;»
«Όχι· γενικότερα µιλούσα. Τώρα… δε νοµίζω ότι είναι εδώ. ∆εν
τον είδες ν’αποµακρύνεται;»
«Όχι. Πότε έφυγε;»
«∆εν ξέρω· δεν κατάλαβα ακριβώς. Οι δυνάµεις αυτού του µέρους,
Αλζάρα… δε σ’αφήνουν να επικαλεστείς τα Πνεύµατα… γιατί
µαστίζουν τα ίδια τα Πνεύµατα… Και δεν είναι µόνο τούτο… δε
σ’αφήνουν να σκεφτείς καθαρά: νιώθω το νου µου θολό.»
«Ναι, κι εγώ. Όµως ίσως νάναι κι η έρηµος.»
Μετά, σταµάτησαν να µιλούν, επειδή κανένας απ’τους δυο τους δε
µπορούσε να συνεχίσει· τα στόµατα και οι γλώσσες τους είχαν
ξεραθεί, λες και κουβέντιαζαν επί ώρες. Η Αλζάρα άνοιξε το φλασκί
στη ζώνη της και ήπιε µια µικρή γουλιά νερό (Ας µην καταναλώνω
πολύ, χωρίς λόγο· δεν ξέρουµε ως πότε θα χρειαστεί να προχωράµε
εδώ –τούτη η σκέψη την τρόµαζε). Κατόπιν, το έδωσε στον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος επίσης ήπιε µια µικρή γουλιά
και της το επέστρεψε.
Αααα, σκέφτηκε, αν αυτός ο Μεγάλος Γονέας θέλει να µας
κατατροπώσει, βρήκε τον καταλληλότερο τρόπο. Μια απέραντη
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έρηµος. ∆ε θ’αντέξουµε για πολύ σε τούτο το φλογερό µέρος. Και δε
µπορούµε να κάνουµε απολύτως τίποτα για να το προσπεράσουµε.
Αλλά ο Μάργκανθελ, δεν έχει εκείνος κάποια δύναµη…;
Η περιέργεια που κατέλαβε το Σταθεροποιητή ήταν µεγάλη –έπρεπε
να ρωτήσει. Έτσι, έστειλε ένα πνευµατικό µήνυµα προς την αύρα
του Κράντµον.
Μάργκανθελ, είπε, σε τι υποστήριζες ότι θα µας φανείς χρήσιµος,
καταραµένε, αν όχι σε τούτη την κρίσιµη κατάσταση;
Ηλίθιε µισόψυχε θνητέ, αποκρίθηκε εκείνος. Τι περίµενες να κάνω;
Την έρηµο να εξαφανιστεί;
∆ε µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;
Όχι. Αυτή ήταν η φωνή του Κράντµον.
∆ε ρώτησα εσένα, δαιµονόφιλε, αντιγύρισε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή.
Και λες εγώ να µη θέλω να γλιτώσω από την έρηµο; µούγκρισε
εκείνος.
∆ε δύναµαι να πολεµήσω τόσο ανοιχτά το Μεγάλο Γονέα, Μισόψυχε,
είπε ο Μάργκανθελ. Θα µε τσακίσει.
Θα µας τσακίσει όλους, αν δεν κάνουµε κάτι!
∆ε µπορείς να διώξεις την έρηµο, Μισόψυχε! Βγάλτο απ’το νου σου!
Τότε, πού είναι ο Μαναχούθρας, για να µας οδηγήσει έξω απ’αυτήν;
Εκείνο το καταραµένο τερατάκι µοιάζει να έχει εξαφανιστεί, είπε ο
Κράντµον. Προσπάθησα να το εντοπίσω, µα, ούτε και µε τις θεϊκές
µου δυνάµεις, δε µπορούσα. Ήταν παγίδα –το ήξερα εξαρχής. Σας το
έλεγα, αλλά, ως συνήθως, αποφασίσατε να µ’αγνοήσετε. Τώρα, θα
πληρώσουµε όλοι για το σφάλµα σας! Την επόµενη φορά, µην αφήνετε
τον Πόνκιµ και τη Σαντέ’ενθιν να µας καθοδηγούν. Ούτε αυτούς τους
ξιπασµένους, τους ερηµίτες του Πύργου.
Και ν’αφήσουµε εσένα να µας καθοδηγείς, Κράντµον; ρώτησε ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Ναι, γιατί όχι; Έχω τις δυνάµεις ενός Θεού εντός µου!
Μισού-Θεού, διόρθωσε ο Σταθεροποιητής.
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Το µισό φαίνεται ότι κυριαρχεί στην οµάδα µας, µισόψυχο πλάσµα,
αντιγύρισε ο Κράντµον.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αποµάκρυνε τις πνευµατικές του
αισθήσεις απ’αυτόν. Ούτε εκείνος ούτε ο Μάργκανθελ έµοιαζαν
πρόθυµοι να προσπαθήσουν να τους γλιτώσουν από τούτη την
έρηµο. Βέβαια, σίγουρα, αυτό δεν ήταν κάτι απλό, αλλιώς θα το
είχαν κάνει –σε κανέναν δεν άρεσε να ψήνεται εδώ περά. Ωστόσο,
γιατί δεν είχαν τις σκέψεις τους στραµµένες προς εκείνη την
κατεύθυνση; Ίσως η λύση να ήταν κάποιο στοιχείο που είχαν
παραβλέψει. Αν µπορούσα να δω, πιθανώς αυτό να µε βοηθούσε. ∆εν
ήξερε από πού ήρθε τούτος ο συλλογισµός, όµως ήρθε…
απρόσκλητος.
Η δαιµονισµένη ζέστη… Ο Σταθεροποιητής σκούπισε, µε το δεξί
του µανίκι, τον ιδρώτα από το µέτωπό του. Άραγε, έτσι θα τελειώσει
η Νότια Αποστολή; Θα θαφτούν τα κόκαλά µας µέσα σε τούτες τις
άµµους; Μα τη Μάγκραθµελ κι όλους της τους δαίµονες, δεν ήρθα ως
εδώ για τούτο! Ήρθα για να επανασταθεροποιήσω το Νότο, κι αυτό
σκοπεύω να κάνω. Στο διάολο ο Μεγάλος Γονέας!
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έστειλε τις πνευµατικές του
αισθήσεις προς τα βάθη της ερήµου, µέσα στις θίνες και κάτω απ’τις
άµµους, αναζητώντας τις δυνάµεις που συγκρατούσαν και
δηµιουργούσαν τούτη την αλλόκοτη γεωγραφία.
Πελώρια κύµατα καυτής ενέργειας χτύπησαν την ψυχή του.
Κραύγασε και σωριάστηκε, καθώς τα πόδια του παρέλυσαν.
** ** ** **
Ακούγοντας την ξαφνική κραυγή, η Σαντέ’ενθιν στράφηκε, για να
δει την πρώην-ιέρειά της, Αλζάρα, να βρίσκεται γονατισµένη πάνω
από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ο οποίος είχε σωριαστεί στην
άµµο.
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Όχι! συλλογίστηκε. Αν αυτός πεθάνει, τότε όλοι είµαστε χαµένοι, και
ο Νότος ποτέ δε θα σταθεροποιηθεί. Πώς, όµως, είχε πέσει ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή τόσο γρήγορα; Σίγουρα, δεν ήταν το πιο
αδύναµο µέλος της οµάδας τους· η Σαντέ’ενθιν δεν περίµενε η ζέστη
να τον καταβάλει µε τέτοιο ρυθµό –αν και ήξερε πως, άµα τελικά δεν
έφευγαν απο δώ, άπαντες θα πέθαιναν.
Καθώς αυτά περνούσαν απ’το νου της, αντίκρισε τους Σοφούς του
Κύκλου του Φτερού και τον Πόνκιµ να περιτριγυρίζουν τον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και να γονατίζουν κοντά του, για να δουν
τι είχε πάθει.
«Ο πρώτος που θα χάσουµε;» είπε ο Βούνκαλ, δίπλα της. Η φωνή
του αντηχούσε ξερή και βραχνή στ’αφτιά της, πολύ χειρότερη
απ’ό,τι συνήθως.
«Αν χάσουµε αυτόν… τελείωσε,» αποκρίθηκε η Σαντέ’ενθιν,
καθαρίζοντας το λαιµό της. Ύστερα, βάδισε προς τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή και τους υπόλοιπους. Με την άκρια του µατιού της,
µπορούσε να δει τον Κράντµον να τους κοιτάζει, ακίνητος, µε τα
χέρια σταυρωµένα εµπρός του.
Η Σαντέ’ενθιν στάθηκε πλάι στον Μόρβον, που ήταν γονατισµένος
πάνω από τον σωριασµένο Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Είναι
ζωντανός;» ρώτησε.
«Ναι,» της αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, που βρισκόταν δεξιά από τον
Σοφό του Κύκλου του Φτερού.
«Τότε, δώστε του λίγο νερό, µα την Έρηµο!» είπε η Σαντέ’ενθιν.
«Αφήστε µε να τον κοιτάξω. Ξέρω πώς να περιθάλψω κάποιον που–
»
«∆εν το έπαθε αυτό από τη ζέστη, κυρία µου,» εξήγησε ο Μόρβον.
«Από τι το έπαθε;» απόρησε εκείνη.
«Αισθάνοµαι τα υπολείµµατα κάποιας ψυχικής επίθεσης επάνω
του. ∆είτε και µόνη σας, αν επιθυµείτε.»
Η Σαντέ’ενθιν έστειλε τις πνευµατικές της αισθήσεις στον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Ο Σοφός είχε δίκιο: κάτι είχε χτυπήσει
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ψυχικά το βασικότερο µέλος της συντροφιάς τους. Τι ήταν, όµως,
αυτό το κάτι;
«Ό,τι κι αν του επιτέθηκε, ίσως να βρίσκεται κάπου κοντά,»
υπέθεσε.
«Ναι, είναι πολύ κοντά.»
Όλοι στράφηκαν, για ν’αντικρίσουν τον Κράντµον.
«Είναι παντού γύρω µας, για την ακρίβεια,» συνέχισε εκείνος.
«Θες να πεις ότι οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις τον χτύπησαν;»
ρώτησε η Σαντέ’ενθιν.
«Μάλλον αυτό συνέβη,» αποκρίθηκε ο Κράντµον, «γιατί πριν από
λίγο είχε επικοινωνήσει, νοητικά, µαζί µου.»
Η Αλζάρα ατένισε τον Ωκεάνιο ευγενή µε τα γαλανά της µάτια
στενεµένα. Πότε είχε επικοινωνήσει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
µαζί του; ∆εν το είχε αντιληφθεί. Και λες ο Κράντµον να ψευδόταν;
Λες εκείνος και ο Μάργκανθελ να είχαν, κάπως, βλάψει το
Σαραολνιανό φίλο της; Αλλά, όσο παράφρονες κι αν ήταν, δεν
καταλάβαιναν ότι κάτι τέτοιο θα στοίχιζε τις ζωές σε όλους τους; –κι
επιπλέον, ο Νότος δε θα σταθεροποιείτο, και θα ερείπωνε και τον
πολιτισµό στον Ωκεανό και στο Βορρά, µε σεισµούς. Όχι, δεν τον
έβλαψαν ο Κράντµον κι ο Μάργκανθελ.
«Και τι είπατε;» απαίτησε ο Πόνκιµ.
Η σκιερή φιγούρα τύλιξε το πρόσωπο του Κράντµον. «Μου ζητούσε
να διώξω την έρηµο. Εγώ προσπάθησα να του εξηγήσω ότι αυτό είναι
αδύνατο, µα εκείνος ήταν τόσο επίµονος… Νοµίζω ότι επιχείρησε να
το κάνει µόνος του –ο άφρονας!…»
Ο Πόνκιµ αναστέναξε και στράφηκε, πάλι, στον ξαπλωµένο στην
άµµο Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Έκλεισε τα µάτια και
αυτοσυγκεντρώθηκε, στέλνοντας τις πνευµατικές του αισθήσεις
µέσα στην ψυχή του χτυπηµένου άντρα, επιχειρώντας να εντοπίσει
το τραύµα του. Σιγή έπεσε τριγύρω· κανείς δε µιλούσε. Και ο
Πόνκιµ
έψαξε……………………………………….η
κοσµική
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ενέργεια που γεµίζει τη µισή του ψυχή, τι παράξενο
πράγµα………………………...
……………………………………………µε µπερδεύει, και καίει το
πνεύµα µου, όποτε την πλησιάζω…………………….………………..
…………………………………………που βρίσκεται το τραύµα; Στο
άθικτο ήµισυ της ψυχής του πρέπει να είναι, σωστά;………………….
………………………………………………………………………...
………………………………………………..Ο Πόνκιµ εντόπισε µια
ασυνέχεια. Μάλλον, το βρήκα. Ελπίζω να µην κάνω λάθος. Ένα
σκίσιµο… Άσχηµο. Χρειάζοµαι βοήθεια.
Άνοιξε τα µάτια του. «Σοφέ,» είπε στον Μόρβον, δίχως να τον
κοιτάζει, «οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις έχουν κάνει ένα…
σκίσιµο στην ψυχή του, µια ασυνέχεια που εντόπισα. Βέβαια, ίσως
και να… ∆εν είµαι σίγουρος ότι αυτό είναι το τραύµα· ίσως και να
είχε προκληθεί παλιότερα, τότε που έχασε τη µισή του ψυχή, από
τους κρυστάλλους.»
«Θα το κοιτάξω κι εγώ, κύριε.»
Μετά: <<Τι συµβαίνει εκεί; Τι συµβαίνει; Ο φίλος σας
τραυµατίστηκε;>>
Ύψωσαν τα βλέµµατά τους, για να δουν ένα µεγαλόφτερο πουλί να
κάνει κύκλους στον ουρανό. Ο Μαναχούθρας!
«Πού ήσουν τόση ώρα;» φώναξε η Σαντέ’ενθιν. «Νοµίζαµε ότι µας
είχες εγκαταλείψει.»
«Καταραµένο τερατάκι,» µούγκρισε ο Κράντµον/Μάργκανθελ, «νέα
παγίδα προετοιµάζεις;»
<<Παγίδα;
Ο
Μαναχούθρας;
Ποτέ!>>
Φτερουγίζοντας,
προσγειώθηκε πίσω απ’το κεφάλι του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή.
<<Ο φίλος σας τα έβαλε µε το Μεγάλο Γονέα· πολύ ανόητο από µέρος
του. Παντού ακούγονταν οι οργισµένες φωνές του.>>
«Του Μεγάλου Γονέα;» έκανε η Αλζάρα.
<<Φυσικά, φυσικά.>>
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«Ξέρεις τι πρέπει να κάνουµε για να τον βοηθήσουµε;» ρώτησε η
Αλζάρα,
κοιτώντας
τον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή
και
παραµερίζοντας τα µαλλιά απ’το µέτωπό του.
<<Ναι. Θάψτε τον κάτω απ’την άµµο.>>
Ο Πόνκιµ κοίταξε το πτηνό –που έµοιαζε µε κοράκι αλλά δεν
ήταν– µε στενεµένα µάτια. «Να τον θάψουµε κάτω απ’την άµµο;» Η
αµφισβήτηση ήταν έκδηλη στη φωνή του.
<<Ναι. Κάντε αυτό που σας λέω και ο φίλος σας θα γίνει καλά.>>
«Περιµένεις
να
σε
ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ;»
βρυχήθηκε
ο
Κράντµον/Μάργκανθελ. Η µαύρη µορφή µπροστά από τον Ωκεάνιο
ευγενή παλλόταν παράξενα, γεµάτη σκοτεινή ενέργεια.
<<Αλήθεια σάς λέω! ∆ε σας εξήγησα ότι γνωρίζω πώς σκέφτεται ο
Μεγάλος Γονέας; Θάψτε το φίλο σας µέσα στην άµµο και θα δείτε ότι,
σε λίγο, θα γίνει καλά.>>
Η Αλζάρα κοίταξε τον Πόνκιµ. «Να το κάνουµε;» ρώτησε,
διστακτικά.
Εκείνος συνοφρυώθηκε. Ατένισε το παράξενο πτηνό. «Πώς
ακριβώς θα γίνει καλά, Μαναχούθρα;»
<<Η ψυχή του θα θεραπευτεί.>>
«Ο Μεγάλος Γονέας σου τον τραυµάτισε. ∆ε µου µοιάζει πολύ
πιθανό ο ίδιος να τον θεραπεύσει.»
<<Ο ίδιος; Μα εγώ σας είπα να τον θάψετε κάτω απ’την άµµο.>>
«Και δεν είναι η άµµος του Αφέντη σου;»
<<Ο Μεγάλος Γονέας είναι εκείνος που µε γέννησε, όχι κι ο Αφέντης
µου.>>
«∆ε σε ρώτησα αυτό.»
Το πτηνό έγειρε το κεφάλι και βλεφάρισε, σα να συλλογιζόταν.
<<Ο ∆ηµιουργός δεν είναι πάντοτε ίδιος µε τα δηµιουργήµατά του.
Θάψτε τον και θα γίνει καλά. Σας το υπόσχοµαι!>>
Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν. «Μαναχούθρα, κάτι δε µου
ταιριάζει επάνω σου.»
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Το πτηνό έκανε δυο βήµατα προς τα πίσω, λες και φοβήθηκε.
<<Θάψτε τον, γρήγορα! Κάθε στιγµή που χρονοτριβείτε, η ψυχή του
φίλου σας χάνεται! Χάνεται! Με λυπεί το γεγονός. Εσάς όχι;>>
«Ας τον θάψουµε,» πρότεινε η Αλζάρα.
«Όχι,» είπε απόλυτα ο Πόνκιµ, συνεχίζοντας να έχει τα µαύρα του
µάτια επάνω στο πτηνό.
«Θα τον αφήσεις να πεθάνει;» σφύριξε η Αλζάρα.
Εκείνος δε στράφηκε να την κοιτάξει. «Προσπαθώ να τον σώσω.
»Μαναχούθρα, αποµακρύνσου και άσε µας να κάνουµε τη δουλειά
µας.» Και προς τον Μόρβον: «Επιθυµείτε ακόµα να τον κοιτάξετε,
κύριε;»
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. Έκλεισε τα µάτια του και
αυτοσυγκεντρώθηκε. Το ίδιο και ο Πόνκιµ, για να του δείξει πού
ακριβώς είχε εντοπίσει την ασυνέχεια.
<<Όχι όχι όχι όχι! Περιµένετε! Περιµένετε! Μην ενεργείτε βιαστικά!
Σας παρακαλώ, µη βλάψετε το φίλο σας έτσι!>>
Η φασαρία που προκάλεσε ο Μαναχούθρας είχε κάτι το τόσο
έντονο που, αµέσως, πέταξε τον Πόνκιµ και τον Μόρβον από τον
Πνευµατικό Κόσµο στον υλικό.
Τα µάτια της Αλζάρα είχαν γουρλώσει· κοιτούσε µια τους δύο
άντρες και µια το πτηνό που ωρυόταν. Οι κραυγές του Μαναχούθρα
την είχαν ανησυχήσει. Θα φώναζε έτσι, αν ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή δεν κινδύνευε πραγµατικά;
«Σταθείτε,» είπε, υγραίνοντας τα χείλη της. «Ίσως, τελικά, να
πρέπει να τον θάψουµε στην άµµο.» Μπορούσε να αισθανθεί όλο της
το κορµί να τρέµει.
<<Ναι, ακούστε την! Ξέρει τι σας λέει. Ω, µην τον αφήσετε να
πεθάνει έτσι…!>>
Ο Πόνκιµ δίστασε· τα χαρακτηριστικά του προσώπου του
ζάρωσαν.
<<Όχι! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! Ο ΣΑΣΑΤΑΡΟΣ!>>
Αυτή η φωνή –ίδια µε του Μαναχούθρα– είχε έρθει από άλλου.
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Στράφηκαν, πάλι, για να δουν ένα αλλόκοτο πλάσµα µε µακριά
πόδια να ζυγώνει, γρήγορα, χοροπηδώντας επάνω στους
αµµόλοφους.
Ο Πόνκιµ γύρισε, για να κοιτάξει το πτηνό–
–το οποίο έβγαλε ένα βρυχηθµό που θα ταίριαζε σε λιοντάρι.
Άµµος σηκώθηκε γύρω του, τυφλώνοντας το Βασιληά του Σαραόλν,
και µέσα απ’τη θολούρα ένα θηριώδες χέρι απλώθηκε, µε νύχια που
άστραφταν σα σπαθιά και κατευθύνονταν προς τον Πόνκιµ. Εκείνος
ύψωσε το δεξί του χέρι, ενστικτωδώς.
Αίµα πετάχτηκε.
Το σύννεφο της άµµου κάλυψε τα πάντα.
Η Αλζάρα κυλίστηκε κάτω άθελά της, καθώς ένα µεγάλο πλάσµα
τη χτύπησε, µε τα πλευρά του.
Η Σαντέ’ενθιν, που στεκόταν όρθια, έχασε την ισορροπία της·
έπεσε ανάσκελα.
Ο Μόρβον προσπάθησε να κάνει πίσω, για ν’αποφύγει το θηρίο
που φαινόταν µαύρο µέσα στη θολούρα. Είδε τον Πόνκιµ να πέφτει
και αίµα να πιτσιλά την άµµο κοντά του.
Ο Βούνκαλ παραπάτησε κι αποµακρύνθηκε, τρέχοντας, µε τη
Βόλκρα καταπόδας.
Ο Κάρελ τράβηξε πιο πέρα τον Ζάρχαλ, που είχε χάσει την
ισορροπία του και δυσκολευόταν να σηκωθεί.
Μετά, ένα τερατώδες, κοκαλιάρικο ον ξεπρόβαλε µέσα από το
σύννεφο της άµµου, υψώνοντας το δεξί, αιµατοβαµµένο του χέρι,
ενώ τα µάτια του, που γυάλιζαν σαν φεγγαρόπετρες, ήταν στραµµένα
στον πεσµένο Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
«ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡ!» Ένας σίφουνας
από µαύρη και κυανοπόρφυρη ενέργεια έπεσε επάνω στον
Σασατάρο, πετώντας τον τριάντα µέτρα παραπέρα, στους λοφίσκους
της άµµου και σηκώνοντας κι άλλα σύννεφα σκόνης, ενώ φωτιές
ξεπηδούσαν από τον ίδιο τον αέρα.
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Ο Κράντµον! σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν, διαπιστώνοντας, ξαφνικά,
πως ο Ωκεάνιος ευγενής δεν ήταν εκεί όπου στεκόταν πριν από λίγο.
«ΧΡΡΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡΧΧΧΧΧ!» Το δαιµονισµένο
ουρλιαχτό του Σασατάρου ήταν ένα επώδυνο άκουσµα στα αφτιά
όλων. Το κοκαλιάρικο πλάσµα ανασηκώθηκε επάνω στους
αµµόλοφους. Τα µάτια του επικεντρώθηκαν στη µελανόχρωµη
µορφή µε τις κυανοπόρφυρες φλόγες στα χέρια, και έγιναν δύο
εστίες φωτιάς. Άνοιξε το σκελετωµένο του στόµα και ούρλιαξε,
πάλι. Μαζί µε το ουρλιαχτό του ήρθε και ένα τερατώδες κύµα
άµµου, παρασυρόµενο από έναν ξαφνικό άνεµο.
Όλοι έπεσαν κάτω, προσπαθώντας να καλύψουν τα πρόσωπά τους
µέσα στις κουκούλες τους και τα σώµατά τους µέσα στις κάπες,
ώστε να µην τους µαστιγώνει η λαίλαπα της άµµου.
<<ΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ!>> Μονάχα το ουρλιαχτό του Μαναχούθρα
µπορούσε ν’ακούσει κανείς µέσα στον χαλασµό.
Η αµµοθύελλα πέρασε, και ο Μάργκανθελ/Κράντµον στεκόταν
όρθιος, όπως και πριν. «ΜΩΡΟΝ ΠΡΩΘΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΝΗΜΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑΞΩ ΣΕ ΕΙΣ ΑΜΜΟΝ ΗΝ ΤΟΛΜΑΣ ΒΑΛΛΕΙΝ ΚΑΤ’ΕΜΟΥ!» Οι
κυανοπόρφυρες φωτιές εξαπολύθηκαν απ’τα χέρια του, και ο
ουρανός έτριξε, φτύνοντας µαύρες φλόγες, ενώ οι λοφίσκοι
φούσκωσαν και έσκασαν, πετώντας πύρινες γλώσσες.
Ο Σασατάρος έτρεξε σαν ζώο, ουρλιάζοντας και γρυλίζοντας
πονεµένα, καθώς οι φθοροποιές δυνάµεις τον καταδίωκαν, για να
δαγκώσουν τη σάρκα και την ψυχή του. Πήδησε στον αέρα,
µετατράπηκε σε σκουλήκι, και βούτηξε µέσα στις άµµους.
Ο άνεµος, οι φλόγες, και οι απόκοσµες ενέργειες διαλύθηκαν, και
µια εκκωφαντική σιγή απλώθηκε πάνω από την έρηµο.
Η σκιά βούλιαξε µέσα στον Κράντµον, και ο Ωκεάνιος ευγενής
έπεσε στα γόνατα, µε το κεφάλι σκυµµένο και τα ξανθά, µακριά του
µαλλιά να κρύβουν την όψη του. Τα ρούχα του ήταν κουρελιασµένα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Το γαλάζιο ρήγµα

H

Σαντέ’ενθιν άκουσε εκείνα τα παράξενα λόγια να βγαίνουν
από το στόµα του Μάργκανθελ. Έµοιαζαν µε την Κοινή
Γλώσσα, αλλά σε µια πολύ πιο αρχαία της µορφή. Και ήταν
και µία λέξη που την είχε παραξενέψει ιδιαίτερα: Πρωθισταµένου. Τι
σήµαινε τούτο; Ποιος ήταν ο Πρωθιστάµενος; Μάλλον, µονάχα ο
Μάργκανθελ θα µπορούσε να της πει. Ναι, αυτός, όχι ο Κράντµον·
γιατί ήταν φανερό πως, εκείνη την ώρα, ο µισός-Θεός µιλούσε,
έχοντας καταλάβει εξολοκλήρου το ανθρώπινο σώµα όπου διέµενε.
Άραγε, ο Κράντµον τού το επέτρεψε τούτο, ή άρπαξε την κυριαρχία
µόνος του;
Τώρα, όµως, το βλέµµα της Σαντέ’ενθιν πήγε στον Ωκεάνιο ευγενή
που βρισκόταν γονατισµένος µερικά µέτρα µπροστά της, µε τα
ρούχα του κουρελιασµένα και τα µακριά, ξανθά του µαλλιά να
κρέµονται µπροστά στο πρόσωπό του. ∆ε µιλούσε και δεν κινιόταν.
Τι του έχει συµβεί;
Οι υπόλοιποι είχαν αρχίσει να συνέρχονται. Η Αλζάρα σερνόταν
στην άµµο, για να πλησιάσει τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και να
δει αν ήταν καλά. Ο Κάρελ βοηθούσε τον Ζάρχαλ να πατήσει στα
πόδια του. Ο Μόρβον γονάτιζε πλάι στον Πόνκιµ, ο οποίος
ανασηκωνόταν, µε το δεξί του χέρι τραυµατισµένο. Ο Βούνκαλ και η
Βόλκρα τούς παρακολουθούσαν όλους, σιωπηλά. Το ίδιο κι ο
Μαναχούθρας, βλεφαρίζοντας.
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Η Σαντέ’ενθιν σηκώθηκε από την άµµο και βάδισε προς τον
Κράντµον, ο οποίος δε στράφηκε να την αντικρίσει. Ίσως να µην την
είχε ακούσει. Εκείνη άπλωσε το χέρι της κι ακούµπησε τον ώµο του–
Το τράβηξε, αµέσως, πίσω. Έκαιγε! Πώς έκαιγε έτσι!
Είδε το κεφάλι του Κράντµον να γυρίζει ελαφρώς προς τα δεξιά. Το
ένα του γαλάζιο µάτι, που µπορούσε να δει η Σαντέ’ενθιν µέσα από
τα ξανθά του µαλλιά, γυάλιζε τροµαχτικά· αλλά τα χαρακτηριστικά
του προσώπου του έµοιαζαν ζαρωµένα από τον πόνο.
«Μη µ’αγγίζεις,» έκρωξε.
Η Σαντέ’ενθιν ξεροκατάπιε. Τι του είχε συµβεί; Τι είχε πάθει; Την
προηγούµενη φορά, που είχε χρησιµοποιήσει πολύ λιγότερη από τη
δύναµη του Μάργκανθελ, τα χέρια του είχαν καεί· τώρα;
Προσπάθησε να σταθεροποιήσει τη φωνή της. «Είσαι καλά,
Κράντµον; Άφησες το Μάργκανθελ να σε κυριέψει;»
Εκείνος σηκώθηκε, αργά, όρθιος· σπασµοί τάραζαν, πού και πού,
το κορµί του. «Ναι,» αποκρίθηκε, έχοντάς της γυρισµένη την πλάτη,
«αλλιώς δε θα ήµουν ζωντανός τώρα. Η θεϊκή ενέργεια θα µε είχε
κάψει ολόκληρο· θα µε είχε κάνει στάχτη.» Στράφηκε να την
αντικρίσει. «Ωστόσο, και πάλι, δεν αισθάνοµαι καθόλου καλά.»
Η Σαντέ’ενθιν τον κοίταξε από πάνω ως κάτω. ∆εν της φαινόταν να
έχει εγκαύµατα, όµως η όψη του ήταν γραµµωµένη· µακριά και
βαθιά αυλάκια χάραζαν το πρόσωπό του· ενώ στο σώµα του οι
φλέβες ήταν πιο φανερές απ’ό,τι κανονικά, και ορισµένα σηµεία
έµοιαζαν να πάλλονται.
«Μπορείς να περπατήσεις;»
Ο Κράντµον ένευσε.
«Πονάς;»
Εκείνος ένευσε, πάλι.
Και τότε, άκουσε τη φωνή του Μάργκανθελ εντός του,
εξουθενωµένη, σαν ύστερα από µια δύσκολη ηµέρα µαχών: Άσε
εµένα να απαλύνω τον πόνο σου, Κράντµον. Άσε την παρουσία µου να
σε περιτυλίξει.
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Μάργκανθελ, αποκρίθηκε ο Ωκεάνιος, έπρεπε να µε είχες
προειδοποιήσει γι’αυτό!
Μα σε προειδοποίησα! Σου πρότεινα να αφήσεις εµένα να πάρω την
κυριαρχία του σώµατός σου. Σε διαφορετική περίπτωση, η ενέργεια θα
σε είχε καταστρέψει. Κι αν δεν είχαµε αντιµετωπίσει τον Σασατάρο,
εκείνος θα µας είχε καταστρέψει όλους, σκοτώνοντας τον ΆνθρωποΜε-Μισή-Ψυχή.
Μα πονάω παντού, Μάργκανθελ! «γρύλισε» ο Κράντµον.
Ο πόνος θα περάσει. Άφησέ µε, τώρα, να τον απαλύνω.
Η Σαντέ’ενθιν είδε τη σκιά να βγαίνει, ξανά, µέσα από το σώµα του
Κράντµον και να τον τυλίγει, να κολλά επάνω στη σάρκα του σαν
δεύτερο πετσί, σαν πανοπλία µαύρου δέρµατος. Έκανε ένα βήµα
προς τα πίσω. Λες ο Μάργκανθελ να τον είχε κυριέψει, πάλι; Τώρα,
που ήταν αδύναµος;
«Μη θορυβείσαι,» της είπε ο άντρας εµπρός της. Μετά, πήρε µια
βαθιά ανάσα. Αααα, όντως, είναι πολύ καλύτερα έτσι, Μάργκανθελ,
παραδέχτηκε.
Σου έχω πει ποτέ ψέµατα, Κράντµον; αποκρίθηκε ο µισός-Θεός
εντός του.
Όχι κάποια που να έχω ανακαλύψει ακόµα.
Πάντα καχύποπτος είσαι… Χα-χα-χα-χα…
Η Σαντέ’ενθιν έγλειψε τα χείλη της, για να τα υγράνει. «Είσαι
εντάξει, δηλαδή…;»
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ κατένευσε. «Ναι, πολύ καλύτερα απ’ό,τι
ήµουν πριν λίγο. Το κάψιµο αρχίζει να φεύγει, και οι σπασµοί.»
«Πάµε στους άλλους,» πρότεινε η Σαντέ’ενθιν. Στράφηκε και
άρχισε να βαδίζει προς την οµάδα, που είχε συγκεντρωθεί γύρω από
τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. Μαζί τους ήταν κι ο Μαναχούθρας,
κοιτάζοντας ερευνητικά αλλά µη µιλώντας. Ο Μόρβον έδενε µε έναν
επίδεσµο το τραυµατισµένο χέρι του Πόνκιµ.
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Καθώς η Σαντέ’ενθιν έφτανε κοντά, ο Σοφός τελείωνε µε το
δέσιµο. «Είναι ζωντανός;» ρώτησε η Ζιρκεφιανή, κοιτάζοντας τον
άντρα που ήταν προορισµένος για να σταθεροποιήσει το Νότο.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αλζάρα, που κρατούσε το κεφάλι του µέσα
στην αγκαλιά της.
«Πόνκιµ;»
«Καλά είµαι. Τα νύχια του µου έκαναν µονάχα ένα σκίσιµο.
Αρκετά µεγάλο, οφείλω να πω, αλλά όχι τόσο άσχηµο όσο αυτό
στην µισή ψυχή του Σταθεροποιητή µας.» Στράφηκε στον Μόρβον.
«Σας ευχαριστώ για το δέσιµο, κύριε. Τώρα, να προσπαθήσουµε
µαζί να θεραπεύσουµε τον σύντροφό µας;»
Ο Σοφός συµφώνησε µ’ένα σιωπηλό νεύµα.
«Εκτός κι αν ο Μαναχούθρας ξέρει κάποιον πιο γρήγορο τρόπο,»
είπε ο Βούνκαλ, προτού κανείς προλάβει να κάνει κάτι.
Το παράξενο πλάσµα που στεκόταν επάνω σε ψηλά, λιγνά πόδια
βλεφάρισε. <<Χµµµ… Τι ακριβώς συνέβη στο φίλο σας;>>
«Επιτέθηκε στην έρηµο, στον Μεγάλο Γονέα, και η ψυχή του
τραυµατίστηκε,» εξήγησε ο Πόνκιµ.
<<∆ε γνωρίζω το βοτάνι γι’αυτό. Κι ευτυχώς που σας πρόλαβα,
προτού ο Σασατάρος σάς πείσει να τον θάψετε.>>
«∆ε θα τον θάβαµε, έτσι κι αλλιώς,» είπε ο Πόνκιµ.
«Αν τον θάβαµε, όµως, τι θα συνέβαινε;» θέλησε να µάθει η
Αλζάρα.
<<Θα ήταν στα σίγουρα καταδικασµένος. Ο Μεγάλος Γονέας θα
κατέστρεφε την ψυχή του εντελώς.>>
«Εσύ πού ήσουν;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν. «Πού είχες πάει;»
<<Είδα ότι δε θα αντέχατε για πολύ µέσα σε τούτη την έρηµο, κι
αποµακρύνθηκα, ψάχνοντας για κάποια γρηγορότερη δίοδο έξω από
τούτο το φάσµα.>>
«Βρήκες;»
<<Ναι, και µπορώ να σας οδηγήσω εκεί. Αλλά καλύτερα να
θεραπεύσετε το φίλο σας, πρώτα, το γρηγορότερο δυνατό.>>
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Ο Πόνκιµ έκλεισε τα µάτια κι ακούµπησε το καλό του χέρι στον
αριστερό του κρόταφο, για να καταδυθεί στον Πνευµατικό Κόσµο,
όπου τα Πνεύµατα ούρλιαζαν από τα χτυπήµατα των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων.
Ο Μόρβον τον ακολούθησε, και ο Πόνκιµ αισθάνθηκε την
παρουσία του Σοφού κοντά του.
Πού είναι το σκίσιµο, κύριε;
Απο δώ. Και πρόσεχε µην καείς από την κοσµική ενέργεια.
Πέρασαν δίπλα από το χαµένο ήµισυ της ψυχής του ασθενή τους
και βούλιαξαν µέσα στο άλλο. Εκεί, κάπου στα σύνορα ανάµεσα στα
δύο µισά, εντόπισαν την ασυνέχεια, το σκίσιµο.
Είναι το τραύµα που ψάχνουµε; ρώτησε ο Πόνκιµ. Τι λες;
Αυτό πρέπει να είναι, κύριε. Αν και δεν είµαι απόλυτα σίγουρος. Ό,τι
κι αν είναι, πάντως, δεν πιστεύω να συµβεί τίποτα κακό, αν
επιχειρήσουµε να το κλείσουµε, έτσι;
∆εν ξέρω, αλλά ας προσπαθήσουµε.
Επικαλέστηκαν την ψυχική ενέργεια των Πνευµάτων κι άρχισαν να
τη χειρίζονται, µε τέχνη και ταχύτητα.
Οι υπόλοιποι µπορούσαν να δουν τον Πόνκιµ και τον Μόρβον
γονατισµένους δίπλα στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ενώ ιδρώτας
έτρεχε από το µέτωπό τους. Τα µάτια τους ήταν κλειστά και τα χείλη
τους σχηµάτιζαν απόκρυφες λέξεις, στη γλώσσα της επίκλησης των
Πνευµάτων.
«Προσπαθούν να τον θεραπεύσουν…» ψιθύρισε η Αλζάρα,
φοβούµενη µη διαταράξει τη δουλειά τους. Έκλεισε κι εκείνη τα
µάτια της και έστειλε τις πνευµατικές της αισθήσεις στον ΆνθρωποΜε-Μισή-Ψυχή. Απέφυγε το φλογερό ήµισυ της ψυχής του και
«ατένισε» τη δουλειά του Πόνκιµ και του Μόρβον: την ψυχική
ενέργεια που προσπαθούσε να επουλώσει την ασυνέχεια.
Ίσως θα µπορούσα να σας βοηθήσω, είπε η Αλζάρα.
∆ε χρειαζόµαστε επιπλέον βοήθεια, της αποκρίθηκε ο Πόνκιµ. Αν
χρειαζόµασταν, θα σας φωνάζαµε.
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∆ηλαδή, θα τον κάνετε καλά; Σίγουρα;
Αν δεν τον κάνουµε καλά, τότε, είµαστε όλοι ξοφληµένοι. Πρέπει,
εποµένως. Τώρα, πάψε να µας ενοχλείς!
Η Αλζάρα, βλέποντας πως η παρουσία της ήταν ανεπιθύµητη και
µη θέλοντας να προκαλέσει πρόβληµα, τώρα που τόσα πολλά
κρέµονταν από τις ενέργειες του Μόρβον και του Πόνκιµ, επέστρεψε
στον υλικό κόσµο, και άνοιξε τα µάτια, για να κοιτάξει το πρόσωπο
του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή µέσα στην αγκαλιά της.
Τα βλέφαρά του κουνιόνταν!
Τούτο, µάλλον, ήταν θετικό σηµάδι, έκρινε η Αλζάρα. Τον κάνουν
καλά. Τον θεραπεύουν.
Κράτησε την αναπνοή της, περιµένοντας.
Μετά, το κεφάλι του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή κουνήθηκε. Το
δεξί του χέρι, επίσης. Η Αλζάρα χάιδεψε τα µαλλιά του, τα
παραµέρισε από το µέτωπό του.
Ο Μόρβον και ο Πόνκιµ συνέχιζαν να παραµένουν
αυτοσυγκεντρωµένοι, δουλεύοντας.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έπαψε να κινείται.
Η καρδιά της Αλζάρα παραλίγο να σταµατήσει. Όχι! Τι κάνουν; ∆εν
τον θεραπεύουν; Τι συνέβη, τώρα;
Ύστερα, όµως, τα µάτια του άνοιξαν, γυαλίζοντας, και ένα βογκητό
βγήκε απ’τα χείλη του. Πήρε µια βαθιά ανάσα.
Και ο Πόνκιµ κι ο Μόρβον άνοιξαν τα δικά τους τα µάτια,
µοιάζοντας εξουθενωµένοι.
«Τα καταφέρατε;» ρώτησε η Αλζάρα.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, καθώς
σηκωνόταν όρθιος.
Η Αλζάρα έσκυψε και φίλησε τα χείλη του Ανθρώπου-Με-ΜισήΨυχή, ο οποίος έµοιαζε χαµένος. Κατόπιν, τον βοήθησε να σηκωθεί
όρθιος.
«Τι συνέβη;» τη ρώτησε.
«Ο Μεγάλος Γονέας σε χτύπησε,» εξήγησε εκείνη.
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«Η έρηµος, ναι. Προσπάθησα… προσπάθησα να τη διώξω.»
«Ήταν ανόητο –σ’το είπα!» µούγκρισε η σκιερή φιγούρα µπροστά
από τον Κράντµον. «Ούτε εγώ δε µπορώ να τα βάλω τόσο ανοιχτά µε
το Μεγάλο Γονέα.» Στράφηκε στον Μαναχούθρα. «Τώρα, τερατάκι,
θα µας βγάλεις απο δώ; Και πρόσεξε: αν πρόκειται γι’άλλη µια
παγίδα, θα σε λιανίσω.»
<<Εγώ δε στήνω παγίδες. Ο Σασατάρος ήταν που πήγε να σας
κοροϊδέψει. Σας είχα προειδοποιήσει γι’αυτόν. Είναι ύπουλος, παρότι
δειλός.>>
«∆ειλός;» απόρησε η Σαντέ’ενθιν. «Παραλίγο να µας σκοτώσει
όλους!»
<<Είναι δειλός. Μην µπερδεύεις το ένα πράγµα µε το άλλο. ∆εν είδες
πώς έφυγε, τρέχοντας, µόλις ο φίλος σας του επιτέθηκε;>>
«Τέλος πάντων,» είπε ο Πόνκιµ. «Ας ισχυροποιήσουµε, πρώτα, το
σταθεροποιητικό µας πεδίο και, ύστερα, πάµε να φύγουµε απο δώ.»
«Ναι,» συµφώνησε ο Μόρβον· «το αισθάνοµαι κι εγώ να χάνει
δύναµη, κύριε. Ίσως ο Μεγάλος Γονέας, κάπως, να το χτυπά.
»Όµως εµείς είµαστε πολύ κουρασµένοι για να το φορτίσουµε.
Κύριε Κάρελ, κύριε Ζάρχαλ;»
«Θα το φορτίσουµε εµείς,» αποκρίθηκε ο Κάρελ.
«Κι εγώ και η Βόλκρα θα σας βοηθήσουµε,» δήλωσε ο Βούνκαλ.
«Όλοι µας θα βοηθήσουµε,» τόνισε η Σαντέ’ενθιν. «Όσο πιο
ισχυρό το κάνουµε, τόσο το καλύτερο –ειδικά αν ο Μεγάλος Γονέας
όντως το βάλει µε τις δυνάµεις του.»
Έκλεισε τα µάτια κι επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, διοχετεύοντας την
ψυχική τους ενέργεια µέσα στο σταθεροποιητικό κέλυφος που τους
περιέβαλε όλους. Αισθάνθηκε και τους άλλους να συµβάλουν –τον
Κάρελ, τον Ζάρχαλ, τη Βόλκρα, τον Βούνκαλ, και την Αλζάρα. Σε
λίγο, το πεδίο τους είχε γίνει πανίσχυρο, σαν τείχος κάστρου ενάντια
στις αποσταθεροποιητικές δυνάµεις.
«Οδήγησέ µας, Μαναχούθρα,» είπε η Σαντέ’ενθιν.
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<<Ελάτε!>> Το παράξενο πλάσµα άρχισε να χοροπηδά επάνω
στους αµµόλοφους, ανασηκώνοντας άµµο µε τα µακριά του πόδια.
Η Συντροφιά της Παλινόρθωσης το ακολούθησε, βαδίζοντας
βιαστικά.
<<Ο Μεγάλος Γονέας, πάντως, δεν πρέπει να σας συµπαθεί και
πολύ. Πώς κι έτσι;>>
«Αναζητάµε το Κέντρο Σταθερότητας,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν.
<<Σας είπα: δεν ξέρω τι είν’αυτό.>>
«Είναι η… καρδιά του Μεγάλου Γονέα.»
<<Σκοπεύετε να τον βλάψετε;>> Ο Μαναχούθρας δε σταµάτησε τα
χοροπηδητά του, λες και ρωτούσε εγκυκλοπαιδικά, λες και δεν τον
ένοιαζε αν ο δηµιουργός του θα πέθαινε ή όχι.
«Όχι ακριβώς.»
<<Τότε, τι–;>>
«Τι είν’αυτό;» τον διέκοψε ο Βούνκαλ, δείχνοντας στον ορίζοντα,
πίσω από µια σειρά θινών, µια λουρίδα δυνατού γαλάζιου φωτός.
<<Η δίοδος. Και κλείνει! Βιαστείτε!>> Τα πηδήµατα του
Μαναχούθρα έγιναν πιο γρήγορα.
Οι σύντροφοι, παρά την κούρασή τους, έτρεξαν πίσω του.
Μετά, άκουσαν µουγκρητά και βρυχηθµούς από τα δεξιά τους, σαν
από τα στόµατα δεκάδων θηρίων.
<<Ω, όχι! Ο καταραµένος Σασατάρος…!>>
«Έρχεται;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, ενώ, την ίδια στιγµή,
συλλογιόταν: Μπορεί να τον αντιµετωπίσει, πάλι, ο Κράντµον και να
µείνει ζωντανός;
<<Φυσικά και δεν έρχεται ο Σασατάρος. ∆ε σας είπα; Είναι
δειλός!>> Ο Μαναχούθρας έµοιαζε να κάνει ανέµελη κουβέντα, ενώ
όλων των άλλων οι καρδιές βροντοκοπούσαν κάτω απ’τα στήθη τους
και οι ανάσες τους έβγαιναν βαριές. <<Αυτό που έρχεται είναι κάτι
πολύ χειρότερο, φίλοι µου: Μια αγέλη από Ίλ’φαντιρ.>>
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«Τι είν’αυτά;» απόρησε η Σαντέ’ενθιν, λαχανιασµένη από το
τρέξιµο πάνω στις άµµους. «Νόµιζα… ότι… δεν είχαν µείνει…
ζώα… στη Νότια Γη… Ο σεισµός δεν τα σκότωσε;»
<<Ο Μεγάλος Γονέας έφτιαξε πολλά.>>
Αναρωτιέµαι τι τερατουργήµατα θα είναι!…
Έριξε µια µατιά στα δεξιά και είδε ένα σύννεφο σκόνης. Μέσα από
τη θολούρα, ατένισε κάτι µακριά µέλη να ξεπροβάλουν, σαν…
Προβοσκίδες! Μα τη Ζούγκλα, αυτές είναι προβοσκίδες ελεφάντων!
Αλλά, ελέφαντες µες στην έρηµο;
Έφτασαν σ’έναν ψηλό αµµόλοφο κι άρχισαν να τον ανεβαίνουν.
<<Γρήγορα! Γρήγορα!>> Ο Μαναχούθρας βρισκόταν ήδη στην
κορυφή.
«Εύκολο για σένα να φωνάζεις, ε, τερατάκι;» µούγκρισε η
Σαντέ’ενθιν, παλεύοντας µε την άµµο που γλιστρούσε κάτω απ’τα
πόδια της –καθώς και ανάµεσα από τα δάχτυλά της, όταν
προσπαθούσε να πιαστεί µε τα χέρια, για να µην πέσει.
Οι υπόλοιποι της οµάδας φαινόταν να έχουν παρόµοιες δυσκολίες,
εξουθενωµένοι καθώς ήταν.
Από κάτω τους, τα Ίλ’φαντιρ ακούγονταν να βρυχούνται και να
γρυλίζουν.
Ελέφαντες που βρυχούνται και γρυλίζουν, σκέφτηκε η Σαντέ’ενθιν,
καθώς σκαρφάλωνε. Θα τρελαθώ! Σταµατώντας για µια στιγµή την
αναρρίχηση, τόλµησε να κοιτάξει τα τερατουργήµατα πάνω απ’τον
δεξή της ώµο.
Τα Ίλ’φαντιρ ήταν ψηλά και σωµατώδη, όπως οι ελέφαντες, όµως
το δέρµα τους ήταν κατάµαυρο και έµοιαζε τελείως ξερό· ίσως να
είχε και φολίδες, αλλά, τώρα, µέσα στον πανικό της, η Σαντέ’ενθιν
δε µπορούσε να διακρίνει. Γαλάζια µάτια γυάλιζαν επάνω στα
κεφάλια των πλασµάτων, τα οποία είχαν, επίσης, µεγάλα κέρατα,
προβοσκίδες, και στόµατα µε πολλά δόντια που έµοιαζαν µε σπαθιά.
Θα τρελαθώ! Η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια άρχισε, πάλι, να
παλεύει µε την άµµο, για να ανεβεί στην κορυφή του λοφίσκου.
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<<Γρήγορα! Γρήγορα!>>
Όταν φτάσω εκεί, θα το τεµαχίσω, το καταραµένο τερατάκι!
Η άµµος έµπαινε µέσα στα ρούχα και στις µπότες της. Τούτος ο
Πνευµατοχτυπηµένος αµµόλοφος έµοιαζε επίτηδες να µην τους
αφήνει να τον σκαρφαλώσουν· έµοιαζε ν’αποζητά να τους πετάξει
από πάνω του.
Ο πρώτος που βρέθηκε στην κορυφή, πλάι στον Μαναχούθρα, ήταν
ο Βούνκαλ, ο οποίος στάθηκε για λίγο εκεί, να πάρει µερικές βαθιές
ανάσες. Η κουκούλα είχε πέσει από το κεφάλι του, φανερώνοντας
την ειδεχθή του όψη, µα δεν τον ενδιέφερε αυτό τώρα. Πνεύµατα,
συλλογίστηκε, ετούτο το µέρος είναι σαν εφιάλτης. Όλα όσα κάνουµε
µοιάζουν τόσο άσκοπα µπροστά στις δυνάµεις αυτού του Μεγάλου
Γονέα. Ο εχθρός µας είναι τα Πάντα, κι εµείς είµαστε µερικοί ηλίθιοι
που τρέχουµε επάνω σε µια γωνία των Πάντων.
Ύστερα, το βλέµµα του έπεσε στην αγέλη των πελώριων
πλασµάτων, τα οποία ο Μαναχούθρας είχε αποκαλέσει Ίλ’φαντιρ. Ο
Βούνκαλ παρατήρησε ότι, τώρα, τα τέρατα βρίσκονταν κάτω από
τον αµµόλοφο και προσπαθούσαν κι εκείνα να τον σκαρφαλώσουν.
Η όψη τους τον τροµοκρατούσε και τον έκανε να εύχεται να είχε
µείνει καλύτερα στο Σαραόλν. Όµως µέσα του ήξερε ότι καλύτερα
ήταν που είχε έρθει εδώ, αλλιώς θα καθόταν και θα περίµενε την
ερείπωση του κόσµου του και, τέλος, το θάνατό του.
Είδε τη Σαντέ’ενθιν να έρχεται από την πλαγιά του αµµόλοφου.
Της έδωσε το χέρι του. Εκείνη πιάστηκε απ’αυτό κι ανέβηκε,
ασθµαίνοντας. Κοίταξε το πρόσωπό του χωρίς να πάρει αµέσως το
βλέµµα της από πάνω του, χωρίς να µορφάσει· πράγµα που έδωσε
στον Βούνκαλ µια πρόσκαιρη ικανοποίηση. Είµαι ανόητος,
σκέφτηκε. Εδώ κινδυνεύουµε όλοι να πεθάνουµε κι εγώ συλλογιέµαι
πώς µε κοιτάζει!…
Η Σαντέ’ενθιν στράφηκε απ’την άλλη, για να δει κι εκείνη τα
Ίλ’φαντιρ να ανεβαίνουν. Ο Ζάρχαλ και ο Κάρελ βρίσκονταν
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τελευταίοι. Τα τέρατα άπλωναν τις προβοσκίδες τους, για να τους
αρπάξουν!
«Βούνκαλ, κοίτα!» είπε. «Πρέπει να τους βοηθήσουµε.» Κι
επικαλέστηκε τα Πνεύµατα, βάλλοντας εναντίον των πελώριων
πλασµάτων, καταπάνω στον ψυχισµό τους· γιατί υπέθετε ότι πρέπει
να ήταν τόσο χοντρόπετσα που οποιαδήποτε σωµατική επίθεση δε
θα τα έβλαπτε και πολύ.
Το Ίλ’φαντιρ που στόχευσε βρυχήθηκε, σηκώθηκε στα πισινά του
πόδια στιγµιαία, έχασε την ισορροπία του, και κατρακύλησε επάνω
στην άµµο της πλαγιάς, παίρνοντας άλλα δύο µαζί του. Ένα µεγάλο
σύννεφο θολούρας σηκώθηκε.
Το άλλο Ίλ’φαντιρ που επιχειρούσε να γραπώσει τους δύο Σοφούς
του Κύκλου του Φτερού το χτύπησε ο Βούνκαλ, κι εκείνος
κατευθείαν στον ψυχισµό. Το θηρίο έπεσε, όπως το προηγούµενο.
Και η θολούρα µεγάλωσε περισσότερο. Από µέσα της έρχονταν
βρυχηθµοί και µουγκρητά, ενώ, πού και πού, καµια προβοσκίδα
έβγαινε, µαστιγώνοντας τον αέρα.
Ο Πόνκιµ και ο Μόρβον έφτασαν στην κορυφή του αµµόλοφου
και, µετά απ’αυτούς, η Βόλκρα, ο Κράντµον, ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή, και η Αλζάρα.
<<Ελάτε! Ελάτε!>> Ο Μαναχούθρας χοροπηδούσε από
ανυποµονησία, καθώς ο Ζάρχαλ κι ο Κάρελ ανέβαιναν, µε τη
θολούρα πίσω τους να µοιάζει να τους καταδιώκει.
Ο Βούνκαλ στράφηκε απ’την άλλη, για να δει τη γαλάζια λουρίδα
που είχε αντικρίσει από απόσταση. Τώρα, από πιο κοντά, φαινόταν
σαν ένα άνοιγµα επάνω στον ίδιο τον ουρανό· όµως όχι ένα
οριζόντιο άνοιγµα, παρά ένα κάθετο προς το βάθος του ορίζοντα. Ο
Αργκανθικιανός δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή του.
Μοιάζει να πηγαίνει προς µια άλλη διάσταση, άγνωστη σε µας.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και ο Μόρβον βοήθησαν τον Κάρελ
και τον Ζάρχαλ ν’ανεβούν το τελευταίο σηµείο του αµµόλοφου.
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<<Φύγαµε!>> Ο Μαναχούθρας άρχισε να χοροπηδά προς το
γαλάζιο άνοιγµα στον ουρανό.
Τι αλλόκοτο φαινόµενο! σκέφτηκε ο Πόνκιµ, καθώς εκείνος κι οι
υπόλοιποι άρχισαν να ακολουθούν το τερατάκι, κατεβαίνοντας τώρα
από την άλλη µεριά του λόφου. Ούτε ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν δε µου
είχε ποτέ µιλήσει για τέτοια πράγµατα. Ίσως να είναι κάτι που µονάχα
οι Θεοί µπορούν να αντιληφθούν επαρκώς. Αθέλητα, το βλέµµα του
πήγε προς τον Κράντµον/Μάργκανθελ, που έτρεχε λίγο πιο µπροστά
από εκείνον. Άραγε, εσύ καταλαβαίνεις αυτό που αντικρίζουµε;…
Καθώς πλησίαζαν το γαλανό σχίσµα, διαπίστωσε ότι, ουσιαστικά,
κάλυπτε όλο τον ορίζοντα. Ή, ίσως τούτο να εξαρτιόταν από το
σηµείο όπου βρισκόσουν εσύ. Πολλά πράγµατα, άλλωστε, τα
βλέπουµε ανάλογα µε την οπτική µας γωνία.
Πηγαίνοντας ακόµα πιο κοντά, ο Πόνκιµ έκρινε ότι, τώρα,
βρίσκονταν µέσα σε µια θάλασσα γαλάζιου φωτός: µια απέραντη,
ατελείωτη θάλασσα, όπου µονάχα ο Μαναχούθρας φαινόταν να
χοροπηδά στο βάθος.
<<Γρήγορα! Η δίοδος δε θα είναι για πάντα ανοιχτή!>>
Έχουµε το σταθεροποιητικό πεδίο, σκέφτηκε ο Πόνκιµ· εποµένως,
δεν πρόκειται να κλείσει ενώ εµείς βρισκόµαστε µέσα της. Ή, µήπως,
όχι;… Άραγε, ίσχυε το σταθεροποιητικό πεδίο σε τούτο το µέρος, το
οποίο δεν έµοιαζε ίδιο µε τις άλλες εκτάσεις που είχαν διασχίσει; Το
οποίο, συγκεκριµένα, δεν είχε καµία, µα καµία, σχέση µ’αυτές; Ήταν
κάτι σχεδόν… άυλο… ψυχικό… Σαν τον Πνευµατικό Κόσµο. Ένας
άλλος Πνευµατικός Κόσµος;
Προχώρησαν ακόµα περισσότερο µέσα στην παράξενη δίοδο. Και
τώρα, το γαλάζιο διαλύθηκε, και τα πάντα πληµµύρισαν από µια
πανδαισία χρωµάτων.
Έχασαν κάθε αίσθηση του χώρου και του χρόνου.
<<Γρήγορα! Γρήγορα! Η δίοδος κλείνει!>>
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Οι Αµµοβάτες
α µυριάδες χρώµατα φάνηκαν να λιώνουν.
Πήραν σχήµα.
Πολλά σχήµατα.
Μια ανοιχτή πεδιάδα διαµορφώθηκε, γεµάτη µε ψηλά χόρτα και
κοντά, χοντρόκορµα δέντρα εδώ κι εκεί. Στο βάθος, φαινόταν µια
µεγάλη ζούγκλα.
Είµαστε ζωντανοί, παρατήρησε ο Πόνκιµ, κοιτώντας γύρω του,
τους υπόλοιπους. Όλοι µας. Ξεφύσησε, ανακουφισµένος. Αυτή η
γαλάζια δίοδος, σίγουρα, ήταν ένας από τους µεγαλύτερους
κινδύνους που είχαν αντιµετωπίσει· ίσως επικινδυνότερη και απ’τον
Σασατάρο και την καυτή έρηµο.
<<Ίσα-ίσα! Ίσα-ίσα!>>
Ο Πόνκιµ ύψωσε το βλέµµα και είδε τον Μαναχούθρα, στη µορφή
ποικιλόχρωµου πτηνού, να πετά πάνω απ’τα κεφάλια τους. «Τι θα
είχε συµβεί άµα δεν προλαβαίναµε να βγούµε;» τον ρώτησε.
<<∆εν ξέρω. Αληθινά, δεν ξέρω. Όµως, αναµφίβολα, όχι τίποτα το
καλό.>>
«Αναµφίβολα…»
Η Σαντέ’ενθιν σταύρωσε τα χέρια µπροστά της, σκεπτική. «Πώς θα
βρούµε το Κέντρο Σταθερότητας;» είπε. «∆εν ξέρουµε καν αν
πηγαίνουµε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως να βαδίζουµε προς
τ’ανατολικά της Ζίρκεφ, αντί προς τα νότια!»
<<Ζίρκεφ; Ανατολικά; Νότια;>> Ο Μαναχούθρας προσγειώθηκε
µπροστά της, µαζεύοντας τα ποικιλόχρωµα φτερά πίσω του.
«Ζίρκεφ λεγόταν αυτό το µέρος παλιά,» εξήγησε η Σαντέ’ενθιν.
«Αλλά µη µου πεις ότι δεν ξέρεις τι θα πει ανατολικά ή νότια!»

Τ
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<<Όχι· θα έπρεπε;>>
«Ανατολικά είναι από εκεί όπου βγαίνει ο Λούντρινχ, ο µεγάλος
ήλιος.»
<<Μα δε βγαίνει πάντα από την ίδια µεριά.>>
«Από την ίδια πάντα βγαίνει· απλά, εσύ ίσως να–»
«Σαντέ’ενθιν,» είπε ο Πόνκιµ, διακόπτοντάς την. «Τα τοπία εδώ
αλλάζουν. ∆ε µπορείς να προσανατολιστείς κανονικά.»
«Τότε, σίγουρα, θα υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. ∆εν είναι
δυνατόν να µη µπορεί κανείς µε τίποτα να βρει το δρόµο του! Κι
επιπλέον, αν αληθεύει τούτο, ποτέ δε θα βρούµε το Κέντρο.»
<<Μα τι ακριβώς είναι, τέλος πάντων, αυτό το Κέντρο; Και τι
σκοπεύετε να κάνετε εκεί; Γιατί θέλετε να το βρείτε;>>
«Πολλά ρωτάς, τερατάκι,» αγριοκοίταξε τον Μαναχούθρα ο
Κράντµον/Μάργκανθελ.
<<Εγώ σας οδηγώ εδώ, σωστά; ∆εν πρέπει, λοιπόν, να ξέρω;>>
«Κοίτα,» είπε ο Πόνκιµ, «η κατάσταση σε τούτο το… µέρος, ας το
πούµε, νοµίζεις ότι είναι φυσιολογική;»
<<Ναι, φυσικά. Γιατί να µην είναι;>>
Μα βέβαια, συλλογίστηκε ο Πόνκιµ. Είναι γέννηµα των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων· δε γνωρίζει κάποια άλλη ζωή.
Ο Μόρβον σούφρωσε τα χείλη και έτριψε το σαγόνι. «Κύριε
Μαναχούθρα, κάποτε αναφέρατε ότι, παλιά, είχατε µια άλλη
µορφή…»
<<Ναι, αλλά δεν τη θυµάµαι. Ο Μεγάλος Γονέας µε δηµιούργησε.>>
«Σας δηµιούργησε ή σας µετάλλαξε, κύριε;»
<<Εµ… ∆εν αντιλαµβάνοµαι ακριβώς το ερώτηµα. Η δηµιουργία
είναι αλλαγή, σωστά;>>
«Κατά κάποιο τρόπο, κύριε,» παραδέχτηκε ο Μόρβον. «Ωστόσο–»
«Άσε τις φιλοσοφίες, ερηµίτη,» παρενέβη ο Βούνκαλ. «Κάτι
έρχεται απο κεί –ανατολικά, µε τη δική µας σκέψη.» Το δεξί χέρι του
Αργκανθικιανού έδειχνε τον ορίζοντα, από τη µεριά που ξεπρόβαλε
ο Λούντρινχ.
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Οι σύντροφοι στένεψαν τα µάτια, ενοχληµένοι από το φως του
µεγάλου ήλιου, καθώς προσπαθούσαν να διακρίνουν τι ήταν εκείνο
που τους ζύγωνε.
<<Ω, όχι! Ω, όχι! Πάλι αυτός!>>
«Τι είναι, τερατάκι;» ρώτησε ο Κράντµον/Μάργκανθελ.
<<Ο Σασατάρος. Έφερε τα Ίλ’φαντιρ! Ελάτε! Ακολουθήστε το
Μαναχούθρα! Ακολουθήστε µε!>> Το πολύχρωµο πτηνό χτύπησε τις
φτερούγες του και άρχισε να πετά, γοργά.
Εκείνοι έτρεξαν πίσω του.
«Να πάρει και να σηκώσει…!» έκανε ο Πόνκιµ. «Χρειαζόµαστε
ένα µέρος για να αναπαυτούµε. Θα σωριαστούµε όλοι,
µισοπεθαµένοι, αν συνεχίσουµε έτσι. ∆ε µπορούµε, κάπως, να
βγάλουµε από τη µέση αυτά τα καταραµένα πλάσµατα µε τις
προβοσκίδες, καθώς και τον Σασατάρο;»
<<Τα Ίλ’φαντιρ είναι πολύ χοντρόπετσα· δε θα καταφέρετε να τα
σκοτώσετε. Και το Σασατάρο δε θα τον δείτε ποτέ· είναι δειλός και
κρύβεται.>>
«Αν τον ξανασυναντήσω, θα τον αφανίσω απ’το πρόσωπο του
Άρµπεναρκ!» δήλωσε η σκιερή µορφή που τύλιγε τον Κράντµον.
«Σταµατήστε!» φώναξε η Βόλκρα. Οι άλλοι υπάκουσαν,
αιφνιδιασµένοι. «Κοιτάξτε!»
Από τον ορίζοντα εµπρός τους µπορούσαν να δουν µεγάλες
φιγούρες να έρχονται, µε ψηλά άλµατα. Έµοιαζαν µε πελώριες
σαύρες, καφετί χρώµατος.
«Οι Αµµοβάτες!» αναφώνησε ο Μόρβον, ασθµαίνοντας. «Οι
Αµµοβάτες!»
<<Αυτοί; Αυτά είναι τροµερά και σκότια όντα, που επιθυµούν να
καταστρέψουν τα πλάσµατα του Μεγάλου Γονέα! Ελάτε από την
άλλη!>>
«Όχι!» είπε ο Μόρβον. «Είναι φίλοι µας. Ξέρουν ότι ερχόµαστε.»
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<<Θα µας σκοτώσουν όλους! Πάµε να φύγουµε!>> Ο Μαναχούθρας
είχε ήδη αρχίσει να πετά, χτυπώντας δυνατά τις φτερούγες του.
<<Μη χρονοτριβείτε!>>
«Κύριε Μαναχούθρα, µη φοβάστε· δε θα σας πειράξουν!» φώναξε
πίσω του ο Μόρβον, όµως το πτηνό δεν έπαψε να αποµακρύνεται.
«Είσαι σίγουρος για τούτο, ερηµίτη;» ρώτησε ο Βούνκαλ. «Μήπως,
στεκόµαστε εδώ σαν ηλίθιοι, περιµένοντας την καταδίκη µας;»
«Αποκλείεται, Μαύρε Αδελφέ,» απάντησε ο Μόρβον. «Οι
Αµµοβάτες θα µας οδηγήσουν στο Κέντρο Σταθερότητας. Ευτυχώς
που κατάφεραν να µας εντοπίσουν, γιατί τι ελπίδες νοµίζετε ότι θα
είχαµε εµείς να το βρούµε, µόνοι µας;»
Τα πόδια των Αµµοβατών ακούγονταν δυνατά επάνω στο έδαφος,
τραντάζοντάς το. Όµως, σε λίγο, επίσης δυνατά, άρχισαν
ν’ακούγονται και τα ποδοβολητά των Ίλ’φαντιρ, καθώς και οι
βρυχηθµοί τους.
Ο Πόνκιµ έριξε µια µατιά πίσω του, για να δει τα θηρία να
έρχονται. Ύστερα, στράφηκε στους αρχαίους, σαυροειδείς υπηρέτες
της Άκµενκ. Θα µας φτάσουν πρώτοι, συµπέρανε. Ωστόσο,
συγκέντρωσε τις πνευµατικές του δυνάµεις, έτοιµος να τις
εξαπολύσει, σε περίπτωση ανάγκης. Το δεξί, τραυµατισµένο του χέρι
τού έριχνε δυνατά λογχίσµατα πόνου, ενώ περίµενε.
Τα ψηλά πηδήµατα των Αµµοβατών άρχισαν να γίνονται ολοένα
και µικρότερα, καθώς πλησίαζαν τους συντρόφους· και, στο τέλος,
οι µεγάλες καφετιές σαύρες δεν πηδούσαν καθόλου, παρά έτρεχαν
µέσα στο χορτάρι, για να σταµατήσουν εµπρός τους.
Ήταν ψηλά όντα, τουλάχιστον τρία µέτρα σε ύψος και έξι σε
µάκρος, χωρίς να υπολογίζει κανείς τις ουρές τους. Το δέρµα τους
έµοιαζε ξερό και τραχύ, αν και δεν είχε φολίδες. Οι λαιµοί τους ήταν
µακρείς, χοντροί, και ευλύγιστοι· τα κεφάλια τους τριγωνικά, όπως
αυτά των σαυρών, µε µπόλικα κοφτερά δόντια στη µουσούδα και
κίτρινα µάτια που στραφτάλιζαν.
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Ο προπορευόµενος Αµµοβάτης, που πρέπει να ήταν αρχηγός των
υπολοίπων, µίλησε στο νου των συντρόφων, όπως η Βάρνα το
Σαλάχι: Σας χαιρετίζουµε, µελλοντικοί Σωτήρες του Νότου.
Περιµέναµε την άφιξή σας εναγωνίως, και σας αντιληφθήκαµε
αµέσως µόλις πατήσατε στη Νότια Γη, ωστόσο οι
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις µάς δυσκόλεψαν από το να σας
βρούµε.
«Απαντήσαµε ένα πλάσµα εδώ,» είπε ο Μόρβον, «το οποίο σας
φοβόταν. Γιατί;»
Όλα τα γεννήµατα των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων µάς
φοβούνται, δίχως και τα ίδια να γνωρίζουν το λόγο. Αλλά, αλήθεια, σε
ποιο απ’αυτά αναφέρεσαι;
«Αποκαλούσε τον εαυτό του Μαναχούθρα.»
Ααα, ο Μαναχούθρας. Κάτι που θα µπορούσε κανείς να αποκαλέσει
χαµόγελο διαµορφώθηκε στη µουσούδα του Αµµοβάτη. Είναι από τα
φιλικότερα γεννήµατα των ∆υνάµεων που µπορεί κανείς να
συναντήσει εδώ.
«Ναι,» παραδέχτηκε ο Μόρβον· «δεν ήταν εχθρικός προς εµάς.
Ένας άλλος, όµως, ήταν: ο Σασατάρος.»
Τα κίτρινα µάτια του Αµµοβάτη στένεψαν. Ο Σασατάρος. Πρέπει
να τον προσέχετε αυτόν. Αν σας έχει βάλει στο µάτι, είναι πολύ
επικίνδυνος.
«Όντως, είναι,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Εκείνος έχει βάλει τα
Ίλ’φαντιρ στο κατόπι µας –και τώρα, αυτά βρίσκονται πολύ κοντά
µας!» Έδειξε τα γιγάντια ελεφαντοειδή όντα που έρχονταν ολοταχώς
καταπάνω τους, αναµφίβολα σκοπεύοντας να τους ποδοπατήσουν.
∆ε θα υπάρξει πρόβληµα, αποκρίθηκε ο Αµµοβάτης. Ελάτε,
αδέλφια! Εκείνος και οι υπόλοιποι του είδους του πήδησαν πάνω από
τη Συντροφιά της Παλινόρθωσης κι εφόρµησαν εναντίον των
Ίλ’φαντιρ. Η µάχη, αµέσως, θέριεψε κι ένα µεγάλο σύννεφο σκόνης
σηκώθηκε, συνοδευόµενο από βρυχηθµούς, µουγκρίσµατα, και
ουρλιαχτά, ενώ το χορτάρι βαφόταν από το αίµα.
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«Ελπίζω να νικούν οι Αµµοβάτες…» είπε η Αλζάρα.
Ο Μόρβον µειδίασε. «Κυρία µου, δεν υπάρχει αµφιβολία γι’αυτό.
Νικούν.»
Προτού το σύννεφο διαλυθεί, οι σύντροφοι είδαν πολλά από τα
Ίλ’φαντιρ να φεύγουν, διασκορπιζόµενα προς όλες τις κατευθύνσεις,
εκτός από τη δική τους –µάλλον, οι Αµµοβάτες δεν τα άφηναν να
πάνε απο κεί.
Όταν η θολούρα αραίωσε, οι υπηρέτες της Άκµενκ
παρουσιάστηκαν, µε µπόλικα πτώµατα Ίλ’φαντιρ γύρω τους.
Ο Αµµοβάτης που µιλούσε και πριν είπε, ζυγώνοντας την οµάδα:
Ένα απ’τα πλάσµατα ήταν ο Σασατάρος, στο τέλος της αγέλης, και, ως
συνήθως, έφυγε αµέσως. Τέλος πάντων, καλύτερα θα ήταν να σας
πάρουµε απο δώ, προτού επιχειρήσει τίποτ’άλλο. Τούτη τη φορά, του
χαλάσαµε εύκολα τα σχέδια, γιατί δε µας περίµενε, όµως όταν µας
λάβει υπόψη του.... Χµµµ… θα δυσκολευτούµε να τον
κατατροπώσουµε. Έτσι νοµίζω.
Και… α! τι αγένεια από µέρος µου· δε συστήθηκα. Είµαι ο Μπέρβιλ,
∆έκατος-Έβδοµος Αµµοβασιλεύς.
«Τιµή µας που σας γνωρίζουµε, Αµµοβασιλέα Μπέρβιλ,» έκλινε το
κεφάλι ο Μόρβον. «Η δική σας βοήθεια και των υπηκόων σας,
αναµφίβολα, θα µας φανεί πολύτιµη σε τούτα τα µέρη.»
«Ξέρετε πώς µπορούµε να φτάσουµε στο Κέντρο Σταθερότητας;»
θέλησε να µάθει η Σαντέ’ενθιν.
Ναι, αποκρίθηκε ο Μπέρβιλ. Ωστόσο, ο δρόµος δεν είναι καθόλου
εύκολος. Οι ∆υνάµεις φρουρούν καλά το αδύνατό τους σηµείο, και
ξέρουν ότι είστε εδώ για να τις ανατρέψετε. ∆ιαισθάνονται έναν
κίνδυνο στην ίδια την ύπαρξή τους.
«Κι εµείς διαισθανόµαστε έναν κίνδυνο στη δική µας ύπαρξη,
σαύρα,» είπε ο Βούνκαλ, ανεβάζοντας την κουκούλα στο κεφάλι
του.
Πάλι, εκείνο το κάτι-σαν-χαµόγελο έκανε την εµφάνισή του στο
πρόσωπο του Αµµοβασιλέα. Είµαι βέβαιος πως τον διαισθάνεστε.
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Και δικαίως! Ολάκερος ο Άρµπεναρκ κινδυνεύει από τούτη την
κατάσταση. Μια κατάσταση που προκάλεσε ένας από σας και ήρθε,
τώρα, να επανορθώσει. Το κίτρινο βλέµµα του Μπέρβιλ εστιάστηκε
στον Κράντµον/Μάργκανθελ. Αλλά δεν είναι, επί του παρόντος, η
ώρα για να καταλογιστούν ευθύνες. Αυτό θα γίνει µετά.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ γέλασε. Και µίλησε σαν τον Αµµοβάτη,
µέσα στο νου όλων: Προσπαθείς να µε τροµάξεις, σαύρα της ερήµου;
Τα ίδια είστε όλοι οι έρποντες δούλοι των άλλων Θεών. Αλλά εγώ δεν
υπηρετώ κανέναν· και δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν, εκτός
απ’τον εαυτό µου. Ωστόσο, έχεις δίκιο σε ένα πράγµα, Βασιλέα του
Ερπυσµού: δεν είναι, επί του παρόντος, η ώρα για να χάνουµε χρόνο.
Πάµε, λοιπόν –στο Κέντρο Σταθερότητας!
Ο Μπέρβιλ δεν αποκρίθηκε· αντ’αυτού είπε στον Μόρβον: Έλα
στην πλάτη µου. Και γονάτισε. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού
σκαρφάλωσε επάνω στο καφετί ερπετό, και οι υπόλοιποι σύντροφοι
επάνω σε άλλους Αµµοβάτες.
Κατόπιν, οι υπηρέτες της Άκµενκ άρχισαν να προχωρούν επάνω
στην χορταριασµένη πεδιάδα, µε µεγάλα άλµατα, ενώ οι ουρές τους
µαστίγωναν τον αέρα.
«Πώς θα βρούµε το Κέντρο, έτσι όπως είναι µπερδεµένες οι
κατευθύνσεις εδώ;» ρώτησε ο Πόνκιµ το πλάσµα που καβαλούσε.
∆ε µπορείς να οσµιστείς το δρόµο; ήρθε η νοερή απάντησε.
«Όχι.»
Εµείς µπορούµε. Όµως ο δρόµος δεν είναι πάντοτε ο ίδιος.
«Οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις τον αλλάζουν;»
Ναι· και ποτέ δεν τον κάνουν εύκολο. Θα δυσκολευτούµε να
φτάσουµε στον προορισµό µας.
«∆εν περιµέναµε ποτέ ότι θα ήταν εύκολο.»
Ίσως, όµως, να σας φανεί δυσκολότερο απ’ό,τι περιµένατε…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Η διαβάλλουσα σκιά

Τ

ο βουνό στα δεξιά τους ήταν ψηλό και σκοτεινό, ενώ µαύρα
σύννεφα είχαν συγκεντρωθεί στον ουρανό, τον οποίο, πού και
πού, αστραπές φώτιζαν. Παρ’όλ’αυτά, δεν έβρεχε, αλλά µια
αλλόκοτη παγωνιά διαπερνούσε όλους τους συντρόφους και µάλλον
και τους Αµµοβάτες, κάνοντάς τους να κουράζονται, αν έκρινε
κανείς από τον τρόπο που τώρα βάδιζαν, αργόσυρτα και χωρίς µικρά
ή µεγάλα άλµατα.
«Ίσως θα ήταν καλύτερα να σταµατήσουµε λίγο, για να
ξεκουραστούµε,» άκουσε η Αλζάρα τον Πόνκιµ να λέει· και έκρινε
πως, σίγουρα, ο Σφετεριστής του Σαραόλν είχε δίκιο: παρότι
βρίσκονταν στις πλάτες των Αµµοβατών κανένας τους δεν έµοιαζε
ν’αντέχει άλλο το ταξίδι. Η Αλζάρα µπορούσε να τους δει όλους να
κάθονται καµπουριασµένοι επάνω στις ράχες των µεγάλων σαυρών.
Σαν σκιάχτρα έµοιαζαν να κρέµονται, µα την Έρηµο και τον
Ποταµό! Κι εγώ, µάλλον, δε θα τους φαίνοµαι σε καλύτερη
κατάσταση.
Οι Αµµοβάτες σταµάτησαν να βαδίζουν, και ο Αµµοβασιλεύς
Μπέρβιλ είπε: Οι ∆υνάµεις µάς το κάνουν αυτό: µας χτυπούν µε κάθε
τους µέσο. Προσπαθήστε να αναπαυθείτε χωρίς να επηρεάζεστε από…
Ύψωσε το βλέµµα του στον µαύρο ουρανό. …την ατµόσφαιρα. Να
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θυµάστε: όλα εδώ είναι µια ψευδαίσθηση, εφήµερα, και µηπραγµατικά.
Ο Μόρβον κατέβηκε από τη ράχη του. «Ναι,» συµφώνησε, «θα το
έχουµε υπόψη µας.»
Και να είστε συγκεντρωµένοι στον εαυτό σας, συνέχισε ο Μπέρβιλ.
Μόνο ο εαυτός σας είναι πραγµατικός. Προσέξτε, γιατί ο εχθρός θα
επιχειρήσει να σας καταστρέψει µε ποικίλους τρόπους.
Η Αλζάρα, κατεβαίνοντας από τον Αµµοβάτη της, βάδισε κοντά
στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, που είχε κατεβεί από τον δικό του,
και έπιασε το χέρι του. Ήξερε πως ήταν ευάλωτος σε κάτι τέτοιες
δυνάµεις που επιτίθονταν στον ψυχισµό του ανθρώπου, και θυµόταν
πολύ καλά τι είχε συµβεί σε κείνο το µυστηριακό,
ξωτικοκατοικηµένο δάσος στο Άργκανθικ –δεν ήθελε αυτό να
επαναληφθεί. Τότε, ο αγαπηµένος της είχε κινδυνέψει να χάσει και
το άλλο µισό της ψυχής του. Η Χόλκραδ είχε ανησυχήσει πολύ
γι’αυτόν.
Συνεχίζοντας να κρατά το χέρι του, βάδισε προς ένα άφυλλο,
ανεµόδαρτο δέντρο εκεί κοντά. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την
ακολούθησε, και κάθισαν από κάτω, τυλιγµένοι στις κάπες τους. Η
Αλζάρα παρατήρησε πως τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας δεν κάθισαν
και πολύ µακριά απ’αυτούς: µερικά µέτρα προς τα δεξιά, έχοντας
όλοι το σκοτεινό βουνό πίσω τους…
…το οποίο η πρώην-ιέρεια του Φιδιού δεν είχε αντιληφθεί πότε
εµφανίστηκε, ούτε πότε τελείωσε η µεγάλη πεδιάδα µε το ψηλό
χορτάρι, ούτε πότε ο γαλανός ουρανός έγινε µαύρος και η µέρα
νύχτα.
Ακούµπησε το κουκουλωµένο της κεφάλι στον ώµο του
Ανθρώπου-Με Μισή-Ψυχή, κι εκείνος αγκάλιασε τους δικούς της
ώµους. Το κρύο τη διαπερνούσε εδώ πάνω, σε τούτα τα όρη που
είχαν παρουσιαστεί από το πουθενά. Ήταν ένα κρύο… µηφυσιολογικό για τη Ζίρκεφ, παρόµοιο µ’αυτό που η Αλζάρα είχε
πρωτοαισθανθεί στο Σαραόλν, όταν χιόνιζε. Όµως, µετά, το είχε
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συνηθίσει. Εκείνο το κρύο, αλλά όχι κι αυτό. Αυτό την έκανε να
τρέµει σύγκορµη· νόµιζε ότι τα κόκαλά της είχαν παγώσει, κάτω
απ’τη σάρκα της.
…Κρύο…
Έσφιξε την κάπα επάνω της και έκλεισε τα µάτια.
…Κρύο…
** ** ** **
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αισθάνθηκε την Αλζάρα να κοιµάται
µέσα στην αγκαλιά του, χωρίς να κουνιέται καθόλου, ήρεµα,
γαλήνια. Κι εκείνος ήταν κουρασµένος, µα κάτι τον κρατούσε
ξύπνιο: ένα ακατονόµαστο συναίσθηµα.
Σαν κάτι να ερχόταν.
Άπλωσε τις πνευµατικές του αισθήσεις, ψάχνοντας. Οι αύρες ήταν
τόσο µπλεγµένες εδώ, τα πάντα τόσο µπερδεµένα, αλλόκοτα,
ακανόνιστα, παραλογικά.
Μετά: µια σκιά! Μια µαύρη αύρα βάδιζε προς το µέρος του. Ή,
µάλλον… Αύρα; Όχι αύρα. ∆εν ήταν αύρα· δεν έµοιαζε µε τις
συνηθισµένες αύρες, τουλάχιστον. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
σταµάτησε να χρησιµοποιεί τις πνευµατικές του αισθήσεις –αλλά η
σκιά συνέχιζε να πλησιάζει –µπορούσε να τη δει· τα τυφλά του
µάτια δεν τον εµπόδιζαν! Κι επιπλέον, τώρα συνειδητοποίησε ότι η
σκιά δεν πρέπει να είχε αύρα, αφού και στον Πνευµατικό Κόσµο και
στον κανονικό το ίδιο την αντιλαµβανόταν. Μα, στον κανονικό, δε θα
έπρεπε να µπορώ να τη δω καθόλου!
Ωστόσο, την έβλεπε. Μόνο αυτή, την έβλεπε να πλησιάζει. Ήταν η
φιγούρα µιας γυναίκας, ντυµένης µε ένα µακρύ, φαρδύ φόρεµα. Το
πρόσωπό της δε φαινόταν· έµοιαζε νάναι κρυµµένο µέσα στη σκιά
των µακριών της µαλλιών –µια σκιά µέσα σε µια άλλη σκιά, µα τα
Πνεύµατα!
«Γιατί κάθεσαι µόνος εδώ;» ρώτησε η γυναίκα.
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Μόνος; Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή έψαξε τριγύρω, µε τις
πνευµατικές του αισθήσεις –και δε µπορούσε να βρει κανέναν
απ’τους συντρόφους του! Ούτε την Αλζάρα δεν αισθανόταν στο
πλευρό του.
«Πού πήγαν; Εσύ τους πήρες;»
Η σκιά κάθισε δίπλα του, ακουµπώντας την πλάτη της στο δέντρο
και τυλίγοντας τα χέρια της γύρω απ’τα γόνατά της. «Όχι. Αλλά
βλέπεις πόσο µόνος είσαι εδώ;»
«Ήταν µαζί µου!» διαµαρτυρήθηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Όλοι τους. Τώρα… εξαφανίστηκαν…»
Η σκιά γέλασε. «∆εν εξαφανίστηκαν· ακόµα κοντά βρίσκονται.
Όµως είσαι µόνος.»
«∆ε σε καταλαβαίνω.» Τι συνέβαινε; Όνειρο έβλεπε; ∆ε µπορεί
τούτο να ήταν πραγµατικότητα! Ακόµα κι εδώ, δε µπορεί να ήταν
πραγµατικότητα.
«Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να τους δεις, είσαι µόνος, έτσι δεν
είναι;» ρώτησε η µυστηριώδης γυναίκα· και ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή νόµισε ότι αντίκρισε τα µάτια της να γυαλίζουν γαλανά µέσα
από τη σκιά του προσώπου της.
Μετά, αναλογίστηκε τα λόγια της: «Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα
να τους δεις, είσαι µόνος.» Το ξέρω ότι είµαι τυφλός. Τι προσπαθεί να
µου αποδείξει; Κι άραγε, αυτή είναι που µε εµποδίζει από το να τους
αντιληφθώ µέσω των Πνευµάτων;
«∆εν είναι καθόλου έτσι,» της αποκρίθηκε. «Το ξέρω ότι είναι µαζί
µου· τούτο µου φτάνει.» Αν αυτό το πλάσµα –αυτή η γυναίκα, η
σκιά– ήταν απόστολος των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων, ίσως
να προσπαθούσε να τον χωρίσει από τους άλλους, να–
«∆εν είναι µαζί σου· είσαι µόνος σ’αυτό το ταξίδι.»
Γιατί επέµενε; Πού προσπαθούσε να καταλήξει; Ήθελε να τον
κάνει να–;
«∆ε µπορείς να αισθανθείς πόσο µόνος είσαι; Το βάρος της
αποστολής πέφτει στους ώµους σου –όλο το βάρος της αποστολής.»
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Γιατί διακόπτει τις σκέψεις µου; Κάτι δεν–
«Εκείνοι σε θέλουν επειδή θα τους βοηθήσεις να κατορθώσουν
αυτό που δε µπορούν να κατορθώσουν µόνοι τους.» Τα µάτια της
σκιάς ήρθαν πιο κοντά του. «Έψαχναν να βρουν έναν τρόπο για να
επιτεθούν στο Μεγάλο Γονέα, και τον βρήκαν! –εσένα. Είσαι το
εργαλείο τους–»
«Σταµάτα αυτές τις ανοησίες. Φύγε απο δώ!»
«∆εν τους νοιάζει αν θα σε καταστρέψουν, αν θα κάνουν την ψυχή
σου κοµµάτια.»
«Σου είπα να φύγεις!» έτριξε τα δόντια του ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή. Οι γροθιές του ήταν σφιγµένες· αισθανόταν το αίµα του να
βράζει, τα µηλίγγια του να χτυπάνε. Ψεύδεται. Είµαι ο Στ–
«Οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού: σκοπεύουν να φέρουν τον
αρχαίο τους Θεό µέσα απ’το δικό σου σώµα. Ξέρεις τι θα σου κάνει
αυτό;»
Είµαι ο Σταθεροποιητής: τούτο είναι το πεπρ–
«Θα σε διαλύσει! Θα σε κάνει κοµµάτια, ή θα σου προξενήσει
ανείπωτο πόνο. Θα ευχηθείς να µην είχες ποτέ γεννηθεί!»
Πάντα εύχοµαι να µην είχε ποτέ γεννηθεί ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή…
«Θα γίνεις ο Φοίνικας, για λίγο, και µετά, ο αρχαίος Θεός θα σε
κατασπαράξει, προσπαθώντας να µείνει στον Άρµπεναρκ. Τα
Πνεύµατα που τον συγκροτούσαν δε θα θέλουν να διαχωριστούν
ξανά· θα επιχειρήσουν να προσκολληθούν επάνω σου, στο κορµί και
στην ψυχή σου. Θα σε καταβροχθίσουν.»
«Σκάσε!» φώναξε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
Η σκιά ήταν, τώρα, πλάι του, µε τα µάτια της να συνεχίζουν να
γυαλίζουν· µπορούσε να αισθανθεί την παγερή της ανάσα. «Γιατί
ακολουθείς εκείνους που επιθυµούν να σε καταστρέψουν;»
«∆εν είναι όπως τα λες.»
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«Τι; ∆ε θα καλέσουν το Θεό τους; ∆ε θα τον στείλουν µέσα σου;
∆ε θα τον στείλουν µέσα σου, για να κάνεις τη δουλειά τους; Θα τους
υπηρετήσεις δίχως καµια διαφωνία; Θα–»
«Φύγε από δώ!»
«–καταστρέψεις τον ίδιο σου τον εαυτό, για να–»
«Άφησέ µε ήσυχο!»
«–εξυπηρετήσεις κάποιους που δε νοιάζονται για σένα;» Η σκιά,
τώρα, είχε κολλήσει επάνω του, και ήταν παγωµένη: η παγωνιά της
τον διαπερνούσε.
«Άφησέ – µε – ήσυχο!»
«∆ε µπορώ να σ’αφήσω ήσυχο· εσύ µε έχεις καλέσει εδώ.»
«Ποτέ δε σε κάλεσα. Θέλω να φύγεις!»
«Όµως συνεχίζεις να µε καλείς.»
«Νοµίζεις ότι είµαι τρελός;» γρύλισε, εξοργισµένος, ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή. «Ξεκόλλα από πάνω µου –είσαι κρύα! Θα µε
παγώσεις.» Ένιωθε το µυαλό του να κάνει κύκλους µέσα στο κρανίο
του… κύκλους, κύκλους, κύκλους, κύκλους… σαν όλες του οι σκέψεις
να είχαν µπερδευτεί, να είχαν αναµιχθεί αναµεταξύ τους. Λες η σκιά
να έλεγε αλήθεια; Λες, πάνω στη ζαλάδα του, να την είχε καλέσει;
Μα, πότε η ζαλάδα άρχισε; Πριν από τον ερχοµό της σκιάς ή µετά;
«∆εν είµαι εγώ που σε παγώνω. Και εσύ µε κρατάς επάνω σου.»
Νόµιζε ότι διέκρινε ένα αχνό χαµόγελο πίσω από τη σκιά του
προσώπου της.
Με ένα γρύλισµα, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή άρπαξε τη σκιά
από τον ένα ώµο και την έσπρωξε παραδίπλα, αποµακρύνοντάς την.
«Φύγε, τώρα!» φώναξε.
«Τι;» άκουσε µια αδύναµη φωνή µέσα από το σκοτάδι που τύλιγε
τα µάτια του. Η φωνή ήταν κάπως διαφορετική από την
προηγούµενη.
«Βαρέθηκα να σ’ακούω! Φύγε!»
«Αγάπη µου, ονειρευόσουν; Η Αλζάρα είµαι.»
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Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή αισθάνθηκε την οργή του να
καταλαγιάζει. Η Αλζάρα; Και η σκιά; Πού πήγε η σκιά; «Πού είναι η
καταραµένη σκιά;» απαίτησε.
«Ποια σκιά; Πρέπει να ήταν όνειρο.»
«Όνειρο…» µουρµούρισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, νιώθοντας
τον παγερό άνεµο να χαϊδεύει τα µάγουλά του, καθώς η κουκούλα
είχε πέσει στους ώµους του.
«Όνειρο, σίγουρα.» Άκουσε την Αλζάρα –αν ήταν, όντως, η
Αλζάρα και όχι η σκιά που προσπαθούσε να τον κοροϊδέψει– να
βαδίζει προς το µέρος του. Τα µποτοφορεµένα πόδια της έκαναν
ελαφρούς χτύπους επάνω στις πέτρες του εδάφους.
Μετά, την αισθάνθηκε να γονατίζει δίπλα του και ν’ακουµπά το
µάγουλό του, µε το ένα της χέρι. «Τι όνειρο ήταν;»
«Μια σκιά είχε έρθει,» ψιθύρισε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
«Και µιλούσε…» Μου έλεγε ότι θέλετε να µε καταστρέψετε. Και είναι
αλήθεια. Όµως δεν το κάνετε επίτηδες. Οι Σοφοί ξέρουν πως,
διαφορετικά, το Νότιο Κέντρο ποτέ δε θα σταθεροποιηθεί. Κι
επιπλέον, αποφάσισα να έρθω εδώ· δε µ’ανάγκασαν.
«Τι σου έλεγε;» ρώτησε η Αλζάρα, το ίδιο ψιθυριστά και
συνεχίζοντας να χαϊδεύει το µάγουλό του.
«Κάτι… παράξενα πράγµατα. Ας κοιµηθούµε. Συγνώµη που σε
ξύπνησα έτσι.» Ακούµπησε την πλάτη του στο δέντρο και τράβηξε
την Αλζάρα κοντά του.
«∆εν κοιµόµουν καλά, ούτως ή άλλως,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Κρύωνα, πάρα πολύ. ∆εν κρυώνεις εσύ;»
«Ναι, κρυώνω,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, τυλίγοντάς τη
µέσα στην κάπα του, καθώς θυµόταν πόσο παγερή ήταν η σκιά που
τον είχε επισκεφτεί.
∆εν ήταν όνειρο, συλλογίστηκε. Είχε έρθει εδώ· το ξέρω. ∆εν είναι
έτσι τα όνειρα.
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Ανθρώπινες ανάγκες
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τες βράδυ –αν µπορούσε κανείς να ξεχωρίσει το βράδυ από
το πρωί, εδώ πέρα– η Αλζάρα είχε κοιµηθεί πολύ άσχηµα.
Προτού την ξυπνήσει ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή µε τον
εφιάλτη του, εκτός του ότι αισθανόταν ότι το σώµα της είχε παγώσει
από πάνω ως κάτω, νόµιζε επίσης ότι περπατούσε κάπου στον αέρα,
ότι βάδιζε, και ότι συζητούσε. Ένα εντελώς παράξενο
συναίσθηµα/όνειρο το οποίο δεν της είχε ξανατύχει ποτέ στη ζωή
της. Και, αφότου την πήρε πάλι ο ύπνος στην αγκαλιά του
αγαπηµένου της, είχε ένα άλλο αλλόκοτο συναίσθηµα: ένιωθε
ηττηµένη και εξοργισµένη, σαν η µεγαλύτερή της επιθυµία να µην
είχε εκπληρωθεί.
Αλλά, µάλλον, όλα τούτα ήταν κόλπα των αποσταθεροποιητικών
δυνάµεων, για να τους προκαλέσουν σύγχυση και να τους
κουράσουν. Άλλωστε, κι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν είχε δει
µια σκιά στο όνειρό του, όπως έλεγε; Ίσως κι οι υπόλοιποι της
οµάδας να είχαν παρόµοια όνειρα· γιατί, τώρα, καθώς ταξίδευαν
µέσα σε τούτο το έλος, επάνω στους Αµµοβάτες, όλοι τους έµοιαζαν
κατάκοποι στην Αλζάρα. Κανείς δεν είχε τους ώµους και το κεφάλι
του ψηλά. Ίσως, όµως, και να φυλούσαν τις δυνάµεις τους για
αργότερα, που σίγουρα θα τους χρειάζονταν.
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Η Ζιρκεφιανή πρώην-ιέρεια του Φιδιού αναστέναξε και έδιωξε ένα
µεγάλο έντοµο που ζουζούνιζε γύρω απ’το κεφάλι της –ένα έντοµο
που ποτέ παλιότερα δεν είχε αντικρίσει και ούτε την ύπαρξή του
γνώριζε· αναµφίβολα, ένα από τα δηµιουργήµατα των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων. Πότε θα φτάσουµε στο Κέντρο;
αναρωτήθηκε. Αυτό το ταξίδι γινόταν ολοένα και πιο ανυπόφορο. Ο
δρόµος, όντως, ήταν δύσκολος, όπως τους είχαν προειδοποιήσει οι
Αµµοβάτες.
Ένα ουρλιαχτό αντήχησε µέσα στο βάλτο.
Τα µεγάλα, σαυροειδή πλάσµατα της αρχαίας Θεάς Άκµενκ
σταµάτησαν να βαδίζουν, αφουγκράστηκαν.
«Τι είναι;» ρώτησε ο Πόνκιµ, προσπαθώντας να διακρίνει καµια
κίνηση ανάµεσα από την πυκνή, γλοιώδη βλάστηση. Μάταια, όµως·
τίποτα δε φαινόταν. Ένα παραφυσικό σκοτάδι έµοιαζε να καλύπτει
τούτο το µέρος –ένα φίλτρο εναντίον των ακτινών των ήλιων, οι
οποίοι υψώνονταν και βασίλευαν ανάλογα µε τα καπρίτσια των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων. Όλα είναι τεχνάσµατα. Τεχνάσµατα
για να παίξουν µαζί µας, για να µας λυγίσουν, συλλογίστηκε. Όµως
πόσο αποτελεσµατικά µπορούν να µας επιτεθούν, όταν γνωρίζουµε τις
µεθόδους τους;
Οι Αµµοβάτες έκαναν κάποια ώρα να απαντήσουν· έµοιαζαν να
οσµίζονται τον αέρα ή να αισθάνονται αύρες στον Πνευµατικό
Κόσµο. Τελικά, ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ είπε: Κάποια όντα του
βάλτου µάς παρακολουθούν.
«Σχεδιάζουν να επιτεθούν;» ρώτησε ο Βούνκαλ, συγκεντρώνοντας
τις ψυχικές τους δυνάµεις, έτοιµος να πολεµήσει, αν χρειαζόταν.
Όχι όσο εµείς βρισκόµαστε µαζί σας, εξήγησε ο Μπέρβιλ.
«Τότε, ας προχωρήσουµε, για να περάσουµε τούτο το βάλτο,»
πρότεινε η Σαντέ’ενθιν. «Πόσο µακριά είµαστε ακόµα από το
Κέντρο;»
Αρκετά µακριά, αποκρίθηκε ο Αµµοβασιλεύς.
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Η Ζιρκεφιανή πρώην-Αρχιέρεια του Φιδιού συνοφρυώθηκε. «Για
να πάει κανείς από τις ακτές της Ζίρκεφ ως τη Μάοχµπιν, ήθελε
τουλάχιστον… ένα δεκαπενθήµερο. Τον ίδιο χρόνο θα
χρειαστούµε;» Ρωτούσε γιατί ήξερε πως εδώ ο Χρόνος δεν κυλούσε
κανονικά. Και δε βασιζόταν µονάχα στα λόγια των Σοφών του
Κύκλου του Φτερού για αυτό· το είχε διαπιστώσει και µόνη της, ως
τώρα.
Όχι. Όσο οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις άρχουν στο Νότο, οι
ηµέρες δεν µετράνε σύµφωνα µε τη Φύση, εξήγησε ο Μπέρβιλ.
«∆ηλαδή, ίσως να κάνουµε και περισσότερο καιρό να φτάσουµε
στο Κέντρο;»
Ίσως. Ίσως, όµως, να κάνουµε και λιγότερο. Εξαρτάται…
«Από τι;»
Από τα εµπόδια που θα βρούµε στο δρόµο µας, και πόσο εύκολα θα
τα προσπεράσουµε.
Ενώ µιλούσαν, είχαν αρχίσει, πάλι, να προχωρούν µέσα στο έλος,
που, σταδιακά, µετατρεπόταν σε µια αµµώδη, άγονη έκταση. Όχι
πάλι…! Τούτη η σκέψη πέρασε από το µυαλό όλων των συντρόφων,
οι οποίοι ακόµα θυµούνταν πολύ καλά τι είχαν υποφέρει στην έρηµο,
προτού συναντήσουν τους Αµµοβάτες. Τώρα, το δυνατό φως των
ήλιων τούς χτυπούσε για δεύτερη φορά. Η ζέστη τσουρούφλιζε το
δέρµα τους και τους έκαιγε τα µάτια. Φόρεσαν τις κουκούλες τους
στα κεφάλια, για να προστατευτούν όσο µπορούσαν.
Οι γιγάντιες σαύρες τους δεν έµοιαζαν να επηρεάζονται από την
τροµερή θερµότητα· συνέχιζαν να προχωρούν ακάθεκτες επάνω στα
δυνατά, µακριά τους πόδια.
Εξάλλου, πρέπει να έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι, σκέφτηκε η
Σαντέ’ενθιν, που γνώριζε –όπως και όλοι οι σύντροφοί της– ότι οι
Αµµοβάτες, σύµφωνα µε τους θρύλους, υποτίθεται πως κρύβονταν
κάπου στα βάθη της ερήµου Σνέορµ. Κοιµούνταν εκεί, µέχρι που να
υπήρχε, ξανά, λόγος για να αφυπνιστούν· και, προφανώς, την
αποσταθεροποίηση του Νότου την είχαν θεωρήσει αρκετά καλό λόγο
1155

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

για να βαδίσουν, πάλι, επάνω στον Άρµπεναρκ. Είµαστε τυχεροί που
έχουµε τέτοιους οδηγούς εδώ, έκρινε η Σαντέ’ενθιν. ∆ιαφορετικά, οι
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις θα µας είχαν τσακίσει. Ο
Μαναχούθρας, στο τέλος, δε θα µας προστάτευε επαρκώς από αυτές.
Αναρωτήθηκε πού να ήταν εκείνο το πλάσµα, τώρα· πού να είχε
πάει, αφότου τρόµαξε, βλέποντας τους Αµµοβάτες. Τι ανόητη
αντίδραση ήταν εκείνη· οι γιγάντιες σαύρες δεν ήθελαν το κακό
του…
Η Σαντέ’ενθιν έβαλε το χέρι της µέσα στην κουκούλα και σκούπισε
τον ιδρώτα από το µέτωπό της. Στενεύοντας τα µάτια, κοίταξε προς
τον ορίζοντα. Η άµµος γυάλιζε από τη λαµπρότητα των ήλιων. ∆ε
µπορούσε να δει πουθενά την κιτρινόχρωµη απεραντοσύνη να
τελειώνει. Κι ετούτο ήταν το ισχυρότερο όπλο των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων εναντίον τους –η ζέστη. Γιατί δε
µπορούσαν να την πολεµήσουν µε κανέναν τρόπο, και ούτε οι
Αµµοβάτες µπορούσαν να τους προστατέψουν απ’αυτήν.
Η Σαντέ’ενθιν πήρε το φλασκί από τη ζώνη της, το άνοιξε, και ήπιε
µια συγκρατηµένη γουλιά. Ύστερα, το έκλεισε, πάλι, και το έβαλε
στη θέση του.
«Πού τελειώνει;» ρώτησε τον Αµµοβάτη τον οποίο καβαλούσε.
Σε κάποιο σηµείο, πάντα τελειώνει.
«Τι θες να πεις;»
Ότι οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις δε µπορούν να κρατήσουν τη
γεωγραφία τούτου του τόπου σταθερή για πολύ καιρό, ακόµα κι αν
τούτο θα τους φαινόταν χρήσιµο, για να σας κατατροπώσουν.
«Εννοείς ότι κάπου πρέπει να τελειώσουν την έρηµο.»
Ναι. Η Αλλαγή είναι η φύση των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων.
Γιαυτό κιόλας είναι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις: δεν έχουν
κανενός είδους µονιµότητα.
«Όµως, µέχρι ν’αλλάξει τούτη η έρηµος σε κάτι άλλο, ίσως να
είµαστε νεκροί.»
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Ο Αµµοβάτης δεν αποκρίθηκε, πράγµα που ανησύχησε τη
Σαντέ’ενθιν.
Ο χρόνος κυλούσε…
…αλλά οι ήλιοι δεν µετακινούνταν στον ουρανό, σα να είχαν
κολλήσει για πάντα στο µεσηµέρι. Και η τροµερή ζέστη χτυπούσε
τους συντρόφους. ∆εν ήξεραν, πλέον, πόση ώρα είχε περάσει.
Ο Πόνκιµ άνοιξε τα µάτια του, για να κοιτάξει πού βρίσκονταν.
Τόση ώρα, τα είχε κλειστά, προσπαθώντας να ξεκουράσει τον εαυτό
του όσο το δυνατόν περισσότερο, πράγµα όχι και τόσο εφικτό µε
τούτη τη δαιµονισµένη θερµότητα. Τώρα, υψώνοντας το κεφάλι,
κοίταξε εµπρός του, για να δει, πάλι, την απεραντοσύνη της ερήµου
και το δυνατό φως των ήλιων.
Πόση ώρα; σκέφτηκε. Πόση ώρα έχει περάσει; Προσπάθησε να
καταπιεί, και ανακάλυψε ότι δεν είχε µείνει σάλιο στο στόµα του.
Ήπιε λίγο νερό από το φλασκί του. Το νερό… είχε πάρει µια άλλη,
πολύ πιο γλυκιά γεύση για εκείνον, τώρα… σαν κρασί µε µέλι. Όπως
όλα τα πράγµατα που λείπουν σε κάποιον, έτσι κι αυτό του έµοιαζε
καλύτερο, γευστικότερο. Όµως είναι µια ψευδαίσθηση. Προσπαθούν
να µας τρελάνουν, οι εχθροί µας. Προσπαθούν να µας κάνουν να
χάσουµε την αίσθηση του χρόνου, του εαυτού µας. Ήπιε κι άλλο νερό,
προτού κλείσει το φλασκί και το κρεµάσει, πάλι, στη ζώνη του.
Κοίταξε δεξιά του, τον Μόρβον και τον Κράντµον: δύο
κουκουλοφόρες φιγούρες, σκυφτές επάνω στις ράχες των
Αµµοβατών. Κανείς δε µιλούσε, κανείς δεν κινιόταν. Κοίταξε
αριστερά του, τη Σαντέ’ενθιν: ακόµα µια κουκουλοφόρος φιγούρα,
σκυφτή επάνω στη ράχη του παράξενου ίππου της, κι ακίνητη. Μετά,
ο Πόνκιµ έστριψε το κεφάλι του πίσω, για να ρίξει µια µατιά και
στην υπόλοιπη οµάδα, και ν’ανακαλύψει πως όλοι τους ήταν στην
ίδια κατάσταση: φορούσαν τις κουκούλες τους και φαίνονταν
καταπονηµένοι. Ιδιαίτερα προσεκτικά, ατένισε τον Άνθρωπο-ΜεΜισή-Ψυχή, γιατί αυτός ήταν ο πυρήνας τούτης της συντροφιάς: αν
χανόταν, τα πάντα θα χάνονταν µαζί του.
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Ο Πόνκιµ γύρισε, πάλι, το κεφάλι του εµπρός, κι αναστέναξε
σιγανά, αντικρίζοντας την έρηµο. Κατέβασε την κουκούλα
περισσότερο µπροστά στο πρόσωπό του και έκλεισε τα µάτια, όπως
και πριν. Πρέπει να τελειώσει, κάποια στιγµή.
Κι ο χρόνος κυλούσε…
…αλλά οι ήλιοι δε µετακινούνταν στον ουρανό· έµεναν εκεί, στο
κέντρο του, για πάντα µεσηµέρι: ζεστό, καυτό µεσηµέρι, που
προσπαθούσε να λυγίσει τη Συντροφιά της Παλινόρθωσης, να την
κάνει να γονατίσει µπροστά στην ισχύ δυνάµεων που δε µπορούσε
να δει αλλά µονάχα να νιώσει.
Το νερό τελείωσε µέσα στο φλασκί της Σαντέ’ενθιν, πράγµα που
εκείνη διαπίστωσε όταν επιχείρησε να πιει από αυτό. Πρέπει να
πέρασε κι άλλη ώρα, συλλογίστηκε. Πολύ ώρα, για να ήπια όλο µου
το νερό. Αισθάνθηκε µια απόγνωση να την κυριεύει. Πότε θα
έφταναν στο τέλος της ερήµου; Ο Αµµοβάτης της της είχε πει ότι ο
εχθρός τους δε µπορούσε να διατηρήσει τη γεωγραφία της χώρας του
σταθερή για πολύ ώρα. Πότε, λοιπόν, θα αποφάσιζε ν’αλλάξει;
Νερό, κάπου έπρεπε να βρουν νερό.
Και το σταθεροποιητικό πεδίο!
Η σκέψη διαπέρασε το νου της Σαντέ’ενθιν σαν λόγχη. Είχαν
ξεχάσει εντελώς το σταθεροποιητικό πεδίο. Αν το άφηναν να
διαλυθεί, οι ∆υνάµεις θα τους έβαλαν από παντού. Ενεργοποιώντας
τις πνευµατικές της αισθήσεις, προσπάθησε να δει σε τι κατάσταση
βρισκόταν το κέλυφος που τους προστάτευε.
Αργοπεθαίνει. Πρέπει να το φορτίσουµε, πάλι.
Έστρεψε το κεφάλι της στα δεξιά, για να κοιτάξει τον Πόνκιµ.
Ζαλίστηκε, αλλά κατάφερε να αγνοήσει το ενοχλητικό συναίσθηµα
και να κρώξει το όνοµα του Βασιληά του Σαραόλν.
Τα µάτια εκείνου γυάλισαν µέσα από τη σκιά της κουκούλας του,
καθώς γύρισε για να την κοιτάξει. «Τι είναι;» ρώτησε. Η φωνή του
ήταν το ίδιο ξερή µε τη δική της.
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«Το πεδίο,» είπε Σαντέ’ενθιν. «Πρέπει να το φορτίσουµε.
Πεθαίνει.»
Ναι, ασφαλώς, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. Το είχα ξεχάσει τελείως. Άραγε,
τούτο ήταν το σχέδιο των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων; Να τους
κάνουν να λησµονήσουν το πεδίο, ώστε να µείνουν απροστάτευτοι;
Αλλά, από την άλλη, µπορούσαν τέτοιου είδους δυνάµεις να κάνουν
σχέδιο, µε την έννοια που το αντιλαµβάνονταν εκείνος και οι
σύντροφοί του;
Κατένευσε προς τη µεριά της Σαντέ’ενθιν. Και, ύστερα,
στρεφόµενος στον Κράντµον και τον Μόρβον, είπε: «Το πεδίο.
Πρέπει να το φορτίσουµε.» Στα µάτια τους είδε πως κι εκείνοι το
είχαν ξεχάσει, µέσα σε τούτη την έρηµο που διέσχιζαν.
Ο Πόνκιµ καθάρισε το λαιµό του και έκλεισε τα µάτια, αρχίζοντας
ν’αρθρώνει τα λόγια επίκλησης προς τα Πνεύµατα. Τα χείλη και η
γλώσσα του ήταν ξερά· δυσκολευόταν να πει το κατάλληλο ξόρκι.
Αν είχε, τώρα, λίγο νερό…. Όµως, δυστυχώς, το φλασκί του είχε
αδειάσει, κι εδώ γύρω δεν υπήρχε κάποια όαση για να το
ξαναγεµίσει.
Όταν τα Πνεύµατα βρίσκονταν υπό την κυριαρχία του, διοχέτευσε
την ψυχική τους ενέργεια µέσα στο σταθεροποιητικό κέλυφος· κι
αισθάνθηκε και τους συντρόφους του να κάνουν το ίδιο: να το
ισχυροποιούν, πάλι. Γρήγορα, τελείωσαν και ελευθέρωσαν τα
Πνεύµατα από τον έλεγχό τους, συνεχίζοντας σιωπηλά το ταξίδι
επάνω στις πλάτες των Αµµοβατών.
Ο χρόνος κυλούσε…
…αλλά οι ήλιοι δεν µετακινούνταν στον ουρανό· έµεναν εκεί, στο
κέντρο: φλογερό µεσηµέρι, για πάντα.
Όµως, τώρα, ο Πόνκιµ νόµιζε ότι µπορούσε να διακρίνει µια
αλλαγή στον ορίζοντα. Οι θίνες είχαν αρχίσει να πέφτουν, η άµµος
να διαλύεται, και καφετί έδαφος να την αντικαθιστά. Σαν λάσπη.
Σαν βάλτος. ∆έντρα, το ένα πίσω απ’το άλλο, παρουσιάζονταν. Η
έρηµος έφτανε στο τέλος της!
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Οι Αµµοβάτες έτρεξαν επάνω στις άµµους, µε µεγάλα πηδήµατα,
ενώ οι καβαλάρηδές τους ένιωθαν ότι, επιτέλους, είχε έρθει η
λύτρωση που τόση ώρα περίµεναν.
Όµως θα µπορούµε να πιούµε το νερό του βάλτου; σκέφτηκε ο
Πόνκιµ. Ή θα µας δηλητηριάσει; Αλλά, όπως και νάχει, οτιδήποτε
είναι καλύτερο από την έρηµο!
Μόλις µπήκαν ανάµεσα στα δέντρα του βάλτου, νύχτωσε, τόσο
ξαφνικά που νόµισαν ότι κάποιος έριξε ένα µελανό πέπλο επάνω
τους, για να τους τυφλώσει. Ύστερα, τα µάτια τους συνήθισαν στο
φεγγαρόφωτο –το ήπιο φεγγαρόφωτο, το οποίο τους ξεκούραζε από
τη βίαιη λαµπρότητα των ανελέητων δίδυµων ήλιων. Οι ήχοι του
έλους γέµισαν τ’αφτιά τους: µικρά πλάσµατα που πλατσούριζαν στο
νερό· το θρόισµα των φυλλωµάτων, από το αεράκι που τους δρόσιζε
το δέρµα· τα φτερουγίσµατα των νυχτόβιων πτηνών· τα απόµακρα
µουγκρητά θηρίων.
Ο Πόνκιµ καθάρισε το λαιµό του και είπε: «Να αναπαυθούµε,
καλύτερα, εδώ.»
«Όχι,» διαφώνησε ο Βούνκαλ, πλησιάζοντας, επάνω στον
Αµµοβάτη του. «Κάτι διαφορετικό υπάρχει µετά.» Έδειξε, µε το δεξί
του χέρι, στο βάθος.
Ο Πόνκιµ στένεψε τα µάτια, για ν’αντικρίσει κάτι σα σήραγγα
ανάµεσα από τα δέντρα του έλους, στο τέλος της οποίας φαινόταν
φως και πράσινο (χορτάρι;).
«∆εν είναι µακριά,» είπε η Σαντέ’ενθιν. «Ας πάµε, προτού αλλάξει.
Αν φτάσουµε αρκετά γρήγορα, οι ∆υνάµεις δε θα µπορούν να το
τροποποιήσουν, λόγω του σταθεροποιητικού µας πεδίου.»
Οι Αµµοβάτες άρχισαν, πάλι, να τρέχουν, κάνοντας τα νερά του
βάλτου να πετάγονται γύρω τους, µε δύναµη. Καθώς διέσχιζαν τη
σκοτεινή σήραγγα της βλάστησης, το τοπίο στο τέλος της έµοιαζε µε
παράδεισος στα µάτια των συντρόφων. Μπορούσαν να δουν το
γλυκό φως των ήλιων, το ατελείωτο χορτάρι που απλωνόταν παντού,
και –ένα ρυάκι µε τρεχούµενο νερό!
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Νερό!
∆ε µπορούσαν να σκεφτούν τίποτ’άλλο από το νερό· η σκέψη
γέµιζε το νου τους. Θα πήγαιναν, κατευθείαν, να δροσιστούν.
Όµως ο Μάργκανθελ φώναξε µέσα στον Κράντµον: Πρόσεχε! Μη
φανείς βιαστικός!
Σε τι πράγµα αναφέρεσαι; ρώτησε εκείνος, καθώς οι Αµµοβάτες
έβγαιναν από τη σήραγγα του βάλτου και πηδούσαν µέσα στο
καταπράσινο χορτάρι της πεδιάδας.
Στο νερό, ηλίθιε! Κάτι µου φαίνεται παράξενο…
Είναι ΝΕΡΟ, Μάργκανθελ! Είσαι τρελός; Αλλά, φυσικά και είσαι!
Χα-χα-χα!…
Οι Αµµοβάτες σταµάτησαν, και οι σύντροφοι κατέβηκαν από τις
ράχες τους, τρέχοντας προς το ρυάκι, το νερό του οποίου τους
φαινόταν ως το πιο ευλογηµένο πράγµα της Πλάσης που είχαν
αντικρίσει ποτέ.
Κράντµον, περίµενε! πρόσταξε ο Μάργκανθελ, αλλά ο Ωκεάνιος
ευγενής δεν του έδωσε σηµασία, ούτε τον άφησε να αναδυθεί από
µέσα του, παρότι εκείνος προσπάθησε. Έπεσε στα γόνατα µπροστά
στο ρυάκι και γέµισε τις χούφτες του µε νερό, πίνοντας αχόρταγα.
Ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ κοιτούσε τους συντρόφους, καθώς είχαν
πέσει µε τα µούτρα στο νερό. Ο ίδιος, φυσικά, δεν αισθανόταν καµία
δίψα, και ήταν λιγάκι απορηµένος µ’αυτή την παράλογη αντίδραση
των θνητών τους οποίους οδηγούσε προς το Κέντρο Σταθερότητας.
Ωστόσο, αν ήθελε να σταθεροποιήσουν τη Νότια Γη, για χάρη όλου
του Άρµπεναρκ, έπρεπε να σεβαστεί τις επιθυµίες τους και τις
ανθρώπινές τους ανάγκες.
Βλεφάρισε, περιµένοντας. Ατένισε, αδιάφορα, το χορτάρι της
πεδιάδας, το νερό του ρυακιού. Οσµίστηκε.
–Και ο κίνδυνος έγινε προφανής στο µυαλό του.
Μεγαλειότατε! του «φώναξε», εκείνη τη στιγµή, µία από τους
υπηκόους του. Πέφτουν!
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Όντως, οι σύντροφοι σωριάζονταν στο έδαφος, ο ένας µετά από τον
άλλο.
Κάποιος µόλυνε το νερό! είπε ένας Αµµοβάτης.
Ο Μπέρβιλ στένεψε τα κίτρινα µάτια του. Ο Σασατάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

Η γυναίκα-σκιά

Σ

ε πήρε ο ύπνος;»
Ο Σταθεροποιητής άνοιξε τα βλέφαρά του, για ν’αντικρίσει
τη σκιά να τον κοιτάζει· τα µάτια της γυάλιζαν γαλάζια, όπως
και την προηγούµενη φορά.
«Ε; Πού είµαι;» Ανασηκώθηκε, και έστειλε τις πνευµατικές του
αισθήσεις τριγύρω· όµως δε µπορούσε να νιώσει καµια γνώριµη
αύρα. Πού βρίσκονταν οι υπόλοιποι; Η Αλζάρα; Μπροστά του
µπορούσε ν’ακούσει τρεχούµενο νερό. Θυµόταν να είχε πιει από
εκεί, προτού ένας ακατανίκητος ύπνος τον καταλάβει.
«Εδώ,» αποκρίθηκε η σκιά, και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
νόµισε ότι ένα αδύναµο γέλιο ήρθε από το µέρος της.
«Αυτό δεν είναι και καµια σπουδαία απάντηση.»
«Κι όµως, είναι η σπουδαιότερη απάντηση απ’όλες. Να ξέρεις ότι
βρίσκεσαι εδώ είναι πολύ βασικό.»
«Προσπαθείς να µε τρελάνεις, πάλι!…» µούγκρισε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή, και σηκώθηκε όρθιος. «Πού είναι οι υπόλοιποι;»
Η σκιά σηκώθηκε µαζί του. Συγκεκριµένα, εκείνος δεν κατάλαβε
για πότε σηκώθηκε· απλά, όταν αυτός στεκόταν όρθιος, όρθια ήταν
κι η σκιά, δίπλα του.
«∆εν είναι µε σένα, όπως σου ξαναείπα. Είσαι µόνος σου·
εποµένως–»
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«Σταµάτα αυτές τις ανοησίες!» τη διέκοψε ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή. «Πού τους στέλνεις κάθε φορά; Ή, µήπως, παίρνεις εµένα
µακριά τους; –που, µάλλον, αυτό πρέπει να συµβαίνει. Κι επιπλέον,
πώς µπορώ να σε δω; Είµαι τυφλός, σκιά.»
«Σου δείχνω την αλήθεια,» αποκρίθηκε εκείνη, και τον πλησίασε.
(Αυτή τη φορά, δεν ήταν παγωµένη, όπως την προηγούµενη.)
Άπλωσε το δεξί της χέρι για ν’αγγίξει το µάγουλό του. Εκείνος έκανε
λίγο πίσω, φοβούµενος ότι µπορεί τίποτα παράξενο να του
συνέβαινε· όµως η σκιά δεν αποµάκρυνε το χέρι της: τον
ακούµπησε, τον χάιδεψε· και το χάδι της ήταν µαλακό… όµορφο
συναίσθηµα… γνώριµο, ίσως. «Και την αλήθεια µπορούν όλοι να
την αντικρίσουν, τυφλοί και µη. Το δύσκολο είναι να στρέψεις την
προσοχή σου στην αλήθεια.»
«Κι εσύ ήρθες για να στρέψεις την προσοχή µου σ’αυτήν;»
απαίτησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. Τούτο ήταν ένα πλάσµα των
αποσταθεροποιητικών
δυνάµεων.
Προσπαθούσε
να
τον
παραπλανήσει, µε κάθε δυνατό τρόπο. Του έλεγε ότι δήθεν
νοιαζόταν για κείνον, αλλά, αναµφίβολα, αυτό δεν ήταν αλήθεια.
Και: Αλήθεια, συλλογίστηκε. Όντως, είναι δύσκολο να επικεντρωθείς
στην αλήθεια. Ποια είσαι, σκιά;
Η σκοτεινή γυναίκα εµπρός του γέλασε, όπως και πριν, και τα
γαλανά της µάτια γυάλισαν. «Ναι! Μην πιστεύεις όσα σου λένε. Οι
Σοφοί του Κύκλου του Φτερού θέλουν µονάχα να πειραµατιστούν
επάνω σου: να δουν αν το σχέδιό τους µπορεί να δουλέψει. Κι ο
Πόνκιµ, η Σαντέ’ενθιν, ο Κράντµον –δεν επιθυµούν να χάσουν την
εξουσία που έχουν αποκτήσει επάνω στον Άρµπεναρκ. Αλλά εσύ τι
έχεις να κερδίσεις απ’όλα τούτα; Τίποτα! Το µόνο που µπορεί να
επιτύχεις είναι να καταστρέψεις τον εαυτό σου περισσότερο.
»Γύρισέ τους την πλάτη, αγάπη µου! Άστους να τα καταφέρουν
µόνοι τους, αν µπορούν!»
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«∆εν έχω άλλο λόγο για να ζω,» είπε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
ενώ σκεφτόταν, παραξενεµένος: Αγάπη µου; «Τουλάχιστον, εδώ
ίσως…»
«Τι ‘ίσως’; Νοµίζεις ότι θα τα καταφέρεις; Επειδή οι Σοφοί του
Πύργου έτσι λένε; Ούτ’αυτοί δεν ξέρουν αν θα µπορέσεις να
συγκρατήσεις τις δυνάµεις του Μάσµαρθ εντός σου, για να
σταθεροποιήσεις το Κέντρο.»
«Έχω, πλέον, διανύσει το µεγαλύτερο µέρος του ταξιδιού. Τι νόηµα
θα έχει να επιστρέψω; Πού θα πάω;»
«Μπορείς να φύγεις τώρα, αµέσως. Αρκεί να το θέλεις.»
«Αυτό δε γίνεται· µη µου λες ψέµατα!»
«∆ε γίνεται;» Η σκιά γέλασε. «Έλα και θα σου δείξω!»
Αποµακρύνθηκε από κοντά του, µ’ένα δυνατό τίναγµα µακριών
µαλλιών και φορέµατος, όλα τυλιγµένα στο σκοτάδι, παρότι ήταν
πρωί και οι δίδυµοι ήλιοι λαµποκοπούσαν στον ουρανό.
Μοιάζει να βρίσκεται κάπου αλλού και µονάχα ο καθρεπτισµός της
να παρουσιάζεται εδώ, σκέφτηκε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή,
καθώς την παρατηρούσε. Ωστόσο, σα να µου είναι γνώριµη. Τα λόγια
της αντήχησαν µέσα στο νου του: «Αγάπη µου.» Και νόµιζε ότι
µπορούσε να αισθανθεί ξανά το άγγιγµά της στο µάγουλό του: ένα
τρυφερό χάδι, ένα όµορφο συναίσθηµα. Τη γνωρίζω από παλιά; Την
προηγούµενη φορά, του είχε πει: «∆ε µπορώ να σ’αφήσω ήσυχο· εσύ
µε έχεις καλέσει εδώ.» Όµως, τότε, δεν είχε καταλάβει αυτά της τα
λόγια –ούτε και τώρα τα καταλάβαινε!
Η σκιά στράφηκε να τον αντικρίσει. «Έρχεσαι; Θα σου δείξω!»
Ο Σταθεροποιητής έκανε µερικά βήµατα προς το µέρος της·
ύστερα, δίστασε, σκεπτικός. Παγίδα. Πρέπει να είναι παγίδα.
«∆εν έχεις την περιέργεια να µάθεις πώς µπορείς να φύγεις απο δώ
µ’ένα χτύπηµα των δαχτύλων σου;»
Εκείνος δεν απάντησε.
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Η σκοτεινή γυναίκα γέλασε. «∆ε θα σ’αναγκάσω να φύγεις, άµα δε
θέλεις. ∆ε µπορώ, εξάλλου. Έλα!» Του γύρισε την πλάτη κι άρχισε,
πάλι, να βαδίζει, γρήγορα.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την ακολούθησε. Άραγε, όντως, δε
µπορούσε να τον κάνει να φύγει, αν εκείνος δεν ήθελε; Ή του έλεγε
ψέµατα, για να τον παραπλανήσει; Μάλλον, το δεύτερο ίσχυε· κι
εποµένως, καλύτερα να ήταν προσεκτικός. Ωστόσο, είχε το
συναίσθηµα ότι τούτη η µυστηριώδης γυναίκα δεν επιθυµούσε το
κακό του. ∆εν ήξερε γιατί το αισθανόταν αυτό, όµως το αισθανόταν.
Βαθιά µέσα στην καρδιά του, το αισθανόταν. Η σκιά νοιαζόταν για
κείνον.
Αλλά, αν ήταν ένα από τα πλάσµατα των αποσταθεροποιητικών
δυνάµεων….
Αν, όµως, δεν είναι;
** ** ** **
Μεγαλειότατε, εξαφανίζεται! Ο Αµµοβάτης που ονοµαζόταν
Θόρκµολ στεκόταν πάνω απ’τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή, ενώ είχε
τα µάτια του στραµµένα στον Αµµοβασιλέα.
Ο Μπέρβιλ κοίταξε τον θνητό που η µοίρα του ήταν να
σταθεροποιήσει τη Νότια Γη. Μια σκοτεινιά είχε καλύψει όλο του το
κορµί, το οποίο έµοιαζε, σταδιακά, να γίνεται ολοένα και πιο αχνό.
Μπορείς να τον αγγίξεις, Θόρκµολ;
Ο Αµµοβάτης επιχείρησε, απλώνοντας ένα από τα χέρια του… το
οποίο πέρασε µέσα από τον αναίσθητο άντρα.
Όπως το φοβόµουν, είπε ο Μπέρβιλ. Κι ετούτη η γυναίκα µοιάζει,
επίσης, να χάνεται, παρατήρησε, κοιτώντας την Αλζάρα, που κι
αυτήν την είχε τυλίξει ένα παρόµοιο σκοτάδι.
Τι θα κάνουµε, Μεγαλειότατε; ρώτησε η Σιτριάλη. Αν αυτός ο
θνητός χαθεί, τότε, θα βρεθούµε άπαντες στο έλεος των ∆υνάµεων.
Οι άλλοι σε τι κατάσταση είναι; θέλησε να µάθει ο Μπέρβιλ.
1165

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Κοιµούνται, Μεγαλειότατε, αποκρίθηκε ένας Αµµοβάτης. Πρόκειται
για κάποιου είδους τέχνασµα που πιάνει στους θνητούς.
Όµως οι ∆υνάµεις θέλουν τον Σταθεροποιητή, όχι τους υπόλοιπους.
Ο Αµµοβασιλεύς έβγαλε ένα δυνατό, οργισµένο γρύλισµα. Βρείτε
µου το Σασατάρο και φέρτε τον εδώ! ∆ε µπορεί νάναι µακριά, ο
τρισκατάρατος.
** ** ** **
Κράντµον, ξύπνα!
Κράντµον, άκουσέ µε, ανόητε! Ξύπνα! Οι ∆υνάµεις θα µας
καταστρέψουν όλους, άµα δεν ξυπνήσεις! Σύνελθε! Πρέπει να βρούµε
το Σασατάρο. Εκείνος ευθύνεται για τούτο. Σας υπνώτισε όλους. Ω, τι
έξυπνο κόλπο από µέρος του! Έρηµος, έλλειψη νερού· και µετά, νερό
άφθονο, για να πιείτε όλοι. Άφρονες θνητοί!…
Ξύπνα, Κράντµον!
Βλάκα, ξέρεις ποιον θα επιχειρήσουν να εξολοθρεύσουν πρώτο; Τον
Μισόψυχο, που θα εξολόθρευα κι εγώ, µε τα ίδια µου τα χέρια, µα
τώρα πρέπει να κατορθώσει να φτάσει στο Κέντρο, για να κάνουν τα
τρισκατάρατα ανθρωπάκια τα µαγικά τους επάνω του, να φέρουν τον
Φοίνικα στον Άρµπεναρκ, που οι κοσµικές δυνάµεις να συνθλίψουν
την ψυχή του!
Ακούς, Κράντµον;
Ξύπνα!
** ** ** **
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή δεν κατάλαβε για πότε η
χορταριασµένη πεδιάδα όπου βάδιζαν µετατράπηκε σε πετρώδη
ορεινή έκταση.
«Πού είµαστε;» ρώτησε τη σκιά που βάδιζε, συνεχώς, εµπρός του.
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«Εδώ,» απάντησε εκείνη, δίχως να γυρίσει, πηγαίνοντας προς µια
πέτρινη σκάλα, λαξευµένη επάνω στην πλαγιά ενός βουνού.
«Τι είναι εκεί;»
«Μια σκάλα· δε βλέπεις;»
«Βλέπω –κι αυτό µε παραξενεύει. Τι µου έχεις κάνει;»
Η σκοτεινή γυναίκα σταµάτησε στην αρχή της σκάλας και
στράφηκε, για να τον κοιτάξει· µια ξαφνική γυαλάδα, που αµέσως
χάθηκε, πέρασε από τα γαλανά της µάτια. «Τι σου έχω κάνει; ∆ε
χαίρεσαι που δεν είσαι, πλέον, τυφλός;»
«Ναι, µα… ∆εν είναι αληθινό αυτό!»
«∆εν είναι αληθινό; Γιατί; ∆ε βλέπεις;»
«Βλέπω, αλλά είναι µονάχα ένα όνειρο!»
«Πιστεύεις ότι είναι όνειρο; Πραγµατικά, το πιστεύεις αυτό;» Η
γυναίκα ρωτούσε ήρεµα, τόσο ήρεµα, λες και είχαν άπειρο χρόνο για
κουβέντα.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή συλλογίστηκε, για λίγο. Όχι, δεν
πίστευε ότι ήταν όνειρο –σ’ετούτο το συµπέρασµα είχε καταλήξει
και την προηγούµενη φορά. Όµως δεν ήταν κι αλήθεια. Από την
άλλη, βέβαια, τι καθόριζε την «αλήθεια» σε τούτο το µέρος; Ήταν
πιο αληθινές οι έρηµοι, οι βάλτοι, τα βουνά, και οι πεδιάδες που
συνεχώς άλλαζαν;
«Αρχίζεις να σκέπτεσαι λογικά, νοµίζω.» Η σκιά χαµογελούσε·
πράγµα που δε φαινόταν στο πρόσωπό της, αλλά µπορούσε κανείς
να το ακούσει στα λόγια της. «∆εν είµαι όνειρο, προφανώς.»
Στράφηκε προς τη σκάλα, κι άρχισε να την ανεβαίνει.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την ακολούθησε. «Σε κάλεσα κι
ετούτη τη φορά;» τη ρώτησε.
«Φυσικά. Με έχεις συνεχώς µαζί σου, από τότε που
πρωτοκουβεντιάσαµε. Βλέπω τις αµφιβολίες σου και τις κατανοώ
απόλυτα. Θα δεις που, σε λίγο, κι εσύ θα τις κατανοήσεις, και θα
συµφωνήσεις µαζί µου.»
«Τι θα µου δείξεις;»
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«Τα λόγια µου δε θα το περιγράψουν όπως πρέπει. Έλα και θα
δεις.»
«Ποια είσαι;»
«Κάποια που νοιάζεται για σένα.»
«Σε ξέρω από παλιά;»
Η σκιά δε µίλησε, µονάχα συνέχισε ν’ανεβαίνει τα σκαλοπάτια.
Ήταν η πρώτη ερώτηση που δεν του είχε απαντήσει, έστω και µε
µυστηριώδη τρόπο, παρατήρησε ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ έσφιξε τα δόντια, νιώθοντας το κεφάλι του να πονά
ανυπόφορα. Τι διάολο είχε συµβεί; Θυµόταν να πίνει νερό και, µετά,
µια τροµερή υπνηλία να τον καταλαµβάνει.
Πώς αισθάνεσαι;
Ο Πόνκιµ ύψωσε το βλέµµα του, για ν’αντικρίσει τον
Αµµοβασιλέα. «Χάλια. Τι είχε το νερό που ήπιαµε; ∆ηλητήριο;»
Ναι. Ο Σασατάρος φρόντισε γι’αυτό.
«Ανάθεµα!» γρύλισε ο Πόνκιµ, προσπαθώντας να σηκωθεί όρθιος
κι αποτυχαίνοντας. Τα γόνατά του λύγισαν και σωριάστηκε, πάλι,
στο χορτάρι. «Πεθαίνουµε, σαύρα;» Τους είχαν νικήσει, τελικά, οι
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις; Είχε γίνει άδικα όλο τούτο το ταξίδι,
µόνο και µόνο για να ψοφήσουν από δηλητηριασµένο νερό;
Όχι, αποκρίθηκε ο Μπέρβιλ. Ήταν κάτι που σας έκανε να
κοιµηθείτε. ∆εν ήσασταν όλοι ο στόχος του Σασατάρου.
«Ποιοι…;» Ο Πόνκιµ έστρεψε το βλέµµα του στους υπόλοιπους.
«Πού είναι ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή; Πού είναι η Αλζάρα;»
Γύρισε, πάλι, να αντικρίσει τον Αµµοβασιλέα.
Κοίτα καλύτερα, τον προέτρεψε εκείνος.
Ο Πόνκιµ έστρεψε το βλέµµα του στην ακτή του ρυακιού· έψαξε,
και βρήκε δυο σκιές που αργοχάνονταν. «Είναι… Αυτοί είναι;»
Ναι.
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«Βοήθησέ µε να σηκωθώ!»
Ο Μπέρβιλ άπλωσε το δεξί του µπροστινό πόδι, που έµοιαζε µε
λιγνό χέρι και ήταν πολύ πιο µικρό κι αδύναµο από τα κανονικά του
ψηλά και χοντρά πόδια. Ο Πόνκιµ πιάστηκε από αυτό και στάθηκε
όρθιος. «Πάµε κοντά στον Σταθεροποιητή µας. Ίσως καταφέρω να
τον βοηθήσω. Εσείς τι κάνατε; Μπορείτε να…;»
Ψάχνουµε για τον Σασατάρο, εδώ γύρω.
«Τον βρήκατε;»
Όχι ακόµα.
«Κι αν τον βρείτε;»
Θα τον αναγκάσουµε να ξεκάνει ό,τι έκανε.
Μέχρι τότε, θάναι αργά, σκέφτηκε ο Πόνκιµ. «Πήγαινέ µε κοντά
στο Σταθεροποιητή.»
** ** ** **
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ατένισε το παλάτι µε δέος. Ήταν
πανύψηλο, καµωµένο από λευκό µάρµαρο, χρυσό, και πλατίνα. Οι
πύργοι του έµοιαζαν να ξύνουν τον ουρανό· οι κρεµαστοί του κήποι
άστραφταν, λες και το φως προερχόταν από αυτούς κι όχι απ’τους
δίδυµους ήλιους. Μια πανώρια, τοξωτή είσοδος έστεκε ανοιχτή
εµπρός του· και πλάι της βρισκόταν η σκοτεινή γυναίκα.
«Τι µέρος είναι τούτο;» τη ρώτησε. «Μου είπες ότι θα µου έδειχνες
το δρόµο για να φύγω.»
«Μα απο δώ βρίσκεται ο δρόµος,» εξήγησε εκείνη.
«Μέσα στο παλάτι;»
«Ναι, γιατί όχι;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή την πλησίασε. Προσπάθησε να
κοιτάξει το πρόσωπό της, να την αναγνωρίσει· µα δε µπορούσε: η
σκοτεινιά την κάλυπτε, ακόµα κι από τόσο κοντά. «Πες µου, πρώτα,
ποια είσαι,» απαίτησε.
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«Σου είπα: κάποια που νοιάζεται για σένα. Αλλά τι σηµασία έχει
αυτό; ∆ε θες να µάθεις αν σου λέω ψέµατα;»
«Ναι, αυτό θα ήθελα πολύ να το µάθω!»
«Τότε, έλα µαζί µου, και θα δεις το δρόµο που θα σε πάρει µακριά
απο δώ. Θα σε πάει σε έναν τόπο όπου ποτέ ξανά δε θα είσαι τυφλός,
κι όπου οι άλλοι δε θα σε εκµεταλλεύονται.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ύψωσε, πάλι, το βλέµµα του για να
κοιτάξει το παλάτι. Τι παράξενο πράγµα ήταν τούτο… Ποτέ ως
τώρα, στο ταξίδι τους προς το Νότιο Κέντρο Σταθερότητας, δεν
είχαν απαντήσει κάποιο οικοδόµηµα· µονάχα φυσικό περιβάλλον
συναντούσαν: ερήµους, βάλτους, πεδιάδες –απ’ό,τι µπορούσε να
καταλάβει εκείνος, τουλάχιστον, κι απ’ό,τι άκουγε τους άλλους να
λένε. Τι ήταν αυτό, εποµένως; Κάτι άλλο, έξω από την επήρεια των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων;
Κατέβασε το βλέµµα του, για να ρωτήσει τη σκιά· όµως εκείνη δε
στεκόταν, πλέον, εµπρός του. Πού είχε πάει; Ένα συναίσθηµα
πανικού τον κατέλαβε. Είχε, τελικά, πέσει σε παγίδα και τώρα ήταν
η ώρα για να ενεργοποιηθεί;
Κοίταξε απ’την άλλη, προς την είσοδο. Και είδε τη µυστηριώδη
γυναίκα να στέκεται εκεί. «Τι περιµένεις;» τον ρώτησε, και,
γυρίζοντας, άρχισε να βαδίζει µέσα σε έναν µαρµάρινο διάδροµο. Τα
ψηλοτάκουνα υποδήµατά της αντηχούσαν.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πέρασε την πύλη και την
ακολούθησε.
Γιατί την ακολουθώ; Επειδή νοµίζω πως τη γνωρίζω; Επειδή
διαισθάνοµαι πως δε θέλει το κακό µου; Επειδή είµαι περίεργος να
µάθω πού σκοπεύει να µε οδηγήσει; Επειδή επιθυµώ να βλέπω, ξανά;
Ή επειδή πιστεύω τα λόγια της, ότι οι Σοφοί και οι άλλοι µε
εκµεταλλεύονται;
** ** ** **
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Το χέρι του Πόνκιµ πέρασε µέσα από την αχνή σκιά –το µοναδικό
πράγµα που είχε αποµείνει από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
Λοιπόν; ρώτησε, ανυπόµονα, ο Μπέρβιλ. Μπορείς να κάνεις κάτι;
«Είναι αόρατος στις πνευµατικές µου αισθήσεις,» εξήγησε ο
Πόνκιµ. «Μονάχα µια αδύναµη αύρα νιώθω, σαν ένα µέρος του –ένα
µικρό του µέρος– να βρίσκεται εδώ, κι ο υπόλοιπος κάπου αλλού.»
Χχµµµ… έκανε, σκεπτικά, ο Μπέρβιλ, κατεβάζοντας το βλέµµα στο
χορτάρι.
«Τι είναι, Αµµοβασιλέα; Κάτι έχεις καταλάβει –φαίνεται.»
Ο Άρµπεναρκ εδώ βρίσκεται στην πρωταρχική του µορφή, Πόνκιµ.
Ή, µάλλον, όχι ακριβώς στην πρωταρχική του µορφή, µα σε µια µορφή
πολύ κοντά σ’αυτή και πολύ µακριά από εκείνη που εµείς γνωρίζουµε.
Και η εν λόγω παράξενη µορφή έχει πολλαπλά επίπεδα ύπαρξης.
Τα µάτια του Πόνκιµ στένεψαν. «∆ηλαδή, θες να πεις ότι ο
Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή… βούλιαξε σε κάποιο από αυτά τα
επίπεδα;»
Όχι ολόκληρος, ακόµα.
«Τι θα γίνει αν βουλιάξει ολόκληρος;»
∆εν ξέρω. Εξαρτάται. Θα βρεθεί εξολοκλήρου εκεί, προφανώς, ενώ
εδώ θα έχει χαθεί.
Εντυπωσιακός συλλογισµός, σαύρα! σκέφτηκε, ειρωνικά, ο Πόνκιµ·
αλλά ρώτησε: «Και η Αλζάρα; Γιατί έχει κι εκείνη πάθει το ίδιο;»
Μάλλον, µονάχα ο Σασατάρος µπορεί να µας απαντήσει σε τούτο.
«Ή κάποιος Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Ξυπνήστε τους!»
Προσπαθήσαµε, µα δε µπορούµε. Μόνο εσένα κατορθώσαµε να
αφυπνίσουµε. Το κόλπο του εχθρού µας ήταν ισχυρό και ύπουλο.
Ο Πόνκιµ ξεφύσησε και ακούµπησε το µέτωπο στην παλάµη του
χεριού του, ο αγκώνας του οποίου στηριζόταν στο δεξί του γόνατο,
καθώς εκείνος καθόταν στο χορτάρι. Πώς θα γλίτωναν τον
Σταθεροποιητή, τώρα; Την προηγούµενη φορά, τα πράγµατα ήταν
ευκολότερα, σε σχέση µε τούτη! Πλησίαζαν το Κέντρο, και οι
∆υνάµεις θα έκαναν τα πάντα για να τους εµποδίσουν. Τι ανόητοι
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που ήµασταν! ∆εν έπρεπε να είχαµε πιει απ’αυτό το καταραµένο
ποτάµι. Το ότι είχε πέσει σε κάποιου την παγίδα τον εξόργιζε.
Αναπάντεχα: ΠΟΝΚΙΜ!
Ήξερε τη φωνή, και στράφηκε προς τον Κράντµον· όµως εκείνος
ήταν ακόµα ξαπλωµένος στο χορτάρι και κοιµόταν. Ωστόσο,
προφανώς, ο Μάργκανθελ δεν κοιµόταν µαζί του.
Ξύπνα τον, Πόνκιµ! Μπορώ να βρω τον Σασατάρο! Ξύπνα τον!
Πρέπει να τον ξυπνήσεις!
«Πού είναι ο Σασατάρος, Μάργκανθελ; Πες µου.»
Εκεί µέσα –στη σκιά που έχει αφήσει πίσω του ο Μισόψυχος. Ξύπνα
τον Κράντµον!
∆ηλαδή, ο Σασατάρος βρίσκεται στο άλλο επίπεδο ύπαρξης; ρώτησε
ο Μπέρβιλ.
Ναι! Αλλά ξυπνήστε τον Κράντµον, αλλιώς δε µπορώ να κάνω τίποτα
για να βοηθήσω!
** ** ** **
∆ιέσχισαν πανέµορφους διαδρόµους, µε µεγάλα παράθυρα, κάτω
απ’τα οποία φαίνονταν ακόµα πιο πανέµορφα τοπία, γεµάτα δάση,
βουνά, και κρυσταλλένιες λίµνες. Ανέβηκαν µαρµάρινες σκάλες,
σκεπασµένες µε πορφυρά και πρασινόχρυσα χαλιά, ενώ ψηλόλιγνοι
δαυλοί έκαιγαν δεξιά κι αριστερά τους. Πέρασαν κάτω από αψιδωτές
πόρτες, τις οποίες η γυναικεία σκιά άνοιγε στο διάβα τους, µε µια
απλή κίνηση του δεξιού της χεριού, λες και µονάχα το χάδι της να
ήταν αρκετό.
Σταµάτησαν να βαδίζουν σε µια µεγάλη αίθουσα, που στηριζόταν
σε πολλούς κίονες και έµοιαζε αχανής, ατελείωτη, στα µάτια του
Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή. Στο κέντρο της βρισκόταν µια εστία
φωτός που ανέδιδε µια πανδαισία χρωµάτων. Φαινόταν σαν φωτιά,
µα δεν ήταν· στον Σταθεροποιητή θύµιζε πόρτα.
«Να η έξοδος,» είπε η σκοτεινή γυναίκα.
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«Η έξοδος;»
«Ναι.» Η σκιά βάδισε ως την ποικιλόχρωµη πόρτα. «Θέλεις να
περάσεις;»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πλησίασε, στάθηκε µπροστά από τα
ατελείωτα χρώµατα, τα κοίταξε µε περιέργεια: τίποτα δε φαινόταν
από πίσω τους· µονάχα κι άλλα χρώµατα. «∆εν ξέρω αν είναι
έξοδος.»
«Είναι,» επέµεινε η σκιά, πηγαίνοντας στο πλευρό. «Πέρνα και θα
είσαι ελεύθερος. Μη σε νοιάζει για τους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού και τα πειράµατά τους! Τι καλό σού έκαναν; Και τι καλό
σού έκαναν ο Πόνκιµ, η Σαντέ’ενθιν, κι ο Κράντµον; Μονάχα κακό
σού έκαναν αυτοί! Πέρνα.»
«Όχι.» Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή στράφηκε για να την
αντικρίσει. «Είναι και η Αλζάρα. ∆ε µπορώ να την αφήσω πίσω, σε
τούτη τη χώρα.» Εκείνη τη στιγµή, νόµιζε ότι είδε, µε την άκρια του
µατιού του, µια σκιά να γλιστρά έξω από µια κολόνα της ατέρµονης
αίθουσας και να πηγαίνει πίσω από µια άλλη.
«Η Αλζάρα θα είναι µαζί σου.»
«Μαζί µου; Πώς; ∆ε θα φύγω απο δώ;»
«Θα φύγεις.»
«∆ε θ’αφήσω τους άλλους πίσω µου;»
«Ναι.»
«Τότε, πώς η Αλζάρα θα έρθει µαζί µου, σκιά;»
Είδε τα γαλανά µάτια του σκοτεινού προσώπου να τρεµοπαίζουν. Η
µυστηριώδης γυναίκα έκανε ένα βήµα όπισθεν. «Θα έρθει, σου λέω.
∆ε µ’εµπιστεύεσαι;»
«Πώς να σ’εµπιστευτώ; ∆ε σε ξέρω καν! Ή… όχι, σε ξέρω, αλλά
κρύβεσαι από µένα!» …Αγάπη µου… Κι εκείνο το άγγιγµα στο
µάγουλο. Ήταν, µήπως… Αλλά όχι… Πώς;… ∆ε θα του έλεγε αυτά,
έτσι;…
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«Πέρνα από την έξοδο και θα µάθεις για µένα. Πήγαινε, γρήγορα!»
Το σκοτάδι µπροστά στο πρόσωπό της: τρεµόπαιζε ή ήταν η ιδέα
του;
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή συνοφρυώθηκε. «Θα µάθω ποια
είσαι; Και η Αλζάρα… Θα είσαι και εσύ και η Αλζάρα µαζί µου,
όταν περάσω από τα χρώµατα;»
«Ναι. Πέρνα!» Το σκοτάδι τρεµόπαιζε πιο βίαια, τώρα· λωρίδες
φωτός παρουσιάζονταν επάνω του, κι από πίσω φαινόταν ανθρώπινη
σάρκα, πορφυρά χείλη.
«∆ύο γυναίκες θα είναι µαζί µου, όταν περάσω;»
Η σκιά πισωπάτησε, λες και ζαλιζόταν. «Πέρνα!»
«Αλζάρα;» άρθρωσε, αβέβαια, ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή. «Εσύ
είσαι;»
«Πέρνα, και θα τη βρ…. Ααααα!» Η γυναίκα έκρυψε, ξαφνικά, το
πρόσωπο µέσα στις χούφτες της.
** ** ** **
Πνεύµατα, τι του λέω; Τι έκανα;
Όπως ένας υπνοβάτης αρχίζει, ξαφνικά, να συνειδητοποιεί ότι
υπνοβατούσε, έτσι και η Αλζάρα άρχισε να συνειδητοποιεί τι είχε
κάνει ενόσω βρισκόταν καλυµµένη από τις σκιές.
Τον παρότρυνα να τους παρατήσει όλους και να παραδοθεί στις
∆υνάµεις. Πώς το έκανα αυτό; Ποιος µου είπε να το κάνω;
Την ίδια στιγµή, νόµιζε ότι µέσα της µπορούσε ν’ακούσει ένα
δυνατό ουρλιαχτό οργής, καθώς κάποιου είδους οντότητα βυθιζόταν
στο υποσυνείδητό της.
Εγώ το είπα στον εαυτό µου.
Σήκωσε το πρόσωπο από τα χέρια της, για να τον αντικρίσει. «Με
συγχωρείς, αγάπη µου,» είπε, παρατηρώντας την έκπληκτη όψη του.
«ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡΡΝΝΝΝΝΝ!»
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Το απάνθρωπο ουρλιαχτό αντήχησε παντού στην ατέρµονη
αίθουσα, ξανά και ξανά, ολοένα και πιο αδύναµο.
«ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΝΝΝΝ!»
«ΑΑΑΑΑΑΡΡΝΝ!»
«ΑΑΑΡΝ!»
«ΑΡΝ…»
«…»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή και η Αλζάρα είδαν, στο βάθος του
µεγάλου δωµατίου, µια σκιερή φιγούρα να στέκεται, βαστώντας ένα
µακρύ, αργυρό σκήπτρο στα χέρια.
Μια σκέψη πέρασε απ’το νου και των δύο: Ο Σασατάρος;
Σκοτάδι κάλυψε τα πάντα, πέφτοντας σαν µελανό πέπλο επάνω
τους. Μονάχα η πύλη των χρωµάτων φαινόταν, κι αυτή, σιγά-σιγά,
άρχιζε να ξεθωριάζει.
Έσφιξαν χέρια, για να µη χαθούν µέσα στο πρωταρχικό έρεβος, ενώ
ένας απόκοσµος τρόµος τούς είχε καταλάβει.
Ουρλιαχτά και κραυγές αντήχησαν από γύρω, και ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή κι η Αλζάρα, απλώνοντας τις πνευµατικές τους
αισθήσεις, ένιωσαν εχθρικές αύρες να τους ζυγώνουν. ∆ίχως δεύτερη
σκέψη, εξαπέλυσαν ψυχική ενέργεια καταπάνω τους.
«ΜΑΚΡΙΑ!» φώναξε η Ζιρκεφιανή Πνευµατίστρια.
Τα ουρλιαχτά και οι κραυγές δυνάµωσαν.
Ύστερα, το σκοτάδι σκίστηκε, και η Αλζάρα είδε τη µορφή του
Κράντµον να παρουσιάζεται από το πουθενά, τυλιγµένη στη σκιά
του Μάργκανθελ. «Ελάτε!» τους προέτρεψε, καθώς η σκοτεινιά είχε
ήδη αρχίσει να περνά µέσα από το άνοιγµα που είχε δηµιουργήσει.
** ** ** **
Ο Πόνκιµ είδε τον Κράντµον/Μάργκανθελ να πηγαίνει πάνω από
τη σκιά του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή, να χώνει τα χέρια του µέσα
της, και να σχίζει, µε τα δάχτυλά του, την πραγµατικότητα στην
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οποία βρίσκονταν (!). Πίσω από το άνοιγµα φαινόταν µονάχα ένα
ατελείωτο έρεβος, το οποίο άρχισε, αµέσως, να εισβάλει στην
καταπράσινη πεδιάδα µε το δηλητηριασµένο ρυάκι.
«Ελάτε!» φώναξε ο µισός-Θεός.
Τους βρήκε! συµπέρανε ο Πόνκιµ και, µετά, είδε τον
Σταθεροποιητή και την Αλζάρα να πηδούν έξω από την τρύπα, ενώ
το σκοτάδι τούς καταδίωκε, σαν πεινασµένο θηρίο.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ άφησε το άνοιγµα να κλείσει, προτού η
µαυρίλα εξαπλωθεί περισσότερο σε τούτο το επίπεδο ύπαρξης –όµως
ένα νυχάτο χέρι πέρασε µέσα από τη σχισµή, συγκρατώντας την.
Ο Σασατάρος! «φώναξε» ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ. Σταµατήστε
τον! Το σκοτάδι–
Άλλο ένα νυχάτο χέρι ξεπρόβαλε, για να συγκρατήσει την
αντικρινή µεριά της σχισµής.
–θα εξαπλωθεί!
Τα δύο νυχάτα χέρια µαζί µεγάλωσαν, πάλι, το άνοιγµα. Μέσα,
µονάχα ένα ζευγάρι πορφυρά, οργισµένα µάτια φάνηκαν, καθώς το
σκοτάδι περνούσε από τη θύρα και έβαφε το χορτάρι µαύρο.
Σύντοµα, τα πάντα είχαν τυλιχτεί από το µελανό πέπλο, και
ουρλιαχτά και κραυγές άρχισαν ν’αντηχούν.
Ο Πόνκιµ αισθάνθηκε παγερά χέρια να τον αγγίζουν. Τα χτύπησε,
µε πνευµατική δύναµη. Αποµακρύνθηκαν, όµως το µούδιασµα που
του είχαν προκαλέσει δεν έφυγε. Επιπλέον, το κεφάλι του ακόµα
πονούσε από τον παράξενο ύπνο µετά από το νερό που είχε πιει.
«Βγάλτε τους κρυστάλλους!» φώναξε ο Μάργκανθελ. «Τους
κοσµικούς κρυστάλλους!»
Ο Πόνκιµ θυµήθηκε ότι δεξιά του ήταν ξαπλωµένος ο Μόρβον, και
άπλωσε τα χέρια του προς τα κει, για να πιάσει το σάκο του Σοφού.
Την ίδια στιγµή, αισθάνθηκε παγερά δάχτυλα να τον γραπώνουν,
ενώ στ’αφτιά του έρχονταν ουρλιαχτά και κραυγές από παντού.
Συγκέντρωσε την ψυχική του ενέργεια. Επιτέθηκε.
Τα χέρια δεν αποτραβήχτηκαν, αν και η λαβή τους χαλάρωσε.
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Πανάθεµά σας!
Επιτέθηκε, πάλι, µε πνευµατικά ξίφη που σπάθιζαν τους εχθρούς
του, όποιοι κι αν ήταν.
Το δεξί του χέρι ελευθερώθηκε –αν κι ακόµα αισθανόταν κάποια
αντίσταση εκεί· όµως, ευτυχώς, δεν τον εµπόδιζε στην κίνησή του.
Άνοιξε το σάκο, και µέσα είδε φως. Οι κρύσταλλοι έδιωχναν αυτό το
σκοτάδι που, αναµφίβολα, δεν ήταν φυσιολογικό. Άρπαξε έναν και,
φορτίζοντάς τον µε ψυχική ενέργεια, διέγραψε ένα ηµικύκλιο εµπρός
του.
Το φως του κρυστάλλου δυνάµωσε, και οι εχθροί τσίριξαν,
αποµακρυνόµενοι από τον Πόνκιµ, σαν φευγαλέες σκιές. «Χα-χα-χαχα!» γέλασε εκείνος, νιώθοντας την κοσµική δύναµη να τον γεµίζει.
Ο πόνος στο κεφάλι του είχε, ξαφνικά, περάσει, και δεν αισθανόταν,
πλέον, παγωµένος, πουθενά.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ ξεχώρισε µέσα από τη µαυρίλα. «Πόνκιµ
–έναν κρύσταλλο!»
Εκείνος του πέταξε τον κρύσταλλο που κρατούσε και τράβηξε έναν
άλλο από το σάκο.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ τον έφερε στη γροθιά του και ένα
εκτυφλωτικό φως έλουσε τα πάντα.
Ο Πόνκιµ είδε το σκοτάδι να συρρικνώνεται, να φεύγει, να µπαίνει
σε µια σχισµή και να εξαφανίζεται, για να το αντικαταστήσει η
καταπράσινη πεδιάδα.
Ο κρύσταλλος που βαστούσε ο Κράντµον/Μάργκανθελ έγινε
θρύψαλα.
Ο Πόνκιµ µειδίασε στραβά. «Ελπίζω να µη θυµώσει ο Μόρβον
µ’αυτό.»
«Ακόµα κι ένας ηλίθιος θνητός θα µπορεί, αναµφίβολα, να
καταλάβει ότι µόλις σας γλίτωσα όλους από βέβαιο χαµό,» µούγκρισε
η σκιερή φιγούρα µπροστά από τον ξανθοµάλλη Ωκεάνιο ευγενή.
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«Σ’ευχαριστούµε, Μάργκανθελ,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ, κάνοντας
µια επιτηδευµένη υπόκλιση. «Όµως, προφανώς, δε σηκώνεις ούτε το
παραµικρό αστείο.»
«Άφρονα! Ξέρεις τι ήταν αυτό που µόλις αντιµετωπίσαµε;»
«Οφείλω να οµολογήσω πως όχι.»
«Τότε, καλύτερα να µη µάθεις,» είπε ο Μάργκανθελ, και βούλιαξε
µέσα στον Κράντµον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Υγρή φωτιά

Ε

ίστε καλά, απ’ό,τι µπορώ να δω,» είπε ο Πόνκιµ,
αντικρίζοντας τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή και την Αλζάρα.
«Αλλά γιατί σας τράβηξαν και τους δύο στην άλλη
πραγµατικότητα; Νόµιζα ότι ήθελαν µόνο το Σταθεροποιητή.»
Η Ζιρκεφιανή Ελέγκτρια Πνευµάτων κατέβασε το βλέµµα και πήρε
µια βαθιά ανάσα· τα φρύδια της ήταν σµιγµένα. Ο πρώην-Ράθµαλ
(που δε µπορούσε, πλέον, να δει, όπως τότε που τον οδηγούσε η
γυναίκα-σκιά) τύλιξε τους ώµους της, µε το δεξί του χέρι, και την
κράτησε κοντά του.
Γνωρίζουν κάποιο µυστικό που δε µου λένε; αναρωτήθηκε ο
Πόνκιµ, σίγουρος ότι η απάντηση ήταν Ναι. Γιατί, όµως, µου το
κρύβουν; Αν είναι κάτι που βάζει σε κίνδυνο την Αποστολή....
«∆εν ξέρεις, Αλζάρα, γιατί βρέθηκες κι εσύ εκεί, µαζί του;»
ρώτησε, επίµονα.
Εκείνη ύψωσε το γαλανό της βλέµµα για να τον αντικρίσει. ∆εν
είναι δική σου δουλειά αυτό, Πόνκιµ! σφύριξε εντός της. ∆ε σε
αφορά. Εξάλλου, δεν ήθελα να τον προδώσω. ∆εν κατάλαβα πώς
βγήκε εκείνη η… σκιά από µέσα µου.
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Κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν ξέρω.»
Ψεύδεται. Ο Πόνκιµ ήταν βέβαιος για τούτο. Όµως αποφάσισε να
το αφήσει, για την ώρα. Στράφηκε στον Μπέρβιλ. «Πρέπει να
ξυπνήσουµε και τους άλλους.»
Προσπάθησε, αποκρίθηκε ο Αµµοβασιλεύς. Με τον Κράντµον τα
κατάφερες καλά.
«Χάρη στις συµβουλές του Μάργκανθελ,» είπε ο Πόνκιµ. Ο µισόςΘεός τού είχε προτείνει να λογχίσει, πνευµατικά, το ψυχικό κέντρο
σκέψης του Ωκεάνιου ευγενή, για να τον κάνει να συνέλθει από τον
ύπνο.
Τώρα, ο Βασιληάς του Σαραόλν άφησε τον κοσµικό κρύσταλλο
πλάι στον Μόρβον και πλησίασε τη Σαντέ’ενθιν. Γονάτισε κοντά της
και αυτοσυγκεντρώθηκε, επικαλούµενος τα Πνεύµατα. Τα υπέταξε
στη θέλησή του και την χτύπησε µε ψυχική ενέργεια, όπως και τον
Κράντµον.
Τα βλέφαρά της άνοιξαν, απότοµα, και ανασηκώθηκε,
ξαφνιασµένη, επάνω στο χορτάρι. «Τι στην Έρηµο κάνεις εκεί,
Πόνκιµ;» σφύριξε, αγριοκοιτάζοντάς τον.
Παρόµοια αντίδραση είχε εισπράξει κι από τον Κράντµον. Μάλλον,
δεν ήταν κι ό,τι πιο ευχάριστο να σε ξυπνά κανείς έτσι. «Το νερό του
ποταµού περιείχε κάποιου είδους υπνωτικό,» της αποκρίθηκε.
«Βοήθησέ µε να ξυπνήσω και τους άλλους.» Σηκώθηκε και της
έδωσε το χέρι του.
Η Σαντέ’ενθιν πιάστηκε απο κεί και πάτησε στα µποτοφορεµένα
πόδια της, ενώ ο Πόνκιµ έβλεπε τον Κράντµον, λίγο πιο πέρα, να
αφυπνίζει τον Κάρελ.
Όταν όλοι είχαν ξυπνήσει, κάθισαν στο χορτάρι, για να
αναπαυθούν, ενώ ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ τούς διηγιόταν τι είχε
συµβεί. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή, ωστόσο, αρνήθηκε να τους
πει τι είχε δει στο άλλο επίπεδο πραγµατικότητας όπου τον είχαν
τραβήξει οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις, γιατί ήξερε ότι η
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Αλζάρα αισθανόταν άσχηµα για ό,τι είχε συµβεί µε τη γυναίκα-σκιά
και δεν ήθελε να το αναφέρει στους υπόλοιπους.
Ο Σταθεροποιητής είχε αρχίσει να καταλαβαίνει τι ακριβώς είχε
πάθει η φίλη του. Τούτο το παράξενο µέρος, επίτηδες ή κατά
σύµπτωση, είχε ξυπνήσει βαθιά συναισθήµατα εντός της:
συναισθήµατα που έκρυβε στο υποσυνείδητο και δεν ήθελε να
παρουσιάσει, επειδή ήξερε πως, παρότι η ίδια θα προτιµούσε εκείνος
να µη βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο, έπρεπε να το κάνει, για το
καλό όλου του Άρµπεναρκ. Η σκιερή γυναίκα, εποµένως,
αντιπροσώπευε αυτές τις επιθυµίες που η Αλζάρα προσπαθούσε να
θάψει µέσα της.
Και ίσως να είχε δίκιο, ως κάποιο βαθµό. Ο Άνθρωπος-Με-ΜισήΨυχή άγγιξε τις αύρες των µυστικιστών γύρω του, µε τις
πνευµατικές του αισθήσεις. Όλοι τους επιθυµούν να µε
χρησιµοποιήσουν, για να σταθεροποιηθεί η Νότια Γη. Όµως, µπορεί
να γίνει αλλιώς; Ίσως ορισµένοι από αυτούς να αισθάνονται άσχηµα
που πρέπει να µε… θυσιάσουν. Ορισµένοι άλλοι, βέβαια, αποκλείεται
να νιώθουν έτσι. Η Σαντέ’ενθιν, άλλωστε, είχε συνηθίσει στις θυσίες,
παλιά, στη Ζίρκεφ· µάλιστα, είχε κάνει πολλές η ίδια. Αλλά είχε
σηµασία ποιοι από τους συντρόφους του αισθάνονταν άσχηµα;
Σίγουρα, όχι· γιατί εκείνος, ούτως ή άλλως, θα επιχειρούσε να
σταθεροποιήσει το Νότιο Κέντρο. Η µισή του ψυχή είχε χαθεί, τα
Πνεύµατα τον ταλαιπωρούσαν –Ποτέ δε ζήτησα να µπορώ να τα
ελέγχω!–, και ήταν, επίσης, τυφλός, µετά από εκείνη την
εκτυφλωτική λάµψη, στην Αίθουσα του Φτερού. Ναι, µπορούσε να
δει αύρες, µέσω των πνευµατικών του αισθήσεων, όµως δεν ήταν το
ίδιο µε το να µπορεί ν’αντικρίσει, πάλι, τη θάλασσα, τους ήλιους να
βασιλεύουν ή να ξεπροβάλουν από τα άκρα του ορίζοντα, ή το
πρόσωπο της Αλζάρα. Τουλάχιστον, σταθεροποιώντας τη Νότια Γη,
θα φαινόταν σε κάτι χρήσιµος.
Σταθεροποιητής. Αυτό είναι το όνοµά µου, τώρα. Σταθεροποιητής.
Ο Ράθµαλ και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή ήταν παρελθόν.
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** ** ** **
Κοιµήθηκαν (φυσιολογικά τώρα), ενώ οι Αµµοβάτες, που δεν
έµοιαζαν να έχουν καµια ανάγκη για ύπνο, φυλούσαν σκοπιά πάνω
από το προσκεφάλι τους. Όταν ξύπνησαν, διαπίστωσαν πως ό,τι
βρισκόταν µέσα στο σταθεροποιητικό τους πεδίο δεν είχε αλλάξει,
ενώ όλος ο υπόλοιπος τόπος δεν ήταν, τώρα, παρά µια απέραντη,
πετρώδης έρηµος.
«Αυτή τη φορά, δε θ’αντέξουµε,» είπε ο Βούνκαλ, ατενίζοντας τα
αφιλόξενα εδάφη. «Έχουµε πιει νερό –δηλητηριασµένο ή µη–, όµως
δεν έχουµε καθόλου στα φλασκιά µας.»
Ο Μόρβον αναστέναξε, βαριά. Ύστερα: «Μάργκανθελ, βγες έξω.»
Η σκιερή φιγούρα παρουσιάστηκε µπροστά από τον Κράντµον. «Τι
είναι, ερηµίτη;»
Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού τράβηξε έναν κοσµικό
κρύσταλλο απ’τον σάκο του. «Μπορείς να φέρεις νερό,
χρησιµοποιώντας τον. Μπορείς να το δηµιουργήσεις µέσα από το
ασταθές υλικό της Νότιας Γης. Μονάχα εσύ, νοµίζω, γιατί έχεις
κάποιες από τις δυνάµεις των Θεών.»
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ άπλωσε το δεξί του χέρι, περιµένοντας.
Ο Μόρβον τού έδωσε τον κρύσταλλο και εκείνος επικέντρωσε το
βλέµµα του επάνω στη ράβδο, η οποία άρχισε να φωτίζει, ολοένα και
πιο δυνατά. Ύστερα, διάφορα χρώµατα τρεµόπαιξαν επάνω της. Ο
µισός-Θεός την ύψωσε και, µε µια απότοµη κίνηση, γονάτισε και την
κάρφωσε στο έδαφος. Η ποικιλόχρωµη ακτινοβολία απλώθηκε
τριγύρω, διαµορφώνοντας έναν δίσκο πάνω στο χορτάρι, ο οποίος,
σχεδόν αµέσως, εξαφανίστηκε, για να σπάσει το έδαφος και νερό να
πεταχτεί από µέσα του.
Μια πηγή είχε δηµιουργηθεί.
Ο Κράντµον/Μάργκανθελ τράβηξε τον κρύσταλλο έξω από τη γη
και τον έδωσε στον Μόρβον, που διαπίστωσε ότι η κοσµική ράβδος
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ήταν, τώρα, καυτή στο άγγιγµα. Την έβαλε, πάλι, στο σάκο του,
διαισθανόµενος ότι η ενέργειά της δεν είχε ακόµα εξαντληθεί –και
ακόµα και το µικρότερο ποσό ενέργειας µπορεί να τους φαινόταν
χρήσιµο, στο τέλος τούτου του ταξιδιού.
Οι σύντροφοι άρχισαν να γεµίζουν τα φλασκιά τους.
«Είσαι σίγουρος ότι κι αυτό δεν είναι δηλητηριασµένο;» ρώτησε η
Βόλκρα το µισό-Θεό. Εκείνος δεν της απάντησε, παρά βούλιαξε
µέσα στον Κράντµον. Η Αργκανθικιανή συνοφρυώθηκε, θυµωµένη
απ’αυτό, αλλά γέµισε κι εκείνη το φλασκί της, όπως οι υπόλοιποι.
«Πιείτε όσο επιθυµείτε,» πρότεινε ο Μόρβον. «∆ε θα είναι εδώ για
πάντα.»
Όταν έσβησαν όλη τους τη δίψα, σε σηµείο που σιχάθηκαν πλέον
το νερό, ο Πόνκιµ ρώτησε τον Αµµοβασιλέα Μπέρβιλ: «Πόσο
µακριά είµαστε ακόµα από το Κέντρο;»
Όχι πολύ. Έχουµε κάνει τον περισσότερο δρόµο. Αλλά θα πρότεινα
να περιµένουµε εδώ, για λίγο, µέχρι να περάσει η έρηµος. ∆ε θα έχει
κανένα νόηµα να πάτε στον προορισµό σας κουρασµένοι· γιατί εκεί οι
∆υνάµεις θα µας πολεµήσουν µ’όλα τους τα µέσα.
«Τότε, ας περιµένουµε,» συµφώνησε ο Πόνκιµ, και κάθισε στο
χορτάρι, οκλαδόν. «Κι ας προετοιµαστούµε.» Έκλεισε τα µάτια και
αυτοσυγκεντρώθηκε, προσπαθώντας να επιφέρει εσωτερική γαλήνη
στον εαυτό του, και δύναµη. Είχε την αίσθηση ότι, σύντοµα, θα του
χρειάζονταν.
** ** ** **
Μια πυκνή ζούγκλα αντικατέστησε την πετρώδη έρηµο. Οι
σύντροφοι είδαν τα δέντρα της να ξεφυτρώνουν, ένα-ένα, µέσα από
το άγονο έδαφος και να απλώνουν τα κλαδιά τους τριγύρω, ενώ
µικρά ρυάκια άρχισαν να περνούν µέσα απ’τη βλάστηση.
«Ώρα να πηγαίνουµε,» είπε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν όρθιος. Ο
Αµµοβάτης του έσκυψε και εκείνος τον καβάλησε.
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Οι άλλοι Αµµοβάτες πήραν στις πλάτες τους τους υπόλοιπους
συντρόφους και ατένισαν την νεογέννητη ζούγκλα, µε τα κίτρινα
µάτια τους στενεµένα, σα να προσπαθούσαν να διακρίνουν το
µονοπάτι προς το Κέντρο µέσα από την πυκνή της βλάστηση.
Ύστερα, ξεκίνησαν όλοι µαζί, περνώντας ανάµεσα από τους
κορµούς των δέντρων µε µεγάλα άλµατα και τρέχοντας πιο γρήγορα
απ’ό,τι οποιοδήποτε άλογο θα µπορούσε ποτέ να τρέξει.
Είναι αποφασισµένοι να µας πάνε στον προορισµό µας το ταχύτερο
δυνατό, σκέφτηκε ο Πόνκιµ, σκυφτός επάνω στη ράχη του
Αµµοβάτη του και νιώθοντας τις φυλλωσιές της ζούγκλας να τον
χαϊδεύουν, συχνά-πυκνά. ∆ε θέλουν να το ριψοκινδυνέψουν άλλο.
Φοβούνται µην τους πεθάνουµε στο δρόµο… Τι ειρωνεία που πρέπει
αυτοί να βασίζονται σε εµάς για τη σωτηρία τους!
Τα δέντρα είχαν, τώρα, αρχίσει να περνούν τόσο γρήγορα πλάι του
που εκείνος τα έβλεπε σαν µια πρασινόµαυρη θολούρα. Η ταχύτητα
µε την οποία κινούνταν οι υπηρέτες της Άκµενκ ήταν τροµαχτική. Ο
Βασιληάς του Σαραόλν προσπαθούσε να µη σκέφτεται τι θα γινόταν
στην περίπτωση που τούτα τα θηρία σταµατούσαν απότοµα. Το
λογικό ήταν οι καβαλάρηδές τους να πεταχτούν στην άλλη µεριά του
Άρµπεναρκ… όµως τι ήταν λογικό, επί του παρόντος, στη Νότια Γη;
Κι επιπλέον, η ιππασία των Αµµοβατών ήταν πολύ εύκολη –έπρεπε
να παραδεχτεί ο Πόνκιµ–, παρότι ούτε εκείνος ούτε οι σύντροφοί
του είχαν, φυσικά, ξανακαβαλήσει τέτοιου είδους πλάσµατα. Άρχισε
να υποπτεύεται ότι αυτό οφειλόταν εξολοκλήρου στους Αµµοβάτες:
εκείνοι ήξεραν πώς να δεχτούν ανθρώπινους αναβάτες, και όχι οι
άνθρωποι πώς να ιππεύσουν αυτούς.
—Κραυγές – βρυχηθµοί – ουρλιαχτά—
«Τι συµβαίνει;» ρώτησε ο Πόνκιµ τον Αµµοβάτη του.
Τα όντα των ∆υνάµεων, συγκεντρώνονται για να µας πολεµήσουν,
ήρθε η απάντηση µέσα στο νου του.
«Πόσα είναι;» Ο Πόνκιµ δε µπορούσε να δει τίποτα µε την
ταχύτητα που έτρεχαν.
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∆ύσκολο να µετρηθούν.
Τα λόγια του Αµµοβάτη τον πάγωσαν. «Είναι ανησυχητικό αυτό;»
Αρκετά.
Οι Αµµοβάτες σταµάτησαν επάνω σε έναν ξερό λόφο –ο Πόνκιµ
δεν κατάλαβε για πότε είχαν ανεβεί εκεί–, και οι σύντροφοι κοίταξαν
κάτω απ’αυτόν µια ατέρµονη, άγονη πεδιάδα, µαύρου χώµατος, να
απλώνεται ως τα πέρατα της Νότιας Γης. Στο κέντρο της πεδιάδας
βρισκόταν µια δέσµη φωτός, που αποτελείτο από αµέτρητα χρώµατα
και έµοιαζε να φτάνει µέχρι το υψηλότερο σηµείο του ουρανού.
Γύρω από τη δέσµη αυτή βρίσκονταν µυριάδες πλάσµατα, διαφόρων
µορφών και σχηµάτων, πετούµενα και µη, µεγάλα και µικρά,
σαυροειδή και θηλαστικά. Ανάµεσά τους, µπορούσαν να ξεχωρίσουν
και µπόλικα Ίλ’φαντιρ. Οι δίδυµοι ήλιοι του Άρµπεναρκ βρίσκονταν
στα άκρα του ορίζοντα, σα να βασίλευαν.
Το Κέντρο, είπε ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ.
«Και οι φρουροί του,» πρόσθεσε ο Πόνκιµ, παρατηρώντας τα
τερατόµορφα πλάσµα που γέµιζαν την µαύρη πεδιάδα.
«Πώς θα περάσουµε;» απόρησε η Σαντέ’ενθιν. «Είναι αδύνατον.»
Μην ανησυχείτε για τους… φρουρούς, είπε ο Μπέρβιλ. Εµείς θα τους
αναλάβουµε. Εσείς ασχοληθείτε µε τη σταθεροποίηση του Κέντρου.
«Πώς, όµως, θα φτάσουµε ως εκεί;» ρώτησε ο Βούνκαλ, νιώθοντας
το στόµα του ξερό και έναν παγερό τρόµο να τον έχει καταλάβει.
Θα δεις, θνητέ, του απάντησε ένας από τους Αµµοβάτες. Πάµε,
αδέλφια!
ΕΠΙΘΕΣΗ! «φώναξε» ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ, και οι υπήκοοί
του τον ακολούθησαν, ενώ εφορµούσε καταπάνω στα
τερατουργήµατα του Μεγάλου Γονέα.
Ο Μόρβον, που βρισκόταν στη ράχη του, κρατήθηκε γερά, καθώς ο
Αµµοβάτης πηδούσε πάνω από ένα Ίλ’φαντιρ, χρησιµοποιώντας τα
µακριά νύχια των ποδιών του για να του ξεσχίσει το πρόσωπο και να
του κόψει την προβοσκίδα. Ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού
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κοίταξε πίσω του, για να δει έναν δυνατό πίδακα αίµατος να
πετάγεται από το πλάσµα, που ούρλιαζε απ’τον πόνο.
Ύστερα, ο Αµµοβασιλεύς βρισκόταν ανάµεσα στα άλλα όντα των
αποσταθεροποιητικών δυνάµεων, χτυπώντας στα τυφλά, µε την
ουρά, τα δόντια, και τα νύχια του. Και απ’όλες τις µεριές, ο Μόρβον
µπορούσε να δει Αµµοβάτες να κάνουν µεγάλα άλµατα πάνω από
τους εχθρούς τους και να τους επιτίθενται µε ανείπωτη αγριότητα.
Ειδικά αυτοί που δεν είχαν ανθρώπινους αναβάτες έπεφταν δίχως
δεύτερη σκέψη στη µάχη, ενώ οι άλλοι προσπαθούσαν απλά να
σπάσουν τον κλοιό των αντιπάλων τους, για να πάνε τους
συντρόφους στο Κέντρο Σταθερότητας.
Η µαύρη πεδιάδα γέµιζε αίµα, κουφάρια, και κοµµένα µέλη.
Ο Μόρβον βάστηξε γερά το σάκο στον ώµο του. Μέσα βρίσκονταν
οι κοσµικοί κρύσταλλοι: το σηµαντικότερο πράγµα που είχε µαζί της
η συντροφιά, µετά από τον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
Ο Αµµοβασιλεύς πήδησε πάνω από δύο πιθηκοειδή πλάσµατα, τα
οποία προσπαθούσαν να τον γραπώσουν µε τα µακριά τους χέρια.
Προσγειώθηκε πίσω τους και κλότσησε το ένα στην πλάτη,
σπάζοντάς του τη ράχη και σκοτώνοντάς το. Ένας άλλος Αµµοβάτης
χίµησε καταπάνω στο δεύτερο, τρώγοντάς του το κεφάλι.
Ο Μόρβον πήρε το βλέµµα του από τη σφαγή και το έστρεψε στο
Κέντρο Σταθερότητας, που ήταν, τώρα, πιο κοντά. Σαν κολόνα
υγρής, ποικιλόχρωµης φωτιάς έµοιαζε. Τι θέαµα! συλλογίστηκε ο
Σοφός του Κύκλου του Φτερού. Αυτό έχει να συµβεί από την Πρώιµη
Εποχή. Είµαστε από τους ελάχιστους θνητούς που ίσως να έχουν ποτέ
αντικρίσει κάτι τέτοιο. Τούτη η σκέψη τον έκανε να νιώθει λες και
διέπραττε κάποιο κοσµικό έγκληµα, λες και έβλεπε πράγµατα που,
κανονικά, δε θα έπρεπε ποτέ να δει, πράγµατα που του ήταν
απαγορευµένα.
Άλλο ένα µεγάλο άλµα του Αµµοβασιλέα τον έφερε πιο κοντά στο
Κέντρο Σταθερότητας. Τεράστιο! Μια τεράστια φωτιά που σκίζει τους
αιθέρες! Ο Μόρβον είχε µείνει άφωνος, και νόµιζε ότι είχε
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παραλύσει. Καθώς ερχόταν ολοένα και πιο κοντά, τόσο περισσότερο
η δύναµη του Κέντρου τον έκανε να αισθάνεται πόσο ασήµαντος και
µικρός ήταν.
Ακόµα ένα άλµα, και ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, τώρα,
βρισκόταν µπροστά από τον ατέρµονο κίονα της υγρής,
ποικιλόχρωµης φωτιάς, η οποία –παρατήρησε ο Μόρβον–
περιστρεφόταν διαρκώς γύρω απ’τον εαυτό της. Πνεύµατα!
Αισθάνθηκε τα λογικά του να τον εγκαταλείπουν. Έτρεµε
σύγκορµος. Ήθελε να κουλουριαστεί και να µην κοιτάζει, να µην
κοιτάζει τούτο… τούτο… ∆εν έβρισκε λόγια για να το κατονοµάσει.
Είχε αρχίσει να ξεχνά, να χάνει την αίσθηση του είναι του και του
περιβάλλοντός του. Όχι! Θυµήσου την Αποστολή! Πρέπει να
σταθεροποιήσετε το Κέντρο, ηλίθιε!
Έψαξε να δει πού ήταν οι άλλοι. Ο Πόνκιµ εκείνη τη στιγµή
προσγειωνόταν κοντά του, επάνω στη ράχη του Αµµοβάτη που τον
είχε φέρει ως εδώ. Τα µάτια του ήταν καρφωµένα στην στήλη της
υγρής φωτιάς, και ο Μόρβον ήξερε τι πρέπει να αισθανόταν ο
Σφετεριστής του Σαραόλν: ακριβώς ό,τι αισθανόταν κι ο ίδιος.
«Κύριε!» του φώναξε.
Εκείνος στράφηκε για να τον αντικρίσει, βλεφαρίζοντας. «Καλά
είµαι,» αποκρίθηκε.
Ο Μόρβον έψαξε για τους υπόλοιπους συντρόφους, για να
διαπιστώσει ότι όλοι, ένας-ένας, συγκεντρώνονταν εδώ, γύρω από το
Κέντρο Σταθερότητας, ενώ οι Αµµοβάτες εξακολουθούσαν να
µάχονται µε τα πλάσµατα των ∆υνάµεων. Αίµα, αίµα, αίµα –παντού
αίµα µπορούσε να δει ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού, καθώς κι
αλλόκοτα, τερατώδη κορµιά να παλεύουν: νύχια άστραφταν, δόντια
κροτάλιζαν, µάτια φλέγονταν από πολεµική φρενίτιδα.
Κατεβείτε, πρόσταξε ο Αµµοβασιλεύς Μπέρβιλ τους συντρόφους.
Αφήστε µας να πολεµήσουµε µε τους άλλους.
Εκείνοι υπάκουσαν, και οι Αµµοβάτες τους έπεσαν στη µάχη.
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«Κύριε, είστε εντάξει;» ρώτησε ο Μόρβον τον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή, ο οποίος στεκόταν µπροστά στο Κέντρο Σταθερότητας,
ακίνητος. Η Αλζάρα ήταν στο πλευρό του, ακουµπώντας τον ώµο
του, αλλά αποφεύγοντας να κοιτάζει τον κίονα της ποικιλόχρωµης
φωτιάς.
«Με καταλαβαίνετε;» επέµεινε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού,
όταν δεν πήρε απάντηση. Όχι τώρα! Όχι τώρα που όλα κρέµονται
από σένα!
«Αγάπη µου,» είπε η Αλζάρα στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή,
ταρακουνώντας τον ελαφρά. «Ο Μόρβον σού µιλάει.»
«Τι είναι, Σοφέ;» ρώτησε εκείνος.
«Είστε έτοιµος για ν’αρχίσουµε, κύριε;»
«Ναι. Φέρτε το Θεό σας σε µένα.» Τα τυφλά του µάτια
εξακολουθούσαν να είναι καρφωµένα στο αποσταθεροποιηµένο
Κέντρο Σταθερότητας, ενώ η µάχη των Αµµοβατών και των
πλασµάτων των ∆υνάµεων µαινόταν πίσω από τους συντρόφους.
Ο Μόρβον άνοιξε το σάκο µε τους κρυστάλλους. «Πάρτε έναν ο
καθένας,» είπε, γρήγορα. Οι άλλοι υπάκουσαν, εκτός από τον
Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή. «Κι εσείς, κύριε. Πάρτε έναν κρύσταλλο·
θα τον χρειαστείτε, µετά, ως Στήριγµα Ισχύος.»
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή πήρε έναν µέσα από το σάκο και τον
βάστηξε µε τα δυο του χέρια, σαν δόρυ.
Οι υπόλοιποι σχηµάτισαν έναν κύκλο γύρω του, και επικαλέστηκαν
τα Πνεύµατα, ενώ ο Μόρβον, ο Κάρελ, και ο Ζάρχαλ άρχιζαν να
λένε τα λόγια για την πανάρχαια γητειά η οποία θα συγκέντρωνε τα
Πνεύµατα που, παλιά, συγκροτούσαν τον Μάσµαρθ.
«Ω Μάσµαρθ,
Φωτοδότη Άρχοντα των Αιθέρων,
∆ευτέρου Ήλιου ∆ηµιουργέ,
Πνεύµα των χιλίων,
Πνεύµα των ογδόντα-έξι,
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Πνεύµα των εφτά,
Σε καλούµε!
Ω Μάσµαρθ,
Φωτοδότη Άρχοντα των Αιθέρων,
∆ευτέρου Ήλιου ∆ηµιουργέ,
Πνεύµα των χιλίων,
Πνεύµα των ογδόντα-έξι,
Πνεύµα των εφτά,
Μορφή σού προσφέρεται στον άνδρα τούτον!»
Τα µάτια των Σοφών του Κύκλου του Φτερού επικεντρώθηκαν
στον Άνθρωπο-Με-Μισή-Ψυχή.
«Ω Μάσµαρθ,
Φωτοδότη Άρχοντα των Αιθέρων,
∆ευτέρου Ήλιου ∆ηµιουργέ,
Πνεύµα των χιλίων,
Πνεύµα των ογδόντα-έξι,
Πνεύµα των εφτά,
Οι δούλοι σου σε καλούνε απ’τα παλιά!
Μορφή σού προσφέρεται στον άνδρα τούτον!
Ω Μάσµαρθ,
Φωτοδότη Άρχοντα των Αιθέρων,
∆ευτέρου Ήλιου ∆ηµιουργέ,
Πνεύµα των χιλίων,
Πνεύµα των ογδόντα-έξι,
Πνεύµα των εφτά,
Έλα εδώ απ’τα παλιά!
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Μορφή σού προσφέρεται στον άνδρα τούτον!»
Τα Πνεύµατα ούρλιαζαν, γρύλιζαν παντού στον αέρα· ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή νόµιζε ότι θα τον κουφάνουν µε τις φωνές τους.
Μονάχα αυτά µπορούσε ν’ακούσει, αναµιγµένα µε τα λόγια των
Σοφών και τις ιαχές της µάχης, ενώ αισθανόταν ένα χάος από αύρες
πανταχόθεν. Κι εµπρός του βρισκόταν η ισχυρότερη από αυτές: µια
αστείρευτη πηγή κοσµικής ενέργειας, το Κέντρο Σταθερότητας που
έπρεπε να επανασταθεροποιήσει.
Πότε, όµως, θα ερχόταν ο Μάσµαρθ; Πότε θα τον ένιωθε εντός του;
Πότε θα ήξερε ότι είχε τη δύναµη να ενεργήσει;
Έσφιξε τον κρύσταλλο στις γροθιές του, νιώθοντας ιδρώτα να τον
λούζει, σαν παντού να είχε απλωθεί µια τροµερή άπνοια.
Τι συµβαίνει; Γιατί δεν έρχεται σε µένα;
Μετά, ένα τροµερό βουητό χτύπησε τ’αφτιά του, τροµερότερο κι
απ’τα ουρλιαχτά των Πνευµάτων· και ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
αισθάνθηκε κάτι να πέφτει, µε δύναµη, επάνω στην πλάτη του και να
τον διαπερνά, να απλώνεται σ’όλο του το κορµί.
Έριξε το κεφάλι του πίσω και ούρλιαξε, καθώς ένιωθε το µυαλό
του να σβήνει.
Οι άλλοι, καθώς τελείωναν την επίκληση, είδαν έναν λαµπερό
ανεµοστρόβιλο να δηµιουργείται γύρω από τον Άνθρωπο-Με-ΜισήΨυχή και να τον τυλίγει. Ύστερα, ο ανεµοστρόβιλος χάθηκε, και ο
άντρας βρισκόταν στα γόνατα, σφίγγοντας τον κοσµικό κρύσταλλο
στις γροθιές του και ουρλιάζοντας. Τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί
και, τώρα, θα ήταν ολόγυµνος, αν µια πορφυρόχρυση ακτινοβολία
δεν έντυνε το σφριγηλό κορµί του.
«Πραγµατοποιείται!» έκρωξε ο Μόρβον, νιώθοντας λαχανιασµένος.
«Πραγµατοποιείται. Ο Κύριός µας είναι εδώ!»
«Ναι,» συµφώνησε ο Κάρελ, κάτω απ’την ανάσα του, και
λοξοκοίταξε τον Κράντµον/Μάργκανθελ, ο οποίος είχε τα απόκοσµά
του µάτια καρφωµένα επάνω στον Σταθεροποιητή. Υπήρχε µίσος
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σ’αυτά τα µάτια, παρατήρησε ο Σοφός του Κύκλου του Φτερού: ένας
αρχαίος Θεός αντίκριζε έναν άλλο, τον οποίο µισούσε θανάσιµα.
Αλλά σήµερα είναι η τελευταία σου µέρα, Μαύρε Θεέ. Ο Κύρίος µας
θα στραφεί εναντίον σου και θα σε κοµµατιάσει!
Το ουρλιαχτό του Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή σταµάτησε και το
κεφάλι του κατέβηκε, καθώς ήταν γονατισµένος. Ο άντρας έµεινε
ακίνητος για λίγο, ντυµένος µε την πορφυρόχρυση ακτινοβολία και
βαστώντας τον κοσµικό κρύσταλλο στις γροθιές του.
Η Αλζάρα έκανε να τον πλησιάσει, µα ο Πόνκιµ την κράτησε από
το µπράτσο. «Μείνε πίσω,» την προειδοποίησε. «∆ε σε χρειάζεται
τώρα· δε χρειάζεται κανέναν µας.»
Οι σύντροφοι περίµεναν, βαστώντας την αναπνοή τους και
κοιτώντας τον Σταθεροποιητή.
Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή σηκώθηκε, αργά. Τα µάτια του
στράφηκαν στη στήλη της υγρής, ποικιλόχρωµης φωτιάς –και την
είδαν! ∆εν ήταν τυφλός, πλέον. Όµως, επίσης, δεν ήξερε κι ακριβώς
ποιος ήταν. Μέσα του νόµιζε πως χόρευαν φλόγες, παρόµοιες
µ’αυτές που αντίκριζε εµπρός του. Πονούσε, λες και το κορµί του
ήταν έτοιµο να γίνει κοµµάτια.
Για λίγο, στάθηκε αµήχανα, µην καταλαβαίνοντας τι έπρεπε να
κάνει.
Γιατί είµαι εδώ;
Με έφεραν;
Οι υπηρέτες µου;
Εδώ;
Γιατί;
Τι είναι εδώ;
Και, ξαφνικά, συνειδητοποίησε: Ένα Κέντρο Σταθερότητας.
Αποσταθεροποιηµένο!
Κι όχι µονάχα αυτό, αλλά και οι αναµνήσεις ενός άλλου… ενός
θνητού, φορτισµένου από κοσµικές δυνάµεις, άρχισαν να τον
γεµίζουν. Το Νότιο Κέντρο ήταν τούτο. Και είχε
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αποσταθεροποιηθεί. Κι εκείνος έπρεπε να το επανασταθεροποιήσει.
Γιαυτό τον είχαν φέρει εδώ οι υπηρέτες του.
Μια εποχή όπου οι άλλοι Θεοί δεν υπάρχουν. Θλίψη τον γέµισε. Τα
Πνεύµατα… συγκέντρωσαν τα Πνεύµατα, για να µε επαναφέρουν.
Μπορούσε να νιώσει τα µυριάδες κοµµάτια της συνείδησής του να
είναι χαλαρά ενωµένα µέσα σ’αυτό τον παράξενο θνητό· έτριζαν,
έτοιµα, πάλι, να διαχωριστούν. Λάθος. Είναι λάθος. ∆εν έπρεπε να
είµαι εδώ.
Κάτι κρατάω– κρατάει ο θνητός, στα χέρια του.
Και είδε τον κοσµικό κρύσταλλο, τον οποίο έπρεπε να τοποθετήσει
στο Κέντρο. Ένα νέο Στήριγµα Ισχύος, ναι… Χαµογέλασε. Έξυπνοι
οι υπηρέτες µου. Τα χρόνια… οι αιώνες… δε θόλωσαν την κρίση τους.
Ακόµα θυµούνται. Τούτο τον γέµισε µε µια µεγάλη ευχαρίστηση.
Ύψωσε τον κρύσταλλο εµπρός του. Τα µυριάδες χρώµατα του
κίονα της υγρής φωτιάς αντανακλάστηκαν επάνω του.
Οι σύντροφοι τον παρακολουθούσαν δίχως να µιλούν,
υπνωτισµένοι από τις κινήσεις του. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή
έλαµπε ακόµα δυνατότερα από πριν, µ’εκείνη την πορφυρόχρυση
λάµψη. Και ο Πόνκιµ, η Σαντέ’ενθιν, κι ο Κράντµον δε µπορούσαν
παρά να θυµηθούν τον Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν από τούτο το θέαµα.
Μόνο που η οντότητα η οποία αντίκριζαν, τώρα, εµπρός τους ήταν
εκατό φορές ισχυρότερη από τον αρχαίο δαίµονα, ή ίσως και
περισσότερο.
Ο κοσµικός κρύσταλλος άστραψε σαν ήλιος στα χέρια της· το
σούρουπο έγινε µέρα. Οι ιαχές της µάχης των Αµµοβατών µε τα
τερατουργήµατα των ∆υνάµεων χάθηκαν στο βάθος, λες και ο
Μάσµαρθ, µονάχα µε την παρουσία του, ανέδιδε µια άλλη µουσική,
έναν άλλο ήχο, που τους έκανε όλους να αισθάνονται µια
παρόρµηση να πέσουν στα γόνατα και να προσκυνήσουν το µεγαλείο
του.
Ο Μόρβον γονάτισε· ύστερα, οι άλλοι δύο Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού. Κατόπιν, ο Πόνκιµ, η Αλζάρα, η Σαντέ’ενθιν, ο Βούνκαλ, η
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Βόλκρα. Όµως ο Κράντµον/Μάργκανθελ παρέµεινε, υπεροπτικά,
όρθιος, σα να ήθελε να δηλώσει στον Φοίνικα πως, όπως και παλιά,
έτσι και τώρα, τον αψηφούσε.
Ο Κάρελ τον ατένισε µε µίσος. Κι έστειλε ένα πνευµατικό µήνυµα
στον Ζάρχαλ: Κύριε, µόλις τοποθετηθεί ο κρύσταλλος και οι κοσµικές
ενέργειες δεν έχουν ακόµα διαλυθεί!
Ίσως… ίσως δε θα έπρεπε να φανούµε βιαστικοί, τελικά, ήρθε η
απάντηση.
Μα τι λέτε; Τώρα είναι η ευκαιρία µας! Θα τσακίσουµε τον
Μάργκανθελ! Μη διστάζετε· ο Άρχοντάς µας θα στραφεί εναντίον του,
και εµείς πρέπει να τον βοηθήσουµε!
Ο Μάσµαρθ πλησίασε τον φωτοβόλο κρύσταλλο στο Κέντρο
Σταθερότητας, και η ατέρµονη κολόνα υγρής φωτιάς άρχισε να
συρρικνώνεται, σπειροειδώς.
Είναι πολύ σηµαντική στιγµή, κύριε, είπε ο Ζάρχαλ. Σας παρακαλώ!
Ακριβώς: είναι πολύ σηµαντική στιγµή! ΤΩΡΑ ο Μάργκανθελ πρέπει
να πεθάνει!
Η στήλη της υγρής φωτιάς µίκραινε, µίκραινε, µίκραινε,
πηγαίνοντας προς το έδαφος, ενώ ο Μάσµαρθ στεκόταν ακίνητος
εµπρός της, µε τον κοσµικό κρύσταλλο υψωµένο.
Κύριε, θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Μην το ριψοκινδυνέψετε. Κι ας
προτείνουµε στον Άρχοντά µας να µην το ριψοκινδυνέψει ούτε
εκείνος…
Η στήλη της υγρής φωτιάς χάθηκε µέσα στη γη.
Μην είστε ανόητος, κύριε! Ο Κάρελ συγκέντρωσε τις δυνάµεις του,
αισθάνθηκε την απλωµένη κοσµική ενέργεια τριγύρω, κάλεσε τα
Πνεύµατα, τα πρόσταξε να την αδράξουν.
Μια πέτρινη τράπεζα δηµιουργήθηκε στο σηµείο όπου βρισκόταν η
στήλη, και ο Μάσµαρθ τοποθέτησε τον κρύσταλλο επάνω.
Ο Κάρελ συνέλεξε όλη τη διάχυτη κοσµική ενέργεια–
(ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ! ούρλιαξε ο Ζάρχαλ µέσα στο νου του.)
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–και την έστρεψε καταπάνω στον Κράντµον/Μάργκανθελ, ο οποίος
δεν ήταν προετοιµασµένος για τούτη την επίθεση και τη δέχτηκε
καταπρόσωπο. Το ουρλιαχτό του τάραξε τα πάντα, και ο αέρας
φλογίστηκε: κυανοπόρφυρες φωτιές εκτοξεύτηκαν από το πουθενά,
µαστιγώνοντας τυχαία.
Ο κοσµικός κρύσταλλος θρυµµατίστηκε.
Ο Μάσµαρθ κραύγασε, έκπληκτος. Πισωπάτησε, καθώς η στήλη
της υγρής φωτιάς ανερχόταν, πάλι, από το έδαφος· σκόνταψε και
έπεσε. Το κορµί όπου διέµενε πονούσε ανυπόφορα. Ούρλιαξε.
Τα µάτια του Πόνκιµ καρφώθηκαν επάνω στον Κάρελ, γιατί είχε
καταλάβει από πού προήλθε η επίθεση εναντίον του
Κράντµον/Μάργκανθελ –ο εν λόγω Σοφός στεκόταν πλάι του,
άλλωστε.
«Άφρονα!» φώναξε, και τον χτύπησε µε πνευµατική ενέργεια,
νιώθοντας την οργή να ξεχειλίζει από µέσα του, νιώθοντας
απελπισµένος. Ο ηλίθιος τούς είχε καταδικάσει όλους! Τους είχε
καταδικάσει, τώρα που τα πάντα τελείωναν! Ο Πόνκιµ δε µπορούσε
να το πιστέψει.
Αισθάνθηκε µια µικρή ικανοποίηση, βλέποντας τον Κάρελ να
σφίγγει το κεφάλι ανάµεσα στα χέρια του. Και δε σταµάτησε την
ψυχική επίθεση· συνέχισε να τον χτυπά, ανελέητα, γρυλίζοντας
κατάρες που ούτε κι ο ίδιος δεν καταλάβαινε.
Το κρανίο του Σοφού ανατινάχτηκε, πετώντας µυαλά και αίµατα
τριγύρω.
Ο Μάσµαρθ σηκώθηκε από το έδαφος, νιώθοντας πόνο, τόσο πόνο
που δε µπορούσε τουλάχιστον να µην γρυλίζει, τρίζοντας τα δόντια.
Το σώµα του θνητού τον βασάνιζε. Τι κάνατε; Ένα απλό ανθρώπινο
σώµα δε µπορεί να µε χωρέσει! Όµως έπρεπε να τελειώσει αυτό… Το
Κέντρο Σταθερότητας –έπρεπε να το επανασταθεροποιήσει. Προτού
τούτο το σώµα διαλυθεί, τουλάχιστον ας βοηθήσω τα τέκνα µου.
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Καθώς αντίκριζε, πάλι, τη στήλη της υγρής φωτιάς, αναρωτήθηκε
ποιος είχε προκαλέσει τούτη τη ζηµιά, ποιος είχε σπάσει τον
κρύσταλλο. ∆εν ξέρω τι συµβαίνει. Τούτη δεν είναι η εποχή µου.
Και πώς θα σταθεροποιήσω, τώρα, το Κέντρο;
Μ’αυτό το σώµα!
Βάδισε µέσα στη στήλη της υγρής φωτιάς, και ούρλιαξε. Οι φωνές
του ήταν χειρότερες από του Μάργκανθελ, πολύ χειρότερες.
«Όχι!» φώναξε η Αλζάρα, ενώ δάκρυα κυλούσαν από τα µάγουλά
της. «Τι κάνει;»
«Ό,τι µπορεί, κυρία µου,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, προσπαθώντας
να διατηρήσει την ψυχραιµία του, παρότι αισθανόταν να τρέµει.
«Ό,τι µπορεί.»
«Εσείς φταίτε γι’αυτό!» ούρλιαξε η Αλζάρα, κοιτώντας τον µε
µίσος. «Τον σκοτώσατε!»
«Αλζάρα,» είπε ο Πόνκιµ. «Το ήξερε ότι τούτο ήταν επικίνδυνο,
και επέλεξε να το πράξει. Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε χωρίς
αυτόν;»
Μετά, όλοι τους είδαν την στήλη της υγρής φωτιάς να
συρρικνώνεται, πάλι, να µικραίνει, να µικραίνει, να µικραίνει, µέχρι
που πήρε το ύψος ανθρώπου, τη µορφή ανθρώπου –τη µορφή του
Ανθρώπου-Με-Μισή-Ψυχή! Κι ύστερα, χάθηκε. Η φωτιά έσβησε,
και πίσω της άφησε µονάχα έναν άντρα, που γυάλιζε παράξενα.
Σιγή παντού, εκτός από το σφύριγµα του ανέµου.
Η Αλζάρα κατάπιε τα δάκρυά της, αντικρίζοντας το πέτρινο
άγαλµα του αγαπηµένου της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

Επιστροφή
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Τ

ο άγαλµα τραντάχτηκε, κι όλοι για µια στιγµή πίστεψαν ότι θα
θρυµµατιζόταν και η στήλη της φωτιάς θα υψωνόταν, πάλι, ως
τα ουράνια· όµως ένας πνευµατικός στρόβιλος το τύλιξε
αντ’αυτού, ο οποίος, ύστερα, χάθηκε, αφήνοντάς το όπως και πρώτα.
«Τι ήταν αυτό;» ψέλλισε η Αλζάρα.
«Τα Πνεύµατα που συγκροτούσαν τον Κύριό µας ελευθερώθηκαν,
επιστρέφοντας εκεί όπου ανήκουν,» εξήγησε ο Μόρβον. Μετά, το
βλέµµα του έπεσε στον Κάρελ, ο οποίος κειτόταν νεκρός στο
έδαφος, µε το κρανίο του σπασµένο και τα µυαλά του πεταγµένα
τριγύρω. «∆εν έπρεπε να τον σκοτώσεις.»
Ο Πόνκιµ ήξερε ότι αναφερόταν σ’εκείνον, κι επίσης, παρατήρησε
ότι έλειπε ο πληθυντικός από τα λόγια του Σοφού του Κύκλου του
Φτερού –ήταν, πάλι, ένας «δαιµονόφιλος» γι’αυτούς. «Κι έπρεπε να
τον αφήσω να µας καταστρέψει; ∆εν είδες τι ζηµιά παραλίγο να
προκαλέσει;»
«Τι ζηµιά προκάλεσε!» διόρθωσε η Αλζάρα. «Ο Άνθρωπος-ΜεΜισή-Ψυχή είναι, τώρα, νεκρός, εξαιτίας σας!» Στο βλέµµα της δε
φαινόταν καθόλου κατανόηση, καθώς ατένιζε τους Σοφούς του
Κύκλου του Φτερού, Ζάρχαλ και Μόρβον, οι οποίοι, ωστόσο,
παρέµειναν στωικοί, δίχως να της αποκριθούν.
Ο Πόνκιµ πλησίασε τα αποµεινάρια του Κράντµον: µονάχα ένα
καµένο κουφάρι, τίποτ’άλλο. Όλα του τα χαρακτηριστικά είχαν
σβηστεί· το µοναδικό πράγµα που µπορούσε να διακρίνει κανείς
ήταν πως ο νεκρός είχε ανθρώπινη µορφή κάποτε.
«Κι ο Μάργκανθελ;» ρώτησε η Σαντέ’ενθιν, ζυγώνοντας.
«Ίσως να είναι κι αυτός νεκρός,» αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
«∆εν το πιστεύω. Τα Πνεύµατα δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα.»
«Τον αισθάνεσαι τριγύρω;»
Η Σαντέ’ενθιν έκλεισε τα µάτια κι αυτοσυγκεντρώθηκε. «Όχι,»
είπε, ανοίγοντάς τα ξανά. «Αλλά, µάλλον, θα έφυγε.»
«Ίσως, κάποτε, να το ανακαλύψουµε.»
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«Και τι θα γίνει, τώρα;» ρώτησε ο Βούνκαλ. «Η Νότια Γη
σταθεροποιήθηκε, κατά τα φαινόµενα…»
Ναι, η Νότια Γη έχει, πλέον, σταθεροποιηθεί, και σας ευχαριστούµε
γι’αυτό.
Στράφηκαν, για ν’αντικρίσουν τον Αµµοβασιλέα Μπέρβιλ, ο
οποίος περνούσε ανάµεσα από τα κουφάρια των τερατόµορφων
πλασµάτων για να τους πλησιάσει. Η µάχη είχε τελειώσει, και οι
Αµµοβάτες ήταν οι νικητές, αν και αρκετοί από αυτούς κείτονταν
νεκροί στο έδαφος της σταχτόχρωµης πεδιάδας.
«Ήταν υποχρέωσή µας, Μεγαλειότατε,» έκλινε το κεφάλι ο
Μόρβον. «Ή θα το κάναµε ή όλα θα τελείωναν.»
Ήρθε η ώρα να επιστρέψουµε στις ερήµους, και να κοιµηθούµε, πάλι,
είπε ο Αµµοβασιλεύς. Όµως, προτού αναζητήσουµε τις άµµους σε
τούτη τη νέα Νότια Γη, θα θέλαµε να ξέρουµε ποιοι θα είναι οι
καινούργιοι φύλακες του Κέντρου Σταθερότητας.
Οι σύντροφοι είδαν και τους υπόλοιπους Αµµοβάτες να έρχονται
κοντά και να διαµορφώνουν έναν κλοιό γύρω τους, λες και ήθελαν
να τους πιέσουν να πάρουν µια απόφαση, λες και τους απειλούσαν
ότι «αν δεν πάρετε µια απόφαση τώρα, θα έχουµε κακά
ξεµπερδέµατα».
«Μιλάτε σωστά, Μεγαλειότατε,» παραδέχτηκε ο Μόρβον. «Γιατί
υποθέτω πως, αν κάποιος ή κάτι σπάσει τούτο το άγαλµα, οι
αποσταθεροποιητικές δυνάµεις θα επιστρέψουν.»
Ακριβώς, θνητέ, ένευσε, µε το µεγάλο του κεφάλι, ο Μπέρβιλ.
Ο Μόρβον ζύγωσε το άγαλµα και άπλωσε το χέρι του, για να
τ’αγγίξει. «Καίει ακόµα,» είπε, «από τις κοσµικές ενέργειες·
ωστόσο, πιστεύω πως, σύντοµα, θα κρυώσει, και δε θα µοιάζει µε
τίποτα παραπάνω από µια κανονική πέτρα.» Στράφηκε για
ν’αντικρίσει τους υπόλοιπους. «Όπως καταλαβαίνετε, οι Σοφοί του
Κύκλου του Φτερού δεν µπορούν να αναλάβουν την προστασία και
τούτου του Κέντρου. Όµως θα ήθελα να κάνω µια πρόταση σχετικά
µ’αυτό.»
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Σε ακούµε, τον παρότρυνε ο Αµµοβασιλεύς.
«Η πρότασή µου είναι η θέση του Κέντρου να µείνει κρυφή.
Μονάχα εµείς θα γνωρίζουµε την αλήθεια, και κανείς άλλος.
Υποθέτω πως όλοι µπορούµε να κρατήσουµε ένα τέτοιο µυστικό…»
Κοίταξε, έναν-έναν, τους συντρόφους.
«Συνέχισε,» του είπε η Βόλκρα. «Το ξέρεις ότι µπορούµε να το
κρατήσουµε µυστικό. Κι επίσης, υποπτεύοµαι πού θες να
καταλήξεις.»
Ο Μόρβον µειδίασε. «Ναι, Μαύρη Αδελφή, νοµίζω ότι
σκεφτόµαστε το ίδιο πράγµα: Να θέσουµε, σε κάποιο άλλο µέρος
της Νότιας Γης, ένα ψευδές Κέντρο Σταθερότητας, όπως έγινε και
στη Μάρβαθ του Σαραόλν. Έτσι, ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης
θα µειωθεί αξιοσηµείωτα.»
«Συµφωνώ µαζί σου,» δήλωσε ο Πόνκιµ.
Κι εµείς, τον διαβεβαίωσε ο Μπέρβιλ. Πολύ καλή σκέψη, θνητέ.
«Πράγµατι, πολύ καλή σκέψη,» παραδέχτηκε η Σαντέ’ενθιν. «Και,
φυσικά, συµφωνώ κι εγώ, που θα µείνω εδώ, για να φρουρώ το
Κέντρο.»
Ο Πόνκιµ στράφηκε στο µέρος της. Την ατένισε, για λίγο, στωικά.
Ύστερα, ένα λεπτό µειδίαµα χάραξε το πρόσωπό του. «Ναι,
Σαντέ’ενθιν, δε νοµίζω ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να βρούµε
καλύτερο άτοµο από εσένα, για να περιφρουρεί τη σταθερότητα της
Νότιας Γης.»
Ο Μόρβον και ο Ζάρχαλ συνοφρυώθηκαν, σαν να µην
πολυενέκριναν την «δαιµονόφιλη µάγισσα»· ωστόσο, δεν εξέφρασαν
καµία διαφωνία.
«Κι εγώ θα µείνω,» δήλωσε ο Βούνκαλ, προς έκπληξη όλων.
«Κι εγώ, επίσης,» πρόσθεσε η Βόλκρα.
«∆ε χάνετε ευκαιρία, Μαύρα Αδέλφια,» παρατήρησε ο Ζάρχαλ.
Ο Βούνκαλ γέλασε. «Σας κάνουµε τη χάρη να καθίσουµε σε τούτη
την ερηµιά –να γίνουµε ερηµίτες, σαν του λόγου σας– και έχετε
παράπονο, κύριοι;»
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«∆ε θα είναι ερηµιά για πολύ καιρό,» είπε ο Μόρβον, ατενίζοντας
το «Μαύρο Αδελφό» µε επιφύλαξη.
«Φυσικά,» συµφώνησε η Σαντέ’ενθιν· «οι Νότιοι θα επιστρέψουν
στην πατρίδα τους, µόλις µάθουν ότι όλα είναι εντάξει εδώ.»
«Κι εσείς θα τους κυβερνάτε όλους…» είπε, αργά, ο Μόρβον. Και,
προτού προλάβουν εκείνοι να µιλήσουν, πρόσθεσε: «Λόγω των
περιστάσεων, δε µπορώ να διαφωνήσω. Αλλά να ξέρετε πως τη
µεγάλη δύναµη περιστοιχίζει η µεγάλη ευθύνη. Είστε εδώ για να
φρουρείτε το Κέντρο.»
«∆ε χρειάζεται να µας υπενθυµίζεις τη δουλειά µας· ξέρουµε το
λόγο για τον οποίο είµαστε εδώ,» τον διαβεβαίωσε η Σαντέ’ενθιν.
«Πολύ καλά, τότε,» είπε ο Μόρβον.
Η Αλζάρα καθάρισε το λαιµό της. «Κι εγώ θα… µείνω στη Νότια
Γη.»
Η παλιά της Αρχιέρεια τής έριξε ένα φαρµακερό βλέµµα.
«Σχεδιάζεις από τώρα να µε σκοτώσεις, Σαντέ’ενθιν;» είπε,
σταθερά, η Αλζάρα, σµίγοντας τα φρύδια.
«∆ε θα το πρότεινα,» παρενέβη ο Πόνκιµ. Κι ακούµπησε το χέρι
του στον ώµο της Σαντέ’ενθιν. Εκείνη στράφηκε για να τον
αντικρίσει. «Κάθε βοήθεια είναι πολύτιµη, ετούτες τις µέρες· και τα
παλιά µισοί δεν έχουν, πλέον, θέση σε µια νέα Γη.»
Η πρώην-Αρχιέρεια του Φιδιού κοίταξε, για λίγο, την Αλζάρα,
δίχως να πει τίποτα. Ώστε αποφάσισες να µπεις, πάλι, στις υπηρεσίες
µου, προδότρια, συλλογίστηκε. Πολύ καλά· δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα… Πρότεινε το χέρι της προς το µέρος της ξανθιάς
Ζιρκεφιανής. «Τέλος το µίσος ανάµεσά µας. Τι λες;»
Η Αλζάρα δίστασε, σα να προσπαθούσε να διακρίνει κάποια καλά
κρυµµένη παγίδα. Ύστερα, όµως, έσφιξε τον καρπό της Σαντέ’ενθιν,
και η Σαντέ’ενθιν τον δικό της. «Συµφωνώ.»
Ο Πόνκιµ µειδίασε «Χαίροµαι όταν βλέπω παλιούς εχθρούς να
φιλιώνουν.»
Οι δύο γυναίκες τον λοξοκοίταξαν.
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Εκείνος µειδίασε περισσότερο, πριν να στραφεί στον Μπέρβιλ, µε
ύφος σοβαρό. «Προτού αποσυρθείτε στις νέες ερήµους που θα έχουν
δηµιουργηθεί εδώ, θα µπορούσατε να µας πάτε ως τις βόρειες ακτές
της Νότιας Γης;»
Με µεγάλη µας ευχαρίστηση, αποκρίθηκε ο Αµµοβασιλεύς.
«Τότε, νοµίζω πως καλύτερα θα ήταν να ξεκινήσουµε αµέσως,»
είπε ο Πόνκιµ. «Εκτός κι αν υπάρχει κάποια διαφωνία.» Έριξε µια
µατιά τριγύρω, στους υπόλοιπους.
«Εµείς είµαστε έτοιµοι,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, και ο Ζάρχαλ
κατένευσε.
∆ύο Αµµοβάτες έσκυψαν εµπρός τους και οι Σοφοί του Κύκλου
του Φτερού τούς καβάλησαν. Ένας τρίτος πήρε στη ράχη του τον
Πόνκιµ, ο οποίος στράφηκε στη Σαντέ’ενθιν, λέγοντας:
«Θα έρθω κάποια στιγµή, σύντοµα, να δω πώς πηγαίνουν τα
πράγµατα εδώ –όταν πιστεύω πως η κατάσταση στο Σαραόλν έχει
σταθεροποιηθεί, δηλαδή.»
«Θα περιµένουµε, προετοιµασµένοι,» αποκρίθηκε εκείνη.
Ο Πόνκιµ πρόσεξε τον ηµιειρωνικό ηµισοβαρό τόνο στη φωνή της
και γέλασε. «Πάµε,» είπε στους Αµµοβάτες, «όσο τούτο το µέρος
είναι ακόµα ήσυχο.»
** ** ** **
Το απόγευµα της έκτης ηµέρας του ταξιδιού τους, έφτασαν στις
βόρειες ακτές της Νότιας Γης. Όσο διέσχιζαν τα µέρη που παλιά
ονοµάζονταν «Ζίρκεφ», διαπίστωσαν πως όχι µόνο η γεωγραφία
είχε, σίγουρα, αλλάξει, µα και άλλα είδη ζώων, τώρα, κατοικούσαν
εδώ. Ανάµεσα σε αυτά ήταν και τα ελεφαντοειδή Ίλ’φαντιρ, καθώς
και αρκετά άλλα πλάσµατα που ο Πόνκιµ δεν είχε ποτέ του
φανταστεί. Ούτε νόµιζε πως είχαν ποτέ υπάρξει τέτοια όντα στον
Άρµπεναρκ. Τουλάχιστον, ο Μπα’αρνάλ’φαρ’θιν δεν του είχε πει
τίποτα, στις διδασκαλίες του. Ευχόταν µονάχα η Σαντέ’ενθιν και οι
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υπόλοιποι Νότιοι που θα συγκεντρώνονταν εδώ να κατάφερναν,
κάπως, να συµβιώσουν µε αυτά τα… τέρατα. «Τέρατα», δηλαδή, τα
αποκαλούσε τώρα ο Πόνκιµ, όµως ήξερε ότι, ύστερα από µερικά
χρόνια, οι ντόπιοι θα τα ονόµαζαν, απλά, «ζώα». Και ίσως, µετά από
καµια εκατονταετία, να θεωρούσαν τα (πραγµατικά) ζώα της
Βόρειας Γης και του Ωκεανού τερατώδη και παράξενα.
Πόσο ρευστά είναι, κάποιες φορές, τα πράγµατα, σκέφτηκε, επί του
παρόντος, ο Πόνκιµ, καθώς κατέβαινε από τον Αµµοβάτη του, για να
πατήσει στο χορτάρι της ακτής.
Πλάι του ξεπέζεψαν ο Μόρβον και ο Ζάρχαλ. Ο πρώτος στράφηκε
στους υπηρέτες της αρχαίας Θεάς Άκµενκ και τους ευχαρίστησε για
τη µεταφορά ως εδώ.
Υποχρέωσή µας, Σωτήρες του Νότου, αποκρίθηκε ο ένας από
αυτούς, ο οποίος ήταν θηλυκός, πράγµα που δε µπορούσε κανείς να
καθορίσει εύκολα, εκτός κι αν τον έβλεπε σε σύγκριση µε κάποιον
άλλο, αρσενικό Αµµοβάτη. Τώρα, θα επιστρέψουµε στις ερήµους, για
να κοιµηθούµε, πάλι, µαζί µε τα αδέλφια µας.
«Αντίο, Αµµοβάτες,» τους χαιρέτησε ο Πόνκιµ.
Εκείνοι γύρισαν και έφυγαν, κατευθυνόµενοι νότια, µε µεγάλα
άλµα των µακριών τους ποδιών.
Ο Βασιληάς του Σαραόλν στράφηκε προς τη θάλασσα,
περιµένοντας να δει κάποιο πλοίο, ή Σαλάχι, να έρχεται· αλλά δεν
είδε τίποτα, παρά το άδειο πέλαγος.
«Φαίνεται πως οι φίλοι µας, οι Μυστικιστές της Θάλασσας, µας
ξέχασαν,» είπε, συγκρατώντας την κάπα του από το δυνατό
τράβηγµα του ανέµου.
Ο Ζάρχαλ κάθισε σε έναν βράχο, πλαισιωµένο από πλούσιο
χορτάρι. «∆ε µας ξέχασαν· θα έρθουν.»
«Αναµφίβολα, θα αισθάνθηκαν τη σταθεροποίηση της Νότιας
Γης,» συµφώνησε ο Μόρβον, και κάθισε κι εκείνος σ’έναν βράχο,
παραδίπλα.
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Ο Πόνκιµ πήρε θέση αντίκρυ στους δύο Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού, µη µιλώντας για µερικές στιγµές. Μετά, είπε: «Ποια είναι τα
σχέδιά σας για το Σαραόλν;»
Τούτο φάνηκε να τους έπιασε απροετοίµαστους, και τον κοίταξαν
καχύποπτα. Ακόµα δεν τον ενέκριναν για µονάρχη της χώρας –όπως
το περίµενα, άλλωστε.
«Εγώ επιθυµώ µονάχα ειρήνη,» συνέχισε, «και σκοπεύω να την
πετύχω. Πιστεύω πως αρκετό αίµα χύθηκε.»
«Αργά το σκεφτήκατε, κύριε,» παρατήρησε ο Μόρβον, µε ψυχρό
τόνο στη φωνή του.
Όµως ο πληθυντικός επανήλθε. Αυτό σηµαίνει ότι είναι πρόθυµος να
συζητήσει, υποθέτω. «Πιθανώς. Αλλά θα έλεγα πως το σηµαντικό,
τώρα, είναι να πάψει ο πόλεµος.»
«Οι Σαραολνιανοί έχουν κάθε δικαίωµα να θέλουν να διώξουν τους
δαιµονανθρώπους από τα εδάφη τους,» είπε ο Ζάρχαλ.
«Αλλά τούτο θα φέρει κι άλλους πολέµους,» τόνισε ο Πόνκιµ, «κι
άλλο αίµα.»
«Τι θέλετε από εµάς, κύριε;» ρώτησε ο Μόρβον.
Κατευθείαν στο ζητούµενο! Σπάνιο για έναν Σοφό του Κύκλου του
Φτερού… «Να µε βοηθήσετε να επιτύχω την ειρήνη.»
Ο Μόρβον και ο Ζάρχαλ αλληλοκοιτάχτηκαν, προτού ο πρώτος
στραφεί, πάλι, στον Πόνκιµ και πει: «Θα συζητήσουµε το θέµα στον
Πύργο.»
∆ηλαδή, δεν θα µε βοηθήσετε, συµπέρανε εκείνος. Έπρεπε να το
ξέρω. «Όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε. Αλλά µην περιµένετε ποτέ
καµία άλλη βοήθεια από εµένα· τούτη ήταν η τελευταία που σας
πρόσφερα, και σας την πρόσφερα γιατί όλοι κινδυνεύαµε.
Η νύχτα πέρασε σιωπηλά. Ο Πόνκιµ και οι Σοφοί του Κύκλου του
Φτερού άναψαν µια φωτιά και έπεσαν για ύπνο, βάζοντας τα
Πνεύµατα να τους φρουρούν. Ο Βασιληάς του Σαραόλν έθεσε και
µια επιπλέον προστατευτική γητειά επάνω του, η οποία θα τον
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προειδοποιούσε αν κάποιος από τους ερηµίτες του Πύργου
επιχειρούσε να τον βλάψει.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συνέβη, και το πρωί ο Πόνκιµ σηκώθηκε
πρώτος, τυλίγοντας την κάπα γύρω του και ατενίζοντας τον Ωκεανό.
Ακόµα, κανείς δε φαινόταν να έρχεται. Μας ξέχασαν εδώ; Όχι,
αποκλείεται.
Καθώς περίµενε τους Σοφούς να ξυπνήσουν, έκανε µια βόλτα
τριγύρω, έχοντας την κουκούλα του στο κεφάλι και τις πνευµατικές
του αισθήσεις σε ετοιµότητα –το µέρος, άλλωστε, ήταν πλέον
γεµάτο µε επικίνδυνα… ζώα.
<<Καληµέρα!>>
Η φωνή ήρθε πίσω από έναν µικρό θάµνο.
Ο Πόνκιµ µειδίασε και στράφηκε προς τα κει. «Μαναχούθρα,»
είπε. «Βγες έξω. ∆εν έχεις τίποτα να φοβηθείς από µένα.»
<<Σκοτώσατε το Μεγάλο Γονέα! Συµµαχήσατε µε τους εχθρούς του!
Γιατι;>>
«∆εν τον σκοτώσαµε. Απλά, έφυγε. Αυτό που, τώρα, αντικρίζεις,
Μαναχούθρα, είναι µια… φυσιολογική κοσµική κατάσταση. Η
προηγούµενη ήταν χαώδης και ρευστή.»
Ένα βατραχάκι πήδησε έξω απ’το θάµνο. <<Και η τωρινή
κατάσταση είναι καλύτερη της προηγούµενης;>>
«Όλοι έτσι πιστεύουν.»
<<∆ε µπορώ ν’αλλάζω µορφές, πλέον!>> Το έκανε ν’ακουστεί σαν
το τραγικότερο πράγµα στον Άρµπεναρκ.
Ο Πόνκιµ γέλασε. «∆ε σ’αρέσει αυτή που έχεις;»
<<Βάτραχος; Καλά είναι, δε λέω… Ωστόσο, αν ήµουν πουλί....>>
«Χµµ… Μαναχούθρα, κάποτε είπες ότι, παλιά, είχες µια άλλη
µορφή.»
<<Ναι, µα δεν τη θυµάµαι.>>
«Ο Μεγάλος Γονέας σε άλλαξε. Θα ήθελες να τη θυµηθείς;»
<<Μπορείς να το καταφέρεις αυτό;>>
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«Ίσως. Όµως δε θα µπορώ να σ’τη δώσω κιόλας εκείνη τη µορφή,»
τον προειδοποίησε ο Πόνκιµ. «Θα θέλεις να θυµάσαι µόνο ποιος
ήσουν παλιά;»
<<Χµµ… Θα σου πω αργότερα, όταν το έχω καλοσκεφτεί.>>
«∆εν ξέρω πότε θα φύγω, όµως.»
<<Φεύγεις; Πού πηγαίνεις;>>
«Στη Βόρεια Γη.»
<<Πού είναι η Βόρεια Γη;>>
Ο Πόνκιµ ανασήκωσε τους ώµους. «Βόρεια.»
<<∆εν ξέρω τι σηµαίνει «βόρεια»!>>
«Κάτι µου λέει ότι θα µάθεις, σύντοµα. Όπως και νάχει,
Μαναχούθρα, αποφάσισε προτού έρθουν να µε πάρουν απο δώ.» Ο
Πόνκιµ άρχισε να βαδίζει.
Το βατραχάκι τον ακολούθησε, χοροπηδώντας. <<Πώς είναι στη
Βόρεια Γη;>>
«Πιο κρύο περιβάλλον απο δώ.»
<<Μόνον αυτό;>>
«Και άλλες νοοτροπίες ανθρώπων, αν ξέρεις τι σηµαίνει τούτο.»
Ο Πόνκιµ παρατήρησε ότι οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού είχαν
ξυπνήσει, και τους πλησίασε.
<<Κι αυτοί στη Βόρεια Γη πάνε;>>
«Ναι.»
<<Οι άλλοι που ήταν µαζί σας;>>
«Αποφάσισαν να µείνουν εδώ.»
Το βατραχάκι απευθύνθηκε στους Σοφούς: <<Καλή σας ηµέρα!>>
«Καληµέρα, κύριε Μαναχούθρα,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, καθώς
έβραζε κάτι πάνω από τη φωτιά.
Ο Πόνκιµ κάθισε κοντά τους. «Ούτε σήµερα δεν τους βλέπω να
πλησιάζουν.»
«Θα έρθουν.» Ο Μόρβον έµοιαζε σίγουρος.
<<Ποιοι θα έρθουν;>>
«Οι Μυστικιστές της Θάλασσας,» απάντησε ο Πόνκιµ.
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<<∆εν τους ξέρω.>>
«Έχεις πολλά να µάθεις, Μαναχούθρα.»
<<Ελπίζω να έχουν ενδιαφέρον.>>
«Πιστεύω πως θα τα βρεις πολύ ενδιαφέροντα.»
Ο βάτραχος βλεφάρισε· µετά, κοίταξε προς τη µεριά της θάλασσας·
µετά, βλεφάρισε πάλι.
Ο Πόνκιµ κοίταξε τους σάκους των Σοφών του Κύκλου του
Φτερού. «Τι σκοπεύετε να κάνετε µε τους κρυστάλλους;»
«Θα τους πάµε στον Πύργο,» αποκρίθηκε ο Μόρβον, δίχως να
στρέψει το βλέµµα του για τον κοιτάξει. Ωστόσο, εκείνος µπορούσε
να καταλάβει πως ο Σοφός ήταν, πάλι, καχύποπτος. Σίγουρα, δεν
ήθελε µε τίποτα οι κρύσταλλοι να πέσουν στα χέρια του Πόνκιµ.
«Συµφωνώ. Είναι πολύ επικίνδυνα όπλα.» Ούτως ή άλλως, γιατί να
θέλω να πάρω αυτούς τους κρυστάλλους, ηλίθιοι ερηµίτες; Νοµίζετε
πως δε µπορώ να βρω άλλους, στην Μάγκραθµελ; Ωστόσο, δεν ήξερε
αν έπρεπε να ασχοληθεί µε τέτοιες κοσµικές δυνάµεις. Ήταν
ανέµπειρος στον έλεγχό τους, και τι θα γινόταν αν έκανε κάποιο
λάθος; ∆ιόλου απίθανο να απανθρακωνόταν, όπως ο Κράντµον.
Ο Μόρβον δε µίλησε, γεµίζοντας τρεις κούπες µε το ζεστό τσάι που
είχε βράσει. «Κύριε Μαναχούθρα, εσείς δε µπορείτε να πιείτε,
υποθέτω,» µειδίασε.
Ο βάτραχος, απλά, βλεφάρισε, όπως και πριν. Έµοιαζε
συλλογισµένος.
Τι σκέφτεται; αναρωτήθηκε ο Πόνκιµ, πίνοντας µια µικρή γουλιά
απ’το ρόφηµά του.
<<Να έρθω στη Βόρεια Γη;>>
Αααα, αυτό τον απασχολεί! «Πώς και σου γεννήθηκε µια τέτοια
επιθυµία;»
<<Το µέρος εδώ άλλαξε τόσο… δραµατικά!>>
«∆ε θα τα βρεις καλύτερα εκεί όπου πηγαίνουµε,» τον διαβεβαίωσε
ο Πόνκιµ. «Θα σου πρότεινα να µείνεις εδώ.»
<<Και τι να κάνω;>>
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«Θυµάσαι τη Σαντέ’ενθιν;»
<<Ναι, φυσικά!>>
«Ωραία. Πήγαινε να τη βρεις, και µείνε µαζί της. Ίσως να χρειαστεί
τη βοήθειά σου, κάποτε.»
<<Τη δική µου βοήθεια;>>
«Ναι. Εξάλλου, δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις· έχεις;»
Ο βάτραχος βλεφάρισε. <<Χµµµ… Όχι, υποθέτω.>>
«Τότε, πήγαινε σ’αυτήν. Πες της ότι είσαι δώρο από τον Πόνκιµ,
εντάξει;»
<<Κανένα πρόβληµα. Πού θα τη βρω, όµως; ∆υσκολεύοµαι να
ταξιδέψω εδώ…>>
«Απλά, άρχισε να πηγαίνεις νότια.»
<<Το εξηγείς, κάπως, αυτό το «νότια»;>>
«Λοιπόν, άκου πώς έχουν οι κατευθύνσεις….»
** ** ** **
Το επόµενο µεσηµέρι, είδαν ένα πλοίο να πλησιάζει την ακτή, και
ύψωσαν τα χέρια τους, για να τους εντοπίσει. Σύντοµα, βρισκόταν
κοντά τους, και αντίκρισαν τον Χάεβορ να στέκεται στην πλώρη.
«Καλώς σας βρίσκω!» χαιρέτησε ο Γέρος της Θάλασσας. «Ελπίζω
να µη σας έκανα να περιµένετε πολύ.»
«Νόµιζα ότι θα ερχόσουν επάνω στα Σαλάχια, Χάεβορ,»
αποκρίθηκε ο Πόνκιµ.
Εκείνος µειδίασε και έτριψε τα γένια του. «Αποφασίσαµε πως θα
ήταν καλύτερα να µην τροµοκρατήσουµε ολάκερο το Βασίλειο του
Ωκεανού, δίχως λόγο.» Μετά, η όψη του σοβάρεψε, όπως συνήθως.
«Αλλά πού είναι οι υπόλοιποι; Χάθηκαν στην αποστολή σας;»
«Ο Κράντµον είναι νεκρός,» τον πληροφόρησε ο Πόνκιµ «Ο Κάρελ
επίσης. Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή θυσιάστηκε για να
σταθεροποιήσει το Κέντρο, και η Σαντέ’ενθιν, η Αλζάρα, η Βόλκρα,
και ο Βούνκαλ έµειναν πίσω, για να φρουρούν το Νότο.»
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«Μάλιστα,» είπε ο Χάεβορ. «Ελάτε επάνω!»
Οι ναύτες του πλοίου κατέβασαν µια ράµπα, και ο Πόνκιµ κι οι
Σοφοί του Κύκλου του Φτερού ανέβηκαν στο κατάστρωµα του
πλοίου.
Ο Γέρος της Θάλασσας τούς ζύγωσε και ρώτησε, µε χαµηλό τόνο:
«Και ο Μάργκανθελ;»
«Ίσως να είναι ζωντανός, ίσως νεκρός,» είπε ο Πόνκιµ.
«Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτούµε,» έκρινε ο
Χάεβορ.
«Αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Μόρβον. «Κι εµείς, µόλις έχουµε τη
δυνατότητα, θα προσπαθήσουµε να τον εντοπίσουµε. ∆ε θα τον
αγνοήσουµε, κύριε· να είστε βέβαιος για τούτο.»
«Καλώς,» είπε ο Χάεβορ. «Και, παρακαλώ, ενηµερώστε µε για τις
οποιεσδήποτε εξελίξεις.»
«Έχετε το λόγο µας,» υποσχέθηκε ο Ζάρχαλ, καθώς το καράβι
άρχιζε να πλέει επάνω στα νερά του Ωκεανού, αφήνοντας την ακτή
της Νότιας Γης πίσω του.
«Λοιπόν, πώς είναι τα πράγµατα στη Θέρληχ, Χάεβορ;» ρώτησε ο
Πόνκιµ.
** ** ** **
«Καλωσορίσατε!» είπε η Βασίλισσα Αάνθα, βλέποντας τον Πόνκιµ
και τους δύο Σοφούς του Κύκλου του Φτερού να µπαίνουν στην
αίθουσα του θρόνου.
«Καλώς σας βρίσκουµε, Μεγαλειοτάτη,» αποκρίθηκε ο Μόρβον,
υποκλινόµενος εµπρός της.
Η Αάνθα σηκώθηκε απ’τον Θρόνο του Ωκεανού και τους
πλησίασε. Τα ψηλά της τακούνια δεν έκαναν τον παραµικρό ήχο
επάνω στο χαλί. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ, γαλάζιο φόρεµα, µε
βαθύ σχίσιµο στη λαιµόκοψη και κοντά, διχαλωτά µανίκια. Στους
καρπούς της τυλίγονταν βραχιόλια και στους βραχίονές της
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περιβραχιόνια από κοράλλι. Τα πορφυρά της µαλλιά χύνονταν στους
ώµους της, και στο κεφάλι της βρισκόταν το οµοίωµα του Στέµµατος
του Ωκεανού. Το πραγµατικό στέµµα ακόµα δεν το είχε
επανακτήσει, καθώς ο Κράντµον το είχε αφήσει στην Μάρβαθ,
σύµφωνα µε τα λεγόµενά του.
Ωστόσο, τώρα, η Αάνθα δεν έβλεπε τον πρώην-σύζυγό της µαζί µε
αυτούς που είχαν επιστρέψει από τη Νότια Γη, και δε µπόρεσε παρά
να αναρωτηθεί αν ήταν νεκρός –πράγµα που, φυσικά, ευχόταν.
Επίσης, παρατήρησε πως δεν ήταν µονάχα ο Κράντµον που έλειπε:
ούτε η Σαντέ’ενθιν ήταν µαζί τους, ούτε ο Κάρελ, ούτε ο ΆνθρωποςΜε-Μισή-Ψυχή, ούτε η Αλζάρα, ούτε ο Βούνκαλ κι η Βόλκρα. Όλοι
τους είχαν πεθάνει στη Νότια Γη; Ήταν, τελικά, τόσο επικίνδυνο το
ταξίδι τους;
«Βλέπω πως επιστρέψατε πολύ λιγότεροι απ’ό,τι φύγατε,» είπε η
Μονάρχισσα του Ωκεανού.
«Η επιθυµία σου εκπληρώθηκε, Βασίλισσα Αάνθα,» τη
διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ.
Η ευθύτητά του την αιφνιδίασε· έκανε ένα βήµα όπισθεν. «Είναι
νεκρός;»
«Ναι, και ο Κάρελ επίσης.»
«Οι άλλοι;»
«Ο Άνθρωπος-Με-Μισή-Ψυχή θυσιάστηκε, για να σταθεροποιήσει
το Κέντρο· οι υπόλοιποι έµειναν πίσω, για να το φρουρούν.»
«Και η Νότια Γη είναι, πλέον, σταθερή; ∆εν υπάρχει κίνδυνος;»
«Πάντοτε υπάρχει κάποιος κίνδυνος, όπως θα ανακαλύψουν οι
Νότιοι, όταν πάνε εκεί.»
Η Αάνθα συνοφρυώθηκε. «Τι θέλεις να πεις, Πόνκιµ;»
«Ότι θα βρουν τη Νότια Γη αλλαγµένη.»
«Έχουν παρουσιαστεί καινούργια πλάσµατα, Μεγαλειοτάτη,»
εξήγησε ο Μόρβον. «Οι αποσταθεροποιητικές δυνάµεις άφησαν τα
σηµάδια τους.»
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«Τι είναι αυτά τα… καινούργια πλάσµατα;» θέλησε να µάθει η
Αάνθα.
«Ούτε κι εµείς δε γνωρίζουµε ακριβώς,» συνέχισε ο Σοφός,
«ωστόσο νοµίζουµε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, οι Νότιοι θα
καταφέρουν να συνυπάρξουν µαζί τους, όπως και µε τα κανονικά
ζώα. Άλλωστε, πρόκειται για αλλοιώσεις των κανονικών ζώων.»
«Όπως και νάχει, εγώ θα είµαι ευχαριστηµένη που θα φύγουν από
το Βασίλειό µου.»
«Προκάλεσαν προβλήµατα οι Λεργκνάµιοι κι οι άλλοι;» ρώτησε ο
Πόνκιµ.
«Ευτυχώς, όχι. Αν και, βέβαια, δε νοµίζω πως οι άρχοντές τους
διασκεδάζουν ιδιαίτερα στα υπόγεια µπουντρούµια του Κράντµον.»
«Θα τους απελευθερώσεις, τώρα;»
Η Αάνθα κάθισε στο µεγάλο, ξύλινο τραπέζι παραδίπλα, όπου ήδη
βρίσκονταν καθισµένοι η Σίνρικ, ο Βόνρεχ, και ο Τέλκαρ. Ο Πόνκιµ
και οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού την ακολούθησαν.
«Όχι,» αποκρίθηκε η Βασίλισσα. «Λέω να τους απελευθερώσω
µετά.»
«Πότε, δηλαδή;»
«Όταν όλοι είναι στη Νότια Γη.»
«∆ε νοµίζω να επιχειρήσουν, τώρα πλέον, κάποια ανταρσία,» είπε ο
Πόνκιµ.
«Παρ’όλ’αυτά, θα ήθελα να είµαι σίγουρη.»
«Όπως αγαπάς, Βασίλισσα Αάνθα.»
Ένας υπηρέτης πλησίασε, για να τους φέρει ποτήρια γεµάτα µε
κρασί. Ο Βασιληάς του Σαραόλν και η Κυρά του Ωκεανού πήραν
από ένα, αλλά οι Σοφοί του Κύκλου του Φτερού αρνήθηκαν,
κουνώντας αργά τα κεφάλια.
«Θα ήθελα να κουβεντιάσουµε κι άλλο ένα θέµα, Πόνκιµ,» δήλωσε
η Αάνθα.
«Σε ακούω.»
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«Τι θα γίνει µε τους Μαγκραθµέλιους που άφησε ο Κράντµον εδώ;
∆ε θέλω να έχω προβλήµατα µαζί τους.»
«Οι Μαγκραθµέλιοι, ναι…» Ο Πόνκιµ ήπιε µια µικρή γουλιά από
το ποτήρι του, σκεπτικός. «Θα µπορούσες να τους προστάξεις να
πάνε στη Νότια Γη. Εξάλλου, απο κεί κατάγονται.»
«Κι αν αρνηθούν;»
«Όπως έχει η κατάσταση, δε νοµίζω να αρνηθούν.»
«Θα µε πιστέψουν, αν τους πω ότι ο Κράντµον είναι νεκρός;»
«Θα το πιστέψουν όταν τους το πω εγώ, Βασίλισσα Αάνθα,» τη
διαβεβαίωσε ο Πόνκιµ. «Ωστόσο, δε θα σου πρότεινα να ενεργήσεις
έτσι.»
«∆ηλαδή, να µη στείλω τους δαιµονανθρώπους στη Νότια Γη;»
εξεπλάγη η Αάνθα.
«Όχι.»
«Και πώς να ενεργήσω;»
«Να επωφεληθείς από την παρουσία τους. Να τους κάνεις
υπηκόους του Ωκεανού.»
Η Αάνθα γέλασε. Σίγουρα, ο Πόνκιµ δε µιλούσε σοβαρά!
«Αστειεύεσαι…»
«Καθόλου,» τη διαβεβαίωσε εκείνος. «Εγώ αυτό σκοπεύω να κάνω
στο Σαραόλν.»
«∆ε θα επιτύχει.»
«Μην είσαι απόλυτη, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε ο Πόνκιµ, ενώ η
Κυρά του Ωκεανού µπορούσε να δει τους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού να τον ατενίζουν αποδοκιµαστικά. «Σήµερα είναι η αυγή
µιας νέας εποχής για τον Άρµπεναρκ. Ας δηµιουργήσουµε έναν
ανανεωµένο κόσµο, ειρήνης και πολιτισµού.»
Έχει τρελαθεί! «Οι δαιµονάνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να
µπορέσουν να συζήσουν µε τους ανθρώπους.»
«Το ίδιο πιστεύουν κι εκείνοι, όµως εγώ έχω άλλα σχέδια. Θα δεις
ότι αυτό που έχω στο µυαλό µου θα πετύχει. Βοήθησέ µε.» Και η
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∆ήνκα ποτέ δε θα δει το φως της ηµέρας, πρόσθεσε, πνευµατικά,
µέσα στο µυαλό της.
«Θα… το σκεφτώ, Πόνκιµ,» αποκρίθηκε η Αάνθα.
«Και, µέχρι τότε, µην κάνεις καµια βιαστική κίνηση, σχετικά µε
τους Μαγκραθµέλιους.»
«Εκτός κι αν µου προκαλέσουν πρόβληµα, οπότε δε θα τους
λυπηθώ.»
«∆ίκαιο και σωστό,» συµφώνησε ο Πόνκιµ.
Ο Μόρβον και ο Ζάρχαλ αλληλοκοιτάχτηκαν, και πολλά φάνηκαν
να περνούν, σιωπηλά, ανάµεσά τους. Ή, ίσως, όχι και τόσο
«σιωπηλά», υπέθεσε η Αάνθα, γιατί ήξερε πως οι Σοφοί µπορούσαν
να µιλήσουν πνευµατικά, όπως κι ο Πόνκιµ. Τι να σχεδιάζουν, τώρα,
άραγε; Πώς να µε βλέπουν; Ως εχθρό ή ως φίλο; Ελπίζω να µη
σκέφτονται να κάνουν καµια ανοησία εναντίον µου. ∆ε µπορεί να µη
διακρίνουν ότι προσπαθώ για το καλό όλων επάνω στον
Άρµπεναρκ!… µε την εξαίρεση της ∆ήνκα, πιθανώς –αλλά εκείνοι
αποκλείεται να το γνωρίζουν αυτό!
«Πότε θα θέλατε να πλεύσετε προς τη Βόρεια Γη;» τους ρώτησε
και τους τρεις.
«Το συντοµότερο δυνατό,» είπε ο Πόνκιµ, και οι Σοφοί
κατένευσαν.
«Αύριο, τότε; Με την αυγή;»
«∆ιακρίνω κάποια αδηµονία από µέρος σου, Βασίλισσα Αάνθα, ή
λαθεύω;»
«∆ε λαθεύεις, Πόνκιµ. Θέλω κι εγώ να µάθω τι συµβαίνει στην
Όρφαλχ και στο Σαραόλν, από πρώτο χέρι.»
«Εποµένως, θα συνταξιδέψουµε, ξανά.»
«Ναι.» Και καλύτερα να προσέχεις τα λόγια σου µπροστά σ’αυτούς
τους Σοφούς. Μα τον Ωκεανό, δε θέλω να αντιληφθούν τίποτα για
εµένα και τον Βένγκριλ!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο

Ένα σηµάδι!

Ή

ταν πρωί όταν έφτασαν στο λιµάνι της Όρφαλχ, επάνω στην
Κυρά της Θάλασσας. Τα πλοία των Νοτίων έκαναν χώρο
γι’αυτούς, ώστε να αράξουν. Ύστερα, ο Πόνκιµ, η Αάνθα,
και οι δύο Σοφοί του Κύκλου του Φτερού κατέβηκαν από το
κατάστρωµα µέσω µιας ξύλινης ράµπας, ενώ Ωκεάνιοι πολεµιστές
είχαν κατεβεί πριν από αυτούς, για να σχηµατίσουν έναν
προστατευτικό κλοιό γύρω τους. Ένα πλήθος από Νότιους είχε ήδη
συγκεντρωθεί, για να τους υποδεχτεί.
Ο Κάλ’µλιρβ και ο Ρινκ ον Γκνερφ ξεχώρισαν µέσα από τους
υπόλοιπους, και ο πρώτος υποκλίθηκε, λέγοντας: «Καλωσορίσατε,
άρχοντές µου. Πώς είναι τα πράγµατα στη Νότια Γη;» Η αδηµονία
ήταν έκδηλη στην όψη του, καθώς και στην όψη όλων των άλλων
Νοτίων, κανένας απ’τους οποίους τώρα δε µιλούσε· άπαντες
περίµεναν ν’ακούσουν την απάντηση των νεοαφιχθέντων.
«Η Νότια Γη σταθεροποιήθηκε,» τους πληροφόρησε ο Πόνκιµ,
«και µπορείτε να επιστρέψετε εκεί.»
Ζητωκραυγές γέµισαν τον αέρα.
** ** ** **
1211

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

«Τα κατάφεραν. Η Νότια Γη έχει σταθεροποιηθεί.»
Ο Βένγκριλ παρακολουθούσε τους συγκεντρωµένους Νότιους από
απόσταση· και οι ζητωκραυγές τους ακούγονταν δυνατά ως εδώ.
Μαζί µε το Βασιληά του Σαραόλν ήταν οι πιστοί του υπήκοοι,
Άρχοντες Φερχ, Σάλβινρ, Άλβαρ, και Γκόρντλαν, καθώς επίσης και
η ∆ούκισσα Τουάθα, οι ∆ιοικήτριες Ερία και Μπόρνεφ, ο ∆ιοικητής
Έντρηλ, ο Μπάχτον, η Πριγκίπισσα Έρµελ, ο Σόλµορχ, η Βαρονέσα
Τάθβιλ, και ο Αρχιεκδικητής Χέρκαµ.
«Καλά και κακά νέα τούτα.»
Ο Βένγκριλ στράφηκε, για ν’αντικρίσει τον Σόλµορχ να έχει έρθει
πλάι του.
«Πράγµατι,» συµφώνησε, γνέφοντας καταφατικά. Ήταν καλά νέα,
γιατί οι σεισµοί που λίγο έλειψε να ερειπώσουν το Σαραόλν θα
σταµατούσαν· αλλά, συγχρόνως, ήταν και κακά, γιατί οι Νότιοι θα
έφευγαν, χωρίς να τους βοηθήσουν στον πόλεµό τους εναντίον των
Μαγκραθµέλιων.
«Ήρθε η ώρα για τις τελικές ρυθµίσεις της συµφωνίας σου µε τον
Πόνκιµ, εποµένως,» είπε ο Σόλµορχ.
** ** ** **
«Πατριώτες, αυτό πρέπει να το γλεντήσουµε!» φώναξε ο
Κάλ’µλιρβ, και οι Νότιοι ζητωκραύγασαν περισσότερο, ενώ ο Ρινκ
ον Γκνερφ χαµογελούσε πλατιά, φανερά κατευχαριστηµένος. «Όλη
τη µέρα τούτη θα γλεντάµε!»
Κι άλλες ζητωκραυγές…
…οι οποίες διαβεβαίωναν την Αάνθα πως ό,τι τρόφιµα είχε φέρει
στους Νότιους, από το Βασίλειό της, σήµερα θα ξοδεύονταν. Όµως
δεν πειράζει, συλλογίστηκε. Φτάνει που όλα ήρθαν καλά, και θα
µπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Γιατί η αλήθεια ήταν
πως δεν ήξερε για πόσο ακόµα θα µπορούσε να τους συντηρεί ο
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Ωκεανός. Ήδη τον καιρό που η Συντροφιά της Παλινόρθωσης
βρισκόταν στη Νότια Γη, οι Νότιοι είχαν επιβαρύνει πολύ το
θησαυροφυλάκιο της Αάνθα.
Ο Πόνκιµ στράφηκε στο µέρος της. «Πηγαίνω στην πόλη, να
µιλήσω στη Στρατάρχισσα Νερενία και στους Μαγκραθµέλιους.»
«Πότε θα συναντηθείς µε τον Βένγκριλ, για να ολοκληρώσετε τις
τελευταίες ρυθµίσεις της συµφωνίας;»
«Αύριο το πρωί, νοµίζω, θα ήταν καλά. Αν κατά σύµπτωση τον
δεις, πες του το.» Και, µ’αυτά τα λόγια, ο Πόνκιµ άρχισε να
διασχίζει το λιµάνι της Όρφαλχ, περνώντας ανάµεσα από τους
Νότιους.
Η Αάνθα –που δεν της είχε διαφύγει η ειρωνεία στη φωνή του, όταν
έλεγε εκείνο το κατά σύµπτωση– τον παρακολουθούσε, ώσπου
χάθηκε απ’τα µάτια της, καθώς έγινε ένα µε το πλήθος. Απόρησε µε
το θάρρος του, να περνά µέσα από τόσους ανθρώπους αφύλακτος.
Κάποιο βέλος, σίγουρα, θα µπορούσε να τον πετύχει ανάµεσα στους
ώµους, ή κάποιο στιλέτο θα µπορούσε να µπηχτεί στα πλευρά του.
Από την άλλη, βέβαια, οι Νότιοι, τώρα, τον έβλεπαν ως σωτήρα, κι
επιπλέον, η Αάνθα θύµισε στον εαυτό της πως ο Πόνκιµ ήταν
ισχυρός µάγος –µάλλον, θα µπορούσε να το διαισθανθεί αν κάποιος
επιχειρούσε να τον δολοφονήσει.
Είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ίσως αυτό θα µπορούσε,
κάποτε, να χρησιµοποιηθεί εναντίον του.
** ** ** **
Οι παραταγµένοι στο διάδροµο του παλατιού Μαγκραθµέλιοι
βρίσκονταν σε στάση προσοχής, καθώς ο Βασιληάς Πόνκιµ
περνούσε ανάµεσά τους, µπαίνοντας στην αρχοντική αίθουσα, όπου
τον περίµεναν η Στρατάρχισσα Νερενία, ο Άρχοντας Βόνιορ, ο
Στρατηγός Κένβρινµορ, και η Πριγκίπισσα Εδρισία, οι οποίοι
υποκλίθηκαν, βλέποντάς τον.
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«Καλώς σας βρίσκω όλους,» είπε ο Πόνκιµ. «Ευτυχώς, διαπιστώνω
πως η κατάσταση εδώ είναι όπως την άφησα.»
Τότε, είδε την έκφραση στο πρόσωπο της Εδρισία να σκοτεινιάζει.
«Όχι ακριβώς, Βασιληά µου.»
«Τι είναι;»
«Ας καθίσουµε, καλύτερα,» πρότεινε η Πριγκίπισσα της Βόρειας
Μάγκραθµελ, και πήγαν κοντά σε ένα µεγάλο παράθυρο της
αίθουσας, όπου βρίσκονταν µερικές πολυθρόνες. Απέξω φαινόταν ο
κήπος του παλατιού.
«Επιχείρησαν κάτι οι Σαραολνιανοί;» ρώτησε ο Πόνκιµ.
Η Εδρισία κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν είναι αυτό.»
«Τότε;»
«Έχουµε προβλήµατα, στη Μάγκραθµελ.»
Φυσικά… οι Βολχερθιανοί. «Τι είδους προβλήµατα;» ρώτησε ο
Πόνκιµ, παριστάνοντας πως δεν ήξερε τίποτα, ενώ αναρωτιόταν αν,
τελικά, ο δαιµονάνθρωπος που είχε µαγέψει ο Κράντµον είχε
θυµηθεί όσα εκείνος τον είχε κάνει να ξεχάσει.
«Πόρθησαν την Βάρµπελθ,» είπε η Εδρισία. «Ο Καρθαβλέρν ήταν
ανάστατος.» Αναστέναξε. «Πολύ φοβάµαι πως δεν αφήσαµε αρκετό
στρατό πίσω, για να προφυλάξουµε τα µέρη µας…»
Εσείς τι περιµένατε; Η πανστρατιά και της Νότιας και της Βόρειας
Μάγκραθµελ ήρθε εδώ! «Πότε έφτασαν τούτα τα µαντάτα, Εδρισία;»
«Πριν από κανένα µήνα.»
«Και τι έκανε ο Καρθαβλέρν;» Ο Πόνκιµ απορούσε πώς ο Νότιος
Βασιληάς δεν είχε προκαλέσει κανένα µεγάλο πρόβληµα, παίρνοντας
όλους τους δαιµονανθρώπους του απο δώ και πηγαίνοντάς τους στη
Μάγκραθµελ. Αλλά, µάλλον, ακόµα κι αυτός δεν ήταν τόσο
ανόητος, ώστε να εγκαταλείψει όσα είχαν κατακτηθεί µε αίµα στο
Σαραόλν.
«Συγκέντρωσε στρατό.»
Αναµενόµενο ήταν τούτο. Ο Πόνκιµ ένευσε. «Πόσο µεγάλο;»
«Εκατό χιλιάδες, σύµφωνα µε την επιστολή που µου έστειλε.»
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Αρκετά µεγάλος. Θα µας µειώσει εδώ. «Από ποια σηµεία αφαίρεσε
µαχητές;» Κοίτα να δεις που, στο τέλος, θα έχουµε πρόβληµα… Να
πάρει και να σηκώσει! δε µπορώ να λείψω για λίγο και.... Ααααχ!…
«Πενήντα χιλιάδες από τη Χάργκοχ.»
«Όχι κι άσχηµη κίνηση, τώρα που ο Σάλβινρ δεν είναι, πλέον, εκεί
κοντά.»
«Έτσι έκρινα κι εγώ,» είπε η Εδρισία. «Επίσης, πήρε τριάντα
χιλιάδες από τη Μάρβαθ. Αυτό το θεώρησα κάπως επικίνδυνο, για
να πω την αλήθεια, όµως δε µπορούσε να πάρει τόσους από εδώ,
σωστά;»
«Ναι, καλύτερα που άφησε αρκετούς στην Όρφαλχ,» συµφώνησε ο
Πόνκιµ. «Ούτως ή άλλως, σύντοµα, θα επιστρέψουµε στη Μάρβαθ.
Για την ακρίβεια, όµως, πόσους πήρε απο δώ; Είκοσι χιλιάδες
ακόµα;»
«Ναι.»
Ο Πόνκιµ ακούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα, σταυρώνοντας
τα χέρια µπροστά του και µένοντας για λίγο σκεπτικός. Ύστερα,
ρώτησε: «Πώς είναι η κατάσταση στη Βόρεια Μάγκραθµελ,
Εδρισία;»
«Έστειλα έναν αγγελιαφόρο, αλλά δεν έχω νέα ακόµα.»
«Ανησυχείς;»
«Αρκετά.»
Ο Πόνκιµ ήταν βέβαιος πως η Μαγκραθµέλια Πριγκίπισσα ευχόταν
ο µεγάλος της αδελφός, Ταρνοσάρογκ, να ήταν νεκρός. Έτσι, δε θα
χρειαζόταν να µπει στον κόπο να τον βγάλει απ’τη µέση, για να
πάρει εκείνη το θρόνο, δίχως να υπάρχει λόγος να υποβληθεί στη
∆οκιµασία της ∆ιαδοχής.
Στράφηκε στη Νερενία. «Τι νέα από σένα, Στρατάρχισσα;»
«Τίποτα σηµαντικότερο από όσα ανάφερε η Πριγκίπισσα Εδρισία,
Άρχοντά µου. Απλά, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι είµαι,
τώρα, παντρεµένη µε τον Βόνιορ.»
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Ο Πόνκιµ έριξε µια µατιά στον εν λόγω Πνευµατιστή και µια µατιά
στη Στρατάρχισσα. «Έχετε τις ευλογίες µου,» αποκρίθηκε. «Ωστόσο,
πίστευα ότι ο Βόνιορ ήταν ήδη σύζυγος της ∆ούκισσας Θάρνα…»
«Αποφάσισε πως χρειαζόταν µια αλλαγή στη ζωή του, Άρχοντά
µου,» είπε, γρήγορα, η Νερενία.
«Μάλιστα…» έκανε, αργά, ο Πόνκιµ, παρατηρώντας τη
συλλογισµένη έκφραση στο πρόσωπο του Βόνιορ. «Και πού είναι,
επί του παρόντος, η… πρώην-σύζυγός σου;» τον ρώτησε.
«Εδώ, στο παλάτι, Άρχοντά µου,» απάντησε εκείνος. «Θέλετε να
στείλω κάποιον να τη φωνάξει;»
«Όχι, δε χρειάζεται.» Τα Πνεύµατα να σας ανεµοσκορπίσουν, δεν
επιθυµώ διχόνοιες µες στο Βασίλειο, τούτες τις µέρες! Και, για κάποιο
λόγο, ήταν βέβαιος πως η ∆ούκισσα Θάρνα, απο δώ και στο εξής, θα
είχε στο µάτι και τη Νερενία και τον Βόνιορ. «Τίποτα άλλο, έχετε να
µου αναφέρετε;»
«Όχι, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Στρατάρχισσα. «Εκτός,
βέβαια…» Κατέβασε το βλέµµα στα χέρια της. «Το σκεφτήκατε
καλά να παραχωρήσετε τούτες τις περιοχές στους εχθρούς σας;»
Ο Πόνκιµ ήξερε τι ήταν εκείνο που πραγµατικά την απασχολούσε.
«Νερενία, κοίταξέ µε,» πρόσταξε.
Η Στρατάρχισσα ύψωσε το βλέµµα της, για να τον ατενίσει. ∆ε
µίλησε, περιµένοντάς τον να συνεχίσει.
Ο Πόνκιµ έτριψε το σαγόνι του. «Απάντησέ µου σε τούτο…»
«Ναι, Βασιληά µου…;»
«Ποιο ∆ουκάτο θα προτιµούσες; Της Κάντνοµ ή της Χάργκοχ;»
Τα µάτια της Νερενία, αµέσως, φωτίστηκαν, και ίσα που µπορούσε
να κρύψει το χαµόγελό της. «Θα… θα πρέπει να το σκεφτώ,
Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε. «Αλλά θα σας απαντήσω, σύντοµα.»
«Με υπηρέτησες καλά, Νερενία,» είπε ο Πόνκιµ, «και, όπως σου
υποσχέθηκα, θα ανταµειφθείς και καλά. Όλους τους ανταµείβω,
ανάλογα µε το πώς µε υπηρετούν.»
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«Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε. ∆ε θα µετανιώσετε για την
απόφασή σας.»
** ** ** **
Πόσο όµορφη είναι. Και πόσο καιρό έχω, πάλι, να τη δω…
Ο Βένγκριλ την ατένιζε να πλησιάζει τη σκηνή του, µε τη συνοδεία
έξι κοραλλοντυµένων Ωκεάνιων.
«Καληµέρα, Βασίλισσα Αάνθα,» τη χαιρέτησε.
«Καληµέρα σε όλους,» αντιχαιρέτησε η Αάνθα, ατενίζοντας τους
ανθρώπους που περιστοίχιζαν τον Βένγκριλ και ήταν άπαντες
καθισµένοι γύρω από τρεις φωτιές, προγευµατίζοντας. «Ήρθα να σας
ανακοινώσω ότι η Νότια Γη σταθεροποιήθηκε και δε χρειάζεται,
πλέον, ν’ανησυχούµε για τους σεισµούς.»
«Όπως και ο καλός µου φίλος Σόλµορχ παρατήρησε, τούτα τα νέα
είναι καλά και κακά, συγχρόνως,» αποκρίθηκε ο Βένγκριλ,
ακουµπώντας το χέρι του στον δεξή ώµο του εν λόγω ευγενή.
«Χαίροµαι για τη γνωριµία, Βασίλισσα Αάνθα,» είπε εκείνος, που
δεν την είχε ξαναντικρίσει.
«Κι εγώ. Ο Βένγκριλ µού έχει µιλήσει για σας. Μπορώ να καθίσω;»
«Ασφαλώς,» είπε ο Βένγκριλ.
Η Αάνθα πήρε θέση κοντά του, κάνοντας νόηµα στους φρουρούς
της πως δεν τους χρειαζόταν άλλο. Στράφηκε για να τον κοιτάξει,
προσεκτικά, και παρατήρησε ότι η όψη του ήταν µελαγχολική.
Ύστερα, έστρεψε το βλέµµα της στους υπηκόους του, και
διαπίστωσε πως το ίδιο ήταν κι οι δικές τους όψεις.
«∆εν υπάρχει λόγος γι’αυτή τη… µαύρη διάθεση,» είπε.
«Καταλαβαίνω πως θα θέλατε τη βοήθεια των Νοτίων, αλλά–»
«Εσείς, όµως, δε χάνετε την πατρίδα σας, Βασίλισσα Αάνθα,» τη
διέκοψε ένας άντρας που δεν ήξερε, όµως παρατήρησε ότι ήταν
υπερβολικά µυώδης –σωστός γίγαντας!
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«Γκόρντλαν!» του είπε ο ∆ούκας Φερχ. «Η Βασίλισσα Αάνθα µάς
έχει προσφέρει ανυπολόγιστη βοήθεια.»
Ο Γκόρντλαν δίστασε, όµως ύστερα στράφηκε να κοιτάξει την
Κυρά του Ωκεανού. «Με συγχωρείτε, Βασίλισσά µου. Οι καιροί
είναι ταραγµένοι και, δυστυχώς, δε φηµίζοµαι για το πώς συγκρατώ
το θυµό µου.»
«Καταλαβαίνω,» ένευσε η Αάνθα. «∆ε χρειάζεται να απολογείστε,
Άρχοντά µου. Σας βοήθησα πριν και θα σας βοηθήσω και τώρα στον
πόλεµό σας εναντίον των δαιµονανθρώπων· το υπόσχοµαι.»
«Σας οφείλουµε, πραγµατικά, µεγάλη ευγνωµοσύνη για όλη τη
βοήθεια που µας έχετε προσφέρει, Μεγαλειοτάτη,» είπε ο Άρχοντας
Φερχ.
«Είµαστε σύµµαχοι, πλέον, ∆ούκα µου· µην το ξεχνάτε,» τόνισε
εκείνη.
«Ασφαλώς…»
Ο Σόλµορχ κοίταξε την Αάνθα ολίγον τι παραξενεµένος. Πολύ
όµορφη γυναίκα, έπρεπε να παραδεχτεί, αλλά δεν ήταν αυτό που του
είχε τώρα τραβήξει την προσοχή. Του έκανε εντύπωση πώς
υποσχόταν τόσο απλόχερα τη βοήθεια του Ωκεανού. Φυσικά, ο
Ωκεανός και το Σαραόλν ποτέ δεν είχαν εχθρικές σχέσεις, όµως και
πάλι… Η Αάνθα έµοιαζε να τους προσφέρει την αρωγή της δίχως να
ζητά κανένα αντάλλαγµα. Σε αντίθεση µε τους Αργκανθικιανούς, που
µας έκαναν να καταραστούµε την ηµέρα που γεννηθήκαµε, µέχρι να
τους καταφέρουµε να συµµαχήσουν µαζί µας. Άραγε, είναι τόσο…
αλτρουίστρια η Βασίλισσα Αάνθα, ή το αντάλλαγµά της είναι…
δυσδιάκριτο;
«Θα θέλατε να µάθετε τι συνέβη στη Νότια Γη;» τους ρώτησε
όλους η Κυρά του Ωκεανού.
«Εκτός απ’το ότι σταθεροποιήθηκε;» είπε ο Βένγκριλ.
«Ναι. Ορισµένοι από τους απεσταλµένους µας δεν επέστρεψαν.»
«Όπως;»
«Ο Κράντµον.»
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Ο Βένγκριλ δε µπορούσε να µην προσέξει την ξαφνική γυαλάδα
στα µάτια της και τη φανερή ικανοποίηση στο πρόσωπό της. Η ευχή
της εκπληρώθηκε. Αν και είµαι βέβαιος πως θα προτιµούσε να τον
σκοτώσει η ίδια.
«Και ο Ράθµαλ;» τη ρώτησε.
«Ο Πόνκιµ µού είπε ότι θυσιάστηκε, σταθεροποιώντας το Κέντρο.»
«∆ηλαδή, είναι νεκρός κι αυτός,» είπε η Ερία.
«Ναι. Το ίδιο και ο Κάρελ, ένας από τους Σοφούς του Κύκλου του
Φτερού.»
«Οι άλλοι δύο Σοφοί επέστρεψαν; Πού είναι;» θέλησε να µάθει ο
Βένγκριλ.
«Ήταν µαζί µου, πιο πριν,» αποκρίθηκε η Αάνθα. «Τώρα, δεν ξέρω
πού πήγαν. Ίσως να αποφάσισαν πως πρέπει να επιστρέψουν στον
Πύργο του Φτερού.»
«Το πιο πιθανό.»
«Υπάρχουν κι άλλα νέα απ’τη Νότια Γη.»
Ο Βένγκριλ ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά.
Η Αάνθα άρχισε να τους εξηγεί ότι η γεωγραφία εκεί είχε αλλάξει,
το ίδιο και τα ζώα, τα οποία κανείς, τώρα, θα αποκαλούσε τέρατα,
σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Πόνκιµ και των Σοφών.
** ** ** **
Μόλις έµαθε ότι η Πριγκίπισσα Σούλτριθ είχε επιστρέψει, η Αάνθα
πήγε ολοταχώς προς στη σκηνή της, µέσα στο στρατόπεδο των
Καρνεβολθιανών. ∆υσκολεύτηκε, βέβαια, να φτάσει ως εκεί, λόγω
του γλεντιού των Νοτίων. ∆ύο φορές, παρέες τη σταµάτησαν,
προσφέροντάς της ποτά, τα οποία εκείνη προσπάθησε να αρνηθεί
όσο πιο ευγενικά µπορούσε. Σε κάποιο σηµείο, ορισµένοι χορευτές
επιχείρησαν να την αρπάξουν και να την εµπλέξουν στο χορό τους.
Η Αάνθα ίσα που κατάφερε να ξεγλιστρήσει από αυτούς, µόνο και
µόνο για να βρεθεί µπροστά σε κάτι άλλους, οι οποίοι της φώναζαν
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«Χαίρε Βασίλισσα Αάνθα, Ευεργέτισσα του Νότου!» υψώνοντας τις
κούπες τους. Εκείνη τους χαιρέτησε, αναγκάζοντας τον εαυτό της να
χαµογελάσει, και αρνήθηκε τα ποτά και τα φαγητά που της
πρόσφεραν, λέγοντας πως ήταν ήδη χορτάτη.
Καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού –γιατί, πραγµατικά, µε ολόκληρο
ταξίδι τής φάνηκε!– µέσα από τον καταυλισµό των
Καρνεβολθιανών, καταριόταν, ξανά και ξανά, τον εαυτό της που δεν
είχε πάρει τους φρουρούς της µαζί. Τουλάχιστον, αυτοί θα της
άνοιγαν δρόµο, για να περάσει! Αρχίζω να γίνοµαι κι εγώ απρόσεκτη,
σαν τον Πόνκιµ. Αν είχα, βέβαια, και τις πνευµατικές του δυνάµεις, δε
θα υπήρχε κανένα πρόβληµα…
Φτάνοντας µπροστά στη σκηνή της Σούλτριθ, διαπίστωσε πως ήταν
αφύλαχτη· ούτε ένας φρουρός δε στεκόταν πλάι στην είσοδο. Τι
απερίσκεπτο από µέρος τους, να αφήνουν έτσι αφρούρητη την
Πριγκίπισσα!
Η Αάνθα παραµέρισε τον µπερντέ και µπήκε… για να δει µια
σκηνή που την έκανε να κοκαλώσει. Στο πάτωµα βρισκόταν
ξαπλωµένη η Σούλτριθ, ντυµένη µε ένα αραχνοΰφαντο, µαύρο
φόρεµα, ενώ τα πόδια της ήταν γυµνά. Πλάι της, σε ηµικλινή θέση,
ήταν ένας άντρας, ο οποίος είχε σκύψει και φιλούσε τα χείλη της· το
αριστερό του χέρι ήταν περασµένο κάτω από το φουστάνι της
Πριγκίπισσας, χαϊδεύοντάς της ερωτικά την κνήµη.
Η Αάνθα ήξερε τον άντρα. Ο Όντβιν!
Οι δυο τους δεν είχαν ακόµα καταλάβει ότι η Βασίλισσα του
Ωκεανού µπήκε στη σκηνή.
Ο Όντβιν! Ή, µήπως, είναι κάποιος που του µοιάζει;
Ο Όντβιν!…
Πρέπει να µιλήσω. Μίλα, Αάνθα!
«Καλησπέρα, Σούλτριθ.»
Ο Όντβιν στράφηκε στο µέρος της. Τα µάτια του γούρλωσαν και
πετάχτηκε πίσω, ξαφνιασµένος.
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«Αάνθα…» είπε η Πριγκίπισσα. «Πέρασε.» Και προσπάθησε να
σηκωθεί. Ο Όντβιν τη βοήθησε, βάζοντας µερικά µεγάλα µαξιλάρια
πίσω απ’την πλάτη της, ώστε να καταφέρει να καθίσει.
∆εν είναι καλά; απόρησε η Αάνθα. Αλλά δεν είπε τίποτα για τούτο,
παρά στράφηκε στον παλιό της… γνωστό. «Πώς είσαι, προδότη;»
∆εν υπήρχε καµια ευγένεια στη φωνή της.
«Πολύ καλά, Πριγκίπισσα. Κι εσύ;»
«∆εν είµαι, πια, Πριγκίπισσα, σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει,»
σφύριξε η Αάνθα, ενώ το δεξί της χέρι είχε πάει στο θηκαρωµένο
ξιφίδιο στη µέση της.
«Σκέφτεσαι να το τραβήξεις αυτό;» τη ρώτησε, ήρεµα, ο Όντβιν,
παρατηρώντας την ερευνητικά.
«Βρίσκοµαι στον πειρασµό.» Έσφιξε τη λαβή.
«Τότε, µη διστάζεις, αν τούτη είναι η επιθυµία σου.»
Τα χείλη της Αάνθα στράβωσαν, και ήταν έτοιµη να ξεθηκαρώσει
το ξιφίδιο. Την ειρωνευόταν; Πώς τολµούσε, ο προδότης;
«Σας παρακαλώ, και τους δύο,» παρενέβη η Σούλτριθ, παίρνοντας
µια βαθιά ανάσα. «Σας παρακαλώ· είναι µέρα χαράς σήµερα. Έτσι
δεν είναι, Αάνθα;»
Η Βασίλισσα του Ωκεανού δεν απάντησε, αλλά η λαβή της επάνω
στο µανίκι του ξιφιδίου χαλάρωσε.
«Κάθισε µαζί µας,» την προσκάλεσε η Σούλτριθ. «Είστε κι οι δυο
καλοί µου φίλοι· δε θα ήθελα να δω αίµα να χύνεται ανάµεσά σας.»
«Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος;» απαίτησε η Αάνθα.
«Εκείνος χάρη στον οποίο είµαι ζωντανή, τώρα,» είπε η Σούλτριθ,
και η Κυρά του Ωκεανού δε µπορούσε να διακρίνει ψέµα στο
βλέµµα της.
«Εξήγησέ µου.»
«Κάθισε.»
Η Αάνθα πήρε θέση αντίκρυ της.
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Ο Όντβιν γέµισε µια κούπα µε κρασί και της την πρόσφερε· εκείνη
δεν άπλωσε το χέρι της, για να τη δεχτεί, κι ο Καπετάνιος την άφησε,
απλά, κοντά της.
«Σ’ακούω, Σούλτριθ,» είπε η Κυρά του Ωκεανού.
«Η Άρρα επιχείρησε να µε σκοτώσει….» άρχισε να διηγείται η
Καρνεβολθιανή Πριγκίπισσα.
Όταν τελείωσε την ιστορία της, η Αάνθα είχε πιει τη µισή κούπα
που αρνήθηκε να δεχτεί από τον Όντβιν. Ρώτησε: «Κι ο αδελφός σου
τι ξέρει, τώρα;»
«Τίποτα,» απάντησε η Σούλτριθ. «Απολύτως τίποτα.»
«∆εν αναζήτησε την Άρρα;»
Η Πριγκίπισσα ανασήκωσε τους ώµους. «Την αναζήτησε, και τη
βρήκε.»
«Νεκρή;»
«Ναι. Εκεί όπου ο Ωκεανός ξέβρασε το κουφάρι της.»
«Αλλά η ψυχή της συνεχίζει να ζει…»
Η Σούλτριθ έδειξε µια κλεψύδρα, λίγο παραπέρα. «Αυτή είναι η
καινούργια της κατοικία.»
Η Αάνθα ρίγησε. Πνεύµατα… ∆εν ήθελε ούτε καν να φανταστεί
πώς θα ήταν εκεί µέσα. Θα το έχω υπόψη µου να µη σε θυµώσω ποτέ,
Σούλτριθ.
Η Πριγκίπισσα γέλασε. «Μοιάζεις σοκαρισµένη, Αάνθα.»
«Είµαι,» τη διαβεβαίωσε εκείνη. «∆εν ήξερα ότι µπορούσες να
καταφέρεις κάτι τέτοιο.»
Η Σούλτριθ ήπιε µια γουλιά από τη δική της κούπα,
ανασηκώνοντας, πάλι, τους ώµους. Ύστερα, είπε: «Θέλω να σου
ζητήσω µια χάρη.»
Η Αάνθα αναστέναξε. «Νοµίζω πως ξέρω.»
«Τι είναι, λοιπόν;»
«Θέλεις ο Όντβιν να µην είναι, πλέον, κυνηγηµένος στο Βασίλειο
του Ωκεανού.»
Η Σούλτριθ κατένευσε.
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Όλοι αυτό µου ζητάνε, τελευταία! παρατήρησε η Αάνθα, θυµούµενη
πως παρόµοια κουβέντα είχε κάνει και µε τον µακαρίτη –δόξα τω
Ωκεανώ!– Κράντµον.
«Αν απαντήσω αρνητικά, θα καταλήξω κι εγώ µέσα σε καµία
κλεψύδρα;»
Η Σούλτριθ γέλασε, κι ακόµα κι ο Όντβιν χαµογέλασε.
«Αφού µε απειλείτε κι οι δυο µε τέτοιο τρόπο, δε µπορώ να κάνω
αλλιώς,» είπε η Κυρά του Ωκεανού. «Ικανοποιώ το αίτηµά σας.»
Η Σούλτριθ ύψωσε την κούπα της. «Χαίρε Βασίλισσα Αάνθα,
Ευεργέτισσα του Νότου!»
Η Αάνθα χαµογέλασε πλατιά, και τσούγκρισαν κι οι τρεις, ενώ η
ψυχή της Άρρα αναδευόταν νευρικά µέσα στη φυλακή της.
** ** ** **
«Θέλω να σου πω κάτι, Βασιληά µου· κάτι που δεν έχω πει σε
κανέναν… γιατί φοβάµαι.»
Ο Πόνκιµ ατένισε το πρόσωπο της Εδρισία, φωτισµένο από το
φεγγαρόφωτο που έµπαινε από το παράθυρο του δωµατίου. «Εδώ
κανείς άλλος δεν σε ακούει, εκτός από εµένα,» τη διαβεβαίωσε.
Η Πριγκίπισσα γύρισε επάνω στο κρεβάτι, για να τον κοιτάξει.
«Μέσα µου… µεγαλώνει το παιδί σου.»
Ο Πόνκιµ δε µίλησε αµέσως. Τα δάχτυλά του χάιδεψαν τον γυµνό
της ώµο, το βραχίονα της, µετά µπλέχτηκαν µε τα δικά της δάχτυλα.
Έσφιξαν χέρια. «Και µόνο εγώ το γνωρίζω;»
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Ούτε στους επιστήµονες δεν το έχω
πει. Κανένας δεν το ξέρει, γιατί… δεν ήµουν σίγουρη πώς… πώς θα
το δουν. Είσαι άνθρωπος, Πόνκιµ!»
Ο Βασιληάς του Σαραόλν συνέχισε να σφίγγει τρυφερά το χέρι της.
«Θυµάσαι τι σου είπα, όταν σε πρωτογνώρισα, Εδρισία;»
«∆ιάφορα πράγµατα· σε ποιο αναφέρεσαι;»
1223

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ

Ο Πόνκιµ έσµιξε τα χείλη· ύστερα: «Με ρώτησες: ‘Τι λες να βγει
απ’αυτή την αλχηµεία, Βασιληά µου;’ Κι εγώ απάντησα: ‘Τίποτα το
καλό.’»
Η Εδρισία αισθάνθηκε το λαιµό της ξερό. «∆εν ήταν τότε που…
Στην Πολιορκία της Χάργκοχ ήταν…»
«∆εν έχει σηµασία. Το ίδιο ισχύει.» Ο Πόνκιµ έφερε τα δάχτυλά
της στο στόµα του και τα φίλησε.
«∆ηλαδή, θέλεις να πεις ότι καλύτερα θα ήταν να…;» άρχισε η
Πριγκίπισσα.
«Ασφαλώς και όχι,» είπε, ήρεµα, ο Πόνκιµ. «Γιατί να το κάνεις
αυτό; ∆ε θέλεις το παιδί;»
«Το θέλω, αλλά τι θα πουν οι άλλοι; Πώς θα είναι αυτό το παιδί,
Βασιληά µου;»
«Μη σε νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. ∆ε θα αµφισβητήσουν τον
Εκλεκτό του Ύψιστου Άρχοντα· θα τον αµφισβητήσουν;»
«∆εν ξέρω…»
«Σας έχω καθοδηγήσει λάθος, µέχρι στιγµής;»
«∆εν έχει απόλυτη σχέση τούτο. Αν δουν το παιδί…» Πήρε το
βλέµµα της από το πρόσωπό του. «Μπορεί να είναι…
ανθρωπόµορφο.»
Ο Πόνκιµ ξέµπλεξε τα δάχτυλά του από τα δικά της και πέρασε το
χέρι του κάτω από τα σκεπάσµατα, για να της αγγίξει την κοιλιά και
να στείλει τις πνευµατικές του αισθήσεις µέσα της. Ένα αχνό
µειδίαµα διαγράφηκε στα χείλη του. «Θα είναι κορίτσι…
Μαγκραθµέλια… και ισχυρή.»
Η Εδρισία πετάχτηκε πίσω, µακριά απ’το άγγιγµά του. «Πώς το
ξέρεις;»
«Ακόµα φοβάσαι τη µαγεία µου, Πριγκίπισσα;»
Η Εδρισία κούνησε το κεφάλι, αργά.
«Τότε, γιατί βρίσκεσαι στην άλλη µεριά του κρεβατιού;»
Η Εδρισία ήρθε, ξανά, κοντά του. «Νόµιζα ότι θα έκανες κάτι…»
«Σαν τι;»
1224

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

«Τι άλλο ξέρεις για… την κόρη µου;» τον ρώτησε.
«Αγαπητή Εδρισία,» είπε ο Πόνκιµ, αγκαλιάζοντας τους ώµους της,
«η κόρη σου θα είναι µάγισσα.»
Τα µάτια της Πριγκίπισσας φανέρωσαν τρόµο. «Μα κανένας
Μαγκραθµέλιος δεν ήταν ποτέ µάγος!»
«Ποτέ ξανά, όµως, δεν είχε γεννηθεί ένα παιδί από Μαγκραθµέλιο
και άνθρωπο, σωστά;»
«∆ηλαδή, όλα τα παιδιά από Μαγκραθµέλιους κι ανθρώπους είναι
µάγοι;»
«Σίγουρα όχι.»
«Τότε, αυτό οφείλεται σε σένα.»
«Υποθέτω.»
Η Εδρισία φάνηκε σκεπτική. «Θα τη σκοτώσουν…»
«Κανείς δεν πρόκειται να τη σκοτώσει. Θα είναι Μαγκραθµέλια.»
«Και µάγισσα, όµως.»
«Θα τη διδάξω πώς και πότε να χρησιµοποιεί τις δυνάµεις της,
Εδρισία.»
Η Πριγκίπισσα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, ρίχνοντας µια µαύρη
ρόµπα επάνω της. Αισθανόταν το κορµί της µουδιασµένο·
αισθανόταν να τρέµει. Φοβόταν ότι τούτο το παιδί θα ήταν η
καταστροφή τους. Άρχισε να κάνει πέρα-δώθε µέσα στο δωµάτιο,
αγνοώντας το βλέµµα του Πόνκιµ, που την ατένιζε ερευνητικά. Μια
Μαγκραθµέλια… που είναι µάγισσα. Μάγισσα! Σαν άνθρωπος! Μα
τους Αρχαίους… Αν το µάθουν οι άλλοι, θα τη σκοτώσουν· θα τη
θεωρήσουν τέρας. Την κόρη µου. Σταµάτησε να περπατά, και κοίταξε
τον Εκλεκτό επάνω στο κρεβάτι. Εκείνος, όµως, είπε ότι θα τη
διδάξει.
Τον εµπιστεύεσαι; ρώτησε µια φωνή εντός της –η ίδια φωνή που της
είχε µιλήσει και όταν είχε πρωτοπλαγιάσει µαζί του, στη Μάρβαθ.
Τον άνθρωπο που σκότωσε τον πατέρα σου; Τον εµπιστεύεσαι;
Είναι διαφορετικός! απάντησε η Εδρισία, όπως και τότε.
Παράξενος. Κάτι παραπάνω από άνθρωπος. Κάτι πολύ παραπάνω!
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Κοιµάσαι µε τον άνθρωπο που δολοφόνησε τον δαίµονα πατέρα σου,
την κατηγόρησε, πάλι, η φωνή –πιο έντονα τούτη τη φορά.
«Τι είναι, Εδρισία;» ρώτησε ο Πόνκιµ, καθώς σηκωνόταν από το
κρεβάτι και την πλησίαζε. «Γιατί κλαις;»
Η φωνή του έδιωξε την άλλη φωνή και επανέφερε την Πριγκίπισσα,
ξανά, στην πραγµατικότητα. «∆εν είναι τίποτα,» είπε η Εδρισία,
σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα µάγουλά της. «Απλά, µου έχει φανεί
παράξενο…»
Ο Πόνκιµ τύλιξε, αργά, τα χέρια του γύρω της και την έσφιξε στην
αγκαλιά του. «Κι εµένα µου έχει φανεί παράξενο,» παραδέχτηκε.
«Γιατί αυτό δεν είναι ένα συνηθισµένο παιδί.»
Η Εδρισία έκανε λίγο πίσω, για να κοιτάξει το πρόσωπό του.
«Είναι ένα σηµάδι,» εξήγησε ο Πόνκιµ. «Ένα σηµάδι ότι µια νέα
εποχή έρχεται στον Άρµπεναρκ. Κι εµείς θα είµαστε εδώ, για να την
προϋπαντήσουµε.»

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΜΠΕΝΑΡΚ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
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