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Κεφάλαιο 1 
Απολλώνια 

 
 
«∆εν αισθάνοµαι σαν να ανήκω πραγµατικά εδώ, Οδυσσέα,» είπε ο 
Γεράρδος. 

«Ανοησίες. Είσαι παραπάνω από ευπρόσδεκτος στο βασιλικό πα-
λάτι της Απολλώνιας. Κι αν δεν πιστεύεις εµένα, µπορείς να ρωτή-
σεις τον Πρίγκιπά µας. Το ίδιο θα σου πει.» 

«Ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρω…» Ο Γεράρδος έφερε την πίπα του 
στο στόµα, ρούφηξε καπνό, και τον φύσηξε προς τα κάτω. Καθόταν 
σ’ένα ξύλινο παγκάκι του κήπου του παλατιού, µε τα πόδια του τε-
ντωµένα εµπρός του και σταυρωµένα στον αστράγαλο. Ο Οδυσσέας 
καθόταν αντίκρυ του, σ’ένα άλλο παγκάκι, έχοντας στο χέρι του µια 
κούπα µε Σεργήλιο οίνο. «∆εν είναι αυτό, Οδυσσέα. ∆εν αµφισβητώ 
τη φιλοξενία του Πρίγκιπα. Απλώς…» ύψωσε τους ώµους, «όπου κι 
αν είµαι, δεν είναι η πατρίδα µου.» 

«Από τη Χάρνταβελ δεν είσαι;» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Ναι, εκεί γεννήθηκα. Αλλά ξέρεις από πότε 

λείπω; Έχω φύγει εδώ και πολλά χρόνια, Οδυσσέα· και… δεν είναι 
δυνατόν να επιστρέψω…» 

«Απ’ό,τι ξέρω, ήσουν κάποτε ιερέας εκεί.» 
Ο Γεράρδος ένευσε πάλι, σιωπηλά. 
«Αλλά εγκατέλειψες τους ιερείς. ∆εν ξέρω ακριβώς γιατί, βέβαια… 

Με παραξενεύει, για να είµαι ειλικρινής.» 
∆ε χρειάζεται να ξέρεις, Οδυσσέα. Καλύτερα έτσι, σκέφτηκε ο Γε-

ράρδος. 
Ο Οδυσσέας συνοφρυώθηκε παρατηρώντας τον. «Οι ιερείς είναι 

εναντίον της Παντοκράτειρας. Είναι, ουσιαστικά, µαζί µας, µε την 
Επανάσταση.» 

«Επειδή τους βολεύει. ∆εν ανέχονται κανέναν έλεγχο επάνω στη 
διάσταση της Χάρνταβελ – εκτός από τον δικό τους.» 

«∆εν ακούγεσαι να τους συµπαθείς,» παρατήρησε ο Οδυσσέας. 
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Ο Γεράρδος ρούφηξε καπνό. Τον φύσηξε. «Αν τους συµπαθούσα, 
θα έφευγα;» 

Ο Οδυσσέας µειδίασε. «Σωστά. Ήταν, λοιπόν, το θέµα ιδεολογικό; 
Συγκρούστηκες ιδεολογικά µαζί τους;» 

«Όχι ακριβώς.» Ο Γεράρδος δεν είχε διάθεση να γρατσουνίσει πα-
λιές πληγές: πληγές που ποτέ δεν θα επουλώνονταν πλήρως γιατί 
τέτοια ήταν η φύση τους. 

Ο Οδυσσέας τον ατένιζε παρατηρητικά. «Φεύγοντας, όµως, από 
κοντά τους, συνέχισες να υπηρετείς την Επανάσταση, Γεράρδε…» 

«Πράγµατι. Το ένα, πίστεψέ µε, δεν έχει σχέση µε το άλλο.» 
«Ουσιαστικά, είσαι πιο παλιός επαναστάτης ακόµα κι από τον 

Πρίγκιπά µας, που ξεκίνησε την Επανάσταση–» 
«Μόνο επειδή οι ιερείς της Χάρνταβελ δεν ήθελαν το χέρι της Πα-

ντοκράτειρας από πάνω τους, και από την αρχή τής έπαιζαν διπλό 
παιχνίδι. Για να είµαι ειλικρινής, Οδυσσέα, άρχισα να θεωρώ τον 
εαυτό µου περισσότερο επαναστάτη όταν έφυγα από τη Χάρνταβελ. 
Και ειδικά όταν κατέληξα στη Σεργήλη και στις ακτές του Πορφυρού 
Κενού. 

»Αλλά δε βλέπω τη Σεργήλη σαν πατρίδα µου. Ούτε, φυσικά, το 
Πορφυρό Κενό. ∆εν αισθάνοµαι ότι πουθενά έχω κάποια πατρίδα, 
Οδυσσέα. ∆εν αγωνίζοµαι για να διώξω τις δυνάµεις της Παντοκρά-
τειρας από τα µέρη µου, όπως οι άλλοι επαναστάτες. Αγωνίζοµαι 
επειδή… έτσι έχω πια συνηθίσει. 

»Και τώρα, ναι, θα µπορούσες να πεις ότι το κάνω για ιδεολογι-
κούς λόγους. Ή ίσως… επειδή δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω…» 
Χρησιµοποιώντας τον ενεργειακό του αναπτήρα, άναψε πάλι την 
πίπα του, γιατί είχε σβήσει όσο µιλούσε. 

«∆εν είσαι ο µόνος που αισθάνεται πως δεν έχει πατρίδα.» 
∆εν ήταν ο Οδυσσέας που είχε µιλήσει. Η φωνή που ακούστηκε 

ήταν γυναικεία, και είχε έρθει από δίπλα τους. Οι δύο άντρες στρά-
φηκαν, και από τις απογευµατινές σκιές του κήπου είδαν να ξεπρο-
βάλλει µια ξανθιά, πολύ όµορφη γυναίκα µε δέρµα λευκό-ροζ, ντυ-
µένη µε την τελευταία µόδα των αριστοκρατών της Απολλώνιας – 
παρότι η ίδια δεν ήταν Απολλώνια. Καταγόταν από τη Σεργήλη. Ο 
Γεράρδος την είχε συναντήσει και παλιότερα: Ονοµαζόταν Βατράνια 
Κινκάρδη. Ήταν πράκτορας της Επανάστασης, αρκετά σηµαντική 
στη Σεργήλη, µέχρι που οι πράκτορες της Παντοκράτειρας την είχαν 
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ανακαλύψει και την είχαν κυνηγήσει. Τελικά, είχε αποφασίσει να 
έρθει στην Απολλώνια, όπου κανένας επαναστάτης δεν κινδύνευε: ο 
Πρίγκιπας Ανδρόνικος είχε από καιρό αποτινάξει τον ζυγό της Πα-
ντοκράτειρας από τη διάστασή του. 

«Κρυφάκουγες πολλή ώρα;» ρώτησε ο Οδυσσέας, όχι µε τρόπο 
κακεντρεχή αλλά µοιάζοντας να θέλει να την πειράξει. 

Η Βατράνια µειδίασε. «Έτυχε να περνάω…» 
«Κάθισε,» της είπε ο Γεράρδος. «∆ε λέµε τίποτα µυστικά.» Τα µυ-

στικά µου δεν τα λέω σε κανέναν. Ελάχιστοι τα ήξεραν – και ο Γε-
ράρδος απορούσε, ορισµένες φορές, που τους είχε µιλήσει. Όχι πως 
δεν τους εµπιστευόταν· απλώς απορούσε. Με τον εαυτό του κυρίως. 
Τι τον είχε κάνει να τους αποκαλύψει τόσο αποτρόπαια και άσχηµα 
πράγµατα… 

Η Βατράνια πλησίασε τον Οδυσσέα, έσκυψε, τον φίλησε στα χείλη, 
και µετά κάθισε πλάι του, σταυρώνοντας τα πόδια της στο γόνατο. 
Ήταν εραστές οι δυο τους, από τότε που η Βατράνια είχε έρθει στην 
Απολλώνια· ίσως κι από παλιότερα, ποιος ξέρει; Αλλά αυτό δεν εξέ-
πληττε τον Γεράρδο: απ’ό,τι είχε καταλάβει, ο Πρόµαχος Οδυσσέας 
ήταν εραστής πολλών γυναικών, και η Βατράνια Κινκάρδη, επίσης, 
δεν φαινόταν για γυναίκα συγκρατηµένη µε τους άντρες. 

«Τι λέτε, λοιπόν;» ρώτησε η Βατράνια καθώς άναβε τσιγάρο. 
«∆εν τ’άκουσες όλα;» είπε ο Οδυσσέας. 
«Όχι όλα. Μόνο το τέλος.» 
«Βασικά,» είπε ο Γεράρδος, «ζάλιζα τον Οδυσσέα µε κάτι χαζοµά-

ρες.» 
«Πάντως, δεν είσαι ο µόνος που δεν έχει πατρίδα,» επανέλαβε η 

Βατράνια. «Ούτε εγώ µπορώ να επιστρέψω στη Σεργήλη. Τι να κάνω 
εκεί; Παντού µε κυνηγάνε· δεν έχω µέρος να κρυφτώ. Αν µείνω στη 
Σεργήλη, θα πρέπει συνεχώς να κινούµαι υπόγεια, και δεν έχω συ-
νηθίσει να ενεργώ έτσι. Το ξέρεις.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. Η Βατράνια ήταν παραγωγός κινηµατογραφι-
κών ταινιών όταν ήταν στις καλές της µέρες, και συναναστρεφόταν 
πολύ κόσµο. Είχε πάρα πολλές διασυνδέσεις σ’ένα σωρό κοινωνι-
κούς κύκλους. Γι’αυτό κιόλας ήταν καλή πράκτορας για την Επανά-
σταση… µέχρι που την ανακάλυψαν. 
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«Γιατί, αλήθεια, έφυγες από την Άκρη;» τον ρώτησε η Βατράνια. 
«Βαρέθηκες να είσαι πια καπετάνιος στο Πορφυρό Κενό;» 

«Όχι ακριβώς,» είπε ο Γεράρδος. «Το πλήρωµά µου αποδεκατί-
στηκε σε µια αποστολή. Μια αποστολή για την Επανάσταση. Η Ι-
ωάννα η Μαύρη ∆ράκαινα– την ξέρεις;» Η Βατράνια κατένευσε. 
«Ήταν µαζί µου. Όπως επίσης κι ο Σέλιρ’χοκ. Είχαµε πάει να βρούµε 
µια αιωρούµενη νήσο µέσα στο Πορφυρό Κενό, προτού φτάσουν 
εκεί οι πράκτορες της Παντοκράτειρας. Τέλος πάντων· µεγάλη ιστο-
ρία. Το θέµα είναι ότι το πλήρωµά µου αποδεκατίστηκε, και υπήρχε 
και κίνδυνος οι Παντοκρατορικοί να µε µαγκώσουν αν επέστρεφαν 
πάλι στην Άκρη. Έτσι έφυγα από τη Σεργήλη.» 

«Στην ίδια κατάσταση βρισκόµαστε, δηλαδή,» συµπέρανε η Βα-
τράνια, ρίχνοντας του ένα βλέµµα που θα µπορούσε να χαρακτηρι-
στεί και προκλητικό. Αλλά, όταν η Βατράνια έριχνε ένα τέτοιο βλέµ-
µα σε κάποιον, µάλλον ήταν κάτι το συνηθισµένο. Τουλάχιστον, έτσι 
υπέθετε ο Γεράρδος. 

«Περίπου, ναι,» αποκρίθηκε. 
«Τα πράγµατα, πάντως, είναι απίστευτα ήσυχα εδώ πέρα, στην 

Απολλώνια, έτσι δεν είναι;» είπε η Βατράνια. «Ακόµα δεν έχω συνη-
θίσει να µην πρέπει να προσέχω παντού για πράκτορες της Παντο-
κράτειρας. Όταν συζητιέται το όνοµά της σε τούτη τη διάσταση, όλοι 
λένε είτε για το Βόρειο Μέτωπο είτε γι’αυτόν τον υπερδιαστασιακό 
στρόβιλο που νοµίζουν ότι θα διχοτοµήσει την Απολλώνια–» 

«∆εν το νοµίζουµε,» της είπε ο Οδυσσέας. «Ο κίνδυνος είναι 
πράγµατι µεγάλος – κι ακόµα δεν έχει βρεθεί µια λύση.» 

Βήµατα ακούστηκαν να πλησιάζουν και, από το λιθόστρωτο µονο-
πάτι, ο Γεράρδος είδε τον Φαρνέλιο να έρχεται: έναν χρυσόδερµο 
γέρο µε λευκή γενειάδα και λευκά, µακριά µαλλιά δεµένα αλογοου-
ρά. Ήταν γιατρός, και γνώριζε από παλιά τον Πρίγκιπα Ανδρόνικο 
και την οικογένειά του. Φυσικά, ήταν επίσης µέλος της Επανάστα-
σης. 

«Καλώς τον,» είπε ο Οδυσσέας. «Σε βλέπω να βαδίζεις πιο αργά, 
τους τελευταίους µήνες, ή είναι η ιδέα µου;» 

«Ανοησίες κι ανοησίες κι ανοησίες, συνεχώς!» αποκρίθηκε ο Φαρ-
νέλιος, υποµειδιώντας µέσα από τα γένια του. «Όταν έχεις πεθάνει 
εσύ, Πρόµαχε της Επανάστασης, εγώ ακόµα θα βαδίζω έτσι αργά 
όπως µε βλέπεις – αλλά θα βαδίζω.» 
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Ο Οδυσσέας γελούσε, και ο Φαρνέλιος τώρα γελούσε επίσης, κα-
θώς πήγε και κάθισε δίπλα στον Γεράρδο. 

«Για να είµαι ειλικρινής, δε θα µπορούσα να µαντέψω την ηλικία 
σας, κύριε Φαρνέλιε,» του είπε η Βατράνια, εσκεµµένα κολακευτικά. 
«Πρέπει να δείχνετε τα µισά χρόνια απ’ό,τι έχετε ζήσει – τουλάχι-
στον.» 

Ο Φαρνέλιος είχε βγάλει την πίπα του, αρχίζοντας να τη γεµίζει µε 
χόρτο. «Ορίστε: η όµορφη κυρία βλέπει την πραγµατικότητα όπως 
όντως είναι!» 

Ο Οδυσσέας έριξε στη Βατράνια ένα επιτηδευµένα σοκαρισµένο 
βλέµµα, µε τα µάτια διασταλµένα. «Γλυκοκοιτάζεις τον παππού; Με 
αηδιάζεις!» 

Η Βατράνια γελούσε καθώς έσβηνε το τσιγάρο της κάτω από το 
δεξί της τακούνι. 

«Μπορεί να έχεις πολλά να µάθεις από τον παππού σου,» είπε ο 
Φαρνέλιος στον Οδυσσέα, ανάβοντας την πίπα του. 

Ο Γεράρδος γελούσε άθελά του, όπως κι οι υπόλοιποι. Κατά λάθος 
ρούφηξε απότοµα καπνό από την πίπα του κι άρχισε να βήχει. 

«Είσαι καλά;» τον ρώτησε ο Φαρνέλιος, όταν ο βήχας τού πέρασε. 
«Έχω γιατρό δίπλα µου· δεν ανησυχώ. Τι χόρτο είναι αυτό που 

καπνίζεις, παρεµπιπτόντως;» 
«Σ’αρέσει;» 
«Μυρίζει ωραία.» 
«Από τη Φεηνάρκια µού το φέρνουν. Θα σου δώσω άµα θέλεις. 

Ζαλίζει, όµως· πρέπει να το προσέξεις στην αρχή. Είναι άγριος ο κα-
πνός του. ∆οντόχορτο, το λένε οι Φεηνάρκιοι.» 

Ο Οδυσσέας είπε: «Θα το πίστευες ότι ο γιατρός καπνίζει έτσι ό-
πως καπνίζει;» Κούνησε το κεφάλι του. 

«Γιατρός είµαι,» αποκρίθηκε ο Φαρνέλιος, «όχι αντικαπνιστής.» 
Κανένας δεν µιλούσε για λίγο, ενώ το σκοτάδι στον βασιλικό κήπο 

πύκνωνε και οι φωνές µερικών νυχτοπουλιών αντηχούσαν. 
Τελικά, η Βατράνια είπε: «Ήρθα εδώ, στην Απολλώνια, ελπίζοντας 

ότι θα µπορούσα έτσι να υπηρετήσω καλύτερα την Επανάσταση, 
αλλά, µέχρι στιγµής, ο Πρίγκιπάς µας µ’έχει απλώς να περιφέροµαι 
µέσα στη διάσταση για κάτι µικροδουλειές…» 

«Και παραπονιέσαι, δηλαδή;» είπε ο Οδυσσέας. 
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«Από τη Σεργήλη έφυγα επειδή νόµιζα ότι εκεί ήµουν άχρηστη 
πλέον· αλλά κι εδώ το ίδιο άχρηστη φαίνεται να είµαι.» 

«∆εν είσαι ακόµα πολύ καιρό µαζί µας. Αργά ή γρήγορα θα µπλέ-
ξεις τόσο άσχηµα που θα τραβάς τα µαλλιά σου.» 

«Ευχαριστώ…» 
Ο Φαρνέλιος – που ακόµα κάπνιζε ενώ ο Γεράρδος είχε πια σβήσει 

την πίπα του – είπε: «Ο Πρίγκιπάς µας – που πρέπει να θυµάστε ότι 
είναι Βασιληάς της Απολλώνιας πλέον–» 

«Για τους επαναστάτες, πάντα ‘Πρίγκιπάς µας’ θα είναι,» του είπε 
η Βατράνια. «Όλοι έτσι τον λένε. Εγώ δεν ήξερα καν ότι είχε γίνει 
Βασιληάς µέχρι που ήρθα στην Απολλώνια.» 

«Τέλος πάντων,» είπε ο Φαρνέλιος. «Ο Ανδρόνικος νοµίζω ότι 
σχεδιάζει κάτι.» 

«Για µένα;» ρώτησε η Βατράνια. 
«∆εν ξέρω αν είναι για σένα, όµως υποπτεύοµαι ότι κάποιους θα 

στείλει. Εκείνα τα νέα που ήρθαν από τη Χάρνταβελ µού φάνηκε ότι 
τον ανησύχησαν.» 

Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. «Από τη Χάρνταβελ;» 
«Ναι,» είπε ο Φαρνέλιος. 
«Τι νέα;» 
«∆εν είµαι βέβαιος. Πάντως δεν σχετίζονται άµεσα µε τις δυνάµεις 

της Παντοκράτειρας. Έχουν να κάνουν, νοµίζω, µε κάτι παράξενο 
που συµβαίνει στην ίδια τη διάσταση.» 

Το συνοφρύωµα του Γεράρδου βάθυνε. Στην ίδια τη διάσταση; 
«Σαν τι;» 

Ο Φαρνέλιος τον κοίταξε παρατηρητικά. «∆είχνεις µεγάλο ενδια-
φέρον…» 

«Η Χάρνταβελ είναι η γενέτειρά µου, Φαρνέλιε. Από εκεί κατάγο-
µαι.» 

«∆εν το ήξερα.» 
«Έχω φύγει εδώ και πολλά χρόνια,» είπε ο Γεράρδος. «Τι συµβαί-

νει, λοιπόν; Τι νέα ήρθαν στον Πρίγκιπα;» 
«Όπως είπα, δεν είµαι βέβαιος. Κάτι συµβαίνει στην ίδια τη διά-

σταση. Ο Βασιληάς µας το θεώρησε σκόπιµο να συµβουλευτεί τους 
µάγους του τάγµατος των Ερευνητών.» 
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Παράξενο, σκέφτηκε ο Γεράρδος. Τι µπορεί να γίνεται στη Χάρ-
νταβελ; Και ποια θα είναι η γνώµη των ιερέων γι’αυτό; Αναµφίβολα, 
ό,τι κι αν ήταν, θα το απέδιδαν στον Θεό. 

Και ο Γεράρδος, τότε, θυµήθηκε κάτι που του είχε πει ο Σέλιρ’χοκ 
– ένας µάγος της Επανάστασης τον οποίο εκτιµούσε πολύ, ύστερα 
από όσα είχαν περάσει µαζί. Του είχε πει πως, την τελευταία φορά 
που είχε τύχει να βρεθεί στη Χάρνταβελ, είχε δει να κάνουν ανθρω-
ποθυσίες. Κρεµούσαν τους ανθρώπους ανάποδα και άφηναν το αίµα 
να πάει στο κεφάλι τους. Ένα παλιό έθιµο, που ο Γεράρδος ήξερε ότι 
πλέον δεν χρησιµοποιείτο. Είχε προ πολλού σταµατήσει. Ακόµα κι οι 
ιερείς, κάπου-κάπου, µπορούσαν να φανούν λογικοί. 

Ο Γεράρδος είχε αναρωτηθεί τι µπορεί να έδωσε πάλι ζωή στις α-
ποτρόπαιες ανθρωποθυσίες, αλλά δεν είχε ασχοληθεί περισσότερο 
µε το θέµα. Η Χάρνταβελ δεν ήταν πια παρά ένα όνοµα γι’αυτόν· 
τίποτα περισσότερο. Είχε αφήσει για πάντα πίσω του τη γενέτειρά 
του. 

Τώρα, όµως, ύστερα από τα λόγια του Φαρνέλιου, δεν µπορούσε 
παρά να αναρωτιέται για κάτι άλλο, επίσης: Αν οι ανθρωποθυσίες 
είχαν σχέση µ’αυτό το παράξενο που συνέβαινε στη Χάρνταβελ – 
ό,τι κι αν ήταν. 

Ο Φαρνέλιος συνέχιζε να µιλά, µα ο Γεράρδος τώρα δεν τον άκου-
γε. 

«Τι σκέφτεσαι, Γεράρδε;» ρώτησε η Βατράνια, διακόπτοντας τους 
συλλογισµούς του. 

Ο Γεράρδος βλεφάρισε. «∆ιάφορα,» µουρµούρισε. 
Η Βατράνια πήρε το βλέµµα της από εκείνον και το έστρεψε στον 

Φαρνέλιο. «Να πείτε στον Πρίγκιπα να στείλει κι εµένα, αν όντως το 
κάνει αυτό.» 

«∆εν είµαι, εµµ, ο καλύτερος διαµεσολαβητής ακριβώς για κάτι τέ-
τοιο,» αποκρίθηκε ο Φαρνέλιος. 

«Τον γνωρίζετε από παλιά τον Πρίγκιπα· θα σας ακούσει, είµαι σί-
γουρη.» 

«Για τι πράγµα µιλάτε;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Πρέπει πραγµατικά να κοιµόσουν όρθιος,» του είπε η Βατράνια. 

«Ο κύριος Φαρνέλιος λέει ότι ο Πρίγκιπάς µας θα στείλει κάποιους 
ανθρώπους στη Χάρνταβελ για να ερευνήσουν–» 
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«∆εν είπα ότι θα το κάνει,» τόνισε ο Φαρνέλιος. «Είπα ότι ίσως να 
το κάνει. Ας µη βιαζόµαστε.» 

«Επιπλέον,» της είπε ο Οδυσσέας, «τι θέλεις να πας στη Χάρντα-
βελ εσύ; Τα πράγµατα εκεί δεν είναι όπως τα έχεις συνηθίσει.» 

«Και πώς τα έχω συνηθίσει;» Η Βατράνια φάνηκε λιγάκι προσβε-
βληµένη. 

«Οι πόλεις της Χάρνταβελ είναι πολύ διαφορετικές από της Απολ-
λώνιας ή της Σεργήλης. Και… θα µπορούσες να πεις ότι η Χάρνταβελ 
είναι µια άγρια διάσταση, αν και όχι όπως η Φεηνάρκια ή η Σάρντλι, 
βέβαια.» 

«Από µια άποψη, η Χάρνταβελ είναι χειρότερη,» παρενέβη ο Γε-
ράρδος. 

«Ορίστε,» είπε ο Οδυσσέας στη Βατράνια, «το λέει κι ο άνθρωπος 
που ζούσε παλιά εκεί.» 

«Κυκλοφορούν θηρία, δηλαδή;» ρώτησε εκείνη. 
«Τα χειρότερα θηρία είναι οι άνθρωποι,» είπε ο Γεράρδος, καθώς 

στο µυαλό του είχαν έρθει παλιές – και δυσάρεστες – αναµνήσεις. 
Η Βατράνια συνοφρυώθηκε, ατενίζοντάς τον ερωτηµατικά: ένα 

βλέµµα που του ζητούσε να εξηγήσει περισσότερο. 
Ο Γεράρδος, όµως, δεν ήταν πρόθυµος να το κάνει αυτό. Σηκώθη-

κε όρθιος και είπε: «Θα πάω προς το δωµάτιό µου. Είµαι λιγάκι κου-
ρασµένος.» 

«Όπως θέλεις,» αποκρίθηκε ο Οδυσσέας, κλίνοντας το κεφάλι 
προς τη µεριά του. «Να θυµάσαι, όµως, ότι πάντα θα είσαι ευπρόσ-
δεκτος εδώ. Αν δεν έχεις άλλη πατρίδα, τότε η Απολλώνια είναι πα-
τρίδα σου. Επειδή είσαι επαναστάτης όπως εµείς.» 

Ο Γεράρδος µειδίασε αχνά. «Σ’ευχαριστώ, Πρόµαχε.» 
«Καληνύχτα, Γεράρδε,» είπε ο Φαρνέλιος. 
«Καληνύχτα, γιατρέ.» 
Η Βατράνια σηκώθηκε από το παγκάκι, όπου καθόταν πλάι στον 

Οδυσσέα, και είπε στον Γεράρδο: «Θα σε συνοδέψω ώς το δωµάτιό 
σου.» 

«Μετά από τόσο καιρό στο παλάτι του Πρίγκιπά µας, αν δεν ήξερα 
ακόµα τον δρόµο προς το–» 

«Επιµένω.» 
«Εντάξει· όπως θέλεις.» 
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Ο Γεράρδος βάδισε πάνω στο λιθόστρωτο µονοπάτι, και η Βατρά-
νια βάδισε πλάι του. 

«Τι µπορείς, λοιπόν, να µου πεις για τη Χάρνταβελ;» τον ρώτησε. 
«Αν ο Πρίγκιπας αποφασίσει να σε στείλει εκεί, είµαι βέβαιος ότι 

θα σου πει ό,τι χρειάζεται να ξέρεις…» 
«Γιατί ανέφερες, τότε, ότι τα χειρότερα θηρία είναι οι άνθρωποι;» 
«∆εν είναι αυτό αλήθεια, γενικά;» 
«∆ε νοµίζω πως µιλούσες γενικά, όµως,» είπε η Βατράνια· και, κα-

θώς εκείνος έκανε να στρίψει σ’ένα σηµείο του µονοπατιού, τον έ-
πιασε από το µανίκι του πουκαµίσου του και τον τράβηξε προς µια 
άλλη στροφή. 

«∆εν είναι από δω ο σωστός δρόµος, Βατράνια…» 
«Σωστός είναι· απλώς είναι άλλος απ’αυτόν που ξέρεις. Εσύ πη-

γαίνεις από την κεντρική είσοδο του παλατιού· εγώ θα σε βγάλω από 
την πίσω µεριά. Είναι πιο ήσυχα από εδώ.» 

Ο Γεράρδος τη λοξοκοίταξε. 
Η Βατράνια µειδίασε. «Απορείς που σε τόσο λίγο καιρό έχω µάθει 

τόσο καλά το παλάτι της Απαστράπτουσας;» 
«∆εν θα έπρεπε ν’απορώ, µάλλον…» 
«Θα µου µιλήσεις για τη Χάρνταβελ, ή όχι;» τον ρώτησε η Βατρά-

νια, καθώς βάδιζαν σε ηµιφωτισµένα µέρη. Είχε έρθει το βράδυ, και 
κάποιες λάµπες, που τροφοδοτούνταν µε ενέργεια από το εσωτερικό 
του παλατιού, είχαν ανάψει ανάµεσα στις φυλλωσιές του κήπου. 

«∆εν έχω να σου πω τίποτα, Βατράνια. Λείπω πάρα πολλά χρόνια 
από τη Χάρνταβελ. Πιο καλά ξέρω πια τη Σεργήλη παρά τη Χάρντα-
βελ.» 

«Ήσουν, όµως, ιερέας εκεί, δεν ήσουν;» 
«Πώς το έµαθες αυτό; Ο Οδυσσέας σ’το είπε;» 
«Τι σηµασία έχει; Είναι µυστικό;» 
«Αφού το γνωρίζετε δεν είναι µυστικό, προφανώς… Αλλά επειδή 

ήµουν ιερέας αυτό δεν σηµαίνει τίποτα, Βατράνια–» 
«Είναι δυνατόν; Έχω ακούσει ότι οι ιερείς έχουν ιδιαίτερη δύναµη 

στη Χάρνταβελ· ακόµα κι η Παντοκράτειρα τούς φοβάται. ∆ε νοµίζω 
ότι εκεί θα µπορούσε να είχε κάνει αυτό που έκανε στη Σεργήλη, µε 
τις ιέρειες της Αρτάλης. ∆ε νοµίζω ότι θα µπορούσε να καταδιώξει 
τους ιερείς σας, να καταστρέψει τη θρησκεία σας.» 
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«Στη Χάρνταβελ υπάρχει µόνο ένας Θεός. Στη Σεργήλη υπάρχουν 
πολλοί. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, από όποια µεριά και να το 
κοιτάξεις. Τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλοι κόσµοι. Αν η 
Παντοκράτειρα προσπαθούσε να διαλύσει τους ιερείς της Χάρντα-
βελ, απλά θα καταστρεφόταν ολόκληρη η διάσταση.» 

«Γνωρίζεις, λοιπόν, πράγµατα για τη Χάρνταβελ. Πες µου κι άλ-
λα!» 

Ο Γεράρδος γέλασε. «Τι σε νοιάζει; Αφού κατά πάσα πιθανότητα 
δεν θα πας εκεί.» 

«Θα πάω,» είπε επίµονα η Βατράνια. «Αν ο Πρίγκιπας στείλει αν-
θρώπους στη Χάρνταβελ, θα είµαι κι εγώ ανάµεσά τους.» 

Ο Γεράρδος δεν µίλησε, καθώς είχε ένα πολύ άσχηµο προαίσθηµα 
που τον ενοχλούσε. Αν ο Πρίγκιπάς µας θέλει να κάνει κάποια έρευ-
να στη Χάρνταβελ, µήπως σκέφτεται να στείλει κι εµένα µαζί; ανα-
ρωτιόταν. Ο Γεράρδος είχε ορκιστεί να µην ξαναπάει εκεί. Ίσως µέ-
σα του και να φοβόταν να επιστρέψει. Ή ίσως να– 

«∆ε θα µου πεις τίποτα;» 
«Θα δούµε. Αν όντως ο Πρίγκιπας σε στείλει εκεί, έλα να µε βρεις 

και θα το ξανασυζητήσουµε.» 
«Θα το θυµάµαι αυτό,» είπε η Βατράνια. 
«∆ε θα ήθελα να το ξεχάσεις.» 
Πλησίασαν µια πόρτα του παλατιού, και η Βατράνια την άνοιξε. 

«Από εδώ πας στο δωµάτιό σου. Ανεβαίνεις τη σκάλα στο βάθος και 
στρίβεις αριστερά.» 

«Είσαι γεννηµένη κατάσκοπος.» 
Η Βατράνια γέλασε. 
Ο Γεράρδος την καληνύχτισε και πήγε προς το δωµάτιό του. 

E 
 
Η Μάρθα είχε περάσει το απόγευµα στο γυµναστήριο του παλατιού, 
γιατί δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει και βαριόταν να κάθεται. 
Επιπλέον, ήταν καλό να κρατιέται σε φόρµα, δεν ήταν; 

Στο γυµναστήριο είχε συναντήσει την Άνµα’ταρ, µια µάγισσα του 
τάγµατος των ∆ρακαινών και επαναστάτρια, η οποία βρισκόταν εκεί 
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για τους ίδιους λόγους όπως η Μάρθα, ντυµένη µε µαύρη αµάνικη 
µπλούζα και µαύρο εφαρµοστό παντελόνι. Η Μάρθα δεν την ήξερε 
και πολύ καλά, αλλά την ήξερε αρκετά καλά για να µπορεί 
ν’ανταλλάξει µερικές κουβέντες µαζί της. Η µάγισσα τής φαινόταν 
εντάξει τύπισσα, και οι ασκήσεις που µπορούσε να κάνει στο γυµνα-
στήριο – µε την ευκολία που µπορούσε να τις κάνει – ήταν τουλάχι-
στον εντυπωσιακές. Η Μάρθα τής το είπε. Η Άνµα γέλασε, και απο-
κρίθηκε: «Αυτά δεν είναι τίποτα. Πρέπει να δεις τι κάνουν οι Μαύ-
ρες ∆ράκαινες.» 

«Όπως η Ιωάννα, ε;» 
«Ναι. Εµείς, ως µάγισσες, είχαµε το ρόλο απλά να τις υποβοηθάµε 

στις αποστολές τους. Αλλά δεν µπορούσαµε να είµαστε και µαλθα-
κές, βέβαια…» 

«Με βρίζεις τώρα;» 
Η Άνµα γέλασε, καθώς συνέχιζε να πιάνεται από κάτι κρίκους ψη-

λά στο ταβάνι· τα πόδια της, πολύ πάνω από το δάπεδο, έµοιαζαν µε 
ουρά, ενωµένα όπως τα κρατούσε. «Καθόλου. Εµείς είµαστε ειδική 
περίπτωση, µην το ψάχνεις.» 

Παλιότερα υπηρετούσαν την Παντοκράτειρα και, µετά, ο Ανδρό-
νικος τις είχε πάρει µε το µέρος του· η Μάρθα είχε ακούσει πολλές 
φορές αυτή την ιστορία. 

Αργότερα, ήρθε στο γυµναστήριο και η Πριγκίπισσα Βασιλική, η 
αδελφή του Πρίγκιπα Ανδρόνικου, και τις χαιρέτησε και τις δύο. Η 
Μάρθα ανταπέδωσε, φυσικά, τον χαιρετισµό αποκαλώντας την Υ-
ψηλοτάτη, όπως της είχε πει ο Γεράρδος ότι έπρεπε ν’αποκαλεί µια 
πριγκίπισσα. Η Βασιλική γέλασε και της είπε: «Μην είσαι ντροπα-
λή!» προτού γδυθεί – µένοντας µόνο µε τα εσώρουχά της – κι αρχί-
σει να τρέχει πάνω σ’ένα κινούµενο κεκλιµένο επίπεδο όπου εµφανί-
ζονταν ολογράµµατα εµποδίων (τα οποία και να µην απέφευγες, α-
πλά περνούσαν από µέσα σου σαν φαντάσµατα – αν και η Πριγκί-
πισσα έκανε φιλότιµες προσπάθειες να τα αποφεύγει, χωρίς να είναι 
πάντοτε επιτυχηµένες). 
Ντροπαλή! σκέφτηκε η Μάρθα, απορηµένη. Εγώ; Ντροπαλή; 

Πρώτη φορά άκουγε κάποιον να της το λέει αυτό. Πολλές φορές τής 
είχαν πει ότι ήταν αλήτισσα, αυθάδης, αναιδής, αθυρόστοµη· αλλά 
ποτέ, ποτέ, ντροπαλή. Η Πριγκίπισσα, όµως, ήταν λιγάκι βλαµµένη, 
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νόµιζε η Μάρθα. ∆εν την ήξερε καλά, βέβαια· την ήξερε λιγότερο 
από την Άνµα’ταρ· αλλά είχε καταλάβει ότι η Βασιλική πρέπει να 
ήταν τελείως παλαβή. Την είχε ακούσει να λέει κάτι απίστευτες µα-
λακίες µέσα στο παλάτι. Η Μάρθα απορούσε πώς µπορούσε αυτή να 
είναι αδελφή του Ανδρόνικου· ο αδελφός της ήταν εντελώς διαφορε-
τικός. 

Επιπλέον, η Μάρθα αισθανόταν πάντα λιγάκι αµήχανα κοντά της, 
για κάποιον λόγο που δεν µπορούσε να εξηγήσει. Μάλλον έφταιγαν 
αυτά που της είχε πει ο Γεράρδος: ότι έπρεπε να φέρεται ευγενικά 
στους αριστοκράτες της Απολλώνιες κι άλλες τέτοιες µαλακίες. Ή 
ίσως να έφταιγε απλά το γεγονός ότι η Βασιλική ήταν αδελφή του 
Ανδρόνικου: και κοντά στον Πρίγκιπα της Επανάστασης το ίδιο α-
µήχανα ένιωθε η Μάρθα. 

Η Βασιλική έκανε γυµναστική για λίγο, µετά φόρεσε πάλι τα ρού-
χα της και βάδισε προς την έξοδο του γυµναστηρίου λέγοντας «Γεια 
σας, κοριτσάκια!» 

«Γεια σου, Πριγκίπισσα,» της αποκρίθηκε η Άνµα’ταρ. 
Η Μάρθα δεν είπε τίποτα, γιατί η τύπισσα, Πριγκίπισσα της Απολ-

λώνιας ή όχι, ήταν φανερά πυροβοληµένη και κανονικά έπρεπε να 
φάει ο κώλος της µερικές κλοτσιές για να έρθει στα ίσια της. 

Η Μάρθα τελείωσε µε τη γυµναστική της όταν τελείωσε και η Άν-
µα. Πήγαν στο ντους και έριξαν νερό επάνω τους, για να διώξουν 
τον ιδρώτα. 

Μετά, καθώς ντύνονταν, η Μάρθα ρώτησε τη µάγισσα: «Η Πρι-
γκίπισσα είναι γενικώς έτσι;» 

«Τι εννοείς;» 
«Τίποτα, βασικά…» Άστο καλύτερα, µη µπλέξουµε σε καµια κωλο-

κατάσταση. 
Η Άνµα, για κάποιο λόγο, µειδίασε. «Είναι απλώς λιγάκι παράξε-

νη. Έχει µεγαλώσει σε παλάτι, µην ξεχνάς.» 
Η Μάρθα φόρεσε το δεύτερο ζευγάρι ρούχα που είχε πάρει µαζί 

της και, χαιρετώντας τη µάγισσα, έφυγε από το γυµναστήριο για να 
επιστρέψει στο δωµάτιό της. 

Καθώς βάδιζε προς τα εκεί, οι σκέψεις της πήγαιναν στον Γεράρ-
δο. Νόµιζε ότι ήταν αρκετά φτιαγµένη για να τον πάρει στο κρεβάτι 
και να τον ξεσκίσει µέχρι τα ξηµερώµατα. Βέβαια, αυτό δεν ήταν 
παράξενο. Σχεδόν όλα τα βράδια που περνούσε µαζί του ήταν έτσι 
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φτιαγµένη. Ο Γεράρδος ήταν απλά ο τύπος ανθρώπου που αυτοµά-
τως την καύλωνε. Αλλά αν έπρεπε να περιγράψει αυτόν τον τύπο 
ανθρώπου, πραγµατικά δεν θα ήξερε πώς. Ήταν αυτό που ήταν. Και 
όσο πιο πολύ ήταν µαζί του, τόσο πιο πολύ ήταν αυτό που ήταν – 
έτσι είχε διαπιστώσει. Παλιότερα, αν της το έλεγαν δεν θα το πί-
στευε. Ο άντρας είναι σαν το άγριο το άλογο, θα έλεγε· αφού το δα-
µάσεις, µετά το ενδιαφέρον του αρχίζει να πέφτει µε µαθηµατική 
ακρίβεια. 

Η Μάρθα µπήκε στο δωµάτιο (τόσο µεγάλο όσο ορισµένα σπίτια 
όπου είχε µείνει, και πολύ ωραία επιπλωµένο), έβγαλε τα ρούχα της, 
φόρεσε κάτι προκλητικά εσώρουχα που είχε αγοράσει από τα κατα-
στήµατα της Απαστράπτουσας, και, ανάβοντας ένα τσιγάρο, κάθισε 
στο περβάζι του παράθυρου που κοίταζε τον κήπο. 

Είχε νυχτώσει, και ο Γεράρδος, όπου κι αν βρισκόταν, δεν 
θ’αργούσε να έρθει. ∆εν ήταν σαν κάτι λεχρίτες που πάνε και τα πί-
νουν κι αργούν να γυρίσουν στο σπίτι τους, παρότι κάποτε ήταν κα-
πετάνιος στο Πορφυρό Κενό, όπως της είχε πει. Μια φορά, πρόσφα-
τα, η Μάρθα είχε γίνει λιώµα µε τα Απολλώνια ποτά του παλατιού – 
είχε µπει στον πειρασµό να δοκιµάσει σχεδόν όλη την κάβα – και ο 
Γεράρδος είχε εξαγριωθεί µαζί της. Να πας να κοιµηθείς στον κήπο! 
της είχε πει. Να πας να γαµηθείς! του είχε πει η Μάρθα, και ο Γε-
ράρδος είχε φύγει εκείνη τη νύχτα – πράγµα που, κανονικά, θα την 
είχε τσαντίσει πολύ, αν δεν ήταν τελείως λιάδα. 

Καθώς τώρα η Μάρθα είχε καθίσει στο περβάζι του παραθύρου 
και κοίταζε κάτω καπνίζοντας, είδε τον Γεράρδο να βαδίζει στον κή-
πο. Και δεν ήταν µόνος. Μαζί του ήταν αυτή η Βατράνια Κινκάρδη – 
η οποία, απ’ό,τι ήξερε η Μάρθα, ήταν µια πράκτορας της Επανά-
στασης που είχε έρθει κυνηγηµένη από τη Σεργήλη. 
Καλύτερα, όµως, να έµενε εκεί! Της Μάρθας δεν της άρεσε καθό-

λου. Ειδικά έτσι όπως, συνεχώς, έµοιαζε να κοιτάζει τον Γεράρδο, 
όλο υπονοούµενα. Το ίδιο βέβαια έκανε και µε όλους τους υπόλοι-
πους άντρες, αλλά ο Γεράρδος ενδιέφερε τη Μάρθα. 
Τι θέλει µαζί του τώρα; 
Η Μάρθα τούς έβλεπε καλά-καλά καθώς βάδιζαν µιλώντας. Ευτυ-

χώς, η µαλακισµένη δεν είχε απλώσει τα χέρια της επάνω του. Αν 
απλώσει τα χέρια της επάνω του, θα της τα κόψω! 
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Η Μάρθα ήταν τσαντισµένη και µόνο που τους έβλεπε έτσι, τον 
έναν κοντά στον άλλο. Γιατί περπατάνε εκεί, µες στο µισοσκόταδο 
του κήπου; Τι πάνε να κάνουν; 

Μετά, ο Γεράρδος και η Βατράνια έστριψαν κι έφυγαν από τα µά-
τια της Μάρθας. 

Εκείνη, για µερικές στιγµές, περίµενε. Και διαπίστωσε ότι δεν α-
νέπνεε. Άρχισε πάλι να αναπνέει. 
Τη γαµηµένη! 
Πετώντας το τσιγάρο της κάτω, τσαντισµένα, βάδισε προς την έ-

ξοδο του δωµατίου. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε στον διάδροµο, χω-
ρίς να φορέσει τίποτα πάνω από τα εσώρουχά της – χωρίς ούτε καν 
να το σκεφτεί. ∆εν ήξερε τόσο καλά το παλάτι της Απαστράπτουσας 
αλλά θα τους έβρισκε· θα τα γύριζε όλα ανάποδα µέχρι να τους βρει! 

«Πού πας έτσι;» 
Η Μάρθα στράφηκε, ξαφνιασµένη· και είδε τον Γεράρδο. 
«Είσαι εδώ;» του είπε, σχεδόν γρυλίζοντας. 
«Ναι, µάλλον εδώ είµαι,» αποκρίθηκε εκείνος βαδίζοντας προς το 

µέρος της. 
«Από πού ήρθες;» 
Ο Γεράρδος έδειξε µε τον αντίχειρά του, φανερά παραξενεµένος. 

«∆εν καταλαβαίνω. Τι–;» 
«Τι έκανες µ’αυτή τη µαλακισµένη εκεί έξω τέτοια ώρα;» φώναξε 

η Μάρθα. 
«Τι φωνάζεις;» είπε ο Γεράρδος. «Για τη Βατράνια µιλάς;» 
«Ναι, για ποια άλλη; Σας είδα από το παράθυρο!» 
«Πάµε µέσα, για όνοµα όλων των θεών…» Ο Γεράρδος βάδισε 

προς το δωµάτιό τους, γελώντας. ∆ε µπορούσε να συγκρατηθεί· η 
κατάσταση τού φαινόταν αστεία. Είναι δυνατόν να νοµίζει ότι εγώ 
και η Βατράνια είµαστε εραστές; 

Η Μάρθα τον ακολούθησε, κι έκλεισε την πόρτα πίσω τους, κοπα-
νώντας την. 

«Γελάς;» φώναξε. 
«Μη µου πεις ότι νόµιζες πως τρέχει τίποτα µ’εµένα και τη Βατρά-

νια…» Ο Γεράρδος το έβρισκε αδύνατο να µη χαµογελά τουλάχι-
στον. «Είναι αστείο!» 

Η Μάρθα κοκκίνισε από το λαιµό ώς τις ρίζες των καστανών µαλ-
λιών της. Τους είδα µαζί, σκέφτηκε – πιο λογικά τώρα. Αλλά απλά 
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τους είδα να βαδίζουν µαζί και να µιλάνε: τίποτα περισσότερο. Αι-
σθάνθηκε σαν τελείως µαλακισµένη. 

«Με ρωτούσε για τη Χάρνταβελ,» της είπε ο Γεράρδος. 
Η Μάρθα αναστέναξε. «Τι σε ρωτούσε;» 
«Ήθελε να µάθει για τη διάσταση.» 
«Την έχω δει πώς σε κοιτάζει, όµως! Κι έχω ακούσει τι σου λέει, 

κάπου-κάπου!» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. Μόνο σε µένα, ή σε όλους; «Αυτός 

είναι ο τύπος της, Μάρθα. ∆εν το κάνει για χάρη µου.» 
«Τι γαµιόλα…» γρύλισε η Μάρθα. Βάδισε ώς το παράθυρο και, 

σταυρώνοντας τα χέρια της εµπρός της, κοίταξε κάτω, τον σκοτει-
νιασµένο κήπο του παλατιού. Κανένας δεν φαινόταν τώρα εκεί· µό-
νο σκιές. 

Ο Γεράρδος γέλασε ξανά. 
«Μη γελάς. Με κάνεις να νιώθω σαν τελείως µαλακισµένη.» 
Ο Γεράρδος ήρθε πίσω της και τύλιξε τα χέρια του γύρω της. «Όχι 

τελείως…» είπε φιλώντας το πλάι του λαιµού της. 
Η Μάρθα γέλασε. «Με κολακεύεις, καθίκι!» 
«Αν σε κολάκευα πιο πολύ, απλά θα νόµιζες ότι προσποιούµαι.» 
«Μ’έχεις µάθει. Αλλά κι εγώ σ’έχω µάθει.» 
«Κι αυτά που ξέρεις για µένα τι σου λένε; Είναι η Βατράνια ο τύ-

πος µου;» 
«Είναι πολύ όµορφη γυναίκα,» είπε η Μάρθα, «δεν είναι;» 
«Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.» 
«∆ηλαδή, θα σε χάλαγε ένα πήδηµα µαζί της;» 
«Μπορείς να πηδηχτείς µε τον οποιονδήποτε, Μάρθα – αυτό δεν 

πάει να πει τίποτα.» 
«Μου τη βαράει όταν το γυρίζεις στη φιλοσοφία!» 
Ο Γεράρδος γέλασε. 
Η Μάρθα στράφηκε για να τον κοιτάξει καταπρόσωπο. «Και τι εί-

πες ότι σε ρωτούσε;» 
«Για τη Χάρνταβελ.» 
«Να, είδες – πρόσχηµα για να σε καβαλήσει! Τι τη νοιάζει αυτή 

για τη Χάρνταβελ;» 
«Τη νοιάζει επειδή νοµίζει ότι ίσως ο Πρίγκιπας να τη στείλει ε-

κεί.» 
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Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. 
Ο Γεράρδος τής εξήγησε γιατί η Βατράνια νόµιζε αυτό που νόµιζε. 
«Χµµµ…» έκανε η Μάρθα. «Καλά, ίσως το καβαλίκεµα να µην ή-

ταν ο µοναδικός της σκοπός.» 
Ο Γεράρδος µειδίασε. «Πάντα µου φτιάχνεις τη διάθεση.» 
Η Μάρθα γούρλωσε τα µάτια. «Σου γκρινιάζω, ρε καθυστερηµέ-

νε!» 
«∆εν έχει σηµασία,» είπε ο Γεράρδος· «πάλι µου φτιάχνεις τη διά-

θεση. Υπάρχουν πολύ πιο άσχηµα πράγµατα σ’αυτό το σύµπαν από 
τη δική σου γκρίνια, Μάρθα…» 

Η Μάρθα κάθισε στο περβάζι, συνεχίζοντας να τον ατενίζει κατα-
πρόσωπο. «Μου λες κάτι τέτοια παράξενα κατά καιρούς… και το ξέ-
ρω ότι µου κρύβεις πράγµατα… από παλιά, πολύ παλιά, στη ζωή 
σου.» 

«Αναρωτιέµαι µήπως ο Πρίγκιπας µού ζητήσει να κάνω κάτι που 
δεν θέλω,» είπε ο Γεράρδος. 

«Ο Πρίγκιπας δεν θα σε αναγκάσει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις – 
κανέναν δεν αναγκάζει. Συνήθως. Για τι ακριβώς µιλάς, όµως…;» Τα 
φρύδια της έσµιξαν. «Νοµίζεις ότι ίσως σου ζητήσει να πας στη 
Χάρνταβελ;» 

Ο Γεράρδος ένευσε. 
«Και τι έγινε;» ρώτησε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος δεν µίλησε. 
«Σε κυνηγάνε οι ιερείς, για να σε σκοτώσουν;» 
«∆εν είναι ακριβώς έτσι,» είπε ο Γεράρδος. «Κανονικά, δεν θα έ-

πρεπε να µπορώ να φύγω. ∆εν υπάρχει κανένας νόµος για το τι συµ-
βαίνει σ’έναν ιερέα που επιστρέφει, γιατί οι ιερείς δεν φεύγουν ποτέ 
απ’τη διάσταση.» 

«Τι πάει να πει αυτό; Κι εσύ πώς έφυγες; Προσπάθησαν να σε µα-
γκώσουν και τους ξεγλίστρησες;» 

Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. Στράφηκε απ’την άλλη, γυρίζο-
ντάς της την πλάτη. «∆εν είναι αυτό που νοµίζεις, Μάρθα. ∆εν είναι 
καθόλου αυτό που νοµίζεις…» 

Και το υπόλοιπο βράδυ δεν ήθελε πια να συζητήσει ούτε για τους 
ιερείς της Χάρνταβελ ούτε γι’αυτή τη διάσταση. 
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Κεφάλαιο 2 
Χάρνταβελ 

 
 
Πλησίαζαν. 

Επάνω σε ψηλά, µαύρα άλογα. 
Μέσα στη σκοτεινή νύχτα. 
Ο Αργυρός Θείος Οφθαλµός ξεπρόβαλλε ανάµεσα από τα σκούρα 

σύννεφα, βάλλοντας τη γη µε τις φεγγαραχτίδες του, κάνοντας το 
µικρό χωριό των δασών ν’ασηµίζει. 

Ο Κακός Οφθαλµός ήταν σχεδόν κρυµµένος· ίσα που φαινόταν το 
πορφυρό του χρώµα, µικρότερος καθώς ήταν από το άλλο φεγγάρι 
και σκεπασµένος από τα σύννεφα. 

Οι κάτοικοι του χωριού είχαν ακούσει τα ποδοβολητά των αλόγων. 
Είχαν βγει από τα σπίτια τους. Ο τρόµος και η ελπίδα ήταν ανάµικτα 
µέσα τους. Φοβόνταν, αλλά ήξεραν ποιοι µπορούσαν να τους σώ-
σουν. Μόνο αυτοί, και κανένας άλλος… 

Οι καβαλάρηδες µπήκαν στο χωριό, τραβώντας τα γκέµια των α-
λόγων τους, σταµατώντας τα. Ήταν µια ντουζίνα στο σύνολό τους, 
όλοι τους ντυµένοι µε τις πέτσινες πανοπλίες των Ιερών Φρουρών, 
τις σκούρες πράσινες κάπες, και τα κλειστά σιδερένια κράνη που 
έκρυβαν τα πρόσωπά τους. Καραµπίνες κρέµονταν από τις σέλες 
των αλόγων τους, µεγάλα σπαθιά από τις πλάτες τους. 

Μονάχα ένας ανάµεσά τους διέφερε. Ο άντρας που προπορευόταν. 
Φορούσε τα άµφια ιερέα, και δεν είχε κράνος στο κεφάλι. Το δέρµα 
του ήταν πορφυρό, τα µαλλιά του γαλανά, όπως επίσης και τα µού-
σια του. Αλλά στην όψη του υπήρχε κάτι το µη ανθρώπινο, κάτι το 
άγριο όπως άγρια είναι η φύση, όπως άγρια είναι τα θηρία που πε-
ριφέρονται στα βάθη των σκοτεινών δασών και στα απόµακρα µέρη. 
Τα µάτια του άντρα γυάλιζαν σαν των αιλουροειδών, σαν του λύκου. 
Κι όποιος από τους χωρικούς τύχαινε να τ’ατενίσει ευθέως αισθανό-
ταν την αναπνοή του να κόβεται και τα γόνατά του να λύνονται, κι 
έπεφτε κάτω, στη γη. 
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∆εν ήταν συνετό ν’ατενίζεις στα µάτια έναν ιερέα όταν αυτός ήταν 
φανερά ένα µε τον Θεό: γιατί ήταν προέκτασή Του· ήταν το χέρι 
Του, το όπλο Του· το µυαλό και η οργή Του. 

Ο πορφυρόδερµος ιερέας κρατούσε σφιχτά τα χαλινάρια του αλό-
γου του µέσα στα γαντοφορεµένα χέρια του. Κοίταξε τους συγκε-
ντρωµένους χωρικούς για µια στιγµή χωρίς να µιλά. Κι ούτε εκείνοι 
µίλησαν. Η σιγαλιά του νυχτερινού δάσους είχε κυριέψει το µικρό 
χωριό· µονάχα τ’άλογα ακούγονταν να χρεµετίζουν κάπου-κάπου. 

«Φέρτε τον ενώπιόν µου!» πρόσταξε, τελικά, ο ιερέας, και η φωνή 
του ήταν σαν κάτι που κανείς δεν έχει τη δύναµη να αρνηθεί. Μια 
θέληση που λυγίζει κάθε άλλη θέληση. Και οι χωρικοί δεν είχαν κατά 
νου να κάνουν καµία προσπάθεια αντίστασης, φυσικά. Άλλωστε, 
εκείνοι είχαν καλέσει τον ιερέα εδώ, ύστερα από τα δαιµονικά 
πράγµατα που εµφανίστηκαν στα δάση κοντά στο χωριό τους. 

Υπακούγοντας τώρα στην εντολή του, πήγαν να φέρουν τον άν-
θρωπο που θα θυσιαζόταν. 

Από ένα σπίτι τον έβγαλαν, δεµένο χειροπόδαρα και σηκώνοντάς 
τον. Το στόµα του ήταν βουλωµένο µε πανιά και δέρµα. Τα ρούχα 
του ήταν κουρελιασµένα. Ξερό αίµα υπήρχε επάνω τους κι επάνω 
στο λευκό δέρµα του. 

Τον έριξαν στη γη, µπροστά στα πόδια του αλόγου του ιερέα, κι 
εκείνος τον κοίταξε µε γυαλιστερά µάτια. 

«Αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού σας;» ρώτησε. 
«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ένας γηραιός άντρας µε 

καραφλό κεφάλι, ο οποίος ήταν ο ∆ικαστής του χωριού. 
«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε, σχεδόν συγχρόνως, και 

µια γυναίκα, µικρότερη από τον ∆ικαστή αλλά όχι νέα, η οποία ήταν 
η Λειτουργός του χωριού. 

«Γιατί;» ρώτησε ο ιερέας πάνω στο άλογο, ατενίζοντάς τους επί-
µονα. 

Εκείνοι, κι οι δυο τους, κατέβασαν τα βλέµµατά τους στο έδαφος, 
για να µην τον κοιτάξουν κατάµατα. 

«Είναι κακός άνθρωπος, Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο ∆ικαστής, στη-
ριζόµενος στο ραβδί του που φανέρωνε το αξίωµά του ανάµεσα 
στους υπόλοιπους του χωριού. «Έχει πολλές φορές κλέψει τα θηρά-
µατα κυνηγών, έχει κλέψει κότες από κοτέτσια, έχει πει ψέµατα, έχει 
απατήσει τη γυναίκα του–» 
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«Όχι! Ψέµατα! Λέει ΨΕΜΑΤΑ, Μεγάλε Πατέρα! Ο άντρας µου εί-
ναι καλός άνθρωπος!» 

Ο ιερέας έστρεψε το βλέµµα του προς τη µεριά απ’την οποία α-
κούστηκε η σπαραχτική γυναικεία φωνή, και είδε µια γυναίκα µε 
µακριά ξανθά µαλλιά, λευκό δέρµα, και µια µεγάλη µελανιά στο αρι-
στερό µάτι. Τα ρούχα της δεν ήταν κουρελιασµένα, αλλά ήταν φανε-
ρά τραβηγµένα και ποτισµένα από ιδρώτα. 

«Σας παρακαλώ, Μεγάλε Πατέρα, όχι τον άντρα µου! Είναι καλός 
άνθρωπος! Λένε ψέµατα επειδή ο ∆ικαστής–!» 

Μια άλλη γυναίκα την άρπαξε από πίσω, κλείνοντάς της το στόµα· 
ένας άντρας τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά. 

«Πώς την αφήσατε να βγει έξω;» φώναξε ο ∆ικαστής, µοιάζοντας 
εξαγριωµένος, τρέµοντας ολόκορµος. 

«Μας ξεγλίστρησε…» είπε ο άντρας που είχε γρονθοκοπήσει τη 
γυναίκα στην κοιλιά. «Συγνώµη, συγνώµη…» 

Ο ∆ικαστής στράφηκε, ύστερα, αµέσως στον έφιππο ιερέα και 
(χωρίς, ασφαλώς, να τον κοιτάζει κατάµατα) είπε: «Η γυναίκα του 
δεν είναι και πολύ καλύτερη απ’αυτόν, Μεγάλε Πατέρα, αλλά αυτός 
είναι χειρότερος. Ήταν δύσκολο ν’αποφασίσουµε ποιον να προσφέ-
ρουµε στον Θεό, για να τον πάρει µακριά από εµάς, αλλά εκείνος 
είναι, νοµίζω, ο πιο ελεεινός από τους δυο τους. Ναι, Μεγάλε Πατέ-
ρα.» 

«∆οκιµάζεις την υποµονή µου, ∆ικαστή,» είπε ο ιερέας, και το ά-
λογό του, απρόσµενα, χρεµέτισε δυνατά, ανασηκώθηκε στα πισινά 
του πόδια, και, περνώντας πάνω από το δεµένο εξιλαστήριο θύµα,  
βρόντησε τις µπροστινές του οπλές στο έδαφος κοντά στον γέρο-
∆ικαστή. 

Εκείνος, περισσότερο από τον τρόµο του παρά από οτιδήποτε άλ-
λο, σωριάστηκε, βογκώντας και βαριανασαίνοντας. Το ραβδί έφυγε 
από το χέρι του. 

Η Λειτουργός γονάτισε πλάι του. «Μεγάλε Πατέρα, σας ικετεύω!» 
φώναξε. «Συγχωρέστε µας. Αν αυτή η θυσία δεν ευχαριστεί τον Θεό, 
πάρτε όποιον άλλο άνθρωπο του χωριού µας επιθυµείτε!» 

Ο ιερέας κοίταξε τον δεµένο άντρα κάτω από το άλογό του. Ήταν 
τροµοκρατηµένος· τα µάτια του ήταν, καταφανώς, τα µάτια ενός 
τρελού. Ο ιερέας έβαλε το άλογό του να κάνει µερικά βήµατα χωρίς 
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να τον ποδοπατήσει, και πρόσταξε τους Ιερούς Φρουρούς: «Πάρτε 
τον! Προσφέρετέ τον στον Θεό. 

»Κι επίσης,» ο ιερέας ύψωσε το χέρι του δείχνοντας, «αυτόν τον 
γέρο.» 

∆ύο Ιεροί Φρουροί πήδησαν από τις σέλες των αλόγων τους και, 
παίρνοντας τις καραµπίνες τους µαζί τους, πλησίασαν τον πεσµένο 
∆ικαστή. Τα φώτα του χωριού, δαυλοί και λάµπες λαδιού, αντανα-
κλούσαν επάνω στα κλειστά σιδερένια κράνη τους. 

«Όχι!» ούρλιαξε ο ∆ικαστής. «Όχι εµένα! Είµαι ο ∆ικαστής! Είµαι 
ο ∆ικαστής του χωριού! Είµαι–!» 

«Όλοι!» τον διέκοψε η φωνή του ιερέα σαν αστροπελέκι. «Όλοι! 
είµαστε ίσοι υπό το Βλέµµα του Θεού, γέρο! Όλοι!» 

«Είµαι ο ∆ικαστής είµαι ο ∆ικαστής είµαι ο ∆ικαστής–» κλαψούρι-
ζε ο γέρος καθώς προσπαθούσε αδύναµα να αντισταθεί στους Ιε-
ρούς Φρουρούς που τον άρπαζαν από τα ρούχα του και τον τραβού-
σαν. Η Λειτουργός δεν έκανε καµία κίνηση για να τον βοηθήσει, ού-
τε και κανένας άλλος συγχωριανός του. Σε ορισµένων, µάλιστα, τα 
µάτια ευχαρίστηση φάνηκε να γυαλίζει. 

«Μην κάνετε κακές σκέψεις για τον ∆ικαστής σας,» είπε ο ιερέας: 
και η φωνή του έµοιαζε ν’αντηχεί, σχεδόν εξωπραγµατικά, 
σ’ολόκληρο το χωριό. «Γιατί δεν είναι πάρα κάποιος που ανήκει 
στον Θεό – και Εκείνος ήταν που θέλησε να του δώσει τέλος. Και 
όλοι σας επίσης ανήκετε στον Θεό – όπως κι εγώ ο ίδιος!» φώναξε ο 
ιερέας. Ύψωσε το χέρι του για να κάνει µια ηµικυκλική χειρονοµία. 
«Ολόκληρος τούτος ο κόσµος είναι δικός Του! Εµείς δεν είµαστε πα-
ρά υπηρέτες, πολεµιστές, και λειτουργοί του. Γονατίστε! ΓΟΝΑΤΙ-
ΣΤΕ!» 

Και οι χωρικοί έπεσαν στα γόνατα, κατεβάζοντας τα κεφάλια τους 
στη γη. 

Τα άλογα χλιµίντρισαν, χτυπώντας τα πόδια τους. 
Ένας από τους Ιερούς Φρουρούς κοπάνησε τον γέρο-∆ικαστή στο 

κεφάλι, µε την πίσω µεριά της καραµπίνας του, καθώς εκείνος ακό-
µα προσπαθούσε ν’αντισταθεί κλαίγοντας και φωνάζοντας. 

«Με το µαλακό, ανόητοι!» είπε ο ιερέας, θυµωµένα. «∆εν είναι για 
σας να τον θανατώσετε, αλλά για τον Θεό!» 

«Μας συγχωρείτε, Μεγάλε Πατέρα,» µουρµούρισαν οι δύο Φρου-
ροί που τραβούσαν τον ∆ικαστή. 
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Συγχρόνως, άλλοι δύο Φρουροί έπαιρναν από το έδαφος τον δεµέ-
νο άντρα, σηκώνοντας τον µε ευκολία στα χέρια. Ήταν όλοι τους γε-
ροδεµένοι, και φάνταζαν σκληροτράχηλοι και εφιαλτικοί µε τα σιδε-
ρένια τους κράνη, τις κάπες, τις πέτσινες πανοπλίες, και τα µεγάλα 
σπαθιά στις πλάτες τους. 

Ο γέρο-∆ικαστής και ο νεότερος άντρας µεταφέρθηκαν έξω από το 
χωριό, µερικές δεκάδες µέτρα µέσα στο δάσος· και ο ιερέας επέβλε-
πε καθώς οι Ιεροί Φρουροί κάρφωναν πασσάλους στο χώµα, τους 
στερέωναν καλά, και έδεναν επάνω τους τους δύο θυσιαζόµενους, 
ανάποδα, µε το κεφάλι προς τη γη και τα πόδια προς τον ουρανό. 
Έπειτα τους έγδυσαν, σκίζοντας τα ρούχα τους µε ξιφίδια και µε α-
πότοµα τραβήγµατα. Τους άφησαν ολόγυµνους. 

Όταν τους έβγαλαν και τα φίµωτρά τους, εκείνοι άρχισαν αµέσως 
να φωνάζουν και να εκλιπαρούν. 

«Ο Θεός δεν επιθυµεί ν’ακούσει τα λόγια τους,» είπε ο ιερέας, κα-
θώς τους παρατηρούσε από κάποια απόσταση, καθισµένος στο άλο-
γό του. 

Οι Ιεροί Φρουροί δεν δίστασαν καθόλου: άνοιξαν µε τη βία τα 
στόµατα των δύο δεµένων αντρών και τους έκοψαν τις γλώσσες ενώ 
εκείνοι έσκουζαν. Το αίµα τους έτρεξε στη γη, για να ποτίσει το χώ-
µα. 

∆εν θ’αργούσαν να πεθάνουν έτσι ανάποδα όπως κρέµονταν. Και 
τα σώµατά τους θα έµεναν εκεί για µέρες, ώσπου να τα κατασπαρά-
ξουν τα ζώα του δάσους και τα πουλιά, στέλνοντας τις σάρκες πίσω 
στη διάσταση που τις είχε γεννήσει. 

Οι χωρικοί, µακριά από το σηµείο της θυσίας, κλεισµένοι στα σπί-
τια τους, προσεύχονταν τα δαιµονικά πράγµατα να µην ξαναπαρου-
σιάζονταν κοντά στο χωριό τους. 

∆υστυχώς, οι προσευχές τους δεν θα εισακούγονταν. Ο Θεός πρέ-
πει να ήταν πολύ θυµωµένος µαζί τους… 

E 
 
Ήταν απόγευµα όταν έφτασε στο δάσος στα νοτιοανατολικά, και 
αισθανόταν κουρασµένη από τη Μαγγανεία Κινήσεως. 
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Καθώς οι πόρτες του οχήµατος άνοιγαν, βγήκε από το µικρό ενερ-
γειακό κέντρο του, στάθηκε πάνω στο χόρτο, και ίσιωσε τη µέση της 
για να ξεπιαστεί. 

Το µοναδικό δάσος στη Χάρνταβελ δεν ήταν το µεγάλο δάσος στην 
καρδιά της διάστασης – το Κεντροδάσος, όπως το έλεγαν οι γηγενείς 
– το οποίο τυλιγόταν, σαν φίδι που τρώει την ουρά του, γύρω από 
µια ερηµιά όπου δεν φύτρωνε τίποτα και όπου έβρισκε κανείς µονά-
χα πέτρες και ξερή άµµο. Υπήρχαν κι άλλα δάση στη Χάρνταβελ, 
από δω κι από κει, σε διάφορα σηµεία της διάστασης, αλλά πολύ µι-
κρότερα από το Κεντροδάσος. Σπάνια εκτείνονταν πάνω από εκατό 
χιλιόµετρα. 

Η Αρίνη’σαρ αντίκριζε τώρα ένα απ’αυτά. Ένα από τα µεγαλύτερα, 
για την ακρίβεια. Το όχηµά της είχε σταµατήσει στις παρυφές του, 
εκεί όπου η χορταριασµένη πεδιάδα τελείωνε και η πυκνή βλάστηση 
ξεκινούσε. 

Οι στρατιώτες που ήταν µαζί µε την Αρίνη έκλεισαν τις πόρτες του 
οχήµατος κι έκαναν να τις κλειδώσουν. Αλλά εκείνη τούς σταµάτησε 
µ’ένα ύψωµα του χεριού. 

«Αφήστε το,» είπε. «Ποιος θα το πάρει εδώ πέρα;» Εκτός του ότι 
δεν φαινόταν πουθενά γύρω να υπάρχει ψυχή, οι περισσότεροι γη-
γενείς της Χάρνταβελ δεν ήξεραν πώς να οδηγούν ενεργειακά οχή-
µατα. Αλλά, ακόµα κι αν ήξεραν, πάλι ήθελαν µάγο για να κινήσουν 
το συγκεκριµένο. Ήταν µεταβαλλόµενο: µπορούσε να πάρει δύο 
µορφές – εξάτροχο όχηµα ξηράς και πλοιάριο για τους ποταµούς. 
Και τέτοια οχήµατα/σκάφη ήταν τόσο περίπλοκα που απαιτούσαν 
τη χρήση της Μαγγανείας Κινήσεως για να λειτουργήσουν σωστά 
και να µην κάψουν τον εαυτό τους. 

Οι στρατιώτες υπάκουσαν την Αρίνη χωρίς δισταγµό. Ήταν µά-
γισσα του τάγµατος των Ερευνητών· ήταν η αρχηγός ετούτης της 
ερευνητικής αποστολής· και ήταν σύζυγος του ταγµατάρχη τους, Τέ-
ρι Κάρµεθ. 

Η Αρίνη’σαρ έστρεψε πάλι το βλέµµα της στο δάσος, και υψώνο-
ντας τα χέρια της άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Ενεργειακής Ανι-
χνεύσεως, ενώ τα δάχτυλά της διέγραφαν σχήµατα στον αέρα. 
Όλ’αυτά ήταν διαταγές: η Αρίνη πρόσταζε το σύµπαν να φέρει στο 
µυαλό της τις πληροφορίες που ήθελε, να διευρύνει τις αισθήσεις 
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της µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να δει τις ενέργειες που πιθανώς 
να περιφέρονταν σε τούτο το µέρος. 

∆εν εντόπισε, όµως, τίποτα το ασυνήθιστο. 
∆ιέκοψε το ξόρκι, απογοητευµένη γι’ακόµα µια φορά. Συνεχώς 

µάθαινε για παράξενες εµφανίσεις σε διάφορα µέρη της Χάρνταβελ, 
αντικατοπτρισµούς, εικόνες χωρίς ύλη· αλλά δεν µπορούσε να κατα-
λάβει γιατί, και πώς, συνέβαινε αυτό. Νόµιζε ότι επρόκειτο για κά-
ποια αραίωση στα τοιχώµατα της διάστασης, µα δεν κατόρθωνε να 
το εξηγήσει ούτε να το επιβεβαιώσει. Είχε ταξιδέψει ακόµα και στη 
Ρελκάµνια, τη διάσταση-έδρα της Παντοκρατορίας, και είχε επισκε-
φτεί τη Συγκεντρωτική Ακαδηµία Μαγικών Τεχνών (όπου, παλιά, 
είχε διδαχθεί την τέχνη της ως µάγισσα του τάγµατος των Ερευνη-
τών), µήπως εκεί µπορούσε να βρει κάποια απάντηση στα ερωτηµα-
τικά της. Τίποτα, όµως, δεν είχε καταφέρει να ανακαλύψει. Τίποτα 
που να τη βοηθά άµεσα. 

Όπως και εδώ, τώρα. 
Από τη µελέτη της στη Σ.Α.Μ.Τ., είχε καταλήξει εκεί όπου είχε κα-

ταλήξει και πριν, ούτως ή άλλως. Υπήρχε κάποια ανεξήγητη αραίω-
ση στα διαστασιακά τοιχώµατα της Χάρνταβελ. Συνήθως, βέβαια, 
όταν συνέβαινε αυτό – σπάνιο, εξαιρετικά σπάνιο, καθώς ήταν – οι 
«αντικατοπτρισµοί» παρουσιάζονταν σε συγκεκριµένα µέρη πάντα, 
και δεν εξαφανίζονταν: έµεναν εκεί, σαν φασµατικά ολογράµµατα. 
Ή, εξαφανίζονταν µετά από καιρό: µετά από χρόνια· µετά από αιώ-
νες ολόκληρους, ή χιλιετίες, πολλές φορές. Ουσιαστικά, από τη µια 
διάσταση έβλεπες µέσα σε κάποια άλλη που συνόρευε µ’αυτήν. Ή-
ταν σαν να έχεις δύο γυάλες δίπλα-δίπλα. Και των δύο τα τοιχώµατα 
ήταν καπνισµένα, σκούρα· σε κάποιο σηµείο, όµως, το τζάµι είχε 
καθαρίσει ελαφρώς, και αυτοί που ήταν µέσα στη µία γυάλα µπο-
ρούσαν να δουν τι γινόταν στην άλλη γυάλα. Βέβαια, τούτο δεν ήταν 
παρά ένα απλοϊκό παράδειγµα για τις αραιώσεις των διαστασιακών 
τοιχωµάτων· γιατί, συνήθως, οι κάτοικοι της µίας διάστασης µπο-
ρούσαν να δουν µέσα στην άλλη διάσταση αλλά το αντίστροφο δεν 
συνέβαινε. 

Η συγκεκριµένη περίπτωση µε την οποία είχε καταπιαστεί η Αρί-
νη, όµως, ήταν διαφορετική από αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, στη 
Χάρνταβελ, οι αντικατοπτρισµοί παρουσιάζονταν και χάνονταν πο-
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λύ γρήγορα. Τους έβλεπε ένας κυνηγός µέσα στα δάση, έτρεχε να το 
πει στους συγχωριανούς του, και µετά δεν υπήρχε πια καµία φασµα-
τική εικόνα. 

Οι ιερείς της Χάρνταβελ, αναµενόµενα, έδιναν τη δική τους εξήγη-
ση. Ο Θεός ήταν οργισµένος, έλεγαν, και απαιτούσε θυσίες. Ανθρω-
ποθυσίες. Είχαν έρθει ακόµα και για να απαιτήσουν θυσίες από τις 
δυνάµεις της Παντοκράτειρας. Το θράσος τους!… Απίστευτο… 

Θανατώνοντας ανθρώπους – κρεµώντας τους ανάποδα κι αφήνο-
ντας το αίµα να πάει στο κεφάλι τους για να τους σκοτώσει – νόµι-
ζαν ότι εξευµένιζαν τον Θεό της διάστασης: κι εποµένως, ότι αυτό 
βοηθούσε τα σπαρτά τους, τη γονιµότητα… και ότι έδιωχνε τους 
δαίµονες. 

Τρελοί ήταν, όλοι τους! 
Η Αρίνη’σαρ είπε στους στρατιώτες της: «Ελάτε,» και µπήκε πρώ-

τη στο δάσος, ενώ εκείνοι απλώνονταν γύρω της σαν προστατευτική 
ασπίδα, µε τα όπλα τους στα χέρια: τουφέκια και πιστόλια. 

Η Αρίνη κοίταζε τη βλάστηση ολόγυρα καθώς βάδιζαν, και υπο-
τονθόρυζε τα λόγια του Ξορκιού Ενεργειακής Ανιχνεύσεως για να 
διατηρεί τις αισθήσεις της µαγικά διευρυµένες και να εντοπίσει αν 
κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε εδώ: κάτι που είχε να κάνει µε τις ενέρ-
γειες ετούτου του τόπου. 

Κανονικά, δε θα έπρεπε να χρησιµοποιεί ξόρκια τώρα, ύστερα από 
τόσες ώρες που χρησιµοποιούσε τη Μαγγανεία Κινήσεως για να φέ-
ρει το µεταβαλλόµενο όχηµά της εδώ. Κανονικά, θα έπρεπε να ξε-
κουραστεί και να µπει το πρωί στο δάσος για να ερευνήσει. Καθότι 
Ερευνήτρια, όµως, ήταν πανεύκολο για εκείνη να κάνει ξόρκια όπως 
το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. Ήταν σχεδόν σαν να περπατά, 
σχεδόν σαν να διαβάζει. ∆εύτερη φύση. Αν ωστόσο εντόπιζε κάτι 
σηµαντικό κι έπρεπε να το ερευνήσει πιο διεξοδικά, τότε σίγουρα θα 
χρειαζόταν ξεκούραση πρώτα. 

Οι σκιές πύκνωναν µέσα στο δάσος, καθώς η µάγισσα και οι στρα-
τιώτες της το διέσχιζαν αργά. Το σκοτάδι της νύχτας πλησίαζε. Και η 
Αρίνη δεν έβρισκε τίποτα, γι’ακόµα µια φορά. ∆εν ήξερε πού ακρι-
βώς σε τούτο το µέρος είχε παρουσιαστεί ο αντικατοπτρισµός – οι 
κατάσκοποι του άντρα της απλώς είχαν πει ότι ένας κυνηγός που 
είχε έρθει εδώ, στη δυτική µεριά αυτού του δάσους, είχε δει ένα µε-
γάλο χάσµα να παρουσιάζεται ξαφνικά εµπρός του και πάνω απ’το 
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χάσµα να κρέµεται κάτι φωτεινό, σαν µικρός ήλιος, αστέρι, ή φεγ-
γάρι: µια σφαίρα φωτός – η Αρίνη, εποµένως, όφειλε να ερευνήσει 
ολόκληρη την περιοχή µε την ελπίδα ότι ίσως να εντόπιζε κάτι. Οτι-
δήποτε. 

Και δεν ήταν µόνο από επιστηµονική περιέργεια που ερχόταν και 
έψαχνε (αν και, ως Ερευνήτρια, όφειλε να οµολογήσει ότι της είχε 
δηµιουργηθεί πολύ έντονη περιέργεια για το όλο θέµα)· ήταν για 
λόγους σταθερότητας της διάστασης. Ο Τέρι τής είχε πει ότι φοβό-
ταν πως θα έχαναν τον έλεγχο της Χάρνταβελ αν οι εντάσεις µε τους 
ιερείς συνέχιζαν να κλιµακώνονται. Η συγκοµιδή ήταν άσχηµη, τε-
λευταία. Υπήρχε υπογονιµότητα – όχι µόνο στα ζώα αλλά και στους 
ανθρώπους, έλεγαν. Και τώρα, παρουσιάζονταν κι αυτοί οι µυστη-
ριώδεις αντικατοπτρισµοί παντού στη διάσταση. Οι ιερείς είχαν 
βαλθεί να λύσουν το πρόβληµα επαναφέροντας το παλιό έθιµο της 
ανθρωποθυσίας. Και οι γηγενείς δεν έδειχναν να διαφωνούν µ’αυτές 
τις παράλογες µεθόδους. Οι άνθρωποι της Χάρνταβελ θα έπρεπε, 
λογικά, να φιλάνε τα πόδια µας, που ήρθαµε στη διάστασή τους για 
να τους σώσουµε από τους ιερείς τους, έλεγε ο Τέρι· αλλά δεν είναι 
λογικοί. ∆εν ξέρουν τι θα πει λογική. Πλησιάζουν να είναι τρελοί! 

Πραγµατικά νόµιζαν ότι ο Θεός τους θα διόρθωνε το πρόβληµα 
στη Χάρνταβελ; Η Αρίνη απορούσε. 

Όπως και να ήταν, πάντως, οι εξάρσεις µε τους ιερείς είχαν αρχί-
σει επειδή, καταφανώς, κάτι δεν πήγαινε καλά στη διάσταση – κάτι 
ανεξήγητο. Αν λοιπόν η Αρίνη κατόρθωνε να φτάσει στην καρδιά 
του προβλήµατος και να βρει τρόπο για να το λύσει, τότε και οι ε-
ξάρσεις θα έπαυαν. Αν δεν παρουσιάζονταν µυστηριώδεις αντικατο-
πτρισµοί κι αν δεν υπήρχε χαµηλή συγκοµιδή και υπογονιµότητα, οι 
ιερείς δεν θα είχαν πια λόγο να κάνουν ανθρωποθυσίες. 

Ήταν, όµως, αυτά τα τρία πράγµατα – αντικατοπτρισµοί, χαµηλή 
συγκοµιδή, υπογονιµότητα – συνδεδεµένα κάπως; Η Αρίνη πίστευε 
πως ναι. Πίστευε πως ήταν οι όψεις ενός και µόνο προβλήµατος. 

Το ξόρκι της δεν τη βοηθούσε. ∆εν έβρισκε καµία ασυνήθιστη ε-
νεργειακή µορφή. Τίποτα που να της τραβά την προσοχή. Και η νύ-
χτα είχε πια έρθει· το δάσος είχε σκοτεινιάσει, ορισµένοι στρατιώτες 
είχαν ανάψει ενεργειακές λάµπες για να βλέπουν. Απόµακρα, ακού-
γονταν τα φτεροκοπήµατα κάποιων πουλιών. 
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Η Αρίνη’σαρ, κουρασµένη, διέκοψε το ξόρκι της. Κι αισθάνθηκε 
σαν µουδιασµένη καθώς οι αισθήσεις της έπαψαν να είναι µαγικά 
διευρυµένες, σαν ο κόσµος όλος να είχε ξαφνικά γίνει βαρετός και 
γκρίζος. 

«Φεύγουµε,» είπε στους στρατιώτες της, απογοητευµένα. «∆εν 
υπάρχει τίποτα εδώ.» 

Και βάδισαν προς τα εκεί όπου είχαν αφήσει το µεταβαλλόµενο 
όχηµά τους, στις δυτικές παρυφές του δάσους. 
∆εν µπορώ να κάνω το παραµικρό, σκεφτόταν η Αρίνη, θυµωµένα. 

Τι γίνεται σ’ετούτη την καταραµένη διάσταση; Είναι σαν να πλησιά-
ζει κάποια άλλη διάσταση, να αποµακρύνεται απ’αυτήν, να την ξα-
ναπλησιάζει, να αποµακρύνεται και πάλι… Και όχι πάντοτε από την 
ίδια µεριά… Λες και πρόκειται για εκκρεµές. Μια κλωστή µε µια 
σφαίρα δεµένη στο πέρας της. Η σφαίρα χτυπά σ’έναν τοίχο – όχι 
πάντα από την ίδια µεριά – και µετά αποµακρύνεται, για να ξανα-
χτυπήσει στον τοίχο ύστερα από λίγο. 
Ή ίσως, σκέφτηκε η Αρίνη, να συµβαίνει κάτι διαφορετικό αντι-

κειµενικά αλλά ίδιο υποκειµενικά, για εµάς που το βλέπουµε από το 
εσωτερικό της Χάρνταβελ… Ίσως πολλές άλλες διαστάσεις να χτυ-
πούν πάνω σε διάφορα σηµεία των τοιχωµάτων της ενώ εκείνη πα-
ραµένει ακίνητη. Αν πάντως τα πράγµατα ήταν έτσι, τότε µπορεί 
αυτές οι διαστάσεις να µην ήταν διαστάσεις του Γνωστού Σύµπα-
ντος, γιατί οι περιγραφές όσων είχαν δει τους αντικατοπτρισµούς 
δεν θύµιζαν τίποτα συγκεκριµένο στην Αρίνη. 
Περίπλοκο… Πολύ περίπλοκο, ό,τι κι αν συµβαίνει εδώ… 
Ή ίσως να είναι απλό, αλλά η οπτική γωνία µας να το κάνει δύσκο-

λο– 
«Προσοχή!» Η φωνή ενός στρατιώτη έσχισε τη σιγαλιά του δά-

σους. 
Η Αρίνη στράφηκε ξαφνιασµένη, και είδε τους πολεµιστές γύρω 

της να υψώνουν τα όπλα τους προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. 
Και από εκείνη τη µεριά, µέσα από τα σκοτάδια του δάσους, φωτι-
σµένο από τις ενεργειακές λάµπες, ξεπρόβαλε κάτι που η µάγισσα 
δεν είχε ξαναδεί εδώ, στη Χάρνταβελ, ή πουθενά αλλού. 

Ένα πλάσµα σαν µακρύ σκουλήκι, αλλά µεγαλύτερο από άνθρωπο. 
Στη µπροστινή του µεριά είχε τέσσερα γυαλιστερά µάτια και ένα 
ζευγάρι µεγάλες δαγκάνες. Το σώµα του σκεπαζόταν από λευκό τρί-
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χωµα, µυτερό, που έφερνε στο νου πολλές όρθιες βελόνες. Τα πόδια 
του ήταν πολλά (η Αρίνη δεν µπορούσε τώρα, µέσα στα σκοτάδια, να 
τα µετρήσει), άτριχα, και κοκαλιάρικα. Βασικά, θύµιζαν σκέτα κό-
καλα. 

Και το πλάσµα δεν φαινόταν φιλικό. Αντικρίζοντάς τους, όρµησε 
κατευθείαν προς τον πρώτο Παντοκρατορικό πολεµιστή, ανοίγοντας 
τις µεγάλες δαγκάνες του και βγάζοντας ένα σύριγµα που ακούστη-
κε σαν τον δυνατό άνεµο που περνά από µια στενή, πολύ στενή οπή. 

Ο στρατιώτης – ένας απ’αυτούς που κρατούσαν λάµπες – ύψωσε 
το πιστόλι του και πυροβόλησε – αλλά µετά οι δαγκάνες είχαν κλεί-
σει γύρω από το στήθος του, παγιδεύοντάς τον. Αίµα τινάχτηκε, βά-
φοντας τη λευκή στολή του, και ο άντρας κόπηκε στα δύο σαν από 
την επίθεση πελώριου ψαλιδιού. 

Οι άλλοι είχαν ήδη αρχίσει να πυροβολούν, µε τουφέκια και πιστό-
λια. Το κροτάλισµά τους γέµισε τη νύχτα. 

Η Αρίνη τράβηξε το δικό της πιστόλι από τη ζώνη της και, κρατώ-
ντας το µε τα δύο χέρια, πυροβόλησε κι εκείνη. 

Ένα από τα µάτια του πελώριου σκουληκιού διαλύθηκε. Υγρά τι-
νάζονταν απ’όλο του το σώµα, παχύρρευστα και ηµιδιαφανή. Συρί-
ζοντας δαιµονισµένα, χίµησε πάλι καταπάνω στους στρατιώτες, αλ-
λά εκείνοι τώρα περίµεναν την επίθεσή του κι έτρεξαν να το αποφύ-
γουν. Παρ’όλ’αυτά, ένας τους σκόνταψε σε κάποια ρίζα, σωριάστη-
κε, και οι δαγκάνες του τέρατος έκλεισαν πάνω στα πόδια του και τα 
έκοψαν στο ύψος του µηρού. Τα ουρλιαχτά του άντρα ήταν το κάτι 
άλλο, καθώς αίµατα πηδούσαν στον αέρα από τις κατεστραµµένες 
αρτηρίες. 

Η Αρίνη αισθανόταν έτοιµη να ξεράσει· πήρε το βλέµµα της από 
τον χτυπηµένο στρατιώτη, συνεχίζοντας να πυροβολεί το τέρας. 

Το πελώριο σκουλήκι πέρασε πάνω από τον άντρα µε τα κοµµένα 
πόδια, πατώντας τον, προσπαθώντας να φτάσει τους υπόλοιπους, 
ενώ σφαίρες το έλουζαν και το λευκό τρίχωµά του είχε γεµίσει από 
τα ζωτικά του υγρά, τα µάτια του ήταν µισοτυφλωµένα, οι δαγκάνες 
του ανοιγόκλειναν σπασµωδικά. 

Η Αρίνη και οι πολεµιστές της αποµακρύνθηκαν κι άλλο από το 
τέρας, και µετά εκείνο έπαψε να κινείται. 

Ήταν νεκρό. 
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Για µια στιγµή, απόλυτη σιγή βασίλεψε. 
Ύστερα, η Αρίνη ρώτησε µε τρεµάµενη φωνή: «Το… το έχετε ξα-

ναδεί αυτό;» 
«Όχι, κυρία,» αποκρίθηκε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος – ένας γα-

λανόδερµος, ψηλός άντρα που υπηρετούσε υπό τις διαταγές του συ-
ζύγου της Αρίνης από παλιά. «Ποτέ δεν έχω ακούσει να παρουσιάζε-
ται κάτι τέτοιο στα δάση της Χάρνταβελ.» 

Η Αρίνη ένευσε. «Ούτε κι εγώ.» 
Θηκάρωσε το πιστόλι της και βάδισε, προσεχτικά, προς το νεκρό 

τέρας. Οι στρατιώτες την ακολούθησαν, µε τα δικά τους όπλα ακόµα 
υψωµένα. Ορισµένοι άλλαξαν γεµιστήρα. 

«Τα Γένια του Κρόνου…» µουρµούρισε η Αρίνη’σαρ, σταµατώντας 
µπροστά στο νεκρό ανέγνωρο πλάσµα και ατενίζοντάς το. Πουθενά 
δεν το είχε ξαναδεί, όχι µόνο στη Χάρνταβελ. Ακόµα και στη Φεη-
νάρκια, όπου µπορούσες να βρεις ένα σωρό επικίνδυνα θηρία, η Α-
ρίνη δεν νόµιζε ότι υπήρχε ένα σκουλήκι σαν αυτό. 

«Θα το πάρουµε µαζί µας,» είπε στους στρατιώτες. «Έχετε αλυσί-
δες, ώστε να το τραβήξετε;» 

«Εδώ όχι, κυρία,» αποκρίθηκε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος. «Αλλά 
στο όχηµα υπάρχουν. Ελπίζω να είναι αρκετές.» 

«Αν δεν είναι αρκετές, θα πάµε να πάρουµε αλυσίδες ή σχοινιά – 
ό,τι έχουν – από κάποιο κοντινό χωριό. Το θέλω µαζί µας αυτό το 
πλάσµα, Ανθυπολοχαγέ. Πρέπει να το µεταφέρουµε στην Ερρίθια. 
Γιατί απορώ πώς είναι δυνατόν να βρέθηκε εδώ.» 
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Κεφάλαιο 3 

Αναµνήσεις 
 
 
«Από εδώ, κύριε. Παρακαλώ,» είπε ο υπηρέτης, καθώς οδηγούσε 
τον Γεράρδο µέσα στα προσωπικά διαµερίσµατα του Βασιληά. Στά-
θηκε πλάι σε µια µισάνοιχτη πόρτα και την έσπρωξε ελαφρώς. 

Ο Γεράρδος, περνώντας δίπλα από τον υπηρέτη, µπήκε σ’ένα δω-
µάτιο σχετικά µικρό για τα δεδοµένα του βασιλικού παλατιού της 
Απαστράπτουσας. Και βρέθηκε ν’αντικρίζει τον Πρίγκιπα Ανδρόνι-
κο– Βασιληά Ανδρόνικο και τη Βασίλισσά του, Αντίκλεια’χοκ. Εκεί-
νος καθόταν πίσω από ένα µεγάλο ξύλινο γραφείο, ντυµένος µε λευ-
κό πουκάµισο µε ψηλούς γιακάδες· τα µακριά, ξανθά του µαλλιά έ-
πεφταν στους ώµους του, γυαλίζοντας στο πρωινό φως που έµπαινε 
από το παράθυρο· τα µούσια του ήταν προσεχτικά κοµµένα και κα-
λοχτενισµένα. Η Αντίκλεια στεκόταν όρθια, µερικά βήµατα πλάι στο 
γραφείο, χρυσόδερµη, καστανοµάλλα, ντυµένη µ’ένα µακρύ γαλανό 
φόρεµα. Φαινόταν να µιλά στον σύζυγό της λίγο προτού µπει ο Γε-
ράρδος, και καθώς εκείνος µπήκε, στράφηκε στο µέρος του και τον 
χαιρέτησε. 

Ο Γεράρδος έκανε µια σύντοµη υπόκλιση. «Καληµέρα, Μεγαλειο-
τάτη.» Και προς τον Ανδρόνικο: «Μεγαλειότατε.» 

«∆εν υπάρχει λόγος για τυπικότητες εδώ, Γεράρδε,» αποκρίθηκε ο 
Ανδρόνικος. «Μεταξύ µας είµαστε. Κάθισε» – έδειξε µια καρέκλα 
αντίκρυ του – «πρέπει να σου µιλήσω.» Και προς τη Βασίλισσα: «Α-
ντίκλεια, µας αφήνεις;» 

Το βλέµµα της ήταν δυσαρεστηµένο, παρατήρησε ο Γεράρδος, σαν 
η Βασίλισσα να πίστευε ότι ο Ανδρόνικος την απέκλειε από κάτι που 
κανονικά θα έπρεπε να µοιράζεται µαζί της. Χωρίς να µιλήσει, έφυγε 
από το δωµάτιο κλείνοντας την πόρτα πίσω της. 

Ο Γεράρδος κάθισε στην καρέκλα αντίκρυ στον Πρίγκιπα της Ε-
πανάστασης. 
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«Για τη Χάρνταβελ θέλω να σου µιλήσω,» του είπε ο Ανδρόνικος· 
κι αν έκρινε κανείς από το συνοφρύωµά του, πρέπει να ήταν κάτι 
που τον απασχολούσε αρκετά. 
∆ε µ’αρέσει αυτό… «Ελπίζω να µπορώ να βοηθήσω, Πρίγκιπά µου. 

Όπως γνωρίζετε, έχω φύγει εδώ και χρόνια από αυτή τη διάσταση.» 
«Γεννήθηκες, όµως, εκεί. Σίγουρα, κάτι πρέπει να ξέρεις παραπά-

νω από εµένα…» 
«Θα το µάθουµε αυτό σύντοµα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, ακου-

µπώντας την πλάτη του στην καρέκλα και σταυρώνοντας τα χέρια 
του εµπρός του. Ο Πρίγκιπας, λοιπόν, θέλει µόνο τη συµβουλή µου; 
∆εν ήθελε να τον στείλει στη Χάρνταβελ για ερευνητικούς σκοπούς, 
όπως φοβόταν ο Γεράρδος; ∆εν θα έστελνε εκεί κάποια οµάδα, όπως 
υποψιαζόταν ο Φαρνέλιος; Η Βατράνια θ’απογοητευτεί, ίσως… 

«Το δίκτυό µου στη Χάρνταβελ δεν είναι τόσο καλό όσο σε άλλες 
διαστάσεις,» είπε ο Ανδρόνικος. «Υπάρχουν αρκετοί επαναστάτες 
εκεί, αλλά δεν αναφέρουν όλοι σε µένα. Κάποιες πληροφορίες έρχο-
νται, κάποιες όχι. Οι ιερείς της Χάρνταβελ είναι που ελέγχουν τους 
περισσότερους επαναστάτες, και, παρότι οι ιερείς είναι εναντίον της 
Παντοκράτειρας, δεν µου αποκαλύπτουν πολλά για τις κινήσεις 
τους, ούτε ζητάνε συχνά βοήθεια. Προτιµούν ό,τι κάνουν να το κά-
νουν µόνοι τους, και απλά να δέχονται κάποια εφόδια που τους 
στέλνω. Προσωπικά, δεν έχω κανένα πρόβληµα µ’αυτό· η Χάρντα-
βελ είναι η διάστασή τους. Όπως έχω ξαναπεί σε διάφορα άτοµα, 
δεν είναι ο σκοπός µου να αντικαταστήσω την Παντοκράτειρα αλλά 
να βοηθήσω τους ανθρώπους της κάθε διάστασης να ελευθερωθούν 
από τον ζυγό της ώστε να µπορούν να κυβερνήσουν τον εαυτό τους 
όπως νοµίζουν. 

»Παρά τη σχετική… έλλειψη συνεργασίας από τους ιερείς της 
Χάρνταβελ, όµως, κάποιες πληροφορίες φτάνουν σε µένα, κυρίως 
από ανθρώπους που πηγαινοέρχονται ανάµεσα στην Απολλώνια και 
στη Χάρνταβελ. Όπως θα ξέρεις, υπάρχει διαστασιακή δίοδος από 
εδώ για εκεί και αντιστρόφως…» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Το γνωρίζω, Πρίγκιπά µου. Στον Μαύρο Πο-
ταµό, ο οποίος είναι, θα µπορούσε κανείς να πει, συνέχεια του Με-
γάλου Ποταµού της Χάρνταβελ, αν οι ποταµοί διασχίζουν τις δια-
στάσεις.» 
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«Ακριβώς,» είπε ο Ανδρόνικος. «Και ευτυχώς τα προβλήµατα που 
συναντά κανείς για να πάει από την Απολλώνια στη Χάρνταβελ είναι 
λίγα. Οι Παντοκρατορικοί δεν σταµατούν τα πλοία, κατά κανόνα. 
∆εν θεωρούν τη Χάρνταβελ και τόσο σηµαντική. Παρότι η ισχύς των 
ιερέων εκεί τούς ενοχλεί γιατί δεν µπορούν να διαλύσουν το ιερατεί-
ο, βλέπουν ότι είναι µικρή διάσταση και όχι πολύ εξελιγµένη, όπως 
αυτοί θεωρούν την εξέλιξη.» 

«Από τη Χάρνταβελ, όµως, θα µπορούσαν να επιτεθούν στην Α-
πολλώνια στέλνοντας στρατεύµατα µέσω της διαστασιακής διόδου 
στον Μαύρο Ποταµό, δεν θα µπορούσαν, Πρίγκιπά µου;» 

«∆εν τους συµφέρει,» αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος, «γιατί αυτή τη 
διαστασιακή δίοδο εύκολα την προστατεύουµε αν θέλουµε, και γιατί 
η Χάρνταβελ δεν συνδέεται µε τον Αιθέρα. ∆εν έχουν τη δυνατότητα 
να συγκεντρώνουν γρήγορα τους στρατούς τους εκεί, καθώς πρέπει 
να τους φέρουν είτε µέσω της Φεηνάρκια είτε µέσω της ∆ιάστασης 
του Φωτός – κι αυτοί οι δρόµοι δεν είναι και οι καλύτεροι. Εποµέ-
νως, προτιµούν να µας χτυπούν από το Βόρειο Μέτωπο. Ένα µέρος 
της Απολλώνιας είναι ακόµα δικό τους, Γεράρδε, µην το ξεχνάς· δεν 
τους έχω αποτινάξει τελείως από εδώ – αν και, όντως, τα περισσότε-
ρα εδάφη της διάστασης είναι ελεύθερα από αυτούς. 

»Αλλά δεν σε έφερα εδώ για να µιλήσουµε για την Απολλώνια… 
Από τη Χάρνταβελ µού ήρθε µια πληροφορία πρόσφατα: ότι κά-
ποιες… οπτασίας, ή αντικατοπτρισµοί, παρουσιάζονται σε διάφορα 
µέρη της διάστασης. Το έχεις ξανακούσει;» 

Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. Οπτασίες; Αντικατοπτρισµοί; «Όχι. 
Τι ακριβώς βλέπουν;» 

«Εικόνες,» είπε ο Ανδρόνικος. «Σαν ολογράµµατα, απ’ό,τι κατά-
λαβα. Αντανακλάσεις από τόπους που δεν ανήκουν στη Χάρνταβελ. 
Και συγχρόνως, λέγεται πως έχουν υπογονιµότητα στη διάσταση, 
καθώς και κακή συγκοµιδή. Οι ιερείς πιστεύουν ότι όλα αυτά µπο-
ρούν να τα λύσουν κάνοντας ανθρωποθυσίες. Πιστεύουν ότι ο Θεός 
της Χάρνταβελ είναι δυσαρεστηµένος.» 
Ο Θεός είναι δυσαρεστηµένος… Θα έχουν δει σηµάδια… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
—Υπάρχουν άσχηµα σηµάδια εδώ, Άρχοντά µου, 
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λέει ο ιερέας, αφού βάδισε το χωράφι από τη µια άκρη ώς την άλλη 
και κοίταξε τον ουρανό και τη γη. 

Η όψη του γηραιού Άρχοντα φανερώνει κάτι ανάµεσα σε φόβο και 
θυµό. 

—Τι άσχηµα σηµάδια, Μεγάλε Πατέρα; 
—Αυτό αφορά µόνο τον Θεό και εµένα, Άρχοντα Ερρίκε. Η γλώσσα 

που µιλάω µαζί του δεν είναι για εσένα. 
—Ασφαλώς, Μεγάλε Πατέρα. Με συγχωρείτε. 
—∆εν θα σπείρεις ξανά τούτο τον τόπο παρά µόνο αφού έχουν πε-

ράσει τρία χρόνια. Αλλιώς, τα σπαρτά σου συνεχώς θα πεθαίνουν, 
και τίποτα δεν θα µπορεί να γίνει. Ούτε εγώ θα µπορώ να σε βοηθή-
σω. 

Ο ιερέας, τότε, βλέπει πίσω από τον Άρχοντα Ερρίκο µια κοπέλα 
να έρχεται, να βαδίζει στο ξερό χωράφι. Το φόρεµά της, φαρδύ και 
κόκκινο, αναδεύεται γύρω από το όµορφο σώµα της. Τα µαλλιά της, 
ξανθά, µακριά, σγουρά, αστράφτουν στον ήλιο. Και ο ιερέας νοµίζει 
ότι είναι το πιο ωραίο θέαµα που έχει αντικρίσει. 

—Ποια είναι αυτή η κοπέλα; 
Ο Άρχοντας ξαφνιάζεται από την ερώτηση. Μετά καταλαβαίνει ότι 

ο ιερέας κοιτάζει πάνω από τον ώµο του. Στρέφει το βλέµµα του και 
ατενίζει κι εκείνος προς την ίδια κατεύθυνση. 

—Η µικρή µου κόρη, Μεγάλε Πατέρα. Η Μελισσάνθη, 
απαντά, µ’ένα χαµόγελο. 
—Μελισσάνθη, 
προφέρει αργά ο ιερέας, 
—Όµορφο όνοµα, Άρχοντα Ερρίκε. 
Η κοπέλα πλησιάζει τον πατέρα της και τους συνοδούς του – τέσ-

σερις µισθοφόρους – αλλά δεν έρχεται και πολύ κοντά. ∆ιατηρεί την 
απόστασή της. Είναι περίεργη: θέλει ν’ατενίσει τον ιερέα. 

Ο ιερέας το ξέρει. Οι αισθήσεις του αντιλαµβάνονται την περιέρ-
γειά της. 

Εντός του, το Εσώτερο Θηρίο ανασαλεύει· κι εκείνος, µε τις τεχνι-
κές που ξέρει, το καθυποτάσσει όπως πάντα. 

Η κοπέλα είναι σαν οπτασία. 
Μελισσάνθη… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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«Τι νοµίζεις εσύ; Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο; Μπορεί, όντως, να 
συµβαίνουν αυτά επειδή ο Θεός τους είναι δυσαρεστηµένος; Ήσουν, 
κάποτε, κι εσύ ιερέας, Γεράρδε,» είπε ο Ανδρόνικος. 

«Τα πάντα είναι πιθανά, Πρίγκιπά µου. ∆εν είναι δυνατόν να είµαι 
βέβαιος.» 

«Πιστεύεις, δηλαδή, ότι ίσως το θέµα να µπορεί να λυθεί µε… αν-
θρωποθυσίες;» Η αποστροφή ήταν καταφανής στην όψη του Αν-
δρόνικου αλλά και στη χροιά της φωνής του. 

«∆ε µπορώ να γνωρίζω από εδώ, από την Απολλώνια…» 
«Αδυνατώ να καταλάβω πώς οι ανθρωποθυσίες είναι ποτέ δυνατόν 

να βοηθήσουν σε οτιδήποτε, Γεράρδε!» 
«Σκοπεύετε, λοιπόν, να επέµβετε στον τρόπο που οι ιερείς διαχει-

ρίζονται τα πράγµατα στη διάστασή τους, Πρίγκιπά µου;» ρώτησε ο 
Γεράρδος, χωρίς ίχνος ειρωνείας στη φωνή του. 

Παρότι ο Ανδρόνικος ήταν φανερά εναντίον των ανθρωποθυσιών, 
είπε: «Φυσικά και όχι. ∆εν είναι αυτή η θέση µου.» 

«Το έθιµο της ανθρωποθυσίας είναι πολύ παλιό στη Χάρνταβελ,» 
του είπε ο Γεράρδος. «∆εν γίνονταν ανθρωποθυσίες πλέον, απ’όσο 
θυµάµαι. Είχαν σταµατήσει εδώ και,» µόρφασε, «αιώνες. Θα πρέπει 
οι ιερείς να θεωρούν την κατάσταση τραγική για να επαναφέρουν 
ένα τέτοιο, τόσο αρχαίο έθιµο.» 

Ο Ανδρόνικος τον άκουγε σκεπτικός. «∆εν γίνονταν, δηλαδή, αν-
θρωποθυσίες όσο ήσουν εσύ ιερέας εκεί.» 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Πρώτη φορά από τον Σέλιρ’χοκ 
το άκουσα. Μου είπε ότι είχε δει κάτι ανθρώπους κρεµασµένους α-
νάποδα καθώς περνούσε από τη Χάρνταβελ.» 

Ο Ανδρόνικος ένευσε. «Κι εµένα µου το είπε. Αλλά τότε δε νοµίζω 
ότι παρουσιάζονταν ακόµα αυτοί οι µυστηριώδεις αντικατοπτρι-
σµοί…» 

«Πρέπει, όµως, κάποιο πρόβληµα ήδη να υπήρχε, αλλιώς οι ιερείς 
αποκλείεται να είχαν επιστρέψει σ’ένα τόσο παλιό έθιµο. Είµαι βέ-
βαιος γι’αυτό.» 

Ο Ανδρόνικος έτριψε για µια στιγµή τα ξανθά του µούσια, συλλο-
γισµένα. Μετά είπε: «Οι Παντοκρατορικοί έχουν επίσης ενδιαφερ-
θεί για το θέµα…» 

Ο Γεράρδος ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 
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«Προσπαθούν να καταλάβουν τι συµβαίνει µε τους αντικατοπτρι-
σµούς. ∆εν ξέρω αν έχουν φτάσει σε κανένα συµπέρασµα, πάντως οι 
πληροφορίες µου µου λένε ότι στέλνουν ερευνητικές οµάδες στα µέ-
ρη όπου παρουσιάζονται οι οπτασίες.» 

Ο Γεράρδος έµεινε σιωπηλός. 
Ο Ανδρόνικος συνέχισε: «Χτες, ρώτησα κάποιους µάγους του τάγ-

µατος των Ερευνητών, και µου είπαν ότι ίσως να πρόκειται για α-
ραίωση στα διαστασιακά τοιχώµατα της Χάρνταβελ. ∆ηλαδή, σε ο-
ρισµένα σηµεία µπορείς να δεις άλλες διαστάσεις, γειτονικές.» 

«Γειτονικές;» 
«Σύµφωνα µε τους Ερευνητές, οι διαστάσεις γειτνιάζουν αναµετα-

ξύ τους, αν και όχι όπως όταν βάζεις… το ένα βιβλίο δίπλα στο άλ-
λο,» είπε ο Ανδρόνικος αγγίζοντας κάτι βιβλία επάνω στο γραφείο 
του. «Είναι πιο περίπλοκη η τοποθέτησή τους µέσα στο σύµπαν. 

»Αλλά δεν είναι αυτό που µε απασχολεί τώρα, Γεράρδε. Το θέµα 
είναι µάλλον φιλοσοφικό, κι εγώ ασχολούµαι συνήθως µε πράγµατα 
πιο πρακτικά. Αναρωτιέµαι τι έχουν στο µυαλό τους οι άνθρωποι της 
Παντοκράτειρας για τους παράξενους αντικατοπτρισµούς. Αναρω-
τιέµαι αν θα µπορούσαν οι αντικατοπτρισµοί να ωφελήσουν εµάς 
κάπως. Και αναρωτιέµαι αν οι γηγενείς της Χάρνταβελ χρειάζονται 
κάποια βοήθεια αλλά διστάζουν να τη ζητήσουν. 

»Γενικώς, θέλω να µάθω τι συµβαίνει εκεί· γιατί έχω την αίσθηση 
ότι είναι κάτι µεγάλο και σηµαντικό. Και µην ξεχνάς ότι η Χάρντα-
βελ συνδέεται άµεσα µε την Απολλώνια.» 

«Σκέφτεστε να στείλετε κάποια ερευνητική οµάδα, Πρίγκιπά 
µου;» 

«Ναι,» είπε ο Ανδρόνικος, «και θα ήθελα να είσαι κι εσύ ένα από 
τα µέλη της, Γεράρδε. Είσαι ο µόνος άνθρωπος που έχω διαθέσιµο ο 
οποίος γνωρίζει τόσο καλά τη Χάρνταβελ.» 

«Όταν έφυγα από εκεί, δεν ήταν η πρόθεσή µου να επιστρέψω. 
Ποτέ. Όταν ένας ιερέας εγκαταλείπει τη Χάρνταβελ, δεν ξαναγυρί-
ζει, Πρίγκιπά µου.» 

«Είσαι επικηρυγµένος, δηλαδή;» 
Ο Γεράρδος γέλασε κοφτά. «Όχι ακριβώς.» Η Ιωάννα δεν του έχει 

πει τίποτα, παρατήρησε. Ο Γεράρδος κάποτε, όταν ταξίδευε στο 
Πορφυρό Κενό µαζί της και όλοι τους κινδύνευαν να µην επιστρέ-
ψουν ποτέ από εκείνο το µακρινό ταξίδι, της είχε αποκαλύψει τι α-
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κριβώς συνέβαινε µε τους ιερείς της Χάρνταβελ, και τι είχε συµβεί 
σ’εκείνον, συγκεκριµένα. Και γνώριζε ότι ο Ανδρόνικος και η Μαύρη 
∆ράκαινα ήταν εραστές, τουλάχιστον τον καιρό που εκείνος δεν ή-
ταν ακόµα Βασιληάς της Απολλώνιας· εποµένως, ο Γεράρδος είχε 
υποθέσει ότι ίσως η Ιωάννα να είχε µιλήσει στον Πρίγκιπα της Επα-
νάστασης για την ιστορία του. Όπως φαινόταν, όµως, εκείνη είχε 
αποδειχτεί εχέµυθη· δεν είχε πει το παραµικρό. 

«∆εν είµαι επικηρυγµένος,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος τώρα. «Αλλά, 
κανονικά, όταν ένας ιερέας φεύγει από τη Χάρνταβελ, πεθαίνει. ∆εν 
τον σκοτώνουν: πεθαίνει.» 

«Για ποιο λόγο;» 
«Ας πούµε ότι οι ιερείς της Χάρνταβελ µοιάζουν µε πλάσµατα που 

αν τα βγάλεις από το φυσικό περιβάλλον τους δεν µπορούν να ζή-
σουν.» 

«Γιατί, τότε, εσύ έφυγες; ∆εν το ήξερες;» 
«Φυσικά και το ήξερα. Μου ήταν, όµως, απαραίτητο να φύγω. Πιο 

απαραίτητο απ’το να µείνω ζωντανός.» 
«Εποµένως, έφυγες εν γνώσει σου ότι θα πέθαινες… αλλά δεν πέ-

θανες.» 
«Ναι.» 
«∆εν είναι αλήθεια, λοιπόν, αυτό που λένε για τους ιερείς της Χάρ-

νταβελ; Το λέει το ιερατείο τους απλά και µόνο για να τους κρατά 
µέσα στη διάσταση;» 

Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, αλήθεια είναι. Εγώ κατόρ-
θωσα, όµως, να νικήσω τον θάνατό µου και να ελευθερωθώ από αυ-
τόν.» 

Ο Ανδρόνικος έµοιαζε µπερδεµένος, αλλά δεν ζήτησε από τον Γε-
ράρδο να διευκρινίσει. Τον ρώτησε µόνο: «Αν ξαναπάς στη Χάρντα-
βελ, δεν θα µπορείς να φύγεις από εκεί; Θα πρέπει πάλι να αντιµε-
τωπίσεις τον… θάνατό σου;» 

Ο Γεράρδος µόρφασε συλλογισµένα. Θα πρέπει; Τελικά είπε: «∆εν 
γνωρίζω, Πρίγκιπά µου. ∆εν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, απ’όσο ξέ-
ρω.» 

Ο Ανδρόνικος ακούµπησε την πλάτη του στην πολυθρόνα. Άναψε 
ένα τσιγάρο. «Αυτό σηµαίνει ότι δεν θέλεις να πας στη Χάρντα-
βελ…» 
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«∆εν είµαι σίγουρος,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Πρέπει να το 
σκεφτώ. Η αποστολή πότε θα ξεκινήσει από την Απολλώνια;» 

«Το συντοµότερο δυνατό. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο 
µίλησα γι’αυτό, Γεράρδε.» 

«Και περιµένατε κάτι περισσότερο από εµένα, υποθέτω…» 
Ο Ανδρόνικος κούνησε το κεφάλι. «Όχι. ∆εν περιµένω τίποτα συ-

γκεκριµένο από κανέναν. ∆έχοµαι µόνο ό,τι είναι πρόθυµος ο καθέ-
νας να προσφέρει από µόνος του.» 

Παρ’όλ’αυτά, ο Γεράρδος µπορούσε να διακρίνει ότι υπήρχε µια 
κάποια απογοήτευση στην όψη του Πρίγκιπα της Επανάστασης. 

«Είσαι, ουσιαστικά, πιο παλιός επαναστάτης από εµένα, Γεράρδε. 
∆εν θα µπορούσα ποτέ να απαιτήσω τίποτα από εσένα.» 

«Μπορεί να είµαι παλιότερος επαναστάτης, Πρίγκιπά µου, αλλά η 
επανάστασή µου δεν θα ήταν παρά ένα ελαφρύ χτύπηµα στα πισινά 
ενός πελώριου θηρίου, αν δεν είχατε εσείς στραφεί εναντίον της 
Παντοκράτειρας ελευθερώνοντας την Απολλώνια από την επιρροή 
της.» 

«Πιθανώς,» είπε ο Ανδρόνικος. «Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει τίπο-
τα.» 

«Ποιους σκέφτεστε να στείλετε στη Χάρνταβελ;» τον ρώτησε ο 
Γεράρδος. 

«Τον Σέλιρ’χοκ, κατά πρώτον· και είµαι βέβαιος πως θα συµφωνείς 
µ’αυτή την επιλογή.» 

Ο Γεράρδος ένευσε· είχε µεγάλη εκτίµηση για τον µάγο. «∆εν τον 
είδα καθόλου στο παλάτι, τελευταία.» 

«Θα είναι εδώ σε καµια-δυο µέρες,» είπε ο Ανδρόνικος. Και συνέ-
χισε: «Την Άνµα’ταρ θα στείλω, επίσης. Τον Σθένελο’σαρ, τον οποίο 
είµαι βέβαιος πως δεν ξέρεις καθόλου, αλλά είναι µάγος Ερευνητής 
αρκετά καλός, και πιθανώς οι ικανότητές του να φανούν χρήσιµες. 
Και θα έστελνα κι εσένα και τη Μάρθα – όµως τώρα µου λες ότι δεν 
θέλεις να πας.» 

«∆εν είµαι βέβαιος ακόµα, Πρίγκιπά µου. Θέλω λίγο να το σκε-
φτώ, πρώτα.» 

«Κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος. «Αλλά πρέπει σύ-
ντοµα να µου δώσεις µια οριστική απάντηση. Γιατί, αν δεν πας εσύ, 
υποπτεύοµαι πως ούτε η Μάρθα θα θέλει να έρθει, κι εποµένως θα 
πρέπει να βρω άλλους για να σας αντικαταστήσουν. Στην περίπτωση 
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της Μάρθας, θα είναι σχετικά εύκολο, ελπίζω – το µόνο που χρειάζε-
ται είναι να βρω κάποιον σκληραγωγηµένο και µε εµπειρία στην κα-
τασκοπία και στα όπλα: ιδιότητες όχι σπάνιες ανάµεσα στους επα-
ναστάτες. Εσένα, όµως, δεν θα είναι καθόλου εύκολο να σε αντικα-
ταστήσω, Γεράρδε: δεν έχω κανέναν άλλο κοντά µου που να γνωρί-
ζει τη Χάρνταβελ όπως εσύ.» 

E 
 
Η απέχθεια είναι που µε κρατά µακριά; 
Ο διαφορετικός τρόπος που έχω συνηθίσει να ζω; 
Οι δυσάρεστες αναµνήσεις; 
Ή, ο φόβος; 
Φοβάµαι ότι εκείνος θα επιστρέψει; Φοβάµαι ότι θα τον ξανασυ-

ναντήσω πηγαίνοντας στη Χάρνταβελ; 
Αποκλείεται. Είναι νεκρός. Οι νεκροί, ακόµα και οι νεκροί σαν αυ-

τόν, δεν επιστρέφουν παρά µόνο στη µνήµη, στο µυαλό. 
Αλλά, εξαρχής, στο µυαλό δεν ήταν; Αυτό δεν ήταν το πραγµατικό 

του σπίτι; 
Μήπως κοιµάται µονάχα; Μήπως κοιµάται και περιµένει να αφυ-

πνιστεί; Να έρθει η κατάλληλη ώρα για να ξυπνήσει; 
Αν ήταν όµως έτσι, τότε δε θα ήµουν ζωντανός. Φεύγοντας από τη 

Χάρνταβελ, θα είχα πεθάνει. Ή εγώ ή αυτός. 
Ο φόβος είναι που µε κρατά µακριά; 
«Μα τι σκέφτεσαι, τέλος πάντων, τόση ώρα;» του είπε η Μάρθα, 

που τον έβλεπε να κάθεται σιωπηλός πλάι στο τζάκι, µε το σαγόνι 
του ακουµπισµένο στη γροθιά του, ενώ εκείνη έκανε πέρα-δώθε µέ-
σα στο δωµάτιό τους και αναρωτιόταν πού να πάνε να φάνε για µε-
σηµέρι. «Τι σου είπε ο Πρίγκιπας; Ήταν τόσο σηµαντικό;» 

«Αρκετά σηµαντικό,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. Ο φόβος είναι που 
µε κρατά; «Πρέπει να πάρω µια απόφαση, Μάρθα. Πολύ σοβαρή 
απόφαση για µένα…» Αν µε κρατά ο φόβος τώρα, θα µε κρατά για 
πάντα. 
∆ε θα πάω ποτέ στη Χάρνταβελ; Ποτέ ξανά στη ζωή µου; 



42  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Γιατί, όµως, να πάω; Το σύµπαν είναι τόσο µεγάλο, και η Χάρντα-
βελ είναι µια τόσο µικρή διάσταση. 
Αλλά δεν είναι αυτή λύση. Είµαι δέσµιος έτσι– 
«Τι απόφαση;» ρώτησε η Μάρθα, πηγαίνοντας να καθίσει στην 

άκρη του αναµένου τζακιού, κοντά στα πόδια του Γεράρδου, ο ο-
ποίος καθόταν σε µια ξύλινη πολυθρόνα. «Γιατί είναι τόσο σηµαντι-
κή;» 
Θέλω να είµαι δέσµιος; 
Μπορώ, όµως, να το ρισκάρω; Αν δεν είναι νεκρός… αν κοιµάται 

και αφυπνιστεί όταν πάω στη Χάρνταβελ, τότε δεν θα κινδυνέψω 
µόνο εγώ αλλά και όσοι είναι µαζί µου. 

Από την άλλη, όµως, ήταν σίγουρος πως τον είχε σκοτώσει. Ήταν 
σίγουρος. Αλλιώς, το ήξερε πως δεν θα ήταν ο ίδιος ζωντανός. 
Αν µείνω πίσω, ποτέ δεν θα µάθω. Ποτέ δεν θα µάθω τι πραγµατι-

κά συµβαίνει. Τι είναι νεκρό και τι όχι. 
«Γιατί δεν µου µιλάς;» φώναξε η Μάρθα, γρονθοκοπώντας τον 

στην κνήµη. 
Ο Γεράρδος στράφηκε να την κοιτάξει, και η Μάρθα είδε στα µά-

τια του κάτι που δεν νόµιζε ότι είχε ποτέ ξαναδεί. Και δεν µπορούσε 
εύκολα να το κατονοµάσει. Ήταν τόσο πολύ γαµηµένα… περίπλοκο. 
Τι είχε πιάσει τον Γεράρδο; Ήταν δυνατόν η συζήτηση µε τον Πρί-
γκιπα να τον είχε επηρεάσει τόσο πολύ; Τι του είχε πει ο Ανδρόνι-
κος; 

«Σκέφτοµαι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 
«Τι σου είπε ο Ανδρόνικος; Σου ζήτησε να πας στη Χάρνταβελ, 

όπως έλεγες ότι ίσως να σου ζητούσε;» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Ναι.» Η φωνή του ήταν ξερή. «Ναι…» 
«Και δεν είσαι σίγουρος αν θες να πας;» 
Ο Γεράρδος δεν µίλησε αλλά η έκφρασή του απαντούσε, και πάλι, 

Ναι. 
«Γιατί, όµως;» ρώτησε η Μάρθα. «Τι σκατά συµβαίνει, τέλος πά-

ντων, µ’αυτούς τους ιερείς εκεί πέρα;» 
«Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχω φύγει, και δεν ξέρω τι θα γίνει 

όταν επιστρέψω…» 
«Ναι, µου το έχεις ξαναπεί αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Θα µε 

τρελάνεις! Ποιο είναι το πρόβληµα; Μου είπες ήδη ότι δεν σε κυνη-
γάνε για να σε σκοτώσουν!» 
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«Ναι, δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Είναι κάτι πολύ χειρότερο…» 
Η Μάρθα κούνησε το κεφάλι. «Είσαι παράξενος,» είπε, και σηκώ-

θηκε όρθια. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

—Γιατί είστε τόσο παράξενοι; Τι το διαφορετικό έχετε; 
ρωτά η Μελισσάνθη. 
Μια πολύ ευθεία και θαρρετή ερώτηση, ακόµα και για την κόρη 

ενός άρχοντα. Αλλά ο ιερέας εσκεµµένα τής έχει δώσει το θάρρος. 
Επισκέπτεται τις περιοχές του Άρχοντα Ερρίκου συχνά-πυκνά: το 
πρόσχηµα είναι το άκαρπο χωράφι· ο πραγµατικός λόγος, η Μελισ-
σάνθη. 

—Είµαστε γεννηµένοι να Τον υπηρετούµε, 
της αποκρίνεται. 
—Και είναι αλήθεια πως δεν γνωρίζετε τους γονείς σας; 
—Ναι. 
Βαδίζουν στις παρυφές του µικρού δάσους, σ’αρκετή απόσταση 

από το άκαρπο χωράφι, ακούγοντας τον άνεµο να φυσά. Το άλογο 
του ιερέα τούς ακολουθεί πιστά· εκείνος δεν χρειάζεται να το τραβά 
από τα γκέµια: ο Θεός το φέρνει πίσω του, η δύναµη του ιερέα το 
µαγνητίζει. Μπορεί να βρει τον αφέντη του όπου κι αν είναι µέσα 
στη Χάρνταβελ. Κι οι δυο τους είναι γεννήµατα της διάστασης, ε-
ξάλλου: πλάσµατα του Θεού. 

Ο ιερέας βλέπει τον αέρα να παίζει µε τα ξανθά, όµορφα, σγουρά 
µαλλιά της Μελισσάνθης· βλέπει το πρόσωπό της να παρουσιάζεται 
και να κρύβεται από τη χρυσαφιά κουρτίνα τους, να παρουσιάζεται 
και να κρύβεται. Τα πράσινα µάτια της γυαλίζουν όταν τον αντικρί-
ζει. 

—Είναι αλήθεια πως ορισµένοι από εσάς δεν έχετε καθόλου γονείς; 
Πως εµφανίζεστε µέσα από τη νύχτα, ή από το δάσος; 

Ο ιερέας γελά, και λέει, 
—Όχι, δεν είναι αλήθεια. Μας παίρνουν από µικρούς, όµως. ∆εν 

γνωρίζουµε τους γονείς µας. 
—Θα ήθελες να γνωρίσεις τους γονείς σου, Γεράρδε; 
Τον αποκαλεί µε το όνοµά του. Εκείνος τής το έχει ζητήσει: Μη µε 

λες «Μεγάλε Πατέρα». Να µε λες «Γεράρδε». Αυτό είναι το όνοµά 
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µου. Μην κάνεις όµως το ίδιο λάθος και µε κάποιον άλλο ιερέα. Η 
Μελισσάνθη γέλασε. ∆εν µπορώ, αποκρίθηκε. ∆εν µπορώ να κάνω 
το ίδιο λάθος… 

—∆εν ξέρω… ∆εν ξέρω αν θα ήθελα. Τι νόηµα θα είχε; Ουσιαστικά, 
εγώ είµαι γονιός τους τώρα. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία στη φωνή του· το ξέρει ότι λέει µονάχα την 
αλήθεια. 

—Θέλω, όµως, να γνωρίσω εσένα, 
συνεχίζει, 
—Όσο τίποτε άλλο, 
καθώς οι δύο τους έχουν σταµατήσει πλάι στον χωµατόδροµο και ο 

άνεµος ουρλιάζει γύρω τους. 
Τα µάτια της διαστέλλονται προς στιγµή 
(…τόσο όµορφα µάτια…) 
και µετά, χαµογελά. Ντροπαλά, σα να µην περίµενε ν’ακούσει κάτι 

τέτοιο, παρότι το ξέρει ότι ο ιερέας για εκείνη έρχεται κάθε τόσο στα 
κτήµατα του πατέρα της. ∆εν µπορεί να υπάρχει άλλος λόγος. Και η 
Μελισσάνθη δεν είναι ανόητη κοπέλα. 

Εκείνος νιώθει µέσα του µια δύναµη να φουντώνει: µια δύναµη 
που κρύβεται πίσω και κάτω και πέρα από τη σάρκα, και αγγίζει τον 
νου. Μια δύναµη που σχετίζεται µε το Θηρίο που µονάχα ο Θεός 
µπορεί να τιθασεύσει και να στρέψει προς όφελός του ιερέα. 

Η δύναµη φαίνεται να µαγνητίζει τη Μελισσάνθη, σχεδόν όπως 
µαγνητίζει και το άλογο, που περιµένει υποµονετικά µερικά µέτρα 
παραδίπλα. 

Ο ιερέας αγγίζει το µάγουλό της κάτω από τα χρυσαφένια της µαλ-
λιά. Αγγίζει τα χείλη της µε τα χείλη του, και τα σώµατά τους γίνο-
νται σαν φωτιά για µια στιγµή. 

Ο ιερέας κι εκείνη ξεχνούν για λίγο τα πάντα – τα ονόµατά τους, 
τη θέση τους µέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Γίνονται όπως όλα 
τα θηρία που αναπνέουν και κινούνται µέσα στη Χάρνταβελ, όλα τα 
πλάσµατα που έχουν εντός τους την πνοή Του και που δεν διαφέ-
ρουν το ένα από το άλλο παρά µόνο σε επίπεδο πρωταρχικής δύνα-
µης. 

Ο ιερέας, όµως, ξέρει ότι δεν πρέπει να παρασυρθούν εδώ. Και 
µπορεί να ελέγξει αυτό που ξεκίνησε. 

—Θα ξανάρθω, 
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της λέει, καθώς εκείνη τον κοιτάζει µε µάτια που µοιάζουν να έ-
χουν πάρει κάτι από την πρωταρχική φύση του, κάτι από τη βαθιά 
πρωτόγονη γνώση που ανήκει µονάχα σε όσους έχει επιλέξει ο Θεός, 
σε όσους κρύβουν εντός τους το Εσώτερο Θηρίο από τη γέννησή 
τους. 

Η Μελισσάνθη γελά. Τον φιλά και πάλι. 
—Θα περιµένω. Αλλά µην αργήσεις! 
Το άλογό του, σαν ο ιερέας να το φώναξε, πλησιάζει. Γνωρίζει τις 

επιθυµίες του λες και είναι προέκταση του νου του. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

«Τι θα γίνει; Θα κάθεσαι πολλή ώρα εκεί ακόµα, γαµώ τον κώλο 
της Έχιδνας, γαµώ;» 

Ο Γεράρδος γύρισε να κοιτάξει τη Μάρθα, καθώς εκείνη είχε µόλις 
βγει από το µπάνιο και στέγνωνε τα καστανά της µαλλιά µε µια πε-
τσέτα. 

«∆εν πας να πλυθείς κι εσύ, µήπως και το σκεφτείς αλλιώς, ό,τι κι 
αν είναι αυτό που σκέφτεσαι;» του πρότεινε. 
Μπορείς πάντα να ζεις µε τον φόβο της επιστροφής; 
Μπορείς πάντα να ζεις µε την αµφιβολία αν είναι πραγµατικά νε-

κρός ή αν ακόµα ζει κάπου βαθιά µέσα σου; 
Ο Γεράρδος σηκώθηκε από την πολυθρόνα του. «Αποφάσισα,» εί-

πε. «Αλλά µου χρειάζεται ένα µπάνιο, ούτως ή άλλως. 
»Παρεµπιπτόντως, ο Πρίγκιπάς µας θέλει κι εσύ να έρθεις στη 

Χάρνταβελ.» 
Η Μάρθα βλεφάρισε αποπροσανατολισµένα. «Αυτό πάει να πει 

πως θα πας τελικά στη Χάρνταβελ;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος βγάζοντας το πουκάµισό του, «θα 

πάω–» 
«Θα µου εξηγήσεις, λοιπόν, τι ήταν αυτό που σου γαµούσε το µυα-

λό τόση ώρα;» 
«Θα σου πω τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση κινδύνου.» Ο Γε-

ράρδος έβγαλε και τα υπόλοιπα ρούχα του και βάδισε προς το λου-
τρό. 
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«Περίπτωση κινδύνου;…» έκανε η Μάρθα πίσω του, απορηµένα. 
«Τι σκατά πάει να πει ‘περίπτωση κινδύνου’;» µόρφασε, µιλώντας 
στον αέρα. 
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Κεφάλαιο 4 

Απαιτήσεις 
 
 
Το θέαµα δεν ήταν απλά ασυνήθιστο. Ήταν τελείως, µα τελείως, πα-
ράξενο για τους κατοίκους της Ερρίθιας. Αυτοί που δούλευαν στο 
λιµάνι είχαν σταµατήσει τις δουλειές τους και κοίταζαν, χάσκοντας. 
Συγχρόνως, κι άλλος κόσµος συγκεντρωνόταν κοντά στις αποβά-
θρες, καθώς το νέο µεταφερόταν σαν τον άνεµο µέσα στους δρόµους 
της µεγάλης πόλης. 
Ελάτε! Ελάτε να δείτε ένα τέρας! 
Το πλοιάριο που είχε έρθει από τα νότια ήταν µηχανοκίνητο, κι 

επάνω στο κατάστρωµά του ήταν ριγµένο ένα πλάσµα που κανένας 
ντόπιος δεν είχε ξαναδεί. Ένα νεκρό γιγάντιο σκουλήκι, µε λευκές 
τρίχες που στέκονταν όρθιες σαν βελόνες, εκτός από εκεί όπου ήταν 
φανερά ποτισµένες από βλεννώδη υγρά, τα οποία έµοιαζαν να έχουν 
βγει από πληγές επάνω στο σώµα του τέρατος. Στη µπροστινή του 
µεριά είχε µεγάλες δαγκάνες, και τέσσερα µάτια, δύο απ’τα οποία 
κατεστραµµένα. Από το µακρύ, αποκρουστικό σώµα του, ψηλά, κο-
καλιάρικα πόδια ξεπρόβαλλαν, και κάποια απ’αυτά κρέµονταν απ’τα 
πλάγια του πλοιαρίου. Γύρω του τυλίγονταν αλυσίδες και σχοινιά. 

Το πλοιάριο άραξε σε µια από τις αποβάθρες του λιµανιού της Ερ-
ρίθιας, ενώ µερικοί στρατιώτες της Παντοκράτειρας αποµάκρυναν 
τον κόσµο από εκείνο το σηµείο. 

Στο εσωτερικό του µικρού σκάφους, στο ενεργειακό κέντρο, η Αρί-
νη’σαρ σταµάτησε τη Μαγγανεία Κινήσεως νιώθοντας εξαντληµένη. 
Τη χρησιµοποιούσε για πάνω από δέκα ώρες, ρυθµίζοντας τη ροή 
της ενέργειας του πλοιαρίου, και δεν είχε πια δυνάµεις για καµια 
άλλη χρήση της µαγείας της. Γι’αυτό κιόλας είχε πει στον Ανθυπολο-
χαγό Τάρθλος, που οδηγούσε το µεταβαλλόµενο σκάφος, να το αρά-
ξει εδώ, κι όχι να το οδηγήσει στη ράµπα παραδίπλα. Η Αρίνη δεν 
ήθελε – δεν είχε την αντοχή, αυτή τη στιγµή – να κάνει το Ξόρκι 
Μηχανικής Μεταβλητότητος για να µετατρέψει το πλοιάριο σε όχη-
µα ξηράς. Θα έπρεπε να βαδίσουν ώς τα Ανάκτορα, ή να ιππεύσουν 
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άλογα, ή να έρθει κάποια άµαξα ή κάποιο ενεργειακό όχηµα για να 
τους πάρει. 

Η Αρίνη σηκώθηκε από την ειδική θέση του ενεργειακού κέντρου 
και τεντώθηκε όσο καλύτερα µπορούσε µέσα στον στενό χώρο του 
σκάφους, µορφάζοντας καθώς ένιωθε την πλάτη της πιασµένη. Τε-
λευταία, είχε παρατηρήσει, αισθανόταν πιο συχνά εξαντληµένη 
απ’ό,τι παλιά. Κάνω κάτι που δεν έκανα; Ή έχω αρχίσει να µεγαλώ-
νω; ∆εν το θεωρούσε και πολύ λογικό αυτό, στα τριάντα της χρόνια. 

Πήρε τις µπότες της από τη γωνία όπου τις είχε αφήσει, τις φόρε-
σε, και βγήκε από το ενεργειακό κέντρο. 

«Θα πρέπει να καλέσουµε βοήθεια, κυρία,» της είπε ο Ανθυπολο-
χαγός Τάρθλος, συναντώντας την. «∆ε µπορούµε µόνοι µας να σύ-
ρουµε το πλάσµα ώς τα Ανάκτορα. Εκτός αν σκέφτεστε να το αφή-
σουµε εδώ…» 

«Όχι,» αποκρίθηκε η Αρίνη, «σίγουρα δεν πρόκειται να το αφή-
σουµε εδώ.» Οι τρελοί ιερείς της Χάρνταβελ µπορεί ακόµα και να 
επιχειρούσαν να το κάψουν – ποτέ δεν µπορούσες να ξέρεις 
µ’αυτούς. Από τότε που η Αρίνη είχε έρθει σε τούτη τη διάσταση δεν 
τους είχε δει να κάνουν ούτε ένα λογικό πράγµα, αλλά εκατοντάδες 
παράλογα. 

Ακολουθώντας τους στρατιώτες, βγήκε από το πλοιάριο και στά-
θηκε στην αποβάθρα, όπου ήταν συγκεντρωµένοι και κάποιοι άλλοι 
πολεµιστές της Παντοκράτειρας προσπαθώντας να κρατήσουν το 
περίεργο πλήθος µακριά. 
∆εν έχουν τίποτ’άλλο να κάνουν όλοι αυτοί; σκέφτηκε η Αρίνη, 

κοιτάζοντας τον κόσµο που ήταν στο λιµάνι και ατένιζε το νεκρό 
πλάσµα επάνω στο σκάφος της, δείχνοντας και µιλώντας. 

«Να πάµε να φέρουµε κάποιο όχηµα, κυρία;» ρώτησε ο Ανθυπο-
λοχαγός Τάρθλος. 

«Όχι,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Περίµενε.» Και τράβηξε τον τηλεπι-
κοινωνιακό ποµπό από τη ζώνη της. Τον ενεργοποίησε στη συχνότη-
τα που ήθελε και τον έφερε στο αφτί της. 

Η φωνή του άντρα της δεν άργησε ν’ακουστεί. 
«Αρίνη; Είσαι εδώ;» 
«Μόλις µπήκα στο λιµάνι, κι έχω ένα πρόβληµα. Έχω φέρει κάτι 

µαζί µου – κάτι σκοτωµένο· µεγάλο – και θέλω να το µεταφέρω στα 
Ανάκτορα. Χρειάζοµαι ένα φορτηγό ή ένα κάρο.» 
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«Τι είν’αυτό που έχεις φέρει;» 
«∆εν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να το δεις. ∆εν είναι τίποτα το γνωστό. 

Και δεν µπορώ τώρα να φύγω απ’το λιµάνι: έχει µαζευτεί κόσµος 
εδώ, και κοιτάζουν σα να πρόκειται για δεν-ξέρω-κι-εγώ-τι.» 

«Θα το φροντίσω. Μείνε εκεί.» 
Ο Τέρι έκλεισε τον ποµπό του, και η Αρίνη έβαλε τον δικό της πο-

µπό πάλι στη ζώνη της. 
«Θα περιµένουµε λίγο,» είπε στον Ανθυπολοχαγό Τάρθλος. 
Εκείνος ένευσε σιωπηλά. 
Η Αρίνη έστρεψε πάλι το βλέµµα της στο πλήθος. Οι άνθρωποι της 

Χάρνταβελ – ορισµένοι κοκκινόδερµοι, και ορισµένοι λευκοί-ροζ 
όπως εκείνη – κοίταζαν µα δεν έκαναν καµια προσπάθεια να παρα-
µερίσουν τους στρατιώτες της Παντοκράτειρας και να πλησιάσουν. 
∆εν ήταν, γενικά, πολύ αντιδραστικοί, είχε συµπεράνει η Αρίνη από 
τον καιρό που βρισκόταν στη διάστασή τους. Είχαν µάθει να είναι 
πάντοτε κάτω από την εξουσία κάποιου. Οι ιερείς ήταν αδιαµφισβή-
τητοι αφέντες τους, ανέκαθεν. Ακόµα και ο Υπεράρχης της Χάρντα-
βελ, που έµενε στα Ανάκτορα της Ερρίθιας, δεν θεωρείτο πάνω από 
τους ιερείς. Και οι απλοί άνθρωποι της διάστασης ήταν κάτω από 
τους ιερείς, κάτω από τον Υπεράρχη, και κάτω από τους τοπικούς 
άρχοντες – και ποτέ δεν αµφισβητούσαν τη θέση τους. Αν µη τι άλ-
λο, η κοινωνία της Χάρνταβελ ήταν οργανωµένη, όφειλε να παραδε-
χτεί η Αρίνη. Αυτή η οργάνωση, βέβαια, βασιζόταν στην καταπίεση· 
αλλά, αν ήθελε κανείς να είναι ειλικρινής, ποια κοινωνία ουσιαστικά 
δεν βασίζεται σε κάποια µορφή καταπίεσης; 

Σε µια µικρή διάσταση σαν τη Χάρνταβελ ήταν εφικτό να διατη-
ρείται µια τέτοια κοινωνία, όπου ο καθένας ήξερε τη θέση του και 
δεν την αµφισβητούσε. Σε µεγαλύτερες διαστάσεις, ήταν αδύνατο· 
θα δηµιουργούνταν πάρα πολλές αναταραχές. Ακόµα κι αν σε κά-
ποιες περιοχές τους αυτό το κοινωνικό σύστηµα κρατούσε, στις υπό-
λοιπες θα διαλυόταν για να δώσει τη θέση του σε άλλες µορφές ορ-
γάνωσης. 

Η Αρίνη είδε το πλήθος να παραµερίζει σ’ένα σηµείο: να ανοίγει 
για να δηµιουργήσει έναν δρόµο, όπως το νερό που ξαφνικά χωρίζε-
ται. Προτού τον ατενίσει να έρχεται, η Αρίνη ήξερε τι θα έβλεπε. 
Ένας ιερέας, ντυµένος µε τα άµφιά του, συνοδευόµενος από τρεις 
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Ιερούς Φρουρούς, µε τα κλειστά σιδερένια κράνη τους. Ο ιερέας ή-
ταν ψηλός και είχε δέρµα λευκό-ροζ και µακριά ξανθά µαλλιά. Στα 
µάτια του υπήρχε εκείνη η παράξενη – και αρκετά τροµαχτική, 
ζωώδης – γυαλάδα που η Αρίνη είχε παρατηρήσει στα µάτια όλων 
των ιερέων. ∆εν της φαινόταν περίεργο που οι γηγενείς τούς φοβό-
νταν βλέποντας αυτή τη γυαλάδα, και ύστερα από τόση κατήχηση 
σχετικά µ’αυτούς. 

Η αλήθεια, πάντως, ήταν ότι όλα όσα λέγονταν για τους ιερείς της 
Χάρνταβελ δεν ήταν µύθοι. Είχαν, πράγµατι, ανεξήγητες δυνάµεις. 
∆υνάµεις που είχαν να κάνουν και µε τον νου και µε το σώµα. ∆υνά-
µεις που η Αρίνη υπέθετε ότι προέρχονταν από τις ενέργειες της ί-
διας της διάστασης. Οι ιερείς της Χάρνταβελ ήταν άτοµα ανοιχτά 
στις ενέργειες που σχηµάτιζαν τη διάστασή τους. 

Παραδόξως, η Αρίνη δεν είχε ακούσει ποτέ για ιέρειες της Χάρ-
νταβελ· κι αυτό, πραγµατικά, δεν µπορούσε να το εξηγήσει. 

Ο ιερέας που είχε έρθει στο λιµάνι πλησίασε τους στρατιώτες που 
φρουρούσαν την αποβάθρα όπου είχε αράξει το πλοιάριο της Αρί-
νης, και πρόσταξε να τον αφήσουν να περάσει. Η µάγισσα είδε τους 
πολεµιστές να µοιάζουν ανήσυχοι, ταραγµένοι. Οι ιερείς είχαν κάτι 
που επηρέαζε τους άλλους ανθρώπους, ακόµα κι όταν δεν ήταν κα-
τηχηµένοι γηγενείς της Χάρνταβελ. 

Οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας, όµως, δεν έµοιαζαν πρόθυµοι 
να υποκύψουν στον εκφοβισµό του συγκεκριµένου ιερέα· όχι, του-
λάχιστον, χωρίς διαταγή από ανώτερό τους. 

Αλλά ούτε κι ο ιερέας έµοιαζε πρόθυµος να κάνει πίσω· και η Αρί-
νη ήξερε ότι, δυστυχώς, αν αυτός ο άνθρωπος πρόσταζε το συγκε-
ντρωµένο πλήθος των ντόπιων να επιτεθεί στους στρατιώτες για να 
τους παραµερίσει, τότε το πλήθος θα υπάκουγε. Ποτέ, ποτέ, δεν αµ-
φισβητούσαν τις προσταγές των ιερέων. Σαν πρόβατα είναι. Πρόβα-
τα που περιµένουν τον λύκο να τους οδηγήσει. Μια δυστυχής περί-
πτωση… 

Η Αρίνη’σαρ βάδισε προς τους στρατιώτες που φρουρούσαν την 
αποβάθρα, και ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος αµέσως την ακολούθησε, 
κάνοντας νόηµα και στους πολεµιστές του να έρθουν µαζί. Με τις 
άκριες των µατιών της, η Αρίνη παρατήρησε ότι είχαν τραβήξει τα 
πιστόλια τους. 
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«Μεγάλε Πατέρα,» ρώτησε η Αρίνη, φτάνοντας αντίκρυ στον ιε-
ρέα και κοιτάζοντάς τον πίσω από τους φρουρούς, «τι συµβαίνει ε-
δώ;» 

Τα µάτια του στράφηκαν επάνω της, κι εκείνη είχε για µια στιγµή 
την αίσθηση ότι κάποιο άγριο ζώο των δασών την ατένιζε. «Φέρατε 
ένα δαιµονικό κατασκεύασµα µέσα στην Ερρίθια! Πρέπει να το κοι-
τάξω.» 

«∆εν είναι ζωντανό, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Και 
δεν ξέρω πώς βρέθηκε στη Χάρνταβελ. Το συναντήσαµε µέσα σ’ένα 
δάσος, στα νοτιοανατολικά.» 

«Γιατί φέρατε το κουφάρι του στην Ερρίθια;» απαίτησε ο ιερέας. 
«Για έρευνα, ασφαλώς. Θέλω να µάθω τι είναι. Είµαι του τάγµατος 

των Ερευνητών–» 
«Γνωρίζω ποια είσαι.» 
Φυσικά. Ήταν αναµενόµενο. Ο σύζυγός της ήταν γνωστός ανάµε-

σα στους ιερείς, και το ίδιο κι εκείνη. «Τότε, υποθέτω, δεν θα έχετε 
πρόβληµα µ’αυτό που φέρνω.» 

«Αντιθέτως. ∆εν µπορώ να επιτρέψω να µπει στη Μεγάλη Πόλη 
χωρίς να ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του Θεού γι’αυτό.» 

«∆ε νοµίζω ότι ο Θεός σας έχει καµία σχέση µ’αυτό το πλάσµα–» 
«Ακόµα και από εξωδιαστασιακούς η βλασφηµία δεν είναι υπο-

φερτή!» την προειδοποίησε ο ιερέας, και η Αρίνη αισθάνθηκε εντός 
της ένα αλλόκοτο λόγχισµα. Κάτι σαν τύψεις. Πράγµα που ήταν, κα-
ταφανώς, ανόητο. ∆εν πίστευε καν στον Θεό τους! Ήταν, πάλι, η 
παράξενη επιρροή που ασκούσαν οι ιερείς της Χάρνταβελ στους άλ-
λους ανθρώπους. 

«Το πλάσµα δεν είναι από τη Χάρνταβελ!» αποκρίθηκε απότοµα η 
Αρίνη. «∆εν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ. Αλλά σκοπεύω να µάθω. Αν θέ-
λετε να το κοιτάξετε απλώς, µπορείτε. Όµως δεν υπάρχει περίπτωση 
να σας αφήσω να το πάρετε, ή να καταστρέψετε το πτώµα του.» 

Εκείνη τη στιγµή, προτού ο ιερέας απαντήσει, το πλήθος παραµέ-
ρισε γι’ακόµα µια φορά, και τώρα στρατιώτες της Παντοκράτειρας 
φάνηκαν να έρχονται, µαζί µ’ένα ενεργειακά κινούµενο φορτηγό µε 
τέσσερις φαρδείς, ψηλούς τροχούς που έκαναν το πλακόστρωτο να 
τρίζει από κάτω τους. 
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Ο ιερέας στράφηκε, καθώς το φορτηγό σταµατούσε, µια πόρτα του 
άνοιγε, και ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ κατέβαινε ντυµένος µε την 
λευκή στολή του, η οποία έµοιαζε να προσπαθεί να γίνει ένα µε το 
κατάλευκο δέρµα του. 

«Μεγάλε Πατέρα Εδουάρδε,» είπε ο Τέρι, πλησιάζοντας τον ιερέα, 
τον οποίο προφανώς ήξερε ονοµαστικά, σε αντίθεση µε την Αρίνη 
που δεν ήταν σίγουρη αν τον είχε ξαναδεί. 

«Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε ο ιερέας. 
«Υπάρχει λόγος για την παρουσία σας εδώ;» 
«Το… πλάσµα που φέρατε στην πόλη δεν αποτελεί αρκετά καλό 

λόγο, Ταγµατάρχη;» 
«Πιστεύω πως η σύζυγός µου δεν το έφερε τυχαία εδώ, Μεγάλε 

Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Πρέπει να το κοιτάξω από κοντά,» δήλωσε ο ιερέας. 
Ο Τέρι έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στην Αρίνη. Εκείνη έγνεψε 

καταφατικά. Ας έρθει. 
«Πηγαίνετε, τότε,» αποκρίθηκε ο Τέρι στον ιερέα. 
Οι στρατιώτες παραµέρισαν αρκετά ώστε εκείνος να περάσει, µαζί 

µε τους τρεις Ιερούς Φρουρούς του. Ο ταγµατάρχης τον ακολούθησε 
και, πλησιάζοντας την Αρίνη, τη ρώτησε µε χαµηλωµένη φωνή: «Ό-
λα εντάξει;» 

Εκείνη ένευσε. «Ναι. Κουρασµένη µόνο.» 
«Πού το βρήκες αυτό το έκτρωµα;» ρώτησε ο Τέρι, ρίχνοντας µια 

µατιά στο λευκότριχο σκουλήκι πάνω στο σκάφος. 
«Θα σου πω µετά,» αποκρίθηκε η Αρίνη, και βάδισε προς τον ιε-

ρέα, ο οποίος ανέβαινε τώρα τη ράµπα του πλοιαρίου για να πλη-
σιάσει το νεκρό πλάσµα. 

Ο Τέρι την ακολούθησε, και σύντοµα βρέθηκαν επάνω στο κατά-
στρωµα, πλάι στον ιερέα, τους Ιερούς Φρουρούς, και το σκουλήκι 
που ήταν τυλιγµένο µε αλυσίδες και σχοινιά. 

Ο Εδουάρδος κοίταξε το µακρύ κουφάρι για λίγο· απλά το κοίταξε, 
τίποτα περισσότερο – η Αρίνη δεν τον είδε ούτε να υποτονθορύζει 
τα λόγια για κάποιο ξόρκι, ούτε να κάνει κινήσεις µε τα χέρια του ή 
τα δάχτυλά του, ούτε καν να κλείνει τα βλέφαρα – και µετά, είπε: 
«∆εν είναι πλάσµα του Θεού αυτό.» 
Σώπα… σκέφτηκε η Αρίνη, αλλά έµεινε σιωπηλή. 
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Ο ιερέας στράφηκε να την κοιτάξει. «∆εν το βρήκες στη Χάρντα-
βελ. Από αλλού το έφερες.» 

«Στη Χάρνταβελ το βρήκα,» είπε η Αρίνη. «Αλλά κι εγώ συµφωνώ 
ότι πρέπει να ήρθε από αλλού. Από πού, όµως, δεν ξέρω. ∆εν έχω 
ξαναδεί κάτι παρόµοιο.» 

«Πού ακριβώς το βρήκες;» θέλησε να µάθει ο Εδουάρδος, και η 
Αρίνη τού απάντησε. ∆εν χρειαζόταν, άλλωστε, να το κρύψει. Του 
είπε την ακριβή τοποθεσία.  

Και πρόσθεσε: «Σ’εκείνο το µέρος είχαν παρουσιαστεί οι… οπτασί-
ες.» 

Η όψη του ιερέα αµέσως αγρίεψε. «Γιατί δεν µου το ανέφερες αυ-
τό πριν;» 

«∆εν είχαµε χρόνο–» 
«Αυτό το δαιµονικό κατασκεύασµα,» ο ιερέας έδειξε απότοµα το 

νεκρό σκουλήκι, «πρέπει να καεί!» 
«Αποκλείεται!» είπε αυθόρµητα η Αρίνη, προτού προλάβει να το 

σκεφτεί. 
«∆εν ανήκει στη διάσταση του Θεού! Η φύση του είναι ίδια µε το 

κακό που προσπαθούµε να σταµατήσουµε! Είναι δική µας υπόθε-
ση!» 

Ο Τέρι παρενέβη: «Η Χάρνταβελ είναι µέρος της Συµπαντικής 
Παντοκρατορίας. ∆εν είναι, εποµένως, µόνο δική σας υπόθεση ό,τι 
κι αν συµβαίνει εδώ.» 

«Το πτώµα θα το πάρουµε µαζί µας για να το µελετήσουµε,» δή-
λωσε η Αρίνη. 

Ο Εδουάρδος δεν έµοιαζε καθόλου ευχαριστηµένος από την απά-
ντησή τους. «Αυτό το σώµα πρέπει να καταστραφεί, αλλιώς κι άλλα 
δεινά θα βρουν τη διάστασή µας!» είπε, δείχνοντας το κουφάρι του 
σκουληκιού. «Εσείς οι Παντοκρατορικοί νοµίζετε ότι είστε θεοί, αλ-
λά δεν είστε παρά άνθρωποι και οφείλετε, όπως όλα τα όντα στη 
Χάρνταβελ, να υπακούτε στη θέλησή Του!» 

«∆ε θέλουµε να δείξουµε έλλειψη σεβασµού προς τον Θεό σας, 
Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Τέρι, προσπαθώντας να παραµείνει 
ψύχραιµος, αν και η Αρίνη µπορούσε να δει από τη στάση του σώ-
µατός του ότι είχε αρχίσει να εκνευρίζεται από την επιµονή του Ε-
δουάρδου, όπως συνέβαινε συχνά όταν είχε να κάνει µε τους ιερείς. 
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«Όµως το πτώµα αυτού του πλάσµατος θα έρθει µαζί µας. ∆εν θα 
βρίσκεται σε κοινή θέα· γι’αυτό να είστε βέβαιος. Το χρειαζόµαστε 
µόνο για µελέτη.» 

Για κανέναν δεν ήταν εύκολο να κάνει πίσω: ούτε για τον ταγµα-
τάρχη ούτε για τον ιερέα. Ο πρώτος αντιπροσώπευε την εξουσία της 
Παντοκράτειρας επί της Χάρνταβελ· ο δεύτερος την εξουσία του 
Θεού της ίδιας της διάστασης. Κι οι δυο τους το ήξεραν. Αλλά ο Τέρι 
Κάρµεθ είχε τώρα τόσους οπλισµένους πολεµιστές κοντά του: πολύ 
περισσότερους από τους τρεις Ιερούς Φρουρούς του ιερέα. Έτσι, ο 
Εδουάρδος έπρεπε να υποχωρήσει. ∆εν µπορούσε να κάνει αλλιώς· 
εκτός αν ήθελε να προκαλέσει αιµατοχυσία µέσα στο ίδιο το λιµάνι 
της Ερρίθιας – κάτι που, µάλλον, δεν θα απέβαινε προς όφελος των 
γηγενών της Χάρνταβελ. 

«Ο Θεός δεν ξεχνά το θράσος σας,» είπε ο Εδουάρδος στον Τέρι 
Κάρµεθ, και, στρεφόµενος απότοµα, έφυγε µαζί µε τους Ιερούς 
Φρουρούς του· κατέβηκε από το κατάστρωµα του πλοιαρίου και διέ-
σχισε την αποβάθρα. 

«Πάµε στα Ανάκτορα,» είπε ο Τέρι στην Αρίνη, «προτού τίποτα 
χειρότερο συµβεί.» Παρότι είχε περάσει κάµποσα χρόνια στη Χάρ-
νταβελ, ακόµα οι νοοτροπίες των γηγενών τον ενοχλούσαν. 

Η Αρίνη τον καταλάβαινε απόλυτα. 

E 
 
Οι στρατιώτες φόρτωσαν το νεκρό πλάσµα στο φορτηγό και το µε-
τέφεραν στα Ανάκτορα του Υπεράρχη, στο κέντρο της πόλης, όπου 
έµεναν όλοι οι ανώτεροι Παντοκρατορικοί αξιωµατούχοι. Εκεί, το 
ξεφόρτωσαν και το κατέβασαν σ’ένα από τα υπόγεια που χρησιµο-
ποιείτο µόνο από τους ανθρώπους της Παντοκράτειρας· κανένας 
άλλος δεν πήγαινε εκεί – ούτε καν οι ιερείς της Χάρνταβελ. 

Η Αρίνη’σαρ δεν κατέβηκε στο υπόγειο µε τους στρατιώτες: θα µε-
λετούσε το πλάσµα αργότερα, µε την ησυχία της. Μαζί µε τον Τέρι 
πήγαν προς τα δωµάτιά τους, ενώ απογευµατινό φως γλιστρούσε 
από τα οβάλ, οφθαλµόσχηµα παράθυρα των Ανακτόρων. Καθώς α-
νέβαιναν µια στριφτή πέτρινη σκάλα που ήταν στρωµένη µε χαλί, η 
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Αρίνη αισθάνθηκε ναυτία· παραπάτησε, κι έκανε ν’αγγίξει τον τοίχο 
για να µην πέσει. Ο Τέρι τύλιξε το χέρι του γύρω από τη µέση της για 
να τη συγκρατήσει. 

«Είσαι ’ντάξει;» 
Εκείνη ένευσε. Έτριψε το µέτωπό της. «Ναι. ∆εν ξέρω τι µ’έπιασε. 

Πολλές ώρες στο ενεργειακό κέντρο του µεταβαλλόµενου σκάφους, 
υποθέτω…» 

«Πάµε πάνω, να ξεκουραστείς,» είπε ο Τέρι. 
Παλιότερα, δε θυµάµαι να ζαλίζοµαι ποτέ µετά τη χρήση της Μαγ-

γανείας Κινήσεως, σκέφτηκε η Αρίνη καθώς συνέχιζαν 
ν’ανεβαίνουν, µε πιο αργό ρυθµό τώρα. Αυτή τη φορά, βέβαια, τη 
χρησιµοποιούσα πολλές ώρες… 

Ανέβηκαν στα δωµάτιά τους και η Αρίνη κάθισε στον καναπέ του 
καθιστικού, το οποίο ήταν στολισµένο µε παλιά όπλα από διάφορες 
διαστάσεις. Ο Τέρι έκανε συλλογή. 

«Τίποτα συνταρακτικό όσο έλειπα;» ρώτησε η µάγισσα. 
«Βαρετά πράγµατα µόνο. Για τα δεδοµένα της Χάρνταβελ, πάντα. 

Πληροφορήθηκα ότι ακόµα µια ανθρωποθυσία έγινε σ’ένα χωριό 
µέσα στο Κεντροδάσος. ∆ιπλή ανθρωποθυσία, για την ακρίβεια.» 

«Σκότωσαν δύο ανθρώπους, οι θεότρελοι ιερείς;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Τέρι, σκύβοντας για να βγάλει τις µπότες 

της. 
«∆ε χρειάζεται,» είπε η Αρίνη, αλλά εκείνος συνέχισε. Όπως επί-

σης συνέχισε και να µιλά: «Και πράγµατι, όπως το είπες: τρελοί από 
θεό.» 

Η Αρίνη µειδίασε. 
Ο Τέρι άφησε τις µπότες παραδίπλα. «Θες κάτι να πιεις;» 
«Μην κάνεις σα να έγινα ξαφνικά ανάπηρη!» γέλασε η Αρίνη κα-

θώς σηκωνόταν όρθια. «Μια ζαλάδα ήταν µόνο, για όνοµα του Κρό-
νου!» Και πλησιάζοντάς τον τον φίλησε, γρήγορα, στα χείλη. Ύστε-
ρα, γλιστρώντας από το χέρι του που είχε τυλιχτεί γύρω της, πλησί-
ασε την κάβα για να βάλει ένα ποτήρι νερωµένο κρασί από 
τ’αµπέλια του Υπεράρχη. 

Ο Τέρι πήγε πάλι κοντά της και, καθώς εκείνη έπινε µια γουλιά 
από το ποτό της, την έσφιξε επάνω του. «Θέλω να προσέχεις,» της 
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είπε, φιλώντας το πλάι του λαιµού της. «Ίσως νάναι επικίνδυνα αυτά 
τα παράξενα φαινόµενα στη διάσταση.» 

«Θες να µάθεις τι ακριβώς συνέβη µε το σκουλήκι που έφερα µαζί 
µου;» τον ρώτησε η Αρίνη ύστερα από ακόµα µια γουλιά νερωµένο 
κρασί, το οποίο διαπίστωσε ότι έκανε καλό στα νεύρα της έπειτα 
από µια τόσο κουραστική ηµέρα. 

«Ναι,» ένευσε ο Τέρι. «Πολύ.» 
Κάθισαν στον καναπέ, και η Αρίνη τού µίλησε. 
«Αν δεν είναι από τη Χάρνταβελ, τότε πώς εµφανίστηκε εκεί που 

εµφανίστηκε;» τη ρώτησε ο Τέρι. «∆εν υπάρχει διαστασιακή δίοδος 
σ’εκείνη την περιοχή, σωστά;» 

«Από την αραίωση των τοιχωµάτων, ίσως.» 
Ο Τέρι έσµιξε τα καστανά φρύδια του επάνω στο κατάλευκο µέτω-

πό του. «Γλίστρησε εδώ από κάποια άλλη, άγνωστη διάσταση;» 
«Κάποια διάσταση που εφάπτεται της Χάρνταβελ,» είπε η Αρίνη, 

τελειώνοντας το κρασί της. 
«Μα… µέχρι στιγµής, οι αντικατοπτρισµοί που βλέπουν είναι… µό-

νο αντικατοπτρισµοί. Εικόνες. ∆εν έχει παρουσιαστεί κάτι που να 
έρχεται από κάπου αλλού.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε η Αρίνη, «το ξέρω.» Άφησε το άδειο ποτήρι 
της στο τραπεζάκι παραδίπλα. 

«Είσαι σίγουρη ότι το σκουλήκι ήρθε έτσι;» τη ρώτησε ο Τέρι. «Ί-
σως να υπάρχει κι άλλη εξήγηση.» 

«Φυσικά και δεν είµαι σίγουρη,» είπε εκείνη. «Γι’αυτό θέλω να το 
ερευνήσω. Πραγµατικά, όµως, Τέρι, δεν µπορώ να σκεφτώ καµια 
άλλη εξήγηση.» Σηκώθηκε από τον καναπέ και βάδισε προς το λου-
τρό. Σκόπευε να κάνει ένα µπάνιο και µετά να κοιµηθεί – για ώρες 
και ώρες και ώρες… 

Η µελέτη αυτού του παράξενου πλάσµατος που δεν είχε ξαναδεί 
ποτέ στη ζωή της µπορούσε να περιµένει. 

E 
 
Ενώ η Αρίνη κοιµόταν, και είχε πλέον νυχτώσει, ο Τέρι, που στεκό-
ταν κοντά στο οφθαλµόσχηµο παράθυρο του καθιστικού και κάπνι-
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ζε, άκουσε τον επικοινωνιακό δίαυλο να κουδουνίζει. Πλησίασε και 
τον άνοιξε. 

«Μάλιστα;» 
«Ταγµατάρχη. Μπορείς να έρθεις στο γραφείο µου να µιλήσουµε;» 

Ήταν η φωνή του Παντοκρατορικού Επόπτη της Χάρνταβελ, Νιρ-
µόδου Νάρλεφ. 

«Ασφαλώς, Υψηλότατε. Συνέβη κάτι;» 
«Αν δεν κάνω λάθος, η Αρίνη’σαρ έφερε κάποιο νεκρό πλάσµα 

στην Ερρίθια. Κάτι σαν γιγάντιο σκουλήκι, µου είπαν.» 
«Μάλιστα… Γι’αυτό θέλετε να µου µιλήσετε;» 
«Ναι.» 
«Θα είµαι εκεί σε λίγο.» 
«Θα σε περιµένω, Ταγµατάρχη.» 
Ο Τέρι έκλεισε τον δίαυλο. 
∆εν αισθανόταν άνετα να παίρνει διαταγές από έναν άνθρωπο που 

ήταν τόσα χρόνια µικρότερός του, αλλά αυτός ήταν τώρα ο Επόπτης. 
Η προηγούµενη Επόπτρια είχε ζητήσει µετάθεση από τη Χάρνταβελ, 
και είχε φύγει· και ο Τέρι καταλάβαινε τους λόγους της για να µη 
θέλει να είναι εδώ. Συνεχώς έπρεπε να έχει να κάνει µε τον παραλο-
γισµό των ιερέων, ενώ, κατά τα άλλα, τίποτα ενδιαφέρον δεν συνέ-
βαινε. Στη Χάρνταβελ τα πράγµατα ήταν, γενικά, ήσυχα, µε την ε-
ξαίρεση κάποιων µικροεπιθέσεων που έκαναν τοπικοί επαναστάτες 
– τους οποίους ο Τέρι ήξερε πως οι ιερείς δεν αποθάρρυναν, παρότι 
δεν τους υποστήριζαν και ανοιχτά. 
Οι ιερείς της Χάρνταβελ είναι επικίνδυνοι, και εναντίον µας, σκε-

φτόταν καθώς φορούσε τη στολή του για να επισκεφτεί τον Επόπτη. 
Υπό άλλες συνθήκες το ιερατείο τους θα έπρεπε να έχει διαλυθεί, 
όπως έχει γίνει και µε τα ιερατεία σε άλλες διαστάσεις. Η ιδιαίτερη 
φύση της Χάρνταβελ είναι το µόνο πράγµα που ακόµα κρατά ζωντα-
νή τη θρησκεία τους, καθώς και το γεγονός ότι η Παντοκράτειρα δεν 
τους θεωρεί τόσο επικίνδυνους ώστε να πρέπει οπωσδήποτε να τους 
εξολοθρεύσει. 

Ο Τέρι δεν θέλησε να ξυπνήσει την Αρίνη για να της πει πού θα 
πήγαινε. Εξάλλου, δεν πίστευε ότι θα καθυστερούσε. Ο Επόπτης, 
µάλλον, ήθελε να τον ρωτήσει τι ακριβώς ήταν αυτό το πλάσµα που 
είχε φέρει η σύζυγός του στην πόλη – και ο Τέρι, φυσικά, 
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θ’απαντούσε λέγοντας την αλήθεια: ότι, ουσιαστικά, δεν ήξερε τίπο-
τα. 

Έχοντας ετοιµαστεί, βγήκε από τα δωµάτιά του και βάδισε µέσα 
στα Ανάκτορα του Υπεράρχη, µε τα µποτοφορεµένα πόδια του 
ν’αντηχούν επάνω στο πέτρινο πάτωµα εκεί όπου αυτό δεν ήταν 
στρωµένο µε χαλί. Οι κοινόχρηστοι διάδροµοι και αίθουσες των Α-
νακτόρων δεν είχαν θέρµανση, και η ψύχρα της νύχτας ήταν έντονη. 
Ορισµένα από τα οφθαλµόσχηµα παράθυρα ήταν ανοιχτά, και ο ά-
νεµος έµπαινε σφυρίζοντας. Ο Τέρι αισθάνθηκε, σε µια στροφή, τις 
τρίχες του να ορθώνονται καθώς ο παγερός αέρας γλιστρούσε µέσα 
στη στρατιωτική στολή του. 

Οι φρουροί στις γωνίες – όλοι τους Παντοκρατορικοί πολεµιστές – 
τον χαιρετούσαν στρατιωτικά όποτε τον έβλεπαν να περνά από 
µπροστά τους. Ολόκληρη αυτή η µεριά των Ανακτόρων ανήκε στους 
Παντοκρατορικούς, φυσικά· δεν υπήρχαν φρουροί του Υπεράρχη 
εδώ. Κατάσκοποί του, όµως – καθώς και κατάσκοποι των ιερέων – 
υπήρχαν, υποπτευόταν ο Τέρι: ειδικά ανάµεσα στο υπηρετικό προ-
σωπικό. 

∆ιέσχισε µια αυλή, έφτασε µπροστά στην πόρτα του γραφείου του 
Επόπτη, και χτύπησε δύο φορές, γρήγορα, απανωτά. 

«Ποιος είναι;» ήρθε η φωνή του Νιρµόδου Νάρλεφ από µέσα. 
«Ο ταγµατάρχη, Υψηλότατε.» 
«Πέρνα.» 
Ο Τέρι µπήκε σ’ένα δωµάτιο λιτά διακοσµηµένο, µ’ένα γραφείο 

στον αντικρινό τοίχο, πλάι στο παράθυρο. Ο Επόπτης, γαλανόδερ-
µος, µε κοντά κόκκινα µαλλιά, καθόταν πίσω από το γραφείο. ∆εν 
φορούσε τη στολή του, και στο χέρι του είχε µια κούπα µπίρα. 

«Κάθισε, Ταγµατάρχη,» είπε, δείχνοντας την καρέκλα αντίκρυ 
του. 

Ο Τέρι κάθισε. 
«Συγνώµη που σ’ενοχλώ τέτοια ώρα,» είπε ο Νιρµόδος, µάλλον δι-

αδικαστικά. «Αν και δε νοµίζω ότι είναι και τόσο αργά.» 
«∆εν υπάρχει πρόβληµα, Υψηλότατε. ∆εν κοιµόµουν.» 
«Το φαντάστηκα,» ένευσε ο Νιρµόδος, κι ακούµπησε την πλάτη 

του στην πολυθρόνα. Ατένισε τον Τέρι σκεπτικά για µερικές στιγµές, 
προτού πει: «Οι ιερείς διαµαρτυρήθηκαν στον Υπεράρχη επειδή δεν 
τους άφησες να κάψουν ένα νεκρό πλάσµα που η σύζυγός σου έφερε 
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στο λιµάνι της Ερρίθιας· και ο Υπεράρχης µίλησε σ’εµένα, ζητώντας 
µου να σου ζητήσω να παραδοθεί το πτώµα στους ιερείς αν είναι ε-
φικτό. 

»Για τι πλάσµα πρόκειται ακριβώς, Ταγµατάρχη; Το µόνο που ξέ-
ρω είναι ότι µοιάζει µε γιγάντιο σκουλήκι.» 

«Κι εγώ µόνο αυτό ξέρω,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Η Αρίνη το βρήκε 
σ’ένα από τα µέρη όπου παρουσιάζονται οι αντικατοπτρισµοί. Είχε 
πάει εκεί για να ερευνήσει – χωρίς να ανακαλύψει τίποτα το αξιο-
σηµείωτο – και το τέρας επιτέθηκε σ’εκείνη και τους στρατιώτες 
µου, οι οποίοι το πυροβόλησαν και το σκότωσαν. Η Αρίνη θεώρησε 
ότι έπρεπε να το φέρει µαζί της, επειδή δεν έχει ξαναδεί κάτι παρό-
µοιο στη Χάρνταβελ – και ούτε πουθενά αλλού στο Γνωστό Σύµπαν, 
απ’ό,τι µου είπε. Θέλει να το µελετήσει. Πιστεύει ότι ίσως να γλί-
στρησε µέσα στη Χάρνταβελ από κάποια γειτονική διάσταση, εξαι-
τίας της αραίωσης των διαστασιακών τοιχωµάτων.» 

Ο Νιρµόδος συνοφρυώθηκε. «Γειτονική διάσταση; Από τη Φεη-
νάρκια, ας πούµε; Από τη ∆ιάσταση του Φωτός;» 

Ο Τέρι κούνησε το κεφάλι. «Η Αρίνη δεν ανέφερε τίποτα συγκε-
κριµένο. Επιπλέον, οι αντικατοπτρισµοί δεν είναι εικόνες που θυµί-
ζουν κάποια γνωστή διάσταση. Τουλάχιστον, έτσι νοµίζει η Αρίνη – 
και δεν έχει ισχυριστεί ποτέ κανένας το αντίθετο.» 

Ο Επόπτης φάνηκε σκεπτικός. «Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουµε να 
µας στείλουν κι άλλους του τάγµατος των Ερευνητών, Ταγµατάρχη. 
Το πράγµα µπορεί να έχει αρχίσει να γίνεται πιο επικίνδυνο από 
πριν…» 

«∆εν ξέρω, Υψηλότατε.» 
«Γιατί η Αρίνη δεν ήρθε µαζί σου τώρα;» 
«∆εν τη ζητήσατε,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Πράγµατι, αλλά ίσως να µπορούσε να µε πληροφορήσει καλύτε-

ρα για την όλη κατάσταση. ∆εν ήρθα για να παρακολουθώ απλώς, 
Ταγµατάρχη. Αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα στη Χάρνταβελ, σκο-
πεύω να το λύσω µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.» 
Νοµίζει ότι τα ξέρει όλα επειδή τον έχουν ονοµάσει ήρωα στη Βί-

ηλ… «Τα πράγµατα εδώ δεν είναι όπως στη Βίηλ, Υψηλότατε. ∆εν 
υπάρχει πόλεµος. Χρειάζονται λεπτοί χειρισµοί.» 
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Το βλέµµα του Επόπτη αγρίεψε. «∆εν υποστήριξα το αντίθετο, 
Ταγµατάρχη! Η διάσταση, όµως, µου φαίνεται ότι βρίσκεται, αν όχι 
στα πρόθυρα της διάλυσης, σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Παράξενοι 
‘αντικατοπτρισµοί’ παρουσιάζονται. Ανθρωποθυσίες γίνονται, για 
λόγους που µοιάζουν ανόητοι. Και τώρα ένα αλλόκοτο τέρας ήρθε 
από… κάπου που κανένας δεν ξέρει. Η Αρίνη έπρεπε να ήταν εδώ 
για να συζητήσουµε.» 

«Αν µου το είχατε ζητήσει, θα την είχα ξυπνήσει για να έρθει,» 
αποκρίθηκε ο Τέρι. «Ήταν κουρασµένη από τη Μαγγανεία Κινήσε-
ως και ήθελε να κοιµηθεί. Πάνω από δέκα ώρες ήταν στο ενεργειακό 
κέντρο του µεταβαλλόµενου σκάφους.» 

«Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Επόπτης, µοιάζοντας να καταλαβαίνει. 
«Σ’αυτή την περίπτωση, δε θα είχε νόηµα µια συζήτηση µαζί της τώ-
ρα. Θα ήθελα να είναι ξεκούραστη όταν θα µιλήσουµε.» 

«Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε από εµένα;» ρώτησε ο Τέρι. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Μπορείς να πηγαίνεις.» 
«Προτού φύγω,» είπε ο Τέρι, «να κάνω µια ερώτηση;» 
Ο Νιρµόδος µόρφασε, ανοίγοντας τα χέρια του εµπρός του, επάνω 

στην επιφάνεια του γραφείου. «Εννοείται, Ταγµατάρχη.» 
«Τι θα γίνει µε τους ιερείς;» 
«Τι να γίνει;» 
«Αν συνεχίσουν να ζητούν το νεκρό πλάσµα, εννοώ.» 
«∆ε νοµίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος οι δυνάµεις της Παντοκρά-

τειρας να εξηγήσουν σ’αυτούς γιατί αποφάσισαν να κρατήσουν ένα 
πτώµα για µελέτη,» είπε ο Νιρµόδος. «∆εν είναι δική τους υπόθεση. 
Αφορά εµάς και µόνο εµάς.» 

«Οι ίδιοι, βέβαια, θα υποστηρίξουν το αντίθετο.» 
«Μπορούν να υποστηρίξουν ό,τι θέλουν. Απ’ό,τι έχω καταλάβει 

από τότε που ήρθα στη Χάρνταβελ, οι ιερείς υποστηρίζουν πως τα 
πάντα τούς αφορούν. Καιρός να µάθουν ότι δεν είναι έτσι. Η διά-
σταση τους δεν αποτελεί παρά ένα µικρό τµήµα της Συµπαντικής 
Παντοκρατορίας – εµείς έχουµε τον τελικό λόγο εδώ. Για το οτιδή-
ποτε.» 
∆ε χρειαζόµαστε κι άλλες εντάσεις, όµως. Αλλά χρειαζόµαστε έναν 

Επόπτη που να µπορεί να αντιµετωπίσει τους ιερείς πιο διπλωµατι-
κά. Αν και η αλήθεια ήταν ότι ακόµα κι ο Τέρι, που βρισκόταν τόσο 
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καιρό στη Χάρνταβελ, δυσκολευόταν να αντιµετωπίσει διπλωµατικά 
τους ιερείς της. ∆εν έµοιαζαν ν’ακούνε σε καµία λογική. 

«Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε στον Επόπτη. Παρότι θα 
προτιµούσε να του δώσει κάποιες συµβουλές για τη συναναστροφή 
µε τους ιερείς, δεν το έκανε επειδή τώρα δεν νόµιζε ότι ήταν η ώρα 
για κάτι τέτοιο· κι επιπλέον, δεν ήταν η θέση του αυτή. Ο Επόπτης, 
κανονικά, θα έπρεπε να είναι πιο έµπειρος σ’αυτά τα θέµατα από 
τον Τέρι. Κι όµως, δεν ήταν… Μας έστειλαν έναν βετεράνο για να 
κάνει διαπραγµατεύσεις. Κανένας δεν δίνει σηµασία για το τι γίνεται 
εδώ, στη Χάρνταβελ… 

«Μπορείς να πηγαίνεις, Ταγµατάρχη.» 
Ο Τέρι σηκώθηκε από την καρέκλα του και, χωρίς άλλες κουβέ-

ντες, έφυγε από το γραφείο του Επόπτη, νιώθοντας ότι κάτι δραστι-
κό έπρεπε να γίνει, αλλά µην ξέροντας τι. 
Τέτοια, όµως, δεν ήταν η κατάσταση από τότε που πρωτοήρθαµε 

στη Χάρνταβελ; 
Κι ο εαυτός του του απάντησε: Όχι· εκείνο τον καιρό δεν γίνονταν 

ανθρωποθυσίες. Από τότε που άρχισαν οι ανθρωποθυσίες, το ένα 
κακό διαδέχεται το άλλο. 

Παρά τα πιστεύω των τρελών ιερέων της Χάρνταβελ, ο Θεός τους 
δεν φαινόταν να εξευµενίζεται. Το αντίθετο, µάλλον. 
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Κεφάλαιο 5 

Σύναξη Επαναστατών 
 
 
Πριν από µια εξαετία ο Σθένελος είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή 
Μαγικών Τεχνών· ήταν πλέον, επισήµως, µάγος του τάγµατος των 
Ερευνητών, όχι µαθητευόµενος, ούτε κάποιος που είχε το ταλέντο 
αλλά όχι τις απαραίτητες γνώσεις· και εκείνο που ήθελε να κάνει δεν 
ήταν να επιδοθεί στις µελέτες που συνήθως επιδίδονταν οι Ερευνη-
τές, οι οποίες του έµοιαζαν, τις περισσότερες φορές, θεωρητικές ή 
ακόµα και άσκοπες. Ο Σθένελος ήθελε, σαν αυτούς, να ερευνήσει το 
σύµπαν, όµως µε πιο άµεσο τρόπο. Εκεί όπου συνέβαινε ό,τι ήταν 
άξιο µελέτης, εκεί ήθελε να βρίσκεται. 

Τούτο, ασφαλώς, δεν ήταν κάτι που ίσχυε µόνο για εκείνον. Πολλοί 
Ερευνητές είχαν την ίδια νοοτροπία. Υπήρχαν όµως κι αυτοί που 
προτιµούσαν τη µελέτη µέσα στη Σχολή Μαγικών Τεχνών, σε συν-
δυασµό µε κάποιες ελεγχόµενες εξορµήσεις. Ο Σθένελος, προφανώς, 
δεν ήταν από τους τελευταίους: γι’αυτό κιόλας είχε γρήγορα κατα-
λήξει να βοηθά τον Στρατό της Απολλώνιας, είτε στο Βόρειο Μέτω-
πο, εναντίον των δυνάµεων της Παντοκράτειρας, είτε στο Νότιο Μέ-
τωπο, εναντίον των αλλόκοτων τεράτων που, τον τελευταίο καιρό, 
έρχονταν σε ορδές από την Απολεσθείσα Γη. 

Έτσι, παρότι ήταν ακόµα µικρός – µόλις είκοσι-έξι χρονών – είχε 
βρεθεί αντιµέτωπος µε παραπάνω από αρκετές επικίνδυνες και εν-
διαφέρουσες (για έναν Ερευνητή) καταστάσεις, µε αποτέλεσµα να 
έχει αποκτήσει εµπειρία µεγαλύτερη απ’ό,τι, ίσως, δικαιολογούσε η 
ηλικία του. 

Γρήγορα γνωρίστηκε µε επαναστάτες: ανθρώπους που δούλευαν 
απευθείας για τον Βασιληά Ανδρόνικο, ταξιδεύοντας πολλοί από αυ-
τούς και σε διαστάσεις πέρα από την Απολλώνια. Γνώρισε ακόµα και 
τον Οδυσσέα, ο οποίος ήταν ένας από τους Προµάχους της Επανά-
στασης και δεξί χέρι του Βασιληά, όπως έλεγαν οι φήµες γι’αυτόν. Ο 
Σθένελος είχε ζητήσει να τον βάλουν κι εκείνον στην Επανάσταση, 
αν θεωρούσαν ότι µπορούσε να τους φανεί χρήσιµος. «Μα,» του εί-
χε πει ο Οδυσσέας, «είσαι ήδη στην Επανάσταση. Πολεµάς για την 
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Απολλώνια.» Ο Σθένελος, όµως, δεν εννοούσε αυτό – εννοούσε όλα 
εκείνα τα ιδιαίτερα πράγµατα που έκαναν οι επαναστάτες – και το 
είπε στον Πρόµαχο. Οπότε, ο Οδυσσέας τού απάντησε: «Θα δούµε. 
Θα σ’έχω υπόψη µου, σίγουρα, τώρα που ξέρω ότι είσαι πρόθυµος.» 
Και είχε χαµογελάσει: πράγµα που είχε φανεί στον Σθένελο καλό 
σηµάδι. 

Εποµένως, περίµενε την ηµέρα που ο Πρόµαχος θα τον καλούσε. 
Την ηµέρα που θα µπορούσε να κάνει κάτι σηµαντικότερο για την 
Επανάσταση – και για την Απολλώνια – από ό,τι ένας συνηθισµένος 
µάγος του Στρατού. Επιπλέον, ήταν βέβαιος πως ό,τι ανακαλύψεις κι 
αν έκανε µαζί µε τους επαναστάτες θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ενδι-
αφέρουσες. 

Η ηµέρα αυτή είχε έρθει. 
Ο Σθένελος’σαρ ήταν µαζί µε την Κλεονίκη όταν ο τηλεπικοινωνια-

κός ποµπός του κουδούνισε. Είχε κοιµηθεί µαζί της το βράδυ και, 
έχοντας ξυπνήσει µε την αυγή, έκαναν έρωτα ακόµα µία φορά προ-
τού η Κλεονίκη φύγει για να πάει σ’ένα από τα οχυρά στις παρυφές 
του Κρηµνίσµατος – του ορίου που χώριζε τη διάσταση της Απολλώ-
νιας από τη διαρκώς µεταβαλλόµενη, άκρως επικίνδυνη διάσταση 
της Απολεσθείσας Γης. 

«Κατάρες!» είπε η Κλεονίκη, µουγκρίζοντας δυσαρεστηµένα. «Τι 
θέλουν τώρα; ∆ε µπορεί νάχω αργήσει – είναι ακόµα πρωί!» 

«∆εν είναι ο δικός σου ποµπός· ο δικός µου είναι. Πρέπει να πρό-
κειται για κάτι σηµαντικό. Έλα, σήκω.» 

«Όοοχι,» αποκρίθηκε η Κλεονίκη πεισµατάρικα, χαµογελώντας, 
και παραµένοντας επάνω στον Σθένελο. 

Ο ποµπός συνέχιζε να κουδουνίζει. 
Ο Σθένελος χτύπησε τους µηρούς της ερωµένης του, επανειληµµέ-

να. «Έλα, σήκω! Σήκω!» 
Η Κλεονίκη, γελώντας, σηκώθηκε και κύλησε στο πλάι, πάνω στα 

ανακατεµένα στρωσίδια. 
Ο Σθένελος πήγε αµέσως στο γραφείο του, έπιασε τον  τηλεπικοι-

νωνιακό του ποµπό, και τον άνοιξε. 
«Μάλιστα;» 
«Ο κύριος Σθένελος’σαρ;» Η φωνή ήταν αντρική. Ο Σθένελος δεν 

την αναγνώριζε. 
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«Ο ίδιος. Ποιος είστε;» 
«Ο πιλότος σας.» 
«Ο ποιος;» Μαλακισµένος φαρσέρ µες στα ξηµερώµατα; 
«Ο κύριος Οδυσσέας Επίµετρος µε έστειλε. Σας χρειάζεται για µια 

δουλειά της Επανάστασης. Μου είπε ότι θα καταλάβετε.» 
Είναι δυνατόν; Έµοιαζε τόσο καλό, και ήταν τόσο απρόσµενο, που 

έφερνε στο µυαλό απάτη, ή παγίδα – αν και, βέβαια, αυτό ήταν πα-
ράλογο· οι Παντοκρατορικοί δεν είχαν πράκτορές τους στην Απολ-
λώνια. Από την άλλη, όµως, τίποτα δεν έπρεπε να αποκλείει κανείς. 

«∆εν υπάρχει αεροδρόµιο στη Σαρντάνη…» 
Ο άντρας που είχε συστηθεί ως πιλότος ακούστηκε να γελά µέσα 

από τον ποµπό. «Μην ανησυχείτε, κύριε. Έχω προσγειωθεί έξω από 
την πόλη, πέντε χιλιόµετρα προς τα βόρεια. Θα σας περιµένω.» 

Παράξενο, αλλά πρέπει να ήταν αληθινό. Ποιος θα τολµούσε να 
στήσει τέτοια απάτη µέσα στην ίδια την Απολλώνια, και γιατί; «Εεµ, 
εντάξει. Θα είµαι εκεί σε… καµια ωρίτσα;» 

«Κανένα πρόβληµα.» 
Ο Σθένελος έκλεισε τον ποµπό. Στράφηκε στην Κλεονίκη, η οποία 

στεκόταν στα γόνατα επάνω στο κρεβάτι, µε το καφετί δέρµα της να 
µοιάζει σχεδόν τόσο µαύρο όσο και τα µαλλιά της στο λιγοστό φως 
που έµπαινε από τις γρίλιες του παντζουριού. Τα στήθη της ήταν α-
κόµα ορθωµένα· ο Σθένελος µπορούσε να τα διακρίνει. 

«Πού θα πας σε µια ώρα;» τον ρώτησε η Κλεονίκη. 
Ο Σθένελος τής είπε, καθώς πλησίαζε το κρεβάτι για να σταθεί 

στην άκρη του. 
Το χέρι της πήγε κάτω από τις τρίχες της κοιλιάς του, πιάνοντας τα 

µαλακά. «Προλαβαίνουµε, λοιπόν. Την ίδια ώρα θα φύγουµε κι οι 
δύο,» του είπε, και φίλησε τα χείλη του. 

Ο Σθένελος είχε χάσει τη διάθεσή του ύστερα από τη συζήτηση 
στον ποµπό, αλλά δεν έφερε αντίρρηση. Εξάλλου, µπορεί να µην ξα-
νάβλεπε την Κλεονίκη αν ο Πρόµαχος τού ζητούσε να πάει κάπου 
µακριά για λογαριασµό της Επανάστασης. Κι όπως αποδείχτηκε, δεν 
άργησε να ξαναβρεί τη διάθεσή του. Η µαγεία ήταν µαγεία, και η 
Επανάσταση ήταν η Επανάσταση, αλλά οι γυναίκες ήταν ανέκαθεν 
το αδύνατο σηµείο του. ∆εν µπορούσε να τους πει εύκολα όχι, και 
του άρεσαν διάφορες γυναίκες για διαφορετικούς λόγους. 
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Τώρα, όµως, µετά την κλήση του πιλότου (αν ήταν αυτός που έλεγε 
πως ήταν – που, µάλλον, πρέπει να ήταν), ο Σθένελος αισθανόταν 
ανήσυχος και βιαστικός, και τελείωσε γρήγορα µε την Κλεονίκη. 

«Μπορείς και καλύτερα,» του είπε εκείνη, ύστερα, καθώς είχε ση-
κωθεί από το κρεβάτι και έβαζε τα εσώρουχά της. «Το ξέρω πως 
µπορείς και καλύτερα.» 

«∆ε φταίω εγώ· µε αποπροσανατόλισαν,» αποκρίθηκε ο Σθένελος 
µειδιώντας, ακόµα ξαπλωµένος στο κρεβάτι, γυµνός. 

Η Κλεονίκη γέλασε. «Την επόµενη φορά θα µου χρωστάς, λοιπόν.» 
Ξαφνικά, συνοφρυώθηκε. «Αλήθεια, που θα πας;» 

«Εκεί είναι το θέµα· δεν ξέρω.» Ο Σθένελος σηκώθηκε και άρχισε 
να ντύνεται. «Είχα πει από παλιά στον Πρόµαχο Οδυσσέα ότι 
µ’ενδιαφέρει να εργαστώ περισσότερο µε την Επανάσταση, και φαί-
νεται πως τώρα αποφάσισε ότι του είµαι χρήσιµος.» 

«Πρέπει να είσαι ενθουσιασµένος…» 
«Είµαι. Σχετικά.» 
«Θα µε θυµάσαι καθόλου, τώρα που θ’αρχίσεις να συναναστρέφε-

σαι σηµαντικά πρόσωπα;» ρώτησε η Κλεονίκη σουφρώνοντας τα 
χείλη. 

Ο Σθένελος µειδίασε πλατιά καθώς ντυνόταν. «Είναι αδύνατον να 
σε ξεχάσω, σοκολατάκι µου.» Εσένα και άλλες, επίσης… – αλλά αυ-
τό, σίγουρα, δεν θα ήταν συνετό να το πει· ούτε ταιριαστό ήταν µε 
την περίσταση. 

«Θέλεις να σε πάω µέχρι αυτό το αεροσκάφος προτού φύγω για το 
Κρήµνισµα;» ρώτησε η Κλεονίκη. 

«∆ε χρειάζεται· καλύτερα να µην αργήσεις στο οχυρό.» Η Κλεονί-
κη ήταν λοχίας του Απολλώνιου Στρατού, και ο Σθένελος δεν ήθελε 
να φάει καµια ποινή για χάρη του. Είχε ήδη αργήσει λιγάκι να ξεκι-
νήσει, και το Κρήµνισµα δεν ήταν κοντά στη Σαρντάνη. Το οχυρό 
όπου έπρεπε να πάει απείχε πάνω από τριακόσια-πενήντα χιλιόµε-
τρα. Ευτυχώς, δεν είχε πρωινή βάρδια, φυσικά, αλλιώς δεν θα είχε 
την παραµικρή πιθανότητα να φτάσει εγκαίρως. Η βάρδια της ήταν 
το µεσηµέρι. 

«Καλά,» είπε η Κλεονίκη. «Να µε θυµάσαι, όµως.» Τον πλησίασε 
και τον φίλησε. 
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Μετά, έχοντας ντυθεί µε τη στρατιωτική στολή της, έφυγε από το 
ξενοδοχείο όπου έµενε ο Σθένελος. 

E 
 
Ο Σθένελος’σαρ δεν είχε ενεργειακό όχηµα στην ιδιοκτησία του. Εί-
χε ένα άλογο, το οποίο προτιµούσε γιατί ήθελε λιγότερη συντήρηση, 
κι επειδή όταν του χρειαζόταν να διανύσει µεγάλες αποστάσεις πά-
ντοτε κάποιος άλλος τον µετέφερε: συνήθως άνθρωποι του Απολλώ-
νιου Στρατού. 

Αφού τώρα πήρε το άλογό του από το γκαράζ, πήγε – µε κάποια 
επιφύλαξη, πάντα, και έχοντας το πιστόλι του οπλισµένο και έτοιµο 
µέσα στην τσέπη του πανωφοριού του – προς τη βόρεια έξοδο της 
Σαρντάνης και, µέσα στο ηλιόλουστο πρωινό, τρόχασε πέντε χιλιό-
µετρα, ώσπου είδε αντίκρυ του, επάνω στον κάµπο, ένα προσγειω-
µένο αεροπλάνο. 

Μπροστά στο σκάφος στεκόταν ένας άντρας ο οποίος, βλέποντάς 
τον από µακριά, ύψωσε το χέρι του και του έκανε νόηµα να πλησιά-
σει. 
Με αναγνώρισε, σκέφτηκε ο Σθένελος, σφίγγοντας τη λαβή του 

πιστολιού µέσα στην τσέπη του. Τώρα, ή κάτι συναρπαστικό θα 
συµβεί, ή θα µε καθαρίσουν… 

E 
 
«Τι ήταν αυτό που µου είπε η Άνµα’ταρ!» 

Ο Οδυσσέας πήρε το βλέµµα του από κάτι χάρτες επάνω στο γρα-
φείο του και στράφηκε να κοιτάξει τη Βατράνια, η οποία στεκόταν 
στο κατώφλι, µε τα χέρια σταυρωµένα εµπρός της και µε θυµωµένη 
όψη στο πρόσωπό της. Ήταν, ως συνήθως, ντυµένη σαν φιγουρίνι. 

«Η Άνµα’ταρ; Τι σου είπε; Κάτι που δεν έπρεπε;» 
«Αντιθέτως,» αποκρίθηκε η Βατράνια, βηµατίζοντας µέσα στο δω-

µάτιο, πηγαίνοντας προς το µέρος του. «Μου είπε κάτι που έπρεπε 
ήδη να µου είχες πει εσύ!» 
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«Θα γίνεις πιο συγκεκριµένη;» 
«Θα γίνω, αν και το ξέρεις πως, στην πραγµατικότητα, δεν χρειά-

ζεται. Η Άνµα µού είπε ότι ο Πρίγκιπας θα στείλει εκείνη, τον Σέ-
λιρ’χοκ, τη Μάρθα, τον Γεράρδο, κι έναν µάγο που λέγεται Σθένε-
λος’σαρ στη Χάρνταβελ!» 

«Και λοιπόν;» 
«Το ήξερες;»  
«Ναι–» 
«Και δεν µου είπες τίποτα!» 
«Τι να σου έλεγα;» 
«∆ε σου είχα ζητήσει να µιλήσεις στον Πρίγκιπα για µένα; Να του 

πεις ότι θέλω κι εγώ να πάω στη Χάρνταβελ;» 
Ο Οδυσσέας κούνησε το κεφάλι. «Βατράνια, δε νοµίζω ότι αυτή εί-

ναι καλή ιδέα–» 
«Για εµένα, είναι καλή ιδέα!» φώναξε η Βατράνια. «Μέχρι στιγµής 

δεν κάνω τίποτα εδώ, στην Απολλώνια! Μόνο κάτι µικροδουλειές! 
Μηνύµατα µεταφέρω – και δεν είµαι µαντατοφόρος, Οδυσσέα!» 

«Καλά, µη φωνάζεις έτσι,» της είπε ο Οδυσσέας, βλέποντας ότι το 
πρόσωπό της είχε κοκκινίσει. «Θα µιλήσω στον Πρίγκιπα.» 

«Τώρα;» 
«Τώρα,» είπε ο Οδυσσέας, ρίχνοντάς της ένα άγριο βλέµµα· κι έ-

φυγε από το δωµάτιο. 
Η Βατράνια κάθισε σε µια πολυθρόνα και περίµενε· ανάβοντας 

τσιγάρο µετά από λίγο. 
Ο Οδυσσέας άργησε κάµποσο να επιστρέψει, και η Βατράνια ανα-

ρωτήθηκε αν το έκανε επίτηδες. Ποιο ήταν το πρόβληµά του και δεν 
ήθελε να την αφήσει να πάει στη Χάρνταβελ; Εξάλλου, θα έχουµε 
µαζί µας τον Γεράρδο, που ξέρει καλά αυτή τη διάσταση. Σίγουρα 
δεν πρόκειται να χαθούµε! 

Ο Οδυσσέας µπήκε τελικά στο δωµάτιο και στάθηκε αντίκρυ της, 
ατενίζοντάς την, καθώς κι εκείνη σηκωνόταν αµέσως όρθια. 

«Μου είπε αν θέλεις να πας, αλλά πρώτα να µιλήσεις µε τον Γε-
ράρδο.» 

Η Βατράνια γέλασε. «Βλέπεις; Ο Πρίγκιπάς µας ξέρει τι κάνει!» 
«Ο Πρίγκιπάς µας,» είπε ο Οδυσσέας καθίζοντας πίσω από το 

γραφείο του, «είναι ανόητα ιδεαλιστής ορισµένες φορές. Πολλές 
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φορές, ίσως. Τυχαίνει να πιστεύει ότι ο καθένας πρέπει – και µπορεί 
– να αποφασίζει µόνος του τι θα κάνει.» 

«Κι εσύ δεν το πιστεύεις αυτό;» απόρησε η Βατράνια. 
«Για ορισµένους ανθρώπους, ναι, το πιστεύω.» 
«Αλλά όχι για εµένα;» Η Βατράνια πήρε µια προσποιητά σοκαρι-

σµένη έκφραση. «Με τραυµατίζεις στην ψυχή!» 
«Θα το ξεπεράσεις, είµαι σίγουρος,» χαµογέλασε ο Οδυσσέας. 
Η Βατράνια γέλασε. «Ίσως,» είπε, και κάθισε στην άκρη του γρα-

φείου του. 
«Σου πρότεινα να µην πας,» της εξήγησε ο Οδυσσέας, «επειδή δεν 

νοµίζω πως έχεις κάτι να προσφέρεις εκεί, και επειδή δεν νοµίζω, 
επίσης, ότι το κλίµα σού ταιριάζει. Τέλος πάντων. Αν θέλεις, πήγαι-
νε· εννοείται. ∆εν θα τσακωθώ γι’αυτό το θέµα.» 

Η Βατράνια δεν είπε τίποτα. Τον συµπαθούσε τον Οδυσσέα, και το 
ήξερε πως δεν είχε κακό στο νου του. 

Εκείνος έστρεψε το βλέµµα του στους χάρτες επάνω στο γραφείο 
του. 

«Τι κοιτάς εκεί;» τον ρώτησε η Βατράνια. 
«Την εξάπλωση του υπερδιαστασιακού στροβίλου. Είναι σαν γιγά-

ντιο παραπέτασµα, Βατράνια, απ’τον ουρανό ώς τη γη. Και, µε την 
πάροδο του χρόνου, επεκτείνεται. ∆ες πού ήταν πριν από τέσσερις 
µήνες» – της έδειξε µια γραµµή πάνω σ’έναν χάρτη – «και δες πού 
είναι τώρα.» Της έδειξε έναν άλλο χάρτη. «Θα διχοτοµήσει την Α-
πολλώνια στο τέλος, αν αυτός ο µάγος δεν βρει µια λύση.» 

«Ποιος µάγος;» 
«∆αίδαλο τον λένε. Πολύ περίεργος άνθρωπος. Εκείνος δηµιούρ-

γησε τον στρόβιλο εξαρχής, για να αντιµετωπίσουµε τους Παντο-
κρατορικούς στην Ταλκασία. Μας φάνηκε καλή ιδέα τότε. Αλλά έγι-
νε ένα λάθος. Για το οποίο δεν φταίει ο ∆αίδαλος.» 

«Γι’αυτό ο στρόβιλος εξαπλώνεται και η Απολλώνια κινδυνεύει;» 
Ο Οδυσσέας κατένευσε. 
«Και γιατί κοιτάς εσύ τους χάρτες τώρα; Για πληροφοριακούς λό-

γους;» 
«Προσπαθώ να καταλάβω αν ο στρόβιλος έχει κάποιον σταθερό 

ρυθµό εξάπλωσης. Ίσως να µας βοηθήσει σε κάτι, αν ο µάγος δεν 
εµφανιστεί και δεν ξέρουµε τι να κάνουµε…» Αλλά δεν έµοιαζε και 
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τόσο σίγουρος· η όψη του πρόδιδε αβεβαιότητα, και φόβο για τη 
διάστασή του. 

Μετά είπε, αλλάζοντας θέµα κάπως ξαφνικά: «Ο Πρίγκιπάς µας 
πρότεινε να πας να µιλήσεις στον Γεράρδο…» 

«Κατάλαβα,» είπε η Βατράνια υποµειδιώντας καθώς σηκωνόταν 
από την άκρη του γραφείου, «θέλεις να µε ξεφορτωθείς. Θάρθει η 
Πριγκίπισσα Βασιλική, µήπως;» 

«Μη λες ανοησίες, Βατράνια.» 
«Ανοησίες;» Η Βατράνια γέλασε. «Έχω ακούσει τι είν’αυτά που 

σου λέει, κάπου-κάπου!» 
«Η φαντασία σου είναι.» 
«Ναι, σίιιιιγουρα,» αποκρίθηκε η Βατράνια καθώς, ακόµα γελώ-

ντας, έφευγε από το γραφείο του Οδυσσέα. 

E 
 
Ο Γεράρδος και η Μάρθα είχαν φάει µεσηµεριανό σ’ένα εστιατόριο 
της Απαστράπτουσας, είχαν επιστρέψει στο βασιλικό παλάτι, και 
τώρα, καθισµένοι σε µια µικρή, ήσυχη αίθουσα, έπαιζαν Απολλώνια 
Σύγκρουση ενώ ο Αλεξίλυπος καθόταν και τους κοίταζε σιωπηλά – 
καθότι, γενικά, σιωπηλό αγόρι. 

Ο Αλεξίλυπος ήταν γύρω στα πέντε, αν δεν έκανε λάθος ο Γεράρ-
δος, και ήταν γιος του Πρίγκιπα Λούσιου, του αδελφού του Ανδρόνι-
κου, ο οποίος ήταν νεκρός και για τον οποίο ο Ανδρόνικος προτιµού-
σε να µη µιλά. Όπως ο Γεράρδος ήξερε, ο Λούσιος είχε προσπαθήσει 
να σφετεριστεί τον Κυανό Θρόνο του Βασιλείου της Απολλώνιας, και 
ο Ανδρόνικος είχε αναγκαστεί να τον σκοτώσει. 

Η Μάρθα πάτησε µερικά πλήκτρα, και ένα άρµα µάχης ανέβηκε 
στην κορυφή ενός λοφίσκου, πυροβόλησε µε το µοναδικό του κανό-
νι, και χτύπησε µια µονάδα τριάντα στρατιωτών του Γεράρδου. Έξι 
από αυτούς εξαφανίστηκαν. 

Η Απολλώνια Σύγκρουση παιζόταν επάνω σ’έναν ειδικό πίνακα 
όπου κινούνταν ολογράµµατα µαχητών και αρµάτων µάχης, και ό-
που παρουσιάζονταν – επίσης σαν ολογράµµατα – ό,τι σκηνικά επι-
θυµούσαν οι παίκτες στην αρχή του παιχνιδιού: λόφοι, τείχη, ποτά-
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µια, δρόµοι, δάση, οικοδοµήµατα… Μπροστά σε κάθε παίκτη υπήρ-
χε ένα µικρό πληκτρολόγιο, ώστε να ορίζει τις κινήσεις των κοµµα-
τιών του. 

«Βιαστική είσαι,» παρατήρησε ο Γεράρδος, και έκανε τη χτυπηµέ-
νη µονάδα να φύγει από τη θέση της και να τρέξει να κρυφτεί µέσα 
στην κάλυψη ενός κοντινού δάσους. 

Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται από τον διάδροµο έξω από τη µι-
κρή αίθουσα. Παπούτσια, ή µπότες, µε τακούνι. 

Η Βατράνια µπήκε, ντυµένη όµορφα, σαν να είχε βγει από τα Α-
πολλώνια περιοδικά µόδας που κυκλοφορούσαν στα περίπτερα της 
Απαστράπτουσας. 

«Γεια,» είπε χαµογελώντας. 
«Γεια,» µούγκρισε η Μάρθα, µη µοιάζοντας και τόσο χαρούµενη 

που την έβλεπε. 
«Τι κάνεις, Βατράνια;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Μου είπαν ότι θα πάµε στη Χάρνταβελ.» Η Βατράνια ήρθε και 

κάθισε σε µια καρέκλα ανάµεσα στον Γεράρδο και στη Μάρθα, χω-
ρίς να δώσει καµία σηµασία στα ολογράµµατα επάνω στον πίνακα 
της Απολλώνιας Σύγκρουσης. 
Θα «πάµε»; απόρησε ο Γεράρδος, γιατί, έτσι όπως το έλεγε, η Βα-

τράνια έµοιαζε να συµπεριλαµβάνει και τον εαυτό της. 
Την κοίταξε κάπως παραξενεµένος. 
«∆εν θα πάµε στη Χάρνταβελ;» είπε εκείνη. 
«Απλώς δεν ήξερα ότι θα ερχόσουν κι εσύ. Ο Πρίγκιπας δεν µου 

είπε τίποτα.» 
«Θα το ξέχασε, ίσως. Γιατί σ’εµένα είπε να έρθω να σου µιλήσω – 

ή, µάλλον, εσύ να µου µιλήσεις – για τη Χάρνταβελ.» 
«∆εν καταλαβαίνω…» 
«Αυτό µού ζήτησε ο Πρίγκιπας. Είπε αν θέλω µπορώ να πάω µαζί 

σας, αλλά να µιλήσω µε τον Γεράρδο πρώτα.» 
«∆ηλαδή,» παρενέβη η Μάρθα, «δε σκόπευε εξαρχής να σε στείλει 

µαζί µας…» 
«Τι σηµασία έχει αυτό;» έκανε, λιγάκι απότοµα, η Βατράνια. 
Η Μάρθα έµοιαζε έτοιµη ν’αποκριθεί µε κάτι άσχηµο, αλλά ο Γε-

ράρδος τη σκούντησε κάτω από το τραπέζι µε το πόδι του, και είπε 
στη Βατράνια: «∆εν είναι και πολλά αυτά που πρέπει να ξέρεις για 
τη Χάρνταβελ. Πρόκειται για µια µικρή διάσταση που κυβερνάται 
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από τοπικούς άρχοντες. Κληρονοµικούς. Τη µεγαλύτερη πολιτική 
εξουσία έχει ο Υπεράρχης, ο οποίος µένει στην Ερρίθια – ανέκαθεν 
εκεί έµενε – και το αξίωµά του είναι επίσης κληρονοµικό. 

»Ακόµα µεγαλύτερη εξουσία απ’όλους, όµως, έχουν οι ιερείς της 
Χάρνταβελ, που ό,τι πουν είναι νόµος, καθώς θεωρούνται η Φωνή 
του Θεού. Ο ισχυρότερος από τους ιερείς είναι ο Ύπατος, ο οποίος 
κατοικεί στον Υπεραιώνιο, βόρεια της Ερρίθιας, µέσα στο Κεντρο-
δάσος.» 

«Στον… Υπεραιώνιο;» 
«Ναός είναι. Ο Υπεραιώνιος Ναός: έτσι τον ονοµάζουν,» αποκρί-

θηκε ο Γεράρδος. Και συνέχισε, ενώ η Μάρθα πατούσε µερικά πλή-
κτρα για να κινήσει τα κοµµάτια της επάνω στον πίνακα της Απολ-
λώνιας Σύγκρουσης: «Οι ιερείς επιλέγονται από βρέφη. Οι άλλοι ιε-
ρείς τούς αναγνωρίζουν κι έρχονται και τους παίρνουν απ’τους γο-
νείς τους. Τους µεγαλώνουν στον Ναό, έτσι ποτέ δεν µαθαίνουν τις 
πραγµατικές τους οικογένειες. Ανήκουν στον Θεό.» 

«Το ίδιο ισχύει και για σένα;» ρώτησε η Βατράνια. «∆εν ξέρεις 
τους γονείς σου;» 

«Φυσικά. 
»Με τους ιερείς οφείλεις να προσέχεις ιδιαίτερα, γιατί, πίστεψέ µε, 

δεν θέλεις να µπλέξεις µαζί τους. ∆εν έχουν απλώς απόλυτη εξουσία 
στη Χάρνταβελ, διαθέτουν και δυνάµεις που θα µπορούσες να τις 
αποκαλέσεις υπεράνθρωπες.» 

Η Βατράνια συνοφρυώθηκε. «Κι εσύ το ίδιο; Έχει τέτοιες δυνά-
µεις, Γεράρδε;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, πατώντας µερικά πλήκτρα για να κι-
νήσει τα κοµµάτια του επάνω στον πίνακα του παιχνιδιού. Ένας 
στρατιώτης του πυροβόλησε, χτυπώντας έναν αντίπαλο στρατιώτη 
που κρυβόταν πίσω από ένα χαµηλό τείχος. 

«Κωλόφαρδε…!» έκανε η Μάρθα. 
«Γιατί όχι;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Μεγάλη ιστορία. Αλλά εγώ δεν είµαι ιερέας πια, Βατράνια.» 
«Επειδή αποφάσισες να φύγεις, έτσι απλά έχασες και τις δυνάµεις 

σου;» 
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Τι θέλει και σκαλίζει τέτοια πράγµατα, τώρα; Ο Γεράρδος αναστέ-
ναξε. «∆εν υπάρχει τίποτα το απλό σ’όλα αυτά. Πάντως, εγώ δεν εί-
µαι πια ιερέας,» τόνισε ξανά. Το ελπίζω… 

«Και δεν µας αφήνεις τώρα να παίξουµε µε την ησυχία µας;» ρώ-
τησε η Μάρθα τη Βατράνια. 

Εκείνη τής έριξε ένα βλέµµα καταφανούς ενόχλησης. «Ο Πρίγκι-
πας µού είπε να έρθω να µιλήσω µε τον Γεράρδο!» 

«Εντάξει, του µιλήσεις· τώρα µπορείς να στρίβεις.» 
«∆εν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς, κάτι άλλο να σου πω, Βατράνια,» 

παρενέβη ο Γεράρδος όσο πιο ευγενικά µπορούσε, για να µην κατα-
λήξουν να βριστούν µε τη Βατράνια. Αφού θα ερχόταν µαζί τους στη 
Χάρνταβελ, καλύτερα να µην ήταν τσακωµένοι. Ποτέ δεν ωφελεί. 

«Εντάξει,» είπε η Βατράνια, δείχνοντας πικαρισµένη, καθώς ση-
κωνόταν από την καρέκλα της. «Μπορούµε να τα πούµε κι άλλη 
στιγµή, αν θέλεις.» Και έφυγε από το δωµάτιο. 

«Γιατί ήταν ανάγκη να την έχουµε κι αυτήν µαζί µας;» είπε η 
Μάρθα. 

«Μπορεί ο Πρίγκιπας να νοµίζει ότι θα µας φανεί χρήσιµη.» 
«Ναι, καλά! Απλά πήγε και του τα έπρηξε του ανθρώπου µέχρι που 

να της πει εντάξει. Είµαι σίγουρη.» 
«Η Βατράνια, πάντως, ήταν µια από τις καλύτερες πράκτορες της 

Επανάστασης στη Σεργήλη, απ’ό,τι έχω ακούσει,» είπε ο Γεράρδος. 
«Θα δούµε…» έκανε η Μάρθα, και µετακίνησε τα κοµµάτια της 

επάνω στον πίνακα του παιχνιδιού, προσπαθώντας να περικυκλώσει 
ένα ψηλό όχηµα του Γεράρδου το οποίο µετέφερε στρατιώτες. 

E 
 
Ήταν απόγευµα, και είχαν συγκεντρωθεί σ’ένα από τα σαλόνια του 
παλατιού ύστερα από πρόσκληση του Οδυσσέα: ο Γεράρδος, η Μάρ-
θα, η Άνµα’ταρ, και η Βατράνια. Μόνο ο ίδιος ο Πρόµαχος έλειπε, 
καθώς κι αυτός που τους είχε πει ότι ήθελε να τους γνωρίσει. 

«Ποιο είναι, λοιπόν, αυτό το µυστηριώδες άτοµο, ξέρει κανένας;» 
ρώτησε η Βατράνια, καθισµένη στην άκρη ενός καναπέ και πίνοντας 
µια γουλιά Γλυκό Πορφυρόχρυσο – ένα Απολλώνιο ποτό µε κρασί, 
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µέλι, και βατόµουρο. Είχε αλλάξει εµφάνιση από πριν που την είχαν 
δει ο Γεράρδος και η Μάρθα, αλλά εξακολουθούσε να είναι ντυµένη 
σαν να είχε βγει από περιοδικό µόδας. 

«Ο Σθένελος’σαρ πρέπει να είναι, υποθέτω,» αποκρίθηκε ο Γεράρ-
δος. 

Η Άνµα ένευσε. «Ναι, µάλλον. Αν και εγώ, προσωπικά, τον ξέρω. 
Όχι καλά, δηλαδή, αλλά τον έχω ξαναδεί.» 

«Θα είναι µαζί µας στην αποστολή;» ρώτησε η Βατράνια. 
«∆εν ξέρεις ούτε ποιοι θα είναι µαζί µας;» είπε η Μάρθα. 
Η Βατράνια µόρφασε. «∆ε µου το ανέφερε κανένας.» Ήπιε µια 

γουλιά από το ποτό της. 
Μια πόρτα άνοιξε, και ο Οδυσσέας µπήκε, ακολουθούµενος από 

έναν χρυσόδερµο άντρα που δεν πρέπει να ήταν πολύ πάνω από τα 
εικοσιπέντε. Φορούσε κοστούµι και είχε στο πέτο του σακακιού του 
µια καρφίτσα που τον αναγνώριζε ως µάγο του τάγµατος των Ερευ-
νητών. Τα µαλλιά του ήταν µαύρα και µακριά, δεµένα αλογοουρά. 
Φαινόταν να βρίσκεται σε σχετική αµηχανία, αν και τα µάτια του 
γυάλιζαν µε έκδηλο ενθουσιασµό. 

«Να σας γνωρίσω,» είπε ο Οδυσσέας, «τον Σθένελο’σαρ.» 
Οι επαναστάτες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, και ο Οδυσσέας 

σύστησε κι αυτούς στον Σθένελο, λέγοντας λίγα λόγια για τον καθέ-
να. «Η Βατράνια, πράκτοράς µας από τη Σεργήλη. Ο Γεράρδος, πα-
λιός κάτοικος της Χάρνταβελ και, αργότερα, καπετάνιος στο Πορ-
φυρό Κενό. Η Μάρθα, δύτρια και κατάσκοπός µας από την Υπερυ-
δάτια. Η Άνµα’ταρ, του τάγµατος των ∆ρακαινών – την οποία νοµί-
ζω πως έχεις, φευγαλέα, ξανασυναντήσει.» 

«Τιµή µου που σας γνωρίζω όλους,» είπε ο Σθένελος. 
«Μην είσαι τόσο… επίσηµος,» του είπε η Βατράνια, χαµογελώ-

ντας. «Έλα, κάθισε µαζί µας.» 
Οι επαναστάτες κάθισαν πάλι στις θέσεις τους. Ο Σθένελος’σαρ 

κάθισε δίπλα στη Βατράνια, στον καναπέ· ο Οδυσσέας σε µια καρέ-
κλα κοντά στο αναµµένο τζάκι. 

«Ο Σέλιρ’χοκ δεν είναι ακόµα εδώ;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Πρόµαχος. «Αλλά αύριο, υποθέτω, θα έρθει. 

Εν τω µεταξύ» – άναψε τσιγάρο – «είναι τίποτα που θέλεις να πεις 
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στους συντρόφους σου, Γεράρδε; Σχετικά µε τη Χάρνταβελ, εννοεί-
ται.» 

«Στη Βατράνια µίλησα πριν. Η Άνµα ξέρει, απ’ό,τι έχω καταλάβει. 
Εποµένως…» Έστρεψε το βλέµµα του στον Σθένελο. «Τι γνωρίζεις 
για τη Χάρνταβελ;» 

«Εµµ… βασικά, τίποτα,» παραδέχτηκε εκείνος. «Πολύ λίγα πράγ-
µατα. Γνωρίζω ότι είναι… ιεροκρατούµενη διάσταση. Πιστεύουν σε 
έναν Θεό και µόνο, και οι ιερείς του έχουν µεγάλη εξουσία. Η διά-
σταση είναι µικρή. Υπάρχει µια δίοδος στην Απολλώνια που οδηγεί 
στη Χάρνταβελ, η οποία είναι στο πέρας του Μαύρου Ποταµού. Αυ-
τά ξέρω, βασικά. ∆εν έχω πάει ποτέ ο ίδιος.» 

«Ας πούµε, λοιπόν, µερικά πράγµατα…» Ο Γεράρδος ήπιε µια γου-
λιά από το ποτήρι του, το οποίο δεν περιείχε τίποτα πιο µεθυστικό 
από νερό. 

Η Βατράνια πρόσφερε τσιγάρο στον Σθένελο. Εκείνος το πήρε, λέ-
γοντας Ευχαριστώ και χαµογελώντας, και εκείνη τού το άναψε µε 
τον ενεργειακό αναπτήρα της που ήταν λαξεµένος σαν άνθος. 

«Κατ’αρχήν,» είπε ο Γεράρδος στον Σθένελο, «µάθε πως παλιότε-
ρα ήµουν ιερέας στη Χάρνταβελ· οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν 
µιλάω τυχαία.» Αν και δεν του άρεσε να λέει στον καθένα ότι κάποτε 
ήταν ιερέας, ήξερε πως ο Σθένελος αργά ή γρήγορα θα το πληροφο-
ρείτο – από τη Βατράνια, αν µη τι άλλο – εποµένως δεν είχε νόηµα 
να του το κρύψει. «Η Χάρνταβελ είναι µια µικρή διάσταση, όπως 
είπες κι εσύ, και οι ιερείς της έχουν µεγάλη εξουσία….» 

Του είπε ό,τι είχε πει και στη Βατράνια περίπου, εµπλουτίζοντάς 
τα µε λίγο περισσότερες λεπτοµέρειες. ∆εν ανέφερε, όµως, τίποτα 
συγκεκριµένο για τις δυνάµεις των ιερέων, παρότι η Βατράνια τον 
πίεσε (µε πλάγιο τρόπο, όχι επίµονα). Ούτε είπε αυτά που είχε πει 
στη Μάρθα σχετικά µε τον εαυτό του: σχετικά µε το τι θα έπρεπε 
εκείνη να κάνει αν επέστρεφε ο Εχθρός του µαζί µε τη δική του επι-
στροφή στη Χάρνταβελ. 

Καταλάβαινε ότι ίσως κανονικά όφειλε να το είχε πει αυτό σε ό-
λους, για να είναι προετοιµασµένοι – άλλωστε, ολόκληρη η οµάδα 
µπορούσε να κινδυνέψει από κάτι τέτοιο – όµως, συγχρόνως, το θε-
ωρούσε ένα θέµα πολύ, πολύ προσωπικό: κάτι που δεν του ήταν εύ-
κολο να συζητήσει µε τον καθένα. 
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Κι επιπλέον, πραγµατικά ήλπιζε – και πίστευε – ότι ο Εχθρός του 
ήταν νεκρός. 

Σε όποια διάσταση κι αν βρισκόταν. 
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Κεφάλαιο 6 

Έρευνες 
 
 
«Το βράδυ, ενώ κοιµόσουν, ο Επόπτης µε κάλεσε για να µου µιλή-
σει,» είπε ο Τέρι στην Αρίνη, καθώς έπαιρναν πρωινό. 

«Σχετικά µε το πλάσµα;» 
«Ναι. Οι ιερείς παραπονέθηκαν στον Υπεράρχη, και ο Υπεράρχης 

παραπονέθηκε στον Επόπτη.» 
«Ζητάνε να τους το δώσουµε για να το κάψουν;» 
«Ναι.» 
Η Αρίνη µόρφασε. ∆εν είναι µε τα καλά τους, οι γαµηµένοι. Ποτέ 

δεν ήταν. «Και τι είπε ο Επόπτης; ∆ε µπορεί να συµφωνεί!» 
«Πράγµατι, δεν συµφωνεί,» είπε ο Τέρι. «Ήθελε, όµως, να µιλήσει 

και σ’εσένα γι’αυτό το πλάσµα, αν και δεν σε κάλεσε.» 
Η Αρίνη συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς;» 
«∆ε σε ζήτησε, όταν µου µίλησε µέσω διαύλου, αλλά µετά µου είπε 

ότι απορούσε που δεν είχες έρθει κι εσύ. Του είπα ότι κοιµόσουν, ότι 
ήσουν κουρασµένη.» 

«Και θέλει τώρα να πάω εκεί;» 
«∆ε νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Του εξήγησα ό,τι ήταν να του 

εξηγήσω. Αν θέλεις, βέβαια, πήγαινε να του µιλήσεις…» Ανασήκωσε 
τους ώµους. Ήπιε µια γουλιά απ’την πορτοκαλάδα του. 

«Θα δω τι πληροφορίες µπορώ, πρώτα, να συγκεντρώσω από το 
νεκρό πλάσµα, κι ύστερα θα του µιλήσω.» 

Τελείωσαν το πρωινό τους, και µετά η Αρίνη µάζεψε µέσα σ’ένα 
σάκο κάποια πράγµατα που ήξερε ότι θα της φαίνονταν χρήσιµα. 
Πήρε τον σάκο στον ώµο και είπε στον Τέρι πως θα πήγαινε στο υ-
πόγειο. 

«Στάσου να ειδοποιήσω να είναι κάποιος εκεί,» είπε εκείνος. 
«Μάλλον θα έχουν κλειδωµένη την πόρτα.» Και άνοιξε τον επικοι-
νωνιακό δίαυλο, πατώντας ένα πλήκτρο. 

Η Αρίνη περίµενε µια στιγµή – και, απρόσµενα, αισθάνθηκε µια 
ναυτία να την καταλαµβάνει, χωρίς καµία φανερή αιτία απολύτως. 
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«Τα Γένια του Κρόνου…» µόρφασε· κι αφήνοντας τον σάκο της 
στο πάτωµα, πήγε, παραπατώντας, στην τουαλέτα, όπου διπλώθηκε 
και άδειασε το πρωινό από την κοιλιά της. 

«Είσαι καλά;» άκουσε πίσω της. 
Σκατά… Τι µου συµβαίνει; σκέφτηκε η Αρίνη καθώς σκούπιζε το 

πρόσωπό της µ’ένα µαντήλι. «Ναι,» είπε. «∆εν ξέρω… ∆εν ξέρω τι 
µ’έπιασε.» 

«Αν δεν αισθάνεσαι καλά, µην πας στο υπόγειο…» 
«Μη λες ανοησίες. ∆εν είναι τίποτα.» Άνοιξε τη βρύση και, αφήνο-

ντας το νερό να τρέξει, το πήρε µέσα στις χούφτες της και έπλυνε το 
πρόσωπό της. «Ειδοποίησες να έχουν την πόρτα ανοιχτή όταν θα 
είµαι εκεί;» 

«Ναι, δεν υπάρχει πρόβληµα.» 
«Ωραία.» Η Αρίνη πέρασε από δίπλα του, αγγίζοντας τον ώµο του 

και φιλώντας την άκρη του στόµατός του. 
«Να προσέχεις,» της είπε ο Τέρι. 
Η Αρίνη γέλασε. «Ο ταγµατάρχης µου ήταν πιο αυστηρός µαζί µου 

προτού παντρευτούµε,» είπε, παίρνοντας τον σάκο της από το πά-
τωµα και ρίχνοντάς τον πάλι στον ώµο. 

«Έτσι νοµίζεις, ε;» αποκρίθηκε ο Τέρι χαµογελώντας. 
Η Αρίνη έφυγε από τα δωµάτια που µοιραζόταν µε τον σύζυγό της 

και βάδισε µέσα στους διαδρόµους των Ανακτόρων του Υπεράρχη. 
Οι φρουροί στις γωνίες και στις εισόδους τη χαιρετούσαν στρατιωτι-
κά όταν την αντίκριζαν, καθώς όλοι γνώριζαν ποια ήταν. 

Λίγο προτού βγει στην αυλή όπου βρισκόταν η είσοδος του υπογεί-
ου, συνάντησε την Ταγµατάρχη Νέλθα-Ριθ: κατάµαυρη στο δέρµα, 
µε κοντοκουρεµένα µοβ µαλλιά, ντυµένη µε τη στρατιωτική στολή 
της. Πρέπει να έκανε µια βόλτα µέσα στα Ανάκτορα για να δει ότι οι 
φρουροί ήταν στις θέσεις τους. Ή ίσως η βόλτα της να ήταν απλά 
µια βόλτα, χωρίς τίποτα το επιτήδειο. 

«Καληµέρα, Αρίνη,» χαιρέτησε. 
«Καληµέρα, Νέλθα.» 
«Πηγαίνεις κάπου;» 
«…Ουσιαστικά, ναι. Αλλά αν θέλεις κάτι….» Μόρφασε, για να δεί-

ξει ότι η ταγµατάρχης µπορούσε να της µιλήσει. 



78  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Άκουσα ότι χτες έφερες ένα νεκρό πλάσµα στα Ανάκτορα. Κάτι 
σαν πελώριο σκουλήκι. Κάτι που δεν υπάρχει στη Χάρνταβελ αλλά – 
κάπως – βρέθηκε εδώ.» 

Η Αρίνη ένευσε. «Αλήθεια είναι. Αυτό πάω να κοιτάξω τώρα.» 
«Λένε ότι οι ιερείς είναι θυµωµένοι µαζί σου.» 
«Ας είναι όσο θυµωµένοι θέλουν. Μου ζητούσαν να πάρουν το 

πτώµα και να το κάψουν. Τους το αρνήθηκα, και δεν πρόκειται 
ν’αλλάξω γνώµη.» 

«Ακόµα κι αν ο Επόπτης σε προστάξει;» 
«Ο Επόπτης συµφωνεί µαζί µου, νοµίζω. Εσύ δεν συµφωνείς;» 
«∆εν είµαι η κατάλληλη για να παίρνω τέτοιες αποφάσεις. Εσύ εί-

σαι του τάγµατος των Ερευνητών. Τέλος πάντων· να µη σε καθυστε-
ρώ άλλο.» 

Η Αρίνη τη χαιρέτησε µ’ένα νεύµα, και η Νέλθα-Ριθ έφυγε περνώ-
ντας από δίπλα της. 

Η µάγισσα συνέχισε να βαδίζει, βγαίνοντας στην αυλή και πλησιά-
ζοντας τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο υπόγειο όπου οι στρατιώ-
τες είχαν βάλει το πτώµα του γιγάντιου σκωληκοειδούς πλάσµατος. 

Εκεί κοντά την περίµενε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος µαζί µε δύο 
στρατιώτες. 

«Κυρία,» τη χαιρέτησε κλίνοντας το κεφάλι. 
«Είναι ανοιχτά;» ρώτησε η Αρίνη, δείχνοντας µε το σαγόνι προς 

την είσοδο. 
«Θα ανοίξουµε τώρα.» 
Ο Ανθυπολοχαγός έβγαλε µια αρµαθιά κλειδιά από την τσέπη του 

και κατέβηκε τα σκαλοπάτια, ακολουθούµενος από την Αρίνη και 
τους δύο στρατιώτες. Χρησιµοποιώντας ένα από τα κλειδιά, ξεκλεί-
δωσε τη βαριά ξύλινη πόρτα, και µπήκαν όλοι τους στο σκοτεινό υ-
πόγειο. 

Η οσµή που χτύπησε τα ρουθούνια τους ήταν αποκρουστική. Η 
Αρίνη άκουσε τους στρατιώτες να µουγκρίζουν από απέχθεια, και 
είδε το πρόσωπο του Τάρθλος να στραβώνει. 

«Αν θέλετε, πηγαίνετε έξω.» 
«Αν µας χρειάζεστε, κυρία, θα µείνουµε.» 
«∆εν υπάρχει λόγος. Μπορείτε να περιµένετε επάνω.» Η Αρίνη, 

που ήταν προετοιµασµένη για την κακοσµία, είχε πάρει µαζί της µια 
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µάσκα, και τώρα την έβγαλε από τον σάκο της και τη φόρεσε. «Ανε-
βείτε.» 

Ο Ανθυπολοχαγός ένευσε, µοιάζοντας ευχαριστηµένος, και, κάνο-
ντας νόηµα στους στρατιώτες του, ανέβηκαν κι οι τρεις τους την πέ-
τρινη σκάλα και βγήκαν στον καθαρό αέρα. 

Η Αρίνη, πατώντας τον διακόπτη στον τοίχο, άναψε το φως, και το 
µεγάλο κουφάρι του σκουληκιού αποκαλύφθηκε στο κέντρο του υ-
πογείου. Κιβώτια και βαρέλια το πλαισίωναν. Η αποθήκη, βέβαια, 
δεν ήταν αποθήκη τροφίµων· δεν θα το ριψοκινδύνευαν να φέρουν 
ένα νεκρό πλάσµα κοντά σε τρόφιµα ή ποτά· πολεµοφόδια φυλάσ-
σονταν εδώ. 

Η Αρίνη πλησίασε το µεγάλο σκουλήκι και άφησε τον σάκο της στο 
πάτωµα εµπρός του. Έβγαλε µια φωτογραφική µηχανή και φωτο-
γράφησε το πτώµα από διάφορες µεριές, βαδίζοντας αργά γύρω του. 
Μετά, πήρε µια ποσότητα από τα ζωτικά υγρά του, χρησιµοποιώ-
ντας µια µεγάλη σύριγγα ενωµένη, µέσω σωλήνα, µε µια φιάλη. Επί-
σης, πήρε δείγµατα από το δέρµα του και από τις τρίχες του, µε τη 
χρήση ενός κοφτερού εγχειρίδιου και ενώ φορούσε ελαστικά γάντια, 
ασφαλώς. Στο τέλος, προσπάθησε να δει αν οι δαγκάνες του πλά-
σµατος έβγαζαν δηλητήριο, και συµπέρανε ότι δεν πρέπει να έβγα-
ζαν. 

Η Αρίνη πήρε σηµειωµατάριο και στιλογράφο από τον σάκο της 
και, καθίζοντας επάνω σ’ένα κιβώτιο, κράτησε µερικές σηµειώσεις. 

Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβει. Πλησίαζε µεσηµέρι, είδε 
κοιτάζοντας το ρολόι στον καρπό της. 

Καθώς µάζευε τα πράγµατά της στον σάκο της και τον έβαζε πάλι 
στον ώµο, σκέφτηκε: Αυτό το πτώµα δεν µπορεί να µείνει εδώ· βρο-
µάει απίστευτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Αναρωτήθηκε αν θα ήταν, τε-
λικά, συνετό να το δώσουν στους ιερείς για να το κάψουν. Αυτό θα 
τους ηρεµούσε κιόλας, εκτός των άλλων· και καλύτερα οι ιερείς να 
ήταν εξευµενισµένοι – µια γενική αλήθεια στη Χάρνταβελ. Εκείνοι 
προσπαθούσαν να εξευµενίζουν τον Θεό τους, και όλοι οι υπόλοιποι 
στη διάσταση προσπαθούσαν να εξευµενίζουν εκείνους. 

Η Αρίνη ανέβηκε τα σκαλοπάτια βγαίνοντας από το υπόγειο. 
Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος και οι στρατιώτες του την περίµεναν 

επάνω. 
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«Μπορείς να κλειδώσεις, Ανθυπολοχαγέ. Αν και, σύντοµα, µάλλον 
θα σου ζητήσω να µεταφέρεις το πτώµα κάπου αλλού.» Η Αρίνη έ-
βγαλε τη µάσκα της· εδώ ο αέρας ήταν καθαρός. 

«Πού, κυρία;» 
«Θα σου πω όταν είναι ώρα,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Καλό µεση-

µέρι, για τώρα.» 
«Καλό µεσηµέρι.» 
Η Αρίνη’σαρ έφυγε από την αυλή και µπήκε στους διαδρόµους και 

στις αίθουσες των Ανακτόρων… όπου είχε την αίσθηση ότι την πα-
ρακολουθούσαν. Σταµάτησε απότοµα και κοίταξε πίσω της. Είδε µια 
σκιά να στρίβει. Την ακολούθησε χωρίς να χάσει χρόνο, και αντίκρι-
σε µια υπηρέτρια ν’αποµακρύνεται. Πορφυρόδερµη· γηγενής, κατά 
πάσα πιθανότητα. Κατάσκοπος των ιερέων; Η Αρίνη δεν θα το απέ-
κλειε. Σίγουρα, αναρωτιούνται τι θέλω το πτώµα του σκουληκιού. 

∆εν υπήρχε λόγος να κάνει τίποτα συγκεκριµένο. Αγνοώντας την 
υπηρέτρια, συνέχισε τον δρόµο της. 
Μήπως να πάω να µιλήσω στον Επόπτη προτού επιστρέψω στα 

δωµάτιά µας; σκέφτηκε καθοδόν. Ναι, µάλλον θα ήταν καλή ιδέα. 
Έστριψε, αλλάζοντας κατεύθυνση. Πέρασε από µια µικρή αίθουσα 

όπου το πρωινό φως έµπαινε από οφθαλµόσχηµα παράθυρα, βγήκε 
πάλι στους διαδρόµους, και τελικά έφτασε σε µια αυλή. Τη διέσχισε 
και χτύπησε την πόρτα του γραφείου του Παντοκρατορικού Επόπτη. 

«Ποιος είναι;» Η φωνή που ακούστηκε από µέσα δεν ήταν του 
Νιρµόδου αλλά της συζύγου του, Θελρίτ. Ο Επόπτης την είχε πα-
ντρευτεί στη Βίηλ, όταν δεν ήταν ακόµα Επόπτης. Είχε διακριθεί 
σ’έναν πόλεµο εκεί, έτσι είχε αποκτήσει τη θέση του. Τον είχαν ανα-
κηρύξει ήρωα. Αλλά δεν µπορούσαν να τον κάνουν Επόπτη σε καµία 
από τις περιοχές της Βίηλ, καθώς ήδη υπήρχαν άλλοι εκεί· εποµέ-
νως, ο Νιρµόδος έπρεπε να επιλέξει: ή να µείνει στη διάσταση δια-
τηρώντας µια κατώτερη θέση ή να πάει σε κάποια άλλη διάσταση. 
Προφανώς, είχε επιλέξει το δεύτερο. 

«Η Αρίνη’σαρ,» αποκρίθηκε η µάγισσα. 
«Πέρασε.» 
Η Αρίνη άνοιξε την πόρτα και µπήκε, για να δει τη Θελρίτ καθι-

σµένη πίσω από το γραφείο του συζύγου της. Καταγόταν από τη Βί-
ηλ, και είχε γαλανό δέρµα και µακριά, σγουρά ξανθά µαλλιά, που 
γυάλιζαν µε αξιοζήλευτο τρόπο. Ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, 
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απ’ό,τι ήξερε η Αρίνη, και ο Οίκος της είχε από πολύ νωρίς συστρα-
τευθεί µε την Παντοκράτειρα. 

«∆εν είναι εδώ ο Επόπτης;» ρώτησε η µάγισσα. 
«Είναι απασχοληµένος. Αλλά µπορείς να πεις σ’εµένα ό,τι θέλεις 

και θα του το µεταφέρω.» 
Η Αρίνη δεν την πολυσυµπαθούσε τη Θελρίτ, ούτε την εµπιστευό-

ταν. Ίσως να έφταιγε το ύφος της, ή ο τρόπος της· ή, απλά, ίσως να 
της έµοιαζε περίεργη. «∆ε χρειάζεται· θα ξαναπεράσω.» 

«Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;» ρώτησε η Θελρίτ, συνοφρυωµένη. 
«Κανένα πρόβληµα· απλώς θέλω να µιλήσω µε τον ίδιο.» 
«Σχετικά µε το νεκρό πλάσµα που έχεις φέρει στα Ανάκτορα;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αρίνη, παρότι αισθανόταν ότι η Θελρίτ την 

καθυστερούσε άσκοπα. 
«Αν έχει παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος, καλύτερα να µου το 

πεις…» 
«∆εν υπάρχει κίνδυνος· µην ανησυχείς. Πού είναι, αλήθεια, ο Ε-

πόπτης;» 
«Σου είπα, είναι απασχοληµένος. ∆εν καταλαβαίνω γιατί δεν θέ-

λεις να µιλήσεις σ’εµένα!» Η Θελρίτ έµοιαζε πειραγµένη. 
«∆εν είναι αυτό. Για ένα διαδικαστικό θέµα πρόκειται.» Η Αρίνη 

στράφηκε στην πόρτα. «Όταν επιστρέψει, πες του ότι ήρθα να του 
µιλήσω.» 

Η Θελρίτ δεν αποκρίθηκε, και η µάγισσα έφυγε από το γραφείο 
του Επόπτη, για να επιστρέψει στα δωµάτιά της. 

Καθώς βάδισε, ήρθαν στο µυαλό της οι ναυτίες της. Εντάξει, χτες 
ήταν κουρασµένη µε τη Μαγγανεία Κινήσεως κι όλες αυτές τις ιστο-
ρίες. Σήµερα, όµως, που είχε κοιµηθεί και είχε ξεκουραστεί, ποιο 
µπορεί να ήταν το πρόβληµα; 

Η Αρίνη’σαρ άρχισε να έχει µια υποψία, και αποφάσισε να διαπι-
στώσει αν ήταν όντως αυτό που νόµιζε… 

E 
 
«Ο Επόπτης έλειπε,» είπε στον Τέρι, καθώς έπαιρναν το µεσηµερια-
νό τους, εκείνη καθισµένη οκλαδόν επάνω στον καναπέ, εκείνος κα-
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θισµένος αντίκρυ της σε µια πολυθρόνα, κι ένα τραπεζάκι γεµάτο 
φαγητά και ποτά ανάµεσά τους. «Ξέρεις πού ήταν;» 

«Με τον Υπεράρχη µιλούσε.» 
«Εξαιτίας των ιερέων;» 
«Ναι, απ’ό,τι κατάλαβα,» είπε ο Τέρι. «Φαίνεται να θέλουν πολύ 

το όµορφο πτώµα που έχεις φέρει.» 
«Μπορεί και να τους το δώσω…» 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε, ατενίζοντάς την ερωτηµατικά. 
Η Αρίνη σήκωσε τους ώµους. «Κοίτα…» είπε τρώγοντας και κατα-

πίνοντας τη µπουκιά της. «Αυτά που ήθελα τα πήρα. Και βροµάει 
απίστευτα. ∆ε χρειάζεται να το κρατήσουµε για πολύ ακόµα. 
Θ’αναγκαστούµε να το ξεφορτωθούµε αργά ή γρήγορα. Εποµένως, 
γιατί να µην το δώσουµε στους ιερείς, ώστε να ξεφορτωθούµε κι αυ-
τούς µαζί µε το πτώµα;» 

«∆εν έχεις άδικο,» παραδέχτηκε ο Τέρι. «Θα έπρεπε να είχες πολι-
τική θέση, τελικά.» 

Η Αρίνη µειδίασε. «Θυµάσαι τι µου είχες πει όταν µε είχαν πρωτο-
στείλει στο τάγµα σου, εδώ στη Χάρνταβελ;» 

«Σαχλαµάρες…» είπε ο Τέρι αποφεύγοντας το βλέµµα της και πί-
νοντας µια γουλιά νερό. 

«‘Μάγισσα Ερευνήτρια;’ Έτσι είχες πει. ‘Τι να σε κάνω εδώ, στη 
Χάρνταβελ; Κάποιον Βιοσκόπο έπρεπε, καλύτερα, να µου είχαν 
στείλει. Ή Τεχνοµαθή, τουλάχιστον! Σήκω και φύγε από το τάγµα 
µου!’» 

«∆εν σου είπα να σηκωθείς να φύγεις!» διαµαρτυρήθηκε ο Τέρι, 
µειδιώντας. «Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί αναφέρεις αυτό το 
περιστατικό, τόσο καιρό που είµαστε παντρεµένοι. Πρέπει να µε µι-
σείς.» 

«Μ’έχεις καταλάβει!» 
Ο Τέρι γέλασε. Ήπιε ακόµα µια γουλιά νερό απ’το ποτήρι του. «Τι 

πληροφορίες πήρες, λοιπόν, από το πλάσµα;» τη ρώτησε, αλλάζο-
ντας θέµα. 

«Τίποτα ακόµα,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Πρέπει να µελετήσω λιγά-
κι αυτά που µάζεψα – ζωτικά υγρά και τα λοιπά.» 

«Θα τα δώσεις και στον Ράβνοµ’νιρ;» 
Ο Ράβνοµ’νιρ ήταν ένας Βιοσκόπος προσαρτηµένος στο τάγµα της 

Νέλθα-Ριθ. 
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«∆εν είναι άσχηµη ιδέα,» παραδέχτηκε η Αρίνη. «Αν και οι Βιο-
σκόποι που δεν είναι ειδικευµένοι στη µελέτη παράξενων πλασµά-
των δεν ξέρουν και πολλά γι’αυτά τα πράγµατα. Οι Ερευνητές τα 
ξέρουν καλύτερα, επειδή ασχολούνται συνεχώς µε τα πάντα. Θα του 
µιλήσω, όµως, να δούµε τι έχει να πει. ∆ε χάνουµε τίποτα.» 

E 
 
Το απόγευµα, η Αρίνη άρχισε να µελετά τα δείγµατα που είχε πάρει 
από το σκωληκοειδές πτώµα, χρησιµοποιώντας κάποια απλά µηχα-
νήµατα, χηµικές ουσίες, και ξόρκια. (∆εν είχε σωστά εξοπλισµένο 
εργαστήριο εδώ, δυστυχώς· το µαγικό τάγµα των Ερευνητών αρνεί-
το να στείλει κάτι τέτοιο σε µια διάσταση σαν τη Χάρνταβελ.) Τα 
αποτελέσµατα δεν τη διαφώτισαν και πολύ. ∆εν µπορούσε να κατα-
λάβει από ποια διάσταση πιθανώς να είχε έρθει το πλάσµα. Ή, µάλ-
λον, πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα τής έδειχναν ότι το πλάσµα 
δεν είχε έρθει από καµία γνωστή διάσταση. Από µνήµης, η Αρίνη δεν 
µπορούσε να κάνει κανέναν παραλληλισµό, και ούτε τα βιβλία που 
είχε τη βοηθούσαν. 

Εποµένως, το πλάσµα ήταν πιθανό να είχε έρθει από κάποια ά-
γνωστη διάσταση µε την οποία γειτνίαζε η Χάρνταβελ: κάποια από 
τις διαστάσεις που φαίνονταν µέσα από τις αραιώσεις των διαστα-
σιακών τοιχωµάτων. Αυτή τής φαινόταν να είναι η λογικότερη εξή-
γηση για την παρουσία του γιγάντιου σκουληκιού. Είχε γλιστρήσει 
µέσα από τα αραιωµένα τοιχώµατα. 

Η Αρίνη, καθώς δούλευε, περίµενε να την καλέσει ο Επόπτης για 
να της µιλήσει. Όµως εκείνος δεν την κάλεσε, και το βράδυ ήρθε. Η 
µάγισσα αναρωτήθηκε µήπως η Θελρίτ δεν του είχε πει τίποτα για 
την επίσκεψή της παρότι εκείνη τής το είχε ζητήσει. Μπορεί να ήταν 
τόσο στριµµένη; ∆υστυχώς, µπορεί, κατέληξε η Αρίνη. Αλλά δεν πει-
ράζει· ό,τι κι αν έχει συµβεί, θα του µιλήσουµε αύριο. ∆εν χάθηκε ο 
κόσµος. 

Εκτός από την έρευνα σχετικά µε το παράξενο σκουλήκι, η Αρίνη 
έκανε εκείνο το απόγευµα και µια άλλη έρευνα, πολύ πιο προσωπι-
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κή· και όταν νύχτωσε είδε ότι το αποτέλεσµα ήταν αυτό που είχε υ-
ποψιαστεί πως θα ήταν… 

E 
 
Λίγο πριν από τα µεσάνυχτα, έκανε έρωτα µε τον άντρα της επάνω 
στο µεγάλο κρεβάτι στο υπνοδωµάτιό τους, ενώ το πορφυρό φεγγα-
ρόφωτο του Κακού Οφθαλµού (όπως ονόµαζαν το µικρό τους φεγ-
γάρι οι γηγενείς της Χάρνταβελ) έµπαινε από το οφθαλµόσχηµο πα-
ράθυρο, δίνοντας στο κατάλευκο δέρµα του Τέρι µια κόκκινη από-
χρωση. 
Σε λατρεύω, του ψιθύρισε η Αρίνη, σκύβοντας για να τον φιλήσει 

µια τελευταία φορά· και µετά, σηκώθηκε από πάνω του και ξάπλωσε 
δίπλα, ανάσκελα, ανάµεσα στα ανακατεµένα σεντόνια, µε το γυµνό 
της σώµα να κολλά από τον ιδρώτα. 

Ο Τέρι γύρισε για να φιλήσει τον ώµο της. «Κι εγώ,» είπε. «Κι εγώ. 
Πολύ.» 

Η Αρίνη τον ατένισε καταπρόσωπο. «Πρέπει να σου πω κάτι…» 
∆ίστασε για λίγο. «Είµαι έγκυος.» 

Τα µάτια του γούρλωσαν προς στιγµή. 
Η Αρίνη, γυρίζοντας στο πλάι, στήριξε το κεφάλι της στο ένα χέρι. 

«Μπορούµε να το συζητήσουµε. Είναι νωρίς ακόµα, έτσι κι αλλιώς. 
∆εν είµαι σίγουρη ότι θέλω να το κρατήσω…» 

Ο Τέρι ήταν σκεπτικός. Χάιδεψε το µπράτσο της, τα πλευρά της. 
«∆εν ξέρω αν θα ήθελα να µεγαλώσω ένα παιδί εδώ, στη Χάρντα-
βελ,» είπε. 

Η Αρίνη ένευσε. «Ναι, κι εγώ αυτό σκέφτηκα…» 
«Αλλά, αφού είσαι έγκυος… ίσως να µην πρέπει, γι’ακόµα µια φο-

ρά, να….» 
Η Αρίνη είχε µείνει και παλιότερα έγκυος, πολύ νωρίς αφότου εί-

χαν παντρευτεί, και είχε κάνει αποβολή παίρνοντας κάποια φάρµα-
κα. Τώρα, χαµογέλασε. «Μην είσαι χαζός. ∆εν είναι επικίνδυνο.» 

Ο Τέρι τεντώθηκε για να φιλήσει τα χείλη της. «Θα µπορούσες, 
όµως, και να το κρατήσεις, δε θα µπορούσες;» 

«Ναι, ίσως…» Συνοφρυώθηκε. «Εσύ θα το ήθελες;» 
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«Μπορεί…» Της έµοιαζε διστακτικός. 
«Θα το ήθελες ή δεν θα το ήθελες;» επέµεινε η Αρίνη. 
«∆εν ξέρω, Αρίνη,» παραδέχτηκε ο Τέρι, γυρίζοντας ανάσκελα. 

«∆εν ξαναήµουν πατέρας ποτέ. Και η Χάρνταβελ δεν µου αρέσει. 
Αλλά, από την άλλη, πότε θα φύγουµε από εδώ; Θα φύγουµε σύντο-
µα; Μετά από πόσο καιρό; ∆εν έχουµε την παραµικρή ιδέα. Κι αυτό 
είναι το δεύτερο παιδί, κι αν το… διώξεις όπως το προηγούµενο…» 

«Φοβάσαι ότι δε θα κάνουµε άλλο; Φυσικά και θα κάνουµε κι άλ-
λο, άµα θέλουµε,» του είπε η Αρίνη, κι έγειρε για να τον φιλήσει. 
«Θα κάνουµε πολλά άλλα. Όσα µάς κατέβει.» Γέλασε. 

Κι ο Τέρι γέλασε. Αλλά µετά είπε: «Σκέψου το, όµως. Ίσως θα έ-
πρεπε να το κρατήσεις.» 
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Κεφάλαιο 7 

Το Σκοτεινό Πέρασµα 
 
 
Το ξίφος του Γεράρδου απέκρουε εύκολα τα χτυπήµατα της Βατρά-
νιας και του Σθένελου. Οι λεπίδες συναντιόνταν και ξανασυναντιό-
νταν, κουδουνίζοντας και γυαλίζοντας στον πρωινό ήλιο. 

«Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο καλός ξιφοµάχος;» είπε η Βα-
τράνια, σταµατώντας για µια στιγµή ώστε ν’ανασάνει. 

«Βασικά,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, αποκρούοντας το σπαθί του 
Σθένελου και σπρώχνοντάς τον όπισθεν, για να παραπατήσει και 
ν’απλώσει το χέρι του ώστε να πιαστεί απ’τον κορµό ενός δέντρου 
του κήπου του παλατιού, «δεν είµαι καλός ξιφοµάχος. Απλώς, εσείς 
οι δύο είστε τελείως άσχετοι.» 

«Ευχαριστούµε,» είπε ο Σθένελος, λαχανιασµένα. «Αν και, κανο-
νικά, εγώ, ως Απολλώνιος, θα έπρεπε να είµαι καλύτερος από εσέ-
να.» 

«∆εν είσαι αριστοκράτης, όµως. Έτσι δεν είναι;» Ο Γεράρδος κα-
τέβασε το ξίφος του βλέποντας ότι κανένας απ’τους δύο αντιπάλους 
του δεν ήταν έτοιµος να του ορµήσει. 

«Πράγµατι,» παραδέχτηκε ο Σθένελος, «δεν είµαι αριστοκράτης.» 
«Αν ήσουν, θα µε είχες τσακίσει· είµαι σίγουρος. Αν ο Προαιρέσιος 

ήταν εδώ– τον ξέρεις τον Προαιρέσιο; Τον πιλότο;» 
Ο Σθένελος ένευσε. «Τον έχω δει µερικές φορές.» 
«Ο Προαιρέσιος θα γελούσε µαζί µου τώρα. Και η Άνµα είµαι σί-

γουρος ότι επίσης θα έπρεπε να γελά.» Ο Γεράρδος τής έριξε ένα 
βλέµµα, εκεί όπου στεκόταν κοιτάζοντάς τους. ∆ίπλα της ήταν η 
Μάρθα, καθισµένη σ’ένα πεζούλι και καπνίζοντας. 

«Η Άνµα δεν µετράει,» είπε η Βατράνια· «είναι ∆ράκαινα: κι αυ-
τές ξέρουν να χειρίζονται ό,τι όπλο µπορείς να φανταστείς σαν να 
γεννήθηκαν µ’αυτό στο χέρι τους.» 

Η Άνµα έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στ’αφτί της Μάρθας, η οποία 
γέλασε. 
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«Τέλος πάντων,» είπε ο Γεράρδος. «Το θέµα είναι πως δεν είµαι 
καλός ξιφοµάχος. Απλώς θυµάµαι κάποια πράγµατα από τον καιρό 
που ζούσα στη Χάρνταβελ, και προσπαθώ να µάθω κάτι και σ’εσάς 
γιατί ίσως να σας χρειαστεί. Στη Χάρνταβελ τα σπαθιά χρησιµοποι-
ούνται αρκετά.» 

«Και λένε ότι εµείς, οι Απολλώνιοι, έχουµε µανία µε τις λεπίδες,» 
είπε ο Σθένελος. 

«Στη Χάρνταβελ δεν έχουν ‘µανία’. Απλά δεν έχουν και πολλά κα-
λύτερα όπλα. ∆εν είναι όπως εδώ, που τα πυροβόλα βρίσκονται εύ-
κολα· εκεί ο κόσµος ζει σε µια τελείως διαφορετική κατάσταση.» 

«Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε τα πυροβόλα όπλα;» ρώτησε ο 
Σθένελος. «∆εν έχω ακούσει–» 

«Εννοείς, όπως στη Βίηλ, όπου υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν στο 
χέρι σου, ή όπως στην Αρβήντλια, όπου δεν λειτουργούν καθόλου;» 

Ο Σθένελος ένευσε. 
Ο Γεράρδος είπε: «Όχι, δεν έχουν τέτοια προβλήµατα. Αλλά, σου 

λέω, η ζωή εκεί είναι διαφορετική. Οι γηγενείς ζουν απλά. Υπάρχει 
ένας θρύλος στη Χάρνταβελ. Στο κέντρο της διάστασης είναι ένα 
µεγάλος δάσος, και στο κέντρο του δάσους είναι µια ερηµιά, όλο 
βράχους και χώµα. Στα παλιά χρόνια, λένε ότι η ερηµιά δεν ήταν ε-
ρηµιά, αλλά σ’εκείνη την περιοχή κάποιοι είχαν χτίσει µια µεγάλη 
πόλη, µε ψηλά χτίρια σαν αυτά που βλέπεις εδώ στην Απολλώνια· 
και οι άνθρωποι αυτής της πόλης προσπάθησαν να υποτάξουν όλους 
τους υπόλοιπους της διάστασης. Οι πράξεις τους προσέβαλαν τον 
Θεό, και ο Θεός έριξε φωτιά από τους ουρανούς και κατέστρεψε την 
πόλη τους και τη γύρω περιοχή, δηµιουργώντας εκεί την ερηµιά που 
υπάρχει σήµερα. Γι’αυτό δεν είναι να σε εκπλήσσει που οι γηγενείς 
της Χάρνταβελ ζουν σε µικρές πόλεις. Η µεγαλύτερη είναι η Ερρίθια, 
όπου µένει ο Υπεράρχης, και όπου είναι συγκεντρωµένες και οι πε-
ρισσότερες δυνάµεις της Παντοκράτειρας, όπως σας έχω ήδη πει.» 

«Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας έριξε φωτιά;» απόρησε η Βα-
τράνια, σκουπίζοντας ιδρώτα από το µέτωπό της µε το µανίκι της. 

Ο Γεράρδος ύψωσε τα χέρια. «∆εν ξέρω–» 
«Παρότι ήσουν κάποτε ιερέας;» 
«∆εν ήµουν εκεί όταν ο Θεός έριξε τη φωτιά.» 
Ο Σθένελος γέλασε. 
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Η Βατράνια αγριοκοίταξε τον Γεράρδο. 
Εκείνος είπε, υψώνοντας το σπαθί του: «Θα συνεχίσουµε, λοιπόν;» 
Η Βατράνια και ο Σθένελος’σαρ τού επιτέθηκαν. Οι λεπίδες τους 

άρχισαν πάλι ν’αντηχούν, και ο Γεράρδος έδινε συµβουλές στους 
αντιπάλους του καθώς ξιφοµαχούσαν. 

Μετά από λίγο, µέσα από ένα µονοπάτι του κήπου, ήρθε τρέχοντας 
ένα αγόρι µε ξανθά µαλλιά και δέρµα λευκό µε απόχρωση του ροζ. Ο 
Νικόλαος. Παλιά βοηθούσε τη Μάρθα, όταν εκείνη έµενε στην Υπε-
ρυδάτια· τώρα έκανε δουλειές για τον Πρίγκιπα Ανδρόνικο, µεταφέ-
ροντας µηνύµατα, κυρίως µέσα στην Απαστράπτουσα. 

«Ο Σέλιρ’χοκ είναι εδώ!» ανακοίνωσε ο Νικόλαος. 
Ο Γεράρδος τράβηξε πίσω το ξίφος του, καθώς αυτό ήταν δια-

σταυρωµένο µε το ξίφος του Σθένελου. «Ο µάγος επιτέλους ήρθε. 
Πάµε να τον συναντήσουµε.» 

«Πού είναι, Νικόλαε;» ρώτησε η Μάρθα, έχοντας σηκωθεί όρθια. 
«Στο παλάτι;» 

«Ναι. Ελάτε µαζί µου.» 
Ο Γεράρδος θηκάρωσε το ξίφος του και φόρεσε το πανωφόρι του, 

ενώ η Βατράνια και ο Σθένελος’σαρ θηκάρωναν τα δικά τους όπλα. 
Ακολουθώντας όλοι τους τον Νικόλαο, έφτασαν σε µια αίθουσα 

του παλατιού όπου στέκονταν ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος και ο Σέ-
λιρ’χοκ. Ο δεύτερος είχε δέρµα κατάµαυρο σαν τη νύχτα και µαλλιά 
πράσινα, κοµµένα λίγο πιο πάνω απ’τον ώµο. Στο χέρι του κρατούσε 
ένα µακρύ ραβδί, το µήκος του οποίου ήταν κατά το ένα τρίτο κα-
λυµµένο από κρυστάλλους, καλώδια, και µικροσκοπικά κάτοπτρα. 

«Εδώ είναι. Ήρθαν,» είπε ο Ανδρόνικος στον µάγο, βλέποντάς 
τους να µπαίνουν στην αίθουσα. «Ο µικρός είναι βολίδα, δεν σου 
είπα;» 

Ο Σέλιρ’χοκ µειδίασε, και στράφηκε να τους χαιρετήσει. 
«Τι γίνεσαι, Καπετάνιε;» ρώτησε καθώς αντάλλασσε µια χειραψία 

µε τον Γεράρδο. 
«∆εν είµαι Καπετάνιος πια, µάγε,» αποκρίθηκε εκείνος χαµογελώ-

ντας. 
«Σύντοµα όµως θα είσαι και πάλι, απ’ό,τι ακούω. Θα πλεύσουµε 

πάνω στον Μαύρο Ποταµό, και θα µας οδηγήσεις µέσα στη Χάρντα-
βελ.» 
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Ελπίζω να µη σας οδηγήσω όλους στον θάνατό σας, σκέφτηκε ο 
Γεράρδος. 

Ο Σέλιρ’χοκ χαιρέτησε τη Μάρθα µ’ακόµα µια χειραψία. Η Άν-
µα’ταρ ήρθε κοντά του και τον φίλησε στα χείλη, υποµειδιώντας κα-
θώς τον καλωσόριζε. Η Βατράνια είπε γεια, προσπαθώντας να φανεί 
ευγενική αλλά µην πλησιάζοντας πολύ, µάλλον επειδή νόµιζε ότι 
πρέπει να µύριζε από τον ιδρώτα, ύστερα από την ξιφοµαχία στον 
κήπο. ∆εν τον ήξερε τον Σέλιρ’χοκ και τόσο καλά. 

Ο Σθένελος’σαρ συστήθηκε και έδωσε το χέρι του στον Σέλιρ’χοκ. 
«Οι άλλοι φαίνεται να έχουν µεγάλη εκτίµηση για σένα.» 

«Πού ήσουν τόσο καιρό;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Στην πατρίδα µου, τη Μοργκιάνη,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Για µια 

δουλειά.» Έριξε ένα γρήγορο βλέµµα στον Ανδρόνικο, ο οποίος δεν 
θέλησε να προσθέσει τίποτα. 

Τους είπε: «Τώρα που είστε όλοι συγκεντρωµένοι, να φροντίσετε 
να ξεκινήσετε το συντοµότερο δυνατό. Αφού φυσικά ο Σέλιρ έχει 
ξεκουραστεί ύστερα από το ταξίδι του.» 

«Μερικές ώρες, µόνο, να καθίσω µου χρειάζεται,» δήλωσε ο Σέ-
λιρ’χοκ. «Μπορούµε να φύγουµε το απόγευµα, αν κι οι άλλοι συµ-
φωνούν.» Τους κοίταξε, και κανένας δεν διαφώνησε. «Καλώς. Αλλά 
θέλω να µου πεις, Πρίγκιπά µου, τι ακριβώς συµβαίνει στη Χάρντα-
βελ.» 

«Αυτό,» αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος, «είναι το πρόβληµα. ∆εν ξέρω 
τι ακριβώς συµβαίνει. Μερικές αναφορές έχω µόνο. Θα σε ενηµερώ-
σω, όµως, όσο καλύτερα µπορώ.» 

E 
 
Αυτά που της είχε πει ο Γεράρδος, εκείνη την ηµέρα που αποφάσισε 
να δεχτεί να πάει στη Χάρνταβελ, την είχαν βάλει σε σκέψεις. Και 
τώρα, µέσα στο µεσηµέρι, λίγες ώρες ουσιαστικά προτού ξεκινήσουν 
το ταξίδι τους, η Μάρθα ήταν προβληµατισµένη καθώς καθόταν στο 
περβάζι του ανοιχτού παραθύρου. 
«Το να είσαι ιερέας,» της είχε πει ο Γεράρδος, «είναι περισσότερο 

κατάρα παρά ευλογία, Μάρθα. Οι ιερείς της Χάρνταβελ έχουν, ό-
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ντως, δυνάµεις που δεν έχουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά… αυτές οι 
δυνάµεις µπορούν να φανούν καταστροφικές ορισµένες φορές. Υ-
πάρχει… κάτι… µέσα τους που πρέπει διαρκώς να υποτάσσουν. Αυτό 
το κάτι είναι που δεν τους αφήνει και να εγκαταλείψουν τη διάστα-
ση. Αυτό το κάτι είναι που τους σκοτώνει όταν φύγουν.» 
«Κι εσύ τι έκανες;» τον ρώτησε η Μάρθα. «Πώς έφυγες;» 
«Το σκότωσα.» 
«Το κάτι που ήταν µέσα σου;» 
«Ναι.» 
«Πώς;» 
«∆εν είµαι απόλυτα σίγουρος,» είπε ο Γεράρδος. «Πολέµησα µαζί 

του σε µια ερηµιά. Σε µια ατελείωτη ερηµιά… Αλλά αυτή η ερηµιά 
δεν υπάρχει. Ήταν στο… µυαλό µου, θα µπορούσες να πεις. Κι όµως 
ήταν σαν να βρισκόµουν εκεί. Σαν να βάδιζα εκεί: κανονικά, όπως 
βαδίζω εδώ στην Απολλώνια. Τόσο πραγµατική. Τόσο απελπιστικά 
πραγµατική. 
»Για δύο µήνες αντιµετώπιζα το Θηρίο–» 
«Ποιο Θηρίο;» 
Αλλά ο Γεράρδος απλά συνέχισε: «Στην αρχή δεν ήθελα να το νι-

κήσω. Είχα φύγει από τη Χάρνταβελ ξέροντας ότι θα πέθαινα–» 
«Μα, γιατί να φύγεις αφού ήξερες ότι θα πέθαινες;» 
«–δεν µπορούσα, όµως, να πεθάνω. Εκτός από το Θηρίο υπήρχε 

µέσα µου και κάτι άλλο, κι αυτό το κάτι άλλο δεν ήθελε να µ’αφήσει 
να πεθάνω. Πολέµησα µε το Θηρίο µέσα στην ερηµιά, και, στο τέλος, 
το σκότωσα. ∆εν υπάρχει πια. Έχει εξαφανιστεί. Αλλά αναρωτιέµαι, 
Μάρθα… αναρωτιέµαι αν θα επιστρέψει όταν ξαναβρεθώ στη Χάρ-
νταβελ.» 

Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Κι αν επιστρέψει;» 
«Αν επιστρέψει, πρέπει να κάνεις αυτά που θα σου πω…» 
Τα λόγια του την είχαν τροµάξει. ∆εν µπορούσε να καταλάβει για 

τι πράγµατα ακριβώς µιλούσε ο Γεράρδος, και φοβόταν πως ίσως, σε 
µια στιγµή ανάγκης, να τον απογοήτευε. Ωστόσο ήταν πρόθυµη να 
προσπαθήσει. «Πες µου. Σ’ακούω.» 
«Θα το καταλάβεις, κατ’αρχήν, από τα µάτια µου. Θ’αλλάξουν.» 
«Θ’αλλάξουν χρώµα, εννοείς;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε θ’αλλάξουν χρώµα. Αλλά 

θ’αλλάξουν. Θα το καταλάβεις αµέσως, όταν το δεις. Θα σου φανούν, 
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ίσως, πιο απειλητικά. Θα σου φανεί σαν κάτι το αλλόκοτο να κρύβε-
ται πίσω τους. Θα σου φανεί ότι δεν µε ήξερες ποτέ.» 
«Προσπαθείς να µε κάνεις να κατουρηθώ επάνω µου, Γεράρδε;» 

∆εν αστειευόταν. 
Αλλά ο Γεράρδος µειδίασε, µάλλον άθελά του. «Μην κάνεις πλάκα· 

σου µιλάω σοβαρά.» 
«Κι εγώ σοβαρά σού µιλάω! Είναι δυνατόν να µου λες ότι θα συµ-

βούν τέτοιες µαλακίες;» 
«∆εν είµαι βέβαιος ότι θα συµβούν, αλλά υπάρχει µια πιθανότητα 

ίσως. Το πρώτο πράγµα, λοιπόν, που θα δεις είναι ότι τα µάτια µου 
θ’αλλάξουν. Να το θυµάσαι αυτό. ∆εν θα είναι, όµως, το µόνο· θα 
παρατηρήσεις κι άλλα πράγµατα. Η φωνή µου µπορεί να γίνει έτσι 
που οι άλλοι άνθρωποι δυσκολεύονται να µου αρνηθούν, σαν να ε-
πηρεάζω το µυαλό τους µε κάποιον τρόπο. Και το σώµα µου… Θα 
δεις ότι µπορώ να κάνω πράγµατα εξωφρενικά αν χρειαστεί. Με τα-
χύτητα και δύναµη που δεν είναι δυνατόν να έχει ένας άνθρωπος.» 
«Εννοείς ότι θα µπορείς, ξέρω γω, να σπάσεις τοίχους;» 
«Τοίχους, µάλλον, όχι. Αλλά θα µπορούσα, για παράδειγµα, µ’ένα 

γρονθοκόπηµα στο κεφάλι εύκολα να σε σκοτώσω.» 
Η Μάρθα µόρφασε. «Έχεις αρχίσει να µε φρικάρεις σοβαρά, τώ-

ρα…» 
«Μην ανησυχείς· θέλω να πιστεύω ότι αυτά δεν θα συµβούν–» 
«Κι αν συµβούν;» 
«Αν συµβούν. Αν παρατηρήσεις ότι αρχίζουν να συµβαίνουν, θα µε 

χτυπήσεις µ’ένα δηλητηριασµένο βέλος το οποίο θα µε ναρκώσει–» 
«Τι βέλος;» 
«Μικρής βαλλίστρας χειρός. Το δηλητήριο θα σου το δώσω εγώ.» 
«Το έχεις µαζί σου;» 
«Όχι, αλλά πιστεύω ότι θα το βρω στην αγορά της Απαστράπτου-

σας. Υπάρχει, όµως, ένα πρόβληµα. Μπορεί το δηλητήριο, τελικά, να 
µη µε ναρκώσει. Οι ιερείς έχουν απίστευτες αντοχές, ανάµεσα σε άλ-
λα. Μπορεί να µην καταλάβω τίποτα. Σ’αυτή την περίπτωση, θα µε 
σκοτώσεις–» 
«ΤΙ!» φώναξε η Μάρθα. «Έχεις σαλτάρει τελείως;» 
«Αν δεν µε σκοτώσεις, θα είµαι επικίνδυνος για όλους σας. Ελπίζω 

όµως ότι το δηλητήριο θα µε πιάσει και θα χάσω τις αισθήσεις µου, 
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οπότε και θα µε δέσεις µε αλυσίδες. Όχι µε σχοινιά. Με αλυσίδες. Με 
καταλαβαίνεις;» 
«Ναι. Αλλά αφού φοβάσαι ότι θα συµβούν τέτοιες µαλακίες, τότε 

γιατί δεν το είπες στον Πρίγκιπα;» 
«Γιατί είναι προσωπικό θέµα, Μάρθα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 

«Αφορά εµένα και µόνο. Επιπλέον, δε νοµίζω να επιστρέψει το Θη-
ρίο µέσα µου. Νοµίζω ότι είναι νεκρό.» 
«Είσαι σίγουρος γι’αυτό;» 
«Όσο σίγουρος µπορώ να είµαι. Χρόνια έχω να αισθανθώ την πα-

ρουσία του. Από τότε που το σκότωσα, δεν υπάρχει.» 
«Γεράρδε...» είπε η Μάρθα, δυσανασχετώντας, «ίσως τελικά να 

µην είναι καλή ιδέα να πάµε στη Χάρνταβελ…» Αισθανόταν φοβι-
σµένη. Είχε πάρα πολύ καιρό να αισθανθεί έτσι. Και δεν φοβόταν 
για τον εαυτό της. 

Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι, και την ατένισε κατάµατα. «Πρέ-
πει να µάθω. ∆εν µπορώ να το αποφεύγω, Μάρθα. Ήρθε ο καιρός να 
µάθω αν ο Εχθρός µου είναι πραγµατικά νεκρός.» 

Τότε η Μάρθα δεν του είχε πει τίποτα, δεν είχε διαφωνήσει άλλο 
µαζί του. Τώρα, όµως, καθώς καθόταν στο περβάζι του παραθύρου, 
αισθανόταν να φοβάται ξανά – για εκείνον, και για όλους τους υπό-
λοιπους της οµάδας τους, επίσης – και ήξερε ότι έπρεπε να µιλήσουν 
γι’ακόµα µια φορά για το θέµα του παράξενου Θηρίου που ήταν, 
συγχρόνως, και ο Εχθρός του Γεράρδου. 

Σηκώθηκε από το περβάζι και βάδισε ώς το µεγάλο κρεβάτι, όπου, 
πίσω απ’την κατεβασµένη κουρτίνα, φαινόταν η µορφή του Γεράρ-
δου να κοιµάται µπρούµυτα. Η Μάρθα παραµέρισε την κουρτίνα και 
τον ατένισε. Της έµοιαζε γαλήνιος τώρα, αλλά χτες βράδυ είχε ξυ-
πνήσει ταραγµένος· και προτού ξυπνήσει, µουρµούριζε ένα όνοµα: 
Μελισσάνθη… Μελισσάνθη… Μελισσάνθη! Η Μάρθα θυµόταν πολύ 
καθαρά τη φωνή του, καθώς άνοιγε τα βλέφαρά της µέσα στο ηµι-
φωτισµένο δωµάτιο. Ποια είναι αυτή η Μελισσάνθη; είχε αναρωτη-
θεί. Αλλά, όταν ο Γεράρδος ξύπνησε, δεν τον ρώτησε. Είσαι καλά; 
του είπε, κάνοντας ότι κι εκείνη είχε ξυπνήσει µαζί του. Ναι, της α-
ποκρίθηκε, και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Επέστρεψε πάλι µετά από 
ώρα, όταν η Μάρθα είχε µισοκοιµηθεί. 

«Γεράρδε;» είπε τώρα η Μάρθα. «Γεράρδε;» 
Τα βλέφαρά του άνοιξαν. Την κοίταξε. «Τι είναι;» 
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«Πρέπει να µιλήσουµε.» Η Μάρθα κάθισε στην άκρη του κρεβα-
τιού. 

Ο Γεράρδος ανασηκώθηκε, στηριζόµενος στον αγκώνα του, περι-
µένοντάς τη να συνεχίσει. 

«Σχετικά µ’αυτά που µου είπες… για το Θηρίο… ∆ε νοµίζω ότι είναι 
σωστό που τα είπες µόνο σε µένα.» 

«∆ε µπορώ να τα πω σε κανέναν άλλο, Μάρθα,» αποκρίθηκε ο Γε-
ράρδος, παίρνοντας καθιστή θέση επάνω στο κρεβάτι. «Φοβάµαι ότι 
ίσως να τους ανησυχήσω άδικα. Είµαι ο µοναδικός οδηγός που έ-
χουν για τη Χάρνταβελ, και δεν θέλω να τους τροµάξω, να τους κά-
νω να νοµίσουν ότι δεν µπορούν να µ’εµπιστευτούν.» 

Η Μάρθα ένευσε, καταλαβαίνοντάς το αυτό. Είχε οδηγήσει κά-
µποσες αποστολές στην παγωµένη διάσταση της Ταρασµάλθης, και 
ήξερε ότι οι άλλοι έπρεπε πάντα να εµπιστεύονται τον οδηγό τους 
και να πιστεύουν σ’αυτόν και στις ικανότητές του. Αν τον θεωρού-
σαν αναξιόπιστο ή επικίνδυνο, έχαναν την αντοχή και την αποφασι-
στικότητά τους. Πάντοτε έτσι συνέβαινε. 

«Ναι,» είπε, «έχεις δίκιο. Αλλά…» Αναστέναξε. «Γεράρδε, φοβά-
µαι.» 

«Εσύ;» Ο Γεράρδος άγγιξε το χέρι της που ακουµπούσε στο στρώ-
µα. «∆εν το πιστεύω.» 

«Μη µου λες µαλαγανιές. Φοβάµαι ότι θα κάνω κάποιο λάθος. Κι 
επιπλέον, δεν θέλω να σε σκοτώσω. Ακόµα κι αν αποδειχτεί απολύ-
τως απαραίτητο, δεν ξέρω αν θα µπορέσω…» 

«Κοίτα,» της είπε ο Γεράρδος. «Μάλλον δεν θα χρειαστεί να µε 
σκοτώσεις. Εκείνο το δηλητήριο που σου έδωσα–» 

«Ναι, το ξέρω το γαµηµένο! Αίµα λεοντόσαυρου. Από την Αρβή-
ντλια. Πολύ ισχυρό ναρκωτικό και, σε µεγάλες ποσότητες, θανατη-
φόρο.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Ακόµα και κάποιος µε τις αντοχές ενός ιερέα 
της Χάρνταβελ αµφιβάλλω αν µπορεί να το αντέξει.» 

«Ναι,» είπε η Μάρθα, «αλλά και πάλι… Γεράρδε, η ευθύνη αυτή 
είναι πολύ µεγάλη για µένα!» τόνισε, στραβώνοντας νευρικά τα χεί-
λη. «Είναι τόσοι άλλοι άνθρωποι στην αποστολή… Τουλάχιστον, πες 
το και στον Σέλιρ’χοκ. Αν του ζητήσεις να το κρατήσει κρυφό, απο-
κλείεται να το φανερώσει σε κανέναν άλλο. Τον ξέρεις πώς είναι. 
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Ακόµα και την Άνµα δεν θα σου έλεγα να την εµπιστευτείς, αλλά για 
τον Σέλιρ’χοκ δεν έχω αµφιβολία.» 

Ο Γεράρδος φάνηκε να το σκέφτεται. 
«Σε παρακαλώ, Γεράρδε,» είπε η Μάρθα. «Αν γίνει καµια στραβή, 

θα χρειαστώ βοήθεια. Ίσως να µην τα καταφέρω µόνη µου.» 
Ο Γεράρδος αναστέναξε, και σηκώθηκε απ’το κρεβάτι. «Έχεις δί-

κιο,» είπε. «∆εν έπρεπε να σε φορτώσω µ’αυτή την ιστορία.» Άρχισε 
να ντύνεται. 

Η Μάρθα τον πλησίασε. «∆εν είναι ότι δεν ήθελα να ξέρω,» είπε. 
«Και θα κάνω ό,τι µπορώ. Αλλά τουλάχιστον ακόµα ένας άνθρωπος 
πρέπει να το µάθει. Για την περίπτωση που γίνει καµια στραβή.» 

Ο Γεράρδος κατένευσε. 
Η Μάρθα τον αγκάλιασε – σφιχτά. 
«Αρκετά,» είπε ο Γεράρδος, µετά από λίγο, χαµογελώντας πάνω 

στον ώµο της. «Τίποτα κακό δε θα συµβεί, έτσι κι αλλιώς. Αυτά εί-
ναι, απλά, µέτρα ασφαλείας, για να είµαστε καλυµµένοι.» 

E 
 
Το απόγευµα, ο Ανδρόνικος τούς οδήγησε στο γκαράζ του παλατιού, 
όπου τους περίµενε ένα µεγάλο όχηµα µε έξι τροχούς, ψηλό και µα-
κρύ. 

«Να σας γνωρίσω τον καινούργιο σας φίλο,» είπε. «Τον Κροκόδει-
λο.» 

«Κροκόδειλο;» έκανε η Άνµα’ταρ. 
Ο Ανδρόνικος µειδίασε. «Έτσι τον ονόµασε ο κατασκευαστής του. 

Είναι ένα µεταβαλλόµενο όχηµα. Η µία του µορφή είναι αυτή που 
βλέπετε· µπορεί, όµως, να µεταµορφωθεί και σε ποταµόπλοιο µε δύο 
ιστία και ενεργειακή µηχανή. Επίσης, όταν είναι όχηµα ξηράς, µπο-
ρεί να πάρει τα χρώµατα του περιβάλλοντος. Με τη χρήση Ξορκιού 
Μηχανικής Μεταβλητότητος, βέβαια,» πρόσθεσε ρίχνοντας ένα 
βλέµµα στον Σέλιρ’χοκ και στην Άνµα’ταρ, οι οποίοι ένευσαν, κατα-
λαβαίνοντας. «∆εν είναι ακριβώς τρίτη µορφή αυτή, αλλά δεν είναι 
και αυτόµατη λειτουργία. Όταν θέλετε να πάρει τα χρώµατα κάποι-
ου συγκεκριµένου περιβάλλοντος πρέπει πάντα να χρησιµοποιείτε 
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το ξόρκι. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν θέλετε πια να έχει τα χρώµατα 
του περιβάλλοντος – όπως τώρα, που είναι απλά ένα όχηµα µεταλλι-
κού γκρίζου χρώµατος. 

»Στο εσωτερικό του υπάρχουν προµήθειες, όπλα, κι ό,τι άλλο ίσως 
να χρειαστείτε. Ρίξτε µια µατιά και πείτε µου αν λείπει κάτι.» 

Οι επαναστάτες άνοιξαν τις πόρτες του οχήµατος και µπήκαν. Στη 
µπροστινή του µεριά είχε θέση για οδηγό και συνοδηγό· µετά, ήταν 
το ενεργειακό κέντρο όπου θα καθόταν ο µάγος που θα χρησιµοποι-
ούσε τη Μαγγανεία Κινήσεως· και τέλος, ήταν το οπίσθιο τµήµα του 
οχήµατος: καρότσα και αρκετός χώρος για να µπορούν να ξεκουρα-
στούν οι επιβάτες. Εκεί βρίσκονταν και οι εξοπλισµοί τους οποίους 
είχε αναφέρει ο Πρίγκιπας. Οι επαναστάτες τούς κοίταξαν και κατέ-
ληξαν ότι τίποτα δεν έλειπε. 

«Είµαστε έτοιµοι να φύγουµε, Πρίγκιπά µου,» είπε ο Γεράρδος, 
βγαίνοντας από την πίσω πόρτα του οχήµατος για να σταθεί µπρο-
στά στον Ανδρόνικο. 

«Καλό ταξίδι, τότε.» Ο Ανδρόνικος έδωσε στον Γεράρδο το χέρι 
του, κι εκείνος το έσφιξε από τον καρπό. «Όταν µάθετε τι ακριβώς 
συµβαίνει στη Χάρνταβελ, µην προσπαθήσετε να κάνετε τίποτα από 
µόνοι σας, αν το θεωρήσετε παρακινδυνευµένο. Επιστρέψτε εδώ, 
για να το συζητήσουµε. Πληροφορίες είναι εκείνο που βασικά χρειά-
ζοµαι.» 

Ο Γεράρδος κατένευσε. Είχε αναλάβει το ρόλο του αρχηγού σε 
τούτη την αποστολή, και δεν σκόπευε, ούτως ή άλλως, να βάλει τις 
ζωές των υπόλοιπων σε κίνδυνο αν µπορούσε να το αποφύγει. Ελπί-
ζω µόνο να µην είµαι εγώ, τελικά, η αιτία που θα κινδυνέψουν, σκέ-
φτηκε – αλλά έδιωξε αµέσως τη σκέψη απ’το µυαλό του. Κι ο Σέ-
λιρ’χοκ, όταν είχαν συζητήσει πριν από λίγο, είχε συµφωνήσει ότι οι 
πιθανότητες να επιστρέψει ο Εχθρός του ήταν µηδαµινές. Τέτοιες 
νοητικές οντότητες, του είχε πει, οι οποίες ζουν παρασιτικά µέσα 
σου, χρειάζονται συνήθως κάτι περισσότερο από το πέρασµα µιας 
διαστασιακής διόδου για να ξαναζωντανέψουν αφότου τις έχεις σκο-
τώσει. Ωστόσο, είχε προσθέσει, θα είµαι προσεχτικός – και εγώ και η 
Μάρθα. Και καλά έκανες που µου το είπες. ∆εν πρόκειται να πω σε 
κανέναν τίποτα – ούτε καν στην Άνµα – αλλά θα έχω τα µάτια µου 
ανοιχτά. 
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Ο µάγος είχε, πράγµατι, κάτι που σ’έκανε να τον εµπιστεύεσαι. 
«Ώρα να πηγαίνουµε, λοιπόν, Πρίγκιπά µου,» είπε ο Γεράρδος, κι 

επέστρεψε στο εσωτερικό του οχήµατος. 
Ο Ανδρόνικος ύψωσε το χέρι του, για µια στιγµή, για να χαιρετήσει 

τον Σέλιρ’χοκ, ο οποίος στεκόταν στο κατώφλι της πίσω πόρτας του 
οχήµατος· και ο Σέλιρ’χοκ αντιχαιρέτησε τον Πρίγκιπα, σιωπηλά. 

Μετά, η Μάρθα και η Άνµα’ταρ έκλεισαν την πίσω πόρτα, η οποία 
ήταν δίφυλλη. 

«Ποιος θα οδηγήσει και ποιος θα καθίσει στο ενεργειακό κέντρο;» 
ρώτησε η Βατράνια. «Μπορώ να οδηγήσω εγώ, αν θέλετε.» 

«Καλώς,» είπε ο Γεράρδος. «Οδηγείς, λοιπόν.» 
«Κι εγώ θα καθίσω στο ενεργειακό κέντρο,» δήλωσε η Άνµα’ταρ. 

Πέρασε ανάµεσά τους και κάθισε στην ειδική θέση πίσω από τις θέ-
σεις του οδηγού και του συνοδηγού. Έκλεισε τα µάτια και υποτον-
θόρυσε τα λόγια για τη Μαγγανεία Κινήσεως. 

Η Βατράνια κάθισε στο τιµόνι, και ενεργοποίησε τα συστήµατα 
του οχήµατος. Φωτάκια άναψαν από δω κι από κει, καθώς και µια 
οθόνη στην κονσόλα µπροστά στη Βατράνια, δείχνοντας τον χάρτη 
της Απολλώνιας. 

«Κανένας δε θα έρθει δίπλα µου;» ρώτησε η Βατράνια καθώς πα-
τούσε το πετάλι, γύριζε το τιµόνι, και το όχηµα άρχιζε να κινείται. 
«∆ε µπορεί να είµαι τόσο τροµαχτική!» 

«Πας στοίχηµα;» είπε η Μάρθα, από πίσω. 
Η Βατράνια γέλασε. «∆ε µιλάω σ’εσένα!» 
Ο Σθένελος κοίταξε τον Γεράρδο, µοιάζοντας να ρωτά αν εκείνος 

θα καθόταν στη θέση του συνοδηγού· αλλά ο Γεράρδος τού έκανε 
νόηµα που, ξεκάθαρα, έλεγε Κάθισε εσύ αν θέλεις. 

Η Μάρθα, όµως, πρόλαβε τον Σθένελο: προτού εκείνος κινηθεί, 
πήγαινε ήδη προς τη µπροστινή µεριά του οχήµατος, και τώρα κάθι-
σε δίπλα στη Βατράνια. 

«Ήρθες, λοιπόν, τελικά,» της είπε εκείνη, καθώς έβγαζε το όχηµά 
τους από το βασιλικό παλάτι και το οδηγούσε µέσα στις λεωφόρους 
της Απαστράπτουσας, ανάµεσα σε ψηλές πολυκατοικίες. 

«Σκέφτεσαι ότι ίσως να σε γουστάρω;» 
«∆εν αµφέβαλλα ποτέ γι’αυτό,» γέλασε η Βατράνια, και άναψε 

τσιγάρο. «Αλλά έχεις αφήσει πίσω όλους τους άντρες µόνους.» 
«Και φοβάσαι ότι ίσως αυτοί να γουστάρουν ο ένας τον άλλο;» 
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Η Βατράνια γέλασε πάλι, και παραλίγο να πνιγεί µε τον καπνό της. 
«Μα τ’αφτιά της Λόρκης! δε νοµίζω ότι θα βαρεθούµε καθόλου 
σ’ετούτο το ταξίδι.» 

«Τ’αφτιά της ποιας;» 
«Μια θεά της Σεργήλης,» εξήγησε η Βατράνια. 

E 
 
∆εν έπαψαν καθόλου να κινούν το όχηµά τους. Όταν ο ένας κουρα-
ζόταν να οδηγεί, καθόταν στο τιµόνι ο άλλος. Αυτοί που ήθελαν να 
κοιµηθούν κοιµόνταν στην πίσω µεριά. Ο Σέλιρ’χοκ, ο Σθένελος’σαρ, 
και η Άνµα’ταρ (που κι οι τρεις τους ήξεραν τη Μαγγανεία Κινήσε-
ως) έκαναν τετράωρες βάρδιες στο ενεργειακό κέντρο, εναλλάξ. 

∆εν ακολούθησαν την παραλιακή δηµοσιά φεύγοντας από την Α-
παστράπτουσα· στρίβοντας δυτικά, πήγαν προς τη Λακράνη και, 
µετά, κατευθύνθηκαν νότια. Πέρασαν κοντά από διάφορες πόλεις 
χωρίς να σταµατήσουν. Μονάχα µία στάση έκαναν, το µεσηµέρι της 
επόµενης ηµέρας, για να καθίσουν σ’ένα πανδοχείο στο πλάι του 
δρόµου και να γευµατίσουν. Από το ίδιο µέρος αγόρασαν και δύο 
ενεργειακές φιάλες του τύπου που χρησιµοποιούσε το όχηµά τους. 

 Το απόγευµα, έφτασαν στις όχθες του Μαύρου Ποταµού. 
Η Μάρθα ήταν στο τιµόνι, και ο Σέλιρ’χοκ στο ενεργειακό κέντρο. 

Ο Γεράρδος, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, είπε: 
«Θ’αλλάξουµε µορφή τώρα, µάγε.» 

«Ό,τι πεις εσύ, Καπετάνιε.» 
«Το βάζω στο νερό, δηλαδή;» ρώτησε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος κατένευσε, κι εκείνη οδήγησε το όχηµα προς τον µε-

γάλο ποταµό, ενώ ο Σέλιρ’χοκ άρθρωνε τα λόγια για το Ξόρκι Μηχα-
νικής Μεταβλητότητος. 

Καθώς έπεφταν στο νερό, αισθάνθηκαν το όχηµα να µεταβάλλεται 
σαν να ήταν ηµίρρευστο· και ο χώρος γύρω τους άλλαξε µε τρόπο 
που θύµιζε όνειρο. Ο Γεράρδος και η Μάρθα ένιωσαν να πηγαίνουν 
προς τα πίσω, κυλώντας πάνω σε κάτι γλιστερό· και κοιτάζοντας πά-
νω απ’τον ώµο τους, είδαν τη Βατράνια, τον Σθένελο’σαρ, και την 
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Άνµα’ταρ να χάνονται, να βουλιάζουν, καθώς το οπίσθιο τµήµα του 
οχήµατος εξαφανιζόταν. 

Εµπρός τους αντίκρισαν να σχηµατίζεται ένα κατάστρωµα, 
απ’όπου ξεπρόβαλαν, φυτρώνοντας σαν δέντρα, δύο κατάρτια, ένα 
ψηλότερο κι ένα χαµηλότερο, µε τυλιγµένα πανιά. 

Το εξάτροχο όχηµα είχε γίνει ποταµόπλοιο. 
«Πού πήγαν η Βατράνια κι οι άλλοι;» είπε η Μάρθα, ενώ συγχρό-

νως διαπίστωνε ότι και η κονσόλα µπροστά της είχε αλλάξει αρκετά. 
Είχε γίνει ειδική για την πλοήγηση σκάφους. 

«Κάπου εδώ θα είναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος· «αποκλείεται να 
τους κατάπιε το πλοίο.» Σηκώθηκε από τη θέση του και, ανοίγοντας 
µια πλευρική πόρτα, βγήκε στη γέφυρα του σκάφους, πάνω από το 
κατάστρωµα. 

«Βατράνια!» φώναξε. «Άνµα! Σθένελε!» 
Μια καταπακτή σηκώθηκε, και η Άνµα’ταρ βγήκε, ακολουθούµενη 

από τους άλλους δύο. 
«Για µια στιγµή,» φώναξε η Βατράνια στον Γεράρδο, «νόµισα ότι 

ήµασταν τελειωµένοι!» 
Εκείνος γέλασε. «Τόση λίγη εµπιστοσύνη έχεις στον Πρίγκιπά µας, 

Βατράνια;» Και ρώτησε: «Ποιος από σας ξέρει να οδηγεί πλοίο;» 
Η Άνµα ύψωσε το χέρι της. «Νοµίζω ότι έχω τα προσόντα, Καπε-

τάνιε.» 
Ο Γεράρδος κατέβηκε από τη γέφυρα. «∆εν θα οδηγήσεις εσύ, ό-

µως. Σε χρειαζόµαστε ξεκούραστη για τη Μαγγανεία Κινήσεως.» 
Κοίταξε τη Βατράνια. 

«∆εν έχω οδηγήσει ποτέ στη ζωή µου πλοίο,» δήλωσε εκείνη. «Η 
Μάρθα, όµως, δε φαίνεται να τα πηγαίνει άσχηµα.» 

Το ποταµόπλοιό τους έπλεε πάνω στον Μαύρο Ποταµό, µε δυτική 
κατεύθυνση. 

«∆ε θάπρεπε να σε εκπλήσσει· η Μάρθα µεγάλωσε στην Υπερυδά-
τια.» 

«Εσύ δεν ξέρεις να πλοηγείς; Ήσουν καπετάνιος στο Πορφυρό 
Κενό.» 

«Τα πλοία του Κενού είναι πολύ διαφορετικά από τα κανονικά 
πλοία, Βατράνια,» εξήγησε ο Γεράρδος. Και κοίταξε τον Σθένελο. 

Εκείνος κούνησε το κεφάλι αρνητικά. 
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«Υπέροχα,» είπε ο Γεράρδος. «Θα πρέπει, λοιπόν, η Μάρθα να µε 
µάθει µερικά βασικά πράγµατα, όπως φαίνεται…» Κι επέστρεψε στη 
γέφυρα, ανεβαίνοντας τη µικρή σκάλα. «Εν τω µεταξύ, εσείς κατε-
βάστε τα πανιά,» φώναξε στους άλλους. 

«Χρειάζεται να σου πω ότι δεν έχω ποτέ στη ζωή µου κατεβάσει 
πανιά;» ρώτησε η Βατράνια. 

«Όχι. Αλλά τώρα θα προσπαθήσεις.» 
Ο Γεράρδος επέστρεψε πλάι στη Μάρθα και κάθισε. 
«Τι µπορείς να µου πεις για την οδήγηση αυτού του πλεούµενου;» 

τη ρώτησε. 
«∆εν είναι πολύ δύσκολο,» αποκρίθηκε εκείνη. «Κι η γιαγιά µου 

θα µπορούσε να το οδηγήσει.» 
«Κρίµα, λοιπόν, που δεν έχουµε τη γιαγιά σου εδώ, γιατί το πλή-

ρωµά µου δε φαίνεται να ξέρει τίποτα από ναυσιπλοΐα.» 

E 
 
Ακολούθησαν τον Μαύρο Ποταµό προς τα δυτικά, αλλάζοντας πάλι 
βάρδιες στο ενεργειακό κέντρο και στο τιµόνι του σκάφους. Μετά 
από τη Μάρθα οδήγησε ο Γεράρδος, και µετά από τον Γεράρδο οδή-
γησε η Βατράνια, αφού ο Καπετάνιος τής είπε µερικά βασικά πράγ-
µατα κι εκείνη αποκρίθηκε ότι θα µπορούσε να τα καταφέρει. ∆εν 
χρειαζόταν, άλλωστε, και τίποτα το σπουδαίο. (Προσευχήσου να µη 
µας ρίξει σε κάνα βράχο και δούµε την Έχιδνα νύφη! είπε η Μάρθα 
στον Γεράρδο, κι εκείνος γέλασε, καταλαβαίνοντας ότι η Μάρθα α-
στειευόταν – µάλλον.) 

Στις δέκα η ώρα το πρωί, την επόµενη ηµέρα, είχαν ήδη µπει στα 
πυκνά, σκοτεινά δάση της δυτικής Απολλώνιας, όπου ο ήλιος µετά 
δυσκολίας περνούσε και η µέρα έµοιαζε, αν όχι νύχτα, απόγευµα 
τουλάχιστον. Τώρα, όµως, µπροστά στο πλοίο των επαναστατών α-
πλωνόταν ένα σκοτάδι πολύ πιο πυκνό απ’ό,τι θα µπορούσαν ποτέ 
να δηµιουργήσουν οι φυλλωσιές οποιουδήποτε δάσους, πολύ πιο 
πυκνό απ’ό,τι θα µπορούσε ποτέ να επικαλεστεί η πιο βαθιά και ά-
γρια νύχτα της Απολλώνιας. 
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Μπροστά τους απλωνόταν ένα σκοτάδι που φαινόταν καθαρά ότι 
χαλούσε την πραγµατικότητα ετούτης της διάστασης, σαν τρύπα, 
σαν πληγή. Κι απ’αυτό το καταµέλανο µέρος ήταν που εκπήγαζε ο 
Μαύρος Ποταµός, κυλώντας ανατολικά, προς την Άπατη Θάλασσα 
στο κέντρο της Απολλώνιας. 

«Νοµίζω πως φτάσαµε, Καπετάνιε,» είπε η Βατράνια, που ήταν 
στο τιµόνι ενώ ο Γεράρδος καθόταν δίπλα της. Πίσω τους, στο ενερ-
γειακό κέντρο, ήταν ο Σθένελος’σαρ, µε τα µάτια µισόκλειστα, επι-
κεντρωµένος στη Μαγγανεία Κινήσεως. 
Ναι, φτάσαµε, σκέφτηκε ο Γεράρδος. Τώρα θα πάµε στη Χάρντα-

βελ. Τώρα θα µάθω τι πραγµατικά έχει συµβεί στον Εχθρό µου… Εί-
ναι ζωντανός ή κρύβεται και περιµένει; 

«Να µπούµε;» ρώτησε η Βατράνια, γυρίζοντας για να τον κοιτάξει 
και βλέποντάς τον διστακτικό. 

Ο Γεράρδος άνοιξε τον δίαυλο µπροστά του, για να µιλήσει 
σ’αυτούς που ήταν στο αµπάρι του σκάφους, κάτω από το κατά-
στρωµα. «Ετοιµαζόµαστε να περάσουµε στη Χάρνταβελ. Επανα-
λαµβάνω: ετοιµαζόµαστε να περάσουµε στη Χάρνταβελ.» 

Η καταπακτή άνοιξε, και η Άνµα’ταρ, ο Σέλιρ’χοκ, και η Μάρθα 
βγήκαν, κι έστρεψαν τα µάτια τους προς το πυκνό σκοτάδι, που ο 
δυνατός προβολέας του ποταµόπλοιου δεν µπορούσε να κάνει τίπο-
τα για να διαλύσει. 

«Εντάξει, Καπετάνιε,» φώναξε ο Σέλιρ’χοκ. «Είµαστε έτοιµοι.» 
«Πάµε,» είπε ο Γεράρδος στη Βατράνια, κι εκείνη έβαλε πάλι τις 

µηχανές του σκάφους σε κίνηση, οδηγώντας το προς το αδιαπέρα-
στο σκοτάδι. 
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Κεφάλαιο 8 

Νυχτερινές Ενέργειες 
 
 
Ο Τέρι Κάρµεθ δεν έβλεπε λόγο να καθυστερήσει. Αφού ο Επόπτης 
τον κάλεσε και του εξήγησε το πρόβληµα που είχε παρουσιαστεί, 
εκείνος έφυγε µε την αυγή. Εξάλλου, ήταν φανερό πως όσο καθυ-
στερούσαν να κάνουν κάτι τόσο τα πράγµατα θα χειροτέρευαν. Πά-
ντοτε έτσι γινόταν σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Μαζί του πήρε αρκετούς στρατιώτες, γιατί πίστευε ότι, ακόµα κι 
αν δεν του χρειάζονταν για να πολεµήσει, θα του χρειάζονταν, σί-
γουρα, για να δείξει ότι είχε τη δύναµη της Παντοκράτειρας στο 
πλευρό του και ότι δεν µπορούσαν να τον αγνοήσουν. 

Οι πολεµιστές του έπρεπε να ιππεύουν όσο εκείνος πήγαινε µπρο-
στά µέσα σ’ένα τετράκυκλο άρµα που έφερε κανόνι µε κοντή κάννη 
µεγάλου διαµετρήµατος· τα βλήµατά του µπορούσαν εύκολα να 
τρυπήσουν τα τείχη κάστρου. ∆υστυχώς, ο Τέρι δεν είχε στη διάθεσή 
του αρκετά οχήµατα για να επιβιβαστούν όλοι οι στρατιώτες του και 
να πάνε γρήγορα στον προορισµό τους (η Παντοκράτειρα δεν τους 
έστελνε όσα ήθελαν εδώ, στη Χάρνταβελ – δεν θεωρούσε τη διά-
σταση σηµαντική – κι έτσι ταλαιπωρούνταν), εποµένως θα έπρεπε 
να ταξιδέψουν µε τον ρυθµό των καβαλάρηδων. 
Τουλάχιστον έχουµε άλογα, σκέφτηκε ο Τέρι, κοιτάζοντας τους έ-

φιππους πολεµιστές πίσω από το άρµα του, καθώς έβγαιναν από την 
ανατολική πύλη της Ερρίθιας και κινούνταν στην έκταση γης ανάµε-
σα στις όχθες του Παραπόταµου και στις παρυφές του απέραντου 
Κεντροδάσους. 

Ο Τέρι πήρε το βλέµµα του από τους καβαλάρηδες. Πελώρια σµή-
νη πουλιών, σαν ιπτάµενα σεντόνια ή χαλιά, φαίνονταν να πετούν 
πάνω από τις κορυφές των δέντρων µέσα στο πρωινό φως της αυ-
γής. Το θέαµα θα ήταν µαγευτικό, ίσως, αν ο Τέρι δεν το είχε δει τό-
σες πολλές φορές στη ζωή του, όσο βρισκόταν στη Χάρνταβελ. Έχω 
αρχίσει πλέον να τη βαριέµαι αυτή την καταραµένη διάσταση, συλ-
λογίστηκε καθώς κατέβαινε, έκλεινε την καταπακτή από πάνω του, 
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και κάθιζε πάλι στη θέση του, κοιτάζοντας µπροστά µέσα από το 
παράθυρο του άρµατος. 

Ή, µήπως, τώρα σκεφτόταν έτσι εξαιτίας των όσων τού είχε πει η 
Αρίνη; Είναι έγκυος… ∆ε θα ήταν καλύτερα να βρισκόµασταν σε µια 
άλλη διάσταση; Σε µια πιο πολιτισµένη διάσταση – όπως τη Ρελκά-
µνια, ή τη Σεργήλη – για να µεγαλώσουµε το παιδί µας; Μπορεί, 
όµως, τελικά η Αρίνη ν’αποφάσιζε να το αποβάλει κι αυτό, όπως το 
προηγούµενο· και ο Τέρι δεν ήξερε αν θα διαφωνούσε µε µια τέτοια 
απόφαση. Η Χάρνταβελ δεν είναι µέρος για να κάνεις οικογένεια. 
Είναι µέρος για τρελούς και βάρβαρους. 

Παρ’όλ’αυτά, παλιότερα, είχε ο ίδιος προθυµοποιηθεί να έρθει ε-
δώ. Αλλά ήµουν πιο νέος τότε, και ήθελα να δω ακόµα και τις πιο 
βρόµικες γωνιές του σύµπαντος. Ήθελα να εντυπωσιάσω τον εαυτό 
µου, ίσως. 
Ανοησίες… Όλο ανοησίες… 
Και τώρα είχε καταλήξει να είναι ο πιο παλιός αξιωµατικός σε τού-

τη τη διάσταση των τρελών. Πιο παλιός από την Ταγµατάρχη Νέλ-
θα-Ριθ, η οποία είχε έρθει µετά από αυτόν, και σίγουρα πιο παλιός 
από το ξεπεταρούδι τον Επόπτη Νιρµόδο Νάρλεφ, που νόµιζε πως 
επειδή τον είχαν κράξει ήρωα στη Βίηλ τα ήξερα όλα ακόµα κι εδώ, 
στη Χάρνταβελ. Θα έπρεπε να είχε αρνηθεί τη θέση του Επόπτη. 
Καλύτερα γι’αυτόν να έµενε στη Βίηλ. Θα το καταλάβει· σίγουρα, 
αργά ή γρήγορα, θα το καταλάβει. Αλλά, µέχρι τότε, θάναι αργά… 
και γι’αυτόν και για εµάς, ίσως. 

E 
 
Επί τέσσερις ηµέρες ο µικρός στρατός του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ 
πορευόταν ανατολικά, κοντά στις όχθες του Παραπόταµου, του πλα-
τύ ποταµού που γεννιόταν µέσα από τα ορµητικά νερά του Μεγάλου 
Ποταµού, ο οποίος διέσχιζε τη Χάρνταβελ απ’τον βορρά ώς τον νό-
το, και η νότιά του άκρη έφευγε από τούτη τη διάσταση και πήγαινε 
στην Απολλώνια, το άντρο του Αρχιπροδότη, Πρίγκιπα Ανδρόνικου, 
και των επαναστατών του. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  103 

 

 

 

Η σηµαία της Παντοκράτειρας κυµάτιζε περήφανα πάνω από το 
άρµα του Τέρι Κάρµεθ, καθώς επίσης και στο χέρι ενός από τους έ-
φιππους πολεµιστές, που ήταν όλοι τους ντυµένοι µε τις λευκές στο-
λές του Παντοκρατορικού Στρατού και έφεραν όπλα που τους καθι-
στούσαν σαφώς ανώτερους από οποιοδήποτε φουσάτο παρόµοιου 
µεγέθους γηγενών της Χάρνταβελ. 

Στο δρόµο του ο Τέρι συνάντησε πόλεις και χωριά, αφού πολλά 
ήταν οικοδοµηµένα στις όχθες του Παραπόταµου και στις εύφορες 
εκτάσεις που σχηµατίζονταν εκεί. Κανένας τοπικός άρχοντας δεν 
τόλµησε να σταµατήσει το πέρασµα του ταγµατάρχη ή να του ζητή-
σει τον λόγο. Όσοι υπηρετούσαν την Παντοκράτειρα ήταν κυρίαρχοι 
ετούτης της διάστασης· ακόµα κι οι πιο απλοί χωρικοί το γνώριζαν 
αυτό, και δεν προκαλούσαν προβλήµατα. Το µόνο καλό εδώ. Ο κα-
θένας ξέρει τη θέση του, και οι επαναστάτες που έχουµε να αντιµε-
τωπίσουµε είναι λίγοι. Τα πιο πολλά προβλήµατα τα προκαλούσαν οι 
καταραµένοι ιερείς. 

Στις εκτάσεις από τις οποίες πέρασε, ο Τέρι είδε ορισµένες φορές 
και ανθρωποθυσίες. Ανθρώπους δεµένους σε πασσάλους, ανάποδα. 
Οι περισσότεροι ήταν νεκροί, καθώς το αίµα είχε πάει στο κεφάλι 
τους, και πτωµατοφάγοι – πουλιά κι αγρίµια – είχαν µαζευτεί γύρω 
τους για να φάνε. Μερικοί, όµως, ήταν ακόµα ζωντανοί και σάλευαν 
αδύναµα, µουγκρίζοντας θρηνητικά, ενώ τα κοράκια συγκεντρώνο-
νταν σε γειτονικά κλαδιά, περιµένοντας την τροφή να πάψει να κι-
νείται. 
Τρελοί…! σκέφτηκε ο Τέρι, αναφερόµενος στους ιερείς. Πώς είναι 

δυνατόν να νοµίζουν ότι µ’αυτές τις ανοησίες η γη θα γίνει πάλι εύ-
φορη; 

∆ιότι, βέβαια, το πρόβληµα δεν µπορούσε να αµφισβητηθεί. Στις 
περιοχές που ο Τέρι διέσχισε είδε αρκετές εκτάσεις άγονες. Νεκρές, 
χωρίς καµία φανερή αιτιολογία. Βρίσκονταν κοντά σε νερό, σε καλό 
σηµείο, κι όµως τίποτα πέρα από αγριόχορτα δεν φαινόταν να µπο-
ρεί να φυτρώσει εκεί· ή µερικές φορές έβλεπες µονάχα χώµα και πέ-
τρα. 
Σα νάχει πέσει κάποια επιδηµία… Αλλά δεν ήταν επιδηµία, τουλά-

χιστον σύµφωνα µ’ό,τι του έλεγαν οι ειδικοί. Ήταν κάτι το ανεξήγη-
το. 
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Και µονάχα οι ιερείς πίστευαν ότι µπορούσαν να το λύσουν… µε τις 
ανθρωποθυσίες τους. Εξευµενισµός του Θεού, που είχε οργιστεί µε 
τους πιστούς του, κι άλλες τέτοιες παρανοϊκές µαλακίες. 
∆εν είναι ο Θεός τους που προκαλεί το πρόβληµα. Η Αρίνη πρέπει 

να έχει δίκιο: οι παράξενοι αντικατοπτρισµοί, κάπως, σχετίζονται µε 
την άγονη γη και τη µειωµένη γονιµότητα στα ζώα και στους αν-
θρώπους. Η λύση του ενός προβλήµατος θα λύσει και το άλλο πρό-
βληµα. 

Το µεσηµέρι της πέµπτης ηµέρας, ο στρατός του Τέρι έφτασε 
σ’έναν µικρό ποταµό που έβγαινε µέσα από τον Παραπόταµο και 
πήγαινε βόρεια. Εκεί, κατασκήνωσαν, µε σκοπό το απόγευµα 
ν’ακολουθήσουν αυτόν τον ποταµό. Ο χάρτης του ταγµατάρχη τού 
έλεγε ότι βρίσκονταν στο σωστό µέρος. Αλλά η αλήθεια ήταν πως ο 
Τέρι δεν χρειαζόταν χάρτη: είχε ξαναπεράσει από εδώ· θυµόταν την 
περιοχή, σε γενικές γραµµές. 

Μια σύντοµη καταιγίδα έπιασε µες στο µεσηµέρι, αναγκάζοντάς 
τους όλους να κρυφτούν στις σκηνές τους και κάνοντας τ’άλογα να 
χρεµετίζουν νευρικά και να χτυπούν τα πόδια τους, εκεί όπου ήταν 
µαντρωµένα. 

Αυτή ήταν η δεύτερη καταιγίδα από τότε που είχαν φύγει από την 
Ερρίθια. 
Και να πεις ότι δεν βρέχει εδώ… σκέφτηκε ο Τέρι, καθώς στο µυα-

λό του είχε πάλι έρθει το πρόβληµα της άγονης γης, που, παρά τις 
προσπάθειες των ιερέων, συνεχώς επιδεινωνόταν – ολοένα και πε-
ρισσότερα χωράφια γίνονταν άκαρπα, χωρίς φανερή αιτία. Μ’αυτές 
τις βροχές που ρίχνει δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοια προβλήµατα οι 
γηγενείς. Κι όµως, έχουν… Παράξενο. Πολύ παράξενο. Ήταν σαν 
κάποιος επίτηδες να προκαλούσε αυτή την κατάσταση, µε τη χρήση 
δηλητηριωδών ουσιών, ίσως. Αλλά η περίπτωση δεν ήταν τέτοια. Ο 
Τέρι είχε βάλει ανθρώπους να ερευνήσουν, και κανένας δεν είχε βρει 
σηµάδια δηλητηρίασης στα χωράφια. 

Το απόγευµα, ευτυχώς, η καταιγίδα είχε πάψει, αφήνοντας πίσω 
της λίµνες νερού και λάσπης. Οι πολεµιστές του Τέρι διέλυσαν τον 
πρόχειρο καταυλισµό και ανέβηκαν στα άλογά τους, ενώ εκείνος έ-
µπαινε στο άρµα του. Ακολούθησαν το παρακλάδι του Παραπότα-
µου προς τα βόρεια και, το βράδυ, κατασκήνωσαν πάλι. 
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Το επόµενο πρωί µπήκαν στις περιοχές της Υλιριλίδιας, όπου υ-
πήρχε το πρόβληµα εξαιτίας του οποίου είχε φύγει ο Τέρι από την 
Ερρίθια. Στην αρχή, εκείνος κι οι στρατιώτες του δεν είδαν τίποτα το 
ασυνήθιστο, τίποτα που δεν έβλεπες παντού στη Χάρνταβελ – α-
γρούς, µικρά δάση, νεκρά χωράφια, ανθρωποθυσίες δεµένες σε 
πασσάλους, χωριά και αγροκτήµατα – µετά, όµως, κατά το βράδυ, 
όταν είχαν µπει σε εδάφη του Αρχοντάτου της Ναραλµάδιας, παρα-
τήρησαν πολλές φωτεινές κουκίδες να σχίζουν το πέπλο του σκοτα-
διού… 
Φωτιές. Ο Τέρι άνοιξε την καταπακτή του άρµατός του και στάθη-

κε όρθιος, µε το µισό του σώµα έξω απ’το όχηµα. Φωτιές καταυλι-
σµού. Και µεγάλου, µάλιστα, απ’ό,τι φαίνεται. Υψώνοντας τα κιάλια 
του στα µάτια, κοίταξε και είδε σκηνές στηµένες µέσα στη νύχτα, 
καθώς και µια σηµαία να κυµατίζει. 

Μια σηµαία µε το έµβληµα της Αρχόντισσας της Ναραλµάδιας. 
Όπως οι χάρτες του Τέρι τού έλεγαν, εκείνος και οι µαχητές του 

βρίσκονταν στα σύνορα των δύο αρχοντάτων. Αν δεν ήταν άνθρωποι 
της Παντοκράτειρας, αναµφίβολα θα είχαν δεχτεί επίθεση, είτε από 
τους πολεµιστές της Υλιριλίδιας είτε από τους πολεµιστές της Να-
ραλµάδιας. Οι στρατιώτες του Τέρι τού είχαν αναφέρει πως, όσο 
προέλαυναν, είχαν βιγλίσει καβαλάρηδες από απόσταση. Ανιχνευ-
τές, κατά πάσα πιθανότητα, ή κατασκόπους. Μας παρακολουθούν, 
κύριε Ταγµατάρχη, του είχε πει η Λοχαγός Ελπίδα Λάρνω. ∆ε µας 
πειράζει αυτό, της είχε αποκριθεί ο Τέρι. Ας µας βλέπουν· η παρου-
σία µας, εξάλλου, θέλουµε να µετρήσει. Αν κάνουν όµως πως µας 
επιτίθενται, χτυπήστε τους αλύπητα, να µάθουν πως ο Στρατός της 
Παντοκράτειρας δεν ανέχεται ανοησίες. 

Τώρα, ο Τέρι εξακολουθούσε να έχει τα κιάλια του στα µάτια και 
ν’ατενίζει το στρατόπεδο αντίκρυ του. Η Αρχόντισσα Μοργκάνα, 
λοιπόν, είναι έτοιµη για πόλεµο, κανονικότατα… 

Οι αναφορές που είχαν φέρει οι Παντοκρατορικοί κατάσκοποι 
στον Επόπτη της Ερρίθιας ήταν ότι ο Άρχοντας Ροβέρτος της Υλιρι-
λίδιας και η Αρχόντισσα Μοργκάνα της Ναραλµάδιας είχαν ξεκινή-
σει εχθροπραξίες, καθώς, εξαιτίας της ακαρπίας της γης, προσπα-
θούσαν ο ένας ν’αρπάξει γόνιµα χωράφια από τον άλλο. Οι Υλιριλί-
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διοι έλεγαν ότι οι Ναραλµάδιοι το είχαν ξεκινήσει, και οι Ναραλµά-
διοι έλεγαν ότι οι Υλιριλίδιοι το είχαν ξεκινήσει. 

Οι Παντοκρατορικοί, πάντως, δεν ήθελαν αιµατοχυσίες· έτσι ο Τέ-
ρι είχε έρθει εδώ για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ελπίζοντας πως 
η παρουσία του και µόνο θα επαρκούσε, πως δεν θα χρειαζόταν να 
ασκήσει βία. 

Οι δαιµονισµένοι ιερείς, ως συνήθως, δεν ήταν πρόθυµοι να κά-
νουν τίποτα. Σπανίως παρενέβαιναν σε τέτοιες περιπτώσεις· πράγµα 
που ενοχλούσε τον Τέρι, γιατί το θεωρούσε αδιανόητο και παράλο-
γο. Έκαναν τόσες και τόσες ανοησίες για να εξευµενίζουν τον Θεό 
τους, αλλά όταν πόλεµος αρχινούσε δεν σήκωναν ούτε το µικρό τους 
δαχτυλάκι για να φέρουν την ειρήνη. Ο Θεός θα κρίνει ποιος έχει το 
δίκιο µε το µέρος του· ή: Ο Θεός θα κρίνει ποιος είναι ο ισχυρότερος. 
Έτσι τούς είχε ακούσει να λένε. 
Ωραίος τρόπος για να λύνεις τις διαφορές σου! Οι γαµηµένοι… 
Ο Τέρι κατέβασε τα κιάλια του κι έκανε νόηµα στη Λοχαγό Λάρνω 

να πλησιάσει. 
Εκείνη πλησίασε επάνω στο άλογό της, χαιρετώντας στρατιωτικά. 

Και ο Τέρι τής είπε: «Υπάρχει ένα στρατόπεδο αντίκρυ µας, µε ση-
µαίες της Ναραλµάδιας. Θέλω να µάθω αν υπάρχει και κάποιο άλλο 
στρατόπεδο εδώ κοντά, µε σηµαίες της Υλιριλίδιας. Προς 
τ’ανατολικά.» Έδειξε. 

«Προς τα εκεί είναι ο ποταµός, κύριε Ταγµατάρχη…» 
∆εν βρίσκονταν πια στις όχθες· είχαν αποµακρυνθεί κάµποσο, από 

το µεσηµέρι και ύστερα, διασχίζοντας πεδιάδες κοντά σε αγρούς, 
εύφορους ακόµα ή ξερούς. 

«Και τα σύνορα της Υλιριλίδιας, επίσης,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Στείλε ανιχνευτές να κοιτάξουν.» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη!» είπε η λοχαγός, κι αποµακρύνθη-
κε. 

Ο Τέρι κατέβηκε από το άρµα του, και σε λίγο είδε τρεις καβαλά-
ρηδες να φεύγουν, καλπάζοντας προς τ’ανατολικά, για να χαθούν 
σύντοµα πίσω από κάτι χαµηλούς λοφίσκους. 

Οι ανιχνευτές δεν είχαν ακόµα επιστρέψει όταν η Λοχαγός Λάρνω, 
πεζή τώρα, τον ζύγωσε και του είπε: «Κύριε Ταγµατάρχη, µας πλη-
σιάζουν. Από το στρατόπεδο. Καµια ντουζίνα ιππείς. Πρέπει κι αυτοί 
να µας είδαν.» 
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Ο Τέρι σκαρφάλωσε αµέσως επάνω στο άρµα του και έφερε τα 
κιάλια του στα µάτια. Η λοχαγός είχε δίκιο. Ιππείς έρχονταν από το 
στρατόπεδο της Αρχόντισσας, χωρίς να έχουν όπλα στα χέρια. 

Κατέβηκε από το άρµα. «Ας τους υποδεχτούµε, Λοχαγέ. Αλλά να 
είστε έτοιµοι να πολεµήσετε αν χρειαστεί.» 

Η Ελπίδα Λάρνω ένευσε και αποµακρύνθηκε από τον Τέρι για να 
δώσει διαταγές στους πολεµιστές τους. Το γαλανό δέρµα του προ-
σώπου της έµοιαζε πολύ σκούρο µέσα στη νύχτα. Το µεγάλο φεγγάρι 
της Χάρνταβελ ήταν µισοκρυµµένο πίσω από τα σύννεφα. 

Οι καβαλάρηδες ήρθαν κοντά και τράβηξαν τα γκέµια των αλόγων 
τους, κάνοντας τα ζώα να χρεµετίσουν. Ήταν ντυµένοι µε σιδερένι-
ους θώρακες, µανδύες, και κράνη. Από τις σέλες των αλόγων τους 
ασπίδες κρέµονταν, και καραµπίνες. Από τις ζώνες τους, ξίφη. 

Από τη ζώνη του αρχηγού τους κρεµόταν κι ένα πιστόλι, παρατή-
ρησε ο Τέρι, καθώς τον έβλεπε να πηδά στο έδαφος και να κάνει µε-
ρικά βήµατα πρώτος, βγάζοντας το κράνος του και φανερώνοντας 
πράσινα µαλλιά και πορφυρόδερµο πρόσωπο. 

Ο Τέρι έκανε νόηµα στους πολεµιστές του να µείνουν πίσω, και ζύ-
γωσε τον άντρα. «Ερχόµαστε εν ονόµατι της Συµπαντικής Παντο-
κράτειρας,» του είπε. 

Εκείνος ένευσε. «Είδαµε τις σηµαίες σας. Ποια είναι η δουλειά σας 
εδώ;» 

«Πληροφορηθήκαµε ότι έχετε κάποιο πρόβληµα µε τους γείτονές 
σας στο Αρχοντάτο της Υλιριλίδιας. Ευελπιστούµε να βρεθεί µια ει-
ρηνική λύση.» 

«∆εν υπάρχει ειρηνική λύση για να βρεθεί. Προσπαθούν να πά-
ρουν τη γη µας – κι αυτό µπορεί να σηµαίνει µόνο πόλεµο!» 

«Ποιο είναι το όνοµά σου;» τον ρώτησε ο Τέρι. 
«Στρατηγός Λεοπόλδος, και Άρχοντας της Ναραλµάδιας.» 
«Είσαι, λοιπόν, ο σύζυγος της Αρχόντισσας Μοργκάνας…» 
«Και ποιος είσαι εσύ;» τον ρώτησε ο Λεοπόλδος. 
Ο Τέρι συστήθηκε, και: «Έρχοµαι από την Ερρίθια,» είπε. «Κατό-

πιν διαταγής του Παντοκρατορικού Επόπτη.» 
«Να του πεις ότι χρειαζόµαστε απελπισµένα τη βοήθειά του, Ταγ-

µατάρχη, για να βάλουµε τον Άρχοντα Ροβέρτο στη θέση του – και 
να φροντίσουµε να µείνει εκεί!» 
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«∆εν είµαι πρόθυµος να συµµετάσχω σε εχθροπραξίες, Στρατηγέ,» 
του είπε ο Τέρι. «Σκοπεύω να βοηθήσω στην εξεύρεση µιας ειρηνι-
κής λύσης.» 

Ο Λεοπόλδος γέλασε. «Αδύνατον! ∆εν γίνεται να βρεθεί ‘ειρηνική 
λύση’, Ταγµατάρχη. Χάνεις το χρόνο σου.» 

«Αν δεν µπορεί να βρεθεί ειρηνική λύση, Άρχοντά µου, τότε θα 
πρέπει να επιβάλω την ειρήνη.» 

Τα µάτια του Λεοπόλδου στένεψαν, άγρια. «Τι πάει να πει αυτό;» 
«Προτού φτάσουµε όµως σε συµπεράσµατα,» πρόσθεσε ο Τέρι, 

χωρίς να του απαντήσει, «θα ήθελα να µάθω πώς ακριβώς έχει η κα-
τάσταση – και εδώ και στην Υλιριλίδια. Είµαστε, εγώ κι οι πολεµι-
στές µου, φιλοξενούµενοι στο στρατόπεδό σου;» 

«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Λεοπόλδος, διπλωµατικά. «Ασφαλώς 
και είστε. Εµείς πάντοτε ήµασταν πιστοί στην Παντοκράτειρα· και, 
στο τέλος, θα δεις, Ταγµατάρχη, πως η βοήθειά της µας αξίζει.» 

Ο Τέρι προτίµησε να µην πει τίποτα σχετικά µ’αυτό. Αποκρίθηκε: 
«Καλώς, Άρχοντά µου. Θα πλησιάσουµε, λοιπόν, και θα κατασκηνώ-
σουµε πλάι σας.» 

Ο Λεοπόλδος ένευσε. Φόρεσε πάλι το κράνος του και καβάλησε το 
άλογό του. «Θα σε ξαναδώ σε λίγο, Ταγµατάρχη,» δήλωσε, κι έκανε 
νόηµα στους καβαλάρηδές του να επιστρέψουν στον καταυλισµό 
τους. Το ποδοβολητό των αλόγων τους αντήχησε µέσα στη νύχτα. 

Ο Τέρι πήγε κοντά στους στρατιώτες του και πρόσταξε να προσεγ-
γίσουν το στρατόπεδο των Ναραλµάδιων και να στρατοπεδεύσουν 
δίπλα του. 

E 
 
Καθώς προέλαυναν προς τον µεγάλο στρατιωτικό καταυλισµό του 
Άρχοντα Στρατηγού Λεοπόλδου, οι ανιχνευτές τους επέστρεψαν από 
τα ανατολικά, και ο Τέρι τούς έκανε νόηµα να έρθουν κοντά του και 
να του αναφέρουν αµέσως. 

«Τι είδατε;» 
«Στις όχθες του ποταµού, κοντά στη γέφυρα και στην κεντρική 

δηµοσιά, ένα ολόκληρο φουσάτο είναι στρατοπεδευµένο, κύριε 
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Ταγµατάρχη. Από τις σηµαίες τους φαίνεται ότι είναι πολεµιστές του 
Άρχοντα της Υλιριλίδιας.» 

«Στις όχθες του ποταµού;» είπε ο Τέρι. «Από ετούτη τη µεριά; ∆υ-
τικά;» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη.» 
Επάνω στα εδάφη των Ναραλµάδιων, δηλαδή. Αν δεν έκανε λά-

θος, αυτές οι περιοχές ανήκαν στην Αρχόντισσα Μοργκάνα. Εποµέ-
νως, οι Υλιριλίδιοι είχαν όντως περάσει τα σύνορά της. Αυτό από µό-
νο του, όµως, δεν σήµαινε ότι είχαν, επίσης, ξεκινήσει και τον πόλε-
µο… Ο Τέρι έπρεπε να µάθει περισσότερα· και δεν σκόπευε να το 
καταφέρει αυτό καθίζοντας µόνο µαζί µε τον Λεοπόλδο και τους µα-
χητές του. Το πρωί θα έφευγε από εδώ. 

Για την ώρα, όµως, οι πολεµιστές του στρατοπέδευσαν δίπλα στο 
στρατόπεδο του Λεοπόλδου, και ο ίδιος ο Λεοπόλδος ήρθε να τον 
ρωτήσει αν θα ήθελε να του φέρουν κάτι. 

«Σ’ευχαριστώ, Στρατηγέ,» αποκρίθηκε ο Τέρι, καθώς οι δυο τους 
στέκονταν έξω απ’τη σκηνή του, «αλλά ό,τι χρειάζοµαι αυτή τη στιγ-
µή το έχω.» 

«Θα επιθυµούσες, τότε, να συζητήσουµε για τον πόλεµο;» 
Ο σκοπός είναι να µη γίνει πόλεµος, γαµώ τα Γένια του Κρόνου! 

«Απόψε, όχι. Αύριο.» 
Ο Λεοπόλδος ένευσε, µοιάζοντας να καταλαβαίνει ότι ο Τέρι πρέ-

πει να ήταν κουρασµένος από το ταξίδι του. Τον καληνύχτισε και 
έφυγε, πηγαίνοντας στο στρατόπεδό του. 

Η Λοχαγός Λάρνω πλησίασε τον Τέρι. «Θα βάλουµε σκοπιές κανο-
νικά, κύριε Ταγµατάρχη;» 

«Φυσικά,» αποκρίθηκε εκείνος. «∆εν εµπιστεύοµαι κανέναν από 
αυτούς που κατοικούν σε τούτα τα εδάφη όσο βρίσκονται σε πόλεµο 
αναµεταξύ τους.» 

E 
 
Η Αρίνη’σαρ, όταν ο Τέρι εγκατέλειψε την Ερρίθια, ασχολήθηκε λίγο 
ακόµα µε το πτώµα του γιγάντιου σκουληκιού χωρίς να φτάσει σε 
κανένα συµπέρασµα, πέρα από το ότι επρόκειτο για κάτι που δεν 
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είχε ποτέ ξαναδεί. Προτού κλείσει το θέµα και αποθηκεύσει όσες 
πληροφορίες είχε κατορθώσει να συλλέξει, αποφάσισε να ρωτήσει 
και τη γνώµη του Ράβνοµ’νιρ, του Βιοσκόπου που ήταν προσαρτη-
µένος στο τάγµα της Νέλθα-Ριθ. 

Ο µάγος φάνηκε πρόθυµος να συζητήσει µαζί της (ανέκαθεν η Α-
ρίνη είχε καλή σχέση µαζί του), αλλά δυστυχώς ούτε εκείνος είχε ξα-
ναδεί κάτι σαν το γιγάντιο σκουλήκι. Εξάλλου, τον είχαν στείλει εδώ 
κυρίως επειδή ήταν ειδικευµένος σε θέµατα που αφορούσαν τους 
ανθρώπους (τραυµατισµοί, ασθένειες, δηλητηριάσεις, και τα λοιπά), 
όχι µυστηριώδη πλάσµατα. Η Αρίνη τον ευχαρίστησε για τον χρόνο 
του, κι εκείνος τής είπε ότι δεν υπήρχε πρόβληµα: έτσι κι αλλιώς, 
καθόταν εδώ και βαριόταν, τον τελευταίο καιρό. 

Ένας στρατιώτης πλησίασε την Αρίνη, καθώς εκείνη έφευγε από 
το δωµάτιο του Ράβνοµ, και της είπε ότι ο Επόπτης ζητούσε να τη 
δει επειγόντως στο γραφείο του. 

«Θα είµαι εκεί σε λίγο,» αποκρίθηκε η µάγισσα, και ο στρατιώτης 
αποµακρύνθηκε γλιστρώντας µέσα στους διαδρόµους των Ανακτό-
ρων. 
Συνέβη κάτι καινούργιο; αναρωτήθηκε η Αρίνη βαδίζοντας προς 

το γραφείο του Νιρµόδου. Ο Επόπτης δεν είχε ξαναζητήσει να τη δει 
ύστερα από εκείνη τη συνάντησή της µε τη σύζυγό του. Η Αρίνη εί-
χε, στην αρχή, υποψιαστεί ότι ίσως η Θελρίτ να µην του είχε πει τί-
ποτα· µετά, όµως, είχε καταλήξει ότι µάλλον ο Επόπτης είχε αποφα-
σίσει πως δεν υπήρχε, τελικά, λόγος να συζητήσουν. 

Τώρα, λοιπόν, ή είχε αλλάξει γνώµη ή είχε συµβεί κάτι καινούργιο. 
Κάποιος άλλος περίεργος αντικατοπτρισµός, πιθανώς. Αλλά, και να 
µε στείλει να ερευνήσω, τι θα µάθω; ∆ε φαίνεται να µπορώ να βρω 
ποιο είναι το πρόβληµα σ’ετούτη τη διάσταση! Κι αισθανόταν στενα-
χωρηµένη γι’αυτό· ήταν Ερευνήτρια και, όταν συναντούσε εµπόδιο 
µπροστά σε κάτι που ήθελε να ανακαλύψει, υπήρχαν φορές που ε-
κνευριζόταν ή ερχόταν σε απόγνωση. 

Ο Επόπτης την περίµενε καθισµένος πίσω από το γραφείο του. Το 
γκρίζο βλέµµα του φανέρωνε ενόχληση. «Καιρός ήταν να εµφανι-
στείς,» είπε. 

«∆εν το ήξερα πως µε ζητούσατε,» αποκρίθηκε η Αρίνη, ξαφνια-
σµένη από τον τρόπο του. Παρότι λιγάκι υπεροπτικός γενικά, δεν 
ήταν συνήθως έτσι ο Νιρµόδος Νάρλεφ. 
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«∆εν το ήξερες; ∆εν σου είπε ο σύζυγός σου τίποτα;» 
Η Αρίνη, που ακόµα στεκόταν αντίκρυ του, µην έχοντας καθίσει, 

αποκρίθηκε: «Μου το είπε, και ήρθα να σας µιλήσω, φυσικά, το ε-
πόµενο πρωί. Αλλά δεν ήσασταν εδώ· ήταν η Θελρίτ. Της ζήτησα να 
σας πει ότι είχα έρθει…» 

Ο Επόπτης συνοφρυώθηκε. 
∆εν του το είπε! συνειδητοποίησε η Αρίνη. Είναι ελεεινή, τελικά. 

Επειδή αρνήθηκα να µιλήσω σ’εκείνη, δεν του το είπε. 
«∆ε µου ανέφερε κάτι η Θελρίτ,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, µοιάζο-

ντας καχύποπτος: µοιάζοντας να υποπτεύεται ότι εκείνη, η Αρίνη, 
ήταν που του έλεγε ψέµατα. Τα Γένια του Κρόνου, γαµώ! 

«Θα το… παρέβλεψε, ίσως.» 
«Ναι, ίσως. Κάθισε.» Έδειξε την καρέκλα αντίκρυ του. 
Η Αρίνη κάθισε. «Αν θέλετε να σας µιλήσω για το πλάσµα που 

βρήκα, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν έχω και πολλές πληρο-
φορίες γι’αυτό,» τον προϊδέασε. 

Ο Νιρµόδος συνοφρυώθηκε πάλι. «Παρ’όλ’αυτά, θα ήθελα να µά-
θω. Είµαι ο Επόπτης εδώ, µάγισσα. Πρέπει να ξέρω όλα όσα συµ-
βαίνουν. Αυτό είναι το καθήκον µου.» 

Ο άνθρωπος ήταν, πολύ απλά, ενοχλητικός ορισµένες φορές. Εγώ 
είµαι πιο πολλά χρόνια στη Χάρνταβελ απ’ό,τι εσύ! ήθελε να του πει 
η Αρίνη· αλλά δεν µιλάς έτσι στον Παντοκρατορικό Επόπτη, ακόµα 
κι αν είναι µικρότερός σου. 

«Θα σας είχα ενηµερώσει νωρίτερα, αν η Θελρίτ δεν το είχε ξεχά-
σει…» του αποκρίθηκε· και µετά, του είπε όσα ήξερε για το γιγάντιο 
σκουλήκι – τίποτα, δηλαδή, σε γενικές γραµµές. 

Ο Νιρµόδος την παρατηρούσε σκεπτικά. Τελικά, ρώτησε: «Πι-
στεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν στη Χάρνταβελ κι 
άλλα πλάσµατα παρόµοια µ’αυτό;» 

«∆εν αποκλείεται. Αν το συγκεκριµένο γλίστρησε µέσα από κάποια 
αραίωση των διαστασιακών τοιχωµάτων, γιατί να µην έρθουν κι άλ-
λα;» 

«Πού ακριβώς είναι αυτή η αραίωση; Μπορείς να ανακαλύψεις;» 
«Εκεί είναι το πρόβληµα,» εξήγησε η Αρίνη. «Η αραίωση δεν είναι 

σ’ένα συγκεκριµένο µέρος. Αραιώσεις στα τοιχώµατα της Χάρνταβελ 
παρουσιάζονται κι εξαφανίζονται συνεχώς, τελευταία. Κάθε φορά 
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που κάποιος βλέπει έναν ‘αντικατοπτρισµό’, µιλάµε για αραίωση ου-
σιαστικά. Από οποιαδήποτε απ’αυτές τις αραιώσεις µπορεί να ήρθε 
το σκουλήκι.» 

Ο Νιρµόδος ακούµπησε την πλάτη του στην πολυθρόνα του. «Α-
νησυχητικό…» είπε, και άναψε τσιγάρο. «Πιστεύεις ότι βρίσκεσαι 
κοντά στη λύση;» 

«Μάλλον όχι. ∆υστυχώς,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Ωστόσο θα φτά-
σω εκεί,» πρόσθεσε αποφασιστικά. Μια Ερευνήτρια δεν παρατούσε 
εύκολα ένα τέτοιο θέµα. 

«Οι ιερείς ενοχλούν τον Υπεράρχη, κι ο Υπεράρχης ενοχλεί εµένα, 
Αρίνη,» είπε ο Επόπτης. «Ζητάνε το πτώµα του τέρατος.» 

«Μπορείτε να τους το δώσετε,» αποκρίθηκε η µάγισσα. «∆εν το 
χρειάζοµαι πια, και µυρίζει απαίσια. ∆εν µπορούµε να το έχουµε 
κλεισµένο σ’εκείνο το υπόγειο για πολύ.» 

«Υπέροχα νέα,» είπε ο Νιρµόδος, µε το γαλανό του πρόσωπο επί-
πεδο. «Αυτό θα τους ηρεµήσει, είµαι βέβαιος. Να κανονίσω να τους 
παραδοθεί το πτώµα τώρα;» 

«Βεβαίως,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Εγώ δεν το χρειάζοµαι άλλο, 
όπως είπα. Ό,τι συµπεράσµατα ήταν να βγάλω τα έβγαλα.» 

E 
 
«Κύριε Ταγµατάρχη!» 

Ο Τέρι άνοιξε τα µάτια κι ανασηκώθηκε επάνω στο στρώµα του, 
για να δει το γαλανό πρόσωπο της Λοχαγού Λάρνω µέσα από το ά-
νοιγµα της σκηνής.  Η φωνή της ήταν αρκετά δυνατή για να τον ξυ-
πνήσει αλλά όχι αρκετά δυνατή για ν’ακουστεί από µακριά. 

«Τι είναι;» 
«Μερικοί ιππείς τους έφυγαν από το στρατόπεδο. Πάνω από εικο-

σιπέντε, σίγουρα· µάλλον, καµια σαρανταριά. Πηγαίνουν προς 
τ’ανατολικά.» 

«Στ’ανατολικά; Σα να λέµε προς το στρατόπεδο των Υλιριλίδιων;» 
Η λοχαγός κατένευσε κοφτά. 
Ο Τέρι καταράστηκε και σηκώθηκε από το στρώµα του παραµερί-

ζοντας την κουβέρτα. ∆εν είχε βγάλει όλα του τα ρούχα προτού πέ-
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σει για ύπνο, πάντοτε έτοιµος για απρόοπτα περιστατικά υπό τέτοιες 
συνθήκες. Είχε µόνο αφαιρέσει το πάνω µέρος της στολής του, για 
να µην τσαλακωθεί. Τώρα, το πήρε από εκεί όπου το είχε αφήσει, 
λίγο παραδίπλα, και βγήκε απ’τη σκηνή του, που δεν ήταν και πολύ 
πιο µεγάλη απ’αυτές που χρησιµοποιούσαν οι στρατιώτες του· όταν 
ήταν σε πορεία δεν του χρειάζονταν πολυτέλειες. 

«Πού είναι;» ρώτησε ο Τέρι, φορώντας τη στολή του και κουµπώ-
νοντάς την. «Φαίνονται από εδώ;» 

Η Ελπίδα κούνησε το κεφάλι. «Αποµακρύνθηκαν γρήγορα.» 
«Θα τους ακολουθήσω.» Ο Τέρι φόρεσε βιαστικά τις µπότες του, οι 

οποίες ήταν αφηµένες έξω απ’τη σκηνή του. «Τρεις ανιχνευτές θα 
έρθουν µαζί µου. Ειδοποίησέ τους, και φρόντισε να σελωθούν αµέ-
σως τέσσερα άλογα.» 

Η Ελπίδα έφυγε τρέχοντας. 
Ο Τέρι κοίταξε ολόγυρα, το στρατόπεδό του. Τα πάντα έµοιαζαν 

ήσυχα. Το ίδιο και στο στρατόπεδο του Στρατηγού Λεοπόλδου. 
Παρ’όλ’αυτά, είχε µια πολύ καλή ιδέα γιατί ο σύζυγος της Αρχόντισ-
σας Μοργκάνας είχε στείλει τους καβαλάρηδές του προς 
τ’ανατολικά. Θέλει να προβοκάρει τους εχθρούς του, ώστε να τους 
κάνει και δικούς µου εχθρούς, σκέφτηκε ο Τέρι καθώς πήγαινε γρή-
γορα προς τον στάβλο. 

Εκεί, τον συνάντησαν οι τρεις ανιχνευτές που είχε ζητήσει: δύο ά-
ντρες και µία γυναίκα, όλοι τους ντυµένοι µε τις στολές τους κι έχο-
ντας τουφέκια στην πλάτη. Οι στρατιώτες που φυλούσαν τον στάβλο 
είχαν ήδη ετοιµάσει τ’άλογά τους, και ο Τέρι κι οι ανιχνευτές τα κα-
βάλησαν. 

Προτού φύγουν, η Λοχαγός Ελπίδα Λάρνω τον πλησίασε και ρώ-
τησε: «Μέχρι πότε να σας περιµένω, κύριε Ταγµατάρχη;» 

Εκείνο που πραγµατικά ρωτούσε, βέβαια, ήταν: Μέχρι πότε να πε-
ριµένω πριν αρχίσω ν’ανησυχώ ότι κάτι σάς συνέβη; «Η όχθη του 
ποταµού δεν είναι µακριά· και νοµίζω ότι εκεί πηγαίνουν οι καβαλά-
ρηδες του Λεοπόλδου. Εποµένως, λογικά, δεν πρέπει ν’αργήσω. Τώ-
ρα – ας µη χάνουµε άλλο χρόνο!» είπε, χτυπώντας το άλογό του στα 
πλευρά µε τα τακούνια των µποτών του. 

Οι τρεις ανιχνευτές τον ακολούθησαν, κι εκείνος τούς έβγαλε από 
το στρατόπεδο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δύσκολο να τους δουν 
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οι φρουροί του Λεοπόλδου. Βγήκαν από τη µεριά που ήταν πιο µα-
κριά από τον καταυλισµό των Ναραλµάδιων: έτσι, δεκάδες σκηνές 
βρίσκονταν ανάµεσα σ’αυτούς και τους φρουρούς του Λεοπόλδου, 
κρύβοντάς τους εύκολα µες στη νύχτα. 

Ο Τέρι διέγραψε ηµικύκλιο και πήρε, τελικά, ανατολική κατεύθυν-
ση. Κοιτάζοντας πάνω απ’τον ώµο του, δε νόµιζε ότι κανένας τον 
παρακολουθούσε. ∆ε νοµίζει ότι, γενικά, τον είχαν δει καθόλου να 
φεύγει. Κατά πάσα πιθανότητα, το κόλπο του είχε πιάσει. 

Μαζί µε τους τρεις ανιχνευτές συνέχισε ανατολικά για µερικά χι-
λιόµετρα, ώσπου, από απόσταση, είδε φωτιές και άκουσε φασαρία. 

«Κύριε Ταγµατάρχη,» είπε ένας από τους ανιχνευτές, «από εδώ 
καλύτερα.» 

Ο Τέρι τον γνώριζε· ήταν παλιός πολεµιστής: έµπειρος. Έγνεψε 
καταφατικά, και του έκανε νόηµα να προπορευτεί. Ανέβηκαν σ’ένα 
ύψωµα µ’αρκετή βλάστηση, κι από κάτω τους και αντίκρυ είδαν, µέ-
σα στη νύχτα, την όχθη του ποταµού, τη γέφυρα, και το στρατόπεδο 
των Υλιριλίδιων. 

Οι καβαλάρηδες του Λεοπόλδου είχαν, φυσικά, φτάσει εδώ πρώ-
τοι. Περιφέρονταν γύρω απ’τον µεγάλο καταυλισµό, εκτοξεύοντας 
φλεγόµενα βέλη και πυροβολώντας µε καραµπίνες και τουφέκια. Οι 
Υλιριλίδιοι ανταπέδιδαν τα πυρά, κι έτσι οι καβαλάρηδες του Λεο-
πόλδου αναγκάζονταν να υποχωρούν, σταδιακά, ολοένα και περισ-
σότερο. Ήταν, ασφαλώς, αδύνατον µόνοι τους να τα βάλουν 
µ’ολόκληρο το στρατόπεδο· το µοναδικό τους πλεονέκτηµα ήταν πως 
είχαν έρθει νύχτα και δεν ήταν ακόµα όλοι οι εχθροί τους όρθιοι. Σύ-
ντοµα, όµως, θα έπρεπε να φύγουν αν δεν ήθελαν να σκοτωθούν ή 
να αιχµαλωτιστούν. Ήταν αναπόφευκτο. 
Ναι, σκέφτηκε ο Τέρι, όπως το είχα φανταστεί. Προσπαθούν να 

προβοκάρουν τους Υλιριλίδιους: να τους κάνουν να εξαπολύσουν 
νυχτερινή επίθεση κατά του στρατοπέδου του Λεοπόλδου. Και κατά 
του δικού µου στρατοπέδου. Εποµένως, µετά, ο Λεοπόλδος θα έρθει 
σε µένα και θα ισχυριστεί πως οι µαχητές του Άρχοντα Ροβέρτου ε-
πιτέθηκαν εσκεµµένα στις δυνάµεις της Παντοκράτειρας, και άρα 
οφείλω να χτυπήσω τον Ροβέρτο, υποστηρίζοντας την Αρχόντισσα 
Μοργκάνα. 
Αρκετά πανούργο, δεν µπορώ να πω… Η Μοργκάνα, µάλλον, δεν 

διάλεξε τυχαία τον σύζυγό της. 
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Ο Τέρι, βέβαια, δεν σκόπευε ν’αφήσει τα πράγµατα να φτάσουν σε 
σύγκρουση. Αν έβλεπε τους Υλιριλίδιους να σηκώνονται για να κινη-
θούν εναντίον των εχθρών τους, θα πήγαινε να µιλήσει στον αρχηγό 
του στρατοπέδου τους επιτόπου, όποιος κι αν τύχαινε να είναι αυ-
τός. 

Η κατάσταση, όµως, δεν εξελίχτηκε όπως φαινόταν να ήλπιζε ο 
Λεοπόλδος. Μια βροχή από βέλη και σφαίρες ήρθε σύντοµα προς 
τους καβαλάρηδές του, αλλά όταν αυτοί υποχώρησαν οι εχθροί τους 
δεν τους ακολούθησαν. Έµειναν στην περιοχή γύρω από το στρατό-
πεδο, ρίχνοντας µόνο µερικές προειδοποιητικές ριπές σε περίπτωση 
που κανένας σκεφτόταν πάλι να πλησιάσει. Και ο Τέρι – επάνω στο 
δενδρώδες ύψωµα µαζί µε τους ανιχνευτές του – είδε πως, όταν κά-
ποιοι Υλιριλίδιοι πολεµιστές έκαναν να φύγουν απ’τον καταυλισµό 
και να καταδιώξουν τους καβαλάρηδες, ένας αξιωµατικός τούς στα-
µάτησε δίνοντάς τους αµέσως διαταγές να επιστρέψουν. 
Το κατάλαβαν ότι πρόκειται για παγίδα. ∆εν είναι ανόητοι. Εξάλ-

λου, για ποιο άλλο λόγο θα µπορούσε ο Λεοπόλδος να στείλει τους 
ιππείς του µες στη νύχτα; Απλά και µόνο για να κάνει µια µικρή πα-
ρενόχληση στους εχθρούς του; 

Ο Τέρι περίµενε στη θέση του, µέχρι που η κατάσταση στις όχθες 
του ποταµού ηρέµησε. Οι καβαλάρηδες του Λεοπόλδου είχαν, τώρα, 
προ πολλού εξαφανιστεί, και οι Υλιριλίδιοι πολεµιστές είχαν επι-
στρέψει στις σκηνές τους· µονάχα οι φρουροί ήταν έξω. 

«Νοµίζω ότι κι εµείς είναι ώρα να γυρίσουµε στο στρατόπεδό 
µας,» είπε ο Τέρι στους ανιχνευτές του. Και καλά θα κάνω από δω 
και στο εξής να προσέχω πώς κινούµαι κοντά στον Στρατηγό Λεο-
πόλδο… Ήταν προφανές ότι ήταν ύπουλος και προσπαθούσε 
ν’αρπάξει ό,τι ευκαιρία τού παρουσιαζόταν. 

E 
 
Οι ιερείς έκαψαν το πτώµα του γιγάντιου σκουληκιού (το οποίο βρο-
µούσε απαίσια καθώς είχε αρχίσει να αποσυντίθεται) το ίδιο βράδυ 
που ο Παντοκρατορικός Επόπτης Νιρµόδος Νάρλεφ τούς το παρέ-
δωσε. 
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Η Αρίνη’σαρ στεκόταν στο µπαλκόνι των δωµατίων της και κοίταζε 
τη µεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας, η οποία φαι-
νόταν πεντακάθαρα από τα Ανάκτορα του Υπεράρχη (εκτός αν ή-
σουν στο ισόγειο, οπότε θα έβλεπες µόνο τον καπνό να υψώνεται 
πάνω από τα χτίρια, καθώς και την πορφυρή ανταύγεια µέσα στη 
νύχτα). Στο χέρι της κρατούσε ένα ποτήρι Γλυκό Κρόνο και έπινε 
αργά, αν και ήξερε ότι δεν ήταν καλό να πίνει ποτά στην κατάστασή 
της. Από την άλλη, βέβαια, δεν ήταν ακόµα σίγουρη ότι θα το κρα-
τούσε το παιδί… 

Η φωτιά φάνταζε πελώρια, σχίζοντας τη νύχτα, και το πλήθος που 
είχε συγκεντρωθεί γύρω της ήταν µεγάλο, µπορούσε άνετα να δια-
κρίνει η Αρίνη. Είχαν έρθει άνθρωποι από όλη την πόλη και τα περί-
χωρά της για να δουν το νεκρό τέρας να καίγεται. Η Αρίνη αναρω-
τιόταν τι θα τους έλεγαν οι ιερείς. Αναµφίβολα, κάτι από τα συνηθι-
σµένα: ότι το θυσίαζαν στον Θεό για να τον εξευµενίσουν, ή ότι ο 
Θεός είχε οργιστεί µε τους πιστούς του και γι’αυτό τέτοια τέρατα 
παρουσιάζονταν στη διάσταση. 
∆εν ευθύνεται, όµως, ο Θεός τους γι’αυτά που συµβαίνουν. ∆εν 

µπορεί. ∆εν είναι δυνατόν. Εκτός αν… Η Αρίνη είχε µια θεωρία (ως 
Ερευνήτρια, είχε πάντοτε πολλές θεωρίες, βασικά, για διάφορα 
πράγµατα) µα δεν ήξερε αν ήταν σωστή. Σκεφτόταν ότι ο Θεός της 
Χάρνταβελ µπορεί να ήταν η προσωποποίηση της διάστασης. Μπο-
ρεί ο Θεός να ήταν η ίδια η διάσταση. Κι όλα αυτά τα άσχηµα που 
συνέβαιναν τώρα, µπορεί να συνέβαιναν επειδή ο Θεός πέθαινε και, 
ως εκ τούτου, η Χάρνταβελ πέθαινε. 

Αλλά ένα πράγµα η Αρίνη αδυνατούσε να το απαντήσει: Γιατί; 
Γιατί να πέθαινε; Τι είχε αλλάξει; Οι ιερείς, αν µη τι άλλο, φρόντι-

ζαν µε µεγάλο ζήλο για τη θρησκεία του· εποµένως, αποκλείεται να 
εξασθενούσε από έλλειψη πιστών. Επιπλέον, η Αρίνη δεν είχε ακού-
σει ποτέ τους ιερείς να λένε ότι ο Θεός ήταν αδύναµος. Μονάχα ορ-
γισµένο τον έβλεπαν κάθε τρεις και λίγο– 

Εκτός αν το έκρυβαν, επειδή φοβόνταν ότι θα έχαναν την εξουσία 
τους. Ποιος θα άκουγε τους ιερείς ενός ετοιµοθάνατου θεού; 
Θεωρίες… ∆εν µπορώ να είµαι σίγουρη. 
Πώς θα µάθω την αλήθεια; 
Ήπιε ακόµα µια γουλιά απ’τον Γλυκό Κρόνο στο ποτήρι της. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  117 

 

 

 

Ο καιρός είχε αρχίσει να γίνεται πιο ψυχρός από πριν, κι η Αρίνη 
αισθανόταν να κρυώνει µέσα στο φαρδύ φόρεµά της που ήταν ραµ-
µένο σύµφωνα µε τη µόδα της Χάρνταβελ, µε πολλά κρόσσια και 
κεντήµατα. Στρέφοντας την πλάτη στην Ανατολική Αγορά και στη 
µεγάλη φωτιά εκεί, µπήκε πάλι στα δωµάτιά της και έκλεισε την 
πόρτα του µπαλκονιού. 

Κάθισε στον καναπέ και, αφήνοντας το ποτήρι της επάνω στο 
τραπεζάκι, αναρωτήθηκε αν ήθελε να κρατήσει το παιδί ή όχι. Το 
ήξερε ότι έπρεπε ν’αποφασίσει σύντοµα, γιατί µετά θα ήταν αργά· 
δεν θα µπορούσε πια να κάνει τίποτα. 

Σε κάποια στιγµή, ο ύπνος την πήρε χωρίς να το καταλάβει, και 
ονειρεύτηκε ότι κρατούσε στην αγκαλιά της ένα µωρό µε γυαλιστερά 
γαλανά µάτια και δέρµα λευκό όπως το δικό της. Το µωρό έπιασε, µε 
τα δύο µικρά χέρια του, το αριστερό στήθος της και άρχισε να βυ-
ζαίνει λαίµαργα, µοιάζοντας ικανοποιηµένο. Και η Αρίνη αισθάνθη-
κε επίσης ικανοποιηµένη. Αισθάνθηκε µια γλυκιά ζεστασιά να την 
περιτυλίγει, ενώ τα µαλακά ούλα του µωρού και τα δαχτυλάκια του 
γαργαλούσαν το στήθος της. 

Μετά, ξύπνησε. 
Και νόµιζε ότι ακόµα µπορούσε να νιώσει το µωρό επάνω της. Άγ-

γιξε το αριστερό της στήθος, βρίσκοντάς το λιγάκι πρησµένο. 
Καθώς την είχε πάρει ο ύπνος, είχε ξαπλώσει στο πλάι επάνω στον 

καναπέ, και τώρα κάθισε όρθια πάλι, περνώντας το χέρι της µέσα 
από τα κοντά, ξανθά της µαλλιά, προσπαθώντας να συνέλθει από το 
παράξενο όνειρο. 

Εκείνη η γλυκιά, όµορφη αίσθηση… 
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, η Αρίνη αισθανόταν ότι κάτι τής έ-

λειπε. Ότι ήθελε ξανά να νιώσει έτσι όπως στο όνειρό της. 
Σηκώθηκε από τον καναπέ, ήπιε µια γουλιά Γλυκό Κρόνο, και πήγε 

να πλύνει το πρόσωπό της. 
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Κεφάλαιο 9 

Επιστροφή στην Πατρίδα 
 
 
…Σκοτάδι. 

Σαν µαύρο µελάνι χυµένο επάνω σε κάθε σπιθαµή της πραγµατι-
κότητας. 

Η όραση είχε πάψει να έχει νόηµα. 
Αλλά, παραδόξως, το ίδιο κι οι υπόλοιπες αισθήσεις. 
Το σκοτάδι τούς είχε καταπιεί. ∆εν άκουγαν· δεν ένιωθαν· δεν µύ-

ριζαν. 
Μονάχα συνείδηση. Ψυχή και µνήµη… 

E 
 
Το Εσώτερο Θηρίο χαίρεται το ίδιο µ’εκείνον κάθε φορά που τη βλέ-
πει, κάθε φορά που την αγγίζει. Αλλά η χαρά του είναι άγρια, τα έν-
στικτά του βίαια, θανατηφόρα. Ο ιερέας το χρησιµοποιεί για να µα-
γέψει τη Μελισσάνθη, αλλά, συγχρόνως, το κρατά σφιχτά από τα 
λουριά του, γιατί ξέρει την καταστροφή που µπορεί να προκαλέσει 
αν του ξεφύγει. 

Θυσιάζει τακτικά στον Θεό για να τον εξευµενίζει και να γαληνεύει 
το Θηρίο. Κυνηγά στα δάση: σκοτώνει άγρια θηράµατα και τα προ-
σφέρει, µέσα σε φωτιές· πλένεται µε το αίµα τους. Και το Θηρίο εί-
ναι ξανά ικανοποιηµένο· δεν έχει τώρα λόγο να την βλάψει. 

Ο ιερέας επισκέπτεται τη Μελισσάνθη ξανά και ξανά. Βλέπει ότι ο 
πατέρας της, ο Άρχοντας Ερρίκος, τον ατενίζει µε δισταγµό, µε φό-
βο· διότι ξέρει ότι είναι επικίνδυνο η κόρη του να συναναστρέφεται 
έναν ιερέα µε τέτοιο τρόπο. Ο Άρχοντας Ερρίκος έχει δίκιο που φο-
βάται, µα δεν µπορεί να κάνει τίποτα για να δώσει τέλος σ’εκείνο 
που τον τροµάζει, καθώς υπάρχει εντός του ένας µεγαλύτερος φό-
βος: ότι θα εξοργίσει τον Θεό. 
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Η Μελισσάνθη είναι ερωτευµένη µε τον ιερέα· για εκείνη, φόβος 
δεν υπάρχει. Έχει ξεχάσει τι σηµαίνει αυτή η έννοια. Γεύεται την 
άγρια, πρωταρχική δύναµη του εραστή της, και µεθά. Γελά, και δεν 
τον χορταίνει. 

Φαίνεται να ταιριάζουν τόσο πολύ οι δυο τους. 
Ο ιερέας την ακούει να λέει στον πατέρα της, 
—∆εν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς! Έχουµε την ευλογία του Θεού 

τώρα. Θα δεις που όλα θα πάνε καλύτερα στα µέρη µας! 
Εκείνος φιλά το µέτωπό της. 
—Ό,τι σε κάνει ευτυχισµένη, 
λέει. Αλλά ο ιερέας αισθάνεται τον φόβο και τον δισταγµό του ό-

πως τον αισθάνονται τα άγρια θηρία. Τον µυρίζει στον αέρα. 
Θα µπορούσε να εκφοβίσει τον Ερρίκο χρησιµοποιώντας λόγια 

που µονάχα ένας ιερέας µπορεί να χρησιµοποιήσει· µα δεν το κάνει. 
∆εν είναι αυτή η πρόθεσή του. Θέλει µόνο τη Μελισσάνθη. 

Και το Εσώτερο Θηρίο τη θέλει, επίσης. 

E 
 
Η µετάβαση ήταν ξαφνική. 

Σκοτάδι– 
Και µετά – φως. 
Οι αισθήσεις τους επέστρεψαν απότοµα, κάνοντας τον κάθε ήχο 

να τους φανεί δυνατότερος, την κάθε σωµατική επαφή να τους φα-
νεί πιο έντονη (µπορούσαν να νιώσουν, ξαφνικά, όλα τα ρούχα που 
φορούσαν, το πάτωµα που πατούσαν, τις καρέκλες όπου κάθονταν), 
την κάθε οσµή να τους φανεί πως είχε πληµµυρίσει τον κόσµο… και 
τα αντικείµενα που έβλεπαν: όλα τους έµοιαζαν, για µια φευγαλέα 
στιγµή, να λάµπουν, σαν να εξέπεµπαν από τα βάθη της ύπαρξής 
τους κάποιο αλλόκοτο µυστηριακό φως. 

Ύστερα, τα πάντα έγιναν συνηθισµένα, κοινότοπα, καθηµερινά. 
Τα σώµατά τους είχαν προσαρµοστεί στην καινούργια πραγµατικό-
τητα. 

Το πλοίο τους έπλεε πάνω σ’έναν πλατύ ποταµό που έµοιαζε πολύ 
µε τον Μαύρο Ποταµό της Απολλώνιας, και ήταν, ουσιαστικά, η συ-
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νέχειά του, µόνο που εδώ, στη Χάρνταβελ, ονοµαζόταν ο Μεγάλος 
Ποταµός. Κοιτάζοντας πίσω τους, οι επαναστάτες µπορούσαν να 
δουν µια απέραντη µαυρίλα να καταπίνει γη και ουρανό και, φυσι-
κά, τον Μεγάλο Ποταµό. Η διαστασιακή δίοδος που οδηγούσε στην 
Απολλώνια, και αντιστρόφως. 

«Καπετάνιε,» είπε η Βατράνια υποµειδιώντας, «νοµίζω πως µας 
έφερα ζωντανούς.» 

Ο Σθένελος’σαρ, που καθόταν στο ενεργειακό κέντρο, πίσω από 
τον Γεράρδο και τη Βατράνια, και είχε τα µάτια του µισόκλειστα, 
τώρα τα άνοιξε για να κοιτάξει έξω απ’τα παράθυρα του σκάφους. 
«Αυτή είναι η Χάρνταβελ, λοιπόν… ∆ε µοιάζει και τόσο διαφορετική 
απ’την Απολλώνια, εκ πρώτης όψης.» Η φωνή του ακουγόταν ξερή, 
λιγάκι κουρασµένη. 

«∆εν είδες τίποτα ακόµα πέρα από έναν ποταµό κι έναν ουρανό,» 
του είπε ο Γεράρδος. 

«Βάρκες έρχονται!» φώναξε ξαφνικά η Μάρθα από το κατάστρω-
µα, και ο Γεράρδος την είδε να δείχνει προς τα βορειοανατολικά. 

«Μη µου πεις…» µούγκρισε κάτω απ’την ανάσα του. 
«Παντοκρατορικοί;» έκανε η Βατράνια, στραβώνοντας τα χείλη. 

«Νόµιζα ότι ο Οδυσσέας µού είπε πως δεν φυλάνε και τόσο στενά 
αυτή τη δίοδο: έµποροι πηγαίνουν και έρχονται από και προς την 
Απολλώνια.» 

«Μπορεί ν’άλλαξαν γνώµη,» είπε ο Γεράρδος, κι έφυγε από τη γέ-
φυρα, κατεβαίνοντας βιαστικά στο κατάστρωµα, όπου στέκονταν η 
Μάρθα, ο Σέλιρ’χοκ, και η Άνµα’ταρ. 

«Εκεί!» Η Μάρθα συνέχιζε να δείχνει. 
Ο Γεράρδος έκανε να υψώσει τα κιάλια του, αλλά η Άνµα τον στα-

µάτησε. «Στάσου,» είπε. «Αυτό θα σε βοηθήσει»· και, αγγίζοντας τα 
κιάλια, άρθρωσε τα λόγια για ένα ξόρκι. 

«Τι έκανες;» 
«Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως. ∆ε βλάπτει.» 
Ο Γεράρδος έφερε τα κιάλια στα µάτια του και είδε τις βάρκες, που 

πριν δεν φαίνονταν σαν τίποτα παραπάνω από δύο κουκίδες στον 
ορίζοντα, να έρχονται ξαφνικά µπροστά του, τόσο κοντά που είχε 
την ψευδαίσθηση ότι, αν άπλωνε λιγάκι το χέρι του, θα τις άγγιζε. 
Επάνω τους ήταν πολεµιστές µε τουφέκια και λευκές στολές, και 
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από την πρύµνη τους κυµάτιζε η σηµαία της Παντοκράτειρας. Ήταν 
µηχανοκίνητες, και σήκωναν αφρό πίσω τους. 

«Παντοκρατορικοί,» είπε ο Γεράρδος, κατεβάζοντας τα κιάλια. 
«∆ύο βάρκες, µε πέντε πολεµιστές µέσα στην καθεµία, απ’ό,τι µπό-
ρεσα να δω.» 

«Συνήθως δεν σταµατούν τους εµπόρους που έρχονται από την 
Απολλώνια στη Χάρνταβελ· επειδή δεν είναι και πολλοί, εξάλλου,» 
είπε η Άνµα’ταρ, µοιάζοντας παραξενεµένη. 

«Μπορεί τώρα να πήραν πιο αυστηρά µέτρα,» υπέθεσε ο Σέ-
λιρ’χοκ. 

«Για ποιο λόγο;» 
«Εξαιτίας των παράξενων συµβάντων.» 
«Τι σχέση µπορεί να έχουν αυτά µε την Απολλώνια, Σέλιρ;» 
«Καµία πιθανώς, στην πραγµατικότητα. Αλλά αυτό δε σηµαίνει 

πως οι Παντοκρατορικοί δεν µπορεί να έχουν γίνει πιο παρανοϊκοί 
απ’ό,τι συνήθως.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Ο Σέλιρ έχει δίκιο. Οι πράκτορες της Παντο-
κράτειρας είναι, δίχως αµφιβολία, ικανοί να φτάσουν στα άκρα µό-
λις δουν κάτι παράξενο να συµβαίνει. Ίσως ακόµα και να νοµίζουν 
ότι η Επανάσταση ευθύνεται για τα παράδοξα στη Χάρνταβελ.» 

«Η αλήθεια είναι πως είναι τελείως µαλάκες,» συµφώνησε η Μάρ-
θα, και πήρε ένα τουφέκι στα χέρια, οπλίζοντάς το. 

«Βιάζεσαι να ρίξεις σφαίρες, ε;» της είπε ο Γεράρδος. 
«Εσύ σκέφτεσαι να τους αφήσεις να πλησιάσουν;» 
«Καλό θα ήταν να τους αποφύγουµε, ει δυνατόν…» είπε ο Γεράρ-

δος, σκεπτικά. 
«Τι γίνεται;» φώναξε η Βατράνια από τη γέφυρα. «Τι βλέπετε; 

Γιατί βγάζετε όπλα;» 
«Παντοκρατορικοί είναι,» της φώναξε ο Γεράρδος. Και είπε στη 

Μάρθα: «Πήγαινε εσύ στο τιµόνι, και πες της να έρθει κάτω.» 
«Γιατί;» Έµοιαζε έτοιµη να τον βρίσει. 
«Επειδή εσύ ξέρεις να οδηγείς πλοίο, και ίσως καταφέρεις να τους 

αποφύγεις.» 
Η Μάρθα δεν έφερε αντίρρηση· ανέβηκε στη γέφυρα και, µετά 

από λίγο, εκείνη οδηγούσε το σκάφος και η Βατράνια ήταν στο κα-
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τάστρωµα µ’ένα τουφέκι στα χέρια. Οι υπόλοιποι κρατούσαν επίσης 
τουφέκια. 

Οι βάρκες ζύγωναν… 
Οι επαναστάτες πήραν θέσεις µάχης: ο Γεράρδος πίσω από το µε-

γάλο κατάρτι· η Βατράνια πίσω από το µικρό κατάρτι· ο Σέλιρ’χοκ 
µισοκρυµµένος στην καταπακτή· η Άνµα’ταρ γονατισµένη πίσω από 
την κουπαστή. 

Ήταν αυγή, παρατήρησε ο Γεράρδος· ο ήλιος της Χάρνταβελ µόλις 
που είχε ξεπροβάλει από την ανατολή. 

Οι βάρκες πλησίασαν κι άλλο. Τώρα, οι σηµαίες τους φαίνονταν 
καθαρά, ακόµα και χωρίς κιάλια. Το έµβληµα της Παντοκράτειρας. 

«Μάρθα!» φώναξε ο Γεράρδος. «Πήγαινέ µας προς τη δυτική ό-
χθη!» 

Εκείνη υπάκουσε, στρίβοντας το σκάφος δυτικά. 
Οι βάρκες φάνηκαν να επιταχύνουν. ∆υνατοί πίδακες – νερό και 

αφρός – πετάγονταν πίσω τους. 
Ο Γεράρδος ύψωσε το τουφέκι του στο επίπεδο του ώµου, σηµα-

δεύοντας. Είδε πως και πολλοί από τους πολεµιστές της Παντοκρά-
τειρας έκαναν το ίδιο. 

Οι βάρκες πλησίαζαν… 
…µαζί µε το ρεύµα του ποταµού (ενώ το πλοίο των επαναστατών 

έπλεε αντίθετα στο ρεύµα)… 
…εντός εµβέλειας, τώρα– 
«Πυρ!» φώναξε ο Γεράρδος, αρχίζοντας να ρίχνει. 
Οι άλλοι ακολούθησαν το παράδειγµά του. 
Οι Παντοκρατορικοί ανταπέδωσαν αµέσως. Σφαίρες χτυπούσαν 

πάνω στα σκάφη και στο νερό, δηµιουργώντας µικρούς πίδακες. 
Ένας λευκοντυµένος στρατιώτης χτυπήθηκε και, ουρλιάζοντας, έπε-
σε στον ποταµό. 

Η Άνµα’ταρ φώναξε τα λόγια για κάποιο ξόρκι και, καθώς οι βάρ-
κες ζύγωναν, κάτι απρόοπτο συνέβη πάνω στη µία: εκτυφλωτική 
λάµψη – καπνός – ουρλιαχτά. 

Ο Γεράρδος είχε ξαναδεί τις µάγισσες του τάγµατος των ∆ρακαι-
νών να το κάνουν αυτό. ∆ιέλυαν µια σφαίρα που είχε µόλις εκτοξευ-
τεί, µε αποτέλεσµα να θρυµµατιστεί σε πολλά µικρά κοµµάτια χτυ-
πώντας όσους ήταν γύρω της, ενώ συγχρόνως δυνατό φως πεταγό-
ταν καθώς και καπνός που προκαλούσε βήχα. Ένα πολύ επικίνδυνο 
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πολεµικό ξόρκι· και ο Γεράρδος δεν είχε δει ποτέ κανέναν άλλο µάγο 
να το χρησιµοποιεί εκτός από τις ∆ράκαινες. Πρέπει να ήταν εφεύ-
ρεση του τάγµατός τους, που πλέον, επισήµως, δεν υπήρχε. Αφότου 
είχαν συµµαχήσει µε τον Ανδρόνικο, δεν εκπαιδεύονταν πια άλλες 
∆ράκαινες. 

Οι πολεµιστές της χτυπηµένης από το ξόρκι βάρκας βρίσκονταν 
προς το παρόν – και ίσως µόνιµα – εκτός µάχης. Οι πολεµιστές της 
άλλης βάρκας, όµως, εξακολουθούσαν να πυροβολούν. 

Ο Γεράρδος, αλλάζοντας γεµιστήρα στο τουφέκι του, επικέντρωσε 
τα πυρά του εκεί· το ίδιο κι οι σύντροφοί του. Οι Παντοκρατορικοί 
δεν είχαν και πολύ χώρο για να καλυφτούν· η βάρκα δεν ήταν µεγά-
λη: το µέγεθός της ήταν, περίπου, όσο το ένα τρίτο του ποταµόπλοι-
ου των επαναστατών. Ο ένας µετά τον άλλο, οι λευκοντυµένοι στρα-
τιώτες χτυπιόνταν· οι άσπρες τους στολές βάφονταν κόκκινες, ενώ 
τα όπλα, κι από τις δύο πλευρές, συνέχιζαν να κροταλίζουν. 

Η βάρκα στράφηκε, διαγράφοντας ηµικύκλιο πάνω στο νερό, και 
έφυγε. 

Η άλλη βάρκα, που ακόµα τη σκέπαζε λίγος καπνός από το ξόρκι 
της Άνµα’ταρ, είχε ήδη αρχίσει να υποχωρεί. 

Οι επαναστάτες έπαψαν να ρίχνουν. Άλλαξαν γεµιστήρες στα όπλα 
τους. 

«Να τους κυνηγήσουµε!» είπε η Βατράνια. «Θα αναφέρουν ότι 
αποστάτες ήρθαν από την Απολλώνια!» 

«Κι αν τους σκοτώσουµε, οι άλλοι Παντοκρατορικοί δε θα κατα-
λάβουν ότι κάτι τούς συνέβη;» είπε ο Γεράρδος. «∆ε θα υποθέσουν 
ότι–;» 

«Θα υποθέσουν,» τον διέκοψε η Βατράνια, «αλλά δεν θα ξέρουν! 
Μπορεί να σκεφτούν ότι έπαθαν κάτι… οτιδήποτε, τώρα µε όσα γί-
νονται στη Χάρνταβελ.» 
Μπορεί και νάχει δίκιο, παρατήρησε ο Γεράρδος. Η Βατράνια ήταν 

καλή στην κατασκοπία, στη Σεργήλη, απ’ό,τι είχε ακούσει. Στρεφό-
µενος στη γέφυρα, φώναξε στη Μάρθα: «Πίσω τους! Κυνήγησέ 
τους!» 

Εκείνη γύρισε το τιµόνι του σκάφους. «Μια δυτικά, µια ανατολι-
κά!» του φώναξε, πειραχτικά. «Αποφάσισε, Καπ’τάνιε!» 
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Ο Κροκόδειλος ήταν γρήγορο σκάφος. Όχι πως και οι βάρκες των 
Παντοκρατορικών ήταν αργές, αλλά, όταν το ποταµόπλοιο των επα-
ναστατών είχε και τις µηχανές του ενεργές και τα ιστία του ανοιχτά, 
δεν είχαν πιθανότητα να του ξεφύγουν – ειδικά τώρα που κι αυτές 
έπλεαν αντίθετα στο ρεύµα. 

Φτάνοντας εύκολα σε απόσταση βολής, ο Γεράρδος κι οι σύντρο-
φοί του άρχισαν αµέσως να πυροβολούν. 

Η Άνµα’ταρ έκανε ξανά εκείνο το ξόρκι, και γέµισε και την άλλη 
βάρκα µε καπνό. 

«Χτυπήστε τις µηχανές!» φώναξε ο Γεράρδος. «Τις µηχανές 
τους!» 

Οι οποίες δεν ήταν δύσκολος στόχος, έτσι όπως έβλεπαν τις βάρκες 
πρύµνηθεν. Οι προπέλες διαλύθηκαν· τα κοµµάτια τους φάνηκαν να 
τινάζονται στον αέρα και να πέφτουν στο νερό. Τα πλεούµενα έχα-
σαν ταχύτητα· σύντοµα, δεν είχαν καθόλου δύναµη να κινούνται: 
έγιναν έρµαια του ρεύµατος του ποταµού. 

Ο Γεράρδος έπιασε ένα σχοινί µε γάντζο, το στριφογύρισε πάνω 
απ’το κεφάλι του, και το πέταξε προς τη µία βάρκα· ενώ η Άνµα’ταρ 
εκτόξευε ταυτόχρονα ένα άλλο σχοινί µε γάντζο προς τη δεύτερη 
βάρκα. Οι γάντζοι πιάστηκαν, και οι επαναστάτες έδεσαν τα σχοινιά 
στο µεγάλο κατάρτι του Κροκόδειλου. 

Οι βάρκες ήρθαν κοντά. 
Ήταν γεµάτες πτώµατα. 
Ο Γεράρδος έκανε να πηδήσει µέσα στη µια απ’αυτές, αλλά η Άν-

µα’ταρ τον σταµάτησε βάζοντας το χέρι της το στήθος του. «Μπορεί 
να παριστάνουν τους νεκρούς,» τον προειδοποίησε. 

«Θα το µάθουµε αµέσως,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, και έκανε ένα ξόρκι. 
Μετά από µια στιγµή, είπε: «Σ’αυτή τη βάρκα, ένας είναι ζωντανός 
και περιµένει. Σ’αυτήν, δύο είναι ζωντανοί αλλά αναίσθητοι.» 

«Πώς το ξέρεις;» ρώτησε η Βατράνια. «Νόµιζα ότι οι Βιοσκόποι 
ήταν ειδικοί σ’αυτά.» 

«Και οι ∆ιαλογιστές κάτι γνωρίζουµε,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. 
«Εντόπισα απλώς νοητική δραστηριότητα. Ο ένας σκέφτεται πολύ 
έντονα για να είναι αναίσθητος, και οι άλλοι δύο σκέφτονται πολύ 
λίγο για να είναι ξύπνιοι. Οι υπόλοιποι δεν έχουν καθόλου νοητική 
δραστηριότητα, άρα είναι νεκροί, ή απίστευτα καλοί στον διαλογι-
σµό – που δεν το νοµίζω.» 
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«Ποιος είναι αυτός που καιροφυλαχτεί;» 
Ο Σέλιρ’χοκ τον έδειξε. 
Η Βατράνια ύψωσε το τουφέκι της και τον πυροβόλησε. Ο άντρας 

κραύγασε και πέθανε. 
«Κι οι άλλοι δύο;» 
Ο Σέλιρ’χοκ τούς έδειξε κι αυτούς. 
Η Βατράνια τούς πυροβόλησε, σκοτώνοντάς τους. 
«∆εν µ’αρέσει να σκοτώνω εν ψυχρώ…» είπε ο Γεράρδος. 
«∆εν τους σκότωσες εσύ, Καπετάνιε. Κι επιπλέον, τι θα τους κάνα-

µε;» 
Ο Γεράρδος δεν αποκρίθηκε γιατί ήξερε ότι, πρακτικά, η Βατράνια 

είχε και πάλι δίκιο. 
«Πάµε να δούµε µήπως βρούµε τίποτα,» είπε µετά η Βατράνια, και 

πήδησε µέσα σε µία από τις βάρκες. 
Οι άλλοι επαναστάτες ακολούθησαν το παράδειγµά της. Έψαξαν 

και τις δύο βάρκες, πήραν από εκεί ό,τι νόµιζαν πως θα τους φαινό-
ταν χρήσιµο, κι έπειτα τις βύθισαν ανοίγοντάς τους τρύπες. 

E 
 
Η Μάρθα οδήγησε το ποταµόπλοιο προς τη δυτική όχθη και σύντο-
µα έφτασαν εκεί, σ’ένα µέρος όπου τα βράχια δεν έµοιαζαν και τόσο 
επικίνδυνα. 

Ο Γεράρδος είχε τώρα ανεβεί στη γέφυρα, και είπε: «Βγες στα ρη-
χά.» 

«Θα το µεταµορφώσουµε σε όχηµα;» 
«Ναι.» 
«Τι βρήκατε στις βάρκες;» ρώτησε η Μάρθα, καθώς κοίταζε την 

όχθη, προσπαθώντας ν’αποφασίσει ποιο ήταν το καλύτερο – και, 
κυρίως, το ασφαλέστερο – σηµείο για να πλησιάσει την ξηρά. ∆εν 
ήθελε να χτυπήσει το πλεούµενό τους σε κανέναν βράχο που κρυβό-
ταν, ύπουλα, κάτω από την επιφάνεια. 

«Τίποτα το σπουδαίο,» της απάντησε ο Γεράρδος. «Μερικά όπλα 
και ενεργειακές φιάλες. Οι τελευταίες, όµως, δεν είναι του τύπου 
που χρησιµοποιεί το σκάφος µας.» 
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Η Μάρθα οδήγησε το ποταµόπλοιο σ’ένα ρηχό µέρος, όπου τα νε-
ρά του ποταµού έγλειφαν το χώµα ανάµεσα στους βράχους. Κάτι 
αγριόχηνες που πλατσούριζαν εκεί αποµακρύνθηκαν, τροµαγµένες 
από την παρουσία του σκάφους. 

Ο Γεράρδος φώναξε στην Άνµα’ταρ, τον Σέλιρ’χοκ, και τη Βατρά-
νια, στο κατάστρωµα: «Θα το µεταµορφώσουµε! Πηγαίνετε κάτω, 
γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει αν είστε έξω κατά την αλλαγή.» 

Εκείνοι κατέβηκαν µέσα στην καταπακτή του πλοίου, και ο Γεράρ-
δος είπε στον Σθένελο: «Μάγε, δώσε µας ρόδες.» 

Ο Σθένελος’σαρ άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Μηχανικής Μετα-
βλητότητος, και, γι’ακόµα µια φορά, ο Γεράρδος και η Μάρθα αι-
σθάνθηκαν τον Κροκόδειλο να µεταβάλλεται γύρω τους σαν να µην 
ήταν καµωµένος από µέταλλο αλλά από κάποια πλαστική ηµίρρευ-
στη ουσία. 

Μετά από λίγο, βρίσκονταν καθισµένοι στις δύο µπροστινές θέσεις 
του εξάτροχου οχήµατος. Πίσω τους ήταν ο Σθένελος, στο ενεργεια-
κό κέντρο· κι ακόµα πιο πίσω, οι υπόλοιποι. 

«Με ζαλίζει όποτε γίνεται αυτό,» ακούστηκε να λέει η Βατράνια. 
«Σαν το λούνα παρκ είναι.» 

Η Άνµα’ταρ γέλασε. 
Η Μάρθα έβγαλε το όχηµα από τα ρηχά του ποταµού, ενώ πουλιά 

και µικρά ζώα σκορπίζονταν στο πέρασµά του. 
«∆ε φαίνεται να υπάρχει κανένας δρόµος εδώ πέρα, Γεράρδε,» 

παρατήρησε. «Πού πάµε;» 
Ο Γεράρδος, πατώντας δύο πλήκτρα στην κονσόλα εµπρός τους, 

έκανε τον χάρτη της Χάρνταβελ να παρουσιαστεί στη µικρή οθόνη. 
Μια κόκκινη κουκίδα φανέρωνε τη θέση τους – και, µάλλον, ο χάρ-
της δεν είχε χάσει τον προσανατολισµό του εξαιτίας της διαστασια-
κής µετάβασης: το σηµείο που έδειχνε πρέπει, όντως, να ήταν αυτό 
στο οποίο βρίσκονταν. 

«Ο Πρίγκιπας είπε να πάµε να µιλήσουµε στον σύνδεσµό µας πρώ-
τα, οπότε αυτό λογικά θα κάνουµε. Αλλά νοµίζω πως και λίγη ξεκού-
ραση δεν θα µας βλάψει. Συνέχισε να οδηγείς, για να αποµακρυν-
θούµε από τον ποταµό, και µετά σταµατάµε.» Γυρίζοντας να κοιτά-
ξει τον Σθένελο, είπε: «∆ώσε στο όχηµά µας τα χρώµατα του περι-
βάλλοντος.» 
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«Εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνος, και έκανε πάλι το Ξόρκι Μηχανι-
κής Μεταβλητότητος. 

Ο Γεράρδος και η Μάρθα, αυτή τη φορά, δεν αισθάνθηκαν καµία 
ιδιαίτερη αλλαγή γύρω τους· έτσι η πρώτη, καθώς οδηγούσε µέσα 
στην ύπαιθρο, ρώτησε τον µάγο: «Είσαι σίγουρος ότι το έκανες σω-
στά;» 

«Νοµίζω. Θα πρέπει να πάτε έξω για να το διαπιστώσετε.» 
Η Μάρθα πάτησε το φρένο. Άνοιξε την πόρτα πλάι της και πήδησε 

στη γη. Στράφηκε και κοίταξε το ψηλό όχηµά τους, και είδε ότι, ό-
πως τους είχε πει ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος, είχε πάρει τα χρώµατα 
του περιβάλλοντος. ∆εν ήταν αόρατο, αλλά από µακριά θα δυσκο-
λευόσουν να το διακρίνεις, εκτός αν χρησιµοποιούσες κανένα ξόρκι 
σαν αυτό της Άνµα’ταρ, ή αν κοίταζες µε πολύ, πολύ προσοχή. 

Μπήκε ξανά στο όχηµα και έκλεισε την πόρτα. «Εντάξει,» αποκρί-
θηκε στο ερωτηµατικό βλέµµα του Γεράρδου. «Έγινε.» Πατώντας 
το πετάλι, έβαλε πάλι τους τροχούς σε κίνηση. 

Γύρω τους απλωνόταν µια µικρή πεδιάδα, πλαισιωµένη από λό-
φους και πυκνές συστάδες δέντρων. Κανένα χωριό δεν φαινόταν, 
ούτε καµια πόλη. Ούτε, ευτυχώς, κανένα Παντοκρατορικό οχυρό. 

«Πώς αισθάνεσαι;» ρώτησε η Μάρθα τον Γεράρδο. 
«Καλά.» 
«Τίποτα το… ασυνήθιστο, έτσι;» είπε, µε χαµηλωµένη φωνή, γιατί 

δεν ήθελε να την ακούσει ο Σθένελος πίσω τους. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, που, πράγµατι, δεν είχε νιώσει 

την παρουσία του Εσώτερου Θηρίου να ξαναζωντανεύει εντός του. 
∆εν είχε νιώσει εκείνη την πρωταρχική, ζωώδη δύναµη που ένιωθε 
ως ιερέας, πριν από τόσο καιρό. Ο Εχθρός του πρέπει, τελικά, να εί-
χε όντως σκοτωθεί όταν έφυγε από τη Χάρνταβελ. 

Αλλά, από την άλλη, µπορούσε να είναι σίγουρος από τώρα; Ήταν 
λιγάκι νωρίς… 

Η Μάρθα, εξακολουθώντας να οδηγεί, πήρε για λίγο το βλέµµα της 
από µπροστά (εξάλλου, δεν υπήρχαν και τίποτα σπουδαία εµπόδια 
εδώ για να κουτουλήσουν) και κοίταξε τον Γεράρδο. Παρατήρησε το 
προφίλ του προσώπου του, το αριστερό του µάτι που ήταν ορατό· 
πρόσεξε να δει µήπως µπορούσε να διακρίνει κάτι το ασυνήθιστο 
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εκεί. Κάτι το τροµαχτικό. Κάτι που θα της φώναζε ότι ο Γεράρδος 
είχε, κάπως, µυστηριωδώς, αλλάξει. 

∆εν διέκρινε το παραµικρό, όµως. 
Ο Γεράρδος γύρισε για να την αντικρίσει. Τώρα, η Μάρθα είδε και 

τα δύο µάτια του – και, πάλι, δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο εκεί. 
«Τι;» τη ρώτησε εκείνος. 
«Απλώς… έβλεπα.» 
«Πρόσεχε!» 
Η Μάρθα στράφηκε µπροστά. Ένα κούτσουρο έµοιαζε να είχε ξε-

φυτρώσει µέσα από το γαµηµένο χορτάρι της πεδιάδας! Έστριψε το 
τιµόνι, απότοµα. «Γαµώ τον κώλο της Έχιδνας, γαµώ!» 

Το κούτσουρο ακούστηκε να σπάει– 
!ΚΡΑΚ, κρακ, κρακ, ΚΡΑΚ! 

–κάτω από τις βαριές αριστερές ρόδες του οχήµατος, χωρίς να το 
εµποδίσει ιδιαίτερα στην πορεία του. 

«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε η Βατράνια, καθώς ερχόταν µπροστά, 
στριµώχνοντας τον εαυτό της πλάι από το ειδικό κάθισµα του ενερ-
γειακού κέντρου. 

«Τίποτα,» είπε η Μάρθα. «Ένα ξύλο.» 
«Πρέπει να ήταν ολόκληρο δέντρο! ∆ε βλέπεις πού πηγαίνεις;» 
(Ο Σθένελος είχε ανοίξει τα µάτια του καθώς ο ήχος θραύσης α-

κούστηκε· και µετά, η Βατράνια είχε αµέσως περάσει από δίπλα του 
και είχε βρεθεί µπροστά του· ή, πιο συγκεκριµένα, τα πισινά της εί-
χαν βρεθεί µπροστά του, καθώς διαγράφονταν µέσα από το στενό 
παντελόνι της. Και η Βατράνια είχε καταπληκτικά πόδια· κανένας 
δεν θα µπορούσε να το αµφισβητήσει αυτό, ήταν βέβαιος ο Σθένελος 
– κι έχασε τον ειρµό της σκέψης του καθώς η Μαγγανεία Κινήσεως 
γλιστρούσε από την άκρη του µυαλού του.) 

Φωτάκια αναβόσβησαν ξαφνικά στην κονσόλα του οχήµατος. 
«Γαµήσου!» έκανε, ξαφνιασµένη, η Μάρθα. «Τι σκατά…;» 
Οι λέξεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ!! παρουσιάστηκαν κάτω 

από την ένδειξη ποσότητας ενέργειας. 
«Μάγε!» είπε ο Γεράρδος, γυρίζοντας για να κοιτάξει πάνω απ’τον 

ώµο του. «Τι συµβαίνει;» 
Η Βατράνια στράφηκε επίσης. 
Τα φωτάκια έπαψαν ν’αναβοσβήνουν, και το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΚΗΣ ΡΟΗΣ!! εξαφανίστηκε. 
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«Εντάξει,» είπε ο Σθένελος καθαρίζοντας τον λαιµό. «Απλά πρέπει 
νάµαι λιγάκι κουρασµένος…» 

«Θα σταµατήσουµε όπου νάναι,» του είπε ο Γεράρδος. 
Η Βατράνια, όµως, χαµογέλασε λεπτά στον Σθένελο σαν να είχε 

καταλάβει τι τον είχε πραγµατικά αποσπάσει από τη δουλειά του. 
Εκείνος έκανε πως δεν το πρόσεξε. 

Η Βατράνια στράφηκε πάλι µπροστά, λέγοντας: «Να οδηγήσω ε-
γώ, για να µην πέσουµε ξανά πάνω σε κάνα δέντρο;» 

«Πήγαινε πίσω στη θέση σου κι άσε τις µαλακίες!» µούγκρισε η 
Μάρθα. «∆ε βλέπεις ότι δεν έχει χώρο εδώ; Μπορεί να πάτησες κά-
να καλώδιο πριν, στο ενεργειακό κέντρο, και γι’αυτό να πάθαµε λό-
ξιγκα!» 

«Ναι, µάλλον πάτησα κανένα… καλώδιο,» γέλασε η Βατράνια. 
«Πιο δύσκολο να το προσέξεις από ένα δέντρο, πάντως…» 

Ο Γεράρδος είδε την όψη της Μάρθας να αγριεύει, και είπε αµέ-
σως, θέλοντας να προλάβει τον τσακωµό που φαινόταν πως θα επα-
κολουθούσε: «Πήγαινε πίσω, Βατράνια. Σε λίγο θα σταµατήσουµε, 
είπα.» 

«Απλώς προθυµοποιήθηκα να βοηθήσω…» αποκρίθηκε η Βατρά-
νια, κι αποµακρύνθηκε χωρίς άλλη κουβέντα. 

(Καθώς έφευγε, πάτησε την άκρη του δεξιού ποδιού του Σθένελου, 
ο οποίος είχε βγάλει τις µπότες του προτού καθίσει στο ενεργειακό 
κέντρο. Το µικρό του δάχτυλο πόνεσε αρκετά. Η Βατράνια δεν έδει-
ξε να πρόσεξε ότι τον είχε πατήσει, αλλά εκείνος ήταν βέβαιος πως 
το είχε κάνει επίτηδες. 
Ναι, µάλλον πάτησα κανένα… καλώδιο. 
Είχε υπέροχο κώλο όµως, σκέφτηκε ο Σθένελος προσπαθώντας να 

µην µπουρδουκλώσει τη Μαγγανεία Κινήσεως αυτή τη φορά παρά 
την κούρασή του.) 

E 
 
Η Μάρθα σταµάτησε το όχηµά τους πίσω από κάτι λοφίσκους, για 
να έχουν κάλυψη. Ο Σθένελος’σαρ έπαψε να χρησιµοποιεί τη Μαγ-
γανεία Κινήσεως, και κάθισαν όλοι να ξεκουραστούν. Ο Σέλιρ’χοκ 
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ύφανε µια Μαγγανεία Υλικής ∆ιαισθήσεως γύρω τους, η οποία, είπε, 
θα τον ειδοποιούσε αν κάποιος τούς πλησίαζε· µετά, ξάπλωσε στην 
πίσω µεριά του οχήµατος για να κοιµηθεί. Οι άλλοι ακολούθησαν το 
παράδειγµά του, καθώς ήταν ανεξαιρέτως κουρασµένοι ύστερα από 
το πέρασµα στην καινούργια διάσταση (και τον σχετικό χωροχρονι-
κό αποπροσανατολισµό που επέφερε αυτό: ήταν δέκα η ώρα το πρωί 
όταν έφυγαν από την Απολλώνια, κι όταν ήρθαν στη Χάρνταβελ ή-
ταν αυγή) και τη µάχη τους µε τους Παντοκρατορικούς. Μόνο η Άν-
µα’ταρ έµεινε ξύπνια, για να φρουρεί· και βηµάτιζε γύρω από το ό-
χηµα που έµοιαζε να προσπαθεί να λιώσει µέσα στο περιβάλλον. Η 
µαγγανεία του Σέλιρ θα τον ειδοποιούσε αν κάποιος τούς ζύγωνε, µα 
η Άνµα θα έβλεπε από µακριά αν κάποιος ερχόταν, ή αν κάποιος α-
νιχνευτής τούς βίγλιζε και, µετά, γύριζε να φύγει για ν’αναφέρει, 
παραδείγµατος χάρη, στους πράκτορες της Παντοκράτειρας. 

Η µάγισσα, καθώς έκανε κύκλους γύρω από το σταµατηµένο όχη-
µα, ήταν ντυµένη µε µια µαύρη δερµάτινη στολή, ψηλές µπότες, κα-
φετί πέτσινο πανωφόρι, και πράσινη βαριά κάπα· γιατί εδώ, στη 
Χάρνταβελ, έκανε περισσότερο κρύο απ’ό,τι στην Απολλώνια. Πρέ-
πει να ήταν µέσα φθινοπώρου. Στον γοφό της Άνµα κρεµόταν ένα 
πιστόλι, το οποίο ήταν έτοιµη να τραβήξει σε περίπτωση ανάγκης, κι 
από τις µπότες της προεξείχαν οι λαβές ξιφιδίων. Το τουφέκι της δεν 
το κρατούσε επειδή ήξερε ότι εύκολα µπορούσε κάποιος να το προ-
σέξει από µακριά, κι αυτό θα τον ειδοποιούσε αµέσως ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά εδώ: αν ήταν κατάσκοπος της Παντοκράτειρας, πιθα-
νώς να καταλάβαινε ότι είχε µόλις δει επαναστάτες. 

Ο άνεµος που φυσούσε δεν ήταν πολύ δυνατός, αλλά ήταν παγε-
ρός, κι έκανε τα κοντά, σγουρά, µαύρα µαλλιά της Άνµα να αναδεύ-
ονται γύρω από το χρυσόδερµο πρόσωπό της. Στον ορίζοντα, δεν 
φαινόταν καµία πόλη ούτε κανένα χωριό. Μετά, όµως, η Άνµα χρη-
σιµοποίησε ένα ζευγάρι κιάλια για να κοιτάξει, και είδε καπνό από 
καµινάδες. Έκανε ένα Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως επάνω στα κιάλια, 
και το χωριό ήρθε κοντά στα µάτια της. Μικρά οικοδοµήµατα. Χω-
ράφια γύρω τους. Χωρικοί. Ζώα. Ένα κάρο. Πουθενά λευκοντυµένοι 
στρατιώτες της Παντοκράτειρας· ούτε µεταλλικά οχήµατα. 

Η Άνµα’ταρ κατέβασε τα κιάλια από τα µάτια της. 
(Στο εσωτερικό του σταµατηµένου οχήµατος των επαναστατών, ο 

Γεράρδος ονειρευόταν… 
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—ένα οικοδόµηµα γύρω του, καµωµένο από κάθε λογής υλικά: ξύ-
λα, πέτρες, λουλούδια, φυλλωσιές, κοµµάτια ανθρώπων και ζώων 
και πουλιών, χέρια, πόδια, µάτια, φτερούγες… κι όµως, δεν υπήρχε 
τίποτα το αποτρόπαιο σ’αυτό: µονάχα κάτι το απόλυτα φυσικό· 

—το οικοδόµηµα τραντάζεται, οι τοίχοι του τρίζουν, και σ’ορισµένα 
σηµεία διαλύονται δηµιουργώντας τρύπες που από πίσω τους φαίνε-
ται ένας άλλος χώρος, µπερδεµένη γεωγραφία, ένας δυνατός άνεµος, 
η µυρωδιά καµένου χόρτου, πέτρες κατρακυλούν· 

—ανεβαίνει σε µια σκάλα, για ν’αποµακρυνθεί από την καταστρο-
φή· ακούει ένα µωρό να κλαίει· βαδίζει σε µπερδεµένους διαδρό-
µους· τρύπες, ανοίγµατα, υπάρχουν από δω κι από κει, ορισµένα 
κλείνουν και µετά ξανανοίγουν αλλού, µε ανεξήγητο τρόπο· κοιτάζει 
δίπλα του και βλέπει έναν καθρέφτη, πετάγεται µακριά του, φεύγει 
τρέχοντας· κι άλλα ανοίγµατα–) 

Κατά το µεσηµέρι, µπήκε στο όχηµα για να ξυπνήσει τους υπόλοι-
πους, και είδε τον Γεράρδο να ανασηκώνεται αµέσως µόλις τα µπο-
τοφορεµένα πόδια της έκαναν µερικά βήµατα επάνω στο µεταλλικό 
πάτωµα. 

«Είσαι καλά;» τον ρώτησε, καθώς εκείνος την ατένιζε µε σαστι-
σµένο βλέµµα, καθισµένος στο στρώµα του. 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Τι ώρα είναι;» 
«Πάει µεσηµέρι,» είπε η Άνµα’ταρ. 
«∆ηλαδή, ώρα να φεύγουµε.» 
Η µάγισσα ένευσε. 
Η Μάρθα ξύπνησε δίπλα στον Γεράρδο, ακούγοντάς τους να µιλά-

νε. 
Η Άνµα’ταρ σήκωσε και τους υπόλοιπους, κι έβγαλαν κάτι να φάνε 

προτού ξεκινήσουν. 
«Είδες τίποτα αξιοσηµείωτο όσο µάς φρουρούσες;» ρώτησε η Βα-

τράνια την Άνµα. 
«Μόνο ένα χωριό, µε τα κιάλια µου, προς τα βόρεια. Κανένας δε 

µας πλησίασε.» 
Καθώς τελείωναν το φαγητό τους, ο Γεράρδος ξεδίπλωσε έναν 

χάρτη ανάµεσά τους και ήπιε µια γουλιά καφέ από την κούπα του, 
παρατηρώντας τον. 
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«Εδώ,» είπε, δείχνοντας, «είναι ο σύνδεσµός µας. Την ξέρω αυτή 
την πόλη. Τη θυµάµαι από παλιά.» 

«Πώς είναι;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Εµπορική. Κατά τα άλλα, συνηθισµένη για τα δεδοµένα της Χάρ-

νταβελ. Όχι µικρή, όµως. Λίγο µικρότερη από την Ερρίθια. Για τα 
δεδοµένα άλλης διάστασης, βέβαια, όπως η Απολλώνια, είναι µι-
κρή.» 

«Τον σύνδεσµό µας τον ξέρεις από παλιά;» 
«Όχι. Πάει πολύς καιρός από τότε που ήµουν ιερέας εδώ, Βατρά-

νια· σας το έχω ήδη πει. Αλλά δε νοµίζω να έχουµε πρόβληµα νάρ-
θουµε σ’επαφή µαζί του.» 

Αφού τελείωσαν το φαγητό τους, ο Γεράρδος κάθισε στο τιµόνι του 
οχήµατος, η Μάρθα κάθισε δίπλα του, και ο Σέλιρ’χοκ κάθισε στο 
ενεργειακό κέντρο. Ο Γεράρδος κοίταξε τον χάρτη στην οθόνη της 
κονσόλας εµπρός του και εύκολα προσανατολίστηκε. Είχαν µπόλικο 
δρόµο να κάνουν, σκέφτηκε καθώς πατούσε το πετάλι βάζοντας το 
όχηµα σε κίνηση. 

E 
 
Πέρασαν από περιοχές άγριες, που αν το όχηµά τους δεν ήταν ειδικό 
για δύσβατα εδάφη δεν θα µπορούσαν να τις διασχίσουν. ∆εν πλη-
σίασαν χωριά ή πόλεις, γιατί δεν ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή 
κανενός· και η Άνµα’ταρ κοίταζε µε τα κιάλια της για περιπολίες 
Παντοκρατορικών. ∆εν είδαν, όµως, στρατιώτες της Παντοκράτει-
ρας. Τα µέρη ήταν, ουσιαστικά, αφρούρητα παρότι η Χάρνταβελ 
αποτελούσε τµήµα της Συµπαντικής Παντοκρατορίας. Κανένας δεν 
έδινε και πολλή σηµασία, απ’ό,τι φαινόταν. Θεωρούσαν τη διάσταση 
µια από τις αδιάφορες γωνιές του σύµπαντος, παρόµοια µε µια δευ-
τέρας, ή και τρίτης, κατηγορίας γειτονιά σε µια µεγαλούπολη. 

Εκείνο που αµέσως πρόσεξαν όλοι οι επαναστάτες – όχι µόνο η 
Άνµα’ταρ µε τα κιάλια – ήταν τα πολλά ξεραµένα χωράφια, καθώς 
και οι ανθρωποθυσίες. Άνθρωποι δεµένοι ανάποδα επάνω σε πασ-
σάλους καρφωµένους στο χώµα: πρόσφατοι νεκροί, µε κοράκια γα-
ντζωµένα στα σώµατά τους, να τσιµπολογούν σάρκες, εντόσθια, και 
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µάτια· ή πολυκαιρισµένα κουφάρια, σκέλεθρα ουσιαστικά, που 
σκουλήκια σέρνονταν επάνω τους και έντοµα είχαν κάνει φωλιές στο 
εσωτερικό τους. 

«Αυτά τα κάνουν οι γαµηµένοι οι ιερείς σας;» ρώτησε η Μάρθα 
τον Γεράρδο. 

«Πιστεύουν ότι εξευµενίζουν τον Θεό,» αποκρίθηκε εκείνος, κα-
θώς περνούσαν δίπλα από τρεις ανθρωποθυσίες: ο ένας άνθρωπος 
πλάι στον άλλο, µπροστά από κάτι χωράφια τελείως ξερά. 

«Ο Θεός σας γουστάρει τέτοιες µαλακίες;» Η Μάρθα στράβωσε τα 
χείλη από αποστροφή. 

«∆εν είναι δικός µου Θεός πια. Και δεν ξέρω αν φταίει ακριβώς ο 
Θεός ή οι ίδιοι οι ιερείς. Επιπλέον, βλέπεις να έχουν αποτέλεσµα αυ-
τές οι τακτικές;» Ο Γεράρδος έδειξε τα ξερά χωράφια. 

Η Μάρθα τα κοίταξε σιωπηλά καθώς τα προσπερνούσαν. 
«Υποθέτω ότι τους θυσίασαν για να γίνει η γη και πάλι εύφορη,» 

είπε ο Γεράρδος. «∆ε φαίνεται να έπιασε… 
»Παλιότερα δεν συνέβαιναν αυτά. Αν ένα χωράφι ήταν άκαρπο, 

πήγαινε ένας ιερέας, έβλεπε τα σηµάδια, κι έλεγε στον γαιοκτήµονα 
πότε να το σπείρει και πάλι, ή τι όφειλε να κάνει για ν’αποκτήσει ξα-
νά την εύνοια του Θεού. Αλλά ανθρωποθυσίες δεν γίνονταν, εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια. Αιώνες.» 

«Τι σηµάδια έβλεπε;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Σηµάδια. Ο Θεός µιλά στους ιερείς του, Μάρθα, µέσω της ίδιας 

της διάστασης.» 
«Εσύ βλέπεις τώρα τίποτα σηµάδια;» 
Ο Γεράρδος ρίγησε προς στιγµή, καθώς θυµήθηκε το παράξενο ό-

νειρό του. Τι ήταν αυτό; Έµοιαζε να σήµαινε κάτι, µα δεν ήξερε τι. 
Κι επιπλέον… «Εγώ δεν είµαι πια ιερέας,» είπε – περισσότερο στον 
εαυτό του παρά στη Μάρθα. Αν ήµουν ιερέας, θα αισθανόµουν και 
το Εσώτερο Θηρίο µέσα µου· κι αυτό, ευτυχώς, δεν έχει επιστρέψει. 

Ο ουρανός γέµισε, µετά από λίγο, από ένα σµήνος κοράκων, το 
οποίο πέρασε από πάνω τους πετώντας γρήγορα προς τα δυτικά. 

«Τι συµβαίνει;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Μύρισαν αίµα, µου φαίνεται.» 
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Ήταν απόγευµα όταν έφτασαν στον προορισµό τους, και ο ήλιος έ-
δυε, πληµµυρίζοντας τον τόπο µε πυκνές σκιές και πορτοκαλιές α-
νταύγειες. 

Η Οκρίνθια ήταν χτισµένη στη µέση ενός κάµπου απ’όπου περ-
νούσαν παρακλάδια του Μεγάλου Ποταµού της Χάρνταβελ: πολύ 
εύφορο µέρος. ∆ηµοσιές κατέληγαν στην πόλη από τα βόρεια, τα 
νότια, τα ανατολικά, και τα δυτικά. Η Οκρίνθια ήταν, αναµφίβολα, 
εµπορική· συγκέντρωνε εµπόρους από διάφορες περιοχές της Χάρ-
νταβελ. ∆εν ήταν περιτειχισµένη· από παλιά, ο Γεράρδος ατείχιστη 
τη θυµόταν, κι ακόµα ατείχιστη ήταν. Η Αρχόντισσα της περιοχής, 
όµως, είχε πολύ καλούς πολεµιστές για να την προστατεύουν, φηµι-
σµένους για την τεχνική τους. Κι επίσης, οι ιερείς υποστήριζαν την 
Οκρίνθια ως εµπορικό κέντρο: υπήρχε ένας Ναός εδώ, καθώς και 
αρκετοί Ιεροί Φρουροί για να φροντίζουν για την ειρηνική διεξαγω-
γή του εµπορίου. 

Οι δυνάµεις της Παντοκράτειρας δεν έλειπαν. Ένα οχυρό τους ή-
ταν οικοδοµηµένο στην ανατολική άκρη της πόλης, και ο Γεράρδος 
µπορούσε να δει τα τεχνητά φώτα του µέσα στο µειούµενο φως του 
απογεύµατος. Κοντά του γυάλιζε ένα άρµα µε κανόνι. Λευκοντυµέ-
νοι στρατιώτες φαίνονταν να περιπολούν, φέροντας τουφέκια και 
σπαθιά. 

Ο Γεράρδος κατέβασε τα µαγικά ενισχυµένα κιάλια του, καθώς ε-
κείνος κι οι σύντροφοί του στέκονταν επάνω σ’έναν λόφο, σε κά-
µποση απόσταση από την Οκρίνθια. Το όχηµά τους ήταν σταθµευ-
µένο πίσω από τον λόφο. ∆εν σκόπευαν να πλησιάσουν την πόλη 
µ’αυτό, γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα θα τραβούσε την προσοχή των 
Παντοκρατορικών – δεν υπήρχαν πολλοί µε ενεργειακά οχήµατα 
στη Χάρνταβελ – και θα τους σταµατούσαν για να τους κάνουν έ-
λεγχο: πράγµα που δεν ήθελαν, καθώς έφεραν όπλα και άλλο εξο-
πλισµό που οι δυνάµεις της Παντοκράτειρας αναµφίβολα θεωρού-
σαν παράνοµο. 

«Πάµε,» είπε ο Γεράρδος. 
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Κατέβηκαν από τον λόφο και, τυλιγµένοι στις κάπες τους, µε κου-
κούλες στο κεφάλι και σάκους στον ώµο, οδοιπόρησαν τα λίγα χιλιό-
µετρα κάµπου που τους χώριζαν από την Οκρίνθια, ενώ το φως της 
ηµέρας ολοένα και λιγόστευε. 

Στο δρόµο τους συνάντησαν µια ανθρωποθυσία: µια γυµνή γυναί-
κα δεµένη ανάποδα σ’έναν πάσσαλο. Κοράκια τσιµπούσαν όσες 
σάρκες είχαν αποµείνει επάνω της. Παραδίπλα ήταν ένα ξερό χω-
ράφι. 
Ξερά χωράφια στην Οκρίνθια… σκέφτηκε ο Γεράρδος, παραξενε-

µένος. ∆εν υπήρχαν ποτέ ξερά χωράφια στην Οκρίνθια… Κάτι δεν 
πήγαινε καθόλου καλά στη Χάρνταβελ· αυτό ήταν βέβαιο. Όπως ε-
πίσης βέβαιο έµοιαζε να είναι πως οι ιερείς δεν µπορούσαν να λύ-
σουν το πρόβληµα. Και σίγουρα θα αισθάνονται απεγνωσµένοι, και 
εξοργισµένοι. Τι θα σκεφτεί ο απλός λαός, όσο ο καιρός θα περνά 
και, παρά τις ανθρωποθυσίες, δεν θα βελτιώνεται η καρποφορία των 
χωραφιών; Ο Γεράρδος αναρωτήθηκε αν ήταν ποτέ δυνατόν στη 
Χάρνταβελ να συµβεί επανάσταση κατά των ιερέων. 
Θα είναι πρωτόφαντο. Και, αν ο κόσµος στραφεί εναντίον των ιε-

ρέων, αυτό οι πράκτορες της Παντοκράτειρας θα το εκµεταλλευ-
τούν. Ανέκαθεν µισούσαν τους ιερείς της Χάρνταβελ γιατί δεν µπο-
ρούσαν να διαλύσουν την εξουσία τους, όπως έχουν διαλύσει άλλες 
θρησκείες σε άλλες διαστάσεις. Οι Παντοκρατορικοί, µάλλον, θα βο-
ηθούσαν τον λαό να επαναστατήσει κατά των ιερέων, αν ποτέ ερχό-
ταν τέτοια ώρα που ο λαός το ήθελε. Και τότε, παρότι κατακτητές 
και καταπιεστές, θα παρίσταναν τους σωτήρες… 

Ο Γεράρδος και οι σύντροφοί του διέσχισαν τους κάµπους – που, 
ευτυχώς, οι περισσότεροι τουλάχιστον εξακολουθούσαν να µοιάζουν 
εύφοροι – και µπήκαν στους δρόµους της Οκρίνθιας, καθώς βράδια-
ζε. 
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Κεφάλαιο 10 

∆υσχερής Ειρήνη 
 
 
∆εν υπήρχε λόγος να αναφέρει τίποτα στον Λεοπόλδο για τις νυχτε-
ρινές του ανακαλύψεις. Θα τον άφηνε να δει τι θα του έλεγε εκείνος 
ενώ ήταν ανεπηρέαστος. Μ’αυτό τον τρόπο ο Τέρι θα είχε το πλεο-
νέκτηµα. 

Αφού επέστρεψε από την ανιχνευτική επιχείρηση, κοιµήθηκε στη 
σκηνή του σα να µην είχε συµβεί το παραµικρό. Το πρωί, σηκώθηκε, 
βγήκε, και πήρε στο χέρι του την κούπα µε τον καφέ που του έφερε 
ένας στρατιώτης. Ο καιρός ήταν ψυχρός, και ο Τέρι κρύωνε µέσα 
στη µισοκουµπωµένη στολή του. Ήπιε µια γουλιά καφέ και κοίταξε 
προς τη µεριά του στρατοπέδου των Ναραλµάδιων. 
Τώρα… Αργά ή γρήγορα… 
Ο Στρατηγός Λεοπόλδος, µετά από λίγο, παρουσιάστηκε ανάµεσα 

από τις σκηνές των πολεµιστών του και ζύγωσε τον καταυλισµό των 
Παντοκρατορικών, όπου ο Τέρι τον είδε να µιλά στους φρουρούς. 
Ένας απ’αυτούς έφυγε από τη θέση του και πλησίασε τον ταγµατάρ-
χη, για να του πει, αναµενόµενα, ότι ο Στρατηγός των Ναραλµάδιων 
επιθυµούσε να του µιλήσει. 

Ο Τέρι κούµπωσε τα κουµπιά της στολής του µέχρι επάνω. «Ας έρ-
θει,» αποκρίθηκε. 

Ο φρουρός έφυγε, και ο Λεοπόλδος, µόλις άκουσε το ναι, πλησίασε 
τον ταγµατάρχη, βαδίζοντας σταθερά, χωρίς να δείχνει ότι βιαζόταν. 

«Καληµέρα, Ταγµατάρχη,» χαιρέτησε. 
«Καληµέρα, Άρχοντά µου.» 
«Θα ήταν αυτή µια καλή στιγµή για να µιλήσουµε;» 
«Ασφαλώς. Αν δεν ερχόσουν εσύ να µε βρεις, θα ερχόµουν εγώ να 

βρω εσένα.» 
«Θα προτιµούσα να συζητήσουµε, όµως, στη σκηνή µου,» είπε ο 

Λεοπόλδος, «καθώς πρέπει να σου δείξω κάποια πράγµατα επάνω 
στον χάρτη µου.» 
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Ο Τέρι, πίνοντας µια γουλιά απ’τον καφέ του, ένευσε. «Οδήγησέ 
µε.» 

Και ο Λεοπόλδος τον οδήγησε προς το στρατόπεδό του. 
Η Λοχαγός Ελπίδα Λάρνω κοίταξε ερωτηµατικά τον Τέρι, βλέπο-

ντάς τον να φεύγει, αλλά εκείνος τής έκανε νόηµα ότι όλα ήταν καλά 
και να µείνει στη θέση της. 

Ο Λεοπόλδος τον πήγε στον καταυλισµό των Ναραλµάδιων και στη 
σκηνή του, η οποία ήταν σαφώς µεγαλύτερη από του Τέρι και χωρι-
ζόταν σε δύο εσωτερικούς χώρους, διαιρεµένους µε µια κουρτίνα. 
Στον έναν υπήρχε ένα λυόµενο τραπέζι· τον άλλο ο Λεοπόλδος πρέ-
πει να τον χρησιµοποιούσε για να κοιµάται, και τώρα η κουρτίνα 
ήταν τραβηγµένη και τίποτα δεν φαινόταν. 

Επάνω στο τραπέζι ένας χάρτης ήταν απλωµένος, απεικονίζοντας 
τη Ναραλµάδια, την Υλιριλίδια, και τις τριγυρινές περιοχές. 

«Όπως σου είπα, Ταγµατάρχη, χρειαζόµαστε απελπισµένα τη 
βοήθεια της Παντοκράτειρας· και θα σου εξηγήσω γιατί.» Ο Λεο-
πόλδος έδειξε ένα σηµείο επάνω στον χάρτη, βόρεια της τωρινής 
τους θέσης και ανατολικά, στην άλλη µεριά του ποταµού. «Εδώ έγι-
νε η πρώτη επίθεση του Άρχοντα Ροβέρτου. Οι µαχητές του ήρθαν 
και κατέλαβαν την περιοχή επειδή τα χωράφια της είναι ακόµα εύ-
φορα – επειδή ο Θεός δείχνει ν’αγαπά εµάς περισσότερο από εκεί-
νον.» 

Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. «Αυτά τα εδάφη, στην ανατολική µεριά 
του ποταµού, είναι δικά σας;» Η Υλιριλίδια βρισκόταν ανατολικά 
του ποταµού και η Ναραλµάδια δυτικά… 

«Φυσικά και είναι! ∆εν τους ανήκουν όλα τα µέρη ανατολικά του 
ποταµού, Ταγµατάρχη. Η απάτη, όµως, πιάνει, όπως βλέπεις, έτσι; 
Επειδή ο Υπεράρχης και εσείς δεν ξέρετε καλά τα εδάφη µας, οι Υλι-
ριλίδιοι προσπαθούν να σας ξεγελάσουν, ώστε να µην αποδοθεί δι-
καιοσύνη.» 

«Θέλεις να πεις, δηλαδή, ότι ο Άρχοντας Ροβέρτος επίτηδες επιτέ-
θηκε σ’εκείνη την περιοχή επειδή υπάρχει πιθανότητα να πιστέψου-
µε ότι εξαρχής του ανήκε;» 

«Ακριβώς! Ακριβώς αυτό λέω, Ταγµατάρχη. Και δεν επιτέθηκε µο-
νάχα εδώ, αλλά κι εδώ» – έδειξε ακόµα ένα µέρος, λίγο πιο νότια, 
όµως κι αυτό στ’ανατολικά του ποταµού – «κι εδώ!» Έδειξε άλλο 
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ένα µέρος, κοντά στα προηγούµενα. «Και µετά, Ταγµατάρχη,» είπε 
κάπως µελοδραµατικά, «έγινε πιο θρασύς ακόµα. Επιτέθηκε εδώ.» 
Τώρα, έδειξε ένα σηµείο δυτικά του ποταµού: µια περιοχή απ’την 
οποία ο Τέρι πρέπει να είχε περάσει καθώς ερχόταν προς τα εδώ. 

«Κι αυτά τα εδάφη δικά σας είναι;» 
«Βεβαίως! Τα σύνορα της Υλιριλίδιας τελειώνουν εδώ.» Ο Λεοπόλ-

δος έδειξε, πολύ προσεχτικά, µε το δάχτυλό του, µια γραµµή λίγο πιο 
δυτικά του ποταµού. «Από κει και πέρα, τα εδάφη είναι δικά µας.» 

«Μάλιστα,» είπε ο Τέρι. 
«Και τώρα, ο Ροβέρτος έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, ο ελεεινός, 

άθεος µπάσταρδος: πέρασε τη γέφυρα!» Ο Λεοπόλδος έδειξε επάνω 
στον χάρτη τη γέφυρα που ήταν κοντά τους: τη γέφυρα που ο Τέρι 
είχε ατενίσει µε τα ίδια του τα µάτια χτες βράδυ. «Η οποία γέφυρα, 
Ταγµατάρχη, θεωρείται ουδέτερο έδαφος. Αλλά εκείνος την πέρασε 
και στρατοπέδευσε από τη δική µας µεριά. Εδώ.» 

«Μάλιστα…» Ο Τέρι είχε σταυρώσει τα χέρια του εµπρός του κα-
θώς κοίταζε τον χάρτη. Αυτός ο Άρχοντας Ροβέρτος φαίνεται νάναι ο 
πιο κακός άνθρωπος στη Χάρνταβελ. Από τη σκοπιά του Λεοπόλδου, 
τουλάχιστον. Αλλά ο Τέρι, φυσικά, ήξερε ότι ο Λεοπόλδος δεν του 
έλεγε όλη την αλήθεια. Στον πόλεµο, πάντοτε, όλοι δαιµονοποιούν 
τον εχθρό. Εκτός των άλλων, αυτός είναι κι ένας καλός τρόπος ψυχι-
κής άµυνας: δε χρειάζεται να λυπάσαι για τους «κακούς» που σκο-
τώνεις. Οι πάντες το κάνουν, σ’όλες τις διαστάσεις. 

«∆ε νοµίζω, λοιπόν, ότι υπάρχει αµφιβολία πως χρειαζόµαστε τη 
βοήθεια της Παντοκράτειρας, Ταγµατάρχη…» 

Ο Τέρι ύψωσε το βλέµµα του για να τον κοιτάξει καταπρόσωπο. 
«Εσείς δεν έχετε επιτεθεί καθόλου στον Άρχοντα Ροβέρτο;» 

«Έχουµε προσπαθήσει να υπερασπιστούµε τα εδάφη µας, φυσι-
κά!» 

«Εννοώ, εκτός από την άµυνα που έχετε κάνει. Πού έχετε επιτεθεί 
στους Υλιριλίδιους;» 

«Για λόγους άµυνας έγιναν και οι επιθέσεις µας, Ταγµατάρχη. Η 
καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση, όπως θα ξέρεις. Χτυπώντας τους 
δεν τους αφήνουµε να προχωρήσουν περισσότερο µέσα στα δικά 
µας εδάφη.» 

«Πού τους χτυπήσατε, Στρατηγέ;» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  139 

 

 

 

Ο Λεοπόλδος πρέπει να είδε ότι δεν µπορούσε ν’αποφύγει να δώ-
σει απάντηση, έτσι έδειξε πάνω στον χάρτη. «Εδώ» – ένα σηµείο 
νότια, στα δυτικά του ποταµού – «και εδώ.» Ένα σηµείο όχι και πο-
λύ µακριά από την τωρινή τους θέση, αλλά στην ανατολική µεριά 
του ποταµού. 

«Πώς καταφέρατε να φτάσετε εκεί; Με βάρκες;» ∆εν πρέπει να 
είχαν πάει από τη γέφυρα. 

«Υπάρχει ένα πέρασµα, για όσους ξέρουν. Οι µαχητές του Ροβέρ-
του έπαθαν την πλάκα τους.» Μειδίασε, δείχνοντας, άγρια, τα δό-
ντια του. 

«Και έχετε ακόµα στρατιώτες εκεί, σ’αυτή τη θέση;» 
«Ναι. Είναι µέτρο ασφαλείας, Ταγµατάρχη. Για να κρατάµε τους 

καταραµένους Υλιριλίδιους υπό έλεγχο.» 
Για να τους κρατάτε υπό έλεγχο; Εκεί είστε µέσα στα σύνορά τους! 

Πώς θα τους κατάφερνε να κάνουν ειρήνη, έτσι όπως είχε διαµορ-
φωθεί η κατάσταση; «Καλώς, Στρατηγέ. Θα έχω υπόψη µου όσα µού 
είπες. Πρέπει να πηγαίνω τώρα.» 

Ο Λεοπόλδος συνοφρυώθηκε. «Να πηγαίνεις; Πού; Χρειαζόµαστε 
τη βοήθεια της Παντοκράτειρας, Ταγµατάρχη!» 

«∆εν ξέρω αν η Παντοκράτειρα είναι πρόθυµη να σας την προ-
σφέρει ακόµα–» 

«Ανέκαθεν ήµασταν πιστοί υπήκοοι της Συµπαντικής Παντοκρα-
τορίας. ∆εν θα βρεις ψεγάδι σ’εµάς. Αντιθέτως, οι Υλιριλίδιοι–» 

«Στρατηγέ, δεν είναι εκεί το θέµα. Μ’έστειλαν εδώ για να επιβάλω 
την ειρήνη, αν χρειαστεί. ∆εν θα εµπλακώ σε εχθροπραξίες. Και θα 
ήθελα να µιλήσω και στις δύο παρατάξεις προτού βγάλω συµπέρα-
σµα.» ∆εν υπήρχε λόγος να του το κρύψει· θα το µάθαινε ούτως ή 
άλλως. 

Το βλέµµα του Λεοπόλδου φανέρωνε ότι δεν ήταν καθόλου ευχα-
ριστηµένος. Αλλά ο Τέρι δεν µπορούσε να κάνει τίποτα γι’αυτό. «Θα 
τα ξαναπούµε,» υποσχέθηκε, κι έφυγε από τη σκηνή του Στρατηγού 
και συζύγου της Αρχόντισσας Μοργκάνας της Ναραλµάδιας. 

E 
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Το όνοµα Υλιριλίδια ήταν κάπως τραγουδιστό στην προφορά του, κι 
αυτό δεν πρέπει να ήταν τυχαίο. Ο Τέρι ήξερε πως οι Υλιριλίδιοι ή-
ταν φηµισµένοι για τα τραγούδια, την ποίηση, και τους ραψωδούς 
τους. Αυτό, όµως, δεν φαινόταν να τους κάνει πιο ειρηνόφιλους από 
τους Ναραλµάδιους· έµοιαζαν το ίδιο καλά µαθηµένοι στον πόλεµο 
όσο κι οι γείτονές τους. 

Αυτά περνούσαν από το µυαλό του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ, κα-
θώς το µικρό του στράτευµα πλησίαζε το στρατόπεδο των Υλιριλίδι-
ων, κοντά στις όχθες του ποταµού και µπροστά από τη γέφυρα. Με 
την ειρωνεία προσπαθούσε να κρατήσει τη σκέψη του καθαρή. Ορι-
σµένες φορές, είχε µάθει στη ζωή του, ήταν καλό να βλέπεις την α-
στεία όψη των πραγµάτων – ειδικά όταν η κατάσταση έµοιαζε σκα-
τά. 

Η καταπακτή του άρµατός του ήταν ανοιχτή, και ο Τέρι ήταν µισός 
έξω µισός µέσα στο µεταλλικό θηρίο. Οι καβαλάρηδές του τον ακο-
λουθούσαν. 

Οι Υλιριλίδιοι πολεµιστές βγήκαν από το στρατόπεδό τους, οπλι-
σµένοι, καθώς έβλεπαν τους Παντοκρατορικούς να ζυγώνουν. Ο Τέ-
ρι πρόσταξε τη Λοχαγό Λάρνω να τους κάνει νόηµα ότι δεν έρχονταν 
εχθρικά, και η λοχαγός υπάκουσε. 

Ο Τέρι πρόσταξε, µετά, τους µαχητές του να σταµατήσουν, κι αφού 
σταµάτησαν, κάµποσες δεκάδες µέτρα απόσταση από το στρατόπε-
δο των Υλιριλίδιων, πήδησε έξω από το άρµα του. 

«Θέλω να µιλήσω µε τον αρχηγό σας!» φώναξε. «Έρχοµαι εκ µέ-
ρους του Παντοκρατορικού Επόπτη της Ερρίθιας!» 

Ύστερα από λίγο, ένας άντρας βάδισε προς το µέρος του, πλαισιω-
µένος από στρατιώτες που έφεραν καραµπίνες και σπαθιά, και φο-
ρούσαν κράνη και θώρακες. Ο άντρας είχε δέρµα λευκό µε απόχρω-
ση του ροζ και ήταν πάνω από πενήντα χρονών. Τα µούσια του ήταν 
πυκνά και µαύρα, µε µερικές γκρίζες τρίχες ανάµεσά τους. Στο κε-
φάλι φορούσε επίχρυσο κράνος. Ένας κόκκινος µανδύας κρεµόταν 
από τους ώµους του. Επάνω στον θώρακά του ήταν λαξεµένος ένας 
αυλός κι ένα ξίφος, διασταυρωµένα – το έµβληµα της Υλιριλίδιας. 
Ο Άρχοντας Ροβέρτος. Αυτός πρέπει να είναι. 
Ο Τέρι στάθηκε αντίκρυ του. 
«Το όνοµά σου;» ρώτησε ο άντρας µε το επίχρυσο κράνος. 
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«Ονοµάζοµαι Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ. Είστε ο αρχηγός αυτού 
του στρατοπέδου;» 

«Είµαι ο Άρχοντας Ροβέρτος της Υλιριλίδιας. Για να είσαι εδώ, σί-
γουρα θα έχεις ακούσει για εµένα.» 

«Πράγµατι, έχω ακούσει για εσάς, Άρχοντα µου,» αποκρίθηκε ο 
Τέρι. «Ο Παντοκρατορικός Επόπτης της Ερρίθιας µε έστειλε, προ-
κειµένου να βρεθεί µια ειρηνική λύση ανάµεσα σ’εσάς και την Αρχό-
ντισσα Μοργκάνα.» 

«Θα δυσκολευτεί ο Επόπτης, να του πεις.» 
Το έχω καταλάβει αυτό… «Θα µπορούσαµε, τουλάχιστον, να µιλή-

σουµε, Άρχοντά µου; Γιατί οι διαταγές µου είναι να επιβάλω την ει-
ρήνη ακόµα και µε τη βία αν χρειαστεί – που εύχοµαι να µην χρεια-
στεί.» 

«Ας µιλήσουµε,» είπε ο Ροβέρτος. 
«Μπορούν οι µαχητές µου να στρατοπεδεύσουν κοντά στους δι-

κούς σας;» 
«Μπορούν. Αλλά δεν επιτρέπω να µπουν µέσα στο στρατόπεδό 

µου.» 
«Ασφαλώς, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
Ο Άρχοντας Ροβέρτος και οι συνοδοί του επέστρεψαν στον καταυ-

λισµό τους, και ο Τέρι πρόσταξε τους µαχητές του να στρατοπεδεύ-
σουν εκεί κοντά, και να φανούν διακριτικοί σε όλα. 

Μετά, ζήτησε από τους φρουρούς των Υλιριλίδιων να τον αφήσουν 
να περάσει για να µιλήσει µε τον Άρχοντα Ροβέρτο. Σε λίγο τού επι-
τράπηκε η είσοδος, και, ακολουθώντας µια µονόφθαλµη πολεµί-
στρια, έφτασε στη µεγάλη σκηνή του Άρχοντα της Υλιριλίδιας, που 
το εσωτερικό της δεν διέφερε και τόσο από της σκηνής του Στρατη-
γού Λεοπόλδου. 

Ο Ροβέρτος καθόταν µπροστά σ’ένα ξύλινο γραφείο. Είχε τώρα 
βγάλει το κράνος του, φανερώνοντας ένα τελείως καραφλό κεφάλι. 
Παραδίπλα, σ’ένα σκαµνί, καθόταν µια γυναίκα µε πορφυρό δέρµα 
και κοντά µαύρα µαλλιά. Στα χέρια της κρατούσε ένα ξιφίδιο, και το 
ακόνιζε µε µια πέτρα. Ήταν ντυµένη σαν πολεµίστρια. 

«Ταγµατάρχη,» είπε ο Ροβέρτος αντικρίζοντάς τον. «Κάθισε, πα-
ρακαλώ. Κάθισε.» 

Ο Τέρι πήρε θέση απέναντί του, σε µια καρέκλα. 
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«Θέλεις κάτι να πιεις;» 
«Ευχαριστώ, Άρχοντά µου, όχι.» 
«Όπως επιθυµείς,» είπε ο Ροβέρτος, και σταύρωσε τα χέρια του 

εµπρός του, παρατηρώντας τον µε βλέµµα που δεν φαινόταν και τό-
σο συνεργάσιµο. Ο Λεοπόλδος ήθελε, αναµφίβολα, να χρησιµοποιή-
σει τον Τέρι προς όφελός του· ο Ροβέρτος έµοιαζε να µη θέλει να τον 
έχει καθόλου εδώ: µάλλον θα προτιµούσε αν εξαφανιζόταν, αν επέ-
στρεφε στην Ερρίθια. ∆εν πρέπει να εµπιστευόταν τους ανθρώπους 
της Παντοκράτειρας. «Τι θα συζητήσουµε, λοιπόν, Ταγµατάρχη;» 

«Θα ήθελα, κατ’αρχήν, να µάθω πώς έχει η κατάσταση εδώ. Έχω 
ήδη µιλήσει µε τον Στρατηγό Λεοπόλδο–» 

«Γνώρισες τους καλύτερους ανθρώπους!» τον διέκοψε, καυστικά, 
ο Ροβέρτος. Και ο Τέρι είδε, µε την άκρια του µατιού του, την πορ-
φυρόδερµη γυναίκα να χαµογελά λοξά, και κάπως άγρια. 

«Ο Στρατηγός Λεοπόλδος µού είπε ότι επιτεθήκατε στη Ναραλµά-
δια επειδή τα χωράφια σας έχουν ξεραθεί…» 

«Χωράφια ξεραίνονται παντού στη Χάρνταβελ, Ταγµατάρχη,» εί-
πε ο Ροβέρτος. «Και εδώ, και στη Ναραλµάδια, και, είµαι σίγουρος, 
στην Ερρίθια.» 

«Σ’αυτό, ασφαλώς, έχετε δίκιο. Επιτεθήκατε, όµως, στη Ναραλµά-
δια ή όχι;» 

«Εκείνοι επιτέθηκαν πρώτοι σ’εµάς, Ταγµατάρχη.» 
«Ο Στρατηγός Λεοπόλδος µού έδειξε έναν χάρτη µε τις περιοχές–» 
«Θα σου δείξω κι εγώ έναν χάρτη!» Ο Ροβέρτος, καθώς σηκωνό-

ταν όρθιος, ξετύλιξε µια µεγάλη περγαµηνή και την άπλωσε πάνω 
στο γραφείο του. 

Ο Τέρι σηκώθηκε επίσης και πλησίασε για να κοιτάξει. 
«Οι Ναραλµάδιοι πήγαν ν’αρπάξουν κάποιες περιοχές µας – εδώ.» 

Ο Ροβέρτος έδειξε ένα µέρος βόρεια, στα ανατολικά του ποταµού, 
όχι πολύ µακριά από τα µέρη που είχε δείξει ο Λεοπόλδος. «Εισέβα-
λαν και έφεραν ανθρώπους τους για να κάνουν κατάληψη και να 
σπείρουν. Τους είδαµε και τους διώξαµε, µε τη βία. Μας επιτέθηκαν, 
τότε. Αντεπιτεθήκαµε, και συνεχίσαµε να τους σπρώχνουµε προς τα 
πίσω, µέσα στις περιοχές τους.» 

«Και καταλάβατε κάποιες απ’αυτές…» είπε ο Τέρι. ∆εν ήταν ερώ-
τηση. 
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«Θα µας κατηγορήσεις για κάτι τέτοιο, Ταγµατάρχη; ∆ικαίωµά 
µας ήταν! Εµείς δεν πήγαµε να τους κλέψουµε τίποτα· εκείνοι ήρ-
θαν, και δέχτηκαν τις συνέπειες, όπως έπρεπε. Και τώρα δεν τους 
αρέσει. Αλλά τώρα πλέον είµαστε σε πόλεµο! 

»Τόλµησαν ακόµα και να έρθουν εδώ,» ο Ροβέρτος έδειξε το ση-
µείο που είχε δείξει κι ο Λεοπόλδος, «τόσο κοντά στη γέφυρα. Τόσο 
κοντά στην ίδια την πόλη της Υλιριλίδιας! Βρήκαν κάποιο πέρασµα 
στον ποταµό, οι τρισκατάρατοι, έδιωξαν τους πολεµιστές µου από 
την περιοχή, και τώρα έχουν οχυρωθεί και δεν έχω καταφέρει ακόµα 
να τους αποτινάξω. Και είναι σχεδόν µέσα στην καρδιά του αρχο-
ντάτου µου, Ταγµατάρχη! Υποθέτω, ο Λεοπόλδος, το αισχρό γου-
ρούνι, παρέλειψε να σου το αναφέρει αυτό!» 

«Για την ακρίβεια, Άρχοντά µου, µου το ανέφερε.» 
«Και τολµά να λέει, ο χοίρος, ότι εµείς τούς επιτεθήκαµε!» γρύλισε 

ο Ροβέρτος, και τα µάτια του γυάλισαν. 
«Για ποιο λόγο οι Ναραλµάδιοι προσπάθησαν να καθαρπάξουν τις 

περιοχές σας, Άρχοντά µου;» ρώτησε ο Τέρι. «Και µιλάω γι’αυτά τα 
µέρη εδώ.» Έδειξε, επάνω στον χάρτη, την περιοχή που είχε δείξει 
στην αρχή ο Ροβέρτος. 

«Επειδή τα χωράφια τους έχουν ξεραθεί, Ταγµατάρχη. Τι άλλος 
λόγος θα µπορούσε να υπάρχει; Ο Θεός τούς µισεί, έτσι άθλιοι όπως 
είναι, κι έχει κάνει πιο πολλές από τις περιοχές τους να ξεραθούν· 
και το θεώρησαν καλό νάρθουν σ’εµάς και να µας χτυπήσουν, χίλιες 
κατάρες στην ελεεινή ψυχή τους!» 
Η κατάσταση είναι χειρότερη απ’ό,τι φανταζόµουν, παρατήρησε ο 

Τέρι. Πώς θα το λύσω αυτό το πρόβληµα χωρίς βία; 
Ένας ξαφνικός ήχος πίσω του. 
Η κουρτίνα της εισόδου της σκηνής είχε παραµεριστεί. 
Ο Τέρι στράφηκε και είδε έναν άντρα να µπαίνει, ψηλός και µ’έναν 

αέρα που αµέσως φανέρωνε ότι ήταν ιερέας, ακόµα κι αν αυτό δεν 
φαινόταν από τα ιερατικά του άµφια. Οι ιερείς της Χάρνταβελ είχαν 
κάτι το ακαθόριστο και, συγχρόνως, ιδιαίτερο επάνω τους· η παρου-
σία τους έµοιαζε να φορτίζει τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν. 

Ο συγκεκριµένος ιερέας – άγνωστος στον Τέρι – είχε δέρµα πορ-
φυρό και µαλλιά γαλανά και µακριά. Το βλέµµα του ήταν διαπερα-
στικό· νόµιζες ότι ατένιζε κατευθείαν µέσα στα βάθη της ψυχής σου. 
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«Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο Ροβέρτος, κλίνοντας το κεφάλι, ενώ η 
γυναίκα που πριν καθόταν στο σκαµνί τώρα σηκωνόταν όρθια. 

«Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο ιερέας. «Έµαθα ότι έχετε επισκέ-
ψεις…» Κοίταξε τον Τέρι. 

«Από την Ερρίθια έρχοµαι, Μεγάλε Πατέρα, σταλµένος από τον 
Παντοκρατορικό Επόπτη για να φέρω την ειρήνη σε τούτες τις περι-
οχές.» Και συστήθηκε. 

Ο ιερέας δεν συστήθηκε. «Ο Θεός ξέρει πότε είναι καιρός για ειρή-
νη και πότε για πόλεµο,» είπε αινιγµατικά. 

«Και τώρα είναι καιρός για πόλεµο;» αντιγύρισε ο Τέρι, κάπως 
απότοµα άθελά του. «Τώρα που υπάρχουν τόσα άλλα προβλήµατα 
στη Χάρνταβελ;» 

«Ισχυρίζεσαι ότι γνωρίζεις τη σκέψη του Θεού, Ταγµατάρχη;» 
Ο Τέρι αισθάνθηκε ένα ψυχικό κύµα τροµερής κατάκρισης να τον 

βάλλει. Αλλά ήξερε τα κόλπα των ιερέων, και δεν το άφησε να αιχ-
µαλωτίσει το µυαλό του. «Ασφαλώς και όχι, Μεγάλε Πατέρα,» είπε, 
µη θέλοντας να µπλέξει µαζί του. «Μια υπόθεση έκανα µόνο. Θεωρώ 
ότι, µε τόσα άλλα προβλήµατα στη διάσταση, δεν είναι τώρα καιρός 
για πόλεµο.» 

«Οι Ναραλµάδιοι δεν µας έχουν δώσει άλλη επιλογή, Ταγµατάρ-
χη,» είπε ο Ροβέρτος. «∆εν µπορούµε να υποχωρήσουµε.» 

«Θα µπορούσατε, τουλάχιστον, να περάσετε πάλι τη γέφυρα, Άρ-
χοντά µου, επιστρέφοντας τούτο το στράτευµα στα εδάφη σας. Να 
κάνετε τον πόλεµο αµυντικό αντί για επιθετικό.» 

«Νοµίζεις ότι και η Μοργκάνα θα κάνει το ίδιο;» γρύλισε ο Ροβέρ-
τος. «Νοµίζεις ότι κι εκείνη θα προστάξει το στράτευµά της να πε-
ράσει τον ποταµό και να επιστρέψει στη δική της µεριά;» Κι έδειξε 
το σηµείο που είχαν καταλάβει οι Ναραλµάδιοι, το οποίο δεν απείχε 
και πολύ από εδώ, ούτε από την πόλη της Υλιριλίδιας. 

«Αν το κάνει, Άρχοντά µου, θα συµφωνήσετε να πάρετε τον στρα-
τό σας από τη γέφυρα;» 

«∆εν πρόκειται να το κάνει.» 
«Παρ’όλ’αυτά, απαντήστε µου, παρακαλώ: Αν το κάνει, θα πάρετε 

τον στρατό σας από τη γέφυρα;» 
«Ναι,» δήλωσε ο Ροβέρτος. 
«Πολύ καλά, τότε. Θα ξαναµιλήσουµε. Εκτός αν θέλετε κάτι άλλο 

να πούµε, θα πηγαίνω τώρα.» 
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«Μπορείς να πηγαίνεις, Ταγµατάρχη. Αλλά, σε προειδοποιώ, δεν 
θα δεχτώ να υποχωρήσουµε µπροστά τους Ναραλµάδιους, ό,τι δια-
ταγές κι αν έχεις από την Ερρίθια! Εκείνοι ξεκίνησαν τις εχθροπρα-
ξίες, και θα το µετανιώσουν. Θα φροντίσω γι’αυτό.» 

Ο Τέρι, θεωρώντας το συνετότερο να µην πει τίποτα, έκλινε το κε-
φάλι προς τη µεριά του Άρχοντα της Υλιριλίδιας και στράφηκε προς 
την έξοδο της σκηνής. 

Ο ιερέας, απρόσµενα, του είπε: «Τα όσα συµβαίνουν οφείλονται 
στη δυσαρέσκεια του Θεού, Ταγµατάρχη. Υπάρχει κάτι εδώ που ο 
Θεός δεν το εγκρίνει. Ίσως θα έπρεπε ν’αρχίσουµε όλοι να θυσιά-
ζουµε, προτού τα πράγµατα χειροτερέψουν.» 

Ο Τέρι, σταµατώντας µπροστά στην κουρτίνα της εισόδου, στρά-
φηκε να τον αντικρίσει. 

«Έχω ακούσει για σένα, Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ,» είπε ο ιερέας. 
«Γνωρίζω πως αρνείσαι να προσφέρεις ανθρώπους σου στον Θεό. 
Έχεις ποτέ αναλογιστεί ότι γι’αυτό τον πόλεµο, αλλά και για άλλα 
δεινά που όλους µας πλήττουν, πιθανώς εσύ να ευθύνεσαι;» 

Ο Τέρι ένιωσε τύψεις, σαν κάτι να είχε αρπάξει την ψυχή του και 
να την τραβούσε από τα µαλλιά. Γαµηµένο κάθαρµα του Σκοτοδαί-
µονος! γρύλισε εσωτερικά – επικαλούµενος το όνοµα ενός δαιµονι-
κού θεού της Ρελκάµνια, της διάστασης-έδρας της Συµπαντικής Πα-
ντοκρατορίας. «Αδυνατώ να καταλάβω σε τι θα ωφελούσε ο θάνα-
τος ανθρώπων που έχει η ίδια η Παντοκράτειρα στείλει εδώ, Μεγάλε 
Πατέρα.» 

«Αυτά που οι άνθρωποι δεν κατανοούν τα κατανοεί ο Θεός, Ταγ-
µατάρχη.» 

«Ο Θεός σας εµένα δεν µου µίλησε,» του είπε ο Τέρι, αγριοκοιτά-
ζοντάς τον και µιλώντας πιο σιγανά από πριν, ελπίζοντας πως ο Ρο-
βέρτος και η πορφυρόδερµη γυναίκα, που στέκονταν πιο µέσα στη 
σκηνή, δεν θα τον άκουγαν. «Και µ’αυτές τις µεθόδους σας δεν πρό-
κειται να καταφέρετε να µε κάνετε να βάλω καλούς στρατιώτες να 
πεθάνουν αναποδογυρισµένοι επάνω σε παλούκια!» 

Προτού ο ιερέας προλάβει ν’απαντήσει, ο Τέρι έφυγε από τη σκη-
νή γυρίζοντάς του την πλάτη. 
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«Κύριε Ταγµατάρχη, είστε καλά;» 

«Ναι, γιατί ρωτάς;» είπε ο Τέρι, βαδίζοντας µέσα στον καταυλισµό 
των µαχητών του. 

Η Λοχαγός Λάρνω τον ακολούθησε. «Μου φαίνεστε τσαντισµέ-
νος.» 

«∆εν τους αντέχω αυτούς του κωλοϊερείς τους,» είπε ο Τέρι, «αλλά 
δυστυχώς πρέπει κάθε τρεις και λίγο να τους συναναστρέφοµαι.» 

«Λένε, όµως, ότι είστε ο καλύτερος για να µιλά µαζί τους, κύριε 
Ταγµατάρχη.» 

«Επειδή είµαι τόσο καιρό εδώ και τους έχω µάθει· εσύ γιατί νοµί-
ζεις;» Φτάνοντας δίπλα στο άρµα του, ο Τέρι σταµάτησε να βαδίζει. 
«∆ιαλύουµε το στρατόπεδο και φεύγουµε, Λοχαγέ.» 

«Μα, µόλις κατασκηνώσαµε…» 
«∆εν έχουµε τίποτ’άλλο να κάνουµε εδώ,» είπε ο Τέρι. «Ό,τι ήταν 

να µάθω το έµαθα από τον Άρχοντα Ροβέρτο. Για την ώρα, η συζή-
τησή µου µαζί του έληξε. Πηγαίνουµε τώρα στην πόλη της Ναραλ-
µάδιας, για να δω την Αρχόντισσα Μοργκάνα.» 
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Κεφάλαιο 11 

Στον Ισάδελφο: Ιστορίες και Όνειρα 
 
 
Το πανδοχείο βρισκόταν στη Αγορά της Οκρίνθιας. Ήταν διώροφο, 
και χτισµένο µε πλίνθους. Καπνός έβγαινε από τις καµινάδες του, 
σκαρφαλώνοντας φιδογυριστά προς τον νυχτερινό ουρανό. Το φως 
από τα παράθυρά του γλιστρούσε στον δρόµο απέξω. Η πινακίδα 
πάνω από την κεντρική του είσοδο έγραφε Ισάδελφος. 

«Εδώ είµαστε,» είπε ο Γεράρδος, κι έσπρωξε την πόρτα, µπαίνο-
ντας στην τραπεζαρία του πανδοχείου ακολουθούµενος από τους 
συντρόφους του. 

Κανένας δεν έδωσε σηµασία στην είσοδό τους, καθώς έµοιαζαν µε 
απλοί ταξιδιώτες και το µέρος ήταν γεµάτο κόσµο. Οι περισσότεροι 
πελάτες είχαν δέρµα κόκκινο ή λευκό µε απόχρωση του ροζ, αφού 
αυτοί οι δύο δερµατικοί χρωµατισµοί ήταν οι πιο συνηθισµένοι στη 
Χάρνταβελ. Αν κάποιος είχε άλλο χρώµα, αυτό σήµαινε ότι κατά πά-
σα πιθανότητα ήταν εξωδιαστασιακός. Για παράδειγµα, οι λευκο-
ντυµένοι στρατιώτες της Παντοκράτειρας που κάθονταν σε δύο από 
τα τραπέζια του πανδοχείου ήταν φανερά εξωδιαστασιακοί. 

Ο Γεράρδος έψαξε για τον σύνδεσµο της Επανάστασης: τον ιδιο-
κτήτη του Ισάδελφου, ο οποίος, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του, 
είχε δέρµα πορφυρό, µαύρα µαλλιά, µούσια, και του έλειπε το δεξί 
χέρι. Ονοµαζόταν Ρογήρος. Και τώρα δεν φαινόταν πουθενά. 

Πίσω από τον πάγκο του µπαρ στεκόταν µια γυναίκα, γύρω στα 
σαράντα, πορφυρόδερµη, µελαχρινή, µε µακριά µαλλιά δεµένα χα-
λαρά πίσω της. 

«Θα καθίσουµε;» είπε η Μάρθα, που οι µυρωδιές των φαγητών και 
των ποτών τής είχαν σπάσει τη µύτη. Το πανδοχείο δεν της έµοιαζε 
να είναι κανένα ελεεινό· πρέπει, λογικά, να είχε καλή φήµη στην πό-
λη. Και, εντάξει, είχαν έρθει εδώ για να µιλήσουν µε τον σύνδεσµό 
τους, αλλά αυτό δεν σήµαινε ότι δεν µπορούσαν κιόλας να απολαύ-
σουν τη φιλοξενία… 
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Ο Γεράρδος στράφηκε να την κοιτάξει. Κατένευσε. «Ναι, ας καθί-
σουµε.» 

«Σε κάποιο µέρος που να µη µας βλέπουν αυτοί,» τόνισε η Βατρά-
νια, λοξοκοιτάζοντας τους λευκοντυµένους στρατιώτες. 

«Εννοείται.» 
Πήγαν σ’ένα τραπέζι στην ανατολική µεριά της τραπεζαρίας, και 

κάθισαν. Τους χωρούσε ίσα-ίσα, έξι καθώς ήταν στο σύνολό τους. 
Πήραν και µια άδεια καρέκλα από ένα διπλανό τραπέζι όπου κάθο-
νταν δύο άντρες, αφού πρώτα τούς ρώτησαν. 

Μια σερβιτόρα πλησίασε, ανάβοντας δύο κεριά επάνω στο τραπέζι 
τους µε τον ενεργειακό αναπτήρα της. 
Ενεργειακός αναπτήρας; σκέφτηκε ο Γεράρδος. Στα χέρια σερβι-

τόρας; Για ν’ανάβει τα κεριά στα τραπέζια; Στη Χάρνταβελ; Το παν-
δοχείο πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά. 

«Τι θα πάρετε;» ρώτησε η κοπέλα, χαµογελώντας. Ψηλή, ξανθιά, 
σγουροµάλλα, στρογγυλοπρόσωπη, όµορφη. Ντυµένη µε φαρδύ φό-
ρεµα, στενό στη µέση και στο στήθος. 

«Τι έχετε;» ρώτησε ο Γεράρδος, µιλώντας στη Γλώσσα της Χάρ-
νταβελ παρότι η κοπέλα είχε µιλήσει στη Συµπαντική. Ήθελε να της 
δείξει ότι ήταν γηγενής· αυτό θα διέλυε τις υποψίες που µπορεί εκεί-
νη να είχε για τους συντρόφους του: ανάµεσα στους οποίους υπήρ-
χαν δύο χρυσόδερµοι (ο Σθένελος και η Άνµα) κι ένας µαυρόδερµος 
(ο Σέλιρ). 

Η σερβιτόρα χαµογέλασε, και του είπε το µενού – στη Γλώσσα της 
Χάρνταβελ. Ο Γεράρδος παράγγειλε δύο καράφες µε µπίρα, ψητό 
γουρούνι, δύο πιατέλες µε τοπική σαλάτα, ψωµί, και κατσικίσιο τυρί. 

Η κοπέλα έφυγε. 
«Τι κρίµα που δεν καταλάβαµε τίποτα…» είπε η Βατράνια στον 

Γεράρδο. 
«Θες να πεις ότι δεν ξέρεις τη γλώσσα της πατρίδας µου;» ρώτησε 

εκείνος, ειρωνικά. 
«Πολύ αστείο…» 
«Παράγγειλε µπίρα, ψητό γουρούνι, δύο πιατέλες µε τοπική σαλά-

τα, ψωµί, και κατσικίσιο τυρί.» 
Ο Σέλιρ’χοκ ήταν που είχε µιλήσει, και όλοι στράφηκαν να τον α-

τενίσουν, ξαφνιασµένοι. 
«Τι µε κοιτάτε;» είπε εκείνος, ανάβοντας την πίπα του. 
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«∆εν το ήξερα ότι ξέρεις τη Γλώσσα της Χάρνταβελ, µάγε,» παρα-
δέχτηκε ο Γεράρδος. 

«Ούτε κι εγώ,» είπε η Άνµα’ταρ, συνοφρυωµένη. 
«Όταν ξέρεις τα πάντα, χάνεις όλες τις εκπλήξεις,» της αποκρίθη-

κε ο Σέλιρ’χοκ, υποµειδιώντας. 
«Θα έπρεπε, όµως, να µας είχες ρωτήσει κι εµάς τι θέλουµε να φά-

µε,» είπε η Μάρθα στον Γεράρδο. 
«Ήταν σηµαντικότερο, νοµίζω, να πείσω τη σερβιτόρα ότι είµαστε 

ντόπιοι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Οι πράκτορες της Παντοκράτειρας 
πιθανώς να έχουν πληροφοριοδότες τους εδώ.» 

Η Βατράνια ένευσε, υποψιασµένα. «Πράγµατι.» 
Ο Σθένελος’σαρ είπε: «Αυτό, όµως, υποτίθεται ότι είναι µέρος της 

Επανάστασης, σωστά;» 
Η Βατράνια τον κλότσησε κάτω απ’το τραπέζι. 
«Α! Τι;» Ο Σθένελος την κοίταξε θυµωµένα. 
Η Βατράνια έδειξε µε το σαγόνι τους λευκοντυµένους στρατιώτες, 

σ’ένα από τα αντικρινά τραπέζια. «Όπως βλέπεις, κυκλοφορεί διά-
φορος κόσµος. Και καλύτερα να µη λέµε ονόµατα εδώ, παρότι δεν 
φαίνεται κανένας να κρυφακούει.» 

Ο Σθένελος δεν αποκρίθηκε· ήταν, όµως, φανερά δυσαρεστηµένος 
από τον τρόπο της Βατράνιας, αν όχι από τη λογική της. 

«Τέλος πάντων,» είπε η Μάρθα, ακουµπώντας την πλάτη της στην 
καρέκλα και σταυρώνοντας τα χέρια της εµπρός της. «Ελπίζω το 
φαγητό να είναι καλό.» Αισθανόταν την κοιλιά της να γουργουρίζει. 

Μετά από λίγο, προτού το φαγητό τους έρθει, η Άνµα’ταρ είπε: 
«∆είτε εκεί.» 

Το βλέµµα της ήταν στραµµένο σ’έναν πορφυρόδερµο άντρα ο ο-
ποίος ανέβαινε από τη σκάλα που πρέπει να οδηγούσε στο κελάρι 
του πανδοχείου. 

Ένας µονόχειρας άντρας. 
«Αυτός είναι,» είπε ο Γεράρδος. Και τον παρατήρησε. Πρέπει να 

ήταν πάνω από τα σαράντα-πέντε, υπολόγιζε. Το πρόσωπό του ήταν 
σπασµένο· και τα µάτια του… Τα µάτια του ήταν µάτια ανθρώπου 
που είχε δει πολλά και άγρια πράγµατα στη ζωή του. Θανάτους. Πό-
λεµο. Ο Γεράρδος ήταν βέβαιος ότι κοίταζε έναν παλαίµαχο. Μάλ-
λον, σε κάποια µάχη θα έχασε το χέρι του. Αναρωτιέµαι, όµως, για 
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ποιον πολεµούσε· και εναντίον ποιου. ∆εν µπορεί να είχε αγωνιστεί 
ανοιχτά κατά των Παντοκρατορικών και τώρα να τον άφηναν να 
έχει πανδοχείο µέσα στην Οκρίνθια… 

«Πηγαίνω να του µιλήσω,» δήλωσε η Βατράνια. 
Ο Γεράρδος τής έπιασε το χέρι, κολλώντας το πάνω στο τραπέζι, 

µην αφήνοντάς την να σηκωθεί. «Εγώ θα του µιλήσω.» 
«Γιατί; Επειδή είσαι αρχηγός αυτής της αποστολής, δεν σηµαίνει 

και ότι–» 
«∆εν έχει να κάνει µε το ποιος είναι αρχηγός αυτής της αποστολής, 

αλλά έχει να κάνει µε το ποιος είναι από τη Χάρνταβελ. Εσύ δεν ξέ-
ρεις καν τη γλώσσα µας–» 

«Πιστεύεις ότι δε µιλά τη Συµπαντική;» 
«Θα τη µιλά, υποθέτω. Αλλά δεν είναι µόνο αυτό.» Ο Γεράρδος 

σηκώθηκε απ’το τραπέζι τους. 
Η Βατράνια δεν είπε τίποτ’άλλο. 
Βαδίζοντας προς τον πάγκο του µπαρ, όπου είχε τώρα πάει ο Ρο-

γήρος, ο Γεράρδος έριξε δύο λοξές µατιές στα τραπέζια όπου κάθο-
νταν οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας. Κανένας τους δεν του έδινε 
σηµασία, παρατήρησε: µιλούσαν αναµεταξύ τους, πίνοντας. 

Πλησίασε τον ξύλινο πάγκο κι ακούµπησε εκεί τους αγκώνες του. 
«Θα πάρεις κάτι;» τον ρώτησε η πορφυρόδερµη γυναίκα. 
«Μια κούπα µπίρα.» 
Η γυναίκα στράφηκε, για να του γεµίσει µια µεταλλική κούπα από 

τη βρύση του µεγάλου βαρελιού πίσω της. 
Ο Γεράρδος έκανε νόηµα στον Ρογήρο. «Μπορώ να σου πω κάτι, 

φίλε;» είπε µιλώντας στη Γλώσσα της Χάρνταβελ. 
Τα µάτια εκείνου αµέσως στένεψαν· τα φρύδια του έσµιξαν. «Τι 

είναι;» ρώτησε ζυγώνοντας. 
«Το πρώτο φως της αυγής ακολουθούµε…» είπε ο Γεράρδος, χα-

µηλόφωνα. 
«…ώς τη νυχτιά µαζί µας να το πάρουµε…» συνέχισε το συνθηµα-

τικό ο πορφυρόδερµος άντρας µε το ένα χέρι. 
«…µε τη βοήθειά Του,» τελείωσε ο Γεράρδος (αναφερόµενος, φυ-

σικά, στον Θεό). 
Ο άντρας ένευσε. «Καλωσήρθες, πατριώτη. Για µια στιγµή σε πέ-

ρασα για ξένο.» 
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Η γυναίκα ακούµπησε την κούπα πλάι στον Γεράρδο. «Ευχαρι-
στώ,» της είπε εκείνος, και ήπιε µια γουλιά. 

«Στην υγειά σου,» αποκρίθηκε η γυναίκα, κι αποµακρύνθηκε λίγο. 
«Είσαι ο Ρογήρος, σωστά;» ρώτησε ο Γεράρδος τον άντρα. 
«Ναι.» 
«Γεράρδος.» 
Αντάλλαξαν µια σύντοµη χειραψία. 
«Τι σε φέρνει εδώ, Γεράρδε;» 
«∆ουλειές και φαινόµενα. Πότε µπορούµε να µιλήσουµε ήσυχα;» 
«Μετά τα µεσάνυχτα, όταν το µαγαζί θάχει ησυχάσει. Θα µείνεις 

εδώ;» 
«Ναι. Έχω και παρέα – δικούς µας ανθρώπους. Θα τους δεις, τώρα 

που θα επιστρέψω στο τραπέζι µου.» 
Ο Ρογήρος ένευσε. «Αν µε ρωτήσει κανένας για σένα, θα του πω 

ότι είσαι έµπορος.» 
«Από την Υλιριλίδια,» είπε ο Γεράρδος, καθώς ήξερε ότι η Υλιριλί-

δια ήταν µακριά από εδώ και δεν υπήρχε πιθανότητα οι ντόπιοι να 
ξέρουν όλους τους εµπόρους από εκείνα τα µέρη. 

Ο Ρογήρος ένευσε ξανά, µειδιώντας µέσα από τα µούσια του. «Εί-
σαι πράγµατι, λοιπόν, γηγενής. Πώς και δε σ’έχω ξαναδεί;» 

«Μεγάλη ιστορία. Για µετά, ίσως.» 
Ο Γεράρδος έκανε να βγάλει ένα νόµισµα για να πληρώσει για τη 

µπίρα του, αλλά ο Ρογήρος είπε: «Κερασµένο.» 
«Ο Θεός µαζί σου.» 
Ο Γεράρδος επέστρεψε στο τραπέζι του, όπου είδε ότι το γεύµα εί-

χε έρθει και οι σύντροφοί του έτρωγαν του καλού καιρού. 
«Το φαγητό είναι γαµάτο, τελικά,» είπε η Μάρθα, σκουπίζοντας 

µε µια πετσέτα το σαγόνι και τα µάγουλά της από το λίπος του ψη-
τού χοίρου. 

«Τι έγινε µε τον Ρογήρο;» ρώτησε ο Σθένελος, καθώς ο Γεράρδος 
καθόταν. 

«Θα µιλήσουµε µετά µαζί του. Τώρα έχει κόσµο.» 
∆εν είχαν ακόµα τελειώσει το φαγητό τους όταν ένας άντρας µπή-

κε στο πανδοχείο, και αρκετοί πελάτες, σε κάµποσα τραπέζια, τον 
χαιρέτησαν κλίνοντας το κεφάλι. Ορισµένοι, µάλιστα, σηκώθηκαν 
κιόλας. 
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Μεγάλε Πατέρα… ακούστηκε η φωνή τους, σαν γενικευµένη 
µουρµούρα µέσα στην αίθουσα. Μεγάλε Πατέρα… Μεγάλε Πατέ-
ρα… 

Ο άντρας ήταν µετρίου αναστήµατος, λευκόδερµος, µε πεταχτά 
ξανθά µαλλιά, και µάτια που έµοιαζαν να µαγνητίζουν όπως τα µά-
τια των θηρίων. Η ίδια του η παρουσία απαιτούσε να τον σέβονται· 
έκλεβε την ελεύθερη βούληση. 

Φορούσε τα άµφια ιερέα. 
Ο Γεράρδος τον αναγνώρισε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
—Θυσίες: πρέπει όλοι µας να κάνουµε θυσίες στον Θεό, 
τονίζει ο Σεβερίνος, καθώς οι δυο τους στέκονται στα ψηλά σκα-

λοπάτια του Ναού. 
—Ορισµένα πράγµατα δεν µπορείς να τα θυσιάσεις… 
Ο ιερέας γυρίζει για να κοιτάξει την έφιππη φιγούρα που αποµα-

κρύνεται, τροχάζοντας επάνω στον δρόµο, έτοιµη να στρίψει πίσω 
από ένα πυκνό σύδεντρο. Τα ξανθά της µαλλιά κυµατίζουν. Μοιάζει 
να εκπέµπει φως. Ζωή. 

—Τα θυσιάζεις, όµως, Γεράρδε, 
λέει ο Σεβερίνος, σχεδόν κατακριτικά, 
—στον εαυτό σου. Αλλά κι ο Θεός ζητά θυσίες: κι εκείνος είναι ση-

µαντικότερος από εσένα. 
Ο ιερέας στρέφεται να τον ατενίσει κατάµατα, και νιώθει σαν κά-

ποια απότοµη µάχη να έχει ξεκινήσει ανάµεσά τους καθώς τα βλέµ-
µατά τους διασταυρώνονται όπως οι λεπίδες σπαθιών. 

—Με κατηγορείς για κάποιο παράπτωµα, Αδελφέ; 
—Σου είπα: διαισθάνοµαι ότι ο Θεός την επιθυµεί– 
—Κάνεις λάθος. 
—Ίσως… Αλλά σκέψου: Αν δεν είσαι πρόθυµος να κάνεις θυσίες 

για τον Θεό, τότε δεν θα έπρεπε να κάνεις θυσίες ούτε για τον εαυτό 
σου. 

Ο Σεβερίνος στρέφεται, κι ανεβαίνει τα σκαλοπάτια. Σταθερά, χω-
ρίς βιάση. 

Ο ιερέας στέκεται στη θέση του, ακούγοντας το Εσώτερο Θηρίο να 
γρυλίζει. Ατενίζει την πλάτη του Σεβερίνου µε οργή. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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«Ποιος είν’αυτός ο τύπος;» Η φωνή της Βατράνιας. «Κάποιος άρ-
χοντας;» 

Η ερώτησή της τρύπησε σαν σφαίρα τις αναµνήσεις του. «Όχι,» 
αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «δεν είναι άρχοντας. ∆εν ακούς; Μεγάλε 
Πατέρα, τον αποκαλούν.» 

«Ιερέας,» άρθρωσε ο Σθένελος. «Μας είπες ότι Μεγάλε Πατέρα 
προσφωνούν τους ιερείς.» 

Ο Γεράρδος ένευσε, και σήκωσε την κουκούλα της κάπας του. 
«Ναι.» Ήπιε µια γουλιά µπίρα. 

Η Βατράνια συνοφρυώθηκε, γιατί η αντίδρασή του της φάνηκε 
ύποπτη. «Τον γνωρίζεις;» 

«Όχι,» είπε ψέµατα ο Γεράρδος. «Αλλά ίσως αυτός, παρ’ελπίδα, 
να αναγνωρίσει εµένα.» Αν και δεν το νόµιζε. Είχαν περάσει πολλά 
χρόνια από τότε. Έχουµε κι οι δυο αλλάξει πολύ. Ειδικά εγώ. Και, 
σίγουρα, δεν θα αισθάνεται πλέον το Εσώτερο Θηρίο εντός µου, α-
φού ούτε εγώ το αισθάνοµαι. 

Ο ιερέας πήγε στο µπαρ και, αφού ο Ρογήρος τον χαιρέτησε µε σε-
βασµό, του έβαλε ένα ποτό. 

Οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας κοίταξαν τον ιερέα µε τρόπο 
που έδειχνε ότι, συγχρόνως, τον αντιπαθούσαν και τον φοβόνταν. 

Η Μάρθα, ατενίζοντας κι εκείνη τον ιερέα, κατάλαβε. Κατάλαβε 
όλα όσα τής είχε πει ο Γεράρδος – ή περίπου, τουλάχιστον. Κατάλα-
βε τι εννοούσε λέγοντας ότι, αν άλλαζε, θα υπήρχε κάτι το παραφυ-
σικά επιβλητικό στο βλέµµα του και στην όλη του παρουσία. 

Η Μάρθα πήρε – µε κάποια δυσκολία, όφειλε να οµολογήσει, λες 
κι ήταν µαγεµένη – τα µάτια της από τον ξανθοµάλλη ιερέα και τα 
έστρεψε στον Γεράρδο. Το φαγητό της το είχε ξεχάσει. 

«Κατάλαβα…» του ψιθύρισε. 
Εκείνος ένευσε, σιωπηλά· κι έβαλε το δάχτυλό του µπροστά στα 

χείλη του. 
Η ατµόσφαιρα στην τραπεζαρία επανήλθε στην προηγούµενη κα-

τάσταση. Οι πελάτες δεν κοίταζαν πλέον τον ιερέα: συνέχιζαν να 
τρώνε, να πίνουν, και να συζητούν. Ο ιερέας καθόταν στο µπαρ, µι-
λώντας µόνο στον Ρογήρο και πίνοντας κι εκείνος το ποτό του, αργά. 
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Ο Ρογήρος, λοιπόν, γνωρίζει τον παλιό µου φίλο τον Σεβερίνο, 
σκέφτηκε ο Γεράρδος. Ενδιαφέρον. Ακουµπώντας την πλάτη του 
στην καρέκλα, άναψε την πίπα του. Είχε χορτάσει από το φαγητό. 

«∆ικός µας είναι ο ιερέας;» ρώτησε η Βατράνια τον Γεράρδο, µετά 
από λίγο. 

«Σίγουρα δεν είναι µε τους λευκοντυµένους, πάντως. Αλλά, όπως 
σας είπα, να µην εµπιστεύεστε τους ιερείς – όσο κι αν αισθάνεστε 
ότι η παρουσία τους σας µαγνητίζει. Είναι επικίνδυνοι. Το ξέρω – 
πιο καλά απ’ό,τι µπορείτε να φανταστείτε.» 

Ύστερα από κανένα µισάωρο, ένας τροβαδούρος µπήκε στο παν-
δοχείο, µαζί µε δύο χορεύτριες. Μίλησε µε τον Ρογήρο – κι από τον 
τρόπο τους φάνηκε ότι γνωρίζονταν από παλιά – χαιρέτησε σεβά-
σµια τον ιερέα, και µετά έπιασε ένα µικρό τραπέζι και ξεκίνησε να 
παίζει µουσική µ’ένα λαγούτο. Συγχρόνως, έλεγε την ιστορία Ο Άρ-
χοντας µε του Γερακιού το Μάτι· κι όταν σταµατούσε εκείνος να 
αφηγείται, έπαιρνε τη θέση του η µία από τις δύο χορεύτριες. Οι ο-
ποίες, βέβαια, χόρευαν κιόλας καθώς το τραγούδι και το παραµύθι 
προχωρούσαν. Φορούσαν µακριά φορέµατα γεµάτα κρόσσια και κε-
ντήµατα, τα οποία ανέµιζαν γύρω τους κάνοντάς τες να µοιάζουν µε 
αέρινες οντότητες που τα σώµατά τους ήταν κάπου χαµένα µέσα στη 
γενικότερή τους µορφή. Κι οι δύο ήταν λευκόδερµες, η µία ξανθιά κι 
η άλλη µελαχρινή. Ο τροβαδούρος ήταν πορφυρόδερµος και είχε 
σκούρα µπλε µαλλιά, µουστάκι, και µια παλιά ουλή στο µέτωπο. 
Μπορεί κι αυτός να ήταν κάποτε πολεµιστής, παρατήρησε ο Γεράρ-
δος· µπορεί από τον πόλεµο να τον ήξερε ο Ρογήρος. 

Η παράστασή του, πάντως, ήταν αξιοζήλευτη δίχως αµφιβολία· και 
συνεχίστηκε µέχρι τα µεσάνυχτα. 

E 
 
Ο Γεράρδος µίλησε ξανά µε τον Ρογήρο για να κλείσει δωµάτια για 
τον εαυτό του και τους συντρόφους του: κι αυτή τη φορά οι δυο τους 
δεν είπαν τίποτα περισσότερο από τα απαραίτητα, τίποτα περισσό-
τερο απ’όσα θα έλεγε ένας οποιοσδήποτε πελάτης στον πανδοχέα. 
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Επίσης, ο Ρογήρος δεν προθυµοποιήθηκε να τους δώσει δωρεάν τα 
δωµάτια, όπως είχε κάνει µε τη µπίρα του Γεράρδου προηγουµένως. 

Ο Γεράρδος, καθώς µιλούσε µαζί του, είχε την πλάτη του στραµµέ-
νη στον Σεβερίνο, ο οποίος καθόταν λίγο παραδίπλα στο µπαρ. ∆εν 
ήθελε ο ιερέας να τον αναγνωρίσει. Όχι ακόµα, τουλάχιστον. ∆ιότι, 
µετά, αυτό ίσως να αποδεικνυόταν αναπόφευκτο. 

Ο Γεράρδος ήταν έτοιµος να συναντήσει τους ιερείς της Χάρντα-
βελ, αν χρειαζόταν. Σύµφωνα µε ό,τι έλεγαν τα Ιερά Βιβλία, δεν νό-
µιζε ότι µπορούσαν να έχουν κάποια έχθρα εναντίον του επειδή ε-
γκατέλειψε τη διάσταση· κανονικά, θα έπρεπε να ήταν νεκρός: το 
Εσώτερο Θηρίο του θα έπρεπε να είχε φροντίσει γι’αυτό. ∆εν ήταν 
δουλειά των ιερέων να τον σκοτώσουν. Επιπλέον, ο Γεράρδος τώρα 
υπηρετούσε τον Πρίγκιπα Ανδρόνικο άµεσα, κι ακόµα κι οι ιερείς 
της Χάρνταβελ δεν νόµιζε ότι ήθελαν να κάνουν τον Πρίγκιπα της 
Επανάστασης εχθρό τους· είχαν πολλά να κερδίσουν έχοντάς τον 
σύµµαχο και τίποτα έχοντάς τον εχθρό. 

Ο Γεράρδος επέστρεψε στο τραπέζι των συντρόφων του, και τους 
έδωσε τα κλειδιά των δωµατίων που είχε κλείσει. Τρία δίκλινα, στον 
δεύτερο όροφο του πανδοχείου· ο Ρογήρος τα είχε προτείνει όλα. 

Καµια ώρα πριν από τα µεσάνυχτα, ενώ ο τροβαδούρος τραγου-
δούσε ακόµα, αφηγούµενος Το Ελάφι της Γουινιφρείδας (ένα παρα-
µύθι που θυµόταν ο Γεράρδος από παλιά), οι επαναστάτες ανέβηκαν 
στα δωµάτιά τους, για να περιµένουν τον Ρογήρο να τους ειδοποιή-
σει όταν ήταν να µιλήσει µαζί τους. Εν τω µεταξύ να κοιµηθείτε, είχε 
πει ο Γεράρδος προτού σηκωθούν από το τραπέζι τους. ∆εν υπάρχει 
λόγος να µην ξεκουραστείτε λίγο, πριν από την κουβέντα µας µαζί 
του. Κανένας, φυσικά, δεν είχε διαφωνήσει. 

Η Μάρθα έκλεισε την πόρτα του δωµατίου, καθώς εκείνη κι ο Γε-
ράρδος µπήκαν και άφησαν τους σάκους τους στο πάτωµα. 

«∆εν είναι κι άσχηµο,» παρατήρησε, κοιτάζοντας το µεγάλο κρε-
βάτι, το τζάκι στη γωνία, το χαλί στο πάτωµα, και την ξύλινη επέν-
δυση των τοίχων, αφού είχε ανάψει το ενεργειακό φως πατώντας 
τον διακόπτη στον τοίχο. 

«Και µόνο το γεγονός ότι έχει τέτοια πράγµατα σηµαίνει ότι είναι 
ένα από τα καλά πανδοχεία της διάστασης,» είπε ο Γεράρδος, δεί-
χνοντας τις ενεργειακές λάµπες στο ταβάνι. 
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Η Μάρθα κοίταξε µέσα στο µπάνιο. «Έχει και ντους. Ελπίζω να 
έχει και ζεστό νερό. Να πάω πρώτη;» Τον ατένισε πάνω απ’τον ώµο 
της. 

Ο Γεράρδος τής έκανε νόηµα να πάει, και βάλθηκε ν’ανάψει το 
τζάκι. Εκείνη έβγαλε τα ρούχα της και µπήκε στο µπάνιο. 

«Γαµήσου!» ακούστηκε η φωνή της αµέσως µετά. 
Ο Γεράρδος πήγε έξω απ’την πόρτα. «Τι είναι;» 
«∆εν ήταν ζεστό, τελικά! Αλλά έχω βουτήξει και σε πιο κρύο νερό 

στη ζωή µου…» είπε η φωνή της Μάρθας. 
Ο Γεράρδος δεν το αµφέβαλλε. Στην Υπερυδάτια, άλλωστε, εργα-

ζόταν ως δύτρια – εκτός απ’το γεγονός ότι κάποτε ήταν κλεισµένη 
στις φυλακές της Αταρδίας, προτού η Ιωάννα, η Μαύρη ∆ράκαινα, 
την πάρει από εκεί και την κάνει µέλος της Επανάστασης. Κι απ’ό,τι 
του είχε πει η Μάρθα γι’αυτές τις φυλακές, µάλλον ούτε εκεί είχε 
ζεστό νερό στο µπάνιο… 

Ο Γεράρδος έκανε τη φωτιά να φουντώσει στο τζάκι και, µετά, κά-
θισε δίπλα κι έβγαλε τις µπότες του. Η Μάρθα δεν άργησε να βγει 
από το µπάνιο, γυµνή, καθώς είχε ξεχάσει να πάρει πετσέτα µαζί 
της. Στάζοντας επάνω στο χαλί, πήγε στον σάκο της, τον άνοιξε, και 
πήρε µια πετσέτα. Σκουπίστηκε, φόρεσε µερικά πρόχειρα ρούχα, και 
ήρθε να καθίσει κι εκείνη κοντά στο τζάκι. 

«Αυτός ο ιερέας, κάτω, φαινόταν να ξέρει τον Ρογήρο,» είπε. 
Ο Γεράρδος ένευσε. «∆ε µε εκπλήσσει. Είναι παλιός ιερέας ο Σε-

βερίνος, σαν εµένα· και οι ιερείς ανέκαθεν είχαν επαφές µε τους ε-
παναστάτες.» 

«Τον γνωρίζεις;» έκανε η Μάρθα, έκπληκτη. «Είπες ότι δεν τον 
ήξερες!» 

«Ψέµατα.» 
«Γιατί;» 
«∆εν υπήρχε λόγος να ξέρουν ακόµα. Μπορεί να φοβόνταν ότι ί-

σως να µπλέξουµε.» 
«∆εν είναι αυτό, όντως, πιθανό;» 
«∆εν το νοµίζω.» Ο Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος. «Πηγαίνω να 

πλυθώ.» 
Η Μάρθα δεν µίλησε. Άναψε ένα τσιγάρο, σκεπτική, καθώς εκεί-

νος γδυνόταν κι έµπαινε στο µπάνιο. 
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Το νερό ερχόταν από έναν σωλήνα που προεξείχε από τον τοίχο. Ο 
Γεράρδος κατέβασε τον διακόπτη και το άφησε να τρέξει επάνω του. 
Ήταν, πράγµατι, κρύο, αλλά όχι ανυπόφορα. 

Καθώς πλενόταν αναρωτήθηκε αν ο Ρογήρος είχε πει στον Σεβερί-
νο ότι κάποιοι επαναστάτες είχαν µόλις έρθει στο πανδοχείο του. Ο 
Γεράρδος δεν θα το θεωρούσε παράξενο αν ο πανδοχέας το είχε κά-
νει αυτό, επειδή, όπως είχε πει στη Μάρθα, οι επαναστάτες τα πή-
γαιναν καλά µε τους ιερείς στη Χάρνταβελ. ∆εν υπήρχε ποτέ περί-
πτωση ιερέας να προδώσει επαναστάτη, γιατί οτιδήποτε προκαλού-
σε προβλήµατα στους Παντοκρατορικούς οι ιερείς το ήθελαν. ∆εν 
τους άρεσε που είχαν την Παντοκράτειρα πάνω απ’το κεφάλι τους, 
και ήλπιζαν, κάποια στιγµή σύντοµα, να την αποτινάξουν από τη 
Χάρνταβελ. 

Προτού βγει από το µπάνιο, ο Γεράρδος συνειδητοποίησε πως ού-
τε εκείνος είχε πάρει πετσέτα µαζί του. Το χαλί βράχηκε γι’ακόµα 
µια φορά, καθώς το διέσχιζε για να πάει στον σάκο του, να πάρει 
πετσέτα, και να σκουπιστεί. 

Είδε ότι η Μάρθα είχε ξαπλώσει µπρούµυτα στο κρεβάτι κι έµοιαζε 
να κοιµάται. Τουλάχιστον, τα µάτια της ήταν κλειστά, και δεν κου-
νιόταν. Φορούσε µια φαρδιά µπλούζα, και η κουβέρτα ήταν σηκωµέ-
νη ώς τους µηρούς της. 

Για µια στιγµή, καθώς το τζάκι φώτιζε το κεφάλι της, ο Γεράρδος 
είχε την έντονη εντύπωση ότι τα καστανά της µαλλιά είχαν γίνει 
ξανθά: ότι αυτή δεν ήταν η Μάρθα που έβριζε σαν µεθυσµένος ναύ-
της, αλλά µια άλλη γυναίκα… 
…Μελισσάνθη… 
Βλεφάρισε. 
Η Μάρθα ήταν, και πάλι, ξαπλωµένη στο κρεβάτι. 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι, θυµωµένος µε τον εαυτό του. Αυτή 

η διάσταση θα του έφερνε πολλές αναµνήσεις στο µυαλό· το ήξερε. 
Αλλά τουλάχιστον – ευτυχώς – δεν είχε κάνει και τον Εχθρό του να 
επιστρέψει. Πρέπει, τελικά, να ήταν νεκρός. Ο Σέλιρ’χοκ είχε δίκιο. 

Ο Γεράρδος φόρεσε ένα εσώρουχο και µια τουνίκα και ξάπλωσε 
στο µεγάλο κρεβάτι, δίπλα στη Μάρθα. Εκείνη, παρότι δεν άνοιξε τα 
µάτια, πρέπει να αισθάνθηκε την παρουσία του γιατί άπλωσε το χέρι 
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της για να τον αγγίξει. Ο Γεράρδος πήρε το χέρι της µέσα στα δικά 
του. 

Στην αρχή, δε σκόπευε να κοιµηθεί. Σκόπευε να µείνει ξάγρυπνος 
µέχρι ο Ρογήρος να τους ειδοποιήσει. Κάπως, όµως, ο ύπνος τον πή-
ρε. Ίσως να ήταν πιο κουρασµένος απ’ό,τι νόµιζε. Και 

στα όνειρά του 
αισθάνθηκε κάπου να 
στρίβει 
να πέφτει 
να γυρίζει και να κοιτάζει 
ότι βρίσκεται τώρα σ’ένα µεγάλο, απέραντο σπίτι, όλο διαδρόµους, 

δωµάτια, και σκάλες. Οι τοίχοι του είναι καµωµένοι από πέτρα, σάρ-
κα, µάτια, µαλλιά, ξύλα, χέρια, πόδια, φως, και σκοτάδι. Αλλά, κά-
που-κάπου, µπορεί να δει τρύπες επάνω τους, οι οποίες τον τροµά-
ζουν. Ένας παγερός αγέρας έρχεται από εκεί: απειλητικός, τόσο α-
πειλητικός, και βρόµικος… 

Γυρίζοντας βλέπει σε µια γωνία έναν ψηλό καθρέφτη, οβάλ, µε το 
κρύσταλλό του θαµπωµένο από τον χρόνο. Περίεργος, τον πλησιά-
ζει. Αντικρίζει έναν άντρα που τον τροµάζει. Ο άντρας σηκώνει τις 
γροθιές του και χτυπά τον καθρέφτη, σα να προσπαθεί να τον σπά-
σει και να βγει. 

Ο Γεράρδος γυρίζει πάλι και τρέχει. Ο Εχθρός του δεν µπορεί να 
επιστρέψει από εκεί. ∆εν µπορεί να επιστρέψει από την άλλη πλευ-
ρά του καθρέφτη. ∆εν είναι εδώ. 

Ο Γεράρδος σταµατά να τρέχει. Ακουµπά την πλάτη του σ’έναν 
τοίχο… κι αισθάνεται µια δόνηση να έρχεται από εκεί: ένα ελαφρύ 
τράνταγµα που τον διαπερνά ώς το κόκαλο, και είναι σα να του µι-
λά… σα να ζητά βοήθεια. 

Παράξενο. 
Ο Γεράρδος παίρνει την πλάτη του από τον τοίχο, κάνει µερικά 

βήµατα, κι ακούει µουσική και χορό από µια σκάλα. Την κατεβαίνει, 
ενώ τα ξύλα της τρίζουν από κάτω του· δεν είναι, όµως, φτιαγµένη 
µόνο από ξύλο: ο Γεράρδος βλέπει χέρια ν’αγγίζουν τις κνήµες του, 
γλώσσες να γλείφουν τις πατούσες του, αποφεύγει να πατήσει πάνω 
στα µάτια που τον ατενίζουν µε περιέργεια, αποφεύγει να πατήσει κι 
ένα κέρατο που µοιάζει επικίνδυνο… 
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Φτάνοντας κάτω, αντικρίζει έναν άντρα µε λαγούτο, καθισµένο σε 
µια καρέκλα. Έναν άντρα µε πορφυρό δέρµα και µια ουλή στο µέ-
τωπο. Γύρω του χορεύουν δύο όµορφες γυναίκες µε φαρδιά φορέ-
µατα. 
Βλέπεις; του λέει ο άντρας. Ήρθα. Είµαι εδώ. Και γελά––– 
Ο Γεράρδος ξύπνησε απότοµα. Ανασηκώθηκε πάνω στο κρεβάτι. 
«…Τι;» Η Μάρθα τον κοίταξε τρίβοντας το ένα µάτι. «Χτυπάνε την 

πόρτα;» 
Προτού ο Γεράρδος προλάβει να πει όχι, κάποιος ακούστηκε να 

χτυπά την πόρτα του δωµατίου. 
«Ναι. Χτυπάνε.» 
Σηκώθηκε από το κρεβάτι και, παίρνοντας ένα πιστόλι στο χέρι, 

ζύγωσε την πόρτα. «Ποιος είναι;» 
«Ο Ρογήρος είµαι. Μπορώ να µπω;» 
«Φυσικά.» 
«Καλώς. Έρχοµαι σε λίγο.» 
Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. Κάπως παράξενο δεν ήταν αυτό; Ρώ-

τησε αν µπορούσε να µπει και, αµέσως µετά, είπε ότι θα επιστρέψει 
σε λίγο… 

Στράφηκε στη Μάρθα, η οποία ήταν ακόµα πάνω στο κρεβάτι, και 
η οποία φαινόταν επίσης παραξενεµένη. «Μας πούλησε;» είπε, ψι-
θυριστά· η φωνή της µόλις που ακούστηκε: περισσότερο τα χείλη 
της διάβασε ο Γεράρδος. 

«∆εν… δε µου φαίνεται πιθανό,» της αποκρίθηκε, µη θέλοντας να 
πιστέψει κάτι τέτοιο. Πλησίασε τα ρούχα του κι έβαλε το παντελόνι 
και τις µπότες του. 

Η Μάρθα ντύθηκε επίσης– 
–και, καθώς έδενε τη δεύτερη µπότα της, ένας τοίχος – ένας τοίχος 

– παραµερίστηκε. Η ξύλινη επένδυση άνοιξε σαν πόρτα. 
Ο Γεράρδος στράφηκε πάραυτα, σηµαδεύοντας µε το πιστόλι του. 
Η Μάρθα άφησε τα λουριά της µπότας της, τράβηξε κι εκείνη ένα 

πιστόλι µε το ένα χέρι κι ένα ξιφίδιο µε το άλλο. 
«∆εν υπάρχει κίνδυνος,» είπε ο Ρογήρος, που στεκόταν στο κατώ-

φλι της κρυφής πόρτας υψώνοντας το µοναδικό του χέρι. 
«Μας έβαλες σε δωµάτιο όπου µπορούν να µπουν και να µας σφά-

ξουν σα γουρούνια, γαµιόλη του Λοκράθου!» γρύλισε η Μάρθα. 
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Ο Ρογήρος γέλασε, µοιάζοντας καλοπροαίρετος. «∆εν ξέρω ποιος 
είναι ο Λοκράθος,» αποκρίθηκε, «αλλά αυτό το πέρασµα» – έδειξε 
πίσω του, µε τον αντίχειρα – «να είσαι σίγουρη πως κανένας εχθρός 
της Επανάστασης δεν το γνωρίζει. 

»Θα έρθετε µαζί µου, τώρα, για να µιλήσουµε;» 
Ο Γεράρδος και η Μάρθα αλληλοκοιτάχτηκαν. Ύστερα, τον ακο-

λούθησαν µέσα στην κρυφή πόρτα κι επάνω σε µια σκάλα που κατέ-
βαινε στριφογυριστά. «Προσοχή,» είπε ο Ρογήρος, πηγαίνοντας 
πρώτος και κρατώντας µια ενεργειακή λάµπα µε το µοναδικό του 
χέρι· «τα σκαλοπάτια είναι στενά.» 

«Ναι, το βλέπουµε,» αποκρίθηκε η Μάρθα. 
Καθώς κατέβαιναν, ο Γεράρδος σκέφτηκε ότι αυτή η εσωτερική 

σκάλα πρέπει να βρισκόταν, µάλλον, στο κέντρο του πανδοχείου και 
γύρω της να ήταν οικοδοµηµένα τα δωµάτια. 

«Σαν πηγάδι είναι εδώ πέρα,» µουρµούρισε η Μάρθα σα να µονο-
λογούσε, κι ο Γεράρδος όφειλε να παρατηρήσει ότι η περιγραφή της 
ήταν επιτυχηµένη. 

Όταν έφτασαν κάτω, είδαν ότι είχαν βρεθεί σ’ένα υπόγειο δωµάτιο 
που φωτιζόταν από ενεργειακά φώτα, και όπου υπήρχαν κιβώτια, 
µια βιβλιοθήκη, ένα τραπέζι (επάνω του, χαρτιά, στιλογράφοι, ένα 
πιστόλι, ένα ξιφίδιο, ένα βιβλίο, µια µισοτυλιγµένη περγαµηνή), πέ-
ντε καρέκλες, κι ένα µηχανικό σύστηµα στη γωνία, µε κονσόλα και 
οθόνη – κάτι που σπάνια έβλεπες στη Χάρνταβελ, και µόνο στα σπί-
τια αρχόντων ή στα οχυρά των Παντοκρατορικών. 

«Καθίστε,» είπε ο Ρογήρος. «Θα φέρω και τους συντρόφους σας.» 
Ο Γεράρδος και η Μάρθα κάθισαν στις καρέκλες, και περίµεναν. 
Μετά από λίγο, ο Ρογήρος επέστρεψε, πρώτα οδηγώντας τη Βα-

τράνια και τον Σθένελο’σαρ, και µετά τον Σέλιρ’χοκ και την Άν-
µα’ταρ. 

«Νοµίζω ότι τώρα είµαστε όλοι εδώ, φίλοι µου,» είπε ο Ρογήρος. 
«∆εν είστε, όµως, οι µόνοι επαναστάτες στο πανδοχείο µου απόψε.» 

«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Ο τροβαδούρος που είδατε, είναι κι αυτός στην Επανάσταση. Α-

κούει στο όνοµα Εδµόνδος ο Βοριάς. Οι κυρίες µαζί του είναι επίσης 
δικές µας. Θέλετε να τους ειδοποιήσω;» 
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Τον είδα αυτόν τον άνθρωπο στο όνειρό µου, σκέφτηκε ο Γεράρ-
δος. Τον είδα να µου λέει Βλέπεις; Ήρθα. Είµαι εδώ… Μα δεν τον 
ξέρω. Μου είναι τελείως άγνωστος… 

Οι άλλοι περίµεναν τον Γεράρδο ν’απαντήσει στον Ρογήρο, κι ε-
κείνος έµοιαζε ν’αργεί. 

Η Βατράνια ρώτησε: «Είναι έµπιστος, έτσι;» 
«Ο Βοριάς θα πέθαινε προτού µας προδώσει,» είπε ο Ρογήρος. 

«Ξέρω πώς αγωνίζεται.» 
«Είναι πλανόδιος;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Ναι.» 
«Φέρτον, τότε. Ίσως να έχει πράγµατα να µας πει.» 
Ο Ρογήρος ένευσε, κι ανέβηκε τη σκάλα. 
«Τον έχει κανένας σας ακουστά, αυτόν τον Εδµόνδο τον Βοριά;» 

ρώτησε η Βατράνια. 
Κανείς δεν απάντησε. 
«Ούτε εσύ, Γεράρδε;» 
«Πάλι τα ίδια θα λέµε; Λείπω πολλά χρόνια από εδώ.» 
Γιατί, τότε, τον είδα στον ύπνο µου; 
(Βλέπεις; Ήρθα. Είµαι εδώ.) 
Μου θυµίζει κάποιον;… 
Όταν ο Ρογήρος επέστρεψε, είχε µαζί του αυτή τη φορά τον τρο-

βαδούρο και τις δύο χορεύτριες. 
«Να σας συστήσω,» είπε. «Από εδώ, ο Εδµόνδος ο Βοριάς, εξαίρε-

τος τροβαδούρος, τραγουδοποιός, και παραµυθάς· ικανότατος πο-
λεµιστής, κατάσκοπος, και, κυρίως, πολύ καλός µου φίλος. 

»Η κυρία,» έδειξε τη λευκόδερµη µαυροµάλλα χορεύτρια, «ονοµά-
ζεται Ιζαµπώ. Και η άλλη κυρία,» έδειξε τη λευκόδερµη χορεύτρια 
µε τα ξανθά µαλλιά, «ονοµάζεται Ισαβέλλα.» 

«∆εν έχει κοµπλιµέντα για εµάς, Ρογήρε;» είπε η Ιζαµπώ, υποµει-
διώντας. 

«Οι άντρες κάνουν µόνο κοµπλιµέντα ο ένας στον άλλο, εκτός αν 
έχουν απώτερο σκοπό,» της είπε η Ισαβέλλα, διαστέλλοντας τα µά-
τια θεατρικά. 

Ο Ρογήρος χαµογέλασε. «Θα έχουµε κι άλλη παράσταση, λοιπόν, 
απόψε;» 

Οι χορεύτριες γέλασαν. 
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Ο Εδµόνδος ατένισε επίµονα τον Γεράρδο, ο οποίος επίσης τον α-
τένιζε. «Σε ξέρω από κάπου;» ρώτησε ο τροβαδούρος. 

«∆ε νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 
«Παράξενο,» είπε ο Εδµόνδος. «Πώς σε λένε;» 
«Γεράρδο. Κι από εδώ, η Μάρθα. Ο Σέλιρ’χοκ. Η Άνµα’ταρ. Η Βα-

τράνια. Ο Σθένελος’σαρ. Ερχόµαστε από την Απολλώνια, σταλµένοι 
από τον Πρίγκιπα.» 

«Μάλιστα…» είπε ο Εδµόνδος παρατηρώντας τους. «∆εν σκόπευα 
να έρθω εδώ, στον Ισάδελφο, ξέρεις. ∆εν σκόπευα, γενικά, να έρθω 
στην Οκρίνθια. Μετά, όµως, µου συνέβη κάτι… ασυνήθιστο το λιγό-
τερο. Σε είδα στον ύπνο µου, και µου είπες να έρθω εδώ για να µιλή-
σουµε, επειδή έχεις αναλάβει µια πολύ σηµαντική αποστολή που 
αφορά τον Πρίγκιπα και τον Θεό. Θα συναντηθούµε στον Ισάδελφο· 
έτσι µου είπες· αλλά βιάσου, µην τύχει και δε µε βρεις εκεί όταν έχεις 
φτάσει.» 

«Αν σου τα είπα όλ’αυτά, σίγουρα δεν τα θυµάµαι,» αποκρίθηκε ο 
Γεράρδος, παραξενεµένος. Κοίταξε τον Σέλιρ’χοκ, ο οποίος δεν µί-
λησε. 

«Ήρθα όµως. Είµαι εδώ. Κι εσύ µε περίµενες, όπως µου υποσχέ-
θηκες,» είπε ο Εδµόνδος, που κι εκείνος έµοιαζε παραξενεµένος. 

«Έτσι όπως τα λέει ο Εδµόνδος,» είπε η Ιζαµπώ, «θα νόµιζε κανείς 
ότι πάει για ιερέας!» 

Η Ισαβέλλα γέλασε. 
Ο Γεράρδος είπε: «Η αλήθεια είναι πως, πριν από λίγο, προτού ο 

Ρογήρος έρθει και µε ξυπνήσει, έβλεπα κι εγώ ένα παράξενο όνειρο. 
Και µέσα στο όνειρο ήσουν εσύ, Εδµόνδε, και µου έλεγες: Βλέπεις; 
Ήρθα. Είµαι εδώ. Ήταν, πράγµατι, σα να σε είχα καλέσει. Αλλά δε 
θυµάµαι ποτέ να σε καλώ, µε κανέναν τρόπο.» 

«Τέλος πάντων. Τώρα έχω έρθει. Επιθυµείς να µιλήσουµε;» 
«Ασφαλώς,» είπε ο Γεράρδος. «Πιθανώς, µάλιστα, να µου φανείς 

χρήσιµος. Είµαστε εδώ προκειµένου να µάθουµε τι ακριβώς συµβαί-
νει στη διάσταση της Χάρνταβελ. Ο Πρίγκιπας έχει ακούσει ότι κά-
ποιοι… αντικατοπτρισµοί παρουσιάζονται, κι έχει ανησυχήσει.» 

«∆εν είναι µόνο αυτό το πρόβληµα, Γεράρδε,» είπε ο Ρογήρος, κα-
θώς ορισµένοι κάθονταν κι ορισµένοι έµεναν όρθιοι· δεν υπήρχαν 
αρκετές καρέκλες για όλους. «Τα χωράφια παντού στη διάσταση, 
για ανεξήγητο λόγο, φαίνεται να χάνουν τη γονιµότητά τους. Ξεραί-
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νονται. Και το ίδιο συµβαίνει και µε τα ζώα· οι γέννες έχουν µειωθεί. 
Ακόµα και οι άνθρωποι έχουν υπογεννητικότητα, λένε κάποιοι. Και 
οι ιερείς, παρότι θυσιάζουν στον Θεό, δεν έχουν καταφέρει να αντι-
στρέψουν την κατάσταση.» 

«Είδα ανθρωποθυσίες καθώς ερχόµουν,» είπε ο Γεράρδος· «και 
στη Χάρνταβελ γίνονταν ανθρωποθυσίες µόνο πριν από πολλά, πολ-
λά χρόνια.» 

«Από την Απολλώνια είπες ότι έρχεσαι αλλά δεν ξέρεις και λίγα για 
τη διάστασή µας.» 

«Σου είπα, είµαι γηγενής· κάποτε έµενα στη Χάρνταβελ. Γι’αυτό 
µ’έστειλε ο Πρίγκιπας.» 

«Νοµίζει ότι µπορεί να µας βοηθήσει;» 
«∆εν ξέρει ακόµα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Πρέπει πρώτα να 

καταλάβουµε τι συµβαίνει. Οι αντικατοπτρισµοί τι είναι ακριβώς; 
Γνωρίζει κανείς σας;» 

«Έχω ακούσει πολλές ιστορίες, αλλά….» Κούνησε το κεφάλι. 
«Πριν από µερικές µέρες,» είπε ο Εδµόνδος, «οι Παντοκρατορικοί 

έφεραν στην Ερρίθια ένα νεκρό τέρας. Ένα πελώριο σκουλήκι, που 
λένε ότι εµφανίστηκε περιέργως στη Χάρνταβελ, ότι ήρθε µέσα από 
τους αντικατοπτρισµούς. Είδα τους ιερείς να το καίνε στην Ανατολι-
κή Αγορά της Ερρίθιας.» 

«Έχουν συµβεί κι άλλα τέτοια;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. «Έχουν πα-
ρουσιαστεί πλάσµατα που φαίνεται πως δεν είναι από τη Χάρντα-
βελ;» 

«Απ’όσο ξέρω, όχι.» 
Ο Σέλιρ’χοκ κοίταξε τον Σθένελο’σαρ. Ο Ερευνητής είπε: «Αν α-

ραιώνουν τα διαστασιακά τοιχώµατα της Χάρνταβελ, τότε ίσως… 
ίσως να µπορούν κάποια πλάσµατα να γλιστρήσουν µέσα. Οι αντι-
κατοπτρισµοί, όµως, δεν είναι σε σταθερά σηµεία, έτσι;» ρώτησε τον 
Εδµόνδο. 

«Εννοείς, αν εµφανίζονται πάντα σ’ένα µέρος;» 
Ο Σθένελος ένευσε. 
«Όχι,» είπε ο Εδµόνδος. «Παρουσιάζονται µια εδώ µια εκεί. Είδα-

µε κι εµείς – εγώ, η Ιζαµπώ, κι η Ισαβέλλα – έναν αντικατοπτρισµό 
τελευταία. Βρισκόµασταν κοντά στον Μεγάλο Ποταµό, βόρεια του 
Κεντροδάσους. Είχαµε σταµατήσει το όχηµά µας στις όχθες και κα-
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τασκηνώναµε για το βράδυ. Η Ισαβέλλα είχε πάει να µαζέψει νερό, 
όταν ακούσαµε το ουρλιαχτό της και γυρίσαµε να κοιτάξουµε τι συ-
νέβαινε–» 

«∆εν ούρλιαξα,» τον διέκοψε η ξανθοµάλλα χορεύτρια. «Απλώς 
φώναξα, για να σας προειδοποιήσω.» 

«Ο ποταµός ήταν σα νάχε χωριστεί στα δύο!» είπε ο Εδµόνδος, µε-
λοδραµατικά. «Τα νερά του είχαν ανοίξει, κι από µέσα φαινόταν έ-
νας ξερός τόπος. Εκεί υπήρχε µια τρύπα στο έδαφος, κι από την 
τρύπα είχε µόλις βγει ένας άντρας µε πράσινο δέρµα. Ερχόταν προς 
εµάς µοιάζοντας να µας κουνά το χέρι· κι επίσης, πρέπει να φώναζε, 
αλλά η φωνή του ακουγόταν πολύ αδύναµα. Και µετά, µια κραυγή 
σαν το ουρλιαχτό του ανέµου τη σκέπασε, και δυνατό φως έπεσε 
πάνω στον άντρα, και ο αντικατοπτρισµός εξαφανίστηκε. Ο Μεγά-
λος Ποταµός κυλούσε και πάλι λες και τα νερά του να µην είχαν ποτέ 
σχιστεί στα δύο.» 

«Ο ποταµός µπορεί, όντως, να µη σχίστηκε στα δύο,» είπε ο Σέ-
λιρ’χοκ. «Μπορεί απλά να σας φάνηκε έτσι.» 

Ο Σθένελος κατένευσε, δείχνοντας να συµφωνεί. «Αν κάτι είχε δι-
ακόψει τη ροή του ποταµού, τα νερά θα είχαν φουσκώσει, θα είχαν 
πληµµυρίσει την όχθη. Συνέβη κάτι τέτοιο;» 

«Όχι,» παραδέχτηκε ο Εδµόνδος. 
«Θες να πεις,» ρώτησε η Ισαβέλλα τον Σθένελο, «ότι ήταν όλα στο 

µυαλό µας;» 
«∆εν ήταν παραίσθηση, αν αυτό εννοείς. Νοµίζω ότι η Χάρνταβελ 

έρχεται, σε ορισµένα σηµεία, σ’επαφή µε κάποια άλλη διάσταση. Τα 
τοιχώµατά τους ακουµπάνε και, καθώς υφίσταται προφανώς αραίω-
ση, φαίνονται εικόνες.» 

Η Ισαβέλλα τον κοίταξε σα να της µιλούσε σε κάποια ξεχασµένη 
διάλεκτο της Συµπαντικής. 

«Τέλος πάντων,» είπε ο Σθένελος. «∆εν είµαι σίγουρος, έτσι κι αλ-
λιώς.» 

«Οι Παντοκρατορικοί τι έχουν κάνει για όλ’αυτά;» ρώτησε ο Γε-
ράρδος τον Εδµόνδο. 

«Απ’ό,τι ξέρω, στέλνουν ανθρώπους τους στα µέρη που παρουσιά-
ζονται οι αντικατοπτρισµοί. Μια µάγισσα, κυρίως, το ερευνά το θέ-
µα. Αρίνη’σαρ, τη λένε. Ερευνήτρια, σαν εσένα, φίλε µου,» είπε στον 
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Σθένελο. Και στράφηκε πάλι στον Γεράρδο. «Είναι από παλιά εδώ, 
αυτή η Αρίνη’σαρ. Είναι σύζυγος του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ.» 
Τέρι  Κάρµεθ;… Ο Γεράρδος νόµιζε ότι τον είχε ξανακούσει. Όταν 

εγώ έφευγα από τη Χάρνταβελ, τότε πρέπει αυτός να είχε πρωτοέρ-
θει. «Είναι γνωστός εδώ;» ρώτησε τον Εδµόνδο, γιατί τέτοια εντύ-
πωση τού είχε δώσει ο τροβαδούρος έτσι όπως είχε µιλήσει για τον 
ταγµατάρχη. 

«Ναι. Είναι ο παλιότερος αξιωµατικός της Παντοκράτειρας στη 
Χάρνταβελ, νοµίζω.» 

«Κι ο Παντοκρατορικός Επόπτης;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Αυτός είναι καινούργιος. Τελευταία έχει έρθει. Λένε ότι παλιά 

ήταν στη Βίηλ· τον έχουν για ήρωα εκεί, έχω ακούσει.» 
«Τι συµπέρασµα έχουν βγάλει οι Παντοκρατορικοί για τους αντι-

κατοπτρισµούς και τ’άλλα που συµβαίνουν στη διάσταση;» ρώτησε ο 
Σέλιρ’χοκ. «Ξέρεις;» 

«∆εν έχω ιδέα, φίλε µου. Πάντως, νοµίζω ότι πρέπει κι αυτοί νάναι 
µπερδεµένοι.» 

«Θα µας πεις κι άλλες περιπτώσεις αντικατοπτρισµών;» ζήτησε ο 
Σθένελος. «Θα ήθελα να µάθω τι ακριβώς παρουσιάζεται.» 

Ο Σέλιρ’χοκ ένευσε. «Κι εγώ.» 
«Φυσικά και θα σας πω ό,τι έχω ακούσει,» αποκρίθηκε ο Εδµόν-

δος. «Και είµαι βέβαιος πως κι ο φίλος µου ο Ρογήρος ξέρει διάφο-
ρες ιστορίες.» 

Ο πανδοχέας κατένευσε. «Ναι. Άµα αρχίσω να σας λέω για 
όλ’αυτά, θα ζαλιστούν τ’αφτιά σας.» 

«Ζάλισέ µας, λοιπόν,» είπε ο Γεράρδος. «Ώς το πρωί, δεν έχουµε 
τίποτ’άλλο να κάνουµε.» 
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Κεφάλαιο 12 

Η Σύγκρουση και η Ερηµιά 
 
 
Η Ναραλµάδια ήταν οικοδοµηµένη επάνω σ’έναν µεγάλο λόφο, µε 
ψηλά, γκρίζα τείχη να την περιτριγυρίζουν. Ο δρόµος που οδηγούσε 
προς την πύλη της περνούσε ανάµεσα από χωράφια. Τα φώτα α-
γροικιών διακρίνονταν µέσα στη νύχτα.  

Ο Τέρι είχε σηκώσει την καταπακτή του άρµατός του και ήταν κα-
τά το ήµισυ έξω, καθώς ο οδηγός το κατεύθυνε προς τη Ναραλµάδια. 
Οι καβαλάρηδες του ταγµατάρχη ακολουθούσαν. 

Η πύλη της πόλης ήταν κατεβασµένη – την έκλειναν µετά τη δύση 
του ήλιου – και οι φρουροί στις επάλξεις φώναξαν στους Παντοκρα-
τορικούς να σταµατήσουν και να δηλώσουν ποιοι ήταν και τι ήθελαν. 

«Ονοµάζοµαι Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ!» φώναξε ο Τέρι. «Έρ-
χοµαι κατόπιν εντολής του Παντοκρατορικού Επόπτη της Ερρίθιας, 
για να µιλήσω µε την Αρχόντισσα Μοργκάνα.» 

«Η Αρχόντισσα θα ειδοποιηθεί για τον ερχοµό σας, Ταγµατάρχη. 
Στο µεταξύ πρέπει να περιµένετε.» Ο στρατιώτης που µιλούσε δεν 
φαινόταν σαν τίποτα περισσότερο από µια σκιά πάνω στις επάλξεις. 

«Θα περιµένω,» αποκρίθηκε ο Τέρι. Και περίµενε. 
Κατέβηκε από το άρµα του και άναψε τσιγάρο. Έριξε µια µατιά 

γύρω, στα χωράφια, προσπαθώντας να διακρίνει ποια ήταν καλά και 
ποια είχαν ξεραθεί. Αυτό, όµως, ήταν αδύνατον, διαπίστωσε, µέσα 
στη νύχτα. 

Ο στρατιώτης φώναξε από τις επάλξεις, όταν ο Τέρι είχε σχεδόν 
τελειώσει το τσιγάρο του: «Η Αρχόντισσα σάς ζητά να περάσετε, 
Ταγµατάρχη – εσείς και µερικοί έµπιστοί σας. Οι άλλοι πολεµιστές 
σας πρέπει να κατασκηνώσουν έξω από τα τείχη.» 

«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Τέρι, που περίµενε ότι αυτή θα ήταν η 
απάντηση της Αρχόντισσας. 

Είδε την πύλη της πόλης να σηκώνεται ώς ένα σηµείο. 
Στη Λοχαγό Λάρνω είπε: «Κατασκηνώστε εδώ, παραπλεύρως του 

δρόµου.» 
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«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη.» 
Ο Τέρι ανέβηκε σ’ένα άλογο, πήρε µαζί του τέσσερις παλιούς πο-

λεµιστές, έφιππους επίσης, και πήγε προς τη µισάνοιχτη πύλη της 
Ναραλµάδιας. ∆ε νόµιζε ότι πραγµατικά χρειαζόταν προστασία, αλ-
λά ήταν και θέµα κύρους. ∆εν µπορούσε να πάει τελείως µόνος. 

Καθώς περνούσε την πύλη, σκέφτηκε: Ελπίζω η Αρχόντισσα Μορ-
γκάνα να είναι πιο συνεννοήσιµη από τον σύζυγό της. Γιατί, αν ήταν 
κι αυτή σαν τον Λεοπόλδο, ο Τέρι αποκλείεται να την κατάφερνε να 
αποτραβήξει τους µαχητές της από την ανατολική µεριά του ποτα-
µού, ώστε και ο Άρχοντας Ροβέρτος να πάρει τους δικούς του µαχη-
τές από τη γέφυρα· κι αυτή ήταν η µοναδική αρχή που µπορούσε ο 
Τέρι να κάνει προκειµένου να σταµατήσει τον πόλεµο σε τούτες τις 
περιοχές. 

Πίσω από την πύλη, τον περίµεναν έξι καβαλάρηδες ντυµένοι µε 
κυανούς µανδύες και κράνη. Από τις ζώνες τους κρέµονταν ξίφη και 
πιστόλια. 

«Ταγµατάρχη,» είπε ο ένας. «Θα σας οδηγήσουµε στο κάστρο.» 
Ο Τέρι απλώς ένευσε, και τους ακολούθησε µέσα στους λιθόστρω-

τους δρόµους της Ναραλµάδιας, οι οποίοι ήταν σχετικά στενοί στο 
µεγαλύτερό τους µέρος. Η πόλη ήταν, καταφανώς, φτιαγµένη για 
άµυνα, ώστε να µπορεί ν’αντέξει σε πολιορκία, και οι υπερασπιστές 
της να µπορούν να απωθήσουν εύκολα τους εχθρούς. Τα σπίτια της 
ήταν πέτρινα, κυρίως, και όχι ψηλά, ειδικά αυτά που βρίσκονταν 
κοντά στα τείχη. Το κάστρο της Αρχόντισσας ήταν στη βορειοδυτική 
άκρη, και η µεγάλη σιδερένια πύλη του ήταν κλειστή όταν έφτασαν 
µπροστά της. 

Ο αρχηγός των έξι καβαλάρηδων (οι οποίοι πρέπει να ήταν προ-
σωπικοί φρουροί της Μοργκάνας, απ’ό,τι καταλάβαινε ο Τέρι, όχι 
απλοί φρουροί της πόλης) αφίππευσε και χτύπησε την πύλη µε το 
πέρας της λαβής του ξίφους του. 

«Φέρνω τον ταγµατάρχη!» φώναξε. 
Το ένα από τα δύο φύλλα της πύλης άνοιξε, µ’έναν δυνατό τριγµό 

µετάλλων. 
Ο Τέρι και οι στρατιώτες του µπήκαν στο κάστρο ακολουθώντας 

τους καβαλάρηδες της Αρχόντισσας. Μια υπηρέτρια συνάντησε τον 
ταγµατάρχη και του είπε ότι, εκτός αν είχε επείγον µήνυµα να µετα-
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φέρει, θα έπρεπε να µιλήσει στην Αρχόντισσα το πρωί. Εν τω µετα-
ξύ, όµως, εκείνος και οι πολεµιστές του θα φιλοξενούνταν στο κά-
στρο. Ο Τέρι αποκρίθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβληµα: κι εκείνος θα 
προτιµούσε να µιλήσει το πρωί µαζί της. 

Σταβλίτες πήραν τα άλογά τους, για να τα περιποιηθούν, και η υ-
πηρέτρια (µια παχουλή γυναίκα µε µαύρα µαλλιά, δεµένα κότσο, και 
λευκό δέρµα), αφού τους ρώτησε αν είχαν φάει κι εκείνοι έδωσαν 
αρνητική απάντηση, τους οδήγησε στην τραπεζαρία του κάστρου 
για να τους φιλέψουν. Η αίθουσα ήταν µεγάλη και είχε δύο ξύλινα 
στενόµακρα τραπέζια. Ο Τέρι κάθισε στην κορυφή του ενός από αυ-
τά, και οι πολεµιστές του κάθισαν δεξιά κι αριστερά του, δύο από τη 
µια µεριά και δύο από την άλλη. Το τραπέζι ήταν στρωµένο µ’ένα 
λευκό τραπεζοµάντηλο που είχε ελάφια κεντηµένα επάνω. Στους 
τοίχους της αίθουσας υπήρχαν πίνακες οι οποίοι πρέπει να απεικόνι-
ζαν προγόνους της Αρχόντισσας Μοργκάνας, υπέθετε ο Τέρι. Στο 
ταβάνι ήταν λάµπες που τροφοδοτούνταν µε ενέργεια µέσω καλω-
δίων που σκαρφάλωναν πάνω στις πέτρες και κρύβονταν πίσω από 
ταπετσαρίες. Οι ενεργειακές φιάλες, µάλλον, βρίσκονταν κάπου στα 
υπόγεια του κάστρου. 

Σε µια γωνία της αίθουσας υπήρχε ένα αρκετά µεγάλο ηχοσύστη-
µα, και η υπηρέτρια ρώτησε: «Θα επιθυµούσατε µουσική, κύριε 
Ταγµατάρχη;» 

«Γιατί όχι;» 
«Κάποια ιδιαίτερη προτίµηση; Η Αρχόντισσα έχει µουσική από 

διάφορες διαστάσεις.» 
«Κάτι ελαφρύ, καλύτερα. Ντόπιο.» 
Η υπηρέτρια πάτησε µερικά πλήκτρα πάνω στο ηχοσύστηµα, και η 

αίθουσα γέµισε µε µελωδίες από αυλούς και κύµβαλα. 
Κοίταξε τον Τέρι ερωτηµατικά. Εκείνος ένευσε, για να δείξει ότι 

ενέκρινε τη µουσική. Τουλάχιστον, έχουν διαταγές να προσπαθή-
σουν να µας κάνουν να αισθανθούµε άνετα, σκέφτηκε. Μετά, όµως, 
θυµήθηκε ότι και ο Λεοπόλδος είχε επιχειρήσει µε διάφορους τρό-
πους να τον φέρει µε το µέρος του και να τον στρέψει εναντίον του 
Ροβέρτου. Μπορεί και η Αρχόντισσα Μοργκάνα να προσπαθούσε 
ακριβώς το ίδιο πράγµα αλλά µε διαφορετική µέθοδο. 
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Η υπηρέτρια έφυγε από την αίθουσα και, σε λίγο, ένας άλλος υπη-
ρέτης ήρθε, φέρνοντας δύο καράφες – µία µε κρασί και µία µε µπίρα 
– και κούπες. 

«Φαγητό πότε θα έχει;» τον ρώτησε ένας από τους στρατιώτες του 
Τέρι, καθώς ο υπηρέτης γέµιζε την κούπα του µε κρασί. 

«Αµέσως, κύριε. Το ετοιµάζουν.» 
Ο υπηρέτης έφυγε όταν είχε γεµίσει όλων τις κούπες µε το ποτό 

που ήθελαν. 
Ο Τέρι κοίταξε τον Ρίµναλ – τον στρατιώτη που είχε µιλήσει. «Πει-

νάς ή προσπαθείς να τους τροµάξεις;» 
«Πεινάω, κύριε Ταγµατάρχη. Ειλικρινώς,» αποκρίθηκε εκείνος, 

πίνοντας µια µεγάλη γουλιά κρασί. Βρισκόταν πολλά χρόνια στη 
Χάρνταβελ: τόσα χρόνια όσα και ο Τέρι. Ήταν µαζί του από την αρ-
χή, και δεν είχε πάρει µετάθεση. Είχε δέρµα γαλανό και κοντοκου-
ρεµένα µαύρα µαλλιά· το βλέµµα του ήταν άγριο: όλοι το έλεγαν. 

«Θ’αρχίσει να νοµίζει ο ταγµατάρχης ότι δε µας ταΐζει καλά,» του 
είπε η Βίλνα, υποµειδιώντας. Κι αυτή ήταν από παλιά µαζί µε τον 
Τέρι. Καταγόταν από τη Χάρνταβελ. Ήταν µεγαλόσωµη, και είχε 
δέρµα πορφυρό και σκούρα πράσινα µαλλιά, που τώρα οι δύο µπρο-
στινές τούφες τους ήταν δεµένες πίσω απ’το κεφάλι της. 

Ο Ρίµναλ, αντί ν’απαντήσει, ήπιε κι άλλο απ’το κρασί του και ξα-
ναγέµισε την κούπα του. 

Ο Καλιόστρο άναψε τσιγάρο και, ακουµπώντας την πλάτη του 
στην καρέκλα, φύσηξε καπνό προς το ταβάνι. Ο Νόρις είπε: «Κύριε 
Ταγµατάρχη, θα έπρεπε να της είχες ζητήσει να βάλει τίποτα καλύ-
τερο ν’ακούσουµε. Τίποτα Ελάσσονες Ανεµοβούβαλους, από τη Σερ-
γήλη· δεν µπορεί να µην τους έχει, αν έχει µουσικές από διάφορες 
διαστάσεις.» 

«Καλή είναι αυτή η µουσική,» του είπε ο Τέρι. «Για να µένουµε 
στο κλίµα της περιοχής.» 

«Τρυπάνε τ’αφτιά µου τα γαµηµένα σουραύλια τους…» µούγκρισε 
ο Νόρις, και ήπιε µπίρα. 

Ο Καλιόστρο τού έριξε ένα λοξό βλέµµα, χαµογελώντας. Ο Ρίµναλ 
γέλασε. 

Ο Νόρις και ο Καλιόστρο ήταν επίσης παλιοί στη Χάρνταβελ, 
γι’αυτό είχαν και το θάρρος να συζητούν έτσι µε τον ταγµατάρχη 



170  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

τους. Ο Τέρι τούς ήξερε από τότε που είχε πρωτοέρθει σε τούτη την 
παρακµιακή γωνιά του σύµπαντος. 

Ένας υπηρέτης – ο προηγούµενος που είχε εµφανιστεί – και µία 
υπηρέτρια – όχι αυτή που τους είχε οδηγήσει εδώ, αλλά µια πολύ 
νεότερη και οµορφότερη πορφυρόδερµη κοπέλα – µπήκαν στην αί-
θουσα κι άρχισαν ν’αφήνουν πιάτα επάνω στο τραπέζι: ψητά κρέα-
τα, ζυµαρικά, βραστές πατάτες µε σάλτσα, φρούτα της εποχής. 

«Φχαριστούµε, όµορφο ζαρκάδι,» είπε ο Ρίµναλ στην υπηρέτρια, 
χτυπώντας τον δεξή της µηρό µε την παλάµη του και κλείνοντάς της 
το µάτι. Εκείνη έκανε πως δεν πρόσεξε και αποµακρύνθηκε. 

«Είσαι γουρούνι,» του είπε η Βίλνα. «Και η γυναίκα σου σε περι-
µένει στην Ερρίθια.» 

«Και τι µ’αυτό; Τόσο δρόµο δεν έχουµε κάνει; Τόσες µέρες ταλαι-
πωρίες…» 

«Ηρεµία,» τους είπε ο Τέρι. «∆ε θέλουµε η Αρχόντισσα Μοργκάνα 
να σχηµατίσει άσχηµη γνώµη για εµάς. Τουλάχιστον, όχι µέχρι να 
κάνω τη δουλειά µου µαζί της.» 

Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, οι υπηρέτες του κάστρου τούς 
οδήγησαν στον ξενώνα: τους στρατιώτες σε δίκλινα δωµάτια και τον 
ταγµατάρχη σε µονόκλινο. Ο Τέρι είδε ότι στο µπάνιο υπήρχε µια 
ολόκληρη πέτρινη λεκάνη γεµάτη νερό και σαπούνι, για να πλυθεί 
αν ήθελε. Και ήθελε. Ύστερα από τόσες ηµέρες στον δρόµο τού 
χρειαζόταν. 

E 
 
Το κάστρο της Ναραλµάδιας ήταν ήσυχο τη νύχτα. Μονάχα κανένα 
απόµακρο τρίξιµο ή βήµατα ακούγονταν, καθώς και ο άνεµος που 
σφύριζε έξω απ’τα παράθυρα. 

Ο Τέρι κοιµήθηκε ήσυχα παρότι ήξερε ότι το πρωί θα είχε να κάνει 
διαπραγµατεύσεις. Εξάλλου, δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιµετώ-
πιζε τέτοιες καταστάσεις στη Χάρνταβελ, αν και όφειλε να παραδε-
χτεί ότι η συγκεκριµένη περίπτωση µάλλον θα αποδεικνυόταν δύ-
σκολη. 
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Όταν ξύπνησε είχε την αίσθηση ότι έπρεπε να βρισκόταν στο σπίτι 
του, στα Ανάκτορα του Υπεράρχη, και ότι η Αρίνη έπρεπε να ήταν 
ξαπλωµένη δίπλα του. Καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι και ετοι-
µαζόταν, αναρωτήθηκε αν η Αρίνη είχε πάρει την απόφασή της όσο 
εκείνος έλειπε. Θα κρατούσε το παιδί ή όχι; Ο ίδιος ο Τέρι δεν ήταν 
σίγουρος για το τι όφειλε να κάνει. Φοβόταν ότι ίσως, αν δεν το κρα-
τούσε, να µην έκαναν άλλο. Αλλά µάλλον αυτός ο φόβος του ήταν 
ανόητος, και το ήξερε. 

Βγαίνοντας απ’το δωµάτιό του συνάντησε τους πολεµιστές του, οι 
οποίοι τον περίµεναν στο καθιστικό του ξενώνα, όπου οι υπηρέτες 
τούς είχαν φέρει πρωινό. Αφού καληµερίστηκαν µε τον ταγµατάρχη, 
άρχισαν όλοι να τρώνε – αν και η αλήθεια ήταν ότι ο Ρίµναλ έµοιαζε 
να είχε ήδη αρχίσει. 

Προτού τελειώσουν το πρωινό, η παχουλή υπηρέτρια που τους είχε 
οδηγήσει στην τραπεζαρία ήρθε και είπε ότι η Αρχόντισσα περίµενε 
τον ταγµατάρχη για να µιλήσουν· µόλις ο ταγµατάρχη ήταν έτοιµος, 
δεν είχε παρά να ζητήσει από τον φρουρό έξω από τον ξενώνα να 
τον πάει σ’εκείνη. Ο Τέρι ευχαρίστησε την υπηρέτρια, κι αυτή, κά-
νοντας µια υπόκλιση, έφυγε. 

«Να έρθουµε µαζί σας, κύριε Ταγµατάρχη;» ρώτησε ο Καλιόστρο, 
βλέποντας ότι ο Τέρι σκούπιζε τα χείλη του και σηκωνόταν. 

«∆ε χρειάζεται. Καθίστε.» 
Ο Τέρι βγήκε από τον ξενώνα, συνάντησε τον φρουρό απέξω, κι 

εκείνος τον οδήγησε στην αίθουσα όπου τον περίµενε η Αρχόντισσα 
Μοργκάνα. 

Ήταν καθισµένη επάνω σ’έναν ξύλινο θρόνο σκεπασµένο µε κε-
ντητά υφάσµατα και µε µαξιλάρια στο κάθισµα και στην πλάτη. Φο-
ρούσε ένα µακρύ πράσινο φόρεµα γεµάτο περίτεχνα κεντήµατα µε 
χοντρή λευκή κλωστή, που ανάµεσά τους ήταν ραµµένοι γυαλιστεροί 
λίθοι. Το δέρµα της ήταν λευκό µε απόχρωση του ροζ, τα µαλλιά της 
µακριά και καστανά, καλοχτενισµένα και φτιαγµένα πλεξίδα. Τα 
µάτια και τα χείλη της ήταν έντονα βαµµένα. Μια µεγάλη, χρυσή 
καρφίτσα γυάλιζε επάνω στο αριστερό της στήθος. 

«Καληµέρα, Ταγµατάρχη,» χαιρέτησε χωρίς να σηκωθεί από τον 
θρόνο της. 
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«Καληµέρα, Αρχόντισσά µου.» Ο Τέρι τής έκανε µια υπόκλιση, 
όπως άρµοζε στην κοινωνική θέση της. 

Η Μοργκάνα τον παρατήρησε, µε το σαγόνι της ακουµπισµένο στα 
µακριά δάχτυλα του δεξιού της χεριού. Τα νύχια της ήταν επίσης 
µακριά και βαµµένα µαύρα. Οι κινήσεις της είχαν κάτι το νωχελικό, 
αδύνατο να µην το προσέξεις. «Οι φρουροί µου µου είπαν ότι ήρθα-
τε µες στη νύχτα. Αν επρόκειτο για κάτι επείγον θα σας συναντούσα 
αµέσως, ασφαλώς…» 

«Καλύτερα τώρα, Αρχόντισσά µου, που έχουµε και οι δύο καθαρό 
µυαλό.» 

«Παρακαλώ, Ταγµατάρχη, καθίστε αν θέλετε,» είπε η Μοργκάνα, 
δείχνοντας τις θέσεις στο τραπέζι αντίκρυ της. Η ίδια, όµως, δεν έ-
κανε καµία κίνηση να σηκωθεί από τον θρόνο της. 

Και ο Τέρι προτιµούσε να είναι κοντά της όσο θα µιλούσαν, όχι να 
αποµακρυνθεί κι άλλο. «Ευχαριστώ αλλά δεν χρειάζεται.» 

«Όπως επιθυµείτε,» αποκρίθηκε η Μοργκάνα µορφάζοντας αδιά-
φορα. «Ποιος ο λόγος της επίσκεψής σας;» 

«Ο Παντοκρατορικός Επόπτης της Ερρίθιας µε έστειλε, Αρχόντισ-
σά µου, εξαιτίας του πολέµου σας µε τον Άρχοντα Ροβέρτο της Υλι-
ριλίδιας.» 

Η Μοργκάνα τον ατένιζε χωρίς να µιλά, περιµένοντάς τον να συ-
νεχίσει. 

«Οι εντολές µου είναι να σταµατήσω τον πόλεµο,» δήλωσε ο Τέρι. 
«Να επιβάλω την ειρήνη, αν χρειαστεί. Αλλά εύχοµαι να µην απο-
δειχτεί απαραίτητη η χρήση βίας.» 

«Στον Άρχοντα Ροβέρτο έχετε µιλήσει, Ταγµατάρχη;» 
«Μάλιστα.» 
«Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι εκείνος ξεκίνησε τον πόλεµο και ότι το 

στράτευµά του έχει καταυλιστεί δυτικά της γέφυρας, µέσα σε δικά 
µας εδάφη;» 

«Γνωρίζω για την κατάσταση στη γέφυρα, Αρχόντισσά µου. Από 
εκεί έρχοµαι. Εκτός από τον Άρχοντα Ροβέρτο, µίλησα και µε τον 
σύζυγό σας, τον Στρατηγό Λεοπόλδο. Σύµφωνα όµως µε τα λεγόµενα 
του Άρχοντα Ροβέρτου, εσείς ξεκινήσατε τον πόλεµο, όταν σφετερι-
στήκατε εδάφη που ανήκουν στο Αρχοντάτο της Υλιριλίδιας.» 

«Εκείνος ξεκίνησε τις εχθροπραξίες, Ταγµατάρχη!» είπε έντονα η 
Μοργκάνα. «Μας επιτέθηκε µε τους µισθοφόρους του.» 
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«∆εν βρισκόσασταν, δηλαδή, µέσα στα εδάφη του; ∆εν είχατε βά-
λει ανθρώπους σας να τα σπείρουν;» 

Η Μοργκάνα γέλασε επιτηδευµένα. «Του κάναµε χάρη, Ταγµα-
τάρχη! Εκείνα τα εδάφη κανένας δεν τα εκµεταλλευόταν. Τα χωρά-
φια σύντοµα θα ξεραίνονταν, όπως τόσα και τόσα έχουν ξεραθεί. Κι 
επιπλέον, πριν από µια γενεά, η συγκεκριµένη περιοχή ήταν δική 
µας: ανήκε στο Αρχοντάτο της Ναραλµάδιας. Βρίσκεται στα σύνορα, 
βλέπετε. 

»Ο Άρχοντας Ροβέρτος δεν επιχείρησε καν να µας µιλήσει, Ταγµα-
τάρχη· αµέσως µόλις του είπαν ότι είδαν ανθρώπους µας στα εδάφη 
του, έστειλε τους φονιάδες του να τους πετσοκόψουν! Και µετά, συ-
νέχισε. Προχώρησε µέσα στις περιοχές µας, σαν ξαφνικά να είχε το 
δικαίωµα να τις θέσει υπό την κατοχή του! 

»Αν θέλετε να σταµατήσετε τον πόλεµο, Ταγµατάρχη, ο καλύτερος 
τρόπος είναι σταµατώντας τον Άρχοντα Ροβέρτο. Για όνοµα του 
Θεού, ελάχιστους πιο αιµοχαρείς ανθρώπους από αυτόν έχω δει στη 
ζωή µου! Κανέναν, ίσως.» 

«Μιλώντας µαζί του, Αρχόντισσά µου, µου φάνηκε πως αντέδρασε 
έτσι επειδή αισθάνθηκε αδικηµένος–» 

«Αδικηµένος αισθάνεται κάποιος αφότου έχει επιχειρήσει να µι-
λήσει πρώτα!» 

«Καθαρπάξατε, όµως, εδάφη που του ανήκαν…» 
«Ταγµατάρχη, σας διαβεβαιώνω ότι δεν κάναµε κανένα κακό απο-

λύτως. Τα χωράφια αυτά είχαν εγκαταλειφθεί και κινδύνευαν. Ακό-
µα κι ο Θεός ήταν µε το µέρος µας!» 

Του Τέρι δεν του άρεσε καθόλου αυτό, έτσι όπως το είχε πει η 
Μοργκάνα. «Τι εννοείτε, Αρχόντισσά µου; Σας το είπαν οι ιερείς;» 

«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μου µίλησε ο Μεγάλος Πατέ-
ρας Τζοσελίνος, λέγοντάς µου ότι όλα τα σηµάδια ήταν ευνοϊκά. Η 
γη επιθυµούσε τη µέριµνά µας.» 

«Αυτό σηµαίνει ότι ο Άρχοντας Ροβέρτος, υπερασπιζόµενος τα ε-
δάφη του, έδρασε εναντίον της θέλησης του Θεού;» 

«Ο Άρχοντας Ροβέρτος δεν υπερασπίζεται πλέον τα εδάφη του! 
Είναι φανερό ότι δεν ήθελε παρά µονάχα µία αφορµή για να µας ε-
πιτεθεί. Οι πολεµιστές του βρίσκονται σε πολλά µέρη µέσα στο αρ-



174  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

χοντάτο µου. Μπορώ να σας τα δείξω κι επάνω στον χάρτη, αν επι-
θυµείτε.» 

«Μου τα έχει δείξει ο σύζυγός σας,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Πώς µπορείτε, τότε, να αµφισβητείτε τις φανερά εχθρικές διαθέ-

σεις του Άρχοντα Ροβέρτου;» 
«∆εν βρίσκοµαι εδώ για να κάνω πόλεµο, Αρχόντισσά µου, αλλά 

για να φέρω την ειρήνη. Ο ίδιος ο Άρχοντας Ροβέρτος µού είπε, α-
φού συζήτησα µαζί του, ότι είναι πρόθυµος να αποτραβήξει τον 
στρατό του από τη γέφυρα αν κι εσείς δεχτείτε να αποτραβήξετε 
τους µαχητές σας που διέσχισαν τον ποταµό και βρέθηκαν 
στ’ανατολικά του, όχι και πολύ µακριά από την πόλη της Υλιριλίδι-
ας.» 

«Πραγµατικά, Ταγµατάρχη, τον πιστέψατε;» Η Μοργκάνα γέλα-
σε, και σάλεψε πάνω στον θρόνο της. «Είναι προφανές ότι σας είπε 
ψέµατα. Ακόµα κι αν αποτραβήξουµε τους πολεµιστές µας, εκείνος 
δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο. ∆εν σας το είπε ο Λεοπόλδος αυτό;» 

«∆εν του µίλησα για το θέµα. Προτίµησα να έρθω απευθείας 
σ’εσάς. ∆ιότι δεν νοµίζω ότι ο Άρχοντας Ροβέρτος µού είπε ψέµατα. 
Λέγοντας ψέµατα σ’εµένα, θα ήταν σαν να ψεύδεται στον ίδιο τον 
Παντοκρατορικό Επόπτη, αφού είµαι απεσταλµένος του.» 

«Ο Άρχοντας της Υλιριλίδιας είναι πανούργος, Ταγµατάρχη. Μη 
βγάζετε γρήγορα συµπεράσµατα.» 

«Αυτό σηµαίνει ότι δεν είστε πρόθυµη να συνεργαστείτε µαζί µου 
για την επίτευξη της ειρήνης;» ρώτησε ευθέως ο Τέρι. 

«Φυσικά και είµαι. Εγώ πάντοτε υποστήριζα την Παντοκράτειρα. 
Είµαι πρόθυµη να συνεργαστούµε για να διώξουµε τους Υλιριλίδιους 
από τα εδάφη µου, και να τους στείλουµε εκεί όπου ανήκουν. Κι ελ-
πίζω κάποια ποινή να τους επιβληθεί για τις ενέργειές τους…» 

Σίγουρα, δεν ήταν χαζή. Απλώς έκανε πως δεν καταλάβαινε τι α-
κριβώς ζητούσε ο Τέρι. «Αρχόντισσά µου, σας επαναλαµβάνω: βρί-
σκοµαι εδώ για να επιβάλω την ειρήνη. ∆εν πρόκειται να σας βοη-
θήσω να πολεµήσετε τον Άρχοντα Ροβέρτο. ∆εν θα πάρω το µέρος 
της µίας παράταξης ή της άλλης. Ζητώ, όµως, να υποχωρήσετε προ-
κειµένου να υποχωρήσει και ο Άρχοντας Ροβέρτος. Το ξέρω ότι αυτό 
από µόνο του δεν θα λύσει το πρόβληµα· είναι, ωστόσο, ένα βήµα 
προς τη λύση.» 
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«∆εν µπορώ να κάνω ό,τι µου ζητάτε, Ταγµατάρχη, διότι, γνωρίζο-
ντας τον Άρχοντα Ροβέρτο καλύτερα από εσάς, είµαι βέβαιη πως θα 
εκµεταλλευτεί την υποχώρησή µας προς όφελός του· και δεν πρόκει-
ται να του δώσω αυτό το πλεονέκτηµα. Θα ήταν σαν να προδίδω 
τους προγόνους µου, τον Θεό, και τον λαό του αρχοντάτου µου. 

»Ωστόσο,» πρόσθεσε διπλωµατικά, «θα σκεφτώ την πρότασή σας. 
Θα τη συζητήσω και µε τον σύζυγό µου, για να δω αν όντως µπορεί 
να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τω µεταξύ, ασφαλώς, θα 
σας φιλοξενήσω στο κάστρο µου για όσο επιθυµείτε.» 
Προσπαθεί να µε τραβήξει προς το µέρος της ξανά, παρατήρησε ο 

Τέρι, αν και µε πιο πλάγιο τρόπο. Μένοντας στο κάστρο της θα ήταν 
σαν να λέει, εµµέσως πλην σαφώς, στον Άρχοντα Ροβέρτο ότι η Πα-
ντοκράτειρα υποστήριζε τους Ναραλµάδιους σε τούτο τον πόλεµο. 

«Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας, Αρχόντισσά µου, αλλά θα προ-
τιµούσα να επιστρέψω στα σύνορα, για να βρίσκοµαι πιο κοντά στην 
πηγή του προβλήµατος.» 

Η όψη της Μοργκάνας φανέρωσε δυσαρέσκεια. «Αν αυτή είναι η 
επιθυµία σας….» Και ρώτησε: «Πότε σκοπεύετε να αναχωρήσετε;» 

«Το συντοµότερο δυνατό. Εκτός αν νοµίζετε ότι έχουµε κάτι άλλο 
να πούµε.» 

«Θα σας συνοδέψω,» δήλωσε η Μοργκάνα, «διότι, όπως σας είπα, 
θέλω να µιλήσω µε τον σύζυγό µου.» 

«Θα περιµένω να ετοιµαστείτε, τότε,» αποκρίθηκε ο Τέρι, «ώστε 
να φύγουµε µαζί.» 

Η Μοργκάνα χαµογέλασε, λεπτά. 

E 
 
Ο Τέρι βγήκε από το κάστρο της Αρχόντισσας της Ναραλµάδιας και 
από την πόλη, για να συναντήσει, έξω από τα τείχη, τους καταυλι-
σµένους στρατιώτες του και να πει στη Λοχαγό Λάρνω ότι θα ξεκι-
νούσαν σύντοµα για τη γέφυρα· θα ερχόταν, όµως, και η Αρχόντισ-
σα Μοργκάνα µαζί τους, έτσι έπρεπε να την περιµένουν. 

Ο Τέρι έµεινε για λίγο στο στρατόπεδο και, όταν είδε ότι πλησίαζε 
µεσηµέρι και η Μοργκάνα δεν είχε ακόµα βγει, πέρασε πάλι την πύ-
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λη της πόλης επάνω στο άλογό του και πήγε στο κάστρο της Αρχό-
ντισσας, όπου τον άφησαν να µπει χωρίς καµία διαδικασία. Κανένας 
από τους φρουρούς ή τους υπηρέτες δεν τον πλησίασε για να του πει 
το παραµικρό, κι έτσι ο Τέρι, αφού έδωσε το άλογό του στον σταβλί-
τη, βάδισε προς τον ξενώνα, όπου βρίσκονταν οι τέσσερις παλιοί 
στρατιώτες που τον είχαν ακολουθήσει ώς εδώ – ο Ρίµναλ, η Βίλνα, 
ο Καλιόστρο, και ο Νόρις, οι οποίοι είχαν µείνει στο κάστρο όσο ε-
κείνος πήγε στο στρατόπεδο. 

Ο Τέρι τούς βρήκε να παίζουν Οργή του Θεού: ένα παιχνίδι µε ξύ-
λινες κάρτες, τοπικό της Χάρνταβελ. Ο Καλιόστρο έµοιαζε να νικά, 
αν έκρινε κανείς από τα χρήµατα που ήταν συγκεντρωµένα δίπλα 
του. Χαµογελούσε κάτω απ’το µεγάλο, µαύρο µουστάκι του. 

«Σας είπε τίποτα η Αρχόντισσα;» τους ρώτησε ο Τέρι. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Νόρις. «Θα έπρεπε να µας είχε πει κάτι;» 
Ο Τέρι κάθισε σε µια καρέκλα. «Απλώς αναρωτιέµαι πότε σκοπεύ-

ει να φύγουµε.» 
Κανένας από τους άλλους δεν µίλησε, και ο Τέρι σκέφτηκε ότι ίσως 

η Αρχόντισσα της Ναραλµάδιας να προσπαθούσε να τον καθυστε-
ρήσει. Αλλά γιατί; ∆εν έµοιαζε λογικό. Είχε κάποιο σχέδιο κατά νου, 
µε το οποίο σκόπευε να τον φέρει προς τη δική της µεριά και να τον 
στρέψει εναντίον του Άρχοντα Ροβέρτου; Ό,τι κι αν ήταν – αν όντως 
ήταν κάτι τέτοιο – δεν θα έπιανε. Ο Τέρι δεν υπήρχε περίπτωση να 
πάρει ούτε το µέρος της Ναραλµάδιας ούτε το µέρος της Υλιριλίδιας 
σ’ετούτη τη σύγκρουση. Είχε έρθει για να επιβάλει την ειρήνη, κι αν 
χρειαζόταν θα ζητούσε ενισχύσεις από τον Παντοκρατορικό Επόπτη 
της Ερρίθιας. 

Ένας υπηρέτης και µια υπηρέτρια – οι ίδιοι που τους είχαν φέρει 
φαγητά και την προηγούµενη φορά – ήρθαν το µεσηµέρι για να τους 
σερβίρουν το µεσηµεριανό τους. Ο Τέρι τούς ρώτησε τι ώρα σκόπευε 
η Αρχόντισσα να ξεκινήσει, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν πως δεν ήξε-
ραν τίποτα. Ο Τέρι σκέφτηκε πως, αν δεν αποφάσιζε η Μοργκάνα να 
φύγει ώς το απόγευµα, θα ζητούσε να τη δει και θα της δήλωνε ότι 
θα έφευγε χωρίς εκείνη. Παρότι το ήξερε πως δεν υπήρχε κανένας 
ιδιαίτερος λόγος να βιάζεται, δεν του άρεσε να τον καθυστερούν. 

Όµως… 
Οι σκέψεις του πήραν µια διαφορετική κατεύθυνση. Ακόµα κι αν 

πήγαινε πάλι στη γέφυρα, τι θα µπορούσε να κάνει εκεί; Μονάχα να 
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αποτρέψει µια σύγκρουση, αν τα κατάφερνε. ∆εν θα σταµατούσε 
τον πόλεµο ανάµεσα στα δύο αρχοντάτα. Ο µόνος τρόπος για να το 
πετύχει αυτό ήταν να βάλει την Αρχόντισσα Μοργκάνα και τον Άρ-
χοντα Ροβέρτο να έρθουν σε κάποιον συµβιβασµό. Κι αν βρισκόταν 
κοντά στη Μοργκάνα, ίσως κατόρθωνε, κάπως, να την πείσει να κά-
νει εκείνο που ήθελε – να αποτραβήξει τις δυνάµεις της από τα ανα-
τολικά του ποταµού – ή κάτι άλλο, παρόµοιο, που θα ανάγκαζε και 
τον Ροβέρτο να αποτραβηχτεί, µε αποτέλεσµα ο πόλεµος να λήξει. 

Υποµονή, λοιπόν. ∆ε χρειάζονταν βιαστικές κινήσεις. 
Το µεσηµέρι, µετά το φαγητό, ο Τέρι ξεκουράστηκε στο δωµάτιό 

του και, το απόγευµα, ενώ σηκωνόταν, κάποιος χτύπησε την πόρτα 
του. 

«Ποιος είναι;» ρώτησε, έχοντας µόλις βγει από το µπάνιο, µε το 
πρόσωπό του πλυµένο. 

«Η Αρχόντισσα είναι έτοιµη να ξεκινήσετε, κύριε Ταγµατάρχη,» 
ακούστηκε µια γυναικεία φωνή. «Θα σας συναντήσει έξω από την 
πόλη.» 

«Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Τέρι, ανοίγοντας την πόρτα για να δει 
την παχουλή υπηρέτρια που είχε υποδεχτεί εκείνον και τους πολεµι-
στές του το βράδυ. «Πες στην Αρχόντισσα ότι σε λίγο θα είµαι έξω.» 

Η υπηρέτρια τον χαιρέτησε και έφυγε. 
Ο Τέρι άνοιξε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του και κάλεσε τη Λο-

χαγό Λάρνω, στον καταυλισµό έξω από την πόλη. Της είπε ότι σύ-
ντοµα θα ξεκινούσαν, εποµένως έπρεπε ν’αρχίσουν να ετοιµάζονται. 
«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε εκείνη. 

Ο Τέρι ντύθηκε µε τη στολή του και βγήκε από το δωµάτιό του για 
να ειδοποιήσει τους πολεµιστές του. Ο Νόρις και η Βίλνα είχαν ήδη 
σηκωθεί και ήταν στο καθιστικό του ξενώνα, έτσι χρειάστηκε να 
χτυπήσει µόνο τις πόρτες του Ρίµναλ και του Καλιόστρο. Ετοιµάστη-
καν όλοι – µια διαδικασία που δεν χρειάστηκε πάνω από µερικά λε-
πτά – πήγαν στον στάβλο του κάστρου, πήραν τα άλογά τους, και 
βγήκαν. Τροχάζοντας µέσα στους στενούς δρόµους της Ναραλµάδι-
ας, που είχαν γεµίσει απογευµατινές σκιές, πέρασαν την πύλη της 
πόλης και πλησίασαν τους στρατιώτες που διέλυαν τον καταυλισµό 
τους. 
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Η Αρχόντισσα Μοργκάνα, παρατήρησε ο Τέρι, ήταν ήδη εκεί κο-
ντά, καθισµένη στο άλογό της και φορώντας µια βαθυγάλαζη κάπα. 
Στο κεφάλι της ήταν ένα αργυρό, λαξευτό διάδηµα που συγκρατούσε 
τα καστανά µαλλιά της. Τα χείλη και τα µάτια της ήταν έντονα βαµ-
µένα, όπως και την προηγούµενη φορά, διέκρινε ο Τέρι πλησιάζο-
ντάς την. 

Γύρω της ήταν συγκεντρωµένοι καµια εικοσάδα από τους προσω-
πικούς της φρουρούς, έφιπποι όλοι, µε κυανούς µανδύες, κράνη, και 
µεταλλικούς θώρακες. Ο αρχηγός τους – αυτός που είχε ο Τέρι συ-
ναντήσει χτες – ήταν επίσης µαζί τους. 

«Αρχόντισσά µου,» χαιρέτησε ο Τέρι. 
«Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε εκείνη, κλίνοντας ελαφρώς το κεφάλι. 

Τα µάτια της τον ατένιζαν παρατηρητικά και, συγχρόνως, νωχελικά. 
Η Μοργκάνα είχε, γενικώς, κάτι το νωχελικό επάνω της. Το ανεξή-
γητα νωχελικό, ίσως. 

«Μπορούµε να ξεκινήσουµε τώρα, υποθέτω…;» 
«Ασφαλώς. Μόλις οι στρατιώτες σας είναι έτοιµοι.» Έριξε µια µα-

τιά στους πολεµιστές που είχαν σχεδόν τελειώσει µε τη διάλυση του 
στρατοπέδου τους. 

Απρόσµενα – καλπασµός ακούστηκε από τ’αριστερά του Τέρι, κι 
εκείνος στράφηκε για να δει καβαλάρηδες να έρχονται. Καµια ντου-
ζίνα στο σύνολό τους. 

«Ποιοι είναι αυτοί, Αρχόντισσά µου;» 
«Πρέπει να είναι ο ιερέας…» είπε η Μοργκάνα, παρατηρώντας 

τους κι εκείνη. Μάλλον, δεν είχε ειδοποιηθεί για τον ερχοµό τους. 
Οι καβαλάρηδες σταµάτησαν µπροστά της και µπροστά στον Τέρι. 

Ήταν όλοι τους Ιεροί Φρουροί, µε κλειστά σιδερένια κράνη, εκτός 
από έναν ο οποίος ήταν, καταφανώς, ιερέας, ντυµένος µε άµφια. Εί-
χε δέρµα πορφυρό και µακριά µαύρα µαλλιά και µούσια. 

«Ο Μεγάλος Πατέρας Τζοσελίνος,» είπε η Μοργκάνα στον Τέρι. 
Και προς τον ιερέα, κλίνοντας το κεφάλι: «Μεγάλε Πατέρα.» 

«Πληροφορήθηκα ότι σκοπεύετε να αναχωρήσετε, Αρχόντισσά 
µου,» είπε ο Τζοσελίνος, «και ότι έχουµε…» κοίταξε τον Τέρι, «επι-
σκέπτες στους τόπους µας.» 

«Ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ,» είπε η Μοργκάνα, «ήρθε από την 
Ερρίθια µε σκοπό να σταµατήσει τον πόλεµο. Πράγµα το οποίο, α-
σφαλώς, µε βρίσκει σύµφωνη· και ελπίζω κι εσάς, Μεγάλε Πατέρα.» 
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«Θα γίνει το θέληµα του Θεού,» αποκρίθηκε ο Τζοσελίνος. «∆εν 
είµαστε παρά πιόνια του όλοι µας.» 
Να µιλάς για τον εαυτό σου, σκέφτηκε ο Τέρι. «Θα έρθετε µαζί 

µας, Μεγάλε Πατέρα;» 
«Ναι, Ταγµατάρχη, θα έρθω.» 
«Για ποιο λόγο, αν επιτρέπεται;» 
«Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, Ταγµατάρχη; Είµαι το Χέρι 

του Θεού.» Το είπε µε τόσο απλό και, συγχρόνως, απόλυτο τρόπο, 
που ήταν αδύνατον να το αµφισβητήσεις, και που η ίδια η ψυχή του 
Τέρι έµοιαζε να θέλει να συµφωνήσει πλήρως µε τα λόγια του ιερέα. 

«Όπως επιθυµείτε, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο ταγµατάρχης, 
όχι επειδή δεν ήξερε τα ψυχολογικά κόλπα των ιερέων της Χάρντα-
βελ αλλά επειδή δεν το έβρισκε σκόπιµο να διαφωνήσει. Ήταν πιο 
διπλωµατικό να τον δεχτεί· εξάλλου, τι κακό µπορεί να έκανε; 

Όταν οι στρατιώτες διέλυσαν τον καταυλισµό τους, ξεκίνησαν να 
ταξιδεύουν ανατολικά. Ο Τέρι δεν ανέβηκε στο άρµα· προτίµησε να 
παραµείνει έφιππος, για να είναι κοντά στην Αρχόντισσα και στον 
Ιερέα Τζοσελίνο. Η Λοχαγός Λάρνω µπήκε στο άρµα. Ο Ρίµναλ, η 
Βίλνα, ο Καλιόστρο, και ο Νόρις έµειναν γύρω από τον ταγµατάρχη 
τους, σαν προσωπικοί φρουροί του. 

Καθώς ταξίδευαν, ο Τζοσελίνος ρώτησε τον Τέρι: «Πώς σκοπεύεις 
να σταµατήσεις τον πόλεµο, Ταγµατάρχη;» 

«Οι διαταγές µου είναι να επιβάλω την ειρήνη, αν χρειαστεί. Αλλά 
θα προτιµούσα ο Άρχοντας Ροβέρτος και η Αρχόντισσα Μοργκάνα 
να έρθουν σε συµβιβασµό που να θεωρούν και οι δύο αποδεκτό. Θα 
µπορούσατε να µε βοηθήσετε, Μεγάλε Πατέρα, αν το επιθυµείτε…» 

«Ο Θεός θα µας πει τι πρέπει να γίνει, Ταγµατάρχη, κι αυτό θα γί-
νει…» 
Υπέροχη απάντηση… «Ο Θεός θέλει πόλεµο ανάµεσα στα αρχο-

ντάτα; Θέλει οι άνθρωποι της διάστασής σας να σκοτώνονται;» 
«Μπορεί να µην είναι παρά θυσίες,» αποκρίθηκε ο Τζοσελίνος. 

«Μπορεί οι δικοί τους θάνατοι να προσπαθούν να γεµίσουν ένα κε-
νό.» 

Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. ∆εν του άρεσε η κατεύθυνση που είχε πά-
ρει η κουβέντα. «Τι κενό;» 
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«Εσείς, οι υπηρέτες της Παντοκράτειρας, παρότι είστε εξωδιαστα-
σιακοί, πρέπει να κατανοήσετε ότι όσο βρίσκεστε εδώ είστε µέρος 
του σχεδίου Του. Κι όµως, όταν όλοι θυσιάζουν, εσείς δεν θυσιάζετε. 
Αυτό ο Θεός δεν το παραβλέπει…» 
Μου λέει τα ίδια που µου έλεγε κι ο άλλος ιερέας, στο στρατόπεδο 

του Ροβέρτου. Συνεννοηµένοι ήταν; Μάλλον όχι. Αλλά είχαν τους 
ίδιους σκοπούς, και τα ίδια πιστεύω – που ο Τέρι δεν θα µπορούσε 
ποτέ να τα καταλάβει, όσα χρόνια κι αν έµενε στη Χάρνταβελ. 

«∆εν µπορώ εσκεµµένα να θανατώσω ανθρώπους, Μεγάλε Πατέ-
ρα.» Ούτε και κανένας άλλος που δεν είναι τρελός, νοµίζω. 

«Επειδή υστερείς στην πίστη σου, Ταγµατάρχη. Τα φαινόµενα που 
παρουσιάζονται ίσως να προκαλούνται από τη δυσαρέσκεια του 
Θεού για την παρουσία εξωδιαστασιακών στη Χάρνταβελ. Εξωδια-
στασιακών που δεν θυσιάζουν όπως οφείλουν.» 

«∆εν είχαν παρατηρηθεί αυτά τα φαινόµενα, όµως, από τότε που 
ήρθαµε. Τελευταία παρατηρούνται–» 

«Οι τρόποι και ο νους Του είναι µυστηριώδεις για εµάς, που µονά-
χα χαµηλά µπορούµε να δούµε, Ταγµατάρχη.» 
Αρχίσαµε την κατήχηση πάλι… «Άνθρωποί µας ερευνούν τα φαι-

νόµενα στα οποία αναφέρεστε, Μεγάλε Πατέρα. Σύντοµα θα ανα-
καλύψουν την πραγµατική τους αιτία.» 

Τα µάτια του Τζοσελίνου γυάλισαν απειλητικά µέσα στο σούρου-
πο. «Πραγµατική αιτία είναι η οργή του Θεού!» 

«Όπως νοµίζετε, Μεγάλε Πατέρα. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν πρό-
κειται να θυσιάσω τους στρατιώτες µου.» 

«Κι έτσι ο πόλεµος θα συνεχιστεί…» 
Τα λόγια του ιερέα, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, τον έκαναν να 

αισθανθεί άσχηµα, σαν µέσα του αληθινά να πίστευε αυτές τις σα-
χλαµάρες. 

«Ο πόλεµος δεν είναι δικό µου φταίξιµο!» είπε ο Τέρι, πιο απότοµα 
απ’ό,τι σκόπευε. «Η Αρχόντισσα Μοργκάνα» – τη λοξοκοίταξε εκεί 
όπου εκείνη ίππευε, παραδίπλα – «µου είπε ότι εσείς της προτείνατε 
να εισβάλει στα εδάφη του Άρχοντα Ροβέρτου.» 

«Η Αρχόντισσα µε ρώτησε αν τα σηµάδια ήταν ευνοϊκά για να 
στείλει τους ανθρώπους της σ’εκείνα τα εδάφη, και της είπα αυτό 
που µου έδειξε ο Θεός: ότι, ναι, τα σηµάδια ήταν όντως ευνοϊκά· η 
γη ζητούσε ανθρώπους να την καλλιεργήσουν.» 
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«Ανθρώπους της Ναραλµάδιας; Αυτά ήταν εδάφη του Άρχοντα 
Ροβέρτου, Μεγάλε Πατέρα!» 

«Ενώπιον του Θεού όλοι ίδιοι είµαστε.» 
∆εν µπορούµε να συνεννοηθούµε! Αλλ’αυτό είναι συνηθισµένο… Ο 

ιερέας δίπλα του ίσως να ήταν ο άνθρωπος που πραγµατικά έφταιγε 
για τον πόλεµο ανάµεσα στη Ναραλµάδια και στην Υλιριλίδια, κι 
όµως δεν έµοιαζε ούτε να το αντιλαµβάνεται ούτε, φυσικά, να θέλει 
να το παραδεχτεί. 

Ο Τέρι δεν αποκρίθηκε – δε νόµιζε ότι θα είχε κανένα νόηµα – και 
η κουβέντα τους σταµάτησε. Ευτυχώς. Γιατί δεν ήξερε τι απαντήσεις 
ίσως θα έδινε στον Τζοσελίνο, µ’αυτές τις ανοησίες που του έλεγε. 

E 
 
Στη γέφυρα θα έφταναν το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας. Προτού 
φτάσουν εκεί όµως, οι ανιχνευτές του Στρατηγού Λεοπόλδου τούς 
είδαν να έρχονται και πήγαν αµέσως να του το αναφέρουν. «Η σύ-
ζυγός σας πλησιάζει µαζί µε τους Παντοκρατορικούς, Άρχοντά µου.» 
Ωραία, σκέφτηκε εκείνος. Μπορούµε, λοιπόν, να ξεκινήσουµε. 

Και, µέσω ενός τηλεπικοινωνιακού ποµπού, έδωσε διαταγή στους 
πολεµιστές του που βρίσκονταν στα βορειοανατολικά του στρατο-
πέδου του και πάνω από το στρατόπεδο του Άρχοντα Ροβέρτου, 
κρυµµένοι µέσα σ’ένα µικρό δάσος ανάµεσα σε δύο λοφίσκους. 

«Επιτεθείτε,» τους είπε. «Επιτεθείτε. Τώρα.» 
Κι εκείνοι, βγαίνοντας από την κρυψώνα τους, επιτέθηκαν στη βό-

ρεια µεριά των καταυλισµένων Υλιριλίδιων, καλπάζοντας επάνω σε 
πολεµικά άτια, πυροβολώντας και εκτοξεύοντας βέλη. Αυτή τη φορά 
ήταν πολλοί περισσότεροι από την προηγούµενη. 

Και δεν ήταν µόνοι τους. 
Ο Λεοπόλδος, χρησιµοποιώντας πάλι τον ποµπό του, έδωσε διατα-

γή επίθεσης στους πολεµιστές του που ήταν κρυµµένοι νότια του 
στρατοπέδου του Άρχοντα Ροβέρτου· και βγήκαν κι αυτοί από την 
κρυψώνα τους χτυπώντας τους Υλιριλίδιους µε τόξα και τουφέκια. 

Τώρα αποκλείεται ο Ροβέρτος να µην έπεφτε στην παγίδα. Θα έ-
κανε έφοδο στον καταυλισµό των Ναραλµάδιων, κι όταν ήταν εδώ 
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δεν θα συναντούσε µόνο αυτούς, αλλά και τους πολεµιστές της Πα-
ντοκράτειρας. Μέσα στην αναταραχή, οι Υλιριλίδιοι θα επιτίθονταν 
σε όλους, και ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ θα υποχρεωνόταν να πά-
ρει το µέρος των Ναραλµάδιων. 

Η Μοργκάνα επίτηδες τον είχε καθυστερήσει στη Ναραλµάδια, 
προκειµένου να στείλει, µε γρήγορο µαντατοφόρο, µήνυµα στον σύ-
ζυγό της ώστε εκείνος να προετοιµάσει το έδαφος – και να φροντί-
σει για τη συνεργασία των Παντοκρατορικών. 

Ταίριαζαν οι δυο τους, η Μοργκάνα και ο Λεοπόλδος. Σκέφτονταν 
µε τον ίδιο τρόπο. 

E 
 
Ο Τέρι, και σήµερα έφιππος όπως χτες βράδυ, ίππευε στην αρχή του 
µικρού του στρατεύµατος, µαζί µε την Αρχόντισσα Μοργκάνα, τον 
Τζοσελίνο, µερικούς φρουρούς της Αρχόντισσας, µερικούς Ιερούς 
Φρουρούς, και τους τέσσερις παλιούς στρατιώτες µε τους οποίους 
είχε φιλοξενηθεί στο κάστρο της. Το άρµα µε το κανόνι ακολουθού-
σε ακριβώς πίσω τους, µε χαµηλή ταχύτητα, και µε τη Λοχαγό Ελπί-
δα Λάρνω να ξεπροβάλλει από την καταπακτή, από τη µέση κι επά-
νω. 

Πλησίαζε µεσηµέρι, και η ζέστη δεν ήταν δυσάρεστη γιατί σήµερα 
έκανε ψύχρα από το πρωί. ∆εν βρίσκονταν πια µακριά από το στρα-
τόπεδο του Λεοπόλδου. Ο Τέρι, φέρνοντας τα κιάλια του στα µάτια, 
µπορούσε να το δει· οι σηµαίες του κυµάτιζαν. 

Ήταν αδύνατον, όµως, να δει και το στρατόπεδο του Ροβέρτου ε-
κεί όπου βρισκόταν· η φυσική γεωγραφία της περιοχής τού το έκρυ-
βε. 

Κι αυτό που ο ταγµατάρχης δεν έβλεπε ήταν, χωρίς να το ξέρει, 
κάτι πολύ σηµαντικό. 

Μπορούσε, ωστόσο, να ακούσει. Απόµακρα, κρότοι. Ο ήχος πυρο-
βόλων όπλων. Αποκλείεται να ήταν κάτι άλλο. 
Τι συµβαίνει; αναρωτήθηκε. Κάποια σύγκρουση εδώ κοντά; Και 

µια υποψία µπήκε στο µυαλό του. Μήπως ο Στρατηγός Λεοπόλδος 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  183 

 

 

 

είχε πάλι αρχίσει τις ίδιες τακτικές µε πριν; Μήπως επιχειρούσε να 
προκαλέσει τον Άρχοντα Ροβέρτο σε σύγκρουση; 
Γαµώ το Μυαλό του Σκοτοδαίµονος, γαµώ! Ο Τέρι έσφιξε τα ηνία 

του αλόγου του µέσα στις γροθιές του. Προσπαθούν ξανά να µε εξα-
ναγκάσουν να πάρω το µέρος τους! 

Κοίταξε τη Μοργκάνα, αλλά εκείνη δε στράφηκε για να τον κοιτά-
ξει. Ατένιζε µπροστά σαν να µην είχε ακούσει τίποτα – που αποκλεί-
εται, εκτός αν ήταν κουφή ή, τουλάχιστον, βαρήκοη. 

Παραδόξως, ο Τζοσελίνος είπε: «Κάτι δεν πάει καλά, Ταγµατάρ-
χη…» 

«Ναι. Κάποια σύγκρουση. Αυτό που ακούγεται, Μεγάλε Πατέρα, 
είναι πυροβολισµοί.» 

«∆ε µιλάω για τους πυροβολισµούς.» 
Ο Τέρι τον ατένισε καταπρόσωπο και, για µια στιγµή, είχε την ε-

ντύπωση πως το πρόσωπο του Τζοσελίνου ήταν το πρόσωπο κάποιου 
άγριου ζώου της ερηµιάς – λύκος, ίσως, ή τσακάλι – που µυρίζει 
ξαφνικό κίνδυνο στον αέρα. 

«Για τι µιλάτε, τότε;» 
Ο Τζοσελίνος δεν αποκρίθηκε, σαν κι εκείνος να µην ήξερε για τι 

ακριβώς µιλούσε. 
Ο Τέρι αισθάνθηκε τις τρίχες του να ορθώνονται· γιατί, παρότι ού-

τε συµπαθούσε ούτε εµπιστευόταν τους ιερείς της Χάρνταβελ, ήξερε 
πως όντως είχαν κάποιες παράξενες δυνάµεις. 

Κι επιπλέον, οι πυροβολισµοί, η σύγκρουση, όπου κι αν γινόταν, 
σίγουρα δεν προµήνυε τίποτα το καλό. 

E 
 
Οι ιππείς του Λεοπόλδου αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν µπροστά 
στη µαζική επίθεση ολόκληρου του φουσάτου των Υλιριλίδιων. ∆εν 
είχαν άλλη επιλογή, και οι διαταγές τους δεν ήταν να µείνουν – κάτι 
τέτοιο θα ήταν αυτοκτονικό. 

Ο Ροβέρτος, βλέποντάς τους να υποχωρούν, πρόσταξε γκαρίζο-
ντας: «Κυνηγήστε τους! Κυνηγήστε τους! Αρκετά µ’αυτά τα νούµερά 
τους!» 
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Η κόρη του, η Αβελαΐδα, που έµοιαζε τόσο στη νεκρή µητέρα της 
και ήταν καλή στην τέχνη του πολέµου, του είπε, περνώντας ανάµε-
σα από σκηνές και τρέχοντας κοντά του: «Περίµενε, πατέρα! Στά-
σου! Ίσως νάναι παγίδα, όπως και τ’άλλο βράδυ.» 

«Ναι, µπορεί να είναι παγίδα,» αποκρίθηκε ο Ροβέρτος. «Αλλά δε 
θα τους αφήσω να έρχονται κάθε τόσο, να µας χτυπάνε, και να φεύ-
γουν! Θα µας κάψουν όλους, λίγο-λίγο!» Κοίταξε προς κάτι σκηνές 
που φλέγονταν. Μερικοί στρατιώτες τούς πετούσαν νερό από κου-
βάδες. 

«Με προσοχή, όµως,» είπε η Αβελαΐδα. «Αν πράγµατι είναι παγί-
δα, δε χρειάζεται να πέσουµε µέσα.» Κι έτρεξε να δώσει διαταγές 
στους πολεµιστές του πατέρα της, να κινηθούν προς τα δυτικά, όχι 
όµως καταδιώκοντας αλλά µε σταθερό ρυθµό. 

«Πίσω!» φώναξε σε κάποιους που ανέβαιναν στα άλογά τους κι 
έκαναν ν’ακολουθήσουν τους Ναραλµάδιους. «ΠΙΣΩ!» 

Κι όταν είδε πως ήταν αργά για να την ακούσουν ορισµένοι από 
αυτούς, έστειλε άλλους καβαλάρηδες να τους φέρουν πίσω – αµέ-
σως. 

Ο Λεοπόλδος ήταν ύπουλος – το ήξερε η Αβελαΐδα – αλλά δεν θα 
κατάφερνε να τους προβοκάρει ώστε να δράσουν απερίσκεπτα. Οι 
ενέργειές του θα γύριζαν για να χτυπήσουν τον ίδιο. Το φουσάτο 
των Υλιριλίδιων θα του επιτιθόταν οργανωµένα και µε τακτική. 

E 
 
Όταν είχαν πια φτάσει αρκετά κοντά στο στρατόπεδο των Ναραλ-
µάδιων, καβαλάρηδες φάνηκαν να έρχονται από τα ανατολικά, ολο-
ταχώς και σηκώνοντας σκόνη πίσω τους. 

«Μα τον Θεό!» έκανε η Μοργκάνα. «Τι συµβαίνει, Ταγµατάρχη;» 
«Θα το ανακαλύψουµε σύντοµα, Αρχόντισσά µου.» 
«Ο Ροβέρτος πρέπει να µας επιτίθεται. Πρέπει να χτύπησε τους 

ανιχνευτές µας! Αυτοί πρέπει νάναι ανιχνευτές µας που έρχονται! 
Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας, Ταγµατάρχη – σας το είπα ήδη, δεν 
σας το είπα;» 
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«Ηρεµήστε, Αρχόντισσά µου. Ας δούµε, πρώτα…» Ο Τέρι είχε την 
αίσθηση ότι η αντίδρασή της ήταν υπερβολική για τον χαρακτήρα 
της: δεν του έµοιαζε για γυναίκα που εύκολα ταράζεται. ∆ίνει παρά-
σταση. Είναι προφανές. 

Έφτασαν στο στρατόπεδο των Ναραλµάδιων όταν και οι καλπάζο-
ντες καβαλάρηδες είχαν φτάσει και µια σχετική αναστάτωση είχε 
ξεκινήσει. Πολεµιστές έβγαιναν από τις σκηνές τους µε τα όπλα τους 
στα χέρια· ιππείς ανέβαιναν στα άλογά τους. 

«Ταγµατάρχη!» Ο Λεοπόλδος ξεπρόβαλε µέσα από τον καταυλι-
σµό, µ’ένα τουφέκι στο δεξί χέρι, κατεβασµένο. «Έφτασες επάνω 
στην ώρα–» Σταµάτησε απότοµα να µιλά. Κοίταξε τη σύζυγό του. 
«Μοργκάνα; Τι κάνεις εδώ;» 

«Ο ταγµατάρχης επέµενε να έρθω, για να διαπραγµατευτούµε µε 
τον Άρχοντα Ροβέρτο.» 

Εγώ επέµενα; σκέφτηκε ο Τέρι. Αυτοί οι δυο είναι ικανοί να σε 
τρελάνουν! 

«Μας επιτίθενται,» της είπε ο Λεοπόλδος. «Είναι επικίνδυνα εδώ. 
Πήγαινε στη σκηνή µου να εξοπλιστείς – γρήγορα!» 

Η Μοργκάνα ένευσε και κατέβηκε απ’το άλογό της. 
«Ταγµατάρχη,» είπε ο Λεοπόλδος στον Τέρι, «χρειαζόµαστε τη 

βοήθειά σου. Οι Υλιριλίδιοι προελαύνουν εναντίον µας. Οι ανιχνευ-
τές µου τους είδαν, και δέχτηκαν πυρά από αυτούς!» 

«Σου εξήγησα και την προηγούµενη φορά, Στρατηγέ: είµαι εδώ 
για να φέρω την ειρήνη–» 

«Την ειρήνη;» φώναξε ο Λεοπόλδος, καθώς η Μοργκάνα έτρεχε 
στο εσωτερικό του στρατοπέδου κι ένας πολεµιστής την οδηγούσε 
προς τη σκηνή του συζύγου της. «Ποια ειρήνη; ∆ε βλέπεις ότι αυτοί 
οι φονιάδες προσπαθούν να µας εξολοθρεύσουν όλους;» 

«∆εν πρόκειται να βάλω τους στρατιώτες µου να επιτεθούν σε κα-
νέναν–» 

«Οι Υλιριλίδιοι, όµως, θα επιτεθούν σ’εσένα, Ταγµατάρχη· να είσαι 
βέβαιος γι’αυτό! ∆ε σε θέλουν στα εδάφη τους – δε θέλουν ειρήνη. 
Θέλουν µόνο να κατακτήσουν τα πάντα γύρω τους!» 

«Στρατηγέ!» φώναξε, τότε, ένας από τους Ναραλµάδιους πολεµι-
στές, και έδειξε προς τα ανατολικά. 
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Ο Τέρι κοίταξε και είδε ένα µεγάλο φουσάτο να έρχεται, µε σηµαί-
ες να κυµατίζουν και όπλα και πανοπλίες να γυαλίζουν στον µεση-
µεριανό ήλιο, µέσα από τη σκόνη που σήκωναν τα µποτοφορεµένα 
πόδια στρατιωτών και οι οπλές αλόγων. 

Οι Υλιριλίδιοι πλησίαζαν. Με φανερή πρόθεση να επιτεθούν. 

E 
 
Καθώς προέλαυναν προς τους Ναραλµάδιους – προσέχοντας, συγ-
χρόνως, για κάποια πιθανή παγίδα από γύρω – ο Οσβάλδος ζύγωσε 
τον Ροβέρτο και είπε: 

«Κάτι συµβαίνει, Άρχοντά µου… Κάτι δεν πάει καλά…» 
Ο Ροβέρτος συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείτε, Μεγάλε Πατέρα; Παγί-

δα; Πού ακριβώς;» 
Ο Οσβάλδος κούνησε το κεφάλι µοιάζοντας προβληµατισµένος. 

«∆εν έχει να κάνει µε τους Ναραλµάδιους… Τα σηµάδια µού λένε 
ότι… Κάποια ασθένεια…» 

Το τελευταίο δεν ήταν παρά ένας ψίθυρος· ο Ροβέρτος µε το ζόρι 
το άκουσε µέσα από το ποδοβολητό ανθρώπων και αλόγων. «Τι α-
σθένεια;» 

Ο Οσβάλδος, όµως, έµεινε σιωπηλός· κι έµοιαζε µε γιγάντιο αρπα-
κτικό που κατοπτεύει το έδαφος, προσπαθώντας να διακρίνει πού 
ακριβώς καιροφυλαχτεί ο κίνδυνος που διαισθάνεται. 

Ο Ροβέρτος φώναξε στην κόρη του, που ήταν στη νότια µεριά του 
φουσάτου. Εκείνη ήρθε καλπάζοντας, και τράβηξε τα ηνία του αλό-
γου της κοντά στο άλογο του πατέρα της. 

«Τι είναι;» 
«Ο Μεγάλος Πατέρας διαισθάνεται ότι κάτι συµβαίνει. Φρόντισε 

να έχεις τα µάτια σου ανοιχτά.» 
«Μέχρι στιγµής δεν φαίνεται να µας έχουν στήσει παγίδα, πατέρα. 

Και τώρα, είναι πια αργά. ∆ες πόσο κοντά τους είµαστε!» 
Το στρατόπεδο των Ναραλµάδιων φαινόταν πλέον καθαρά αντί-

κρυ τους, και ο Ροβέρτος µπορούσε να δει ότι οι πολεµιστές της 
Μοργκάνας ετοιµάζονταν για µάχη. Έβγαιναν απ’τις σκηνές τους 
και παρατάσσονταν στην ανατολική µεριά. 
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«Ναι, αλλά και πάλι…» µουρµούρισε ο Άρχοντας της Υλιριλίδιας, 
προβληµατισµένος. 

Η Αβελαΐδα κοίταξε τον ιερέα, ο οποίος δεν θέλησε να µιλήσει για 
να προσθέσει κάτι σ’αυτά που της είχε πει ο πατέρας της. Η προσο-
χή του ήταν στραµµένη αλλού. 

E 
 
Το φουσάτο των Υλιριλίδιων ζύγωνε. 

«Αρκετά µ’αυτές τις ανοησίες!» γρύλισε ο Τέρι αφιππεύοντας. 
«Λοχαγέ, κάτω!» πρόσταξε την Ελπίδα Λάρνω, κι εκείνη κατέβηκε 
αµέσως από το άρµα. 

Ο Τέρι ανέβηκε στο τετράκυκλο θωρακισµένο όχηµα και πρόσταξε 
όλους τους στρατιώτες του να τον ακολουθήσουν. 

«Τι πας να κάνεις, Ταγµατάρχη;» του φώναξε ο Τζοσελίνος. 
«Τη δουλειά µου, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Που εί-

ναι να δώσω τέλος σ’αυτό τον πόλεµο.» Και πρόσταξε τον οδηγό του 
άρµατος να ξεκινήσει – για να πάει ανάµεσα στους στρατούς των 
Ναραλµάδιων και των Υλιριλίδιων. 

Το άρµα κινήθηκε, και οι καβαλάρηδες του Τέρι το ακολούθησαν. 
Η Μοργκάνα, που είχε µπει στη σκηνή του άντρα της για να εξο-

πλιστεί, και τώρα είχε µόλις βγει ντυµένη µε ελαφριά πανοπλία, ζω-
σµένη ένα σπαθί, και κρατώντας πιστόλι στο χέρι, είδε τον µικρό 
στρατό του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ να κάνει κύκλο γύρω από τη 
νότια πλευρά του στρατοπέδου των Ναραλµάδιων για να φτάσει στα 
ανατολικά, πολύ πιο µπροστά από το σηµείο όπου παρατάσσονταν 
οι πολεµιστές της. 

«Τι κάνει;» φώναξε η Μοργκάνα. «Τι κάνει;» 
Ο Λεοπόλδος, ακούγοντας τη φωνή της, την πλησίασε. «Φοβάµαι 

ότι ο Παντοκρατορικός είναι ξεροκέφαλος.» 
«Μα αυτό που κάνει είναι ηλίθιο! Γιατί πάει µπροστά;» 
«Γιατί πιστεύει ότι ο Ροβέρτος δεν θα του επιτεθεί αν τον δει εκεί, 

κι έτσι η σύγκρουση θα αποφευχθεί.» 
Η Μοργκάνα συνοφρυώθηκε. «Ο Ροβέρτος δεν θα σταµατήσει!… 

∆εν µπορεί… Θα σταµατήσει;» 
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Ο Λεοπόλδος έµοιαζε να δυσανασχετεί. «Είναι πιθανό. Γιατί κοί-
ταξε πώς έρχεται το φουσάτο του. Κινούνται προσεχτικά, ενώ εγώ 
είχα υπολογίσει ότι θα έρχονταν κάνοντας έφοδο. Τότε δεν θα προ-
λάβαιναν να σταµατήσουν· αίµα θα χυνόταν ανάµεσα σ’αυτούς και 
τους Παντοκρατορικούς· αλλά τώρα… τώρα, δεν είναι καθόλου βέ-
βαιο.» 

Η Μοργκάνα καταράστηκε σιγανά πίσω από τα δόντια της. 
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Ο Τέρι πρόσταξε τον οδηγό να σταµατήσει το άρµα εδώ ακριβώς 
όπου τώρα βρίσκονταν, ανάµεσα στους δύο στρατούς. 

«Κύριε Ταγµατάρχη, είµαστε σε πολύ επικίνδυνη θέση!» είπε η 
Λοχαγός Λάρνω, καθισµένη στο άλογό της. 

«Σχετικά,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «∆εν θα τολµήσουν να µας επιτε-
θούν. Βλέπουν ποιοι είµαστε. 

»Μην πανικοβληθείτε!» φώναξε στους στρατιώτες του. «Μείνετε 
στις θέσεις σας, ό,τι κι αν συµβεί! ∆εν θα τολµήσουν να µας επιτε-
θούν!» Και προς τη Λοχαγό, πάλι: «Ύψωσε τη σηµαία µας, Ελπίδα.» 

Εκείνη υπάκουσε, παίρνοντας την τυλιγµένη σηµαία µε το έµβλη-
µα της Παντοκράτειρας από έναν άλλο ιππέα, ξετυλίγοντάς την, και 
σηκώνοντάς την πάνω απ’το κεφάλι της µε το ένα χέρι. Το ύφασµα 
κυµάτισε περήφανα στον λιγοστό άνεµο του µεσηµεριού. 

Οι Υλιριλίδιοι πλησίαζαν, µε τα όπλα τους έτοιµα. 
«Φύγετε από µπροστά!» φώναζαν ορισµένοι Ναραλµάδιοι, πίσω 

από τον Τέρι. «Φύγετε από µπροστά!» 
«Μη δίνετε σηµασία!» πρόσταξε ο Τέρι τους στρατιώτες του. «Μη 

δίνετε καµία σηµασία! Και σε καµία περίπτωση µην ανοίξετε πυρ!» 
Οι Υλιριλίδιοι ήταν τώρα σε απόσταση βολής, και το στράτευµά 

τους σταµάτησε. Τουφέκια και τόξα υψώθηκαν. 
«Ταγµατάρχη!» αντήχησε η φωνή του Άρχοντα Ροβέρτου. «∆ε θα 

σταθείς στο δρόµο µας! Ο πόλεµός µας δεν είναι µαζί σου!» 
«Είµαι εδώ για να σταµατήσω τον πόλεµο, Άρχοντά µου!» αποκρί-

θηκε ο Τέρι. «Αυτή η σύγκρουση δεν θα πραγµατοποιηθεί!» 
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«Θα έπρεπε να το είχες πει αυτό στους φίλους σου τους Ναραλµά-
διους, προτού εκείνοι επιτεθούν στο στρατόπεδό µας!» 

E 
 
«Τώρα!» πρόσταξε ο Λεοπόλδος τους πολεµιστές του. «Επιτεθείτε, 
τώρα! Πηγαίνετε γύρω από τους Παντοκρατορικούς και κοντά τους 
– και χτυπήστε τους Υλιριλίδιους!» 

Η διαταγή του εκτελέστηκε αµέσως: οι Ναραλµάδιοι προχώρησαν, 
αφήνοντας τις αρχικές τους θέσεις, και, βρισκόµενοι πλάι στους 
στρατιώτες του Τέρι Κάρµεθ, άνοιξαν πυρ κατά των Υλιριλίδιων. 

«ΟΧΙ!» φώναξε ο ταγµατάρχης. «Παύσατε πυρ! Παύσατε πυρ!» 
Αλλά οι Ναραλµάδιοι δεν έπαιρναν διαταγές από εκείνον· είχαν 

ήδη πάρει τις διαταγές τους από τον Στρατηγό Λεοπόλδο, τον σύζυ-
γο της Αρχόντισσάς τους. 

Και οι Υλιριλίδιων αµέσως ανταπέδωσαν. 
«Κύριε Ταγµατάρχη!» φώναξε η Λοχαγός Λάρνω, καθώς η σηµαία 

που κρατούσε δεχόταν σφαίρες κι έσχιζε. 
«Οι καταραµένοι µπάσταρδοι…!» γρύλισε ο Τέρι κάτω απ’την α-

νάσα του. Έπιασε έναν τηλεβόα από το εσωτερικό του άρµατος· τον 
έφερε στο στόµα του και µίλησε: 

«ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΖΩ Ο-
ΛΟΥΣ ΝΑ ΠΑΥΣΕΤΕ ΠΥΡ! ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ Υ-
ΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΤΟ ΤΗΣ ΝΑΡΑΛΜΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΤΟ ΤΗΣ Υ–» 

Το έδαφος, ξαφνικά, τραντάχτηκε. 
Ή µάλλον, όχι· όχι µόνο το έδαφος. 
Τα δέντρα, οι λόφοι αντίκρυ, ο ίδιος ο αέρας– 
Τι γίνεται; απόρησε ο Τέρι, νιώθοντας να ζαλίζεται. Άπλωσε το χέ-

ρι του για να πιαστεί από την άκρη του άρµατος και να µη γλιστρή-
σει και πέσει µέσα στην καταπακτή. 

«Κύριε Ταγµατάρχη!» ούρλιαξε η Λοχαγός Λάρνω· γυρίζοντας το 
βλέµµα του, ο Τέρι την είδε να έχει πέσει από το άλογό της. Και πού 
ήταν το άλογο; 
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Κραυγές αντηχούσαν από παντού. Πολεµιστές σωριάζονταν στη 
γη. Όπλα σκορπίζονταν. 

Ο Τέρι αισθάνθηκε µια πίεση ασύλληπτης δύναµης, σαν ένα πελώ-
ριο χέρι να τον είχε σπρώξει – εκείνον και το άρµα του µαζί. 

Έβλεπε τα πάντα να παίρνουν µια τελείως αφύσικη κλίση, λες κι η 
ίδια η διάσταση να είχε µετατραπεί σε κεκλιµένο επίπεδο– 

–και ο Τέρι µπορούσε τώρα να δει µια ερηµιά (βράχοι, άµµος, ένας 
καυτός ήλιος που φλόγες χόρευαν γύρω του) µπλεγµένη µε την πε-
διάδα και τους λόφους. 
Πώς είναι δυνατόν; 
Μια από τις µυστηριώδεις αντανακλάσεις; 
Έπεφτε. Αισθανόταν να πέφτει ενώ έµενε ακίνητος – µια τελείως 

ανέγνωρη αίσθηση. 
Η Χάρνταβελ ήταν ένα χαλί, και κάποια δύναµη το είχε αναπάντε-

χα τραβήξει κάτω από το άρµα του. 
Ο αποπροσανατολισµός άρχισε να υποχωρεί, και ο Τέρι συνειδη-

τοποίησε ότι ήταν πεσµένος µπρούµυτα πάνω στην οροφή του άρ-
µατος, µε το µισό του σώµα έξω από την καταπακτή και το µισό µέ-
σα. 

Η ζαλάδα περνούσε. 
Ο Τέρι ανασηκώθηκε, µουγκρίζοντας. 
Γύρω του ήταν εκείνη η ερηµιά, και στο βάθος τελείωνε και άρχι-

ζαν οι πεδιάδες και οι λόφοι. 
Βλεφάρισε. 
Ήταν σαν εφιάλτης. 
Η ερηµιά είχε χωθεί όπως µια λεπίδα µέσα στη σάρκα της Χάρ-

νταβελ… 
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Κεφάλαιο 13 

Οι ∆ρόµοι Χωρίζουν 
 
 
Ο Εδµόνδος ο Βοριάς και ο Ρογήρος τούς µίλησαν για περιπτώσεις 
αντικατοπτρισµών που είχαν ακούσει. Σε καµία απ’αυτές δεν φαινό-
ταν να έχει συµβεί τίποτα το πραγµατικά κακό, πέρα από το ότι µε-
ρικοί χωρικοί, κυνηγοί, ή ταξιδιώτες είχαν δει κάτι παράξενο – εικό-
νες από κάποια άλλη διάσταση – και είχαν τροµάξει. Το χειρότερο 
ήταν αυτό που έκαναν µετά οι ιερείς της Χάρνταβελ: Θεωρώντας 
πως υπήρχε κάποιο πρόβληµα, κάποια δαιµονική επιρροή, στις πε-
ριοχές όπου παρουσιάζονταν οι αντικατοπτρισµοί, έβαζαν τους ντό-
πιους να προσφέρουν θυσίες στον Θεό. 

Ανθρωποθυσίες. 
Τα ίδια, δηλαδή, που έκαναν και για τα περιέργως ξεραµένα χω-

ράφια και την υπογονιµότητα. 
Τα αποτελέσµατα ήταν, επίσης, ίδια: καµία βελτίωση δεν φαινόταν 

να επιτυγχάνεται. 
Ο Σέλιρ’χοκ και ο Σθένελος’σαρ, ακούγοντας τις ιστορίες του Εδ-

µόνδου και του Ρογήρου, δεν µπορούσαν να βγάλουν κανένα συ-
µπέρασµα για τη φύση του προβλήµατος της Χάρνταβελ. «Φαίνεται 
σαν αραίωση των τοιχωµάτων της, όπως είπα και πριν,» ήταν η µόνη 
γνώµη που πρόσφερε ο Ερευνητής στους υπόλοιπους επαναστάτες· 
και ο Σέλιρ’χοκ δεν διαφώνησε: η όψη του, όµως, ήταν συλλογισµέ-
νη. 

Τελικά, είπε: «Το µόνο σταθερό πράγµα – εκείνο, τουλάχιστον, 
που παρουσιάζεται ξανά και ξανά στις αναφορές σας – είναι ότι οι 
µάρτυρες του φαινοµένου βλέπουν κάποια ερηµιά.» 

«Όχι πάντα,» τόνισε ο Ρογήρος. 
«Είναι, όµως, συχνό, δεν είναι; Τέσσερις στις πέντε περιπτώσεις, 

το υπολογίζω.» 
Ο Ρογήρος συνοφρυώθηκε. «Πρέπει νάχεις δίκιο. Και τι µπορεί να 

σηµαίνει, νοµίζεις;» 
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«Ότι στη διάσταση που έρχεται σ’επαφή µε τη Χάρνταβελ υπάρχει 
κάποια µεγάλη έρηµος, ίσως…» υπέθεσε ο Σέλιρ’χοκ. Και κοίταξε 
τον Σθένελο, ο οποίος κατένευσε. 

«Είναι πιθανό,» είπε. «Μπορεί, βέβαια, η Χάρνταβελ να έρχεται 
σε επαφή και µε περισσότερες από µία διαστάσεις…» 

«Περισσότερες από µία διαστάσεις που όλες έχουν µεγάλες ερή-
µους;» απόρησε η Άνµα’ταρ. 

«Περισσότερες από µία διαστάσεις γενικά. Μία απ’αυτές, λογικά, 
πρέπει να είναι που έχει τη µεγάλη έρηµο.» 

«Και µ’αυτήν έρχεται πιο συχνά σε επαφή η Χάρνταβελ;» ρώτησε 
ο Γεράρδος, προσπαθώντας να παρακολουθήσει τη συζήτηση των 
µάγων. 

«Πιθανώς,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. 
Όταν ο Ρογήρος και ο Εδµόνδος τελείωσαν να τους λένε ιστορίες 

που είχαν ακούσει, ήταν µερικές ώρες πριν από την αυγή και οι επα-
ναστάτες αποφάσισαν να πάνε να ξεκουραστούν, γιατί αύριο µάλλον 
θα έφευγαν από την Οκρίνθια. 

«Και πού θα πάµε;» έθεσε το ερώτηµα η Βατράνια. «∆εν έχουµε 
κανένα στοιχείο για ν’ακολουθήσουµε. Από δω κι από κει παρουσιά-
ζονται αυτοί οι αντικατοπτρισµοί.» 

«Θα πρέπει να πάµε από δω κι από κει, λοιπόν,» της είπε η Μάρ-
θα. 

Η Βατράνια τη λοξοκοίταξε. «Έκανα µια σοβαρή ερώτηση, νοµί-
ζω.» 

«Η Μάρθα έχει δίκιο,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Αφού δεν έχουµε κανένα 
συγκεκριµένο στοιχείο για ν’ακολουθήσουµε, θα πρέπει να περιπλα-
νηθούµε ελπίζοντας να συναντήσουµε οι ίδιοι κάποιον αντικατο-
πτρισµό, ή, ακούγοντας για την παρουσία ενός αντικατοπτρισµού, 
να πάµε στον τόπο της εµφάνισής του.» 

(Η Μάρθα έβγαλε τη γλώσσα στη Βατράνια καθώς ο Σέλιρ’χοκ µι-
λούσε. Η Βατράνια την αγνόησε επιδεικτικά.) 

«Λογικό ακούγεται,» είπε ο Γεράρδος. Και προς τον Εδµόνδο: «Θα 
έρθεις µαζί µας; Θα µας χρειαστεί, ίσως, κάποιος που είναι πολυτα-
ξιδεµένος.» 

«Πώς ταξιδεύετε;» ρώτησε ο Βοριάς. 
Ο Γεράρδος τού είπε για το µεταβαλλόµενο όχηµα που είχαν. 

«Χωράτε, πιστεύω, εσύ, η Ιζαµπώ, κι η Ισαβέλλα.» 
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«∆ε µπορούµε, όµως, ν’αφήσουµε το δικό µας όχηµα,» αποκρίθηκε 
ο Εδµόνδος. 

Ο Γεράρδος, λιγάκι ξαφνιασµένος, ύψωσε ένα φρύδι ερωτηµατικά. 
Ο Εδµόνδος είπε: «Έχουµε κι εµείς ενεργειακό όχηµα. Όχι µετα-

βαλλόµενο, βέβαια, ούτε πολύ γρήγορο, αλλά είναι ό,τι χρειαζόµα-
στε για να κινούµαστε άνετα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν 
τέτοια οχήµατα στη Χάρνταβελ, όπως θα ξέρεις, αφού κάποτε έµε-
νες εδώ.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Πώς το δικαιολογείς στους ανθρώπους της 
Παντοκράτειρας;» 

«Τι να δικαιολογήσω, φίλε µου; Τροβαδούρος είµαι. Πλανόδιος. 
Μου χρειάζεται στη δουλειά µου, και έχω αρκετά χρήµατα για να 
µπορώ να το συντηρώ – µόλις και µετά βίας, αλλά τα καταφέρνω.» 

Η Άνµα’ταρ είπε: «Θα τραβήξουµε σίγουρα την προσοχή των πρα-
κτόρων της Παντοκράτειρας αν αρχίσουµε να ταξιδεύουµε γύρω-
γύρω στη Χάρνταβελ µέσα σε δύο ενεργειακά οχήµατα.» 

«Αυτό είναι αλήθεια,» συµφώνησε ο Γεράρδος. «Τι προτείνεις εσύ, 
Εδµόνδε;» 

«Αφού µε κάλεσες, υποθέτω θα έχεις καλό λόγο,» µειδίασε ο τρο-
βαδούρος, αναφερόµενος προφανώς στο όνειρο που είχε δει. «Επο-
µένως, δεν κάνει τώρα να φύγω απ’την παρέα σου. Επιπλέον, έχε 
υπόψη σου ότι σ’όλη τη Χάρνταβελ είµαι ο µοναδικός περιπλανώµε-
νος επαναστάτης.» 

«∆εν είναι δυνατόν…» είπε η Βατράνια. 
«Κι όµως, αγαπητή µου,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος. «Κανένας άλ-

λος αρωγός της Επανάστασης δεν τριγυρίζει σε τακτική βάση. Όχι 
πως αυτό σηµαίνει, ασφαλώς, ότι δεν είναι πιστοί στον σκοπό µας.» 

«Πάντως,» τόνισε η Άνµα’ταρ ξανά, «δύο περιφερόµενα ενεργεια-
κά οχήµατα θα τραβήξουν την προσοχή των Παντοκρατορικών. Ε-
κτός αν είµαστε υπερβολικά προσεχτικοί. ∆ε νοµίζω πως ωφελεί να 
το ρισκάρουµε.» 

«Ήµουν έτοιµος να προτείνω µια λύση,» της είπε ο Εδµόνδος. 
«Σ’ακούµε.» 
«Μπορούµε να χωριστούµε. Ορισµένοι θα έρθετε στο δικό µου ό-

χηµα, ορισµένοι θα πάτε µε το δικό σας.» 
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Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε σκεπτικός. «Τι λέτε;» ρώτησε τους 
συντρόφους του. 

«Αν είναι να πάει κάποιος µε τον Εδµόνδο, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να είναι ο Σθένελος ή εγώ,» γνωµοδότησε ο Σέλιρ’χοκ. «Είµαστε οι 
µόνοι µάγοι που µπορούµε να ερευνήσουµε τους αντικατοπτρι-
σµούς. Η Άνµα – παρότι δεν αµφισβητώ τις ικανότητές της και το 
ξέρει – δεν έχει εκπαιδευτεί για τέτοιες δουλειές.» Κοίταξε τη ∆ρά-
καινα, η οποία δεν έφερε αντίρρηση· γνώριζε τα όριά της. 

«Θα πάω εγώ µε τον Εδµόνδο,» είπε ο Σθένελος αµέσως µόλις ο 
Σέλιρ τελείωσε τα λόγια του· και είδε την Ιζαµπώ να του κλείνει το 
µάτι υποµειδιώντας, γιατί σίγουρα είχε προσέξει ότι την παρατη-
ρούσε, µάλλον κολακευτικά, όσο ο Ρογήρος και ο Εδµόνδος διηγού-
νταν τις ιστορίες τους. Η αλήθεια ήταν – ο Σθένελος έπρεπε, τουλά-
χιστον, να την παραδεχτεί στον εαυτό του – ότι είχε αµέσως προθυ-
µοποιηθεί να πάει µε τον τροβαδούρο επειδή οι χορεύτριες τού άρε-
σαν – η Ιζαµπώ κυρίως, αλλά και η Ισαβέλλα. 

Η Βατράνια έριξε στον Σθένελο ένα βλέµµα που, ίσως, φανέρωνε 
ενόχληση. Σκατά… σκέφτηκε ο µάγος. Το πρόσεξε κι εκείνη; Ορι-
σµένες φορές είχε την εντύπωση πως οι γυναίκες διέθεταν κάποια 
παράξενη διαίσθηση που ο ίδιος δεν είχε. 

«Είσαι σίγουρος;» τον ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Τι;…» έκανε ο Σθένελος, αποπροσανατολισµένος από το κλείσιµο 

του µατιού της Ιζαµπώς και το βλέµµα της Βατράνιας. 
«Είσαι σίγουρος ότι θες να πας µε τον Εδµόνδο;» διευκρίνισε ο 

Γεράρδος, αναρωτούµενος αν ο µάγος είχε ξαφνικά κοιµηθεί. 
«Ναι, βέβαια,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, νιώθοντας ότι τώρα θα 

ήταν ανόητο να κάνει πίσω εξαιτίας της Βατράνιας. Εξάλλου, η Βα-
τράνια ήταν λιγάκι περίεργη, δεν ήταν; Και δεν είχε συµβεί και τίπο-
τα ανάµεσά τους… 

«Πρέπει, όµως, να έρθει και κάποιος άλλος µαζί σου,» του είπε ο 
Γεράρδος. «∆ε θα πας µόνος.» 

«∆ε θα τον κακοποιήσουµε,» δήλωσε η Ιζαµπώ, και η Ισαβέλλα 
γέλασε σιγανά. 

«Κυρίες,» είπε ο Εδµόνδος αγριοκοιτάζοντάς τες, «λίγη αυτοσυ-
γκράτηση στα χωρατά σας.» 

«Σώωωπα…» αποκρίθηκε η Ισαβέλλα, µειδιώντας και κάνοντας 
µια χαριτωµένη πιρουέτα. 
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«Θα πάω εγώ µαζί του,» είπε η Βατράνια στον Γεράρδο. 
Υπέροχα… σκέφτηκε ο Σθένελος, απογοητευµένα. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος στη Βατράνια. 
«Τι! Γιατί;» 
Η Μάρθα τής είπε: «Μπορεί να θέλει κάποιον σοβαρό άνθρωπο να 

συνοδέψει τον µάγο µας.» 
Η Βατράνια τής πέταξε σφαίρες µε τα µάτια. «Ελπίζω, τότε, να µη 

στείλει εσένα!» 
«Για έλα πιο κοντά να το πεις αυτό.» Η Μάρθα έκανε ένα βήµα 

προς τη Βατράνια. 
Ο Γεράρδος τύλιξε το χέρι του γύρω από τη µέση της και την τρά-

βηξε πλάι του. «Έχουµε πρόβληµα,» είπε. «Ο Σέλιρ’χοκ και η Άν-
µα’ταρ πρέπει να µείνουν µε το όχηµά µας, για να ρυθµίζουν την ε-
νεργειακή του ροή. Εγώ είµαι ο µόνος που ξέρει τη Χάρνταβελ, έτσι 
δεν µπορώ να πάω µε τον Εδµόνδο. Εποµένως–» 

«Ή εµένα θα στείλεις ή αυτή την τρελή,» είπε η Βατράνια. 
Ο Γεράρδος έσφιξε τη ζώνη της Μάρθας µέσα στη γροθιά του για 

να µη γίνει κανένα κακό προηγούµενο. «Πράγµατι,» παραδέχτηκε. 
«Βλέπεις;» είπε η Βατράνια. «Οι επιλογές σου είναι λίγες. Και δε 

νοµίζω ότι η Μάρθα θέλει να πάει.» 
«Ποιος είπε ότι δεν θέλω να πάω;» 
Ο Γεράρδος στράφηκε να την κοιτάξει. «Θέλεις;» 
Εκείνη συνοφρυώθηκε, καθώς θυµήθηκε όσα τής είχε πει ο Γεράρ-

δος για την περίπτωση που ο Εχθρός του επέστρεφε. «Μόνο αν πρέ-
πει…» κόµπιασε. 

«Είδες, Γεράρδε;» είπε η Βατράνια, υποµειδιώντας αυτάρεσκα. 
«Εγώ µόνο µπορώ να πάω.» 

Ο Γεράρδος πήρε το βλέµµα του από τη Μάρθα και το έστρεψε 
στη Βατράνια. Η προθυµία σου, όµως, µε παραξενεύει, σκέφτηκε. 
Και ο Σθένελος ήταν περίεργα σιωπηλός, από τότε που είχε µιλήσει 
η Βατράνια. Επιπλέον, εκείνο το σχόλιο της Ιζαµπώς… Και, όσο τα-
ξίδευαν µέσα στην Απολλώνια για να φτάσουν στη διαστασιακή δίο-
δο προς Χάρνταβελ, ο Σθένελος έµοιαζε να είχε δείξει µια κάποια 
συµπάθεια στη Βατράνια – όχι πως κι η ίδια, βέβαια, ήταν συγκρα-
τηµένη µαζί του· αλλά αυτός ήταν ο χαρακτήρας της γενικά. 
Είναι δυνατόν να συµβαίνει εκείνο που µοιάζει να συµβαίνει; 
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Ο Γεράρδος απόρησε µε τον νεαρό µάγο. Πότε είχε προλάβει να 
δώσει ερωτικές υποσχέσεις στην Ιζαµπώ (και στην Ισαβέλλα, ίσως); 
Και πώς είχε καταφέρει να κάνει τη Βατράνια να το προσέξει αυτό 
και να το δει ως πρόκληση; ∆εν έµοιαζε για γυναίκα που κυνηγούσε 
τους άντρες· ήταν, αναµφίβολα, από τις γυναίκες που τους προσέλ-
κυαν και µόνο µε την παρουσία τους. 

Η περίπτωση φαινόταν φορτισµένη, κι εποµένως ο Γεράρδος θα 
προτιµούσε να µην στείλει τη Βατράνια µαζί µε τον Σθένελο. Αλλά, 
όπως αποδεικνυόταν εύκολα κατόπιν λίγης σκέψης, δεν είχε καλύ-
τερη επιλογή. 

«Εντάξει,» της είπε. «Θα πας µαζί. Όµως,» τόνισε, κοιτάζοντας 
µια τον Σθένελο µια εκείνη, «να θυµάστε κι οι δύο τη δουλειά για 
την οποία ήρθαµε εδώ.» 

«Έτσι όπως µας µιλάς,» είπε, σοβαρά, η Βατράνια, «θα νόµιζε κα-
νείς ότι δεν µας εµπιστεύεσαι.» 

«Θα προτιµούσα να ήµουν κι εγώ µαζί σας, ή ίσως η Άνµα’ταρ, αλ-
λά δυστυχώς δεν γίνεται.» 

«Μην ανησυχείς, Γεράρδε,» είπε ο Σθένελος. «Ξέρουµε γιατί εί-
µαστε στη Χάρνταβελ, παρότι δεν έχουµε ξαναέρθει εδώ και παρό-
τι… αυτή είναι, ουσιαστικά, η πρώτη φορά που υπηρετώ την Επανά-
σταση σε κάποια τέτοια αποστολή.» Ήταν λιγάκι αµήχανος. 

«∆εν θέλω να πω ότι δεν σου έχω εµπιστοσύνη,» τον διαβεβαίωσε 
ο Γεράρδος. «Αφού ο Οδυσσέας σ’εµπιστεύεται, το ίδιο 
σ’εµπιστεύοµαι κι εγώ. 

»Τη Βατράνια, βέβαια, κανένας δεν την εµπιστεύεται,» πρόσθεσε 
αστειευόµενος. 

«Θα το πληρώσεις αυτό, καθίκι!» αποκρίθηκε η Βατράνια, χαµο-
γελώντας και µη µοιάζοντας να έχει πραγµατικά θυµώσει. 

«Νοµίζω,» είπε η Άνµα’ταρ, «ότι καλό θα ήταν να εκµεταλλευτού-
µε τις λίγες ώρες που µας έχουν µείνει ώς το πρωί για να κοιµηθού-
µε.» 

Οι άλλοι συµφώνησαν, και ο Ρογήρος πρόσθεσε: «∆εν είστε οι µό-
νοι που έχετε δουλειές το πρωί, ξέρετε. Τούτο το πανδοχείο σού βγά-
ζει το λάδι, απ’τα ξηµερώµατα ώς τα µεσάνυχτα.» 

«Θα µας οδηγήσεις στα δωµάτιά µας;» τον ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Εννοείται.» 
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Έπιασε µια ενεργειακή λάµπα και βάδισε πρώτος, ανεβαίνοντας 
τη στενή στριφογυριστή σκάλα που βρισκόταν στο κέντρο του Ισά-
δελφου σαν σπονδυλική στήλη χωρίς να έχει κανένα παράθυρο. Εί-
χε, όµως, πολλές κρυφές πόρτες που άνοιγαν σε διάφορα δωµάτια. 
Ο Ρογήρος, ασφαλώς, ήξερε όλες πού ακριβώς έβγαζαν, και πήγε 
τους επαναστάτες, τον έναν κατόπιν του άλλου, στα δωµάτιά τους. 
Μετά, κατευθύνθηκε προς τη µικρή πόρτα που οδηγούσε στο δικό 
του δωµάτιο, στο ισόγειο· µπήκε και βρήκε µέσα τη γυναίκα του, τη 
Μπενεντέτα, να κοιµάται γαλήνια. Η εννιάχρονη κόρη του, η Ιβέτα, 
κοιµόταν στη γωνία, σ’ένα παιδικό κρεβάτι. 
Θεέ Μεγάλε και Πανίσχυρε, σκέφτηκε ο Ρογήρος. Πράκτορες του 

Πρίγκιπα ή µη, τι θα κάνουν για να µας βοηθήσουν; ∆εν φαίνεται να 
έχουν ιδέα… Και δεν ζήτησαν να µιλήσουν σε κανέναν ιερέα. Ένας 
ιερέας ίσως να µπορούσε να τους δώσει κάποιες πληροφορίες. Από 
την άλλη, όµως, δε µοιάζει να πιστεύουν ότι οι µέθοδοι των ιερέων 
θα µας βοηθήσουν. Και ούτε κι εγώ το νοµίζω. Όχι πια. Μετά από 
τόσες ανθρωποθυσίες, τίποτα δεν έχει γίνει. Είναι, άραγε, η Οργή 
του Θεού που φέρνει όλα τούτα τα κακά στη διάστασή µας; Ή είναι 
κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό; Ο Γεράρδος κι οι σύντροφοί του 
πρέπει να πίστευαν το τελευταίο, σκεφτόταν ο Ρογήρος καθώς έβγα-
ζε τα ρούχα του (είχε συνηθίσει πια να κάνει άνετα τις δουλειές του 
µε το ένα χέρι) και ξάπλωνε πλάι στη Μπενεντέτα. 

Εν τω µεταξύ, στον δεύτερο όροφο του πανδοχείου, ο Σθένελος 
παρατήρησε πως η Βατράνια δεν είχε τίποτα να του πει, σαν να µην 
είχε προσέξει το σύντοµο κορτάρισµά του µε την Ιζαµπώ, ενώ ήταν 
καταφανές πως το είχε προσέξει και γι’αυτό, µάλιστα, είχε προθυ-
µοποιηθεί να έρθει µαζί του χωρίς δεύτερη σκέψη. Πρέπει να µε 
γουστάρει, τελικά. ∆εν εξηγείται αλλιώς, σκέφτηκε ο Σθένελος, βγά-
ζοντας τα λιγοστά ρούχα που είχε φορέσει όταν ο Ρογήρος τούς ει-
δοποίησε µες στη νύχτα και ξαπλώνοντας στο ένα από τα κρεβάτια 
του δίκλινου δωµατίου που µοιραζόταν µε τη Βατράνια. 

Η Βατράνια δεν φάνηκε να βιάζεται να ξαπλώσει. Έβγαλε τις µπό-
τες της και βάδισε πάνω στο χαλί του δωµατίου, πηγαίνοντας στο 
µπάνιο. Ήθελε, µήπως, να του µιλήσει και σκεφτόταν πώς ν’αρχίσει; 
∆εν είναι τώρα ώρα να σκέφτεσαι τέτοια, µάλωσε τον εαυτό του ο 
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Σθένελος, και γύρισε στο πλάι, κοιτάζοντας τον τοίχο προτού κλείσει 
τα µάτια. 

Από δίπλα, από το µπάνιο, νερό ακούστηκε να τρέχει για λίγο από 
τη βρύση. Μετά, η πόρτα άνοιξε: η Βατράνια είχε βγει. Το τεχνητό 
φως στο ταβάνι του δωµατίου έσβησε· ο Σθένελος το κατάλαβε α-
κούγοντας τον διακόπτη και βλέποντας, µέσα από κλειστά βλέφαρα, 
τον χώρο να σκοτεινιάζει. 

Μήπως θα του µιλούσε τώρα; 
Την άκουσε να πλησιάζει το κρεβάτι της. Άκουσε ρούχα να σέρνο-

νται πάνω σε άλλα ρούχα και σε δέρµα. ∆εν µπορούσε να κρατηθεί – 
και ήταν σκοτεινά, εξάλλου – άνοιξε τα µάτια του και κρυφοκοίταξε. 

Τελικά, δεν ήταν τόσο σκοτεινά όσο νόµιζε. Έµπαινε άπλετο φεγ-
γαρόφωτο από το παράθυρο, και η Βατράνια στεκόταν µέσα στο 
ασηµοπόρφυρο φως σαν ηθοποιός επάνω στη σκηνή. Καθώς έβγαζε 
τα ρούχα της. Το ένα µετά το άλλο. Χωρίς βιασύνη. Η τουνίκα της 
είχε ήδη πέσει στο πάτωµα· το παντελόνι της την ακολούθησε. Α-
φαίρεσε τις ψηλές κάλτσες της αργά, διπλώνοντάς τες σιγά-σιγά 
ώσπου να φτάσουν στα δάχτυλα του ποδιού. Και ο Σθένελος θα ορ-
κιζόταν ότι δεν είχε ξαναδεί τόσο καταπληκτικά πόδια ποτέ στη ζωή 
του. Αισθανόταν το στόµα του, ξαφνικά, ξερό, και τον ανδρισµό του 
ορθωµένο και σκληρό. Η Βατράνια συνέχισε, βγάζοντας τον στηθό-
δεσµό της νωχελικά και, τέλος, την περισκελίδα της µε µια ερωτική 
κίνηση των µηρών – ενώ ο Σθένελος δεν µπορούσε να ξεκολλήσει τα 
µάτια του από πάνω της: και σκεφτόταν ότι ευτυχώς το φως του δω-
µατίου δεν ήταν αναµµένο ώστε εκείνη να έχει καταλάβει την αντί-
δρασή του. 

Η Βατράνια πήρε από τον σάκο της ένα κοντό φόρεµα, το πέρασε 
πάνω απ’το κεφάλι της, και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Σκεπάστηκε µε 
την κουβέρτα, αλλά το ένα της πόδι το άφησε έξω, λουσµένο στο 
ασηµοπόρφυρο φεγγαρόφωτο, µακρύ και καλλίγραµµο. 
Πρέπει, όµως, να κοιµηθούµε κιόλας κάποια στιγµή! θύµισε ο Σθέ-

νελος στον εαυτό του, προσπαθώντας να ξεκολλήσει τα µάτια του 
από πάνω της. Τελικά, τα κατάφερε και κοίταξε πάλι τον τοίχο – τον 
οποίο έπρεπε να κοίταζα από την αρχή! Αναστέναξε – κι αµέσως 
ευχήθηκε η Βατράνια να µην το είχε ακούσει αυτό. 
Σκατά… 
Πότε θα βάλω µυαλό; 
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Μετά, καθώς δυσκολευόταν να κοιµηθεί, αναρωτήθηκε αν ήταν 
πραγµατικά απαραίτητο για τη Βατράνια να γδυθεί τελείως προτού 
φορέσει εκείνο το κοντό φόρεµα και πέσει στο κρεβάτι της… 
Το έκανε επίτηδες; Το ήξερε ότι την κοίταζα; ∆εν είναι δυνατόν! 

Είναι σκοτεινά από τη µεριά µου. ∆εν µπορεί να το ήξερε. Λογικά, 
εγώ θα κοιµόµουν. Σωστά; 
Σωστά; 
…Σκατά. 
Είχε την αίσθηση ότι τον είχαν εξαπατήσει. 
Αναστέναξε πάλι – σιγανά. 
Είναι µεγαλύτερη από µένα – άρα και πιο πονηρή σ’αυτά τα θέµα-

τα. Γιατί, όµως, αυτό δεν του φαινόταν καλή δικαιολογία για την α-
νοησία του; 

Προτού τελικά καταφέρει να κοιµηθεί εκείνη τη νύχτα, δεν µπόρε-
σε να κρατηθεί και ξανακοίταξε δύο φορές το µακρύ πόδι της Βα-
τράνιας που ξεπρόβαλλε µέσα από την κουβέρτα. 

Η ίδια φαινόταν να κοιµάται βαθιά. 

E 
 
Το πρωί, συναντήθηκαν στην τραπεζαρία του Ισάδελφου και ο Ρο-
γήρος τούς πρόσφερε πρωινό, για το οποίο δεν αρνήθηκε να πληρω-
θεί. Ο Γεράρδος και οι σύντροφοί του κάθισαν στο τραπέζι που είχαν 
καθίσει και χτες βράδυ, ενώ ο Εδµόνδος και οι δύο χορεύτριες κάθι-
σαν σ’ένα διπλανό τραπέζι. Το πρωινό περιλάµβανε παξιµάδια, για-
ούρτι, τσάι, και βραστά αβγά. 

∆εν ήταν πολλοί άλλοι στην τραπεζαρία αυτή την ώρα· είχαν όλοι 
κοιµηθεί αργά και, εποµένως, θα σηκώνονταν και αργά, ή όσοι είχαν 
πρωινές δουλειές είχαν ήδη φύγει από το πανδοχείο. Ένα κοριτσάκι 
τριγύριζε ανάµεσα στα τραπέζια, πορφυρόδερµο και µαυροµάλλικο, 
µε χαµογελαστό πρόσωπο και µεγάλα µάτια. Ο Γεράρδος δεν µπο-
ρούσε να µην παρατηρήσει ότι έµοιαζε στη γυναίκα που σκούπιζε το 
µπαρ. Πρέπει να ήταν κόρη της· κι εκείνη πρέπει να ήταν σύζυγος 
του Ρογήρου, κατά πάσα πιθανότητα. Ο Γεράρδος τον είχε ακούσει 
να την αποκαλεί Μπενεντέτα. 
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«Γεια σας,» είπε το κοριτσάκι, πλησιάζοντας τον Εδµόνδο και τις 
δύο χορεύτριες. 

«Γεια σου, Ιβέτα. Τι κάµνεις;» αποκρίθηκε η Ισαβέλλα µειδιώντας. 
«Καλά.» Το κοριτσάκι χοροπήδησε πάνω-κάτω, έκανε µια πιρουέ-

τα και παραλίγο να σκοντάψει – προσπαθώντας µάλλον να µιµηθεί 
τις κινήσεις των δύο χορευτριών, όχι και τόσο επιτυχηµένα. «Θα 
µείνετε πολλές µέρες;» 

«Θα φύγουµε µετά από λίγο,» της είπε η Ισαβέλλα. 
Η Ιβέτα µούτρωσε. «Γιατί;» 
«∆ουλειές συνεχώς µας κυνηγάνε, χρυσό µου,» είπε η Ιζαµπώ. 
Η Ιβέτα πήγε δίπλα της και έπιασε το ξύλινο βραχιόλι στον καρπό 

της, το οποίο ήταν λαξευτό και βαµµένο κόκκινο. 
«Σ’αρέσει;» τη ρώτησε η Ιζαµπώ. 
Η Ιβέτα ένευσε. 
«Το θέλεις;» 
«∆εν της κάνει,» είπε η Ισαβέλλα προτού η Ιβέτα αποκριθεί. «Της 

είναι µεγάλο.» 
Η Ιζαµπώ, αγνοώντας την, έβγαλε το βραχιόλι και το κράτησε 

µπροστά στην Ιβέτα. Εκείνη το πήρε, το έβαλε στο χέρι της, κι αυτό 
έπεσε. Το κοριτσάκι γέλασε, και το σήκωσε από κάτω. «Θα το φοράς 
όταν µεγαλώσεις,» της είπε η Ιζαµπώ. 

«Ευχαριστώ, Ιζαµπώ!» αποκρίθηκε η Ιβέτα. Και µετά έπιασε την 
άκρη της τουνίκας του Εδµόνδου. «Εδµόνδε, θα µου πεις µια ιστορί-
α;» 

Ο τροβαδούρος µειδίασε. «Κάθισε εδώ,» της είπε χτυπώντας το 
γόνατο του, «και θα σου πω.» 

Η Ιβέτα κάθισε στο γόνατό του, κι ο Εδµόνδος άρχισε να µιλά, όχι 
πολύ δυνατά γιατί δεν ήθελε να τον ακούει όλη η τραπεζαρία τώρα, 
µόνο το κοριτσάκι της Μπενεντέτας και του Ρογήρου. 

Ο Γεράρδος πήρε το βλέµµα του από τον τροβαδούρο, και αναρω-
τήθηκε πώς ήταν δυνατόν να τον είχε δει στο όνειρό του… και πώς 
είναι δυνατόν εκείνος να είδε εµένα. Ορισµένες φορές ο Θεός µιλού-
σε στους ιερείς της Χάρνταβελ µέσα από τα όνειρά τους – αν και συ-
νήθως τους µιλούσε µέσα από αισθήσεις και σηµάδια. Αλλά ο Γε-
ράρδος δεν ήταν πια ιερέας. Κι επιπλέον, πώς θα µπορούσε να είχε 
καλέσει τον Εδµόνδο χωρίς να το ξέρει; Αναµφίβολα, κάτι πολύ πε-
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ρίεργο είχε συµβεί, και δεν µπορούσε, για την ώρα, µε κανέναν τρό-
πο να το εξηγήσει. 
Αποκλείεται το Εσώτερο Θηρίο µου να έχει επιστρέψει. ∆εν είναι 

αυτό. Είναι κάτι άλλο, διαφορετικό… Του έµοιαζε πολύ παράξενο, 
όµως. 

Μπορεί να µην ήταν και τίποτα παραπάνω από µια σύµπτωση, κα-
τέληξε. 

Αλλά, αν ήταν σύµπτωση, ήταν τελείως εξωφρενική. 
«Εδµόνδε,» είπε ο Γεράρδος, στρέφοντας πάλι το βλέµµα του στον 

Βοριά. 
Ο τροβαδούρος σταµάτησε την ιστορία που έλεγε στην Ιβέτα. «Τι 

είναι, Γεράρδε;» 
«Προς τα πού θα κατευθυνθείς;» 
«Για βόρεια και ανατολικά, λέω.» 
«Προς Ερρίθια;» 
Ο Εδµόνδος ένευσε. 
«Και προς τα πού προτείνεις εµείς να πάµε;» 
«Βόρεια. Και µπορείτε, µετά, να κάνετε τον κύκλο του Κεντροδά-

σους.» 
«Πού θα ξανασυναντηθούµε;» 
«Εδώ, σε δέκα µέρες. Τι λες;» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Σύµφωνοι.» 
Ο Εδµόνδος συνέχισε να λέει το παραµύθι του στην Ιβέτα ενώ, 

συγχρόνως, έτρωγε το πρωινό του. 

E 
 
Το όχηµα του Εδµόνδου ήταν τετράκυκλο µε ψηλούς τροχούς, για να 
διασχίζει ακόµα και περιοχές όπου δεν υπήρχε δρόµος. Είχε ένα µε-
γάλο παράθυρο στη µπροστινή µεριά το οποίο σχηµάτιζε καµπύλη, 
πιάνοντας και τα πλάγια. Στην πίσω µεριά είχε καρότσα, όπου ο 
τροβαδούρος και οι δύο χορεύτριες έβαζαν πράγµατα που τους 
χρειάζονταν στα ταξίδια τους. Το µέταλλο του οχήµατος ήταν από 
έξω βαµµένο καφέ, και στα πλάγια υπήρχαν ζωγραφισµένα άνθη και 
µουσικά όργανα. Το εσωτερικό ήταν επενδυµένο µε ξύλο. Τα καθί-
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σµατα του οδηγού και του συνοδηγού ήταν δερµάτινα. Πίσω, δεν 
είχε άλλα καθίσµατα. 

«Είµαστε λιγάκι άνω-κάτω, αλλά δε νοµίζω να σας πειράζει,» χα-
µογέλασε η Ιζαµπώ, ανοίγοντας την πίσω πόρτα του οχήµατος και 
πηδώντας µέσα. Το είχαν σταµατηµένο σ’έναν δρόµο κοντά στον 
Ισάδελφο. 

«Έχουµε δει και χειρότερα,» της είπε η Βατράνια. 
«Καλό αυτό!» παρατήρησε η Ισαβέλλα, πιέζοντας το µπράτσο της 

Βατράνιας µε το δάχτυλό της. «∆ε θ’απογοητεύεστε εύκολα, ε;» γέ-
λασε. 

Η Βατράνια συνοφρυώθηκε κοιτάζοντας την Ισαβέλλα. Οι δύο χο-
ρεύτριες ήταν λιγάκι ενοχλητικές, δεν ήταν; Όλο σαχλαµάρες έλε-
γαν. ∆εν πιστεύω να το µετανιώσω που προθυµοποιήθηκα να πάω 
µαζί τους, σκέφτηκε. 

«Λοιπόν,» είπε ο Γεράρδος. «Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουµε, 
νοµίζω. Θα τα ξαναπούµε σε δέκα µέρες.» Και έδωσε το χέρι του 
στον Σθένελο. 

Εκείνος το έσφιξε. «Σε δέκα µέρες, Καπετάνιε.» 
«Να έχεις το νου σου,» του είπε ο Γεράρδος, «και να µην κάνεις 

τίποτα ριψοκίνδυνο µε τους αντικατοπτρισµούς αν τύχει να δεις κά-
ποιον από αυτούς. Ο Πρίγκιπας ζήτησε απλώς να µάθουµε τι συµ-
βαίνει· τίποτα περισσότερο για την ώρα.» 

Ο Σθένελος ένευσε. 
«Να τον προσέχεις εσύ,» είπε ο Γεράρδος στη Βατράνια, ενώ ο Σέ-

λιρ’χοκ και η Άνµα’ταρ χαιρετούσαν τον Εδµόνδο. «Είναι ο µοναδι-
κός µάγος Ερευνητής που έχουµε µαζί µας, και είναι καινούργιος 
στην Επανάσταση.» ∆εν µιλούσε δυνατά και δεν φοβόταν ότι ίσως 
κάποιος εχθρός να τον άκουγε, γιατί οι σύντροφοί του ήταν όλοι συ-
γκεντρωµένοι πίσω του σαν ασπίδα. 

Η Βατράνια είπε: «Μάλιστα, Καπετάνιε,» και χαιρέτησε όπως χαι-
ρετούσαν κάτι ναυτικοί στις ταινίες που χρηµατοδοτούσε όταν έµενε 
στη Σεργήλη και είχε ακόµα αρκετά λεφτά για να µπορεί να τα πε-
τάει όπου και όπως της κατέβαινε. Μετά, στράφηκε στη Μάρθα, λέ-
γοντας: «Καλό ταξίδι,» και δίνοντάς της το χέρι. 

Η Μάρθα, κάπως διστακτικά και µε όχι και τόσο φιλική όψη, έπια-
σε τον καρπό της Βατράνιας κι αντάλλαξε µια σύντοµη χειραψία µα-
ζί της. «Καλό ταξίδι.» 
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Η Βατράνια στράφηκε πάλι στον Γεράρδο, τον αγκάλιασε ξαφνι-
κά, και φίλησε το µάγουλό του. «Αντίο για τώρα,» είπε, χαµογελώ-
ντας, κι ανέβηκε στην πίσω µεριά του οχήµατος ενώ η Μάρθα την 
αγριοκοίταζε, µοιάζοντας έτοιµη να χιµήσει πάνω στην πλάτη της. 

Εννοείται πως η Βατράνια το είχε κάνει επίτηδες. 

E 
 
Ο Γεράρδος, η Μάρθα, ο Σέλιρ’χοκ, και η Άνµα’ταρ βγήκαν από την 
Οκρίνθια και διασχίζοντας τους αγρούς έφτασαν τελικά πίσω από 
τον λόφο όπου είχαν αφήσει το µεταβαλλόµενο όχηµά τους. Στην 
αρχή, δυσκολεύτηκαν να το διακρίνουν, έτσι όπως είχε πάρει τα 
χρώµατα του περιβάλλοντος, και ο Γεράρδος σκέφτηκε πως, πράγ-
µατι, αυτή η ιδιότητά του ήταν χρήσιµη. Αποκλείεται να το έβρισκαν 
οι Παντοκρατορικοί εκτός αν έρχονταν πολύ κοντά. 

«Θα καθίσω εγώ στο ενεργειακό κέντρο,» προθυµοποιήθηκε η Άν-
µα’ταρ, και πήγε στην ειδική θέση του οχήµατος, όπου και ύφανε τη 
Μαγγανεία Κινήσεως. Ο Σέλιρ’χοκ κάθισε πίσω, οκλαδόν, κι έκλεισε 
τα µάτια µοιάζοντας να διαλογίζεται. Ο Γεράρδος κάθισε στο τιµόνι 
και ενεργοποίησε τα συστήµατα του οχήµατος. Η Μάρθα κάθισε 
δίπλα του, και είπε: 

«Αρχίσαµε, επιτέλους, να ξεπρηζόµαστε.» 
Ο Γεράρδος πάτησε το πετάλι, ξεκινώντας το όχηµα. Μειδίασε. 

«Για τη Βατράνια µιλάς;» 
«Εσύ τι λες;» 
«∆εν είναι κακή,» είπε ο Γεράρδος, «απλά λίγο παράξενη. Κι ας το 

παραδεχτούµε: όλοι µας είµαστε λίγο παράξενοι, αν το καλοσκε-
φτείς.» 

«Λες µαλακίες,» διαφώνησε η Μάρθα. «Είναι τελείως καριόλα. 
∆εν το κατάλαβες ότι ήθελε να πάει µαζί µε τον µικρό επειδή γου-
στάρει να τον καβαλήσει;» 

«Παρ’όλ’αυτά, δεν θα µπορούσα να στείλω κανέναν άλλο µαζί του. 
Και ο Σθένελος δεν είναι τόσο µικρός.» 

«Είναι ο πιο µικρός απ’όλους µας.» 
«Αυτό δεν πάει να πει τίποτα.» 
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«Σοβαρέψου, γαµώ την ανωµαλία µου! Η τύπισσα είναι απαράδε-
κτη. Του κουνιέται κι αυτός χοροπηδάει από πίσω.» 

«Νοµίζω πως και των δύο έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. ∆εν είδες 
ότι, ξαφνικά, ο Σθένελος απέκτησε και κάποια συµπάθεια µε τις χο-
ρεύτριες του Εδµόνδου, χωρίς καν να τους έχει µιλήσει και πολύ;» 

«Τα παραλές.» 
«Τα παραλέω; ∆ε νοµίζω.» 
«Ναι, ’ντάξει,» είπε η Μάρθα, ανάβοντας τσιγάρο. «Προσπαθείς 

να τη δικαιολογήσεις για να είµαστε όλοι ενωµένοι και χαρούµενοι 
επαναστάτες και τα λοιπά, επειδή σου είπε ο Πρίγκιπας ότι πρέπει 
να είσαι αρχηγός της αποστολής. Αλλά το ξέρεις ότι η Βατράνια εί-
ναι για κλοτσιές.» 

Ο Γεράρδος γέλασε. «Καλά, σταµάτα! 
»Αλλά,» πρόσθεσε σοβαρά, «όταν την ξανασυναντήσουµε, απλά 

µην της δίνεις σηµασία άµα δεν τη συµπαθείς. Γιατί, ναι, θέλω όλοι 
να είµαστε ενωµένοι και χαρούµενοι. Θα µας χρειαστεί.» 
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Κεφάλαιο 14 

Φωτεινά Νήµατα και Θεϊκά Σηµάδια 
 
 
Μια ερηµιά απλωνόταν προς κάθε κατεύθυνση. Βράχοι και ξερή άµ-
µος. 

Και στον ουρανό κρεµόταν ένας κόκκινος ήλιος περιτριγυρισµένος 
από χορεύουσες φλόγες. 

Αντίκρυ στον Τέρι υπήρχε ένα άνοιγµα που έσχιζε την πραγµατι-
κότητα της ερηµιάς σαν να ήταν χαρτί: διέλυε το έδαφος και τον ου-
ρανό, φανερώνοντας από πίσω την πεδιάδα όπου πριν από λίγο βρι-
σκόταν ο Τέρι, ανάµεσα στους στρατούς των Ναραλµάδιων και των 
Υλιριλίδιων. Πολεµιστές φαινόταν να τρέχουν από εδώ κι από κει, 
πανικόβλητοι. 
Είµαι σε άλλη διάσταση… Ήταν η µόνη εξήγηση. Είχε, κάπως, γλι-

στρήσει σε άλλη διάσταση, και κοίταζε τη Χάρνταβελ σαν µέσα από 
παράθυρο ή οθόνη. 
Ένας απ’τους «αντικατοπτρισµούς»;… 
Γύρω από το άρµα του ήταν πεσµένοι στρατιώτες και άλογα. ∆ικοί 

του στρατιώτες, αλλά και µερικοί Ναραλµάδιοι. Προσπαθούσαν όλοι 
να σηκωθούν επάνω στην άµµο της ερηµιάς, αποπροσανατολισµέ-
νοι, ζαλισµένοι, φοβισµένοι. 

«Κύριε Ταγµατάρχη, πού είµαστε;» φώναξε ο Ρίµναλ, πιάνοντας 
γρήγορα το άλογό του από τα χαλινάρια και προσπαθώντας να το 
συγκρατήσει για να µη φύγει τρέχοντας µέσα στην ερηµιά όπως κά-
µποσα άλλα. 

Ο Τέρι δεν είχε απάντηση να δώσει. Στεκόµενος επάνω στο άρµα 
του, µισός µέσα στην καταπακτή µισός έξω, κοίταζε ολόγυρα. 

«Πρέπει να φύγουµε!» φώναξε η Λοχαγός Λάρνω. «Από κει!» δεί-
χνοντας τον αντικατοπτρισµό της πεδιάδας στη Χάρνταβελ. «Σηκω-
θείτε! Πιάστε τ’άλογά σας!» πρόσταξε τους στρατιώτες. 

Ο Τέρι ατένισε, τότε, κάτι να έρχεται. Κάτι που πετούσε πάνω από 
την ερηµιά. Μια µορφή που φτερούγιζε κάτω από τον φλεγόµενο 
κόκκινο ήλιο, αλλά ήταν ακαθόριστη. Ήταν σαν φλόγα κι η ίδια: 
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παλλόταν λαµπυρίζοντας, θολή. «Τι πράγµα είν’αυτό;…» µουρµού-
ρισε ο Τέρι κάτω απ’την ανάσα του. Η µορφή δεν ήταν εύκολο να 
καθορίσεις πού άρχιζε και πού τελείωνε· έδινε την εντύπωση ότι ή-
ταν φτιαγµένη από µυριάδες αλληλοπλεκόµενα νήµατα, που πολλά 
απ’αυτά κρέµονταν από τις άκριές της και τα τραβούσε πίσω της, 
στον αέρα, ή τα έσερνε από κάτω της, στη γη. Νήµατα παλλόµενου, 
στροβιλιζόµενου φωτός. 

Κι όσο το πετούµενο πλησίαζε, τόσο περισσότερα νήµατα παρου-
σιάζονταν γύρω του. Ένα ολόκληρο δίκτυ σχηµατιζόταν. 

Ο Τέρι δεν ήταν, φυσικά, ο µόνος που είχε δει την παράξενη οντό-
τητα. Οι πολεµιστές γύρω του, ο ένας µετά τον άλλο, άρχισαν να τη 
δείχνουν, φωνάζοντας. 

Ο Τέρι δεν ήξερε ακριβώς γιατί αλλά είχε την αίσθηση ότι το πε-
τούµενο ήταν εχθρικό, και πολύ, πολύ επικίνδυνο. «Στο άνοιγµα!» 
πρόσταξε δείχνοντας τον αντικατοπτρισµό της Χάρνταβελ. «Στο ά-
νοιγµα! Γρήγορα!» Ο οδηγός του άρµατός του έβαλε τους τροχούς 
σε κίνηση, οι οποίοι, παρότι µεγάλοι, βούλιαζαν µες στην άµµο της 
ερήµου και το έκαναν να κινείται πιο αργά απ’ό,τι συνήθως. Ο Κα-
λιόστρο πήδησε πάνω στο άρµα κι ανέβηκε· το ίδιο και η Βίλνα. 
Πρέπει να είχαν χάσει τα άλογά τους. Οι άλλοι πολεµιστές προσπα-
θούσαν ν’ακολουθήσουν, ορισµένοι έφιπποι, ορισµένοι τραβώντας 
πίσω τους τα άλογά τους, ορισµένοι τρέχοντας πεζοί. 

Η ιπτάµενη οντότητα, ξαφνικά, πέταξε πιο γρήγορα. Τα φωτεινά 
νήµατα γύρω της πλήθυναν. Η µορφή της δεν έγινε πιο ευδιάκριτη, 
παρατήρησε ο Τέρι, παρότι τώρα δεν ήταν και τόσο µακριά. Θύµιζε 
τεράστιο πουλί λουσµένο σε ακτινοβολία. 

Μια κραυγή ήρθε από τη µεριά της. Ένας ήχος σαν το ουρλιαχτό 
του ανέµου. 

Τα νήµατά της απλώθηκαν γύρω της και στη γη, παγίδεψαν µέσα 
τους µερικούς από τους πολεµιστές του Τέρι και τα άλογά τους. Αυ-
τοί ούρλιαξαν, τα ζώα χλιµίντρισαν ξέφρενα. Άλογα και άνθρωποι 
έκαναν σπασµωδικές κινήσεις καθώς τα σώµατά τους τυλίγονταν 
από µια ακτινοβολία παρόµοια µε της ιπτάµενης οντότητας. 

«Θεοί!…» άκουσε ο Τέρι τη Βίλνα να λέει τροµαγµένα, πιασµένη 
επάνω στο άρµα του. 

Οι πολεµιστές που είχαν παγιδευτεί µέσα στα φωτεινά νήµατα, 
Παντοκρατορικοί αλλά και Ναραλµάδιοι, εξαφανίστηκαν. Τα σώµα-
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τά τους διαλύθηκαν τελείως· ούτε κόκαλα δεν έµειναν πίσω. Το ίδιο 
και τα σώµατα των αλόγων τους. 

Και το δαιµονικό πετούµενο συνέχιζε να έρχεται. 
«ΤΡΕΞΤΕ!» φώναξε ο Τέρι. «ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ! ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ!» 
Οι στρατιώτες του, όµως, δεν ήταν πιο γρήγοροι από την ιπτάµενη 

οντότητα: φωτεινά νήµατα τούς τύλιγαν και τους εξαφάνιζαν· τα 
ουρλιαχτά τους και τα χλιµιντρίσµατα των αλόγων τους αντηχούσαν 
στην ερηµιά. 

Ο Τέρι είδε ανθρώπους συγκεντρωµένους στην πεδιάδα της Χάρ-
νταβελ, να κοιτάζουν µέσα από το άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί 
ανάµεσα στις δύο πραγµατικότητες αλλά κανείς να µην τολµά να 
ζυγώσει. Για µια στιγµή, τροµοκρατηµένος, ο Τέρι αναρωτήθηκε αν 
ο φωτεινός ιπτάµενος δαίµονας θα µπορούσε να εισβάλει στη Χάρ-
νταβελ. Αν πήγαινε εκεί, η καταστροφή θα ήταν… Πιθανώς να σκό-
τωνε τους πάντες! 

–Αλλά δεν ήταν τώρα ώρα για τέτοιες σκέψεις. 
Κραυγάζοντας, ο Ρίµναλ πήδησε πάνω στο άρµα του Τέρι, έχοντας 

αφήσει το άλογό του, το οποίο πρέπει να είχε φύγει αφηνιασµένο. 
Πολεµιστές ούρλιαζαν, τυλιγµένοι σε φωτεινά νήµατα· τα σώµατά 

τους εξαφανίζονταν µέσα στο φως. 
Το πετούµενο κραύγασε: η φωνή του ανέµου της ερηµιάς, χωρίς 

να υπάρχει άνεµος. Ένας ήχος που έγδερνε τ’αφτιά και τρυπούσε το 
µυαλό. 

Ο Τέρι είδε την Ελπίδα Λάρνω να πέφτει από το αφηνιασµένο ά-
λογό της, να προσπαθεί να σηκωθεί, το ένα της πόδι να µπλέκεται 
στον αναβατήρα της σέλας, τα φωτεινά νήµατα να έρχονται και να 
την τυλίγουν, εκείνη και άλλους στρατιώτες µαζί. ΑΑΑΑαααααα! 
ούρλιαξε η Ελπίδα· το σώµα της γέµισε ακτινοβολία, έγινε φως, και 
το φως διαλύθηκε σαν µικρή έκρηξη. 

Ο ιπτάµενος δαίµονας έκρωξε και πέταξε προς τον αντικατοπτρι-
σµό της πεδιάδας της Χάρνταβελ. 

«Προσπαθεί να µας κλείσει τον δρόµο…!» γρύλισε ο Τέρι σφίγγο-
ντας τη γροθιά του. 

Η ερηµιά γέµισε φωτεινά νήµατα που έµοιαζαν να επιχειρούν, µά-
ταια, να ρουφήξουν τη ζωή από το ξερό, ήδη νεκρό έδαφος. 

Ο δαίµονας κραύγασε. 



208  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Στρίψε, οδηγέ! Στρίψε!» πρόσταξε ο Τέρι. 
«Προς τα πού;» 
«Όπου θέλεις! Αλλά όχι προς αυτό το τέρας!» 
Το άρµα έστριψε, αφήνοντας πίσω του το άνοιγµα προς Χάρντα-

βελ και το πλέγµα από θανατηφόρα φωτεινά νήµατα. 
Ο φλεγόµενος κόκκινος ήλιος έµοιαζε να µουγκρίζει από πάνω 

τους. 
«Ταγµατάρχη! Ταγµατάααρχηηη!» αντήχησε ένα ουρλιαχτό, και ο 

Τέρι, γυρίζοντας, είδε τον Νόρις να προσπαθεί να φτάσει στο άρµα, 
τρέχοντας, ενώ κι άλλοι πολεµιστές τον ακολουθούσαν. 

Η ιπτάµενη οντότητα ήρθε καταπάνω τους. Τα νήµατά της τους 
παγίδευσαν όλους στην αγκαλιά τους. Τα σώµατά τους σπαρτάρισαν 
πέφτοντας στην άµµο, διαλύθηκαν όπως και τα σώµατα τόσων πριν 
από αυτούς. 

Ο Τέρι είδε ότι ο οδηγός του άρµατος πήγαινε προς ένα µέρος γε-
µάτο βράχους. Μάλλον ήλπιζε να κρυφτούν εκεί µέσα. Ο ταγµατάρ-
χης, όµως, πολύ φοβόταν πως το πετούµενο δε θα δυσκολευόταν να 
τους βρει. 

Κατέβηκε στο εσωτερικό του άρµατος και κάθισε στη θέση του 
πυροβολητή. Γυρίζοντας έναν µοχλό, έστρεψε το κανόνι προς τα πί-
σω: προς την ιπτάµενη οντότητα. Ενεργοποίησε τη µικρή οθόνη µε 
το στόχαστρο. Οι ανιχνευτές του άρµατος έβλεπαν τον δαίµονα σαν 
µια ακαθόριστη θολούρα (µάλλον ενεργειακής φύσης). Ο Τέρι πά-
τησε το ΠΥΡ, και το κανόνι πυροβόλησε, εκτοξεύοντας τη µεγάλη ο-
βίδα του που ήταν φτιαγµένη για να τρυπά τείχη. 

Μέσα από το στενό παράθυρο του άρµατος, ο ταγµατάρχης είδε 
την οντότητα να δέχεται το χτύπηµα και να κάνει λιγάκι πίσω· και 
µετά, είδε την οβίδα να περνά µέσα από τον δαίµονα και να καταλή-
γει στην άµµο της ερήµου, ενώ εκείνος ακόµα ζούσε – και πετούσε 
προς το άρµα. 
Τα όπλα µας δεν µπορούν να τον βλάψουν. 
Θα πεθάνουµε όλοι… 
«Κύριε Ταγµατάρχη,» είπε ο οδηγός. «Η ενέργεια. ∆εν έχουµε 

πολλή ακόµα. ∆εν είχαµε αλλάξει ενεργειακή φιάλη, και δεν ξέρω 
τούτη δω για πόσο ακόµα θα κρατήσει. Είκοσι-εννέα τοις εκατό έχει 
αποµείνει – είκοσι-οκτώ τώρα!» 
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Ο Τέρι σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε κοντά στον οδηγό· 
κοίταξε µέσα από το µπροστινό παράθυρο του άρµατος και είδε ότι 
έφταναν στο βραχώδες µέρος, και– 
Ένας άνθρωπος! 
Επάνω σ’έναν από τους βράχους ήταν σκαρφαλωµένος ένας άν-

θρωπος, µε τα γόνατα λυγισµένα. Παρατηρώντας. Φορούσε κουκού-
λα και φαρδιά ρούχα. Στην πλάτη του ήταν ένα σπαθί. 

«Υπάρχουν άνθρωποι εδώ…!» έκανε ο Τέρι, ξαφνιασµένος. 
Το άρµα έφτασε στο βραχώδες µέρος – και ο άγνωστος πήδησε 

από τον βράχο όπου ήταν ανεβασµένος και χάθηκε. 
«Βγες!» είπε ο Τέρι στον οδηγό. «Πρέπει να υπάρχει κάποια κρυ-

ψώνα εδώ – κάτι!» 
Το άρµα είχε πάρει πλαγιαστή θέση καθώς οι δύο δεξιοί τροχοί του 

είχαν καβαλήσει έναν από τους τραχείς βράχους. Ο οδηγός το στα-
µάτησε, κι ακολούθησε τον Τέρι ο οποίος άνοιγε την καταπακτή και 
έβγαινε. 

«Τι κάνεις;» φώναξε στον ταγµατάρχη του ο Ρίµναλ, που ήταν γα-
ντζωµένος επάνω στο άρµα µαζί µε τη Βίλνα και τον Καλιόστρο. 
«Αυτός ο καριόλης έρχεται!» Έδειχνε τον ιπτάµενο δαίµονα, και το 
δίκτυ από φωτεινά νήµατα που εκείνος άπλωνε παντού από κάτω 
του. 

Ο επουράνιος ψαράς πλησίαζε τα θηράµατά του. 
«Υπάρχει µέρος να κρυφτούµε εδώ – ελάτε!» είπε ο Τέρι, πηδώ-

ντας από το άρµα και τρέχοντας ανάµεσα στους µεγάλους βράχους. 
Ασφαλώς δεν µπορούσε να είναι σίγουρος γι’αυτό που έλεγε, αλλά τι 
ελπίδες είχαν έτσι κι αλλιώς να γλιτώσουν από τον ιπτάµενο δαίµο-
να; 

Οι στρατιώτες του τον ακολούθησαν. «Πώς το ξέρει;» άκουσε τη 
Βίλνα να λέει πίσω του. 

«Ένας άνθρωπος ήταν εδώ πριν από λίγο· δεν τον είδατε;» Ο Κα-
λιόστρο, λαχανιασµένα. 

Ο ιπτάµενος δαίµονας κραύγασε: η φωνή του αντήχησε ξερά ανά-
µεσα στους βράχους. Άµµος σηκώθηκε, τσιµπώντας τα µάτια τους 
και τ’αφτιά τους. 
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«Βοήθεια!» φώναξε ο Τέρι ελπίζοντας ότι ο άγνωστος θα ανταπο-
κρινόταν – ελπίζοντας ότι θα καταλάβαινε τη Συµπαντική Γλώσσα. 
«Βοηθήστε µας!» 

Ο κουκουλοφόρος παρουσιάστηκε πάλι, ανάµεσα από δύο ψηλούς 
βράχους, και τους έκανε νόηµα. Τον ακολούθησαν δίχως δισταγµό, 
και τον είδαν να πήγαινε σε µια τρύπα κάτω από έναν βράχο, να 
σκύβει, και να χώνεται µέσα, να χάνεται στο σκοτάδι. 

Τον µιµήθηκαν, και το σκοτάδι τούς τύλιξε. 
Η οργισµένη κραυγή του δαίµονα ήχησε από πάνω τους. 

E 
 
Οι παρατηρητές από τη Χάρνταβελ κοίταζαν µε δέος την ερηµιά και 
τα γεγονότα που διαδραµατίζονταν εκεί. Είδαν τους Παντοκρατορι-
κούς και τους Ναραλµάδιους στρατιώτες να σκοτώνονται, να διαλύ-
ονται µέσα στα φωτεινά νήµατα της ιπτάµενης οντότητας· είδαν το 
άρµα να πλησιάζει πρώτα τη Χάρνταβελ και µετά να αποµακρύνε-
ται, καθώς το πετούµενο είχε βρεθεί µπροστά του, µε τα µυριάδες 
φωτεινά νήµατά του ν’απλώνονται σαν δίχτυ ή κιγκλίδωµα· και τώ-
ρα, οι παρατηρητές από τη Χάρνταβελ έβλεπαν τον ιπτάµενο δαίµο-
να να έρχεται προς το µέρος τους, έχοντας πάψει να καταδιώκει το 
άρµα του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ (αφού, µάλλον, είχε σκοτώσει 
όλους όσους ήταν µέσα του). 

Πανικοβλήθηκαν. Έτρεξαν να φύγουν· γιατί είχαν δει πόσο εύκο-
λα µπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο αυτό το ακτινοβόλο πουλί. 

Αποµακρύνθηκαν από το αλλόκοτο άνοιγµα που έδινε πρόσβαση 
σε κάποια άλλη, άγνωστη διάσταση σκορπίζοντας κοµµάτια από πέ-
τρες και ξερή άµµο στην χορταριασµένη πεδιάδα της Χάρνταβελ, 
σαν το ένα τοπίο να είχε, τελείως αφύσικα, εισχωρήσει µέσα στο άλ-
λο. 

Η Μοργκάνα δεν µπόρεσε παρά να κοιτάξει πίσω, πάνω απ’τον 
ώµο της. Και είδε το ιπτάµενο πλάσµα να έρχεται µπροστά στο ά-
νοιγµα, να κάνει ν’απλώσει τα φωτεινά του νήµατα µέσα, κι αµέσως 
να τα τραβά πίσω. Σαν κάτι να το είχε απωθήσει. 
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Η Μοργκάνα σταµάτησε να τρέχει. Στάθηκε. Ατενίζοντας. Βαρια-
νασαίνοντας µέσα στην πανοπλία της, που τη βάραινε καθώς δεν 
ήταν συνηθισµένη σ’αυτήν. 

Μια κραυγή βγήκε από τον ακτινοβόλο δαίµονα: µια κραυγή που 
της έφερε στο µυαλό συριστικό άνεµο που περνά πάνω από ξερές 
πέτρες. 

Το φωτεινό πλάσµα δεν µπορούσε να έρθει. 
«Ο Θεός το εµποδίζει.» 
Η Μοργκάνα στράφηκε για να δει τον Μεγάλο Πατέρα Τζοσελίνο 

πλάι της. Μέχρι στιγµής δεν τον είχε αντιληφτεί. Τα µάτια του ά-
στραφταν µε µια θηριώδη γυαλάδα. 

«Τι πλάσµα είναι, Μεγάλε Πατέρα;» ρώτησε η Μοργκάνα, συνει-
δητοποιώντας ξαφνικά πόσο λαχανιασµένη ήταν. 

«Θεός κάποιας άλλης διάστασης, µάλλον,» αποκρίθηκε ο Τζοσελί-
νος στωικά. 

Ο Λεοπόλδος τούς πλησίασε, κοιτάζοντας κι εκείνος τη φωτεινή 
οντότητα να φτερουγίζει µπροστά στο άνοιγµα χωρίς να περνά. «∆ε 
φαίνεται πρόθυµο νάρθει εδώ, ό,τι κι αν είναι…» 

Ο ιπτάµενος δαίµονας στράφηκε και έφυγε, πετώντας πάνω από 
την ατελείωτη έρηµο που φαινόταν µέσα από το άνοιγµα το οποίο 
έσχιζε ουρανό και γη. 

«Γιατί συνέβη αυτό, Μεγάλε Πατέρα;» ρώτησε η Μοργκάνα. 
«Πώς… πώς συνέβη;» 

«Αυτό δεν είναι παρά η συνέχεια των όσων έχουµε ήδη γίνει µάρ-
τυρες. Ο Θεός είναι δυσαρεστηµένος µαζί µας, και τώρα έδιωξε από 
τους τόπους Του τους εξωδιαστασιακούς που αρνούνται χλευαστικά 
να θυσιάσουν σ’Εκείνον.» 

Προτού τελειώσει τα λόγια του ο Τζοσελίνος, ένας άλλος ιερέας εί-
χε πλησιάσει. Ερχόµενος από τη µεριά των Υλιριλίδιων. Πορφυρό-
δερµος, µε µακριά γαλανά µαλλιά. 

«Αδελφέ Οσβάλδε,» χαιρέτησε ο Τζοσελίνος. 
«Το διαισθάνθηκα προτού συµβεί,» είπε ο Οσβάλδος δείχνοντας 

µε το βλέµµα του το άνοιγµα. 
«Κι εγώ.» 
«Νοµίζω πως ο Ύψιστος Πατέρας πρέπει να ενηµερωθεί.» 
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«Συµφωνώ,» είπε ο Τζοσελίνος. «Και ο πόλεµος εδώ πρέπει να 
πάψει. Ο Θεός µάς µίλησε· µας φανέρωσε τη θέλησή Του! Εκείνο 
που επιθυµεί είναι ο διωγµός των υπηρετών της Παντοκράτειρας 
από τη Χάρνταβελ· γι’αυτό κιόλας τους έστειλε αλλού αλλά δεν ά-
φησε τον φωτεινό δαίµονα να έρθει εδώ και να µας βλάψει.» 

«Ακριβώς, Αδελφέ,» ένευσε ο Οσβάλδος. «Ο Θεός µιλά µε σηµάδι-
α.» 

«Μα…» έκανε η Μοργκάνα, «εννοείτε να…;» Κοίταζε τον Τζοσελί-
νο. «Ο Άρχοντας Ροβέρτος µάς έχει αδικήσει, Μεγάλε Πατέρα! Έχει 
καταπατήσει τα εδάφη µας!» 

«Οι άνθρωποι κάνουν πίσω µπροστά στη θέληση του Θεού, Αρχό-
ντισσα Μοργκάνα!» είπε σταθερά ο Τζοσελίνος, κι εκείνη κατέβασε 
το βλέµµα, µην µπορώντας να τον ατενίζει κατάµατα, νιώθοντας να 
τρέµει. 

«Βεβαίως, Μεγάλε Πατέρα… Βεβαίως…» 
«Ο πόλεµος,» δήλωσε ο Οσβάλδος, «δεν ήταν παρά η σελίδα επά-

νω στην οποία ο Θεός µάς έγραψε το µήνυµά Του. Τώρα όµως που 
έχουµε το µήνυµα, η περγαµηνή πλέον δεν χρειάζεται.» 

Η Μοργκάνα κι ο Λεοπόλδος δεν µπορούσαν ν’αρθρώσουν λέξη· 
αισθάνονταν κι οι δύο τη γλώσσα τους δεµένη µέσα στο στόµα τους, 
και ήξεραν ότι όφειλαν να ακολουθήσουν το θέληµα των ιερέων, που 
ήταν φυσικά το θέληµα του Θεού. 

«Θα µιλήσω µε τον Άρχοντα Ροβέρτο, Αδελφέ,» είπε ο Οσβάλδος 
στον Τζοσελίνο, «και µετά ο Ύψιστος Πατέρας οφείλει να ενηµερω-
θεί για το θαυµαστό τούτο συµβάν.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Τζοσελίνος. «Η ώρα ήρθε τα πράγµατα 
ν’αλλάξουν στη Χάρνταβελ.» 

Ο Οσβάλδος στράφηκε και βάδισε, γρήγορα, αποφασιστικά, προς 
τους Υλιριλίδιους πολεµιστές του Άρχοντα Ροβέρτου, που ήταν συ-
γκεντρωµένοι αντίκρυ των Ναραλµάδιων. 

Κανένας, από καµία παράταξη, δεν έµοιαζε να έχει διάθεση για 
εχθροπραξίες τώρα. 
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Κεφάλαιο 15 

Νεκρό Χώµα, Κι Ένας Λευκός Άντρας 
 
 
«Τις θυµάσαι αυτές τις περιοχές;» ρώτησε η Μάρθα τον Γεράρδο. 

«Αρκετά καλά,» αποκρίθηκε εκείνος, έχοντας στα χέρια του το τι-
µόνι του Κροκόδειλου. «Κι επιπλέον, έχουµε πάντα τον χάρτη µας»· 
έριξε µια µατιά στη µικρή οθόνη της κονσόλας. 

«∆εν εννοώ αυτό: δεν εννοώ ότι φοβάµαι πως θα χαθούµε,» διευ-
κρίνισε η Μάρθα. 

Είχαν αφήσει την Οκρίνθια πίσω τους εδώ και τρεις ώρες, ταξιδεύ-
οντας σε περιοχές άγριες αλλά και σε µέρη όπου µπορούσαν 
ν’ατενίσουν αγρούς, ξεραµένους και µη. Επάνω σ’έναν λόφο είχαν 
δει δύο ανθρώπους κρεµασµένους ανάποδα, ακίνητους, µε κοράκια 
µαζεµένα γύρω τους και γαντζωµένα στα νεκρά σώµατά τους. 

«Τι σε απασχολεί, τότε;» 
«∆ε σου µοιάζει εσένα πως τριγυρίζουµε σα µαλάκες; Περιµένουµε 

ότι απλά θα τύχει να πέσουµε πάνω σε κάποιον από αυτούς τους α-
ντικατοπτρισµούς; Τι πιθανότητες υπάρχουν να γίνει κάτι τέτοιο, 
Γεράρδε;» 

«∆εν ξέρω. Αλλά αν το φαινόµενο είναι γενικευµένο, όπως λένε, 
τότε µάλλον οι πιθανότητες είναι καλές.» 

«Κι αυτό είναι το µοναδικό µας σχέδιο;» 
«Ναι, αυτό – και ν’ακούσουµε πού έγιναν πρόσφατα ανθρωποθυ-

σίες. ∆ε θυµάσαι τι είπε ο Εδµόνδος; Οι ιερείς τις κάνουν κοντά στα 
µέρη όπου παρουσιάζονται αντικατοπτρισµοί.» 

«Και εκεί που τα χωράφια έχουν ξεραθεί, επίσης.» 
«Ναι,» ένευσε ο Γεράρδος, «αλλά εµάς µας ενδιαφέρει η πρώτη 

περίπτωση.» 
«Γιατί, τότε, δε σταµάτησες κοντά σ’εκείνον τον λόφο που περά-

σαµε;» 
«Τα κουφάρια ήταν παλιά – σχεδόν σκελετοί. Καλύτερα να σταµα-

τήσουµε κοντά σε κάποια πιο πρόσφατη θυσία. Νοµίζω πως κι ο Σέ-
λιρ θα συµφωνούσε µ’αυτό.» Ο Γεράρδος έριξε µια µατιά πάνω 
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απ’τον ώµο του και δίπλα από την Άνµα’ταρ, η οποία καθόταν στο 
ενεργειακό κέντρο του οχήµατος. Ο Σέλιρ’χοκ ήταν πίσω, κι ακόµα 
έµοιαζε να διαλογίζεται. Το µακρύ του ραβδί, µε τα µικροσκοπικά 
κάτοπτρα, τους κρυστάλλους, και τα κυκλώµατα, ήταν ακουµπισµέ-
νο στα γόνατά του. Ο µαυρόδερµος µάγος θύµιζε εβένινο άγαλµα, 
έτσι ακίνητος όπως καθόταν. 

«Μια πόλη,» είπε η Μάρθα καθώς ο Γεράρδος έστρεφε πάλι το 
βλέµµα του µπροστά. 

Τα σπίτια µόλις που φαίνονταν, όχι λόγω της απόστασης αλλά λό-
γω της κλίσης του εδάφους. Περισσότερο τον καπνό από τις καµινά-
δες τους µπορούσες να δεις παρά αυτά. 

«Ναι…» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «η Υρκάλια.» 
«Την ξέρεις;» 
«Έχω ξαναπεράσει.» Οδήγησε το όχηµά τους επάνω στην πλαγιά 

ενός λόφου, ανάµεσα σε δέντρα· κλαδιά και χόρτα ακούγονταν, έ-
ντονα, να σπάνε κάτω από τους τροχούς του. Ο Γεράρδος πάτησε το 
φρένο. Από εδώ είχαν καλύτερη θέα της Υρκάλιας, η οποία ήταν οι-
κοδοµηµένη στη δυτική όχθη του Μεγάλου Ποταµού, και ήταν σα-
φώς µικρότερη από την Οκρίνθια αλλά περιτειχισµένη. Κανένα οχυ-
ρό των Παντοκρατορικών δεν φαινόταν εδώ κοντά. Αυτό, βέβαια, 
δεν σήµαινε ότι αποκλείεται να υπήρχαν και κατάσκοποί τους στην 
περιοχή. 

«Γιατί σταµατήσαµε;» ακούστηκε η φωνή της Άνµα’ταρ, από πί-
σω. 

«Για να δούµε µια πόλη,» απάντησε ο Γεράρδος. 
«Θα µπούµε;» ρώτησε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος γύρισε να κοιτάξει την Άνµα’ταρ, η οποία είχε τώρα 

ανοιχτά τα µάτια. «Θα ενισχύσεις τα κιάλια µου µ’εκείνο το ξόρκι 
σου, Άνµα;» 

«Ναι.» Η µάγισσα σηκώθηκε από τη θέση του ενεργειακού κέ-
ντρου του Κροκόδειλου και τεντώθηκε. «Μ’ευχαρίστηση. Έχω µου-
διάσει.» 

Ο Σέλιρ’χοκ, στην πίσω µεριά του οχήµατος, φάνηκε να σηκώνεται 
όρθιος και να κοιτάζει από ένα απ’τα πλαϊνά παράθυρα. 

Ο Γεράρδος έτεινε τα κιάλια του προς την Άνµα’ταρ· η µάγισσα τα 
άγγιξε µε το ένα χέρι και, συγχρόνως, άρθρωσε τα λόγια για το ξόρκι 
της· «Είσαι έτοιµος,» του είπε, µετά από µερικές στιγµές. 
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Ο Γεράρδος έφερε τα κιάλια στα µάτια του και κοίταξε τις περιο-
χές γύρω από την Υρκάλια. «Ναι,» είπε τελικά, «µια ανθρωποθυσί-
α… εκεί, κοντά σ’αυτό το µικρό δάσος.» 

«∆ε βλέπω τίποτα,» δήλωσε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος κατέβασε τα κιάλια. «Ούτε κι εγώ τώρα. Μοιάζει, πά-

ντως, πρόσφατη· το πτώµα δεν είναι σκελετωµένο. Μια πορφυρό-
δερµη γυναίκα, δεµένη ανάποδα πάνω σ’έναν πάσσαλο.» 

«Πάµε να κοιτάξουµε;» είπε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος ένευσε αλλά, καθώς η Άνµα’ταρ καθόταν πάλι στο ε-

νεργειακό κέντρο και ύφαινε τη Μαγγανεία Κινήσεως, δεν έβαλε 
αµέσως µπροστά τη µηχανή· κοίταξε πίσω και ρώτησε τον Σέλιρ’χοκ: 
«Σέλιρ. Νοµίζεις ότι θα µπορείς να εντοπίσεις κάτι αν πάµε κοντά 
σ’ένα από τα µέρη όπου παρουσιάστηκε αντικατοπτρισµός;» 

«Πρέπει να το διαπιστώσω στην πράξη,» αποκρίθηκε ο µάγος. 
«Ετοιµάσου λοιπόν.» 
 Ο Γεράρδος πάτησε το πετάλι, και οι έξι τροχοί του Κροκόδειλου 

µπήκαν σε κίνηση, διαλύοντας πάλι πεσµένα κλαδιά και χόρτα από 
κάτω τους. Το όχηµα κατέβηκε από την πλαγιά του λόφου. 

Γύρω από την Υρκάλια υπήρχαν διάφοροι οικισµοί, και ο Γεράρδος 
απέφυγε να τους πλησιάσει. Κάποιοι χωρικοί φαινόταν να τελειώ-
νουν τη σπορά της ηµέρας. ∆εν πρέπει να πρόσεξαν καθόλου το ό-
χηµα καθώς περνούσε· η ιδιότητά του να παίρνει τα χρώµατα του 
περιβάλλοντος ήταν πραγµατικά καλή. 

Ο Γεράρδος οδήγησε προς τη µεριά όπου είχε δει τη θυσία, και ε-
κεί κοντά πρόσεξε τώρα ότι υπήρχαν και κάποια ξερά χωράφια: 
τµήµατα γης που κάτι µυστηριώδες έµοιαζε να είχε ρουφήξει τη ζω-
τικότητά τους. Ήταν γεµάτα πέτρες και άγρια ξερόχορτα: βλάστηση 
που η ίδια η παρουσία της φάνταζε εχθρική. 

Ο Γεράρδος, ανεξήγητα, αισθάνθηκε έναν πόνο βαθιά εντός του 
καθώς περνούσε από εκεί κοντά, σαν κάποιος να είχε στρίψει ένα 
αγκάθι µέσα στο στήθος του. 

Παράξενο… 
Σίγουρα, δεν τον ευχαριστούσε να βλέπει τη γη της Χάρνταβελ ξε-

ραµένη, αλλά όχι κι έτσι… 
Πλησίασε το µέρος όπου ήταν κρεµασµένη η ανθρωποθυσία και 

σταµάτησε τον Κροκόδειλο πίσω από κάτι δέντρα. 
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«Για τα ξερά χωράφια θα τη σκότωσαν,» είπε η Μάρθα, «όχι για 
τίποτα περίεργο που εµφανίστηκε.» 

«Μπορεί.» 
«∆εν τα είδες πριν, που κοίταξες µε τα κιάλια;» 
«Η αλήθεια είναι πως δεν τα πρόσεξα· µα και να τα είχα προσέξει, 

πάλι δε θα ερχόµασταν;» Άνοιξε την πόρτα πλάι του και βγήκε. 
Η Μάρθα άνοιξε τη δική της πόρτα και βγήκε από την άλλη µεριά. 

Η Άνµα’ταρ ακολούθησε τον Γεράρδο· ο Σέλιρ’χοκ βγήκε από την 
πίσω πόρτα του οχήµατος. 

«Κάποιος να φυλάει τσίλιες,» είπε η Μάρθα. «Μη µας µπανίσει 
κανένας, ότι κάνουµε κάτι περίεργο, και πλακώσουν εδώ άνθρωποι 
της Παντοκράτειρας.» 

«Σωστά.» Ο Γεράρδος τής έδωσε τα κιάλια του, που, υπέθετε, το 
ξόρκι της Άνµα’ταρ ήταν ακόµα ενεργό επάνω τους. 

«Μην είσαι τόσο καλός µαζί µου, αγάπη µου,» µειδίασε η Μάρθα, 
παίρνοντας τα κιάλια χωρίς να διαφωνήσει. 

Ο Σέλιρ’χοκ έκανε µερικά βήµατα κι ύστερα στάθηκε, µε το πέρας 
του ραβδιού του πιεσµένο σταθερά στο έδαφος. «Γεράρδε,» ρώτησε, 
«οι ιερείς θα έκαναν την ανθρωποθυσία ακριβώς στο ίδιο σηµείο 
που παρουσιάστηκε ο αντικατοπτρισµός;» 

«Μπορεί, αλλά µπορεί και όχι.» 
Ο Σέλιρ’χοκ ένευσε, σα να το είχε ήδη υποθέσει. Βάδισε προς τη 

θυσιασµένη πορφυρόδερµη γυναίκα. Ο Γεράρδος τον ακολούθησε· 
το ίδιο κι η Άνµα’ταρ. Η Μάρθα έµεινε πίσω, κατοπτεύοντας την πε-
ριοχή µε τα µαγικά ενισχυµένα κιάλια της. 

Η νεκρή γυναίκα ήταν γυµνή και δεµένη ανάποδα µε σχοινιά που 
είχαν πληγιάσει και µελανιάσει το δέρµα της. Τα µαύρα µαλλιά της 
έπεφταν στο χώµα. Τα µάτια της ήταν ανοιχτά, και οι κόρες τους 
γυρισµένες µε αφύσικο τρόπο. 

∆εν πρέπει να ήταν πολλές ώρες που είχε πεθάνει. Την αυγή πρέ-
πει να τη θυσίασαν, σκέφτηκε ο Γεράρδος, αηδιασµένος. Πώς έφτα-
σαν ώς εδώ; Πιστεύουν πράγµατι ότι όλα τούτα χρειάζονται για τον 
εξευµενισµό του Θεού; ή γίνονται µονάχα για τον κορεσµό του Εσώ-
τερου Θηρίου τους; 

Ο Σέλιρ’χοκ άρθρωσε λόγια στη γλώσσα της µαγείας, κι έκανε µε-
ρικές µυστηριακές χειρονοµίες µε το ελεύθερο χέρι του. Με το άλλο 
κρατούσε το ραβδί του, επάνω στο οποίο οι κρύσταλλοι σύντοµα άρ-
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χισαν να γυαλίζουν. Ο µάγος έµοιαζε πλήρως προσηλωµένος στη 
δουλειά του. 

Ο Γεράρδος κοίταξε ολόγυρα, και το βλέµµα του εστιάστηκε πάλι 
στα ξερά χωράφια… 
(Γεράρδε;) 
…Άγρια χόρτα, και χώµα που ήταν σαν να είχε έρθει από την ερη-

µιά στο κέντρο της Χάρνταβελ… 
(Γεράρδε;) 
Ένα βάρος είχε πλακώσει το στήθος του. Καταστροφή. Απώλεια 

ζωής… Του φαινόταν τόσο τροµερό. 
Γιατί; ∆εν είχε δει κι άλλα χέρσα χωράφια προτού φτάσει εδώ; 
(Γεράρδε!) 
Γονατίζοντας στο ένα γόνατο, έπιασε µια χούφτα από το κακό χώ-

µα. Και µόρφασε. Νιώθοντας να έχει αγγίξει κάτι το νεκρό, το τε-
λείως νεκρό: ένα κέλυφος από το οποίο είχαν ρουφήξει κάθε ίχνος 
ζωής. 
(Γεράρδε!) 
Το πέταξε από το χέρι του, µουγκρίζοντας, καθώς τιναζόταν όρθιος 

πάλι– 
«Γεράρδε! Τι κάνεις εδώ; Είσαι εντάξει;» Ένα χέρι στον ώµο του. 
Στράφηκε, για να δει µια χρυσόδερµη, µαυροµάλλα γυναίκα. 
«Είσαι εντάξει; Σου µιλούσα και ήταν σα να µη µ’άκουγες καθό-

λου,» είπε η Άνµα’ταρ. 
Ο Γεράρδος βλεφάρισε. «Αυτό το χωράφι…» µουρµούρισε. Το ίδιο 

ήταν και πριν – και στ’άλλα – απλά εγώ τώρα το κατάλαβα… Γιατί 
τώρα; Κάτι ξυπνούσε µέσα του. Κάτι που ήταν… όχι, δεν ήταν ο Ε-
χθρός του, δεν ήταν το Εσώτερο Θηρίο. Του θύµιζε, όµως, τις δυνά-
µεις που είχε ως ιερέας… Πώς είναι δυνατόν; 

Η Άνµα’ταρ κούνησε το χέρι της µπροστά στο πρόσωπό του. «Μου 
κάνεις πλάκα; Ή κάτι έχεις πάθει;» 

«Καλά είµαι,» της είπε ο Γεράρδος. «Σκεφτόµουν.» Και κοίταξε 
πίσω της, για να δει πού ήταν ο Σέλιρ’χοκ: Τον είδε ακόµα απασχο-
ληµένο µε τη µαγεία του. Είδε, επίσης, τη Μάρθα να έρχεται τρέχο-
ντας, µε τα κιάλια της κατεβασµένα. 

«Γεράρδε! Τι συµβαίνει;» Σταµάτησε κοντά του. 
«Τίποτα,» της αποκρίθηκε. 
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Η Μάρθα τον κοίταξε παρατηρητικά – στα µάτια. 
Ο Γεράρδος, καταλαβαίνοντας ότι έψαχνε για τα σηµάδια που της 

είχε πει, χαµογέλασε. «Καλά είµαι. ∆εν ξέρω τι σας έπιασε και τις 
δύο.» 

«Φερόσουν περίεργα,» του είπε η Άνµα. 
«Απλά ήθελα να δω από κοντά το ξερό χωράφι.» Κοίταξε το χώµα. 

«Είναι νεκρό, µάγισσα. Τελείως νεκρό…» 
«Τι θα πει ‘τελείως νεκρό’;» 
«Πιάσε το χώµα.» 
Η Άνµα έσκυψε και, προσέχοντας µην την τρυπήσουν τα αγκάθια 

των αγριόχορτων, έπιασε µια χούφτα. Η Μάρθα τη µιµήθηκε. 
«∆εν είµαι γεωργός,» είπε τελικά η µάγισσα αφού πασπάτεψε λίγο 

το χώµα µέσα στο χέρι της. Το πέταξε ξανά στη γη. «∆εν ξέρω, Γε-
ράρδε.» 

«∆εν είναι καλό, πάντως,» είπε η Μάρθα, κρατώντας ακόµα το 
χώµα στη χούφτα της. «Αυτό είναι σίγουρο. Μοιάζει να… του λείπει 
κάτι. ∆εν είναι στην αφή όπως το κανονικό χώµα θα έπρεπε να είναι, 
νοµίζω.» 

Ο Γεράρδος κατένευσε, αµίλητα. 
Η Άνµα κοίταξε τη Μάρθα. «Ξέρεις από γεωργικά θέµατα;» 
«Όχι ακριβώς. Αλλά δεν είµαι και τελείως άσχετη. Έχω πάει σε 

χωράφια στην Υπερυδάτια.» 
«Εγώ είµαι τελείως άσχετη,» παραδέχτηκε η Άνµα’ταρ. 
«Από πού είσαι;» Η Μάρθα πέταξε το χώµα κάτω. 
«Από τη Ρελκάµνια.» 
«Μια απέραντη πόλη, απ’όσο ξέρω, σ’ολόκληρη τη διάσταση. ∆ε 

µ’εκπλήσσει, λοιπόν, που είσαι άσχετη από γεωργία.» 
«Βλέπεις;» είπε η Άνµα µορφάζοντας. 
«Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ;» Η φωνή του Σέλιρ’χοκ τούς έκα-

νε να στραφούν. Ο µάγος τούς πλησίαζε· οι κρύσταλλοι επάνω στο 
ραβδί του δεν φώτιζαν πλέον. 

«Τίποτα,» είπε ο Γεράρδος, «πέρα από νεκρό χώµα. Εσύ βρήκες 
κάτι;» 

Ο Σέλιρ κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Αν παρουσιάστηκε κάποιος από 
τους αντικατοπτρισµούς εδώ κοντά, δεν άφησε πίσω του κανένα… 
υπόλειµµα, ας πούµε.» 

«Επέκτεινες την εµβέλεια των ξορκιών;» τον ρώτησε η Άνµα. 
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«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ ανασηκώνοντας το ραβδί του. Οι κρύ-
σταλλοι των ραβδιών των ∆ιαλογιστών περιείχαν ενέργεια την οποία 
οι µάγοι µπορούσαν να χρησιµοποιούν για να ενδυναµώνουν τη µα-
γεία τους, και η οποία αναπληρωνόταν σαν οι κρύσταλλοι να ήταν 
βιολογικοί οργανισµοί που κουράζονταν και ξεκουράζονταν. Τουλά-
χιστον έτσι ήξερε ο Γεράρδος· για να γνωρίζεις περισσότερα έπρεπε 
να είσαι µάγος (του τάγµατος των ∆ιαλογιστών και µόνο, πιθανώς). 

«∆ε θα παρουσιάστηκε αντικατοπτρισµός εδώ,» είπε η Μάρθα. 
«Σας το είπα: µάλλον για τα ξερά χωράφια σκότωσαν αυτή την κα-
κοµοίρα.» 

«Ίσως,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. «∆εν µπορούµε, όµως, να είµα-
στε βέβαιοι ότι οι αντικατοπτρισµοί αφήνουν κάτι εντοπίσιµο πίσω 
τους. Πιθανώς να εµφανίζονται, να εξαφανίζονται, και να µη µένει 
κανένα σηµάδι.» 

«Αν είναι έτσι όπως τα λες, µάγε, τη γαµήσαµε,» µούγκρισε η 
Μάρθα. «Πώς θα βγάλουµε άκρη;» 

«∆εν βγάζεις πάντα άκρη,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Κάποιες φορές, α-
ναπόφευκτα, την έχεις… γαµήσει.» 

Η Άνµα’ταρ µειδίασε µε τη σοβαρότητα που πρόφερε το γαµήσει ο 
Σέλιρ, και πρότεινε: «Πάµε σε κάποιο πιο ασφαλές µέρος για να πε-
ράσουµε το µεσηµέρι;» 

«Ναι,» ένευσε ο Γεράρδος, «πάµε.» Και ξεκίνησε για τον Κροκό-
δειλο, ακόµα προβληµατισµένος µε τα πράγµατα που αισθανόταν 
και ονειρευόταν, τώρα που είχε ξανάρθει στη Χάρνταβελ χωρίς το 
Εσώτερο Θηρίο εντός του. 

E 
 
Το απόγευµα, αφού είχαν φάει και είχαν ξεκουραστεί µερικές ώρες, 
ο Σέλιρ’χοκ κάθισε στο ενεργειακό κέντρο του οχήµατος και η Μάρ-
θα στο τιµόνι. Ο Γεράρδος ήταν δίπλα της για να δίνει οδηγίες. Της 
είπε να κατευθυνθεί βόρεια και δυτικά, κι εκείνη προς τα εκεί οδή-
γησε το όχηµά τους, µε αποτέλεσµα να αποµακρυνθούν από τις ό-
χθες του Μεγάλου Ποταµού αλλά να φτάσουν κοντά σε µια περιοχή 
µε πολύ βλάστηση η οποία ήταν, συγχρόνως, βαλτώδης. 
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«Τι σκατά είν’εδώ;» ρώτησε η Μάρθα, κοιτάζοντας µέσα στις σκιές 
του απογεύµατος, που ολοένα και βάθαιναν. 

«Βελονέρι, το λένε,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Είναι ίσως ο πιο 
επικίνδυνος βάλτος στη Χάρνταβελ. Ακόµα και ουγκράβοι τριγυρί-
ζουν εδώ µέσα.» 

«Τι πράγµα;» 
«Ουγκράβοι,» είπε ο Γεράρδος. «Τα Παιδιά του Κακού Οφθαλµού. 

Τα Πορφυρά Κτήνη. Λένε πως έχουν µέσα τους τη µάνητα του 
Θεού.» 

«Υπάρχουν όντως; Τους έχεις δει;» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Ναι.» 
«Τι είναι; Ζώα;» 
«Ναι. Ζώα, διαφόρων ειδών, που τα κοίταξε ο Κακός Οφθαλµός 

κατά τη γέννησή τους – το κόκκινο φεγγάρι της Χάρνταβελ. Νοµίζω 
πως έχουν κι αυτά κάποιο… Εσώτερο Θηρίο µέσα τους, Μάρθα.» 

Η Μάρθα συνοφρυώθηκε· πήρε προς στιγµή το βλέµµα της από 
µπροστά και στράφηκε να τον ατενίσει. «Όπως οι ιερείς;» 

«Ναι. ∆ιαθέτουν τροµερή δύναµη· προκαλούν ανείπωτο τρόµο στα 
θηράµατά τους· και είναι ικανά για αποτρόπαια βίαιες πράξεις, όχι 
µόνο για να τραφούν… ∆είχνουν να απολαµβάνουν τους σκοτωµούς: 
να προσπαθούν να γαληνέψουν κάτι εντός τους µέσω των θανάτων. 
Τα Παιδιά του Κακού Οφθαλµού θυσιάζουν, Μάρθα, όπως εµείς…» 
Ο Γεράρδος δεν την κοίταζε καθώς της µιλούσε· κοίταζε έξω, προς 
τον γεµάτο βλάστηση βάλτο, σα να έψαχνε για κάποιο από τα δαι-
µονισµένα θηρία που περιέγραφε. 

Η Μάρθα αισθάνθηκε ένα ρίγος να τη διατρέχει. Τι µαλακίες 
είν’αυτές; σκέφτηκε, αλλά δεν είπε τίποτα, εκτός από: «Ελπίζω να 
τριγυρίζουν µόνο σ’ετούτα τα βαλτοτόπια…» 

«∆υστυχώς τους συναντάς κι αλλού. Σε αποµονωµένες περιοχές 
κυρίως, και στο Κεντροδάσος. Η βλάστηση που βλέπεις εδώ» – ο 
Γεράρδος έδειξε το Βελονέρι – «είναι, ουσιαστικά, προέκταση του 
Κεντροδάσους. Το Κεντροδάσος δρασκελίζει τον Μεγάλο Ποταµό 
σ’ετούτο το σηµείο.» 

«Κατοικούν άνθρωποι εδώ κοντά;» 
«Στα βόρεια είναι µια µικρή πόλη που τη λένε Ταρκάβια.» 
Η Μάρθα άναψε τους προβολείς γιατί το σκοτάδι είχε πυκνώσει 

αρκετά και δεν έβλεπε. 
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Το δυνατό φως αποκάλυψε, σε κάµποση απόσταση, κάτι µακρό-
στενο, κάτι που πρέπει να ήταν… 

«Ανθρωποθυσία;» άρθρωσε η Μάρθα. 
Η σκιερή φιγούρα βρισκόταν στις παρυφές των βάλτων. 
«Πήγαινε πιο κοντά,» είπε ο Γεράρδος. 
Η Μάρθα έστριψε, και, καθώς πλησίαζαν, είδαν ένα σκέλεθρο να 

κρέµεται ανάποδα από έναν πάσσαλο. Το κεφάλι του έλειπε, και δεν 
ήταν πουθενά γύρω. 

«Γαµήσου…» µούγκρισε η Μάρθα στραβώνοντας τα χείλη. «∆εν 
πιστεύω να θες να µείνουµε εδώ;» 

«∆ε βλέπω ξερά χωράφια εδώ γύρω, όµως.» 
«Σωστά.» Η Μάρθα πάτησε το φρένο. 
Ο Γεράρδος στράφηκε πίσω, στον Σέλιρ’χοκ. «Μάγε, αντέχεις 

γι’ακόµα µια έρευνα;» 
«Έτσι νοµίζω.» 
Οι επαναστάτες βγήκαν από το όχηµα και στάθηκαν κοντά στο α-

κέφαλο σκέλεθρο. Ψυχή δεν φαινόταν γύρω· το µέρος ήταν έρηµο, 
και είχε κάτι το εφιαλτικό στην όψη του. Οι φυλλωσιές του βάλτου 
µουρµούριζαν στον απογευµατινό αέρα. Μικρά πλατσουρίσµατα 
ακούγονταν. Τα στάσιµα νερά βροµούσαν. 

Η Μάρθα κρατούσε ένα τουφέκι για παν ενδεχόµενο. «Τι µπορεί 
να του πήρε το κεφάλι;» 

«Οτιδήποτε πεινασµένο, εδώ πέρα,» είπε ο Γεράρδος. «Θες να 
ψάξεις να το βρεις;» 

«Πολύ αστείο, εξυπνάκια…» 
Ο Σέλιρ’χοκ έκανε πάλι τα µαγικά του· οι κρύσταλλοι στο ραβδί 

του έδιναν τώρα την εντύπωση ότι φώτιζαν δυνατότερα µέσα στο 
σούρουπο. 

Η Άνµα’ταρ έδειχνε να είναι ήρεµη, αλλά, αν κανείς την παρατη-
ρούσε µε έµπειρο µάτι, µπορούσε αµέσως να διακρίνει ότι η ηρεµία 
της ήταν η ψυχρή ηρεµία του ετοιµοπόλεµου µαχητή. 

Ο Γεράρδος αισθανόταν ένα απόµακρο µίσος να έρχεται από τα 
βάθη των βάλτων. Μια δυνατή, ανεξέλεγκτη οργή. Η οποία δεν του 
ήταν άγνωστη. Του θύµιζε την οργή του Εσώτερου Θηρίου. Ποτέ 
ξανά, όµως, δεν την είχε νιώσει να εκπέµπεται έτσι από κάποια εξω-
τερική πηγή. Όταν είναι µέσα σου, σε πληµµυρίζει τόσο που δεν 



222  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

µπορείς να το αισθανθείς από έξω, συλλογίστηκε, ακούσια, σαν τα 
λόγια να είχαν έρθει αυθόρµητα στο µυαλό του. 

Ο Γεράρδος δεν ήθελε να µείνει για πολύ εδώ· ο τόπος τον ενο-
χλούσε. Ήλπιζε ο µάγος να µην αργούσε να τελειώσει τη δουλειά 
του. 

Ο Σέλιρ’χοκ, που είχε κλείσει τα µάτια, µετά από λίγο τα άνοιξε 
πάλι, και οι κρύσταλλοι επάνω στο ραβδί του έσβησαν. Αναστέναξε. 
«∆εν υπάρχει τίποτα, Καπετάνιε. ∆υστυχώς.» 

«Καλώς. Πάµε.» 
Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Βιάζεσαι ξαφνικά;» 
«Απλώς δε µ’αρέσει τούτο το µέρος.» 
«∆εν έχει και τίποτα για να σ’αρέσει,» µόρφασε η Μάρθα. 
Όταν επέστρεψαν στον Κροκόδειλο, ρώτησε τον Γεράρδο: «Προς 

τα πού, τώρα;» 
«∆υτικά, για λίγο. Θέλω να δω τι γίνεται στη Σιρνέλια.» 
«Πού είν’αυτό;» 
Ο Γεράρδος πάτησε ένα κουµπί επάνω στην κονσόλα τους, κάνο-

ντας τον χάρτη στην οθόνη να κυλήσει προς τα δυτικά και να δείξει 
µια πόλη. 

«Μάλιστα,» είπε η Μάρθα ξεκινώντας το όχηµα. «Κανένα αξιοθέ-
ατο εκεί, αφεντικό; Εκτός από παράγκες, βοσκούς, και µουλάρια.» 

«Υπάρχει ένα παλιό άγαλµα, αφού θες να µάθεις.» 
«Άγαλµα;» 
«Ναι. Ενός ήρωα.» 
«Όµορφος, τουλάχιστον;» 
«Αν σ’αρέσουν αυτοί που φυτά σκαρφαλώνουν επάνω τους.» 
Η Μάρθα γέλασε. «Έχω δει και χειρότερους στις φυλακές της Α-

ταρδίας… Τέλος πάντων. Τι ήρωας είναι αυτός;» 
«Πριν από πολλά χρόνια, ένας τύραννος ήταν άρχοντας σ’αυτούς 

τους τόπους. Ένας άλλος άρχοντας ήρθε, τον σκότωσε, και έγινε 
ήρωας στα µάτια του λαού.» 

«Τόσο ενδιαφέροντα πράγµατα;» 
«Για τη Χάρνταβελ αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει, µάλιστα, 

και η Μπαλάντα του Αργυρού Καβαλάρη. Είναι το τραγούδι που λέει 
γι’αυτόν τον ήρωα. Είµαι βέβαιος πως ο Εδµόνδος το ξέρει καλά. 
Σου παίρνει µια ολόκληρη βραδιά να το τραγουδήσεις όλο. Έχει µά-
χες µε θηρία και µε ανθρώπους, σηµάδια από τον Θεό, συµµαχίες, 
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συνωµοσίες, ιστορίες αγάπης… Όλ’αυτά είναι πολύ συναρπαστικά 
για τους γηγενείς. 

»Και νοµίζω, µάλιστα, πως η γιορτή δεν είναι µακριά…» Συνο-
φρυώθηκε σκεπτικά. 

«Ποια γιορτή;» 
«Η Γιορτή του Αργυρού Καβαλάρη. Γίνεται κάθε χρόνο, αυτή την 

εποχή, το φθινόπωρο. Οι ιερείς λένε πότε ακριβώς θα γίνει· φαίνεται 
από τη θέση του Αργυρού Θείου Οφθαλµού.» 

«Το µεγάλο φεγγάρι της Χάρνταβελ;» 
«Ναι. Σχετίζουν τον Αργυρό Καβαλάρη άµεσα µ’αυτό. Υποτίθεται 

πως έπαιρνε κάποιες δυνάµεις από τον Θεό.» 
«Μύθος;» 
«Μπορεί. Βασικά, ίσως να µην υπήρξε ποτέ Αργυρός Καβαλάρης. 

Αλλά δεν έχει µεγάλη σηµασία πλέον.» 
Η Μάρθα άναψε τσιγάρο. «Γάµησέ τα…» 

E 
 
Η Σιρνέλια ήταν µια κυκλική, περιτειχισµένη πόλη, η µισή πάνω 
σ’έναν λόφο και η µισή από κάτω. Τα φώτα της φαίνονταν έντονα 
µέσα στη βραδιά, τα περισσότερα από λάµπες λαδιού αλλά και κά-
ποια που δεν µπορεί παρά να προέρχονταν από ενεργειακές λάµπες 
– το φως τους ήταν λευκό και καθαρό. 

Οι πύλες ήταν ακόµα ανοιχτές, παρατήρησε ο Γεράρδος κοιτάζο-
ντας µε τα κιάλια του, ενώ εκείνος κι οι σύντροφοί του βρίσκονταν 
µέσα στο σταµατηµένο όχηµά τους. Οι προβολείς του Κροκόδειλου 
ήταν τώρα σβηστοί, και ήταν αδύνατο κάποιος να τον διακρίνει έτσι 
όπως έµοιαζε να λιώνει µέσα στο σκοτάδι. 

«Θα πάµε µέσα, λοιπόν;» ρώτησε η Μάρθα όταν ο Γεράρδος είπε 
πως οι πύλες ήταν ανοιχτές. 

Εκείνος δεν απάντησε αµέσως, δείχνοντας σκεπτικός. 
«Τι;» είπε η Μάρθα. «Γιατί ήρθαµε εδώ, αν όχι για να µπούµε µέ-

σα, γαµώ την ανωµαλία;» 
«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Μόνο εσύ κι εγώ, όµως.» 

Στράφηκε στον Σέλιρ’χοκ και στην Άνµα’ταρ, που στέκονταν πίσω 
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τους. «Καλύτερα να µείνετε εδώ. Εσύ είσαι µαυρόδερµος κι εσύ 
χρυσόδερµη. Στη Χάρνταβελ οι γηγενείς δεν έχουν τέτοιους δερµα-
τικούς χρωµατισµούς, και η πόλη είναι µικρή και περιτειχισµένη: δε 
θέλω να τραβήξουµε την προσοχή των πρακτόρων της Παντοκρά-
τειρας.» 

«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε η Άνµα. «Θα µείνουµε στο όχηµα. Να 
έχετε όµως τους ποµπούς σας µαζί, ώστε να µας καλέσετε αν µας 
χρειαστείτε.» 

Ο Γεράρδος και η Μάρθα ετοιµάστηκαν, πήραν κάποια απαραίτη-
τα πράγµατα, και έφυγαν, πηγαίνοντας προς µία από τις δύο ανοι-
χτές πύλες της πόλης. Εκεί, οι φρουροί ήταν δύο: ένας πολεµιστής 
του τοπικού Άρχοντα, ντυµένος µε πέτσινο θώρακα, κράνος, και 
µανδύα, και οπλισµένος µε δόρυ στο χέρι και πιστόλι να κρέµεται 
από τη ζώνη του· και µια πολεµίστρια µε τη λευκή στολή του Στρα-
τού της Παντοκράτειρας, έχοντας σπαθί και πιστόλι στη µέση και 
τουφέκι στον ώµο. Παρατηρώντας ότι ο Γεράρδος και η Μάρθα δεν 
κουβαλούσαν µεγάλα όπλα επάνω τους, δεν τους έδωσαν πολύ ση-
µασία· τους άφησαν να µπουν χωρίς κουβέντα. 

Μόλις όµως εκείνοι είχαν διαβεί την πύλη, η φωνή της Παντοκρα-
τορικής πολεµίστριας τούς σταµάτησε, µιλώντας στη Γλώσσα της 
Χάρνταβελ: «Ε! περιµένετε λίγο!» 

«…Η γαµηµένη,» µουρµούρισε η Μάρθα κάτω απ’την ανάσα της, 
και το χέρι της πήγε στη λαβή του πιστολιού της που ήταν κρυµµένο 
µέσα στη δίπλωση της τουνίκας της. ∆εν είχε καταλάβει τι είπε η πο-
λεµίστρια αλλά ήταν βέβαιη πως δεν επρόκειτο για κάτι καλό. 

«Τι συµβαίνει, κοπέλα;» ρώτησε ο Γεράρδος, µιλώντας βαριά, µε 
την προφορά των χωρικών της Χάρνταβελ. 

«Καθώς ερχόσασταν, είδατε τίποτα ύποπτο;» ρώτησε η φρουρός. 
«Τι ύποπτο;» 
«Ανθρώπους µέσα στη νύχτα. Οπλισµένους.» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Τι τρέχει; Ληστές;» 
«Ναι. Κάποιοι ληστές τριγυρίζουν εδώ, τελευταία. Έχεις δει κάτι;» 
«Όχι.» 
«Καλά, πήγαινε.» 
«Γιατί ρώτησες εµένα;» 
«∆ε ρώτησα µόνο εσένα, επιστήµονα. Τους ρωτάω όλους που 

µπαίνουν.» 
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Ο άλλος φρουρός είπε, πιο ήπια: «Ψάχνουµε για κάτι ληστές. Αν 
δεις ή ακούσεις τίποτα, πήγαινε και πες το στη διοικήτρια στο Πα-
ντοκρατορικό Οχυρό.» 

«Μά’ιστα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Καλό σας βράδυ.» 
Και προχώρησε µαζί µε τη Μάρθα. 
«Τι ήθελαν;» τον ρώτησε εκείνη, που, µην ξέροντας τη Γλώσσα της 

Χάρνταβελ, δεν είχε καταλάβει λέξη. 
Ο Γεράρδος τής εξήγησε. 
«Ληστές;» είπε η Μάρθα. «Ή επαναστάτες;» 
«Μπορεί. Αλλ’αυτό δε σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι επαναστάτες 

έχουν απαραιτήτως σχέση µ’εµάς.» 
«Γιατί όχι;» 
Οι δρόµοι µέσα στους οποίους προχωρούσαν ήταν στενοί και πλα-

κόστρωτοι, και δεν είχαν φασαρία παρά µόνο εκεί όπου βρισκόταν 
κοντά κάποιο καπηλειό. Στη Σιρνέλια, απ’ό,τι φαινόταν, οι ντόπιοι 
µαζεύονταν γρήγορα στα σπίτια τους το βράδυ. 

«Πολλές φορές εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν όπλα, κάνουν αµέσως 
φασαρία, χτυπώντας τους Παντοκρατορικούς, και µετά οι Παντο-
κρατορικοί τούς τσακίζουν. Οι ιερείς είναι που τα πυροδοτούν συνή-
θως αυτά τα επεισόδια, αλλά οι ίδιοι σπάνια συµµετέχουν. Και κα-
νείς δεν µπορεί να κατηγορήσει τους ιερείς για τίποτα στη Χάρντα-
βελ· είναι πάνω κι από τους άρχοντες. 

»Το άσχηµο αυτής της υπόθεσης είναι ότι σκοτώνεται κόσµος – 
γηγενείς της Χάρνταβελ – άδικα· γιατί δεν πρόκειται ποτέ να κατα-
φέρουν κάτι σοβαρό µε τέτοιες µικροεξεγέρσεις. Είναι σαν ενοχλη-
τικές µύγες για την Παντοκράτειρα.» 

«Πού θα πάµε να διανυκτερεύσουµε;» ρώτησε η Μάρθα αλλάζο-
ντας θέµα. «Ξέρεις κανένα καλό µέρος εδώ;» 

«Ας βαδίσουµε προς το λόφο και βλέπουµε.» 
Ακολούθησαν έναν ανηφορικό δρόµο και ανέβηκαν στον λόφο ό-

που ήταν γαντζωµένη η µισή πόλη. Από εδώ έβλεπες πανοραµικά 
την άλλη µισή Σιρνέλια. Όχι και κανένα φαντασµαγορικό θέαµα αν 
είχες περάσει από διαστάσεις όπως την Απολλώνια, αλλά για τη 
Χάρνταβελ δεν ήταν κι άσχηµο. 

Ο Γεράρδος οδήγησε τη Μάρθα σ’ένα πανδοχείο που ονοµαζόταν 
Το Λάβαρο και το Καλέµι. Έκλεισαν ένα δίκλινο δωµάτιο και κάθι-
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σαν στην τραπεζαρία για να φάνε. Είχε κάµποσο κόσµο για τα δεδο-
µένα της περιοχής – που καταφανώς δεν ήταν και πολύ εµπορική – 
αλλά κανένας δεν ακουγόταν να λέει τίποτα που να ενδιαφέρει τους 
επαναστάτες. ∆εν µιλούσαν ούτε για τους παράξενους αντικατο-
πτρισµούς ούτε για τους ληστές που είχαν αναφέρει οι φρουροί στην 
πύλη. Μονάχα ένας χωρικός γκρίνιαζε ότι το χωράφι του είχε ξερα-
θεί τελείως, και «γαµώ την ατυχία µου, ο Θεός µ’έχει καταραστεί, η 
σοδιά θάναι χάλια φέτος, το ξέρω, το ξέρω! Κι η γυναίκα θα µου λέ-
γει για το’να και τ’άλλο όλη τη χρονιά, το ξέρω…» 

Ο Γεράρδος αποφάσισε εκείνος να πει κάτι για τους ληστές. «Ρε 
παιδιά,» είπε µιλώντας στη Γλώσσα της Χάρνταβελ και µε τη βαριά 
προφορά των χωρικών, «δεν είµαι κι απ’τα µέρη σας, βέβαια, µα, να 
πούµε, καθώς έµπαινα µε σταµάτηξε µια φρουρός µε τ’άσπρα της 
Παντοκράτειρας και µε ρώτηξε για κάτι ληστές, λέει, που τους κυνη-
γάνε, µήπως είχα δει κι εγώ τίποτις, µα τίποτις δεν είχα δει· κι άµα 
είχα δει, δρόµο θάχα πάρει, εξυπακούγεται, ρε παιδιά.» 

«Τους ψάχνουνε, φίλε· µην τροµάζεις,» απάντησε ο οινοχόος. 
«Κάτι φασαρίες κάνανε στους στρατιώτες της Παντοκράτειρας· 
τους πέταξαν βόµβες και πέσαν και µερικές τουφεκιές γύρω 
απ’τ’Οχυρό, και µετά γίνανε λαγοί. Τρέχοντας την κάνανε από την 
Πάνω Πύλη και, βουρ, µες στο δάσος.» 

Ένας άλλος γέλασε. «Ελάφια, οι κερατάδες!» 
«Με τουφέκια, όµως – και θα µας βάλουνε όλους να πληρώνου-

µε,» µούγκρισε ο χωρικός που γκρίνιαζε για το χωράφι του. 
«Α, µάλιστα…» είπε ο Γεράρδος, «κι έλεγα κι εγώ τι είναι και ψά-

χνουνε. Φοβήθηκα µήπως δεν είναι καλά για να φύγω και πρέπει να 
περάσω δω µέρες, µη µε βουτήξουνε στο δρόµο.» 

«Όχι,» γέλασε ο οινοχόος, «µη φοβάσαι, φίλε, δε νοµίζω νάχεις 
πρόβληµα.» Και γέµισε µια ξύλινη κούπα µε κρασί και του την κέ-
ρασε. 

«Ο Θεός να σ’έχει καλά, µάστορα!» του είπε ο Γεράρδος, χαµογε-
λώντας και υψώνοντας το κρασί προς τη µεριά του. 

«Στην υγειά σου!» 
Ο Γεράρδος ήπιε. 
Η Μάρθα τού ψιθύρισε: «Μετάφραση;» 
«Αυτό που σου είπα ήταν, τελικά.» 
«Ποιο;» 
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«Οι ληστές δεν ήταν ληστές.» 
«Κατάλαβα.» 
Αργότερα, ανέβηκαν στο δωµάτιο που είχαν κλείσει, το οποίο είχε 

ένα νούµερο χαραγµένο πρόχειρα πάνω στην πόρτα – 5 – αλλά δεν 
είχε ούτε κλειδί ούτε κλειδαριά. Όταν ήθελες να κλείσεις (και ήσουν 
µέσα), απλά τραβούσες τον σύρτη πίσω από την πόρτα. 

Η Μάρθα τράβηξε τον σύρτη κι έριξε τον σάκο της στο πάτωµα. 
Φως – από τ’αστέρια και τα φεγγάρια – έµπαινε από το ανοιχτό πα-
ράθυρο. ∆ιακόπτης για ενεργειακό φωτισµό, φυσικά, δεν υπήρχε, 
όπως στον Ισάδελφο στην Οκρίνθια. Μονάχα µια παλιά λάµπα ήταν 
κρεµασµένη από έναν γάντζο. Ο Γεράρδος την ξεκρέµασε και, χρη-
σιµοποιώντας τον ενεργειακό αναπτήρα του, άναψε το φυτίλι. 

«Και γαµώ…» είπε η Μάρθα. «Είµαι βέβαιη πως το µπάνιο τους θα 
είναι στα ίδια χάλια.» Άνοιξε τη µικρή πόρτα στο πλάι. «Ψέµατα: 
χειρότερο είναι. ∆εν έχει ούτε µια γαµηµένη βρύση!» 

«Θες και βρύση;» 
«Μονάχα έναν κουβά µε νερό έχει.» Η Μάρθα πήγε εκεί και έπλυ-

νε τα χέρια της και το πρόσωπό της. «Τέλος πάντων· έχω δει και χει-
ρότερες µαλακίες.» 

Ο Γεράρδος γέλασε κοφτά. 
«Τα λέω ωραία, ε;» Η Μάρθα βγήκε απ’το µπάνιο. 
«Όταν κάτι είναι άσχηµο, συνήθως λες ότι έχεις δει και χειρότε-

ρα.» 
«Εγώ φταίω που είµαι ειλικρινής άνθρωπος;» 
Όταν έβγαλαν τα περισσότερα ρούχα τους και ξάπλωσαν στο κατά 

γενική οµολογία ελεεινό κρεβάτι, η Μάρθα διαπίστωσε ότι παρά το 
επίσης ελεεινό περιβάλλον είχε όρεξη για νυχτερινά παιχνίδια, και ο 
Γεράρδος, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν αντίθετος σ’αυτή την ιδέα. 
Για µια στιγµή, καθώς ερωτοτροπούσαν, νόµισαν ότι το κρεβάτι θα 
διαλυόταν από κάτω τους αλλά τελικά – παραδόξως, ίσως – άντεξε. 

Ο Γεράρδος κοιµήθηκε µε τη Μάρθα στην αγκαλιά του και µε το 
ένα του χέρι στον δεξή της µηρό, ανάµεσα στα γόνατά της. Και ονει-
ρεύτηκε 

ξανά 
εκείνο το σπίτι 
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µε τοίχους από πέτρα, ξύλο, σάρκα, φύλλα, κόκαλα, µάτια, χέρια, 
νερό, ουρανό, φωτιά, γλώσσες, πόδια 

όπου, φανερά, υπάρχει κάποιο πρόβληµα. 
Αλλά ο Γεράρδος είναι µπερδεµένος καθώς περιπλανιέται µέσα 

στους διαδρόµους, στα δωµάτια, και στις σκάλες, παρότι νιώθει ότι 
βαθιά µέσα του γνωρίζει ακριβώς τι συµβαίνει. Βλέπει ανοίγµατα, 
τρύπες, να δηµιουργούνται στους τοίχους και, µετά από λίγο, να 
κλείνουν. Αισθάνεται έναν πόνο να προέρχεται από γύρω του. 

Ακούει ξαφνικά πολλά πόδια να βαδίζουν, και οπλές αλόγων, και 
τροχούς. Στρατός; Εδώ µέσα; Ο Γεράρδος τρέχει προς τη µεριά του 
θορύβου– 

Τα κλάµατα ενός µωρού. 
Σταµατά απότοµα, κοιτάζει πλάι, δε βλέπει κανένα µωρό, τα κλά-

µατα έρχονται από το βάθος ενός διαδρόµου· ο θόρυβος από τον 
στρατό συνεχίζεται, κι ο Γεράρδος πάει προς τα εκεί. Αλλά, µέσα 
σ’ένα δωµάτιο στολισµένο µε διάφορα όπλα, δεν συναντά κανένα 
στράτευµα παρά µονάχα έναν άντρα µε κατάλευκο δέρµα και λευκή 
στολή. 
Ποιος είσαι εσύ; τον ρωτά ο Λευκός Άντρας. 
Εσύ ποιος είσαι; λέει ο Γεράρδος. 
Εγώ… πηγαίνω σ’ένα µέρος πολύ επικίνδυνο… κι αφήνω τη γυναί-

κα µου πίσω. Αν το ήξερα…. 
Ο Γεράρδος επιµένει: Ποιος είσαι; Σε ξέρω από κάπου; 
∆εν έχω χρόνο. Το ακούς; Έρχεται. Έρχεται! Ο Λευκός Άντρας πι-

σωπατά µοιάζοντας τροµαγµένος. 
Και ο Γεράρδος ακούει – από πριν το άκουγε, συνειδητοποιεί α-

πρόσµενα – ένα βουητό να έρχεται… πίσω… από τους τοίχους του 
σπιτιού… 
πόνος 
δέρµα που σκίζεται 
Γρυλίζει πιάνοντας το στήθος του· τρίζει τα δόντια. 
Ένας τοίχος διαλύεται: ξύλα πετάγονται, και σάρκες και οστά και 

µάτια και πέτρες και φύλλα και νερό και αέρας και φως και σκοτάδι 
και αίµα– 

Παραπατά, πέφτει– 
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Άµµος έρχεται από το άνοιγµα: ξερή άµµος, ζεστή, µαζί µε µεγάλες 
πέτρες. Τον παρασέρνει σαν να είναι το κύµα κάποιας παράξενης 
ονειρικής θάλασσας. 

Ο Γεράρδος ανασηκώνεται. Ψάχνει για τον Λευκό Άντρα. 
Αλλά εκείνος έχει χαθεί. 
Και η αυγή έχει έρθει– 
…Ο Γεράρδος βλεφάρισε, νοµίζοντας ότι ξαφνικά ο κόσµος γύρω 

του είχε, κατά κάποιον τρόπο, αρχίσει να κινείται πιο αργά. 
Ήταν καθισµένος πάνω στο κρεβάτι κρατώντας το στήθος του σαν 

να είχε τραυµατιστεί. 
Πρωινό φως έµπαινε από το ανοιχτό παράθυρο. 
«Τι είναι;» ρώτησε η Μάρθα. «Είσαι καλά;» 
Ο Γεράρδος βλεφάρισε ξανά. Στράφηκε να την κοιτάξει. «∆εν ξέ-

ρω…» παραδέχτηκε. «Είδα έναν Λευκό Άντρα… κι έναν τοίχο… να 
διαλύεται… Ο Λευκός Άντρα φοβόταν. Κάπου έχει µπλέξει…» 

«Τι λευκός άντρας; Τον ξέρεις;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Φορούσε, όµως, άσπρη στο-

λή. Μάλλον της Παντοκράτειρας. Και είχε λευκό δέρµα.» Σηκώθηκε 
απ’το κρεβάτι, βηµατίζοντας ξυπόλυτος πάνω στο κρύο πάτωµα. 
«Κάτι κακό έχει συµβεί στη Χάρνταβελ, Μάρθα. Το ξέρω.» Κοίταξε 
έξω απ’το παράθυρο, την πόλη που φαινόταν κάτω από τον λόφο. 
«Πρέπει να φύγουµε.» 
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Κεφάλαιο 16 

Τραγούδια στο Πανδοχείο, Μαγική 
Έρευνα στον Λόγγο 

 
 
«Έλα, κάθισε µαζί µου, µάγε,» είπε ο Εδµόνδος, ο οποίος είχε µόλις 
καθίσει στη θέση του οδηγού. 

«∆ε µας θέλεις, λοιπόν, εµάς πια, ε;» τον πείραξε η Ισαβέλλα. 
«Πρέπει να είµαστε πρώτα φιλόξενοι, δεν πρέπει;» της αποκρίθη-

κε ο Εδµόνδος, γυρίζοντας για να την κοιτάξει, εκεί όπου εκείνη κι η 
Ιζαµπώ τακτοποιούσαν µερικά πράγµατα, στην πίσω µεριά του οχή-
µατος. 

Ο Σθένελος πήγε µπροστά και κάθισε στη θέση του συνοδηγού, δί-
πλα στον τροβαδούρο. Η Βατράνια τον ακολούθησε, για να σταθεί 
τελικά πίσω από τους δύο άντρες. 

«Είµαστε έτοιµες, ελπίζω,» είπε δυνατά ο Εδµόνδος, περιµένοντας 
ν’ακούσει απάντηση από τις δύο χορεύτριες, καθώς ενεργοποιούσε 
τη µηχανή του οχήµατος. 

«Πανέτοιµες όπως πάντα!» αποκρίθηκε η φωνή της Ιζαµπώς. 
Ο Εδµόνδος έβαλε το τροχοφόρο σε κίνηση, και διασχίζοντας την 

Αγορά της Οκρίνθιας – που είχε πολύ κόσµο ετούτη την πρωινή ώρα 
– µπήκαν σ’έναν δρόµο που µόλις και µετά βίας χωρούσε το όχηµά 
τους, και ο οποίος σύντοµα µετατράπηκε σε χωµατόδροµο καθώς 
βγήκαν ανάµεσα από τα σπίτια της Οκρίνθιας και βρέθηκαν στους 
αγρούς ανατολικά της. Νότιά τους, όχι µακριά, µπορούσαν να δουν 
το Παντοκρατορικό Οχυρό της περιοχής. 

«Σας άρεσε η Οκρίνθια;» ρώτησε ο Εδµόνδος, κοιτάζοντας µια τον 
Σθένελο µια τη Βατράνια προτού στρέψει πάλι το βλέµµα του µπρο-
στά. 

«Καλή ήταν,» αποκρίθηκε ο µάγος. 
«Το πιο συναρπαστικό πράγµα εκεί νοµίζω πως ήσουν εσύ, Εδ-

µόνδε,» είπε η Βατράνια, έχοντας τον ένα της αγκώνα ακουµπισµέ-
νο στην πλάτη του καθίσµατος του Σθένελου και τον άλλο αγκώνα 
στην πλάτη του καθίσµατος του τροβαδούρου. 
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Ο Εδµόνδος γέλασε. «Με κολακεύεις χωρίς καλό λόγο!» 
Έφτασαν µπροστά σ’έναν µικρό ποταµό και διέσχισαν την πέτρινη 

γέφυρα που τον δρασκέλιζε, συνεχίζοντας ν’ακολουθούν τον χωµα-
τόδροµο καθώς αποµακρύνονταν ολοένα και περισσότερο από την 
Οκρίνθια. 

«Τον Ρογήρο τον ξέρεις από παλιά, έτσι;» είπε η Βατράνια στον 
Εδµόνδο. 

«Ω ναι, από πολύ παλιά,» αποκρίθηκε εκείνος. «Πολεµήσαµε µαζί 
πριν από καµια δεκαριά χρόνια, για την Αρχόντισσα της Οκρίνθιας. 
Και δεν ξέρω αν θα µπορούσα να γράψω επικό άσµα για εκείνο τον 
πόλεµο, Βατράνια. Όταν τον έχεις ζήσει, σου είναι δύσκολο να τον 
δεις µε τρόπο ‘επικό’. Καταλαβαίνεις τι εννοώ;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε η Βατράνια, κι ο τόνος της φωνής της µαρτυ-
ρούσε ότι δεν απαντούσε έτσι µόνο από ευγένεια. 

«Ετούτο το όµορφο σηµάδι,» ο Εδµόνδος άγγιξε την ουλή στο µέ-
τωπό του, παίρνοντας το ένα του χέρι για λίγο απ’το τιµόνι, «εκεί το 
απέκτησα. Τσεκουριά. ∆ε µε σκότωσε, όπως βλέπετε. Μάλλον, το 
κρανίο µου είναι πιο σκληρό απ’ό,τι νόµιζε ο εχθρός µου. Μετά το 
χτύπηµα, βέβαια, έχασα τις αισθήσεις µου· µη φανταστείτε ότι είµαι 
κανένας ήρωας από παραµύθι,» µειδίασε πλατιά. «Αλλά σας έλεγα 
για τον Ρογήρο… Εκεί τον γνώρισα τον Ρογήρο, στον πόλεµο. Εκεί 
γίναµε καλοί φίλοι· φυλούσαµε ο ένας την πλάτη του άλλου. Ο φου-
καράς έχασε το δεξί του χέρι σε µια συµπλοκή, αλλά είναι δυνατός 
άνθρωπος· δεν άφησε αυτό να τον καταβάλει. Κι επειδή ήµασταν 
τότε προς το τέλος του πολέµου, η Αρχόντισσα τού έδωσε επιπλέον 
χρήµατα για τον τραυµατισµό του γιατί την είχε υπηρετήσει καλά. 
Το πανδοχείο, όµως, δεν το έκανε µ’αυτά τα χρήµατα. Ένας άλλος 
συµπολεµιστής µας του το χάρισε. Ο Αντέλµος. Καλός φίλος κι αυ-
τός. Τραυµατίστηκε θανάσιµα, λίγο προτού ο Ρογήρος χάσει το χέρι 
του, κι αγαπούσε τον Ρογήρο σαν αδελφό, κι ο Ρογήρος ήταν κοντά 
του όταν ο Αντέλµος πέθανε: προσπάθησε να τον σώσει, αλλά τι να 
κάνει; Του είχαν διαλύσει όλο το στήθος από τη δεξιά µεριά, του το 
είχαν γεµίσει σφαίρες, και µε κάθε σπαστή αναπνοή που έπαιρνε 
γέµιζαν αίµα τα πνευµόνια του. ‘Σ’αγαπώ σαν αδελφό, Ρογήρε,’ του 
είπε καθώς ξεψυχούσε· και του είπε επίσης ότι εκείνο το οίκηµα που 
είχε στην Οκρίνθια, στην Αγορά, ήταν τώρα του Ρογήρου· του το έ-
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δινε για τη φιλία που είχαν κι επειδή ήταν ο τελευταίος άνθρωπος 
που έβλεπε όσο ήταν ακόµα ζωντανός. ‘Ο Θεός σ’έστειλε.’ Τον άκου-
σα να τα λέει όλ’αυτά – και εγώ και κάτι άλλοι που ήµασταν κοντά 
τους εκείνη την ώρα. Είδα ορισµένους να κλαίνε… Τέλος πάντων…» 
Η φωνή του ακουγόταν σπασµένη, σαν ένα βάρος να είχε πέσει επά-
νω του. 

Καθάρισε τον λαιµό του και συνέχισε: «Ο Ρογήρος, λοιπόν, όταν ο 
πόλεµος τελείωσε, πήγε στην Οκρίνθια και, χρησιµοποιώντας τα 
χρήµατα της Αρχόντισσας, έφτιαξε το οίκηµα που του είχε δώσει ο 
Αντέλµος, γιατί ήταν παλιό και δεν βρισκόταν σε πολύ καλή κατά-
σταση. Το έκανε πανδοχείο. Ισάδελφο, το είπε, για να τιµήσει τον 
Αντέλµο που τον αγαπούσε σαν αδελφό. 

»Ναι, έτσι που λέτε… Αυτή και άλλες ιστορίες έχω να λέω από τον 
πόλεµο.» Αναστέναξε. 

«Εµείς να δείτε πόσες φορές τάχουµε ακούσει αυτά!» είπε η Ισα-
βέλλα. Εκείνη κι η Ιζαµπώ είχαν στριµωχτεί δεξιά κι αριστερά της 
Βατράνιας, όσο ο Εδµόνδος µιλούσε. 

«Κλείστε το στόµα σας πια!» µούγκρισε ο τροβαδούρος. «∆εν ξέ-
ρετε για τι πράγµα µιλάτε. Ήσασταν νιάνιαρα τότε.» 

«Η µαµά µου πέθανε στον πόλεµο,» του θύµισε η Ισαβέλλα. 
Και µετά, για λίγο, κανένας δεν µιλούσε καθώς το όχηµά τους διέ-

σχιζε πεδινά µέρη αφού είχαν περάσει πάλι πάνω από µια γέφυρα. 
Ετούτες οι περιοχές ήταν γεµάτες παραπόταµους που εκπήγαζαν 
από τον Μεγάλο Ποταµό της Χάρνταβελ, και ήταν πολύ εύφορες. Τα 
χωράφια που φαίνονταν να είναι ξερά φάνταζαν πιο περίεργα 
απ’ό,τι σ’άλλα µέρη. Έδιναν την εντύπωση ότι ήταν τελείως αφύσι-
κα. Σ’ένα σηµείο όχι πολύ µακριά από ένα χωριό, οι επαναστάτες 
είδαν µια ανθρωποθυσία: έναν άντρα κρεµασµένο ανάποδα. ∆ύο 
άγρια σκυλιά ήταν κοντά του, δαγκώνοντας το κεφάλι του που δεν 
απείχε παρά µερικά εκατοστά από τη γη. 

Η Βατράνια απέστρεψε το βλέµµα της. Τι θέαµα… Αυτοί οι κάτοι-
κοι της Χάρνταβελ ήταν τρελοί. Ή, τουλάχιστον, οι ιερείς τους. Η 
Βατράνια απορούσε πώς ήταν δυνατόν ο Γεράρδος να ήταν κάποτε 
ένας απ’αυτούς· της φαινόταν πολύ εντάξει άνθρωπος. 

«Σ’ετούτο το µέρος έχουν παρουσιαστεί αντικατοπτρισµοί;» ρώ-
τησε ο Σθένελος προτού αποµακρυνθούν από την ανθρωποθυσία. 
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«∆ε νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος. Κι έκανε να γεµίσει την πί-
πα του µε καπνό και να την ανάψει ενώ συγχρόνως οδηγούσε. 

«∆ώστη σε µένα,» του είπε η Ιζαµπώ και, απλώνοντας τα χέρια της 
από πάνω του, την πήρε. Την άναψε και του την έδωσε. 

«Ευχαριστώ, καλή µου,» είπε ο Εδµόνδος, παίρνοντας την πίπα 
και φιλώντας το χέρι της. Ρούφηξε καπνό και τον έβγαλε απ’την ά-
κρη του στόµατός του. 

«Από πού είστε εσείς οι δύο;» ρώτησε τη Βατράνια και τον Σθένε-
λο. «Από την Απολλώνια;» 

«Εγώ, ναι, είµαι γεννηµένος στην Απολλώνια,» αποκρίθηκε ο µά-
γος, «κι αυτή είναι η πρώτη φορά που υπηρετώ τον Πρίγκιπα – δη-
λαδή, σε µια αποστολή σαν αυτή. Εννοείται πως ανέκαθεν βοηθούσα 
τις Απολλώνιες δυνάµεις εναντίον των Παντοκρατορικών.» 

«Εσύ, Βατράνια;» 
«∆εν είµαι ακριβώς από την Απολλώνια, αλλά εκεί µένω τώρα. Εί-

µαι από τη Σεργήλη… Αναγκάστηκα να φύγω επειδή οι πράκτορες 
της Παντοκράτειρας ανακάλυψαν ότι ήµουν µε την Επανάσταση και 
µε κυνήγησαν.» 

«Τι δουλειά έκανες στη Σεργήλη;» τη ρώτησε η Ισαβέλλα. 
«Κινηµατογραφικές ταινίες χρηµατοδοτούσα, κυρίως.» 
«Τι είν’αυτό;» 
Η Βατράνια συνοφρυώθηκε γυρίζοντας να την κοιτάξει. «∆εν ξέ-

ρεις τι είναι οι κινηµατογραφικές ταινίες;» 
Ο Εδµόνδος είπε, κοιτάζοντας µπροστά καθώς οδηγούσε αλλά 

προφανώς απευθυνόµενος στην Ισαβέλλα: «Σαν θέατρο είναι, µόνο 
που το βλέπεις µέσα σε οθόνη.» 

«Γιατί να βλέπεις το θέατρο σε οθόνη;» 
Η Βατράνια χαµογέλασε. «Για να µπορείς να το ξαναδείς! Και δεν 

είναι µόνο αυτό, βέβαια. Μπορείς να φτιάξεις πράγµατα που είναι 
αδύνατον να γίνουν ζωντανά, επάνω στη σκηνή.» 

Η Ισαβέλλα φάνηκε σκεπτική, σα να προσπαθούσε να φανταστεί 
αυτό που της έλεγε η Βατράνια. 

«Είναι ωραία στη Σεργήλη;» ρώτησε η Ιζαµπώ. «Έχω ακούσει ότι 
είναι πολύ, πολύ καταπληκτική διάσταση!» 

«Καλή είναι,» αποκρίθηκε η Βατράνια. «Αλλά εδώ είστε πιο ήσυ-
χα· αυτό είναι βέβαιο.» 
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«Πιο ήσυχα;» είπε η Ιζαµπώ. «Έχουµε τους Παντοκρατορικούς 
στα µέρη µας· έχουµε αυτούς τους παράξενους αντικατοπτρισµούς 
που τελευταία εµφανίζονται· έχουµε χωράφια που µυστηριωδώς ξε-
ραίνονται· έχουµε ιερείς που είναι…» ανασήκωσε τους ώµους, «είναι 
τροµαχτικοί.» 

Η Βατράνια γέλασε. «Πίστεψέ µε, στη Σεργήλη γίνονται περισσό-
τερα. Και οι αντικατοπτρισµοί είναι κάτι που δεν είχατε παλιά· ούτε 
τα χωράφια σας ξεραίνονταν.» 

«Τα χωράφια, βασικά, ανέκαθεν ξεραίνονταν κάπου-κάπου,» είπε 
ο Εδµόνδος, «και οι ιερείς έλεγαν στους γαιοκτήµονες τι να κάνουν 
για να τα συνεφέρουν.» 

«Και οι µέθοδοί τους έπιαναν;» 
«Ναι. Μέχρι στιγµής. Τώρα, όµως, ό,τι κι αν κάνουν δε φαίνεται να 

µπορούν ν’αντιστρέψουν το κακό…» 
«Η διάστασή σας,» είπε ο Σθένελος σκεπτικά, «ίσως να επηρεάζε-

ται από κάτι εξωτερικό. Κάτι που προκαλεί και την αραίωση των 
τοιχωµάτων της.» 

«Τα µισά που λες είναι τουλάχιστον περίεργα!» παρατήρησε η Ι-
ζαµπώ, κι άγγιξε τα µαλλιά του καθώς στεκόταν πίσω του. 

«∆εν το κάνει επίτηδες,» της είπε η Βατράνια προτού ο Σθένελος 
προλάβει να µιλήσει· «έτσι είναι οι µάγοι.» 

«∆ηλαδή,» εξήγησε ο Σθένελος βιαστικά, «όταν µιλάµε για τη 
δουλειά µας. Όχι πάντα.» Γύρισε το λαιµό του για να κοιτάξει την 
Ιζαµπώ. 

Εκείνη µειδίασε. 

E 
 
Το µεσηµέρι έφτασαν σε µια µικρή πόλη που ήταν χτισµένη στις ό-
χθες ενός αρκετά πλατύ ποταµού ο οποίος ερχόταν απευθείας από 
τον Μεγάλο Ποταµό της Χάρνταβελ. Η πόλη ονοµαζόταν Λαρράθια, 
και ο Εδµόνδος σταµάτησε το όχηµά του απέξω. Ο Σθένελος άνοιξε 
την πόρτα πλάι του και βγήκε· η Βατράνια και η Ιζαµπώ τον ακο-
λούθησαν· και µετά βγήκαν κι ο Εδµόνδος µε την Ισαβέλλα. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  235 

 

 

 

«Έχεις κανέναν γνωστό εδώ;» ρώτησε η Βατράνια τον τροβαδού-
ρο. 

«Ασφαλώς. Έχω γνωστούς σχεδόν παντού.» 
«Τον Εδµόνδο όλοι τον αγαπάνε,» είπε η Ισαβέλλα µεταξύ αστείου 

και σοβαρού, µειδιώντας και κάνοντας µια γρήγορη πιρουέτα σαν 
για να ξεπιαστεί από το στενό εσωτερικό του οχήµατος. 

«Ας µην υπερβάλλουµε, αγαπητή µου,» αποκρίθηκε ο τροβαδού-
ρος, και βάδισε προς τη µικρή πόλη, µε τους υπόλοιπους πίσω και 
γύρω του. Το λαγούτο του το είχε µαζί του, περασµένο στην πλάτη 
του. 

Ο Σθένελος κοιτούσε ολόγυρα καθώς προχωρούσαν. 
«Τι ψάχνεις;» τον ρώτησε η Βατράνια. 
«Για ανθρωποθυσίες. Αφού εκεί που εµφανίζονται οι αντικατο-

πτρισµοί οι ιερείς θυσιάζουν, εκεί πρέπει να δω µήπως βρω τίπο-
τα…» 

«Μην ανησυχείς,» του είπε η Ιζαµπώ αγγίζοντας το µπράτσο του, 
«θα µάθουµε σύντοµα αν έχει εµφανιστεί κάτι περίεργο σε τούτα τα 
µέρη. Όλα µάς τα λένε οι ντόπιοι. Μας συµπαθούνε γιατί τους διη-
γούµαστε ιστορίες και τους κάνουµε να περνάνε καλά.» 

«Και µόνο η παρουσία σας είναι αρκετή, υποθέτω,» είπε ο Σθένε-
λος, χαµογελώντας της. 

Η Ιζαµπώ γέλασε και έκανε µια πιρουέτα χωρίς να πάψει να βαδί-
ζει µαζί µε τους υπόλοιπους. Πώς ακριβώς το κατόρθωσε αυτό, ο 
Σθένελος δεν µπορούσε να καταλάβει· του έµοιαζε σχεδόν µε µαγικό 
κόλπο. Και η Ιζαµπώ είχε τόσο όµορφο λυγερό σωµατάκι κάτω από 
το φαρδύ φόρεµά της, το οποίο ανέµιζε γύρω της καθώς εκείνη 
στριφογύριζε επιδέξια… 

«Εδµόνδε,» ρώτησε η Βατράνια, ενώ έµπαιναν στους πλακόστρω-
τους δρόµους της Λαρράθιας, «γιατί σε λένε ‘ο Βοριάς’;» 

Ο Εδµόνδος γέλασε. «∆ε θα το πιστέψεις! Θα µου πεις ότι προ-
σπαθώ να σε γελάσω.» 

«∆οκίµασε – ίσως και να σε πιστέψω, τελικά,» επέµεινε η Βατρά-
νια, ευχάριστα. 

«Παρατσούκλι είναι, που µου το κόλλησαν: επειδή, λέει, όποτε έρ-
χοµαι πάντοτε ένας βόρειος άνεµος µ’ακολουθεί φυσώντας πίσω 
απ’την πλάτη µου.» 
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«Χα-χα-χα, δεν είναι δυνατόν να σοβαρολογείς!» 
«Κι όµως! Κι όµως!» είπε ο Εδµόνδος. «Γι’αυτό µε λένε ‘ο Βοριάς’. 

Αλλά ίσως να υπάρχει και µια άλλη εξήγηση, υποπτεύοµαι…» 
Περνούσαν τώρα από ένα σηµείο της πόλης που ήταν πιο πολυσύ-

χναστο από τα άκρα της. Πρέπει να ήταν η αγορά, µάλλον· και κά-
ποιοι έδειχναν τον Εδµόνδο, µιλώντας στη Γλώσσα της Χάρνταβελ, 
που ο Σθένελος και η Βατράνια δεν καταλάβαιναν. 

«Τι άλλη εξήγηση;» ρώτησε η Βατράνια τον τροβαδούρο. «Και τι 
λένε αυτοί εκεί;» 

«Αυτοί λένε ‘Ο Βοριάς. Ο Βοριάς ήρθε.’» Και χαιρέτησε ορισµέ-
νους, µε το ύψωµα του χεριού, µιλώντας κι εκείνος στη Γλώσσα της 
Χάρνταβελ. «Η άλλη εξήγηση που υποπτεύοµαι είναι ότι… αφού κα-
τάγοµαι από τα βόρεια, ίσως γι’αυτό να µε λένε ‘ο Βοριάς’.» 

«Από τα βόρεια µέρη της Χάρνταβελ;» 
«Ναι, από κει είναι η καταγωγή µου: πάνω από το Κεντροδάσος,» 

είπε ο Εδµόνδος, και πλησίασε ένα οίκηµα που η πινακίδα πλάι στην 
είσοδό του έγραφε Ο ΧΡΥΣΙΚΟΣ. Έσπρωξε την πόρτα και οδήγησε 
τους συντρόφους του στην τραπεζαρία ενός πανδοχείου, όπου, εκτός 
απ’αυτούς, ήταν άλλοι πέντε άνθρωποι. 

«Ετούτο,» είπε στη Βατράνια και τον Σθένελο, µε χαµηλωµένη 
φωνή, «είναι το µεγαλύτερο πανδοχείο εδώ.» 

«Βοριά!» ακούστηκε µια γυναικεία φωνή από το πέρας του δωµα-
τίου, και µια γυναίκα φάνηκε να πλησιάζει: παχιά, λευκόδερµη, µε 
ξανθά µαλλιά δεµένα κότσο. Μιλούσε στη Συµπαντική. «Τι κάνεις, 
Βοριά;» 

Ο Εδµόνδος τη χαιρέτησε µε µια κοµψή υπόκλιση. «Ελπίζω να εί-
µαστε ευπρόσδεκτοι, εγώ κι οι συνοδοιπόροι µου.» 

(«Οδοιπόροι τρόπος του λέγειν!» σιγογέλασε η Ιζαµπώ, πλάι στον 
Σθένελο.) 

«Σοβαρολογείς, ρε; Μόλις µου έφτιαξες τη µέρα!» είπε η ξανθιά 
γυναίκα. «Καθίστε να σας φιλέψω. Θα µείνετε πολύ;» 

«Μόνο για το µεσηµέρι είµαστε εδώ, δυστυχώς.» 
«Μόλις µου χάλασες τη µέρα, Βοριά!» 
Ο Εδµόνδος µειδίασε. «Θα φροντίσω να σου µαζέψω µέσα στο µε-

σηµέρι πιο πολύ κόσµο απ’ό,τι θα µαζέψεις µέχρι να ξαναγουρλώσει 
ο Αργυρός.» (Η Βατράνια υπέθεσε ότι ο τροβαδούρος µιλούσε για το 
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µεγάλο φεγγάρι της Χάρνταβελ, που ο Γεράρδος τούς είχε πει πως 
ονοµαζόταν ο Αργυρός Θείος Οφθαλµός.) 

«Το καλό που σου θέλω!» είπε η ξανθιά γυναίκα, και πήγε να τους 
φέρει φαγητό. 

Στην τραπεζαρία δεν υπήρχε έλλειψη από άδειες θέσεις. Ο Εδµόν-
δος κάθισε σ’ένα τραπέζι, και η Βατράνια κάθισε κοντά του. Ο Σθέ-
νελος και οι δύο χορεύτριες κάθισαν σ’ένα άλλο τραπέζι, παραδίπλα. 

Ο τροβαδούρος πήρε το λαγούτο του στα χέρια κι άρχισε να παίζει. 
Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα, σύντοµα, άρχισαν να χορεύουν έναν αργό 
νωχελικό χορό, ακολουθώντας τη µελωδία. Ένα αγόρι του µαγαζιού 
έφερε αφριστές µπίρες στα τραπέζια του Εδµόνδου και των συντρό-
φων του. Οι πέντε πελάτες στην τραπεζαρία γελούσαν και χτυπού-
σαν τα χέρια τους, ή σφύριζαν. Από τον δρόµο κόσµος συγκεντρω-
νόταν: κάποιοι κοίταζαν από τα παράθυρα του πανδοχείου, κάποιοι 
έµπαιναν. 

Η ξανθιά γυναίκα (η πανδοχέας µάλλον, υπέθεσε η Βατράνια) έ-
φερε το φαγητό, όπως τους είχε υποσχεθεί: µοσχάρι κοκκινιστό και 
πράσινη σαλάτα. Ακούµπησε και µια καράφα κρασί σε κάθε τραπέζι. 
«Στην υγειά σας,» είπε· κι έκανε νόηµα στο αγόρι, βιαστικά, µε το 
ένα χέρι. Η Βατράνια είδε τον µικρό να φεύγει σαν πέτρα από σφε-
ντόνα και, µετά, ν’αρχίζει να φέρνει κούπες µε µπίρα σ’όσους είχαν 
µπει στο πανδοχείο για να παρακολουθήσουν τον Εδµόνδο και τις 
δύο χορεύτριες. 
Κάνω παρέα µε διάσηµους ανθρώπους… σκέφτηκε η Βατράνια 

υποµειδιώντας, καθώς έκοβε ένα κοµµάτι κρέας και το έβαζε στο 
στόµα της. Λιγάκι αλµυρό, της φάνηκε, αλλά η σάλτσα ήταν ωραία 
και γλυκιά. 

Το µεσηµέρι πέρασε µε τα τραγούδια του Εδµόνδου και τους χο-
ρούς της Ιζαµπώς και της Ισαβέλλας. Το φαγητό τους δεν το πλήρω-
σαν, αλλά η πανδοχέας σίγουρα µάζεψε αρκετά χρήµατα από όλους 
όσους ήρθαν στο πανδοχείο για να παρακολουθήσουν την παράστα-
ση. 

Σε κάποια στιγµή που ο Εδµόνδος, για να ξεκουραστεί λίγο, είχε 
πάψει να παίζει µουσική και να τραγουδά, ήπιε µερικές γερές γου-
λιές µπίρα και ρώτησε τους ντόπιους µήπως είχαν δει κανέναν αντι-
κατοπτρισµό να παρουσιάζεται στα µέρη τους. 
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«Ευτυχώς όχι, Βοριά,» είπε ένας. «Γιατί θάπρεπε, τότε, οι ιερείς να 
θυσιάσουν για να διώξουνε τη δαιµονική επιρροή, και θάπρεπε κά-
ποιον από µας να διαλέξουµε, κι αυτό είναι πάντα δύσκολο – όλοι το 
λένε. Φασαρίες έχουν γίνει γι’αυτά τα θέµατα· σκοτωµοί.» 

«Όπως στα βόρεια,» πρόσθεσε ένας άλλος, «καµιας µέρας ποδα-
ρόδροµος, κοντά στη Βεν’τάδια, στο Σκυφτοχώρι που λένε – τόχεις 
ακουστά, Βοριά;» 

«Ναι,» ένευσε ο Εδµόνδος ανάβοντας την πίπα του, «το ξέρω. 
Σ’έναν λόγγο δεν είναι;» 

«Ναι αµέ, εκεί. Είδανε κάποιοι ένα άλλο δάσος να ξεπροβάλλει 
ξαφνικά µεσ’από τους θαµνότοπους, και κάτι µαύρα πράµατα σα 
φίδια πετούσανε µες στις φυλλωσιές και τους κορµούς του. Και µε-
τά, και το δάσος και τα µαύρα πράµατα χαθήκαν. Ήταν δαιµονική 
επιρροή, της Οργής του Θεού. Φωνάξανε αµέσως τους ιερείς, κι ε-
κείνοι ζητήσανε θυσία. Ο Λειτουργός του χωριού µίλησε µε το ∆ικα-
στή και κάτι άλλους παππούδες, και πάρθηκε η απόφαση να δώσου-
νε στο Θεό έναν κυνηγό που είχε κάνει µπαγαποντιές πολλές και 
πολλές φορές σ’άλλους µέσα στο Σκυφτοχώρι. Αλλά ο κυνηγός δεν 
ήταν σύµφωνος· πήγανε να τον τσακώσουν και πετσόκοψε τέσσερις 
µε το τσεκούρι του προτού καταφέρουνε να τον χτυπήσουν άσχηµα 
και να τον ρίξουν χάµω. Και τον θυσίασαν, τελικά, βέβαια…» 

«Παρουσιάστηκε ξανά αντικατοπτρισµός στο Σκυφτοχώρι;» ρώ-
τησε η Ισαβέλλα. 

Ο άντρας κούνησε το κεφάλι του. «Μπα, τίποτα. Κι ευτυχώς, ε; Το 
φονικό ήταν άλλο πράµα· θα το λένε και τα δισέγγονά τους.» 

Ο Εδµόνδος, µετά τη σύντοµη ξεκούρασή του, συνέχισε να παίζει 
το λαγούτο του, και η Ιζαµπώ κι η Ισαβέλλα, ξυπόλυτες πλέον, ση-
κώθηκαν πάλι για να χορέψουν. Τον Άρχοντα µε του Γερακιού το 
Μάτι διηγήθηκε ο Εδµόνδος, και τον Γενναίο Μαύρο Ξυλοκόπο· κι 
έπειτα, το απόγευµα είχε πια έρθει, κι εκείνος κι οι σύντροφοί του 
έπρεπε να φύγουν. Ο τροβαδούρος αποχαιρέτησε την πανδοχέα και 
το κοινό του και, µαζί µε τους άλλους, βάδισε ώς το όχηµα του, έξω 
από την πόλη. Πολλοί τον ακολούθησαν µέχρις εκεί, κουνώντας τα 
χέρια τους και φωνάζοντας. 

«Θα οδηγήσω εγώ,» είπε η Βατράνια στον Εδµόνδο, όταν µπήκαν 
στο τροχοφόρο και έκλεισαν τις πόρτες. 
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«Με χαροποιείς ιδιαίτερα,» αποκρίθηκε εκείνος, «γιατί το µόνο 
που σκέφτοµαι τώρα, πολύ σοβαρά, είναι ο ύπνος.» 

«Κι εµείς το ίδιο,» τόνισε η Ιζαµπώ. «Κι εµείς το ίδιο!» 
«Μην ανησυχείτε,» τους είπε η Βατράνια. «Είµαι καλή οδηγός. 

Θέλω µόνο να µου πείτε προς τα πού να πάω.» 
«Στο Σκυφτοχώρι να πάµε,» πετάχτηκε ο Σθένελος. «Είναι ευκαι-

ρία να κοιτάξω µήπως εντοπίσω κάτι εκεί. Ο αντικατοπτρισµός πρέ-
πει νάναι πρόσφατα που παρουσιάστηκε, απ’ό,τι κατάλαβα.» 

Η Βατράνια κοίταξε τον Εδµόνδο ερωτηµατικά, καθώς κάθιζε στη 
θέση του οδηγού. 

Ο Εδµόνδος τής έδωσε έναν χάρτη. «Άνοιξέ τον.» 
Η Βατράνια τον ξεδίπλωσε και τον κράτησε, µε τα δύο χέρια, ανοι-

χτό µπροστά της. 
«Εδώ είναι.» Ο Εδµόνδος έδειξε µε το δάχτυλό του. 
«∆ε γράφει τίποτα.» 
«Ναι, δεν είναι σηµειωµένο στον χάρτη γιατί είναι µικρό, αλλά ε-

κεί είναι.» 
«Εντάξει,» είπε η Βατράνια. «Αν θέλω βοήθεια θα σε ξυπνήσω.» 
«Βεβαίως και να µε ξυπνήσεις,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος, και πήγε 

στην πίσω µεριά του οχήµατος, όπου η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα ήταν 
ήδη ξαπλωµένες. 

Ο Σθένελος είχε καθίσει δίπλα στη Βατράνια και είχε ανάψει ένα 
τσιγάρο. «Θέλεις;» της είπε, τείνοντας την ταµπακιέρα του προς τη 
µεριά της. 

«Ευχαριστώ.» Η Βατράνια πήρε ένα τσιγάρο, κι ο Σθένελος τής το 
άναψε µε τον ενεργειακό αναπτήρα του. Εκείνη άνοιξε το παράθυρο 
πλάι της και φύσηξε καπνό έξω. «Έχω σκάσει,» είπε, «και δεν ξα-
πλώσαµε καθόλου. Ήταν λίγο βαρύ το φαγητό τους, δεν ήταν;» 

Ο Σθένελος ένευσε. «Ήταν.» Αλλά µόνο τώρα, που το ανέφερε η 
Βατράνια, ουσιαστικά το πρόσεξε· πιο πριν, τα όµορφα σώµατα των 
δύο χορευτριών τον είχαν συνεπάρει. Μονάχα σ’εκείνες ήταν το 
µυαλό του – εκτός από όταν οι ντόπιοι µίλησαν για το κακό στο 
Σκυφτοχώρι. 

Η Βατράνια ενεργοποίησε τη µηχανή και έφυγαν από τη Λαρράθι-
α, περνώντας την πέτρινη γέφυρα του ποταµού και κατευθυνόµενοι 
βόρεια. 
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Τα µονοπάτια ήταν χάλια καθώς προσπαθούσε να οδηγήσει το ό-
χηµά τους στο µέρος που της είχε δείξει ο Εδµόνδος επάνω στον 
χάρτη. Στην κονσόλα του οχήµατος δεν υπήρχε οθόνη µε χάρτη, έτσι 
η Βατράνια δεν µπορούσε να δει ακριβώς πού βρίσκονταν σε κάθε 
δεδοµένη στιγµή· έπρεπε να το υπολογίζει από τα σηµάδια γύρω της 
και µε τη χρήση της πυξίδας. 

Η απόσταση δεν ήταν µεγάλη· κανονικά θα µπορούσαν να την εί-
χαν κάνει σε µισή ώρα· επειδή, όµως, τα µέρη ήταν δύσκολα, έκαναν 
περίπου µία ώρα προτού φτάσουν εκεί απ’όπου µπορούσαν άνετα να 
δουν ένα χωριό µέσα σε µια περιοχή γεµάτη χαµόδεντρα. 

«Αυτός, µάλλον, είναι ο λόγγος για τον οποίο µίλησε ο Εδµόνδος,» 
είπε η Βατράνια, έχοντας σταµατήσει το όχηµά τους. 

Ο ήλιος έγερνε προς τη δύση και οι σκιές είχαν µεγαλώσει, αλλά 
δεν ήταν ακόµα βράδυ. 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, «όµως καλύτερα να τον ρωτήσου-
µε.» Σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε στην πίσω µεριά του οχή-
µατος. 

Έσκυψε και κούνησε τον τροβαδούρο από τον ώµο. «Εδµόνδε.» 
Τα µάτια του πορφυρόδερµου άντρα άνοιξαν. Βλεφάρισε. «Τι;» 
«Φτάσαµε σ’ένα χωριό. Είναι αυτό που ψάχνουµε;» 
Ο Εδµόνδος σηκώθηκε από την κουβέρτα του και βάδισε ξυπόλυ-

τος ώς τη µπροστινή µεριά του οχήµατος για να κοιτάξει από το πα-
ράθυρο. «Ναι, αυτό είναι,» είπε. «Το Σκυφτοχώρι.» 

«Ωραία λοιπόν. Θα πάω να ερευνήσω.» Ο Σθένελος άνοιξε την 
πόρτα δίπλα από τη θέση του συνοδηγού. 

«Ε, µη βιάζεσαι!» του είπε η Βατράνια. «Υποσχέθηκα στον Καπε-
τάνιο να σε προσέχω.» 

«Εντάξει· δε σκοπεύω να πάω µόνος.» 
Η Βατράνια άνοιξε την άλλη πόρτα και τον ακολούθησε έξω απ’το 

όχηµα. 
«Εµάς µάς χρειάζεστε;» ρώτησε ο Εδµόνδος από µέσα. 
«∆ε νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. «Μερικά ξόρκια θα χρησι-

µοποιήσω µόνο, να δω µήπως µπορώ να εντοπίσω κάτι στην περιο-
χή.» 

Ο Εδµόνδος ένευσε. «Καλώς.» 
Η Βατράνια και ο Σθένελος βάδισαν ανάµεσα στα χαµόδεντρα, 

κάποια από τα οποία ήταν άφυλλα. Ο αέρας που φυσούσε ήταν ψυ-
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χρός, έτσι σήκωσαν τις κουκούλες τους. Κανένας από το χωριό δεν 
φαινόταν να τους έχει προσέξει. 

Ο Σθένελος ύψωσε ένα ζευγάρι κιάλια στα µάτια του, κοιτάζοντας 
γύρω. «Αυτό είναι. Εκεί.» Έδειξε. 

Η Βατράνια είδε κάτι όρθιο και παραλληλόγραµµο µέσα στο φως 
του απογεύµατος, κάτω από έναν λοφίσκο. 

Ο Σθένελος κατέβασε τα κιάλια. «Η ανθρωποθυσία,» είπε, και 
προχώρησε προς τα εκεί. 

Η Βατράνια τον ακολούθησε, τραβώντας το πιστόλι της από τη 
θήκη του και κρατώντας το κρυµµένο κάτω από την κάπα της. 

Φτάνοντας κοντά στην ανθρωποθυσία, µόρφασε κι έβγαλε ένα 
µουγκρητό απέχθειας. «Γαµώ τα πόδια της Λόρκης, γαµώ…!» Ο ά-
ντρας ήταν δεµένος ανάποδα επάνω σ’έναν πάσσαλο, και οι σάρκες 
του ήταν ξεσκισµένες. Σ’ορισµένα σηµεία κόκαλα φαίνονταν. Κάτι 
κοράκια και άλλα πουλιά που τσιµπολογούσαν το κουφάρι έφυγαν 
φτεροκοπώντας µόλις οι δύο επαναστάτες ζύγωσαν. 

«Σκατά…» µουρµούρισε ο Σθένελος, κι εκείνος αηδιασµένος. Είχε 
δει κάµποσα φριχτά θεάµατα στο Βόρειο και στο Νότιο Μέτωπο της 
Απολλώνιας, αλλά αυτό που αντίκριζε τώρα – από τόσο κοντά – ή-
ταν από τα χειρότερα. 

«Άντε,» είπε η Βατράνια, «κάνε ό,τι είναι να κάνεις, να φεύγου-
µε.» 

Ο Σθένελος στράφηκε απ’την άλλη, για να µην κοιτάζει τον νεκρό, 
πήρε µια βαθιά ανάσα, και ύφανε ένα Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύ-
σεως, διευρύνοντας τις αισθήσεις του και απλώνοντας τες γύρω, ψά-
χνοντας για κάτι που θα του τραβούσε την προσοχή… 

…χωρίς, τελικά, να βρει τίποτα. 
∆ιέλυσε το ξόρκι. Έκανε µερικά βήµατα για ν’αποµακρυνθεί από 

το κουφάρι, που βροµούσε φριχτά και τον ενοχλούσε. Έκλεισε τα 
µάτια, άρθρωσε τα λόγια για ένα Ξόρκι Εντοπισµού ∆ιαστασιακής 
Αλλοιώσεως, και για κάποια ώρα κεντούσε µε τις αισθήσεις του τα 
διαστασιακά τοιχώµατα της Χάρνταβελ, ερευνώντας να δει µήπως 
κάπου υπήρχε κάποια ειδική αλλοίωση. 

Πάλι, όµως, δεν βρήκε τίποτα· κι ένιωθε λιγάκι κουρασµένος τώρα 
από τις προσπάθειές του, γιατί, και µε το Ξόρκι Ενεργειακής Ανι-
χνεύσεως και µε το Ξόρκι Εντοπισµού ∆ιαστασιακής Αλλοιώσεως, 
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είχε τεντώσει τις διευρυµένες αισθήσεις του όσο περισσότερο τολ-
µούσε, για να καλύψει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση. 

«Τι γίνεται;» ρώτησε η Βατράνια. «Υπάρχει κάτι;» 
«Περίµενε.» 
Ο Σθένελος’σαρ έκανε τώρα ένα Ξόρκι Εντοπισµού Προκαλύψεως, 

για την απίθανη περίπτωση που κάποιος άλλος µάγος είχε προσπα-
θήσει να του κρύψει κάτι. Αναµενόµενα, δεν εντόπισε τίποτα. 

Και – ένα τελευταίο. Άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Πνευµατικής 
Ανιχνεύσεως, για να διαπιστώσει µήπως υπήρχε καµια πνευµατική 
οντότητα εδώ κοντά. 

Ξανά, τίποτα. 
Αναστέναξε, και είπε στη Βατράνια: «∆εν υπάρχει κάτι για να 

βρω. Πάµε.» 
Εκείνη συνοφρυώθηκε. «Τι σηµαίνει αυτό; Ότι όντως δεν υπάρχει 

τίποτα, ή ότι δεν κατάφερες να το εντοπίσεις;» 
«∆εν ξέρω. Αν ήξερα, τα πράγµατα θα ήταν πολύ πιο απλά. Πά-

ντως, δεν υπάρχει καµια διαστασιακή αλλοίωση στο χώρο, ούτε κάτι 
το παράξενο στο ενεργειακό πεδίο. Εκείνο που…» Φάνηκε σκεπτι-
κός. 

«Τι;» 
«Ας πάµε να ελέγξω και σ’άλλη µεριά.» 
«∆εν έλεγξες ολόκληρη την περιοχή;» 
«Φυσικά και όχι. Μέχρι πού νοµίζεις ότι φτάνουν οι αισθήσεις 

µου;» 

E 
 
Έκαναν τον γύρω του Σκυφτοχωριού ενώ ο Σθένελος’σαρ χρησιµο-
ποιούσε τα ξόρκια του µήπως εντοπίσει κάτι ασυνήθιστο. Τελικά, 
όµως, τίποτα δεν βρήκε κι έτσι επέστρεψαν στο όχηµα του Εδµόν-
δου, όπου µονάχα εκείνος ήταν ξύπνιος· οι δύο χορεύτριες ακόµα 
κοιµόνταν. Ο ήλιος είχε σχεδόν χαθεί πίσω από τη δύση και ο τόπος 
είχε σκοτεινιάσει. Ο Σθένελος αισθανόταν εξουθενωµένος από τις 
µαγικές του προσπάθειες. 
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«Καµια επιτυχία;» ρώτησε ο τροβαδούρος, στεκόµενος έξω από το 
όχηµα. 

«Τζίφος,» είπε η Βατράνια, καθώς εκείνη κι ο Σθένελος σταµατού-
σαν µπροστά του. 

Ο Εδµόνδος ένευσε σα να το περίµενε. «Αποκλείεται να είναι εύ-
κολο. Οι Παντοκρατορικοί το ξέρω πως ερευνούν την υπόθεση εδώ 
καιρό, και δεν έχω ακούσει να φτάνουν σε κανένα συµπέρασµα.» 

«Πού θα πάµε τώρα;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Στη Βεν’τάδια, λίγο πιο βόρεια από εδώ. Βρίσκεται στις νότιες 

όχθες του Μεγάλου Ποταµού. Αρκετά µεγάλη πόλη, και από εκεί ξε-
κινά µια γέφυρα που περνά πάνω από τον Ποταµό και φτάνει στην 
αντικρινή όχθη και στην Ερρίθια, όπου είναι ο Παντοκρατορικός 
Επόπτης της διάστασης και ο Υπεράρχης.» 

«Θα πάµε στην Ερρίθια, δηλαδή;» είπε η Βατράνια. «∆ε θάναι ε-
πικίνδυνο;» 

«Καθόλου. Εγώ πηγαίνω συχνά εκεί· οι Παντοκρατορικοί δεν µε 
υποπτεύονται. Ο Σθένελος, µόνο, καλύτερα να µην εµφανιστεί, για-
τί, λόγω του χρυσού δέρµατός του, φαίνεται ότι δεν είναι γηγενής. 
Κατά τα άλλα, δε νοµίζω πως θα έχουµε κανένα πρόβληµα.» Ανασή-
κωσε τους ώµους. 

«Να ζητήσω µια χάρη;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Τι χάρη;» 
«Μπορείς να µου µάθεις τη Γλώσσα της Χάρνταβελ;» 
«Η Συµπαντική µιλιέται αρκετά εδώ,» της είπε ο Εδµόνδος. «Μη 

νοµίζεις ότι είµαστε τελείως αποµονωµένοι από το υπόλοιπο σύ-
µπαν.» 

«Το ξέρω· απλά θέλω να µπορώ να καταλάβω και τη γλώσσα σας.» 
«Εντάξει, τότε,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος. «Θα σου µάθω τα βασι-

κά καθώς θα ταξιδεύουµε. Ας πάµε στη Βεν’τάδια τώρα, να ξεκου-
ραστούµε, και το πρωί περνάµε τον Μεγάλο Ποταµό και µπαίνουµε 
στην Ερρίθια.» 

Η Βατράνια ένευσε. 
«Θα οδηγήσεις εσύ;» τη ρώτησε ο Εδµόνδος. 
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, και µπήκαν στο όχηµα. 
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«Καµια άλλη ενεργειακή φιάλη έχεις;» ρώτησε η Βατράνια, όταν, 
καθίζοντας στη θέση του οδηγού, είδε στην κονσόλα ότι η ποσότητα 
ενέργειας ήταν στο 45%. 

«Ναι, µη φοβάσαι. Έχω άλλες δύο. Και στην Ερρίθια, εξάλλου, 
µπορούµε ν’αγοράσουµε άµα θέλουµε.» 
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Κεφάλαιο 17 

Πρωτόγνωρες Αισθήσεις 
 
 
«∆ε βλέπω να έχει συµβεί τίποτα χειρότερο από τα συνηθισµένα,» 
παρατήρησε η Μάρθα, καθώς περνούσαν δίπλα από µια ανθρωπο-
θυσία µπροστά από κάτι ξερά κτήµατα. 

Ο Γεράρδος, που οδηγούσε τον Κροκόδειλο, δεν µίλησε. Το ήξερε 
ότι κάτι είχε συµβεί, ή θα συνέβαινε. Το όνειρό του δεν ήταν τυχαίο. 
Και αναρωτιόταν γιατί έβλεπε τέτοια όνειρα, τώρα που είχε ξανάρ-
θει στη Χάρνταβελ. 

Το πρωί, φεύγοντας από τη Σιρνέλια µαζί µε τη Μάρθα, είχαν επι-
στρέψει στο όχηµά τους και εκεί ο Γεράρδος είχε ζητήσει από τον 
Σέλιρ’χοκ να συζητήσουν λίγο παραδίπλα για να µην ακούει η Άν-
µα’ταρ. Του είχε µιλήσει για τα όνειρά του, και κυρίως για το τελευ-
ταίο όνειρο που είχε δει. Ο µάγος, όµως, δεν είχε καµια εξήγηση να 
δώσει. Το µόνο που είπε ήταν: Έχεις σκεφτεί ότι µπορεί ακόµα να 
είσαι ιερέας της Χάρνταβελ αλλά απλά χωρίς το Εσώτερο Θηρίο µέ-
σα σου; —∆εν είναι δυνατόν αυτό, µάγε. Το Εσώτερο Θηρίο είναι 
που σε κάνει ιερέα της Χάρνταβελ, είχε διαφωνήσει ο Γεράρδος. —
Μπορεί… είχε αποκριθεί µονάχα ο Σέλιρ’χοκ, αινιγµατικά, και δεν το 
είχε συζητήσει άλλο. 

«Πού πηγαίνουµε τώρα, λοιπόν;» ρώτησε η Μάρθα, όταν είδε ότι ο 
Γεράρδος δεν επρόκειτο να µιλούσε για το όνειρό του. 

«Στην Ταρκάβια, κοντά στο Βελονέρι,» αποκρίθηκε εκείνος. Το 
ξέρεις, όµως, πως δεν υπάρχει τίποτα εκεί για να βρείτε, είπε µια 
φωνή εντός του. Απλώς αποφεύγεις να πας κατευθείαν βόρεια, στη 
Νιρτάλια… 
Πιθανώς, όφειλε να παραδεχτεί ο Γεράρδος· πιθανώς να το απέ-

φευγε. Για την ώρα. Γιατί, µετά από την Ταρκάβια, εκεί θα οδηγού-
σε τους συντρόφους του – παρότι δεν ήθελε να ξαναδεί εκείνα τα 
µέρη. 

Οι περιοχές αυτές ήταν το Αρχοντάτο του Άρχοντα Ερρίκου. 



246  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Και ο Γεράρδος τις γνώριζε καλά. Τις είχε επισκεφτεί ξανά και ξα-
νά, και ξανά. Όχι για δουλειά του Θεού. Αλλά για εκείνη. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Οι επισκέψεις του γίνονται ολοένα και πιο τακτικές. Ο φόβος του 
πατέρα της δεν τον απασχολεί, ούτε οι προειδοποιήσεις των άλλων 
ιερέων, ούτε οι κινήσεις του Εσώτερου Θηρίου µέσα στην ψυχή του. 
Κάνει κάθε φορά τις θυσίες που απαιτούνται, και προσεύχεται στον 
Θεό· το εξευµενίζει. 

Το µόνο που τώρα τον ενδιαφέρει είναι η Μελισσάνθη. Όταν δεν 
βρίσκεται αλλού, για δουλειές του Θεού, είναι µαζί της. Περιφέρο-
νται στις εκτάσεις του αρχοντάτου της, στους λόφους και στα δάση, 
σαν άγρια θηρία, σαν φυσικές δυνάµεις, σαν τον άνεµο, το φως, και 
τη βροχή. Η διάσταση της Χάρνταβελ τούς αγκαλιάζει· βρίσκονται 
κοντά στον Θεό. Κι οι δυο τους είναι ευτυχισµένοι. Η Μελισσάνθη 
είναι µεθυσµένη από την πρωταρχική δύναµη που έχει για πρώτη 
φορά στη ζωή της γνωρίσει, τη δύναµη που οι απλοί άνθρωποι της 
Χάρνταβελ συνήθως ποτέ δεν γνωρίζουν… 

Κάτι, όµως, τους παρακολουθεί. Θηριώδες και πρωταρχικό κι αυ-
τό: ένα φυσικό στοιχείο που περιµένει µονάχα ένα άνοιγµα για να 
εκδηλωθεί. 

∆εν µπορείς να κρατάς την καταιγίδα φυλακισµένη για πάντα. 
Το Εσώτερο Θηρίο ζητά αυτό που νοµίζει πως του ανήκει. 
Και ακόµα κι ένας ιερέας κάνει λάθη. 
Μια νύχτα… οι δυο τους µόνοι στο δάσος, εκεί όπου άνθρωπος δεν 

πλησιάζει, εκεί όπου οι φρουροί του Άρχοντα Ερρίκου δεν περιπο-
λούν… και ο ιερέας νοµίζει πως η καταιγίδα είναι εξευµενισµένη, 
αλλά έχει παραβλέψει τη θυσία που όφειλε να είχε κάνει… 

Ένα σκοτεινό µάτι ανοίγει µέσα στην ψυχή του. Κοιτάζει και βλέ-
πει τους δύο εραστές µεθυσµένους από τον έρωτά τους και τη δύνα-
µη παντού γύρω τους. Η πείνα του για αίµα και θάνατο το κυριεύει, 
τώρα που είναι τόσο κοντά στο αντικείµενο που επιθυµεί. 

Χιµά. 
∆όντια, γροθιές, νύχια, αίµα παντού σαν κρασί, τόσο γλυκό στο 

στόµα του. Ουρλιαχτά. Το θήραµά του προσπαθεί να του ξεφύγει, 
αλλά παλεύει αδύναµα, δεν έχει καµια ελπίδα· και η πάλη του το µό-
νο που κατορθώνει είναι να δίνει περισσότερη δύναµη και ευχαρί-
στηση στο Θηρίο. 
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Όταν το Θηρίο έχει πια κορεστεί, αποτραβιέται, βυθίζεται στα 
σκοτάδια· και ο ιερέας κοιτάζει και βλέπει, κάτω από το φως των 
φεγγαριών, τη Μελισσάνθη νεκρή στα χέρια του, µε το αίµα της να 
έχει λούσει τα κατάξανθα µαλλιά της, µε το αίµα της να έχει ποτίσει 
τα κουρελιασµένα ρούχα της, µε το αίµα της να έχει βάψει το χορ-
τάρι γύρω της… µε το αίµα της επάνω του, επάνω στα χέρια του και 
στα δικά του ρούχα… Το γεύεται µέσα στο στόµα του. Το µυρίζει πα-
ντού. 

Συνειδητοποιεί τι έχει γίνει. 
Ουρλιάζοντας τινάζεται όρθιος. 
Κι αισθάνεται ένα µίσος που ποτέ ξανά δεν έχει αισθανθεί. ∆εν 

υπάρχει πλέον φόβος, ούτε δέος, για το Εσώτερο Θηρίο. 
Μίσος. Μονάχα µίσος. 
Εκείνη τη στιγµή, καθώς ο ιερέας ουρλιάζει ατενίζοντας τα φεγγά-

ρια, αν µπορούσε θα έχωνε τα χέρια του µες στην ψυχή του και θα 
τραβούσε έξω το Θηρίο για να το σκοτώσει όπως εκείνο σκότωσε τη 
Μελισσάνθη. 

Καταριέται τον Θεό, που δεν τον βοήθησε, και φεύγει τρέχοντας 
µέσα στο δάσος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

∆υνατός τριγµός τροχών επάνω στη γη. 
«Σιγά!» είπε η Μάρθα, πιάνοντας την κονσόλα µπροστά της για να 

µην κοπανήσει πάνω στο τζάµι. 
«Φτάσαµε,» είπε ο Γεράρδος, που είχε πατήσει το φρένο. «Λίγο 

παρακάτω είναι η Ταρκάβια.» Κι ανοίγοντας την πόρτα πλάι του, 
βγήκε απ’το όχηµα για να πάρει αέρα. 

Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν έξω. 
«Τι συµβαίνει, Καπετάνιε;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. «Υπάρχει κάποιο 

συγκεκριµένο σηµείο που πιστεύεις πως πρέπει να ερευνήσω;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «∆εν ξέρω, µάγε. ∆ε νοµίζω πως 

χρειάζεται να κάνουµε τίποτα, για να είµαι ειλικρινής.» 
«Τι πάει να πει αυτό;» 
«Πως, σύντοµα, κάτι θα γίνει που θα το δούµε. Που δεν θα µπο-

ρούµε να µην το δούµε.» 
«∆ηλαδή, θεωρείς ότι δεν έχει νόηµα να επισκεφτούµε την Ταρκά-

βια;» 



248  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Μια µικρή πόλη είναι,» είπε ο Γεράρδος. «Το πολύ-πολύ να 
βρούµε καµια-δυο ανθρωποθυσίες ακόµα. Τι νοµίζεις ότι θα είναι 
διαφορετικό;» 

«Αν δεν προσπαθήσουµε, όµως, δεν θα καταφέρουµε τίποτα,» α-
ποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ, ήπια. 

Η Άνµα’ταρ είπε: «Έτσι κι αλλιώς πλησιάζει µεσηµέρι. Μπορούµε 
να επισκεφτούµε την Ταρκάβια για φαγητό, και βλέπουµε αν εκεί 
βρούµε επιπλέον κάτι ενδιαφέρον ή όχι.» 

Ο Γεράρδος αναστέναξε. «Εντάξει. Πάµε.» 
Πήραν κάποια πράγµατα από τον Κροκόδειλο και ξεκίνησαν για τη 

µικρή πόλη που βρισκόταν πίσω από εκείνον εκεί – ο Γεράρδος έδει-
ξε – τον λοφίσκο. Οδοιπορώντας, ανέβηκαν σε µια από τις πλαγιές 
του και είδαν αντίκρυ και από κάτω τους την Ταρκάβια και τις πα-
ρυφές του Βελονεριού: πυκνή βλάστηση, στάσιµα νερά, και κανένα 
πτηνό που φτερούγιζε. Η πόλη ήταν, πράγµατι, µικρή, όπως είχε πει 
ο Γεράρδος, και διέθετε µόνο ένα κοντό ξύλινο τείχος για να της 
προσφέρει κάποια βασική προστασία. ∆ύο φρουροί µε καραµπίνες 
και πλατύγυρα καπέλα φαίνονταν στην πύλη της. 

«Τι έχεις;» ρώτησε η Μάρθα τον Γεράρδο, καθώς κατέβαιναν από 
τον λοφίσκο και βάδιζαν προς την Ταρκάβια. «∆ε µπορεί να είσαι 
έτσι µόνο εξαιτίας εκείνου του ονείρου.» 

«∆εν είναι τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος κουνώντας το κεφάλι. 
«Κάποιες αναµνήσεις, από παλιά…» 

Μετά από λίγο, ενώ δεν ήταν πια µακριά από τη µικρή πόλη, ο Γε-
ράρδος είπε στον Σέλιρ’χοκ και στην Άνµα’ταρ: «Να φοράτε πάντα 
τις κουκούλες σας. Είστε κι οι δύο φανερά εξωδιαστασιακοί.» Εκεί-
νοι – που φορούσαν ήδη τις κουκούλες τους, φυσικά – κατένευσαν 
χωρίς να µιλήσουν. Ο Σέλιρ’χοκ είχε, επίσης, τυλίξει υφάσµατα γύρω 
απ’το ραβδί του για να κρύψει τους κρυστάλλους, τα µικροσκοπικά 
κάτοπτρα, και τα κυκλώµατα εκεί, τα οποία θα πρόδιδαν σ’ένα έ-
µπειρο µάτι (έναν πράκτορα της Παντοκράτειρας, για παράδειγµα) 
ότι ήταν µάγος του τάγµατος των ∆ιαλογιστών. 

Οι δύο φρουροί στην πύλη της Ταρκάβιας τούς ατένισαν βλοσυρά 
αλλά δεν τους σταµάτησαν. Τους άφησαν να περάσουν χωρίς να 
τους µιλήσουν· και, όταν οι επαναστάτες βάδιζαν στον κεντρικό 
δρόµο της Ταρκάβιας, βλέποντας γύρω τους αρκετά καταστήµατα 
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να κλείνουν και κόσµο να πηγαίνει από δω κι από κει µέσα στο µε-
σηµέρι, ο Γεράρδος αισθάνθηκε κάτι, ξαφνικά, να σκίζεται. 

Νόµιζε πως άκουσε τον ήχο που κάνει ένα ύφασµα καθώς τραβιέ-
ται, απότοµα και δυνατά. 

Νόµιζε πως το µυαλό του δεν ήταν µόνο συνδεδεµένο µε το σώµα 
του αλλά και µε κάτι άλλο: κι αυτό το άλλο πόνεσε φριχτά καθώς η 
σάρκα του τραυµατιζόταν και λεπίδες χώνονταν µέσα της. 

Ο Γεράρδος, µουγκρίζοντας, σταµάτησε να βαδίζει κι έπιασε το 
στέρνο του. Παραξενεµένος. 

«Είσαι καλά;» Η φωνή της Μάρθας. 
Εικόνες πέρασαν από το µυαλό του– 
–ένας γιγαντιαίος βράχος, κατάµαυρος, να εισβάλει στα δάση της 

Χάρνταβελ σχίζοντας τον ίδιο τον αέρα– 
–µια έρηµος να τινάζεται µέσα σε µια πεδιάδα όπου στρατοί είναι 

συγκεντρωµένοι, κι ένα Παντοκρατορικό άρµα να γλιστρά στο εσω-
τερικό του παραφυσικού ανοίγµατος ενώ επάνω του βρίσκεται ένας 
άντρας µε κατάλευκο δέρµα και λευκή στολή (Αυτός! Αυτός είναι!)– 

–µια έρηµος να διαλύει τον αέρα, και η άµµος κι οι πέτρες της να 
ξεχύνονται σαν πίδακας στους δρόµους µιας πόλης (Νοµίζει πως την 
αναγνωρίζει: Η Καλδάνια!)– 

–ένα δάσος να βγαίνει µέσα από µια όχθη (του Μεγάλου Ποταµού; 
του Παραπόταµου;) και πολλά από τα δέντρα του να γκρεµίζονται, 
πέφτοντας στο νερό– 

–βράχια να ξεπροβάλλουν µέσα από έναν λόφο, διαλύοντάς τον– 
–έρηµος να ξεπροβάλλει µέσα από ένα δάσος– 
–έρηµος να ξεπροβάλλει µέσα από µια άλλη έρηµο, η άµµος τους 

να αναµιγνύεται– 
Τόσες πολλές εικόνες. Ο Γεράρδος παραπάτησε. Παραλίγο να πέ-

σει. 
Η Μάρθα έπιασε το χέρι του, το έβαλε στους ώµους της. «Τι έχεις; 

Το είπα πως δεν είσαι καλά. Τι έχεις;» 
«Τι είναι, Καπετάνιε;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 
Ο Γεράρδος πήρε µια βαθιά ανάσα. «Μάγε… νοµίζω… νοµίζω πως 

η διάσταση που βλέπουν οι γηγενείς της Χάρνταβελ να παρουσιάζε-
ται και να εξαφανίζεται – οι αντικατοπτρισµοί… νοµίζω πως αυτή η 
διάσταση µόλις µπήκε, εν µέρει τουλάχιστον, µέσα στη Χάρνταβελ.» 
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«Είναι δυνατόν µια διάσταση να µπει µέσα σε µια άλλη;» είπε η Άν-
µα’ταρ, όταν είχαν καθίσει στην τραπεζαρία ενός πανδοχείου και ο 
Γεράρδος είχε παραγγείλει φαγητό, µιλώντας στη Γλώσσα της Χάρ-
νταβελ για να κάνει τους ντόπιους να νοµίσουν πως εκείνος κι οι σύ-
ντροφοί του ήταν γηγενείς. 

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ, δοκιµάζο-
ντας πρώτος το φαγητό που τους είχε µόλις φέρει η µοναδική σερβι-
τόρα του µαγαζιού. 

«Ναι,» είπε η Άνµα, «αλλά, αν έχει συµβεί αυτό που ισχυρίζεται ο 
Γεράρδος, αν υπάρχουν σηµεία όπου η µία διάσταση έχει εισχωρή-
σει µέσα στην άλλη, τότε πρέπει σύντοµα ν’αρχίσει να γίνεται µεγά-
λη φασαρία εδώ.» 

«Θ’αρχίσει,» τη διαβεβαίωσε ο Γεράρδος. 
«Επίσης,» είπε η Άνµα, «πώς ακριβώς το αντιλήφτηκες;» 
«Για να είµαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Αλλά… από 

τότε που επέστρεψα στη Χάρνταβελ… είναι σαν η ίδια η διάσταση 
να µου µιλάει. Όχι όπως όταν ήµουν ιερέας, όχι έτσι ακριβώς, αλλά 
διαφορετικά. Με τρόπο πιο… άµεσο. Είναι σαν να βρίσκοµαι σε ά-
µεση επαφή µε τη Χάρνταβελ, ή µε τον Θεό της. Ή ίσως αυτά τα δύο 
να είναι το ίδιο πράγµα, τελικά…» 

«Θα µπορούσε ο θάνατος του Εσώτερου Θηρίου σου να ευθύνεται 
γι’αυτό;» τον ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 

«Ποιο Εσώτερο Θηρίο;» απόρησε η Άνµα’ταρ. 
Ο Γεράρδος είπε: «∆εν ξέρω, µάγε. Ίσως.» 
«Αν υποθέσουµε ότι το Εσώτερο Θηρίο είναι µια νοητική οντότητα 

µε την οποία γεννιέστε–» 
«Τι είναι το Εσώτερο Θηρίο;» επέµεινε η Άνµα’ταρ. 
Ο Γεράρδος τής εξήγησε εν συντοµία. ∆ε νόµιζε ότι υπήρχε πλέον 

λόγος να της το κρύβει. Και, για να το είχε αναφέρει ο Σέλιρ’χοκ, 
πρέπει κι εκείνος να ήταν της ίδιας γνώµης, µάλλον. 

«Και τώρα µας το λες;» έκανε η Άνµα’ταρ. 
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«∆εν ήθελα να σας ανησυχήσω όλους,» είπε ο Γεράρδος. «Προτί-
µησα να το πω µόνο στη Μάρθα και στον Σέλιρ’χοκ, για την περί-
πτωση που κάτι κακό συνέβαινε.» 

«Και πολύ καλά έκανες,» συµφώνησε ο Σέλιρ. 
«Τέλος πάντων…» είπε η Άνµα, ακουµπώντας την πλάτη της στην 

καρέκλα. ∆εν έµοιαζε να της αρέσει που την είχαν αφήσει έξω. 
«Όπως έλεγα πριν,» συνέχισε ο Σέλιρ από εκεί όπου είχε µείνει, 

«αν το Εσώτερο Θηρίο είναι µια νοητική οντότητα µε την οποία γεν-
νιέστε, τότε ίσως να βρίσκεται ανάµεσα σ’εσάς και την απόλυτη ε-
παφή µε τη διάσταση της Χάρνταβελ.» 

Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. «Εννοείς πως το Εσώτερο Θηρίο, ου-
σιαστικά, αποτρέπει τους ιερείς από το να είναι αυτό που θα µπο-
ρούσαν να είναι;» 

«Μια υπόθεση κάνω, βασισµένος στα όσα µού είπες. Κοίταξε την 
περίπτωσή σου, Γεράρδε: Ήσουν ιερέας της Χάρνταβελ, είχες τις 
δυνάµεις που έχουν όλοι τους, µαζί µε το Εσώτερο Θηρίο φυσικά. 
Αποφάσισες να φύγεις από τη διάσταση – κάτι που είναι απαγορευ-
µένο, γιατί τότε το Θηρίο σε σκοτώνει. Βγήκες από τη Χάρνταβελ 
και βρέθηκες σε σύγκρουση µε το Θηρίο, το οποίο πολέµησες ώσπου 
τελικά νίκησες. ∆εν πήρες, όµως, την απόφαση να ξαναγυρίσεις στη 
Χάρνταβελ και κατέληξες στη Σεργήλη, στην Άκρη και στο Πορφυρό 
Κενό, υπηρετώντας την Επανάσταση. Οι δυνάµεις που είχες ως ιε-
ρέας είχαν, ασφαλώς, εξαφανιστεί αφού είναι άµεσα σχετιζόµενες 
µ’ετούτη τη διάσταση. Τώρα, ύστερα από τόσο καιρό, επέστρεψες 
πάλι στη Χάρνταβελ: το Θηρίο δεν εµφανίστηκε, αλλά έχεις κάποιες 
δυνάµεις που είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν οι κανονικοί 
ιερείς· ή, µάλλον, µοιάζουν µε ορισµένες από τις δυνάµεις τους αλλά 
είναι, κατά κάποιον τρόπο, διευρυµένες. Τα λέω σωστά;» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Ναι, έτσι νοµίζω, µάγε· σωστά πρέπει να τα 
λες.» Και δάγκωσε ένα κοµµάτι από το ψωµί του, µασώντας σκεπτι-
κός. 

«Επίσης,» πρόσθεσε µετά από λίγο, ενώ οι άλλοι ήταν σιωπηλοί, 
«είµαι σχεδόν βέβαιος ότι µπορώ να σας οδηγήσω σ’όλα τα µέρη 
που η άγνωστη διάσταση έχει εισβάλλει στη Χάρνταβελ.» 

«Με τι τρόπο;» ρώτησε η Άνµα’ταρ. 



252  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Τα διαισθάνοµαι, µάγισσα. Είναι σαν βαρίδια που κάνουν κάποια 
αίσθησή µου να γέρνει προς τη µεριά τους. Μπορώ ακόµα και να 
σου δείξω, αυτή τη στιγµή, προς τα πού περίπου είναι τα ανοίγµατα. 
Σαν πυξίδα.» 

«Ενδιαφέρον,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «∆εν θα περιφερόµαστε άσκοπα 
πλέον.» Και ήπιε µια γουλιά από τη µπίρα του. 

«Μια βασική σηµείωση,» τόνισε η Άνµα’ταρ: «Οι πράκτορες της 
Παντοκράτειρας σύντοµα θα µάθουν επίσης για τα ανοίγµατα, αν 
δεν το έχουν µάθει ήδη· και είµαι βέβαιη πως η Παντοκράτειρα θα 
στείλει ανθρώπους της για να ερευνήσουν το φαινόµενο.» 

«Εµείς, όµως,» είπε η Μάρθα, «ήρθαµε πρώτοι στη Χάρνταβελ.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  253 

 

 

 

Κεφάλαιο 18 

Στον Υπόγειο Κόσµο 
 
 
Ο Τέρι αισθανόταν τα πόδια του να γλιστράνε πάνω σε χώµα και πέ-
τρες καθώς κατέβαινε µέσα στο σκοτάδι. Στην αρχή είχε αναγκαστεί 
να σκύψει για να µπει σ’εκείνη την τρύπα κάτω απ’τον µεγάλο βρά-
χο, αλλά µετά είχε διαπιστώσει ότι ο χώρος από πάνω του είχε αυξη-
θεί· δεν ήταν υποχρεωµένος να πηγαίνει σκυφτός. Πίσω του και 
µπροστά του, µπορούσε ν’ακούσει τους άλλους να κινούνται· καθώς 
και τη φωνή του Ρίµναλ: «Τι σκατά είν’εδώ; Πού σκατά πηγαίνουµε 
εδώ κάτω;» 

Το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, που ήταν αρχικά κατηφορικό, 
δεν άργησε να γίνει επίπεδο, και ο Τέρι είδε ένα φως ν’ανάβει για να 
διαλύσει το σκοτάδι. 

Ο άντρας που τους είχε οδηγήσει εδώ κρατούσε τώρα έναν κρύ-
σταλλο στο αριστερό χέρι, πλαισιωµένο από  κάποιου είδους µεταλ-
λική συσκευή: κι αυτός ο κρύσταλλος ήταν που εξέπεµπε το φως – 
λευκό και έντονο, όπως το φως που έβγαινε από τις ενεργειακές λά-
µπες. 

«Ποιος είσαι;» ρώτησε ο Τέρι. «Πού είµαστε;» 
Ο άγνωστος κατέβασε την κουκούλα του, και είδαν ότι δεν ήταν 

άντρας αλλά γυναίκα, γαλανόδερµη, µε µαύρα µαλλιά που, σε µή-
κος, δεν έφταναν πιο κάτω απ’τον λαιµό της. Τα µάτια της ήταν 
πράσινα και λιγάκι λοξά, και το πρόσωπό της κωνικό, µε µυτερό σα-
γόνι. 

Μίλησε σε µια γλώσσα που ο Τέρι δεν ήξερε. 
«∆ε γνωρίζεις τη Συµπαντική;» τη ρώτησε. 
Η γυναίκα µίλησε στην ίδια γλώσσα. 
«∆ε νοµίζω ότι τη γνωρίζει…» είπε ο Καλιόστρο. 
«∆εν πρέπει να είµαστε σε κάποια από τις διαστάσεις που ξέρου-

µε, κύριε Ταγµατάρχη,» είπε η Βίλνα. 
«Ναι, µάλλον…» µουρµούρισε ο Τέρι. 
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Η γυναίκα που τους είχε φέρει εδώ τούς έκανε νόηµα να την ακο-
λουθήσουν, και βάδισε. Το φως στο χέρι της αποκάλυπτε γύρω τους 
ένα υπόγειο σπήλαιο, µε σταλακτίτες να κρέµονται από το ταβάνι. 

«Ελάτε,» είπε ο Τέρι στους στρατιώτες του, και την ακολούθησε. 
«∆ε µπορούµε να πάµε πίσω. Αυτό το ιπτάµενο πράγµα θα µας σκο-
τώσει.» 

«Πώς όµως θα επιστρέψουµε στη Χάρνταβελ;» ρώτησε ο Ρίµναλ 
καθώς βάδιζαν. 

«Για την ώρα εκείνο που πρέπει να µας ενδιαφέρει είναι να µεί-
νουµε ζωντανοί. Μετά, θα δούµε πώς θα επιστρέψουµε.» 

Η οδηγός τους τους έβγαλε από τη σπηλιά όπου βρίσκονταν και 
τους πήγε σε άλλα υπόγεια µέρη: µικρότερες και µεγαλύτερες σπη-
λιές, και στενές διόδους. Τα πάντα ήταν γεµάτα σταλαγµίτες και 
σταλακτίτες, αλλά υπήρχε και βλάστηση σε κάποια σηµεία. Ο Τέρι 
είδε πρασινάδες να φυτρώνουν µέσα σε κοιλότητες, καθώς και µανι-
τάρια τόσο µικρά όσο ο αντίχειράς του και τόσο µεγάλα όσο το κε-
φάλι του. Ορισµένα απ’τα φυτά εξέπεµπαν µια αχνή ακτινοβολία, 
και µικροσκοπικά έντοµα φτερούγιζαν γύρω τους. Το περιβάλλον 
ήταν ψυχρό και υγρό, και µύριζε µούχλα, χώµα, και… διάφορες φυ-
τικές οσµές που ο Τέρι δεν µπορούσε να χαρακτηρίσει… καθώς και 
διάφορες µεταλλικές οσµές που επίσης του ήταν άγνωστες… 
Αποκλείεται να είµαστε σε κάποια από τις διαστάσεις του γνωστού 

σύµπαντος, σκέφτηκε. Εκτός αν… Είχε ακούσει – δεν είχε πάει ο ίδι-
ος – ότι η Αρβήντλια ήταν µια απέραντη έρηµος. Αλλά, επίσης, στην 
Αρβήντλια είχε ακούσει ότι οι γηγενείς ήταν οι µισοί λευκόδερµοι κι 
οι άλλοι µισοί µαυρόδερµοι… ενώ η γυναίκα που τους οδηγούσε τώ-
ρα ήταν γαλανόδερµη. Άρα, όχι, δεν µπορεί να βρίσκονταν στην Αρ-
βήντλια. Πρέπει να είχαν καταλήξει σε κάποια αποµακρυσµένη διά-
σταση όπου δεν είχε ακόµα εξαπλωθεί η Συµπαντική Παντοκρατο-
ρία· κάποια διάσταση που τα τοιχώµατά της συγκρούονταν µε τα 
τοιχώµατα της Χάρνταβελ, όπως υπέθετε η Αρίνη. Οι κάτοικοι αυτής 
της διάστασης, άραγε, τι να ξέρουν για το φαινόµενο; 

Ο Τέρι ήταν βέβαιος ότι η γυναίκα του θα ήθελε πολύ να βρίσκο-
νταν τώρα εδώ, για να ερευνήσει. Αλλά καλύτερα που δεν είναι µαζί 
µας… γιατί µπορεί να είχε σκοτωθεί, όπως και τόσοι από τους στρα-
τιώτες του. Για όνοµα του Κρόνου… Τώρα µόνο, καθώς βάδιζαν σε 
τούτο τον παράξενο υπόγειο κόσµο, νόµιζε ο Τέρι ότι είχε αρχίσει να 
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συνειδητοποιεί το µέγεθος της καταστροφής. Αυτός ο φωτεινός δαί-
µονας είχε σκοτώσει τόσους πολεµιστές της Παντοκράτειρας σαν να 
µην ήταν παρά ξύλινα στρατιωτάκια! 
Και υπάρχει δρόµος που οδηγεί από εδώ στη Χάρνταβελ! Αν αυτό 

το τέρας πήγαινε στη Χάρνταβελ, τίποτα εκεί δεν θα µπορούσε να το 
σταµατήσει. Και ο Τέρι δεν εµπιστευόταν τον καινούργιο Παντο-
κρατορικό Επόπτη για να πάρει τις σωστές αποφάσεις– Στη Βίηλ 
είναι ήρωας, θύµισε στον εαυτό του. Παρότι άπειρος σε άλλα θέµα-
τα, σίγουρα πόλεµο ξέρει να κάνει. Τι πόλεµο, όµως, µπορούσες να 
κάνεις ενάντια σ’ένα πλάσµα σαν αυτό; Μονάχα µε ενεργειακά κα-
νόνια, ίσως… Μονάχα τα ενεργειακά κανόνια µπορεί να είναι ικανά 
να το βλάψουν. Αλλά στη Χάρνταβελ δεν είχαν τέτοια πανίσχυρα 
όπλα. Θα έπρεπε να τους τα στείλουν από τη Ρελκάµνια, ή από κά-
ποια άλλη διάσταση. Και ο Τέρι φοβόταν ότι ίσως να µην υπήρχε 
χρόνος. Αν ο φωτεινός δαίµονας περνούσε στη Χάρνταβελ, τότε… 

…ίσως η Χάρνταβελ να καταλήξει σαν ετούτη τη διάσταση. 
Μια έρηµος. 
Μπορεί να ήταν αυτό; Μπορεί ετούτη η διάσταση να είχε ερηµώ-

σει εξαιτίας του δαίµονα; 
Ηρέµησε! πρόσταξε τον εαυτό του. ∆εν το ξέρεις ότι είναι έτσι. ∆εν 

ξέρεις καν αν ολόκληρη η διάσταση είναι έρηµος. Και στη Χάρντα-
βελ υπάρχει µια ερηµιά στο κέντρο της· αν τύχαινε να βρεθείς εκεί, 
θα έπρεπε να νοµίσεις ότι κι ολόκληρη η Χάρνταβελ είναι µια ερη-
µιά; 

Η οδηγός τους ύψωσε, ξαφνικά, το χέρι της, µε την παλάµη όρθια 
και προς το µέρος τους: φανερό σηµάδι για να σταµατήσουν. 

Ο Τέρι και οι στρατιώτες του σταµάτησαν, κι ο ταγµατάρχης κοί-
ταξε ολόγυρα. Βρίσκονταν σ’ακόµα µια σπηλιά, που µια γωνία της 
ήταν γεµάτη µανιτάρια. Τίποτα το ιδιαίτερο. 

Πιάνοντας τον ώµο της γαλανόδερµης γυναίκας, τη ρώτησε: «Τι 
είναι; Πού µας πηγαίνεις;» 

«Νάρνακας!» του είπε εκείνη γυρίζοντας για να τον κοιτάξει. Είχε 
τώρα δέσει τον φωτεινό κρύσταλλο στον καρπό της, και το ένα της 
χέρι πήγε στη λαβή του σπαθιού στην πλάτη της, ενώ το άλλο χέρι 
τραβούσε µέσα από την κάπα της ένα πιστόλι – φτιαγµένο µε µια 
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τεχνοτροπία που δεν θύµιζε τίποτα στον Τέρι: τελείως ανέγνωρο ό-
πλο. 

Η λέξη που είχε πει η γυναίκα πρέπει να ήταν κάποιο όνοµα. Όνο-
µα τοποθεσίας, ίσως; Όνοµα ανθρώπου; «Νάρνακας;» ρώτησε ο Τέ-
ρι, προφέροντας την άγνωστη λέξη µε προσοχή. 

Η γυναίκα ένευσε και τράβηξε το σπαθί της, στρέφοντας τώρα το 
βλέµµα της προς ένα άνοιγµα. 

Όνοµα τοποθεσίας; Όχι. Ούτε ανθρώπου. Μάλλον… όνοµα κάποι-
ου κινδύνου που πλησίαζε. 

Ο Τέρι τράβηξε το πιστόλι του και το ξιφίδιό του. 
Ο Καλιόστρο ύψωσε το τουφέκι του. 
«Τι είναι, Ταγµατάρχη;» ρώτησε ο Ρίµναλ. «Έρχεται κάποιος που 

δε βλέπω;» 
Ο Τέρι δεν απάντησε, καθώς είχε το βλέµµα του εστιασµένο στο 

σκοτεινό άνοιγµα. Αφουγκράστηκε, και νόµισε πως άκουσε κάτι να 
σέρνεται… 

…να σέρνεται πάνω σε πέτρες. Σαν φίδι. Ή σκουλήκι. 
Ο Τέρι αισθάνθηκε τις τρίχες του να ορθώνονται κάτω από τη στο-

λή του. 
Από το σκοτάδι του ανοίγµατος, τέσσερις κουκίδες φάνηκαν να 

γυαλίζουν. Μάτια, µαύρα και µικρά σαν κουµπιά. Κι από κάτω τους, 
ένα ζευγάρι µεγάλες δαγκάνες. 

Το πλάσµα µπήκε στη σπηλιά, και ο Τέρι είδε ότι ήταν ίδιο µ’αυτό 
που είχε η Αρίνη φέρει νεκρό στην Ερρίθια. Τρίχωµα άσπρο και βε-
λονοειδές. Πολλά κοκαλιάρικα πόδια. 
Κλακ-κλακ-κλακ, ανοιγόκλειναν οι δαγκάνες του, καθώς τους 

πλησίαζε απειλητικά. 
«Νάρνακας;» ρώτησε ο Τέρι. 
Η οδηγός τους ύψωσε το πιστόλι της και πυροβόλησε το γιγάντιο 

σκουλήκι. Ο κρότος από τη βολή της αντήχησε µέσα στα υπόγεια. 
∆ιαφανή υγρά πετάχτηκαν από το τέρας. 

Ο Τέρι ακολούθησε το παράδειγµά της, πυροβολώντας κι εκείνος – 
και οι στρατιώτες του έκαναν το ίδιο. Μόνο ο Καλιόστρο και η Βίλνα 
είχαν τουφέκια, και τα χρησιµοποίησαν· ο Ρίµναλ πυροβόλησε µε το 
πιστόλι του, όπως ο ταγµατάρχης. 

Το σκουλήκι ακούστηκε να συρίζει, και το σώµα του φάνηκε να 
συσπάται καθώς ζωτικά υγρά τινάζονταν από πάνω του. Ωστόσο, 
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συνέχισε την επίθεσή του. Οι δαγκάνες του ήρθαν προς την οδηγό 
τους, κι εκείνη τις απέκρουσε µε το ξίφος της, και σπάθισε το σκου-
λήκι καταπρόσωπο, χτυπώντας ένα από τα µάτια του. Ο Τέρι το 
κάρφωσε µε το ξιφίδιό του· διαφανή υγρά πετάχτηκαν πάνω στο 
χέρι του, µουσκεύοντας τη στολή του. Οι άλλοι συνέχισαν να πυρο-
βολούν από πίσω. Η οµοβροντία κρατούσε το σκουλήκι υπό έλεγχο, 
µην αφήνοντάς το εύκολα να προχωρήσει. Και η γαλανόδερµη οδη-
γός το σπάθιζε, ξανά και ξανά, φωνάζοντας στη γλώσσα που ο Τέρι 
δεν καταλάβαινε. 

«Γαµήσου, γαµώ!» γρύλισε ο Ρίµναλ, κι ο ταγµατάρχης τον άκουσε 
να πετά το πιστόλι του κάτω. Του είχαν τελειώσει οι σφαίρες, και 
µάλλον δεν είχε επάνω του άλλο γεµιστήρα για ν’αλλάξει. 

Ο Καλιόστρο και η Βίλνα σταµάτησαν επίσης να ρίχνουν, λίγο µετά 
από τον Ρίµναλ: κι εκείνων τα πυρά πρέπει να είχαν τελειώσει στα 
τουφέκια τους. 

Το σκουλήκι, όµως, πέθαινε· ήταν φανερό. 
«Μην πυροβολείτε άλλο! Μη χαλάτε άλλες σφαίρες!» φώναξε ο 

Τέρι, έχοντας αποφύγει παρά τρίχα τις επικίνδυνες δαγκάνες του 
πλάσµατος και καρφώνοντάς το στο πλάι, επανειληµµένα. Η λεπίδα 
του ξιφιδίου του ήταν βουτηγµένη στα ζωτικά υγρά του τέρατος· α-
κόµα και η λαβή γλιστρούσε, και ο Τέρι την κρατούσε σφιχτά στο 
χέρι του για να µην του φύγει. 

Οι δαγκάνες του σκουληκιού στράφηκαν στη γαλανόδερµη οδηγό· 
εκείνη τινάχτηκε πίσω και τις απέκρουσε µε το σπαθί της. Η µακριά 
λεπίδα ακούστηκε να τρίζει καθώς οι δαγκάνες έκλεισαν προς στιγ-
µή επάνω στην άκριά της. Έναν άνθρωπο, αν τον είχαν αρπάξει α-
νάµεσά τους, σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατός του, θα τον είχαν 
κόψει στα δύο, συνειδητοποίησε ο Τέρι. 

Η οδηγός σκόνταψε και έπεσε· καθώς όµως έπεφτε, ο Ρίµναλ και ο 
Καλιόστρο ορµούσαν, έχοντας τραβήξει τα σπαθιά από τις ζώνες 
τους και χτυπώντας το τέρας σαν να είχαν ξαφνικά κι οι δυο τους 
λυσσάξει, ουρλιάζοντας: για την Παντοκράτειρα! για την Παντοκρά-
τειρα! µε τη δύναµη του Κρόνου! µε τη δύναµη του Κρόνου! ΤΗ ∆Υ-
ΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ! 

Και µετά, το γιγάντιο σκουλήκι έκανε µια απελπισµένη προσπά-
θεια να οπισθοχωρήσει, να αποτραβήξει το µακρύ σώµα του µέσα 
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στα σκοτάδια απ’όπου είχε έρθει· αλλά δεν είχε χρόνο: ο θάνατός 
του το πρόλαβε. Κατέρρευσε πάνω στο πέτρινο έδαφος του σπηλαί-
ου, µε το λευκό τρίχωµά του µουλιασµένο από τα ζωτικά του υγρά. 

Η γαλανόδερµη οδηγός είχε ήδη σηκωθεί από κάτω, και, πιάνο-
ντας τη λαβή του σπαθιού της µε τα δύο χέρια και στρέφοντας τη 
λεπίδα στη γη, έκανε µια υπόκλιση προς τη µεριά του Τέρι και των 
πολεµιστών του, λυγίζοντας τα γόνατα και το κεφάλι χωρίς να λυγί-
σει τη µέση, ενώ συγχρόνως έλεγε κάτι που, φυσικά, εκείνοι δεν κα-
τάλαβαν. 

«Πάµε,» της είπε ο Τέρι, κάνοντάς της νόηµα µε το χέρι. «Ας προ-
χωρήσουµε, προτού έρθει και κανένα άλλο τέρας σαν αυτό.» 

Η γυναίκα φάνηκε να καταλαβαίνει, και βάδισε προς ένα από τα 
ανοίγµατα της σπηλιάς, θηκαρώνοντας το σπαθί της στην πλάτη της. 

Ο Τέρι και οι πολεµιστές του την ακολούθησαν. 
«Κύριε Ταγµατάρχη,» ρώτησε ο Καλιόστρο, «αυτό το πλάσµα δεν 

ήταν σαν εκείνο που η Αρίνη είχε φέρει στην Ερρίθια;» 
«Ναι.» 
«Εποµένως, από εδώ είχε έρθει.» 
«Μάλλον.» 
Ο Ρίµναλ είπε: «Κι αν έρθει τώρα εκείνος ο γαµηµένος ιπτάµενος 

δαίµονας στη Χάρνταβελ;» 
«Μην παίζεις µε τους φόβους µου,» µούγκρισε ο Τέρι. «Για την 

ώρα, θα είστε όλοι επικεντρωµένοι µόνο σε ένα πράγµα: να µείνουµε 
ζωντανοί. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή.» 

Το πέρασµα όπου τους είχε πάει τώρα η οδηγός τους ήταν στρογ-
γυλό, σχεδόν σαν το εσωτερικό σωλήνα, και υπόγεια βλάστηση υ-
πήρχε στην οροφή του, φωσφορίζοντας. 
Η Αρίνη σίγουρα θα ήθελε να βρίσκεται εδώ, σκεφτόταν ο Τέρι 

καθώς βάδιζαν. Ναι, σίγουρα… Αλλά είχε δίκιο όταν είπε στους 
στρατιώτες του ότι όφειλαν να επικεντρωθούν σε ένα και µόνο 
πράγµα – κι έπρεπε κι εκείνος, κάπως, να καταφέρει ν’ακολουθήσει 
την ίδια του τη συµβουλή· αλλιώς, ίσως, ποτέ δεν θα ξανάβλεπε την 
Αρίνη ζωντανός… 

Από το βάθος του περάσµατος – ένα φως, σαν αστέρι. 
Κρύσταλλος; Όπως αυτός που έχει η οδηγός µας; 
«Λαρκέκα;» ακούστηκε µια αντρική φωνή. 
Η γαλανόδερµη γυναίκα αποκρίθηκε, µιλώντας στη γλώσσα της. 
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Τρεις άντρες φάνηκαν να έρχονται γρήγορα από το βάθος του πε-
ράσµατος: δύο µε δέρµα κατάλευκο σαν του Τέρι, και ένας µε δέρµα 
γαλανό. Ο ένας από τους πρώτους είχε δεµένη στον καρπό του µια 
συσκευή µε φωτεινό κρύσταλλο. Κι οι τρεις κρατούσαν σπαθιά, πα-
ρόµοια µ’αυτό της γαλανόδερµης οδηγού. 

Τη συνάντησαν και της µίλησαν. Απ’αυτά που τους είπε εκείνη, ο 
Τέρι µονάχα µία λέξη κατάλαβε: Νάρνακας. Οι τρεις άντρες κοίτα-
ξαν τον ταγµατάρχη και τους πολεµιστές του ερευνητικά, και τους 
είπαν µερικές κουβέντες. 

«∆ε µιλάµε τη γλώσσα σας, παλικάρια,» αποκρίθηκε ο Ρίµναλ δεί-
χνοντας το στόµα του και κουνώντας το δάχτυλό του πέρα-δώθε. 

Η γαλανόδερµη οδηγός είπε κάτι στους άλλους τρεις, κι εκείνοι έ-
νευσαν κι έκαναν νόηµα στον Τέρι και τους στρατιώτες του να τους 
ακολουθήσουν. 

E 
 
Η υπόγεια πόλη δεν ήταν µακριά· µετά από λίγο, έφτασαν. 

Βρισκόταν µέσα σ’ένα µεγάλο σπήλαιο, όπου έτρεχε ένας καταρ-
ράκτης καταλήγοντας σε µια λίµνη στο κέντρο της. Τα οικοδοµήµα-
τά της ήταν καµωµένα από πετρώµατα και µεγάλα, έχοντας ένα σω-
ρό πόρτες και παράθυρα, σαν λαγούµια. Γύρω από την πόλη υπήρ-
χαν στήλες από κάποιου είδους φυτική ύλη, κι επάνω στην κορυφή 
τους ήταν συσκευές µε κρυστάλλους που εξέπεµπαν δυνατό φως. 
Κοντά σ’αυτές τις στήλες περιφέρονταν φρουροί, οπλισµένοι µε ξίφη 
στην πλάτη και µε πιστόλια να κρέµονται από τις ζώνες τους. Φο-
ρούσαν φαρδιά ρούχα, όπως η γαλανόδερµη γυναίκα και οι τρεις 
άντρες που ο Τέρι και οι στρατιώτες του είχαν συναντήσει στο πέ-
ρασµα. 

Στην αρχή, την υπόγεια πόλη την είδαν πανοραµικά, καθώς το πέ-
ρασµα τούς είχε οδηγήσει σε µια πλαγιά. Τώρα, κατέβαιναν αυτή 
την πλαγιά, πηγαίνοντας προς την πόλη και διαπιστώνοντας, συγ-
χρόνως, ότι το έδαφος δεν ήταν επικίνδυνο: έµοιαζε µε µονοπάτι 
όπου πολλά πόδια είχαν πατήσει ξανά και ξανά. 
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Η οδηγός µίλησε στους φρουρούς που ήρθαν να τους συναντή-
σουν, και µετά από λίγο ο Τέρι κι οι στρατιώτες του βρίσκονταν στο 
εσωτερικό της πόλης. ∆ρόµοι στενοί, και άνθρωποι που κοίταζαν µε 
περιέργεια. ∆ερµατικοί χρωµατισµοί: γαλανό, κατάλευκο σαν του 
Τέρι, πράσινο (που, γενικά, θεωρείτο σπάνιο στο Γνωστό Σύµπαν), 
και… σε κάποια στιγµή το βλέµµα του ταγµατάρχη πήρε έναν άντρα 
µε δέρµα µοβ (!) – έναν δερµατικό χρωµατισµό που ήταν ανήκου-
στος. ∆εν ήξερε ότι υπήρχαν άνθρωποι µε µοβ δέρµα, πουθενά στο 
σύµπαν. 
Πού έχουµε καταλήξει; Αυτοί εδώ δεν πρέπει να έχουν καµία ιδέα 

για εµάς. Αναρωτιέµαι αν ξέρουν καν ότι υπάρχουν άλλες διαστάσεις 
πέρα από τη δική τους… 

Ο Τέρι είδε ένα αραχνόµορφο πλάσµα να τραβά ένα δίτροχο κάρο 
φτιαγµένο από κόκαλα και φορτωµένο µε κιβώτια – επίσης κοκάλι-
να – τα οποία φαινόταν να περιέχουν διαφόρων ειδών µανιτάρια. Ο 
οδηγός του κάρου – ένας πρασινόδερµος άντρας – κρατούσε ένα 
µακρύ, αγκαθωτό µαστίγιο και, κάπου-κάπου, χτυπούσε µ’αυτό το 
αραχνόµορφο πλάσµα. Το οποίο διέθετε έξι ψηλά πόδια και µαύρο 
τρίχωµα µε µαβιές ραβδώσεις. Επάνω στο κεφάλι του δεν είχε µάτι-
α· είχε µονάχα δύο µακριές κεραίες µε λεπτές τριχίτσες. Ο Τέρι, πα-
ρότι δεν είχε πολλές γνώσεις για το ζωικό βασίλειο, δε νόµιζε ότι ε-
πρόκειτο για µεγάλη αράχνη, αλλά για κάτι που έµοιαζε µε αράχνη. 

Το κάρο πέρασε· έστριψε σε µια γωνία και χάθηκε. 
Οι πόρτες και τα πατζούρια των σπιτιών, παρατήρησε ο Τέρι, ήταν 

καµωµένα από κόκαλο. Από το ίδιο κόκαλο, ίσως, που ήταν καµωµέ-
νο και το κάρο. Οι κάτοικοι της υπόγειας πόλης δεν φαινόταν να 
χρησιµοποιούν ξύλο παρά µονάχα ελάχιστα: ή, µάλλον, αυτό το ξύλο 
που έβλεπες πού και πού δεν ήταν ακριβώς ξύλο αλλά κάποιου εί-
δους φυτική ύλη που θύµιζε κανονικό ξύλο και την οποία πρέπει να 
έπαιρναν, πιθανώς, από τα µανιτάρια ή από άλλα φυτά του υπόγειου 
κόσµου. 

Μπροστά από κάθε πόρτα υπήρχε και µια συσκευή µε φωτεινό 
κρύσταλλο, για να είναι η πόλη συνεχώς φωτισµένη. Κάποια παρά-
θυρα ήταν στολισµένα µε αναρριχώµενη βλάστηση που ο Τέρι δεν 
είχε ξαναδεί, και που ανέδιδε έναν απαλό φωσφορισµό. 
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Τα οικοδοµήµατα δεν ήταν ψηλά: µέχρι δύο ορόφους. Τα περισσό-
τερα, τουλάχιστον· γιατί ο Τέρι θυµόταν πως, καθώς κατέβαιναν την 
πλαγιά στην αρχή, είχε δει και κάποια ψηλότερα. 

Η γαλανόδερµη γυναίκα και οι σύντροφοί της τους πήγαν, τελικά, 
σ’ένα µέρος που βρισκόταν κοντά στη λίµνη στο κέντρο της πόλης 
και πρέπει να ήταν στρατώνας. Υπήρχαν πολλοί οπλισµένοι άνθρω-
ποι εδώ, και ο Τέρι κι οι στρατιώτες του οδηγήθηκαν σ’ένα δωµάτιο 
µε τραπέζι και καρέκλες (φτιαγµένα από κόκαλο). Το πάτωµα ήταν 
πέτρινο και, σύντοµα, η γαλανόδερµη γυναίκα κι άλλοι δύο πολεµι-
στές άπλωσαν εκεί, στις γωνίες του δωµατίου, τέσσερα στρώµατα 
καµωµένα από κάποιου είδους πυκνή τρίχα. Μετά, έφεραν φαγητό 
στον Τέρι και τους στρατιώτες του: βραστά µανιτάρια, ψητό κρέας 
που θύµιζε ψάρι, κι ένα ποτό που ο ταγµατάρχης δεν µπορούσε να 
καταλάβει τι ήταν. Μυρίζοντάς το, δεν του έφερνε τίποτα στο µυαλό. 
Πρέπει, πάντως, να έβγαινε από κάποιο από τα παράξενα υπόγεια 
φυτά ετούτης της διάστασης. Στη Σάρντλι, είχε ακούσει πως είχαν 
ένα ποτό που ονοµαζόταν υπόγειος οίνος· δεν το είχε ποτέ δοκιµά-
σει, αλλά τώρα αναρωτήθηκε αν ετούτο εδώ ήταν κάτι παρόµοιο. 

«Ευχαριστούµε,» είπε στη γαλανόδερµη γυναίκα και στους άλ-
λους, προσπαθώντας να χαµογελάσει για να δείξει την ευγνωµοσύνη 
του. 

Εκείνη έκλινε το κεφάλι και του έκανε µερικά νοήµατα µε τα χέρια 
της. Απ’ό,τι κατάλαβε ο Τέρι, του ζητούσε αυτός κι οι µαχητές του να 
µείνουν εδώ, να µην πάνε πουθενά. 

Ο ταγµατάρχης κατένευσε. «Μην ανησυχείς. Πού να πάµε;» 
Η γαλανόδερµη γυναίκα και οι άλλοι έφυγαν, αφήνοντάς τους µό-

νους. 
Ο Τέρι κι οι στρατιώτες του κάθισαν στις κοκάλινες καρέκλες. 
Η Βίλνα κοίταξε τα φαγητά µε καχυποψία. «Ελπίζω να µην πά-

θουµε τίποτα…» 
«Μας δουλεύεις;» έκανε ο Ρίµναλ. «Ό,τι ήταν να πάθουµε το πά-

θαµε!» Και, πιάνοντας ένα πιρούνι, κάρφωσε ένα κοµµάτι κρέας και 
το δάγκωσε, µασώντας το σκεπτικά. 

«Πώς είναι, λοιπόν;» ρώτησε ο Καλιόστρο, παρατηρώντας τον. 
«Ανάλατο.» 
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«Τα παράπονά σου στον µάγειρα,» του είπε ο Τέρι, και ήπιε µια 
γουλιά από τη µεταλλική κούπα του. Το ποτό θύµιζε, στη γεύση… 
βατόµουρο; φράουλα; ροδάκινο; – µια ανάµιξη αυτών, ίσως; Τέλος 
πάντων· δεν ήταν άσχηµο. 

«Τι θα κάνουµε τώρα, κύριε Ταγµατάρχη;» ρώτησε η Βίλνα, καθώς 
έτρωγαν. «∆ε µπορούµε καν να συνεννοηθούµε µαζί τους. ∆ε µιλάνε 
τη Συµπαντική.» 

«Πού σκατά βρίσκεται αυτή η γαµηµένη διάσταση;» µούγκρισε ο 
Ρίµναλ, µασώντας ένα από τα µανιτάρια, προτού ο Τέρι προλάβει 
ν’απαντήσει στη Βίλνα. «Πώς είναι δυνατόν νάναι τόσο ξεχασµένη 
που δε µιλάνε καν τη Συµπαντική;» 

«Υπάρχουν µέρη που δεν έχει φτάσει η Παντοκρατορία, Ρίµναλ,» 
του είπε ο Τέρι. 

«Ακόµα κι έτσι, Ταγµατάρχη. Είναι περίεργο.» 
«Μπορεί νάναι αποµονωµένη διάσταση,» είπε ο Καλιόστρο. «Έχω 

ακούσει ότι υπάρχουν. ∆ιαστάσεις που δεν έχουν καµια επαφή µε το 
υπόλοιπο σύµπαν.» 

«Είναι θεωρητικές, όµως,» του είπε ο Τέρι, που η Αρίνη τού είχε 
πει για τις αποµονωµένες διαστάσεις κάποτε. «Γιατί, άµα δεν έχεις 
τρόπο να πας εκεί, πώς ξέρεις ότι υπάρχουν;» 

«Καλό ερώτηµα, κύριε Ταγµατάρχη,» παραδέχτηκε ο Καλιόστρο. 
«Αλλά τι άλλη εξήγηση έχεις εσύ να δώσεις για τούτους εδώ τους 
ανθρώπους; Για να µην αναφέρω καν εκείνο τον ιπτάµενο δαίµονα 
που λίγο έλειψε να µας σκοτώσει κι εµάς όπως τους υπόλοιπους – 
και, βασικά, θα µας είχε σκοτώσει αν δεν ήµασταν τυχεροί ώστε να 
συναντήσουµε εκείνη την τύπισσα.» 

«Ας µη βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµατα…» Ο Τέρι, έχοντας φάει 
κάµποσες µπουκιές από το κρέας και τα µανιτάρια, ήπιε πάλι µια 
γουλιά από το ποτό του – και νόµιζε ότι είχε αρχίσει λιγάκι να ζαλί-
ζεται. Χτυπούσε στο κεφάλι, ό,τι κι αν ήταν; 

«Για τη Νόρχακ δεν έχεις ακούσει;» επέµεινε ο Καλιόστρο. «Πιο 
πριν ήταν αποµονωµένη, µέχρι που ο Πρίγκιπας Τάµπριελ τη βρήκε 
και την άνοιξε.» 

Ο Πρίγκιπας Τάµπριελ ήταν ένας από τους συζύγους της Παντο-
κράτειρας. Αλλά την είχε προδώσει και είχε εξαφανιστεί. Αρχικά, 
όλοι πίστευαν ότι είχε συµµαχήσει µε τον Πρίγκιπα Ανδρόνικο, που 
κι αυτός ήταν παλιότερα σύζυγό της προτού ξεκινήσει την Επανά-
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σταση εναντίον της. Τελικά, όµως, ο Τάµπριελ δεν πρέπει να ήταν µε 
τους επαναστάτες του Ανδρόνικου. Είχε ξαναπαρουσιαστεί ανοίγο-
ντας αυτή τη Νόρχακ, που παλιά ήταν αποµονωµένη. Τον ονόµαζαν 
Προφήτη εκεί, είχε ακούσει ο Τέρι. Και τώρα που η Νόρχακ ήταν 
ανοιχτή στο υπόλοιπο σύµπαν, οι κάτοικοί της αρνούνταν να υποτα-
χθούν στη Συµπαντική Παντοκρατορία· έκλιναν περισσότερο προς 
την Επανάσταση. Εποµένως, απ’αυτή την άποψη, θα µπορούσε κα-
νείς να πει ότι κι ο Τάµπριελ ήταν αποστάτης, αφού δεν φαινόταν να 
έχει κάνει καµια προσπάθεια για να µεταπείσει τους γηγενείς της 
Νόρχακ. 

«∆εν είναι η ίδια περίπτωση, Καλιόστρο. ∆εν ξέρουµε πώς ακρι-
βώς ο Τάµπριελ εντόπισε αυτή τη Νόρχακ, ούτε πώς βρέθηκε εκεί. 
Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι ίσως να είναι ψέµατα ότι ήταν αποµονωµένη; 
Μπορεί να υπήρχε κάποια µικρή δίοδος που οδηγούσε εκεί, κι αυτή 
τη δίοδο να χρησιµοποίησε ο Τάµπριελ.» 

«Μετά, όµως, άνοιξαν κι άλλες δίοδοι, Ταγµατάρχη, έτσι δεν εί-
ναι;» 

«Ναι, έτσι έχουµε ακούσει. Τέλος πάντων. Όπως σου είπα, ας µη 
βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµατα. Εκείνο που τώρα πρέπει να µας 
απασχολεί είναι να µείνουµε ζωντανοί – και µετά, να επιστρέψουµε 
στη Χάρνταβελ.» Χασµουρήθηκε, παραξενεµένος µε τον εαυτό του. 
Τόσο πολύ είχε κουραστεί; 

Είδε και τον Ρίµναλ να χασµουριέται, και να τεντώνεται πάνω 
στην κοκάλινη καρέκλα του. 

Η Βίλνα έτριβε τα µάτια της. «Κύριε Ταγµατάρχη,» είπε, «κάτι 
δεν… δεν πάει… καλά…» Κι έπεσε µπρούµυτα πάνω στο τραπέζι, 
µένοντας ακίνητη. 

Ο Καλιόστρο βλεφάρισε, µοιάζοντας κι εκείνος να δυσκολεύεται 
να κρατήσει τα µάτια του ανοιχτά. «Οι λεχρίτες! Μας δηλητηρία-
σαν!» 

«Όχι! ∆ε µπορεί!» Ο Τέρι έκανε να σηκωθεί όρθιος– 
Τα γόνατά του δεν τον κρατούσαν– 
Πιάστηκε από την πλάτη της καρέκλας – και πήρε και την καρέκλα 

µαζί του καθώς έπεφτε στο πάτωµα… 
…χάνοντας τις αισθήσεις του. 
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Κεφάλαιο 19 

Ξαφνικά – Ένα ∆άσος! 
 
 
Πέρασαν τη νύχτα στη Βεν’τάδια, µια πόλη στις νότιες όχθες του 
Μεγάλου Ποταµού. Ο Εδµόνδος δεν τραγούδησε, ούτε οι χορεύτριες 
χόρεψαν, γιατί ήταν όλοι τους κουρασµένοι από την παράσταση στη 
Λαρράθια και δεν ήθελαν να έχουν εδώ µέτρια ή άσχηµη απόδοση· 
«θα χαλάσει τη φήµη µας,» εξήγησε ο τροβαδούρος στη Βατράνια. 
Εποµένως, πλήρωσαν κανονικά για τη διανυκτέρευσή τους σ’ένα 
πανδοχείο που ονοµαζόταν «Η Φωλιά της Νιότης» αλλά, παρά το 
όνοµά του, δεν σύχναζαν περισσότεροι νέοι. Ένα σωρό γέροι και 
γριές ήταν στην τραπεζαρία, εκτός από ταξιδιώτες, χωρικοί, µισθο-
φόροι, και έµποροι. Η Βεν’τάδια ήταν πολυσύχναστη πόλη, καθώς 
βρισκόταν αµέσως νότια της Ερρίθιας. 

Στην αίθουσα υπήρχε ένα ηχοσύστηµα που έπαιζε παραδοσιακή 
µουσική της Χάρνταβελ, αλλά που µάλλον δεν ήταν κατασκευασµέ-
νο εδώ· και το γεγονός ότι η Φωλιά της Νιότης είχε ηχοσύστηµα σή-
µαινε ότι οι δουλειές του πανδοχείου πήγαιναν καλά. 

Η Βατράνια έπιασε κουβέντα µε τον Εδµόνδο. Ο Σθένελος έπιασε 
κουβέντα µε την Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα, που συνεχώς γελούσαν 
και τον πείραζαν και του ζητούσαν να τους δείξει τι µπορούσε να 
κάνει µε τα µαγικά του, παρότι εκείνος προσπαθούσε να τους εξη-
γήσει ότι τα «µαγικά» του δεν ήταν ταχυδακτυλουργίες για εντυπω-
σιασµό αλλά είχαν πρακτική σηµασία και ήταν πολύ σοβαρή υπόθε-
ση. 

Ο Εδµόνδος έλεγε, εν τω µεταξύ, στη Βατράνια τα βασικά πράγµα-
τα για τη Γλώσσα της Χάρνταβελ, κι εκείνη δεν έβρισκε το µάθηµα 
δύσκολο, αν και σαν γλώσσα τής ήταν τελείως άγνωστη: δεν θύµιζε 
ούτε τη Συµπαντική ούτε αυτή της Σεργήλης. 

Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα κατάφεραν, τελικά, τον Σθένελο να 
συµφωνήσει να τους κάνει µια µαγική επίδειξη. «Μετά, όµως,» τους 
είπε εκείνος, «στο δωµάτιό µου. Όχι τώρα, µες στην τραπεζαρία. 
Έχει τόσο κόσµο.» 
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«Πάµε τώρα στο δωµάτιό σου!» πρότεινε η Ιζαµπώ. 
«Εξάλλου, µπορούµε να κοιµηθούµε νωρίς. Είµαστε πτώµατα,» 

πρόσθεσε η Ισαβέλλα. 
Ο Σθένελος, που σπάνια µπορούσε να πει όχι σε γυναίκες, σηκώ-

θηκε από το τραπέζι µαζί τους. 
Ο Εδµόνδος στράφηκε να τους κοιτάξει. «Πού πάτε;» 
«Ο Σθένελος θα µας δείξει τα µαγικά του,» είπε η Ισαβέλλα, «και 

µετά θα πέσουµε για ύπνο.» 
«Μου ζήτησαν να τους κάνω κάποιο ξόρκι,» εξήγησε ο µάγος. 
«Ελπίζω να µην είναι τίποτα επικίνδυνο,» είπε ο Εδµόνδος. 
«∆ε θα έκανα κάτι επικίνδυνο, Εδµόνδε,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, 

µοιάζοντας λιγάκι προσβεβληµένος από τα λόγια του τροβαδούρου. 
Πιστεύει ότι δεν ξέρω τη δουλειά µου; Γιατί τότε µε δέχτηκε µαζί 
του; 

«Να είστε φρόνιµοι,» είπε η Βατράνια, µε καυστικό τρόπο. 
«Το υποσχόµαστε!» αποκρίθηκε η Ιζαµπώ, και της φύσηξε ένα φι-

λί προτού εκείνη, η Ισαβέλλα, κι ο Σθένελος βαδίσουν προς τη σκάλα 
του πανδοχείου, περνώντας ανάµεσα από τα τραπέζια που ήταν γε-
µάτα κόσµο. 

«Οι φίλες σου έχουν συµπαθήσει τον Σθένελο,» είπε η Βατράνια 
στον Εδµόνδο. 

«Κι εκείνος, οφείλω να οµολογήσω, τους έχει δείξει µια κάποια 
συµπάθεια…» 

«Εγώ απλά δε θέλω να γίνει καµια παρεξήγηση,» εξήγησε η Βα-
τράνια, µε αθώο ύφος. 

Ο Εδµόνδος συνοφρυώθηκε. «Τι παρεξήγηση να γίνει;» 
Η Βατράνια τον ατένισε παρατηρητικά, και, κάπως διστακτικά, εί-

πε: «Εσείς δεν… Εσύ και η Ισαβέλλα, ή εσύ και η Ιζαµπώ… ∆εν έχετε 
τίποτα µεταξύ σας; Ή και οι τρεις, ίσως· δεν ξέρω…» 

Ο Εδµόνδος βλεφάρισε για µια στιγµή, σαν η Βατράνια να του είχε 
µιλήσει στην Παλιά Σεργήλια. Μετά, γέλασε δυνατά. Ήπιε µια γου-
λιά από τη µπίρα στην κούπα του καθώς το γέλιο του ελαττωνόταν, 
και είπε: «Σοβαρολογείς;» 

Η Βατράνια αισθάνθηκε, άθελά της, να κοκκινίζει λίγο. «Ναι, ψι-
λοσοβαρολογώ.» 
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«Φυσικά και δεν είναι αυτό που νοµίζεις,» της είπε ο Εδµόνδος. 
«Είναι πολύ µικρές, δε βλέπεις; Θα µπορούσαν νάναι κόρες µου.» 

«Και αυτό… είναι πρόβληµα; –Για µερικούς δεν θα ήταν, θέλω να 
πω!» Ήπιε κι εκείνη από τη µπίρα της. 

Ο Εδµόνδος κούνησε το κεφάλι. «Η Ισαβέλλα έχασε τη µητέρα της 
στον πόλεµο, όταν ήταν πολύ µικρή· και έχει ένα σωρό αδέλφια· ο 
πατέρας της δεν µπορούσε να τους ζει όλους – δεν του έφταναν αυ-
τά που έβγαζε. Εποµένως, πήρα την Ισαβέλλα µαζί µου για να µε 
βοηθά στη δουλειά µου. 

»Η Ιζαµπώ είναι ορφανή. Κατάγεται από την Υλιριλίδια, µακριά 
από εδώ, στα βορειοανατολικά. Οι γονείς της χάθηκαν στο δάσος. 
Ορισµένοι λένε ότι ουγκράβοι τούς έφαγαν, γιατί αργότερα σ’εκείνη 
την περιοχή βρέθηκαν κάτι κοµµατιασµένα πτώµατα.» 

«Ουγκράβοι;» 
«Τα Πορφυρά Κτήνη. Τα Παιδιά του Κακού Οφθαλµού. Ζώα που 

έχουν την Οργή του Θεού µέσα τους.» 
Η Βατράνια συνοφρυώθηκε. «Πιστεύεις σε τέτοιες ιστορίες;» 
«Ιστορίες; Έχω δει ουγκράβο µε τα ίδια µου τα µάτια. Έναν σκύλο 

που νόµιζες ότι είχε µέσα του εκατό δαίµονες. Τα µάτια του πετού-
σαν φωτιά, και ήταν τόσο δυνατός όσο πέντε άντρες. Σου χιµούσε 
και δεν µπορούσες να τον κάνεις καλά. Παραλίγο να µε σκοτώσει. 
Θα µε σκότωνε, αν δεν κατάφερνα να τραβήξω το πιστόλι µου και να 
το αδειάσω πάνω στο στήθος του ενώ µε είχε βάλει κάτω. Και το έ-
κτρωµα ζούσε, στο τέλος! Σάλευε. Σηκώθηκα από τη γη, οπότε, ξε-
θηκάρωσα το ξίφος µου, και το κάρφωσα ξανά και ξανά µέχρι που 
έπαψε να κινείται. Τα χρειάστηκα. Πίστεψέ µε, οι ουγκράβοι υπάρ-
χουν· δεν είναι παραµύθια.» Ήπιε µια µεγάλη γουλιά από τη µπίρα 
του και, µετά, άναψε την πίπα του. «Να συνεχίσουµε, λοιπόν, το µά-
θηµά µας;» 

Η Βατράνια µειδίασε. «Εννοείται.» Και άναψε ένα τσιγάρο. 

E 
 
Όταν ανέβηκε στο δίκλινο δωµάτιο που ο Εδµόνδος είχε κλείσει για 
εκείνη και τον Σθένελο, περίµενε να βρει µέσα τον µάγο ξαπλωµένο 
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µε τουλάχιστον µία από τις δύο χορεύτριες. Ο Σθένελος, όµως, ήταν 
µόνος, και καθώς η Βατράνια µπήκε φάνηκε να ξυπνά. Ανασηκώθη-
κε κι έτριψε τα µάτια του στο φως της λάµπας – που άναβε µε φιτίλι 
και λάδι· το πανδοχείο δεν είχε ενεργειακό φως σ’όλα τα δωµάτια. 

«Τι ώρα;» ρώτησε ο Σθένελος. 
«Λίγο πριν τα µεσάνυχτα,» απάντησε η Βατράνια. «Τους έδειξες 

τα κόλπα σου;» 
«Επέµεναν· τι να έκανα;» 
«Κακόµοιρε. Όλο υποφέρεις.» Η Βατράνια έβγαλε την κάπα της 

και την κρέµασε στην κρεµάστρα, πλάι στην κάπα του Σθένελου. 
«Μάλλον, όµως, δεν θα κατάλαβαν τίποτα, ε;» Στράφηκε να τον κοι-
τάξει καθώς εκείνος ήταν καθισµένος πάνω στο κρεβάτι του, ντυµέ-
νος ελαφριά, για ύπνο. 

«Τους έκανα κάτι που φαίνεται.» 
Η Βατράνια ύψωσε ένα φρύδι. «Τι τους έκανες που… φαίνεται;» 

Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού της κι άρχισε να βγάζει τις µπότες 
της. 

«Μαγγανεία Μοριακής Συµπιέσεως.» 
«Εννοείς ότι µίκρυνες κάποιο αντικείµενο;» 
«Ναι. Το σάλι της Ιζαµπώς· το έκανα όσο το νύχι της. Εδώ είναι.» 

Άπλωσε το χέρι του και πήρε κάτι µικροσκοπικό από µια τσέπη του 
σάκου του. 

Η Βατράνια γέλασε. «∆εν το ήθελε πίσω;» ρώτησε. 
«Της είπα ότι απόψε είµαι πολύ κουρασµένος.» Ο Σθένελος έβαλε 

πάλι το µοριακά πεπιεσµένο σάλι στην τσέπη του σάκου του. «Θα 
της το µεγαλώσω αύριο, µε την πρώτη ευκαιρία.» 

Η Βατράνια σηκώθηκε όρθια για να βγάλει την τουνίκα της· ο 
Σθένελος γύρισε απ’την άλλη. «Εµένα δε θα µου µικρύνεις τίποτα;» 

«∆ε µου το ζήτησες.» 
«Θα έπρεπε να το είχες καταλάβει…» τον πείραξε. 
«Μάγος είµαι, όχι µάντης. Αλλά είµαι βέβαια πρόθυµος να σου µι-

κρύνω ό,τι θέλεις…» 
Η Βατράνια γέλασε, και, έχοντας βγάλει τα ρούχα της, ξάπλωσε 

στο κρεβάτι και τράβηξε τα σκεπάσµατα επάνω της. Η βραδιά ήταν 
ψυχρή. Έβγαλε ένα δαχτυλίδι από το δάχτυλό της και σκέφτηκε να 
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το πετάξει στο κρεβάτι του Σθένελου και να του πει να της το µικρύ-
νει. Άλλαξε γνώµη, όµως, και ξαναφόρεσε το δαχτυλίδι. 

«Νοµίζω πως να µεγαλώνεις πράγµατα είναι πιο σηµαντικό απ’το 
να τα µικραίνεις,» είπε καθώς χασµουριόταν. 

Ο Σθένελος καθάρισε το λαιµό του. «∆εν υπάρχει κάποια µαγγα-
νεία γι’αυτό το σκοπό· θα ήταν, εµµ…» 

«Κρίµα,» είπε η Βατράνια, και γύρισε απ’την άλλη χαµογελώντας. 
Αρκετά, σκέφτηκε· πρέπει να κοιµηθούµε κιόλας. ∆εν είχε νόηµα να 
τον πειράζει, αλλά δεν µπορούσε να συγκρατηθεί· έµπαινε στον πει-
ρασµό. Τον έβλεπε πώς την έβλεπε· η όλη του συµπεριφορά ήταν 
σαν να την προκαλεί να τον πειράζει. 

«Το ήξερες,» άκουσε µετά από λίγο τη φωνή του. 
«Ποιο πράγµα;» 
«Ότι δεν υπάρχει µαγγανεία που να µεγαλώνει αντικείµενα.» 
«Πώς να το ξέρω; ∆εν είµαι µάγισσα.» 
«Είσαι όµως χρόνια στην Επανάσταση: το ήξερες.» 
Η Βατράνια αναστέναξε επιτηδευµένα. «Τέλος πάντων. Μπορείς 

να κλείσεις το φως;» 
Τον άκουσε να σηκώνεται από το κρεβάτι, και µετά η λάµπα του 

δωµατίου έσβησε. 
Από την τραπεζαρία, κάτω, ακόµα ερχόταν φασαρία. 

E 
 
Το επόµενο πρωί, βγήκαν από τη Φωλιά της Νιότης και πήγαν στο 
όχηµά τους, που ήταν σταµατηµένο σ’έναν δρόµο παραδίπλα. Αρκε-
τοί από τους δρόµους της Βεν’τάδιας ήταν φαρδείς και χωρούσαν να 
περνάνε οχήµατα. 

Ο Εδµόνδος οδήγησε προς τα βόρεια, περνώντας από τις µεγάλες 
οδούς της πόλης και φτάνοντας στη γέφυρα στην άκρη της. Τη γέ-
φυρα που ξεκινούσε από τη µία όχθη του Μεγάλου Ποταµού της 
Χάρνταβελ και κατέληγε στην άλλη. Μια µακριά, ψηλή, πέτρινη κα-
µπύλη που σχεδόν χανόταν στον ορίζοντα, καθώς η αντίπερα όχθη 
µόλις και µετά βίας φαινόταν µέσα στην πρωινή οµίχλη. 
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«Με την τεχνολογία που έχουν εδώ,» είπε ο Σθένελος παρατηρώ-
ντας τη γέφυρα, «είναι ν’απορεί κανείς πώς την έχτισαν.» 

«Με τη βοήθεια του Θεού, όσα µοιάζουν αδύνατα γίνονται δυνατά, 
όπως θα σου έλεγε κάποιος ιερέας,» του αποκρίθηκε ο Εδµόνδος, 
περιµένοντας ένα κάρο να κατεβεί από τη γέφυρα και, µετά, ανεβά-
ζοντας το όχηµά τους εκεί, επάνω στην πέτρινη καµπύλη. Από κάτω 
τους, ο ποταµός φαινόταν πανοραµικά, να γυαλίζει στις πρωινές α-
χτίνες του ήλιου. ∆ύο πλοία περνούσαν, µε ανοιχτά πανιά, το ένα 
πηγαίνοντας στο λιµάνι της Βεν’τάδιας, το άλλο φεύγοντας από εκεί. 

«Θες να µου πεις ότι ο Θεός σας έχτισε αυτή τη γέφυρα;» αποκρί-
θηκε ο Σθένελος, καθώς στεκόταν πίσω από τον Εδµόνδο και τη Βα-
τράνια, µε τα χέρια του ακουµπισµένα στις πλάτες των καθισµάτων 
τους. 

«Προφανώς χτίστηκε από ανθρώπους,» είπε ο τροβαδούρος, «οι 
οποίοι πιθανώς είχαν την εύνοια του Θεού.» 

Η απόσταση από τη µια όχθη του Μεγάλου Ποταµού ώς την άλλη 
δεν ήταν µικρή, και µέχρι να φτάσουν στον προορισµό τους συνά-
ντησαν κι άλλους ανθρώπους που περνούσαν: δύο άµαξες – η µία 
σκεπαστή, η άλλη ξεσκέπαστη – ένα ενεργειακό δίκυκλο, και κά-
µποσους διαβάτες. 

Όταν τελικά κατέβηκαν από τη γέφυρα, βρίσκονταν δυτικά των 
τειχών της Ερρίθιας. Ακολούθησαν έναν πλακόστρωτο δρόµο που 
έστριβε και πλησίασαν µια από τις πύλες της πόλης. Οι φρουροί εκεί 
– πολεµιστές του Υπεράρχη, µε το έµβληµα του ανατέλλοντος ήλιου 
επάνω τους, και πολεµιστές της Παντοκράτειρας, µε λευκές στολές – 
τους σταµάτησαν, ζητώντας να ελέγξουν το όχηµά τους. 

«Ποιο είναι το πρόβληµα;» ρώτησε ο Εδµόνδος, από το παράθυρο. 
«Ο Εδµόνδος ο Βοριάς είµαι. Ο τροβαδούρος. Σίγουρα, µε ξέρετε.» 

«Ένας τυπικός έλεγχος, µόνο. ∆ιαταγές του Επόπτη.» 
∆εν υπήρχε άλλη λύση· ο Εδµόνδος έπρεπε να τους αφήσει να ε-

λέγξουν. Έκανε νόηµα στους συντρόφους του να κατεβούν από το 
όχηµα και κατέβηκε κι εκείνος. Ευτυχώς, η ηµέρα ήταν κρύα, έτσι 
δεν θα φαινόταν παράξενο που ο Σθένελος είχε σηκωµένη την κου-
κούλα του· ο Εδµόνδος τού είχε προτείνει να κρατά το χρυσό δέρµα 
του κρυµµένο, γιατί φανέρωνε ότι µάλλον δεν ήταν γηγενής αλλά 
είχε έρθει από άλλη διάσταση. 
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«Φοβάστε ότι είµαστε επικίνδυνοι;» είπε, χαµογελώντας, η Ιζαµπώ 
σ’έναν από τους πολεµιστές του Υπεράρχη. 

«Για τυπικούς λόγους γίνεται ο έλεγχος,» αποκρίθηκε εκείνος, µε 
έκφραση που µαρτυρούσε ότι κι ο ίδιος βαριόταν να ελέγχει. 

«Άντε,» είπε ο Εδµόνδος, «να τελειώνουµε γρήγορα.» 
Και δύο φρουροί – ένας Παντοκρατορικός κι ένας του Υπεράρχη – 

µπήκαν στο όχηµα. 
«Συνέβη κάτι;» ρώτησε ο Εδµόνδος τους άλλους δύο που έµειναν 

έξω. «Φοβάται ο Επόπτης για επαναστάτες;» 
«Μ’αυτά που γίνονται τελευταία,» του απάντησε ο πολεµιστής του 

Υπεράρχη, «όλοι είναι πιο προσεχτικοί, Βοριά.» 
«Μιλάς για τις οπτασίες;» 
Ο φρουρός ένευσε. «Ναι, κι εκείνο το σκουλήκι. Έµαθες για το 

σκουλήκι;» 
«Βεβαίως. Είδα, µάλιστα, να το καίνε στην Ανατολική Αγορά. Είχε 

µαζέψει πολύ κόσµο.» 
«Ναι,» είπε ο φρουρός. «Μ’αυτά που συµβαίνουν, είναι ν’απορείς 

που όλοι είναι πιο προσεχτικοί;» 
«Μάλλον όχι. Με το δίκιο τους,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος. 
Οι φρουροί που είχαν µπει στο όχηµα βγήκαν µετά από λίγο, και ο 

Παντοκρατορικός είπε στον τροβαδούρο: «Έχεις τρία πιστόλια εκεί 
µέσα.» 

«Ταξιδεύω απ’τη µια άκρη της Χάρνταβελ ώς την άλλη. Και δεν εί-
ναι όλα τα µέρη ακίνδυνα όπως η Ερρίθια.» 

«Καλώς,» είπε ο Παντοκρατορικός. «Αλλά εδώ τα όπλα σου θα τά-
χεις µέσα στο όχηµά σου – κι όχι οπλισµένα.» 

«Ασφαλώς.» 
«Μπορείτε να περάσετε τώρα,» είπε ο φρουρός, κάνοντας µια 

σχεδόν αδιάφορη χειρονοµία προς την πύλη. 
Ο Εδµόνδος και οι σύντροφοί του ανέβηκαν στο όχηµά τους, πίσω 

απ’το οποίο είχαν ήδη συγκεντρωθεί κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν 
επίσης να µπουν στην πόλη. 

Ο τροβαδούρος πάτησε το πετάλι και πέρασαν, µε χαµηλή ταχύτη-
τα, την πύλη. 

«Είχες δίκιο, τελικά,» είπε η Βατράνια στον Εδµόνδο. 
Εκείνος ένευσε. 
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Τα όπλα που είχαν βρει οι φρουροί δεν ήταν, φυσικά, τα µόνα ό-
πλα που είχαν οι επαναστάτες µαζί τους. Τα υπόλοιπα, όµως, τα εί-
χαν κρυµµένα σε µια ειδική θυρίδα στο πάτωµα του οχήµατος: σε 
σηµείο όπου έπρεπε κανείς να το ξέρει εκ των προτέρων για να κοι-
τάξει, καθώς ήταν κάτω απ’τα δύο µπροστινά καθίσµατα. Στην αρ-
χή, όταν ο Εδµόνδος είχε πει στη Βατράνια και τον Σθένελο να κρύ-
ψουν τα µεγάλα όπλα τους εκεί, εκείνη είχε ρωτήσει: Θα ψάξει κα-
νένας το όχηµά σου; ∆εν είπες ότι σε ξέρουν σ’όλη τη διάσταση; και 
ο Εδµόνδος είχε απαντήσει: Με ξέρουν, και συνήθως, ναι, δεν µε 
ψάχνουν· αλλά ποτέ δεν πρέπει να υποτιµάς τους Παντοκρατορι-
κούς – ενεργούν απρόβλεπτα πολλές φορές. 

Κι όπως φάνηκε, ο τροβαδούρος δεν ήταν χωρίς λόγο προσεχτικός. 
Η γνώµη της Βατράνιας γι’αυτόν γινόταν ολοένα και καλύτερη. 
∆ρούσε σαν άψογος κατάσκοπος. Κανένας δεν φαινόταν να υποψιά-
ζεται πως ήταν µε την Επανάσταση αλλά, συγχρόνως, εκείνος ήταν 
πάντοτε έτοιµος για το οτιδήποτε – και ήξερε καλά τη δουλειά του. 

Η Βατράνια αναρωτήθηκε πώς ο Εδµόνδος είχε µπλέξει µε την 
Επανάσταση εξαρχής, τι τον είχε κάνει να συστρατευθεί µε τις δυ-
νάµεις του Πρίγκιπα Ανδρόνικου. ∆εν µπορεί να ήταν ο πόλεµος 
στην Οκρίνθια. Κάτι άλλο πρέπει να είχε συµβεί. 

Καθώς αποµακρύνονταν από την πύλη, ο Εδµόνδος οδηγούσε το 
όχηµά τους µε προσοχή µέσα στον µεγάλο δρόµο όπου περνούσαν 
πολλοί άνθρωποι και ζώα. Με τον αντίχειρά του έδειξε πίσω, λέγο-
ντας στη Βατράνια: «Η ∆υτική Πύλη. Η Ερρίθια έχει ακόµα δύο πύ-
λες: τη Βόρεια Πύλη και την Ανατολική Πύλη. Όχι και τόσο εντυπω-
σιακά ονόµατα, ε;» 

«Οµολογουµένως.» 
«Επίσης, έχει δύο µεγάλες αγορές, τη ∆υτική Αγορά και την Ανα-

τολική Αγορά. Τη ∆υτική τώρα την πλησιάζουµε. 
»Στο κέντρο της πόλης είναι τα Ανάκτορα του Υπεράρχη, όπου κα-

τοικεί ο Υπεράρχης Ριχάρδος ο Τρίτος και ο Παντοκρατορικός Επό-
πτης  Νιρµόδος Νάρλεφ, ο οποίος ήρθε τελευταία στη Χάρνταβελ 
και πριν από εδώ ήταν στη Βίηλ. Τον είχαν ονοµάσει ήρωα εκεί, 
απ’όσο ξέρω. Η γυναίκα του είναι επίσης από τη Βίηλ. Ο Νιρµόδος, 
όµως, είναι νέος σχετικά – µικρότερος από τριάντα χρονών – κι 
απ’ό,τι έχω ακούσει, οι άλλοι Παντοκρατορικοί αξιωµατούχοι δεν 
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τον εµπιστεύονται και τόσο. Θεωρούν ότι δεν έπρεπε να είναι εδώ, 
ότι δεν έχει αρκετή εµπειρία. 

»Να, φτάσαµε στη ∆υτική Αγορά τώρα,» είπε ο Εδµόνδος καθώς 
το όχηµά του έµπαινε σ’έναν ανοιχτό χώρο ανάµεσα στα οικοδοµή-
µατα της Ερρίθιας, ο οποίος ήταν γεµάτος µε σκηνές, πάγκους, κά-
ρα, και ελάχιστα ενεργειακά οχήµατα – φορτηγά κυρίως. Η Βατρά-
νια είδε ένα που ήταν φορτωµένο µε τυλιγµένα χαλιά. 

«Θα µου δώσεις τώρα το σάλι µου;» ρώτησε η Ιζαµπώ τον Σθένε-
λο. 

«Ναι,» απάντησε εκείνος. «∆ε µου το ζήτησες πιο πριν.» Έβγαλε 
ένα µικρό αντικείµενο από την τσέπη του, κρατώντας το ανάµεσα 
στον δείκτη και στον αντίχειρά του. 

«∆εν πιστεύω να µου το έχεις χαλάσει!» είπε η Ιζαµπώ. 
«Σου είπα: µόνο τα πολύπλοκα αντικείµενα κινδυνεύουν,» απο-

κρίθηκε ο Σθένελος, κι άρχισε να µιλά στη γλώσσα της µαγείας, επι-
κεντρώνοντας το βλέµµα του στο µικροσκοπικό, µοριακά πεπιεσµέ-
νο αντικείµενο ανάµεσα στα δάχτυλά του… 

…το οποίο µεγάλωσε και µεγάλωσε. 
Και µεγάλωσε. 
Καλύπτοντας ολόκληρη τη γροθιά του Σθένελου. 
Η Ιζαµπώ πήρε το σάλι της και κοίταξε προσεχτικά τις ραφές. Γέ-

λασε, και το έριξε στους ώµους της. «Καταπληκτικό!» είπε, και ξαφ-
νικά φίλησε τον Σθένελο στο µάγουλο. «Θα µπορούσες να το κάνεις 
αυτό και για να µας φέρεις κόσµο!» 

«Μην ακούω ανοησίες,» είπε ο Εδµόνδος. «Αυτά είναι επικίνδυνα. 
∆ε χρειάζεται κανένας να ξέρει ότι έχουµε µάγο µαζί µας. Κι αν κά-
ποιος τύχει να σας ρωτήσει για τον Σθένελο, θα πείτε ότι είναι µα-
κρινός µου ξάδελφος από άλλη διάσταση, και µόνο αυτό ξέρετε. Ε-
ντάξει;» 

«Μάλιστα, Εδµόνδε, ό,τι πεις!» αποκρίθηκαν συγχρόνως, σαν χο-
ρωδία, η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα. 

«Σοβαρολογώ,» είπε ο Εδµόνδος, και σταµάτησε το όχηµά του 
σ’έναν χώρο που ήταν σκεπασµένος µ’ένα µεγάλο ύφασµα στηριγ-
µένο σε ξύλινους πασσάλους. ∆ύο άλλα ενεργειακά οχήµατα ήταν 
επίσης σταθµευµένα εδώ. 

«Βοριά!» Ένας άντρας πλησίασε, πορφυρόδερµος και µαυροµάλ-
λης. Φαινόταν να έχει αµέσως αναγνωρίσει τον Εδµόνδο. 
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Ο Εδµόνδος άνοιξε την πόρτα πλάι του και βγήκε. «Τι γίνεται, Ε-
δουάρδε; Όλα καλά;» ρώτησε, κι αντάλλαξαν µια χειραψία. 

«Ναι. Μέχρι στιγµής επιβιώνουµε. Θες να σου κρατήσω το όχη-
µα;» 

Ο Εδµόνδος κατένευσε. 
«Για πόσο;» ρώτησε ο Εδουάρδος. 
«Καµια-δυο µέρες, ίσως,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος, και του έδωσε 

ένα νόµισµα. 
Ένα αρχοντικό, παρατήρησε η Βατράνια, γνωρίζοντας πως αυτό 

ήταν ένα από τα ισχυρότερα νοµίσµατα της Χάρνταβελ, σύµφωνα µε 
όσα είχε πει ο Γεράρδος. 

Ο Εδουάρδος χαµογέλασε. «Ο Θεός µαζί σου, Βοριά.» 
Ο Εδµόνδος βγήκε από το γκαράζ και οι σύντροφοί του τον ακο-

λούθησαν µέσα στην αγορά. 
«Θα έχει νόηµα να καθίσουµε µέρες εδώ;» τον ρώτησε ο Σθένελος. 
«Η Ερρίθια είναι η καρδιά της Χάρνταβελ. Ό,τι συµβαίνει στη 

διάσταση, αν είσαι λιγάκι δικτυωµένος, εδώ µπορείς να το µάθεις· 
και είµαι παραπάνω από λιγάκι δικτυωµένος.» 

«Ναι αλλά µένοντας εδώ δεν κάνουµε τίποτα εκτός απ’το να ακού-
µε – κι ο σκοπός είναι να ερευνήσουµε, από κοντά.» 

«Θα πάµε και εκεί που είναι να ερευνήσουµε,» αποκρίθηκε ο Εδ-
µόνδος, «µόλις παρουσιαστεί η ευκαιρία. Φτάνει να έχουµε τ’αφτιά 
µας ανοιχτά. 

»Επιπλέον,» πρόσθεσε, «δεν µπορώ να φύγω από την Ερρίθια χω-
ρίς να δώσω τουλάχιστον µια, δυο παραστάσεις. Θα παραξενευτούν 
οι πάντες, κι αυτό δεν το θέλω.» 

«Μην ανησυχείς,» είπε η Ιζαµπώ στον Σθένελο, πιάνοντας το 
µπράτσο του, «θα κάνουµε ωραία παρέα!» Και χαµογέλασε. 

Η Ισαβέλλα έκανε µια πιρουέτα καθώς βάδιζαν, χωρίς φυσικά να 
µείνει πίσω, γυρίζοντας σαν σβούρα. «Είναι καλά στην Ερρίθια,» 
είπε, µετά, στον Σθένελο. «Θα σ’αρέσει.» 
Ναι, σκέφτηκε εκείνος, δεν το αµφιβάλλω. Και µόνο τα χέρια της 

Ιζαµπώς επάνω στο µπράτσο και στον ώµο του του έφτιαχναν τη 
διάθεση, και το φαρδύ φόρεµα της Ισαβέλλας έµοιαζε να του γαργα-
λά τα πόδια καθώς εκείνη βάδιζε πλάι του. Όµως έχουµε έρθει εδώ 
για δουλειά της Επανάστασης. Για να ανακαλύψουµε τι συµβαίνει 
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στη Χάρνταβελ. Και τα παράξενα φαινόµενα είχαν κινήσει την περι-
έργεια του Σθένελου – ένας Ερευνητής ποτέ δεν µπορούσε ν’αφήσει 
κάτι ανεξήγητο. Ήθελε να βρεθεί κοντά σ’έναν απ’αυτούς τους αντι-
κατοπτρισµούς και να µάθει τι ήταν, να δει πώς διαµορφωνόταν το 
ενεργειακό πεδίο γύρω του, τι γινόταν µε τα διαστασιακά τοιχώµατα 
της Χάρνταβελ. Ήταν µονάχα µια φευγαλέα εικόνα, σαν οφθαλµα-
πάτη, ή ένα πρόσκαιρο άνοιγµα σε άλλη διάσταση; 

Η εµφάνιση, βέβαια, εκείνου του σκουληκιού που είχε αναφέρει ο 
Εδµόνδος υπονοούσε το δεύτερο. Γιατί, αν επρόκειτο µονάχα για 
οφθαλµαπάτη, ένα τέτοιο εξωδιαστασιακό πλάσµα δεν θα µπορούσε 
να είχε έρθει στη Χάρνταβελ. 

Εκτός αν οι λεγόµενοι «αντικατοπτρισµοί» ήταν διπλής φύσης: ο-
ρισµένοι απλές οφθαλµαπάτες, ορισµένοι πραγµατικά ανοίγµατα σε 
άλλες διαστάσεις… 
Πρέπει να µάθω περισσότερα! 
Για λίγο, είχε ξεχάσει τελείως ακόµα και την παρουσία της Ισαβέλ-

λας και της Ιζαµπώς δίπλα του. 
Και µετά, είδε µια πινακίδα να κρέµεται πάνω από µια πόρτα, 

γράφοντας µε µεγάλα καλλιγραφικά γράµµατα: Ο ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΣ 
ΞΕΝΟΣ. Ο Εδµόνδος τούς οδηγούσε προς τα εκεί. Από ένα παράθυ-
ρο, µια τραπεζαρία φαινόταν, και κόσµος στο εσωτερικό της. 

Ο τροβαδούρος ξαφνικά σταµάτησε και στράφηκε έτσι ώστε να 
κοιτάζει και τη Βατράνια και τον Σθένελο συγχρόνως. «Αυτό το 
πανδοχείο το ξεκίνησε ένας εξωδιαστασιακός, από τη Φεηνάρκια, 
πολύ προτού έρθει ο Στρατός της Παντοκράτειρας στη Χάρνταβελ. 
Τρεις γενεές πάνε τώρα που υπάρχει ο Σιδερένιος Ξένος.» 

Και έσπρωξε την πόρτα, µπαίνοντας στην τραπεζαρία. 
Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. 
«Χαµός γίνεται εδώ, πάντα,» είπε η Ιζαµπώ στον Σθένελο. 
Η τραπεζαρία ήταν σχεδόν γεµάτη παρότι ήταν ακόµα πρωί. Οι 

περισσότεροι πελάτες έπιναν τσάι, καφέ (φερµένο από άλλες δια-
στάσεις – δεν υπήρχε καφές στη Χάρνταβελ), µπίρα, και γάλα, και 
έτρωγαν ψωµί, τυρί, βούτυρο, αβγά, και µαρµελάδες. Πάνω από το 
µπαρ στο βάθος, ήταν κρεµασµένη µια µεγάλη, µακριά καραµπίνα, 
προφανώς για διακοσµητικούς λόγους. Έµοιαζε παλιά – κειµήλιο. 

Ένας άντρας σηκώθηκε από ένα τραπέζι και πλησίασε τους επα-
ναστάτες. Ήταν ψηλός, πρασινοµάλλης, και είχε δέρµα κατάµαυρο 
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σαν του Σέλιρ’χοκ – φανερό σηµάδι ότι δεν πρέπει να καταγόταν 
από τη Χάρνταβελ. Χαµογελώντας, έτεινε το χέρι του προς τον Εδ-
µόνδο. «Βοριά! Πώς είσαι;» 

«Καλά, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνος, γελώντας, καθώς αντάλ-
λασσαν µια δυνατή χειραψία. 

«Θα έχουµε, λοιπόν, παράσταση απόψε;» 
«Αν έχεις την καλοσύνη να φιλοξενήσεις στο πανδοχείο σου πέντε 

κουρασµένους ταξιδιώτες.» 
«Ο Σιδερένιος Ξένος είναι πάντα σπίτι σου, ό,τι κι αν γίνει: τα έ-

χουµε πει και τα έχουµε ξαναπεί.» Και κοίταξε τους συντρόφους του 
τροβαδούρου. «Προσέλαβες καινούργιους χορευτές; Ή είναι τρα-
γουδιστές;» 

Η Βατράνια παρατήρησε ότι ο µαυρόδερµος άντρας ήταν ντυµένος 
µε τρόπο που δεν ταίριαζε ακριβώς στη Χάρνταβελ. Τα ρούχα του 
ήταν διαφορετικής µόδας από των υπόλοιπων που έβλεπες µέσα 
στην τραπεζαρία. Φεηνάρκια µόδα, ίσως. Πρέπει να το κάνει για να 
διατηρεί ένα κάποιο ύφος – για τον εαυτό του και για το πανδοχείο 
του. 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος, «ούτε χορευτές ούτε τραγουδι-
στές είναι. Από εδώ, ο Σθένελος, µακρινός µου ξάδελφος από τη 
Σεργήλη.» 

«∆εν το ήξερα ότι έχεις συγγενείς έξω από τη Χάρνταβελ, Βοριά.» 
«∆εν τα ξέρεις όλα για µένα, Νάρθιελ!» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος· 

κι έδειξε τη Βατράνια, κόσµια: «Από εδώ, η Βατράνια, από τη Σερ-
γήλη επίσης, και σύζυγος του Σθένελου.» 
Σύζυγος του Σθένελου!; σκέφτηκε η Βατράνια. Θα µπορούσες, 

τουλάχιστον, να µε είχες πρώτα ρωτήσει, Εδµόνδε! 
«Σας καλωσορίζω στον Σιδερένιο Ξένο,» είπε ο Νάρθιελ στη Βα-

τράνια και στον Σθένελο. 
«Ευχαριστούµε,» αποκρίθηκε ο µάγος, και η Βατράνια χαµογέλα-

σε ευγενικά. 
Ο Νάρθιελ τούς οδήγησε σ’ένα µακρόστενο τραπέζι που τους χω-

ρούσε άνετα, και τους άφησε να καθίσουν. «Θα φέρω απ’όλα για 
πρωινό, εντάξει;» ρώτησε. 

«Με υποχρεώνεις κάθε φορά που έρχοµαι, Νάρθιελ,» είπε ο Εδ-
µόνδος. 
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«Μη λες ανοησίες, Βοριά. Ο Θεός σε φέρνει στο µαγαζί µου, και το 
ξέρεις,» αποκρίθηκε ο µαυρόδερµος άντρας, και έφυγε. 

«∆εν είναι γηγενής αυτός, έτσι;» είπε η Βατράνια. 
«Γηγενής είναι,» της αποκρίθηκε ο Εδµόνδος. «∆ε σου είπα; Τρίτη 

γενιά από τότε που πρωτοέφτιαξαν το πανδοχείο. Αλλά η καταγωγή 
τους είναι από τη Φεηνάρκια, κι έχουν διατηρήσει τα χρώµατά τους, 
όπως βλέπεις. Ο πρώτος που έφτιαξε το πανδοχείο ήταν µαυρόδερ-
µος σαν τον Νάρθιελ. Κι εκείνον Νάρθιελ τον έλεγαν, αλλά τώρα ό-
λοι τον λένε ‘ο Παππούς’, ή ‘ο Σιδερένιος Ξένος’, επειδή αυτό το πα-
ρωνύµιο τού έδωσαν οι Χαρνταβέλιοι. Ήταν πολύ δυνατός και ανθε-
κτικός, λένε, σαν να ήταν από σίδερο. Η καραµπίνα που βλέπεις ε-
κεί, πάνω απ’το µπαρ, ήταν δική του. Την έχουν κρεµασµένη λες κι 
έχει θρησκευτική σηµασία.» Μειδίασε και έστρωσε το µπλε µουστά-
κι του. 

Το πρωινό τους τους το έφεραν, σύντοµα, δύο σερβιτόρες που έ-
µοιαζαν ντόπιες. 

«Αυτή,» είπε ο Εδµόνδος δείχνοντας τη µια από τις δύο κοπέλες 
καθώς αποµακρύνονταν, «είναι κόρη του Νάρθιελ.» 

«∆εν είναι µαύρη,» παρατήρησε η Βατράνια. Το δέρµα της ήταν 
λευκό µε απόχρωση του ροζ. 

«Ναι, επειδή έτσι είναι κι η γυναίκα του Νάρθιελ, η οποία κατάγε-
ται από τη Χάρνταβελ. Έχει, όµως, κι έναν γιο, που αυτός είναι κα-
τάµαυρος σαν µελάνι.» Ο Εδµόνδος ήπιε µια γουλιά από το τσάι του. 

«Μουσική πότε θα παίξεις;» τον ρώτησε η Βατράνια, µετά από λί-
γο, αφού κι εκείνη είχε δοκιµάσει το πρωινό της και είχε διαπιστώ-
σει ότι ήταν καλοφτιαγµένο. 

«Το απόγευµα· και θα το ξενυχτίσουµε, φυσικά.» 
«Μέχρι τότε, δηλαδή, µπορείς να µου µαθαίνεις τη Γλώσσα της 

Χάρνταβελ;» 
«Αν θέλεις.» Και τη ρώτησε στη Γλώσσα της Χάρνταβελ: «Πώς εί-

ναι ο καφές σου;» 
«Καλός,» απάντησε η Βατράνια. 
Ή, τουλάχιστον, έτσι νόµιζε, γιατί ο Εδµόνδος τη διόρθωσε κι εκεί-

νη κατάλαβε ότι ουσιαστικά δεν είχε πει καλός αλλά καλό, αν κά-
ποιος έκανε µετάφραση στη Συµπαντική. 

«Θα µάθω, πού θα πάει,» είπε η Βατράνια, και ήπιε καφέ. 
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Το µεσηµέρι η τραπεζαρία του πανδοχείου είχε, αναµενόµενα, πολ-
λή δουλειά. Οι έµποροι, οι πραµατευτάδες, οι µισθοφόροι που φυ-
λούσαν τα καραβάνια, οι φρουροί της πόλης, και άλλοι διάφοροι που 
είχαν λόγο να βρίσκονται στη ∆υτική Αγορά έρχονταν για να γευµα-
τίσουν. Η βαβούρα που γινόταν ήταν το κάτι άλλο· η Βατράνια νόµι-
ζε ότι το κεφάλι της βούιζε, και δεν µπορούσε µε τίποτα να συγκε-
ντρωθεί σ’αυτά που της έλεγε ο Εδµόνδος για τη Γλώσσα της Χάρ-
νταβελ. 

«Εντάξει,» του είπε, «αρκετά. ∆εν αντέχω άλλο, µ’όλη τούτη τη 
φασαρία.» 

Εκείνος, καθισµένος αναπαυτικά στην καρέκλα του, δεν έφερε α-
ντίρρηση. «Αναρωτιόµουν πότε θα µου ζητούσες να σταµατήσου-
µε,» είπε. 

«Φαινόταν τόσο πολύ ότι δεν µπορούσα να συγκεντρωθώ;» 
«Ούτε εγώ µπορώ να συγκεντρωθώ µε τέτοιο σαµατά,» παραδέ-

χτηκε ο Εδµόνδος. 
Η Βατράνια ένευσε και ήπιε την τελευταία γουλιά µπίρα που είχε 

αποµείνει στην κούπα της. Ο λαιµός της πονούσε λιγάκι. Ενώ το 
πρωί µιλούσαν κανονικά και άκουγαν ο ένας τον άλλο, µετά, καθώς 
πλησίαζε το µεσηµέρι, έπρεπε να µιλάνε ολοένα και δυνατότερα, 
µέχρι που τώρα πλέον χρειαζόταν σχεδόν να φωνάζουν. Η Βατράνια 
είχε καθίσει πιο κοντά στον Εδµόνδο, για να µπορούν να συνεν-
νοούνται. 

Ρίχνοντας µια µατιά στο πλάι, είδε ότι ο Σθένελος εξακολουθούσε 
να χαζολογά µε τις δύο χορεύτριες όπως έκανε από το πρωί που εί-
χαν έρθει στον Σιδερένιο Ξένο. Αλλά η Βατράνια είχε συνειδητο-
ποιήσει πως, όσο τον συναναστρεφόταν, τόσο λιγότερο την ενδιέφε-
ραν οι προτιµήσεις του. Ο µάγος έµοιαζε να τρέχει πίσω από όποιο 
θηλυκό τύχαινε να του γυαλίσει – και τα περισσότερα πρέπει να του 
γυάλιζαν. ∆εν ήταν, εποµένως, τίποτα το ιδιαίτερο που και η Βατρά-
νια έδειχνε να του αρέσει: κι αυτό τής µείωνε δραµατικά το ενδια-
φέρον προς τον Σθένελο. 
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∆εν ξέρει να ξεχωρίζει τις αληθινές γυναίκες από τα κοριτσάκια. Τι 
µπερδεµένος άνθρωπος… 

Η Βατράνια δεν ήταν πρόθυµη, ασφαλώς, να ανταγωνιστεί την Ι-
ζαµπώ και την Ισαβέλλα για τον Σθένελο. Εκείνος θα έπρεπε να 
µπορεί να διακρίνει τι ήταν το καλύτερο για τον εαυτό του. 

Βγάζοντάς τον από το µυαλό της, αγνοώντας τον παρότι ήταν κα-
θισµένος παραδίπλα (χασκογελώντας µαζί µε τις χαζές χορεύτριες), 
η Βατράνια ρώτησε τον Εδµόνδο: «Πώς µπλέχτηκες µε την Επανά-
σταση, αλήθεια;» ∆εν ανησυχούσε µήπως κανείς την άκουγε, µε το 
σαµατά που γινόταν – φωνές, χτυπήµατα πάνω σε τραπέζια, γέλια, 
το κλικ-κλακ από πιατικά και κουταλοπίρουνα. 

Ο Εδµόνδος είχε µόλις ανάψει την πίπα του και φύσηξε καπνό 
προς το ταβάνι, όπου ήδη ήταν συγκεντρωµένος πολύς καπνός από 
τους πελάτες του Σιδερένιου Ξένου, µοιάζοντας µε οµίχλη. «Σου εί-
πα ότι είµαι από τον βορρά, έτσι;» 

«Ναι.» 
«Στην αρχή δεν ήµουν τροβαδούρος. Μου άρεσε, δηλαδή, να παί-

ζω µερικά τραγούδια µε το λαγούτο µου, αλλά σπάνια µε πλήρωναν 
γι’αυτό, και δεν το έβλεπα σαν επάγγελµα. Οι γονείς µου δεν είχαν 
τίποτα σπουδαία χωράφια, εποµένως έπρεπε ή να δουλέψω για άλ-
λους γαιοκτήµονες ή να βρω κάποια διαφορετική δουλειά. Επειδή 
ένας θείος µου ήταν µισθοφόρος, µου έµαθε την τέχνη των όπλων κι 
έτσι έφυγα από το σπίτι µου αναζητώντας κάποιον να µε προσλάβει. 
∆ούλεψα για κάµποσους καθώς ταξίδευα. Μπλέχτηκα και σε µερικές 
συµπλοκές. Τίποτα το σπουδαίο, όµως· µικροεπεισόδια. Στην Οκρίν-
θια, τόσο µακριά από τη γενέτειρά µου, ήταν που µπλέχτηκα σ’έναν 
πραγµατικό πόλεµο για πρώτη φορά, κι εκεί, όπως σου είπα, γνώρι-
σα τον Ρογήρο και άλλους και απέκτησα τούτο το έπαθλο.» Έδειξε 
την ουλή στο µέτωπό του, και συνέχισε: «Ο πόλεµος έγινε επειδή οι 
άρχοντες της ευρύτερης περιοχής είχαν διαφορές αναµεταξύ τους – 
ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι περισσότεροι πόλεµοι, δηλαδή. Ε-
µείς, βέβαια, οι µισθοφόροι, πήγαµε για τα λεφτά και για τα λάφυ-
ρα· δε µας ένοιαζε τίποτ’άλλο. 

»Παραλίγο, όµως, να σκοτωθώ στον πόλεµο, και είδα τόσους άλ-
λους να χάνουν τη ζωή τους. Ο Θεός ήταν που µ’έσωσε· εκείνη η 
τσεκουριά θα µπορούσε να µε είχε ξεκάνει… Μετά απ’αυτά, άρχισα 
να αναθεωρώ διάφορα, Βατράνια.» Ο Εδµόνδος άναψε πάλι την πί-
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πα του γιατί, καθώς µιλούσε, είχε σβήσει. «Και κατέληξα ότι δεν ή-
θελα πια νάµαι µισθοφόρος. Τι να τις κάνεις τις πληρωµές και τα 
λάφυρα όταν είσαι νεκρός, ή όταν έχεις δει τόσους να πεθαίνουν γύ-
ρω σου; Παράλογο. Τελείως παράλογο… Και θα µου πεις ‘τότε το 
σκέφτηκες;’ Η αλήθεια είναι πως, ναι, τότε, επειδή πριν, όπως σου 
είπα, δεν είχα µπλεχτεί σε τίποτα περισσότερο από µερικές συµπλο-
κές. Απωθούσαµε κανέναν ληστή δουλεύοντας για εµπόρους, φρου-
ρούσαµε κανένα κάστρο που ποτέ δε δεχόταν επίθεση… τέτοια 
πράγµατα. 

»Ο πόλεµος ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό. Και δεν άργησα να 
µάθω ότι οι Παντοκρατορικοί θα µπορούσαν να τον είχαν αποτρέψει 
αλλά δεν το έκαναν. Θα µπορούσαν να είχαν στείλει τις δυνάµεις 
τους για να σταµατήσουν την παράλογη σφαγή και να αναγκάσουν 
τους άρχοντες να έρθουν σ’έναν συµβιβασµό. Σκέφτηκαν, όµως, ότι 
τους συνέφερε ο πόλεµος, για να µας κρατάνε διαιρεµένους και ανί-
σχυρους. Η τότε Παντοκρατορική Επόπτρια έτσι το έβλεπε το πράγ-
µα· δεν ξέρω αυτός εδώ, ο καινούργιος, τι θα έκανε, αλλά δε νοµίζω 
πως ό,τι κι αν έκανε θα ήταν πολύ καλύτερο. 

»Εγώ, όπως και νάχε, την είχα πάρει την απόφασή µου, πάντως. 
Άφησα τα όπλα µου και πήρα το λαγούτο µου στο χέρι για να ζήσω 
έτσι. ∆υο άλλοι, που επίσης ήταν στον πόλεµο, είχαν έρθει τότε µαζί 
µου, έχοντας κάνει παρόµοιες σκέψεις µ’εµένα – αν και πλέον δεν 
περιπλανιούνται στο πλευρό µου· έχουν προ πολλού φύγει και εγκα-
τασταθεί. 

»Τριγυρίζαµε για λίγο καιρό, τραγουδώντας και λέγοντας ιστορίες, 
και βγάζαµε το ψωµί µας. Επιπλέον, είχαµε και κάµποσα χρήµατα 
από τον πόλεµο, είναι αλήθεια… Στις περιπλανήσεις µου, έτυχε να 
συναντήσω έναν ιερέα και να µιλήσω κάµποσο µαζί του µια βραδιά. 
Του είπα για τον πόλεµο, και του είπα και τη γνώµη µου για τους 
Παντοκρατορικούς. Κι εκείνος µού είπε πως θα µπορούσα κι εγώ να 
προσφέρω κάτι για να τους διώξουµε από τη Χάρνταβελ. ∆εν είµαι 
πρόθυµος ν’αρχίσω πάλι σκοτωµούς, του είπα. ∆ε χρειάζεται, µου 
είπε· πλανόδιος όπως είσαι, µπορείς να µεταφέρεις µηνύµατα. 

»Αυτά που σου λέω τώρα έγιναν κανένα χρόνο προτού ο Πρίγκι-
πας ξεκινήσει την Επανάσταση. Στη Χάρνταβελ, οι ιερείς µας ανέ-
καθεν ήταν εναντίον της Παντοκράτειρας. Είχαν δεχτεί τις δυνάµεις 
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της εδώ γιατί δεν µπορούσαν να κάνουν αλλιώς, αλλά δεν συµπα-
θούσαν ποτέ κανέναν Παντοκρατορικό. 

»Τώρα, λοιπόν, έµαθες πώς µπλέχτηκα µε την Επανάσταση,» είπε 
ο Εδµόνδος. «Τίποτα το συναρπαστικό, µάλλον.» 

«Πιο συναρπαστικό από τη δική µου ιστορία,» αποκρίθηκε η Βα-
τράνια. 

Ο Εδµόνδος ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 
«∆εν τους ήθελα στη Σεργήλη,» εξήγησε η Βατράνια. «∆εν είχαν 

κάνει κάτι συγκεκριµένο ειδικά σ’εµένα, αλλά έβλεπα σε τι καθε-
στώς βρισκόταν η διάσταση. Η ανώτερη αρχή ήταν – και είναι – οι 
πράκτορες της Παντοκράτειρας. Κανένας δεν µπορεί να τους στα-
µατήσει. Ελέγχουν τα µέσα µαζική ενηµέρωσης, τις µεγάλες εταιρεί-
ες, εξαπλώνουν παντού την προπαγάνδα τους, ενώ συγχρόνως προ-
σπαθούν να πείσουν τους πάντες ότι είναι ελεύθεροι, ότι τίποτα δεν 
έχει αλλάξει σε σχέση µε παλιά, ότι µάλιστα είναι καλύτερα µε τον 
έλεγχο της Παντοκράτειρας πάνω απ’τα κεφάλια τους. 

»Ήµουν πλούσια σ’εκείνη την περίοδο της ζωής µου – από τύχη, 
κυρίως – χρηµατοδοτούσα κινηµατογραφικές ταινίες, και είχα γνω-
ρίσει κάµποσους ανθρώπους. ∆εν άργησα να έρθω σε επαφή και µε 
επαναστάτες, κι από τότε, παράλληλα µε ό,τι άλλο έκανα, δούλευα 
και γι’αυτούς. Με θεωρούσαν από τις καλύτερες πράκτορές τους στη 
Σεργήλη, εκείνη την εποχή…» Η Βατράνια αναστέναξε. Έκανε να 
πιει µπίρα, αλλά ανακάλυψε ότι η κούπα της είχε αδειάσει. «Ανα-
γκάστηκα να φύγω, µετά,» είπε χωρίς να κοιτάζει τον Εδµόνδο. «Οι 
Παντοκρατορικοί µού κατέσχεσαν όλη µου την περιουσία όταν κα-
τάλαβαν ότι ήµουν µε την Επανάσταση· παρά τρίχα γλίτωσα ζωντα-
νή. Οι άλλοι επαναστάτες µε έκρυψαν. Και… ξέρεις, µετά απ’αυτά 
δεν µπορούσα άλλο να είµαι στη Σεργήλη και να µην κάνω ό,τι έκα-
να παλιά. Πήγα στην Απολλώνια, και τώρα κατέληξα εδώ.» 

«Και λες ότι η ιστορία σου δεν είναι αρκετά συναρπαστική;» από-
ρησε ο Εδµόνδος. 

«Εννοώ το πώς έµπλεξα αρχικά µε την Επανάσταση. Βασικά, κα-
τάλαβαν οι επαναστάτες ότι δεν προσαρµόζοµαι καλά µε τη δικτα-
τορία και µε στρατολόγησαν.» 

Ο Εδµόνδος γέλασε. «Πάντα έτσι δεν γίνεται;» 
«Ναι, κάπως έτσι,» παραδέχτηκε η Βατράνια, µειδιώντας και ξε-

χνώντας για λίγο τα όσα είχε χάσει στη Σεργήλη. 
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Με την άκρια του µατιού της, είδε τον Σθένελο να σηκώνεται από 
το τραπέζι µαζί µε την Ιζαµπώ και να βαδίζουν προς τη σκάλα του 
πανδοχείου. Η Ισαβέλλα είχε µείνει µόνη, παρέα µε το κρασί της, 
αλλά δεν έµοιαζε ενοχληµένη. 

Η Βατράνια γύρισε και της είπε: «Εξουθενώθηκαν από τα γέλια, ε, 
και πάνε να κοιµηθούν…» 

Η Ισαβέλλα γέλασε. «∆ε νοµίζω πως έχουν τον ύπνο κατά νου.» 
Και µετά από λίγο ήταν που άκουσαν τις φωνές από τους δρόµους 

της αγοράς, οι οποίες ήταν τόσο δυνατές που διέλυσαν αµέσως τον 
σαµατά µέσα στην τραπεζαρία του πανδοχείου σαν να µην ήταν τί-
ποτα περισσότερο από τα κλαψουρίσµατα µωρών. 

E 
 
Ο Σθένελος δεν κατάλαβε πώς ακριβώς πάρθηκε η απόφαση. Σε κά-
ποια στιγµή, η Ισαβέλλα είπε Αυτό θα µπορούσαµε να το συζητή-
σουµε κι επάνω! ενώ ήταν λυγισµένη στο πλευρό του, ακουµπούσε 
το ένα της χέρι στον ώµο του, και το άλλο της χέρι άγγιζε τα κουµπιά 
της τουνίκας του. Ο Σθένελος, βέβαια, δεν ήταν δυνατόν να της αρ-
νηθεί. Ναι, γιατί όχι; είχε αποκριθεί. Το λες σοβαρά; Η Ιζαµπώ είχε 
γελάσει κοντά στ’αφτί του και είχε δαγκώσει τον λοβό του. Πάντα 
είµαι σοβαρή, δε µε βλέπεις; 

Η Ισαβέλλα, όταν ο Σθένελος την ατένισε µε κάποιο δισταγµό, 
τους έκανε νόηµα να πηγαίνουν, κλείνοντας το µάτι. Πρέπει να έ-
βλεπε την Ιζαµπώ σαν αγαπηµένη αδελφή, όχι σαν αντίζηλο. Έτσι, ο 
Σθένελος είχε σηκωθεί από το τραπέζι µαζί µε την Ιζαµπώ, είχαν α-
νεβεί τις στριφογυριστές σκάλες του πανδοχείου, και τώρα βρίσκο-
νταν µπροστά στην πόρτα του δωµατίου του. Η Ιζαµπώ τον τσι-
µπούσε πάνω από τα ρούχα του και τον φιλούσε στο µάγουλο, χα-
σκογελώντας. 

«Καλύτερα, πάµε στο δωµάτιό σου,» της είπε ο Σθένελος, σκεπτό-
µενος ότι στο δικό του δωµάτιο µπορεί να ερχόταν η Βατράνια – 
µπορεί, µάλιστα, να το έκανε επίτηδες. 

«Γιατί;» 
«Γιατί είναι καλύτερα.» 
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Η Ιζαµπώ γέλασε. «Καλά!» είπε, και κάνοντας µια γρήγορη πι-
ρουέτα κινήθηκε λυγερά προς την πόρτα του δωµατίου που θα µοι-
ραζόταν µε την Ισαβέλλα. Το φαρδύ της φόρεµα ανέµισε γύρω της 
σαν σηµαία, και τα όµορφα πόδια της φάνηκαν από κάτω, ξανάβο-
ντας τον Σθένελο ακόµα περισσότερο απ’ό,τι ήταν ήδη ξαναµµένος. 
Άρπαξε την Ιζαµπώ στην αγκαλιά του και τη φίλησε, κολλώντας την 
πλάτη της στην πόρτα. 

«Πού έχεις το κλειδί;» τη ρώτησε, µε το στόµα του πάνω στο δικό 
της και τα χέρια του κάτω από τους γλουτούς της. 

«Ψάξε µε αν το θες! Ψάξε µε!» του έκανε εκείνη. Ο Σθένελος πα-
σπάτεψε το φόρεµά της και, ενώ η Ιζαµπώ γελούσε σαν υστερική, 
βρήκε το κλειδί µέσα στο µπούστο της. 

«Είσαι πονηρή. Πότε πρόλαβες να το κρύψεις εκεί;» τη ρώτησε, 
φιλώντας τον ώµο της, που είχε αποκαλυφτεί όταν εκείνος είχε ανοί-
ξει τα κουµπιά του φορέµατός της για να πάρει το κλειδί από µέσα. 

«∆ε µε προσέχεις, δε µε προσέχεις, χιχιχιχιχι…!» 
Ο Σθένελος έβαλε το κλειδί στην κλειδαρότρυπα, το γύρισε· η πόρ-

τα άνοιξε, και οι δυο τους µπήκαν στο δωµάτιο. «Ας µην το ξεχά-
σουµε έξω αυτό,» είπε ο Σθένελος, και πήρε το κλειδί πίσω, προτού η 
Ιζαµπώ κλοτσήσει την πόρτα κλείνοντάς τη µε γδούπο. 

«Είσαι σα χρυσό άγαλµα, σα χρυσό άγαλµα, χιχιχιχιχ!…» του είπε, 
φιλώντας τα χρυσόδερµα µάγουλά του και τον χρυσόδερµο λαιµό 
του. 

«Ελπίζω αυτό νάναι φιλοφρόνηση.» Ο Σθένελος τράβηξε το φόρε-
µά της προς τα κάτω, κάνοντας όσα κουµπιά απέµεναν θηλυκωµένα 
να ξεθηλυκωθούν απότοµα, αφήνοντάς την Ιζαµπώ µόνο µε το µε-
σοφόρι της. 

Σχεδόν σκοντάφτοντας, έπεσαν στο κρεβάτι– 
Και η φασαρία ξεκίνησε. Από έξω. Από τον δρόµο. Πολλές φωνές 

µαζί. Τροµαγµένες, ίσως. 
«Τι γίνεται;» έκανε η Ιζαµπώ. 
«Τίποτα, δεν είναι τίποτα,» είπε ο Σθένελος, σκυµµένος από πάνω 

της και φιλώντας παθιασµένα τα στήθη της, που το ένα είχε βγει µέ-
σα απ’το µεσοφόρι της. 

«Κάτι είναι!» Η Ιζαµπώ τον έσπρωξε πίσω. «Κάτι γίνεται! Άκου! 
Άκου!» 
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Ο Σθένελος πήρε µερικές βαθιές ανάσες, προσπαθώντας ν’ακούσει 
τις φωνές πίσω από το ερωτικό βουητό στο κεφάλι του. 
…δάσος! 
Ένα δάσος στην Ανατολική Αγορά! 
Η Οργή Του! Η Οργή Του έπεσε…! 
Ένα δάσος! 
…Ανατολική Αγορά, σου λέω! 
Ο Σθένελος συνοφρυώθηκε. «∆εν καταλαβαίνω… Τι λένε;» Αλλά 

µετά σκέφτηκε: Μήπως είναι οι αντικατοπτρισµοί;… Ένα δάσος… 
Ναι, αυτό πρέπει να είναι! «Αντικατοπτρισµός!» Αµέσως πετάχτηκε 
όρθιος, κουµπώνοντας τα κουµπιά που είχε ξεκουµπώσει η Ιζαµπώ 
στα ρούχα του. 

«Τι αντικατοπτρισµός;» 
«Πάµε!» Ο Σθένελος έτρεξε στην πόρτα. 
«Εε, περίµενε!» έκανε η Ιζαµπώ, προσπαθώντας γρήγορα να φτιά-

ξει το µεσοφόρι της. 
Ο Σθένελος την αγνόησε. Αν ήταν αντικατοπτρισµός, δεν ήθελε να 

τον χάσει. Έπρεπε οπωσδήποτε – οπωσδήποτε – να είναι εκεί. 
Κατέβηκε τις σκάλες σαν να τον κυνηγούσαν µεταλλαγµένα τέρα-

τα από την Απολεσθείσα Γη, και φτάνοντας κάτω, στην τραπεζαρία, 
είδε ότι γινόταν χαµός. Ο κόσµος έβγαινε, πήγαινε έξω. 

«Βατράνια!» φώναξε, βλέποντάς τη να προσπαθεί να περάσει µέ-
σα από το πλήθος. Έτρεξε προς το µέρος της, παραµερίζοντας έναν 
πορφυρόδερµο άντρα. «Βατράνια!» 

«Νόµιζα ότι ήσουν απασχοληµένος,» του είπε εκείνη. 
«Τι έγινε; Είναι αντικατοπτρισµός; Αντικατοπτρισµός;» 
«Ένα δάσος λένε πως εµφανίστηκε.» Ο Εδµόνδος ήταν που µίλη-

σε, και ο Σθένελος τον είδε ξαφνικά δίπλα του ενώ πριν δεν τον είχε 
προσέξει. «Ένα δάσος µέσα στην Ανατολική Αγορά.» 
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Κεφάλαιο 20 

Φυλακισµένοι 
 
 
«Μας δηλητηριάσατε! Μας δηλητηριάσατε!» 

Κάποια φώναζε. 
Ο Τέρι ξύπνησε από τον λήθαργό του, και διαπίστωσε ότι ήταν πε-

σµένος στο πέτρινο πάτωµα. Ανασηκώθηκε αµέσως, στηριζόµενος 
στις παλάµες του, και είδε ότι εκείνος κι οι τρεις στρατιώτες του βρί-
σκονταν ακόµα στο δωµάτιο όπου τους είχαν προσφέρει φαγητό· 
δεν τους είχαν µετακινήσει από εδώ. 

Ολόγυρα στέκονταν άνθρωποι της υπόγειας πόλης. Κάποιοι κρα-
τούσαν όπλα – σπαθιά – και τα είχαν στραµµένα προς τη Βίλνα, η 
οποία ήταν όρθια, µε την πλάτη κολληµένη στον τοίχο. Εκείνη ήταν 
που είχε φωνάξει ότι τους είχαν δηλητηριάσει, συνειδητοποίησε τώ-
ρα ο Τέρι. 

Ο Καλιόστρο ήταν επίσης ξύπνιος και είχε τα χέρια του υψωµένα, 
καθώς ένας από τους ντόπιους είχε ένα πιστόλι στραµµένο καταπά-
νω του. Ο Ρίµναλ ακόµα κοιµόταν, µε το κεφάλι του πεσµένο πάνω 
στο τραπέζι. 

Ο Τέρι σηκώθηκε όρθιος, κι αµέσως δύο από τους ανθρώπους της 
υπόγειας πόλης έστρεψαν σπαθιά προς το µέρος του. Τον έναν τον 
αναγνώριζε: είχε δέρµα γαλανό, και ήταν ένας απ’τους τρεις άντρες 
που εκείνος κι οι στρατιώτες του είχαν συναντήσει στο πέρασµα 
προτού φτάσουν στην πόλη. 

«Γιατί;» τους ρώτησε, δυνατά. «Γιατί;» 
Τότε, πρόσεξε τη γαλανόδερµη γυναίκα που τους είχε οδηγήσει 

µέσα στον υπόγειο κόσµο. Τον πλησίασε και του έκανε νοήµατα, 
κουνώντας τα χέρια της. Εκείνος δεν καταλάβαινε. Της έδειξε το πά-
τωµα, όπου πριν από λίγο ήταν ξαπλωµένος, κι έκανε µια ερωτηµα-
τική χειρονοµία. Η γυναίκα µόρφασε προσπαθώντας να δείξει ά-
γνοια. 

Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. ∆εν ξέρει γιατί χάσαµε τις αισθήσεις µας; 
∆εν µας δηλητηρίασαν; Ή αυτή δεν γνωρίζει ότι µας δηλητηρίασαν; 
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Η γυναίκα τού έκανε νόηµα να καθίσει. Του έκανε νόηµα να πει 
και στη Βίλνα να καθίσει. 

Ο Τέρι σήκωσε την κοκάλινη καρέκλα του από κάτω – η οποία είχε 
ανατραπεί όταν έχασε τις αισθήσεις του – και κάθισε. 

«Βίλνα,» είπε στην πορφυρόδερµη πολεµίστρια, «δε νοµίζω ότι το 
έκαναν επίτηδες. Κάθισε.» 

«Μας δηλητηρίασαν, κύριε Ταγµατάρχη!» 
«∆ε νοµίζω ότι έριξαν κάτι στο φαγητό ή στο ποτό µας.» 
«Τι έγινε, τότε;» Οι δύο ντόπιοι εξακολουθούσαν να έχουν τα ξίφη 

τους στραµµένα επάνω της – το ένα στο λαιµό της, το άλλο στην 
κοιλιά της – καθώς η πλάτη της ήταν κολληµένη στον τοίχο. Κανένα 
µέτρο εµπρός της ήταν πεσµένο το πιστόλι της, παρατήρησε ο Τέρι· 
πρέπει να είχε προσπαθήσει να το τραβήξει και να το στρέψει ενα-
ντίον τους, καθώς την ξυπνούσαν, ίσως. 

«∆εν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να µας πείραξε κάτι στο φαγητό τους. 
Κάτι στο οποίο δεν είµαστε συνηθισµένοι.» 

«Κι αν κάνεις λάθος;» 
«Τότε, ούτως ή άλλως, αιχµάλωτοί τους είµαστε. Κάθισε.» 
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Βίλνα µετά από µια στιγµή σκέψης, και 

το σώµα της φάνηκε να χαλαρώνει έχοντας συνειδητοποιήσει ότι 
δεν υπήρχε λόγος για µάχη – ή πιθανότητα απόδρασης. 

Ο Τέρι έκανε νόηµα στους ντόπιους να πάρουν τα όπλα τους από 
πάνω της. Εκείνοι δεν κινήθηκαν, αλλά η γαλανόδερµη γυναίκα µί-
λησε στους άλλους και, τελικά, φάνηκαν να συµφωνούν. Κατέβασαν 
όλοι τα όπλα τους. Η Βίλνα αποµακρύνθηκε από τον τοίχο και, χωρίς 
απότοµες κινήσεις (δεν επιχείρησε να πάρει από κάτω το πιστόλι 
της), κάθισε στο τραπέζι. 

Ο Τέρι κούνησε τον Ρίµναλ από τον ώµο, δυνατά, καθώς ήταν ο 
µόνος που ακόµα κοιµόταν. Εκείνος µούγκρισε και σήκωσε το κεφά-
λι του από το τραπέζι, µουδιασµένα. 

«…Ταγµατάρχη;» 
«Μας πείραξε κάτι στο φαγητό τους. Έτσι νοµίζω,» του είπε ο Τέ-

ρι. 
Ο Ρίµναλ κοίταξε γύρω, τους συγκεντρωµένους ντόπιους. Το βλέµ-

µα του σκλήρυνε, όπως πριν από µια µάχη. 
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«Υποµονή, για να ξεκαθαρίσουµε τι ακριβώς συνέβη,» του είπε ο 
Τέρι. 

Ο Ρίµναλ δεν µίλησε. 
Η γαλανόδερµη γυναίκα ήρθε να σταθεί αντίκρυ στον ταγµατάρ-

χη, και έκανε χειρονοµίες, δείχνοντας τα φαγητά που τους είχαν φέ-
ρει, τα οποία ήταν ακόµα πάνω στο τραπέζι. 
Με ρωτά τι µας πείραξε; Ο Τέρι αποκρίθηκε, επίσης µε χειρονοµί-

ες, ότι δεν ήξερε. 
Η γαλανόδερµη γυναίκα µίλησε µε τους υπόλοιπους ανθρώπους 

της υπόγειας πόλης, ενώ ο Τέρι και οι στρατιώτες του περίµεναν, 
µην καταλαβαίνοντας λέξη απ’όσα λέγονταν. 

«∆ε µ’αρέσει αυτή η κατάσταση, κύριε Ταγµατάρχη,» είπε ο Κα-
λιόστρο. «∆ε µπορούµε να συνεννοηθούµε.» 

Τότε, κάποιοι άλλοι ακούστηκε να µπαίνουν στο δωµάτιο, και, γυ-
ρίζοντας, ο Τέρι τούς κοίταξε. Ήταν όλοι τους οπλισµένοι και ντυµέ-
νοι σαν πολεµιστές. Αρχηγός τους φαινόταν να είναι ένας πρασινό-
δερµος άντρας ο οποίος αµέσως απευθύνθηκε στη γαλανόδερµη γυ-
ναίκα. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες που ο Τέρι δε νόµιζε ότι ήταν 
και τόσο φιλικές, και µετά οι πολεµιστές του πρασινόδερµου άντρα 
πλησίασαν εκείνον και τους στρατιώτες του και τους άρπαξαν από 
τα ρούχα, τραβώντας τους για να σηκωθούν όρθιοι, ενώ συγχρόνως 
είχαν όπλα στραµµένα επάνω τους. 

«Τι σκατά γίνεται µ’εσάς;» γρύλισε ο Ρίµναλ, κι έσπρωξε αυτόν 
που έκανε να τον τραβήξει, σωριάζοντάς τον στο δάπεδο. 

«Όχι!» φώναξε ο Τέρι. 
Μια γυναίκα κλότσησε τον Ρίµναλ πίσω από το γόνατο, κάνοντάς 

τον να παραπατήσει, κι ένας άλλος τον χτύπησε στο κεφάλι µε τη 
λαβή του σπαθιού του, ρίχνοντάς τον αναίσθητο. 

Την ίδια στιγµή, ο Τέρι είδε πως κάποιος γρονθοκοπούσε τη Βίλνα 
καταπρόσωπο, καθώς κι εκείνη προσπαθούσε ν’αντισταθεί. Αίµα 
τινάχτηκε από τη µύτη της, και την τράβηξαν βίαια έξω απ’το δωµά-
τιο. 

Η γαλανόδερµη γυναίκα φώναζε, µοιάζοντας εξαγριωµένη. Πρέπει 
να τους ζητούσε να σταµατήσουν, αλλά δεν την άκουγαν. Και ο πρα-
σινόδερµος άντρας τη σηµάδεψε ξαφνικά µε το πιστόλι του, γκαρί-
ζοντας. 
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Ο Τέρι δεν είδε περισσότερα, καθώς τον τράβηξαν έξω απ’το δω-
µάτιο µαζί µε τον Καλιόστρο, ο οποίος δεν είχε φέρει αντίσταση. 

«Τι έγινε τώρα, Ταγµατάρχη;» ρώτησε καθώς τους έσπρωχναν µέ-
σα στους διαδρόµους του στρατώνα. «∆ε µπορούν να συµφωνήσουν 
ποιος να µας κρατήσει;» 

Ο Τέρι δεν αποκρίθηκε. Είχε, όµως, την αίσθηση ότι ξαφνικά είχαν 
µπλέξει ακόµα πιο άσχηµα απ’ό,τι ήταν ήδη µπλεγµένοι. 

E 
 
Τους έβγαλαν από τον στρατώνα, κι εκείνοι είδαν ότι στην όχθη της 
λίµνης τούς περίµενε µια κοκάλινη άµαξα φτιαγµένη σαν κλουβί. 
∆ύο αραχνόµορφα πλάσµατα την τραβούσαν, όπως αυτό που είχε 
αντικρίσει ο Τέρι πιο πριν, όταν είχαν πρωτοµπεί στην πόλη. 

Οι πολεµιστές του πρασινόδερµου άντρα έσπρωξαν τον Τέρι και 
τους στρατιώτες του προς µια ανοιχτή πόρτα της άµαξας. Τον Ρί-
µναλ ουσιαστικά τον τραβούσαν, καθώς ήταν αναίσθητος. Η Βίλνα 
παραπατούσε, ζαλισµένη. 

Όταν τους έβαλαν στην άµαξα, έκλεισαν την πόρτα και την κλεί-
δωσαν µ’ένα λουκέτο. Ο πρασινόδερµος άντρας ήρθε και στάθηκε 
απέξω, παρατηρώντας τους. Τα µαλλιά του ήταν κόκκινα και κοντά· 
τα µάτια του είχαν, επίσης, ένα κοκκινωπό χρώµα. Τα ρούχα του ή-
ταν φαρδιά όπως και των άλλων στην υπόγεια πόλη, αλλά τους ώ-
µους και την πάνω µεριά του στήθους του κάλυπτε ένα αργυρό τµή-
µα µε λαξεύµατα. Περισσότερο µε αναγνωριστικό έµοιαζε παρά µε 
µέρος πανοπλίας. 

«∆εν είµαστε εχθροί,» του είπε ο Τέρι, υψώνοντας τα χέρια ανοι-
χτά εµπρός του. 

Ο πρασινόδερµος δεν µίλησε. Πήρε τα µάτια του από πάνω τους κι 
έδωσε, φωναχτά, µια διαταγή. Ο οδηγός της άµαξας χτύπησε τα α-
ραχνόµορφα πλάσµατα µε το µακρύ του µαστίγιο, και η άµαξα άρχι-
σε να κινείται. 

Ο Ρίµναλ µούγκρισε ξυπνώντας, καθώς κυλούσαν µέσα στους στε-
νούς δρόµους της πόλης. «Τι… τι είν’αυτό;» έκρωξε, κοιτάζοντας τα 
κοκάλινα κάγκελα γύρω του. 
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«Μάλλον, δεν είναι όλοι το ίδιο φιλικοί σ’ετούτα τα µέρη,» του εί-
πε ο Τέρι. «Κι αυτό σηµαίνει – όχι άλλες ανοησίες. ∆εν έπρεπε να 
τους είχες επιτεθεί!» 

«∆εν επιτέθηκα σε κανέναν, Ταγµατάρχη· απλά τον έσπρωξα ε-
πειδή πήγε να µε τραβήξει. Αν του είχα επιτεθεί, θα ήταν νεκρός!» 
γρύλισε ο Ρίµναλ. 

Ο Τέρι τον αγριοκοίταξε. «∆εν θα ξανακάνεις εχθρικές κινήσεις 
εναντίον τους. Με καταλαβαίνεις;» Και κοίταξε τη Βίλνα. «Ούτε εσύ. 
Είµαστε στο έλεός τους, κι εποµένως πρέπει να βρούµε τρόπο να συ-
νεννοηθούµε µαζί τους. Όχι τρόπο για να µας σκοτώσουν πιο γρή-
γορα απ’ό,τι ίσως να σχεδιάζουν.» 

Κανένας από τους στρατιώτες του δεν µίλησε, κι όλοι απέφυγαν το 
βλέµµα του. 

Ο Τέρι στράφηκε απ’την άλλη, αγγίζοντας τα κάγκελα της άµαξας 
και κοιτάζοντας έξω. Πολεµιστές τούς συνόδευαν, βαδίζοντας γύρω 
από το τροχοφόρο. Ο πρασινόδερµος άντρας ήταν µαζί τους. 

Οι κάτοικοι της πόλης τούς ατένιζαν µε περιέργεια από παράθυρα, 
πόρτες, και παράπλευρα σοκάκια. Στους δρόµους όπου κυλούσε η 
άµαξα δεν πλησίαζαν, και ο Τέρι δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν εκείνο 
που φοβόνταν: αυτόν και τους στρατιώτες του, φυλακισµένους σαν 
άγρια θηρία µέσα σε τούτο το κλουβί, ή τους πολεµιστές του πρασι-
νόδερµου άντρα; 

Η άµαξα έφτασε, τελικά, σ’ένα οικοδόµηµα στα άκρα της πόλης. 
Ένα οικοδόµηµα µε µεταλλικά κάγκελα στα παράθυρά του. ∆εν υ-
πήρχε αµφιβολία ότι επρόκειτο για φυλακές. 

Οι πολεµιστές του πρασινόδερµου άντρα τούς έβγαλαν απ’το κο-
κάλινο κλουβί τους, τους πήραν ό,τι όπλα είχαν επάνω τους, και τους 
οδήγησαν στο εσωτερικό του οικοδοµήµατος, που οι διάδροµοί του 
ήταν στενοί σαν λαγούµια. Τον καθένα τον πέταξαν σε διαφορετικό 
κελί, αλλά τουλάχιστον τα κελιά τους ήταν το ένα κοντά στο άλλο, 
και οι πόρτες τους έκλειναν µε κιγκλιδώµατα, οπότε µπορούσαν να 
κοιτάζονται. Το κελί του Τέρι είχε, επίσης, ένα µικρό καγκελωτό πα-
ράθυρο απ’το οποίο µπορούσε να βλέπει την πόλη. 

Ο πρασινόδερµος άντρας και οι πολεµιστές του έφυγαν χωρίς να 
κάνουν καµία προσπάθεια να επικοινωνήσουν µαζί τους. 

«Ορίστε!» φώναξε ο Ρίµναλ. «Τώρα είµαστε φυλακισµένοι κανο-
νικά, γαµώ το κεφάλι του Κρόνου, γαµώ!» 
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«∆ε µπορεί να µας κρατήσουν για πολύ εδώ,» είπε ο Τέρι, στεκό-
µενος πίσω από το κιγκλίδωµα της πόρτας του κελιού του. ∆εν µπο-
ρούσε να δει τον Ρίµναλ γιατί δεν ήταν αντίκρυ του όπως η Βίλνα και 
ο Καλιόστρο· βρισκόταν στο κελί στ’αριστερά του. 

«Γιατί όχι, Ταγµατάρχη; Τι θα τους σταµατήσει;» 
«Το γεγονός ότι θα πρέπει να µας ταΐζουν, αν σκοπεύουν να µας 

έχουν ζωντανούς. Εποµένως, ή θα προσπαθήσουν να επικοινωνή-
σουν µαζί µας, ή γρήγορα θα µας σκοτώσουν.» 

«Αυτό,» είπε ο Καλιόστρο, «δεν µε καθησυχάζει καθόλου, κύριε 
Ταγµατάρχη…» 

E 
 
Τρεις ώρες πέρασαν. Ο Τέρι κοίταζε το ρολόι του, κι έτσι µπορούσε 
να παρακολουθεί τον χρόνο, αλλιώς δεν θα είχε κανέναν τρόπο για 
να ξέρει τι ώρα ήταν. Εδώ κάτω, σε τούτα τα υπόγεια, δεν υπήρχε 
ουρανός, δεν υπήρχε µέρα ή νύχτα. Ο χρόνος έµοιαζε στάσιµος. 

Ακόµα, όµως, και κοιτάζοντας το ρολόι του, δεν µπορούσε να είναι 
βέβαιος ότι έβλεπε τον σωστό χρόνο. Σ’αυτή η διάσταση, όπως κι αν 
ονοµαζόταν, ο χρόνος πιθανώς να κυλούσε διαφορετικά απ’ό,τι στη 
Χάρνταβελ· επιπλέον, έστω κι αν ο χρόνος κυλούσε µε τον ίδιο τρό-
πο (πράγµα σπάνιο, δύο διαστάσεις να είναι οµόχρονες, όπως θα 
έλεγε η Αρίνη), ίσως το ρολόι του να είχε αποσυντονιστεί εξαιτίας 
της µετάβασης από τη µία διάσταση στην άλλη. 

Τίποτα, λοιπόν, δεν ήταν σίγουρο. Αλλά, τουλάχιστον, κοιτάζοντας 
το ρολόι, είχε ένα σηµείο αναφοράς. Κι αυτό δεν ήταν ο χρόνος, σε 
τελική ανάλυση; Ένα σηµείο αναφοράς. ∆εν υπήρχε αντικειµενικός 
χρόνος, όπως του είχε πει πολλές φορές η Αρίνη· σε κάθε διάσταση 
κυλούσε και λίγο διαφορετικά – εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις 
που δύο διαστάσεις ήταν οµόχρονες. 

Όπως και νάχε, του φαινόταν ότι περίµενε πολλή ώρα καθισµένος 
µέσα σε τούτο το κελί, όταν τελικά το κιγκλίδωµα της πόρτας άνοιξε 
και δύο ντόπιοι µπήκαν: ο πρασινόδερµος άντρας, και µια γυναίκα 
µε δέρµα µοβ, η οποία φορούσε µακρύ µπεζ χιτώνα και έµοιαζε πα-
ράξενη στον Τέρι, βγαλµένη από όνειρο. Τα µαλλιά της έπεφταν ώς 
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την πλάτη της, και ήταν µαύρα και σγουρά. Οι δύο µπροστινές τού-
φες ήταν πιασµένες πίσω απ’το κεφάλι της. Επάνω στον χιτώνα της 
υπήρχε ένα άνοιγµα στον αριστερό ώµο, αποκαλύπτοντας έναν κί-
τρινο λίθο ο οποίος ήταν, κάπως, προσαρτηµένος στο µοβ δέρµα της. 

Τι παράξενο… Ήταν κάποιου είδους κόσµηµα; 
Τα µαύρα µάτια της γυναίκας εστιάστηκαν στον Τέρι. Εκείνος ση-

κώθηκε όρθιος. 
Ο πρασινόδερµος άντρας τράβηξε το πιστόλι του και τον σηµάδε-

ψε. 
Ο Τέρι ύψωσε τα χέρια. «∆εν είµαι εχθρός σας,» είπε, όσο πιο ήπια 

µπορούσε. 
Η γυναίκα τον πλησίασε, παρατηρώντας τον. Εκείνος πρόσεξε ότι 

ο κίτρινος λίθος στον ώµο της έβγαζε µια αχνή ακτινοβολία τώρα, 
σαν οµίχλη γύρω του. Η γυναίκα άπλωσε τα χέρια της και ακούµπη-
σε τις παλάµες πάνω στο στέρνο του Τέρι. Τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σφίχτηκαν. 
Τι είναι; Μάγισσα; 
Ο Τέρι αισθάνθηκε µια ξαφνική παρόρµηση να τη σπρώξει, να την 

αποµακρύνει· γιατί, αν ήταν µάγισσα, σίγουρα δεν είχε καµία σχέση 
µε τα µαγικά τάγµατα του Γνωστού Σύµπαντος. Έµεινε ακίνητος, 
όµως, διώχνοντας την παρόρµηση απ’το µυαλό του. Μη θέλοντας να 
προκαλέσει τον πρασινόδερµο άντρα, ο οποίος εξακολουθούσε να 
τον σηµαδεύει µε το πιστόλι του. 

Η γυναίκα πήρε, τελικά, τα χέρια της από τον Τέρι και στράφηκε 
στον σύντροφό της, µιλώντας του στη γλώσσα τους. Εκείνος άκουγε 
χωρίς να µιλά, έχοντας τώρα κατεβάσει το όπλο του. Μετά, είπε µε-
ρικές λέξεις, και η γυναίκα στράφηκε στον Τέρι. Του έδειξε τον εαυ-
τό της και πρόφερε αργά: «Χονρέπα. Χον ρΕ πα.» Έδειξε τον ταγ-
µατάρχη και έκανε µια ερωτηµατική χειρονοµία. 
Το όνοµά της, σκέφτηκε εκείνος. Χονρέπα. Ο Τέρι έδειξε τον εαυτό 

του και είπε: «Τέρι Κάρµεθ.» 
Το µάθηµα της γλώσσας του υπόγειου λαού δεν τελείωσε εκεί. Για 

ώρες ολόκληρες – σύµφωνα µε το ρολόι του – του µιλούσε η γυναίκα 
µε το µοβ δέρµα που πιθανώς να ήταν µάγισσα. Και από έναν σάκο 
που κουβαλούσε έβγαλε µερικές κοκάλινες πλάκες µε αντικείµενα 
λαξεµένα επάνω, για να τη βοηθήσουν στο µάθηµα. Του τα έδειχνε 
και του έλεγε τα ονόµατά τους. 
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Στο τέλος, ο Τέρι άρχισε να καταλαβαίνει – πολύ γενικά· αλλά ή-
ταν αρκετό για να του πει η Χονρέπα ότι κανένας δεν τους είχε δη-
λητηριάσει. Και τον ρώτησε τι να τους έφερναν για φαγητό· αυτό 
που τους είχαν φέρει ήταν προφανές ότι τους είχε πειράξει για κά-
ποιον λόγο. Ο Τέρι δεν ήξερε τι να απαντήσει. Τα φαγητά που του 
είχε δείξει επάνω στις κοκάλινες πλάκες δεν του θύµιζαν τίποτα που 
ήξερε. Εκτός από το ψωµί (ψωµί πρέπει να ήταν αυτό, σωστά;) – 
έτσι, το ψωµί τής έδειξε. Και το ποτήρι µε το νερό. (Ήταν το µόνο 
ποτήρι που ήταν λαξεµένο απλά· τα άλλα είχαν κουκίδες µέσα, ή 
γραµµές, ή σύµβολα, όπως αστεράκια ή κύκλους, για να δείχνουν 
διάφορα ποτά.) 

Η γυναίκα µίλησε στον πρασινόδερµο άντρα, που ονοµαζόταν 
Νάρκλοοµ. Εκείνος ένευσε και, βγαίνοντας από το κελί, έδωσε δια-
ταγές σε κάποιους φρουρούς στον διάδροµο. 
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Κεφάλαιο 21 

Βίαιη Συνάντηση 
 
 
Το µεσηµέρι το πέρασαν στο πανδοχείο, στην Ταρκάβια. 

«Κατά τα άλλα είσαι καλά;» ρώτησε η Μάρθα των Γεράρδο, κα-
θώς βρίσκονταν στο µικρό δωµάτιο που είχαν κλείσει, το οποίο είχε 
µόλις και µετά βίας τα απαραίτητα για να κοιµηθούν δύο άνθρωποι 
και να κάνουν τις καθηµερινές τους ανάγκες – οι οποίες, για τους 
Ταρκάβιους, µάλλον δεν συµπεριλάµβαναν το πλύσιµο ολόκληρου 
του σώµατος. 

«Γιατί να µην είµαι;» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Είµαι απλώς λιγά-
κι αποπροσανατολισµένος απ’όλ’αυτά… Είναι… παράξενα. Παρότι 
ήµουν ιερέας εδώ, στη Χάρνταβελ, είναι παράξενα. Τώρα, είναι σαν 
ξαφνικά να έχω συνειδητοποιήσει ότι είµαι, συγχρόνως, κάτι διαφο-
ρετικό αλλά και παραπάνω από τους ιερείς. ∆εν έχω τη δύναµη και 
την οργή του Θηρίου – το ξέρω πως δεν την έχω, ούτε µπορώ µε κά-
ποιον τρόπο να την επικαλεστώ – όµως βρίσκοµαι σε πολύ πιο άµε-
ση επαφή µε τη διάσταση της Χάρνταβελ. ∆εν χρειάζεται να αποκω-
δικοποιήσω σηµάδια για να γνωρίσω τη θέληση του Θεού· τη γνωρί-
ζω άµεσα, και πολύ πιο συγκεκριµένα.» 

Τα λόγια του είχαν κάτι το υπνωτικό καθώς µιλούσε καθισµένος 
επάνω στο κρεβάτι του, παρατήρησε η Μάρθα, η οποία ήταν µισο-
ξαπλωµένη στο δικό της κρεβάτι, παραδίπλα. Της έδιναν την εντύ-
πωση πως ακούγονταν µε τον πιο φυσικό τρόπο που ήταν δυνατόν 
να ακουστούν, πως αν η ίδια η Φύση είχε αποφασίσει να µιλήσει δεν 
θα µπορούσε να το είχε κάνει καλύτερα. 

Βλεφάρισε, παραξενεµένη. Και αναρωτήθηκε: Μήπως αυτό είναι 
ένα από τα πράγµατα για τα οποία µε προειδοποίησε ο Γεράρδος 
προτού φύγουµε από την Απολλώνια; Μήπως είναι ένα κακό σηµά-
δι; 

«Γιατί µε κοιτάς έτσι;» τη ρώτησε. 
«Επειδή δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τροµάξω ή όχι.» 
Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. 
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Η Μάρθα, όπως πάντοτε ειλικρινής µαζί του, του εξήγησε τι είχε 
περάσει απ’το µυαλό της. 

Το βλέµµα του έγινε προβληµατισµένο. «∆εν αισθάνοµαι το Θηρίο 
µέσα µου,» είπε µετά από µερικές στιγµές σιγής. «Αλλά, για καλό 
και για κακό,» πρόσθεσε, «να µε προσέχεις όπως σου είχα ζητήσει. 
∆ε βλάπτει.» 

∆εν εµπιστευόταν τον εαυτό του, µ’αυτά τα καινούργια πράγµατα 
που είχε αρχίσει να αντιλαµβάνεται. ∆ε νόµιζε ότι µπορεί να ήταν 
επικίνδυνος, όπως όταν είχε το Θηρίο εντός του, αλλά και πάλι… 
Ίσως να τους βάλω σε κίνδυνο άθελά µου. 

Όταν κοιµήθηκε, αυτή τη φορά δεν είδε όνειρα. Ούτε διαισθάνθη-
κε ότι κάτι άλλο άσχηµο είχε συµβεί στη διάσταση. 

Προτού βγουν από το δωµάτιό τους, το απόγευµα, η Μάρθα τον 
ρώτησε: «Από τότε που κατάλαβες ότι αυτή η άλλη διάσταση µπήκε 
µέσα στη Χάρνταβελ σε ορισµένα σηµεία, ξανασυνέβη αυτό;» 

Ο Γεράρδος βλεφάρισε, προς στιγµή µπερδεµένος. 
«Εννοώ,» διευκρίνισε η Μάρθα, «αν η άλλη διάσταση µπήκε σε 

ακόµα περισσότερα σηµεία της Χάρνταβελ όσο κοιµόµασταν.» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Μάλλον όχι. Αν είχε γίνει θα το 

ήξερα.» 
Συνάντησαν τον Σέλιρ’χοκ και την Άνµα’ταρ στην τραπεζαρία του 

πανδοχείου και, χωρίς καθυστέρηση, έφυγαν από την πόλη της Ταρ-
κάβιας. Καθώς οδοιπορούσαν προς τα εκεί όπου είχαν αφήσει το 
όχηµά τους, ο Σέλιρ έκανε στον Γεράρδο την ίδια ερώτηση που του 
είχε κάνει η Μάρθα, και έλαβε, φυσικά, την ίδια απάντηση. 

«Προς τα πού θα κατευθυνθούµε;» ρώτησε η Άνµα’ταρ, όταν είχαν 
φτάσει στον Κροκόδειλο κι εκείνη είχε καθίσει στην ειδική θέση του 
ενεργειακού κέντρου χωρίς νάχει ακόµα υφάνει τη Μαγγανεία Κι-
νήσεως. 

«Νοτιοδυτικά,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Είναι η κοντινότερη ει-
σβολή που µπορώ να αισθανθώ, νοµίζω.» Ένιωθε τα ανοίγµατα που 
είχαν γίνει στη Χάρνταβελ σαν µαγνήτες που προσπαθούσαν να 
τραβήξουν την ψυχή του προς διάφορες κατευθύνσεις συγχρόνως. 

«Πόσο κοντά;» θέλησε να µάθει η Μάρθα, που καθόταν στο τιµό-
νι, δίπλα του. 



294  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«∆ε µπορώ να σου απαντήσω µε συµβατικές µονάδες µέτρησης. 
Είναι, πάντως, πιο κοντά από άλλες.» 

Η Άνµα’ταρ χρησιµοποίησε τη Μαγγανεία Κινήσεως, ελέγχοντας 
την ενεργειακή ροή του περίπλοκου µεταβαλλόµενου οχήµατος, και 
η Μάρθα έβαλε µπροστά τη µηχανή του και, στρίβοντας το τιµόνι, 
ξεκίνησε για τα νοτιοδυτικά. 

Καθώς οδηγούσε, ο Γεράρδος τής έδινε οδηγίες: Όχι από εδώ· από 
εκεί, από αυτό τον χωµατόδροµο. — Βγες από τον δρόµο, πέρνα µέ-
σα από το δάσος, ανάµεσα από τούτα τα κτήµατα. — Ανέβα στον 
λόφο· µην πας από πλάι του, έχει στάσιµα νερά. 

«Συνέχεια από κάτι σκατοπεριοχές µάς πηγαίνεις!» µούγκρισε η 
Μάρθα σε κάποια στιγµή, όταν ο ήλιος πλησίαζε στη δύση. 

«Φτάνουµε,» είπε ο Γεράρδος. «∆εν είµαστε µακριά.» 
Η Μάρθα αναστέναξε. «∆εν υπάρχει ούτε ένας δρόµος της προκο-

πής εδώ… Όχι πως γενικά υπάρχουν δρόµοι της προκοπής σε τούτη 
την κωλοδιάσταση!» 

Ο Κροκόδειλος, πάντως, φαινόταν ν’αντέχει τις κακοτοπιές. Κι όχι 
µόνο αυτό, αλλά, όπως πάντα, γινόταν ένα µ’αυτές: ο Γεράρδος είδε 
δυο φορές βοσκούς να µην τους δίνουν καµία απολύτως σηµασία. 
Βρίσκονταν, βέβαια, σε µια κάποια απόσταση, µα όχι τόσο µεγάλη 
ώστε να δικαιολογεί να µην προσέξουν ένα όχηµα σαν τον Κροκό-
δειλο… αν αυτό, φυσικά, δεν είχε την ιδιότητα να παίρνει τα χρώµα-
τα του περιβάλλοντος. 

Όταν πια είχε σκοτεινιάσει, έφτασαν κοντά σ’έναν λόφο, και κα-
θώς οι προβολείς τους τον φώτιζαν είδαν ότι ήταν σπασµένος µε 
τρόπο που θα µπορούσε κάνεις µόνο να χαρακτηρίσει περίεργο, και 
µέσα από το σπάσιµό του έβγαιναν πελώριοι ξεροί βράχοι, χωρίς την 
παραµικρή βλάστηση επάνω τους. 

«Εδώ είµαστε,» είπε ο Γεράρδος. 
«Φαίνεται,» είπε η Μάρθα, που είχε ήδη σταµατήσει το όχηµά 

τους. «∆ε µοιάζει, όµως, µε άνοιγµα προς άλλη διάσταση· δεν µπο-
ρείς να περάσεις από εδώ για να πας πουθενά.» 

«Κι όµως, άνοιγµα είναι,» είπε ο Σέλιρ’χοκ πίσω τους. «Η άλλη 
διάσταση έχει µπει µέσα σε τούτη. Μπορεί το συγκεκριµένο σηµείο 
σύνδεσης απλώς να είναι υπόγειο στην άλλη διάσταση, ή στο εσωτε-
ρικό κάποιου βουνού.» 
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«Γι’αυτό βλέπουµε µόνο πέτρες…» µουρµούρισε η Μάρθα σαν να 
µονολογούσε. 

«Ναι,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. 
Ο Γεράρδος άνοιξε την πόρτα πλάι του και βγήκε, βαδίζοντας προς 

τους πελώριους βράχους που είχαν εισβάλει στη Χάρνταβελ. Τους 
αισθανόταν σαν ξένα τµήµατα που είχαν µπει µέσα σε οικεία σάρκα: 
ένα ξένο σώµα που είχε εισχωρήσει µέσα σ’ένα σώµα πολύ, πολύ 
γνώριµό του – προέκταση του δικού του σώµατος. 

Πηγαίνοντας κοντά, άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τους βράχους, 
άφησε την παλάµη του και τα δάχτυλά του να τριφτούν επάνω στη 
σκληρή, τραχιά επιφάνειά τους… και ένιωσε πως ήταν νεκροί. Νε-
κροί όπως το χώµα εκείνου του χωραφιού. Σαν κάτι να είχε ρουφήξει 
τελείως κάθε ίχνος ζωής από µέσα τους. 

Κλότσησε έναν, δύο φορές, µε το µποτοφορεµένο πόδι του, και πέ-
τρινα θραύσµατα πετάχτηκαν. Πολύ εύκολα. Κανονικά, ένας τόσο 
µεγάλος βράχος δεν θα έπρεπε να µπορεί να σπάσει τόσο εύκολα… 
Νεκρός. Τελείως νεκρός. 
Στράφηκε πίσω του, και είδε ότι οι σύντροφοί του στέκονταν εκεί. 

Ο Σέλιρ’χοκ µουρµούριζε κάποιο ξόρκι, µε τα µάτια µισόκλειστα. Η 
Άνµα’ταρ και η Μάρθα κρατούσαν φακούς και φώτιζαν· τους προ-
βολείς του οχήµατός τους τους είχαν σβήσει, µάλλον για λόγους α-
σφάλειας. 

«Ένας φυσιολογικός βράχος δεν θα είχε σπάσει έτσι,» τους είπε ο 
Γεράρδος, δείχνοντας το σηµείο που είχε κλοτσήσει. «Είναι νεκρός, 
όπως τα άγονα χωράφια. Το ίδιο πράγµα ακριβώς τον έχει επηρεά-
σει, νοµίζω: το ίδιο πράγµα που έχει επηρεάσει κι εκείνα.» 

«Πολύ τολµηρή διαπίστωση αυτή…» 
Κανένας από τους συντρόφους του Γεράρδου δεν είχε µιλήσει. Η 

φωνή είχε έρθει από δίπλα – και ήταν, για κάποιον λόγο, γνώριµη. 
Ο Γεράρδος στράφηκε και είδε πως από το πλάι του λόφου, από 

εκεί όπου εκείνος και η οµάδα του δεν µπορούσαν να κοιτάξουν, εί-
χαν έρθει έξι σκιερές µορφές. Οι δύο κρατούσαν δαυλούς που το 
φως τους αντανακλούσε επάνω σε πέντε κλειστά σιδερένια κράνη. 

Ιεροί Φρουροί. 
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Και ανάµεσά τους, αναµενόµενα, ένας ιερέας. Ο άντρας που είχε 
µιλήσει. Πορφυρόδερµος. Μαύρα µαλλιά, σγουρά, που είχαν αρχίσει 
να γκριζάρουν σε σηµεία. Μούσια. 

Ο Γεράρδος τον αναγνώριζε. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

—∆εν θα κρίνεις εσύ τον Θεό! 
φωνάζει ο Έδουος, δείχνοντάς τον. Πίσω από τον Έδουο στέκο-

νται τέσσερις Ιεροί Φρουροί, δύο µε καραµπίνες υψωµένες, δύο µε 
τα ξίφη τους γυµνά στα χέρια τους, ν’αντανακλούν το κόκκινο φως 
του Κακού Οφθαλµού, ο οποίος, παραδόξως (αλλά αναµενόµενα, 
ίσως, µια τέτοια νύχτα), φαίνεται πιο καθαρά από τον Αργυρό Θείο 
Οφθαλµό, που είναι µισοκρυµµένος από πυκνά νυχτερινά σύννεφα. 

—∆εν θα κρίνεις εσύ τον Θεό, Γεράρδε! 
—Αν ήταν µαζί µου, δεν θα µε είχε αφήσει να το κάνω αυτό! 
φωνάζει ο ιερέας που έχει αποφασίσει να φύγει, να εγκαταλείψει 

τη διάσταση, ακόµα κι αν ένα τέτοιο ταξίδι θα φέρει τον θάνατό του. 
Από µια µεριά, θέλει να πεθάνει· πιστεύει ότι του αξίζει. Πιστεύει ότι 
αυτό είναι το σωστό: να πάει να συναντήσει εκείνη, όπου κι αν βρί-
σκεται. 

—Η θυσία ήταν απαραίτητη, ανόητε! Το Θηρίο σου τη ζητούσε, 
δεν τη ζητούσε; Αυτό ήταν το θέληµα του Θεού. Τώρα σταµάτα να 
τρέχεις κι επίστρεψε εκεί όπου ανήκεις! Μην ξεχνάς τη θέση σου, 
Γεράρδε! Η θέση σου είναι µαζί µας· είναι µε τον Θεό· είναι στη 
Χάρνταβελ! Αλλού, θα πεθάνεις· το ξέρεις αυτό. 

—Ας είναι, τότε! Ας πεθάνω! Τελείωσα µαζί σας – και τελείωσα µε 
τον Θεό. 

Ο ιερέας τούς γυρίζει την πλάτη και βαδίζει µέσα στη νύχτα, κα-
θώς βρίσκονται σε µια µικρή πεδιάδα πλαισιωµένη από δάση και 
λόφους, όχι πολύ µακριά από τη διαστασιακή δίοδο προς Φεηνάρκι-
α. 

—∆εν µπορώ να σ’αφήσω να φύγεις! 
φωνάζει ο Έδουος πίσω από τον ιερέα, 
—Αυτή είναι η προσταγή του Ύπατου, κι αυτό είναι το θέληµα του 

Θεού! 
Ο ιερέας αισθάνεται το Θηρίο να ξυπνά εντός του – και, σαν απά-

ντηση, διαισθάνεται πίσω του και το Θηρίο του Έδουου να ξυπνά. 
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—Σταµατήστε µε, τότε, 
λέει ο ιερέας. Μια γαλήνη έχει απλωθεί µέσα του, πιο επικίνδυνη 

από την πιο δυνατή οργή. 
Οι καραµπίνες πυροβολούν. 
Ο ιερέας τινάζεται ενώ ένας βρυχηθµός βγαίνει από το στήθος του. 

Αποφεύγει την ξαφνική λάµψη µιας µακριάς λεπίδας, σωριάζει κάτω 
τον χειριστή της, τον πατά στην κοιλιά, συνθλίβοντας τα εντόσθιά 
του, κάνοντας µαύρο αίµα να πεταχτεί σαν πίδακας από το στόµα 
και τη µύτη του. 

Τραβά το δικό του ξίφος και το πιστόλι του. 
Μακελειό αρχινά κάτω από το βλέµµα του Κακού Οφθαλµού. Α-

πόµακρα, τα ουρλιαχτά ουγκράβων αντηχούν. Τα πάντα φαντάζουν 
κόκκινα… 

…όπως θα είναι, κάποτε, και στο Πορφυρό Κενό. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

«Ποιοι είστε, και ποια η δουλειά σας εδώ;» 
Ο Έδουος δεν πρέπει να είχε αναγνωρίσει τον Γεράρδο µέσα στη 

νύχτα· το φως από τους φακούς της Μάρθας και της Άνµα’ταρ δεν 
τον φώτιζε. 

Κανένας δεν προθυµοποιήθηκε να δώσει απάντηση στον ιερέα. 
Περιµένουν εµένα να του µιλήσω, συνειδητοποίησε ο Γεράρδος. Και 
είπε: «Ταξιδιώτες είµαστε. Είδαµε αυτό,» έδειξε τους µεγάλους βρά-
χους πλάι του, «και ήρθαµε.» 

Ο Έδουος πλησίασε, µαζί µε τους πέντε Ιερούς Φρουρούς του. 
«Είστε της Παντοκράτειρας;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «δεν είµαστε της Παντοκράτει-
ρας.» 

Ο Έδουος συνοφρυώθηκε, σαν τώρα να αναγνώριζε κάτι επάνω 
στον συνοµιλητή του. «∆εν µπορεί…» είπε. Και πρόσταξε: «Έλα πιο 
κοντά µου!» 

Η φωνή του ήταν η φωνή των ιερέων, η Φωνή του Θεού· ένας ο-
ποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος θα αισθανόταν µια ακατανίκητη πα-
ρόρµηση να πλησιάσει τον Έδουο. Αλλά ο Γεράρδος δεν ήταν ένας 
οποιοσδήποτε άνθρωπος. Κάποτε ήταν ιερέας, και τώρα ήταν κάτι 
περισσότερο. ∆εν αισθάνθηκε καµία παρόρµηση να πλησιάσει τον 
Έδουο· το µόνο που ένιωσε ήταν ένα ψυχικό κύµα να περνά από γύ-
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ρω του σαν ξαφνικός άνεµος και να φεύγει, αφήνοντάς τον πλήρως 
ανεπηρέαστο. 

Χωρίς να κινηθεί από τη θέση του, είπε: «Νοµίζεις ότι µε αναγνω-
ρίζεις, Έδουε;» 

Τα µάτια του Έδουου στραφτάλισαν µε τρόπο που αποκάλυπτε 
αµέσως στον Γεράρδο ότι το Εσώτερο Θηρίο είχε ξυπνήσει µέσα 
στον ιερέα. 

«Ποιος είσαι; ∆ε µπορεί να είσαι αυτός που φαίνεσαι! Ο Γεράρδος 
είναι νεκρός.» 

«∆εν είµαι νεκρός.» ∆εν δίστασε να φανερώσει την ταυτότητά του 
γιατί γνώριζε πως, αργά ή γρήγορα, θα αναγκαζόταν να το κάνει. ∆ε 
µπορούσε για πάντα να κρύβεται από τους ιερείς. Εξάλλου, ήταν κι 
αυτοί µέρος της Επανάστασης, παρότι δεν δέχονταν να έχουν πολ-
λές επαφές µε τον Πρίγκιπα. 

«Αδύνατον!» φώναξε ο Έδουος. «Αυτός που ισχυρίζεσαι πως είσαι 
ήταν ιερέας που εγκατέλειψε τη Χάρνταβελ – άρα είναι νεκρός.» 

«∆ε σου µοιάζω µε τον Γεράρδο; Η όψη µου δεν είναι σαν την όψη 
του Γεράρδου; Η φωνή µου δεν είναι σαν τη φωνή του Γερ–;» 

«Ο Γεράρδος είναι νεκρός!» 
«Τότε µιλάς σ’έναν νεκρό,» είπε σταθερά, επίµονα, ο Γεράρδος. 
Ο Έδουος τον έδειξε µε το χέρι του, όπως τον είχε δείξει πριν από 

τόσο καιρό. «Το ψέµα σου θα φανερωθεί, ψεύτη! Όλα τα ψέµατα 
φανερώνονται ενώπιόν Του! 

»Πες µου: τι σου συνέβη όταν έφυγες από τη Χάρνταβελ;» Η πρό-
κληση ήταν έκδηλη στη φωνή του· δεν πίστευε πραγµατικά ότι ο 
«ψεύτης» θα µπορούσε να του δώσει απάντηση. ∆εν πίστευε ότι θα 
γνώριζε για το Εσώτερο Θηρίο. 

Ο Γεράρδος είπε: «Το Εσώτερο Θηρίο προσπάθησε να µε σκοτώ-
σει, αλλά το αντιµετώπισα και το σκότωσα εγώ· και τώρα είµαι ε-
λεύθερος από αυτό–» 

«ΨΕΜΑΤΑ!» ούρλιαξε ο Έδουος. Και προς τους Ιερούς Φρουρούς: 
«Συλλάβετέ τους και τους τέσσερις!» 

∆ύο από τους Φρουρούς έκαναν να υψώσουν τις καραµπίνες που 
κρέµονταν από τις ζώνες τους· οι άλλοι τρεις τράβηξαν τα µεγάλα 
σπαθιά από την πλάτη τους. 
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Η Άνµα’ταρ είχε ήδη τραβήξει το πιστόλι της και πυροβόλησε την 
καραµπίνα του ενός Φρουρού, τινάζοντάς την από τα χέρια του. 

Η Μάρθα πυροβόλησε επίσης µε το πιστόλι της, αλλά δεν είχε τό-
σο καλό σηµάδι όσο η ∆ράκαινα· χτύπησε τον άλλο Φρουρό µε την 
καραµπίνα στον ώµο, σωριάζοντάς τον καθώς µια κραυγή ανάµικτης 
οργής και πόνου έβγαινε από το κλειστό σιδερένιο κράνος του. 

Οι υπόλοιποι Ιεροί Φρουροί ήρθαν γρήγορα κοντά στους τέσσερις 
επαναστάτες, µε τα ξίφη τους υψωµένα. 

«Περιµένετε, ανόητοι!» φώναξε ο Γεράρδος. «∆εν είµαστε εχθροί 
σας!» Απέφυγε µια λεπίδα που ερχόταν προς το κεφάλι του, και 
τραβώντας το δικό του σπαθί από τη ζώνη του, σπάθισε τον αντίµα-
χό του στα πόδια και τον έριξε στη γη. «Είµαστε µε την Επανάστα-
ση! Είµαστε εδώ για να σας βοηθήσουµε!» 

«Τα λόγια ενός ψεύτη!» γρύλισε ο Έδουος, και χίµησε σαν άγριο 
θηρίο, µε ταχύτητα απίστευτη για άνθρωπο… 

…ενώ ο Σέλιρ’χοκ απέκρουε το ξίφος ενός Φρουρού µε το µακρύ 
ραβδί του, και η Άνµα’ταρ πυροβολούσε τον Φρουρό στον µηρό, κά-
νοντάς τον να πέσει γρυλίζοντας. 

Ο τελευταίος σπαθοφόρος Φρουρός ήρθε καταπάνω στη Μάρθα, 
προτού εκείνη προλάβει να στρέψει το πιστόλι της προς το µέρος 
του. Η λεπίδα του τη βρήκε στον βραχίονα του χεριού που κρατούσε 
το πυροβόλο όπλο, σπρώχνοντάς την µε µεγάλη δύναµη, καθώς τα 
ρούχα και η σάρκα της σκίζονταν. Αίµα πιτσίλησε το πρόσωπό της, 
ενώ έχανε την ισορροπία της, και το πιστόλι έφευγε από τη γροθιά 
της. 

Ο Έδουος είχε, µ’ένα και µόνο υπεράνθρωπο άλµα, φτάσει τον Γε-
ράρδο. Τα χέρια του έρχονταν σαν θανατηφόρα όπλα: και ο Γεράρ-
δος γνώριζε πως τέτοια ήταν, τώρα που το Θηρίο είχε ξυπνήσει µέσα 
στον ιερέα. 

Σε µια απελπισµένη προσπάθεια ν’αποµακρίνει τον Έδουο, έτεινε 
τη λεπίδα του ξίφους του. Κανονικά, ο ιερέας έπρεπε, από τη φόρα 
και µόνο, να πέσει πάνω στην αιχµή και να καρφωθεί από µόνος 
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του· αλλά εκείνος απλώς αναγκάστηκε να κάνει στο πλάι, µε αποτέ-
λεσµα να χάσει µεγάλο µέρος της ορµής του και το σηµάδι του να 
χαλάσει. Η γροθιά του βρήκε στον Γεράρδο στο µέτωπο. Εκείνος, 
νιώθοντας σαν κοτρόνα να τον είχε χτυπήσει, παραπάτησε προς τα 
πίσω. Άφησε το σπαθί του να πέσει και τράβηξε το πιστόλι του– 

Ο Έδουος τον χτύπησε πάλι, στο στήθος τώρα, και ο Γεράρδος 
σωριάστηκε, ενώ το χέρι του έσφιγγε γερά τη λαβή του πιστολιού 
του. 

Η Μάρθα, αντιθέτως, είχε χάσει το πιστόλι της, κι αισθανόταν ο-
λόκληρο το δεξί χέρι της µουδιασµένο από τη δυνατή σπαθιά. Ο Ιε-
ρός Φρουρός ήταν τώρα από πάνω της, και δεν έµοιαζε πρόθυµος 
ούτε να της δείξει έλεος ούτε να της ζητήσει να παραδοθεί. Μετά 
από την αντίσταση που είχε φέρει η οµάδα του Γεράρδου, οι Ιεροί 
Φρουροί και ο ιερέας πρέπει να είχαν, συλλογικά και σιωπηλά, απο-
φασίσει να µην τους συλλάβουν αλλά να τους σκοτώσουν, σαν να 
ήταν κάτι το αυτονόητο. 

Το σπαθί του Φρουρού γυάλισε κόκκινο και ασηµί στο φως των 
φεγγαριών της Χάρνταβελ, καθώς ο χειριστής του το ύψωνε πάνω 
από την πεσµένη Μάρθα, πατώντας µε το ένα πόδι, επώδυνα, στον 
γοφό της. 

Η Μάρθα σήκωσε το γόνατό της, προσπαθώντας απεγνωσµένα να 
φτάσει εγκαίρως το ξιφίδιο στη µπότα της. 

Η άκρη του ραβδιού του Σέλιρ’χοκ χτύπησε, απρόσµενα, κατα-
πρόσωπο τον Ιερό Φρουρό, επάνω στο κλειστό κράνος του. Ένα δυ-
νατό ντοοονγκ! ακούστηκε, και µια φωνή, καθώς ο Φρουρός παρα-
πατούσε. Η Μάρθα, ελεύθερη από το πόδι του τώρα, σηκώθηκε α-
µέσως όρθια, γρυλίζοντας «Γαµηµένε πούστη!» πιάνοντας το πιστό-
λι της από κάτω, και πυροβολώντας τον Φρουρό τρεις φορές στο 
στήθος. 

Ο Γεράρδος, καθώς βρισκόταν κάτω, µε την αναπνοή του κοµµένη 
από το χτύπηµα στο στήθος, έστρεψε το δικό του πιστόλι προς τον 
Έδουο. Ο ιερέας τού πάτησε το χέρι, κολλώντας το στη γη· το όπλο 
πυροβόλησε πετυχαίνοντας µόνο τον αέρα· ο Γεράρδος αισθάνθηκε 
τα κόκαλά του να τρίζουν. Τα µάτια του Έδουου ήταν καρφωµένα 
επάνω του, και µέσα τους φαινόταν η ατέρµονη δαιµονική οργή του 
Εσώτερου Θηρίου. 

Πυροβολισµοί, ο ένας κατόπιν του άλλου. 
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Ο ιερέας παραπάτησε, χτυπηµένος, ελευθερώνοντας το χέρι του 
Γεράρδου. ∆εν έπεσε, όµως· η αντοχή του ήταν υπεράνθρωπη. 

Η Άνµα’ταρ τον είχε πυροβολήσει, και πλησίαζε µε το πιστόλι της 
υψωµένο. 

«Άνµα, πίσω σου!» φώναξε ο Γεράρδος. 
Η µάγισσα στράφηκε ενώ συγχρόνως – ειδικά εκπαιδευµένη για 

µάχη και εξωφρενικούς κινδύνους – έβαζε το σώµα της σε ενστικτώ-
δη κίνηση. 

Ο Ιερός Φρουρός που του είχε πυροβολήσει την καραµπίνα, πετώ-
ντας την από τα χέρια του, κρατούσε µια καραµπίνα και πάλι (τη 
δική του ή ίσως κάποιου πεσµένου συµπολεµιστή του) και σηµάδευε 
την Άνµα’ταρ. 

Πυροβόλησε– 
–και αστόχησε, εξαιτίας της ξαφνικής κίνησης της µάγισσας. 
Η οποία έστρεψε το πιστόλι της καταπάνω του και πάτησε τη 

σκανδάλη. Ο Ιερός Φρουρός σωριάστηκε, κραυγάζοντας. 
Ο Έδουος είχε πάρει κάποια απόσταση, τραυµατισµένος αλλά α-

κόµα όρθιος. Ο Γεράρδος ήξερε ότι το Θηρίο του ιερέα δεν θα τον 
άφηνε εύκολα να πέσει, προσφέροντάς του απίστευτη δύναµη. 

«Έδουε!» φώναξε ο Γεράρδος καθώς προσπαθούσε να ορθωθεί 
και είχε καταφέρει να σηκωθεί στο ένα γόνατο. «Έδουε!…» Η φωνή 
του έβγαινε µε δυσκολία ύστερα από εκείνο το χτύπηµα στο στήθος. 
«∆εν – είµαστε εχθροί…» 

«∆εν είσαι ο Γεράρδος!» γρύλισε ο Έδουος και, στρεφόµενος, έ-
τρεξε µέσα στη νύχτα, µε ταχύτητα υπερφυσική για έναν κανονικό 
άνθρωπο: πόσω µάλλον για έναν τραυµατισµένο κανονικό άνθρωπο. 

Ο Γεράρδος άκουσε πυροβολισµούς, και είδε τη Μάρθα να σκοτώ-
νει µε το πιστόλι της έναν από τους πεσµένους Ιερούς Φρουρούς. 

«Όχι!» της φώναξε. 
«Άι γαµήσου!» αποκρίθηκε εκείνη, και πυροβόλησε τον Φρουρό 

που ο Γεράρδος είχε σπαθίσει στα πόδια και που τώρα έκανε να ση-
κωθεί. Οι σφαίρες της τον βρήκαν στο κεφάλι (αντηχώντας πάνω 
στο κράνος του) και στο στήθος, και ο γεµιστήρας του πιστολιού της 
τελείωσε – κλικ κλικ κλικ, ακούστηκε καθώς εκείνη συνέχιζε να πα-
τά τη σκανδάλη. Στράφηκε και πήγε προς το σταµατηµένο όχηµά 
τους, για να πάρει καινούργιο γεµιστήρα. 
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Η Άνµα’ταρ κοίταξε τους πεσµένους πολεµιστές ολόγυρα. Κανένας 
δεν φαινόταν να σαλεύει, και µονάχα ένας είχε πιθανότητες να είναι 
ακόµα ζωντανός: αυτός που η Μάρθα είχε, στην αρχή, πυροβολήσει 
στον ώµο. Η Άνµα, όµως, δεν τον έβλεπε να κινείται, έτσι υπέθεσε 
ότι πρέπει να είχε χάσει τις αισθήσεις του. 

Ο Γεράρδος κοίταζε προς τη µεριά όπου είχε τρέξει ο Έδουος και 
είχε χαθεί µες στο σκοτάδι. Ο Σέλιρ’χοκ πλησιάζοντάς τον είπε: 
«Καλύτερα να φεύγουµε από δω, Καπετάνιε.» 

Ο Γεράρδος τον ατένισε παραξενεµένος. «∆ε θες να εξετάσεις αυ-
τό;» Έδειξε τους εξωδιαστασιακούς βράχους που είχαν εισβάλει 
στην πραγµατικότητα της Χάρνταβελ. 

«∆εν έχει τίποτα να  εξετάσω. Είναι αυτό που–» 
«Πάµε να πιάσουµε αυτόν τον γαµιόλη! Πάµε ξοπίσω του!» Η 

Μάρθα είχε βγει από τον Κροκόδειλο µε το τουφέκι της στα χέρια 
και το πιστόλι της στη µέση. 

«Ηρέµησε!» της είπε ο Γεράρδος, θυµωµένος µαζί της. «Και µην 
κάνεις ό,τι µαλακία σού κατέβει! Αυτοί δεν είναι εχθροί µας–» 

«Αν δεν είναι εχθροί µας, τότε προσπαθούν πραγµατικά να µας 
µπερδέψουν! –Πάµε! Με τ’όχηµα θα τον προλάβουµε τον πούστη! 
Παραλίγο να σε σκοτώσει!» 

«∆εν ήρθαµε εδώ για να σκοτώσουµε ιερείς!» Ο Γεράρδος άρπαξε 
το τουφέκι της κι έκανε να το τραβήξει απ’τα χέρια της· εκείνη αντι-
στάθηκε, µην αφήνοντάς τον. «Ο Έδουος ταράχτηκε που µε είδε–» 

«Ελπίζω να µην έχουν όλοι τους την ίδια αντίδραση· γιατί, αν την 
έχουν, τότε–» 

«Καλό θα ήταν να τον προλάβουµε,» είπε, απροειδοποίητα, ο Σέ-
λιρ’χοκ, «αν µη τι άλλο για να τον λογικέψεις, Καπετάνιε. Θέλεις να 
στρέψει όλους τους ιερείς εναντίον µας;» 

Ο Γεράρδος καταράστηκε κάτω από τη λαχανιασµένη ανάσα του, 
και άφησε το τουφέκι της Μάρθας. Ο Σέλιρ µιλούσε λογικά – όπως 
συνήθως. Γνέφοντας, είπε: «Πάµε»· κι έτρεξε προς τον Κροκόδειλο, 
που µετά βίας διακρινόταν µες στη νύχτα. 

Οι άλλοι τον ακολούθησαν. 
Ο Γεράρδος, καθίζοντας στη θέση του οδηγού, είπε στη Μάρθα: 

«Και µην τυχόν τον πυροβολήσεις.» Εκείνη δεν αποκρίθηκε αλλά η 
έκφρασή της έλεγε: ’ντάξει, σταµάτα τώρα να µου πρήζεις τις ρώγες! 
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Ο Σέλιρ’χοκ είχε καθίσει στο ενεργειακό κέντρο, και ο Γεράρδος, 
βλέποντας ότι όλα τα συστήµατα ήταν έτοιµα, πάτησε το πετάλι. 

Το όχηµά τους έτρεξε προς την κατεύθυνση που είχε τρέξει και ο 
Έδουος. 
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Κεφάλαιο 22 

Εξωδιαστασιακή Εισβολή στη Μεγάλη 
Πόλη 

 
 
Στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας, η κίνηση δεν σταµατούσε το 
µεσηµέρι, και το γεγονός ότι λιγάκι ελαττωνόταν (καθώς κάµποσοι 
έµποροι και µαγαζάτορες πήγαιναν να φάνε ή να ξεκουραστούν ή 
και τα δύο) περνούσε κατά κύριο λόγο απαρατήρητο, αφού ακόµα 
κυκλοφορούσε αρκετός κόσµος για να θεωρείται πολύς σύµφωνα µε 
τα δεδοµένα της Χάρνταβελ. 

Έτσι, πανικός επικράτησε όταν στο κέντρο της Ανατολικής Αγοράς 
δέντρα παρουσιάστηκαν ξαφνικά µέσα από τον αέρα, και χώµα και 
χορτάρι πετάχτηκαν επάνω στο πλακόστρωτο. Ορισµένα από τα δέ-
ντρα έµειναν όρθια και ψηλά· άλλα έπεσαν, διαλύοντας σκηνές και 
πάγκους, σπάζοντας πόρτες, παράθυρα, κι αµάξια, πλακώνοντας 
ανθρώπους και ζώα από κάτω τους. 

Ουρλιαχτά και φωνές αντηχούσαν, και ο κόσµος έτρεχε από δω κι 
από κει για να γλιτώσει, φωνάζοντας ότι ήταν Οργή Θεού. Μερικοί, 
όµως, από τους γηγενείς της Χάρνταβελ είχαν νιώσει το έδαφος να 
φεύγει κάτω απ’τα πόδια τους, σαν να ήταν νερό ή χαλί, και είχαν 
βρεθεί µέσα σ’ένα δάσος που δεν αναγνώριζαν. Ανάµεσα από τους 
κορµούς και τις φυλλωσιές, όχι πολύ µακριά, µπορούσαν να δουν 
την Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας, και, κατατροµαγµένοι, έτρεξαν 
προς τα εκεί, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Χωρίς δυσάρεστο ε-
πεισόδιο, βγήκαν στην αγορά και είδαν ότι το δάσος είχε εισβάλει 
και εκεί. 

Ένας ιερέας – ο Λεοπόλδος – που τύχαινε να βρίσκεται στην Ανα-
τολική Αγορά όταν το κακό συνέβη έτρεξε στον Ναό της πόλης, λίγο 
πιο βόρεια. Μερικές στιγµές προτού εµφανιστεί το αλλόκοτο δάσος 
είχε την αίσθηση ότι µια µεγάλη και επικίνδυνη αρρώστια βρισκόταν 
κοντά, και τώρα έβλεπε ότι, βέβαια, αυτή η αίσθησή του είχε δικαιο-
λογηθεί. Ο Θεός πρέπει να ήταν αληθινά οργισµένος για να επιτρέ-
ψει κάτι τέτοιο να συµβεί µέσα στην ίδια την Ερρίθια! 
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Το νέο για την εµφάνιση του παράξενου δάσους µεταφέρθηκε 
σ’ολόκληρη τη Μεγάλη Πόλη σαν τον µανιασµένο άνεµο. Οι φρουροί 
του Υπεράρχη έτρεξαν προς τα Ανάκτορα, στο κέντρο της Ερρίθιας, 
για να αναφέρουν τι είχε συµβεί. Και το ίδιο έκαναν και οι Παντο-
κρατορικοί κατάσκοποι και στρατιώτες – ο Επόπτης όφειλε να µάθει 
αµέσως για το συµβάν! Ο κόσµος έτρεχε προς κάθε κατεύθυνση µέ-
σα στην Ερρίθια, καθώς όλοι ήθελαν να πουν σε συγγενείς, φίλους, 
και γνωστούς για το δάσος· να τους προειδοποιήσουν για να περιµέ-
νουν, ίσως, και χειρότερα. 

Τα νέα έφτασαν γρήγορα µέχρι και στη ∆υτική Αγορά, όπου µεγά-
λη αναστάτωση ξεκίνησε. Ορισµένοι πλανόδιοι έµποροι, µάλιστα, 
άρχισαν να µαζεύουν τις σκηνές και τους πάγκους τους, φοβούµενοι 
ότι ίσως κι εδώ να γινόταν κάτι παρόµοιο και να τους κατέστρεφε 
την πραµάτεια. 

Στο πανδοχείο «Ο Σιδερένιος Ξένος», το οποίο βρισκόταν στη νο-
τιοανατολική µεριά της ∆υτικής Αγοράς, οι πελάτες, ακούγοντας τα 
νέα, είχαν σηκωθεί όλοι µαζί και προσπαθούσαν να βγουν, προκα-
λώντας ανακατωσούρα και ανατρέποντας καρέκλες και µερικά τρα-
πέζια, µε αποτέλεσµα ποτά και φαγητά να χυθούν στο πάτωµα. 

«Αντικατοπτρισµός, εννοούν,» είπε ο Σθένελος’σαρ. «∆ε µπορεί 
ένα κανονικό δάσος να εµφανίστηκε! Πάµε να δούµε! Πάµε να δού-
µε!» Περνώντας ανάµεσα από τη Βατράνια και τον Εδµόνδο, προ-
σπάθησε να σπρώξει το πλήθος για να περάσει και να βγει από το 
πανδοχείο. «Κάντε πέρα! Κάντε πέρα, ρε παιδιά! Όχι όλοι µαζί, έχε-
τε χρόνο!» 

«Περίµενε!» του φώναξε η Βατράνια ακολουθώντας τον. «Περίµε-
νε να έρθουµε! ∆εν ξέρεις καν πού είναι η Ανατολική Αγορά· πώς θα 
τη βρεις µόνος σου;» 
Ανατολικά είναι, προφανώς! σκέφτηκε ο Σθένελος, ανυπόµονα. 

Σπρώχνοντας κατόρθωσε να βγει από τον Σιδερένιο Ξένο και να 
βρεθεί στο χάος που είχε µετατραπεί η ∆υτική Αγορά. Άνθρωποι έ-
τρεχαν και φώναζαν από δω κι από κει. Άλογα χλιµίντριζαν και κλο-
τσούσαν. Οι µηχανές ενεργειακών οχηµάτων µούγκριζαν, και οι ο-
δηγοί γκάριζαν στους άλλους να κάνουν πέρα. 

Ο Σθένελος κοίταξε ολόγυρα. Πού είναι, τώρα, τα ανατολικά; 
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Ένα χέρι τον έπιασε από τον ώµο. «Περίµενε, οµορφόπαιδο. ∆ε θα 
πας να σκοτωθείς µόνος σου.» Η Βατράνια. 

Πίσω της ήταν ο Εδµόνδος, και η Ισαβέλλα ακολουθούσε, παλεύο-
ντας να γλιστρήσει ανάµεσα από δύο σωµατώδεις τύπους που έµοια-
ζαν για χωρικοί. 

«Πού είναι η Ιζαµπώ;» ρώτησε ο τροβαδούρος τον Σθένελο. 
«Θα έρθει,» αποκρίθηκε βιαστικά εκείνος. «Έρχεται. Πάµε τώρα! 

Πάµε!» 
«Θα την περιµένουµε–» 
«Ο αντικατοπτρισµός θα χαθεί, Εδµόνδε! Κι άµα χαθεί–» 
«Αν είναι να χαθεί, ούτως ή άλλως δεν τον προλαβαίνουµε. Η Ανα-

τολική Αγορά απέχει κάπου δυο χιλιόµετρα από δω, και δεν το συζη-
τάω να πάρουµε το όχηµά µας µε τέτοιο χαλασµό – πιο πολύ θα µας 
καθυστερήσει παρά θα µας βοηθήσει.» Ο Εδµόνδος έπρεπε να φω-
νάζει για ν’ακούγεται. «Θα περιµένουµε την Ιζαµπώ.» Έστρεψε το 
βλέµµα του στην είσοδο του Σιδερένιου Ξένου. «Είµαι βέβαιος πως 
δε θ’αργήσει.» 

E 
 
Η Αρίνη’σαρ είχε πριν από λίγο πάρει το µεσηµεριανό της, και τώρα 
ήταν ξαπλωµένη στον καναπέ του καθιστικού, κοιτάζοντας τα όπλα 
διαφόρων διαστάσεων που είχε ο Τέρι κρεµασµένα στους τοίχους. 
Ακόµα δεν είχε πάρει απόφαση αν θα κρατούσε το παιδί ή όχι, κι 
αυτό ήταν το θέµα που, τις τελευταίες ηµέρες, στριφογύριζε περισ-
σότερο στο µυαλό της, µην έχοντας κάτι άλλο να κάνει. Πάντως, 
προς την πρώτη επιλογή έπιανε τον εαυτό της να γέρνει. Κάπου µέ-
σα της είχε διαπιστώσει πως ήθελε να το κρατήσει αυτό το παιδί, 
σαν ήδη να το είχε γνωρίσει και να ήξερε πώς θα ήταν. Επιπλέον, κι 
ο Τέρι φαινόταν τώρα να θέλει ένα παιδί παρότι βρίσκονταν στη 
Χάρνταβελ… αν και η Αρίνη υποπτευόταν ότι το ήθελε περισσότερο 
επειδή φοβόταν πως δεν θα έκαναν άλλο, σε περίπτωση που εκείνη 
αποφάσιζε να αποβάλει αυτό. Ανοησίες, ασφαλώς! 

Καθώς ήταν ξαπλωµένη ανάσκελα στον καναπέ, µε τα πόδια της 
σταυρωµένα στον αστράγαλο, το ένα χέρι κάτω απ’το κεφάλι της, 
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και καπνίζοντας ένα τσιγάρο, αισθάνθηκε κάτι να σαλεύει βαθιά µέ-
σα στην κοιλιά της. Μόρφασε παραξενεµένη, και σκέφτηκε: Αδύνα-
τον! Πόσες µέρες είναι που έχω συλλάβει; Γέλασε, και πήρε άλλη µια 
τζούρα απ’το τσιγάρο της. 

Ο καπνός ήταν ντόπιος, της Χάρνταβελ· ανήκε σ’ένα είδος που οι 
γηγενείς ονόµαζαν αλαφρόχορτο. Συνήθως, οι Χαρνταβέλιοι κάπνι-
ζαν το αλαφρόχορτο µε πίπα, αλλά οι Παντοκρατορικοί το επεξερ-
γάζονταν σε µια βιοµηχανία τους στην Ερρίθια και το έκαναν τσιγά-
ρα. Αλαφρό, έγραφαν επάνω τα πακέτα, µε καλλιγραφικά γράµµα-
τα. Έκαναν εξαγωγή και σ’άλλες διαστάσεις. Ο καπνός του αλαφρό-
χορτου σού έδινε µια ευχάριστη αίσθηση αιώρησης ύστερα από δυο, 
τρεις τζούρες, και δεν είχε παράπλευρα δυσάρεστα αποτελέσµατα· 
δεν ήταν καν εθιστικός, αν ήσουν λογικός στη χρήση του. 

Η Αρίνη αισθάνθηκε ακόµα µια κίνηση βαθιά µέσα στην κοιλιά 
της, και προς στιγµή, παρότι ήξερε πως ήταν παράλογο, αναρωτή-
θηκε µήπως, τελικά, το αλαφρόχορτο είχε και παράπλευρα αποτελέ-
σµατα – παραισθησιογόνου φύσης, ίσως. 

Όχι, αποκλείεται. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, κάποιοι θα το είχαν, 
σίγουρα, ανακαλύψει πριν από εκείνη. 

Παράξενο αυτό που είχε αισθανθεί, όµως… Η Αρίνη πήρε το χέρι 
της κάτω απ’το κεφάλι της και έτριψε την κοιλιά της. Μπορεί να έ-
φαγα τίποτα που µε πείραξε… Ορισµένες φορές, η κουζίνα του µά-
γειρα των Ανακτόρων ήταν βαριά. 
Σήµερα, όµως, δε νοµίζω πως ήταν βαριά. 
Η Αρίνη συνοφρυώθηκε καθώς έπαιρνε ακόµα µια τζούρα από το 

τσιγάρο της και αισθανόταν να αιωρείται πάνω από τον καναπέ ό-
που ήταν ξαπλωµένη.  

Το έβγαλε από το µυαλό της. ∆εν πίστευε ότι η παράξενη αίσθηση 
µέσα της είχε να κάνει µε το κοριτσάκι της. 

Κοριτσάκι; Πώς ήξερε ότι θα ήταν κορίτσι; ∆εν είχε κάνει καµια 
προσπάθεια για να µάθει το φύλο του· ήταν πολύ νωρίς, εξάλλου. 
Γνώριζε, όµως, ότι ήταν κορίτσι. Είχε αυτή την… αίσθηση. 

Κορίτσι. Η κόρη της. 
Η κόρη µας, σκέφτηκε χαµογελώντας καθώς θυµόταν τον Τέρι. 

Πήρε την τελευταία τζούρα από το τσιγάρο της και το έσβησε στο 
τασάκι στο πάτωµα, δίπλα από τον καναπέ. 
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Θα ήθελε τώρα ο Τέρι να ήταν εδώ, να φιληθούν λιγάκι, να περά-
σει ευχάριστα η ώρα. Βαριόταν. Η Χάρνταβελ ήταν, γενικώς, βαρετή 
διάσταση: εκτός µόνο για τους γηγενείς και για όσους ήθελαν την 
ησυχία τους – αν, βέβαια, ήταν πρόθυµοι να θυσιάζουν και να κά-
νουν τις ανοησίες που τους ζητούσαν οι ιερείς… 

Οι αντικατοπτρισµοί, τουλάχιστον, είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Το 
πρόβληµα ήταν ότι η Αρίνη δεν µπορούσε να φτάσει σε κανένα χρή-
σιµο συµπέρασµα· µονάχα παρακολουθούσε και κατέγραφε περι-
στατικά όπως τα µάθαινε. Η ίδια δεν είχε ποτέ τύχει να βρεθεί 
µπροστά σε αντικατοπτρισµό. Εµφανίζονταν κι εξαφανίζονταν γρή-
γορα. 

Η πόρτα των δωµατίων της χτύπησε, δυνατά. 
«Μάγισσα; Είσαι µέσα;» 
Η Αρίνη παραξενεύτηκε. Ήταν η φωνή του Νιρµόδου Νάρλεφ, του 

Επόπτη: κι αυτός σπάνια ερχόταν να σε βρει αυτοπροσώπως. Συνή-
θως σε καλούσε. Πρέπει να είναι κάτι σηµαντικό! 

«Μισό λεπτό!» φώναξε η Αρίνη καθώς σηκωνόταν από τον κανα-
πέ, φτιάχνοντας βιαστικά το µακρύ Χαρνταβέλιο φόρεµά της. Έβα-
λε τις γούνινες παντόφλες της και βάδισε προς την εξώθυρα των δω-
µατίων. «Έρχοµαι, Υψηλότατε!» 

Έπιασε το πόµολο, άνοιξε την πόρτα, και είδε τον γαλανόδερµο, 
κοκκινοµάλλη Νιρµόδο στο κατώφλι. 

«Ευτυχώς είσαι εδώ, Αρίνη,» είπε ο Επόπτης. «Οι άνθρωποί µας 
και οι άνθρωποι του Υπεράρχη λένε πως ένα δάσος παρουσιάστηκε 
µες στη µέση της Ανατολικής Αγοράς.» 

Η Αρίνη βλεφάρισε. «Αντικατοπτρισµός;» 
«∆ε µίλησαν για αντικατοπτρισµό. Ένα κανονικό δάσος, είπαν. 

Μερικά δέντρα, µάλιστα, έπεσαν πάνω σε ανθρώπους και σε οική-
µατα.» 
Μεγάλε Κρόνε! Συνέβη! Τελικά συνέβη! Τα διαστασιακά τοιχώµα-

τα αραίωσαν τόσο που σχισµές δηµιουργήθηκαν και πράγµατα περ-
νάνε από τη µια διάσταση στην άλλη! Παρότι η Αρίνη γνώριζε πως 
αυτό που γινόταν ίσως να ήταν καταστροφικό για τη Χάρνταβελ, δεν 
µπορούσε παρά να αισθάνεται ενθουσιασµό. ∆εν είχε ποτέ ξανά δει 
τέτοιο φαινόµενο. Είχε µονάχα διαβάσει θεωρητικά για τέτοια 
πράγµατα. Αν δεν ήταν ο Παντοκρατορικός Επόπτης εµπρός της αλ-
λά ο Τέρι, κυριολεκτικά θα χοροπηδούσε από τον ενθουσιασµό της. 
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«Ετοιµάζοµαι αµέσως, Υψηλότατε!» είπε, και γυρίζοντάς του την 
πλάτη – τα κρόσσια του φαρδύ φορέµατός της ανέµισαν – βάδισε 
µέσα στο καθιστικό των δωµατίων της. 

«Περίµενε!» είπε ο Νιρµόδος. «Τι προτείνεις να κάνουµε;» 
«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε η Αρίνη κοιτάζοντάς τον πάνω απ’τον 

ώµο της· «πρέπει να το δω από κοντά, πρώτα.» Και µπήκε στο υ-
πνοδωµάτιο. 

E 
 
Η Ιζαµπώ ήταν τσαντισµένη. Όχι µόνο δεν µιλούσε στον Σθένελο, 
καθώς πήγαιναν προς την Ανατολική Αγορά, µα ούτε γύριζε να τον 
κοιτάξει. Έκανε πως ο µάγος δεν υπήρχε. 
Την παράτησε στη µέση µόλις άκουσε ότι κάτι γινόταν έξω, συ-

µπέρανε η Βατράνια, χαµογελώντας αχνά και από µέσα της γελώ-
ντας. Αισθανόταν δικαιωµένη, αν και ήξερε πως ήταν παιδαριώδες 
να αισθάνεται έτσι. ∆εν την ενδιέφερε ο Σθένελος. Πραγµατικά, δεν 
την ενδιέφερε. 

∆ιασχίζοντας τους δρόµους της Ερρίθιας τώρα ήταν σαν να διασχί-
ζεις φουρτουνιασµένη θάλασσα, µε τον κόσµο που έτρεχε από δω κι 
από κει να είναι τα κύµατα και τα ακανόνιστα θαλάσσια ρεύµατα. Οι 
Χαρνταβέλιοι, βέβαια, δεν είχαν θάλασσα στη διάστασή τους για να 
κάνουν τη σύγκριση, σκέφτηκε η Βατράνια, που είχε δει τον γενικό 
χάρτη της Χάρνταβελ· είχαν, όµως, τον Μεγάλο Ποταµό και τον 
Παραπόταµο, οι οποίοι ήταν τα µεγαλύτερα ποτάµια που είχε αντι-
κρίσει ποτέ της. 

Ο Εδµόνδος, ευτυχώς, γνώριζε καλά τους δρόµους της Ερρίθιας, 
και οδήγησε τους συντρόφους του από εκεί όπου ήλπιζε πως θα είχε 
λιγότερη κίνηση. Οι εκτιµήσεις του δεν αποδείχτηκαν λανθασµένες· 
πράγµατι, απέφυγαν πολλές κακοτοπιές. Πέρασαν νότια από τα Α-
νάκτορα του Υπεράρχη – τα οποία περιλάµβαναν τα ψηλότερα οι-
κοδοµήµατα της πόλης – µπήκαν σε κάτι σοκάκια που βροµούσαν 
κάτουρα και σάπιο ξύλο, και κατέληξαν στην Ανατολική Αγορά, η 
οποία ήταν τόσο µεγάλη όσο και η ∆υτική. Στο κέντρο της, όµως, 
τώρα κανείς δεν πλησίαζε· ολόκληρα πλήθη στέκονταν γύρω από το 
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δάσος που είχε εισβάλει στη Χάρνταβελ και κοιτούσαν, µα ούτε ένας 
άνθρωπος δεν έβρισκε το θάρρος να βαδίσει ανάµεσα στα ψηλά δέ-
ντρα. 

Ο κόσµος, όµως, δεν έκρυβε όλο το άνοιγµα των διαστασιακών 
τοιχωµάτων: πάνω από τα κεφάλια τους, ο Σθένελος µπορούσε να 
δει τα δέντρα να υψώνονται και τον αέρα της Χάρνταβελ να σκίζεται 
µέχρι κάπου είκοσι µέτρα πάνω από τη γη. Ένας άλλος ουρανός 
φαινόταν από κει µέσα: ο ουρανός µιας άλλης διάστασης. 
Θεοί! σκέφτηκε ο Σθένελος. Τι θέαµα! Τι απίστευτο θέαµα! ∆εν 

ήταν σαν τον υπερδιαστασιακό στρόβιλο στην Απολλώνια· ήταν ένα 
ξεκάθαρο άνοιγµα στα τοιχώµατα της Χάρνταβελ, µια πόρτα που 
οδηγούσε αλλού. Σχεδόν σαν παραµύθι. Οι διαστασιακές δίοδοι ποτέ 
δεν ήταν έτσι· εκεί πάντοτε η πραγµατικότητα αλλοιωνόταν µ’έναν 
περίεργο, διαφορετικό από περίπτωση σε περίπτωση τρόπο προτού 
περάσεις από τη µια διάσταση στην άλλη. 

Το θέαµα εδώ ήταν µοναδικό! 
«Πρέπει ν’ανεβώ σ’ένα χτίριο,» είπε ο Σθένελος στον Εδµόνδο. 
Ο τροβαδούρος φάνηκε να διστάζει για µια στιγµή, αλλά µετά α-

ποκρίθηκε: «Έλα.» 
Ο Σθένελος τον ακολούθησε, όπως επίσης και η Βατράνια, η Ιζα-

µπώ, κι η Ισαβέλλα. Ο Εδµόνδος σταµάτησε στο πλάι ενός οικήµατος 
όπου υπήρχε πέτρινη σκάλα. 

«Πώς το βλέπεις αυτό;» ρώτησε τον Σθένελο. 
«Πανέµορφο,» είπε ο µάγος, κι ανέβηκε γρήγορα τη σκάλα, φτά-

νοντας σ’ένα στενό πέτρινο µπαλκόνι µε µια κλειστή πόρτα. Από ε-
δώ, η θέα του ανοίγµατος ήταν πολύ καλύτερη. Κοίτα να δεις… η άλ-
λη διάσταση έχει, ουσιαστικά, µπει µέσα στη Χάρνταβελ. Μπορούσε 
να το διακρίνει αυτό επειδή έβλεπε πως το πλακόστρωτο της αγοράς 
είχε διαλυθεί και τη θέση του είχε πάρει το χώµα του δάσους, µε τα 
χόρτα και τους θάµνους του. Κάποια δέντρα είχαν αποδειχτεί αρκε-
τά ανθεκτικά ώστε να παραµείνουν όρθια κατά τη µετάβαση· κά-
µποσα άλλα είχαν σωριαστεί, µε καταστροφικές συνέπειες για την 
αγορά. 

Ο Σθένελος έβγαλε τη φωτογραφική µηχανή του µέσα από την κά-
πα του και τράβηξε µια φωτογραφία. Σκόπευε, όµως, να τραβήξει κι 
άλλες, καλύτερες κι από διαφορετικές µεριές. Το τάγµα των Ερευνη-
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τών, σίγουρα, θα ήθελε να τις καταχωρήσει στο αρχείο του. Κι έτσι 
κι αλλιώς, ο Σθένελος ήθελε να τις καταχωρήσει στο δικό του αρχείο. 

Στράφηκε πίσω του, στη Βατράνια και στον Εδµόνδο. «Βοηθήστε 
µε ν’ανεβώ επάνω.» 

«Να είσαι προσεχτικός,» του είπε ο τροβαδούρος· «έχει κεραµίδι-
α.» 

Ο Σθένελος ένευσε, απορώντας γιατί τον καθυστερούσε· εννοείται 
πως θα ήταν προσεχτικός! 

Ο Εδµόνδος ένωσε τα χέρια του, κάνοντας σκαλοπάτι. Ο Σθένελος 
πάτησε εκεί και τινάχτηκε επάνω, αρπάζοντας την άκρη της οροφής 
κι ανεβαίνοντας στα κεραµίδια (τα οποία ήταν, πράγµατι, γλιστερά 
και επικίνδυνα, διαπίστωσε). Γαντζωµένος γερά και γονατιστός, έ-
βγαλε πάλι τη φωτογραφική µηχανή του και τράβηξε ακόµα µια φω-
τογραφία της εισβολής του δάσους. 

Μετά, άκουσε κάποιον ν’ανεβαίνει πίσω του. Στράφηκε και είδε τη 
Βατράνια. 

«Τι θες εδώ;» 
«∆ε χαίρεσαι που µε βλέπεις;» 
«∆εν εννοώ ότι… Εννοώ γιατί να…;» 
«Πάλι τα ίδια θα λέµε; Είπα στον Γεράρδο ότι θα σε προσέχω. Κι 

επιπλέον, θέλω κι εγώ να δω καλύτερα αυτό το φαινόµενο.» Και τον 
ρώτησε: «Εκτός από φωτογραφίες, θα κάνεις και κάνα ξόρκι που 
µπορεί να µας δώσει πληροφορίες; Φωτογραφίες τραβάω κι εγώ 
άµα θέλεις.» 

«Θα τραβήξω ακόµα µία από την άλλη µεριά,» είπε ο Σθένελος, 
δείχνοντας την αντικρινή πλευρά της οροφής, που ήταν γεµάτη κε-
ραµίδια και κάθε άλλο παρά οµαλή – έβλεπε ότι θα έπρεπε να είναι 
προσεχτικός· ο Εδµόνδος, τελικά, δεν υπερέβαλλε. 

«Θα πάω εγώ να σου τραβήξω φωτογραφίες,» προθυµοποιήθηκε η 
Βατράνια, κι έτεινε το χέρι της προς τη µηχανή του. 

Ο Σθένελος δίστασε. 
«∆ε χρειάζεται νάσαι µάγος για να τραβήξεις φωτογραφίες, σω-

στά;» είπε η Βατράνια. «Κάνε αυτό που δεν µπορώ να κάνω, για να 
τελειώνουµε πιο γρήγορα.» 

Ο Σθένελος τής έδωσε τη φωτογραφική µηχανή του και την είδε να 
πηγαίνει προς την άλλη µεριά της επικίνδυνης κεραµιδοσκεπής. Κι-
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νιόταν µε σχετική άνεση, παρατήρησε: πολύ ευέλικτη. Και µετά 
πρόσεξε ότι η Βατράνια ήταν ξυπόλυτη· είχε βγάλει τις µπότες και 
τις κάλτσες της προτού ανεβεί. Έξυπνη κίνηση, αναµφίβολα· τα υ-
ποδήµατα δυσκόλευαν εδώ πάνω. 

Για µια στιγµή, ο Σθένελος κοίταζε σαν υπνωτισµένος τα πόδια της 
Βατράνιας: τα νυχάκια της που ήταν βαµµένα πράσινα… και είχε 
καταπληκτική φτέρνα… και η κύρτωση του πέλµατός της ήταν σαν 
από ζωγραφική– 
Έχεις δουλειά να κάνεις! θύµισε στον εαυτό του, παίρνοντας τα 

µάτια του από τα πόδια της και στρέφοντάς τα στην εισβολή. Χωρίς 
να χάσει καιρό, άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Ενεργειακής Ανι-
χνεύσεως. 

Στην άλλη µεριά της κεραµιδένιας σκεπής, η Βατράνια σταµάτησε 
και τράβηξε µια φωτογραφία το δάσος που είχε παρουσιαστεί µέσα 
στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας. Σίγουρα, σκέφτηκε, πρέπει 
τώρα να µαζευτούν όπου νάναι και τα σκυλιά της Παντοκράτειρας. 
Απορώ που δεν είναι ήδη εδώ… Μάλλον, η κοσµοπληµµύρα τούς εί-
χε καθυστερήσει. Ή ίσως να προετοιµάζονταν. 

Σηκώθηκε από τη θέση της, πήγε λίγο παραδίπλα, και τράβηξε α-
κόµα µία φωτογραφία από διαφορετική γωνία. Αναρωτήθηκε πώς 
θα φαινόταν το άνοιγµα από την ακριβώς αντίθετη µεριά: δηλαδή, 
αν ανέβαινες σε µια στέγη αντίκρυ σε τούτη όπου ήταν τώρα σκαρ-
φαλωµένοι η Βατράνια και ο Σθένελος. Θα έβλεπες πάλι το δάσος 
από την ίδια οπτική γωνία, ή η προοπτική θα άλλαζε; Για κάποιον 
λόγο, η σκέψη αυτή τη ζάλιζε. ∆ύο διαστάσεις… µπλεγµένες αναµε-
ταξύ τους σ’ένα σηµείο… Πολύ παράξενο. Και δεν είχε ποτέ ξανά 
ακούσει να συµβαίνει. Ακόµα κι οι υπερδιαστασιακοί στρόβιλοι δεν 
ήταν έτσι. 
Τι γίνεται, τέλος πάντων, στη Χάρνταβελ; Μήπως είναι όντως η 

οργή του Θεού τους που τα κάνει όλα τούτα; 
Έστρεψε το βλέµµα της στον Σθένελο για να δει τι έκανε ο µάγος, 

και τον είδε να έχει τα µάτια µισόκλειστα, µε µια φανερά συγκε-
ντρωµένη έκφραση στο πρόσωπό του. Λες να καταφέρει να µάθει 
τίποτα χρήσιµο αυτή η φορά; 

Ύστερα, η Βατράνια είδε τους Παντοκρατορικούς να έρχονται… 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  313 

 

 

 

E 
 
Ο κόσµος παραµέριζε καθώς οι Παντοκρατορικοί στρατιώτες και οι 
στρατιώτες του Υπεράρχη φώναζαν και έσπρωχναν, και το µεγάλο 
όχηµα περνούσε ανενόχλητο από τους δρόµους της Ερρίθιας, πλη-
σιάζοντας την Ανατολική Αγορά. ∆ιέθετε ερπύστριες, και ήταν αρ-
κετά φαρδύ για να πιάνει πέρα για πέρα τις περισσότερες οδούς, και 
µακρύ όσο τρία µέτρια κάρα των Χαρνταβέλιων. Στη µπροστινή µε-
ριά, που ήταν καλυµµένη µε σκέπαστρο από ανθεκτικό, αλεξίσφαιρο 
γυαλί, κάθονταν ο οδηγός του οχήµατος και ο συνοδηγός – κι οι δυο 
τους πολεµιστές της Παντοκράτειρας, κατάλληλα οπλισµένοι. Στην 
πίσω µεριά υπήρχε επίσης σκέπαστρο, αλλά τώρα ήταν κατεβασµέ-
νο, έτσι ώστε το µακρύ όχηµα εκεί να είναι τελείως ξεσκέπαστο. Στα 
ψηλά δερµάτινα καθίσµατα κάθονταν τα σηµαντικότερα πολιτικά 
πρόσωπα της Ερρίθιας και όλης της Χάρνταβελ: ο Υπεράρχης Ρι-
χάρδος ο Τρίτος, ψηλός και γεροδεµένος παρότι πλησίαζε τα εξήντα 
χρόνια· ο πρώτος του γιος, Ρανούλφος, ψηλός και γεροδεµένος σαν 
εκείνον, µε δέρµα λευκό-ροζ, αλλά µε µαλλιά ξανθά όπως της µητέ-
ρας του· η µεγάλη κόρη του Υπεράρχη, Γερτρούδη, όµορφη, µε µα-
κριά, αστραφτερά µαύρα µαλλιά, αλλά γεννηµένη χωρίς τα δύο µι-
κρότερα δάχτυλα του δεξιού της χεριού· ο Παντοκρατορικός Επό-
πτης Νιρµόδος Νάρλεφ, ντυµένος µε την επίσηµη λευκή στολή του, 
επάνω στην οποία άστραφταν τα διακριτικά και τα παράσηµά του· 
και η σύζυγος του Επόπτη, Θελρίτ, ντυµένη µε τρόπο που έδειχνε ότι 
αδιαφορούσε τελείως για τη µόδα της Χάρνταβελ. Επίσης, στην πί-
σω µεριά του µακρύ οχήµατος βρισκόταν η µάγισσα Αρίνη’σαρ, κα-
θώς και ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος και κάµποσοι φρουροί που στέ-
κονταν γύρω από τους καθισµένους άρχοντες για να τους προστα-
τέψουν σε περίπτωση κινδύνου. 

Η Αρίνη νόµιζε ότι το όχηµα πήγαινε αργά, καθώς βιαζόταν να 
φτάσει στην Ανατολική Αγορά, εκεί όπου είχε παρουσιαστεί το εξω-
διαστασιακό δάσος. Νόµιζε ότι οι στρατιώτες στους δρόµους αργού-
σαν να διαλύσουν τα συγκεντρωµένα πλήθη. ∆ιώξτε τους, ανίκανοι! 
Μην κάθεστε! ∆ιώξτε τους! Η Αρίνη στεκόταν όρθια µε τις γροθιές 
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σφιγµένες, έχοντας προ πολλού σηκωθεί από τη δερµάτινη θέση της 
πίσω από τον Επόπτη και τη Θελρίτ. Φοβόταν ότι ίσως το δάσος να 
εξαφανιζόταν πάλι… αν και το λογικό µέρος του µυαλού της δεν το 
θεωρούσε αυτό και πολύ πιθανό. Αφού δεν επρόκειτο για αντικατο-
πτρισµό, αφού ήταν ένα πραγµατικό, κανονικό δάσος, δεν µπορεί να 
εξαφανιζόταν έτσι απλά. Είχε διαπεράσει τα διαστασιακά τοιχώµα-
τα της Χάρνταβελ και είχε εισβάλει. 

Οι στρατιώτες, όµως, της φαινόταν ότι αργούσαν να διώξουν τα 
τροµαγµένα πλήθη, και οι ερπύστριες του οχήµατος τής φαινόταν 
ότι κινούνταν αργά, τόσο αργά, επάνω στις πλακόστρωτες οδούς. 

Η Αρίνη ήθελε, αρχικά, να φύγει αµέσως µόλις ο Νιρµόδος τής εί-
πε για το δάσος, αλλά εκείνος επέµενε να πάρουν και τον Υπεράρχη 
µαζί τους, και τη Θελρίτ, και τούτο το καταραµένο όχηµα. Πράγµα 
που σήµαινε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες προετοιµασίες, και ότι η 
Αρίνη έπρεπε να περιµένει. 
«Μπορώ να πάω εγώ πρώτη και να σας συναντήσω εκεί,» του είχε 

πει η Αρίνη. 
«Αποκλείεται!» είχε αποκριθεί ο Νιρµόδος. «Είσαι η µοναδική µά-

γισσα του τάγµατος των Ερευνητών που έχω εδώ, το µοναδικό άτο-
µο που µπορεί ίσως να µου πει τι συµβαίνει· δε θέλω να γίνει κανένα 
παράξενο επεισόδιο και να σε χάσω.» 

Το όχηµα τώρα είχε µπει στην Ανατολική Αγορά. Τα πλήθη εδώ 
ήταν περισσότερα, και οι στρατιώτες τα διέλυαν πιο δύσκολα· αλλά 
η Αρίνη µπορούσε να δει, πάνω από τα κεφάλια της κοσµοπληµµύ-
ρας, την εισβολή. Μπορούσε να διακρίνει το µέρος, στο κέντρο της 
αγοράς, όπου είχε εισβάλει το εξωδιαστασιακό δάσος, και πάνω από 
τα δέντρα έβλεπε έναν ουρανό που, σίγουρα, δεν ήταν της Χάρντα-
βελ. 
Μεγάλε Κρόνε! Μεγάλε Κρόνε, τα Γένια σου! 
Ήταν εκπληκτικό! Απίστευτο! Ένα σηµείο όπου η µία διάσταση 

είχε µπει µέσα στην άλλη! Μονάχα θεωρητικά είχε η Αρίνη ακούσει 
για τέτοια πράγµατα – και τώρα, εδώ, το έβλεπε στην πραγµατικό-
τητα! 

Οι στρατιώτες κατάφεραν να διαλύσουν το πλήθος, να το διώξουν 
γύρω από το σηµείο της εισβολής, και το µακρύ όχηµα πλησίασε, 
ενώ ο Ριχάρδος ο Τρίτος ακουγόταν να µουρµουρίζει ξανά και ξανά: 
«Για όνοµα του Θεού… Για όνοµα του Θεού…» 
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Ο δρόµος προς το εξωδιαστασιακό δάσος ήταν τώρα ανοιχτός· κα-
νένας δεν ήταν εκεί κοντά… εκτός από καµια εικοσάδα άνθρωποι 
που ήταν, καταφανώς, ιερείς και Ιεροί Φρουροί. Αυτοί δεν είχαν α-
ποµακρυνθεί όταν οι στρατιώτες έδιωξαν τους υπόλοιπους· και οι 
στρατιώτες δεν µπορούσαν να κάνουν τίποτα γι’αυτό: οι ιερείς ήταν 
η ανώτατη εξουσία στη Χάρνταβελ. 
Αλλά δεν θα µε σταµατήσουν απ’το να ερευνήσω αυτό το εκπλη-

κτικό φαινόµενο! σκέφτηκε η Αρίνη, συνοφρυωµένη. 

E 
 
Η Βατράνια πλησίασε γρήγορα τον µάγο, καθώς έβλεπε το πλήθος 
από κάτω τους να διαλύεται και ένα µεγάλο ενεργειακό όχηµα να 
έρχεται. 

«Σθένελε! Οι Παντοκρατορικοί. Πάµε κάτω. Πάµε κάτω,» του εί-
πε. 

Εκείνος βλεφάρισε, καθώς πριν από µια στιγµή ήταν πλήρως α-
πορροφηµένος από το ξόρκι του. Κατάλαβε τα λόγια της Βατράνιας, 
είπε: «Εδώ πάνω δε θα µας δουν–» 

«Είσαι σοβαρός; Τι νοµίζεις ότι είναι; Πάµε! Κουνήσου!» 
Ο Σθένελος κουνήθηκε, κατεβαίνοντας από την κεραµιδοσκεπή, 

και η Βατράνια τον ακολούθησε. 

E 
 
Τέσσερις ιερείς στάθηκαν στο δρόµο του οχήµατος, πλαισιωµένοι 
από τους Ιερούς Φρουρούς τους. 

Ο οδηγός το σταµάτησε. 
«Ύψιστε Άρχοντα,» φώναξε ένας ιερέας, απευθυνόµενος στον Υ-

περάρχη, «το µέρος αυτό είναι καταραµένο. Καλύτερα να µείνετε 
µακριά, ώσπου ο Θεός να µας µιλήσει και να µας πει τι πρέπει να 
κάνουµε.» Η Αρίνη αναγνώριζε τον ιερέα: ονοµαζόταν Μαλαχίας. 
Ήταν χρόνια εδώ, στον Ναό της Ερρίθιας. 
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Ο Νιρµόδος σηκώθηκε όρθιος από τη θέση του, καθώς κι οι υπό-
λοιποι σηκώνονταν. «Παραµερίστε, παρακαλώ, Μεγάλοι Πατέρες. 
Πρέπει να γίνει έρευνα.» 

«∆εν µε ακούσατε, Υψηλότατε; Το µέρος είναι καταραµένο!» επέ-
µεινε ο Μαλαχίας. «∆εν βλέπετε τι έχει συµβεί;» Με µια απότοµη 
χειρονοµία, έδειξε την εισβολή. «Ένα δάσος, ξαφνικά, µέσα στην 
Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας! Η Οργή του Θεού έπεσε επάνω µας! 
Επάνω στη Μεγάλη Πόλη! Και ίσως χειρότερα ν’ακολουθήσουν!» 

«Επαναλαµβάνω,» είπε ο Νιρµόδος µοιάζοντας να χάνει την υπο-
µονή του, «πρέπει να γίνει έρευνα. Τώρα, παραµερίστε.» 

Για µερικές στιγµές κανένας δεν µίλησε, και η ατµόσφαιρα ήταν 
φορτισµένη. Ούτε οι ιερείς φαίνονταν πρόθυµοι να κάνουν πίσω ού-
τε ο Επόπτης. 

Ο Υπεράρχης, τότε, είπε διπλωµατικά στους ιερείς: «Μεγάλοι Πα-
τέρες, νοµίζω πως θα έπρεπε να αφήσουµε τον Υψηλότατο να ικα-
νοποιήσει την περιέργειά του, αν αυτό είναι το θέληµα του Θεού.» 

«Καταστροφές πλήττουν τη διάστασή µας, Ύψιστε Άρχοντα, η µία 
κατόπιν της άλλης,» είπε ο Εδουάρδος – ο ιερέας που είχε συναντή-
σει την Αρίνη στις αποβάθρες της Ερρίθιας, όταν εκείνη είχε φέρει 
εκεί το νεκρό γιγάντιο σκουλήκι. «Τα χωράφια µας ξεραίνονται χω-
ρίς φανερή αιτία, υπογονιµότητα έχει παρατηρηθεί σε ζώα και σε 
ανθρώπους, φασµατικά οράµατα δαιµονικής φύσης παρουσιάζονται 
µπροστά στα µάτια Θεοφοβούµενων ανθρώπων· και παρά τις προ-
σπάθειές µας να αντιστρέψουµε την κατάσταση, ελάχιστα έχουµε 
κατορθώσει. Όλα τούτα είναι σηµάδια ότι ο Θεός είναι πολύ δυσα-
ρεστηµένος για κάποιον λόγο. Και τώρα – αυτό!» Ο Εδουάρδος έ-
δειξε το δάσος. «Υπάρχει ο φόβος ότι µπορεί, γι’ακόµα µια φορά, να 
συµβεί ό,τι συνέβη στη Νεκρή Γη!» 

Η φωνή του ιερέα είχε, για κάποιον λόγο, γεµίσει την ψυχή της Α-
ρίνης µε τρόµο. Γνώριζε ότι η Νεκρή Γη ήταν η ερηµιά στο κέντρο 
της Χάρνταβελ: το µέρος όπου έλεγαν πως ο Θεός είχε ρίξει φωτιά 
κάποτε, πριν από αιώνες. Η Αρίνη προσπάθησε να διώξει τον ανόη-
το φόβο από µέσα της, κι ανακάλυψε ότι ήταν δύσκολο, λες και είχε 
γαντζωθεί µε νύχια και µε δόντια εκεί. 

Ο Εδουάρδος συνέχιζε να µιλά: «Γιατί θα µπορούσε ο Θεός να εί-
ναι δυσαρεστηµένος µαζί µας; έχουµε αναρωτηθεί πολλάκις, Ύψιστε 
Άρχοντα. Και µονάχα σε µία απάντηση καταλήγουµε κάθε φορά: Οι 
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εξωδιαστασιακοί δεν ανήκουν πραγµατικά εδώ!» είπε δείχνοντας 
τον Παντοκρατορικό Επόπτη. «Και δεν προσπαθούν να ταιριάξουν! 
∆εν σέβονται τον Θεό! ∆εν θυσιάζουν όπως τους έχουµε ζητήσει! 
Αγνοούν τον Θεό, και Εκείνος έχει οργιστεί µαζί τους!» 

«Αν ήµουν στη θέση σου, ιερέα,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, «θα 
πρόσεχα τα λόγια µου! Έχετε ακόµα εξουσία σε τούτη τη διάσταση 
επειδή η Παντοκράτειρα έχει αποφασίσει να υποφέρει τη θρησκεία 
σας! Τώρα, υπακούστε στη διαταγή µου και κάντε πέρα! Εγώ δεν 
βρίσκοµαι υπό την εξουσία σας!» 

Η Αρίνη είδε τους Παντοκρατορικούς πολεµιστές παντού γύρω να 
ετοιµάζουν τα όπλα τους. Ο Νιρµόδος, δυστυχώς, ποτέ δεν ήταν και 
πολύ διπλωµατικός µε τους ιερείς, από τότε που ήρθε εδώ· πάντοτε 
παρορµητικός και απότοµος. Γι’αυτό και ο Τέρι δεν τον εµπιστευό-
ταν· φοβόταν ότι µπορεί να προκαλούσε αχρείαστες συγκρούσεις. 

«Η βλασφηµία σου δεν γνωρίζει όρια, Παντοκρατορικέ!» φώναξε 
ο Μαλαχίας, ενώ εκείνος κι οι άλλοι τρεις ιερείς έµοιαζαν να έχουν 
ξαφνικά µεταµορφωθεί σε κάτι άγριο: σαν να είχαν πάρει τα χαρα-
κτηριστικά θηρίων. 

Ο Ριχάρδος ανοιγόκλεισε το στόµα του χωρίς να βγει ήχος· η Αρίνη 
νόµιζε ότι ο Υπεράρχης ήταν τροµοκρατηµένος, µην ξέροντας ποιον 
να υποστηρίξει. 

Ο γιος του ο Ρανούλφος είπε, ξαφνιάζοντάς τους όλους: «Μεγάλοι 
Πατέρες, ζητώ προσωπικά συγνώµη για τον Επόπτη. Είναι, αναµφί-
βολα, ταραγµένος από το… συµβάν.» Έδειξε το δάσος. «Και ζητώ, 
επίσης, να του επιτρέψετε να πλησιάσει – υπό την επίβλεψή σας, 
ασφαλώς – για να κοιτάξει από πιο κοντά. Πράγµα το οποίο και εγώ 
και ο πατέρας µου, ο Υπεράρχης, θα επιθυµούσαµε να κάνουµε ού-
τως ή άλλως.» 

Ο Ριχάρδος ένευσε, κι άγγιξε τον ώµο του µεγάλου γιου του, µοιά-
ζοντας ευγνώµων για την παρέµβαση. «Ακριβώς,» είπε. «Θα επιθυ-
µούσα κι εγώ ο ίδιος να δω από κοντά αυτό το… δάσος, αν είναι το 
θέληµα του Θεού.» 

Ο ιερείς αλληλοκοιτάχτηκαν για µια στιγµή – τέσσερα αγρίµια που 
δεν χρειάζονταν λόγια για να επικοινωνήσουν αναµεταξύ τους – και 
τελικά ο Μαλαχίας είπε: «Πλησιάστε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γε-
γονός ότι ο Θεός είναι οργισµένος από τη συµπεριφορά των εξωδια-
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στασιακών κι έχει αποφασίσει να µας φανερώσει επιτέλους το µέγε-
θος της οργής Του.» 

Οι ιερείς και οι Ιεροί Φρουροί έφυγαν µπροστά από το µακρύ όχη-
µα των Παντοκρατορικών, και ο οδηγός το πήγε κοντά στο δάσος 
και το σταµάτησε. Οι επιβάτες του κατέβηκαν, και η Αρίνη άκουσε 
τον Νιρµόδο να λέει στον Υπεράρχη: «Οι ιερείς σας, Άρχοντά µου, 
ξεχνάνε συνεχώς τη θέση τους.» 

«Υψηλότατε, στη Χάρνταβελ η θέση των ιερέων είναι πάνω από 
κάθε άλλον άρχοντα. Πάντοτε έτσι ήταν.» Το βλέµµα του Ριχάρδου 
ήταν θυµωµένο, γιατί ο Επόπτης λίγο είχε λείψει να προκαλέσει, µε 
τα λόγια του, αιµατοχυσία µέσα στην Ανατολική Αγορά. 

«Αυτό,» είπε ο Νιρµόδος, απόλυτα, «θ’αλλάξει.» 
«Η προηγούµενη Επόπτρια, Υψηλότατε, είχε καταλάβει ότι–» 
«∆ε µ’ενδιαφέρει τι έκανε η προηγούµενη Επόπτρια, Άρχοντά µου! 

Τώρα είµαι εγώ εδώ, και εγώ δεν παίζω τα παιχνίδια κανενός θρη-
σκευτικού ηγέτη. Θα βάλω µια σωστή τάξη σε τούτη τη διάσταση.» 

Η Αρίνη δεν κάθισε ν’ακούσει περισσότερα· βηµατίζοντας είχε 
φτάσει στο σηµείο όπου οι διαστάσεις έµπαιναν η µία µέσα στην άλ-
λη. Οι µπότες της πατούσαν στο χώµα του δάσους που είχε παραµε-
ρίσει τις πλάκες της αγοράς, συνθλίβοντάς τες και δηµιουργώντας 
σωρούς από πέτρες γύρω. 
Εκπληκτικό! Είναι εκπληκτικό… 
Η Αρίνη έκανε ένα Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. Και δεν εντό-

πισε απολύτως τίποτα, όσο κι αν προσπάθησε. ∆εν είχε απελευθε-
ρωθεί κανενός είδους ενέργεια µε την εισβολή. Οι δύο διαστάσεις 
είχαν απλώς συγχωνευτεί. Τα διαστασιακά τοιχώµατα που τις χώρι-
ζαν πρέπει να είχαν αραιώσει τόσο, σε τούτο το σηµείο, που είχαν 
διαλυθεί. 
Τι είναι, όµως, αυτό που προκάλεσε την αραίωση; 
«Τι βλέπεις, µάγισσα;» Η φωνή του Νιρµόδου, πίσω της. «Τι συµ-

βαίνει εδώ;» 
Η Αρίνη τού είπε το συµπέρασµά της, και πρόσθεσε: «Πρέπει να 

πάµε µέσα, για να ερευνήσουµε. Να µάθουµε, κατ’αρχήν, ποια διά-
σταση είναι αυτή. Είναι γνωστή ή είναι κάποια καινούργια, άγνωστη 
διάσταση;» 

Ο Νιρµόδος ένευσε. «Ναι,» είπε. «Θα οργανώσεις εσύ µια οµάδα 
έρευνας;» 
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«Φυσικά,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Θα πρέπει, βέβαια, να επιστρέ-
ψουµε πρώτα στα Ανάκτορα, για να µαζέψω κάποια πράγµατα. Εν 
τω µεταξύ, κανένας άλλος δεν πρέπει να µπει εδώ· δεν έχουµε ιδέα 
τι µέρος ίσως να είναι αυτή η διάσταση.» 

«Συµφωνώ,» είπε ο Νιρµόδος. «Θα περιτριγυρίσουµε την περιοχή 
µε φρουρούς.» 

«Και θα εξοργίσετε τον Θεό ακόµα περισσότερο;» είπε ο Εδουάρ-
δος, που προφανώς είχε ακούσει τον Επόπτη από εκεί όπου στεκό-
ταν, όχι πολύ µακριά από εκείνον και την Αρίνη. 

Ο Νιρµόδος ήταν έτοιµος να απαντήσει – µε κάτι απότοµο και ά-
κοµψο, αναµφίβολα – αλλά η µάγισσα τον πρόλαβε. «Αυτό το ά-
νοιγµα οδηγεί σε µια άλλη διάσταση, Μεγάλε Πατέρα,» είπε στον 
Εδουάρδο, απαντώντας όπως φανταζόταν πως κι ο Τέρι θα απα-
ντούσε. «Μια άγνωστη διάσταση που πολύ πιθανόν να είναι επικίν-
δυνη. Είναι το θέληµα του Θεού να πάει εκεί κάποιος πιστός κατά 
λάθος;» 

«Θα φροντίσουµε εµείς γι’αυτό,» είπε ο Εδουάρδος. 
«Οι Ιεροί Φρουροί µπορούν να συνεργαστούν µε τους στρατιώτες 

µας, τότε, αφού κι οι δύο επιθυµούµε το ίδιο. Έτσι, θα µοιράσουµε 
τη δουλειά και θα απασχολήσουµε λιγότερους από τους πολεµιστές 
µας – και εσείς και εµείς.» 

Οι ιερείς δεν µπορούσαν να διαφωνήσουν µ’αυτό· η Αρίνη τούς εί-
χε στριµώξει και το ήξερε – αλλά δεν άφησε καµία ικανοποίηση να 
φανεί στο πρόσωπό της, µην τυχόν και την παρεξηγήσουν. 

«Καλώς,» είπε ο Μαλαχίας. «Εφόσον δέχεστε επιτέλους να κάνετε 
το έργο του Θεού, συµφωνούµε.» 

Και οι ιερείς αποµακρύνθηκαν. 
«Τα πας καλά µε τους ιερείς, µάγισσα,» παρατήρησε ο Νιρµόδος. 
«Είµαι καιρό εδώ, Υψηλότατε, και είχα καλό δάσκαλο.» 

E 
 
Οι Παντοκρατορικοί έφυγαν από το σηµείο της εισβολής, αλλά έβα-
λαν φρουρούς τους σ’όλη τη γύρω περιοχή, οι οποίοι φυλούσαν το 
µέρος µαζί µε Ιερούς Φρουρούς σταλµένους από τον Ναό. 
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∆ύο λευκοντυµένοι πολεµιστές της Παντοκράτειρας ζύγωσαν τους 
πέντε επαναστάτες και τους είπαν ∆ρόµο! Μακριά από δω· το µέρος 
είναι επικίνδυνο. Κανένας δεν το πλησιάζει – διαταγή του Επόπτη. 
Οι επαναστάτες, φυσικά, µη θέλοντας να τραβήξουν την προσοχή 
των εχθρών τους, δεν έφεραν αντίρρηση· χωρίς καθυστέρηση, απο-
µακρύνθηκαν από το σοκάκι όπου είχαν παρακολουθήσει τον Πα-
ντοκρατορικό Επόπτη να λογοφέρνει µε τους ιερείς. 

Κι έτσι, τώρα βρίσκονταν σ’ένα άλλο σοκάκι, κοντά σ’ένα καπηλειό 
όπου πολύς κόσµος είχε µαζευτεί, πίνοντας και µιλώντας για την 
«Οργή του Θεού», τη λογοµαχία του Επόπτη µε τους ιερείς, το πα-
ράξενο δάσος, και τους αντικατοπτρισµούς. Επίσης, φαίνεται πως 
τώρα ήταν η ώρα ν’αρχίσουν όλοι να λένε πως είχαν έναν γνωστό ή 
συγγενή που είχε έναν γνωστό ή συγγενή που είχε δει το τάδε παρά-
ξενο. Κάτι πολύ κακό συνέβαινε στη Χάρνταβελ, κάτι πάρα πολύ 
κακό! Και ίσως οι ιερείς να είχαν δίκιο, ίσως οι Παντοκρατορικοί να 
το είχαν προκαλέσει µε τα καµώµατά τους! ∆εν έκαναν θυσίες, και τι 
τρόπος ήταν αυτός µε τον οποίο µιλούσε ο Επόπτης στους ιερείς! 
Απαράδεκτος. Τελείως απαράδεκτος. 

«Πρέπει να πάµε µέσα,» είπε ο Σθένελος στους συντρόφους του. 
«Στην άλλη διάσταση;» ρώτησε η Βατράνια. 
Ο Σθένελος ένευσε. 
«∆ε θα µας αφήσουν να πλησιάσουµε,» είπε ο Εδµόνδος. 
«Τα ξόρκια σου τι σου αποκάλυψαν;» ρώτησε η Βατράνια τον µά-

γο. «Τι συµβαίνει; Πώς εµφανίστηκε αυτό το δάσος;» 
«∆εν υπάρχει τίποτα για να εντοπίσω. Τίποτα το ασυνήθιστο–» 
«Τίποτα το ασυνήθιστο;» 
«Εννοώ, σε ενεργειακό επίπεδο. Επιπλέον, αυτή δεν είναι κάποια 

διαστασιακή αλλοίωση. Απλά φαίνεται ότι τα διαστασιακά τοιχώµα-
τα έχουν διαλυθεί σ’εκείνο το σηµείο, έτσι η µία διάσταση έχει πε-
ράσει µέσα στην άλλη.» 

«Γιατί, όµως, να διαλυθούν αυτά τα διαστασιακά τοιχώµατα, φίλε 
µου;» ρώτησε ο Εδµόνδος. «Τόσους αιώνες, µια χαρά άντεχαν.» 

«∆εν ξέρω ακόµα τι µπορεί να προκάλεσε τη διάλυσή τους – 
γι’αυτό θέλω κιόλας να µπω στην άλλη διάσταση. Ίσως το πρόβληµα 
να µην είναι εδώ, στη Χάρνταβελ, αλλά εκεί.» 

«Τι θα γίνει αν τα διαστασιακά τοιχώµατα διαλυθούν παντού, σε 
κάθε µέρος της διάστασής µας;» θέλησε να µάθει ο Εδµόνδος. 
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«Πολύ πιθανόν και οι δύο διαστάσεις να καταστραφούν. ∆ε νοµίζω 
ότι η µία είναι δυνατόν ν’αντέξει την παρουσία της άλλης – µιλάµε 
για ασύµβατα πράγµατα. Αλλά, για την ώρα, πρέπει να βρούµε τρό-
πο να περάσουµε µέσα από το άνοιγµα,» τόνισε, έχοντας την αίσθη-
ση ότι συνεχώς τον αγνοούσαν. 

«Με τόσους φρουρούς γύρω του;» είπε ο Εδµόνδος. «Αδύνατον!» 
«Πρέπει να βρούµε τρόπο!» επέµεινε ο Σθένελος. «Αλλιώς, τι κά-

νουµε εδώ; Πώς θα µάθουµε τι συµβαίνει;» 
Η Βατράνια είπε: «Τη νύχτα, ίσως.» 
«Ακόµα είναι µεσηµέρι!» παρατήρησε ο Σθένελος. 
«Λατρεύω τους άντρες που είναι έξυπνοι,» είπε η Βατράνια σταυ-

ρώνοντας τα χέρια της εµπρός της, «και έχουν υποµονή.» 
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Κεφάλαιο 23 

Σκιερά Φίδια, Φωτεινός Θάνατος 
 
 
Η Αρίνη δεν ήξερε τι ακριβώς θα είχε να αντιµετωπίσει περνώντας 
µέσα από το άνοιγµα των διαστασιακών τοιχωµάτων, εποµένως 
σκέφτηκε πως το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να εξοπλιστεί µε 
διάφορα πιθανώς χρήσιµα εργαλεία αλλά όχι µε τίποτα το πολύ συ-
γκεκριµένο ή δύσκολο στη µεταφορά. Επίσης, πήρε µαζί της ένα πι-
στόλι και µερικούς γεµιστήρες, για παν ενδεχόµενο. Αν και δε σκό-
πευε να πολεµήσει. Γι’αυτό, άλλωστε, θα τη συντρόφευαν ο Ανθυπο-
λοχαγός Τάρθλος και έξι από τους µαχητές του. Αν χρειαζόταν, εκεί-
νοι θα πολεµούσαν. 

Καθώς έβαζε τους γεµιστήρες στον σάκο της και θηκάρωνε το πι-
στόλι στη ζώνη της, η Αρίνη σκέφτηκε πως δεν ήξερε καν αν σ’αυτή 
την άλλη διάσταση τα πυροβόλα όπλα λειτουργούσαν κανονικά. 
∆ιότι υπήρχαν διαστάσεις όπου δεν λειτουργούσαν καθόλου, ή υπο-
λειτουργούσαν, ή ήταν πολύ επικίνδυνα να εκραγούν στα χέρια του 
χειριστή. 

Η Αρίνη πήρε ένα θηκαρωµένο µακρύ ξιφίδιο του Τέρι και το έδε-
σε στον µηρό της, πάνω από το γκρίζο παντελόνι της. Θα πω στον 
Τάρθλος να φροντίσει και οι στρατιώτες του να πάρουν κάµποσα 
αγχέµαχα όπλα µαζί τους, καθώς και κανένα τόξο ή βαλλίστρα, γιατί 
ποτέ δεν ξέρεις… 

Μετά, η Αρίνη πήγε να µιλήσει στον Ράβνοµ’νιρ, τον Βιοσκόπο που 
ήταν προσαρτηµένος στο τάγµα της Ταγµατάρχη Νέλθα-Ριθ. Ήλπιζε 
ότι θα τη συνόδευε στο ταξίδι της. Η βοήθειά του ίσως αποδεικνυό-
ταν πολύτιµη – ειδικά αν συναντούσαν παράξενες µορφές ζωής στην 
άλλη διάσταση. 

Ο Ράβνοµ’νιρ ήταν σε µια αίθουσα αναψυχής των Ανακτόρων µαζί 
µε µερικούς στρατιώτες του τάγµατος της Νέλθα-Ριθ. Φάνηκε να 
χαίρεται όταν είδε την Αρίνη, καθώς είχε ακούσει, φυσικά, για το 
δάσος στην Ανατολική Αγορά και ήθελε να µάθει περισσότερα. Με 
τους στρατιώτες, τώρα, γι’αυτό συζητούσαν. «Θα συµφωνήσεις, τό-
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τε, υποθέτω, να έρθεις µαζί µου για µια βόλτα στη γειτονική µας 
διάσταση,» του είπε η Αρίνη’σαρ. Ο Βιοσκόπος δεν δίστασε καθόλου 
να πει ναι· όπως όλοι τους στη Χάρνταβελ, έτσι κι εκείνος υπέφερε 
από βαρεµάρα. «Εξοπλίσου καλά, όµως,» τον προειδοποίησε η Ε-
ρευνήτρια· «δεν ξέρω τι µπορεί να συναντήσουµε. Το γιγάντιο 
σκουλήκι – που, σίγουρα, θα το θυµάσαι – απ’αυτά τα µέρη πρέπει 
να ήρθε.» 

E 
 
Βράδιαζε όταν τελικά η Αρίνη’σαρ και η οµάδα της πλησίασαν το 
άνοιγµα στα διαστασιακά τοιχώµατα, και η µάγισσα παρατήρησε 
πως και στην άλλη διάσταση η ίδια ώρα πρέπει να ήταν. Πυκνές 
σκιές γέµιζαν το δάσος, και ο άγνωστος ουρανός ήταν σκοτεινιασµέ-
νος. 
Οµόχρονες, λοιπόν. Είναι οµόχρονες µεταξύ τους. Ή, τουλάχιστον, 

οι χρόνοι τους ήταν πολύ κοντινοί· µπορεί να υπήρχε µια µικρή, α-
διόρατη απόκλιση, αλλά αυτό δεν µετρούσε. Πρακτικά, ήταν οµό-
χρονες. ∆ε θάπρεπε να µε παραξενεύει, όµως. Εξάλλου, αν δεν ήταν 
οµόχρονες, υποθέτω πως οι πιθανότητες τα διαστασιακά τοιχώµατά 
τους να συνορεύουν θα ήταν λιγότερες. 

«Ανάψτε τις λάµπες σας,» πρόσταξε η Αρίνη, και δύο στρατιώτες 
άναψαν ενεργειακές λάµπες µε δυνατό λευκό φως. 

Η µάγισσα και ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος πέρασαν πρώτοι το ά-
νοιγµα των διαστασιακών τοιχωµάτων, και οι υπόλοιποι τούς ακο-
λούθησαν, για να βρεθούν στην άγνωστη διάσταση και µέσα σ’ένα 
δάσος γεµάτο σκιές. 

Που κάποιες κινούνταν. 
Η Αρίνη έστρεψε το βλέµµα της και είδε ένα αιωρούµενο µακρύ 

φίδι να πετά, περιστρεφόµενο ανάµεσα και γύρω από τους µεγάλους 
κορµούς. «Εκεί!» είπε. 

«Το έχω δει,» αποκρίθηκε ο Τάρθλος, έχοντας ήδη τραβήξει το πι-
στόλι του. 
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Η Αρίνη παρατήρησε το αιωρούµενο φίδι. Ήταν µαύρο, κατάµαυ-
ρο, κι έµοιαζε µε οπτασία. «Ας το πλησιάσουµε. Θέλω να το φωτίσε-
τε. Κι εσύ, Ράβνοµ, έλεγξέ το µε τη µαγεία σου.» 

Η Αρίνη άκουσε τον Βιοσκόπο να µουρµουρίζει κάποιο ξόρκι, κα-
θώς όλοι τους βάδιζαν προς το αιωρούµενο φίδι. Οι στρατιώτες εί-
χαν τα όπλα τους έτοιµα, για την περίπτωση που µπορεί να δέχονταν 
επίθεση από το παράξενο πλάσµα· εκείνο, όµως, δεν τους επιτέθηκε: 
συνέχισε να περιστρέφεται (παιχνιδιάρικα, θα µπορούσε να πει κα-
νείς) ανάµεσα και γύρω από τους κορµούς των δέντρων. Και, παρότι 
το δυνατό φως των ενεργειακών λαµπών το φώτιζε, η µορφή του ε-
ξακολουθούσε να φαίνεται σκοτεινή. Σαν σκιά είναι, παρατήρησε η 
Αρίνη. Σαν σκιά. 

Ήταν έτοιµη να µιλήσει στον Ράβνοµ’νιρ, αλλά ο µάγος την πρό-
λαβε. «∆εν είναι οργανικό πλάσµα, Αρίνη,» είπε. «Είναι τελείως αό-
ρατο στα βιοσκοπικά ξόρκια µου. Κάποια ενεργειακή ή πνευµατική 
οντότητα, πιθανώς.» 

«Το φαντάστηκα…» µουρµούρισε η Αρίνη’σαρ· και υψώνοντας το 
χέρι της, έκανε ένα Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως – κάτι πολύ 
απλό και γρήγορο για µια µάγισσα του τάγµατος των Ερευνητών. 

Το αιωρούµενο φίδι είχε τώρα αποµακρυνθεί λίγο, αλλά δεν ήταν 
πέρα από τις µαγικές αισθήσεις της Αρίνης, και, όπως εκείνη το πε-
ρίµενε, εντόπισε ενέργεια από τη µεριά του. Μια µορφή πρωταρχι-
κής δύναµης που το αιωρούµενο φίδι δεν ήταν παρά η σκιά της, η 
προβολή της, ο τρόπος που η ανθρώπινη όραση µπορούσε να την 
αντιληφτεί. 

Και υπήρχαν κι άλλες τέτοιες ενεργειακές οντότητες. Ολόγυρα. 
Η Αρίνη, ξαφνιασµένη, κοίταξε γύρω. «∆εν είµαστε µόνοι µ’αυτό 

το φίδι,» είπε, κι έδειξε µέσα στις φυλλωσιές των δέντρων – εκεί, κι 
εκεί, κι εκεί. 

Κι άλλα σκιερά φίδια αιωρούνταν. 
«Είναι επικίνδυνα, κυρία;» ρώτησε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος. 
«∆εν ξέρω,» είπε η Αρίνη. «Πάντως, δε µοιάζουν εχθρικά· αλλιώς, 

λογικά, θα µας είχαν ώς τώρα επιτεθεί.» 
Ο Τάρθλος ένευσε. «Ναι, µάλλον…» Η όψη του φανέρωνε, όµως, 

πως ήταν έτοιµος για κάποια πιθανώς ύπουλη επίθεση από τα αιω-
ρούµενα φίδια. 
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Η Αρίνη έβγαλε τη φωτογραφική µηχανή από τον σάκο της και 
φωτογράφισε ένα από αυτά. Κοιτάζοντας όµως µετά τη µικρή οθόνη 
της µηχανής, είδε ότι το φίδι δεν υπήρχε στη φωτογραφία, παρά µό-
νο το δάσος. Το φαντάστηκα. ∆εν φωτογραφίζονται. 

«Προχωράµε,» είπε η Αρίνη. «Με προσοχή.» 
Και βάδισαν µέσα στο δάσος, που δεν φαινόταν να έχει κάποια µε-

γάλη διαφορά από τα δάση της Χάρνταβελ. Τα φυτά του, µόνο, πρέ-
πει να ήταν από διαφορετικά είδη, υπέθετε η Αρίνη. Ακόµα και τα 
φυτά που έµοιαζαν από διάσταση σε διάσταση είχαν ουσιαστικά µε-
ρικές διαφορές στη βιολογική δοµή τους, όπως γνώριζε. 

Καθώς προχωρούσαν, τα αιωρούµενα φίδια πλήθαιναν δεξιά κι α-
ριστερά τους, περιστρεφόµενα γύρω από τους κορµούς των δέντρων 
κι ακολουθώντας τους. 

«∆ε µ’αρέσει αυτό, κυρία,» είπε ο Τάρθλος. «Μας κατασκοπεύ-
ουν.» 

«Αν µας κατασκόπευαν, δεν θα ήθελαν να παραµείνουν κρυµµέ-
να;» αποκρίθηκε η Αρίνη, και κούνησε το κεφάλι. «Όχι· περισσότε-
ρο µε ιθαγενείς µού µοιάζουν οι οποίοι βλέπουν ξένους στα µέρη 
τους και έχουν παραξενευτεί.» 

«Ίσως…» Ο Τάρθλος δεν κρατούσε πια το πιστόλι του· είχε βγάλει 
το τουφέκι του από τον ώµο. 

«Τα πυροβόλα όπλα, πάντως, δεν νοµίζω ότι θα µπορούν να βλά-
ψουν αυτές τις οντότητες, Ανθυπολοχαγέ,» είπε η Αρίνη. «Όχι αν 
είναι καµωµένες αποκλειστικά από ενέργεια, όπως φαίνεται να εί-
ναι. Τι λες κι εσύ, Ράβνοµ;» 

«Συµφωνώ,» απάντησε ο Βιοσκόπος. 
∆εν άργησαν να φτάσουν στις παρυφές του δάσους και να βρε-

θούν µπροστά σε µια ατέρµονη έρηµο που απλωνόταν προς κάθε 
µεριά που µπορούσαν να κοιτάξουν, όλο ξερή άµµο και βράχους. 

«Πολύ απότοµη αλλαγή τοπίου…» παρατήρησε ο Ράβνοµ’νιρ. Α-
κουγόταν παραξενεµένος. 

Η Αρίνη στράφηκε να τον κοιτάξει, κι εκείνος είπε: «Το δάσος τε-
λειώνει πολύ κοφτά, κι αµέσως ξεκινά ετούτη η έρηµος. ∆ε µοιάζει 
φυσιολογικό – για οποιαδήποτε διάσταση.» 

Η Αρίνη κοίταξε τον ουρανό. Ο ήλιος είχε πλέον δύσει και τρία 
φεγγάρια φαίνονταν εκεί, καταπράσινα, το ένα µεγαλύτερο και τα 
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δύο µικρότερα, περίπου του ίδιου µεγέθους. Ούτε αυτά ούτε οι α-
στερισµοί θύµιζαν κάτι στην Ερευνήτρια. ∆εν είναι κάποια διάσταση 
του Γνωστού Σύµπαντος, σκέφτηκε· και µετά, το είπε, κοιτάζοντας 
τον Ράβνοµ’νιρ. 

«Μια διάσταση που δεν έχουµε ακόµα ανακαλύψει;» ρώτησε εκεί-
νος. 

«Ναι, ίσως… Ή, ίσως, κάποια αποµονωµένη διάσταση.» Όπως αυ-
τή η Νόρχακ, την οποία είχε πρόσφατα ανακαλύψει ο προδότης σύ-
ζυγος της Παντοκράτειρας, ο Πρίγκιπας Τάµπριελ, και την οποία 
είχε φέρει µε το µέρος της Επανάστασης. Τώρα, σκέφτηκε η Αρίνη, 
ανακάλυψα κι εγώ µια αποµονωµένη διάσταση! Η Παντοκράτειρα, 
σίγουρα, θα µε ανταµείψει. Εγώ κι ο Τέρι θα γίνουµε πολύ, πολύ ση-
µαντικά πρόσωπα, σε κάποιο µέρος µακριά από τη Χάρνταβελ! Ή, 
ίσως, θα γίνουµε άρχοντες ετούτης της καινούργιας διάστασης! 

Μετά, όµως, κοίταξε πάλι την έρηµο, και το ξανασκέφτηκε. Θέ-
λουµε πραγµατικά να γίνουµε άρχοντες εδώ;… 

«Θα προχωρήσουµε, κυρία;» ρώτησε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος. 
«Λίγο µόνο,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «∆ε νοµίζω πως θα ήταν συνετό 

να προσπαθήσουµε να διασχίσουµε αυτή την έρηµο µε τα πόδια.» 
Ο Τάρθλος δεν µίλησε αλλά η έκφραση στο πρόσωπό του έλεγε ότι 

συµφωνούσε απόλυτα. 
Η άµµος έτριζε κάτω από τις µπότες της Αρίνης, καθώς ξεκίνησαν 

να βαδίζουν µέσα στην έρηµο. Κριτς κρατς κρατς, έκανε µε κάθε 
βήµα της µάγισσας και των υπολοίπων, λες και ήταν τελείως, τελεί-
ως ξερή. Τόσο ξερή που ο κάθε κόκκος της διαλυόταν σε µικρότε-
ρους κόκκους όταν την πατούσες. 

Η Αρίνη θέλησε να διαπιστώσει αν αυτό ήταν αλήθεια ή µονάχα η 
εντύπωσή της. Πρόσταξε να σταµατήσουν, και, στο φως των ενερ-
γειακών λαµπών, πάτησε την άµµο, παρατηρώντας τη προσεχτικά. 
Ναι, µοιάζει να διαλύεται… σκέφτηκε. Αυτό το µέρος πρέπει να είναι 
πολύ παλιό. Πάρα, πάρα πολύ παλιό. 
Σαν σκέλεθρο που αιώνες έχουν περάσει από πάνω του, και που αν 

το κλοτσήσεις κοµµατιάζεται. 
Η Αρίνη έκανε πάλι νόηµα στην οµάδα της να προχωρήσουν. 
Μετά από λίγο, έφτασαν σ’ένα βραχώδες µέρος, και η µάγισσα 

σκαρφάλωσε πάνω σ’έναν από τους ψηλούς βράχους και, χρησιµο-
ποιώντας τα κιάλια της, ατένισε ολόγυρα. 
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Παντού έρηµος, κάτω από το πράσινο φως των τριών φεγγαριών. 
Το δάσος απ’το οποίο είχαν έρθει εκείνη κι οι σύντροφοί της φαινό-
ταν να είναι το µοναδικό σηµείο µε βλάστηση εδώ. 
Σαν κάποια καταστροφή να έπεσε πάνω σ’ετούτους τους τόπους… 

Σαν τα πάντα, ξαφνικά, να πέθαναν… 
Φως. Από την άκρη του πεδίου όρασής της. 
Αµέσως έστρεψε τα κιάλια της, ενώ από κάτω µπορούσε ν’ακούσει 

τους στρατιώτες να µιλάνε: «Τι είν’αυτό;» – «Τι φωτίζει έτσι;» 
«Γαµώτο!…» Η Αρίνη κατέβασε τα κιάλια. Η ακτινοβολία ήταν 

πολύ δυνατή µέσα στη νύχτα. Η µάγισσα βλεφάρισε, για να ξεθολώ-
σει την όρασή της, και στον ορίζοντα είδε κάτι φωτεινό να διακρίνε-
ται. Να έρχεται πετώντας. Χτυπώντας πελώριες φτερούγες από φως. 
Γύρω του πλοκάµια απλώνονταν, ή νήµατα, πράγµατα που θύµιζαν 
κρόσσια ή ξέφτια υφάσµατος, αλλά ήταν κι αυτά από φως. 
Ακόµα µια ενεργειακή οντότητα; 
Και έρχεται προς το µέρος µας. Πρέπει, κάπως, να ξέρει ότι είµα-

στε εδώ. 
«Κυρία!» φώναξε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος. «Μου φαίνεται επι-

κίνδυνο. Καλύτερα να φύγουµε.» 
Η Αρίνη συνοφρυώθηκε ατενίζοντας το φωτεινό πλάσµα. Είναι 

µακριά, πολύ µακριά, συµπέρανε, γνωρίζοντας ότι η έρηµος µπο-
ρούσε να σε παραπλανήσει σχετικά µε τις αποστάσεις. Αλλά δες µε 
τι ταχύτητα έρχεται! Τη µια στιγµή ήταν µικρό, και µετά είχε, από-
τοµα, µεγαλώσει κάµποσο. Έµοιαζε µε πουλί, αλλά η Αρίνη ήταν α-
δύνατον να διακρίνει την ακριβή µορφή του. 

Πήδησε από τον ψηλό βράχο. 
«Πάµε,» είπε στον Τάρθλος, γιατί φοβόταν να συναντήσει αυτή 

την οντότητα, ό,τι κι αν ήταν. Ο Ανθυπολοχαγός, µάλλον, είχε δίκιο: 
πρέπει να ήταν επικίνδυνη. 

Στράφηκαν προς το δάσος κι άρχισαν να βαδίζουν, εσπευσµένα, 
σαν να αισθάνονταν µια άµεση απειλή πίσω τους. Τα πόδια τους 
κλοτσούσαν την ξερή άµµο κι αυτή τιναζόταν οµιχλοειδώς µπροστά 
τους και διαλυόταν. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν κάτι το φτιαχτό, κάτι 
το ψεύτικο. 

Η Αρίνη έριξε µια µατιά πάνω απ’τον ώµο της, όταν άκουσε έναν 
στρατιώτη να λέει: «Έρχεται πιο γρήγορα!» 
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Η φωτεινή οντότητα, πράγµατι, πρέπει να ερχόταν πιο γρήγορα 
τώρα. Φαινόταν πολύ πιο µεγάλη από πριν, παρότι εκείνοι αποµα-
κρύνονταν, και τα λαµπερά νήµατα γύρω της είχαν πολλαπλασιαστεί 
σχηµατίζοντας δίχτυ. Μας κυνηγά. 

«Τρέξτε,» είπε η Αρίνη’σαρ στην οµάδα της. «Τρέξτε!» 
Και έτρεξαν, σηκώνοντας µικρά σύννεφα άµµου γύρω τους. 
Το δάσος ήταν ολοένα και πιο κοντά. 
Το ίδιο, όµως, και η φωτεινή οντότητα, παρατήρησε η Αρίνη κοι-

τάζοντας πάλι πάνω απ’τον ώµο της. Το πετούµενο είχε πλησιάσει µε 
τροµαχτική ταχύτητα, λες και όλα τούτα ήταν µέσα σε όνειρο. Η 
µορφή του, ωστόσο, δεν ήταν ευδιάκριτη· έµοιαζε να είναι ολόκληρο 
καµωµένο από νήµατα παλλόµενου φωτός, νήµατα που ξέφευγαν 
από τα άκρα και κυµάτιζαν στον αέρα, φτάνοντας πολλά απ’αυτά ώς 
κάτω, στην ξερή γη, δηµιουργώντας ένα δίχτυ που έδινε στη µάγισ-
σα την εντύπωση πως δεν µπορεί παρά να ήταν θανατηφόρο. 

«Τρέξτε!» είπε η Αρίνη, λαχανιασµένα. «Τρέξτε!» ενώ σκεφτόταν: 
Μεγάλε Κρόνε, θα µπορέσει να περάσει κι αυτή η οντότητα στη 
Χάρνταβελ, µέσα από το άνοιγµα; Η σκέψη τη γέµιζε τρόµο. 

Τα φωτεινά νήµατα είχαν έρθει πιο κοντά· απλώνονταν, προσπα-
θώντας να τους φτάσουν, σαν να ήταν τα δάχτυλα µιας εξωπραγµα-
τικά πελώριας παλάµης. 

Το πετούµενο φτεροκοπούσε, και η φωνή ενός δυνατού ανέµου 
ήρθε στ’αφτιά της Αρίνης χωρίς να φυσά άνεµος – η φωνή της φω-
τεινής οντότητας. 

Ευτυχώς είχαν φτάσει στις παρυφές του δάσους, κι έτρεξαν ανά-
µεσα στους κορµούς και πίσω από τη βλάστηση, ελπίζοντας ότι ο 
κυνηγός τους θα έπαυε εδώ να τους καταδιώκει. Κοιτάζοντας πάνω 
απ’τον ώµο της, χωρίς να σταµατήσει να τρέχει, η Αρίνη είδε τα λα-
µπερά (αναµφίβολα ενεργειακής φύσης) νήµατα του πετούµενου να 
απλώνονται για να τους προφτάσουν – και να βρίσκουν, ξαφνικά, 
αντίσταση µέσα από το ίδιο το δάσος. Αποµακρύνονταν σαν πλοκά-
µια που είχαν µόλις αγγίξει κάτι αφόρητα καυτό. 

Η Αρίνη είδε τα σκοτεινά αιωρούµενα φίδια να διαγράφουν γρή-
γορες σπείρες και κύκλους γύρω κι ανάµεσα από τα δέντρα του δά-
σους. Ένας αλλόκοτος χορός που θύµιζε γλώσσα, µορφή επικοινωνί-
ας. Ένα ξόρκι που κρατούσε την καταστροφική ιπτάµενη οντότητα 
µακριά. 
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«ΑΑααα!» 
Η Αρίνη αισθάνθηκε το πόδι της να πιάνεται κάπου· σκόνταψε και 

έπεσε, χτυπώντας τα γόνατα και τους αγκώνες της στη γη, και το 
πλάι του κεφαλιού της επάνω στον κορµό ενός δέντρου. Χρώµατα 
χόρεψαν µπροστά της. 

«Κυρία!» Η φωνή του Ανθυπολοχαγού Τάρθλος. Το χέρι του έπια-
σε τον βραχίονά της προσπαθώντας να τη βοηθήσει να σηκωθεί. 

«…Εντάξει,» είπε η Αρίνη καθώς πιανόταν επάνω στη λευκή στολή 
του και σηκωνόταν όρθια. «Είµαι ’ντάξει. Γι’αυτό πρέπει να κοιτάς 
µπροστά σου όταν τρέχεις,» πρόσθεσε προσπαθώντας να χαµογελά-
σει. 

«Το τέρας δεν πλησιάζει εδώ,» είπε ένας στρατιώτης. «∆εν έρχε-
ται, Ανθυπολοχαγέ, δεν έρχεται!» 

«Τα αιωρούµενα φίδια,» εξήγησε η Αρίνη, τινάζοντας τα ρούχα 
της από το χώµα, «αυτά το κρατάνε µακριά.» Ο ένας της αγκώνας 
πρέπει να αιµορραγούσε, σίγουρα· το ίδιο και το ένα γόνατό της· 
αλλά θα τα φρόντιζε αυτά όταν ήταν στα Ανάκτορα του Υπεράρχη. 
Φτηνά την είχε γλιτώσει, έτσι απρόσεχτα όπως έτρεχε, κοιτάζοντας 
πίσω. 

Τώρα, καθώς όλα τα µέλη της οµάδας της στέκονταν, έστρεψε πάλι 
το βλέµµα της προς την άκρη του δάσους, και είδε εκεί τα νήµατα να 
προσπαθούσαν να περάσουν από διάφορα σηµεία αλλά συνεχώς 
ν’αποτραβιούνται, ενώ τα σκιερά φίδια εξακολουθούσαν τον χορό 
τους. Η Αρίνη νόµιζε ότι µπορούσε σχεδόν να διακρίνει µέρος του 
επικοινωνιακού κώδικα που χρησιµοποιούσαν: σύµβολα, που δια-
γράφονταν στον αέρα από επαναλαµβανόµενες κινήσεις· λογικές 
αλληλουχίες· τµήµατα που αποτελούσαν ψηφίδες µιας ευρύτερης 
εικόνας. Τα αιωρούµενα φίδια ήταν συναρπαστικά για το µυαλό της 
Ερευνήτριας. Σχεδόν εθιστικά. 

Η φωτεινή οντότητα τώρα φτερούγιζε πάνω από τις παρυφές του 
δάσους, και µερικές φυλλωσιές ζάρωσαν εκεί όπου τις είχαν αγγίξει 
τα ενεργειακά νήµατα: ζάρωσαν, µαύρισαν, έγιναν στάχτη, εξαφα-
νίστηκαν. Αλλά µετά τα νήµατα αποτραβήχτηκαν ξανά, απότοµα, 
λες κι είχαν χτυπηθεί. 
Αυτή η οντότητα… σκέφτηκε η Αρίνη, νοµίζοντας ότι είχε φτάσει 

σ’ένα πολύ σηµαντικό συµπέρασµα. Αυτή η ιπτάµενη οντότητα κα-
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ταστρέφει ό,τι αγγίζει. Το διαλύει· το απορροφά, ίσως. Μπορεί να 
ευθύνεται για την ερήµωση ολόκληρου ετούτου του τόπου! 
Τι είναι, όµως, τα σκιερά φίδια που προφυλάσσουν το δάσος; Οι 

φυσικοί εχθροί της; 
Η Αρίνη’σαρ άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Ενεργειακής Ανι-

χνεύσεως, κι αισθάνθηκε να ζαλίζεται µόλις οι µαγικά διευρυµένες 
αισθήσεις της ήρθαν σε επαφή µε την αχαλίνωτη ενεργειακή µορφή 
που ήταν η ιπτάµενη οντότητα. 

Ήταν πανίσχυρη. Παλλόταν από ενέργεια που µετά βίας µπορούσε 
να συγκρατήσει. 

Η Αρίνη έβγαλε, ακούσια, µια κραυγή και διέλυσε το ξόρκι. 
«Πάµε,» είπε στον Τάρθλος που είχε στραφεί να την κοιτάξει. 

«Πάµε πίσω στη Χάρνταβελ.» 
Ο Ανθυπολοχαγός δεν έφερε αντίρρηση, ούτε και κανένας άλλος. 
Καθώς όµως βάδιζαν προς το άνοιγµα των διαστασιακών τοιχωµά-

των, ο Ράβνοµ’νιρ τη ρώτησε: «Τι είδες; Τι αισθάνθηκες;» 
«Κάτι το καταστροφικό,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Η φωτεινή οντό-

τητα είναι που πρέπει να έχει ερηµώσει αυτές τις περιοχές.» 
«Και τα φίδια;» 
«∆εν ξέρω τι είναι. Το µόνο που έχω καταλάβει είναι ότι προφυ-

λάσσουν ετούτο το δάσος. Η φωτεινή οντότητα ίσως να µην είναι 
από αυτή τη διάσταση, Ράβνοµ: ίσως, κάπως, να ήρθε εδώ και να 
προσπαθεί να την καταστρέψει όλη, να την απορροφήσει. Είδες πώς 
ορισµένες φυλλωσιές διαλύθηκαν εκεί όπου τις άγγιξαν τα φωτεινά 
νήµατα;» 

Ο Βιοσκόπος ένευσε. «Ναι. Νοµίζω πως απορροφά ζωτική ενέρ-
γεια, Αρίνη. Απορροφά τη ζωή από αυτή τη διάσταση, όποια κι αν 
είναι. Κι αν έρθει και στη Χάρνταβελ….» 

Η Αρίνη ρίγησε άθελά της. Τι θα κάνουµε τότε; αναρωτήθηκε. 
Πώς θα σταµατήσουµε µια τέτοια οντότητα; ∆εν έχουµε τα κατάλ-
ληλα όπλα. 

Φτάνοντας στο άνοιγµα των διαστασιακών τοιχωµάτων, πέρασαν 
δίχως καθυστέρηση στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας. Και, κα-
θώς έβγαινε από την άγνωστη διάσταση, η Αρίνη αισθάνθηκε κάτι 
που την παραξένεψε πολύ και την προβληµάτισε: Ένιωσε µέσα της 
– µέσα στην κοιλιά της, νόµιζε – ένα απότοµο τράβηγµα, έναν πόνο, 
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σαν ένα µέρος του εαυτού της να µην ήθελε να φύγει από την άγνω-
στη διάσταση αλλά να µείνει εκεί. Επειδή ανήκε εκεί. 

Παράδοξο. Τελείως παράδοξο. 
Και το ακόµα πιο παράδοξο ήταν πως η Αρίνη νόµιζε ότι αυτό είχε 

κάποια σχέση µε το παιδί που µεγάλωνε στην κοιλιά της. Ωστόσο 
δεν µπορούσε να το εξηγήσει µε κανέναν τρόπο· και έµεινε σιωπηλή, 
δαγκώνοντας τα χείλη της, καθώς ο πόνος τη διαπερνούσε και µετά 
διαλυόταν. 
Τι σχέση µπορεί να έχει αυτή η διάσταση µε το παιδί µου; αναρω-

τιόταν, ζαλισµένη, ενώ εκείνη κι η οµάδα της ανέβαιναν στα άλογα 
που είχαν αφήσει στην Ανατολική Αγορά υπό την επίβλεψη των 
φρουρών. 

«Στα Ανάκτορα!» είπε η Αρίνη, και κάλπασαν. 
Τι σχέση µπορεί να έχει αυτή η διάσταση µε το παιδί µου; 
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Κεφάλαιο 24 

Φωτιές και Πυροτεχνήµατα 
 
 
Οι επαναστάτες παρακολουθούσαν από απόσταση και, καθώς σου-
ρούπωνε, είδαν να πλησιάζει το άνοιγµα µια έφιππη οµάδα Παντο-
κρατορικών. Οι περισσότεροι ήταν λευκοντυµένοι στρατιώτες, αλλά 
ανάµεσά τους είχαν και δύο µάγους που επάνω τους έφεραν ανα-
γνωριστικά τα οποία τους διέκριναν. Ο ένας ήταν του τάγµατος των 
Βιοσκόπων· η άλλη, που έµοιαζε για αρχηγός της αποστολής, του 
τάγµατος των Ερευνητών. 

«Αρίνη’σαρ τη λένε,» είπε ο Εδµόνδος. «Είναι από παλιά εδώ. Γυ-
ναίκα του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ.» 

Οι Παντοκρατορικοί αφίππευσαν, πέρασαν µέσα από το άνοιγµα, 
και χάθηκαν στις σκιές του δάσους της άλλης διάστασης. Οι επανα-
στάτες έµειναν στο σοκάκι όπου ήταν κρυµµένοι και περίµεναν. Με-
τά από κάποια ώρα, οι Παντοκρατορικοί επέστρεψαν, πήραν τα ά-
λογά τους, και έφυγαν καλπάζοντας. 

«Αυτή είναι η ευκαιρία µας!» είπε ο Σθένελος. 
Η Ισαβέλλα µόρφασε. «∆ε βλέπω καµια ευκαιρία…» 
Η Ιζαµπώ δεν είπε τίποτα, γιατί δεν του µιλούσε ύστερα από εκεί-

νο το επεισόδιο στον Σιδερένιο Ξένο. 
Ο Σθένελος κοίταξε τη Βατράνια, η οποία είχε την πλάτη της α-

κουµπισµένη στον τοίχο, λοξοκοιτάζοντας το δάσος που είχε εισβά-
λει στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας. «Έχει βραδιάσει, δεν έχει 
βραδιάσει; Μπορούµε να βάλουµε το σχέδιό σου σ’εφαρµογή.» 

«∆εν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει,» του είπε η Βατράνια. 
Ο Σθένελος µειδίασε. «Τι είναι βέβαιο σ’αυτή τη ζωή;» 
«Θες πολύ να πας εκεί µέσα, ε;» 
«Φαίνεται τόσο;» 
«∆ε θα µπορούσε ποτέ κανείς να πει ότι δεν είσαι εκδηλωτικός ά-

ντρας.» 
Ο Σθένελος τής έριξε ένα ενοχληµένο βλέµµα. 
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Η Βατράνια γέλασε σιγανά, και στράφηκε στον Εδµόνδο. «Είσαι 
έτοιµος, Εδµόνδε;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος, «αλλά θα προτιµούσα να µην το επι-
χειρήσετε. Κατ’αρχήν, αν ο ποµπός σας δεν µεταφέρει σήµα µέσα 
από το άνοιγµα, ίσως να µη µπορείτε να επιστρέψετε.» 

Ο Σθένελος κούνησε το κεφάλι. «∆ε νοµίζω, σου είπα· το σήµα 
πρέπει να µεταφέρεται, ειδικά άµα είσαι κοντά στο άνοιγµα.» 

«Επιπλέον,» πρόσθεσε η Βατράνια, «µπορούµε να βγούµε κρυµ-
µένοι ανάµεσα στα δέντρα που έχουν εισβάλλει στην αγορά, τώρα 
που είναι νύχτα. Κι από εκεί δεν θα έχουµε πρόβληµα να σε καλέ-
σουµε για να κάνεις τον δεύτερο αντιπερισπασµό.» 

Ο Εδµόνδος εξακολουθούσε να δείχνει διστακτικός. «Τέλος πά-
ντων. Αλλά να προσέχετε.» 

Η Βατράνια ένευσε. «Εννοείται.» Και έτριψε τον βραχίονά του, 
προτού του δώσει ένα φιλί στο µάγουλο. 

Ύστερα, χωρίστηκαν. Ο Εδµόνδος και οι δύο χορεύτριες πήγαν 
από τη µια, ο Σθένελος’σαρ και η Βατράνια πήγαν από την άλλη. 

Ο τροβαδούρος, φτάνοντας σ’έναν δρόµο της Ανατολικής Αγοράς 
που κανονικά ήταν εµπορικός αλλά τώρα, λόγω της εισβολής, έρη-
µος, έβγαλε ένα ισχυρό πυροτέχνηµα από τον σάκο του και ρώτησε 
την Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα: «Έτοιµες, οµορφιές µου;» 

Εκείνες, φορώντας κάπες και κουκούλες όπως ο Εδµόνδος (για να 
µην τύχει κανείς να τους αναγνωρίσει), έβγαλαν τις σφεντόνες τους. 
«Θα τα σπάσουµε όλα!» είπε η Ιζαµπώ, και η Ισαβέλλα γέλασε κι 
έκανε µια πιρουέτα. 

Ο Εδµόνδος άναψε το πυροτέχνηµα και το πέταξε µες στη µέση 
του πλακόστρωτου δρόµου. ∆υνατό φως και σπίθες πετάχτηκαν, θυ-
µίζοντας φωτιά. Η Ιζαµπώ κι η Ισαβέλλα εκτόξευσαν, αµέσως, πέ-
τρες από τις σφεντόνες τους, διαλύοντας µερικά τζάµια, ενώ συγ-
χρόνως ούρλιαζαν: Βοήθεια! Βοήθειααααα! Φωτιάαααα! 

Οι πολεµιστές που ήταν τοποθετηµένοι γύρω από το παράξενο δά-
σος – Ιεροί Φρουροί και Παντοκρατορικοί στρατιώτες – άκουσαν τις 
φωνές και τους ήχους θραύσης και είδαν τις λάµψεις που θύµιζαν 
φωτιά. Φοβούµενοι ότι κάτι είχε συµβεί, κάµποσοι απ’αυτούς άφη-
σαν τις θέσεις τους και έτρεξαν. 
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Η Βατράνια και ο Σθένελος περίµεναν κρυµµένοι µέσα στο σκοτά-
δι, και µόλις είδαν τους φρουρούς να αραιώνουν εξαιτίας του αντι-
περισπασµού του Εδµόνδου, έφυγαν από την κρυψώνα τους κι έτρε-
ξαν προς τη βλάστηση που είχε εισβάλει στην Ανατολική Αγορά. Πέ-
ρασαν πίσω από την πλάτη µερικών φρουρών, χωρίς αυτοί να τους 
προσέξουν ή να τους ακούσουν µέσα στον σαµατά, και χώθηκαν στο 
εξωδιαστασιακό δάσος. Από εκεί το άνοιγµα των διαστασιακών τοι-
χωµάτων δεν ήταν µακριά, και ήταν αφρούρητο. 

Ο Σθένελος και η Βατράνια µπήκαν στην άλλη διάσταση και βρέ-
θηκαν, αναµενόµενα, µέσα σ’ένα δάσος. 

«Τι βλέπεις, λοιπόν, επιστήµονα;» ρώτησε εκείνη. 
«Μόλις ήρθαµε! Τι να δω;» 
Ο Σθένελος βάδισε, και η Βατράνια τον ακολούθησε ανάβοντας 

έναν φακό, για να βλέπουν κι οι δυο τους πού πατούσαν. «Μπορεί 
αυτή να είναι κάποια γνωστή διάσταση;» ρώτησε. 

«∆εν ξέρω. Ίσως. Ή ίσως και όχι: ίσως να είναι τελείως άγνωστη.» 
Η Βατράνια σταµάτησε απότοµα, τραβώντας το πιστόλι της. Γύρω 

απ’τον κορµό ενός δέντρου είχε δει να περιστρέφεται ένα µακρύ, 
µαύρο φίδι, αιωρούµενο. «Το βλέπεις αυτό;» 

«∆εν είµαι τυφλός,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. Και συνοφρυώθηκε. 
«∆ε σου θυµίζει αυτό που έλεγαν σ’εκείνο το χωριό – το Σκυφτοχώ-
ρι;» 

«Τι έλεγαν;» 
«Ότι είδαν έναν αντικατοπτρισµό: ένα δάσος, και µέσα στο δάσος 

µαύρα φίδια που αιωρούνταν.» 
«Τώρα που το λες, ναι, αυτό µάς είπαν…» 
«Ετούτο εδώ το δάσος πρέπει να ήταν.» 
«Μα, τότε, γιατί εµφανίστηκε στην Ερρίθια και όχι στο χωριό 

τους;» απόρησε η Βατράνια. 
«Για διάφορους λόγους µπορεί να έγινε αυτό. Κατ’αρχήν, οι δια-

στάσεις δεν είναι σαν πλάκες που βάζεις τη µία πλάι στην άλλη και 
έρχονται σε επαφή σε συγκεκριµένα σηµεία· δεν είναι καν σαν κύβοι 
ή σφαίρες.» 

«Και πώς σκατά είναι;» 
«∆εν έχουν σχήµα που µπορεί να εκφραστεί µε τη συµβατική γεω-

µετρία.» 
«Αυτά λες όταν θέλεις να εντυπωσιάσεις τις γυναίκες;» 
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«Μιλάω σοβαρά!» 
Η Βατράνια µειδίασε, αλλά από την έκφρασή του έκρινε ότι ο µά-

γος είχε τσαντιστεί. «Ηρέµησε,» του είπε. «Αστειεύοµαι.» 
Ο Σθένελος στράφηκε στο αιωρούµενο φίδι, και βάδισε προς τη 

µεριά του. Η Βατράνια τον ακολούθησε, µε το πιστόλι της έτοιµο. Το 
αιωρούµενο φίδι αποµακρύνθηκε, πετώντας. Μερικά ακόµα παρό-
µοια φίδια παρουσιάστηκαν, χορεύοντας ανάµεσα στα δέντρα. 

«∆ε µοιάζουν εχθρικά,» παρατήρησε η Βατράνια. 
Ο Σθένελος έκανε ένα Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. 
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε η Βατράνια, όταν είδε το βλέµµα του να 

παύει να είναι απλανές σαν να κοιτούσε σε κάποιο µέρος που µονά-
χα εκείνος µπορούσε να δει. 

«Τα φίδια δεν είναι φίδια. Είναι ενεργειακές οντότητες. Αυτή είναι 
απλά η προβολή τους: ο τρόπος που εµείς τα αντιλαµβανόµαστε.» 

«Με τη µαγεία σου το ανακάλυψες αυτό;» 
«∆εν υπάρχει άλλος τρόπος.» 
Ο Σθένελος έβγαλε τη φωτογραφική µηχανή του και τράβηξε δύο 

φωτογραφίες τα φίδια. «Το φαντάστηκα,» είπε, όταν είδε µετά ότι 
στην οθόνη της µηχανής οι ενεργειακές οντότητες δεν φαίνονταν. 
«∆ε φωτογραφίζονται. 

»Θα ήταν, πάντως, ενδιαφέρον να πιάσουµε ένα,» πρόσθεσε. «Για 
µελέτη.» 

«Και πώς σκοπεύεις να το κάνουµε αυτό;» απόρησε η Βατράνια, 
που δεν της φαινόταν καθόλου εύκολο να πιάσουν ένα από τούτα τα 
ιπτάµενα πλάσµατα που στριφογύριζαν τόσο ευέλικτα και γρήγορα 
γύρω από τα δέντρα. 

«∆εν είµαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρω,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, 
«αλλά µπορώ να προσπαθήσω.» 

«Άστο, καλύτερα,» είπε η Βατράνια. «Ίσως νάναι επικίνδυνο. Ί-
σως να τα θυµώσεις.» 

Ο Σθένελος δίστασε για µια στιγµή, έπειτα είπε: «∆ε νοµίζω. Ή θα 
πιάσει ή δε θα πιάσει.» 

Η Βατράνια ήθελε να διαφωνήσει, αλλά µετά σκέφτηκε ότι ο Σθέ-
νελος ήταν µάγος και, δεν µπορεί, σίγουρα θα ήξερε κάτι περισσότε-
ρο από εκείνη για ένα τέτοιο θέµα. 
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Ο Σθένελος έβγαλε ένα γυάλινο δοχείο από τον σάκο του και τρά-
βηξε το πώµα. 

«Μη µου πεις ότι σκοπεύεις να κλείσεις το φίδι εκεί µέσα,» είπε η 
Βατράνια. 

«Ακριβώς αυτό σκοπεύω να κάνω. ∆εν είναι κανονικό δοχείο ετού-
το.» Το γύρισε ανάποδα, ώστε να φανεί η κάτω µεριά του. «Έχει 
µπαταρία.» Ξεβίδωσε το καπάκι της βάσης, και µέσα φάνηκε µια 
µπαταρία και καλώδια. «Στο εσωτερικό του γυαλιού,» εξήγησε ο 
Σθένελος, βιδώνοντας πάλι το καπάκι και πατώντας ένα κουµπί στην 
κάτω µεριά του δοχείου, «υπάρχουν κι άλλα καλώδια, πολύ µικρά 
για να τα δεις µε γυµνό µάτι. Φορτίζουν το δοχείο µε ενέργεια έτσι 
ώστε να µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατική φυλακή για… ασυ-
νήθιστα πράγµατα.» 

«Έχεις κι άλλα τέτοια µπιχλιµπίδια µαζί σου;» 
«Είναι κάτι συγκεκριµένο που σ’ενδιαφέρει;» 
Η Βατράνια δεν ήξερε αν είχε προσπαθήσει να την ειρωνευτεί, κι 

έτσι δεν απάντησε αµέσως. Ο Σθένελος στράφηκε απ’την άλλη και 
ύφανε ένα Ξόρκι Ενεργειακού Ελέγχου, αρθρώνοντας τα κατάλληλα 
λόγια και κάνοντας περίπλοκες χειρονοµίες. Απλώνοντας τις αισθή-
σεις του προς ένα από τα αιωρούµενα φίδια το οποίο στροβιλιζόταν 
γύρω από κάτι φυλλωσιές, προσπάθησε να στρέψει την ενεργειακή 
ροή που το σχηµάτιζε προς τη µεριά του, και προς το δοχείο που 
κρατούσε έτοιµο εµπρός του. Ήταν σαν να πιάνει, µε αόρατα δάχτυ-
λα, την άκρη ενός σύρµατος και να την τραβά ελαφρά, προσεχτικά, 
πολύ προσεχτικά, ώστε το σύρµα να στραφεί προς τα εκεί όπου ε-
κείνος ήθελε, χωρίς η επιρροή του να γίνει και πολύ φανερή. 

Το αιωρούµενο φίδι έφυγε από τις φυλλωσιές και, κινούµενο σπει-
ροειδώς µέσα στον αέρα, σαν να ακολουθούσε τις οδηγίες κάποιου 
συγκεκριµένου χορού, ζύγωσε τον Σθένελο, ζύγωσε το ανοιχτό δο-
χείο… ενώ η Βατράνια κοίταζε χωρίς να µιλά και χωρίς καθόλου να 
κουνιέται, φοβούµενη ότι µπορεί να χαλούσε το ξόρκι του µάγου. 

Το αιωρούµενο φίδι µπήκε στο δοχείο. Ο Σθένελος έπαψε τη χρή-
ση του Ξορκιού Ενεργειακού Ελέγχου και έκλεισε το πώµα. Το φίδι 
περιστράφηκε στο εσωτερικό του δοχείου, σχηµατίζοντας κύκλο, 
µοιάζοντας να δαγκώνει την ουρά του. 

Μετά, πέρασε µέσα από το γυαλί και έφυγε, σαν να µην είχε συµ-
βεί τίποτα. 
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«Τι!» έκανε ο Σθένελος, ξαφνιασµένος. 
Η Βατράνια γέλασε. 
«Αυτό,» είπε ο Σθένελος, «δεν θα έπρεπε να είχε συµβεί!» 
«Τότε, πώς συνέβη;» 
Ο µάγος κούνησε το κεφάλι. «Μάλλον, είναι πιο ισχυρά απ’ό,τι 

φαίνονται.» 
«∆ε φαίνονται ισχυρά,» είπε η Βατράνια· «σα σκιές είναι.» 
«Εννοώ, από ενεργειακής άποψης. Τέλος πάντων, δεν πειράζει…» 

Αναστέναξε, βάζοντας πάλι το δοχείο στον σάκο του. «Πάµε να δού-
µε τι άλλο υπάρχει εδώ.» 

Βάδισαν µέσα στο δάσος, βλέποντας τα αιωρούµενα σκιερά φίδια 
να περιστρέφονται εδώ κι εκεί, χωρίς να φαίνεται να τους έχουν 
κρατήσει κακία για ό,τι είχε επιχειρήσει ο Σθένελος. 

«Πρέπει να είναι κάποιου είδους στοιχειακές οντότητες,» είπε ο 
µάγος σαν να µιλούσε περισσότερο στον εαυτό του. «∆ε µοιάζουν να 
έχουν νοηµοσύνη ή κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Απλά περιφέρονται 
εδώ πέρα… Ναι, στοιχειακές οντότητες, γηγενείς της συγκεκριµένης 
διάστασης…» 

«Και ποια είναι αυτή η διάσταση; Έχεις, µήπως, τώρα καµια ιδέ-
α;» ρώτησε η Βατράνια. 

«∆ε νοµίζω να είναι γνωστή. Ίσως, µάλιστα, να ήταν αποµονωµένη 
µέχρι στιγµής· ποιος ξέρει; Θα το ανακαλύψουµε.» 

«Πρέπει να επιστρέψουµε σύντοµα, όµως· µην το ξεχνάς. ∆εν ήρ-
θαµε εδώ για να διανυκτερεύσουµε.» 

«∆εν το ξεχνάω,» είπε ο Σθένελος, ενοχληµένα. «Αλλά, ακόµα κι 
αν το ξεχνούσα, είµαι βέβαιος ότι εσύ θα µου το θύµιζες.» 
Κάποιος απ’τους δυο µας πρέπει να ξέρει τι του γίνεται, σκέφτηκε 

η Βατράνια. 
Προχώρησαν µέσα στο δάσος ώσπου βρέθηκαν στις παρυφές του, 

οι οποίες δεν ήταν και τόσο µακριά. Και εµπρός τους αντίκρισαν 
ν’απλώνεται µια έρηµος ώς εκεί όπου έφτανε η µατιά τους, κάτω 
από το φως τριών πράσινων φεγγαριών. 

«Τι γίνεται εδώ;» είπε η Βατράνια, σβήνοντας τον φακό της για να 
µη χαλάει ενέργεια. «Τελειώνει ο κόσµος;» 

«∆εν ξέρω για τον κόσµο, πάντως το δάσος τελειώνει µάλλον αφύ-
σικα.» 
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«Τι σηµαίνει αυτό;» 
«Τελειώνει απότοµα, και ξαφνικά αρχίζει η έρηµος.» Ο Σθένελος 

γονάτισε στο ένα γόνατο κι έπιασε την άµµο, την έκλεισε µέσα στη 
γροθιά του, και στο πράσινο φως των φεγγαριών την είδε να θρυµ-
µατίζεται. Ξερή, τελείως ξερή. «Χµµµ…» 

«Τι;» 
Ακόµα γονατισµένος, είπε: «Κάτι συνέβη εδώ, Βατράνια. Κάτι κα-

τέστρεψε τούτα τα µέρη, αφήνοντας, για κάποιο λόγο, το δάσος α-
νέπαφο. Αυτή εδώ η άµµος δεν είναι όπως σε άλλες ερήµους. Πιο 
πολύ σαν στάχτη είναι. Άγγιξέ την.» 

Η Βατράνια άναψε πάλι τον φακό της, γονάτισε κι εκείνη, και πή-
ρε λίγη άµµο στη χούφτα της. Την έτριψε ανάµεσα στα δάχτυλά της. 
«Πράγµατι,» συµφώνησε, και πέταξε πάλι την άµµο κάτω. 

«Αναρωτιέµαι τι να υπάρχει µετά απ’αυτή την έρηµο…» είπε ο 
Σθένελος κοιτάζοντας τον ορίζοντα. 

«Ό,τι κι αν είναι, δεν θα το ανακαλύψουµε τώρα. Πάµε πίσω, κα-
λύτερα.» Η Βατράνια σηκώθηκε όρθια. 

Ο Σθένελος σηκώθηκε επίσης. Έβγαλε τη φωτογραφική µηχανή 
του και τράβηξε µια φωτογραφία την έρηµο. «Πάµε,» είπε, κάπως 
δυσαρεστηµένα. 

«Μην κάνεις σα να σου πήραν το γλειφιτζούρι,» του είπε η Βατρά-
νια, καθώς διέσχιζαν το δάσος ξανά, µε τα αιωρούµενα σκιερά φίδια 
να περιφέρονται γύρω τους. 

«Είπα κάτι;» 
«Απλώς λέω… ∆εν υπάρχει τίποτ’άλλο εδώ για να δούµε. Υπάρ-

χει;» 
«Είναι µια καινούργια διάσταση, Βατράνια: σίγουρα υπάρχουν 

διάφορα πράγµατα να ερευνήσουµε. Αν µόνο δεν ήταν οι καταραµέ-
νοι Παντοκρατορικοί!…» 

«∆υστυχώς, όµως, είναι.» 
Πλησίασαν το άνοιγµα στα διαστασιακά τοιχώµατα και σταµάτη-

σαν να κινούνται, καθώς µπορούσαν να δουν την Ανατολική Αγορά 
από εδώ. Γονάτισαν πίσω από έναν θάµνο, για κάλυψη, και ο Σθένε-
λος έβγαλε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του και κάλεσε τον Εδµόν-
δο. 
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«Σθένελε;» ήρθε η φωνή του τροβαδούρου από το µεγάφωνο, έτσι 
που µπορούσαν να την ακούσουν και ο µάγος και η Βατράνια. Τελι-
κά, το σήµα περνούσε µέσα από το άνοιγµα, κανονικά. 

«Ναι, εγώ είµαι. Είµαστε έτοιµοι να έρθουµε.» 
«Καλώς.» 
Η επικοινωνία τερµατίστηκε. 
Ο Σθένελος και η Βατράνια σηκώθηκαν και πέρασαν µέσα από το 

άνοιγµα, για να κρυφτούν αµέσως στη βλάστηση που είχε εισβάλει 
στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας. Οι φρουροί δεν ήταν µακριά. 
Αν ο τροβαδούρος δεν κατόρθωνε να τους παραπλανήσει, η Βατρά-
νια και ο Σθένελος θα ήταν αδύνατον να φύγουν απαρατήρητοι. 

E 
 
Οι φρουροί είχαν, τελικά, δει ότι η όλη υπόθεση δεν ήταν τίποτα πε-
ρισσότερο από ένα πυροτέχνηµα και µερικά σπασµένα παράθυρα. Ο 
Εδµόνδος και οι δύο χορεύτριες, φυσικά, είχαν αποµακρυνθεί όταν 
οι στρατιώτες έφτασαν εκεί· έτσι, ο τροβαδούρος µπορούσε µόνο να 
κάνει υποθέσεις: και υπέθετε ότι οι φρουροί πρέπει να είχαν νοµίσει 
πως τη φασαρία προκάλεσαν κάποιοι ντόπιοι επαναστάτες απλά και 
µόνο για να τους παρενοχλήσουν. Λογικά δεν υπήρχε άλλη εξήγηση. 
Και ο Εδµόνδος δεν πίστευε ότι οι φρουροί θα σκέφτονταν πως το 
πυροτέχνηµα ήταν αντιπερισπασµός προκειµένου κάποιος να γλι-
στρήσει µέσα στο παράξενο δάσος. Εξάλλου, µετά, δεν είχε δει ούτε 
τους πολεµιστές της Παντοκράτειρας ούτε τους Ιερούς Φρουρούς να 
πηγαίνουν προς τα εκεί µε πρόθεση να καταδιώξουν. 

Όπως και νάχε, ο Εδµόνδος ήξερε πως αυτή τη φορά θα χρειαζό-
ταν να κάνει κάτι πιο σοβαρό για να τους ανησυχήσει· ένα πυροτέ-
χνηµα και µερικές πέτρες στα τζάµια καταστηµάτων δεν θα αρκού-
σαν. 

«∆εν το συνηθίζεις να κάνεις καταστροφές στα µαγαζιά αθώων 
ανθρώπων, Εδµόνδε,» του είπε η Ισαβέλλα. 

«Μπλέξαµε µε κακές παρέες τώρα,» αποκρίθηκε εκείνος· και, έχο-
ντας χώσει ένα µαντήλι µέσα σ’ένα µπουκάλι κρασί, άναψε την άκρη 
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του µε τον ενεργειακό του αναπτήρα. Σήκωσε το µπουκάλι και το 
πέταξε πάνω σ’ένα κλειστό παράθυρο. 

Το µπουκάλι θρυµµατίστηκε, και το ξύλινο πατζούρι άρπαξε φω-
τιά. 

Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα εκτόξευσαν πέτρες µε τις σφεντόνες 
τους επάνω σε τζαµιά, ουρλιάζοντας συγχρόνως: Φωτιά! Φωτιά! 
Φωτιάααα! 

Ο Εδµόνδος άναψε ακόµα ένα µπουκάλι που είχε ετοιµάσει και το 
πέταξε κι αυτό. 

Ύστερα, εκείνος κι οι δύο χορεύτριες έγιναν καπνός. Εξαφανίστη-
καν µέσα στα σκοτεινά στενορύµια της Ερρίθιας. 

Και δύο στρατιώτες ήρθαν τρέχοντας – ένας της Παντοκράτειρας 
κι ένας Ιερός Φρουρός – νοµίζοντας ότι, πάλι, δεν ήταν τίποτα πε-
ρισσότερο από πυροτεχνήµατα. Βλέποντας όµως πως επρόκειτο για 
κανονική φωτιά, πήγαν αµέσως να ειδοποιήσουν κι άλλους, φωνά-
ζοντας. 

E 
 
«Ο αντιπερισπασµός ξεκίνησε,» παρατήρησε η Βατράνια, ακούγο-
ντας τις φωνές και βλέποντες σκιές να τρέχουν, καθώς και το αντι-
φέγγισµα της φωτιάς πάνω κι ανάµεσα από τα οικοδοµήµατα της 
Ερρίθιας. 

«Αυτοί, όµως, δε λένε να φύγουν,» είπε ο Σθένελος, αναφερόµενος 
στους φρουρούς πιο κοντά στο εξωδιαστασιακό δάσος. 

«Ούτε και την άλλη φορά είχαν φύγει όλοι. Φτάνει που είναι απα-
σχοληµένοι,» αποκρίθηκε η Βατράνια, και βγήκε απ’την κρυψώνα 
τους, πηγαίνοντας γρήγορα από πυκνή σκιά σε πυκνή σκιά, σκυφτή. 

Ο Σθένελος, αν και ένιωθε κάπως αβέβαιος (δεν είχε ξαναµπλέξει 
σε παρόµοια κατάσταση, όσο βοηθούσε την Επανάσταση στην Α-
πολλώνια), την ακολούθησε µιµούµενος τις κινήσεις της. 

«Εσείς! Σταµατήστε!» 
Κάποιος τούς είδε καθώς έβγαιναν από το δάσος. 
«Τρέξε!» είπε η Βατράνια στον Σθένελο, δείχνοντας προς µια µε-

ριά. 
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Εκείνος έτρεξε, κι η Βατράνια ήρθε αµέσως δίπλα του, επίσης τρέ-
χοντας. 

Ο στρατιώτης που τους είχε προσέξει – ένας Παντοκρατορικός, εί-
χε δει η Βατράνια – πυροβόλησε µε το τουφέκι του. Η ριπή δεν χτύ-
πησε κανέναν τους, αλλά η Βατράνια ήταν σίγουρη πως ήταν προει-
δοποιητική. 

«Σταµατήστε!» φώναξε πάλι ο στρατιώτης· κι αµέσως µετά: «Στα-
µατήστε τους! ∆εν τους βλέπετε; – εκεί, εκεί!» Και πυροβόλησε ξανά 
– αυτή τη φορά όχι προειδοποιητικά, νόµιζε η Βατράνια – αλλά και 
πάλι αστόχησε, καθώς εκείνη κι ο Σθένελος είχαν πια αποµακρυνθεί. 

Ο φρουρός, όµως, δεν ήταν µόνος του: παρά τον αντιπερισπασµό 
του Εδµόνδου, ένα σωρό ήταν γύρω και προσπάθησαν να κυκλώ-
σουν τους δύο επαναστάτες. 

Η Βατράνια πυροβόλησε µια Παντοκρατορική πολεµίστρια και την 
είδε να πέφτει ουρλιάζοντας. 

«Φύγε,» είπε στον Σθένελο, «φύγε!» καθώς στρεφόταν για να ξα-
ναπυροβολήσει, προσπαθώντας να τους κρατήσει µακριά. 

«Τι; Όχι, δε σ’αφήν–!» 
«Φύγε, ηλίθιε! Φύγε! Θα έρθω µετά.» 
Και τον άκουσε να τρέχει πίσω της, καθώς εκείνη καλυπτόταν δί-

πλα σ’ένα σταµατηµένο κάρο και ξαναπυροβολούσε. Εχθρικές σφαί-
ρες χτύπησαν πάνω στο κάρο, κάνοντας µικρά κοµµάτια ξύλου να 
τιναχτούν. 

Μια µορφή δίπλα της! 
Η Βατράνια έκανε να στρέψει το πιστόλι της– Ένα σπαθί το χτύ-

πησε, πετώντας το απ’το χέρι της. Ένας Ιερός Φρουρός ήταν εµπρός 
της, µε το πρόσωπό του κρυµµένο µέσα στο ψυχρό σιδερένιο κράνος 
του. 

Η Βατράνια πετάχτηκε πίσω, τράβηξε το ξιφίδιο από τη µπότα της. 
Σκιές έρχονταν από παντού γύρω. «Πέτα το όπλο σου!» φώναξε 

κάποιος. 
Πανικός την έπιασε, αλλά πάλεψε να τον κάνει να µη θολώσει το 

µυαλό της· προσπάθησε να φύγει από τη µεριά που της φαινόταν 
πιο ανοιχτή. Αν κατόρθωνε να χαθεί µες στα σοκάκια– 

Το ξίφος του Ιερού Φρουρού βρέθηκε εµπρός της. Η Βατράνια το 
παραµέρισε µε το ξιφίδιό της· πέρασε, σκύβοντας, κάτω από τη µε-
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γάλη λεπίδα κι έτρεξε. Ένας Παντοκρατορικός ήρθε από το πλάι, 
γρήγορα· η πίσω µεριά του τουφεκιού του τη χτύπησε στα πλευρά, 
κάνοντάς τη να παραπατήσει. 
Όχι! 
Η Βατράνια πιάστηκε από έναν τοίχο. 
Μια πολεµίστρια της Παντοκράτειρας τη ζύγωσε, προσπαθώντας 

να την αρπάξει και να την ακινητοποιήσει. Η Βατράνια τη σπάθισε 
ηµικυκλικά στην κοιλιά, χωρίς να καταφέρει να της κάνει βαθύ 
τραύµα αλλά απωθώντας την και σχίζοντας τη λευκή στολή της, η 
οποία κοκκίνισε. Κάποιος χτύπησε τη Βατράνια στο πόδι, από πίσω, 
κάνοντάς τη να τρίξει τα δόντια και να παραπατήσει ξανά. Η τραυ-
µατισµένη πολεµίστρια τής έπιασε το χέρι που κρατούσε το ξιφίδιο, 
της έστριψε τον καρπό· η Βατράνια ούρλιαξε καθώς το όπλο έφευγε 
απ’τη γροθιά της. Κάποιος ήταν πίσω της, τύλιξε τα χέρια του γύρω 
της. Ο αγκώνας της τον κοπάνησε στο σαγόνι, αποτινάζοντάς τον. Η 
Βατράνια επιχείρησε να κλοτσήσει την πολεµίστρια εµπρός της· ε-
κείνη τής έπιασε το πόδι (Σκατά!), το τράβηξε βίαια, η Βατράνια έ-
χασε την ισορροπία της, η µπότα της έφυγε µένοντας στα χέρια της 
Παντοκρατορικής– 

–και η Βατράνια κατέληξε στο πλακόστρωτο του δρόµου, πέφτο-
ντας πάνω στον ώµο του χεριού που είχε στρίψει η αντίµαχός της. Ο 
πόνος την παρέλυσε προς στιγµή. 

Ένα βαρύ, µποτοφορεµένο πόδι πάτησε πάνω στο δεξί της στήθος, 
κόβοντάς της την αναπνοή, και η αιχµή ενός ξίφους βρέθηκε µπρο-
στά στο πρόσωπό της. 

Ένας Ιερός Φρουρός (ο ίδιος µε πριν;). Το κλειστό κράνος του α-
ντανακλούσε το φως των φεγγαριών της Χάρνταβελ, κόκκινο και 
ασηµί. 

Η Βατράνια ζαλιζόταν· βρισκόταν στα πρόθυρα της λιποθυµίας, το 
ήξερε. 

«Ποια είσαι;» απαίτησε ο Ιερός Φρουρός. 
Η Βατράνια δεν µπορούσε ν’απαντήσει· σκέφτηκε µόνο, µισολιπό-

θυµη: Σταµάτα να πατάς επάνω µου, γαµώ το κεφάλι σου, βλάκα! 
«Κατάσκοπος είναι!» ακούστηκε η φωνή κάποιου. 
Μια γυναίκα είπε: «Μπορεί νάναι από την άλλη διάσταση.» 
«Κατάσκοπος είναι. Ειδοποιήστε τον Επόπτη!» 
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«Οι ιερείς είναι που πρέπει πρώτα να ειδοποιηθούν.» Η φωνή αυ-
τή είχε σίγουρα βγει µέσα από ένα απ’τα κλειστά σιδερένια κράνη 
των Ιερών Φρουρών. 

Η Βατράνια λιποθύµησε. 

E 
 
Ο Σθένελος δεν ήθελε να την αφήσει πίσω, αλλά αφού εκείνη τού 
είπε να φύγει, ο µάγος υπέθεσε ότι ήξερε τι έκανε. Εξάλλου, ήταν 
και πιο µεγάλη από αυτόν και πιο πολύ καιρό στην Επανάσταση και 
πιο έµπειρη στην κατασκοπία. Σίγουρα, θα τον συναντούσε λίγο πα-
ρακάτω. 
Αν καταφέρει να µε βρει εδώ πέρα… 
Ο Σθένελος έτρεχε µέσα στα µπερδεµένα σοκάκια της Ερρίθιας 

που του έµοιαζαν µε λαβύρινθο. Πίσω του µπορούσε ν’ακούσει πό-
δια να έρχονται, από κάποια αξιοσηµείωτη απόσταση. Αποκλείεται 
αυτή νάναι η Βατράνια· οι άνθρωποι της Παντοκράτειρας είναι. Και 
πρέπει να τους ξεφύγω. 
Αλλά, λογικά, κι εκείνοι θα µ’ακούνε όπως εγώ τους ακούω, συνει-

δητοποίησε ξαφνικά. Και, στρίβοντας σε µια γωνία, έκοψε ταχύτη-
τα. Πρέπει να είµαι αθόρυβος και προσεχτικός κι ευέλικτος σαν γάτα 
– όπως η Βατράνια. 
Σκατά. Έχω πανικοβληθεί. Πρέπει πρώτα να ηρεµήσω. 
Βάδιζε πιο αργά τώρα, για να µην κάνει θόρυβο, ενώ συγχρόνως 

αφουγκραζόταν για να καταλαβαίνει από πού έρχονταν οι εχθροί 
του. Θα τους ξέφευγε παραπλανώντας τους– 

Κάτι µπλέχτηκε ανάµεσα στα πόδια του – ένα άλλο πόδι! 
Προτού προλάβει να βγάλει κιχ, χέρια τον τράβηξαν σ’ένα πλαϊνό 

στενορύµι, κι ένα άλλο χέρι βούλωσε το στόµα του. 
Η µυρωδιά αυτού του δέρµατος δεν του ήταν άγνωστη… 
«Σσς,» άκουσε κοντά στ’αφτί του. «Περίµενε.» Η Ιζαµπώ, µέσα 

από το σκοτάδι. 
Ο Σθένελος δεν κινήθηκε· και µετά από λίγο, είδε τρεις Παντοκρα-

τορικούς κι έναν Ιερό Φρουρό να περνάνε από τον διπλανό δρόµο 
και να φεύγουν µακριά, τρέχοντας. 
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«Έλα µαζί µας.» Η φωνή της Ισαβέλλας. 
Ένα χέρι έπιασε το χέρι του (της Ιζαµπώς πρέπει να ήταν), και ο 

Σθένελος ακολούθησε τις δύο χορεύτριες µέσα στο σκοτεινό στενο-
ρύµι και, µετά, σ’έναν ανοιχτό, αλλά όχι και µεγάλο, χώρο  ανάµεσα 
στα οικήµατα της Ερρίθιας. 

Εκεί, µια κουκουλοφόρος µορφή περίµενε. Ο Εδµόνδος, σίγουρα. 
«Πού είν’η Βατράνια;» τον ρώτησε η Ισαβέλλα. 
«Την έπιασαν,» αποκρίθηκε, µουντά, ο τροβαδούρος. 
«Τι!» έκανε ο Σθένελος. «Το ήξερα ότι έπρεπε να είχα µείνει–» 
«Μη λες ανοησίες! Ήταν πολλοί. Αδύνατον να τους απωθούσες. 

Θα σε είχαν πιάσει κι εσένα.» 
«Πρέπει να τη βοηθήσουµε!» 
«Μόνοι µας; Το θεωρώ δύσκολο. Χρειαζόµαστε τον Γεράρδο και 

τους συντρόφους του.» 
«Μα έχουµε πει ότι θα συναντηθούµε µαζί τους στην Οκρίνθια µε-

τά από δέκα µέρες!» 
«Το θυµάµαι.» 
«Τι θα κάνουµε, λοιπόν;» Υπήρχε απόγνωση στη φωνή του Σθένε-

λου. ∆εν έπρεπε να την είχα αφήσει, µα τις Φωτιές του Μαύρου 
Νάρζουλ! ∆εν έπρεπε να την είχα αφήσει! 

«∆εν ξέρω,» είπε ο Εδµόνδος, και τους έγνεψε να τον ακολουθή-
σουν καθώς τους έστρεφε την πλάτη. 
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Κεφάλαιο 25 

Έδουος 
 
 
Μόλις έστριψε το όχηµα δίπλα από τον λόφο, ο Γεράρδος είδε άλο-
γα. Τα άλογα των Ιερών Φρουρών και του Έδουου, δίχως αµφιβολία. 
Πρέπει να τα είχαν αφήσει εδώ και να είχαν πλησιάσει τον λόφο µε 
τα πόδια επειδή είδαν τους προβολείς του οχήµατος των επαναστα-
τών και ήθελαν να έρθουν χωρίς εκείνοι να τους προσέξουν και να 
είναι έτοιµοι γι’αυτούς. Ο Κροκόδειλος µπορούσε να πάρει τα χρώ-
µατα του περιβάλλοντος αλλά, δυστυχώς, τα φώτα του φαίνονταν 
µες στη νύχτα. 

Τα άλογα έτρεχαν τώρα από δω κι από κει, αφηνιασµένα, σαν κάτι 
να τα είχε τροµάξει. Ο Έδουος. Χρησιµοποιώντας τις δυνάµεις των 
ιερέων, είχε τροµάξει τα άλογα για να ξεκινήσουν να τρέχουν ολό-
γυρα και να µπερδέψουν τους επαναστάτες, ενώ ο ίδιος είχε καβα-
λήσει ένα από αυτά και έφευγε – ο Γεράρδος ήταν βέβαιος, σχεδόν 
σαν να είχε δει το γεγονός να διαδραµατίζεται µπροστά στα µάτια 
του. 

Η Μάρθα, καθισµένη πλάι του, είπε: «Πού πήγε ο γαµηµένος; Κά-
ποιο απ’τα άλογα πρέπει νάχει καβαλήσει.» Ήταν τραυµατισµένη 
στον δεξή βραχίονα, και αίµα είχε µουσκέψει το µανίκι της, αλλά δεν 
φαινόταν να του δίνει σηµασία. Κρατούσε το τουφέκι της έτοιµο 
στην αγκαλιά της. 

«Όταν τον δούµε µην τον πυροβολήσεις,» της είπε ο Γεράρδος. 
«Θέλω να του µιλήσω.» 

«Το ξαναείπες – δεν είµαι κουφή!» 
Ούτε εγώ, όµως, είµαι σίγουρος ότι το κατάλαβες, σκέφτηκε ο Γε-

ράρδος, στρίβοντας προς µια κατεύθυνση και επιταχύνοντας. 
«Γιατί πας προς τα κει;» 
«Γιατί προς τα κει είναι ο Έδουος.» 
«Πώς το ξέρεις;» 
Ούτε κι ο ίδιος δεν ήξερε πώς το ήξερε. ∆ιαισθανόταν το Εσώτερο 

Θηρίο του Έδουου: το διαισθανόταν σαν κάτι το παρείσακτο στη 
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Χάρνταβελ. Πράγµα παράξενο, γιατί οι ιερείς ανέκαθεν είχαν το 
Εσώτερο Θηρίο και το θεωρούσαν κάτι το φυσικό. 

«Νάτος…» είπε ο Γεράρδος, καθώς οι προβολείς του οχήµατός 
τους φώτιζαν έναν άντρα επάνω σε άλογο που κάλπαζε σαν δαιµονι-
σµένο. 

Η Άνµα’ταρ είπε, από πίσω: «Έχει τρεις σφαίρες στην πλάτη – 
πώς είναι δυνατόν να ιππεύει έτσι;» 

«Σας το εξήγησα προτού έρθουµε, Άνµα: οι ιερείς έχουν δυνάµεις 
που µοιάζουν υπερφυσικές,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, χωρίς φυσικά 
να γυρίσει για να κοιτάξει τη µάγισσα. 

Πλεύρισε τον Έδουο – που τα µάτια του στραφτάλιζαν δαιµονικά 
µες στη νύχτα, το πορφυρό του δέρµα φαινόταν νάχει αρπάξει φω-
τιά, και τα µαύρα, σγουρά µαλλιά του τινάζονταν σαν τη χαίτη του 
αλόγου που καβαλούσε – και, ανοίγοντας το τζάµι του παραθύρου, 
του φώναξε: «Έδουε! Σταµάτα! Πρέπει να µιλήσουµε!» 

Ο ιερέας έβγαλε µέσα από τα άµφιά του ένα πιστόλι. Ο Γεράρδος 
έσκυψε πάνω στο τιµόνι και έστριψε, απότοµα. Η ριπή πέρασε πάνω 
απ’το κεφάλι του, χτύπησε το µπροστινό τζάµι του Κροκόδειλου κά-
νοντας ρωγµή. 

«Θα τον γαζώσω τον γαµηµένο!» γρύλισε η Μάρθα. 
«Όχι!» της είπε ο Γεράρδος· και, προσπερνώντας εύκολα το άλογο 

του Έδουου, πάτησε το φρένο. Οι τροχοί του Κροκόδειλου γρύλισαν, 
χώµα τινάχτηκε. Το άλογο χρεµέτισε ξέφρενα, σηκώθηκε στα πίσω 
πόδια, ενώ ο ιερέας τραβούσε τα γκέµια του για να το κάνει να 
στρίψει. 

«Έδουε! Άκουσέ µε! Είµαι ο Γεράρδος – είµαι ζωντανός! Αν ήµουν 
εχθρός σου, θα σε είχα σκοτώσει, αλλά δεν είµαι εχθρός σου. Είµαι 
εδώ για να βοηθήσω. Είµαι µε την Επανάσταση.» 

Ο Έδουος, που είχε πάλι υψώσει το πιστόλι του, το κατέβασε. «∆ε 
µπορεί να είσαι ο Γεράρδος,» είπε λαχανιασµένα· οι σφαίρες στην 
πλάτη του πρέπει να τον ταλαιπωρούσαν παρά την υπερφυσική α-
ντοχή του. «Ο Γεράρδος έφυγε από τη διάσταση: είναι νεκρός· το 
Θηρίο του τον σκότωσε.» 

«Σου είπα, δεν µε σκότωσε. Το νίκησα. Μπορεί να γίνει, Έδουε. 
Μπορεί να γίνει. Τώρα, κατέβα από το άλογό σου και θα περιποιη-
θούµε τα τραύµατά σου. Το ξέρεις ότι, αν συνεχίσεις έτσι, πιθανώς 
να πεθάνεις.» 
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«Θα τον περιθάλψουµε κιόλας, τον πούστη;» µουρµούρισε η Μάρ-
θα. 

Ο Έδουος αφίππευσε, µε κάποια φανερή δυσκολία. 
Ο Γεράρδος άνοιξε την πόρτα πλάι του και βγήκε από το όχηµα· οι 

υπόλοιποι τον ακολούθησαν. 
Ο Έδουος τον ατένισε παρατηρητικά κάτω από το φως των φεγ-

γαριών. «Η όψη σου,» είπε κουρασµένα, «µοιάζει όντως µε του Γε-
ράρδου…» 

«Έλα µέσα,» του είπε ο Γεράρδος. «Η Άνµα θα φροντίσει να φύ-
γουν αυτές οι σφαίρες από την πλάτη σου.» 

Ο ιερέας δεν έφερε αντίρρηση. Ανέβηκε στην πίσω µεριά του οχή-
µατος, έβγαλε τα άµφιά του (µε τη βοήθεια του Γεράρδου) τα οποία 
ήταν µουσκεµένα από το αίµα και τον ιδρώτα, και ξάπλωσε µπρού-
µυτα σ’ένα σεντόνι. Η Άνµα’ταρ, σκύβοντας από πάνω του, τον ρώ-
τησε αν ήθελε κάτι για τον πόνο. Εκείνος αποκρίθηκε πως, όχι, δεν 
χρειαζόταν· έτσι η µάγισσα άρχισε να αφαιρεί µία-µία τις σφαίρες 
από το σώµα του, παρατηρώντας, συγχρόνως, δύο πράγµατα που 
την εξέπληξαν: πρώτον, ο Έδουος δεν έβγαλε παρά µερικά ζωώδη 
γρυλίσµατα από τον λαιµό του, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ουρλιά-
ζει σαν τρελός από τον πόνο· δεύτερον, εκεί όπου τον είχαν πετύχει 
οι ριπές του πιστολιού της θα έπρεπε να τον είχαν σωριάσει στο έ-
δαφος, παράλυτο, αλλά το σώµα του έµοιαζε να κινείται από κάποια 
δύναµη που δεν είχε άµεση σχέση µε τους µύες και τα νεύρα του. 
Επίσης, έδειχνε να θεραπεύεται πολύ γρήγορα, ακόµα και καθώς η 
Άνµα έβγαζε, µε προσοχή, τις σφαίρες από µέσα του. 
∆εν είναι φυσιολογικός άνθρωπος, κατέληξε η µάγισσα. Αποκλείε-

ται να είναι φυσιολογικός άνθρωπος. 
Του έβαλε αντισηπτικό στα τραύµατα – αν και αµφέβαλε ότι στην 

περίπτωσή του ήταν απαραίτητο – και τα έδεσε µε επιδέσµους, προ-
τού σηκωθεί όρθια και του ζητήσει να σηκωθεί κι εκείνος. 

«Πώς αισθάνεσαι;» τον ρώτησε, πλένοντας τα χέρια της από το 
αίµα µέσα σε µια λεκάνη µε νερό. 

«Καλύτερα,» αποκρίθηκε ο Έδουος. «Να είναι ο Θεός µαζί σου.» 
Η παράξενη άγρια γυαλάδα είχε φύγει από τα µάτια του, καθώς και 
η θηριώδη όψη από το πρόσωπό του. 
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Να είναι ο Θεός µαζί µου; Ο Θεός της Χάρνταβελ; σκέφτηκε η Άν-
µα’ταρ. ∆εν ξέρω αν αυτό είναι ευχή ή κατάρα. 

Ο Έδουος, χωρίς ακόµα να έχει ξαναφορέσει τα άµφιά του, στρά-
φηκε να κοιτάξει τον Γεράρδο, ο οποίος είχε µόλις τελειώσει να επι-
δένει το όχι και πολύ βαρύ, όπως αποδείχτηκε, τραύµα στον βραχίο-
να της Μάρθας. Όσο η Άνµα’ταρ περιποιούταν τον ιερέα δεν είχαν 
κάτι καλύτερο να κάνουν: και το σίγουρο ήταν ότι δεν µπορούσαν να 
αγνοήσουν την πληγή η οποία αιµορραγούσε. 

«Είσαι, λοιπόν, πράγµατι εσύ…» είπε ο Έδουος. 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Κι αν δεν είχες βιαστεί να µας 

επιτεθείς, τώρα οι Ιεροί Φρουροί δεν θα ήταν νεκροί. ∆εν είχαµε κα-
νένα σκοπό να σας χτυπήσουµε.» 

«Αυτή είναι η αποστολή τους,» είπε ο Έδουος: «να πεθαίνουν για 
τον Θεό.» 

«Ο Θεός δεν ήθελε τον θάνατό τους τώρα. Ήταν λάθος.» 
Ο Έδουος συνοφρυώθηκε. «Είσαι ακόµα ένας από εµάς, Γεράρ-

δε;» ρώτησε. «Πώς νίκησες το Θηρίο;» 
«Το νίκησα. Όταν έφυγα από τη Χάρνταβελ, προσπάθησε να µε 

σκοτώσει όπως λένε τα Ιερά Βιβλία: προσπάθησε να καταβροχθίσει 
τη σάρκα µου και τον νου µου. Προσπάθησε να µε κάνει να αυτοκα-
ταστραφώ. Αλλά το συνάντησα σε µια ερηµιά… στο µυαλό µου, όµως 
το µέρος έµοιαζε παράξενα αληθινό… πολέµησα εκεί µε το Εσώτερο 
Θηρίο – που ήταν µια αντανάκλαση του εαυτού µου – και το νίκησα. 
Το σκότωσα. ∆εν το αισθάνοµαι πλέον. Χρόνια δίσταζα να έρθω στη 
Χάρνταβελ, φοβούµενος ότι το Θηρίο θα επέστρεφε µέσα µου· αλλά 
δεν έχει επιστρέψει. Και… αισθάνοµαι τα πράγµατα εδώ πολύ δια-
φορετικά από πριν…» 

«Τι εννοείς;» 
«Κατά πρώτον, διαισθάνοµαι τις εισβολές.» 
«Τις εισβολές;» 
«Τα σηµεία όπου κάποια άλλη, άγνωστη διάσταση έχει εισβάλλει 

µέσα στην πραγµατικότητα της Χάρνταβελ – όπως εκεί, στον λόφο 
όπου συναντηθήκαµε.» 

«Οι χωρικοί είπαν ότι ο λόφος… έσπασε κι από µέσα του πετάχτη-
καν παράξενα βράχια, και ότι δεν ήταν κάποιος από τους ‘αντικατο-
πτρισµούς’, όπως έχει συνηθιστεί να τους λένε.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  349 

 

 

 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Μια άλλη διάσταση, για κάποιον λόγο, πλη-
σιάζει τη Χάρνταβελ. Γι’αυτό παρουσιάζονται οι αντικατοπτρισµοί, 
και γι’αυτό τώρα γίνονται οι εισβολές. Η άλλη διάσταση έχει τρυπή-
σει τη Χάρνταβελ σε κάµποσα σηµεία, Έδουε. Το αισθάνοµαι…» Ο 
Γεράρδος µόρφασε. «Το αισθάνοµαι σαν το ίδιο µου το δέρµα να 
έχει τρυπηθεί.» 

«Παράξενο,» είπε ο Έδουος. «Εγώ δεν αισθάνοµαι κάτι τέτοιο.» 
«Το ξέρω. Με την ήττα του Θηρίου, νιώθω τη Χάρνταβελ πιο κο-

ντά µου, πιο άµεσα. Η αντίληψή µου έχει αλλάξει.» 
Ο Έδουος τον ατένισε καχύποπτα, σαν ακόµα να υποψιαζόταν ότι 

ίσως να του έλεγε ψέµατα. «Αυτά που συµβαίνουν είναι η Οργή του 
Θεού,» είπε, «για την παρουσία των ανθρώπων της Παντοκράτει-
ρας. Είπες ότι ήρθατε για να µας βοηθήσετε. Εννοείς, να µας βοηθή-
σετε να τους διώξουµε;» 

Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι ακριβώς. Ο τελικός σκοπός 
της Επανάστασης, βέβαια, είναι να διώξει τους Παντοκρατορικούς 
από παντού· αλλά, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο Πρίγκιπας µάς 
έστειλε εδώ για να µάθουµε τι συµβαίνει και να του το αναφέρου-
µε.» 

Ο Έδουος συνοφρυώθηκε. «Να µάθετε τι συµβαίνει;» 
«Ναι. Σχετικά µε τους αντικατοπτρισµούς.» 
«Είναι δείγµατα της Οργής του Θεού, Γεράρδε!» 
«∆εν είµαι τόσο σίγουρος γι’αυτό–» 
«Τα χωράφια µας ξεραίνονται χωρίς λόγο! Υπογονιµότητα έχει 

πλήξει ζώα και ανθρώπους! Και ό,τι κι αν κάνουµε, όσο κι αν θυσιά-
ζουµε, τίποτα δεν γίνεται. Και µου λες ότι δεν είναι η Οργή Του;» 

«∆εν ξέρω,» είπε ο Γεράρδος, «δεν αισθάνοµαι καµια οργή. Αι-
σθάνοµαι µόνο έναν δυνατό πόνο, Έδουε. Η διάστασή µας υποφέ-
ρει· και, µάλλον, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άλλη διάσταση 
την πλησιάζει.» 

«Το ίδιο πιστεύω κι εγώ,» συµφώνησε ο Σέλιρ’χοκ. 
«Ποιος είσαι εσύ;» Ο Έδουος τον αγριοκοίταξε. «Είσαι ιερέας;» 
«∆εν είµαι ιερέας–» 
«Τότε, δεν ξέρεις τίποτα.» 
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«Ο Σέλιρ’χοκ,» είπε ο Γεράρδος, «είναι µάγος του τάγµατος των 
∆ιαλογιστών, κι έχει πολλές φορές αποδειχτεί πολύτιµος για την Ε-
πανάσταση.» 

«∆εν είσαι αυτός που ήσουν, Γεράρδε,» παρατήρησε ο Έδουος. 
«∆εν ξέρω αν πρέπει πια να σε εµπιστευόµαστε. Από τότε που έφυ-
γες έδειξες ότι δεν πρέπει να σε εµπιστευόµαστε.» 

«Μπορώ, όµως, να σας βοηθήσω να εντοπίσετε γρήγορα όλα τα 
σηµεία της εισβολής. ∆εν σας ενδιαφέρει αυτό;» 

«∆εν έχω το δικαίωµα να µιλήσω για ολόκληρο το ιερατείο. Κανο-
νικά, οφείλεις να συζητήσεις µε τον Ύπατο γι’αυτά που τώρα µου 
λες, καθώς επίσης και να του εξηγήσεις πώς νίκησες το Εσώτερο 
Θηρίο.» 

«Ο Γουλιέλµος εξακολουθεί να είναι Ύπατος;» 
«Ναι· και δεν νοµίζω να δείξει τόση κατανόηση όση έδειξα εγώ,» 

είπε ο Έδουος. «Το γεγονός ότι µας εγκατέλειψες δεν του άρεσε τό-
τε, και ούτε τώρα πιστεύω πως θα του αρέσει η επιστροφή σου και 
όσα λες για την ήττα του Εσώτερου Θηρίου σου.» 

«Παρ’όλ’αυτά, θα τον επισκεφτώ και θα του µιλήσω, όταν φτά-
σουµε κοντά στον Υπεραιώνιο. Εξάλλου, είναι στο δρόµο µας. Αι-
σθάνοµαι πως υπάρχουν εισβολές προς τ’ανατολικά.» 

Τα µάτια του Έδουου στένεψαν, παρατηρώντας τον. «Πραγµατι-
κά, µπορείς να τις διαισθάνεσαι από τόσο µακριά;» 

«Ναι. Και θα το διαπιστώσεις και µόνος σου αν λέω ψέµατα. Σε 
προτρέπω να έρθεις µαζί µας, αν δεν έχεις άλλα καθήκοντα σε τού-
τες τις περιοχές.» 

«Η περίπτωσή σου προέχει, Γεράρδε, όπως επίσης και η περίπτω-
ση των… εισβολών. Μετά χαράς θα σας συνοδεύσω,» δήλωσε ο Έ-
δουος. 
Και γαµώ, σκέφτηκε η Μάρθα. Τώρα θα τραβάµε κι αυτόν τον κα-

ριόλη µαζί µας. 
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Κεφάλαιο 26 

«Με λένε Ντίλντιλ» 
 
 
Κάποιος τη σκούντησε στα πλευρά. 

«Ξύπνα.» 
Εκείνη, για µια στιγµή, δεν ήξερε ούτε ποια ήταν. Βρισκόταν χαµέ-

νη σ’έναν σκοτεινό ουρανό. 
«Ξύπνα! ∆εν ακούς;» Την ξανασκούντησαν στα πλευρά. 
Τα µάτια της Βατράνιας άνοιξαν. Είδε έναν άντρα να στέκεται από 

πάνω της ο οποίος φορούσε κλειστό σιδερένιο κράνος. Ιερός Φρου-
ρός. Βρίσκονταν σ’ένα µικρό πέτρινο δωµάτιο, φωτισµένο από λά-
µπα λαδιού. Η Βατράνια ήταν ξαπλωµένη στο πάτωµα. Ανασηκώθη-
κε στους αγκώνες της, παρατήρησε ότι µόνο στο ένα πόδι φορούσε 
µπότα. ∆εν είχαν, τουλάχιστον, µπει στον κόπο οι βλαµµένοι να φέ-
ρουν και την άλλη της µπότα εδώ; 

«Μεγάλε Πατέρα, ξύπνησε,» είπε ο Ιερός Φρουρός σε κάποιον πί-
σω του, και παραµέρισε. 

Η Βατράνια αντίκρισε έναν άντρα µε άµφια τον οποίο νόµιζε πως 
είχε ξαναδεί. Πορφυρό δέρµα· µπλε µαλλιά, µούσια· γύρω στα πενή-
ντα, αν έκρινε σωστά την ηλικία του. Πού τον έχω ξαναδεί; Και µε-
τά, καθώς ο άντρας ερχόταν πιο κοντά, η Βατράνια θυµήθηκε: Ήταν 
ένας από τους ιερείς µε τους οποίους είχε µιλήσει ο Παντοκρατορι-
κός Επόπτης έξω από το εξωδιαστασιακό δάσος. 

«Ποια είσαι;» τη ρώτησε. 
Η Βατράνια, µην ξέροντας αν ήταν συνετό να αποκαλύψει το όνο-

µά της, έµεινε σιωπηλή. 
«∆ε µε καταλαβαίνεις τι λέω; ∆ε µιλάς τη Συµπαντική;» είπε ο ιε-

ρέας. 
«Καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε η Βατράνια προτού προλάβει να 

σταµατήσει το στόµα της. Ήταν σαν κάτι να είχε σπρώξει το µυαλό 
της, να την είχε εξαναγκάσει εµµέσως να απαντήσει. Και θυµήθηκε 
τις προειδοποιήσεις του Γεράρδου για τους ιερείς της Χάρνταβελ. 
Μπορούν να επηρεάσουν το µυαλό των άλλων ανθρώπων… 
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«Πες µου, τότε, ποια είσαι και τι έκανες εκεί, σ’αυτό το δαιµονικό 
δάσος,» απαίτησε ο ιερέας. 

Και η Βατράνια αισθάνθηκε πάλι την παρόρµηση ν’απαντήσει και 
να του πει την αλήθεια. Αλλά, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για κάποι-
ου είδους ψυχολογικό κόλπο, κατάφερε να την καταπολεµήσει. Τη 
συνέφερε να πει στον ιερέα την αλήθεια; Το ιερατείο της Χάρνταβελ 
υποτίθεται πως ήταν κρυφά µε την Επανάσταση, αλλά, συγχρόνως, 
δεν ήθελε να έχει και πολλές επαφές µε τον Πρίγκιπα Ανδρόνικο. Η 
Βατράνια δεν νόµιζε ότι µπορούσε να τους εµπιστευτεί. 
Επιπλέον, γιατί δε µε αιχµαλώτισαν οι Παντοκρατορικοί αλλά οι 

ιερείς; Αποκλείεται ο Επόπτης να µην ήθελε να την ανακρίνει. 
«Σε ρώτησα κάτι!» Η φωνή του ιερέα έγινε πιο έντονη, κι η Βα-

τράνια αισθάνθηκε σα να την είχαν χαστουκίσει, αισθάνθηκε ενοχές 
που δεν είχε απαντήσει. Είναι ιερέας, δεν κάνει να τον αγνοώ– 

Τι µαλακίες σκεφτόταν; 
Έγλειψε τα χείλη της. «Είµαι… Είµαι…» Έπρεπε να σκαρφιστεί 

ένα παραµύθι, γρήγορα! ∆εν µπορούσε να του πει την αλήθεια – ότι 
ήταν µε την Επανάσταση – όχι ακόµα, τουλάχιστον· όχι µέχρι να 
µπορεί να τον εµπιστευτεί, να ξέρει ότι θα την κρύψει από τους Πα-
ντοκρατορικούς αντί να την παραδώσει στον Επόπτη για να τα έχει 
καλά µαζί του. 

Η Βατράνια δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για τη Χάρνταβελ, ώστε να 
πει ένα πειστικό ψέµα για το ποια ήταν κι από πού ήταν. Όµως κά-
ποτε, στη Σεργήλη, χρηµατοδοτούσε κινηµατογραφικές ταινίες και 
είχε γνωρίσει πολλούς σεναριογράφους και συγγραφείς µ’ένα σωρό 
παλαβές ιδέες. Εποµένως, αποφάσισε να χρησιµοποιήσει τη φαντα-
σία της, βασίζοντας την απάτη της σε κάτι που ούτε εκείνη ήξερε 
ούτε κανένας άλλος. 

Ενώ ο ιερέας ήταν έτοιµος να µιλήσει, µε τα µάτια του να γυαλί-
ζουν θυµωµένα (και τροµαχτικά, σαν άγριου λύκου), η Βατράνια εί-
πε: «∆εν είµαι από εδώ. ∆εν ξέρω τι είναι εδώ.» 

Ο θυµός έφυγε από το πρόσωπο του ιερέα· ένα συνοφρύωµα περι-
έργειας τον αντικατέστησε. «Από πού είσαι;» 

«Από τα µέρη µου. Το δάσος µας… έγινε κάτι παράξενο εκεί. Εµ-
φανίστηκε, µέσα από το δάσος µας, µια πόλη. Πέρασα και ήρθα ε-
δώ.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  353 

 

 

 

«Είσαι, δηλαδή, από το δάσος; Από την άλλη διάσταση;» έκανε, 
ξαφνιασµένος, ο ιερέας· και η Βατράνια είδε και κάποιες άλλες µορ-
φές – δύο άντρες ακόµα, νόµιζε – να έρχονται πίσω του. 

«∆ιάσταση;» 
«∆εν ξέρεις για τι πράγµα µιλάω;» 
«Όχι…» 
Ο ένας από εκείνους που ήταν πίσω του (ιερέας κι αυτός, µάλλον) 

ρώτησε: «Πώς ξέρει, τότε, τη Συµπαντική, Μαλαχία;» 
Ο πορφυρόδερµος ιερέας που της µιλούσε τόση ώρα είπε: «Καλή 

ερώτηση. Πώς ξέρεις τη Συµπαντική αν δεν ξέρεις ότι είσαι από άλ-
λη διάσταση;» 

«Τι είναι η Συµπαντική;» 
«Η γλώσσα που µιλάµε, φυσικά! Σε ρώτησα πριν αν καταλαβαίνεις 

τη Συµπαντική και µου είπες ναι!» Την ατένισε µε καχυποψία, και η 
Βατράνια αισθάνθηκε έναν δυνατό τρόµο να την κυριεύει – έναν 
τρόµο ανάµεικτο µε ενοχές. 
Ο Γεράρδος έχει δίκιο: αυτοί οι ιερείς είναι τέρατα! «Με, µε ρώτη-

σες αν σε καταλαβαίνω, και είπα ότι, ναι, σε καταλαβαίνω. ∆εν ξέρω 
για καµια Συµπαντική· πάντα έτσι µιλούσαµε από εκεί που έρχο-
µαι.» 

«Ίσως να λέει ψέµατα,» είπε ένας από τους από πίσω – µάλλον, ο 
ίδιος µε πριν. 

«∆ε λέω ψέµατα!» 
«Υποµονή, Εδουάρδε,» είπε ο Μαλαχίας, στρεφόµενος για να κοι-

τάξει τον άλλο ιερέα. «Υποµονή. Ο Θεός θα µας οδηγήσει στην αλή-
θεια.» Και προς τη Βατράνια: «Πώς σε λένε;» 

Έπρεπε να χρησιµοποιήσει κάποιο παράξενο, πρωτόγνωρο όνοµα· 
έτσι απάντησε µε ό,τι της ήρθε πρώτο στο µυαλό: «Ντίλντιλ.» 

«Το όνοµά σου είναι Ντίλντιλ;» είπε ο ιερέας που λεγόταν Ε-
δουάρδος, και ήταν φανερό πως δυσπιστούσε. 

«Ναι,» αποκρίθηκε αδύναµα η Βατράνια. Και συνέχισε: «Σας πα-
ρακαλώ… γιατί µε κρατάτε εδώ; Είµαι αιχµάλωτη; Μόλις µπήκα 
στην πόλη σας κάποιοι µού επιτέθηκαν χωρίς να τους κάνω τίποτα.» 

«∆εν ήταν µόνη της,» είπε ο Ιερός Φρουρός. «Ήταν µαζί της και 
κάποιος άλλος που ξέφυγε.» 

«Ποιος ήταν αυτός;» τη ρώτησε ο Μαλαχίας. 
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«Ο αδελφός µου, ο Νίρινορ. Πείτε µου ότι δεν τον πειράξατε!» 
«Αν τον είχαµε πιάσει θα ήταν εδώ, µαζί σου.» 
«∆εν την πιστεύω,» δήλωσε ο Εδουάρδος. «∆ε µπορεί να λέει την 

αλήθεια.» 
«Σκέψου, όµως, Αδελφέ,» είπε ο τρίτος ιερέας, που η Βατράνια 

δεν ήξερε το όνοµά του. «Αποκλείεται να είναι από αυτή την άλλη 
διάσταση; Μπορεί ο Θεός να την έστειλε σ’εµάς!» 

«Αν ήταν έτσι, θα είχαµε δει κάποιο σηµάδι για τον ερχοµό της! 
Είδες εσύ κανένα σηµάδι;» 

«Μεγάλοι Πατέρες. Με συγχωρείτε.» Η φωνή ήρθε πίσω από τους 
ιερείς – και πίσω από κλειστό σιδερένιο κράνος, νόµιζε η Βατράνια. 

«Τι είναι;» ρώτησε ο Εδουάρδος. 
«Ο Επόπτης είναι στην είσοδο του Ναού και κάνει φασαρία. Απαι-

τεί να του παραδοθεί η αιχµάλωτη.» 
Οι ιερείς, χωρίς καµία κουβέντα, έφυγαν από το µικρό πέτρινο 

δωµάτιο, αφήνοντας τη Βατράνια µόνη µαζί µε τον Ιερό Φρουρό που 
είχε δει πρώτο όταν συνήλθε. 

«Να σηκωθώ;» τον ρώτησε. 
Εκείνος έγνεψε καταφατικά µε το κρανοφόρο κεφάλι του. 
Η Βατράνια σηκώθηκε, διαπιστώνοντας ότι το πόδι της την πο-

νούσε από εκείνο το χτύπηµα – κλοτσιά, µάλλον – που της είχε ρίξει 
κάποιος από πίσω, λίγο πιο κάτω από το γόνατο. «Ευχαριστώ,» είπε 
στον Φρουρό, χαµογελώντας χαριτωµένα. Και ρώτησε: «Τι συµβαί-
νει εκεί έξω; Γιατί έφυγαν;» 

«Έχουν δουλειά.» 
«Τι δουλειά;» 
«Θα σου πουν οι ίδιοι αν το επιθυµούν, όταν επιστρέψουν.» 
«Γιατί φοράς αυτό το πράγµα στο κεφάλι σου; ∆ε σε στεναχωρεί; 

Μπορείς να το βγάλεις αν θέλεις…» 
«Σιωπή!» µούγκρισε ο Φρουρός. «∆εν είσαι εδώ για να κάνεις ε-

ρωτήσεις! Κάτσε εκεί.» Έδειξε ένα στενό κρεβάτι, στη γωνία. 
Η Βατράνια κάθισε στην άκριά του. «Να κάνω άλλη µία ερώτηση 

µόνο;» ρώτησε, αθώα. 
Ο Ιερός Φρουρός αναστέναξε. «Ρώτα.» 
«Μήπως έχετε την άλλη µπότα µου; ∆ε θέλω να φοράω µόνο µία 

µπότα.» 
«∆εν την έχουµε.» 
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Η Βατράνια σούφρωσε τα χείλη. «Κρίµα…» Και ρώτησε: «Πώς σε 
λένε;» 

«Σιωπή, είπα!» 
«Εντάξει… Μπορείς να µου φέρεις, τουλάχιστον, λίγο νερό;» 

E 
 
«Το θράσος σας έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο για εσάς!» φώ-
ναξε ο Νιρµόδος Νάρλεφ, βρισκόµενος µπροστά στην είσοδο του 
Ναού της Ερρίθιας, όπου Ιεροί Φρουροί στέκονταν, απαγορεύοντας 
την πρόσβαση σ’εκείνον και τους πολεµιστές του. «Βγάλτε έξω την 
κατάσκοπο τώρα, διαφορετικά, µα τον Κρόνο, θα ισοπεδώσω αυτό 
το καταραµένο οικοδόµηµα που φρουρείτε!» 

«Τα λόγια σου θα κατορθώσουν µόνο να εξοργίσουν περισσότερο 
τον Θεό,» είπε ο Μαλαχίας, ξεπροβάλλοντας πίσω από τους Ιερούς 
Φρουρούς µαζί µε τον Εδουάρδο και τον Λεοπόλδο. 

«Η συµπεριφορά των πολεµιστών σας θα εξοργίσει εµένα,» αντι-
γύρισε ο Νιρµόδος – «και δεν θέλεις να µε δεις θυµωµένο, Ιερέα! 
Πήραν µια κατάσκοπο που είχε µόλις συλληφθεί, αρνούµενοι να την 
παραδώσουν στους στρατιώτες µου όπως όφειλαν!» 

«∆εν γνωρίζουµε αν είναι κατάσκοπος, και το γεγονός ότι ήρθε 
από το δάσος σηµαίνει πως η παρουσία της µας αφορά άµεσα,» α-
ποκρίθηκε ο Μαλαχίας. 

«∆εν καταλαβαίνω πώς ακριβώς ‘σας αφορά άµεσα’!» φώναξε ο 
Νιρµόδος. «Ούτε καταλαβαίνω πώς συµπεραίνετε ότι ήρθε από το 
δάσος. Οι άνθρωποί µου που πήγαν στην άλλη διάσταση για να ε-
ρευνήσουν βρήκαν µόνο µια απέραντη ερηµιά µετά το δάσος και µια 
επικίνδυνη ενεργειακή οντότητα. ∆εν υπάρχουν άνθρωποι εκεί.» 

«Παράξενο,» είπε ο Μαλαχίας. «Η ίδια ισχυρίζεται πως είναι από 
την άλλη διάσταση.» 

«Ψεύδεται, κατά πάσα πιθανότητα,» είπε ο Εδουάρδος. 
«Φυσικά και ψεύδεται!» φώναξε ο Νιρµόδος. «Είναι κατάσκοπος! 

Ήθελε, µάλλον, να ερευνήσει κι εκείνη – γι’αυτό άναψαν οι φωτιές 
στην αγορά: για αντιπερισπασµό, ώστε να περάσει από τους φρου-
ρούς µας. Αλλά δεν τα κατάφερε.» 
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«Οι δικοί µας Φρουροί ανέφεραν ότι η γυναίκα έβγαινε από το δά-
σος, δεν προσπαθούσε να µπει,» είπε ο Μαλαχίας. 

«Θα µάθω ποια είναι η αλήθεια,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Φέρτε 
την εδώ. Πρέπει να την πάρουµε για ανάκριση.» 

Οι ιερείς έµειναν σιωπηλοί· αλληλοκοιτάχτηκαν, σαν να µιλούσαν 
µε τα µάτια. 

Το θράσος τους! Ο Νιρµόδος δεν µπορούσε να το πιστέψει. Καθό-
ταν εδώ και παρακαλούσε αυτούς τους παλιάτσους να του παραδώ-
σουν µια κατάσκοπο που, µάλλον, υπηρετούσε την Επανάσταση! 
Οποιαδήποτε στιγµή ήθελε, µπορούσε να γκρεµίσει τον γαµηµένο 
Ναό τους, κι εκείνοι στέκονταν τώρα αντίκρυ του και του παρίστα-
ναν τους βασιληάδες! Αυτό το ιερατείο θα έπρεπε να είχε από καιρό 
εξαφανιστεί από τη Χάρνταβελ. Ο Νιρµόδος απορούσε γιατί η Πα-
ντοκράτειρα ανεχόταν τους ιερείς. Πίστευε πραγµατικά ότι η διά-
σταση θα διαλυόταν αν τους εξολόθρευε; Αυτοί οι καταραµένοι 
µπορεί ακόµα και να δολοπλοκούσαν εναντίον της. Ήταν καταφανές 
ότι δεν δέχονταν παρά µε το ζόρι την εξουσία της εδώ. 

«Το ζήτηµα είναι στρατιωτικό!» τόνισε ο Νιρµόδος. «Αυτή η γυ-
ναίκα είναι κατάσκοπος! Αν δεν µου την παραδώσετε, θα µπω στον 
Ναό σας και θα την πάρω µε τα όπλα – δεν µου δίνετε άλλη επιλογή. 
∆εν µπορώ να σας την αφήσω εδώ – είναι εκτός συζήτησης. Και κα-
κώς εξαρχής οι πολεµιστές σας την απήγαγαν.» 

Οι ιερείς πήραν την απόφασή τους. 

E 
 
Η πόρτα του µικρού δωµατίου άνοιξε και δύο Ιεροί Φρουροί µπήκαν. 
Πλησίασαν αµέσως τη Βατράνια και την άρπαξαν από τα µπράτσα, 
ο ένας από δεξιά κι ο άλλος από αριστερά. Εκείνη κρατούσε µια ξύ-
λινη κούπα µισογεµάτη µε νερό. 

«Τι συµβαίνει;» ρώτησε καθώς τη σήκωναν όρθια και την τραβού-
σαν προς την πόρτα. «Πού µε πάτε;» Η κούπα έφυγε απ’το χέρι της. 
«Πες τους να µ’αφήσουν!» είπε κοιτάζοντας τον Φρουρό που ήταν 
ώς τώρα µαζί της. Εκείνος δεν µίλησε, µένοντας στη θέση του. «∆ε 
µπορώ, τουλάχιστον, να πάρω τη µπότα µου;» ρώτησε η Βατράνια 
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τους δύο Φρουρούς, καθώς την τραβούσαν µέσα σ’έναν διάδροµο. 
Είχε βγάλει τη µοναδική της µπότα όσο καθόταν στο στενό κρεβάτι 
και έπινε το νερό που της είχε φέρει ο κρανοφόρος φύλακάς της. 
«Ό,τι κι αν σας είπαν είναι παρεξήγηση· θέλουν να σας δουλέψουν. 
Το ξέρετε, έτσι; ∆εν είστε και πολύ οµιλητικοί, γενικά, ε;» 

Την πήγαν σε µια µεγάλη αίθουσα που είχε κολόνες και που στο 
ένα πέρας της υπήρχε ένας µεγάλος βωµός. Επάνω του ήταν λαξευ-
µένες και χρωµατισµένες εικόνες από κάποια έρηµο – µέρη µε πέ-
τρες και άµµο – και γύρω του, στο πάτωµα, ήταν επίσης λαξευµένες 
και ζωγραφισµένες εικόνες παρόµοιων τοπίων. Κάποια µέτρα από-
σταση από τον βωµό, στο κέντρο της αίθουσας, ήταν ένας µεγάλος 
λάκκος όπου φωτιά χόρευε, µουγκρίζοντας και αναδίδοντας θερµό-
τητα και φωτισµό. Τριγύρω, στους τοίχους, ήταν ζωγραφισµένες ει-
κόνες διάφορων τοπίων, όχι ερηµιές όπως στον βωµό, αλλά δάση, 
λόγγοι, πεδιάδες, αγροί, βάλτοι, ποταµοί… 

«Μη µου πείτε ότι µε πάτε για τη φωτιά!» έκανε η Βατράνια. «Σας 
είπα, µε λένε Ντίλντιλ, και δεν ξέρω τι έθιµα έχετε εδώ αλλά από ε-
κεί που έρχοµαι εγώ δεν πετάµε ανθρώπους στη φωτά, ποτέ!» 

Οι Ιεροί Φρουροί δεν της αποκρίθηκαν. Τραβώντας την, την πέρα-
σαν δίπλα από τον φλεγόµενο λάκκο και ζύγωσαν µια µεγάλη, διπλή 
πόρτα που ήταν ανοιχτή και που µπροστά της ήταν συγκεντρωµένοι 
ακόµα περισσότεροι Φρουροί, καθώς επίσης και οι ιερείς που είχαν 
πριν επισκεφτεί τη Βατράνια στο κελί της. 
∆ε µ’αρέσει αυτό. Με πάνε στον Επόπτη· δεν υπάρχει άλλη εξήγη-

ση. Με πάνε στον Επόπτη. Και το ήξερε πως θα ήταν πιο δύσκολο να 
κοροϊδέψει τους Παντοκρατορικούς, γιατί είχαν κι αυτοί στείλει αν-
θρώπους τους στην άλλη διάσταση, και η Βατράνια δεν είχε ιδέα τι 
ανακαλύψεις µπορεί να είχαν κάνει εκεί. 
Έλα τώρα, Βατράνια. Θα τα καταφέρεις. Μπορείς να τα καταφέ-

ρεις. Να τους µπερδέψεις κάµποσο ώσπου να σου δοθεί η ευκαιρία 
να δραπετεύσεις, ή ώσπου ο Σθένελος κι ο Εδµόνδος να έρθουν να 
σε– 

Οι Ιεροί Φρουροί την έβγαλαν από τον Ναό, και η Βατράνια είδε 
τους στρατιώτες της Παντοκράτειρας να την περιµένουν απέξω. Αι-
σθάνθηκε ξαφνικά να παραλύει. Σύνελθε! ∆εν είναι η πρώτη δύσκο-
λη κατάσταση που έχεις βρεθεί. 
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«Αυτή είναι, λοιπόν…» είπε ο Επόπτης παρατηρώντας την. «Φέρτε 
την εδώ!» πρόσταξε. 

Οι Ιεροί Φρουροί παρέδωσαν τη Βατράνια στους στρατιώτες της 
Παντοκράτειρας, κι εκείνοι αµέσως έφεραν τα χέρια της πίσω από 
την πλάτη της και της πέρασαν χειροπέδες. (Το δεξί χέρι, το οποίο 
της είχε στρίψει εκείνη η πολεµίστρια για να της πετάξει το ξιφίδιο, 
της έριξε µια δυνατή σουβλιά πόνου.) «Γιατί το κάνετε αυτό;» είπε η 
Βατράνια. «Γιατί µε δένετε; Τι σας έκανα;» 

«Ψάξτε την,» πρόσταξε ο Επόπτης, που ο Εδµόνδος είχε πει ότι 
ονοµαζόταν Νιρµόδος Νάρλεφ. 

Μια πολεµίστρια έψαξε τη Βατράνια από πάνω ώς κάτω και ανέ-
φερε: «∆εν έχει τίποτα επάνω της, Υψηλότατε.» 

Ο Επόπτης στράφηκε στους ιερείς. «∆εν είχε τίποτα επάνω της 
όταν τη φέρατε στο Ναό σας;» 

Ο Μαλαχίας έκανε νόηµα στους Ιερούς Φρουρούς και, σε λίγο, έ-
νας από αυτούς έφερε έναν µικρό δερµάτινο σάκο στους Παντοκρα-
τορικούς. 

«Κανονικά,» είπε ο Νιρµόδος στους ιερείς, «δεν θα έπρεπε να είχα 
αναγκαστεί να το ζητήσω αυτό. Θα έπρεπε να µου το είχατε δώσει 
κατευθείαν.» 

Οι ιερείς δεν απάντησαν. 
Ο Επόπτης τούς ατένισε µε βλέµµα που µπορούσε µονάχα να χα-

ρακτηριστεί εχθρικό και, µετά, στράφηκε στη Βατράνια. «Το όνοµά 
σου;» 

«Ντίλντιλ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί µε έχετε δέσει!» 
«Ντίλντιλ…» πρόφερε ο Νιρµόδος, ατενίζοντάς την δύσπιστα µε τα 

γκρίζα µάτια του. «Παράξενο όνοµα· δεν τόχω ξανακούσει. Από πού 
είσαι, Ντίλντιλ;» 

«Από ένα µέρος που εδώ µού είπαν ότι το λέτε ‘άλλη διάσταση’. 
Ήρθα να δω τι συµβαίνει, γιατί µέσα από το δάσος φαινόταν ξαφνι-
κά µια πόλη. Μόλις όµως έφτασα στην πόλη, µου επιτέθηκαν χωρίς 
λόγο και–» 

«Μιλάς τη Συµπαντική Γλώσσα, Ντίλντιλ: πώς είναι δυνατόν, όταν 
δεν ξέρεις για άλλες διαστάσεις;» 

Η Βατράνια σήκωσε τους ώµους και χαµογέλασε. «Πάντα αυτή τη 
γλώσσα µιλούσαµε· δεν ξέρουµε ότι εδώ τη λέτε Συµπαντική. Εσένα 
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ποιο είναι το όνοµά σου; Και γιατί όλοι φοράτε άσπρα; Έτσι είναι η 
µόδα σας; Μόνο άσπρα;» 

«∆εν περιµένεις, φυσικά, να πιστέψω αυτές τις µαλακίες, έτσι – 
Ντίλντιλ;» 

Η Βατράνια ύψωσε τα φρύδια. «Μα – λα – κίες; ∆εν ξέρω αυτή 
λέξη.» 

Ο Νιρµόδος τη χαστούκισε, δυνατά. 
Ένας στρατιώτης την έπιασε από το µπράτσο καθώς εκείνη παρα-

πατούσε· κι όταν η Βατράνια έστρεψε πάλι το βλέµµα της στον Νιρ-
µόδο, είδε ότι της είχε γυρίσει την πλάτη και βάδιζε, λέγοντας στους 
πολεµιστές του: «Επιστρέφουµε στα Ανάκτορα. Κουνηθείτε!» 

Ήταν, καταφανώς, τσαντισµένος. 

E 
 
«…Και λέει ότι τη λένε Ντίλντιλ. Το πιστεύεις; Ντίλντιλ!» 

Η Αρίνη’σαρ, καθισµένη αντίκρυ στον Νιρµόδο, δεν µπόρεσε παρά 
να χαµογελάσει. «Είναι, σίγουρα, παράξενο όνοµα, Υψηλότατε.» 

«Νοµίζεις, δηλαδή, ότι µπορεί να είναι αληθινό;» απόρησε ο Επό-
πτης. 

«Μάλλον όχι. Επιπλέον, η άλλη διάσταση µού φάνηκε ακατοίκητη. 
∆ε νοµίζω άνθρωποι να µένουν στο δάσος· πόσω µάλλον στην έρη-
µο. Για να µην αναφέρω καν την ενεργειακή οντότητα. Πώς είναι 
δυνατόν να έχουν επιβιώσει από κάτι τέτοιο;» 

Ο Νιρµόδος ένευσε. «Ακριβώς. Και θέλω εσύ να ανακρίνεις αυτή 
τη Ντίλντιλ, για προφανείς λόγους. Αφού έχεις πάει στη διάσταση, 
θα καταλάβεις πιο εύκολα τα ψέµατα της.» 

«Μπορεί, όµως, κι εκείνη να έχει πάει στην άλλη διάσταση, Υψη-
λότατε. Είπατε ότι έγιναν δύο επεισόδια µέσα στην Ανατολική Αγο-
ρά: ένα πολύ προτού συλληφθεί η κατάσκοπος, κι ένα την ίδια ώρα 
µε τη σύλληψή της. Μπορεί το πρώτο να ήταν αντιπερισπασµός για 
να µπει η Ντίλντιλ στο δάσος, και το δεύτερο αντιπερισπασµός για 
να βγει.» 

«Το έχω σκεφτεί,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Επίσης, δεν ήταν µό-
νη της. Ήταν και κάποιος άλλος µαζί της, ο οποίος κατόρθωσε να 
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ξεφύγει· και η περιγραφή που έχω γι’αυτόν είναι ‘µια σκιερή φιγού-
ρα µε κάπα και κουκούλα’. Εν ολίγοις, δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω 
πιθανότητες να τον εντοπίσω µέσα στην πόλη. 

»Τέλος πάντων,» είπε καθώς σηκωνόταν πίσω απ’το γραφείο του. 
«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είσαι το καλύτερο πρόσωπό για να την 
ανακρίνει. Και, φυσικά, θα είµαι κι εγώ µαζί σου.» 

«Όπως επιθυµείτε, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Αρίνη, και σηκώ-
θηκε κι εκείνη από την καρέκλα της. «Τα πράγµατά της τα έχετε ε-
δώ;» 

Ο Νιρµόδος ένευσε, και άδειασε τα περιεχόµενα ενός µικρού δερ-
µάτινου σάκου επάνω στο γραφείο του: ένα πιστόλι (φανερά χτυπη-
µένο από κάποιο άλλο όπλο – σπαθί, µάλλον), ένα ξιφίδιο, ένας φα-
κός, κι ένας τηλεπικοινωνιακός ποµπός. 

«Σε τι συχνότητες εκπέµπει;» ρώτησε η Αρίνη, κοιτάζοντας τον τε-
λευταίο. 

«∆εν είναι ρυθµισµένος σε καµία συχνότητα. Εσκεµµένα, µάλλον, 
για την περίπτωση που πέσει σε εχθρικά χέρια. Κάτι που θα έκαναν 
οι αποστάτες.» 

Η Αρίνη ένευσε. 
«Αποστάτρια είναι, κατά πάσα πιθανότητα,» είπε ο Νιρµόδος, 

«που δουλεύει για τον Αρχιπροδότη.» 
«Το ίδιο πιστεύω κι εγώ, Υψηλότατε.» 
«Πάµε να την ανακρίνουµε;» 
«Ναι.» 

E 
 
Συνάντησαν τη Βατράνια στο δωµάτιο των Ανακτόρων όπου ήταν 
κλεισµένη, δεµένη σε µια καρέκλα µε τα χέρια της πίσω από την 
πλάτη. Η διακόσµηση γύρω της δεν ήταν άσχηµη· το µέρος δεν ήταν 
κελί, αλλά τώρα καθήκοντα κελιού εκτελούσε. 

Η Βατράνια αναγνώρισε αµέσως τη γυναίκα που ήρθε µαζί µε τον 
Επόπτη. Ήταν η Αρίνη’σαρ, η σύζυγος του Ταγµατάρχη Τέρι Κάρ-
µεθ, όπως είχε πει ο Εδµόνδος. Την έχουµε άσχηµα, γαµώ τη γκα-
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ντεµιά µου. Μια Ερευνήτρια θα ήξερε, αναµφίβολα, περισσότερα 
από εκείνη για την άλλη διάσταση. 

«Γεια σου – Ντίλντιλ,» είπε ο Νιρµόδος. «Έφερα µια φίλη που έχει 
επισκεφτεί το σπίτι σου.» 

«Το σπίτι µου;» έκανε η Βατράνια. «∆εν το νοµίζω. Είναι πέρα από 
την έρηµο.» 
Γνωρίζει για την έρηµο, λοιπόν, σκέφτηκε η Αρίνη. Έχει περάσει 

το άνοιγµα. Για να δούµε και τι άλλα ξέρει… «Πέρα από την έρηµο; 
Νόµιζα ότι τίποτα δεν κατοικούσε εκεί, ότι ήταν όλα νεκρά.» 

Η Βατράνια γούρλωσε τα µάτια θεατρικά. «Καµία σχέση! Υπάρχει 
µεγάλος πολιτισµός. Έχουµε ψηλά χτίρια που τα λέµε νάµ’καπ και 
πιο χαµηλά που τα λέµε νίµ’καπ.» 

«Φτιάχνεις ωραία ονόµατα, πάντως,» σχολίασε ο Νιρµόδος, ανά-
βοντας τσιγάρο καθώς βηµάτιζε µες στο δωµάτιο. «Τι είσαι; Συγ-
γραφέας;» 

«Τι; Εννοείς αν λέω παραµύθια; Όχι, δεν λέω παραµύθια.» Του 
χαµογέλασε. 

«Κρίµα,» είπε ο Νιρµόδος, «χαραµίζεσαι.» 
Η Αρίνη ρώτησε τη Βατράνια: «Εκείνη η φωτεινή οντότητα δεν 

σας έχει επιτεθεί;» 
Με δουλεύει; Για να δει αν τους παραµυθιάζω; «Φωτεινή οντότη-

τα;» 
«∆εν έχεις δει τη φωτεινή οντότητα που πετά στον ουρανό και που 

από γύρω της βγαίνουν ενεργειακά νήµατα;» 
Η Βατράνια ξεροκατάπιε. Μου λέει χαζοµάρες για να δει αν θα 

τσιµπήσω. ∆εν υπήρχε καµια τέτοια οντότητα στην άλλη διάσταση. 
«∆εν ξέρω για τι πράγµα µιλάς,» είπε σταθερά. 

«∆εν ξέρεις;» 
«Φυσικά και όχι! Τώρα λύστε µε κι αφήστε αυτές τις σαχλαµάρες! 

Ο λαός µου θα θυµώσει πολύ όταν µάθει τι µου έχετε κάνει! Και µη 
νοµίζετε πως δεν έχουµε όπλα!» 

Η Αρίνη κοίταξε τον Νιρµόδο, υποµειδιώντας, ενώ συγχρόνως 
σκεφτόταν: Έχει πάει στην άλλη διάσταση αλλά δεν έτυχε – για κά-
ποιο λόγο – να συναντήσει τη φωτεινή οντότητα. 

Ο Νιρµόδος γέλασε. «Σ’το είπα, δε σ’το είπα, µάγισσα;» 
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«Θα σταµατήσετε να µε κοροϊδεύετε;» φώναξε η Βατράνια, και 
τραντάχτηκε πάνω στην καρέκλα της, προσπαθώντας µάταια να λυ-
θεί. 

Ο Νιρµόδος τη χαστούκισε στο ίδιο µάγουλο που την είχε χαστου-
κίσει και πριν. Η Βατράνια αισθάνθηκε, άθελά της, δάκρυα να γεµί-
ζουν τα µάτια της. 

«Μας λες ψέµατα, από την αρχή!» φώναξε ο Επόπτης. «∆εν είσαι 
από την άλλη διάσταση και σίγουρα δεν σε λένε Ντίλντιλ!» 

«Ντίλντιλ µε λένε, γαµηµένε µαλακά!» ούρλιαξε η Βατράνια, τρο-
µοκρατηµένη και εξαγριωµένη ταυτόχρονα, «και είµαι από την άλλη 
διάσταση!» 

Ο Νιρµόδος την ξαναχαστούκισε· η Βατράνια γεύτηκε αίµα, κι έ-
φτυσε στο πλάι. «Είπες ότι δεν ξέρεις τι θα πει ‘µαλάκας’.» 

Η Βατράνια στράφηκε να τον αντικρίσει, παρά τα δάκρυα στα µά-
τια της. «Είπα ότι δεν ξέρω τι θα πει ‘µαλακίες’.» 

Η Αρίνη γέλασε. «Η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται αστεία, 
Υψηλότατε. Το γεγονός ότι δεν είναι από την άλλη διάσταση αποκα-
λύφτηκε, εποµένως τώρα–» 

«Από την άλλη διάσταση είµαι, σας λέω! Γιατί µου φέρεστε έτσι; 
Ήρθα µε ειρηνικούς σκοπούς, για να επικοινωνήσουµε.» 

«Παράξενο, τότε, που µόλις συνάντησες τους στρατιώτες µας τους 
πυροβόλησες,» παρατήρησε ο Νιρµόδος, ειρωνικά. 

«Εκείνοι µε πυροβόλησαν πρώτοι!» 
«Εµένα µού είπαν ότι σου ζήτησαν να σταµατήσεις–» 
«∆εν το άκουσα! Τώρα, θα µε λύ–;» 
«Υψηλότατε,» παρενέβη η Αρίνη, «δεν έχει νόηµα πια. Μάθαµε 

αυτό που θέλαµε.» 
«Μα, σας λέω, είµαι από–!» 
«Αν ήσουν από την άλλη διάσταση,» είπε η Αρίνη, αρπάζοντας, 

απότοµα, το σαγόνι της Βατράνιας µε το ένα χέρι, «θα ήξερες για τη 
φωτεινή οντότητα. Όχι µόνο θα την είχες δει – γιατί δεν µπορείς να 
µην τη δεις – αλλά θα γνώριζες και το όνοµά της, και πιθανώς κι άλ-
λα πράγµατα γι’αυτήν.» 
Σκατά! σκέφτηκε η Βατράνια. Τα σκάτωσα. ∆εν µε δούλευε, η κα-

ριόλα. Υπάρχει όντως αυτή η φωτεινή οντότητα. «Α, τώρα κατάλα-
βα· µιλάς για το κίκιουκ! Φωτεινή οντότητα – έπρεπε να το είχα κα-
ταλάβει ότι θα το βλέπατε έτσι εσείς!» 
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Η Αρίνη τής άφησε το σαγόνι, ρουθουνίζοντας. «Τέρµα οι σαχλα-
µάρες. Κατ’αρχήν, αποκλείεται ποτέ να περνούσες από το δάσος: οι 
ακτίνες των µαύρων φιδιών θα σε είχαν παραλύσει!» 

«Μόνο αν δεν είσαι από τη διάστασή µας! Σ’εµάς οι ακτίνες δεν 
πιάνουν,» είπε η Βατράνια προτού το σκεφτεί – το µυαλό της ήταν 
µπερδεµένο, και πανικός την είχε καταλάβει. 

«Τα µαύρα φίδια δεν πετάνε αχτίνες,» είπε επίπεδα η Αρίνη. 
Γαµώ τη γκαντεµιά της Λόρκης, γαµ–! Η σκέψη της Βατράνιας δι-

ακόπηκε από το ξαφνικό ράπισµα του Επόπτη. Τώρα έκαιγαν και τα 
δυο της µάγουλα. 

Ο Νιρµόδος άνοιξε την πόρτα του δωµατίου και δύο φρουροί µπή-
καν. «Πηγαίνετέ την στα µπουντρούµια,» πρόσταξε. «Και να την 
προσέχετε. Είναι αποστάτρια.» 

«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
Οι φρουροί τής έλυσαν τα χέρια για να τη σηκώσουν από την κα-

ρέκλα. «∆εν είµαι αποστάτρια!» διαµαρτυρήθηκε η Βατράνια. «Με 
λένε Ντίλντιλ! Είµαι από την άλλη διάσταση µε το δάσος και την έ-
ρηµο!» Μετά, καθώς οι στρατιώτες την τραβούσαν έξω απ’το δωµά-
τιο, συνειδητοποίησε ότι ακουγόταν σαν να είχε χάσει τα λογικά της, 
κι έπαψε να µιλά. 
Πρέπει να σκαρφιστώ ένα σχέδιο – ένα σοβαρό σχέδιο – για να 

φύγω από εδώ, σκέφτηκε. Ο ισχυρισµός ότι ήταν γηγενής της άλλης 
διάστασης αποκλείεται να έπιανε µε τους Παντοκρατορικούς. 
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Κεφάλαιο 27 

Νυχτερινές Συνεννοήσεις 
 
 
Για καµια ώρα ταξίδεψαν προς τ’ανατολικά, µέσα στη νύχτα. Ο Γε-
ράρδος ήταν στο τιµόνι, και ο Έδουος καθόταν δίπλα του, έχοντας 
τώρα φορέσει τα τρυπηµένα από τις σφαίρες ιερατικά άµφιά του. Οι 
κινήσεις του ήταν, γενικά, σαν να µην είχε ποτέ τραυµατιστεί· ω-
στόσο δεν είχε βγάλει τους επιδέσµους του. 

Στο ενεργειακό κέντρο του Κροκόδειλου, πίσω από τον Γεράρδο 
και τον Έδουο, καθόταν ο Σέλιρ’χοκ έχοντας υφάνει τη Μαγγανεία 
Κινήσεως. Ακόµα πιο πίσω, στο οπίσθιο τµήµα του οχήµατος, κάθο-
νταν η Μάρθα και η Άνµα’ταρ, στο δάπεδο, επάνω στις κουβέρτες 
τους. 

«∆εν τον εµπιστεύοµαι,» είπε η πρώτη στη δεύτερη, και ήπιε µια 
γουλιά κρασί από το µπουκάλι στο χέρι της. 

Η Άνµα ύψωσε ένα φρύδι, καθώς µασουλούσε ένα µπισκότο Απολ-
λώνιας παραγωγής. «Τον Έδουο;» 

Η Μάρθα κατένευσε. «Παραλίγο να µας σκοτώσει όλους στην αρ-
χή, όταν είχε τους λακέδες του µαζί του. Και τώρα, ίσως απλά να το 
παίζει πως είναι µε το µέρος µας, για να µην τον καθαρίσουµε όπως 
του αξίζει.» 

«Ο Γεράρδος, πάντως, φαίνεται να τον εµπιστεύεται…» 
«Ο Γεράρδος µπορεί νάναι επηρεασµένος. Ήταν παλιά ιερέας, µην 

ξεχνάς, και µάλλον τον ήξερε αυτόν τον τύπο, από τον τρόπο που του 
µιλάει.» 

Η Άνµα τελείωσε το µπισκότο της, έβγαλε ένα καινούργιο από το 
κουτάκι, και το ύψωσε προς τη Μάρθα. Θέλεις; έλεγε η χειρονοµία 
της. 

«Φέρε,» είπε η Μάρθα, και η µάγισσα τής πέταξε το µπισκότο. Ε-
κείνη το έπιασε µε το ένα χέρι και το δάγκωσε. 

«∆εν τον εµπιστεύεσαι, λοιπόν,» είπε η Άνµα. «Και τι θέλεις να 
κάνουµε γι’αυτό; Ο Γεράρδος δε νοµίζω να συµφωνήσει να τον σκο-
τώσουµε.» 
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Η Μάρθα ένευσε. «Ναι. Αλλά εµείς πρέπει να τον προσέχουµε.» 
«Τον Γεράρδο ή τον Έδουο;» 
«Και τους δύο, για διαφορετικούς λόγους.» 
Η Άνµα δάγκωσε ένα καινούργιο µπισκότο και τίναξε µερικά ψί-

χουλα από πάνω της. «Οι ιερείς της Χάρνταβελ είναι, βέβαια, µε την 
Επανάσταση, Μάρθα…» 

«Να µου, τι δηλώνουν πως είναι,» αποκρίθηκε η Μάρθα δείχνο-
ντας το σκιερό µέρος ανάµεσα στους µηρούς της. «∆ε µου φαίνονται 
αξιόπιστοι. Και άκουσες, εξάλλου, τι είπε ο ίδιος ο Έδουος στον Γε-
ράρδο σχετικά µ’αυτόν τον Ύπατο, που είναι τ’αφεντικό των ιερέ-
ων.» 

«Ναι,» συµφώνησε η Άνµα, «αυτό ήταν, πράγµατι, ανησυχητικό. 
Αν αποφασίσουν ότι ο Γεράρδος είναι… ξέρω γω… κάτι το µιαρό για 
τη θρησκεία τους, θα έχουµε ιστορίες.» 

Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Τι πράγµα να είναι;» 
«Μιαρό. Ανόσιο. Κακό.» 
Η Μάρθα ρουθούνισε. «Χειρότερο απ’αυτούς;» 
«Εκείνο που δεν ξέρεις σε τροµάζει, Μάρθα,» είπε η Άνµα’ταρ. «Ι-

σχύει για τους πάντες. Παντού. Ακόµα και για τους ιερείς της Χάρ-
νταβελ, είµαι σίγουρη. Και ο Γεράρδος έχει εδώ, σ’αυτή τη διάστα-
ση, αποκτήσει ξαφνικά δυνάµεις άγνωστες για όλους.» 

Η Μάρθα, έχοντας τελειώσει το µπισκότο της, σκέφτηκε τα λόγια 
της µάγισσα ενώ έπινε µια γουλιά κρασί. «Ακριβώς,» είπε τελικά, 
συµφωνώντας. «Γι’αυτό πρέπει να τους προσέχουµε και τους δύο.» 
Άναψε τσιγάρο. 

«∆εν διαφώνησα,» αποκρίθηκε η Άνµα’ταρ. 
Μετά από λίγο, η Μάρθα είπε: «Αν προσπαθήσουν να σκοτώσουν 

τον Γεράρδο, θα τους καθαρίσω εγώ πρώτη – και δε µε νοιάζει τι 
γνώµη έχει ο Γεράρδος γ’αυτό. Ούτε αν οι ιερείς της Χάρνταβελ εί-
ναι µε την Επανάσταση ή όχι.» 

«Κι εγώ το ίδιο θα κάνω,» δήλωσε η Άνµα. «Αλλά ας ελπίσουµε ότι 
δεν θα φτάσουµε εκεί. Άλλωστε, µπορεί να συµβεί και το εντελώς 
αντίθετο, ξέρεις. Ορισµένες φορές, εκείνο που δεν γνωρίζουµε, κι 
εποµένως µας τροµάζει, δεν προσπαθούµε να το καταστρέψουµε. Το 
λατρεύουµε.» 

Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Τι πάει να πει τούτο;» 
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«Όλες οι θρησκείες – ή τουλάχιστον οι περισσότερες – σ’αυτή την 
αρχή είναι βασισµένες,» είπε η Άνµα. «Οι άνθρωποι λατρεύουν κάτι 
που φοβούνται επειδή δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι.» 

«Νοµίζεις, δηλαδή, ότι οι ιερείς θ’αρχίσουν να λατρεύουν τον Γε-
ράρδο σαν θεό;» 

«Σαν θεό, µάλλον όχι. Αλλά µπορεί να δηµιουργήσουν µια ιδιαίτε-
ρη θέση γι’αυτόν µέσα στο ιερατείο τους.» 

«Μου φαίνεται πολύ καλό για να βγει αληθινό. Στην πραγµατικό-
τητα, όλο µαλακίες συµβαίνουν,» είπε η Μάρθα. 

Όταν καµια ώρα είχε περάσει, ο Γεράρδος σταµάτησε το όχηµά 
τους µέσα στην ύπαιθρο, για να ξεκουραστούν. 

«Φρόντισε να είµαστε καλά καλυµµένοι, µάγε,» είπε στον Σέ-
λιρ’χοκ καθώς έσβηνε τα φώτα του Κροκόδειλου. 

«Ασφαλώς, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ και, ακόµα καθι-
σµένος στο ενεργειακό κέντρο, χρησιµοποίησε το Ξόρκι Μηχανικής 
Μεταβλητότητος προκειµένου να κάνει τον Κροκόδειλο να πάρει 
όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρώµατα του περιβάλλοντος. 

«Γιατί σε είπε καπετάνιο;» ρώτησε ο Έδουος τον Γεράρδο, καθώς 
οι δυο τους πήγαιναν στην πίσω µεριά του οχήµατος, όπου ήταν κα-
θισµένες η Μάρθα και η Άνµα’ταρ. 

«Μεγάλη ιστορία,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Πέρασα από πολλά 
µέχρι να ξανάρθω στη Χάρνταβελ. Και τώρα είναι ώρα για ύπνο, όχι 
για διηγήσεις.» 

Ο Έδουος δεν έφερε αντίρρηση, και ο Γεράρδος τού έδωσε µια 
κουβέρτα για να ξαπλώσει και να κοιµηθεί. 

«Θα φυλάξω την πρώτη σκοπιά,» δήλωσε η Άνµα’ταρ, «και θα κά-
νω και τη Μαγγανεία Υλικής ∆ιαισθήσεως.» 

Ο Γεράρδος ένευσε καθώς έβγαζε τις µπότες του και ξάπλωνε κο-
ντά στη Μάρθα. «Εντάξει.» 

Η Άνµα’ταρ φόρεσε τις δικές της µπότες και την κάπα της, άνοιξε 
την πίσω πόρτα του οχήµατος, και βγήκε. 

Ο Σέλιρ’χοκ ήρθε και ξάπλωσε σε µια κουβέρτα κοντά σ’αυτή της 
∆ράκαινας, µοιάζοντας κουρασµένος από τη χρήση της µαγείας του. 

Ο Γεράρδος ήταν επίσης κουρασµένος, από την οδήγηση και από 
όλα όσα είχαν συµβεί απόψε, έτσι δεν άργησε να τον πάρει ο ύπνος. 

Η Μάρθα, όµως, δεν κοιµήθηκε. Ξαπλωµένη στο πλάι, και έχοντας 
το πιστόλι της κρυµµένο κάτω απ’την κουβέρτα της, παρατηρούσε 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  367 

 

 

 

τον Έδουο. Ο ιερέας δεν φαινόταν να κάνει τίποτα το ύποπτο. Είχε 
βγάλει τις µπότες του και τα άµφιά του και είχε ξαπλώσει στην κου-
βέρτα που του είχε δώσει ο Γεράρδος. Η Μάρθα πρόσεξε γι’ακόµα 
µια φορά ότι το κορµί του ήταν γεροδεµένο, λιγνό και µυώδες, σαν 
αγριµιού που είχε µεγαλώσει µέσα στις ερηµιές. Έµοιαζε να εκπέ-
µπει κάποια εσωτερική, πρωτόγονη δύναµη, που η Μάρθα σύντοµα 
διαπίστωσε ότι την ερέθιζε ερωτικά. Το σώµα της αντιδρούσε σαν το 
σώµα θηλυκού θηρίου που βρίσκεται κοντά στο ιδανικό αρσενικό 
του είδους του. Ήθελε να τον λατρέψει. 

Η Μάρθα πήρε µια βαθιά ανάσα. Μαλακίες. ∆εν µου αρέσει αυτός 
ο σαλταρισµένος τύπος! Γύρισε ανάσκελα και ήπιε µια γουλιά από το 
κρασί της. 

∆ίπλα της, ο Γεράρδος, κοιµισµένος βαθιά πλέον, ονειρευόταν. 
Βρισκόταν ξανά σ’εκείνο το παράξενο σπίτι µε τους ατελείωτους δι-
αδρόµους, τα δωµάτια, και τις σκάλες. 

Το σπίτι µε τους τοίχους από πέτρα, σάρκα, ξύλο, οστά, µάτια, χέ-
ρια, πόδια, χρυσάφι, φυλλωσιές, νύχτα, νερό, αργυρό φεγγαρόφω-
το… 

Το σπίτι που ποτέ δεν µπορείς να βρεις όλα του τα δωµάτια 
γιατί αλλάζουν 
όπως τα µέρη ενός ζωντανού οργανισµού 
πεθαίνουν και γεννιούνται 
µικραίνουν και µεγαλώνουν. 
Και ο Γεράρδος τώρα κατεβαίνει µια σκάλα από πέτρα και οστά, 

για να καταλήξει σ’έναν διάδροµο µε πολλές πόρτες δεξιά κι αριστε-
ρά. ∆εν ξέρει ακριβώς γιατί βρίσκεται εδώ, µα νοµίζει πως υπάρχει 
κάποιος σοβαρός λόγος. Προχωρά, κι αφουγκράζεται. Από κάπου 
ακούει το κλάµα ενός µωρού. Ανοίγει µια πόρτα αναζητώντας το 
βρέφος, αλλά δεν το βλέπει πουθενά. ∆ιασχίζει το δωµάτιο κι ανοί-
γει µια άλλη πόρτα, όµως το βρέφος, και πάλι, δεν είναι εδώ. Και το 
κλάµα του τώρα ξεµακραίνει. 

Ο Γεράρδος περνά µέσα από ένα άνοιγµα όπου είναι αναγκασµέ-
νος να σκύψει γιατί το ταβάνι είναι χαµηλό. Μετά, καταλήγει σε µια 
µεγάλη αίθουσα όπου το ταβάνι είναι ψηλό κι έχει πελώρια δοκάρια, 
το καθένα κι από άλλο υλικό – ξύλο, πέτρα, κόκαλο, κόκκινο φως, 
οµίχλη… Στο πέρας του δωµατίου υπάρχει ένα σπάσιµο στον τοίχο, 
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κι ένα δάσος µε ψηλά δέντρα βγαίνει από εκεί εισβάλλοντας στο 
δωµάτιο. Ο Γεράρδος αισθάνεται τον πόνο του σπιτιού. Το δάσος 
αυτό δεν ανήκει εδώ. 
Γεράρδε! ακούγεται µια φωνή απ’τα δεξιά του. Γεράρδε! 
Την ξέρει αυτή τη φωνή. Μελισσάνθη; λέει, ξαφνιασµένος. Μελισ-

σάνθη! Και πηγαίνει προς τα δεξιά, περνά κάτω από τα δέντρα, κι 
αντικρίζει έναν στενό, σκοτεινό διάδροµο. 
Γεράρδε! δε µ’ακούς; Βοήθησέ µε! 
Έρχοµαι, Μελισσάνθη, έρχοµαι! Ο Γεράρδος µπαίνει στο σκοτεινό 

πέρασµα, βιαστικά. Ατενίζει φως στο πέρας του· βαδίζει προς τα ε-
κεί, προσπαθώντας ν’αποφύγει τα χέρια που πάνε ν’αρπάξουν τους 
αστραγάλους του και τα δόντια που θέλουν να δαγκώσουν τα δάχτυ-
λα των ποδιών του. 
∆εν είµαι η Μελισσάνθη. Ποια είναι η Μελισσάνθη; Βοήθησέ µε, 

Γεράρδε! Βοήθησέ µε! 
∆εν είναι η Μελισσάνθη; Μα, η φωνή της… 
Ο Γεράρδος, τρέχοντας και πηδώντας πάνω από τις ζωντανές πα-

γίδες, βγαίνει από το πέρασµα και φτάνει σ’ένα δωµάτιο φωτισµένο 
από λευκό φως που του µοιάζει αφύσικο. Αντίκρυ του βλέπει κάγκε-
λα, και πίσω από τα κάγκελα, µια όµορφη ξανθιά γυναίκα. 
Μα, Μελισσάνθη… 
∆ε µε βλέπεις; ∆εν είµαι αυτή η Μελισσάνθη! Βοήθησέ µε – γρή-

γορα! Θα µε βασανίσουν, φοβάµαι ότι θα µε βασανίσουν, φοβάµαι… 
Η µορφή της αλλάζει. 
«Βατράνια;… 
»Βατράνια; 
»Βατράνια!» 
Ο Γεράρδος, ξυπνώντας ταραγµένος, ανασηκώθηκε πάνω στην 

κουβέρτα του. 
Η Μάρθα, που δεν είχε ακόµα κοιµηθεί, γύρισε και τον κοίταξε. 

«‘Βατράνια’;» είπε. «Τι πρέπει να πω τώρα εγώ, δηλαδή;» 
Ο Γεράρδος πήρε το µπουκάλι που είχε δίπλα της και ήπιε µια γου-

λιά κρασί, για να υγράνει τον ξεραµένο λαιµό του. «Κινδυνεύει,» 
είπε. «Πρέπει να την έχουν αιχµαλωτίσει.» 

Η Μάρθα πήρε καθιστή θέση πλάι του. «Τη Βατράνια;» 
«Ναι.» 
«Το ονειρεύτηκες;» 
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Ο Γεράρδος ένευσε. «Ήταν κλεισµένη σε κάποια φυλακή. Ζητούσε 
τη βοήθειά µου.» 

«Είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν απλά το γεγονός ότι τη γουστάρεις.» 
«Ναι,» είπε ο Γεράρδος. «Επειδή δεν τη γουστάρω.» 
«Και οι υπόλοιποι; Ο Σθένελος; Ο Εδµόνδος;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «∆εν ξέρω. Ίσως να κινδυνεύουν 

κι αυτοί, ίσως όχι. Μάλλον κινδυνεύουν, όµως· εκτός αν έχουν χωρι-
στεί από τη Βατράνια. Αλλά δεν µπορώ να φανταστώ γιατί να το έ-
καναν ποτέ αυτό.» 

Η Μάρθα κοίταξε τους άλλους µέσα στην καρότσα του οχήµατος. 
Ο Έδουος και ο Σέλιρ’χοκ έδειχναν να κοιµούνται· κανένας τους δεν 
είχε σαλέψει από τη θέση του. ∆εν είχαν ακούσει εκείνη και τον Γε-
ράρδο να µιλάνε; ή προσποιούνταν πως δεν τους είχαν ακούσει και 
τώρα κρυφάκουγαν; Τέλος πάντων, δεν είχε σηµασία. 

«Πάµε έξω λίγο;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Γιατί;» 
«Πάµε;» επέµεινε εκείνη. 
Ο Γεράρδος δεν µπορούσε να φανταστεί τι νόηµα είχε αυτό, αλλά 

αποκρίθηκε: «Πάµε.» 
Φόρεσαν τις µπότες και τις κάπες τους και βγήκαν από το όχηµα. 

Η Άνµα’ταρ, που τριγύριζε απέξω, στράφηκε να τους κοιτάξει. Ο Γε-
ράρδος τής έγνεψε ότι δεν συνέβαινε τίποτα, και µαζί µε τη Μάρθα 
πήγαν λίγο παραπέρα. 

«Τι είναι;» τη ρώτησε. 
«Προτού πεις το όνοµα της Βατράνιας, έλεγες ένα άλλο όνοµα. 

Μελισσάνθη.» 
«Ναι,» είπε ο Γεράρδος, «ίσως…» ∆εν του άρεσε αυτό που νόµιζε 

πως ήθελε να ρωτήσει η Μάρθα. 
«Ποια είναι η Μελισσάνθη; Σ’έχω ξανακούσει να λες τ’όνοµά της 

στον ύπνο σου.» 
«Η Μελισσάνθη… είναι µια γυναίκα που κάποτε ήξερα…» Κοίταξε 

πέρα, τον ορίζοντα, τον ουρανό. «Είναι νεκρή τώρα.» 
«Την αγαπούσες;» 
Ο Γεράρδος στράφηκε για ν’ατενίσει τη Μάρθα καταπρόσωπο. 

«Μπορούµε να το συζητήσουµε κάποια άλλη στιγµή;» ρώτησε, ήπια. 
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Η Μάρθα δίστασε, αλλά µετά είπε: «Εντάξει.» Κι αµέσως ρώτησε: 
«Είναι όντως νεκρή;» 

«Ναι,» ο Γεράρδος ένευσε θλιµµένα, «είναι όντως νεκρή.» 

E 
 
«∆εν πρόκειται να την αφήσω στα χέρια τους,» δήλωσε ο Σθένελος, 
«γιατί φταίω, εν µέρει, κι εγώ που την έπιασαν.» 

«Σου ξαναείπα,» τόνισε ο Εδµόνδος: «µην λες σαχλαµάρες. ∆εν 
φταις εσύ. Αν έµενες πίσω, θα ήσουν τώρα αιχµάλωτός τους, σαν 
εκείνη.» 

«Όπως και νάχει, πρέπει να τη βοηθήσω! Ξέρεις πού µπορεί να 
την έχουν;» 

«Στα Ανάκτορα, υποθέτω.» 
«Τότε, εκεί θα πάω.» 
«Είσαι εκπαιδευµένος για να κάνεις τέτοιες δουλειές;» 
«…Όχι ακριβώς, αλλά–» 
«–αποφάσισες ότι είναι καλή βραδιά για ν’αυτοκτονήσεις;» Ο Εδ-

µόνδος τον αγριοκοίταξε. 
Οι δυο τους ήταν σ’ένα απ’τα δωµάτια που είχαν κλείσει στον Σι-

δερένιο Ξένο, στη ∆υτική Αγορά. Στέκονταν όρθιοι, ο ένας αντίκρυ 
στον άλλο, καθώς µιλούσαν, πολύ εκνευρισµένοι για να καθίσουν. Η 
Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα, αντιθέτως, κάθονταν επάνω σ’ένα κρεβάτι η 
καθεµία και τους παρατηρούσαν χωρίς να βγάζουν άχνα. Τα µάτια 
τους πήγαιναν µια στον έναν µια στον άλλο. 

Ο Σθένελος αναστέναξε αγανακτισµένος. «Και τι θες να κάνω;» 
φώναξε. Ύστερα, αµέσως, χαµήλωσε τη φωνή του: «Θα τη βασανί-
σουν για να τους µιλήσει για εµάς. Θα την αναγκάσουν να µας προ-
δώσει όλους!» 

«Τη θεωρείς τόσο αναξιόπιστη;» 
«Είσαι σοβαρός; ∆εν ξέρεις τους Παντοκρατορικούς; Έχουν επαγ-

γελµατίες βασανιστές στη δούλεψή τους! Θα µάθουν για σένα, Εδ-
µόνδε, και γι’αυτές τις δύο,» έδειξε βιαστικά την Ιζαµπώ και την Ι-
σαβέλλα µε µια ηµικυκλική χειρονοµία, «και µετά δεν θα υπάρχει 
µέρος στη Χάρνταβελ που να µη σας κυνηγάνε–» 
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«Περίµενε λίγο!» τον διέκοψε ο Εδµόνδος. «Περίµενε λίγο, γιατί 
βιάζεσαι. ∆εν είπα ότι η Βατράνια µπορεί ν’αντέξει για πάντα σε βα-
σανιστήρια – και ούτε θέλω να τους αφήσω να τη βασανίσουν, εν-
νοείται. Όµως πιστεύω ότι δεν θα µας προδώσει αµέσως, και ότι εί-
ναι αρκετά έξυπνη ώστε να τους παραπλανήσει για λίγο. Εσύ τι νο-
µίζεις: τα λέω σωστά;» 

«∆εν την ξέρω τόσο καλά,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, «αλλά, ναι,» 
αναστέναξε, «µάλλον σωστά τα λες. Περιµένοντας, όµως, τι θα κερ-
δίσουµε; Θα καλυτερεύσει η κατάσταση;» 

«Θα µιλήσω σε κάποιους ανθρώπους στην πόλη,» είπε ο Εδµόνδος, 
«και θα δούµε τι µπορεί να γίνει.» 

«Έµπιστους ανθρώπους;» 
«Εξυπακούεται.» 
«Επαναστάτες;» 
«Είναι µε την Επανάσταση, ναι.» 
«Θάρθω µαζί σου, τότε,» δήλωσε ο Σθένελος. 
«Όχι. Καλύτερα όχι, για αρχή.» 
«Τι πάει να πει αυτό;» 
«Θέλω πρώτα να βεβαιωθώ ότι µπορούν να µας δεχτούν απόψε,» 

εξήγησε ο Εδµόνδος. 
«Ποιοι είναι αυτοί;» θέλησε να µάθει ο Σθένελος. 
«Οι ιερείς του Ναού της Ερρίθιας.» 
«Οι ιερείς; Και είσαι σίγουρος ότι µπορούµε να τους εµπιστευτού-

µε;» 
«Πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους της Παντοκράτειρας.» 
Ο Σθένελος κούνησε το κεφάλι. Έτριψε το µέτωπό του. «∆ε 

µ’αρέσει τούτη η ιστορία, µα τις Φωτιές του Μαύρου Νάρζουλ…» 
«Πηγαίνω,» είπε ο Εδµόνδος. «∆ε θ’αργήσω να επιστρέψω. Να 

µείνετε εδώ, ό,τι κι αν γίνει.» Και προς τις δύο χορεύτριες: «Να τον 
προσέχετε.» 

«Μη φοβάσαι, Εδµόνδε,» αποκρίθηκε η Ιζαµπώ. 
«Ξέρεις τι προσεχτικές κοπέλες είµαστε,» πρόσθεσε η Ισαβέλλα. 
Ο Εδµόνδος έφυγε, φορώντας την κουκούλα της κάπας του και 

κλείνοντας την πόρτα σιγανά πίσω του. 
Ο Σθένελος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού της Ιζαµπώς, αναστε-

νάζοντας. 
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«Ποιος είναι αυτός ο Μαύρος Νάρζουλ;» ρώτησε εκείνη. 

E 
 
Ο Εδµόνδος ήξερε µια γυναίκα που καθάριζε στον Ναό της Ερρίθιας 
και που ο άντρας της ήταν Ιερός Φρουρός ο οποίος µπορούσε να ει-
δοποιήσει τον Ιερέα Μαλαχία ότι κάποιος γνωστός ήθελε να του µι-
λήσει. 

Ο τροβαδούρος περίµενε τώρα καθισµένος σε µια πέτρινη πεζού-
λα, κοντά στο σπίτι της συνδέσµου του. Την είχε ειδοποιήσει µέσα 
στη νύχτα (ευτυχώς, εκείνη δεν είχε κοιµηθεί ακόµα) και της είχε 
ζητήσει συγνώµη γι’αυτό, αλλά, της είχε πει, ήταν πολύ σηµαντικό 
να µιλήσει στον Μεγάλο Πατέρα Μαλαχία. Πολύ σηµαντικό. Η γυ-
ναίκα, που είχε κι άλλες φορές εξυπηρετήσει τον Εδµόνδο (επειδή 
παλιότερα κι εκείνος την είχε βοηθήσει σε µια δύσκολη στιγµή), είχε 
αποκριθεί ότι δεν υπήρχε πρόβληµα. Ο άντρας της, ο Οσβάλδος, είχε 
απόψε βάρδια· θα τον έβρισκε, κι εκείνος θα έλεγε στον Μεγάλο 
Πατέρα ότι ο Εδµόνδος ο Βοριάς τον αναζητούσε. 

Ο τροβαδούρος άκουσε βήµατα να πλησιάζουν και στράφηκε για 
να δει την Ελισάνθη να έρχεται µέσα στη νύχτα, τυλιγµένη στην κά-
πα της. Σηκώθηκε από την πέτρινη πεζούλα και τη συνάντησε. 

«Εντάξει,» του είπε εκείνη. «Ο Μεγάλος Πατέρας είπε πως θα σε 
δεχτεί. Μπορείς να πας τώρα, αµέσως, αν θέλεις. Ο άντρας µου σε 
περιµένει έξω από τη µικρή πόρτα στα δυτικά του Ναού.» 

«Σ’ευχαριστώ και πάλι, Ελισάνθη,» είπε ο Εδµόνδος σφίγγοντας το 
χέρι της µέσα στα χέρια του, «και συγνώµη που σε σήκωσα τέτοια 
ώρα.» 

«∆εν πειράζει· είσαι καλός µου φίλος. Ο Θεός να είναι µαζί σου, 
Βοριά.» Και µε τούτα τα λόγια, γύρισε κι έφυγε, πηγαίνοντας προς 
το σπίτι της που δεν ήταν µακριά από εδώ. Τα δροµάκια της Ερρίθι-
ας κατάπιαν γρήγορα τα ελαφριά βήµατα των δερµάτινων παπου-
τσιών της. 

Ο Εδµόνδος βάδισε νότια και ανατολικά, για να βγει από την περι-
οχή της Ερρίθιας που όλοι αποκαλούσαν Λαγούµι και να βρεθεί στην 
Ανακτορική Λεωφόρο – τον φαρδύ δρόµο που ξεκινούσε από τη Βό-
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ρεια Πύλη, περνούσε µέσα από τα Ανάκτορα του Υπεράρχη, και κα-
τέληγε στο λιµάνι. Ο τροβαδούρος διέσχισε τη λεωφόρο κάθετα και 
µπήκε πάλι σε µικρότερους δρόµους, στην ανατολική µεριά της πό-
λης τώρα, βαδίζοντας ώσπου να φτάσει στον Ναό, ο οποίος βρισκό-
ταν βόρεια της Ανατολικής Αγοράς. Πλησίασε τη δυτική πλευρά του 
Ναού περνώντας από σκοτάδια, µέρη όπου ούτε µία λάµπα δεν ήταν 
αναµµένη και όπου το φεγγαρόφωτο µε δυσκολία έφτανε ανάµεσα 
στα οικήµατα. Μπροστά σε µια µικρή πόρτα, ένας Ιερός Φρουρός 
τον περίµενε, φορώντας το κλειστό κράνος του όπως πάντα, την πέ-
τσινη πανοπλία, και την κάπα του. Η λαβή του µεγάλου του σπαθιού 
προεξείχε από τον ώµο του, και από τη ζώνη του κρεµόταν η καρα-
µπίνα του. 

Ο Οσβάλδος, σίγουρα, ο σύζυγος της Ελισάνθης, σκέφτηκε ο Εδ-
µόνδος, παρότι ήταν σχεδόν αδύνατον να ξεχωρίσεις τον έναν Ιερό 
Φρουρό από τον άλλο εκτός αν τους ήξερες πολύ καλά. 

Ο τροβαδούρος πλησίασε και είπε: «Είµαι ο Εδµόνδος ο Βοριάς. Ο 
Μεγάλος Πατέρας Μαλαχίας µε περιµένει.» 

Ο Ιερός Φρουρός κατένευσε µε το κρανοφόρο κεφάλι του. «Πέρα-
σε, Βοριά,» αποκρίθηκε ανοίγοντας την πόρτα, που οι µεντεσέδες 
της έτριξαν. «Θ’ανεβείς τη σκάλα στ’αριστερά σου, και µετά, µέσα 
στην πρώτη πόρτα δεξιά θα βρεις τον Μεγάλο Πατέρα να σε περιµέ-
νει.» 

«Ευχαριστώ,» είπε ο Εδµόνδος µπαίνοντας. «Ο Θεός µαζί σου.» 
«Ο Θεός µαζί σου, Βοριά.» 
Ο τροβαδούρος, βγάζοντας την κουκούλα της κάπας του, βάδισε 

µέσα σ’έναν στενό διάδροµο φωτισµένο από µια ενεργειακή λάµπα 
στον τοίχο. Σύντοµα, είδε στ’αριστερά του πέτρινα σκαλοπάτια. Τα 
ανέβηκε και βρέθηκε σ’έναν διάδροµο λίγο πλατύτερο. Αριστερά 
υπήρχε ένα παράθυρο απ’όπου έµπαινε φεγγαρόφωτο, δεξιά ήταν 
µια µισάνοιχτη πόρτα – απ’την οποία µια φωνή ακούστηκε να λέει: 
«Πέρασε, Εδµόνδε. Σε περιµένω.» 

Ο Βοριάς έσπρωξε την πόρτα και µπήκε σ’ένα µικρό δωµάτιο γε-
µάτο ράφια µε βιβλία και κυλίνδρους. Στο ταβάνι κρεµόταν µια ε-
νεργειακή λάµπα, λούζοντας τον χώρο µε το καθαρό φως της. Ο Μα-
λαχίας καθόταν πίσω από ένα παλιό, µικρό, ξύλινο γραφείο. ∆ίπλα 
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απ’το γραφείο ήταν κουλουριασµένος ένας µεγάλος, µαύρος σκύλος 
που ονοµαζόταν Αγύρευτος, όπως ήξερε ο Εδµόνδος. 

«Καλησπέρα, Μεγάλε Πατέρα.» 
«Κάθισε,» είπε ο ιερέας, δείχνοντας µια καρέκλα αντίκρυ του. 
Ο Εδµόνδος – νιώθοντας ευπρόσδεκτος, σαν κάτι στα λόγια και 

στη στάση του Μαλαχία να τον καλωσόριζε θερµά – κάθισε. «Με 
συγχωρείτε, Μεγάλε Πατέρα, που σας ενοχλώ αυτή την ώρα, αλλά 
πρόκειται για θέµα πολύ σηµαντικό. Θέµα που αφορά την Επανά-
σταση.» 

Ο Μαλαχίας έµεινε σιωπηλός, περιµένοντάς τον να συνεχίσει. Ο 
Αγύρευτος, ακόµα κουλουριασµένος, είχε τεντώσει τ’αφτιά του. 

«Μια δική µας γυναίκα, σταλµένη από τον Πρίγκιπα, αιχµαλωτί-
στηκε από τον Επόπτη,» είπε ο Εδµόνδος. «Το όνοµά της είναι Βα-
τράνια, Μεγάλε Πατέρα, και τη συνέλαβαν κοντά…» Σκέφτηκε να 
πει κοντά στην εισβολή, όπως την αποκαλούσε ο Σθένελος, αλλά το 
άλλαξε. «Κοντά στο παράξενο δάσος που έχει εισβάλλει στην Ανα-
τολική Αγορά. Είχε πάει εκεί για να ερευνήσει.» 

«Η γυναίκα αυτή είναι ξανθιά, µε δέρµα λευκό;» 
Ο Εδµόνδος ένευσε. «Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα.» Την ξέρει; 
«Την πήραν οι Ιεροί Φρουροί από τους Παντοκρατορικούς–» 
«Είναι, δηλαδή, εδώ τώρα;» βιάστηκε να ρωτήσει ο Εδµόνδος. 
Ο Μαλαχίας κούνησε το κεφάλι. «Φοβάµαι πως όχι, Βοριά. Ο Επό-

πτης ήρθε και απαίτησε να του τη δώσουµε.» Υπήρχε θυµός στο 
βλέµµα του, αν όχι στη φωνή του. «Αλλά κι εκείνη δεν ήταν ειλικρι-
νής µαζί µας – αν πρόκειται για τη γυναίκα που λες. Μας είπε ότι 
ονοµαζόταν Ντίλντιλ και ότι είχε έρθει από την άλλη διάσταση, πέρα 
από το δάσος. Αν µας είχε πει ότι ήταν µε την Επανάσταση, ίσως να 
µπορούσαµε να κάνουµε κάτι γι’αυτήν…» 
Ανοησία της! σκέφτηκε ο Εδµόνδος. ∆εν ξέρει ότι οι ιερείς είναι µε 

το µέρος µας; «Μάλλον, Μεγάλε Πατέρα, φοβόταν να σας εµπιστευ-
τεί. ∆εν έχει ξανάρθει στη Χάρνταβελ, και δεν γνωρίζει καλά τη διά-
στασή µας. Πού βρίσκεται τώρα; Την έχουν πάρει στα Ανάκτορα;» 

«Ναι, εκεί πρέπει να την έχουν. Ο Επόπτης ήθελε να την ανακρί-
νει.» 

«Χρειάζοµαι τη βοήθειά σας, τότε, προκειµένου να µπω στα Ανά-
κτορα και να πάρω τη Βατράνια από τα χέρια των Παντοκρατορι-
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κών. Είναι πράκτορας σταλµένη από τον ίδιο τον Πρίγκιπα για να 
µας βοηθήσει· δεν µπορώ να την εγκαταλείψω.» 

Ο Μαλαχίας ακούµπησε την πλάτη στην πολυθρόνα του κι άγγιξε 
τα µπλε µούσια του, σκεπτικός. «Εδµόνδε,» είπε, «αν ο Επόπτης κα-
ταλάβει ότι ο Ναός σε βοήθησε να κλέψεις την κατάσκοπο, θα έχου-
µε µεγάλα προβλήµατα. Αυτό σηµαίνει πως την περισσότερη δου-
λειά θα πρέπει να την κάνεις µόνος σου – ή µαζί µε άλλους επανα-
στάτες. Εµείς το µόνο που µπορούµε να κάνουµε – κι αυτό µε επι-
φύλαξη – είναι να σου δώσουµε πρόσβαση στα Ανάκτορα.» 

«Αυτό θέλω κι εγώ, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος: 
«έναν τρόπο για να µπω χωρίς να µε καταλάβουν οι Παντοκρατορι-
κοί.» 

Ο Μαλαχίας είπε: «Όπως ξέρεις, έχουµε µέσα στα Ανάκτορα κα-
τασκόπους πιστούς στον Ναό. Υπηρέτες, αλλά και πολεµιστές του 
Υπεράρχη: ανθρώπους που έχουν, όλοι τους, νιώσει µες στην καρδιά 
τους το µεγαλείο του Θεού. Εσένα, Βοριά, όµως, σ’ενδιαφέρουν µόνο 
οι υπηρέτες, γιατί πολεµιστές του Υπεράρχη δεν επιτρέπονται στα 
µέρη των Ανακτόρων που κατοικούνται από τους Παντοκρατορι-
κούς.» 

«Θα µε συστήσετε σε κάποιον υπηρέτη, Μεγάλε Πατέρα;» 
Ο Μαλαχίας φάνηκε, γι’ακόµα µια φορά, σκεπτικός. Τελικά είπε: 

«Θα έρθεις στον Ναό αύριο το µεσηµέρι, και θα σου πω τότε τι θα 
γίνει.» 

«∆εν είναι δυνατόν να το επισπεύσουµε;» ρώτησε ο Εδµόνδος. 
«Αν και έχω εµπιστοσύνη στη Βατράνια, το ξέρω πως οι άνθρωποι 
της Παντοκράτειρας θα τη βασανίσουν προκειµένου να πάρουν 
πληροφορίες για εµάς.» 

«Θα δω τι µπορώ να κάνω,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας. «Ίσως να 
καταφέρω να επικοινωνήσω µε κάποιον και ώς το πρωί. Πού µπορώ 
να σε βρω;» 

Ο Εδµόνδος έβγαλε έναν ποµπό µέσα από την τσέπη της τουνίκας 
του. «Μπορείτε να µου µιλήσετε τηλεπικοινωνιακά, αν έχετε τα µέ-
σα, Μεγάλε Πατέρα.» 

Ο Μαλαχίας, χωρίς να πει τίποτα, σηκώθηκε από το γραφείο του 
και βγήκε απ’το δωµάτιο. Ο Αγύρευτος τον ακολούθησε. Ο Εδµόνδος 
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περίµενε, υποθέτοντας πως ο ιερέας πήγαινε να φέρει κάποιον τη-
λεπικοινωνιακό ποµπό. 

∆εν έκανε λάθος στην εκτίµησή του: όταν ο Μαλαχίας επέστρεψε 
είχε στο χέρι του έναν ποµπό µε κοντή κεραία. Κάθισε πίσω από το 
γραφείο του και είπε: «Ελπίζω να ξέρεις πώς να χειρίζεσαι αυτά τα 
πράγµατα καλύτερα από µένα, Βοριά.» Ο Αγύρευτος είχε πάλι κου-
λουριαστεί δίπλα στο γραφείο. 

«Το µόνο που χρειάζεται είναι να ορίσουµε µια συχνότητα επικοι-
νωνίας, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος, και έδωσε στον 
Μαλαχία έναν κωδικό. Ο Μαλαχίας πάτησε – προσεχτικά – µερικά 
πλήκτρα επάνω στον ποµπό του, και ο ποµπός του τροβαδούρου δο-
νήθηκε µέσα στο χέρι του. 

Ο Εδµόνδος ένευσε. «Εντάξει,» είπε. «Μπορούµε να είµαστε σε 
επαφή όσο θα είµαι στην Ερρίθια. Αν και υπάρχει, βέβαια, ο κίνδυ-
νος υποκλοπής…» πρόσθεσε σκεπτικά. «Καλό θα ήταν, όταν µε κα-
λέσετε, να µε καλέσετε από κάπου έξω απ’τον Ναό.» 

«Γιατί;» 
«Επειδή τον Ναό ο Επόπτης πιθανώς να τον παρακολουθεί, και 

µπορεί να πιάσει το σήµα µας και ν’ακούσει τι θα πούµε. Το ξέρω ότι 
γίνεται – και οι Παντοκρατορικοί το ξέρουν επίσης. Εφαρµόζουν 
συχνά τέτοιες µεθόδους σε άλλες διαστάσεις όπου οι τηλεπικοινωνί-
ες χρησιµοποιούνται περισσότερο.» 

«Καλώς,» είπε ο Μαλαχίας. «Θα σε καλέσω µακριά από τον Ναό. 
Αν και θα προτιµούσα απλά να µου έλεγες πού µένεις, ώστε να στεί-
λω έναν µαντατοφόρο να σε φωνάξει όταν σε θέλω.» 

«∆εν είναι δύσκολο να µάθετε πού µένει ο Εδµόνδος ο Βοριάς όταν 
είναι στην πόλη, Μεγάλε Πατέρα. Στον Σιδερένιο Ξένο µένω· σε λί-
γο, όλη η Ερρίθια θα το ξέρει. Και το γεγονός ότι δεν το ξέρει ακόµα 
οφείλεται στην εισβολή του δάσους στην Ανατολική Αγορά.» 

«Η Βατράνια τι ακριβώς είχε πάει να ερευνήσει εκεί;» ρώτησε ο 
Μαλαχίας. «Η εµφάνιση του δάσους είναι δείγµα της Οργής του 
Θεού για την παρουσία του Στρατού της Παντοκράτειρας στη διά-
στασή µας· νόµιζα ότι αυτό θα ήταν αρκετό για την Επανάσταση!» 

Ο Εδµόνδος αισθάνθηκε σαν να είχε συµµετάσχει σε κάποιο πα-
ράπτωµα, κάποια κακή πράξη που φανέρωνε έλλειψη πίστης. Καθα-
ρίζοντας τον λαιµό του είπε: «Οι εξωδιαστασιακοί, Μεγάλε Πατέρα, 
είναι περίεργοι – αυτό είναι όλο. Σκοπεύουν, ωστόσο, να µας βοη-
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θήσουν. Ο Πρίγκιπας θέλει να διώξει τις δυνάµεις της Παντοκράτει-
ρας από όλες τις υπό κατοχή διαστάσεις· δεν υπάρχει αµφιβολία.» 

«Η περιέργεια της Βατράνιας, όµως, είδες πού την οδήγησε,» τό-
νισε ο Μαλαχίας. «Ελπίζω τούτο να σας γίνει µάθηµα για το µέλ-
λον.» 

«Ασφαλώς, Μεγάλε Πατέρα.» 
«Πήγαινε τώρα,» του είπε ο Μαλαχίας, «και θα σε ειδοποιήσω µό-

λις έχω τα πράγµατα έτοιµα.» 
Ο Εδµόνδος τον ευχαρίστησε και έφυγε από τον Ναό. Κατευθύν-

θηκε, µέσα στη νύχτα, προς τη ∆υτική Αγορά και τον Σιδερένιο Ξέ-
νο, ακολουθώντας διαφορετικό δρόµο απ’αυτόν που είχε ακολουθή-
σει για να έρθει. 
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Κεφάλαιο 28 

Ο Υπόγειος Βασιληάς και η Αυλή του 
 
 
Ο φλεγόµενος ήλιος είχε µόλις ξεπροβάλει από την ανατολή, όταν 
δύο ανιχνευτές βγήκαν κάτω από τους µεγάλους βράχους. Σκαρφά-
λωσαν πάνω σ’έναν απ’αυτούς κι ατένισαν την ερηµιά που απλωνό-
ταν παντού γύρω τους, ψάχνοντας να δουν µήπως ο Καταστροφέας 
ήταν ακόµα κοντά. Μα, όχι, είχε προ πολλού φύγει. Τι άλλο λόγο 
µπορούσε να έχει για να βρίσκεται εδώ; Τίποτα πλέον δεν ζούσε. 

Ο ξερός άνεµος βούιζε καθώς οι δύο ανιχνευτές, τυλιγµένοι στις 
κάπες τους και κουκουλωµένοι, κατέβαιναν από τον βράχο και πλη-
σίαζαν το σταµατηµένο όχηµα, που το µέταλλό του τώρα ήταν σκου-
ριασµένο σαν χρόνια να είχαν περάσει. Το όχηµα αυτό τούς θύµιζε 
τα οχήµατα που οι ιστορίες έλεγαν ότι υπήρχαν στον Παλαιό Κόσµο, 
πριν από την Κατάβαση. 

∆εν είχαν, όµως, έρθει για το όχηµα οι δύο ανιχνευτές. Συγκεκρι-
µένα, ο Βασιληάς είχε πει να µην το πειράξουν καθόλου, αφού δεν 
ήξεραν ακριβώς τι ήταν και πώς λειτουργούσε. Εκείνο που τους εν-
διέφερε ήταν αυτό που έβλεπαν αντίκρυ τους, µέσα στην ερηµιά. 

Το παράξενο άνοιγµα, που έµοιαζε µε σκίσιµο στον ουρανό και στη 
γη συγχρόνως. Ο δρόµος απ’τον οποίο είχαν έρθει οι ξένοι. 

Κανείς δεν ήξερε τι µέρος ήταν. Κανείς. Ούτε οι Λιθοφόροι, ούτε οι 
ιστορικοί. Ίσως, ούτε και οι Θεογνώστες. Πρώτη φορά έβλεπαν κάτι 
τέτοιο· και τίποτα παρόµοιο δεν υπήρχε γραµµένο στις Παλαιές ∆ι-
ηγήσεις. Όµως ένα ήταν σίγουρο: ο τόπος απ’όπου είχαν έρθει οι 
ξένοι δεν ήταν ερειπωµένος από τον Καταστροφέα. 

Οι δύο ανιχνευτές, βαδίζοντας βιαστικά µέσα στην έρηµο, έφτα-
σαν σε τέτοια απόσταση που να µπορούν να δουν άνετα µέσα στο 
άνοιγµα· κι από εκεί αντίκρισαν ένα µέρος που στο έδαφος φύτρωνε 
πράσινο χορτάρι, όπως είχαν δει µονάχα σε παλιές εικόνες. Και δέ-
ντρα, επίσης, µπορούσαν να διακρίνουν. ∆έντρα! που κι αυτά µονά-
χα σε παλιές εικόνες είχαν δει: εικόνες πριν από την Κατάβαση, πριν 
από τον ερχοµό του Καταστροφέα. 
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Ο τόπος, όµως, δεν ήταν άδειος από ανθρώπους. Πολεµιστές περι-
φέρονταν επάνω στο καταπράσινο χορτάρι, φορώντας κράνη και 
µανδύες, και έχοντας σπαθιά µαζί τους, αλλά και πυροβόλα όπλα 
παρόµοια µε αυτά των ξένων, κρεµασµένα από τους ώµους τους. 

Οι δύο ανιχνευτές είχαν δει αρκετά. Η αποστολή τους δεν ήταν να 
περάσουν το µυστηριώδες άνοιγµα, ούτε να έρθουν σε επαφή µε 
τους ανθρώπους από την άλλη µεριά. Έπρεπε µόνο να ρίξουν µια 
προσεχτική µατιά και µετά να επιστρέψουν στον Υπόγειο Κόσµο και 
στη Νίρµικιτ. 

Γυρίζοντας, έτρεξαν προς τους βράχους, προτού τύχει ο Κατα-
στροφέας να τους αντιληφτεί και να τους κυνηγήσει. 

E 
 
Στην υπόγεια πόλη Νίρµικιτ, µέσα στη µεγάλη αίθουσα της Βασιλι-
κής Οικίας, ο Βασιληάς Κάλροοθ καθόταν στον θρόνο του περιµένο-
ντας τους ανιχνευτές να επιστρέψουν από τη σύντοµη αποστολή 
τους στον Επάνω Κόσµο. Γύρω του ήταν συγκεντρωµένη η αυλή του: 
η καινούργια του Βασιλική Σύζυγος Ελκέρτα, οι τρεις γιοι του και οι 
δύο κόρες του (παιδιά από την προηγούµενη σύζυγό του), η αδελφή 
του, Νιρντέτα, ο αδελφός του, Νάσκερελ, ο Βασιλικός Υπασπιστής 
Νάρκλοοµ, ο Βασιλικός Οικοκύρης Φάνερπελ, και κάποιοι φρουροί 
της Βασιλικής Οικίας. Επίσης εδώ ήταν ο Οφθαλµός της Ψυχής 
Νερκάλοοτ και η Οφθαλµός της Ζωής Χονρέπα. 

Η τελευταία, που ο Βασιληάς Κάλροοθ την εµπιστευόταν όσο λί-
γους ανθρώπους, είχε, χτες βράδυ (σύµφωνα µε τις κινήσεις του 
Φλεγόµενου Ήλιου στον Επάνω Κόσµο), µιλήσει µε έναν από τους 
ξένους για πολλές ώρες. Τον άνθρωπο που έµοιαζε να είναι αρχηγός 
των υπολοίπων και που ονοµαζόταν Τέρι Κάρµεθ – ένα τελείως πα-
ράξενο όνοµα. Η Χονρέπα είχε αρχίσει να του µαθαίνει τη γλώσσα 
που µιλούσαν στον Υπόγειο Κόσµο, κι εκείνος είχε αρχίσει να κατα-
λαβαίνει αρκετές λέξεις. Νοµίζω ότι µπορώ να τον διδάξω, Βασιληά 
µου, είχε πει η Λιθοφόρος. Είναι συνεργάσιµος. Μετά από κάποιο 
καιρό ίσως να έχουµε τη δυνατότητα να συνεννοηθούµε µαζί του, 
ώστε να µας περιγράψει τι είναι αυτό το µέρος απ’το οποίο έρχεται. 
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«Τι µέρος µπορεί να είναι;» είχε ρωτήσει ο Κάλροοθ τη Χονρέπα. 
«∆εν έχω την παραµικρή ιδέα. Το µόνο που µπορώ να υποθέσω, 

Μεγαλειότατε, είναι ότι πρόκειται για κάποιον άλλο κόσµο – έναν 
κόσµο όπως ήταν, ίσως, ο δικός µας πριν από την Κατάβαση.» 

Όπως ήταν ο κόσµος πριν από την Κατάβαση… Ο Κάλροοθ είχε δει 
µονάχα ζωγραφιστές εικόνες σε παλιά βιβλία, και κάποιες φωτο-
γραφίες, όπως τις αποκαλούσαν: αυτούσια αποτύπωση της πραγµα-
τικότητας επάνω σε χαρτί: µια τεχνική που είχε χαθεί πλέον. Οι φω-
τογραφίες αποτελούσαν αντικείµενα θαυµασµού. Πώς ήταν δυνατόν 
κάποτε να µπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι τέτοιο; Κανένας 
από τους σηµερινούς τεχνουργούς δεν είχε κατορθώσει να ξεκλει-
δώσει αυτό το µυστικό. 

Τόσα πολλά είχαν χαθεί, µε τον ερχοµό του Καταστροφέα και τη 
βιαστική Κατάβαση που ήταν η µοναδική λύση για την επιβίωση των 
ανθρώπων… 
«Οι Θεογνώστες µπορεί να ξέρουν – ή, µάλλον, ίσως να µπορούν 

να διαισθανθούν – περισσότερα, Βασιληά µου, µε τη βοήθεια των 
θεών,» είχε πει η Λιθοφόρος – η όµορφη Χονρέπα – στον Κάλροοθ. 
Αλλά ο Βασιληάς της Νίρµικιτ δεν είχε καλέσει ακόµα κανέναν από 
αυτούς για να τον συµβουλευτεί. Παρότι καταλάβαινε τη χρησιµό-
τητά τους, δεν τους εµπιστευόταν και τόσο– ή µάλλον, όχι, δεν ήταν 
θέµα εµπιστοσύνης ακριβώς. Τους φοβόταν. Παρά τα χρόνια του – 
πλησίαζε τα εξήντα πλέον: τα µαλλιά και τα µούσια του είχαν α-
σπρίσει και το πράσινο δέρµα του είχε ρυτιδωθεί – ο Βασιληάς Κάλ-
ροοθ φοβόταν τους Θεογνώστες, µε τα παράξενα βλέµµατά τους, τα 
µυστηριώδη λόγια τους, και την κρυφοµανή συµπεριφορά τους. Ή-
ταν όµως οι µοναδικοί άνθρωποι που µπορούσαν να έρθουν σε συ-
νεννόηση µε τους θεούς του Υπόγειου Κόσµου, κι εποµένως ήταν 
πολύτιµοι για τη Νίρµικιτ (και για τις άλλες υπόγειες πόλεις, ασφα-
λώς). 

Ο Κάλροοθ, καθισµένος στον κοκάλινο θρόνο του, κοίταζε τους 
ανθρώπους που ήταν συγκεντρωµένοι µπροστά του κι αναρωτιόταν 
τι σκέψεις µπορεί να έκανε ο καθένας τους για τον ερχοµό των ξέ-
νων. Ελπίζουν κι αυτοί ότι θα βρούµε έναν καινούργιο τόπο όπως 
ήταν ο Παλαιός Κόσµος; Έναν τόπο φωτεινό, µε κάµπους και βουνά 
και ποτάµια; Όµορφα δέντρα και χορτάρι; 
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Παράξενο που νοσταλγώ πράγµατα που δεν έχω ζήσει… Πριν από 
τέσσερις Γενεές είχε γίνει η Κατάβαση: κανένας ζωντανός άνθρωπος 
δεν θυµόταν πώς ήταν ο Επάνω Κόσµος πριν από την καταστροφή. 
Είχαν όλοι τους γνωρίσει µόνο τον Υπόγειο Κόσµο· είχαν µεγαλώσει 
εδώ. Επάνω… επάνω ήταν µονάχα µια ατελείωτη ερηµιά. Με την 
εξαίρεση ορισµένων τόπων που δεν είχαν ακόµα καταβροχθιστεί 
από τον Καταστροφέα. Αυτά τα µέρη, για κάποιο λόγο, έµοιαζαν να 
του αντιστέκονται από µόνα τους. ∆εν ήταν, όµως, κατοικήσιµα. Οι 
άνθρωποι δεν µπορούσαν ν’αφήσουν τις υπόγειες πόλεις τους και να 
πάνε να µείνουν εκεί. 

Ένας φρουρός ανακοίνωσε την άφιξη των ανιχνευτών, διακόπτο-
ντας τους συλλογισµούς του Κάλροοθ. 

«Να περάσουν βεβαίως,» είπε ο Βασιληάς. 
Η Λαρκέκα και ο Νίρναοκ, δύο αδέλφια που ήταν από τους καλύ-

τερους πολεµιστές που είχε ο Κάλροοθ στη Νίρµικιτ, µπήκαν στη 
µεγάλη αίθουσα και υποκλίθηκαν µπροστά στον µονάρχη τους. 

«Τι νέα µού φέρνετε;» 
Η Λαρκέκα είπε: «Το όχηµα των ξένων φαίνεται να έχει κατα-

στραφεί, Μεγαλειότατε.» 
«Αναµενόµενο,» είπε ο Κάλροοθ, και της έκανε νόηµα να συνεχί-

σει. 
«Πλησιάσαµε το µέρος απ’το οποίο ήρθαν οι ξένοι. Είναι… δύσκο-

λο να το περιγράψω καλά, Μεγαλειότατε. Είναι… ένα, ένα άνοιγµα 
στον ουρανό και στη γη συγχρόνως· κι από µέσα φαίνεται ένας τό-
πος µε χόρτο και κάποια δέντρα.» (Χόρτο, δέντρα – αρχαίες λέξεις, 
τόσο αρχαίες – και τόσο όµορφες, σκέφτηκε ο Κάλροοθ. Μυθικές.) 
«Φαίνεται, επίσης, ένας ουρανός που δεν είναι ο δικός µας. Ο ήλιος 
είναι διαφορετικός. ∆εν είναι φλεγόµενος. Είναι όπως στις Παλαιές 
∆ιηγήσεις: ένα πολύ λαµπερό, και πολύ µεγάλο, άστρο. Πίσω από το 
άνοιγµα, όµως, στέκονται πολεµιστές, Μεγαλειότατε, και κρατάνε 
όπλα παρόµοια µ’αυτά των ξένων που βρίσκονται – κακώς, κατά τη 
γνώµη µου – στη Φυλακή.» Η Λαρκέκα έριξε ένα φευγαλέο βλέµµα 
στον Υπασπιστή Νάρκλοοµ, ο οποίος την ατένισε σταθερά στα µάτια 
χωρίς να βλεφαρίσει. Η Λαρκέκα στράφηκε πάλι στον Βασιληά κι 
έκανε µια σύντοµη υπόκλιση, µάλλον για να µην την παρεξηγήσει 
ότι µιλούσε σ’αυτόν και κοίταζε αλλού. 
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Ο  Κάλροοθ δεν την παρεξηγούσε. Εν µέρει την καταλάβαινε, µά-
λιστα. Οι ξένοι µπορεί να µην ήταν επικίνδυνοι: µπορεί να µην ήταν 
δίκαιο που τους είχαν στη Φυλακή. Αλλά ο Κάλροοθ δεν ήθελε να το 
ριψοκινδυνέψει. ∆εν γνώριζε τίποτα γι’αυτούς. ∆εν είχε καν τη δυ-
νατότητα να µιλήσει µαζί τους – τουλάχιστον, µέχρι που η Χονρέπα 
να τους µάθει τη γλώσσα του Υπόγειου Κόσµου. 

«Υπάρχει τίποτε άλλο που έχετε να µου αναφέρετε;» ρώτησε ο 
Βασιληάς τη Λαρκέκα και τον Νίρναοκ. 

«Όχι, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Λαρκέκα, και ο Νίρναοκ κα-
τένευσε. 

«Ποιος είναι παρατηρητής τώρα;» ρώτησε ο Κάλροοθ. 
«Ο Βάλροοµ, Βασιληά µου,» απάντησε ο Νίρναοκ. «Θα παρακο-

λουθούµε, ασφαλώς, το µυστηριώδες άνοιγµα µέρα-νύχτα.» 
Ο Κάλροοθ ρώτησε: «Νοµίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος οι ξένοι να ει-

σβάλουν από εκεί;» 
«Ζητάτε την προσωπική µας άποψη, Βασιληά µου;» 
«Ναι.» 
Ο Νίρναοκ κοίταξε την αδελφή του γιατί εκείνη ήταν παρατηρητής 

όταν το άνοιγµα πρωτοδηµιουργήθηκε και οι ξένοι εµφανίστηκαν. Η 
Λαρκέκα είπε στον Βασιληά: «Νοµίζω πως ο Καταστροφέας τούς 
τρόµαξε, Μεγαλειότατε. ∆ε νοµίζω ότι θα επιχειρήσουν εύκολα να 
περάσουν το άνοιγµα. Εξάλλου, ας σκεφτούµε τι βλέπουν: Μια έρη-
µο, χωρίς τίποτα το ενδιαφέρον γι’αυτούς.» 

«Τουλάχιστον, έτσι υποθέτεις, Λαρκέκα,» τόνισε ο Νάρκλοοµ. 
«Αν ο Βασιλικός Υπασπιστής έχει κάποια άλλη γνώµη µπορεί, α-

σφαλώς, να την εκφράσει,» είπε η Λαρκέκα, χωρίς να στραφεί να 
τον κοιτάξει αυτή τη φορά. 

«∆εν είναι συνετό, πιστεύω, να κάνουµε υποθέσεις για το πώς 
σκέφτονται οι ξένοι,» είπε ο Νάρκλοοµ. «∆εν έχουν καµία σχέση 
µ’εµάς. Είναι από άλλο κόσµο. Παλιότερα, κάποιοι φιλόσοφοι µόνο 
θα µιλούσαν για την ύπαρξη άλλων κόσµων· τώρα ξέρουµε ότι του-
λάχιστον ένας ακόµα κόσµος υπάρχει. Και οι κάτοικοι αυτού του κό-
σµου… µπορεί να είναι, ασφαλώς, κάτι τελείως διαφορετικό από ε-
µάς.» 

«Παρ’όλ’αυτά,» είπε ο Κάλροοθ, «η Χονρέπα, κοιτάζοντας τους 
ξένους µε τον Οφθαλµό της, έφτασε στο συµπέρασµα ότι σωµατικά 
είναι ίδιοι µ’εµάς.» 
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«Μία απ’αυτούς, όµως, έχει κόκκινο δέρµα, Βασιληά µου – πράγ-
µα ανήκουστο! Κι ένας άλλος έχει δέρµα λευκό που δεν είναι ακρι-
βώς λευκό, αλλά έχει µια απόχρωση… ροζ. ∆εν είναι σαν κι εµάς, 
λοιπόν· δεν µπορεί να είναι!» 

«Το χρώµα τους,» δήλωσε η Χονρέπα, «είναι το µόνο διαφορετικό 
πράγµα επάνω τους. Το µοναδικό διαφορετικό πράγµα που µπορού-
µε να δούµε εξωτερικά, µε τα µάτια µας. Γιατί ο Οφθαλµός δεν µου 
δείχνει τίποτα το διαφορετικό σε σχέση µ’εµάς.» 

«Ακόµα κι έτσι,» επέµεινε ο Νάρκλοοµ, «δεν ξέρουµε ούτε τις νοο-
τροπίες τους ούτε τα έθιµά τους. Άρα πρέπει να είµαστε προσεχτικοί 
µαζί τους.» 

«Οι ξένοι, όµως, µπορούν να µας οδηγήσουν σ’έναν κόσµο όπως 
ήταν παλιά ο Επάνω Κόσµος, Νάρκλοοµ...» είπε ο Κάλροοθ. 

Ο Νάρκλοοµ ατένισε τον Βασιληά του µε προσοχή, και δεν µπόρε-
σε παρά να διακρίνει τη νοσταλγία στο γερασµένο του πρόσωπο και 
στα κουρασµένα γκρίζα µάτια του. ∆εν αγάπησε ποτέ του τον Υπό-
γειο Κόσµο παρότι, όπως όλοι µας, µεγάλωσε εδώ, σκέφτηκε ο Βασι-
λικός Υπασπιστής. Από παλιά ήθελε να φύγει. Από µικρός. Η κόρη 
του Κάλροοθ, η Φαλτίκα, που ήταν ερωµένη του Νάρκλοοµ, του το 
είχε επιβεβαιώσει αυτό πολλές φορές. Ο µπαµπάς όλο κοιτάζει πα-
λιές ζωγραφιές και φωτογραφίες. Ονειρεύεται τον Παλαιό Κόσµο, 
έλεγε η Πριγκίπισσα και γελούσε. Ο Νάρκλοοµ δεν το θεωρούσε και 
τόσο καλό αυτό: πίστευε ότι ο Βασιληάς µιας υπόγειας πόλης έπρεπε 
να κοιτάζει το παρόν· στο παρελθόν µπορούσε κανείς να βρει µονά-
χα ερήµωση. ∆ιότι όλη αυτή η οµορφιά από τις ζωγραφιές και τις 
φωτογραφίες (τι αρχαία και εκκεντρική λέξη!) δεν έπρεπε κανείς να 
ξεχνά πως είχε καταστραφεί. Ο Καταστροφέας είχε έρθει και είχε 
ρηµάξει τα πάντα. Αυτό οι νοσταλγοί του Παλαιού Κόσµου το παρέ-
βλεπαν, και συνεχώς είχαν χωµένες τις µύτες τους στις Παλαιές ∆ιη-
γήσεις. 

Ακούγοντας τώρα τον Βασιληά του να µιλά έτσι, ο Νάρκλοοµ ήξερε 
ότι ο Κάλροοθ ίσως να τους έβαζε όλους σε κίνδυνο. «Με όλο τον 
σεβασµό, Μεγαλειότατε, αλλά δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι 
ο κόσµος των ξένων έχει καµία σχέση µε τον Παλαιό Κόσµο! Ίσως 
απλά να µοιάζει σε κάποια πράγµατα. Σε πολλά άλλα, αναµφίβολα, 
θα είναι διαφορετικός!» 
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«Τα όπλα τους, πάντως, είναι σχεδόν ίδια µε τα δικά µας,» είπε ο 
Κάλροοθ. «Σπαθιά, ξιφίδια… και τα πυροβόλα. Οι τεχνουργοί, αφού 
τα µελέτησαν, µου είπαν ότι η λειτουργία τους δεν διαφέρει πολύ 
από των δικών µας πυροβόλων όπλων· η εκρηκτική ύλη µονάχα είναι 
διαφορετική.» 

Ο Νάρκλοοµ έµεινε σιωπηλός. ∆εν είχε κάτι να προσθέσει. Αν ο 
Βασιληάς δεν είχε καταλάβει τη συµβουλή του µέχρι στιγµής – Πρέ-
πει να είµαστε προσεκτικοί µε τους ξένους! – τότε δεν µπορούσε να 
κάνει κάτι άλλο για να τον πείσει. Σκόπευε, όµως, να είναι σε εγρή-
γορση – για το καλό όλης της Νίρµικιτ. 

Η Χονρέπα, σαν να ήθελε να αποφορτίσει την ατµόσφαιρα, είπε: 
«Μόλις ο Τέρι Κάρµεθ έχει µάθει να µιλά καλύτερα τη γλώσσα µας, 
θα µπορέσουµε να συζητήσουµε µαζί του· είµαι βέβαιη. Όπως σας 
είπα, Μεγαλειότατε, δείχνει να είναι συνεργάσιµος.» 

«Στο φαγητό µας τι τους πείραξε;» Η φωνή δεν ήταν του Βασιληά, 
αλλά του Πρίγκιπα-∆ιαδόχου Όσραοκ, του µεγαλύτερου παιδιού του 
Κάλροοθ. 

«∆εν είµαι σίγουρη ακόµα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Χονρέπα. 
«Ακόµα και µε τις δυνάµεις του Οφθαλµού;» 
«Ναι. Υποπτεύοµαι, όµως, ότι έφταιγαν τα µανιτάρια που τους 

δώσαµε. Εµείς τα έχουµε συνηθίσει, εκείνοι όχι.» 
Ο Κάλροοθ στράφηκε στον άντρα που στέκονταν µερικά βήµατα 

πίσω από τη Χονρέπα, τον Νερκάλοοτ, που ήταν Οφθαλµός της Ψυ-
χής. Το δέρµα του είχε χρώµα µοβ, όπως όλων των Λιθοφόρων, και 
τα µαλλιά του ήταν πράσινα και κοντά. Είχε µούσι στο σαγόνι και 
µουστάκι. Τα µάτια του ήταν γκρίζα, µοιάζοντας να κρύβουν κάποιο 
µυστικό στα βάθη τους. Η µινούρνα, ο λευκογάλανος λίθος του, γυά-
λιζε κάτω από το δεξί του στήθος, µέσα από ένα ειδικό άνοιγµα του 
χιτώνα του. 

«Νερκάλοοτ,» είπε ο Κάλροοθ. 
Ο Οφθαλµός της Ψυχής βάδισε για να σταθεί πλάι στη Χονρέπα. 

«Μάλιστα, Βασιληά µου.» 
«Μπορείς να στείλεις το πνεύµα σου µέσα από το άνοιγµα, για να 

δει πώς είναι ο κόσµος των ξένων;» 
«Οι δυνάµεις µου είναι περιορισµένες έξω από τον Υπόγειο Κόσµο, 

Μεγαλειότατε, όπως γνωρίζετε. Πέρα από αυτό το άνοιγµα… δεν 
ξέρω.» Η φωνή του, ως συνήθως, ήταν µαλακή και χαµηλή χωρίς να 
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είναι ψιθυριστή. «Για να είµαι ειλικρινής, φοβάµαι να το επιχειρή-
σω. Αν όµως αυτή είναι η προσταγή σας, ασφαλώς και δεν θα διστά-
σω,» είπε ο Νερκάλοοτ κάνοντας µια υπόκλιση. 

«Θέλω να µάθω γι’αυτό τον κόσµο…» είπε ο Κάλροοθ, σχεδόν σαν 
να µιλούσε στον εαυτό του. «Θέλω να µάθω γι’αυτό τον κόσµο…» 

«Θα µπορούσαµε να στείλουµε ανιχνευτές πέρα από το άνοιγµα, 
Βασιληά µου,» πρότεινε η Βασιλική Σύζυγος Ελκέρτα, που ήταν κα-
θισµένη σ’ένα ψηλό σκαµνί κοντά στον Θρόνο της Νίρµικιτ. Φορού-
σε ένα σκούρο µπλε φόρεµα το οποίο τόνιζε το κατάλευκο δέρµα 
της, και είχε τα πόδια της σταυρωµένα στο γόνατο. Τα ξανθά µαλλιά 
της γυάλιζαν κάτω από την ακτινοβολία των κρυστάλλων που φώτι-
ζαν την αίθουσα, πιασµένα περίτεχνα πάνω από το κεφάλι της ώστε 
να µοιάζουν µε στέµµα. Ήταν είκοσι-πέντε χρόνια νεότερη από τον 
Κάλροοθ. 

«Θα µπορούσαµε, πράγµατι…» συµφώνησε ο Βασιληάς, σκεπτικά, 
ρίχνοντας µια µατιά στη σύζυγό του. «Πρέπει οπωσδήποτε να πά-
ρουµε κι άλλες πληροφορίες γι’αυτό τον κόσµο. Οπωσδήποτε.» Τα 
µάτια του είχαν µείνει επάνω της καθώς µιλούσε. ∆εν χόρταινε να 
την κοιτάζει. Ποτέ δεν χόρταινε να την κοιτάζει, από τότε που την 
είχε παντρευτεί πριν από πέντε χρόνια, για να αναπληρώσει την 
απώλεια της πρώτης του συζύγου. 

«Υπάρχουν πολεµιστές πίσω από το άνοιγµα, Μεγαλειότατε,» θύ-
µισε ο Νίρναοκ. Εκείνος και η Λαρκέκα ακόµα στέκονταν στο κέ-
ντρο της αίθουσας, αντίκρυ στον θρόνο, αφού ο Βασιληάς δεν τους 
είχε διώξει. 

Ο Κάλροοθ έστρεψε το βλέµµα του στον Νίρναοκ και την αδελφή 
του. «Και οι πολεµιστές µου φοβούνται τους πολεµιστές κάποιου 
άλλου κόσµου;» 

«∆εν είναι αυτό, Μεγαλειότατε!» απάντησε αµέσως ο Νίρναοκ. 
«Απλώς προειδοποιώ πως, αν περάσουµε το άνοιγµα, πιθανώς να 
βρεθούµε σε σύγκρουση µαζί τους.» 

«Μπορεί µια σύγκρουση να είναι απαραίτητη,» είπε η Ελκέρτα. 
Ο Νάρκλοοµ, που δεν τη συµπαθούσε, την ατένισε µε σκληρό 

βλέµµα. «∆εν είναι ώρα για κατακτήσεις.» 
Το βλέµµα που του έριξε η Ελκέρτα ήταν παρόµοιο – εχθρικό. 

«∆εν είναι; Τότε, πότε είναι;» Η Βασιλική Σύζυγος σηκώθηκε από το 
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κάθισµά της. ∆εν ήταν ψηλή, αλλά η παρουσία της ήταν επιβλητική. 
Παρότι κανείς δεν θα την έλεγε άσχηµη, όλοι παραδέχονταν ότι είχε 
κάτι το άγριο επάνω της. Πράγµα που δεν τους παραξένευε. Άλλω-
στε, προτού πλαγιάσει µε τον Βασιληά της Νίρµικιτ ήταν λήσταρχος 
στα λαβυρινθώδη βάθη του Υπόγειου Κόσµου. Εκείνη και η συµµο-
ρία της παραµόνευαν καραβάνια για να τα λεηλατήσουν. Ο Βασι-
ληάς Κάλροοθ είχε διαλύσει τους ληστές της και είχε σκοτώσει τους 
περισσότερους από αυτούς: είχε κρατήσει ζωντανούς µόνο όσους 
θεωρούσε ότι µπορούσαν να γίνουν πολεµιστές του. Την Ελκέρτα, 
πρώτα, την είχε βάλει στη Φυλακή· µετά, την είχε φέρει στη Βασιλι-
κή Οικία. 
Μια µάλλον ασύνετη κίνηση, νόµιζε ο Νάρκλοοµ. Αλλά δεν είχε 

καταφέρει να µεταπείσει τον Βασιληά του απ’το να πάρει αυτή τη 
γυναίκα για σύζυγο. 

Η Ελκέρτα συνέχισε να µιλά: «Μπορεί να είµαστε οι πρώτοι που 
είδαµε το άνοιγµα αλλά πολύ σύντοµα θα το δουν κι οι άνθρωποι 
άλλων πόλεων–» 

«Κανείς δεν τολµά να πλησιάσει το παρατηρητήριό µας που κοιτά-
ζει το άνοιγµα!» είπε ο Νάρκλοοµ. 

«Μη µε διακόπτεις, Υπασπιστή!» φώναξε η Ελκέρτα. 
«Με συγχωρείτε, Υψηλοτάτη,» απολογήθηκε ο Νάρκλοοµ, αλλά η 

φωνή του έµοιαζε µε γρύλισµα και το βλέµµα του δε ζητούσε συ-
γνώµη. 

Η Ελκέρτα είπε: «Αν εµείς δεν εισβάλουµε σ’αυτόν τον καινούργιο 
κόσµο που θυµίζει τόσο τον Παλαιό Κόσµο, θα το κάνουν κάποιοι 
άλλοι! Γιατί να µην είµαστε εµείς οι πρώτοι; Εξάλλου, εµείς τον εί-
δαµε πρώτοι, έτσι δεν είναι;» Κοίταξε όλους όσους βρίσκονταν µέσα 
στη µεγάλη αίθουσα, όλους όσους ήταν αντίκρυ της. 

Τα µουρµουρητά πολλών έδειχναν ότι συµφωνούσαν µαζί της· κα-
νείς, όµως, δεν τολµούσε να υψώσει τη φωνή του. 

Εκτός από τον Νάρκλοοµ, ο οποίος είπε στον Βασιληά: «Μεγα-
λειότατε, δεν µπορεί να σκέφτεστε να δράσουµε τόσο βιαστικά! Ί-
σως οι ξένοι να έχουν στη διάθεσή τους όπλα που δεν τα έχουµε φα-
νταστεί!» 

«Ή ίσως,» είπε η Ελκέρτα, «η συµπεριφορά σου, Υπασπιστή, να 
φανερώνει µόνο τη δειλία σου.» 
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Η όψη του Νάρκλοοµ αγρίεψε. «Τολµάς;» γρύλισε. «Η πόλη αυτή 
στηρίζεται σ’εµένα εδώ και χρόνια! Πολύ περισσότερο καιρό απ’ό,τι 
εσύ είσαι Βασιλική Σύζυγος! Όταν εγώ υπερασπιζόµουν τη Νίρµικιτ, 
εσύ και η συµµορία σου ληστεύατε τα καραβάνια µας!» 

Φωνές ξέσπασαν µέσα στην αίθουσα. 
Το χέρι της Ελκέρτα πήγε προς τη ζώνη της, όπου κρεµόταν ένα 

περίτεχνα στολισµένο ξιφίδιο. Μια ακούσια κίνηση; Ή µήπως σκε-
φτόταν πραγµατικά να τραβήξει το όπλο και να το εκτοξεύσει προς 
τον Υπασπιστή; αναρωτήθηκαν αρκετοί από τους παρευρισκόµενους 
στη µεγάλη αίθουσα. 

«Τι λόγια είναι αυτά;» φώναξε ο Κάλροοθ, εξοργισµένος, καθώς 
πεταγόταν όρθιος από τον κοκάλινο θρόνο του. «Τι λόγια είναι αυτά; 
Κι από τους δυο σας!» Κοίταξε µια τη Βασιλική Σύζυγο, µια τον Υ-
πασπιστή. «Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Νάρκλοοµ δεν είναι δειλός – 
και τον εµπιστεύοµαι όσο και τα παιδιά µου!» είπε στην Ελκέρτα. 
«Αλλά,» είπε στον Νάρκλοοµ, «δεν σου επιτρέπω να µιλάς έτσι στη 
σύζυγό µου, όσο κι αν αναγνωρίζω την πίστη σου σ’εµένα και στη 
Νίρµικιτ. Έγινα κατανοητός;» 

«Απολύτως, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Νάρκλοοµ κλίνοντας το 
κεφάλι. 

«Η συζήτηση αυτή τελειώνει εδώ,» είπε ο Κάλροοθ προς όλους. 
Και προς τη Λαρκέκα και τον Νίρναοκ: «Μπορείτε να πηγαίνετε. 
Σας ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας.» 

«Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκαν τα δύο αδέλφια, συγχρόνως, κα-
θώς υποκλίνονταν και έφευγαν από τη µεγάλη αίθουσα. 

Ο Κάλροοθ κάθισε ξανά στον θρόνο του. «Θα ήθελα να µιλήσω µε 
τους Θεογνώστες µας τώρα. Ας πάει κάποιος να τους ειδοποιήσει. Οι 
υπόλοιποι µπορείτε να φύγετε αν θέλετε.» 

Κανείς όµως δεν έφυγε, καθώς ο Νάρκλοοµ έδινε διαταγή σ’έναν 
φρουρό να φροντίσει να ειδοποιηθούν αµέσως οι Θεογνώστες. 

E 
 
Οι δύο Θεογνώστες της Νίρµικιτ ήρθαν στη Βασιλική Οικία και στά-
θηκαν µέσα στη µεγάλη αίθουσα, αντίκρυ στον Βασιληά τους. Ο 
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Κάλροοθ τούς είπε, εν συντοµία, τι είχε συµβεί και τους ρώτησε ποια 
ήταν η γνώµη τους για όλα αυτά. Τι έλεγαν οι θεοί τους; 

Ο Θεογνώστης Κέρφαοκ ήταν γέρος και από χρόνια τυφλός. Το 
δέρµα του ήταν γαλανό και η µορφή του καµπουριαστή. Κρατούσε 
ένα µακρύ ραβδί που φαινόταν να τον βοηθά να στέκεται και, ταυ-
τόχρονα, να βρίσκει τον δρόµο του· δεν χρειαζόταν τη βοήθεια κα-
νενός για να κυκλοφορεί µέσα στην πόλη ή έξω απ’αυτήν. Φορούσε 
παλιά ρούχα που σέρνονταν πίσω του, και βάδιζε ξυπόλυτος. Τα 
µαλλιά του ήταν γκρίζα, όπως και τα µούσια του, και γύρω απ’το κε-
φάλι του ήταν τυλιγµένο ένα µαύρο πανί που έκρυβε τα τυφλά µάτια 
του. 

Είχε γνωρίσει τον Καρµόνκον, την Καταιγίδα των Βαθών, έναν ε-
πικίνδυνο θεό του Υπόγειου Κόσµου, ο οποίος περιφερόταν κοντά 
στη Νίρµικιτ και οι κάτοικοι της πόλης όφειλαν να έχουν την εύνοιά 
του αν δεν ήθελαν να πέφτουν κάθε τόσο θύµατα της οργής του. 

«Η Καταιγίδα των Βαθών γνωρίζει ότι κάποια αναταραχή υφίστα-
ται, Βασιληά Κάλροοθ,» είπε ο Θεογνώστης Κέρφαοκ. «Σ’ολόκληρο 
τον Υπόγειο και τον Επάνω Κόσµο. Από διάφορα µέρη. Ο Καρµόν-
κον έχει ακούσει τείχη να τρίζουν και τείχη να σωριάζονται.» 

«Τι εννοείς, ‘από διάφορα µέρη’, Θεογνώστη;» ρώτησε ο Κάλροοθ. 
«Αυτό µού αποκαλύπτει η Καταιγίδα, αυτό σού αποκαλύπτω, Βα-

σιληά,» αποκρίθηκε ο Κέρφαοκ. Οι Θεογνώστες ποτέ δεν µιλούσαν 
στον Βασιληά τους στον πληθυντικό, ούτε συνήθως τον αποκαλού-
σαν Μεγαλειότατο ή Βασιληά µου. Και τι µπορούσες να τους πεις; 
Ήταν Θεογνώστες· όπως ήθελαν µιλούσαν – στον οποιονδήποτε. 
«Από διάφορα µέρη έρχεται η αναταραχή. Του Υπόγειου Κόσµου, 
αλλά και του Επάνω Κόσµου. Από γύρω. Έρχεται σαν κύµατα στον 
Καρµόνκον, και – είναι παράξενο µα συµβαίνει – τον έχει τροµάξει, 
Βασιληά!» 

Ο Κάλροοθ συνοφρυώθηκε, σκεπτικός. «Έτσι όπως µου τα λες, 
µοιάζει να υπονοείς πως υπάρχουν κι άλλα ανοίγµατα σαν αυτό που 
έχουµε δει…» 

Ο Κέρφαοκ δεν µίλησε. 
Ο Κάλροοθ ατένισε τη Χονρέπα, σαν να ζητούσε κάποια απάντηση 

από εκείνη. Η Οφθαλµός της Ζωής – που δεν µπορούσε να κάνει ό,τι 
ήθελε, όπως τους Θεογνώστες, αλλά έπρεπε τουλάχιστον να µιλήσει 
στον Βασιληά της – είπε: «Είναι πιθανό, Μεγαλειότατε. Αν υπάρχει 
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κάποιο πρόβληµα γενικά στον κόσµο µας… τότε, ναι, είναι πιθανό να 
έχουν δηµιουργηθεί κι άλλα από αυτά τα ανοίγµατα, νοµίζω.» 

Ο Νερκάλοοτ κατένευσε. «Κι εγώ της ίδιας γνώµης είµαι, Βασιληά 
µου.» 

«Αν λοιπόν υπάρχουν κι άλλα ανοίγµατα,» είπε η Βασιλική Σύζυ-
γος Ελκέρτα, «τότε είναι ακόµα πιο σηµαντικό να εισβάλουµε πρώ-
τοι στον κόσµο των ξένων· γιατί, αν δεν το κάνουµε εµείς, κάποιοι 
άλλοι, από τις άλλες υπόγειες πόλεις, θα το κάνουν.» 

Ο Κάλροοθ, µη θέλοντας να επιστρέψουν πάλι στην προηγούµενη 
συζήτηση τόσο σύντοµα, είπε στη Θεογνώστρια που στεκόταν λίγο 
πιο πίσω από τον Κέρφαοκ: «Ποια η δική σου γνώµη, Νιτκέτκα;» 

Η γυναίκα βάδισε για να σταθεί πλάι στον τυφλό Θεογνώστη. Το 
δέρµα της ήταν πράσινο, τα µαλλιά της µαύρα, µακριά ώς τη µέση, 
και µάλλον αχτένιστα για µήνες· παραδόξως, δεν έµοιαζαν και ά-
λουστα για µήνες. Η Νιτκέτκα δεν ήταν τόσο µεγάλη σε ηλικία όσο ο 
Κέρφαοκ, όµως είχε την ίδια όψη µ’εκείνον: την όψη του ανθρώπου 
που έχει γνωρίσει πράγµατα τα οποία κανείς δεν οφείλει να γνωρίζει 
και έχει µετά επιστρέψει στην κοινωνία, ανάµεσα σε ανθρώπους που 
δεν τα ξέρουν. Τα µάτια της έδιναν στον Κάλροοθ την εντύπωση πως 
βρίσκονταν πολύ βαθιά µέσα στις κόγχες του κρανίου της, και ήταν 
πάντοτε κρυµµένα πίσω από µυστηριακές σκιές. Φορούσε ένα χο-
ντρό φόρεµα που έφτανε ώς τα γόνατά της, και στους ώµους της έ-
πεφτε µια µαύρη κάπα. Παλιές µπότες από δέρµα καντράµου έντυ-
ναν τα πόδια της, σκονισµένες και φθαρµένες. 

Η θεά µε την οποία είχε έρθει σε επαφή η Νιτκέτκα ήταν η Τορ-
θόλµεθ, η Πολύποδη Κυρά του Σκοταδιού, και αυτής τον λόγο θα 
µετέφερε τώρα. 

«Αυτά που είπε ο Κέρφαοκ, αυτά ξέρω κι εγώ, Βασιληά Κάλροοθ,» 
δήλωσε η Θεογνώστρια· η φωνή της ήταν λαρυγγώδης, λες κι ο λαι-
µός της να είχε κάποιο πρόβληµα – αλλά από τότε που ο Κάλροοθ τη 
θυµόταν έτσι µιλούσε. «Η Πολύποδη Κυρά έχει καταλάβει δυνατά 
τραντάγµατα που έρχονται από παντού στον κόσµο µας· και υπάρ-
χουν µέρη που ξέρει ότι τείχη έχουν καταρρεύσει. Σηµεία σαν το ά-
νοιγµα που ανέφερες πρέπει να είναι.» 

«Και τι νοµίζουν οι θεοί σας;» ρώτησε ο Βασιληάς και τους δύο 
Θεογνώστες. «Κινδυνεύουµε από όσα συµβαίνουν;» 
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«Ναι, Βασιληά Κάλροοθ,» απάντησε η Νιτκέτκα, «η Κυρά φοβά-
ται. Λέει ότι ο κόσµος πλησιάζει στο τέλος του.» 

«Το ίδιο νιώθει και ο Καρµόνκον, Βασιληά,» δήλωσε ο Κέρφαοκ. 
«Ο κόσµος βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο.» 

«Από τι; Από τους ξένους;» 
«Η Καταιγίδα των Βαθών δεν µου έχει µιλήσει για τους ξένους. 

Εκείνο που φοβάται είναι οι αναταραχές που έρχονται από παντού.» 
Η Νιτκέτκα κούνησε το κεφάλι, σείοντας τα µακριά µαύρα µαλλιά 

της που τούφες τους έπεφταν στο πρόσωπό της. «Ναι, Βασιληά, έτσι 
είναι. Η Τορθόλµεθ το λέει: οι αναταραχές φταίνε, βαθιά στον κό-
σµο µας. Αυτές είναι επικίνδυνες.» 

Η Ελκέρτα είπε: «Ακόµα ένας λόγος για να κινηθούµε γρήγορα, 
λοιπόν.» 

Ο Κάλροοθ δεν της µίλησε· ρώτησε τη Νιτκέτκα: «Εννοείς ότι είναι 
κάτι σαν… σεισµός; Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης σπηλαίων; Κίν-
δυνος κατάρρευσης ακόµα και του σπηλαίου όπου είναι οικοδοµη-
µένη η Νίρµικιτ;» 

«∆εν είναι σεισµός αυτός, Βασιληά,» αποκρίθηκε η Θεογνώστρια. 
«∆εν είναι σεισµός, δεν είναι,» επανέλαβε σαν ηχώ ο Κέρφαοκ. 

«Είναι κάτι χειρότερο!» 
«∆ηλαδή, τι;» σχεδόν φώναξε ο Κάλροοθ. «Πείτε µου! Τι πρέπει 

να κάνω για να προστατέψω τον λαό µου!» 
«∆εν µπορώ να σ’το πω αυτό, Βασιληά,» αποκρίθηκε ο Κέρφαοκ. 

«Πρέπει να µιλήσω µε τον Καρµόνκον, ελπίζοντας να µου δώσει µια 
ξεκάθαρη απάντηση – πράγµα που δεν κάνει πάντοτε.» 

Η Νιτκέτκα είπε: «Ναι, Βασιληά, ναι…» Μάλλον – υπέθεσε ο Κάλ-
ροοθ – εννοούσε ότι το ίδιο ίσχυε και για τη δική της θεά. 

Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ ακούµπησε την πλάτη του στον κοκάλινο 
θρόνο του και άγγιξε τα µούσια του, συλλογισµένος και βαθιά προ-
βληµατισµένος. «Μπορείτε να πηγαίνετε,» είπε στους Θεογνώστες, 
σαν εκείνοι να είχαν ήδη εξαφανιστεί από µπροστά του. 

Οι Θεογνώστες αποχώρησαν, χωρίς να υποκλιθούν ή να χαιρετή-
σουν. 

«Είναι προφανές, νοµίζω, ύστερα από όλ’αυτά, ότι πρέπει να κινη-
θούµε γρήγορα,» είπε η Ελκέρτα. 

«Τουλάχιστον,» διαφώνησε ο Νάρκλοοµ, «οφείλουµε να δώσουµε 
χρόνο στη Χονρέπα να µιλήσει µε τον ξένο στη Φυλακή.» 
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«Μέχρι τότε µπορεί να είναι πολύ αργά!» 
Ο Κάλροοθ τούς διέκοψε: «Η συγκέντρωση αυτή λύεται!» δήλωσε. 

«Πρέπει να σκεφτώ.» Και σηκώθηκε από τον θρόνο του. «Μπορείτε 
να πηγαίνετε όλοι στις δουλειές σας.» 

«Βασιληά µου,» είπε ο Νάρκλοοµ, «δεν έχουµε ακόµα φτάσει σε 
κανένα συµπέρασµα.» 

«Θα φτάσουµε την επόµενη φορά που θα συζητήσουµε, Υπασπι-
στή,» αποκρίθηκε ο Κάλροοθ, θυµωµένα. 

«Όπως επιθυµείτε, Βασιληά µου,» είπε ο Νάρκλοοµ κλίνοντας το 
κεφάλι. Αλλά δεν του άρεσε καθόλου που ο Κάλροοθ είχε αποφασί-
σει να τελειώσει εδώ τη συζήτηση, επειδή ήξερε ότι, για την Ελκέρ-
τα, δεν θα τελείωνε πράγµατι εδώ. Εκείνη, βρισκόµενη κοντά στον 
Βασιληά, θα συνέχιζε να του µιλά για το σχέδιό της. Και ο Κάλροοθ 
ήταν ήδη θετικά προδιατεθειµένος σχετικά µε την εισβολή στον άλ-
λο κόσµο επειδή του θύµιζε τον Παλαιό Κόσµο – τις ζωγραφιές και 
τις φωτογραφίες που όλο κοιτούσε. 
∆ε µ’αρέσει καθόλου, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγµα, σκεφτόταν 

ο Νάρκλοοµ καθώς έφευγε από τη µεγάλη αίθουσα της Βασιλικής 
Οικίας µαζί µε τους υπόλοιπους. 

«Θα επισκεφτώ πάλι τον Τέρι Κάρµεθ,» του είπε η Χονρέπα σ’έναν 
από τους διαδρόµους. «Θέλεις να είσαι κι εσύ εκεί;» 

«Νοµίζεις ότι η παρουσία µου είναι απαραίτητη;» 
«Απαραίτητη, όχι. Όµως σκέφτηκα ότι ίσως να ήθελες να έρθεις. 

Κι επιπλέον, παρότι δεν νοµίζω πως ο ξένος είναι επικίνδυνος, δεν 
σκοπεύω να τον επισκεφτώ µόνη µου.» 

«Μπορείς να πάρεις µαζί σου όσους απ’τους πολεµιστές µου επι-
θυµείς,» της είπε ο Νάρκλοοµ. «Εγώ ίσως να έρθω στη Φυλακή αρ-
γότερα.» 

«Εντάξει,» ένευσε η Χονρέπα, κι αποµακρύνθηκε. Η θρισίρτα στον 
αριστερό της ώµο γυάλισε κίτρινη κάτω από το φως του κρυστάλλου 
στο ταβάνι. 

Ο Νάρκλοοµ βάδισε προς τα δωµάτιά του µέσα στη Βασιλική Οικί-
α, αναρωτούµενος τι µπορούσε να κάνει για να αποτρέψει αυτά που 
είχε στο µυαλό της η Ελκέρτα. Ήταν λήσταρχος, η τρισκατάρατη! Ο 
Κάλροοθ δεν έπρεπε ποτέ να την είχε πάρει για σύζυγό του! ∆εν 
µπορούσε να φέρει τίποτα καλό στη Νίρµικιτ. Έχει γεράσει τόσο πο-
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λύ ο Βασιληάς µας που δεν ξέρει πια τι του γίνεται; Αυτή η γυναίκα 
είναι επικίνδυνη. ∆εν είναι για να διοικεί µια υπόγεια πόλη· έχει µά-
θει να διοικεί συµµορίες ληστών που περιφέρονται µες στα λαβυριν-
θώδη σπήλαια του Υπόγειου Κόσµου σαν λυσσασµένοι καντράµοι! 

Ο Νάρκλοοµ πλησίαζε τα δωµάτια του όταν είδε τη Φαλτίκα να έρ-
χεται από δίπλα του. Είχε φτάσει εδώ πιο γρήγορα από εκείνον· 
πρέπει να είχε υποθέσει πού θα πήγαινε ο εραστής της. 

«∆ε φαίνεσαι και πολύ χαρούµενος,» του είπε, περνώντας το ένα 
της χέρι πίσω από την πλάτη του και πλησιάζοντάς τον για να φιλή-
σει το ξυρισµένο µάγουλό του· ο Νάρκλοοµ αισθάνθηκε το αριστερό 
της στήθος να πιέζεται πάνω στο στέρνο του. 

Σ’αντίθεση µε τον πατέρα της, η Πριγκίπισσα δεν είχε δέρµα πρά-
σινο αλλά γαλανό, όπως η µητέρα της που ήταν νεκρή. Τα µαλλιά 
της ήταν σγουρά, µακριά, καταπράσινα, και γυαλιστερά· και τώρα 
δεµένα σε δύο κοτσίδες, που η µία έπεφτε µπροστά στο στήθος της 
κι η άλλη στην πλάτη της. 

«Εσύ είσαι χαρούµενη;» τη ρώτησε ο Νάρκλοοµ. «Η µητριά σου 
έχει… κατακτήσεις στο µυαλό της ξανά. Παλιά, λήστευε καραβάνια 
µέσα στον Υπόγειο Κόσµο· µετά, λήστεψε τη θέση της Βασιλικής Συ-
ζύγου· τώρα, τι σχεδιάζει; Να ληστέψει έναν ολόκληρο κόσµο;» 

Η όψη της Φαλτίκα σοβάρεψε. Ήταν το δεύτερο µεγαλύτερο παιδί 
του Κάλροοθ, και δεν συµπαθούσε την Ελκέρτα· είχε πολλές φορές 
πει στον Νάρκλοοµ ότι αισθανόταν σαν αυτή η γυναίκα να είχε κλέ-
ψει τη θέση της µητέρας της, παρότι η µητέρα της ήταν νεκρή. «∆ε 
νοµίζω πως ούτε αυτή µπορεί να έχει τέτοιο θράσος,» είπε. 

«∆εν το νοµίζεις;» αποκρίθηκε ο Νάρκλοοµ καθώς βάδιζαν προς 
την εξώθυρα των διαµερισµάτων του, που ήταν καµωµένη από βα-
ριά κόκαλα Ντόρταγκας, δράκου του Υπόγειου Κόσµου. «Είχε αρκε-
τό θράσος για να πείσει τον πατέρα σου να τη βγάλει από το κελί της 
και να τη βάλει στο κρεβάτι του.» Ο Νάρκλοοµ πήρε ένα κλειδί από 
την τσέπη του και ξεκλείδωσε την κλειδαριά της πόρτας, για να µπει 
στα δωµάτιά του µαζί µε την Πριγκίπισσα. 

«Οι ξένοι δεν είναι τόσο απροστάτευτοι, όµως,» είπε η Φαλτίκα. 
«Οι ανιχνευτές µας ανέφεραν ότι είναι καλά οπλισµένοι. Ο µπαµπάς 
δεν θα κάνει τίποτα που θα µας βάλει όλους σε κίνδυνο.» 
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Θα το δούµε αυτό, σκέφτηκε ο Νάρκλοοµ. Και το ερώτηµα είναι: 
αν ο Βασιληάς αποδειχτεί απερίσκεπτος, τι πρέπει να κάνουµε οι 
υπόλοιποι; 

E 
 
«∆εν µπορούµε να το αφήσουµε έτσι αυτό,» είπε Ελκέρτα καθώς 
έκανε µαλάξεις στους ώµους του Κάλροοθ, ο οποίος είχε πιαστεί ύ-
στερα από τόση ώρα καθισµένος στον θρόνο του. Αυτό το κοκάλινο 
κάθισµα ήταν πολύ άβολο· ίσως θα έπρεπε να προστάξει να του 
φτιάξουν ένα καινούργιο. Το παράξενο ήταν ότι παλιότερα δεν το 
έβρισκε καθόλου άβολο. Είναι δυνατόν να έχω γεράσει τόσο; Ή µή-
πως το κόκαλο έχει σκληρύνει µε τα χρόνια; 

Ο Βασιληάς ήταν, επί του παρόντος, ξαπλωµένος µπρούµυτα σ’ένα 
µαλακό κρεβάτι των διαµερισµάτων του, γυµνός εκτός από µια πε-
ρισκελίδα. Η Ελκέρτα στεκόταν γονατισµένη από πάνω του, πιέζο-
ντας µε τα δυνατά της δάχτυλα τους ώµους και την πλάτη του για να 
τον χαλαρώσει, ενώ συγχρόνως κοίταζε µια µακριά ουλή που είχε ο 
σύζυγός της στη ράχη. Ξεκινούσε περίπου από τον δεξή ώµο και τε-
λείωνε περίπου στα αριστερά πλευρά. Ένας προδότης, κάποτε, τον 
είχε χτυπήσει πισώπλατα, της είχε πει: ένας ξάδελφός του, τον οποίο 
είχε έπειτα σκοτώσει, µην πεθαίνοντας από το ύπουλο χτύπηµά του. 
Η Ελκέρτα ήταν σίγουρη πως ο Βασιληάς της παλιά ήταν πολύ πιο 
σκληρός από τώρα· τα χρόνια φαινόταν πια να τον έχουν καταβάλ-
λει. Ακόµα κι όταν κατατρόπωσε τη συµµορία µου ήταν πολύ πιο 
σκληρός. Η Ελκέρτα είχε ερωτευτεί τον άντρα που είχε διαλύσει 
τους ληστές της και την είχε κλείσει µέσα σ’ένα κοκάλινο κλουβί για 
να τη µεταφέρει στη Νίρµικιτ σαν να ήταν κάποιο άγριο θηρίο του 
Υπόγειου Κόσµου. 

Το δωµάτιο φωτιζόταν απαλά, αδύναµα, από το φως κρυστάλλων, 
καθώς ο φωτορυθµιστής ήταν ρυθµισµένος σε χαµηλή ένταση. Μα-
γκάλια έκαιγαν και στις τέσσερις γωνιές, γεµίζοντας τον χώρο µε 
άπλετη θερµότητα και διώχνοντας την αέναη ψύχρα του Υπόγειου 
Κόσµου. Η Ελκέρτα φορούσε µονάχα µια ελαφριά ρόµπα· δεν µπο-
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ρούσε να υποφέρει τίποτ’άλλο εδώ µέσα, κι αυτό δεν τη δυσαρε-
στούσε καθόλου. 

«Μ’ακούς, πράσινο µανιτάρι µου;» ρώτησε τον Κάλροοθ, σκύβο-
ντας για να δαγκώσει παιχνιδιάρικα το πλάι του πράσινου λαιµού 
του. «Πρέπει να κάνουµε κάτι. ∆εν µπορούµε να το αφήσουµε έτσι.» 

«Μµµµ…» έκανε ο Βασιληάς της Νίρµικιτ, που στο µυαλό του 
στριφογύριζαν όλα όσα είχαν ειπωθεί στη µεγάλη αίθουσα της Βασι-
λικής Οικίας. «Το ξέρω. Κάτι, όντως, πρέπει να γίνει.» Άπλωσε το 
χέρι του στο πλάι, για να πιάσει την καπνοσύριγγα και να ρουφήξει 
καπνό από το δοχείο. Τράβηξε την Ψυχρή Καταχνιά µέσα στα πνευ-
µόνια του και την έβγαλε, µετά, από το στόµα και τα ρουθούνια. 

«Αν όµως δεν γίνει γρήγορα,» είπε η Ελκέρτα, «οι άλλοι θα επω-
φεληθούν από την ευκαιρία. Η Βασίλισσα Σερτένθα της Βόλνιµιτ το 
ξέρεις πως ποτέ δεν χάνει ευκαιρία να επεκτείνει τις περιοχές της, 
και ο Βασιληάς Ράσβοοµ της Νάµανεθ όλο ραδιουργίες είναι µε τους 
κατασκόπους και τους εµπόρους του. Ίσως, µάλιστα, να έχει µάθει 
για τα ανοίγµατα πριν από εµάς. Και από παλιά ήταν αντίπαλος της 
οικογένειάς σου. Ήθελε τη Νίρµικιτ για τον εαυτό του. Ήθελε να 
έχει δύο υπόγειες πόλεις!» 

«Πάντα ήταν παράλογα φιλόδοξος,» είπε ο Κάλροοθ. 
«Γι’αυτό πρέπει να τον προλάβεις.» Τα δάχτυλα της Ελκέρτα συ-

νέχιζαν να µαλάσσουν τους ώµους του, χαλαρώνοντας τους µύες. 
Ήδη ο Βασιληάς αισθανόταν πιο άνετα. 

«Αν όµως είναι επικίνδυνο να περάσουµε το άνοιγµα, τότε ίσως θα 
ήταν φρόνιµο ν’αφήσουµε τον Ράσβοοµ να περάσει πρώτος…» 

«∆εν το ξέρεις ότι θα περάσει από αυτό το άνοιγµα. Οι Θεογνώ-
στες είπαν ότι υπάρχουν κι άλλα.» 

«Όχι ακριβώς. Από τα όσα είπαν, εµείς συµπεράναµε ότι υπάρ-
χουν κι άλλα.» 

«Πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν;» 
«Το αντίθετο.» 
«Βλέπεις, λοιπόν;» Η Ελκέρτα πήρε την καπνοσύριγγα από το χέρι 

του, κι έσκυψε πάνω από την πλάτη του για να ρουφήξει κι εκείνη 
Ψυχρή Καταχνιά. «Μµµµµ,» έκανε νιώθοντας το δροσερό άγγιγµα 
του καπνού στο λαιµό και στα πνευµόνια της. Ύψωσε το κεφάλι της 
και φύσηξε προς το ταβάνι. Είδε τους φωτοδότες κρυστάλλους να 
θολώνουν λιγάκι, προτού η ελαφριά οµίχλη διαλυθεί. Η Ψυχρή Κα-
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ταχνιά ήταν πανάκριβος καπνός· όταν η Ελκέρτα ήταν λήσταρχος, η 
συµµορία της κατενθουσιαζόταν όποτε κατόρθωναν ν’αρπάξουν 
Ψυχρή Καταχνιά από εµπόρους. Αλλά αυτές οι περασµένες ηµέρες 
τής έµοιαζαν, τώρα πια, σαν όνειρο. 

«Πρέπει να το σκεφτούµε λιγάκι, πρώτα,» είπε ο Κάλροοθ. «Ο 
Νάρκλοοµ έχει δίκιο: δεν µπορούµε να δράσουµε βιαστικά. Ας δούµε 
τι έχει ν’αποκαλύψει αυτός ο Τέρι Κάρµεθ· ας προσπαθήσουµε να 
στείλουµε ανιχνευτές πέρα από το άνοιγµα· ας βάλουµε τον Νερκά-
λοοτ να επιχειρήσει να στείλει το πνεύµα του στον άλλο κόσµο…» 

«Κι αν είναι αργά ώς τότε;» ρώτησε, δυσαρεστηµένα, η Ελκέρτα. 
«Υποµονή,» είπε ο Κάλροοθ. «Σ’έκλεισα σε κλουβί επειδή µου επι-

τέθηκες πιο νωρίς απ’ό,τι θα µπορούσες να µου είχες επιτεθεί.» 
Η Ελκέρτα συνοφρυώθηκε, παύοντας να µαλάσσει τους ώµους και 

την πλάτη του. «∆ε µου το είχες πει ποτέ αυτό!» 
Ο Κάλροοθ γύρισε ανάσκελα από κάτω της. «Σ’το λέω τώρα.» 
«Λες ψέµατα.» Η Ελκέρτα ακούµπησε τα χέρια της στο µαλακό 

στρώµα, λίγο πιο πάνω από τους ώµους του. 
«Μετά από τόσα χρόνια; Γιατί να πω ψέµατα;» 
«Γιατί, τότε, δεν µου το είπες νωρίτερα;» 
«Νόµιζα ότι θα θύµωνες,» αποκρίθηκε απλά ο Κάλροοθ. 
Η Ελκέρτα λύγισε από πάνω του, φέρνοντας το σώµα της κοντά 

στο δικό του. Η γλώσσα της ξεπρόβαλε ανάµεσα από τα δόντια της 
και έγλειψε τα χείλη του Βασιληά, αργά. Κάτω από τη ρόµπα της 
µπορούσε να αισθανθεί τον καυλό του να γαργαλά το γυµνό της αι-
δοίο, παγιδευµένος µέσα στην φαρδιά περισκελίδα του. 

«Έχω θυµώσει,» του είπε µειδιώντας, ξέροντας ότι ο Κάλροοθ θα 
καταλάβαινε πως χωράτευε. 

Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ έπιασε το σαγόνι της µε τον δείκτη και 
τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού. «Θα πάω σ’αυτό τον καινούργιο 
κόσµο,» της είπε. «∆εν υπάρχει αµφιβολία. Θα βγάλω τον λαό µου 
από τούτο το ανήλιαγο, ψυχρό µέρος και θα τον οδηγήσω σε µια γη 
µε λαµπερό ήλιο και όµορφο, καταπράσινο χορτάρι, και δέντρα, λό-
φους, ποτάµια. Θα είναι όπως στις Παλαιές ∆ιηγήσεις, Ελκέρτα, και 
θα ζήσουµε έτσι, ευτυχισµένοι, για πολλές Γενεές. Εν ανάγκη, θα 
διώξω τους ξένους από εκεί για να κατοικίσουµε εµείς. Πρέπει πρώ-
τα, όµως, να είµαστε σίγουροι για ό,τι θα κάνουµε. ∆εν θέλω να γί-



396  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

νουν λάθη. Γιατί δεν νοµίζω ότι θα µας ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία 
για να φύγουµε από την καταραµένη φυλακή του Υπόγειου Κόσµου. 
Ακόµα κι ο Νάρκλοοµ το ξέρω πως κατά βάθος συµφωνεί µ’αυτό. Οι 
πάντες συµφωνούν. Κανείς δεν θέλει να µείνει εδώ. Απλώς οι περισ-
σότεροι φοβούνται να έχουν ελπίδες. Έχουν συµβιβαστεί και νοµί-
ζουν πως µονάχα ο Υπόγειος Κόσµος είναι γι’αυτούς και τίποτ’άλλο. 
Θα τους δείξω, όµως, ότι δεν είναι έτσι.» 

Η Ελκέρτα µειδίασε πάλι, πιο πλατιά από πριν, και τον φίλησε δυ-
νατά. 
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Κεφάλαιο 29 

Τα Ανάκτορα, Τη Νύχτα 
 
 
Οι δύο Παντοκρατορικοί στρατιώτες τραβούσαν τη Βατράνια µέσα 
στους διαδρόµους των Ανακτόρων του Υπεράρχη, µετά από τη σύ-
ντοµη ανάκρισή της από τον Επόπτη και τη µάγισσα Αρίνη’σαρ. Ε-
κείνη µονάχα για λίγο έφερε αντίσταση· έπειτα, απλά βάδιζε µαζί 
τους καθώς αυτοί κρατούσαν τους βραχίονές της και πήγαιναν ο έ-
νας δεξιά κι ο άλλος αριστερά της. Το µυαλό της δούλευε πυρετω-
δώς, προσπαθώντας να επινοήσει ένα σχέδιο απόδρασης, γιατί ήξε-
ρε ότι έπρεπε να φύγει από εδώ και να συναντήσει τον Εδµόνδο και 
τον Σθένελο µέσα στην Ερρίθια, προτού κάνουν κάτι ανόητο επιχει-
ρώντας να τη σώσουν. ∆ε θα την άφηναν στα χέρια των Παντοκρα-
τορικών, πράγµα που µπορεί να τους έβαζε όλους σε µπελάδες. Ε-
κτός του ότι πιθανώς να χαλούσε ολόκληρη την αποστολή του Πρί-
γκιπα. Κι αν γινόταν αυτό, τότε ο Οδυσσέας θα της έλεγε Ορίστε, σε 
στείλαµε µαζί τους όπως επέµενες, και τα έκανες θάλασσα (δεδοµέ-
νου, βέβαια, ότι θα κατόρθωνε να επιστρέψει ζωντανή στην Απολ-
λώνια). ∆εν µπορούσε, εποµένως, η Βατράνια να µείνει άπραγη: έ-
πρεπε να κάνει κάτι. Γρήγορα. 

Καθώς όµως οι στρατιώτες την κατέβαζαν σε µια πέτρινη σκάλα, 
συνειδητοποίησε ότι ήταν απίστευτα δύσκολο να σκαρφιστείς σχέ-
διο απόδρασης όταν δεν ξέρεις τίποτα περισσότερο από τα βασικά 
για τη διάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Και σε λίγο θα µ’έχουν κλει-
δωµένη σ’ένα κελί. Πώς θα βγω από εκεί; 
Καλύτερα να κάνω κάτι προτού καταλήξω σε κελί. 
Καθώς την οδηγούσαν επάνω στην πέτρινη σκάλα, η Βατράνια 

παρίστανε την εξαντληµένη. Το κεφάλι της κρεµάστηκε εµπρός της, 
µε το σαγόνι ν’ακουµπά στο στέρνο της· τα πόδια της σέρνονταν στα 
σκαλοπάτια, µην πατώντας καλά· τα χέρια της κρέµονταν παράλυτα. 

«Κουνήσου!» µούγκρισε ο φρουρός δεξιά της. «Μην παραπατάς!» 
Και την ταρακούνησε. 

Η Βατράνια συνέχισε να δείχνει εξαντληµένη. 
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«∆εν ξέρει τι της γίνεται,» είπε ο φρουρός αριστερά της. «Έλα, 
προχώρα. Θα την πάµε κάτω σέρνοντας, άµα χρειαστεί.» 

Και, κρατώντας την όρθια από τις µασκάλες, συνέχισαν να την κα-
τεβάζουν στα σκαλοπάτια, ενώ τα γυµνά της πόδια σέρνονταν πάνω 
στις πέτρες και τα νύχια της τρίβονταν ενοχλητικά και, κάπου-
κάπου, επώδυνα. Τα µάτια της τα είχε µισόκλειστα και, κοιτάζοντας 
κάτω, είδε τι υπήρχε στις ζώνες των φρουρών. Ένα πιστόλι, ένα ξι-
φίδιο. Τα χέρια της Βατράνιας κρέµονταν παράλυτα πλάι της, και το 
αριστερό δεν ήταν µακριά από το ξιφίδιο του ενός φρουρού, ενώ το 
δεξί δεν ήταν µακριά από το πιστόλι του άλλου. 
Αν τα σκατώσω, τη γάµησα. 
Αν όµως δεν κάνω τίποτα, πάλι τη γάµησα. 
Αλλά, ακόµα κι αν κατορθώσω να ξεφύγω από τούτους τους δύο, 

πού θα πάω; Πώς θα βγω από δω µέσα; 
Θα έπρεπε να αυτοσχεδιάσει. ∆ε γινόταν αλλιώς. 
Όταν η σκάλα τελείωσε η Βατράνια δεν είχε ακόµα κάνει τίποτα, 

και τώρα βρισκόταν σ’ένα σκοτεινό, υγρό υπόγειο πέρασµα. 
«Άναψε κάνα φως, ρε,» είπε ο αριστερός φρουρός. 
«Για έλα προς τα δω. Από δω πρέπει νάναι ο διακόπτης,» αποκρί-

θηκε ο δεξής. 
Τα πόδια της Βατράνιας σύρθηκαν επάνω σε κρύο πέτρινο πάτω-

µα. Ζαλιζόταν έτσι όπως κρεµόταν το κεφάλι της και κοίταζε κάτω, 
µα έπρεπε να συνεχίσει να παριστάνει τη µισολιπόθυµη για να τους 
κάνει απρόσεχτους. 

Ο δεξής πάτησε κάποιον διακόπτη στον τοίχο και τεχνητό φως γέ-
µισε το υπόγειο πέρασµα. Η Βατράνια διέκρινε κελιά, µε τις άκριες 
των µατιών της. ∆εν πρέπει, όµως, να ήταν κανένας άλλος εδώ. Κα-
νένας φρουρός, κανένας κρατούµενος. Είµαστε µόνοι. 

Τη συνέφερε αυτό. 
Οι δύο στρατιώτες είχαν µόλις αρχίσει πάλι να την τραβάνε – όταν 

η Βατράνια έδρασε. Το παράλυτό της σώµα έπαψε να είναι παράλυ-
το. Τα πόδια της πάτησαν γερά στο πάτωµα· το αριστερό της χέρι 
τράβηξε το ξιφίδιο από τη ζώνη του αριστερού φρουρού και έµπηξε 
τη λεπίδα στα πλευρά του, αφήνοντάς την εκεί. «Γκααγκχχχ…!» έ-
κανε πνιχτά εκείνος και, ακούσια, ελευθέρωσε το ένα χέρι της Βα-
τράνιας– 
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–η οποία, την ίδια στιγµή, στρεφόταν στον άλλο φρουρό και, κα-
θώς εκείνος ήταν ξαφνιασµένος, έπεφτε πάνω του και τον χτυπούσε 
µε το κεφάλι της στο σαγόνι. Ο άντρας τινάχτηκε πίσω, µε αίµατα 
στο πρόσωπό του, κοπανώντας την πλάτη του στον τοίχο. 

Η Βατράνια πήρε το ξιφίδιο από τη ζώνη του, τον κάρφωσε µ’αυτό 
στο στήθος, και το τράβηξε πάλι πίσω, αιµατοβαµµένο. Χωρίς καθυ-
στέρηση στράφηκε στον πρώτο φρουρό, στα πλευρά του οποίου είχε 
αφήσει µπηγµένο το πρώτο ξιφίδιο. Ο άντρας είχε πιάσει τη λαβή 
του όπλου και, γρυλίζοντας, το έβγαζε τώρα από µέσα του. Αλλά δεν 
µπορούσε συγχρόνως και να φυλάγεται από επίθεση: η Βατράνια 
τινάχτηκε και τον κάρφωσε στην κοιλιά. Κι άλλο αίµα τινάχτηκε. Ο 
φρουρός παραπάτησε και έπεσε. 

Η Βατράνια στράφηκε στον άλλο, για να δει αν ήταν ακόµα ζω-
ντανός, και διαπίστωσε ότι δεν ήταν. Τον αντίκρισε καθισµένο στο 
πάτωµα, µε την πλάτη στον τοίχο και το στήθος της λευκής του στο-
λής ποτισµένο µε αίµα. 
Ωραία, σκέφτηκε η Βατράνια, βαριανασαίνοντας. Και τι κάνουµε 

τώρα; 
Κοίταξε τον εαυτό της και είδε ότι υπήρχαν αίµατα επάνω στα 

ρούχα της. Σκατά! Αυτό θα τραβούσε αµέσως την προσοχή του ο-
ποιουδήποτε. Έπρεπε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ν’αλλάξει αµφί-
εση. Και τις στολές των φρουρών δεν µπορούσε σε καµία περίπτωση 
να τις χρησιµοποιήσει· ήταν πολύ πιο ποτισµένες µε αίµα από τα 
ρούχα της. 

Πήρε τα ξιφίδιά τους και τα πιστόλια τους και τα έκρυψε επάνω 
της. Τα πρώτα πιθανώς να της φαίνονταν χρήσιµα· τα δεύτερα το 
αµφέβαλλε, γιατί δεν ήθελε να χρησιµοποιήσει τίποτα που θα έκανε 
θόρυβο και θα τραβούσε πολεµιστές της Παντοκράτειρας επάνω 
της. 

Η Βατράνια έριξε µια µατιά σ’όλα τα κελιά, για να δει µήπως, 
παρ’ελπίδα, κάποιο ήταν γεµάτο. Όλα, όµως, ήταν άδεια, και δεν 
είχαν µέσα τίποτα που µπορεί να της χρειαζόταν. 
Υπάρχει καµια άλλη έξοδος από τούτο το µέρος; ∆εν ήθελε 

ν’ανεβεί από τη σκάλα που την είχαν κατεβάσει οι δύο στρατιώτες, 
γιατί επάνω είχε δει φρουρούς στις διασταυρώσεις των διαδρόµων, 
και δεν ήξερε αν θα κατάφερνε να τους προσπεράσει. 
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Βάδισε, προσεχτικά, µέσα στα υπόγεια περάσµατα, τα οποία σχη-
µάτιζαν σταυρό, µέχρι που σ’ένα τέρµα συνάντησε µια παλιά ξύλινη 
πόρτα. Η µοναδική άλλη έξοδος που φαινόταν να υπάρχει. Η Βα-
τράνια έκανε να την ανοίξει και διαπίστωσε ότι ήταν αµπαρωµένη 
από την άλλη. 
Σκατά, γαµώ τα κωλοµέρια της Λόρκης! σκέφτηκε, θυµωµένα, και 

κλότσησε την πόρτα. Τινάχτηκε πίσω, µ’ένα σύριγµα πόνου, κι έτρι-
ψε τα δάχτυλα του ποδιού της. Το ξύλο της πόρτας ήταν σκληρό και 
άγριο. 

Αναστέναξε. 
Από πού θα έφευγε; 
Είναι µπουντρούµι, Βατράνια. Υποτίθεται πως δεν µπορείς να φύ-

γεις εύκολα από εδώ. ∆εν είναι κινηµατογράφος. 
Τι θα έκανε η ηρωίδα σε µια ταινία; Μάλλον θα έβρισκε κάποια 

αφύλαχτη πόρτα κάπου εδώ κοντά, ή κάποιο άνοιγµα στον τοίχο 
που κανένας δεν είχε προσέξει. ∆υστυχώς, η Βατράνια δεν µπορούσε 
να δει ούτε το ένα ούτε το άλλο. 

Ετούτη η αµπαρωµένη πόρτα ήταν η µοναδική εναλλακτική έξο-
δος, και η Βατράνια δεν νόµιζε ότι ήταν δυνατόν, µε κανέναν τρόπο, 
να σπάσει την αµπάρα από την άλλη µεριά. 
Από τη σκάλα, λοιπόν. ∆ε µπορώ να µείνω εδώ. 

E 
 
Ο φρουρός στεκόταν στη γωνία του διαδρόµου, κοντά σ’ένα από τα 
οφθαλµόσχηµα παράθυρα των Ανακτόρων. Ήταν νύχτα, και βαριό-
ταν. Πάντα τη βαριόταν αυτή τη σκοπιά. Ελάχιστοι περνούσαν από 
εδώ, είτε το πρωί είτε το βράδυ. Λίγο πιο κάτω βρισκόταν η σκάλα 
που οδηγούσε στα µπουντρούµια τα οποία ήταν άδεια από τότε που 
τον είχαν µεταθέσει στη Χάρνταβελ. Τώρα µονάχα είχε δει να φέρ-
νουν κάποιον αιχµάλωτο δύο συνάδελφοί του. Τον κρατούσαν ανά-
µεσά τους, όταν τους είχε µπανίσει να περνάνε από το πέρας του 
διαδρόµου, και δεν τον είχε δει καλά. Υπέθετε ότι κανένας αποστά-
της θα ήταν, από τον οποίο ο Επόπτης ήθελε να πάρει πληροφορίες. 
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Γιατί, αν δεν τον ήθελε για πληροφορίες, θα τον είχε ήδη καθαρίσει. 
Ο Νιρµόδος Νάρλεφ δεν ήταν διστακτικός σε τέτοια θέµατα. 

Ο φρουρός είδε, απρόσµενα, κάποιον να έρχεται προς το µέρος 
του, παραπατώντας. Μια γυναίκα! Ξανθιά, µε λευκό-ροζ δέρµα. Τα 
ρούχα της έµοιαζαν κουρελιασµένα, κι ο φρουρός νόµιζε ότι µπο-
ρούσε να διακρίνει και αίµα επάνω τους. Από τη µέση και κάτω φο-
ρούσε µονάχα µια περισκελίδα. Το κεφάλι της ήταν κατεβασµένο 
καθώς παραπατούσε ακουµπώντας απ’τον έναν τοίχο στον άλλο, κι 
ακουγόταν να κλαψουρίζει. 

Τι σκατά είχε γίνει; Την είχαν βιάσει; Είχε ακούσει ότι συνέβαιναν 
µερικές φορές κάτι τέτοια επεισόδια ανάµεσα στους υπηρέτες. Κι 
αυτή η γυναίκα ήταν, σίγουρα, όµορφη. Τα πόδια της ήταν εκπλη-
κτικά. 

«Είσαι καλά;» Ο φρουρός την πλησίασε και την έπιασε από τους 
ώµους, για να την κάνει να σταθεί χωρίς να πέσει. «Τι έγ–;» 

Ένα πιστόλι πιεζόταν ξαφνικά στην κοιλιά του. 
«Μην κάνεις φασαρία,» του είπε η Βατράνια. «Έλα µαζί µου.» 
«…Τι…» ψέλλισε ο φρουρός. «Ποια…;» 
«Προχώρα!» σύριξε η Βατράνια. 
Ο φρουρός προχώρησε και, µαζί, κατέβηκαν τη σκάλα που οδη-

γούσε στα υπόγεια: εκείνος προπορευόµενος, η επαναστάτρια ένα 
βήµα πίσω του, µε το πιστόλι της να πιέζεται απειλητικά ανάµεσα 
στους ώµους του. 

Αν πυροβολούσε, η φασαρία θα έφερνε κι άλλους φρουρούς, και 
τότε η Βατράνια θα την είχε άσχηµα· αλλά αυτό ο άντρας εµπρός 
της σίγουρα δεν θα το σκεφτόταν όσο απειλείτο η ζωή του. 

Φτάνοντας κάτω, στα µπουντρούµια, ο στρατιώτης είδε τους δύο 
νεκρούς συναδέλφους του και έκρωξε φοβισµένα: «Εσύ… Εσένα έ-
φερναν…» 

«Το βρήκες,» είπε η Βατράνια, και του πήρε τα όπλα – το τουφέκι 
απ’τον ώµο του και το πιστόλι και το ξιφίδιο από τη ζώνη του. «Προ-
χώρα!» 

Τον οδήγησε στο βάθος των άδειων µπουντρουµιών, όχι µακριά 
από την αµπαρωµένη πόρτα. «Αν πας από κει, πού βγαίνεις;» τον 
ρώτησε. 
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«∆ε, δεν ξέρ– Ααχχχχ!» Η Βατράνια τον κλότσησε στην κλείδωση 
του ποδιού, πίσω απ’το γόνατο, κι εκείνος έπεσε στο πάτωµα. 

«Πού βγάζει η πόρτα;» ρώτησε η Βατράνια, στεκόµενη από πάνω 
του και σηµαδεύοντάς τον. 

«…∆εν… ξέρω…» γρύλισε ο φρουρός µέσα από σφιγµένα δόντια, 
κρατώντας το γόνατό του µε τα δύο χέρια. 

«Εντάξει,» είπε η Βατράνια, που δεν το θεωρούσε απίθανο να της 
έλεγε αλήθεια, «µια άλλη ερώτηση τότε, αν θες να κρατήσεις τη ζωή 
σου. Ή µάλλον, δύο. Πρώτη ερώτηση: Πώς µπορώ να βρω µια γυ-
ναικεία στρατιωτική στολή;» 

«∆εν ξέ–» 
«Μη µε βάζεις σε πειρασµό!» Η Βατράνια τον κλότσησε στα πλευ-

ρά. «Απάντησέ µου!» 
Ο άντρας πήρε µια βαθιά ανάσα. «Στους κοιτώνες. Αλλά δε θάναι 

εύκολο να φτάσεις εκεί.» 
«Πες µου πώς µπορώ να πάω.» 
«Τα Ανάκτορα είναι µπερδεµέν–» 
«∆ε µ’άκουσες καλά;» 
«Εντάξει,» αποκρίθηκε εκείνος, «εντάξει,» και της έδωσε κάποιες 

κατευθύνσεις οι οποίες δεν ήταν, τελικά, και τόσο δύσκολες. Η Βα-
τράνια, όµως, δεν ήταν βέβαιη ότι της έλεγε αλήθεια κιόλας· µπορεί 
να προσπαθούσε να την παραπλανήσει, να την ρίξει σε καµια παγί-
δα – πράγµα όχι και τόσο σπουδαίο, δεδοµένου ότι εκείνη δεν ήξερε 
τίποτα για τούτο το µέρος. 

«Ας πούµε ότι σε πιστεύω. ∆εύτερη ερώτηση: Πού µπορώ να βρω 
µια στολή υπηρέτριας;» 

«Στους κοιτώνες των υπηρετών.» 
«Συνέχισε· µη διστάζεις τώρα,» τον προέτρεψε η Βατράνια, και, 

για να µην ξεχνούσε ο φρουρός ότι βρισκόταν σε κίνδυνο, πάτησε 
απότοµα το χτυπηµένο γόνατό του. 

Εκείνος γρύλισε και διπλώθηκε, αλλά µετά φάνηκε συνεργάσιµος, 
δίνοντάς της κατευθύνσεις. 

«Υπάρχουν φρουροί κοντά στους κοιτώνες των υπηρετών;» τον 
ρώτησε. 

«…Μονάχα ένας, συνήθως.» Ο άντρας ακόµα βογκούσε από τον 
πόνο στο γόνατό του. 
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«Τώρα, µπες σ’αυτό εκεί το κελί,» πρόσταξε η Βατράνια, δείχνο-
ντας µε το σαγόνι. «Κουνήσου!» 

Ο στρατιώτης, µετά δυσκολίας, σηκώθηκε και παραπατώντας πήγε 
στο κελί. 

«Στο πάτωµα τώρα. Μπρούµυτα,» πρόσταξε η Βατράνια, σηµα-
δεύοντάς τον µε το πιστόλι της. Ο άντρας υπάκουσε, και εκείνη τού 
έδεσε τα χέρια πίσω από την πλάτη, χρησιµοποιώντας κοµµάτια από 
τις στολές των δύο νεκρών φρουρών, τα οποία είχε κόψει προτού 
ανεβεί τη σκάλα. Μετά, του έδεσε και τους αστραγάλους, και στο 
τέλος, τον φίµωσε. 

«Γύρνα ανάσκελα,» του είπε, πιέζοντάς τον στον ώµο µε το πόδι 
της για να του δώσει ώθηση. 

Ο άντρας κατόρθωσε να γυρίσει, κι αν έκρινε η Βατράνια από την 
όψη του, το δέσιµο και η κίνηση πρέπει να ήταν επώδυνα για το 
χτυπηµένο γόνατό του. Αφήνοντας το πιστόλι της και πιάνοντας ένα 
ξιφίδιο, έσκυψε από πάνω του κι έφερε τη λεπίδα κοντά στο πρόσω-
πό του. «Άκουσέ µε καλά,» του είπε. «Αν διαπιστώσω ότι οι οδηγίες 
που µου έδωσες ήταν ψεύτικες, θα επιστρέψω. Και θα σε κόψω κοµ-
µάτια. Με καταλαβαίνεις;» 

Ο άντρας, που έτσι κι αλλιώς δεν µπορούσε να µιλήσει, έµεινε ακί-
νητος, βαριανασαίνοντας. 

«Αν θέλεις τώρα να… διορθώσεις κάποιο ψέµα σου, κούνησε το 
κεφάλι και θα σε ξεφιµώσω.» 

Ο άντρας παρέµεινε ακίνητος. 
«Πολύ καλά,» είπε η Βατράνια. «Ελπίζω να έχεις πει αλήθεια. Αλ-

λιώς, θα επιστρέψω και θα σκορπίσω τα κοµµάτια σου σ’όλα τα κε-
λιά εδώ γύρω.» Σηκώθηκε όρθια και βγήκε από το κελί του. Έκλεισε 
την πόρτα και την κλείδωσε, µε τα κλειδιά που είχε βρει κρεµασµένα 
από ένα χοντρό καρφί λίγο µετά τη σκάλα. 

Έπειτα, φόρεσε το παντελόνι της, τύλιξε την τουνίκα της καλά γύ-
ρω της (την οποία είχε η ίδια κουρελιάσει, για να κοροϊδέψει τον 
φρουρό), και έφυγε από τα µπουντρούµια. 

E 
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Η Βατράνια σκέφτηκε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να εισβάλει 
στους κοιτώνες των υπηρετών απ’ό,τι σ’αυτούς των στρατιωτών, έ-
τσι προς τα εκεί πήγε, ακολουθώντας τις οδηγίες του πολεµιστή που 
είχε ανακρίνει. Στο δρόµο αναγκάστηκε να αποφύγει δύο φρουρούς 
(και τη δεύτερη φορά, µόλις και µετά βίας κατόρθωσε να περάσει 
απαρατήρητη – κι ευχαρίστησε τη Λόρκη παρότι ήξερε ότι η θεά, 
κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχε καµία δύναµη στη Χάρνταβελ). Ευ-
τυχώς, κατά τα άλλα, οι διάδροµοι και οι αίθουσες των Ανακτόρων 
ήταν άδεια, καθότι νύχτα, και σκοτεινά επίσης, γεµάτα σκιές. ∆εν 
υπήρχαν παντού λάµπες, κι αυτό εξυπηρετούσε τη Βατράνια. 

Όταν έφτασε κοντά στο µέρος που πρέπει να ήταν οι κοιτώνες των 
υπηρετών, σταµάτησε πίσω από µια γωνία γιατί αντίκρυ της είδε µια 
Παντοκρατορική φρουρό. 
Μία φρουρός. Μου το είπε ότι υπάρχει πάντα κάποιος φρουρός 

κοντά στους κοιτώνες. Πρέπει να την ξεφορτωθώ. 
Η Βατράνια είδε ότι όχι πολύ µακριά από τη φρουρό ήταν ένα από 

τα παράθυρα των Ανακτόρων που, όπως όλα τους, είχε το σχήµα µα-
τιού. (Τι µόδα κι αυτή… Αλλά όχι και τόσο άσχηµη.) Επίσης όπως 
όλα όσα είχε συναντήσει µέχρι στιγµής, το παράθυρο ήταν ανοιχτό. 
Οι κοινόχρηστοι διάδροµοι και αίθουσες των Ανακτόρων ήταν σχε-
δόν σαν υπαίθριος χώρος. Ο νυχτερινός αέρας σφύριζε µέσα τους 
όποτε φυσούσε λίγο. 

Η Βατράνια νόµιζε ότι είχε δει άλλο ένα παράθυρο λίγο πιο πριν. 
Έφυγε από τη θέση της και, βαδίζοντας αθόρυβα επάνω στο ψυχρό 
πέτρινο πάτωµα, το αναζήτηση. Χωρίς δυσκολία, το βρήκε. Ανοιχτό 
ήταν, φυσικά, κι έβγαζε σε µια αυλή όπου δεν φαινόταν νάναι κανέ-
νας. Η Βατράνια πέρασε µέσα από το παράθυρο και βρέθηκε στην 
αυλή. Έχοντας ένα ξιφίδιο στο χέρι της, και κρυµµένο πίσω από τον 
καρπό της, βάδισε πλάι στον τοίχο, πηγαίνοντας προς τα εκεί όπου 
υπολόγιζε ότι θα ήταν λογικά το παράθυρο κοντά στη φρουρό. 

Συνάντησε έναν άλλο τοίχο. 
Γαµήσου! 
Θηκάρωσε το ξιφίδιό της και βάλθηκε να τον σκαρφαλώσει. Ευτυ-

χώς δεν ήταν ψηλός και µερικά αναρριχώµενα φυτά πιάνονταν επά-
νω του, έτσι γρήγορα η Βατράνια κατόρθωσε να βρεθεί στην κορυ-
φή του και να κοιτάξει από την άλλη µεριά. Είδε µια ακόµα αυλή σαν 
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την προηγούµενη: χορτάρι, χαµηλά και ψηλά δέντρα, πλάκες σε ο-
ρισµένα σηµεία. Κανένας δεν ήταν µέσα. 

Η Βατράνια πήδησε, και το αριστερό της πόδι χτύπησε σε κάποια 
µικρή, µυτερή πέτρα. Μόρφασε και έτριψε την πατούσα της, προτού 
προχωρήσει, ελπίζοντας ότι τώρα θα συναντούσε επιτέλους το πα-
ράθυρο που ήθελε. 

Το βρήκε. Πλησιάζοντάς το προσεχτικά, κοίταξε στο εσωτερικό και 
είδε έναν διάδροµο, µερικές πόρτες, και τη λευκοντυµένη φρουρό. 
Μπορούσε να την πυροβολήσει από εδώ, εύκολα· αλλά αυτό θα έκα-
νε θόρυβο. Μπορούσε, επίσης, να της πετάξει ένα από τα ξιφίδιά 
της· αλλά η Βατράνια δεν ήταν τόσο καλή στο να εκτοξεύει όπλα µε 
θανατηφόρα ακρίβεια: αµφέβαλλε αν θα κατάφερνε να σκοτώσει τη 
φρουρό. Μάλλον θα την τραυµάτιζε µόνο, κι εκείνη αµέσως θα έβαζε 
τις φωνές, ή θα τραβούσε το πιστόλι της και θα πυροβολούσε. Φα-
σαρία πάλι, δηλαδή. 

Η Βατράνια δεν είχε άλλη λύση: έπρεπε να περάσει το παράθυρο 
και, νυχοπατώντας, να πλησιάσει τη φρουρό από τα νώτα. Πράγµα 
όχι εύκολο. Η Βατράνια δεν ήταν άχρηστη στη µάχη και στην κατα-
σκοπία, αλλά δεν ήταν και Μαύρη ∆ράκαινα, και το ήξερε. 

Παρ’όλ’αυτά, έπρεπε να προσπαθήσει. 
Τραβώντας ένα ξιφίδιο, πάτησε στο περβάζι του οφθαλµόσχηµου 

παραθύρου και µπήκε στον διάδροµο όταν η φρουρός τής είχε την 
πλάτη στραµµένη. Τα γυµνά πόδια της Βατράνιας πάτησαν στο πά-
τωµα. Η φρουρός δεν γύρισε. Η Βατράνια – µε την αναπνοή σχεδόν 
κοµµένη – τράβηξε άλλο ένα ξιφίδιο και πήγε καταπάνω στην Πα-
ντοκρατορική. 

Εκείνη, για κάποιο λόγο (την είχε ακούσει; είχε δει καµια σκιά;), 
στράφηκε. Τα µάτια της διαστάλθηκαν, αιφνιδιασµένα. 

Η Βατράνια κίνησε τα ξιφίδιά της – το ένα προς την κοιλιά της α-
ντιπάλου της, το άλλο προς το στήθος. 

Η Παντοκρατορική έπιασε τους καρπούς της επαναστάτριας, στα-
µατώντας τις αιχµηρές λεπίδες µερικά εκατοστά πριν από τη λευκή 
στολή της. Η Βατράνια ύψωσε το πόδι της και την κλότσησε, δυνα-
τά, ανάµεσα στους µηρούς, µετατρέποντας σε βογκητό την κραυγή 
που ήταν έτοιµη να βγάλει η λευκοντυµένη πολεµίστρια. Η Παντο-
κρατορική παραπάτησε, σκυµµένη· έκανε να τραβήξει το πιστόλι 
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από τη ζώνη της– Η Βατράνια την κάρφωσε στον λαιµό και την έ-
σπρωξε κάτω, κρατώντας την εκεί, στο πάτωµα, µέχρι που η γυναίκα 
πέθανε. 

Μετά, σηκώθηκε όρθια, νοτισµένη από τον ιδρώτα και το αίµα και 
βαριανασαίνοντας. ∆εν είχε ποτέ ξανά σκοτώσει µόνη της τόσους 
πολλούς ανθρώπους µέσα σε µια νύχτα· κι αν κάποτε της το είχαν 
πει, θα έλεγε ότι δε νόµιζε πως θα µπορούσε να το κάνει. Αλλά τώρα, 
αν δεν κατόρθωνε να φύγει από εδώ, θα την κλείδωναν σ’ένα κελί 
και, στη συνέχεια, θα τη βασάνιζαν. Αυτή η σκέψη και µόνο την είχε 
κάνει ξαφνικά πολύ αποφασιστική και δυνατή. 
Εδώ πρέπει νάναι οι κοιτώνες των υπηρετών, σκέφτηκε κοιτάζο-

ντας τις πόρτες γύρω της. Εκτός αν εκείνος ο µαλάκας είπε ψέµατα 
– οπότε και θα επιστρέψω για να τον τεµαχίσω. Από την άλλη, όµως, 
αυτό ίσως να µην ήταν και τόσο καλή ιδέα. Μπορεί ήδη στρατιώτες 
να βρίσκονταν στα µπουντρούµια, αν ο Επόπτης είχε αποφασίσει να 
την επισκεφτεί για να την ανακρίνει πάλι. 

Τέλος πάντων. Έπρεπε να κινηθεί γρήγορα. 
Κολλώντας τ’αφτί της πάνω σε µια από τις πόρτες, άκουσε µέσα, 

προσεχτικά. 
Ένα ροχαλητό. Αντρικό, µάλλον. 
Πήγε σε µια από τις αντικρινές πόρτες και κόλλησε ξανά το αφτί 

της επάνω. Νόµιζε ότι πάλι µπορούσε ν’ακούσει ένα ροχαλητό, αλλά 
πολύ πιο αδύναµο, και γυναικείο ίσως. Λογικό, αν είχαν τους υπηρέ-
τες από τη µια µεριά και τις υπηρέτριες από την άλλη. 

Η Βατράνια έκανε ν’ανοίξει την πόρτα και τη βρήκε µανταλωµένη. 
Γαµώ τα πόδια της Λόρκης! 
Χτύπησε µε τη γροθιά της, όχι πολύ δυνατά – να µην την ακού-

σουν αυτοί στ’άλλα δωµάτια. 
«Ποιος είναι;» ήρθε µια γυναικεία φωνή από µέσα, βραχνή από 

τον ύπνο. 
Η Βατράνια, κάνοντάς τη φωνή της σταθερή και επιβλητική, απο-

κρίθηκε: «Άνοιξέ µου. Πρέπει να γίνει έλεγχος. ∆ιαταγές του Επό-
πτη.» 

Άκουσε ένα µάνταλο να τραβιέται από µέσα, και µετά η πόρτα µι-
σάνοιξε και µια κοπέλα φάνηκε, πορφυρόδερµη και µαυροµάλλα. Η 
Βατράνια έσπρωξε την πόρτα ενώ, συγχρόνως, ύψωνε το πιστόλι της 
µπροστά στο πρόσωπο της κοπέλας και έλεγε: «Μέσα! Τώρα!» 
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Εκείνη, ξαφνιασµένη, υπάκουσε, παραπατώντας όπισθεν, µέσα 
σ’ένα σκοτεινό δωµάτιο. 

«Άναψε το φως. Αµέσως,» πρόσταξε η Βατράνια, που νόµιζε ότι 
µπορούσε να διακρίνει κι άλλη µια φιγούρα µες στο σκοτάδι. 

Η κοπέλα, µε χέρια που έτρεµαν, άναψε µια λάµπα λαδιού, και η 
Βατράνια είδε ότι βρισκόταν σ’ένα µικρό δωµάτιο µε δύο κρεβάτια. 
Το ένα ήταν άδειο, µε τα σκεπάσµατα ανακατωµένα. Επάνω στο άλ-
λο ήταν ανασηκωµένη µια υπηρέτρια µεγαλύτερης ηλικίας (µάλλον, 
πιο µεγάλη κι από τη Βατράνια), µε λευκό δέρµα και καστανόξανθα 
µαλλιά. Στο βάθος υπήρχε ένα οφθαλµόσχηµο παράθυρο (πολύ µι-
κρότερο από άλλα που είχε δει η Βατράνια) µε το παντζούρι κλειστό. 

«Για όνοµα του Θεού, τι συµβαίνει;» έκανε φοβισµένα η µεγαλύ-
τερη υπηρέτρια. 

Η Βατράνια έκλεισε την πόρτα πίσω της, ενώ τις σηµάδευε και τις 
δύο µε το πιστόλι της. «Αν κάνετε ό,τι σας λέω, δε θα πάθετε τίποτα 
– σας το υπόσχοµαι. Αν µου φέρετε αντίσταση, θα σας σκοτώσω. 
Συνεννοηθήκαµε;» 

Οι δύο γυναίκες ένευσαν, τροµαγµένες. 
Η Βατράνια είπε στην πορφυρόδερµη κοπέλα: «Πιάσε σχοινί και 

δέσε τη φίλη σου. Και βούλωσέ της και το στόµα.» 
Τα χείλη της υπηρέτριας ανοιγόκλεισαν, µην ξέροντας τι να πει. 
«Κάνε ό,τι σου λέει, Μοργκάνα,» είπε πνιχτά η µεγαλύτερη υπηρέ-

τρια. «Κάνε ό,τι σου λέει.» 
Η πορφυρόδερµη κοπέλα πήρε σπάγκο και έδεσε χειροπόδαρα τη 

µεγαλύτερη υπηρέτρια. («Γρήγορα!» της είπε η Βατράνια καθώς 
εκείνη δούλευε. «Κουνήσου!») Μετά, χρησιµοποιώντας πανί, τη φί-
µωσε κιόλας. 

«∆ώσε µου τώρα µια υπηρετική στολή,» πρόσταξε η Βατράνια. 
«Μια από τις δικές σου.» Η λευκόδερµη υπηρέτρια ήταν πιο παχιά 
από τη Βατράνια· η πορφυρόδερµη, όµως, πρέπει να ήταν περίπου 
στο µέγεθός της. 

Η κοπέλα άνοιξε ένα µπαούλο και, µε τρεµάµενα χέρια, έβγαλε µια 
στολή. «Αυτή;» 

«Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στολές;» 
«Όχι.» 
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«Βοήθησέ µε να τη φορέσω. Και µην κάνεις τίποτα εξυπνάδες.» Η 
Βατράνια είχε ήδη αρχίσει να γδύνεται. Η υπηρέτρια την περίµενε, 
φοβισµένη, και µετά τη βοήθησε να φορέσει την υπηρετική στολή. 

«Τι λες;» τη ρώτησε η Βατράνια. «Μοιάζω µε µια από εσάς;» 
Η κοπέλα ένευσε, δειλά. 
«Μη µε φοβάσαι τόσο,» της είπε η Βατράνια. «Τους Παντοκρατο-

ρικούς θάπρεπε να φοβάσαι, όχι εµένα. Απάντησέ µου: Μοιάζω µε 
µια από εσάς;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε η κοπέλα ξεροκαταπίνοντας. «Μοιάζεις. Αν 
δεν κρατάς το όπλο.» Κοίταξε το πιστόλι στο χέρι της Βατράνιας. 

«Μην είσαι χαζή· εννοείται πως αυτό θα κρυφτεί. Και τώρα,» πρό-
σθεσε, «θα πρέπει να σε δέσω.» 

Η κοπέλα κούνησε το κεφάλι. «∆εν…» 
«Κοίτα,» της είπε η Βατράνια. «∆ε µπορώ να το ριψοκινδυνέψω. 

Αλλά µην ανησυχείς. Καλύτερα να είσαι δεµένη.» Άρχισε να δένει 
τους καρπούς της πορφυρόδερµης υπηρέτριας µε τον σπάγκο που 
είχε εκείνη χρησιµοποιήσει για να δέσει την άλλη υπηρέτρια. «Όταν 
σε βρουν – και σύντοµα θα σε βρουν, µη φοβάσαι – θα τους πεις ότι 
µπήκε µια κακιά γυναίκα εδώ µέσα και, αφού σας απείλησε µε το 
πιστόλι της, σας έδεσε.» Η Βατράνια, τελειώνοντας µε το δέσιµο των 
καρπών της κοπέλας, τη φίµωσε. Ύστερα την έσπρωξε, για να την 
αναγκάσει να ξαπλώσει στο κρεβάτι, και της έδεσε και τα πόδια. 

Ανοίγοντας προσεχτικά την πόρτα του δωµατίου κοίταξε έξω, στον 
διάδροµο, δεξιά κι αριστερά. Κανένας δεν ήταν εδώ εκτός από τη 
νεκρή φρουρό. 

Βγήκε – έχοντας τα όπλα της κρυµµένα στην υπηρετική στολή της 
– και βάδισε σαν να πήγαινε σε κάποια δουλειά που είχε προκύψει 
µες στη νύχτα. 

Στο δρόµο της δεν άργησε να δει στρατιώτες συγκεντρωµένους σε 
µια αίθουσα των Ανακτόρων. Πολλοί δεν είναι; Η παρουσία τους την 
ανησύχησε. Με ψάχνουν. Κατάλαβαν ότι δραπέτευσα. Έκανε να πε-
ράσει, χωρίς να µπει στην αίθουσα και χωρίς να δείχνει ότι τους έδι-
νε σηµασία. Πηγαίνω σε µια επείγουσα νυχτερινή δουλειά– 

«Ε εσύ! Σταµάτα!» 
Ήρεµα, είπε η Βατράνια στον εαυτό της. Ήρεµα. «Τι είναι;» ρώ-

τησε, προσπαθώντας να κάνει τη φωνή της ν’ακουστεί λεπτή, κορι-
τσίστικη. 
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«Για έλα εδώ,» πρόσταξε ο στρατιώτης. «Έλα να σε δω πιο καλά.» 
«Πάω σε δουλειά. Βιάζοµαι–» 
«Θα περιµένει η δουλειά σου. Έλα εδώ!» 
«∆ε µπορώ. Ο λοχαγός είπε να κάνω γρήγορα.» Η Βατράνια βάδι-

ζε καθώς µιλούσε, προσπερνώντας τους. 
«Έλα εδώ, είπα!» φώναξε ο στρατιώτης, και η Βατράνια άκουσε 

να την ακολουθούν. Αµέσως τάχυνε το βήµα της. «Σταµάτα! ΤΩΡΑ, 
σου λέω!» 

Ο Επόπτης πρέπει να είχε προστάξει να ψάξουν γι’αυτήν παντού· 
δεν υπήρχε άλλη εξήγηση για τούτο. 

Η Βατράνια έτρεξε. 
«Πιάστε την!» 
Η Βατράνια έτρεξε πιο γρήγορα. 
«Εδώ είναι! Ε∆Ω ΕΙΝΑΙ!» αντήχησε µια φωνή πίσω της. 
Η Βατράνια είδε κι άλλους στρατιώτες να έρχονται. Έστριψε για 

να τους ξεφύγει. Βρέθηκε σε µια αίθουσα – όπου ήταν τέσσερις α-
κόµα στρατιώτες. Τράβηξε το πιστόλι της και τους πυροβόλησε – ο 
ένας σωριάστηκε στο πάτωµα, ουρλιάζοντας. Η Βατράνια συνέχισε 
να τρέχει, ανοίγοντας µια πόρτα και βγαίνοντας σ’έναν διάδροµο. 
Πυροβολισµοί ήρθαν από πίσω της, σφαίρες ακούστηκαν να εξο-
στρακίζονται στους τοίχους. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά κάτω 
απ’το στήθος της, η αναπνοή της ήταν γρήγορη. Πώς θα έβγαινε τώ-
ρα από δω µέσα; Πώς θα έβγαινε; 

Στρατιώτες, µετά από µια στροφή. Μποτοφορεµένα πόδια ακού-
γονταν να έρχονται από παντού. Η Βατράνια έτρεξε· πήδησε από 
ένα παράθυρο, βγαίνοντας σε µια περιτειχισµένη αυλή. Την ακο-
λούθησαν. Πυροβόλησε έναν. Έτρεξε πίσω από ένα µεγάλο δέντρο, 
βρήκε µια θύρα στον τοίχο, µπήκε, έτρεξε πάλι µέσα σε διαδρόµους 
και αίθουσες– 

Βρέθηκε περικυκλωµένη. 
Παντού, στρατιώτες της Παντοκράτειρας. 
Τώρα είναι που κάποια πιο έξυπνη από εµένα θ’αυτοκτονούσε; 

σκέφτηκε καθώς κρατούσε ένα πιστόλι σε κάθε χέρι κι αισθανόταν 
κρύο ιδρώτα να τη λούζει από πάνω ώς κάτω. 

«Ρίξε τα όπλα σου!» αντήχησε µια γυναικεία φωνή. «Στο πάτωµα! 
Τώρα!» Η Βατράνια γύρισε και είδε µια γυναίκα να στέκεται ανάµε-
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σα στους στρατιώτες: µαυρόδερµη, µε µοβ µαλλιά. Φορούσε στολή 
µε γαλόνια. 

∆εν υπήρχε δρόµος διαφυγής. 
Η Βατράνια είχε κοκαλώσει· το σώµα της έµοιαζε ξαφνικά να έχει 

ξεχάσει πώς να κινείται. Κι έπειτα, οι λευκοντυµένοι στρατιώτες 
βρέθηκαν γύρω της, κοντά της. Τα χέρια τους και τα πόδια τους και 
τα όπλα τους τη χτύπησαν από δω κι από κει, ενώ της έπαιρναν τα 
πιστόλια της και τραβούσαν βίαια την υπηρετική της στολή, σχίζο-
ντάς την κι αφήνοντας τη Βατράνια µε τα εσώρουχα προτού τη σω-
ριάσουν στο πάτωµα. 

Η Βατράνια είδε αίµα στο πλακόστρωτο µπροστά της, και συνει-
δητοποίησε ότι έτρεχε από τη µύτη της. 

«Πάρτε την!» πρόσταξε η φωνή της µαυρόδερµης γυναίκας. «Πη-
γαίνετέ τη στα µπουντρούµια!» 

Η Βατράνια αισθάνθηκε να τη σηκώνουν στα χέρια και, ζαλισµένη 
καθώς ήταν, δεν κατάλαβε για πότε τη µετέφεραν µέσα στους δια-
δρόµους, την κατέβασαν από την πέτρινη σκάλα, και την πέταξαν 
στο κελί. Ο ήχος της καγκελωτής πόρτας που έκλεινε τής φάνηκε να 
τραντάζει ολόκληρο το σύµπαν. 

Η Βατράνια διπλώθηκε επάνω στο πάτωµα. Ποτέ ξανά στη ζωή 
της δεν είχε αισθανθεί τόσο φοβισµένη. Ούτε και τότε που, στη Σερ-
γήλη, είχε χάσει όλη της την περιουσία και την κυνηγούσαν οι πρά-
κτορες της Παντοκράτειρας. 

Τώρα, ποιος θα βρισκόταν για να τη βοηθήσει; 
Απελπισµένα, ζήτησε βοήθεια από όποιον θεό µπορεί να την άκου-

γε· κι όταν, από την εξάντληση και τις κακουχίες, την πήρε ο ύπνος, 
νόµιζε πως ονειρεύτηκε ότι φώναζε σε κάποιον ο οποίος βρισκόταν 
έξω απ’το κελί της και σκόπευε να την ελευθερώσει… 
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Κεφάλαιο 30 

Ψέµατα και Σκοτάδια 
 
 
Ο Σθένελος δεν µπορούσε να κλείσει µάτι. Γυρόφερνε µέσα στο δω-
µάτιό του – το οποίο ήταν δίκλινο – και το οποίο θα έπρεπε, κανονι-
κά, να µοιράζεται µε τη Βατράνια. Αλλά οι άνθρωποι της Παντοκρά-
τειρας την είχαν αρπάξει, κι εκείνος δεν είχε µείνει πίσω για να τη 
βοηθήσει. ∆εν έπρεπε να την είχα ακούσει. ∆εν έπρεπε να είχα φύ-
γει. Κι αυτά που λέει ο Εδµόνδος είναι µαλακίες – ίσως αν ήµουν ε-
κεί η Βατράνια τώρα να µην ήταν αιχµάλωτη. 

Εξάλλου, ο Εδµόνδος έλεγε και ότι οι ιερείς θα τους βοηθούσαν να 
σώσουν τη Βατράνια, αλλά ο Σθένελος δεν έβλεπε ακόµα να έχει γί-
νει τίποτα – και πλησίαζαν ξηµερώµατα! 
«Ο Μαλαχίας µού είπε ότι ίσως να µε ειδοποιήσει και πριν από αύ-

ριο το µεσηµέρι. Πολύ πριν από το µεσηµέρι. Μπορεί και µες στη 
νύχτα ακόµα. Ηρέµησε τώρα.» Έτσι είχε πει ο Εδµόνδος. Αλλά τίπο-
τα. Αυτός ο καταραµένος ιερέας δεν πρέπει να τον είχε ειδοποιήσει, 
αλλιώς ο τροβαδούρος θα είχε έρθει, µε τη σειρά του, να ειδοποιήσει 
τον Σθένελο. 

Ο Σθένελος αναστέναξε και κάθισε στο κρεβάτι του. Θα περίµενε 
λίγο ακόµα και, µετά, θα σκεφτόταν µήπως µπορούσε να κάνει κάτι 
µόνος του. Το πρόβληµα ήταν ότι δεν ήξερε σχεδόν τίποτα γι’αυτή 
τη διάσταση. Κι επιπλέον, δεν ήταν η δουλειά του να σχεδιάζει πώς 
να σώσει κάποιον αιχµάλωτο– 

Απόγνωση. 
Η Επανάσταση έπρεπε να ήταν καλύτερα οργανωµένη στη Χάρ-

νταβελ! 

E 
 
Το πρωί, ο Γεράρδος µίλησε στους άλλους για το όνειρό του και τους 
είπε πως πίστευε ότι η Βατράνια βρισκόταν σε κίνδυνο. 
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«Πού είναι, όµως;» ρώτησε η Άνµα’ταρ. 
«Αυτό δεν το ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι, συνεχίζοντας 

ν’ακολουθούµε τις εισβολές, θα µάθουµε. Επιπλέον, µόνο ένα µέρος 
µπορώ να φανταστώ όπου πιθανώς οι Παντοκρατορικοί να την έ-
χουν φυλακισµένη: η Ερρίθια.» 

«Στα Ανάκτορα του Υπεράρχη,» είπε ο Έδουος. 
Ο Γεράρδος ένευσε. 
«Είναι πιθανό,» συµφώνησε ο Έδουος. «Αν όντως τα όνειρά σου 

σηµαίνουν κάτι.» 
Μιλούσαν καθώς κάθονταν έξω απ’τον Κροκόδειλο, τρώγοντας ένα 

πρόχειρο πρωινό. Όταν τελείωσαν, ανέβηκαν πάλι στο όχηµα και ο 
Γεράρδος κάθισε στο τιµόνι ενώ ο Σέλιρ’χοκ στο ενεργειακό κέντρο. 
Η Μάρθα κάθισε δίπλα στον Γεράρδο, και ο Έδουος κι η Άνµα’ταρ 
έµειναν πίσω. 

Για καµια ώρα ταξίδεψαν ανατολικά, και µετά έφτασαν στις όχθες 
του Μεγάλου Ποταµού. 

«Νότια της Υρκάλιας είµαστε,» είπε ο Γεράρδος, δείχνοντας στη 
Μάρθα τη θέση τους επάνω στον χάρτη της οθόνης, στην κονσόλα 
εµπρός τους. Ο ίδιος, βέβαια, δεν χρειαζόταν τον χάρτη για να κατα-
λάβει πού βρίσκονταν· έβλεπε το τοπίο γύρω του. «Θα διασχίσουµε 
τον Ποταµό και θα βγούµε στην ανατολική όχθη.» 

«Από εκεί διαισθάνεσαι τις εισβολές;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος· και κοιτάζοντας τον Σέλιρ’χοκ πά-

νω απ’τον ώµο του: «Μπαίνω στο νερό, Σέλιρ. Μεταµόρφωσέ µας.» 
«Έγινε, Καπετάνιε.» 
Ο Γεράρδος, ακούγοντας τον µάγο πίσω του να µουρµουρίζει λόγια 

στη γλώσσα της µαγείας, οδήγησε τον Κροκόδειλο στην άκρη της 
όχθης. Το όχηµα µπήκε στον Ποταµό ενώ το εσωτερικό και το εξω-
τερικό του αλλοιώνονταν, µεταβάλλονταν. 

«Τι συµβαίνει!;» Η φωνή του Έδουου, από πίσω. 
«Μην ανησυχείς,» του  φώναξε ο Γεράρδος. «Το όχηµά µας γίνε-

ται σκάφος.» 
Ο Κροκόδειλος, µετά από µερικές στιγµές, βρέθηκε να πλέει επάνω 

στα νερά του Μεγάλου Ποταµού της Χάρνταβελ. Τα ιστία του ήταν 
µαζεµένα, αλλά ο Γεράρδος δεν είπε σε κανέναν να πάει να τα ανοί-
ξει· η µηχανή επαρκούσε για να κινεί άνετα το σκάφος. Εξάλλου, δεν 
θα πήγαιναν µακριά. Κρατώντας το διάκι σταθερό, ο Γεράρδος οδη-
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γούσε το πλεούµενο προς τ’ανατολικά, όπου µετά βίας διακρινόταν 
η άλλη όχθη µέσα στην πρωινή οµίχλη. Ο Μεγάλος Ποταµός ήταν 
πολύ πλατύς σε όλα του τα σηµεία. Χιλιόµετρα πλατύς. 

Ο Γεράρδος, πατώντας ένα πλήκτρο µπροστά του για να ενεργο-
ποιήσει τον εσωτερικό επικοινωνιακό δίαυλο, ρώτησε τους δύο στο 
αµπάρι του σκάφους: «Όλα καλά, Έδουε; Άνµα;» 

«Κανένα πρόβληµα,» αποκρίθηκε η ∆ράκαινα. 
Και ο ιερέας: «Θα µπορούσες να µε είχες προειδοποιήσει γι’αυτό, 

Γεράρδε!» 
Ο Γεράρδος µειδίασε. «Σου είπα ότι το όχηµα είναι µεταβαλλόµε-

νο.» 
Ο Κροκόδειλος δεν άργησε να διασχίσει τα χιλιόµετρα που χώρι-

ζαν τη δυτική όχθη από την ανατολική και να φτάσει κοντά στη δεύ-
τερη. Το µέρος εδώ ήταν δενδρώδες, και η βλάστηση αρκετά πυκνή. 

«Το Κεντροδάσος,» είπε ο Γεράρδος στη Μάρθα. «∆ε µπορούµε 
ν’αλλάξουµε µορφή εδώ.» Κι έστριψε το διάκι νότια, αναζητώντας 
ένα καλύτερο σηµείο στην όχθη. 

«Από πού διαισθάνεσαι την εισβολή;» ρώτησε η Μάρθα. 
«∆ιαισθάνοµαι δύο εισβολές, τώρα που βρισκόµαστε πιο κοντά.» 
«∆ύο;» 
«Ναι. Μία προς τα βορειοανατολικά και µία προς τα νοτιοανατο-

λικά. Υποπτεύοµαι ότι η δεύτερη πιθανώς να είναι κάπου κοντά στην 
Ερρίθια.» 

«Και εκεί µάς πηγαίνεις;» 
«Ναι.» 
«∆εν θα έχουν, όµως, και οι άνθρωποι της Παντοκράτειρας µαζευ-

τεί εκεί;» είπε η Μάρθα. 
«Μάλλον.» 
«∆ε φαίνεται να σ’ανησυχεί αυτό…» 
«Θα είχε νόηµα να µ’ανησυχήσει; Έτσι κι αλλιώς, πρέπει να βοη-

θήσουµε τη Βατράνια.» 
Τα δέντρα στην όχθη αραίωσαν µετά από κανένα χιλιόµετρο, και ο 

Γεράρδος είπε στον Σέλιρ’χοκ να µεταµορφώσει το σκάφος σε όχη-
µα, ενώ το πιλόταρε προς την ξηρά. Ο Κροκόδειλος άλλαξε: τα κα-
τάρτια του κρύφτηκαν, το κατάστρωµα µαζεύτηκε, και έξι µεγάλοι 
τροχοί ξεπρόβαλαν. Νερά κυλούσαν επάνω στο όχηµα καθώς έβγαι-
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νε από τον Μεγάλο Ποταµό. Ο Σέλιρ’χοκ συνέχισε να χρησιµοποιεί 
τη µαγεία του, και ο Γεράρδος υπέθεσε ότι το έκανε για να βάλει τον 
Κροκόδειλο να πάρει τα χρώµατα του περιβάλλοντος. Πράγµα που 
θα µας φανεί πολύ χρήσιµο από δω και πέρα, καθώς θα πλησιάζουµε 
την Ερρίθια. Γιατί εκεί ήταν που οι Παντοκρατορικοί είχαν µεγαλύ-
τερη επιρροή στη Χάρνταβελ. 

Ο Γεράρδος οδήγησε το όχηµα προς τα νοτιοανατολικά, ακολου-
θώντας τις όχθες του Μεγάλου Ποταµού αλλά χωρίς να πηγαίνει δί-
πλα τους. Προτίµησε να κινείται στις παρυφές του Κεντροδάσους, 
όπου υπήρχε αρκετή βλάστηση για να κρύβει εκείνον και τους συ-
ντρόφους του αλλά όχι τόση πολλή ώστε το όχηµα να µη µπορεί να 
τη διασχίσει. 

Καθώς ταξίδευαν είδαν κάποια µικρά χωριά και χωράφια. Σ’ένα 
µέρος, ένα σκέλεθρο ήταν κρεµασµένο ανάποδα επάνω σε πάσσαλο. 
Ούτε τα κοράκια δεν το πλησίαζαν πια. 

«Το καταλαβαίνεις ότι τώρα έχουµε µαζί µας έναν απ’τους καριό-
ληδες που κάνουν αυτά τα αίσχη;» είπε η Μάρθα στον Γεράρδο, µε 
χαµηλωµένη φωνή. 

«∆εν το βλέπουν όπως το βλέπεις εσύ.» 
«∆εν βλέπουν ότι κρεµάνε ανθρώπους ανάποδα µέχρι που να ψο-

φήσουν;» 
«Το κάνουν για το καλό των υπολοίπων. Έτσι νοµίζουν, τουλάχι-

στον.» 
Η Μάρθα δεν απάντησε. 
Ακόµα µια ώρα πέρασε, και ο Γεράρδος έβαλε το όχηµά τους µέσα 

σε πυκνότερη βλάστηση και το σταµάτησε. «Εδώ βγαίνουµε,» είπε, 
αρκετά δυνατά για να τον ακούσουν και οι πίσω. 

«Εδώ είναι η εισβολή;» ρώτησε η Άνµα’ταρ. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, γυρίζοντας για να την κοιτάξει. 

«Λίγο παρακάτω είναι. Στην Ερρίθια.» 
«Στην Ερρίθια;» έκανε ο Έδουος. «Η εισβολή είναι µέσα στην ίδια 

τη Μεγάλη Πόλη;» 
«Έτσι νοµίζω,» είπε ο Γεράρδος, κι ανοίγοντας την πόρτα δίπλα 

του βγήκε από το όχηµα. 
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«Είσαι σοβαρός;» φώναξε – σχεδόν ούρλιαξε – ο Σθένελος. «Θα πας 
να κάνεις παράσταση; Παράσταση ενώ,» χαµήλωσε τη φωνή του, 
«περιµένουµε αυτούς τους άχρηστους να µας πουν αν τελικά θα–» 

«Αρκετά!» γρύλισε οργισµένα ο Εδµόνδος. «∆ε µπορώ να κάνω 
κάτι άλλο τώρα. Ο Νάρθιελ µού ζήτησε να κάνω παράσταση κι αυτό 
πρέπει να γίνει, όχι µόνο για να πληρώσουµε τη διαµονή µας εδώ ή 
για να βγάλουµε χρήµατα, αλλά και για να–» 

«Είναι δυνατόν να σοβαρολογείς, µα τις Φωτιές του Μαύρου Νάρ-
ζουλ; Έχουµε σηµαντικότερα–» 

Ο Εδµόνδος τον άρπαξε µε το ένα χέρι απ’το πέτο της τουνίκας του 
και τον κόλλησε στον τοίχο. «Άκουσέ µε, µικρέ. Κάνω αυτή τη δου-
λειά χρόνια. Ξέρω τι πρέπει να γίνει. Και δεν µπορώ τώρα, ξαφνικά, 
ν’αρχίσω να φέροµαι διαφορετικά απ’ό,τι φερόµουν πάντα. Θα µε 
υποψιαστούν. Θ’αναρωτηθούν τι συµβαίνει, τι έχει ο Βοριάς και δεν 
τραγουδά. Κι αυτό θα τραβήξει, στο τέλος, την προσοχή των πρα-
κτόρων της Παντοκράτειρας επάνω µου. ∆εν µας συµφέρει να κα-
θόµαστε και να κοιτάµε το ταβάνι όσο περιµένουµε απάντηση από 
τον Μαλαχία. Όταν η απάντηση έρθει, θα έρθει.» 

Ο Σθένελος αναστέναξε. «Εντάξει, εντάξει. Καλώς.» 
Ο Εδµόνδος άφησε την τουνίκα του µάγου. Οι δυο τους βρίσκο-

νταν στο δωµάτιο του τροβαδούρου, και η Ιζαµπώ κι η Ισαβέλλα κά-
θονταν στο κρεβάτι και τους κοίταζαν καθώς τσακώνονταν. 

«Σου είχε πει, όµως, ότι ίσως να σε ειδοποιούσε πριν από το µεση-
µέρι,» πρόσθεσε ο Σθένελος. 

«∆εν είναι ακόµα µεσηµέρι,» αποκρίθηκε ο Βοριάς. Έβγαλε έναν 
τηλεπικοινωνιακό ποµπό από µια τσέπη του και τον έδωσε στον µά-
γο. 

«Τι είν’αυτό;» 
«Θα µείνεις επάνω, στο δωµάτιό σου, περιµένοντας την κλήση του 

Μαλαχία.» 
«Μα… δεν τον ξέρω. Ούτε εκείνος µε ξέρει. Μπορεί να πιστέψει 

ότι–» 
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«Θα χρησιµοποιήσεις το συνθηµατικό. ‘Το πρώτο φως της αυγής 
ακολουθούµε,’ θα του πεις. Κι εκείνος θα σου απαντήσει: ‘Ώς τη νυ-
χτιά µαζί µας να το πάρουµε.’ Κι εσύ, τότε, θα του πεις: ‘Με τη βοή-
θειά Του.’ Το θυµάσαι;» 

Ο Σθένελος κατένευσε. 
«Πες το µου.» 
Ο Σθένελος το είπε. 
«Ωραία. ∆εν είσαι τόσο απερίσκεπτος όσο φαίνεσαι, τελικά.» 
«Απερίσκεπτος; Επειδή ανησυχώ για µια φίλη µας που την έχουν 

αιχµαλωτίσει;» 
«Επειδή δεν έχεις υποµονή ώστε να βρεθεί µια λύση,» αποκρίθηκε 

ο Εδµόνδος. Και προς την Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα: «Κυρίες, κατε-
βαίνουµε.» 

Οι δύο χορεύτριες σηκώθηκαν από το κρεβάτι – ντυµένες µε τα 
φαρδιά, κροσσωτά φορέµατά τους και στολισµένες – και τον ακο-
λούθησαν έξω από το δωµάτιο. 

E 
 
Μέταλλο επάνω σε µέταλλο. 

Η Βατράνια τινάχτηκε έξω από τα δίχτυα του ύπνου της εξάντλη-
σης. Βλεφάρισε. 

Ένα σπαθί χτυπούσε τα κάγκελα του κελιού της. Η λεπίδα έκανε 
πέρα-δώθε. Ο θόρυβος τρυπούσε το κρανίο της Βατράνιας, κι εκείνη 
ανασηκώθηκε στηριζόµενη στις παλάµες. Το σώµα της πονούσε από 
τα χτυπήµατα που είχε δεχτεί, κι αισθανόταν παντού µουδιασµένη 
από το κρύο πάτωµα. ∆εν υπήρχε στρώµα εδώ για να ξαπλώσει, και 
κανένας δεν της είχε φέρει ρούχα για να φορέσει. Φορούσε µόνο τον 
στηθόδεσµο και την περισκελίδα της, και τα µικρά παπούτσια και τις 
κάλτσες από τη στολή της υπηρέτριας. 

«Καληµέρα, Ντίλντιλ!» αντήχησε η φωνή του Παντοκρατορικού 
Επόπτη, και η Βατράνια είδε ότι αυτός ήταν που χτυπούσε τα κά-
γκελα του κελιού της µε το σπαθί του. Γαλανόδερµος, µε κόκκινα 
κοντά µαλλιά, και σκληρά γκρίζα µάτια. Ο Νιρµόδος Νάρλεφ. «Μας 
ανησύχησες χτες βράδυ. Ορισµένοι, δε, ταράχτηκαν πολύ όταν τους 
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πυροβόλησες ή τους µαχαίρωσες – τόσο πολύ που πέθαναν. Είναι 
αυτό έθιµο της διάστασής σου; Κάτι σχετικό µε τη φιλοξενία, ίσως;» 

Η Βατράνια είδε πως άλλοι δύο στέκονταν πίσω από τον Επόπτη, 
µα δεν µπορούσε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά τους µες στη σκο-
τεινιά των µπουντρουµιών. 

«∆ε µιλάς, ε; Ελπίζω να µη σε χτύπησε κανένας πολύ δυνατά στο 
σαγόνι και δάγκωσες τη γλώσσα σου, γιατί σύντοµα θα πρέπει 
ν’αρχίσεις να µας λες πολλά και διάφορα.» 

Ο Επόπτης έκανε νόηµα σ’αυτούς πίσω του, κι ο ένας από τους δύο 
ξεκλείδωσε το κελί της Βατράνιας και µπήκε. Φορούσε τη λευκή 
στολή του Στρατού της Παντοκράτειρας και ήταν πορφυρόδερµος. 
Ο Νιρµόδος τον ακολούθησε στο εσωτερικό του κελιού, όπως επίσης 
και µια µαυρόδερµη γυναίκα µε µοβ µαλλιά, την οποία η Βατράνια 
αναγνώριζε. Ήταν αυτή που την είχε συλλάβει µέσα στους διαδρό-
µους των Ανακτόρων. Κάποια αξιωµατικός, αναµφίβολα. 

Η Βατράνια τινάχτηκε όρθια και κόλλησε σε µια γωνία του κελιού. 
Ο Νιρµόδος γέλασε. «∆ε µπορείς να µας φύγεις τώρα. Εκτός αν 

σκέφτεσαι να λιώσεις µέσα στον τοίχο.» Έτεινε το σπαθί του, και η 
αιχµή της λεπίδας πιέστηκε ανάµεσα στα στήθη της Βατράνιας. «Θα 
λιώσεις µέσα στον τοίχο, ή θα µιλήσουµε;» 

Η Βατράνια ξεροκατάπιε. 
«Ας αρχίσουµε από τα βασικά,» είπε ο Νιρµόδος κατεβάζοντας τη 

λεπίδα του. «∆εν σε λένε Ντίλντιλ, προφανώς. Εργάζεσαι για την 
Επανάσταση. Τα λέω καλά, µέχρι στιγµής;» 

Η Βατράνια έµεινε σιωπηλή. 
«Όταν ο Επόπτης σε ρωτά κάτι, θα του απαντάς!» φώναξε η µαυ-

ρόδερµη αξιωµατικός. 
Να πας να γαµηθείς, σκρόφα! σκέφτηκε η Βατράνια, αλλά δεν µί-

λησε. 
Ο Νιρµόδος έκανε νόηµα στον πορφυρόδερµο άντρα. Εκείνος ζύ-

γωσε τη Βατράνια, την άρπαξε από τα µαλλιά, και την κλότσησε δυ-
νατά στις κνήµες, αναγκάζοντάς την να πέσει στο πάτωµα. 

Το σπαθί του Νιρµόδου βρέθηκε µπροστά στον λαιµό της καθώς 
εκείνη ήταν, τώρα, ανάσκελα. «Μην κάνεις απότοµες κινήσεις. 
Μπορεί να καρφωθείς.» 
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Η Βατράνια βλεφάρισε, ξανά και ξανά, προσπαθώντας να διώξει 
τα δάκρια που είχαν µαζευτεί στα µάτια της και θολώσει την όρασή 
της. «∆εν ξέρω τίποτα που σ’ενδιαφέρει…» είπε λαχανιασµένα, µη 
µπορώντας να σταµατήσει τον εαυτό της απ’το να τρέµει. 

Ο πορφυρόδερµος άντρας έπιασε το ένα χέρι της και, τεντώνοντάς 
το, το τράβηξε πάνω απ’το κεφάλι της και το κόλλησε στο πάτωµα. 
Πήρε µια χειροπέδη και την πέρασε στον καρπό της Βατράνιας. Συ-
νεχίζοντάς να κρατά το ένα χέρι της κολληµένο στο πάτωµα, έπιασε 
το άλλο µε τον ίδιο τρόπο και πέρασε και σ’αυτό µια χειροπέδη. Η 
Βατράνια, κάνοντας το κεφάλι της πίσω, είδε ότι οι δύο χειροπέδες 
συνδέονταν µε µια µικρή αλυσίδα. Ο πορφυρόδερµος άντρας έβγαλε 
απ’τον µικρό σάκο στον ώµο του ένα χοντρό καρφί κι ένα σφυρί. 
Πέρασε το καρφί µέσα από έναν κρίκο της αλυσίδας και κοπάνησε 
µερικές φορές την κεφάλι του µε το σφυρί, µέχρι που αυτό καρφώ-
θηκε γερά στο πάτωµα, ασφαλίζοντας στο ίδιο σηµείο τις χειροπέδες 
της Βατράνιας. 

«Τι…» ψέλλισε εκείνη. «Τι θα…; Τι…» Κοίταξε τον Νιρµόδο, που 
εξακολουθούσε να στέκεται από πάνω της µε το ξίφος του στον λαι-
µό της. «Σε παρακαλώ. Μπορούµε απλά να µιλήσουµε.» 

«Έγινε ξαφνικά πιο οµιλητική, τώρα,» παρατήρησε η µαυρόδερµη 
αξιωµατικός. 

Ο Επόπτης, όµως, έµεινε σιωπηλός. Τα σκληρά γκρίζα µάτια του 
ατένιζαν ψυχρά τη Βατράνια, σαν το θέαµα των βασανιστηρίων να 
του ήταν οικείο. Σαν να είχε δει και χειρότερα – πολύ, πολύ χειρότε-
ρα – στη ζωή του. 

Ο πορφυρόδερµος άντρας πήγε τώρα στα πόδια της Βατράνιας. 
«Όχι!» φώναξε εκείνη. «Όχι!» κι έκανε να υψώσει τα γόνατά της, να 
ξεφύγει από τα χέρια του. Εκείνος, όµως, έπιασε γερά τους αστρα-
γάλους της και τους κόλλησε στο πάτωµα. Τους πέρασε κρίκους ε-
νωµένους µε µια κοντή αλυσίδα, και κάρφωσε την αλυσίδα στο πά-
τωµα, όπως είχε κάνει και µε τα χέρια της. Η Βατράνια ούρλιαζε αλ-
λά κανένας δεν έµοιαζε να της δίνει σηµασία, σαν να είχαν όλοι τους 
µετατραπεί σε αγάλµατα. 

Τελικά, ο Επόπτης είπε: «Είσαι, λοιπόν, µε την Επανάσταση;» 
Το έχει καταλάβει ούτως ή άλλως. «Ναι,» είπε αδύναµα η Βατρά-

νια. 
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Ο Νιρµόδος πήρε το σπαθί του από τον λαιµό της. «Και τι έκανες 
στην Ανατολική Αγορά;» 

Η Βατράνια έγλειψε τα ξεραµένα χείλη της. «Είχα πάει να… να ε-
ρευνήσω. Μπήκα για λίγο στην άλλη διάσταση και µετά βγήκα.» 

«Ποιος άλλος ήταν µαζί σου;» 
∆ε µπορώ να προδώσω τον Σθένελο! 
«Ποιος άλλος ήταν µαζί σου;» Ο Νιρµόδος τη σκούντησε στα 

πλευρά µε το µποτοφορεµένο πόδι του. 
«Ένας µάγος. Φαρνέλιος’σαρ λέγεται.» 
«Και πού πήγε τώρα;» 
«∆εν είµαι σίγουρη. Θα έφυγε. Μακριά.» 
«Ή θα προσπαθεί να σε σώσει.» 
«∆εν είναι τόσο ανόητος!» 
«Εσένα πώς σε λένε;» τη ρώτησε ο Νιρµόδος. 
«Κορνηλία Τρίχορδη.» 
«Κορνηλία Τρίχορδη… Απολλώνια;» 
«Ναι, από την Απολλώνια είµαι.» 
«Κι αυτός ο Φαρνέλιος’σαρ το ίδιο;» 
«Ναι.» 
«Και σας έστειλε εδώ ο Αρχιπροδότης;» 
«Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος, ναι.» 
«Γιατί;» 
«Για να ερευνήσουµε.» 
«Να ερευνήσετε τι; Ξέρατε ότι θα συµβεί αυτό που συνέβη στην 

Ανατολική Αγορά;» 
«Ξέραµε ότι…» Η Βατράνια έβηξε· ο λαιµός της και το στόµα της 

ήταν τόσο ξερά. «Ξέραµε για τα χωράφια που πεθαίνουν. Για τις 
ανθρωποθυσίες. Για… Γενικά, ότι κάτι γινόταν– 

»…Λίγο νερό; Θα µου δώσεις λίγο νερό;» 
«Να την κατουρήσω εγώ, Υψηλότατε;» ρώτησε η µαυρόδερµη α-

ξιωµατικός. 
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, ανέκφραστα. «Φέρε µου ένα φλα-

σκί µε νερό, Ταγµατάρχη.» 
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» Η µαυρόδερµη γυναίκα έφυγε. 
Ο Νιρµόδος χτύπησε τον δεξή µηρό της Βατράνιας µε το πλατύ µέ-

ρος της λεπίδας του σπαθιού του. «Εν τω µεταξύ, ας µην πηγαίνει ο 
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χρόνος µας χαµένος. Επικίνδυνοι αποστάτες φαίνεται πως κυκλο-
φορούν στην πόλη µου. Πού νοµίζεις ότι µπορεί να πήγε αυτός ο µά-
γος, ο Φαρνέλιος’σαρ;» 

«∆εν είµαι σίγουρη–» 
«Πού µένατε όσο ήσασταν στην πόλη;» 
«∆εν…» Η Βατράνια κόµπιασε. ∆εν ήξερε το όνοµα κανένας παν-

δοχείου εκτός από του Σιδερένιου Ξένου! 
«Περιµένω!» Το πλατύ µέρος του σπαθιού του την ξαναχτύπησε 

στον µηρό, δυνατότερα, κοκκινίζοντας το δέρµα της. 
«∆ε νοµίζω νάχει γυρίσει εκεί. Θα το ξέρει ότι–» 
«Πού µένατε, σε ρώτησα!» φώναξε ο Νιρµόδος, κι έσχισε, επιφα-

νειακά, τον µηρό της µε την αιχµή του ξίφους του. Αίµα κύλησε πά-
νω στο λευκό δέρµα της. 

«Στον Σιδερένιο Ξένο, αλλά σου είπα αποκλείεται να είναι πια εκεί 
ο Φαρνέλ–» 

«Πώς είναι η όψη του Φαρνέλιου;» 
Η Βατράνια έβηξε, παριστάνοντας ότι δεν µπορούσε πια να µιλή-

σει. «…Νερό,» έκρωξε. 
«Κάνε µια προσπάθεια. Μη µε παρατάς τώρα.» Το πλατύ µέρος 

της λεπίδας του Νιρµόδου τη χαστούκισε στο αριστερό µάγουλο. Αί-
µα τινάχτηκε στο πρόσωπό της. ∆άκρυα πληµµύρισαν τα µάτια της. 
Ο πόνος ήταν πολύ έντονος και ξαφνικός. 

«Γαλανό δέρµα έχει,» είπε η Βατράνια. «Ξανθά µαλλιά. Κοντά.» 
«Γαλανό δέρµα…» είπε ο Νιρµόδος. «∆ε θάναι δύσκολο να εντοπι-

στεί στη Χάρνταβελ.» Έβγαλε έναν τηλεπικοινωνιακό ποµπό από 
µια τσέπη του και βγήκε απ’το κελί. 
∆εν θα βρεις τίποτα, όµως, γαµηµένε µαλάκα, σκέφτηκε η Βατρά-

νια. Τίποτα! Μπορεί να είχε προδώσει το µέρος όπου έµεναν οι σύ-
ντροφοί της αλλά δεν είχε προδώσει ούτε τα ονόµατά τους ούτε την 
εµφάνισή τους. 
Κι όταν ο Επόπτης ανακαλύψει ότι κανένας γαλανόδερµος Φαρνέ-

λιος’σαρ δεν είναι στον Σιδερένιο Ξένο, τι θα κάνεις; τη ρώτησε µια 
ενοχλητική φωνή µέσα της. Τι θα του πεις; 
Έφυγε! Θα του πω «Σε είχα προειδοποιήσει ότι ο Φαρνέλιος θα 

έφευγε για να µην τον εντοπίσουν!» 
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Η µαυρόδερµη ταγµατάρχης επέστρεψε καθώς ο Νιρµόδος έκλεινε 
τον ποµπό του. Μαζί της ήταν η Αρίνη’σαρ. «Επέµενε να έρθει, Υ-
ψηλότατε,» είπε η ταγµατάρχης. 

«Θέλω να τη ρωτήσω κάποια πράγµατα για την άλλη διάσταση,» 
δήλωσε η µάγισσα. 

Ο Επόπτης ένευσε. «Καλώς.» Πήρε το φλασκί από το χέρι της 
ταγµατάρχη και µπήκε στο κελί πάλι. 

«∆ιψάς;» ρώτησε τη Βατράνια. 
«…Ναι.» 
Ο Νιρµόδος ξετάπωσε το φλασκί καθώς στεκόταν από πάνω της. 

«Άνοιξε το στόµα σου.» 
«Τι;» 
«Άνοιξε το στόµα σου.» 
Η Βατράνια το άνοιξε, και ο Νιρµόδος, χωρίς να σκύψει ή να γονα-

τίσει, της έριξε νερό από ψηλά. Αλλά δεν πήγε όλο στο στόµα της: τα 
µάτια της πιτσιλίστηκαν, η µύτη της, το µατωµένο µάγουλό της. Και 
το νερό που πέρασε ανάµεσα από τα χείλη της έπεσε ξαφνικά και 
γρήγορα στον λαιµό της, µ’αποτέλεσµα να την κάνει να βήξει και να 
γυρίσει στο πλάι, φτύνοντας για να µην πνιγεί. 

Ο Νιρµόδος έκλεισε πάλι το φλασκί. «Τελικά δεν ήσουν και τόσο 
διψασµένη…» 

«…Καθίκι!…» έβρισε η Βατράνια, βήχοντας. «Καθίκι!…» 
Κάποιος – η µαυρόδερµη ταγµατάρχης, νόµιζε – την κλότσησε στα 

πλευρά, κάνοντάς τη να βογκήσει. 
Ο Νιρµόδος λύγισε τα γόνατά του κι ακούµπησε τους πήχεις του 

επάνω τους. Το σπαθί του το είχε θηκαρώσει στη µέση του, όταν είχε 
βγάλει τον ποµπό του για να µιλήσει. «Θα σου πω ένα µυστικό, Κορ-
νηλία. Πιστεύω ότι µου λες ψέµατα. ∆ε νοµίζω ότι το όνοµά σου εί-
ναι Κορνηλία Τρίχορδη, και δε νοµίζω ότι ο σύντροφός σου που ξέ-
φυγε λέγεται Φαρνέλιος’σαρ. Επίσης, δεν είµαι καθόλου σίγουρος 
ότι µένατε στον Σιδερένιο Ξένο.» 

Η Βατράνια αισθάνθηκε ένα παγερό χέρι να έχει αρπάξει τη ράχη 
της – και δεν ήξερε αν γι’αυτό έφταιγαν οι κρύες πέτρες του πατώ-
µατος. «Αλήθεια σού είπα. Αυτή είναι η αλήθεια.» 
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Ο Νιρµόδος αναστέναξε. «Είναι λίγο απίθανο να είπες τώρα την 
αλήθεια, τόσο εύκολα. Ειδικά ύστερα από εκείνο το παραµύθι µε τη 
Ντίλντιλ. Εσύ θα πίστευες τον εαυτό σου;» 

«Σου λέω αλήθεια,» επέµεινε η Βατράνια. «Αλήθεια…» 
Ο Επόπτης σηκώθηκε όρθιος πάλι. «Μάγισσα,» είπε, «µπορείς να 

τη ρωτήσεις ό,τι θέλεις.» 
Η Αρίνη’σαρ πλησίασε. «Τι είδες στην άλλη διάσταση;» 
«Ένα δάσος και κάτι µαύρα ιπτάµενα φίδια σαν σκιές. Και µετά 

απ’το δάσος, µια έρηµος. Ατελείωτη. Μέχρι εκεί πήγαµε· ύστερα γυ-
ρίσαµε και φύγαµε.» 

«∆εν είδατε µια φωτεινή οντότητα στον ουρανό; Μια φτερωτή 
φωτεινή οντότητα απ’την οποία ξεκινούν ενεργειακά νήµατα;» 

«Όχι.» 
«Μάλιστα,» είπε η Αρίνη’σαρ, µε τα χέρια της σταυρωµένα εµπρός 

της. Και προς τον Επόπτη: «∆εν έχω κάτι άλλο να τη ρωτήσω, Υψη-
λότατε.» 

Ο Νιρµόδος είπε στη Βατράνια: «∆εν ήσουν µόνη µε τον Φαρνέλι-
ο’σαρ, έτσι δεν είναι; Κάποιοι έκαναν αντιπερισπασµό στην Ανατο-
λική Αγορά, για να µπείτε και να βγείτε από την άλλη διάσταση…» 

Η Βατράνια ήξερε ότι θα ήταν ανόητο να το αρνιόταν. «Ναι. Ήταν 
και κάποιοι άλλοι…» 

«Ποιοι;» 
Η Βατράνια τού είπε δύο ψεύτικα Απολλώνια ονόµατα και το όνο-

µα του Οδυσσέα. 
«Ο Πρόµαχος; Ο Πρόµαχος Οδυσσέας είναι εδώ, στην Ερρίθια;» 
Έκανα βλακεία που το είπα; «Ναι.» 
«Θ’ανακαλύψουµε σύντοµα αν λες αλήθεια. Οι πάντες ξέρουν την 

όψη του. Αν είναι στον Σιδερένιο Ξένο, θα βρεθεί.» 
«Σου είπα: δεν θα έµειναν εκεί, µάλλον.» 
«Μου το αλλάζεις τώρα;» Η φωνή του ήταν ήπια αλλά απειλητική. 
«∆εν το αλλάζω! Το ίδιο είπα και πριν! Σου είπα ότι δεν θα κάθι-

σαν εκεί, τώρα που αιχµαλωτίστηκα!» 
«Καλά,» είπε ο Νιρµόδος. «Θα δούµε.» Και προς τους άλλους: 

«Πάµε, για την ώρα.» 
Βγήκαν απ’το κελί της, και ο πορφυρόδερµος άντρας κλείδωσε την 

καγκελωτή πόρτα. 
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«Περίµενε!» φώναξε η Βατράνια στον Επόπτη. «Μη µ’αφήνεις έ-
τσι δεµένη!» 

«Γιατί όχι;» είπε ο Νιρµόδος. «Τα ποντίκια του µπουντρουµιού, 
σίγουρα, χρειάζονται παρέα, κι εσύ είσαι αρκετά ευπαρουσίαστη… 
Κορνηλία.» 
Ποντίκια; Ποντίκια! «Περίµενε!» ούρλιαξε η Βατράνια, τραβώ-

ντας µάταια τα δεσµά της. «Περίµενε!» 
Τα βήµατα των Παντοκρατορικών, όµως, αποµακρύνονταν, και 

µετά έσβησε και το ενεργειακό φως που ερχόταν από τον διάδροµο. 
Τα πάντα τυλίχτηκαν στο σκοτάδι. 
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Κεφάλαιο 31 

Επιστροφή στη Μεγάλη Πόλη 
 
 
«Νόµιζα ότι δε θα ξανάβλεπα τη Μεγάλη Πόλη,» είπε ο Γεράρδος, 
αντικρίζοντας τη Βόρεια Πύλη της Ερρίθιας, καθώς εκείνος κι οι σύ-
ντροφοί του την πλησίαζαν βαδίζοντας πάνω στη δηµοσιά. «∆εν εί-
ναι τόσο εντυπωσιακή όσο άλλες πόλεις στο Γνωστό Σύµπαν, σίγου-
ρα, αλλά είναι η µεγαλύτερη και η εντυπωσιακότερη πόλη της πα-
τρίδας µου.» 

«Να τη χαίρεσαι,» αποκρίθηκε η Μάρθα, που ήταν η µόνη που τον 
άκουγε, καθώς η Άνµα’ταρ και ο Σέλιρ’χοκ βάδιζαν πίσω τους και ο 
Έδουος βάδιζε µπροστά, επειδή ήξεραν πως τα ιερατικά του άµφια 
θα τους άνοιγαν αµέσως τον δρόµο, όποιος κι αν προσπαθούσε να 
τους τον κλείσει. 

Ο Γεράρδος µειδίασε. «∆ε βλέπω να έχεις γοητευθεί από τη διά-
σταση όπου γεννήθηκα.» 

«∆ε µε συγκινούν και τόσο τα κρεµασµένα πτώµατα,» µόρφασε η 
Μάρθα. 

«Η Χάρνταβελ δεν είναι µόνο κρεµασµένα πτώµατα. Κρεµασµένα 
πτώµατα, άλλωστε, µπορείς να βρεις σε διάφορα µέρη του Γνωστού 
Σύµπαντος, νοµίζω· δε χρειάζεται να έρθεις εδώ. Η Χάρνταβελ είναι 
κατά βάθος γαλήνια διάσταση. ∆εν έχει φασαρίες και τρέξιµο, όπως 
αλλού.» 

«Από τότε που ήρθαµε τρέχουµε, Γεράρδε.» 
«Επειδή είναι ταραγµένη περίοδος, και επειδή είµαστε εδώ για 

δουλειά, όχι για διακοπές. Αν όµως ζήσεις στη Χάρνταβελ, θα διαπι-
στώσεις ότι τα πράγµατα είναι ήσυχα. Το µόνο που πρέπει να κάνεις 
είναι να τα έχεις καλά µε το Θεό, κι αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. 
Κατά τα άλλα, απλά καλλιεργείς το χωράφι σου, βόσκεις τα ζώα σου, 
ή πουλάς την πραµάτεια σου, και το βράδυ καπνίζεις την πίπα σου 
και πίνεις το κρασί σου προτού πλαγιάσεις για να κοιµηθείς. Μονά-
χα η ζωή των αρχόντων είναι πιο µπερδεµένη.» 
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Με την κουβέντα έφτασαν στην πύλη της Ερρίθιας και πέρασαν 
χωρίς οι φρουροί εκεί να τους σταµατήσουν. Η οµάδα του Γεράρδου 
δεν φαινόταν να κουβαλά κανένα µεγάλο όπλο, και τους οδηγούσε 
ένας ιερέας – αυτά τα δύο, στη Χάρνταβελ, ήταν αρκετά για να 
µπουν ανενόχλητοι σε οποιαδήποτε πόλη. 

Ορισµένοι απ’τους φρουρούς, παρατήρησε η Μάρθα, ήταν Παντο-
κρατορικοί, µε τις συνηθισµένες λευκές στολές· άλλοι, όµως, ήταν 
ντυµένοι διαφορετικά, σαν ντόπιοι, κι επάνω στο χιτώνιό τους ήταν 
κεντηµένος ένας ήλιος που ανέτελλε – ή έδυε, ίσως. Πάντως, φαινό-
ταν κατά το ήµισυ. 

«Τι είν’αυτοί;» ρώτησε η Μάρθα τον Γεράρδο, δείχνοντας έναν 
άντρα µε τον ήλιο επάνω του. «Πολεµιστές του Υπεράρχη;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο Ανατέλλων Ήλιος είναι το έµβλη-
µά του. Ο δρόµος όπου τώρα βαδίζουµε ονοµάζεται Ανακτορική Λε-
ωφόρος. Οδηγεί στα Ανάκτορα του Υπεράρχη. Εκεί.» Ύψωσε το χέρι 
του για να δείξει. «Σίγουρα, τα βλέπεις.» 

Η Μάρθα, πράγµατι, τα έβλεπε. Ήταν τα ψηλότερα οικοδοµήµατα 
της πόλης, µάλλον. Ψηλοί πύργοι και οικήµατα. Επάλξεις όπου 
φρουροί στέκονταν. Σηµαίες κυµάτιζαν στον αέρα που, αναµφίβολα, 
ήταν περισσότερος εκεί πάνω από ό,τι εδώ κάτω, µέσα στους δρό-
µους της πόλης. Εξώστες φαίνονταν να είναι γεµάτοι άνθη και φυτά. 
Τζάµια και κρύσταλλα γυάλιζαν στον ήλιο. 

«Θα πάµε να κάτσουµε πουθενά;» ρώτησε η Μάρθα. «Σε καµια 
ώρα θάναι µεσηµέρι.» 

«Πεινάς πάλι;» της είπε ο Γεράρδος, εσκεµµένα πειραχτικά. 
Προτού η Μάρθα προφτάσει ν’απαντήσει, ο Έδουος στράφηκε και 

ρώτησε τον Γεράρδο: «Πού είναι αυτή η… εισβολή; ∆ε βλέπω τίποτα 
εδώ.» Υπήρχε, γι’ακόµα µια φορά, καχυποψία στο βλέµµα του· και 
τα λόγια του έκαναν, για κάποιον λόγο, τη Μάρθα να αισθανθεί ένο-
χη. Ένοχη για την περίπτωση που του είχαν πει ψέµατα, που τον εί-
χαν παραπλανήσει. 
Τελείωσε – έχω σαλτάρει! Ήταν δυνατόν να την ενδιέφερε η γνώ-

µη αυτού του λεχρίτη που κρεµούσε ανθρώπους ανάποδα; 
Ο Γεράρδος είπε στον Έδουο: «Εδώ είναι. Από κει.» Έδειξε αρι-

στερά. «Στην Ανατολική Αγορά, νοµίζω.» 
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Ο ιερέας συνοφρυώθηκε. «Θες να πεις ότι κάτι έχει παρουσιαστεί 
µες στη µέση της Ανατολικής Αγοράς της Μεγάλης Πόλης;» 

«Είναι πιθανό, ναι.» 
«Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό, Γεράρδε! Πάµε.» 
«Έτσι κι αλλιώς, εκεί θα πηγαίναµε,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος ή-

ρεµα, κι έστριψαν σε µια πάροδο της Ανακτορικής Λεωφόρου, µπαί-
νοντας σε µικρότερους δρόµους. 

«Αυτή η περιοχή λέγεται ‘Τα Ιερά’,» είπε ο Γεράρδος στη Μάρθα, 
όταν είχαν βαδίσει κάµποσο. «Εδώ βρίσκεται και ο Ναός της Ερρί-
θιας.» 

«Μόνο ένας ναός υπάρχει στην Ερρίθια;» 
Ο Έδουος την άκουσε. «Τι εννοείς; Πόσοι Ναοί να υπάρχουν; Έ-

νας είναι ο Θεός!» 
Η Μάρθα ανασήκωσε τους ώµους, µορφάζοντας. «’Ντάξει. Εσείς 

ξέρετε καλύτερα, σίγουρα… Απλώς η πόλη µού φάνηκε µεγάλη, 
γι’αυτό το είπα.» 

«Ποτέ δεν οικοδοµείται παραπάνω από ένας Ναός στην ίδια πό-
λη,» εξήγησε ο Γεράρδος. «Έτσι γράφουν τα Ιερά Βιβλία.» 

Ο Έδουος ένευσε. «∆εν τα έχεις ξεχάσει όλα, λοιπόν, Γεράρδε.» 
«∆εν έχω ξεχάσει τίποτα, Έδουε…» 
Βαδίζοντας, πέρασαν από έναν δρόµο όπου ο Ναός φαινόταν ανά-

µεσα και πάνω από τα υπόλοιπα οικήµατα, τα οποία ήταν, κυρίως, 
χαµηλά – ισόγεια ή µονώροφα. Τα διώροφα έµοιαζαν να αποτελούν 
εξαίρεση. Και πολυκατοικίες, ασφαλώς, δεν υπήρχαν, παρατήρησε η 
Μάρθα, όπως και πουθενά αλλού στη Χάρνταβελ. Αν η µεγαλύτερη 
πόλη αυτής της διάστασης είναι έτσι, τότε δεν πρέπει να µε εκπλήσ-
σει που οι υπόλοιπες πόλεις είναι όπως είναι. 
Από την άλλη, ο Γεράρδος ίσως να έχει δίκιο: πρέπει νάναι ήσυχα 

εδώ. Όταν, τουλάχιστον, δεν κρεµάνε ανθρώπους ανάποδα. 
Γάµησέ τα… 
Μετά από λίγο, η Μάρθα σκέφτηκε: Πρέπει πια νάχουµε βαδίσει 

παραπάνω από ένα χιλιόµετρο, από τότε που περάσαµε την πύλη. 
Ακόµα να φτάσουµε σ’αυτή τη γαµηµένη Ανατολική Αγορά; Κοίταξε 
τον Γεράρδο. «Είµαστε µακριά ακόµα;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, δείχνοντας να σκέφτεται κάτι άλλο. 
«Τι έχεις;» 
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«Είµαστε κοντά… πολύ κοντά, Μάρθα. Αισθάνοµαι την άλλη διά-
σταση να έχει µπει µέσα σε τούτη – και η αίσθηση δεν είναι ευχάρι-
στη.» 

Η Ανατολική Αγορά, όταν έφτασαν εκεί, είδαν ότι µόνο αγορά δεν 
θύµιζε αυτή τη στιγµή. Τα περισσότερα καταστήµατά της ήταν κλει-
στά, στρατιώτες (Παντοκρατορικοί και Ιεροί Φρουροί) περιφέρο-
νταν ή στέκονταν σε συγκεκριµένα σηµεία, και ένα δάσος (!) βρι-
σκόταν εκεί όπου, αναµφίβολα, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Ξεπρό-
βαλλε µέσα από ένα άνοιγµα που φαινόταν να σκίζει την ίδια την 
πραγµατικότητα της Χάρνταβελ. 

«Για όνοµα του Θεού!» έκανε ο Έδουος. «Είναι αλήθεια, λοιπόν…» 
«Ναι,» είπε µονάχα ο Γεράρδος. 
Ο Έδουος στράφηκε να τον αντικρίσει. «Τερατούργηµα!» είπε. 

«Ανήκουστο!» Η όψη του είχε αγριέψει. 
Η όψη του Γεράρδου παρέµεινε ήρεµη, καθώς κοίταζε, πίσω από 

τον ιερέα, το δάσος που είχε εισβάλει στην Ανατολική Αγορά. «Ανα-
ρωτιέµαι αν θα µας αφήσουν να περάσουµε…» είπε. 

«∆ε νοµίζω, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ, πίσω του. Ο µά-
γος ήταν κουκουλωµένος – για να κρύβει το κατάµαυρο δέρµα του – 
και είχε το ραβδί του τυλιγµένο µε υφάσµατα, για να µη φαίνονται 
τα µπιχλιµπίδια επάνω του. «Οι Παντοκρατορικοί θα θέλουν να ε-
ρευνήσουν αυτή τη διάσταση πριν από οποιονδήποτε άλλο.» 

«Πάµε στον Ναό,» πρότεινε ο Έδουος. «Θέλω να µάθω τι πιστεύ-
ουν οι άλλοι ιερείς για τούτο.» 

Η Μάρθα κοίταξε τον Γεράρδο. Μη µου πεις ότι θα συµφωνήσει! 
Εκείνος, όµως, συµφώνησε. Γνέφοντας είπε: «Πάµε.» 
∆εν καταλαβαίνει ότι ίσως νάναι επικίνδυνο; Την προηγούµενη 

φορά, παραλίγο να µας σκοτώσουν µόλις τον είδαν! 

E 
 
Ο τηλεπικοινωνιακός ποµπός δονήθηκε µέσα στην τσέπη του Σθένε-
λου. Ο µάγος τον έβγαλε αµέσως και τον άνοιξε, φέρνοντάς τον 
στ’αφτί του. 

«Μάλιστα;» είπε. 
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«Εδµόνδε;» 
Ο Σθένελος καθάρισε τον λαιµό του. «∆εν είµαι ο Εδµόνδος, αλλά 

τον ξέρω.» 
«Τι εννοείς;» 
«Είµαι φίλος του. Είµαι… σύντροφός του. Το πρώτο φως της αυγής 

ακολουθούµε…» 
«…ώς τη νυχτιά µαζί µας να το πάρουµε…» 
«…µε τη βοήθειά Του.» 
«Πώς ονοµάζεσαι;» 
«Σθένελος. Κι εσύ πρέπει να είσαι ο Μαλαχίας, σωστά;» 
«Μεγάλος Πατέρας Μαλαχίας.» 
Ο Σθένελος αισθάνθηκε άσχηµα που δεν είχε προσφωνήσει τον ιε-

ρέα όπως έπρεπε. «Με συγχωρείτε, Μεγάλε Πατέρα.» 
«∆εν πειράζει, παιδί µου. Ο Θεός να είναι µαζί σου.» 
«Ο Εδµόνδος είπε ότι µπορείτε να µας βοηθήσετε…» 
«Συνέβη κάτι µέσα στη νύχτα. Πριν από λίγο το πληροφορήθηκα, 

από άνθρωπό µας που είναι… στα ενδότερα. Η αιχµάλωτη δραπέ-
τευσε, αλλά µόνο για λίγο. Την αιχµαλώτισαν ξανά, αφότου είχε 
σκοτώσει µερικούς φρουρούς, και τώρα την έχουν στα µπουντρού-
µια.» 
Σκατά! σκέφτηκε ο Σθένελος. Σκατά! «Πώς µπορούµε να τη βοη-

θήσουµε;» 
«Ο Εδµόνδος πού είναι, Σθένελε;» 
«Στην τραπεζαρία, κάτω. Κάνει παράσταση. Είµαστε στον–» 
«Γνωρίζω πού είστε. Να του πεις να έρθει να µε βρει το απόγευµα, 

για να συζητήσουµε.» 
«Το απόγευµα; Μα, ώς τότε–» 
«Είναι ό,τι καλύτερο µπορώ να κάνω. Αν έρθει νωρίτερα, ο άν-

θρωπός µας δεν θα είναι εδώ.» 
Ποιος άνθρωπός µας; Ο κατάσκοπος από το εσωτερικό των Ανα-

κτόρων; «Εντάξει, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, αν και 
δεν του άρεσε και τόσο αυτό. 

«Ο Θεός µαζί σου, παιδί µου,» είπε ο Μαλαχίας, και η επικοινωνία 
τερµατίστηκε. 

Ο Σθένελος σηκώθηκε από το κρεβάτι. Πάµε να µιλήσουµε στον 
Εδµόνδο, σκέφτηκε παρότι από κάτω άκουγε µουσική και φωνές, 
πράγµα που σήµαινε ότι ο τροβαδούρος ήταν απασχοληµένος. 
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Ο Εδµόνδος έπαιζε Το Ελάφι της Γουινιφρείδας µε το λαγούτο του, 
ενώ η Ισαβέλλα διηγιόταν την ιστορία µε δυνατή, µελωδική φωνή, 
κάνοντας χειρονοµίες, και η Ιζαµπώ στεκόταν παραδίπλα αλλάζο-
ντας µάσκες και παίρνοντας παραστατικές πόζες. Ο κόσµος στην 
τραπεζαρία του Σιδερένιου Ξένου φαινόταν να διασκεδάζει, και το 
µεγάλο κύπελλο στο τραπέζι του Βοριά είχε ξεχειλίσει από τα νοµί-
σµατα: τα καινούργια που έριχναν γλιστρούσαν και έπεφταν έξω, 
κουδουνίζοντας. Ο Νάρθιελ, ο µαυρόδερµος, πρασινοµάλλης πανδο-
χέας, στεκόταν κοντά σε µια γωνία µαζί µε µερικούς άλλους, δείχνο-
ντας ευχαριστηµένος και πίνοντας κρασί από µια κούπα στο χέρι 
του. Το µεσηµέρι πλησίαζε, και το πανδοχείο του ήταν γεµάτο πελά-
τες. 

Η εύθυµη διάθεση ξαφνικά διαλύθηκε, όταν η εξώπορτα άνοιξε µε 
πάταγο και στρατιώτες της Παντοκράτειρας µπήκαν, σπρώχνοντας 
τον κόσµο κι αναγκάζοντάς τον να παραµερίσει. Καρέκλες ανατρά-
πηκαν, ποτά έπεσαν στο δάπεδο. Ένας οργισµένος πελάτης έκανε 
να γρονθοκοπήσει έναν Παντοκρατορικό, και το πρόσωπό του γνώ-
ρισε το πέρας ενός τουφεκιού. Σωριάστηκε, µουγκρίζοντας και κρα-
τώντας τη σπασµένη µύτη του. 

Ο Εδµόνδος σταµάτησε να παίζει µουσική, και ήταν σαν απρόσµε-
να ένας κρύσταλλος να είχε σπάσει. 

«Τι συµβαίνει;» απαίτησε ο Νάρθιελ, φανερά θυµωµένος, καθώς 
ζύγωνε τον αρχηγό των στρατιωτών: έναν γαλανόδερµο άντρα τον 
οποίο ο Εδµόνδος αναγνώριζε. Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος, που είναι 
στο τάγµα του Τέρι Κάρµεθ. 

Ο τροβαδούρος είχε ανησυχήσει. Τι µπορεί να ήθελαν εδώ τόσοι 
πολεµιστές της Παντοκράτειρας; Μονάχα ένας λόγος ήταν πιθανό 
να τους έχει φέρει: έρχονταν για να συλλάβουν επαναστάτες. 
Η Βατράνια µάς πρόδωσε; Ο Εδµόνδος δεν µπορούσε να το πι-

στέψει. «Ελάτε κοντά µου,» είπε, χαµηλόφωνα, στην Ιζαµπώ και 
στην Ισαβέλλα, κι εκείνες στάθηκαν πλάι του, η πρώτη αριστερά κι η 
δεύτερη δεξιά του. «Να είστε έτοιµες να κάνετε ό,τι σας πω.» Έβαλε 
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το χέρι του µέσα στο ανοιχτό πανωφόρι του, όπου έκρυβε ένα πιστό-
λι. 

Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος είπε στον Νάρθιελ: «Ψάχνουµε για 
τέσσερις ανθρώπους που ξέρουµε ότι µένουν στο πανδοχείο σου. 
Εξωδιαστασιακοί όλοι τους, και επικίνδυνοι αποστάτες.» 

«∆εν κρύβω αποστάτες στο παν–» 
«∆εν είπα ότι κρύβεις κανέναν, Πανδοχέα,» τον διέκοψε ο Τάρ-

θλος. «Είπα ότι είναι εδώ.» Και έδωσε µερικές περιγραφές και ονό-
µατα. 

Ο Εδµόνδος παρατήρησε ότι ούτε τα ονόµατα ούτε οι περιγραφές 
τού έλεγαν τίποτα. Η Βατράνια, σκέφτηκε, δε µας πρόδωσε. Προ-
σπαθεί να τους παραπλανήσει. Ανέπνευσε πιο χαλαρά τώρα. «Μην 
ανησυχείτε,» ψιθύρισε στην Ιζαµπώ και στην Ισαβέλλα. «∆ε θα 
βρουν τίποτα.» 

Και τότε ήταν που ο Σθένελος κατέβηκε τη σκάλα του Σιδερένιου 
Ξένου κι αντίκρισε τους στρατιώτες της Παντοκράτειρας συγκε-
ντρωµένους. 
Φωτιές του Μαύρου Νάρζουλ! σκέφτηκε, και κόλλησε την πλάτη 

του στο πλάι της σκάλας, τροµαγµένος. Πώς µας βρήκαν; Η Βατρά-
νια; Το είπα του Εδµόνδου – έπρεπε να είχαµε κάνει κάτι! Γυρίζο-
ντας, άρχισε ν’ανεβαίνει πάλι τα σκαλοπάτια, χωρίς να τρέχει, για 
να µην τραβήξει την προσοχή των Παντοκρατορικών. 

Ο Εδµόνδος δεν είδε καθόλου τον Σθένελο· είχε το βλέµµα του 
στραµµένο στον Νάρθιελ καθώς ο πανδοχέας αποκρινόταν στον Αν-
θυπολοχαγό Τάρθλος ότι δεν είχε πελάτες σαν αυτούς που του πε-
ριέγραφε. 

«Αν µου λες ψέµατα,» απείλησε ο Παντοκρατορικός, «θα φυλακι-
στείς και το πανδοχείο σου θα καεί.» 

«Αν θέλεις ψάξε!» αποκρίθηκε ο Νάρθιελ, και η κατάµαυρη όψη 
του έµοιαζε τώρα να έχει – κάπως – µαυρίσει ακόµα περισσότερο. 
«Ψάξε! Κι άµα τους βρεις, έλα να µου το πεις κι εµένα, γιατί, ειλι-
κρινά σου λέω, δεν τους έχω δει!» 

Ο Τάρθλος έκανε νόηµα στους στρατιώτες του (καµια εικοσαριά, 
τους υπολόγιζε ο Εδµόνδος) να ερευνήσουν το µέρος, ενώ συγχρό-
νως, δυναµώνοντας τη φωνή του, έλεγε στον κόσµο στην τραπεζαρί-
α: «Κανένας δεν φεύγει τώρα! Θα µείνετε όλοι εκεί που είστε! Ανα-
ζητούµε µερικούς αποστάτες επικίνδυνους για την Ερρίθια. Όσο πιο 
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συνεργάσιµοι φανείτε τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουµε µε την έ-
ρευνα.» 

Κανένας δεν έφερε αντίρρηση, κι ο Εδµόνδος είπε στις δύο χορεύ-
τριες να καθίσουν κοντά του. 

«Ο Σθένελος;» ψιθύρισε η Ιζαµπώ στον τροβαδούρο. 
«Μην ανησυχείς για τον µάγο· ξέρει τι πρέπει να κάνει,» αποκρί-

θηκε ο Εδµόνδος, παρότι κατά βάθος δεν ήταν και τόσο σίγουρος 
για τον Σθένελο’σαρ. Αλλά δεν µπορεί νάναι τόσο ηλίθιος ώστε να 
τους φέρει αντίσταση! ∆εν µπορεί, για όνοµα του Θεού! 

Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος ζύγωσε το τραπέζι του Εδµόνδου. 
«Βοριά,» χαιρέτησε. «Πλησιάζοντας το πανδοχείο, το κατάλαβα α-
µέσως ότι εσύ πρέπει να ήσουν εδώ!» 

«Η είσοδός σου ήταν πιο εντυπωσιακή από τη δική µου,» αποκρί-
θηκε ο Εδµόνδος χωρίς να χαµογελά. «Μου χάλασε την παράστα-
ση.» 

«Η παράστασή σου δεν είναι τόσο εύκολο να χαλάσει, απ’ό,τι θυ-
µάµαι, Βοριά.» Ο Τάρθλος τράβηξε µια καρέκλα και κάθισε αντίκρυ 
του. «Ο κόσµος σ’αγαπά. Και στα ταξίδια σου συναντάς πολλούς, 
όπως όλοι ξέρουν. Ίσως θα µπορούσες να µε βοηθήσεις…» Κι άφησε 
ένα τέλειο επάνω στο τραπέζι, σπρώχνοντάς το προς τη µεριά του 
τροβαδούρου. 

Τα µάτια της Ισαβέλλας γούρλωσαν κοιτάζοντας το ισχυρότερο 
νόµισµα της Χάρνταβελ. ∆εν ήταν κάτι που έβλεπε κάθε µέρα. 

Ο Εδµόνδος ο Βοριάς δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται από την επί-
δειξη πλούτου του Παντοκρατορικού. Έσπρωξε το οκτάγωνο νόµι-
σµα πίσω, στον ανθυπολοχαγό. «∆εν πληρώνοµαι για πληροφοριο-
δότης, µόνο για τροβαδούρος. Ρώτησέ µε, κι αν ξέρω θα λάβεις την 
απάντησή σου.» 

«Πολύ καλά,» είπε ο Τάρθλος, παίρνοντας το τέλειο και κρύβοντάς 
το µέσα στη λευκή στολή του. «Φαίνεται να είσαι θυµωµένος που σε 
διέκοψα, οπότε δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Αναζητώ κάποιους 
ανθρώπους, όπως θα άκουσες.» Και ανέφερε στον Βοριά τα ονόµατά 
τους και τις περιγραφές τους. 

Ο Εδµόνδος, εν τω µεταξύ, άναβε την πίπα του. Ρούφηξε καπνό, 
σκεπτικά, και τον έβγαλε από τα ρουθούνια. «∆ε νοµίζω να τους έχω 
δει πουθενά,» είπε, στο τέλος. 
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«Είσαι σίγουρος;» Ο Τάρθλος έσπρωξε πάλι ένα τέλειο προς το 
µέρος του. «Υπάρχουν κι άλλα τέτοια αν οι απαντήσεις σου είναι κα-
λές. Ο Επόπτης θέλει τάξη και ασφάλεια στη διάστασή του.» 

Ο Εδµόνδος έσπρωξε το οκτάγωνο νόµισµα πίσω στον ανθυπολο-
χαγό. «∆εν τους έχω δει, αγαπητέ. Θα προτιµούσες να σου πει ψέ-
µατα ο Εδµόνδος ο Βοριάς; Μια από τις ιστορίες του, ίσως;» 

«Μονάχα για διασκέδαση: και τώρα δεν είµαι γι’αυτό τον λόγο ε-
δώ.» Ο Τάρθλος πήρε πίσω το τέλειο και σηκώθηκε όρθιος. 
«Σ’ευχαριστώ για τη συνεργασία σου, Βοριά,» είπε, αν και το βλέµ-
µα του ήταν δυσαρεστηµένο. Ύστερα, αποµακρύνθηκε από τον Εδ-
µόνδο και τις δύο χορεύτριες. 

«Έπρεπε να το είχες κρατήσει,» είπε η Ισαβέλλα, µουτρωµένη. 
«∆ε θέλουµε λεφτά από αυτούς,» αποκρίθηκε ο Εδµόνδος, κι α-

κούµπησε την πλάτη του στην καρέκλα, δαγκώνοντας την άκρη του 
τσιµπουκιού του. 

E 
 
Ο Σθένελος µπήκε στο δωµάτιό του κι έκλεισε την πόρτα πίσω του, 
κατεβάζοντας το µάνταλο. 

«Σκατά!» γρύλισε κάτω απ’την ανάσα του, συνειδητοποιώντας ότι 
ήταν λαχανιασµένος. «Πού πάµε τώρα;» Είχαν ήδη συλλάβει τη Βα-
τράνια, και σύντοµα θα συλλάµβαναν και τον Εδµόνδο, την Ιζαµπώ, 
και την Ισαβέλλα. Κι εγώ δεν ξέρω τίποτα για τη Χάρνταβελ: δεν 
µπορώ να τους σώσω µόνος µου· δεν µπορώ καν να βρω τον δρόµο 
µου εδώ χωρίς βοήθεια. 

Κολλώντας τ’αφτί του στην πόρτα, αφουγκράστηκε περιµένοντας 
ν’ακούσει φασαρία. Ο Εδµόνδος δεν θα παραδινόταν δίχως να δώσει 
µάχη, σωστά; Κι αν ήταν να δώσει µάχη– 
Αν είναι να δώσει µάχη, δε θάπρεπε να είµαι κάτω για να τον βοη-

θήσω; Θα έκανε πάλι το ίδιο λάθος που είχε κάνει και µε τη Βατρά-
νια; 

Ο Σθένελος πήρε ένα πιστόλι, το όπλισε, και άνοιξε την πόρτα του 
δωµατίου του, βαδίζοντας προς τη σκάλα του Σιδερένιου Ξένου. Ά-
κουσε, όµως, βήµατα να έρχονται από εκεί – µπότες, δίχως αµφιβο-
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λία· κάµποσα ζευγάρια: οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας! – και 
σταµάτησε. Σκατά! ∆ε µπορώ να τα βάλω µε τόσους! Επέστρεψε, 
γρήγορα, στο δωµάτιό του. Το καλύτερο που µπορούσε να κάνει τώ-
ρα ήταν να τους ξεφύγει. Πήρε την κάπα του και την έδεσε γύρω 
απ’το λαιµό του. Σήκωσε την κουκούλα στο κεφάλι του. 

Πλησίασε το παράθυρο και κοίταξε κάτω. Στρατιώτες της Παντο-
κράτειρας! Τρεις. Αδύνατον, εποµένως, να κατέβαινε από εδώ. Θα 
φαινόταν αµέσως ότι προσπαθούσε να ξεφύγει και θα τον συλλάµ-
βαναν. 

Τι άλλο µπορούσε να κάνει; Τι άλλο; Τι άλλο; 
Τα µποτοφορεµένα πόδια έρχονταν. Βάδιζαν πάνω στον διάδροµο. 
Θα το έπαιζε βιαστικός, ελπίζοντας ότι κι εκείνοι βιάζονταν και θα 

τον προσπερνούσαν. Ανοίγοντας την πόρτα του, βγήκε και προχώ-
ρησε κατά µήκος του διαδρόµου, χωρίς να τρέχει αλλά χωρίς να πη-
γαίνει και αργά. Είδε τους στρατιώτες της Παντοκράτειρας αντίκρυ 
του, λευκοντυµένους και οπλισµένους. 
Πρώτη φορά που βοηθάµε την Επανάσταση έξω από την Απολλώ-

νια κι αµέσως µπλέξαµε, γαµώτο! Προσπάθησε, όµως, να διώξει τέ-
τοιες σκέψεις απ’το µυαλό του. 

«Στάσου!» 
Οι Παντοκρατορικοί τού έκλεισαν τον δρόµο καθώς έκανε να πε-

ράσει από δίπλα τους. Ένας απ’αυτούς τράβηξε την κουκούλα του, 
κατεβάζοντάς την. Το χέρι του Σθένελου πήγε στο πιστόλι του, µέσα 
στα ρούχα του. 

«∆εν είναι απ’αυτούς,» είπε µια Παντοκρατορική πολεµίστρια. 
∆εν είµαι; Ποιους ψάχνουν; 
«Πώς σε λένε;» τον ρώτησε ένας άλλος πολεµιστής. 
Ο Σθένελος είπε ένα Σεργήλιο όνοµα που είχε ακούσει: «Νιρµό-

δος.» 
«∆εν είναι απ’αυτούς· τελειώνετε!» µούγκρισε η πολεµίστρια, και 

προσπέρασαν τον Σθένελο χωρίς να του δώσουν άλλη σηµασία. 
Θα τρελαθούµε… 
Ο µάγος τούς είδε ν’ανοίγουν τις πόρτες δεξιά κι αριστερά, κλο-

τσώντας τες όταν ήταν κλειδωµένες. 
Ποιους ψάχνουν; 
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Ο Έδουος τούς έβαλε στην κεντρική αίθουσα του Ναού χωρίς το πα-
ραµικρό πρόβληµα. Οι Ιεροί Φρουροί απέξω το µόνο που έκαναν, 
βλέποντας τον, ήταν να κλίνουν τα κεφάλια τους ευλαβικά και να 
πουν «Καλωσορίσατε, Μεγάλε Πατέρα». 

Στο εσωτερικό της αίθουσας, ένας άλλος Ιερός Φρουρός ζύγωσε 
τον Έδουο ρωτώντας πώς θα µπορούσε να τον εξυπηρετήσει. «Θα 
ήθελα να µιλήσω µε τους ιερείς του Ναού σας,» αποκρίθηκε εκείνος. 
«Επειγόντως.» 

«Ακολουθήστε µε, Μεγάλε Πατέρα.» 
Ο Έδουος στράφηκε προς στιγµή στον Γεράρδο. «Περιµένετέ µε 

εδώ.» 
Ο Γεράρδος – που φορούσε την κουκούλα της κάπας του, για να 

κρύβει προς το παρόν την όψη του – κατένευσε µε το κεφάλι. 
Ο Έδουος και ο Φρουρός αποχώρησαν, αφήνοντάς τους µόνους 

στη µεγάλη αίθουσα του Ναού. Η Μάρθα κοίταξε ολόγυρα, τις εικό-
νες στους τοίχους. Ήταν ολόκληροι ζωγραφισµένοι µε τοπία – δάση, 
λόφοι, ποτάµια… 

«∆είχνουν την πλάση της Χάρνταβελ. Τα δώρα του Θεού,» εξήγη-
σε ο Γεράρδος, ακολουθώντας την καθώς βηµάτιζε µέσα στην αί-
θουσα. Ο Σέλιρ’χοκ και η Άνµα’ταρ είχαν µείνει πίσω, µιλώντας σι-
γανά αναµεταξύ τους. «∆είχνουν ότι η πλάση µάς περιβάλλει όλους. 
Η φωτιά» – έδειξε τον µεγάλο λάκκο στο κέντρο της αίθουσας, όπου 
φλόγες χόρευαν επάνω σε ξύλα – «συµβολίζει τη δύναµη του Θεού. 
Τη δύναµη που βρίσκεται στο κέντρο της πλάσης.» 

«Κι αυτό;» Η Μάρθα έδειξε τον πέτρινο βωµό στο πέρας του δω-
µατίου, καθώς τον πλησίαζαν. 

«Αν προσέξεις θα δεις ότι επάνω στον βωµό, αλλά και γύρω του, 
στο πάτωµα, είναι λαξεµένη και ζωγραφισµένη µια ερηµιά. Αυτό 
συµβολίζει τη Νεκρή Γη – την έρηµο στην καρδιά του Κεντροδά-
σους, όπου κάποτε έπεσε η Οργή του Θεού. Μας θυµίζει γιατί οφεί-
λουµε να θυσιάζουµε στον Θεό, γιατί οφείλουµε να τον εξευµενίζου-
µε.» 
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«Μαλακίες,» άρθρωσε η Μάρθα, σιγανά, για να µην την ακούσει 
κανένας απ’αυτούς τους παλαβούς εδώ πέρα και µπλέξουν. 

«∆εν ξέρω,» είπε ο Γεράρδος, σκεπτικά. «Αν παλιότερα σ’άκουγα 
να το λες αυτό, θα σου έλεγα ότι εσύ λες µαλακίες· γιατί τότε ήξερα 
ότι οι θυσίες έχουν νόηµα, ότι πράγµατι εξευµενίζουν τον Θεό. Τώ-
ρα, όµως, εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι εξευµενίζουν… κάτι. 
∆εν είµαι βέβαιος ότι αυτό το κάτι είναι ο Θεός, η πλάση γύρω µας» 
– κοίταξε τους ζωγραφιστούς τοίχους της αίθουσας, ολόγυρα – «η 
διάσταση της Χάρνταβελ…» 

«Τι είναι, τότε;» 
«Το Εσώτερο Θηρίο, νοµίζω. Και τώρα το αντιλαµβάνοµαι σαν κά-

τι το εχθρικό, όχι σαν µέρος όλων όσων µάς περιβάλλουν.» 
Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «∆εν καταλαβαίνω… Είναι παράξενη 

υπόθεση, ούτως ή άλλως,» πρόσθεσε. 
«Κάνουν λάθος, Μάρθα,» είπε ο Γεράρδος. «Αλλά πώς µπορείς να 

τους εξηγήσεις το λάθος τους;» 
«Ποιοι κάνουν λάθος;» 
«Οι ιερείς.» 
Βήµατα ακούστηκαν να έρχονται, και ο Γεράρδος στράφηκε για να 

δει τον Έδουο να επιστρέφει µαζί µε τρεις ανθρώπους που αναγνώ-
ριζε, καθώς και έναν που δεν είχε ξαναδεί. Ο Μαλαχίας, ο Εδουάρ-
δος, ο Ριχάρδος. Ιερείς κι οι τρεις. Αλλά κι ο τέταρτος, αναµφίβολα, 
ιερέας ήταν· ο Γεράρδος µπορούσε να νιώσει το Εσώτερο Θηρίο βα-
θιά µέσα του: δεν χρειαζόταν καν να δει τα άµφιά του. 

«Αυτός είναι, Αδελφοί µου,» είπε ο Έδουος δείχνοντας τον Γεράρ-
δο. «Αυτός.» 

«Φανερώσου!» πρόσταξε ο Μαλαχίας. «Μονάχα τα δικά µας µάτια 
είναι εδώ, και κανενός ανεπιθύµητου.» 

Ο Γεράρδος άκουσε την Άνµα’ταρ και τον Σέλιρ’χοκ να πλησιάζουν 
εκείνον και τη Μάρθα, ερχόµενοι από πίσω, κι αναµφίβολα έτοιµοι 
για την περίπτωση που χρειαζόταν να πολεµήσουν. 

Χωρίς να φέρει αντίρρηση στον Μαλαχία, ο Γεράρδος κατέβασε 
αργά την κουκούλα του. 

«Μα τον Θεό! είναι αλήθεια, Έδουε!» αναφώνησε ο Μαλαχίας. 
«Γεράρδε…» είπε ο Εδουάρδος, ξαφνιασµένος. 
«Επέστρεψες,» είπε ο Ριχάρδος. «Αδύνατον!» 
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Ο τέταρτος ιερέας έµεινε σιωπηλός, προφανώς µην αναγνωρίζο-
ντας τον Γεράρδο. Ο Γεράρδος, όµως, ήταν βέβαιος ότι θα τον είχε 
ακούσει. ∆εν µπορεί· όλοι ήξεραν πως είχε εγκαταλείψει τη Χάρντα-
βελ, πηγαίνοντας να συναντήσει τον θάνατό του. 

«Έπρεπε να ήσουν νεκρός…» είπε ο Εδουάρδος. 
«Το ίδιο έλεγε κι ο Έδουος, µέχρι που πείστηκε ότι, όντως, είµαι 

εγώ,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 
«Πώς είναι δυνατόν;» απόρησε ο Μαλαχίας. «Ο Έδουος λέει ότι 

νίκησες το Εσώτερο Θηρίο, ότι το σκότωσες.» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Το σκότωσα. Αν και η αλήθεια είναι ότι πα-

ραλίγο να µε σκοτώσει εκείνο. ∆εν ήταν εύκολη µάχη, Μαλαχία.» 
«Αδιανόητο!» είπε ο Ριχάρδος. 
«Είσαι, λοιπόν, ιερέας τώρα, ή δεν είσαι;» έθεσε το ερώτηµα ο Ε-

δουάρδος. 
Ο ιερέας που ήταν άγνωστος στον Γεράρδο είπε: «Μάλλον, µόνο ο 

Ύπατος µπορεί να µας το απαντήσει αυτό, Αδελφέ.» 
«Ο Γεράρδος,» είπε ο Έδουος, «διαισθάνεται τις… εισβολές, όπως 

τις ονοµάζει. Τα µέρη όπου µια άλλη διάσταση έχει µπει µέσα στη 
Χάρνταβελ. Τα µέρη όπως αυτό στην Ανατολική Αγορά.» 

Ο Μαλαχίας στράφηκε, απότοµα, να τον κοιτάξει. «Τα µέρη; Εν-
νοείς ότι υπάρχουν κι άλλα; Πολλά;» 

«Αρκετά,» του είπε ο Γεράρδος απαντώντας εκείνος αντί για τον 
Έδουο, «και µπορώ να σας οδηγήσω σε όλα.» 

Οι ιερείς του Ναού της Ερρίθιας τον ατένισαν µε σαστισµένες εκ-
φράσεις. 

«Πρέπει να συζητήσουµε εκτενώς, Γεράρδε,» είπε τελικά ο Μαλα-
χίας. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  437 

 

 

 

Κεφάλαιο 32 

Συναντήσεις στον Ναό 
 
 
Οι ιερείς τούς οδήγησαν στα ενδότερα του Ναού της Ερρίθιας, που 
δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά όσο η µεγάλη αίθουσα µε τις τοιχογρα-
φίες, τον φλεγόµενο λάκκο, και τον βωµό. Σκάλες και διάδροµοι, µο-
νάχα, µε ελάχιστη διακόσµηση. Σύντοµα µπήκαν σ’ένα δωµάτιο που 
αναµφίβολα ήταν καθιστικό, αν και µόλις και µετά βίας τούς χωρού-
σε όλους. Προφανώς δεν ήταν φτιαγµένο για τόσους πολλούς επι-
σκέπτες. Στον τοίχο είχε έναν πίνακα (ένα νυχτερινό λιβάδι όπου 
δορκάδες τρέχουν), και κάτω από τον πίνακα ήταν ένας καναπές. 
Παραδίπλα, δύο πολυθρόνες. Στο βάθος, ένα παράθυρο. 

Ο Μαλαχίας κάθισε σε µία από τις πολυθρόνες· ο Εδουάρδος έµει-
νε όρθιος πλάι του· ο Ριχάρδος στάθηκε κοντά στο παράθυρο· ο ιε-
ρέας που ο Γεράρδος δεν ήξερε αλλά οι άλλοι είχαν συστήσει ως Λε-
οπόλδο µπήκε τελευταίος, για να κλείσει την πόρτα και να µείνει όρ-
θιος δίπλα της, σαν φρουρός. Ο Γεράρδος κάθισε στον καναπέ, µε τη 
Μάρθα αριστερά του και τον Σέλιρ’χοκ αριστερά της Μάρθας. Η 
Άνµα’ταρ έµεινε όρθια κοντά στον καναπέ, µε τα χέρια της σταυρω-
µένα εµπρός της. Ο Έδουος κάθισε στην πολυθρόνα αντίκρυ στον 
Μαλαχία. 

Ο χώρος ήταν συνωστισµένος, αλλά κανένας δεν φαινόταν πρόθυ-
µος να φύγει. 

«Κατ’αρχήν,» είπε ο Γεράρδος στον Μαλαχία, «πρέπει να µάθεις 
ότι δεν σκόπευα να επιστρέψω ποτέ στη Χάρνταβελ. Ο Πρίγκιπας 
µού ζήτησε να έρθω, κι έτσι το αποφάσισα.» 

«Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος;» 
«Ναι. Έχει ακούσει για όσα συµβαίνουν εδώ και ήθελε να µάθει τι 

τα προκαλεί.» 
«∆εν είστε οι µόνοι που έστειλε, όµως…» 
Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς;» 
«Έχει στείλει και µια γυναίκα που ονοµάζεται Βατράνια.» 
Ο Γεράρδος ξαφνιάστηκε. «Τι ξέρεις για τη Βατράνια;» 
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«Είναι αιχµάλωτη του Επόπτη. Ο Εδµόνδος ο Βοριάς – ένας πολύ 
γνωστός τροβαδούρος–» 

«Τον γνωρίζω.» 
«Ο Εδµόνδος ήρθε και µου µίλησε για τη Βατράνια. Την είχα, ό-

µως, δει κι ο ίδιος. Οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας και οι Ιεροί 
Φρουροί τη συνέλαβαν καθώς έβγαινε από το δάσος στην Ανατολική 
Αγορά, µέσα στη νύχτα, χτες. Οι Ιεροί Φρουροί κατόρθωσαν να την 
πάρουν από τους Παντοκρατορικούς και να τη φέρουν εδώ, σ’εµάς, 
λιπόθυµη. Όταν ξύπνησε, µας είπε ότι ήταν από την άλλη διάσταση 
– αυτή από την οποία βγήκε το δάσος – και ότι ονοµαζόταν Ντίλ-
ντιλ. Ψέµατα δηλαδή. ∆εν µας εµπιστεύτηκε – ο Πρίγκιπας δεν πρέ-
πει να την είχε πληροφορήσει καλά για εµάς, και ούτε ο Εδµόνδος!» 
Ο Μαλαχίας έδειχνε δυσαρεστηµένος. 
Εγώ φταίω, ίσως, σκέφτηκε ο Γεράρδος. Είχα πει σε όλους να είναι 

επιφυλακτικοί µε τους ιερείς. Αλλά δεν διέκοψε τον Μαλαχία, καθώς 
εκείνος συνέχιζε: «Ο Επόπτης ήρθε έξω απ’τον Ναό µαζί µε στρα-
τιώτες του, ενώ ακόµα ανακρίναµε τη Βατράνια–» 

«Και ήµασταν ξαφνιασµένοι,» είπε ο Εδουάρδος, «που, παρότι ι-
σχυριζόταν πως ήταν από άλλη διάσταση χωρίς επαφή µε το Γνωστό 
Σύµπαν, µιλούσε τη Συµπαντική Γλώσσα.» 

«Πράγµατι,» συµφώνησε ο Μαλαχίας· «ήταν περίεργο. Όπως έλε-
γα, όµως, ο Επόπτης ήρθε έξω από τον Ναό µαζί µε πολεµιστές του 
και απαίτησε να του παραδώσουµε τη γυναίκα που κρύβαµε γιατί, 
είπε, ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, κατάσκοπος. Εµείς τού απαντή-
σαµε αρχικά ότι, αν όντως η άγνωστη γυναίκα είχε έρθει από το δά-
σος, επρόκειτο για θέµα άµεσα σχετιζόµενο µε την Οργή του Θεού. 
∆εν θέλησε να µας ακούσει· απείλησε ότι θα ισοπέδωνε τον Ναό αν 
δεν του παραδίδαµε την κατάσκοπο. ∆εν είχαµε άλλη επιλογή από 
το να του την παραδώσουµε, εποµένως. Αν γνωρίζαµε ότι ήταν µε 
την Επανάσταση, ότι ο Πρίγκιπας την είχε στείλει εδώ, ίσως – ίσως 
– µπορούσαµε κάπως να την είχαµε βοηθήσει, αλλά εκείνη προτίµη-
σε να µας πει ψέµατα…» 

«∆εν έχετε κανέναν φόβο Θεού, εσείς που έρχεστε από άλλες δια-
στάσεις,» είπε ο Ριχάρδος, ατενίζοντας επικριτικά τους συντρόφους 
του Γεράρδου, που όλοι τους φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν εξωδια-
στασιακοί. Με την εξαίρεση της Μάρθας, ίσως. Αλλά, αν κι αυτή κα-
νείς την παρατηρούσε, θα έβλεπε ότι δεν φερόταν σαν Χαρνταβέλια 
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γυναίκα µέσα στον Ναό. Έλειπε το δέος από την έκφρασή της, ενώ 
οποιοσδήποτε γηγενής της Χάρνταβελ βρισκόταν στο ίδιο δωµάτιο 
µε τέσσερις – πέντε, µαζί µε τον Έδουο – ιερείς θα έτρεµε ολόκορ-
µος. 

«Και τι έχει γίνει τώρα;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
Ο Μαλαχίας απάντησε: «Η Βατράνια είναι στα Ανάκτορα του Υ-

περάρχη. Προσπάθησε να δραπετεύσει µέσα στη νύχτα, σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες µου, αλλά τη συνέλαβαν και την έχουν στα 
µπουντρούµια. Πιο πριν, όµως, ο Εδµόνδος ήρθε και µε βρήκε εδώ, 
στον Ναό. Μου εξήγησε ποια είναι η Βατράνια και, ξέροντας ότι έ-
χουµε πιστούς ανθρώπους µέσα στα Ανάκτορα, ζήτησε τη βοήθειά 
µου.» 

«Θα µας βοηθήσετε να τη σώσουµε, δηλαδή;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Το εύχοµαι,» της είπε ο Μαλαχίας. «Επικοινώνησα µε τον Εδ-

µόνδο πριν από λίγο, µέσω ποµπού. Ή, µάλλον, όχι µε τον ίδιο τον 
Εδµόνδο αλλά µ’έναν άλλο επαναστάτη που κι αυτός πρέπει νάναι 
σταλµένος από τον Πρίγκιπα. Σθένελος λέγεται.» 

«Ο Σθένελος, ναι,» ένευσε ο Γεράρδος. «Ήταν κι αυτός µαζί µας.» 
«Είχατε έρθει όλοι µαζί, εποµένως…» 
«Θα µας πεις, Γεράρδε, ακριβώς τι έχει συµβεί,» ζήτησε ο Ε-

δουάρδος, «ή θα πρέπει να αναρωτιόµαστε για πολύ ακόµα;» 
«Θα σας πω,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Αν ο Μαλαχίας δεν είχε 

αρχίσει να µου λέει για τη Βατράνια, θα σας είχα πει ήδη.» Και τους 
διηγήθηκε όσα είχαν συµβεί από τότε που εκείνος κι η οµάδα του 
πέρασαν τη διαστασιακή δίοδο και ήρθαν στη Χάρνταβελ. 

«∆εν καταλαβαίνω αυτές τις καινούργιες δυνάµεις που περιγρά-
φεις,» είπε ο Εδουάρδος. «Είναι κάτι προερχόµενο από τον Θεό;» 

«Νοµίζω ότι τώρα βρίσκοµαι σε περισσότερη επαφή µε τον Θεό 
από ποτέ άλλοτε.» 

«Αυτό που λες, Γεράρδε, µας υπονοµεύει όλους,» τόνισε ο Ριχάρ-
δος. 

«∆εν καταλαβαίνω πώς–» 
«Τολµάς να υπονοείς ότι είσαι σε θέση ανώτερη από οποιονδήποτε 

άλλο ιερέα!» Ο Ριχάρδος τον κατηγορούσε για βλασφηµία, δεν υ-
πήρχε αµφιβολία γι’αυτό· κι ο Γεράρδος ήταν βέβαιος πως, αν κι ε-
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κείνος δεν ήταν ιερέας, θα αισθανόταν την κατάκριση πολύ έντονη 
στην ψυχή του. 

Η Μάρθα, που καθόταν δίπλα του, αλλά και ο Σέλιρ’χοκ και η Άν-
µα’ταρ, ένιωσαν το ψυχικό κύµα να βάλλει το µυαλό τους, να προ-
σπαθεί να τους κάνει να αισθανθούν αποστροφή που συντρόφευαν 
έναν άνθρωπο ο οποίος διέπραττε κάτι το µιαρό. Ασφαλώς, δεν ξε-
γελάστηκαν από αυτή την αίσθηση· η Μάρθα και η Άνµα’ταρ θυµή-
θηκαν τις προειδοποιήσεις του Γεράρδου, και ο Σέλιρ’χοκ, εκπαι-
δευµένος στις τεχνικές του τάγµατος των ∆ιαλογιστών, αµέσως κα-
τάλαβε ότι επρόκειτο για κάτι το αφύσικο και παρεµβατικό. 

«∆εν υπονοώ κάτι τέτοιο,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος στον Ριχάρδο. 
«Οποιοσδήποτε από εσάς αν είχε νικήσει το Εσώτερο Θηρίο πι-
στεύω πως θα αντιλαµβανόταν τον Θεό όπως τον αντιλαµβάνοµαι.» 

«Να νικήσει το Εσώτερο Θηρίο;» έκανε ο Εδουάρδος. «Αυτό που 
λες είναι εξωφρενικό! Το γνωρίζεις πως είναι εξωφρενικό. Τα Ιερά 
Βιβλία µάς προειδοποιούν πως οι ιερείς δεν πρέπει να φεύγουν από 
τη Χάρνταβελ. Αυτό που σου συνέβη στις άλλες διαστάσεις δεν είναι 
κάτι το φυσιολογικό, Γεράρδε! Είναι…» η όψη του συσπάστηκε, τα 
µάτια του γυάλισαν δαιµονικά, «τερατώδες!» 
Τερατώδες είναι το Εσώτερο Θηρίο, σκέφτηκε ο Γεράρδος, αλλά 

δεν το είπε, γιατί ήξερε πως αν το έλεγε αυτή η συζήτηση θα εξελισ-
σόταν πολύ, πολύ άσχηµα. «∆εν είναι εύκολο να καταλάβεις,» είπε 
στον Εδουάρδο. «Κι εγώ, προτού επιστρέψω στη Χάρνταβελ, ποτέ 
δεν θα φανταζόµουν–» 

«Τα λόγια σου είναι προσβολή για τον Θεό!» φώναξε ο Εδουάρδος 
διακόπτοντάς τον, και η στάση κι η όψη του αγρίεψαν. Το Εσώτερο 
Θηρίο είχε ξυπνήσει εντός του· ο Γεράρδος µπορούσε να το αισθαν-
θεί: µια βίαιη παρουσία µέσα στην ψυχή του. «∆εν θα έπρεπε καν να 
βρίσκεσαι σε τούτο το ιερό έδαφος!» 

Ο Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος, κι όλοι οι υπόλοιποι καθισµένοι ση-
κώθηκαν ταυτόχρονα µαζί του: η Μάρθα και ο Σέλιρ’χοκ επειδή φο-
βήθηκαν ότι ίσως ο Γεράρδος να δεχόταν επίθεση από τους ιερείς, 
και ο Μαλαχίας και ο Έδουος επειδή φοβήθηκαν ότι ο Γεράρδος 
µπορεί να ετοιµαζόταν να χτυπήσει τον Εδουάρδο. 

Ο Γεράρδος, όµως, είπε µόνο: «Αν θέλετε να φύγω από τον Ναό, 
θα φύγω.» 

Και περίµενε την απάντησή τους. 
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Η δαιµονική λάµψη συνέχιζε να υφίσταται στα γαλανά µάτια του 
Εδουάρδου σαν ψυχρή φωτιά. Τα δόντια του έφερναν στο µυαλό 
δόντια αγριµιού, παρότι ούτε είχαν µακρύνει, ούτε γίνει πιο µυτερά, 
ούτε αλλάξει µε κανέναν άλλο, ορατό τρόπο. 

Ο Μαλαχίας, µετά από µερικές στιγµές σιγής, είπε: «Όχι. ∆εν θα 
σου ζητήσω να φύγεις από τον Ναό – αν µη τι άλλο, επειδή έρχεσαι 
εδώ σταλµένος από τον Πρίγκιπα, που ο σκοπός του είναι να µας 
βοηθήσει να αποτινάξουµε τους ανθρώπους της Παντοκράτειρας. 
Αν ήσουν µόνος σου, όµως, Γεράρδε, τα πράγµατα θα ήταν πολύ δι-
αφορετικά, να το ξέρεις!» 

Ο Γεράρδος έκλινε το κεφάλι. «Καταλαβαίνω.» 
Ο Μαλαχίας ατένισε τους υπόλοιπους ιερείς του Ναού της Ερρίθι-

ας, τον έναν κατόπιν του άλλου· γιατί δεν ήταν άρχοντας εδώ, δεν 
έπαιρνε µόνος τις αποφάσεις. Παρότι συνήθως εκείνος µιλούσε για 
τον Ναό, αυτό δεν συνέβαινε επειδή είχε κάποια ανώτερη θέση. Ό-
λοι οι ιερείς ήταν ίσοι ενώπιον του Θεού, µε την εξαίρεση του Ύπα-
του – ο οποίος, και πάλι, επέβαλλε τη θέλησή του µόνο σε ακραίες 
περιπτώσεις. 

Ο Ριχάρδος ένευσε, και το νεύµα του έλεγε ότι εµπιστευόταν την 
κρίση του Μαλαχία. Ο Λεοπόλδος ένευσε επίσης. Ο Εδουάρδος δεν 
κινήθηκε, ούτε µίλησε, αλλά το Εσώτερο Θηρίο του είχε καταλαγιά-
σει για την ώρα. 

«Είµαστε σύµφωνοι, λοιπόν,» παρατήρησε ο Μαλαχίας. Και προς 
τον Γεράρδο: «Το απόγευµα περιµένω τον Εδµόνδο τον Βοριά να µε 
επισκεφτεί. Ελπίζω, θα είσαι κι εσύ εδώ.» 

«Ασφαλώς. Ένας απ’τους λόγους που ήρθα στην Ερρίθια είναι για 
να πάρω τη Βατράνια από τα χέρια των Παντοκρατορικών.» 

«Και ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι, Γεράρδε;» ρώτησε ο Ριχάρδος, νη-
φάλια. 

«Ο άλλος λόγος είναι η εισβολή. Το δάσος στην Ανατολική Αγορά. 
Όπως είπα, ο Πρίγκιπας µάς έστειλε εδώ για να ερευνήσουµε, κι αυ-
τό σκοπεύουµε να κάνουµε. 

»Και νοµίζω πως τώρα είναι ώρα να σας συστήσω τους συντρό-
φους µου.» 
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«Κανένας δεν ήταν εκεί, Υψηλότατε,» ανέφερε ο Ανθυπολοχαγός 
Τάρθλος, στεκόµενος µπροστά από το γραφείο του Παντοκρατορι-
κού Επόπτη. 

«Ερευνήσατε προσεχτικά;» ρώτησε ο Νιρµόδος, ήρεµα, καθισµέ-
νος στην πολυθρόνα του. 

«Μάλιστα, Υψηλότατε. Θα έλεγα ‘γυρίσαµε το πανδοχείο ανάπο-
δα’, αν µου επιτρέπατε. Από επάνω µέχρι κάτω, στο κελάρι. Κοιτά-
ξαµε σ’όλα τα µέρη που θα µπορούσαν άνθρωποι να είναι κρυµµέ-
νοι.» 

«Εντάξει,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, χωρίς να δείχνει απογοητευ-
µένος – και χωρίς να είναι: το περίµενε ότι τα πράγµατα κάπως έτσι 
θα εξελίσσονταν. «Μπορείς να πηγαίνεις, Ανθυπολοχαγέ.» 

Ο Τάρθλος έκανε µια σύντοµη υπόκλιση και έφυγε. Ήταν τυπικός 
όπως πάντα. Υπόδειγµα στρατιώτη. Σ’αντίθεση µε τους περισσότε-
ρους που µαζεύονταν στη Χάρνταβελ, νόµιζε ο Νιρµόδος. Είχαν την 
εντύπωση ότι έρχονταν εδώ για να χαζολογήσουν, ότι δεν υπήρχε 
πραγµατική δουλειά να κάνουν. Ο Επόπτης, όµως, έβλεπε το αντίθε-
το. Η Χάρνταβελ µπορούσε να καλυτερεύσει πολύ, αρκεί κάποιος 
ν’άρχιζε να παίρνει τα πράγµατα πιο σοβαρά. 

Η Θελρίτ καθόταν µπροστά στο γραφείο του, σε µια καρέκλα, ντυ-
µένη σύµφωνα µε τη µόδα της Βίηλ και µε τα πόδια της σταυρωµένα 
στο γόνατο. «Σου είπε ψέµατα,» παρατήρησε. «Έπρεπε να την είχες 
πιέσει περισσότερο.» 

«Τα βασανιστήρια δεν αποδίδουν πάντοτε όπως κανείς περιµένει, 
Θελρίτ,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, ακουµπώντας την πλάτη στην πο-
λυθρόνα του. «Τις περισσότερες φορές, µάλιστα, τα αποτελέσµατά 
τους είναι… απρόβλεπτα. Θυµάσαι όταν συλλάβαµε εκείνους τους 
προδότες που εργάζονταν ως µισθοφόροι για τον Οίκο σου, στη Βί-
ηλ; Το µόνο βέβαιο ήταν πως υπηρετούσαν τους αποστάτες· κατά τα 
άλλα, ο καθένας έλεγε και διαφορετική ιστορία, κι ο αρχηγός τους 
µας οδήγησε σε παγίδα. Τι προτείνεις, λοιπόν, να κάνουµε τώρα, 
αγάπη µου;» 
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«Πέθαναν, όµως, όλοι στο τέλος όπως τους άξιζε!» είπε η Θελρίτ. 
«Κανένας δεν προδίδει έτσι τον Οίκο των Κάρινεθ και µένει ζωντα-
νός!» 

Ο Νιρµόδος θυµόταν τους θανάτους των µισθοφόρων. Η οικογέ-
νεια της συζύγου του είχε επιµείνει να θανατωθούν µ’έναν… εθιµικό 
τρόπο για τον Οίκο τους. Τους είχαν δέσει όλους επάνω στον δρόµο 
που οδηγούσε προς το Κάστρο των Κάρινεθ, τον έναν µετά τον άλλο, 
ανάσκελα, και καβαλάρηδες είχαν περάσει από πάνω τους, ποδοπα-
τώντας τους κάτω από βαριές οπλές. Ξανά και ξανά. Από την πύλη 
του κάστρου ώς το πέρας της γραµµής των δεµένων, και πίσω πάλι. 
Ώσπου όλοι να είναι νεκροί. Ο Νιρµόδος θυµόταν τον ήχο που έκα-
ναν τα κόκαλά τους καθώς έσπαγαν, και τα ουρλιαχτά τους που α-
ντηχούσαν παντού, µέσα και γύρω από το κάστρο. 

Οι Κάρινεθ ήταν σκληροί. Αλλά δίκαιοι. 
Ακριβώς οι άνθρωποι που χρειαζόταν η Παντοκράτειρα για να πο-

λεµήσει τους καταραµένους αποστάτες που είχαν ξεφυτρώσει πα-
ντού ύστερα από τον ξεσηκωµό του Αρχιπροδότη. 

«Τι προτείνεις να κάνουµε τώρα;» ρώτησε ξανά ο Νιρµόδος τη σύ-
ζυγό του. 

Η Θελρίτ συνοφρυώθηκε. «Γιατί µε ρωτάς; Θέλεις να µε δοκιµά-
σεις για κάποιο λόγο;» 

Ο Νιρµόδος γέλασε. «Απλώς θέλω ν’ακούσω µια άποψη.» 
«Βασάνισέ την περισσότερο,» είπε η Θελρίτ. «Κάποια στιγµή θα 

λυγίσει. Θα πει την αλήθεια.» 
«Μέχρι τότε, οι συνεργάτες της θα έχουν φύγει.» 
Η Θελρίτ ύψωσε ένα ξανθό φρύδι. «∆εν µπορεί ήδη να έχουν φύ-

γει;» 
«Πιστεύω πως όχι. Θα ελπίζουν ότι ίσως καταφέρουν να τη σώ-

σουν. Έτσι είναι, συνήθως, οι αποστάτες: ανόητοι.» 
«Τότε,» κατέληξε η Θελρίτ, «βρες έναν τρόπο να την κάνεις να σου 

πει γρήγορα την αλήθεια. Έχουµε δύο επαγγελµατίες βασανιστές 
εδώ, στα Ανάκτορα!» 

«Όπως σου είπα, όµως, δεν εµπιστεύοµαι τα βασανιστήρια. Εκείνο 
που χρειάζεται είναι, νοµίζω, να εντοπίσουµε τους αποστάτες µε δι-
αφορετική µέθοδο.» 
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«Γιατί έχω την αίσθηση ότι έχεις ήδη πάρει την απόφασή σου;» 
είπε η Θελρίτ. 

«Την έχω πάρει, αλλά δεν είµαι βέβαιος. Μπορεί να έχεις να προ-
τείνεις κάτι καλύτερο.» 

«Όταν σου προτείνω δεν µε ακούς.» 
Ο Νιρµόδος ήξερε ότι αναφερόταν στις διαφωνίες που είχαν τε-

λευταία σχετικά µε τον χειρισµό κάποιων πολιτικών θεµάτων της 
Χάρνταβελ. Η Θελρίτ δεν ήταν της γνώµης ότι έπρεπε να είχαν στεί-
λει τον Τέρι Κάρµεθ για να σταµατήσει τον πόλεµο ανάµεσα στην 
Υλιριλίδια και στη Ναραλµάδια. Άστους να αλληλοσκοτωθούν, είχε 
προτείνει· και µετά, όταν θα έχουν εξαντλήσει τις δυνάµεις τους, θα 
τους βάλεις σε τάξη. Ο Νιρµόδος, όµως, δεν ήθελε τέτοια τάξη, που 
βασιζόταν, ουσιαστικά, σε ραδιουργίες. Ήθελε τάξη που την επιβάλ-
λεις εξαρχής επειδή είναι το δικαίωµά σου να την επιβάλλεις.  

Επί του παρόντος, δεν το θεώρησε σκόπιµο να απαντήσει στη γυ-
ναίκα του. Τη ρώτησε πάλι: «Έχεις να προτείνεις κάτι, λοιπόν, ή ό-
χι;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Θελρίτ· και ο Νιρµόδος διέκρινε στην όψη 
της ότι η απάντησή της ήταν εν µέρει αληθινή εν µέρει πείσµα. 

«Εντάξει. Τότε, γιατί παραπονιέσαι;» 
«∆εν ‘παραπονιέµαι’!» είπε η Θελρίτ, µ’εκείνη την αριστοκρατική 

έκφραση που έπαιρνε όταν ήθελε να δηλώσει την ανωτερότητα του 
Οίκου της. «Θα µου πεις τώρα τι έχεις στο µυαλό σου για την αιχµά-
λωτη;» τον ρώτησε. 

«Θα δώσω στους φίλους της εκείνο που θέλουν,» δήλωσε ο Νιρµό-
δος. 

«Εκείνο που θέλουν είναι, µάλλον, να τη βοηθήσουν να δραπετεύ-
σει, έτσι δεν είναι;» 

«Ναι. Μια ηρωική διάσωση… που θα τους φέρει ακριβώς εκεί ό-
που τους θέλω. Τι λες, αγάπη µου;» 

Η Θελρίτ µειδίασε λεπτά, καταλαβαίνοντας επιτέλους το σχέδιό 
του. «Είσαι µέσα στην καρδιά µου, αγάπη µου,» είπε, και σηκώθηκε 
από την καρέκλα της γελώντας. 

E 
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Ο Εδµόνδος πλησίασε τον Ναό από τα δυτικά, µέσα στις σκιές του 
απογεύµατος. Ο Σθένελος επέµενε να έρθει µαζί του αλλά ο τροβα-
δούρος τον κατάφερε να µείνει πίσω, κι έβαλε την Ιζαµπώ και την 
Ισαβέλλα να τον φυλάνε. Ο µάγος είχε, τελικά, αποδειχτεί πιο πολύ 
πρόβληµα παρά βοήθεια. Ήταν νεαρός και, όπως είχε πει στον Εδ-
µόνδο, ετούτη ήταν η πρώτη φορά που έφευγε από  την Απολλώνια 
για δουλειά της Επανάστασης. Παρ’όλ’αυτά θα µπορούσε να είναι 
πιο συνετός, νόµιζε ο τροβαδούρος. Όταν οι στρατιώτες της Παντο-
κράτειρας ήρθαν στον Σιδερένιο Ξένο, λίγο έλειψε να προδώσει ο 
ίδιος τον εαυτό του, αν έδρασε όπως µου είπε. Ο Θεός τον βοήθησε. 

Ο Εδµόνδος ζύγωσε την πλαϊνή πόρτα του Ναού και είδε έναν Ιερό 
Φρουρό να τον περιµένει απέξω. «Ο Εδµόνδος ο Βοριάς είµαι,» του 
είπε, κατεβάζοντας την κουκούλα της κάπας του. 

Ο Φρουρός ένευσε µε το κρανοφόρο κεφάλι του. «Πέρασε. Σε πε-
ριµένουν.» Του άνοιξε την πόρτα. «Θα πας όλο ευθεία. Θα µπεις 
στην πόρτα στο βάθος.» 

Ο Εδµόνδος πέρασε στο εσωτερικό του Ναού και βάδισε κατά µή-
κος του διαδρόµου, που φωτιζόταν από µια ενεργειακή λάµπα στον 
τοίχο. Προχώρησε ώσπου είδε µια πόρτα στο τέλος του. Ήταν µισά-
νοιχτη, και ο τροβαδούρος την έσπρωξε, παρατηρώντας συγχρόνως 
ότι έβγαζε στη µεγάλη αίθουσα του Ναού, πίσω από τις κολόνες: και 
πρέπει κάπως να ήταν κρυµµένη στη σκιά τους, γιατί ο Εδµόνδος 
δεν θυµόταν ποτέ να την είχε προσέξει όταν ερχόταν εδώ. 

Βγαίνοντας και κλείνοντας την πόρτα πίσω του, κατάλαβε γιατί 
ποτέ δεν την είχε ξαναδεί. Εκτός του ότι βρισκόταν πίσω από τις κο-
λόνες, το ξύλο της ήταν ζωγραφισµένο µε παραστάσεις από τοπία, 
ακριβώς όπως και ο τοίχος. Έµοιαζε να γίνεται ένα µ’αυτόν. 

Ο Εδµόνδος πήρε το βλέµµα του από την έξυπνα καλυµµένη πόρτα 
και το έστρεψε στην αίθουσα, η οποία φωτιζόταν µόνο από τη µεγά-
λη φωτιά στον λάκκο στο κέντρο της. Αντίκρυ του, πέρα από τον 
λάκκο, διέκρινε κάποιες σκιερές µορφές. Αρκετοί, παρατήρησε. Σί-
γουρα, περισσότεροι απ’ό,τι περίµενε. Νόµιζε ότι θα συναντούσε 
µόνο τον Μαλαχία και κάποιον πληροφοριοδότη από τα Ανάκτορα. 

Ο Εδµόνδος, κάνοντας τον γύρο του φλεγόµενου λάκκου, πλησίασε 
τη συγκέντρωση. 
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Και ξαφνιάστηκε. 
«Γεράρδε;» 
«Καλησπέρα, Βοριά.» 
Ο Εδµόνδος χαµογέλασε, βλέποντας όλους τους επαναστάτες από 

την Απολλώνια συγκεντρωµένους. «Ο Σθένελος θα χαιρόταν αν ήξε-
ρε ότι ήσασταν εδώ,» είπε. «Μου έλεγε ότι έπρεπε κάπως να σας 
ειδοποιήσουµε· ότι αν ήσασταν µαζί µας θα γνωρίζατε πώς να σώ-
σουµε τη Βατράνια. Το έχετε µάθει ότι η Βατράνια είναι αιχµάλωτη, 
έτσι;» 

«Οι Μεγάλοι Πατέρες µάς το είπαν,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, ρί-
χνοντας ένα βλέµµα στον Μαλαχία και τους άλλους ιερείς. Ο ένας 
απ’αυτούς δεν θα έπρεπε να ήταν, κανονικά, εδώ, στον Ναό της Ερ-
ρίθιας, παρατήρησε ο Εδµόνδος. 

«Μεγάλε Πατέρα Έδουε;» είπε, κλίνοντας το κεφάλι προς το µέ-
ρος του. «Εσείς εδώ;» 

«Ήρθα µαζί µε τον Γεράρδο, Βοριά,» αποκρίθηκε ο Έδουος. «Συ-
ναντηθήκαµε σε µια ‘εισβολή’, όπως τις λέει ο Γεράρδος.» 

«Και ο Σθένελος έτσι τις λέει. Υπάρχουν κι άλλα µέρη, λοιπόν, ό-
που αυτή η άλλη διάσταση έχει εισβάλει;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Πολλά. Και ξέρω όλα πού είναι. 
Ή, τουλάχιστον, µπορώ να φτάσω εκεί.» 

Ο Εδµόνδος συνοφρυώθηκε παραξενεµένος· η ουλή στο µέτωπό 
του βάθυνε. 

«Μη λέµε ξανά τα ίδια,» είπε ο Εδουάρδος. «Είµαστε όλοι εδώ για 
µια συγκεκριµένη δουλειά – η οποία, µάλιστα, βάζει τον Ναό σε κίν-
δυνο.» 

Ο Μαλαχίας έκανε νόηµα σ’έναν νεαρό άντρα να πλησιάσει, κι ε-
κείνος πλησίασε. Ήταν µετρίου αναστήµατος, και είχε δέρµα πορ-
φυρό και µαλλιά γαλανά. Η µύτη του ήταν γαµψή. «Ο Ρεηµόνδος 
είναι από τα Ανάκτορα,» είπε ο ιερέας. «Ένα πολύ καλό παιδί που 
πάντοτε εξυπηρετεί τον Ναό,» πρόσθεσε, πιάνοντας τον ώµο του 
νεαρού µε το ένα χέρι. 

Ο Εδµόνδος υπέθεσε ότι ο πορφυρόδερµος άντρας πρέπει να ήταν 
υπηρέτης. ∆εν είχε το παράστηµα πολεµιστή του Υπεράρχη, τουλά-
χιστον. Τον ρώτησε: «Πού έχουν τη Βατράνια;» 

«Στα µπουντρούµια, στα µέρη των Παντοκρατορικών.» 
«Την έχεις δει;» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  447 

 

 

 

Ο Ρεηµόνδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, αλλά το ξέρω. Όλοι το λέ-
νε. Προσπάθησε να δραπετεύσει τη νύχτα. Έγινε µεγάλος σαµατάς. 
Άνθρωποι σκοτώθηκαν – δόξα τω Θεώ, όχι υπηρέτες, µόνο στρατιώ-
τες της Παντοκράτειρας. Στο τέλος, την έπιασαν πάλι και την κλεί-
δωσαν.» 

«Την ανέκριναν;» ρώτησε ο Εδµόνδος. 
«Έτσι νοµίζω.» 
«Γι’αυτό πρέπει να ήρθαν στο πανδοχείο µας…» είπε ο Εδµόνδος, 

και στράφηκε στον Γεράρδο και τους άλλους επαναστάτες, για να 
τους αφηγηθεί εν συντοµία το περιστατικό στον Σιδερένιο Ξένο. 

«Γιατί ν’αναφέρει το πανδοχείο σας αλλά να πει ψεύτικα ονόµα-
τα;» απόρησε η Μάρθα. «∆εν µπορούσε να πει κι ένα άλλο πανδο-
χείο;» 

«Μάλλον, δεν ξέρει άλλο πανδοχείο στην πόλη,» υπέθεσε η Άν-
µα’ταρ. 

Ο Εδµόνδος ένευσε. «Ναι, ακριβώς. Είπε το µόνο πράγµα που 
µπορούσε να πει για να την πιστέψουν.» Και ρώτησε τον Ρεηµόνδο: 
«Τι τρόπος υπάρχει να τη βοηθήσουµε να δραπετεύσει;» 

Ο υπηρέτης φάνηκε τροµαγµένος από την ερώτηση· τα µάτια του 
γούρλωσαν λιγάκι. «∆εν ξέρω εγώ ακριβώς πώς…. Το µόνο που κά-
νω είναι να δίνω πληροφορίες στο Ναό, και κάποιες µικροδουλειές.» 

«Μπορείς, τουλάχιστον, να µας βάλεις στα Ανάκτορα;» 
«Με δυσκολία, και όχι όλους.» Κοίταξε τους επαναστάτες γύρω 

του. 
«Τι σχέδιο έχεις;» τον ρώτησε η Άνµα’ταρ. 
«∆εν είναι σχέδιο, κυρία,» είπε ο Ρεηµόνδος, κοιτάζοντάς την α-

µήχανα. «Κάθε µερικές µέρες πηγαίνουµε ένα κάρο στη ∆υτική Α-
γορά για να φέρουµε φαγητά. Μπορώ µέσα στο κάρο να κρύψω ένα, 
δυο α’θρώπους, άµα είναι η σειρά µου να τ’οδηγήσω.» 

«Αν είναι να µπουν µέσα δύο, η µία θα είµαι εγώ,» δήλωσε η Άν-
µα’ταρ στρεφόµενη στον Γεράρδο. 

Εκείνος κατένευσε, γνωρίζοντας τις ικανότητές της. Οι µάγισσες 
του τάγµατος των ∆ρακαινών υποβοηθούσαν τις Μαύρες ∆ράκαινες 
στις αποστολές τους, κι έτσι έπρεπε κι οι ίδιες να έχουν άριστη εκ-
παίδευση. Παρότι δεν ήταν τόσο καλές όσο οι Μαύρες ∆ράκαινες, 
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ήταν καλύτερες από οποιονδήποτε µέσο µισθοφόρο, κατάσκοπο, ή 
δολοφόνο. 

Ο Εδµόνδος ρώτησε τον Ρεηµόνδο: «Πότε θα ξαναοδηγήσεις το 
κάρο;» 

«∆ε θάναι την επόµενη φορά, Βοριά,» αποκρίθηκε ο υπηρέτης, 
τρίβοντας τα γαλανά µαλλιά του. Προφανώς, ήξερε τον τροβαδούρο 
παρότι ο τροβαδούρος δεν ήξερε αυτόν. «Εεε… ίσως να τα καταφέ-
ρω, όµως. ∆ηλαδή, άµα πω να πάω εγώ, δε θάχουν αντίρρηση µάλ-
λον.» 

«Και πότε θα γίνει αυτό;» επέµεινε ο Εδµόνδος. 
«Σε τρεις µέρες.» 
«Πιο γρήγορα δε γίνεται;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«∆εν κανονίζω εγώ πότε φεύγει το κάρο, κύριε.» 
«Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να µπούµε στα Ανάκτορα;» είπε η 

Μάρθα. 
Ο Ρεηµόνδος έµεινε σιωπηλός. 
Η Μάρθα αναστέναξε. «Το ήξερα ότι θα µας έβαζε σε µπελάδες 

αυτή!» Ο Γεράρδος δεν είχε αµφιβολία ότι αναφερόταν στη Βατρά-
νια· αλλά τούτη τη φορά δεν φταίει εκείνη για ό,τι έχει συµβεί, 
Μάρθα. 

«Αν καταλαβαίνω καλά,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, «βρισκόµαστε σε αδιέ-
ξοδο.» 

«Μπορεί το καλύτερο που έχετε να κάνετε να είναι να φύγετε από 
την πόλη και να πάτε να συναντήσετε τον Ύπατο, στον Υπεραιώνι-
ο,» πρότεινε ο Εδουάρδος. 

«Εκτός συζήτησης,» είπε ο Γεράρδος. «∆εν πρόκειται ν’αφήσω τη 
Βατράνια στα χέρια του Επόπτη–» 

«Ο Ύπατος κι εσύ πρέπει να µιλήσετε–» 
«Μετά, όµως!» Ο Γεράρδος φάνηκε, για πρώτη φορά, να οργίζεται 

µε τον Εδουάρδο. 
«Θυσίες πρέπει πάντα να γίνονται…» 
«Στην Επανάσταση, δεν θυσιάζουµε τους συντρόφους µας.» 
«∆εν είσαι ιερέας πλέον, Γεράρδε· αυτό είναι πασιφανές. Αλλά ού-

τε και κανονικός άνθρωπος είσαι. Μονάχα ο Θεός ξέρει τι είσαι – κι 
ας προσευχηθούµε να το αποκαλύψει στον Ύψιστο Πατέρα προτού 
είναι πολύ αργά.» 
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«Από εµένα δεν κινδυνεύετε,» τον διαβεβαίωσε ο Γεράρδος. «Τους 
Παντοκρατορικούς να φοβάσαι.» 

«Θα συνεχίσουµε για πολύ ακόµα αυτές τις µαλακίες;» γρύλισε η 
Μάρθα, αγανακτισµένη από τους διαπληκτισµούς του Εδουάρδου µε 
τον Γεράρδο. «Ή θα δούµε τι µπορούµε να κάνουµε;» Αυτοί οι γα-
µηµένοι ιερείς της Χάρνταβελ πιο πολύ µιλούσαν παρά έκαναν τίπο-
τα! 

Οι άλλοι – όλοι: ο Εδµόνδος, ο Γεράρδος, η Άνµα’ταρ και ο Σέ-
λιρ’χοκ, οι ιερείς, ο πληροφοριοδότης που άκουγε στο όνοµα Ρεη-
µόνδος – στράφηκαν να την ατενίσουν. 

«Τι;» είπε η Μάρθα. «∆ιαφωνείτε;» 
Ο Εδµόνδος γέλασε. «Οφείλω να πω ότι συµφωνώ. Με όλο το σε-

βασµό, Μεγάλοι Πατέρες,» πρόσθεσε κοιτάζοντας τους ιερείς και 
κλίνοντας το κεφάλι. «Ο χρόνος µας δεν είναι πολύς, αν θέλουµε να 
βοηθήσουµε τη Βατράνια.» 

Η Άνµα’ταρ ρώτησε τον Ρεηµόνδο: «Μπορείς να µας φτιάξεις µια 
κάτοψη των Ανακτόρων;» 

Ο υπηρέτης βλεφάρισε αµήχανα, ανοιγόκλεισε το στόµα του χωρίς 
να βγει ήχος. 

«Εννοεί, αν µπορείς να µας φτιάξεις έναν χάρτη,» του είπε ο Εδ-
µόνδος. 

«Χάρτη των Ανακτόρων; ∆εν ξέρω αν… Μάλλον όχι. Είναι µπερ-
δεµένα. Βρίσκω, βέβαια, το δρόµο µου· δεν έχω πρόβληµα. Μπορώ, 
αν θέλετε, να σας πω πού είναι οι βασικές είσοδοι.» 

«Και δεν µπορείς να µας κάνεις ένα απλό σχέδιο;» απόρησε η Άν-
µα’ταρ. 

«∆εν ξέρω να ζωγραφίζω, κυρία. ∆εν το έχω δοκιµάσει ποτέ.» 
«Θα το δοκιµάσεις τώρα.» 
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Κεφάλαιο 33 

Ανιχνευτές και Φρουροί· και µια 
Κρεµασµένη Πάνινη Κούκλα 

 
 
Ο παρατηρητής έκανε νόηµα πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Ο Κατα-
στροφέας δεν ήταν κοντά. 

Η Λαρκέκα, ο Νίρναοκ, άλλοι τρεις πολεµιστές του Βασιληά Κάλ-
ροοθ, και ο Οφθαλµός της Ψυχής Νερκάλοοτ βγήκαν από το άνοιγ-
µα κάτω από τον µεγάλο βράχο και ατένισαν την ερηµιά του Επάνω 
Κόσµου. Πράγµατι, κανένας κίνδυνος δεν φαινόταν. 

«Πού πάτε;» τους ρώτησε ο παρατηρητής. 
«Εκεί.» Ο Νίρναοκ τού έδειξε το άνοιγµα αντίκρυ τους: το µέρος 

όπου ο κόσµος τους σκιζόταν σαν χαρτί κι από πίσω φαινόταν ένας 
άλλος κόσµος που δεν είχαν ξαναδεί ούτε ξανακούσει. 

«Για έρευνα;» 
«Ναι. Μείνε εδώ και παρακολούθα µας µε το κιάλι. Αν δεις κάτι να 

µας συµβαίνει, γύρνα πίσω στη Νίρµικιτ και πες το στον Βασιληά.» 
«Εντάξει.» 
Η Λαρκέκα έγνεψε να προχωρήσουν, και βάδισαν ανάµεσα στους 

µεγάλους βράχους, ώς το κατεστραµµένο όχηµα των ξένων. Το θα-
νατερό φως του Καταστροφέα δεν φάνηκε στον ορίζοντα· κι αν 
πλησίαζε, θα ήταν αµέσως ορατό µέσα στη νύχτα. 

«Σβήστε τους κρυστάλλους σας,» είπε η Λαρκέκα, καθώς σταµα-
τούσε και οι υπόλοιποι σταµατούσαν µαζί της. Χωρίς καθυστέρηση, 
έκαναν όπως τους ζήτησε: έκλεισαν τους φωτορυθµιστές των κρυ-
στάλλων που τους είχαν οδηγήσει µέσα στα σκοτάδια του Υπόγειου 
Κόσµου. Τώρα, όλοι τους αντιλαµβάνονταν ότι έπρεπε να κινηθούν 
µε µυστικότητα: καλύτερα να µην τους έβλεπαν οι κάτοικοι του άλ-
λου κόσµου που φρουρούσαν το άνοιγµα – τουλάχιστον, όχι αµέσως. 
Επιπλέον, τα τρία πράσινα φεγγάρια στον ουρανό (οι Παλαιές ∆ιη-
γήσεις τα ονόµαζαν η Μεγάλη Μητέρα και οι Θυγατέρες) πρόσφε-
ραν αρκετό φωτισµό για να βαδίζει κανείς στην έρηµο. 
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Η Λαρκέκα ρώτησε τον Νερκάλοοτ: «Θα κάνεις κάτι προτού συνε-
χίσουµε;» 

Ο Λιθοφόρος έµοιαζε να διστάζει. «Οι δυνάµεις µου είναι εξασθε-
νηµένες εδώ. ∆εν υπάρχει… η συνοχή που υπάρχει στον Υπόγειο 
Κόσµο. Αλλά… αφού αυτή είναι η επιθυµία του Βασιληά µας, θα 
προσπαθήσω.» 

Η Λαρκέκα άγγιξε τον ώµο του. «Μη βάλεις τον εαυτό σου σε α-
χρείαστο κίνδυνο. Ο Κάλροοθ δεν θα το ήθελε· το ξέρω πως δεν θα 
το ήθελε.» 

Ο Νερκάλοοτ ένευσε, και µετά κάθισε στην ξερή γη, ακούµπησε 
την πλάτη του σ’έναν ψηλό βράχο, κι έκλεισε τα µάτια. Η µινούρνα, 
ο γαλανόλευκος λίθος του, γυάλιζε λίγο πιο κάτω από το δεξί του 
στήθος, ξεπροβάλλοντας από το ειδικό άνοιγµα των ρούχων του. Το 
πέτρωµα ήταν ένα µε τον Λιθοφόρο: µέρος του σώµατός του πλέον. 
Αν κάποιος τού το αφαιρούσε, πολύ πιθανόν ο Νερκάλοοτ να πέθαι-
νε από την αιµορραγία, ή από ψυχικό κλονισµό. 

Η Λαρκέκα και οι υπόλοιποι περίµεναν, καθώς ο Οφθαλµός της 
Ψυχής έστελνε το πνεύµα του στο άνοιγµα. Τα µάτια τους, πάντοτε 
προσέχοντας για τον Καταστροφέα, ερευνούσαν τον ορίζοντα της 
ερήµου, προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Μετά από λίγη ώρα, τα βλέφαρα του Νερκάλοοτ άνοιξαν ενώ µια 
ακούσια κραυγή έβγαινε απ’το στόµα του. Επάνω στο µοβ δέρµα του 
προσώπου του ιδρώτας γυάλιζε. 

«Τι είναι;» ρώτησε η Λαρκέκα. «Τι είδες; Είσαι καλά;» Και συγ-
χρόνως του έδινε το χέρι της, για να σηκωθεί. 

Ο Λιθοφόρος σηκώθηκε από µόνος του. «∆εν µπορώ…» είπε, βα-
ριανασαίνοντας. «Είναι δύσκολο να ελευθερώσω το πνεύµα µου ε-
δώ, στον Επάνω Κόσµο, αλλά… αυτό το κατάφερα. Μετά, όµως… 
καθώς πλησίαζα το άνοιγµα… κάτι µε πέταξε πίσω. Υπάρχει κάτι 
σ’αυτό τον άλλο κόσµο. Κάποια δύναµη. Μεγάλη δύναµη. Ακόµα κι 
αν ήµουν στον Υπόγειο Κόσµο, ακόµα και τότε δε νοµίζω ότι θα 
µπορούσα να τη νικήσω. Είναι… Μόνο ένας θεός θα µπορούσε να 
είναι τόσο ισχυρός. Ένας από τους θεούς του Υπόγειου Κόσµου. Αν 
ήθελε να µε κρατήσει έξω απ’την περιοχή του, δε θα είχα ελπίδες να 
διαπεράσω την άµυνά του.» 
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«Υπάρχει, λοιπόν, κάποιος θεός που τους προφυλάσσει,» είπε ο 
Νίρναοκ. 

Η Λαρκέκα στράφηκε στον αδελφό της. «Γι’αυτό ο Καταστροφέας 
δεν µπαίνει στον άλλο κόσµο για να τον ρηµάξει όπως τον δικό µας;» 

«Πολύ πιθανόν, αδελφούλα. Πολύ πιθανόν,» αποκρίθηκε ο Νίρνα-
οκ. 

«Θα προχωρήσουµε ή θα επιστρέψουµε;» ρώτησε ένας από τους 
άλλους. 

«Θα προχωρήσουµε,» είπε ο Νίρναοκ. «Γι’αυτό ήρθαµε.» Και ρώ-
τησε τον Νερκάλοοτ: «Εκτός αν νοµίζεις ότι ο θεός τους θα µας επι-
τεθεί αν πλησιάσουµε.» 

Ο Οφθαλµός της Ψυχής έσµιξε τα χείλη, έτριψε το µούσι και το 
µουστάκι του. «∆εν ξέρω, Νίρναοκ. ∆εν είδα καµια παρουσία. Μο-
νάχα µια δύναµη αισθάνθηκα. Σαν ένα αόρατο τείχος.» 

«Άρα, δεν µπορούµε νάµαστε και βέβαιοι ότι όντως είναι θεός…» 
«Η δύναµή του, πάντως… µονάχα ένας θεός θάχε τέτοια δύναµη, 

νοµίζω… Τι άλλο;» Ο Νερκάλοοτ ήταν φανερά προβληµατισµένος. 
«Ας προχωρήσουµε,» είπε η Λαρκέκα. «Με προσοχή.» 
Κανένας δεν διαφώνησε, κι έτσι έφυγαν από την κάλυψη των βρά-

χων και κινήθηκαν επάνω στη νυχτερινή έρηµο, σκυφτοί, τυλιγµένοι 
στις κάπες τους, και κουκουλωµένοι. Στα χέρια τους είχαν όλοι τα 
πιστόλια τους, οπλισµένα και έτοιµα να ρίξουν· αλλά κατεβασµένα, 
γιατί δεν ήξεραν αν οι φρουροί του ανοίγµατος, οι άνθρωποι του άλ-
λου κόσµου, θα αποδεικνύονταν εχθρικοί. Μπορεί απλά να προσπα-
θούσαν να τους µιλήσουν αν τους έβλεπαν. 

Το σχέδιο, βέβαια, των ανιχνευτών ήταν να µην τους δουν. 
Η οµάδα ζύγωσε το άνοιγµα, και, όταν ήταν πια αρκετά κοντά και 

οι ξένοι φαίνονταν καθαρά µέσα στη νύχτα, ο Νερκάλοοτ επιχείρησε 
να επηρεάσει το µυαλό τους για να προστατέψει τους συντρόφους 
του. Επιχείρησε να κάνει τους φρουρούς του ανοίγµατος να… παρα-
βλέψουν τους ανιχνευτές που πλησίαζαν. 

∆ιαπίστωσε ότι δεν είχε καµία απολύτως δύναµη επάνω τους. 
«Προσεχτικά,» είπε στη Λαρκέκα και τους άλλους, οι οποίοι βασί-

ζονταν στη βοήθειά του. «∆εν µπορώ να τους επηρεάσω.» 
Ένας από τους φρουρούς έδειξε τότε µέσα στο άνοιγµα, καθώς οι 

ανιχνευτές ζύγωναν. Έδειξε και φώναξε κάτι στη γλώσσα του. Οι 
υπόλοιποι γύρω του στράφηκαν. Τα κράνη τους γυάλιζαν στις ακτί-
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νες κάποιου άγνωστου φεγγαριού. Σπαθιά βγήκαν από θηκάρια. 
Καραµπίνες υψώθηκαν. 

Κάποιος φώναξε κάτι που η Λαρκέκα δεν κατάλαβε. Της θύµιζε τη 
γλώσσα που µιλούσε ο Τέρι Κάρµεθ, αλλά δεν είχε ιδέα τι µπορεί να 
έλεγε ο φρουρός. «Μη σηκώσετε τα όπλα σας!» είπε στους συντρό-
φους της. 

Ο ξένος φώναξε πάλι, λέγοντας το ίδιο πράγµα µάλλον. 
«∆ε µου φαίνονται φιλικοί…» µουρµούρισε ο Νίρναοκ, νιώθοντας 

ηλίθιος που είχε κατεβασµένο το πιστόλι του ενώ τον σηµάδευαν µε 
καραµπίνες. 

Οι ξένοι πυροβόλησαν. 
Οι ανιχνευτές έπεσαν µπρούµυτα στην ξερή άµµο της ερήµου. 
Ευτυχώς, µονάχα δύο από τους φρουρούς είχαν πυροβόλα όπλα, 

και η οµάδα της Λαρκέκα και του Νίρναοκ δεν βρισκόταν τόσο κο-
ντά στο άνοιγµα που να αποτελεί εύκολο στόχο µέσα στη νύχτα. Κα-
νένας τους δεν χτυπήθηκε. 

«Ο Βασιληάς είπε να µην τους επιτεθούµε,» είπε η Λαρκέκα. «Υ-
ποχωρήστε!» 

Και, στρεφόµενοι, έφυγαν. Έτρεξαν προς τους µεγάλους βράχους. 
Οι ξένοι δεν τους ακολούθησαν, ούτε συνέχισαν να πυροβολούν. 

Το µόνο που ήθελαν πρέπει να ήταν να τους κρατήσουν µακριά. 

E 
 
Για πρώτη φορά ο Άρχοντας της Υλιριλίδιας και η Αρχόντισσα της 
Ναραλµάδιας είχαν συµµαχήσει, αν και προσωρινά, όπως έλεγαν κι 
οι δύο. Η παράξενη έρηµος που είχε παρουσιαστεί στα µέρη τους, 
αυτό το άνοιγµα που οδηγούσε σε κάποια άγνωστη διάσταση, δεν 
τους άφηνε άλλη επιλογή. Κι επιπλέον, οι Μεγάλοι Πατέρες το είχαν 
ζητήσει. Ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος ήταν σύµφωνοι σ’αυτό. Η 
παρουσία της ερήµου ήταν σηµάδι από τον Θεό: σηµάδι που φανέ-
ρωνε την Οργή Του κατά των ανθρώπων της Παντοκράτειρας. Αυτό 
σήµαινε ότι ήταν καιρός ο Άρχοντας Ροβέρτος και η Αρχόντισσα 
Μοργκάνα να παραµερίσουν τις διαφορές τους και να ενωθούν. Για 
την ώρα, οι ιερείς τούς είχαν ζητήσει να φρουρούν το άνοιγµα, να 
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µην αφήσουν κανέναν να πάει στην άλλη διάσταση, αλλά και να ε-
µποδίσουν οτιδήποτε προσπαθούσε να έρθει από εκεί. Αυτό το τε-
λευταίο, βέβαια, οι ιερείς είπαν ότι δεν το θεωρούσαν πιθανό να 
συµβεί. Ο Θεός θα µας προστατέψει, όπως µας προστάτεψε κι 
απ’αυτόν τον φωτεινό δαίµονα ο οποίος, αποδίδοντας τη δικαιοσύνη 
του Θεού, εξολόθρευσε ολοσχερώς τους ανθρώπους της Παντοκρά-
τειρας. 

Ο Οσβάλδος και ο Τζοσελίνος είχαν τώρα φύγει. Παίρνοντας τα 
άλογά τους, είχαν δηλώσει πως θα πήγαιναν να µιλήσουν µε τον 
Ύπατο, στον Υπεραιώνιο, βόρεια της Ερρίθιας – ένα ταξίδι που θα 
διαρκούσε κάποιες ηµέρες. Ο Θεός θα είναι µαζί σας όσο λείπουµε. 
Φτάνει να είστε µονιασµένοι και να κάνετε όπως σας ζητήσαµε. 

Η Μοργκάνα δεν είχε εγκαταλείψει το στρατόπεδο των πολεµι-
στών της, ύστερα από αυτά τα γεγονότα. Είχε µείνει εκεί, µαζί µε τον 
σύζυγό της τον Λεοπόλδο, γιατί, παρότι το µυστηριώδες άνοιγµα την 
τρόµαζε, της είχε κινήσει την περιέργεια κιόλας. Επιπλέον, ούτε ο 
Άρχοντας Ροβέρτος είχε φύγει· αν, λοιπόν, έφευγε εκείνη, αυτό θα 
µπορούσε να θεωρηθεί δειλία από τη µεριά της: πράγµα το οποίο η 
Μοργκάνα δεν θα ανεχόταν. 

Τη δεύτερη νύχτα µετά την εµφάνιση της ερήµου και τον χαµό του 
Τέρι Κάρµεθ και των στρατιωτών του, η Μοργκάνα κοιµόταν µέσα 
στη σκηνή που µοιραζόταν µε τον Λεοπόλδο, όταν ο φρουρός απέξω 
τούς ειδοποίησε ότι κάτι είχε συµβεί. Κάτι σοβαρό. Στο άνοιγµα. 

Η Μοργκάνα και ο Λεοπόλδος σηκώθηκαν από το κρεβάτι τους, 
φόρεσαν βιαστικά τα ρούχα, τις µπότες, και τις κάπες τους, και βγή-
καν µέσα στην ψυχρή νύχτα. 

«Τι είναι;» ρώτησε ο Στρατηγός της Ναραλµάδιας τους δύο πολε-
µιστές που στέκονταν αντίκρυ του, µπροστά στη σκηνή. 

«Πλησίασαν κάποιοι από το άνοιγµα, Άρχοντά µου. ∆εν τους είδα-
µε καλά· µονάχα σκιές µέσα στο σκοτάδι της ερήµου–» άρχισε ο έ-
νας. 

«Μπορεί να µην ήταν καν α’θρώποι,» τον διέκοψε ο άλλος. 
«Μπορεί, αλλά µπορεί και να ήταν. Φαινόντουσαν να στέκουνται 

όρθιοι–» 
«Ήταν, όµως, καµπουριασµένοι! ∆εν ήταν κανονικοί α’θρώποι, αν 

ήταν γενικά α’θρώποι–» 
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«Και τι έγινε;» φώναξε ο Λεοπόλδος. «Θα µου πει κάποιος από 
τους δυο σας, προτού βάλω να σας µαστιγώσουν για αναίδεια;» 

«Κάποιοι πλησίασαν, Άρχοντά µου, από την έρηµο. ∆ε φαινόντου-
σαν καλά. Ήταν σκιές µες στη νύχτα. Τους φωνάξαµε να σταµατή-
σουνε και να µας πούνε ποιοι ήταν. Αλλά δε µας δώσαν σηµασία· 
συνεχίσανε νάρχονται. Τους πυροβολήσαµε προειδοποιητικά µε τις 
καραµπίνες, και γυρίσανε και φύγανε, αφού πρώτα πέσανε χάµω 
για να µη χτυπηθούνε.» 

«Τους ακολουθήσατε;» ρώτησε η Μοργκάνα. 
«Όχι, Αρχόντισσά µου!» απάντησε αµέσως ο πολεµιστής. «Οι δια-

ταγές µας ήταν να–» 
«Ξέρω τις διαταγές σας.» 
Ο άντρας έµεινε σιωπηλός. 
«Αυτά ήταν;» ρώτησε ο Λεοπόλδος. «Τίποτ’άλλο δεν έχεις να ανα-

φέρεις;» 
Ο πολεµιστής υποκλίθηκε. «Αυτά, Άρχοντά µου.» 
«Πηγαίνετε,» τους είπε ο Λεοπόλδος, «και συνεχίστε τη σκοπιά 

σας κανονικά. Αν τους ξαναδείτε να πλησιάζουν, πυροβολήστε 
τους.» Κοίταξε τη Μοργκάνα, ερωτηµατικά. Εκείνη κατένευσε. 

Οι δύο µισθοφόροι έφυγαν. 
Η Μοργκάνα και ο σύζυγός της επέστρεψαν στο εσωτερικό της 

σκηνής τους. 
«Υπάρχουν, λοιπόν, άνθρωποι σ’αυτή την έρηµο,» είπε η Αρχό-

ντισσα της Ναραλµάδιας, βγάζοντας την κάπα της κι αφήνοντάς την 
πάνω σε µια καρέκλα. 

«Ναι.» Ο Λεοπόλδος γέµισε µια κούπα µε κρασί από µια πήλινη 
καράφα. 

«Μα… πώς µπορούν και ζουν εκεί; Αυτός ο φωτεινός δαίµονας… 
σκότωσε τόσο εύκολα τους στρατιώτες του ταγµατάρχη.» 

Ο Λεοπόλδος συνοφρυώθηκε. «Είναι πράγµατι περίεργο.» 
«Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουµε βοήθεια. Να στείλουµε κάποιον 

µαντατοφόρο στην Ερρίθια, για να µας δώσει ο Επόπτης πολεµιστές 
του.» 

«∆ε νοµίζω αυτό ν’αρέσει στους ιερείς, Μοργκάνα.» Ο Λεοπόλδος 
ήπιε βαθιά από την κούπα του. 
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«Οι ιερείς δεν είναι εδώ, τώρα! Κι αν έρθει κανένας στρατός από 
αυτή την έρηµο… Αν…» 

«Περίµενε,» είπε ο Λεοπόλδος, συλλογισµένα, στροβιλίζοντας το 
κρασί µέσα στην κούπα του. «Ας δούµε πρώτα. Μπορεί να µην είναι 
τίποτα περισσότερο από λίγοι άγριοι που ζουν µες στην έρηµο. Ή, 
όπως είπε εκείνος ο µισθοφόρος, ίσως να µην είναι καν άνθρωποι. 
Ίσως νάναι τέρατα, δαίµονες.» 

Η Μοργκάνα έσµιξε τα χείλη, προβληµατισµένη. Κάθισε στην κα-
ρέκλα όπου είχε αφήσει την κάπα της. 

Ο Λεοπόλδος είπε: «Σ’ετούτο τον τόπο είναι συγκεντρωµένος ο πε-
ρισσότερος στρατός της Ναραλµάδιας κι ο περισσότερος στρατός 
της Υλιριλίδιας επίσης. Νοµίζεις ότι τόσο εύκολα µπορεί να µας νι-
κήσει κάτι που θα έρθει από µια έρηµο;» 

«Αν είναι κάτι σαν εκείνο τον φωτεινό δαίµονα…» 
«Αν αυτοί που πλησίασαν ήταν τόσο δυνατοί, δεν θα υποχωρού-

σαν ύστερα από µερικές ριπές των φρουρών µας.» 
Η Μοργκάνα έπρεπε να παραδεχτεί ότι ο Λεοπόλδος είχε δίκιο 

σ’αυτό. Ήταν καλός στον πόλεµο, καλός στη στρατηγική, από προ-
τού παντρευτούν και του δώσει τη θέση του Στρατηγού της Ναραλ-
µάδιας. 

«Αναρωτιέµαι τι θα κάνει ο Ροβέρτος…» µουρµούρισε η Μοργκά-
να, κοιτάζοντας τα βαµµένα νύχια της. Οι µισοί φρουροί µπροστά 
στο άνοιγµα ήταν δικοί του, εποµένως κι αυτός θα είχε ενηµερωθεί 
για τη σύντοµη σύγκρουση. 

«Τίποτα δε θα κάνει,» είπε ο Λεοπόλδος. «Θα περιµένει, τουλάχι-
στον, ώς το πρωί. Και το πρωί, θα συζητήσουµε µαζί του.» Τελείωσε 
το κρασί στην κούπα του και την άφησε πάνω στο τραπέζι. Βγάζο-
ντας την κάπα του, πήγε προς το κρεβάτι. 

«Μπορείς να κοιµηθείς τώρα;» απόρησε η Μοργκάνα. 
«Ναι, γιατί όχι; Τόσες ώρες αποµένουν µέχρι την αυγή.» 

E 
 
Ο χάρτης που έφτιαξε ο Ρεηµόνδος ήταν χάλια. ∆εν µπορούσε να 
τους βοηθήσει να καταστρώσουν κάποιο σχέδιο ώστε να εισβάλουν 
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στα Ανάκτορα του Υπεράρχη. Ήταν πολύ γενικός, και ορισµένα ση-
µεία πρέπει να ήταν, απλά, λάθος, γιατί δεν µπορούσαν να ανταπο-
κρίνονται στην πραγµατικότητα σύµφωνα µε κανενός είδους αρχι-
τεκτονική – όχι, τουλάχιστον, για ένα οικοδόµηµα που στεκόταν όρ-
θιο και δεν είχε γκρεµιστεί προ πολλού. Επίσης, ο Ρεηµόνδος δεν 
ήταν σίγουρος για πολλά άλλα πράγµατα, όπως για παράδειγµα κά-
θε πότε άλλαζαν βάρδιες οι φρουροί, ή πόσοι φρουροί ακριβώς βρί-
σκονταν σε κάθε µεριά. Μονάχα πόσοι ήταν στις βασικές εισόδους 
µπορούσε να πει µε βεβαιότητα. Κι αυτό δεν εξυπηρετούσε τους ε-
παναστάτες. Έπρεπε να µάθουν λεπτοµέρειες αν ήταν να οργανώ-
σουν σχέδιο διάσωσης για τη Βατράνια. 

«Θα πας και θα µάθεις περισσότερα,» του είπε η Άνµα’ταρ. «∆ε 
νοµίζω να σου είναι δύσκολο. Απλά πρέπει να έχεις τα µάτια σου α-
νοιχτά, και να θυµάσαι αυτά που βλέπεις, ώστε να έρθεις µετά και 
να µας τα µεταφέρεις µε ακρίβεια. ∆ιότι χωρίς ακρίβεια δεν µπο-
ρούµε να κάνουµε τίποτα.» 

Ο Ρεηµόνδος κατένευσε, αλλά δεν έµοιαζε και τόσο σίγουρος για 
τον εαυτό του. 

«∆ε θα κάνεις τίποτα που δεν έκανες πάντα,» του είπε ο Εδµόνδος, 
προσπαθώντας να τον εµψυχώσει. «Η µόνη διαφορά είναι ότι 
θ’ακούς και θα βλέπεις πιο προσεχτικά.» 

Ο Μαλαχίας ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του νεαρού υπηρέτη. 
«Ο Θεός είναι µαζί σου, παιδί µου.» Και τα λόγια του ιερέα φάνηκαν 
να δίνουν πραγµατικό θάρρος στον Ρεηµόνδο, σαν ο Μαλαχίας να 
είχε πατήσει κάποιο κρυφό κουµπί µέσα στον ψυχισµό του. Ο Γε-
ράρδος, ασφαλώς, γνώριζε ότι ακριβώς αυτό είχε κάνει – όπως το 
έκαναν όλοι οι ιερείς, χωρίς κι οι ίδιοι να ξέρουν πώς. Ήταν κάτι συ-
νυφασµένο µε τη φύση τους. Ο Γεράρδος αναρωτήθηκε, στιγµιαία, 
αν κι εκείνος µπορεί να είχε διατηρήσει ακόµα τέτοιες ψυχικές δυ-
νάµεις· αλλά δεν το νόµιζε, γιατί πίστευε ότι σχετίζονταν περισσότε-
ρο µε το Εσώτερο Θηρίο και λιγότερο µε την άµεση επαφή µε τον 
Θεό, µε την πλάση της Χάρνταβελ, που τους περιέβαλλε όλους. Εί-
µαι, τώρα, διαφορετικό πλάσµα από αυτούς. Τελείως διαφορετικό. 

Ο Ρεηµόνδος έφυγε, τελικά, από τον Ναό µε αποφασισµένη όψη 
στο πρόσωπό του. Θα υπηρετούσε τους ιερείς της Χάρνταβελ όσο 
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καλύτερα µπορούσε, όπως έκανε πάντα. Θα είχε τα µάτια του ανοι-
χτά και το µυαλό του συγκεντρωµένο. 

Οι υπόλοιποι έµειναν όρθιοι γύρω από το ξύλινο τραπέζι που είχαν 
φέρει οι Ιεροί Φρουροί στη µεγάλη αίθουσα του Ναού. Επάνω στην 
επιφάνειά του ήταν στιλογράφοι και µερικά κοµµάτια χαρτί, όπου ο 
Ρεηµόνδος είχε κάνει τα ηµιτελή και από αρχιτεκτονικής άποψης 
λανθασµένα σχέδιά του. 

«Λυπάµαι που το λέω,» είπε ο Εδµόνδος, «αλλά δε µου φαίνεται 
ότι µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο απόψε. Εκτός,» πρόσθεσε, «αν 
σχεδιάζετε τίποτα το παράτολµο…» Και κοίταξε τους επαναστάτες 
από την Απολλώνια έναν-έναν· αλλά κυρίως το βλέµµα του εστιά-
στηκε στον Γεράρδο. 

Ο οποίος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν θα είχε νόηµα να φανούµε 
παράτολµοι. Αυτό µονάχα θα χειροτέρευε τα πράγµατα, νοµίζω.» 
Και, µε τη σειρά του, ατένισε την Άνµα’ταρ. 

«Συµφωνώ,» είπε η ∆ράκαινα. «Χωρίς περισσότερες πληροφορίες 
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε. Ούτε καν για τη θέση των µπου-
ντρουµιών δεν είµαστε βέβαιοι, έτσι όπως έχει κάνει το σχέδιό του ο 
πληροφοριοδότης µας.» Με τον δείκτη του δεξιού της χεριού, έ-
στρεψε ένα κοµµάτι του χάρτη (ο οποίος έπιανε, συνολικά, πέντε 
κοµµάτια χαρτί) προς το µέρος της για να το ξανακοιτάξει. «Ναι…» 
µουρµούρισε πίσω απ’τα δόντια της, µοιάζοντας να φτάνει, µέσα στο 
µυαλό της, στο ίδιο συµπέρασµα για δεύτερη φορά. «∆εν ξέρω αν το 
σχέδιο στέκει, όπως είναι φτιαγµένο, Γεράρδε,» είπε δυνατότερα. 

Η Μάρθα και ο Σέλιρ’χοκ δεν είχαν τίποτα να προσθέσουν. ∆εν 
ήταν ειδήµονες στην αρχιτεκτονική· και, σε σχέση µε την Άνµα’ταρ, 
δεν είχαν ιδέα πώς να εισβάλλουν σε προφυλαγµένα οικήµατα. Ο 
µάγος είπε, όµως: «Το µόνο που θα µπορούσα να κάνω εγώ για να 
βοηθήσω είναι ένα Ξόρκι Ανιχνεύσεως. Πράγµα το οποίο, βέβαια, 
θα είχε περισσότερο νόηµα αν ήµασταν µέσα στα Ανάκτορα, ώστε 
να καθοδηγηθούµε από αυτό.» 

Η Άνµα’ταρ ένευσε. «Πράγµατι.» 
«∆οκίµασέ το, όµως,» τον προέτρεψε ο Γεράρδος. «Απλά για να 

δούµε. Μπορεί κάτι να έχει αλλάξει απρόσµενα και να έχουν µετα-
φέρει τη Βατράνια αλλού.» 

«Όπως επιθυµείς, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ, και ξετύ-
λιξε τα υφάσµατα από το ραβδί του, αποκαλύπτοντας τα κυκλώµα-
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τα, τα µικροσκοπικά κάτοπτρα, και τους κρυστάλλους, τα οποία 
γυάλιζαν µυστηριακά στο µοναδικό φως της αίθουσας που προερχό-
ταν από τη φωτιά στον µεγάλο λάκκο. 

Ο µάγος έκλεισε τα µάτια και άρθρωσε λόγια στη γλώσσα της µα-
γείας. Ορισµένοι από τους κρυστάλλους στο ραβδί του γυάλισαν, για 
λίγο, µε δικό τους φως· και µετά, επάνω στα κάτοπτρα παρουσιά-
στηκε µια κόκκινη κουκίδα, σαν τα πολύπλευρα µάτια ενός εντόµου 
να έβλεπαν το ίδιο πράγµα. 

«Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο Ριχάρδος. 
«Η Βατράνια,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Το Ξόρκι Ανιχνεύσεως δίνει τη 

θέση της ως αντανάκλαση επάνω στα κάτοπτρα.» 
«Μα, είναι µόνο µια κουκίδα!» είπε ο Εδουάρδος. «Τι µπορείς να 

καταλάβεις από µια κουκίδα;» 
«Αρκετά πράγµατα για να φτάσεις κοντά της στον υλικό κόσµο, 

Μεγάλε Πατέρα. Όπως βλέπετε, η κουκίδα είναι προς τα εκεί. Αυτό 
σηµαίνει ότι η Βατράνια βρίσκεται κάπου στα δυτικά µας. Και δυτι-
κά µας είναι τα Ανάκτορα του Υπεράρχη, αν δεν κάνω λάθος. ∆ηλα-
δή, οι Παντοκρατορικοί δεν την έχουν µεταφέρει αλλού.» 

Ο Εδουάρδος µόρφασε. «∆εν περιµέναµε ότι θα την είχαν µεταφέ-
ρει, έτσι κι αλλιώς!» 

«Καλό ήταν, όµως, που βεβαιωθήκαµε,» είπε ο Γεράρδος, ήρεµα, 
νηφάλια. «Αν ήµασταν στο εσωτερικό των Ανακτόρων, το ξόρκι του 
Σέλιρ θα µπορούσε να µας προσφέρει σηµαντικότερη καθοδήγηση. 
Αλλά δεν είναι συνετό να εισβάλουµε εκεί ώσπου να έχουµε περισ-
σότερες πληροφορίες.» Έριξε ένα βλέµµα στην Άνµα’ταρ. «Εποµέ-
νως, το µόνο που µας µένει τώρα, νοµίζω, είναι να διανυκτερεύσου-
µε και να συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας το πρωί.» Συγχρόνως, 
σκεφτόταν πως στον ύπνο του ίσως να έβλεπε κάποιο όνειρο που, 
κάπως, να τον κατεύθυνε. Εξάλλου, είχε ονειρευτεί την αιχµαλωσία 
της Βατράνιας πολύ προτού µάθει γι’αυτήν από τους ιερείς της Ερ-
ρίθιας. 

Στρεφόµενος στον Μαλαχία, ρώτησε: «Θα έχουµε τη φιλοξενία 
σας γι’απόψε;» 

Ο Μαλαχίας φάνηκε προς στιγµή διστακτικός. Κοίταξε τους υπό-
λοιπους ιερείς. Ο Λεοπόλδος είπε: «Οι εχθροί της Παντοκράτειρας 
είναι σύµµαχοί µας, Αδελφέ.» Ο Ριχάρδος είπε: «∆ε µπορούµε, µες 
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στη νύχτα, να τους βρούµε κανένα άλλο, καλύτερο κατάλυµα.» Ο 
Εδουάρδος έµεινε σιωπηλός. 

«Θα σας φιλοξενήσουµε,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας στον Γεράρδο. 
«Για απόψε.» 

Ο Γεράρδος έκλινε το κεφάλι. «Ευχαριστούµε.» 
«Εγώ,» δήλωσε ο Εδµόνδος, «θα επιστρέψω στον Σιδερένιο Ξένο. 

Ο Σθένελος θα έχει ήδη αρχίσει ν’ανησυχεί· είµαι βέβαιος. Αλλά επί-
σης βέβαιος είµαι ότι θα χαρεί µόλις ακούσει ότι είστε εδώ. 

»Θα επικοινωνήσουµε αύριο. Μην επιχειρήσετε, όµως, να µας κα-
λέσετε µέσω τηλεπικοινωνιακού ποµπού γιατί ίσως οι Παντοκρατο-
ρικοί να παρακολουθούν και τον Ναό αλλά και το πανδοχείο µας.» 

«Σωστά,» συµφώνησε η Άνµα’ταρ· κι αν έκρινε κανείς από την έκ-
φρασή της, δεν περίµενε ο Εδµόνδος – ένας γηγενής της απλής 
Χάρνταβελ – να ξέρει από τέτοια πράγµατα. 

«Σας καληνυχτίζω, λοιπόν,» είπε ο τροβαδούρος, κι έφυγε από τον 
Ναό, χρησιµοποιώντας την έξυπνα καλυµµένη πόρτα στον δυτικό 
τοίχο. 

Ο Εδουάρδος είπε ότι θα πήγαινε τον Έδουο σ’ένα δωµάτιο για να 
ξεκουραστεί, και οι δυο τους αποχώρησαν από τη µεγάλη αίθουσα· 
χάθηκαν µέσα στις σκιές που τύλιγαν τις άκριές της, πίσω από τους 
κίονες. 

Ο Ριχάρδος έκανε νόηµα στους άλλους επαναστάτες να τον ακο-
λουθήσουν, και, ανεβάζοντάς τους σε µια σκάλα, τους οδήγησε σε 
δύο δωµάτια: ένα για τον Σέλιρ’χοκ και την Άνµα’ταρ, και ένα για 
τον Γεράρδο και τη Μάρθα. «∆εν έχουν κρεβάτια,» είπε, «αλλά θα 
σας φέρουµε στρώµατα.» 

Τα δύο δωµάτια ήταν µικρά και σχεδόν χωρίς καθόλου έπιπλα. 
Ούτε παράθυρα δεν είχαν. Στο πρώτο υπήρχε ένα τραπεζάκι κι ένα 
σκαµνί, κι επάνω στο τραπεζάκι µια παλιά λάµπα λαδιού. Στο δεύτε-
ρο, δύο ράφια ήταν στον έναν τοίχο, κι επάνω στο ένα ράφι, ένα κα-
ντήλι. Κάτω από το ράφι υπήρχε ένα άδειο µπαούλο. 

Ο Γεράρδος και η Μάρθα πήραν το δωµάτιο µε τα ράφια και το 
µπαούλο, και σύντοµα ένας Ιερός Φρουρός ήρθε φέρνοντάς τους δύο 
στρώµατα. Τους καληνύχτισε, ευχήθηκε ο Θεός να τους φυλά στον 
ύπνο τους, και αποχώρησε. 

«Με τροµάζουν αυτοί οι τύποι όταν λένε ο Θεός τους να µε φυλά-
ει,» είπε η Μάρθα, βγάζοντας τις µπότες της και ξαπλώνοντας στο 
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στρώµα. «Μ’αγριεύουν, όλοι τους. Και καλύτερα να µην πας σ’αυτό 
τον Ύπατο, ό,τι κι αν σου λένε. ∆εν τους βλέπεις πώς σε κοιτάζουν; 
Σα νάσαι εχθρός τους.» 

«Τους παραξενεύει αυτό που µου έχει συµβεί,» είπε ο Γεράρδος, 
έχοντας κι εκείνος ξαπλώσει, στο στρώµα δίπλα στο δικό της. «∆εν 
καταλαβαίνουν.» 

«Καταλαβαίνουν δεν καταλαβαίνουν, εκείνος ο πούστης ήταν έ-
τοιµος να σου χιµήσει σα σκύλος! Θα σου χιµούσε, νοµίζω, αν δεν 
ήταν κι οι άλλοι γύρω του, κι αν δεν ήµασταν κι εµείς κοντά σου.» 

«Ο Εδουάρδος…» 
«Αυτός. Αν είναι κι ο Ύπατος έτσι, άστο καλύτερα.» 
«Θα δούµε,» είπε µόνο ο Γεράρδος. «Τώρα προέχει να σώσουµε τη 

Βατράνια.» 
Η Μάρθα ήταν πολύ κουρασµένη απ’όλη την ηµέρα για να διαφω-

νήσει άλλο. Γύρισε στο πλάι κι έκλεισε τα µάτια. 
Ο Γεράρδος, όταν τελικά κοιµήθηκε – πράγµα που άργησε να 

συµβεί, µε την υπερένταση που διαπίστωσε ότι είχε – ονειρεύτηκε 
πάλι εκείνο το αλλόκοτο, ατελείωτο σπίτι 

σκάλες, διάδροµοι, δωµάτια 
τοίχοι οικοδοµηµένοι από τα υλικά των ονείρων: µάτια, χέρια, πέ-

τρες, σκοτάδι, ξύλα. 
Περιπλανιέται, µπερδεµένος. Ακούει απόµακρα γρυλίσµατα θηρί-

ων που είναι παλιοί γνωστοί. Φτάνει σε µια αίθουσα γεµάτη σκιές 
ανθρώπων, και στο κέντρο της βλέπει µια κρεµάλα. 

Απ’την κρεµάλα κρέµεται µια πάνινη κούκλα µε ξανθά µαλλιά. 
…Πέρα-δώθε… Πέρα-δώθε… 
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Κεφάλαιο 34 

Η Αγχόνη και η Παγίδα 
 
 
Παρά τους φόβους της δεν αισθάνθηκε κανένα ποντίκι να έρχεται 
για να τη δαγκώσει µέσα στο απόλυτο σκοτάδι των µπουντρουµιών. 
Μονάχα ορισµένες φορές, όταν την έπαιρνε ο ύπνος, ονειρευόταν τα 
ποντίκια. Νόµιζε ότι σκαρφάλωναν επάνω της, καθώς ήταν δεµένη 
στο πάτωµα. Μπορούσε να νιώσει τα µικρά τους πόδια στο σώµα 
της, το τρίχωµά τους στους µηρούς και στην κοιλιά της. Και τότε ξυ-
πνούσε, τροµαγµένη, τραβώντας τα δεσµά της και ουρλιάζοντας. 
Αλλά διαπίστωνε ότι δεν υπήρχαν ποντίκια. ∆εν υπήρχε τίποτα επά-
νω της όταν οι αισθήσεις της ήταν ξύπνιες. 

Ή, µήπως, τώρα κοιµόταν και πριν ήταν ξύπνια; Έτσι όπως τα πά-
ντα ήταν σκοτεινά, δύσκολα ξεχώριζε τα όνειρα από την πραγµατι-
κότητα. Όχι, δεν θα τρελαθούµε εδώ µέσα. Ξέρω πότε κοιµάµαι και 
πότε όχι. Ξέρω πότε κοιµάµαι. 

Μερικές φορές φώναξε να έρθουν για να τη λύσουν, µα κανένας 
δεν της απάντησε. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε καν κάποιος φρουρός ή 
αν την είχαν αφήσει τελείως µόνη. Εξάλλου, πού θα πήγαινε, έτσι 
δεµένη ανάσκελα στο πάτωµα όπως ήταν; 

Επίσης, κανένας δεν ήρθε για να της φέρει νερό ή φαγητό, και η 
Βατράνια αισθανόταν το στόµα της να έχει ξεραθεί. Παρ’όλ’αυτά, 
κάποια στιγµή ένιωσε την ανάγκη να κατουρήσει και, µη µπορώντας 
να σηκωθεί, κατούρησε όπως ήταν, ξαπλωµένη στο κρύο δάπεδο. Τα 
ούρα έτρεξαν, ζεστά, κάτω από τους µηρούς της, και µετά από κά-
ποια ώρα, η οσµή τους έγινε πολύ άσχηµη µέσα στον κλειστό χώρο. 
Ο Επόπτης δεν πίστεψε αυτά που του είπα, και πηγαίνοντας στο 

πανδοχείο θα είδε ότι δεν υπάρχουν τα πρόσωπα που ανέφερα, δεν 
είναι εκεί, έτσι ακόµα κι αν σκεφτόταν να έρθει να µε λύσει, τώρα 
πρέπει ν’αποφάσισε να µ’αφήσει εδώ, για να µε βασανίσει και να 
µ’αναγκάσει να του πω την αλήθεια, αλλά αργά ή γρήγορα πρέπει να 
έρθει, δεν µπορεί να µ’αφήσει εδώ, γιατί ξέρει ότι ξέρω για τους άλ-
λους επαναστάτες, και µόνο εµένα έχει για να πάρει πληροφορίες.  
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Τι ώρα είναι; Πόση ώρα έχει περάσει; 
Κοιµόταν και ξυπνούσε. 
Κοιµόταν 
και 
ξυπνούσε. 
Ο ύπνος και ο ξύπνιος µπερδεύονταν. 
Φανταστικά (;) ποντίκια έρχονταν επάνω της, τρίβονταν στην κοι-

λιά και στους µηρούς της, και ξαφνικά εξαφανίζονταν. 
Η Βατράνια έκλαιγε. Νόµιζε πως έκλαιγε. Και µετά, δεν έκλαιγε. 

Το είχε ονειρευτεί; 
Τι ώρα ήταν; Πόση ώρα την είχαν εδώ; 
Ώρες; Μέρες; 
∆εν έχω φάει τίποτα, ούτε πιει τίποτα, άρα δεν µπορεί να µ’έχουν 

για πολύ εδώ, άντε νάναι καµια µέρα, δεν µπορεί νάναι παραπάνω, 
αν ήταν πολλές µέρες θα είχα πεθάνει από έλλειψη νερού, τα χείλη 
µου ήδη είναι ξερά, ο άνθρωπος δεν µπορεί ν’αντέξει για πολύ χωρίς 
νερό, δεν είµαι πολύ εδώ, µερικές ώρες µάλλον, ο γαµηµένος Επό-
πτης θα έρθει, θα έρθει για να µε ρωτήσει πράγµατα πάλι και τώρα 
θα φέρει νερό, θα µε λύσει, αν δε µε λύσει και δε µου δώσει να πιω 
κανονικά δεν θα του πω τίποτα, ας µε σκοτώσει! 

Ορισµένες φορές, ονειρευόταν ότι τραβούσε τα δεσµά της προ-
σπαθώντας να τα σπάσει, και τα χέρια και τα πόδια της πονούσαν 
µετά, όταν ξυπνούσε. Ήταν όνειρο; 

Φως άναψε ξαφνικά. ∆υνατό, ενεργειακό, λευκό φως, γλιστρώντας 
ανάµεσα από τα κάγκελα της πόρτας του κελιού της. Σκοτεινές φι-
γούρες στέκονταν απέξω. Κάποιος ξεκλείδωσε την πόρτα και µπήκε. 
Έσκυψε και της έλυσε τα πόδια. Μετά, της έλυσε και τα χέρια. 

«Σήκω,» της είπε. 
Η Βατράνια σάλεψε αδύναµα πάνω στο πάτωµα. ∆ιαπίστωσε πως 

έτρεµε. 
«∆ε µπορεί, ρε βλάκα. Πιάστην απ’τη µια.» Κάποιος έβαλε το χέρι 

του στη µασκάλη της και την τράβηξε επάνω. Η Βατράνια πάτησε 
στα πόδια της. Ένας άλλος έπιασε τη δεύτερη µασκάλη της. Την έ-
βγαλαν από το κελί, κι απέξω είδε ακόµα δύο φρουρούς. 

«…Ο Επόπτης;…» έκρωξε η Βατράνια. 
«∆ε θα δεις άλλο τον Επόπτη.» 
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Ο Μαλαχίας ξύπνησε τον Γεράρδο και τους συντρόφους του και, ό-
ταν εκείνοι είχαν βγει από τα δωµάτιά τους και στέκονταν µέσα στον 
στενό διάδροµο, τους είπε: «Ο Επόπτης ανακοίνωσε µε την αυγή ότι 
το µεσηµέρι, όταν ο ήλιος έχει µεσουρανήσει, θα εκτελέσει 
δι’απαγχονισµού µια αποστάτρια, προς παραδειγµατισµό και συµ-
µόρφωση των κατοίκων της Ερρίθιας αλλά και όλης της Χάρντα-
βελ.» 

«Αποστάτρια;» έκανε ο Γεράρδος, ξαφνιασµένος. «Πιστεύεις ότι 
είναι η Βατράνια;» 

«∆εν έχουµε πληροφόρηση για άλλους αιχµαλώτους,» αποκρίθηκε 
ο Μαλαχίας. «Η ανακοίνωση του Επόπτη λέει πως η γυναίκα αυτή 
σκότωσε πολεµιστές της Παντοκράτειρας και η ποινή που της ανα-
λογεί είναι ο θάνατος.» 

«Πού έχει βγει αυτή η ανακοίνωση;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Τη φωνάζουν κήρυκες µέσα στην πόλη, από τα ξηµερώµατα,» εί-

πε ο Μαλαχίας. «Μόλις το µάθαµε.» 
«Παράξενο,» είπε η Άνµα’ταρ, µε τα χέρια της σταυρωµένα ε-

µπρός της. «Τόσο πολύ βιάζεται ο Επόπτης να την εκτελέσει παρα-
δειγµατικά;» 

«Γιατί το λες αυτό;» τη ρώτησε ο Γεράρδος, που απ’το µυαλό του 
δεν µπορούσε να φύγει εκείνο το όνειρο µε την κρεµασµένη πάνινη 
κούκλα. 

«Επειδή θα ήταν πολύ πιο συνετό να κρατήσει τη Βατράνια για να 
παίρνει πληροφορίες, όχι να τη σκοτώσει. ∆εν κερδίζει τίποτα έτσι. 
∆ε νοµίζω ότι υπάρχουν επαναστάτες εδώ πέρα τους οποίους θα κα-
ταφέρει να τροµάξει µε τον απαγχονισµό της.» 

«∆ε µπορεί νάναι τελείως µαλάκας,» είπε η Μάρθα. «Κάποιο λόγο 
θα έχει.» 

«Ναι, έτσι νοµίζω κι εγώ,» αποκρίθηκε η Άνµα’ταρ. «Θέλει να µας 
παγιδέψει.» 

«Εµάς; Πώς;» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  465 

 

 

 

«Το ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλοι επαναστάτες κρυµµένοι µέσα 
στην Ερρίθια, και θα έχει καταλάβει ότι η Βατράνια τού είπε ψέµατα 
σχετικά µ’αυτούς, αφού δεν τους βρήκε στον Σιδερένιο Ξένο. Επο-
µένως, θέλει τώρα να µας τραβήξει σε µια παγίδα–» 

«Πιστεύει ότι θα πάµε να σώσουµε τη Βατράνια την ώρα του α-
παγχονισµού!» είπε ο Γεράρδος. 

Η Άνµα’ταρ ένευσε. «Ναι.» 
Ο Γεράρδος ρώτησε τον Μαλαχία: «Πού θα γίνει η εκτέλεση;» 
«Στη ∆υτική Αγορά, σε φανερό σηµείο.» 
«Βλέπεις;» είπε η Άνµα στον Γεράρδο. «Θέλει να προσπαθήσουµε 

να τη σώσουµε.» 
«Και θα το κάνουµε, δε θα το κάνουµε;» 
«Αν είναι όντως παγίδα,» πετάχτηκε η Μάρθα, «δε µπορούµε να 

πάµε να πέσουµε µέσα!» 
«∆ε µπορούµε, όµως, και να τον αφήσουµε να κρεµάσει τη Βατρά-

νια,» είπε ο Γεράρδος. 
«Θα πάµε, λοιπόν, να κρεµαστούµε µαζί της; Για παρέα;» 
«Θα βρούµε τρόπο να–» 
«Μα αν είναι παγίδα;» 
«Θα πρέπει,» τους διέκοψε η Άνµα’ταρ, «να στήσουµε µια δική 

µας παγίδα που αδρανοποιεί την παγίδα του Επόπτη.» 
«Νοµίζω,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, «πως καλό θα ήταν τώρα να πάµε να 

βρούµε τον Εδµόνδο και τον Σθένελο.» 

E 
 
«Το σχέδιό σου είναι τέλειο, αγάπη µου, αλλά τι θα γίνει αν οι απο-
στάτες δεν παρουσιαστούν;» ρώτησε η Θελρίτ, κοιτάζοντας από το 
παράθυρο την κρεµάλα που έστηναν οι στρατιώτες τους στο κέντρο 
της ∆υτικής Αγοράς. 

«Είµαι βέβαιος ότι θα παρουσιαστούν,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, 
καθισµένος στον καναπέ του µικρού καθιστικού και καπνίζοντας ένα 
τσιγάρο. Ένας από τους εµπόρους της Ερρίθιας είχε αναγκαστεί να 
παραχωρήσει για σήµερα την οικία του στον Παντοκρατορικό Επό-
πτη και τους στρατιώτες του. ∆εν ήταν ο µόνος άνθρωπος, βέβαια, 
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που το είχε κάνει αυτό: διάφορα οικήµατα γύρω από το σηµείο όπου 
θα γινόταν ο απαγχονισµός ήταν γεµάτα στρατιώτες, για να βγουν 
την κατάλληλη στιγµή και να περικυκλώσουν τους αποστάτες που 
θα έρχονταν να σώσουν την κατάσκοπο. Ο Επόπτης είχε φροντίσει 
να χρηµατίσει αρκετά τους ιδιοκτήτες των οικηµάτων ώστε να µην 
πουν σε κανέναν ότι είχαν παραχωρήσει τα σπίτια τους· κι αν έλεγαν 
– τους είχε απειλήσει – θα τους κρεµούσε κι εκείνους, γιατί θα ήταν 
βέβαιο ότι είχαν συνωµοτήσει κατά της Παντοκράτειρας. 

«Τι θα γίνει, όµως, αν δεν παρουσιαστούν;» επέµεινε η Θελρίτ. 
«Θα σκοτώσουµε τζάµπα και βερεσέ µια γυναίκα που θα µπορούσε 
να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες;» 

«Φυσικά και όχι.» Ο Νιρµόδος σηκώθηκε από τον καναπέ και 
πλησίασε τη σύζυγό του, µπροστά στο παράθυρο. 

«Μα, αφού θα την έχουµε στην κρεµάλα! Θα σταµατήσεις τον α-
παγχονισµό; Θα ξεφτιλιστούµε σ’όλη την Ερρίθια!» 

Ο Νιρµόδος γέλασε και τύλιξε το χέρι του γύρω απ’τη λεπτή µέση 
της. «Όχι,» είπε, «δε θα σταµατήσω τον απαγχονισµό.» Πήρε µια 
τζούρα απ’το τσιγάρο του. Έδειξε την κρεµάλα που έστηναν οι 
στρατιώτες, αντίκρυ τους. Ο Επόπτης και η σύζυγός του στέκονταν 
στον όροφο του σπιτιού που είχαν επιτάξει και είχαν καλή θέα του 
σηµείου όπου θα γινόταν ο απαγχονισµός, καθώς κοιτούσαν πάνω 
από τις οροφές των υπόλοιπων οικηµάτων µπροστά τους. «Βλέπεις 
να στήνουν τίποτα για να σταθεί ψηλά η αιχµάλωτή µας;» 

«Τι να έστηναν;» έκανε παραξενεµένη η Θελρίτ. 
«Κάποια εξέδρα µε καταπακτή, κάποιο µεγάλο σκαµνί, κάποιο κά-

ρο: κάτι που, την ώρα του απαγχονισµού, θα τραβηχτεί απότοµα κά-
τω απ’τα πόδια της Κορνηλίας.» 

Η Θελρίτ συνοφρυώθηκε κοιτάζοντας τους στρατιώτες που έστη-
ναν την κρεµάλα. «∆εν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Εκτός αν το φέρουν 
µετά. Γιατί, όµως–;» 

«∆εν πρόκειται να φέρουν τίποτα. Αν ο καταδικασµένος στέκεται 
πάνω σε κάτι ψηλό κι αυτό το κάτι τραβηχτεί απότοµα ενώ η αγχόνη 
είναι γύρω από το λαιµό του, τότε η ράχη του σπάει στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις. ∆εν είναι το σχοινί που τον πνίγει. Ο θάνατος είναι 
πολύ γρήγορος.» Ο Νιρµόδος φύσηξε καπνό απ’την άκρη του στό-
µατός του, έσβησε το τσιγάρο του στο περβάζι, και πέταξε τη γόπα 
κάτω, σ’έναν δρόµο όπου µια γριά καθόταν σε κάτι σκαλοπάτια και 
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έπλεκε. «Εµείς δεν θα βάλουµε τίποτα για να σταθεί η Κορνηλία. Θα 
σηκώσουµε µονάχα την αγχόνη, και τα πόδια της θα φύγουν από το 
έδαφος. Η θηλιά θα σφίξει τον λαιµό της δυνατά, µε αποτέλεσµα να 
την κάνει να χάσει τις αισθήσεις της µετά από λίγο. Το σώµα, ασφα-
λώς, θα συνεχίσει να σπαρταρά καθώς δεν θα µπορεί να πάρει αέρα. 
Θα περάσει κάποια ώρα, όµως, µέχρι να πεθάνει. 

»Ώς τότε θα έχουν έρθει οι αποστάτες για να τη σώσουν – και θα 
πέσουν στην παγίδα µου. Αν όµως παρ’ελπίδα δεν παρουσια-
στούν…» Ο Νιρµόδος έφυγε από το πλευρό της Θελρίτ και βάδισε 
µέσα στο δωµάτιο. Έπιασε µια µακριά δερµάτινη θήκη που ήταν 
επάνω στον καναπέ και τράβηξε από µέσα ένα τουφέκι. «Αυτό το 
όµορφο όπλο,» είπε, χαϊδεύοντας το γυαλιστερό µέταλλο, «δεν εκτο-
ξεύει σφαίρες αλλά βελόνες. Μικρές, λεπτές βελόνες.» Από µια άλλη, 
τετράγωνη θήκη τράβηξε µια βελόνα και την κράτησε ανάµεσα στον 
δείκτη και στον αντίχειρά του, επιδεικνύοντάς την στη Θελρίτ η ο-
ποία τον κοίταζε µε ενδιαφέρον και µ’ένα λοξό µειδίαµα στο πρόσω-
πό της καθώς, µάλλον, άρχιζε να καταλαβαίνει το σχέδιό του. «Τις 
βελόνες µπορείς να τις καλύψεις µε ό,τι δηλητήριο θέλεις. Στη συ-
γκεκριµένη περίπτωση, έχουν επάνω τους παραλυτικό δηλητήριο 
που ακινητοποιεί τελείως το σώµα. Αν, λοιπόν, οι αποστάτες φίλοι 
της δεν παρουσιαστούν, από εδώ όπου είµαστε θα τη σηµαδέψω και 
θα τη χτυπήσω µε µια από αυτές τις βελόνες. Κανένας δεν θα προσέ-
ξει τίποτα· αίµα δεν θα πεταχτεί. Και το δηλητήριο θα δράσει αµέ-
σως. Το σώµα της θα φανεί να κρέµεται νεκρό από την αγχόνη, οπό-
τε οι στρατιώτες µας θα την κατεβάσουν και θα τη φέρουν πάλι στα 
µπουντρούµια των Ανακτόρων.» 

Η Θελρίτ χαµογέλασε. «Είσαι ιδιοφυία, αγάπη µου.» 
«Οι φιλοφρονήσεις, καλύτερα, µετά την επιτυχία,» είπε ο Νιρµό-

δος, βάζοντας πάλι το τουφέκι του στη δερµάτινη θήκη. 

E 
 
Την πήγαν σ’ένα δωµάτιο στο ισόγειο των Ανακτόρων. Της έδωσαν 
ένα φόρεµα να φορέσει και, ύστερα, την έβαλαν να καθίσει µπροστά 
σ’ένα τραπέζι, όπου υπήρχε φαγητό και ποτό. Παρότι τα χέρια της 
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ακόµα έτρεµαν από τόσες ώρες που ήταν δεµένη στο παγερό πέτρι-
νο πάτωµα, η Βατράνια έφαγε και ήπιε χωρίς ιδιαίτερο πρόβληµα. 

«Πού,» ρώτησε, «είναι ο Επόπτης;» 
Οι στρατιώτες γύρω της – που κανένας δεν είχε καθίσει· όλοι στέ-

κονταν – δεν αποκρίθηκαν. 
Η Βατράνια βούτηξε ένα παξιµάδι στο τσάι της και το δάγκωσε. 

«∆ε µπορώ να πιστέψω ότι µε φέρατε εδώ ως αγαθοεργία.» 
Ένας από τους στρατιώτες γέλασε κοφτά. «Τα κοτόπουλα, έλεγε ο 

µπάρµπας µου, τα ταΐζουν καλά πριν από τη σφαγή.» 
Η Βατράνια στράφηκε να τον κοιτάξει. «Εσύ θα είσαι που θα µε 

σφάξεις;» Προφανώς ήθελε να την τροµοκρατήσει. 
«Όχι,» είπε ο στρατιώτης. «Θα τ’αναλάβει άλλος αυτό.» 
Η Βατράνια ήπιε µια γουλιά από το τσάι της. «Κρίµα. Ίσως να είχα 

κι άλλα να πω στον Επόπτη…» ∆εν πίστευε, βέβαια, ότι σκόπευαν να 
τη σκοτώσουν. Τι νόηµα θα είχε; 

«Κάνει πλάκα, η σκρόφα,» µούγκρισε ένας άλλος στρατιώτης. 
«Νοµίζει ότι τη δουλεύουµε.» 

«∆ε θα λέει τίποτα όταν το σχοινί θα σφίγγει το λαρύγγι της.» 
Η Βατράνια συνοφρυώθηκε καθώς έτρωγε. Τι παράξενο σχόλιο… 

Τι ήθελε τώρα να πει, ότι θα την κρεµούσαν; Μαλακίες. Ο Επόπτης 
τής έκανε ψυχολογικό πόλεµο· ήταν προφανές. 

Τελείωσε το φαγητό της χωρίς να µιλά άλλο στους στρατιώτες και, 
µετά, ακούµπησε την πλάτη της στην καρέκλα. Περιµένοντας. Ο Ε-
πόπτης δεν θ’αργούσε να παρουσιαστεί, τώρα. 

Κανένας, όµως, δεν ήρθε, και η ώρα περνούσε. 
«Σας βρίσκεται κανένα τσιγάρο;» ρώτησε η Βατράνια τους στρα-

τιώτες. 
«Σκοτώνεις τους συναδέλφους µας και τώρα ζητάς τσιγάρο; Να 

πας να πηδηχτείς, σκρόφα.» 
Ευχαριστώ… 
Από το παράθυρο του δωµατίου φαινόταν µια από τις αυλές των 

Ανακτόρων, και ο φωτισµός εκεί έλεγε στη Βατράνια ότι πρέπει πια 
να πλησίαζε µεσηµέρι. Τι ακριβώς σχεδίαζε ο Επόπτης; Να την κάνει 
να πεθάνει από τη βαρεµάρα; Όχι, βέβαια, πως είχε κανένα παρά-
πονο. Καλύτερα εδώ παρά στα µπουντρούµια. Επιπλέον, ο χρόνος 
ήταν µε το µέρος της. Ο Εδµόνδος κι ο Σθένελος δεν µπορεί να µη 
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σκέφτονταν πώς να τη σώσουν. Θα έρχονταν για να την πάρουν από 
εδώ. 
Το ελπίζω… 
Ένας τηλεπικοινωνιακός ποµπός κουδούνισε. Ο στρατιώτης τον 

έβγαλε από τη ζώνη του και τον έφερε στ’αφτί του. «Μάλιστα,» είπε. 
«Τη φέρνουµε.» Έκλεισε τον ποµπό και πρόσταξε τη Βατράνια: 
«Σήκω πάνω.» 

«Θα πάµε βόλτα;» ρώτησε εκείνη καθώς σηκωνόταν. 
«Την τελευταία σου,» αποκρίθηκε ένας άλλος, ερχόµενος από πί-

σω της και περνώντας µια κλειστή κουκούλα στο κεφάλι της. 
Τα πάντα, αµέσως, σκοτείνιασαν. 
«Ε!» φώναξε η Βατράνια, πιάνοντας τις άκριες της κουκούλας για 

να την τραβήξει επάνω. «Βγάλτε– Ογκχ!» Κάποιος τη γρονθοκόπη-
σε στην κοιλιά, κάνοντάς τη να διπλωθεί και παραλίγο να ξεράσει 
ό,τι είχε φάει. Αισθάνθηκε το φαγητό και το τσάι να έρχονται στον 
λαιµό της και µετά να ξαναπηγαίνουν κάτω. 

Οι στρατιώτες τής έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη κι άρχισαν 
να τη σπρώχνουν, αναγκάζοντάς τη να βαδίζει χωρίς να βλέπει τίπο-
τα. 

E 
 
Μια κλειστή άµαξα µε δύο άλογα µπήκε στη ∆υτική Αγορά, χωρίς να 
έχει κανένα αναγνωριστικό επάνω της. Όταν έφτασε κοντά στο ση-
µείο όπου θα γινόταν ο απαγχονισµός, οι Παντοκρατορικοί στρα-
τιώτες εκεί φώναξαν στο συγκεντρωµένος πλήθος να κάνει πέρα, 
πέρα! πέρα! Ένας φαρδύς δρόµος δηµιουργήθηκε ανάµεσα στους 
ανθρώπους· η άµαξα πέρασε και σταµάτησε µερικά µέτρα απόστα-
ση από την αγχόνη, γύρω απ’την οποία στέκονταν τέσσερις πολεµι-
στές της Παντοκράτειρας. Από το εσωτερικό της άµαξας βγήκαν κι 
άλλοι πολεµιστές, και µαζί τους είχαν µια γυναίκα µε κλειστή κου-
κούλα στο κεφάλι και τα χέρια δεµένα πίσω απ’την πλάτη. Ένας 
απ’τους στρατιώτες τής έβγαλε την κουκούλα… 
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…και ο Σθένελος είδε το πρόσωπο της Βατράνιας, µελανιασµένο 
και τραυµατισµένο. Τα ξανθά της µαλλιά ήταν ανακατεµένα, αχτέ-
νιστα, και βροµισµένα. 

«Οι γαµηµένοι…!» σύριξε ο µάγος, από εκεί όπου κοίταζε, κρυµµέ-
νος µέσα σ’ένα στενορύµι της ∆υτικής Αγοράς. 

«Σσς,» του έκανε ο Γεράρδος, που ήταν δίπλα του, φορώντας κάπα 
κι έχοντας την κουκούλα στο κεφάλι. 

«Σιγά µη µ’άκουσαν από δω.» 
«Έχεις κανένα έξυπνο ξόρκι για να µας βοηθήσει;» τον ρώτησε ο 

Γεράρδος, περισσότερο για να τον κάνει να ηρεµήσει παρά γιατί πί-
στευε ότι ο µάγος όντως θα µπορούσε να προσφέρει κάποια βοήθει-
α. 

«Τι νοµίζεις ότι είµαι; ∆ράκαινα; Ερευνητής είµαι. Φυσικά και ό-
χι.» Ο Σθένελος τράβηξε το πιστόλι του. 

Ο Γεράρδος έβγαλε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του και κάλεσε 
τη Μάρθα. «Είσαι έτοιµη;» 

«Ναι. Να ξεκινήσω;» 
«Πάτησέ τους.» 

E 
 
Ο Νιρµόδος, στεκόµενος µπροστά στο παράθυρο του επιταγµένου 
σπιτιού µαζί µε τη Θελρίτ, παρακολουθούσε τους στρατιώτες του να 
βγάζουν την αιχµάλωτη από την άµαξα και να την πηγαίνουν προς 
την κρεµάλα. 

«Τώρα…» µουρµούρισε. «Τώρα πρέπει να δράσουν…» 
Η Θελρίτ γέλασε. Ήταν ενθουσιασµένη µ’όλη αυτή την παράστα-

ση. 
Η αιχµάλωτη φάνηκε, προς στιγµή, να προσπαθεί να ξεφύγει από 

τους στρατιώτες, αλλά µερικά γρονθοκοπήµατα έδωσαν τέλος στην 
απερίσκεπτη απόδρασή της. Την έφεραν κάτω απ’την κρεµάλα και 
πέρασαν την αγχόνη γύρω απ’τον λαιµό της, σφίγγοντάς την. 

Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος έβγαλε ένα χαρτί από την τσέπη του 
και διάβασε δυνατά, κοιτάζοντας το πλήθος: «Αυτή η γυναίκα είναι 
αποστάτρια εναντίον της Συµπαντικής Παντοκρατορίας και κατά-
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σκοπος σταλµένη στη Χάρνταβελ από τον Αρχιπροδότη Βασιληά 
Ανδρόνικο της Απολλώνιας. Εισβάλλοντας στα Ανάκτορα του Υπε-
ράρχη, σκότωσε στρα–» 

Ένας πυροβολισµός αντήχησε, και το σχοινί που κρεµόταν από το 
ικρίωµα της κρεµάλας και κατέληγε στη θηλιά γύρω απ’το λαιµό της 
αιχµάλωτης κόπηκε. 

Αποστάτες όρµησαν από γύρω, κουκουλοφόροι, οπλοφορώντας, 
και πυροβολώντας τους στρατιώτες κοντά στην αγχόνη. 

E 
 
Η Ιζαµπώ και Ισαβέλλα όρµησαν από το βόρεια, κρατώντας δύο πι-
στόλια η καθεµία και χτυπώντας όποιον λευκοντυµένο πολεµιστή 
έβλεπαν. Ο Γεράρδος και ο Σθένελος ξεπρόβαλαν από τα ανατολικά, 
ο πρώτος µ’ένα τουφέκι στα χέρια, ο δεύτερος µε το πιστόλι του. Ο 
Εδµόνδος ήρθε από τα νότια, µαζί µε τον Έδουο, ο οποίος είχε επι-
µείνει να βοηθήσει, εκπλήσσοντας τον Γεράρδο (και βάζοντάς τον σε 
υποψίες ότι, στην πραγµατικότητα, ήθελε να παρακολουθεί – πράγ-
µα το οποίο δεν πείραζε καθόλου, έτσι όπως ήταν η κατάσταση). Ο 
τροβαδούρος βαστούσε σπαθί και πιστόλι, και το ίδιο κι ο ιερέας, 
που από τις κινήσεις του φαινόταν σ’ένα έµπειρο µάτι ότι το Εσώτε-
ρο Θηρίο είχε ξυπνήσει εντός του. 

Η Άνµα’ταρ, που, ακροβολισµένη, είχε πυροβολήσει το σχοινί της 
κρεµάλας, τώρα έστρεφε το στόχαστρό της για να σηµαδέψει στρα-
τιώτες. 

Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος, βλέποντας τους αποστάτες να έρχο-
νται και τους πολεµιστές του να πέφτουν ολόγυρά του, πήδησε µέσα 
στην κλειστή άµαξα για να καλυφτεί. 

Το συγκεντρωµένο πλήθος των γηγενών άρχισε να διαλύεται, τρέ-
χοντας, ουρλιάζοντας. 

Ο Γεράρδος βρέθηκε ανάµεσα στους πανικόβλητους ανθρώπους 
αλλά, παραδόξως, αισθάνθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να ποδοπα-
τηθεί, ούτε να τον καθυστερήσουν απ’το να φτάσει στη Βατράνια. 
Μπορούσε να δει, να νιώσει, τα στριφτά µονοπάτια που δηµιουρ-
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γούνταν ανάµεσα στο πλήθος και να τ’ακολουθήσει αλάθητα. Σα να 
βρισκόταν µέσα σε όνειρο. 

«Μαζί µου!» φώναξε στον Σθένελο. «Μαζί µου!» 
Ο κόσµος περνούσε από γύρω τους λες κι οι δυο τους να ήταν κάτι 

που οι άλλοι δεν έπρεπε ν’αγγίξουν. 
«Τι συµβαίνει;» απόρησε ο µάγος. «Τι…;» 
Ο Γεράρδος συνέχισε ν’ακολουθεί τα µονοπάτια ανάµεσα στο πλή-

θος, τα οποία του φανέρωνε κάποια αίσθηση που δεν ήταν ούτε η 
όραση ούτε η ακοή. ∆εν απάντησε στον Σθένελο, καθώς ζύγωναν τη 
Βατράνια, η οποία κοίταζε ολόγυρα, σαστισµένη, σα να µην ήξερε 
προς τα πού να τρέξει. 

E 
 
Η Μάρθα και ο Σέλιρ’χοκ είχαν, πριν από ώρες, βγει από την Ερρί-
θια για να πάρουν τον Κροκόδειλο από εκεί όπου τον είχαν αφήσει. 
Ο µάγος είχε καθίσει στο ενεργειακό κέντρο και εκείνη στο τιµόνι, 
και είχαν φέρει το όχηµα πιο κοντά στην πόλη, µε το περίβληµά του 
να παίρνει τα χρώµατα του περιβάλλοντος και να κρύβεται µέσα στη 
βλάστηση. 

Περίµεναν. 
Και µετά, ο Γεράρδος είχε καλέσει τη Μάρθα µέσω ποµπού και της 

είχε πει να ξεκινήσει. Ο Σέλιρ’χοκ είχε ήδη υφάνει τη Μαγγανεία 
Κινήσεως αφού πλησίαζε µεσηµέρι, κι έτσι έφυγαν αµέσως. Η Μάρ-
θα οδήγησε τον Κροκόδειλο προς τη ∆υτική Πύλη της Ερρίθιας, τρέ-
χοντας, µε µεγάλη ταχύτητα. Στο δρόµο συνάντησε ένα καρό, το 
χτύπησε ανατρέποντάς το, και συνέχισε. Η πύλη ήταν ανοιχτή, και 
φρουροί των Παντοκρατορικών και του Υπεράρχη στέκονταν εκεί. 
Η Μάρθα δεν ελάττωσε καθόλου την ταχύτητα του οχήµατος, έχο-
ντας το πόδι της πιεσµένο στο πετάλι. Οι φρουροί τής έκαναν, προς 
στιγµή, νοήµατα να σταµατήσει, αλλά, όταν είδαν πως εκείνη τούς 
αγνοούσε, έτρεξαν δεξιά κι αριστερά για να µην τους πατήσει. Το 
ίδιο έκαναν και κάποιοι άλλοι που ήταν συγκεντρωµένοι στην πύλη. 
Άνθρωποι και ζώα φώναζαν και έτρεχαν. 
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Η Μάρθα έβαλε τον Κροκόδειλο στους δρόµους της Ερρίθιας, δια-
λύοντας ό,τι έβρισκε στο πέρασµά της. 

E 
 
«Μακριά!» φώναζε ο Έδουος. «Κάντε πέρα!» Και το πλήθος παρα-
µέριζε µπροστά από εκείνον και τον Εδµόνδο, µοιάζοντας να φοβά-
ται τον ιερέα περισσότερο από τους πυροβολισµούς που αντηχούσαν 
από γύρω. Ο τροβαδούρος δεν αδικούσε τον κόσµο: κι εκείνος ένιω-
θε έναν δυνατό, παράλογο τρόµο, σαν να ήξερε πως είχε ένα άγριο 
θηρίο πλάι του το οποίο µπορεί, από στιγµή σε στιγµή, να στρεφό-
ταν και να τον έτρωγε. 

Υψώνοντας το πιστόλι του πυροβόλησε έναν Παντοκρατορικό 
στρατιώτη, και ο Έδουος πυροβόλησε άλλον έναν, καθώς το πλήθος 
χωριζόταν σαν ποταµός εµπρός τους. 

«Θάνατος! Θάνατος στους τυράννους!» φώναζε ο ιερέας: κι η φω-
νή του γέµιζε µε τρόµο όσους την άκουγαν. 

Μετά, όµως, µια άλλη φωνή αντήχησε στη ∆υτική Αγορά, πάνω 
από τη φωνή του Έδουου, πάνω από τα ουρλιαχτά του πλήθους, πά-
νω από τους πυροβολισµούς. 

Η φωνή του Παντοκρατορικού Επόπτη, µεγεθυσµένη από τηλεβό-
α. 

«ΕΠΙΘΕΣΗ! ΕΠΙΘΕΣΗ! ΤΩΡΑ!» 
Και από τα τριγυρινά οικήµατα ένας χείµαρρος από Παντοκρατο-

ρικούς στρατιώτες βγήκε, φέροντας τουφέκια, πιστόλια, και σπαθιά. 
«Παραδοθείτε!» φώναζαν στους αποστάτες. «Πετάξτε τα όπλα 

σας κάτω! Παραδοθείτε!» 
Ο Γεράρδος και ο Σθένελος είχαν ήδη βρεθεί κοντά στη Βατράνια, 

και ο µάγος την τράβηξε κοντά του. «Εµείς είµαστε,» της είπε. 
Η Βατράνια βλεφάρισε, ξαφνιασµένη. «Σθένελε… Το ήξερα ότι θα 

ερχόσασταν.» 
«Πρέπει να φύγουµε κιόλας,» είπε ο Γεράρδος, πυροβολώντας έ-

ναν από τους Παντοκρατορικούς στρατιώτες που πλησίαζαν. 
Η Βατράνια δεν µπορούσε να δει καθαρά το πρόσωπό του µέσα 

από την κουκούλα της κάπας του. «Γεράρδε; Εσύ είσαι; Εσύ!» 
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Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα βρίσκονταν επίσης κοντά, τώρα· και ο 
Εδµόνδος κι ο Έδουος ζύγωναν πυροβολώντας ολόγυρα, τους Πα-
ντοκρατορικούς. Ορισµένοι απ’αυτούς ανταπέδωσαν τα πυρά, αν 
και µάλλον οι διαταγές τους ήταν να αιχµαλωτίσουν, όχι να σκοτώ-
σουν, υπέθεταν οι επαναστάτες από τις κινήσεις τους. 

«ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙΤΕ,» αντήχησε η φωνή του Επόπτη. «ΠΑΡΑ∆Ο-
ΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΟΠΛΑ 
ΣΑΣ ΚΑΤΩ.» 

Ουρλιαχτά, ξαφνικά, από τα δυτικά. Και το µούγκρισµα τροχών 
επάνω στο πλακόστρωτο. 

Ένα µεγάλο εξάτροχο όχηµα ερχόταν, διαλύοντας πάγκους εµπό-
ρων, χτυπώντας γαϊδούρια και σκυλιά που βρίσκονταν στον δρόµο 
του, σπάζοντας κάρα. 

Ο Κροκόδειλος. 
Ήρθε πίσω από τους Παντοκρατορικούς πολεµιστές κι έπεσε επά-

νω τους, τσακίζοντας κάτω απ’τους τροχούς του όσους δεν πρόλα-
βαν να αποµακρυνθούν. 

Η Άνµα’ταρ, που ήταν σκαρφαλωµένη σε µια στέγη, είδε το όχηµα 
να περνά από κάτω της και πήδησε στην οροφή του. Βρέθηκε εκεί 
γονατισµένη στο ένα γόνατο και πιασµένη γερά µε το ένα χέρι· και 
έµεινε έτσι, υψώνοντας το τουφέκι της µε το άλλο χέρι και πυροβο-
λώντας συνεχόµενα. 

Οι Παντοκρατορικοί, αιφνιδιασµένοι, τροµαγµένοι, σκορπίζονταν. 
«ΜΗ ΦΕΥΓΕΤΕ! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ!» αντήχησε η 

φωνή του Επόπτη. 
«Άντε γαµήσου γαµηµένε καριόλη παιδί του Λοκράθου!» φώναξε 

η Μάρθα από το παράθυρο του Κροκόδειλου, οδηγώντας το όχηµά 
της πάνω στην κλειστή άµαξα που είχε φέρει τη Βατράνια στην κρε-
µάλα. Η άµαξα τινάχτηκε παραδίπλα, κουτρουβαλώντας, ενώ τα ξύ-
λα της διαλύονταν, οι τροχοί της έφευγαν. 

Η Μάρθα σταµάτησε τον Κροκόδειλο µ’έναν δυνατό τρίξιµο τρο-
χών που ράγισε το πλακόστρωτο από κάτω τους. «Ελάτε!» φώναξε 
στους άλλους επαναστάτες, καθώς η Άνµα’ταρ πηδούσε από την ο-
ροφή του οχήµατος για να βρεθεί πλάι στον Έδουο. «Γρήγορα! προ-
τού αυτοί οι γαµιόληδες συνέλθουν.» 

Ο Γεράρδος άνοιξε την πίσω πόρτα του Κροκόδειλου κι όλοι ανέ-
βηκαν. Ο Εδµόνδος έκλεισε. 
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«Στο λιµάνι!» φώναξε ο Γεράρδος στη Μάρθα. «Στο λιµάνι!» 
«Ναι, τα έχουµε πει,» αποκρίθηκε εκείνη, πατώντας το πετάλι και 

βάζοντας τους έξι µεγάλους τροχούς σε κίνηση. 
«ΚΥΝΗΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ!» αντήχησε η φωνή του Επόπτη. «ΚΥΝΗ-

ΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ! ΚΥΝΗΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ!» 
Πυροβολισµοί τούς ακολουθούσαν καθώς έφευγαν από τη ∆υτική 

Αγορά, στρίβοντας νότια και διαλύοντας ό,τι βρισκόταν µπροστά 
τους. Οι δρόµοι της Ερρίθιας ήταν στενοί, όχι φτιαγµένοι για µεγάλα 
οχήµατα – και σίγουρα όχι για καταδιώξεις µέσα σε µεγάλα οχήµα-
τα. Η Μάρθα δεν µπορούσε να περάσει από παντού, κι από εκεί ό-
που µπορούσε να περάσει έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει καταστρο-
φές, θέλοντας και µη. 

Ο Γεράρδος ήρθε και κάθισε δίπλα της. «Ωραία οδήγηση.» 
«Άντε γαµήσου.» 
Ο Γεράρδος µειδίασε. 
Το λιµάνι δεν ήταν µακριά, και δεν άργησαν να φτάσουν. Το µέρος 

ήταν σχεδόν άδειο όταν βρέθηκαν κοντά στις αποβάθρες, καθώς ο 
κόσµος, ουρλιάζοντας, έτρεχε ν’αποµακρυνθεί από το όχηµα που 
πατούσε τα πάντα στο πέρασµά του. 

«Θα λέγονται ιστορίες για χρόνια γι’αυτή την υπόθεση,» είπε ο 
Εδµόνδος, από πίσω. 

«Και γαµώ,» είπε η Μάρθα. «Θα µας βρίζουν κάθε νύχτα.» 
«Σέλιρ,» είπε ο Γεράρδος, «είσαι έτοιµος;» 
«Εννοείται, Καπετάνιε,» απάντησε ο µάγος, κι άρχισε το Ξόρκι 

Μηχανικής Μεταβλητότητος, καθισµένος στο ενεργειακό κέντρο του 
οχήµατος. 

Η Μάρθα οδήγησε τον Κροκόδειλο προς τις αποβάθρες ενώ η 
µορφή του είχε ήδη αρχίσει να µεταβάλλεται. Οι τροχοί του πάτησαν 
επάνω σε ξύλα που έσπασαν από κάτω τους – και µετά, το όχηµα 
βρέθηκε µέσα στο νερό του ποταµού. Αλλά δεν ήταν πια όχηµα. Όχι 
ακριβώς. Επέπλεε. Και η µεταµόρφωσή του σύντοµα ολοκληρώθηκε. 
Έγινε δικάταρτο πλοίο µε ενεργειακή µηχανή. 

Το τιµόνι είχε αλλάξει στα χέρια της Μάρθας, όπως και η κονσόλα 
µπροστά της. «Προς τα πού, Καπετάνιε;» ρώτησε. 

«Βόρεια. Αν µας ακολουθήσουν, στο Κεντροδάσος θα τους ξεφύ-
γουµε πιο εύκολα.» 
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Κεφάλαιο 35 

Ο Υπόγειος Βασιληάς Αποφασίζει 
 
 
Γι’ακόµα µια φορά η µεγάλη αίθουσα της Βασιλικής Οικίας ήταν α-
νάστατη. Ο Κάλροοθ καθόταν στον κοκάλινο θρόνο του και παρακο-
λουθούσε τους υπηκόους του να διαπληκτίζονται σχετικά µε τους 
ξένους. Οι ανιχνευτές του και ο Νερκάλοοτ είχαν επιστρέψει χτες 
βράδυ και τα νέα που είχαν φέρει ήταν ανησυχητικά. Οι κάτοικοι 
του άλλου κόσµου δεν ήταν φιλικοί. Μόλις τους είχαν δει να ζυγώ-
νουν, είχαν πυροβολήσει. Κι επιπλέον, ο Οφθαλµός της Ψυχής είχε 
δηλώσει πως κάποια άγνωστη παρουσία θεϊκής δύναµης τον εµπόδι-
ζε όχι µόνο να στείλει το πνεύµα του µέσα από το άνοιγµα για να ε-
ρευνήσει τον άλλο κόσµο, αλλά και να επηρεάσει το µυαλό των ξέ-
νων ώστε να τους κάνει να «παραβλέψουν» τους ανιχνευτές µες στο 
σκοτάδι της νύχτας. 

Τι έπρεπε να γίνει τώρα; 
Ο Κάλροοθ, ασφαλώς, δεν ήταν πρόθυµος να εγκαταλείψει το ό-

νειρό του – το όνειρο να οδηγήσει τον λαό του σ’έναν κόσµο κατα-
πράσινο όπως στις Παλαιές ∆ιηγήσεις. Όµως δεν ήθελε να έρθει και 
σε σύγκρουση µε τους ξένους παρά µονάχα αν αυτό αποδεικνυόταν 
απαραίτητο. 

Η Βασιλική Σύζυγός του, η Ελκέρτα, ήταν υπέρ του να επιτεθούν 
µέσα από το άνοιγµα, αν µη τι άλλο για να κάνουν µια επιδροµή. Θα 
πάρουµε πολλές πληροφορίες έτσι, είχε πει στον Κάλροοθ, τη νύχτα. 
Θα δούµε πώς είναι το τοπίο πέρα από το άνοιγµα, κατά πρώτον. Κι 
επιπλέον, λαφυραγωγώντας θα µάθουµε διάφορα για το πώς ζουν 
αυτοί οι άνθρωποι και τι εργαλεία χρησιµοποιούν. Ο Κάλροοθ, όµως, 
δεν ήθελε να κάνει τίποτα βιαστικό. Τα πάντα έπρεπε να γίνουν µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν ήταν να οδηγήσει τον λαό του σ’έναν 
καινούργιο κόσµο. Είχε πει στην Ελκέρτα ότι δεν θα έπαιρνε από-
φαση τόσο γρήγορα· θα καλούσε και τους υπόλοιπους, το πρωί, για 
να συζητήσουν. 

Και τώρα συζητούσαν. Ή, µάλλον, φώναζαν. 
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Η Ελκέρτα πρότεινε πάλι µια γρήγορη επιδροµή πέρα από το ά-
νοιγµα. Ο Βασιλικός Υπασπιστής Νάρκλοοµ διαφωνούσε, λέγοντας 
πως δεν ήξεραν ακόµα τι όπλα µπορεί να είχαν οι ξένοι και καλύτε-
ρα, εποµένως, να µην προκαλούσαν την οργή τους. Ο µεγάλος γιος 
του Κάλροοθ, ο Πρίγκιπας-∆ιάδοχος Όσραοκ, έµοιαζε να διαφωνεί 
µε τον Βασιλικό Υπασπιστή αλλά ώς ένα σηµείο: πρότεινε να επιτε-
θούν στους ξένους, µαζικά, µόλις µάθαιναν αρκετά γι’αυτούς ώστε 
να είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι. Γιατί, εκτός των άλλων, έλεγε, 
υπήρχε ο κίνδυνος οι ξένοι να επετίθεντο πρώτοι! Η Νιρντέτα, η α-
δελφή του Κάλροοθ, διαφωνούσε µε τον Όσραοκ, ισχυριζόµενη ότι 
αποκλείεται, όποιοι κι αν ήταν αυτοί οι ξένοι, να έρχονταν να κατα-
κτήσουν µια ερηµιά. Η Φαλτίκα, η κόρη του Κάλροοθ, συµφωνούσε 
µε τη θεία της, ένθερµα, και κατηγορούσε την Ελκέρτα ότι προσπα-
θούσε να βάλει σε κίνδυνο ολόκληρη τη Νίρµικιτ. 

«Σταθείτε λίγο!» φώναξε ο Νάσκερελ, ο αδελφός του Κάλροοθ, 
που ήταν πρασινόδερµος σαν τον Βασιληά και κουτσός από τη δεξιά 
µεριά· κρατούσε ένα λαξευτό ραβδί για να στηρίζεται, καθώς σηκω-
νόταν τώρα από τη θέση του. «Σταθείτε λίγο, λέω!» Η φωνή του χα-
νόταν µέσα στη βαβούρα· ο Κάλροοθ αναρωτιόταν αν κανένας εκτός 
από εκείνον είχε ακούσει τον αδελφό του. «Σταθείτε λίγο, να µιλή-
σουµε λογικά, µα την Πνοή του Καρµόνκον!» 

Αυτή η κραυγή, τελικά, τράβηξε την προσοχή τους. Στράφηκαν να 
κοιτάξουν τον Βασιλίσκο Νάσκερελ, κι εκείνος βρήκε την ευκαιρία 
να µιλήσει χωρίς να φωνάζει: «Σε περίπτωση που το έχετε λησµονή-
σει, έχουµε τέσσερις αιχµαλώτους. Τέσσερις ανθρώπους από τον 
άλλο κόσµο. Μπορούµε να τους χρησιµοποιήσουµε για να συνεννο-
ηθούµε, ίσως, µε τους φύλακες του ανοίγµατος.» 

«Ξεχνάς, όµως, θείε, ότι δεν ξέρουµε τη γλώσσα των αιχµαλώ-
των,» είπε ο Πρίγκιπας-∆ιάδοχος Όσραοκ. «Τι νόηµα θα είχε να 
τους πάµε µπροστά στους φύλακες του ανοίγµατος αν δεν µπορούµε 
να µιλήσουµε µαζί τους.» 

«Κι αν µπορούσαµε να µιλήσουµε τη γλώσσα τους,» έθεσε το ερώ-
τηµα ο Ρέσλοοτ, το τρίτο παιδί του Κάλροοθ, «ποιος ο λόγος να µην 
επικοινωνήσουµε οι ίδιοι µε τους φύλακες του ανοίγµατος, αδελφέ;» 

«Μην είσαι ανόητος, Ρέσλοοτ! Αλλιώς θα αντιδράσουν οι φύλακες 
αν δουν κάποιους που γνωρίζουν.» 
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Ο Ρέσλοοτ ατένισε τον Όσραοκ οργισµένα. Ανέκαθεν οι δυο τους 
είχαν κόντρες, που ο Κάλροοθ όσο κι αν προσπαθούσε δεν µπορούσε 
να αµβλύνει. Ο Ρέσλοοτ νόµιζε ότι ο µεγάλος του αδελφός τον υπο-
τιµούσε, κι ο Κάλροοθ σκεφτόταν πως, ορισµένες φορές, ίσως όντως 
έτσι να ήταν. Ο Όσραοκ µιλούσε, κάπου-κάπου, πολύ απερίσκεπτα 
στον Ρέσλοοτ. 

«Σε λίγο καιρό θα µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε τους ξένους,» 
είπε εµφατικά ο Νάρκλοοµ· και στράφηκε στη Χονρέπα, η οποία, 
µέχρι στιγµής, ήταν σιωπηλή. «Έτσι δεν είναι;» 

Η Οφθαλµός της Ζωής ένευσε. «Χτες, µιλώντας αρκετές ώρες µε 
τον Τέρι Κάρµεθ, έκανα αξιοσηµείωτη πρόοδο, νοµίζω.» 

«∆εν έχουµε χρόνο για τέτοιες ανοησίες!» φώναξε η Ελκέρτα. 
«Μέχρι να καταφέρεις να µάθεις τη γλώσσα των ξένων, θα έχουµε 
χάσει την ευκαιρία µας. Κατ’αρχήν, οι ξένοι θα είναι καλύτερα προε-
τοιµασµένοι για εµάς. Κατά δεύτερον, πρέπει εµείς να πάµε πρώτοι 
στον καινούργιο κόσµο, όχι ν’αφήσουµε τους κατοίκους άλλων πό-
λεων να πάνε πριν από εµάς!» 

«∆εν ακολουθούµε στρατιωτικές τακτικές ληστών στη Νίρµικιτ, µα 
όλους του υπόγειους θεούς!» αντιγύρισε ο Νάρκλοοµ, εκνευρισµένα, 
κοπανώντας τη γροθιά του επάνω στο κοκάλινο τραπέζι µπροστά 
στο οποίο στεκόταν. 

Η Ελκέρτα ήταν έτοιµη ν’αποκριθεί µε µάλλον άγριο τρόπο, όταν ο 
Κάλροοθ µίλησε, ξαφνιάζοντάς τους: «Χονρέπα,» ρώτησε, «τι έχεις 
µάθει από τον Τέρι Κάρµεθ;» 

«Πρέπει να είναι αξιωµατικός, Μεγαλειότατε, σε κάποιον µεγάλο 
στρατό. Έχει µια σύζυγο που ονοµάζεται Αρίνη. Επιµένει ότι δεν εί-
ναι εχθρός µας, και ζητά να ελευθερώσουµε εκείνον και τους άλλους 
τρεις, οι οποίοι πρέπει να είναι στρατιώτες του.» 

«Τι ξέρει για το άνοιγµα;» ρώτησε ο Κάλροοθ. 
«Απ’ό,τι κατάλαβα,» απάντησε η Χονρέπα, «δεν ξέρει τίποτα. 

Πρέπει να είναι το ίδιο παραξενεµένος όπως εµείς.» 
«Σου είπε κάτι για τον… θεό που αισθάνθηκε ο Νερκάλοοτ στον 

άλλο κόσµο; Γι’αυτή τη µεγάλη δύναµη;» 
«Όχι, Μεγαλειότατε. ∆εν το ανέφερε καθόλου. Την επόµενη φορά 

θα τον ρωτήσω, όµως.» 
«Έµαθες τίποτ’άλλο;» 
«Όχι, Βασιληά µου. Αυτά, προς το παρόν.» 
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«Αυτά,» είπε η Ελκέρτα, κάπως ειρωνικά, «µας είναι, ουσιαστικά, 
άχρηστα.» 

«Προσπαθώ να του διδάξω διάφορες λέξεις, Υψηλοτάτη. Όσο πε-
ρισσότερες λέξεις ξέρει, τόσο πιο εύκολο θα είναι να επικοινωνήσω 
µαζί του. Και συγχρόνως, βέβαια, µαθαίνω κι εγώ τη δική του γλώσ-
σα.» 

«Να συνεχίσεις έτσι, Χονρέπα,» είπε ο Κάλροοθ. «Έχεις κάνει πο-
λύ καλή δουλειά ώς τώρα.» 

«Ευχαριστώ, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η Λιθοφόρος, µε µια σύ-
ντοµη υπόκλιση που έκανε τη θρισίρτα στον ώµο της να γυαλίσει. 

Η Ελκέρτα έριξε ένα βλέµµα στη Χονρέπα κι ένα βλέµµα στον 
Κάλροοθ, και δεν έµοιαζε ευχαριστηµένη. Ο Βασιληάς νόµιζε ότι η 
σύζυγός του ζήλευε τη Λιθοφόρο επειδή εκείνος τής έδειχνε περισ-
σότερο ενδιαφέρον απ’ό,τι σε άλλους αυλικούς. Η αλήθεια ήταν ότι 
του Κάλροοθ τού άρεσε η Χονρέπα σαν γυναίκα, αλλά ποτέ δεν είχε 
συµβεί τίποτα µεταξύ τους και, µάλλον, ποτέ δεν θα συνέβαινε. Ε-
κείνη δεν έδειχνε τον ίδιο ενθουσιασµό µε τον Βασιληά, κι ο Βασι-
ληάς δεν ήθελε να την πιέσει χρησιµοποιώντας την ανώτερη κοινω-
νική του θέση. Θα ήταν ανόητο. 

«Θα περιµένουµε,» είπε ο Κάλροοθ στους συγκεντρωµένους αυλι-
κούς του, «µέχρι που να µπορούµε να επικοινωνήσουµε καλά µε τον 
Τέρι Κάρµεθ και να τον βάλουµε να µιλήσει µε τους φρουρούς του 
ανοίγµατος.» 

«Μα, ώς τότε–!» άρχισε η Ελκέρτα. 
«Θα έχουµε παρατηρητές στην έρηµο, όπως πάντα. Αν δουν κά-

ποιον κίνδυνο, θα µας ειδοποιήσουν.» 
«Και οι βασιληάδες των άλλων πόλεων;» 
«Αποκλείεται να έχουν από τώρα µάθει για το άνοιγµα.» 
«Ίσως, όµως, να έχουν µάθει για άλλα ανοίγµατα,» επέµεινε η Ελ-

κέρτα. «Οι Θεογνώστες είπαν ότι, µάλλον, υπάρχουν κι άλλα ανοίγ-
µατα.» 

«∆εν έχω, όµως, ξαναµιλήσει µαζί τους. Αλλά, όπως και νάχει, δεν 
θα επιτεθώ σ’αυτούς τους ξένους τόσο γρήγορα. Όχι όταν µπορώ να 
αποφύγω την αιµατοχυσία.» Και στρεφόµενος στη Χονρέπα, ρώτη-
σε: «Σε πόσες ηµέρες νοµίζεις ότι θα µπορείς να συνεννοηθείς καλά 
µε τον Τέρι Κάρµεθ, Χονρέπα;» 
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«Σε πέντε ηµέρες πρέπει να µπορούµε να καταλάβουµε ο ένας τον 
άλλο, Βασιληά µου.» 

«Ορίστε,» είπε ο Κάλροοθ στη Βασιλική Σύζυγό του και στους υ-
πόλοιπους. «Πέντε ηµέρες δεν είναι τόσος πολύς καιρός για να πε-
ριµένουµε. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσµος πέρα από το άνοιγµα είναι 
όπως ο κόσµος που ξέρουµε από τις Παλαιές ∆ιηγήσεις. Θέλετε να 
βιαστούµε για να τον αποκτήσουµε; Θέλετε να ριψοκινδυνέψουµε 
να γίνει κάποιο λάθος; Εγώ λέω όχι! Κανένα λάθος δεν πρέπει να 
γίνει! Πρέπει, στο τέλος, να κατοικήσουµε σ’αυτό τον κόσµο! Τον 
δικαιούµαστε, ύστερα από τόσες σκοτεινές µέρες εδώ, κάτω από τη 
γη!» 

Φωνές που συµφωνούσαν µαζί του ακούστηκαν απ’όλη την αίθου-
σα, όχι µονάχα από την οικογένειά του, τους Λιθοφόρους, και τους 
αξιωµατούχους, αλλά κι από τους παρευρισκόµενους υπηρέτες και 
φρουρούς. 
Ναι, σκέφτηκε ο Κάλροοθ, χαµογελώντας µέσα στα λευκά µούσια 

του, µοιράζονται κι αυτοί το όραµά µου. Φυσικά. 
Θα ξαναζήσουµε στον Παλαιό Κόσµο! Θα είναι σαν όνειρο που εί-

χαµε λησµονήσει. 

E 
 
Οι Θεογνώστες ήρθαν όταν η αίθουσα είχε αδειάσει λιγάκι. Πριν, 
βρίσκονταν εδώ και τα πέντε παιδιά του Κάλροοθ· τώρα, είχαν µεί-
νει µόνο ο Όσραοκ και η Φαλτίκα. Η Χονρέπα είχε φύγει, αλλά ο 
Νερκάλοοτ ήταν εδώ, όπως επίσης και ο Βασιλικός Υπασπιστής 
Νάρκλοοµ, ο Βασιλίσκος Νάσκερελ, και η Βασιλική Σύζυγος Ελκέρ-
τα. 

Ο τυφλός γέρο-Θεογνώστης Κέρφαοκ και η Θεογνώστρια Νιτκέτ-
κα, ως συνήθως, δεν υποκλίθηκα µπροστά στον Βασιληά της Νίρµι-
κιτ. Ούτε καν χαιρέτησαν. 

Ο Κάλροοθ τούς µίλησε πρώτος: «Μου είπατε ότι θα ερχόσασταν 
σε επαφή µε τους θεούς σας· ότι θα µου λέγατε περισσότερα για το 
τι συµβαίνει, και πώς να προστατέψω τον λαό µου.» 
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«Ο Καρµόνκον. Πολύ φοβισµένος είναι, Βασιληά Κάλροοθ,» είπε ο 
Κέρφαοκ, στηριζόµενος στο µακρύ ραβδί του. Το κεφάλι του ήταν 
στραµµένο µε τροµαχτική ακρίβεια προς τη µεριά του Κάλροοθ, πα-
ρότι ο γέρο-Θεογνώστης ήταν τυφλός και τα µάτια του κρυµµένα 
πίσω από ένα µαύρο πανί. «Η Καταιγίδα των Βαθών ουρλιάζει και 
ουρλιάζει. Θυµωµένη. Μεγάλος θυµός. Κάτι ξένο πλησιάζει.» 
Ασυναρτησίες όπως πάντα! σκέφτηκε, εκνευρισµένα, ο Κάλροοθ. 

Ο Θεογνώστης δεν είχε, ουσιαστικά, απαντήσει σε καµία από τις 
ερωτήσεις του. «Τι είναι τα ανοίγµατα; Γιατί δηµιουργούνται;» 

«Ένας µεγάλος πόνος. Από παντού. Καταστροφή πλησιάζει.» 
Κατάρες και σκοτάδια! Τι να καταλάβω από τούτα; Ο Κάλροοθ έ-

στρεψε το βλέµµα του στη Νιτκέτκα. «Τι σου λέει η δική σου θεά;» 
«Αρνήθηκε να µιλήσει µαζί µου, Βασιληά,» αποκρίθηκε η Θεογνώ-

στρια µε τη λαρυγγώδη φωνή της. «Ήταν µακριά και δε δεχόταν 
νάρθει κοντύτερα. Και δεν είναι κανείς να παίζει µε την Τορθόλ-
µεθ.» 

«Ρωτήσατε τι µπορώ να κάνω για να προστατέψω τον λαό µου;» 
«Καταστροφή έρχεται, Βασιληά Κάλροοθ,» είπε ο Κέρφαοκ. 

«Τρώει τον κόσµο µας… Αργά-αργά τον τρώει. Τον ροκανίζει. Τα 
πάντα στο τέλος τους θέλουν να έρθουν.» 

Τα λόγια του Θεογνώστη έκαναν ένα ρίγος να διατρέξει τη ράχη 
του Κάλροοθ. ∆εν µπορώ ν’ακούω άλλες ανοησίες! σκέφτηκε. ∆εν 
είναι δυνατόν! ∆εν είναι δυνατόν ο κόσµος µας να καταστρέφεται! 

Η Ελκέρτα ρώτησε τον Κέρφαοκ: «Αυτή η καταστροφή που λες, 
πόσο γρήγορα θα έρθει; Είναι θέµα ηµερών; Μηνών; Χρόνων;» 

«∆εν γνωρίζω. Αλλά δεν αργεί. Όχι, καθόλου δεν αργεί.» 
Η Ελκέρτα στράφηκε στον Κάλροοθ. «Σ’το είπα, και σ’το ξαναλέω: 

Πρέπει να βιαστούµε.» 
Εκείνος ύψωσε το χέρι του. Ανοησίες! Τρέλες! Στους Θεογνώστες 

είπε: «Μου λέτε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει τίποτα που µπορώ να κάνω 
για να προστατέψω τον λαό µου από αυτή την… καταστροφή;» 

«Όταν οι θεοί τροµάζουν, Βασιληά,» αποκρίθηκε η Νιτκέτκα, «τι 
µπορούµε εµείς να κάνουµε;» 

Ο Κέρφαοκ δεν µίλησε, αλλά η στάση του και η σιωπή του έλεγαν 
πως συµφωνούσε. 
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∆εν είναι να περιµένω τίποτα απ’αυτούς! σκέφτηκε ο Κάλροοθ. Τί-
ποτα παρά ασυναρτησίες και γενικολογίες. Παρ’όλ’αυτά, δεν πί-
στευε ότι οι Θεογνώστες έλεγαν ψέµατα. Πρέπει, όντως, κάτι επι-
κίνδυνο να είχε αρχίσει να συµβαίνει στον κόσµο. Κι αν ήταν έτσι, 
τότε… τότε είµαστε, τουλάχιστον, τυχεροί που υπάρχει το άνοιγµα. 
Θα φύγουµε από εδώ και θα πάµε σ’ένα µέρος όπως στις Παλαιές 
∆ιηγήσεις. 

«Όταν έχετε περισσότερα να µου πείτε, να ξανάρθετε,» είπε ο 
Κάλροοθ στους Θεογνώστες. «Τώρα, µπορείτε να πηγαίνετε.» 

Ο Κέρφαοκ και η Νιτκέτκα αποχώρησαν από τη µεγάλη αίθουσα. 
Ο Όσραοκ είπε: «Οι προειδοποιήσεις τους, πατέρα, µου φάνηκαν 

σοβαρές. ∆ε νοµίζω ότι οφείλουµε να τους πάρουµε αψήφιστα.» 
«Εξαρχής έλεγα ότι πρέπει να βιαστούµε!» τόνισε η Ελκέρτα. 
«∆εν θα έρθει το τέλος του κόσµου µέσα σε µερικές ηµέρες,» είπε 

ο Κάλροοθ. «Θα περιµένουµε µέχρι η Χονρέπα να µπορεί να συνεν-
νοηθεί µε τον Τέρι Κάρµεθ.» 

«Κι αν έρθει το τέλος του κόσµου, πατέρα;» έθεσε το ερώτηµα ο 
Όσραοκ. 

«Σ’αυτή την περίπτωση, έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουµε να φύ-
γουµε. Νοµίζεις ότι τόσο εύκολα οι ξένοι θ’αφήσουν ολόκληρο τον 
λαό µας να περάσει από το άνοιγµα; Ειδικά αν τους επιτεθούµε;» 

«Βασιληά µου,» είπε ο Νάρκλοοµ, που ήταν ευχαριστηµένος γιατί 
έβλεπε ότι τα πράγµατα πήγαιναν όπως τα ήθελε, «η απόφασή σας 
είναι σοφή και συνετή. Πράγµατι, δεν έχουµε τίποτα να κερδίσουµε 
µε µια βιαστική επίθεση κατά των ξένων.» Τελικά, σκέφτηκε, η κρί-
ση του Βασιληά µας δεν είναι θολωµένη από την εµµονή του µε τον 
Παλαιό Κόσµο, ούτε η Ελκέρτα µπορεί να τον επηρεάσει τόσο όσο 
φοβόµουν. Ευτυχώς. Κι ετούτο σήµαινε ότι ο Νάρκλοοµ δεν θα χρει-
αζόταν να βάλει κανένα ακραίο σχέδιο σε εφαρµογή: κανένα σχέδιο 
που θα κινδύνευε, ίσως, να τον κάνει να φανεί προδότης στη Νίρµι-
κιτ. 

Ο Κάλροοθ κατέβηκε από τον θρόνο του και βάδισε µέσα στην αί-
θουσα. «Θα επιτεθούµε µονάχα αν είναι απαραίτητο,» είπε: «αν µι-
λήσουµε µαζί τους και δεν δεχτούν να µας επιτρέψουν να περάσου-
µε. Γιατί δεν πρόκειται ν’αφήσω τον λαό µου µέσα σ’αυτές τις σπη-
λιές, όταν υπάρχει λίγο παραπέρα ένας κόσµος όπως µονάχα οι πρό-
γονοί µας τον ήξεραν!» 
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Η Ελκέρτα, στεκόµενη δίπλα στον κοκάλινο θρόνο, σταύρωσε τα 
χέρια της εµπρός της. Φοβάται πως αν κάνει µια λάθος κίνηση, ο 
καινούργιος κόσµος θα εξαφανιστεί, σκέφτηκε. Φοβάται πως το ό-
νειρό του για την επιστροφή στον Παλαιό Κόσµο θα γίνει ανέφικτο. 
Παλιότερα, δεν ήταν έτσι. Παλιότερα, θα έδειχνε πιο πολύ σθένος. 
Αν είχε περισσότερη υποστήριξη µέσα στη Βασιλική Οικία, η Ελκέρ-
τα θα επιχειρούσε να κάνει κάτι µόνη της: να πάρει µερικούς πολε-
µιστές και να περάσει το άνοιγµα για να πλιατσικολογήσει. Αλλά η 
αλήθεια ήταν ότι η υποστήριξη που είχε εδώ ήταν ελάχιστη. Σχεδόν 
ανύπαρκτη. Και ο Νάρκλοοµ και κάτι άλλα ερπετά, όπως η Φαλτίκα, 
δεν έβλεπαν την ώρα η Ελκέρτα να κάνει κάποιο λάθος, ώστε να 
µπορέσουν να πείσουν τον Κάλροοθ να την αποβάλει από Βασιλική 
Σύζυγο. Θα τους πληρώσω, όµως, όπως τους αξίζει όταν είµαστε όλοι 
σ’αυτόν τον καινούργιο κόσµο. 
Καινούργιος κόσµος, καινούργια έθιµα. Καινούργιοι νόµοι. 
Η Ελκέρτα θα φρόντιζε να φτιάξει τα πράγµατα έτσι που να τη 

συµφέρουν. 

E 
 
Η παράξενη γυναίκα µε τον κίτρινο λίθο στον αριστερό ώµο και το 
µοβ δέρµα, η οποία ονοµαζόταν Χονρέπα και πρέπει να ήταν µάγισ-
σα, µίλησε πάλι για κάποιες ώρες µε τον Τέρι προσπαθώντας να του 
διδάξει τη γλώσσα του υπόγειου λαού ενώ, συγχρόνως, προσπαθού-
σε κι εκείνη να καταλάβει τη δική του γλώσσα. Είχαν πια αρχίσει να 
συνεννοούνται κάπως. Πολύ γενικά, ασφαλώς, αλλά ήταν ένα βήµα. 
Ένα βήµα προς την ελευθερία µας, σκεφτόταν ο Τέρι· γιατί δεν 

νόµιζε ότι αλλιώς θα τους άφηναν να βγουν από τούτες τις φυλακές. 
∆εν µας εµπιστεύονται, κι αυτό δεν είναι παράλογο. Αλλά η δική µας 
θέση είναι δύσκολη: πρέπει να επιστρέψουµε στη Χάρνταβελ, όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα! 

Καθώς η Χονρέπα έφευγε, στρατιώτες ήρθαν και έφεραν φαγητό 
στα κελιά του Τέρι και των στρατιωτών του: έναν χυλό στον καθέναν 
και µια µεγάλη πήλινη κούπα µε νερό. Μετά, έφυγαν κι αυτοί. 
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«∆ε µπορούµε να καθόµαστε έτσι, κύριε Ταγµατάρχη,» είπε ο Ρί-
µναλ, από το κελί στ’αριστερά του Τέρι. «Πρέπει να δραπετεύσουµε. 
Ίσως αν αιχµαλώτιζες αυτή τη Χονρέπα και την απειλούσες, να µπο-
ρούσαµε να βγούµε από τις φυλακές. Μου φαίνεται για σηµαντική· 
δε θα την αφήσουν να πεθάνει.» 

«Και µετά;» τον ρώτησε ο Τέρι, απότοµα. «Πώς θα βρούµε το 
δρόµο µας για να φτάσουµε στην επιφάνεια αυτή της διάστασης, 
µπορείς να µου πεις;» 

«Θα τα καταφέρουµε κάπως!» µούγκρισε ο Ρίµναλ, και κλότσησε 
τα σιδερένια κάγκελα του κελιού του. «Καθόµαστε εδώ και το µόνο 
που κάνουµε είναι να τρώµε αυτά τα σκατά που µας δίνουν!» 

«Τουλάχιστον, το φαγητό δεν µας έχει πειράξει ξανά,» είπε ο Τέρι. 
«Και νοµίζω ότι έχω αρχίσει να συνεννοούµαι µε τη Χονρέπα. Όταν 
µπορώ να της µιλήσω κανονικά, θα της εξηγήσω, και θα µας βγά-
λουν από εδώ.» 

«Πώς είσαι τόσο σίγουρος;» τον ρώτησε η Βίλνα, από ένα απ’τα 
αντικρινά κελιά. «Μπορεί νάχουν άλλα πράγµατα στο µυαλό τους. 
Την έχεις ρωτήσει;» 

«∆εν είναι εύκολο να τη ρωτήσω κάτι τέτοιο ακόµα. Σύντοµα, ό-
µως.» 

«Κι άµα σου πει ότι δεν σκοπεύουν να µας ελευθερώσουν, τότε τι 
θα κάνουµε;» είπε ο Ρίµναλ. 

«∆εν ξέρουµε ακόµα τι θα µας πει–» 
«Αν ήθελαν να µας ελευθερώσουν, δε θα µας κρατούσαν κλειδω-

µένους εδώ µέσα! Εγώ σου προτείνω να την αιχµαλωτίσεις–» 
«∆εν µπορείς να αιχµαλωτίσεις κάποιον, Ρίµναλ, όταν εσύ ο ίδιος 

είσαι µέσα σε κελί!» Ο Τέρι είχε εκνευριστεί µαζί του. ∆εν ήταν η 
πρώτη φορά που τον άκουγε να τα λέει αυτά. 

«Γαµώ τα µούσια του Κρόνου, γαµώ!» φώναξε ο Ρίµναλ. «Όταν 
της έχεις ένα µαχαίρι στο λαιµό, θα µας ανοίξουν τα κελιά – είναι 
σίγουρο!» 

«Και καθώς βγαίνουµε από τις φυλακές θα µας πυροβολήσουν ό-
λους στην πλάτη! ∆εν είναι αυτός ο τρόπος για να ξεφύγουµε από 
ένα µέρος για το οποίο δεν ξέρουµε τίποτα,» επέµεινε ο Τέρι. «Νοµί-
ζεις ότι εγώ δε θέλω να φύγω από δω; Νοµίζεις ότι µ’αρέσει εδώ πέ-
ρα; Πρέπει, όµως, να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας. ∆εν ξέρουµε 
τίποτα γι’αυτούς τους ανθρώπους. Αν τους θυµώσουµε, το πιο πιθα-
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νό είναι να µας σκοτώσουν. Κι εµείς το ίδιο δεν θα κάναµε, στη θέση 
τους;» 

Αυτό τούς σώπασε για λίγο, κι όλοι άρχισαν να τρώνε αργές κου-
ταλιές από τον χυλό τους. Μονάχα ο Ρίµναλ µουρµούριζε από το δι-
πλανό κελί. «Σκατά,» έλεγε. «Αυτά είναι σκατά κάποιας υπόγειας 
κατσαρίδας.» 

Ο Καλιόστρο, που το κελί του ήταν δίπλα σ’αυτό της Βίλνα, είπε 
τελικά: «Πάντως, κύριε Ταγµατάρχη, θα πρέπει να είµαστε προε-
τοιµασµένοι και για το ενδεχόµενο της απόδρασης. Αν σκοπεύουν να 
µας κρατήσουν, δεν µπορούµε να τους κάνουµε τη χάρη.» 

«Εννοείται,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Αλλά καλύτερα να αποδράσου-
µε όταν θα ξέρουµε πρώτα µερικά πράγµατα γι’αυτούς· ή, ακόµα 
καλύτερα, όταν θα µας έχουν βγάλει από τούτα τα κελιά και θα µας 
έχουν µεταφέρει κάπου αλλού στην πόλη τους.» 

Μετά από µερικά λεπτά σιωπής, η Βίλνα ρώτησε: «Τι έχεις µάθει, 
λοιπόν, από τη Χονρέπα;» 

«Όχι και πολλά,» παραδέχτηκε ο Τέρι. «Κυρίως εκείνη µού κάνει 
ερωτήσεις. Μάλλον, όµως, δεν γνωρίζουν τι είναι το άνοιγµα ανάµε-
σα στις διαστάσεις. Τους έχει παραξενέψει όσο εµάς.» 

«Πώς το ξέρεις;» είπε ο Ρίµναλ. 
«Το ξέρω επειδή µε ρωτούσε γι’αυτό. Είχε κάνει ένα σχέδιο πάνω 

στις κοκάλινες πλάκες της και µου έδειχνε. Αν ήξερε τι είναι το ά-
νοιγµα, υποθέτω πως δεν θα µου έκανε τέτοιες ερωτήσεις. Επιπλέον, 
η έκφρασή της µου έλεγε ότι είναι απορηµένη σχετικά µ’αυτό. 

»Τέλος πάντων. Σήµερα µε ρώτησε κάτι που πραγµατικά µε παρα-
ξένεψε. Κάτι για… ∆εν ξέρω ακριβώς. Για κάτι πολύ δυνατό που 
σχετίζεται µε τη Χάρνταβελ. Τουλάχιστον, έτσι κατάλαβα. ∆εν µπο-
ρούσα να της απαντήσω, βέβαια.» 

«Τι πολύ δυνατό;» είπε ο Καλιόστρο. 
«Μου έδειχνε µερικά σχήµατα µε ανθρώπους και παράξενες µορ-

φές πάνω από τους ανθρώπους, και µου έλεγε Χάρνταβελ, µε ερω-
τηµατικό τρόπο.» 

«Γνωρίζει για τη Χάρνταβελ;» 
«Την έχω κάνει να καταλάβει ότι ερχόµαστε από ένα µέρος που 

ονοµάζεται Χάρνταβελ. Σ’αυτή την περίπτωση, όµως, δεν µπορούσα 
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να βγάλω νόηµα τι ακριβώς ήθελε να της πω. Πρέπει να µάθω τη 
γλώσσα τους καλύτερα.» 

«Μήπως µιλούσε για τον φωτεινό δαίµονα που είδαµε όταν ήρθα-
µε στην έρηµο;» ρώτησε Καλιόστρο. 

«Κι εγώ το σκέφτηκα αυτό, αλλά δεν το νοµίζω. ∆ε µπορεί να µην 
ξέρει για τον δαίµονα και να ήθελε να ρωτήσει εµένα γι’αυτόν.» 

«Λογικά έχεις δίκιο,» παραδέχτηκε ο Καλιόστρο, πίνοντας µια 
γουλιά από την πήλινη κούπα του. 

«Χάνουµε το χρόνο µας, λέω εγώ,» µούγκρισε ο Ρίµναλ· «και στο 
τέλος, να µου το θυµηθείτε, µπορεί να µπλέξουµε ακόµα περισσότε-
ρο.» 

Ο Τέρι, πραγµατικά, το αµφέβαλλε. Ήταν ήδη αρκετά µπλεγµένοι. 
Και έπρεπε να κρατά την ψυχραιµία του παρότι µέσα του ανησυ-
χούσε για την Αρίνη. Φοβόταν ότι ίσως αυτή η φωτεινή ιπτάµενη 
οντότητα να είχε µπει στη Χάρνταβελ και να προκαλούσε εκεί ανεί-
πωτες καταστροφές… 
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Κεφάλαιο 36 

Κυνήγι, σε Ποταµό και Ξηρά 
 
 
Την πρώτη νύχτα αφότου είχε επιστρέψει από την επίσκεψή της 
στην άλλη διάσταση, η Αρίνη είχε µια ανεξήγητη ανησυχία καθώς 
κοιµόταν: και το απέδωσε στο γεγονός ότι δεν µπορούσε να φύγει 
από το µυαλό της εκείνη η παράξενη αίσθηση που είχε βγαίνοντας 
από το εξωδιαστασιακό δάσος. Αισθανόταν πως κάτι µέσα της ήθελε 
να µείνει πίσω, στην άλλη διάσταση, επειδή ανήκε εκεί. Και η Αρίνη 
νόµιζε – χωρίς καµία λογική αιτία – ότι αυτή η αίσθηση σχετιζόταν, 
κάπως, µε το παιδί που µεγάλωνε µέσα της. 

Το ζήτηµα την είχε προβληµατίσει πολύ. Άνοιξε βιβλία του τάγµα-
τος των Ερευνητών και έψαξε για παρόµοιες περιπτώσεις, αναζητώ-
ντας να µάθει τι µπορεί να της συνέβαινε. ∆υσκολευόταν, όµως, να 
φτάσει σε κάποιο συµπέρασµα. Τις σκέψεις της και τις έρευνές της 
σχετικά µε το παράδοξο αυτό ζήτηµα διέκοψαν µόνο οι σύντοµες 
ανακρίσεις της αποστάτριας που είχε, στην αρχή, δηλώσει ότι την 
έλεγαν Ντίλντιλ και, µετά, ότι ονοµαζόταν Κορνηλία Τρίχορδη και 
ήταν από την Απολλώνια. Ο Επόπτης δεν πρέπει να είχε πιστέψει 
κανένα από αυτά τα ονόµατα. Αλλά τούτο ήταν τώρα το λιγότερο 
που απασχολούσε την Αρίνη. ∆εν ήταν δική της δουλειά να ξεσκεπά-
ζει κατασκόπους του Αρχιπροδότη και να µαθαίνει τα µυστικά τους. 

Την απασχολούσε πολύ περισσότερο η καινούργια διάσταση που 
είχαν ανακαλύψει. Και πράγµατι, πρέπει να ήταν καινούργια. Ψά-
χνοντας µέσα στα βιβλία της, αλλά και στο µηχανικό σύστηµα πλη-
ροφοριών που είχε, δεν βρήκε καµία γνωστή διάσταση που να της 
µοιάζει. Τρία πράσινα φεγγάρια, το ένα µεγαλύτερο, τ’άλλα δύο µι-
κρότερα· µια µεγάλη έρηµος· σκιερές ιπτάµενες οφιοειδείς οντότη-
τες ενεργειακής φύσης· µια επίσης ιπτάµενη, φτερωτή ενεργειακή 
οντότητα που εξέπεµπε δυνατό φως και απ’την οποία ξεκινούσαν 
ενεργειακά νήµατα… Καµία γνωστή διάσταση µε τέτοια δεδοµένα. 
Στα βιβλία της Αρίνης δεν υπήρχε η παραµικρή αναφορά, και το µη-
χανικό σύστηµα έβγαζε µόνο «ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» στην οθόνη του. 
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Η Αρίνη ζήτησε από τον Επόπτη την άδεια να ξαναπάει στην άλλη 
διάσταση, αλλά εκείνος τής είπε να περιµένει. «Αύριο σκοπεύω να 
παγιδέψω τους αποστάτες που κρύβονται µέσα στην πόλη µου. Μό-
λις τους έχουµε στα χέρια µας, τότε µπορείς να πάρεις όσους στρα-
τιώτες χρειάζεσαι και να πας να ερευνήσεις την άλλη διάσταση. Όχι 
πιο πριν, όµως.» 

Τη νύχτα, ο ύπνος της Αρίνης ήταν ακόµα πιο ανήσυχος από την 
προηγούµενη φορά. Καθώς κοιµόταν, είχε την αίσθηση ότι κάτι σά-
λευε εντός της, κάτι ήθελε να φύγει, ήθελε να βρίσκεται αλλού… και 
η Αρίνη ονειρεύτηκε µια ατελείωτη έρηµο και µια εκτυφλωτική ο-
ντότητα από πάνω της, να την κλείνει µέσα σ’ένα κλουβί από ενέρ-
γεια. 

Ξύπνησε, καταϊδρωµένη. Και το δεξί της χέρι ήταν στην κοιλιά της. 
∆εν αισθανόταν, όµως, τίποτα τώρα. Η παράξενη αίσθηση είχε πε-

ράσει, είχε χαθεί. 
Τι σχέση µπορεί να έχει αυτό µε το παιδί µου; αναρωτήθηκε η Αρί-

νη, βέβαιη ότι υπήρχε κάποια σύνδεση, αλλά µην ξέροντας τι είδους 
σύνδεση, ούτε γιατί υφίστατο η σύνδεση αυτή. 

Ξάπλωσε πάλι, προσπαθώντας να κοιµηθεί. Μετά από κάποια ώρα 
τα κατάφερε. Τίποτα δεν ενόχλησε έντονα τον ύπνο της, αυτή τη 
φορά, όµως διαρκώς είχε µια ανεξήγητη ανησυχία, σαν τα νεύρα της 
να ήταν αδικαιολόγητα τσιτωµένα. 

E 
 
Τώρα, η Αρίνη’σαρ στεκόταν στον εξώστη των δωµατίων της και 
κοίταζε την Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας και το δάσος που είχε 
εµφανιστεί εκεί. Το µυστηριώδες άνοιγµα που οδηγούσε στην άλλη 
διάσταση. Μια τρύπα στο υφαντό της πραγµατικότητας της Χάρ-
νταβελ. 
Σήµερα, σκεφτόταν, πρέπει να πάω στην άλλη διάσταση. Πρέπει, 

οπωσδήποτε, να πάω. Κάτι είναι κρυµµένο εκεί… κάτι που – κάπως 
– σχετίζεται µ’εµένα και το παιδί µου, όσο παράλογο κι αν είναι αυ-
τό. 
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Αναστέναξε. Μακάρι ο Τέρι να ήταν εδώ. Θα είχε, τουλάχιστον, σε 
κάποιον να µιλήσει. Αισθανόταν τελείως µόνη. Και φοβόταν να πει 
στον Επόπτη, ή σε οποιονδήποτε άλλο, γι’αυτό που της συνέβαινε. 
∆εν ήξερε ποια µπορεί να ήταν η αντίδραση του Νιρµόδου, όταν το 
µάθαινε. Το µοναδικό πρόσωπο στο οποίο ίσως – ίσως – τελικά να 
µιλούσε ήταν ο Ράβνοµ’νιρ. Καθότι Βιοσκόπος, µπορεί να είχε να της 
δώσει κάποια εξήγηση… αν και η Αρίνη το αµφέβαλλε. 

Κοίταξε το ρολόι στον καρπό της. Ήταν µεσηµέρι. Ο Επόπτης 
πρέπει να έβαζε σε εφαρµογή την παγίδα του. Όσο πιο γρήγορα τε-
λείωνε αυτή η ιστορία µε τους κατασκόπους του Αρχιπροδότη, τόσο 
πιο γρήγορα θα ήταν η Αρίνη ελεύθερη ν’ασχοληθεί µε την άλλη 
διάσταση. 

Υψώνοντας ένα ζευγάρι κιάλια µπροστά της, ατένισε το εξωδια-
στασιακό δάσος που είχε ξεπροβάλει µέσα στην Ανατολική Αγορά. 
Κατέβασε πάλι τα κιάλια. ∆εν µαθαίνω τίποτα έτσι. Μονάχα κοιτάζω 
από µακριά. Αναρωτήθηκε, όµως, τι θα µάθαινε ακόµα κι αν πήγαι-
νε ξανά στο εσωτερικό της διάστασης. Πώς µπορούσε να την ερευ-
νήσει διεξοδικά µ’αυτή τη φωτεινή οντότητα που περιφερόταν εκεί; 
Η Κορνηλία – ή όποιο κι αν είναι τ’όνοµά της – είπε ότι δεν συνά-

ντησε καµία φωτεινή οντότητα. Μπορεί, λοιπόν, να µην παρουσιάζε-
ται πάντα. Ή µπορεί να υπάρχει κάποιος τρόπος να την αποφύγου-
µε. 

Φωνές διέκοψαν τους συλλογισµούς της. Φωνές από τη µεριά των 
κοιτώνων των στρατιωτών. 

Προτού προλάβει ν’αναρωτηθεί τι µπορεί να συνέβαινε, ο τηλεπι-
κοινωνιακός ποµπός της κουδούνισε. Η Αρίνη µπήκε στο εσωτερικό 
των δωµατίων της, τον έπιασε από το τραπέζι, και τον άνοιξε. 

«Μάλιστα;» 
«Αρίνη.» Η φωνή του Επόπτη. «Πήγαινε αµέσως στο λιµάνι, εκεί 

όπου έχεις αραγµένο το µεταβαλλόµενο. Στρατιώτες θα σε συναντή-
σουν όταν φτάσεις.» 

«Γιατί; Τι συµβαίνει, Υψηλότατε;» 
«Πρέπει να κυνηγήσουµε τους αποστάτες. Μόλις έµαθα ότι έφυ-

γαν µέσω ποταµού – έχουν κι αυτοί ένα µεταβαλλόµενο όχηµα που 
παίρνει τη µορφή σκάφους. Βιάσου!» 

«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
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Ο Νιρµόδος έκλεισε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του, τερµατίζο-
ντας την επικοινωνία τους. 

Η Αρίνη’σαρ έβαλε γρήγορα τις µπότες της, έριξε µια κάπα στους 
ώµους της, θηκάρωσε ένα πιστόλι κι ένα ξιφίδιο στη ζώνη της, κι έ-
φυγε από τα δωµάτιά της. Το σχέδιο του Επόπτη δεν είχε πάει καλά, 
κι αυτό µάλλον σήµαινε πως ούτε σήµερα θα την άφηνε να ερευνή-
σει την άλλη διάσταση. 
Οι καταραµένοι αποστάτες πάντα µπλέκονται στα πόδια σου, ό,τι 

κι αν κάνεις! 
Από τον στάβλο των Ανακτόρων, πήρε ένα άλογο και, µαζί µε µε-

ρικούς έφιππους πολεµιστές της Παντοκράτειρας, τρόχασε επάνω 
στη µεγάλη Ανακτορική Λεωφόρο κατευθυνόµενη νότια, προς το 
λιµάνι. Από ψηλά, άκουσε το δυνατό, γρήγορο ΧΡΟΥΚ-ΧΡΟΥΚ-ΧΡΟΥΚ-
ΧΡΟΥΚ που κάνουν οι έλικες, και υψώνοντας το βλέµµα της είδε δύο 
ελικόπτερα να πετάνε πάνω από τα χαµηλά οικήµατα της Ερρίθιας. 
Ο Επόπτης πρέπει να ήταν εξοργισµένος, σκέφτηκε η Αρίνη. Αυτά 
ήταν τα µοναδικά ελικόπτερα που είχαν στη Χάρνταβελ: ήταν µικρά 
και τα χρησιµοποιούσαν µόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

E 
 
Η Μάρθα είχε βάλει τις µηχανές του πλοίου στη µέγιστη ταχύτητα, 
και ο Γεράρδος φώναξε στους άλλους επαναστάτες, που στέκονταν 
στο κατάστρωµα, να κατεβάσουν τα πανιά. Η Άνµα’ταρ, ο Εδµόν-
δος, η Ιζαµπώ, και η Ισαβέλλα τα κατέβασαν γρήγορα, κι αυτά φού-
σκωσαν από τον φθινοπωρινό άνεµο της Χάρνταβελ, ο οποίος όµως 
δεν ήταν και τόσο δυνατός όσο θα ήθελε ο Γεράρδος. 

«Ελικόπτερα!» φώναξε η Βατράνια, µόλις τα ιστία είχαν κατεβεί, 
έχοντας το χέρι της υψωµένο και δείχνοντας πίσω. 

Ο Γεράρδος βγήκε από τη γέφυρα του σκάφους και στράφηκε για 
να κοιτάξει. ∆ύο µικρά ελικόπτερα έρχονταν από την Ερρίθια. 

«Ελικόπτερα;» ακούστηκε η Μάρθα, από µέσα. «Ελικόπτερα;» 
«∆εν είναι µεγάλα,» της είπε ο Γεράρδος γυρίζοντας προς το µέρος 

της. «Αποκλείεται να µεταφέρουν πολλούς στρατιώτες. Το πολύ 
τέσσερις το καθένα. Και δε µου φαίνεται νάναι οπλισµένα µε πυρο-
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βόλα.» Μπήκε πάλι στη γέφυρα, έπιασε ένα ζευγάρι κιάλια, και ξα-
ναβγήκε για να κοιτάξει τα αεροσκάφη. «Ναι,» φώναξε στη Μάρθα, 
εξακολουθώντας ν’ατενίζει πίσω, «δεν έχουν κανένα φανερό πυρο-
βόλο, ούτε ρουκέτες. Πρέπει να τάχουν στείλει µόνο για να µας πα-
ρακολουθούν.» 

Παίρνοντας τα κιάλια µαζί του, κατέβηκε στο κατάστρωµα, όπου 
ήταν οι υπόλοιποι – εκτός από τον Σέλιρ’χοκ ο οποίος καθόταν στο 
ενεργειακό κέντρο του σκάφους, στην πίσω µεριά της γέφυρας. 

«Πρέπει να τα καταρρίψουµε!» είπε ο Σθένελος. 
«Είναι ακόµα πολύ µακριά,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, και η Άν-

µα’ταρ κατένευσε. «Επιπλέον, δεν κινδυνεύουµε άµεσα απ’αυτά. 
∆εν έχουν όπλα επάνω τους.» 

«Εκτός αν είναι µεταβαλλόµενα,» τόνισε ο Σθένελος. 
«Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά, αν είναι µεταβαλλόµενα, 

σηµαίνει ότι δύο µάγοι είναι εκεί µέσα – ένας στο καθένα – σωστά;» 
«Αποκλείεται να έστειλαν τόσο απερίσκεπτα δύο µάγους τους,» 

είπε η Άνµα. «Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι µεταβαλλόµενα. Για 
παρακολούθηση έρχονται πίσω µας – για να ξέρει ο Επόπτης τη θέ-
ση µας.» 

«Το ίδιο υποθέτω κι εγώ,» είπε ο Γεράρδος. 
«Αν όµως τα έχουν στείλει για να µας παρακολουθούν, αυτό ση-

µαίνει πως σύντοµα θα έρθουν κι άλλοι στρατιώτες,» συµπέρανε η 
Βατράνια. «Σε πλοία, πιθανώς.» 

Ο Γεράρδος δεν µπορούσε να διαφωνήσει. Ύψωσε πάλι τα κιάλια 
του και κοίταξε ανατολικά, προς την Ερρίθια, η οποία είχε σχεδόν 
εξαφανιστεί πίσω από τις όχθες του Μεγάλου Ποταµού. 

E 
 
Όπως της είχε πει ο Επόπτης, στρατιώτες ήταν συγκεντρωµένοι στο 
µεταβαλλόµενο σκάφος και την περίµεναν – πολεµιστές που ανα-
γνώριζε, από το τάγµα του συζύγου της. ∆εν µπορούσαν να ξεκινή-
σουν το πλοιάριο χωρίς εκείνη αλλά το είχαν, κατά τα άλλα, ετοιµά-
σει. Είχαν λύσει τα περισσότερα σχοινιά από τις δέστρες, είχαν ση-
κώσει την άγκυρα, είχαν ανοίξει τα ιστία. 
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«Κυρία,» είπε ένας, χαιρετώντας στρατιωτικά την Αρίνη, καθώς 
εκείνη κατέβαινε από το άλογό της και πηδούσε στο κατάστρωµα. 

«Πού είναι ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος;» ρώτησε η µάγισσα. Περί-
µενε να τον δει εδώ· φανταζόταν ότι ο Επόπτης θα τον έστελνε µαζί 
της, αφού συνήθως εκείνος ήταν που τη συνόδευε σε διάφορες ερευ-
νητικές αποστολές. 

«Ο Ανθυπολοχαγός τραυµατίστηκε, κυρία–» 
«Τραυµατίστηκε; Είναι σοβαρό;» 
«Βρισκόταν µέσα σε µια άµαξα την οποία χτύπησε το όχηµα των 

αποστατών, ερχόµενο µε µεγάλη ταχύτητα.» 
«Τα Μυαλά του Σκοτοδαίµονος!…» καταράστηκε η Αρίνη, που συ-

µπαθούσε τον Ανθυπολοχαγό Τάρθλος. «Είστε έτοιµοι για αναχώ-
ρηση;» 

«Μάλιστα, κυρία.» 
Η Αρίνη είδε ότι είχαν λύσει και τους τελευταίους κάβους, και ήταν 

όλοι τους οπλισµένοι, µε τα τουφέκια τους στα χέρια. Επίσης, πρό-
σεξε ότι παραδίπλα άλλα δύο πλοιάρια έφευγαν, γεµάτα στρατιώτες. 
Κατευθύνονταν δυτικά. Προς τα εκεί είχαν πάει οι αποστάτες, λοι-
πόν. Παράξενο: θα νόµιζε κανείς ότι θα πήγαιναν από την άλλη, για 
να περάσουν, στο τέλος, τη διαστασιακή δίοδο για Απολλώνια. Μάλ-
λον, δε σκέφτονται να µας αφήσουν από τώρα, συµπέρανε η Αρίνη 
καθώς έµπαινε στο ενεργειακό κέντρο του σκάφους και καθόταν στο 
ειδικό κάθισµα. Μάλλον, έχουν κάποιο σχέδιο – το οποίο ίσως και να 
σχετίζεται µε τους αντικατοπτρισµούς και το άνοιγµα. 

Η Αρίνη άδειασε το µυαλό της από σκέψεις και ύφανε τη Μαγγα-
νεία Κινήσεως, θέτοντας υπό έλεγχο την ενεργειακή ροή του µετα-
βαλλόµενου σκάφους. Ο πιλότος του ενεργοποίησε τη µηχανή και 
έφυγαν από το λιµάνι της Ερρίθιας. 

«Αρίνη.» Η φωνή του Επόπτη ήρθε από τον τηλεπικοινωνιακό πο-
µπό που ήταν προσαρτηµένος δίπλα στο κάθισµα της µάγισσας. Η 
Αρίνη δεν χρειαζόταν να σηκωθεί για να απαντήσει, ούτε καν να πα-
τήσει κάποιο κουµπί· το µικρόφωνο δεν ήταν µακριά από το στόµα 
της. 

«Υψηλότατε.» 
«Έχεις ξεκινήσει, σωστά;» 
«Μάλιστα.» 
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«Βρίσκοµαι µπροστά σου: στο δεξί πλοιάριο, έτσι όπως πρέπει να 
µας κοιτάζεις.» 

Η Αρίνη κοίταξε έξω από το φινιστρίνι. «Ναι,» είπε, «το βλέπω. Το 
ρισκάρετε, όµως, Υψηλότατε, που έρχεστε µαζί µας.» 

«∆ε θα µείνω πίσω όσο αυτοί οι τροµοκράτες περιφέρονται στη 
διάστασή µου, µάγισσα! Είναι η µεγαλύτερη απειλή που έχω δει από 
τότε που ήρθα στη Χάρνταβελ – και δεν έχω συνηθίσει να υποχωρώ 
στον πόλεµο.» 

«∆εν ήθελα να υπονοήσω αυτό, Υψηλότατε... Απλώς–» 
«Το σκάφος σου είναι το µοναδικό µεταβαλλόµενο που έχουµε,» 

τη διέκοψε ο Νιρµόδος, µοιάζοντας ν’αδιαφορεί για την απάντησή 
της. «Και οι αποστάτες έχουν επίσης µεταβαλλόµενο σκάφος, περί-
που της ίδιας κατασκευής όπως το δικό σου. Αν το βγάλουν από το 
νερό και το µεταµορφώσουν σε όχηµα, µονάχα εσύ και οι στρατιώ-
τες σου θα µπορείτε να τους ακολουθήσετε. Να το έχεις υπόψη σου.» 

«Ασφαλώς, Υψηλ–» 
«Και τα ελικόπτερα θα είναι συνέχεια στο κατόπι τους. Θα µας α-

ναφέρουν τη θέση τους µέσω ποµπών.» 
«Μάλιστα.» 
«Τους βλέπω µε το κιάλι µου, µάγισσα. ∆εν είναι τόσο µακριά. Αλ-

λά το καταραµένο πλοίο τους φαίνεται νάναι γρήγορο. Ο Αρχιπρο-
δότης τα έχει οργανώσει όλα καλά!» Το τελευταίο ακούστηκε σαν 
γρύλισµα µέσα από τον ποµπό. 

E 
 
Ο Σθένελος κοίταξε το τραύµα στο αριστερό µάγουλο της Βατράνι-
ας, καθώς στέκονταν στο κατάστρωµα του Κροκόδειλου. «Σε βασά-
νισαν;» τη ρώτησε. 

«Μ’έδεσαν χειροπόδαρα µέσα σ’ένα κατασκότεινο κελί, στα µπου-
ντρούµια τους, και µ’άφησαν εκεί για δεν-ξέρω-κι-εγώ-πόσες ώρες. 
Μετράει αυτό για βασανιστήριο;» αποκρίθηκε εκείνη, που ένιωθε το 
ηθικό της να έχει αναπτερωθεί ύστερα από την επεισοδιακή διάσω-
σή της. 
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Ο Σθένελος µόρφασε. «Με συγχωρείς, Βατράνια,» είπε αγγίζοντας 
το δεξί της µπράτσο. «Τα σκάτωσα.» 

Η Βατράνια συνοφρυώθηκε. «Μπορούσες να µε είχες βοηθήσει να 
δραπετεύσω και πιο νωρίς;» 

«Εννοώ ότι δεν έπρεπε να είχα φύγει, τότε που µας κυνηγούσαν 
µόλις βγήκαµε από το δάσος.» 

Η Βατράνια γέλασε. «Μου φαίνεται ότι δεν πας καθόλου καλά, τε-
λικά! Θα είχαν αιχµαλωτίσει κι εσένα, κι οι άλλοι θα έπρεπε να µας 
σώζουν και τους δύο. Αλήθεια, πώς βρέθηκε ο Γεράρδος στην Ερ–;» 

«Έρχονται!» φώναξε ο Γεράρδος, που ήταν γαντζωµένος στα ξάρ-
τια σαν θαλασσόλυκος και κοίταζε πίσω µε τα κιάλια του. «∆ύο 
πλοιάρια. Όχι – τρία!» 

«Αναµενόµενο ήταν,» είπε ο Εδµόνδος. «∆ε θα µας άφηναν να 
τους φύγουµε τόσο εύκολα. Ίσως να έρχονται κι άλλα από πίσω.» 

Τα ελικόπτερα, επίσης, ήταν τώρα πιο κοντά τους. Από πάνω τους. 
Ο Γεράρδος πήδησε στο κατάστρωµα. «Το καλύτερο που µπορού-

µε να κάνουµε είναι να βγούµε από τον ποταµό και να φύγουµε πά-
νω σε τροχούς.» 

«Τα ελικόπτερα θα συνεχίσουν να µας ακολουθούν,» τόνισε η Βα-
τράνια. 

Και συγχρόνως, ο Εδµόνδος είπε: «Γεράρδε, υπάρχει κι ένα άλλο 
πρόβληµα. Για εµένα, τουλάχιστον.» 

«Τι πρόβληµα;» 
«Πρέπει να επιστρέψω στην Ερρίθια. Έχω κλείσει δωµάτια στον 

Σιδερένιο Ξένο, και δεν µπορώ να εξαφανιστώ ξαφνικά – θα ήταν 
ύποπτο. Επιπλέον, έχω αφήσει το όχηµά µου στη ∆υτική Αγορά, το 
οποίο δε σκοπεύω, σε καµία περίπτωση, να εγκαταλείψω.» 

Ο Γεράρδος ένευσε, καταλαβαίνοντας. «Εντάξει,» είπε. «Θα 
βγούµε, τότε, στις ανατολικές όχθες του Μεγάλου Ποταµού και θα 
σε πάµε κοντά στην Ερρίθια–» 

«Μα, τα ελικόπτερα, Γεράρδε!» είπε η Βατράνια. «Μας βλέπουν!» 
«Ξεχνάς την ιδιότητα του Κροκόδειλου να παίρνει τα χρώµατα του 

περιβάλλοντος. Μέσα στη βλάστηση, σύντοµα θα µας χάσουν. Κι 
όταν µας έχουν χάσει, θα πλησιάσουµε την Ερρίθια – ο Επόπτης αυ-
τό, σίγουρα, δεν θα το περιµένει – και θ’αφήσουµε τον Εδµόνδο και 
τις κοπελιές.» 

«Ας το κάνουµε,» είπε η Άνµα’ταρ. «Μη χάνουµε άλλο χρόνο.» 
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Ο Γεράρδος έτρεξε στη γέφυρα, για να πει στη Μάρθα να προσεγ-
γίσει την ανατολική όχθη και στον Σέλιρ’χοκ να ετοιµάζεται για 
Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητότητος. 

E 
 
Η Αρίνη µπορούσε να δει το ποταµόπλοιο των αποστατών µακριά, 
µπροστά από το δικό της σκάφος και τα άλλα δύο σκάφη του Επό-
πτη. Οι µηχανές του πρέπει να είναι πιο γρήγορες από τις δικές µας, 
και έχει και προβάδισµα. Αν δεν συµβεί κάτι που να µας δώσει κά-
ποιο πλεονέκτηµα, δε θα το προλάβουµε. Από την άλλη, βέβαια, πού 
σκοπεύουν να πάνε οι επαναστάτες; Αναρωτιέµαι. ∆εν της ήταν και 
τόσο δύσκολο να σκέφτεται όσο συνέχιζε να διατηρεί τη Μαγγανεία 
Κινήσεως για να ρυθµίζει την ενεργειακή ροή του µεταβαλλόµενου 
σκάφους της. Από ένα σηµείο και µετά, η ρύθµιση της ενέργειας γι-
νόταν µια µηχανική νοητική λειτουργία. 

«Προσεγγίζουν την ανατολική όχθη, Υψηλότατε.» Η φωνή που 
ήρθε από τον ποµπό ήταν της πιλότου του ενός ελικοπτέρου· µιλώ-
ντας στον Επόπτη, ακουγόταν και στα υπόλοιπα σκάφη, καθώς όλων 
οι ποµποί ήταν συντονισµένοι στην ίδια συχνότητα. 

«Αρίνη,» είπε ο Νιρµόδος, «ίσως να προετοιµάζονται ν’αλλάξουν 
µορφή.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε η µάγισσα, «κι εγώ το ίδιο σκέφτοµαι, Υψηλό-
τατε. Αν και από κει είναι το Κεντροδάσος· η βλάστηση δεν θα τους 
αφήσει να πάνε µακριά.» 

«∆εν ξέρουν, όµως, ότι κι εµείς έχουµε µεταβαλλόµενο σκάφος,» 
είπε ο Νιρµόδος. «Προς όλους τους πιλότους: Προσεγγίστε την ανα-
τολική όχθη.» 

Τα Παντοκρατορικά ποταµόπλοια ακολούθησαν το πλοίο των α-
ποστατών, ενώ τα δύο µικρά ελικόπτερα πετούσαν από πάνω του. Η 
Αρίνη το είδε να ζυγώνει την ανατολική όχθη, και τότε η µορφή του 
άλλαξε. Τα κατάρτια του φάνηκαν να λιώνουν µέσα στο κατάστρω-
µά του· το κατάστρωµα φάνηκε να συρρικνώνεται. Τροχοί – έξι τρο-
χοί, ο ένας κατόπιν του άλλου – ξεπρόβαλαν από τα πλευρά του. Το 
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σχήµα του είχε αλλάξει. ∆εν ήταν πια ποταµόπλοιο, αλλά ένα ψηλό 
όχηµα που κινιόταν στα ρηχά του ποταµού χωρίς δυσκολία. 
Παρόµοιο µε το δικό µου. 
«Κυνήγησέ τους, µάγισσα!» πρόσταξε ο Νιρµόδος. «Κυνήγησέ 

τους!» καθώς το όχηµα των επαναστατών χωνόταν µέσα στη βλά-
στηση του Κεντροδάσους. 

Ο πιλότος του σκάφους της Αρίνης οδήγησε το µεταβαλλόµενο πο-
ταµόπλοιό της προς την ανατολική όχθη, εκεί όπου είχαν πάει κι οι 
αποστάτες. 

Η µάγισσα ήταν έτοιµη να κάνει το Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητό-
τητος, όταν η φωνή του πιλότου του άλλου ελικοπτέρου ήχησε από 
τον ποµπό της: «Υψηλότατε, χάθηκαν!» 

«Τι πάει να πει ‘χάθηκαν’;» Ο Επόπτης ακουγόταν τσαντισµένος, 
αλλά συγχρόνως η φωνή του φανέρωνε πως δεν πίστευε ότι οι επα-
ναστάτες µπορεί πραγµατικά να είχαν εξαφανιστεί τόσο γρήγορα. 

«Ούτε εγώ τους βλέπω, Υψηλότατε,» είπε η άλλη πιλότος. «Μπή-
καν µέσα στη βλάστηση και…» 

«Σαν να τους κατάπιε η βλάστηση, Υψηλότατε,» προσπάθησε να 
εξηγήσει ο πρώτος πιλότος. 

«Τι είναι αυτά που λέτε;» φώναξε ο Νιρµόδος. «Είναι δυνατόν να 
τους ‘κατάπιε η βλάστηση’; Μόλις µπήκαν στο καταραµένο δάσος! 
Ψάξτε τους! Είστε τελείως ανίκανοι;» 

Η Αρίνη έκανε το Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητότητος, καθώς το 
σκάφος της έφτανε στην ανατολική όχθη, και η µεταµόρφωση άρχι-
σε. 

Ένα εξάτροχο όχηµα βγήκε από τα αφρισµένα νερά του Μεγάλου 
Ποταµού. 

E 
 
«∆εν είµαστε οι µόνοι µε µεταβαλλόµενο σκάφος,» παρατήρησε η 
Βατράνια, κοιτάζοντας από ένα πλαϊνό παράθυρο του Κροκόδειλου. 

«Έτσι φαίνεται,» συµφώνησε ο Σθένελος, κοιτάζοντας από ένα 
άλλο πλαϊνό παράθυρο. 
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Ο Γεράρδος σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, πηγαίνοντας 
στην πίσω µεριά του οχήµατος. «Τι; Βγήκαν κι αυτοί από τον ποτα-
µό;» 

«Το ένα πλοίο τους, τουλάχιστον,» είπε η Βατράνια. «Κι έρχεται 
προς τα δω.» 

«Γαµήσου!» γρύλισε η Μάρθα, από τη θέση του οδηγού. «Πώς 
σκατά θα τους ξεφύγω τώρα; Είναι όλο γαµηµένα κωλόδεντρα εδώ 
πέρα!» 

«Καπετάνιε,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, που καθόταν στο ενεργειακό κέ-
ντρο, «η κάλυψή µας δεν θα πιάσει αν µας πλησιάσουν. Θα µας 
δουν· εννοείται.» 

«Πήγαινε όσο πιο βαθιά µπορείς, Μάρθα,» είπε ο Γεράρδος. «Σέ-
λιρ, µπορείς να κάνεις κάτι για να µπλοκάρεις τις τηλεπικοινωνίες 
τους; Αν τουλάχιστον το όχηµα που µας ακολουθεί δεν µπορεί να 
ειδοποιήσει τους υπόλοιπους….» 

«Εντάξει,» αποκρίθηκε ο µάγος, «αλλά θα πρέπει κάποιος άλλος 
να συνεχίσει τη Μαγγανεία Κινήσεως.» 

«Εγώ,» προθυµοποιήθηκε ο Σθένελος. 
Ο Γεράρδος τού έκανε νόηµα να πάει, και ο Σθένελος πήγε, αλλά-

ζοντας θέση µε τον Σέλιρ’χοκ στο ενεργειακό κέντρο και ξεκινώντας 
αµέσως τη µαγγανεία για να µη χαθεί ο έλεγχος της ενέργειας. 

«Τι σκατά κάνετε;» φώναξε η Μάρθα. 
«Τι έγινε;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Ξαφνικά η ενέργεια έπεσε λίγο.» 
«∆εν είναι τίποτα ανησυχητικό,» της είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Λόγω της 

αλλαγής είναι. Συνέχισε κανονικά.» 
«Να δεις που στο τέλος θα τη γαµήσουµε τελείως και θα µας τρα-

βά ο Λοκράθος από τις γάµπες,» ακούστηκε να µουγκρίζει η Μάρθα 
καθώς οδηγούσε µε δυσκολία ανάµεσα στους κορµούς του δάσους. 

Ο Σέλιρ’χοκ, καθίζοντας οκλαδόν στο πάτωµα της πίσω µεριάς του 
Κροκόδειλου, έκλεισε τα µάτια κι άρχισε να υποτονθορύζει τα λόγια 
για κάποιο ξόρκι. Το ραβδί του το είχε ακουµπισµένο οριζόντια στα 
γόνατά του, και οι κρύσταλλοι επάνω του φώτιζαν. 

Η Βατράνια άνοιξε το παράθυρο στην οροφή και κοίταξε τον ου-
ρανό. «Τα ελικόπτερα, πάντως, πρέπει να µας έχουν χάσει. ∆εν είναι 
πια από πάνω µας.» 
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«Η κάλυψή µας έπιασε,» είπε ο Γεράρδος. 
«Το όχηµα έρχεται, όµως,» τους προειδοποίησε ο Έδουος, κοιτά-

ζοντας πίσω. «∆ε νοµίζω οι µέθοδοί σας να έχουν κοροϊδέψει τον 
οδηγό του.» 

Η Βατράνια έπιασε ένα τουφέκι και το όπλισε. 
Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα έµοιαζαν να τα έχουν χαµένα. Ο Εδµόν-

δος είχε µια άγρια όψη στο πρόσωπό του και µια λύπη στα µάτια 
του. ∆εν του άρεσε ο πόλεµος, ακόµα κι όταν ήταν απαραίτητος. 

E 
 
«Νοµίζω ότι τους βλέπω, Υψηλότατε,» είπε η Αρίνη µέσω του πο-
µπού. «Κι ο οδηγός µού λέει ότι τους βλέπει καλύτερα–» 

«Τότε, πώς είναι δυνατόν τα ελικόπτερα να µην τους βλέπουν;» 
«Πρέπει να έχουν κάποια ειδική κάλυψη. Παίρνουν το χρώµα του 

περιβάλλοντος.» 
Καµία απάντηση δεν ήρθε. 
«Υψηλότατε;» 
Πάλι, καµία απάντηση. 
«Μ’ακούτε, Υψηλότατε;» 
Τίποτα. 
«Οδηγέ!» φώναξε η Αρίνη. «Έκανες κάτι στον ποµπό µας;» 
«Το σήµα είναι… Έχει µπερδευτεί, κυρία. Είναι ακανόνιστο,» α-

πάντησε ο άντρας, από µπροστά. 
«Πρέπει να γίνεται επίτηδες,» είπε ένας άλλος στρατιώτης. «Οι 

αποστάτες πρέπει να το κάνουν.» 
«Θέλουν να µας αποµονώσουν απ’τους υπόλοιπους,» µουρµούρισε 

η Αρίνη, βέβαιη ότι οι άλλοι δεν την άκουσαν. Πιο δυνατά, είπε: 
«Κινηθείτε µε προσοχή. Ίσως να µας οδηγούν σε παγίδα.» 

E 
 
Η Μάρθα έστριψε. ∆ιάφορα πράγµατα ακούστηκαν να τσακίζονται 
κάτω απ’τους τροχούς του Κροκόδειλου· το πλάι του χτύπησε πάνω 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  499 

 

 

 

σ’έναν κορµό και ο κορµός έσπασε ώστε το όχηµα να µπορέσει να 
συνεχίσει. «Γεράρδε, δεν πάει άλλο! Έχουµε µπλέξει στα γαµηµένα 
µαλλιά της Έχιδνας εδώ πέρα! ∆ε γίνεται!» 

«Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Το Κεντροδάσος δεν µπο-
ρείς να το διασχίσεις µέσα σε όχηµα. Ακόµα και µε δίτροχο ίσως νά-
ναι αδύνατο.» Και προς τους άλλους: «Θα χτυπήσουµε τους τροχούς 
τους. Αν δεν µπορούν να κινηθούν, θα µας χάσουν.» 

«Οι τροχοί τους φαίνονται ανθεκτικοί όπως οι δικοί µας,» είπε η 
Βατράνια. «Με τέτοιο σιδερικό δε νοµίζω να µπορούµε να τους δια-
λύσουµε.» Ανασήκωσε το τουφέκι στα χέρια της. 

«Μ’αυτά, όµως, µπορούµε.» Ο Γεράρδος άνοιξε ένα κουτί γεµάτο 
χειροβοµβίδες. 

«Γεράρδε,» είπε ο Έδουος, «µπορώ εγώ να τους αναλάβω.» Το 
Εσώτερο Θηρίο έκανε τα µάτια του να µοιάζουν µε δύο απειλητικές 
φωτιές· ακόµα κι η φωνή του είχε αλλοιωθεί: ήταν πιο βραχνή και 
πιο άγρια, σαν γρύλισµα λύκου. 

«Εκεί µέσα πρέπει νάναι τουλάχιστον έξι, οκτώ πολεµιστές της 
Παντοκράτειρας,» του είπε ο Γεράρδος, «και δεν πρόκειται να σου 
ανοίξουν τις πόρτες για να µπεις.» 

«Θα πηδήσω πάνω στο όχηµα–» 
«Αποφασίστε!» φώναξε η Μάρθα. «∆εν έχουµε και πολλά περιθώ-

ρια εδώ!» Ακόµα ένας κορµός ακούστηκε να σπάει, κι ολόκληρος ο 
Κροκόδειλος τραντάχτηκε. 

«Πάρτε χειροβοµβίδες!» είπε ο Γεράρδος. «Όλοι! Ιζαµπώ – άνοιξε 
την πίσω πόρτα!» 

Η χορεύτρια άνοιξε τη δίφυλλη πόρτα ενώ οι υπόλοιποι έπαιρναν 
χειροβοµβίδες – εκτός από τον Έδουο, που εσκεµµένα αγνόησε τις 
οδηγίες του Γεράρδου. 

«Τώρα – στους τροχούς!» φώναξε ο Γεράρδος. 
Τράβηξαν την περόνη, εκσφενδόνισαν τις χειροβοµβίδες. 
Εκρήξεις: λάµψεις, φωτιά, χώµα, θόρυβος. 
«Πάρτε κι άλλες! Μην κλείσεις την πόρτα, Ιζαµπώ – αλλά νάσαι 

έτοιµη!» 
Ο Κροκόδειλος προχωρούσε ακόµα µέσα στη βλάστηση, όµως έ-

µοιαζε να ζορίζεται φανερά: οι τροχοί του, παρότι µεγάλοι και δυνα-
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τοί, µετά δυσκολίας περνούσαν πάνω από τα εµπόδια, και ο όγκος 
του έσπαγε κλαδιά, κορµούς, και φυλλωσιές για να περάσει. 

Οι επαναστάτες, έχοντας έτοιµες τις χειροβοµβίδες στα χέρια τους, 
περίµεναν να δουν αν το Παντοκρατορικό όχηµα θα ερχόταν µέσα 
από τη θολούρα που είχε σηκωθεί και τις φωτιές που είχαν ανάψει. 

E 
 
Η πίσω πόρτα του οχήµατος άνοιξε, και οι επιβάτες φάνηκαν να εµ-
φανίζονται µέσα από το ίδιο το δάσος, σαν ένα άνοιγµα να είχε δη-
µιουργηθεί εκεί, παρόµοιο µ’αυτό στην Ανατολική Αγορά της Ερρί-
θιας. 

«Σταµάτα!» φώναξε ένας στρατιώτης στον οδηγό. 
Κι ύστερα, η Αρίνη είδε τους αποστάτες να εκτοξεύουν χειροβοµ-

βίδες– 
Το όχηµα τραντάχτηκε. 
Ήχοι θραύσης ακούστηκαν. Θολούρα σηκώθηκε γύρω του. Ένα 

πλαϊνό τζάµι έσπασε. 
Η Αρίνη, τροµαγµένη, έχασε τον έλεγχο της ενεργειακής ροής· έ-

πεσε από την ειδική θέση του ενεργειακού κέντρου, βρέθηκε στο 
πάτωµα. 

Καπνός µπήκε στο εσωτερικό του οχήµατος, κάνοντάς τη ν’αρχίσει 
να βήχει. Σηκώθηκε στα γόνατα, προσπαθώντας να καταπνίξει τον 
βήχα µέσα της. Πιάστηκε από το κάθισµα και σηκώθηκε, ενώ άκου-
γε τις φωνές των στρατιωτών. 

«Κυρία;» ρώτησε κάποιος, πλησιάζοντάς την. «Είστε καλά;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αρίνη, νιώθοντας τον λαιµό της ξερό. «Τι ζη-

µιές έχουµε;» 
«∆εν ξέρω.» 
«Κάποιος τροχός σίγουρα έσπασε,» είπε ένας άλλος στρατιώτης, 

πίσω από τον πρώτο. «Γέρνουµε στο πλάι. Παραπάνω από ένας τρο-
χός, ίσως.» 

«Περιµένετε η θολούρα να καταλαγιάσει!» φώναξε κάποιος που η 
Αρίνη δεν τον έβλεπε αλλά νόµιζε ότι αναγνώριζε τη φωνή του. Ή-
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ταν λοχίας. «Μη βγείτε τώρα – θα σας καθαρίσουν. Και ετοιµάστε 
τα όπλα σας!» 

Όταν όµως η θολούρα έπεσε, είδαν ότι κανένας εχθρός δεν τους 
περίµενε απέξω. Οι επαναστάτες είχαν εξαφανιστεί σαν πνεύµατα 
του δάσους. Μονάχα µερικές φωτιές έκαιγαν τριγύρω, από τις εκρή-
ξεις των χειροβοµβίδων. 

E 
 
«Φτηνά τη γλίτωσε ο κώλος µας, θα τολµούσα να πω,» µούγκρισε η 
Μάρθα. 

«Στρίψε νοτιοανατολικά,» της είπε ο Γεράρδος, καθισµένος πλάι 
της και δείχνοντας την πυξίδα στην κονσόλα εµπρός τους. 

«Εύκολο να το λες, γάµησέ-τα να το κάνεις.» Η Μάρθα γύρισε το 
τιµόνι και ο Κροκόδειλος, σύντοµα, βρέθηκε αντιµέτωπος µε δύο 
δέντρα που το ένα ήταν πλάι στο άλλο και δεν υπήρχε χώρος για το 
όχηµα ανάµεσά τους. Το χέρι της Μάρθας έβαλε την πιο αργή και 
δυνατή ταχύτητα, το πόδι της πάτησε τέρµα το πετάλι. Το όχηµα 
βρυχήθηκε αγριεµένα· οι τροχοί του ακούστηκαν να τρώνε το ξύλο 
των κορµών σαν µηχανικά πριόνια. 

«Τι σκατά κάνετε εκεί!» φώναξε η Βατράνια από πίσω. 
«Ίσως,» είπε ο Γεράρδος, «θα µπορούσαµε να βρούµε…» 
Ένας από τους µπροστινούς προβολείς του Κροκόδειλου έσπασε. 

Τα δέντρα λύγισαν. 
«…άλλο µονοπάτι.» 
Η Μάρθα αγνόησε τον Γεράρδο, συνεχίζοντας να έχει πατηµένο 

τέρµα το πετάλι. Ο ένας κορµός κόπηκε και έπεσε στην οροφή του 
Κροκόδειλου, τραντάζοντάς τον· ο άλλος κορµός λύγισε τόσο που η 
θέση του τώρα φάνταζε αφύσικη. Το όχηµα πέρασε από το δύσκολο 
σηµείο και συνέχισε. Ο κορµός που είχε βρεθεί στην οροφή του γρή-
γορα κατρακύλησε στη γη. 

«Σ’το έχω ξαναπεί, Γεράρδε, µη βάζεις αυτή την τρελή να οδηγεί!» 
φώναξε η Βατράνια. 

«Θα την πλακώσω στο ξύλο – µετά,» είπε η Μάρθα στον Γεράρδο, 
καθώς πήγαινε το όχηµα νοτιοανατολικά, προς την Ερρίθια. «Επί-
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σης, η ενέργειά µας τελειώνει ύστερα απ’όλες αυτές τις µαλακίες. 
Ίσως θα ήθελες ν’αλλάξεις τη φιάλη. Κι ελπίζω να µας έχουν µείνει 
κάµποσες φιάλες ακόµα, γιατί όλο σε κωλοϊστορίες µπλέκουµε.» 
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Κεφάλαιο 37 

Στροφή Προς τα Πίσω 
 
 
Οι στρατιώτες βγήκαν από το όχηµα και σχηµάτισαν έναν δακτύλιο 
γύρω του, µε τα όπλα τους υψωµένα, σε περίπτωση που οι αποστά-
τες ήταν κρυµµένοι κάπου στη βλάστηση πέρα από τις φωτιές. Κα-
νένας, όµως, δεν τους επιτέθηκε, και η Αρίνη τούς πρόσταξε να σβή-
σουν τις εστίες προτού οι φλόγες εξαπλωθούν και καούν όλοι τους. 
Οι στρατιώτες υπάκουσαν, χτυπώντας τις φωτιές µε τις κάπες τους ή 
πετώντας τους νερό. 

Ο µόνος τρόπος για να βρουν τώρα τους αποστάτες ήταν 
ν’ακολουθήσουν, οδοιπορώντας, τα ίχνη που είχε αφήσει το όχηµά 
τους στο δάσος. ∆ιότι το όχηµα της Αρίνης είχε αχρηστευτεί: δύο 
τροχοί από τη δεξιά µεριά είχαν καταστραφεί: ο ένας είχε βγει τε-
λείως από τη θέση του, ο άλλος βρισκόταν στα πρόθυρα. Η µάγισσα, 
όµως, δεν ήταν πρόθυµη να κυνηγήσει τους επαναστάτες υπό αυτές 
τις συνθήκες. Κατά πρώτον, δεν ήταν ουσιαστικά αυτή η δουλειά 
της. Κατά δεύτερον, ακόµα κι αν κάποτε τους έφτανε, δεν ήταν βέ-
βαιη ότι εκείνη κι οι στρατιώτες της θα µπορούσαν να τους αιχµα-
λωτίσουν ή να τους σκοτώσουν. Πιθανώς το αντίθετο να συνέβαινε. 
Φαίνονταν καλά εξοπλισµένοι. 

Η φωνή του Επόπτη ήχησε ξαφνικά από το εσωτερικό του οχήµα-
τος: «Μάγισσα; Μ’ακούς, µάγισσα;» 

Η Αρίνη πήγε στη θέση του οδηγού (που ήταν, επί του παρόντος, 
άδεια) και απάντησε, µιλώντας στο µικρόφωνο: «Μάλιστα, Υψηλό-
τατε.» 

«Τι συνέβη πριν; Σταµάτησε να λειτουργεί ο ποµπός σου, και οι πι-
λότοι των ελικοπτέρων µού είπαν ότι είδαν µια έκρηξη να γίνεται και 
το όχηµά σου να χτυπιέται από αυτήν. Την άκουσα κι εγώ, από τον 
ποταµό.» 

«Οι επαναστάτες µάς επιτέθηκαν,» εξήγησε η Αρίνη, «και τώρα 
δεν µπορούµε να κινηθούµε.» 

«Ο ποµπός τι είχε πάθει;» 
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«∆εν ξέρω. Πρέπει, κάπως, να τον µπλόκαραν. Ίσως κάποιος µά-
γος τους να το έκανε.» 

«Μην αποµακρυνθείτε,» είπε ο Νιρµόδος. «Θα έρθω εκεί µαζί µε 
τους στρατιώτες µου, και θ’ακολουθήσουµε τα ίχνη τους. Θα τους 
βρω στο τέλος!» 

«Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Αρίνη· ενώ, συγχρόνως, 
σκεφτόταν: Το φοβόµουν πως θα το έλεγε αυτό. 

E 
 
«Εντάξει, εδώ καλά είµαστε,» είπε ο Γεράρδος. 

Η Μάρθα σταµάτησε τον Κροκόδειλο, που ήταν ταλαιπωρηµένος 
από τη διαδροµή µέσα στο δάσος. Τώρα βρίσκονταν σε µια περιοχή 
µε πιο ελαφριά βλάστηση αλλά αρκετή για να τους κρύβει από ε-
χθρικά µάτια, δεδοµένης της ιδιότητας του οχήµατος να παίρνει τα 
χρώµατα του περιβάλλοντος. ∆εν ήταν µακριά από την Ερρίθια. 

Ο Γεράρδος στράφηκε και είπε στον Εδµόνδο, που ήταν πίσω: 
«Τώρα µπορείς να βγεις, Βοριά, και να επιστρέψεις στην πόλη.» 

Η πισινή πόρτα του οχήµατος άνοιξε και ο τροβαδούρος κι οι δύο 
χορεύτριες βγήκαν, ακολουθούµενοι από όλους τους υπόλοιπους. Ο 
Γεράρδος, η Μάρθα, και ο Σθένελος βγήκαν επίσης. 

«Πού θα ξανασυναντηθούµε;» ρώτησε ο Εδµόνδος. 
Ο Γεράρδος, για µια στιγµή, δεν ήταν βέβαιος τι να απαντήσει, έ-

τσι µίλησε ο Έδουος: «Εµείς πρέπει να πάµε στον Υπεραιώνιο.» 
Η Μάρθα τού έριξε ένα άγριο βλέµµα. Ποιος νόµιζε ότι ήταν που 

θα έπαιρνε αποφάσεις γι’αυτούς; αναρωτήθηκε, θυµωµένα. Εξαρχής 
δεν της άρεσε που είχε έρθει µαζί τους, να τους βοηθήσει στη διά-
σωση της Βατράνιας. Μπορούσαµε να τα είχαµε καταφέρει µια χαρά 
και µόνοι µας. Εκείνο που ήθελε, στην πραγµατικότητα, ο Έδουος 
ήταν να τους παρακολουθεί για λογαριασµό των ιερέων. Η Μάρθα 
το είχε πει αυτό στον Γεράρδο, κι ο Γεράρδος δεν είχε διαφωνήσει. 
Αλλά ούτε είχε αποκρίθηκε στον Έδουο να µην έρθει. 

«Στον Υπεραιώνιο;» έκανε ο Εδµόνδος, ξαφνιασµένος. 
«Πρέπει να µιλήσουµε στον Ύπατο,» εξήγησε ο Έδουος. 
«∆εν θα µας πεις εσύ πού θα πάµε!» µούγκρισε η Μάρθα. 
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Ο Έδουος στράφηκε να την ατενίσει, κι εκείνη δεν µπόρεσε να συ-
ναντήσει το βλέµµα του. Μόλις τα µάτια της έπεσαν πάνω στα δικά 
του ένιωσε έναν απερίγραπτο – και τελείως ανεξήγητο – τρόµο να 
την κυριεύει. Έκανε ένα βήµα όπισθεν, ενώ τα γόνατά της έτρεµαν. 
Τι σκατά µ’έπιασε; 

Ο Γεράρδος, την ίδια στιγµή, διαισθανόταν το Εσώτερο Θηρίο να 
ξυπνά µέσα στον Έδουο, κι ακούµπησε το χέρι του στον ώµο του ιε-
ρέα, δυνατά. «Έδουε,» είπε, σταθερά. «Η Μάρθα έχει δίκιο: Εµείς 
αποφασίζουµε πού θα πάµε.» 

Τώρα, ο Έδουος στράφηκε ν’αντικρίσει εκείνον, και παρότι ο Γε-
ράρδος έβλεπε στα µάτια του την οργή του Εσώτερου Θηρίου, δεν 
αισθανόταν τροµαγµένος από αυτό. Πώς µπορούσε, άλλωστε, όταν 
συγχρόνως αισθανόταν τόσο κοντά στον Θεό; 

«Νόµιζα, Γεράρδε, ότι είχαµε συµφωνήσει να επισκεφτούµε τον 
Ύπατο.» Η φωνή του Έδουου ήταν εν µέρει απειλητική. «Εσύ ο ίδι-
ος είπες ότι θα τον επισκεπτόσουν!» 

«Και θα τον επισκεφτώ,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Αλλά, όπως 
σου είπα, εµείς παίρνουµε αποφάσεις για τον εαυτό µας. Καταλα-
βαίνεις τι λέω;» 

Ο Έδουος δεν µίλησε, αλλά ούτε και διαφώνησε. Έκανε ένα βήµα 
πίσω, για να βγάλει το χέρι του Γεράρδου από τον ώµο του, σαν το 
άγγιγµά του να τον έκανε να αισθάνεται άβολα ή αµήχανα. 

Ο Γεράρδος είπε στον Εδµόνδο: «∆υστυχώς, δεν ξέρω πού θα ξα-
νασυναντηθούµε, Βοριά. ∆εν µπορώ να σου απαντήσω τώρα. Όπως 
είπε ο Έδουος, µάλλον θα πάµε πρώτα στον Υπεραιώνιο για να µι-
λήσω στον Ύπατο. Μετά… δεν είµαι σίγουρος. Εσύ θα είσαι στην 
Ερρίθια;» 

Ο Εδµόνδος κατένευσε. «Για κάποιες ηµέρες, ναι. Στον Σιδερένιο 
Ξένο.» 

«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Θα συναντηθούµε εκεί, τότε, 
αν προλάβουµε. Ή, αλλιώς, σε κάποιο όνειρο.» 

Ο Εδµόνδος µειδίασε καθώς αντάλλασσαν µια δυνατή χειραψία. 
«Αποκλείεται να χαθούµε. Η Χάρνταβελ δεν είναι και τόσο µεγάλη, 
έτσι;» 

Η Ιζαµπώ έδωσε ένα δυνατό φιλί στον Σθένελο. Η Ισαβέλλα τον 
αγκάλιασε. Έπειτα, κι οι δυο τους χαιρέτησαν τη Βατράνια, µε α-
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γκαλιές και χειραψίες και φιλιά στα µελανιασµένα και τραυµατισµέ-
να µάγουλά της. Ο Εδµόνδος τούς χαιρέτησε όλους και αγκάλιασε κι 
εκείνος τη Βατράνια και είπε ότι ευχόταν να την ξανάβλεπε σύντο-
µα. «Να προσέχεις, Εδµόνδε,» αποκρίθηκε η Βατράνια. «Και 
σ’ευχαριστώ για ό,τι έκανες.» 

Μετά, ο τροβαδούρος και οι δύο χορεύτριες έφυγαν, βαδίζοντας 
γρήγορα µέσα στη βλάστηση και κατευθυνόµενοι προς την Ερρίθια. 

Η Άνµα’ταρ είπε: «Αρκετά µείναµε εδώ. Μπορεί οι Παντοκρατορι-
κοί ακόµα και τώρα ν’ακολουθούν τα ίχνη µας και να έρχονται.» 

Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. ∆εν το είχε σκεφτεί αυτό. 

E 
 
Παραµερίζοντας τη βλάστηση του Κεντροδάσους, ο Νιρµόδος πλη-
σίασε το χτυπηµένο όχηµα της Αρίνης µαζί µε όλους τους πολεµιστές 
από τα δύο πλοιάρια. 

«Υψηλότατε,» χαιρέτησε η µάγισσα. Οι στρατιώτες της είχαν πριν 
από λίγο σβήσει όλες τις φωτιές· µονάχα καπνός και στάχτες βρί-
σκονταν γύρω τους τώρα. 

«Με τι σας επιτέθηκαν;» ρώτησε ο Νιρµόδος. Κρατούσε στα χέρια 
του ένα τουφέκι, και ήταν ντυµένος µε την επίσηµη στολή του Πα-
ντοκρατορικού Επόπτη, πάνω από την οποία φορούσε έναν σκληρό 
πέτσινο θώρακα. Στην πλάτη του έπεφτε µια γκρίζα κάπα. Από τη 
ζώνη του κρεµόταν το σπαθί του. Στον µηρό του ήταν θηκαρωµένο 
ένα πιστόλι. 

«Με χειροβοµβίδες,» απάντησε η Αρίνη. «Μετά εξαφανίστηκαν 
µέσα στον καπνό και στη βλάστηση.» 

Ο Νιρµόδος πλησίασε το πλάι του οχήµατος, για να δει τη ζηµιά. 
«Τίποτα που δεν µπορεί να επιδιορθωθεί,» παρατήρησε. «Τα συ-
στήµατα και οι µηχανές του είναι εντάξει;» 

«Έτσι νοµίζω.»  
«Καλώς. Μετά θα το πάρουµε από εδώ. Τώρα ακολουθούµε τα ί-

χνη τους.» Έκανε νόηµα σε µερικούς στρατιώτες να προπορευτούν 
προς την κατεύθυνση όπου είχαν πάει οι αποστάτες. 
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Εκείνοι υπάκουσαν, και οι υπόλοιποι τούς ακολούθησαν. Μαζί, και 
η Αρίνη’σαρ, που δεν είχε καµία διάθεση να βρίσκεται εδώ. 

E 
 
«∆ε βλέπω κανέναν να πλησιάζει,» είπε ο Σθένελος, κοιτάζοντας 
προς τη µεριά απ’την οποία είχαν έρθει. 

«Είναι νωρίς ακόµα,» αποκρίθηκε η Άνµα. «Όσο αργά κι αν πη-
γαίνουµε µε τον Κροκόδειλο, εµείς τουλάχιστον είµαστε πάνω σε 
τροχούς. Αν εκείνοι οδοιπορούν, θα πρέπει να κάνουν κανένα µισά-
ωρο, υπολογίζω, µέχρι να φτάσουν εδώ που βρισκόµαστε.» 

«Φεύγουµε λοιπόν,» είπε ο Γεράρδος. «Θα βγούµε πάλι στον πο-
ταµό και θα πάµε ανατολικά, αυτή τη φορά.» 

«Προς την Ερρίθια;» απόρησε η Βατράνια. 
«Θα την προσπεράσουµε και θα µπούµε στον Παραπόταµο. Εκεί, 

στις νότιες όχθες του, θα βγούµε στην ξηρά. Και πρέπει, λογικά, να 
χάσουν πια τα ίχνη µας.» 

∆εν κάθισαν να το συζητήσουν άλλο – άλλωστε, δεν είχε κανένας 
να προτείνει τίποτα καλύτερο – µπήκαν στον Κροκόδειλο και ο Γε-
ράρδος κάθισε τώρα στο τιµόνι ενώ η Μάρθα στη θέση του συνοδη-
γού. Τη Μαγγανεία Κινήσεως έκανε ξανά ο Σθένελος, καθώς και το 
Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητότητος για να ενισχύσει την κάλυψη του 
οχήµατος. 

Ο Κροκόδειλος βγήκε από τη βλάστηση και πλησίασε την όχθη του 
Μεγάλου Ποταµού. Η Μάρθα, φέρνοντας τα κιάλια της στα µάτια, 
µπορούσε να δει, στα βόρεια, τα δύο πλοιάρια των Παντοκρατορι-
κών. «Έχουν αράξει,» είπε. «Καλά λέει η Άνµα· προσπαθούν 
ν’ακολουθήσουν τα ίχνη µας.» 

«Η Άνµα σπάνια λέει χαζοµάρες,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, οδη-
γώντας τον Κροκόδειλο προς το νερό. «Σθένελε. Αλλάζουµε.» 

Ο µάγος έκανε το Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητότητος για δεύτερη 
φορά και, καθώς ο Κροκόδειλος έµπαινε στο νερό, δεν ήταν πια ό-
χηµα αλλά σκάφος. Ο Γεράρδος το έστρεψε προς τα ανατολικά, βά-
ζοντας τις µηχανές να λειτουργήσουν στη µέγιστη ταχύτητα. 
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«Ας ελπίσουµε,» είπε στη Μάρθα, «ότι δεν θα έχουν στήσει µπλό-
κο έξω από την Ερρίθια.» 

«Νοµίζεις ότι µπορεί να έχουν σκεφτεί πως θα κάνουµε στροφή 
προς τα πίσω;» 

«Τίποτα δεν αποκλείεται.» 
Οι Παντοκρατορικοί, όµως, δεν το είχαν σκεφτεί. Πίστευαν, µάλ-

λον, ότι απλά θα τους κυνηγούσαν και θα τους έπιαναν. Έτσι, τα νε-
ρά του Μεγάλου Ποταµού κοντά στην Ερρίθια δεν περιπολούνταν 
από πλοιάρια γεµάτα στρατιώτες. Ο Γεράρδος εύκολα πέρασε από 
την περιοχή, πλέοντας κοντά στη νότια όχθη, όχι στη βόρεια όπου 
ήταν οικοδοµηµένη η Μεγάλη Πόλη της Χάρνταβελ. Καλύτερα να 
είµαστε προσεχτικοί. Μπορεί ο Επόπτης να µην τους είχε στήσει 
µπλόκο εδώ αλλά, αν πλησίαζαν το λιµάνι της Ερρίθιας, ίσως κάποι-
οι εκεί να αναγνώριζαν το σκάφος τους και να τους πυροβολούσαν 
µε κανένα κρυφό κανόνι που είχαν για τέτοιες περιπτώσεις. Πλέο-
ντας κοντά στη νότια όχθη δεν υπήρχε τέτοιο πρόβληµα· ο Μεγάλος 
Ποταµός ήταν πολύ φαρδύς. Κανενός συµβατικού όπλου η εµβέλεια 
δεν έφτανε από τη µια του όχθη ώς την άλλη, ακόµα κι αν οι Παντο-
κρατορικοί κατάφερναν να τους δουν από τόσο µακριά. 

Ο Κροκόδειλος πέρασε κάτω από την ψηλή, εντυπωσιακή γέφυρα 
που ένωνε τη Βεν’τάδια µε την Ερρίθια και συνέχισε ανατολικά. Στο 
σηµείο όπου τα ποτάµια διακλαδίζονταν, ο Γεράρδος ακολούθησε το 
παρακλάδι που έβγαζε στον Παραπόταµο, ο οποίος δεν ήταν και πο-
λύ πιο στενός από τον Μεγάλο Ποταµό. 

«Καµία αντίσταση,» παρατήρησε η Μάρθα. 
«Ναι,» ένευσε ο Γεράρδος, «ήµασταν τυχεροί.» 

E 
 
∆εν ήταν δύσκολο να ακολουθήσουν το µονοπάτι που είχε ανοίξει το 
όχηµα των αποστατών µέσα στη βλάστηση. Οι βαριές ρόδες του εί-
χαν αφήσει ξεκάθαρα ίχνη στο έδαφος – βαθιά χαντάκια στη γη και 
τσακισµένο χορτάρι – και ο µεγάλος όγκος του είχε διαλύσει φυλ-
λωσιές, κλαδιά, και κορµούς. Η οµάδα του Παντοκρατορικού Επό-
πτη Νιρµόδου Νάρλεφ, σύντοµα, έφτασε στο τέλος της διαδροµής 
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του οχήµατος. Για να διαπιστώσουν ότι αυτό είχε πέσει πάλι στον 
ποταµό. 

«Κατάρες!» γρύλισε ο Νιρµόδος, σφίγγοντας τη γροθιά του. «Έ-
πρεπε να το είχα σκεφτεί!» Τώρα, όµως, ήξερε ότι δεν µπορούσε να 
κάνει τίποτα για να τους προλάβει. Θα βρίσκονταν ήδη πολύ µακριά. 

Τίποτα, εκτός από… 
Άνοιξε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του, καλώντας τους πιλότους 

των ελικοπτέρων. «Κατευθυνθείτε ανατολικά,» τους πρόσταξε, «πά-
νω από τον Μεγάλο Ποταµό. Οι αποστάτες πρέπει να έχουν πάει 
προς τα εκεί, µε το µεταβαλλόµενο σκάφος τους σε µορφή πλοίου 
ξανά. Ακολουθήστε τους από ασφαλή απόσταση· µάθετε πού θέλουν 
να φτάσουν.» 

«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 

E 
 
«Μας ακολουθούν πάλι,» είπε η Άνµα’ταρ, κοιτάζοντας πίσω µε τα 
κιάλια της. 

«Πού είναι; ∆ε φαίνεται κανένα σκάφος!» είπε η Βατράνια. Στέ-
κονταν όλοι (εκτός από τον Γεράρδο, τη Μάρθα, και τον Σθένελο) 
στο κατάστρωµα του Κροκόδειλου, τυλιγµένοι στις κάπες τους για 
να προφυλάσσονται από τον ψυχρό αέρα. 

«Τα δύο ελικόπτερα βλέπω µόνο,» αποκρίθηκε η Άνµα. «Αλλά 
βρίσκονται ακόµα µακριά, και µάλλον εκεί θα µείνουν.» 

«Γιατί το λες αυτό;» 
«Επειδή τους συµφέρει καλύτερα να µας παρακολουθούν από µα-

κριά παρά από κοντά.» 
Μετά από λίγο, όµως, τα αεροσκάφη πλησίασαν κάµποσο. ∆εν έ-

φτασαν, βέβαια, σε κοντινή απόσταση, µα τώρα µπορούσε κανείς να 
τα δει εύκολα και χωρίς κιάλια. ∆ύο µαύρες κουκίδες στον ουρανό. 

Η Άνµα’ταρ ανέβηκε στη γέφυρα, για να πει στον Γεράρδο τι συ-
νέβαινε. 

«Μπορούµε να τα καταρρίψουµε;» ρώτησε η Μάρθα, που καθόταν 
δίπλα του. 

«Όχι.» 
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«Τότε, πώς θα τους ξεφύγουµε;» 
Ο Γεράρδος είπε: «Θα βγούµε στην ξηρά σε λίγο, και το όχηµά µας 

θα πάρει τα χρώµατα του περιβάλλοντος. Αυτό, ελπίζω, θα τους α-
ποπροσανατολίσει.» 

Η Άνµα ένευσε. «Το ίδιο ελπίζω κι εγώ.» 
Ο Γεράρδος πιλόταρε το πλοίο για περίπου δύο ώρες και, µετά, το 

έβγαλε στις νότιες όχθες του Παραπόταµου, µεταµορφωµένο σε ό-
χηµα. Τα ελικόπτερα, φυσικά, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο 
κατόπι τους, αλλά εδώ ο Κροκόδειλος πήρε τα χρώµατα του περι-
βάλλοντος καθώς ο Γεράρδος τώρα τον οδηγούσε νοτιοανατολικά 
µέσα από πεδινές και ελαφρώς λοφώδεις περιοχές. Από απόσταση 
φαίνονταν χωριά και αγροικίες· και χωράφια, γόνιµα και ξερά. Σ’ένα 
µέρος, όχι πολύ µακριά από ένα χωριό, ήταν κρεµασµένος ανάποδα 
ένας άνθρωπος, θυσιασµένος για το καλό της διάστασης. 

Το αποτρόπαιο θέαµα, αν και µακρινό, έφερε στο µυαλό της Μάρ-
θας την απέχθειά της για τους ιερείς της Χάρνταβελ, και ξανασκέ-
φτηκε ότι ο Γεράρδος έκανε µεγάλη µαλακία που άφηνε αυτόν τον 
πούστη τον Έδουο να είναι µαζί τους. Μπορεί να είναι επαναστάτης 
– µπορεί να θέλει να ελευθερώσει τη διάστασή του από την Παντο-
κράτειρα – µα δεν είναι σαν εµάς. Μέχρι στιγµής δεν έχω γνωρίσει 
κανέναν γαµηµένο επαναστάτη που θα έκανε ανθρωποθυσίες – για 
οποιονδήποτε λόγο. Το επόµενο βήµα είναι ο κανιβαλισµός, µα το 
ελεεινό στόµα του Λοκράθου! 

Ο Γεράρδος οδήγησε για δύο ώρες ακόµα, µέσα στην ύπαιθρο της 
Χάρνταβελ, ενώ τα Παντοκρατορικά ελικόπτερα τούς είχαν προ 
πολλού χάσει. ∆εν µπορούσαν να τους παρακολουθήσουν από τόσο 
ψηλά, έτσι όπως το όχηµά τους έµοιαζε να λιώνει µέσα στη γεωγρα-
φία της διάστασης. 

Ήταν απόγευµα, και ο ήλιος έγερνε προς τη δύση, όταν ο Γεράρ-
δος σταµάτησε τον Κροκόδειλο κάτω από έναν δενδρώδη λόφο και 
πρότεινε να κατεβούν. Οι επαναστάτες βγήκαν από το εσωτερικό 
του οχήµατος και κοίταξαν ολόγυρα, µε τα κιάλια τους. Κανένας 
κίνδυνος δεν φαινόταν, πουθενά. 

Ο Γεράρδος διαισθανόταν ότι µία από τις εισβολές βρισκόταν ανα-
τολικά από εδώ. ∆εν ήξερε πόσο µακριά, όµως, και δεν µπορούσε µε 
τα κιάλια να εντοπίσει τίποτα το ασυνήθιστο. Αυτό σήµαινε ότι, 
µάλλον, η εισβολή απείχε δεκάδες χιλιόµετρα. Το είπε στους συ-
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ντρόφους του, µα δεν πρότεινε να την πλησιάσουν. «Όχι ακόµα, 
τουλάχιστον. Χρειαζόµαστε ξεκούραση.» 

Ο Έδουος τού υπενθύµισε: «Πρέπει να επισκεφτούµε τον Ύπατο, 
Γεράρδε – έχεις συµφωνήσει. ∆εν µπορούµε να περιφερόµαστε 
σ’όλη τη Χάρνταβελ ψάχνοντας για τις εισβολές.» 

«Γι’αυτή ακριβώς τη δουλειά ήρθαµε, όµως!» του είπε η Μάρθα, 
τσαντισµένη µε τη συµπεριφορά του. Νόµιζε – πολύ λανθασµένα! – 
ότι ήταν αρχηγός τους, και το κεφάλι του δεν έλεγε να γυρίσει. Ε-
µείς, όµως, δεν είµαστε σαν τους ντόπιους τούτης της διάστασης που 
τρέµουν τους κωλοϊερείς τους! «∆εν ήρθαµε για να τρέχουµε στον 
Ύπατό σας. Ο Πρίγκιπας µάς έστειλε εδώ για να µάθουµε τι συµβαί-
νει σ’αυτή τη γαµηµένη διάσταση.» 

Το χέρι του Έδουου τινάχτηκε, προτού προλάβει κανείς να κάνει 
τίποτα, αρπάζοντας τη Μάρθα απ’τον λαιµό και σηκώνοντάς την 
από το έδαφος. «Κάποιος πρέπει να µάθει σ’αυτή τη σκύλα λίγο σε-
βασµό προς τα ιερά της Χάρνταβελ!» είπε, και η φωνή του έµοιαζε 
να έρχεται από απίστευτο βάθος και µε απίστευτη δύναµη, χτυπώ-
ντας τη Μάρθα σχεδόν σαν να ήταν άνεµος τον οποίο µπορούσε να 
αισθανθεί επάνω της. Είχε παραλύσει· το σώµα της αρνιόταν να την 
υπακούσει. Το µυαλό της είχε, απρόσµενα, θολώσει. Έτρεµε ολό-
κληρη, και δεν µπορούσε να µιλήσει από το σφίξιµο του χεριού του 
Έδουου γύρω απ’τον λαιµό της. Λίγη ακόµα δύναµη αν έβαζε ο ιερέ-
ας, θα τη σκότωνε· ήταν σίγουρη. 

«Έδουε!» φώναξε ο Γεράρδος, αρπάζοντάς τον από τον ώµο. «Ά-
φησέ την!» 

Το πρόσωπο του Έδουου στράφηκε να τον κοιτάξει. Στα µάτια του 
έκαιγε το Εσώτερο Θηρίο, και προσπαθούσε – ανεπιτυχώς – να δι-
εισδύσει στην ψυχή του Γεράρδου µέσα από τα δικά του µάτια. 
«Γιατί; τι θα κάνεις; ∆εν είσαι καν ιερέας πλέον, Γεράρδε!» 

«Είµαι κάτι περισσότερο από ιερέας,» αποκρίθηκε εκείνος, προτού 
προλάβει να σταµατήσει τον εαυτό του. 

«Ακόµα µια βλασφηµία! Πόσες πρέπει να υποφέρω από εσένα και 
τους… υποτακτικούς σου;» Ο Έδουος εξακολουθούσε να κρατά τη 
Μάρθα από τον λαιµό, µε τα πόδια της να κρέµονται πάνω από το 
έδαφος, έτοιµη να χάσει τις αισθήσεις της και να λιποθυµήσει. 
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«∆εν είναι υποτακτικοί µου,» του είπε ο Γεράρδος. «Και µε συγ-
χωρείς. Μίλησα βιαστικά. Τώρα, άφησέ κάτω τη Μάρθα. Γιατί, αν 
δεν την αφήσεις… ∆ες πίσω σου.» 

«Το ξέρω πως οι άνθρωποί σου µε σηµαδεύουν,» αποκρίθηκε ο 
Έδουος, χωρίς να έχει γυρίσει για να κοιτάξει την Άνµα’ταρ, τη Βα-
τράνια, τον Σθένελο’σαρ, και τον Σέλιρ’χοκ, που είχαν τα πιστόλια 
τους στραµµένα επάνω του. «∆εν γνωρίζουν σεβασµό.» 

«Η Μάρθα δεν είναι από τη Χάρνταβελ, Έδουε. ∆εν ξέρει για τον 
Θεό. ∆εν ξέρει για τους ιερείς. Άφησέ την. ∆εν µίλησε εσκεµµένα για 
να προσβάλει. Αν δεν την αφήσεις, δεν πρόκειται να πάω στον Ύπα-
το,» τον απείλησε. «Κι εσύ θα πεθάνεις. Αυτό σ’το υπόσχοµαι.» 

Στα µάτια του Έδουου δεν φάνηκε φόβος· αλλά, ύστερα από µια 
στιγµή σκέψης, το χέρι του πέταξε τη Μάρθα στο έδαφος, όπου ε-
κείνη διπλώθηκε, βήχοντας, σπαρταρώντας ακούσια. 

Ο Έδουος είπε: «Πηγαίνω να θυσιάσω. Θα επιστρέψω το βράδυ. 
Ελπίζω, Γεράρδε, να θυµάσαι ακόµα τι σηµαίνει να είσαι ιερέας και 
να µη φύγεις χωρίς εµένα.» 

Ο Γεράρδος δεν µίλησε, και ο ιερέας έβγαλε τα άµφιά του κι έτρεξε 
µέσα στην ύπαιθρο σαν αγρίµι. Σύντοµα, χάθηκε από τα µάτια τους. 

«Στα τσακίδια…» είπε η Βατράνια, κατεβάζοντας το πιστόλι της. 
Ιδρώτας γυάλιζε στο µέτωπό της. Το ίδιο και στο µέτωπο του Σθένε-
λου. Μονάχα ο Σέλιρ’χοκ και η Άνµα’ταρ έµοιαζαν ατάραχοι. 

Ο Γεράρδος γονάτισε δίπλα στη Μάρθα. «Είσαι καλά;» 
Εκείνη ανασηκώθηκε καθώς έβηχε. «Ο γαµιόλης… παραλίγο… να 

µου σπάσει… το λαιµό…» 
«Παραφέρθηκε,» είπε ήρεµα ο Γεράρδος. 
«…Με δουλεύεις γαµώ… την πουτάνα µου;… Είναι τρελός, ο γαµη-

µένος πούστης!» 
Ο Σθένελος, ξεροκαταπίνοντας, ρώτησε: «Όταν είπε πως πάει να 

θυσιάσει, εννοούσε ότι πάει να σκοτώσει ανθρώπους;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι, καθώς σηκωνόταν όρθιος και βο-

ηθούσε και τη Μάρθα να σηκωθεί. «Όχι. Κάποιο ζώο.» Οι θυσίες 
γαληνεύουν το Εσώτερο Θηρίο. Κι αναρωτιέµαι πόσες από αυτές 
που κάνουµε είναι για το Θηρίο και πόσες για τον Θεό. Τα έχουµε 
µπλέξει… Τα έχουµε µπλέξει αφόρητα… Το έβλεπε τόσο καθαρά, 
τώρα που το δικό του Εσώτερο Θηρίο δεν υπήρχε πια. 
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«Πρέπει να τον προσέχουµε,» είπε η Βατράνια. «Πού σκατά τον 
βρήκατε;» 

«Τον συναντήσαµε στα δυτικά,» εξήγησε ο Γεράρδος, «κοντά σε 
µια εισβολή. Μας επιτέθηκε µόλις µε αναγνώρισε, αλλά τελικά κα-
τάφερα να του µιλήσω και να συνεννοηθώ µαζί του. Τον ξέρω από 
παλιά, Βατράνια.» 

«Σου επιτέθηκε µόλις σε αναγνώρισε; Αυτό σηµαίνει ότι δεν τα εί-
χατε καλά;» 

«Είχαµε µια… σύγκρουση. Αλλά δεν είναι αυτό το θέµα. Νόµιζε ότι 
ήµουν νεκρός. Ένας ιερέας που φεύγει από τη Χάρνταβελ, συνήθως, 
πεθαίνει.» 

Η Βατράνια αναστέναξε. «Εγώ, πάντως, αλλιώς τους ήξερα τους 
ιερείς…» 

«Καλωσήρθες στη Χάρνταβελ,» της είπε ο Γεράρδος υποµειδιώ-
ντας. 

Αφού άναψαν µια φωτιά, κάθισαν γύρω της για να φάνε, και ο Γε-
ράρδος διηγήθηκε στον Σθένελο και στη Βατράνια, µε λεπτοµέρειες, 
όλα όσα είχαν συµβεί σ’εκείνον και τους συντρόφους του. Μετά, ο 
Σθένελος και η Βατράνια διηγήθηκαν αυτά που είχαν συµβεί 
σ’εκείνους, στον Εδµόνδο, και στις δύο χορεύτριες. Ο Ερευνητής µί-
λησε διεξοδικά για την άλλη διάσταση πέρα από το άνοιγµα στην 
Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας. 

«Υπάρχει κάποιο πρόβληµα εκεί. Η άµµος της ερήµου είναι… είναι 
περισσότερο σαν στάχτη. Λες και κάτι να έχει καταστρέψει αυτή την 
περιοχή.» 

«Όταν µε ανέκριναν,» είπε η Βατράνια, «η Αρίνη’σαρ µίλησε για 
µια φωτεινή οντότητα που είναι πολύ επικίνδυνη. Με ρώτησε αν την 
είχαµε συναντήσει στην άλλη διάσταση. Της είπα την αλήθεια – όχι, 
δηλαδή.» 

Ο Σθένελος συνοφρυώθηκε. «Τι είδους φωτεινή οντότητα;» 
«Καταστροφική. Αυτό είναι το µόνο που θυµάµαι.» 
«Τέλος πάντων,» είπε ο Σθένελος. «Αν, όπως λέει ο Γεράρδος, υ-

πάρχουν πολλές τέτοιες εισβολές στη Χάρνταβελ, τότε µπορούµε να 
µπούµε από µια οποιαδήποτε για να φτάσουµε στην άλλη διάσταση. 
∆εν είναι ανάγκη να πάµε από το δάσος που ξεπρόβαλε στην Ερρί-
θια.» 
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«Ναι,» συµφώνησε ο Σέλιρ’χοκ. «Υποθέτοντας πάντα ότι η εισβο-
λή αποτελεί και άνοιγµα. Γιατί εκείνη που βρήκαµε εµείς όταν συνα-
ντήσαµε τον Έδουο δεν ήταν παρά ένας πελώριος βράχος.» 

«Και ο βράχος έσπαγε πολύ εύκολα,» είπε ο Γεράρδος. «Το θυµά-
στε; Όταν τον κλοτσούσα, έσπαγε αφύσικα εύκολα. Ήταν νεκρός 
όπως τα νεκρά χωράφια.» 

«Νεκρός όπως την άµµο της ερήµου…» πρόσθεσε ο Σθένελος. 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Το κακό πιθανώς να ξεκινά από αυτή την άλ-

λη διάσταση.» Και ρώτησε: «Μπορεί να πρόκειται για κάποια γνω-
στή διάσταση, Σθένελε;» 

Ο µάγος το σκέφτηκε για λίγο. Μετά είπε: «Μπα, δε νοµίζω. Έχει 
τρία πράσινα φεγγάρια στον ουρανό: το ένα µεγαλύτερο, τ’άλλα δύο 
µικρότερα. ∆εν έχω ξανακούσει για τέτοιο πράγµα.» 

Ο Γεράρδος ατένισε τον Σέλιρ’χοκ ερωτηµατικά. «Ούτε εµένα µού 
θυµίζει κάτι αυτή η διάσταση, Καπετάνιε,» δήλωσε ο µαυρόδερµος 
∆ιαλογιστής, που η όψη του έµοιαζε να εξαφανίζεται τελείως µέσα 
στο σκοτάδι της κουκούλας του· µονάχα τα µάτια του διακρίνονταν. 
Η νύχτα είχε αρχίσει να απλώνεται στην ύπαιθρο της Χάρνταβελ. 

«Πρέπει να την ερευνήσουµε,» είπε ο Σθένελος. «Μονάχα έτσι θα 
µάθουµε τι συµβαίνει.» 

«Τα µαύρα φίδια τι µπορεί να είναι;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
Ο Σθένελος ανασήκωσε τους ώµους. «Κάποιες ενεργειακές οντό-

τητες είναι, σίγουρα. Από κει και πέρα, δεν ξέρω. Κι εµένα µε παρα-
ξένεψαν.» 

«Είπες ότι αυτό που προσπάθησες να παγιδέψεις ξέφυγε εύκολα 
από το δοχείο φυλάκισης…» είπε ο Σέλιρ’χοκ. 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. 
«Πέρασε µέσα από το γυαλί…» 
«Ναι, σα να µην υπήρχε, και παρότι το γυαλί ήταν φορτισµένο από 

την ενέργεια της µπαταρίας του δοχείου.» 
«Και µετά, το φίδι δεν σου επιτέθηκε, ούτε προσπάθησε να σου 

κάνει κάποιο κακό, έτσι;» 
«Τίποτα.» 
«Χµµµ…» έκανε ο Σέλιρ’χοκ. «Τρία συµπεράσµατα, λοιπόν: τα φί-

δια είναι άυλα ή ηµιυλικά, αφού περνάνε µέσα από γυαλί· είναι πολύ 
ισχυρά ενεργειακά (τουλάχιστον, ισχυρότερα από το δοχείο φυλάκι-
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σής σου)· και εκτελούν κάποια συγκεκριµένη λειτουργία, ίσως, αλ-
λιώς αυτό που φυλάκισες µπορεί να σου είχε επιτεθεί.» 

«Τι συγκεκριµένη λειτουργία;» είπε ο Σθένελος. 
«∆εν µπορώ να ξέρω χωρίς να τα έχω παρατηρήσει. ∆εν έχω ξανα-

συναντήσει κάτι παρόµοιο. Πιθανώς, όµως, να σχετίζονται µ’αυτό 
που γενικά συµβαίνει στην άλλη διάσταση.» 

«Με το γεγονός ότι… έχει νεκρωθεί;» 
«Ίσως,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, χωρίς να προσθέσει τίποτε άλλο. 
«Υπάρχει µια εισβολή στ’ανατολικά µας,» τους θύµισε ο Γεράρδος 

µετά από λίγο. «Υποθέτω θα θέλετε να την επισκεφτούµε το πρωί.» 
«Σίγουρα,» αποκρίθηκε ο Σθένελος µε ενθουσιασµό. 
«Κάποιος έρχεται,» είπε η Άνµα’ταρ, τραβώντας αργά το πιστόλι 

της. 
Οι υπόλοιποι στράφηκαν και, µέσα στο σκοτάδι, είδαν µια φιγούρα 

να πλησιάζει έχοντας στον ώµο κάτι που έµοιαζε µε µεγάλο σακί. 
«Ο Έδουος,» είπε ο Γεράρδος· και πρόσθεσε: «∆ε νοµίζω ότι 

χρειάζεται να σας προειδοποιήσω να είστε προσεχτικοί µαζί του από 
εδώ και στο εξής.» Κοίταξε περισσότερο τη Μάρθα. Εκείνη έστρεψε 
το βλέµµα της στη φωτιά. Ήταν φανερά τσαντισµένη. 

Ο Έδουος πλησίασε, και αποκαλύφτηκε ότι αυτό που έµοιαζε µε 
σακί στον ώµο του ήταν, στην πραγµατικότητα, ένας σκοτωµένος 
αγριόχοιρος. Το γυµνό από τη µέση κι επάνω σώµα του ιερέα γυάλι-
ζε στις φλόγες καθώς ήταν πιτσιλισµένο µε αίµα. Αίµα, κυρίως, όχι 
δικό του αλλά του θηράµατος. 

Ο Έδουος έριξε τον αγριόχοιρο στο έδαφος, κοντά στη φωτιά. 
«Φάτε και ευχαριστήστε τον Θεό,» είπε. 

Η Βατράνια τον ατένισε από πάνω ώς κάτω. «∆εν έχεις όπλα µαζί 
σου…» 

Ο Έδουος στράφηκε να την ατενίσει, εκεί όπου ήταν καθισµένη 
πίσω από τη φωτιά. 

«Με τα χέρια σου το σκότωσες;» έκανε η Βατράνια, απορηµένη. 
«Με τη βοήθεια του Θεού,» αποκρίθηκε ο ιερέας, και πήγε προς 

τον σταµατηµένο Κροκόδειλο, µάλλον για να πλύνει το αίµα από το 
σώµα του. 

Η Βατράνια κοίταξε τον Γεράρδο. «Σοβαρολογεί;» 
«Σοβαρολογεί,» τη διαβεβαίωσε εκείνος, µε νηφάλια όψη. 
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Κεφάλαιο 38 

Ερευνητικές Αποστολές 
 
 
Ο Επόπτης είδε ότι δεν µπορούσε να κάνει τίποτα για την ώρα, έτσι 
πρόσταξε να επιστρέψουν στην Ερρίθια και να περιµένουν την ανα-
φορά των ελικόπτερων. Το όχηµα της Αρίνης, έβαλε στρατιώτες να 
το σύρουν ώς την όχθη, τραβώντας το µε αλυσίδες. Το έσπρωξαν στα 
ρηχά του ποταµού, και ο Νιρµόδος είπε να δοκιµάσουν αν µπορούσε 
να µεταµορφωθεί σε πλοιάριο για να ταξιδέψει ώς την Ερρίθια. Ο 
οδηγός του µεταβαλλόµενου οχήµατος, µερικοί στρατιώτες, και η 
Αρίνη’σαρ επιβιβάστηκαν. Η µάγισσα κάθισε στο ενεργειακό κέντρο 
και ύφανε τη Μαγγανεία Κινήσεως. Η ενέργεια φαινόταν να κυλά 
φυσιολογικά στα συστήµατα του οχήµατος· δεν υπήρχε βλάβη εκεί. 
Η Αρίνη χρησιµοποίησε το Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητότητος, και 
το όχηµα άλλαξε. Έγινε πλοιάριο, που έµοιαζε να µπορεί να πλεύσει 
κανονικά επάνω στον ποταµό. Η ζηµιά στους τροχούς είχε µεταφερ-
θεί στην πρύµνη, σαν κάτι να το είχε εµβολίσει εκεί. 

«Όλα εντάξει,» είπε η Αρίνη στον Νιρµόδο, µέσω του ποµπού. Ο 
Επόπτης επιβιβάστηκε στο δικό του πλοιάριο, και µετά όλοι κατευ-
θύνθηκαν προς την Ερρίθια, η οποία δεν ήταν µακριά. Σύντοµα βρί-
σκονταν στο λιµάνι της, και η Αρίνη άφησε το πλοιάριο στους τεχνι-
κούς για να το επισκευάσουν. Το τελευταίο πράγµα που έκανε ήταν 
ένα Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητότητος, ώστε να το µετατρέψει σε 
όχηµα. Θα τους ήταν ευκολότερο να επιδιορθώσουν τη ζηµιά στη 
µορφή που η ζηµιά είχε προκληθεί. 

Μετά, η Αρίνη’σαρ πήγε στα δωµάτιά της µέσα στα Ανάκτορα του 
Υπεράρχη, χωρίς να ρωτήσει τον Νιρµόδο αν µπορούσε τώρα να ε-
ρευνήσει την άλλη διάσταση. Ήταν βέβαιη ότι ο Επόπτης θα της το 
αρνιόταν, τουλάχιστον µέχρι που τα ελικόπτερα να επιστρέψουν και 
να του αναφέρουν πού είχαν πάει οι αποστάτες. Η Αρίνη αµφέβαλλε 
ότι θα είχαν τίποτα συγκεκριµένο να αναφέρουν. Αφού το όχηµα 
των αποστατών είχε την ιδιότητα να παίρνει τα χρώµατα του περι-
βάλλοντος, όπως φαινόταν, απλά θα το έχαναν πάλι. ∆εν είχαν τρό-
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πο να το εντοπίσουν. Εκτός αν οι αποστάτες αποδεικνύονταν πολύ 
απρόσεκτοι: πράγµα που η Αρίνη δεν πίστευε ότι θα συνέβαινε. 

Ώσπου να επιστρέψουν τα ελικόπτερα, καταπιάστηκε ξανά µε τις 
µελέτες της, αν και έβλεπε ότι ήταν λιγάκι άσκοπες χωρίς περισσό-
τερη έρευνα της άλλης διάστασης. ∆εν µπορούσε να φτάσει σε συ-
µπεράσµατα. Για τίποτα. Και το πιο µυστηριώδες – και τροµαχτικό 
– απ’όλα ήταν αυτό που αισθανόταν µέσα της. Αυτό που ήταν σί-
γουρη πως σχετιζόταν µε το αγέννητο παιδί της. 

Οι ώρες πέρασαν, το βράδυ ήρθε, και η µάγισσα, καπνίζοντας τώ-
ρα ένα τσιγάρο Αλαφρό, αναρωτήθηκε τι είχε γίνει µε τα ελικόπτε-
ρα. Ακόµα να επιστρέψουν; ∆εν ήταν συνηθισµένο η γυναίκα ενός 
ταγµατάρχη να καλεί τον Παντοκρατορικό Επόπτη για να τον ρωτή-
σει τι είχε γίνει σχετικά µε οτιδήποτε, αλλά η Αρίνη δεν ήταν απλώς 
η γυναίκα ενός ταγµατάρχη – ήταν η µία από τους δύο µάγους που 
είχαν οι δυνάµεις της Παντοκράτειρας στην Ερρίθια – και ο σύζυγός 
της δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε ταγµατάρχης – ήταν ο Τέρι Κάρ-
µεθ, που βρισκόταν εδώ πολύ περισσότερο καιρό από τον Νιρµόδο 
Νάρλεφ. Κι εγώ επίσης βρίσκοµαι εδώ πολύ περισσότερο καιρό από 
τον Νιρµόδο Νάρλεφ, σκέφτηκε η Αρίνη, τελειώνοντας το τσιγάρο 
της και καλώντας τον Επόπτη µέσω του εσωτερικού επικοινωνιακού 
διαύλου των Ανακτόρων. 

Ο Νιρµόδος ήταν στο γραφείο του, προφανώς, και απάντησε. Η 
Αρίνη είπε καλησπέρα και τον ρώτησε τι είχε γίνει µε τα ελικόπτερα· 
είχαν εντοπιστεί οι αποστάτες; Ο Νιρµόδος τη ρώτησε γιατί ήθελε 
να µάθει. Η Αρίνη είπε Από ενδιαφέρον. Ο Νιρµόδος απάντησε ότι 
τα ελικόπτερα τούς είχαν χάσει, τους καταραµένους. Το όχηµά τους 
είχε ξανά εξαφανιστεί, µοιάζοντας να λιώνει µέσα στη γεωγραφία 
της Χάρνταβελ. 

«Έχει την ιδιότητα να παίρνει τα χρώµατα του περιβάλλοντος, 
Υψηλότατε,» είπε η Αρίνη. 

«Και πώς µπορούµε να αδρανοποιήσουµε αυτή την ιδιότητα;» 
«Το Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως, σίγουρα, θα βοηθούσε.» 
«Σε κάνει να βλέπεις καλύτερα όταν κοιτάς µέσα από κιάλια ή τη-

λεσκόπιο, σωστά;» 
«Ναι,» είπε η Αρίνη. «Πρέπει να µπορεί να διαπεράσει την κάλυ-

ψη του οχήµατός τους.» 
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«Το ξέρεις αυτό το ξόρκι;» 
«Ναι.» 
«Τότε, θα έπρεπε να είχες πάει µαζί µε τα ελικόπτερα, µάγισσα!» 

Ο τόνος της φωνής του Επόπτη έµοιαζε να προσθέτει Γιατί δεν µου 
το είπες πιο πριν; 

«∆εν το σκέφτηκα, Υψηλότατε.» ∆εν τρελαθήκαµε ακόµα! Πραγ-
µατικά, δεν ήταν η δουλειά της να κυνηγά αποστάτες! 

«Την άλλη φορά να το σκεφτείς,» είπε ο Νιρµόδος. 
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
«∆εν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να ακυρώσεις την κάλυψη 

του οχήµατός τους;» 
«Αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να σκεφτώ κανέναν.» 
«Καλώς. Θα ξαναµιλήσουµε.» 
Η επικοινωνία τους τερµατίστηκε, και η Αρίνη έκλεισε τον επικοι-

νωνιακό δίαυλο των δωµατίων της. 
Τι ενοχλητικός που ήταν αυτός ο άνθρωπος… Ξάπλωσε στον κα-

ναπέ κι άναψε ακόµα ένα Αλαφρό. Γιατί δεν τον ρώτησα αν µπορώ 
αύριο να πάω στην άλλη διάσταση; Τέλος πάντων· θα τον ρωτήσω 
το πρωί. Αποκλείεται να µου το αρνηθεί. Θέλει κι εκείνος να µάθει 
ό,τι είναι να µάθει γι’αυτό που συµβαίνει. 

Η Αρίνη αναστέναξε. Μακάρι ο Τέρι να ήταν εδώ, σκέφτηκε φυ-
σώντας καπνό προς το ταβάνι και νιώθοντας σαν κι εκείνη 
ν’ακολουθούσε τον καπνό, ν’ανέβαινε µαζί του. Τη χειρότερη περίο-
δο βρήκε να φύγει! Χωρίς να το ξέρει, βέβαια… Επιπλέον, ο Επόπτης 
έφταιγε. Εκείνος ήταν που τον είχε στείλει στη Ναραλµάδια και 
στην Υλιριλίδια, ενώ θα µπορούσε να είχε, αντί γι’αυτόν, στείλει την 
Ταγµατάρχη Νέλθα-Ριθ. Προτιµούσε όµως τον Τέρι, ως πιο έµπειρο 
στα πολιτικά ζητήµατα της Χάρνταβελ. Τουλάχιστον, δεν είναι τε-
λείως τυφλός. Αναγνωρίζει κάποια πράγµατα. 

Όταν έπεσε για ύπνο, η Αρίνη είχε ξανά, στα όνειρά της, αυτή την 
αίσθηση ότι κάτι µέσα της ήθελε να φύγει και να πάει στην άλλη 
διάσταση, πέρα από το µυστηριώδες δάσος. Ωστόσο, δεν ξύπνησε, 
ούτε θυµόταν να είδε κανέναν εφιάλτη. Το πρωί, σηκώθηκε από το 
κρεβάτι της, πλύθηκε, ήπιε έναν καφέ, και κάλεσε τον Επόπτη για 
να τον ρωτήσει αν µπορούσε να ξεκινήσει την έρευνά της. Ο Νιρµό-
δος δεν της το αρνήθηκε· της είπε µόνο να είναι προσεχτική µ’αυτές 
τις επικίνδυνες οντότητες που περιφέρονταν στην άλλη διάσταση. 
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∆ε θέλω να σε χάσω, µάγισσα. Μονάχα εσένα και τον Ράβνοµ’νιρ 
έχω εδώ, ενώ θα έπρεπε κανονικά να µου είχαν δώσει περισσότε-
ρους µάγους. Κι αν δεν κάνω λάθος θα πάρεις και τον Βιοσκόπο µαζί 
σου, σωστά; Σωστά, δεν µπορούσε παρά να απαντήσει η Αρίνη. Τον 
χρειαζόταν τον Ράβνοµ. Ίσως να συναντούσαν κάτι στην άλλη διά-
σταση που τα ξόρκια του Βιοσκόπου να φαίνονταν χρήσιµα. 

Ύστερα από τη συνοµιλία της µε τον Επόπτη, έψαξε να βρει τον 
Ράβνοµ’νιρ και µερικούς στρατιώτες για να τη συνοδέψουν στην ε-
ρευνητική αποστολή της. Θυµήθηκε ότι ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος 
είχε τραυµατιστεί και ρώτησε γι’αυτόν. Της είπαν ότι ήταν στο θε-
ραπευτήριο, και η Αρίνη πήγε να τον επισκεφτεί – όχι, φυσικά, για 
να του προτείνει να τη συνοδέψει αλλά επειδή ήθελε να δει πώς ή-
ταν. Τόσα χρόνια γνωρίζονταν εδώ, σε τούτη την παρακµιακή διά-
σταση. 

Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος ήταν ξαπλωµένος σ’ένα κρεβάτι, µε ε-
πιδέσµους τυλιγµένους γύρω του – έναν στο κεφάλι κι έναν στο σώ-
µα. Επίσης, το δεξί του χέρι ήταν σε νάρθηκα. Χάρηκε που την είδε, 
και τη ρώτησε τι είχε γίνει, τελικά, χτες. ∆εν σου είπαν; απόρησε η 
Αρίνη. Ο Τάρθλος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν και σε πολύ καλή κα-
τάσταση, έτσι του είχαν πει µονάχα µερικά γενικά πράγµατα, όπως 
ότι η κρατούµενη είχε δραπετεύσει µε τη βοήθεια άλλων αποστα-
τών. Το σχέδιο του Επόπτη δεν είχε πιάσει. Πράγµατι, δεν έπιασε, 
του είπε η Αρίνη. Οι αποστάτες είχαν ένα όχηµα το οποίο ήρθε ξαφ-
νικά στη ∆υτική Αγορά και αιφνιδίασε τους πολεµιστές µας. Αυτό το 
όχηµα ήταν που χτύπησε και ανέτρεψε την άµαξα µέσα στην οποία 
είχες καλυφτεί. Μετά πήγε στο λιµάνι και µετατράπηκε σε ποταµό-
πλοιο. Η Αρίνη τού διηγήθηκε εν συντοµία τι είχε συµβεί και, έπειτα, 
του είπε ότι έπρεπε να φύγει για να ερευνήσει πάλι την άλλη διά-
σταση. 

«Να προσέχετε, κυρία,» της είπε ο Τάρθλος. «Μακάρι να µπορού-
σα να σας συνοδέψω.» 

«Κι εγώ θα το ήθελα αυτό. Σ’εµπιστεύοµαι περισσότερο από οποι-
ονδήποτε άλλο, τώρα που λείπει ο Τέρι. Έτσι όµως όπως έχουν έρθει 
τα πράγµατα, το καλύτερο που µπορείς να κάνεις είναι να καθίσεις 
εδώ και να φροντίσεις να γίνεις γρήγορα καλά.» Έσφιξε το χέρι του 
– το αριστερό, που δεν ήταν τραυµατισµένο – και έφυγε από το θε-
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ραπευτήριο, καθώς είχε ήδη αργήσει πολύ να ξεκινήσει την αποστο-
λή της. 

E 
 
Η εισβολή αυτή ήταν, ίσως, η πιο παράξενη που είχαν αντικρίσει 
µέχρι στιγµής. Η πλαγιά ενός βουνού είχε παρουσιαστεί µες στη µέ-
ση ενός κάµπου, παραµερίζοντας το χώµα, τα χόρτα, και τα χαµόδε-
ντρα γύρω της και δηµιουργώντας σωρούς από µπλεγµένη γη, βλά-
στηση, ρίζες, και κλωνάρια. Ήταν σαν κάποιος να είχε φέρει ένα πε-
λώριο πέτρινο κιβώτιο και να το είχε σπρώξει επάνω στην πεδιάδα, 
καταστρέφοντάς την, για να φτιάξει κάποιου είδους χαντάκι. Τα πα-
ράξενα, όµως, δεν τελείωναν εκεί. ∆ίπλα από τη βουνοπλαγιά – η 
οποία ήταν όλο ξερές πέτρες και χώµα, χωρίς την παραµικρή βλά-
στηση – υπήρχε ένα άνοιγµα απ’όπου φαινόταν ένας ουρανός δια-
φορετικός απ’αυτόν της Χάρνταβελ. Το όλο σκηνικό θύµιζε µια τρύ-
πα που το µεγαλύτερο µέρος της κρυβόταν από έναν γιγάντιο βράχο. 
Αλλά αυτή η τρύπα δεν ήταν επάνω σε κάποιον τοίχο· ήταν επάνω 
στην πραγµατικότητα της Χάρνταβελ. Και αυτός δεν ήταν γιγάντιος 
βράχος· ήταν µια ολόκληρη βουνοπλαγιά. 

«Γαµώ την τρέλα µου…» µουρµούρισε η Μάρθα, καθώς οι επανα-
στάτες, έχοντας βγει από τον Κροκόδειλο, ατένιζαν την παραδοξό-
τητα. 

«Γι’ακόµα µια φορά, µας οδήγησες στο σωστό µέρος,» είπε ο Έ-
δουος ρίχνοντας µια µατιά στον Γεράρδο, ο οποίος δεν στράφηκε 
για να τον κοιτάξει. 

Το ταξίδι τους µέχρι εδώ είχε πάρει περίπου δύο ώρες, και προτού 
φτάσουν είχαν προσπεράσει µια µικρή πόλη που δεν βρισκόταν και 
πολύ µακριά από την εισβολή: καµια δεκαριά χιλιόµετρα. Οι κάτοι-
κοί της πρέπει να είχαν δει το παράξενο φαινόµενο, αλλά οι επανα-
στάτες δεν είχαν σταµατήσει για να τους µιλήσουν. Ούτε καν ο Έ-
δουος δεν είχε προτείνει να το κάνουν. Η Άνµα’ταρ είχε, από το 
πρωί, προειδοποιήσει να µην πλησιάσουν µε το όχηµά τους κανένα 
πολιτισµένο µέρος, γιατί ο Επόπτης σίγουρα θα είχε πράκτορές του 
σε διάφορες περιοχές της διάστασης, κι αν τύχαινε να δουν τον 
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Κροκόδειλο θα έτρεχαν αµέσως να του το αναφέρουν. «∆εν το ξέ-
ρουµε ότι έχει ειδοποιήσει τόσο γρήγορα όλο του το δίκτυο µέσα στη 
Χάρνταβελ,» είχε πει η Βατράνια. «Πράγµατι,» είχε αποκριθεί η 
Άνµα’ταρ, «αλλά δεν µπορούµε να το διακινδυνεύσουµε.» 

Και τώρα, βρίσκονταν µπροστά στην εισβολή που είχε ο Γεράρδος 
διαισθανθεί από τα ανατολικά. Ο Σέλιρ’χοκ και ο Σθένελος’σαρ πλη-
σίασαν τη βουνοπλαγιά και ξεκίνησαν να κάνουν ξόρκια – µάλλον 
για να ελέγξουν για µορφές ενέργειες και παρόµοια, σκέφτηκε ο Γε-
ράρδος, ο οποίος δε νόµιζε ότι θα έβρισκαν τίποτα το καινούργιο. Ο 
ίδιος πλησίασε τους βράχους της βουνοπλαγιάς και τους κλότσησε 
µερικές φορές. ∆ιαλύθηκαν εύκολα κάτω από τα χτυπήµατα του 
µποτοφορεµένου του ποδιού. Σαν να µην είχαν περιεχόµενο. Σαν οι 
πέτρες να ήταν κούφιες. Όπως και την προηγούµενη φορά. 
Νεκρή. Αυτή η διάσταση είναι νεκρή, σκέφτηκε ο Γεράρδος, που 

αισθανόταν την εισβολή σαν ψυχρή λεπίδα µέσα στη σάρκα της 
Χάρνταβελ: κάτι επώδυνο που σύντοµα ίσως µπορούσε να γίνει και 
θανατηφόρο. 

Στράφηκε στους µάγους και είδε ότι είχαν τελειώσει µε τα ξόρκια 
τους. «Πάµε µέσα, τώρα;» πρότεινε ο Σθένελος, που δεν µπορούσε 
να κρύψει τον ενθουσιασµό του. Τα µάτια του γυάλιζαν και το µέτω-
πό του έµοιαζε τσιτωµένο. Η πλήρης αντίθεση του Σέλιρ’χοκ, που 
στεκόταν πλάι του στωικός και ήρεµος, κρατώντας το ραβδί των ∆ι-
αλογιστών στο δεξί του χέρι. 

«Πάµε,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. Αλλά, ύστερα, στάθηκε και ατέ-
νισε τον Έδουο, καθώς θυµήθηκε ότι οι ιερείς της Χάρνταβελ δεν 
µπορούσαν να φύγουν από τη διάσταση – όχι χωρίς να ρίξουν την 
οργή του Εσώτερου Θηρίου επάνω τους. 

«Θα σας περιµένω εδώ,» είπε ο Έδουος, δίχως να φαίνεται θυµω-
µένος: και δίχως ο Γεράρδος να µπορεί να νιώσει το Εσώτερο Θηρίο 
να έχει φουντώσει µέσα στην ψυχή του. 

Η Μάρθα ρώτησε: «Νοµίζετε ότι θα µπορούσαµε να πάρουµε και 
τον Κροκόδειλο; Χωρά να περάσει από κει µέσα;» 

«Ας πάµε πρώτα µε τα πόδια,» πρότεινε ο Σθένελος, «και µετά 
βλέπουµε αν θα φέρουµε το όχηµα.» 

Ο Γεράρδος και οι υπόλοιποι συµφώνησαν µε τον Ερευνητή· έτσι, 
εφοδιάστηκαν µε προµήθειες και όπλα και ζύγωσαν την εξωδιαστα-
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σιακή βουνοπλαγιά. Για λίγο αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν επά-
νω της (τίποτα το σπουδαίο· δεν υπήρχε λόγος να χρησιµοποιήσουν 
σχοινί ή άλλα εργαλεία) και, µετά, προχώρησαν σε βατό έδαφος, 
περνώντας µέσα από το άνοιγµα. 

Κατέληξαν, αναµενόµενα, στο άλλο µέρος της πλαγιά: αυτό που 
βρισκόταν στην άγνωστη διάσταση. Αντίκρισαν ξερά βουνά και, πέ-
ρα από τα βουνά, µια έρηµο. Στον ουρανό υπήρχε ένας ήλιος περι-
τριγυρισµένος από φλόγες· θύµιζε µάλλινη σφαίρα που έχει αρπάξει 
φωτιά. Στο άγονο τοπίο από κάτω του δεν φαινόταν η παραµικρή 
βλάστηση, το παραµικρό χορτάρι. Το περιβάλλον ήταν θερµό, και ο 
αέρας που φυσούσε, ζεστός επάνω στα πρόσωπά τους. 

«∆ε βλέπω ούτε µαύρα ούτε κόκκινα φίδια να πετάνε,» είπε η 
Μάρθα, φορώντας τα σκούρα γυαλιά της γιατί το φως αυτού του 
φλεγόµενου ήλιου ήταν επώδυνο για τα µάτια. 

«Μάλλον δε θα βρίσκονται κοντά σε κάθε εισβολή,» αποκρίθηκε ο 
Σθένελος. 

«Πού πηγαίνουµε, λοιπόν;» ρώτησε η Βατράνια. «∆ε φαίνεται να 
υπάρχει τίποτα το αξιοσηµείωτο εδώ. Τίποτα πέρα από µια ξερή α-
περαντοσύνη.» 

Ο Γεράρδος έπιασε λίγο χώµα από κάτω. Το έτριψε µέσα στο χέρι 
του. «Νεκρό,» µουρµούρισε βλέποντάς το να θρυµµατίζεται. 

Ο Σθένελος, που τον κοίταζε, ένευσε. «∆ε σ’το είπα;» 
Ο Γεράρδος άφησε το χώµα να γλιστρήσει ανάµεσα από τα δάχτυ-

λά του. «Το ίδιο µε τα άγονα χωράφια της Χάρνταβελ,» παρατήρη-
σε. «Το κακό ξεκινά από εδώ, Σθένελε. Σίγουρα. 

»Τι νοµίζεις εσύ, Σέλιρ;» 
«Μάλλον συµφωνώ, Καπετάνιε.» 
«Ο ήλιος αυτός είναι κανονικός,» ρώτησε ο Γεράρδος, φορώντας 

κι εκείνος τα σκούρα γυαλιά του όπως είχε κάνει η Μάρθα, «ή κάτι 
τού έχει συµβεί;» 

Ο Σθένελος’σαρ και ο Σέλιρ’χοκ έβαλαν µαύρα γυαλιά και κοίτα-
ξαν το γιγάντιο φλεγόµενο άστρο. «Τίποτα δεν είναι σίγουρο,» είπε 
ο Σθένελος. «Θα µπορούσε να είναι ‘κανονικός’ – δηλαδή, να ήταν 
πάντα έτσι – αλλά θα µπορούσε και να έχει πάθει κάτι – δηλαδή, 
αυτό που κατέστρεψε ετούτη τη διάσταση να αποσταθεροποίησε, 
κάπως, και τον ήλιο, εξ ου και οι φλόγες γύρω του.» 
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«Ναι,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, «αυτές οι φλόγες, αναµφίβολα, είναι α-
σταθείς. Κοιτάξτε πώς κάνουν. Είναι σα να βγαίνουν µέσα από τον 
ήλιο επειδή ο πυρήνας του έχει πάθει κάποια ζηµιά – έχει, µε κά-
ποιον τρόπο, αποσταθεροποιηθεί.» 

«Ακριβώς,» ένευσε ο Σθένελος, καταλαβαίνοντας τώρα γιατί ο Γε-
ράρδος και οι υπόλοιποι έµοιαζαν να έχουν σε υπόληψη τον ∆ιαλο-
γιστή. «Το είπες σωστά, Σέλιρ’χοκ. Είναι σαν το πρόβληµα να ξεκινά 
από τον πυρήνα του άστρου.» 

«Υπέροχα,» είπε η Μάρθα ειρωνικά. «Και τι ακριβώς µάς λέει αυ-
τή η διαπίστωση;» 

«Τίποτα, προς το παρόν,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ, αποστρέφο-
ντας το βλέµµα του από τον φλεγόµενο ήλιο. 

«∆εν πάµε, τότε, να πάρουµε τον Κροκόδειλο; Αν είναι να εξερευ-
νήσουµε εδώ πέρα, δεν θα ήθελα να βαδίσουµε µε τα πόδια αυτές τις 
ερήµους που βλέπουµε.» 

Ο Γεράρδος στράφηκε για να κοιτάξει το άνοιγµα στο πλάι της 
βουνοπλαγιάς. «Νοµίζω ότι το όχηµα θα χωρούσε…» είπε. «Μετά 
βίας, ίσως, αλλά θα χωρούσε.» 

«Ναι,» συµφώνησε η Βατράνια. «Και η Μάρθα για µια φορά έχει 
δίκιο: δεν µπορούµε να ερευνήσουµε εδώ βαδίζοντας.» 

«Για µια φορά έχει η Μάρθα δίκιο;» είπε η Μάρθα, αγριοκοιτάζο-
ντάς την. 

Η Βατράνια την αγνόησε, πηγαίνοντας προς το άνοιγµα. 
Ο Γεράρδος έκανε νόηµα να την ακολουθήσουν, και επέστρεψαν 

πάλι στη Χάρνταβελ. 
«Γυρίσατε τόσο γρήγορα;» είπε ο Έδουος, που ήταν καθισµένος 

σ’έναν βράχο και κάπνιζε την πίπα που του είχε δώσει ο Γεράρδος 
προτού φύγουν. 

«Θα πάρουµε και το όχηµα µαζί µας,» εξήγησε ο Γεράρδος. 
«Τι βρήκατε εκεί µέσα;» Ο Έδουος έδειξε προς τη µεριά της βου-

νοπλαγιάς µε την αναµµένη πίπα του. 
«Ερηµιές, κι έναν ήλιο περιτριγυρισµένο από φλόγες. Τίποτα ζω-

ντανό. Ούτε έναν θάµνο.» 
«Η Οργή του Θεού…» µουρµούρισε ο Έδουος, τόσο σιγανά που οι 

άλλοι ίσα που τον άκουσαν. 
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«Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ µαζί µας;» τον ρώτησε η Βατράνια. «Όχι 
πως επιµένω, δηλαδή…» 

Ο Έδουος, παραδόξως, µειδίασε µε το σχόλιό της. «Εσείς οι εξωδι-
αστασιακοί δεν έχετε κανέναν σεβασµό,» είπε. «Κανέναν σεβασµό 
απολύτως. Και καµία γνώση των ιερών πραγµάτων. Η θέση µου εί-
ναι εδώ, κοντά στον Θεό και στη διάστασή του. ∆εν έχω δουλειά να 
πάω εκεί που πηγαίνετε. Εξάλλου, κι εσείς το λέτε – µονάχα ερήµω-
ση έχετε βρει, και θάνατο.» 

«Όπως θέλεις…» αποκρίθηκε η Βατράνια, µορφάζοντας αδιάφο-
ρα. 

Μπήκαν στον Κροκόδειλο και η Άνµα’ταρ κάθισε στο ενεργειακό 
κέντρο, υφαίνοντας τη Μαγγανεία Κινήσεως. Η Μάρθα κάθισε στο 
τιµόνι, και δίπλα της ο Σέλιρ’χοκ – ο Γεράρδος επέµενε, γιατί πί-
στευε ότι ίσως ο µάγος να παρατηρούσε κάτι που ο ίδιος πιθανώς να 
µην έβλεπε. Ο Σθένελος, παρότι κι εκείνος ενδιαφερόταν πολύ για 
την άλλη διάσταση, δεν έφερε αντίρρηση. Εξάλλου, µπορούσε άνετα 
να κοιτάζει και από τα πλαϊνά παράθυρα του οχήµατος. 

Η Μάρθα έβαλε µπροστά τον Κροκόδειλο και ανέβηκαν τη βουνο-
πλαγιά ώς το σηµείο όπου µπορούσαν να µπουν στο άνοιγµα. Το ό-
χηµα πέρασε χωρίς πρόβληµα, αν και, όπως είχαν υπολογίσει, ίσα-
ίσα χωρούσε. Για µια στιγµή, αισθάνθηκαν µια παράξενη, αόρατη 
δύναµη να τους χτυπά, κλυδωνίζοντάς τους. 

«Τι σκατά ήταν αυτό;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Το όχηµά µας,» απάντησε ο Σθένελος, «πρέπει να τρίφτηκε πάνω 

σε κάποια άκρια του ανοίγµατος των διαστασιακών τοιχωµάτων. Για 
λίγο, το σύµπαν δεν ήξερε σε ποια διάσταση είµαστε.» 

«Και το τσαντίσαµε το σύµπαν, ε;» 
«Λιγάκι, µόνο. Αν το είχαµε τσαντίσει περισσότερο, θα µας είχε 

στείλει στην ανυπαρξία, κατά πάσα πιθανότητα. ∆ε θα είχαµε, όµως, 
καταλάβει τίποτα, µη φοβάσαι· απλά θα είχαµε εξαφανιστεί.» 

«Παρηγορητικό…» 
Η Μάρθα σταµάτησε τον Κροκόδειλο εκεί όπου είχαν σταµατήσει 

και πριν για ν’ατενίσουν τις ερήµους που απλώνονταν αντίκρυ τους. 
«Κατεβαίνω, λοιπόν, έτσι;» 

«Ναι,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Προσεχτικά. Κι από εκεί, καλύτερα.» 
Έδειξε ένα σηµείο που η πλαγιά κατηφόριζε σχετικά οµαλά. 
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Η Αρίνη’σαρ µπήκε στο παράξενο δάσος περιτριγυρισµένη από τους 
στρατιώτες της. Πλάι της βάδιζε ο Ράβνοµ’νιρ, που κι εκείνος έµοια-
ζε να δείχνει κάποιον ενθουσιασµό για ετούτη την ερευνητική απο-
στολή, παρότι ήταν Βιοσκόπος και όχι Ερευνητής. Είτε είσαι του 
τάγµατος των Ερευνητών είτε όχι, πώς είναι δυνατόν να µη σε γοη-
τεύει κάτι τέτοιο; σκέφτηκε η Αρίνη ατενίζοντας τα µαύρα ιπτάµενα 
φίδια που περιστρέφονταν γύρω από τους ψηλούς κορµούς των δέ-
ντρων. 

Προχώρησε µέσα στο δάσος, έχοντας το µυαλό της τόσο στο εξω-
τερικό περιβάλλον όσο και στον εαυτό της, διότι ήθελε να δει αν θα 
αισθανόταν περίεργα εδώ, σ’αυτή την άγνωστη διάσταση. Στην αρ-
χή δεν ένιωσε τίποτα το ασυνήθιστο· µετά, όµως, νόµιζε ότι εντός 
της κάτι σκίρτησε. Ήταν η φαντασία της, µήπως; Όχι, κάτι είχε κι-
νηθεί. Μέσα στο σώµα της ή µέσα στην ψυχή της; ∆εν µπορούσε να 
είναι βέβαιη. 

Αλλά τότε πρόσεξε και κάτι ακόµα: Τα ιπτάµενα φίδια που βρί-
σκονταν κοντά της είχαν πλησιάσει, είχαν πάψει να περιστρέφονται, 
και κρέµονταν στον αέρα κοιτάζοντας – αν υποτεθεί ότι µπορούσαν 
να κοιτάξουν – προς το µέρος της. 

Οι στρατιώτες ύψωσαν τα όπλα τους. 
«Όχι,» τους είπε η Αρίνη, κάνοντας νόηµα να τα κατεβάσουν. 

«∆εν είναι εχθροί µας.» Εκείνοι υπάκουσαν, διστακτικά. 
Η Αρίνη έκανε µερικά βήµατα µπροστά, φεύγοντας από τον προ-

στατευτικό κλοιό των στρατιωτών και γνέφοντάς τους να µείνουν 
πίσω. Ένα από τα ιπτάµενα φίδια ήρθε ακόµα πιο κοντά της· καθώς 
αιωρείτο αντίκρυ της και λίγο πιο πάνω από το κεφάλι της, το σώµα 
του έκανε σιγµοειδείς κινήσεις χωρίς να µετακινείται. 

«Καταλαβαίνεις γιατί είµαι εδώ;» το ρώτησε η Αρίνη, αναρωτού-
µενη αν µπορούσε να µιλήσει. 

Το φίδι δεν αποκρίθηκε. Ήρθε καταπάνω της, µε ξαφνικά µεγάλη 
ταχύτητα, κι άρχισε να περιστρέφεται γύρω της. 
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«Περίµενε! Τι κάνεις;» Η Αρίνη αισθάνθηκε σαν να είχε µια φλόγα 
εντός της, µια φλόγα που στριφογύριζε µες στα σπλάχνα της δίνο-
ντας ενέργεια σ’ολόκληρο το σώµα της. Εξαπλωνόταν από το κέντρο 
της ύπαρξής της, πηγαίνοντας προς τα χέρια, τα πόδια, και το κεφά-
λι. Τα στήθη της είχαν σκληρύνει και ορθωθεί µέσα στον στηθόδε-
σµό της· η γυναικεία φύση ανάµεσα στα πόδια της παλλόταν έντονα, 
αναγκάζοντάς τη να έχει τους µηρούς της ελαφρώς µισάνοιχτους. Η 
Αρίνη ζαλιζόταν, αλλά η ζαλάδα δεν ήταν δυσάρεστη. Ήταν ένα συ-
ναίσθηµα που δεν µπορούσε ακριβώς να περιγράψει γιατί δεν το 
είχε ποτέ ξανά βιώσει. Κάνοντας το κεφάλι της πίσω, κραύγασε – 
µια φωνή που, φανταζόταν, θα ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς 
αν φανέρωνε πόνο ή ηδονή. 

«Πυροβολήστε το!» άκουσε κάποιον να λέει. «Τη σκοτώνει! Πυ-
ροβολήστε το!» 

Η Αρίνη ήθελε να τους φωνάξει Όχι, ανόητοι! Όχι! ∆εν µου κάνει 
κακό! αν και δεν ήταν κι η ίδια σίγουρη γι’αυτό. Της έκανε κακό ή 
όχι; 

«∆ε µπορούµε να το πυροβολήσουµε, έτσι όπως περιστρέφεται 
γύρω της!» Η φωνή του Ράβνοµ. «Θα τη σκοτώσετε, βλάκες!» 

Το ιπτάµενο σκιερό φίδι έπαψε, µετά από µερικές στιγµές, να δια-
γράφει γρήγορες σπείρες γύρω από την Αρίνη, και η µάγισσα, νιώ-
θοντας την εκστατική ενέργεια να την εγκαταλείπει, σωριάστηκε 
στο έδαφος, αγκοµαχώντας. Γελώντας. 

Οι άλλοι την κοίταζαν αµήχανα. 

E 
 
«Η πυξίδα µας φαίνεται να λειτουργεί κανονικά,» παρατήρησε ο 
Σέλιρ’χοκ κοιτάζοντας την κονσόλα µπροστά του, όταν είχαν κατεβεί 
από την πλαγιά και βρίσκονταν στην έρηµο. 

«Και τι µας λέει αυτό;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Τίποτα το σπουδαίο· απλώς ότι οι ίδιες συµπαντικές δυνάµεις που 

λειτουργούν σε άλλες διαστάσεις λειτουργούν κι εδώ – αν, βέβαια, 
υποθέσουµε ότι η πυξίδα όντως δείχνει σωστά τα σηµεία του ορίζο-
ντα για τα δεδοµένα αυτής της διάστασης.» 
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«Θα µπορούσε, δηλαδή, να δείχνει τον νότο εκεί που είναι ο βορ-
ράς, ας πούµε;» 

«Φυσικά. Αν και, στην πιο συνηθισµένη περίπτωση, απλά θα έχανε 
τελείως τον προσανατολισµό της και δεν θα έδειχνε παρά ασυναρ-
τησίες.» 

Ο Σέλιρ’χοκ έβγαλε από τον σάκο του χαρτί και στιλογράφο, και 
γυρίζοντας για να κοιτάξει πίσω, είπε δυνατά, για να τον ακούσουν 
οι άλλοι: «Σθένελε. Θ’αρχίσω να φτιάχνω έναν χάρτη της διάστα-
σης.» 

«Καλή σκέψη,» αποκρίθηκε ο Ερευνητής. «Προς τα πού προτεί-
νεις, όµως, να κατευθυνθούµε; Όλες οι κατευθύνσεις µοιάζουν ίδι-
ες.» 

Η Άνµα’ταρ παρενέβη, καθώς ήταν καθισµένη στο ενεργειακό κέ-
ντρο του οχήµατος: «Ας σταµατήσουµε για λίγο να κοιτάξουµε µε τα 
κιάλια. Θα τα ενισχύσω.» 

Οι άλλοι συµφώνησαν· έτσι, αφού η Μάρθα είχε αποµακρύνει κά-
µποσο το όχηµά τους από τη βουνοπλαγιά, το σταµάτησε και βγή-
καν. Από εκεί όπου είχαν έρθει, βουνά φαίνονταν, όχι πολύ ψηλά 
αλλά τελείως ξερά. Επίσης, έµοιαζαν φαγωµένα στις άκριες, λες και 
κάποιο πελώριο στόµα να τα είχε δαγκώσει. 

«∆ιάβρωση,» είπε ο Σθένελος κοιτάζοντάς τα. «∆ιαλύονται σιγά-
σιγά.» 

Προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις, µονάχα έρηµος υπήρχε, αµµώ-
δης κυρίως, αν και διακρίνονταν και βράχοι κάπου-κάπου. Η Άν-
µα’ταρ ύφανε το Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως επάνω στα κιάλια του 
Σέλιρ’χοκ και του Σθένελου’σαρ, και οι δύο µάγοι κοίταξαν προς 
βορρά, νότο, ανατολή, και δύση. ∆εν είδαν, όµως, τίποτα που δεν 
είχαν ήδη δει. 

«Ερηµιά…» είπε ο Σθένελος. «Νεκρή γη.» 
«Προς τα πού θα πάµε;» έθεσε το ερώτηµα ο Γεράρδος. 
«∆εν έχει σηµασία όπου κι αν πάµε, έτσι όπως φαίνεται το πράγ-

µα,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. «Μπορούµε ν’αποφασίσουµε τυχαία.» 
Ανασήκωσε τους ώµους. 

Ο Σέλιρ’χοκ κατένευσε, συµφωνώντας. 
«Πάµε προς τα κει, τότε,» είπε η Μάρθα, δείχνοντας δυτικά. «Όλο 

ευθεία. Έτσι, τουλάχιστον, δεν πρόκειται να χαθούµε. Το µόνο που 
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έχουµε να κάνουµε για να επιστρέψουµε στην εισβολή είναι να ακο-
λουθήσουµε την ακριβώς αντίθετη πορεία.» 

Ο Γεράρδος αποκρίθηκε πως συµφωνούσε µ’αυτό, και οι άλλοι δεν 
διαφώνησαν, οπότε µπήκαν στον Κροκόδειλο και συνέχισαν. 

Άµµος, παντού γύρω τους. Και βράχια, εδώ κι εκεί, σαν συστάδες 
δέντρων. Σταµάτησαν σ’ένα από αυτά τα µέρη και έριξαν µια πιο 
διεξοδική µατιά, αλλά δεν ανακάλυψαν τίποτα. 

Και τα κιάλια τους, προς κάθε κατεύθυνση, φανέρωναν µια νεκρή 
διάσταση. 

«Πού είναι το δάσος που εισέβαλε στην Ερρίθια, αναρωτιέµαι,» 
είπε ο Σθένελος. 

«Παράξενο, όντως,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Αυτό είναι το µόνο 
µέρος µε βλάστηση που έχουµε δει σ’ετούτη τη διάσταση.» 

Ο Σέλιρ’χοκ είπε, από µπροστά: «Μπορεί η ύπαρξη της βλάστησης 
να σχετίζεται κάπως µ’εκείνα τα σκιερά φίδια.» 

«∆εν παρατήρησα, ενεργειακά, καµία σχέση ανάµεσα σ’αυτά και 
στα δέντρα,» είπε ο Σθένελος. 

«Ίσως, όµως, να υπάρχει κάποια σχέση. Νοµίζεις ότι η ύπαρξή 
τους εκεί είναι τυχαία;» 

Ο Σθένελος δεν αποκρίθηκε, γιατί καταλάβαινε ότι ο Σέλιρ δεν πε-
ρίµενε απάντηση. Ήταν προφανές ότι η ύπαρξη των ιπτάµενων φι-
διών δεν ήταν τυχαία. Κάποιος λόγος υπήρχε που βρίσκονταν 
σ’εκείνο το δάσος. Αλλά τι λόγος µπορεί να είναι αυτός; 

Ο Κροκόδειλος συνέχισε να κινείται επάνω στις ερήµους ακολου-
θώντας δυτική πορεία (σύµφωνα µε την πυξίδα τους), ώσπου πάνω 
από τέσσερις ώρες πέρασαν και η Μάρθα δήλωσε πως είχε κουρα-
στεί να είναι στο τιµόνι και καλύτερα να σταµατούσαν. 

«Μεσηµέρι φαίνεται να είναι,» είπε ο Γεράρδος, καθώς έβγαιναν 
από το όχηµα κι έβλεπε ότι ο φλεγόµενος ήλιος ήταν στο κέντρο του 
ουρανού. 

«Η Χάρνταβελ κι ετούτη η διάσταση είναι οµόχρονες,» είπε ο Σθέ-
νελος. 

«Τέλος πάντων,» είπε η Βατράνια, που αισθανόταν κουρασµένη 
από το µονότονο τοπίο. «Καλύτερα να καθίσουµε µέσα στο όχηµα 
για να ξεκουραστούµε παρά εδώ έξω.» 

Αυτό ήταν, πράγµατι, αλήθεια. Ο ήλιος τούς χτυπούσε πολύ δυνα-
τά· τους ζάλιζε. Μπήκαν στον Κροκόδειλο και κάθισαν να φάνε. 
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«Τι έχεις σηµειώσει εσύ στον χάρτη σου;» ρώτησε η Βατράνια τον 
Σέλιρ’χοκ. 

Εκείνος τής έδειξε ένα φύλλο χαρτί που ήταν άδειο εκτός από ένα 
σηµείο όπου υπήρχαν ζωγραφισµένα µερικά βουνά. 

«∆εν έχει και πολλά αξιοθέατα εδώ,» είπε ο Σθένελος. 
«Αν αποµακρυνθούµε κι άλλο από την εισβολή, υπάρχει κίνδυνος 

να χαθούµε,» τους προειδοποίησε ο Γεράρδος, µετά από λίγο, σπά-
ζοντας τη σιωπή. «Καλύτερα να επιστρέψουµε εκεί και µετά 
ν’αλλάξουµε κατεύθυνση.» 

«Ναι,» είπε η Μάρθα. «Να κάνουµε µικρές ερευνητικές διαδροµές 
ξεκινώντας πάντα από την εισβολή. Εξάλλου, µπορεί να µην υπάρχει 
τίποτα προς τα δυτικά αλλά να υπάρχει κάτι, για παράδειγµα, προς 
τα νότια ή προς τα βόρεια.» 

Μια φωνή ακούστηκε ξαφνικά έξω από το όχηµα. Μια φωνή που 
θύµιζε ανθρώπινη οµιλία. 

Οι επαναστάτες, αιφνιδιασµένοι, άφησαν το φαγητό τους και ση-
κώθηκαν, κοιτάζοντας από τα παράθυρα του οχήµατος. Πέντε άν-
θρωποι τούς πλησίαζαν. Φορούσαν κάπες και κουκούλες, και οι δύο 
απ’αυτούς βαστούσαν πυροβόλα όπλα µε µακριές κάννες – καρα-
µπίνες, ίσως, ή τουφέκια. Οι άλλοι είχαν σπαθιά στα χέρια τους, και 
ο ένας πρέπει να κρατούσε και πιστόλι. 

«Τι πούστηδες είν’αυτοί;» έκανε η Μάρθα. «Από πού ξεφύτρωσαν; 
Από την άµµο;» 

«∆εν αποκλείεται,» είπε η Άνµα’ταρ. «Κανένας µας δεν τους είδε 
να πλησιάζουν πιο πριν – και δεν υπάρχει τίποτα για να κρυφτεί κά-
ποιος εδώ πέρα.» 

Οι άγνωστοι συνέχιζαν να πλησιάζουν, µε τα µακρύκαννα όπλα 
τους υψωµένα, και ένας απ’αυτούς φώναξε κάτι σε µια γλώσσα που 
οι επαναστάτες δεν ήξεραν. 

Ο Γεράρδος, ανοίγοντας ένα παράθυρο του Κροκόδειλου, φώναξε: 
«∆εν ερχόµαστε εχθρικά! Ποιοι είστε;» 

Αυτός που είχε µιλήσει και πριν ξαναµίλησε στην ίδια άγνωστη 
γλώσσα. 

«∆εν ξέρουν τη Συµπαντική,» παρατήρησε η Βατράνια: κι ακουγό-
ταν παραξενεµένη. 
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«Η διάστασή τους ίσως να ήταν αποµονωµένη ώς τώρα,» υπέθεσε 
ο Σθένελος. 

Οι άγνωστοι έπαψαν να βαδίζουν. Στάθηκαν στα περίπου πενήντα 
βήµατα απόσταση από τον Κροκόδειλο και ο αρχηγός τους ξαναφώ-
ναξε, µοιάζοντας να απαιτεί µια απάντηση. 

«Πώς θα συνεννοηθούµε µαζί τους;» ρώτησε ο Γεράρδος, κοιτάζο-
ντας κυρίως τον Σέλιρ’χοκ. 

«∆εν ξέρω, Καπετάνιε. Η γλώσσα τους, όχι µόνο είναι άγνωστη, 
αλλά δεν µου θυµίζει και τίποτα – καµία άλλη γλώσσα του Γνωστού 
Σύµπαντος.» 

«Τη γαµήσαµε εν ολίγοις…» συµπέρανε η Μάρθα. 
«Τι είν’αυτό το φως;» είπε η Βατράνια, δείχνοντας κάπου στα νο-

τιοανατολικά. 
Οι άλλοι κοίταξαν. 
«Παράξενο,» παρατήρησε ο Σθένελος. «Σχεδόν σαν δεύτερος ήλι-

ος. Σαν ένα πολύ δυνατό άστρο.» 
«Και έρχεται γρήγορα,» είπε η Μάρθα. «∆εν µπορεί νάναι άστρο· 

µην τρελαθούµε.» 
Η Άνµα’ταρ έκανε ένα Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως στα κιάλια της 

και κοίταξε. «Κάτι ιπτάµενο. Και πολύ φωτεινό. Μοιάζει νάχει φτε-
ρούγες.» Κατέβασε τα κιάλια και έτριψε τα µάτια της. «Πολύ φωτει-
νό,» τόνισε. 

Ο αρχηγός των γηγενών της άγνωστης διάστασης φώναζε πάλι. 
Ένας από αυτούς µε τα µακρύκαννα πυροβόλα έριξε µια προειδο-
ποιητική ριπή, η οποία εξοστρακίστηκε στην άκρη του Κροκόδειλου. 

«Τι κάνουν, οι γαµιόληδες!» µούγκρισε η Μάρθα. 
Το φως είχε έρθει ακόµα πιο κοντά. 
«Κάτι δεν πάει καλά…» µουρµούρισε ο Σθένελος. 
Και, σαν οι γηγενείς να ήθελαν να επιβεβαιώσουν τα λόγια του, 

ένας απ’αυτούς έδειξε προς τα νοτιοανατολικά, κι αµέσως όλοι τους 
φάνηκαν τροµαγµένοι. Στράφηκαν και έτρεξαν. 

«Πού πάνε;» είπε η Μάρθα. 
«Εκεί απ’όπου ήρθαν, υποθέτω,» της απάντησε η Βατράνια. 
Η Άνµα έδειξε τη φωτεινή οντότητα. «Αυτό το πράγµα, ό,τι κι αν 

είναι, µας πλησιάζει.» 
«Και για να τρόµαξε τους ντόπιους,» είπε ο Γεράρδος, «δεν µπορεί 

νάναι τίποτα το φιλικό.» 
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Οι γηγενείς τώρα είχαν αποµακρυνθεί αρκετά και έµπαιναν σε κά-
ποιο άνοιγµα στη γη. 

«Πάµε να φύγουµε,» πρότεινε η Βατράνια. «Ο Γεράρδος έχει δίκι-
ο. Κάτι άσχηµο είναι αυτό που έρχεται.» 

Ο Σέλιρ’χοκ κάθισε στο ενεργειακό κέντρο και ύφανε τη Μαγγα-
νεία Κινήσεως. Ο Γεράρδος κάθισε στο τιµόνι και ο Σθένελος δίπλα 
του. Καθώς έβαζαν µπροστά τις µηχανές του Κροκόδειλου, είδαν το 
φως από τα νοτιοανατολικά να έρχεται µε µεγαλύτερη ταχύτητα. 

Ο Γεράρδος έστριψε το όχηµα προς τα ανατολικά και πάτησε το 
πετάλι στο τέρµα, βάζοντας τους έξι µεγάλους τροχούς να τρέξουν 
ολοταχώς προς τη µεριά όπου ήταν η εισβολή. 

Από πίσω, η Βατράνια είπε: «Αυτή πρέπει νάναι η φωτεινή οντό-
τητα για την οποία µου µίλησε η Αρίνη’σαρ, όταν µε ανέκριναν. 
Πρέπει νάναι πολύ επικίνδυνη.» 

«Συνέχεια κωλοϊστορίες, γαµώ την πουτάνα µου…» σχολίασε η 
Μάρθα, ανάβοντας ένα τσιγάρο καθώς κοίταζε έξω από το παράθυ-
ρο, το δυνατό φως που τους πλησίαζε. «Συνέχεια κωλοϊστορίες.» 

E 
 
Ο Ράβνοµ’νιρ γονάτισε δίπλα στην Αρίνη και τη ρώτησε αν ήταν κα-
λά. Εκείνη σηκώθηκε όρθια χωρίς τη βοήθειά του. «∆εν µου έκανε 
κακό,» του αποκρίθηκε, αν και αισθανόταν λιγάκι ζαλισµένη. 

«Να βεβαιωθώ γι’αυτό;» 
«Αν θέλεις.» Η ίδια, πάντως, δεν ένιωθε άσχηµα. Τώρα που µπο-

ρούσε πάλι να σκεφτεί µε σχετική ηρεµία, νόµιζε πως ήταν σαν το 
ιπτάµενο σκιερό φίδι να την είχε γαργαλήσει. Ήξερε, όµως, ότι απο-
κλείεται να ήταν αυτό· αλλιώς, γιατί τα άλλα φίδια να µην είχαν 
«γαργαλήσει» και τους στρατιώτες της; Ό,τι κι αν είχε συµβεί, είχε 
κάποια σχέση µε το παιδί της. Όταν έφυγα από εδώ, ήθελα να επι-
στρέψω· και τώρα που επέστρεψα, τούτες οι γηγενείς ενεργειακές 
οντότητες φαίνεται να αναγνωρίζουν κάτι επάνω µου: ή, µάλλον, 
µέσα µου. 
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Καθώς αυτά περνούσαν απ’το µυαλό της, ο Ράβνοµ έκανε κάποιο 
από τα βιοσκοπικά ξόρκια του και, µετά, είπε στην Αρίνη: «∆εν δια-
κρίνω καµια σωµατική βλάβη… Αλλά αν θέλεις να επιστρέψουµε…» 

Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «∆ε χρειάζεται να επιστρέψουµε. Σου 
είπα, δεν µου έκανε κακό.» 

«Τι ακριβώς συνέβη, τότε; Και γιατί συνέβη;» 
Να του έλεγε τις υποψίες της; ∆εν αισθανόταν έτοιµη ακόµα· κι 

επιπλέον, τόσοι στρατιώτες τούς άκουγαν. «∆εν ξέρω, Ράβνοµ. Ας 
προχωρήσουµε.» 

Ο Βιοσκόπος, αν και έµοιαζε να έχει τις αµφιβολίες του, δεν έφερε 
αντίρρηση. Βάδισαν µέσα στο δάσος ενώ οι ιπτάµενες ενεργειακές 
οντότητες περιφέρονταν κοντά τους διαγράφοντας σπείρες γύρω 
από τα δέντρα. Καµία, όµως, δεν ξαναπλησίασε την Αρίνη ή κανένα 
άλλο µέλος της ερευνητικής οµάδας. 

Μετά από λίγη ώρα, όπως και την προηγούµενη φορά, βγήκαν στις 
παρυφές του δάσους και βρέθηκαν µπροστά στην απέραντη έρηµο. 
Η φωτεινή οντότητα δεν φαινόταν πουθενά, ακόµα κι όταν κοίταξαν 
µε τα κιάλια τους. Η Αρίνη πρότεινε να πάνε προς µια άλλη κατεύ-
θυνση, που δεν είχαν εξερευνήσει πριν. 

«Όλες οι κατευθύνσεις ίδιες µού µοιάζουν,» της είπε ο Ράβνοµ. 
Και δεν έχεις άδικο, σκέφτηκε εκείνη, αλλά έµεινε σιωπηλή και 

συλλογισµένη, µε τα κιάλια της κατεβασµένα. 
«Πρέπει να φέρουµε κάποιο όχηµα εδώ, Αρίνη,» συνέχισε ο Ράβ-

νοµ. «∆εν είναι δυνατόν να εξερευνήσουµε ολόκληρη αυτή την έρη-
µο περπατώντας.» 

«Ναι…» Η Αρίνη έκανε µερικά µικρά βήµατα… νιώθοντας την άµ-
µο να θρυµµατίζεται κάτω από τις µπότες της. Έσκυψε και πήρε λί-
γη στη χούφτα της. Όπως και την προηγούµενη φορά, της φάνηκε 
παλιά, πολύ παλιά. Τα αποµεινάρια κάτι νεκρού, ίσως… Θυµήθηκε 
πώς εκείνες οι φυλλωσιές είχαν µαυρίσει και διαλυθεί, όταν τις είχαν 
αγγίξει τα ενεργειακά νήµατα της ιπτάµενης φωτεινής οντότητας. 
Το είχε σκεφτεί και τότε: αυτή η οντότητα ίσως να ευθυνόταν για 
την ερήµωση της διάστασης. Τώρα, καθώς έτριβε την ξερή άµµο µέ-
σα στη χούφτα της, το σκέφτηκε και πάλι, και ήταν σχεδόν σίγουρη. 
Εκείνες οι φυλλωσιές έγιναν στάχτη. Έγιναν, ίσως, σαν αυτή την 
άµµο… 
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Η Αρίνη τίναξε την άµµο πέρα. «Πώς θα περάσουµε όχηµα µέσα 
από το δάσος; Είναι αδύνατο. Μονάχα ένα δίκυκλο θα µπορούσε να 
περάσει, και δίκυκλα δεν έχουµε στα Ανάκτορα.» 

«Θα πρέπει να πούµε στον Επόπτη να ζητήσει να του φέρουν, τό-
τε. Εκτός των άλλων, σκέψου κι εκείνη τη φωτεινή οντότητα, Αρίνη. 
Αν τη συναντήσουµε σε κάποιο τυχαίο σηµείο της διάστασης, πώς 
θα της ξεφύγουµε;» 

«Έχεις δίκιο. Στο δάσος, όµως, πρέπει να είµαστε ασφαλείς, όπως 
φάνηκε από την προηγούµενη φορά. Εποµένως, ας εξερευνήσουµε 
αυτό. Ας το χαρτογραφήσουµε όσο καλύτερα µπορούµε.» 

E 
 
«Έρχεται ακόµα πιο γρήγορα!» είπε η Βατράνια. Ακουγόταν – και 
ήταν – φοβισµένη. 

Πίσω τους, στον ουρανό της απέραντης ερήµου, φαινόταν ένα πε-
λώριο πουλί από φως. Από τις άκριες των φτερών και της ουράς του 
νήµατα κρέµονταν, σαν να είχε ξεφτίσει. Κι αυτά τα νήµατα γίνο-
νταν ολοένα και περισσότερα. Πολλαπλασιάζονταν· και σύντοµα δεν 
έβγαιναν µόνο από τις φτερούγες και την ουρά του πτηνού, αλλά 
από κάθε σηµείο του σώµατός του. Το φως που σχηµάτιζε την οντό-
τητα γλιστρούσε γύρω της, φτιάχνοντας κάτι σαν δίχτυ. Ένα δίχτυ 
που έφτανε ώς κάτω, στην ξερή γη της ερήµου. 

Και δεν υπήρχε αµφιβολία πως, ό,τι κι αν ήταν αυτό το πράγµα, 
κυνηγούσε τον Κροκόδειλο. 

«Σέλιρ,» είπε η Μάρθα, «µας έχεις καλύψει; Έχεις κάνει τ’όχηµα 
να πάρει τα χρώµατα του περιβάλλοντος;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο µάγος, από το ενεργειακό κέντρο. 
«∆ε φαίνεται, όµως, αυτό να σταµατά τον ιπτάµενο κυνηγό µας,» 

παρατήρησε ο Σθένελος, που είχε αφήσει τη θέση του συνοδηγού 
και είχε έρθει πίσω, για να κοιτάζει το πτηνό. 

«Γεράρδε, πήγαινε πιο γρήγορα!» φώναξε η Μάρθα. 
«Πάω όσο πιο γρήγορα µπορώ,» απάντησε εκείνος. Οι µηχανές 

του Κροκόδειλου γρύλιζαν, η έρηµος περνούσε σαν θολούρα γύρω 
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από τους επαναστάτες, και σύννεφα άµµου σηκώνονταν πίσω από 
το όχηµα. 

Η ώρα περνούσε, και η φωτεινή οντότητα συνέχιζε να τους ακο-
λουθεί, ακούραστα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά οι επαναστάτες που την 
κοίταζαν είχαν την αίσθηση ότι, λίγο-λίγο, κέρδιζε έδαφος. Ή ίσως 
έτσι να νόµιζαν επειδή το ενεργειακό δίχτυ της εξαπλωνόταν ολοένα 
και περισσότερο… 

«Τι είναι αυτό το πράµα;» ρώτησε η Μάρθα τον Σθένελο. «Τι είναι 
αυτό το δίχτυ;» 

Ο µάγος µόρφασε, καθώς ατένιζε τη φωτεινή οντότητα συνεπαρ-
µένος. «Κάποιου είδους όπλο, ίσως.» 

«Τι όπλο; Εννοείς πως αν µας χτυπήσει θα σκοτωθούµε;» 
«Πολύ πιθανόν.» 
«∆ε µπορούµε να σταµατήσουµε και να την καταρρίψουµε αυτή τη 

µαλακία;» 
«Έτσι όπως το βλέπεις, εσύ νοµίζεις ότι οι σφαίρες θα το βλά-

πτουν;» είπε ο Σθένελος. «Πρέπει νάναι καµωµένο από ενέργεια, 
Μάρθα. Αποκλειστικά και µόνο από ενέργεια. Όπως εκείνα τα σκιε-
ρά φίδια στο δάσος… Μόνο που, ίσως…» Συνοφρυώθηκε, συλλογι-
σµένος. 

«Τι;» 
«Τα φίδια… Είναι σχεδόν σαν η αντίθεσή του. Μαύρα, σκοτεινά. 

Ενώ αυτή η οντότητα αντίκρυ µας είναι τόσο φωτεινή. Μοιάζει µε 
δεύτερο ήλιο.» 

Η Βατράνια, που είχε καθίσει στο δάπεδο, ρώτησε χωρίς να σηκω-
θεί: «Αν µας προφτάσει, τι θα κάνουµε, Σθένελε;» 

«∆εν έχω ιδέα. Πάντως, αφού είναι από ενέργεια, θα πρέπει κά-
πως να το εκµεταλλευτούµε αυτό… Να χρησιµοποιήσουµε κάτι που 
µπορεί να διαταράξει ή να διαλύσει συγκεντρωµένη ενέργεια… αλ-
λά… δε νοµίζω ότι έχουµε κάτι τέτοιο.» Περισσότερο στον εαυτό του 
έµοιαζε να µιλά ο Ερευνητής. Σκέψεις, χωρίς ουσιαστικά συµπερά-
σµατα. 

Ο Γεράρδος συνέχιζε να οδηγεί τον Κροκόδειλο ολοταχώς, διασχί-
ζοντας την έρηµο χωρίς κίνδυνο αφού δεν υπήρχε και τίποτα επάνω 
στο οποίο µπορούσε να προσκρούσει. 
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Μετά από µιάµιση ώρα τρελής πορείας, έφτασαν στη βουνοπλα-
γιά, µε τη φωτεινή οντότητα ακόµα στο κατόπι τους κι ακόµα πιο 
κοντά τους. 

«Μα τους θεούς…» είπε η Βατράνια, που τώρα είχε σηκωθεί από 
κάτω. «Αν µας ακολουθήσει στη Χάρνταβελ;» 

Κανένας δεν µίλησε. 
Ο Γεράρδος οδήγησε τον Κροκόδειλο πάνω στην πλαγιά, όσο πιο 

γρήγορα µπορούσε. Οι µεγάλοι, δυνατοί τροχοί του βρυχούνταν, και 
πέτρες ακούγονταν να σπάνε από κάτω τους: πέτρες που ήταν, ού-
τως ή άλλως, έτοιµες να διαλυθούν, σαν να ήταν κούφιες. Ο θρυµµα-
τισµός τους µείωνε αναγκαστικά την ταχύτητα του οχήµατος, και η 
φωτεινή οντότητα πλησίασε περισσότερο. Τα νήµατά της απλώθη-
καν σαν πλοκάµια, προσπαθώντας να τους αγγίξουν. 

∆εν τα κατάφερναν – για µερικά µέτρα. 
Ο Γεράρδος ανέβασε τον Κροκόδειλο στο σχετικά βατό έδαφος 

αντίκρυ στο άνοιγµα που οδηγούσε στη Χάρνταβελ, και οδήγησε 
προς τα εκεί. 

Πίσω τους, µια κραυγή σαν ξερός άνεµος αντήχησε. Ένα ουρλια-
χτό που έκανε τις τρίχες τους να σηκωθούν. 

Ενεργειακά νήµατα τούς ακολουθούσαν, µανιασµένα, καθώς περ-
νούσαν µέσα από την τρύπα στα διαστασιακά τοιχώµατα και έβγαι-
ναν στη Χάρνταβελ. Τα φωτεινά πλοκάµια µπήκαν κι αυτά, για λίγο· 
µετά, όµως, αµέσως αποτραβήχτηκαν. Ακόµα µια οργισµένη κραυγή 
ακούστηκε. 

Ο Γεράρδος σταµάτησε απότοµα τον Κροκόδειλο κοντά στον Έ-
δουο, ο οποίος είχε σηκωθεί όρθιος δίπλα σε µια φωτιά. 

«Για όνοµα του Θεού!» αναφώνησε ο ιερέας. Στο χέρι του κρατού-
σε πάλι την πίπα που του είχε δώσει ο Γεράρδος. 

Οι επαναστάτες άνοιξαν τις πόρτες του Κροκόδειλου και βγήκαν, 
κοιτάζοντας προς την εισβολή. 

«∆εν µπορεί να έρθει,» είπε ο Σθένελος, µε τα µάτια του διασταλ-
µένα από ενθουσιασµό και αγωνία, συγχρόνως. Παρότι καταλάβαινε 
ότι η ζωή όλων τους κινδύνευε άµεσα από τη φωτεινή οντότητα, δεν 
µπορούσε παρά να µη νιώθει και µια µεγάλη περιέργεια για τη φύση 
της. «Κι αναρωτιέµαι τι να φταίει. Είναι πολύ µικρό το άνοιγµα 
γι’αυτήν; Ή είναι άλλος ο λόγος που την κρατά µακριά;» 
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«Κάτι απορίες που έχουν οι άνθρωποι…» µουρµούρισε η Βατράνι-
α, κουνώντας το κεφάλι κι αναστενάζοντας. 

Ο Έδουος ρώτησε: «Τι ήταν αυτό; Είδα ένα δυνατό φως, για λίγο, 
πίσω από το άνοιγµα.» 

«Θα σου πούµε,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, καθίζοντας δίπλα στη 
φωτιά του ιερέα. Ήταν εξαντληµένος από τη γρήγορη οδήγηση, πε-
ρισσότερο ψυχικά και λιγότερο σωµατικά, γιατί αντιλαµβανόταν 
πως οι ζωές όλων τους βασίζονταν σ’εκείνον: στο πόσο γρήγορα θα 
κατόρθωνε να τους αποµακρύνει από αυτό τον φωτεινό ιπτάµενο 
δαίµονα. «Μπορώ να έχω την πίπα µου;» Άπλωσε το χέρι του. 

Ο Έδουος τού επέστρεψε την πίπα, σιωπηλά. 
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Κεφάλαιο 39 

Προσκλήσεις Φιλοξενίας 
 
 
Καθισµένοι γύρω από τη φωτιά του Έδουου, προσπάθησαν να δουν 
τι είχαν µάθει ώς τώρα για την άλλη διάσταση. Οι πληροφορίες που 
είχαν συλλέξει δεν ήταν πολλές, αλλά ήταν αρκετές για να βγάλουν 
κάποια γενικά συµπεράσµατα. Κατά πρώτον, χωρίς αµφιβολία, η 
διάσταση ήταν, στο µεγαλύτερό της µέρος, µια έρηµος. ∆εν ήταν, 
όµως, και ακατοίκητη· υπήρχαν άνθρωποι που, µάλλον, έµεναν κά-
τω από την επιφάνεια του εδάφους. Ένας από τους λόγους που δεν 
έµεναν στην επιφάνεια πρέπει να ήταν και η ιπτάµενη φωτεινή ο-
ντότητα· σ’αυτό συµφωνούσαν απόλυτα και ο Σέλιρ’χοκ και ο Σθένε-
λος’σαρ. Η απέραντη έρηµος της διάστασης πρέπει να είχε δηµιουρ-
γηθεί από το πρόβληµα που υπήρχε εκεί, το οποίο σχετιζόταν µε τον 
φλεγόµενο ήλιο, µε τα νεκρά χωράφια στη Χάρνταβελ, ίσως µε τις 
εισβολές και τους αντικατοπτρισµούς, και ίσως µε τη φωτεινή οντό-
τητα– 

«Πώς ακριβώς;» είπε ο Έδουος, που µάλλον δεν ήταν της ίδιας 
άποψης. 

«Το πρόβληµα που υφίσταται εδώ, στα άγονα χωράφια, υφίσταται 
και στην άλλη διάσταση,» του απάντησε ο Γεράρδος. «Ολόκληρη η 
άλλη διάσταση µοιάζει µε τα άγονα χωράφια.» 

«Αυτό δεν σηµαίνει τίποτα, Γεράρδε!» 
«∆εν µπορούµε να είµαστε απόλυτα βέβαιοι,» παρενέβη ο Σέ-

λιρ’χοκ, «αλλά αυτό που λέει ο Γεράρδος είναι πολύ πιθανό, νοµίζω. 
Το αµφισβητείς;» 

«Εγώ, µάγε, βλέπω τα σηµάδια που µου δίνει ο Θεός.» 
«Και τώρα,» ρώτησε ο Γεράρδος, «τι σηµάδια σού δίνει; Γίνεται 

τίποτα µε τις θυσίες; Αλλάζει η κατάσταση;» 
«Μπορεί οι Παντοκρατορικοί να φταίνε γι’αυτό! Μπορεί εξαιτίας 

τους η Οργή Του να έχει πέσει επάνω µας.» 
«Πραγµατικά πιστεύεις,» τον ρώτησε η Βατράνια, «ότι ο Θεός σας 

θα ταλαιπωρούσε κι εσάς µαζί µε τους Παντοκρατορικούς;» 
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Τα µάτια του Έδουου άστραψαν και η Βατράνια αισθάνθηκε µια 
λόγχη ανεξήγητου τρόµου να διαπερνά την ψυχή της. «Τι ξέρεις εσύ 
για τον Θεό µας; Τίποτα! Είσαι εξωδιαστασιακή! Ξένη. Ο Θεός µιλά 
µέσα από τα σηµάδια – κι αυτά που συµβαίνουν είναι σηµάδι ότι 
έχει δυσαρεστηθεί µαζί µας!» 

Η Βατράνια δεν του έφερε αντίρρηση γιατί, εκτός από τον παρά-
ξενο τρόµο που είχε αισθανθεί, θυµόταν πολύ καλά τι είχε γίνει την 
προηγούµενη φορά µε τη Μάρθα. Είναι τρελός· µπορεί και να µε 
σκοτώσει αν θεωρήσει ότι έχω «βλασφηµήσει». Είναι δυνατόν κά-
ποτε ο Γεράρδος να ήταν σαν αυτούς τους ανθρώπους; Της ήταν α-
διανόητο. 

«Εγώ,» είπε ο Γεράρδος, «δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σηµάδι από 
τον Θεό, Έδουε. Είναι µπλεγµένη µια ολόκληρη άλλη διάσταση στην 
όλη υπόθεση. Ο Θεός µας είναι στη Χάρνταβελ και µόνο· είναι η ίδια 
η Χάρνταβελ–» 

«∆εν είσαι πια ιερέας. ∆εν µπορείς να βγάζεις τέτοια συµπεράσµα-
τα.» 

«Ξεχνάς, όµως, ότι διαισθάνοµαι τις εισβολές. Ξεχνάς ότι–» 
«∆εν ξέρω τι είσαι!» τον διέκοψε ο Έδουος. «Γι’αυτό κιόλας σου 

είπα να επισκεφτούµε τον Ύπατο. Πρέπει να τον επισκεφτούµε. Πό-
τε θα το κάνουµε;» 

«Θα ξεκινήσουµε σήµερα κιόλας,» του υποσχέθηκε ο Γεράρδος. 
«Πρώτα, όµως, θα ολοκληρώσουµε τα συµπεράσµατα µας.» 

«Όπως επιθυµείς. Συνεχίστε.» Ο Έδουος έδειχνε αηδιασµένος µε 
όλους τους. 

«Το µόνο που δεν έχουµε αναφέρει ακόµα είναι το µυστήριο των 
ιπτάµενων σκιερών φιδιών στο δάσος,» είπε ο Σθένελος’σαρ, όταν 
είδε πως ο ιερέας δεν θα τους διέκοπτε. «Αλλά δε νοµίζω ότι µπο-
ρούµε αυτό να το λύσουµε τώρα. ∆εν ξέρουµε καν τι υποθέσεις να 
κάνουµε.» 

«Ναι,» συµφώνησε ο Σέλιρ’χοκ, και δεν πρόσθεσε τίποτ’άλλο. 
«Αυτά ήταν, λοιπόν;» ρώτησε η Βατράνια, καθώς σιωπή έπεσε για 

λίγο ανάµεσά τους. «Θέλετε να πείτε ότι θα µπορούσαµε και να επι-
στρέψουµε στον Πρίγκιπα, για να του αναφέρουµε ό,τι έχουµε µά-
θει;» 

«Θα µπορούσαµε,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. «Αν και νοµίζω ότι εί-
ναι ηµιτελείς οι πληροφορίες µας. ∆εν ξέρουµε όλη την αλήθεια.» 
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«Συµφωνώ,» είπε ο Γεράρδος. «Όµως δεν µπορούµε να περιπλα-
νηθούµε στην άλλη διάσταση ελεύθερα, µ’αυτή την ιπτάµενη οντό-
τητα που περιφέρεται εκεί, έτσι δεν είναι; ∆εν ξέρουµε µε τι να την 
πολεµήσουµε.» 

«Πράγµατι,» παραδέχτηκε ο Σθένελος. «Ένα µεγάλο πρόβληµα.» 
Κοίταξε τη φωτιά, προβληµατισµένος, ακουµπώντας το πιγούνι του 
στη γροθιά του. 

«Υπάρχει, όµως, και κάτι ακόµα που δεν έχουµε σκεφτεί ώς τώ-
ρα,» είπε ο Γεράρδος. «Ή, τουλάχιστον, κανένας δεν το έχει αναφέ-
ρει. Αφού η άλλη διάσταση κατοικείται, δεν θα µπορούσαν οι γηγε-
νείς της να περάσουν µέσα από τις εισβολές και να έρθουν εδώ, στη 
Χάρνταβελ;» 

Για λίγο, κανένας δεν µίλησε, καθώς αντιλαµβάνονταν ότι ο Γε-
ράρδος αναφερόταν σε κάτι πολύ σηµαντικό. 

Μετά εκείνος είπε: «Μπορεί ήδη να έχει συµβεί χωρίς να το ξέ-
ρουµε. Μπορεί να έχουν µπει κάπου στη Χάρνταβελ, περνώντας από 
κάποιο άνοιγµα.» 

«Ακόµα ένας καλός λόγος για να επισκεφτούµε αµέσως τον Ύπα-
το,» τόνισε ο Έδουος. «∆ιότι µιλάµε για εισβολή. Και δεν εννοώ αυ-
τές τις ‘εισβολές’ που λέτε εσείς. Εννοώ µια κανονική εισβολή, από 
κανονικούς εχθρούς, όπως έγινε µε τους ανθρώπους της Παντοκρά-
τειρας.» 

«Μισό λεπτό,» είπε ο Σθένελος. «∆εν το ξέρουµε ότι είναι εχθρι-
κοί.» 

«Πράγµατι, δεν το ξέρουµε,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. «Σκέψου, 
όµως: Αν είχες αναγκαστεί, για κάποιον λόγο, να µένεις κάτω από τη 
γη, δεν θα ήθελες να ξανανεβείς στην επιφάνεια;» 

«Σωστά,» συµφώνησε ο Γεράρδος. «Αν βρίσκονται κάτω από τη 
γη εξαιτίας της φωτεινής οντότητας και της γενικότερης ερήµωσης, 
τότε είναι λογικό να θέλουν να έρθουν εδώ.» 

«Και η φωτεινή οντότητα δεν θα µπορούσε να έρθει στη Χάρντα-
βελ;» είπε η Μάρθα. 

Ο Γεράρδος φάνηκε σκεπτικός. «Για κάποιον λόγο δεν µας ακο-
λούθησε…» 

«Ίσως να µη χωρούσε να περάσει από το άνοιγµα,» υπέθεσε η Βα-
τράνια. 
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«Ίσως,» είπε ο Σθένελος. «Αλλά έτσι όπως αυτά τα νήµατά της 
αποτραβήχτηκαν…» 

«…ήταν σα να µη µπορούσε να µείνει στη Χάρνταβελ, σαν κάτι να 
την απωθούσε,» ολοκλήρωσε ο Σέλιρ’χοκ όταν ο Ερευνητής κόµπια-
σε. 

Ο Σθένελος ένευσε. «Ναι.» 
«Ο Θεός,» είπε ο Έδουος. «Νοµίζετε ότι ο Θεός θα µας άφηνε στο 

έλεος αυτού του λαµπερού δαίµονα που περιγράφετε;» 
Οι άλλοι αλληλοκοιτάχτηκαν, όχι επειδή διαφωνούσαν µε τον ιε-

ρέα ή επειδή θεωρούσαν γελοίο αυτό που ισχυριζόταν, αλλά επειδή 
κανένας τους δεν µπορούσε να σκεφτεί καµία καλύτερη εξήγηση για 
ό,τι είχαν δει. 

E 
 
Μετά από κάποιες ώρες οδοιπορίας µέσα στο δάσος, µε ανατολική 
κατεύθυνση (οι πυξίδες φαινόταν να λειτουργούν κανονικά εδώ), η 
Αρίνη’σαρ συµπέρανε ότι αποκλείεται να κατόρθωναν να το χαρτο-
γραφήσουν ολόκληρο σήµερα. Όταν σταµάτησαν για µεσηµέρι και 
κάθισαν σε µερικές πέτρες κάτω από τα ψηλά δέντρα, είπε στον 
Ράβνοµ’νιρ: «Πρέπει να ξανάρθουµε αύριο. Πιο οργανωµένοι.» 

«Ναι,» συµφώνησε εκείνος· «δεν είναι µικρό τούτο το δάσος, τελι-
κά. Τουλάχιστον, όχι τόσο µικρό όσο φανταζόµουν.» 

«Κι εγώ πολύ πιο µικρό το φανταζόµουν. Η εισβολή πρέπει απλώς 
να είναι κοντά στις νότιες παρυφές του. Θα επιστρέψουµε αύριο, µε 
περισσότερους στρατιώτες – έφιππους – και θα τους απλώσουµε 
προς βορρά, ανατολή, και δύση, για να χαρτογραφήσουν. Να βρουν 
τις άκριες του δάσους. Όταν αυτό έχει γίνει (και ίσως να µη γίνει σε 
µία ηµέρα µόνο) θα συγκεντρωθούν πάλι όλοι στην εισβολή.» 

«Κι αν ξαναεµφανιστεί εκείνη η φωτεινή οντότητα;» 
«Το αποκλείω να µπει στο δάσος. Οι φίλοι µας» – η Αρίνη κοίταξε 

τα σκιερά φίδια που περιστρέφονταν, ακούραστα, γύρω από τους 
κορµούς των δέντρων, πάνω από τα κεφάλια της οµάδας της – «δεν 
θα το επιτρέψουν.» 

«Τώρα έγιναν ‘φίλοι µας’;» 
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Η Αρίνη µειδίασε. «Μην είσαι τόσο καχύποπτος, Ράβνοµ! Αν ήταν 
εχθρικές αυτές οι οντότητες, θα µας είχαν ήδη βλάψει. ∆ε νοµίζω ότι 
είναι εχθρικές. Ή µάλλον, είµαι σίγουρη,» είπε µε βεβαιότητα την 
οποία αισθανόταν βαθιά µέσα στα σωθικά της. 

Ο Ράβνοµ ύψωσε ένα πορφυρό φρύδι επάνω στο µαυρόδερµο 
πρόσωπό του. «Σίγουρη; Με συγχωρείς που το λέω, Αρίνη, αλλά µου 
φαίνεται πως είσαι βιαστική. Με κάνεις να υποπτεύοµαι ακόµα κι 
ότι κάπως σε επηρέασαν αυτά τα φίδια…» 

Η Αρίνη γέλασε και ήπιε µια γουλιά νερό από το παγούρι της. 
«Πώς µε επηρέασαν; Ελέγχουν το µυαλό µου; Είµαι πιόνι τους;» 

«Μην αστειεύεσαι.» 
«Εσύ µη λες ανοησίες. Αν είχαν τέτοιες δυνάµεις, θα τις είχαν εξα-

σκήσει επάνω σ’όλους µας, όχι µόνο επάνω σ’εµένα.» 
«Γιατί, τότε, εκείνο το φίδι άρχισε να περιστρέφεται γύρω σου; 

Χωρίς λόγο;» 
«∆εν ξέρω τι λόγο µπορεί να είχε. Ίσως να το θεωρεί τρόπο επικοι-

νωνίας. Γενικώς οι κινήσεις τους, Ράβνοµ, µου µοιάζουν µε κάποια 
µυστηριώδη γλώσσα. Κοίταξέ τα πώς περιστρέφονται γύρω κι ανά-
µεσα από τα δέντρα…» Η Αρίνη ύψωσε το βλέµµα της στις σκιερές 
οφιοειδείς οντότητες, που ποτέ δεν έπαυαν να κινούνται, αθόρυβα, 
τελείως αθόρυβα, σαν να ήταν παιχνιδίσµατα του φωτός, ξωτικά 
από κάποιο παιδικό παραµύθι… «∆ε φαίνεται να διαγράφουν σύµ-
βολα, γράµµατα; ∆ε φαίνεται να προσπαθούν κάπως να επικοινω-
νήσουν;» 

Ο Ράβνοµ, αφού κι εκείνος κοίταξε τις παράξενες οντότητες για λί-
γο, κούνησε το κεφάλι. «∆εν ξέρω.» Τα ιπτάµενα σκιερά φίδια δεν 
έµοιαζε να τον ενθουσιάζουν τόσο όσο την Αρίνη. Οι Βιοσκόποι ήταν 
βαρετοί συνήθως, σκέφτηκε η µάγισσα. 

«Είναι υπέροχες οντότητες, Ράβνοµ. Και δεν είναι εχθρικές. Εχθρό 
τους θεωρούν µονάχα εκείνη την άλλη οντότητα που συναντήσαµε: 
την φωτεινή, ιπτάµενη, καταστροφική οντότητα που µάλλον ευθύ-
νεται για την ερήµωση ετούτης της διάστασης.» 

«Τι είναι, όµως, ακριβώς, Αρίνη;» έθεσε το ερώτηµα ο Ράβνοµ’νιρ. 
«Τι είναι αυτά τα φίδια;» 

«Τι είναι η φωτεινή οντότητα;» 
«Εσύ είσαι του τάγµατος Ερευνητών· εσύ πρέπει να ξέρεις.» 
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«Οι Ερευνητές ερευνούµε· δεν είµαστε παντογνώστες. Θα ερευνή-
σουµε και θα µάθουµε, Ράβνοµ. Για σήµερα, όµως, επιστρέφουµε 
στην Ερρίθια· και αύριο θα ξανάρθουµε εδώ, καλύτερα οργανωµέ-
νοι, και µε καλύτερο σχέδιο.» 

E 
 
Αφού έφαγαν και ξεκουράστηκαν (διότι ήταν εξουθενωµένοι ύστερα 
από τη συνάντησή τους µε τη φωτεινή οντότητα στην άλλη διάστα-
ση), µπήκαν πάλι στον Κροκόδειλο και κατευθύνθηκαν βόρεια µέσα 
στο φως του απογεύµατος. Μετά από καµια ώρα έφτασαν στις νότι-
ες όχθες του Παραπόταµου. Ο Σέλιρ’χοκ µεταµόρφωσε το όχηµα σε 
πλοίο και έπλευσαν στο νερό. Βγήκαν στις βόρειες όχθες του ποτα-
µού και εκεί ο Κροκόδειλος πήρε τη µορφή εξάτροχου οχήµατος ξα-
νά. Η Μάρθα άλλαξε ενεργειακή φιάλη, γιατί η προηγούµενη είχε 
σχεδόν τελειώσει και κανένας δεν ήθελε να τους αφήσει, ίσως, σε 
κάποια κρίσιµη στιγµή. 

Ο Γεράρδος οδηγούσε, και ήταν έτοιµος να στρίψει δυτικά, αλλά 
δεν έστριψε. «Υπάρχει µια εισβολή βόρεια από εδώ,» δήλωσε. 

Ο Έδουος, που καθόταν πίσω, τον άκουσε. «∆εν έχουµε χρόνο για 
άλλες σαχλαµάρες, Γεράρδε. Είπαµε ότι θα πάµε στον Ύπατο!» 

«Μισό λεπτό,» είπε ο Σθένελος. «Εµάς µας ενδιαφέρουν οι εισβο-
λές. Ακόµα και µια γρήγορη µατιά ίσως να είναι σηµαντική.» 

Ο Γεράρδος, παρότι δεν κοίταζε τον Έδουο, αισθάνθηκε το Εσώ-
τερο Θηρίο να ξυπνά µέσα στον ιερέα. «Θα πάµε στον Ύπατο,» είπε. 
«Αλλά πρώτα θα πάµε σ’αυτή την εισβολή–» 

«Έτσι όπως κάνουµε–!» 
«Για µια µατιά µόνο. Έχουµε ενεργειακό όχηµα, Έδουε. Γιατί βιά-

ζεσαι; Πόσοι άλλοι έχουν ενεργειακό όχηµα στη Χάρνταβελ; Νόµιζα 
ότι ανέκαθεν η ζωή εδώ ήταν πιο νωχελική απ’ό,τι σε άλλες διαστά-
σεις.» 

«Η παρουσία σου έχει… επιταχύνει τα πράγµατα, Γεράρδε.» 
«Σε λίγο θα µου πεις κιόλας ότι όλα αυτά συµβαίνουν επειδή ήρθα 

εγώ στη Χάρνταβελ.» 
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«Τίποτα δεν αποκλείεται. Είσαι κάτι το αφύσικο, δίχως αµφιβολί-
α.» 

Η Μάρθα, που καθόταν πλάι στον Γεράρδο, µουρµούρισε: «Να 
δούµε µέχρι πότε θα µας βρίζει αυτός ο καριόλης.» 

Ο Γεράρδος τής έσφιξε τον πήχη: µια προειδοποίηση. Μην του 
πεις τίποτα τέτοιο! Πάτησε το πετάλι και έστριψε το τιµόνι προς τα 
βόρεια. Ο Έδουος έµεινε σιωπηλός, αλλά ο Γεράρδος µπορούσε α-
κόµα να αισθανθεί την παρουσία του Εσώτερου Θηρίου του σαν µια 
απειλητική σκιά µέσα στον Κροκόδειλο. Την αγνόησε, ξέροντας πως 
αυτό ήταν το καλύτερο που µπορούσε τώρα να κάνει. 

Η νύχτα έπεφτε καθώς το όχηµα πήγαινε βόρεια, κρυµµένο στις 
πυκνές σκιές και στη γεωγραφία του τοπίου. Συνάντησαν κάποιες 
µικρές πόλεις, χωριά, και αγροικίες, αλλά δεν πλησίασαν, προτιµώ-
ντας την κάλυψη της υπαίθρου. Η ώρα περνούσε, όµως, και δεν έ-
βλεπαν πουθενά την εισβολή. ∆εν πρέπει να ήταν και πολύ κοντά, 
συνειδητοποίησε ο Γεράρδος. Παρότι µπορούσε να διαισθανθεί τις 
εισβολές, δεν µπορούσε και να ξέρει πόσο ακριβώς απείχε από αυ-
τές. 

«Τι µέρη είναι τούτα;» τον ρώτησε η Μάρθα. 
«Αυτό,» είπε ο Γεράρδος, «είναι το Αρχοντάτο της Ναραλµάδιας. 

∆εν ερχόµουν και πολύ συχνά απ’αυτές τις περιοχές, παλιά.» 
«Το Αρχοντάτο της Ναραλµάδιας βρίσκεται σε πόλεµο, Γεράρδε.» 

Η φωνή του Έδουου, από πίσω. «Να προσέχεις.» 
«Σε πόλεµο; Με ποιον;» 
«Με την Υλιριλίδια. Η Αρχόντισσα Μοργκάνα και ο Άρχοντας Ρο-

βέρτος έχουν εδαφικές διαφορές, απ’ό,τι άκουσα. Ούτε εγώ έρχοµαι 
συχνά από εδώ.» 

«Ο Ροβέρτος είναι ο Άρχοντας της Υλιριλίδιας, αν θυµάµαι καλά, 
σωστά; Εποµένως, η Μοργκάνα είναι η Αρχόντισσα της Ναραλµάδι-
ας.» 

«Ακριβώς,» είπε ο Έδουος. «Η µνήµη σου είναι καλή.» 
«Η Μοργκάνα δε νοµίζω ότι ήταν Αρχόντισσα εδώ προτού φύ-

γω…» 
«Ναι· ήταν ο πατέρας της τότε. Η εισβολή διαισθάνεσαι ότι είναι 

στα εδάφη της;» 
«Μάλλον,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 
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«Ο Τζοσελίνος, λοιπόν, θα ξέρει γι’αυτήν,» είπε ο Έδουος. 
«Αδελφός µας;» 
«Ιερέας, ναι.» 
Ο Γεράρδος παρατήρησε ότι ο Έδουος ουσιαστικά τον διόρθωσε. 

Αρνιέται ότι εγώ είµαι, πλέον, Αδελφός τους. Αρνιέται ότι είµαι ιερέ-
ας. Ή, τουλάχιστον, δεν είναι βέβαιος. 

∆ύο ώρες πέρασαν, τελικά, καθώς οδηγούσε µέσα στο Αρχοντάτο 
της Ναραλµάδιας, και το σκοτάδι είχε πυκνώσει προ πολλού. Ανα-
γκαστικά άναψε τους προβολείς του οχήµατος· ή µάλλον, τον έναν 
προβολέα, γιατί ο άλλος ήταν σπασµένος από την οδήγηση της 
Μάρθας στο Κεντροδάσος. 

«Πρέπει να το αντικαταστήσουµε αυτό το φως,» είπε η Μάρθα. 
«Τι; Γιατί µε κοιτάς έτσι; Θα πεις τώρα ότι εγώ έφταιγα για τη ζη-
µιά; Τι να έκανα – να έσκαβα κάτω απ’τα γαµηµένα δέντρα; 
Τ’όχηµά µας δεν γίνεται τυφλοπόντικας!» 

Ο Σθένελος πλησίασε πίσω από τον Γεράρδο και τη Μάρθα. «Εί-
µαστε κοντά;» ρώτησε. 

«Το εύχοµαι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Ή…» συνοφρυώθηκε, 
«όχι. Το ξέρω. Σίγουρα είµαστε πιο κοντά.» 

Σε λιγότερο από µια ώρα βρίσκονταν επάνω σ’έναν δασώδη λόφο 
και ατένιζαν αντίκρυ τους δύο µεγάλα στρατόπεδα, το ένα απέναντι 
στο άλλο. Κοιτάζοντας µε τα κιάλια τους (η Άνµα’ταρ είχε υφάνει 
Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως επάνω σ’αυτά του Σέλιρ’χοκ, του Σθένε-
λου’σαρ, και του Γεράρδου), είδαν σηµαίες µε το έµβληµα της Να-
ραλµάδιας και της Υλιριλίδιας. Εκείνο, όµως, που πραγµατικά τους 
ενδιέφερε ήταν ανάµεσα στα δύο στρατόπεδο. Η εισβολή. Ακόµα 
ένα µέρος όπου η πραγµατικότητα της Χάρνταβελ είχε σκίσει σαν 
ύφασµα, γεµίζοντας µε άµµο τη χορταριασµένη πεδιάδα. Μέσα από 
το άνοιγµα φαινόταν περισσότερη άµµος – µια µεγάλη έρηµος – 
καθώς και ένας ουρανός που ανήκε σε άλλη διάσταση. Οι επαναστά-
τες µπορούσαν να διακρίνουν το ένα από τα τρία πράσινα φεγγάρια. 

«Μια από τα ίδια, έτσι;» είπε η Μάρθα. 
«Έτσι δείχνει,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. 
«Αυτό το άνοιγµα είναι µεγάλο,» παρατήρησε ο Σθένελος’σαρ, 

«αλλά ούτε από εδώ πρέπει να έχει περάσει η φωτεινή οντότητα. 
Εκτός αν δεν το έχει βρει ακόµα, βέβαια· αλλά δε νοµίζω ότι αυτή 
είναι η περίπτωσή µας.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  545 

 

 

 

«Σας είπα και πριν,» τόνισε ο Έδουος: «Είναι δυνατόν να πιστεύε-
τε ότι ο Θεός θα άφηνε έναν τέτοιο δαίµονα να µπει στη διάστασή 
Του; Και µόνο η σκέψη σας είναι βλάσφηµη! 

»Θα πλησιάσω,» δήλωσε. «Θα έρθετε µαζί µου;» 
«Πού θα πλησιάσεις;» έκανε η Μάρθα. «Στα στρατόπεδα;» 
«Οι Αδελφοί µου – ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος – πρέπει να είναι 

εκεί,» είπε ο Έδουος. «Θέλω να τους µιλήσω.» 
«Θα έρθουµε,» είπε ο Γεράρδος. Και κοίταξε τους υπόλοιπους, για 

να δει αν κανένας διαφωνούσε. 

E 
 
Το βράδυ, καθώς περνούσαν µέσα από την εισβολή κι επέστρεφαν 
στην Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας, η Αρίνη είπε στον Ράβνοµ: 
«Θα δώσω εγώ αναφορά στον Επόπτη. Καλώς;» 

Εκείνος την κοίταξε καχύποπτα. «∆εν έχω πρόβληµα, αλλά µήπως 
θα έπρεπε να υποθέσω ότι δεν θέλεις να του µιλήσω εγώ;» 

Η Αρίνη σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερα να είναι ειλικρινής µε τον 
Βιοσκόπο. «Θα προτιµούσα να µην αναφερθεί το περιστατικό µε το 
ιπτάµενο φίδι.» 

«Γιατί όχι;» 
«Γιατί, όπως κι εσύ, έτσι κι αυτός ίσως ν’αρχίσει να σκέφτεται 

πράγµατα που δεν ισχύουν.» 
«Το ίδιο θα έλεγε και κάποιος που έχει κάτι να κρύψει–» 
«Σε παρακαλώ, Ράβνοµ! ∆εν ήρθα χτες στη Χάρνταβελ. Με ξέρεις 

τόσο καιρό.» 
«∆ε λέω ότι έχεις όντως κάτι να κρύψεις. Λέω, όµως, ότι η συµπε-

ριφορά σου είναι ύποπτη.» 
«∆ε µπορεί να σοβαρολογείς!» 
Ο Ράβνοµ’νιρ αναστέναξε. «Κοίτα… Εγώ σε πιστεύω. Πιστεύω ότι 

νοµίζεις πως αυτή η οντότητα δεν σε έβλαψε µε κανέναν τρόπο. Και, 
εντάξει, εσύ είσαι αρχηγός αυτής της ερευνητικής αποστολής· αν 
δεν θέλεις να ειπωθεί τίποτα για το συγκεκριµένο επεισόδιο, τίποτα 
δεν θα ειπωθεί.» 

«Όµως;» 
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«Όµως – θα προτιµούσα να µην το κρύψεις.» 
«Για την ώρα – και µόνο για την ώρα – δεν θα του το αναφέρω,» 

δήλωσε η Αρίνη. «Απλά για να µην αρχίσει να αναρωτιέµαι µήπως 
έχω πάθει κάτι. Αργότερα, όταν θα είναι πια καταφανές πως τίποτα 
δεν µου έχει συµβεί, θα του το πω.» 

«Κι αν σε ρωτήσει γιατί του το έκρυψες;» 
«Θα αποκριθώ ότι δεν το θεώρησα τόσο σηµαντικό ώστε να το α-

ναφέρω.» 
«Λες να σε πιστέψει;» 
«Ακόµα και να µη µε πιστέψει, είµαι η µοναδική µάγισσα Ερευνή-

τρια που έχει. Θα πρέπει να µε ανεχθεί.» 
Ο Ράβνοµ’νιρ δεν είπε τίποτα καθώς έβγαιναν από το εξωδιαστα-

σιακό δάσος και βάδιζαν µέσα στην Ανατολική Αγορά µε τη συνοδία 
των στρατιωτών τους. 

«Επίσης,» του τόνισε η Αρίνη, «δεν θα αναφέρεις το περιστατικό 
µε το φίδι σε κανέναν άλλο.» 

«Θα το ζητήσεις αυτό κι απ’όλους τους υπόλοιπους;» Ο Ράβνοµ 
έδειξε, µε το βλέµµα του, τους πολεµιστές γύρω τους. 

Η Αρίνη έσµιξε τα χείλη. Οι στρατιώτες θα µιλούσαν σε κάποιον· 
ήταν αναπόφευκτο. Το ήξερε. Αυτό που είχαν δει, σίγουρα, θα τους 
είχε παραξενέψει. 

«Καλύτερα,» πρότεινε ο Ράβνοµ, «να µην τους πεις τίποτα. Αν 
τους ζητήσεις να µη µιλήσουν, αυτό απλά θα τους κάνει να µιλήσουν 
ευκολότερα γιατί θα τους κινήσει ακόµα περισσότερο την περιέρ-
γεια για το περιστατικό.» 

Η Αρίνη ένευσε. «Έχεις δίκιο.» 
«Εγώ, πάντως, δεν θα πω τίποτα σε κανέναν· σ’το υπόσχοµαι. Ε-

κτός αν µε διατάξουν,» πρόσθεσε. 
Η Αρίνη δεν µπορούσε να του ζητήσει να αγνοήσει µια διαταγή 

από ανώτερό του, έτσι δεν διαφώνησε. 

E 
 
Η Μοργκάνα και ο Λεοπόλδος δεν είχαν ακόµα κοιµηθεί όταν οι 
φρουροί του στρατοπέδου τούς ειδοποίησαν. Ήταν ξαπλωµένοι µέ-
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σα στις κουβέρτες τους και µοιράζονταν µια µεγάλη κούπα κρασί, 
µια πιατέλα µε µελωµένα καρύδια και κοµµάτια µήλου, και µια πίπα 
γεµάτη αλαφρόχορτο. Η Μοργκάνα αισθανόταν σχεδόν σαν να ήταν 
στο κάστρο της στη Ναραλµάδια, κι ενοχλήθηκε από τη φωνή του 
φρουρού έξω από τη σκηνή. 

«Τι θέλει τώρα; Είδαν ξανά κανέναν να έρχεται από το άνοιγµα;» 
Ο Λεοπόλδος σηκώθηκε από τις κουβέρτες ρίχνοντας µια ρόµπα 

επάνω του. Πλησίασε την είσοδο της σκηνής και ρώτησε: «Τι είναι;» 
«Ένας ιερέας έχει έρθει, Άρχοντά µου, και κάποιοι άλλοι ξένοι. Ο 

Άρχοντας Ροβέρτος µιλά µαζί τους τώρα. Εκεί, δείτε.» 
Η Μοργκάνα, ακούγοντάς τα αυτά, πετάχτηκε όρθια. Έπιασε το 

φόρεµά της και το πέρασε πάνω απ’το µεσοφόρι της, κουµπώνοντας 
το γρήγορα. 

Ο Λεοπόλδος την είδε µε την άκρια του µατιού του και, καταλα-
βαίνοντας τις προθέσεις της, είπε στον φρουρό: «Να ετοιµαστεί η 
συνοδία µου. Αµέσως.» 

«Μάλιστα, Στρατηγέ!» 
«Αποκλείεται ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος να γύρισαν τόσο γρή-

γορα,» είπε ο Λεοπόλδος καθώς πλησίαζε τη Μοργκάνα και άρχιζε κι 
εκείνος να ντύνεται. 

«∆εν άκουσες τι είπε; Ένας ιερέας και κάποιοι άλλοι µαζί του.» 
«∆εν ξέρω κανέναν άλλο ιερέα στα µέρη µας εκτός απ’αυτούς τους 

δύο, Μοργκάνα.» 
«Προφανώς ήρθε από αλλού!» Ώρες-ώρες ο Λεοπόλδος την ξάφ-

νιαζε: ήταν τόσο καλός στρατηγός κι όµως δεν µπορούσε να σκεφτεί 
απλά πράγµατα! «Ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος θα τον συνάντησαν 
καθοδόν, θα του είπαν τι έγινε, κι εκείνος θ’αποφάσισε να µας επι-
σκεφτεί. Και καλύτερα ν’ακούσει από εµάς τι συµβαίνει παρά από 
τον Ροβέρτο!» 

Ντύθηκαν γρήγορα αλλά όχι βιαστικά ή ατηµέλητα. ∆εν µπορού-
σαν να βγουν όπως-όπως, εκτός αν ήταν µεγάλη ανάγκη· έπρεπε να 
διατηρούν µια κάποια εµφάνιση αν ήθελαν οι άλλοι να τους σέβο-
νται. Κι επιπλέον, δεν σκόπευαν να συναντήσουν έναν ιερέα µισό-
γυµνοι. 

Βγαίνοντας από τη σκηνή τους, βρήκαν τους πολεµιστές τους να 
τους περιµένουν, έχοντας έτοιµα και τα άλογά τους. Η Μοργκάνα 
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και ο Λεοπόλδος καβαλίκεψαν, και µαζί µε τη συνοδία τους – επίσης 
έφιππη – πλησίασαν το µέρος όπου ο Ροβέρτος, η κόρη του η Αβε-
λαΐδα (αυτό το αντιπαθητικό αγριοκάτσικο, κατά την άποψη της 
Μοργκάνας), και µερικοί πολεµιστές της Υλιριλίδιας µιλούσαν µε 
εφτά ξένους που, από την εµφάνισή τους, έµοιαζαν µε ταξιδιώτες. 

Καθώς η Μοργκάνα και ο σύζυγός της πλησίαζαν, εκείνοι στράφη-
καν να τους αντικρίσουν. 

«Αρχόντισσα Μοργκάνα,» είπε ο άντρας που στεκόταν µπροστά 
από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Φορούσε άµφια ιερέα, και ήταν 
πορφυρόδερµος, µε µούσια και µαύρα σγουρά µαλλιά τα οποία φαι-
νόταν, στο φως µιας ενεργειακής λάµπας, ότι είχαν αρχίσει να γκρι-
ζάρουν σε σηµεία. 

«Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε η Μοργκάνα, αφιππεύοντας µαζί 
µε τον Λεοπόλδο και τους στρατιώτες της. 

«Ονοµάζοµαι Έδουος,» συστήθηκε ο ιερέας. «∆εν είµαι από τα 
µέρη σας, αλλά αυτό» – έδειξε προς τη µεριά του ανοίγµατος 
απ’όπου είχε έρθει η έρηµος – «µε έφερε κοντά σας.» 

«Η παρουσία σας µας τιµά, Μεγάλε Πατέρα. Συναντήσατε τον 
Τζοσελίνο και τον Οσβάλδο, υποθέτω…» 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Έδουος. «Για την ακρίβεια, ήρθα εδώ αναζη-
τώντας τους. Αλλά ο Άρχοντας Ροβέρτος,» έριξε ένα βλέµµα προς τη 
µεριά του Άρχοντα της Υλιριλίδιας, «µου είπε ότι δεν βρίσκονται 
εδώ· κατευθύνονται προς τον Υπεραιώνιο για να µιλήσουν µε τον 
Ύπατο.» 

«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε η Μοργκάνα. «Σας είπε, 
επίσης, ο Άρχοντας Ροβέρτος για τους ξένους που προσπάθησαν να 
εισβάλουν από το… άνοιγµα;» 

«Ήµουν έτοιµος να το αναφέρω κι αυτό,» είπε ο Ροβέρτος, προτού 
ο Έδουος προλάβει ν’απαντήσει. 

«Ελάτε µαζί µας, Μεγάλε Πατέρα,» πρότεινε η Μοργκάνα. «Θα 
σας φιλέψουµε, θα σας φιλοξενήσουµε, και θα σας µιλήσουµε για τα 
πάντα µε λεπτοµέρειες.» 

«Ακριβώς αυτό έλεγα κι εγώ πριν από λίγο στον Μεγάλο Πατέρα,» 
είπε ο Ροβέρτος. «Η δική µου πρόσκληση προηγείται, πιστεύω.» 

Η Μοργκάνα τού έριξε ένα εχθρικό βλέµµα. 
«Σ’αυτή την περίπτωση,» είπε κάποιος που η Αρχόντισσα της Να-

ραλµάδιας δεν αναγνώριζε, «θα µπορούσαµε να κατασκηνώσουµε 
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κάπου ανάµεσα στα δύο στρατόπεδα – κοντά στην εισβολή, ίσως – 
για να µην προσβάλουµε ούτε την Αρχόντισσα Μοργκάνα ούτε τον 
Άρχοντα Ροβέρτο.» 

Ο Έδουος στράφηκε να τον κοιτάξει. «Αυτή, µάλλον, είναι η καλύ-
τερη λύση, Γεράρδε.» 
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Κεφάλαιο 40 

Ο Υπεραιώνιος Ναός 
 
 
Αφού κατασκήνωσαν ανάµεσα στα δύο στρατόπεδα και κοντά στη 
φρουρούµενη εισβολή, ο Άρχοντας Ροβέρτος και η Αρχόντισσα 
Μοργκάνα τούς διηγήθηκαν όλα όσα είχαν συµβεί. Τους είπαν πώς 
δηµιουργήθηκε το παράξενο άνοιγµα και πώς γλίστρησε µέσα του ο 
Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ µαζί µε το άρµα και τους στρατιώτες του. 
Τους είπαν για την εµφάνιση του λαµπερού ιπτάµενου δαίµονα· για 
τα συµπεράσµατα των ιερέων, οι οποίοι τώρα ταξίδευαν προς τον 
Υπεραιώνιο· και για τη σύντοµη σύγκρουση µε τους ξένους από την 
άλλη µεριά του ανοίγµατος. 

Ο Έδουος ευχαρίστησε τον Άρχοντα της Υλιριλίδιας και την Αρχό-
ντισσα της Ναραλµάδιας για τις πληροφορίες τους και τους έδωσε 
την ευχή του. Τους εξήγησε ότι περνούσε από αυτά τα εδάφη και 
είχε ακούσει ότι κάτι παράξενο είχε συµβεί. Οι σύντροφοί του ήταν 
άνθρωποι από άλλες διαστάσεις που, όµως, συνεργάζονταν µε τους 
ιερείς. ∆εν είπε ότι ήταν επαναστάτες αλλά το άφησε να εννοηθεί, 
και η Μοργκάνα κι ο Ροβέρτος φάνηκαν να το καταλαβαίνουν. Ο 
Γεράρδος δεν διέκρινε στην όψη τους καµία πονηριά σχετικά µ’αυτό 
το θέµα – δεν πρέπει να σκέφτονταν να τους προδώσουν στους 
πράκτορες της Παντοκράτειρας· σέβονταν, και φοβόνταν, πολύ τους 
ιερείς για να το κάνουν – αλλά ίσως κάποιος άλλος να µάθαινε ότι ο 
Έδουος είχε φέρει επαναστάτες µαζί του, κάποιος που δούλευε α-
πευθείας για τον Επόπτη της Ερρίθιας, κάποιος που ήταν κατάσκο-
πός του. Θα πρέπει να προσέχουµε καθώς θα φεύγουµε· και όσο θα 
είµαστε εδώ, επίσης. 

Ο Άρχοντας Ροβέρτος και η Αρχόντισσα Μοργκάνα τούς άφησαν, 
τελικά, µόνους για να ξεκουραστούν, αφού τους καληνύχτισαν και 
τους είπαν πως µπορούσαν να ζητήσουν ό,τι επιθυµούσαν. Ο ένας 
φαινόταν να προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλο στη φιλοξενία και 
στην πληροφόρηση, σαν να είχαν κάτι άµεσο να κερδίσουν από τον 
Έδουο – γιατί για τους υπόλοιπους δεν έµοιαζε να τους ενδιαφέρει 
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και τόσο. Η Μάρθα απορούσε µε τις αντιδράσεις τους. Σ’αυτή τη 
διάσταση, όλοι είναι τρελοί! Σέβονται έναν άνθρωπο που, χωρίς δεύ-
τερη σκέψη, θα τους σκότωνε αν θεωρούσε ότι προσέβαλαν τον Θεό 
του· έναν άνθρωπο που, ούτως ή άλλως, σκοτώνει άλλους ανθρώ-
πους κρεµώντας τους ανάποδα, δήθεν για το καλό της διάστασης! Η 
Μάρθα δεν µπορούσε να τους καταλάβει. Είναι τόσο πολύ τροµο-
κρατηµένοι από αυτούς τους κωλοϊερείς; Πώς σκατά σκέφτεται το 
µυαλό τους; 

Μετά, όµως, έπαψε ν’αναρωτιέται για την Αρχόντισσα της Ναραλ-
µάδιας και τον Άρχοντα της Υλιριλίδιας, καθώς οι σύντροφοί της άρ-
χισαν να µιλάνε αναµεταξύ τους για όσα είχαν µάθει. Έστρεψε την 
προσοχή της στη συζήτηση, παρότι η ίδια δε νόµιζε ότι είχε τίποτα 
να συνεισφέρει. 

«Είχαµε δίκιο, λοιπόν, για τους γηγενείς της άλλης διάστασης,» εί-
πε ο Σθένελος. «Θα προσπαθήσουν να εισβάλουν.» 

«∆εν επιτέθηκαν, όµως, εκείνοι πρώτοι, σύµφωνα µ’όσα ακούσα-
µε,» τόνισε η Βατράνια. «Και υποχώρησαν µόλις τους πυροβόλησαν 
από εδώ.» 

«Μπορεί να έρχονταν απλά για να επικοινωνήσουν,» είπε ο Γε-
ράρδος. «Αλλά αυτό θα αποδεικνυόταν αδύνατο έτσι κι αλλιώς, α-
φού δεν ξέρουν τη Συµπαντική. Εποµένως, αργά ή γρήγορα θα έ-
χουµε κι άλλες συγκρούσεις. Αποκλείεται να θέλουν να µείνουν στον 
έρηµο κόσµο τους, κάτω από τη γη.» 

«Η φωτεινή οντότητα τούς κυνηγά,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, «και, 
απ’όσα ακούσαµε από τη Μοργκάνα και τον Ροβέρτο, είναι πολύ ε-
πικίνδυνη. ∆ιέλυσε τόσους στρατιώτες της Παντοκράτειρας.» 

«∆εν µπορούσε, όµως, να έρθει εδώ,» τόνισε ο Έδουος. «Σας το 
είπα, δεν σας το είπα; Ο Θεός µάς προστατεύει. Αυτές οι εισβολές,» 
έδειξε την έρηµο, «είναι σηµάδια της Οργής Του! Ο Τζοσελίνος και ο 
Οσβάλδος στο ίδιο συµπέρασµα έφτασαν.» 
Σε τι άλλο συµπέρασµα θα έφταναν; σκέφτηκε η Μάρθα, έχοντας 

ανάψει ένα τσιγάρο και καπνίζοντας, καθισµένη κοντά σε µια από 
τις σκηνές τους. Σαν κι εσένα είναι κι αυτοί! 

«Το καλύτερο που έχουµε τώρα να κάνουµε,» συνέχισε ο Έδουος, 
«είναι να πάµε στον Υπεραιώνιο, και στο δρόµο να πάρουµε και τους 
δύο Αδελφούς µου.» 
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Και γαµώ… σκέφτηκε η Μάρθα, που η ιδέα να έχει ακόµα δύο ιε-
ρείς της Χάρνταβελ κοντά της δεν της άρεσε καθόλου. 

«∆ε θα έχουν φτάσει ώς τώρα;» ρώτησε η Βατράνια. 
«Ο Υπεραιώνιος είναι µακριά από εδώ,» της απάντησε ο Έδουος. 

«Λίγο πιο βόρεια από την Ερρίθια. Με άλογα, πέντε µέρες περίπου. 
∆ηλαδή, δε µπορεί να έχουν φτάσει ακόµα, αν ξεκίνησαν όταν η 
Μοργκάνα κι ο Ροβέρτος µάς είπαν ότι ξεκίνησαν.» 

«Ναι,» συµφώνησε ο Γεράρδος, «αλλά δε θα απέχουν και πολύ.» 
«Μπορούµε, λοιπόν, να τους πάρουµε µαζί µας καθώς θα πηγαί-

νουµε προς τα εκεί,» είπε ο Έδουος. 
«Θα τους πάρουµε.» 
Είναι ανάγκη; µούγκρισε σιωπηλά η Μάρθα, δαγκώνοντας την 

άκρη του τσιγάρου της. 
«Τι θα γίνει αν αυτοί οι κάτοικοι της άλλης διάστασης αρχίσουν να 

εισβάλλουν από όλα τα ανοίγµατα;» ρώτησε η Βατράνια, αλλάζο-
ντας θέµα στη συζήτησή τους. «∆εν θα πρέπει κάπως να ειδοποιή-
σουµε τους γηγενείς της Χάρνταβελ, ώστε να περιµένουν επίθεση;» 

Ο Έδουος είπε: «Ο Ύπατος, όταν του µιλήσουµε για το πρόβληµα, 
είµαι σίγουρος πως θα στείλει βοήθεια παντού.» 

Η Βατράνια κοίταξε τον Γεράρδο, αλλά εκείνος έµεινε σιωπηλός 
καθώς κάπνιζε την πίπα του. Το ίδιο και οι υπόλοιποι. Έµοιαζαν πο-
λύ κουρασµένοι από όλη την ηµέρα για να µιλήσουν για µια υποθε-
τική στρατηγική σε περίπτωση πολέµου. 

Μετά από λίγο, αποφάσισαν να πέσουν για ύπνο. Προτού όµως 
µπουν στις σκηνές που τους είχαν παραχωρήσει οι Ναραλµάδιοι και 
οι Υλιριλίδιοι, ο Γεράρδος είπε στον Σέλιρ’χοκ και στην Άνµα’ταρ ότι 
φοβόταν πως ίσως κάποιος κατάσκοπος του Επόπτη να τους είχε 
καταλάβει, εποµένως καλύτερα να ήταν σε επιφυλακή. 

«Θα το φροντίσουµε, Καπετάνιε,» αποκρίθηκε ο µάγος. «Κοιµή-
σου ήσυχα.» Και εκείνος κι η Άνµα’ταρ πήγαν στη σκηνή τους. 

Όταν ήταν µέσα, η µάγισσα κάθισε οκλαδόν και είπε: «∆εν ξέρω τι 
έχεις στο µυαλό σου, αλλά για να γίνει µια σωστή φύλαξη πρέπει να 
είναι ξύπνιος και κανένας άλλος, ώστε ν’αλλάζουµε βάρδιες.» 

«∆ύο Μαγγανείες Υλικής ∆ιαισθήσεως,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ, «µια 
δική σου και µια δική µου, νοµίζω ότι θα είναι υπεραρκετές. Πιστεύ-
εις ότι κάποιος Παντοκρατορικός θα µπορέσει να τις διαλύσει και τις 
δύο, ώστε να έρθει εδώ και να µας επιτεθεί ενώ κοιµόµαστε;» 
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«Αν είναι µάγος. Και πολύ καλός στη δουλειά του.» 
«Είναι αµφίβολο, όµως, ότι θα είναι µάγος.» 
«Πράγµατι,» αναγκάστηκε να συµφωνήσει η Άνµα, που ήξερε πως 

οι Παντοκρατορικοί δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τη Χάρνταβελ ώ-
στε να έχουν µάγους απλωµένους σε διάφορα σηµεία της. Μερικούς 
στην Ερρίθια πρέπει να είχαν µόνο. «Καλώς. Ας υφάνουµε δύο 
Μαγγανείες Υλικής ∆ιαισθήσεως,» είπε. 

Ο Σέλιρ βγήκε από τη σκηνή και, κοιτάζοντας ολόγυρα, τον µικρό 
καταυλισµό τους, έκανε την πρώτη µαγγανεία, φορτίζοντάς τη µε 
δύναµη από τους κρυστάλλους στο ραβδί του – των οποίων η ενέρ-
γεια ποτέ δεν εξαντλείτο τελείως· επαναφορτίζονταν από µόνοι 
τους, σαν ζωντανοί οργανισµοί που κουράζονται και ξεκουράζονται. 
Τελειώνοντας τη µαγγανεία, ο Σέλιρ µπορούσε να την αισθανθεί σαν 
µια ελαφριά σύνδεση µέσα στο µυαλό του. Αν κάποιος επιχειρούσε 
να εισβάλει στον καταυλισµό των συντρόφων του, θα το καταλάβαι-
νε αµέσως, όσο βαθιά κι αν κοιµόταν. Θα ήταν λες και µια σειρήνα 
να είχε ηχήσει µέσα στο κεφάλι του. Ικανοποιηµένος µε τη δουλειά 
του, έβγαλε τις µπότες του, τις άφησε απέξω, και µπήκε στη σκηνή 
που µοιραζόταν µε την Άνµα. 

«Η σειρά µου, υποθέτω,» είπε εκείνη, βλέποντάς τον να ακουµπά 
το ραβδί του στο έδαφος. Σηκώθηκε από το στρώµα της, βγήκε από 
τη σκηνή, και ύφανε τη Μαγγανεία Υλικής ∆ιαισθήσεως. Η µέθοδός 
της διέφερε πολύ από του Σέλιρ αλλά πετύχαινε το ίδιο αποτέλεσµα. 
Η Άνµα δεν χρησιµοποιούσε κρυστάλλους για να αντλήσει περισσό-
τερη ενέργεια και να κάνει τη µαγγανεία ανθεκτικότερη· τέτοιους 
κρυστάλλους χρησιµοποιούσαν µόνο οι ∆ιαλογιστές – κανένα άλλο 
µαγικό τάγµα. Άρθρωσε τα λόγια που επικαλούνταν κρυφές δυνά-
µεις του σύµπαντος και σχηµάτισε αόρατα σύµβολα στον αέρα µε τα 
δάχτυλά της για να σφραγίσει τη µαγγανεία. Ολοκληρώνοντάς την 
µπορούσε να νιώσει ένα γαργαλητό στην πίσω µεριά του κεφαλιού 
της. Αν ερχόταν κάποιος εισβολέας µες στη νύχτα, η Άνµα θα το ή-
ξερε και θα ξυπνούσε αµέσως. 

Βγάζοντας τις µπότες της και αφήνοντάς τες πλάι στις µπότες του 
Σέλιρ, επέστρεψε στο εσωτερικό της σκηνής και ξάπλωσε στο στρώ-
µα της, µπρούµυτα, στηριζόµενη στους αγκώνες. 
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«Τι γνώµη έχεις για την επίσκεψη στον Υπεραιώνιο;» ρώτησε τον 
Σέλιρ, ο οποίος ήταν ξαπλωµένος ανάσκελα παραδίπλα, µε τα µάτια 
κλειστά. 

Τα µάτια του άνοιξαν. Στράφηκαν στο µέρος της. «Αν φοβάσαι ότι 
ίσως να υπάρχει κίνδυνος, συµφωνώ.» 

«Η Μάρθα µού έχει ζητήσει, από τότε που πήραµε µαζί µας τον 
Έδουο, να τον προσέχουµε – και αυτόν και τον Γεράρδο.» 

«Γιατί τον Γεράρδο;» 
«Επειδή δεν ξέρουµε ποια µπορεί γενικά να είναι η αντίδραση των 

ιερέων προς αυτόν,» είπε η Άνµα. «Οι δυνάµεις του είναι, το λιγότε-
ρο, ασυνήθιστες. Άγνωστες.» 

«Και ό,τι είναι άγνωστο τροµάζει.» 
«Ναι.» 
«Εποµένως, οι ιερείς ίσως να καταλήξουν ότι είναι καλύτερα να 

τον ξεφορτωθούν. Ειδικά αν τον βλέπουν ως απειλή για την εξουσία 
τους στη διάσταση,» είπε ο Σέλιρ. 

«Ναι,» είπε πάλι η Άνµα, «αν και… δεν το νοµίζω. Επειδή διαισθά-
νεται πού βρίσκονται οι εισβολές.» 

«Χµµµ… όντως. Τον χρειάζονται. Προς το παρόν. Παρ’όλ’αυτά, 
δεν µου φαίνονται άνθρωποι καθοδηγούµενοι από τη λογική. Του-
λάχιστον, όχι από µια κοινώς αποδεκτή, απλή λογική. Αν τα σηµάδια 
τους τους δείξουν ότι ο Γεράρδος πρέπει να εξοντωθεί, δε νοµίζω να 
διστάσουν.» 

«Το ίδιο φοβάµαι κι εγώ,» είπε η Άνµα. «Και στον Υπεραιώνιο θα 
είναι στο έλεός τους. Θα πρέπει να παρέµβουµε αν κάτι συµβεί, Σέ-
λιρ.» 

«Γιατί δεν προτείνεις να µην πάµε καθόλου στον Υπεραιώνιο;» 
«Γιατί δε νοµίζω πως ο Γεράρδος θα το δεχτεί. Θέλει κι εκείνος να 

επισκεφτεί τον Ύπατο.» 
Ο Σέλιρ έκλεισε πάλι τα µάτια. Η όψη του ήταν γαλήνια, αλλά η 

Άνµα ήξερε ότι ο εραστής της, κατά πάσα πιθανότητα, σκεφτόταν. 
Του γύρισε την πλάτη και συλλογίστηκε: ∆εν έχουµε την υποστήριξη 
που έπρεπε να είχαµε εδώ, στη Χάρνταβελ. Παρότι αυτοί οι ιερείς 
ήταν µε την Επανάσταση, δεν µπορούσες εύκολα να συνεννοηθείς 
µαζί τους· και όλοι οι άλλοι επαναστάτες της Χάρνταβελ ήταν συνα-
σπισµένοι µε τους ιερείς, γιατί αυτοί ήταν οι µόνοι που µπορούσαν 
να τους προσφέρουν κάποια προστασία από τους Παντοκρατορι-
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κούς. Η Άνµα είχε την αίσθηση ότι είχε αναλάβει µια αποστολή ακα-
θόριστης φύσης σε µια διάσταση που ήταν, κατά βάση, εχθρική. Της 
θύµιζε τον καιρό που, ως µάγισσα του τάγµατος των ∆ρακαινών, υ-
ποστήριζε τις Μαύρες ∆ράκαινες στις αποστολές που τις έστελνε η 
Παντοκράτειρα. Το ίδιο παράξενες ήταν κι εκείνες οι αποστολές, και 
το ίδιο αντίξοες ήταν οι συνθήκες – ή, πολλές φορές, ακόµα χειρότε-
ρες. 
Τουλάχιστον τώρα ο σκοπός µας είναι καλός, σκέφτηκε η Άνµα· 

και µετά αναρωτήθηκε τι µπορεί να σήµαινε πραγµατικά «καλός 
σκοπός». Τα πάντα ήταν θέµα συµφέροντος. Οι άνθρωποι που ήθε-
λαν να είναι ελεύθεροι επιδίωκαν να διώξουν τις δυνάµεις της Πα-
ντοκράτειρας από τις διαστάσεις τους· οι άνθρωποι της Παντοκρά-
τειρας επιδίωκαν να υποτάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες δια-
στάσεις για να έχουν το Γνωστό Σύµπαν υπό τον έλεγχό τους. Θέµα-
τα συµφέροντος. Αν και ο Πρίγκιπάς µας, βέβαια, το βλέπει πιο ιδε-
αλιστικά. 

Η Άνµα, πάντως, ήξερε ένα πράγµα: Αν ποτέ δεν είχε µπει στο νε-
οσύστατο µαγικό τάγµα των ∆ρακαινών, ποτέ δεν θα είχε υπηρετή-
σει µαζί µε τις Μαύρες ∆ράκαινες, ποτέ δεν θα την είχε φυλακίσει η 
Παντοκράτειρα µαζί µ’αυτές επειδή «είχαν απογοητεύσει» τη Με-
γαλειοτάτη, ποτέ δεν θα την είχε σώσει ο Πρίγκιπας µαζί µε τις 
Μαύρες ∆ράκαινες από τη φυλακή τους, και ποτέ δεν θα είχε κατα-
λήξει να υπηρετεί τώρα την Επανάσταση. 

Όχι πως είχε παράπονο, βέβαια – καλύτερα µε την Επανάσταση, 
τελικά, παρά µε την Παντοκράτειρα, όπως είχε αποδειχτεί – αλλά 
δεν µπορούσε και να µην αναρωτιέται… Μάλλον την Παντοκράτειρα 
θα υπηρετούσα αν τα πράγµατα ήταν αλλιώς. Εξάλλου, είχε γεννη-
θεί στη Ρελκάµνια, τη διάσταση-έδρα της Συµπαντικής Παντοκρα-
τορίας, και είχε το Χάρισµα για να γίνει µάγισσα· σε όποιο άλλο µα-
γικό τάγµα κι αν έµπαινε, πάλι, είτε έτσι είτε αλλιώς, στις υπηρεσίες 
της Παντοκράτειρας θα βρισκόταν– 

Αισθάνθηκε το χέρι του Σέλιρ επάνω στον ώµο της. Έστρεψε το 
βλέµµα της για να τον κοιτάξει. 

«∆εν κοιµάσαι, ε;» της είπε εκείνος. 
«Όχι.» 
«Κάποιος συγκεκριµένος λόγος;» 



556  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Τίποτα. Γενικές βλακείες. Υπερένταση.» 
Ο Σέλιρ τεντώθηκε και φίλησε τα χείλη της, µαλακά. Η Άνµα µει-

δίασε. «Ξέρεις,» είπε, «αφότου γύρισες από τη Μοργκιάνη, στοίχη-
µα είναι αν βρήκαµε µια στιγµή ησυχίας οι δυο µας.» 

«Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ. 
Η Άνµα γύρισε ανάσκελα, και τα χέρια της γλίστρησαν κάτω από 

την τουνίκα του, άγγιξαν το µαύρο, σφριγηλό δέρµα του. «∆ε µου 
είπες καν πώς πήγαν οι δουλειές σου στην πατρίδα σου. Θα µου 
πεις… µετά;» 

«‘Οι παλιοί επαναστάτες δεν έχουν µυστικά ο ένας από τον άλλο’, 
λένε στη Μοργκιάνη,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ, καθώς την έπαιρνε στην 
αγκαλιά του. 

E 
 
Η Μοργκάνα και ο Ροβέρτος προθυµοποιήθηκαν να τους δώσουν 
άλογα για το ταξίδι τους, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. «∆εν τα χρειαζό-
µαστε,» είπε ο Έδουος, παραξενεύοντας την Αρχόντισσα της Να-
ραλµάδιας και τον Άρχοντα της Υλιριλίδιας· «έχουµε άλλο τρόπο 
µεταφοράς. Σας ευχαριστούµε για τη φιλοξενία σας, και ο Θεός µαζί 
σας. Αν δείτε κανέναν να έρχεται ξανά από το άνοιγµα, φροντίστε 
να τον κρατήσετε µακριά.» 

«Αλλά,» πρόσθεσε ο Γεράρδος, «καλό θα ήταν να αποφύγετε να 
τον σκοτώσετε.» 

Ο Έδουος συµφώνησε, κι ύστερα οι επαναστάτες, έχοντας ήδη ε-
τοιµαστεί, έφυγαν από τα δύο στρατόπεδα µέσα στα ξηµερώµατα 
και βάδισαν ώς εκεί όπου είχαν αφήσει το όχηµά τους, κρυµµένο στη 
βλάστηση. 

«Πηγαίνουµε στον Ύπατο, τώρα,» τόνισε ο Έδουος, µόλις µπήκαν 
στον Κροκόδειλο. 

«Το είπαµε,» του αποκρίθηκε ο Γεράρδος, που είχε καθίσει µπρο-
στά στο τιµόνι. 

Ο Σθένελος’σαρ, καθισµένος στο ενεργειακό κέντρο, ύφανε τη 
Μαγγανεία Κινήσεως και, στη συνέχεια, το Ξόρκι Μηχανικής Μετα-



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  557 

 

 

 

βλητότητος για να δώσει στο όχηµα τα χρώµατα του περιβάλλοντος, 
καθώς ο Γεράρδος άρχιζε να οδηγεί προς τα νότια. 

«Όχι άλλες λοξοδροµήσεις για να επισκεφτούµε εισβολές,» είπε ο 
Έδουος. 

Ο Γεράρδος δεν του απάντησε. ∆ίπλα του άκουσε τη Μάρθα να 
µουρµουρίζει κάτι άσχηµο µέσα απ’τα δόντια της. 

Καθώς ταξίδευαν νότια µέσα στο Αρχοντάτο της Ναραλµάδιας, η 
Άνµα’ταρ κοίταζε πίσω τους µε τα κιάλια της, για να δει µήπως κά-
ποιος τούς παρακολουθούσε. ∆εν είδε κανέναν, όµως, και το είπε 
στον Γεράρδο, για να µην ανησυχεί ότι ίσως οι πράκτορες της Πα-
ντοκράτειρας τούς είχαν εντοπίσει. 

Όταν έφτασαν κοντά στον Παραπόταµο, πλησίαζε µεσηµέρι και ο 
Γεράρδος έστριψε δυτικά, οδηγώντας τον Κροκόδειλο στις παρυφές 
του Κεντροδάσους. Ο Έδουος κοίταζε συνεχώς από τα παράθυρα 
του οχήµατος, ψάχνοντας για τον Τζοσελίνο και τον Οσβάλδο. ∆ιά-
φοροι ταξιδιώτες περιφέρονταν σε τούτες τις περιοχές, αλλά µέχρι 
που ο ήλιος µεσουράνησε κανένας δεν είδε τους δύο ιερείς και τη 
συνοδία τους από Ιερούς Φρουρούς. 

Ο Γεράρδος σταµάτησε το όχηµα σ’ένα σκιερό µέρος των δασών, 
όπου ο Κροκόδειλος µπορούσε ουσιαστικά να γίνει αόρατος. Οι επα-
ναστάτες βγήκαν για να ξεπιαστούν, και ο Έδουος είπε: «Μπορεί να 
τους προσπεράσαµε, Γεράρδε. Πήγαινες γρήγορα.» 

«∆εν πήγαινα τόσο γρήγορα, και δε νοµίζω να τους προσπεράσα-
µε.» 

«Θα µου πεις τώρα ότι τους διαισθάνεσαι κι αυτούς, όπως τις ει-
σβολές;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «δεν τους διαισθάνοµαι. Όµως 
αυτός είναι, λογικά, ο δρόµος που θ’ακολούθησαν για να πάνε στην 
Ερρίθια. Πρέπει σύντοµα να τους βρούµε µπροστά µας. Αποκλείεται 
να τους περάσαµε χωρίς να τους δούµε· έχουν τόσους Ιερούς Φρου-
ρούς µαζί τους, αν η Μοργκάνα κι ο Ροβέρτος είπαν αλήθεια.» 

Ο Έδουος δεν µπορούσε να διαφωνήσει, όµως έδειχνε συλλογι-
σµένος, σαν να υποψιαζόταν ότι µπορεί ο Γεράρδος να προσπαθού-
σε να τον ξεγελάσει για κάποιο λόγο. Τι νοµίζει ότι είµαι; σκέφτηκε ο 
Γεράρδος, µελαγχολικά. Κανένας εχθρός, που ήρθα να εκτοπίσω 
τους ιερείς της Χάρνταβελ; Κάποιο τέρας από άλλη διάσταση; Τον 
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δυσαρεστούσε που οι ιερείς τον έβλεπαν, στην καλύτερη περίπτωση, 
µε καχυποψία και, στη χειρότερη, µε απέχθεια ή εχθρότητα. Μπο-
ρούσε, όµως, να τους δικαιολογήσει. Αυτό που έκανα κανείς τους δεν 
το έχει καταφέρει. Κανείς τους δεν θα τολµούσε ποτέ να φύγει από 
τη Χάρνταβελ γνωρίζοντας ότι το Εσώτερο Θηρίο θα τον κατέστρε-
φε. 

«Τι έχεις;» τον ρώτησε η Μάρθα, καθώς οι δυο τους ήταν καθι-
σµένοι κάτω από ένα µεγάλο δέντρο και έπαιρναν το µεσηµεριανό 
τους – ψητά κοµµάτια από τον αγριόχοιρο που είχε κυνηγήσει προ-
χτές ο Έδουος. 

«Τίποτα.» 
«Αν δεν θέλεις να επισκεφτείς αυτόν τον Ύπατο,» είπε αµέσως η 

Μάρθα, µοιάζοντας έτοιµη να δράσει αν χρειαζόταν, «µπορούµε 
να–» 

«∆εν είναι αυτό!» τη διέκοψε ο Γεράρδος, κάπως θυµωµένα. Αν 
και δεν ήταν θυµωµένος µαζί της – µε την όλη κατάσταση ήταν θυ-
µωµένος. 

Η Μάρθα ανασήκωσε τους ώµους. «Τέλος πάντων. Αν όµως δεν 
θέλεις να πας, µπορούµε να τον βάλουµε κάτω αυτόν τον πούστη και 
να τον δέσουµε. ∆εν είναι ανάγκη να τον καθαρίσουµε άµα δεν τον 
θέλεις νεκρό.» 

«Μη λες ανοησίες. ∆εν έχω πρόθεση να δώσω στους ιερείς έναν 
καλό λόγο για να πιστέψουν ότι είµαι εναντίον τους. Θα επισκεφτώ 
τον Ύπατο κανονικά, αφού µου ζητάνε να τον επισκεφτώ. ∆εν είναι 
κανένα τέρας· ένας άνθρωπος είναι. Και, για να είµαι ειλικρινής, ού-
τως ή άλλως θα τον επισκεπτόµουν. Πρέπει να του µιλήσω για όλα 
αυτά που έχουµε ανακαλύψει. Είναι η ανώτατη εξουσία στη Χάρ-
νταβελ, Μάρθα. Ούτε ο Υπεράρχης δεν είναι πάνω από αυτόν. Τα 
λόγια του Ύπατου Ιερέα του Υπεραιώνιου είναι Θεϊκός Νόµος.» 

«Αυτό,» είπε η Μάρθα µορφάζοντας καθώς δάγκωνε ένα κοµµάτι 
ψητού αγριόχοιρου, «είναι να σου σηκώνεται η τρίχα του κώλου 
σου.» 

Όταν είχαν ξεκουραστεί, ξεκίνησαν πάλι να ταξιδεύουν, και τώρα 
η Μάρθα οδηγούσε ενώ ο Σέλιρ’χοκ ήταν στο ενεργειακό κέντρο του 
οχήµατος. Λίγο παραπάνω από µισή ώρα πέρασε και, σ’έναν χωµα-
τόδροµο, ατένισαν µια έφιππη συνοδία. Κοιτάζοντας µε τα κιάλια 
τους είδαν ότι στην αρχή της συνοδίας βρίσκονταν δύο πορφυρό-
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δερµοι άντρες µε άµφια ιερέων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι φορούσαν 
κλειστά σιδερένια κράνη. 

«Τους βρήκαµε,» είπε ο Έδουος. «Ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος. 
Πλησιάστε τους.» 

Η Μάρθα, διασχίζοντας την ύπαιθρο, οδήγησε τον Κροκόδειλο 
προς τη συνοδία. Οι δύο ιερείς και οι Ιεροί Φρουροί τους, στην αρχή, 
δεν πρόσεξαν τίποτα µες στις σκιές του απογεύµατος, έτσι όπως το 
όχηµα γινόταν ένα µε το περιβάλλον· µετά, όµως, το αντιλήφτηκαν 
και, φωνάζοντας, ύψωσαν καραµπίνες. 

Η Μάρθα πάτησε το φρένο. «Πες στους φίλους σου να µη µας γα-
ζώσουν κιόλας!» φώναξε στον Έδουο. 

Εκείνος δεν της µίλησε, αλλά, ανοίγοντας την πίσω πόρτα του ο-
χήµατος, βγήκε. Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν έξω από τον Κροκό-
δειλο. 

«Τζοσελίνε, Οσβάλδε!» φώναξε ο Έδουος. «Εγώ είµαι, ο Έδουος! 
Κι αυτοί είναι σύντροφοί µου. Σύµµαχοί µας.» 

Οι δύο πορφυρόδερµοι ιερείς έκαναν νόηµα στους Ιερούς Φρου-
ρούς να κατεβάσουν τις καραµπίνες τους κι εκείνοι αµέσως υπάκου-
σαν. Ο Οσβάλδος και ο Τζοσελίνος αφίππευσαν και συνάντησαν τον 
Έδουο, τον Γεράρδο, και τους υπόλοιπους µερικά βήµατα απόσταση 
από τη συνοδία τους. 

«Αδελφέ Έδουε,» είπε ο Τζοσελίνος, «τι ζητάς εδώ; Είσαι µακριά 
από τα µέρη σου.» 

«Ο Θεός µας στέλνει σε απροσδόκητους τόπους, Αδελφέ.» 
«Και απροσδόκητα σηµάδια µάς δίνει, επίσης,» είπε ο Οσβάλδος. 

«Άκουσες τι συνέβη στη Ναραλµάδια;» 
«Από εκεί έρχοµαι, και ξέρω πού πηγαίνετε. Ταξιδεύουµε προς το 

ίδιο µέρος, Αδελφοί: πηγαίνουµε κι εµείς να µιλήσουµε µε τον Ύπα-
το – γι’αυτό που συνέβη στη Ναραλµάδια και για πολλά ακόµα. ∆ιό-
τι µαζί µου έχω τον Γεράρδο, τον οποίο είµαι βέβαιος ότι δεν γνωρί-
ζετε καλά αλλά σίγουρα θα έχετε ακούσει.» Ο Έδουος στράφηκε να 
τον κοιτάξει. 

Οι δύο ιερείς ατένισαν τον Γεράρδο χωρίς να φαίνεται να καταλα-
βαίνουν. 

«Αυτός,» είπε ο Έδουος, «είναι ο ίδιος Γεράρδος που ήταν Αδελ-
φός µας και µας εγκατέλειψε φεύγοντας από τη Χάρνταβελ.» 
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Οι δύο ιερείς ξαφνιάστηκαν: τα µάτια του Τζοσελίνου διαστάλθη-
καν και µετά στένεψαν· ο Οσβάλδος ανοιγόκλεισε το στόµα του, σαν 
να ήθελε να πει κάτι αλλά να το µετάνιωσε. 

Ο Τζοσελίνος αναφώνησε: «Αν έφυγε δεν µπορεί νάναι ζωντανός!» 
«Κι όµως είναι,» αποκρίθηκε ο Έδουος. «Ο Θεός ποτέ δε σταµατά 

να µας δοκιµάζει, Αδελφέ–» 
«Μα… είναι…» Ο Τζοσελίνος έριξε µια µατιά στους συντρόφους 

του Γεράρδου, που δεν τους γνώριζε. «Ξέρεις τι θα του είχε συµβεί 
φεύγοντας!» 

«Υποµονή, Αδελφέ· όλα θα εξηγηθούν στην ώρα τους. Για τώρα, 
επειδή βιαζόµαστε, πρέπει να σας ρωτήσω: θα έρθετε µαζί µας; Μό-
νο εσείς οι δύο, όµως· δυστυχώς, δεν υπάρχει χώρος για τους Ιερούς 
Φρουρούς στο όχηµά µας.» 

Ο Οσβάλδος και ο Τζοσελίνος αλληλοκοιτάχτηκαν. Μετά, ο πρώτος 
είπε: «Πηγαίνετε στον Ύπατο, σωστά;» 

«Ακριβώς, Αδελφέ. Το είπαµε.» 
«Τότε, νοµίζω πως όντως θα ήταν συνετό να σας συνοδέψουµε. Κι 

εµείς βιαζόµαστε να πάµε εκεί.» 
Ο Τζοσελίνος συµφώνησε γνέφοντας καταφατικά. 
Στράφηκαν στους Ιερούς Φρουρούς της συνοδίας τους και τους 

πρόσταξαν να συνεχίσουν το δρόµο τους προς τον Υπεραιώνιο, κα-
νονικά. «Όταν φτάσατε θα µας βρείτε εκεί,» τους είπε ο Οσβάλδος. 
Οι Ιεροί Φρουροί χαιρέτησαν και έφυγαν, τροχάζοντας επάνω στον 
χωµατόδροµο και παίρνοντας και τα άλογα των δύο ιερέων µαζί 
τους. 

«Λοιπόν, Αδελφέ,» είπε ο Τζοσελίνος στον Έδουο, «εύχοµαι ο 
Θεός να φωτίσει τον νου σου ώστε τώρα να µας εξηγήσεις τι συµβαί-
νει.» 

«Ελάτε,» τους προέτρεψε ο Έδουος, «και θα µιλήσουµε καθοδόν.» 
Γαµώ την πουτάνα µου, κοίτα πόσους τέτοιους µαζέψαµε τώρα! 

σκέφτηκε η Μάρθα, καθώς ανέβαιναν όλοι στον Κροκόδειλο κι εκεί-
νη καθόταν πάλι στο τιµόνι, δίπλα στον Γεράρδο. 

«Ο ένας χειρότερος από τον άλλο, µου φαίνονται,» του είπε σιγα-
νά. 

«Μην τους κρίνεις τόσο βιαστικά.» 
«Τι βιαστικά µού λες! ∆ε θυµάσαι τι έγινε µε τον Έδουο όταν τον 

πρωτοσυναντήσαµε;» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  561 

 

 

 

«Η κατάσταση είναι διαφορετική τώρα,» είπε ο Γεράρδος καθώς η 
Μάρθα ξεκινούσε το όχηµα, πηγαίνοντας προς τα δυτικά. «Αφού 
έστω και ένας ιερέας είναι πρόθυµος να µιλήσει υπέρ µου, οι άλλοι 
θα τον ακούσουν τουλάχιστον.» 

«Είσαι σίγουρος ότι ο Έδουος είναι υπέρ σου;» 
«∆εν είναι εναντίον µου. ∆εν το νοµίζω.» 
Ή, µήπως, δε θέλεις να το πιστέψεις; αναρωτήθηκε η Μάρθα. 
Το βράδυ κοιµήθηκαν στις παρυφές του Κεντροδάσους, στήνοντας 

έναν πρόχειρο καταυλισµό έξω από τον σταµατηµένο Κροκόδειλο. Η 
Μάρθα έφτιαξε τον κατεστραµµένο προβολέα προτού πέσουν για 
ύπνο, αλλάζοντας τη λάµπα· δεν µπορούσε, όµως, να επιδιορθώσει 
και το εξωτερικό κρύσταλλο ή τον προφυλακτήρα του προβολέα για-
τί δεν είχαν τα απαραίτητα υλικά µαζί τους. Η παρουσία των τριών 
ιερέων την ενοχλούσε, αλλά δεν είπε τίποτα στον Γεράρδο, καθώς 
ήξερε ότι δεν θα του γύριζε το κεφάλι σχετικά µε την επίσκεψη στον 
Ύπατο. 

Ο Οσβάλδος και ο Τζοσελίνος ήταν, αναµενόµενα, παραξενεµένοι 
από όσα τούς είχε πει ο Έδουος και κοίταζαν τον Γεράρδο µε περι-
έργεια και επιφύλαξη. ∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι αναρωτιόνταν κι 
αυτοί «τι ήταν». ∆εν µπορούσαν εύκολα να διανοηθούν ότι κάποιος 
είχε φύγει από τη Χάρνταβελ και είχε κατορθώσει να νικήσει το Ε-
σώτερο Θηρίο. Το Εσώτερο Θηρίο ήταν γι’αυτούς ένα µε την ύπαρξή 
τους, όπως πολύ καλά ήξερε ο Γεράρδος. 

Οι εισβολές, επίσης, τους είχαν παραξενέψει και ανησυχήσει, όπως 
και οι αναφορές για την άλλη διάσταση. Μέχρι στιγµής, νόµιζαν ότι 
υπήρχε µονάχα εκείνο το άνοιγµα στο Αρχοντάτο της Ναραλµάδιας. 

«Τα πράγµατα είναι χειρότερα απ’ό,τι πιστεύαµε…» είπε ο Τζοσε-
λίνος, προτού κατασκηνώσουν, ενώ ακόµα ήταν µέσα στον Κροκό-
δειλο πηγαίνοντας δυτικά. 

«Θα µπορούσε, όµως, να µας εξυπηρετήσει αυτή η κατάσταση, 
Αδελφέ,» είπε ο Οσβάλδος. 

«Να µας εξυπηρετήσει; Πώς;» 
«Η Οργή του Θεού έχει γίνει φανερή σε όλους. Ίσως να ήρθε ο 

καιρός να ξεσηκωθούµε εναντίον των ανθρώπων της Παντοκράτει-
ρας. Κανείς δεν θα δειλιάσει τώρα.» 
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Ο Τζοσελίνος και ο Έδουος δεν διαφώνησαν µε τον Οσβάλδο· αλλά 
ο Γεράρδος, που τους άκουγε, είχε αναρωτηθεί για τη σύνεση αυτής 
της σκέψης. Ήταν πράγµατι ο καιρός να ξεσηκωθούν εναντίον των 
Παντοκρατορικών; Ή αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα µονάχα αχρεία-
στους θανάτους; 

E 
 
Ο Υπεραιώνιος ήταν οικοδοµηµένος βόρεια της Ερρίθιας, µέσα στο 
Κεντροδάσος. Ένα ψηλό οίκηµα από γκρίζα πέτρα, µε µυτερή ξύλινη 
οροφή και έξι πυργίσκους γύρω του οι οποίοι είχαν επίσης µυτερές 
ξύλινες οροφές. Η είσοδός του ήταν ψηλή, διπλή, και καµωµένη από 
βαρύ ξύλο. Έξι µεγάλα πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούσαν σ’αυτήν, και 
εκατέρωθεν της στέκονταν δύο Ιεροί Φρουροί, µε κλειστά σιδερένια 
κράνη, πέτσινες αρµατωσιές, πράσινες κάπες, µεγάλα σπαθιά στην 
πλάτη, και καραµπίνες κρεµασµένες από τις ζώνες τους. Σήµερα έ-
βρεχε από το πρωί, και είχαν τις κουκούλες τους σηκωµένες. 

Ο Κροκόδειλος σταµάτησε έξω από τον σηµαντικότερο Ναό της 
Χάρνταβελ, θορυβώντας τους Ιερούς Φρουρούς, κάνοντάς τους να 
νοµίσουν ότι άνθρωποι της Παντοκράτειρας είχαν έρθει. Μετά όµως 
είδαν τους ιερείς που βγήκαν από το όχηµα, καθώς και τους υπόλοι-
πους, οι οποίοι δεν ήταν ντυµένοι µε λευκές στρατιωτικές στολές, 
όπως ντύνονταν συνήθως οι εξωδιαστασιακοί κατακτητές. 
Παρ’όλ’αυτά, κάποιοι από αυτούς ήταν φανερά από άλλες διαστά-
σεις – ένας είχε κατάµαυρο δέρµα, ένας άλλος δέρµα χρυσό, όπως 
επίσης και µια γυναίκα. 

«Χαίρετε, Πολεµιστές του Θεού!» είπε ο Έδουος. «Ερχόµαστε ζη-
τώντας πρόσβαση στον Υπεραιώνιο και επικοινωνία µε τον Ύψιστο 
Πατέρα. Ονοµάζοµαι Έδουος, και µαζί µου είναι οι Μεγάλοι Πατέ-
ρες Οσβάλδος και Τζοσελίνος, καθώς επίσης και κάποιοι σύµµαχοι 
που υπηρετούν τους σκοπούς των ανθρώπων του Θεού.» 

«Καλωσορίσατε, Μεγάλοι Πατέρες,» αποκρίθηκε ο ένας Ιερός 
Φρουρός µέσα από το σιδερένιο κράνος του, που έκανε τη φωνή του 
να µοιάζει απρόσωπη, σαν να µην ερχόταν από άνθρωπο. Μαζί µε 
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τον συνάδελφό του άνοιξαν και τα δύο φύλλα της µεγάλης ξύλινης 
πόρτας, και ο Έδουος κι οι σύντροφοί του µπήκαν στον Υπεραιώνιο. 

Η κεντρική αίθουσα έµοιαζε µε την αντίστοιχη του Ναού της Ερρί-
θιας, µε τη διαφορά ότι ήταν πολύ, πολύ µεγαλύτερη. Οι τοίχοι της 
ήταν ζωγραφισµένοι µε φυσικά τοπία – δάση, λόφους, λόγκους, πο-
τάµια. Στο κέντρο της υπήρχε ένας πελώριος λάκκος, όπου έκαιγε 
µια δυνατή φωτιά. Πίσω από τον λάκκο, προς το πέρας της αίθου-
σας, βρισκόταν ένας βωµός, που γύρω του ήταν ζωγραφισµένη η 
Νεκρή Γη. 

Επάνω στον βωµό ήταν σφαγµένος ένας λύκος, και αίµα κυλούσε 
στο πάτωµα. ∆ύο ιερείς στέκονταν κοντά στη θυσία, και στράφηκαν 
να κοιτάξουν τους επισκέπτες τους. Ο ένας ήταν λευκόδερµος, µαυ-
ροµάλλης, γενειοφόρος, και ντυµένος µε τα συνηθισµένα άµφια. Ο 
Γεράρδος τον αναγνώριζε: Ο Ουβέρτος. 

Ο άλλος ήταν ο Ύπατος. Ο Γουλιέλµος. Ένας ψηλός, ξερακιανός 
άντρας που εξέπεµπε τροµερή εσωτερική δύναµη παρά τη φανερά 
µεγάλη ηλικία του. Το δέρµα του ήταν λευκό και βαθιά ρυτιδωµένο, 
τα µαλλιά του µακριά και κάτασπρα, όπως και τα γένια του που έ-
φταναν ώς την κοιλιά του. Τα µάτια του ήταν γκρίζα και τροµαχτικά 
να κοιτάζεις για πολύ µέσα τους ακόµα κι αν ήσουν ιερέας. 

Τα άµφια του Ύπατου δεν ήταν σαν των άλλων ιερέων, αλλά ούτε 
ήταν πιο φανταχτερά· απλώς διαφορετικά. Τα συνηθισµένα ιερατι-
κά άµφια ήταν ραµµένα µε σκηνές από διάφορα τοπία: οι χρυσές 
κλωστές σχηµάτιζαν δέντρα και λόφους και ποτάµια· και στο κέ-
ντρο, στο στήθος, υπήρχε ένας κύκλος µε τη Νεκρή Γη, την ερηµιά 
της Χάρνταβελ. Τα άµφια του Ύπατου ήταν επίσης ραµµένα µε σκη-
νές από διάφορα τοπία, αλλά στο στήθος είχαν µια µεγάλη φωτιά 
αντί για τη Νεκρή Γη. Η Νεκρή Γη ήταν στην πλάτη των άµφιων του 
Ύπατου, και καταλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος της. 

Σε αντίθεση µε τους ιερείς άλλων διαστάσεων, κανείς δεν είχε υ-
ποστηρίξει ποτέ ότι οι ιερείς της Χάρνταβελ ήταν άπληστοι. Αντιθέ-
τως, τα πλούτη δεν έµοιαζαν να τους ενδιαφέρουν σχεδόν καθόλου. 

«Γεράρδε!» Το γκρίζο, τροµαχτικό βλέµµα του Γουλιέλµου εστιά-
στηκε επάνω στον Γεράρδο. 
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Απίστευτο! Με αναγνώρισε αµέσως. Σαν να ήξερε εκ των προτέ-
ρων ότι θα ερχόµουν – αλλά, µάλλον, αυτό δεν ίσχυε. ∆εν µπορεί να 
είχε τέτοια πληροφόρηση. 

«Ύψιστε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, κλίνοντας το κεφάλι. 
«Είσαι ζωντανός…» Τώρα, η φωνή – αλλά ακόµα και το βλέµµα – 

του Γουλιέλµου φανέρωνε κάποια έκπληξη. 
∆εν το ήξερε ότι ερχόµουν· απλώς είναι… ο Ύπατος. Με ξέρει. Μας 

ξέρει όλους, καλά. «Είµαι, Ύψιστε Πατέρα, και επέστρεψα.» 
«∆εν είναι, όµως, σαν εµάς!» είπε, κάπως βιαστικά, ο Οσβάλδος. 

«Είναι κάτι διαφορετικό.» 
«Και ο Γεράρδος δεν είναι ο µόνος λόγος που είµαστε εδώ, Ύψιστε 

Πατέρα,» πρόσθεσε ο Τζοσελίνος. «Στο Αρχοντάτο της Ναραλµάδι-
ας παρουσιάστηκε ένα… άνοιγµα. Οι ξένοι» – έριξε ένα βλέµµα 
στους συντρόφους του Γεράρδου – «το αποκαλούν ‘εισβολή’. Είναι 
παρόµοιο µ’αυτό που έχει εµφανιστεί στην Ερρίθια, στη ∆υτική Α-
γορά, για το οποίο, υποθέτω, θα έχετε µάθει.» 

«Ναι,» είπε ο Γουλιέλµος, «και το υποψιαζόµουν ότι θα υπήρχαν 
κι άλλα τέτοια αφύσικα τερατουργήµατα, δείγµατα της Οργής Του. 
Αλλά όλα µε τη σειρά τους, Αδελφέ Τζοσελίνε. Πρώτα, θα µάθω πώς 
ο Γεράρδος επέστρεψε σ’εµάς.» Έκανε νόηµα σ’έναν υπηρέτη αφιε-
ρωµένο στον Ναό να φέρει καθίσµατα, και σε λίγο, όχι πολύ µακριά 
από τον λάκκο µε τη δυνατή φωτιά, υπήρχαν καρέκλες και ένα τρα-
πέζι. 

Οι ιερείς και οι επαναστάτες κάθισαν, και ο Γεράρδος κι ο Έδουος 
µίλησαν στον Ύπατο για όλα όσα είχαν συµβεί. Η διήγησή τους ήταν 
µεγάλη και το µεσηµέρι δεν ήταν µακριά, έτσι οι υπηρέτες σύντοµα 
έφεραν φαγητά και ποτά. Η έκφραση του Γουλιέλµου παρέµενε ου-
δέτερη καθώς µιλούσαν, ενώ η έκφραση του Ουβέρτου φανέρωσε 
έκπληξη, απορία, δυσπιστία, οργή, ειδικά όταν ο Γεράρδος προσπα-
θούσε να εξηγήσει πώς είχε κατατροπώσει το Εσώτερο Θηρίο και 
πώς τώρα αισθανόταν να βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τον Θεό που 
ήταν η ίδια η διάσταση. 

Όταν τελείωσαν τη διήγησή τους – έχοντας µιλήσει για τα πάντα – 
ήταν πλέον απόγευµα: το φαγητό στο τραπέζι είχε τελειώσει, λίγα 
από τα ποτά απέµεναν, και οι σκιές µέσα στη µεγάλη αίθουσα είχαν 
πυκνώσει. Μονάχα η φωτιά στον λάκκο υπήρχε για φωτισµό, και 
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ήταν µόλις και µετά βίας αρκετή για να βλέπει κανείς σ’ένα τέτοιο, 
πελώριο δωµάτιο. 

Η Άνµα’ταρ, που είχε στο νου της ότι µπορεί αυτοί οι ιερείς 
ν’αποδεικνύονταν τελικά εχθρικοί, παρατηρούσε τις άκριες της αί-
θουσας κι έβλεπε ότι, µέσα στο σκοτάδι, µορφές κινούνταν. Ιεροί 
Φρουροί. Φρόντισε να έχει το πιστόλι της µισοτραβηγµένο στο θη-
κάρι στον γοφό της. 

Η Μάρθα επίσης ήταν ανήσυχη· γιατί, παρότι ο Ύπατος τής φαι-
νόταν ατάραχος απ’όσα είχε ακούσει, οι άλλοι ιερείς ήταν, αν µη τι 
άλλο, αναστατωµένοι. Τα µάτια τους γυάλιζαν περίεργα µέσα στο 
ηµίφως, προκαλώντας της φόβο, σαν να βρισκόταν παρέα µε αγρί-
µια του δάσους· και οι όψεις τους έµοιαζαν να έχουν µακρύνει και 
αγριέψει – µια ψευδαίσθηση που προκαλούσε το φως, αναµφίβολα· 
αλλά, και πάλι, την έκανε νάναι σχεδόν έτοιµη να κατουρηθεί επάνω 
της, γαµώ την τρέλα αυτών των παλαβών ιερέων. 

Η Βατράνια ήταν ζαλισµένη από τα ποτά. Είχε πιει παραπάνω 
απ’ό,τι έπρεπε, και το ήξερε· αλλά αυτή ήταν η µοναδική φορά που 
είχε πραγµατικά χαλαρώσει, από τότε που την είχαν οι άλλοι επανα-
στάτες σώσει από την κρεµάλα του Επόπτη. Ναι, το καταλάβαινε, 
παράξενο µέρος είχε βρει για να χαλαρώσει· όµως είχε συµβεί. Φευ-
γαλέα, αναρωτήθηκε µήπως οι ιερείς είχαν ρίξει κανένα µυστήριο 
καρύκευµα στα φαγητά ή στα ποτά τους… 

Ο Σθένελος, έχοντας ακούσει τόσες φορές αυτές τις ιστορίες σχε-
τικά µε τον Γεράρδο και έχοντας ζήσει ο ίδιος τις επισκέψεις στην 
άλλη διάσταση, βαριόταν και κοίταζε τις φλόγες στον λάκκο και όσες 
τοιχογραφίες ήταν φανερές µέσα από τις πυκνές σκιές. 

Ο Σέλιρ’χοκ ήταν ήρεµος και παρατηρητικός, όπως συνήθως. Θυ-
µόταν τη συζήτησή του µε την Άνµα και ήθελε να είναι έτοιµος. 

«Αυτά είχαµε να πούµε, Ύψιστε Πατέρα.» Ο Γεράρδος σήκωσε 
την πήλινη κούπα του και ήπιε µια µεγάλη γουλιά νερωµένο κρασί. 

Για λίγο, σιγή απλώθηκε στη µεγάλη αίθουσα· µονάχα το τρίξιµο 
των ξύλων της φωτιάς ακουγόταν· και υπήρχε κάτι το απειλητικό 
σ’αυτή τη σιωπή, σαν πολλά να εξαρτιόνταν από ό,τι θ’ακολουθούσε. 

Τελικά, ο Ύπατος είπε: «Άκουσα πράγµατα που ούτε έχω διαβάσει 
στα Ιερά Βιβλία, ούτε έχω γνωρίσει ο ίδιος, ούτε ο Θεός µού έχει 
στείλει σηµάδια γι’αυτά, ούτε µπορώ εύκολα να µάθω για την αληθι-
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νή τους φύση… Είσαι, πράγµατι, κάτι διαφορετικό από εµάς, Γεράρ-
δε–» 

«Ύψιστε Πατέρα,» είπε ο Γεράρδος, «αν είχατε κατατροπώσει το 
Εσώτερο Θηρίο, θα ήσασταν ακριβώς όπως εγώ. Έτσι πιστεύω.» 

«∆εν το γνωρίζεις, όµως!» αποκρίθηκε ο Γουλιέλµος, και η γυαλά-
δα στα µάτια του φανέρωνε ότι είχε ενοχληθεί που ο Γεράρδος τον 
είχε διακόψει. Το Εσώτερο Θηρίο είχε ξυπνήσει εντός του, απειλητι-
κό και άγριο. «Τα Ιερά Βιβλία µάς λένε ότι όποιος ιερέας εγκαταλεί-
πει τη Χάρνταβελ πεθαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια που γνωρίζουµε 
όλοι µας. Και κακώς µαθεύτηκε κι από τούτους τους ξένους!» Ο Γου-
λιέλµος έδειξε, µε µια γρήγορη ηµικυκλική χειρονοµία, τους συ-
ντρόφους του Γεράρδου. «Έχεις ξεχάσει, Γεράρδε, τι σηµαίνει να 
είσαι ιερέας. Η γνώση των Ιερών Βιβλίων δεν είναι γι’αυτούς!» 

«Με συγχωρείς, Ύψιστε Πατέρα. Οι συνθήκες, όµως, µε ανάγκα-
σαν–» 

«Ο Θεός δεν ανέχεται τις άσκοπες δικαιολογίες,» είπε ο Ύπατος. 
«Ή είσαι τέλειος ακολουθώντας τον δρόµο του, ή δεν είσαι ένας από 
εµάς!» 

«∆εν είναι πια ένας από εµάς,» είπε ο Ουβέρτος· «είναι προφανές. 
Κι επίσης, είναι επικίνδυνος, Ύψιστε Πατέρα. Κανονικά θα έπρεπε 
να ήταν νεκρός.» 

«Ο Γεράρδος,» τόνισε ο Έδουος, «µπορεί να µας βοηθήσει να ε-
ντοπίσουµε τις εισβολές. Και, χωρίς να θέλω να τον υπερασπιστώ, 
Αδελφοί, πείτε µου: ∆εν φανερώνει αυτό την επαφή του µε τον 
Θεό;» 

«∆εν ξέρουµε τι φανερώνει, Αδελφέ,» του είπε ο Γουλιέλµος. «Και 
δεν έχουµε ανάγκη από… κάποια µυστηριώδη βοήθεια για να εντο-
πίσουµε τα σηµεία που αποκαλούν ‘εισβολές’. Μέσα στη Χάρνταβελ 
είναι – δεν θα δυσκολευτούµε να τα βρούµε µόνοι µας. Αν ο Θεός 
ήταν µαζί µε τον Γεράρδο, θα µας είχε στείλει σηµάδια για τον ερχο-
µό του· αλλά εγώ δεν είδα κανένα σηµάδι. Ούτε κι εσείς.» Ο Γου-
λιέλµος σηκώθηκε όρθιος. «Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό, Αδελφοί 
µου; Μονάχα ένα πράγµα: ο Θεός δεν έχει αποφασίσει ακόµα αν 
επιθυµεί την επιστροφή αυτού του παραστρατηµένου Αδελφού µας. 
Εποµένως, ούτε εµείς µπορούµε γρήγορα να αποφασίσουµε.» 

Οι άλλοι ιερείς δεν µίλησαν, µοιάζοντας αβέβαιοι σχετικά µε το 
πού ήθελε να καταλήξει ο Ύπατος. 
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Ο Γουλιέλµος έκανε νόηµα µε το χέρι του. «Ο Γεράρδος θα φυλα-
κιστεί, εδώ στον Υπεραιώνιο, ώσπου ο Θεός να µας φανερώσει τη 
Θέλησή Του!» 

Ιεροί Φρουροί ήρθαν από γύρω. Σπαθιά ακούστηκαν να βγαίνουν 
από θηκάρια. 

Η Άνµα’ταρ, αµέσως, πετάχτηκε όρθια τραβώντας το πιστόλι της, 
πιάνοντάς το µε τα δύο χέρια, και σηµαδεύοντας τον Ύπατο αντίκρυ 
της. Η Μάρθα επίσης σηκώθηκε, µε δύο πιστόλια στα χέρια. 

Προτού ο Γεράρδος προλάβει να φωνάξει Όχι! οι ιερείς είχαν α-
ντιδράσει αστραπιαία, καθοδηγούµενοι από τα Εσώτερα Θηρία 
τους: ο Οσβάλδος άρπαξε τον Σθένελο, που καθόταν δίπλα του, κι 
έβαλε ένα ξιφίδιο στον λαιµό του µάγου ενώ συγχρόνως ακινητοποι-
ούσε τα χέρια του· ο Ουβέρτος πήδησε πάνω στο τραπέζι και πιάνο-
ντας τη Βατράνια από τα µαλλιά κόλλησε το κεφάλι της στο τραπε-
ζοµάντηλο, βάζοντας την αιχµή ενός µαχαιριού δίπλα απ’το αφτί της 
(η Βατράνια ούρλιαξε)· ο Έδουος χίµησε στη Μάρθα, γρυλίζοντας, 
αλλά εκείνη στράφηκε και τον πυροβόλησε στο στήθος και µε τα δύο 
πιστόλια, στέλνοντάς τον πίσω και κάτω, στο πάτωµα. 

«ΟΧΙ!» κραύγασε ο Γεράρδος καθώς τιναζόταν όρθιος. 
Ο Σέλιρ’χοκ ήταν έτοιµος για το ξόρκι του και τώρα άφησε τα λό-

για να φύγουν από το στόµα του. Ύψωσε το ραβδί του, µε τους κρυ-
στάλλους επάνω του να φωτίζουν δυνατά, και ένας λαµπερός ενερ-
γειακός δίσκος παρουσιάστηκε ψηλά, πάνω από το κεφάλι του µά-
γου. 

Οι καραµπίνες των Ιερών Φρουρών πυροβόλησαν, και οι σφαίρες 
τους, αντί να βρουν τους στόχους τους – τη Μάρθα και την Άνµα’ταρ 
– εξαφανίστηκαν µέσα στον φωτεινό δίσκο του Σέλιρ’χοκ, σαν ένας 
πολύ ισχυρός µαγνήτης να της είχε τραβήξει εκεί. 

«Παραδίνοµαι!» φώναξε ο Γεράρδος, κρατώντας τα χέρια του 
υψωµένα. «Παραδίνοµαι! Άνµα, κατέβασε το όπλο σου. Κι εσύ, 
Μάρθα. Οσβάλδε, Ουβέρτε – αφήστε τους συντρόφους µου! ∆εν σας 
έκαναν κανένα κακό.» 

Ο Έδουος, που ήταν ξαπλωµένος ανάσκελα στο πάτωµα, έβηξε 
φτύνοντας αίµα. Ένας Ιερός Φρουρός γονάτισε πλάι του. 

«Τον σκοτώσατε!» γρύλισε ο Ουβέρτος, εξακολουθώντας να κρατά 
το κεφάλι της Βατράνιας πάνω στο τραπέζι και το µαχαίρι του κοντά 
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στην αρτηρία του λαιµού της. «Σκοτώσατε έναν από τους Μεγάλους 
Πατέρες!» 

«∆εν είναι νεκρός,» είπε ήρεµα ο Γεράρδος. «Θα ζήσει.» Για κά-
ποιον λόγο, αισθανόταν βέβαιος γι’αυτό. Κι επίσης – ακόµα πιο πε-
ρίεργο – δεν ένιωθε κανέναν φόβο, σαν ήδη να γνώριζε την κατάλη-
ξη τούτου του δυστυχούς επεισοδίου, όποια κι αν ήταν αυτή. 

«Πώς το ξέρεις;» γρύλισε ο Ουβέρτος, και το βλέµµα του ήταν 
τροµερό καθώς ατένιζε τον Γεράρδο, ο οποίος έµεινε τελείως ανε-
πηρέαστος από αυτό. Κανένα Εσώτερο Θηρίο δεν µπορούσε πλέον 
να τον αγγίξει. 

Ο Ιερός Φρουρός που είχε γονατίσει δίπλα στον Έδουο είπε: 
«Πρέπει να έχει δίκιο, Μεγάλε Πατέρα. Πρέπει να έχει δίκιο.» Ο 
Έδουος προσπαθούσε να ανασηκωθεί, στηριζόµενος στους αγκώνες 
του, αλλά δεν έµοιαζε να τα καταφέρνει και πολύ καλά. 

«Πηγαίνετέ τον στον Πύργο του Γέρακα,» πρόσταξε ο Ύπατος. 
«Θα τον περιθάλψω προσωπικά.» 

«Μάλιστα, Ύψιστε Πατέρα.» 
∆ύο Ιεροί Φρουροί σήκωσαν τον Έδουο, ενώ δύο άλλοι έθεταν τα 

µεγάλα σπαθιά τους δεξιά κι αριστερά του κεφαλιού του Γεράρδου. 
«Αφήστε τους συντρόφους µου και θα παραδοθώ,» είπε εκείνος. 

«Και η Μάρθα κι η Άνµα θα κατεβάσουν τα όπλα τους.» Ατένισε έ-
ντονα τη Μάρθα, η οποία έκανε πως τον αγνοούσε. 

Η Άνµα έπαψε να σηµαδεύει τον Ύπατο· θηκάρωσε το πιστόλι της 
στον γοφό της. Ο Οσβάλδος ελευθέρωσε τον Σθένελο. 

Η Μάρθα αγριοκοίταξε τον Γεράρδο και, µετά, θηκάρωσε κι εκεί-
νη τα πιστόλια της. Ο Ουβέρτος άφησε τα µαλλιά της Βατράνιας και 
πήρε το µαχαίρι του από τον λαιµό της. 

«Και τι είναι τούτος ο δαίµονας;» απαίτησε ο Γουλιέλµος, ρίχνο-
ντας µια µατιά στον φωτεινό δίσκο πάνω από το κεφάλι του Σέ-
λιρ’χοκ. 

«Αυτό που δεν µας άφησε όλους να σκοτωθούµε, Ύψιστε Πατέ-
ρα,» αποκρίθηκε ο µάγος, και µε µια κίνηση του χεριού του έκανε 
τον δίσκο να εξαφανιστεί. «Ξόρκι Έλξεως Πυρών, ονοµάζεται.» 
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Κεφάλαιο 41 

Παράδοξη Εγκυµοσύνη 
 
 
Η Αρίνη έβαλε το σχέδιό της σε εφαρµογή την επόµενη ηµέρα κιό-
λας. Πέρασε την εισβολή και πρόσταξε τους ιππείς που της είχε δώ-
σει ο Επόπτης να ερευνήσουν το δάσος προς κάθε κατεύθυνση για 
να βρουν τις άκριές του και να το χαρτογραφήσουν. Η ίδια κατα-
σκήνωσε κοντά στην εισβολή, µαζί µε τον Ράβνοµ’νιρ και µερικούς 
στρατιώτες. Τα σκιερά φίδια περιφέρονταν ανάµεσα και γύρω από 
τα δέντρα, σχηµατίζοντας µε τις κινήσεις τους µια παράξενη γραφή 
που η Αρίνη έβρισκε συναρπαστική αλλά αδυνατούσε να αποκωδι-
κοποιήσει. Βαθιά µέσα της αισθανόταν, ωστόσο, πολύ κοντά σ’αυτές 
τις αλλόκοτες ενεργειακές οντότητες. Από τον σάκο της έβγαλε ένα 
σηµειωµατάριο κι άρχισε να καταγράφει τις παρατηρήσεις της σχε-
τικά µε τα ιπτάµενα φίδια. Επίσης, προσπάθησε να ζωγραφίσει επά-
νω στο χαρτί τα σύµβολα που τα φίδια έµοιαζαν να διαγράφουν µε 
τις κινήσεις τους. 

Η ηµέρα πέρασε, έτσι, χωρίς κανένα συνταρακτικό επεισόδιο, και 
όταν ήρθε το βράδυ καµία από τις ανιχνευτικές οµάδες δεν είχε επι-
στρέψει. ∆εν πρέπει να είχαν βρει τις άκριες του δάσους ακόµα, υ-
πέθετε η Αρίνη· ή, αν τις είχαν βρει, δεν είχαν προλάβει να γυρίσουν 
στην εισβολή προτού νυχτώσει. Τα άλογά τους σίγουρα θα χρειάζο-
νταν ξεκούραση, όπως κι οι ίδιοι. 

Πριν πέσουν για ύπνο, ο Ράβνοµ’νιρ είπε στην Αρίνη: «Ίσως δεν 
θα ήταν συνετό να κοιµηθούµε εδώ.» 

«Γιατί; Τι θα µας πειράξει; Μέχρι στιγµής δεν έχουµε συναντήσει 
κάτι το εχθρικό στο δάσος.» 

Ο Ράβνοµ κοίταξε ένα από τα ιπτάµενα φίδια, καθώς αυτό περι-
στρεφόταν γύρω από ένα χοντρό κλαδί και µετά χανόταν µες στο 
νυχτερινό σκοτάδι. 

«Τα φίδια δεν είναι επικίνδυνα,» είπε η Αρίνη, για πολλοστή φορά. 
«∆εν θα µας πειράξουν. Και η φωτεινή οντότητα που συναντήσαµε 
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στην έρηµο δεν µπορεί να έρθει εδώ. ∆εν υπάρχει κίνδυνος, Ράβ-
νοµ,» διαβεβαίωσε τον Βιοσκόπο, κι ύστερα µπήκε στη σκηνή της. 

Καθώς κοιµόταν είχε, µέσα στα όνειρά της, την αίσθηση ότι κά-
ποιου είδους δύναµη την κρατούσε στην αγκαλιά της. Ξύπνησε, χω-
ρίς να ξέρει γιατί, και είδε έξω από τη σκηνή της, µες στη βαθιά νύ-
χτα, δύο σκιερές µορφές να αιωρούνται οι οποίες θύµιζαν παιχνιδί-
σµατα του φωτός. Ανασηκώθηκε κάτω απ’την κουβέρτα της, βλεφα-
ρίζοντας. ∆ύο από τα παράξενα φίδια ήταν. Βρίσκονταν στο κατώ-
φλι της εισόδου της σκηνής της σαν… φρουροί. Όχι σαν κλέφτες ή 
σαν κατάσκοποι· ήταν σίγουρη. 

Η Αρίνη σηκώθηκε και βάδισε, σκυφτή και ξυπόλυτη, προς το µέ-
ρος τους. Τα φίδια περιστράφηκαν µερικές φορές γύρω από τον ε-
αυτό τους, λες και ήθελαν να τη χαιρετήσουν. Η Αρίνη κοίταξε να 
δει αν οι ανθρώπινοι φρουροί του καταυλισµού της ήταν εκεί όπου 
έπρεπε να είναι: και, ναι, εκεί ήταν. Τρεις λευκοντυµένες µορφές, 
φωτισµένες από το φως της ενεργειακής λάµπας στο κέντρο της µι-
κρής κατασκήνωσης. Κοίταζαν προς τα έξω, προς το δάσος· δεν 
πρέπει να είχαν δει τα φίδια µπροστά στη σκηνή της µάγισσας. 

Η Αρίνη έκανε ένα Ξόρκι Εντοπισµού Νοητικής ∆ραστηριότητος, 
καθώς βρισκόταν γονατισµένη στο ένα γόνατο αντίκρυ στις δύο σκι-
ερές ενεργειακές οντότητες. Ολοκληρώνοντάς το, διαπίστωσε ότι 
υπήρχε νοητική δραστηριότητα από τη µεριά των φιδιών, και µάλι-
στα έντονη. Ήταν ευφυή, αν και όχι όπως οι άνθρωποι. Η Αρίνη δεν 
διαισθανόταν την ίδια νοητική δραστηριότητα από αυτά και από 
τους φρουρούς του µικρού καταυλισµού. Σκέφτονται – δεν είναι 
όπως τα ζώα – αλλά σκέφτονται τελείως διαφορετικά από εµάς. 

Τα δύο σκοτεινά φίδια έκαναν τώρα κύκλους και σπείρες, σιωπη-
λά, καθώς αιωρούνταν εµπρός της, σαν να ήταν ενθουσιασµένα που 
η µάγισσα είχε εστιάσει την προσοχή της επάνω τους. Έχω θαυµα-
στές, σκέφτηκε η Αρίνη, υποµειδιώντας. Και µετά, πήγε πάλι να ξα-
πλώσει. ∆εν το θεώρησε σκόπιµο να φωνάξει στους φρουρούς να 
διώξουν τις ενεργειακές οντότητες. Ήταν σίγουρη πως δεν ήθελαν 
το κακό της. Κι επιπλέον, αυτός ήταν ο τόπος τους· πώς να τις διώξει 
κανείς; Τα κανονικά όπλα αποκλείεται να µπορούσαν να τις βλά-
ψουν. 

Η Αρίνη ξανακοιµήθηκε, και µέσα της αισθανόταν κάτι να χαίρε-
ται. 
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Το πρωί, όταν ξύπνησε, το ένα της χέρι πήγε ακούσια στην κοιλιά 
της… η οποία, διαπίστωσε, είχε λιγάκι φουσκώσει. Αδύνατον! σκέ-
φτηκε. ∆εν ήταν και τόσος πολύς καιρός που είχε καταλάβει ότι ήταν 
έγκυος. Ανασηκώθηκε επάνω στο στρώµα της, σήκωσε τη µπλούζα 
της, και κοίταξε τον εαυτό της. Η κοιλιά της είχε, πράγµατι, φου-
σκώσει. Η Αρίνη συνοφρυώθηκε. ∆εν είναι δυνατόν. Έγινε πολύ 
γρήγορα. Κατέβασε τη µπλούζα της και κοίταξε στο άνοιγµα της 
σκηνής της, να δει αν τα φίδια εξακολουθούσαν να είναι εκεί. Αυτά, 
όµως, είχαν εξαφανιστεί. 

Θα µπορούσαν οι ενεργειακές οντότητες να είχαν κάποια σχέση 
µ’αυτό που τις είχε συµβεί; 
Μην είσαι ανόητη! είπε στον εαυτό της. Τι να έκαναν; Να επιτάχυ-

ναν την ανάπτυξη του εµβρύου; 
Τι παράξενο, όµως… Και από την αρχή είχε την εντύπωση ότι αυτή 

η άλλη διάσταση σχετιζόταν κάπως µε το ακόµα αγέννητο παιδί 
της… Τι µπορούσε να συµβαίνει; Η Αρίνη προσπάθησε να χρησιµο-
ποιήσει τη λογική της. Αν ο Τέρι κι εγώ είχαµε κάνει αυτό το παιδί 
µέσα σε τούτη τη διάσταση, τότε ίσως όσα νιώθω να ήταν δικαιολο-
γηµένα. Αλλά τώρα είναι τελείως παράλογα. Προσπάθησε να θυµη-
θεί µήπως είχε συµβεί κάποιο περιστατικό που παλιότερα της είχε 
φανεί ασήµαντο αλλά τελικά δεν ήταν… 

Για την ώρα, τίποτα δεν ερχόταν στο µυαλό της, έτσι ντύθηκε και 
βγήκε απ’τη σκηνή της για να συναντήσει τον Ράβνοµ κοντά στη 
φωτιά. Μια µισθοφόρος είχε ετοιµάσει τσάι και ψήσει ψωµί, και 
πρόσφερε στη µάγισσα µια κούπα και δύο µεγάλες φέτες. Η Αρίνη 
την ευχαρίστησε και κάθισε σ’ένα σκαµνί σιωπηλή. 

«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Ράβνοµ, που καθόταν παραδίπλα. 
«Ναι. Απλώς σκέφτοµαι.» Ευτυχώς, η κοιλιά της δεν είχε φουσκώ-

σει τόσο ώστε να µπορεί κάποιος να την παρατηρήσει όσο η Αρίνη 
ήταν ντυµένη. 

Όταν το µυαλό της καθάρισε κάπως, έβγαλε πάλι το σηµειωµατά-
ριό της και άρχισε να σηµειώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά µε τις 
οφιοειδείς ενεργειακές οντότητες, καθώς επίσης και να ζωγραφίζει 
τα σύµβολα που αυτές σχηµάτιζαν στον αέρα – όσα δεν είχε ζωγρα-
φίσει ήδη, γιατί πολλά επαναλαµβάνονταν: ακόµα ένα σηµάδι ότι 
επρόκειτο για κάποια µυστηριώδη µορφή επικοινωνίας. 
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Η Αρίνη, φυσικά, δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά της να θυµηθεί 
µήπως είχε παλιότερα συµβεί κάποιο παράξενο περιστατικό, κάποιο 
περιστατικό που να δικαιολογεί τα όσα αισθανόταν γι’αυτή τη διά-
σταση: που να δικαιολογεί, µάλλον, τη σύνδεση που ένιωθε ανάµεσα 
σ’αυτή τη διάσταση, στο αγέννητο παιδί της, και στα αιωρούµενα 
φίδια. Η νύχτα ήρθε, ωστόσο, και απάντηση η µάγισσα δεν είχε α-
κόµα κατορθώσει να βρει εντός της. Το είχε ξεχάσει τελείως; Ή µή-
πως τίποτα παράξενο δεν είχε συµβεί; 

«Οι ανιχνευτές ούτε απόψε επέστρεψαν,» παρατήρησε ο Ράβ-
νοµ’νιρ, κοιτάζοντας µέσα στα σκοτεινά βάθη των δασών. Κι όταν 
δεν πήρε απάντηση, στράφηκε να κοιτάξει την Αρίνη, η οποία ήταν 
καθισµένη στο σκαµνί της πλάι στη φωτιά. 

«Σε άκουσα,» του είπε εκείνη. «Το δάσος είναι µεγαλύτερο απ’ό,τι 
νοµίζαµε· το έχουµε καταλάβει αυτό.» 

Ο Ράβνοµ την πλησίασε. «Ανακάλυψες κάτι;» 
«Τι εννοείς;» 
«Είσαι συνέχεια σκεπτική σήµερα. Το µόνο που το δικαιολογεί εί-

ναι ότι ανακάλυψες κάτι.» 
Η Αρίνη χαµογέλασε λεπτά. «Όχι,» είπε. «Παρατηρώ µονάχα. Αυ-

τές τις οντότητες.» Έδειξε προς τα δέντρα. «Μ’έχουν συνεπάρει.» 
«Αισθάνεσαι καλά, δηλαδή;» 
«Μη µου κάνεις τον γιατρό, Ράβνοµ,» είπε η Αρίνη ευχάριστα. «Αν 

αισθανόµουν άσχηµα, θα ήσουν ο πρώτος που θα το µάθαινε.» 
«Καλώς.» Ο Βιοσκόπος κάθισε στο σκαµνί του. Αν µη τι άλλο, έ-

δειχνε νευρικός. ∆εν του άρεσε που βρισκόταν εδώ, σε τούτο το πα-
ράξενο δάσος, σε µια άγνωστη διάσταση· αλλά δεν είχε εκφράσει 
και καµια επιθυµία να φύγει. 

Η Αρίνη άναψε ένα τσιγάρο Αλαφρό και το κάπνισε σιωπηλά. Ύ-
στερα, έφαγε το βραδινό της µαζί µε τον Ράβνοµ και τους στρατιώ-
τες, και πήγαν όλοι για ύπνο. Μονάχα τρεις από τους τελευταίους 
έµειναν ξύπνιοι για να φρουρούν τον καταυλισµό. Η Αρίνη δεν είπε 
σε κανέναν για τα φίδια που είχε βρει χτες τη νύχτα έξω από τη σκη-
νή της. Θα ανησυχούσαν, ίσως, και δεν υπήρχε κανένας λόγος 
γι’αυτό. 

Έβγαλε τις µπότες της και τα πιο βαριά της ρούχα και ξάπλωσε 
στο στρώµα. Άγγιξε την κοιλιά της και διαπίστωσε ότι ακόµα φου-
σκωµένη ήταν. Φυσικά και θα ήταν φουσκωµένη! ∆εν είναι κάποιο 
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άσχετο πρήξιµο· είναι έτσι επειδή είµαι έγκυος. Αλλά ήταν τελείως 
παράξενο το γεγονός ότι είχε φουσκώσει δια νυκτός… 

Προσπάθησε να κοιµηθεί και, τελικά, µετά από κάποια ώρα, τα 
κατάφερε. Στα όνειρά της είδε ότι βάδιζε µέσα σ’ένα δάσος, περιτρι-
γυρισµένη από στρατιώτες. Κάτι είχε συµβεί εδώ… Α, ναι, ένας από 
τους αντικατοπτρισµούς είχε παρουσιαστεί, θυµήθηκε σαν να µην 
είχε έρθει σ’ετούτο το µέρος ακριβώς γι’αυτόν τον λόγο. Ύψωσε τα 
χέρια της και άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύ-
σεως, µην πιστεύοντας πραγµατικά ότι θα έβρισκε κάτι, γιατί και τις 
άλλες φορές που, σε παρόµοια µέρη, το είχε χρησιµοποιήσει δεν είχε 
κανένα αποτέλεσµα. Οι αντικατοπτρισµοί δεν άφηναν τίποτα πίσω 
τους, και ποτέ η Αρίνη δεν είχε καταφέρει να βρεθεί κοντά σ’έναν 
αντικατοπτρισµό τη στιγµή που αυτός παρουσιαζόταν– 

Για στάσου! Υπήρχε κάποια διαφορά τώρα. Ένα ενεργειακό ρεύ-
µα. Ασθενές. Σαν υπόλειµµα. Μια άγνωστη µορφή ενέργειας, που 
τίποτα δεν της θύµιζε– 

Κάτι τής θύµιζε!… Κάτι… Κάποτε θα το ξανασυναντήσω αυτό. 
Και τότε, µέσα στο όνειρό της, κατάλαβε ότι ονειρευόταν. Αλλά 

δεν ξύπνησε· συνέχισε να ονειρεύεται. ∆ιότι δεν ήταν ακριβώς όνει-
ρο αυτό. Ήταν, πολύ περισσότερο, ανάµνηση. 

Η Αρίνη είχε προσπαθήσει ν’ακολουθήσει το ασθενές ενεργειακό 
ρεύµα, να εντοπίσει την πηγή του, και είχε την αίσθηση ότι το ενερ-
γειακό ρεύµα γλίστρησε µέσα της, από τα χέρια της και τα µάτια της 
και τα πόδια της, στο κέντρο της ύπαρξής της… και µετά, χάθηκε. 
∆εν υπήρχε πια. Η Αρίνη έψαξε ξανά γι’αυτό, χρησιµοποιώντας ε-
ντατικά το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως, πιέζοντας τις µαγικά 
διευρυµένες αισθήσεις της· µα τίποτα δεν βρήκε. Το ασυνήθιστο ε-
νεργειακό ρεύµα είχε εξαφανιστεί. Και η µορφή του δεν της θύµιζε 
τίποτα. 
Τότε δεν της θύµιζε τίποτα. 
Τώρα, η Αρίνη ξύπνησε µέσα στη νύχτα και θυµήθηκε. Εκείνο το 

ενεργειακό ρεύµα… Η ενεργειακή µορφή ήταν σαν την ενεργειακή 
µορφή των αιωρούµενων φιδιών. 
Πήρα εκείνο το ενεργειακό ρεύµα µέσα µου! 
Η Αρίνη, ξαφνικά, κατάλαβε. Το παιδί της είχε κάποια σύνδεση 

µ’αυτά τα σκιερά φίδια επειδή εκείνη είχε τραβήξει το ενεργειακό 
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ρεύµα µέσα της. Στην τοποθεσία που τότε είχε επισκεφτεί, ο αντικα-
τοπτρισµός πρέπει να περιλάµβανε την παρουσία των σκιερών φι-
διών, και κάτι από την ενέργειά τους είχε µείνει πίσω. 

Η Αρίνη κοίταξε την είσοδο της σκηνής της, κι απέξω είδε δύο από 
τα φίδια να αιωρούνται. ∆ύο φρουροί. Με φυλάνε επειδή µε θεω-
ρούν δική τους. Επειδή… θα γεννήσω ένα από αυτά; Όχι, δεν µπο-
ρεί. ∆εν ήταν δυνατόν ένας βιολογικός οργανισµός όπως το σώµα 
της να γεννήσει µια ενεργειακή οντότητα. Επιπλέον, το παιδί το είχε 
κάνει µε τον Τέρι, όχι µ’αυτά τα φίδια! 
Τι συµβαίνει, τότε; Γιατί µεγαλώνει τόσο γρήγορα µέσα µου; 
Η Αρίνη άγγιξε πάλι την κοιλιά της. Είχε φουσκώσει τώρα λίγο πε-

ρισσότερο, ή όχι; ∆εν ήταν σίγουρη. 
Για µια στιγµή αισθάνθηκε φοβισµένη. Τροµοκρατηµένη. Ένιωσε 

έναν παγερό τρόµο να παραλύει κάθε µόριο του σώµατός της. Και 
τότε, αισθάνθηκε και κάτι άλλο: µια αόρατη παρουσία να έρχεται 
και να την περιτυλίγει για να την παρηγορήσει· και ο τρόµος της δι-
αλύθηκε. 

Τα σκιερά φίδια διέγραφαν παράξενα σύµβολα έξω από τη σκηνή 
της. 

E 
 
Το πρωί, όταν η Αρίνη ξύπνησε διαπίστωσε πως η κοιλιά της είχε 
µεγαλώσει. Περισσότερο από χτες, χωρίς αµφιβολία. Είχε σχεδόν 
διπλασιαστεί. Αν κάποιος τώρα την παρατηρούσε, ακόµα και ντυµέ-
νη, θα πρόσεχε τη διαφορά. Πώς θα το δικαιολογούσε αυτό, µα τους 
θεούς; Οι γυναίκες δεν έφταναν ξαφνικά στον τέταρτο µήνα της κύ-
ησης µέσα σε µια νύχτα που κοιµόνταν µόνες τους στη σκηνή τους! 

Η Αρίνη φόρεσε τα ρούχα της όσο πιο ριχτά µπορούσε, και έβαλε 
την κάπα της κρατώντας την κλειστή µπροστά της, για να έχει την 
κοιλιά της κρυµµένη στη σκιά. Βγήκε από τη σκηνή της και καληµέ-
ρισε τον Ράβνοµ’νιρ και τους στρατιώτες της σαν να µη συνέβαινε 
τίποτα. Οι ανιχνευτές δεν είχαν επιστρέψει ακόµα, και όλοι στον κα-
ταυλισµό ήταν λιγάκι νευρικοί· µπορούσε να το διακρίνει. Αναρω-
τιόνταν µήπως κάτι κακό τούς είχε συµβεί; 
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«Αν δεν επιστρέψουν και αύριο,» είπε η Αρίνη, µετά το πρωινό, 
«θα πρέπει να ψάξουµε γι’αυτούς.» 

«Εµείς; Μόνοι µας;» έκανε ο Ράβνοµ. 
«Φυσικά και όχι. Θα φέρουµε ανθρώπους από την Ερρίθια.» 
Μετά, περίµεναν όπως και τις προηγούµενες ηµέρες, κάνοντας γύ-

ρω-γύρω στον µικρό καταυλισµό τους και λέγοντας διάφορα άσχετα 
πράγµατα για να διαλύσουν τη νευρικότητα που αισθάνονταν. Η 
Αρίνη καθόταν έξω απ’τη σκηνή της, τυλιγµένη στην κάπα της, και 
κρατούσε σηµειώσεις για όλα όσα είχε παρατηρήσει· ακόµα και για 
την παράξενη εγκυµοσύνη της. 

Καβαλάρηδες ακούστηκαν να πλησιάζουν κάποια στιγµή, κι αµέ-
σως όλοι στράφηκαν. Αλλά δεν ήταν καµια από τις οµάδες των ανι-
χνευτών. Αυτοί οι καβαλάρηδες είχαν έρθει από την εισβολή, κι α-
νάµεσά τους ήταν ο Επόπτης. 

Ο Νιρµόδος τράβηξε τα ηνία του αλόγου του πλάι στον µικρό κα-
ταυλισµό και αφίππευσε µ’ένα ευέλικτο πήδηµα, ενώ οι ιππείς του 
παρέµειναν καθισµένοι στις σέλες τους. 

«Πώς πάνε τα πράγµατα, Αρίνη;» ρώτησε. 
Η µάγισσα είχε ήδη σηκωθεί από το έδαφος και, εξακολουθώντας 

να κρατά την κάπα της τυλιγµένη γύρω της, έκανε µερικά βήµατα 
προς τον Επόπτη, χωρίς να τον πλησιάσει πολύ. «Καλά, Υψηλότατε. 
Οι ανιχνευτές έχουν αργήσει λίγο, αλλά αυτό ήταν αναµενόµενο. Το 
δάσος, όπως σας είπα, είναι µεγαλύτερο απ’ό,τι αρχικά φαινόταν. 
Απλώς η εισβολή βρίσκεται κοντά στις νότιες παρυφές του.» 

Ο Νιρµόδος ένευσε σαν να βαριόταν τις εξηγήσεις. «Ναι, µου το 
είπες, το θυµάµαι. Υπάρχει κάτι καινούργιο που θα ήθελες να µου 
αναφέρεις;» 

«Τίποτα για την ώρα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η Αρίνη. 
Ο Νιρµόδος κοίταξε επάνω για λίγο, στις φυλλωσιές των δέντρων, 

στους ψηλούς κορµούς τους. «Αυτά είναι τα φίδια που µου είπες, ε;» 
«Ναι, αυτά…» 
«Πώς έχουν αντιδράσει στο γεγονός ότι είστε καταυλισµένοι εδώ;» 
«∆εν είναι εχθρικά. Τα παρατηρώ όσο περιµένουµε την επιστροφή 

των ανιχνευτών. Νοµίζω πως χρησιµοποιούν κάποια ασυνήθιστη 
µορφή επικοινωνίας. ∆ιαγράφουν σύµβολα µε τις κινήσεις τους α-
νάµεσα και γύρω από τα δέντρα.» 
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«Έχεις καταφέρει να αποκωδικοποιήσεις κάτι;» ρώτησε ο Νιρµό-
δος, στρέφοντας πάλι το βλέµµα του επάνω της. 

«Είναι ακόµα πολύ νωρίς, Υψηλότατε.» 
«Καλώς,» είπε ο Νιρµόδος. «Να µε ενηµερώσεις αν οι ανιχνευτές 

αργήσουν πολύ να επιστρέψουν. Θα πρέπει να τους αναζητήσουµε.» 
«Της ίδιας γνώµης είµαι κι εγώ, Υψηλότατε.» 
Ο Νιρµόδος στράφηκε και ανέβηκε πάλι στο άλογό του. «Χαιρετώ, 

λοιπόν. Αρίνη. Ράβνοµ.» Έκλινε το κεφάλι του πρώτα προς εκείνη 
και µετά προς τον Βιοσκόπο. Έπειτα, σπιρούνισε το άλογό του κι 
έφυγε, πηγαίνοντας προς την Ανατολική Αγορά της Ερρίθιας. Οι ιπ-
πείς του τον ακολούθησαν. 

Η Αρίνη αναστέναξε. Ευτυχώς, ο Επόπτης δεν είχε θεωρήσει πα-
ράξενο το γεγονός ότι είχε την κάπα της τυλιγµένη γύρω της, παρότι 
το κλίµα στο δάσος δεν ήταν ψυχρό. 

Όµως η Αρίνη είχε παρατηρήσει ότι, εδώ και ώρα, ο Ράβνοµ τής 
έριχνε µατιές που υποδήλωναν την περιέργειά του. Θα του µιλήσω, 
αποφάσισε η µάγισσα. Εξάλλου, είναι Βιοσκόπος. Καλό θα ήταν να 
ξέρει για την κατάστασή µου. Και, µέχρι στιγµής, έχει αποδειχτεί έ-
µπιστος. ∆εν είχε πει τίποτα στον Επόπτη για εκείνο το περιστατικό 
µε το φίδι που είχε στροβιλιστεί γύρω της. 

Μετά το µεσηµεριανό, όταν οι περισσότεροι στρατιώτες έπεσαν να 
ξεκουραστούν µέσα στις σκηνές τους, η Αρίνη πήρε τον Ράβνοµ’νιρ 
παράµερα για να του µιλήσει. Αποµακρύνθηκαν για λίγο από τον 
καταυλισµό, βαδίζοντας ανάµεσα στα ψηλά δέντρα, κι ανάµεσα στις 
σκιερές ενεργειακές οντότητες. 

«Τι είναι;» τη ρώτησε ο µάγος. 
Η Αρίνη άνοιξε την κάπα της και στάθηκε εµπρός του. 
Εκείνος συνοφρυώθηκε, µοιάζοντας σαστισµένος. «Τι…; Έχεις…; 

Μοιάζεις µε» – χαµογέλασε, αµήχανα – «έγκυο, Αρίνη.» 
«Είµαι έγκυος,» τον διαβεβαίωσε η µάγισσα. 
«Μα, αν η εγκυµοσύνη σου ήταν τόσο προχωρηµένη… Πώς…; Θα 

το είχα προσέξει. ∆εν µπορεί να–» 
«Άκουσέ µε. Προσεχτικά. Πολύ προσεχτικά.» 
Και ο Ράβνοµ’νιρ την άκουσε καθώς εκείνη τού µιλούσε για τα συ-

µπεράσµατά της σχετικά µε το αγέννητο παιδί της και τις ενεργεια-
κές οντότητες αυτής της άγνωστης διάστασης. 
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«Θεοί…» είπε, στο τέλος, ο Ράβνοµ, δαγκώνοντας τη γροθιά του 
συλλογισµένα και κοιτάζοντας το έδαφος. «Τι µπορούµε…;» Ύψωσε 
το βλέµµα του για να την ατενίσει. «Θέλεις να κάνω κάποιο ξόρκι; 
Να δω αν υπάρχει κάτι µέσα σου που… δεν θα έπρεπε να υπάρχει;» 

«Γι’αρχή, ναι,» ένευσε εκείνη. 
«Εντάξει.» Ο Βιοσκόπος πήρε µια βαθιά ανάσα και υποτονθόρυσε 

λόγια στη γλώσσα της µαγείας. Η Αρίνη περίµενε, ακίνητη, και τελι-
κά εκείνος τής είπε: «∆ε φαίνεται να υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο 
µέσα σου. Βιολογικά, είσαι εντάξει. Κανονική. Ή… Για στάσου λί-
γο…» Ο µάγος άρθρωσε πάλι τα λόγια για κάποιο ξόρκι κι έκανε 
σχήµατα µε τα δάχτυλά του µπροστά στην Αρίνη. Τα πορφυρά φρύ-
δια του έσµιξαν πάνω στο κατάµαυρο πρόσωπό του, καθώς τα βλέ-
φαρά του ήταν κλειστά κι έµοιαζε να έχει όλες του τις νοητικές δυ-
νάµεις εστιασµένες στη δουλειά του. 

«Ναι,» είπε µετά, όταν άνοιξε πάλι τα µάτια του. «Ο µεταβολισµός 
σου έχει αλλάξει. Αναµενόµενο, βέβαια. Το παιδί µεγαλώνει πιο 
γρήγορα µέσα σου απ’ό,τι είναι φυσιολογικό. Κάτι… κάτι πρέπει να 
το τροφοδοτεί.» Κούνησε το κεφάλι. «∆εν είµαι σίγουρος. ∆ε µου 
λες: έχεις εστιάσει κάποιο Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως επάνω 
σου;» 

«Επάνω µου; Όχι.» 
«Μπορώ να το κάνω κι εγώ, αλλά υποθέτω εσύ είσαι πιο κατάλλη-

λη.» 
Η Αρίνη έκανε ένα Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως και έστρεψε 

τις µαγικές της αισθήσεις επάνω στον εαυτό της: κάτι που, παραδό-
ξως, ζάλιζε. Ήταν σαν να γυρίζεις το κεφάλι σου ανάποδα για να 
κοιτάξεις ανάµεσα στα πόδια σου, τα οπίσθιά σου. Η Αρίνη ατένισε 
µέσα στον εαυτό της και διαπίστωσε ότι, όντως, υπήρχε µια µορφή 
ενέργειας εκεί. Μια µορφή ενέργειας όπως αυτή των αιωρούµενων 
φιδιών. Και προερχόταν από το έµβρυο στην κοιλιά της. 

Η Αρίνη διέλυσε το ξόρκι, και είπε στον Ράβνοµ τι είχε δει. 
«Το περίµενα,» αποκρίθηκε ο µάγος. 
Η Αρίνη έσµιξε τα χείλη. «Τι σηµαίνει αυτό; Θα γεννήσω ένα απ’τα 

φίδια; ∆ε µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, Ράβνοµ!» 
Ο Ράβνοµ κούνησε το κεφάλι. «Όχι, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γί-

νει,» συµφώνησε. «Επιπλέον, όταν σε έλεγξα µε τη µαγεία µου, είδα 
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ότι το παιδί µέσα σου είναι ένας κανονικός βιολογικός οργανισµός. 
∆εν είναι ενεργειακή οντότητα, Αρίνη. Πώς θα µπορούσε να είναι;» 

«Ωστόσο, έχει µέσα του την ενεργειακή µορφή αυτών των φι-
διών…» 

Ο Ράβνοµ δεν µίλησε. 
Η Αρίνη τον ρώτησε: «Σε πόσο καιρό υπολογίζεις ότι θα γεννή-

σω;» 
«Αν συνεχιστεί αυτό… σε µέρες.» 
Η Αρίνη αναστέναξε. «Άκουσέ µε, Ράβνοµ. Σε παρακαλώ. Αν είναι 

να γεννήσω, εσύ πρέπει να µε βοηθήσεις.» 
Ο µάγος συνοφρυώθηκε, ξαφνιασµένος. Κούνησε το κεφάλι του. 

«∆εν ξέρω, Αρίνη–» 
Η Αρίνη έσφιξε τον ώµο της κάπας του µε το ένα χέρι. «Εσύ πρέπει 

να µε βοηθήσεις! Σε παρακαλώ.» 
«∆εν έχω ξανακάνει τέτοιο πράγµα, Αρίνη! ∆εν είµαι µαιευτήρας, 

για όνοµα του Κρόνου! ∆εν είµαι καν γιατρός. Έχω απλά µερικές 
βασικές ιατρικές γνώσεις για περιπτώσεις ανάγκης.» 

«Είσαι, όµως, Βιοσκόπος,» επέµεινε εκείνη. «Εσύ πρέπει να το α-
ναλάβεις.» 

«Υπάρχουν γιατροί στα Ανάκτορα–» 
«Το ξέρω, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και…» ∆ίστασε για λίγο. «Φοβά-

µαι τι µπορεί να κάνει ο Επόπτης, αν… αν το παιδί µου δεν είναι… 
αυτό που θα περίµενε κανείς να είναι.» 

«Και θέλεις εγώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη;» 
«Είσαι ο µόνος που µπορώ να εµπιστευτώ σε τούτη την περίπτω-

ση, Ράβνοµ. Σε παρακαλώ. Εσύ πρέπει να µε βοηθήσεις.» 
Ο Ράβνοµ αναστέναξε. «Αν είναι να σε βοηθήσω, πρέπει να πάω 

να διαβάσω µερικά πράγµατα. Να είµαι προετοιµασµένος.» 
Η Αρίνη ένευσε. «Πήγαινε, τότε. Πήγαινε στα Ανάκτορα. Αλλά, σε 

παρακαλώ, µην πεις τίποτα στον Επόπτη – ή σε κανέναν άλλο.» 
«Ναι, εννοείται,» αποκρίθηκε ο Ράβνοµ, προβληµατισµένος, δυ-

σανασχετώντας. «Καταλαβαίνεις ότι, αν κάτι πάει στραβά, ο Επό-
πτης δεν θα µε διώξει µόνο από τη Χάρνταβελ αλλά θα τιµωρηθώ 
κιόλας.» 

«Τίποτα δεν θα πάει στραβά,» είπε η Αρίνη, εξακολουθώντας να 
σφίγγει τον ώµο της κάπας του. «Μην ανησυχείς. ∆ε χρειάζεται καν 
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να το µάθει ο Επόπτης, αν µπορούµε να το κρατήσουµε µεταξύ 
µας.» 

«Μα, πώς…;» 
«Κοίτα, κι εσύ το είπες: είναι θέµα ηµερών. Μπορώ να το κρύψω 

ώς τότε. Κι όταν είναι η ώρα, θα µε βοηθήσεις – στα δωµάτιά µου, 
χωρίς κανένας άλλος να είναι εκεί – και θα τελειώσουµε.» 

«Κι ύστερα,» είπε ο Ράβνοµ, «ο Επόπτης θα δει ξαφνικά ένα µω-
ρό! Τι θα του πεις;» 

«Κάτι θα σκεφτώ. Αν είναι ένα κανονικό µωρό, δεν θα υπάρχει λό-
γος ανησυχίας ούτως ή άλλως.» 

«Τέλος πάντων,» είπε ο Ράβνοµ. «Θα φύγω τώρα, όπως είπαµε. 
Πρέπει να είµαι προετοιµασµένος.» 

«Ναι, πήγαινε,» αποκρίθηκε η Αρίνη, αφήνοντας τον ώµο της κά-
πας του. 

E 
 
Τη νύχτα η Αρίνη κοιµήθηκε γαλήνια, χωρίς να δει όνειρα ή εφιάλ-
τες. Το µόνο που αισθανόταν ήταν µια αόρατη ενεργειακή παρουσία 
να την προστατεύει. Κι όταν ξύπνησε, το πρωί, διαπίστωσε πως η 
κοιλιά είχε – ξανά – µεγαλώσει λίγο ακόµα. Τυλιγµένη στην κάπα 
της βγήκε από τη σκηνή της και πήρε το πρωινό που της πρόσφεραν 
οι στρατιώτες της. 

Καθίζοντας για να φάει, τους ρώτησε: «Κανένα σηµάδι των ανι-
χνευτών;» 

«Τίποτα, κυρία,» αποκρίθηκε µια πολεµίστρια, που η ανησυχία 
ήταν καταφανής στα µάτια της. 
Φοβούνται ότι ίσως να χάθηκαν, ή ίσως να είναι νεκροί, σκέφτηκε 

η Αρίνη. Και δεν αποκλείεται, όντως, να είναι. 
Αλλά δεν ήταν. Ούτε χαµένοι ούτε νεκροί. Η µία µετά την άλλη, οι 

ανιχνευτικές οµάδες επέστρεψαν στον µικρό καταυλισµό µέχρι το 
µεσηµέρι, και ο αρχηγός της καθεµίας έδωσε στην Αρίνη ένα χαρτί 
µε την περιοχή του δάσους που είχε χαρτογραφήσει. Συναρµολογώ-
ντας τα κοµµάτια, η µάγισσα µπορούσε να δει περίπου πώς ήταν το 
δάσος ολόκληρο: πού άρχιζε και πού τελείωνε. Πρέπει να εκτεινόταν 
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πενήντα χιλιόµετρα από τα βόρεια ώς τα νότια, και εκατό χιλιόµετρα 
από τα δυτικά ώς τα ανατολικά. Όχι και τόσο µικρή περιοχή. 

Από τις παρυφές του, όλες οι οµάδες ανέφεραν ότι είχαν δει µονά-
χα έρηµο να απλώνεται µέχρι εκεί όπου έφτανε η µατιά τους και τα 
κιάλια τους. Τίποτα ζωντανό δεν φαινόταν. Μόνο η δυτική οµάδα 
είχε αντικρίσει κάτι άλλο εκτός από µια ατελείωτη έκταση από άµµο 
και πέτρα. 

Είχαν βρεθεί αντιµέτωποι µε την ιπτάµενη φωτεινή οντότητα, η 
οποία είχε έρθει από τον ορίζοντα, λάµποντας σχεδόν σαν δεύτερος 
ήλιος, και είχε πλησιάσει µε απίστευτα µεγάλη ταχύτητα, ενώ από 
κάτω της τραβούσε ενεργειακά νήµατα. Η Αρίνη είχε, βέβαια, πει σε 
όλους τι να κάνουν σε περίπτωση που συναντούσαν αυτόν τον εκτυ-
φλωτικό δαίµονα, έτσι ο αρχηγός της οµάδας πρόσταξε αµέσως να 
υποχωρήσουν µέσα στο δάσος· κι όταν βρίσκονταν εκεί, τα σκοτεινά 
φίδια τούς προστάτεψαν. Η φωτεινή οντότητα δεν µπορούσε να 
πλησιάσει· τα νήµατά της πήγαιναν κοντά στις φυλλωσιές και στους 
κορµούς και αποτραβιόνταν, σαν κάτι να τα έδιωχνε. 

«Ωραία,» είπε η Αρίνη στους ανιχνευτές της, τυλιγµένη επιµελώς 
µέσα στην κάπα της. «Κάνατε καλή δουλειά, όλοι σας. Θα αµειφθεί-
τε ανάλογα, σας το υπόσχοµαι.» 

«Μπορούµε, δηλαδή, τώρα να επιστρέψουµε στη Χάρνταβελ, κύ-
ρια;» τη ρώτησε η πολεµίστρια που της είχε µιλήσει και το πρωί. 

«Ναι,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Μπορούµε να επιστρέψουµε.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  581 

 

 

 

Κεφάλαιο 42 

Φυλάκιση 
 
 
Η Μάρθα είδε, έκπληκτη, τον Γεράρδο ν’ακολουθεί τους Ιερούς 
Φρουρούς καθώς εκείνοι τον οδηγούσαν προς το βάθος της µεγάλης 
αίθουσας, µέσα στο σκοτάδι και µέσα σε κάποια κρυµµένη στις 
σκιές είσοδο. 
Γιατί τους αφήνει να το κάνουν αυτό; Φοβάται για εµάς; Νοµίζει 

ότι δεν µπορούµε ν’αντιµετωπίσουµε αυτούς τους καριόληδες; 
«∆ε µπορείτε να τον φυλακίσετε!» φώναξε η Μάρθα στον Ύπατο 

και τους υπόλοιπους ιερείς. «Είναι δικός σας άνθρωπος – από τη 
Χάρνταβελ! Είναι απεσταλµένος του Πρίγκιπα Ανδρόνικου! Είναι 
επαναστάτης που πολεµά για εσάς, ανόητοι άχρηστοι καριόληδες!» 

Η µατιά που της έριξε ο Γουλιέλµος την πάγωσε. «Παραλίγο να 
σκοτώσεις έναν Μεγάλο Πατέρα,» της είπε. «Θα έπρεπε να θυσια-
στείς για τον εξευµενισµό του Θεού – και εσύ και οι σύντροφοί σου, 
ίσως.» (Να πας να γαµηθείς! ήθελε να αποκριθεί η Μάρθα, αλλά κά-
τι – το καταραµένο υπερφυσικό βλέµµα του – είχε κάνει τη γλώσσα 
της να ζαρώσει.) «Όµως, επειδή είστε µε την Επανάσταση και ήρθα-
τε εδώ κατόπιν εντολής του Πρίγκιπα, και επειδή ο Έδουος δεν είναι 
νεκρός, µπορείτε να φύγετε. Τώρα. Αλλά να ξέρετε πως ποτέ ξανά 
δεν θα µπείτε σε τούτο τον Ναό.» 

«∆εν θα πάµε πουθενά µέχρι να µας δώσεις πίσω τον Γεράρδο!» 
είπε η Μάρθα, καταφέρνοντας να υπερνικήσει την αλλόκοτη παγω-
νιά που είχε τυλίξει την ψυχή της. «∆εν έχεις δικαίωµα να τον κρα-
τάς φυλακισµένο!» 

«Ο Θεός δεν έχει αποφασίσει τι πρέπει να γίνει µ’αυτόν–» 
«Ο Θεός; ∆εν ήρθαµε εδώ για να έχουµε παρτίδες µε τον Θεό 

σου!» 
Η Άνµα’ταρ, τότε, τράβηξε τη Μάρθα πίσω, προτού γίνει κανένα 

κακό, και ρώτησε αµέσως: «Πότε θα ελευθερώσετε τον Γεράρδο;» 
Οι ιερείς ήταν έτοιµοι να τους χιµήσουν, και οι Ιεροί Φρουροί τούς 

είχαν περικυκλώσει, ορισµένοι µε σπαθιά στα χέρια, ορισµένοι µε 
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καραµπίνες. Κανείς, όµως, δεν έκανε να επιτεθεί. Όχι ακόµα, τουλά-
χιστον. Πρέπει να περίµεναν τη διαταγή του Ύπατου. 

Ο Γουλιέλµος είπε: «Ο Γεράρδος θα ελευθερωθεί όταν ο Θεός µάς 
πει να τον ελευθερώσουµε. Μέχρι τότε δεν µπορούµε να του επιτρέ-
ψουµε να περιφέρεται στη Χάρνταβελ, ύστερα από ό,τι του συνέβη 
όταν έφυγε από εδώ. Τώρα, αποχωρήστε από τον Υπεραιώνιο όσο 
είστε ακόµα ζωντανοί. Σέβοµαι το γεγονός ότι ήρθατε στη διάστασή 
µας µε καλές προθέσεις, αλλά δεν θα µας υποδείξετε πώς να φερ-
θούµε στους δικούς µας ανθρώπους. 

»Πηγαίνετε!» 
Ο Γεράρδος δεν είναι δικός σας άνθρωπος, γαµηµένε κωλόγερε! 

γρύλισε εσωτερικά η Μάρθα, αλλά δεν µίλησε, νιώθοντας το χέρι της 
Άνµα’ταρ να σφίγγει έντονα τον αγκώνα της. Τι ήθελε τώρα η ∆ρά-
καινα; Φοβόταν αυτούς τους ιερείς; Είχε ξεχάσει όσα τής είχε πει η 
Μάρθα – ότι έπρεπε να προσέχουν τον Γεράρδο; 

Η Μάρθα ήταν θυµωµένη. Με όλους τους. 
«Θα φύγουµε,» είπε ο Σέλιρ’χοκ στον Ύπατο, κοφτά, και στράφη-

κε προς την έξοδο του Υπεραιώνιου αρχίζοντας να βαδίζει σταθερά. 
Ο Σθένελος’σαρ και η Βατράνια τον ακολούθησαν. Και το ίδιο έκανε 
και η Μάρθα ύστερα από ένα έντονο τράβηγµα της Άνµα’ταρ, η ο-
ποία βάδισε δίπλα της καθώς έφευγαν. 

Κατέβηκαν τα πέτρινα σκαλοπάτια του Ναού και βγήκαν στη βρο-
χή, που εξακολουθούσε να είναι δυνατή· δεν είχε σταµατήσει καθό-
λου από το πρωί. Πλησίασαν τον Κροκόδειλο, ο οποίος ήταν ηµιαό-
ρατος µέσα στο σκοτεινιασµένο δάσος· µονάχα το πέπλο της βροχής 
τον φανέρωνε, διαγράφοντας τη µορφή του. 

«Τον αφήσατε να τον πάρουν, γαµώ το κεφάλι σας!» κατηγόρησε 
η Μάρθα τους συντρόφους της, όταν είχαν µπει στην πίσω µεριά του 
οχήµατος. 

«Λογικέψου,» της είπε ο Σέλιρ’χοκ· «τι µπορούσαµε να κάνουµε;» 
«Ήταν πολύ ριψοκίνδυνο να τους εναντιωθούµε,» πρόσθεσε η Άν-

µα’ταρ. 
Η Βατράνια ρουθούνισε. «Ριψοκίνδυνο; Μάλλον, ‘αυτοκτονικό,’ 

θες να πεις. Μας σηµάδευαν από παντού γύρω!» 
«Ο Σέλιρ µπορούσε να κάνει εκείνο το ξόρκι και να τραβήξει αλλού 

τις σφαίρες τους!» αντιγύρισε η Μάρθα. 
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«Το Ξόρκι Έλξεως Πυρών προσελκύει όλα τα πυρά µέσα στην εµ-
βέλειά του,» εξήγησε ο Σέλιρ’χοκ. «Αυτό σηµαίνει και τα δικά µας 
πυρά.» 

«Έχουµε σπαθιά µαζί µας, δεν έχουµε;» 
«∆εν ξέρει τι λέει,» είπε η Βατράνια στους υπόλοιπους, στρέφο-

ντας την πλάτη στη Μάρθα και βαδίζοντας µέσα στο όχηµα. «Τα έ-
χει παίξει.» 

Η Μάρθα έκανε ν’ακολουθήσει τη Βατράνια, για να την αρπάξει 
απ’τον ώµο, να τη γυρίσει προς τη µεριά της, και να τη γρονθοκοπή-
σει· αλλά, γι’ακόµα µια φορά, η Άνµα’ταρ τής έπιασε τον αγκώνα και 
την τράβηξε πίσω. «Ποιο είναι το πρόβληµά σου εσένα;» γρύλισε η 
Μάρθα, στρεφόµενη κι αρπάζοντας τη ∆ράκαινα από το πέτο του 
χιτωνίου της. 

«Ηρέµησε,» της είπε η Άνµα. «∆εν θα καταφέρουµε να βοηθή-
σουµε τον Γεράρδο έτσι.» Έπιασε τον καρπό της Μάρθας, πιέζοντάς 
τον, όχι πολύ δυνατά αλλά σαν να ήθελε να της πει Άφησέ µε, χωρίς 
φασαρίες. «Ακόµα κι αν ο Σέλιρ είχε διατηρήσει το Ξόρκι Έλξεως 
Πυρών σε λειτουργία, οι πιθανότητές µας να νικήσουµε τόσους Ιε-
ρούς Φρουρούς και τόσους ιερείς συγχρόνως ήταν ελάχιστες. Θα µας 
σκότωναν όλους.» 

«Πιθανότητες;» είπε η Βατράνια. «Είχαµε και πιθανότητες;» 
Η Μάρθα, αν κι ακόµα τσαντισµένη, άφησε το χιτώνιο της Άνµα, 

και η µάγισσα άφησε τον καρπό της. «Έχετε να προτείνετε κάποιο 
άλλο σχέδιο;» 

«Ας περιµένουµε για την ώρα,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Ίσως ο Θεός 
τους να τους δώσει κάποιο σηµάδι.» 

«Κι αν το σηµάδι είναι να τον σκοτώσουν;» έθεσε το ερώτηµα η 
Μάρθα. 

Ο Σθένελος µίλησε πριν από τον Σέλιρ: «Μπορεί όµως να είναι και 
να τον ελευθερώσουν.» 

«Μη µου λες µαλακίες!» 
Ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Αν είναι να τον σκοτώσουν, θα πρέπει να επέµ-

βουµε.» 
«Σοβαρά, ε; Και πώς θα µάθουµε τι τους είπε ο Θεός τους; Θα τον 

ρωτήσεις κι εσύ και θα σου απαντήσει;» 
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«∆εν θα χρειαστεί τέτοια… θεϊκή παρέµβαση,» αποκρίθηκε ο Σέ-
λιρ’χοκ. «Καθώς βγαίναµε από τη µεγάλη αίθουσα, έριξα στο πάτω-
µα δίπλα από την είσοδο έναν κοριό. Ήταν το καλύτερο που µπο-
ρούσα να κάνω, και νοµίζω πως βρίσκεται σε σηµείο που δεν θα τον 
δουν αµέσως.» 

«Μπορούµε, δηλαδή, ν’ακούσουµε τι γίνεται µέσα στη µεγάλη αί-
θουσα;» 

«Ναι.» 
«Κι αν τον σκοτώσουν αλλού;» 
«Νοµίζω πως θα θέλουν να τον θυσιάσουν, αν ο Θεός τους τους 

δώσει τέτοιο σηµάδι· και µια θυσία, µάλλον, θα την κάνουν στον 
βωµό τους.» 

«‘Μάλλον’,» είπε η Μάρθα ειρωνικά. «∆εν γίνεται τίποτα µε το 
‘µάλλον’, Σέλιρ.» 

«Σου είπα: ήταν το καλύτερο που µπορούσα να κάνω. Το ξέρω πως 
δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Ακόµα κάτι που µπορώ να κάνω,» 
πρόσθεσε, «είναι να τον εντοπίσω µ’ένα Ξόρκι Ανιχνεύσεως. Να 
δούµε πού, περίπου, τον έχουν µέσα στον Ναό τους.» 

«Τι περιµένεις, τότε;» 

E 
 
Οι Ιεροί Φρουροί τον οδήγησαν σε µια από τις πλευρικές πόρτες της 
µεγάλης αίθουσας, µπαίνοντας σ’ένα άλλο δωµάτιο, πέτρινο και φω-
τισµένο από µια λάµπα λαδιού. Ένας απ’αυτούς τον έψαξε από πάνω 
ώς κάτω και πήρε τα όπλα του, το ένα µετά το άλλο, αφήνοντάς τα 
επάνω σ’ένα κοντό ξύλινο τραπεζάκι γεµάτο ρόζους και ρωγµές. 

Τα πρόσωπα και των τεσσάρων Ιερών Φρουρών ήταν κρυµµένα 
πίσω από τα ανέκφραστα κλειστά κράνη τους. Ούτε τα µάτια τους 
δεν φαίνονταν, καθώς ήταν βυθισµένα στις σκιές. Ο Γεράρδος, ό-
µως, µπορούσε να νιώσει φόβο από τους Φρουρούς: τον φόβο που 
σχετίζεται µε το άγνωστο. Άκουσαν την ιστορία µου, και είδαν τις 
αντιδράσεις των ιερέων. Αναρωτιούνται κι αυτοί τι είµαι. Είµαι επι-
κίνδυνος; 
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«Προχώρα,» είπε ένας τους – µε φωνή τόσο απρόσωπη όσο κι η 
όψη του. 

Ο Γεράρδος βάδισε, ενώ τέσσερις µακριές λεπίδες τον περιστοίχι-
ζαν. Μπήκε σε µια ανοιχτή πόρτα και ακολούθησε έναν στενό διά-
δροµο. Από δίπλα, από µια άλλη πόρτα, είδε ένα αγόρι να τον κοιτά-
ζει. Πορφυρόδερµο, µε µάτια µαύρα και στενά. Μάτια από τα οποία 
το Εσώτερο Θηρίο ατένιζε τον Γεράρδο – και χαιρόταν. ∆εν τον ή-
θελε εδώ, στη Χάρνταβελ· τον έβλεπε σαν εχθρό του, και τον προτι-
µούσε φυλακισµένο. 
Σκότωσα το Εσώτερο Θηρίο µέσα µου, αλλά αυτό εξακολουθεί να 

υπάρχει – µέσα στους άλλους που είναι σαν εµένα… 
Το αγόρι που τον κοίταζε, βέβαια, δεν µπορεί να ήξερε ποιος ήταν 

ο Γεράρδος. Επρόκειτο, αναµφίβολα, για έναν εκπαιδευόµενο: ένα 
παιδί που οι ιερείς είχαν πάρει από την οικογένειά του επειδή είχε το 
Εσώτερο Θηρίο στην ψυχή του. Ένα παιδί που δεν θα γνώριζε ποτέ 
τους γονείς του. Όπως ούτε εγώ τούς έχω γνωρίσει. Όπως κανένας 
από εµάς δεν τους έχει γνωρίσει. Ήταν απαγορευµένο ο ιερέας που 
σε έβρισκε και σε έκανε εκπαιδευόµενο να σου αποκαλύψει την 
πραγµατική σου οικογένεια· διότι πραγµατική σου οικογένεια ήταν 
πλέον το ιερατείο, και κανείς άλλος. Πατέρας σου και µητέρα σου, 
συγχρόνως, ήταν µόνο ο Θεός. Και τώρα, έπρεπε να διδαχθείς από 
τους Αδελφούς σου πώς να καθυποτάσσεις το Εσώτερο Θηρίο, αν 
δεν ήθελες να τρελαθείς από αυτό και να περιφέρεσαι σαν αγρίµι – 
σαν ουγκράβος – στις ερηµιές της Χάρνταβελ. 
Μικρέ, σκέφτηκε ο Γεράρδος καθώς προσπερνούσε το αγόρι και οι 

µορφές των Ιερών Φρουρών τού το έκρυβαν, έχεις µπλέξει πολύ ά-
σχηµα, χωρίς τη θέλησή σου, και χωρίς να φταις στο παραµικρό… 

Τον οδήγησαν, τελικά, στον Πύργο της Αποµόνωσης, όπως εξαρ-
χής υποψιαζόταν. Άνοιξαν τη βαριά, ξύλινη πόρτα και τον έσπρωξαν 
µέσα, µε τις αιχµές των σπαθιών τους. Τον ώθησαν ν’αρχίσει 
ν’ανεβαίνει τη στριφτή σκάλα, και ο Γεράρδος δεν αντιστάθηκε. Για 
κάποιον µυστηριώδη λόγο, δεν φοβόταν. Είχε µέσα του την αίσθηση 
ότι αυτό ακριβώς έπρεπε να γίνει. Ότι όλα ήταν σωστά. 
Η Μάρθα θα διαφωνούσε, σκέφτηκε, κι ένα αχνό µειδίαµα χάραξε 

το πρόσωπό του. Ελπίζω να µην κάνει καµια ανοησία, όµως… Ή, 
µάλλον, σίγουρα θα προσπαθήσει να κάνει κάποια ανοησία, αλλά οι 
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άλλοι θα τη συγκρατήσουν. Είχε εµπιστοσύνη στους συντρόφους 
του: ειδικά στον Σέλιρ’χοκ και στην Άνµα’ταρ. Πρέπει να έχουν κα-
ταλάβει ότι δεν παραδόθηκα τυχαία. 

Ο Πύργος της Αποµόνωσης ήταν ο βορειότερος πυργίσκος του Υ-
περαιώνιου, και δεν είχε καθόλου παράθυρα. Εδώ έφερναν όσους 
έπρεπε να τιµωρηθούν για κάποιο λόγο, ή όσους περίµεναν ο Θεός 
να κρίνει την τύχη τους. ∆εν χρησιµοποιείτο πολύ ο Πύργος της Α-
ποµόνωσης. Σπάνια οι ιερείς, ή αυτοί που υπηρετούσαν τον Ναό και 
το ιερατείο, δρούσαν απερίσκεπτα, και σπάνια ο Θεός αργούσε να 
αποδώσει δικαιοσύνη στους παρανόµους. Συνήθως, η ποινή ήταν 
απλή: Θάνατος. Θυσία – για τη δόξα του Θεού και τον εξευµενισµό 
του Εσώτερου Θηρίου. 

Οι Ιεροί Φρουροί δεν τον ώθησαν ν’ανεβεί πιο πάνω από το δεύτε-
ρο πάτωµα του πυργίσκου. Εκεί άνοιξαν µια πόρτα και τον έσπρω-
ξαν µέσα. Άναψαν µια λάµπα λαδιού και του την έδωσαν. Ο Γεράρ-
δος κοίταξε το µικρό δωµάτιο που δεν είχε ούτε παράθυρο ούτε κρε-
βάτι. Ήταν τελείως άδειο. 

Η πόρτα έκλεισε πίσω του, και µια µεταλλική αµπάρα τραβήχτηκε. 
Αφουγκραζόµενος, ο Γεράρδος άκουσε δύο από τους Φρουρούς να 
φεύγουν. Οι άλλοι δύο πρέπει να είχαν µείνει απέξω για να τον φυ-
λάνε. 

Ή, µάλλον… όχι «πρέπει». Ήταν σίγουρος πως είχαν µείνει απέξω 
για τον φυλάνε. Το ήξερε – κάπως, το ήξερε – σχεδόν σαν να µπο-
ρούσε να τους δει.  
Τουλάχιστον, µου έδωσαν µια λάµπα, σκέφτηκε και κάθισε στο 

πάτωµα, ακουµπώντας την πλάτη του στον κρύο τοίχο κι αφήνοντας 
τη λάµπα ανάµεσα στα γόνατά του. Οι σκιές των ποδιών του απλώ-
θηκαν στο πέτρινο πάτωµα, µακριές και λιγνές. 

Σιγή. 
Μετά από λίγο, ο Γεράρδος νόµιζε πως ακόµα κι οι σκέψεις του εί-

χαν σταµατήσει. 

E 
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Επάνω στα µικροσκοπικά κάτοπτρα του ραβδιού του Σέλιρ’χοκ µια 
κόκκινη κουκίδα φαινόταν. «Μάλλον,» είπε ο µάγος, «τον έχουν στο 
βορειότερο µέρος του Ναού τους.» 

«Σε κάποιο κελί;» Η Μάρθα, κοιτάζοντας τα κάτοπτρα µε στενε-
µένα µάτια, προσπαθούσε να καταλάβει πώς έκανε ο Σέλιρ τις µα-
ντείες του. 

«Πιθανώς. Αυτό δεν µπορώ να το ξέρω.» Η κόκκινη κουκίδα εξα-
φανίστηκε. 

«Πάµε στα βόρεια του Ναού,» πρότεινε η Μάρθα. «Ίσως να υπάρ-
χει κάποιο παράθυρο για να µπούµε και να τον πάρουµε.» 

«Θα πάω εγώ και θα κοιτάξω,» προθυµοποιήθηκε η Άνµα’ταρ. 
«Θα έρθω µαζί σου,» είπε η Μάρθα. 
«Μια µατιά θα ρίξω µόνο.» 
«∆εν έχει σηµασία. Θα έρθω.» 
«Εντάξει, έλα. Αλλά καλύτερα ν’αποµακρυνθούµε λίγο, πρώτα.» 
Ο Σθένελος’σαρ κάθισε στο ενεργειακό κέντρο του οχήµατος, και η 

Άνµα’ταρ το οδήγησε προς τα πίσω, ακολουθώντας αντίστροφα το 
µονοπάτι που τους είχε φέρει στον Υπεραιώνιο. 

E 
 
Αναρωτήθηκε µήπως είχε πάρει λάθος απόφαση, µήπως δεν ήταν 
αυτό που έπρεπε να είχε κάνει. 

Αλλά η σιγουριά µέσα του εξακολουθούσε να υπάρχει. 
Εξάλλου, τι άλλο µπορούσε να είχε κάνει; Αν αντιστεκόταν στη θέ-

ληση του Ύπατου, θα έβαζε τους συντρόφους του σε κίνδυνο. Ήταν 
αδύνατον να νικήσουν τόσους ιερείς και Ιερούς Φρουρούς – και σί-
γουρα όχι όταν αυτοί τούς είχαν περικυκλωµένους. 

Ο Γεράρδος κοίταζε τώρα τη φλόγα της λάµπας, και τις σκιές· κι 
ένιωθε τη διάσταση της Χάρνταβελ παντού γύρω του: αισθανόταν 
την πλάση σαν να ήταν επέκταση του εαυτού του, αισθανόταν τις 
εισβολές σαν κάτι το ξένο και οδυνηρό που βρισκόταν εκεί όπου δεν 
θα έπρεπε να βρίσκεται. Μία προς τα εδώ… µία προς τα εκεί… µία 
άλλη προς τα εδώ… µία άλλη προς τα εκεί… Έκλεισε τα µάτια του, 
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προσπαθώντας να τις ξεχωρίσει, να τις µετρήσει, να κάνει έναν χάρ-
τη από αυτές µέσα στο µυαλό του. 

E 
 
Η Μάρθα και η Άνµα’ταρ βγήκαν µέσα στη βροχή, κουκουλωµένες 
στις κάπες τους και γλιστρώντας στα πυκνά σκοτάδια του Κεντρο-
δάσους, πηγαίνοντας προς τον Υπεραιώνιο, αλλά όχι από την κε-
ντρική του είσοδο· από άλλη µεριά, από τα δυτικά. Είχαν επιλέξει 
την κατεύθυνση τυχαία: θα µπορούσαν να πήγαιναν και από τα ανα-
τολικά· δε νόµιζαν ότι θα είχε καµία σηµασία. Οι µόνοι Ιεροί Φρου-
ροί που είχαν δει ήταν αυτοί έξω από την κεντρική είσοδο. 

«Θα πρέπει, όµως, να είµαστε προσεχτικές,» είχε πει η Άνµα προ-
τού φύγουν από τον Κροκόδειλο. «Μπορεί να έχουν ανθρώπους τους 
κι άλλου, για να παρατηρούν για επίδοξους εισβολείς ή δολοφό-
νους.» 

Η Μάρθα το αµφέβαλλε· οι ιερείς τής φαινόταν να έχουν πολύ µε-
γάλη αυτοπεποίθηση για να φοβούνται κλέφτες ή φονιάδες. Αλλά 
δεν διαφώνησε µε τη µάγισσα. 

Προχώρησαν, σκυφτές, µέσα στη βλάστηση ενώ το νερό της βρο-
χής τις έλουζε, περνώντας από στενά ανοίγµατα στις κάπες τους και 
γλιστρώντας κάτω από τα ρούχα τους. Τη Μάρθα δεν την ενοχλούσε 
αυτό· είχε περάσει κι από χειρότερα. Και ήταν βέβαιη πως το ίδιο 
ίσχυε και για την Άνµα. Του τάγµατος των ∆ρακαινών είναι, άλλω-
στε. Μάγισσα ή όχι, κάποτε υπηρετούσε µαζί µε τις Μαύρες ∆ράκαι-
νες, που αναρωτιέµαι αν έχουν πάρει τ’όνοµά τους επειδή µπορούν 
να σε κάνουν µαύρη στο ξύλο προτού πεις «Μαύρες ∆ράκαινες». 

Βρέθηκαν στα δυτικά του Υπεραιώνιου Ναού, και τον είδαν να ορ-
θώνεται σκοτεινός πίσω από το πέπλο της βροχής και τη βλάστηση 
του Κεντροδάσους. Οι απογευµατινές σκιές είχαν πυκνώσει· η νύχτα 
ήταν κοντά. Κι αυτό µάς βολεύει, σκεφτόταν η Μάρθα. Το σκοτάδι 
είναι µε το µέρος µας. 

Μετά βίας είδε το χέρι της Άνµα να της κάνει νόηµα, και χωρίς κα-
θυστέρηση ακολούθησε τη µάγισσα. Έκαναν τον γύρο του Ναού και 
βρέθηκαν στη βόρεια µεριά του. Εκεί σταµάτησαν, κρυµµένες πίσω 
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από τη βλάστηση, για την περίπτωση που κάποιος παρακολουθούσε. 
Το βορειότερο τµήµα του επιβλητικού οικοδοµήµατος ήταν ένας από 
τους πυργίσκους του, όπου ούτε ένα φως δεν φαινόταν. 

«Ή δεν έχει καθόλου παράθυρα,» είπε η Μάρθα, «ή είναι όλα 
σκοτεινά.» 

Η Άνµα έβγαλε τα κιάλια της και ψιθύρισε τα λόγια για ένα ξόρκι 
– µάλλον, αυτό που σε έκανε να βλέπεις καλύτερα. Έφερε τα κιάλια 
στα µάτια της και κοίταξε τον πυργίσκο, από πάνω ώς κάτω. «Καθό-
λου παράθυρα,» επιβεβαίωσε. «Ούτε καν πολεµίστρες.» 

«Εκεί πρέπει να τον έχουν,» είπε η Μάρθα. 
«Μπορεί.» Η Άνµα τώρα κοίταζε άλλου, δεξιά κι αριστερά του 

πυργίσκου, τους τοίχους του Ναού. 
«Τι βλέπεις;» 
«Κλειστά παράθυρα.» Κατέβασε, τελικά, τα κιάλια της. 
«Ο Σέλιρ είπε ότι τον έχουν στο βορειότερο µέρος του οικοδοµή-

µατος – άρα, σ’αυτόν τον πύργο είναι.» 
Η Άνµα ύψωσε πάλι τα κιάλια της, ξανακοίταξε τον πυργίσκο από 

πάνω ώς κάτω. «∆εν υπάρχει τρόπος να µπούµε από έξω. Εκτός αν 
έχει καµια καταπακτή στην οροφή του.» 

«Ας το διαπιστώσουµε,» πρότεινε η Μάρθα. 
Η Άνµα κατέβασε τα κιάλια της και στράφηκε να την κοιτάξει µες 

στις πυκνές σκιές και τη βροχή· τα µάτια της ∆ράκαινας γυάλιζαν. 
«Μπορείς να σκαρφαλώσεις ώς εκεί πάνω;» 

Η Μάρθα ατένισε τον πυργίσκο µε κάποιο δισταγµό. Γαµήσου. 
Μοιάζει σκατά για σκαρφάλωµα. Αλλά ο Γεράρδος κινδύνευε… 

«Το ίδιο νοµίζω κι εγώ,» της είπε η Άνµα, έχοντας µάλλον καταλά-
βει τις σκέψεις της. «Αλλά µην ανησυχείς· έχω ένα ξόρκι ιδανικό για 
την περίπτωση. Αρκεί να µη σε νοιάζει να βγάλεις τις µπότες σου.» 

«Με δουλεύεις;» 

E 
 
Σαν πληγές επάνω σ’ένα σώµα… 

…που µια αρρώστια είχε αρχίσει να το πολιορκεί. 
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Οι πληγές ήταν αποτελέσµατα της αρρώστιας. Ήταν τα σηµεία 
που η αρρώστια είχε φάει τελείως τη σάρκα. 

Ο Γεράρδος τα έβρισκε, το ένα µετά το άλλο. Τα διαχώριζε µέσα 
στο µυαλό του. Ενώ πριν ήταν συγκεχυµένα, προς διάφορες κατευ-
θύνσεις, τώρα ξεχώριζαν σιγά-σιγά. 

Ο χάρτης φτιαχνόταν. 
Ένας χάρτης από πληγές: ο οποίος, όµως, ήταν συγχρόνως και 

χάρτης ολόκληρου του σώµατος. ∆υσδιάκριτος, αλλά υπαρκτός. Ένα 
φάντασµα που το αποκάλυπταν µονάχα ορισµένα σηµεία, ορισµένες 
κουκίδες: µια µορφή που άλλες, µικρότερες µορφές υπονοούσαν την 
παρουσία της… 

Ο Γεράρδος είχε την αίσθηση ότι παράδερνε µέσα σ’αυτόν τον νο-
ητικό χάρτη… 

Είχε την αίσθηση ότι είχε κοιµηθεί, αλλά η συνείδησή του ήταν 
ακόµα ξύπνια… 

E 
 
Η Μάρθα έβγαλε τις µπότες και τις κάλτσες της, και η Άνµα’ταρ ύ-
φανε επάνω της το Ξόρκι Λιθικής Έλξεως, όπως το είχε αποκαλέσει. 
«Τα χέρια σου και τα πόδια σου θα έλκονται από τις πέτρες σαν µα-
γνήτες,» της είχε πει. Ας το ελπίσουµε, σκέφτηκε η Μάρθα, γιατί, 
αλλιώς, θα πάρουµε τρελές τούµπες από κει πάνω, µες στη βροχή. 
Ή, µάλλον, ούτε καν θα κατάφερνε να ξεκινήσει να σκαρφαλώνει… 

Πλησίασαν τον πυργίσκο, ξυπόλυτες κι οι δυο τους, ενώ η δυνατή 
βροχή έπεφτε γύρω τους κάνοντας το χώµα λάσπη. Η Μάρθα άπλω-
σε το χέρι της κι άγγιξε τον τοίχο. Αισθάνθηκε την παλάµη και τα 
δάχτυλά της να κολλάνε εκεί. «∆ουλεύει,» παρατήρησε. 

«Εσύ τι νόµιζες;» της είπε η Άνµα, αρχίζοντας να σκαρφαλώνει 
στον πυργίσκο σαν να ήταν έντοµο. 

Η Μάρθα την ακολούθησε, βρίσκοντας την αναρρίχηση πανεύκο-
λη. Τα χέρια και τα πόδια της έµοιαζαν να έχουν µετατραπεί σε πα-
νίσχυρες βεντούζες. Της άρεσε η αίσθηση της σκληρής, βρεγµένης 
πέτρας κάτω από τις παλάµες και τις πατούσες της. 

«Για πόσο κρατάει αυτό το πράµα;» ρώτησε τη µάγισσα. 
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«Μέχρι ν’ανεβούµε θα κρατήσει, µη φοβάσαι.» 
Κανένα παράθυρο δεν υπήρχε στα τοιχώµατα του πυργίσκου, κα-

νένα άνοιγµα, καµία προεξοχή: τίποτα για να εισβάλει κανείς, ή για 
να πιαστεί και να σκαρφαλώσει. Χωρίς το ξόρκι της Άνµα’ταρ θα 
ήταν αδύνατον να ανεβούν εδώ, εκτός αν κατόρθωναν να ρίξουν γά-
ντζο στην οροφή και να τον κάνουν να σκαλώσει. Θα µπορούσε, ό-
µως, να σκαλώσει; Η Μάρθα δεν έβλεπε επάλξεις ή άλλα ανώµαλα 
σηµεία εκεί. 
Γι’αυτό πρέπει πάντα νάχεις µια µάγισσα µαζί σου… 
Φτάνοντας στην οροφή, διαπίστωσαν ότι δεν ήταν τίποτα περισ-

σότερο από ένας πέτρινος κώνος. ∆εν υπήρχε κανένα άνοιγµα, κα-
µια καταπακτή, που µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να εισβά-
λουν. 

«Γαµήσου…!» έκανε η Μάρθα, σιγανά. «Έχεις τίποτα εκρηκτικά 
µαζί σου;» 

«Πάµε κάτω,» είπε η Άνµα’ταρ, κι άρχισε να κατεβαίνει. 
Γαµώ τα βυζιά της Έχιδνας, γαµώ! Η Μάρθα την ακολούθησε. 

E 
 
Ο Γεράρδος δεν νόµιζε ότι µπορούσε να ξυπνήσει τώρα, ακόµα κι αν 
ήθελε, παρότι καταλάβαινε ότι ονειρευόταν. 
Ονειρεύοµαι; Όχι, δεν ονειρευόταν. ∆εν ήταν αυτό όνειρο. Εξακο-

λουθούσε να εντοπίζει τις εισβολές, προς όλες τις κατευθύνσεις, 
σχηµατίζοντας τον νοητικό χάρτη που υπονοούσαν. 

Φαντάστηκε (είδε;) ότι γραµµές τις συνέδεαν, φτιάχνοντας ένα 
πολύπλοκο σχήµα. 
Αν ονειρεύοµαι, αυτό το όνειρο δεν είναι σαν τα άλλα… Εδώ δεν 

είχε καµία αίσθηση του εαυτού του. Η έννοια Γεράρδος ως φυσική 
οντότητα δεν υπήρχε. 

Προσπάθησε να ξυπνήσει, ν’ανοίξει τα µάτια του. 
∆εν τα κατάφερε. 
Ή, µήπως, η λάµπα είχε σβήσει; Είχε τελειώσει το λάδι της; 
Έκανε να κινήσει το σώµα του, τα χέρια του, τα πόδια του· και συ-

νειδητοποίησε ότι δεν είχε σώµα. 
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Ταράχτηκε. ∆εν µπορώ να ξυπνήσω! 
Ο νοητικός χάρτης διαλύθηκε, κι ο Γεράρδος αισθάνθηκε τη συνεί-

δησή του να πέφτει, να στροβιλίζεται. 
∆εν µπορούσε ούτε καν να ουρλιάξει… 

E 
 
«Σκατά,» µούγκρισε η Μάρθα, καθώς έβαζε τις µπότες της. Τα πό-
δια της ήταν γεµάτα λάσπες, κι εδώ δεν µπορούσε να τα καθαρίσει 
προτού φορέσει τα υποδήµατα. «Μαλακιστήκαµε. Ήταν προφανές 
ότι δεν θα υπήρχε άνοιγµα ούτε επάνω.» 

«Άξιζε, όµως, να προσπαθήσουµε,» είπε η Άνµα’ταρ, χωρίς να έχει 
χάσει την ψυχραιµία της. 

«Και τώρα;» 
«Πάµε πίσω, στον Κροκόδειλο.» 
«Θ’αφήσουµε, δηλαδή, τον Γεράρδο εδώ!;» 
«Έχεις κάποιο σχέδιο να προτείνεις;» την προκάλεσε η Άνµα’ταρ. 
«Να φέρουµε εκρηκτικά και ν’ανατινάξουµε αυτόν τον γαµηµένο 

τοίχο του πύργου, για να µπούµε, να πάρουµε τον Γεράρδο, και να 
την κάνουµε όσο πιο γρήγορα γίνεται.» 

«Σου είπα, δεν έχω εκρηκτικά µαζί µου.» 
«Πάµε, τότε, πίσω να πάρουµε.» 
«∆ε νοµίζω ότι κανένας θα συµφωνήσει µε το σχέδιό σου,» την 

προειδοποίησε η Άνµα. 
«Ώρες-ώρες, είστε όλοι µαλάκες!» γρύλισε η Μάρθα. 
«Ο Σέλιρ είπε να περιµένουµε λίγο· και είµαι κι εγώ της ίδιας άπο-

ψης.» 
«Πόσο ακριβώς είναι το λίγο, µπορείς να µου πεις;» 
«Τουλάχιστον γι’απόψε. Αποκλείεται να τον σκοτώσουν απόψε. Αν 

ήθελαν να τον σκοτώσουν αµέσως, δεν θα τον φυλάκιζαν.» 
Αυτό ήταν, όντως, λογικό. Η Μάρθα αναστέναξε. «Καλά. Πάµε 

στον Κροκόδειλο. Κι ας περιµένουµε. Γι’απόψε.» 
Καθώς βάδιζαν µέσα στη βλάστηση, σκυφτές και κουκουλωµένες, 

η Άνµα’ταρ είπε: «Ο Σέλιρ θα χρησιµοποιήσει και το Ξόρκι Ανιχνεύ-
σεως – µπορεί να το έχει σε λειτουργία όλη νύχτα αν θέλει, νοµίζω – 
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κι αν δει ότι ο Γεράρδος µετακινείται από τη θέση του, θα δράσου-
µε.» 
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Κεφάλαιο 43 

«∆εν ήταν πια εκεί!» 
 
 
Ο Ύπατος είχε µόλις αφαιρέσει τις δύο σφαίρες από το στήθος του 
Έδουου, όταν ο Τζοσελίνος και ο Ουβέρτος µπήκαν στο δωµάτιο µε 
το Θηρίο οργισµένο εντός τους. 

«Ύψιστε Πατέρα, απέδρασε!» 
Ο Γουλιέλµος πήρε το βλέµµα του από τον Έδουο – ο οποίος ήταν 

ξαπλωµένος επάνω σ’ένα κρεβάτι, αιµόφυρτος, ναρκωµένος από βο-
τάνια, και ζωντανός µόνο µε τη χάρη του Θεού και τη δύναµη του 
υποταγµένου Θηρίου µέσα του – και στράφηκε ν’ατενίσει τον Αδελ-
φό που είχε µιλήσει: τον Ουβέρτο. «Επιτέθηκε στους Φρουρούς;» 

«Όχι, Ύψιστε Πατέρα. Τον πήγαν σ’έναν κελί του Πύργου της Α-
ποµόνωσης. Τον έκλεισαν εκεί αφήνοντας µονάχα µια αναµµένη λά-
µπα µαζί του. Και νόµιζαν ότι ακόµα εκεί ήταν. Όµως, όταν εγώ κι ο 
Αδελφός Τζοσελίνος πήγαµε να του δώσουµε φαγητό και νερό, δεν 
τον βρήκαµε. Είχε εξαφανιστεί· µόνο η λάµπα είχε µείνει. Οι δύο 
Φρουροί έξω απ’το κελί λένε πως ούτε άκουσαν ούτε είδαν τίποτα.» 

«Κάποιος ψεύδεται!» φώναξε ο Γουλιέλµος, νιώθοντας την οργή 
του Θηρίου να τον πληµµυρίζει. 

«∆εν το νοµίζω, Ύψιστε Πατέρα,» είπε ο Ουβέρτος. «Αποκλείεται 
να τον άφησαν να δραπετεύσει· κι αποκλείεται ο Γεράρδος να τους 
επιτέθηκε και να δραπέτευσε από µόνος του. Αυτό θα φαινόταν: θα 
είχαν τραύµατα επάνω τους. Μελανιές, το λιγότερο.» 

Ο Γουλιέλµος, προσπαθώντας να καθυποτάξει το Θηρίο εντός του, 
πρόσταξε: «Βρείτε τον! Όπως κι αν κατάφερε να βγει από το κελί 
του, δεν µπορεί να έχει πάει µακριά.» Και στράφηκε πάλι στον Έ-
δουο, για να επιδέσει τα τραύµατά του. Ο Γεράρδος είχε δίκιο όταν 
είπε ότι ο ιερέας θα ζούσε: πράγµατι, φαινόταν να αναπνέει κανονι-
κά παρά τις πληγές στο στήθος του. 

Ο Ουβέρτος και ο Τζοσελίνος έφυγαν από το δωµάτιο, βαδίζοντας 
βιαστικά. 
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Ο Ύπατος αναρωτιόταν πώς ήταν δυνατόν ο Γεράρδος να είχε ξε-
φύγει. Στον Πύργο της Αποµόνωσης δεν υπήρχαν ανοίγµατα που 
µπορούσε να χρησιµοποιήσει. 

E 
 
Η Μάρθα ήταν οργισµένη, όταν εκείνη κι η Άνµα’ταρ επέστρεψαν 
στον Κροκόδειλο. Έβγαλε την κάπα της, µουσκεµένη καθώς ήταν 
από τη βροχή, και την πέταξε κάτω, βρίζοντας χυδαία θεούς και δαί-
µονες. 

«Υποθέτω,» είπε η Βατράνια, που καθόταν και κάπνιζε, «ότι η α-
ποστολή σας δεν πήγε καλά…» 

Η Μάρθα τής είπε να χώσει το τσιγάρο της εκεί που ήξερε και να 
σκάσει. 

«∆ε φαίνεται να υπάρχει κανένα απολύτως άνοιγµα στο µέρος ό-
που τον κρατάνε φυλακισµένο,» είπε η Άνµα. «Είναι ένας πυργίσκος 
στο βορειότερο σηµείο του Ναού, χτισµένος από συµπαγή πέτρα. 
Σκαρφαλώσαµε κι ώς την οροφή του, µάλιστα, για να δούµε µήπως 
υπήρχε εκεί καµια καταπακτή – αλλά τίποτα.» 

«Και είσαι σίγουρη ότι τον έχουν εκεί;» ρώτησε ο Σθένελος. 
«Είναι το πιο λογικό. Ο πυργίσκος αυτός µοιάζει µε φυλακή υψί-

στης ασφαλείας, και ο Σέλιρ είπε ότι τον εντόπισε στο βορειότερο 
σηµείο του Ναού.» Η Άνµα κοίταξε τον ∆ιαλογιστή, ο οποίος κατέ-
νευσε. 

Η Μάρθα τού είπε: «Κάνε πάλι το ξόρκι σου. ∆ες αν είναι ακόµα 
εκεί. Η Άνµα είπε ότι µπορείς, αν θέλεις, να διατηρείς αυτό το ξόρκι 
όλη τη νύχτα, για να βλέπουµε πού είναι ο Γεράρδος – ώστε να εί-
µαστε έτοιµοι να δράσουµε αν επιχειρήσουν να τον µεταφέρουν για 
να τον σκοτώσουν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.» 

Ο Σέλιρ’χοκ, πιάνοντας το ραβδί του από το τοίχωµα όπου το είχε 
ακουµπισµένο, το κράτησε εµπρός του και άρθρωσε τα λόγια για το 
Ξόρκι Ανιχνεύσεως. Επάνω στα µικροσκοπικά κάτοπτρα φάνηκε µια 
κουκίδα. «Θα έλεγα ότι είναι στο ίδιο µέρος µε πριν.» 

«Μπορείς να τον παρακολουθείς όλη τη νύχτα;» 
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«Αν πρέπει.» Ο Σέλιρ έκλεισε τα µάτια και οι κρύσταλλοι επάνω 
στο ραβδί του φώτισαν για λίγο, τα λεπτά κυκλώµατα κοκκίνισαν 
ελαφρώς. Ο µάγος άνοιξε πάλι τα µάτια του. Η κόκκινη κουκίδα ε-
ξακολουθούσε να υφίσταται επάνω στα κάτοπτρα. 

«∆ηλαδή, απλώς θα περιµένουµε;» ρώτησε ο Σθένελος. 
«Τι άλλο να κάνουµε;» του είπε η Άνµα. «Να επιτεθούµε στον 

Ναό;» 
«∆ε θα ήταν άσχηµη ιδέα,» µούγκρισε η Μάρθα, καθώς καθόταν 

κάτω, για να βγάλει τις µπότες της και να καθαρίσει τα πόδια της 
από τις λάσπες. 

Η Άνµα τη µιµήθηκε, γιατί κι εκείνη είχε γίνει χάλια βαδίζοντας 
ξυπόλυτη στο δάσος. Ο Σέλιρ’χοκ κάθισε στην ειδική θέση του ενερ-
γειακού κέντρου, αναπαυτικά, όχι για να χρησιµοποιήσει τη Μαγγα-
νεία Κινήσεως· το ραβδί του το κράτησε στερεωµένο ανάµεσα στα 
γόνατά του. Ο Σθένελος πήγε στη µπροστινή µεριά του οχήµατος και 
ξάπλωσε επάνω στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού, ανάβοντας 
ένα τσιγάρο. Η Βατράνια έµεινε καθισµένη εκεί που ήταν, σβήνο-
ντας το τελειωµένο τσιγάρο της και τεντώνοντας τα πόδια της κάτω 
απ’την κουβέρτα της. 

Μετά από λίγη ώρα, ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Παράξενο…» 
Η Μάρθα, που είχε ξαπλώσει, ανασηκώθηκε. «Τι είναι;» 
«Η κουκίδα εξαφανίστηκε.» 
Η Μάρθα συνοφρυώθηκε, νιώθοντας κάτι να σφίγγει τα σωθικά 

της. «Και τι πάει να πει αυτό;» 
Ο Σέλιρ’χοκ φάνηκε να µιλά πολύ προσεχτικά: «Αν είχε αποµα-

κρυνθεί, θα έβλεπα την κουκίδα να κινείται. Εποµένως, ή κάτι πα-
ρεµβάλλεται ή… είναι νεκρός.» 

«ΤΙ!» Η Μάρθα πετάχτηκε όρθια. 
«∆εν το θεωρώ πιθανό, όµως–» 
«Και που δεν το θεωρείς πιθανό, νεκρός µπορεί να είναι!» 
«Περίµενε,» της είπε ο Σέλιρ’χοκ, εµφατικά. «Περίµενε.» Και, 

κλείνοντας τα µάτια, άρθρωσε πάλι λόγια στη γλώσσα της µαγείας. 
Οι κρύσταλλοι στο ραβδί του φώτισαν σχεδόν σαν ενεργειακές λά-
µπες· τα κυκλώµατα επάνω του κοκκίνισαν, σαν να ήταν έτοιµα να 
διαλυθούν. 

Καµια κουκίδα δεν παρουσιάστηκε στα µικροσκοπικά κάτοπτρα. 
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Ο Σέλιρ άνοιξε τα µάτια. Ιδρώτας κυλούσε στο κατάµαυρο µέτωπό 
του. «∆εν είναι εκεί που ήταν, Μάρθα… ούτε κάπου γύρω µας. Αν 
είναι ζωντανός πρέπει να βρίσκεται πολύ µακριά – ή κάτι µού τον 
κρύβει.» 

«Ή οι γαµιόληδες τον καθάρισαν!» φώναξε η Μάρθα. «Πηγαίνου-
µε να τους βρούµε – τώρα!» Χωρίς να βάλει τις µπότες της, έτρεξε 
στη µπροστινή µεριά του οχήµατος. «Φύγε από τη µέση!» είπε στον 
Σθένελο, χτυπώντας τον στο κεφάλι. 

«Ε!» διαµαρτυρήθηκε εκείνος καθίζοντας στη θέση του συνοδη-
γού. 

Η Μάρθα κάθισε πίσω από το τιµόνι. «Σέλιρ,» είπε, «κάνε το ξόρκι 
σου!» 

«Πού σκοπεύεις να µας πας;» τη ρώτησε η Άνµα. 
«Στο γαµηµένο Ναό τους, πού αλλού;» 
«Αν όντως τον σκότωσαν,» είπε ο Σθένελος γυρίζοντας για να κοι-

τάξει όσους ήταν πίσω, «η Μάρθα έχει κάποιο δίκιο…» Ήταν φανε-
ρά σαστισµένος, σα να µη µπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συµ-
βεί. 

Ο Σέλιρ’χοκ είπε: «∆ε νοµίζω να τον σκότωσαν–» 
«Είναι τρελοί, Σέλιρ!» γρύλισε η Μάρθα. «Τώρα, κάνε–!» 
«Θα το κάνω,» τη διέκοψε εκείνος. «Όπως και νάχει, πρέπει να 

πάµε να τους βρούµε ύστερα από τούτο.» Και, καθίζοντας σωστά 
στη θέση του ενεργειακού κέντρου, ξεκίνησε τη Μαγγανεία Κινήσε-
ως. 

E 
 
Ο Κροκόδειλος σταµάτησε απότοµα µπροστά στην είσοδο του Υπε-
ραιώνιου, µε τους έξι τροχούς του να τινάζουν λάσπες και νερά γύρω 
του, µέσα στη νύχτα και στη βροχή. 

Η πόρτα του οδηγού άνοιξε και η Μάρθα πήδησε έξω, κρατώντας 
δύο πιστόλια και σηµαδεύοντας τους Ιερούς Φρουρούς εκατέρωθεν 
της διπλής πόρτας του Ναού. 

«Πείτε στον γαµιόλη τον αρχιερέα σας να βγει έξω, τώρα, αλλιώς 
θα σας καθαρίσω και τους δύο!» 
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Εκείνοι δεν έκαναν ούτε µία αβέβαιη κίνηση. Ο ένας τράβηξε το 
σπαθί του από την πλάτη του, κι ο άλλος έπιασε την καραµπίνα από 
τη ζώνη του, φωνάζοντας: «Μετά χαράς θα πεθάνουµε για τον Ύψι-
στο Πατέρα και τον Υπεραιώνιο!» 

«Φανατικοί καριόληδες! Πείτε του να βγει έξω, προτού βάλω το 
όχηµά µου µέσα και σας πατήσω όλους!» 

Εν τω µεταξύ, οι υπόλοιποι επαναστάτες είχαν βγει από τον Κρο-
κόδειλο – χωρίς να κρατάνε όπλα, αλλά και χωρίς να έχουν τα χέρια 
τους µακριά από τα πιστόλια τους. 

«Η φίλη µας είναι αναστατωµένη,» είπε ο Σέλιρ’χοκ στου Ιερούς 
Φρουρούς, βαδίζοντας για να σταθεί µπροστά από τη Μάρθα, «γιατί 
φοβάται ότι ίσως ο Ύψιστος Πατέρας να σκότωσε τον Γεράρδο.» 

«Αν ο Ύψιστος Πατέρας σκότωσε τον Γεράρδο, αυτό είναι ένα θέ-
µα που αφορά µονάχα τον Ύψιστο Πατέρα και τον Θεό,» αποκρίθη-
κε ο Φρουρός µε το σπαθί. 

«Παρ’όλ’αυτά, θα θέλαµε να µάθουµε αν ο Γεράρδος είναι ακόµα 
ζωντανός,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Μπορούµε να το µάθουµε αυτό, ή ό-
χι;» 

Η διπλή πόρτα του Υπεραιώνιου άνοιξε ξαφνικά, παρουσιάζοντας 
τον Ουβέρτο, τον Τζοσελίνο, και τον Οσβάλδο. Κι οι τρεις τους θύµι-
ζαν άγρια θηρία, από τη στάση τους (ήταν σαν έτοιµοι να χιµήσουν 
και να δαγκώσουν) αλλά κι από µια αόρατη, ψυχική δύναµη που ε-
ξέπεµπαν. ∆εν την έβλεπες, όµως δεν µπορούσες και ν’αµφιβάλεις 
για την ύπαρξή της. 

Τρεις ιερείς στην είσοδο του Υπεραιώνιου, στην κορυφή των έξι 
µεγάλων πέτρινων σκαλοπατιών. Τρία κυνηγόσκυλα, µανιασµένα, 
διψασµένα για αίµα, επιθετικά. 

«Τι σύµπτωση,» είπε ο Ουβέρτος. «Επάνω που ο Γεράρδος εξαφα-
νίστηκε µυστηριωδώς, παρουσιάστηκαν οι υποτακτικοί του µε όπλα 
στα χέρια.» 

 «∆εν έχουµε όπλα,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. 
«Αυτή έχει.» Το βλέµµα του Τζοσελίνου ήταν εστιασµένο στη 

Μάρθα. 
Ο Σέλιρ’χοκ δεν µπήκε στον κόπο να της πει να θηκαρώσει τα πι-

στόλια της, γιατί ήξερε πως δεν θα το έκανε. «Νοµίζει ότι σκοτώσατε 
τον Γεράρδο.» 

«Προσπαθείτε να µας καθυστερήσετε!» γρύλισε ο Οσβάλδος. 
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Στα χέρια τους, οι τρεις ιερείς κρατούσαν σπαθιά και καραµπίνες. 
Ήταν έτοιµοι για µάχη… ή για κυνήγι. 

«Για ποιο λόγο;» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Απλά θέλουµε να µάθουµε αν 
ο Γεράρδος είναι ζωντανός· και ο Αδελφός σου είπε ότι… εξαφανί-
στηκε.» 

«Εσείς τον κλέψατε!» τους κατηγόρησε ο Οσβάλδος. «Με κάποιο 
τέχνασµα.» 

«Αν τον είχαµε κλέψει εµείς, θα ήµασταν τώρα πολύ µακριά από 
εδώ. Όχι, δεν τον κλέψαµε. ∆ιαπιστώσαµε, όµως, ότι έχει εξαφανι-
στεί–» 

«Πώς;» 
«Με τη µαγεία µου. Μ’ένα Ξόρκι Ανιχνεύσεως. Το σήµα του Γε-

ράρδου έπαψε να φαίνεται στους καθρέφτες µου.» Ο Σέλιρ’χοκ α-
νασήκωσε το ραβδί του, σαν να ήθελε να τους δείξει σε ποιους κα-
θρέφτες αναφερόταν. «Τρεις εξηγήσεις µπορεί να υφίστανται 
γι’αυτό: Ή είναι νεκρός, ή κάτι µπλοκάρει το ξόρκι µου, ή ξαφνικά 
µεταφέρθηκε πολύ, πολύ µακριά.» 

«∆εν είναι νεκρός,» τον διαβεβαίωσε ο Ουβέρτος. «Όχι απ’όσο ξέ-
ρουµε, τουλάχιστον. Τον είχαµε σ’ένα κελί – κι εξαφανίστηκε!» 

«Τι πάει να πει ‘εξαφανίστηκε’;» φώναξε η Μάρθα. 
«∆εν ήταν πια εκεί! Και οι δύο Φρουροί που στέκονταν απέξω δεν 

τον είδαν να φεύγει. ∆εν είδαν την πόρτα ν’ανοίγει. Και δεν υπήρχε 
καµια άλλη έξοδος από το κελί· ούτε καν ένα στενό παράθυρο.» 

«Προσπαθείς να µας δουλέψεις; Προσπαθείς να µας τουµπάρεις, 
ότι ο Γεράρδος έγινε καπνός;» Η Μάρθα σηµάδεψε τον Ουβέρτο και 
µε τα δύο πιστόλια της. 

«Εξαφανίστηκε,» είπε ο Τζοσελίνος. «Αυτό συνέβη. Πήγαµε να 
του δώσουµε φαγητό και τότε αντιληφθήκαµε την απουσία του.» 

Ο Σέλιρ’χοκ κοίταξε τη Μάρθα µε τις άκριες των µατιών του. «∆ε 
νοµίζω ότι λένε ψέµατα.» 

«Ούτε κι εγώ,» είπε η Άνµα’ταρ, πίσω από τη Μάρθα. 
«Πιστεύετε αυτές τις µαλακίες, ότι εξαφανίστηκε;» 
«∆ε φαίνεται να υπάρχει άλλη εξήγηση,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ. 
«Εκτός αν τον καθάρισαν οι πούστηδες!» 
Ο Σέλιρ κούνησε το κεφάλι. «∆ε θα ήταν τόσο αναστατωµένοι αν 

τον είχαν καθαρίσει.» 
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«Θα ήταν, αν ερχόµουν εγώ εδώ πέρα.» 
«∆ε νοµίζω ότι σε φοβούνται, Μάρθα.» 
Η Μάρθα, αν και εξοργισµένη µε την όλη ιστορία, όφειλε να πα-

ραδεχτεί ότι ο µάγος είχε δίκιο. Πράγµατι, οι ιερείς δεν φαινόταν να 
τη φοβούνται. Ούτε και οι Ιεροί Φρουροί. Παρότι οι τελευταίοι φο-
ρούσαν κλειστά κράνη που έκρυβαν τα πρόσωπά τους, δεν χρειαζό-
ταν η Μάρθα να δει την όψη τους για να καταλάβει ότι ήταν αποφα-
σισµένοι να πεθάνουν αν χρειαζόταν. Τέτοιοι άνθρωποι δεν κάνουν 
κόλπα, και δεν λένε ψέµατα. ∆εν τους ενδιαφέρει. 
Τι σκατά έγινε, τότε; 
Κατέβασε τα πιστόλια της, αλλά δεν τα θηκάρωσε. Είπε στον Σέ-

λιρ’χοκ: «Κάνε πάλι το ξόρκι σου. ∆ες µήπως είναι κάπου εδώ κο-
ντά.» 

Εκείνος δεν έφερε αντίρρηση· άρχισε να αρθρώνει τα λόγια. 
Οι τρεις ιερείς κινήθηκαν. Έφυγαν από την είσοδο του Υπεραιώνι-

ου, κατεβαίνοντας τα έξι ψηλά σκαλοπάτια µ’ένα σάλτο, και έτρε-
ξαν, µε µεγάλα πηδήµατα, προς τα δυτικά και προς τ’ανατολικά: δύο 
από εδώ κι ένας από εκεί: ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος, και ο Ου-
βέρτος µόνος του. 

«Πού πάνε αυτοί οι παλαβοί;» έκανε η Μάρθα, ξαφνιασµένη. 
«Να κυνηγήσουν τον Γεράρδο,» είπε η Άνµα, «σε περίπτωση που 

είναι κάπου κοντά.» 
Η Μάρθα µόρφασε αποδοκιµαστικά, και περίµενε τον Σέλιρ να τε-

λειώσει το ξόρκι του. 
Μετά από λίγο, εκείνος είπε: «∆εν είναι εδώ, Μάρθα. Ή, αν είναι, 

κάτι µού τον κρύβει.» 
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Κεφάλαιο 44 

Η Ερηµιά, το Όνειρο, και το Μαύρο 
Σύννεφο 

 
 
Ένας ξερός άνεµος φυσούσε, σφυρίζοντας. 

Φέρνοντας άµµο στο πρόσωπο του άντρα που ήταν ξαπλωµένος 
ανάσκελα µε τα µάτια κλειστά. 

Τα µάτια του άνοιξαν. Στένεψαν, ξαφνιασµένος καθώς ήταν που 
είδε γαλανό ουρανό από πάνω του. 

Ο Γεράρδος ανασηκώθηκε, κοιτάζοντας γύρω του, την ερηµιά, µε 
απορία. Πέτρες και άµµος, προς κάθε κατεύθυνση. 

Ονειρευόταν; Έβλεπε στον ύπνο του την άλλη διάσταση; Ατενίζο-
ντας όµως τον ουρανό, µπορούσε εύκολα να συµπεράνει ότι δεν ή-
ταν εκεί: ο ήλιος ήταν αυτός της Χάρνταβελ. 
Είµαι στη Νεκρή Γη. Στο κέντρο του Κεντροδάσους. Στο κέντρο 

της Χάρνταβελ. Στον τόπο όπου, κάποτε, ο Θεός είχε ρίξει φωτιά. 
Πώς µπορούσε, όµως, να βρίσκεται στη Νεκρή Γη; Το τελευταίο 

πράγµα που θυµόταν ήταν ότι βρισκόταν στον Πύργο της Αποµόνω-
σης, κλεισµένος σ’ένα κελί χωρίς ούτε ένα παράθυρο. Και ο χάρτης 
είχε δηµιουργηθεί µέσα στο µυαλό του… ο χάρτης που υποδήλωναν 
τα σηµεία των εισβολών… 
Ονειρεύοµαι; 
Ο Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος, ακούγοντας τον ξερό άνεµο να 

σφυρίζει γύρω του. Όχι, δεν ονειρευόταν. Όλα τούτα ήταν πολύ α-
ληθινά για να είναι όνειρο. Κάπως, είχε καταλήξει στη Νεκρή Γη, 
που οι νότιες παρυφές της βρίσκονταν πάνω από εκατό χιλιόµετρα 
απόσταση από τον Υπεραιώνιο. 
Με έφεραν εδώ ενώ κοιµόµουν; Αποκλείεται. Η µόνη λογική εξή-

γηση – και, συγχρόνως, τελείως παράλογη – ήταν ότι είχε κοιµηθεί 
µέσα στο κελί του, στον Πύργο της Αποµόνωσης, και είχε ξυπνήσει 
σε τούτο το µέρος. 
Ο νοητικός χάρτης… Όλ’αυτά είχαν συµβεί επειδή είχε φέρει εκεί-

νο τον νοητικό χάρτη στο µυαλό του. Ήταν σαν η ψυχή του να είχε 
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ταξιδέψει κάπου αλλού· και το σώµα του… δεν αισθανόταν πια το 
σώµα του. Ναι, αυτή ήταν η τελευταία του ανάµνηση. ∆εν αισθανό-
ταν πια το σώµα του. Είχε τροµοκρατηθεί, και είχε… πέσει. Και µε-
τά, τίποτα. 

Μετά, είχε ξυπνήσει και ήταν εδώ, στη Νεκρή Γη. 
Ο Γεράρδος κοίταξε και δε δυσκολεύτηκε να βρει την ανατολή. Ο 

ήλιος φαινόταν να ξεπροβάλλει από εκεί. ∆εν µπορούσε, όµως, που-
θενά να δει το Κεντροδάσος. Αυτό σηµαίνει ότι δεν ήταν κάπου στις 
παρυφές της µεγάλης ερηµιάς, αλλά στα βάθη της. 

Και δεν είχε µαζί του καθόλου τρόφιµα. Ούτε εξοπλισµό. 
Για µια στιγµή, έπαψε να σκέφτεται και άφησε τον εαυτό του να 

διαισθανθεί τις εισβολές. Μία από αυτές βρισκόταν βόρεια από εδώ, 
πολύ µακριά. Μία άλλη ήταν στα ανατολικά, επίσης πολύ µακριά. 
Μία τρίτη, η πιο κοντινή, µάλλον µέσα στην ερηµιά, βρισκόταν στα 
νοτιοδυτικά. 

Ο Γεράρδος συνειδητοποίησε ότι µπορούσε να κρίνει, αν και στο 
περίπου, την απόσταση των εισβολών από τον εαυτό του. Πράγµα 
που πριν δεν µπορούσε να κάνει. Οι αισθήσεις του δεν ήταν τόσο 
ξεκάθαρες. 

Αυτό, όµως, δεν τον βοηθούσε και πολύ να φύγει τώρα από τη Νε-
κρή Γη. 
∆εν µπορώ να φύγω όπως ήρθα; Αν είχε έρθει εδώ φέρνοντας στο 

µυαλό του εκείνο τον νοητικό χάρτη, ίσως κατόρθωνε να φύγει µε 
τον ίδιο τρόπο. 

Ο Γεράρδος κάθισε στην άµµο, οκλαδόν, και έκλεισε τα µάτια. ∆ι-
αισθάνθηκε τα σηµεία των εισβολών, και σχηµάτισε, µέσα στο νου 
του, τον χάρτη που αυτά υποδήλωναν. Τον χάρτη της Χάρνταβελ. 
Και τι έπρεπε να κάνει τώρα; Προσπάθησε να δηλώσει στον εαυτό 
του την επιθυµία του να µεταφερθεί εκεί όπου θεωρούσε πως ήταν η 
νότια άκρη του Κεντροδάσους, όχι πολύ µακριά από την Ερρίθια. 

∆εν αισθάνθηκε καµια αλλαγή. 
Άνοιξε τα µάτια του. Εξακολουθούσε να βρίσκεται στη µεγάλη ε-

ρηµιά. 
Πώς το είχε κάνει όσο ήταν στο κελί του, στον Πύργο της Αποµό-

νωσης; Ποια ήταν η διαφορά; Υπήρχε κάποια διαφορά· το καταλά-
βαινε, µα δεν µπορούσε να την καθορίσει. Κατ’αρχήν, τότε που ήταν 
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στο κελί δεν είχε καµια συγκεκριµένη επιθυµία να µεταφερθεί κά-
που. Αυτό που είχε συµβεί είχε απλώς… συµβεί. 

Ο Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος πάλι. Καλύτερα ν’άρχιζε να βαδίζει. 
∆εν µπορούσε να µείνει εδώ ελπίζοντας ότι µε κάποιο θαύµα θα εµ-
φανιζόταν αλλού. Και, µην έχοντας τίποτα να χάσει, προχώρησε 
προς τα εκεί όπου διαισθανόταν την εισβολή στα νοτιοδυτικά. 

E 
 
Το πρωί, η βροχή είχε σταµατήσει. 

Η Μάρθα δεν είχε κοιµηθεί πολύ τη νύχτα, αλλά τελικά, φαίνεται, 
την είχε πάρει ο ύπνος µερικές ώρες πριν από τα ξηµερώµατα. Τώρα 
ξύπνησε, ξαπλωµένη επάνω στα δύο µπροστινά καθίσµατα του Κρο-
κόδειλου. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε αντίκρυ της την 
είσοδο του Υπεραιώνιου. ∆ύο Ιεροί Φρουροί στέκονταν εκατέρωθέν 
της, όπως και χτες βράδυ. Θα µπορούσαν να ήταν οι ίδιοι, έτσι όπως 
τα πρόσωπά τους ήταν κρυµµένα µέσα στα κλειστά κράνη τους. 
Βρήκαν, άραγε, οι ιερείς τον Γεράρδο; ∆εν το θεωρούσε πιθανό. 

Αφού ο Σέλιρ’χοκ δεν µπορούσε να τον εντοπίσει, αυτό σήµαινε ότι 
ήταν κάπου µακριά – όσο απίθανο κι αν έµοιαζε. Βασικά, ήταν απί-
θανο. Ήταν αδύνατο. Κάτι άλλο πρέπει να συνέβαινε. Κάτι πρέπει 
να έκρυβε τον Γεράρδο από τον µάγο. 

Η Μάρθα κοίταξε πίσω και είδε ότι οι άλλοι κοιµόνταν. Εκτός από 
τη Βατράνια που είχε την τελευταία βάρδια. 

«Ξύπνησέ τους,» της είπε η Μάρθα. «Πρέπει να µιλήσουµε.» 
Η Βατράνια, µοιάζοντας πολύ κουρασµένη και βαριεστηµένη για 

να διαφωνήσει ή να κάνει ερωτήσεις, ξύπνησε τους υπόλοιπους, τον 
έναν µετά τον άλλο, και σύντοµα όλοι ήταν καθισµένοι στην πίσω 
µεριά του οχήµατος τρώγοντας ένα πρόχειρο πρωινό. 

«Προσπάθησε ξανά να τον βρεις, Σέλιρ,» ζήτησε η Μάρθα. ∆εν 
χρειαζόταν να εξηγήσει ποιον εννοούσε. 

Ο Σέλιρ’χοκ προσπάθησε αλλά, όπως και τις προηγούµενες φορές, 
τίποτα δεν παρουσιάστηκε στα κάτοπτρα του ραβδιού του. 
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«Τι θα κάνουµε τώρα;» ρώτησε ο Σθένελος. «Θα φύγουµε από δω 
χωρίς τον Γεράρδο; Ο Γεράρδος ήταν ο οδηγός µας στη Χάρντα-
βελ.» 

Κανένας δεν είχε να του δώσει απάντηση αµέσως, και προτού κά-
ποιος µιλήσει είδαν Ιερούς Φρουρούς να συγκεντρώνονται έξω από 
το όχηµά τους· κι ανάµεσά τους ήταν ο Ύπατος. 

«Τι σκατά θέλουν;» είπε η Μάρθα. 
«Ανοίξτε µας!» φώναξε ο Γουλιέλµος. 
«Γιατί;» τον ρώτησε η Άνµα’ταρ από ένα παράθυρο του Κροκόδει-

λου. 
«Για να δούµε ότι είπατε αλήθεια χτες στους Μεγάλους Πατέρες – 

ότι, πράγµατι, δεν κρύβετε τον Γεράρδο.» 
«Μας δουλεύει;» µούγκρισε η Μάρθα. 
«Ας τους ανοίξουµε,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Θα δουν ότι ο Γεράρδος 

δεν είναι εδώ.» 
Η Βατράνια άνοιξε την πίσω πόρτα του οχήµατος, και ο Γουλιέλ-

µος µπήκε µαζί µε τρεις από τους Ιερούς Φρουρούς. Τα µάτια τους 
κοίταξαν τον χώρο ερευνητικά, καθώς βηµάτιζαν µέσα στο όχηµα. 

«Αν ήταν εδώ θα τον βλέπατε,» είπε η Μάρθα. «Λέτε να τον µετα-
µορφώσαµε σε καρφίτσα;» 

Ο Ύπατος στράφηκε να την ατενίσει. «∆εν γνωρίζετε, λοιπόν, πού 
µπορεί να βρίσκεται;» 

Η Μάρθα αισθάνθηκε την παρόρµηση να του πει αµέσως την αλή-
θεια, και δε δίστασε: «Όχι, δεν ξέρουµε πού είναι. Εδώ εσείς δεν ξέ-
ρετε, που τον είχατε κλειδωµένο σ’ένα κελί!» 

Ο Γουλιέλµος βγήκε από τον Κροκόδειλο ακολουθούµενος από 
τους Ιερούς Φρουρούς. Στρεφόµενος στους επαναστάτες, κοιτάζο-
ντάς τους µέσα από την ακόµα ανοιχτή πίσω πόρτα, πρόσταξε: 
«Βγείτε από το όχηµα.» 

Η Μάρθα είδε τους Φρουρούς ολόγυρα να βάζουν τα χέρια τους 
στα όπλα τους. 

«Ποιος ο λόγος;» ρώτησε η Άνµα’ταρ. 
«Βγείτε από το όχηµα,» επανέλαβε ο Γουλιέλµος, και οι επαναστά-

τες αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να τον υπακούσουν, ότι αυτό ήταν το 
σωστό. Ωστόσο, κανένας τους δεν κινήθηκε, γνωρίζοντας καλά πλέ-
ον τα κόλπα των ιερέων της Χάρνταβελ. 
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Ύστερα, απότοµα, γρήγορα, η Άνµα’ταρ έκανε δύο µεγάλες δρα-
σκελιές για να πιάσει τα φύλλα της διπλής πίσω πόρτας του οχήµα-
τος και να την κλείσει. «Φεύγουµε – αµέσως!» είπε στους άλλους. 

Η Μάρθα είδε τους Ιερούς Φρουρούς έξω απ’τον Κροκόδειλο να 
πιάνουν τις καραµπίνες τους. 

Ο Σέλιρ’χοκ κάθισε στο ενεργειακό κέντρο του οχήµατος υφαίνο-
ντας τη Μαγγανεία Κινήσεως. Η Βατράνια πήδησε στη θέση του ο-
δηγού προτού η Μάρθα – πολύ κουρασµένη από την αϋπνία – προ-
λάβει να κινηθεί. 

Οι Ιεροί Φρουροί ύψωσαν τις καραµπίνες τους και πυροβόλησαν, 
καθώς οι επαναστάτες έσκυβαν µέσα στο όχηµα. Σφαίρες εξοστρα-
κίστηκαν στο θωρακισµένο περίβληµα του Κροκόδειλου· ένα αλεξί-
σφαιρο τζάµι ράγισε. Η Βατράνια πάτησε το πετάλι, µόλις η µαγγα-
νεία του Σέλιρ’χοκ είχε ολοκληρωθεί, και οι τροχοί του οχήµατος 
µπήκαν σε κίνηση. Ένας Ιερός Φρουρός – που ήταν πολύ ηλίθιος ή 
φανατικός για να πεταχτεί στο πλάι – πατήθηκε και πέθανε ουρλιά-
ζοντας. 

Η Βατράνια έστριψε το όχηµα προς τα νότια. Και επιτάχυνε. 
Η Μάρθα είδε πίσω τους τον Ύπατο να τους ατενίζει παγερά κα-

θώς οι Ιεροί Φρουροί γύρω του πυροβολούσαν ανώφελα. «Ήθελε να 
µας φυλακίσει, ο καριόλης, παρότι είδε ότι δεν έχουµε τον Γεράρ-
δο.» 

«Σκεφτόταν, ίσως, ότι ο Γεράρδος µπορεί να ερχόταν για εµάς,» 
είπε η Άνµα’ταρ. «∆εν υπάρχει άλλη εξήγηση.» 

Η Βατράνια έβγαλε το όχηµά τους από το µονοπάτι και έστριψε 
ανατολικά, στις παρυφές του Κεντροδάσους, γιατί, αν συνέχιζαν να 
πηγαίνουν νότια, θα κατέληγαν στην Ερρίθια, όπου ο Παντοκρατο-
ρικός Επόπτης σίγουρα δεν θα τους είχε ξεχάσει. 

E 
 
Σταµάτησαν τον Κροκόδειλο σ’ένα σκιερό µέρος των δασών που θε-
ωρούσαν ασφαλές, ώστε να µπορέσουν να µιλήσουν και να πάρουν 
κάποιες αποφάσεις. 
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«Ο Γεράρδος πρέπει, κάπως, να δραπέτευσε και να έφυγε,» είπε η 
Μάρθα. «Να πήγε µακριά.» 

«Πολύ µακριά και πολύ γρήγορα, όµως,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Το 
ξόρκι µου, ενισχυµένο από τους κρυστάλλους, είχε ακτίνα επίδρασης 
κάποιων χιλιοµέτρων.» 

«Μπορεί να έτρεξε. Μπορεί να µην τον πρόλαβες για µερικές δε-
κάδες µέτρα µόνο.» 

Η Βατράνια είπε: «Αν όµως δραπέτευσε από τον Ναό, τότε γιατί 
δεν ήρθε νότια, σ’εµάς;» 

«Μπορεί να µην ήξερε ότι είµαστε νότια,» αποκρίθηκε η Μάρθα. 
«Και πού θα είχαµε πάει; Βόρεια, µέσα στο δάσος; Αν ο Γεράρδος 

είχε δραπετεύσει, το λογικό είναι ότι θα είχε έρθει νότια για να µας 
βρει.» 

Η Μάρθα ήξερε πως η Βατράνια είχε δίκιο – αυτό ήταν, όντως, το 
λογικό – αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. «Κι αν δεν δραπέτευσε, 
τι συνέβη τότε; Είναι ακόµα µέσα στο Ναό; Θα ερχόταν ο Ύπατος να 
µας συλλάβει αν είχε τον Γεράρδο φυλακισµένο;» 

«Σίγουρα,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, «ο Γεράρδος δεν είναι φυλακισµένος. 
Το ερώτηµα είναι πού βρίσκεται.» 

«Και πώς δραπέτευσε,» πρόσθεσε ο Σθένελος. «Αν ανακαλύπταµε 
πώς δραπέτευσε, ίσως ανακαλύπταµε, συγχρόνως, και πού βρίσκε-
ται.» 

«Μπορεί να υπήρχε κανένα κρυφό πέρασµα στο κελί του, καµια 
τρύπα…» είπε η Βατράνια. 

«∆ε νοµίζω ότι αυτό θα το είχαν παραβλέψει οι ιερείς,» διαφώνησε 
η Άνµα’ταρ. «Μοιάζει ανόητο, και δεν µου φαίνονται ανόητοι.» 

Η Μάρθα αναστέναξε. «∆εν έχει νόηµα να καθόµαστε και να υπο-
θέτουµε διάφορα. Κάτι πρέπει να κάνουµε για να βρούµε τον Γε-
ράρδο!» 

«Εντάξει,» είπε η Βατράνια. «Ας πούµε, λοιπόν, ότι, µε κάποιον 
τρόπο, βγήκε από τη φυλακή του. Πού θα πήγαινε λογικά; – εκτός 
απ’το να έρθει να βρει εµάς.» 

Για λίγο, κανένας δεν µπορούσε ν’απαντήσει. 
Μετά, ο Σθένελος είπε: «Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε, νο-

µίζω, είναι να πάµε να βρούµε κάποιον άλλο που ξέρει καλά τη Χάρ-
νταβελ.» 
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Παρότι φθινόπωρο, ο ήλιος ήταν δυνατός πάνω από τη Νεκρή Γη. 
Ειδικά τώρα, το µεσηµέρι. Ο Γεράρδος βάδιζε παραπατώντας. ∆ι-
ψώντας. ∆εν είχε βρει πουθενά νερό για να πιει. Μονάχα άµµος και 
πέτρες απλώνονταν γύρω του. Και το µοναδικό ορόσηµο που είχε 
ήταν η αίσθηση της εισβολής στα νοτιοδυτικά. Την αισθανόταν πιο 
κοντά, ολοένα και πιο κοντά, αλλά δεν είχε φτάσει ακόµα εκεί. Κι 
όταν έφτανε δεν ήταν βέβαιος ότι θα έβρισκε νερό. 

Είδε έναν µεγάλο βράχο και κάθισε κάτω από τη σκιά του για να 
ξαποστάσει. Αναρωτήθηκε, γι’ακόµα µια φορά, µήπως όλα τούτα 
δεν ήταν παρά ένα όνειρο. Αλλά, όχι, δεν µπορεί. Ήταν αληθινά. 

Τι θα είχε γίνει, ώς τώρα, στον Υπεραιώνιο; Οι ιερείς σίγουρα θα 
είχαν αντιληφτεί την απουσία του. Και οι σύντροφοί του; Η Μάρθα; 
Τι θα έκαναν; Αν έχουν µάθει ότι εξαφανίστηκα, θα µε αναζητούν. 
Και ο Γουλιέλµος ίσως να νοµίζει πως αυτοί µε πήραν από τον Πύργο 
της Αποµόνωσης. Ίσως να βάλει τους Ιερούς Φρουρούς και τους ιε-
ρείς να τους κυνηγήσουν. Μπορεί τα πάντα να είχαν µπλεχτεί πολύ 
άσχηµα, χωρίς τη θέλησή του. Κι εγώ υποτίθεται πως ήµουν ο οδη-
γός τους στη Χάρνταβελ… Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος µ’έστειλε για να 
τους οδηγήσω… Γιατί τότε είχε την αίσθηση ότι δεν υπήρχε πρόβλη-
µα που ο Ύπατος θα τον φυλάκιζε; Γιατί είχε πρόθυµα φυλακιστεί; 
Το ήξερε, βαθιά µέσα του, ότι θα εξαφανιζόταν; Μα, και που είχε 
εξαφανιστεί, πάλι προβλήµατα σίγουρα θα είχαν δηµιουργηθεί. Ε-
κτός αν είχα καταφέρει να εξαφανιστώ από το κελί µου και να εµ-
φανιστώ κοντά στη Μάρθα και τους άλλους. Αλλά δεν το είχε κατα-
φέρει αυτό· είχε εµφανιστεί µες στη µέση της Νεκρής Γης, και δεν 
ήξερε πώς να φύγει από εδώ µε τον ίδιο τρόπο. 

Ακουµπώντας την πλάτη του στη µεγάλη πέτρα, εξουθενωµένος 
από την πεζοπορία του µέσα στην ερηµιά, κοιµήθηκε. Και ονειρεύ-
τηκε 

ένα µεγάλο δωµάτιο 
που η οροφή του φτάνει ψηλά 
χάνεται στο σκοτάδι 
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και στο πάτωµά του άµµος απλώνεται. 
Οι άκριές του µόλις και µετά βίας είναι ορατές. 
Ο Γεράρδος σηκώνεται από κάτω και βαδίζει, πλησιάζοντας µια 

έξοδο. Μια σκάλα. Οι τοίχοι είναι καµωµένοι από διάφορα υλικά 
καθώς κατεβαίνει: πέτρα, ξύλο, φως, χέρια, µάτια, χώµα… Και τα 
σκαλοπάτια, από τα ίδια αλλόκοτα υλικά είναι φτιαγµένα. Ο Γεράρ-
δος φτάνει κάτω, σ’ένα δωµάτιο πολύ µικρότερο από το προηγούµε-
νο αλλά γεµάτο κόσµο. Κανείς δεν τον προσέχει καθώς βαδίζει ανά-
µεσά τους, σαν να είναι αόρατος. Τα λόγια τους – αποσπάσµατα από 
τις κουβέντες τους – έρχονται απόµακρα στ’αφτιά του παρότι βρί-
σκεται δίπλα τους. Οµίχλες τυλίγουν τα πρόσωπά τους, οι οποίες δι-
αλύονται µόνο όταν τους κοιτάζει µε µεγάλη προσοχή. 

Φτάνει σ’ένα κρεβάτι επάνω στο οποίο είναι ξαπλωµένος ένας 
πορφυρόδερµος άντρας µε µουστάκι και σκούρα µπλε µαλλιά. Στο 
µέτωπό του υπάρχει µια παλιά ουλή. 
Εδµόνδε… Ο Γεράρδος αγγίζει τον ώµο του τροβαδούρου, κι εκεί-

νου τα µάτια αµέσως ανοίγουν. 
Γεράρδε; Στην αρχή είναι ξαφνιασµένος· µετά χαµογελά. Ελπίζω 

αυτή τη φορά, όταν ξανασυναντηθούµε, να θυµάσαι ότι ήρθες να µε 
βρεις, φίλε µου. 

Ο Γεράρδος τού επιστρέφει το χαµόγελο, αν και βεβιασµένα, γιατί 
δεν το αισθάνεται. ∆εν ξέρω πότε θα συναντηθούµε. Έρχονται όµως 
κάποιοι να σε αναζητήσουν. Πες τους ότι είµαι καλά. Πες τους να µε 
περιµένουν στην Ερρίθια, µαζί σου. 
Ποιοι θα έρθουν, Γεράρδε; Και πού είσαι εσύ; 
Αλλά ο Εδµόνδος είναι, ξαφνικά, πολύ µακριά και ο Γεράρδος δεν 

µπορεί να του απαντήσει. 
Οµίχλη 
στο πρόσωπό του τροβαδούρου 
Το όνειρο 
σκορπίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις 
σαν κοµµάτια από ξύλο, πέτρα, σάρκα, σκέψη, φως, σκοτάδι 
(κάθε ύλη) 
άφησε τον Γεράρδο να ξυπνήσει. 
Ανοίγοντας τα µάτια του, είδε τη Νεκρή Γη πάλι. Και ήταν βέβαιος 

πως κάτι είχε ονειρευτεί. Αλλά δεν θυµόταν τι. 
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Ο Εδµόνδος ο Βοριάς είχε επιστρέψει στον Σιδερένιο Ξένο ύστερα 
από τη διάσωση της Βατράνιας και είχε µείνει εκεί τις επόµενες η-
µέρες, τραγουδώντας τα τραγούδια του και λέγοντας τις ιστορίες 
του. Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα χόρευαν και έκαναν παράσταση για 
το κοινό. 

Ο Νάρθιελ, ο πανδοχέας του Σιδερένιου Ξένου, ήταν ευχαριστηµέ-
νος. Ο κόσµος που ερχόταν ήταν πολύς, και τα έσοδα ικανοποιητικά. 
Ειδικά τώρα, που η Ανατολική Αγορά είχε κλείσει εξαιτίας αυτού του 
παράξενου δάσους, όλοι που ήθελαν να εµπορευτούν µαζεύονταν 
στη ∆υτική Αγορά, κι αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι ταβέρνες και τα 
πανδοχεία εδώ να έχουν παραπάνω από αρκετή πελατεία. 

Στην αρχή, µετά από την επίθεση των επαναστατών για να σώσουν 
τη Βατράνια, ο Εδµόνδος δεν ήταν απόλυτα βέβαιος ότι οι πράκτο-
ρες της Παντοκράτειρας δεν θα τον είχαν υποψιαστεί. Φοβόταν ότι, 
επιστρέφοντας στο πανδοχείο, ίσως να τους έβρισκε να τον περιµέ-
νουν. Είχε, φυσικά, πάρει όλα τα µέτρα για να µην τον καταλάβουν, 
αλλά τους Παντοκρατορικούς δεν ήταν κανείς να τους υποτιµά, πο-
τέ. Έτσι, παρά την εµπειρία του ως επαναστάτης της Χάρνταβελ, ο 
Εδµόνδος είχε κάποια αγωνία· και περισσότερο ανησυχούσε για την 
Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα παρά για τον εαυτό του. Εκείνος είχε ζήσει 
τη ζωή του όπως ήθελε, είχε περάσει από τόσα· αν ήταν η ώρα του 
τώρα να πεθάνει, ας ήταν. Αλλά οι δύο κοπέλες ήταν ακόµα πολύ 
µικρές. 

Τελικά, όµως, οι Παντοκρατορικοί δεν τους ενόχλησαν καθόλου, 
ούτε αυτόν ούτε εκείνες. ∆εν πρέπει να είχαν την παραµικρή υποψία 
ότι ο Εδµόνδος ο Βοριάς είχε βοηθήσει στη διάσωση της Βατράνιας. 
Και τις ηµέρες που ακολούθησαν, στον Σιδερένιο Ξένο λέγονταν ένα 
σωρό ιστορίες γι’αυτό το επεισόδιο. Τόσες όσες και για την παρου-
σία του παράξενου δάσους στην Ανατολική Αγορά. Ή, µάλλον, πε-
ρισσότερες. 
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—Ήταν κατάσκοπος της Επανάστασης αυτή η γυναίκα, και άν-
θρωποι του Πρίγκιπα της Απολλώνιας ήρθαν και την πήραν. ∆εν εί-
δατε τι όχηµα είχαν; Τέτοια πράµατα δεν υπάρχουν εδώ! 

—Είναι σηµάδι ότι πλησιάζει ο καιρός να διώξουµε την Παντοκρά-
τειρα από τη Χάρνταβελ. Πρώτα αυτό το δάσος στην Ανατολική Α-
γορά – η Οργή του Θεού! – και λίγο µετά, αυτά τα γεγονότα. Οι ιε-
ρείς µας το έκαναν! Αυτοί έσωσαν τη γυναίκα! 

—Μ’ένα τέτοιο επεισόδιο µονάχα δεν γίνεται ξεσηκωµός· χρειάζε-
ται οργάνωση. Η γυναίκα αυτή που θέλανε να κρεµάσουν πρέπει να 
προσπαθούσε να οργανώσει κάποιους επαναστάτες µέσα στην Ερ-
ρίθια· και για να την έπιασαν σηµαίνει ότι έχουν βρει και την εστία 
των άλλων. Μπορεί να µοιάζει µε καλό αυτό που είδαµε, αλλά δεν 
ήταν! 

…Και άλλες ιστορίες και διαφοροποιήσεις αυτών των ιστοριών. 
Ο Εδµόνδος απαντούσε σ’όσους τον ρωτούσαν ότι δεν ήξερε τίπο-

τα και ότι δεν ήταν καλό να κάθονται και να κάνουν τόσες πολλές 
υποθέσεις. Ή, τουλάχιστον, δεν ήταν καλό να τις λένε φωναχτά. 
Μπορεί να τραβούσαν την προσοχή των πρακτόρων της Παντοκρά-
τειρας επάνω τους, και µπορεί να τους συλλάµβαναν χωρίς λόγο. 

Απόψε, ευτυχώς, κανένας δεν έλεγε τίποτα για τη διάσωση της Βα-
τράνιας – ή, µάλλον, της «µυστηριώδους κατασκόπου», όπως την 
ήξεραν. Παραδίπλα, όµως, ήταν κάποιοι που τσακώνονταν σχετικά 
µε το τι µπορεί να ήταν το παράξενο δάσος που είχε παρουσιαστεί 
στην Ανατολική Αγορά. Μιλούσαν χαµηλόφωνα για να µην παρεµ-
βαίνουν στο απαλό τραγούδι που έπαιζε ο Βοριάς µε το λαγούτο του, 
αλλά παρ’όλ’αυτά ακούγονταν. Η Ιζαµπώ και Ισαβέλλα τραγουδού-
σαν εναλλάξ· οι µελωδικές τους φωνές αντηχούσαν στη µεγάλη τρα-
πεζαρία του πανδοχείου. Τα δάχτυλα του Εδµόνδου κινούνταν επι-
δέξια επάνω στο λαγούτο του, µε µεγάλη εµπειρία και δεξιοτεχνία – 
είχε παίξει αυτό το τραγούδι εκατοντάδες φορές, χιλιάδες ίσως – 
αλλά το µυαλό του ήταν αλλού. Σ’ένα όνειρο που είχε δει το µεσηµέ-
ρι. Ένα παράξενο όνειρο µε τον Γεράρδο. Πιο παράξενο από εκείνο 
την προηγούµενη φορά. Θα µπορούσε να µην ήταν και τίποτα, βέ-
βαια. Θα µπορούσε απλά να ήταν κάτι που είχε βγει από το µυαλό 
του Εδµόνδου, από την ανησυχία του για τον Γεράρδο, τη Βατράνια 
(την οποία είχε συµπαθήσει πολύ, όσο είχαν συνταξιδέψει), και τους 
υπόλοιπους. Ο Γεράρδος είχε ζητήσει από τον Εδµόνδο, στο όνειρό 
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του, να πει σ’αυτούς που θα έρχονταν να τον βρουν ότι ήταν καλά 
και ότι θα τους συναντούσε στην Ερρίθια. 
Μα, ποιοι µπορεί να έρθουν να µε βρουν; Και τι µπορεί να ξέρουν 

για τον Γεράρδο; Ο Εδµόνδος ήταν προβληµατισµένος. Αν παρου-
σιάζονταν κάποιοι άγνωστοι και τον ρωτούσαν, ποια θα ήταν η θέση 
του; Θα έπρεπε να τους εµπιστευτεί εξαιτίας και µόνο ενός συγκε-
χυµένου ονείρου; Πιθανώς να ήταν και πράκτορες της Παντοκρά-
τειρας, στο κάτω-κάτω. Θεέ µου, δώσε µου διαύγεια ν’αποφασίσω 
σωστά. 

Καθώς έπαιζε το λαγούτο του µέσα στο βράδυ, παρατηρούσε την 
εξώπορτα του πανδοχείου, κι έβλεπε ποιοι έµπαιναν και ποιοι έ-
βγαιναν. Μέχρι στιγµής, κανένας δεν τον είχε πλησιάσει για να του 
µιλήσει. Όποιους κι αν εννοούσε ο Γεράρδος δεν είχαν ακόµα έρθει. 
Και ίσως ποτέ να µην έρθουν. Από µια άποψη, αυτό θα ήταν το κα-
λύτερο. Ο Εδµόνδος δεν θα είχε να πάρει µια δύσκολη απόφαση· 
γιατί, και πάλι, φοβόταν για την Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα. Αν έρθει 
εδώ ένας πράκτορας της Παντοκράτειρας και µε ρωτήσει για τον 
Γεράρδο– Μα δεν ήταν, όµως, δυνατόν ένας πράκτορας της Παντο-
κράτειρας να ήξερε για το όνειρό του ώστε να προσπαθήσει να τον 
ξεγελάσει βάσει αυτού. Εποµένως… 

Ο Εδµόνδος έπαψε να το σκέφτεται. Βλέποντας και κάνοντας, είπε 
στον εαυτό του. Αλλιώς θα τρελαθούµε. 

Πλησίαζε στο τέλος του τραγουδιού του όταν η εξώπορτα του Σι-
δερένιου Ξένου άνοιξε και τέσσερις ταξιδιώτες µπήκαν. Φορούσαν 
όλοι τους κάπες και κουκούλες, αλλά ο Εδµόνδος τούς ήξερε και 
µπορούσε να τους αναγνωρίσει. Αυτοί είναι! 

Χωρίς να δείξει βιασύνη, τελείωσε το τραγούδι του και υποκλίθηκε 
µπροστά στο κοινό του που τον χειροκροτούσε και πετούσε νοµί-
σµατα στο τραπέζι του. «Ευχαριστώ!» είπε χαµογελώντας. «Σας ευ-
χαριστώ όλους!» Η Ισαβέλλα µάζευε τα νοµίσµατα – αρπάζοντας 
γρήγορα όσα πήγαιναν να κατρακυλήσουν στο πάτωµα και να χα-
θούν ανάµεσα στα πόδια των πελατών. 

Όταν ο κόσµος ησύχασε και ο Εδµόνδος κι οι δύο χορεύτριες δέ-
χτηκαν µια καράφα µπίρα κερασµένη από τον Νάρθιελ, ο τροβα-
δούρος γέµισε µια κούπα, ήπιε βαθιά, και είπε σιγανά στην Ιζαµπώ 
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και στην Ισαβέλλα: «Τους είδατε αυτούς τους τέσσερις που µπήκαν 
πριν από λίγο και κάθονται τώρα εκεί που κοιτάζω;» 

Οι δύο κοπέλες κοίταξαν προς τα εκεί όπου κοίταζε ο Εδµόνδος· 
ύστερα, έστρεψαν πάλι τα βλέµµατά τους επάνω του. «Αυτοί πρέπει 
να είναι!» είπε η Ιζαµπώ. 

«Ναι,» ένευσε ο Εδµόνδος, «αυτοί είναι. Αλλά κανονικά έπρεπε να 
ήταν έξι. Κάποιοι λείπουν – και ο ένας είναι ο Γεράρδος, νοµίζω.» 

«Γιατί ο Γεράρδος;» είπε η Ιζαµπώ. 
«Ο Γεράρδος δε θα έφευγε!» τόνισε η Ισαβέλλα. 
«Μπορεί να µην έφυγε οικειοθελώς, πάντως είναι κάπου αλλού.» 
«Πώς το ξέρεις;» Η Ισαβέλλα µπορούσε να διακρίνει ότι ο Εδµόν-

δος δεν µιλούσε τυχαία. 
«Το ξέρω· δεν έχει σηµασία πώς.» 
«Ποιος άλλος λείπει;» ρώτησε η Ισαβέλλα. 
«Έτσι όπως τους βλέπω, η Βατράνια µάλλον. Και είναι λογικό να 

µην ήθελε να µπει στην πόλη…» 
«Πάµε να τους µιλήσουµε!» πρότεινε η Ιζαµπώ, µειδιώντας. 
«Όχι,» τη σταµάτησε ο Εδµόνδος. «Εδώ µέσα δεν ξέρεις ποιος 

µπορεί να κοιτάζει. Άσε να νυχτώσει για τα καλά και να έχουµε πάει 
όλοι στα δωµάτιά µας, επάνω.» 

Οι τέσσερις επαναστάτες φάνηκε να είχαν κάνει την ίδια σκέψη µε 
τον τροβαδούρο, γιατί κανείς τους δεν σηκώθηκε για να πλησιάσει 
το τραπέζι του και να του µιλήσει. Τη νύχτα όµως, όταν εκείνος πήγε 
στο δωµάτιό του και η Ιζαµπώ κι η Ισαβέλλα στο δικό τους δωµάτιο, 
ο Εδµόνδος άκουσε ένα χτύπηµα στην πόρτα του. 

∆εν είχε ακόµα ξαπλώσει· καθόταν στην άκρη του κρεβατιού και 
κούρδιζε το λαγούτο του. Σηκώθηκε και ρώτησε: «Ποιος είναι;» 

«Ο Σθένελος είµαι, Εδµόνδε.» 
Ο Εδµόνδος άνοιξε την πόρτα του και ο µάγος µπήκε. 
«Καλησπέρα, Σθένελε,» είπε κλείνοντας. «Σας είδα όταν ήρθατε.» 
Ο µάγος ένευσε – µια κίνηση που έλεγε: Το είχαµε υποψιαστεί ότι 

θα µας καταλάβαινες. «Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σου, Εδµόνδε. Πε-
ρισσότερο από ποτέ. Ο Γεράρδος εξαφανίστηκε.» 

«Τι θα πει ‘εξαφανίστηκε’;» 
«Θα πει…» Ο Σθένελος έσµιξε τα χείλη. «Θα σου εξηγήσω προτού 

πάµε στους άλλους, αν θέλεις.» 
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«Ναι,» είπε ο Εδµόνδος, «εξήγησέ µου.» Και γέµισε δύο ποτήρια 
µε κρασί από ένα µπουκάλι επάνω στο κοµοδίνο του. Έδωσε το ένα 
στον Σθένελο. «Η Βατράνια είναι µαζί µε τον Γεράρδο;» 

Ο µάγος ήπιε µια γουλιά. «Η Βατράνια; Όχι, µαζί µας είναι. Το κα-
τάλαβες ότι δεν ήρθε στο πανδοχείο, ε; Την αφήσαµε έξω από την 
πόλη, για λόγους ασφάλειας.» 

Ο Εδµόνδος ήπιε το µισό του ποτήρι. «Και ο Γεράρδος;» 
Ο Σθένελος τού είπε, εν συντοµία, όσα ήξερε για την εξαφάνιση 

του Γεράρδου ύστερα από τη φυλάκισή του στον Υπεραιώνιο. 
«Μπλέξατε άσχηµα, δηλαδή,» παρατήρησε ο Εδµόνδος. «Μπλέξα-

τε µε τους ιερείς. Με τον ίδιο τον Ύπατο.» 
«Οι ιερείς σας – µε συγχωρείς κιόλας – δεν είναι και πολύ καλά 

στα µυαλά τους, Εδµόνδε. Κατ’αρχήν, γιατί να φυλακίσουν τον Γε-
ράρδο; Τι πραγµατικός λόγος υπήρχε;» 

Ο Εδµόνδος αναστέναξε. «∆ε µπορώ να µιλήσω για τους ιερείς, 
Σθένελε. Ο Γεράρδος, πάντως, είναι καλά.» 

Ο µάγος ξαφνιάστηκε. «Τι;… Ήρθε εδώ; Είναι εδώ;» 
«Όχι. Μου µίλησε, όµως. Μέσα σ’ένα όνειρο. Μου ζήτησε να σας 

πω ότι είναι καλά, και να τον περιµένετε στην Ερρίθια.» 
«Σου µίλησε σ’ένα όνειρο; Σοβαρολογείς;» 
Ο Εδµόνδος σήκωσε τους ώµους. Τελείωσε το κρασί του. «Την 

πρώτη φορά που σας συνάντησα, το ίδιο είχε συµβεί: είχα µιλήσει µε 
τον Γεράρδο σ’ένα όνειρο. Πάµε τώρα να δω και τους άλλους;» 

E 
 
Κουρασµένος, πεινασµένος, διψασµένος, µε τα πόδια του να πονάνε 
µέσα στις µπότες του, µε τα χείλη του σκασµένα και τη γλώσσα του 
ξεραµένη, ο Γεράρδος, µέσα στη νύχτα, κάτω από το φως των δύο 
φεγγαριών της Χάρνταβελ, σταµάτησε µπροστά στην εισβολή που 
είχε διαισθανθεί. 

Τι θέαµα κι αυτό… 
Μια έρηµος να εισβάλλει σε µια άλλη έρηµο. Η άµµος τους να α-

ναµιγνύεται. Κι από το άνοιγµα που έσχιζε σαν ύφασµα την πραγ-
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µατικότητα της Χάρνταβελ φαινόταν ο ουρανός της άλλης διάστα-
σης. Νύχτα ήταν κι εκεί, αλλά τα φεγγάρια ήταν τρία, και πράσινα. 

Ο Γεράρδος κατέρρευσε κοντά στην εισβολή. Γονάτισε, κατάκο-
πος. Ήλπιζε πως, όταν έφτανε στο άνοιγµα για την άλλη διάσταση, 
θα έβλεπε από µέσα κάποιο δάσος, κάποιο µέρος όπου θα µπορούσε 
να βρει νερό· αλλά πουθενά δεν υπήρχε νερό τώρα. Μονάχα µια α-
τελείωτη έρηµος. 

Ξάπλωσε στην άµµο, ανάσκελα, κοιτάζοντας τον ουρανό της Χάρ-
νταβελ. Πονούσε ολόκληρος. Το σώµα του διαµαρτυρόταν από την 
κακουχία. 
Πόσο µακριά να είµαι από το Κεντροδάσος; ∆ε µπορεί να είµαι 

πολύ µακριά. Ακόµα και ακριβώς στο κέντρο της Νεκρής Γης να 
βρέθηκα, η µεγάλη ερηµιά δεν είναι, στην πραγµατικότητα, και τόσο 
µεγάλη. Από τους χάρτες, θυµόταν ότι η Νεκρή Γη ήταν κάπου εκα-
τό-πενήντα χιλιόµετρα απ’το βορρά ώς τον νότο, κι άλλα τόσα περί-
που από την ανατολή ώς τη δύση. Εποµένως, από το κέντρο της ε-
ρηµιάς, καµια πενηνταριά χιλιόµετρα ώς το Κεντροδάσος που την 
περιστοίχιζε. 
∆ε µπορεί να είµαι µακριά… 
Αλλά θα άντεχε µέχρι να φτάσει; 
Έπρεπε να αντέξει. Όχι µόνο για την προσωπική του επιβίωση. Οι 

άλλοι επαναστάτες τον χρειάζονταν. Η Χάρνταβελ τον χρειαζόταν. 
Ναι, το ένιωθε πως τον χρειαζόταν. Ένιωθε τον πόνο της. Είµαι ο 
µόνος που νιώθω τον πόνο της… 
Αλλά δεν είσαι δικός µας. Μια φωνή που είχε έρθει… από πού; 
Σαν τους Ανέµους που ούρλιαζαν στο Πορφυρό Κενό και τρέλαι-

ναν τους ταξιδευτές. Ο Γεράρδος τούς ήξερε καλά τους Ανέµους, ύ-
στερα από τόσα ταξίδια ως καπετάνιος εκεί. Αυτό που είχε ακουστεί, 
όµως, δεν ήταν Άνεµος του Κενού. Ήταν λες και κάποιος από τους 
ιερείς της Χάρνταβελ να το είχε πει. 
∆εν είσαι δικός µας… 
Ο Γεράρδος ζαλιζόταν. Νόµιζε ότι περιστρεφόταν. Για µια στιγµή, 

δεν ήξερε αν ήταν ακόµα ξαπλωµένος ή αν είχε σηκωθεί όρθιος. Και 
τότε είδε από πάνω του, στον ουρανό, µια µεγάλη σκοτεινιά να α-
πλώνεται, σκεπάζοντας τον Αργυρό Θείο Οφθαλµό και περιστοιχίζο-
ντας τον Κακό Οφθαλµό, κάνοντας το κόκκινο φεγγάρι να µοιάζει 
πραγµατικά µ’ένα δαιµονικό µάτι που ατένιζε τον Γεράρδο µε µίσος. 
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Μια σκοτεινιά είχε απλωθεί στον ουρανό της Χάρνταβελ, και ο Γε-
ράρδος την είδε να τεντώνει τα πλοκάµια της σαν φίδια καπνού 
προς διάφορες κατευθύνσεις. Κι ένιωσε µια γνώριµη παρουσία. Την 
παρουσία της οντότητας που οι ιερείς ονόµαζαν Εσώτερο Θηρίο. 
Τώρα όµως αυτό που αντίκριζε ο Γεράρδος δεν ήταν κάτι το διαχω-
ρισµένο, κάτι που βρισκόταν στην ψυχή του ενός ή του άλλου αν-
θρώπου ή ζώου. Αυτό που αντίκριζε ξεκινούσε από µια συγκεκριµέ-
νη δαιµονική πηγή και άπλωνε τις αποφύσεις του… φτάνοντας… 

Φτάνοντας σε όσους είχαν το Θηρίο εντός τους, συνειδητοποίησε ο 
Γεράρδος. 

Το Μαύρο Σύννεφο τον µισούσε (∆εν είσαι δικός µας!)· και ξαφνι-
κά, ουρλιαχτά αντήχησαν από µακριά. Ζώα. Ουγκράβοι. (∆εν είσαι 
δικός µας!) Το Μαύρο Σύννεφο ήθελε να τον εξαφανίσει, να σκορπί-
σει την ψυχή του σ’όλες τις διαστάσεις του Γνωστού Σύµπαντος. Σε 
όλες, εκτός από τη Χάρνταβελ. 
Ξέφυγα από τον έλεγχό του. Έγινα εχθρός του. 
Ο Γεράρδος γύρισε στο πλάι αρχίζοντας να βήχει, καθώς το Μαύρο 

Σύννεφο, κατεβάζοντας ένα θεόρατο πλοκάµι από τους ουρανούς, 
τον τύλιξε σαν µέσα σε βροµερή στάχτη και αποπνιχτικό καπνό, 
προσπαθώντας να ξανακυριεύσει την ψυχή του, να τη γεµίσει µε τη 
µαυρίλα του. Αλλά δεν µπορούσε να βρει είσοδο· όλες οι πόρτες ή-
ταν κλειστές γι’αυτό. Για πάντα. 

Με µια κραυγή, ο Γεράρδος ανακάθισε στην άµµο, τινάζοντας σαν 
µολυσµένο µανδύα το πλοκάµι του Μαύρου Σύννεφου από πάνω 
του. Και το Μαύρο Σύννεφο διαλύθηκε. Ο Αργυρός Θείος Οφθαλµός 
παρουσιάστηκε πάλι στον ουρανό της Χάρνταβελ, λούζοντας τον 
Γεράρδο µε το ασηµένιο φως του. 

Ένας δυνατός, ψυχρός άνεµος φύσηξε µέσα στη Νεκρή Γη, εκτο-
ξεύοντας βίαια την άµµο. Και τα ουρλιαχτά των ουγκράβων αντη-
χούσαν από απόσταση. 

«Αυτό, υποθέτω,» είπε ο Γεράρδος, µε ξερή φωνή και νιώθοντας 
τον λαιµό του να φλέγεται, «σηµαίνει πόλεµος.» 
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Κεφάλαιο 45 

Παράξενα Μονοπάτια 
 
 
Ο Γεράρδος δεν πίστευε ότι θα σηκωνόταν το πρωί· σηκώθηκε, ό-
µως· και είδε πάλι γύρω του τη Νεκρή Γη, και την έρηµο της άλλης 
διάστασης πίσω από την εισβολή. Το στόµα του ήταν ξερό, και ο 
λαιµός του επίσης. Πεινούσε και διψούσε, αλλά ήταν ακόµα ζωντα-
νός. Καθώς στεκόταν όρθιος επάνω στην άµµο και στα χαλίκια όπου 
είχε πλαγιάσει τη νύχτα, κοίταξε προς τον ορίζοντα και, απόµακρα, 
νόµιζε πως µπορούσε να διακρίνει ένα µεγάλο δάσος. Το Κεντροδά-
σος, αναµφίβολα, το οποίο περιστοίχιζε τη Νεκρή Γη. Αλλά θα έφτα-
νε εκεί σήµερα; Μπορεί, µπορεί και όχι. 

Και το βασικό πρόβληµα ήταν η έλλειψη νερού. Είχε ήδη περάσει 
µία ολόκληρη ηµέρα χωρίς καθόλου νερό, και ήξερε ότι ο άνθρωπος 
δεν µπορεί ν’αντέξει παραπάνω από τέσσερις ηµέρες το µέγιστο χω-
ρίς να πιει κάτι. Και την τέταρτη ηµέρα, εννοείται, δεν είναι σε κα-
θόλου καλή κατάσταση. Στοίχηµα είναι αν έχει τη δύναµη να βαδί-
σει. Ο Γεράρδος είχε δει, στο Πορφυρό Κενό, ανθρώπους στα όρια 
να πεθάνουν από τη δίψα. Τους είχε συναντήσει σε κάποιες από τις 
µικρές Αιωρούµενες Νήσους που κρέµονταν σαν πελώρια κοµµάτια 
πέτρας µέσα στην κόκκινη απεραντοσύνη του Κενού. Ήταν ναυαγοί, 
και µισότρελοι πολλές φορές. Τα πλοία τους ή οι βάρκες τους είχαν 
καταστραφεί από τους Ανέµους του Κενού, κι εκείνοι τώρα περίµε-
ναν τον θάνατο. Μερικοί ήταν πολύ αδύναµοι για να σωθούν, ακόµα 
κι όταν ο Γεράρδος τούς έπαιρνε στο δικό του σκάφος και τους έδινε 
νερό. 

∆εν ήταν ευχάριστο να σκέφτεται τώρα ότι κι εκείνος ίσως να πέ-
θαινε σαν αυτούς. Και σε τούτη την ερηµιά κανένα πλοίο δεν πρό-
κειται να περάσει για να µε περιµαζέψει. 

Ο Γεράρδος κοίταξε γύρω του, τις σκόρπιες πέτρες. Βρήκε δύο που 
του έµοιαζαν πιο µυτερές από τις υπόλοιπες, τις πήρε από την άµµο, 
και τις πέρασε στη ζώνη του. Ίσως να του χρειάζονταν, ως όπλα. 
∆ιότι η αφυδάτωση δεν ήταν ο µόνος εχθρός που είχε να αντιµετω-
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πίσει. Το όραµα που είχε δει χτες βράδυ (δεν µπορεί να επρόκειτο 
για τίποτ’άλλο παρά για όραµα) του έλεγε ότι η οντότητα που ονό-
µαζαν Εσώτερο Θηρίο ήταν συνειδητά εναντίον του. ∆εν ήταν κάτι 
ξεχωριστό µε το όποιο γεννιόταν ο κάθε ιερέας· ήταν µια µολυσµα-
τική πηγή που άπλωνε τα πλοκάµια της σε κάθε ιερέα. Στην πραγ-
µατικότητα, δεν υπήρχαν πολλά Εσώτερα Θηρία, αλλά ένα. Εκείνο 
το Μαύρο Σύννεφο πάνω από τη Χάρνταβελ, που είχε σκεπάσει τον 
Αργυρό Θείο Οφθαλµό και είχε κοιτάξει τον Γεράρδο µε τον Κακό 
Οφθαλµό – ένα µοναδικό, κόκκινο µάτι. 

Τα ουρλιαχτά των ουγκράβων που είχαν φτάσει στ’αφτιά του Γε-
ράρδου (ή, µήπως, ήταν στο µυαλό του;) δεν πρέπει να ήταν τυχαία. 
Ίσως ο εχθρός του να είχε εξαπολύσει τα θηρία για να τον κυνηγή-
σουν, και σ’αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είναι έτοιµος να τα 
πολεµήσει. Εποµένως, χρειαζόταν ό,τι όπλα µπορούσε να βρει. 

Κοίταξε προς την εισβολή, την έρηµο στην άλλη διάσταση. Παρα-
τήρησε την άµµο της και είδε ότι επάνω της υπήρχαν κάτι… αντικεί-
µενα – που, µάλλον, δεν ήταν πέτρες. Παραξενεµένος, ο Γεράρδος 
πλησίασε, µπαίνοντας στην άλλη διάσταση και νιώθοντας τη δυνατή 
θερµότητα του φλεγόµενου ήλιου της επάνω του. Προς κάθε κατεύ-
θυνση έρηµος εκτεινόταν, µοιάζοντας ατελείωτη. Αλλά κάτω, στην 
άµµο, ήταν σκορπισµένα… βότσαλα. Και όστρακα. Κι άλλα απολι-
θώµατα που δεν µπορεί παρά να είχαν προέλθει από θάλασσα. 
Μια νεκρή θάλασσα, συνειδητοποίησε ο Γεράρδος. Εδώ κάποτε 

υπήρχε νερό. 
Πέρασε πάλι µέσα από την εισβολή και βγήκε στη Χάρνταβελ. Κα-

λύτερα να µην έχανε χρόνο, γιατί µε κάθε λεπτό που περνούσε οι 
δυνάµεις του τον εγκατέλειπαν· το αισθανόταν. Έπρεπε, όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα, να βρει νερό. Ξεκίνησε να βαδίζει, σκεπτόµενος 
ότι ευτυχώς ήταν φθινόπωρο και όχι άνοιξη ή καλοκαίρι, που ο ήλιος 
πάνω από τη Νεκρή Γη θα ήταν ανυπόφορος σχεδόν τόσο όσο και ο 
φλεγόµενος ήλιος της άλλης διάστασης. 

Καθώς οδοιπορούσε, κλοτσώντας την άµµο µε κουρασµένα πόδια, 
το µυαλό του στην αρχή ήταν γεµάτο µπερδεµένες σκέψεις – ανησυ-
χίες για τον εαυτό του, για τους άλλους επαναστάτες, για τη Μάρθα, 
γι’αυτό που συνέβαινε στη Χάρνταβελ – µετά, όµως, σταδιακά, οι 
σκέψεις καταλάγιασαν και έπαψαν τελείως. Το µυαλό του µούδιασε, 
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καθώς το κεφάλι του ήταν κατεβασµένο και η µατιά του εστιασµένη 
στην άµµο και στα χαλίκια εµπρός του. 

Η ερηµιά αυτή έµοιαζε τόσο µε… 
Για λίγο έχασε την αίσθηση του χρόνου. Νόµιζε ότι είχε βρεθεί πά-

λι σε µια άλλη ερηµιά. Εκεί όπου είχε αντιµετωπίσει, µέσα στο νου 
του, το Εσώτερο Θηρίο για να το σκοτώσει και να απαλλαγεί για πά-
ντα από αυτό. Ήταν σαν ο Γεράρδος να βάδιζε τώρα σ’έναν εφιάλτη 
που είχε γίνει πραγµατικότητα. 

Και µετά, η ψευδαίσθηση διαλύθηκε. 
Και ήταν µεσηµέρι. 
(Πώς ο χρόνος είχε κυλήσει τόσο γρήγορα, όταν η σκέψη είχε πά-

ψει;) 
Τροµερή η ζέστη µέσα στη Νεκρή Γη. Ο Γεράρδος κατάφερε να 

βρει, όµως, ένα καταφύγιο που θεωρούσε καλό. Ήταν τυχερός. ∆ύο 
µεγάλες πέτρες που η µία έγερνε πάνω στην άλλη, δηµιουργώντας 
µια σπηλιά ανάµεσά τους. Σύρθηκε εκεί και κοιµήθηκε στη σκιά. 

Όταν ξύπνησε, ο ήλιος έγερνε προς τη δύση. Ο Γεράρδος βγήκε 
από το καταφύγιό του και είδε την ερηµιά λουσµένη στην κοκκινω-
πή ακτινοβολία. Το Κεντροδάσος φαινόταν πιο κοντά τώρα. Αλλά 
και η δίψα του Γεράρδου ήταν, επίσης, µεγαλύτερη, το σώµα του πιο 
κουρασµένο, οι δυνάµεις του λιγότερες. Μια διαβολική φωνή µέσα 
του του έλεγε να ξανασυρθεί στη σπηλιά του κι απλά να περιµένει να 
πεθάνει. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο. 

Αλλά ο εύκολος δρόµος σπάνια είναι και ο επιθυµητός. Αν έλεγαν 
κάτι σωστό – κάτι χρήσιµο – οι ιερείς της Χάρνταβελ ήταν ότι ο 
Θεός δεν συγχωρεί τις αδυναµίες, και ανταµείβει εκείνους που τις 
υπερνικούν. Ο Γεράρδος είχε φύγει πολύ καιρό από το ιερατείο, αλ-
λά κάποια πράγµατα τού είχαν γίνει βίωµα, δεν τα είχε ξεχάσει, ούτε 
ποτέ θα τα ξεχνούσε – ό,τι κι αν πίστευαν γι’αυτόν ο Ύπατος και οι 
άλλοι ιερείς. 

Παραµέρισε την κούραση και τον πόνο του και συνέχισε να βαδί-
ζει, έχοντας συγχρόνως το νου του στις µυτερές πέτρες που κρέµο-
νταν από τη ζώνη του. Αν ήταν να συναντήσει ουγκράβους, µάλλον 
στο Κεντροδάσος θα τον περίµεναν. 

Το σκοτάδι αυξανόταν καθώς διέσχιζε τα τελευταία χιλιόµετρα της 
µεγάλης ερηµιάς, το ένα κατόπιν του άλλου, και έβλεπε την ατελείω-
τη σκοτεινή µάζα του δάσους να έρχεται ολοένα και πιο κοντά, µοιά-
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ζοντας µε αδιαπέραστο τείχος. Η ορατότητα ήταν πολύ καλή εδώ, 
στη Νεκρή Γη, που δεν υπήρχε τίποτα για να παρακωλύει την όραση 
και ακόµα και το έδαφος ήταν αφύσικα, ίσως, επίπεδο. Αυτό, όµως, 
µπορούσε να αποτελέσει και παγίδα, γιατί σ’έκανε να µπερδεύεις τις 
αποστάσεις και να νοµίζεις ότι βρισκόσουν πιο κοντά σε κάτι απ’ό,τι 
στην πραγµατικότητα. 

Ο Γεράρδος πλησίαζε το δάσος, ναι, αλλά ποτέ δεν φαινόταν να το 
φτάνει. Απελπισία άρχισε να τον γεµίζει. Αν δεν έφτανε απόψε, δεν 
ήξερε αν θ’άντεχε ακόµα µία ηµέρα µέσα στην ερηµιά. ∆εν ήξερε 
καν αν θα ξυπνούσε το πρωί· µπορεί ο θάνατος, ύστερα από τόση 
κούραση, να τον έπαιρνε στον ύπνο του. 

Και τότε, τι θα είχε καταφέρει; Ο πόνος της Χάρνταβελ θα συνεχι-
ζόταν. Θα την κατέστρεφε, ίσως. Και η Μάρθα, οι άλλοι επαναστά-
τες, τι θα νόµιζαν; Θα τον έψαχναν µη µπορώντας ποτέ να τον 
βρουν; ∆ιότι ποιος βρίσκει αυτούς που πεθαίνουν στη Νεκρή Γη; Η 
άµµος τούς σκεπάζει, καταπίνει τη σάρκα και τα κόκαλά τους… 

Η νύχτα έπεσε. Τα δύο φεγγάρια, το ένα κόκκινο και µικρό, το άλ-
λο ασηµένιο και µεγάλο, σκαρφάλωσαν στον ουρανό. Το σκοτεινό 
τείχος του δάσους είχε ψηλώσει, και απλωνόταν πέρα για πέρα στον 
ορίζοντα. Αλλά ο Γεράρδος δεν ήταν ακόµα εκεί. 

Συνέχισε, παραπατώντας. Σκόνταφτε, έπεφτε, σηκωνόταν. Κλο-
τσούσε την άµµο βαδίζοντας. Τα πόδια του είχαν φαγωθεί µέσα στις 
µπότες του, αιµορραγούσαν, µα δεν ένιωθε τον πόνο πια· είχαν µου-
διάσει. Η µύτη του, το στόµα του, ο λαιµός του ήταν ξερά. Νόµιζε ότι 
είχε καταπιεί πέτρες από την έρηµο. Η όρασή του ίσως να είχε θο-
λώσει… ή, µήπως, έφταιγε η νύχτα; 

Με την επιµονή, το δάσος ήρθε ακόµα πιο κοντά, κι ύστερα ο Γε-
ράρδος ήταν ανάµεσα στους κορµούς του, κάτω από τις φυλλωσιές 
του, σαν να είχε περάσει από ένα όνειρο σ’ένα άλλο. Το σκοτάδι γύ-
ρω του πύκνωσε απρόσµενα. Ο Γεράρδος σκόνταψε κι έµεινε κάτω, 
γονατισµένος, ακουµπώντας τα χέρια του σ’έναν κορµό. Έφτασα… 
Τώρα, πρέπει να βρω κάποια πηγή. Ήξερε ότι υπήρχαν πολλές πη-
γές µέσα στο Κεντροδάσος, και δεν ήταν τόσο δύσκολο να τις βρεις. 
Στην κατάστασή του, όµως, οι αισθήσεις του ήταν µουδιασµένες, 
ταλαιπωρηµένες. Μετά δυσκολίας κατόρθωνε να κρατιέται όρθιος 
και ξύπνιος. 



620  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Βρήκε ένα σπασµένο κλαδί, το έπιασε γερά, και στηρίχτηκε επάνω 
του. Πήρε δύναµη από τη γνώση ότι είχε αφήσει τη Νεκρή Γη πίσω 
του, ότι δεν ήταν µακριά από το νερό. 

Προχώρησε, µε δυσκολία, µέσα στο δάσος, αφουγκραζόµενος. Α-
κούγοντας τους ανεπαίσθητους θορύβους της νύχτας. Αναζητώντας 
το γαργάρισµα του νερού, το οποίο ήξερε καλά. Αµέτρητες φορές 
είχε κυνηγήσει στο Κεντροδάσος για να ικανοποιήσει το Εσώτερο 
Θηρίο του: οι γνώσεις από αυτά τα κυνήγια δεν είχαν σβηστεί απ’το 
νου του· µονάχα η µανία του Θηρίου είχε τώρα εξαφανιστεί, µε τον 
θάνατό του, καθώς και η υπεράνθρωπη δύναµή του. 

Μετά από κάποια ώρα (δύσκολο στην κατάστασή του να υπολογί-
σει τον χρόνο, ακόµα και στο περίπου) τ’αφτιά του έπιασαν τον ήχο 
που αναζητούσε. Τρεχούµενο νερό. Ο Γεράρδος πήγε προς τα εκεί 
και, καθώς το φεγγαρόφωτο γλιστρούσε ανάµεσα από τις φυλλω-
σιές, αντίκρισε µια πηγή να αναβλύζει ανάµεσα από βράχους. Πα-
ραπατώντας πλησίασε, γονάτισε, πήρε νερό στις χούφτες του και 
ήπιε. Συγκρατηµένα, όµως· επειδή ήξερε πως µετά από αφυδάτωση 
δεν ήταν συνετό να γεµίζεις ξαφνικά την κοιλιά σου µε νερό. Θα το 
ξερνούσες, ή µπορεί να σου προκαλούσε εσωτερική αιµορραγία. Ο 
Γεράρδος ήπιε µερικές γουλιές µονάχα, παρά τη δύναµη της δίψας 
του. Έριξε νερό στο πρόσωπό του, στο κεφάλι του, πάνω στα ρούχα 
του, και µετά ξάπλωσε πλάι στην πηγή και κοιµήθηκε σχεδόν αµέ-
σως. 

Αν είδε όνειρα δεν τα θυµόταν· κι όταν ξύπνησε ήταν πρωί. Πρωί 
της επόµενης ηµέρας, ήλπιζε, όχι της µεθεπόµενης – γιατί δε θα το 
θεωρούσε απίθανο, µε την κούρασή του, να έπεφτε και να κοιµόταν 
µέρες ολόκληρες. Ήπιε πάλι λίγο νερό από την πηγή για να αναζωο-
γονήσει τον εαυτό του. Έριξε νερό στο κεφάλι και στο σώµα του, 
παρά την ψύχρα του φθινοπώρου. Πήρε το ραβδί του από κάτω και 
πήγε προς αναζήτηση τροφής. ∆εν άργησε να βρει µερικές καρυδιές. 
Άπλωσε το χέρι του για να κόψει καρπούς– 

Ένα φτερούγισµα απ’τ’αριστερά του· κι ο ήχος που κάνει κάτι κα-
θώς πέφτει, γρήγορα κι ορµητικά. 

Έσκυψε, και το άγριο πουλί έχασε τον στόχο του. Τα επικίνδυνα 
νύχια του δεν γαντζώθηκαν στο κεφάλι του Γεράρδου αλλά στον 
ώµο του, σχίζοντας τα ρούχα και τη σάρκα του. Εκείνος κραύγασε 
από τον πόνο και το ξάφνιασµα. Το πουλί έκρωξε διαπεραστικά µέ-
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σα στ’αφτί του, και το ράµφος του χτύπησε το πλάι του κεφαλιού 
του Γεράρδου, δυνατά, παραλίγο σπάζοντας το κρανίο του. 

∆εν υπήρχε αµφιβολία ότι επρόκειτο για έναν ουγκράβο. Ο Γε-
ράρδος µπορούσε να νιώσει το Εσώτερο Θηρίο µέσα στο πουλί. 
Τράβηξε µία από τις µυτερές πέτρες από τη ζώνη του και το χτύπη-
σε, δύο φορές, επανειληµµένα, στα πλευρά, κραυγάζοντας σαν ζώο 
κι εκείνος. Το πουλί, από την ορµή και µόνο των χτυπηµάτων, ανα-
γκάστηκε να φύγει απ’τον ώµο του Γεράρδου, καταλήγοντας στη γη. 
Εκείνος, παραπατώντας όπισθεν, ατένισε το σωριασµένο µαύρο γε-
ράκι· τα µάτια του πτηνού έµοιαζαν να φλέγονται από µίσος και πα-
ραφροσύνη. Άνοιξε τις φτερούγες του διάπλατα, παρότι αιµορρα-
γούσε, και έκρωξε. Η φωνή του έσχισε το δάσος· και µετά, το µαύρο 
γεράκι, φτερουγίζοντας, τινάχτηκε στον αέρα – πηγαίνοντας κατα-
πάνω στον Γεράρδο. Εκείνος έκανε να το χτυπήσει µε το ραβδί του· 
το πουλί άρπαξε το µακρύ ξύλο µέσα στα µεγάλα νυχάτα πόδια του, 
το τράβηξε µε εξωφρενική δύναµη, το πήρε από το χέρι του Γεράρ-
δου. Αλλά εκείνος βρήκε, τότε, ευκαιρία και κοπάνησε – µε την πέ-
τρα που κρατούσε στο άλλο χέρι – τον εχθρό του στο κεφάλι, σπάζο-
ντας µέρος του ράµφους του, γεµίζοντας τη δαιµονική του όψη µε 
αίµα, σωριάζοντάς τον στα χόρτα του δάσους. Η φωνή που βγήκε 
από το στόµα του γέρακα, καθώς προσπαθούσε να σηκωθεί, έµοιαζε 
να έρχεται από το ίδιο το Μαύρο Σύννεφο που είχε οραµατιστεί ο 
Γεράρδος. Ποτέ ξανά στη ζωή του δεν είχε ακούσει ζώο να κάνει έ-
τσι. 

Το µαύρο γεράκι άνοιξε τις φτερούγες του ξανά, τις χτύπησε– 
Ο Γεράρδος πέταξε τη µυτερή πέτρα που κρατούσε, πετυχαίνοντας 

την αριστερή φτερούγα του πουλιά, σχίζοντάς την, σπάζοντάς την. 
Κι έπειτα, η άλλη πέτρα ήταν στο χέρι του Γεράρδου καθώς βάδιζε 
προσεχτικά προς το τραυµατισµένο γεράκι. Το πουλί έκρωξε, προ-
σπάθησε να πέσει πάνω στο πόδι του αντιπάλου του, να πηδήσει και 
να χτυπήσει το γόνατό του µε το διαλυµένο του ράµφος, να τον µι-
σερώσει, σαν να ήξερε ακριβώς τι έκανε – πράγµα αδύνατο για ένα 
φυσιολογικό ζώο. Το µαύρο γεράκι αστόχησε καθώς ο Γεράρδος έ-
κανε το πόδι του στο πλάι· το επικίνδυνο ράµφος έσχισε το παντελό-
νι του λίγο πιο κάτω από το γόνατο, τραυµατίζοντάς τον ελαφριά. 
Και ο Γεράρδος έσκυψε, απότοµα, απελπισµένα, κι έφερε την πέτρα 
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που κρατούσε στο κεφάλι του γερακιού. Ένιωσε το κρανίο του ζώου 
να θρυµµατίζεται κάτω από την αιχµή του πρωτόγονου όπλου. Αίµα-
τα και µυαλά τινάχτηκαν. Το µαύρο γεράκι έκανε µερικούς σπα-
σµούς, ακόµα ωθούµενο από τη δαιµονική δύναµη του Εσώτερου 
Θηρίου, κι ύστερα έπαψε να κινείται. 

Ο Γεράρδος κάθισε στη γη, βαριανασαίνοντας. 
Σκατά… σκέφτηκε. Και νόµιζα ότι στη µεγάλη ερηµιά είχα πρό-

βληµα, µε την έλλειψη νερού. Εδώ, µέσα στο δάσος, σε λίγο όλοι οι 
καταραµένοι ουγκράβοι θα έρχονταν να τον κυνηγήσουν. Νόµιζε ότι 
µπορούσε σχεδόν ν’ακούσει το Μαύρο Σύννεφο να γελά από πάνω 
του. 
Πρέπει, όµως, να φάµε αν είναι να έχουµε πιθανότητες επιβίωσης. 
Μετά δυσκολίας – τα πόδια του, ακούσια, µην υπακούγοντάς τον, 

έτρεµαν – σηκώθηκε όρθιος. Πήρε το ραβδί του από κάτω και στη-
ρίχτηκε. Πήρε και τις µυτερές πέτρες και τις πέρασε, αιµατοβαµµέ-
νες, στη ζώνη του – σίγουρα, θα του ξαναχρειάζονταν. 

Απλώνοντας το χέρι του έκοψε έναν καρπό από την καρυδιά. Κά-
θισε από κάτω της και τον καθάρισε, βγάζοντας τα φύλλα. Μετά, 
έσπασε το καρύδι µε τη βοήθεια µιας πέτρας (όχι µια απ’αυτές που 
είχε χρησιµοποιήσει για να σκοτώσει τον ουγκράβο) και έφαγε το 
περιεχόµενο, το οποίο βρήκε υπέροχο. 

Έκοψε άλλους δύο καρπούς από την καρυδιά και τους έφαγε κι 
αυτούς. Έπειτα, αφού ξεκουράστηκε λίγο, έσκισε ένα µέρος της του-
νίκας του, έφτιαξε έναν µικρό σάκο, κι έβαλε µέσα µερικούς ακόµα 
καρπούς. Το χειρότερο από τα τραύµατά του ήταν αυτό στο κεφάλι 
του, εκεί όπου τον είχε χτυπήσει το ράµφος του µαύρου γερακιού, 
αλλά δεν µπορούσε να κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να το περιποιηθεί 
εκτός απ’το να επιστρέψει στην πηγή και να το πλύνει µε νερό. Έτσι, 
επέστρεψε και το έπλυνε – και αυτό και τα υπόλοιπα. 

Ήπιε λίγο νερό ξανά και, µετά, στάθηκε για µια στιγµή όρθιος, βα-
στώντας το ραβδί του. Κλείνοντας τα µάτια αναζήτησε τις εισβολές. 
Αυτή που διαισθανόταν στα νότια πρέπει να ήταν το εξωδιαστασια-
κό δάσος στην Ερρίθια, σκέφτηκε, κι αποφάσισε να ταξιδέψει προς 
τα εκεί. 
Αν η Μάρθα και οι άλλοι µε αναζητούν, µάλλον στην Ερρίθια θα 

πήγαν. Ίσως, µάλιστα, να σκέφτηκαν να µιλήσουν µε τον Εδµόνδο, ο 
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οποίος ακόµα στη Μεγάλη Πόλη πρέπει να είναι: αφού ήθελε να 
µείνει για να τραγουδήσει, δεν µπορεί να έφυγε τόσο γρήγορα. 

Και ξαφνικά, νόµιζε ότι µια ανάµνηση ήρθε στο µυαλό του. Μια 
θολή, φευγαλέα ανάµνηση. Τι ήταν αυτό;… Είχε την εντύπωση πως 
θυµόταν να µιλά µε τον Εδµόνδο, να του λέει να πει στους άλλους ότι 
ο Γεράρδος ήταν καλά. Έχω αρχίσει να τρελαίνοµαι; 

Κουνώντας το κεφάλι του, σαν για να το καθαρίσει, προχώρησε 
µέσα στο πυκνό δάσος. Και στο δρόµο µάζευε ό,τι νόµιζε πως µπο-
ρούσε να του φανεί χρήσιµο ως όπλο. 

E 
 
Το σούρουπο ήταν που οι ουγκράβοι µαζεύτηκαν γύρω του. 

Ο Γεράρδος δεν είχε ακόµα σταµατήσει για να διανυκτερεύσει. 
Βάδιζε, κρατώντας το ραβδί του και έχοντας τα αυτοσχέδια όπλα 
του περασµένα στη ζώνη και στις µπότες του. Ευτυχώς, δεν είχε 
πρόβληµα να βρίσκει φαγητό και νερό µέσα στο δάσος, έτσι αισθα-
νόταν αναζωογονηµένος, και µεγάλο µέρος της κούρασής του τον 
είχε εγκαταλείψει. Το µόνο που τώρα τον ενοχλούσε ήταν το κρύο· ο 
αέρας ήταν ψυχρός, και δεν είχε τίποτα περισσότερο από την τουνί-
κα του και το παντελόνι του για να προστατεύεται. 

Οι ουγκράβοι ξεπρόβαλαν µέσα από τα σκοτάδια του δάσους, µε 
τα µάτια τους να φωσφορίζουν δαιµονικά. Μια ψηλή, γκριζότριχη 
λύκαινα. Ένα κατάµαυρο τσακάλι, µε µακρύ, λιγνό, µυώδες σώµα. 
Ένα ελάφι µε στριφτά κέρατα που θύµιζαν σπαθιά από εφιάλτη. 

«Παράξενη παρέα…» µουρµούρισε ο Γεράρδος, κάνοντας µερικά 
βήµατα όπισθεν καθώς οι ουγκράβοι προσπαθούσαν να τον κυκλώ-
σουν. Έριξε το ραβδί του στο έδαφος και τράβηξε ένα κοντό δόρυ 
από τη ζώνη του και µια µυτερή πέτρα. 

Είχε δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει αυτή την κίνηση και αι-
σθάνθηκε κάτι µέσα του να αντιδρά έντονα στον άµεσο κίνδυνο που 
τον ζύγωνε. Κάτι ξύπνησε, και ο Γεράρδος νόµιζε πως ξαφνικά διέ-
κρινε, µε απόλυτη βεβαιότητα, έναν δρόµο ανάµεσα στους ουγκρά-
βους. Την ίδια ακριβώς αίσθηση είχε και τότε που πήγαν να σώσουν 



624  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

τη Βατράνια: τότε που προσπαθούσε να περάσει µέσα από το πλή-
θος. Έβλεπε έναν δρόµο, ένα µυστηριώδες άνοιγµα στη ροή. 

Οι ουγκράβοι εφόρµησαν, γρυλίζοντας και ουρλιάζοντας. Τα δό-
ντια της λύκαινας έτριζαν. Πηχτά σάλια έτρεχαν από τα σαγόνια του 
τσακαλιού. Το κεφάλι του ελαφιού ήταν κατεβασµένο και τα κέρατά 
του προτεταµένα. 

Ο Γεράρδος ακολούθησε τον δρόµο– 
–και βρέθηκε πίσω από τους ουγκράβους. 
Τα θηρία στράφηκαν, αποπροσανατολισµένα. 
Ο Γεράρδος ήταν το ίδιο αποπροσανατολισµένος. Τι ακριβώς είχε 

κάνει; 
Οι ουγκράβοι πλησίασαν πάλι, αυτή τη φορά πιο γρήγορα, σαν να 

βιάζονταν µην τους φύγει το θήραµά τους όπως πριν. Ο Γεράρδος 
παρατήρησε τη διαδροµή που ακολουθούσε ο καθένας από τους θη-
ριώδεις εχθρούς του… και κατάλαβε. Κατάλαβε ότι εκείνος µπορού-
σε ν’ακολουθήσει µια διαδροµή που κανείς απ’αυτούς δεν µπορούσε 
ν’ακολουθήσει. 

Κινήθηκε µ’έναν τρόπο που ποτέ του δεν φανταζόταν ότι θα ήταν 
δυνατόν να κινηθεί – ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος. Έστριψε (δεν 
υπήρχε καµια καλύτερη λέξη για να το ορίσει) και βρέθηκε δίπλα 
στη λύκαινα. Κατέβασε το δόρυ του (ένα ξύλο το οποίο είχε κάνει 
αιχµηρό χρησιµοποιώντας µια κοφτερή πέτρα) στον λαιµό της και 
την κάρφωσε. Το όπλο πέρασε από τη µια µεριά και βγήκε από την 
άλλη· αίµα τινάχτηκε σαν πίδακας, καθώς βασικές αρτηρίες είχαν 
κοπεί, και το θηρίο άρχισε να σπαρταρά πάνω στη γη. 

Το τσακάλι και το ελάφι γύρισαν ξαφνιασµένα, αλλόκοτοι βρυχηθ-
µοί βγήκαν από τα σαγόνια τους, τα µάτια τους άστραφταν. Το Εσώ-
τερο Θηρίο µαινόταν εντός τους, ζητώντας τον θάνατο του Γεράρ-
δου. 

Ο Γεράρδος τράβηξε το δεύτερο (και τελευταίο) κοντό δόρυ από τη 
ζώνη του, και έστριψε ξανά, όπως πριν. Ακολούθησε µια από εκείνες 
τις µυστηριώδεις διαδροµές που οι εχθροί του δεν µπορούσαν 
ν’ακολουθήσουν. Ήταν σαν να υπήρχαν µονοπάτια µέσα στη διά-
σταση της Χάρνταβελ µόνο για εκείνον, ή που, τουλάχιστον, µόνο 
εκείνος µπορούσε να διακρίνει. 

Χτύπησε το τσακάλι στο κεφάλι, µε την πέτρα στο αριστερό του 
χέρι. Αίµα τινάχτηκε και το ζώο παραπάτησε, έπεσε στη γη, µα δεν 
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ήταν νεκρό, µονάχα ζαλισµένο. Και το ελάφι, έχοντας τώρα αντι-
δράσει πιο γρήγορα από πριν στην αλλαγή θέσης του Γεράρδου, κα-
τέβασε τα κέρατά του και εφόρµησε. Ο Γεράρδος ίσα που πρόφτασε 
να πεταχτεί στο πλάι και να κυλήσει στο έδαφος. Τα επικίνδυνα κέ-
ρατα πέρασαν από δίπλα του. 

Σηκώθηκε, αµέσως, στο ένα γόνατο. Για να δει το ελάφι να ξανάρ-
χεται καταπάνω του, ενώ το τσακάλι στεκόταν πάλι στα τέσσερα 
πόδια του και το στόµα του άφριζε. Το βλέµµα του ελαφιού καρφώ-
θηκε στον Γεράρδο, κι εκείνος νόµιζε ότι µέσα στα µάτια του ζώου 
έβλεπε καθρέφτες που αντανακλούσαν ό,τι πιο µοχθηρό υπήρχε στη 
Χάρνταβελ. Οι οπλές του ελαφιού βροντούσαν πάνω στη γη. 

Ο Γεράρδος κύλησε, ακολουθώντας ένα από τα µονοπάτια. Βρέθη-
κε κάτω από την κοιλιά του θηρίου, σαν να είχε διαγράψει ηµικύκλιο 
πάνω στο έδαφος µε απίστευτα µεγάλη ταχύτητα – αν και δεν είχε 
κάνει κάτι τέτοιο, ήταν σίγουρος. Κάρφωσε το δόρυ του στη σάρκα 
του ελαφιού και το άφησε εκεί, ενώ συνέχιζε να κυλά για να µην πα-
τηθεί από τις οπλές. 

Το ελάφι, κραυγάζοντας, σωριάστηκε, µε τα εντόσθιά του να χύνο-
νται από κάτω του. 

Ο Γεράρδος βρέθηκε όρθιος ξανά, για ν’αντιµετωπίσει τώρα το 
τσακάλι, το οποίο δεν έδειχνε φόβο. Το Εσώτερο Θηρίο το έλεγχε 
πλήρως· δεν έµοιαζε να το ενδιαφέρει για τους θανάτους των συµ-
µάχων του. Ο Γεράρδος δεν ήθελε να το σκοτώσει – δεν ήθελε να 
είχε σκοτώσει κανένα από τα ζώα – µα δεν είχε άλλη επιλογή. Αν δεν 
τα σκότωνε, θα τον σκότωναν. ∆εν µπορούσε µε διαφορετικό τρόπο 
να σπάσει την επιρροή που είχε το Εσώτερο Θηρίο στην ψυχή τους. 

Το τσακάλι όρµησε, τρέχοντας και πηδώντας, προσπαθώντας να 
πέσει πάνω στον Γεράρδο και να τον ρίξει ανάσκελα. Εκείνος κινή-
θηκε. Το τσακάλι προσγειώθηκε στο έδαφος. Ο Γεράρδος, που είχε 
βρεθεί δίπλα του, το χτύπησε πάλι στο κεφάλι µε την πέτρα που 
κρατούσε, ρίχνοντάς το κάτω. Ύστερα έπεσε εκείνος επάνω του, πιέ-
ζοντάς το µε τα γόνατά του, και συνέχισε να το χτυπά. Αίµα τιναζό-
ταν, και το τσακάλι δεν άργησε να πεθάνει. 

Ο Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος, αγκοµαχώντας, µε τα νεύρα του 
τσιτωµένα, µε τα ρούχα του και το πρόσωπό του πιτσιλισµένα από 
αίµα. 
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∆εν µπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε µόλις συµβεί. Όταν είχε 
δει τους τρεις ουγκράβους να έρχονται, δεν ήταν καθόλου βέβαιος 
ότι θα κατάφερνε να τους αντιµετωπίσει. Τρία µεγάλα ζώα µε το 
Εσώτερο Θηρίο µέσα τους ήταν αρκετά για να κοµµατιάσουν τον 
οποιονδήποτε. Αλλά εκείνος είχε ανακαλύψει αυτή την παράξενη 
κίνηση… 

Συνοφρυώθηκε, κοιτάζοντας το δάσος ολόγυρά του. Τίποτα δεν εί-
χε αλλάξει. Τα πάντα ήταν ίδια. Σαν ανέκαθεν να διέκρινε τα µονο-
πάτια, σαν να µην ήταν κάτι περισσότερο από ένα ακόµα φυσικό 
στοιχείο της Χάρνταβελ. Παλιά, όµως, ήταν µπροστά του αλλά δεν 
τα έβλεπε. Η µεγάλη ανάγκη στην οποία είχε βρεθεί είχε κάνει αυτή 
την καινούργια όραση να ξυπνήσει. 

Όραση και κίνηση µαζί. 
Αναρωτήθηκε αν το ίδιο πράγµα ήταν που είχε κάνει και όταν τον 

είχαν κλείσει στον Πύργο της Αποµόνωσης. Ίσως, σκέφτηκε, ακου-
µπώντας στον κορµό ενός δέντρου και καθίζοντας για να ξαποστά-
σει. Ίσως να ήταν το ίδιο. Όµως, ακόµα κι αν ήταν, εξακολουθούσε 
να µην έχει ιδέα πώς να το ξανακάνει. Τα µονοπάτια που έβλεπε ή-
ταν για µικρές αποστάσεις· δεν ήταν για να πάει, ξαφνικά, από εδώ 
στην Ερρίθια. 

Τέλος πάντων· καλύτερα να κατασκήνωνε σε κάποιο ασφαλές µέ-
ρος για να περάσει το βράδυ. 

Μετά από λίγο, όταν η αναπνοή του είχε γίνει οµαλή και τα νεύρα 
του είχαν χαλαρώσει, σηκώθηκε όρθιος και βάδισε µέσα στο δάσος, 
ακολουθώντας τα µονοπάτια τόσο φυσικά όσο και οποιοδήποτε άλ-
λο, συνηθισµένο µονοπάτι. Τα ίδια τα µονοπάτια δεν ήταν αόρατα, 
συµπέρανε· η διαφορά ήταν, ίσως, στη νοητική κλίση που έπαιρνες 
για να βρεθείς σ’αυτά. Λες και βασιζόσουν σε κάποια µυστηριώδη 
γεωµετρία όπου υπήρχαν δεκάδες έννοιες για την ευθεία γραµµή. 
Ευκολότερο να το βλέπεις ο ίδιος παρά να το εξηγείς σε κάποιον άλ-
λο, σκέφτηκε ο Γεράρδος, βέβαιος πως θα του ήταν αδύνατο να πει 
στους υπόλοιπους επαναστάτες πώς έκανε ό,τι έκανε. 

Όταν είχε νυχτώσει για τα καλά, βρήκε µια σπηλιά, σκεπασµένη µε 
χορτάρι που έµοιαζε να σχηµατίζει κουκούλα γύρω της, και στο ύ-
ψωµα από πάνω της φύτρωναν δύο παλιά, µεγάλα δέντρα που ά-
πλωναν τις ρίζες τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Γεράρδος προ-
σπάθησε να διακρίνει αν κανένα ζώο ήταν µέσα, και σύντοµα διαπί-
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στωσε ότι η σπηλιά ήταν άδεια. Μπήκε και άναψε µια φωτιά για να 
ζεσταθεί. 

Σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να είχε πάρει µαζί του κάποιο από τα 
θηρία που είχε σκοτώσει, για να φάει το κρέας του. Και, τόσο πεινα-
σµένος που ήταν, δεν το είχε παραβλέψει: το είχε σκεφτεί και πριν, 
µετά τη σύγκρουση µαζί τους· αλλά, όπως και τώρα, έτσι και τότε 
είχε συµπεράνει ότι ήταν καλύτερα να τ’αφήσει εκεί όπου βρίσκο-
νταν. ∆εν ήθελε να φάει κάτι µολυσµένο από το Εσώτερο Θηρίο, α-
κόµα κι αν ήταν να πεθάνει της πείνας. 

Προτίµησε τους φθινοπωρινούς καρπούς που είχε µαζέψει από το 
δάσος καθώς ταξίδευε. 
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Κεφάλαιο 46 

Το Μίσος της Πριγκίπισσας· οι Εξηγήσεις 
του Ταγµατάρχη· το Άγγιγµα του 

Νεκροχέρη 
 
 
Όταν οι πόρτες έκλειναν και δεν βρισκόταν κανένας άλλος γύρω, η 
Πριγκίπισσα Φαλτίκα ήταν πολύ πιο τολµηρή απ’ό,τι φαινόταν να 
είναι στις κοινωνικές συγκεντρώσεις της Βασιλικής Οικίας. Πολύ πιο 
τολµηρή σε όλες της τις εκδηλώσεις, όπως είχε διαπιστώσει ο Νάρ-
κλοοµ, ο Βασιλικός Υπασπιστής της Νίρµικιτ, από τότε που είχε γίνει 
εραστής της. 

Τώρα, ήταν γονατισµένος επάνω στο κρεβάτι της, ολόγυµνος, ε-
κτός από ένα αργυρό περιδέραιο γύρω απ’τον λαιµό του. Τα χέρια 
του ήταν δεµένα στις στήλες του κρεβατιού, µε κορδέλες που τύλι-
γαν τους καρπούς του. Και η Φαλτίκα, ντυµένη µόνο µ’ένα ηµιδιά-
φανο µεσοφόρι, ήταν ξαπλωµένη ανάσκελα από κάτω του, ανάµεσα 
στα γόνατά του. Η γλώσσα της τυλιγόταν και ξετυλιγόταν σαν φίδι 
γύρω από τον ορθωµένο του καυλό, και τα χείλη της ρουφούσαν 
τους όρχεις του σαν να ήταν ζουµεροί καρποί. Η Πριγκίπισσα φαι-
νόταν να το απολαµβάνει – γελούσε και τα µάτια της γυάλιζαν. Ε-
ξάλλου, εκείνη ήταν που είχε προτείνει αυτή την ερωτική άσκηση. 
Τα χέρια της ήταν γαντζωµένα στους γλουτούς του Νάρκλοοµ, µε 
δύναµη· τα νύχια της µπήγονταν στη σάρκα του, τρυπώντας τον, και 
ήταν βέβαιο ότι θ’άφηναν ευδιάκριτα σηµάδια. 

«…Ο πατέρας µου,» είπε, σε κάποια στιγµή, η Φαλτίκα. «Τον ά-
κουσα να µιλά.» Τα χέρια της άφησαν τους γλουτούς του και τρί-
φτηκαν πιο πάνω, στην πλάτη του. «Να λέει ότι ο ξένος είναι σχεδόν 
έτοιµος. Η Χονρέπα µπορεί να συνεννοηθεί µαζί του.» Ο Νάρκλοοµ 
απλώς µούγκρισε ως απάντηση· η Πριγκίπισσα, κάπου-κάπου, έβρι-
σκε κάτι τελείως ακατάλληλες στιγµές για να του πει σηµαντικά 
πράγµατα. Η Φαλτίκα γέλασε και συνέχισε το ερωτικό της παιχνίδι 
χωρίς να µιλά· άλλωστε, ήταν αδύνατο να κάνει και τα δύο συγχρό-
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νως. Σε λίγο, ο Νάρκλοοµ ήταν έτοιµος να εκραγεί όπως τις καύτρες 
– τους κωνοειδείς πέτρινους πίδακες που τίναζαν καυτό νερό από τα 
άγνωστα βάθη του Υπόγειου Κόσµου – και τότε η Φαλτίκα βρήκε τη 
στιγµή να ξαναµιλήσει. «Αργά ή γρήγορα θα πάµε στο άνοιγµα. Θα 
βάλει ο πατέρας µου τον ξένο να µιλήσει στους δικούς του εκ µέρους 
µας. Και η Ελκέρτα θα έχει ενθουσιαστεί, η ελεεινή· αλλά θα βρει 
αυτό που δε θέλει εκεί – θα το φροντίσω.» Ο Νάρκλοοµ δεν απά-
ντησε, αν και είχε την αίσθηση ότι η Πριγκίπισσα προσπαθούσε να 
καταλήξει κάπου. Η Φαλτίκα έµπηξε δυνατά τα νύχια της στους 
γλουτούς του και τα χείλη της ρούφηξαν επίµονα το αριστερό του 
µπαλάκι. Με µια κραυγή ο Νάρκλοοµ αισθάνθηκε τον καυλό του να 
µετατρέπεται σε καύτρα, τινάζοντας το σπέρµα του πέρα απ’το κε-
φάλι της Πριγκίπισσας και στα πράσινα µαλλιά της. 

Η Φαλτίκα γέλασε, ενώ ο Νάρκλοοµ βαριανάσαινε από πάνω της· 
χτύπησε τους γλουτούς του µερικές φορές, παιχνιδιάρικα, µε τις πα-
λάµες της. «Η Ελκέρτα,» είπε, γλείφοντας τα χείλη της, «η ελεεινή 
σκρόφα, είναι καιρός να φύγει απ’το κρεβάτι του πατέρα µου. Να 
φύγει για πάντα. Αν πάµε σ’αυτό τον νέο κόσµο, τη θέλεις εκεί;» 

«Σίγουρα όχι,» αποκρίθηκε ο Νάρκλοοµ. 
«Τότε πρέπει να κάνουµε κάτι – επιτέλους να κάνουµε κάτι. Τώρα, 

µέσα στην αναστάτωση· γιατί, δε µπορεί, θα γίνει αναστάτωση, α-
κόµα κι αν οι ξένοι δε φέρουν καµια αντίσταση. Που δεν το νοµίζω· 
κάποια αντίσταση θα φέρουν, σίγουρα.» Η Φαλτίκα άρχισε να σέρ-
νεται προς τα πίσω, περνώντας ανάµεσα από τα γόνατα του Νάρ-
κλοοµ σαν να ξεγεννιόταν µέσα από τον εραστή της: πρώτα, οι ώµοι 
και τα χέρια της· µετά, τα στήθη της, η κοιλιά της, τα γόνατά της. 
Μάζεψε τα πόδια της προς τα πάνω, φέρνοντάς τα κοντά στο στήθος 
της, κι ύστερα τα τέντωσε, ακουµπώντας τα στους ώµους του Νάρ-
κλοοµ και σταυρώνοντας τους αστραγάλους της πίσω απ’τον λαιµό 
του, ωθώντας τον προς τα κάτω, στην υγρασία που εκείνος τώρα 
µπορούσε να δει ανάµεσα στους γαλανούς µηρούς της, καθώς το η-
µιδιάφανο µεσοφόρι της είχε σηκωθεί ώς τη µέση της. 

Ο Νάρκλοοµ έσκυψε πάνω από τη Φαλτίκα, λύγισε το σώµα του 
ενώ ήταν ακόµα γονατισµένος και τα χέρια του δεµένα στις στήλες 
του κρεβατιού· τα δεσµά ήταν χαλαρά και οι καρποί του γλίστρησαν 
προς τα κάτω. Τα πόδια της τυλίχτηκαν πιο δυνατά γύρω του. 
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«Πρέπει να τη σκοτώσεις,» είπε η Φαλτίκα, καθώς τα χείλη του 
Νάρκλοοµ κολλούσαν πάνω στην αλµυρή χαραµάδα και η γλώσσα 
του γλιστρούσε µέσα. «Πρέπει να… ααααα… τη σκοτώσεις, τότε… να 
τελειώνουµε µαζί της… οοοοοο!» 

Η Πριγκίπισσα δεν ήταν ποτέ αργή µε τους οργασµούς της· σύ-
ντοµα, το σώµα της τραντάχτηκε και η φωνή της γέµισε το δωµάτιο, 
τρυπώντας τ’αφτιά του Νάρκλοοµ παρότι ήταν σκεπασµένα από 
τους µηρούς της. Εκείνος, παρατηρώντας ότι η Φαλτίκα ήταν ικανο-
ποιηµένη, άφησε το στόµα του να σκαρφαλώσει προς τα πάνω, στην 
κοιλιά της. Και αισθάνθηκε τα δεσµά στους καρπούς του να χαλα-
ρώνουν, να φεύγουν. Ύψωσε το βλέµµα του και είδε ότι τα χέρια της 
Πριγκίπισσας έλυναν τους πρόχειρους κόµπους. 

Ο Νάρκλοοµ ξάπλωσε παραδίπλα, ανάσκελα, νιώθοντας το σώµα 
του πιασµένο. Η Φαλτίκα γύρισε στο πλάι. «Πρέπει να τη σκοτώ-
σεις,» είπε, ξέπνοα, αγγίζοντας το πλατύ, πράσινο στήθος του. 

«Ο ίδιος;» 
«Ή να βρεις κάποιον που να πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει. Τώρα 

είναι η ευκαιρία που περιµέναµε. Τόσα πράγµατα µπορεί να συµ-
βούν καθώς θα πηγαίνουµε στον καινούργιο κόσµο – είτε συναντή-
σουµε αντίσταση είτε όχι.» 

«Σίγουρα,» συµφώνησε ο Νάρκλοοµ, πιάνοντας το χέρι της και 
πλέκοντας τα δάχτυλά του µε τα δικά της – τόσο λεπτά και όµορφα. 
«Αλλά ο θάνατός της θα δυσαρεστούσε τον πατέρα σου.» 

«Ο πατέρας µου δεν έπρεπε ποτέ να την είχε πάρει για Βασιλική 
Σύζυγο!» είπε απότοµα η Φαλτίκα. 

«Ναι… αλλά, και πάλι, τώρα, έτσι όπως έχει το πράγµα, ο θάνατός 
της θα τον δυσαρεστούµε, νοµίζω.» 

«Καλύτερα όµως να πεθάνει – και γι’αυτόν, είτε το ξέρει είτε όχι, 
και για όλους µας!» 

Ο Νάρκλοοµ πήρε το βλέµµα του από το πρόσωπο της Φαλτίκα, 
που είχε αγριέψει, και το έστρεψε στο ταβάνι για να κοιτάξει τις τοι-
χογραφίες εκεί – ένας λαβύρινθος από σπήλαια µέσα στα οποία ή-
ταν άνθρωποι, θηρία, και βλάστηση του Υπόγειου Κόσµου. «Κανονι-
κά – παρότι ενδιαφέροµαι για την πόλη µας, το ξέρεις αυτό – δεν θα 
έκανα κάτι που θα δυσαρεστούσε τον Βασιληά µου…» 

«Μην είσαι χαζός, Νάρκλοοµ! Στον καινούργιο κόσµο που θα πάµε 
λες να µην έχει γυναίκες; Θα βρει άλλη ο πατέρας µου. Καλύτερη, 
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σίγουρα. Και θα µας βολέψει κιόλας αυτό. Αν πάρει µια σύζυγο από 
εκεί, ο δεσµός του θα µας ενώσει περισσότερο µε τον καινούργιο 
κόσµο. Έλα τώρα, αγάπη µου: το ξέρεις ότι ο πατέρας µου την έχει 
πλάι του απλά και µόνο επειδή του αρέσει να του δαγκώνει το µανι-
τάρι του. Για όλους εµάς, όµως, η Ελκέρτα είναι πρόβληµα! Θα έ-
πρεπε ο Βασιληάς της Νίρµικιτ να πάρει για Βασιλική Σύζυγο µια 
λήσταρχο; Τόσες γυναίκες υπάρχουν στη Νίρµικιτ! Αλλά η Ελκέρτα 
τον παγίδεψε γιατί δεν ήθελε να φυλακιστεί ή να πεθάνει. Και τι είχε 
να χάσει; Αν δεν πετύχαινε, ό,τι ήταν να χάσει το είχε χάσει έτσι κι 
αλλιώς. Κι αν πετύχαινε, θα γινόταν Βασιλική Σύζυγος. Και η σκρό-
φα το πέτυχε, και τώρα κοιµάται εκεί όπου, πριν από µερικά χρόνια, 
κοιµόταν η µητέρα µου! Και δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη! Νοµί-
ζει ότι είµαστε η συµµορία της!» 

«Εντάξει,» είπε ο Νάρκλοοµ, χαϊδεύοντας τα πλευρά και τον µηρό 
της πάνω από το ηµιδιαφανές µεσοφόρι της. «Μην ταράζεσαι έτσι.» 
Μπορούσε να δει δάκρυα να γυαλίζουν στις άκριες των µατιών της 
Πριγκίπισσας, ενώ η όψη της εξακολουθούσε να είναι αγριεµένη. 
«∆ε χρειάζεται να µε πείσεις ότι η Ελκέρτα είναι επιβλαβής για τη 
Νίρµικιτ. Το ξέρω ήδη αυτό.» 

«Τότε, κάτι πρέπει να κάνεις· δε θα παρουσιαστεί άλλη τόσο καλή 
ευκαιρία. Και, µη νοµίζεις, η Ελκέρτα από τώρα θα έχει αρχίσει να 
σχεδιάζει πώς να εξαπλώσει την επιρροή της όταν πάµε στον και-
νούργιο κόσµο…» 

E 
 
Ο Τέρι είχε αρχίσει τελικά να καταλαβαίνει τη γλώσσα του υπόγειου 
λαού, και η Χονρέπα είχε αρχίσει να καταλαβαίνει τη Συµπαντική. 
∆εν µπορούσαν, βέβαια, να µιλήσουν ακόµα για πολύπλοκα πράγ-
µατα, αλλά τουλάχιστον µπορούσαν να πουν τα βασικά. Μπορούσαν 
να συνεννοηθούν. 

«Γιατί µας κρατάτε φυλακισµένους;» τη ρώτησε. 
«Για λόγους ασφάλειας,» του απάντησε. «∆εν σας ξέρουµε.» 
«Ποιος είναι… αρχηγός εδώ;» 
«Ο Βασιληάς Κάλροοθ. Η πόλη λέγεται Νίρµικιτ.» 
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«Υπάρχουν άλλες πόλεις;» 
«Ναι.» 
«Του Βασιληά Κάλροοθ;» 
«Ο Κάλροοθ είναι Βασιληάς της Νίρµικιτ και µόνο.» 
Ο Τέρι δεν άργησε να καταλάβει ότι σ’αυτό τον υπόγειο κόσµο η 

κάθε πόλη ήταν και ολόκληρο βασίλειο. ∆εν πρέπει να ήταν πολλοί 
οι άνθρωποι που κατοικούσαν εδώ. 

«Πώς… είστε εδώ;» Μιλούσε λιγάκι σπαστά, και πολλές φορές δεν 
ήξερε ποιες λέξεις να χρησιµοποιήσει, ποιες θα ήταν κατάλληλες. 

«Φύγαµε από τον Επάνω Κόσµο όταν έγινε η _______.» 
«Τι;» 
Η Χονρέπα τού εξήγησε, και ο Τέρι κατέληξε ότι η λέξη σήµαινε 

Κατάβαση. 
«Γιατί φύγατε από τον Επάνω Κόσµο; Τι έγινε;» 
«Ήρθε ο Καταστροφέας. Τον _______.» 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. «Αυτό που πετά; Και φωτίζει;» 
«Ναι, ο Καταστροφέας. Έφαγε τον Επάνω Κόσµο. Τον έκανε 

_____.» 
Αυτός ο δαίµονας πρέπει να ερήµωσε τα πάντα, συµπέρανε ο Τέρι. 

Μοιάζει να είναι πανίσχυρος. Θεοί! Αν έχει πάει στη Χάρνταβελ…. 
«Είναι εδώ; Τώρα;» 

Η Χονρέπα φάνηκε παραξενεµένη. «Ναι. Τον είδες όταν ήρθες.» 
«Έφυγε από το άνοιγµα;» 
«Όχι· είναι ακόµα εδώ.» 
Ο Τέρι αισθάνθηκε ανακούφιση. Η Αρίνη δεν κινδύνευε άµεσα, 

λοιπόν. «Πρέπει να µε αφήσετε να πάω.» 
«Στον κόσµο σου;» 
«Ναι.» 
«Θα πάµε µαζί σου, Τέρι Κάρµεθ.» 
Προς στιγµή, ο Τέρι νόµιζε ότι δεν είχε καταλάβει καλά. «Μαζί 

µου; Θα πάτε στον κόσµο µου;» ∆εν υπήρχε κατάλληλη λέξη για να 
πει διάσταση στη γλώσσα του υπόγειου λαού· δε φαινόταν να ξέρουν 
τίποτα για το Γνωστό Σύµπαν. 

«Ναι,» είπε η Χονρέπα. «Θα µας _________. Θα µας πας εσύ,» 
διόρθωσε, συνειδητοποιώντας µάλλον ότι πριν δεν θα την είχε κατα-
λάβει. 
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«Εγώ;» Τι ακριβώς θέλουν να κάνω γι’αυτούς; Ο Τέρι ήταν βέβαι-
ος ότι τούτο δεν θ’άρεσε καθόλου στον Παντοκρατορικό Επόπτη. 
Εκτός αν ο Νιρµόδος Νάρλεφ πίστευε ότι µπορούσε να υποτάξει τον 
λαό της Χονρέπα… πράγµα που, όµως, κάτι έλεγε στον Τέρι ότι δεν 
θα ήταν εύκολο. 

«Πες µου για τον κόσµο σου, Τέρι Κάρµεθ.» 
Ο Τέρι προσπάθησε να της εξηγήσει, όσο καλύτερα µπορούσε, για 

τις πολλές διαστάσεις του Γνωστού Σύµπαντος, για τη Συµπαντική 
Παντοκρατορία, και για τη Χάρνταβελ. Τα λόγια του φάνηκαν να 
παραξενεύουν τη Χονρέπα· σε κάποιες στιγµές, του έδωσε την εντύ-
πωση, µάλιστα, ότι ίσως να µην τον πίστευε, ίσως να νόµιζε πως της 
έλεγε ψέµατα. 

«Είναι… σωστά,» της τόνισε. «Παρότι… όχι συνηθισµένα.» 
«‘Παράξενα’, θες να πεις. Και ‘αλήθεια’.» 
Ο Τέρι ένευσε, µαθαίνοντας δύο καινούργιες λέξεις. 
«Στη Χάρνταβελ,» είπε η Χονρέπα, «υπάρχει µια… δύναµη;» 
«Τι δύναµη;» 
«Ένας θεός;» 
«Ο Θεός της Χάρνταβελ, ναι. Υπάρχει.» 
Η Χονρέπα φάνηκε σκεπτική, καθώς ήταν καθισµένη αντίκρυ του, 

στο κοκάλινο σκαµνί της. «Πώς είναι αυτός ο θεός;» ρώτησε τελικά. 
«∆εν ξέρω. Οι… οι άνθρωποί του έχουν… οµιλία µ’αυτόν.» 
Η Χονρέπα συνοφρυώθηκε παρατηρώντας τον· και, όταν ξαναµί-

λησε, ο Τέρι έµαθε ακόµα µία καινούργια λέξη. Μία λέξη που αποτε-
λείτο από δύο άλλες της υπόγειας γλώσσας: θεός και γνώση. 

Θεογνώστες. 
Ιερείς; Μάλλον ιερείς σήµαινε αυτό για τον υπόγειο λαό. 
Ο Τέρι κατένευσε και είπε: «Ναι, µόνο οι Θεογνώστες του Θεού 

της Χάρνταβελ ξέρουν τον Θεό. Στη Συµπαντική Γλώσσα τούς λέµε» 
– µίλησε στη Συµπαντική τώρα – «ιερείς.» 

«Ιερείς…» πρόφερε αργά η Χονρέπα, και κράτησε µια σηµείωση, 
χαράζοντας κάτι επάνω σε µια κοκάλινη πλάκα µε ένα αιχµηρό µε-
ταλλικό εργαλείο που θύµιζε στιλογράφο. 

Μετά, η Χονρέπα τού έδειξε το κίτρινο πετράδι στον ώµο της, το 
οποίο φαινόταν µέσα από ένα άνοιγµα του φορέµατός της και έ-
µοιαζε να είναι ένα µε τη σάρκα της. «Αυτό το λέµε θρισίρτα. Το έχω 
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επάνω µου επειδή είµαι» – ακόµα µια καινούργια λέξη – «Λιθοφό-
ρος. Οφθαλµός της Ζωής. Μπορώ και… βλέπω µέσα στα ζωντανά 
πλάσµατα. Ανακαλύπτω πράγµατα µε τις αισθήσεις µου.» 
Βιοσκόπος, σκέφτηκε ο Τέρι. Κάτι σαν Βιοσκόπος. «Καταλαβαί-

νω.» 
«Στον κόσµο σου έχετε Λιθοφόρους;» 
«Όχι. ∆εν έχουν πέτρες επάνω τους. Τους λέµε» – µίλησε στη Συ-

µπαντική – «µάγους. Είναι περίπου σαν αυτό που λες, κάποιοι από 
τους µάγους. Αυτό που λες – σχετικά µε τη ζωή και τα ζωντανά πλά-
σµατα – κάνουν οι Βιοσκόποι.» 

Η Χονρέπα σηµείωνε πάλι. «Υπάρχουν κι άλλοι µάγοι;» 
«Ναι.» 
«Πες µου.» 
«Εεµ, είναι διάφορα… οµάδες.» Πώς να πεις «τάγµατα», τώρα; 

«Βιοσκόποι. ∆ιαλογιστές. Ερευνητές. ∆εσµοφύλακες. Τεχνοµαθείς.» 
Η Χονρέπα σηµείωνε τις καινούργιες λέξεις. 
«Εσείς έχετε άλλους;» 
«Ναι. Κάποιοι είναι Οφθαλµοί της–» Μετά από λίγη εξήγηση, ο 

Τέρι κατάλαβε ότι εννοούσε Οφθαλµοί της Ψυχής. «Κάποιοι είναι 
Οφθαλµοί της Γης – βλέπουν τα πετρώµατα και ό,τι άλλο έχει σχέση 
µε τη γη. Και τέλος, κάποιοι είναι Οφθαλµοί του Θανάτου, που λίγοι 
τους εµπιστεύονται.» 

«Τι κάνουν;» 
«Σκοτώνουν. Ορισµένοι, µάλιστα, από µεγάλη απόσταση. Κατα-

στρέφουν τη ζωή. Είναι πολύ επικίνδυνοι, και κυκλοφορούν φήµες 
ότι παίρνουν τις δυνάµεις τους από τον Καταστροφέα.» 

«Από το φωτεινό ιπτάµενο;» 
«Ναι.» 
«∆εν υπάρχει τίποτα σαν αυτούς στον κόσµο µου, Χονρέπα.» Μά-

γοι που σκοτώνουν από µεγάλη απόσταση µε τη χρήση της µαγείας 
τους και µόνο; Είµαι σίγουρος ότι η Παντοκράτειρα θα ήθελε πολύ 
να τους έχει στις υπηρεσίες της – αν ήταν σίγουρη ότι µπορούσε η 
ίδια να προστατεύεται από αυτούς. 

«Τι κάνουν οι µάγοι σας;» 
Ο Τέρι το βρήκε πολύ δύσκολο να της απαντήσει, γιατί τα µαγικά 

τάγµατα του Γνωστού Σύµπαντος έκαναν ένα σωρό πράγµατα. Μο-
νάχα, ίσως, τους Βιοσκόπους ήταν πιο εύκολο να περιγράψεις: να 
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πεις ότι ασχολούνταν µε τους βιολογικούς οργανισµούς. Αλλά τι να 
έλεγες για τους ∆ιαλογιστές; Ότι ασχολούνταν µε το µυαλό; ∆εν ή-
ταν απόλυτο, καθόλου απόλυτο, απ’ό,τι ήξερε ο Τέρι γι’αυτούς – και 
δεν ήξερε και πολλά. Ή, τι να έλεγες για τους Ερευνητές; «Κάποιοι 
που ερευνούν τον κόσµο»; Πώς θα παρουσίαζε η Αρίνη το τάγµα 
της, άραγε, στους κατοίκους αυτής της αποµονωµένης διάστασης; 

Η Χονρέπα δεν φάνηκε ικανοποιηµένη από τις περιγραφές του 
Τέρι. «∆εν ξέρεις πολλά, ή δεν µου λες;» τον ρώτησε. 

«∆εν ξέρω πολλά. Πρέπει να είσαι µάγος για να ξέρεις, Χονρέπα.» 
«Εντάξει.» Καθάρισε το λαιµό της και του είπε: «Ο Βασιληάς Κάλ-

ροοθ σκοπεύει να πάµε όλοι στον κόσµο σου, Τέρι Κάρµεθ.» 
«Όλοι;» 
«Οι άνθρωποι της Νίρµικιτ. Έστειλε… ανθρώπους του ο Βασιληάς 

µας για να πάνε στο άνοιγµα. Αλλά οι δικοί σου τους χτύπησαν µε… 
όπλα σαν πιστόλια. Οι άνθρωποι του Βασιληά µας έφυγαν.» 

Ο Τέρι καταλάβαινε ότι η Χονρέπα, φυσικά, επίτηδες χρησιµοποι-
ούσε τόσο απλές λέξεις, για χάρη του. 

Η Λιθοφόρος συνέχισε: «∆εν θέλουµε µάχη. Εσύ θα µας πας, λοι-
πόν, στο άνοιγµα και θα µιλήσεις στους δικούς σου. Για να µας αφή-
σουν να περάσουµε.» 
Τώρα σωθήκαµε… «Είναι… το τι θα πει ο Επόπτης.» Χρησιµοποί-

ησε τη λέξη στη Συµπαντική· της είχε εξηγήσει πριν – στο περίπου – 
τι ήταν ο Παντοκρατορικός Επόπτης. 

«Είναι εκεί ο Επόπτης;» 
«∆εν ξέρω αν έχει έρθει. Ίσως.» 
«Ο Βασιληάς θέλει __________ να µας πάει στον κόσµο σου. Εί-

ναι σαν τον Παλαιό Κόσµο, πριν από την Κατάβαση. ∆εν θέλουµε να 
είµαστε εδώ, στον Υπόγειο Κόσµο, Τέρι Κάρµεθ. Ο Βασιληάς Κάλ-
ροοθ είναι _____________ να φύγουµε, ακόµα κι αν αυτό 
________ µάχη.» 
Εν ολίγοις, αν ο Επόπτης δεν συµφωνήσει να έρθετε στη Χάρντα-

βελ, θα έχουµε πόλεµο, συµπέρανε ο Τέρι. Και δεν είναι µόνο ο Νιρ-
µόδος Νάρλεφ στη µέση. Είναι κι ο Υπεράρχης· και, κυρίως, οι ιε-
ρείς. Θα θέλουν οι ιερείς αυτούς τους εξωδιαστασιακούς µέσα στη 
Χάρνταβελ; ∆εν το νοµίζω. –Σκατά! Το ήξερα ότι έπρεπε να είχα 
από καιρό καταφέρει κάπως να φύγω µαζί µε την Αρίνη! 
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«Με καταλαβαίνεις;» τον ρώτησε η Χονρέπα. 
«Ναι,» ένευσε ο Τέρι, «σε καταλαβαίνω.» 

E 
 
Ο Νάρκλοοµ, χωρίς να φορά τα αναγνωριστικά του αξιώµατός του, 
ανέβηκε την πέτρινη σκάλα στην εξωτερική µεριά του διώροφου οι-
κοδοµήµατος, έφτασε σ’έναν στενό εξώστη-διάδροµο του δεύτερου 
ορόφου, και µπήκε σε µια πόρτα που έκλεινε µόνο µε µια κουρτίνα. 
Το εσωτερικό φωτιζόταν από έναν χοντρό κρύσταλλο στην οροφή. 
Το δωµάτιο ήταν µεγάλο και κοινόχρηστο. ∆ύο άντρες ήταν καθι-
σµένοι στο δάπεδο, προς τα δεξιά, κι έπαιζαν ζάρια. Μια γυναίκα 
ήταν στο βάθος, µισοκρυµµένη στις σκιές, καθώς καθόταν οκλαδόν 
και χρησιµοποιούσε ένα ακόνι για ν’ακονίζει λεπίδες, οι οποίες ήταν 
στοιβαγµένες σ’έναν σωρό πλάι της. Σίγουρα δεν ήταν όλες δικές 
της· πρέπει να την πλήρωναν για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο Νάρ-
κλοοµ την είχε ξαναδεί εδώ, κάµποσες φορές – αν και δεν ερχόταν 
συχνά σε τούτα τα δύσφηµα µέρη, παρά µόνο όταν αναζητούσε πα-
ρανόµους. 

Στην περιφέρεια του κοινόχρηστου δωµατίου υπήρχαν πόρτες και 
ανοίγµατα. Πάνω από µία από αυτές ήταν καρφωµένη µια κοκάλινη 
πλάκα που έγραφε ΕΥΘΥΜΙΕΣ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΚΥΡΑ∆ΕΣ. Πανδοχείο 
της κακιάς ώρας, όπως ήξερε πολύ καλά ο Νάρκλοοµ. Όµως εδώ ή-
ταν που µπορούσε να ψάξει για το άτοµο που ήθελε να βρει. Πλησί-
ασε την πόρτα και την άνοιξε, µπαίνοντας στην τραπεζαρία, που ή-
ταν σχετικά ήσυχη τώρα, µέσα στη βαθιά νύχτα. Παρότι στον Υπό-
γειο Κόσµο, φυσικά, δεν υπήρχε ούτε µέρα ούτε νύχτα, όσοι έµεναν 
σε πόλεις διατηρούσαν έναν φυσιολογικό ρυθµό ζωής, βασισµένο 
στις κινήσεις του Φλεγόµενου Ήλιου στον Επάνω Κόσµο. 

Ο Νάρκλοοµ είδε µια παρέα από άντρες και γυναίκες να παίζουν 
Σκοτεινό Λαβύρινθο, τοποθετώντας κοκάλινα πλακίδια στο τραπέζι 
τους, το ένα µετά το άλλο· είδε δύο πόρνες να είναι αγκαλιασµένες 
µ’έναν χοντρό άντρα στη γωνία, ο οποίος έµοιαζε µισοκοιµισµένος 
καθώς κάπνιζε Ψυχρή Καταχνιά µε την καπνοσύριγγά του· είδε έναν 
τύπο να κάθεται µόνος σ’ένα κεντρικό τραπέζι και να πίνει από µια 
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µεγάλη κούπα· είδε τρεις άλλους να συζητούν λίγο παραπέρα σαν να 
µιλούσαν για δουλειές (αναµφίβολα σκοτεινές δουλειές, σ’ένα µέρος 
σαν το Ευθυµίες Γέλια και Καλές Κυράδες)· είδε στον πάγκο του 
µπαρ – ένα κοκάλινο κατασκεύασµα φτιαγµένο από τις ενωµένες 
ράχες νεκρών καντράµων, το οποίο στεκόταν σε οκτώ πόδια, παρµέ-
να επίσης από καντράµους – ότι ο οινοχόος ήταν καινούργιος: ένας 
νεαρός µε λευκό δέρµα, καστανά µαλλιά, και µούρη γεµάτη σπυριά. 

Ο Νάρκλοοµ τον πλησίασε. «Μικρέ,» είπε, «έλα κοντά.» 
Ο νεαρός πλησίασε. «Τι θα πάρει ο κύριος;» 
«Βάλε µια µπίρα. Και θέλω να σου κάνω µια ερώτηση.» 
Ο οινοχόος στράφηκε, γέµισε µια κούπα, και την έδωσε στον Νάρ-

κλοοµ. 
Ο Βασιλικός Υπασπιστής ήπιε µια µικρή γουλιά από το ποτό που 

έβγαινε από µια ειδική ποικιλία µανιταριών τα οποία καλλιεργούσαν 
γι’αυτό και µόνο το σκοπό. ∆εν ήταν αποτυχηµένη η µπίρα, συµπέ-
ρανε ο Νάρκλοοµ· γιατί υπήρχαν και φορές που, πραγµατικά, δεν 
πινόταν. Έβγαλε ένα δεκάργυρο από το βαλάντιό του και το έδωσε 
στον νεαρό – πολύ περισσότερα χρήµατα απ’ό,τι κόστιζε η µπίρα. 
«∆ε θέλω ρέστα, µικρέ. Σου είπα ότι θα κάνω και µια ερώτηση.» 

Ο οινοχόος πήρε το νόµισµα και το έβαλε µέσα στο παντελόνι του. 
«Πείτε, κύριος.» Και µετά, τα µάτια του γούρλωσαν σαν τώρα να 
συνειδητοποίησε κάτι. 
Κατάρες και σκοτάδια! µε αναγνώρισε. Όχι πως αυτό ήταν απα-

ραίτητα κακό, βέβαια. Αναµφίβολα ο νεαρός θα εξυπηρετούσε αµέ-
σως τον Βασιλικό Υπασπιστή, από φόβο και µόνο. Όµως ο Νάρκλο-
οµ θα προτιµούσε να µην τον είχε αναγνωρίσει. 

Τέλος πάντων. 
«Ναι, αυτός που νοµίζεις είµαι. Αλλά δεν έχει σηµασία. Και καλύ-

τερα να το ξεχάσεις πως ήρθα εδώ.» 
«Μάλιστα, µάλιστα, κύριος!» 
«Ξέρεις πού µπορώ να βρω τον Βάλµοοθ τον Νεκροχέρη;» 
Τα µάτια του οινοχόου γούρλωσαν πάλι. «Τ-το… τον Οφθαλµό του 

Θανάτου;» 
«Αυτόν.» Ο Νάρκλοοµ ήπιε ακόµα µια γουλιά από τη µπίρα του: 

µεγαλύτερη ετούτη τη φορά, αφού το ποτό ήταν καλοφτιαγµένο. 
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Ο νεαρός έγλειψε νευρικά τα σκασµένα χείλη του. «Κύριος… λένε 
πως µένει τελευταία στον πρώτο όροφο τούτου του οικήµατος, στο 
σπίτι απέναντι στον παπουτσή.» 

«Στον παπουτσή…» 
«Ναι· ένας παπουτσής είναι στον πρώτο όροφο, κύριος. Αλλά δεν 

ορκίζοµαι ότι θα τον βρείτε κει – τον Νεκροχέρη δηλαδής – κύριος. 
Μπορεί και νάχει φύγει. Κινείται, έτσι έχω ακούσει.» 

Αυτό ήταν αλήθεια. Πράγµατι, ο Βάλµοοθ δεν έµενε σ’ένα µέρος 
για πολύ, λες και είχε καρφιά στον κώλο. «Καλώς,» είπε ο Νάρκλο-
οµ· «θα το κοιτάξω.» 

Ο νεαρός ένευσε νευρικά κι αποµακρύνθηκε, σαν να προτιµούσε 
να είναι µακριά από τον Βασιλικό Υπασπιστή, µην τυχόν και µπλέ-
ξει. 

Ο Νάρκλοοµ ήπιε λίγη ακόµα από τη µπίρα του και, µετά, έφυγε 
από το πανδοχείο. Κανένας δεν του έδωσε ιδιαίτερη σηµασία, γιατί, 
εκτός του ότι δεν φορούσε τα αναγνωριστικά του αξιώµατός του, 
είχε και την κουκούλα της κάπας του στο κεφάλι. 

Βγήκε στο κοινόχρηστο δωµάτιο, πέρασε από ένα άνοιγµα, και κα-
τέβηκε µια εσωτερική σκάλα, λαξεµένη µέσα στην πέτρα του οικο-
δοµήµατος. Έφτασε σ’έναν ηµιφωτισµένο διάδροµο του πρώτου ο-
ρόφου και, βαδίζοντας κατά µήκος του, κοίταζε τις πόρτες δεξιά κι 
αριστερά. ∆ίπλα από µία, η κοκάλινη πινακίδα έγραφε ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ. 
Ο Νάρκλοοµ στράφηκε για να δει την πόρτα αντίκρυ, η οποία δεν 
ήταν ακριβώς πόρτα αλλά µια κουρτίνα. 

«Βάλµοοθ;» είπε, στεκόµενος µπροστά της. «Είσαι µέσα, Βάλµο-
οθ; Ο Νάρκλοοµ είµαι· θέλω να σου µιλήσω.» 

Σιγή. 
«Βάλµοοθ;» 
Κανένας δεν απάντησε. 
Ο Νάρκλοοµ παραµέρισε την κουρτίνα και κοίταξε στο εσωτερικό. 

Ο χώρος ήταν σκοτεινός, έτσι ο Βασιλικός Υπασπιστής έβγαλε τον 
φωτοκρύσταλλό του, τον προσάρµοσε στον καρπό του, και τον άνα-
ψε µε τη χρήση του φωτορυθµιστή. Το φως έδιωξε το σκοτάδι κι ένα 
δωµάτιο γεµάτο παλιατσαρίες φανερώθηκε. 

Στο πάτωµα ήταν ξαπλωµένοι δύο άντρες που έµοιαζαν νεκροί, αν 
και πουθενά δεν φαινόταν αίµα. Κανένας τους δεν ήταν ο Βάλµοοθ. 
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Ο Νάρκλοοµ τράβηξε το πιστόλι του και µπήκε, προσεχτικά, κοιτά-
ζοντας προς τη µικρή πόρτα στ’αριστερά. Την πλησίασε κι άφησε το 
φως του κρυστάλλου του να χυθεί µέσα, φανερώνοντας ένα δωµάτιο 
µικρότερο απ’το προηγούµενο, το οποίο πρέπει να χρησιµοποιείτο 
ως αποθήκη – δηλαδή, ήταν γεµάτο µε ακόµα πιο άχρηστα πράγµα-
τα. Σ’έναν απ’τους τοίχους του υπήρχε µια πόρτα κλεισµένη µε 
κουρτίνα. Ο Νάρκλοοµ πήγε προς τα εκεί, λέγοντας: «Βάλµοοθ;» 

Καµία απάντηση δεν πήρε, έτσι παραµέρισε την κουρτίνα µε το 
χέρι όπου ήταν δεµένος ο κρύσταλλός του. Είδε ένα µικροσκοπικό 
δωµάτιο που είχε χώρο ίσα-ίσα για έναν απόπατο κι έναν νιπτήρα ο 
οποίος, γεµάτος σκουριά, στοίχηµα ήταν αν λειτουργούσε σωστά. 

Πουθενά ο Νεκροχέρης, λοιπόν. 
Ο Νάρκλοοµ πήγε πάλι στο πρώτο δωµάτιο και έπιασε τον σφυγµό 

των δύο ξαπλωµένων αντρών. Όπως είχε υποθέσει, κανένας τους 
δεν ήταν ζωντανός, αν και τραύµατα δεν υπήρχαν επάνω τους. Ο 
Βάλµοοθ πρέπει να τους είχε σκοτώσει. Όταν ένας Οφθαλµός του 
Θανάτου σκότωνε κάποιον δεν άφηνε σηµάδια· απλά του αποµυ-
ζούσε τη ζωή. Αλλά µονάχα ένας άλλος Οφθαλµός του Θανάτου ή 
ένας Οφθαλµός της Ζωής µπορούσε να πει µε βεβαιότητα ότι, όντως, 
αυτό είχε συµβεί. Η Χονρέπα, αν ήταν µαζί µε τον Νάρκλοοµ, ίσως 
να αποδεικνυόταν χρήσιµη εδώ· όµως ο Υπασπιστής δεν ήθελε να τη 
µπλέξει σ’αυτή την παλιοϊστορία, όχι για χάρη της αλλά για δική του 
χάρη. Η Χονρέπα δεν κρατούσε και πολλά µυστικά από τον Βασι-
ληά. 
Ποιοι ήταν αυτοί οι κακότυχοι; Ο Νάρκλοοµ έψαξε τους νεκρούς 

για τίποτα σηµάδια, και δεν άργησε να ανακαλύψει ότι από τον λαι-
µό και των δυο τους κρεµόταν ένας µικρός λίθος µ’ένα λάξευµα επά-
νω. Φύλακες του πολυοικήµατος! 

Ο Νάρκλοοµ έφυγε από το σπίτι του Νεκροχέρη, βαδίζοντας γρή-
γορα και χωρίς να θηκαρώσει το πιστόλι του. Τα φυλάκια των πολυ-
οικηµάτων ήταν, συνήθως, στο ισόγειο, έτσι προς τα εκεί πήγε. Κα-
τέβηκε τις πρώτες σκάλες που βρήκε, έφτασε κάτω, και βάδισε, βια-
στικά, στους πέτρινους διαδρόµους – παραλίγο πατώντας µια γυ-
ναίκα που ήταν ξαπλωµένη στο πάτωµα, κοιµισµένη αγκαλιά µ’έναν 
γιγαντοπόντικα. 
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Φτάνοντας στο φυλάκιο, βρήκε την κοκάλινη πόρτα µισάνοιχτη. 
Την έσπρωξε και µπήκε, βλέποντας στο πρώτο δωµάτιο δύο νε-
κρούς: έναν άντρα και µια γυναίκα. Ξιφίδια είχαν πέσει από τα πα-
ράλυτα χέρια τους. Αίµα δεν υπήρχε πουθενά. 

Ο Νάρκλοοµ κατέβασε την κουκούλα του. Αν συναντούσε τον Νε-
κροχέρη εδώ, ήθελε ο Οφθαλµός να τον αναγνωρίσει προτού κάνει 
καµια χαζοµάρα και τον σκοτώσει. 

Ένας άντρας ξεπρόβαλε από µια πλαϊνή πόρτα – µοβ στο δέρµα, 
ξερακιανός αλλά φανερά σκληροτράχηλος, µεσήλικας, µε γκρίζα 
µαλλιά και µούσια. Τα µάτια του ήταν κατάµαυρα και είχαν κάτι το 
τροµαχτικό, το τρελό, στα βάθη τους. Φορούσε έναν µελανό, βαρύ 
χιτώνα. Επάνω στην ανάστροφη του αριστερού χεριού του ήταν µια 
ράισκα: ο πράσινος λίθος των Οφθαλµών του Θανάτου. 

«Βάλµοοθ.» 
Ο Νεκροχέρης γέλασε. «∆εν το πιστεύω! Φώναξαν τώρα εσένα; 

Πότε προλάβανε; Νόµιζα ότι εγώ τούς είχα προλάβει όλους πρώτος, 
τους σκατοκάντραµους!» 

Ο Νάρκλοοµ κατέβασε το πιστόλι του και το θηκάρωσε. «Κανένας 
δε µε κάλεσε. Σε έψαχνα.» 

«Με βρήκες, λοιπόν.» Ο Βάλµοοθ κάθισε πάνω σ’ένα κοκάλινο 
τραπέζι, το οποίο έτριξε. Στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα µπουκάλι 
κρασί. Το ύψωσε. «Θέλεις; Κερνά ο Αρχιφύλακας.» Ήπιε µια γου-
λιά. «Και δεν θα ξανακεράσει πια κανέναν.» Γέλασε. 

«Τι έκανες εδώ πέρα;» τον ρώτησε ξερά ο Νάρκλοοµ. 
Ο Βάλµοοθ σκούπισε τα µούσια του µε την παλάµη του αριστερού 

του χεριού. «Θα πεις κι εσύ ότι, αφού είµαι Οφθαλµός του Θανάτου, 
λογικά εγώ φταίω για όλους τους νεκρούς που συναντάς, ε;» 

«∆εν τους σκότωσες εσύ;» 
Ο Βάλµοοθ ήπιε κρασί. «Εγώ τούς σκότωσα.» 
«Φόνος τόσων φυλάκων πολυοικήµατος; Και του Αρχιφύλακα µα-

ζί; Σοβαρό αδίκηµα.» 
«Θα µε συλλάβεις, λοιπόν; Μόνος σου;» 
«Πες µου τι συνέβη,» απαίτησε ο Νάρκλοοµ. «Την αλήθεια.» 
Ο Βάλµοοθ µόρφασε. «Γιατί να σου πω ψέµατα; Ο Αρχιφύλακας– 

Μέσα είναι» – έδειξε πίσω, µε τον αντίχειρά του – «αν σ’ενδιαφέρει 
το κουφάρι του. Ο Αρχιφύλακας µού χρωστούσε κάτι λεφτά. Ήταν 
καλός να σου ζητά να καθαρίσεις κόσµο, αλλά όχι καλός και να πλη-
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ρώνει µετά, ο µακαρίτης. Κι έπειτα ψόφησε η κόρη του, και νόµιζε ο 
βλάκας ότι εγώ την καθάρισα.» 

«Γιατί; Πώς πέθανε;» 
«Από καρδιά, υποθέτω. Έπινε σαν πουτάνα και γύριζε από δω κι 

από κει· και µια νύχτα τη βρήκαν χάµω, τελειωµένη. Είπανε, λοιπόν, 
ποιος θα την καθάρισε; ο Νεκροχέρης θα την καθάρισε – λες κι έ-
πρεπε κάποιος να την είχε καθαρίσει. Μου ζήτησε το λόγο ο Αρχι-
φύλακας, του είπα την αλήθεια: ότι δεν την είχα σκοτώσει. Προφα-
νώς δε µε πίστεψε, αλλά, χέστης γαρ, δεν το είπε. Το βραδάκι µού 
στέλνει δυο παλικάρια να µε τρυπήσουν µες στον ύπνο µου. Κοιµό-
µουνα, όµως, σα γιγαντοπόντικας – δεν τα πάµε καλά µε τον ύπνο, 
γενικώς – και τους άκουσα να µπαίνουν σα λωποδύτες στο σπίτι 
µου. Λογικώς δρώντας, τους καθάρισα. ∆εν ήταν και τίποτα το δύ-
σκολο.» Ήπιε µια γουλιά κρασί. «Είδα από τα µαραφέτια στο λαιµό 
τους ποιος τους είχε στείλει, ήρθα εδώ, και καθάρισα και τους υπό-
λοιπους. Την πόρνη που είχε στο γραφείο του ο Αρχιφύλακας, παρε-
µπιπτόντως, δεν την καθάρισα· της έδωσα µια στο κεφάλι κι έπεσε 
κάτω. Είναι η µόνη ακόµα ζωντανή εδώ πέρα, άµα θες να µάθεις. 

»Αυτά είναι, λοιπόν, µάστορα Νάρκλοοµ. Πώς ήταν η δική σου µέ-
ρα;» Ο Βάλµοοθ µειδίασε µέσα από τα γκρίζα µούσια του. 

«Σε χρειάζοµαι για µια δουλειά,» του είπε ο Νάρκλοοµ. «Αν την 
κάνεις σωστά, µπορούµε να… ξεχάσουµε τούτη την παλιοϊστορία. Τι 
λες;» 

«Γιατί, τι θα γίνει αλλιώς, ρε; Θα µου πεις ότι ήταν σωστός ο µα-
καρίτης µέσα; Από πότε οι φύλακες των πολυοικηµάτων καθαρίζουν 
τους ενοίκους των πολυοικηµάτων που φυλάνε, ε; Το σκίσαµε τελεί-
ως το ποντίκι, µου φαίνεται, φίλε µου Νάρκλοοµ.» Ο Βάλµοοθ ήπιε 
ξανά. 

«Σταµάτα να πίνεις,» µούγκρισε ο Υπασπιστής· «θέλω να µιλάω µε 
άνθρωπο που δεν είναι µεθυσµένος!» 

Ο Νεκροχέρης ακούµπησε το µπουκάλι πάνω στο τραπεζάκι όπου 
καθόταν. «Όπως γουστάρεις.» 

«Και µη νοµίζεις πως επειδή έχεις δίκιο αυτό σηµαίνει ότι δεν θα 
µπορούσες να µπλέξεις. Εντάξει, σκότωσες τους δύο δολοφόνους 
που ήρθαν για σένα· κανείς δεν µπορεί να σε κατηγορήσει γι’αυτό 
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στη Νίρµικιτ. Όµως, µετά, όφειλες να πας και να το αναφέρεις στη 
Φρουρά, ή ακόµα και κατευθείαν σ’εµένα.» 

«Να, βλέπεις; Σας έχει φάει η ιεραρχία εδώ πέρα! – πάντα τόλεγα. 
Ξέρεις τι κάνει η Βασίλισσα Σερτένθα της Βόλνιµιτ;» 

«∆ε δίνω µισή κουράδα καντράµου για το τι κάνει η Βασίλισσα 
Σερτένθα.» 

«Καλώς. Μια άποψη εξέφερα,» αποκρίθηκε ο Βάλµοοθ υψώνο-
ντας τα χέρια. Η ράισκα πάνω στην ανάστροφη του αριστερού γυά-
λισε καταπράσινη στο φως του δωµατίου. «Πάντως, άµα θες τις υ-
πηρεσίες µου, είτε είσαι Βασιλικός Υπασπιστής είτε όχι, πρέπει να 
µε πληρώσεις. ∆ε θα κάνω τίποτα απλώς και µόνο για να ‘ξεχάσουµε’ 
ένα περιστατικό που είχα δίκιο έτσι κι αλλιώς.» 

«Τι θέλεις;» τον ρώτησε ο Νάρκλοοµ. 
«Εξαρτάται από τη δουλειά. Να την ακούσω;» 
«Έλα µαζί µου,» είπε ο Νάρκλοοµ. «∆ε θέλω κανένας να µπει εδώ 

και να µε βρει ανάµεσα σ’όλ’αυτά τα κουφάρια.» 
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Κεφάλαιο 47 

Το Μυστηριώδες Έµβρυο 
 
 
Τις ηµέρες που ακολούθησαν την επίσκεψή της στην άλλη διάσταση, 
η Αρίνη έµεινε στα δωµάτιά της, µε την πρόφαση ότι ήθελε να µελε-
τήσει τον χάρτη του παράξενου δάσους και να κάνει, επίσης, και κά-
ποιες άλλες µελέτες µαγικής φύσης – τις οποίες δεν θα είχε νόηµα 
να εξηγήσει τώρα στον Επόπτη, του αποκρίθηκε όταν εκείνος τη ρώ-
τησε µέσω επικοινωνιακού διαύλου. 

Στην πραγµατικότητα, βέβαια, ήθελε να κρύψει την κοιλιά της, 
που κάθε µέρα φούσκωνε και περισσότερο, µε αφύσικο ρυθµό. Οι 
µόνοι που επισκέπτονταν τα δωµάτιά της ήταν καµια υπηρέτρια, για 
να της φέρει φαγητό ή για να σκουπίσει (οπότε η Αρίνη έµενε κλει-
σµένη στο γραφείο της, λέγοντας στην υπηρέτρια ότι είχε πολλή 
δουλειά και να τελειώνει γρήγορα), και ο Ράβνοµ’νιρ, για να βλέπει 
πώς πήγαινε η παράξενη εγκυµοσύνη της µάγισσας. Στον Επόπτη 
και στην Ταγµατάρχη Νέλθα-Ριθ, ο Βιοσκόπος έλεγε ότι βοηθούσε 
την Αρίνη’σαρ στις µελέτες της γιατί κάπου-κάπου της χρειάζονταν 
οι γνώσεις του. 

Η Αρίνη αναρωτιόταν πότε θα επέστρεφε ο Τέρι από την αποστο-
λή του στη Ναραλµάδια και την Υλιριλίδια. «∆εν έχουµε λάβει κανέ-
να µήνυµά του ακόµα;» ρώτησε τον Ράβνοµ, που την είχε επισκε-
φτεί, ένα απόγευµα. 

Ο µάγος φάνηκε να διστάζει να µιλήσει, αλλά τελικά είπε: «Έχου-
µε…» Έσµιξε τα χείλη. «Όχι εδώ και πολύ καιρό, βέβαια… Το σκε-
φτόµουν να σ’το πω…» 

«Τι είναι;» ρώτησε η Αρίνη, έχοντας ανησυχήσει από τον τρόπο 
που της µιλούσε. «Του συνέβη κάτι; Έπαθε κάτι ο Τέρι;» Η σκέψη 
την τρόµαζε. Θα την άφηνε µόνη; Εδώ; Μ’αυτό το παράξενο παιδί 
µέσα της; Παλιότερα, δεν θα σκεφτόταν έτσι. Τότε είχε έρθει µόνη 
της στη Χάρνταβελ· δεν ήξερε ότι θα γνώριζε τον Τέρι εδώ, παρά 
µόνο ως ταγµατάρχη της. ∆εν θεωρούσε τον εαυτό της εξαρτώµενο 
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από κανέναν άντρα. Αλλά τόσα πολλά είχαν αλλάξει από εκείνο τον 
καιρό… Φοβόταν τώρα. 

Ο Ράβνοµ είπε: «Ναι. Κάτι συνέβη, Αρίνη…» 
«Τι; Πες µου!» Τα χέρια της έσφιξαν τους βραχίονες της πολυθρό-

νας όπου καθόταν. Συγχρόνως τεντώθηκε προς το µέρος του Βιο-
σκόπου, παρά την κοιλιά της που αισθανόταν να την εµποδίζει. 

«Κάθισε,» της είπε ο Ράβνοµ. «Ηρέµησε.» 
«Μη µου λες µαλακίες! Πες µου τι συνέβη στον Τέρι!» 
Ο Ράβνοµ καθάρισε το λαιµό του, νευρικά. «Σύµφωνα µε τις πλη-

ροφορίες µας, την ηµέρα που παρουσιάστηκε εδώ το παράξενο δά-
σος, παρουσιάστηκε και στη Ναραλµάδια – στα σύνορα της Ναραλ-
µάδιας µε την Υλιριλίδια, για την ακρίβεια – µια άλλη εισβολή. Ένα 
άνοιγµα στην πραγµατικότητα της Χάρνταβελ. Κι από µέσα βγήκε 
άµµος από µια µεγάλη έρηµο–» 

«Ακόµα µια εισβολή;» Κι εγώ κάθοµαι εδώ; Ενώ θα µπορούσα να 
πάω να την ερευνήσω; Καταράστηκε το γεγονός ότι ήταν έγκυος, 
και, για µερικές στιγµές, ο Τέρι έφυγε τελείως απ’το µυαλό της. Με-
τά, όµως, ξαναήρθε καθώς ο Ράβνοµ συνέχισε να µιλά. 

«Η εισβολή παρουσιάστηκε, ουσιαστικά, ανάµεσα στους στρατο-
πεδευµένους στρατούς των Ναραλµάδιων και των Υλιριλίδιων, τη 
στιγµή που κάποια σύγκρουση ήταν έτοιµη να γίνει. Ο Τέρι προσπά-
θησε να σταµατήσει αυτή τη σύγκρουση πηγαίνοντας τους µαχητές 
του – και τον εαυτό του µαζί – µπροστά στο φουσάτο των Ναραλ-
µάδιων. Τότε, ακριβώς τότε, η διάσταση της Χάρνταβελ άνοιξε, και 
µάλιστα στο σηµείο όπου βρίσκονταν ο Τέρι και οι στρατιώτες του.» 

Τα µάτια της Αρίνης γούρλωσαν. Αδύνατον! ∆ε µπορεί!… Τέτοια 
σύµπτωση; Γιατί; Αισθανόταν την αναπνοή της να έχει κοπεί. Μέσα 
της, το µωρό κινήθηκε. «Και τι έγινε; Σκοτώθηκαν;» Η φωνή της 
ήταν πνιχτή. 

Ο Ράβνοµ κούνησε το κεφάλι. «Όχι… Όχι αµ– Άκου. Βρέθηκαν 
στην άλλη διάσταση, µέσα στην έρηµο, και είδαν την ιπτάµενη φω-
τεινή οντότητα να έρχεται καταπάνω τους. Κάτι, υποθέτω, πρέπει να 
την είχε τραβήξει εκεί. Ίσως να διαισθάνεται τις εισβολές. Τέλος πά-
ντων. Επιτέθηκε στον Τέρι και σ’όσους άλλους είχαν καταλήξει στην 
έρηµο. Απλώνοντας νήµατα ενέργειας, τους έκανε να εξαφανίζονται 
ο ένας µετά τον άλλο. Αυτοί που βρίσκονταν έξω από το άνοιγµα, 
κοίταζαν και, σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, είδαν το άρµα του 
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Τέρι να τρέχει πάνω στις άµµους ενώ ο φωτεινός δαίµονας το κατα-
δίωκε. Μετά, το άρµα χτύπησε σε κάτι µεγάλους βράχους, και τα 
ενεργειακά νήµατα του πετούµενου το τύλιξαν, αφήνοντας πίσω µο-
νάχα ένα µεταλλικό σκέλεθρο. Κανείς δεν επέστρεψε από την εισβο-
λή, Αρίνη.» 

Η Αρίνη αισθάνθηκε δάκρυα να γεµίζουν τα µάτια της. 
Ο Τέρι… ήταν νεκρός. 
Ο Ράβνοµ προσπάθησε να την παρηγορήσει, µα εκείνη δεν έµοιαζε 

να τον ακούει. 

E 
 
Πολλές φορές, όταν κοιµόταν, έβλεπε παράξενα όνειρα. Έβλεπε ότι 
βρισκόταν στο δάσος της άλλης διάστασης και τα σκιερά φίδια χό-
ρευαν γύρω της σαν ηµιάγριοι ιθαγενείς που περιµένουν κάποιο 
θαύµα να γίνει. Μέσα της, συνεχώς κάτι σάλευε σ’αυτά τα όνειρα· 
κάτι κινιόταν, πληµµυρίζοντας την µε µια ζεστή αίσθηση. 

Όταν έµαθε ότι ο Τέρι ήταν νεκρός, δεν ονειρεύτηκε εκείνο το 
βράδυ. Καταφέρνοντας µετά από ώρες να κοιµηθεί, έπεσε σ’έναν 
µαύρο, σκοτεινό λήθαργο επάνω στον καναπέ των δωµατίων της, 
αφού είχε πιει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν συνετό για µια εγκυ-
µονούσα. 

Ο Ράβνοµ, όσο είχε µείνει µαζί της, προσπαθούσε να της εξηγήσει 
ότι κανένας δεν είχε δει τον Τέρι να πεθαίνει, ενώ άλλους πολεµι-
στές τούς είχαν δει να διαλύονται µέσα στα ενεργειακά νήµατα της 
φωτεινής οντότητας, να εξαφανίζονται τελείως. Ο Τέρι και µερικοί 
στρατιώτες του είχαν απλά χαθεί. Ίσως να είχαν, εποµένως, κρυφτεί 
κάπου ανάµεσα σ’εκείνες τις µεγάλες πέτρες, και ίσως, για κάποιον 
λόγο, να µη µπορούσαν να επιστρέψουν αµέσως. Κι ο Επόπτης το 
ήλπιζε αυτό – τόνισε ο Ράβνοµ – γιατί είχε µεγάλη εκτίµηση για τον 
Τέρι· όλοι το παραδέχονταν ότι ήταν ο καλύτερος στρατιωτικός εδώ 
πέρα. 

Η Αρίνη, όµως, δεν έδινε σηµασία στον Βιοσκόπο. Οι πιθανότητες 
ο Τέρι να ήταν ζωντανός και να µην είχε ώς τώρα επιστρέψει ήταν 
ελάχιστες. Μηδαµινές. Είναι νεκρός… νεκρός… νεκρός… Μόνο αυτό 
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µπορούσε να σκεφτεί καθώς έκλαιγε µε λυγµούς. Και τελικά ο Ράβ-
νοµ έφυγε από τα δωµάτιά της, αποφασίζοντας µάλλον ότι θα ήταν 
καλύτερα να την αφήσει µόνη. 

Το πρωί, ξυπνώντας, η Αρίνη ένιωθε µουδιασµένη και ζαλισµένη. 
Αναρωτιόταν αν είχε δει έναν πολύ άσχηµο εφιάλτη, αλλά το ήξερε 
πως δεν ήταν εφιάλτης. Σηκώθηκε από τον καναπέ βρίζοντας και 
πήγε να πλυθεί. 

Η κοιλιά της είχε µεγαλώσει κι άλλο, παρατήρησε. Τουλάχιστον, 
έχω το παιδί µας, σκέφτηκε. Αλλά αυτό την τρόµαζε περισσότερο, 
καθώς δεν ήξερε ούτε καν τι ακριβώς θα ήταν το µωρό που θα έ-
βγαινε από την κοιλιά της. Κι επιπλέον, τώρα την καθυστερούσε. Η 
Αρίνη ήθελε να πάει στη Ναραλµάδια, να µελετήσει την εισβολή· 
ίσως εκεί να έβρισκε… τον Τέρι; Όχι, δεν µπορούσε να το ελπίζει αυ-
τό. Αλλά ίσως να έβρισκε… κάτι. Κάτι για τον θάνατό του. Ή κάτι 
σηµαντικό, ή… ∆εν µπορώ να είµαι κλεισµένη εδώ πέρα και να σκέ-
φτοµαι συνέχεια ότι είναι νεκρός! ∆εν µπορώ! Αλλά ούτε µπορούσε 
και να φύγει: η εγκυµοσύνη της ήταν προχωρηµένη παρότι µονάχα 
µερικών ηµερών. 

Και φοβόταν. Φοβόταν να γεννήσει – πράγµα που, αναµφίβολα, 
δεν θ’αργούσε. Φοβόταν τι θα ξετρύπωνε από µέσα της. Θα ήταν 
άνθρωπος; Ή θα ήταν κάτι τελείως, τελείως διαφορετικό; 

Αφού µια υπηρέτρια τής έφερε πρωινό και η Αρίνη έφαγε µε µεγά-
λη όρεξη (που δικαιολογούσε µόνο το ότι ήταν έγκυος και το ότι ο 
µεταβολισµός της είχε αλλάξει δραµατικά), κάποιος ήρθε και χτύπη-
σε την εξώπορτα των δωµατίων της. 

«Ποιος είναι;» ρώτησε η µάγισσα. 
«Ο Νιρµόδος είµαι, Αρίνη.» 
«Τι θέλετε, Υψηλότατε;» Χαλάρωσε, ενστικτωδώς, την πάνινη ζώ-

νη της ρόµπας της, αφήνοντας το φαρδύ ένδυµα να πέσει ριχτά γύ-
ρω της, κρύβοντας – όσο ήταν δυνατό – την κοιλιά της. 

«Πρέπει να σου µιλήσω για τον Τέρι.» 
Πήρε µια βαθιά ανάσα, προσπάθησε να κάνει τη φωνή της σταθε-

ρή. «Το έµαθα, Υψηλότατε. Ο Ράβνοµ µού το είπε… Θα προτιµούσα 
να είµαι µόνη.» 

Ο Νιρµόδος άργησε λίγο ν’απαντήσει. «Εντάξει. Όπως επιθυµείς. 
Αλλά, αν χρειαστείς κάτι, µη διστάσεις να µε ειδοποιήσεις.» 

«Ευχαριστώ, Υψηλότατε.» 
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Η Αρίνη άκουσε τα βήµατά του ν’αποµακρύνονται πίσω από την 
κλειστή πόρτα. 

Ο Ράβνοµ ήρθε να την επισκεφτεί λίγο πριν από το µεσηµέρι, και η 
Αρίνη τον άφησε να µπει. 

«Με συγχωρείς,» της είπε µε χαµηλωµένη φωνή. «Με συγχωρείς.» 
«∆ε φταις εσύ,» του απάντησε η Αρίνη. «∆εν ήσουν καν εκεί.» Και 

πρόσθεσε, καθώς ο Ράβνοµ καθόταν αντίκρυ της: «Ο Επόπτης ήρθε 
να µου µιλήσει το πρωί. Για τον Τέρι.» 

Ο µάγος ύψωσε ένα του φρύδι, ερωτηµατικά. 
«∆εν τον άφησα να µπει. Του είπα ότι προτιµώ να είµαι µόνη.» 
Ο Ράβνοµ ένευσε σαν να το περίµενε. «∆ε νοµίζω να υποψιάστηκε 

τίποτα,» είπε. «Είναι λογικό να θέλεις να είσαι µόνη µετά απ’αυτά 
τα νέα.» Συνοφρυώθηκε τότε. «Είπες ότι εγώ σού τα µετέφερα;» 

«Ναι, δεν ήθελες;» 
Ο Ράβνοµ κούνησε το κεφάλι. «∆εν υπάρχει πρόβληµα.» Καθάρισε 

το λαιµό του. «Έχω κι άλλα νέα να σου µεταφέρω, αν ενδιαφέρε-
σαι.» 

«Τι νέα;» Ό,τι κι αν ήταν, αποκλείεται να ήταν χειρότερο από τον 
θάνατο του Τέρι. 

«Έχουν παρουσιαστεί εισβολές, όχι µόνο στη Ναραλµάδια και ε-
δώ, αλλά και σ’άλλα µέρη της Χάρνταβελ. Οι κατάσκοποι του Επό-
πτη φαίνεται να του αναφέρουν µία καινούργια κάθε ηµέρα. Και 
όλες πρέπει να εµφανίστηκαν συγχρόνως µ’εκείνη στην Ανατολική 
Αγορά· απλά δεν το µάθαµε αµέσως λόγω των αποστάσεων, οι ο-
ποίες, ακόµα και µε άλογο, δεν είναι µικρές· και οι κατάσκοποι δεν 
έχουν στη διάθεσή τους ενεργειακά οχήµατα, όπως ξέρεις. Τέλος 
πάντων. Αυτός είναι ο χάρτης µε τις ώς τώρα γνωστές εισβολές.» 
Από µια τσέπη του έβγαλε ένα διπλωµένο χαρτί, το οποίο ξεδίπλωσε 
και άπλωσε στο τραπεζάκι ανάµεσά τους. 

Η Αρίνη, παρά τη λύπη της για τον χαµό του Τέρι, εξακολουθούσε 
να είναι µάγισσα του τάγµατος των Ερευνητών, έτσι κοίταξε τον 
χάρτη µε ενδιαφέρον. Τόσες πολλές εισβολές… Τόσα µέρη όπου έ-
πρεπε να πάει για να ερευνήσει… Άρχισε να θέλει να φτάσει στο τέ-
λος της εγκυµοσύνης της, απλά και µόνο για να ξεµπερδεύει µαζί της 
– ό,τι κι αν έβγαινε τελικά από µέσα της. 
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«Ο Επόπτης,» είπε ο Ράβνοµ, «φαίνεται να ανησυχεί ότι ίσως οι 
εισβολές να παρακινήσουν τους επαναστάτες ή τους ιερείς, ή και 
τους δύο, σε ακραίες ενέργειες.» 

Η Αρίνη πήρε το βλέµµα της από τον χάρτη για να κοιτάξει τον Βι-
οσκόπο. 

«Το ιερατείο θεωρεί ότι οι εισβολές είναι δείγµατα της Οργής του 
Θεού,» εξήγησε ο Ράβνοµ· «και ο Θεός µε τι µπορεί να είναι εξοργι-
σµένος, αν όχι µε την παρουσία των εξωδιαστασιακών κατακτητών 
που δεν ανήκουν στη Χάρνταβελ;» 

«Ο Θεός τους…» είπε η Αρίνη σιγανά, κι ακούµπησε πάλι την πλά-
τη της στον καναπέ γιατί, µε την κοιλιά της φουσκωµένη, δεν µπο-
ρούσε να είναι διπλωµένη για πολύ και να κοιτάζει τον χάρτη. «Τι 
σχέση έχει ο Θεός τους;» είπε πιο δυνατά. 

«Είτε έχει είτε δεν έχει,» αποκρίθηκε ο Ράβνοµ, «µπορεί να προ-
κληθούν αναταραχές· ο Επόπτης έχει δίκιο σ’αυτό. Να δούµε τώρα 
πώς είσαι;» 

Η Αρίνη βλεφάρισε, µπερδεµένη προς στιγµή. «Α, ναι,» είπε µετά. 
«Ναι, ας δούµε.» Αναστέναξε και έλυσε τη ρόµπα της, ξαπλώνοντας 
στον καναπέ. 

Ο Ράβνοµ’νιρ την πασπάτεψε µε τα κατάµαυρα χέρια του και έκα-
νε και κάποια ξόρκια. Τελικά είπε: «Φαίνεται να πηγαίνει καλά. ∆ε 
φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβληµα. Είναι σαν µια κανονική ε-
γκυµοσύνη, αλλά πιο… εσπευσµένη. Ο µεταβολισµός σου εξακολου-
θεί να είναι διαφορετικός. Θα έλεγα πως µία ηµέρα ισοδυναµεί πε-
ρίπου µε έναν µήνα εγκυµοσύνης, στην περίπτωσή σου.» 

«∆εν µπορεί ν’αργούµε, δηλαδή…» 
«Ναι,» παραδέχτηκε ο Ράβνοµ, µε κάποια ανησυχία στην όψη του, 

γιατί εκείνος θα έπρεπε να την ξεγεννήσει παρότι δεν ήταν µαιευτή-
ρας, ούτε είχε ποτέ ξανά στη ζωή του κάνει κάτι τέτοιο, «δεν αργού-
µε…» 

E 
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Την εποµένη, ο Νιρµόδος την κάλεσε µέσω του επικοινωνιακού 
διαύλου των δωµατίων της για να τη ρωτήσει πώς ήταν. Εκείνη απο-
κρίθηκε, κυνικά, ότι ήταν ακόµα ζωντανή. 

«Πραγµατικά λυπάµαι γι’αυτό που συνέβη, Αρίνη, και εύχοµαι ο 
Τέρι να βρεθεί ζωντανός. Ήταν πολύ καλός στρατιωτικός.» 

«Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε η 
µάγισσα, καθαρίζοντας τον λαιµό της. 

«Το λέω αληθινά,» τη διαβεβαίωσε ο Νιρµόδος. «Αν δεν τον θεω-
ρούσα τον καλύτερο εδώ πέρα, δε θα τον έστελνα ποτέ στη Ναραλ-
µάδια.» 
Μακάρι, τότε, να µην τον θεωρούσες τον καλύτερο εδώ πέρα, 

σκέφτηκε η Αρίνη, πικραµένη. Μακάρι να είχες στείλει κάποιον άλ-
λο. Προτιµούσε να είχε τον άντρα της κοντά της παρά ν’ακούει τα 
ηλίθια και άχρηστα κοµπλιµέντα του Επόπτη. 

«Καταλαβαίνω ότι αυτές είναι δύσκολες ώρες για σένα,» της είπε ο 
Νιρµόδος όταν εκείνη δεν µίλησε, «αλλά πρέπει να σε ρωτήσω πώς 
πηγαίνουν οι έρευνές σου. Έχεις φτάσει σε κάποιο συµπέρασµα; Ο 
Ράβνοµ µού είπε πως σε ενηµέρωσε ότι υπάρχουν κι άλλες εισβολές 
στη Χάρνταβελ.» 

«Ναι, Υψηλότατε, µε ενηµέρωσε. ∆εν έχω, όµως, ακόµα φτάσει σε 
κανένα συµπέρασµα. Σκέφτοµαι µόνο ότι ίσως να… υπάρχει κάποια 
λογική σειρά. Στα σηµεία που παρουσιάζονται, εννοώ. Και έχω κάνει 
και κάποιες παρατηρήσεις όσο ήµασταν στο δάσος, οι οποίες… οι 
οποίες θέλουν σκέψη ακόµα.» 

«Εντάξει. ∆ε θα σε ενοχλήσω άλλο. Αλλά να θυµάσαι ότι είσαι η 
µοναδική Ερευνήτρια που έχω, και σύντοµα θα σε χρειαστώ.» 

«Ασφαλώς, Υψηλότατε.» 
∆εν πέρασε πολλή ώρα αφού η Αρίνη έκλεισε τον επικοινωνιακό 

δίαυλο και άκουσε χτυπήµατα στην πόρτα της. Ρώτησε ποιος ήταν 
και της απάντησε η φωνή του Ανθυπολοχαγού Τάρθλος. 

«Λυπάµαι πολύ γι’αυτό που συνέβη, κυρία,» της είπε από την άλλη 
µεριά της κλειστής πόρτας. «Θα µπορούσα να περάσω;» 

«Θα προτιµούσα να µείνω µόνη…» 
«Ναι, το καταλαβαίνω. Θα ήθελα, όµως, να σας ρωτήσω κάτι επει-

δή… είναι πολύ νωρίς και δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να απαντήσω.» 
«Σε τι αναφέρεσαι;» 
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«Θα µπορούσα να περάσω;» 
Η Αρίνη υπέθεσε ότι επρόκειτο για κάτι σηµαντικό· διαφορετικά, ο 

Τάρθλος δεν θα µιλούσε έτσι. Χαλάρωσε τη ρόµπα της, αλλά είδε ότι 
αυτό δεν µπορούσε πια να κρύψει τελείως την κοιλιά της. 

Καθάρισε τον λαιµό της. «Πέρασε,» είπε και του άνοιξε την πόρτα 
ενώ, συγχρόνως, του γύριζε την πλάτη και βάδιζε προς µια πολυθρό-
να. Από τον καναπέ πήρε µια κουβέρτα που ήταν κουβαριασµένη 
εκεί και, καθίζοντας στην πολυθρόνα, την έριξε πάνω στην κοιλιά 
της και στα πόδια της, σαν να κρύωνε. Πράγµα όχι παράξενο· ήταν 
φθινόπωρο, άλλωστε, και πλησίαζε χειµώνας. 

Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος µπήκε κλείνοντας την εξώπορτα. Το 
δεξί του χέρι ήταν ακόµα σε νάρθηκα, παρατήρησε η Αρίνη. Τον είδε 
να βαδίζει αποφασιστικά και να σταµατά αντίκρυ της. Έµοιαζε νευ-
ρικός. «Κυρία, µε συγχωρείτε που σας ενοχλώ…» 

«∆εν πειράζει. Υποθέτω, έχεις να µου πεις κάτι σηµαντικό. Κάθισε. 
Βάλε κάτι να πιεις αν θέλεις.» 

Ο Τάρθλος κάθισε αντίκρυ της, στην άκρη του καναπέ, χωρίς να 
βάλει τίποτα να πιει. «Ο Επόπτης µού πρότεινε τη θέση του ταγµα-
τάρχη, κυρία.» 

Η Αρίνη έµεινε σιωπηλή. Κατά τα άλλα, ο Νιρµόδος Νάρλεφ εύχε-
ται ο Τέρι µου να είναι ζωντανός… συλλογίστηκε, πικρά. Πήρε µια 
βαθιά ανάσα. «∆εν θα µπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο από 
εσένα, Κάιν,» είπε, αποκαλώντας τον Ανθυπολοχαγό Τάρθλος µε το 
µικρό του. 

«Σας ευχαριστώ, κυρία,» αποκρίθηκε εκείνος, πολύ σοβαρά. «Και, 
αληθινά σάς το λέω, λυπάµαι αφάνταστα για τον θάνατο του ταγµα-
τάρχη.» 

«Το ξέρω,» είπε η Αρίνη προσπαθώντας να χαµογελάσει. «Πάντο-
τε ο Τέρι είχε πολύ καλή γνώµη για σένα.» 

«Η καλή του γνώµη µε τιµά όσο τίποτε άλλο, κυρία.» Ο Ανθυπολο-
χαγός Τάρθλος σηκώθηκε από την άκρη του καναπέ και τη χαιρέτη-
σε στρατιωτικά. «Εκτός αν θέλετε κάτι άλλο από εµένα, θα πηγαίνω 
τώρα.» 

«Μπορείς να πηγαίνεις,» αποκρίθηκε η Αρίνη, και έτεινε το χέρι 
της προς το µέρος του. Καθώς ο Κάιν Τάρθλος το έπιασε και το έ-
σφιξε µέσα στο δικό του, η µάγισσα είπε: «Σου εύχοµαι ό,τι καλύτε-
ρο, Ταγµατάρχη.» 
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Η Αρίνη καθόταν στην πολυθρόνα της και κάπνιζε ένα τσιγάρο Α-
λαφρό, παρά τις συµβουλές του Ράβνοµ να µην καπνίζει. Το παιδί 
µου είναι κάτι το ασυνήθιστο έτσι κι αλλιώς· τι άλλο µπορεί να συµ-
βεί; σκεφτόταν όποτε άναβε ένα τσιγάρο και ρουφούσε τον καπνό 
που τη χαλάρωνε κάνοντάς τη να νοµίζει πως αιωρείτο. 

Το οφθαλµόσχηµο παράθυρο δίπλα της ήταν µισάνοιχτο µέσα στο 
απόβραδο και µια σχετική ψύχρα έµπαινε παρά τη φωτιά στο τζάκι. 
Η Αρίνη πήρε ακόµα µια τζούρα από το τσιγάρο της και φύσηξε τον 
καπνό προς τα πάνω· τον είδε να διαγράφει φίδια στον αέρα και να 
πηγαίνει προς το µισάνοιχτο παράθυρο. 

Φίδια… σαν αυτά που αιωρούνταν στα όνειρά της… σαν αυτά που 
τριγύριζαν στο παράξενο δάσος της άλλης διάστασης… 

Η Αρίνη είχε την αίσθηση ότι τώρα κι εκείνη πετούσε µαζί τους. Το 
έµβρυο µέσα της κινήθηκε, έστειλε ένα κύµα θερµής ενέργειας σ’όλο 
της το σώµα, ξεκινώντας από το κέντρο της ύπαρξής της. Η Αρίνη 
άγγιξε την κοιλιά της, τη χάιδεψε. «Τι θα έλεγε ο µπαµπάς σου για 
σένα άµα ζούσε, ε; Τι θα έλεγε;…» µουρµούρισε χαµογελώντας. Αν ο 
Ράβνοµ είχε δίκιο, µια, δυο µέρες πρέπει να απέµεναν πια πριν από 
τον τοκετό. Και δεν φαινόταν να µην έχει δίκιο. Η κοιλιά της Αρίνης 
τής έµοιαζε έτοιµη να σκάσει. 

Ξαφνικά, φασαρία ήρθε στ’αφτιά της από το µισάνοιχτο παράθυ-
ρο. Σαν πολλές φωνές ανθρώπων. Συνέβαινε κάτι; Η Αρίνη έσβησε 
το τσιγάρο της και αφουγκράστηκε. Οι φωνές δεν έπαψαν. Αν µη τι 
άλλο, δυνάµωσαν. 

Σηκώθηκε από την πολυθρόνα της, τυλίχτηκε σε µια βαριά κάπα, 
και βγήκε ξυπόλυτη στο µπαλκόνι των δωµατίων της. ∆εν µπορούσε 
να διακρίνει και πολλά µέσα στη νύχτα, αλλά νόµιζε ότι κάποια φα-
σαρία γινόταν στην Ανατολική Αγορά και γύρω από αυτήν. Άκουσε 
και µερικούς πυροβολισµούς ν’αντηχούν. Θυµήθηκε όσα τής είχε πει 
ο Ράβνοµ, για τις ανησυχίες του Επόπτη… 

Ο επικοινωνιακός δίαυλος κουδούνισε· η Αρίνη έφυγε από το 
µπαλκόνι και πήγε µέσα, για να τον σηκώσει. 
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«Μάλιστα;» 
«Εγώ είµαι, Αρίνη.» Ο Ράβνοµ. 
«Τι γίνεται εκεί έξω;» 
«Κάποιοι επιτέθηκαν στους φύλακες γύρω από την εισβολή, και οι 

Ιεροί Φρουροί τούς βοηθούν.» 
«Οι Ιεροί Φρουροί που φυλούσαν την εισβολή βοηθούν τους ε-

χθρούς µας;» 
«Ναι.» 
«Ο Ναός, εποµένως–» 
«Ναι. Συµβαίνει αυτό που φοβόταν ο Επόπτης. Άκουσέ µε, Αρίνη: 

Μείνε εκεί που είσαι. Μην πας πουθενά–» 
«Μα, αν ο Επόπτης µε προστάξει να–;» 
«Πες του ότι είσαι άρρωστη, µα τα Γένια του Κρόνου! Πες του ότι 

έχεις δυνατό πονοκέφαλο – οτιδήποτε!» 
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αρίνη, «ναι. ∆ε µπορώ να κάνω κι αλλιώς…» 

∆εν µπορούσε να τον αφήσει να δει την εγκυµοσύνη της. 
«Ακριβώς. Αυτή είναι η µόνη λύση, σε περίπτωση που σου ζητήσει 

κάτι. Σ’αφήνω τώρα· θα τα πούµε αργότερα.» 
Η Αρίνη επέστρεψε στο µπαλκόνι αφού φόρεσε τις παντόφλες της, 

γιατί οι πέτρες ήταν ψυχρές µέσα στη νύχτα. Οι φασαρίες στην Ανα-
τολική Αγορά δεν είχαν πάψει, διαπίστωσε. Είχαν ενταθεί. Οι πυρο-
βολισµοί είχαν πολλαπλασιαστεί. Λάµψεις έσχιζαν τα σκοτάδια. 
Στον Παντοκρατορικό Στρατώνα των Ανακτόρων παρατήρησε κίνη-
ση. Στρατιώτες εξοπλίζονταν και έβγαιναν. 
Ο Τέρι ίσως µπορούσε τώρα να κάνει τα πνεύµατα να ηρεµήσουν, 

σκέφτηκε η Αρίνη. Αµφιβάλλω αν ο Επόπτης ή η Νέλθα-Ριθ µπο-
ρούν να κάνουν το ίδιο. Ο Τέρι ήξερε ακριβώς πώς να συµπεριφερθεί 
στους κατοίκους της Χάρνταβελ και στους ιερείς τους. 
Τουλάχιστον, αν εγώ µπορούσα να βγω και να… Αλλά, όχι, αυτό 

ήταν αδύνατο. Στην κατάστασή της – την οποία ήθελε κιόλας να 
κρατήσει κρυφή – ήταν αδύνατο. Η Αρίνη µπορούσε µονάχα να πα-
ρακολουθεί. 

Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν ώς λίγο µετά τα µεσάνυχτα, και ύ-
στερα έπαψαν. Η ησυχία που απλώθηκε στη νυχτερινή Μεγάλη Πό-
λη της Χάρνταβελ ήταν τροµαχτική µετά από τόση φασαρία· έµοιαζε 
να αποτελεί οιωνό για κάτι πολύ, πολύ άσχηµο που σύντοµα θα ακο-
λουθούσε. 
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Η Αρίνη επέστρεψε στο εσωτερικό των δωµατίων της, νιώθοντας 
ξεπαγιασµένη. Πήγε στο κρεβάτι της – το κρεβάτι που τόσες φορές 
είχε µοιραστεί µε τον Τέρι αλλά δεν θα µοιραζόταν µαζί του ποτέ 
ξανά – και ξάπλωσε. Ο ύπνος, παραδόξως, δεν άργησε να την πάρει· 
και ονειρεύτηκε ότι βρισκόταν στο δάσος. Τα σκιερά φίδια αιωρού-
νταν γύρω της, διαγράφοντας µυστηριώδη σύµβολα στον αέρα, κα-
θώς εκείνη ήταν ξαπλωµένη ανάσκελα στο χορτάρι, νιώθοντας κάτι 
να κινείται µέσα της, έντονα, πολύ έντονα. Μια άγρια δύναµη την 
είχε τυλίξει, παραλύοντας τα µέλη της. Το µωρό πάλευε να ξετρυπώ-
σει από την κοιλιά της, και η Αρίνη νόµιζε ότι µπορούσε ν’ακούσει 
τον εαυτό της να ουρλιάζει. 

Ύστερα, κοιτάζοντας ανάµεσα στα σηκωµένα γόνατά της, είδε ένα 
µαύρο φίδι να ξεπροβάλλει– 

Και ξύπνησε. Καταϊδρωµένη. Μ’έναν δυνατό πόνο στην κοιλιά της. 
Γύρισε στο πλάι, διπλώθηκε παίρνοντας βαθιές ανάσες. Όχι, σκέ-
φτηκε, όχι, όχι, όχι. Όχι τώρα! Αλλά δεν πρέπει να ήταν έτοιµη ακό-
µα να γεννήσει, γιατί σύντοµα ο πόνος καταλάγιασε και µια δυνατή 
ναυτία τον αντικατέστησε. Η Αρίνη έγειρε και ξέρασε επάνω στο 
χαλί. 

Ήταν πρωί, διαπίστωσε µετά από λίγο. 
Αφού σηκώθηκε και πλύθηκε (και έπλυνε και το χαλί από τον εµε-

τό, χρησιµοποιώντας µια ενεργειακή σκούπα), άνοιξε τον επικοινω-
νιακό δίαυλο και ζήτησε να της φέρουν πρωινό. Πεινούσε πολύ, και 
δεν ήθελε να περιµένει. Μια υπηρέτρια ήρθε και άφησε έναν δίσκο 
στο τραπέζι του καθιστικού, ενώ η Αρίνη ήταν στο υπνοδωµάτιο πα-
ριστάνοντας πως είχε κάποια δουλειά εκεί. Όταν η κοπέλα έφυγε 
από τα δωµάτιά της, η µάγισσα πήγε στο τραπέζι και καταβρόχθισε 
το πρωινό µε όρεξη. Μια όρεξη που, παρότι γνώριζε τη βιολογική 
αιτία της, την παραξένεψε, ειδικά ύστερα από το τροµαχτικό όνειρό 
της. 

Από έξω, µπορούσε πάλι ν’ακούσει φασαρία και πυροβολισµούς. 
Όταν τελείωσε το πρωινό της, κάλεσε τον Ράβνοµ’νιρ µέσω του 
διαύλου, ελπίζοντας ότι θα τον έβρισκε στα δωµάτιά του. 

«Καληµέρα,» του είπε όταν εκείνος απάντησε. 
«Τι γίνεται, Αρίνη; Είσαι καλά;» 
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«Προσπαθώ. Ο Επόπτης δεν ζήτησε τις υπηρεσίες µου τη νύχτα. 
Αλλά ούτε και κανένας ήρθε να µου πει τι ακριβώς συµβαίνει.» 

«Οι ιερείς έχουν ξεσηκώσει κάποιους αποστάτες, ενώ συγχρόνως 
χρησιµοποιούν τον Ναό τους σαν οχυρό. Έχουν επίσης κυκλώσει την 
εισβολή. Αλλά αυτά δεν πρέπει τώρα να απασχολήσουν εσένα, στην 
κατάστ–» 

«Τι! Μη µου λες βλακείες!» 
«Θα έρθω στα δωµάτιά σου σε λίγο, εντάξει;» 
«Καλώς,» αποκρίθηκε η Αρίνη δυσαρεστηµένα, και έκλεισε τον 

δίαυλο. Ήταν δυνατόν ο ανόητος να νοµίζει πως ό,τι κι αν είχε συµ-
βεί µπορούσε να την ταράξει περισσότερο από τον θάνατο του Τέρι; 
Τώρα πλέον δε θα την ένοιαζε ακόµα κι αν ολόκληρη ετούτη η κατα-
ραµένη διάσταση ανατιναζόταν παίρνοντάς τους όλους µαζί της. 

Άναψε ένα Αλαφρό και τον περίµενε, καθισµένη στην πολυθρόνα 
της. 

«∆ε σου είπα να µην καπνίζεις;» τη µάλωσε ο Ράβνοµ όταν ήρθε, 
µοιάζοντας θυµωµένος που παράκουγε τις ιατρικές οδηγίες του. 
«Με βάζεις σε µπελά και µετά κάνεις του κεφαλιού σου!» 

Η Αρίνη δεν µπόρεσε παρά να γελάσει, βλέποντας την έκφραση 
στο µαυρόδερµο πρόσωπό του. «∆εν είσαι γιατρός· εσύ ο ίδιος το 
είπες!» Πήρε ακόµα µια τζούρα απ’το τσιγάρο της. 

«Τότε βρες έναν γιατρό να σε βοηθήσει!» φώναξε ο Ράβνοµ, και 
κάθισε στον καναπέ, φανερά τσαντισµένος. 

«Εντάξει,» είπε η Αρίνη, «απλά και µόνο για να σε ηρεµήσω,» και 
έσβησε το τσιγάρο µέσα στο τασάκι δίπλα της. «Σήµερα ξύπνησα 
πονώντας,» του είπε µετά. 

«Πονώντας;» 
«Ναι. ∆ε νοµίζω ότι θ’αργήσει ο τοκετός. Ίσως ώς το βράδυ…» Α-

νασήκωσε τους ώµους. 
«Να µε καλέσεις στον ποµπό µου αµέσως µόλις αισθανθείς κάτι.» 
Η Αρίνη ένευσε. «Τα έχουµε ξαναπεί.» Σηκώθηκε από την πολυ-

θρόνα. «Θέλεις να µε κοιτάξεις;» 
«Ναι.» Ο Ράβνοµ σηκώθηκε από τον καναπέ, για να της κάνει χώ-

ρο να ξαπλώσει. 
Η Αρίνη ξάπλωσε, και ο Βιοσκόπος την εξέτασε µε τον συνηθισµέ-

νο τρόπο. «Πρέπει να έχεις δίκιο,» της είπε. «∆εν είµαστε µακριά. 
Πάντως… σύµφωνα µε τις περιορισµένες γνώσεις µου, πάντα… η 
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εγκυµοσύνη φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά παρά την ταχύτητά της 
και παρά… τις καταχρήσεις σου.» 

«Σιγά τις καταχρήσεις,» είπε η Αρίνη, κλείνοντας τη ρόµπα της και 
δένοντάς την καθώς έπαιρνε τώρα καθιστή θέση επάνω στον κανα-
πέ. «Αφού αυτό το µωρό άντεξε τη γνώση του θανάτου του µπαµπά 
του, µπορεί ν’αντέξει οτιδήποτε. Πες µου, όµως: πραγµατικά δεν έ-
χεις παρατηρήσει τίποτα ασυνήθιστο; Θα είναι, δηλαδή, ένα κανονι-
κό παιδί;» 

«Εκτός από την ύπαρξη αυτής της ενεργειακής µορφής µέσα του, 
ναι, νοµίζω πως πρόκειται για ένα κανονικό παιδί.» 

Η Αρίνη αναστέναξε, νιώθοντας ανακουφισµένη. Ρώτησε: «Τι γί-
νεται εκεί έξω, Ράβνοµ;» 

«Σου είπα: οι ιερείς έχουν ξεσηκώσει κόσµο. Κάνουν ανοησίες. Ο 
Επόπτης, αν δεν καταφέρει να τους λογικέψει, θα γκρεµίσει τον Ναό 
τους, δήλωσε.» 

«Και ο Υπεράρχης;» 
«Μοιάζει φοβισµένος, αλλά έχει θέσει τους πολεµιστές του στη 

διάθεσή µας. Όµως…» 
«Τι;» 
«Η Νέλθα δεν τον εµπιστεύεται, µου είπε. Και ούτε ο Επόπτης τον 

εµπιστεύεται. Φοβούνται ότι ίσως να παίζει διπλό παιχνίδι. Ίσως να 
είναι έτοιµος να µας χτυπήσει εκ των έσω. Ο Επόπτης, µου είπε η 
ταγµατάρχης µου, σκέφτεται να πάρει την εξουσία της Ερρίθιας στα 
χέρια του, φυλακίζοντας τον Υπεράρχη, αν οι φασαρίες δεν καταλα-
γιάσουν.» 

«Είναι ανόητος!» είπε έντονα η Αρίνη. «Αν το κάνει αυτό, τότε ο-
λόκληρη η διάσταση θα ξεσηκωθεί εναντίον µας!» 

«Εσύ,» τόνισε ο Ράβνοµ, «δεν µπορείς τώρα ν’ασχοληθείς µ’αυτά. 
Το καταλαβαίνεις; Σύντοµα θα γεννήσεις. Κάνε υποµονή, και µετά. 
Στη Νέλθα είπα ήδη ότι είσαι άρρωστη–» 

«Τι!» 
«Για να µη σε ενοχλήσει κανένας. Είσαι άρρωστη και σε παρακο-

λουθώ. Ένα βαρύ κρυολόγηµα, τίποτα περισσότερο. Σου έχει φέρει 
πυρετό και τροµερούς πονοκεφάλους.» 

«Καµια άλλη πρωτοβουλία που έχεις πάρει χωρίς να µε ρωτήσεις;» 
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«Για το καλό σου το έκανα. Θέλεις να σε φωνάξει ο Επόπτης και 
να τρέχεις;» 

Η Αρίνη αναστέναξε. «Τέλος πάντων.» 
«∆ε νοµίζω, πάντως, να χρειαστεί τις υπηρεσίες σου,» πρόσθεσε ο 

Ράβνοµ. «Οι Ερευνητές δεν ειδικεύονται στην κατάπαυση εξεγέρ-
σεων.» 

Η Αρίνη  ρώτησε: «Οι επαναστάτες είναι συγκεντρωµένοι στον 
Ναό και στην Ανατολική Αγορά;» 

«Κυρίως.» 
«∆ηλαδή;» 
«Βασικά, σ’όλη την πόλη γίνονται φασαρίες. Χτυπάνε όπου βρουν. 

Και φωνάζουν στους φρουρούς του Υπεράρχη να έρθουν µαζί τους. 
Τους αποκαλούν προδότες, ανοιχτά.» 

«Αν ο Τέρι ήταν εδώ, ίσως µπορούσε να κάνει κάτι…» είπε η Αρί-
νη, κοιτάζοντας τα όπλα που ήταν κρεµασµένα στους τοίχους του 
καθιστικού – τη συλλογή του συζύγου της. 

«Το αµφιβάλλω, Αρίνη,» αποκρίθηκε ο Ράβνοµ. «Τα πράγµατα 
µοιάζουν άσχηµα αυτή τη φορά.» 

E 
 
Ολόκληρη εκείνη την ηµέρα η Αρίνη περίµενε να γεννήσει: πράγµα 
που συγχρόνως φοβόταν και επιθυµούσε. Το φοβόταν επειδή, παρά 
τις διαβεβαιώσεις του Ράβνοµ, δεν µπορούσε να είναι σίγουρη ότι 
θα ήταν ένα κανονικό µωρό. Και το επιθυµούσε επειδή ήθελε να τε-
λειώνει µ’αυτή την ιστορία και να είναι ελεύθερη να ερευνήσει τις 
εισβολές. 

Αλλά τώρα, µε την εξέγερση, ο Επόπτης θα την άφηνε να πάει στις 
άλλες εισβολές; Η εξέγερση, όµως, δεν θα ήταν για πάντα, είπε στον 
εαυτό της η Αρίνη. Ο Παντοκρατορικός Στρατός σύντοµα θα την κα-
τέπνιγε. Αν όχι, τότε… τι θα γινόταν; Θα αναγκάζονταν να φύγουν 
από τη Χάρνταβελ; Τόσο εύκολα; Η Αρίνη δεν το νόµιζε. Ο ξεσηκω-
µός αυτός τής έµοιαζε πολύ ξαφνικός και πολύ ανοργάνωτος· και ο 
Νιρµόδος Νάρλεφ, παρά τα οποιαδήποτε µειονεκτήµατά του, ήταν 
ήρωας στη Βίηλ. Στον πόλεµο τα κατάφερνε καλύτερα απ’ό,τι στη 
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διπλωµατία. Θα τους τσάκιζε τους ιερείς και τους αποστάτες που 
τους συνέτρεχαν. 

Η Αρίνη έµεινε, ως συνήθως, στα δωµάτιά της ολόκληρη την ηµέ-
ρα και κάπου-κάπου κοίταζε από το µπαλκόνι της προς τα ανατολι-
κά. Χρησιµοποιώντας τα κιάλια της είδε ότι κάποιοι άγνωστοι φρου-
ρούσαν τώρα την εισβολή. Χωριάτες µε όπλα. Και µαζί τους ήταν οι 
Ιεροί Φρουροί του Ναού. Συγκρούσεις γίνονταν γύρω από την Ανα-
τολική Αγορά και τον Ναό της Ερρίθιας· καθώς επίσης και στο λιµά-
νι και σε κάµποσους µεγάλους δρόµους. Κλεφτοπόλεµος. Οι απο-
στάτες χτυπούσαν και έφευγαν· κρύβονταν και ξαναεµφανίζονταν 
σε άλλα σηµεία. Πυροβολισµοί και εκρήξεις αντηχούσαν στη Μεγά-
λη Πόλη. Η κατάσταση, όµως, δεν είχε φτάσει στο απροχώρητο. 
Ήθελε ακόµα πολύ, πάρα πολύ, για να φτάσει εκεί. Συγκρούσεις 
µπορεί να γίνονταν, µα οι πολίτες εξακολουθούσαν να κινούνται 
στους δρόµους, και τα καταστήµατα λειτουργούσαν. Η κίνηση είχε, 
βέβαια, µειωθεί κάπως, και στα µέρη όπου ξεσπούσαν συµπλοκές 
όλοι προσπαθούσαν να φύγουν, όµως τα πάντα έδειχναν ότι η επα-
νάσταση δεν ήταν γενικευµένη. Γινόταν µονάχα από µια συγκεκρι-
µένη οµάδα ανθρώπων που ήθελε να κάνει φασαρίες. Ο Νιρµόδος 
θα τους διαλύσει στο τέλος, αν δεν συµβεί κάτι απρόοπτο, όπως ο 
Υπεράρχης να συµµαχήσει µαζί τους ή οι πολίτες να ξεσηκωθούν µα-
ζικά εναντίον µας. 

Μέχρι το βράδυ η Αρίνη παρακολουθούσε τα δρώµενα από το 
µπαλκόνι της, ενισχύοντας πολλές φορές τα κιάλια της µε το Ξόρκι 
Οπτικής Ενισχύσεως για να βλέπει καλύτερα. Φορούσε την κάπα της 
και είχε την κουκούλα σηκωµένη στο κεφάλι της γιατί έκανε κρύο 
εδώ πάνω, µε τον ψυχρό αέρα να τη χτυπά. Μπήκε στο εσωτερικό 
των δωµατίων της µόνο για να πάρει το µεσηµεριανό της και να ξα-
πλώσει, µετά, λίγο. Και τη νύχτα πλέον αποφάσισε να εγκαταλείψει 
το µπαλκόνι και να πάει µέσα για να ζεσταθεί κοντά στο τζάκι. ∆εν 
ξαναβγήκε, έχοντας βαρεθεί να κοιτάζει τις συµπλοκές στη Μεγάλη 
Πόλη. 

Σύντοµα, άρχισε να χασµουριέται και ήθελε να κοιµηθεί· έτσι, ση-
κώθηκε και πήγε να ξαπλώσει στο υπνοδωµάτιό της, όπου ο ύπνος 
την πήρε αµέσως. 
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Μέσα στην άγρια νύχτα, ξύπνησε από ένα όνειρο που δεν µπορού-
σε να θυµηθεί. Ξύπνησε πονώντας δυνατά. Το παιδί της προσπα-
θούσε να βγει, και η Αρίνη αισθανόταν υγρά να κυλάνε επάνω στους 
µηρούς της. Πανικόβλητη, έπιασε τον ποµπό της από το κοµοδίνο 
και κάλεσε τον Ράβνοµ’νιρ. «Έλα,» του είπε. «Έλα αµέσως!» Κι ύ-
στερα σηκώθηκε, µετά δυσκολίας, από το κρεβάτι για να είναι κοντά 
στην πόρτα και να του ανοίξει όταν θα χτυπούσε. 

Ο Βιοσκόπος κατέφτασε µέχρι που εκείνη να βγει από το υπνοδω-
µάτιό της. Όταν ήταν όρθια µέσα στο καθιστικό, η εξώπορτα χτυ-
πούσε δυνατά και η φωνή του Ράβνοµ ακουγόταν: «Αρίνη! Αρίνη!» 

Η µάγισσα, κρατώντας την κοιλιά της, πλησίασε την πόρτα και την 
άνοιξε. «Είναι ώρα…» έκρωξε, µε τη φωνή της σφιγµένη, καθώς ο 
Ράβνοµ έµπαινε στο καθιστικό και της έλεγε: «Μέσα. Πάµε µέσα. 
Στο κρεβάτι σου.» 

Τη βοήθησε να επιστρέψει στο υπνοδωµάτιό της, ενώ εκείνη αι-
σθανόταν υγρά να κυλάνε στους µηρούς της και το παιδί της να κι-
νείται έντονα µέσα της, σαν να ήθελε να σκίσει την κοιλιά της και να 
πεταχτεί έξω. Η ενέργεια που εξέπεµπε τώρα έκανε το σώµα της Α-
ρίνης να τρέµει, τα δόντια της να χτυπάνε. 

«Ξάπλωσε· έλα, ξάπλωσε… ξάπλωσε,» της είπε ο Ράβνοµ, αγχωµέ-
να, καθώς τη βοηθούσε να ξαπλώσει στο κρεβάτι της. 

Η Αρίνη, σύντοµα, κοίταζε το ταβάνι, την ενεργειακή λάµπα εκεί, 
κι αισθανόταν το παιδί της να παλεύει µέσα της. Ούρλιαξε από πόνο, 
µη µπορώντας να συγκρατήσει τη φωνή. Ο Ράβνοµ, που είχε ήδη 
σηκώσει το νυχτικό της και τραβήξει την περισκελίδα της, πήρε από 
τον δερµάτινο σάκο του ένα µαλακό αντικείµενο σαν µικροσκοπικό 
µαξιλάρι και το έβαλε στο στόµα της. «∆άγκωσέ το,» της είπε. «∆ά-
γκωσε.» Η Αρίνη το δάγκωσε, αλλά νόµιζε ότι πάλι τα ουρλιαχτά της 
αντηχούσαν παντού. 

Ο Ράβνοµ παρακολουθούσε τη γέννηση, γονατισµένος στο πέρας 
του κρεβατιού, κρατώντας τις κνήµες της Αρίνης για να είναι τα πό-
δια της σταθερά. «Σπρώξε, σπρώξε λίγο,» της έλεγε κάθε τόσο· η 
φωνή του έφτανε µετά δυσκολίας στ’αφτιά της που βούιζαν. «Σπρώ-
ξε λίγο. ∆εν είναι µεγάλο, Αρίνη. ∆εν είναι µεγάλο. Κι έρχεται εύκο-
λα. Πολύ εύκολα… Λίγο ακόµα… Λίγο ακόµα.» 

Μ’ένα τελευταίο σπρώξιµο, η Αρίνη αισθάνθηκε το βάρος να φεύ-
γει τελείως από µέσα της, κι άκουσε ένα γοερό κλάµα. Καταϊδρωµέ-
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νη, αγκοµαχώντας, έβγαλε το µαλακό αντικείµενο από το στόµα της 
και το πέταξε στο πλάι. Βλεφαρίζοντας, ανασηκώθηκε και προσπά-
θησε να εστιάσει τη θολωµένη όρασή της στο νεογέννητο που κρα-
τούσε ο Ράβνοµ στα χέρια του. Το δέρµα του µωρού ήταν λευκό µε 
απόχρωση του ροζ, όπως το δικό της, παρατήρησε η Αρίνη· και φαι-
νόταν φυσιολογικό. ∆ύο µικροσκοπικά χέρια, δύο µικροσκοπικά πό-
δια· ένα πελώριο κεφάλι. ∆εν ήταν κάποιο παράξενο, σκιερό φίδι. 
Ήταν ένα κανονικό ανθρώπινο µωρό. 

Η Αρίνη, παρά τον πόνο και την κούρασή της, γέλασε· κι όταν ο 
Βιοσκόπος έκοψε τον οµφάλιο λώρο του µωρού, είπε τεντώνοντας τα 
χέρια της: «∆ώστο µου, Ράβνοµ. ∆ώστο µου.» 

Ο Ράβνοµ’νιρ – που το χαµόγελό του έµοιαζε έτοιµο να σκίσει το 
πρόσωπό του – τύλιξε το µωρό σε µια µικρή κουβέρτα και της το 
έδωσε χωρίς να το πλύνει. Η Αρίνη το πήρε στην αγκαλιά της, κλαί-
γοντας. «Το µωρό µου,» ψιθύρισε, «το µωρό µου,» καθώς το έβλεπε 
να κλαίει κι εκείνο, κουνώντας τα χεράκια του, έχοντας τα βλέφαρά 
του κλειστά. «Το µωρό µου…» 

Και µετά, τα µάτια του νεογέννητου άνοιξαν. 
Ήταν κατάµαυρα. Όχι η κόρη τους µόνο: ολόκληρο το µάτι. Κατά-

µαυρα, και έµοιαζαν να κινούνται, σαν κάτι ρευστό να βρισκόταν 
εντός τους. 

Η Αρίνη ρίγησε. «…Ράβνοµ,» έκανε, ξέπνοα. 
Ο Βιοσκόπος πλησίασε και είδε. ∆εν µπορούσε να µιλήσει. 
«Γιατί…;» ψέλλισε η Αρίνη. «Γιατί…;» 
Ο Ράβνοµ’νιρ άρθρωσε ένα ξόρκι, υψώνοντας το χέρι του πάνω 

από το µωρό. 
Ξαφνικά, τα µάτια του νεογέννητου εστιάστηκαν στα δικά του µά-

τια, και ο µάγος τινάχτηκε πίσω, κραυγάζοντας. Σωριάστηκε στο πά-
τωµα. 

Η Αρίνη είδε µια µελανή αύρα να τυλίγει το µωρό της. Μια ενερ-
γειακή µορφή που της θύµιζε τα σκιερά φίδια. «Ράβνοµ. Τι έγινε; 
Είσαι καλά;» 

Ο Βιοσκόπος σηκώθηκε από κάτω, ζαλισµένος. «Κάποια… δύνα-
µη,» είπε. «Με κοίταξε και… αισθάνθηκα κάποια δύναµη να µε χτυ-
πά.» Προσπαθούσε τώρα ν’αποφύγει τα µάτια του µωρού. 
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«Μου είπες ότι ήταν ένα φυσιολογικό µωρό!» φώναξε η Αρίνη, χά-
νοντας τον αυτοέλεγχό της. «Μου είπες ότι ήταν ένα φυσιολογικό 
µωρό! Μου είπες ψέµατα!» 

«∆ε σου είπα ψέµατα. Τα ξόρκια µου αυτό έδειχναν – ένα βιολογι-
κά φυσιολογικό µωρό. Η ενεργειακή µορφή, όµως… Αρίνη, ήξερες 
για την ενεργειακή µορφή· κι οι δυο µας το ξέραµε!» 

Η Αρίνη έστρεψε το βλέµµα της στο µωρό στην αγκαλιά της, σµί-
γοντας τα χείλη, νιώθοντας µια µεγάλη θλίψη να τη γεµίζει. Ατένισε 
τα κατάµαυρα µάτια του νεογέννητου, αλλά δεν αισθάνθηκε τίποτα 
να τη χτυπά. Αντιθέτως, αισθάνθηκε ξαφνικά πολύ καλύτερα από 
πριν, σαν ένα αόρατο χέρι να την είχε χαϊδέψει κάνοντάς τη να πι-
στέψει ότι όλα θα πήγαιναν καλά, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα. 

«Τι είσαι;» είπε η Αρίνη. «Τι είσαι;» 
Η σκοτεινή ενέργεια τύλιξε, τότε, τελείως το µωρό, σκεπάζοντας 

τα ανθρώπινη χαρακτηριστικά του, κάνοντάς το να µοιάζει µε µια 
µαύρη φλόγα. Κι αυτή η µαύρη φλόγα υψώθηκε στον αέρα, φεύγο-
ντας από τα χέρια της Αρίνης. Εκείνη ξαφνιάστηκε τόσο πολύ που 
δεν µπορούσε ούτε να µιλήσει. 

Μια φωνή αντήχησε µέσα στο δωµάτιο, ήπια, χαµηλή αλλά σταθε-
ρή, γεµίζοντας τον χώρο: Αυτό το σώµα είναι παράξενο για µένα. 
Αλλά σ’ευχαριστώ. Τώρα, µπορώ τουλάχιστον να προσπαθήσω να 
διορθώσω τη ζηµιά που έχει γίνει. 

«Τι…;» έκανε η Αρίνη, σαστισµένη. «Πώς… πώς µιλάς; Είσαι… Τι 
είσαι;» 
∆εν είναι εύκολο να σου εξηγήσω τώρα µε τρόπο που θα καταλά-

βεις, αλλά θα ξανασυναντηθούµε. Μητέρα. Σ’ευχαριστώ που 
µ’έφερες σ’αυτή τη διάσταση. Μας πρόσφερες µεγάλη υπηρεσία. Σε 
αγαπάµε. Και, µε τούτα τα λόγια, η σκοτεινή φλόγα πέταξε προς το 
οφθαλµόσχηµο παράθυρο του υπνοδωµατίου, πέρασε ανάµεσα από 
τα µισάνοιχτα παραθυρόφυλλα, κι εξαφανίστηκε. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  661 

 

 

 

Κεφάλαιο 48 

Εξέγερση 
 
 
Η καλύτερη λύση, για την ώρα, φαινόταν να είναι να περιµένουν 
στην Ερρίθια, όπως τους είχε ζητήσει ο Γεράρδος µέσα από το όνει-
ρο του Εδµόνδου. Της Μάρθας δεν της άρεσε και τόσο αυτό. Το ό-
νειρο ίσως να ήταν κάτι τυχαίο, σκεφτόταν. ∆εν µπορούσαν να ελέγ-
ξουν ότι σίγουρα ήταν αληθινό· κι εν τω µεταξύ ο Γεράρδος πιθανώς 
να κινδύνευε! Από την άλλη, όµως, η Μάρθα το ήξερε πως ο Γεράρ-
δος έβλεπε παράξενα όνειρα, καθώς και ότι έστελνε παράξενα όνει-
ρα σε άλλους, συνήθως χωρίς να το αντιλαµβάνεται. Προ ηµερών 
είχε δει στον ύπνο του ότι η Βατράνια ήταν φυλακισµένη· κι ακόµα 
πιο πριν, στέλνοντας ένα όνειρο στον Εδµόνδο, του είχε ζητήσει να 
τους συναντήσει στον Ισάδελφο, στην Οκρίνθια. Εποµένως – παρότι 
η Μάρθα δεν µπορούσε παρά να αµφιβάλλει κιόλας – οι πιθανότη-
τες ήταν καλές και το καινούργιο όνειρο του Εδµόνδου να ήταν 
πραγµατικό. 

Ο Σέλιρ’χοκ ήταν της ίδιας γνώµης. Όπως επίσης και ο Σθένε-
λος’σαρ. Και ούτε η Άνµα’ταρ διαφωνούσε. Τι να έλεγε η Μάρθα, 
λοιπόν; Ήταν όλοι τους µάγοι· λογικά, ήξεραν κάτι παραπάνω από 
εκείνη γι’αυτά. Επιπλέον, δεν είχε κανένα καλύτερο σχέδιο να τους 
προτείνει. Τι να έκαναν για να βρουν τον Γεράρδο; Να γύριζαν γύ-
ρω-γύρω σ’όλη τη Χάρνταβελ; Θα είχε αυτό κανένα αποτέλεσµα; 
Μάλλον όχι. 

Καλύτερα να περίµεναν, µένοντας στον Σιδερένιο Ξένο, στη ∆υτι-
κή Αγορά της Ερρίθιας. 

Τη Βατράνια δεν την έφεραν εδώ, όµως· το επόµενο πρωί µετά 
από την κουβέντα τους µε τον Εδµόνδο, έστειλαν τον Σθένελο να 
πάει να τη βρει έξω από την πόλη, στον Κροκόδειλο, ώστε να της πει 
τι είχαν αποφασίσει και ότι εκείνη θα έπρεπε να µένει προσωρινά 
µέσα στο όχηµα, για λόγους ασφάλειας, όσο οι υπόλοιποι θα περίµε-
ναν στην Ερρίθια. «∆εν της άρεσε αλλά συµφώνησε,» είπε ο Σθένε-
λος όταν επέστρεψε στο πανδοχείο. Και: «Τον Κροκόδειλο τον µετα-
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κινήσαµε σ’ένα πιο ασφαλές µέρος, παρεµπιπτόντως,» πρόσθεσε. 
«∆είξε µας,» τον προέτρεψε η Άνµα’ταρ, ξεδιπλώνοντας έναν χάρτη 
της Ερρίθιας και των περιχώρων της. Ο Σθένελος τούς έδειξε, και η 
∆ράκαινα συµφώνησε ότι πρέπει να ήταν καλή περιοχή. «Η Βατρά-
νια την πρότεινε,» είπε ο Ερευνητής. 

Μετά από αυτό, οι ηµέρες περνούσαν βαρετά για τους περισσότε-
ρους. Ο Εδµόνδος σκαρφίστηκε µια πειστική ψεύτικη ιστορία για 
τον καθένα τους, για την περίπτωση που κανένας Παντοκρατορικός 
τούς ρωτούσε τι έκαναν στην Ερρίθια. «Καλύτερα να λέµε πάντα το 
ίδιο πράγµα,» τους συµβούλεψε, «όχι άλλα τη µια κι άλλα την άλ-
λη.» Η Άνµα’ταρ συµφώνησε απόλυτα µε τη λογική του Εδµόνδου, 
καθώς και µε τις ιστορίες που εκείνος πρότεινε. Ο τροβαδούρος 
γνώριζε καλά τη Χάρνταβελ, και ήξερε τι θ’ακουγόταν αληθοφανές 
και τι όχι. 

Η Μάρθα, που έµοιαζε µε γηγενής της διάστασης (είχε λευκό-ροζ 
δέρµα, πράγµα συνηθισµένο εδώ), ανεβοκατέβαινε στο δωµάτιό της 
και στην τραπεζαρία του Σιδερένιου Ξένου, κι επίσης έκανε βόλτες 
στη Μεγάλη Πόλη, προσπαθώντας να µάθει τους δρόµους και τις 
γειτονιές της, αφού δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει. Επιπλέον, 
αυτό καταλάγιαζε κάπως τη νευρικότητά της και την ανησυχία της 
για τον Γεράρδο· αν καθόταν συνέχεια κλεισµένη µέσα, θα τρελαι-
νόταν. ∆εν µπορούσε να πιστέψει την εξωφρενική µαλακία που είχε 
συµβεί. Απλά δεν µπορούσε να την πιστέψει! Ήταν δυνατόν ένας 
άνθρωπος να εξαφανίζεται έτσι όπως είχε εξαφανιστεί ο Γεράρδος; 
Αν µου το έλεγαν, δε θα το πίστευα µε τίποτα, γαµώ τα µαλλιά της 
Έχιδνας, γαµώ, σκεφτόταν συχνά-πυκνά. Με τίποτα! 

Ο Σέλιρ’χοκ και η Άνµα’ταρ, επειδή φαίνονταν για εξωδιαστασια-
κοί, δεν πολυκατέβαιναν στην τραπεζαρία του πανδοχείου· κυρίως, 
έµεναν στο δωµάτιό τους. Ήταν αντρόγυνο, ταξιδιώτες που έρχο-
νταν από τη µακρινή Μοργκιάνη για να κάνουν κάποια συνεννόηση 
εµπορικής φύσης. Θα έµεναν στον Σιδερένιο Ξένο κάµποσες ηµέρες 
γιατί δεν ήξεραν πότε ακριβώς θα έφταναν όλα τα άτοµα µε τα ο-
ποία ήθελαν να µιλήσουν. Αυτό ήταν το προκάλυµµά τους, σε περί-
πτωση που κανένας ενδιαφερόταν να τους ρωτήσει. Όσο βρίσκο-
νταν στο δωµάτιό τους, ο Σέλιρ χρησιµοποιούσε µερικές φορές το 
Ξόρκι Ανιχνεύσεως, φορτίζοντάς το µε ενέργεια από τους κρυστάλ-
λους του για να επεκτείνει την εµβέλειά του σε όσο πιο µεγάλο µέρος 
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της Ερρίθιας µπορούσε. Συνήθως έψαχνε για τον Γεράρδο (χωρίς να 
τον βρίσκει), αλλά όχι µόνο: Προσπαθούσε να εντοπίσει και τον Ύ-
πατο, τον Έδουο, τον Τζοσελίνο, και τον Οσβάλδο. Τις δύο πρώτες 
ηµέρες δεν βρήκε κανέναν τους, όµως µετά εντόπισε τους δύο τελευ-
ταίους. Κόκκινες κουκίδες παρουσιάστηκαν επάνω στα κάτοπτρα 
του ραβδιού του, και, χρησιµοποιώντας έναν αναλυτικό χάρτη της 
πόλης µαζί µε την Άνµα, συµπέραναν ότι οι δύο ιερείς πρέπει να έ-
µεναν στον Ναό της Ερρίθιας αλλά και να τριγύριζαν σε διάφορα 
άλλα µέρη της πόλης, σαν να είχαν δουλειές. 

«Αναζητούν τον Γεράρδο, νοµίζεις;» είπε η Άνµα. 
«Ίσως.» 
«Τι άλλο µπορεί να κάνουν εδώ, Σέλιρ;» 
«Μας έλεγαν ότι ‘έχει έρθει η ώρα’· θυµάσαι;» 
«Τα σηµάδια του Θεού τους – οι εισβολές…» 
«Ακριβώς.» 
«Ετοιµάζουν εξέγερση, δηλαδή;» 
«∆εν αποκλείεται.» 
«Θα ήταν πολύ βιαστικό, Σέλιρ.» 
«Ποιος είπε ότι οι ιερείς της Χάρνταβελ είναι λογικοί άνθρωποι, 

Άνµα;» 
Η µάγισσα κούνησε το κεφάλι της καθώς ήταν καθισµένη στην 

άκρη του κρεβατιού τους. «Μα δεν κάνεις επανάσταση έτσι ξαφνι-
κά, εκτός αν ήδη τα έχεις όλα έτοιµα – κι απ’ό,τι ξέρουµε, δεν τα έ-
χουν όλα έτοιµα. Αλλιώς, τι περίµεναν τόσο καιρό;» 

«Ένα σηµάδι από τον Θεό τους;» 
Ο Σθένελος’σαρ, παρότι είχε χρυσό δέρµα που συνήθως φανέρωνε 

εξωδιαστασιακό άνθρωπο, δεν έµενε τόσο πολύ στο δωµάτιό του 
όσο ο Σέλιρ’χοκ και η Άνµα’ταρ. ∆ιότι ο Εδµόνδος ήταν της γνώµης 
πως θα ήταν ανόητο ν’αλλάξει τώρα την ιστορία που είχε πει στον 
Νάρθιελ, τον πανδοχέα του Σιδερένιου Ξένου. Ο Σθένελος ήταν, 
σύµφωνα µ’αυτή την ιστορία, µακρινός ξάδελφος του τροβαδούρου, 
από τη Σεργήλη. «Πού πήγε η όµορφη γυναίκα σου;» τον ρώτησε ο 
Νάρθιελ, που δεν είχε ξεχάσει ότι η Βατράνια ήταν µαζί του πριν, 
και ότι ο Εδµόνδος την είχε συστήσει ως σύζυγο του Σθένελου. «Ε-
πέστρεψε στη Σεργήλη,» αποκρίθηκε ο µάγος στον πανδοχέα. «∆εν 
µπορούσε να λείπει για τόσο καιρό. Εγώ, όµως, θα µείνω για κάποιες 
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µέρες ακόµα.» «Και είσαι καλοδεχούµενος, φυσικά. Όλοι οι φίλοι 
και οι συγγενείς του Βοριά είναι και δικοί µου φίλοι και συγγενείς!» 
δήλωσε ο Νάρθιελ. Οπότε ο Εδµόνδος είπε: «Ευτυχώς, λοιπόν, που 
δεν έχω µεγάλο σόι γιατί θα είχες µπλέξει!» Και όλοι – ο τροβαδού-
ρος, ο πανδοχέας, ο Σθένελος, η Ιζαµπώ, και η Ισαβέλλα, που κάθο-
νταν γύρω από το ίδιο τραπέζι – γέλασαν, και τσούγκρισαν τις κού-
πες τους. 

Ο Σθένελος, φυσικά, δεν µπόρεσε να κρατηθεί µακριά από τις δύο 
χορεύτριες του Εδµόνδου για πολύ. Ζήτησε συγνώµη από την Ιζα-
µπώ για εκείνο το περιστατικό πριν από τόσες µέρες. «Έφταιγε η 
περίσταση,» εξήγησε· «ήµασταν όλοι ταραγµένοι· κάτι εξωφρενικό 
είχε συµβεί. Με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι; Μπορώ, µε ό,τι τρόπο 
επιθυµείς, να σου δείξω πόσο λυπάµαι,» πρόσθεσε, φανερώνοντας 
εσκεµµένα, µε τη χροιά της φωνής του, ότι υπονοούσε διάφορα. Η 
Ιζαµπώ, όµως, παρότι δεν εκδήλωνε αντιπάθεια προς το µέρος του, 
δεν ήταν και πρόθυµη να τον αφήσει να της… δείξει πόσο λυπόταν: 
από πείσµα µάλλον, υπέθετε ο Σθένελος. Και έστρεψε το ενδιαφέρον 
του περισσότερο στην Ισαβέλλα. Εξάλλου, κι οι δύο τού άρεσαν το 
ίδιο· αν έπρεπε να διαλέξει ανάµεσά τους, δε νόµιζε ότι θα του ήταν 
καθόλου, µα καθόλου, εύκολο. Αλλά και η Ισαβέλλα δεν ανταποκρι-
νόταν όσο θα ήθελε ο Σθένελος, και ο µάγος είχε, τελικά, την εντύ-
πωση πως οι δυο χορεύτριες τον ταλαιπωρούσαν επίτηδες. Ίσως η 
Ιζαµπώ να είχε προκαταλάβει την Ισαβέλλα εναντίον του· άλλωστε, 
συνέχεια µαζί ήταν οι δυο τους. Παρ’όλ’αυτά, ο Σθένελος δεν µπο-
ρούσε να τους πει όχι σε τίποτα, παρότι λάµβανε µόνο αστειάκια, 
µερικά χάδια, και κανένα πεταχτό φιλί. Τι γλυκό µαρτύριο! Ο Σθένε-
λος ήταν συνεπαρµένος µε τα δύο διαβολάκια του Εδµόνδου, τόσο 
που σχεδόν είχε ξεχάσει τον συµπαντικό γρίφο που παρουσίαζαν οι 
εισβολές. 

Τη Βατράνια την επισκεπτόταν, κατά κανόνα, µία φορά την ηµέρα 
για να της πηγαίνει φαγητό και ό,τι άλλο µπορεί να ήθελε. Συνήθως 
έβγαινε βράδυ ή απόγευµα, τυλιγµένος στην κάπα του και κουκου-
λωµένος· και δεν έφευγε συνέχεια από την ίδια πύλη της Μεγάλης 
Πόλης: άλλαζε, για να µη µπορεί κανένας πράκτορας της Παντοκρά-
τειρας να τον εντοπίσει κατά τύχη. «Γυναίκα, ήρθα!» της έλεγε 
µπαίνοντας στον Κροκόδειλο· και η Βατράνια πάντα απαντούσε, ε-
νοχληµένα: «Σταµάτα τις µαλακίες!» Μια φορά, πρόσθεσε: «∆εν 
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είµαι γυναίκα σου, και είσαι πολύ µικρός για να είσαι άντρας µου.» 
Ο Σθένελος είπε: «Μικρός; Τώρα δείχνεις απλά πως δεν ξέρεις πώς 
είναι οι πραγµατικοί άντρες!» Οπότε η Βατράνια απάντησε βαριε-
στηµένα: «Έφερες τίποτα της προκοπής για φαγητό;» 

Όµως, το απόβραδο της τέταρτης ηµέρας που την επισκέφτηκε, 
κάτι είχε αλλάξει τελείως στο σκηνικό. «Γυναίκα, ήρθα!» είπε ο Σθέ-
νελος, ως συνήθως, µπαίνοντας από την πίσω πόρτα του Κροκόδει-
λου. Και, στο πάτωµα, είδε ξαπλωµένη τη Βατράνια, τυλιγµένη µέσα 
στην κάπα της και, µάλλον, ντυµένη µόνο µε τα εσώρουχά της. Ένα 
µακρύ, τέλειο πόδι έβγαινε από µια άκρη του σκεπάσµατος, φορώ-
ντας ψηλή, µαύρη κάλτσα που δενόταν στον µηρό. 

«Γιατί άργησες τόσο, σήµερα;» ρώτησε η Βατράνια, κοιτάζοντάς 
τον µε τρόπο που ήταν, το λιγότερο, προκλητικός. 

Του έκανε πάλι τα κόλπα της για να τον πειράξει· ο Σθένελος ήταν 
βέβαιος. «Το ξέρεις ότι δεν πρέπει να έρχοµαι κάθε µέρα την ίδια 
ώρα. Μπορεί κανένας Παντοκρατορικός να πάρει χαµπάρι τίποτα,» 
της είπε και, κλείνοντας την πόρτα πίσω του, πήγε και άφησε τον 
σάκο του πλάι της. «Το φαγητό σου είναι µέσα. Και τα τσιγάρα που 
µου ζήτησες.» 

Η Βατράνια αναστέναξε κι έτριψε, επιτηδευµένα, το πόδι της, από 
την κνήµη ώς το γόνατο, σα να την έξυνε. «Ωραία… Βαριέµαι του 
θανατά εδώ όλη µέρα.» 

Ο Σθένελος αισθανόταν τον σφυγµό του να έχει δυναµώσει. Προ-
σπαθεί να σε περιπαίξει όπως πάντα, ανόητε! είπε στον εαυτό του. 
Μην είσαι βλάκας! «Τώρα θα έχεις, λοιπόν, κάτι να κάνεις.» 

«∆εν είναι καλό, λένε, να καπνίζεις πολύ. Κι επιπλέον, έχω ανάγκη 
κι από άλλα πράγµατα…» Ο υπαινιγµός στη φωνή της ήταν προφα-
νής. 

Ο Σθένελος αποφάσισε να τον αγνοήσει. Βάδισε µέσα στο όχηµα, 
ρίχνοντας µια µατιά στο ενεργειακό κέντρο και στη µπροστινή µε-
ριά. «Όλα εντάξει, έτσι; ∆εν είδες τίποτα περίεργο, γενικά; Τίποτα 
ανησυχητικό;» 

«Όχι, τίποτα…» αποκρίθηκε η Βατράνια, µε φωνή που φανέρωνε 
θεατρική απογοήτευση. 

Ο Σθένελος επέστρεψε κοντά της, χωρίς να καθίσει. «∆ε θα πάρεις 
τα πράγµατα που σου έφερα;» 
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«Βιάζεσαι τόσο;» 
Ο Σθένελος κάθισε δίπλα της σα να µη συνέβαινε τίποτα το ασυ-

νήθιστο. Και τίποτα το ασυνήθιστο δεν συµβαίνει! Η Βατράνια είναι. 
Κανονικά θα έπρεπε να ήταν τσαντισµένος µαζί της, µ’αυτά που του 
έκανε κάθε λίγο, αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν µπορούσε παρά να 
τη βρίσκει αξιολάτρευτη. 

«Υπάρχει κάτι να πούµε;» τη ρώτησε. 
«Εξαρτάται απ’το τι έχεις κατά νου…» Τον κοίταζε λοξά. 
«Τέλος πάντων. Αυτό είναι το φαγητό σου.» Ο Σθένελος άνοιξε τον 

σάκο του και το έβγαλε. Ήταν ακόµα ζεστό, έτσι όπως το είχε τυλιγ-
µένο. «Κι εδώ είναι το κρασί σου.» Έβγαλε ένα φλασκί. «Κι εδώ, τα 
τσιγάρα.» Έβγαλε ένα πακέτο Αλαφρό, το οποίο είχε αγοράσει από 
τον Σιδερένιο Ξένο. 

«Και τίποτε άλλο;» 
«∆ε µου είπες ότι ήθελες κάτι άλλο, την προηγούµενη φορά.» 
«∆ε δίνει σηµασία ο άντρας µου…» του είπε. 
Ο Σθένελος σηκώθηκε όρθιος, παίρνοντας µαζί του τον άδειο σά-

κο. ∆εν ήθελε να παρεξηγηθούν, και η Βατράνια τού έµοιαζε να φέ-
ρεται σα µεθυσµένη – αλλά, µάλλον, εκείνο που στην πραγµατικό-
τητα συνέβαινε ήταν ότι ήθελε να σπάσει την ανία της πειράζοντάς 
τον. «Αν χρειάζεσαι κάτι, πες το και θα σ’το φέρω όταν ξανάρθω,» 
της αποκρίθηκε, και περίµενε την απάντησή της. Εκείνη δεν µίλησε, 
συνεχίζοντας να τον κοιτάζει λοξά, µ’ένα αχνό µειδίαµα. Ε, δεν πάει 
άλλο! µούγκρισε εσωτερικά ο Σθένελος, που, όποτε έστρεφε τα µά-
τια του επάνω της, το βλέµµα του γλιστρούσε προς το πόδι που ξε-
πρόβαλλε από την κάπα, τέλειο και θελκτικό. 

«Εντάξει,» της είπε, κοιτάζοντας αλλού. «Καληνύχτα.» Και πήγε 
προς την πίσω πόρτα του οχήµατος. 

«Φεύγεις, λοιπόν;» Η φωνή της τώρα φανέρωνε ενόχληση· θυµό, 
ίσως. «∆ε θα µείνεις;» 

Ο Σθένελος στράφηκε, συνοφρυωµένος. «Θέλεις να… µείνω;…» 
Η Βατράνια έλυσε την καλτσοδέτα της και, µε µια κίνηση που τον 

έκανε να ριγήσει πατόκορφα, κατέβασε τη µαύρη κάλτσα βγάζοντάς 
την από το καλλίγραµµο πόδι της. «Σου έχω πει ότι µ’αρέσουν οι έ-
ξυπνοι άντρες, δε σ’το έχω πει;» 

Ο Σθένελο άφησε τον σάκο του να πέσει κάτω, πηγαίνοντας να µι-
σοξαπλώσει πλάι της. «Και δεν το έλεγες τόση ώρα;» 
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«Μ’έκανες να αµφιβάλλω για λίγο. Επίτηδες;» 
«Ναι, δεν το κατάλαβες;» είπε ψέµατα ο Σθένελος. 
«Είσαι ρεµάλι της Λόρκης!» 
Τελικά, µόνο τα εσώρουχά της φορούσε κάτω από την κάπα που τη 

σκέπαζε. 
Ο Σθένελος, στην αρχή, νόµιζε ότι ονειρευόταν. Μετά, βεβαιώθηκε 

ότι δεν ήταν όνειρο. Όταν την πήρε στην αγκαλιά του, η Βατράνια 
ήταν καλύτερη απ’ό,τι την είχε ονειρευτεί. Χαϊδεύοντας όλο το ψη-
λό, υπέροχο σώµα της, διαπίστωσε ότι ακόµα είχε κάποιες ουλές ε-
πάνω της από τα βασανιστήρια του Επόπτη, αλλά αυτό απλά ωθού-
σε τον Σθένελο να θέλει να την αγαπήσει περισσότερο. Έκαναν έρω-
τα στην πίσω µεριά του Κροκόδειλου, στριφογυρίζοντας µέσα στην 
ζεστή κάπα της· έκαναν έρωτα επάνω στην ειδική θέση του ενεργει-
ακού κέντρου του οχήµατος· έκαναν έρωτα ξαπλωµένοι στα δύο 
µπροστινά καθίσµατα, πλάι στο µεγάλο τιµόνι… και τα µεσάνυχτα 
είχαν πια παρέλθει όταν, κορεσµένοι, κάθισαν να ξεκουραστούν, 
τυλιγµένοι στην κάπα της Βατράνιας, κοιτάζοντας τον έναστρο ου-
ρανό έξω από το µπροστινό παράθυρο του Κροκόδειλου κι ανάµεσα 
από τις φυλλωσιές των δέντρων. 

«Πεινάω,» είπε η Βατράνια καθώς χασµουριόταν. 
Ο Σθένελος αµέσως σηκώθηκε και, χωρίς να ρίξει τίποτα επάνω 

του, πήγε να φέρει το φαγητό και τα τσιγάρα από την πίσω µεριά 
του οχήµατος. 

Μετά, καθώς έτρωγαν, ο Σθένελος ρώτησε: «Τι σ’έκανε ν’αλλάξεις 
γνώµη;» 

«Για ποιο πράγµα;» 
Ο Σθένελος τής έδωσε ένα κοµµάτι ψητό κοτόπουλο µε το χέρι του. 

«Για την ιδανική παρέα µου.» 
Η Βατράνια δάγκωσε το κοτόπουλο (και το δάχτυλο του Σθένελου 

µαζί) µειδιώντας. «Σου είπα: βαριόµουν εδώ πέρα, τόσες µέρες.» 

E 
 
Το βράδυ της πέµπτης ηµέρας από τότε που έκλεισαν δωµάτια στον 
Σιδερένιο Ξένο, η εξέγερση ξεκίνησε. 
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Η Μάρθα, που, µην έχοντας τίποτα να κάνει, είχε πέσει για ύπνο 
από νωρίς (για να µην πιει πάλι και µεθύσει όπως χτες), ξύπνησε 
ακούγοντας δυνατές φωνές στη ∆υτική Αγορά. Φωνές, και µετά, µια 
έκρηξη. 

Η Μάρθα, αµέσως, πετάχτηκε όρθια. Έπιασε το πιστόλι της και 
πλησίασε το παράθυρο, κοιτάζοντας από τα µισάνοιχτα παντζούρια. 
Ένα χτίριο, σ’αρκετή απόσταση από τον Σιδερένιο Ξένο, είχε αρπά-
ξει φωτιά. Σκιερές φιγούρες έτρεχαν µες στη νύχτα. Κάποια φασα-
ρία µεταξύ των ντόπιων; αναρωτήθηκε η Μάρθα· ή κάτι που είχε 
σχέση µε τους Παντοκρατορικούς; 

Από τον διάδροµο του πανδοχείου, φωνές έφτασαν στ’αφτιά της. 
Οµιλίες, όχι κραυγές όπως από έξω. Πλησίασε, αθόρυβα, την πόρτα 
της και τη χάραξε, ίσα-ίσα για να κοιτάξει µε το ένα µάτι. Μερικοί 
από τους ενοίκους των δωµατίων είχαν βγει, είδε. Άκουσε µια γυναί-
κα να λέει: ∆εν ξέρω. Πάµε κάτω να δούµε· ενώ ένας άντρας έλεγε: 
Επαναστάτες πρέπει νάναι· και ένας άλλος: Προσέχτε να µη µπλέ-
ξουµε κι εµείς! 

Η Μάρθα είδε τις µορφές τους – σκοτεινές µέσα στον διάδροµο, 
που φωτιζόταν µονάχα από όσο φως κατόρθωνε να τρυπώσει από 
ένα παράθυρο στο πέρας του – να πηγαίνουν προς τη σκάλα του 
πανδοχείου. Στάθηκε αναποφάσιστη για µια στιγµή· µετά, όµως, 
φόρεσε τις µπότες και την κάπα της (τα ρούχα της δεν τα είχε βγάλει 
προτού πέσει για ύπνο), έκρυψε το πιστόλι της, κι έφυγε από το δω-
µάτιό της. 

«Μάρθα» – µια σιγανή φωνή. 
Στράφηκε ξαφνιασµένη, για ν’αντικρίσει την Άνµα’ταρ παραδίπλα. 

Μάλλον η µάγισσα είχε βγει στον διάδροµο επειδή είχε δει και τη 
Μάρθα να βγαίνει. Πρέπει νάχε κι εκείνη χαράξει την πόρτα της, 
όπως εγώ. «Τι γίνεται; Τι είν’αυτός ο σαµατάς;» ρώτησε η Μάρθα 
πλησιάζοντάς την, και είδε, πίσω από την Άνµα, τον Σέλιρ να στέκε-
ται στο κατώφλι του δωµατίου τους. 

«Έχουµε µια υποψία,» είπε η µάγισσα, και της έκανε νόηµα να την 
ακολουθήσει. Η Μάρθα µπήκε στο δωµάτιο µαζί της, και η Άνµα έ-
κλεισε την πόρτα. 

«Τι υποψία;» 
Ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Τις τελευταίες τρεις µέρες, ο Τζοσελίνος και 

Οσβάλδος είναι στην πόλη.» 
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«Οι ιερείς; Πώς το ξέρεις;» 
«Με τη µαγεία µου. Κυρίως, κάθονται στο Ναό, αλλά περιφέρο-

νται κιόλας. Απόψε είναι έξω, στους δρόµους της Ερρίθιας.» 
Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Και λοιπόν; Πιστεύεις ότι µας ψά-

χνουν;» 
«Πιστεύουµε,» της είπε η Άνµα, «ότι είναι εδώ για να οργανώσουν 

κάποια εξέγερση.» 
«Εξέγερση;» 
«Επειδή ‘ο Θεός τους τους έδωσε τα σηµάδια’,» εξήγησε ο Σέλιρ. 
«Και τι πάει να πει αυτό, γαµώ τα κωλοµέρια της Έχιδνας;» ρώτη-

σε η Μάρθα. «Πρέπει να τους βοηθήσουµε;» 
«∆ε ζήτησαν τη βοήθειά µας,» είπε η Άνµα. 
Η Μάρθα κατένευσε, συµφωνώντας απόλυτα. 
Η πόρτα χτύπησε. Η Άνµα άνοιξε. Ο Σθένελος ήταν, και αµέσως 

µπήκε, ρωτώντας κι εκείνος τι συνέβαινε. Ο Σέλιρ τού απάντησε ό,τι 
είχε απαντήσει και στη Μάρθα. 

«Πάµε κάτω,» πρότεινε η τελευταία. «Θα έχουν, σίγουρα, όλοι συ-
γκεντρωθεί στην τραπεζαρία.» Έξω απ’το δωµάτιο µπορούσε 
ν’ακούσει οµιλίες και ανθρώπους να διασχίζουν τον διάδροµο. 

Οι υπόλοιποι συµφώνησαν µε τη Μάρθα. Κατέβηκαν στο ισόγειο 
του Σιδερένιου Ξένου και είδαν ότι η τραπεζαρία ήταν, πράγµατι, 
γεµάτη κόσµο. Ο Εδµόνδος βρισκόταν ήδη εκεί, µαζί µε την Ιζαµπώ 
και την Ισαβέλλα. 

«Μείνετε ήσυχοι!» έλεγε ο Νάρθιελ ο πανδοχέας στους πελάτες 
του. «Μείνετε ήσυχοι! Κανένας δεν θα έρθει εδώ να µας χτυπήσει. 
Είστε όλοι ασφαλείς.» 
Φαίνεται να το λέει και να το πιστεύει, σκέφτηκε η Μάρθα. Ή εί-

ναι, λοιπόν, τελείως µαλάκας ή πολύ καλός θεατρίνος. 
«Ποιοι κάνουν τη φασαρία;» ρώτησε κάποιος. 
«Έχουν πυροβόλα όπλα,» είπε µια γυναίκα· «τους άκουσα να ρί-

χνουν!» 
«Έχουν βάλει φωτιά σε σπίτια!» 
«Μείνετε ήσυχοι!» επανέλαβε ο Νάρθιελ. «Και µη βγει κανένας 

απ’το πανδοχείο µέχρι τα πνεύµατα να ηρεµήσουν!» 
Κανείς δεν ξέρει τίποτα, συµπέρανε η Μάρθα, πηγαίνοντας κοντά 

σ’ένα παράθυρο για να κοιτάξει έξω. Ο δρόµος της ∆υτικής Αγοράς 
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ήταν σκοτεινός. Απόµακρα αντήχησαν µερικοί πυροβολισµοί, φω-
νές, και ποδοβολητά. 

Μετά από λίγη ώρα, ενώ η Μάρθα ακόµα κοίταζε από το παράθυ-
ρο, είδε δύο ανθρώπους να περνάνε αντίκρυ από το πανδοχείο. Ο 
ένας κρατούσε καραµπίνα· ο άλλος δεν φαινόταν να έχει κανένα ό-
πλο στα χέρια, αλλά φώναζε δυνατά, για να ακουστεί παντού γύρω: 
«Η ΩΡΑ ΗΡΘΕ! Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ Ε∆ΩΣΕ ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ! ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ 
ΤΩΡΑ – ΤΩΡΑ! – ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΡΙΘΙΑΣ! ∆ΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΤΥ-
ΡΑΝΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! 
ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ! ΟΙ ΕΞΩ∆ΙΑ-
ΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΧΑΡΝΤΑΒΕΛ! Ο ΘΕΟΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ 
ΤΥΡΑΝΝΩΝ, ΑΝ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ!» 

∆εν ήταν µόνο η Μάρθα που κοίταζε από το παράθυρο· κι άλλοι 
κοίταζαν, γύρω και πίσω της, κι αµέσως άρχισαν να µιλάνε αναµετα-
ξύ τους, αναστατωµένοι. Τ’αφτιά της έπιασαν µονάχα µερικές λέξεις 
και φράσεις µες στην αναµπουµπούλα: 
…µας καταστρέψουν όλους! 
Θα φέρουν τους στρατιώτες της Παντοκράτειρας… 
…δίκιο, όµως. Ο Θεός είναι οργισµένος… 
Μ’αυτό τον τρόπο!; 
Κάποιος πρέπει… 
…προτού είναι πολύ αργά! 
Φώτα ήρθαν από έναν πλευρικό δρόµο – έντονα, ενεργειακά φώτα 

– καθώς οι δύο που είχαν φωνάξει αποµακρύνονταν· και ποδοβολη-
τά ακολουθούσαν τα φώτα, πολλά ποδοβολητά. Στρατιώτες της Πα-
ντοκράτειρας φάνηκαν, λευκοντυµένοι, µε όπλα στα χέρια. Οι δύο 
ταραχοποιοί το έβαλαν στα πόδια, κι εκείνοι τούς κυνήγησαν. Εξα-
φανίστηκαν όλοι τους µέσα στα σοκάκια της ∆υτικής Αγοράς, και 
πυροβολισµοί αντήχησαν. 

Μια έκρηξη έγινε. Ουρλιαχτά ακούστηκαν, και φωνές. 
Νερό! κραύγαζε κάποιος. Νερόοοο! ΝΕΡΟΟΟ! 
Η Μάρθα δεν έφυγε καθόλου από το παράθυρο ολόκληρη τη νύ-

χτα, και οι περισσότεροι πελάτες του Σιδερένιου Ξένου έµειναν επί-
σης στην τραπεζαρία. Ο Εδµόνδος, σε κάποια στιγµή πριν από την 
αυγή, έπαιξε µια µπαλάντα για να τους ηρεµήσει. ∆εν ακούγονταν 
φωνές και εκρήξεις τώρα. 
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Όταν ο ήλιος υψώθηκε στον ουρανό, η Μάρθα είδε αρκετούς από 
τους πελάτες να ανεβαίνουν τη σκάλα για να πάνε στα δωµάτιά 
τους. Μέχρι τότε, στέκονταν µπροστά στα παράθυρα, όπως εκείνη, 
και παρακολουθούσαν, κοιτάζοντας και ακούγοντας· ή κάθονταν 
στα τραπέζια του πανδοχείου και µιλούσαν αναµεταξύ τους, νευρι-
κά: έκαναν υποθέσεις για το τι συνέβαινε και ποιες συνέπειες µπορεί 
να είχε για όλους τους. Πολλά που ακούστηκαν ένας κατάσκοπος 
του Επόπτη σίγουρα θα τα θεωρούσε προδοτικά, νόµιζε η Μάρθα, 
αλλά τώρα δεν ήταν µια νύχτα για συλλήψεις τυχαίων ανθρώπων 
που έλεγαν ό,τι τους κατέβαινε. Οι Παντοκρατορικοί είχαν άλλα 
προβλήµατα. 

Η Μάρθα κάθισε στο µπαρ, όταν ξηµέρωσε, και ζήτησε µια κούπα 
γάλα. Η γυναίκα του Νάρθιελ (µια γηγενής της Χάρνταβελ µε λευκό-
ροζ δέρµα, σε αντίθεση µ’εκείνον, που ήταν κατάµαυρος) της έφερε 
την κούπα και πήρε τα λεφτά της. Η Μάρθα ήπιε λίγο από το γάλα, 
και έριξε µια µατιά στην τραπεζαρία για να δει πού ήταν οι άλλοι 
επαναστάτες. Ο Εδµόνδος και οι δύο τσαπερδόνες ήταν ακόµα εδώ, 
φυσικά, και µαζί τους είχε καθίσει ο Σθένελος, γιατί υποτίθεται πως 
ήταν ξάδελφος του Βοριά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Σέλιρ’χοκ και 
η Άνµα’ταρ κάθονταν σ’ένα γωνιακό τραπέζι, µισοκρυµµένοι στις 
σκιές, και έπαιρναν πρωινό σα να µην είχαν ξαγρυπνήσει όλη νύχτα 
και σα να µη γινόταν ακόµα και τώρα φασαρία γύρω τους από τους 
πελάτες του πανδοχείου. Η Μάρθα δεν είχε πάει να καθίσει ούτε 
µ’αυτούς ούτε µε τον Εδµόνδο επειδή, σύµφωνα µε το προκάλυµµά 
της, δεν τους ήξερε. ∆εν την είχε, βέβαια, κανένας ρωτήσει γιατί και 
πώς βρισκόταν εδώ (ο Σιδερένιος Ξένος ήταν πολυσύχναστο πανδο-
χείο, και δεν κινούσε κάποιος εύκολα υποψίες), αλλά, ως επαναστά-
τες, ήξεραν όλοι τους ότι όφειλαν πάντοτε να φυλάγονται από τα 
σκυλιά της Παντοκράτειρας. 

Η Μάρθα περίµενε πως, καθώς η µέρα κυλούσε, θα µάθαινε τι είχε 
συµβεί µες στη νύχτα. Ό,τι κι αν ήταν, δεν µπορεί να έµενε κρυφό. 

E 
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Επαναστάτες είχαν επιτεθεί στους Παντοκρατορικούς πολεµιστές 
γύρω από το παράξενο δάσος στην Ανατολική Αγορά, και οι Ιεροί 
Φρουροί τούς είχαν βοηθήσει. Τελικά, οι στρατιώτες της Παντοκρά-
τειρας είχαν αναγκαστεί να υποχωρήσουν από την περιοχή, και τώ-
ρα οι επαναστάτες και οι Ιεροί Φρουροί την έλεγχαν, µην αφήνοντας 
τους εχθρούς τους να πλησιάσουν, ενώ συγχρόνως έκαναν αιφνίδιες 
επιθέσεις σε διάφορα σηµεία της Μεγάλης Πόλης, χτυπώντας Πα-
ντοκρατορικούς και ρίχνοντας βόµβες προτού φύγουν τρέχοντας για 
να εξαφανιστούν µέσα σε στενορύµια. Ο Ναός είχε τεθεί ανοιχτά 
υπέρ των εξεγερθέντων· είχε γίνει άσυλο γι’αυτούς και οχυρό. Στους 
πολεµιστές του Επόπτη δεν επιτρεπόταν να έρθουν κοντά. Μόλις 
πλησίαζαν δέχονταν επίθεση, µε πυροβόλα όπλα και βόµβες, ή από 
κοντά: Ιεροί Φρουροί και επαναστάτες ξεπρόβαλλαν από παντού για 
να τους πετσοκόψουν µε σπαθιά και τσεκούρια, και µαζί τους µάχο-
νταν ιερείς που διέθεταν υπεράνθρωπες δυνάµεις, έχοντας την εύ-
νοια του Θεού. 

Σε πάρα πολλές περιοχές, η Ερρίθια µετατρεπόταν σε πεδίο µάχης 
προτού η σύγκρουση διαλυθεί, αφήνοντας πίσω της αίµα στο πλα-
κόστρωτο, πτώµατα, σπασµένα όπλα, κάλυκες, φωτιές – οποιονδή-
ποτε συνδυασµό αυτών, ή όλα αυτά µαζί. Ο Επόπτης δεν µπορούσε 
να δώσει τέλος στην εξέγερση µε µια αποφασιστική έφοδο σ’ένα συ-
γκεκριµένο σηµείο. Το µόνο σταθερό οχυρό των εξεγερθέντων ήταν 
ο Ναός, και ο Νιρµόδος Νάρλεφ, εκτός του ότι το έβρισκε δύσκολο 
να πλησιάσει εκεί, δεν τολµούσε ακόµα να κάνει µαζική επίθεση 
σ’ένα τέτοιο, ιερό µέρος. 

Μέχρι πότε, όµως; Αυτός ο καινούργιος Επόπτης της Παντοκρά-
τειρας δεν ήταν σαν την προηγούµενη Επόπτρια· ήταν πιο αποφα-
σιστικός και, έλεγαν, ήρωας πολέµου στη Βίηλ. Σκληρός άνθρωπος. 
Μέχρι πότε θα δίσταζε να ισοπεδώσει τον Ναό; 

Οι απαντήσεις σ’αυτό το ερώτηµα ήταν πολλές και διάφορες, µέσα 
στην τραπεζαρία του Σιδερένιου Ξένου. Κάποιοι προειδοποιούσαν 
ότι, µε τέτοια καµώµατα, η Παντοκράτειρα θα τους συνέθλιβε όλους 
στο τέλος· θα διέλυε το ιερατείο, όπως είχε κάνει και σ’άλλες δια-
στάσεις, και θα ποδοπατούσε κάθε άρχοντα, ακόµα και τον Υπεράρ-
χη τον Ριχάρδο τον Τρίτο. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι ο Θεός είχε δεί-
ξει την Οργή Του, δεν είχε δείξει την Οργή Του; Εποµένως, ήταν ό-
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ντως η ώρα να ξεσηκωθούν, να αποτινάξουν τους ξένους, αυτούς 
που δεν ανήκαν στη Χάρνταβελ! 

Όταν ο Εδµόνδος ο Βοριάς ανέβηκε στο δωµάτιό του, η Μάρθα 
πήγε να τον βρει εκεί και να του µιλήσει. 

«Τι νοµίζεις;» τον  ρώτησε. «Με όλα τούτα, ποια είναι η δική µας 
θέση εδώ; Και γιατί δεν έχει έρθει ακόµα ο Γεράρδος;» πρόσθεσε, 
αν και πριν δεν σχεδίαζε να το πει αυτό. 

«∆εν ξέρω γιατί δεν έχει έρθει ο Γεράρδος· δεν τον ξαναείδα στα 
όνειρά µου,» αποκρίθηκε ο τροβαδούρος, µοιάζοντας κουρασµένος 
καθώς καθόταν στην άκρη του κρεβατιού του. «Όσο για τη δική σας 
θέση εδώ… ούτε κι αυτό το ξέρω,» είπε µορφάζοντας. «Η αποστολή 
σας δεν λέγατε πως είναι να ερευνήσετε τι συµβαίνει στη Χάρντα-
βελ, σχετικά µε τους αντικατοπτρισµούς και τις εισβολές;» 

Η Μάρθα ένευσε βηµατίζοντας µες στο δωµάτιο. «Ναι, αυτή είναι 
η αποστολή µας, βασικά. Γι’αυτό ήρθαµε. Αλλά… ο Πρίγκιπας δεν 
ήξερε ότι θα γίνονταν τέτοια πράγµατα εδώ. Αν το ήξερε, ίσως να 
ήθελε να βοηθήσει κάπως.» 

«Θέλετε, λοιπόν, να επιστρέψετε στην Απολλώνια για να του µιλή-
σετε;» 

«Χωρίς τον Γεράρδο, όχι,» αποκρίθηκε αµέσως η Μάρθα. «Μετά, 
ίσως.» 

«Εποµένως,» είπε ο Εδµόνδος καθώς άναβε την πίπα του, «εκείνο 
που θα πρότεινα εγώ είναι να συνεχίσετε να περιµένετε. Αλλιώς… τι; 
Θα πάτε να κάνετε κι εσείς αιφνίδιες επιθέσεις στους πολεµιστές του 
Επόπτη;» 

Η Μάρθα τού είπε ότι µάλλον είχε δίκιο, και, βλέποντας ότι χρεια-
ζόταν ξεκούραση, έφυγε από το δωµάτιό του για να τον αφήσει να 
πλαγιάσει µε την ησυχία του. Πήγε να επισκεφτεί την Άνµα και τον 
Σέλιρ, οι οποίοι ήταν ξαπλωµένοι αλλά της άνοιξαν για να µπει. 

Η Μάρθα τούς είπε ότι είχε µιλήσει µε τον Εδµόνδο για να ζητήσει 
τη γνώµη του, και τους είπε επίσης ποια ήταν η απάντησή του. 

«∆εν έχει νόηµα να βοηθήσουµε σε τίποτα, Μάρθα,» είπε η Άνµα· 
«ο Εδµόνδος µιλά λογικά. Οι ιερείς πρέπει να έχουν ξεσηκώσει διά-
φορους ανθρώπους τους από δω κι από κει µέσα στην πόλη προκει-
µένου να προκαλέσουν επεισόδια. Τι µπορούµε εµείς να συνεισφέ-
ρουµε σ’αυτό; Μερικούς ακόµα θανάτους; Ποια θα είναι η διαφορά, 
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στο τέλος; Όταν κάνεις µια εξέγερση πρέπει να είσαι σίγουρος ότι 
θα ανατρέψεις το καθεστώς· αυτοί εδώ, όµως, απλά µού µοιάζει πως 
κάνουν σαµατά.» 

«Εκτός αν καταφέρουν µε τον σαµατά τους να ξεσηκώσουν ή τους 
πολίτες της Ερρίθιας ή τους πολεµιστές του Υπεράρχη,» τόνισε ο 
Σέλιρ. «Σε µια τέτοια περίπτωση, µπορεί πράγµατι να ανατρέψουν 
το καθεστώς.» 

«Ναι, όντως, αν τα καταφέρουν να τους ξεσηκώσουν,» παραδέ-
χτηκε η Άνµα. «Πάντως, δε φαίνεται να είχε υπάρξει καµία συνεν-
νόηση ανάµεσα στα Ανάκτορα και στον Ναό της Ερρίθιας. Οι πολε-
µιστές του Υπεράρχη υποστηρίζουν τους Παντοκρατορικούς, απ’ό,τι 
έχουµε ακούσει.» 

«Ναι, µέχρι στιγµής…» 
«Νοµίζεις ότι θ’αλλάξει γνώµη ο Υπεράρχης;» 
«Ο Υπεράρχης,» είπε ο Σέλιρ, «υποθέτω πως θα αλλάξει γνώµη 

µόνο αν είναι σίγουρος ότι τον συµφέρει. ∆ε θα ρισκάρει ο Επόπτης 
να σκοτώσει ή να φυλακίσει αυτόν και την οικογένειά του. Και το 
γεγονός ότι οι ιερείς δεν τον προειδοποίησαν πριν από τούτη την 
εξέγερση, µάλλον, δεν θα το εκτιµήσει.» 

«Οι ιερείς,» παρενέβη η Μάρθα στην κουβέντα τους, «είναι πάνω 
από κάθε άρχοντα της Χάρνταβελ. Ο Γεράρδος µάς το είχε τονίσει 
αυτό, ξανά και ξανά–» 

Η πόρτα χτύπησε. 
«Ποιος είναι;» φώναξε η Άνµα. 
«Εγώ,» είπε ο Σθένελος. 
Η Άνµα και ο Σέλιρ ήταν µισοξαπλωµένοι πάνω στο κρεβάτι τους, 

έτσι η Μάρθα άνοιξε στον Ερευνητή. 
«Απαρτία, βλέπω,» παρατήρησε εκείνος µπαίνοντας· και είπε: 

«Θα πάω φαγητό στη Βατράνια, εντάξει; Απλώς για να το ξέρετ–» 
«Μην είσαι µαλάκας· µπορεί να µπλέξεις εκεί έξω,» του είπε η 

Μάρθα. 
«Θα προσέχω. ∆ε µπορούµε να την αφήσουµε χωρίς φαγητό.» 
«Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει από µια µέρα χωρίς φαγητό– Αλλά ξέ-

χασα· δεν ξέρουµε αν η Βατράνια είναι άνθρωπος.» ∆εν µπορούσε 
ν’αντισταθεί στον πειρασµό· έπρεπε να το πει. 

«Τέλος πάντων,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, «θα προσέχω και–» 
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«∆ε θα πας µόνος,» του είπε η Άνµα καθώς σηκωνόταν απ’το κρε-
βάτι. 

«Θα έρθεις µαζί µου;» 
«Ναι.» 
«Μα, υποτίθεται πως δε γνωριζόµαστε.» 
«Θα βγω πρώτα εγώ από το πανδοχείο και έπειτα εσύ. Μετά, λες 

κανένας να µας προσέξει µες στην Ερρίθια;» Η Άνµα είχε ήδη αρχί-
σει να βάζει τις µπότες της. 



676  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Κεφάλαιο 49 

Ουντράχα 
 
 
Τα τοιχώµατα του διαδρόµου είναι από χέρια, χώµα, τρίχα, και πρα-
σινάδα, κι εκείνος βαδίζει µε επιφύλαξη, γνωρίζοντας ότι έχει µπει 
σε επικίνδυνη περιοχή: σε µέρος όπου όλες του οι αισθήσεις πρέπει 
να βρίσκονται σε εγρήγορση. Βλέπει µια καµάρα και περνά από κά-
τω· πέρα απ’αυτήν, το δωµάτιο είναι γεµάτο πρασινάδα και, συγ-
χρόνως, θυµίζει σπίτι. Μια γυναίκα κάθεται οκλαδόν, αλλά, µόλις 
αντιλαµβάνεται την παρουσία του, πετάγεται όρθια. Έχει δέρµα 
λευκό και µακριά, µπλεγµένα, καστανά µαλλιά που φτάνουν ώς τη 
µέση της. 

Ο Γεράρδος κοιτάζοντάς την βλέπει δύο µορφές, που η µία υπερ-
καλύπτει την άλλη. Μια πυκνή σκιά σκεπάζει τη γυναίκα, κρύβοντας 
τα χαρακτηριστικά της. 
Φύγε! γρυλίζει η σκιά. 
Μη φεύγεις, λέει η γυναίκα. Περίµενε! 
ΦΥΓΕ! Ο βρυχηθµός της σκιάς κάνει τις φυλλωσιές να τραντα-

χτούν δυνατά 
τα στόµατα στους τοίχους του σπιτιού να ουρλιάξουν από πόνο 
τις πέτρες να τρίξουν 
το χώµα να κυλήσει. 
Κι ο Γεράρδος 
βρισκόµενος µέσα σ’έναν δυνατό άνεµο 
ξύπνησε. 
Τα µάτια του άνοιξαν καθώς δυνατός αέρας σφύριζε µέσα στο Κε-

ντροδάσος. ∆υνατός και κρύος. Έφτανε ακόµα και µέσα στη σπηλιά 
όπου είχε κρυφτεί για να περάσει τη νύχτα. Ευτυχώς που είχε κατα-
φέρει να φτιάξει ετούτη την πρόχειρη κάπα από εκείνο τον λύκο που 
είχε σκοτώσει, γιατί ο καιρός, όπως φαινόταν, είχε ψυχράνει, και το 
φθινοπωρινό κρύο στο Κεντροδάσος µπορούσε να αποδειχτεί τόσο 
επικίνδυνο όσο και η έλλειψη νερού στη Νεκρή Γη. 
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Ο Γεράρδος διέκρινε φως απέξω και βγήκε από τη σπηλιά του. 
Ήταν αυγή. Ο ήλιος γλιστρούσε µε δυσκολία µέσα από τις φυλλω-
σιές, αλλά οι σκιές δεν ήταν τόσο πυκνές ώστε να παρακωλύουν το 
ταξίδι· έτσι, εφόσον είχε ξυπνήσει, ο Γεράρδος αποφάσισε να συνε-
χίσει το δρόµο του. Πήρε στο χέρι του το µακρύ ραβδί που είχε φτιά-
ξει, έστρωσε την κάπα του, και ξεκίνησε. 

Τέσσερις ηµέρες είχαν περάσει από τότε που είχε µπει στο Κε-
ντροδάσος, και ο Γεράρδος είχε καταφέρει να βρει τροφή, να κατα-
σκευάσει όπλα, και να φτιάξει πρόχειρο ρουχισµό. ∆εν είχε ξεχάσει 
τις γνώσεις που είχε αποκτήσει τον καιρό που κυνηγούσε στα δάση 
για να κατευνάσει το Εσώτερο Θηρίο. Ήξερε τις συνήθειες των ζώ-
ων, και πώς να κινηθεί για να τα κυνηγήσει αποτελεσµατικά. Είχε 
σκοτώσει έναν λύκο για να φτιάξει µια κοντή κάπα κι ένα ζευγάρι 
γάντια χωρίς δάχτυλα – ουσιαστικά, κοµµάτια λυκοτόµαρου που 
κάλυπταν τα χέρια του από τον πήχη ώς τη γροθιά. Τα δόντια του 
λύκου τα είχε χρησιµοποιήσει για την κατασκευή όπλων· τα είχε 
προσαρµόσει επάνω σε ξύλα για να κάνει τα χτυπήµατά τους πιο 
επικίνδυνα. Επίσης, είχε καταφέρει να σκοτώσει ένα ελάφι, το οποίο 
είχε γδάρει και ψήσει. Είχε χρησιµοποιήσει το δέρµα του για να 
φτιάξει έναν σάκο, και µέσα στο σάκο τώρα, εκτός των άλλων, βρί-
σκονταν και ψητά κοµµάτια ελαφιού – δεν το είχε φάει ολόκληρο 
µέσα σε µια µέρα. 

Η καινούργια αίσθηση που είχε ξυπνήσει εντός του τον είχε βοη-
θήσει να κυνηγήσει και τα δύο θηράµατα. Βλέποντας τα µονοπάτια 
και ακολουθώντας τα, ήταν εύκολο να νικήσει τον λύκο και να προ-
λάβει το ελάφι. Σχεδόν το ίδιο εύκολο όπως όταν είχε το Εσώτερο 
Θηρίο µέσα του. Όµως, στην πραγµατικότητα, σύγκριση δεν µπο-
ρούσε να γίνει, και το ήξερε. Με το Εσώτερο Θηρίο, ήταν σαν να κα-
θοδηγείτο από κάτι άλλο, έξω από τον εαυτό του. Τώρα, ήταν σαν 
ένα σκοτεινό παραπέτασµα να είχε φύγει µπροστά από τα µάτια 
του. 

Το ταξίδι του τον πήγαινε νότια, και ο Γεράρδος προσανατολιζό-
ταν από την εισβολή που µπορούσε να νιώσει προς εκείνη την κα-
τεύθυνση: την εισβολή που, µάλλον, βρισκόταν στην Ερρίθια, το ε-
ξωδιαστασιακό δάσος στην Ανατολική Αγορά. Ο δρόµος, όµως, ήταν 
µακρύς και το Κεντροδάσος πυκνό, κι ακόµα και βλέποντας τα µο-
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νοπάτια ο Γεράρδος δεν µπορούσε να ταξιδέψει πιο γρήγορα· η 
βλάστηση πάντα βρισκόταν στο διάβα του. Κι εκείνο που τον ανησυ-
χούσε ήταν ότι ίσως να έχανε τη Μάρθα και τους υπόλοιπους· ίσως 
να µη µπορούσε να τους βρει. 

Τα παράξενα όνειρά του δεν βοηθούσαν στη συγκεκριµένη περί-
πτωση. ∆εν είχε ονειρευτεί κανέναν τους, ή τουλάχιστον δεν θυµό-
ταν να τον είχε ονειρευτεί – γιατί κάποτε είχε καλέσει ονειρικά τον 
Εδµόνδο τον Βοριά χωρίς να το ξέρει… Αλλά τώρα το πρόβληµα δεν 
ήταν να καλέσει κάποιον· τώρα, το πρόβληµα ήταν να µάθει πού 
βρίσκονταν οι άλλοι επαναστάτες. Κι αντί γι’αυτούς σήµερα είχε δει 
στο όνειρό του εκείνη την περίεργη γυναίκα προτού ξυπνήσει, την 
οποία δεν είχε ξαναντικρίσει ποτέ στη ζωή του. 
Γιατί την κάλυπτε η σκιά της; Και γιατί η σκιά της έλεγε άλλα, κι 

άλλα έλεγε εκείνη; 
Ο Γεράρδος δεν µπορούσε να δώσει απαντήσεις· αναρωτιόταν, 

όµως, αν θα συναντούσε τη γυναίκα. Τα όνειρά του – αυτού του εί-
δους τα όνειρα, τουλάχιστον – δεν ήταν τυχαία. 
Αν είναι κάτι να φανερωθεί, θα φανερωθεί από µόνο του… 
Ευτυχώς, δεν είχε συναντήσει άλλους ουγκράβους τις τελευταίες 

ηµέρες. Τα ζώα που είχε κυνηγήσει δεν είχαν το Εσώτερο Θηρίο µέ-
σα τους. Πράγµα που, βέβαια, δεν ήταν τίποτα το αξιοσηµείωτο. Οι 
ουγκράβοι ήταν λίγοι, όπως και οι ιερείς. Το γεγονός ότι, σχεδόν µό-
λις µπήκε στο Κεντροδάσος, είχε συναντήσει τέσσερις από αυτούς – 
το γεράκι, πρώτα, και µετά τα άλλα τρία θηρία – ήταν εξωφρενικό. 
Ήταν δείγµα – επιβεβαίωση – ότι εκείνο το Μαύρο Σύννεφο που 
είχε οραµατιστεί – το… σύνολο του Εσώτερου Θηρίου – ήταν όντως 
εναντίον του, και όντως οργάνωνε τους υπηρέτες του για να τον 
σκοτώσει. Γιατί, κανονικά, ακόµα και έναν ουγκράβο να συναντή-
σεις ήταν σπάνιο. 

Ο Γεράρδος, πάντως, δε νόµιζε ότι ο Εχθρός του τα είχε παρατήσει 
ύστερα από εκείνη τη σύγκρουση µε τους τρεις ουγκράβους. Προε-
τοιµαζόταν, του έστηνε κάποια παγίδα… Κι εποµένως, εκείνος έπρε-
πε να ήταν προσεχτικός. 

Καθώς οδοιπορούσε, ο Γεράρδος άκουσε θορύβους από τα δεξιά, 
και δεν ήταν οι συνηθισµένοι ήχοι του δάσους. Θα ορκιζόταν ότι ή-
ταν οι ήχοι που ακούει κανείς να έρχονται από µια πόλη ή ένα χωριό. 
Πόλη αποκλείεται να υπήρχε σε τούτα τα µέρη, αλλά µερικά χωριά 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  679 

 

 

 

ήξερε πως ήταν χτισµένα εδώ, στα βάθη του Κεντροδάσους. Σπορα-
δικά, βέβαια, και όχι πολλά. Οι κάτοικοί τους ήταν, κυρίως, κυνηγοί 
και ξυλοκόποι, οι οποίοι ταξίδευαν για να πάνε τα εµπορεύµατά τους 
στις παρυφές και να τα ανταλλάξουν µε άλλα πράγµατα· σπάνια δέ-
χονταν χρήµατα: δεν είχαν τι να τα κάνουν. Επίσης, ήταν συνήθως 
κλειστοί άνθρωποι, αλλά όχι εχθρικοί. 

Ο Γεράρδος βάδισε προς τα εκεί απ’όπου έρχονταν οι ήχοι… κι άρ-
χισε να τους διακρίνει καλύτερα: απόµακρες, κοφτές οµιλίες· το 
κλογκ κλογκ κλογκ που κάνουν τα µικρά κουδούνια (στους λαιµούς 
προβάτων ή κατσικιών, µάλλον)· το κλάµα ενός µωρού· παιδικές 
φωνές και γελάκια· το σφυρί κάποιου σιδερά… 

Παραµερίζοντας τις φυλλωσιές και γλιστρώντας ανάµεσα από τους 
κορµούς, ο Γεράρδος αντίκρισε τελικά το χωριό. Βρισκόταν σ’ένα 
µικρό ξέφωτο, περιτριγυρισµένο από το πυκνό δάσος, και καπνός 
έβγαινε από τις καµινάδες των σπιτιών του, τα οποία αποκλείεται να 
ήταν πάνω από πενήντα. Λίγο πιο έξω από το χωριό, ένας βοσκός 
έβοσκε τα κατσίκια του µέσα στο δάσος· κλογκ κλογκ κλογκ ηχού-
σαν τα κουδούνια τους. 

Βλέποντας τον Γεράρδο, ύψωσε το χέρι του σε χαιρετισµό. 
Ο Γεράρδος πλησίασε, χωρίς βιάση. «Καληµέρα,» είπε. 
«Καληµέρα, ξένε. Από πού ’ρχεσαι;» Ο βοσκός ήταν πορφυρόδερ-

µος, µαυροµάλλης, και γενειοφόρος, και τον κοίταζε µε περιέργεια 
αλλά όχι και τόση επιφύλαξη όση, ίσως, θα έπρεπε· δεν έβαζε κακό 
στο µυαλό του. 

«Απ’τα βόρεια. ∆ιασχίζω το δάσος.» 
«Κι ο Θεός περπατεί µαζί σου, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο 

βοσκός, κλίνοντας σεβάσµια το κεφάλι. 
Σα να κατάλαβε ξαφνικά ότι είµαι ιερέας. Ο Γεράρδος αναρωτή-

θηκε πώς του είχε γεννηθεί αυτή η ιδέα. ∆ε φοράω άµφια. Τι είδε; 
Ωστόσο, δεν του είπε τίποτα, εκτός από: «Μπορώ να περάσω απ’το 
χωριό σας, καλέ µου άνθρωπε;» 

«Ναι, αµέ. Καλώς ήρχες, Μεγάλε Πατέρα, στη Χαµηλή Πέτρα.» 
«Ο Θεός µαζί σου,» του είπε ο Γεράρδος, κι έκανε να περάσει δί-

πλα από το κοπάδι του βοσκού για να– Ξαφνικά, παρατήρησε ότι 
όλα τα ζώα είχαν στραφεί και τον κοιτούσαν, µε µάτια που έµοιαζαν 
παράδοξα ανθρώπινα, σαν να τον έβλεπαν και να ήξεραν ποιος ή-
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ταν. Για µια στιγµή, ο Γεράρδος τα ατένισε. Εκείνα δεν πήραν το 
βλέµµα τους από πάνω του. Ο Γεράρδος στράφηκε και βάδισε προς 
το χωριό, έχοντας την εντύπωση ότι τα κατσίκια είχαν δει σ’εκείνον 
το ίδιο πράγµα που είχε δει κι ο βοσκός. 
Αλλά δεν είµαι ιερέας. Τουλάχιστον, όχι σαν τους συνηθισµένους 

ιερείς. ∆εν έχω το Εσώτερο Θηρίο µέσα µου. Πρέπει, όµως, να υπήρ-
χε και κάποια άλλη διαφορά στους ιερείς πέρα από το γεγονός ότι 
είχαν το Εσώτερο Θηρίο, σκέφτηκε ο Γεράρδος. Το Εσώτερο Θηρίο 
απλά έρχεται και φωλιάζει µέσα µας, δεν µας δηµιουργεί. Έρχεται 
για να σκεπάσει τις ψυχές µας και να µας κρύψει αυτό που θα µπο-
ρούσαµε να βλέπαµε, προσφέροντάς µας µονάχα ζωώδη δύναµη. 

Ο Γεράρδος, όπως είχε σκεφτεί και παλιότερα, ήταν κάτι περισσό-
τερο από τους άλλους ιερείς της Χάρνταβελ, επειδή είχε σκοτώσει το 
Εσώτερο Θηρίο του. Αλλά αυτό, φυσικά, σύµφωνα µ’εκείνους, ήταν 
ακραία βλασφηµία… 

Μπαίνοντας στο χωριό, είδε τους ανθρώπους να στρέφονται να 
τον κοιτάξουν όπως είχαν κάνει τα κατσίκια. Με αναγνωρίζουν κι 
αυτοί. Ξέρουν ποιος είµαι. 

«Καληµέρα, Μεγάλε Πατέρα,» τον χαιρέτησε ένας κυνηγός, που 
τέντωνε ένα τοµάρι επάνω σ’ένα ξύλινο πλαίσιο, έξω από το σπίτι 
του. 

«Καλώς ήρθατε, Μεγάλε Πατέρα!» τον χαιρέτησε µια γυναίκα που 
άπλωνε ρούχα στην αυλή της. 

Κι αυτοί δεν ήταν οι µόνοι που τον χαιρέτησαν· όποιοι τον έβλεπαν 
τον χαιρετούσαν, και ο Γεράρδος ανταπέδιδε τον χαιρετισµό, αν και 
παραξενεµένος. Κανονικά, θα έπρεπε να τους είχε τροµάξει· δεν 
µπορεί να δέχονταν και πολλούς επισκέπτες σε τούτα τα µέρη… ∆εν 
του έµοιαζαν τροµαγµένοι, όµως. 

Ένα αντρόγυνο τού πρότεινε να καθίσει στην αυλή τους για να τον 
φιλέψουν και να του δώσουν ό,τι χρειαζόταν αφού ταξίδευε. Ο Γε-
ράρδος δέχτηκε, και κάθισε σ’έναν ξύλινο σκαµνί, ενώ τα παιδιά του 
αντρόγυνου έβγαζαν ένα µικρό τραπέζι, το άφηναν εµπρός του, και 
άρχιζαν να το γεµίζουν µε φαγητά και ποτά: παξιµάδια, καρύδια, 
τυρί, ελιές, καπνιστό κρέας, κρασί, τσάι, νερό. 

«Σας βάζω σε κόπο,» είπε ο Γεράρδος. 
«∆εν είναι κόπος, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο άντρας, που 

ήταν πενηντάρης, λευκόδερµος, και φανερά σκληραγωγηµένος από 
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τη ζωή στο δάσος. «Είµαστε α’θρώποι του Θεού όλοι µας, εδώ στη 
Χαµηλή Πέτρα.» 

«Και ξέρουµε γιατί έχετ’ έρθει σ’εµάς, Μεγάλε Πατέρα,» πρόσθεσε 
η γυναίκα, επίσης λευκή και σκληραγωγηµένη, αλλά πιο νέα από τον 
άντρα της για καµια πενταετία, υπολόγιζε ο Γεράρδος. 
Ξέρουν γιατί έχω έρθει; «Γιατί έχω έρθει;» ρώτησε, ατενίζοντας 

την σταθερά. 
Η γυναίκα κατέβασε το βλέµµα της. «Με συγχωρείτε, Μεγάλε Πα-

τέρα…» κόµπιασε. 
«∆εν έκανες κανένα κακό,» τη διαβεβαίωσε αµέσως ο Γεράρδος. 

«Απλώς ρωτάω: ξέρετε γιατί έχω έρθει;» Πήρε το βλέµµα του από 
αυτήν και το έστρεψε στον άντρα. 

Εκείνος αποκρίθηκε, καθίζοντας σ’ένα σκαµνί αντίκρυ στον Γε-
ράρδο: «Για την… ουντράχα στα µέρη µας, Μεγάλε Πατέρα.» 
Ουντράχα: µια λέξη που δεν υπήρχε αντίστοιχή της στη Συµπαντι-

κή Γλώσσα, και που ο Γεράρδος είχε να την ακούσει πάρα πολύ και-
ρό. Ακόµα κι όταν ήταν ιερέας, προτού φύγει από τη Χάρνταβελ, 
κανένας δεν µιλούσε πολύ για τις ουντράχες γιατί κανένας δεν τις 
έβλεπε πολύ. Ήταν σπάνιο να συναντήσεις µία απ’αυτές, εξαιρετικά 
σπάνιο· και θεωρείτο µεγάλη κακοτυχία. 

Η καλύτερη µετάφραση στη Συµπαντική Γλώσσα, για τη λέξη ου-
ντράχα, ήταν µάγισσα· αλλά το να πεις µια ουντράχα «µάγισσα» ή-
ταν, φυσικά, αστείο. ∆εν είχαν καµία σχέση µε τις µάγισσες που εν-
νοούσε κανείς όταν µιλούσε στη Συµπαντική. Ουντράχα ονοµαζόταν 
µια γυναίκα που είχε το Εσώτερο Θηρίο εντός της. Συνήθως, δεν 
ζούσαν για πολύ· πέθαιναν από µικρές· κι όταν ζούσαν, έτρεχαν στα 
δάση και στις ερηµιές σαν αγρίµια, µην µπορώντας να κάνουν το 
Θηρίο να καταλαγιάσει µέσα τους. Όταν οι ιερείς τις έβρισκαν, τις 
σκότωναν. Θεωρούνταν καταραµένες παντού στη Χάρνταβελ, τίπο-
τα περισσότερο από άγρια, λυσσασµένα ζώα που κατοικούσαν σε 
σπηλιές και συναναστρέφονταν ουγκράβους. 

«Πού βρίσκεται;» ρώτησε ο Γεράρδος, χωρίς να πει στον άντρα ό-
τι, µέχρι στιγµής, δεν είχε ιδέα πως υπήρχε ουντράχα στα µέρη τους. 

«Τριγυρνά στο δάσος γύρω από το χωριό µας, εδώ και καιρό, Με-
γάλε Πατέρα. Κλέβει τα ζώα µας, τα σκοτώνει και τα τρώει ωµά. Κι 
έχει ουγκράβους µαζί της, που την υπηρετούν.» 
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«Μερικοί λένε ότι την έχουν δει να λουφάζει στις Κάτω Σπηλιές, 
Μεγάλε Πατέρα,» είπε η γυναίκα. 

«Αλλά δεν είναι σίγουρο,» τόνισε ο άντρας. 
«∆εν είναι σίγουρο,» συµφώνησε η γυναίκα. 
Ο Γεράρδος τούς άκουγε καθώς έτρωγε παξιµάδια µε τυρί. «Πού 

είναι οι Κάτω Σπηλιές;» ρώτησε, αφού κατάπιε τη µπουκιά του. Ή-
πιε µια γουλιά κρασί από τη µεταλλική κούπα του. 

«Νότια κι ανατολικά, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο άντρας. 
Στο δρόµο µου κι αυτό, παρατήρησε ο Γεράρδος, ενώ θυµόταν το 

όνειρό του µε την παράξενη γυναίκα που άλλα έλεγε η σκιά της κι 
άλλα εκείνη. Την ουντράχα είδα; Η σκιά, είχε τώρα την εντύπωση, 
πρέπει να ήταν το Εσώτερο Θηρίο της. 

«Θα τη σκοτώσετε, Μεγάλε Πατέρα;» ρώτησε η νοικοκυρά, έχο-
ντας καθίσει πλάι στον άντρα της. «Μας βασανίζει καιρό!» 

«Πόσο καιρό;» 
«Σχεδόν ένας χρόνος πάει τώρα που είναι στα µέρη µας. Θα τη 

διώξετε από δω, Μεγάλε Πατέρα;» 
«Αν το θέλει ο Θεός,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, συνεχίζοντας το 

φαγητό του. 
Τα δύο παιδιά του αντρόγυνου – που κανένα δεν πρέπει να ήταν 

πάνω από δώδεκα χρονών – είχαν καθίσει στο έδαφος της αυλής και 
τον παρατηρούσαν καλά-καλά. Ο Γεράρδος υπέθετε ότι αυτά σίγου-
ρα δεν ήταν τα µοναδικά παιδιά τους. Ήταν πολύ µεγάλοι για να έ-
χουν µόνο δύο παιδιά· και οι άνθρωποι στα αποµονωµένα χωριά πα-
ντρεύονταν από µικροί. Τα υπόλοιπα παιδιά τους, µάλλον, ήταν µε-
γαλύτερα και ή είχαν φύγει από τη Χαµηλή Πέτρα, ή δούλευαν αυτή 
την ώρα, ή είχαν τα δικά τους σπίτια. 

«Μπορεί κάποιος να µε οδηγήσει σ’αυτές τις Κάτω Σπηλιές;» ρώ-
τησε ο Γεράρδος, όταν το αντρόγυνο ήταν σιωπηλό για κάµποση 
ώρα. 

E 
 
«Εδώ, Μεγάλε Πατέρα. Εδώ ’ναι οι Κάτω Σπηλιές.» 
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Ο άντρας ονοµαζόταν Ρογήρος, ήταν ξυλοκόπος, και είχε προθυ-
µοποιηθεί να πάει τον Γεράρδο στο µέρος που οι κάτοικοι της Χαµη-
λής Πέτρας έλεγαν Κάτω Σπηλιές. Τώρα, οι δυο τους στέκονταν 
µπροστά σε µια κατηφοριά γεµάτη χαµόδεντρα, ψηλό χορτάρι, και 
αγκαθωτά φυτά. Στο πέρας της διακρινόταν µια περιοχή µε µεγάλες 
πέτρες, η οποία έµοιαζε να βρίσκεται σ’ένα βαθούλωµα του εδά-
φους, σαν εκεί να είχε σκαφτεί κάποιος πελώριος λάκκος. 

«Θα συνεχίσω µόνος µου τώρα,» είπε ο Γεράρδος στον Ρογήρο. «Ο 
Θεός µαζί σου και µε την οικογένειά σου.» 

«Ο Θεός µαζί σου, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο ξυλοκόπος και 
έφυγε, δείχνοντας ανακουφισµένος. Μάλλον φοβόταν ότι ο ιερέας 
ίσως να του ζητούσε να έρθει κι εκείνος στις Κάτω Σπηλιές – και δεν 
πρέπει να του άρεσε καθόλου αυτό το µέρος. 

Ο Γεράρδος, χρησιµοποιώντας το µακρύ, γερό ραβδί του για να 
στηρίζεται, κατέβηκε προσεχτικά την πλαγιά, η οποία ήταν απότο-
µη. Τα αγκάθια των φυτών γύρω του απλώνονταν σαν απειλητικά 
νύχια, και οι θάµνοι και τα χόρτα έµοιαζαν να προσπαθούν να µπλε-
χτούν στα πόδια του και να τον ρίξουν κάτω. 

Ο Γεράρδος τράβηξε από τη ζώνη του το τσεκούρι που του είχε 
δώσει ο ξυλοκόπος. ∆εν ήταν φτιαγµένο για µάχη, αλλά ήταν το κα-
λύτερο όπλο που είχε. 
Γιατί πηγαίνω να βρω αυτή την ουντράχα; Είναι σαν να πηγαίνω 

κατευθείαν στην παγίδα του Εχθρού µου. Το Μαύρο Σύννεφο σίγου-
ρα θα ήθελε ο Γεράρδος να συναντήσει τη γυναίκα µε το Εσώτερο 
Θηρίο µέσα της· θα ήθελε εκείνη να προσπαθήσει να τον σκοτώσει. 
Και δεν είναι µόνη της: ο Ρογήρος κι η γυναίκα του είπαν ότι έχει και 
ουγκράβους µαζί της. 

Παρ’όλ’αυτά, ο Γεράρδος αισθανόταν ότι έπρεπε να πάει. Στο ό-
νειρό του είχε δει µια γυναίκα και τη σκιά της σαν να ήταν δύο δια-
φορετικές οντότητες, πράγµα που τον έκανε να αναρωτιέµαι µήπως 
και στην πραγµατικότητα µπορούσε να κάνει αυτόν τον διαχωρισµό: 
να ξεχωρίσει τη γυναίκα από τη σκιά και… ήταν δυνατόν; µπορούσε 
να γίνει;… να διώξει τη σκιά από τη γυναίκα. 

Φτάνοντας στο βραχώδες βαθούλωµα, σταµάτησε. Η βλάστηση 
εδώ ήταν λίγη, λιγότερη απ’ό,τι στην πλαγιά· τα χόρτα και τα χαµό-
δεντρα ξεπρόβαλλαν µονάχα εκεί όπου οι µεγάλες πέτρες τούς έκα-
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ναν χώρο. Το µέρος ήταν γεµάτο σπηλιές επάνω κι ανάµεσα στους 
βράχους, σκοτεινές ακόµα και τώρα, µες στο µεσηµέρι. Ένα πουλί 
πέταξε για να κρυφτεί µέσα σε µία απ’αυτές, τιτιβίζοντας. Κατά τα 
άλλα, το µέρος ήταν ανησυχητικά σιωπηλό, σαν κάτι να τρόµαζε τα 
ζώα του δάσους και να τα έκανε να αποµακρύνονται. 

 Ο Γεράρδος βάδισε προσεχτικά. Μπορούσε να νιώσει την παρου-
σία του Εσώτερου Θηρίου εδώ. Τρεις παρουσίες. Τρία πλάσµατα 
µ’αυτή τη µαυρίλα µέσα τους. 

Ο Γεράρδος ακολούθησε τα µονοπάτια ανάµεσα στους βράχους, 
παρατηρώντας τις σκιές γύρω του, αφουγκραζόµενος. Μετά, στάθη-
κε πάλι. Περίµενε, καρτερικά, πανέτοιµος. Και κατάλαβε ότι κάτι 
τον ζύγωνε. Μία από τις παρουσίες µε το Εσώτερο Θηρίο. Στράφηκε 
στα δεξιά, µα δεν είδε τίποτα, κανένα ζώο, κανέναν άνθρωπο. 
Πού…; 
Μια κίνηση κοντά στο έδαφος, επάνω σε µια πέτρα. 
Ένα φίδι! Πλησίαζε το πόδι του, αναµφίβολα για να τον δαγκώσει. 

Αυτό ήταν το πλάσµα µε το Εσώτερο Θηρίο εντός του, κατάλαβε α-
µέσως ο Γεράρδος. Και κινώντας γρήγορα το τσεκούρι του έκοψε το 
κεφάλι του φιδιού. 

«ΓΓγγγρρρρρρ…» 
Γύρισε απ’την άλλη, και είδε ένα τσακάλι να έρχεται προσεχτικά 

προς το µέρος του, περνώντας από ένα στενό άνοιγµα ανάµεσα σε 
δύο βράχους. Το θηρίο δεν χίµησε αµέσως, όµως· κι ένα ουρλιαχτό 
ακούστηκε από δίπλα. Ο Γεράρδος στράφηκε ξανά και, πάνω σε µια 
πέτρα, είδε να στέκεται µια γυναίκα, µε τα γόνατα λυγισµένα και 
ατενίζοντάς τον µε µάτια γεµάτα από τη µάνητα του Εσώτερου Θη-
ρίου. Το δέρµα της ήταν λευκό και τα µαλλιά της µακριά ώς τη µέση 
και καστανά, όπως στο όνειρό του. Φορούσε δέρµατα ζώων, πιασµέ-
να σφιχτά επάνω της µε λουριά. Από την πλάτη της προεξείχε η λα-
βή ενός σπαθιού. Στα πόδια της ήταν ψηλές γούνινες µπότες, που 
γύρω κι απ’αυτές λουριά τυλίγονταν. Παρότι άγρια στην όλη της εµ-
φάνιση, δεν έµοιαζε να έχει χάσει τελείως το µυαλό της, αφού ντυ-
νόταν σαν ταξιδιώτης και οπλιζόταν σαν µισθοφόρος. 

Τα δόντια της, όµως, έτριζαν όπως του τσακαλιού. 
«∆εν είσαι απ’αυτούς!» είπε, και η φωνή της περισσότερο γρύλι-

σµα ζώου θύµιζε. «Ποιος;» 
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«∆εν ήρθα για να σε κυνηγήσω,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «∆εν 
είµαι ιερέας. Όχι, τουλάχιστον, σαν αυτούς που ξέρεις. Το όνοµά 
µου είναι Γεράρδος.» 

Για µια στιγµή, είδε τη µάνητα του Εσώτερου Θηρίου να υποχωρεί 
από τα µάτια της γυναίκας και µια ζωηρή γυαλάδα να την αντικαθι-
στά. Ο Γεράρδος πρέπει να ήταν ο πρώτος που της είχε µιλήσει σαν 
άνθρωπος εδώ και χρόνια, κι αυτό είχε κάνει την ψυχή της να σκιρ-
τήσει. 

Το τσακάλι γρύλισε, ξαφνικά πιο αγριεµένο από πριν, και όρµησε 
καταπάνω του, τρέχοντας και πηδώντας. Ο Γεράρδος ακολούθησε 
ένα µονοπάτι που εκείνο δεν έβλεπε. Άκουσε την ουντράχα να ανα-
φωνεί, σαστισµένη, ενώ το τσακάλι προσγειωνόταν πάνω στις πέ-
τρες, εκεί όπου ο Γεράρδος είχε αποκεφαλίσει το φίδι. 

Εκείνος τώρα ήταν πίσω από τον ουγκράβο, κι επιχείρησε να τον 
χτυπήσει στα πισινά µε το τσεκούρι· αλλά το θηρίο τινάχτηκε, την 
τελευταία στιγµή, και η λεπίδα δεν έκανε παρά ένα άσχηµο γδάρσι-
µο στο πετσί του. 

Ουρλιάζοντας, η γυναίκα τράβηξε το σπαθί της, πήδησε από την 
πέτρα όπου στεκόταν, και χίµησε στον Γεράρδο. Εκείνος γλίστρησε 
από δίπλα της. Το σπαθί της χτύπησε έναν βράχο, πετώντας σπίθες. 
Η λεπίδα ήταν φτιαγµένη από καλό ατσάλι, παρατήρησε ο Γεράρ-
δος. Από πού, άραγε, έκλεψε το όπλο; ∆ιότι, σίγουρα, αποκλείεται 
να το είχε σφυρηλατήσει µόνη της. 

«Είσαι δαίµονας!» φώναξε η γυναίκα, γυρίζοντας γύρω-γύρω, 
προσπαθώντας να βρει πού είχε πάει ο αντίµαχός της. «∆αίµονας!» 

Ο Γεράρδος, ακολουθώντας ένα από τα µονοπάτια, είχε βρεθεί ε-
πάνω στην πέτρα όπου πριν από λίγο στεκόταν η γυναίκα. «∆εν εί-
µαι δαίµονας,» της είπε, «και δεν ήρθα εδώ για να σε κυνηγήσω.» 

Το τσακάλι όρµησε καταπάνω του, µε το στόµα του να αφρίζει. Το 
Εσώτερο Θηρίο του είχε λυσσάξει· εξέπεµπε µια αόρατη δύναµη που 
ο Γεράρδος νόµιζε ότι προσπαθούσε να τον συνθλίψει. Αν δεν είχε 
δει το τσακάλι να έρχεται, αν είχε αργήσει έστω για µια στιγµή να 
αντιδράσει, το ζώο θα τον είχε προφτάσει, και ίσως να τον είχε σκο-
τώσει ακαριαία µε την ορµή που του χιµούσε· αλλά ο Γεράρδος πρό-
λαβε κι έφυγε από το δρόµο του. Το τσακάλι κοπάνησε πάνω σ’έναν 
βράχο, το κεφάλι του γέµισε αίµατα, αλλά η µανία του δεν καταλά-
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γιασε. Γυρίζοντας, έψαξε να βρει τον Γεράρδο – και δέχτηκε µια µυ-
τερή πέτρα κατακέφαλα. Ένα δυνατό κρακ ακούστηκε, και τώρα το 
θηρίο παραπάτησε, ζαλισµένο. 

Ο Γεράρδος ήταν σκαρφαλωµένος επάνω σ’έναν βράχο. 
Η ουντράχα ούρλιαξε µ’όλη τη δύναµη της φωνής της, κάνοντας τα 

πουλιά του δάσους να φτεροκοπήσουν παντού γύρω. Τράβηξε ένα 
ξιφίδιο από τη ζώνη της και το πέταξε, στροβιλιζόµενο, προς τον Γε-
ράρδο. Εκείνος πήδησε από τον βράχο, αποφεύγοντάς το. 

«Γιατί προσπαθείς να µε σκοτώσεις;» της φώναξε. «Σου είπα, δεν 
είµαι εδώ για να σε κυνηγήσω!» 

«Ψέµατα!» σύριξε η γυναίκα. 
Το τσακάλι, παρότι άσχηµα τραυµατισµένο, ξαναχίµησε στον Γε-

ράρδο, µε τα σαγόνια του ορθάνοιχτα· κι αυτή τη φορά τον πρόφτα-
σε προτού εκείνος φύγει ακολουθώντας ένα από τα µονοπάτια. Τον 
έριξε κάτω, και τα δόντια του πήγαν προς τον λαιµό του Γεράρδου. 
Εκείνος το βρήκε αδύνατο να κρατήσει το τσακάλι µακριά του µε το 
ένα χέρι, ενώ το άλλο του χέρι (που είχε χάσει το τσεκούρι κατά την 
πτώση) πήγαινε να πιάσει µια από τις µυτερές πέτρες. Το κεφάλι του 
άγριου ζώου ήρθε κοντά στο κεφάλι του Γεράρδου. Τα µάτια τους 
συναντήθηκαν, απέχοντας µόλις µερικά εκατοστά. Ο Γεράρδος ατέ-
νισε βαθιά µέσα στα µάτια του τσακαλιού, και νόµιζε πως µια αιω-
νιότητα πέρασε σ’εκείνη τη σκοτεινή χώρα, η οποία του θύµιζε κάτι, 
σαν κι ο ίδιος κάποτε να κατοικούσε εκεί – αλλά όχι πλέον. 

Έπιασε την πέτρα από τη ζώνη του και την κοπάνησε στο πλάι του 
κεφαλιού του εχθρού του, καθώς τα δόντια του αγριµιού ήταν σχε-
δόν επάνω στον λαιµό του. Κοπάνησε την αιχµηρή µύτη της πέτρας 
εκεί όπου το τσακάλι είχε ξανατραυµατιστεί. Άκουσε το κόκαλο να 
σπάει, κι αισθάνθηκε το κρανίο να πηγαίνει µέσα. Καυτό αίµα τινά-
χτηκε στο πρόσωπο του Γεράρδου, καθώς και κοµµάτια από το µυα-
λό του θηρίου. 

Νιώθοντας την εξωφρενική δύναµη του τσακαλιού να χάνεται, το 
πέταξε από πάνω του σπρώχνοντάς το και κλοτσώντας το– 

–και είδε την ουντράχα να έρχεται, µε το σπαθί της υψωµένο. 
Συγχρόνως, όµως, είδε και µια σκιά. Μια σκιά που δεν ήταν στο έ-
δαφος κάτω από τη γυναίκα, αλλά µπροστά της, σαν µάσκα, σαν πέ-
πλο. Μια σκιά που είχε παρουσιαστεί µαζί µε την ανάµνηση εκείνης 
της σκοτεινής χώρας… 
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Μπορώ να τη σώσω. Μπορώ να πάρω την επιρροή του Εσώτερου 
Θηρίου από µέσα της. 

Ο Γεράρδος κύλησε στο έδαφος, βιαστικά, για ν’αποφύγει την επί-
θεσή της. Εκείνη τον ακολούθησε, κλοτσώντας τον στα πλευρά και 
πετώντας τον πάνω σε µια πέτρα, µε υπερφυσική δύναµη. Ο Γεράρ-
δος αισθάνθηκε την αναπνοή του να κόβεται, έβηξε διπλωµένος. Και 
η ουντράχα, πηδώντας όπως το τσακάλι, βρέθηκε πλάι του. Το σπαθί 
της γυάλισε στον µεσηµεριανό ήλιο. Ο Γεράρδος, αν και ακόµα δεν 
είχε συνέλθει από την κλοτσιά, κατάφερε να κυλήσει ξανά, πέφτο-
ντας δίπλα από τον βράχο και µέσα σ’ένα από τα µονοπάτια. Γλίτω-
σε το χτύπηµα της λεπίδας για µερικά εκατοστά. 

«Πού είσαι!» ούρλιαξε η ουντράχα. 
Ο Γεράρδος σηκώθηκε– 
Η µατιά της εστιάστηκε επάνω του, και η γυναίκα έκανε να του χι-

µήσει για να τον λιανίσει µε το ξίφος της– 
Ο Γεράρδος ακολούθησε ένα µονοπάτι, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι 

άλλο ένα, προσπαθώντας να την αποπροσανατολίσει τελείως. Εκεί-
νη συνέχιζε να ουρλιάζει, προκαλώντας τον να παρουσιαστεί. «Θα 
σε βρω! Όπου κι αν πας θα σε βρω! ∆εν έχεις θέση εδώ! ∆εν έχεις 
θέση εδώ! Όπου κι αν πας θα σε βρω!» Αλλά ο Γεράρδος ήξερε ότι 
ήταν το Εσώτερο Θηρίο που, ουσιαστικά, µιλούσε µέσα απ’αυτήν. 
Την έχει κάνει να πιστέψει ότι είµαι εχθρός της, σκέφτηκε παρατη-
ρώντας την, κρυµµένος µέσα σε µια από τις σπηλιές καθώς προσπα-
θούσε να ανακτήσει τις δυνάµεις του. 

«Βγες έξω! Το ξέρω πως είσαι εδώ! Σε µυρίζω! Βγες έξω!» Το σώµα 
της ήταν κυρτωµένο, τα γόνατά της λυγισµένα, και κοίταζε γύρω-
γύρω, καθώς κρατούσε µε τα δύο χέρια το σπαθί της, περιµένοντας 
επίθεση. 

«∆ε µε βλέπεις;» είπε ο Γεράρδος, βγαίνοντας στο στόµιο της µι-
κρής σπηλιάς. Η ουντράχα γύρισε και τα µάτια της εστιάστηκαν ε-
πάνω του. Η σκιά την κάλυπτε τελείως. «∆εν ακούς τι σου λέω; ∆εν 
ήρθα εδώ για να σε κυνηγήσω. Θέλεις να µιλήσουµε;» 

Η γυναίκα έτρεξε καταπάνω του, κρατώντας το σπαθί της σαν δό-
ρυ για να το καρφώσει στην κοιλιά του. Ο Γεράρδος γλίστρησε µέσα 
σ’ένα από τα µονοπάτια καθώς εκείνη πλησίαζε, βρέθηκε πίσω της, 



688  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

και, απλώνοντας τα χέρια του, άρπαξε τη σκιά της. Την τράβηξε σαν 
να ήταν µανδύας που την τύλιγε. 

Η ουντράχα ούρλιαξε, πετώντας το σπαθί της και κάνοντας σαν να 
προσπαθούσε να ξεγαντζώσει κάτι από την πλάτη της. Ο Γεράρδος 
συνέχισε να τραβά τη σκιά, επίµονα. «Όχι!» βρυχήθηκε η ουντράχα. 
«Ποτέ! ΠΟΤΕ! Ποτέ δεν θα τα καταφέρεις! Φύγε από πάνω µου! 
Είναι δική µου! Φύγε! ΦΥΓΕ!» 

Η σκιά είχε αρχίσει να ξεκολλά, κι ο Γεράρδος νόµιζε ότι µπορούσε 
ν’ακούσει κάτι να σκίζεται σαν µεµβράνη. Ο µαύρος µανδύας έφευγε 
από τη γυναίκα, που έσκουζε και χτυπιόταν, κι ένας µαύρος καπνός 
σηκωνόταν και στροβιλιζόταν προτού, πηγαίνοντας προς τον ουρα-
νό, σκορπιστεί. 

Ο Γεράρδος πέταξε τη σκιά της γυναίκας παραδίπλα, στη γη· και η 
σκιά ορθώθηκε, έβγαλε ένα τερατώδες ουρλιαχτό, και όρµησε κατα-
πάνω του. 

Αλλά εκείνος είδε, τότε, ότι επάνω στα χέρια του χόρευαν δυνατές 
φλόγες. Τα ύψωσε και χτύπησε τη σκιά, και η σκιά θρυµµατίστηκε 
σαν να ήταν από γυαλί. Τίποτα από αυτήν δεν έµεινε. 

Τα χέρια του ήταν πάλι κανονικά. Φωτιές δεν υπήρχαν επάνω 
τους. 

Στράφηκε στη γυναίκα, η οποία ήταν κουλουριασµένη στο έδαφος, 
κλαίγοντας µε λυγµούς. Ολόκληρο το σώµα της τρανταζόταν, και η 
φωνή της ακουγόταν θρηνητική. 

E 
 
Ο Γεράρδος δεν την πείραξε· κάθισε παραδίπλα, επάνω σε µια πέ-
τρα, και την περίµενε να έρθει στα συγκαλά της. Η γυναίκα, όµως, 
αργούσε να συνέλθει· συνέχιζε να είναι κουλουριασµένη στο έδα-
φος, κλαίγοντας και µουγκρίζοντας· έτσι, ο Γεράρδος σηκώθηκε, µά-
ζεψε µερικά ξύλα από γύρω, και άναψε µια φωτιά. Πήρε τους δύο 
σκοτωµένους ουγκράβους – το τσακάλι και το φίδι – και τους πέτα-
ξε παραπέρα, µέσα σε µια άδεια σπηλιά. Μετά, µάζεψε τα πράγµατά 
του και τα όπλα του από εκεί όπου είχαν πέσει κατά τη διάρκεια της 
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συµπλοκής και κάθισε κοντά στη φωτιά, βγάζοντας από τον σάκο 
του κάτι για να φάει – καπνιστό κρέας και ένα µήλο. 

Η γυναίκα ανασηκώθηκε, καθώς ο Γεράρδος έτρωγε, και τον ατέ-
νισε. Τα µάτια της γυάλιζαν από τα δάκρυα, και σκούπισε τα µάγου-
λά της µε την ανάστροφη του χεριού της. 

«Ποιος είσαι;» τον ρώτησε. 
«Σου είπα, Γεράρδο µε λένε. Θέλεις ένα µήλο;» Έβγαλε ένα από 

τον σάκο του. 
«Τι έκανες; ∆εν…» Έτριψε τα µπράτσα της µε τα χέρια της, σαν να 

κρύωνε ξαφνικά. «∆εν είναι… όπως ήταν.» 
«Σκότωσα το Εσώτερο Θηρίο σου,» εξήγησε ο Γεράρδος, και ήπιε 

µια γουλιά κρασί από το φλασκί του. Το αντρόγυνο στη Χαµηλή Πέ-
τρα τον είχε εφοδιάσει µε µπόλικα φαγώσιµα και ποτά. 

«…Τι;» Και µετά, σαν αυτό να είχε κάποια σχέση: «∆εν είσαι ιερέ-
ας.» 

Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Κι αυτό σ’το είπα: Όχι, δεν είµαι 
όπως τους ιερείς που ξέρεις. Αυτοί θα σε σκότωναν άµα σε έβρισκαν, 
δε θα σε έσωζαν.» ∆άγκωσε γι’ακόµα µια φορά το µήλο του. 

«Εσύ… µε έσωσες;» 
«Πώς αισθάνεσαι;» 
Η έκφραση της έγινε σκεπτική. Κοίταξε τα χέρια της. Ανοιγόκλεισε 

τις γροθιές της. Σηκώθηκε όρθια. «Κάτι µού έκλεψες… Κάτι…» Τα 
µάτια της τον ατένισαν οργισµένα. «Πάντα ήµουν διαφορετική!» 

«Ακόµα διαφορετική είσαι,» της είπε ο Γεράρδος. «Έτσι γεννήθη-
κες. Αλλά αυτό που ήταν επάνω σου δεν ήταν κοµµάτι του εαυτού 
σου. Οι ιερείς το λένε Εσώτερο Θηρίο.» 

«Μα… δεν είµαι ιερέας.» Πήρε το σπαθί της από κάτω. Το θηκά-
ρωσε στην πλάτη της. 

«Κάθισε,» της πρότεινε ο Γεράρδος. «Θα µιλήσουµε.» 
Η γυναίκα πήγε και κάθισε αντίκρυ του, οκλαδόν. Ο Γεράρδος τής 

πέταξε το µήλο που της είχε δείξει πριν· εκείνη το έπιασε επιδέξια 
και το δάγκωσε, µασώντας το σκεπτική. 

«Οι ιερείς έχουν µέσα τους το Εσώτερο Θηρίο· αυτό είναι που τους 
κάνει πιο δυνατούς και πιο γρήγορους από τους άλλους ανθρώπους. 
Το ίδιο πράγµα είχες κι εσύ µέσα σου. Η διαφορά είναι ότι είσαι γυ-
ναίκα· και οι γυναίκες που έχουν το Θηρίο εντός τους, για κάποιο 
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λόγο, πεθαίνουν νωρίς ή τρελαίνονται. Η δική σου περίπτωση είναι 
η δεύτερη.» 

Η γυναίκα συνοφρυώθηκε, αγριοκοιτάζοντάς τον. «∆εν είµαι τρε-
λή!» 

«Για τους άλλους, είσαι. ‘Τρελός’ είναι αυτός ο οποίος κάνει πράγ-
µατα που δεν τα καταλαβαίνεις, για λόγους που επίσης δεν τους κα-
ταλαβαίνεις.» 

«Προσπάθησαν να µε σκοτώσουν!» είπε η γυναίκα. «Έλεγαν ότι 
είµαι δαιµονισµένη στο χωριό µου!» 

«Από πού είσαι;» 
«Βόρεια και δυτικά από δω. Μιας µέρας περπάτηµα από το Βελο-

νέρι, αντίθετα στον βόρειο άνεµο: εκεί είναι το χωριό µου.» 
∆εν είναι µακριά από τη Νιρτάλια… το Αρχοντάτο του πατέρα της 

Μελισσάνθης… Ο Γεράρδος έδιωξε τις δυσάρεστες αναµνήσεις απ’το 
νου του. «Γιατί πήγαν να σε σκοτώσουν;» 

«Επειδή τα θηρία µε υπάκουγαν και µου έδιναν τη δύναµή τους. 
Φώναξαν δύο ιερείς για να µε κυνηγήσουν, αλλά τους ξέφυγα.» 

«Ποιους ιερείς;» 
Η γυναίκα συνοφρυώθηκε, σα να είχε περάσει τόσος καιρός που 

πια δε θυµόταν τα ονόµατά της. ∆εν ήταν όµως και τόσο µεγάλη· 
γύρω στα εικοσιπέντε, την υπολόγιζε ο Γεράρδος. 

«Έδουος,» του είπε. «Και… ∆εν τον θυµάµαι τον άλλο.» 
Ο Γεράρδος δεν είχε αµφιβολία πως ήταν ο ίδιος Έδουος που η 

Μάρθα είχε πυροβολήσει µέσα στον Υπεραιώνιο. Σ’αυτά τα µέρη 
τριγύριζε, άλλωστε. 

«Πώς σε λένε;» τη ρώτησε. 
«Ελισαβέτα. Αλλά δε χρησιµοποιώ πια αυτό το όνοµα.» 
«Πώς λες τον εαυτό σου, τότε;» 
Η γυναίκα ανασήκωσε τους ώµους της και δάγκωσε το µήλο. «∆ε 

χρειάζοµαι όνοµα,» µουρµούρισε κοιτάζοντας τη φωτιά. 
«Χρειάζεσαι τώρα. Κι εκτός αν προτιµάς κάτι άλλο, Ελισαβέτα θα 

σε λέω.» 
Η Ελισαβέτα τον ατένισε συνοφρυωµένη. «Γιατί ήρθες εδώ;» 
«Για να σε βοηθήσω–» 
«∆ε χρειαζόµουν τη βοήθειά σου!» 
«Σταµάτα λίγο να µιλάς και να σκέφτεσαι,» της είπε ο Γεράρδος. 

«Νιώσε τη διάσταση της Χάρνταβελ γύρω σου. Θα διαπιστώσεις ότι 
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το Εσώτερο Θηρίο είχε θολώσει το µυαλό σου, και τώρα είσαι ελεύ-
θερη.» 

Η Ελισαβέτα δεν φάνηκε να τον πιστεύει. 
«Κάνε το!» είπε, επιτακτικά, ο Γεράρδος. 
Εκείνη αναστέναξε, και το βλέµµα της έγινε για λίγο απλανές. Με-

τά είπε: «Είναι… Υπάρχει… πόνος. Προς διάφορα µέρη…» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Οι εισβολές. Τα σηµεία που η άλλη διάσταση 

έχει διεισδύσει στη Χάρνταβελ, σα να τρυπά τη σάρκα της.» 
«Ναι, ακριβώς έτσι: σα να τρυπά τη… τη δική µου σάρκα. Αλλά–» 
«Επειδή είσαι ένα µε τη Χάρνταβελ.» 
«Αλλά για ποια διάσταση µιλάς;» 
Ο Γεράρδος πέταξε στις φλόγες ό,τι είχε αποµείνει από το µήλο 

του, κάνοντάς τες να τσιρίξουν. «Όλα στην ώρα τους,» είπε. Ήπιε 
µια γουλιά κρασί και πρότεινε το φλασκί προς το µέρος της. 

Η Ελισαβέτα µύρισε µε επιφύλαξη το περιεχόµενο, έπειτα ήπιε δι-
ψασµένα. 

«Και µόνο το γεγονός ότι τώρα µπορείς να κάθεσαι και να µιλάς 
πολιτισµένα µαζί µου είναι ένδειξη πως το Εσώτερο Θηρίο προσπα-
θούσε να θολώσει το µυαλό σου,» της είπε ο Γεράρδος. «Σκέψου: 
Γιατί πριν µου επιτέθηκες; Σου είπα ότι δεν είχα έρθει για να σου 
κάνω κακό. Γιατί µου επιτέθηκες;» 

Το µέτωπό της ζάρωσε, σα να προσπαθούσε να θυµηθεί. «∆εν ξέ-
ρω… Κάτι µε… έσπρωξε… Όσοι έχουν έρθει µε κυνηγάνε.» 

«Ναι, αλλά εγώ δεν είχα κάνει καµια εχθρική κίνηση.» 
«Πάντως, έχεις δίκιο: αισθάνοµαι το µυαλό µου πιο καθαρό για 

κάποιον λόγο…» 
«Επειδή το Εσώτερο Θηρίο σου είναι νεκρό,» της είπε ο Γεράρδος. 

«Το ίδιο είχε συµβεί και σ’εµένα. Ήµουν ιερέας κάποτε, Ελισαβέτα–
» 

Τα µάτια της γούρλωσαν, και φάνηκε έτοιµη να πεταχτεί πάνω. 
«–αλλά έφυγα από τη Χάρνταβελ, επειδή… κάτι διαπίστωσα για το 

Εσώτερο Θηρίο. Ξέρεις, όµως, τι συµβαίνει σ’έναν ιερέα που φεύγει 
από τη Χάρνταβελ; Το Θηρίο του τον κατασπαράζει, σωµατικά και 
ψυχικά: τον βάζει να αυτοκαταστραφεί. Αλλά το πολέµησα και το 
σκότωσα, και τώρα που επέστρεψα πάλι στη Χάρνταβελ… βλέπω 
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πολλά πράγµατα διαφορετικά. Και θα τα δεις κι εσύ ακριβώς όπως 
τα βλέπω εγώ· είµαι σίγουρος. Θα καταλάβεις.» 

«Πριν,» είπε η Ελισαβέτα, «εξαφανιζόσουν κι εµφανιζόσουν…» 
«Ακολουθούσα τα µονοπάτια.» 
«Μπορώ κι εγώ να τ’ακολουθήσω;» 
«Θα µπορείς, αργά ή γρήγορα.» 
Η Ελισαβέτα τού επέστρεψε το φλασκί του. ∆άγκωσε το µήλο της 

ατενίζοντας πάλι τη φωτιά. «Στο χωριό µου δεν µπορώ να επιστρέ-
ψω… Κι εδώ… ναι, κάτι έχει αλλάξει και δε µπορώ να µείνω εδώ, στο 
δάσος…» 

«Αν µείνεις εδώ, το Εσώτερο Θηρίο θα σε κυνηγήσει και θα σε 
σκοτώσει. Θα στείλει τους ουγκράβους εναντίον σου, ή τους ιερείς.» 

«Μα είπες ότι το σκότωσες!» 
«Το Εσώτερο Θηρίο που υπάρχει µέσα στον καθένα µας δεν είναι 

παρά µια παραφυάδα του… του συνολικού κακού που βρίσκεται πά-
νω από τη Χάρνταβελ. Κάθε φορά που γεννιέται ένας από εµάς – 
ένας άντρας που θα γίνει ιερέας, ή µια γυναίκα που ή θα πεθάνει ή 
θα καταλήξει ουντράχα – το Μαύρο Σύννεφο που ίπταται πάνω από 
τη διάσταση στέλνει µία από τις παραφυάδες του για να διεισδύσει 
στην ψυχή αυτού του ατόµου και να του κρύψει την πραγµατικότητα 
της Χάρνταβελ.» 

Η Ελισαβέτα τον κοιτούσε σαν να ήταν τρελός. 
Ο Γεράρδος γέλασε και ήπιε ακόµα µια γουλιά κρασί. «Θα κατα-

λάβεις,» της υποσχέθηκε. «Θα καταλάβεις.» 
«Θα… µου δείξεις;» Υπήρχε δισταγµός στη φωνή της – κατανοη-

τός από τον Γεράρδο. 
«Ναι,» της αποκρίθηκε. «Θα ταξιδέψεις µαζί µου τώρα, προς τα 

νότια. Εκτός αν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις.» 
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Κεφάλαιο 50 

Προδοσία και Παγίδα 
 
 
Οι δύο λευκοντυµένοι φρουροί βηµάτιζαν µέσα στο σκοτάδι του κή-
που, µε τα τουφέκια τους στον ώµο. ∆εν έπρεπε κανονικά να βρί-
σκονται εδώ· παλιότερα, αυτό το µέρος δεν το φρουρούσαν. Ήταν 
στη µεριά των Ανακτόρων όπου κατοικούσε ο Υπεράρχης Ριχάρδος ο 
Τρίτος, όχι οι Παντοκρατορικοί. Ο Επόπτης, όµως, είχε τώρα δώσει 
διαταγή ολόκληρα τα Ανάκτορα να φρουρούνται καλύτερα από 
πριν. Η εξέγερση των ιερέων δεν είχε φτάσει ώς εδώ ακόµα – κανέ-
νας δεν είχε πλησιάσει αρκετά τα Ανάκτορα ώστε να µπορέσει να 
επιτεθεί – αλλά ο Νιρµόδος δεν το ρίσκαρε. 

Τα µέτρα, ωστόσο, που είχε πάρει δεν επαρκούσαν για να κρατή-
σουν έξω όσους είχαν τη βοήθεια του Θεού και τη δύναµη του Εσώ-
τερου Θηρίου. 

Χωρίς τον παραµικρό θόρυβο, σαν αγρίµια της ερηµιάς, δύο σκο-
τεινές φιγούρες πήδησαν πάνω από το τείχος που περιέκλειε τον 
κήπο. Οι φρουροί ξαφνιάστηκαν· δεν είχαν ποτέ ξανά δει ανθρώ-
πους να πηδάνε τόσο ψηλά: δεν είχαν ούτε καν δει ζώα να πηδάνε 
τόσο ψηλά. Ο Εδουάρδος, καθώς ολοκλήρωνε το άλµα του, κλότσησε 
τον έναν λευκοντυµένο πολεµιστή σωριάζοντάς τον στο έδαφος· έ-
πεσε πάνω του, πιέζοντας τα γόνατα του στο στήθος του εξωδιαστα-
σιακού, και, αρπάζοντας τον λαιµό του µε το ένα χέρι, τον τσάκισε 
µέσα στη γροθιά του. Ο Μαλαχίας προσγειώθηκε µπροστά στον δεύ-
τερο φρουρό – µια γαλανόδερµη γυναίκα – και, προτού εκείνη προ-
λάβει να φωνάξει, την κάρφωσε απανωτά στο στήθος µ’ένα ξιφίδιο. 
Η λευκή στολή της κοκκίνισε και η πολεµίστρια, παραπατώντας, έ-
πεσε στη γη. 

Οι δύο ιερείς προχώρησαν, αθόρυβα σαν γάτες, κι έφτασαν σε µια 
πόρτα των Ανακτόρων όπου στεκόταν ένας από τους πολεµιστές του 
Υπεράρχη. «Μεγάλοι Πατέρες…» τους χαιρέτησε, κλίνοντας το κε-
φάλι· διότι τους περίµενε: ήταν ένας από τους κατασκόπους τους 
µέσα στα Ανάκτορα – και δεν ήταν ο µόνος. 
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«Ο Θεός µαζί σου, παιδί µου,» του είπε ο Μαλαχίας ακουµπώντας 
τον ώµο του, καθώς εκείνος κι ο Εδουάρδος περνούσαν δίπλα από 
τον φρουρό και έµπαιναν στο εσωτερικό των Ανακτόρων, όπου σύ-
ντοµα θα συναντούσαν µια υπηρέτρια – ακόµα µία από τους κατα-
σκόπους τους. 

Οι σκιές των πέτρινων διαδρόµων και των αιθουσών τούς κατάπι-
αν. 

Στα διαµερίσµατά του, ο Ριχάρδος ο Τρίτος, ο Υπεράρχης της Με-
γάλης Πόλης και όλης της Χάρνταβελ, καθόταν µπροστά στο τζάκι 
µαζί µε τη σύζυγό του, Γιολάντα, και µιλούσαν ψιθυριστά για την 
εξέγερση, γιατί φοβόνταν ότι ίσως ο Επόπτης, µε κάποιο τρόπο, να 
τους παρακολουθούσε, ακόµα κι εδώ που ήταν µόνοι τους. Ο Ριχάρ-
δος ήταν διχασµένος σχετικά µε το τι όφειλε να κάνει. ∆εν ήξερε πό-
σο σοβαρή ήταν αυτή η εξέγερση, αλλά το γεγονός ότι ο Ναός υπο-
στήριζε ανοιχτά τους εξεγερθέντες τού έλεγε πως ήταν αρκετά σο-
βαρή. Τολµούσε, όµως, να εναντιωθεί κι εκείνος στους Παντοκρατο-
ρικούς; Θα δεχόταν ανοιχτή επίθεση από τον Επόπτη, και το ήξερε. 

«Έχω ακούσει,» είπε η Γιολάντα, «πως κι άλλα σηµάδια παρόµοια 
µε το δάσος στην Ανατολική Αγορά έχουν παρουσιαστεί σ’όλη τη 
Χάρνταβελ. Παράξενα πράγµατα εµφανίζονται εκεί όπου δεν ανή-
κουν. Στη Ναραλµάδια µια έρηµος παρουσιάστηκε όταν η Αρχό-
ντισσα Μοργκάνα και ο Άρχοντας Ροβέρτος ήταν έτοιµοι να συ-
γκρουστούν, και κατάπιε τον Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ και τους 
στρατιώτες του.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Ριχάρδος, κουρασµένα, «αλλά τίποτα δεν έ-
χει καταπιεί τον Επόπτη.» Καθόταν στη µια άκρη του ψηλού, ξύλι-
νου καναπέ, µε µια κούπα κρασί στο χέρι. Ήταν ευρύστερνος ά-
ντρας µε φαρδείς ώµους, και γεροδεµένος παρά τα πενήντα-οχτώ 
του χρόνια και τα ψαρά του µαλλιά. Το δέρµα του ήταν λευκό µε α-
πόχρωση του ροζ, αλλά τώρα, µέσα στο αντιφέγγισµα της φωτιάς 
του τζακιού, θα µπορούσε κανείς να το µπερδέψει και µε κόκκινο. Ο 
Ριχάρδος ο Τρίτος, όλο τον καιρό που ήταν Υπεράρχης, είχε τους αν-
θρώπους της Παντοκράτειρας πάνω από το κεφάλι του· είχε πια µά-
θει – εξ ανάγκης – περισσότερο να συνεργάζεται µαζί τους παρά να 
τους εναντιώνεται. Εξάλλου, κι ο πατέρας του, ο Ριχάρδος ο ∆εύτε-
ρος, το ίδιο είχε στο τέλος αναγκαστεί να κάνει. Όταν οι Παντοκρα-
τορικοί είχαν έρθει στη Χάρνταβελ, είχε δει πως ούτε µε τη δύναµη 
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του Θεού δεν µπορούσε κανείς να τους πολεµήσει· µονάχα µία λύση 
υπήρχε, αν δεν ήθελε να τον εξοντώσουν: να παραδοθεί. Έτσι, του-
λάχιστον, θα διατηρούσε την εξουσία του παρότι θα έπρεπε να δίνει 
αναφορά στον εκάστοτε Παντοκρατορικό Επόπτη. Επίσης, κανένας 
δεν θα βοµβάρδιζε τη Μεγάλη Πόλη. Οι κάτοικοι της Χάρνταβελ δεν 
είχαν όπλα που µπορούσαν να ανταγωνιστούν αυτά του Στρατού της 
Παντοκράτειρας· οι ιερείς έλεγαν ότι όφειλαν να είναι µετριοπαθείς 
στις βλέψεις τους και ν’αφήνουν τον Θεό να τους καθοδηγεί. 

«Αν όµως αυτές οι εµφανίσεις είναι σηµάδια…» είπε η Γιολάντα, 
που καθόταν στην άλλη άκρη του καναπέ, µε τα πόδια της διπλωµέ-
να από κάτω της. «Αν είναι σηµάδια της δυσαρέσκειας του Θεού… κι 
αν αυτό είχε αρχίσει από πριν, µε τους αντικατοπτρισµούς… τι άλλο 
θ’ακολουθήσει αν συνεχίσουµε να αγνοούµε τις προειδοποιήσεις;» 
Η σύζυγος του Ριχάρδου ήταν εφτά χρόνια νεότερη από εκείνον, και 
τα κατάξανθα µαλλιά της δεν είχαν ασπρίσει καθόλου, ούτε είχαν 
χάσει καθόλου τη γυαλάδα τους· το λευκό-ροζ δέρµα στο πρόσωπό 
της, όµως, ήταν αρκετά σπασµένο. Έµοιαζε κουρασµένη, ειδικά τα 
βράδια που δεν ήταν βαµµένη. 

«Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.» 
Η φωνή δεν ήταν του Ριχάρδου. 
Ο Υπεράρχης και η σύζυγός του αναπήδησαν, ξαφνιασµένοι. 

Στράφηκαν και είδαν δύο κουκουλοφόρες µορφές να ξεπροβάλλουν 
από τις πυκνές σκιές του δωµατίου, κι ένας δυνατός τρόµος τούς κα-
τέλαβε και τους δύο. Ο Ριχάρδος αισθάνθηκε την κούπα µε το κρασί 
να τρέµει στο χέρι του. 

Οι ιερείς κατέβασαν τις κουκούλες τους. 
«Μεγάλοι Πατέρες…» ψιθύρισε ο Υπεράρχης, ενώ η Γιολάντα ση-

κωνόταν από τον καναπέ παρότι ένιωθε τα γόνατά της να τρέµουν. 
«Λησµόνησες τον Θεό, Ριχάρδε,» είπε ο Μαλαχίας, «αλλά ο Θεός 

δεν λησµόνησε εσένα.» 
«∆εν έχω ξεχάσει, Μεγάλε Πατέρα…» 
«Εξακολουθείς να υποστηρίζεις τους ξένους!» τον κατηγόρησε ο 

Εδουάρδος, και η όψη του, στο αντιφέγγισµα του τζακιού, έµοιαζε 
στον Ριχάρδο µε µουσούδα θηρίου που ήταν έτοιµο να τον κατα-
σπαράξει. Ο Υπεράρχης είχε κοκαλώσει από τον φόβο του, παρότι 
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θεωρούσε τον εαυτό του άνθρωπο που δεν είχε φόβους. Ποιος όµως 
δεν φοβάται τον Θεό; Μονάχα οι τρελοί και οι ανόητοι. 

«Οι περιστάσεις, Μεγάλοι Πατέρες…» είπε ενώ απέφευγε να κοι-
τάζει τα µάτια των ιερέων, γιατί ήταν τροµερά όταν ο Θεός βρισκό-
ταν µέσα τους. «Ο Επόπτης θα µας σκοτώσει όλους αν του εναντιω-
θούµε ανοιχτά–» 

«Θυσίες απαιτούνται από τους πιστούς, Υπεράρχη!» είπε ο Ε-
δουάρδος, βηµατίζοντας απειλητικά µες στο δωµάτιο. «Τι νοµίζεις; 
ότι ο Θεός δεν δοκιµάζει τους άρχοντες;» 

«∆εν ήθελα να υπονοήσω αυτό, Μεγάλοι Πατέρες. Αλλά γνωρί-
ζουµε ότι οι άνθρωποι της Παντοκράτειρας–» 

«Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουν τη Χάρνταβελ, Ριχάρδε,» τον διέ-
κοψε ο Μαλαχίας, µιλώντας πιο ήπια από τον Εδουάρδο παρότι ή-
ταν φανερό πως κι αυτός µιλούσε µε τη Φωνή του Θεού. «Τα σηµά-
δια είναι καταφανή ακόµα και για τον πιο απλό άνθρωπο: ∆ιώξτε 
τους εξωδιαστασιακούς από το βασίλειό µου, προστάζει ο Θεός, αλ-
λιώς θα καταστραφείτε κι εσείς µαζί τους! Τι άλλο περιµένουµε να 
δούµε, λοιπόν; Θα συνεχίσουν κατώτεροι άνθρωποι να µάχονται, 
ενώ ο Υπεράρχης τους δειλιάζει και, µε τη δειλία του, προσβάλλει 
τον ίδιο τον Θεό και όσους Τον υπηρετούν;» 

«Τι πρέπει να κάνω, Μεγάλε Πατέρα;» ρώτησε ο Ριχάρδος, κοιτά-
ζοντας το πάτωµα, νιώθοντας να ντρέπεται που ο ιερέας τον κατη-
γορούσε για δειλία – και νιώθοντας πως ο ιερέας είχε δίκιο. Κανέ-
νας, άλλωστε, δεν είχε ποτέ συµφωνήσει ότι οι Παντοκρατορικοί θα 
έµεναν για πάντα εδώ. Οι άνθρωποι της Χάρνταβελ τούς ανέχονταν 
προσωρινά: µέχρι να βρεθεί η ευκαιρία να τους διώξουν: µέχρι οι 
ιερείς να δουν τα σηµάδια που θα τους έλεγαν ότι έχει έρθει ο και-
ρός του µεγάλου ξεσηκωµού κατά της Παντοκράτειρας. Και τώρα 
αυτός ο καιρός είχε έρθει. Ο Ριχάρδος, παρότι από παλιά είχε µάθει 
να ανέχεται τους Παντοκρατορικούς, τώρα όφειλε να αγωνιστεί ε-
ναντίον τους. 

«Πρέπει να κόψεις το κεφάλι του φιδιού, Υπεράρχη,» είπε ο Ε-
δουάρδος. 

E 
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Οι κατάσκοποί του παρακολουθούσαν τον Υπεράρχη στενά – πιο 
στενά απ’ό,τι συνήθως – από τότε που ξεκίνησε η εξέγερση στους 
δρόµους της Ερρίθιας, επειδή ο Νιρµόδος υποψιαζόταν ότι ίσως ο 
Ριχάρδος ο Τρίτος στρεφόταν εναντίον του, ακολουθώντας όχι τη 
λογική αλλά τις επιταγές του ιερατείου. 

Τελικά, είχε δίκιο που τον κατασκόπευε. Μόλις ο Υπεράρχης άρχι-
σε να κινείται, ο Νιρµόδος το πληροφορήθηκε. Οι κατάσκοποί του 
του ανέφεραν ότι οι φρουροί του Υπεράρχη άλλαζαν θέσεις µέσα 
στα Ανάκτορα, και σε ορισµένα σηµεία ο αριθµός τους αυξανόταν 
ασυνήθιστα. Ανησυχητικά. Ο Νιρµόδος άπλωσε έναν χάρτη των Α-
νακτόρων επάνω στο γραφείο του και µελέτησε τις θέσεις των πολε-
µιστών του Υπεράρχη µέσα στο περίπλοκο οικοδόµηµα. 

«Είναι προφανές, αγάπη µου,» είπε στη Θελρίτ. «Ο Ριχάρδος ευ-
ελπιστεί να µας κυκλώσει, ώστε να µας επιτεθεί.» 

«Ανοιχτά;» απόρησε εκείνη. «Μέσα στα ίδια τα Ανάκτορα;» 
«Ναι. ∆εν µπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση γι’αυτές τις αλλαγές. 

∆ες: έχει αυξήσει τους φρουρούς του σ’όλα τα σηµεία της περιοχής 
του που συνορεύουν µε τη δική µας, καθώς και στα σηµεία που, λό-
γω της εξέγερσης, φρουροί µας βρίσκονται µέσα στην περιοχή του. 
Επίσης, οι κατάσκοποί µας λένε ότι στον στρατώνα του επικρατεί 
µια κατάσταση γενικής ετοιµότητας.» 

«Θα του επιτεθούµε, λοιπόν, εµείς πρώτοι;» ρώτησε η Θελρίτ. 
«Ασφαλώς και όχι,» είπε ο Νιρµόδος. «Θα τον αφήσουµε να έρθει 

σ’εµάς, και θα αντιστρέψουµε την παγίδα. Να δούµε, µετά, πόσο 
θάρρος θα έχουν οι εξεγερθέντες, γνωρίζοντας ότι ο Υπεράρχης τους 
είναι αιχµάλωτός µας και η µόνη αρχή στην Ερρίθια είναι η δική µου 
αρχή!» 

Ο Νιρµόδος άνοιξε τον επικοινωνιακό δίαυλο του γραφείου του και 
κάλεσε την Ταγµατάρχη Νέλθα-Ριθ και τον Ταγµατάρχη Κάιν Τάρ-
θλος, για να τους δώσει τις διαταγές του. 

Όταν η συνάντησή του µαζί τους είχε γρήγορα τελειώσει (οι δύο 
ταγµατάρχες δεν είχαν να προσθέσουν τίποτα στο σχέδιό του, ούτε 
διαφωνούσαν µ’αυτό), ο Νιρµόδος έφυγε από το γραφείο του και 
βάδισε προς τα δωµάτιά του µε τη Θελρίτ πλάι του. 

«Πότε νοµίζεις ότι θα επιτεθεί;» ρώτησε εκείνη. 
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«∆ε µπορεί ν’αργήσει,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Γνωρίζει ότι θα 
είναι καλύτερα να µας πιάσει απροετοίµαστους· κι αν χρονοτριβή-
σει, οι πιθανότητες να καταλάβουµε το σχέδιό του µεγαλώνουν. Α-
σφαλώς, εµείς το έχουµε ήδη καταλάβει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο 
θέµα – ένα θέµα δικής µας ετοιµότητας.» Ήταν ευχαριστηµένος µε 
τον εαυτό του. Όπως είχε µάθει στη Βίηλ, η πολεµική ετοιµότητα 
είναι το παν· ακόµα κι όταν δίνεται η εντύπωση µιας ειρηνικής κα-
τάστασης. Έτσι, πάντα έχεις το πλεονέκτηµα. Ο εχθρός σου δεν 
µπορεί να σε αιφνιδιάσει· κι αν το κρίνεις σκόπιµο, αν ο εχθρός σου 
δεν συµµορφώνεται αλλιώς, µπορείς εσύ να του επιτεθείς πρώτος. 

Η Θελρίτ µειδίασε κι έτριψε τα νύχια της πάνω στον βραχίονα του 
µανικιού της λευκής στολής του Νιρµόδου. «Σαν ποντίκι θα πέσει 
στη φάκα µας!» είπε, γελώντας σιγανά. «Θα µάθει ποιοι είναι οι α-
φέντες εδώ!» 

«Ναι, αγάπη µου,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, περνώντας το χέρι του 
γύρω από τη µέση της καθώς βάδιζαν µέσα σ’έναν από τους διαδρό-
µους των Ανακτόρων. Πλάι τους, ηλιακό φως έµπαινε από τα οφ-
θαλµόσχηµα παράθυρα. «Και ο Υπεράρχης θα µάθει ποιοι είναι οι 
αφέντες εδώ, και ολόκληρη η Χάρνταβελ. Ειδικά αυτοί οι καταραµέ-
νοι ιερείς, που έπρεπε από καιρό να γνωρίζουν τη θέση τους.» 

Οι φρουροί στις γωνίες, στις διασταυρώσεις, και στις εισόδους 
χαιρετούσαν στρατιωτικά τον Επόπτη και τη σύζυγό του, όταν αυτοί 
περνούσαν από κοντά τους. 

E 
 
Μέχρι το βράδυ θα έχει επιτεθεί ο προδότης, είπε ο Νιρµόδος στη 
Θελρίτ, όταν ήταν στα δωµάτιά τους και έπαιρναν µεσηµεριανό· και 
πράγµατι, οι πολεµιστές του Υπεράρχη επιτέθηκαν το απόγευµα, 
καθώς σκοτείνιαζε. 

Οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας δεν έδειχναν να έχουν κατα-
λάβει τίποτα· καµία αλλαγή δεν είχε γίνει στις θέσεις που φρουρού-
σαν, ούτε ο αριθµός των φρουρών είχε αυξηθεί. Ο Ριχάρδος, όταν 
του το ανέφεραν αυτό, σκέφτηκε ότι θα είχε µια σίγουρη νίκη. Οι 
µαχητές του βρίσκονταν εκεί που τους ήθελε. Είχαν, σιγά-σιγά, µε-



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  699 

 

 

 

τακινηθεί από το πρωί, προκειµένου να µην τραβήξουν την προσοχή 
του εχθρού του. Και τελικά το σχέδιο είχε δουλέψει. Ο Θεός είχε θο-
λώσει τα µάτια του Επόπτη· ή ίσως οι κατάσκοποί του να µην ήταν 
τόσο ικανοί όσο φοβόταν ο Ριχάρδος· ή ίσως οι φασαρίες που γίνο-
νταν στην πόλη να τον είχαν αποπροσανατολίσει. Όπως και νάχε, οι 
πολεµιστές του Ριχάρδου είχαν κατορθώσει, αθόρυβα, να περικυ-
κλώσουν τους Παντοκρατορικούς χωρίς εκείνοι να καταλάβουν τί-
ποτα. 

Και τώρα, ο Υπεράρχης έδωσε διαταγή να ξεκινήσει η επίθεση. 
Οι µαχητές του κινήθηκαν από τις θέσεις που φρουρούσαν, κι αυ-

τοί που ήταν σε ετοιµότητα στον στρατώνα βγήκαν από εκεί και πή-
γαν προς τη µεριά των Παντοκρατορικών µέσα στα Ανάκτορα, µε τα 
όπλα τους στα χέρια. 

Οι στρατιώτες του Επόπτη που φρουρούσαν στη µεριά του Υπε-
ράρχη υποχώρησαν αµέσως µόλις είδαν τους εχθρούς τους να κινού-
νται· έτρεξαν προς τη δική τους περιοχή µέσα στο µεγάλο οικοδόµη-
µα. ∆έχτηκαν πυρά, όµως, και κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν. 

Ο Νιρµόδος τις είχε υπολογίσει αυτές τις απώλειες, και ήξερε ότι, 
δυστυχώς, δεν υπήρχε τρόπος να τις αποφύγει. Αν είχε αποσύρει 
τους φρουρούς του από τη µεριά του Υπεράρχη, ή αν τους είχε αυ-
ξήσει ή µειώσει σε αριθµό, θα είχε τραβήξει την προσοχή του Ριχάρ-
δου, κι αυτό θα κατέλυε την παγίδα του: πράγµα που, ασφαλώς, δεν 
ήθελε. 

Οι πολεµιστές του Υπεράρχη, τώρα, επιτέθηκαν πρώτα στους 
στρατιώτες που φρουρούσαν τις συνηθισµένες θέσεις στην περιοχή 
των Παντοκρατορικών. Εκείνοι, όµως, φάνηκαν παράξενα έτοιµοι 
για την έφοδό τους· υποχώρησαν γρήγορα, πηγαίνοντας πιο βαθιά 
στην περιοχή τους, για να καλυφτούν στο εσωτερικό δωµατίων. 

«Ακολουθήστε τους!» πρόσταξε ο Ριχάρδος ο Τρίτος, που ήταν µα-
ζί µε τους µαχητές του, ντυµένος µε την αρµατωσιά του από σκληρό 
δέρµα και σίδερο και έχοντας στο χέρι του ένα µακρύ ξίφος, ενώ ένα 
πιστόλι κρεµόταν από τη ζώνη του και ένα τουφέκι από τον ώµο του. 

Οι αξιωµατικοί του Υπεράρχη µετέφεραν τη διαταγή του Άρχοντά 
τους στους πολεµιστές τους, έτσι αυτοί ακολούθησαν τους Παντο-
κρατορικούς µέσα στην περιοχή τους. 

Και έπεσαν στην παγίδα του Νιρµόδου Νάρλεφ. 
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Ο Ταγµατάρχης Τάρθλος και η Ταγµατάρχης Νέλθα-Ριθ είχαν το-
ποθετήσει κάποιους στρατιώτες τους σε θέσεις κλειδιά· τους υπό-
λοιπους τούς είχαν αφήσει στον στρατώνα, σε κατάσταση όχι πλή-
ρους αλλά σχετικής ετοιµότητας, για να µην τραβήξουν την προσοχή 
τυχόν κατασκόπων του Υπεράρχη. Γνώριζαν πως δεν χρειάζονταν 
πολλοί µαχητές για να αποκρούσουν την έφοδο των εχθρών τους 
µέσα σ’ένα πολύπλοκο οικοδόµηµα µ’ένα σωρό δωµάτια, διαδρό-
µους, και αυλές – όσοι κι αν ήταν οι εχθροί. Η άµυνα, σε στενά µέρη, 
είναι ευκολότερη από την επίθεση. 

Οι πολεµιστές του Υπεράρχη χτυπήθηκαν άσχηµα καθώς το κρο-
τάλισµα τουφεκιών αντηχούσε στα Ανάκτορα, και πολύ αργά κατά-
λαβαν ότι είχαν πέσει σε παγίδα. Ο Επόπτης είχε αντιληφτεί τις κι-
νήσεις τους και είχε κάνει τα δικά του σχέδια. Προσπαθούσε τώρα 
εκείνος να περικυκλώσει αυτούς. 

Και συγχρόνως, οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας που βρίσκο-
νταν στον στρατώνα φορούσαν τις µπότες τους, έπαιρναν τα όπλα 
τους, και έβγαιναν. 

Κραυγές, ουρλιαχτά, και ο ήχος των πυροβόλων ακούγονταν πα-
ντού. 

Ο Νιρµόδος, κοιτάζοντας από ένα οφθαλµόσχηµο παράθυρο των 
δωµατίων του, µειδίασε. «Η φάκα έκλεισε,» είπε. Από κάτω του, σε 
µια από τις πολλές αυλές των Ανακτόρων, οι στρατιώτες του πυρο-
βολούσαν από πλαϊνές πόρτες και παράθυρα τους πολεµιστές του 
Υπεράρχη που είχαν µόλις παρουσιαστεί· και, καθώς αυτοί σωριάζο-
νταν ξαφνισµένοι και αιµόφυρτοι, οι Παντοκρατορικοί ξεπρόβαλλαν 
από την κάλυψή τους κραδαίνοντας σπαθιά, για να αποτελειώσουν 
ό,τι είχε αποµείνει από τους εχθρούς τους. 

E 
 
Ο Εδουάρδος είχε µείνει µέσα στα Ανάκτορα, µαζί µε τον Υπεράρχη, 
χωρίς οι κατάσκοποι του Επόπτη να έχουν καταφέρει να µάθουν για 
την παρουσία του. Και τώρα, ο ιερέας συµµετείχε στην επίθεση. Αρ-
χικά, δεν νόµιζε ότι θα υπήρχε λόγος ο ίδιος να χτυπήσει κανέναν, 
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αλλά µετά, όταν το σχέδιο του Ριχάρδου στράβωσε, είδε ότι, αν δεν 
βοηθούσε, πολύ πιθανόν να ήταν όλοι τους καταδικασµένοι. 

Το Εσώτερο Θηρίο µαινόταν µέσα στην ψυχή του σαν φωτιά που 
ήθελε να καταβροχθίσει και να καταβροχθίσει και να καταβροχθί-
σει. «Μην υποχωρείτε!» φώναξε ο Εδουάρδος στους πολεµιστές του 
Υπεράρχη που είδε να πανικοβάλλονται και να προσπαθούν να φύ-
γουν. «Ο Θεός είναι µαζί µας! Τούτη είναι η τελευταία ώρα των ξέ-
νων! Ο Θεός είναι µαζί µας!» Και, συγχρόνως, πυροβολούσε τους 
Παντοκρατορικούς µε το πιστόλι του, πλησιάζοντας µια αίθουσα γε-
µάτη απ’αυτούς, µαζί µε κάµποσους µαχητές του Υπεράρχη και τον 
µεγάλο γιο του Ριχάρδου, τον Ρανούλφο. 

Οι πολεµιστές που υποχωρούσαν από τους Παντοκρατορικούς 
στράφηκαν τώρα και συνέχισαν να τους χτυπούν, παρότι τα πυρά 
των εχθρών τους τους σώριαζαν τον έναν κατόπιν του άλλου· η φω-
νή του ιερέα τούς είχε ωθήσει σε παράλογο θάρρος. 

Ο Εδουάρδος, πλησιάζοντας την αίθουσα και χιµώντας µέσα, βρυ-
χήθηκε σαν αγρίµι, λογχίζοντας τις καρδιές των Παντοκρατορικών 
µε τρόµο – τόσο που πολλοί που τον σηµάδευαν έριξαν κάτω τα ό-
πλα τους και τόβαλαν στα πόδια. Ο ιερέας πυροβόλησε µερικούς µε 
το πιστόλι του ενώ έτρεχε σαν αιλουροειδές ανάµεσά τους· µετά, 
όταν το πιστόλι άδειασε, το πέταξε, τράβηξε ένα σπαθί από την πλά-
τη του, κι άρχισε να σφάζει όποιον στρατιώτη της Παντοκράτειρας 
έβρισκε εµπρός του. Πηδούσε από δω κι από κει, χτυπώντας και 
φεύγοντας. Ουρλιάζοντας άναρθρα. Οι σφαίρες και οι σπαθιές των 
αντίµαχών του δεν φαινόταν να τον καταπονούν σωµατικά αλλά ού-
τε και ψυχικά. Τα ρούχα του, τα άµφιά του, σχίζονταν, αίµα κυλούσε 
επάνω του, αλλά τα µάτια του εξακολουθούσαν να αστράφτουν µε 
δαιµονικές φωτιές. Οι Παντοκρατορικοί δεν µπορούσαν να τον α-
ντιµετωπίσουν: όταν πεταγόταν ξαφνικά κοντά τους, εκείνοι, τρο-
µοκρατηµένοι, στρέφονταν κι έτρεχαν να φύγουν: οπότε ο Εδουάρ-
δος τούς κάρφωσε στην πλάτη µε το σπαθί του, ή τους άρπαζε απ’το 
κεφάλι και τους έστριβε το λαιµό, σπάζοντάς τους τη ράχη. 

Η αίθουσα αποκλείεται να είχε κατακτηθεί αν δεν ήταν εκείνος. Ο 
Ρανούλφος και οι πολεµιστές του δεν θα είχαν ποτέ καταφέρει να 
διώξουν τους Παντοκρατορικούς από τις αµυντικές τους θέσεις· τώ-
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ρα, όµως, µε τη χάρη του Θεού, τους είχαν τρέψει σε φυγή, και 
κραύγαζαν εκστασιασµένοι. 

Ο Εδουάρδος αιµορραγούσε από δεκάδες τραύµατα αλλά στεκό-
ταν όρθιος χωρίς δυσκολία. «Μαζί µου!» φώναξε. «Μαζί µου!» οδη-
γώντας τους ακόµα πιο µέσα στην περιοχή των Παντοκρατορικών. 

E 
 
Η επίθεση του Υπεράρχη έγινε την ίδια ηµέρα που η Αρίνη είχε γεν-
νήσει το παράξενο παιδί της. Τώρα, ήταν στα δωµάτιά της καθώς οι 
ιαχές της µάχης αντηχούσαν από τους διαδρόµους, τις αίθουσες, και 
τις αυλές των Ανακτόρων. Στρατιώτες στέκονταν έξω από την πόρτα 
της για να τη φρουρούν, σε περίπτωση που οι εχθροί κατόρθωναν να 
φτάσουν ώς εδώ – αν και δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, την είχε δι-
αβεβαιώσει ο Επόπτης, όταν της είχε µιλήσει µέσω διαύλου για να 
την ενηµερώσει για την προδοσία του Υπεράρχη και για το δικό του 
σχέδιο. 

Η Αρίνη, παρότι καταλάβαινε πόσο έκρυθµη ήταν η κατάσταση, 
δεν µπορούσε να ενδιαφερθεί γι’αυτήν τόσο όσο, ίσως, θα έπρεπε. 
Το παιδί της βρισκόταν συνέχεια στο µυαλό της: εκείνη η παράξενη 
οντότητα που είχε γεννήσει, η οποία ήταν περισσότερο ενεργειακή 
και λιγότερη βιολογική. 

Το νεογέννητο την είχε ευχαριστήσει. Σ’ευχαριστώ που µ’έφερες 
σ’αυτή τη διάσταση, της είχε πει. Μας πρόσφερες µεγάλη υπηρεσία. 
Σε αγαπάµε. Τι εννοούσε; Ήθελε να έρθει εδώ, στη Χάρνταβελ, και 
δεν µπορούσε αλλιώς; Και τι ακριβώς ήταν; Σίγουρα είχε κάποια 
σχέση µε τα σκιερά φίδια της άλλης διάστασης. Μάλλον, ήταν ένα 
από αυτά αλλά µε διαφορετική µορφή – µε ανθρώπινο περίβληµα. 
Όµως γιατί ήθελε να έρθει στη Χάρνταβελ µέσω του σώµατος της 
Αρίνης; Έπρεπε να έχει γεννηθεί εδώ για να µπορεί να δράσει εδώ; 
Και τι σκοπεύει να κάνει; Θέλει να επαναφέρει την ισορροπία, ή να 

δηµιουργήσει περισσότερες εισβολές; Κάτι συµβαίνει – κάτι πολύ 
σηµαντικό – σηµαντικότερο από αυτή την καταραµένη εξέγερση και 
την προδοσία του Υπεράρχη – και πρέπει να µάθω τι είναι! 
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Η Αρίνη αισθανόταν, γι’ακόµα µια φορά, παγιδευµένη. Μ’αυτά 
που γίνονταν µέσα στα Ανάκτορα και µέσα στην πόλη, πώς µπορού-
σε να ερευνήσει τις εισβολές ή να ψάξει για το παιδί της; 
Πού έχει πάει και τι σκοπεύει να κάνει; Έχει, µήπως, επιστρέψει 

στο δάσος της άλλης διάστασης; 
Γαµώ τα Μυαλά του Σκοτοδαίµονος! Αν οι επαναστάτες δεν είχαν 

καταλάβει αυτή την περιοχή…! 
Η Αρίνη’σαρ περιφερόταν άσκοπα µέσα στα δωµάτιά της· κι όποτε 

δεν σκεφτόταν το αίνιγµα που αποτελούσε το παιδί της, στο µυαλό 
της ήταν ο Τέρι και πόσο λυπόταν που τον είχε χάσει για πάντα… 

Οι ιαχές της µάχης στα Ανάκτορα έρχονταν απόµακρα, πολύ από-
µακρα, στ’αφτιά της: σχεδόν σαν από άλλη διάσταση… 

E 
 
Ο Εδουάρδος οδήγησε τον Ρανούλφο και τους πολεµιστές του πιο 
βαθιά µέσα στην περιοχή των Παντοκρατορικών: βαθύτερα απ’ό,τι 
βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος µαχητής του Υπεράρχη. Με το Εσώ-
τερο Θηρίο να µαίνεται ανεξέλεγκτα µέσα του, ο ιερέας δεν σκεφτό-
ταν τίποτε άλλο παρά να σκοτώνει τους εχθρούς του, να προσφέρει 
θυσίες στον Θεό· και ο Ρανούλφος κι οι πολεµιστές του τον ακολου-
θούσαν λες και ήταν υπνωτισµένοι από την επιρροή του, λες και λίγο 
από το Εσώτερο Θηρίο να είχε γλιστρήσει µέσα και σ’αυτούς. Σε δι-
αφορετική περίπτωση, ο µεγάλος γιος του Ριχάρδου του Τρίτου θα 
είχε καταλάβει ότι ήταν στρατηγικά ασύνετο να προχωρήσει τόσο 
πολύ µέσα σε µια περιοχή πλήρως ελεγχόµενη από τον εχθρό – έναν 
εχθρό που τον περίµενε, που είχε στήσει παγίδα γι’αυτόν. 

«Ο Θεός είναι στο πλευρό µας!» φώναζε ο Εδουάρδος, όταν κατα-
τρόπωναν στρατιώτες της Παντοκράτειρας, σκορπίζοντάς τους στα 
γύρω δωµάτια ή κατακόπτοντάς τους. «Τίποτα δεν µπορεί να µας 
σταθεί εµπόδιο µε τη βοήθειά Του!» Ο ιερέας, αν ήταν φυσιολογικός 
άνθρωπος, θα είχε προ πολλού σωριαστεί από τα τραύµατά του· αλ-
λά µια ανείπωτη δύναµη έµοιαζε να καθοδηγεί το σώµα του. Και οι 
πολεµιστές που τον ακολουθούσαν δεν µπορούσαν παρά να το βλέ-
πουν αυτό ως ένα σηµάδι ότι θα τους οδηγούσε στη νίκη. 



704  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Όµως οι Παντοκρατορικοί ήταν καλά προετοιµασµένοι, και δεν 
ήταν ανόητοι. Μαθαίνοντας τι συνέβαινε, η Ταγµατάρχης Νέλθα-
Ριθ πρόσταξε τους στρατιώτες της να κυκλώσουν τον ιερέα και τους 
µαχητές του απ’όλες τις µεριές και να τους σκοτώσουν. Έτσι, καθώς 
ο Εδουάρδος, ο Ρανούλφος, και οι άλλοι διέσχιζαν έναν διάδροµο, 
βρέθηκαν ξαφνικά καταµεσής διασταυρούµενων πυρών. Από το πέ-
ρας του διαδρόµου λευκοντυµένοι στρατιώτες µε τουφέκια είχαν 
παρουσιαστεί· το ίδιο κι από την αρχή του διαδρόµου· το ίδιο κι από 
πόρτες δεξιά κι αριστερά. Κραυγάζοντας, οι πολεµιστές του Υπε-
ράρχη σωριάζονταν, παρά τις προσπάθειές τους να ανταποδώσουν 
τα πυρά ή να πλησιάσουν τους εχθρούς τους και να πέσουν πάνω 
τους. Ο Ρανούλφος δέχτηκε µια σφαίρα στ’αριστερά πλευρά και µια 
σφαίρα στο κεφάλι, και πέθανε κοπανώντας σ’έναν τοίχο. Ο Ε-
δουάρδος, βρυχούµενος, κραδαίνοντας δύο σπαθιά τώρα, χίµησε 
στους στρατιώτες που στέκονταν στο κατώφλι µιας πόρτας. Έκοψε 
το κεφάλι µιας γυναίκας, έσχισε την κοιλιά ενός άντρα, κλότσησε 
έναν στο πόδι θρυµµατίζοντας το γόνατό του. Αλλά τα πυρά που έ-
βαλλαν τον ιερέα ήταν παρά πολλά, από τουφέκια και από πιστόλια· 
και κάποιος έµπηξε το σπαθί του στα πλευρά του Εδουάρδου. Ακόµα 
και το Εσώτερο Θηρίο δεν µπορούσε να διατηρήσει άλλο τη ζωή µέ-
σα του. Σκοτώνοντας έναν τελευταίο εχθρό – χωρίζοντας το κεφάλι 
του στα δύο, µε µια τροµερή σπαθιά – ο Εδουάρδος έπεσε πάνω 
στ’άλλα κουφάρια που κείτονταν στο πάτωµα και ξεψύχησε. 

Ένας Παντοκρατορικός πολεµιστής έκοψε το κεφάλι του ιερέα και 
το σήκωσε από τα µακριά ξανθά του µαλλιά, ουρλιάζοντας νικητή-
ρια σαν το Εσώτερο Θηρίο του Εδουάρδου να είχε µεταφερθεί µέσα 
του. 

E 
 
Ο Ριχάρδος ο Τρίτος βρισκόταν εκ πεποιθήσεως στο πλευρό των πο-
λεµιστών του, όχι κλεισµένος στα διαµερίσµατά του, αλλά δεν ήταν 
κι από αυτούς που είχαν κυνηγήσει τους Παντοκρατορικούς φρου-
ρούς µέσα στην περιοχή τους και είχαν πέσει στην παγίδα του Επό-
πτη. Ο Υπεράρχης βρισκόταν πιο πίσω, µαζί µε τον µικρό του γιο, 
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τον Χιλιάρδο, και τη µικρή του κόρη, τη Μαργαρίτα, η οποία ήταν 
πιο τολµηρή από τη µεγάλη του κόρη, τη Γερτρούδη. Η Γερτρούδη 
ήταν τώρα σε ασφαλές µέρος µαζί µε τη Γιολάντα, τη σύζυγο του Ρι-
χάρδου. Γύρω από τον Υπεράρχη και τα παιδιά του βρίσκονταν δύο 
ντουζίνες πολεµιστές µέσα στην αίθουσα, για να τους προστατέψουν 
αν χρειαζόταν. Κι απ’ό,τι ακουγόταν, ίσως τελικά όντως να χρειαζό-
ταν. Ο Ριχάρδος δεν ήταν πλέον βέβαιος για τη νίκη, όπως στην αρ-
χή· και σκεφτόταν πως, ύστερα από τούτα τα γεγονότα, τίποτα δεν 
θα σταµατούσε τον Επόπτη απ’το να αιχµαλωτίσει εκείνον και την 
οικογένειά του, αν εκείνος δεν κατόρθωνε να αιχµαλωτίσει τον Επό-
πτη πρώτος. 
Ή, µπορεί και να µας σκοτώσει, συλλογιζόταν ο Ριχάρδος, γιατί, 

απ’ό,τι είχε καταλάβει, αυτός ο Νιρµόδος Νάρλεφ ήταν σκληρός άν-
θρωπος, πολύ χειρότερος από την προηγούµενη Επόπτρια. 
Αλλά δεν είναι ακόµα όλα χαµένα. Ο Θεός είναι µαζί µας! 
«Υπεράρχη!» ακούστηκε µια φωνή από έναν διάδροµο. «Ο Επό-

πτης σού στέλνει δύο δώρα!» Και κάτι ακούστηκε να πέφτει και να 
κατρακυλά. 

«Μείνετε πίσω, Ύψιστε Άρχοντα!» είπε ένας παλιός πολεµιστής 
στον Ριχάρδο. «Μείνετε πίσω· θα το ελέγξουµε εµείς πρώτα.» 

Ο Ριχάρδος δεν έφερε αντίρρηση, καθώς οι µαχητές του πήγαιναν 
να δουν τι είχαν πετάξει οι Παντοκρατορικοί µέσα στον διάδροµο. 
Επιστρέφοντας, κρατούσαν δύο σάκους, και οι όψεις στα πρόσωπά 
τους φανέρωναν την αναστάτωσή τους και τον φόβο τους. 

«Τι είναι;» απαίτησε ο Ριχάρδος. «∆είξτε µου!» 
Οι πολεµιστές του άφησαν τα δύο κεφάλια να κυλήσουν στο πά-

τωµα. 
Και ο Ριχάρδος ο Τρίτος ούρλιαξε, καθώς είδε ότι το ένα ήταν του 

µεγάλου του γιου και το άλλο του ιερέα, του Εδουάρδου. 
Από τότε τα πράγµατα άρχισαν να πηγαίνουν απ’το κακό στο χει-

ρότερο για τον Υπεράρχη της Ερρίθιας και τους υποστηρικτές του… 

E 
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Ο Ριχάρδος ο Τρίτος και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να υποχω-
ρήσουν µέσα στα Ανάκτορα, καθώς οι Παντοκρατορικοί, έχοντας 
διαλύσει την επίθεσή τους, κινούνταν τώρα εναντίον τους χωρίς δυ-
σκολία. Ο Υπεράρχης δεν είχε φροντίσει να οργανώσει καµία άµυνα· 
δεν πίστευε ότι θα του χρειαζόταν. 

Ακριβώς όπως τα είχε υπολογίσει ο Νιρµόδος. Ο οποίος, γι’ακόµα 
µια φορά, αισθανόταν ικανοποιηµένος µε τον εαυτό του. Η στρατη-
γική του, ως συνήθως, είχε αποδειχτεί άψογη. Σπάνια έκανε λάθη· κι 
αν κάπου-κάπου οι εχθροί του κέρδιζαν µερικές µάχες (όπως είχε 
συµβεί µε τους καταραµένους αποστάτες στη ∆υτική Αγορά, τις 
προάλλες), δεν ήταν παρά από τύχη. Όµως η τύχη δεν κρατά για πά-
ντα. Η στρατηγική, αντιθέτως, κρατά. 

Τι θα έκανε, λοιπόν, τώρα ο Υπεράρχης, βλέποντας ότι είχε ηττη-
θεί; Θα προσπαθούσε να υποχωρήσει, να φύγει από τα Ανάκτορα 
και να κρυφτεί µέσα στην πόλη. Να πάει στον Ναό της Ερρίθιας, ί-
σως, για να τον προστατέψουν οι δαιµονισµένοι ιερείς ετούτης της 
άθλιας διάστασης. Ο Νιρµόδος είχε προετοιµαστεί και γι’αυτό. Κα-
θώς οι στρατιώτες του νικούσαν, κατακτώντας ολοένα και περισσό-
τερο έδαφος των Ανακτόρων, πρόσταξε κάποιοι ανάµεσά τους να 
µπλοκάρουν όλες τις εξόδους: να κάνουν, ουσιαστικά, έναν κλοιό 
γύρω από κάθε µεριά που µπορούσε να χρησιµοποιήσει ο Ριχάρδος 
για να δραπετεύσει. 

Ο Υπεράρχης, πράγµατι, προσπάθησε να βγει από τα Ανάκτορα, 
καθώς καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε ελπίδα να νικήσει τον Επόπτη 
τώρα, και δεν ήθελε κι η υπόλοιπη οικογένειά του να καταλήξει ό-
πως τον Ρανούλφο. Η Γιολάντα ήταν απαρηγόρητη όταν έµαθε για 
τον θάνατό του· άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει, όµως ο Ριχάρδος 
την ώθησε να έρθει µαζί του για να φύγουν· διότι δεν είχαν χρόνο: 
από στιγµή σε στιγµή, οι Παντοκρατορικοί θα τους κύκλωναν. 

Με τους πιο έµπιστους πολεµιστές και υπηρέτες γύρω του, ο Υπε-
ράρχης οδήγησε την οικογένειά του προς µια έξοδο που δεν υπολό-
γιζε πως ο Επόπτης θα είχε καλύψει, ακόµα κι αν είχε προλάβει να 
περικυκλώσει τόσο γρήγορα την περιοχή των Ανακτόρων όπου διέ-
µενε ο Ριχάρδος. 

∆υστυχώς, έκανε λάθος. 
Ο τρισκατάρατος ο Νιρµόδος Νάρλεφ έµοιαζε να τα είχε σκεφτεί 

όλα! Κι ο Θεός έµοιαζε να είχε εγκαταλείψει τον Υπεράρχη και την 
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οικογένειά του. Ο Ριχάρδος, όταν είδε τους Παντοκρατορικούς να 
ξεπροβάλλουν από γύρω, αισθάνθηκε πικραµένος που είχε υπακού-
σει τους ιερείς. Τον είχαν οδηγήσει στην καταστροφή του. Και, το 
ακόµα χειρότερο, στην καταστροφή της οικογένειάς του. 

Οι πολεµιστές του αντιµετώπισαν µε σθένος τους Παντοκρατορι-
κούς, πυροβολώντας τους για να τους διώξουν από τις θέσεις τους 
και να καθαρίσουν τον δρόµο. Όµως οι στρατιώτες του Επόπτη ήταν 
ήδη καλά καλυµµένοι και δεν ήταν εύκολο οι µαχητές του Υπεράρχη 
να τους κάνουν να υποχωρήσουν. 

Από τα νώτα, ο Ριχάρδος άκουσε κι άλλους αντιπάλους να έρχο-
νται, και, στρεφόµενος, πυροβόλησε µε το τουφέκι του, το οποίο ή-
ταν Παντοκρατορικής κατασκευής. Χτυπούσε τους κατακτητές µε 
τα ίδια τους όπλα, αλλά αυτό δεν φαινόταν να τους πτοεί. Σκότωσε 
έναν, τραυµάτισε άλλον έναν, όµως µετά αναγκάστηκε να οπισθο-
χωρήσει καθώς οι σφαίρες έπεφταν βροχή και η κάλυψή του, στη 
γωνία του διαδρόµου, δεν ήταν και τόσο καλή. 

«Μείνε πίσω µου,» είπε στη Γιολάντα. «Μείνε πίσω µου!» 
Ο Χιλιάρδος και η Μαργαρίτα πυροβολούσαν τους Παντοκρατορι-

κούς µε πιστόλια, µαζί µε τους άλλους πολεµιστές του Υπεράρχη, για 
να ανοίξουν δρόµο προς την έξοδο. Πράγµα που ίσως και να κατόρ-
θωναν – αν είχαν χρόνο. Χρόνος, όµως, δεν υπήρχε. 

Οι πολεµιστές του Επόπτη, σύντοµα, ήταν παντού γύρω τους. 
Και ο ίδιος ο Νιρµόδος Νάρλεφ πρέπει να ήταν µαζί τους, γιατί ο 

Ριχάρδος άκουσε τη φωνή του να αντηχεί: «Παραδόσου, Υπεράρχη, 
αλλιώς όλοι σας θα πεθάνετε! Αν παραδοθείτε, δεν έχω λόγο να σας 
σκοτώσω!» 

Ο Ριχάρδος ο Τρίτος δεν ήθελε να καταδικάσει την οικογένειά του 
σε βέβαιο θάνατο· έτσι, πέταξε στο πέτρινο πάτωµα το ούτως ή άλ-
λως άδειο πλέον από σφαίρες τουφέκι του. 
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Κεφάλαιο 51 

Η Άνοδος του Υπόγειου Λαού 
 
 
Στο κελί του Τέρι υπήρχε ένα µικρό, καγκελωτό παράθυρο, κι από 
εκεί µπορούσε να βλέπει την πόλη έξω από τη Φυλακή. Έτσι, ακόµα 
και περιορισµένος εδώ µέσα, είχε καταφέρει να παρατηρήσει αρκε-
τά πράγµατα για τον υπόγειο λαό της Χονρέπα, καθώς τους έβλεπε 
να πηγαίνουν κάθε µέρα (η Λιθοφόρος τού είχε εξηγήσει πώς µε-
τρούσαν τις ηµέρες) στις δουλειές τους. Η ζωή τους δεν διέφερε και 
πολύ από τη ζωή οποιωνδήποτε άλλων ανθρώπων που κατοικούσαν 
σε πόλη· απλά, τα υλικά που µεταχειρίζονταν και οι τροφές που έ-
τρωγαν ήταν εξωτικά, παράξενα, για τον Τέρι. Χρησιµοποιούσαν, 
για παράδειγµα, παρά πολύ το κόκαλο για να φτιάχνουν διάφορα 
πράγµατα: από πόρτες και πατζούρια µέχρι κάρα. Ξύλο δεν είχαν· 
είχαν, όµως, κάτι παρόµοιο που χρησιµοποιούσαν σε ελάχιστες κα-
τασκευές, όπως στις στήλες όπου κρέµονταν κρύσταλλοι οι οποίοι 
παρήγαγαν φως. Οι κρύσταλλοι αυτοί ήταν ακόµα ένα πράγµα ασυ-
νήθιστο για τον Τέρι· δεν τους είχε ξαναδεί πουθενά. Φαινόταν, ό-
µως, να αναδίδουν φως επειδή συνδέονταν µε κάποιες µεταλλικές 
συσκευές, που κι αυτές ο Τέρι δεν τις είχε ξαναδεί. Μια φορά την 
ηµέρα, περνούσε ένας τύπος και πλησίαζε τις στήλες µε τους κρυ-
στάλλους που βρίσκονταν κοντά στη Φυλακή. Έβγαζε από τον σάκο 
του έναν αρκετά µεγάλο µηχανισµό, τον απόθετε στο έδαφος, τρα-
βούσε ένα καλώδιο από αυτόν, και το έσπρωχνε µέσα στη συσκευή 
µε την οποία συνδεόταν ο φωτοδότης κρύσταλλος. Μετά από λίγο, 
έπαιρνε πίσω το καλώδιο και πήγαινε σε άλλη στήλη. Ο Τέρι υπέθετε 
ότι αυτός ο άντρας φόρτιζε, µε κάποιου είδους ενέργεια, τους κρυ-
στάλλους ώστε να παράγουν φως όλη την υπόλοιπη ηµέρα. ∆εν είχε 
ακόµα ρωτήσει τη Χονρέπα γι’αυτό επειδή είχαν πιο σηµαντικά 
πράγµατα να λένε· το πώς φορτίζονταν οι κρύσταλλοι δεν ήταν πα-
ρά µια ανούσια λεπτοµέρεια, στην κατάσταση που τώρα βρισκόταν 
ο Τέρι. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  709 

 

 

 

Έχοντας παρατηρήσει την κίνηση έξω από τη Φυλακή για κάµπο-
σες ηµέρες, εύκολα κατάλαβε ότι σήµερα κάτι ασυνήθιστο συνέβαι-
νε. Ο κόσµος έµοιαζε να βρίσκεται σε αναστάτωση, και οι δουλειές 
να πηγαίνουν πίσω. Ο Τέρι δεν είδε ούτε ένα αραχνόµορφο ζάραθ-
καλ να περνά τραβώντας κοκάλινο καρό µε µέταλλα, κόκαλα, ή τρό-
φιµα. 
Προετοιµάζονται… 
Για να ταξιδέψουν στη Χάρνταβελ, ίσως. 
Η Χονρέπα τον είχε προϊδεάσει. Ο Βασιληάς τους ήθελε να φύγει 

από αυτό τον υπόγειο κόσµο. Ολόκληρος ο λαός τους ήθελε να φύγει 
από αυτό τον υπόγειο κόσµο. 
Θα έχουµε επεισόδια όταν πάνε στη Χάρνταβελ, και δεν ξέρω αν 

θα µπορέσω να αποτρέψω την αιµατοχυσία… 
Στους στρατιώτες του δεν είχε πει τίποτα, γιατί φοβόταν ότι θα 

επαναστατούσαν πάλι και θα τον προέτρεπαν να προσπαθήσουν να 
δραπετεύσουν. Πράγµα το οποίο δεν του φαινόταν εφικτό όσο βρί-
σκονταν στα έγκατα της γης, χωρίς ούτε έναν χάρτη µε τις τριγύρω 
σήραγγες για να τους βοηθήσει. 
Επιπλέον, δεν χρειάζεται να κάνουµε κάτι για να φύγουµε από δω· 

ο λαός της Χονρέπα θα µας πάρει µαζί του, όταν ανεβούν στην ερη-
µιά που είναι ο Επάνω Κόσµος και βαδίσουν προς τη Χάρνταβελ. 
Τότε, και µόνο τότε, ίσως να είναι η κατάλληλη στιγµή για να δραπε-
τεύσουµε. Θα µας έχουν πάει εκεί όπου θέλουµε να βρισκόµαστε. 

Το µόνο που είπε ο Τέρι στους στρατιώτες του ήταν ότι είχε αρχί-
σει να διαµορφώνει ένα σχέδιο στο µυαλό του: πράγµα που ήταν 
αλήθεια, και που φάνηκε να τους ηρεµεί. Τον εµπιστεύονταν, τουλά-
χιστον, κι αυτό ήταν πολύ σηµαντικό. Όπως ήξερε ο Τέρι, αν οι 
στρατιώτες δεν εµπιστεύονται τον ανώτερό τους, αργά ή γρήγορα 
κάτι άσχηµο θα συµβεί. 

Την ηµέρα που ο ρυθµός της ζωής στην πόλη φαινόταν να έχει αλ-
λάξει, η Χονρέπα δεν ήρθε να επισκεφτεί τον Τέρι. Και ήταν η µόνη 
ηµέρα που, µέχρι στιγµής, δεν είχε έρθει να τον επισκεφτεί. 

«Τι είναι, Ταγµατάρχη; Τσακώθηκες χτες µε τη γκόµενά σου;» ρώ-
τησε ο Ρίµναλ, που η συµπεριφορά του χειροτέρευε όσο οι ηµέρες 
της φυλάκισής τους πλήθαιναν. 
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«Αν είχα τσακωθεί θα τόχες ακούσει,» του αποκρίθηκε ο Τέρι, κο-
φτά, χωρίς να µπορεί να τον δει, γιατί ο Ρίµναλ βρισκόταν στο κελί 
αριστερά στο δικό του και ένας πέτρινος τοίχος τούς χώριζε. 

«Τι έγινε, τότε;» 
«∆εν ξέρω.» 
«∆εν ξέρεις, κύριε Ταγµατάρχη;» είπε ο Καλιόστρο, από ένα απ’τα 

απέναντι κελιά. Η όψη του µαρτυρούσε ότι δεν τον πίστευε. 
«Η Χονρέπα µού έχει πει ότι ο Βασιληάς Κάλροοθ, ο άρχοντας ε-

τούτης της πόλης, σχεδιάζει να φέρει τον λαό του στη Χάρνταβελ,» 
εξήγησε ο Τέρι, αποφασίζοντας να µην τους το κρατά κρυφό άλλο, 
αφού, φανερά, η ώρα να φύγουν ζύγωνε. «Υποθέτω, λοιπόν, ότι έ-
χουν ξεκινήσει οι προετοιµάσεις. Το βλέπω κιόλας από το παράθυρό 
µου: κάτι έχει αλλάξει στην κίνηση της Νίρµικιτ.» 

«Θα µας επιτεθούν, δηλαδή, οι καταραµένοι;» µούγκρισε ο Ρί-
µναλ. «Και τώρα µας το λες;» 

«Η Χονρέπα δεν µου µίλησε για επίθεση. Αντιθέτως, µου είπε ότι ο 
Βασιληάς τους θέλει να αποφύγει την αιµατοχυσία. Γι’αυτό κιόλας 
πρέπει εγώ να µιλήσω µε τους κατοίκους της Χάρνταβελ που θα συ-
ναντήσουµε µετά το άνοιγµα.» 

«Κύριε Ταγµατάρχη,» είπε η Βίλνα, ακουµπώντας κουρασµένα 
επάνω στην καγκελωτή πόρτα του κελιού της, «αυτό ο Επόπτης ίσως 
να το εκλάβει ως προδοσία…» 

«Ας το εκλάβει όπως θέλει!» αποκρίθηκε ο Τέρι, ενοχληµένος που, 
στην κατάσταση που βρίσκονταν, η Βίλνα ήταν δυνατόν να σκέφτε-
ται τον Νιρµόδο Νάρλεφ – ο οποίος ποτέ δεν θα έπρεπε να ήταν Ε-
πόπτης στη Χάρνταβελ! «Τι άλλη επιλογή έχουµε; ∆εν µπορώ να αρ-
νηθώ.» 

«Ελπίζω να έχεις, όντως, κάποιο σχέδιο, όπως µας είπες, αλλιώς 
καλύτερα όλοι να πάµε να πνιγούµε από τώρα µε κανένα κουτάλι,» 
µούγκρισε ο Ρίµναλ. 

«Είµαι βέβαιος πως ο ταγµατάρχης έχει κάποιο σχέδιο,» του είπε ο 
Καλιόστρο, και µετά έστρεψε το βλέµµα του στον Τέρι, σα να τον 
προκαλούσε. 

«Η µόνη λογική ενέργεια που µπορούµε να κάνουµε είναι να προ-
σπαθήσουµε να δραπετεύσουµε όταν θα µας έχουν πάει στη Χάρ-
νταβελ,» τους είπε ο Τέρι. «∆εν είναι δυνατόν να έχω συγκεκριµένο 
σχέδιο, άρα θα πρέπει όλοι σας να είστε σε ετοιµότητα.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  711 

 

 

 

Η Βίλνα είπε: «Σε ετοιµότητα είµαστε από τότε που µας κλειδώσα-
νε εδώ πέρα, κύριε Ταγµατάρχη.» 

«Ωραία,» ένευσε ο Τέρι. «Βασίζοµαι επάνω σας.» 
Ο Ρίµναλ ρουθούνισε. «Τη γαµήσαµε…» 

E 
 
Την εποµένη, ο Τέρι είδε από το καγκελωτό παράθυρό του τη Χον-
ρέπα να έρχεται στη Φυλακή, ντυµένη µ’ένα γκρίζο φόρεµα και ψη-
λές δερµάτινες µπότες. Μια γαλανή κορδέλα τυλιγόταν γύρω από το 
µέτωπό της για να κρατά πίσω τα µακριά, µαύρα σγουρά µαλλιά που 
έπεφταν ώς την πλάτη της. Στον αριστερό της ώµο υπήρχε ένα ειδι-
κό άνοιγµα στο φόρεµά της για να φαίνεται ο κίτρινος λίθος – η θρι-
σίρτα, όπως την είχε πει – που γυάλιζε πάνω στο µοβ δέρµα της. 

Μοβ δέρµα πρέπει να είχαν µόνο αυτοί οι Λιθοφόροι, απ’ό,τι είχε 
καταλάβει ο Τέρι. ∆ε νόµιζε, όµως, ότι γεννιόνταν και µε τον λίθο 
επάνω τους. Αυτόν πρέπει να τον έβαζαν εκεί µετά, κατά τη διάρ-
κεια κάποιας µύησης πιθανώς. Ήταν, ωστόσο, παράξενο που µόνο οι 
άνθρωποι µε µοβ δέρµα είχαν το Χάρισµα (όπως το έλεγαν οι µάγοι 
των ταγµάτων του Γνωστού Σύµπαντος). Γιατί; Μοβ δέρµα ο Τέρι 
δεν ήξερε να υπάρχει πουθενά αλλού· εδώ το είχε δει για πρώτη φο-
ρά. Κι αυτή ήταν µια ερώτηση που, σίγουρα, η Χονρέπα δεν θα µπο-
ρούσε να του απαντήσει. Στον Υπόγειο Κόσµο, δεν πρέπει παρά να 
ήταν συνηθισµένο. Όποιος γεννιόταν µε µοβ δέρµα, µάλλον, πήγαι-
νε κατευθείαν για να εκπαιδευτεί ως Λιθοφόρος. 

Η Χονρέπα µπήκε στη Φυλακή, και ο Τέρι την περίµενε να έρθει 
στο κελί του. Εκείνη δεν άργησε. Πλησίασε µαζί µε έναν κατάλευκο 
φρουρό, και ο φρουρός ξεκλείδωσε την καγκελωτή πόρτα του κελιού 
του Τέρι για ν’αφήσει την Οφθαλµό της Ζωής να περάσει. 

Η Χονρέπα χαιρέτησε τον Τέρι στη γλώσσα της, κι εκείνος την α-
ντιχαιρέτησε στη Συµπαντική και τη ρώτησε γιατί δεν είχε έρθει 
χτες. 

«Χτες προετοιµαζόµασταν,» εξήγησε η Λιθοφόρος, επιβεβαιώνο-
ντας τις υποψίες του. «Σήµερα θα φύγουµε, Τέρι. Θα πάµε στον Ε-
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πάνω Κόσµο, κι εσύ θα έρθεις µαζί µας. Θα µιλήσεις στους ανθρώ-
πους της Χάρνταβελ για εµάς.» 

«Θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Οι φίλοι 
µου θα έρθουν µαζί. Έτσι;» Ακόµα δεν είχε µεγάλη ευχέρεια µε τη 
γλώσσα του υπόγειου λαού· την είχε διδαχθεί πολύ γρήγορα και πιε-
στικά. Αλλά τουλάχιστον µπορούσε να συνεννοείται. 

«Υποθέτω πως θα το ζητήσεις _______ αν αρνηθώ…» είπε η 
Χονρέπα. 

Ο Τέρι ένευσε. «Θα το ζητήσω.» 
«Θα έρθουν µαζί µας, ________.» 

E 
 
Η απόφαση είχε παρθεί. Θα ανέβαιναν στον επικίνδυνο Επάνω Κό-
σµο, κι από εκεί θα πήγαιναν στον καινούργιο κόσµο που ήταν σαν 
τον Παλαιό Κόσµο και που ονοµαζόταν Χάρνταβελ. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ, παρά την ηλικία του, ήταν ενθουσιασµένος. 
Όµως ήξερε ότι όφειλε να είναι προσεχτικός µε τους ξένους και κα-
τάλληλα προετοιµασµένος. Καλύτερα να έβγαινε από τον Υπόγειο 
Κόσµο σαν να πήγαινε µαζικά για πόλεµο. ∆εν θα έπαιρνε, λοιπόν, 
µόνο τους πολεµιστές του αλλά και όσους κατοίκους της Νίρµικιτ 
επιθυµούσαν να τον ακολουθήσουν. Είχε σταθεί σ’έναν εξώστη της 
Βασιλικής Οικίας και είχε βγάλει διάγγελµα στο πλήθος που ήταν 
συγκεντρωµένο στην πλατεία αντίκρυ του. Τους είχε ζητήσει να έρ-
θουν µαζί του στον καινούργιο κόσµο που θα γινόταν δικός τους: 
στον κόσµο που θύµιζε αυτόν στις αρχαίες φωτογραφίες: έναν κό-
σµο µε όµορφο ήλιο, καταπράσινα εδάφη, ψηλά δέντρα, και διαφό-
ρων ειδών θαυµαστά ζώα που ζούσαν στον καθαρό αέρα, όχι εδώ 
κάτω, µέσα στις βρόµικες σπηλιές. Υποσχέθηκε να δώσει όπλα σε 
όσους θα τον ακολουθούσαν, και υποσχέθηκε να τους δώσει και λά-
φυρα και κοµµάτια γης – µερίδια από αυτά που θα γίνονταν δικά 
τους στον άλλο κόσµο. 

Η ανταπόκριση των ανθρώπων στην πλατεία ήταν θετική. Φώνα-
ζαν Ζήτω ο Βασιληάς Κάλροοθ! Ζήτω ο Βασιληάς Κάλροοθ! Ο Κάλ-
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ροοθ στον Παλαιό Κόσµο µάς οδηγεί! Ο Κάλροοθ στον Παλαιό Κό-
σµο µάς οδηγεί! 

Και ο Κάλροοθ ήταν ευχαριστηµένος. Χαιρετούσε τον λαό του και 
µε τα δύο χέρια, και χαµογελούσε, και γελούσε, και αισθανόταν το 
στήθος του να φουσκώνει από ικανοποίηση. ∆εν ήταν ο µόνος µε το 
όραµα του Παλαιού Κόσµου. Ο λαός του ήταν έτοιµος! Ανέκαθεν 
ήταν έτοιµος! – απλώς, ώς τώρα, δεν το έδειχνε. 

Όταν επέστρεψε στο εσωτερικό της Βασιλικής Οικίας, ο Κάλροοθ 
πρόσταξε τους κήρυκές του να βγουν στους δρόµους της Νίρµικιτ 
για να διαλαλήσουν την πρόσκλησή του στους πάντες. «∆εν θέλω 
ούτε ένας από τον λαό µου να µην έχει ακούσει το κάλεσµά µου!» 
είπε, και οι κήρυκες έφυγαν τρέχοντας. 

Μετά, ο Βασιληάς Κάλροοθ πρόσταξε να βγουν από τις αποθήκες 
ό,τι όπλα είχαν, και πρόσταξε και τους µεταλλουργούς και τους τε-
χνουργούς του να φτιάξουν, όσο πιο γρήγορα µπορούσαν, ακόµα 
περισσότερα. «Ο στρατός µου θα είναι µεγάλος! Πιο µεγάλος από 
ποτέ! Αν οι ξένοι δεν φανούν λογικοί ώστε να µας δεχτούν στον κό-
σµο τους, θα τον κατακτήσουµε! Θα τον κάνουµε δικό µας! Και θα 
ζήσουµε όπως στις Παλαιές ∆ιηγήσεις.» 

Η Ελκέρτα, ακούγοντας τον σύζυγό της να µιλά έτσι στους υπηκό-
ους του, ενθουσιαζόταν κι εκείνη, αν και όχι επειδή είχε τόση µανία 
µε τις Παλαιές ∆ιηγήσεις όση ο Κάλροοθ. Η Ελκέρτα ενθουσιαζόταν 
επειδή ήταν ακόµα, κατά βάθος, λήσταρχος και διαισθανόταν ότι 
λάφυρα θα έπεφταν στα χέρια της· και επειδή είχε µεγαλειώδη σχέ-
δια γι’αυτόν τον καινούργιο κόσµο. Θα εδραίωνε καλά την εξουσία 
της εκεί: θα σκότωνε τους εχθρούς της, ή θα τους µάθαινε να την 
υπηρετούν. Και… ο Κάλροοθ δεν θα ζούσε για πάντα. Παρότι η Ελ-
κέρτα ήταν ερωτευµένη µαζί του, δεν ήταν ανόητη· έβλεπε ότι ο Βα-
σιληάς της Νίρµικιτ ήταν είκοσι-πέντε χρόνια µεγαλύτερός της, και 
ήξερε ότι δεν θα αργούσε να πεθάνει από κάποια αιτία. Όταν ο 
Κάλροοθ πέθαινε, η Ελκέρτα θα φρόντιζε να γίνει Βασίλισσα 
σ’αυτόν τον καινούργιο κόσµο – να έχει τους δικούς της υπηκόους, 
τον δικό της λαό – ακόµα κι αν χρειαζόταν να δολοφονήσει ολόκλη-
ρη την οικογένεια του Κάλροοθ για να το καταφέρει. 

Η ανταπόκριση των πολιτών της Νίρµικιτ στο αίτηµα του Βασιληά 
τους ήταν τεράστια. Παραπάνω από τους µισούς προθυµοποιήθηκαν 
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να καταταγούν στον στρατό που θα έβγαινε από τον Υπόγειο Κόσµο 
και θα πήγαινε στη Χάρνταβελ. Τα όπλα που είχε ο Κάλροοθ στις 
αποθήκες του, και τα όπλα που είχαν προλάβει να φτιάξουν οι µε-
ταλλουργοί και οι τεχνουργοί της πόλης, δεν έφταναν για να οπλί-
σουν όλους τους εθελοντές. Αλλά ο Βασιληάς της Νίρµικιτ δεν έδιω-
ξε από τον στρατό του όσους θα έµεναν άοπλοι· τους πρόσταξε να 
οπλιστούν µε ό,τι νόµιζαν και να έρθουν, παρότι ο Βασιλικός Υπα-
σπιστής Νάρκλοοµ διαφωνούσε µ’αυτή τη στρατηγική. 

«Θα γίνει σφαγή έτσι και χρειαστεί να πολεµήσουν, Βασιληά µου,» 
είπε. «Είναι ανεκπαίδευτοι. Ακόµα κι αυτοί στους οποίους έχετε δώ-
σει όπλα είναι, ουσιαστικά, άχρηστοι σε µια πραγµατική σύγκρου-
ση.» 

«Με τον αριθµό τους, όµως, θα εκφοβίσουν τον εχθρό,» παρενέβη 
η Ελκέρτα. «Κι αν χρειαστεί να δώσουν τη ζωή τους για να κατακτή-
σουµε τον καινούργιο κόσµο, τότε ας είναι! Θα έχουν πεθάνει για 
καλό σκοπό.» 

Ο Νάρκλοοµ τής έριξε ένα άγριο βλέµµα που έλεγε καθαρά ∆εν µι-
λούσα σ’εσένα, και µετά στράφηκε στον Κάλροοθ, που καθόταν στον 
Θρόνο της Νίρµικιτ. 

Εκείνος καθάρισε τον λαιµό του. «Στις Παλαιές ∆ιηγήσεις, Νάρ-
κλοοµ, απέραντοι στρατοί συγκρούονται. Απέραντοι. Και τώρα θα 
πάµε σ’έναν κόσµο που είναι σαν αυτόν στις Παλαιές ∆ιηγήσεις. Αν 
χρειαστεί να πολεµήσουµε, θα είναι σε ανοιχτό πεδίο, όχι µέσα σε 
σήραγγες και σπηλιές.» 

«Ασφαλώς, Βασιληά µου, αλλά οι πολίτες της Νίρµικιτ εξακολου-
θούν να είναι ανεκπαίδευτοι!» 

«Πρέπει να διαβάζεις περισσότερο τις Παλαιές ∆ιηγήσεις, Νάρ-
κλοοµ,» είπε ο Κάλροοθ· «έχουν πολλά να σε διδάξουν. Με τον α-
ριθµό τους, οι στρατιώτες µας µπορούν να κατακλύσουν τον εχθρό, 
περιτριγυρίζοντάς τον απ’όλες τις µεριές – κάτι που είναι δύσκολο 
να γίνει στα στενά περάσµατα του Υπόγειου Κόσµου.» 

«Επιµένετε, λοιπόν, να πάρετε µαζί σας τόσους πολλούς ανεκπαί-
δευτους ανθρώπους;» 

«Οι ίδιοι επιθυµούν να έρθουν, Υπασπιστή!» είπε ο Κάλροοθ, αρχί-
ζοντας να χάνει την υποµονή του µε τις αµφιβολίες του Νάρκλοοµ. 
«Τους πρότεινα να µε ακολουθήσουν, δεν τους πρόσταξα!» 
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«Βασιληά µου, η γνώµη µου είναι ότι πρόκειται για σφάλµα,» δή-
λωσε ο Νάρκλοοµ. 

«Καλώς. Θα έχω τη γνώµη σου υπόψη µου,» αποκρίθηκε ο Κάλρο-
οθ, τερµατίζοντας εκεί την κουβέντα τους. ∆εν σκόπευε ν’αφήσει τον 
Υπασπιστή να του χαλάσει αυτή τη µεγαλειώδη στιγµή, που θα οδη-
γούσε τον λαό του σ’έναν κόσµο βγαλµένο από τις Παλαιές ∆ιηγή-
σεις, σ’έναν κόσµο µακριά απ’αυτό το µπουντρούµι που αποκαλού-
σαν πατρίδα τους για τέσσερις Γενεές! 

Ο Νάρκλοοµ στράφηκε απ’την άλλη, εξοργισµένος, και βγήκε από 
τη µεγάλη αίθουσα. 
Ο Βασιληάς µας έχει τρελαθεί, σκέφτηκε, και η Βασιλική Σύζυγος 

είναι ένας αιµοδιψής καντράµος! Η Φαλτίκα έχει δίκιο: όσο πιο γρή-
γορα βγάλουµε την Ελκέρτα από τη µέση, τόσο πιο γρήγορα ίσως 
καταφέρουµε να λογικέψουµε τον πατέρα της. Σ’αυτή τη Χάρνταβελ 
πρέπει να είµαστε προσεχτικοί όσο ποτέ άλλοτε, αλλά ο Βασιληάς 
Κάλροοθ δεν µου φαίνεται να το σκέφτεται καθόλου αυτό. Όλο για 
τις τρισκατάρατες Παλαιές ∆ιηγήσεις του µιλά! 

E 
 
«∆ε βλέπεις πώς χαίρεται, η καταραµένη σκρόφα;» γρύλισε η Φαλ-
τίκα, στριφογυρίζοντας µες στο καθιστικό των δωµατίων της. «Πάει 
να το κρύψει αλλά δεν το κρύβει και πολύ καλά! Έχει στο µυαλό της 
να µας κάνει όλους υπηρέτες της!» 

Ο Νάρκλοοµ, που καθόταν σε µια πολυθρόνα, ατένιζε την Πριγκί-
πισσα λιγάκι ενοχληµένος µε τα καµώµατά της. «Μη φωνάζεις,» της 
είπε. «∆εν ξέρεις ποιος µπορεί ν’ακούει.» 

«Κανένας δεν κρυφακούει µέσα στα δικά µου δωµάτια!» 
«Μην είσαι τόσο σίγουρη.» 
«Μη µε θυµώνεις κι εσύ ακόµα περισσότερο!» σύριξε η Φαλτίκα, 

καρφώνοντας το βλέµµα της επάνω του καθώς σταµατούσε να βαδί-
ζει. «Αυτή η… η ελεεινή γυναίκα, η πόρνη καντράµων, πρέπει να πε-
θάνει!» 

«Το έχουµε πει χιλιάδες φορές. Μη φωνάζεις· το ξέρεις ότι το έχω 
φροντίσει.» 
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Η Φαλτίκα τον πλησίασε, γονάτισε πλάι στην πολυθρόνα όπου ή-
ταν καθισµένος. «Ο πατέρας έχει τον Κύρνοοκ να τον φρουρεί, α-
κριβώς για τέτοιες περιπτώσεις,» είπε, µε πιο σιγανή φωνή τώρα· 
«και είµαι βέβαιη ότι ο Κύρνοοκ προστατεύει και την καταραµένη, 
αφού µας προστατεύει όλους µέσα στη Βασιλική Οικία.» 

«Μην ανησυχείς,» της είπε ο Νάρκλοοµ. «Ο Βάλµοοθ είναι ειδι-
κευµένος στο να σκοτώνει. Θα παρατηρήσει προσεχτικά, κι όταν η 
Ελκέρτα βρεθεί αφύλαχτη από τον Κύρνοοκ, θα τη χτυπήσει.» 

Η Φαλτίκα είχε τις αµφιβολίες της. «Ο Κύρνοοκ λένε, όµως, ότι εί-
ναι πολύ ικανός Οφθαλµός του Θανάτου, Νάρκλοοµ.» 

«Και ο Βάλµοοθ είναι ικανός, και έχει περάσει από πιο δύσκολες 
καταστάσεις. Πίστεψέ µε, δεν µπορούµε να βρούµε καλύτερο άν-
θρωπο για να δώσει τέλος στη ζωή της. Μέσα στην αναταραχή της 
άφιξης στον καινούργιο κόσµο, η Ελκέρτα θα πεθάνει.» 

Τα µάτια της Φαλτίκα στένεψαν, άγρια. «Εδώ και πολύ καιρό έ-
πρεπε αυτό να είχε συµβεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό! Ο πατέρας, 
αντί να την πάρει στο κρεβάτι του, έπρεπε να την είχε πετάξει στους 
υπανθρώπους, στα πιο βαθιά βάραθρα του Υπόγειου Κόσµου! Με τις 
ανοησίες του, µας έχει αναγκάσει τώρα να παλεύουµε για τη ζωή 
µας!» 

Λιγάκι µελοδραµατική, πάντοτε, η Πριγκίπισσα, σκέφτηκε ο Νάρ-
κλοοµ. 

«Περισσότερο µε ανησυχούν εµένα τα ανεκπαίδευτα πλήθη που 
έχει µαζέψει ο πατέρας σου. Μπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο, ξέ-
ρεις, αντί για βοήθεια.» 

«Αυτή φταίει,» είπε, µε άγρια πεποίθηση, η Φαλτίκα. «Ο µπαµπάς 
ποτέ δεν θα διανοούταν να κάνει ένα τόσο ανόητο πράγµα.» 
Μην είσαι σίγουρη. Του αρέσουν πολύ οι Παλαιές ∆ιηγήσεις. Αλλά, 

τουλάχιστον, χωρίς την Ελκέρτα θα µπορούσαµε ευκολότερα να τον 
λογικέψουµε. 

«Τι σκέφτεσαι;» ρώτησε η Φαλτίκα. 
«∆ιάφορα πράγµατα.» 

E 
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Όταν ήταν απόγευµα σύµφωνα µε το ρολόι του Τέρι, πολεµιστές του 
Βασιληά ήρθαν στη Φυλακή για να ανοίξουν το κελί του και τα κελιά 
των τριών στρατιωτών του και να τους δώσουν καθαρά ρούχα και 
υποδήµατα. Εκείνοι δεν τα αρνήθηκαν, καθώς τα παλιά τους ρούχα 
βροµούσαν πλέον, ύστερα από τόσες µέρες που ήταν κλεισµένοι ε-
δώ. Ο Τέρι, όµως, είπε στους πολεµιστές του Βασιληά ότι καλύτερα 
εκείνος να συνέχιζε να φορά τη στολή του γιατί αυτό θα βοηθούσε 
στις διαπραγµατεύσεις µε τους ανθρώπους της Χάρνταβελ. ∆εν ήξε-
ρε τη γλώσσα του υπόγειου λαού και τόσο καλά, αλλά κατάφερε χω-
ρίς µεγάλη δυσκολία να τους κάνει να καταλάβουν και να συµφωνή-
σουν. «Όπως θέλεις εσύ,» του είπαν. «∆εν είναι διαταγή να φορέ-
σεις αυτά τα ρούχα.» 

Όταν ο Τέρι και οι στρατιώτες του ετοιµάστηκαν, οι πολεµιστές 
του Βασιληά τούς συνόδεψαν έξω από τη Φυλακή χωρίς να τους έ-
χουν τα χέρια δεµένα. Τους οδήγησαν µέσα στη Νίρµικιτ. Πέρασαν 
δίπλα από τη µεγάλη λίµνη όπου κατέληγε ο καταρράκτης του σπη-
λαίου µέσα στο οποίο ήταν οικοδοµηµένη η πόλη, και διέσχισαν τους 
στενούς δρόµους της. Ο Τέρι έβλεπε ότι πολλά από τα οικοδοµήµατά 
της έµοιαζαν τώρα εγκαταλειµµένα, ενώ πλήθη ήταν συγκεντρωµέ-
να σε διασταυρώσεις και γωνίες των δρόµων. Οπλοφορώντας. 
Ο Βασιληάς µάλλον αποφάσισε να πάρει και απλούς πολίτες για να 

πολεµήσουν. Αυτό δεν άρεσε στον Τέρι. Σήµαινε ότι ο Κάλροοθ δεν 
ενδιαφερόταν και τόσο να κάνει διαπραγµατεύσεις. Τον ενδιέφερε 
οπωσδήποτε να µεταφέρει τον λαό του στη Χάρνταβελ – όποιο κι αν 
ήταν το κόστος. Αν δεν καταφέρω να πείσω αυτούς που φρουρούν 
το άνοιγµα να µας αφήσουν να περάσουµε, έστω και για να γίνει συ-
ζήτηση, τότε η αιµατοχυσία θα είναι χωρίς προηγούµενο για τη Χάρ-
νταβελ… 

Κι αλήθεια, ποιοι µπορεί να φρουρούσαν το άνοιγµα; Ο Τέρι υπο-
ψιαζόταν πως ο Επόπτης ίσως να είχε στείλει στρατό του εκεί. Ίσως 
και η Αρίνη να είναι µαζί µ’αυτό το στρατό– Τι «ίσως»; Σίγουρα θα 
είναι. Αυτή είναι η δουλειά της: να ερευνά παράξενα φαινόµενα. 
Πρέπει – κάπως – να σταµατήσω τη σύγκρουση. 
Αν ήταν έξω από το άνοιγµα κάποιος Παντοκρατορικός αξιωµατι-

κός µε τον οποίο ο Τέρι µπορούσε να συνεννοηθεί, θα του ζητούσε 
να αφήσουν το φουσάτο του Βασιληά Κάλροοθ να περάσει στη Χάρ-
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νταβελ, κι όταν ο υπόγειος λαός ήταν κατασκηνωµένος εκεί, τότε οι 
δυνάµεις της Παντοκράτειρας µπορούσαν να τους κυκλώσουν και να 
τους αιχµαλωτίσουν, ή να τους αφανίσουν. Παρότι οι υπόγειοι φαι-
νόταν να έχουν πυροβόλα όπλα, τα όπλα τους δεν ήταν τόσο καλά 
όσο αυτά των Παντοκρατορικών· και δεν είχαν καθόλου άρµατα µά-
χης. Μονάχα οι µάγοι τους ανησυχούσαν τον Τέρι… αν και η Χονρέ-
πα είχε πει ότι οι Λιθοφόροι, για κάποιον λόγο, έβρισκαν αντίσταση 
στη Χάρνταβελ. Μπορεί γι’αυτό να έφταιγε ο Θεός; αναρωτιόταν ο 
Τέρι, παραξενεµένος. Ή, µήπως, οι δυνάµεις των Λιθοφόρων ήταν 
άµεσα σχετιζόµενος µε τον Υπόγειο Κόσµο και γι’αυτό δεν λειτουρ-
γούσαν καλά σε άλλες διαστάσεις; 
Να ένα ερώτηµα για την Αρίνη, σκέφτηκε ο Τέρι υποµειδιώντας, 

χαρούµενος που πλησίαζε η στιγµή να ξαναδεί τη γυναίκα του. Κι 
εκείνη θα χαιρόταν που θα τον έβλεπε· ήταν σίγουρος. Θα νόµιζε ότι 
ήµουν νεκρός, το δίχως άλλο. Ο Τέρι δεν έβλεπε την ώρα να τη σφί-
ξει στην αγκαλιά του και να φιλήσει τα χείλη της. 

Οι πολεµιστές του Βασιληά οδήγησαν τον ταγµατάρχη και τους 
στρατιώτες του στα περίχωρα της Νίρµικιτ, περνώντας τους µέσα 
από τεράστια πλήθη υπόγειων ανθρώπων που, παρότι οπλισµένοι, 
φαίνονταν στον Τέρι για απλοί πολίτες. Πού είναι οι κανονικοί στρα-
τιώτες του Κάλροοθ; αναρωτήθηκε· και δεν άργησε να τους συνα-
ντήσει κι αυτούς, αφού εκείνος κι οι πολεµιστές του είχαν διασχίσει 
τα πλήθη των πολιτών περιτριγυρισµένοι από τους πάνοπλους 
φρουρούς του Βασιληά. Ο Τέρι είδε τον Βασιλικό Υπασπιστή Νάρ-
κλοοµ και άλλους αξιωµατούχους, καθώς και τη Χονρέπα και δύο 
ακόµα Λιθοφόρους. Η Οφθαλµός της Ζωής πλησίασε τον Τέρι και 
του έκανε νόηµα να την ακολουθήσει. Εκείνος υπάκουσε. Ο Ρίµναλ, 
η Βίλνα, κι ο Καλιόστρο έκαναν να έρθουν µαζί του αλλά οι φρουροί 
δεν τους άφησαν να περάσουν. 

«Ταγµατάρχη!» φώναξε ο Ρίµναλ. 
«Περιµένετε,» τους είπε ο Τέρι. «Περιµένετε.» 
Η Χονρέπα τον οδήγησε, µέσα από τους συγκεντρωµένους πολε-

µιστές, µπροστά σ’έναν πρασινόδερµο άντρα µε µακριά λευκά µαλ-
λιά και µούσια. Είχε γκρίζα µάτια και ήταν ντυµένος πλούσια. Η πα-
νοπλία του ήταν αστραφτερή, κι ένα µεγάλο σπαθί κρεµόταν από τη 
µια µεριά της ζώνης του, ενώ από την άλλη µεριά ήταν ένα µακρύ-
καννο πιστόλι, στολισµένο µε λίθους που πρέπει να ήταν πολύτιµοι 
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στον Υπόγειο Κόσµο. Φαινόταν µεγάλης ηλικίας αυτός ο άντρας· ο 
Τέρι δεν µπορούσε να υπολογίσει ακριβώς τα χρόνια του αλλά σί-
γουρα υπερέβαιναν τα πενήντα. Παρ’όλ’αυτά, το παράστηµά του 
ήταν παράστηµα πολεµιστή. 

Πλάι του βρισκόταν µια γυναίκα που κι εκείνη στεκόταν σαν πολε-
µίστρια, και σε κοιτούσε σαν να σε ζύγιαζε προτού σε σκοτώσει. Είχε 
κατάλευκο δέρµα, ξανθά µακριά µαλλιά πιασµένα πίσω απ’το κεφά-
λι της, και φορούσε ρούχα τόσο πλούσια όσο και του πρασινόδερµου 
άντρα. Παρότι είχε κάτι το αναµφίβολα άγριο στην όψη της, ήταν 
συγχρόνως αρκετά όµορφη ως γυναίκα. Κι επίσης, πάρα, πάρα πολύ 
νεότερη του πρασινόδερµου άντρα, ο οποίος – ο Τέρι δεν είχε αµφι-
βολία – ήταν σύζυγός της. 

«Μεγαλειότατε,» είπε η Χονρέπα, µε µια υπόκλιση, «ο Τέρι Κάρ-
µεθ, από τη Χάρνταβελ. Τέρι Κάρµεθ, από εδώ ο Βασιληάς Κάλροοθ 
και η Βασιλική Σύζυγος Ελκέρτα.» 

Ο Τέρι έκανε µια υπόκλιση παρόµοια της Χονρέπα. «Χαρά µου, 
Μεγαλειότατε,» είπε, µε τις περιορισµένες γνώσεις του της γλώσσας 
του υπόγειου λαού. 

«Τέρι Κάρµεθ,» είπε ο Κάλροοθ, «τούτη είναι µια µεγάλη ηµέρα 
για εµάς. Επιστρέφουµε στον Παλαιό Κόσµο. _______ οι άνθρωποι 
της Χάρνταβελ να µας _______ ειρηνικά.» 

Μάλλον, «να µας δεχτούν ειρηνικά», είχε πει, υπέθεσε ο Τέρι, που 
δεν είχε πιάσει εκείνη τη λέξη. ∆εν πρέπει καν να την ήξερε. «Θα 
κάνω ό,τι µπορώ, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε. 

«∆εν µιλά πολύ καλά τη γλώσσα µας, Βασιληά µου,» είπε η Χον-
ρέπα. «Αλλά µπορούµε να _____________ µαζί του.» 

Ο Κάλροοθ ένευσε. «Ναι. Έχεις κάνει καλή δουλειά, Χονρέπα. Και 
τώρα, νοµίζω ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε…» Στράφηκε στον Νάρ-
κλοοµ και έκανε νόηµα µε το χέρι του. 

Ο Τέρι, που είχε στραφεί για να κοιτάξει τον Βασιλικό Υπασπιστή, 
τον είδε ν’αποκρίνεται µ’ένα άλλο νόηµα, µάλλον θετικό. 
Πρέπει να είµαστε έτοιµοι να δραπετεύσουµε, σε περίπτωση που η 

σύγκρουση δεν µπορέσει να αποφευχθεί. Ο Τέρι είπε στη Χονρέπα: 
«Θα πεις να φέρουν εδώ τους φίλους µου; ∆εν ξέρουν τη γλώσσα 
σας, και θα είναι… φοβισµένοι.» 
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Η Λιθοφόρος µετέφερε το αίτηµα του Τέρι στον Βασιληά, κι εκεί-
νος συµφώνησε χωρίς δισταγµό. Η διαταγή δόθηκε, και οι φρουροί 
έφεραν τους στρατιώτες του Τέρι δίπλα στον ταγµατάρχη τους. 

«Να είστε πάντα κοντά µου,» τους είπε εκείνος. 
«Μην κάνεις λες κι αποµακρυνθήκαµε επίτηδες,» αποκρίθηκε ο 

Ρίµναλ, µορφάζοντας. 
«Επίσης,» πρόσθεσε ο Τέρι ψιθυριστά, «µην ξεχνάτε: η Χονρέπα 

καταλαβαίνει αρκετές λέξεις της Συµπαντικής – και ίσως να τις έχει 
διδάξει και σ’άλλους εδώ πέρα. Να έχετε το νου σας, και να µη λέτε 
ανοησίες.» 

E 
 
Το τεράστιο φουσάτο του Βασιληά Κάλροοθ εγκατέλειψε τη Νίρµι-
κιτ και, σαν αφάνταστα µακρύ φίδι του Υπόγειου Κόσµου, διέσχισε 
τις σήραγγες και τα σπήλαια που οδηγούσαν στην έξοδο για τον Ε-
πάνω Κόσµο η οποία βρισκόταν κοντά στο µυστηριώδες άνοιγµα για 
τη Χάρνταβελ. ∆εν µπορούσε να κινείται γρήγορα λόγω του µεγέ-
θους του· έτσι, όταν πια η νύχτα είχε πέσει και η Μεγάλη Μητέρα 
και οι Θυγατέρες κρέµονταν ψηλά στο στερέωµα πάνω από την ατε-
λείωτη ερηµιά, οι πρώτοι πολεµιστές του φουσάτου βγήκαν στην 
επιφάνεια του εδάφους και, σύντοµα, ο Βασιληάς τους τους ακολού-
θησε µαζί µε τη Βασιλική Σύζυγο του και όλη του την οικογένεια – 
τα παιδιά του, Πρίγκιπες και Πριγκίπισσες, και τα αδέλφια του, Βα-
σιλίσκους και Βασιλίσκες. 

Ο Κάλροοθ ατένισε, παντού γύρω του, την αποτρόπαια έρηµο που 
είχε δηµιουργήσει ο Καταστροφέας. Πόσα χρόνια είχαν περάσει από 
τότε που την είχε αντικρίσει για πρώτη φορά; Μικρός ήταν, πάντως· 
πολύ µικρός. Και η ψυχή του είχε βουλιάξει. Είχε νιώσει τις αγαπη-
µένες του ιστορίες για τον Παλαιό Κόσµο να απειλούνται, να κρέµο-
νται στα όρια της καταστροφής. ∆εν ήθελε να ξαναδεί αυτή την κα-
ταραµένη ερηµιά· προτιµούσε να διαβάζει τις Παλαιές ∆ιηγήσεις, 
και να βλέπει τις φωτογραφίες ενός κόσµου που ήταν πανέµορφος 
και φωτεινός. 
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Αυτός ο κόσµος θα ξαναείναι δικός µας! σκέφτηκε τώρα, παίρνο-
ντας µια βαθιά ανάσα. Οδηγώ τον λαό µου στον Παλαιό Κόσµο, και 
δεν είµαστε µακριά. 
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Κεφάλαιο 52 

Ο Σκοτεινός Χείµαρρος από την Έρηµο 
 
 
Οι φρουροί είδαν έναν τεράστιο στρατό να έρχεται προς το µέρος 
τους, διασχίζοντας την άµµο της ερήµου. Τα φώτα του σκόρπιζαν το 
σκοτάδι της νύχτας. 

Κανένας δεν περίµενε κάτι σαν αυτό από το µυστηριώδες άνοιγµα. 
Την προηγούµενη φορά δεν είχαν παρουσιαστεί παρά µερικοί άν-
θρωποι που µπορούσες να τους µετρήσεις στα δάχτυλα. 

Οι φρουροί, αναστατωµένοι, εγκατέλειψαν τα πόστα τους, πηγαί-
νοντας οι µισοί να ειδοποιήσουν τον Άρχοντα της Υλιριλίδιας κι οι 
άλλοι µισοί την Αρχόντισσα της Ναραλµάδιας. 

Η Μοργκάνα κοιµόταν στην αγκαλιά του άντρα της όταν δυνατές 
φωνές την ξύπνησαν. Βλεφαρίζοντας, ανασηκώθηκε, ενώ ο Λεοπόλ-
δος είχε ήδη σηκωθεί. Ο φρουρός έξω απ’τη σκηνή τους φώναζε: 
«Στρατηγέ! Αρχόντισσά µου! Ένας στρατός έρχεται! Ένας µεγάλος 
στρατός! Στρατηγέ, ξυπνήστε!» 

Ο Λεοπόλδος, γρυλίζοντας σαν αγριόγατος που κίνδυνος τον έχει 
αφυπνίσει, πήγε στην είσοδο της σκηνής και παραµέρισε την κουρ-
τίνα. «Τι είναι, για όνοµα του Θεού; Ο Ροβέρτος κάνει πάλι τα κόλπα 
του;» τον άκουσε η Μοργκάνα να λέει, ενώ, ανασηκωµένη πάνω στο 
µαλακό στρώµα του κρεβατιού, κοίταζε την πλάτη του. 

«∆εν είναι ο Άρχοντας Ροβέρτος, Στρατηγέ,» αποκρίθηκε η φωνή 
του φρουρού. «Από το άνοιγµα έρχονται! Από την έρηµο! Ένας τε-
ράστιος στρατός!» 

Η Μοργκάνα πετάχτηκε όρθια κι άρχισε να ντύνεται. Ένας τερά-
στιος στρατός; Από το άνοιγµα; Μα, ποιοι µπορεί να ζουν µέσα 
σ’αυτή την καταραµένη έρηµο; 

Μετά από λίγο, και εκείνη και ο Λεοπόλδος ήταν έξω από τη σκηνή 
τους. Ο δεύτερος φορούσε ολόκληρη την αρµατωσιά του και το κρά-
νος του, και κουβαλούσε τα όπλα του. Η Μοργκάνα φορούσε µια 
ελαφριά πανοπλία πάνω από ένα φόρεµα ειδικό για ιππασία (κατό-
πιν επιµονής του Λεοπόλδου – την ίδια την ενοχλούσαν οι πανοπλί-
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ες· αισθανόταν να τη βαραίνουν και να την κόβουν), κρατούσε µια 
µέτρια ασπίδα, είχε ένα κλειστό κράνος στο κεφάλι (µε την προσω-
πίδα ανοιχτή για την ώρα – ούτε τα κράνη τής άρεσαν· νόµιζε ότι 
την έπνιγαν), και από τη ζώνη της κρέµονταν ένα σπαθί κι ένα πι-
στόλι (δεν είχε παράπονο να κουβαλά όπλα, αρκεί να µην ήταν πολύ 
βαριά). 

Το στρατόπεδο ήταν ανάστατο. Οι πολεµιστές της Ναραλµάδιας 
σηκώνονταν από τον ύπνο τους και, παίρνοντας τον εξοπλισµό τους, 
συναθροίζονταν στα ανατολικά: προς τα εκεί όπου βρισκόταν το ά-
νοιγµα, εκεί όπου η άµµος της εξωδιαστασιακής ερήµου χυνόταν 
επάνω στην πεδιάδα της Χάρνταβελ. 

Στο στρατόπεδο του Ροβέρτου, η Μοργκάνα µπορούσε να διακρί-
νει παρόµοια αναστάτωση, όπως ήταν αναµενόµενο. Κι εκείνου οι 
πολεµιστές ετοιµάζονταν. 

«Στρατηγέ, ποιες οι διαταγές σας;» ρώτησε ένας αξιωµατικός, κα-
θώς πλησίαζε µαζί µε άλλους δύο. 

Η Μοργκάνα είχε επανειληµµένως παρατηρήσει ότι οι στρατιώτες 
της πάντα ρωτούσαν τον σύζυγό της πριν από εκείνη. Βασικά, ρω-
τούσαν εκείνη µόνο αν ο σύζυγός της δεν ήταν παρών. ∆εν την πεί-
ραζε τούτο. Ο Λεοπόλδος ήταν καλός στη στρατηγική· η Μοργκάνα 
τον εµπιστευόταν· κι επιπλέον, αυτός ήταν ένας από τους λόγους 
που τον είχε παντρευτεί. 

«Κυκλώστε το άνοιγµα,» είπε ο Λεοπόλδος. «Μην αφήσετε κανέ-
ναν να περάσει. Αλλά µην επιτεθείτε πρώτοι.» 

«Μάλιστα, Στρατηγέ.» 
Οι αξιωµατικοί έφυγαν από κοντά τους, τρέχοντας. 
∆ύο άλλοι πολεµιστές πλησίασαν, φέρνοντας τα άλογα της Μορ-

γκάνας και του Λεοπόλδου· αυτοί τα καβάλησαν και πήγαν προς το 
άνοιγµα. Από την αχανή έρηµο, πράγµατι, κάτι φαινόταν να έρχεται. 
Πολλά φώτα, σαν από ενεργειακές λάµπες αλλά όχι ακριβώς· δεν 
ήταν ούτε τόσο λευκά ούτε τόσο δυνατά. Πάντως, σίγουρα ο φωτι-
σµός δεν προερχόταν από λάµπες λαδιού ή δαυλούς. Κι εκείνο που 
φανέρωνε, µέσα στο νυχτερινό σκοτάδι, ήταν ένα απέραντο πλήθος. 
Μια µαύρη µάζα, αποτελούµενη από πολλά µικρά κοµµάτια, η οποία 
σερνόταν σταθερά προς τη Χάρνταβελ. 
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«Θεέ µου…» µουρµούρισε η Μοργκάνα. «Θεέ µου… Λεοπόλδε, 
πόσοι είναι; Πόσοι;» 

«Αρκετοί,» αποκρίθηκε εκείνος, ψύχραιµα. «Μην αποµακρυνθείς 
από κοντά µου.» 

Η Μοργκάνα κατένευσε, αλλά δεν ήξερε αν εκείνος είδε το νεύµα 
της καθώς κοίταζε συνεχώς µπροστά, προς το άνοιγµα. 

«Και, σε περίπτωση µάχης, να κλείσεις το κράνος σου,» πρόσθεσε 
ο Λεοπόλδος. 
Περίπτωση µάχης; Μάχη; Μ’αυτό το τέρας; Η Μοργκάνα δεν 

µπορούσε να υπολογίσει τη δύναµη του ερχόµενου φουσάτου, αλλά 
δεν αµφέβαλλε ότι ήταν παραπάνω από αντάξιο να συγκρουστεί και 
µε τον δικό της στρατό και µε του Ροβέρτου συγχρόνως. 

Οι Ναραλµάδιοι πολεµιστές είχαν κυκλώσει το άνοιγµα από τη µια 
µεριά, και οι Υλιριλίδιοι πολεµιστές το είχαν κυκλώσει από την άλλη. 
Καθώς η Μοργκάνα πλησίαζε εκεί, είδε πως και ο Ροβέρτος ερχόταν, 
έφιππος και οπλισµένος. 

Ο Λεοπόλδος σταµάτησε το άλογό του ανάµεσα στους πολεµιστές 
της Ναραλµάδιας και κοντά στους αρχηγούς του στρατού, και η 
Μοργκάνα σταµάτησε δίπλα του. Αισθανόταν τα χέρια της να τρέ-
µουν καθώς κρατούσε τα ηνία του αλόγου της, και τα έσφιξε πιο δυ-
νατά, προσπαθώντας να κάνει το τρέµουλο να πάψει. Πήρε µια βα-
θιά ανάσα. Οι ιερείς είχαν προστάξει να µην αφήσουν κανέναν να 
έρθει από το άνοιγµα, αλλά πώς θα κατάφερναν να εµποδίσουν αυτό 
το φουσάτο αν αποφάσιζε να επιτεθεί; 

Ο στρατός από την έρηµο ζύγωνε ολοένα και περισσότερο. Οι Να-
ραλµάδιοι και οι Υλιριλίδιοι τον περίµεναν. Σιγή είχε απλωθεί πα-
ντού: η σιγή που απλώνεται λίγο πριν από µια µεγάλη σύγκρουση. 
Κανένας δεν µιλούσε. 

Το εξωδιαστασιακό φουσάτο σταµάτησε, τελικά, στα όρια του α-
νοίγµατος, εκεί όπου οι δύο διαστάσεις έµοιαζαν να λιώνουν η µία 
µέσα στην άλλη. Η Μοργκάνα είδε πως άνθρωποι το αποτελούσαν, 
όχι τέρατα, όπως υπέθεταν ορισµένοι ότι ήταν αυτοί που ζούσαν 
στην παράξενη έρηµο. Η µόνη διαφορά τους ήταν ότι πολλοί είχαν 
πράσινο δέρµα, που η Αρχόντισσα της Ναραλµάδιας δεν είχε ξανα-
δεί. Και στα χέρια τους κάποιοι είχαν δεµένα κάτι… κοµµάτια γυαλί 
τα οποία εξέπεµπαν το φως που η Μοργκάνα είχε ατενίσει πριν, από 
µακριά. Τα όπλα τους δεν έµοιαζαν να διαφέρουν πολύ από αυτά 
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των πολεµιστών της Ναραλµάδιας ή της Υλιριλίδιας: ήταν σπαθιά 
και δόρατα και τσεκούρια, πιστόλια και καραµπίνες (ή τουφέκια – η 
Μοργκάνα δεν ήταν σίγουρη). Η τεχνοτροπία τους, όµως, φαινόταν 
διαφορετική. Ήταν παρόµοια αλλά όχι ίδια µ’αυτά που έβρισκε κα-
νείς στη Χάρνταβελ. 

Η Μοργκάνα δεν είδε καθόλου ιππείς µέσα στο στράτευµα. ∆εν εί-
χαν άλογα. Κι αυτό σήµαινε ότι εκείνη κι ο Ροβέρτος είχαν, αναµφί-
βολα, σηµαντικό πλεονέκτηµα εναντίον τους. 

Κάποιος από τους αρχηγούς του εξωδιαστασιακού φουσάτου έκα-
νε νόηµα, κι ένας άλλος άντρας ξεπρόβαλε. Ένας άντρας ντυµένος 
µε λευκή στολή σαν αυτή των Παντοκρατορικών, παρατήρησε η 
Μοργκάνα έκπληκτη. Κι ακόµα πιο έκπληκτη: ∆εν είναι άγνωστος! Ο 
ταγµατάρχης είναι! Ο Τέρι Κάρµεθ! 

«Αρχόντισσα Μοργκάνα! Άρχοντα Ροβέρτο!» φώναξε ο ταγµα-
τάρχης. «Πρέπει να µιλήσουµε!» 

«Ταγµατάρχη!» είπε ο Ροβέρτος, πηγαίνοντας έφιππος στην πρώ-
τη γραµµή των πολεµιστών του. «∆εν περίµενα ότι θα σε ξαναβλέ-
παµε ζωντανό. Εσύ διοικείς αυτό το στράτευµα;» 

«∆υστυχώς όχι, Άρχοντά µου. Αρχηγός αυτού του στρατεύµατος 
είναι ο Βασιληάς Κάλροοθ, και δεν µιλά τη Συµπαντική Γλώσσα, ού-
τε τη Γλώσσα της Χάρνταβελ. Πρέπει, εποµένως, εγώ να µιλήσω εκ 
µέρους του.» 

«Είσαι αιχµάλωτός του, Ταγµατάρχη;» 
«Ουσιαστικά, ναι.» 
«Τι θέλει, λοιπόν, αυτός ο Βασιληάς Κάλροοθ από εµάς;» ρώτησε ο 

Ροβέρτος. 
Και η Μοργκάνα ώθησε το άλογό της ώστε κι εκείνη να πάει στην 

πρώτη γραµµή των στρατιωτών της – δεν ήθελε να φανεί δειλή, που 
κρυβόταν και δεν έβγαινε να µιλήσει. Ο Λεοπόλδος την ακολούθησε. 

«Εξαιτίας της ερήµου που απλώνεται στη διάστασή του, ο λαός του 
Βασιληά Κάλροοθ έχει, εδώ και αιώνες, αναγκαστεί να κατοικεί κά-
τω από τη γη,» είπε – δυνατά, ώστε να ακούγεται µακριά και καθα-
ρά – ο Τέρι. «Εκείνο που ο Βασιληάς ζητά, εποµένως, είναι να φέρει 
τον λαό του στη Χάρνταβελ. Προτιµά να το κάνει αυτό χωρίς να α-
ναγκαστεί να επιτεθεί· αλλά, αν χρειαστεί να επιτεθεί, δεν θα διστά-
σει–» 
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«Ήρθες να µας απειλήσεις εκ µέρους του νέου σου αφέντη, Ταγ-
µατάρχη;» φώναξε, εξαγριωµένα, ο Ροβέρτος. 

«∆εν είναι απειλή, Άρχοντά µου! Ο Βασιληάς Κάλροοθ είναι απο-
φασισµένος να φέρει τον λαό του στη Χάρνταβελ. Αν δεν ήµουν εγώ, 
θα επιτιθόταν κατευθείαν. Ακούστε µε–» 

«∆εν µπορούµε να τον αφήσουµε να περάσει!» δήλωσε ο Ροβέρ-
τος. «Αυτή είναι η εντολή του ιερατείου: Κανείς δεν έρχεται από το 
άνοιγµα. Για εσένα, είµαι βέβαιος, µπορεί να γίνει µια εξαίρεση, 
Ταγµατάρχη, γιατί είσαι από εδώ.» 

«Μην είστε ανόητος, Άρχοντά µου!» φώναξε ο Τέρι. «Ο Βασιληάς 
Κάλροοθ δεν θα κάνει πίσω, τώρα που έφτασε ώς εδώ.» 

«Ας περιµένει, τότε!» είπε η Μοργκάνα προτού µιλήσει ο Ροβέρ-
τος. «Να ρωτήσουµε τους ιερείς πρώτα, τουλάχιστον.» 

«Γιατί δεν παρουσιάζονται οι ίδιοι;» τη ρώτησε ο Τέρι. 
«∆ιότι δεν είναι εδώ, Ταγµατάρχη. Έχουν φύγει για την Ερρίθια 

και τον Υπεραιώνιο. Κανένας ιερέας δεν είναι εδώ.» 
«Σ’αυτή την περίπτωση, έχω να κάνω την εξής πρόταση, Αρχό-

ντισσα Μοργκάνα. Άρχοντα Ροβέρτο. Αφήστε τον Βασιληά Κάλροοθ 
να περάσει το άνοιγµα και να στρατοπεδεύσει κοντά σας· και µετά, 
θα δούµε τι θα πει το ιερατείο, όπως επίσης και ο Παντοκρατορικός 
Επόπτης. Το καταλαβαίνω πως είναι πολλά που πρέπει να συζητη-
θούν· όµως, αν δεν επιτρέψετε τώρα στον Βασιληά Κάλροοθ να πε-
ράσει, πολύ φοβάµαι ότι δεν θα καταφέρω να αποτρέψω µια πολύ-
νεκρη σύγκρουση.» 

«Αποκλείεται ν’αφήσουµε ένα τόσο µεγάλο ξένο στράτευµα να έρ-
θει στα εδάφη µας, Ταγµατάρχη!» φώναξε ο Ροβέρτος. «Μα τον 
Θεό, δεν µιλάς καθόλου λογικά! Πράγµα που είµαι βέβαιος πως ο-
φείλεται στην αιχµαλωσία σου.» 

«∆εν είναι αυτό που νοµίζετε, Άρχοντά µου! ∆εν απειλούν τη ζωή 
µου. Θα επιτεθούν, όµως, αν δεν τους αφήσετε να περάσουν, σας 
προειδοποιώ! Καλύτερα να τους επιτρέψ–» 

Μια εξωδιαστασιακή γυναίκα (που το δέρµα της ήταν µοβ, παρα-
τήρησε έκπληκτη η Μοργκάνα) διέκοψε τον ταγµατάρχη µιλώντας 
του σε κάποια άγνωστη γλώσσα. Εκείνος στράφηκε για να της απα-
ντήσει. 

Ο Ροβέρτος βρήκε ευκαιρία και τρόχασε προς τη Μοργκάνα, ακο-
λουθούµενος από πολεµιστές του. Η Μοργκάνα στράφηκε κι έβαλε 
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κι εκείνη το άλογό της να τροχάσει προς τον Άρχοντα της Υλιριλίδι-
ας, ακολουθούµενη από τον Λεοπόλδο και δικούς της πολεµιστές. 

«Ο Μεγάλος Πατέρας Έδουος πρόσταξε να µην αφήσουµε κανέ-
ναν να περάσει, Μοργκάνα,» είπε ο Ροβέρτος, µόλις συναντήθηκαν. 
«∆εν πιστεύω να σκέφτεσαι να υποκύψεις στο αίτηµα αυτών των 
ξένων.» 

«Ο στρατός τους είναι πολύ µεγάλος. Φαντάζεσαι τι θα γίνει αν ε-
πιτεθούν;» 

«∆εν θα επιτεθούν. Μπλοφάρουν! Πρόκειται για έναν λαό που µέ-
νει σε µια έρηµο. Αυτοί είναι όλοι τους, κατά πάσα πιθανότητα· δεν 
έχουν άλλους. Λες να έρθουν εδώ για να τους αφανίσουµε;» 

«Μα, ο ταγµατάρχης είπε πως δεν µένουν στην έρηµο αλλά κάτω 
από τη γη,» του θύµισε η Μοργκάνα. 

«∆εν ξέρεις αν λέει αλήθεια!» 
«Γιατί να πει ψέµατα;» 
«Θα προδώσεις το ιερατείο και τον Θεό, λοιπόν, Μοργκάνα;» 
Ο Ροβέρτος, αναµφίβολα, θα προσπαθούσε να επωφεληθεί από 

µια τέτοια ενέργειά της, για να πάρει τους ιερείς µε το µέρος του, 
κατηγορώντας τη Μοργκάνα για άπιστη, για βλάσφηµη. Η συµπερι-
φορά του την εξόργιζε. «Θα φτάσουµε σ’έναν συµβιβασµό!» του εί-
πε, θυµωµένα. «∆ε θα τους αφήσουµε ούτε να περάσουν αλλά ούτε 
και να µας επιτεθούν!» 

«Αυτό,» συµφώνησε ο Λεοπόλδος, «είναι το καλύτερο.» 
Ο Ροβέρτος τον αγνόησε τελείως, σαν να ήταν κάποιο σκυλί που 

είχε γαβγίσει λίγο παραδίπλα. «Τους βλέπεις να είναι πρόθυµοι να 
συµβιβαστούν;» ρώτησε τη Μοργκάνα. «Θέλουν οπωσδήποτε να 
έρθουν στη Χάρνταβελ! Κι αν κατασκηνώσουν εδώ–» 

«Αρχόντισσα Μοργκάνα! Άρχοντα Ροβέρτο!» Η φωνή του Τέρι 
Κάρµεθ. 

Οι δυο τους στράφηκαν να τον ατενίσουν. 

E 
 
«Τι σου λένε τόση ώρα, Τέρι Κάρµεθ;» τον είχε ρωτήσει, πριν από 
λίγο, η Χονρέπα, κι εκείνος είχε αναγκαστεί να διακόψει την κουβέ-
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ντα του µε τον Ροβέρτο και τη Μοργκάνα και να εξηγήσει στη Λιθο-
φόρο τι συνέβαινε. Εν τω µεταξύ, µε τις άκριες των µατιών του, ο 
Τέρι είχε δει τον Άρχοντα της Υλιριλίδιας και την Αρχόντισσα της 
Ναραλµάδιας να πλησιάζουν ο ένας τον άλλο για να µιλήσουν κι αυ-
τοί αναµεταξύ τους. Η Χονρέπα µετέφερε τα λόγια του Τέρι στον 
Βασιληά Κάλροοθ, ο οποίος στεκόταν παραδίπλα, µαζί µε τη Βασιλι-
κή Σύζυγο Ελκέρτα, τον Βασιλικό Υπασπιστή Νάρκλοοµ, και άλλους 
αυλικούς του. 

Ο Κάλροοθ άκουσε προσεχτικά ό,τι είχε να του πει η Χονρέπα και, 
µετά, ανακοίνωσε την απόφασή του. 

Έτσι, τώρα, ο Τέρι στράφηκε γι’ακόµα µια φορά στη Μοργκάνα 
και στον Ροβέρτο και τους φώναξε για να τραβήξει την προσοχή 
τους. Τον ατένισαν αµέσως, κι εκείνος τούς είπε: 

«Ο Βασιληάς Κάλροοθ καταλαβαίνει ότι έχετε πρόβληµα µε τους 
ιερείς σας–» 

«Ταγµατάρχη,» τον διέκοψε ο Ροβέρτος, «δεν έχουµε ‘πρόβληµα’ 
µε τους ιερείς. Αυτές είναι οι προσταγές του ιερατείου! Αλλά δεν πε-
ριµένουµε, ασφαλώς, ένας εξωδιαστασιακός να το κατανοήσει αυ-
τό…» 

«Σας παρακαλώ, Άρχοντά µου, ακούστε µε!» είπε ο Τέρι. «Ακού-
στε µε. Ο Βασιληάς Κάλροοθ καταλαβαίνει τι σας ζητάνε οι ιερείς 
σας. Στη διάστασή του δεν υπάρχουν ιερείς ακριβώς, αλλά υπάρχουν 
κάποιοι που ονοµάζονται Θεογνώστες – άνθρωποι που µιλάνε µε 
θεούς και που οι άλλοι τούς σέβονται. Ο Βασιληάς, λοιπόν, καταλα-
βαίνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, και σας διαβεβαιώνει 
πως αν αφήσετε τον λαό του να περάσει δεν υπάρχει περίπτωση να 
γίνει καµία εχθροπραξία. ∆εν έχετε τίποτα να φοβηθείτε.» 

«Έτσι λες εσύ, Ταγµατάρχη, που είσαι τώρα το στόµα αυτού του 
Βασιληά! Εµείς δεν ξέρουµε τίποτα ούτε γι’αυτόν ούτε για τον λαό 
του.» 

Η Μοργκάνα είπε: «Ζήτησε από τον Βασιληά να περάσει µόνο ε-
κείνος το άνοιγµα, µαζί µε δύο ντουζίνες πολεµιστές του το πολύ.» 
Αποκλείεται να το δεχτεί, σκέφτηκε ο Τέρι, ενώ ο Ροβέρτος στρε-

φόταν στη Μοργκάνα και της έλεγε κάτι που εκείνος δεν µπορούσε 
να ακούσει – πάντως, δεν πρέπει να της δήλωνε ότι συµφωνούσε. 

Ο Τέρι µετέφερε στη Χονρέπα το αίτηµα της Μοργκάνας, και η Λι-
θοφόρος το µετέφερε στον Βασιληά Κάλροοθ. Ο οποίος – όπως ο 
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Τέρι φοβόταν – το αρνήθηκε. Και κανένας γύρω του δεν συµφωνού-
σε να το δεχτεί. Ειδικά η σύζυγός του και ο Νάρκλοοµ αµέσως είπαν 
πως αυτό ήταν απαράδεχτο. 

Η Χονρέπα είπε στον Τέρι τι να πει στη Μοργκάνα και στον Ρο-
βέρτο, κι εκείνος τούς το µετέφερε: 

«Ο Βασιληάς Κάλροοθ λέει πως δεν µπορεί ν’αφήσει τον λαό του 
εκτεθειµένο στην έρηµο, ούτε πρόκειται, µετά από τόσο ταξίδι, να 
τον βάλει να ξαναπάει πίσω, στην πόλη του, µέσα στον Υπόγειο Κό-
σµο. Ζητά, εποµένως, τη φιλοξενία σας, Αρχόντισσά µου, Άρχοντά 
µου. Ζητά να δεχτείτε τον λαό του, και υπόσχεται πως δεν θα το µε-
τανιώσετε.» 

Ο Τέρι είχε αρχίσει να φοβάται ότι δεν θα µπορούσε µε τίποτα να 
αποφευχθεί το αιµατοκύλισµα. Κανένας δεν έλεγε να κάνει πίσω· 
και σ’αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως, τα όπλα έπαιρναν την τελική 
απόφαση. Κοίταξε τον Ρίµναλ, τη Βίλνα, και τον Καλιόστρο πάνω 
από τον ώµο του, και µε το βλέµµα προσπάθησε να τους πει: Να εί-
στε έτοιµοι. Έτοιµοι! 

E 
 
«Παραλογισµός!» είπε ο Ροβέρτος, ακούγοντας το αίτηµα του Βασι-
ληά Κάλροοθ από το στόµα του Τέρι Κάρµεθ. «Και η απάντησή τους 
παράλογη, και η δική σου πρόταση επίσης, Μοργκάνα.» 
Είναι τελείως ηλίθιος; γρύλισε εσωτερικά η Αρχόντισσα της Να-

ραλµάδιας. «Προσπαθώ να βρω µια µέση λύση για να µη σκοτωθού-
µε όλοι!» 

«Οι στρατοί µας, ενωµένοι, θα τους διώξουν,» είπε ο Ροβέρτος. 
«Θα τους στείλουν πίσω στα υπόγεια απ’όπου ήρθαν.» 

«Πώς είναι δυνατόν να είσαι σίγουρος; ∆ε βλέπεις πόσοι είναι;» 
«Τι άλλη επιλογή έχουµε;» µούγκρισε ο Ροβέρτος. «Θα τους αφή-

σεις να έρθουν στη Χάρνταβελ; Μπορεί να κατασκηνώσουν εδώ και 
να σηκωθούν µες στη νύχτα για να µας σφάξουν όλους! Και µη µου 
πεις ότι δέχεσαι αυτές τις… διαβεβαιώσεις ενός άγνωστου εξωδια-
στασιακού Βασιληά! Ούτε να µου πεις ότι εµπιστεύεσαι τον Τέρι 
Κάρµεθ. Είναι υπηρέτης της Παντοκράτειρας, Μοργκάνα· και τώρα 
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δεν ξέρω τι παιχνίδι µπορεί να παίζει. Ίσως απλά να θέλει να γλιτώ-
σει τη ζωή του· ίσως να είναι κάτι άλλο, πολύ πιο άσχηµο.» 

«Σαν τι;» ρώτησε ο Λεοπόλδος. 
Ο Ροβέρτος τον αγνόησε. 
«Ο σύζυγός µου σε ρώτησε κάτι,» είπε επίµονα η Μοργκάνα. 
«∆εν ξέρω τι!» αποκρίθηκε απότοµα ο Ροβέρτος. «Ίσως να σχε-

διάζουν να φέρουν αυτούς τους ξένους εδώ για να κατακτήσουν τη 
Χάρνταβελ.» 

«Η Χάρνταβελ είναι ήδη κατακτηµένη. Αν δεν το ξέρεις, Άρχοντά 
µου, είµαστε, ουσιαστικά, υποτελείς της Παντοκράτειρας.» 

«Τολµάς να γίνεσαι ειρωνική όταν µου µιλάς!» γρύλισε ο Ροβέρ-
τος, µοιάζοντας έτοιµος να τραβήξει το σπαθί του και να τη χτυπή-
σει. 

Η Μοργκάνα δεν έκανε πίσω. «Απλώς αναρωτιέµαι τι σκέφτεσαι 
κάποιες φορές–» 

«Αρχόντισσα Μοργκάνα! Άρχοντα Ροβέρτο!» Η φωνή του Τέρι 
Κάρµεθ. «Ο Βασιληάς Κάλροοθ απαιτεί µια απάντηση!» 

«Τι θα του πούµε, λοιπόν;» ρώτησε η Μοργκάνα τον Ροβέρτο. «Ό-
χι;» 

Ο Άρχοντας της Υλιριλίδιας, χωρίς να µιλήσει, έστρεψε το άλογό 
του από την άλλη και τρόχασε προς το φουσάτο του, περιτριγυρι-
σµένος από τη συνοδία του. 

«Ωραία απάντηση,» µούγκρισε ο Λεοπόλδος· και είπε: «Μοργκά-
να, το ξέρεις ότι, στο τέλος, δεν µπορούµε να παρακούσουµε τους 
ιερείς. Σίγουρα, έχουν καλό λόγο που δεν θέλουν κανένας να έρθει 
από το άνοιγµα.» 

«Νοµίζεις ότι µπορούµε να νικήσουµε τον Βασιληά Κάλροοθ;» 
Προτού ο Λεοπόλδος τής απάντηση, ο Ροβέρτος ακούστηκε να 

φωνάζει: «Τέρι Κάρµεθ! Η απάντησή µας είναι όχι! ∆εν µπορούµε 
ν’αφήσουµε εξωδιαστασιακούς στρατούς να έρθουν και να κατα-
σκηνώσουν στη Χάρνταβελ – και ο Θεός είναι µαζί µας!» 
Σκατά, σκέφτηκε ο Τέρι. Πώς θα αποτρέψω τη σύγκρουση, τώρα; 

∆εν του έµεναν άλλα χαρτιά για να παίξει· και από την αρχή τα φύλ-
λα στο χέρι του ήταν λίγα, πολύ λίγα. 

«Αρνήθηκαν, έτσι δεν είναι;» είπε η Χονρέπα, πλάι του. Ήξερε 
αρκετά καλά τη Συµπαντική για να µπορεί να καταλάβει το όχι. 
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«Τους λέµε να παρακούσουν τους Θεογνώστες τους, Χονρέπα. ∆εν 
µπορούν να το κάνουν. Βοήθησέ µε! Πες στον Βασιληά να µην επι-
τεθεί.» 

Η Χονρέπα κούνησε το κεφάλι δυσανασχετώντας. «∆ύσκολο, Τέρι 
Κάρµεθ.» 

Ο Τέρι έπιασε το µπράτσο της. «Θα σκοτωθούν πολλοί!» την προ-
ειδοποίησε. 

Η Χονρέπα δεν αποκρίθηκε. Στράφηκε στον Βασιληά Κάλροοθ και 
του είπε ότι οι ξένοι δεν δέχονταν. 

Η όψη του Βασιληά αγρίεψε. 
Αλλά ο Νάρκλοοµ, τότε, του µίλησε έντονα. Συγχρόνως προσπα-

θούσε να µιλήσει και η Ελκέρτα, όµως ο Βασιλικός Υπασπιστής τη 
σώπασε µε µερικές απότοµες κουβέντες που φάνηκαν να την εξοργί-
ζουν. 

Ο Νάρκλοοµ δεν πρέπει να ήθελε να γίνει η επίθεση. Παρότι δεν 
µε εµπιστεύεται, σκέφτηκε ο Τέρι, που είχε παρατηρήσει πώς τον 
κοίταζε ο Υπασπιστής, σ’αυτό το θέµα είναι µε το µέρος µου. 

E 
 
«Άρχοντα Ροβέρτο!» φώναξε ο Τέρι γι’ακόµα µια φορά. «Αρχόντισ-
σα Μοργκάνα! Ακούστε µε! Πρέπει, οπωσδήποτε, να αποφύγουµε 
την αιµατοχυσία. Ο Βασιληάς Κάλροοθ σάς ζητά να το ξανασκεφτεί-
τε. Ο λαός του δεν µπορεί να διανυκτερεύσει στην έρηµο. Το ξέρετε 
ότι υπάρχει µεγάλος κίνδυνος εδώ – έχετε κι εσείς, σίγουρα, δει τον 
Καταστροφέα: εκείνο το φωτεινό πλάσµα που σκότωσε τόσους από 
τους στρατιώτες µου! 

»Σας παρακαλώ, αφήστε τον λαό του Βασιληά Κάλροοθ να περά-
σει!» 

Ο Ροβέρτος φώναξε: «Μπλοφάρεις, Ταγµατάρχη! Και εσύ και ο 
Βασιληάς σου. ∆εν θα επιτεθείτε! Πες του να γυρίσει εκεί απ’όπου 
ήρθε. Το τι υπάρχει στην έρηµο της διάστασής του είναι δικό του 
πρόβληµα, όχι δικό µας!» 

Η Μοργκάνα άκουσε τον Λεοπόλδο να λέει στους αξιωµατικούς 
του: «Ετοιµαστείτε. Μόλις αρχίσει, ταχεία υποχωρήσει και πυρ.» 
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«Αν οι Υλιριλίδιοι µείνουν πίσω, Στρατηγέ;» τον ρώτησε κάποιος. 
«Όπως είπε ο Άρχοντάς τους – δικό τους πρόβληµα.» 
«Μάλιστα, Στρατηγέ.» 
Η Μοργκάνα ρώτησε τον σύζυγό της: «Τι θα κάνεις;» 
Αλλά εκείνος δεν είχε χρόνο να της απαντήσει, γιατί τότε η επίθε-

ση των εξωδιαστασιακών ξεκίνησε, καθώς πυροβολισµοί αντηχού-
σαν και πολεµικές κραυγές έβγαιναν από εκατοντάδες στόµατα. 

«Μαζί µου!» είπε ο Λεοπόλδος στη Μοργκάνα. «Πάντα κοντά 
µου!» 

Το φουσάτο ερχόταν από την έρηµο σαν οργισµένος ποταµός που 
είχε, ξαφνικά, φουσκώσει. Σαν χείµαρρος. Σαν θύελλα. 

Η Μοργκάνα δεν είχε ποτέ ξανά βρεθεί τόσο κοντά σε σύγκρουση 
στρατών… 

E 
 
Οι τυφεκιοφόροι έριξαν µερικές βολές εναντίον των ανθρώπων της 
Χάρνταβελ, κι ύστερα η εµπροσθοφυλακή του στρατεύµατος εφόρ-
µησε, περνώντας µπροστά από τον Βασιληά Κάλροοθ, τον Νάρκλο-
οµ, και τον Τέρι Κάρµεθ. 

Ο τελευταίος στράφηκε στους στρατιώτες του, κάνοντάς τους νόη-
µα να περιµένουν. ∆εν φοβόταν µήπως η Χονρέπα ή κάποιος άλλος 
τον έβλεπε, τώρα που ξεκινούσε η σύγκρουση και όλοι είχαν την 
προσοχή τους στραµµένη αλλού. Ο Ρίµναλ, η Βίλνα, και ο Καλιόστρο 
υπάκουσαν· ήταν εκπαιδευµένοι, σε τέτοιες καταστάσεις, 
ν’ακολουθούν τις διαταγές του ταγµατάρχη τους, κι ευτυχώς, σκέ-
φτηκε ο Τέρι, η φυλάκιση στη Νίρµικιτ δεν τους είχε κάνει να ξεχά-
σουν την εκπαίδευσή τους. 

Η εµπροσθοφυλακή του φουσάτου του υπόγειου λαού – όλοι τους 
ικανοί πολεµιστές και άριστα εξοπλισµένοι – εφόρµησε στους στρα-
τούς των Υλιριλίδιων και των Ναραλµάδιων, περνώντας το διαστα-
σιακό άνοιγµα και τρέχοντας πάνω στην άµµο της ερήµου που τε-
λείωνε εµπρός τους καθώς χυνόταν στην πεδιάδα. 

Οι Ναραλµάδιοι είχαν ήδη τραπεί σε φυγή, υποχωρώντας προς το 
στρατόπεδό τους, ενώ από το στρατόπεδο µονάδες τυφεκιοφόρων 
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άρχιζαν αµέσως να πυροβολούν τους εξωδιαστασιακούς και µονάδες 
τοξοτών να τους βάλλουν, γεµίζοντας τον ουρανό µε µια καταιγίδα 
από βέλη, προκειµένου να τους κόψουν την έφοδο. Πράγµα το οποίο 
κατόρθωσαν. Η Μοργκάνα, ακολουθώντας τον Λεοπόλδο, κοίταξε 
πίσω της και είδε τους ξένους να χάνουν την ορµή τους καθώς δέχο-
νταν τις ριπές του στρατού της. 

Σ’αντίθεση µε τους Ναραλµάδιους, οι πολεµιστές του Ροβέρτου 
δεν υποχώρησαν. Στάθηκαν στις θέσεις τους και συγκρούστηκαν µε 
τους εξωδιαστασιακούς, µπλέκοντας µαζί τους σε κοντινή, αιµατηρή 
µάχη. Αυτό, όµως, δεν ήταν ολόκληρο το φουσάτο του Άρχοντα της 
Υλιριλίδιας· όπως και το φουσάτο της Μοργκάνας, µονάχα ένα µέ-
ρος του είχε πλησιάσει το διαστασιακό άνοιγµα. Οι υπόλοιποι ήταν 
µπροστά από το στρατόπεδο του Ροβέρτου, και τώρα, βλέποντας τη 
µάχη να ξεσπά, έρχονταν για να χτυπήσουν τους ξένους από τα πλά-
για, σύµφωνα µε τις διαταγές τους. Η Αβελαΐδα, η κόρη του Άρχοντα 
της Υλιριλίδιας, τους οδηγούσε, πάνοπλη και βγάζοντας δυνατά από 
το λαιµό της την πολεµική κραυγή του Αρχοντάτου της: 
Η Υλιριλίδια τραγουδά για εµάς! Η Υλιριλίδια ΤΡΑΓΟΥ∆Α ΓΙΑ 

ΕΜΑΣ! 
Ο Τέρι, αµέσως, είδε πώς είχε διαµορφωθεί το πεδίο της µάχης. 

∆εξιά του, η Μοργκάνα υποχωρούσε ολοταχώς ενώ οι τυφεκιοφόροι 
και οι τοξότες της χτυπούσαν τους εφορµώντες µαχητές του Βασι-
ληά Κάλροοθ. Αριστερά του, ο Ροβέρτος συγκρουόταν µε τον υπό-
γειο λαό, ενώ το υπόλοιπο στράτευµά του ερχόταν για να κυκλώσει 
τους πολεµιστές του Κάλροοθ από τα πλάγια. 
Αν πάµε προς τη Μοργκάνα, πολύ πιθανόν τα πυρά της να πέσουν 

επάνω µας. Καλύτερα προς τον Ροβέρτο, για να χαθούµε µέσα στη 
συµπλοκή. 

Ο Τέρι έκανε νόηµα στους στρατιώτες του να τον ακολουθήσουν – 
και έτρεξαν. 

«Τέρι Κάρµεθ!» άκουσε, µετά από λίγο, τη Χονρέπα να φωνάζει 
πίσω του. Αλλά ώς τότε είχε ήδη αποµακρυνθεί· η Λιθοφόρος είχε 
αργήσει να καταλάβει τι είχε γίνει. 

«Πιάστε τους!» Αυτή πρέπει να ήταν η φωνή του Νάρκλοοµ. 
Ο Τέρι βρήκε µπροστά του, απρόσµενα, έναν σπαθοφόρο. Απέφυ-

γε το ξίφος του, του άρπαξε τον καρπό, και του έβαλε τρικλοποδιά, 
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σωριάζοντάς τον στην άµµο. Τον κλότσησε στο κρανοφόρο κεφάλι 
του αναισθητοποιώντας τον και του πήρε το ξίφος και το πιστόλι 
του. Παραδίπλα, είδε τον Καλιόστρο και τον Ρίµναλ να σωριάζουν 
έναν άλλο. Ο Ρίµναλ – έχοντας κι αυτός πάρει πιστόλι από κάποιον 
– πυροβόλησε τον πεσµένο άντρα, προτού ο Τέρι προλάβει να τον 
σταµατήσει. 

«Ελάτε! Ελάτε!» φώναζε η Βίλνα, κάνοντάς τους νόηµα, ενώ από 
παντού αντηχούσαν οι ιαχές της µάχης και, συγχρόνως, ολοένα και 
περισσότεροι πολεµιστές περνούσαν από το άνοιγµα, σαν ατελείω-
τος ποταµός από σάρκα και µέταλλα. 

«ΠΙΣΩ ΣΟΥ!» κραύγασε ο Τέρι. 
Η Βίλνα στράφηκε για να δει µια γυναίκα να την πλησιάζει µε το 

δόρυ της υψωµένο σαν ρόπαλο, για να τη χτυπήσει στο κεφάλι. Η 
Παντοκρατορική πολεµίστρια έπιασε το όπλο στον αέρα, και παρα-
πάτησε πάνω στην άµµο αλλά δεν έπεσε. 

Ο Τέρι σήκωσε το πιστόλι του και πυροβόλησε τη γυναίκα από τη 
Νίρµικιτ στο στήθος. Τελείωσαν οι διαπραγµατεύσεις, έτσι κι αλ-
λιώς, είπε στον εαυτό του, καθώς εκείνος κι οι στρατιώτες του έτρε-
χαν πάλι, προσπαθώντας να χαθούν µες στη νύχτα και στη µάχη. 

Ίσα-ίσα πρόλαβε ν’ακούσει πίσω του ν’αντηχούν φωνές τροµοκρα-
τηµένων ανθρώπων στη γλώσσα του υπόγειου λαού: 
Ο Καταστροφέας! 
Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ! 

E 
 
Η νύχτα είχε φωτιστεί πάνω από την ατελείωτη έρηµο. 

Σαν ήλιος θανατηφόρου φωτός, ο Καταστροφέας ερχόταν από τον 
ορίζοντα, χτυπώντας τις πελώριες φτερούγες του κι απλώνοντας γύ-
ρω του µερικά από τα νήµατά του που, σύντοµα, θα πλήθαιναν, θα 
γίνονταν ένα δίχτυ που ρουφούσε τη ζωή. 

Το µεγαλύτερο µέρος του στρατού του Κάλροοθ δεν είχε ακόµα 
περάσει το άνοιγµα, δεν είχε βγει στη Χάρνταβελ. Βρίσκονταν στη 
διάστασή τους, στην έρηµο, και είδαν αµέσως τον Καταστροφέα να 
έρχεται. Τροµοκρατήθηκαν κι άρχισαν να φωνάζουν. 
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Και να κινούνται. 
Ο ένας έσπρωχνε τον άλλο. Έπρεπε, πάση θυσία, να φύγουν από 

εδώ! Ελάχιστοι απ’αυτούς είχαν παλιότερα αντικρίσει τον Κατα-
στροφέα – γιατί οι περισσότεροι ήταν πολίτες της Νίρµικιτ, όχι πο-
λεµιστές, και δεν πήγαιναν να κάνουν σκοπιά στα παρατηρητήρια 
της ερήµου – αλλά όλοι ήξεραν τι ήταν αυτό που πλησίαζε, και όλοι 
έτρεµαν την τροµαχτική του δύναµη. 

Ο Νάρκλοοµ, ακούγοντας τις φωνές τους, σκέφτηκε: Κατάρες και 
σκοτάδια! Οι ανεκπαίδευτοι µαχητές του Βασιληά του θα πανικο-
βάλλονταν τώρα. Κάθε τάξη θα διαλυόταν. Η µόνη λύση ήταν να πε-
ράσουν όλοι γρήγορα το άνοιγµα, ελπίζοντας πως ο Καταστροφέας 
δεν θα τους ακολουθούσε εδώ. Αν ο Νάρκλοοµ πρόσταζε να περιµέ-
νουν, έστω και λίγο, ήταν βέβαιος ότι µεγάλο κακό θα γινόταν. 

Εποµένως, είπε στον Βασιληά του να αποµακρυνθούν αµέσως από 
το άνοιγµα, και στους αξιωµατικούς του να τους ωθήσουν όλους να 
περάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

«Μα, πού–;» 
«∆εν έχει σηµασία πού θα πάνε! Φέρτε τους όλους εδώ! Στείλτε 

τους µισούς στο ένα µέτωπο» – έδειξε τη µεριά όπου οι ξένοι είχαν 
υποχωρήσει – «και τους µισούς στο άλλο» – έδειξε τη µεριά όπου οι 
ξένοι είχαν σταθεί για ν’αντιµετωπίσουν τους πολεµιστές του. 

Τα πλήθη του υπόγειου λαού περνούσαν από το άνοιγµα ακόµα 
και καθώς ο Βασιλικός Υπασπιστής µιλούσε. ∆εν περίµεναν διατα-
γές. Έτρεχαν πανικόβλητοι, έχοντας στο µυαλό τους µονάχα να µη 
βρεθούν κοντά στον Καταστροφέα όταν αυτός θα έφτανε στο άνοιγ-
µα. Είχαν ξεχάσει ότι είχαν έρθει εδώ για να πολεµήσουν – εκτός 
από όσοι ήταν εκπαιδευµένοι πολεµιστές, οι οποίοι προσπαθούσαν 
να φύγουν ενώ συγχρόνως διατηρούσαν τον σχηµατισµό και την πο-
λεµική τους ετοιµότητα. 

Ο Βάλµοοθ ο Νεκροχέρης, κρυµµένος ανάµεσα στους πολίτες χω-
ρίς καµια ιδιαίτερη δυσκολία, αισθάνθηκε πως τώρα ήταν η κατάλ-
ληλη ώρα για να δράσει. Οι αισθήσεις του του έλεγαν ότι η Αµυντική 
Αντίληψη του Κύρνοοκ, του θανατόσκυλου του Κάλροοθ, είχε κλονι-
στεί από τότε που εκείνος πέρασε το άνοιγµα µαζί µε τον Βασιληά 
του. Ο Βάλµοοθ καταλάβαινε γιατί. Υπήρχε κάποια… παρουσία σε 
τούτο τον κόσµο. Μια παρουσία εχθρική προς τους Οφθαλµούς, µια 
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παρουσία που περιόριζε τις δυνάµεις τους αφάνταστα. Ο Νεκροχέ-
ρης αισθανόταν σαν η πηγή της δύναµής του να βρισκόταν µακριά, 
πολύ µακριά, από αυτόν: ένα νήµα που τεντωνόταν και τεντωνόταν, 
και κινδύνευε, ίσως, να σπάσει. Ωστόσο, ο Βάλµοοθ πίστευε ότι θα 
κατόρθωνε να φέρει σε πέρας την αποστολή του, ειδικά αν πλησίαζε 
τον στόχο του. 

Η Αµυντική Αντίληψη του Κύρνοοκ, περιορισµένη καθώς ήταν από 
ετούτο τον κόσµο, τώρα κόντευε να θρυµµατιστεί, µε την όλη ανα-
ταραχή για τον Καταστροφέα. Το θανατόσκυλο του Κάλροοθ δυσκο-
λευόταν να διατηρεί την επίδραση των δυνάµεών του εστιασµένη. 
Υπήρχαν τρύπες στην άµυνά του… και µετά – καθώς ο Βάλµοοθ ζύ-
γωνε τους αυλικούς του Βασιληά – η Αµυντική Αντίληψη του Κύρ-
νοοκ έσβησε τελείως. Μάλλον ο Λιθοφόρος είχε καταπονηθεί από 
τις προσπάθειές του· αισθανόταν την Παρουσία σ’αυτό τον κόσµο 
να τον πολεµά· και πρέπει να σκεφτόταν ότι, µια τέτοια στιγµή, ποι-
ος ο λόγος να φρουρεί τον Βασιληά του; Ποιος Οφθαλµός του Θανά-
του θα επιχειρούσε τώρα να χτυπήσει τον Κάλροοθ; 

Και πράγµατι, ήταν αδιανόητο κανένας να θέλει τον θάνατο του 
µονάρχη ετούτη την κρίσιµη ώρα. 

Ο Βάλµοοθ, κουκουλωµένος και έχοντας τη ράισκα στο χέρι του 
κρυµµένη µέσα στις πτυχώσεις της κάπας του, πέρασε ανάµεσα από 
τους αυλικούς και τους βασιλικούς φρουρούς, και το σκοτεινό του 
βλέµµα επικεντρώθηκε στη Βασιλική Σύζυγο. 

Αισθανόταν κι εκείνος τις δυνάµεις του περιορισµένες από την κα-
ταραµένη Παρουσία, µα νόµιζε πως θα τα κατάφερνε. Από εδώ όπου 
στεκόταν. Χωρίς να πλησιάσει άλλο. 

Κανονικά θα χτυπούσε την Ελκέρτα από ακόµα µεγαλύτερη από-
σταση, αλλά σ’αυτό τον κόσµο δεν ήταν τόσο βέβαιος για τον εαυτό 
του· και ήξερε πως αν δε σκότωνε τη σκύλα αµέσως, τότε ο Κύρνοοκ 
θα τον εντόπιζε στη στιγµή, και όλοι θα έπεφταν επάνω του να τον 
καθαρίσουν. Ο Νάρκλοοµ, σίγουρα, δεν θα προσπαθούσε να τον 
σώσει. 

Ο Βάλµοοθ µειδίασε µέσα στο σκοτάδι της κουκούλας του. Του ά-
ρεσαν τα ρίσκα. Οι έντονες συγκινήσεις. 

Επικαλέστηκε τη δύναµη του Οφθαλµού του. Αισθάνθηκε τη ράι-
σκα να θερµαίνει το χέρι του. Αισθάνθηκε τη ζωή να πάλλεται γλυ-
κά, τόσο γλυκά, µέσα στη Βασιλική Σύζυγο: ένα υπέροχο κρασί που 
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ο Οφθαλµός του ζητούσε να ρουφήξει. Ο Βάλµοοθ αισθάνθηκε το 
χέρι του να απλώνεται χωρίς να απλώνεται· το έστειλε καταπάνω 
στη γλυκιά ζωή της Ελκέρτα – και τη γραπώσει, όπως γραπώνουν το 
θήραµά τους οι θανατηφόρες δαγκάνες ενός Νάρνακας. 

Η Ελκέρτα ένιωσε, απρόσµενα, ένα σφίξιµο σ’όλη τη σπονδυλική 
της στήλη, από πάνω ώς κάτω, ενώ συγχρόνως κάτι έκλεινε τα πνευ-
µόνια της και το λαιµό της. Το στόµα της άνοιξε για να βγάλει µια 
κραυγή που ποτέ δεν βγήκε. Τα µάτια της γούρλωσαν ενώ λάµψεις 
χόρευαν µπροστά τους τυφλώνοντάς την. Η ράχη της κύρτωσε προς 
τα πίσω. 

Κάποιος προσπαθούσε να τη σκοτώσει. 
Αλλά η Ελκέρτα ήθελε να ζήσει. 
Ήθελε να ζήσει! 
Η ελάχιστη αντίσταση που κατόρθωσε να προβάλει την έσωσε. Ο 

Βάλµοοθ δεν τη σκότωσε αµέσως, όπως υπολόγιζε· και οι αισθήσεις 
του Κύρνοοκ αντιλήφτηκαν την επίθεση ενός άλλου Οφθαλµού του 
Θανάτου. Γυρίζοντας απότοµα, χτύπησε το νοητικό νήµα που τρα-
βούσε τη ζωή έξω από την Ελκέρτα – και το έκοψε. 

Ο Βάλµοοθ παραπάτησε, αναφωνώντας κάτω από την κουκούλα 
του. 

«Βασιληά µου!» φώναξε – ξέπνοα, γιατί ήταν καταπονηµένος από 
την Παρουσία αυτού του κόσµου – ο Κύρνοοκ. «Οφθαλµός του Θα-
νάτου!» 

Η Ελκέρτα διπλώθηκε, πέφτοντας στη γη, και έχασε τις αισθήσεις 
της. 

«Τι!» φώναξε ο Κάλροοθ. «Πού;» Οι φρουροί γύρω του τραβού-
σαν τα σπαθιά τους. 

Ο Βάλµοοθ γλίστρησε µακριά, όσο ακόµα, µέσα στην αναστάτωση, 
δεν τον είχαν εντοπίσει. Αυτή η καταραµένη Παρουσία τού είχε χα-
λάσει την επίθεση! Αν δεν ήταν αδυνατισµένος ο Οφθαλµός του, θα 
την είχε λιώσει αµέσως τη γαµηµένη σκύλα του Βασιληά· ήταν βέ-
βαιος. Τώρα, όµως, έπρεπε να φύγει όσο είχε καιρό· και ίσως µετά 
να του παρουσιαζόταν κι άλλη ευκαιρία. Ο Νάρκλοοµ είχε υποσχεθεί 
καλή ανταµοιβή, κι ο Νεκροχέρης δεν ήθελε να τη χάσει. 
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Ο Τέρι, η Βίλνα, ο Ρίµναλ, και ο Καλιόστρο δεν δυσκολεύτηκαν να 
χαθούν µέσα στη µάχη. Και η εµφάνιση του Καταστροφέα τούς είχε 
βοηθήσει· ο υπόγειος λαός ήταν πολύ τροµαγµένος από την παρου-
σία της φωτεινής οντότητας για να τους κυνηγήσει. 

Μετά, όµως, πέντε Υλιριλίδιοι ιππείς φάνηκαν να έρχονται προς 
τον Τέρι και τους στρατιώτες του. «∆εν είµαστε εχθροί!» τους φώ-
ναξε εκείνος στη Γλώσσα της Χάρνταβελ, γιατί έβλεπε πως είχαν τα 
όπλα τους υψωµένα. «∆εν είµαστε εχθροί!» Οι καβαλάρηδες, βλέ-
ποντας τη λευκή Παντοκρατορική στολή του και ακούγοντάς τον να 
µιλά στη γλώσσα τους, πρέπει να τον πίστεψαν· έστρεψαν τ’άλογά 
τους και πέρασαν δίπλα από εκείνον και τους στρατιώτες του χωρίς 
να τους επιτεθούν. 

«Πάµε στο στρατόπεδό τους,» είπε ο Καλιόστρο. «Εκεί θα είµαστε 
ασφαλείς.» 

«Ναι,» ένευσε ο Τέρι, αν και για το ασφαλείς αµφέβαλλε. Κοιτάζο-
ντας πίσω του, µπορούσε να δει τον λαό του Κάλροοθ να βγαίνει σαν 
κατακλυσµός από το διαστασιακό άνοιγµα. Οι περισσότεροι ήταν 
απλοί πολίτες της Νίρµικιτ που τους είχαν δώσει όπλα, όπως είχε 
διαπιστώσει ο Τέρι από πριν, αλλά ήταν πάρα πολλοί. Θα κατέκλυ-
ζαν τους µαχητές της Μοργκάνας και του Ροβέρτου, θα τους έπνιγαν 
µέσα στο πλήθος τους, εκτός αν αυτοί κατόρθωναν κάπως να σπά-
σουν το ηθικό τους και να τους διαλύσουν. 

Όµως το γεγονός ότι είχαν τον Καταστροφέα πίσω τους, σίγουρα, 
θα έδινε επιπλέον δυνάµεις στους στρατιώτες του Κάλροοθ. ∆εν 
µπορούσαν να υποχωρήσουν· στην έρηµο τούς περίµενε µονάχα έ-
νας ιπτάµενος φωτεινός θάνατος. 
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Κεφάλαιο 53 

Αίµα Κάτω από το Βλέµµα των 
Φεγγαριών 

 
 
«Στη σκηνή µας!» είπε ο Λεοπόλδος στη Μοργκάνα, µόλις τα άλογά 
τους έφτασαν στο στρατόπεδο. «Πήγαινε!» 

«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη. «Θα µείνω.» 
«Τότε, κλείσε τουλάχιστον το κράνος σου.» 
Η Μοργκάνα κατέβασε την προσωπίδα του κράνους της και στρά-

φηκε να κοιτάξει το φουσάτο των ξένων. Αυτοί που τους είχαν κυνη-
γήσει, παρότι είχαν δεχτεί πυρά και βέλη, δεν ήταν µακριά· ορµού-
σαν καταπάνω τους, και τώρα οι πολεµιστές της Μοργκάνας συ-
γκρούονταν από κοντά µαζί τους. 

Από το άνοιγµα, από την έρηµο, φαινόταν να έρχονται ακόµα πε-
ρισσότεροι εχθροί. Πλήθη ατελείωτα. Έτρεχαν σαν κάτι να τους κα-
ταδίωκε· και, φτάνοντας εδώ, στη Χάρνταβελ, χωρίζονταν: οι µισοί 
πήγαιναν προς τη µεριά του Ροβέρτου, οι άλλοι µισοί προς τη µεριά 
των πολεµιστών της Μοργκάνας. 

«Θεέ µου…» µουρµούρισε εκείνη. «Είναι τόσοι πολλοί… Λεοπόλδε, 
πώς θα–;» Αλλά τότε συνειδητοποίησε ότι ο Λεοπόλδος είχε φύγει 
από δίπλα της, πηγαίνοντας ανάµεσα στους πολεµιστές τους και 
φωνάζοντας διαταγές. 

E 
 
Μπήκαν στο στρατόπεδο των Υλιριλίδιων χωρίς κανένας να τους 
σταµατήσει, µέσα στην ταραχή της µάχης. 

Ο Ρίµναλ κάθισε στο έδαφος, βαριά, µουγκρίζοντας. «Τελειώσαµε 
µ’αυτούς τους καριόληδες,» είπε. 

«Μόλις αρχίζουµε, θες να πεις,» τον διόρθωσε ο Καλιόστρο, στρε-
φόµενος για να κοιτάξει τη σύγκρουση του υπόγειου λαού µε τους 
στρατούς της Ναραλµάδιας και της Υλιριλίδιας. 
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«Κύριε Ταγµατάρχη,» είπε η Βίλνα, «καλύτερα να φύγουµε. ∆εν 
το ξέρουµε ότι θα νικήσουν οι δικοί µας εδώ.» Και, πλησιάζοντας µια 
εγκαταλειµµένη φωτιά, έσκυψε κι έπιασε ένα φλασκί που ήταν α-
φηµένο δίπλα. Το άνοιξε, µύρισε το περιεχόµενο, και ήπιε µια γου-
λιά. 

Ο Τέρι άργησε ν’απαντήσει, καθώς ατένιζε τη µάχη. «Ας περιµέ-
νουµε λίγο,» είπε µετά. «Θέλω να µάθω τι θα γίνει. Κι επιπλέον, 
χρειαζόµαστε τρόφιµα, εξοπλισµούς, και άλογα για να φύγουµε. 
Πρέπει, δηλαδή, να µιλήσουµε µε τον Άρχοντα Ροβέρτο ή την Αρχό-
ντισσα Μοργκάνα.» 

E 
 
«Ελκέρτα! Ελκέρτα…» Ο Κάλροοθ είχε γονατίσει και είχε σηκώσει 
την παράλυτη µορφή της γυναίκας του στην αγκαλιά του. Τα µάτια 
της ήταν κλειστά, το πρόσωπό της ανέκφραστο· τα µακριά ξανθά 
µαλλιά της κρέµονταν, ακουµπώντας στο έδαφος, καθώς ο Βασιληάς 
κρατούσε το κεφάλι της µε το ένα χέρι. 

«∆εν είναι νεκρή, Βασιληά µου,» είπε η Χονρέπα. «Βλέπω τη ζωή 
µέσα της. ∆εν είναι νεκρή.» 

«Ποιος το έκανε αυτό;» φώναξε, εξαγριωµένος, ο Κάλροοθ, κοιτά-
ζοντας ολόγυρα. «Κύρνοοκ! Ποιος; Ποιος, Κύρνοοκ;» 

«∆ε µπόρεσα να τον εντοπίσω, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο γη-
ραιός Οφθαλµός του Θανάτου, πλησιάζοντας. Ιδρώτας γυάλιζε επά-
νω στο µοβ µέτωπό του. «Υπάρχει µια παρουσία σ’ετούτο τον κόσµο 
που δεν µ’αφήνει να εστιάσω σωστά τις δυνάµεις µου–» 

«Τότε, πώς συνέβη αυτό;» βρυχήθηκε ο Κάλροοθ, κοιτάζοντας την 
αναίσθητη Ελκέρτα στα χέρια του. 

«Πρέπει να είχε έρθει κοντά, Βασιληά µου…» 
«Νάρκλοοµ!» φώναξε ο Κάλροοθ. «Νάρκλοοµ!» 
Ο Βασιλικός Υπασπιστής δεν άργησε να έρθει µπροστά του. «Με-

γαλειότατε.» 
«Ψάξε όσους είναι γύρω µας! Ένας Οφθαλµός του Θανάτου είναι 

εδώ! Ένας δολοφόνος!» 
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«Βασιληά µου, αυτό κάνουν οι φρουροί µας τώρα. Αλλά κανένας 
άγνωστος µε µοβ δέρµα δεν είναι κοντά.» 

Ο Κάλροοθ έτριξε τα δόντια. «Τον αφήσατε να ξεφύγει!» 
Ο Νάρκλοοµ κούνησε το κεφάλι. «Βασιληά µου, κανένας δεν υπο-

λόγιζε ότι, µια τέτοια ώρα–» 
«Η σύζυγός µου παραλίγο να πεθάνει εξαιτίας της ηλιθιότητάς 

σας!» φώναξε ο Κάλροοθ. «Βρείτε τον!» 
«Βασιληά µου, η µάχη µε τους ξένους είναι πολύ σηµαντική τώρα. 

Πρέπει ν’ασχοληθώ µ’αυτήν. ∆είτε!» Ο Νάρκλοοµ έδειξε αντίκρυ 
τους. 

Το βλέµµα του Κάλροοθ ακολούθησε το δάχτυλο του Βασιλικού 
Υπασπιστή του, και το µυαλό του ξεθόλωσε καθώς είδε τον λαό του 
να συγκρούεται µε τους ξένους επάνω σε µια πεδιάδα όπως αυτές 
που είχε αντικρίσει µόνο σε φωτογραφίες του Παλαιού Κόσµου. 

«Καλώς,» είπε. «Πήγαινε, Νάρκλοοµ. Πήγαινε!» 
Ο Υπασπιστής έφυγε, βιαστικά. 
Ο Κάλροοθ γύρισε και φίλησε τα ακίνητα χείλη της Βασιλικής Συ-

ζύγου του. Μπορούσε να αισθανθεί την αναπνοή της επάνω στο 
πρόσωπό του, κι αυτό τον παρηγορούσε. 

Ποιος µπορεί να την ήθελε τόσο πολύ νεκρή, που είχε επιχειρήσει 
τώρα – τώρα, καθώς έφταναν στον καινούργιο κόσµο! – να τη σκο-
τώσει; Όταν ο Κάλροοθ τον έβρισκε, θα φρόντιζε αυτός ο καταρα-
µένος κακοποιός να υποφέρει! 

E 
 
Ο υπόγειος λαός πρόλαβε να περάσει από το άνοιγµα προτού ο Κα-
ταστροφέας έρθει κοντά απλώνοντας τα θανατηφόρα νήµατά του. 
Όταν η ιπτάµενη φωτεινή δύναµη, τελικά, έφτασε, δεν βρήκε παρά 
ξερή άµµο για να καταβροχθίσει. Κάθε ίχνος ζωής είχε περάσει στον 
άλλο κόσµο – εκεί όπου ο Καταστροφέας δεν µπορούσε ακόµα να 
εισβάλει. 

Ολόκληρος ο στρατός του Βασιληά Κάλροοθ ήταν τώρα συγκε-
ντρωµένος στην πεδιάδα ανάµεσα στα στρατόπεδα των Ναραλµά-
διων και των Υλιριλίδιων, και έκανε µάχη και µε τους δύο. Τουφέκια, 
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καραµπίνες, πιστόλια πυροβολούσαν· τόξα εκτόξευαν βέλη· σπαθιά 
συγκρούονταν µε σπαθιά και µε ασπίδες· τσεκούρια κοπανούσαν 
ό,τι έβρισκαν εµπρός τους· δόρατα κάρφωναν και τρυπούσαν· άλο-
γα (ένα είδος ζώου που ο υπόγειος λαός γνώριζε µόνο από τις Πα-
λαιές ∆ιηγήσεις) χρεµέτιζαν, κλοτσούσαν, και ποδοπατούσαν· ουρ-
λιαχτά και πολεµικές κραυγές αντηχούσαν· πανοπλίες τσακίζονταν, 
κόβονταν, και τρυπιόνταν· κουφάρια έπεφταν στη γη, χωρίς κεφάλι, 
µε διαλυµένο στέρνο, µε σχισµένη κοιλιά και µε τα εντόσθιά τους 
τυλιγµένα γύρω από τα πόδια τους· άνθρωποι ακρωτηριάζονταν από 
βίαια χτυπήµατα και τα µέλη τους τινάζονταν µακριά· σώµατα, νε-
κρά και ζωντανά, πατιόνταν κάτω από µπότες και οπλές. 

Ο Αργυρός Θείος Οφθαλµός της Χάρνταβελ και ο Κακός Οφθαλ-
µός παρατηρούσαν, µισοκρυµµένοι πίσω από σύννεφα, το αίµα που 
χυνόταν στη γη. 

Η µάχη δεν έµελλε να τελειώσει γρήγορα. 
Οι άνθρωποι της Χάρνταβελ αγωνίζονταν σκληρά, και το ιππικό 

τους τους πρόσφερε µεγάλο πλεονέκτηµα εδώ, στο ανοιχτό πεδίο. Οι 
πολεµιστές του Βασιληά Κάλροοθ ήταν σαφώς περισσότεροι, αλλά 
στο µεγαλύτερο µέρος τους ανεκπαίδευτοι, δεν είχαν ιππικό, και δεν 
ήταν συνηθισµένοι να µάχονται στα ανοιχτά παρά σε σκοτεινές 
σπηλιές και σήραγγες. 

Χιλιάδες από αυτούς σκοτώθηκαν εκείνη τη νύχτα. 
Αλλά δεν ήταν πρόθυµοι να υποχωρήσουν στην έρηµο. Μπορεί να 

έφταιγε η παρουσία του Καταστροφέα, που τους είχε τροµοκρατή-
σει· µπορεί να έφταιγαν οι Παλαιές ∆ιηγήσεις και το όραµα της επι-
στροφής στον Παλαιό Κόσµο· µπορεί να έφταιγε απλά ο πυρετός της 
µάχης. Ό,τι κι αν ήταν εκείνο που τους ώθησε σε θηριώδη δύναµη 
και αντοχή τούς χάρισε, στο τέλος, τη νίκη. 

Ο Λεοπόλδος είδε ότι οι πολεµιστές του κατακλύζονταν ολοένα και 
περισσότερο από το ατελείωτο πλήθος των εξωδιαστασιακών. Ο 
στρατός του κοµµατιαζόταν λίγο-λίγο. Έτσι, µόλις του παρουσιά-
στηκε η ευκαιρία, µόλις οι µαχητές του είχαν κατορθώσει να απω-
θήσουν κάπως τον εχθρό, πρόσταξε ταχεία υποχώρηση µε βολές 
προς τα πίσω. 

Και οι Ναραλµάδιοι εγκατέλειψαν το πεδίο της µάχης, χωρίς να 
έχουν πολλές απώλειες κατά την υποχώρησή τους. (Η Μοργκάνα 
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όφειλε, γι’ακόµα µια φορά, να παρατηρήσει ότι ο σύζυγός της ήταν 
εξαίρετος στρατηγός.) 

Οι Υλιριλίδιοι, χάνοντας την υποστήριξη των Ναραλµάδιων, βρέ-
θηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς τώρα ολόκληρο το φουσάτο 
του Βασιληά Κάλροοθ στράφηκε εναντίον τους, περιτριγυρίζοντάς 
τους. Οι εξωδιαστασιακοί τούς έµοιαζαν µε λυσσασµένα τέρατα µέ-
σα στη νύχτα· ειδικά αυτοί που είχαν πράσινο δέρµα φαίνονταν 
στους Υλιριλίδιους λες και είχαν βγει από εφιαλτικό παραµύθι. ∆αί-
µονες µε ανθρώπινη µορφή. 

Ο Ροβέρτος, σκοτώνοντας τους εχθρούς του µε µεγάλες ηµικυκλι-
κές σπαθιές από τη σέλα του αλόγου του, καταράστηκε την Αρχό-
ντισσα Μοργκάνα και τον Λεοπόλδο. Είχαν εγκαταλείψει τη µάχη, οι 
δειλοί! Συνηθισµένο γι’αυτούς. Μόλις τα ύπουλα σχέδιά τους αποτύ-
χαιναν, πάντοτε έτρεχαν να κρυφτούν. Αλλά τούτη τη φορά έπρεπε 
να είχαν µείνει. Ενωµένοι, θα είχαν καλές πιθανότητες νίκης ενάντια 
σ’αυτό τον εξωδιαστασιακό Βασιληά. Τώρα, όµως, ο Ροβέρτος φο-
βόταν ότι οι ξένοι θα πετσόκοβαν άσχηµα τον στρατό του. 

Πρόσταξε να υποχωρήσουν. Να φύγουν από δω. Να περάσουν τη 
γέφυρα στα ανατολικά. 

Και, προτού στρέψει το άλογό του, χτύπησε έναν τελευταίο γαλα-
νόδερµο εχθρό στον λαιµό, σχεδόν κόβοντας το κεφάλι του και κά-
νοντας το αίµα να τιναχτεί στον αέρα σαν σιντριβάνι. 

Οι Υλιριλίδιοι άρχισαν να προσπαθούν να απεµπλακούν από τους 
εξωδιαστασιακούς ώστε να υποχωρήσουν προς τον ποταµό και τη 
γέφυρα και να φύγουν από τα εδάφη της Ναραλµάδιας. ∆εν το βρή-
καν εύκολο, όµως, µε ολόκληρο το φουσάτο του Κάλροοθ στραµµένο 
εναντίον τους. Οι εχθροί τους τους χτυπούσαν καθώς εκείνοι πάσχι-
ζαν να γυρίσουν και να αποµακρυνθούν. Άσχηµο αιµατοκύλισµα. 

Η Αβελαΐδα, που, έφιππη, αγωνιζόταν µακριά από τον πατέρα της, 
δέχτηκε την αιχµή ενός δόρατός στα αριστερά πλευρά. Αισθάνθηκε 
το όπλο να τρυπά την αρµατωσιά της, να σκίζει το δέρµα της, και να 
σκαλώνει ανάµεσα στα κόκαλα της θωρακικής της κοιλότητας. Ουρ-
λιάζοντας από πόνο η Αβελαΐδα κατέβασε το σπαθί της, δυνατά, πά-
νω στο στέλεχος του δόρατός, σπάζοντάς το· κι ένας από τους συ-
ντρόφους της σκότωσε τον πρασινόδερµο πολεµιστή που την είχε 
χτυπήσει. 
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«Αρχόντισσά µου!» φώναξε ένας άλλος συµπολεµιστής της, κι έ-
τρεξε κοντά στο άλογό της, για να την πιάσει καθώς εκείνη έπεφτε 
από τη σέλα. Μαζί µε κάµποσους ακόµα, σχηµάτισαν έναν προστα-
τευτικό κλοιό γύρω της και τη µετέφεραν γρήγορα στο στρατόπεδό 
τους, ξεπροβάλλοντας έφιπποι µέσα από τη µάζα του φουσάτου που 
πάλευε να απεµπλακεί από τον εχθρό του χωρίς να κατασφαχτούν οι 
πάντες. 

Οι Υλιριλίδιοι πολεµιστές αφίππευσαν και απόθεσαν την Αβελαΐδα 
µισολιπόθυµη στο έδαφος, µε αίµα να βάφει κόκκινη την αρµατωσιά 
της. «Έναν θεραπευτή!» φώναξε ένας τους. «Φέρτε έναν από τους 
θεραπευτές!» 

«Όλοι τρέχουν να φύγουν, Γεράρδε,» είπε ένας απ’τους συντρό-
φους του. 

Κι ένας άλλος: «Πρέπει εµείς να βγάλουµε αυτό το δόρυ από µέσα 
της.» 

«Ανόητε!» είπε ο Γεράρδος. «Μπορεί να πεθάνει!» 
«Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» 
Οι Υλιριλίδιοι πολεµιστές στράφηκαν για να δουν τον Ταγµατάρχη 

Τέρι Κάρµεθ. 
«Τι θέλεις εσύ εδώ;» 
«Ήµουν αιχµάλωτος, και µόλις δραπέτευσα µαζί µε τους στρατιώ-

τες µου.» Ο Τέρι έδειξε τους τρεις πίσω του. «Ποια είναι αυτή η γυ-
ναίκα; Στρατηγός σας;» Την είχε ξαναδεί, όταν είχε επισκεφτεί τον 
Ροβέρτο για να µιλήσει µαζί του, αλλά δεν γνώριζε ούτε το όνοµα 
ούτε το αξίωµά της. 

«Αυτή είναι η Αβελαΐδα, η κόρη του Άρχοντά µας.» 
Κόρη του; ∆εν του έµοιαζε καθόλου στην όψη. «Παραµερίστε. Ί-

σως να µπορώ να τη βοηθήσω.» 
«Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις,» του είπε ο Γεράρδος ατενίζοντάς τον 

µάλλον απειλητικά. 
«∆εν είµαι θεραπευτής αλλά ξέρω τα βασικά για να περιποιούµαι 

τραυµατίες. Τώρα, εκτός αν κάποιος από σας πιστεύει ότι είναι κα-
λύτερος από εµένα, παραµερίστε.» 

Οι Υλιριλίδιοι παραµέρισαν, και ο Τέρι γονάτισε πλάι στην τραυ-
µατισµένη πορφυρόδερµη γυναίκα, που δεν είχε ακόµα χάσει τις 
αισθήσεις της. Είναι ανθεκτική, παρατήρησε· και είπε στους πολεµι-
στές: «Βοηθήστε µε να κόψω τα λουριά της πανοπλίας της και να τη 
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βγάλουµε από πάνω της.» Εκείνοι υπάκουσαν και, σύντοµα, η Αβε-
λαΐδα ήταν ντυµένη από τη µέση και πάνω µόνο µ’ένα κουρελιασµέ-
νο, ποτισµένο από το αίµα λευκό πουκάµισο. Ο Τέρι το έσκισε εκεί 
όπου ήταν το τραύµα της και άγγιξε το σπασµένο δόρυ που ήταν 
µπηγµένο µέσα της. Η Αβελαΐδα έτριξε τα δόντια. 

«Φέρτε µου κρασί,» είπε ο Τέρι στους Υλιριλίδιους, κι εκείνοι τού 
έδωσαν ένα φλασκί. Βγάζοντας το πώµα, ο ταγµατάρχης έδωσε στην 
κόρη του Ροβέρτου να πιει. 

«…Όχι…» γρύλισε εκείνη, φτύνοντας. 
«Πιες. Είναι καλό για τον πόνο. Πιες.» 
Η Αβελαΐδα ήπιε, και ο Τέρι έπιασε, µετά, το σπασµένο δόρυ και 

το κίνησε µε µεγάλη προσοχή, για να καταλάβει πώς ακριβώς ήταν 
σκαλωµένο µέσα της. Η Αβελαΐδα ούρλιαξε. 

«Παντοκρατορικέ!» είπε, απειλητικά, ο πολεµιστής που ονοµαζό-
ταν Γεράρδος. 

«Ησυχία!» του φώναξε ο Τέρι, στρεφόµενος προς στιγµή να τον 
κοιτάξει. 

Το δόρυ πρέπει να ήταν πιασµένο ανάµεσα στο πέµπτο και στο έ-
κτο κόκαλο της θωρακικής κοιλότητας, µε κλίση προς τα πάνω και 
δεξιά. Αυτό σήµαινε ότι, αν σπρωχνόταν λίγο ακόµα, υπήρχε κίνδυ-
νος να τρυπήσει την καρδιά της γυναίκας και να τη σκοτώσει ακα-
ριαία· και, ασφαλώς, πάντα υπήρχε ο κίνδυνος να τρυπηθεί ο πνεύ-
µονας και να την κάνει να πνιγεί στο αίµα της. 

«Έρχονται!» άκουσε ο Τέρι έναν από τους Υλιριλίδιους να λέει. 
«Έρχονται!» 

«Βιάσου, Παντοκρατορικέ!» είπε ο Γεράρδος. «Ο στρατός του Άρ-
χοντα πλησιάζει, και πίσω του είναι οι ξένοι.» 

Ο Τέρι έπιασε το σπασµένο δόρυ. Σταθερά. Και το τράβηξε έξω, 
απότοµα και µε τέτοια κλίση ώστε να µην τραυµατίσει περισσότερο 
την Αβελαΐδα απ’ό,τι ήταν ήδη τραυµατισµένη. 

Η αιχµή βγήκε κατακόκκινη. Ο Τέρι πέταξε το όπλο παραδίπλα. 
Η Αβελαΐδα έβηξε, κι εκείνος φοβήθηκε ότι ίσως να είχε, τελικά, 

τρυπήσει τον πνεύµονά της. Η κόρη του Ροβέρτου, όµως, δεν έφτυνε 
αίµα, εποµένως δεν υπήρχε εσωτερική αιµορραγία. Ο Τέρι έριξε 
κρασί στο τραύµα της, για τη µόλυνση. Η Αβελαΐδα γρύλισε. 

Ο Τέρι τής έδωσε το φλασκί. «Πιες!» της είπε, κι εκείνη ήπιε. 
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Το φουσάτο των Υλιριλίδιων ακούστηκε να µπαίνει στην κατασκή-
νωση, καθώς και να περνά από γύρω της. Φωνές και ποδοβολητά. 

«Κύριε Ταγµατάρχη!» φώναξε η Βίλνα. «Πρέπει να φύγουµε!» 
Ο Τέρι, γρήγορα, έσκισε ένα κοµµάτι απ’το πουκάµισο της Αβελαΐ-

δας και, ζητώντας από τον Γεράρδο βοήθεια για να την ανασηκώ-
σουν από το έδαφος, έδεσε το τραύµα της µε το ύφασµα. 

Μετά, έπρεπε να υποχωρήσουν µαζί µε τον στρατό του Άρχοντα 
Ροβέρτου αν δεν ήθελαν οι εξωδιαστασιακοί να τους ποδοπατήσουν 
όλους. 

E 
 
«ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ!» κραύγασε ο Βασιληάς 
Κάλροοθ υψώνοντας το αιµατοβαµµένο σπαθί του, καθώς στεκόταν 
επάνω σε µια πέτρα της πεδιάδας, ανάµεσα στον στρατό του. 

Φωνές ενθουσιασµού αντήχησαν γύρω του. 
Οι εχθροί τους είχαν µόλις τραπεί σε φυγή, οι µισοί προς τα δεξιά 

κι οι µισοί προς τ’αριστερά. Το πεδίο της µάχης ανήκε στον στρατό 
της Νίρµικιτ. Είχαν νικήσει. 

«ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ!» ξαναφώναξε ο Κάλρο-
οθ. 

Και οι πολεµιστές του απάντησαν: ∆ικός µας! – ∆ικό µας! – Ζήτω 
ο Βασιληάς Κάλροοθ! – Ζήτω ο Βασιληάς! – Ο Κάλροοθ στον Πα-
λαιό Κόσµο µάς οδηγεί! – Στον Παλαιό Κόσµο µάς οδηγεί! 

Ο Κάλροοθ αισθάνθηκε δάκρυα να έρχονται στα µάτια του. Το ό-
ραµά του γινόταν πραγµατικότητα. Γινόταν πραγµατικότητα. Μα-
κάρι µόνο να µην ήταν τόσο αιµατηρό το πρώτο του θέαµα σ’ετούτο 
τον κόσµο… Αλλά, δυστυχώς, δεν µπορούσε να γίνει αλλιώς. Οι ξένοι 
ήταν τόσο παράλογοι. ∆εν ήξεραν τίποτα από φιλοξενία. Ο Κάλροοθ 
θα τους έκανε να µετανιώσουν που είχαν φερθεί έτσι στον λαό του. 
Και µετά, θα τους µάθαινε πώς φέρονταν οι αληθινοί άνθρωποι. 

Κατέβασε το αιµατοβαµµένο σπαθί του και πήδησε από τον βράχο 
όπου είχε ανεβεί. «Μαζέψτε τους νεκρούς µας και στήστε καταυλι-
σµό,» πρόσταξε τους αυλικούς του. «Και πάρτε ό,τι χρήσιµο πράγµα 
άφησαν πίσω τους οι εχθροί µας.» 
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«Σου χρωστάω τη ζωή της κόρης µου, Ταγµατάρχη,» είπε ο Άρχο-
ντας Ροβέρτος. 

Το κατακερµατισµένο φουσάτο του είχε περάσει τη γέφυρα του 
ποταµού και είχε σταµατήσει στην ανατολική όχθη, στα εδάφη της 
Υλιριλίδιας, ανάβοντας µονάχα µερικές φωτιές για να στήσει στρα-
τόπεδο. Σκηνές δεν είχαν µαζί τους· τις είχαν εγκαταλείψει όλες, 
όπως επίσης και τους περισσότερους εξοπλισµούς και τα τρόφιµά 
τους, βιαστικά καθώς είχαν υποχωρήσει. Ο Ροβέρτος, µόλις είχε µά-
θει για τον τραυµατισµό της Αβελαΐδας και για τη σωτήρια παρέµ-
βαση του Τέρι Κάρµεθ, είχε καλέσει πάραυτα τον ταγµατάρχη κοντά 
στη φωτιά του. 

«Ήταν τυχερή που βρισκόµουν κοντά, Άρχοντά µου. Έκανα ό,τι 
µπορούσα.» 

Ο Ροβέρτος τού πρόσφερε µια κούπα κρασί και του έκανε νόηµα 
να καθίσει. Ο Τέρι κάθισε δίπλα στις φλόγες, αντίκρυ στον Άρχοντα 
της Υλιριλίδιας. Κανένας άλλος δεν ήταν κοντά, εκτός από δύο 
φρουρούς που στέκονταν µερικά βήµατα παραδίπλα για να φυλάνε 
τον Άρχοντά τους. Κατάκοποι έµοιαζαν, και υπήρχε αίµα επάνω στις 
πανοπλίες τους – αµφίβολο αν ήταν δικό τους, των εχθρών τους, ή 
των συµπολεµιστών τους. 

«Κατάφερες να ξεφύγεις από τον Βασιληά Κάλροοθ, λοιπόν, µέσα 
στην αναταραχή…» είπε ο Ροβέρτος, πίνοντας µια γουλιά από το 
δικό του κρασί καθώς παρατηρούσε τον Τέρι. 

«Ναι. Ήλπιζα, όµως, η αιµατοχυσία να είχε αποφευχθεί, Άρχοντά 
µου.» 

«Και τι ήθελες να κάνουµε; Να τους αφήσουµε να έρθουν εδώ, στη 
Χάρνταβελ;» 

Ο Τέρι ήπιε κρασί. «Ήρθαν στη Χάρνταβελ, παρά την αιµατοχυσί-
α,» είπε. «Αν µε είχατε ακούσει, θα είχαν έρθει χωρίς την αιµατοχυ-
σία. Θα είχαν κατασκηνώσει και, µετά, θα βλέπαµε πώς θα τους 
διώχναµε.» 
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«∆ε θα έφευγαν όταν θα ήταν εδώ,» είπε ο Ροβέρτος. «Και τώρα… 
αποτύχαµε!» Κοίταξε θυµωµένα τις φλόγες. Μετά ρώτησε: «Πώς 
βρέθηκες εσύ ανάµεσά τους; Νοµίζαµε ότι ήσουν νεκρός, ότι σε είχε 
σκοτώσει εκείνος ο λαµπερός δαίµονας.» 

Ο Τέρι τού διηγήθηκε την ιστορία του, καθώς έπινε αργά το κρασί 
του. 

«Και πιστεύεις πραγµατικά ότι θα έφευγαν αν τους αφήναµε να 
κατασκηνώσουν εδώ;» τον ρώτησε ο Ροβέρτος, όταν ο ταγµατάρχης 
τού τα είχε πει όλα. 

«Μπορεί όχι οικειοθελώς, αλλά… Κατ’αρχήν, ο Επόπτης είµαι βέ-
βαιος ότι δεν θα τους ήθελε να τριγυρίζουν ελεύθεροι µέσα στη 
Χάρνταβελ. ∆εν είναι µόνο οι ιερείς σας, Άρχοντά µου. Τέλος πά-
ντων· τώρα, ό,τι έγινε έγινε.» 

«Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες υπόγειες πόλεις, Ταγµατάρχη;» 
«Νοµίζω πως ναι,» είπε ο Τέρι, αφήνοντας την άδεια κούπα του 

κοντά στη φωτιά. 
«∆ηλαδή, µπορεί να έρθουν κι άλλοι σαν αυτούς!» 
«∆εν ξέρω. Εξαρτάται απ’το τι γνωρίζουν…» Κούνησε το κεφάλι. 
«Το άνοιγµα απ’το οποίο ήρθες δεν είναι το µοναδικό, Ταγµατάρ-

χη,» τον πληροφόρησε ο Ροβέρτος. 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε, ξαφνιασµένος. 
Ο Ροβέρτος τού µίλησε για την επίσκεψη του Μεγάλου Πατέρα 

Έδουου, ύστερα από την αναχώρηση του Οσβάλδου και του Τζοσε-
λίνου. 
Η Αρίνη θα έχει δουλειές, λοιπόν… σκέφτηκε ο Τέρι. «Ο Επόπτης 

δεν έχει στείλει κανέναν εδώ, στα µέρη σας;» 
«Κανέναν µέχρι στιγµής.» 
«Ποιοι ήταν οι σύντροφοι του Έδουου, Άρχοντά µου;» 
«∆εν ξέρω· άνθρωποι του Θεού, µάλλον.» 
Άνθρωποι του Θεού; Ο Τέρι είχε την αίσθηση ότι ίσως ο Άρχοντας 

της Υλιριλίδιας να του έκρυβε κάτι. Άνθρωποι του Θεού, ή αποστά-
τες; ∆εν ήταν άγνωστο ότι οι ιερείς συναναστρέφονταν τέτοιους. 

Τέλος πάντων. Τώρα δεν είχε µεγάλη σηµασία. 
«Το πρωί πρέπει να φύγω, Άρχοντά µου,» δήλωσε ο Τέρι. «Να τα-

ξιδέψω στην Ερρίθια. Ελπίζω θα µου δώσετε άλογα και προµήθει-
ες.» 
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«Ασφαλώς,» αποκρίθηκε ο Ροβέρτος. «Είναι το λιγότερο που µπο-
ρώ να σου προσφέρω, ύστερα από τη βοήθεια που πρόσφερες στην 
κόρη µου, Ταγµατάρχη. 

»Πες µου, όµως: τι νοµίζεις ότι θα κάνει ο Βασιληάς Κάλροοθ τώ-
ρα;» 

«Ό,τι κάνουν όλοι οι κατακτητές, Άρχοντά µου: θα προσπαθήσει 
να εδραιώσει τις κτήσεις του· και µετά, θα προσπαθήσει να επεκτα-
θεί.» 

«Θα έχουµε τη βοήθειά σας, υποθέτω…» ∆ε χρειαζόταν διευκρίνι-
ση ότι εννοούσε τη βοήθεια των δυνάµεων της Παντοκράτειρας. 
«∆ε νοµίζω ο Επόπτης να διαφωνήσει,» του αποκρίθηκε ο Τέρι. «Ό-
πως σας είπα, αποκλείεται να τους θέλει µέσα στη Χάρνταβελ.»



 

 



 

 

 
 
 
 
 

Βιβλίο ∆εύτερο 
Το Σχίσµα και η Εξέγερση 
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Κεφάλαιο 1 
Η Μαύρη Φωτιά 

 
 
«Γεράρδε! Κάτι συµβαίνει.» 

Η Ελισαβέτα στάθηκε, πιάνοντας µε το ένα χέρι τον κορµό ενός 
δέντρου, για να στηριχτεί, και µε το άλλο χέρι το πλάι του κεφαλιού 
της. Έµοιαζε ζαλισµένη. Και ο Γεράρδος καταλάβαινε γιατί. 

Το αισθανόταν κι εκείνος. 
Κάτι τρυπούσε τη σάρκα της Χάρνταβελ, ξανά. Κι άλλες εισβολές. 

Ο πόνος ήταν δυνατός· ο Γεράρδος νόµιζε ότι κοµµάτια σίδερου 
µπήγονταν στο σώµα του: στην κοιλιά του, στα πλευρά του, στην 
πλάτη του, στο στήθος του, στις πλευρές του κεφαλιού του. 

Γρύλισε, καθώς αποκρινόταν στην Ελισαβέτα: «Οι εισβολές… Πά-
λι, οι εισβολές…» 

Ο πόνος πέρασε. Τα αόρατα σιδερένια κοµµάτια είχαν πάψει να 
κινούνται µέσα στο σώµα του. Ο Γεράρδος ανέπνευσε ελεύθερα, και 
είπε: «Κι άλλες εισβολές.» 

«Τι σηµαίνει αυτό;» ρώτησε η Ελισαβέτα, που κι εκείνη έδειχνε 
τώρα να έχει συνέλθει. 

«Οι δύο διαστάσεις προσπαθούν η µία να µπει µέσα στην άλλη. 
Πολύ φοβάµαι ότι, αν συνεχιστεί αυτό, θα διαλυθούν και οι δύο, Ε-
λισαβέτα.» 

«Τότε, όλοι θα πεθάνουµε.» 
«Εκτός αν βρούµε τρόπο να το σταµατήσουµε.» 
«Πώς;» 
«∆εν ξέρω ακόµα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος· και, όταν η Ελισαβέ-

τα έµεινε σιωπηλή, είπε: «Έλα, ας συνεχίσουµε για καµια ώρα να 
βαδίζουµε, και µετά ξεκουραζόµαστε.» 

Εκείνη δεν διαφώνησε, και συνέχισαν να ταξιδεύουν µέσα στο δά-
σος, µε νότια κατεύθυνση, όπως από τότε που ο Γεράρδος είχε φύγει 
από τη Νεκρή Γη. Σκόπευε να φτάσει στην Ερρίθια, όπου πίστευε 
ότι θα συναντούσε τους άλλους επαναστάτες. Στην Ελισαβέτα είχε 
εξηγήσει ποιος ήταν και τι έκανε στη Χάρνταβελ, καθώς ταξίδευαν 
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παραπάνω από µία ολόκληρη ηµέρα µαζί. Εκείνη τού είχε εκφράσει 
την επιθυµία της να γίνει µέλος της Επανάστασης. «Σκέψου το κα-
λύτερα, πρώτα,» της είχε πει ο Γεράρδος. «Οι ιερείς είναι επίσης 
µπλεγµένοι στην Επανάσταση.» Η Ελισαβέτα δεν είχε αποκριθεί 
τίποτα σ’αυτό, αλλά ήταν σκεπτική. 

Τα καστανά της µαλλιά έφταναν ώς τη µέση της όταν την είχε 
πρωτοσυναντήσει ο Γεράρδος· όµως, το ίδιο βράδυ που εκείνος είχε 
σκοτώσει το Εσώτερο Θηρίο της, η Ελισαβέτα είχε πάρει ένα ξιφίδιο 
και τα είχε κόψει στο επίπεδο του ώµου. Απορούσε, είπε, πώς τόσο 
καιρό την βόλευαν έτσι. ∆εν είχε ποτέ περάσει απ’το νου της να τα 
κόψει. 

Η επιρροή του Εσώτερου Θηρίου, ήταν βέβαιος ο Γεράρδος. Την 
είχε κάνει να σκέφτεται λιγότερο σαν άνθρωπος και περισσότερο 
σαν αγρίµι. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος σκέψης δεν την είχε εµποδίσει 
απ’το να έχει µαζέψει κάµποσα τρόφιµα σε µια από τις σπηλιές κο-
ντά στη Χαµηλή Πέτρα, καθώς και να έχει φτιάξει ρούχα και υποδή-
µατα από τοµάρια ζώων. ∆εν ήταν και τα καλύτερα, αλλά ήταν αρ-
κετά καλά για να τα φοράς και να µην ξεπαγιάζεις µες στο φθινόπω-
ρο. Επίσης, είχε και κάποια που ήταν, σίγουρα, φτιαγµένα για χει-
µώνα. Τα είχαν πάρει όλα µαζί τους προτού φύγουν από τις Κάτω 
Σπηλιές. 

«Γεράρδε,» του είπε, χτες, καθώς βάδιζαν. «Σ’ευχαριστώ.» 
«Για τι;» 
«Για ό,τι έκανες. Είχα χάσει τον εαυτό µου.» 
«Να το θυµάσαι, και να ξέρεις ότι µπορείς κι εσύ να κάνεις το ίδιο 

για άλλους.» 
«Μπορώ;… Πώς;» 
«Θα καταλάβεις πώς. Το σώµα σου χρειάζεται χρόνο για να προ-

σαρµοστεί. Τόσο καιρό τα µάτια του ήταν σκεπασµένα από το µαύρο 
σύννεφο του Εσώτερου Θηρίου. Βλέπεις τα µονοπάτια τώρα, Ελισα-
βέτα;» 

«Όχι, όχι ακόµα… Νιώθω, όµως, εκείνο τον πόνο, από παντού γύ-
ρω.» 

«Τις εισβολές.» 
Το απόγευµα, προτού σηκωθούν από τη µεσηµεριανή τους φωτιά 

για να συνεχίσουν το ταξίδι, ο Γεράρδος τής είχε πει να κλείσει τα 
µάτια της και να προσπαθήσει να βρει µέσα στο µυαλό της όλα τα 
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σηµεία απ’τα οποία προερχόταν ο πόνος. Να φτιάξει έναν νοητικό 
χάρτη από αυτά. Η Ελισαβέτα υπάκουσε, και µετά από κάποια ώρα 
– που ήταν ακίνητη και σιωπηλή, µε τα βλέφαρά της κλειστά – άνοι-
ξε πάλι τα µάτια της και δήλωσε πως είχε καταφέρει να φτιάξει τον 
χάρτη… περίπου. Θα ξαναπροσπαθήσεις, άλλη φορά, και θα τα κα-
ταφέρεις καλύτερα, της είχε πει ο Γεράρδος· και είχαν σηκωθεί για 
να φύγουν. 

Τώρα, πλησίαζε το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, και ο Γεράρδος 
ήταν βέβαιος πως ο νοητικός χάρτης µε τις εισβολές θα είχε εµπλου-
τιστεί. Χωρίς καν να εστιάσει τον νου σ’αυτόν, αισθανόταν τις και-
νούργιες εισβολές που είχαν παρουσιαστεί προς κάθε κατεύθυνση. 
Τις ένιωθε σαν βαρίδια που τραβούσαν την ψυχή του. 
Πώς µπορείς να εµποδίσεις δύο διαστάσεις απ’το να συνθλιβούν η 

µία πάνω στην άλλη; αναρωτήθηκε. Στο µυαλό του είχε την εικόνα 
δύο βιολογικών οργανισµών που πιέζονταν βίαια ο ένας επάνω στον 
άλλο ώσπου τα ζωτικά τους όργανα να λιώσουν από την πίεση. Φρι-
κτό… 
Κάτι, όµως, πρέπει να µπορώ να κάνω. Κάτι! Το βέβαιο ήταν ότι οι 

ιερείς δεν κατάφερναν τίποτα µε τις ανόητες ανθρωποθυσίες τους. 
∆εν εξευµένιζαν τον Θεό αυτές οι σαχλαµάρες· η Χάρνταβελ αδια-
φορούσε για τους θανάτους. Το µόνο που έκαναν οι ανόητοι ήταν να 
ικανοποιούν το Εσώτερο Θηρίο τους, ενώ θα µπορούσαν να προ-
σπαθούν να βρουν µια πρακτική λύση. 

Ο Γεράρδος ήταν έτοιµος να πει στην Ελισαβέτα να σταµατήσουν 
για µεσηµέρι, όταν ήρθε προς το µέρος τους ένας άνεµος ο οποίος – 
αµέσως το κατάλαβε – ήταν αφύσικος. Σαν να µην ανήκε εδώ. Να 
µην ανήκε στη Χάρνταβελ. 

Και µαζί µε τον άνεµο, ήρθε, µέσα από τα δέντρα και τη βλάστηση, 
µια ιπτάµενη µαύρη φλόγα. 

Η Ελισαβέτα αναφώνησε ξαφνιασµένη και τράβηξε το σπαθί της 
από την πλάτη της. 

Ο Γεράρδος σήκωσε το τσεκούρι που του είχαν δώσει από τη Χα-
µηλή Πέτρα. 

Η σκοτεινή φλόγα έπαψε να κινείται, και φούντωσε. Φούσκωσε. 
Μεγάλωσε. Μέσα της, ο Γεράρδος νόµιζε ότι µπορούσε να διακρίνει 
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ένα µωρό. Τι είναι αυτό; ∆εν διαισθανόταν την παρουσία του Εσώ-
τερου Θηρίου. 

Μια φωνή ήρθε από τη σκοτεινή φλόγα – µια φωνή που ήταν σαν 
ν’αντηχούσε µέσα στο µυαλό: Σας ανησύχησα. Με συγχωρείτε. 

«Τι είσαι;» ρώτησε ο Γεράρδος, κατεβάζοντας το τσεκούρι του κα-
θώς έβλεπε πως, ό,τι κι αν ήταν, δεν πρέπει να ήταν εχθρικό. 
Νοµίζω πως η Μητέρα θα έλεγε ότι είµαστε αντισώµατα, αποκρί-

θηκε η σκοτεινή φλόγα. 
«Η Μητέρα; Αντισώµατα; ∆εν είσαι µόνος σου εδώ;» 
Εδώ, ναι, είµαι µόνος µου. Αλλά αυτή δεν είναι η διάστασή µου. 
«Είσαι από… την άλλη διάσταση; Την έρηµη διάσταση;» 
∆εν είναι τόσο έρηµη όσο ίσως να νοµίζεις. Έχεις πάει εκεί; 
«Για λίγο, ναι.» 
Έχεις δει και τα αδέλφια µου; 
«∆ε νοµίζω. Όµως…» Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε. «Όµως κάποιοι 

γνωστοί µου πρέπει να τα έχουν δει. Σ’ένα δάσος µού είπαν ότι είδαν 
κάτι αιωρούµενα µαύρα φίδια. Κάποιες ενεργειακές οντότητες.» 
Ναι, έτσι µας βλέπει και η Μητέρα. Οι φίλοι σου είδαν τα αδέλφια 

µου. Είµαστε αντισώµατα. Πώς είναι το όνοµά σου; 
«Γεράρδος. Κι αυτή είναι η Ελισαβέτα. Τι εννοείς όταν λες ότι εί-

στε αντισώµατα;» 
Γεννηθήκαµε για να διορθώσουµε µια θραύση της ισορροπίας στη 

διάστασή µας. 
«∆εν καταλαβαίνω,» παραδέχτηκε ο Γεράρδος. 
Κάποιοι έκαναν ένα πολύ µεγάλο λάθος, Γεράρδε. Αντλώντας δύ-

ναµη από τον ήλιο, έχασαν τον έλεγχο, και οι Ιπτάµενοι του Τέλους 
της Ζωής γεννήθηκαν για να αποµυζήσουν κάθε ίχνος ζωής από τη 
διάστασή µας. 

«Οι Ιπτάµενοι του Τέλους της Ζωής;» 
Αυτή είναι η καλύτερη ονοµασία που νοµίζω ότι µπορώ να τους 

δώσω για τα δεδοµένα της νοηµοσύνης σας. 
«Μιλάς για µια ιπτάµενη παρουσία; Μια φωτεινή ιπτάµενη πα-

ρουσία που περιφέρεται πάνω από τη διάστασή σας;» 
Ναι, και η Μητέρα έτσι τη βλέπει. Αλλά δεν είναι µόνο µία. 
«Υπάρχουν κι άλλα τέτοια τέρατα;» έκανε, ξαφνιασµένος, ο Γε-

ράρδος. 
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Ναι. Τέσσερις είναι. Αν και δε νοµίζω ότι εσείς θα µπορείτε να τους 
ξεχωρίσετε τον έναν από τον άλλο. 

«Αυτοί οι Ιπτάµενοι είναι που ερήµωσαν τη διάστασή σας;» 
Ναι. Αποµυζούν κάθε ίχνος ζωής που βρίσκουν. Αλλά η διάστασή 

µας γέννησε εµάς για να την προστατέψουµε και να επαναφέρουµε 
την ισορροπία. Είµαστε αντισώµατα, Γεράρδε. Όµως γεννηθήκαµε 
αργά. Η Πηγή δεν µπόρεσε να αντιδράσει πιο γρήγορα ενόσω οι Ι-
πτάµενοι κατέστρεφαν τα πάντα. Και τώρα, βρισκόµαστε σε πολύ, 
πολύ δύσκολη θέση. 

«Γιατί οι Ιπτάµενοι το κάνουν αυτό;» 
Νόµιζα ότι θα ήταν προφανές. Για να τρέφονται, φυσικά. Με την 

ενέργεια της ζωής. 
«Θα έρθουν κι εδώ, σ’αυτή τη διάσταση;» 
Οι διαστάσεις µας έχουν αρχίσει να συγχωνεύονται. Αυτό συµβαί-

νει επειδή τα διαστασιακά τοιχώµατα – όπως τα ονοµάζει η Μητέρα 
– θρυµµατίζονται, καθώς οι Ιπτάµενοι έχουν καταβροχθίσει κάθε 
ζωή που µπορούσαν να βρουν και τώρα απλώνουν τα νύχια τους βα-
θιά, πολύ βαθιά µέσα στην πραγµατικότητα της διάστασής µας. Στο 
τέλος – που δεν θ’αργήσει να έρθει, φοβάµαι – τα διαστασιακά τοι-
χώµατα θα έχουν κατακρεουργηθεί τόσο πολύ, που οι δύο διαστά-
σεις θα πέσουν η µία πάνω στην άλλη και θα αλληλοκαταστραφούν. 

«Οι Ιπτάµενοι δεν το βλέπουν αυτό;» 
Είναι σαν πεινασµένα θηρία. Απλά τρέφονται. Και θα είχαν ήδη 

έρθει εδώ, στη διάστασή σας, αν δεν υπήρχε η παρουσία που αποκα-
λείτε «Θεός», όπως ξέρει η Μητέρα. 

«Ποια είναι αυτή η Μητέρα στην οποία αναφέρεσαι;» 
Το όνοµά της είναι Αρίνη’σαρ. Είναι µάγισσα του τάγµατος των 

Ερευνητών. 
Ο Γεράρδος ξαφνιάστηκε γι’ακόµα µια φορά. Η Αρίνη’σαρ; Η µά-

γισσα που ήταν στην Ερρίθια; «∆εν είναι δυνατόν!» 
Τα αδέλφια µου χρειάζονταν έναν τρόπο για να µε στείλουν στη 

διάστασή σας, Γεράρδε, και δεν µπορούσα αλλιώς να έρθω. Έπρεπε 
να γεννηθώ εδώ προκειµένου να µε αποδεχτεί ο Θεός σας σαν δικό 
του κοµµάτι. Η Μητέρα ερχόταν και ερευνούσε τα µέρη όπου πα-
ρουσιάζονταν «αντικατοπτρισµοί», όπως τους λέει. Οι αντικατο-
πτρισµοί µάς έφερναν, ορισµένες φορές, προς στιγµή µέσα στη Χάρ-
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νταβελ, αλλά δεν µπορούσαµε να µείνουµε για πολύ εδώ, φυσικά. Η 
Μητέρα είχε πάει σ’ένα µέρος για να ερευνήσει ενώ οι ενέργειές µας 
ήταν ακόµα ισχυρές εκεί. Τις εντόπισε πριν διωχτούν τελείως και, 
προσπαθώντας να τις κατανοήσει, τις τράβηξε µέσα της. Έτσι, βρι-
σκόµουν µέσα στο σώµα της… αρκετό καιρό προτού αυτό γονιµο-
ποιηθεί. Κι όταν γονιµοποιήθηκε, γλίστρησα µέσα στο σώµα της και-
νούργιας ζωής που διαµορφωνόταν. Με τη δύναµη των αδελφών 
µου, επιτάχυνα την εγκυµοσύνη της Μητέρας χωρίς να τη βλάψω, 
και τώρα βρίσκοµαι εδώ. 

«Και τι σκοπεύεις να κάνεις;» 
Να βρω έναν τρόπο για να µας σώσω όλους από βέβαιη κατα-

στροφή, Γεράρδε. Και νοµίζω ότι εσύ µπορείς να µε βοηθήσεις. Ό-
πως επίσης και η Ελισαβέτα. 

«Εµείς;» έκανε η Ελισαβέτα. 
Είστε οι µόνοι που διαισθάνοµαι πως µοιάζουν µε τα αδέλφια µου 

σε τούτη τη διάσταση. Έχετε άµεση επαφή µε τις ενέργειες της Χάρ-
νταβελ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παρόµοιοι µ’εσάς, αλλά γύρω 
τους περιστρέφεται µια δύναµη που τους παγιδεύει· δεν τους αφήνει 
να έρθουν σε πλήρη επαφή. 

«Οι ιερείς…» είπε ο Γεράρδος. 
Ναι, έτσι τους αποκαλείτε. 
«Πώς λέγεσαι εσύ;» τον ρώτησε ο Γεράρδος. 
∆ύσκολο να µεταφέρω το όνοµά µου σ’εσάς. ∆ώσε µου εσύ ένα ό-

νοµα, Γεράρδε. 
«…∆εν ξέρω. Τι όνοµα να σου δώσω;» 
«Μπορούµε να σε λέµε Μαύρη Φωτιά, αν θέλεις,» είπε η Ελισαβέ-

τα, θηκαρώνοντας το σπαθί της στην πλάτη της. 
Ο Γεράρδος την κοίταξε υποµειδιώντας. «Για την ώρα, είναι καλό, 

υποθέτω.» Και στράφηκε στη Μαύρη Φωτιά: «Πώς µπορούµε να σε 
βοηθήσουµε; Κι ο δικός µας σκοπός είναι να σώσουµε τις δύο δια-
στάσεις από ολική καταστροφή.» 
Η διάστασή σας είναι ακόµα πλούσια σε ζωτική ενέργεια, και ο 

Θεός σας είναι ισχυρός. Ίσως αυτά τα δύο να είναι αρκετά για να 
επαναφέρουµε την ισορροπία. Πρέπει, όµως, και να διαλύσουµε 
τους Ιπτάµενους. 

«Και πώς θα το καταφέρουµε αυτό;» 
∆εν ξέρω, Γεράρδε. Αυτό είναι και το δικό µας πρόβληµα. 
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«Τι κάνετε, ως αντισώµατα;» 
Προστατεύουµε τη διάστασή µας. Γι’αυτό υπάρχουν τα δάση εκεί 

όπου υπάρχουν· δεν αφήνουµε τους Ιπτάµενους να έρθουν και να 
τραφούν από τη ζωτική τους ενέργεια. Αν η Πηγή µάς είχε γεννήσει 
πιο νωρίς, θα είχαµε κατορθώσει να σώσουµε µεγαλύτερο µέρος της 
διάστασης. 

«Θες να πεις ότι δεν έχετε καµία απολύτως µέθοδο επίθεσης;» 
Έτσι όπως καταλαβαίνω ότι το εννοείς, όχι. Χρειαζόµαστε δύναµη 

από κάπου αλλού, και η Χάρνταβελ ίσως να µπορεί να µας την προ-
σφέρει. Μέσα από ανθρώπους σαν εσένα και την Ελισαβέτα, Γεράρ-
δε. 

«Τότε,» είπε ο Γεράρδος, «το πρόβληµά σας είναι µεγαλύτερο 
απ’ό,τι νοµίζεις· γιατί εγώ και η Ελισαβέτα είµαστε, προς το παρόν, 
οι µόνοι του είδους µας.» 
Αυτό δεν είναι καλό, παρατήρησε η Μαύρη Φωτιά. 
«Μπορούµε, όµως, να δηµιουργήσουµε κι άλλους σαν εµάς.» 
Ενδιαφέρον… 
«Οι ιερείς είναι, ουσιαστικά, σαν εµάς. Το µόνο που χρειάζεται εί-

ναι να τραβήξουµε από πάνω τους την επιρροή του Εσώτερου Θηρί-
ου. Ωστόσο, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Έχουν, συνειδητά, 
γίνει ένα µε το Εσώτερο Θηρίο. 

»Μπορείς, τουλάχιστον, να µας βοηθήσεις να ταξιδέψουµε πιο 
γρήγορα; Πηγαίνουµε στην Ερρίθια.» 
Όχι, είπε η Μαύρη Φωτιά, δεν µπορώ να σας µεταφέρω. 
«Τότε, καλύτερα να καταυλιστούµε για µερικές ώρες, προτού συ-

νεχίσουµε τον δρόµο µας,» είπε ο Γεράρδος, και η Ελισαβέτα κατέ-
νευσε. 
Σας χαιρετώ, είπε η Μαύρη Φωτιά. 
«Φεύγεις;» έκανε η Ελισαβέτα. 
∆εν έχω ακόµα εξερευνήσει όλη τη διάστασή σας. Θα ξανασυνα-

ντηθούµε, όµως – σύντοµα. Μη φοβάστε, δεν είναι δύσκολο να σας 
βρω. Ξεχωρίζετε ανάµεσα σ’όλες τις υπόλοιπες ενεργειακές µορφές. 

«Εις το επανιδείν,» είπε ο Γεράρδος καθίζοντας σε µια πέτρα κάτω 
από ένα µεγάλο δέντρο. 

Η Μαύρη Φωτιά έφυγε, πετώντας γρήγορα µέσα στη βλάστηση 
του δάσους. 
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Η Ελισαβέτα κάθισε κοντά στον Γεράρδο κι έπιασε ν’ανάψει µια 
φωτιά. «Τα µισά δεν τα κατάλαβα,» του είπε. «Τι ακριβώς είναι αυ-
τό το πράγµα; ∆αίµονας;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «αλλά είναι µε το µέρος µας.» 
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Κεφάλαιο 2 

Έκρυθµες Ηµέρες· Μεταµεσονύχτιες 
Συναντήσεις· Κόκαλα Ξεµουδιάζουν 

 
 
Τα νέα δεν άργησαν να µαθευτούν σ’όλη την Ερρίθια: Ο Παντοκρα-
τορικός Επόπτης είχε φυλακίσει τον Υπεράρχη, την οικογένειά του, 
και τους υποστηρικτές του. Οι µόνοι ένοπλοι φρουροί και στρατιώ-
τες που κυκλοφορούσαν πλέον στη Μεγάλη Πόλη ήταν αυτοί του 
Επόπτη. Εξαιρώντας, πάντα, τους εξεγερθέντες, που εµφανίζονταν 
απροειδοποίητα, χτυπούσαν, και εξαφανίζονταν. Και εξαιρώντας, 
επίσης, τους Ιερούς Φρουρούς του Ναού, οι οποίοι βοηθούσαν τους 
στασιαστές. 

Σύµφωνα µε τις φήµες, όλοι φοβόνταν ότι ο Επόπτης, µετά τη φυ-
λάκιση του Υπεράρχη, θα πήγαινε για τους ιερείς στον Ναό. Θα τους 
αιχµαλώτιζε κι αυτούς. Ή θα τους σκότωνε. 

Οι δρόµοι της Μεγάλης Πόλης είχαν γεµίσει µε πολεµιστές της 
Παντοκράτειρας οι οποίοι, µε την παραµικρή αφορµή, ξυλοκοπού-
σαν· µε την παραµικρή υπόνοια επίθεσης εναντίον τους, άνοιγαν 
πυρ. Αναπόφευκτα, σκοτώνονταν και αθώοι µ’αυτές τις τροµοκρατι-
κές τακτικές. 

Οι εξεγερθέντες (που, συνήθως, απέφευγαν τους στρατιώτες του 
Επόπτη αφού ήξεραν πού να κρυφτούν και πώς να κινηθούν, και πο-
τέ δεν έµεναν για πολύ στο ίδιο µέρος – µε την εξαίρεση της περιο-
χής γύρω από το εξωδιαστασιακό δάσος και γύρω από τον Ναό) πα-
ρακινούσαν τους πολίτες της Ερρίθιας να πάρουν τα όπλα και να 
ξεσηκωθούν εναντίον των τυράννων, γιατί ο Θεός είχε δώσει τα ση-
µάδια, και γιατί ο Θεός ήταν µαζί τους. ∆ε χρειαζόταν να φοβούνται 
τους εξωδιαστασιακούς κατακτητές. Με την υποταγή τους, το µόνο 
που θα κατόρθωναν θα ήταν να καταλήξουν σαν τον Υπεράρχη, τον 
Ριχάρδο τον Τρίτο. 

Ορισµένοι πολίτες βιάστηκαν να ανταποκριθούν στο κάλεσµα των 
στασιαστών, και βγήκαν από µια αποθήκη στο Λαγούµι κουβαλώ-
ντας κυρίως πρόχειρα όπλα (αξίνες, τσουγκράνες, ρόπαλα, τσεκού-
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ρια για ξυλοκόπους) και κάποια φτιαγµένα για µάχη (σπαθιά, ξιφί-
δια, πολεµικούς πέλεκεις, ελάχιστα πιστόλια). Επιτέθηκαν στους 
πρώτους στρατιώτες της Παντοκράτειρας που συνάντησαν. Τους 
σκότωσαν όλους. Αλλά δεν άργησαν να έρθουν περισσότεροι και να 
γίνει µακελειό. Οι ξεσηκωµένοι πολίτες είχαν ξαφνιάσει τους πρώ-
τους πολεµιστές, όµως οι άλλοι δεν ήταν ούτε ξαφνιασµένοι ούτε 
ερασιτέχνες. Τους θέρισαν, µε τουφέκια, και χίµησαν 
ν’αποτελειώσουν µε σπαθιά ό,τι είχε αποµείνει. 

Τότε ήταν που οι οργανωµένοι στασιαστές της Ερρίθιας τούς όρ-
µησαν, µαζί µε κάποιους Ιερούς Φρουρούς και έναν ιερέα, που κα-
νείς δεν είδε το πρόσωπό του καθώς φορούσε κουκούλα. Το µακε-
λειό χειροτέρεψε. Τελικά, όλοι εγκατέλειψαν εκείνο τον δρόµο αφή-
νοντάς τον στρωµένο µε κουφάρια και αίµα, ένα µακάβριο χαλί επά-
νω στο πλακόστρωτο. Για λίγο, κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει: ούτε 
στασιαστές, ούτε πολίτες, ούτε στρατιώτες της Παντοκράτειρας. 
Αργότερα, ο Επόπτης έστειλε κάποιους ανθρώπους του να µαζέψουν 
τους νεκρούς, και πρόσταξε τους οδοκαθαριστές της πόλης να κά-
νουν το πλακόστρωτο να γυαλίσει αν δεν ήθελαν να προστεθεί και 
το δικό τους αίµα εκεί. Οι πέτρες, πολύ γρήγορα, έγιναν καθρέφτης. 

Η Μάρθα άκουσε γι’αυτά τα επεισόδια ενώ καθόταν, το µεσηµέρι, 
στην τραπεζαρία του Σιδερένιου Ξένου τρώγοντας ψητές πατάτες 
και λαχανικά και πίνοντας µπίρα. 
Γάµησέ µας, σκέφτηκε. Της πουτάνας άρχισε από τώρα να γίνεται, 

και ο Γεράρδος ακόµα να φανεί. Πολύ φοβόταν ότι µπορεί το όνειρο 
του Εδµόνδου να ήταν, τελικά, µαλακίες. Κι αν ίσχυε αυτό, τότε κά-
θονταν και περίµεναν εδώ άδικα. Έπρεπε να φύγουν και να ψάξουν 
για τον Γεράρδο. Το πρόβληµα ήταν ότι δεν είχαν ιδέα από πού να 
ξεκινήσουν· αλλιώς η Μάρθα µπορεί ήδη να είχε φύγει από την Ερ-
ρίθια, ασχέτως τι νόµιζαν οι άλλοι γι’αυτό. 
Γαµώ την ανωµαλία σου, Γεράρδε! Γιατί έστειλες όνειρο στον Εδ-

µόνδο και όχι σ’εµένα; Αν το είχα δει εγώ, θα ήµουν πολύ πιο σίγου-
ρη ότι τελικά θα έρθεις. 

«∆ύο πράγµατα µπορεί να συµβούν, τώρα που ο Υπεράρχης είναι 
αιχµάλωτος του Επόπτη,» είχε πει η Άνµα’ταρ, όταν πρωτοέµαθαν 
τα νέα. «Ή ο έλεγχος των Παντοκρατορικών θα γίνει απόλυτος στην 
Ερρίθια και, εποµένως, σ’ολόκληρη τη Χάρνταβελ· ή οι γηγενείς θα 
ξεσηκωθούν µαζικά και θα αποτινάξουν τους Παντοκρατορικούς.» 
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«Οι Παντοκρατορικοί θα ζητήσουν βοήθεια από άλλες διαστάσεις, 
πολύ προτού συµβεί αυτό το τελευταίο,» της είπε ο Σθένελος’σαρ, 
καθώς ήταν όλοι τους καθισµένοι στο δωµάτιό του – συµπεριλαµβα-
νοµένου του Εδµόνδου και των δύο χορευτριών, αλλά όχι της Βα-
τράνιας, η οποία εξακολουθούσε να διαµένει στον καλά κρυµµένο 
Κροκόδειλο, έξω από την πόλη. 

«Μπορεί η βοήθεια να µην προλάβει να έρθει,» αποκρίθηκε η Άν-
µα’ταρ. 

«Πιστεύεις ότι θα καταφέρουν να διώξουν τόσο γρήγορα τους Πα-
ντοκρατορικούς; Το αµφιβάλλω, Άνµα.» 

«Μπορεί να έχεις δίκιο – είναι δύσκολο – αλλά υπάρχει µια πιθα-
νότητα. Σκέψου µόνο τις δυνάµεις των ιερέων, και σκέψου την επιρ-
ροή που ασκούν οι ιερείς επάνω στον λαό της Χάρνταβελ.» 

«Ό,τι κι αν γίνει,» είπε θλιµµένα ο Εδµόνδος, «θα χυθεί πολύ αί-
µα…» 

Και τα λόγια του είχαν αποδειχτεί προφητικά, σκέφτηκε τώρα η 
Μάρθα. Το επεισόδιο µε τη σφαγή των βιαστικά οπλισµένων πολι-
τών ήταν το χειρότερο µέχρι στιγµής – χωρίς να λαµβάνει κανείς 
υπόψη του τη συµπλοκή στα Ανάκτορα και την αιχµαλωσία του Υ-
περάρχη. 
Είµαι σίγουρη ότι ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος θα ήθελε πολύ να κάνει 

κάτι για να σταµατήσει αυτή την κατάσταση. Ίσως το καλύτερο θα 
ήταν να επιστρέψουµε στην Απολλώνια και να τον ειδοποιήσουµε. 
Θα στείλει εδώ καµια ολόκληρη συµµορία από οπλισµένους µέχρι τα 
δόντια επαναστάτες για να ξεκάνουν τον Επόπτη και τους δικούς 
του. Μαύρες ∆ράκαινες, κατά πάσα πιθανότητα, και µάγους κάθε 
είδους, µαζί µε µεταβαλλόµενα οχήµατα και πανίσχυρα όπλα. 

Αλλά δεν µπορούσαν να φύγουν χωρίς να ξέρουν τι είχε γίνει ο Γε-
ράρδος. 

Απ’την άλλη, υπήρχε και η µέση λύση πάντα… 
Η Μάρθα θα την πρότεινε στο επόµενο «συµβούλιο». Λογικά, 

πρέπει και η Άνµα να συµφωνούσε, νόµιζε. 
Πριν από το συµβούλιο, όµως, µέσα στο απόγευµα, η Μάρθα έµα-

θε κάτι ακόµα που ήταν σηµαντικό. Και, καθώς το ακόλουθο περι-
στατικό διαδραµατίστηκε, µόνο εκείνη ήταν στην τραπεζαρία του 
πανδοχείου, όπως επίσης και ο Εδµόνδος και οι δύο τσαπερδόνες 
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του. Ο Σέλιρ και η Άνµα ήταν επάνω, στο δωµάτιό τους· και ο Σθένε-
λος είχε επισκεφτεί τη Βατράνια, για να της πάει φαγητό ώστε να 
µην τους ψοφήσει µες στον Κροκόδειλο. 

Μερικοί ταξιδιώτες µπήκαν στον Σιδερένιο Ξένο και ρώτησαν τι 
συνέβαινε στην πόλη. «Καθώς ερχόµασταν,» είπε ένας τους, «κά-
ποια συµπλοκή γινόταν σ’έναν δρόµο κοντά στη ∆υτική Πύλη.» Κι 
ένας άλλος πρόσθεσε: «Και δε φαίνονται καθόλου φρουροί του Υπε-
ράρχη…» Οι πελάτες του πανδοχείου και ο Νάρθιελ τούς εξήγησαν 
τι είχε συµβεί στην Ερρίθια, και οι ταξιδιώτες άκουγαν µε µισάνοι-
χτα στόµατα και γουρλωµένα µάτια, ενώ η κόρη του Νάρθιελ και µια 
άλλη σερβιτόρα έφερναν φαγητά και ποτά στο τραπέζι τους. 

Μετά, είπαν κι αυτοί κάτι που εξέπληξε τους υπόλοιπους: Στα νό-
τια της Βεν’τάδιας µια έρηµος είχε παρουσιαστεί από το πουθενά. 
Ήταν σαν… σαν ο ουρανός και η γη να είχαν σκιστεί! Τα δέντρα εί-
χαν πέσει, οι βράχοι είχαν σκορπίσει, κι αυτή η παράξενη έρηµος 
είχε ξεχυθεί, γεµίζοντας τα πάντα µε άµµο. Κι από πάνω της φαινό-
ταν ένας άλλος ουρανός, όχι αυτός της Χάρνταβελ. Ένας ουρανός µε 
ήλιο περιτριγυρισµένο από φωτιά! 

«Ήµασταν εκεί κοντά και το είδαµε να συµβαίνει. Για τ’άλλα είχα-
µε µόνο ακούσει. Μα… άλλο είναι να τ’ακούτε, φίλοι µου Θεοσεβού-
µενοι, άλλο να τα βλέπετε µε τα µάτια σας! Είχαµε πέσει χάµω όλοι 
και παρακαλούσαµε το Θεό να µας γλιτώσει, κι όπως µπορείτε να 
δείτε, ακόµα ζωντανοί είµαστε.» 

Η Μάρθα έσβησε το τσιγάρο της µέσα στο πήλινο τασάκι. Κι άλλες 
εισβολές; απόρησε. Καινούργιες; Πού σκατά είναι ο Γεράρδος; 

Οι ταξιδιώτες συνέχισαν να λένε κι άλλες φανφάρες, αλλά δεν εί-
χαν να προσθέσουν τίποτα το ουσιαστικό. 

«Το τέλος έρχεται!» είπε κάποιος από τους πελάτες του πανδοχεί-
ου. «Ο Θεός είναι οργισµένος. Μας το λένε, δε µας το λένε;» 
Γαµώ την κοινωνία µου… σκέφτηκε η Μάρθα, κουρασµένα· κι ά-

ναψε δεύτερο τσιγάρο. Σε λίγο θα πετάξω στο ταβάνι σαν µπαλόνι, 
µ’αυτά τα τσιγάρα από αλαφρόχορτο της Χάρνταβελ! 

E 
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«Το τάισες το πιθηκάκι σου;» ρώτησε η Μάρθα τον Σθένελο, όταν, 
τα µεσάνυχτα, είχαν συγκεντρωθεί όλοι στο δωµάτιο του Σέλιρ’χοκ 
και της Άνµα’ταρ για το αναµενόµενο συµβούλιο µετά από όσα είχαν 
συµβεί. 

Ο Σθένελος µειδίασε. «∆εν τη συµπαθείς καθόλου τη Βατράνια, ε, 
Μάρθα;» 

«Πρέπει να είσαι µάγος για να µε ξεσκεπάζεις έτσι, µεγάλε,» απο-
κρίθηκε εκείνη. «Ας πούµε ότι τα µακριά πόδια στις γυναίκες δε µε 
εντυπωσιάζουν.» Κάπνιζε ακόµα ένα Αλαφρό και νόµιζε ότι πετούσε 
πάνω από το ξύλινο πάτωµα όπου καθόταν. 

«Μα τους θεούς! το ξέρει ο Γεράρδος αυτό;» την πείραξε η Άνµα, 
η οποία καθόταν οκλαδόν επάνω στο κρεβάτι της µε µια κούπα νε-
ρωµένο κρασί στα χέρια. 

Η Μάρθα τής έκανε µια προσβλητική χειρονοµία µε το αριστερό 
χέρι, και η µάγισσα γέλασε. 

Ο Εδµόνδος, αφού άναψε την πίπα του, καθάρισε ηχηρά τον λαιµό 
του. «Μόλις µάθαµε κάτι που είµαι βέβαιος πως θα ενδιαφέρει πολύ 
εσάς τους µάγους.» 

«Τι;» ρώτησε ο Σθένελος. 
Ο Εδµόνδος τού είπε για την εισβολή που είχε παρουσιαστεί νότια 

της Βεν’τάδιας. 
«Όπως καταλαβαίνετε,» πρόσθεσε η Μάρθα, «καινούργιες εισβο-

λές πρέπει να έχουν, γενικά, αρχίσει να παρουσιάζονται.» 
«Και µόνο ο Γεράρδος θα µπορούσε να µας πει πού είναι όλες 

τους,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, σκεπτικά. 
«Αλλά δεν είναι εδώ,» τόνισε η Μάρθα· και κοίταξε τον Εδµόνδο. 
«Όχι ακόµα, τουλάχιστον,» είπε εκείνος. 
«Θα µπορούσα να πάω να ερευνήσω αυτή την καινούργια εισβο-

λή,» προθυµοποιήθηκε ο Σθένελος. «∆εν είναι µακριά από την Ερ-
ρίθια, κι έτσι κι αλλιώς εδώ δεν κάνω τίποτα τώρα. Θα πάρω τον 
Κροκόδειλο µαζί µε τη Βατράνια και θα ταξιδέψουµε νότια, για να 
ρίξουµε µια µατιά κοντά στη Βεν’τάδια. Έχει αρχίσει να βαριέται κι 
αυτή, συνεχώς κλεισµένη µέσα στο όχηµα.» 

«Τι κρίµα,» σχολίασε η Μάρθα. «∆εν την… διασκεδάζεις όταν την 
επισκέπτεσαι;» 
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Η έκφραση του Σθένελου έγινε προς στιγµή αµήχανη. Το ήξερα! 
σκέφτηκε η Μάρθα. Ο µάγος όπου βρει φούστα γλιστρά από κάτω, 
και η Βατράνια κουνά τα πόδια της µπροστά στη µούρη όποιου περ-
νά από µπροστά της. Τι ταιριαστοί που είναι οι δυο τους! 

Η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα ατένισαν τον Σθένελο έντονα· εκείνος 
είπε βιαστικά: «Τι να κάνεις για να περάσει η ώρα µέσα σ’ένα όχη-
µα; Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέµα! Όπως έλεγα, προτείνω να 
πάω να ρίξω µια µατιά νότια της Βεν’τάδιας.» 

Ο Σέλιρ’χοκ τον ρώτησε: «Τι νοµίζεις ότι θα ανακαλύψεις που δεν 
έχουµε ήδη ανακαλύψει;» 

«∆εν ξέρω… Κάτι. Όπως και νάχει, κι εδώ που κάθοµαι, τι κάνω, 
Σέλιρ; Απλά επισκέπτοµαι κάθε µέρα τη Βατράνια.» 

«Τη βαρέθηκες κιόλας;» µουρµούρισε η Μάρθα, σβήνοντας το 
τσιγάρο της. (Το τελευταίο, είπε στον εαυτό της. Αν κάπνιζε κι άλλο, 
θα πήγαινε µετά πετώντας στο δωµάτιό της.) 

Ο Σθένελος την αγριοκοίταξε, ενώ αναρωτιόταν αν το είχε βάλει 
σκοπό να του χαλάσει την κατάσταση µε την Ιζαµπώ και την Ισα-
βέλλα. Η Βατράνια ίσως να έχει δίκιο που δεν τη συµπαθεί. Σίγουρα, 
η Μάρθα ήταν πολύ καιρό στην Επανάσταση και ήξερε τι έκανε, αλ-
λά… µα τον Απόλλωνα, δεν µπορούσες να την υποφέρεις ώρες-ώρες! 
όπως είχε διαπιστώσει ο Σθένελος τώρα που έµεναν τόσες µέρες 
στον Σιδερένιο Ξένο. Η τύπισσα συνέχεια έβριζε χυδαία, εκτός των 
άλλων. Ο Σθένελος νόµιζε πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που είχε 
συναντήσει γυναίκα µε την οποία θα το σκεφτόταν πολύ προτού 
πλαγιάσει, και µόνο αν η ίδια επέµενε. Πώς ήταν δυνατόν ο Γεράρ-
δος – που έµοιαζε τόσο συγκροτηµένος και νηφάλιος άνθρωπος – να 
την ανέχεται; 

«Κοίτα,» είπε η Άνµα στον Σθένελο. «Από µια άποψη έχεις δίκιο. 
Πράγµατι, τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο, καλύτερο να 
κάνεις εδώ, όσο περιµένουµε ο Γεράρδος να εµφανιστεί. Όµως, α-
ναρωτιέµαι, αξίζει να πάρουµε ένα τέτοιο ρίσκο;» 

«Πιστεύεις ότι ο Επόπτης ακόµα ψάχνει για εµάς, µε τόσες φασα-
ρίες του γίνονται µέσα στην Ερρίθια;» 

Η Μάρθα παρενέβη προτού µιλήσει η Άνµα: «Αν είναι να κάνεις 
κάτι,» είπε στον Σθένελο, «καλύτερα να κάνεις κάτι χρήσιµο.» 

«Όπως;» 
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«Να πας στην Απολλώνια, για να πεις στον Πρίγκιπα τι συµβαίνει. 
Το µεσηµέρι ήσουν στην τραπεζαρία όταν ακούσαµε για το τελευ-
ταίο επεισόδιο που έγινε. Είναι προφανές, νοµίζω, ότι σε λίγο θα γί-
νεται της ανωµαλίας εδώ πέρα. Το αίµα που θα χυθεί θα είναι σαν 
τον Μεγάλο Ποταµό – ο Εδµόνδος είχε δίκιο. Ο Πρίγκιπας, µάλλον, 
θα θέλει να βοηθήσει για να τελειώσουν γρήγορα οι συγκρούσεις. 
Και µε τη δική του βοήθεια οι Χαρνταβέλιοι ίσως καταφέρουν να 
διώξουν τον Επόπτη.» 

Ο Σθένελος δεν αποκρίθηκε αµέσως. Ούτε και κανένας άλλος. Με-
τά, ο Ερευνητής είπε: «Μα, εµείς ήρθαµε εδώ για τελείως διαφορε-
τικό λόγο…» 

«Τα πράγµατα, όµως, αλλάξανε,» τόνισε η Μάρθα. «Και θα πρό-
τεινα να σηκωθούµε όλοι και να την κάνουµε από τούτη τη διάσταση 
– αν δεν ήταν ο Γεράρδος. ∆ε µπορούµε να φύγουµε χωρίς τον Γε-
ράρδο. Όχι  όλοι µας, τουλάχιστον. Εσύ, όµως, και η Βατράνια µπο-
ρείτε να φύγετε.» Και στράφηκε να κοιτάξει την Άνµα, για να δει 
ποια ήταν και η δική της γνώµη. 

Η ∆ράκαινα ήπιε µια γουλιά απ’το κρασί της. «Αν ο Γεράρδος έρ-
θει όσο ο Σθένελος λείπει;» 

«Και τι έγινε;» είπε η Μάρθα ανασηκώνοντας τους ώµους. 
«∆ε θα έχουµε τον Κροκόδειλο.» 
«Τι σηµασία έχει; Ο Σθένελος θα ξανάρθει, φέρνοντας και βοήθεια 

µαζί του.» 
«Αν, όµως, εν τω µεταξύ κάτι απρόοπτο συµβεί, δεν θα έχουµε µε-

ταφορικό µέσο,» είπε η Άνµα. 
«Θα έχουµε το δικό µου όχηµα,» της θύµισε ο Εδµόνδος. 
«Το ξέρεις ότι ο Κροκόδειλος έχει κάποιες πολύ συγκεκριµένες και 

πολύ χρήσιµες ιδιότητες…» 
«Παρά, όµως, να πάτε µε τα πόδια ή µε άλογα…» είπε ο τροβα-

δούρος. 
«Ναι εντάξει,» αποκρίθηκε η Άνµα. «Ως τελευταία λύση.» 
«Εγώ λέω ο Σθένελος και η Βατράνια να πάνε στην Απολλώνια,» 

δήλωσε η Μάρθα. «Ο Πρίγκιπας θα στείλει βοήθεια. Οι ιερείς µόνοι 
τους δεν θα τα καταφέρουν, ό,τι δυνάµεις κι αν έχουν. Και τώρα, ο 
Επόπτης δεν νοµίζω να τους λυπηθεί µετά από τα επεισόδια που έ-
χουν κάνει. Θα τους τσακίσει.» 
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«Συµφωνώ,» είπε ο Σθένελος. «Κι ούτε η Βατράνια πρέπει να έχει 
πρόβληµα.» 

«Σέλιρ, τι λες;» ρώτησε η Άνµα. 
Ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Σύµφωνα µε τις αναλογίες χρόνου που ξέρουµε, 

για κάθε µία ηµέρα που περνά στην Απολλώνια, δύο-και-κάτι ηµέ-
ρες περνάνε στη Χάρνταβελ. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρόνος εδώ κυλά 
πιο γρήγορα. Και, στην Απολλώνια, για να πας από τη διαστασιακή 
δίοδο του Μαύρου Ποταµού µέχρι την Απαστράπτουσα, η απόσταση 
δεν είναι µικρή. Πάνω από δύο χιλιάδες χιλιόµετρα, αν δεν κάνω λά-
θος. Πόσο γρήγορα µπορούν η Βατράνια κι ο Σθένελος να τα δια-
σχίσουν – ειδικά µε µόνο έναν µάγο για να υφαίνει τη Μαγγανεία 
Κινήσεως και µία οδηγό στο τιµόνι; Και πόσο γρήγορα µπορούν να 
έρθουν οι ενισχύσεις του Πρίγκιπά µας; Ας πάρουµε την περίπτωση 
ότι ο Σθένελος δουλεύει στο ενεργειακό κέντρο για οκτώ ώρες την 
ηµέρα και η Βατράνια καταφέρνει να κάνει εξήντα χιλιόµετρα την 
ώρα κατά µέσο όρο. Τετρακόσια-ογδόντα χιλιόµετρα την ηµέρα, 
λοιπόν. Τουλάχιστον πέντε ηµέρες, περίπου, για να φτάσουν στην 
Απαστράπτουσα και στο παλάτι του Πρίγκιπά µας. ∆ηλαδή, δέκα 
ηµέρες εδώ, στη Χάρνταβελ. Και άλλες δέκα τουλάχιστον µέχρι να 
έρθουν οι ενισχύσεις. Μιλάµε για παραπάνω από είκοσι µέρες. Γύρω 
στις τριάντα, πιθανώς. 

»Ώς τότε, νοµίζω πως τα επεισόδια στην Ερρίθια θα έχουν λήξει. 
Ή ο Επόπτης θα έχει φύγει από εδώ, ή θα έχει υποτάξει τους γηγε-
νείς. Ο Ναός της Ερρίθιας, δε, το αποκλείω πλέον να στέκεται.» 

«Ο Επόπτης µπορεί να έχει φύγει από την Ερρίθια αλλά όχι κι από 
τη Χάρνταβελ,» είπε η Άνµα. «Εξάλλου, πολύ πιθανόν κι εκείνος να 
έχει ζητήσει ενισχύσεις.» 

«Ναι, πράγµατι,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ. «Απλώς σας είπα ποια είναι 
τα δεδοµένα που έχουµε όσον αφορά την απόσταση και τον χρόνο.» 

«Ο Επόπτης,» ρώτησε η Μάρθα, «από πού µπορεί να ζητήσει ενι-
σχύσεις; Από τη Φεηνάρκια, ε;» 

«Ναι,» είπε η Άνµα. «Επίσης, µπορεί να στείλει κάποιους στη ∆ιά-
σταση του Φωτός, ή στο Σύµπλεγµα µέσω της διόδου στο κέντρο της 
ερηµιάς της Χάρνταβελ, κι από εκεί αυτοί µπορούν να πάνε ουσια-
στικά οπουδήποτε.» 

«Μεγάλη η διαδροµή, όµως,» είπε ο Σέλιρ. «Είµαι βέβαιος ότι θα 
προτιµήσει τη Φεηνάρκια, παρότι κι εκεί γίνονται πολλές εξεγέρσεις 
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τελευταία. Επιπλέον, δεν ξέρουµε αν έχει σκάφος κατάλληλο για το 
Σύµπλεγµα.» 

«Τέλος πάντων,» τους διέκοψε ο Σθένελος. «Θα πάω, τελικά, στην 
Απολλώνια ή όχι;» 

«Εσύ τι προτείνεις;» τον ρώτησε ο Σέλιρ. 
«Το µόνο που µε φοβίζει, τώρα που ανέφερες τον χρόνο, είναι µη 

γίνει εδώ κάτι συνταρακτικό και το χάσω. Και εννοώ σχετικά µε τις 
εισβολές.» 

«Εγώ λέω να πας και ν’αφήσεις τις µαλακίες,» είπε η Μάρθα. «Θα 
χρειαστούµε βοήθεια αν είναι να κάνουµε κάτι εδώ πέρα.» 

«Αυτό που λέει ο Σθένελος, όµως, έχει κάποια βάση,» τόνισε ο Σέ-
λιρ’χοκ. «Μετά από τριάντα ηµέρες, η Χάρνταβελ και αυτή η άλλη 
διάσταση… µπορεί να είναι σε πολύ άσχηµη κατάσταση.» 

Ο Σθένελος ένευσε. «Αν τα διαστασιακά τοιχώµατα καταρρεύσουν 
τελείως, ή σε µεγάλο βαθµό, τότε τα πάντα θα διαλυθούν.» 

«Τα πάντα;» έκανε η Μάρθα. 
«Και η Χάρνταβελ και η άλλη διάσταση.» 
«Γάµησέ µας…» µουρµούρισε η Μάρθα, ευχόµενη ο Γεράρδος να 

ερχόταν γρήγορα, για να φύγουν από τούτη την κωλοδιάσταση. 
«Τι νοµίζεις, Σθένελε;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ τον Ερευνητή. «Θα έ-

χουν διαλυθεί τα διαστασιακά τοιχώµατα µέσα σε τριάντα ηµέρες;» 
Ο Σθένελος µόρφασε. «∆ύσκολο να πω µε βεβαιότητα. Σκέψου: 

πότε πρωτοπαρουσιάστηκαν εισβολές;» 
Ο Σέλιρ συνοφρυώθηκε προσπαθώντας να θυµηθεί. «Θα έχουν 

περάσει καµια δεκαπενταριά µέρες από τότε,» είπε τελικά. 
«Εποµένως, πριν από δεκαπέντε µέρες παρουσιάστηκαν οι πρώτες 

εισβολές· και τώρα παρουσιάστηκαν οι καινούργιες, σύµφωνα µ’ό,τι 
ακούσαµε. Αν αυτό συνεχιστεί αναλογικά, τότε σε τριάντα µέρες θα 
έχουν παρουσιαστεί δύο φορές ακόµα καινούργιες εισβολές, και…» 
µόρφασε, «τα διαστασιακά τοιχώµατα σίγουρα θα βρίσκονται στα 
πρόθυρα της διάλυσης, υποθέτω. ∆ε µπορώ όµως να είµαι σίγουρος 
για τίποτα, Σέλιρ, διότι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί παρόµοια περί-
πτωση πουθενά στο Γνωστό Σύµπαν, απ’όσο ξέρω.» 

Ο Σέλιρ’χοκ ένευσε, συµφωνώντας. 
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«Τι θα νιώσουµε όταν τα διαστασιακά τοιχώµατα είναι στα πρό-
θυρα να διαλυθούν;» ρώτησε η Μάρθα. «Θα νιώσουµε… να κουνιό-
µαστε, ας πούµε; Όπως όταν γίνεται σεισµός;» 

«Πώς να ξέρω;» αποκρίθηκε ο Σθένελος ανασηκώνοντας τους ώ-
µους. «Είπαµε, δεν έχει ξανασυµβεί πουθενά. Πάντως, σίγουρα θα 
παρατηρήσετε κάποιες πολύ έντονες αλλαγές στο περιβάλλον. Απο-
κλείεται οι δύο διαστάσεις να γίνουν ξαφνικά σκόνη χωρίς καµία 
προειδοποίηση.» 

«Να πας, λοιπόν, στην Απολλώνια,» πρότεινε η Μάρθα, «κι αν γυ-
ρίσουµε εκεί προτού εσύ προλάβεις να γυρίσεις εδώ, τότε θα µάθεις 
ότι η Χάρνταβελ διαλύθηκε.» 

Ο Σθένελος, η Άνµα, ο Σέλιρ, ο Εδµόνδος, και οι δύο χορεύτριες 
αλληλοκοιτάχτηκαν. 

«Τι;» ρώτησε η Μάρθα. «Είπα κάτι περίεργο;» 
«Κάτι ανησυχητικό, µάλλον,» της αποκρίθηκε ο Εδµόνδος. 
«Μόνο ανησυχητικό;» έκανε η Ισαβέλλα. 
«∆ε θέλω η Χάρνταβελ να καταστραφεί!» είπε η Ιζαµπώ. 
Ο Σθένελος έσφιξε το µπράτσο της. «Μη φοβάσαι, δε θα 

τ’αφήσουµε να συµβεί.» 
Ναι, σκέφτηκε η Μάρθα ειρωνικά, θα κάνεις τα µαγικά σου… Αυτά 

που κάνεις χωρίς παντελόνι. «Θα το σκεφτόµαστε για πολύ ακόµα; 
Αν είναι να φύγεις µαζί µε τη Βατράνια, καλύτερα να ξεκινήσετε α-
πόψε κιόλας. Ο Σέλιρ το είπε: δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο.» 

«Σθένελε, θέλεις να πας;» ρώτησε η Άνµα. 
Ο Ερευνητής κατένευσε. «Θα πάω. Κι ελπίζω,» πρόσθεσε, «να µη 

χάσω τίποτα που θα ήθελα να δω.» 

E 
 
Όταν το νυχτερινό συµβούλιο έληξε και ο Σθένελος’σαρ έφυγε για 
να πάει στον Κροκόδειλο, ο Εδµόνδος, η Ιζαµπώ, η Ισαβέλλα, και η 
Μάρθα έφυγαν από το δωµάτιο του Σέλιρ’χοκ και της Άνµα’ταρ για 
να πάνε στα δικά τους δωµάτια. 

Ο τροβαδούρος ξεκλείδωσε την πόρτα του και είδε σκοτάδι. Η ε-
νεργειακή λάµπα πρέπει να είχε σβήσει όσο έλειπε. Τελείωνε η µπα-



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  771 

 

 

 

ταρία της; ∆εν το είχε προσέξει, και την έβαζε πάντα σε χαµηλή έ-
νταση. Τέλος πάντων. Έκλεισε την πόρτα πίσω του και, µε τη βοή-
θεια του φεγγαρόφωτου που γλιστρούσε από το µισάνοιχτο παρά-
θυρο, πήγε προς τα εκεί όπου είχε αφήσει τη λάµπα. Άπλωσε το χέρι 
του… 

…αλλά δεν τη βρήκε. 
«Γι’αυτό ψάχνεις, Βοριά;» 
Ξαφνικά, το δωµάτιο φωτίστηκε. 
Ο Εδµόνδος στράφηκε, τραβώντας το πιστόλι του. 
«Ήρεµα, φίλε µου Βοριά. Ήρεµα,» είπε ο άντρας που τον περίµενε 

κρατώντας τη λάµπα του – αναµµένη. 
«Σεβερίνε…» είπε ο Εδµόνδος, θηκαρώνοντας πάλι το πιστόλι του. 
Ο λευκόδερµος άντρας χαµογέλασε µέσα από τα µαύρα, άγρια 

µούσια του. «Μη µου πεις ότι δε µε περίµενες, ξάδελφε.» 
«Για να είµαι ειλικρινής, όχι, δεν σε περίµενα.» 
Ο Σεβερίνος γέλασε. «Και ποιος νόµιζες ότι έκανε όλες αυτές τις 

φασαρίες για τους ιερείς, Βοριά; Σηκώθηκαν οι λαχανοπώλες κι οι 
σιδεράδες; Όχι βέβαια· ο καλός Σεβερίνος και οι Γενναίοι του είναι 
που κάνουν το Έργο του Θεού· και ο Θεός ανταµείβει αξιοπρεπώς: 
το πλιάτσικο είναι καλό. Και θα γίνει και καλύτερο – πολύ καλύτερο 
– µόλις µπουκάρουµε στ’Ανάκτορα.» 

Ο Εδµόνδος, πριν από πολλά χρόνια, προτού φύγει από το σπίτι 
των γονιών του, είχε διδαχτεί την τέχνη των όπλων από τον θείο του 
τον Ούγο, προκειµένου να εργαστεί ως µισθοφόρος. Ο Σεβερίνος 
ήταν γιος του Ούγου, κι έκανε κι αυτός τη ζωή του µισθοφόρου µέχρι 
που αποφάσισε ότι η ζωή του ληστή ήταν πιο προσοδοφόρα. Επίσης, 
εργαζόταν και για την Επανάσταση όποτε τον φώναζαν οι ιερείς. 
Όταν υπηρετούσες τον Θεό, όλα ξαφνικά γίνονταν νόµιµα και καλά. 
Ο Εδµόνδος ποτέ δεν ενέκρινε αυτές τις συγκεκριµένες δραστηριό-
τητες του ιερατείου, αλλά, από την άλλη, ετούτοι ήταν, αναµφίβολα, 
δύσκολοι καιροί… 

«Στο δωµάτιό µου πώς µπούκαρες; Συνήθως δεν κάνεις διαρρή-
ξεις· γκρεµίζεις τις πόρτες.» 

«Ο Νάρθιελ, ο πανδοχέας, µου έδωσε το επιπλέον κλειδί που έχει. 
Μην του κρατήσεις κακία, όµως· δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκαµε 
απ’την πίσω πόρτα και τον πιάσαµε απροετοίµαστο. Αλλά του είπα 
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ότι κάνει τη δουλειά του Θεού και να µην ανησυχεί· απλά ήθελα να 
σου µιλήσω χωρίς να µας µπανίσει κανένα τσιράκι του Επόπτη.» 

Ο Εδµόνδος πήρε την ενεργειακή λάµπα του από το χέρι του Σεβε-
ρίνου. «Τι έχουµε να πούµε, λοιπόν;» 

«Θέλουµε να µας βοηθήσεις, Εδµόνδε.» 
«Η δουλειά µου δεν είναι να βγαίνω στο δρόµο και να σκοτώνω 

κόσµο· το ξέρεις αυτό.» 
«Βοήθησες, όµως, εκείνους τους εξωδιαστασιακούς επαναστάτες 

να γλιτώσουν τη δική τους από την κρεµάλα του Επόπτη· µου το εί-
παν οι ιερείς.» Ο Σεβερίνος γέλασε. «Θα τη θυµάται για πολύ καιρό 
εκείνη την ιστορία ο Επόπτης. Αλλά όχι για τόσο καιρό όσο θα θυµά-
ται αυτά που σύντοµα θα γίνουν – αν τη σκαπουλάρει ζωντανός, τε-
λικά, δηλαδή – χα!» 

Ο Εδµόνδος κρέµασε τη λάµπα από το ταβάνι. «Ακόµα δεν κατα-
λαβαίνω τι θέλεις να κάνω για σένα. Υπάρχει κάτι συγκεκριµένο;» 

«Όχι αµέσως, όχι. Αλλά θέλουµε να ξέρουµε ότι µπορούµε να βα-
σιστούµε σ’εσένα. Κι επίσης, θέλουµε να µας πεις αν έχεις ξαναδεί 
εκείνους τους εξωδιαστασιακούς επαναστάτες.» 

«Γιατί ρωτάς;» 
«Για να µας βοηθήσουν· εσύ γιατί λες;» 
«Τι σου είπαν οι ιερείς γι’αυτούς;» 
«Χε-χε· το ξέρεις, λοιπόν, για να το λες έτσι. Μπαγαπόντη Βοριά, 

τίποτα δε σου ξεφεύγει! Οι ιερείς λένε πως είχαν µια κάποια… ένα 
καβγαδάκι, ας πούµε, µαζί τους στον Υπεραιώνιο. Αλλά ο Θεός είναι 
µεγάλος, ξάδελφε. Άµα µας βοηθήσουν να πετάξουµε από πάνω µας 
την Παντοκράτειρα, θα τους συγχωρέσει.» 

«Σ’το είπαν αυτό οι ιερείς;» 
«Ναι.» 
«Ο Ύπατος;» 
«Σιγά, ρε Βοριά! δε µιλάω και µε τον Ύπατο. Τι νοµίζεις ότι είµαι, 

εσύ; Χε-χε-χε…» 
«Ποιος σ’το είπε, τότε;» 
«∆ύσκολος είσαι, ρε. Οι τοπικοί ιερείς της Ερρίθιας. Ο Μαλαχίας, 

ο Λεοπόλδος… ∆υστυχώς, τον Εδουάρδο τον σκότωσαν τα χαµένα 
κορµιά του Επόπτη· τ’άκουσες;» 

Ο Εδµόνδος συνοφρυώθηκε. «Όχι.» 
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«Τον καθάρισαν,» είπε νηφάλια – και, ίσως, κάπως θλιµµένα – ο 
Σεβερίνος. «Είχε µπουκάρει στ’Ανάκτορα, για να βοηθήσει τον Υπε-
ράρχη και τους δικούς του όταν πήγαν να την πέσουν στον Επόπτη. 
Αλλά ο Επόπτης – έχει δαίµονα µέσα του, ο µπαγαπόντης! – κατά-
λαβε το σχέδιο του Υπεράρχη και του έστησε παγίδα. Τους πετσό-
κοψε όλους. Ο Εδουάρδος σκοτώθηκε· το ίδιο κι ο µεγάλος γιος του 
Ριχάρδου.» 

«Ο Ρανούλφος;» έκανε, ξαφνισµένος, ο Εδµόνδος. «Ο Ρανούλφος, 
ο γιος του Υπεράρχη;» 

«Ναι, ρε, τι σου λέω; ∆εν κυκλοφόρησαν µακριά αυτά τα νέα, ε;» 
«Μάλλον όχι,» είπε µελαγχολικά ο Εδµόνδος, και κάθισε στην ά-

κρη του κρεβατιού του. «Ο Υπεράρχης τον αγαπούσε πολύ. Θα του 
κόστισε.» Άναψε την πίπα του. 

«Ναι, αλλά ας προσεύχεται τώρα ο Ριχάρδος, τουλάχιστον, να γλι-
τώσει µε τη ζωή του. Ο Επόπτης τον έχει κλειδώσει, και ποιος ξέρει 
πότε µπορεί και να τον καθαρίσει. 

»Λοιπόν, Βοριά. Έχεις επαφή µε τους εξωδιαστασιακούς επανα-
στάτες; Θέλουµε να ξέρουµε.» 

«Θα σου απαντήσω αύριο, την ίδια ώρα µετά τα µεσάνυχτα. Κα-
λώς;» 

«Έγινε, Βοριά ξάδελφε. Ο Θεός µαζί σου.» 
«Και µαζί µ’εσένα, ξάδελφε.» 
Ο Σεβερίνος άνοιξε την πόρτα και έφυγε, σιωπηλά σαν κεραµιδό-

γατος. 

E 
 
«Γυναίκα, ήρθα να σε πάρω!» είπε ο Σθένελος µπαίνοντας στον 
Κροκόδειλο. 

Η Βατράνια, που κοιµόταν, είχε ήδη ανασηκωθεί ακούγοντας την 
πίσω πόρτα ν’ανοίγει και είχε πάρει στο χέρι το πιστόλι της. «Μα τη 
γλώσσα της Λόρκης, είσαι πραγµατικά χυδαίος άνθρωπος!» 

«Τι; Α…» Ο Σθένελος γέλασε κοφτά. «Εννοούσα ότι θα φύγουµε.» 
Έκλεισε την πόρτα πίσω του. 

Η Βατράνια πετάχτηκε όρθια. «Βρήκαν τον Κροκόδειλο;» 
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«Όχι,» είπε ο Σθένελος. «Αλλά θα φύγουµε. Θα πάµε στην Απολ-
λώνια.» 

«Γιατί;» 
Ο Σθένελος, αφήνοντας κάτω τον µεγάλο σάκο που είχε πάρει µαζί 

του, της εξήγησε τι είχαν αποφασίσει στον Σιδερένιο Ξένο. 
«Εµένα κανένας δεν µε ρώτησε!» παρατήρησε η Βατράνια. 
«Συµφωνήσαµε όλοι, οπότε ακόµα κι αν διαφωνούσες….» 
«Μη µου αρχίσεις τώρα να λες για την αξία της δηµοκρατίας και 

τα λοιπά!» 
Ο Σθένελος µειδίασε και κάθισε στην ειδική θέση του ενεργειακού 

κέντρου. «∆ε θέλεις να ξεµουδιάσεις λίγο; Εσύ οδηγείς.» 
«Και θα οδηγώ για όλη την υπόλοιπη διαδροµή. Γιατί δεν ήρθε και 

κανένας άλλος µαζί µας;» 
«Περιµένουν τον Γεράρδο, όπως ξέρεις.» 
«Ναι αλλά ένας τουλάχιστον θα µπορούσε να έρθει! Η Άνµα, για 

παράδειγµα.» 
«Είναι ∆ράκαινα· ίσως να τη χρειαστούν στην Ερρίθια.» 
Η Βατράνια αναστέναξε και πήγε να καθίσει στη θέση του οδηγού. 

«Σ’ένα πράγµα έχεις δίκιο, πάντως: Θέλω, όντως, να ξεµουδιάσω.» 
Ο Σθένελος ύφανε τη Μαγγανεία Κινήσεως, και η Βατράνια είδε, 

στην κονσόλα εµπρός της, ότι η ενεργειακή ροή ήταν οµαλή. Ξεκί-
νησε τον Κροκόδειλο χωρίς να ανάψει τους προβολείς, και τον έβγα-
λε από το δασώδες µέρος όπου τον είχαν κρύψει. Ακούγοντας τους 
µηχανισµούς του να µπαίνουν σε λειτουργία ύστερα από τόσες ηµέ-
ρες ακινησίας, η Βατράνια θα ορκιζόταν ότι τα µεταλλικά κόκαλα 
του µεγάλου οχήµατος έτριζαν, ξεµουδιάζοντας όπως κι εκείνη. 
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Κεφάλαιο 3 

«Ο Θεός δεν Θέλει Άνθρωποι να 
Πεθαίνουν στο Όνοµά Του!» 

 
 
«Μας πηγαίνεις σε µια από τις εισβολές,» παρατήρησε η Ελισαβέτα, 
το απόγευµα, αφού είχαν ξεκινήσει να βαδίζουν ύστερα από τη µε-
σηµεριανή ξεκούραση. 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «µία από τις καινούργιες.» 
«Υπάρχει, όµως, και µια άλλη στα νότια, που επίσης δεν είναι µα-

κριά.» 
«Είναι παλιά αυτή. Βρίσκεται µέσα στην Ανατολική Αγορά της Ερ-

ρίθιας.» 
Μετά από τόσες µέρες ταξίδι, πλησίαζαν επιτέλους τη Μεγάλη Πό-

λη της Χάρνταβελ, και ο Γεράρδος ήλπιζε να έβρισκε εκεί τη Μάρθα 
και τους άλλους επαναστάτες. Είχε όµως την περιέργεια να δει κι 
αυτή την καινούργια εισβολή. Εξάλλου, δε θα χρειαζόταν να λοξο-
δροµήσει πολύ. 

Ακολουθώντας τη διαίσθησή του µέσα στο σούρουπο, οδήγησε την 
Ελισαβέτα κάτω από ψηλά αιωνόβια δέντρα που άπλωναν τα κλαδιά 
τους σαν στέγη κάνοντας τις σκιές να πυκνώνουν ακόµα περισσότε-
ρο. Μικρά ζώα µε γυαλιστερά µάτια ατένιζαν τον Γεράρδο και την 
Ελισαβέτα καθώς περνούσαν κοντά από τις φωλιές τους. 
Ακόµα, όµως, να συναντήσουµε κάποιον ουγκράβο, δεν µπόρεσε 

παρά να σκεφτεί εκείνος. Είναι σαν το Μαύρο Σύννεφο να αποφά-
σισε να φυλάξει τις δυνάµεις του. Ή σαν να µας φοβάται. Αποκλείε-
ται, όµως, να παραδινόταν εύκολα· ο Γεράρδος ήταν βέβαιος. 

Τα ψηλά αιωνόβια δέντρα έδωσαν, τελικά, τη θέση τους σε χαµη-
λότερα· αλλά οι θάµνοι πλήθυναν τόσο πολύ γύρω από τα πόδια των 
δύο ταξιδιωτών που έκαναν την πορεία τους δύσκολη. Η Ελισαβέτα 
τράβηξε το σπαθί από την πλάτη της, αρχίζοντας να χτυπά τη βλά-
στηση για ν’ανοίγει µονοπάτι. Και σύντοµα, συνάντησαν ένα άλλο 
µονοπάτι. Ένα µονοπάτι που ήταν εκεί από χρόνια, σκαµµένο στο 
χώµα του δάσους και ξεχορταριασµένο. 
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«Κάποιο χωριό,» είπε η Ελισαβέτα. 
Ο Γεράρδος ένευσε, και ακολούθησαν το µονοπάτι. Η εισβολή δεν 

πρέπει να ήταν µακριά από το χωριό. Ίσως, µάλιστα, να ήταν µέσα 
του ή πλάι του. 

Καθώς ζύγωναν, ο Γεράρδος διαισθάνθηκε και κάτι καινούργιο: 
την παρουσία του Εσώτερου Θηρίου. 

«Τον νιώθεις;» ρώτησε την Ελισαβέτα. «Ο εχθρός µας είναι εδώ.» 

E 
 
Το άλλο δάσος είχε παρουσιαστεί µέσα από το δάσος του Θεού. Ένα 
πρωινό πριν από τρεις ηµέρες. Απρόσµενα. 

Οι κάτοικοι του Κοµποδέµατος είχαν δει δέντρα να σωριάζονται 
στη δυτική άκρη του χωριού τους, κι άλλα, άγνωστα δέντρα να πα-
ρουσιάζονται σα να έβγαιναν από τον αέρα και να γλιστρούσαν επά-
νω στο χώµα, το οποίο σπρωχνόταν από µόνο του και αναπηδούσε, 
δηµιουργώντας χαντάκια που ξαφνικά σκεπάζονταν. Τέσσερα σπί-
τια γκρεµίστηκαν, διαλύθηκαν τελείως, και κανείς πια δεν τα πλησί-
αζε. Ευτυχώς µία γυναίκα µονάχα σκοτώθηκε, γιατί, καθότι πρωί, 
κανένας δεν κοιµόταν, και όσοι δεν ήταν έξω βρισκόταν εκεί όπου 
µπορούσαν γρήγορα να βγουν από τα σπίτια µόλις η αναταραχή ξε-
κίνησε. 

Ένα άλλο δάσος είχε ξεπροβάλει µέσα από το δάσος. Ένα δαιµονι-
κό, καταραµένο δάσος, που είχε γεµίσει µε τρόµο τους κατοίκους 
του Κοµποδέµατος. 

Ο Λειτουργός είπε, αµέσως, να τρέξουν να φωνάξουν τους ιερείς, 
και ο ∆ήµαρχος, ασφαλώς, δεν έφερε την παραµικρή αντίρρηση. Για 
µία και µοναδική φορά στη ζωή του, η γλώσσα του έµοιαζε να είχε 
παραλύσει (και υπήρχαν ορισµένοι που, κρυφά, το χαίρονταν αυτό, 
φαφλατάς και φωνακλάς καθώς ήταν). 

Για καλή τύχη των κατοίκων του Κοµποδέµατος, ο Υπεραιώνιος 
δεν ήταν µακριά. Μερικοί απ’αυτούς, λοιπόν, έτρεξαν στον Ναό για 
να ειδοποιήσουν τους ιερείς, ενώ οι υπόλοιποι περίµεναν στο χωριό, 
τρέµοντας ότι κάτι ακόµα χειρότερο µπορεί να συνέβαινε και κάνο-
ντας προσευχές στον Θεό να τους προφυλάξει από τούτο το κακό. 
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Ορισµένοι, που κοίταζαν πιο προσεχτικά το άλλο δάσος, έλεγαν ότι 
και ένας άλλος ουρανός φαινόταν ανάµεσα από τα δέντρα του, κα-
θώς και ένας άλλος ήλιος, και κάτι σκιές που πετούσαν και στριφο-
γύριζαν γύρω από τους κορµούς και τις φυλλωσιές. Αλλά οι υπόλοι-
ποι γρήγορα τους σώπαιναν. Μην κοιτάτε κει, ανόητοι! τους έλεγαν. 
Κακό θα σας βρει! Και ο Λειτουργός, που είχε περισσότερη γνώση 
για τέτοια θέµατα, τους προειδοποιούσε: Το µέρος αυτό είναι δαιµο-
νικό· κι αν το κοιτάτε, µπορεί δαιµόνιο να µπει µέσα και σ’εσάς. Ού-
τε να το κοιτάτε ούτε να το ζυγώνετε! Θαρθούνε οι Μεγάλοι Πατέρες 
και θα µας πούνε τι πρέπει να γίνει. 

Ο Ουβέρτος ήρθε, τελικά, από τον Υπεραιώνιο µαζί µε µισή ντουζί-
να Ιερούς Φρουρούς. Μπήκε στο Κοµπόδεµα µεσηµέρι, και οι κάτοι-
κοι κρατούσαν τα µάτια τους κατεβασµένα και του φώναζαν να τους 
σώσει. Ο ιερέας τούς είπε να σωπάσουν, κι αµέσως νεκρική σιγή 
πλάκωσε. Ο Ουβέρτος πλησίασε το άλλο δάσος και κοίταξε µέσα 
του. Είδε τον άγνωστο ουρανό και τον φλεγόµενο ήλιο να διακρίνο-
νται ανάµεσα από τις φυλλωσιές· και είδε κι εκείνα τα ιπτάµενα φί-
δια που είχαν αναφέρει ο Αντίθεος και οι σύντροφοί του. 

Ακόµα ένα σηµάδι της Οργής του Θεού – για την παρουσία των 
ανθρώπων της Παντοκράτειρας· αλλά, αναµφίβολα, και για την πα-
ρουσία του Αντίθεου στη Χάρνταβελ. 

«Θυσίες πρέπει να γίνουν!» φώναξε ο Ουβέρτος, επιστρέφοντας 
στην πλατεία του µικρού χωριού. «Αποφασίστε ποιοι δύο από εσάς 
θα προσφέρουν τις ζωές τους στον Θεό για να γλιτώσουν οι συγχω-
ριανοί τους από την Οργή του!» 

Οι κάτοικοι του Κοµποδέµατος είχαν ακούσει για τις ανθρωποθυ-
σίες, και φοβόνταν ότι ίσως αυτό κάποτε να συνέβαινε και στο χωριό 
τους, µα δεν µπορούσαν τώρα να κάνουν αλλιώς. Ο Μεγάλος Πατέ-
ρας µιλούσε µε το Στόµα του Θεού, και οι χωρικοί υπάκουσαν αµέ-
σως. Ο ∆ήµαρχος συζήτησε µε τον Λειτουργό και µε µερικούς άλ-
λους, και στο τέλος αποφασίστηκε να τραβήξουν κλήρους ανάµεσα 
σε κάποιους οι οποίοι προθυµοποιήθηκαν να θυσιαστούν. Η κληρω-
τίδα µίλησε: Ένας ξυλοκόπος θα πέθαινε, και η µοναδική υφάντρα 
µε αργαλειό που είχε το Κοµπόδεµα. (Ο ∆ήµαρχος ψιθύρισε στον 
Λειτουργό ότι ίσως µπορούσαν να κάνουν κάτι για να το αλλάξουν 
αυτό το τελευταίο, αλλά ο Λειτουργός αποκρίθηκε ότι δεν µπορούσε 
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κανείς να κοροϊδέψει τον Θεό: και ο κλήρος που είχαν τραβήξει ή-
ταν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Φωνή του Θεού.) 

Ήταν απόγευµα, και σκοτείνιαζε, όταν οι χωρικοί έφεραν τον ξυ-
λοκόπο και την υφάντρα στον Ουβέρτο και τους Ιερούς Φρουρούς. Ο 
ιερέας πρόσταξε ο πρώτος να δεθεί στη νότια άκρη του χωριού και η 
δεύτερη στη βόρεια. Ο ξυλοκόπος και η υφάντρα δεν πρόβαλαν την 
παραµικρή αντίσταση καθώς οι Ιεροί Φρουροί τούς οδηγούσαν εκεί 
όπου θα τους κρεµούσαν ανάποδα ώσπου να πεθάνουν. Εξάλλου, 
είχαν οι ίδιοι προσφερθεί να θυσιαστούν για το καλό του χωριού. 

Οι Ιεροί Φρουροί έµπηξαν ψηλά, χοντρά παλούκια στο έδαφος, 
ένα στα βόρεια του χωριού κι ένα στα νότια. Μετά, έγδυσαν την υ-
φάντρα, τη σήκωσαν ανάποδα, και, υπό το βλέµµα του Ουβέρτου, 
την έδεσαν στο παλούκι, σφιχτά, µε σχοινιά γύρω απ’όλο της το σώ-
µα και µε το στόµα της φιµωµένο. Τα µακριά πράσινα µαλλιά της 
έπεφταν στο χώµα και στα χόρτα του δάσους, και το πορφυρόδερµο 
πρόσωπό της είχε ήδη αρχίσει να µαυρίζει. 

Παροµοίως, στα νότια, έγδυσαν τον ξυλοκόπο, τον σήκωσαν ανά-
ποδα, και– 

«Ο Θεός δεν θέλει άνθρωποι να πεθαίνουν στο Όνοµά Του, Ου-
βέρτε.» 

Ο Ουβέρτος στράφηκε. «Γεράρδε!» ούρλιαξε, και ο Γεράρδος αι-
σθάνθηκε το Εσώτερο Θηρίο να φουντώνει µέσα στον ιερέα. 

Οι Ιεροί Φρουροί τράβηξαν σπαθιά και ύψωσαν καραµπίνες, 
σπρώχνοντας τον γυµνό ξυλοκόπο παραδίπλα, κάνοντάς τον να σω-
ριαστεί, τροµαγµένος. 

Ο Αντίθεος στεκόταν αντίκρυ τους, µ’ένα τσεκούρι στο δεξί χέρι κι 
ένα ξιφίδιο στο αριστερό. (Την Ελισαβέτα δεν την είχαν δει, γιατί ο 
Γεράρδος τής είχε πει να µείνει κρυµµένη στη βλάστηση προς το 
παρόν, αφού δεν έβλεπε ακόµα τα µονοπάτια.) 

«Οι εισβολές δεν έχουν σχέση µε τον Θεό µας,» είπε ο Γεράρδος 
στον Ουβέρτο. «Η παρουσία τους οφείλεται σε µια αστάθεια στην 
άλλη διάσταση.» 

«Πιάστε τον!» πρόσταξε ο Ουβέρτος τους Ιερούς Φρουρούς. 
«Φέρτε τον σε µένα!» 

Οι Φρουροί βάδισαν προς τον Γεράρδο– 
–κι εκείνος ακολούθησε ένα µονοπάτι– 
–και τους φάνηκε πως εξαφανίστηκε. 
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Αναφώνησαν, ξαφνιασµένοι. 
Ο Ουβέρτος βρυχήθηκε, κοιτάζοντας ολόγυρα, ψάχνοντας για τον 

Αντίθεο. «ΓΕΡΑΡ∆Ε!» 
Όσοι χωρικοί ήταν έξω από τα σπίτια τους έτρεξαν να κρυφτούν. 
Το µονοπάτι οδήγησε τον Γεράρδο πίσω από έναν Ιερό Φρουρό, 

και ο Γεράρδος τον χτύπησε µε το τσεκούρι του στο κεφάλι, επάνω 
στο κλειστό του κράνος. Με το πλατύ µέρος της λεπίδας, όµως, θέ-
λοντας µονάχα να τον ζαλίσει, όχι να τον σκοτώσει. Ο Φρουρός πα-
ραπάτησε κι έπεσε. 

Ο Ουβέρτος, ουρλιάζοντας, όρµησε καταπάνω στον Γεράρδο. Ε-
κείνος, ξέροντας πως αν ο ιερέας τον έπιανε στα χέρια του θα τον 
σκότωνε, τινάχτηκε παραδίπλα ακολουθώντας ένα µονοπάτι. Την 
ίδια στιγµή, η Ελισαβέτα ξεπρόβαλε από τη βλάστηση, εκτοξεύοντας 
ένα ξιφίδιο καταπάνω σ’έναν Ιερό Φρουρό που βαστούσε καραµπίνα 
και καρφώνοντάς τον στο στήθος. Μετά, τράβηξε το σπαθί από την 
πλάτη της κι επιτέθηκε σ’έναν άλλο. 

Ο Γεράρδος έβλεπε τη σκιά του Εσώτερου Θηρίου να τυλίγει τον 
Ουβέρτο όπως τύλιγε και την Ελισαβέτα προτού διωχτεί από πάνω 
της. Περνώντας το ξιφίδιό του στη µπότα του και το τσεκούρι στη 
ζώνη του, χίµησε στον Ουβέρτο πριν εκείνος προλάβει να προσανα-
τολιστεί. 

Του χίµησε για ν’αρπάξει τη σκιά του Θηρίου. 
Τα χέρια του Γεράρδου πιάστηκαν επάνω της σα να ήταν αρα-

χνοΰφαντο ύφασµα, και την τράβηξαν. 
Ο Ουβέρτος ούρλιαξε λυγίζοντας προς το πλάι, προσπαθώντας να 

ξεφύγει από κάτι που δεν µπορούσε να προσδιορίσει. Νόµιζε ότι τα 
πάντα είχαν ξαφνικά σκοτεινιάσει γύρω του. 

Ένας Ιερός Φρουρός έκανε να σπαθίσει τον Γεράρδο από τα νώτα, 
αλλά η Ελισαβέτα τον πρόλαβε. Απέκρουσε το ξίφος του µε το δικό 
της και τον κλότσησε στην κοιλιά, σωριάζοντάς τον. Ένας άλλος ήρ-
θε εναντίον της, κι εκείνη απέφυγε το σπαθί του και τον χτύπησε 
στα πλευρά, κάνοντας αίµα να τιναχτεί µέσα από την πέτσινη πανο-
πλία του. 

Ο Γεράρδος συνάντησε αντίσταση καθώς τραβούσε τη σκιά του 
Εσώτερου Θηρίου. Ο Ουβέρτος ήταν πιο συγκροτηµένος από την 
Ελισαβέτα· ήταν ηθεληµένα και ελεγχόµενα ένα µε το Θηρίο, κι ε-
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ποµένως δυσκολότερο να τον διαχωρίσει κανείς από αυτό. Ο αγκώ-
νας του χτύπησε τον Γεράρδο στο στήθος, τινάζοντάς τον κάτω, α-
νάσκελα· και ο ιερέας, συγχρόνως, πετάχτηκε απ’την άλλη µεριά και 
στηρίχτηκε σ’ένα δέντρο σαν να είχε τραυµατιστεί άσχηµα. 

«Σκοτώστε τον!» έκρωξε. «Σκοτώστε τον!» 
Κάποιος πυροβόλησε, αλλά ο Γεράρδος είχε ήδη εξαφανιστεί: είχε 

ακολουθήσει ένα από τα µονοπάτια, και τώρα βρισκόταν πλάι στον 
Ιερό Φρουρό µε την καραµπίνα. Τραβώντας το ξιφίδιό του, τον κάρ-
φωσε στα πλευρά και τον έσπρωξε, ρίχνοντάς τον στη γη. 

∆υστυχώς, δε θα κατόρθωνε ν’αποφύγει την αιµατοχυσία. 
∆ύο Ιεροί Φρουροί ήρθαν καταπάνω του κρατώντας σπαθιά, ενώ η 

Ελισαβέτα ξιφοµαχούσε µε τον τελευταίο απ’αυτούς. 
Ο Γεράρδος έστριψε πίσω από έναν κορµό, και οι αντίµαχοί του 

τον έχασαν. Τραβώντας το τσεκούρι του, χτύπησε τον έναν 
απ’αυτούς από πίσω, τσακίζοντας την αριστερή του ωµοπλάτη, τινά-
ζοντας αίµατα ολόγυρα, και καρφώνοντας τη λεπίδα µέσα του. ∆εν 
µπορούσε να την τραβήξει έξω καθώς ο Ιερός Φρουρός σωριαζόταν. 

Ο άλλος Φρουρός, όµως, στράφηκε αµέσως στον Γεράρδο, δια-
γράφοντας ένα µεγάλο, θανατηφόρο ηµικύκλιο µε το µακρύ του ξί-
φος. Ο Γεράρδος πετάχτηκε πίσω αποφεύγοντας την κόψη της λεπί-
δας για µερικά εκατοστά. Τράβηξε µια από τις µυτερές πέτρες που 
είχε µαζέψει και την πέταξε στο κρανοφόρο κεφάλι του Φρουρού. 
Εκείνος παραπάτησε αλλά δεν έπεσε. Ο Γεράρδος χρησιµοποίησε τη 
µικρή ευκαιρία που του είχε παρουσιαστεί για να τον πλησιάσει και 
να του επιτεθεί µε το ξιφίδιό του. Κατάφερε ν’αποφύγει τη µακριά 
λεπίδα του ξίφους και να βρεθεί κοντά στον Ιερό Φρουρό. Προτού 
όµως ο Γεράρδος σπαθίσει, το γαντοφορεµένο χέρι του αντίµαχού 
του τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι. 

Χάνοντας την ισορροπία του, βρέθηκε στη γη – και κύλησε αµέ-
σως στο πλάι, καθώς το σπαθί του Ιερού Φρουρού ερχόταν καταπά-
νω του. Σηκώθηκε όρθιος, απέφυγε το όπλο του αντιπάλου του 
γι’ακόµα µια φορά, και τον κάρφωσε στο στήθος µε το ξιφίδιό του. 

Καθώς τραβούσε το λεπίδι του έξω από τον νεκρό, είδε ότι και η 
Ελισαβέτα είχε µόλις σκοτώσει τον τελευταίο Φρουρό. Ήταν, όµως, 
τραυµατισµένη στον αριστερό γοφό και στο δεξί µπράτσο – ευτυ-
χώς, τα τραύµατα δεν έµοιαζαν σοβαρά. 
Ο Ουβέρτος! Πού ήταν ο Ουβέρτος; 
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Ο Γεράρδος κοίταξε ολόγυρα, αναζητώντας τον ιερέα, και δεν τον 
είδε πουθενά. Ούτε µπορούσε να αισθανθεί την παρουσία του Εσώ-
τερου Θηρίου. Έφυγε. Τον τρόµαξα. Ο Γεράρδος καταράστηκε σιω-
πηλά, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. ∆εν ήθελε να δώσει κι άλ-
λους λόγους στο ιερατείο για να τον µισεί. Ήθελε να τους κάνει να 
καταλάβουν. 
Λίγο αργά γι’αυτό… σκέφτηκε πικρά. 
«Νοµίζω πως τα είδα,» του είπε η Ελισαβέτα πλησιάζοντάς τον. 
«Ποια;» 
«Τα µονοπάτια.» Τα µάτια της γυάλιζαν. 
«Τα ακολούθησες;» 
Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Απλώς νοµίζω ότι τα διέκρινα για 

λίγο, καθώς αντιµετώπιζα αυτόν.» Έδειξε τον σκοτωµένο της αντί-
παλο. 

Ο Γεράρδος αναστέναξε. «∆ε φαίνεται να υπάρχουν άλλοι εδώ,» 
παρατήρησε. 

Η Ελισαβέτα σκούπισε τη λεπίδα του σπαθιού της επάνω στο πα-
ντελόνι της και το θηκάρωσε στην πλάτη της. «Τι έγινε µ’αυτό τον 
ιερέα; Σκότωσες το Εσώτερο Θηρίο του;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε, δυσαρεστηµένα, ο Γεράρδος. «∆εν τα κατά-
φερα. Με αποτίναξε προτού τραβήξω τη σκιά από πάνω του.» 

«∆εν πρέπει, όµως, να είναι κοντά τώρα,» είπε η Ελισαβέτα. «∆εν 
τον αισθάνοµαι.» 

«Ούτ’ εγώ.» 
Ο Γεράρδος βάδισε προς το χωριό. 
Ο γυµνός άντρας που ο Ουβέρτος ετοιµαζόταν να θυσιάσει είχε 

ζαρώσει επάνω στον τοίχο ενός σπιτιού, καθισµένος στη γη. Κανέ-
νας άλλος δεν ήταν έξω. Ο Γεράρδος έπιασε τα ρούχα του από κάτω 
και του τα πέταξε. «Ντύσου,» του είπε. «Τελείωσε.» 

«Μα…» ψέλλισε εκείνος. «Μα… Ο Μεγάλος Πατέρας…» 
«∆εν υπάρχει λόγος για ανθρωποθυσίες. Ο Θεός δεν τις θέλει.» 
Ο άντρας σηκώθηκε, αργά, από το έδαφος και, τρέµοντας, έπιασε 

τα ρούχα του για να κρύψει τη γύµνια του. «Ποιος είσαι, ξένε;» 
«Γεράρδο µε λένε. Είµαι φίλος σας. Οι ιερείς νοµίζουν ότι κάνουν 

καλό, µα δεν κάνουν. Ένα κακό πνεύµα τούς έχει παραπλανήσει.» 
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Ο άντρας είχε γουρλώσει τα µάτια του ακούγοντάς τα αυτά, και τα 
γούρλωσε ακόµα περισσότερο όταν η Ελισαβέτα πλησίασε κρατώ-
ντας το αιµατοβαµµένο τσεκούρι του Γεράρδου. 

«Κάτι άφησες πίσω.» 
«Ευχαριστώ.» Ο Γεράρδος πήρε το όπλο και το κρέµασε από τη 

ζώνη του. «∆ε θα είχα σκοτώσει τους Ιερούς Φρουρούς,» εξήγησε 
στον γυµνό άντρα, «αν δε µου είχαν επιτεθεί. Όµως δεν είχα άλλη 
επιλογή. Ντύσου τώρα.» 

«∆ηλαδή…» είπε εκείνος, «η θυσία… δεν θα…;» 
«∆ε χρειάζονται θυσίες, είπαµε. ∆εν τις θέλει ο Θεός.» Ο Γεράρδος 

τον προσπέρασε, βαδίζοντας ανάµεσα στα µικρά χτίρια του χωριού 
µε την Ελισαβέτα πλάι του. 

Ο άντρας τούς ακολούθησε. «Τότε, και η Ελεονόρα…!» 
Ο Γεράρδος τον κοίταξε πάνω απ’τον ώµο του. «Η ποια;» 
«Η Ελεονόρα, η υφάντρα µε τον αργαλειό. Την έχουν κρεµάσει 

στα βόρεια.» 
Ο Γεράρδος καταράστηκε. 
Κανένας δεν στάθηκε στο δρόµο τους καθώς πήγαιναν στη βόρεια 

άκρη του χωριού· και εκεί είδαν πως, όντως, µια γυναίκα ήταν δεµέ-
νη σ’έναν ψηλό, χοντρό πάσαλο: ανάποδα, µε το κεφάλι κάτω και τα 
πόδια επάνω, ολόγυµνη. ∆άκρυα κυλούσαν από τα µάτια της, αλλά η 
φωνή της δεν ακουγόταν καθώς το στόµα της ήταν βουλωµένο. 

Ο Γεράρδος έκανε νόηµα στην Ελισαβέτα, κι εκείνη, τραβώντας το 
σπαθί της, έκοψε τα σχοινιά που κρατούσαν δεµένη την Ελεονόρα. 
Ο Γεράρδος έπιασε την υφάντρα προτού πέσει και χτυπήσει το κε-
φάλι της στο έδαφος. Τη σήκωσε στην αγκαλιά του και την άφησε να 
σταθεί όρθια. Της έβγαλε το φίµωτρο, ενώ η Ελισαβέτα τής έφερνε 
τα ρούχα της, που ήταν πεταµένα παραδίπλα. 

Η Ελεονόρα τραύλισε κάτι ακατανόητο. 
Ο Γεράρδος τής είπε: «Ο Θεός δεν θέλει τη ζωή σου. Ούτε κανενός 

άλλου.» 
Η υφάντρα γονάτισε µπροστά του, αγκαλιάζοντας τα πόδια του 

και κλαίγοντας γοερά. «Αρκετά,» είπε ο Γεράρδος, «αρκετά.» Αλλά 
δεν µπορούσε να την ξεγαντζώσει από πάνω του, και δεν ήθελε να 
τη σπρώξει ή να την τραβήξει· η γυναίκα είχε ήδη υποφέρει πολλά. 
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Γύρω του, οι χωρικοί είχαν αρχίσει να βγαίνουν από τα σπίτια 
τους, ατενίζοντάς τον µε µάτια γουρλωµένα και στόµατα µισάνοι-
χτα. 

«Ακούστε µε!» τους φώναξε ο Γεράρδος. «Ο Θεός δεν θέλει να θυ-
σιάζονται άνθρωποι στο Όνοµά Του. Οι ιερείς που ξέρετε έχουν χά-
σει τον δρόµο τους. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει µε το να σκοτώνε-
τε τους συγχωριανούς σας. ∆εν φταίνε εκείνοι γι’αυτό!» Έδειξε την 
εισβολή που φαινόταν στα δυτικά του χωριού, τα δέντρα του άγνω-
στου δάσους που είχαν παρουσιαστεί µέσα στο γνωστό δάσος. «Ένα 
µεγάλο κακό έχει συµβεί σε µια άλλη διάσταση, κι αυτό το κακό ε-
πηρεάζει και τη Χάρνταβελ. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω· σας 
το υπόσχοµαι. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είµαι µόνος στην προ-
σπάθειά µου.» 

«Ποιος είσαι;» τον ρώτησε ένας άντρας που, από το ντύσιµό του, 
πρέπει να ήταν ο Λειτουργός του χωριού. Τον κοίταζε όπως και οι 
υπόλοιποι χωρικοί: µε ευλάβεια, σαν να ήταν ιερέας. 

«Το όνοµά µου είναι Γεράρδος. Ο Θεός µε έστειλε, για να σας βοη-
θήσω.» 

«Είσαι ιερέας;» ρώτησε ο Λειτουργός. 
«Όχι σαν αυτούς που ξέρετε,» απάντησε ο Γεράρδος. Μετά, ακού-

µπησε το χέρι του στον ώµο της Ελισαβέτας. «Κι αυτή είναι η Ελι-
σαβέτα. Ό,τι είµαι εγώ είναι κι εκείνη. Είναι σαν αδελφή µου.» 

Οι χωρικοί τούς κοίταζαν αµίλητα. Η υφάντρα είχε αφήσει τα πό-
δια του Γεράρδου αλλά εξακολουθούσε να είναι γονατισµένη µπρο-
στά του. 

«Ντύσου,» της είπε εκείνος, και, στρεφόµενος, βάδισε προς τα δυ-
τικά, προς την εισβολή, περνώντας ανάµεσα από τους χωρικούς και 
τα µικρά σπίτια τους. Η Ελισαβέτα, όπως πάντα, ήταν στο πλευρό 
του, σιωπηλή και παρατηρητική, σαν θηρίο του δάσους. 

Το χωρίο δεν ήταν µεγάλο· σύντοµα έφτασαν στη δυτική άκρη του, 
όπου τα σπίτια είχαν καταστραφεί, και στάθηκαν µπροστά στην ει-
σβολή: ένα εξωδιαστασιακό δάσος µέσα στο Κεντροδάσος της Χάρ-
νταβελ. Ο Γεράρδος ζήτησε από τους χωρικούς να του φέρουν µια 
λάµπα, κι εκείνοι υπάκουσαν· του έφεραν µια λάµπα λαδιού, αναµ-
µένη. Ενεργειακές λάµπες, φυσικά, δεν υπήρχαν εδώ. 
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Ο Γεράρδος – κρατώντας το φως υψωµένο και στο πλάι, για να 
µην τον τυφλώνει – µπήκε στο εξωδιαστασιακό δάσος. Και η Ελισα-
βέτα ήρθε µαζί του, τραβώντας το σπαθί από την πλάτη της και βα-
στώντας το µε τα δύο χέρια. 

«Τα τραύµατά σου;» τη ρώτησε εκείνος. 
«∆εν είναι τίποτα.» 
Την πίστευε· φαινόταν να βαδίζει χωρίς δυσκολία, και σίγουρα εί-

χε δεχτεί και χειρότερα τραύµατα στην άγρια ζωή που είχε ζήσει µε 
το Εσώτερο Θηρίο στην ψυχή της. 

Το φως του Γεράρδου αποκάλυψε ψηλά δέντρα και πυκνή βλά-
στηση, και… σκιές. 

Μακριές σκιές περιστρέφονταν γύρω από τους κορµούς και τις 
φυλλωσιές. Τα φίδια που έλεγαν πως είδαν ο Σθένελος και η Βατρά-
νια. Τα αδέλφια της Μαύρης Φωτιάς. 

«Τι είναι αυτά, Γεράρδε;» ρώτησε η Ελισαβέτα. 
«Οι συγγενείς του επισκέπτη µας.» 
«Της Μαύρης Φωτιάς;» 
Ο Γεράρδος ένευσε, και φώναξε στα φίδια: «Με λένε Γεράρδο! Με 

καταλαβαίνετε;» 
∆εν φάνηκαν να δίνουν σηµασία: συνέχισαν να περιστρέφονται 

γύρω από τα δέντρα. 
«Γνωρίζω έναν… συγγενή σας. Έναν από εσάς που έχετε στείλει 

στη διάστασή µου. Γεννήθηκε από µια γυναίκα της Χάρνταβελ. Με 
ακούτε; Με καταλαβαίνετε;» 

Τα σκιερά φίδια τον αγνοούσαν. 
«Η Μαύρη Φωτιά µιλούσε,» είπε η Ελισαβέτα· «αυτά γιατί δε µι-

λάνε;» 
«Η Μαύρη Φωτιά, µην ξεχνάς, είναι κατά το ήµισυ άνθρωπος, Ε-

λισαβέτα. Αυτά εδώ… δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ο Σθένελος – ο µά-
γος που σου έλεγα, ένας από τους συντρόφους µου – πίστευε ότι εί-
ναι ενεργειακές µορφές. Και ο Σέλιρ’χοκ συµφωνούσε: εποµένως, ο 
Σθένελος µάλλον είχε δίκιο.» 

«Τι σηµαίνει ‘ενεργειακές µορφές’;» 
«Σηµαίνει κάτι το ανόµοιο µε εµάς. ∆εν µπορούµε να επικοινωνή-

σουµε µαζί τους. Το ήξερα εξαρχής, αλλά είπα να προσπαθήσω. 
»Ας φύγουµε. Υπάρχουν και επικίνδυνα πράγµατα εδώ.» Ο Γε-

ράρδος στράφηκε, βαδίζοντας προς το χωριό. 
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«Τι επικίνδυνα πράγµατα;» 
«Οι φωτεινές οντότητες που σου είπα. Οι Ιπτάµενοι.» 
Η Ελισαβέτα θηκάρωσε πάλι το σπαθί της καθώς έµπαιναν στο 

χωριό. 
Οι χωρικοί – που δεν είχαν ακόµα πάει στα σπίτια τους αλλά οι 

περισσότεροι στέκονταν γύρω από την εισβολή περιµένοντας τον 
Γεράρδο να επιστρέψει – τους ρώτησαν αν θα κοιµόνταν εδώ. 

«Μπορούµε να σας φιλοξενήσουµε αν θέλετε,» είπε ένας άντρας, 
µε επίσηµο τρόπο. 

«Είσαι ο ∆ήµαρχος του χωριού;» 
«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα.» 
«∆ε θα µείνουµε· µπορεί η παρουσία µας να σας βάλει σε κίνδυνο. 

Αν οι ιερείς ξανάρθουν εδώ, πείτε τους την αλήθεια. Πείτε τους α-
κριβώς ό,τι συνέβη. Αλλά µη δεχτείτε να θυσιάσετε ανθρώπους αν 
σας το ζητήσουν.» 

«Μα, Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο Λειτουργός, που στεκόταν πλάι 
στον ∆ήµαρχο, «δεν µπορούµε ν’αρνηθούµε τίποτα στους Μεγάλους 
Πατέρες.» 

«Οι ιερείς έχουν χάσει τον δρόµο τους, σας είπα. Έχουν µολυνθεί 
από ένα κακό πνεύµα. Με τις ανθρωποθυσίες πιστεύουν ότι µπο-
ρούν να σταµατήσουν περιστατικά σαν αυτό» – ο Γεράρδος έδειξε 
την εισβολή – «αλλά η αλήθεια είναι πως έτσι τίποτα δεν γίνεται.» 

Οι χωρικοί δεν αποκρίθηκαν, µην ξέροντας τι να πουν. 
Ο Γεράρδος καταλάβαινε ότι, µάλλον, δε θα τον άκουγαν σε περί-

πτωση που οι ιερείς έρχονταν πάλι στο χωριό τους και απαιτούσαν 
ανθρωποθυσίες. Θα φοβόνταν πολύ να αρνηθούν. Εκείνος, όµως, 
δεν µπορούσε τώρα να κάνει κάτι καλύτερο. 

«Ο Θεός µαζί σας,» τους είπε· και, µε την Ελισαβέτα πλάι του, βά-
δισε προς τα νότια, ακολουθώντας τις παρυφές του χωριού. 

«Ίσως µπορούσαµε να µείνουµε,» είπε εκείνη, λίγο παρακάτω. 
«Νοµίζεις ότι θα επιστρέψουν τόσο γρήγορα οι ιερείς;» 

«Όχι. Αλλά καλύτερα να µην ειπωθεί ότι οι χωρικοί µάς φιλοξένη-
σαν. Είµαι βέβαιος πως ο Ουβέρτος είναι ικανός να σφάξει ολόκληρο 
το χωριό για κάτι τέτοιο.» 
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Κεφάλαιο 4 

Στο Πέρας του Μεγάλου Ποταµού 
 
 
Η Βατράνια οδήγησε τον Κροκόδειλο βόρεια και δυτικά από τη θέση 
όπου τον είχαν, για ασφάλεια, κρύψει. Καθώς οδηγούσε ρώτησε τον 
Σθένελο: «Το έχεις κάνει το ξόρκι για την κάλυψη, έτσι;» 

«Υπήρχε περίπτωση να έχω φανεί απρόσεχτος;» 
Η Βατράνια πήγε τον Κροκόδειλο σε µια αποµονωµένη όχθη του 

Μεγάλου Ποταµού, και είπε: «Κάνε πάλι τα µαγικά σου.» 
«Απλώς και µόνο για να περάσουµε απέναντι, ελπίζω…» 
«Γιατί, δε µ’εµπιστεύεσαι για να πλοηγήσω ένα σκάφος επάνω 

σ’έναν ποταµό;» 
«∆εν είναι µόνο αυτό. Μπορούµε να κρυφτούµε καλύτερα από 

τους Παντοκρατορικούς στην ξηρά.» 
«∆εν είναι µόνο αυτό;» του είπε, πειραχτικά, η Βατράνια, χωρίς να 

στραφεί να τον κοιτάξει. 
Ο Σθένελος το θεώρησε καλύτερο να κάνει τώρα το Ξόρκι Μηχα-

νικής Μεταβλητότητος. Η Βατράνια οδήγησε τον Κροκόδειλο µέσα 
στα νερά του Μεγάλου Ποταµού, και το όχηµα µεταµορφώθηκε σε 
πλοίο. 

Παρότι η Βατράνια, πράγµατι, δεν είχε µεγάλη εµπειρία στην 
πλοήγηση σκαφών, δεν το βρήκε δύσκολο να πάει τον Κροκόδειλο 
µέχρι την αντικρινή όχθη, όπου ο Σθένελος τον µετέτρεψε πάλι σε 
όχηµα µέσα στη νύχτα, και έκανε το Ξόρκι Μηχανικής Μεταβλητό-
τητος γι’ακόµα µια φορά, ώστε να δώσει στον Κροκόδειλο τα χρώ-
µατα του περιβάλλοντος. 

Η Βατράνια έστριψε και οδήγησε προς τα νότια. Αισθανόταν καλά 
που, επιτέλους, έκανε κάτι ύστερα από τόσες ηµέρες ακινησίας. Τε-
λικά, δεν την αντέχω τη βαρεµάρα, σκέφτηκε. Καλύτερα έχω να µε 
κυνηγάνε να µε σκοτώσουν. Ορισµένες φορές αναρωτιόταν κι η ίδια 
αν ήταν καλά στα µυαλά της· αλλά αυτή η σκέψη δεν διαρκούσε για 
πολύ. 

«Τον χάρτη τον έχεις ανοιχτό;» Η φωνή του Σθένελου, από πίσω. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  787 

 

 

 

«Φυσικά.» Ο χάρτης της Χάρνταβελ φαινόταν µέσα στην οθόνη 
της κονσόλας της, και το όχηµα απεικονιζόταν ως µια κόκκινη κου-
κίδα επάνω του καθώς ταξίδευε. 

«Βλέπεις τη Βεν’τάδια;» 
«Ναι.» 
«Θα σταµατήσουµε λίγο πιο νότια από εκεί, για να ρίξω µια µατιά 

στην εισβολή που έχει παρουσιαστεί.» 
«Ποια εισβολή;» 
«Καινούργια είναι. Ακούσαµε γι’αυτήν στο πανδοχείο. Πρέπει, γε-

νικά, νάχουν αρχίσει να εµφανίζονται καινούργιες εισβολές, Βατρά-
νια.» 

«∆εν πιστεύω να σκέφτεσαι να πας να µπλέξεις πουθενά…» 
«Μια µατιά θα ρίξω µόνο. Μην ξεχνάς ότι βιαζόµαστε. Ο Σέλιρ, 

που υπολόγισε τον χρόνο, είπε ότι θα χρειαστούµε κάπου τριάντα 
Χαρνταβέλιες ηµέρες για να πάµε στον Πρίγκιπα και να επιστρέ-
ψουµε µε βοήθεια. Και έχει δίκιο.» 

Η Βατράνια δεν το αµφέβαλλε. «Ποια είναι η αναλογία χρόνου 
Χάρνταβελ/Απολλώνιας;» 

«Μία µέρα στην Απολλώνια είναι δύο µέρες και κάτι ώρες στη 
Χάρνταβελ.» 

«Κατάλαβα.» 
Μετά από κανένα µισάωρο, πέρασαν από τα περίχωρα της 

Βεν’τάδιας και, νότια της πόλης, είδαν την εισβολή για την οποία 
είχαν µιλήσει οι ταξιδιώτες στον Σιδερένιο Ξένο. Η Βατράνια στα-
µάτησε τον Κροκόδειλο εκεί κοντά, και ο Σθένελος βγήκε και κοίτα-
ξε από απόσταση, χρησιµοποιώντας τα κιάλια του. 

«Μάλιστα…» είπε. «Συνηθισµένη περίπτωση φαίνεται.» Μια έρη-
µος που είχε ξεπηδήσει µέσα από το φυσικό τοπίο της Χάρνταβελ, 
προκαλώντας του καταστροφές· και πάνω από την έρηµο, ήταν ο 
ουρανός της άλλης διάστασης, µε τα τρία πράσινα φεγγάρια. «Τίπο-
τα το αξιοσηµείωτο. Μπορούµε να συνεχίσουµε.» 

Η Βατράνια δεν είχε σηκωθεί από τη θέση του οδηγού. «Γρήγορα 
τελείωσες,» παρατήρησε, κοιτάζοντάς τον από το ανοιχτό παράθυ-
ρο. 

«Τι περίµενες; Σου είπα, µια µατιά θα έριχνα.» 
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Ο Σθένελος µπήκε στο όχηµα, κάθισε στο ενεργειακό κέντρο, και 
ύφανε ξανά τη Μαγγανεία Κινήσεως. 

E 
 
Μετά από τέσσερις ώρες, ο Σθένελος έπρεπε να ξεκουραστεί, και η 
Βατράνια επίσης· ήταν επικίνδυνο να οδηγεί παραπάνω από τέσσε-
ρις ώρες συνεχόµενα µες στη νύχτα. Σταµάτησε, λοιπόν, το όχηµα 
σ’ένα µέρος που έκρινε ότι ήταν ασφαλές και, αφού κλείδωσαν όλες 
τις πόρτες και έκλεισαν τα παράθυρα, έπεσαν κι οι δύο να κοιµη-
θούν, βάζοντας το σύστηµα του Κροκόδειλου να τους ξυπνήσει στις 
δέκα και µισή. 

Μουγκρίσµατα γαϊδάρων έκαναν τον Σθένελο ν’ανοίξει τα µάτια 
του κάποια στιγµή και να ανασηκωθεί. «Τι σκατά συµβαίνει;» φώ-
ναξε. 

Η Βατράνια, ξυπνώντας, γέλασε. «Το ξυπνητήρι,» είπε. Πρωινό 
φως έµπαινε από τα παράθυρα του Κροκόδειλου. 

«Εσύ το έβαλες να κάνει έτσι;» 
«Έχει αποθηκευµένους και χειρότερους ήχους στο σύστηµα.» 
Ο Σθένελος σηκώθηκε και πήγε να σταµατήσει τον θόρυβο. «Την 

επόµενη φορά εγώ θα το ρυθµίσω,» είπε. Και κάθισαν να φάνε πρω-
ινό, από τα τρόφιµα που είχε φέρει µαζί του, µέσα στον σάκο του, 
από τον Σιδερένιο Ξένο. 

«Τι θα πει ο Εδµόνδος στον Νάρθιελ; Έφυγε ο ξάδελφός του; Πάει 
για Σεργήλη, να βρει τη γυναίκα του;» ρώτησε η Βατράνια ενώ έ-
τρωγαν. 

«Υποθέτω.» 
Το βλέµµα του Σθένελου είχε γίνει πονηρό, κοιτάζοντάς την καθι-

σµένη αντίκρυ του, µε τα µακριά της πόδια διπλωµένα σαγηνευτικά 
από κάτω της. Ο µάγος είχε αρχίσει να αναστατώνεται, κι αφού τε-
λείωσαν το πρωινό τους, τύλιξε τα χέρια του γύρω από τη Βατράνια 
και τα φιλιά του της πρότειναν να περιµένουν λίγο ακόµα προτού 
ξεκινήσουν το ταξίδι τους για σήµερα. Εκείνη, γελώντας και πειρά-
ζοντάς τον, προσπάθησε να του ξεφύγει. «Καλύτερα να µην αργού-
µε,» του είπε. «Μπορώ να είµαι πολύ γρήγορος όταν θέλω,» της είπε 
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ο Σθένελος. Η Βατράνια τον έσπρωξε πίσω. «Όχι. Έχεις δουλειά να 
κάνεις και πρέπει να είσαι φρέσκος.» Ο Σθένελος προσπάθησε πάλι 
να έρθει κοντά, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι τίποτα για µένα.» Αλλά η 
Βατράνια αποκρίθηκε επίµονα, σπρώχνοντάς τον ξανά: «Όχι. Πρέ-
πει να φύγουµε»· και πήγε στη θέση του οδηγού. Ο Σθένελος ανα-
στέναξε και σκέφτηκε ενοχληµένα: Πάλι τα ίδια αρχίσαµε… Ήταν 
βέβαιος ότι η Βατράνια το έκανε επίτηδες για να τον πειράξει. Καλύ-
τερη ήταν όταν βαριόταν, διαµένοντας έξω από την Ερρίθια και µέ-
σα στο όχηµα… 

Ο Σθένελος κάθισε στο ενεργειακό κέντρο και ύφανε τη Μαγγα-
νεία Κινήσεως. 

∆εν βρίσκονταν πλέον µακριά από η διαστασιακή δίοδο που έβγα-
ζε στην Απολλώνια. Χτες, µε τέσσερις ώρες οδήγηση, είχαν κατορ-
θώσει να διανύσουν αρκετά µεγάλη απόσταση, ακολουθώντας πά-
ντα τον Μεγάλο Ποταµό προς τα νότια. Καθώς ταξίδευαν, είχαν πε-
ράσει κοντά από µικρές πόλεις και χωριά, ορισµένα σηµειωµένα 
στον χάρτη του συστήµατός τους, ορισµένα όχι. Είχαν δει αγρούς 
που έµοιαζαν τελείως νεκροί, και είχαν δει και ανθρωποθυσίες: α-
νάποδα κρεµασµένα σκέλεθρα, που ούτε τα κοράκια δεν πλησίαζαν 
πια· ή πτώµατα που σίγουρα πρέπει να ήταν νόστιµα για τα σαρκο-
φάγα, καθώς είχαν µαζευτεί γύρω τους και τα µασουλούσαν. (Η Βα-
τράνια είχε αισθανθεί το στοµάχι να έρχεται στο στόµα της από ένα 
από αυτά τα θεάµατα, που ο Κροκόδειλος έτυχε να βρεθεί αρκετά 
κοντά ώστε η οδηγός του να µπορέσει να διακρίνει λεπτοµέρειες.) 

Όταν µεσηµέριασε και ο ήλιος της Χάρνταβελ ήταν ψηλά στον ου-
ρανό, η Βατράνια είπε στον Σθένελο: «Θυµάσαι τι έγινε µόλις είχαµε 
έρθει από την Απολλώνια;» 

«Εννοείς το ότι µας επιτέθηκαν;» 
«Ναι· ήταν αρκετά σηµαντικό, δε νοµίζεις;» 
«Και λοιπόν;» Ήταν ακόµα τσαντισµένος µαζί της· η Βατράνια 

µπορούσε να το ακούσει στη χροιά της φωνής του. 
«Για να φτάσουµε στη διαστασιακή δίοδο πρέπει 

ν’ακολουθήσουµε τον Μεγάλο Ποταµό, Σθένελε. Πλέοντας επάνω 
του, όχι ταξιδεύοντας στις όχθες του. Εποµένως οι Παντοκρατορι-
κοί, αν συνεχίζουν να φρουρούν το µέρος πιο καλά από παλιότερα, 
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θα µας επιτεθούν ξανά. Αυτό µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα, γιατί 
δεν έχουµε, αυτή τη φορά, κανέναν να µας βοηθήσει.» 

«Τι προτείνεις;» 
«Να ερευνήσουµε την περιοχή προτού βουτήξουµε στον ποταµό. 

Και καλύτερα το βράδυ. Φρόντισε το όχηµά µας να είναι, εν τω µε-
ταξύ, καλά καλυµµένο µε τη µαγεία σου.» 

«Το κάνω κάθε φορά,» αποκρίθηκε ο Σθένελος· «µη λέµε συνέχεια 
τα ίδια.» 

«Όπως νοµίζεις…» 

E 
 
Νύχτα, στα νότια διαστασιακά σύνορα της Χάρνταβελ. 

Η διάσταση φαινόταν να κλίνει προς ένα και µόνο σηµείο – µια 
µαυρίλα που κατάπινε τα πάντα, και κυρίως τον Μεγάλο Ποταµό – 
σαν ένα χαρτί διπλωµένο έτσι ώστε να τελειώνει σε µια στενή γωνία. 
Όπου κι αν πήγαινες προς τα νότια, θέλοντας και µη, στο τέλος εκεί 
θα έφτανες, σ’αυτή τη γωνία που ήταν, κατά παράδοξο τρόπο, αρκε-
τά µεγάλη για να χωρά µόνο τον Μεγάλο Ποταµό αλλά, συγχρόνως, 
κι ολόκληρο το στερέωµα της Χάρνταβελ. 

Τα πάντα έγερναν προς την ακατονόµαστη µαυρίλα, που ήταν πιο 
σκοτεινή από τη σκοτεινότερη νύχτα. 

Η Βατράνια, έχοντας βγει από τον Κροκόδειλο, ατένιζε µε τα κιά-
λια της τις όχθες του Μεγάλου Ποταµού, και δεν δυσκολεύτηκε να 
εντοπίσει το µικρό οχυρό των Παντοκρατορικών καθώς ήταν το µό-
νο φωτισµένο οικοδόµηµα στην περιοχή. 

«Από εκεί έρχονται,» είπε στον Σθένελο, δείχνοντας. «Εκεί έχουν 
αραγµένες τις βάρκες τους.» 

Ο µάγος µούγκρισε καταφατικά, καθώς κι εκείνος κοίταζε µε τα 
κιάλια του. «Και τι θα κάνουµε γι’αυτό; Νοµίζω πως είχες δίκιο όταν 
είπες ότι θα έχουµε σοβαρό πρόβληµα.» 

«Σπάνια λέω πράγµατα που δεν είναι σηµαντικά.» 
Ο Σθένελος ρουθούνισε, υποµειδιώντας. 
«Τι; ∆ιαφωνείς;» Η Βατράνια κατέβασε τα κιάλια της. 
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Ο Σθένελος κατέβασε και τα δικά του κιάλια. «Πώς θα τους απο-
φύγουµε; Αυτό µπορείς να µου το πεις;» τη ρώτησε καθώς αλληλο-
κοιτάζονταν. 

«Θα σαµποτάρουµε τις βάρκες.» 
Ο Σθένελος νόµιζε ότι του έκανε πλάκα. 
«Σοβαρολογώ,» είπε η Βατράνια. «∆ε µου φαίνεται να υπάρχει 

άλλος τρόπος για να περάσουµε ανενόχλητοι από εδώ. Αν και πάλι, 
βέβαια, δε θα περάσουµε τελείως ανενόχλητοι, ίσως…» 

«Τι εννοείς;» 
«Μάλλον υπάρχει παρόµοιο οχυρό και στην αντικρινή όχθη του 

ποταµού. Αλλά ελπίζω πως, ξεκινώντας από εδώ, θα προφτάσουµε 
να µπούµε στη διαστασιακή δίοδο προτού µας προλάβουν οι Παντο-
κρατορικοί. Για να το κάνουµε αυτό, όµως, πρέπει να σαµποτάρουµε 
τις βάρκες ετούτου του οχυρού.» Έδειξε πάλι το οικοδόµηµα αντί-
κρυ τους µέσα στη νύχτα. 

«Μάλιστα…» 
Η Βατράνια αναστέναξε σκεπτικά. Είπε: «Για µια φορά, εύχοµαι 

αυτή η αχώνευτη να ήταν µαζί µας.» 
«Η Μάρθα;» 
«Ναι. Είναι δύτρια, δεν το ξέρεις; Θα µπορούσε να κάνει τούτη τη 

δουλειά πιο εύκολα από εµένα. Για εσένα, ούτε συζήτηση.» 
Ο Σθένελος την αγριοκοίταξε. 
«Τι;» είπε η Βατράνια. «Έχεις εκπαιδευτεί στην κατάδυση;» 
«Όχι· έχεις εκπαιδευτεί εσύ;» 
«Όχι. Αλλά µην ανησυχείς· στη Σεργήλη, είχα χρηµατοδοτήσει 

ταινίες µε σκηνές κατάδυσης, και ήµουν εκεί στα γυρίσµατα. Είχα 
βουτήξει κι εγώ, για να δω πώς είναι.» 

«Υπέροχα…» 
Μέσα στον Κροκόδειλο υπήρχε εξοπλισµός για καταδύσεις. Οι άλ-

λοι δεν τον είχαν πάρει µαζί τους όταν είχαν πάει στην Ερρίθια για 
να µείνουν στον Σιδερένιο Ξένο· δεν θεωρούσαν ότι θα τους χρεια-
ζόταν. Και ευτυχώς, σκέφτηκε η Βατράνια, γιατί αν τώρα δεν είχε 
αυτό τον εξοπλισµό αποκλείεται να µπορούσε να επιχειρήσει το 
σχέδιο που είχε στο µυαλό της. Μπήκε στην πίσω µεριά του Κροκό-
δειλου και έβγαλε από τον αποθηκευτικό χώρο όλα τα πράγµατα 
που θα της χρειάζονταν. 
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«Ξέρεις να τα χρησιµοποιείς;» τη ρώτησε ο Σθένελος. 
«Μπορείς να σταµατήσεις να αµφισβητείς τις ικανότητές µου;» 

αποκρίθηκε η Βατράνια, καθώς γδυνόταν για να φορέσει τη στολή 
κατάδυσης. 

«Μα, εσύ είπες ότι ξέρεις πώς να βουτάς µόνο από τις ταινίες που 
έχεις δει!» 

«Από τις ταινίες που έχω χρηµατοδοτήσει. Ήµουν στα γυρίσµατα. 
Τους είδα τι έκαναν, και το έκανα κι εγώ.» 

«∆ε µου αρέσει αυτό, Βατράνια,» είπε ο Σθένελος. «Είσαι σίγουρη 
ότι θέλεις να το προσπαθήσεις;» Κρυφοκοίταζε τις καµπύλες της 
καθώς εκείνη, έχοντας βγάλει τα ρούχα της, έβαζε τώρα τη στολή 
κατάδυσης. 

«Τι άλλο µπορούµε να κάνουµε; Είναι ο µόνος τρόπος για να πε-
ράσουµε τη δίοδο χωρίς να δεχτούµε επίθεση. Γιατί, αν δεχτούµε 
επίθεση, ποιος θα τους αντιµετωπίσει ενώ εγώ θα οδηγώ το σκάφος 
κι εσύ θα κάθεσαι στο ενεργειακό κέντρο;» 

Ο Σθένελος δεν µπορούσε να διαφωνήσει. Αλλά εξακολουθούσε να 
µην του αρέσει το ρίσκο που θα έπαιρνε η Βατράνια. 

Όταν εκείνη είχε τελειώσει µε την ένδυση της στολής, τον πλησία-
σε και, παίρνοντας το πρόσωπό του ανάµεσα στις παλάµες της, τον 
φίλησε δυνατά. «Μην ανησυχείς. Θα τα καταφέρω.» 

Μετά, έβγαλαν εκρηκτικά από την αποθήκη του οχήµατος και η 
Βατράνια τα έβαλε σ’έναν σάκο. Ρύθµισε έναν ποµπό και τον έδωσε 
στον Σθένελο. «Μόλις σου πω, θα δώσεις σήµα σ’αυτή τη συχνότητα 
και θα τους τινάξεις στον αέρα.» 

«Εσύ πού θα είσαι;» 
«Κατά πάσα πιθανότητα, δίπλα σου. Αλλά καλύτερα να κρατάς τον 

ποµπό εσύ για κάθε ενδεχόµενο.» 
«Τέλος πάντων.» 
«Αν θέλεις να µου µιλήσεις, µπορείς να µε καλέσεις σ’αυτή τη συ-

χνότητα,» του έδειξε η Βατράνια. «Αλλά µην το κάνεις. Όταν θα εί-
µαι κάτω απ’το νερό δεν θα µπορώ να σου απαντήσω.» 

Ο Σθένελος κατένευσε. 
Και όταν είχαν κι οι δυο τους ετοιµαστεί έφυγαν από τον Κροκό-

δειλο και βάδισαν προς τις όχθες του Μεγάλου Ποταµού, µε προσο-
χή, για να µην τύχει να τους δουν οι Παντοκρατορικοί. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  793 

 

 

 

«Ευτυχώς δεν έχουν περιπολίες,» παρατήρησε η Βατράνια, καθώς 
περνούσαν σκυφτοί πίσω από ένα σύδεντρο. «Πρέπει να θεωρούν 
την περιοχή έρηµη.» 

Φτάνοντας κοντά στο νερό, ύψωσαν τα κιάλια τους κι έριξαν µια 
ακόµα µατιά προς το οχυρό των Παντοκρατορικών, µήπως δουν κα-
µια κίνηση από εκεί. Τίποτα δε φαινόταν, όµως. Κανένας δεν πρέπει 
να είχε προσέξει τους δύο επαναστάτες. 

«Μείνε εδώ,» είπε η Βατράνια στον Σθένελο, «µες στα δέντρα.» 
«Να προσέχεις. Αν δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, να γυρίσεις πίσω.» 
Η Βατράνια ένευσε και πλησίασε το νερό. Για µια στιγµή αισθάν-

θηκε να φοβάται. Τι πας να κάνεις; σκέφτηκε. ∆εν έχεις ξανακάνει 
τέτοιο πράγµα, ανόητη. Και το ξέρεις ότι στις ταινίες τίποτα δεν είναι 
όπως στην πραγµατικότητα. Όµως αν δεν το τολµούσε δεν θα µπο-
ρούσαν να περάσουν τη διαστασιακή δίοδο. Και τι θα έκαναν τότε; 
Θα επέστρεφαν στην Ερρίθια, για να πουν στους άλλους ότι είχαν 
αποτύχει; 
Θα τα καταφέρω! Η Βατράνια φόρεσε τη µάσκα της και έβαλε τον 

αναπνευστήρα της στο στόµα. 
Ύστερα, βούτηξε στον Μεγάλο Ποταµό και χάθηκε κάτω από την 

επιφάνειά του. 

E 
 
Οι Παντοκρατορικοί είχαν δύο βάρκες δεµένες σε µια προβλήτα 
µπροστά στο οχυρό τους, και η Βατράνια ήταν βέβαιη πως έλεγχαν 
τον ποταµό µε τεχνικούς ανιχνευτές για την παρουσία ξένων σκα-
φών, ώστε µόλις τα εντοπίσουν να τα πλευρίσουν. 

Κολυµπώντας υποβρυχίως – και προσπαθώντας να θυµάται ότι 
δεν βρισκόταν στα γυρίσµατα κάποιας ταινίας – η Βατράνια πλησί-
ασε το οχυρό, έχοντας αναµµένο τον αδιάβροχο φακό που ήταν δε-
µένος στο κεφάλι της. Πρέπει να είµαι αρκετά κάτω απ’το νερό· δε 
µπορεί να βλέπουν το φως µου από την επιφάνεια. 
Λόρκη, σε παρακαλώ, βοήθησέ µε. 
Η Βατράνια είδε, µετά από λίγο, τα ψηλά ξύλινα πόδια της προ-

βλήτας. Εδώ είµαστε… Εδώ είµαστε… Αφού ώς τώρα δεν την είχαν 
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εντοπίσει, µάλλον τα είχε καταφέρει καλά. Αλλά δεν έπρεπε να γίνει 
απρόσεχτη· τούτο ήταν το σηµαντικότερο µέρος της επιχείρησής 
της. 

Οι βάρκες φαίνονταν σκοτεινές από πάνω της, και η Βατράνια κο-
λύµπησε προς µία από αυτές, σβήνοντας τον φακό της καθώς ανέ-
βαινε προσεχτικά. Άπλωσε τα χέρια της και άγγιξε την κάτω µεριά 
του σκάφους, λεία και µεταλλική. Έβγαλε ένα από τα εκρηκτικά από 
τον σάκο της και το κόλλησε επάνω. 

Πήγε στην άλλη βάρκα και κόλλησε ακόµα ένα από τα εκρηκτικά. 
Και είχε τελειώσει. Της φαινόταν απίστευτο. Σίγουρα, ευκολότερο 

απ’ό,τι φοβόταν. 
Κολυµπώντας πήγε πάλι βαθιά κάτω από το νερό κι άρχισε να κα-

τευθύνεται προς τα εκεί όπου είχε αφήσει τον Σθένελο. Άναψε και 
τον φακό της για να κινείται µε περισσότερη ευκολία. Μετά από λί-
γο, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε ιδέα από πού ακριβώς είχε ξεκινή-
σει την αποστολή της. Ωραία τα κατάφερες, χαζοχαρούµενη, σκέ-
φτηκε επικριτικά. Πήγες αλλά δεν ξέρεις πώς να γυρίσεις. Προσπά-
θησε να υπολογίσει τον χρόνο µέσα στο µυαλό της (γιατί δεν κοι-
τούσε το ρολόι της καθώς κολυµπούσε προς το Παντοκρατορικό ο-
χυρό) και, όταν νόµιζε πως είχε φτάσει εκεί όπου έπρεπε, έσβησε 
τον φακό της, αναδύθηκε, κι έβγαλε το κεφάλι της επιφυλακτικά 
στον αφρό. 

Το οχυρό ήταν µακριά της τώρα, παρατήρησε (Καλό αυτό), αλλά, 
κατά τα άλλα, δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήταν εδώ ο Σθένελος, ή 
λίγο πιο πέρα; Αδύνατον να πει, µέσα στη νύχτα. Εντάξει, σκέφτηκε, 
µην τρελαινόµαστε. Θα βγω και θα τον βρω. 

Κολύµπησε ώς τη σκοτεινή όχθη και βγήκε από το νερό, νιώθοντας 
τις πέτρες και τα χόρτα να τσιµπάνε τα γυµνά πόδια της. Πήρε τον 
τηλεπικοινωνιακό ποµπό της στο χέρι και κάλεσε τον µάγο. 

«Βατράνια; Είσαι καλά;» 
«Έχω χαθεί λιγάκι.» 
«Έχεις χαθεί;» 
«Η αποστολή τελείωσε, τα εκρηκτικά είναι στη θέση τους· µην α-

νησυχείς γι’αυτό. Βασικά, καλό θα ήταν να τα ενεργοποιήσεις για να 
τελειώνουµε.» 

«Πού έχεις χαθεί, τότε;» 
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«Στην όχθη, φυσικά! ∆ε µπορώ να σε βρω µες στο σκοτάδι. Έπρε-
πε να είχαµε βάλει κάποια σηµαδούρα, ή κάτι παρόµοιο.» 

«∆εν το κάνατε στις ταινίες αυτό;» 
«Να πας να πνιγείς!» 
«Μείνε εκεί που είσαι, και… Τι ενεργειακές πηγές έχεις µαζί σου; 

Μπαταρίες;» 
«Μία στον φακό, µία στον ποµπό, και δύο επιπλέον για περίπτωση 

ανάγκης.» 
«Ωραία. Μπορείς να τις ενώσεις έτσι ώστε να γίνεται διαρροή ε-

νέργειας;» 
«Νοµίζω. Γιατί; Τι θα κάνεις;» 
«Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. Κι ελπίζω να µην είσαι µακριά.» 
«Ανατίναξε πρώτα τις βάρκες. ∆ε θέλω να το ρισκάρω να βρουν τα 

εκρηκτικά.» 
«Καλώς.» 
Η Βατράνια άκουσε τις εκρήξεις να αντηχούν από απόσταση, και 

είδε τις δυνατές λάµψεις και τη φωτιά µέσα στη νύχτα. Μετά, έκανε 
ό,τι της είχε πει ο Σθένελος, χρησιµοποιώντας όλες τις µπαταρίες 
που είχε στη διάθεσή της. Ελπίζοντας να ήταν όλα σωστά, κάθισε σε 
µια πέτρα και περίµενε τον µάγο να έρθει. 

Ο Σθένελος σύντοµα παρουσιάστηκε, ξεπροβάλλοντας από το σκο-
τάδι. «Ωραία τα πυροτεχνήµατά σου,» της είπε. 

Εκείνη µειδίασε. «Ήµουν µακριά;» ρώτησε. 
«Αρκετά, αλλά όχι πολύ. Το κυρίως πρόβληµα ήταν ότι η διαρροή 

από τις µπαταρίες είναι αδύναµη. Ίσα-ίσα σε εντόπισα, βασικά· και 
το ξέρεις ότι οι Ερευνητές είµαστε ειδικευµένοι σε ξόρκια όπως το 
Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως.» 

Η Βατράνια σηκώθηκε από τον βράχο. «Πάµε,» είπε. «Έχω αρχί-
σει να πιάνοµαι ύστερα από τόση κολύµβηση.» 

Ο Σθένελος τής έδωσε τις µπότες της κι εκείνη τις φόρεσε. 
∆ιέσχισαν την ύπαιθρο µε περισσότερη προσοχή από πριν, διότι, 

τώρα που είχε γίνει η έκρηξη, ίσως οι Παντοκρατορικοί να έψαχναν 
γύρω από το οχυρό τους για εχθρούς. Χωρίς όµως κανένας να τους 
σταµατήσει, οι δύο επαναστάτες έφτασαν στον Κροκόδειλο και η 
Βατράνια έβγαλε τη στολή κατάδυσης για να φορέσει βιαστικά ένα 
φόρεµα προτού καθίσει στη θέση του οδηγού. Ο Σθένελος έκανε τη 
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Μαγγανεία Κινήσεως, και το όχηµα ξεκίνησε, πηγαίνοντας προς τον 
Μεγάλο Ποταµό. 

Φτάνοντας εκεί, βούτηξε στο νερό ενώ µετατρεπόταν σε πλοίο. Η 
Βατράνια, γυρίζοντας το πηδάλιο, έδωσε στον Κροκόδειλο νότια κα-
τεύθυνση. Ολοταχώς. Καθώς περνούσε κοντά από το οχυρό των Πα-
ντοκρατορικών (όπου είχαν σβήσει τις φωτιές αλλά οι βάρκες ήταν 
κατεστραµµένες) άκουσε φωνές και είδε στρατιωτικούς να δείχνουν 
το σκάφος της. Μερικοί άνοιξαν πυρ µε τα τουφέκια τους, όµως ή-
ταν εκτός εµβέλειας, και τα πυρά τους απλά έκαναν το νερό να ανα-
πηδήσει. 

Η Βατράνια οδήγησε τον Κροκόδειλο µέσα στη µαυρίλα όπου τε-
λείωνε ο Μεγάλος Ποταµός και η διάσταση της Χάρνταβελ– 

Τα πάντα σκοτείνιασαν και κάθε αίσθηση έσβησε. 
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Κεφάλαιο 5 

Κουβέντες µε Ληστές· Ανακρίσεις και 
Επιθέσεις 

 
 
«Του είπες ότι είµαστε εδώ!;» φώναξε η Μάρθα. 

«Σας είπα: δεν του το είπα. Το έχει υποθέσει, όµως, ότι ίσως να ε-
ξακολουθώ να έχω κάποια επαφή µαζί σας. Ή µάλλον, οι ιερείς το 
έχουν υποθέσει.» Ο Εδµόνδος στεκόταν ανάµεσα στους επαναστά-
τες που ήταν συγκεντρωµένοι στο δωµάτιο της Άνµα’ταρ και του Σέ-
λιρ’χοκ (µόνο η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα έλειπαν). Τους είχε µόλις µι-
λήσει για τον Σεβερίνο και τους είχε ρωτήσει τι ήθελαν να γίνει. 

Η Άνµα είπε: «Έχω την υποψία πως, αν του αποκριθείς ότι δεν έ-
χεις καµία επαφή µαζί µας, θα σε παρακολουθήσουν µέχρι να µά-
θουν την αλήθεια.» 

«∆ε συναντιόµαστε και τόσο συχνά, όµως,» τόνισε η Μάρθα. 
«Στην τραπεζαρία παριστάνουµε ότι είµαστε άγνωστοι. Μόνο εδώ, 
στα δωµάτιά µας, µιλάµε κάπου-κάπου. Τι θα κάνουν; Θα βάλουν 
έναν µπανιστιρτζή να κοιτάζει συνέχεια πότε ανοίγει η πόρτα του 
Εδµόνδου;» 

«∆εν αποκλείεται.» 
«Και πού θα στέκεται, µάγισσα; Μες στη µέση του διαδρόµου του 

πανδοχείου;» 
«Τέλος πάντων,» είπε η Άνµα. «∆ιαφωνείς µε το να αποκαλύψου-

µε στον Σεβερίνο την παρουσία µας, σωστά;» 
«Ακριβώς. Μπορεί νάναι κόλπο για να µας µαγκώσουν οι ιερείς.» 
Ο Εδµόνδος είπε: «∆εν το νοµίζω, Μάρθα.» 
«Γιατί να µην είναι;» 
«Γιατί σας χρειάζονται. Για να πολεµήσουν τον Επόπτη.» 
«Ναι,» συµφώνησε ο Σέλιρ. «Κι εγώ έχω την εντύπωση πως όσο 

µας χρειάζονται δεν θα επιχειρήσουν κάτι εναντίον µας.» 
«Και τι µπορούµε να τους προσφέρουµε;» είπε η Μάρθα. «Είστε 

πρόθυµοι να βγείτε στους δρόµους και ν’αρχίσετε να χτυπάτε Πα-
ντοκρατορικούς στρατιώτες;» 
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«∆ε θα ήταν η πρώτη φορά…» αποκρίθηκε η Άνµα. 
«Τώρα, όµως, δεν ήρθαµε γι’αυτό το λόγο εδώ. Ας περιµένουµε, 

τουλάχιστον, µέχρι ο Σθένελος να φέρει βοήθεια από την Απολλώνι-
α.» 

«Τι θέλετε να του πω, λοιπόν;» ρώτησε ο Εδµόνδος. «Είστε εδώ ή 
δεν είστε;» 

«∆εν είµαστε,» απάντησε η Μάρθα, τελεσίδικα. 
«Περίµενε,» της είπε η Άνµα. «Γιατί όχι;» 
«Είσαι σοβαρή; ∆ε θυµάσαι τι έκαναν αυτοί οι καριόληδες όταν 

ήµασταν στον Υπεραιώνιο;» 
«Η κατάσταση είναι διαφορετική τώρα, Μάρθα–» 
«Μη µου λες µαλακίες! ∆εν τους εµπιστεύοµαι. Φυλάκισαν τον Γε-

ράρδο· µας επιτέθηκαν!» 
«Κι εµείς τους επιτεθήκαµε,» της θύµισε ο Σέλιρ. 
Η Μάρθα στράφηκε να τον ατενίσει. «∆ε µπορεί κι εσύ να συµφω-

νείς µ’αυτή την ηλίθια ιδέα!» 

E 
 
Κανένας από το προσωπικό του πανδοχείου δεν βρισκόταν στην 
κουζίνα αυτή την ώρα· ο Νάρθιελ το είχε φροντίσει. Κι από την τρα-
πεζαρία οι θόρυβοι που ακούγονταν δεν ήταν δυνατοί, καθώς ήταν 
περασµένα µεσάνυχτα. 

Ο Σεβερίνος, έχοντας µόλις µπει από την πίσω πόρτα του Σιδερένι-
ου Ξένου µαζί µε δύο ανθρώπους του, ατένισε τους επαναστάτες που 
τον περίµεναν γύρω από τον Εδµόνδο: τη Μάρθα, την Άνµα’ταρ, και 
τον Σέλιρ’χοκ. 

«Καλησπέρα σας,» είπε, και τα µαύρα του µάτια γυάλισαν. «Είστε 
αυτοί που ήθελα, νοµίζω…» 

«Μας ξέρεις;» τον ρώτησε, κάπως απότοµα, η Μάρθα. ∆εν της ά-
ρεσε καθόλου η όψη αυτού του τύπου, αν και στη ζωή της είχε δει 
και χειρότερες φάτσες – φάτσες που σε άλλους µπορεί να προκα-
λούσαν εφιάλτες. Οι δύο πίσω του – ένας µονόφθαλµος πορφυρό-
δερµος άντρας µε γαλανά µαλλιά, και µια ξανθιά λευκόδερµη γυναί-
κα µε πράσινα, γατίσια µάτια – επίσης δεν της άρεσαν. Φώναζαν, 
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µ’όλη τη δύναµη της παρουσίας τους, είµαστε άρπαγες και απατεώ-
νες. Όχι, βέβαια, πως η Μάρθα δεν είχε δει και πολλούς τέτοιους στη 
ζωή της. Στις φυλακές της Αταρδίας – όπου ήταν κλεισµένη για κά-
µποσο καιρό προτού η Ιωάννα η Μαύρη ∆ράκαινα την πάρει από κει 
– είχε συναντήσει ένα σωρό παρόµοιους. 

«Μου είπαν οι Μεγάλοι Πατέρες για εσάς,» της αποκρίθηκε ο Σε-
βερίνος. «Μια λευκόδερµη γυναίκα µε καστανά µαλλιά και µάτια 
που νοµίζεις ότι θέλουν να σε σκοτώσουν – εσύ, δηλαδή. Μια άλλη 
γυναίκα µε χρυσό δέρµα και µαύρο, κοντό, σγουρό µαλλί. Ένας ά-
ντρας µε δέρµα κατάµαυρο, τρίχα πράσινη, και ραβδί – µάγος. Αλλά 
είναι κι άλλοι µαζί σας, δεν είναι;» 

«Τώρα όχι,» τον πληροφόρησε η Άνµα. 
Τα µάτια του Σεβερίνου στένεψαν, υποψιασµένα. «Και πού πήγα-

νε;» 
«Ο Σθένελος’σαρ και η Βατράνια επιστρέφουν στην Απολλώνια, 

για να φέρουν βοήθεια.» 
«Βοήθεια;» 
«Για εσάς. Για την εξέγερσή σας.» 
«Είµαστε υπόχρεοι, τότε,» είπε ο Σεβερίνος. «Το κάνατε προτού 

καν το ζητήσουµε.» 
«∆εν είναι βέβαιο ότι θα προλάβουν να επιστρέψουν εγκαίρως,» 

τον πληροφόρησε η Άνµα. 
«Τι πάει να πει αυτό;» 
«Είναι µακριά εκεί που πηγαίνουν, και η αναλογία χρόνου Απολ-

λώνιας/Χάρνταβελ δεν είναι µε το µέρος µας.» 
Ο Σεβερίνος την ατένισε πάλι µε καχυποψία. 
«Τώρα που µας είδες,» του είπε η Μάρθα, «τι άλλο θέλεις από ε-

µάς;» 
«Οι ιερείς φοβούνται ότι ο Επόπτης ετοιµάζεται για µεγάλη επίθε-

ση εναντίον του Ναού. Μπορείτε να βοηθήσετε να οργανωθεί άµυ-
να;» 

«Βιαστήκατε να κάνετε εξέγερση,» είπε η Μάρθα, «και τώρα ζη-
τάτε από εµάς να σας γλιτώσουµε από τις κλοτσιές που θα φάτε;» 

«Είσαι µε τους ανθρώπους της Παντοκράτειρας ή µαζί µας;» γρύ-
λισε ο Σεβερίνος σφίγγοντας τη γροθιά του. 
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«Για διαφορετική δουλειά είχαµε έρθει στη Χάρνταβελ, όχι για να 
σας βοηθήσουµε στην εξέγερσή σας· κι αντί οι ιερείς σας να µας 
φερθούν εντάξει, πήγαν να µας καθαρίσουν. Τώρα, όµως, που είδαν 
τα σκούρα–» 

«Για στάσου! Εσείς επιτεθήκατε στους Μεγάλους Πατέρες – και 
µάλιστα, µες στον Υπεραιώνιο!» 

«Ήθελαν να φυλακίσουν έναν σύντροφό µας.» 
«Θα είχαν τους λόγους τους.» 
«Κι εµείς είχαµε τους δικούς µας λόγους, φίλε. Ο Γεράρδος ήταν 

άνθρωπός µας· δε θα τον αφήναµε σ’αυτούς.» 
«Τέλος πάντων· έχουν πει οι ιερείς ότι θα το ξεχάσουν αυτό αν 

τους βοηθήσετε τώρα,» αποκρίθηκε ο Σεβερίνος, που έδινε στη 
Μάρθα την εντύπωση ότι δεν ήξερε και πολύ καλά τι είχε γίνει στον 
Υπεραιώνιο και ήθελε ν’αποφύγει τη συζήτηση γι’αυτό το θέµα. Επί-
σης, ήταν φανερό ότι προσπαθούσε να είναι διπλωµατικός ενώ, στην 
πραγµατικότητα, ήταν τσαντισµένος από τις απαντήσεις της. 

«∆εν ξέρω τι µπορούµε να κάνουµε,» είπε η Μάρθα ανέκφραστα. 
«Η αλήθεια είναι,» πρόσθεσε η Άνµα προτού µιλήσει ο Σεβερίνος, 

«ότι εδώ δεν έχουµε τα µέσα για ν’αποκρούσουµε µια µαζική επίθε-
ση του Επόπτη.» 

«Θα έπρεπε να τα είχατε σκεφτεί αυτά πριν πάτε να ξεσηκωθεί-
τε,» είπε η Μάρθα. 

«Ε!» αποκρίθηκε η Σεβερίνος. «Οι Μεγάλοι Πατέρες – και όλοι 
µας, δηλαδή – είδαµε σηµάδια. Ο Θεός το ήθελε.» 

«Αυτά που βλέπετε είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο απ’ό,τι νοµίζε-
τε,» του είπε ο Σέλιρ’χοκ, ήρεµα. 

«Το ξέρουµε ότι είναι επικίνδυνα αυτά που παρουσιάζονται! 
Γι’αυτό πρέπει γρήγορα να διώξουµε τους εξωδιαστασιακούς δυνά-
στες!» 

«∆εν κατάλαβες τι σου είπε ο Σέλιρ’χοκ,» είπε η Μάρθα. «Εννοεί 
ότι οι εισβολές, όπως το εξωδιαστασιακό δάσος στην Ανατολική Α-
γορά, δεν έχουν σχέση µε τον Θεό σας. Οφείλονται σε κάτι που συµ-
βαίνει σε µια άλλη διάσταση.» 

«Μη λέµε τρελά πράµατα τώρα! Οι Μεγάλοι Πατέρες λένε ότι εί-
ναι σηµάδια της Οργής του Θεού, άρα τέτοια είναι.» 

«Τον Ναό σας, πάντως, εµείς δεν µπορούµε να τον προστατέψου-
µε,» τόνισε η Μάρθα. 
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«Αρνείστε, λοιπόν!» 
«∆εν αρνούµαστε,» εξήγησε η Άνµα. «Μακάρι να µπορούσαµε να 

τον προστατέψουµε. Αλλά, πες µου, εσύ τι προτείνεις να κάνουµε; 
Μονάχα εµείς οι τρεις που βλέπεις είµαστε.» 

«Πώς αλλιώς µπορείτε να µας βοηθήσετε; Θα συµβάλλετε, τουλά-
χιστον, στον ξεσηκωµό;» 

«Εννοείς ν’αρχίσουµε να χτυπάµε τους Παντοκρατορικούς µέσα 
στους δρόµους, όπως εσείς;» ρώτησε η Μάρθα. 

«Βασικά αυτό, ναι.» 
«Ξέχασέ το. Ξεσηκωθήκατε χωρίς να ρωτήσετε κανέναν. Ο Πρί-

γκιπας µπορεί να είναι µε το µέρος σας αλλά δεν είναι υποχρεωµέ-
νος να υποστηρίζει ό,τι µαλακία κάνει ο καθένας.» 

«Η γλώσσα σου θάπρεπε να κοπεί από τη ρίζα!» µούγκρισε ο Σε-
βερίνος. «Ή είστε µαζί µας ή–» 

«Άµα θες κόπιασε!» 
«∆εν έχει νόηµα να τσακωνόµαστε,» τους διέκοψε ο Εδµόνδος. 
«Ωραία άτοµα συναναστρέφεσαι, ξάδελφε!» του είπε ο Σεβερίνος. 

«∆εν είναι άνθρωποι του Θεού!» 
Για να µας προσβάλει το είπε αυτό, τώρα; σκέφτηκε η Μάρθα, µα 

δεν µίλησε, όχι επειδή φοβόταν τούτο τον λεχρίτη αλλά επειδή δεν 
ήθελε να παίξουν, στο τέλος, ξύλο εδώ µέσα. 

«Αν µπορούσαν να σας βοηθήσουν θα σας είχαν βοηθήσει,» τόνισε 
ο Εδµόνδος στον Σεβερίνο. 

Και η Άνµα είπε: «∆εν είναι δυνατόν µόνοι µας να σταµατήσουµε 
µια επίθεση κατά του Ναού σας. Είµαστε τρεις άνθρωποι· τι δυνά-
µεις νοµίζεις ότι έχουµε;» 

«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Σεβερίνος. «Αλλά αρνείστε και να µας 
δώσετε τη βοήθειά σας µες στην πόλη. Τι επαναστάτες είστε, τότε; Ο 
Πρίγκιπας δε µου φαίνεται πως νοιάζεται για µας, τελικά!» 

«Σου εξηγήσαµε: είµαστε εδώ για άλλο λόγο. Μόλις όµως έρθουν 
ενισχύσεις από την Απολλώνια θα κάνουµε ό,τι µπορούµε.» 

«∆εν πειράζει,» είπε ο Σεβερίνος δυσαρεστηµένα· «περισσότερο 
πλιάτσικο για µας, στην τελική.» Στράφηκε στην πίσω πόρτα του 
πανδοχείου. «Θα τα ξαναπούµε. Ο Θεός µαζί σας.» Ανοίγοντας, 
βγήκε µαζί µε τους δύο συντρόφους του. 
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«Γαµιστερή η οικογένειά σου, τραγουδοποιέ,» είπε η Μάρθα στον 
Εδµόνδο. 

«Ο Σεβερίνος είναι ληστής· τι περίµενες;» αποκρίθηκε εκείνος. 
«Κοίτα,» πρόσθεσε, «δε συµφωνώ µε τις µεθόδους του, αλλά έχει 
πολλές φορές εξυπηρετήσει τους ιερείς. Είναι επαναστάτης, και από 
χρόνια εναντίον των ανθρώπων της Παντοκράτειρας.» 
Αν ο Γεράρδος ήταν εδώ, θα είχαµε τώρα σηκωθεί και θα είχαµε 

φύγει, σκέφτηκε η Μάρθα, που είχε βαρεθεί τη Χάρνταβελ και την 
παλαβοµάρα των γηγενών της. «’Ντάξει,» είπε. «Αλλά ελπίζω µετά 
απ’αυτό να µη µας πουλήσει στους ιερείς.» 

«Το ξαναλέω: ∆ε νοµίζω πως θα σας πειράξουν όσο θεωρούν ότι 
χρειάζονται τη βοήθειά σας.» 

E 
 
Ο πορφυρόδερµος νεαρός µε τη γαµψή µύτη κρεµόταν ανάποδα από 
το χαµηλό ταβάνι του πέτρινου θαλάµου, ολόγυµνος, µε τους αστρα-
γάλους του δεµένους µαζί. Το κεφάλι του τριβόταν ελαφρώς στο πά-
τωµα. 

Ο Παντοκρατορικός Επόπτης Νιρµόδος Νάρλεφ τον κοίταξε από 
πάνω ώς κάτω. «Ρεηµόνδος, είπες πως λέγεται, ε;» ρώτησε τον βα-
σανιστή δίπλα του, χωρίς να στραφεί να τον κοιτάξει. 

«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
«Βλέπεις;» είπε ο Νιρµόδος στον κρεµασµένο νεαρό. «Ξέρω κι 

εγώ να κρεµάω ανθρώπους ανάποδα. Στους κατασκόπους, ειδικά, 
µ’αρέσει πολύ να το κάνω αυτό.» Λυγίζοντας τα γόνατά του, κοντο-
κάθισε µπροστά στο αναποδογυρισµένο πρόσωπο του Ρεηµόνδου. 
«Ξέρεις τι γίνεται, φίλε µου, όταν σε κρεµάνε ανάποδα; Το αίµα που 
κυλάει στο σώµα σου αρχίζει και πηγαίνει προς τα κάτω, επειδή οι 
ελκτικές δυνάµεις στις διαστάσεις αυτό κάνουν: τραβάνε τα πάντα 
προς τα κάτω. Μη µε ρωτάς γιατί· δεν είµαι ο Θεός. Ούτε και κανέ-
νας άλλος θεός. ∆ες και µόνος σου, όµως.» Ξεθηκάρωσε ένα ξιφίδιο 
από τη µπότα του και έκανε, απότοµα, µια τοµή στο γυµνό στήθος 
του νεαρού, καθώς εκείνος κοίταζε µε µάτια γουρλωµένα και ανα-
πνοή γρήγορη, τροµοκρατηµένος. 
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Το κόψιµο δεν ήταν βαθύ. Αίµα, όµως, κύλησε πάνω στο πορφυρό-
δερµο στήθος του Ρεηµόνδου, πηγαίνοντας στον ώµο του και στάζο-
ντας στο πάτωµα. 

«Βλέπεις;» είπε ο Νιρµόδος όπως ένας δάσκαλος που µιλά στον 
µαθητή του. «Το αίµα πάει προς τα κάτω. Αυτό σηµαίνει ότι µετά 
από κάποιες ώρες θα έχει µαζευτεί στο κεφάλι σου.» Πιάνοντας, µε 
το αριστερό χέρι, µια τούφα από τα γαλανά µαλλιά του Ρεηµόνδου, 
την έκοψε µε το ξιφίδιό του και την πέταξε παραδίπλα. «Σιγά-σιγά, 
φίλε µου, το αίµα θα συγκεντρώνεται στο κεφάλι σου.» Έκοψε ακό-
µα µια τούφα. «Και για πόσο λες ότι το κεφάλι σου θα µπορεί να ση-
κώνει όλο αυτό το αίµα; Τι είναι, φλασκί; Όχι· κεφάλι είναι.» Ακόµα 
µια τούφα. «Στην αρχή, θα ζαλίζεσαι – µάλλον, ήδη ζαλίζεσαι, ε; ∆ε 
ζαλίζεσαι; Σου µιλάω, υπηρέτη! ∆ε ζαλίζεσαι;» Ακόµα µια τούφα. 

«…ναι,» κατάφερε να τραυλίσει ο Ρεηµόνδος. 
«Μετά,» συνέχισε ο Επόπτης, «θα ζαλίζεσαι πιο πολύ. Το κεφάλι 

σου θα πονά φριχτά. Θα βλέπεις παράξενα χρώµατα να χορεύουν» – 
ακόµα µια τούφα – «µπροστά στα µάτια σου. Μετά, θα βλέπεις 
µαύρα σηµάδια, παράξενες σκιές. Και θ’ακούς και θορύβους που δεν 
άκουγες ποτέ πριν.» Ακόµα µια τούφα. Το κεφάλι του νεαρού κό-
ντευε να µείνει άτριχο. «Αλλά µη φοβάσαι· θα είναι απλά το αίµα 
που θα παφλάζει µέσα στο άχρηστο κρανίο σου.» 

Ο Ρεηµόνδος έτρεµε, τα χείλη του κινούνταν σπασµωδικά. 
«Θα κάνω κι εγώ µια προσφορά στον Θεό. Αλλά είµαι βέβαιος 

πως, παρ’όλ’αυτά, δεν θα καταφέρω να τον εξευµενίσω· οι ιερείς σας 
πάλι θα είναι εναντίον µου. ∆εν βάζουν µυαλό ποτέ. 

»Πες µου, Ρεηµόνδε: πόσο καιρό τούς υπηρετείς; Πόσο καιρό κα-
τασκόπευες µέσα στα Ανάκτορα;» 

«…ο Θεός είναι µαζί µου…» άκουσε ο Νιρµόδος τον νεαρό να 
τραυλίζει. «…Μαζί µου… ο Θεός…» 

«Εντάξει,» είπε αδιάφορα ο Επόπτης, «δεν το αµφιβάλλω. Ο Θεός 
σ’αγαπά. Όµως – εµένα µε έχεις τσαντίσει. ∆ε µ’αρέσουν οι κατά-
σκοποι. Εκτός από τους δικούς µου, ασφαλώς· καταλαβαίνεις.» Έ-
κοψε ακόµα µια από τις λιγοστές γαλανές τούφες που απέµεναν στο 
κεφάλι του νεαρού. «Μια απλή ερώτηση σού έκανα: Πόσο καιρό κα-
τασκόπευες για τους ιερείς.» 

Ο Ρεηµόνδος δεν απάντησε. 
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Ο Νιρµόδος τον γρονθοκόπησε στο πλάι του κεφαλιού. «Πόσο 
καιρό;» ρώτησε. «Ένα µήνα; ∆ύο µήνες; Έναν χρόνο; ∆ύο χρόνια; 
Από τότε που ήσουν εδώ µέσα; Πες µου!» 

«…Ο Θεός είναι µαζί µου…» 
Ο Νιρµόδος, αναστενάζοντας, σηκώθηκε όρθιος κι έκανε νόηµα 

στον βασανιστή. Εκείνος πήγε πίσω από τον κρεµασµένο ανάποδα 
νεαρό, ύψωσε το µακρύ διχαλωτό µαστίγιο του, και τον µαστίγωσε – 
ένα, δύο, τρία χτυπήµατα στην πλάτη – ενώ ο Ρεηµόνδος ούρλιαζε 
και το αίµα του τιναζόταν. Ο Επόπτης είδε µερικές κόκκινες πιτσι-
λιές επάνω στη λευκή στολή του, κι έκανε πάλι νόηµα στον βασανι-
στή: αυτή τη φορά για να πάψει τα µαστιγώµατα. 

«Ρεηµόνδε,» είπε. «Ξέρεις τι σχεδιάζουν οι ιερείς µέσα στον Ναό 
τους;» 

Ο νεαρός δεν µίλησε. 
«Μάλλον δε σου λένε και πολλά, ε; Είσαι το πιόνι τους. Με τις ευ-

λογίες του Θεού, αναµφίβολα. 
»Πες µου κάτι άλλο: Πόσους Ιερούς Φρουρούς έχει στη διάθεσή 

του ο Ναός;» 
Ο Ρεηµόνδος δεν µίλησε. 
«ΠΟΣΟΥΣ;» Η φωνή του Νιρµόδου αντήχησε µέσα στον θάλαµο 

βασανιστηρίων και έξω απ’αυτόν, στα µπουντρούµια των Ανακτό-
ρων, όπου ήταν φυλακισµένοι κι άλλοι κατάσκοποι των ιερέων τους 
οποίους ο Επόπτης είχε καταφέρει να ξετρυπώσει. 

«…δε… δεν ξέρω…» ψέλλισε ο νεαρός. 
«∆εν σε πιστεύω, Ρεηµόνδε.» 
∆άκρυα κυλούσαν από τα µάτια του νεαρού, στάζοντας στο πάτω-

µα µαζί µε το αίµα του. «…δεν ξέρω…» 
«Πόσοι υπολογίζεις ότι είναι, τότε; ∆έκα; Είκοσι; Εκατό; Χιλιάδες 

– καταχωνιασµένοι σε λαγούµια;» Η τελευταία φράση του Νιρµό-
δου ήταν µια δυνατή φωνή. 

«…κάπου, κάπου, καµια τριανταριά, τριάντα…» ψέλλισε ο Ρεη-
µόνδος. 

«Τριάντα; Μόνο τριάντα πολεµιστές έχει ο Ναός;» 
«…δεν ξέρω…» 
Η αλήθεια ήταν πως και ο Νιρµόδος δεν νόµιζε ότι οι ιερείς είχαν 

πολύ περισσότερους Ιερούς Φρουρούς στη διάθεσή τους. Άντε να 
ήταν πενήντα, το µέγιστο. 
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«Οι στασιαστές πόσοι είναι, Ρεηµόνδε; Αυτοί που τρέχουν στους 
δρόµους και κάνουν φασαρία. Οι κακοποιοί. Πόσοι είναι; Ξέρεις;» 

«…όχι…» 
«Από πού ήρθαν; ∆ε νοµίζω να είναι µέσα από τη Μεγάλη Πόλη.» 
«…όχι…» 
Ο Νιρµόδος αναστέναξε, κι έκανε νόηµα στον βασανιστή. 
Καθώς έφευγε από τον θάλαµο βασανιστηρίων, άκουγε τα ουρλια-

χτά του Ρεηµόνδου και τα χτυπήµατα του διχαλωτού µαστιγίου. 
∆ε φαινόταν να µπορεί να πάρει συγκεκριµένες πληροφορίες για 

τις δυνάµεις των αποστατών. Κανένας από τους αιχµαλώτους του 
δεν ήξερε τίποτα. Ήταν πιόνια, όλοι τους. Πιόνια των ιερέων. 

Αλλά ο Νιρµόδος δεν µπορούσε να καθυστερήσει άλλο την επίθεσή 
του κατά του Ναού της Ερρίθιας. Όσους πολεµιστές κι αν είχαν οι 
ιερείς στη διάθεσή τους, πόσοι µπορεί να ήταν σε τελική ανάλυση; 
Και πόσο καλά οπλισµένοι; Αν καθυστερήσω την επίθεση κι άλλο, 
αυτό θα φανεί σαν αδυναµία από µέρους µου, και ίσως να έχει ως 
αποτέλεσµα τον ξεσηκωµό ακόµα περισσότερων ντόπιων. 
Ο Ναός της Ερρίθιας πρέπει να πέσει. 

E 
 
Την εποµένη κιόλας η επίθεση άρχισε. 

Ο Νιρµόδος έβγαλε από τα Ανάκτορα το µακρύ του όχηµα µε τις 
ερπύστριες, καθισµένος κάτω από το αλεξίσφαιρο γυαλί του σκέπα-
στρού του. Στην πίσω µεριά του οχήµατος ήταν τώρα προσαρτηµένα 
δύο κανόνια, και µπροστά στον Επόπτη ήταν µια κονσόλα απ’όπου 
µπορούσε να τα ελέγχει. 

Γύρω από το µεγάλο όχηµα έρχονταν δεκάδες λευκοντυµένοι πο-
λεµιστές, πεζοί αλλά και έφιπποι. Οπλισµένοι για πόλεµο – για πολι-
ορκία. Ο Ταγµατάρχης Κάιν Τάρθλος ήταν µαζί τους, ενώ η Ταγµα-
τάρχης Νέλθα-Ριθ είχε µείνει στα Ανάκτορα, για λόγους ασφάλειας. 
Η Αρίνη’σαρ και ο Ράβνοµ’νιρ είχαν επίσης µείνει πίσω, γιατί ο Ε-
πόπτης δεν ήθελε οι µάγοι να κινδυνέψουν χωρίς λόγο. ∆εν είχε και 
πολλούς στη διάθεσή του, για να τους χαραµίζει. 
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Ο µικρός στρατός του γέµισε τους στενούς δρόµους της Ερρίθιας, 
κατευθυνόµενος προς την ανατολική της µεριά: προς τη συνοικία 
που οι ντόπιοι ονόµαζαν «Τα Ιερά» – και προς τον Ναό. Το όχηµα 
του Νιρµόδου, µόνο, ήταν αρκετό για να πιάνει πέρα για πέρα τις 
περισσότερες µεγάλες οδούς της πόλης· οι µαχητές του απλώνονταν 
ολόγυρα, στις παρόδους και στα σοκάκια, διώχνοντας βίαια όσους 
από τους πολίτες δεν έτρεχαν αµέσως να κρυφτούν στα σπίτια τους. 

Ο Επόπτης δεν είχε ακόµα φτάσει στον Ναό, όταν δέχτηκε επίθε-
ση. 

Από ένα οίκηµα, χειροβοµβίδες πετάχτηκαν πάνω στο θωρακισµέ-
νο όχηµά του, χωρίς να προκαλέσουν καµια σοβαρή βλάβη, τραντά-
ζοντάς το λιγάκι µονάχα. Ο Νιρµόδος, χρησιµοποιώντας την κονσό-
λα εµπρός του, έστρεψε και τα δύο κανόνια προς το οίκηµα και άνοι-
ξε πυρ. Πόρτες και παράθυρα έγιναν ξύλινα θρύψαλα· σοβάδες και 
πέτρες τινάχτηκαν από δω κι από κει· πυκνή σκόνη σηκώθηκε. 

Από ένα άλλο οίκηµα, πίσω από µια γωνία, κάποιοι άρχισαν να 
πυροβολούν τους πολεµιστές του, κι εκείνοι αµέσως ανταπέδωσαν 
τα πυρά. 

«Πήγαινέ µας κοντά,» πρόσταξε ο Νιρµόδος τον οδηγό του οχήµα-
τός του, κι εκείνος υπάκουσε. Ο Επόπτης µπορούσε τώρα να δει το 
οίκηµα πιο καλά – και εύκολα να το σηµαδέψει. Έστρεψε τα κανό-
νια του και άνοιξε πυρ ξανά, γεµίζοντας το µικρό σπίτι µε σφαίρες, 
καταστρέφοντας πόρτες και παράθυρα και σκοτώνοντας ανθρώ-
πους. 

Ενεργοποιώντας το µεγάφωνο του οχήµατός του, πρόσταξε τους 
στρατιώτες του: «ΕΙΣΒΑΛΑΤΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ! ΜΗΝ ΠΑΡΕ-
ΤΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ!» 

Η συµπλοκή ήταν σύντοµη. ∆εν είχαν µείνει και πολλοί στασιαστές 
ύστερα από την επίθεση των κανονιών του Επόπτη. Οι στρατιώτες 
του µπήκαν στο σπίτι και τους σκότωσαν όλους. 

«Συνεχίζουµε για τον Ναό, οδηγέ,» πρόσταξε ο Νιρµόδος. 
Ο µικρός στρατός του Επόπτη δεν συνάντησε άλλη αντίσταση, και 

έφτασε στον προορισµό του. 
Αυτό έπρεπε να το είχε κάποιος κάνει εδώ και καιρό! σκέφτηκε ο 

Νιρµόδος, ατενίζοντας τον Ναό της Ερρίθιας. Έπρεπε να το είχε 
γκρεµίσει τούτο το γαµηµένο ερείπιο από την πρώτη φορά που οι 
ιερείς άρχισαν να αµφισβητούν την εξουσία της Παντοκράτειρας! 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  807 

 

 

 

Πυροβολισµοί ήρθαν από διάφορα ανοίγµατα του Ναού, καθώς 
και από τριγυρινά οικήµατα. Οι πολεµιστές του Νιρµόδου ανταπέ-
δωσαν χωρίς δισταγµό. Αλλά οι υπερασπιστές έµοιαζαν καλά οχυ-
ρωµένοι, και ο Ναός της Ερρίθιας δεν ήταν κανένα καλύβι που ο 
Επόπτης µπορούσε εύκολα να µισογκρεµίσει µε µερικές κανονιές. 
Για να δούµε αν έχει µείνει καθόλου µυαλό στο κεφάλι των ιερέων, 

σκέφτηκε ο Νιρµόδος, και, χρησιµοποιώντας το µεγάφωνο του οχή-
µατός του, πρόσταξε τους πολεµιστές του: «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ. ΠΑΥ-
ΣΑΤΕ ΠΥΡ.» 

Οι πυροβολισµοί σταµάτησαν από τη µεριά των Παντοκρατορι-
κών, και σύντοµα, κι από τη µεριά των υπερασπιστών του Ναού. 
Φυλάνε τις σφαίρες τους. Θα τους χρειαστούν, αν συνεχίσουν να µου 
αντιστέκονται µάταια και ανώφελα. 

Ο Νιρµόδος είπε µέσα από το µεγάφωνο: «ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΗΣ ΕΡΡΙΘΙΑΣ. ΣΑΣ ΜΙΛΑ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΝΙΡΜΟ∆ΟΣ ΝΑΡΛΕΦ. ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΙΧΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ∆ΕΙ-
ΞΩ ΕΠΙΕΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΦΑΝΩ ΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΖΙ 
ΣΑΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΣΤΕ, ∆ΗΛΩΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. 

»ΘΑ ΣΑΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΩ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΩ ΤΟΝ ΝΑΟ 
ΣΑΣ ΑΝ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ, ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΩΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥ. ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΩΣΠΟΥ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΑΝ 
ΩΣ ΤΟΤΕ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ, Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΕΛΕΗΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ.» 

Ο Νιρµόδος απενεργοποίησε το µεγάφωνο του οχήµατος και, κα-
θίζοντας αναπαυτικά στο δερµάτινο κάθισµά του, περίµενε. Εν τω 
µεταξύ κάλεσε, µε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του, τον Ταγµατάρ-
χη Τάρθλος και τον πρόσταξε να κυκλώσει τον Ναό και τα οικήµατα 
που φαινόταν να τον υποστηρίζουν – αλλά να µην ανοίξει πυρ εκτός 
αν δεχόταν επίθεση από τον εχθρό. 

E 
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Οι ιερείς και οι υποστηρικτές τους δεν παραδόθηκαν, και η επίθεση, 
µετά από µια ώρα, ξεκίνησε. Οι Παντοκρατορικοί πυροβολούσαν 
από γύρω, προσπαθώντας να σπάσουν την άµυνα των υπερασπι-
στών ώστε να εισβάλουν στον Ναό. Οι υπερασπιστές ανταπέδιδαν 
µε σθένος. Σφαίρες και βόµβες χτυπούσαν τοίχους και ανθρώπους, 
τινάζοντας πέτρες και ανθρώπινα µέλη. 

Τα κανόνια του οχήµατος του Επόπτη έβαλλαν συνεχόµενα κατά 
του Ναού, γεµίζοντάς τον µε τρύπες και βαθουλώµατα. Αλλά οι πέ-
τρες του ήταν αρχαίες, µεγάλες, και ανθεκτικές, πολύ δύσκολο να 
γκρεµιστούν από τις µετρίου µεγέθους βολίδες που εκτόξευαν τα 
πυροβόλα του Νιρµόδου. Αν είχα τώρα ένα – ένα! – ενεργειακό κα-
νόνι, θα είχα λύσει το πρόβληµά µου! σκεφτόταν. Αλλά δεν του είχαν 
δώσει κανένα από τη Ρελκάµνια, γιατί θεωρούσαν τη Χάρνταβελ 
παρακµιακή διάσταση χωρίς µεγάλη αξία. Να δούµε τι θα έχουν να 
πουν ύστερα από τούτα τα γεγονότα! 

Μετά, οι στασιαστές τούς επιτέθηκαν από γύρω. Βγαίνοντας από 
τα σοκάκια και τα οικήµατα των Ιερών, έπεσαν πάνω στα νώτα των 
στρατιωτών του Επόπτη χτυπώντας τους µε πυροβόλα όπλα αλλά 
και µε αγχέµαχα, προσπαθώντας να εκµεταλλευτούν στο έπακρο το 
πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού καθώς και τους στενούς δρόµους της 
Ερρίθιας. 

Ο Νιρµόδος καταράστηκε, γιατί δεν µπορούσε να τους βάλλει µε 
τα κανόνια του έτσι όπως κινούνταν από δω κι από κει, µπλεγµένοι 
ανάµεσα στους στρατιώτες του. Ο κίνδυνος ήταν πολύ µεγάλος να 
σκοτώσει τους δικούς του ανθρώπους. 

Οι επιθέσεις από τον Ναό και τα οικήµατα που τον υποστήριζαν 
εντάθηκαν, ξαφνικά. Οι υπερασπιστές είχαν πάρει θάρρος από τους 
ανόητους που είχαν έρθει να τους βοηθήσουν. Είναι καταδικασµένοι 
όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν! 

Ο Νιρµόδος, µιλώντας στον Ταγµατάρχη Τάρθλος µέσω του πο-
µπού του, πρόσταξε να απωθήσουν τους στασιαστές και, ει δυνατόν, 
να τους παγιδεύσουν σε κάποια µικρή περιοχή. 

Μετά από λίγο, αυτό αποδείχτηκε ανέφικτο. Οι επαναστάτες έτρε-
χαν από δω κι από κει σαν λαγοί. Χτυπούσαν και έφευγαν: τρύπω-
ναν σε σπίτια, πηδούσαν µέσα και έξω από παράθυρα, ακολουθού-
σαν στριφτά στενορύµια. 
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Ο Νιρµόδος καταράστηκε ξανά, βλέποντας ότι έπρεπε να ελαττώ-
σει την επίθεση στον Ναό προκειµένου να εµπλακεί σε ανταρτοπό-
λεµο µ’αυτούς τους καριόληδες. ∆εν υπήρχε άλλη επιλογή· δεν µπο-
ρούσε ν’αφήσει τους πολεµιστές του παγιδευµένους ανάµεσα σε δύο 
εχθρούς. 

Πρόσταξε τον Τάρθλος να υποχωρήσουν από τον Ναό και να κυ-
νηγήσουν τους στασιαστές. Και, αυτή τη φορά, να πάρουν αιχµαλώ-
τους. Μπορεί, επιτέλους, κάποιοι να του έδιναν πληροφορίες για το 
πόσα ποντίκια κρύβονταν µέσα στην πόλη του. 

Σύντοµα, ο Ταγµατάρχης Τάρθλος τού ανέφερε, µέσω ποµπού, ότι 
οι στασιαστές που είχαν καταλάβει την Ανατολική Αγορά και το ε-
ξωδιαστασιακό δάσος είχαν τώρα εγκαταλείψει εκείνη την περιοχή. 
«Αυτοί είναι που αντιµετωπίζουµε, Υψηλότατε. Πρέπει να έφυγαν 
από εκεί και να ήρθαν εδώ.» 

«Χτυπήστε τους ανελέητα,» είπε ο Νιρµόδος. «Θέλω να βγουν από 
τη µέση το συντοµότερο δυνατό. Μόνο τότε µπορούµε να συνεχί-
σουµε την επίθεση εναντίον του καταραµένου Ναού τους.» 
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Κεφάλαιο 6 

Η Επιστροφή Ενός Παλαίµαχου 
 
 
Ο Άρχοντας Ροβέρτος είχε αποδειχτεί γενναιόδωρος, δίνοντας άλο-
γα, εξοπλισµούς, και τρόφιµα στον Τέρι και τους στρατιώτες του, 
αρκετά ώστε να φτάσουν µε άνεση στην Ερρίθια. Στον δρόµο τους 
µέχρι τη Μεγάλη Πόλη της Χάρνταβελ, το µοναδικό αξιοσηµείωτο 
που συνάντησαν ήταν ένα ακόµα από εκείνα τα παράξενα ανοίγµα-
τα που οδηγούσαν στην άλλη διάσταση. Μέσα σε µερικά αγροκτή-
µατα, βόρεια του Παραπόταµου και νότια του Κεντροδάσους, ξεχυ-
νόταν µια έρηµος· και κοιτάζοντας εκεί, στις άγονες εκτάσεις, είδαν 
ένα δυνατό, εκτυφλωτικό φως να έρχεται από τον ορίζοντα της άλ-
λης διάστασης. Ο Άρχοντας Ροβέρτος είχε πει στον Τέρι ότι ο Κατα-
στροφέας δεν µπορούσε να µπει στη Χάρνταβελ, ωστόσο ο ταγµα-
τάρχης πρόσταξε τους στρατιώτες του να φύγουν αµέσως, κι εκείνοι 
χωρίς την παραµικρή διαφωνία υπάκουσαν, καλπάζοντας γρήγορα 
για ν’αποµακρυνθούν από την αφύσικη έρηµο. Οι αγροικίες γύρω 
από το διαστασιακό άνοιγµα ήταν εγκαταλειµµένες, το ίδιο και τα 
χωράφια, έτσι ούτε κανένας σταµάτησε τον Τέρι και τους στρατιώ-
τες του για να τους µιλήσει, ούτε εκείνοι είχαν την ευκαιρία να πλη-
σιάσουν κανέναν και να του µιλήσουν. Και καλύτερα – ο ταγµατάρ-
χης δεν ήθελε να καθυστερεί άσκοπα. Βιαζόταν να επιστρέψει στην 
Ερρίθια και να δει την Αρίνη. 

Τώρα, όµως, που έφτανε εκεί, ένας απρόσµενος κίνδυνος ξεπρό-
βαλε µέσα από το σούρουπο. Στα ίδια τα περίχωρα της Μεγάλης 
Πόλης φαίνεται πως έµελλε να συναντήσουν κακοποιούς που δεν 
είχαν συναντήσει σ’όλο τον δρόµο από την Υλιριλίδια ώς εδώ. 

Καθώς περνούσαν κοντά από ένα σύδεντρο, ένας άντρας πετάχτη-
κε κραυγάζοντας και κρατώντας ένα µεγάλο δρεπάνι µε τα δύο χέ-
ρια. Ο Ρίµναλ ήταν ο πρώτος που βρισκόταν στο διάβα του – κι αυ-
τός που δέχτηκε την επίθεση του δρεπανιού του. Ενστικτωδώς έκανε 
πίσω, φωνάζοντας, αλλά η λεπίδα τον βρήκε στον ώµο, σχίζοντας τη 
λευκή του στολή κι ένα κοµµάτι από την κάπα του και ρίχνοντάς τον 
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απ’το άλογό του, καθώς αίµα πεταγόταν. Το ζώο χρεµέτισε, αγριεµέ-
να, και σηκώθηκε στα πισινά του πόδια. 

Συγχρόνως, κι άλλοι ορµούσαν στην οµάδα του Τέρι, ξεπροβάλλο-
ντας από γύρω. Τα όπλα τους ήταν παρόµοιο µε του πρώτου: πρό-
χειρα· εργαλεία που, ουσιαστικά, δεν ήταν φτιαγµένα για πόλεµο. 
Ένας άντρας µε τσεκούρι ξυλοκόπου ήρθε καταπάνω στον Τέρι, 
ουρλιάζοντας. Ο ταγµατάρχης, τραβώντας το σπαθί του, απέκρουσε 
την επίθεση του εχθρού του, και µε µια έµπειρη κίνηση τού πέταξε 
το τσεκούρι απ’το χέρι. Ο άντρας στράφηκε για να φύγει, και ο Τέρι 
τον σπάθισε στον ώµο, σωριάζοντάς τον. 

Κοιτάζοντας γύρω του, είδε το άλογο της Βίλνα να χτυπά µε τις 
οπλές του έναν άλλο εχθρό στο κεφάλι, ενώ ο Καλιόστρο τραβούσε 
το πιστόλι του και πυροβολούσε έναν ακόµα στο στήθος. Ο Ρίµναλ 
έβριζε θεούς και δαίµονες καθώς σηκωνόταν όρθιος, ξεθηκαρώνο-
ντας το σπαθί του. Μια γυναίκα προσπάθησε να τον χτυπήσει µε 
ρόπαλο, αλλά εκείνος, µε µια γρήγορη, δυνατή σπαθιά, έκοψε το ξύ-
λινο όπλο της στα δύο, την άρπαξε απ’τα µαλλιά µε το ελεύθερό του 
χέρι, και γυρίζοντάς την την κλότσησε στα πισινά, στέλνοντάς τη να 
κατρακυλήσει στο πλάι της δηµοσιάς. 

Οι κακοποιοί που ήταν ακόµα ζωντανοί έτρεξαν να γλιτώσουν τις 
ζωές τους, εγκαταλείποντας την επίθεση. 

Ο Τέρι πήδησε από το άλογό του και όρµησε στον άντρα που είχε 
σπαθίσει στον ώµο, προτού εκείνος σηκωθεί και φύγει. Του έβαλε 
τρικλοποδιά και τον σώριασε πάλι, και πάτησε πάνω στο στήθος του, 
ακινητοποιώντας τον. 

«∆εν είστε ληστές,» του είπε. Αποκλείεται ληστές να ήταν τόσο 
χάλια οπλισµένοι. «Τι είστε; Γιατί µας επιτεθήκατε;» 

«Ο Θεός το θέλει!» γρύλισε ο άντρας. 
«Ο Θεός σάς είπε να µας επιτεθείτε;» φώναξε ο Τέρι, αληθινά α-

πορηµένος. Το ήξερε ότι συνέβαιναν κάποια πολύ παράξενα πράγ-
µατα στη Χάρνταβελ, αλλά όχι και τόσο παράξενα. 

«Νοµίζεις ότι η επίθεσή σας θα περάσει έτσι; Ήρθε η ώρα! Ο Θεός 
δεν σας θέλει εδώ!» Ο άντρας έµοιαζε να πιστεύει ότι ο Τέρι σίγουρα 
θα τον σκότωνε, έτσι δεν υπήρχε πια φόβος στο πρόσωπό του. 

«Ποια επίθεσή µας; Τι θες να πεις; Ποτέ δεν σας επιτεθήκαµε!» 
«Όταν επιτίθεστε στον Ναό, επιτίθεστε σ’όλους µας!» 
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«Στον Ναό; Ποιον Ναό;» 
Ο άντρας έκανε να σηκωθεί, αλλά ο Τέρι τον κράτησε κάτω µε το 

µποτοφορεµένο πόδι του, και έβαλε την αιχµή του ξίφους του µπρο-
στά στο πρόσωπό του. «Ποιον Ναό;» επέµεινε. 

«Ένας είναι ο Ναός της Ερρίθιας!» 
Ο Επόπτης επιτέθηκε στον Ναό της Ερρίθιας; σκέφτηκε ο Τέρι, µη 

θέλοντας να το πιστέψει. Είναι δυνατόν να είναι τόσο ανόητος; 
Προσπαθεί να µας καταστρέψει όλους; Πήρε το πόδι του από το 
στήθος του άντρα. «Φύγε,» του είπε. «Εξαφανίσου!» 

Εκείνος, ξαφνιασµένος, σηκώθηκε βιαστικά, σαν µόλις τώρα να εί-
χε ξυπνήσει ο φόβος µέσα του, και έφυγε τρέχοντας. 

Ένας πυροβολισµός αντήχησε. Ο άντρας έπεσε. 
Ο Τέρι στράφηκε, για να δει τον Ρίµναλ να κατεβάζει το πιστόλι 

του. 
«∆ε σου είπα να τον σκοτώσεις!» Ο ταγµατάρχης, εξοργισµένος, 

τον άρπαξε µε το ένα χέρι απ’τον γιακά. 
«Πήγαν να µας σφάξουν σα γουρούνια, οι γαµηµένοι κωλοχωριά-

τες!» γρύλισε ο Ρίµναλ. 
«Είµαι ο ταγµατάρχης σου ή δεν είµαι;» φώναξε ο Τέρι. «Αυτός ο 

άνθρωπος ήταν αιχµάλωτός µου και τον άφησα να φύγει! ∆ε σου 
είπα να τον σκοτώσεις!» 

Ο Ρίµναλ τον ατένισε σταθερά, χωρίς ν’αποκριθεί. 
Ο Τέρι άφησε τον γιακά του. «Την επόµενη φορά, να θυµάσαι πως 

όταν ελευθερώνω έναν αιχµάλωτο δεν τον πυροβολείς! Κατανοητό, 
στρατιώτη;» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη,» είπε µετά από µια στιγµή ο Ρί-
µναλ, αλλά δεν έµοιαζε να µετανιώνει για την ενέργειά του. 

«Ακούσατε τι είπε αυτός ο άνθρωπος;» ρώτησε ο Τέρι, κοιτάζο-
ντάς τους όλους, τον έναν µετά τον άλλο. «Είπε ότι ο Επόπτης έχει 
επιτεθεί στον Ναό της Ερρίθιας!» 

«∆εν είπε ότι ο Επόπτης το έχει κάνει, κύριε Ταγµατάρχη,» τόνισε 
ο Καλιόστρο. 

«Και ποιος επιτέθηκε; Κάποιος τυχαίος τρελός σαν αυτόν;» Έδειξε 
τον Ρίµναλ – ο οποίος, αντί να θυµώσει, µειδίασε άγρια. «Ο Επόπτης 
το έκανε, ο Σκοτοδαίµων να πάρει την ψυχή του! Και θα µας βάλει 
όλους σε µπελάδες. Μας έχει ήδη βάλει σε µπελάδες.» Ο Τέρι στρά-
φηκε και καβαλίκεψε πάλι το άλογό του. «Πάµε στην Ερρίθια, να 
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δούµε αν µπορούµε να διορθώσουµε τη ζηµιά που έκανε.» Κι ελπίζω 
η Αρίνη να είναι καλά, αλλιώς θα τον σκοτώσω. 

Ο Ρίµναλ, η Βίλνα, και ο Καλιόστρο ανέβηκαν επίσης στα άλογά 
τους. Και, µε τον Τέρι να προπορεύεται, κάλπασαν προς τα τείχη της 
Ερρίθιας που φαίνονταν αντίκρυ τους, λουσµένα στο λυκόφως. 

Όταν έφτασαν στην Ανατολική Πύλη, οι φρουροί (Παντοκρατορι-
κοί µόνο, όχι και πολεµιστές του Υπεράρχη, παρατήρησε ο Τέρι) 
τους σταµάτησαν απότοµα, σηµαδεύοντάς τους µε τουφέκια. 

«∆ε µ’αναγνωρίζετε;» ρώτησε ο Τέρι, τραβώντας τα ηνία του αλό-
γου του και κάνοντάς το να χρεµετίσει και να ανασηκωθεί στα πισι-
νά του πόδια για µια στιγµή. 

«Κύριε Ταγµατάρχη;» είπε ένας τους, έκπληκτος. 
«Κύριε Ταγµατάρχη;» είπε µια άλλη, αναγνωρίζοντάς τον κι εκεί-

νη. 
«Έλεγαν ότι είσαστε νεκρός!» είπε ο πρώτος. 
«Παραλίγο,» αποκρίθηκε ο Τέρι, και κατέβηκε από το άλογό του. 

«Τι συµβαίνει εδώ; Άκουσα πως επιτεθήκατε στον Ναό της Ερρίθι-
ας.» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη. Ο Επόπτης πρόσταξε επίθεση στον 
Ναό, και στην πόλη γίνονται φασαρίες–» 

«Αναµενόµενο δεν είναι, ύστερα από κάτι τέτοιο;» 
«Κύριε Ταγµατάρχη, είχε γίνει εξέγερση προτού ο Επόπτης επιτε-

θεί,» είπε η πολεµίστρια που είχε µιλήσει και πριν. 
«Τι εξέγερση;» 
«Ξεσηκώθηκαν κάποιοι αποστάτες, καθώς και οι ιερείς του Ναού 

µε τους Ιερούς Φρουρούς τους.» 
«Το Μυαλό του Σκοτοδαίµονος…» καταράστηκε ο Τέρι µέσα απ’τα 

δόντια του. Τώρα καταλαβαίνω. «Πού βρίσκεται ο Επόπτης;» 
«Στα Ιερά, κύριε Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε ο στρατιώτης. «Κα-

θώς επιτιθόµασταν στο Ναό, ήρθαν αποστάτες από παντού γύρω, κι 
ακόµα ο Επόπτης βρίσκεται σε σύγκρουση µαζί τους.» 

«Θα πάω να τον βρω.» Ο Τέρι ανέβηκε στο άλογό του. Μετά, θυ-
µήθηκε την Αρίνη. «Η σύζυγός µου πού είναι; Είναι στην πόλη;» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη. Στα Ανάκτορα.» 
«Ο Υπεράρχης τι έχει να πει για όλ’αυτά; Γιατί φρουρείτε µόνοι 

σας την πύλη;» 
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«Ο Υπεράρχης είναι αιχµάλωτος του Επόπτη, κύριε Ταγµατάρχη.» 
Σκατά! «Συµµάχησε µε τους ιερείς;» 
«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη.» 
«Σκατά…» µούγκρισε ο Τέρι, και σπιρούνισε το άλογό του, βάζο-

ντάς το να τροχάσει πάνω στην πλακόστρωτη λεωφόρο. Η Βίλνα, ο 
Καλιόστρο, κι ο Ρίµναλ τον ακολούθησαν. 

«Κύριε Ταγµατάρχη!» του φώναξε η φρουρός της πύλης. 
Ο Τέρι τράβηξε τα γκέµια και γύρισε να την κοιτάξει. «Τι είναι;» 
«Μην πάτε από την Ανατολική Αγορά. Ένα… ένα δάσος έχει πα-

ρουσιαστεί εκεί. Είναι, λένε, άνοιγµα για µια άλλη διάσταση. Οι 
στασιαστές το είχαν περικυκλώσει επειδή το θεωρούσαν σηµάδι από 
τον Θεό· τώρα έχουν φύγει από κει, νοµίζω, αλλά καλύτερα να µην 
πάτε: ίσως νάναι ακόµα επικίνδυνα.» 

Ο Τέρι ένευσε. «Σ’ευχαριστώ, θα τόχω υπόψη.» 
Καθώς έστριβαν βόρεια µέσα στους δρόµους της Ερρίθιας, η Βίλνα 

είπε: «Μου φαίνεται ότι ήρθαµε τη χειρότερη δυνατή στιγµή…» 
«Ή, ίσως, πάνω στην ώρα,» είπε ο Καλιόστρο. «Αν κάποιος µπορεί 

να βάλει σε µια τάξη τούτο το χάος, αυτός είναι ο ταγµατάρχης.» 
«Μην είσαι τόσο σίγουρος, Καλιόστρο,» είπε ο Τέρι. «Εκεί που έ-

χει φτάσει το πράγµα, τι να κάνω;» Ο καταραµένος ο Νιρµόδος 
Νάρλεφ µάς έφερε στο χείλος της καταστροφής, όπως από παλιά 
φοβόµουν. Μέσα στο κεφάλι του δε φαίνεται να υπάρχει η έννοια 
της διπλωµατίας. 

Πλησιάζοντας τα Ιερά, άκουσαν πυροβολισµούς ν’αντηχούν, κα-
θώς και µερικές φωνές. Και µετά, από έναν πλευρικό δρόµο, είδαν 
Παντοκρατορικούς στρατιώτες να καταδιώκουν κάποιους ανθρώ-
πους που δεν έφεραν κανένα αναγνωριστικό αλλά κουβαλούσαν ό-
πλα. Αποστάτες, αναµφίβολα. Οι οποίοι πυροβολούσαν καθώς έφευ-
γαν, κι ένας απ’αυτούς πέταξε µια χειροβοµβίδα, αναγκάζοντας τους 
Παντοκρατορικούς ν’αποµακρυνθούν. Η έκρηξη τίναξε στον αέρα το 
πλακόστρωτο του δρόµου και χτύπησε έναν στρατιώτη, ο οποίος 
σωριάστηκε κι έµεινε ακίνητος. 

Ο Τέρι πλησίασε µαζί µε τους συντρόφους του. 
Οι στρατιώτες στράφηκαν, υψώνοντας τα όπλα τους· είδαν, όµως, 

τη στολή του και δεν έριξαν. 
«Εγώ είµαι, ο ταγµατάρχης σας,» είπε ο Τέρι αφιππεύοντας. 
«Κύριε Ταγµατάρχη! Μας είπαν ότι είσαστε νεκρός.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  815 

 

 

 

«Το ξέρω, λοχία· µου το είπαν κι οι φρουροί στην πύλη. Πού είναι 
ο Επόπτης; Μπορείτε να µε οδηγήσετε σ’αυτόν;» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη. Ασφαλώς.» 
Ένας άλλος στρατιώτης πλησίασε. «Είναι νεκρός,» είπε δείχνοντας 

τον άντρα που είχε χτυπηθεί από την έκρηξη της χειροβοµβίδας. «∆ε 
βρήκα σφυγµό.» 

Ο Τέρι πήγε κοντά στον πεσµένο στρατιώτη και, γονατίζοντας, 
έψαξε κι εκείνος για σφυγµό. Πράγµατι, ήταν νεκρός. Σηκώθηκε όρ-
θιος πάλι. «Πηγαίνετέ µε στον Επόπτη,» πρόσταξε. 

E 
 
Οι στασιαστές είχαν κατορθώσει να δηµιουργήσουν σοβαρό πρό-
βληµα, τελικά. Είχε σουρουπώσει, κι ακόµα οι πολεµιστές του Νιρ-
µόδου δεν τους είχαν ξεπαστρέψει. Οι καταραµένοι παρουσιάζο-
νταν, χτυπούσαν, κι εξαφανίζονταν, µπερδεύοντας τους Παντοκρα-
τορικούς στρατιώτες καθώς φαινόταν να γνωρίζουν τη Μεγάλη Πό-
λη καλύτερα απ’αυτούς. Ή ίσως οι πολίτες να τους βοηθούσαν, σκε-
φτόταν ο Νιρµόδος. Πράγµα που δεν µπορούσε να σταµατήσει τού-
τη τη στιγµή, αλλά αν διαπίστωνε πως ήταν αλήθεια θα φρόντιζε να 
τιµωρηθούν όλοι όσοι έµεναν στα Ιερά. 

Ο Ναός ακόµα στεκόταν, καθώς ο Επόπτης δεν τολµούσε να συνε-
χίσει την επίθεση εκεί µε τους στασιαστές να χτυπάνε τα νώτα των 
µαχητών του. Όταν έκανε τους εχθρούς να υποχωρήσουν, τότε θα 
ολοκλήρωνε το έργο του. Αποκλείεται οι γαµηµένοι να µπορούσαν 
να επιτίθενται για πάντα. Πόσοι ήταν; Και πόσα πυροµαχικά είχαν;  
Σύντοµα θα τους εξουθενώσουµε, σκεφτόταν ο Νιρµόδος, καθι-

σµένος µέσα στο µεγάλο του όχηµα µε τις ερπύστριες και τα δύο κα-
νόνια, τα οποία είχαν να βάλουν από το πρωί. ∆εν ήταν τώρα µακριά 
από τον Ναό – για να µη δίνει την εντύπωση ότι είχε υποχωρήσει – 
αλλά δεν ήταν και µπροστά του, όπως πρώτα. Είχε το όχηµα σταµα-
τηµένο σ’έναν δρόµο απ’όπου µπορούσε να κοιτάζει το καταραµένο 
ερείπιο των ιερέων. 

Όµως επί του παρόντος το βλέµµα του στράφηκε προς κάτι άλλο. 
Τέσσερις καβαλάρηδες έρχονταν προς το µέρος του, και, στο φως 



816  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

των ενεργειακών λαµπών, νόµιζε ότι αναγνώριζε αυτόν που προπο-
ρευόταν. 
Ο Τέρι Κάρµεθ; Μα, µου είχαν αναφέρει πως σκοτώθηκε! 
Ο ταγµατάρχης και οι άλλοι τρεις αφίππευσαν, και πλησίασαν το 

όχηµα του Επόπτη. 
Ο Νιρµόδος άνοιξε ένα µέρος του γυάλινου σκέπαστρου. «Ταγµα-

τάρχη!» είπε, χαµογελώντας. «Πού ήσουν τόσο καιρό; Έχουµε προ-
βλήµατα όπως θα είδες.» 

«Προβλήµατα;» έκανε ο Τέρι. «Και νοµίζεις ότι θα τα λύσεις κάνο-
ντας επίθεση στον Ναό της Ερρίθιας;» φώναξε. 

Η όψη του Νιρµόδου, ξαφνικά, αγρίεψε. «Πρόσεχε τα λόγια σου, 
Ταγµατάρχη! ∆εν ξέρω πού ήσουν τόσες µέρες αλλά σίγουρα δεν 
ήσουν εδώ, και δεν έχεις ιδέα τι έχει συµβεί. Οι καταραµένοι ιερείς 
ξεσήκωσαν ολόκληρη επανάσταση εναντίον µου επειδή θεώρησαν 
το δάσος στην Ανατολική Αγορά ‘σηµάδι του Θεού τους’!» 

«Το άκουσα,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Παρ’όλ’αυτά, δεν µπορώ να 
καταλάβω τι προσπαθείς να επιτύχεις επιτιθέµενος στον Ναό τους. 
Θα ξεσηκώσεις όλη τη Χάρνταβελ έτσι!» 

«Ή οι ιερείς θα µάθουν τη θέση τους!» 
«Αυτό δεν πρόκειται να συµβεί–» 
«Και τι προτείνεις εσύ, Ταγµατάρχη; Να τους αφήσω να µας διώ-

ξουν; Λες αυτό η Παντοκράτειρα να το βρει χαριτωµένο;» γρύλισε ο 
Νιρµόδος. 

«∆εν ήµουν εδώ και δεν ξέρω πώς εξελ–» 
«Ακριβώς! ∆εν ήσουν εδώ. Πού ήσουν;» 
«Το πρόβληµα αυτή τη στιγµή είναι–» 
«Είναι ότι είµαι ανώτερός σου, Ταγµατάρχη!» τον διέκοψε ο Νιρ-

µόδος, οργισµένος µε την αυθάδικη συµπεριφορά του. «Πού ήσουν 
τόσες ηµέρες;» 

Ο Τέρι αναστέναξε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα νεύρα του. 
«Είναι µεγάλη ιστορία. Αλλά καλύτερα, νοµίζω, να µιλήσουµε στα 
Ανάκτορα. Είναι πολλά που πρέπει να σου πω. Υπάρχει πραγµατικός 
κίνδυνος για τη Χάρνταβελ. Για όλους µας.» 

«∆ε µου φαίνεται ότι αναφέρεσαι στην εξέγερση των ιερέων…» 
«∆εν αναφέροµαι στην εξέγερση των ιερέων. Μπορούµε τώρα να 

πάµε στα Ανάκτορα για να συζητήσουµε;» 
«Έλα µέσα,» τον προσκάλεσε ο Νιρµόδος. 
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Ο Τέρι µπήκε στο µεγάλο όχηµα, λέγοντας στους στρατιώτες του: 
«Πηγαίνετε στ’Ανάκτορα. Θα σας βρω εκεί.» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε ο Καλιόστρο. 

E 
 
Η Αρίνη άκουσε κάποιον να χτυπά την εξώπορτα των δωµατίων της, 
δυνατά, επίµονα. Σηκώθηκε από το γραφείο της – όπου καθόταν και 
διάβαζε για τη φύση των διαστάσεων, προσπαθώντας να κατανοή-
σει τι συνέβαινε στη Χάρνταβελ – και πήγε ν’ανοίξει. Έπιασε το πό-
µολο, τράβηξε την πόρτα– 

Τα µάτια της γούρλωσαν. Παραπάτησε, κάνοντας ένα βήµα πίσω, 
τόσο ξαφνιασµένη που δεν µπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, 
νοµίζοντας ότι ήταν οφθαλµαπάτη. 

Ο Τέρι πέρασε το κατώφλι και την αγκάλιασε σφιχτά, και η Αρίνη 
τον αγκάλιασε επίσης, ακουµπώντας το κεφάλι της στον ώµο του και 
νιώθοντας δάκρυα να γεµίζουν τα µάτια της. Αισθανόταν σαν, ξαφ-
νικά, µέσα της κάτι να είχε επιστρέψει στη θέση του. Στη σωστή του 
θέση. 

«Θεοί…» είπε. «Πού ήσουν;» Πήρε το κεφάλι της από τον ώµο του 
και φιλήθηκαν δυνατά. «Πού ήσουν;» 

«Κάπου πολύ µακριά,» αποκρίθηκε εκείνος, διατρέχοντας τα δά-
χτυλα και των δύο χεριών του µέσα στα κοντά ξανθά µαλλιά της. 
«Νοµίζατε ότι ήµουν νεκρός, το ξέρω.» 

«Έτσι είπαν. Οι κατάσκοποι του Νιρµόδου. Είπαν ότι έπεσες µέσα 
σε µια εισβολή και η φωτεινή οντότητα που είναι στην έρηµο της 
άλλης διάστασης σε σκότωσε µαζί µε τους στρατιώτες σου.» 

«Παραλίγο. Εγώ κι άλλοι τρεις γλιτώσαµε.» 
Ο Τέρι έκλεισε την εξώπορτα και πήγαν να καθίσουν στον καναπέ. 
«Έχω τόσα πολλά να σου πω,» του είπε η Αρίνη, ακόµα κρατώντας 

τον µέσα στην αγκαλιά της. «Ήµουν έγκυος… γέννησα – και ήθελα 
τόσο να ήσουν κοντά…» 

«Τι;» έκανε ο Τέρι, συνοφρυωµένος. «Γέννησες; Μα…» 
Η Αρίνη γέλασε. «Το ξέρω, ήταν πολύ γρήγορο. Βασικά, δεν ήταν 

φυσιολογικό–» Η όψη του έγινε στεναχωρηµένη. «Όχι, δεν ήταν 
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αυτό που νοµίζεις. ∆εν ήταν αυτό. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. 
Θα σου πω. Αλλά δεν πρέπει να πεις τίποτα στον Επόπτη ή σε κανέ-
ναν άλλο. Μόνο εγώ και ο Ράβνοµ’νιρ ξέρουµε τι έγινε.» 

Ο Τέρι την περίµενε να συνεχίσει. 
«Θέλεις κάτι να πιεις προτού σου εξηγήσω;» τον ρώτησε η Αρίνη. 
«Ναι, πραγµατικά το χρειάζοµαι,» αποκρίθηκε εκείνος, που νόµιζε 

ότι, αφού µπήκε στην Ερρίθια, όλα τα νέα έρχονταν πολύ, πολύ γρή-
γορα, σαν απρόσµενες, απανωτές γροθιές. 

Η Αρίνη µειδίασε, βλέποντας την έκφραση στο πρόσωπό του. Τον 
καταλάβαινε. Σηκώθηκε απ’τον καναπέ, γέµισε δύο ποτήρια µε Σερ-
γήλιο κρασί, και έδωσε το ένα στον Τέρι ενώ ήπιε η ίδια µια γουλιά 
από το άλλο. Μετά, του διηγήθηκε όσα τής είχαν συµβεί. 

«Λυπάµαι που δεν ήµουν εδώ, Αρίνη,» είπε εκείνος, όταν άκουσε 
την ιστορία της και είχε ήδη τελειώσει το κρασί στο ποτήρι του. 
«Αλλά ήταν αδύνατον. Ήµουν φυλακισµένος. Ό,τι κι αν έκανα, δε 
θα ερχόµουν πιο γρήγορα. Μακάρι να µπορούσα…» 

«Φυλακισµένος; Πώς;» 
«Στην άλλη διάσταση, υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τη γη. Ένας 

ολόκληρος λαός. ∆ε µπορούν να βγουν επάνω εξαιτίας του Κατα-
στροφέα – εκείνου του φωτεινού δαίµονα – αυτός είναι που έχει ε-
ρηµώσει τη διάστασή τους. Λοιπόν, άκου. Πρέπει να τα πω αυτά και 
στον Επόπτη. Τον συνάντησα στα Ιερά· είχε πάει ο ηλίθιος να επιτε-
θεί στον Ναό. Τον έπεισα να επιστρέψουµε στα Ανάκτορα για να 
µιλήσουµε, και τώρα πρέπει να του µιλήσω, γιατί αυτό που συµβαί-
νει είναι πολύ σηµαντικό και επικίνδυνο. Θα κάνω ένα µπάνιο και 
µετά θα έρθεις µαζί µου και θα πάµε να τον βρούµε, εντάξει;» 

Η Αρίνη ένευσε. «Εντάξει.» Τον φίλησε. «Φοβόµουν ότι είχες χα-
θεί,» του είπε. «Ότι ποτέ δε θα σε ξανάβλεπα.» ∆άκρυα κυλούσαν 
στο πρόσωπό της, και ο Τέρι φίλησε τα µάγουλά της για να τα µαζέ-
ψει. 

E 
 
Ο Επόπτης υποδέχτηκε τον Τέρι και την Αρίνη στο καθιστικό των 
προσωπικών δωµατίων του και, µαζί µε τη Θελρίτ, άκουσε τον ταγ-
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µατάρχη να του αφηγείται τι είχε συµβεί στην άλλη διάσταση και 
πώς ο στρατός του Βασιληά Κάλροοθ είχε έρθει στη Χάρνταβελ και 
είχε επιτεθεί στους στρατούς της Ναραλµάδιας και της Υλιριλίδιας. 

«Πρόκειται, λοιπόν, για εισβολή!» είπε ο Νιρµόδος. 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Ο Κάλροοθ δε νοµίζω να κάνει πίσω, 

ειδικά ύστερα απ’αυτά που έγιναν.» 
«Η πρότασή σου ήταν σωστή, Ταγµατάρχη,» είπε ο Νιρµόδος. «Ο 

Ροβέρτος και η Μοργκάνα έπρεπε να τους είχαν αφήσει να µπουν, 
ώστε να τους επιτεθούµε αργότερα – σχεδιασµένα. Αλλά, ως συνή-
θως, ακούνε τις ανοησίες των ιερέων τους!» 

«Πρέπει να ζητήσουµε βοήθεια από τη Ρελκάµνια, έτσι δεν είναι;» 
ρώτησε η Θελρίτ. «∆ε µπορούµε µόνοι µας να αντιµετωπίσουµε µια 
εισβολή από άλλη διάσταση ενώ συγχρόνως αντιµετωπίζουµε και 
τους αποστάτες που κρύβονται µέσα στην Ερρίθια.» 

Ο Νιρµόδος είπε στην Αρίνη: «Πώς είναι δυνατόν να µην ξέραµε 
µέχρι στιγµής τίποτα γι’αυτή τη διάσταση, µάγισσα, αφού συνορεύει 
µε τη Χάρνταβελ;» 

«Όπως φαίνεται, ήταν αποµονωµένη, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε 
εκείνη. «∆εν είχε επαφή µε το υπόλοιπο σύµπαν. Οι αποµονωµένες 
διαστάσεις ήταν θεωρητικές, όπως και ο Ενιαίος Κόσµος· διότι, πώς 
ξέρεις ότι υπάρχει κάτι µε το οποίο δεν µπορείς να έρθεις σε καµία 
επαφή; Όµως, αφού ο προδότης Πρίγκιπας Τάµπριελ αποκάλυψε τη 
Νόρχακ, ξέρουµε πλέον µε βεβαιότητα ότι υπάρχουν.» 

«Τι συνέβη µ’αυτή τη Νόρχακ;» ρώτησε η Θελρίτ. «Αν ήταν απο-
µονωµένη, πώς την αποκάλυψε;» 

«∆εν ξέρω ακριβώς. Λένε ότι δηµιούργησε διαστασιακές διόδους.» 
«Και πώς πήγε εκεί εξαρχής;» είπε η Θελρίτ. 
«∆εν ξέρω.» 
«Μπορεί να λέει ψέµατα. Μπορεί να µην ήταν ποτέ αποµονωµένη, 

απλά να µην την είχαµε ανακαλύψει µέχρι στιγµής.» 
«Τέλος πάντων!» είπε ανυπόµονα ο Νιρµόδος. «∆εν είναι η Νόρ-

χακ το πρόβληµά µας τώρα. Το πρόβληµα είναι ότι έχουµε να αντι-
µετωπίσουµε µια εξωδιαστασιακή εισβολή. 

»Μάγισσα, υπάρχει τρόπος να κλείσουµε αυτά τα ανοίγµατα που 
έχουν παρουσιαστεί;» 
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«∆ε νοµίζω, Υψηλότατε. ∆εν ξέρω. ∆ε µ’έχετε αφήσει να τα ερευ-
νήσω αρκετά ακόµα.» 

«Τώρα, όµως, βιαζόµαστε,» τόνισε ο Νιρµόδος. «Αν αυτός ο φω-
τεινός δαίµονας καταφέρει να έρθει στη Χάρνταβελ, κανένας δεν 
γνωρίζει τι µπορεί να συµβεί. Ίσως να ερηµώσει τα πάντα και εδώ.» 

«Πρέπει να ερευνήσω, Υψηλότατε,» επέµεινε η Αρίνη. «∆εν µπο-
ρώ να κάνω κάτι αµέσως.» 

«Το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει,» είπε ο Τέρι, «είναι, νοµί-
ζω, να καλέσουµε ενισχύσεις.» 

«Ναι, αναµφίβολα,» συµφώνησε ο Νιρµόδος. «∆εν έχουµε χρόνο 
για χάσιµο. Θα στείλω ένα ελικόπτερο να µεταφέρει ανθρώπους στη 
δίοδο για Φεηνάρκια.» 

Ο Τέρι ένευσε, συµφωνώντας. 
«Πρώτα, όµως,» συνέχισε ο Νιρµόδος, «θα γράψω µια αναφορά, 

εξηγώντας ακριβώς τι συµβαίνει, για να καταλάβουν τη σηµαντικό-
τητα της κατάστασης. Και γι’αυτό θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, 
Ταγµατάρχη.» 

«Ασφαλώς, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο Τέρι· και σκέφτηκε, παρα-
ξενεµένος: Για µια φορά φαίνεται πως δεν υπάρχει διχογνωµία ανά-
µεσά µας. 
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Κεφάλαιο 7 

Η Πρώτη Μέρα σ’έναν Καινούργιο Κόσµο 
 
 
Για ώρα, έπεφτε µέσα στο σκοτάδι. ∆εν υπήρχε τίποτα για να πια-
στεί και να σταµατήσει την πτώση της. Έπεφτε και, συγχρόνως, πε-
ριστρεφόταν γύρω από µια φωτεινή στήλη, διαγράφοντας σπείρες. 

Μετά, νόµιζε ότι κουράστηκε να πέφτει. Ήταν έτοιµη… και άνοιξε 
τα µάτια της. Είδε ότι βρισκόταν µέσα σε µια σκηνή, σαν αυτές που 
χρησιµοποιούσαν οι έµποροι στις υπόγειες πόλεις για να µη µπορούν 
οι κλέφτες να αρπάξουν εύκολα την πραµάτεια τους. Ήταν ξαπλω-
µένη επάνω σ’ένα στρώµα, και παραδίπλα καθόταν ο Κάλροοθ, γυ-
ρισµένος τώρα, καθώς γέµιζε µια κούπα µε µπίρα από ένα µπουκάλι. 

«Κάλροοθ;» 
Ο Βασιληάς στράφηκε να την κοιτάξει, ξαφνιασµένος. «Ελκέρτα!» 

Σηκώθηκε από τα µαξιλάρια όπου καθόταν και πήγε να καθίσει πλάι 
της. «Είσαι καλά;» 

Εκείνη ανασηκώθηκε, στηριζόµενη στους αγκώνες της. «Έτσι νο-
µίζω… Τι συνέβη;» Το τελευταίο πράγµα που θυµόταν ήταν κάτι να 
την αρπάζει. Ν’αρπάζει τη ράχη της µ’έναν τρόπο που δεν είχε ποτέ 
ξανά αισθανθεί, και να προσπαθεί να τη σκοτώσει. 

«Ένας Οφθαλµός του Θανάτου πήγε να σε δολοφονήσει,» της είπε 
ο Κάλροοθ. «Ξάπλωσε τώρα, µη σηκώνεσαι.» 

«∆ε χρειάζεται. ∆εν αισθάνοµαι άσχηµα πια.» Η Ελκέρτα πήρε 
καθιστή θέση επάνω στο στρώµα. «Ποιος Οφθαλµός;» 

«∆εν τον βρήκαν.» Υπήρχε οργή στο βλέµµα του Κάλροοθ. «Τόσοι 
φρουροί ήταν γύρω µας και δεν τον βρήκαν! Και ο Κύρνοοκ ίσα που 
πρόλαβε να σπάσει την επιρροή του επάνω σου· µετά, τον έχασε, τον 
σκατοκάντραµο.» 

«Γιατί ένας Οφθαλµός του Θανάτου να προσπαθήσει να µε σκο-
τώσει ενώ αντιµετωπίζαµε τους ξένους;» ρώτησε η Ελκέρτα τον σύ-
ζυγό της, αν και νόµιζε πως ήξερε. Τον πλήρωσαν για να το κάνει. 
Ήθελαν να µε βγάλουν από τη µέση προτού έρθουµε στον καινούρ-
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γιο κόσµο. Κάποιοι από τους συγγενείς του Κάλροοθ, το δίχως άλλο. 
Θα µετανιώσουν γι’αυτό! 

«∆εν ξέρω,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς. «Την ίδια απορία έχω κι εγώ. 
Όποιος κι αν είναι, όµως, είναι προδότης, και θα πεθάνει µόλις βρε-
θεί. Όπως κι αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε. Εκτός αν ή-
ταν µόνος του… Έχεις κανέναν εχθρό που να είναι Οφθαλµός του 
Θανάτου, Ελκέρτα; ∆ε µου έχεις πει ποτέ κάτι.» 

«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη, αναρωτούµενη αν πραγµατικά ο Κάλ-
ροοθ δεν υποπτευόταν τους συγγενείς του ή αν απλά δεν ήθελε να το 
παραδεχτεί. 

«Έχεις όµως πολλούς εχθρούς, Ελκέρτα…» 
«Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ; Είναι στις σήραγγες του Υπόγειου 

Κόσµου. Οι µόνοι εχθροί που βρίσκονται εδώ θα µπορούσαν να είναι 
άνθρωποι της Νίρµικιτ.» Και µε τούτα τα λόγια συνοφρυώθηκε. 
«Είµαστε στον καινούργιο κόσµο, έτσι δεν είναι; Τι έγινε µε τη µάχη, 
Κάλροοθ;» 

Για µια στιγµή, είδε την ανησυχία να φεύγει από τα γκρίζα µάτια 
του· τα είδε να γυαλίζουν θριαµβευτικά. «Νικήσαµε!» είπε ο Κάλρο-
οθ. «∆ιώξαµε τους ξένους. Είχαµε αρκετές απώλειες, αλλά τώρα εί-
µαστε ξανά στον Παλαιό Κόσµο, Ελκέρτα!» 

«Πόσο καιρό κοιµόµουν;» ρώτησε εκείνη. Είχαν περάσει µέρες; 
«Μερικές ώρες,» αποκρίθηκε ο Κάλροοθ, εφησυχάζοντάς την. 

«Είναι νύχτα τώρα. Έχουµε κατασκηνώσει πέρα από το άνοιγµα – 
όπως κατασκήνωναν οι στρατοί στον Παλαιό Κόσµο! Με την αυγή 
θα κηδέψουµε τους νεκρούς µας όπως στις Παλαιές ∆ιηγήσεις.» Έ-
βγαλε ένα µικρό βιβλίο από την τσέπη του και το άνοιξε εκεί όπου 
ήταν ο σελιδοδείκτης. «Έχω βρει το κοµµάτι που το περιγράφει α-
κριβώς.» Χαµογέλασε µέσα από τα λευκά µούσια του. 
Είµαστε σε εχθρικό έδαφος κι αυτός σκέφτεται τα παραµύθια, πα-

ρατήρησε η Ελκέρτα, και γέλασε παρότι πριν από µερικές ώρες η 
ζωή της είχε κινδυνέψει. Ποτέ δεν θα έπαυε να είναι ερωτευµένη µε 
τον Κάλροοθ. Τεντώθηκε και, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω του, τον 
φίλησε στα χείλη. 

«Αισθάνεσαι όντως καλά, λοιπόν,» παρατήρησε εκείνος. «Μου το 
είπε και η Χονρέπα – ότι έβλεπε πως τα πάντα επάνω σου και µέσα 
σου είναι κανονικά – αλλά φοβόµουν, Ελκέρτα… Φοβήθηκα πολύ 
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για σένα… ∆εν ήθελα να επιστρέψω στον Παλαιό Κόσµο χωρίς εσέ-
να στο πλευρό µου.» 

«Πες µου τι άλλο συνέβη µετά τη µάχη,» τον παρότρυνε εκείνη, 
θέλοντας να πάρει το νου του µακριά από δυσάρεστα πράγµατα. 

«Μετά τη µάχη, τίποτα. Οι µισοί από τους ξένους υποχώρησαν 
προς τα δυτικά, οι άλλοι µισοί προς τ’ανατολικά, όπου υπάρχει ένας 
ποταµός και µια γέφυρα. Πρόσταξα να µην τους ακολουθήσουν.» 

Η Ελκέρτα ένευσε. «Και καλά έκανες. ∆εν ξέρουµε τα εδάφη τους· 
µπορεί να µας στήσουν ενέδρες. Πρέπει πρώτα αυτός ο Τέρι Κάρµεθ 
να µας σχεδιάσει έναν χάρτη – πολύ αναλυτικό – των γύρω περιο-
χών· γιατί, σίγουρα, θα υπάρχουν πολλοί εχθροί σε τούτα τα µέρη. 
Αυτοί δεν ήταν παρά οι πρώτοι που συναντήσαµε.» 

«Ο Τέρι Κάρµεθ δραπέτευσε,» είπε ο Κάλροοθ. «Μόλις η σύ-
γκρουση µε τους ξένους ξεκίνησε, εκείνος κι οι δικοί του έτρεξαν να 
φύγουν, και δεν καταφέραµε να τους πιάσουµε. Ωστόσο, έχουµε κά-
ποιους άλλους αιχµαλώτους.» 

«Η Χονρέπα, όµως, έµοιαζε να µπορεί να συνεννοηθεί καλά µε τον 
Τέρι Κάρµεθ· θα µπορεί να συνεννοηθεί το ίδιο καλά και µ’αυτούς;» 

«∆εν ξέρω. Θα πρέπει να το ανακαλύψουµε. Όµως, λογικά, την ί-
δια γλώσσα δεν θα µιλάνε;» 

E 
 
«Σφαγή ήταν!» είπε, φανερά αηδιασµένος, ο Νάρκλοοµ, µπαίνοντας 
στη σκηνή της Πριγκίπισσας. «Καθαρή σφαγή. Κι όσοι έζησαν νοµί-
ζουν ότι κέρδισαν κάτι σπουδαίο. ∆εν ήταν όµως αυτές τακτικές µά-
χης, κι όσοι έχουν λίγο µυαλό το καταλαβαίνουν!» 

Η Φαλτίκα καθόταν επάνω στα µαξιλάρια της και τον ατένιζε δυ-
σαρεστηµένα, µουτρωµένη, καπνίζοντας Ψυχρή Καταχνιά µε µια 
καπνοσύριγγα. Ο Βασιλικός Υπασπιστής γύριζε από δω κι από κει 
για ώρες, προσπαθώντας να οργανώσει το απέραντο στρατόπεδο 
του πατέρα της, και τώρα είχε, επιτέλους, αξιωθεί να έρθει στη σκη-
νή της· κι αντί να της δώσει εξηγήσεις για την αποτυχία του, της έ-
λεγε άσχετα πράγµατα! 
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«Ήταν άχρηστος!» του είπε. «Και µου έλεγες ότι ήταν καλός! ∆εν 
ήξερε τη δουλειά του, κι αυτή η σκρόφα είναι ακόµα ζωντανή!» 

«Σσς!» της έκανε ο Νάρκλοοµ. «Μη φωνάζεις. Ειδικά γι’αυτό το 
θέµα!» Λύνοντας τη ζώνη µε τα όπλα του, την άφησε κάτω, και κά-
θισε κοντά στην Πριγκίπισσα. 

«Μα, απέτυχε,» είπε η Φαλτίκα, στραβώνοντας οργισµένα τα ό-
µορφα χείλη της. «∆εν άξιζε τα λεφτά του!» 

«∆εν τον έχω πληρώσει ακόµα.» 
«Τι ανακούφιση…» έκανε ειρωνικά η Φαλτίκα. «Με κοροϊδεύεις, 

Νάρκλοοµ;» 
«Ο άνθρωπός µου είναι πολύ ικανός,» της είπε ο Νάρκλοοµ προ-

τού εκείνη συνεχίσει. «∆εν ξέρω γιατί απέτυχε, αλλά είµαι βέβαιος 
ότι θα υπάρχει σοβαρός λόγος–» 

«Ή είναι τελείως άχρηστος!» 
«Ο Βάλµοοθ ο Νεκροχέρης είναι καλός σε ένα πράγµα και µόνο: 

να σκοτώνει. Αυτό όλοι όσοι τον ξέρουν το παραδέχονται – ή δεν 
µπορούν πια να το παραδεχτούν, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Με 
παραξενεύει που δεν κατόρθωσε να σκοτώσει την Ελκέρτα, για να 
είµαι ειλικρινής. Και είµαι περίεργος να µάθω γιατί.» 

«∆εν του έχεις µιλήσει ακόµα;» 
«Όχι.» 
«Πήγαινε να του µιλήσεις, τότε!» 
«∆εν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγµή. Σίγουρα, είναι αναµιγ-

µένος µε το πλήθος, γιατί το ξέρει πολύ καλά ότι το µοβ δέρµα του 
και η ράισκα στο χέρι του τον αποκαλύπτουν αµέσως σε όποιον ανα-
ζητά Οφθαλµούς του Θανάτου· και ο πατέρας σου έχει προστάξει να 
γίνει εκτενής έρευνα. Είναι εξοργισµένος.» 

«Κι εγώ είµαι εξοργισµένη,» δήλωσε η Φαλτίκα. «Η σκρόφα έπρε-
πε να είναι νεκρή, και ο πατέρας µου ελεύθερος από τα νύχια της! ∆ε 
µπορεί ο άνθρωπός σου να ξαναπροσπαθήσει να δώσει τέλος στην 
άθλια ζωή της;» 

«Πρέπει να του µιλήσω πρώτα.» Ο Νάρκλοοµ πήρε την καπνοσύ-
ριγγα από το χέρι της και τράβηξε µέσα του Ψυχρή Καταχνιά, νιώ-
θοντάς τη να διεγείρει ευχάριστα τον οργανισµό του. Έβγαλε τον 
καπνό απ’τα ρουθούνια και το στόµα του, αφήνοντάς τον να πάει 
προς το ταβάνι της σκηνής. «Αν, πάντως, οι πολεµιστές µου καταφέ-
ρουν να τον εντοπίσουν, Πριγκίπισσα, θα πρέπει να τον συλλάβω. Ο 
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πατέρας σου έχει προστάξει να συλληφθούν όλοι οι άγνωστοι Οφ-
θαλµοί του Θανάτου που θα βρεθούν. Και θεωρεί άγνωστους τους 
πάντες εκτός από τον Κύρνοοκ, ο οποίος τον υπηρετεί χρόνια και 
έσωσε την Ελκέρτα.» 

«Αυτός ο καταραµένος κωλόγερος!» γρύλισε η Φαλτίκα. «Μάλλον 
έπρεπε να είχαµε σκοτώσει πρώτα αυτόν και µετά τη σκρόφα. Για 
να είµαστε σίγουροι.» 

«∆ε µπορείς να σκοτώσεις τους πάντες που στέκονται ανάµεσα 
σ’εσένα και τη µητριά σου, Πριγκίπισσα. Εκτός αν είσαι πρόθυµη να 
σκοτώσεις και τον πατέρα σου επίσης.» 

Η Φαλτίκα µόρφασε, ασχηµίζοντας το πρόσωπό της. «Ξέρεις πολύ 
καλά ότι ο πατέρας δεν θα µπορούσε να τη σώσει από τον άνθρωπό 
σου.» 

«Η Ελκέρτα, όµως, τώρα είναι ζωντανή,» είπε ο Νάρκλοοµ. «Κι 
αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να είσαι προσεχτική µαζί της.» 

Η Φαλτίκα συνοφρυώθηκε. «Τι θες να πεις;» 
«Ποιον νοµίζεις ότι θα υποπτευθεί πως έβαλε δολοφόνο για να τη 

σκοτώσει, Πριγκίπισσα;» 
«∆εν είµαι η µόνη που δεν τη θέλω κοντά στον πατέρα µου.» 
«Αλλά δεν κρύβεις και καθόλου το µίσος σου,» είπε ο Νάρκλοοµ. 
Η Φαλτίκα αισθάνθηκε ξαφνικά εκτεθειµένη. Μπορεί η Ελκέρτα, 

ανάµεσα σ’όλους τους υπόλοιπους αυλικούς, να ξεχώριζε εκείνη; Να 
καταλάβαινε ότι εκείνη ήταν που είχε ξαµολήσει ένα σκυλί του θα-
νάτου εναντίον της; Θα τη σκοτώσω προτού προλάβει να κάνει τίπο-
τα! Έτσι κι αλλιώς, η Ελκέρτα ήθελε να τους ξεπαστρέψει όλους· και 
η Πριγκίπισσα έπρεπε να σώσει τον λαό της από αυτή τη διεστραµ-
µένη γυναίκα. 

E 
 
«Νάρκλοοµ…» 

Η φωνή ήρθε από το σκοτάδι, ανάµεσα από δύο σκηνές. 
Ο Βασιλικός Υπασπιστής είχε βγει από τη σκηνή της Πριγκίπισσας 

για να βαδίσει µέσα στον µεγάλο καταυλισµό, ο οποίος, λόγω της 
κατάστασης που επικρατούσε, ήταν άνω-κάτω. Με καταυλισµό προ-
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σφύγων έµοιαζε περισσότερο παρά µε στρατόπεδο. Είµαστε σα να 
φύγαµε από την πόλη µας εξαιτίας κάποιας µεγάλης καταστροφής 
και να περιφερόµαστε αποπροσανατολισµένοι µέσα στις σήραγγες 
και τα σπήλαια του Υπόγειου Κόσµου. Ο Νάρκλοοµ δε νόµιζε ότι 
µπορούσε απόψε να κάνει τίποτε άλλο για να βάλει σε µια τάξη την 
κατάσταση, και δεν είχε βγει από τη σκηνή της Πριγκίπισσας γι’αυτό 
τον σκοπό. Ούτε είχε βγει για να εποπτεύσει, όπως φαινόταν να κά-
νει. Είχε βγει γιατί περίµενε ν’ακούσει από το σκοτάδι τη φωνή που 
άκουγε τώρα. 

Στράφηκε και πλησίασε το σκιερό µέρος ανάµεσα στις δύο σκηνές, 
για να συναντήσει έναν κουκουλοφόρο που, παρότι η όψη του φυσι-
κά δεν φαινόταν, δεν µπορεί να ήταν άλλος από τον Νεκροχέρη. 

«Γιατί;» απαίτησε ο Βασιλικός Υπασπιστής. 
«Τα πράγµατα εδώ δεν είναι όπως στον Υπόγειο Κόσµο,» του είπε 

ο Βάλµοοθ. «Οι δυνάµεις των Οφθαλµών είναι περιορισµένες. Υ-
πάρχει µια Παρουσία.» 

«Τι Παρουσία;» 
«Αόρατη. Βρίσκεται παντού.» 
«Κι αυτή η Παρουσία σε εµπόδισε;» 
«Εν µέρει. Θα την είχα σκοτώσει, αλλά πάλεψε· κι ο χρόνος, αν και 

λίγος, ήταν αρκετός για να δράσει ο Κύρνοοκ.» 
«∆ε θα σε πληρώσω για µια αποτυχηµένη προσπάθεια,» δήλωσε ο 

Νάρκλοοµ. 
«∆εν περιµένω να µε πληρώσεις. Σύντοµα, όµως, θα είναι νεκρή.» 
«Νοµίζεις ότι θα τα καταφέρεις τώρα, που ο Κάλροοθ φρουρεί τη 

Βασιλική Σύζυγό του πιο καλά από ποτέ;» 
Ο Βάλµοοθ δίστασε ν’απαντήσει. Απόµακρα, ακουγόταν ένα τρα-

γούδι – ένα από αυτά του Παλαιού Κόσµου. ∆εν ήταν µόνο ο Βασι-
ληάς της Νίρµικιτ που είχε µανία µε τις Παλαιές ∆ιηγήσεις· η µανία 
αυτή είχε τώρα µεταδοθεί και σε πολλούς άλλους. 

Ο Νάρκλοοµ στράφηκε, κάνοντας ν’αποµακρυνθεί απ’τον Νεκρο-
χέρη. 

«Περίµενε,» είπε εκείνος. 
«Τι άλλο έχουµε να πούµε;» Ο Υπασπιστής τον ατένισε πάνω 

απ’τον ώµο του: µια σκιά µέσα στις σκιές ήταν ο δολοφόνος. 
«Αν τα καταφέρω,» ρώτησε ο Βάλµοοθ, «αν της πάρω τη ζωή, η 

προσφορά σου θα εξακολουθεί να ισχύει, έτσι;» 
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«Ναι. Αλλά, για τώρα, φρόντισε να σώσεις τη δική σου ζωή. Ο Βα-
σιληάς ψάχνει για Οφθαλµούς του Θανάτου, και πολύ φοβάµαι ότι 
ίσως να σκοτώσει όλους όσους καταφέρει να βρει – απλά και µόνο 
για να είναι σίγουρος.» 

Ο Νάρκλοοµ αποµακρύνθηκε από τον Νεκροχέρη και συνέχισε, 
για λίγη ώρα, να βαδίζει ανάµεσα στις σκηνές του καταυλισµού. Στη 
δυτική µεριά φαινόταν µια µεγάλη φωτιά: εκεί, ο λαός της Νίρµικιτ 
έκαιγε τους σκοτωµένους εχθρούς. Στη νότια µεριά συγκέντρωναν 
τους νεκρούς συµπολεµιστές τους. Ο Νάρκλοοµ µπορούσε να δια-
κρίνει τους σκοτεινούς λόφους µέσα στη νύχτα. Σφαγή. Τόσοι πολλοί 
θάνατοι… ∆εν έπρεπε να είχε γίνει έτσι. Έπρεπε να είχαµε έρθει πιο 
οργανωµένα, και µόνο µε εκπαιδευµένους πολεµιστές, όχι µε ενθου-
σιασµένους πολίτες που δεν έχουν πιάσει ποτέ στη ζωή τους όπλο 
εκτός από κανένα µαχαίρι. 
Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις… 
Ο Παλαιός Κόσµος… 
Αξίζει να πληρώνεις ένα όνειρο µε τόσους πολλούς νεκρούς; 
Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ, µάλλον, πίστευε πως άξιζε. Ο Νάρκλοοµ 

διαφωνούσε. 
Επέστρεψε στη σκηνή της Φαλτίκα, για να βρει την Πριγκίπισσα 

σκεπασµένη µε µια κουβέρτα από γούνα τριχοσούρτη. Τα ρούχα της 
ήταν αφηµένα σ’έναν σωρό παραδίπλα. 

«Τον βρήκα,» της είπε ο Νάρκλοοµ, καθίζοντας πάνω στα µαξιλά-
ρια. Άπλωσε το χέρι του, έπιασε ένα µπουκάλι, και γέµισε µια κούπα 
µε µπίρα. 

«Τι σου είπε;» ρώτησε αµέσως η Πριγκίπισσα καθώς ανασηκωνό-
ταν. Η κουβέρτα γλίστρησε από πάνω της, φανερώνοντας έναν ό-
µορφο γαλανό ώµο και την αρχή ενός γεµάτου στήθους. 

Ο Νάρκλοοµ ήπιε µια γουλιά απ’τη µπίρα του. «Μου είπε ότι οι δυ-
νάµεις των Οφθαλµών είναι περιορισµένες εδώ – πράγµα για το ο-
ποίο δεν αµφιβάλλω· το έχουν πει κι άλλοι.» 

«Και γι’αυτό απέτυχε; ∆εν το ήξερε ότι οι δυνάµεις του θα ήταν 
‘περιορισµένες’ όταν σου υποσχέθηκε πως θα τα κατάφερνε;» 

«Θα τη σκότωνε, µου είπε, αλλά εκείνη αντιστάθηκε–» 
«Φυσικά και θα αντιστεκόταν!» 
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«Κέρδισε λίγο χρόνο, κι αυτός ο χρόνος ήταν αρκετός ώστε να 
προλάβει να παρέµβει ο Κύρνοοκ, χαλώντας την επίθεση του Βάλ-
µοοθ.» 

«Και τώρα τι θα κάνει ο άνθρωπός σου;» 
«Τίποτα.» 
«Τίποτα;» γρύλισε η Πριγκίπισσα, και τα µάτια της φάνηκαν να 

πετάνε σπίθες. «Η Ελκέρτα τώρα θα–!» 
«Τι περιµένεις να κάνει;» τη διέκοψε απότοµα ο Νάρκλοοµ, αρχί-

ζοντας να θυµώνει µαζί της. Τι νόµιζε η Φαλτίκα – ότι µπορούσαν να 
γίνουν θαύµατα; Να χτυπήσει κάποιος τα δάχτυλά του και η Ελκέρ-
τα να πεθάνει; «Το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να κρυφτεί για 
την ώρα· ο πατέρας σου κυνηγά όλους τους Οφθαλµούς του Θανά-
του. Του είπα, πάντως, να προσπαθήσει· κι αν τα καταφέρει, θα τον 
πληρώσω.» 

Η Φαλτίκα ρουθούνισε. «Κανονικά έπρεπε να τον είχες απειλήσει 
– για να πάει και να κάνει τη δουλειά του σωστά αυτή τη φορά!» 

«∆εν απειλείς έναν άνθρωπο σαν τον Νεκροχέρη, Πριγκίπισσα, 
εκτός αν δεν εκτιµάς καθόλου τη ζωή σου. Μπορεί να σε σκοτώσει 
προτού προλάβεις να ουρλιάξεις.» 

«∆εν του φαίνεται, πάντως,» αποκρίθηκε η Φαλτίκα, µουτρωµένα, 
και ξάπλωσε πάλι. 

Ορισµένες φορές ο Νάρκλοοµ νόµιζε ότι η Πριγκίπισσα ήθελε 
σφαλιάρες. Χωρίς να της µιλήσει, τελείωσε τη µπίρα στην κούπα 
του. 

E 
 
Με την αυγή, κήδεψαν τους νεκρούς πολεµιστές όπως έγραφαν οι 
Παλαιές ∆ιηγήσεις. Τους τύλιξαν όλους µέσα σε µαύρα υφάσµατα 
ποτισµένα µε λάδι, καθάρισαν ένα µέρος της πεδιάδας από κάθε 
χόρτο, και τους έβαλαν τον έναν δίπλα στον άλλο. Μετά, ο Βασιληάς 
Κάλροοθ στάθηκε µπροστά στους νεκρούς βαστώντας ψηλά έναν 
αναµµένο δαυλό, και είπε τα λόγια που είχε διαβάσει στις Παλαιές 
∆ιηγήσεις, εξυµνώντας τη γενναιότητα των σκοτωµένων, δηλώνο-
ντας τη θλίψη του για την απώλειά τους, και αναφέροντας ονόµατα 
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θεοτήτων που ήταν πια άγνωστα για τον λαό του· γιατί δεν ήταν θεοί 
του Υπόγειου Κόσµου, αλλά του Επάνω Κόσµου, και ο Επάνω Κό-
σµος ήταν έρηµος. 

Τελειώνοντας, ο Κάλροοθ φώναξε: «Αφήνω τώρα τα σώµατα των 
πεσόντων να επιστρέψουν στο Επουράνιο Φως που τα γέννησε, και 
να βρουν τις ψυχές τους που τα περιµένουν εκεί» – και η φωνή του 
αντήχησε καθαρή µέσα στο ξηµέρωµα, καθώς κανένας δεν µιλούσε, 
ούτε δούλευε, και µονάχα το σφύριγµα του ψυχρού ανέµου ακουγό-
ταν. Σκύβοντας, ο Κάλροοθ έβαλε φωτιά στο πρώτο µαυροντυµένο 
πτώµα, και σύντοµα οι φλόγες πήδησαν και στα υπόλοιπα, από το 
ένα στο άλλο, ώσπου ολόκληρο εκείνο το ξεχορταριασµένο µέρος 
της πεδιάδας έγινε µια πελώρια φωτιά, εκπέµποντας θερµότητα στα 
πρόσωπα του λαού της Νίρµικιτ που την περιστοίχιζε. 

Ο Κάλροοθ ένιωθε δάκρυα να κυλάνε από τα µάτια του. Αυτοί οι 
άνθρωποι είχαν δώσει τις ζωές τους για να εκπληρωθεί το όραµά 
του. Το όραµα όλων τους. Το όραµα της επιστροφής στον Παλαιό 
Κόσµο. ∆εν θα ξεχνούσε ποτέ αυτούς τους πρώτους πεσόντες. 

Καθώς ατένιζε τις φλόγες να πηδάνε ψηλά στον γαλανό ουρανό µε 
τα υπέροχα σύννεφα, αναρωτήθηκε τι εννοούσαν τα λόγια που είχε 
πριν από λίγο ο ίδιος αρθρώσει: Αφήνω τώρα τα σώµατα των πεσό-
ντων να επιστρέψουν στο Επουράνιο Φως που τα γέννησε, και να 
βρουν τις ψυχές τους που τα περιµένουν εκεί. Ποιο Επουράνιο Φως; 
Πράγµατι οι ψυχές τους τα περίµεναν κάπου ψηλά στον ουρανό; 

Και ποιον ουρανό; Αυτός ο ουρανός δεν ήταν ο ουρανός του κό-
σµου του Κάλροοθ. ∆εν ήταν ακριβώς ο ουρανός του Παλαιού Κό-
σµου. Μήπως, λοιπόν, τα σώµατα δεν θα έβρισκαν ποτέ τις ψυχές 
τους; 

Έδιωξε τούτες τις σκοτεινές σκέψεις απ’το µυαλό του. Εδώ είναι 
όπως στις Παλαιές ∆ιηγήσεις. Το όραµά µας έχει γίνει πραγµατικό-
τητα. Θα φτιάξουµε εµείς τον δικό µας κόσµο. Θα τον κάνουµε όπως 
τον έχουµε φανταστεί. 

Η Ελκέρτα στεκόταν πλάι του καθώς ο Κάλροοθ ατένιζε τις φλό-
γες, και ο Βασιληάς της Νίρµικιτ πέρασε το χέρι του γύρω από τη 
µέση της Βασιλικής Συζύγου του, κρατώντας την κοντά του. 

Η Φαλτίκα, που κοίταζε τον πατέρα της και τη µητριά της από α-
πόσταση, συνοφρυώθηκε βλέποντάς τους έτσι. ∆ιότι καταλάβαινε 
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ότι η απόπειρα δολοφονίας είχε ως αποτέλεσµα να τους δέσει πε-
ρισσότερο, αντί να διώξει αυτή την άθλια γυναίκα από πλάι του µια 
για πάντα. Ο Κύρνοοκ δεν βρισκόταν µακριά από τον Βασιληά και 
την Ελκέρτα, παρατήρησε η Φαλτίκα. Ο Οφθαλµός του Θανάτου ή-
ταν τυλιγµένος στην κάπα του, µε την κουκούλα του στο κεφάλι, αλ-
λά η Πριγκίπισσα τον αναγνώριζε από τη στάση του. Και φυσικά, 
ένα σωρό φρουροί περιτριγύριζαν τον πατέρα της και την παλιογυ-
ναίκα, και δεν άφηναν κανέναν να ζυγώσει. Θα βρω, όµως, τρόπο να 
την περιποιηθώ! 

Μετά την κηδεία των πεσόντων της πρώτης µάχης στον καινούρ-
γιο κόσµο, ο Βασιληάς Κάλροοθ πρόσταξε τη Χονρέπα να µιλήσει µε 
τους αιχµαλώτους, για να δει τι πληροφορίες µπορούσαν να της δώ-
σουν· πρόσταξε τους ανιχνευτές του να ερευνήσουν όλη την περιοχή 
γύρω τους και να τη χαρτογραφήσουν όσο καλύτερα µπορούσαν· 
και τέλος, πρόσταξε τον Νάρκλοοµ να επιστρέψει στη Νίρµικιτ µε 
µια οµάδα όσων ανθρώπων νόµιζε ότι χρειαζόταν, ώστε να φέρει 
όλο τον λαό τους εδώ, στον καινούργιο κόσµο. 

Εν τω µεταξύ, η έρευνα για Οφθαλµούς του Θανάτου ασφαλώς συ-
νεχιζόταν, αλλά κανένας δεν είχε καταφέρει να βρει τίποτα ακόµα. 
Αυτοί που ξέρουν κάτι, Βασιληά µου, αυτοί που έχουν δει κάποιον 
Οφθαλµό του Θανάτου µέσα στο πλήθος, δεν πρέπει να µιλάνε επει-
δή φοβούνται, είχαν αναφέρει οι πολεµιστές του Κάλροοθ στον µο-
νάρχη τους. Όλοι φοβούνται τους Οφθαλµούς του Θανάτου. Και ο 
Κάλροοθ είχε αναρωτηθεί: Κι εσείς; Τους φοβάστε κι εσείς, τόσο 
ώστε να µην κάνετε την καλύτερη δουλειά που µπορείτε; Ο Οφθαλ-
µός του Θανάτου δεν θα παραδινόταν εύκολα, θα σκότωνε πολλούς 
προτού αιχµαλωτιστεί ή προτού πεθάνει, και ο Βασιληάς της Νίρµι-
κιτ υποψιαζόταν πως οι πολεµιστές του προτιµούσαν να αποφύγουν 
µια συνάντηση µαζί του αν µπορούσαν. 
Καλύτερα ν’αλλάξω τακτική, σκεφτόταν τώρα ο Κάλροοθ, µέσα 

στη σκηνή του, αφότου είχε δώσει διαταγές στη Χονρέπα, στους α-
νιχνευτές του, και στον Νάρκλοοµ. Καλύτερα να γίνω πιο διπλωµα-
τικός. Χρειάζεται διπλωµατία όταν έχεις να κάνεις µε ανθρώπους 
όπως οι Οφθαλµοί του Θανάτου. 

«Ποιον θα τιµωρούσες;» ρώτησε την Ελκέρτα, η οποία ήταν καθι-
σµένη δίπλα του, οκλαδόν. «Το όπλο που σε χτύπησε ή αυτόν που 
χειρίζεται το όπλο;» 
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«Το όπλο µπορεί να µου χρειαστεί κι εµένα,» αποκρίθηκε εκείνη· 
«ο χειριστής του, µάλλον όχι.» 

Ο Κάλροοθ ένευσε και σηκώθηκε, βγαίνοντας από τη σκηνή του 
και προστάζοντας να του φτιάξουν γρήγορα µια εξέδρα. Όταν η εξέ-
δρα ήταν έτοιµη, ανέβηκε και φώναξε ότι ήθελε να µιλήσει στον λαό 
του, ενώ η Ελκέρτα στεκόταν στην είσοδο της βασιλικής σκηνής και, 
µε τα χέρια της σταυρωµένα στο στήθος, παρατηρούσε. Νόµιζε πως 
ήξερε τι είχε κατά νου ο Βασιληάς της, και θεωρούσε το σχέδιό του 
καλό και µε πιθανότητες επιτυχίας. 

E 
 
«Θα φύγεις;» έκανε, αναστατωµένη, η Φαλτίκα µόλις ο Νάρκλοοµ 
τής είπε τι είχε προστάξει ο πατέρας της. 

«∆ε θ’αργήσω. Θα προσπαθήσω να τελειώσω όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα. Εξάλλου, κι ο πατέρας σου αυτό θα ήθελε.» 

«Μα, µέχρι να εκκενώσεις ολόκληρη την πόλη… µέχρι να πάρουν 
όλα τους τα πράγµατα από εκεί…» 

«Γιατί ανησυχείς τόσο πολύ;» τη ρώτησε ο Νάρκλοοµ, πιάνοντας 
το µπράτσο της. Βρίσκονταν µέσα στη σκηνή της Πριγκίπισσας· δεν 
υπήρχε κίνδυνος ότι κάποιος θα τους έβλεπε ή θα τους άκουγε. Ή, 
τουλάχιστον, ο κίνδυνος ήταν µικρός. «Εξαιτίας της Ελκέρτα;» 

«Φυσικά,» αποκρίθηκε η Φαλτίκα. «∆ε µπορείς να φύγεις τώρα, 
Νάρκλοοµ. Ας στείλει κάποιον άλλο ο πατέρας! Ας στείλει τον θείο 
Νάσκερελ!» 
Η Πριγκίπισσα φοβάται. «Ο Βασιλίσκος θα έρθει µαζί µου. Θα εί-

ναι µέσα στην οµάδα µου–» 
«Τότε, γιατί χρειάζεται να πας εσύ;» Η Φαλτίκα γάντζωσε τα χέρια 

της στα πλευρά του. 
«Υποθέτω πως ο Βασιληάς µε εµπιστεύεται. Είµαι Βασιλικός Υπα-

σπιστής· αυτή είναι η δουλ–» 
«Θα πάω να του µιλήσω.» 
Ο Νάρκλοοµ την άρπαξε προτού τρέξει προς την έξοδο της σκηνής 

της. «Όχι. Αν το κάνεις, το ξέρεις πως η Ελκέρτα θα καταλάβει ότι 
τη φοβάσαι.» 
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«∆εν– ∆εν τη φοβάµαι!» σύριξε η Φαλτίκα, αλλά έµεινε ακίνητη 
σαν να είχε κοκαλώσει. Καταλάβαινε ότι ο Βασιλικός Υπασπιστής 
είχε δίκιο· καλύτερα να µην τραβούσε την προσοχή της Βασιλικής 
Συζύγου επάνω της. Τον αγκάλιασε, σφιχτά. «Νάρκλοοµ, µη φύγεις! 
Σε παρακαλώ, µη φύγεις.» 

Εκείνος χάιδεψε τα πράσινα µαλλιά της και την πλάτη της. «Το ξέ-
ρεις ότι δεν µπορώ να παρακούσω τις διαταγές του Βασιληά µας.» 
Τη φίλησε στον κρόταφο. «Πρέπει να πηγαίνω τώρα,» ψιθύρισε. 

«Μείνε,» είπε η Φαλτίκα, και το χέρι της γλίστρησε κάτω από τη 
µέση του και µέσα στο αριστερό άνοιγµα του πολεµικού του χιτώνα, 
πιάνοντας τον ανδρισµό του πάνω από τη στενή περισκελίδα του. 
«Μείνε µαζί µου.» Το άλλο της χέρι ήταν περασµένο πίσω από τον 
λαιµό του, και τα χείλη της αναζήτησαν τα δικά του. 

Ο Νάρκλοοµ τη φίλησε βαθιά, κι αισθάνθηκε τον φαλλό του να γί-
νεται κόκαλο καθώς η παλάµη της τριβόταν επίµονα επάνω του. 
«Πριγκίπισσα… όχι τώρα…» έκανε ξέπνοα. 

«Τώρα,» είπε εκείνη. Το χέρι της εξακολουθούσε να πιέζει τον 
καυλό του. «Γίνε ο καντράµος µου τώρα.» Έµοιαζε αποφασισµένη 
να τον κάνει να τελειώσει µέσα στον χιτώνα του, αν δεν ανταποκρι-
νόταν στην απαίτησή της. Ο Νάρκλοοµ αισθανόταν το σπέρµα του 
να έρχεται επάνω. 

Άρχισε να τη γδύνει, βιαστικά, τραβώντας απότοµα τα ρούχα της. 
Άκουσε ένα κουµπί να σπάει, το είδε να πετάγεται παραδίπλα. Τα 
χέρια του άρπαξαν τα γαλανά στήθη της, καθώς τα χείλη τους συνα-
ντιόνταν ξανά. «Περίµενε, Πριγκίπισσα,» της είπε, «περίµενε,» κα-
θώς προσπαθούσε τώρα να βγάλει γρήγορα και τα δικά του ρούχα. 
Αλλά το χέρι της δεν έλεγε να ξεκολλήσει από τον καυλό του: η πα-
λάµη της τριβόταν επάνω του, και τα δάχτυλά της έπαιζαν µε τα 
µπαλάκια του. Ο Νάρκλοοµ εκτόξευσε το σπέρµα του ξαφνικά, βίαι-
α, στέλνοντάς το στην κοιλιά της Φαλτίκα. 

«Θα µείνεις µαζί µου;» τον ρώτησε εκείνη. 
Ο Νάρκλοοµ πήρε µια βαθιά ανάσα. «Πριγκίπισσα, σου είπα – δεν 

µπορώ να µείνω.» 
«∆ε µ’αγαπάς, τότε.» Η Φαλτίκα έκανε µερικά βήµατα πίσω κι άρ-

χισε να τραβά τα ρούχα της – που τα περισσότερα ήταν µαζεµένα 
γύρω από τους γοφούς της – προς τα πάνω. 
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«Γιατί το λες αυτό, µα τον Καρµόνκον! Το ξέρεις ότι δεν είναι αλή-
θεια. Είσαι τροµαγµένη. ∆ε σ’έχω ποτέ ξανά δει τόσο τροµαγµένη, 
Φαλτίκα· αλλά, µα όλους τους υπόγειους θεούς, δεν υπάρχει λόγος–
» 

«∆ε θέλω να µείνω µόνη εδώ,» είπε εκείνη, γυρίζοντας στο πλάι, 
µη θέλοντας να συναντήσει το βλέµµα του καθώς σήκωνε τα ρούχα 
της για να καλυφτεί. 

Ο Νάρκλοοµ την πήρε στην αγκαλιά του, αρχίζοντας ξανά να τη 
φιλά, δυνατά, στον λαιµό… και στους ώµους… και στο στήθος. Την 
παρέσυρε µαζί του επάνω στο στρώµα, παραµερίζοντας τα ρούχα 
της και µπαίνοντας ανάµεσα στα πόδια της. «Σ’αγαπώ, Πριγκίπισ-
σα,» της ψιθύρισε. «Σ’αγαπώ.» Η Φαλτίκα τον φιλούσε πεινασµένα 
τώρα, χωρίς να µιλά. Ήταν αχαρακτήριστα σιωπηλή, και γάντζωνε 
δυνατά το γαλανό της σώµα επάνω στο πράσινο σώµα του. Η αίσθη-
σή της τρέλαινε τον Νάρκλοοµ. Όπως και η όψη της. Ανέκαθεν. Ή-
θελε την Πριγκίπισσα από την πρώτη φορά που την είχε δει, και ό-
ταν τελικά είχε πλαγιάσει µαζί της νόµιζε ότι ονειρευόταν, νόµιζε 
πως θα ξυπνούσε και η µεγάλη κόρη του Κάλροοθ δεν θα ήταν πια 
εκεί. Αλλά ήταν, και εκείνο το πρωινό και πολλά άλλα ακόµα… 

Μετά από λίγο, ο Νάρκλοοµ γλίστρησε πάλι µέσα της, και η Φαλ-
τίκα τον ευχαρίστησε µε ενθουσιασµένες φωνές. 

Αργότερα, όµως, όταν εκείνος φόρεσε τα ρούχα του και την απο-
χαιρέτησε, του έµοιαζε ξανά δυσαρεστηµένη, αν και δεν τον παρό-
τρυνε να µείνει. Του έδωσε µονάχα ένα τελευταίο φιλί, προτού φύ-
γει. 

E 
 
Ύστερα από την αποχώρηση του Νάρκλοοµ, η Φαλτίκα έµεινε κά-
µποση ώρα στη σκηνή της, βρισκόµενη σε µια κατάσταση θυµού-
ανησυχίας-φόβου-στενοχώριας. Όταν το πιο σκοτεινό µέρος αυτής 
της διάθεσης πέρασε, βγήκε και βάδισε µέσα στον καταυλισµό, πη-
γαίνοντας να βρει τη µικρή της αδελφή: την Πορφυρή Πριγκίπισσα, 
όπως την έλεγαν, λόγω των κόκκινων µαλλιών της. 
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Η Κιθνέκα (το τέταρτο παιδί του πατέρα τους) ήταν εννιά χρόνια 
µικρότερη από τη Φαλτίκα, αλλά, παρότι στα είκοσι-ένα της, είχε 
παντρευτεί έναν πλούσιο έµπορο Ψυχρής Καταχνιάς και είχε ήδη 
κάνει το πρώτο της παιδί. Η Φαλτίκα, αντιθέτως, ουδέποτε ήταν τό-
σο ήσυχη όσο η αδελφή της. Άλλαζε εραστές συχνά, και ποτέ δεν εί-
χε αποφασίσει να παντρευτεί κανέναν – ο Νάρκλοοµ ήταν η πιο 
σταθερή της σχέση µέχρι στιγµής. 

Βρήκε την Κιθνέκα να κάθεται µπροστά στη σκηνή της, πλάι σε 
µια φωτιά, µαζί µε τον Νάσλοοθ, τον µικρότερό τους αδελφό, το πέ-
µπτο παιδί του πατέρα τους. Ο σύζυγος της Κιθνέκα δεν είχε ακόµα 
έρθει στον καινούργιο κόσµο, ούτε ο µικρός της γιος ήταν εδώ. Τα 
δύο αδέλφια της Φαλτίκα στράφηκαν να την ατενίσουν καθώς πλη-
σίαζε. 

«Τι κάνετε;» τους χαιρέτησε εκείνη. 
«Προετοιµαζόµαστε να οικοδοµήσουµε έναν καινούργιο κόσµο,» 

αποκρίθηκε ο Νάσλοοθ, µειδιώντας προς το µέρος της. Είχε την ίδια 
τρέλα µε τον πατέρα τους για τις Παλαιές ∆ιηγήσεις. Ίσως να έφται-
γε κι η ηλικία του, σκεφτόταν η Φαλτίκα: ήταν µόλις δέκα-εφτά χρο-
νών. Η µητέρα τους τον είχε γεννήσει λίγο προτού πεθάνει. Λίγο 
προτού την πιάσει εκείνη η παράξενη ασθένεια. Η Φαλτίκα, πολλές 
φορές, είχε αναρωτηθεί αν η µαµά θα αρρώσταινε αν δεν είχε κάνει 
τον Νάσλοοθ· και, γι’αυτό, κάπου-κάπου η Πριγκίπισσα ένιωθε θυ-
µωµένη µε τον µικρό της αδελφό, σαν εκείνος να έφταιγε για τον 
θάνατό της. Το γεγονός ότι ο Νάσλοοθ έµοιαζε τόσο στη µητέρα 
τους δεν έκανε τη Φαλτίκα να αισθάνεται καλύτερα· την έκανε να 
λυπάται ακόµα περισσότερο που η µαµά της είχε πεθάνει. 

«Προτού ο καινούργιος κόσµος µάς σκοτώσει όλους,» πρόσθεσε η 
Κιθνέκα. «Κάθισε κοντά µας, Φαλτίκα.» 

Η Φαλτίκα κάθισε δίπλα στη φωτιά τους. «Βρήκε ο µπαµπάς τον 
Οφθαλµό του Θανάτου;» ρώτησε. 

«∆εν το άκουσες;» έκανε ο Νάσλοοθ. «Πού βρίσκεσαι, αδελφή;» 
Η Φαλτίκα τον κοίταξε ενοχληµένα· ο τρόπος του ήταν ειρωνικός 

και δεν της άρεσε. «Τι εννοείς;» 
«Πριν από λίγο, ο µπαµπάς έβγαλε ένα διάγγελµα,» είπε η Κιθνέ-

κα. 
∆ιάγγελµα; «Ήµουν στη σκηνή µου· δεν το άκουσα. Τι είπε;» 
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«Ζητά από τον Οφθαλµό του Θανάτου να παρουσιαστεί από µόνος 
του,» αποκρίθηκε η Κιθνέκα, παραµερίζοντας τα µακριά πορφυρά 
της µαλλιά από το πράσινο µέτωπό της. 

«Από µόνος του;» γέλασε η Φαλτίκα. Αυτή η τρελή έχει τρελάνει 
και τον πατέρα µας για τα καλά! 

«Ναι, και ο πατέρας υποσχέθηκε να µην του κάνει κανένα κακό – 
ούτε θα τον φυλακίσει ούτε θα τον σκοτώσει, είπε. Τουναντίον, θα 
τον πληρώσει κιόλας· θα του δώσει ένα κοµµάτι γης επιπλέον στον 
καινούργιο κόσµο. Το µόνο που χρειάζεται είναι ο Λιθοφόρος να α-
ποκαλύψει ποιος τον έβαλε να σκοτώσει την Ελκέρτα.» 

Η Φαλτίκα αισθάνθηκε ένα ρίγος να τη διατρέχει. Αυτός ο Βάλµο-
οθ ο Νεκροχέρης ήταν παράνοµος, απ’ό,τι της είχε πει ο Νάρκλοοµ· 
εποµένως, τι θα τον σταµατούσε απ’το να προδώσει τον Υπασπιστή; 
Ευτυχώς που δεν ξέρει τίποτα για µένα· η σκέψη ήρθε αυθόρµητα 
στο µυαλό της. Και µετά: Αν ο Βάλµοοθ προδώσει τον Νάρκλοοµ, 
µπορεί ο Νάρκλοοµ να προδώσει εµένα – να παραδεχτεί ότι το είχα-
µε σχεδιάσει µαζί. Κι ακόµα κι αν δεν το παραδεχτεί, η Ελκέρτα, αν 
όχι ο µπαµπάς, θα το καταλάβει! 

«Τι είναι, Φαλτίκα;» ρώτησε ο Νάσλοοθ. «Θα νόµιζε κανείς ότι εί-
δες Νάρνακας στο κρεβάτι σου.» 

«Τι;» έκανε η Φαλτίκα, παριστάνοντας αµέσως τη θυµωµένη. «Τι 
βλακείες πάλι λες;» 

«Κοίταζες… κάπως,» µόρφασε ο Νάσλοοθ. 
Η Φαλτίκα αναστέναξε. «Μη λες χαζοµάρες πια!» Και ρώτησε την 

Κιθνέκα: «Παρουσιάστηκε κανένας στον µπαµπά;» 
«Από τώρα; Όχι.» 
«Αν ήταν, θάχε παρουσιαστεί. Γιατί ν’αργεί;» 
Η Κιθνέκα σήκωσε τους ώµους. «Μπορεί να φοβάται.» 
«Τέτοιος άνθρωπος να φοβάται; ∆εν το νοµίζω. Εγώ λέω ότι µπο-

ρεί κανένας να µην τον έβαλε να κάνει τίποτα. Μπορεί νάχει προ-
σωπικά µε την Ελκέρτα. Ποιος ξέρει τι υπανθρώπους συναναστρε-
φόταν εκεί στα βάθη που περιφερόταν προτού τη µαζέψει ο µπα-
µπάς…» 

«Και θα την ακολούθησαν ώς εδώ;» έκανε ο Νάσλοοθ. «Μιλάµε 
για τρελό µίσος!» 
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«Σοβαρέψου για µια στιγµή, επιτέλους!» είπε η Φαλτίκα, υψώνο-
ντας το χέρι της αποδοκιµαστικά προς τη µεριά του, σαν να ήθελε να 
διώξει µια ενοχλητική µύγα. 

«Εγώ πιστεύω ότι κάποιος αυλικός πρέπει να τον πλήρωσε,» είπε η 
Κιθνέκα. «Κάποιος από εµάς. Κι εσύ, Φαλτίκα, δεν έχεις πει πολλές 
φορές ότι θα προτιµούσες να ήταν νεκρή, ότι ο µπαµπάς δεν θα έ-
πρεπε ποτέ να την είχε φέρει στη Βασιλική Οικία.» 

«Γιατί, εσύ νοµίζεις ότι είναι καλή ως Βασιλική Σύζυγος;» αντιγύ-
ρισε αµέσως η Φαλτίκα. «Ήταν λήσταρχος, Κιθνέκα! Ούτε η Τορ-
θόλµεθ δεν ξέρει τι έκανε η Ελκέρτα στα βάθη του Υπόγειου Κό-
σµου! Είναι αυτή για να κάθεται πλάι στον πατέρα µας;» 

«Εντάξει, δίκιο έχεις,» αποκρίθηκε η Κιθνέκα. «∆ε διαφωνώ µαζί 
σου. Αλλά αν κάνει τον µπαµπά ευτυχισµένο, τότε….» 

«Έλα τώρα, Κιθνέκα! Η µαµά τον έκανε πραγµατικά ευτυχισµένο. 
Έπρεπε να τους έβλεπες µαζί· αλλά ήσουν πολύ µικρή όταν πέθανε. 
Αυτή η παλιογυναίκα δεν είναι για τον µπαµπά, και θα προκαλέσει, 
στο τέλος, σ’όλους µας προβλήµατα.» 

«Νοµίζεις ότι ο µπαµπάς θα την είχε πλάι του αν τη θεωρούσε επι-
κίνδυνη;» ρώτησε ο Νάσλοοθ. 

«Ο µπαµπάς, Νάσλοοθ, κάποια πράγµατα δεν τα σκέφτεται αντι-
κειµενικά πλέον. Η Ελκέρτα τού κουνήθηκε λίγο για να βγει από το 
κελί της, και τα κατάφερε και µε το παραπάνω.» 

«Θα πλήρωνες, δηλαδή, κάποιον να τη σκοτώσει;» ρώτησε απρο-
κάλυπτα ο µικρός της αδελφός. 

«Θ’άφηνα τη χαρά αυτή σε άλλους. Όπως φαίνεται δεν είναι και 
λίγοι αυτοί που δεν τη θέλουν στο κρεβάτι του µπαµπά.» 

«Εγώ λέω πως ο θείος Νάσκερελ πλήρωσε τον δολοφόνο,» είπε η 
Κιθνέκα. «Είναι πιο πονηρός απ’ό,τι φαίνεται· είµαι σίγουρη.» 

«Νοµίζεις ότι δε φαίνεται αρκετά πονηρός;» έκανε η Φαλτίκα, γε-
λώντας κοφτά. 

«Με παραξενεύει, όµως, που διάλεξε µια τόσο ακατάλληλη στιγµή 
για να τη σκοτώσει. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε, επάνω 
που είχαµε έρθει στον καινούργιο κόσµο και αντιµετωπίζαµε τους 
ξένους.» 

«Πράγµατι,» συµφώνησε η Φαλτίκα, «πολύ επικίνδυνο.» Και ανα-
στέναξε, προσπαθώντας να διώξει την ανησυχία που αισθανόταν. Αν 
αυτό το σκυλί ο Βάλµοοθ προδώσει τον Νάρκλοοµ…. 
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Η Χονρέπα είπε στον Κάλροοθ ότι ένας από τους αιχµαλώτους είχε 
προθυµοποιηθεί να φτιάξει έναν χάρτη της περιοχής αν τον άφηναν, 
µετά, ελεύθερο να φύγει. 

«Συµφωνείτε, Βασιληά µου;» ρώτησε η Λιθοφόρος, έχοντας συνα-
ντήσει, το µεσηµέρι, τον Κάλροοθ έξω από τη σκηνή του. 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Φέρε µου τον χάρτη και έπειτα άσε 
τον αιχµάλωτο να φύγει. Έχουµε πολλούς αιχµαλώτους ακόµα, ε-
ξάλλου.» 

Η Χονρέπα ένευσε, ευχαριστηµένη, και αποµακρύνθηκε. 
Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ κάθισε έξω από τη σκηνή για να γευµατί-

σει µαζί µε τη Βασιλική Σύζυγό του – περιτριγυρισµένος, φυσικά, 
από τους φρουρούς του και µε τον Κύρνοοκ από κοντά. Η Χονρέπα 
επέστρεψε όταν ο Κάλροοθ και η Ελκέρτα είχαν τελειώσει το φαγη-
τό τους. Μαζί της είχε έναν χάρτη ζωγραφισµένο επάνω σε περγα-
µηνή από δέρµα καντράµου. Τον έδωσε στον Κάλροοθ κι εκείνος τον 
ξετύλιξε, καθώς ήταν καθισµένος σε µια κοκάλινη καρέκλα. 

Χαµογέλασε πλατιά. «Είναι σαν τους χάρτες στις Παλαιές ∆ιηγή-
σεις,» παρατήρησε. «Ποτάµια, δάση, δρόµοι, λόφοι… Υπέροχο.» 

«Ο αιχµάλωτος λέει ότι είναι πολεµιστής κάποιου Άρχοντα Ροβέρ-
του, Μεγαλειότατε,» είπε η Χονρέπα. «Ο Άρχοντάς του µένει εδώ» – 
η Λιθοφόρος έδειξε επάνω στην περγαµηνή – «στην πόλη που λέγε-
ται Υλιριλίδια. Αλλά ολόκληρη αυτή η περιοχή» – έδειξε πάλι – «του 
ανήκει. Από εδώ» – έδειξε για τρίτη φορά – «είναι µια άλλη περιο-
χή, που ανήκει σε κάποια Αρχόντισσα Μοργκάνα. Ναραλµάδια λέ-
γεται.» 

«Μάλιστα…» είπε ο Κάλροοθ, στρίβοντας τα γένια του. «Θα περι-
µένω οι ανιχνευτές µας να επιστρέψουν, για να δω σε τι συµπέρα-
σµα έχουν φτάσει κι αυτοί για τα εδάφη που µας περιβάλλουν.» 

«Ασφαλώς, Βασιληά µου.» 
Οι ανιχνευτές επέστρεψαν όταν σουρούπωνε. Του ανέφεραν ότι η 

γέφυρα του ποταµού στα ανατολικά φρουρείτο από τους ξένους, αλ-
λά στα βόρεια, στα νότια, και στα δυτικά δεν φαινόταν να υπάρχει 
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κανένα εµπόδιο, παρά µονάχα κάποιες µικρές κοινότητες µε λιγοστά 
σπίτια και πλάσµατα γύρω τους σαν αυτά που εµφανίζονταν στις 
Παλαιές ∆ιηγήσεις. 
Χωριά: αυτή πρέπει να ήταν η σωστή λέξη – και ήταν αρχαία. 
«Τι άµυνα έχουν;» ρώτησε η Ελκέρτα τους ανιχνευτές που ήταν 

συγκεντρωµένοι µπροστά στη σκηνή του Βασιληά. 
«Καµία, απ’ό,τι φαίνεται, Υψηλοτάτη. ∆εν είδαµε φρουρούς.» 
«Ωραία, τότε!» είπε η Ελκέρτα. «Αυτή είναι µια πολύ καλή ευκαι-

ρία να χτυπήσουµε τον εχθρό και, συγχρόνως, να πάρουµε προµή-
θειες και λάφυρα.» Κοίταξε τον Κάλροοθ. 

«Θα προτιµούσα να µην είχαµε καταλήξει σε εχθροπραξίες…» είπε 
εκείνος, δυσαρεστηµένα. «Αλλά οι ξένοι δεν έδειξαν καθόλου κατα-
νόηση, και ούτε νοµίζω τώρα να δείξουν. Επιπλέον, πρέπει 
ν’αρχίσουµε να επεκτεινόµαστε, αν είναι να µείνουµε εδώ. Θα κά-
νουµε επιδροµές στα χωριά απόψε κιόλας. Αλλά,» τόνισε, «θα φρο-
ντίσουµε να µην σκοτώσουµε ανυπεράσπιστους κατοίκους εκτός αν 
στραφούν εναντίον µας για να µας χτυπήσουν. Αν τρέξουν να φύ-
γουν δεν θα τους καταδιώξουµε.» 

«Εννοείται,» είπε η Ελκέρτα· και πρόσθεσε: «Θα οδηγήσω εγώ, 
προσωπικά, τις επιδροµές.» 

Ο Κάλροοθ την κοίταξε διστακτικά. «Αυτός που προσπάθησε να σε 
σκοτώσει ίσως να το ξαναπροσπαθήσει,» την προειδοποίησε. 

«Έχεις δίκιο· γι’αυτό πρέπει ν’αφήσεις τον Κύρνοοκ να έρθει µαζί 
µου.» 

«Εκείνο που ήθελα να προτείνω ήταν να µην οδηγήσεις εσύ τις ε-
πιδροµές, Ελκέρτα.» 

«Το ξέρεις ότι είµαι η πιο κατάλληλη γι’αυτό,» αποκρίθηκε εκείνη, 
υποµειδιώντας. «Θα βεβαιωθώ ότι δεν θα γίνουν… έκτροπα, και ότι 
θα πάρουµε όλα όσα µπορούµε να πάρουµε από τους ξένους.» 

Ο Κάλροοθ ρώτησε τους ανιχνευτές του: «Χάρτη έχετε κάνει;» 
«Ασφαλώς, Μεγαλειότατε.» 
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Κεφάλαιο 8 

Κυνήγι Θηρίων 
 
 
Βγαίνοντας από τις νότιες παρυφές του Κεντροδάσους, έφτασαν 
στην Ερρίθια καµια ώρα µετά την αυγή. Η Ελισαβέτα, έχοντας δώ-
σει το σπαθί της και κάθε άλλο όπλο της στον Γεράρδο, πλησίασε τη 
Βόρεια Πύλη, ενώ ο Γεράρδος έµεινε πίσω, κοιτάζοντας από από-
σταση, κρυµµένος στη σκιά ενός χαµόδεντρου. ∆εν περίµενε ότι οι 
φρουροί θα σταµατούσαν την Ελισαβέτα, µη βλέποντάς τη να κου-
βαλά κανένα µεγάλο όπλο· αλλά, παραξενεύοντάς τον, τη σταµάτη-
σαν. Και την έψαξαν από πάνω ώς κάτω. Κάτι σα ν’άλλαξε εδώ, από 
την τελευταία φορά που ήρθα. Τα χέρια τους δεν ήταν και τόσο ευ-
γενικά καθώς την πασπάτευαν, νόµιζε ο Γεράρδος παρατηρώντας 
τους· και πρέπει όλοι τους να ήταν Παντοκρατορικοί. Φορούσαν 
λευκές στολές. 

Τελικά, την άφησαν να περάσει. Τότε, πλησίασε κι ο Γεράρδος, 
ακολουθώντας τα µονοπάτια µε προσοχή. Για µια στιγµή, νόµιζε ότι 
τον πήρε η µατιά κάποιου φρουρού, γιατί το βλέµµα του λευκοντυ-
µένου άντρα στράφηκε προς το µέρος του· µετά, όµως, ο Παντοκρα-
τορικός κοίταξε αλλού. Ο Γεράρδος πλησίασε τη Βόρεια Πύλη ακο-
λουθώντας διαδροµές που οι φρουροί δεν µπορούσαν να διανοη-
θούν: βαδίζοντας στα µέρη της Χάρνταβελ που βρίσκονταν ανάµεσα 
στη φυσική πραγµατικότητα και στα όνειρα, στρίβοντας σε γωνίες 
άγνωστης γεωµετρίας, περνώντας από εκεί όπου οι σκιές και το φως 
συναντιόνταν, στα άκρα, στα όρια της αντίληψης… Μπήκε στη Με-
γάλη Πόλη χωρίς κανένας να τον προσέξει, παρότι θα µπορούσε να 
ειπωθεί ότι πέρασε µπροστά από τα µάτια τους – αλλά εκεί όπου τα 
µάτια τους δεν µπορούσαν να κοιτάξουν. 

Το κατόρθωµα δεν ήταν εύκολο, ακόµα και για τον Γεράρδο. Ήταν 
δύσκολο να κάνεις µεγάλες διαδροµές µέσα στα µονοπάτια· µπορεί 
κάπου να γλιστρούσες και να έβγαινες πάλι στη φυσική πραγµατι-
κότητα της Χάρνταβελ. Γι’αυτό κιόλας δεν ήταν δυνατόν κανείς να 
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ταξιδεύει αόρατος. Ή, τουλάχιστον, αν ήταν δυνατόν, ο Γεράρδος 
δεν ήξερε ακόµα πώς να το κάνει. 

Όπως δεν ήξερε και πώς είχε κατορθώσει να εξαφανιστεί από το 
κελί του στον Υπεραιώνιο και να εµφανιστεί µες στη µέση της Νε-
κρής Γης. 

Η Ελισαβέτα χαµογελούσε, όταν εκείνος ήρθε δίπλα της, σε µια 
άκρη της Ανακτορικής Λεωφόρου. 

«Σε έβλεπα,» του είπε, «αλλά εκείνοι δεν σε έβλεπαν.» 
Ο Γεράρδος ένευσε. «Βλέπεις τα µονοπάτια. Σύντοµα θα µπορείς 

και να τ’ακολουθήσεις· είµαι σίγουρος. Πάµε τώρα να βρούµε τους 
φίλους µου. Αν έχω υποθέσει σωστά» – και κάτι µέσα του του έλεγε 
ότι είχε υποθέσει σωστά – «τότε µε περιµένουν στον Σιδερένιο Ξέ-
νο.» 

«Τι είναι ο Σιδερένιος Ξένος;» ρώτησε η Ελισαβέτα, καθώς έβγαι-
ναν από την Ανακτορική Λεωφόρο και έµπαιναν στα στριφτά δρο-
µάκια του Λαγουµιού. «Πανδοχείο;» 

«Ναι. Αρκετά γνωστό εδώ. Το έχει ένας τύπος που λέγεται Νάρθι-
ελ και η καταγωγή του είναι από τη Φεηνάρκια.» 

Καθώς διέσχιζαν τους δρόµους του Λαγουµιού, ο Γεράρδος είδε 
σ’ένα µέρος ένα σωρό ζηµιές που µπορεί να είχαν προκληθεί µόνο 
από εκρήξεις και πυροβολισµούς. Του έδιναν την εντύπωση ότι κά-
ποια µάχη είχε γίνει εδώ. Μια από τις µικροεξεγέρσεις των ιερέων, 
που καταφέρνουν µόνο να σκοτώνουν ανθρώπους άδικα; 

Μετά, όµως, κατάλαβε. Και ήταν βέβαιος για το συµπέρασµά του, 
για κάποιον λόγο. Οι ιερείς είχαν προτρέψει τον κόσµο να ξεσηκωθεί 
εξαιτίας των εισβολών. Η Οργή του Θεού. Ο Θεός δεν ήθελε τους 
ξένους στη Χάρνταβελ, κι έπρεπε να τους διώξουν, γρήγορα, προτού 
όλοι καταστραφούν µαζί τους. Ναι, ο Γεράρδος νόµιζε ότι µπορούσε 
σχεδόν ν’ακούσει τα λόγια τους – τα λόγια που ήταν εν µέρει δικά 
τους εν µέρει του Εσώτερου Θηρίου – του Εχθρού του. 

Οι ιερείς, πάντως, δεν πρέπει ακόµα να είχαν καταφέρει να προ-
καλέσουν γενικευµένη επανάσταση. Στη Μεγάλη Πόλη η ζωή φαινό-
ταν να κινείται φυσιολογικά· ή µάλλον… σχεδόν φυσιολογικά. Ο Γε-
ράρδος, παρατηρώντας γύρω του, µπορούσε να δει, ξεκάθαρα, ότι 
υπήρχε µια νευρικότητα στους ανθρώπους, σαν να περίµεναν κάτι 
κακό να συµβεί από στιγµή σε στιγµή: κάτι τραγικό για τους πάντες. 
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«Τι έχουν;» ρώτησε η Ελισαβέτα, ενώ έβγαιναν από το Λαγούµι 
και πήγαιναν νότια, προς τη ∆υτική Αγορά. 

«Παρότι ήσουν τόσο καιρό µόνη σου στις ερηµιές, µπορείς να δια-
κρίνεις πράγµατα για τους ανθρώπους µιας πόλης…» είπε ο Γεράρ-
δος, υποµειδιώντας. 

«∆εν είναι µόνο ότι το διακρίνω, Γεράρδε. Το διαισθάνοµαι, περί-
που όπως και τις εισβολές.» 

«Το διαισθάνεσαι;» 
«Ναι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Περιµένουν κίνδυνο.» 
Ο Γεράρδος έπαψε για µια στιγµή να παρατηρεί µε τα µάτια του 

και να αναλύει µε το µυαλό του. Άφησε τις αισθήσεις της ψυχής του 
να µιλήσουν και συµπέρανε ότι κι εκείνος µπορούσε να το διαισθαν-
θεί. Κίνδυνος· ναι, παντού γύρω. Κίνδυνος. 

Τώρα µπήκαν στη ∆υτική Αγορά, και είδαν ότι το εµπόριο δεν είχε 
σταµατήσει. Ωστόσο, ο Γεράρδος εξακολουθούσε να διακρίνει εκεί-
νη την επιφυλακτικότητα σε όλους. Έχοντας την κουκούλα της κά-
πας του στο κεφάλι, διέσχισε την αγορά και έφτασε στο οίκηµα που 
πάνω από την πόρτα του κρεµόταν η πινακίδα η οποία έγραφε Ο ΣΙ-

∆ΕΡΕΝΙΟΣ ΞΕΝΟΣ. 
«Αυτό είναι το πανδοχείο;» ρώτησε η Ελισαβέτα. 
«Προφανώς.» Ο Γεράρδος έδειξε την πινακίδα. 
«∆εν ξέρω να διαβάζω,» του είπε η Ελισαβέτα, ξαφνιάζοντάς τον 

και θυµίζοντάς του ότι έλειπε, τελικά, πολλά χρόνια από τη Χάρντα-
βελ. Αρκετά για να έχει ξεχάσει σηµαντικά πράγµατα. Εδώ, οι χωρι-
κοί συνήθως δεν ήξεραν γράµµατα. Σπάνια πλήρωναν κάποιον δά-
σκαλο για να τους µάθει να διαβάζουν. Κυρίως, οι άνθρωποι των πό-
λεων γνώριζαν ανάγνωση και γραφή· αλλά, και πάλι, όχι όλοι 
απ’αυτούς. 

Ο Γεράρδος έσπρωξε την εξώπορτα του Σιδερένιου Ξένου και 
µπήκε στην τραπεζαρία. Ο κόσµος δεν ήταν λίγος, παρατήρησε· και 
µετά, είδε τον Εδµόνδο καθισµένο σ’ένα τραπέζι µαζί µε τον Νάρθι-
ελ, να κουβεντιάζουν. Οι δύο χορεύτριες δεν ήταν κοντά στον τρο-
βαδούρο· ίσως να κοιµόνταν ακόµα. 

Στο µπαρ, καθόταν µια γυναίκα που ο Γεράρδος γνώριζε, έχοντας 
µια κούπα µπροστά της. 
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Την πλησίασε και κάθισε δίπλα της. «Ένα τσάι, παρακαλώ,» είπε 
στον µαυρόδερµο γιο του Νάρθιελ, που στεκόταν πίσω από το µπαρ. 

«Αµέσως, φίλε µου,» αποκρίθηκε εκείνος. 
Και συγχρόνως, η Μάρθα στράφηκε δίπλα της, µε τα µάτια της να 

γουρλώνουν ξαφνιασµένα. «Γεράρδε;» έκανε, ψιθυριστά. 
«Ωραία µέρα, δεν είναι;» είπε εκείνος, µειδιώντας. 
«Γαµώ τα µαλλιά της Έχιδνας!» γέλασε η Μάρθα· και πολύ πιο σι-

γανά: «Ο Εδµόνδος είπε ότι σε είδε στον ύπνο του. Μας είπε ότι του 
ζήτησες να σε περιµένουµε εδώ.» 

Ακόµα ένα απ’τα παράξενα όνειρα. «Το θεώρησα λογικό ότι εδώ 
θα έπρεπε να σας βρω.» 

Η Μάρθα κοίταξε πίσω τους, όπου στεκόταν µια γυναίκα που της 
ήταν άγνωστη. «Τι θέλεις εσύ;» τη ρώτησε. 

Η Ελισαβέτα δεν µίλησε· ο Γεράρδος είπε: «Ελισαβέτα τη λένε. Θα 
σου εξηγήσω ποια είναι. Πάντως, µην ανησυχείς· είναι µε το µέρος 
µας.» Και προς την Ελισαβέτα: «Πήγαινε να καθίσεις σε κάποιο 
τραπέζι· θα έρθω σε λίγο.» Εκείνη ένευσε κι αποµακρύνθηκε. 

Ο γιος του Νάρθιελ έφερε στον Γεράρδο το τσάι του κι εκείνος τον 
πλήρωσε, ευχαριστώντας τον. 

«Πού είχες πάει;» ρώτησε η Μάρθα. «Πώς… πώς έφυγες από τον 
Ναό; Είπαν ότι εξαφανίστηκες. Σ’έψαχναν σαν τρελοί. Είχαν λυσσά-
ξει. Ακόµα σε ψάχνουν, υποθέτω.» 

Ο Γεράρδος ήπιε µια γουλιά απ’το τσάι του. «∆εν ξέρω πώς ακρι-
βώς εξαφανίστηκα, Μάρθα. ∆εν το έχω καταλάβει κι εγώ ακόµα. 
Πάντως, ξέρω πού πήγα. Στη Νεκρή Γη εµφανίστηκα: στην ερηµιά 
στο κέντρο της Χάρνταβελ. Και έχω ανακαλύψει πολλά πράγµατα 
από τότε. Είναι εδώ κι οι υπόλοιποι;» 

«Ναι. Εκτός από τη Βατράνια και τον Σθένελο.» 
«Γιατί;» 
«Πήγαν στην Απολλώνια για να φέρουν βοήθεια. Γίνεται ολόκλη-

ρη επανάσταση στην Ερρίθια.» 
«Το κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά…» Ο Γεράρδος ήπιε ακό-

µα µια γουλιά απ’το τσάι του. 

E 
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Έσφιξε το χέρι του Σέλιρ’χοκ, δυνατά. 

«Γεράρδε,» είπε ο µάγος. «Χαίροµαι που σε ξαναβλέπω καλά, φίλε 
µου.» 

«Κι εγώ χαίροµαι, Σέλιρ.» 
«Ελπίζω,» είπε η Άνµα, «ότι τώρα θα µας εξηγήσεις πώς έκανες 

εκείνο το µαγικό µέσα στον Υπεραιώνιο.» 
Ο Γεράρδος µειδίασε. «∆εν κάνω µαγικά εγώ, µάγισσα.» 
«Πώς εξαφανίστηκες; Ήξερες κάποιον τρόπο για να βγεις; Το µέ-

ρος µοιάζει µε απόρθητο φρούριο.» 
Βρίσκονταν στο δωµάτιο του Σέλιρ’χοκ και της Άνµα’ταρ, και µαζί 

τους ήταν µόνο η Μάρθα· ο Γεράρδος είχε πει στην Ελισαβέτα να 
µείνει κάτω, και τον Εδµόνδο δεν τον είχαν ειδοποιήσει ακόµα. 

«Ο Υπεραιώνιος είναι, πράγµατι, πολύ καλά προστατευµένος, Άν-
µα. Και η αλήθεια είναι… δεν ξέρω πώς ακριβώς βγήκα από το κελί 
µου. Έχω όµως µια υποψία.» Ο Γεράρδος κάθισε στην άκρη του 
κρεβατιού του Σέλιρ’χοκ και τους διηγήθηκε όλα όσα τού είχαν συµ-
βεί από τότε που, απρόσµενα, εµφανίστηκε στη Νεκρή Γη. 

«Η εξαφάνισή σου, λοιπόν, είναι κάτι σχετικό µ’αυτά τα ‘µονοπά-
τια’;» ρώτησε ο µαυρόδερµος µάγος. 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Το ίδιο υποπτεύοµαι κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω 
πώς να το ξανακάνω.» 

«Επανάσταση έχει ξεκινήσει εδώ,» τον πληροφόρησε η Άνµα. 
«Του το είπα,» είπε η Μάρθα. 
«Του είπες και για την επίθεση στον Ναό;» 
«Όχι ακόµα.» 
«Ο Επόπτης έχει επιτεθεί στον Ναό της Ερρίθιας,» πληροφόρησε 

η Άνµα τον Γεράρδο. «Αλλά µέχρι στιγµής δεν τον έχει πορθήσει, 
γιατί όλοι οι στασιαστές έχουν µαζευτεί εκεί και χτυπάνε τους στρα-
τιώτες της Παντοκράτειρας από γύρω.» 

Μετά, του µίλησαν για τον Σεβερίνο, τον ληστή ξάδελφο του Εδ-
µόνδου. 

«Τον ξέρεις;» ρώτησε η Μάρθα. «Από παλιά, εννοώ.» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Αλλά καλά κάνατε, νοµίζω, 

και δεν συµφωνήσατε να εµπλακείτε. ∆εν ήρθαµε στη Χάρνταβελ 
γι’αυτό το λόγο. Όµως,» πρόσθεσε, «εγώ θα πρέπει να εµπλακώ. Και 
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όχι µόνο µε την εξέγερση. Αν δεν κάνω κάτι, η Χάρνταβελ θα κατα-
στραφεί.» 

«Αυτή η Μαύρη Φωτιά που συνάντησες… πώς σκοπεύει να βοηθή-
σει;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 

«∆εν ξέρω. Υποσχέθηκε, όµως, ότι θα ξανασυναντηθούµε. Είπε ότι 
εγώ κι η Ελισαβέτα είµαστε κάτι σαν εκείνα τα σκιερά φίδια της άλ-
λη διάστασης. Μπορούµε να ενεργήσουµε, ίσως, σαν αντισώµατα. 
Αυτό σηµαίνει πως όσο περισσότεροι από εµάς υπάρχουν τόσο το 
καλύτερο.» 

Τα µάτια του Σέλιρ στένεψαν. «Σκοπεύεις να σκοτώσεις το Εσώτε-
ρο Θηρίο όσο περισσότερων ιερέων µπορείς.» ∆εν ήταν ερώτηση. 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Και χρειάζοµαι τη βοήθειά σας.» 

E 
 
«Παραλίγο να ξεχάσω πώς είναι να ξεκουράζεσαι σ’ένα µαλακό 
κρεβάτι ύστερα από ένα ζεστό µπάνιο,» είπε ο Γεράρδος, καθώς ή-
ταν ξαπλωµένος στο δωµάτιο της Μάρθας. «Τώρα νοµίζω πως κατα-
λαβαίνω πόσο ταλαιπωρηµένο ήταν το σώµα µου.» 

«Όχι και τόσο ταλαιπωρηµένο, απ’ό,τι φάνηκε πριν από λίγο,» εί-
πε η Μάρθα, κουρνιασµένη στην αγκαλιά του, γυµνή, ενώ µια κου-
βέρτα τούς σκέπαζε και τους δύο. 

Ο Γεράρδος φίλησε τα µαλλιά της. «Ελπίζω να καταφέρεις να µε 
ξυπνήσεις όταν ο ήλιος αρχίσει να δύει.» 

«Είναι ανάγκη να ξεκινήσουµε απόψε κιόλας;» 
«Νοµίζεις ότι έχουµε χρόνο για χάσιµο;» 
«Όχι· απλά βαριέµαι.» 
Μετά από λίγο, ενώ ο Γεράρδος βρισκόταν στα πρόθυρα του ύ-

πνου, η Μάρθα τον ρώτησε: «Είσαι σίγουρος ότι µπορούµε να εµπι-
στευτούµε τη Μαύρη Φωτιά; Σου είπε ότι µάνα της είναι αυτή η µά-
γισσα των Παντοκρατορικών, η Αρίνη’σαρ…» 

«∆εν είχε άλλο τρόπο να έρθει στη διάστασή µας· έπρεπε να γεν-
νηθεί εδώ.» Χασµουρήθηκε. «Νοµίζω πως µπορούµε να την εµπι-
στευτούµε σ’ένα πράγµα τουλάχιστον: θέλει να σώσει τη διάστασή 
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της· και φαίνεται να πιστεύει πως χρειάζεται να συνεργαστεί µαζί 
µας για να το καταφέρει αυτό.» 

«Αν πρέπει να επιλέξει ανάµεσα στη δική µας διάσταση και στη 
δική της;» 

«Εννοείς να σώσει ή τη µία ή την άλλη;» 
«Να σώσει τη µία ενώ η άλλη καταστρέφεται,» διευκρίνισε η 

Μάρθα. 
«Εσύ τι λες να κάνει; ∆εν είναι αντίσωµα της δικής µας διάστα-

σης.» 
«Εποµένως, θ’αφήσει τη Χάρνταβελ να καταστραφεί, αν παρουσι-

αστεί θέµα επιλογής.» 
«Υποθέτω,» είπε ο Γεράρδος, «αλλά ελπίζω να µη φτάσουµε εκεί.» 
«Γιατί απλά δεν φεύγουµε από τούτη την κωλοδιάσταση, Γεράρ-

δε;» 
«Αυτή η ‘κωλοδιάσταση’ είναι η πατρίδα µου,» της είπε, χτυπώ-

ντας µε την παλάµη του τα πλευρά της. 
Η Μάρθα γέλασε. «Εντάξει, συγνώµη. Αλλά γιατί δε φεύγουµε; 

Πατρίδα σου ή όχι, έχει σκατέψει το πράγµα εδώ. Μπορεί, από µέρα 
σε µέρα, τα πάντα να γίνουν κοµµάτια και θρύψαλα.» 

«Κοίτα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος· «είναι αδύνατον τώρα να φύ-
γω.» 

«Τι εννοείς ‘τώρα’;» 
«Μετά από όσα έχω δει. Μετά από την αλλαγή επάνω µου και µέ-

σα µου. ∆ε µπορώ να εγκαταλείψω τους πάντες στην καταστροφή 
τους.» 

Η Μάρθα µούγκρισε, τρίβοντας τη µουσούδα της επάνω στον ώµο 
του, αλλά δεν µίλησε. 

«Γεράρδε;» είπε µετά. 
«Ναι;» 
«Αν υπάρχουν τέσσερις Ιπτάµενοι, όπως τους λέει η Μαύρη Φω-

τιά, πώς θα τους σκοτώσετε; ∆ε νοµίζω ότι τίποτα πιο αδύναµο από 
ενεργειακό κανόνι µπορεί να τραυµατίσει τέτοιους δαίµονες.» 

«Εγώ αµφιβάλλω ότι ακόµα και ενεργειακό κανόνι µπορεί να τους 
τραυµατίσει, Μάρθα.» 

«Τότε;» 
«∆εν ξέρω. Θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο.» 
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Η Μάρθα αναστέναξε, η αναπνοή της ζεστή πάνω στο λαιµό του. 
«Γάµησέ τα…» 

E 
 
Όταν νύχτωσε, ο Γεράρδος, η Μάρθα, η Ελισαβέτα, ο Σέλιρ’χοκ, και 
η Άνµα’ταρ έφυγαν από τον Σιδερένιο Ξένο και βάδισαν προς τις 
ανατολικές περιοχές της Μεγάλης Πόλης, που ήταν και οι πιο ταλαι-
πωρηµένες από τα τελευταία γεγονότα. ∆εν πήραν µαζί τους τον 
Εδµόνδο, την Ιζαµπώ, και την Ισαβέλλα, αλλά προτού φύγουν τους 
µίλησαν, εξηγώντας τους τι είχε συµβεί και τι σκόπευαν να κάνουν, 
και ζητώντας από τον τροβαδούρο να µην τους προδώσει στους ιε-
ρείς. 

«Σ’εµπιστεύοµαι,» του είπε ο Γεράρδος. «Ελπίζω κι εσύ να εµπι-
στεύεσαι εµένα, Εδµόνδε.» 

Ο Βοριάς έµοιαζε διχασµένος. «Αυτό που πας να κάνεις δεν αµφι-
βάλλω ότι οι ιερείς το θεωρούν… τι να πω; Ιερόσυλο; Βλάσφηµο; ∆εν 
ξέρω. ∆εν ξέρω, καν, τίποτα γι’αυτό το Εσώτερο Θηρίο. ∆εν έχω 
γνώµη για το θέµα, Γεράρδε. ∆εν µπορώ να έχω. Και τώρα, έτσι ό-
πως είναι η κατάσταση, ακόµα κι αν ήθελα να ειδοποιήσω τους ιε-
ρείς, νοµίζεις πως θα µπορούσα; Πήγαινε και µη φοβάσαι προδοσία 
από τον Εδµόνδο τον Βοριά.» 

Ο Γεράρδος τον πίστευε. Ένας παλιός επαναστάτης σαν τον Εδ-
µόνδο, ένας επαναστάτης που ήταν µε την Επανάσταση κυρίως για 
ιδεολογικούς λόγους, δεν θα πρόδιδε άλλους επαναστάτες. 

Τώρα, µέσα στη νύχτα, πέρασαν µε προσοχή από την Ανακτορική 
Λεωφόρο, ακολούθησαν τα πιο απόµερα σοκάκια που ήξερε ο Γε-
ράρδος, και πλησιάζοντας στα Ιερά άκουσαν πυροβολισµούς να α-
ντηχούν µαζί µε φωνές. 

Ακόµα γίνονταν συµπλοκές εδώ. Ο Επόπτης δεν είχε ξεµπερδέψει 
µε τους στασιαστές, ώστε να επικεντρώσει τις επιθέσεις του στον 
Ναό. Καθώς έµπαιναν στα Ιερά, οι επαναστάτες είδαν ότι η συνοικία 
αυτή της Μεγάλης Πόλης είχε, ουσιαστικά, µετατραπεί σε πεδίο µά-
χης. Τα περισσότερα σπίτια είχαν εγκαταλειφθεί· ορισµένα είχαν 
διαλυθεί από εκρήξεις· και κάποια ήταν αµπαρωµένα σαν οχυρά, 
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κρύβοντας ή στασιαστές ή τροµοκρατηµένους πολίτες. Παντοκρα-
τορικοί περιφέρονταν παντού, πυροβολώντας όποιον έβλεπαν να 
κινείται στους δρόµους· µπαίνοντας σε οικήµατα για να καταδιώ-
ξουν εχθρούς που έτρεχαν να τους ξεφύγουν· κάνοντας µπλόκο σε 
διάφορα σηµεία, για να διακόψουν διόδους διαφυγής. Οι στασιαστές 
πετάγονταν απροειδοποίητα και τους χτυπούσαν, µε αγχέµαχα ό-
πλα, πυροβόλα όπλα, και βόµβες. 

Ο Γεράρδος είπε στον Σέλιρ’χοκ, καθώς είχαν σταµατήσει πίσω 
από µια σκοτεινή καµάρα: «Βρες τους.» Το πλακόστρωτο κάτω 
απ’τα πόδια τους ήταν γεµάτο λακκούβες – από εκρήξεις, αναµφί-
βολα. 

Ο µαυρόδερµος µάγος άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Ανιχνεύσε-
ως και, στο εσκεµµένα αδύναµο φως του φακού της Μάρθας, κόκκι-
νες κουκίδες φάνηκαν πάνω στα µικρά κάτοπτρα του ραβδιού του. 
«Ο Μαλαχίας είναι βόρεια από εµάς. Το ίδιο κι ο Ριχάρδος,» είπε ο 
Σέλιρ’χοκ. 

«Πρέπει νάναι µες στον Ναό κι οι δυο τους,» συµπέρανε ο Γεράρ-
δος. 

Ο Σέλιρ ένευσε, και συνέχισε: «Ο Λεοπόλδος είναι έξω, ανατολικά 
από τη θέση µας και λιγάκι προς τα νότια. Ο Τζοσελίνος είναι δυτικά 
και βόρεια. Ο Οσβάλδος, δυτικά.» 

«Ωραία,» είπε ο Γεράρδος. «Θα πάµε πρώτα για τον–» 
«Πετάξτε τα όπλα σας!» αντήχησε η φωνή κάποιου. 
Παντοκρατορικοί είχαν παρουσιαστεί από µια γωνία και, κάπως, 

είχαν καταφέρει να διακρίνουν τους επαναστάτες µες στο σκοτάδι 
της καµάρας. 

«Καλυφτείτε!» σύριξε η Άνµα’ταρ στους συντρόφους της, ενώ 
τραβούσε ένα πιστόλι και πυροβολούσε. 

Κροτάλισµα όπλων – λάµψεις µέσα στη νύχτα – σφαίρες τινάζο-
νταν παντού – ενώ οι επαναστάτες κρύβονταν πίσω από την καµά-
ρα. 

«Μάρθα,» είπε η Άνµα’ταρ. «Σηµάδεψε προσεχτικά – στο κέντρο 
τους.» 

Η Μάρθα υπάκουσε, καταλαβαίνοντας τι είχε κατά νου η µάγισσα. 
Σηµάδεψε µε το πιστόλι της, ενώ η Άνµα άρθρωνε τα λόγια για το 
Ξόρκι Καπνογόνου Θραύσεως Πυρών. 
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Η Μάρθα πάτησε τη σκανδάλη. Η σφαίρα έφυγε από την κάννη 
της και, φτάνοντας στους στρατιώτες της Παντοκράτειρας, θρυµµα-
τίστηκε, τινάζοντας επικίνδυνα κοµµάτια ολόγυρα και παράγοντας 
καπνό και µια δυνατή λάµψη. Οι Παντοκρατορικοί κραύγασαν απο-
προσανατολισµένοι. 

Οι επαναστάτες συνέχισαν να τους πυροβολούν. 
«Υποχωρήστε!» φώναξε κάποιος Παντοκρατορικός, και οι λευκο-

ντυµένοι στρατιώτες στράφηκαν για να φύγουν καθώς ο καπνός από 
το ξόρκι της ∆ράκαινας διαλυόταν. Τότε, κάποιοι πήδησαν από τις 
οροφές των τριγυρινών οικηµάτων και χτύπησαν τους πολεµιστές 
της Παντοκράτειρας µε σπαθιά και τσεκούρια, µακελεύοντάς τους 
όλους, µισοτυφλωµένοι και τροµαγµένοι καθώς ήταν. 

«Είµαστε φίλοι!» φώναξε ένας από τους στασιαστές, στρεφόµενος 
προς τη σκοτεινή καµάρα. «Ποιοι είστε;» 

«Εσύ πάλι;» είπε η Μάρθα, ξεπροβάλλοντας. 
Ο Σεβερίνος γέλασε. «Το ήξερα ότι στο τέλος θα µας βοηθούσατε! 

Τους το έλεγα!» 
«∆εν ήρθαµε να σας βοηθήσουµε ακριβώς.» 
«Τι κάνετε, τότε, εδώ;» ρώτησε ο Σεβερίνος, καθώς κι οι υπόλοιποι 

έβγαιναν από την καµάρα. 
«Κυνηγάµε Θηρία,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 

E 
 
Ο κοντός, ατσάλινος πολιορκητικός κριός των Παντοκρατορικών 
διέλυσε τελικά τη βαριά πόρτα, σωριάζοντάς τη µε πάταγο στο δά-
πεδο. 

«Πίσω, τώρα!» φώναξε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος. «Πίσω!» 
(Ναι, ήταν ξανά ανθυπολοχαγός ύστερα από την επιστροφή του 

Τέρι Κάρµεθ· είχε ο ίδιος παραιτηθεί από τη θέση του ταγµατάρχη 
µόλις έµαθε τα ευχάριστα νέα. Ο Κάιν Τάρθλος δεν ήταν από τα 
τσακάλια που έψαχναν µε κάθε τρόπο πώς να ανελιχθούν µέσα στην 
ιεραρχία του Παντοκρατορικού Στρατού· κι επιπλέον, εκτιµούσε πο-
λύ τον ταγµατάρχη του.) 
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Οι στρατιώτες υποχώρησαν από το σκοτεινό άνοιγµα αντίκρυ 
τους: το µέρος όπου πρέπει να λούφαζαν κάµποσοι από τους στασι-
αστές. Ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος δεν ήθελε να στείλει τους πολεµι-
στές του σ’έναν χώρο όπου σίγουρα ο εχθρός τούς είχε στήσει ενέ-
δρα. Έκανε νόηµα µε το χέρι του, και τέσσερις στρατιώτες εκτόξευ-
σαν χειροβοµβίδες µέσα στο οίκηµα. ∆υνατές εκρήξεις και λάµψεις 
ακολούθησαν. 

Και προτού καν τελειώσουν, οι στασιαστές επιτέθηκαν από τη στέ-
γη του µονώροφου χτιρίου και από γύρω: Αυτοί που ήταν επάνω πυ-
ροβολούσαν, κι αυτοί που ήταν στο δρόµο ορµούσαν µε αγχέµαχα 
όπλα. Οι στρατιώτες του Τάρθλος ξαφνιάστηκαν, αλλά δεν άργησαν 
να αντιδράσουν και να ανταποδώσουν. Μακελειό σύντοµα ξεκίνησε. 

Ο ανθυπολοχαγός, κρυµµένος πίσω από ένα µεγάλο βαρέλι (καθώς 
το δεξί του χέρι ήταν ακόµα σε νάρθηκα και δεν µπορούσε να πολε-
µήσει αποτελεσµατικά), έβγαλε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του για 
να ζητήσει ενισχύσεις. Μόλις έδωσε τη διαταγή, είδε έναν άνθρωπο 
να µάχεται αντίκρυ του όπως ένας κανονικός άνθρωπος δεν θα µπο-
ρούσε ποτέ να µάχεται. Έµοιαζε να αγνοεί τα τραύµατά του και να 
σκοτώνει µε αφάνταστη ταχύτητα και δύναµη. Προτού προλάβουν 
να κινηθούν οι στρατιώτες του Τάρθλος, ο υπερφυσικός άντρας βρι-
σκόταν πλάι τους, και τα χτυπήµατά του τους εκτόξευαν πάνω σε 
τοίχους, πόρτες, και παράθυρα σαν να µην ήταν τίποτα περισσότερο 
από πάνινες κούκλες. 

Ένας ιερέας. 
«Σκοτώστε τον!» πρόσταξε ο Τάρθλος. «Σκοτώστε τον ιερέα!» 

Κρέµασε τον ποµπό στη ζώνη του και τράβηξε το πιστόλι του. Το 
ύψωσε, σηµαδεύοντας. Πάτησε τη σκανδάλη – και αστόχησε καθώς 
ο ιερέας κινήθηκε σαν πελώριο αιλουροειδές, λες και κάπως, µε κά-
ποια υπερφυσική αίσθηση, να είχε αντιληφτεί ότι η ζωή του κινδύ-
νευε. Ή αυτό, ή είναι πολύ τυχερός, ο γαµηµένος, σκέφτηκε ο Τάρ-
θλος. 

E 
 
«Μου φαίνεται πως καθόλου δε θα βαρεθούµε,» είπε η Μάρθα. 
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Πλησιάζοντας το µέρος όπου, σύµφωνα µε το ξόρκι του Σέλιρ’χοκ, 
βρισκόταν ο Οσβάλδος, είδαν ότι µια µεγάλη συµπλοκή είχε ήδη ξε-
κινήσει ανάµεσα στους Παντοκρατορικούς και τους στασιαστές. 

«Είναι εδώ, όµως,» είπε ο Γεράρδος. «∆ιαισθάνοµαι την παρουσία 
του Εχθρού µου.» 

«Κι εγώ,» συµφώνησε η Ελισαβέτα. 
Αυτή η γυναίκα ήταν σαν άγριο θηρίο, έτσι όπως κοίταζε κι έτσι 

όπως µιλούσε, κοφτά, λες και γρύλιζε. Η Μάρθα την έβρισκε τροµα-
χτική. Απορούσε που ο Γεράρδος τη θεωρούσε έµπιστη, αλλά δεν 
αµφέβαλλε για την κρίση του. Εξάλλου, σύµφωνα µε ό,τι της είχε 
πει, η Ελισαβέτα ζούσε χρόνια ολόκληρα µόνη της στις ερηµιές, µι-
σότρελη από την επιρροή του Εσώτερου Θηρίου. Και που µπορεί και 
µιλάει ακόµα, θαύµα είναι… 

Σταµάτησαν σ’ένα στενορύµι, βλέποντας αντίκρυ τους τους Πα-
ντοκρατορικούς να σκοτώνονται µε τους στασιαστές. «∆ε χρειάζεται 
να διαισθάνεσαι τίποτα,» είπε η Μάρθα. «Τον βλέπω κι εγώ, µε τα 
µάτια µου και µόνο.» 

Ο κοκκινόδερµος, γαλανοµάλλης ιερέας τιναζόταν σαν λιοντάρι 
και σκότωνε τους στρατιώτες της Παντοκράτειρας άλλες φορές µε 
κλοτσιές στο κεφάλι ή στην κοιλιά, άλλες φορές µ’έναν πολεµικό πέ-
λεκυ, άλλες φορές µε πανίσχυρα χτυπήµατα από το αριστερό του 
χέρι. Καθώς η Μάρθα µιλούσε, τον είδε να γρονθοκοπεί µια πολεµί-
στρια και το κεφάλι της να σπάει, αίµατα να ποτίζουν τα ξανθά µαλ-
λιά της. Ο Οσβάλδος φαινόταν να έχει επάνω του τουλάχιστον τρία 
τραύµατα, αλλά δεν έδειχναν να τον ενοχλούν καθόλου. 

«Πρέπει να τον πλησιάσουµε,» είπε ο Γεράρδος. «Και νοµίζω πως 
µόνο ένας τρόπος υπάρχει για να το κάνουµε αυτό.» 

«Ναι,» συµφώνησε η Άνµα’ταρ. 
«Πάµε λοιπόν!» 
Οι επαναστάτες όρµησαν µέσα στη συµπλοκή, πυροβολώντας Πα-

ντοκρατορικούς, προσπαθώντας να φτάσουν κοντά στον Οσβάλδο. 
Για τον Γεράρδο δεν πρέπει να ήταν και πολύ δύσκολο αυτό το τε-

λευταίο. Έκπληκτη, η Μάρθα τον είδε να κάνει εκείνο που πριν προ-
σπαθούσε να της περιγράψει και δεν τα κατάφερνε και τόσο καλά. 
Εξαφανιζόταν από το ένα σηµείο και εµφανιζόταν αλλού, παραπέρα. 
Ακολουθούσε τα µονοπάτια! 
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Γαµώ τα κωλοµέρια της Έχιδνας, γαµώ! Έλεγε αλήθεια! Όχι πως 
δεν τον είχε πιστέψει, αλλά της ήταν δύσκολο να το φανταστεί. 

Τριγύρω, οι στασιαστές, καταλαβαίνοντας ότι κάποιοι είχαν έρθει 
να τους βοηθήσουν, έβγαζαν νικητήριες κραυγές καθώς µάχονταν µε 
τους Παντοκρατορικούς. Μη χαίρεστε από τώρα, σκέφτηκε η Μάρ-
θα καθώς γονάτιζε στο ένα γόνατο και πυροβολούσε έναν λευκοντυ-
µένο στρατιώτη στα πλευρά. 

Μετά, έστρεψε το βλέµµα της στον Οσβάλδο γιατί ήξερε ότι ο Γε-
ράρδος εκεί θα πήγαινε. Και πράγµατι, τώρα εµφανιζόταν πίσω από 
τον ιερέα σαν να έβγαινε µέσα απ’τον ίδιο τον αέρα και τις σκιές. 
Έπεσε πάνω στην πλάτη του Οσβάλδου και φάνηκε να πιάνεται σε… 
κάτι – κάτι αόρατο! Ο Οσβάλδος ούρλιαξε, γονατίζοντας, πετώντας 
το τσεκούρι του κάτω και υψώνοντας τα χέρια του, κάνοντάς τα πέ-
ρα-δώθε σαν να προσπαθούσε να αποτινάξει κάτι που κι ο ίδιος δεν 
ήξερε τι ήταν. Οι κραυγές του δεν έµοιαζαν καθόλου, καθόλου, αν-
θρώπινες: ήταν λες και, ταυτόχρονα, δεκάδες άγρια ζώα να βρυχιό-
νταν µέσα από κάποιο ακατονόµαστο βάραθρο. 

Οι Παντοκρατορικοί – που, αναµφίβολα, τόση ώρα πρέπει να εί-
χαν την αίσθηση ότι αντιµετώπιζαν έναν δαίµονα – δεν φάνηκαν να 
πτοούνται από ό,τι συνέβαινε. Ετοιµάζονταν να τον αποτελειώσουν 
– µαζί µε τον Γεράρδο. 

«Άνµα!» φώναξε η Μάρθα, τρέχοντας προς τον Οσβάλδο και συγ-
χρόνως πυροβολώντας µ’ένα πιστόλι σε κάθε χέρι. «ΑΝΜΑ!» 

Η ∆ράκαινα πυροβόλησε µε το τουφέκι της προς τους Παντοκρα-
τορικούς που ήταν έτοιµοι να αποτελειώσουν τον ιερέα. Οι ριπές της 
σκότωσαν έναν κι ανάγκασαν τους άλλους να αποτραβηχτούν µέσα 
στις σκιές και στα συντρίµµια που γέµιζαν τον δρόµο. 

Τα ουρλιαχτά του Οσβάλδου απρόσµενα έπαψαν, και το σώµα του 
σωριάστηκε στο πλακόστρωτο, αγκοµαχώντας, αιµόφυρτο από τις 
πληγές του. Ο Γεράρδος είχε πεταχτεί πίσω τώρα, και η Μάρθα νό-
µιζε ότι µπορούσε να διακρίνει µια σκιά να έρχεται προς το µέρος 
του: έναν αλλόκοτο κυµατισµό στον αέρα, στην πραγµατικότητα της 
Χάρνταβελ. Ο Γεράρδος ύψωσε το χέρι του και φάνηκε να χτυπά 
αυτή τη σκιά και να τη διαλύει σε µυριάδες θραύσµατα. 
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Η Μάρθα τον πλησίασε, για να σταθεί πλάι του, µε τις κάννες των 
πιστολιών της να καπνίζουν. Οι σφαίρες της είχαν τελειώσει, και θη-
καρώνοντας το ένα όπλο, βάλθηκε ν’αλλάξει γεµιστήρα στο άλλο. 

«…Γεράρδε!» άκουσε τον Οσβάλδο να κρώζει πονεµένα. «Τι… τι 
έκανες;» 

Ο Γεράρδος, γονατίζοντας πλάι του, είπε: «Είσαι ελεύθερος τώρα, 
Οσβάλδε. Είσαι µαζί µου, και έχουµε µια πολύ σηµαντική δουλειά να 
κάνουµε.» 

Ο Οσβάλδος έτριξε τα δόντια. «Γεράρδε!» γρύλισε, κι έπιασε τον 
πολεµικό του πέλεκυ που ήταν πεσµένος παραδίπλα. Προτού µπο-
ρέσει να τον σηκώσει, όµως, έχασε τις αισθήσεις του. 

«Βοήθησέ µε!» είπε αµέσως ο Γεράρδος στη Μάρθα. «Πρέπει να 
τον πάρουµε από δω. Χωρίς το Θηρίο, είναι βαριά τραυµατισµένος.» 
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Κεφάλαιο 9 

Φως Σαν Καλογυαλισµένο Ατσάλι 
 
 
Οι στασιαστές υποχώρησαν καθώς περισσότεροι Παντοκρατορικοί 
ήρθαν. ∆εν είχαν άλλη επιλογή. Αν έµεναν, θα τους απέκλειαν και 
θα τους σκότωναν όλους. 

Η Μάρθα και ο Γεράρδος σήκωσαν τον τραυµατισµένο Οσβάλδο 
ανάµεσά τους και ακολούθησαν τους στασιαστές, ενώ η Άνµα’ταρ 
και ο Σέλιρ’χοκ πυροβολούσαν προς τα πίσω, για να αποτρέψουν 
τους εχθρούς απ’το να τους καταδιώξουν. Η Ελισαβέτα κρατούσε το 
σπαθί της αιµατοβαµµένο· παρότι της είχαν δώσει ένα πιστόλι, δεν 
το είχε χρησιµοποιήσει καθόλου. 

Οι στασιαστές ήξεραν καλά τα δροµάκια της πόλης· δεν υποχω-
ρούσαν άτακτα: ακολουθούσαν συγκεκριµένη διαδροµή – προσχε-
διασµένη, ίσως, για την περίπτωση κινδύνου. Ωστόσο, οι Παντοκρα-
τορικοί δεν έµοιαζαν πρόθυµοι να τα παρατήσουν εύκολα. Τα πυρο-
βόλα τους κροτάλιζαν καθώς καταδίωκαν τους εχθρούς τους. 

Ένας στασιαστής και µια στασιάστρια εκτόξευσαν ο καθένας από 
µια χειροβοµβίδα πάνω σε δύο αντικριστές στέγες – δύο εκρήξεις – 
πέτρες κεραµίδια χώµατα – ο στενός δρόµος θόλωσε. Οι στρατιώτες 
της Παντοκράτειρας έκαναν, για λίγο, πίσω. 

Ο Γεράρδος είπε σ’έναν στασιαστή (δεν ήξερε αν ήταν αρχηγός 
εδώ πέρα· ήταν όµως αυτός που έτυχε να βρίσκεται πιο κοντά του): 
«Ο ιερέας είναι χτυπηµένος άσχηµα. Πρέπει να τον πάµε σε ασφα-
λές µέρος.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε, µόνο, εκείνος. 
Σε µια διασταύρωση παρακάτω, τους συνάντησε ο Σεβερίνος µαζί 

µε περισσότερους στασιαστές. Είδε τον τραυµατισµένο Οσβάλδο. 
«Τι έπαθε;» 

«Τι σου φαίνεται να έπαθε;» µούγκρισε η Μάρθα, που κρατούσε 
τα γόνατα του ιερέα. 

Ο Γεράρδος, που κρατούσε τις µασκάλες του, είπε στον Σεβερίνο: 
«Πρέπει να τον πάµε σε ασφαλές µέρος. ∆εν είναι νεκρός.» 
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Πυροβολισµοί ακούγονταν πίσω από τον Γεράρδο και τους στασι-
αστές που υποχωρούσαν. Ο Σεβερίνος ένευσε. «Φύγετε. Θα σας κα-
λύψουµε.» Και προς µια γυναίκα: «Στο Κελάρι.» 

Εκείνη έγνεψε καταφατικά. 
Ο Γεράρδος, οι σύντροφοί του, και κάµποσοι στασιαστές την ακο-

λούθησαν και βρέθηκαν, µετά από λίγο, σε µια περιοχή της Ανατολι-
κής Αγοράς και σε µια πέτρινη, σκεπαστή πλατεία. Οι Παντοκρατο-
ρικοί δεν τους κυνηγούσαν πλέον· ο Σεβερίνος είχε πράγµατι κατα-
φέρει να τους διώξει. Κάποιος άνοιξε µια καταπακτή, και κατέβηκαν 
µια σκάλα µε πλατιά, πέτρινα σκαλοπάτια, για να φτάσουν τελικά 
σ’ένα σκοτεινό, υγρό υπόγειο όπου τους περίµεναν µερικοί άλλοι. 
Όχι παραπάνω από πέντε, µάλλον, αν και οι πυκνές σκιές εδώ πέρα 
έπαιζαν παιχνίδια στα µάτια. Το µέρος ήταν γεµάτο µε βαρέλια, κι-
βώτια, και εξοπλισµούς. Πολλά από τα πράγµατα ήταν σκεπασµένα 
µε καµβάδες. 

Οι στασιαστές πήραν τον Οσβάλδο από τον Γεράρδο και τη Μάρθα 
και τον απόθεσαν σ’ένα στενό κρεβάτι, σχίζοντας αµέσως τα ρούχα 
του για να δουν τα τραύµατά του. 

«Αν τον περιποιηθείτε σωστά, θα ζήσει,» τους είπε ο Γεράρδος, κι 
ο ένας απ’αυτούς, που έµοιαζε να έχει κάποιες θεραπευτικές γνώ-
σεις, κατένευσε σαν να είχε πάρει δύναµη από τούτα τα λόγια. Σαν η 
σιγουριά του Γεράρδου να είχε περάσει και σ’αυτόν. 

Ο Γεράρδος και η Μάρθα αποµακρύνθηκαν από το κρεβάτι όπου 
ήταν ξαπλωµένος ο Οσβάλδος και συνάντησαν τον Σέλιρ’χοκ, την 
Άνµα’ταρ, και την Ελισαβέτα λίγο παραπέρα. Γύρω τους, οι στασια-
στές έπαιρναν καινούργια όπλα από τα κιβώτια και τα βαρέλια, ή 
άλλαζαν γεµιστήρες στα πυροβόλα τους. Η γυναίκα στην οποία είχε 
µιλήσει ο Σεβερίνος – λευκόδερµη, µετρίου αναστήµατος, µε ξανθά 
σγουρά µαλλιά, πράσινα γυαλιστερά µάτια, και βρόµικο γκρίζο φό-
ρεµα – µιλούσε τώρα σ’έναν τηλεπικοινωνιακό ποµπό που έµοιαζε 
Παντοκρατορικής τεχνοτροπίας – πρέπει να τον είχαν κλέψει, όπως 
και τα περισσότερα πυροβόλα όπλα τους. 

«Τα κατάφερες;» ρώτησε ο Σέλιρ τον Γεράρδο. 
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Το Εσώτερο Θηρίο του είναι νεκρό. 

Ήµουν και τυχερός…» 
«Τυχερός;» 
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«Ήταν απασχοληµένος πολεµώντας τους Παντοκρατορικούς· οι 
δυνάµεις του ήταν στραµµένες σ’αυτούς· ξαφνιάστηκε και δεν πρό-
λαβε να µου αντισταθεί όπως θα µπορούσε.» 

Η Άνµα ρώτησε: «Αυτό σηµαίνει ότι θα δυσκολευτούµε περισσό-
τερο µε τους άλλους;» 

«Ανάλογα. Σέλιρ, µπορείς να βρεις πάλι τις θέσεις τους;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο µάγος, και ύφανε το Ξόρκι Ανιχνεύσεως, 

στρέφοντας το βλέµµα του στα µικροσκοπικά κάτοπτρα του ραβδιού 
του. 

Η Ελισαβέτα πλησίασε τον Γεράρδο και του είπε, σιγανά σα να 
φοβόταν µην την ακούσουν, σα να επρόκειτο για κάποιο µυστικό: 
«Ακολούθησα τα µονοπάτια.» 

Ο Γεράρδος την ατένισε καταπρόσωπο. 
Εκείνη χαµογέλασε – ένα άγριο, ατίθασο χαµόγελο. «Είχα σκοτώ-

σει έναν απ’τους λευκοντυµένους στρατιώτες, και είδα δύο να µε 
σηµαδεύουν µε τα τουφέκια τους, και έβλεπα τα µονοπάτια, Γεράρ-
δε, τα έβλεπα και, χωρίς να χάσω καιρό, βούτηξα µέσα σ’ένα από 
αυτά. Αν δεν το είχα κάνει θα µε είχαν σκοτώσει· οι σφαίρες τους 
σφύριξαν σαν µύγες πάνω απ’το κεφάλι µου. Και νοµίζω ότι τώρα 
µπορώ να τ’ακολουθήσω ξανά αν θέλω.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Σ’το είπα ότι στο τέλος θα τα κατάφερνες. Η 
ανάγκη είναι εκείνο που σε σπρώχνει, γιατί αλλιώς το σώµα, φυσιο-
λογικά, δεν ακολουθεί τα µονοπάτια παρά µόνο αν το έχει ήδη κάνει 
µία φορά.» 

«Γεράρδε,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Θα πάµε για τον επόµενο;» 

E 
 
Κάτι πολύ κακό είχε συµβεί, µα δεν µπορούσε να καταλάβει τι. Ο 
Γεράρδος είχε ξαφνικά παρουσιαστεί – ο Αντίθεος – και του είχε 
κάνει κάτι πολύ κακό· ο Ύπατος είχε δίκιο που τον θεωρούσε επικίν-
δυνο. 
Ο Οσβάλδος είχε προσπαθήσει να σηκώσει το τσεκούρι του για να 

χτυπήσει τον Γεράρδο, αλλά οι δυνάµεις του τον είχαν εγκαταλείψει, 
ξαφνιάζοντάς τον, και σκοτάδι τον είχε τυλίξει. 
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Μετά, είχε την αίσθηση ότι πετούσε, ότι κάπου πήγαινε, µέχρι που 
έφτασε στον προορισµό του και έµεινε ακίνητος. Πόνος τον τράντα-
ξε. Άκουσε τον εαυτό του να γρυλίζει, και το Εσώτερο Θηρίο του δεν 
ήταν εκεί για να τον βοηθήσει. Ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει; Τι είχε 
συµβεί; 
Μέσα στο σκοτάδι, µονάχα ο πόνος υπήρχε. Έντονος. Πληµµυρί-

ζοντας την υπόστασή του. Ο Οσβάλδος ήθελε να ξεφύγει, να αποµα-
κρυνθεί, να γλιτώσει απ’αυτόν. Χωρίς το Εσώτερο Θηρίο, χωρίς τη 
δύναµη του Θεού, ο πόνος ήταν ανυπόφορος. Η ψυχή του ζητούσε 
διέξοδο. Και τη βρήκε. Αισθάνθηκε τον εαυτό του να υψώνεται. Είδε 
γύρω του ένα υπόγειο και ανθρώπους. Τα αναγνώριζε και τα δύο: το 
Κελάρι· στασιαστές που είχε αντικρίσει κάµποσες φορές. 
Συνέχισε να υψώνεται, ακούσια σχεδόν… 

E 
 
Ο Τζοσελίνος στεκόταν σ’ένα µπαλκόνι γεµάτο φυτά, κρυµµένος από 
τα βλέµµατα τυχόν Παντοκρατορικών όπως ένα αγρίµι που κρύβε-
ται στο δάσος. Μαζί του ήταν πέντε στασιαστές, οι δύο εκ των ο-
ποίων κρατούσαν τουφέκια παρµένα από Παντοκρατορικούς· οι υ-
πόλοιποι είχαν στα χέρια τους σπαθιά. Είχαν στήσει καρτέρι εδώ, 
και περίµεναν να περάσουν από κάτω στρατιώτες του Επόπτη. Τότε, 
οι δύο άντρες µε τα τουφέκια θα πυροβολούσαν, εξολοθρεύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερους. Μετά, ο Τζοσελίνος θα πηδούσε 
απ’το µπαλκόνι και θα χιµούσε στους επιζώντες. Οι τρεις στασιαστές 
µε τα σπαθιά θα κατέβαιναν την εξωτερική, ξύλινη σκάλα του οική-
µατος και θα πήγαιναν να τον βοηθήσουν. Οι Παντοκρατορικοί, 
µάλλον, δε θα άντεχαν ύστερα από µια τέτοια ενέδρα, εκτός αν ο 
αριθµός τους ήταν µεγάλος. Κι αν ο αριθµός τους ήταν, όντως, µεγά-
λος, η οµάδα του Τζοσελίνου δεν θα επιχειρούσε την επίθεση· θα 
παρέµεναν κρυµµένοι, καιροφυλαχτώντας. 

Από το εσωτερικό του σπιτιού – που είχε εγκαταλειφθεί αφότου οι 
συµπλοκές στα Ιερά είχαν ξεκινήσει – βήµατα ακούστηκαν αναπά-
ντεχα, ανησυχώντας τους στασιαστές. Η υπερφυσική ακοή του Τζο-
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σελίνου ήταν που εντόπισε τους εισβολείς πρώτα, και ο ιερέας προ-
ειδοποίησε τους συντρόφους του ώστε να είναι έτοιµοι. 

«Μας είδαν;» ψιθύρισε ένας τους. «Εδώ πάνω, µας είδαν, οι κατα-
ραµένοι;» 

Ένας άλλος τού έκανε νόηµα να σωπάσει. 
Τα βήµατα από το εσωτερικό του σπιτιού πλησίαζαν. 
«Τζοσελίνε!» ακούστηκε µια φωνή. Μια φωνή που ο ιερέας ανα-

γνώρισε. 
«Γεράρδε…» έκανε κάτω απ’την ανάσα του, και πέρασε την ανοι-

χτή πόρτα του µπαλκονιού. Οι στασιαστές τον ακολούθησαν δίχως 
δισταγµό. 

Ο Γεράρδος στεκόταν στο δωµάτιο όπου βρισκόταν η εσωτερική 
σκάλα, και γύρω του ήταν οι σύντροφοί του – οι επαναστάτες που 
είχαν έρθει από την Απολλώνια – καθώς και µια γυναίκα που ο Τζο-
σελίνος δεν γνώριζε. 

«Τολµάς να παρουσιάζεσαι εδώ, Γεράρδε!» φώναξε ο ιερέας, και 
βάστηξε το σπαθί του µε τα δύο χέρια. 

Οι στασιαστές είχαν υψωµένα και τα δικά τους σπαθιά, καθώς και 
τα τουφέκια τους, σηµαδεύοντας. 

«Κατεβάστε τα όπλα σας,» είπε ο Γεράρδος. «∆εν είµαστε Παντο-
κρατορικοί, για όνοµα του Θεού!» 

Οι στασιαστές υπάκουσαν, σαν να τους είχε µιλήσει όπως µιλούσε 
ένας ιερέας, κατευθείαν στην ψυχή τους. Ο Τζοσελίνος ξαφνιάστηκε· 
αλλά δεν κατέβασε το σπαθί του. «Γιατί είσαι εδώ;» 

«Για να σου δείξω τον κίνδυνο που διατρέχει η Χάρνταβελ,» απο-
κρίθηκε ο Γεράρδος. «Έναν κίνδυνο εξωτερικό, που µόνο εµείς µπο-
ρούµε να διαλύσουµε, και µόνο αν διώξουµε το σκοτάδι από µέσα 
µας.» 

Ο Τζοσελίνος αισθάνθηκε, τότε, έναν τροµερό θυµό να τον κυριεύ-
ει, σαν µια δυνατή φωτιά να είχε ανάψει µέσα στα σωθικά του, καί-
γοντάς τον από την κοιλιά µέχρι το κεφάλι, τυλίγοντάς τον ολόκλη-
ρο. ∆εν ήξερε ακριβώς γιατί αλλά ήταν βέβαιος ότι ο Γεράρδος έ-
πρεπε να πεθάνει! Τώρα, προτού ήταν αργά! 

Κραυγάζοντας, υψώνοντας το σπαθί του, ο Τζοσελίνος εφόρµησε. 
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Βρέθηκε πάνω από τα χτίρια, πάνω από τη Μεγάλη Πόλη, και κοίτα-
ζε ψηλά… µα δεν έβλεπε τον ουρανό. Έβλεπε ένα απέραντο µαύρο 
σύννεφο να σκεπάζει ολόκληρη τη Χάρνταβελ σα να προσπαθούσε 
να την πνίξει. Κι από το σύννεφο, παραφυάδες έβγαιναν από δω κι 
από κει, µοιάζοντας µε πλοκάµια ή φίδια. 
Τροµοκρατήθηκε, γιατί νόµιζε ότι γνώριζε γι’αυτή τη δαιµονική 

ύπαρξη από παλιά, απλώς δεν την είχε προσέξει. 
Γνώριζε γι’αυτή τη δαιµονική ύπαρξη… από πολύ κοντά. 
Και τώρα, ένα από τα πλοκάµια ήρθε προς το µέρος του, για να τον 

κυριεύσει, να τον κάνει δικό του– 
ΟΧΙ! ΜΕΙΝΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΟΥ! 
Χτύπησε την παραφυάδα µ’όλη του τη δύναµη, κι αυτή αποτραβή-

χτηκε και καµια άλλη δεν τον πλησίασε. ∆εν ήταν πλέον προσιτός. 
Το Μαύρο Σύννεφο ούρλιαξε από οργή, και η φωνή του προσπά-

θησε να του θυµίσει τη δύναµη που είχε κάποτε ο Οσβάλδος. Αλλά 
εκείνη η δύναµη ήταν µολυσµένη· τώρα το καταλάβαινε. ∆εν ήταν 
κάτι προερχόµενο από µέσα του. Ήταν κάτι προερχόµενο από έξω, 
από αυτή τη µαυρίλα πάνω από τη Χάρνταβελ. 
Το Μαύρο Σύννεφο φάνηκε ξαφνικά να τραντάζεται ολάκερο, και 

ο Οσβάλδος δεν νόµιζε ότι έφταιγε εκείνος γι’αυτό. Είδε µια από τις 
παραφυάδες να στροβιλίζεται επίµονα, να κάνει αλλόκοτες στρε-
βλώσεις. Πήγε κοντά της – τη µια στιγµή ήταν µακριά, την άλλη δί-
πλα της. Είδε πού κατέληγε. 
Ο Τζοσελίνος! Η παραφυάδα τρυπούσε το κεφάλι του και έµπαινε 

στο σώµα του, γεµίζοντάς το µε µικρά, µικρά πλοκάµια. 
Ο Οσβάλδος αισθάνθηκε µια τροµερή αποστροφή. 
Και µετά, αντίκρισε τον Γεράρδο να γυαλίζει σαν ατσάλι και να 

συγκρούεται µε τον Τζοσελίνο… 

E 
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Ο Γεράρδος ακολούθησε τα µονοπάτια, και ο Τζοσελίνος σταµάτησε 
προτού τον φτάσει, ουρλιάζοντας το όνοµά του, γυρίζοντας γύρω-
γύρω για να τον βρει. Το βλέµµα του ιερέα εστιάστηκε ξανά επάνω 
στον Γεράρδο. 

Οι υπόλοιποι – οι στασιαστές της Ερρίθιας, οι επαναστάτες από 
την Απολλώνια, η Ελισαβέτα – στέκονταν και κοιτούσαν, κοκαλωµέ-
νοι µπροστά στη σύγκρουση που αντίκριζαν. Τους φαινόταν πως ένα 
άγριο θηρίο αντιµετώπιζε µια οντότητα που δεν ήταν εύκολο κανείς 
να προσδιορίσει. 

Ο Τζοσελίνος προσπάθησε ξανά να σπαθίσει τον Γεράρδο προτού 
εκείνος τον πλησιάσει άοπλος, µε τα χέρια του και µόνο. Το σπαθί 
του ιερέα διέγραψε µια θανατηφόρα τροχιά, ικανή να κόψει άνθρω-
πο στα δύο. Αλλά δεν βρήκε τον στόχο του· ο Γεράρδος ήταν παρα-
δίπλα, επιχειρώντας ν’αρπάξει τη σκιά που έβλεπε να καλύπτει τον 
ιερέα σαν κουκούλα. Ο Τζοσελίνος κινήθηκε, τόσο γρήγορα που το 
σώµα του έµοιαζε µε θολούρα· και η λεπίδα του σπάθισε εξίσου γρή-
γορα. Ο Γεράρδος γλίστρησε µέσα σ’ένα µονοπάτι, αλλά την ίδια 
στιγµή χτυπήθηκε στα πλευρά και γρύλισε καθώς εξαφανιζόταν για 
λίγο από τα µάτια όλων εκτός από της Ελισαβέτας. 

Παρουσιάστηκε κοντά σ’έναν τοίχο του δωµατίου. 
«Γεράρδε!» φώναξε η Μάρθα, βλέποντας ότι ήταν τραυµατισµέ-

νος, κι έκανε να υψώσει το πιστόλι της. 
Ο Γεράρδος σήκωσε το χέρι του. «Όχι! Κατέβασέ το!» 
«Κανένας δε θα σε σώσει από εµένα τώρα, τέρας!» γρύλισε ο Τζο-

σελίνος, και τα µάτια του είχαν γίνει σαν σκοτεινές φλόγες· η φωνή 
του έκανε όλους όσους βρίσκονταν στο δωµάτιο να παραλύσουν – 
µονάχα η Ελισαβέτα έµεινε ανεπηρέαστη, και ο Γεράρδος. 

Ο οποίος έσκυψε ακολουθώντας τα µονοπάτια, γλιστρώντας µέσα 
σε µια εξωπραγµατική γωνία, ασύλληπτη για το µυαλό των άλλων 
ανθρώπων. Το σπαθί του Τζοσελίνου καρφώθηκε στον τοίχο, σχεδόν 
µέχρι τη λαβή, τινάζοντας χώµατα, χαλίκια, σοβάδες. 

«∆εν ανήκεις εδώ!» ούρλιαξε ο ιερέας – το Εσώτερο Θηρίο – το 
Μαύρο Σύννεφο – αφήνοντας τη λαβή του σπαθιού και γυρίζοντας 
αµέσως, για να µην προλάβει να τον πλησιάσει ο Γεράρδος. Τα χέρια 
του ήταν αρκετά για να σκοτώσει τον εχθρό του, όπως και τα χέρια 
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του Γεράρδου ήταν αρκετά για να διώξουν τη σκιά που τύλιγε τον 
Τζοσελίνο. 

Ακόµα µια ασύλληπτη διαδροµή µέσα στα µονοπάτια, λίγο προτού 
ο ιερέας καταφέρει ν’αρπάξει το θήραµά του. 

Οι άλλοι έβλεπαν τον Γεράρδο να εµφανίζεται και να εξαφανίζε-
ται, σαν οι κινήσεις του να ήταν σπαστές: σαν το φως που τον φώτι-
ζε να έσβηνε ξαφνικά και να άναβε πάλι και να έσβηνε. Ο Τζοσελί-
νος έδινε την εντύπωση ότι προσπαθούσε να χτυπήσει κάτι που µια 
υπήρχε µια δεν υπήρχε· και τώρα, ο Γεράρδος κατάφερε να βρεθεί 
πλάι του και να γαντζώσει το χέρι του στον ώµο του ιερέα. Ο Τζοσε-
λίνος βρυχήθηκε, κάνοντας να τον αποτινάξει, αλλά εκείνος άρπαξε 
και την πλάτη του µε το άλλο χέρι, και κρατήθηκε γερά. Κρατήθηκε 
από τη σκιά που έβλεπε να καλύπτει τον ιερέα, τραβώντας την σα να 
ήταν σεντόνι, για να τη βγάλει από πάνω του. Η αντίσταση που συ-
νάντησε ήταν γιγάντια· δεν τον πολεµούσε µόνο το Μαύρο Σύννεφο 
αλλά κι ο ίδιος ο Τζοσελίνος, ο οποίος είχε εκπαιδεύσει ειδικά το 
µυαλό του για να είναι ένα µε το Εσώτερο Θηρίο. 

Ο Γεράρδος ένιωσε τα χέρια του να τρέµουν, νοµίζοντας ότι προ-
σπαθούσε να ξεκολλήσει δύο σίδερα που από αιώνες ήταν το ένα 
κολληµένο πάνω στο άλλο. Επικεντρώθηκε απόλυτα στον σκοπό του, 
έγινε ένα µε την προσπάθεια… Το Εσώτερο Θηρίο πάλευε, και ολό-
κληρη η Χάρνταβελ τρανταζόταν µαζί του. 

E 
 
Παρακολουθούσε τη σύγκρουση απορηµένος, γεµάτος δέος. Αντί-
κριζε για πρώτη φορά δυνάµεις που κάπου βαθιά µέσα του ήξερε 
ανέκαθεν ότι υπήρχαν στη Χάρνταβελ µα ποτέ δεν είχε κατανοήσει 
την ύπαρξή τους. 
Ο Γεράρδος, στραφταλίζοντας σαν καλογυαλισµένη ατσάλινη λε-

πίδα, ύστερα από µια σειρά επιδέξιων κινήσεων, είχε τελικά αρπάξει 
την παραφυάδα του Μαύρου Σύννεφου και την τραβούσε, ξεριζώνο-
ντάς την από το σώµα του Τζοσελίνου, λίγο-λίγο, σταδιακά. Τα µικρά 
πλοκάµια έχαναν τη λαβή τους πάνω στον ιερέα, το ένα µετά το άλ-
λο. Και το Μαύρο Σύννεφο ούρλιαζε και τρανταζόταν. 
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Είχε γνωρίσει τον φόβο γι’ακόµα µια φορά. Είχε βρει κάτι που, ε-
νεργά, µέσα στην ίδια του τη διάσταση, απειλούσε την παρασιτική 
ύπαρξή του. 
Ο Οσβάλδος είδε τον Γεράρδο να τραβά την παραφυάδα από το 

σώµα του Τζοσελίνου και να την πετά έξω – και, στιγµιαία, το σώµα 
του Τζοσελίνου άστραψε κι αυτό σαν καλογυαλισµένη ατσάλινη λε-
πίδα, λες και πριν η παραφυάδα να έκρυβε το φως του. 
Αλλά το Μαύρο Σύννεφο δεν είχε τελειώσει µε τον Γεράρδο. Η πα-

ραφυάδα του ορθώθηκε σαν γιγάντιο φίδι και όρµησε καταπάνω 
του, σε µια µάταιη προσπάθεια να τον χτυπήσει… 

E 
 
Τα χέρια του Γεράρδου φλέγονταν πάλι, όπως τότε που είχε εξωθή-
σει το Εσώτερο Θηρίο της Ελισαβέτας και µετά, πρόσφατα, το Εσώ-
τερο Θηρίο του Οσβάλδου. Μια σκιά ερχόταν καταπάνω του, αν-
θρωπόµορφη και άµορφη συγχρόνως, ουρλιάζοντας δαιµονισµένα, 
ζητώντας να κλέψει τη ζωή του, να διώξει για πάντα την απειλή. 

Τα χέρια του Γεράρδου τη χτύπησαν, και οι φλόγες τους χίµησαν 
επάνω της να την κατασπαράξουν, κοµµατιάζοντάς την σαν χαρτί 
που σκίζεται και διαλύεται στο νερό. 

Ο Γεράρδος παραπάτησε, νιώθοντας ξαφνικά να ζαλίζεται. Και έ-
πεσε στο ξύλινο πάτωµα. Η Μάρθα βρέθηκε αµέσως δίπλα του, γο-
νατισµένη, ενώ φωνές αντηχούσαν από γύρω. Έµοιαζαν όλοι να µι-
λάνε συγχρόνως. 

«Είσαι καλά;» ρώτησε η Μάρθα. 
«…Ναι. Είµαι εντάξει… Η αντίστασή του – ήταν πολύ µεγάλη.» Ο 

Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος, µε τη βοήθειά της, κι ύστερα στάθηκε 
µόνος του. 

«Τι κάνατε στον Μεγάλο Πατέρα;» φώναζε ένας στασιαστής, έχο-
ντας υψώσει το τουφέκι του, σαν τώρα να είχε ξυπνήσει από κάποιο 
όνειρο. «Τι κάνατε;» 

Ο Τζοσελίνος ήταν διπλωµένος στο πάτωµα, βογκώντας, τρέµο-
ντας ολόκορµος. 
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«Μην ανησυχείτε,» είπε η Ελισαβέτα. «Ο ιερέας είναι καλά. Σε λί-
γο θα µπορεί να σας το πει κι ο ίδιος.» Η φωνή της τους επηρέασε, 
όπως τους είχε επηρεάσει πριν η φωνή του Γεράρδου, µιλώντας κα-
τευθείαν στην ψυχή τους. 

«Τι έγινε, όµως;» ρώτησε ένας άλλος στασιαστής – ένας από εκεί-
νους που κρατούσαν σπαθιά. «Τι ήταν αυτό που είδαµε;» 

«Μια σύγκρουση είδατε,» τους είπε ο Γεράρδος. «Μια σύγκρουση 
απαραίτητη για να σώσουµε τη Χάρνταβελ από την καταστροφή 
που έρχεται.» Και γονάτισε, στο ένα γόνατο, πλάι στον πεσµένο ιε-
ρέα. «Τζοσελίνε.» Άγγιξε τον ώµο του. «Τζοσελίνε. Σε χρειάζοµαι. 
Όλοι µας σε χρειαζόµαστε.» Αλλά εκείνος δεν αποκρίθηκε· συνέχισε 
να είναι διπλωµένος, γρυλίζοντας, τρέµοντας. 

«Θα συνέλθει,» διαβεβαίωσε ο Γεράρδος τους στασιαστές, οι ο-
ποίοι τον κοίταζαν φανερά ταραγµένοι και µε ανάµικτα συναισθή-
µατα στα πρόσωπά τους. «Ίσως να σας φανεί παράξενο αυτό που θα 
σας πω, αλλά καλό είναι αυτό που του συνέβη. Ο µόνος τρόπος να 
σας το εξηγήσω είναι… όπως µια αρρώστια. Όταν θεραπεύεσαι δεν 
είναι πάντοτε ανώδυνο.» 

«Μα ήταν ιερέας!» 
«∆εν έχει σηµασία,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Θα δείτε που κι ο 

ίδιος θα σας το πει µόλις συνέλθει. Θα περιµένουµε εδώ, δεν θα φύ-
γουµε. Εν τω µεταξύ, έχετε το νου σας µην πλησιάσουν οι πολεµι-
στές του Επόπτη.» 

Τρεις από τους στασιαστές πήγαν στο µπαλκόνι· οι άλλοι δύο έµει-
ναν πίσω, κοιτάζοντας τον Γεράρδο να εξακολουθεί να είναι γονατι-
σµένος πλάι στον διπλωµένο ιερέα που ολόκληρο το σώµα του τρα-
νταζόταν από ακούσιους σπασµούς. 

E 
 
Ήρθε για να µας σώσει, συνειδητοποίησε ο Οσβάλδος, κι εµείς τον 
κυνηγούσαµε σαν ζώο για να τον σκοτώσουµε… 

Μετά, η συνείδησή του βούλιαξε πάλι στο υπόγειο. 
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Κεφάλαιο 10 

Η Νέα Νίρµικιτ 
 
 
Ο ανιχνευτής υποκλίθηκε αντίκρυ της, µέσα στη µεγάλη αίθουσα. 
«Αρχόντισσά µου. Έχουν λεηλατήσει τρία χωριά. Πήραν ζώα, τρό-
φιµα, εργαλεία· τα πάντα. Τους κατοίκους που προσπάθησαν να υ-
περασπιστούν τις περιοχές τους τους σκότωσαν· τους άλλους, που 
τράπηκαν σε φυγή, τους άφησαν.» 

«Και πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι;» ρώτησε η Μοργκάνα, καθι-
σµένη στον θρόνο της. 

«Προς τα εδώ έρχονται, Αρχόντισσά µου, προς την πόλη σας.» 
Θα µαζεύονταν πρόσφυγες, λοιπόν. Η Μοργκάνα αναστέναξε. 

«Καλώς. Μπορείς να πηγαίνεις.» 
Ο ανιχνευτής υποκλίθηκε πάλι και βγήκε από την αίθουσα. 
Η Μοργκάνα σηκώθηκε από τον θρόνο της και βάδισε προς το 

τραπέζι, µπροστά απ’το οποίο στεκόταν ο Λεοπόλδος, µόνος του. Οι 
αξιωµατικοί του είχαν σταλεί να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο στρατό από τα περίχωρα της πόλης της Ναραλµάδιας και 
από τα τριγυρινά χωριά και κωµοπόλεις. Καλούσαν κάθε µισθοφόρο 
να έρθει να πολεµήσει για τη Ναραλµάδια, καθώς και όσους χωρι-
κούς ήταν ικανοί, προειδοποιώντας πως αν δεν υπερασπίζονταν τα 
εδάφη τους το φουσάτο των εξωδιαστασιακών θα ερχόταν και θα 
τους έπαιρνε τα πάντα. 

«∆εν έχασαν καθόλου καιρό,» είπε η Μοργκάνα στον σύζυγό της, 
ο οποίος κοίταζε τον χάρτη που ήταν απλωµένος επάνω στο τραπέζι, 
γεµάτος σηµειώσεις και σύντοµα σχόλια. Προτού ο ανιχνευτής µιλή-
σει στην Αρχόντισσα της Ναραλµάδιας, είχε πλησιάσει τον Λεοπόλ-
δο και του είχε δείξει κάτι στον χάρτη – τα τρία λεηλατηµένα χωριά, 
υπέθετε τώρα η Μοργκάνα. 

«Αναµενόµενο,» αποκρίθηκε ο Λεοπόλδος. «∆ε θα περίµεναν, φυ-
σικά. Ο χρόνος είναι µε το µέρος µας, όχι µε το δικό τους.» 

«Με το µέρος µας;» Η Μοργκάνα µόλις και µετά βίας άκουγε τη 
χαµηλή µουσική που έπαιζε το ηχοσύστηµα της µεγάλης αίθουσας 
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(Άκακοι Γρύπες – ένα συγκρότηµα από τη Σεργήλη, µε ήχο τελείως 
εξωτικό για τους κατοίκους της Χάρνταβελ, αλλά όχι τέτοιο που να 
µη µπορούν να εκτιµήσουν)· το κεφάλι της την πονούσε και τ’αφτιά 
της βούιζαν. Από τότε που είχε επιστρέψει στο κάστρο της, εδώ και 
δύο ηµέρες, δεν είχε καταφέρει να κοιµηθεί πάνω από πέντε ώρες 
συνολικά. Το µυαλό της δεν µπορούσε να ησυχάσει. 

«Έχουµε στείλει αγγελιαφόρο να πάει στην Ερρίθια, για να ειδο-
ποιήσει τον Επόπτη και τον Υπεράρχη,» είπε ο Λεοπόλδος. «Έχουµε 
αρχίσει να στρατολογούµε πολεµιστές στις περιοχές µας. Όλα αυτά, 
σύντοµα, θα αποδώσουν. Θα έρθει βοήθεια. Το θέµα είναι αν θα έρ-
θει αρκετά γρήγορα. Και οι ξένοι το ξέρουν αυτό. ∆ε µπορεί να νοµί-
ζουν ότι δεν θα συγκεντρώσουµε στρατό για να υπερασπιστούµε τα 
εδάφη µας. Εποµένως, είναι λογικό να βιάζονται να εξαπλωθούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο. 

»Αναρωτιέµαι, όµως, αν θα µπορούν και να κρατήσουν τις κτήσεις 
τους,» τόνισε. 

«Πιστεύεις ότι θα φτάσουν ακόµα κι ώς εδώ; Ώς τη Ναραλµάδια;» 
Η Μοργκάνα έπλεξε, νευρικά, τα µακριά δάχτυλά της µπροστά στη 
µεγάλη πόρπη της φαρδιάς, χρυσής ζώνης της. 

«Ναι. Λογικά, προς τα εδώ θα έρθουν,» αποκρίθηκε ο Λεοπόλδος. 
«Ο Ροβέρτος θα φρουρεί τη γέφυρα του ποταµού όσο καλύτερα 
µπορεί· άρα, οι ξένοι θα το βρουν πιο εύκολο να προελάσουν δυτικά 
παρά ανατολικά.» 

Η Μοργκάνα απορούσε πώς ο σύζυγό της µπορούσε να φαίνεται 
τόσο ψύχραιµος, δεδοµένης της κατάστασης που είχαν να αντιµε-
τωπίσουν. «Καταραµένος νάναι ο Ροβέρτος! Πρέπει εµείς πάλι να 
υποφέρουµε, και είµαι βέβαιη πως δε θα κάνει τίποτα για να µας 
βοηθήσει.» Κάθισε, νιώθοντας να ζαλίζεται. 

Ο Λεοπόλδος κάθισε δίπλα της. Άγγιξε το χέρι της. «Μην πανικο-
βάλλεσαι. Ο Θεός θα µας βοηθήσει.» 

Η Μοργκάνα τον ατένισε µορφάζοντας. «Με κοροϊδεύεις;» 
Ο Λεοπόλδος γέλασε. «∆εν έχουν τελειώσει όλα ακόµα. Μην ξε-

χνάς πως οι ξένοι βρίσκονται σε εδάφη που δεν ξέρουν ενώ εµείς τα 
ξέρουµε καλά. Παρά την πανωλεθρία που πάθαµε µε την άφιξή 
τους, δεν έχουµε χάσει τον πόλεµο. Κανένας πόλεµος δεν κρίνεται 
από µία και µόνο µάχη, Μοργκάνα.» 

«Υπάρχουν, όµως, µάχες που µπορούν να σε τσακίσουν.» 
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«Πράγµατι,» συµφώνησε ο Λεοπόλδος. «Αλλά η συγκεκριµένη δεν 
ήταν µία από αυτές. Οι ξένοι δεν έχουν ιδέα πού έχουν βρεθεί, κι ε-
πιπλέον δεν έχουν ιππικό. Ουσιαστικά, έχουµε κάθε δυνατό πλεονέ-
κτηµα.» 

«Αλλά έχουµε χάσει τόσους πολλούς πολεµιστές.» 
«Τα πράγµατα θα ήταν χειρότερα αν δεν είχαµε υποχωρήσει ε-

γκαίρως,» της θύµισε ο Λεοπόλδος. «Ο Ροβέρτος, αναµφίβολα, είχε 
περισσότερες απώλειες από εµάς.» 

«Ο Ροβέρτος έχει, όµως, την προστασία του ποταµού. Η γέφυρα 
είναι καλή αµυντική θέση, και το ξέρεις. Εµείς µπορούµε να προστα-
τέψουµε όλα µας τα εδάφη µε τον στρατό που µας έχει αποµείνει; 
Όχι.» 

«Γι’αυτό σού είπα ότι ο χρόνος είναι µε το µέρος. Μέχρι να έρθει 
βοήθεια πρέπει να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε για να καθυ-
στερήσουµε τους ξένους. Και µη νοµίζεις ότι δεν έχω ήδη αρχίσει να 
διαµορφώνω ένα σχέδιο δράσης.» 

E 
 
Ολόκληρος ο καταυλισµός ζητωκραύγαζε για την Ελκέρτα, που τους 
είχε φέρει λάφυρα από τα κοντινά χωριά των ξένων: τρόφιµα και 
ζώα σαν αυτά που είχαν διαβάσει στις Παλαιές ∆ιηγήσεις και δει σε 
φωτογραφίες του Παλαιού Κόσµου· κάποια λιγοστά χρήµατα της 
Χάρνταβελ (δεν είχαν πολλά οι χωρικοί στα σεντούκια και στα που-
γκιά τους)· ακόµα λιγότερα όπλα (σπαθιά, δόρατα, πιστόλια, και 
καραµπίνες που δεν διέφεραν και τόσο από τα δικά τους)· µπόλικα 
εργαλεία για το δούλεµα της γης, πράγµα που έκαναν κι εκείνοι ό-
ταν ζούσαν στον Παλαιό Κόσµο αλλά τους ήταν άγνωστο πλέον και 
θα έπρεπε να το ξαναµάθουν· και µερικά κάρα, που ήταν φτιαγµένα 
έτσι ώστε να τα τραβάνε τα ζώα που οι Παλαιές ∆ιηγήσεις ονόµαζαν 
γαϊδούρια. 

Ο καταυλισµός ήταν κατενθουσιασµένος µ’όλα τούτα. Κι έδειχναν 
ν’αγαπούν την Ελκέρτα όσο ποτέ. Έµοιαζαν να έχουν ξεχάσει ποια 
ήταν πραγµατικά αυτή η τρισκατάρατη παλιογυναίκα! σκεφτόταν η 
Φαλτίκα. ∆εν είναι δική µας, ανόητοι! ∆εν είναι της Νίρµικιτ. Ήταν 
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µια λήσταρχος του Υπόγειου Κόσµου, µέχρι που ο πατέρας µου τη 
µάζεψε εδώ! Αλλά δεν έλεγε τίποτα φωναχτά παρά µονάχα 
στ’αδέλφια της, γιατί δεν ήθελε να στρέψει τη δυσαρέσκεια των πο-
λεµιστών επάνω της· ούτε ήθελε να κάνει την Ελκέρτα να την υπο-
ψιαστεί, να νοµίσει ότι εκείνη είχε βάλει τον Οφθαλµό του Θανάτου 
να τη σκοτώσει. 

Ευτυχώς που, τουλάχιστον, αυτός ο εγκληµατίας, ο Βάλµοοθ ο Νε-
κροχέρης, δεν είχε παρουσιαστεί στον πατέρα της για να του πει 
ποιος τον είχε προτρέψει να δολοφονήσει τη Βασιλική Σύζυγο. Μάλ-
λον φοβόταν, συµπέρανε η Φαλτίκα. Φοβόταν ότι µπορεί να επρό-
κειτο για παγίδα, ώστε να τον κάνουν να παρουσιαστεί και να τον 
καθαρίσουν αµέσως. Ή ίσως να φοβόταν ότι δε θα τον πίστευαν, ότι 
θα νόµιζαν πως έλεγε ψέµατα όταν αποκάλυπτε ότι ο Βασιλικός Υ-
πασπιστής είχε κάνει συµφωνία µαζί του. 

Η Φαλτίκα είχε αρχίσει να ηρεµεί, αλλά εξακολουθούσε να εύχεται 
ο Νάρκλοοµ να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τον 
Υπόγειο Κόσµο. ∆εν ήθελε να είναι µόνη της, χωρίς κάποιον άνθρω-
πο που ήξερε ότι θα τη βοηθούσε εναντίον της καταραµένης σκρό-
φας. 

Και η Ελκέρτα, µέρα µε τη µέρα, έµοιαζε ν’αποκτά ολοένα και πε-
ρισσότερη επιρροή εδώ, σ’ετούτο τον καινούργιο κόσµο. Θα µας ε-
ξαφανίσει όλους και θα κάνει τον εαυτό της Βασίλισσα! 

Η Πριγκίπισσα Φαλτίκα περίµενε, και παρακολουθούσε. 
Ο Βασιληάς Κάλροοθ πρόσταξε να λεηλατηθούν όλα τα χωριά που 

βρίσκονταν µέσα σε µιας ηµέρας δρόµο απόσταση από τον καταυλι-
σµό τους. Επίσης, έδωσε διαταγή να µάθουν οι βασιλικοί φρουροί 
πώς να ιππεύουν, σύµφωνα µε τις γραφές των Παλαιών ∆ιηγήσεων 
και χρησιµοποιώντας τα λίγα άλογα που είχαν παρθεί από τα ήδη 
λεηλατηµένα χωριά. (Τα ξεχώρισαν από τα γαϊδούρια  – που ήταν 
σαφώς περισσότερα – βλέποντας παλιές φωτογραφίες και διαβάζο-
ντας γι’αυτά.) Η Φαλτίκα τούς κοίταζε να κάνουν αστείες προσπά-
θειες να κρατηθούν επάνω στα ψηλά ζώα, πέφτοντας πολλές φορές· 
αλλά, στο τέλος, δεν αργούσαν να τα καταφέρουν να µείνουν άνετα 
καθισµένοι στη σέλα. 

Η Ελκέρτα ήταν από τους πρώτους που κατόρθωσαν να ιππεύσουν 
καλά και χωρίς να παραδέρνουν, και ένα πλήθος που ήταν συγκε-
ντρωµένο αντίκρυ της έβγαλε δυνατές, ενθουσιώδεις φωνές και 
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σφυρίγµατα. Η Βασιλική Σύζυγος ύψωσε το σπαθί της για να τους 
χαιρετίσει, κάνοντας τη λεπίδα του να αστράψει στον ήλιο του και-
νούργιου κόσµου. 

Η Φαλτίκα ήταν εξαγριωµένη, αλλά δεν το έδειχνε. Γιατί δεν προ-
σπαθεί αυτός ο ηλίθιος ο Βάλµοοθ να τη σκοτώσει τώρα; Ποιος τη 
φυλάει τώρα, την καταραµένη; 

Ο Κάλροοθ φαινόταν πολύ ευχαριστηµένος µε τη σύζυγό του: 
πράγµα που προκαλούσε στη Φαλτίκα ακόµα µεγαλύτερη οργή. Ο 
µπαµπάς είναι τυφλός! Τυφλός! Ουσιαστικά, κινδυνεύει απ’αυτήν 
και δεν το καταλαβαίνει. 

Ο Νάρκλοοµ έλειπε δύο ολόκληρες ηµέρες και, λίγο πριν από το 
µεσηµέρι της τρίτης, επέστρεψε µαζί µε τον λαό της Νίρµικιτ. Μια 
ολόκληρη ορδή βγήκε από το άνοιγµα ανάµεσα στους κόσµους, βια-
στικά, γιατί όλοι φοβόνταν ότι µπορεί ο Καταστροφέας να τους δι-
αισθανόταν και να πλησίαζε. Και πράγµατι, ο ιπτάµενος δαίµονας 
φάνηκε να έρχεται από τον ορίζοντα· αλλά ο λαός της Νίρµικιτ κα-
τόρθωσε να περάσει στον καινούργιο κόσµο χωρίς να έχει καθόλου 
απώλειες· και εδώ ο Καταστροφέας φαινόταν να µη µπορεί να έρθει, 
σαν κάτι να φοβόταν, ή σαν κάτι να τον έδιωχνε. 

Η Φαλτίκα ήξερε πως οι Λιθοφόροι µιλούσαν για µια «Παρουσία», 
και αναρωτιόταν αν αυτή η Παρουσία ήταν που αποµάκρυνε τον 
ιπτάµενο, φωτεινό δαίµονα. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ είδε µε περηφάνια τον λαό του να έρχεται, 
και, ανεβαίνοντας σε µια ξύλινη εξέδρα, τους µίλησε για τη χαρά του 
που είχαν φτάσει σ’έναν καινούργιο κόσµο ο οποίος ήταν, ταυτό-
χρονα, ο Παλαιός Κόσµος. Θα έκαναν µια υπέροχη ζωή εδώ, τους 
υποσχέθηκε. Θα ζούσαν όλοι σαν αφέντες! 

Η Φαλτίκα πλησίασε τον Νάρκλοοµ, όταν εκείνος ξέµπλεξε από 
τους υπόλοιπους, και τον φίλησε. 

«Τι κάνεις, Πριγκίπισσα;» Μειδιώντας, τύλιξε το χέρι του γύρω 
από τη µέση της. 

«Άργησες,» του είπε η Φαλτίκα, εσκεµµένα. 
Ο Νάρκλοοµ κατάλαβε ότι το έκανε επίτηδες – φάνηκε από το 

βλέµµα του, που γελούσε. «Αλλά εξακολουθείς να είσαι ζωντανή,» 
της αποκρίθηκε, πειραχτικά. 
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«Μόλις και µετά βίας. ∆ε θα έµαθες ακόµα τι έκανε ο πατέρας 
µου…» 

«Τι έκανε;» ρώτησε ο Νάρκλοοµ καθώς βάδιζαν ανάµεσα στις 
σκηνές του µεγάλου καταυλισµού: ο οποίος σύντοµα θα µεγάλωνε 
ακόµα περισσότερο, όταν και οι καινούργιοι που είχαν έρθει από τη 
Νίρµικιτ έστηναν τις δικές τους σκηνές. 

«Υποσχέθηκε να πληρώσει τον Οφθαλµό του Θανάτου, αν παρου-
σιαστεί και του πει ποιος τον έβαλε να σκοτώσει την Ελκέρτα,» είπε 
ψιθυριστά η Φαλτίκα. 

«Υποθέτω πως ο Βάλµοοθ δεν παρουσιάστηκε…» Η όψη του, ό-
µως, είχε γίνει λιγάκι ανήσυχη, παρατήρησε η Πριγκίπισσα. 

«Όχι, δεν παρουσιάστηκε.» 
Ο Νάρκλοοµ ένευσε. «Θα ήταν ανόητος να το κάνει. Είναι παρά-

νοµος από τότε που τον γέννησε η µάνα του. Ποιος θα πίστευε ότι 
εγώ τού ζήτησα να σκοτώσει τη Βασιλική Σύζυγο;» 

«Η Ελκέρτα ίσως να το πίστευε…» 
«Ναι, αλλά εκείνος δεν έχει λόγο να το ριψοκινδυνέψει.» 
«Εγώ νοµίζω πως ίσως να φοβάται ότι είναι παγίδα,» είπε η Φαλ-

τίκα. «Ίσως να φοβάται ότι θέλουν να τον κάνουν να εµφανιστεί για 
να τον σκοτώσουν.» 

«Ναι, κι αυτό είναι πιθανό. Πάµε τώρα στη σκηνή σου; Θέλω να 
πλυθώ και να ξεκουραστώ. Ήταν εξαντλητικές αυτές οι δύο µέρες. 
∆εν είναι, τελικά, καθόλου εύκολο να µαζεύεις µια ολόκληρη πόλη.» 

Η Φαλτίκα γέλασε. Η διάθεσή της είχε φτιάξει ξανά, µε την επι-
στροφή του Νάρκλοοµ. Είχε την αίσθηση πως όλα θα πήγαιναν κα-
λά, και σύντοµα θα έβρισκαν τρόπο να ξεφορτωθούν την ελεεινή 
λήσταρχο παρά τα τελευταία της… κατορθώµατα. 

E 
 
Ολόκληρη εκείνη η ηµέρα πήγε στο να τακτοποιηθούν οι µετανάστες 
από τη Νίρµικιτ. Μέχρι τα µεσάνυχτα στήνονταν σκηνές και ο κα-
ταυλισµός µεγάλωνε και µεγάλωνε και µεγάλωνε. Φωτοκρύσταλλοι 
τοποθετούνταν επάνω σε πασσάλους (φτιαγµένους από το ξύλο του 
καινούργιου κόσµου) για τον φωτισµό της περιοχής τις νυχτερινές 
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ώρες. Οι τεχνουργοί της Νίρµικιτ εργάζονταν πυρετωδώς µέσα στο 
εργαστήριο που είχαν στήσει, κατασκευάζοντας φωτορυθµιστές και 
φορτιστές· πυροβόλα όπλα και αγχέµαχα· κιάλια που η δουλειά τους 
δεν ήταν να κάνουν τον χρήστη τους να βλέπει θερµότητα (πράγµα 
πολύ χρήσιµο για να κινείσαι χωρίς καµία πηγή φωτός µέσα στα 
σκοτάδια του Υπόγειου Κόσµου) αλλά να φέρνουν τα αντικείµενα 
πιο κοντά, ώστε να µπορεί κανείς να δει σε µεγάλες αποστάσεις· α-
νιχνευτές ήχου ειδικά τροποποιηµένους για ανοιχτά πεδία· τροχο-
φόρους λιθοβόλους – µεταλλικούς σωλήνες που εκτόξευαν πέτρες 
ύστερα από ενεργειακή φόρτιση· και σηµατοδότες και δέκτες σήµα-
τος – συσκευές που λειτουργούσαν καλά στον Υπόγειο Κόσµο για 
τον εντοπισµό της θέσης κάποιου, και έµοιαζαν να λειτουργούν το 
ίδιο καλά και εδώ, αν και µε κάπως µειωµένη εµβέλεια: πράγµα που 
οι τεχνουργοί είπαν ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι οι σηµατοδότες 
χρησιµοποιούσαν τη γη ως µέσο µεταβίβασης του σήµατός τους, και 
στον Υπόγειο Κόσµο υπήρχε γη και πέτρα παντού γύρω, ενώ εδώ 
µόνο στο έδαφος. 

Την εποµένη, ο Βασιληάς Κάλροοθ πρόσταξε να επεκταθούν σε 
ακτίνα δεκαπέντε χιλιοµέτρων από τον καταυλισµό, ώστε 
ν’αρχίσουν να διαµορφώνουν µια επικράτεια για τον εαυτό τους, την 
οποία θα ονοµάτιζαν Νέα Νίρµικιτ. Η αντίσταση που συνάντησαν 
κατ’αυτή τη µικρή επέκταση ήταν µηδαµινή· οι κάτοικοι των χωριών 
και των µικρών πόλεων ή είχαν ήδη τραπεί σε φυγή ή τρέπονταν σε 
φυγή µόλις τους έβλεπαν να έρχονται. Και ο λαός του Κάλροοθ κα-
ταλάµβανε τα σπίτια που αυτοί είχαν εγκαταλείψει, αφού λεηλατού-
σε ό,τι υπήρχε. Η Ελκέρτα πρωτοστατούσε, παρατήρησε η Φαλτίκα, 
παριστάνοντας πάντα ότι ριχνόταν πρώτη στη µάχη, για να κερδίσει 
εντυπώσεις· αλλά η Πριγκίπισσα καταλάβαινε ότι η Βασιλική Σύζυ-
γος, στην πραγµατικότητα, δεν διέτρεχε κανέναν σπουδαίο κίνδυνο: 
οι ξένοι δεν πρόβαλαν αντίσταση. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που γύριζαν 
να χτυπήσουν τους κατακτητές. Ο µόνος αληθινός κίνδυνος για τη 
ζωή της Ελκέρτα ήταν ο Βάλµοοθ ο Νεκροχέρης, όµως και από αυ-
τόν προφυλαγµένη ήταν, γιατί η Φαλτίκα έβλεπε πάντοτε κοντά της 
τον Κύρνοοκ. Ο πατέρας, ανόητος καθώς είναι, προσέχει µην του τη 
σκοτώσουν! Προσέχει περισσότερο γι’αυτήν παρά για τον εαυτό του! 
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Μετά από τρεις ηµέρες, ο Κάλροοθ έκρινε ότι τα εδάφη γύρω από 
το άνοιγµα των κόσµων ήταν δικά του. ∆εν υπήρχαν άλλα χωριά ή 
µικρές πόλεις για να κατακτήσει. Το µόνο που έµενε ήταν να ε-
δραιώσει τις κτήσεις του και να µάθει τους ανθρώπους του να καλλι-
εργούν τη γη, όπως στον Παλαιό Κόσµο. Γι’αυτό το τελευταίο απο-
φάσισε να χρησιµοποιήσει τους αιχµαλώτους. Πρόσταξε τη Χονρέπα 
να διδάξει και σ’άλλους τα βασικά της γλώσσας των ξένων, ώστε να 
µπορούν να συνεννοηθούν µ’αυτούς και να δεχτούν συµβουλές. Ο 
Νάρκλοοµ συµφωνούσε µε τη στρατηγική του Βασιληά, καθώς επί-
σης και η Ελκέρτα, η οποία ήταν ευχαριστηµένη από τις λεηλασίες 
και την επιρροή που είχε αρχίσει να αποκτά ανάµεσα στον λαό της 
Νίρµικιτ. 

«Όταν τα µυαλά της πάρουν αέρα και γίνει απρόσεκτη, τότε µπο-
ρεί να µας δώσει την ευκαιρία να την ξεπαστρέψουµε,» είπε η Φαλ-
τίκα στον Νάρκλοοµ, µια νύχτα. 

Εκείνος όµως φαινόταν διστακτικός. «∆εν ξέρω αν τώρα είναι κα-
λή περίοδος γι’αυτό,» αποκρίθηκε. «Κατ’αρχήν, έχω χάσει κάθε ε-
παφή µε τον Βάλµοοθ· δεν έχω ιδέα τι κάνει και πού βρίσκεται.» 

«Βάλε κάποιον άλλο να τη σκοτώσει! Κάποιον απλό πολεµιστή. ∆ε 
χρειάζεται νάναι Λιθοφόρος. Ένα σπαθί στο λαιµό της είναι αρκε-
τό!» 

Ο Νάρκλοοµ, όµως, είχε πολλά στο µυαλό του ετούτο τον καιρό και 
δεν είχε χρόνο να σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να ασχολείται συ-
νέχεια µε τις επεκτατικές κινήσεις µέσα στον καινούργιο κόσµο και 
να οργανώνει τον λαό της Νίρµικιτ ώστε να µπορέσει να υπερασπι-
στεί τις θέσεις που είχε κατακτήσει· διότι, αναµφίβολα, θα χρειαζό-
ταν να το κάνει αυτό, κάποια στιγµή σύντοµα. Οι ξένοι δεν µπορεί 
να κάθονταν για πολύ ακόµα µε σταυρωµένα χέρια· θα επιτίθονταν, 
προσπαθώντας να τους εξολοθρεύσουν. Έτσι, η Φαλτίκα δεν τον έ-
βλεπε και πολύ συχνά τον Νάρκλοοµ, καθώς εκείνος, έχοντας µάθει 
γρήγορα να ιππεύει, πήγαινε από δω κι από κει µέσα στις καινούρ-
γιες κτήσεις του πατέρα της. Η Πριγκίπισσα περίµενε συνέχεια στη 
σκηνή της, στον καταυλισµό. 

Μέχρι που η βαρεµάρα τής ήταν αφόρητη, και ήθελε, επιτέλους, 
να κάνει κάτι περισσότερο. Άρχισε, λοιπόν, να µαθαίνει κι εκείνη 
ιππασία, µε τη βοήθεια ενός πολεµιστή του πατέρα της ο οποίος ήδη 
ήξερε. ∆εν ήταν δύσκολο να ανεβεί στο άλογο, συνειδητοποίησε η 
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Φαλτίκα· όταν όµως αυτό ξεκίνησε να καλπάζει, κρατήθηκε γερά 
πάνω στη σέλα της, τροµαγµένη ότι θα έπεφτε και νιώθοντας τα ο-
πίσθιά της να χοροπηδάνε επώδυνα πάνω στη ράχη του ψηλού ζώου. 
Συνέχισε, ωστόσο, τις προσπάθειές της. Σ’ετούτο τον κόσµο, τα άλο-
γα φαινόταν να είναι πολύ χρήσιµα για τις µετακινήσεις, κι εποµέ-
νως η Πριγκίπισσα δεν µπορούσε να µην ξέρει να ιππεύει. 

Όταν απέκτησε κάµποση αυτοπεποίθηση ήταν που έπεσε από τη 
σέλα, καθώς έγινε απρόσεχτη· δε χρησιµοποιούσε πια καθόλου τα 
χέρια της για να κρατιέται. Το ένα της πόδι γλίστρησε από τον ανα-
βατήρα και, µ’ένα διαπεραστικό ουρλιαχτό, η Φαλτίκα έφυγε από τη 
ράχη του αλόγου και βρέθηκε πάνω στο ξερό χορτάρι της πεδιάδας, 
χτυπώντας τον γοφό και τον ώµο της. Ο µεγάλος της αδελφός, ο 
Πρίγκιπας-∆ιάδοχος Όσραοκ, πλησίασε και τη βοήθησε να σηκωθεί, 
ενώ ένας βασιλικός φρουρός έτρεξε να πιάσει το άλογό της από τα 
γκέµια. Η Φαλτίκα έκλαιγε από το ξάφνιασµα και τον απότοµο πόνο, 
όµως κατά τα άλλα ήταν καλά. Το γαλανό της δέρµα µελάνιασε, αλ-
λά ευτυχώς δεν είχε σπάσει κανένα κόκαλο. Περισσότερο την ενό-
χλησε το γεγονός ότι ένα σωρό κόσµος ήταν µπροστά και την κοίτα-
ζε καθώς έπεφτε. Μια πριγκίπισσα της Νίρµικιτ δεν µπορούσε να 
ξεφτιλίζεται έτσι! 

Ο Νάρκλοοµ, όταν την ξαναείδε χωρίς τα ρούχα της, τη ρώτησε τι 
της είχε συµβεί, κι όταν η Φαλτίκα τού µίλησε για το ατυχές περι-
στατικό, εκείνος γέλασε κι άρχισε να την πειράζει ανελέητα. Η Πρι-
γκίπισσα τον έβρισε, του είπε πως ήταν παλιάνθρωπος που το έκανε 
αυτό, και τον χτύπησε στα χαµηλά µε την ανάστροφη του χεριού της 
καθώς εκείνος στεκόταν γυµνός µπροστά της. Ο Νάρκλοοµ διπλώ-
θηκε αλλά εξακολουθούσε να γελά. 

Την επόµενη, πήρε τη Φαλτίκα µαζί του καθώς πήγε προς τα δυτι-
κά για να ανιχνεύσει. Κι οι δυο τους ήταν έφιπποι, και ο Νάρκλοοµ 
τής είπε: «Τελικά, δεν είσαι τόσο χάλια στην ιππασία όσο έλεγες, 
Πριγκίπισσα – αλλά µη βαλθείς τώρα να µου αποδείξεις το αντίθε-
το!» 

Η Φαλτίκα τον αγριοκοίταξε, αν και καταλάβαινε ότι την πείραζε 
ξανά, και όχι κακοπροαίρετα. «Ακόµα πονάω από τότε που έπεσα!» 
του είπε, επιτηδευµένα. «Θα έπρεπε να αισθάνεσαι άσχηµα 
γι’αυτό.» Αναστέναξε. «Τέλος πάντων. Πού ακριβώς πηγαίνουµε;» 
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Μαζί τους είχαν µια οµάδα αποτελούµενη από έξι πολεµιστές και 
τον Νερκάλοοτ, τον Οφθαλµό της Ψυχής, όλοι τους έφιπποι σαν την 
Πριγκίπισσα και τον Βασιλικό Υπασπιστή· έτσι, η Φαλτίκα συµπέ-
ραινε ότι δεν είχαν βγει απλώς για έναν περίπατο. 

«Ο πατέρας σου,» της απάντησε ο Νάρκλοοµ, «σκέφτεται να ξεκι-
νήσει ν’ακολουθεί ετούτη τη δηµοσιά, τώρα που οι κτήσεις του µοιά-
ζουν σχετικά ασφαλείς.» Έδειξε εµπρός τους. «Το βλέπεις αυτό; ∆η-
µοσιά λέγεται.» Μια αρχαία λέξη. 

«Ξέρω πώς λέγεται!» αντιγύρισε, ενοχληµένα, η Φαλτίκα. «Μην 
παίζεις µαζί µου συνεχώς, Νάρκλοοµ· δε θα το ανέχοµαι για πολύ.» 
Και το εννοούσε. Απλά είχε την ατυχία µια φορά να πέσει ουρλιάζο-
ντας απ’το άλογό της· δεν είχε ξαφνικά αναλάβει καθήκοντα γελω-
τοποιού! 

«Ο πατέρας σου θέλει να δει πού οδηγεί η δηµοσιά,» είπε ο Υπα-
σπιστής. «Υποθέτει πως οδηγεί σε κάποια µεγάλη πόλη ή οχυρό.» 

«Κι εσύ συµφωνείς µ’αυτό;» 
«Ναι. Είναι ο µεγαλύτερος δρόµος που έχουµε βρει εδώ γύρω. Οι 

άλλοι είναι µονοπάτια, ουσιαστικά. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον χάρ-
τη που µας έκανε εκείνος ο αιχµάλωτος που ελευθερώσαµε, κάπου 
προς τα δυτικά πρέπει να υπάρχει µια µεγάλη πόλη που λέγεται Να-
ραλµάδια – η πρωτεύουσα τούτης της περιοχής.» 

«Θ’ανακαλύψουµε, λοιπόν, εµείς πού καταλήγει η δηµοσιά;» ρώ-
τησε η Φαλτίκα. 

«Ας πούµε ότι απλώς θα βγούµε λιγάκι παραέξω από τα σύνορα 
της Νέας Νίρµικιτ. ∆ε θα πάµε, όµως, πιο µακριά από δέκα χιλιόµε-
τρα, Πριγκίπισσα. Ίσως νάναι επικίνδυνο.» 

Η Φαλτίκα, ξαφνικά, χαµογέλασε. «Ωραία,» είπε. «Μια περιπέτει-
α!» 

Ο Νάρκλοοµ γέλασε. «∆ε γνώρισες αρκετές περιπέτειες τελευταί-
α;» 

Το βλέµµα που του έριξε η Φαλτίκα εκτόξευε µαχαίρια. 
«∆εν αναφέροµαι στην πτώση σου,» της είπε αµέσως ο Νάρκλοοµ. 

«Και µου φαίνεται ότι παραέχεις γίνει ευερέθιστη–» 
«Σε τι αναφέρεσαι;» 
«Σε όλα όσα έχουν συµβεί, φυσικά! Φύγαµε από τη Νίρµικιτ, ήρ-

θαµε εδώ, πολεµήσαµε τους ξένους, εγκατασταθήκαµε, επεκταθή-
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καµε. ∆εν είναι αυτά αρκετά; Αν πέσει µια πριγκίπισσα από ένα ά-
λογο είναι πιο σηµαντικό;» 

Η Φαλτίκα δεν µπόρεσε παρά να γελάσει. «Εντάξει,» είπε ευχάρι-
στα. «Το παίρνω πίσω.» 

Και συνέχισαν να ταξιδεύουν χωρίς να µιλάνε πολύ: µονάχα καµια 
κουβέντα κάπου-κάπου. 

∆υο ώρες προτού µεσουρανήσει ο ήλιος της Χάρνταβελ, έφτασαν 
στα σύνορα της επικράτειας της Νέας Νίρµικιτ και είδαν τους φρου-
ρούς του πατέρα της Φαλτίκα, επάνω στο ξύλινο φυλάκιό τους, µε τα 
τουφέκια τους στην πλάτη. Ο Νάρκλοοµ τούς χαιρέτησε µε το ύψω-
µα του χεριού, κι εκείνοι τον αντιχαιρέτησαν οµοίως, καθώς η ανι-
χνευτική οµάδα τούς προσπερνούσε κατευθυνόµενη δυτικά επί της 
δηµοσιάς. 

Από εδώ και πέρα, τα εδάφη δεν ήταν ασφαλή. 
Ο Νάρκλοοµ στράφηκε στον Νερκάλοοτ. «Έχε το νου σου,» του 

είπε· αλλά εκείνο που στην πραγµατικότητα εννοούσε ήταν, βέβαια, 
Χρησιµοποίησε τις δυνάµεις του Οφθαλµού σου για να µας προειδο-
ποιήσεις µήπως κανένας µάς έχει στήσει ενέδρα. 

Η Φαλτίκα είδε τον Λιθοφόρο να σουφρώνει τα φρύδια και το µοβ 
µέτωπό του να ρυτιδώνει. Η µινούρνα κάτω από το δεξί του στήθος 
– η οποία φαινόταν µέσα από ένα ειδικό άνοιγµα της ενδυµασίας 
του – γυάλιζε ελαφρά, λευκογάλανη. Ο Νερκάλοοτ πρέπει να δυ-
σκολευόταν, είχε την εντύπωση η Πριγκίπισσα. Αυτή η Παρουσία 
που υπήρχε στη Χάρνταβελ πρέπει να στεκόταν εµπόδιο στον Οφ-
θαλµό του. 

Ο Νάρκλοοµ ύψωσε ένα ζευγάρι κιάλια στα µάτια του – τα και-
νούργια κιάλια που έφτιαχναν οι τεχνουργοί, τα οποία βοηθούσαν 
να βλέπεις µακριά, όχι µέσα στο σκοτάδι. 

Η Φαλτίκα αναδεύτηκε πάνω στη σέλα της, λιγάκι πιασµένη από 
τη διαδροµή. ∆εν ήταν συνηθισµένη να ιππεύει τόση ώρα. «Βλέπεις 
τίποτα;» ρώτησε τον Βασιλικό Υπασπιστή. 

Εκείνος δεν κατέβασε τα κιάλια. «Νοµίζω πως ναι.» 
«Τι;» 
«Ιππείς.» Ακόµα µια αρχαία λέξη. Ένα σωρό αρχαίες λέξεις είχαν 

αρχίσει να γίνονται καθηµερινές. Το παρελθόν επέστρεφε· αναγεν-
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νιόταν. «Ανιχνευτές πρέπει νάναι κι αυτοί, σαν εµάς.» Ο Νάρκλοοµ 
ύψωσε το χέρι του, για να δείξει. 

Η Φαλτίκα µόλις και µετά βίας µπορούσε να τους διακρίνει επάνω 
σ’ένα ύψωµα. «∆ύο;» 

«Τέσσερις.» Ο Νάρκλοοµ έκανε νόηµα στην οµάδα του να σταµα-
τήσει. «Και νοµίζω ότι κι αυτοί µάς έχουν δει.» Κατεβάζοντας τα 
κιάλια του, είπε στον Νερκάλοοτ: «Μπορείς να στείλεις το πνεύµα 
σου εκεί, κοντά στους ανιχνευτές;» Έδειξε πάλι. «Ίσως να διακρί-
νεις πράγµατα που εγώ δεν µπορώ να διακρίνω.» 

Ο Οφθαλµός της Ψυχής µόρφασε, δυσανασχετώντας. «Την τελευ-
ταία φορά που το επιχείρησα αυτό, κάτι µε χτύπησε… Εποµένως, 
µόνο αν είναι απαραίτητο, Νάρκλοοµ.» 

«∆εν είναι απαραίτητο,» είπε ο Υπασπιστής· κι έκανε πάλι νόηµα 
να προχωρήσουν. Ύψωσε τα κιάλια του κι ατένισε τους ανιχνευτές. 

«Φεύγουν;» ρώτησε η Φαλτίκα, µετά από λίγο, βλέποντας τους 
καβαλάρηδες να αποµακρύνονται. 

«Ναι. Κρύβονται πίσω από το ύψωµα,» αποκρίθηκε ο Νάρκλοοµ. 
«Ανησυχητικό, ίσως.» 

«Γιατί;» 
«Επειδή εκεί δεν µπορώ να τους δω.» Κατέβασε τα κιάλια του, κι 

έγνεψε να σταµατήσουν ξανά, να περιµένουν. 
Περίµεναν. Με τ’άλογά τους να χρεµετίζουν νευρικά κάπου-κάπου 

και να τρίβουν τις οπλές τους στη δηµοσιά. 
«Τι περιµένουµε;» ρώτησε η Φαλτίκα, όταν άρχισε να βαριέται. 
Ο Νάρκλοοµ δεν µίλησε. 
Η Πριγκίπισσα αναστέναξε και κατέβηκε από τη σέλα της. 
«Τι κάνεις;» είπε ο Νάρκλοοµ. 
«Έχω πιαστεί.» 
Ο Νάρκλοοµ δεν έφερε αντίρρηση. Ύψωσε τα κιάλια του και κοί-

ταξε πέρα. Τα κατέβασε, και είπε στον Νερκάλοοτ: «Ίσως θα έπρεπε 
να προσπαθήσεις να στείλεις το πνεύµα σου, για να δεις τι συµβαίνει 
πίσω από κείνο το ύψωµα.» 

Προτού όµως ο Λιθοφόρος αποκριθεί θετικά ή αρνητικά, ανθρώ-
πινες φιγούρες φάνηκαν να ξεπροβάλλουν επάνω στη ράχη που ατέ-
νιζε ο Νάρκλοοµ. Πολλές ανθρώπινες φιγούρες. 

«Τι γίνεται;» ρώτησε η Φαλτίκα. 
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Ο Υπασπιστής κοίταξε µε τα κιάλια του. «Κατάρες και σκοτάδι-
α!…» µουρµούρισε. 

«Τι είναι;» επέµεινε η Φαλτίκα. 
«Πολεµιστές µε το έµβληµα αυτής της Αρχόντισσας Μοργκάνας. 

Το έµβληµα της Ναραλµάδιας.» Κατέβασε τα κιάλια. «Ανέβα στο 
άλογό σου. Φεύγουµε.» 

Η Φαλτίκα σκαρφάλωσε γρήγορα στη σέλα. «Μπορεί να θέλουν να 
µιλήσουν για να παραδοθούν…» 

«Αποκλείεται. Το ξέρουν πως δεν ξέρουµε τη γλώσσα τους,» είπε ο 
Νάρκλοοµ. «Κατά πάσα πιθανότητα σκοπεύουν να µας πάρουν αιχ-
µαλώτους.» Έστρεψε το άλογό του και οι υπόλοιποι τον ακολούθη-
σαν. Κάλπασαν ανατολικά επάνω στη δηµοσιά, προς τη µεριά 
απ’την οποία είχαν έρθει. 

Κοιτάζοντας πάνω από τον ώµο της – ενώ κρατιόταν γερά από τη 
σέλα, προσέχοντας µην ξαναπέσει – η Φαλτίκα ατένισε τους ξένους. 
∆ε µας ακολουθούν, παρατήρησε, και το είπε στον Νάρκλοοµ. 

«Επειδή βλέπουν πως φεύγουµε κι εποµένως δεν µπορούν να µας 
προφτάσουν. Η παρουσία τους εδώ, όµως, σηµαίνει πως µας περιµέ-
νουν έξω από τα σύνορα της Νέας Νίρµικιτ, και δεν θα µας αφήσουν 
να επεκταθούµε µέχρι που να τους έχουµε κατατροπώσει.» 

«Στον πατέρα δεν θ’αρέσει αυτό…» 
«Με τα καµώµατα του πατέρα σου, τελευταία, εγώ δεν θα ήµουν 

και τόσο σίγουρος, Πριγκίπισσα.» 
«Τι εννοείς; Ποτέ δεν ήθελε πόλεµο!» 
«Τον έχει συνεπάρει το όραµά του, όµως· δε µπορείς να το διακρί-

νεις; Τέλος πάντων· όπως και νάχει, πρέπει να ετοιµαστούµε για πό-
λεµο. ∆ε θα ήταν φρόνιµο να τους αφήσουµε να περιτριγυρίσουν τα 
σύνορα της µικρής καινούργιας πατρίδας µας.» 
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Κεφάλαιο 11 

Αναµέτρηση Κοντά Στις Φλόγες 
 
 
Ο Σεβερίνος τούς περίµενε στο Κελάρι, όταν τελικά επέστρεψαν εκεί 
µαζί µε τον Τζοσελίνο. 

«Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο ληστής στον τελευταίο, «τα πράγµατα 
είναι δύσκολα. Έχουµε καταφέρει να τους κρατήσουµε απασχολη-
µένους ώρες, από χτες το πρωί· µα, τώρα πλέον, πολλοί από µας έ-
χουν σκοτωθεί. Θα πρέπει να εγκαταλείψετε τον Ναό.» 

Ο Τζοσελίνος ένευσε σιωπηλά, µοιάζοντας να τον αγνοεί, και πήγε 
να καθίσει σ’ένα σκαµνί κοντά στον Οσβάλδο, ο οποίος ήταν, φυσι-
κά, ακόµα ξαπλωµένος στο στενό κρεβάτι, αλλά δεν κοιµόταν. Τα 
µάτια του ήταν ανοιχτά. 

«Τζοσελίνε,» έκρωξε. «Το είδες κι εσύ; Το Μαύρο Σύννεφο;» 
Ο Τζοσελίνος συνοφρυώθηκε. «Μονάχα έναν πόνο αισθάνοµαι, 

από παντού γύρω.» 
Ο Γεράρδος τούς πλησίασε. Το τραύµα στα πλευρά του, ευτυχώς, 

δεν ήταν άσχηµο, και µπορούσε να κινείται µε άνεση αφότου το ε-
πέδεσε η Άνµα’ταρ. «Είδες το Μαύρο Σύννεφο;» ρώτησε τον Ο-
σβάλδο. 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Όσο κοιµόµουν… δεν κοιµόµουν α-
κριβώς. Ήµουν πάνω από τη Μεγάλη Πόλη, και ατένισα… µια µαυ-
ρίλα. Κατάλαβα τι συµβαίνει, Γεράρδε. Κατάλαβα γιατί κάνεις ό,τι 
κάνεις. Σε είδα να τραβάς ένα από τα πλοκάµια του σύννεφου έξω 
από τον Τζοσελίνο.» 

«Ποια πλοκάµια;» έκανε ο Τζοσελίνος, ακόµα ταραγµένος από ό,τι 
του είχε συµβεί. Στην αρχή δεν ήθελε να το πιστέψει ότι ο Γεράρδος 
είχε, κάπως, σκοτώσει το Εσώτερο Θηρίο του. Νόµιζε ότι προσπα-
θούσαν να τον κοροϊδέψουν, παρότι ο Γεράρδος καταλάβαινε πως 
βαθιά µέσα του ήξερε ότι το Θηρίο ήταν όντως νεκρό. («Ήταν κάτι 
που κυβερνούσε τη ζωή σου,» του είπε ο Γεράρδος, «αλλά τώρα έχει 
φύγει.» «Αισθάνοµαι έναν πόνο, από γύρω µας…» «Οι εισβολές είναι 
που αισθάνεσαι. Αν εστιάσεις το µυαλό σου στον πόνο, θα το κατα-
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λάβεις.» «Γεράρδε, πώς ξέρω ότι λες αλήθεια;» «Μη ρωτάς εµένα. 
Ρώτα τον εαυτό σου.») 

«Τα πλοκάµια που βγαίνουν από το Μαύρο Σύννεφο,» είπε ο Ο-
σβάλδος. Και κοίταξε τον Γεράρδο. «Το έχεις δει κι εσύ;» 

Εκείνος ένευσε. «Για λίγο, όταν βρισκόµουν στη Νεκρή Γη.» 
«Στη Νεκρή Γη;» Ο Τζοσελίνος τον ατένισε ερωτηµατικά. «Πότε 

ήσουν στη Νεκρή Γη;» 
Ο Γεράρδος τούς εξήγησε εν συντοµία τι του είχε συµβεί από τότε 

που εξαφανίστηκε από το κελί του στον Πύργο της Αποµόνωσης, και 
τους τόνισε ότι ήταν πολύ σηµαντικό να σώσουν τη Χάρνταβελ από 
την καταστροφή που ερχόταν. Τους είπε ότι δεν µπορούσε να το κα-
ταφέρει µόνος του· χρειαζόταν τη βοήθειά τους: τη βοήθεια όλων 
των ιερέων. 

«∆ε νοµίζω ότι θα σ’αφήσουν να σκοτώσεις το Εσώτερο Θηρίο 
τους, ό,τι κι αν τους πεις,» αποκρίθηκε ο Οσβάλδος, κουρασµένα, 
καταπονηµένος από τα τραύµατά του, τώρα που δεν διέθετε πλέον 
υπερφυσικές δυνάµεις του σώµατος. «∆ε θα καταλάβουν. Είναι αδύ-
νατον να καταλάβεις αν δεν το βιώσεις.» 

«Εγώ,» δήλωσε ο Τζοσελίνος, «ακόµα δεν νοµίζω πως το έχω κα-
ταλάβει, Αδελφέ.» Υπήρχε αµφιβολία στο βλέµµα του, αλλά και φό-
βος. Και ο Γεράρδος µπορούσε εύκολα να µαντέψει τις σκέψεις του: 
Μέχρι στιγµής στη ζωή του ήταν ιερέας, µε το Εσώτερο Θηρίο εντός 
του· τώρα, τι ήταν; 

«Με συγχωρείτε, Μεγάλοι Πατέρες,» παρενέβη ο Σεβερίνος, «αλ-
λά, όπως είπα, έχουµε πρόβληµα. Ο Ναός πρέπει να εκκενωθεί όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα. ∆ε θα µπορούµε για πολύ ακόµα να κρατά-
µε απασχοληµένους τους ανθρώπους του Επόπτη.» 

Ο Γεράρδος στράφηκε να τον κοιτάξει. «Πώς να εκκενωθεί ο 
Ναός; Τον έχουν περικυκλωµένο.» 

«∆εν ξέρεις, λοιπόν, για το πέρασµα…» 
«Ποιο πέρασµα;» 
Ο Τζοσελίνος είπε: «Ούτε εµείς το ξέραµε ώς τώρα. Οι ιερείς της 

Ερρίθιας το κρατάνε µυστικό. Υπάρχει µια σήραγγα που οδηγεί από 
τον Ναό σε τούτο δω το µέρος, και σε άλλα υπόγεια επίσης.» 

«Μάλιστα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Εποµένως, κανένας δεν ή-
ταν ποτέ παγιδευµένος µέσα στον Ναό.» 
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«Παγιδευµένος, όχι. Αλλά οι ιερείς της Ερρίθιας δεν θέλουν να ε-
γκαταλείψουν τον Ναό τους. Ο Επόπτης πολύ πιθανόν να τον γκρε-
µίσει.» 

Η Μάρθα – που βρισκόταν κοντά, όπως κι οι υπόλοιποι επαναστά-
τες – παρενέβη: «Οι Ναοί σας είναι σαν οχυρά· όµως, πριν έρθουν οι 
Παντοκρατορικοί, δεν είχατε κανέναν εχθρό εδώ πέρα. Ή, τουλάχι-
στον, έτσι έχω καταλάβει. Από ποιον κινδυνεύατε;» 

«Αυτή,» της είπε ο Τζοσελίνος, «δεν είναι η πρώτη φορά που η 
Χάρνταβελ απειλείται από εξωδιαστασιακούς. Στην Ιστορία µας υ-
πάρχουν κι άλλες περιπτώσεις· πριν από εκατοντάδες χρόνια, βέ-
βαια. Για παράδειγµα, η Εισβολή της Μελανόκερης Ορδής, από τη 
Φεηνάρκια.» 

«Οι Ναοί είναι αρχαία οικοδοµήµατα, συνήθως,» πρόσθεσε ο Γε-
ράρδος κοιτάζοντας τη Μάρθα. «Πανάρχαια.» 

«Επιπλέον,» είπε ο Οσβάλδος, «υπήρξαν και περιπτώσεις τρελών 
αρχόντων που εναντιώθηκαν στο ιερατείο, θεωρώντας τους εαυτούς 
τους ανώτερους των ιερέων.» 

«Μία είναι αυτή η περίπτωση, Αδελφέ,» είπε ο Τζοσελίνος. «Ο Α-
ντίθεος Υπεράρχης Εβράρδος ο ∆αιµονόφωνος, πριν από τριακόσια 
εβδοµήντα-οκτώ χρόνια, το 1.888 µετά Οργής.» 

«Η µνήµη σου είναι καλύτερη από τη δική µου, Αδελφέ,» αποκρί-
θηκε ο Οσβάλδος. Και προς τον Γεράρδο: «Ο Ύπατος, ξέρεις, σε πα-
ροµοίασε µ’αυτόν όταν εξαφανίστηκες από το κελί σου.» 

«Τον Εβράρδο τον ∆αιµονόφωνο;» 
«Ναι. Λένε ότι µιλούσε στις ψυχές των ανθρώπων σαν ιερέας αλλά 

δεν ήταν ιερέας.» 
«Νόµιζα ότι ήταν µύθος,» είπε ο Γεράρδος. 
Ο Τζοσελίνος είπε: «Ναι, ορισµένοι τον θεωρούν µύθο. Αλλά ήταν 

πραγµατικός. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις από εκείνη την εποχή.» 
«Μεγάλοι Πατέρες,» τους διέκοψε ο Σεβερίνος, «µε συγχωρείτε, 

µα πρέπει να σας πω ότι καλύτερα να κινηθούµε γρήγορα.» 
Ο Τζοσελίνος σηκώθηκε από το σκαµνί. «Θα πάω εγώ στον Ναό, 

να ειδοποιήσω τον Μαλαχία και τον Ριχάρδο.» 
«Μπορεί να καταλάβουν ότι τώρα δεν είσαι σαν αυτούς,» τον προ-

ειδοποίησε ο Γεράρδος. «Και µπορεί να προσπαθήσουν να σε σκο-
τώσουν.» 

«Γιατί;» 
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«Το Εσώτερο Θηρίο τους θα τους παρακινήσει. Όπως παρακίνησε 
κι εσένα να µου επιτεθείς προτού µε ακούσεις.» 

«Ο Ύπατος µάς είχε πει να µη σε εµπιστευόµαστε, Γεράρδε.» 
«Τζοσελίνε, δεν καταλαβαίνεις. Το Μαύρο Σύννεφο – αυτό για το 

οποίο µίλησε ο Οσβάλδος – αισθάνεται ότι απειλείται από εµάς. Θα 
κάνει τα πάντα για να µας εξολοθρεύσει και να επαναφέρει την κα-
τάσταση όπως ήταν πριν–» 

«Εσύ, όµως, δεν είπες ότι µόνο εµείς µπορούµε να σώσουµε τη 
Χάρνταβελ από την καταστροφή που έρχεται;» 

«Ναι, αλλά το Μαύρο Σύννεφο δεν ενδιαφέρεται γι’αυτό. Είναι 
σαν ένα θηρίο που θέλει να συνεχίσει να ζει· κι αν διώξουµε τα Εσώ-
τερα Θηρία από µέσα µας, νοµίζω πως θα πεθάνει.» 

«Τι προτείνεις, λοιπόν;» τον ρώτησε ο Τζοσελίνος. «Να έρθεις µαζί 
µου στον Ναό;» 

«Ναι.» 
«Τότε, σίγουρα θα µας επιτεθούν. Το ξέρεις αυτό, έτσι;» 
«Το ξέρω.» 
«Και νοµίζεις ότι µπορείς να αντιµετωπίσεις και τον Μαλαχία και 

τον Ριχάρδο συγχρόνως;» 
«Ελπίζω ότι εσύ και η Ελισαβέτα θα µε βοηθήσετε.» 
Ο Τζοσελίνος ατένισε καχύποπτα, για µια στιγµή, τη γυναίκα που 

κάποτε ήταν ουντράχα. Μετά στράφηκε πάλι στον Γεράρδο. «∆εν 
ξέρω πώς έκανες ό,τι έκανες. ∆εν ξέρω πώς σκότωσες το Εσώτερο 
Θηρίο µου.» 

«Θα καταλάβεις από µόνος σου όταν δεις µια σκιά να τυλίγει ό-
σους έχουν το Εσώτερο Θηρίο µέσα τους,» του αποκρίθηκε ο Γεράρ-
δος. Και ρώτησε την Ελισαβέτα: «Εσύ είδες αυτή τη σκιά όσο µαχό-
µουν µε τον Τζοσελίνο;» 

«Όχι, Γεράρδε.» 
«Τούτο σηµαίνει,» συµπέρανε ο Τζοσελίνος, «πως ούτε εγώ ούτε 

αυτή µπορούµε να σε βοηθήσουµε. Για όνοµα του Θεού, δεν ξέρω 
ούτε καν πώς εξαφανίζεσαι και ξαναεµφανίζεσαι!» 

«Χρειάζεται χρόνος,» του είπε ο Γεράρδος. 
«Χρόνο δεν έχουµε.» 
Ο Οσβάλδος είπε: «Γεράρδε, νοµίζω πως εγώ θα µπορούσα να δω 

αυτή τη σκιά για την οποία µιλάς.» 
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«Είσαι όµως τραυµατισµένος.» 
Ο Οσβάλδος έκανε µια προσπάθεια να σηκωθεί, µουγκρίζοντας. 
«Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο άντρας που πριν είχε περιποιηθεί τις 

πληγές του, «καλύτερα να µην κινείστε.» 
Ο Γεράρδος έβαλε το χέρι του στον ώµο του Οσβάλδου. «∆εν µπο-

ρείς να µας βοηθήσεις τώρα. Θα πρέπει να τα καταφέρουµε µόνοι 
µας.» 

E 
 
Η σήραγγα που ξεκινούσε από το Κελάρι τούς οδήγησε γρήγορα σε 
µια ανοδική πέτρινη σκάλα. Ο Γεράρδος δεν είχε πάρει µαζί του µό-
νο τον Τζοσελίνο, την Ελισαβέτα, και τους επαναστάτες από την Α-
πολλώνια, αλλά και τον Σεβερίνο και τη γυναίκα µε τα ξανθά µαλλιά, 
τα πράσινα µάτια, και το γκρίζο φόρεµα η οποία ονοµαζόταν Όλγα 
και ο Σεβερίνος είχε πει πως ήταν έµπιστή του. Είχαν επιµείνει να 
έρθουν, κι οι δυο τους. 

Ο Γεράρδος είχε τονίσει σε όλους ότι δεν θα πήγαιναν στον Ναό 
για να εµπλακούν σε µάχη µε τους Ιερούς Φρουρούς ή µε τους ιερείς. 
«Το µόνο που πρέπει να γίνει είναι να σκοτώσω το Εσώτερο Θηρίο 
τους. ∆εν θα χύσετε αίµα.» Οι επαναστάτες, φυσικά, είχαν συµφω-
νήσει χωρίς συζήτηση· αλλά η Μάρθα είχε ρωτήσει: «Κι αν αυτοί 
πάνε να χύσουν το δικό µας αίµα;» 

«Θα τους αποτρέψουµε απ’το να µας επιτεθούν.» 
«Ξεχνάς τι έγινε στον Υπεραιώνιο;» 
«∆εν είναι η ίδια περίπτωση. Τώρα έχουµε άλλα προβλήµατα – 

όλοι µας.» 
Η Μάρθα δεν φαινόταν και τόσο πεπεισµένη, όµως δεν είχε δια-

φωνήσει. 
Ο Σεβερίνος και η Όλγα έµοιαζαν µπερδεµένοι από αυτά που ά-

κουγαν τον Γεράρδο να λέει (δεν είχαν ιδέα για το Εσώτερο Θηρίο, 
όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι της Χάρνταβελ πλην των ιερέ-
ων), αλλά ούτε έκαναν καµία ερώτηση ούτε πρότειναν κανένα εναλ-
λακτικό σχέδιο. 
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Επί του παρόντος, ο Γεράρδος έγνεψε στον Τζοσελίνο να ανεβεί 
πρώτος τη σκάλα γιατί οι ιερείς θα είχαν, σίγουρα, Ιερούς Φρουρούς 
επάνω. Ο Τζοσελίνος ανέβηκε, και ο Σεβερίνος κι η Όλγα τον ακο-
λούθησαν· κανένας τους δεν κρατούσε όπλο τραβηγµένο. Μετά ήρ-
θαν ο Γεράρδος, η Ελισαβέτα, και οι επαναστάτες. 

Βρέθηκαν σ’ένα υπόγειο, φωτισµένο από µια λάµπα λαδιού, όπου 
πράγµατι βρίσκονταν τρεις Ιεροί Φρουροί. Μέσα στις σκιές και στο 
πλήθος των υπολοίπων, δεν πρέπει να διέκριναν τον Γεράρδο διότι 
δεν αντέδρασαν µε εχθρικό τρόπο. Τα µάτια τους, αναµφίβολα, έπε-
σαν αµέσως στον Σεβερίνο, την Όλγα, και τον Τζοσελίνο – ο οποίος, 
δίχως να χάσει καιρό, τους πρόσταξε: «Πείτε σ’όλους να έρθουν στη 
σήραγγα. Οι πολεµιστές του Επόπτη σύντοµα θα επικεντρώσουν τις 
επιθέσεις τους στον Ναό· οι άνθρωποι του Σεβερίνου δεν µπορούν 
να τους κρατούν απασχοληµένους άλλο.» 

«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ένας Φρουρός, και έφυ-
γαν κι οι τρεις από το υπόγειο. 

Η ατµόσφαιρα αποφορτίστηκε, καθώς όλοι χαλάρωσαν που δεν 
είχε προκληθεί δυσάρεστο επεισόδιο. 

Στράφηκαν να κοιτάξουν τον Γεράρδο, σαν να περίµεναν καθοδή-
γηση απ’αυτόν, και τότε διαπίστωσαν ότι ο Γεράρδος είχε εξαφανι-
στεί, χωρίς κανένας τους να τον δει να φεύγει. 

E 
 
«∆εν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουµε τον Ναό στο έλεος του Επό-
πτη!» φώναξε ο Μαλαχίας, µέσα στην κεντρική αίθουσα, όπου οι 
Ιεροί Φρουροί από το υπόγειο τούς είχαν συγκεντρώσει όλους άρον-
άρον. 

«Ο Μεγάλος Πατέρας Τζοσελίνος λέει ότι οι άνθρωποι του Σεβερί-
νου χάνουν τη µάχη, Μεγάλε Πατέρα· και ο ίδιος ο Σεβερίνος είναι 
µαζί του.» 

«Περιµένουν στο υπόγειο;» 
«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα. Μπροστά από τη σήραγγα.» 
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«Θα πάω να τους µιλήσω,» δήλωσε ο Μαλαχίας. Και στράφηκε 
στον Ριχάρδο, ο οποίος στεκόταν παραδίπλα, κοντά στον λάκκο µε 
τη φωτιά. «Μείνε εδώ, Αδελφέ· δε θ’αργήσω.» 

Ο Ριχάρδος ένευσε, και ο Μαλαχίας έφυγε ακολουθούµενος από 
τους τρεις Ιερούς Φρουρούς που φυλούσαν την είσοδο της σήραγγας 
στο υπόγειο. 

Μετά από λίγο, µια φωνή ακούστηκε: 
«Ριχάρδε…» 
Ο ιερέας στράφηκε, ξαφνιασµένος, για να δει τον Γεράρδο να ξε-

προβάλλει πίσω από µια από τις κολόνες. «Πώς µπήκες εδώ;» φώ-
ναξε. 

Οι Ιεροί Φρουροί που ήταν στην αίθουσα ύψωσαν τις καραµπίνες 
τους, σηµαδεύοντας τον Γεράρδο. 

«Κατεβάστε τα όπλα σας,» τους είπε εκείνος. «∆εν είµαι εχθρός 
σας. Αν ήµουν θα σας είχα ήδη επιτεθεί, όσο δε µε βλέπατε.» 

Τα λόγια του τους έκαναν, πράγµατι, να κατεβάσουν τα όπλα τους, 
δίνοντάς τους την αίσθηση ότι ο Γεράρδος είχε µόλις εκφέρει µια 
γενική αλήθεια και ότι ήταν τελείως ανόητο να απειλούν να τον σκο-
τώσουν. 

Αλλά ο Ριχάρδος εκείνο που ένιωσε ήταν µια γιγάντια οργή να τον 
γεµίζει και να τον παρακινεί να εξολοθρεύσει τον Αντίθεο! 

Ο Γεράρδος διαισθάνθηκε το ξύπνηµα του Εσώτερου Θηρίου µέσα 
στον ιερέα, και είπε: «Περίµενε λίγο, Ριχάρδε, και άκουσέ µε! Αυτό 
που κρύβεται µέσα σου δεν θέλει–» 

Ο Ριχάρδος είχε ήδη τραβήξει ένα πιστόλι από τα άµφιά του– 
Ο Γεράρδος ακολούθησε τα µονοπάτια (η ριπή χτύπησε την κολό-

να, αντηχώντας δυνατά µέσα στην αίθουσα), βρέθηκε κοντά στον 
λάκκο µε τη φωτιά και κοντά στον ιερέα, και άρπαξε τον καρπό του 
για να τον κάνει να πετάξει το πιστόλι. Η δύναµη του Ριχάρδου, ό-
µως, ήταν υπεράνθρωπη: γρυλίζοντας, τίναξε τον Γεράρδο παραπέ-
ρα, κάνοντάς τον να κουτρουβαλήσει στο πάτωµα. Και πυροβόλησε. 
Αλλά, ξανά, χτύπησε µονάχα πέτρες, καθώς ο Γεράρδος είχε ακο-
λουθήσει τα µονοπάτια. 

Παρουσιάστηκε όχι πολύ µακριά από εκεί όπου είχε κατρακυλή-
σει, και έστριψε σ’ένα µέρος στα όρια της αντίληψης, εκεί που το 
φως της φωτιάς συναντούσε τις σκιές του σκοταδιού. Σφαίρες σφύ-
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ριξαν πίσω του. Ο Γεράρδος ξεπρόβαλε στην αντικρινή µεριά της 
αίθουσας. 

«Σκοτώστε τον!» κραύγασε ο Ριχάρδος, πυροβολώντας ξανά – και 
χτυπώντας την κλειστή εξωτερική διπλή θύρα του Ναού. 

Ο Ιερός Φρουρός που ήταν πιο κοντά στον Γεράρδο στράφηκε και 
τον σηµάδεψε µε την καραµπίνα του. Εκείνος πρόλαβε να του πα-
ραµερίσει απότοµα το όπλο και να τον κλοτσήσει στην κοιλιά, σω-
ριάζοντάς τον. «Σας είπα,» φώναξε, «δεν είµαι εχθρός σας!» Και 
γλίστρησε πάλι µέσα σ’ένα από τα µονοπάτια, καθώς πυροβολισµοί 
αντηχούσαν – και όχι µόνο από το πιστόλι του Ριχάρδου. 

Πίσω από κολόνες, ακολουθώντας µια ασύλληπτη γεωµετρία· α-
νάµεσα στις σκιές και στο φως· στα όρια της ανθρώπινης αντίληψης: 
ο Γεράρδος διέσχισε την αίθουσα γι’ακόµα µια φορά και βρέθηκε σε 
σηµείο που νόµιζε ότι µπορούσε να τα καταφέρει – τινάχτηκε και 
πιάστηκε στη ράχη του Ριχάρδου, γαντζώνοντας τα χέρια του επάνω 
στο Εσώτερο Θηρίο. 

Ο ιερέας ούρλιαξε κι άρχισε να χτυπιέται, τραβώντας µαζί του και 
τον Γεράρδο, παραπαίοντας επικίνδυνα προς τον λάκκο µε τη φω-
τιά. Οι Ιεροί Φρουροί δεν πυροβολούσαν γιατί δεν ήξεραν ποιον 
µπορεί να χτυπούσαν, αλλά, µε τις άκριες των µατιών του, ο Γεράρ-
δος είδε τρεις απ’αυτούς να τραβάνε τα σπαθιά τους και να πλησιά-
ζουν. 

∆εν χαλάρωσε τη λαβή του επάνω στη σκιά που κουκούλωνε τον 
Ριχάρδο· πάτησε τα πόδια του γερά στο έδαφος και την τράβηξε 
προς τα πίσω. Άκουσε κάτι σαν ύφασµα να σχίζεται, όµως το Εσώ-
τερο Θηρίο δεν είχε ακόµα ξεγαντζώσει τα νύχια του από τον ιερέα. 
Κι εκείνος πάλευε λυσσασµένα, οικειοθελώς προσπαθώντας να κρα-
τήσει κοντά του την παραφυάδα του Μαύρου Σύννεφου. 

Βρίσκονταν τώρα ακριβώς δίπλα από τις ψηλές φλόγες, και ο Γε-
ράρδος µπορούσε να αισθανθεί τη θερµότητά τους πάνω στο πρό-
σωπό του. Καταλάβαινε ότι κινδύνευε. Μα δεν τα παράτησε. 

Τα ουρλιαχτά του Ριχάρδου, οι θηριώδεις κραυγές του, αντηχού-
σαν στ’αφτιά του σα να ήθελαν να διαπεράσουν το κρανίο του. 

Οι τρεις Ιεροί Φρουροί ήταν κοντά, µε τα σπαθιά τους υψωµένα, 
µε τις λεπίδες ν’αντανακλούν το φως της φωτιάς. 



884  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Γεράρδε!» Η φωνή του Μαλαχία· ο ιερέας είχε ακούσει τη φασα-
ρία, φυσικά, και είχε έρθει επάνω. Ο Γεράρδος υπολόγιζε ώς τώρα 
να τα είχε καταφέρει να διώξει το Εσώτερο Θηρίο του Ριχάρδου, µα 
οι υπολογισµοί του δεν είχαν αποδειχτεί σωστοί. 

Και ο Μαλαχίας τώρα πλησίαζε· ο Γεράρδος µπορούσε να νιώσει 
το Εσώτερο Θηρίο του να ζυγώνει απειλητικά. 

«Όχι!» Αυτή ήταν η φωνή του Τζοσελίνου. «Μαλαχία, όχι!» 
Ένας πυροβολισµός, και η φωνή της Μάρθας: «Περίµενε, ρε γα-

µιόλη, περίµενε!» 
Ο Μαλαχίας κραύγασε. 
Κατάρες! σκέφτηκε ο Γεράρδος. Και της είπα να ΜΗΝ χύσει αίµα! 

Πατώντας γερά στο πάτωµα, προσπάθησε να αποτινάξει επιτέλους 
το Εσώτερο Θηρίο από τον Ριχάρδο ενώ εκείνος πάλευε µανιασµένα 
και ούρλιαζε. 

Ο ιερέας πήδησε προς τη φωτιά, παρασέρνοντας και τον Γεράρδο 
µαζί του. 

Το Εσώτερο Θηρίο έφυγε από πάνω του καθώς ο Ριχάρδος τυλιγό-
ταν από τις φλόγες και τα ουρλιαχτά του έπαιρναν µια άλλη χροιά. 

Ο Γεράρδος παραπάτησε, αισθάνθηκε τη φωτιά να γλείφει επώδυ-
να το πρόσωπό του, τα πόδια του έφευγαν από την άκρη του λάκκου 
χωρίς να µπορεί να σταµατήσει τον εαυτό του– 

Κάτι άλλο, όµως, τον σταµάτησε. Τον τράβηξε, απότοµα, γρήγορα, 
πίσω. Και ο Γεράρδος σωριάστηκε στο πέτρινο δάπεδο, γρυλίζοντας 
από τον πόνο, νιώθοντας το δεξί του µάγουλο και το σαγόνι του να 
καίγονται· και τα ρούχα του πρέπει, επίσης, να είχαν αρπάξει φωτιά. 
Άγγιξε το πρόσωπό του ενώ συγχρόνως κυλιόταν κάτω για να σβή-
σει. ∆εν χόρευαν φλόγες επάνω στο µάγουλο και στο σαγόνι του, 
όπως αρχικά νόµιζε, αλλά το δέρµα του πονούσε φριχτά εκεί. 

Γύρω του γινόταν µεγάλη φασαρία. Φωνές, πολλές φωνές· αλλά, 
ευτυχώς, όχι πυροβολισµοί. Οι φωνές του Τζοσελίνου και της Ελισα-
βέτας αντηχούσαν πάνω από τις υπόλοιπες, προσπαθώντας να απο-
τρέψουν µια αιµατηρή σύγκρουση. 

Ο Γεράρδος σηκώθηκε στο ένα γόνατο· αντίκρισε την Άνµα’ταρ 
κοντά του και συνειδητοποίησε ότι αυτή πρέπει να ήταν που τον είχε 
τραβήξει πίσω. Την ίδια στιγµή, είδε πως ο Μαλαχίας στρεφόταν 
προς το µέρος του, µε το δεξί του πόδι αιµατοβαµµένο. Ο Ριχάρδος 
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ούρλιαζε µέσα στη φωτιά, και οι Ιεροί Φρουροί προσπαθούσαν να 
τον τραβήξουν έξω. 

Μια δαιµονική σκιά, ανθρωπόµορφη και συγχρόνως άµορφη, όρ-
µησε καταπάνω στον Γεράρδο. Κι εκείνου τα χέρια φλέγονταν, αλλά 
µε διαφορετικές φλόγες από αυτές που είχαν κάψει το πρόσωπό του. 
Με µια κραυγή, πετάχτηκε όρθιος και χτύπησε τη σκιά, βλέποντάς 
τη να γίνεται κοµµάτια εµπρός του. 

Ο Μαλαχίας τινάχτηκε πίσω, αναφωνώντας. Πρέπει κι εκείνος να 
είχε δει κάτι – κάτι που τον τρόµαξε. 

«Μαλαχία, περίµενε!» είπε ο Τζοσελίνος. «Ο Γεράρδος δεν ήρθε 
εδώ µε κακό σκοπό. ∆ε µπορείς να καταλάβεις τώρα αλλά, εµπιστέ-
ψου µε, πρέπει να τον αφήσεις να τραβήξει από µέσα σου το Εσώτε-
ρο Θηρίο – έχει τη δύναµη να το σκοτώσει. Αυτό που µόλις τώρα 
σκότωσε ήταν το Εσώτερο Θηρίο του Ριχάρδου.» 

«Έχεις τρελαθεί σαν κι αυτόν!» βρυχήθηκε ο Μαλαχίας, µε την 
όψη του απερίγραπτα παραµορφωµένη από οργή. «Έγινες Εχθρός 
του Θεού!» Και, τραβώντας ένα µακρύ ξιφίδιο, εφόρµησε στον Τζο-
σελίνο. 

Εκείνος ακολούθησε τα µονοπάτια. Για πρώτη φορά στη ζωή του. 
Ενστικτωδώς. 
Η ανάγκη τον ώθησε, σκέφτηκε ο Γεράρδος, και τινάχτηκε κατα-

πάνω στον Μαλαχία ο οποίος είχε προς στιγµή αποπροσανατολιστεί. 
Πιάστηκε στην πλάτη του και γαντζώθηκε πάνω στη σκιά του Εσώ-
τερου Θηρίου. Έπεσαν κι οι δυο τους στο πάτωµα, παλεύοντας ξέ-
φρενα. 

Ο Γεράρδος, όµως, ήταν κουρασµένος από τόσους αγώνες που είχε 
δώσει σήµερα, κι αυτή η κούραση νόµιζε πως είχε αρχίσει να τον κα-
ταβάλλει. Η δύναµή του δεν έφτανε για να αποδιώξει το Εσώτερο 
Θηρίο από τον Μαλαχία, και οι απότοµες κινήσεις του ιερέα απει-
λούσαν να τον τινάξουν πέρα. Παρ’όλ’αυτά, ήξερε ότι δεν µπορούσε 
να εγκαταλείψει την προσπάθεια, γιατί τι θα γινόταν αν δεν τα κα-
τάφερνε; Ο Μαλαχίας θα προσπαθούσε να τους σκοτώσει όλους· 
τίποτα δεν θα τον λογίκευε όσο το Εσώτερο Θηρίο βρισκόταν εντός 
του και όσο το Μαύρο Σύννεφο πάσχιζε να επιβιώσει. Θα έπρεπε, 
λοιπόν, εκείνοι να σκοτώσουν τον Μαλαχία, κι αυτό ο Γεράρδος ή-
θελε, πάση θυσία, να το αποφύγει. 
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Τότε ήταν που αισθάνθηκε µια άλλη παρουσία να έρχεται κοντά 
του, και είδε ακόµα δύο χέρια ν’αρπάζουν τη σκιά που τύλιγε τον 
ιερέα. 

Η Ελισαβέτα. 
Είχε καταφέρει να δει τη σκιά και είχε έρθει για να τον βοηθήσει. 

Ο Γεράρδος αισθάνθηκε τη δύναµή της να προστίθεται στη δική του, 
και η αντίσταση του Εσώτερου Θηρίου έγινε πιο απελπισµένη. Αλλά 
και µάταιη. Στ’αφτιά του Γεράρδου έφτασε εκείνος ο ήχος σαν από 
απότοµο σκίσιµο υφάσµατος. Το Θηρίο έχανε τη λαβή του επάνω 
στον ιερέα, γλιστρούσε, δεν έβρισκε από πού να κρατηθεί– 

Τινάχτηκε δίπλα ενώ ο Μαλαχίας κατέρρεε και διπλωνόταν. 
Ο Γεράρδος στράφηκε και χτύπησε, µε φλεγόµενα χέρια, την αλ-

λόκοτη σκιά, η οποία, όπως πάντα, διαλύθηκε. 
«Ευχαριστώ,» είπε αγκοµαχώντας στην Ελισαβέτα. 
Εκείνη απλώς ένευσε. «Βλέπω τις σκιές,» είπε. «Ξαφνικά.» 
Ο Γεράρδος έψαξε να δει πού ήταν ο Ριχάρδος. Τον είχαν βγάλει οι 

Φρουροί από τη φωτιά; Ναι, όπως φαινόταν. Τον είχαν τραβήξει έξω 
από τον λάκκο και, αφού είχαν σβήσει τις φλόγες από πάνω του, τον 
είχαν αποθέσει στο πέτρινο πάτωµα. Ήταν ζωντανός – ο Γεράρδος 
το ήξερε – τα εγκαύµατά του, όµως, ήταν πολύ άσχηµα. 
Κι εγώ για λίγο γλίτωσα µια παρόµοια τύχη. Άγγιξε το πρόσωπό 

του, που τον έκαιγε αφόρητα, και µόρφασε. 
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Κεφάλαιο 12 

Υποχώρηση και Εγκατάλειψη 
 
 
Τρέχοντας, ανάµεσα από τους ανθρώπους πέρασε ένας µεγάλος 
µαύρος σκύλος. Ζύγωσε τον πεσµένο αφέντη του και έγλειψε το 
πρόσωπό του. Εκείνος, κρατώντας την κοιλιά του µε το ένα χέρι σαν 
να είχε τραυµατιστεί, σηκώθηκε στα τέσσερα από το πάτωµα. «Αγύ-
ρευτε…» έκρωξε, αδύναµα, και παίρνοντας το χέρι του απ’την κοιλιά 
του χάιδεψε το κεφάλι του µαύρου σκύλου. Ύστερα, τα µάτια του 
ιερέα στράφηκαν στον Γεράρδο, φανερώνοντας ταραχή και σύγχυ-
ση. 

Ο Τζοσελίνος γονάτισε δίπλα στον Μαλαχία αγγίζοντας τους ώ-
µους του. «Αδελφέ,» είπε. «Ο Γεράρδος σκότωσε το Εσώτερο Θηρίο 
σου. Είχα κι εγώ τις αµφιβολίες µου στην αρχή, αλλά, όσο ο χρόνος 
περνά, ολοένα και περισσότερο καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ήταν κα-
κό. Ο Θεός δεν είναι άµεσα σχετιζόµενος µε το Θηρίο–» 

«Τι λες;» έκρωξε ο Μαλαχίας. «Έχεις τρελαθεί;» 
«∆εν αισθάνεσαι έναν µεγάλο πόνο;» 
«Ναι.» 
«Είναι η εισβολή στην Ανατολική Αγορά. Είναι ο πόνος της Χάρ-

νταβελ επειδή κάτι αφύσικο συµβαίνει.» 
Ο Μαλαχίας συνοφρυώθηκε, σαν τα λόγια του Τζοσελίνου να είχαν 

µιλήσει στην ψυχή του. Μετά είπε: «Βοήθησέ µε να σηκωθώ, Αδελ-
φέ. Νιώθω αδύναµος.» 

Ο Τζοσελίνος τον βοήθησε, κι εκείνος κοίταξε γύρω-γύρω ώσπου 
βρήκε τον Ριχάρδο, λιπόθυµο και γεµάτο εγκαύµατα. Οι Ιεροί Φρου-
ροί έµοιαζαν να µην ξέρουν τι να κάνουν για να τον περιποιηθούν. 

«Χρειαζόταν να τον ρίξεις στη φωτιά, Γεράρδε;» είπε, οργισµένα, 
ο Μαλαχίας. 

«∆εν το έκανα επίτηδες,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αυτός µε τράβηξε. 
∆ε βλέπεις πως κι εγώ παραλίγο να καώ ολόκληρος;» 
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Ο Μαλαχίας, δείχνοντας τον Ριχάρδο, πρόσταξε τους Ιερούς 
Φρουρούς: «Πάρτε τον από κάτω. Πηγαίνετέ τον στο θεραπευτήριο, 
για να τον περιποιηθώ.» 

«Μεγάλε Πατέρα,» παρενέβη ο Σεβερίνος, «µε συγχωρείτε, αλλά 
πρέπει να φύγουµε! Στους δρόµους, η αντίστασή µας δε µπορεί να 
κρατήσει για πολύ ακόµα. Πρέπει να εγκαταλείψουµε τον Ναό – 
τώρα. Μπορείτε να µεταφέρετε τον Μεγάλο Πατέρα Ριχάρδο στο 
Κελάρι και να τον περιποιηθείτε εκεί. Εκεί είναι ήδη κι ο Μεγάλος 
Πατέρας Οσβάλδος, εξάλλου, τραυµατισµένος.» 

Ο Μαλαχίας δίστασε για µια στιγµή. Μετά, δήλωσε: «∆ε µπορώ να 
εγκαταλείψω τον Ναό.» 

«Θα τους πολεµήσουµε µια άλλη µέρα, Μαλαχία,» είπε ο Γεράρ-
δος. «Με τη δύναµη του Θεού, θα τους διώξουµε από την Ερρίθια.» 

Ο Μαλαχίας κούνησε το κεφάλι. «Όχι,» είπε κουρασµένα. «Πη-
γαίνετε εσείς. Εγώ θα µείνω. Όλη µου τη ζωή την έχω ζήσει εδώ, 
σ’ετούτο τον Ναό. Θα µείνω.» 

«Αδελφέ,» είπε ο Τζοσελίνος, «θα σε σκοτώσουν. Ακόµα κι αν εί-
χες µέσα σου το Εσώτερο Θηρίο, θα σε σκότωναν στο τέλος. Και δεν 
χρειάζεται να χάσουµε άλλον έναν ιερέα.» 

«Μόνο εµείς µπορούµε να σώσουµε τη Χάρνταβελ από την κατα-
στροφή που έρχεται,» πρόσθεσε ο Γεράρδος ατενίζοντας τον Μαλα-
χία. 

«Ποια καταστροφή;» ρώτησε εκείνος. 
«Αυτό που συµβαίνει µε τις εισβολές. Αν συνεχιστεί, η διάστασή 

µας θα διαλυθεί. Οι Παντοκρατορικοί δεν θα κάνουν τίποτα για να 
τη σώσουν· απλά θα την εγκαταλείψουν όταν δουν πως δεν υπάρχει 
άλλη λύση. Εµείς, όµως, µπορούµε να σώσουµε τη Χάρνταβελ. Θα 
δεις ότι βρίσκεσαι σε άµεση επαφή µε τη διάσταση, τώρα που το 
Θηρίο δεν είναι µπροστά σου για να σε τυφλώνει.» 

«Πρέπει να φύγουµε,» τόνισε ο Τζοσελίνος. 
Ο Μαλαχίας αναστέναξε. Έριξε µια µατιά γύρω του, στη µεγάλη 

αίθουσα. «Εντάξει,» είπε. «Θα φύγουµε. Αφού µαζέψουµε τα υπάρ-
χοντά µας. Ελπίζω να µας έχει µείνει χρόνος γι’αυτό, τουλάχιστον,» 
πρόσθεσε κοιτάζοντας τον Σεβερίνο. 

«Ασφαλώς, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε εκείνος. 
Καθώς ο Μαλαχίας, οι Ιεροί Φρουροί, και οι υπηρέτες του Ναού 

µάζευαν τα πράγµατά τους, δύο από τους Φρουρούς πήραν τον Ρι-
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χάρδο για να τον µεταφέρουν στο Κελάρι. Η Μάρθα κι η Άνµα’ταρ 
επέµειναν ο Γεράρδος να καθίσει σε µια καρέκλα (αφού δεν ήθελε κι 
εκείνος να πάει στο Κελάρι ώστε να τον περιποιηθούν) και έβαλαν 
µια κοµπρέσα µε κρύο νερό στη δεξιά µεριά του προσώπου του για 
να πάρει τη φλόγωση. 

«Σέλιρ,» είπε ο Γεράρδος, ενώ η Άνµα κρατούσε την κοµπρέσα πι-
εσµένη ελαφρά επάνω του. 

Ο µάγος πλησίασε, αµίλητα. 
«Βρες µου τον Λεοπόλδο,» ζήτησε ο Γεράρδος. Ήταν ο τελευταίος 

ιερέας στην Ερρίθια µε Εσώτερο Θηρίο εντός του. 
Ο Σέλιρ’χοκ άρθρωσε τα λόγια για το Ξόρκι Ανιχνεύσεως και έ-

στρεψε το βλέµµα του στους µικροσκοπικούς καθρέφτες του ρα-
βδιού του καθώς οι κρύσταλλοι φώτιζαν αχνά. 

Η Μάρθα είπε στον Γεράρδο: «Είχαν πάρει φωτιά και τα ρούχα 
σου,» ενώ προσπαθούσε να ξεκουµπώσει την τουνίκα του. «Μπορεί 
να έχεις καεί και στο σώµα.» 

«∆εν έχω καεί στο σώµα.» Είχε προλάβει να κυλιστεί στο πέτρινο 
πάτωµα και να σβήσει τις φλόγες προτού του κάνουν κακό. 

Η Μάρθα, όµως, δε σταµάτησε. Άνοιξε την τουνίκα του και κοίτα-
ξε. Το δέρµα από τη δεξιά µεριά ήταν, σίγουρα, ερεθισµένο αλλά όχι 
όπως στο πρόσωπό του. Η Μάρθα ξετάπωσε ένα φλασκί και έριξε 
νερό επάνω του. 

«Εντάξει είµαι,» της είπε ο Γεράρδος. «Αυτό δεν είναι τίποτα. 
»Πού είναι ο Λεοπόλδος, Σέλιρ;» 
«Στ’ανατολικά, όπως και πριν,» απάντησε ο µάγος. «Φαίνεται, 

όµως, να έρχεται προς τα εδώ.» 
«Στον Ναό;» 
«Νοµίζω.» 
Ο Γεράρδος φώναξε τον Σεβερίνο, κι εκείνος πλησίασε. 
«Οι στασιαστές σου φέρνουν τον Λεοπόλδο στον Ναό;» 
«∆εν τους είπα να τον φέρουν. Και βασικά, δεν γίνεται να τον φέ-

ρουν, εκτός από το Κελάρι. Ο Ναός είναι κυκλωµένος απ’τους πολε-
µιστές του Επόπτη. Γιατί ρωτάς;» 

«Γιατί ο Σέλιρ’χοκ µού λέει πως εντόπισε τον Λεοπόλδο να έρχεται 
προς τα εδώ.» 
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Ο Σεβερίνος κοίταξε τον µαυρόδερµο άντρα µε το παράξενο ραβδί. 
Συνοφρυώθηκε. 

«Ο Σέλιρ’χοκ είναι µάγος,» εξήγησε ο Γεράρδος, «και χρησιµο-
ποιώντας ένα ξόρκι µπορεί να εντοπίζει ανθρώπους που ξέρει. Αν οι 
στασιαστές προσπαθούν να φέρουν τον Λεοπόλδο εδώ, πήγαινε 
γρήγορα και απότρεψέ τους. ∆εν είµαι έτοιµος αυτή τη στιγµή να 
τον συναντήσω. Καταλαβαίνεις;» 

«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Σεβερίνος. «Αλλά τι να του πω άµα θέλει 
νάρθει; Είναι ιερέας, να πούµε.» 

Ο Γεράρδος αναστέναξε. «Πες του ότι ο Μεγάλος Πατέρας Μαλα-
χίας ζήτησε όλοι να συγκεντρωθούµε στο Κελάρι, και ότι οι υπηρέτες 
και οι Ιεροί Φρουροί θα φέρουν και τα δικά του πράγµατα εκεί.» 

«Εντάξει,» ένευσε ο Σεβερίνος, και έφυγε παίρνοντας µαζί του και 
την Όλγα. 

Ο Γεράρδος στράφηκε στην Ελισαβέτα. «Είδες τη σκιά που τύλιγε 
τον Μαλαχία…» 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη. 
«Μόνος µου δε θα τα είχα καταφέρει,» παραδέχτηκε ο Γεράρδος, 

«και θα είχαµε φασαρίες. Πες µου: θα µπορούσες χωρίς τη βοήθειά 
µου να σκοτώσεις το Εσώτερο Θηρίο ενός ιερέα;» 

Η όψη της έγινε αβέβαιη. «Ίσως.» 
«Τζοσελίνε, εσύ είδες τη σκιά πάνω στον Μαλαχία;» 
«Όχι.» 
«Ακολούθησες, όµως, τα µονοπάτια… και, µάλιστα, γρήγορα.» 
«Ποια µονοπάτια;» απόρησε ο Τζοσελίνος. 
Ο Γεράρδος µειδίασε. Το έκανε χωρίς να το καταλάβει. Νοµίζει ότι 

τίποτα παράξενο δεν έγινε. 

E 
 
Η αντίσταση στους δρόµους λιγόστεψε τη νύχτα, και την αυγή είχε 
πλέον πάψει τελείως. Οι στασιαστές – όσοι από αυτούς ήταν ακόµα 
ζωντανοί – είχαν υποχωρήσει. Είχαν κρυφτεί εκεί όπου κρύβονταν 
µέσα στη Μεγάλη Πόλη, ή είχαν κάπως καταφέρει να βγουν από την 
Ερρίθια. 
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Όπως και νάχε, η υποχώρησή τους σήµαινε ότι ο δρόµος για τον 
Ναό ήταν ανοιχτός. Ο Νιρµόδος Νάρλεφ, όταν τον ξύπνησαν για να 
του αναφέρουν πώς είχε η κατάσταση, ήταν ικανοποιηµένος, παρότι 
οι απώλειες των Παντοκρατορικών δεν ήταν λίγες από τις συµπλο-
κές µέσα στα Ιερά. 

«Μπορεί να είναι παγίδα,» τον προειδοποίησε η Θελρίτ, ακόµα 
ξαπλωµένη στο κρεβάτι καθώς εκείνος έβαζε τη στολή. 

«Μπορεί,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, «αλλά θα είµαι προσεχτικός.» 
Αφού ειδοποίησε τους αξιωµατικούς του, βγήκε από τα Ανάκτορα 

µέσα στο µεγάλο όχηµα µε τις ερπύστριες και τα δύο κανόνια. Μαζί 
του ήταν ο Τέρι Κάρµεθ, καθισµένος πλάι του, κάτω από το κλειστό 
αλεξίσφαιρο σκέπαστρο. 

«Θα πρότεινα να τους δώσουµε µια ευκαιρία να παραδοθούν, Υ-
ψηλότατε,» είπε. 

«Τώρα είναι πια πολύ αργά, Ταγµατάρχη. Κι επιπλέον, δε νοµίζω 
να δεχτούν να παραδοθούν.» 

«∆εν έχει σηµασία αν θα παραδοθούν ή όχι. Πρέπει να δείξουµε 
ότι σεβόµαστε τους ιερείς και τον Ναό· είναι πολύ σηµαντικό για 
τους ανθρώπους της Χάρνταβελ.» 

«Οι ιερείς και ο Ναός δεν σέβονται, όµως, εµάς,» τόνισε ο Νιρµό-
δος. 

«Στη Χάρνταβελ, οι ιερείς είναι που λαµβάνουν σεβασµό από τους 
άλλους, όχι το αντίστροφο. Και δε θα µας κοστίσει τίποτα να τους 
ζητήσουµε να βγουν από τον Ναό προτού ξεκινήσουµε την επίθεσή 
µας.» 

«Αν δεν το κάνουµε, τι θα γίνει, Ταγµατάρχη;» 
«Κάνοντάς το κερδίζουµε εντυπώσεις, Υψηλότατε,» είπε ο Τέρι. 

«Βαδίζουµε ήδη επάνω σ’ένα τεντωµένο σχοινί· θέλετε τα πράγµατα 
να χειροτερέψουν;» 

«Πιστεύεις πως, ούτως ή άλλως, οι ιερείς δεν θα στρέψουν τους 
πάντες εναντίον µας;» αντιγύρισε ο Νιρµόδος. «Όχι, Ταγµατάρχη, 
δεν πρόκειται να τους ζητήσω να παραδοθούν. Τους το ζήτησα στην 
αρχή· δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία.» 
∆εν πρόκειται να συνεννοηθούµε… σκέφτηκε ο Τέρι, και δεν συνέ-

χισε την κουβέντα. Τα πράγµατα ήταν δύσκολα όσο ποτέ στη Χάρ-
νταβελ, και ο Επόπτης δεν φαινόταν πρόθυµος να κάνει τίποτα για 
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να αµβλύνει την κατάσταση. Τους γηγενείς, τουλάχιστον, θα µπο-
ρούσαν να τους πάρουν µε το µέρος τους, τώρα που είχαν να αντιµε-
τωπίσουν µια εξωδιαστασιακή απειλή… 

Χτες, ένας αγγελιαφόρος είχε έρθει στα Ανάκτορα, σαστισµένος 
απ’όσα έβλεπε στην Ερρίθια. Ήταν σταλµένος από την Αρχόντισσα 
Μοργκάνα της Ναραλµάδιας, και ζητούσε στρατιωτική αρωγή για 
την αντιµετώπιση του φουσάτου του Βασιληά Κάλροοθ. Ο Νιρµόδος 
τού είχε αποκριθεί ότι θα βοηθούσε τη Ναραλµάδια µόλις τακτοποι-
ούσε µια εξέγερση που συνέβαινε στην Ερρίθια και µόλις δεχόταν κι 
εκείνος στρατιωτική αρωγή από την Παντοκράτειρα. Ο αγγελιαφό-
ρος ρώτησε πόσο χρόνο θα χρειάζονταν όλα αυτά, κι ο Νιρµόδος 
απάντησε, απότοµα, ότι θα χρειάζονταν όσο χρόνο χρειάζονταν. Οι 
τοπικοί άρχοντες έπρεπε να µπορούν και να υπερασπιστούν τους 
εαυτούς τους για λίγο! Ο αγγελιαφόρος είχε φύγει δυσαρεστηµένος. 

Εκτός απ’αυτό, όµως, είχαν έρθει και κάποια άλλα, µάλλον ανησυ-
χητικά νέα στην Ερρίθια. Οι κατάσκοποι του Επόπτη είχαν αναφέρει 
ότι, σε µια περιοχή στα νοτιοδυτικά της Χάρνταβελ, επιδροµές γίνο-
νταν από ανθρώπους που κανένας δεν είχε ξαναδεί. Είχαν πράσινο 
δέρµα αρκετοί από αυτούς, και έφερναν µαζί τους κάτι θηρία που 
θύµιζαν σκυλιά ή λύκους, µα δεν ήταν ούτε σκυλιά ούτε λύκοι: κά-
ποιοι έλεγαν ότι το δέρµα τους ήταν σαν πέτρα. Οι παράξενοι αυτοί 
επιδροµείς φηµολογείτο ότι έρχονταν από τα βάθη µιας σπηλιάς. 
Ένας ιερέας είχε πάει εκεί για να τους βρει, µαζί µε πέντε Ιερούς 
Φρουρούς· αλλά κανένας τους δεν είχε επιστρέψει. 

Ο Τέρι αµέσως είχε καταλάβει τι συνέβαινε. Κάποιος άλλος από 
τους λαούς του Υπόγειου Κόσµου είχε βρει άνοιγµα για τη Χάρντα-
βελ. Τι ήταν, όµως, αυτά τα κυνοειδή πλάσµατα που είχαν δέρµα 
σαν πέτρα; Στη Νίρµικιτ δεν είχε δει τίποτα παρόµοιο. 
Τα προβλήµατά µας πολλαπλασιάζονται µε ταχύ ρυθµό, και ο Ε-

πόπτης, αντί να προσπαθεί να φέρει τους γηγενείς µε το µέρος µας, 
τους αποξενώνει από εµάς. Του Τέρι δεν του άρεσε καθόλου αυτό. 
Όµως, από την άλλη, αντιλαµβανόταν πως η κατάσταση, εκεί όπου 
είχε φτάσει, ήταν αδύνατον να λυθεί τελείως αναίµακτα. Αν ήταν να 
διαλύσουν την εξέγερση µέσω διπλωµατίας, έπρεπε να το είχαν κά-
νει από την αρχή: από τότε που έγιναν οι πρώτες επιθέσεις των στα-
σιαστών µέσα στους δρόµους της Ερρίθιας· από τότε που µαθεύτηκε 
ότι ο Ναός υποστήριζε ανοιχτά την εξέγερση. Αν ήµουν εδώ, θα 
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µπορούσα να είχα µιλήσει µε τον Μαλαχία και τους άλλους ιερείς. 
∆εν ήταν βέβαιος ότι θα εισακουγόταν, αλλά θα έκανε µια φιλότιµη 
προσπάθεια. Θα προσπαθούσε να βρει µια λύση. 
Πολύ αργά τώρα, δυστυχώς. 
Το όχηµα του Επόπτη έφτασε µπροστά στον Ναό της Ερρίθιας, τον 

οποίο Παντοκρατορικοί στρατιώτες είχαν ήδη περικυκλώσει χωρίς 
να δέχονται πυρά από πουθενά. 

Ο Υπολοχαγός Τάρθλος µίλησε στον Νιρµόδο και στον Τέρι µέσω 
ποµπού: «Κανένας δεν φαίνεται να υπερασπίζεται τον Ναό.» 

«Τον έχουν, δηλαδή, εγκαταλείψει τελείως;» ρώτησε ο Επόπτης. 
«Έτσι δείχνει, Υψηλότατε.» 
«Αποκλείεται,» είπε ο Τέρι στον Νιρµόδο. «Οι ιερείς ποτέ δεν θα 

εγκατέλειπαν τον Ναό.» 
«Θα προτιµούσαν να θαφτούν µέσα του;» 
«Πολύ πιθανόν.» 
«Τότε, θα εκπληρώσω την επιθυµία τους.» Τα χέρια του Νιρµόδου 

πήγαν στην κονσόλα εµπρός του: την κονσόλα που έλεγχε τα δύο 
κανόνια του οχήµατος. 

Ο Τέρι έπιασε τον καρπό του. «Μια στιγµή.» 
Ο Νιρµόδος τον αγριοκοίταξε, σκεπτόµενος: Πώς τολµάς, Ταγµα-

τάρχη; Ανέκαθεν ήσουν λιγάκι υπεροπτικός, αλλά από τότε που ε-
πέστρεψες από την άλλη διάσταση, το έχεις παρακάνει! 

«Αφήστε µε να τους µιλήσω προτού επιτεθείτε, Υψηλότατε. Μια 
προσπάθεια µόνο,» είπε ο Τέρι. 
Τι πιστεύει ότι θα καταφέρει µ’αυτό; απόρησε ο Νιρµόδος. Περι-

µένει ότι οι ιερείς θα βγουν από τον Ναό τους µε τα χέρια ψηλά; Με-
τά από τόση αντίσταση; Είναι ανόητος; 
Αλλά ας δούµε… Ο Νιρµόδος αποµάκρυνε τα χέρια του από την 

κονσόλα. «∆οκίµασε, Ταγµατάρχη.» 
Ο Τέρι άνοιξε το µεγάφωνο του οχήµατος και είπε, µε τη φωνή του 

ν’αντηχεί δυνατά µέσα στα Ιερά: «ΣΑΣ ΜΙΛΑ Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΤΕΡΙ ΚΑΡΜΕΘ. ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ. ∆ΕΝ ΕΠΙ-
ΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΙΤΙΑ. Ο ΜΟ-
ΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ, ΑΡΧΙΚΑ, ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΘΕΣΗ Ε∆Ω ΗΤΑΝ ΕΠΕΙ-
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∆Η ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΒΡΕΘΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ.» 

«Πολλά υποθέτεις, Ταγµατάρχη,» είπε ο Νιρµόδος, όταν ο Τέρι 
έκλεισε το µεγάφωνο και περίµενε. 

«Απλώς είµαι διπλωµατικός, Υψηλότατε.» 
«Μα, δεν υπήρχε καµία λύση που έπρεπε να βρεθεί! Μας επιτίθε-

ντο µέσα στην ίδια µας την πόλη! Τα κανόνισαν έτσι ώστε κι ο Υπε-
ράρχης ακόµα να στραφεί εναντίον µας και να επιχειρήσει, ο ανόη-
τος, να µε αιχµαλωτίσει!» 
Στην ίδια µας την πόλη; Του Τέρι τού φαινόταν αστείο αυτό. ∆εν 

είναι δική µας η Ερρίθια, Νιρµόδε. Είµαστε, ουσιαστικά, τοποτηρη-
τές εδώ. «Η πραγµατικότητα δεν έχει σηµασία. Ας δούµε αν θα µας 
απαντήσουν.» 

Μετά από λίγη ώρα, έγινε φανερό ότι οι ιερείς δεν επρόκειτο να 
απαντούσαν. Αλλά ούτε και κανένας επιτέθηκε από το εσωτερικό 
του Ναού. 
Το οίκηµα, πράγµατι, µοιάζει εγκαταλειµµένο, παρατήρησε ο Τέρι. 

Παράξενο. Πολύ παράξενο. 
«Μπορεί νάναι παγίδα,» είπε ο Νιρµόδος, κάνοντας τις ίδιες σκέ-

ψεις. «Μπορεί να θέλουν να µας τραβήξουν µέσα. Αλλά δε θα τους 
κάνω τη χάρη.» Ενεργοποιώντας τα κανόνια, ο Επόπτης πυροβόλη-
σε. 

Οι συνεχόµενες ριπές έκαναν, στο τέλος, την είσοδο του Ναού να 
πέσει. Όταν ο καπνός καθάρισε, το φως της ηµέρας φανέρωσε από 
πίσω την κεντρική αίθουσα. 

«Ο λάκκος είναι σβηστός, νοµίζω…» είπε ο Τέρι. Έφερε ένα ζευ-
γάρι κιάλια στα µάτια του και κοίταξε µέσα από το γυάλινο σκέπα-
στρο του οχήµατος. «Ναι. Σβηστός. Και κανονικά οι ιερείς ποτέ δε 
σβήνουν αυτή τη φωτιά.» 

«Γιατί;» 
«Συµβολίζει τη δύναµη του Θεού.» 
«Η αίθουσα, πάντως, µοιάζει άδεια,» είπε ο Νιρµόδος. «Αλλά ας 

βεβαιωθούµε.» Ανοίγοντας τον ποµπό του, πρόσταξε χειροβοµβίδες 
να εκτοξευτούν µέσα στον Ναό. 

Οι στρατιώτες του υπάκουσαν. Εκρήξεις έγιναν, σκόνη σηκώθηκε. 
Καµία κραυγή πόνου, όµως, δεν ακούστηκε. 
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Ο Νιρµόδος πρόσταξε τους στρατιώτες του να εισβάλουν, κι αφού 
οι πρώτοι απ’αυτούς µπήκαν στον Ναό, ο Επόπτης βγήκε από το ό-
χηµά του µαζί µε τον Τέρι. Κι οι δύο κρατούσαν πιστόλια στα χέρια, 
καθώς, περιτριγυρισµένοι από πολεµιστές, ανέβαιναν τα σκαλοπά-
τια προς την είσοδο. 

Η κεντρική αίθουσα του Ναού ήταν άδεια από ανθρώπους, διαπί-
στωσαν µόλις µπήκαν. Αν οι ιερείς είχαν σχεδιάσει κάποια παγίδα, 
σίγουρα δεν ήταν εδώ. 

«Ερευνήστε ολόκληρο το οίκηµα,» πρόσταξε ο Νιρµόδος. 
Όταν η έρευνα έγινε, του ανέφεραν πως κανένας δεν ήταν µέσα 

στον Ναό. Οι ιερείς, µάλιστα, φαινόταν να έχουν µαζέψει τα πράγ-
µατά τους. Μονάχα έπιπλα απέµεναν, καθώς και αντικείµενα που 
δεν µπορούσε κανείς να κουβαλήσει εύκολα. 

«Από πού έφυγαν;» είπε ο Νιρµόδος. «Αν είχαν βγει από οποιαδή-
ποτε έξοδο στους τοίχους του Ναού, θα τους είχαµε δει. Ήταν συνε-
χώς περικυκλωµένος. Υπό παρακολούθηση.» 

«Πρέπει να χρησιµοποίησαν κάποια σήραγγα,» υπέθεσε ο Τέρι. 
Και ρώτησε τον λοχαγό που τους είχε αναφέρει: «Ερευνήσατε το 
υπόγειο;» 

«Βιαστικά, κύριε Ταγµατάρχη.» 
«Ερευνήστε το καλύτερα.» 
Ο Νιρµόδος και ο Τέρι περίµεναν να γίνει η έρευνα και, εν τω µε-

ταξύ, βάδιζαν µέσα στα δωµάτια του Ναού. Όπως τους είχε αναφέ-
ρει ο λοχαγός, πράγµατι κάποιοι φαινόταν να έχουν µαζέψει τα 
πράγµατά τους και να έχουν φύγει από το οίκηµα. Ο Τέρι δεν φα-
νταζόταν ποτέ ότι θα έβλεπε την ηµέρα που οι ιερείς θα εγκατέλει-
παν έναν Ναό – και µάλιστα, τον Ναό της Ερρίθιας, της Μεγάλης 
Πόλης. Αδιανόητο. 
Η Οργή του Θεού θα πέσει επάνω µας, σκέφτηκε, ακούσια ύστερα 

από τόσα χρόνια στη Χάρνταβελ. Και δεν ήξερε αν η σκέψη του ήταν 
ειρωνική ή αν το µυαλό του σοβαρολογούσε. Σίγουρα, πάντως, οι 
γηγενείς θα έπαιρναν κάτι τέτοιο πολύ σοβαρά. Ποτέ δεν πρόκειται 
να µας συγχωρέσουν. 

Ο λοχαγός επέστρεψε από τα υπόγεια του Ναού και ανέφερε ότι 
υπήρχε εκεί µια σκάλα η οποία πήγαινε βαθύτερα. Κάτω, όµως, η 
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σήραγγα είχε καταρρεύσει. Ήταν γεµάτη πέτρες, κι έµοιαζε επικίν-
δυνη. 

«Τη σφράγισαν,» είπε ο Νιρµόδος. «Για να καλύψουν τα ίχνη 
τους. ∆εν ήταν, λοιπόν, παγιδευµένοι µέσα στον Ναό τους.» 

«Έτσι φαίνεται,» συµφώνησε ο Τέρι, κατά βάθος ευχαριστηµένος 
που δεν είχε χρειαστεί να εµπλακούν σε µάχη µε τους ιερείς και τους 
Ιερούς Φρουρούς και να τους σκοτώσουν. 

«Αυτοί οι καταραµένοι ιερείς της Χάρνταβελ είναι όλο δυσάρεστες 
εκπλήξεις,» είπε ο Νιρµόδος, καθώς βάδιζαν προς την έξοδο του 
Ναού. «Καταλαβαίνεις, Ταγµατάρχη, τι θα συµβεί τώρα που µας ξέ-
φυγαν και τριγυρίζουν ελεύθεροι; Το πρώτο πράγµα που θα κάνουν 
θα είναι να γενικεύσουν την εξέγερση εναντίον µας.» 

«Ίσως µπορούσαµε να το αποτρέψουµε αν τους πάρουµε µε το µέ-
ρος µας.» 

Ο Νιρµόδος γέλασε κοφτά. Λες κάτι αστεία ώρες-ώρες, Ταγµατάρ-
χη! «Και πώς σκέφτεσαι να γίνει αυτό;» 

«Μονάχα ένας τρόπος υπάρχει: να τους κάνουµε να καταλάβουν 
ότι πρέπει να συµµαχήσουν µαζί µας για να αντιµετωπίσουµε τους 
εξωδιαστασιακούς.» 
Θα µας τρελάνεις, λοιπόν, Τέρι Κάρµεθ! «∆εν πρόκειται να… συµ-

µαχήσω µε αποστάτες και στασιαστές! Να το βγάλεις απ’το µυαλό 
σου. Η θέση τους είναι να υπηρετούν τη Συµπαντική Παντοκρατορί-
α, κι αυτό θα έπρεπε ήδη να το ξέρουν.» 

Βγήκαν από τον Ναό και βάδισαν προς το όχηµα µε τις ερπύστριες 
και τα κανόνια. 
Μ’αυτές τις τακτικές, σκέφτηκε ο Τέρι, η αιµατοχυσία δεν πρόκει-

ται να σταµατήσει ποτέ. Και ξαφνικά, απρόσµενα τελείως, αναρω-
τήθηκε τι σκόπευε να κάνει το παιδί της Αρίνης – το παιδί του – για 
όλα τούτα. Της είχε πει ότι θα προσπαθούσε να διορθώσει τη ζηµιά 
που είχε γίνει, και η Αρίνη είχε πει στον Τέρι ότι αυτό, µάλλον, σή-
µαινε πως θα προσπαθούσε να σταµατήσει τις εισβολές – να τις κά-
νει να εξαφανιστούν, ίσως. Και τώρα, ο Τέρι σκέφτηκε: Ό,τι κι αν 
είναι αυτό το παράξενο παιδί, µακάρι να καταφέρει τον σκοπό του, 
γιατί, αναµφίβολα, θα µας εξυπηρετήσει. Αν τα ανοίγµατα έκλειναν, 
οι κάτοικοι της άλλης διάστασης θα σταµατούσαν να έρχονται στη 
Χάρνταβελ. 
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Αν έµεναν ανοιχτά, τότε η Χάρνταβελ ίσως σύντοµα να πληµµύριζε 
απ’αυτούς… 

Φτάνοντας στο όχηµα µε τις ερπύστριες, συνάντησαν απέξω τον 
Ανθυπολοχαγό Τάρθλος, και ο Επόπτης τον πρόσταξε: «Βάλτε εκρη-
κτικά και γκρεµίστε τον Ναό.» 

Προτού εκείνος προλάβει ν’απαντήσει, ο Τέρι είπε: «Όχι.» 
Ο Νιρµόδος τον ατένισε οργισµένα. Ναι, σίγουρα τα µυαλά του 

ταγµατάρχη είχαν πάρει αέρα από τότε που επέστρεψε από την άλ-
λη διάσταση! «Γι’ακόµα µια φορά, ξεχνάς ποιος είναι ανώτερός 
σου!» 

«Γκρεµίζοντας τον Ναό, Υψηλότατε, δεν κερδίζετε τίποτα. Απλώς 
κάνετε περισσότερους εχθρούς.» 

«∆εν είµαι εδώ για να κάνω φίλους, Ταγµατάρχη,» του είπε ο Νιρ-
µόδος. «Είµαι εδώ για να ελέγχω τούτη την καταραµένη διάσταση! 
Και δεν πρόκειται να το καταφέρω αυτό δείχνοντας έλεος σε απο-
στάτες και κακοποιούς! Οι ιερείς της Ερρίθιας στράφηκαν εναντίον 
µου: κανένας άλλος δεν θα κάνει το ίδιο λάθος.» Και προς τον Ανθυ-
πολοχαγό Τάρθλος: «Γκρεµίστε τον Ναό.» 

«Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, αν και µε κάποιο δι-
σταγµό. Είχε περάσει πολύ περισσότερο καιρό µε τον Τέρι στη Χάρ-
νταβελ παρά µε τον Νιρµόδο Νάρλεφ. 

Ο ταγµατάρχης έγνεψε προς τη µεριά του ανθυπολοχαγού, για να 
του δείξει ότι δεν υπήρχε πρόβληµα, κι εκείνος αποµακρύνθηκε. 

«Επιστρέφουµε στα Ανάκτορα,» είπε ο Νιρµόδος, µπαίνοντας στο 
µεγάλο όχηµα. 
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Κεφάλαιο 13 

Θέµατα Επιβίωσης 
 
 
∆εν δυσκολεύτηκαν να κατατροπώσουν το Εσώτερο Θηρίο του Λεο-
πόλδου, παρότι ο Γεράρδος φοβόταν ότι ίσως κάτι άσχηµο να συνέ-
βαινε. Αλλά τώρα, βέβαια, ήταν και περισσότεροι· δεν ήταν µόνος 
του. Η Ελισαβέτα τον βοήθησε, όπως επίσης και ο Μαλαχίας και ο 
Ριχάρδος. Οι δύο τελευταίοι δεν έβλεπαν τη δαιµονική σκιά που τύ-
λιγε τον Λεοπόλδο, αλλά µπορούσαν να τον αποπροσανατολίσουν· 
όταν χρειάστηκε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, κι οι δύο ανακά-
λυψαν αµέσως τα µονοπάτια, ασχέτως αν ήξεραν ή όχι τι ακριβώς 
έκαναν. 

Έτσι, το Μαύρο Σύννεφο, η σκοτεινή πηγή εκπόρευσης των Εσώ-
τερων Θηρίων, έχασε ακόµα έναν ιερέα από την επιρροή του· και ο 
Γεράρδος είχε τώρα συγκεντρώσει γύρω του µια ολόκληρη οµάδα 
από νεοϊερείς (όπως ήθελε να τους σκέφτεται). Ήταν καιρός να φύ-
γουν από την Ερρίθια και να οργανωθούν έξω απ’αυτήν, όπου οι κα-
τάσκοποι του Επόπτη δεν θα τους κυνηγούσαν. Με τη βοήθεια του 
Σεβερίνου, βγήκαν από τη Μεγάλη Πόλη, µαζί µε τον ίδιο και τους 
ανθρώπους του. Η εξέγερση έπρεπε, προς το παρόν, να σταµατήσει, 
µέχρι να αποφασίσουν τι θα έκαναν, πώς θα συνέχιζαν. Η κατάστα-
ση είχε αλλάξει δραµατικά. 

Το βράδυ της επόµενης ηµέρας, λοιπόν, βρίσκονταν κατασκηνω-
µένοι στα βορειοανατολικά της Ερρίθιας, µέσα στο Κεντροδάσος· 
όλοι τους: ο Γεράρδος, οι νεοϊερείς, οι Ιεροί Φρουροί και οι υπηρέτες 
του Ναού της Ερρίθιας, οι επαναστάτες από την Απολλώνια, ο Σεβε-
ρίνος και οι ληστές του (µε κάµποσα λάφυρα µαζί τους αλλά και µε 
αρκετές απώλειες ανάµεσά τους), και ο Εδµόνδος µε την Ιζαµπώ και 
την Ισαβέλλα. Ο τροβαδούρος είχε πια αποφασίσει να εγκαταλείψει 
τον Σιδερένιο Ξένο· είχε ήδη µείνει αρκετές ηµέρες εκεί. 

Ο καταυλισµός τους ήταν καλυµµένος έτσι ώστε τυχόν κατάσκοποι 
του Επόπτη να µη µπορούν να δουν τις φωτιές από µακριά και να 
πλησιάσουν. Οι άνθρωποι του Σεβερίνου ήταν καλοί σ’αυτές τις δου-
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λειές, όπως φάνηκε· και η Άνµα’ταρ πρόσφερε, επίσης, κάποιες 
συµβουλές που τους εντυπωσίασαν. 

«Νοµίζω πως είναι καιρός, Γεράρδε, να µας πεις πώς ακριβώς θα 
σώσουµε τη Χάρνταβελ από τις εισβολές,» είπε ο Μαλαχίας, καθώς 
οι νεοϊερείς ήταν καθισµένοι γύρω από µια φωτιά (εκτός από τον 
Ριχάρδο, ο οποίος δεν είχε ακόµα συνέλθει αρκετά από τα εγκαύµα-
τά του ώστε να µπορεί να σηκωθεί). 

«∆εν έχω συγκεκριµένη απάντηση,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Συ-
νάντησα, όµως, µια… οντότητα προτού φτάσω στην Ερρίθια»· και 
τους διηγήθηκε τη συζήτησή του µε τη Μαύρη Φωτιά, µην αποφεύ-
γοντας να αναφέρει ότι ήταν παιδί της Αρίνης’σαρ. «Θα µας βρει και 
θα έρθει να µας µιλήσει ξανά· είµαι σίγουρος. Και τότε, ίσως να έχει 
να µας δώσει µια λύση για το πρόβληµά µας.» 

«Γιατί να την εµπιστευτούµε;» ρώτησε ο Οσβάλδος. 
«Επειδή έχουµε τον ίδιο σκοπό,» είπε ο Γεράρδος· «δεν υπάρχει 

κανένας άλλος λόγος. Θέλει να σώσει τη διάστασή της, θέλουµε να 
σώσουµε τη διάστασή µας.» 

«Σου είπε ότι µας χρειάζεται αλλά δεν σου εξήγησε γιατί µας 
χρειάζεται,» παρατήρησε ο Τζοσελίνος. 

«Πράγµατι. Εξήγησε, όµως, ότι είµαστε κι εµείς κάτι σαν αντισώ-
µατα για τη Χάρνταβελ.» 

«Τι πάει να πει ‘αντισώµατα’;» ρώτησε ο Οσβάλδος. 
Ο Σέλιρ’χοκ, που δεν καθόταν µακριά από τους νεοϊερείς, είπε: 

«Ουσίες που παράγει ένα σώµα προκειµένου να αντιµετωπίσει άλ-
λες ουσίες που του είναι βλαβερές.» 

Η Άνµα’ταρ µειδίασε αχνά. «Και να φανταστείς ότι δεν είναι καν 
Βιοσκόπος…» 

«Αυτό που σας είπε ο Σέλιρ’χοκ,» είπε ο Γεράρδος στους νεοϊερείς. 
«Ουσιαστικά, είµαστε οι υπερασπιστές της Χάρνταβελ, επειδή βρι-
σκόµαστε σε άµεση επαφή µαζί της.» 

«Αισθανόµαστε τις εισβολές,» είπε ο Τζοσελίνος· «ώς τώρα, όλοι 
το έχουµε καταλάβει αυτό. Αλλά δεν έχουµε τη δύναµη να τις τρα-
βήξουµε έξω από τη Χάρνταβελ όπως τραβάς µια λεπίδα έξω από το 
σώµα σου.» 

«Μπορεί και να έχουµε αυτή τη δύναµη αλλά να µην το έχουµε 
ανακαλύψει ακόµα. Το ίδιο δεν συµβαίνει και µε τα µονοπάτια; Ορι-
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σµένοι από εσάς τα έχουν δει και τα έχουν ακολουθήσει· ορισµένοι 
όχι ακόµα. Και το ίδιο δεν συµβαίνει και µε τη σκιά που καλύπτει 
όσους έχουν το Εσώτερο Θηρίο µέσα τους; Εγώ και η Ελισαβέτα τη 
βλέπουµε· οι υπόλοιποι, όχι ακόµα. Όµως δεν αµφιβάλλω ότι σύντο-
µα θα τη δείτε.» 

«Υποθέτεις, λοιπόν, ότι µπορούµε να κάνουµε πολύ περισσότερα 
πράγµατα απ’ό,τι τώρα καταλαβαίνουµε,» είπε ο Μαλαχίας. 

«Ακριβώς,» ένευσε ο Γεράρδος. 
«Με τις υποθέσεις, όµως, δεν θα σώσουµε τη Χάρνταβελ.» 
«Πρέπει να κινηθούµε,» πρόσθεσε ο Οσβάλδος. 
«Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε,» είπε ο Γεράρδος, «νοµίζω 

πως είναι να διώξουµε το Εσώτερο Θηρίο από όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερους ιερείς, αυξάνοντας έτσι τον αριθµό µας. ∆ιότι πιστεύω 
πως όσο πιο πολλοί είµαστε τόσο πιο δυνατοί θα είµαστε όταν αυτό 
θα έχει πραγµατική σηµασία.» 

«Επιπλέον,» είπε ο Μαλαχίας, «τώρα που αυτή η διαδικασία ξεκί-
νησε, δεν µπορεί να µείνει στη µέση, Γεράρδε. ∆εν είναι δυνατόν 
κάποιοι ιερείς να έχουν µέσα τους το Εσώτερο Θηρίο και κάποιοι 
όχι. Αυτοί µε το Εσώτερο Θηρίο θα προσπαθούν συνεχώς να µας 
σκοτώσουν· το ίδιο το Θηρίο θα τους ωθεί. Εποµένως, είναι πλέον 
και θέµα επιβίωσης, όχι µόνο στρατηγικής.» Παρά τις αναµενόµενες 
αρχικές του αµφιβολίες, ο Μαλαχίας έµοιαζε να προσαρµόζεται πιο 
γρήγορα απ’όλους τους άλλους ιερείς στην καινούργια κατάσταση. 
∆εν ήταν ανόητος, όπως πολύ καλά ήξερε ο Γεράρδος. Το Εσώτερο 
Θηρίο του ήταν που τον έκανε παρορµητικό ενάντια σ’εκείνον· νιώ-
θοντας απειληµένο, αντιδρούσε υποβάλλοντας τον ξενιστή του να 
επιτίθεται στην απειλή. 

Ο Μαλαχίας συνέχισε: «Πρέπει να ξεκινήσουµε από τον Ύπατο.» 
Σιγή έπεσε για λίγο γύρω απ’τη φωτιά. 
«Ο Ύπατος,» είπε τελικά ο Λεοπόλδος, «είναι ο ισχυρότερος από 

εµάς.» 
«Γι’αυτό ακριβώς πρέπει να ξεκινήσουµε από τον Ύπατο, Αδελ-

φέ,» τόνισε ο Μαλαχίας. «Είναι ο µεγαλύτερος σύµµαχος του Εσώ-
τερου Θηρίου, και η µεγαλύτερη απειλή για εµάς. Αν τον κάνουµε 
δικό µας, θα έχουµε τελειώσει τη µισή δουλειά.» 

«Πιθανώς,» συµφώνησε ο Γεράρδος. 
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«∆ε θα µας αφήσει να µπούµε στον Υπεραιώνιο,» είπε ο Τζοσελί-
νος. «Θα κλείσει τις πόρτες.» 

Ο Γεράρδος ένευσε µουντά. «Το ίδιο φοβάµαι κι εγώ. Μπορεί να 
χρειαστεί να εµπλακούµε σε µάχη προκειµένου να εισβάλουµε στον 
Υπεραιώνιο… και δεν µου αρέσει.» 

«∆εν έχω καταλάβει ακόµα πώς ακριβώς χρησιµοποιούνται τα µο-
νοπάτια,» είπε ο Μαλαχίας – «τα χρησιµοποίησα από ένστικτο και 
µόνο, όταν αντιµετωπίζαµε το Εσώτερο Θηρίο του Λεοπόλδου – αλ-
λά δεν θα µπορούσες, Γεράρδε, να γλιστρήσεις µέσα στον Υπεραιώ-
νιο µέσω των µονοπατιών;» 

«∆ε µπορώ να περάσω µέσα από κλειστές πόρτες,» εξήγησε ο Γε-
ράρδος. «Αν, όµως, υπάρχει έστω και µια χαραµάδα αρκετή για να 
χωρέσει το σώµα µου….» 

«Ο Ύπατος δεν θα κάνει τέτοιο λάθος,» είπε ο Τζοσελίνος. 
«Το Εσώτερο Θηρίο του δεν θα τον αφήσει,» πρόσθεσε ο Οσβάλ-

δος. 
Ο Εδµόνδος τούς ρώτησε, από τη διπλανή φωτιά: «Μπορώ να πα-

ρέµβω, Μεγάλοι Πατέρες;» 
«Σ’ακούµε, Βοριά,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας, κι όλοι στράφηκαν 

να τον κοιτάξουν. 
«Τις τελευταίες δύο ηµέρες, στην Ερρίθια κυκλοφορεί η φήµη µιας 

εξωδιαστασιακής εισβολής στο Αρχοντάτο της Ναραλµάδιας. Και 
µιλάω για εισβολή εισβολή. Ένα ολόκληρο φουσάτο ήρθε από την 
έρηµο και συγκρούστηκε µε τους στρατούς της Αρχόντισσας Μορ-
γκάνας και του Άρχοντα Ροβέρτου. Ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ, 
που λεγόταν ότι είχε χαθεί µέσα στην άλλη διάσταση, επέστρεψε 
στην Ερρίθια, και φηµολογείται ότι ήταν αιχµάλωτος των εξωδια-
στασιακών αλλά δραπέτευσε. Ο Επόπτης, φηµολογείται επίσης, έχει 
ανησυχήσει πολύ.» 

«Ολόκληρο φουσάτο από την άλλη διάσταση;» απόρησε η Μάρθα, 
που στεκόταν παραδίπλα, µέσα στις σκιές, τυλιγµένη στην κάπα της 
και µε τα χέρια της σταυρωµένα εµπρός της. «Από πού ξετρύπωσε; 
Εκεί είναι µόνο ένας ξερός τόπος, όπου φωτεινοί δαίµονες πετάνε 
στον ουρανό.» 

«Πράγµατι,» είπε η Άνµα’ταρ: «από πού ξετρύπωσε. Θυµάσαι 
τους ανθρώπους που συναντήσαµε στην άλλη διάσταση, Μάρθα; 
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Είχαµε υποθέσει ότι ζουν κάτω από τη γη επειδή η επιφάνεια του 
εδάφους είναι έρηµη.» 

«Σηµασία δεν έχει από πού ήρθε ο εχθρός,» τόνισε ο Εδµόνδος. 
«Σηµασία έχει ότι ήρθε. Κι απ’ό,τι λένε, κατατρόπωσε και τον στρα-
τό της Αρχόντισσας Μοργκάνας και τον στρατό του Άρχοντα Ροβέρ-
του. Υποθέτω, λοιπόν, πως σύντοµα θ’αρχίσει να εξαπλώνεται, αν 
δεν έχει ήδη εξαπλωθεί.» 

«Έχεις δίκιο,» του είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Οι κάτοικοι της άλλης διά-
στασης, αν έχουν, όπως νοµίζουµε, αναγκαστεί να ζουν κάτω από τη 
γη, θα θέλουν να επεκταθούν εδώ, και η σύγκρουση δεν θα είναι ευ-
χάριστη.» 

«Τι σκοπεύετε να κάνετε γι’αυτό, Μεγάλοι Πατέρες;» ρώτησε ο 
Εδµόνδος. 

«Τι να κάνουµε;» είπε ο Μαλαχίας. «Πρέπει να συγκεντρωθεί 
στρατός για να τους αντιµετωπίσει. Και φαίνεται πως ήρθαν σε µια 
πολύ δύσκολη περίοδο…» 

«Εξαιτίας της δύσκολης περιόδου ήρθαν,» τόνισε ο Τζοσελίνος, 
έχοντας ανήσυχη όψη στο πορφυρό πρόσωπό του. Ήταν από τη Να-
ραλµάδια. «Οι εισβολές τούς έφεραν εδώ. Το πρόβληµά µας εξακο-
λουθεί να είναι αυτές. Αν το λύσουµε, θα λύσουµε και τα υπόλοιπα.» 

«Μακάρι…» µουρµούρισε ο Λεοπόλδος. 
«Σχετικά µε τον Ύπατο, τι θα κάνουµε;» τους ρώτησε ο Μαλαχίας. 
«Πρέπει να τον επισκεφτούµε, σίγουρα,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 

«Αλλά–» Σταµάτησε να µιλά, καθώς αισθάνθηκε κάτι να πλησιάζει. 
Κάτι που δεν ανήκε στη Χάρνταβελ. 

Κι οι υπόλοιποι ιερείς το αισθάνθηκαν. Έστρεψαν τα βλέµµατά 
τους στο σκοτεινό δάσος. 

Ένας ξαφνικός άνεµος φύσηξε, ταράζοντας τις φυλλωσιές και τα 
κλαδιά· και µετά η Μαύρη Φωτιά παρουσιάστηκε, ερχόµενη µε µε-
γάλη ταχύτητα και σταµατώντας αντίκρυ στους νεοϊερείς. 

«Τι σκατά…» γρυλίσει η Μάρθα, τραβώντας το πιστόλι της. Η Άν-
µα’ταρ και ο Σέλιρ’χοκ είχαν επίσης τραβήξει τα όπλα τους. Το ίδιο 
και ο Τζοσελίνος, ο Μαλαχίας, και πολλοί από τους Ιερούς Φρουρούς 
και τους Γενναίους του Σεβερίνου. 

«Μη θορυβείστε!» είπε ο Γεράρδος καθώς σηκωνόταν όρθιος. 
«Μη θορυβείστε! Είναι φίλος.» 
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Η φωνή της Μαύρης Φωτιάς ακούστηκε σαν άνεµος που ψιθυρίζει 
µέσα στο µυαλό: Γεράρδε… Ξανασυναντιόµαστε. 

«Μας βρήκες, τελικά…» 
∆εν ήταν δύσκολο. Λάµπετε εδώ πέρα, εσύ κι αυτοί γύρω σου. Η 

Μαύρη Φωτιά είχε φουντώσει, και µέσα της µπορούσε να διακριθεί 
µια γυναικεία µορφή. Ένα κορίτσι που δεν πρέπει να ήταν πάνω από 
δέκα χρονών. 

«Μεγάλωσες γρήγορα…» παρατήρησε η Ελισαβέτα. 
Η ανθρώπινη έκφανσή µου δεν ακολουθεί τους δικούς σας ρυθ-

µούς ανάπτυξης, εξήγησε η Μαύρη Φωτιά. Αλλά δεν είναι σηµαντι-
κή, ούτως ή άλλως. Είναι ένα… όχηµα, ίσως να το λέγατε, προκειµέ-
νου να βρίσκοµαι εδώ. 

«Αυτή είναι η Μαύρη Φωτιά για την οποία µας µίλησες, υποθέτω,» 
είπε ο Μαλαχίας στον Γεράρδο. 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. 
«Πώς µπορείς να µας βοηθήσεις να σώσουµε τη Χάρνταβελ;» ρώ-

τησε ο Μαλαχίας τη Μαύρη Φωτιά. 
Οι Ιπτάµενοι συνεχίζουν να αποµυζούν τη ζωτική ενέργεια της 

διάστασής µου. Τα τοιχώµατα τρώγονται ολοένα και περισσότερο. 
Μέρα µε τη µέρα γκρεµίζονται. Κάποια στιγµή, και οι δύο διαστά-
σεις θα διαλυθούν, πέφτοντας η µία πάνω στην άλλη. Κάποια στιγ-
µή, πολύ νωρίτερα, ίσως οι Ιπτάµενοι να µπορέσουν να έρθουν εδώ, 
ώστε να αποµυζήσουν ζωτική ενέργεια κι από τη δική σας διάσταση, 
τη Χάρνταβελ. Ήδη το κάνουν σε ορισµένα σηµεία που µπορούν να 
φτάσουν. 

«Έτσι,» είπε ο Γεράρδος στους νεοϊερείς, «έγιναν τα ξερά χωρά-
φια.» 

«Επειδή αυτοί οι Ιπτάµενοι παίρνουν ζωτική ενέργεια;» Υπήρχε 
µια κάποια δυσπιστία στη φωνή του Λεοπόλδου. 

«Ναι,» απάντησε ο Γεράρδος. «Και επειδή οι δύο διαστάσεις συ-
νορεύουν.» 

Ο Σέλιρ’χοκ σηκώθηκε όρθιος για να απευθυνθεί στη Μαύρη Φω-
τιά. «Αν σκοτώσουµε τους Ιπτάµενους, τι θα γίνει; Τα διαστασιακά 
τοιχώµατα θα θεραπευτούν από µόνα τους;» 
Μέχρι ενός βαθµού, ναι. Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε γι’αυτό. 
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«Και τα σηµεία όπου οι δύο διαστάσεις έχουν µπει η µία µέσα στην 
άλλη;» 
Θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, εκτός αν βρεθεί κάποιος τρό-

πος ώστε η Χάρνταβελ να σπρωχτεί µακριά από τη δική µας διάστα-
ση – πράγµα που, όµως, πιθανώς να είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. 

Ο Σέλιρ’χοκ ένευσε. «Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.» 
Ο Μαλαχίας ρώτησε τη Μαύρη Φωτιά: «Θες να πεις ότι αυτά τα 

δαιµονικά ανοίγµατα θα υπάρχουν για πάντα; Και για πάντα θα 
µπορούν εχθροί να έρχονται στη Χάρνταβελ από εκεί;» 
Εγώ και τα αδέλφια µου δεν µπορούµε να κλείσουµε τα ανοίγµατα. 

Επιπλέον, όπως είπα, θα ήταν πολύ επικίνδυνο, νοµίζω. 
«Εν ολίγοις, ο µόνος δρόµος είναι να καταστρέψουµε τους Ιπτάµε-

νους;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 
Αν δεν καταστρέψουµε εµείς τους Ιπτάµενους, θα καταστρέψουν 

αυτοί εµάς. 
«Από πού ήρθαν οι Ιπτάµενοι;» 
Από τον ήλιο µας. Κάποιοι άντλησαν δύναµη από εκεί, και έχασαν 

τον έλεγχο. 
«Ποιοι;» 
Οι κάτοικοι της διάστασής µας που είναι σαν εσάς. Άνθρωποι. 
«Τι ήθελαν να κάνουν µ’αυτή τη δύναµη;» 
∆εν γνωρίζω. Εγώ και τα αδέλφια µου είµαστε αντισώµατα µονά-

χα. Καταλαβαίνουµε ότι κάποια αποσταθεροποίηση συνέβη στον 
ήλιο µας· τίποτα περισσότερο. Και το γεγονός ότι µπορώ και σας µι-
λάω οφείλεται στο ότι µε γέννησε µια δική σας γυναίκα σ’αυτή τη 
διάσταση, αλλιώς δεν θα µπορούσαµε να επικοινωνήσουµε έτσι. 

«Οι κάτοικοι της άλλης διάστασης ίσως να έχουν απαντήσεις,» εί-
πε ο Σέλιρ’χοκ στον Γεράρδο και τους υπόλοιπους. «Ίσως να ξέρουν 
τι προσπάθησαν κάποτε να κάνουν οι πρόγονοί τους και προκάλε-
σαν τη δηµιουργία των Ιπτάµενων και την καταστροφή της επιφά-
νειας της διάστασής τους.» 

«Ο µόνος, όµως, που φαίνεται να έχει έρθει σε επαφή µαζί τους εί-
ναι ο Τέρι Κάρµεθ…» είπε ο Γεράρδος, σκεπτικά. 

Η Άνµα’ταρ ρώτησε τη Μαύρη Φωτιά: «Γιατί οι Ιπτάµενοι δεν α-
ποµυζούν ενέργεια και από τον υπόγειο κόσµο της διάστασής σας;» 
Τον προστατεύουµε. Κι αν η Πηγή είχε προλάβει να µας δηµιουρ-

γήσει νωρίτερα, θα είχαµε προστατέψει ολόκληρη τη διάσταση, και 
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ίσως να είχαµε κάπως καταστρέψει και τους Ιπτάµενους. Τώρα όµως 
βρισκόµαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Στο τέλος, ίσως µάλιστα οι Ι-
πτάµενοι να καταφέρουν να καταστρέψουν και τον υπόγειο κόσµο, 
αν και λόγω της φύσης τους προτιµούν να ίπτανται, και η επιρροή 
τους δεν φτάνει βαθιά κάτω από το έδαφος παρά µονάχα µε µεγάλη 
δυσκολία. Αλλά οι προσπάθειές τους να τραβήξουν ολοένα και πε-
ρισσότερη ζωτική ενέργεια έχουν φέρει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή 
θραύση των διαστασιακών τοιχωµάτων. 

«Τι την κάνουν τη ζωτική ενέργεια;» ρώτησε η Άνµα’ταρ. «Τρέφο-
νται;» 
Ναι. 
«∆ηλαδή, κάποιες οντότητες που προήλθαν από τον ήλιο σας 

χρειάζονται τροφή για να συνεχίσουν την ύπαρξή τους;…» 
«Τα πάντα τρέφονται µε κάποιον τρόπο, Άνµα,» της είπε ο Σέ-

λιρ’χοκ. 
«Αν επέστρεφαν στον ήλιο απ’τον οποίο βγήκαν;» έθεσε το ερώ-

τηµα η µάγισσα. Και στράφηκε στη Μαύρη Φωτιά. 
∆εν γνωρίζω τι θα συνέβαινε. Μπορεί, όµως, αυτό να επανέφερε 

την ισορροπία. 
«Αν µπορούσαν να επιστρέψουν στον ήλιο, δε θα το είχαν κάνει 

ήδη;» είπε ο Γεράρδος. 
«Προφανώς δεν µπορούν,» είπε η Άνµα’ταρ. «Ίσως να χρειάζονται 

βοήθεια.» 
Η Μάρθα ρουθούνισε. «∆ε νοµίζω να το ζητήσουν ευγενικά. Ούτε 

καν βρίζοντας. ∆ε µπορούµε καθόλου να συνεννοηθούµε µαζί τους.» 
«Αυτό είναι αλήθεια,» παραδέχτηκε η Άνµα’ταρ. «Αλλά τι θα µπο-

ρούσε ποτέ να σκοτώσει τέτοιες οντότητες; Αν καταφέρναµε, τουλά-
χιστον, να τις στείλουµε εκεί απ’όπου ήρθαν, ίσως αυτό να έλυνε το 
πρόβληµά µας.» 

«Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που περιγράφει η Άνµα;» ρώ-
τησε ο Γεράρδος τη Μαύρη Φωτιά. 
∆εν γνωρίζω, Γεράρδε. Και στη διάστασή σας, παρότι έψαξα, δεν 

έχω βρει τίποτα που να µπορεί να µε βοηθήσει. Εκτός από εσάς. 
«Ούτε εµείς µπορούµε να σε βοηθήσουµε, όπως φαίνεται,» της εί-

πε ο Οσβάλδος. 
«Εκτός αν είµαστε περισσότεροι,» τόνισε ο Μαλαχίας. 
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«Μια υπόθεση µονάχα,» είπε ο Λεοπόλδος. 
«Είναι η µοναδική ελπίδα που έχουµε, όµως. Αν είµαστε όντως α-

ντισώµατα– υπερασπιστές της Χάρνταβελ, τότε πρέπει κάτι να µπο-
ρούµε να κάνουµε για να την προστατέψουµε. ∆εν έχουµε παρά να 
το ανακαλύψουµε. Και αµφιβάλλεις ότι όσο περισσότεροι είµαστε 
τόσο δυνατότεροι είµαστε;» 

«Όχι, δεν το αµφιβάλλω,» αποκρίθηκε ο Λεοπόλδος, αλλά έδειχνε 
µπερδεµένος απ’όλα αυτά. 

«Λοιπόν,» είπε ο Μαλαχίας προς όλους. «Αύριο πηγαίνουµε να 
βρούµε τον Ύπατο. Κι ό,τι είναι να συµβεί µαζί του, ας συµβεί! Συµ-
φωνείτε;» 

«Ο Υπεραιώνιος είναι κοντά,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «και ο 
χρόνος δεν µας περισσεύει.» 

E 
 
Με το σταµάτηµα των επιθέσεων των στασιαστών, η Αρίνη θεώρησε 
πως είχε, επιτέλους, έρθει η ώρα που περίµενε για να µπει στο εξω-
διαστασιακό δάσος και να ερευνήσει. Ο Επόπτης δεν διαφώνησε· 
τουναντίον, την παρότρυνε γιατί ήθελε κι εκείνος να δει αν µπορού-
σαν, κάπως, να κλείσουν τα ανοίγµατα. Η Αρίνη το θεωρούσε λιγάκι 
απίθανο αυτό, καθώς οφείλονταν στην αραίωση των διαστασιακών 
τοιχωµάτων, αλλά δεν το είπε στον Νιρµόδο. 

Ο Τέρι επέµεινε να έρθει µαζί της, και ήρθε, φέρνοντας και µερι-
κούς στρατιώτες του. 

Η Αρίνη παρατήρησε να δει ποια θα ήταν η αντίδραση των ιπτά-
µενων σκιερών φιδιών τώρα που είχε γεννήσει· αλλά δεν διέκρινε 
καµια ουσιαστική διαφορά. Έµοιαζαν να τη συµπαθούν, όπως και 
πριν· περιστρέφονταν κοντά της και διέγραφαν σύµβολα τα οποία 
της φαινόταν ότι ήταν στα όρια της γραφής. Ανοίγοντας το σηµειω-
µατάριό της, είδε ότι είχε σηµειώσει τα περισσότερα από αυτά που 
µπορούσε να ξεχωρίσει. Προσπαθούν κάτι να µου πουν; ∆ε µπορού-
σε να είναι βέβαιη. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  907 

 

 

 

Πού είναι το παιδί µου; ήθελε να τα ρωτήσει. Μπορείτε να µου 
πείτε πού είναι το παιδί µου; Αλλά δεν ήξερε πώς να τα κάνει να την 
καταλάβουν. 

«Εντυπωσιακά,» ήταν το µόνο σχόλιο του Τέρι γι’αυτά. 
Αργότερα, ρώτησε: «∆εν υπάρχουν άλλα ζώα εδώ πέρα, µέσα στο 

δάσος;» 
«Όχι,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Μονάχα µερικά έντοµα, απ’ό,τι έχω 

δει.» 
Μέχρι το βράδυ είχαν επιστρέψει στην Ερρίθια και στα Ανάκτορα, 

και η Αρίνη το µόνο που είχε καταφέρει ήταν να κρατήσει µερικές 
ακόµα σηµειώσεις σχετικά µε τις ενεργειακές οντότητες που είχαν 
τη µορφή σκιερών, ιπτάµενων φιδιών. 

«Τι νοµίζεις ότι θα γίνει µ’αυτή την ιστορία;» ρώτησε ο Τέρι, αφού 
ένας υπηρέτης τούς έφερε φαγητό και κάθισαν αντικριστά για να 
φάνε. «Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί, ή µόνο προς το χειρότερο 
µπορεί να πάει;» 

«Μιλάς για τις εισβολές…» Η Αρίνη γέµισε µε κρασί τα ποτήρια 
τους. 

Ο Τέρι κατένευσε. «Ακούω ότι παρουσιάστηκαν κι άλλες. Και-
νούργιες.» 

«Ναι, είναι αλήθεια.» Ήπιε µια γουλιά από το κρασί της. Έφαγε 
µερικές µπουκιές ζυµαρικά. «Κοίτα… Στην αρχή, ήταν αυτοί οι αντι-
κατοπτρισµοί – εικόνες από την άλλη διάσταση. Μετά, ορισµένα 
πράγµατα γλιστρούσαν από εκεί και έρχονταν εδώ. Όπως εκείνο το 
γιγάντιο σκουλήκι–» 

«Νάρνακας.» 
Η Αρίνη ύψωσε ένα φρύδι, ερωτηµατικά. 
«Νάρνακας το λένε στον Υπόγειο Κόσµο,» εξήγησε ο Τέρι. 
Η Αρίνη σηκώθηκε από το τραπέζι, πήγε στο γραφείο της για να το 

σηµειώσει, και επέστρεψε. «Μετά, ορισµένα πράγµατα άρχισαν να 
γλιστράνε από εκεί και να έρχονται εδώ, στη Χάρνταβελ,» συνέχισε. 
«Μετά, παρουσιάστηκαν οι εισβολές: η µία διάσταση έµπαινε µέσα 
στην άλλη. Και µετά, παρουσιάστηκαν κι άλλες εισβολές. Εσύ τι λες 
να συµβεί στη συνέχεια, αγάπη µου;» 

«Ακόµα περισσότερες εισβολές;» 
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«Και στο τέλος, η Χάρνταβελ θα καταστραφεί. Μια διάσταση δεν 
µπορεί ν’αντέξει όταν τα διαστασιακά τοιχώµατά της διαλύονται.» 

«Και δεν υπάρχει τρόπος να το αποτρέψουµε;» 
«Το παιδί µας γι’αυτό το σκοπό ήρθε εδώ.» 
«Πού είναι τώρα, όµως; Έχει εξαφανιστεί.» 
Η Αρίνη έσµιξε τα χείλη, προβληµατισµένη. «Πρέπει να το βρού-

µε,» είπε. 
«Πώς;» 
«∆εν ξέρω…» Ακράγγιξε το ποτήρι της, χωρίς να το σηκώσει. 
«∆εν έχεις κάποιο ξόρκι για να το ανιχνεύσεις;» 
«Ένα Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως, κατά πάσα πιθανότητα, 

µπορεί να το εντοπίσει. Αλλά το πρόβληµα είναι πως δεν έχω την 
παραµικρή ιδέα πού βρίσκεται. Η εµβέλεια του ξορκιού δεν είναι 
άπειρη· µπορώ µόνο να ανιχνεύσω µερικά µέτρα γύρω µου.» 

«Αν παρουσιαστεί κάπου,» είπε ο Τέρι µετά από µια στιγµή σκέ-
ψης, «οι κατάσκοποί µας πιθανώς να το δουν και να µας το αναφέ-
ρουν. Άλλωστε, είναι κάτι το αξιοπερίεργο. Μια µαύρη, ιπτάµενη 
φλόγα, είπες, σωστά; Κι ένα παιδί µέσα της.» 

Η Αρίνη κατένευσε καθώς έτρωγε. Με την εξερεύνηση της άλλης 
διάστασης, της είχε ανοίξει η όρεξη, παρότι δεν είχε ανακαλύψει και 
τίποτα σπουδαίο. 

«Τότε,» είπε ο Τέρι, «ίσως το καλύτερο είναι να περιµένουµε. Κι 
ας ευχηθούµε να µη γίνει, ξαφνικά, µαζική επανάσταση στην Ερρί-
θια…» 

«Ο Νιρµόδος έκανε ακόµα µια χαζοµάρα καταστρέφοντας τον 
Ναό.» 

«Το ξέρω. Κι ό,τι κι αν του είπα, δεν κατάφερα να τον αποτρέψω.» 
«Είναι ηλίθιος. ∆εν έπρεπε ποτέ να τον είχαν στείλει στη Χάρντα-

βελ. ∆εν είναι γι’αυτή τη διάσταση.» 
«Ας ελπίσουµε ότι, τουλάχιστον, δεν κέρδισε τον τίτλο του ήρωα 

στη Βίηλ χωρίς καλό λόγο· γιατί οι στρατηγικές του ικανότητες θα 
µας χρειαστούν όταν ο στρατός του Κάλροοθ προελάσει προς τα ε-
δώ.» 

«∆ε θα στείλουµε βοήθεια στη Ναραλµάδια;» 
«Πρέπει να έρθουν ενισχύσεις πρώτα. Ο Νιρµόδος δεν είναι πρό-

θυµος ν’αφήσει την Ερρίθια αφύλαχτη, ειδικά ύστερα από τα τελευ-
ταία γεγονότα· και σ’αυτό συµφωνώ µαζί του. Το πρόβληµα είναι 
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ότι, σύντοµα, ίσως να έχουµε να κάνουµε µε περισσότερους εξωδια-
στασιακούς, πέρα από τον λαό του Βασιληά Κάλροοθ.» 

«Μιλάς γι’αυτούς τους περίεργους στα νοτιοδυτικά, ε;» 
«Ναι. ∆εν είναι από τη Νίρµικιτ· πρέπει να είναι από κάποια άλλη 

απ’τις υπόγειες πόλεις.» 
Για λίγο έτρωγαν σιωπηλά. Μετά, η Αρίνη είπε: «Πρέπει να πάω 

να ερευνήσω και καµια άλλη απ’αυτές τις εισβολές.» 
«Ελπίζοντας ότι θα βρεις τι;» 
«Και να κάθοµαι εδώ, τι θα κάνω; Τίποτα. Επιπλέον, ίσως σε κά-

ποια από τις εισβολές να συναντήσω και το παιδί µας.» 
Ο Τέρι τής είπε: «Υπάρχει µια καινούργια εισβολή βόρεια της Ερ-

ρίθιας, λένε, µέσα στο Κεντροδάσος. Σ’ένα χωριό όχι και πολύ µα-
κριά από τον Υπεραιώνιο.» 

«Μ’ενδιαφέρει.» 
«Το φαντάστηκα.» 
«Πώς ακριβώς είναι η εισβολή; Ξέρεις;» 
«Για ένα δάσος που ξεπρόβαλε µέσα από το δάσος, λένε,» αποκρί-

θηκε ο Τέρι. 
«Αναρωτιέµαι αν είναι το ίδιο δάσος µ’αυτό που εισέβαλε στην 

Ανατολική Αγορά.» Η Αρίνη τελείωσε το κρασί της και ξαναγέµισε 
το ποτήρι. «Θα πάω να κοιτάξω. Αύριο το πρωί.» 

«Θα έρθω µαζί σου.» 
«Ξανά; Θα συµφωνήσει ο Νιρµόδος;» 
«∆ε θα τον ρωτήσω,» δήλωσε ο Τέρι, σκουπίζοντας τα χείλη του κι 

αφήνοντας την πετσέτα πλάι στο πιάτο. 
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Κεφάλαιο 14 

Ο Ήχος των Πυροβόλων 
 
 
Όταν του είπαν ότι ίσως χρειαζόταν εκείνος και οι Γενναίοι του να 
δώσουν µάχη στον Υπεραιώνιο, ο Σεβερίνος είχε τις αµφιβολίες του. 

«Μα… να χτυπήσουµε τους ανθρώπους του Θεού; Στον Υπεραιώ-
νιο; Είναι…» Κούνησε το κεφάλι, σαστισµένος. «∆εν ξέρω τι είναι, 
αλλά δεν είναι όπως θάπρεπε νάναι…» Παρότι ληστής, είχε µεγάλο 
σεβασµό για το ιερατείο, όπως και όλοι οι γηγενείς της Χάρνταβελ – 
κάνοντας τη Μάρθα να απορεί. Το θεωρούσε αδιανόητο ένας λεχρί-
της του φυράµατός του να είναι θρησκόληπτος. Όλα τα παράξενα σε 
τούτη την κωλοδιάσταση τα έβλεπες! 

Ο Μαλαχίας είπε στον Σεβερίνο, αγγίζοντας τον ώµο του, καθώς οι 
δυο τους στέκονταν πλάι στη φωτιά όπου οι υπόλοιποι ιερείς και ο 
Γεράρδος ήταν καθισµένοι: «Παιδί µου, οι ιερείς στον Υπεραιώνιο 
είναι παραστρατηµένοι. Το ίδιο και ο Ύπατος, πολύ φοβάµαι. ∆εν 
εναντιώνεσαι στον Θεό βοηθώντας µας να τους βοηθήσουµε· τουνα-
ντίον, κάνεις το Έργο του Θεού, πιστός όπως ανέκαθεν.» 

«∆εν αντιλέγω, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε ο Σεβερίνος. «Αλλά 
να χτυπήσουµε ιερείς και Ιερούς Φρουρούς;…» 

«Ούτε εµείς θέλουµε να επιτεθούµε σε κανέναν,» τον διαβεβαίωσε 
ο Μαλαχίας, µε βαριά όψη. «Ωστόσο, ορισµένες φορές πρέπει να 
κάνεις πράξεις δυσάρεστες προκειµένου να επιτύχεις αποτέλεσµα 
ευχάριστο. Και είναι καθήκον µας να πράττουµε ό,τι είναι καλύτερο 
για τη Χάρνταβελ. Ο ίδιος ο Ύπατος θα συµφωνούσε µε το σχέδιό 
µας, αν µπορούσε να σκεφτεί καθαρά.» 

Οι ιερείς εξακολουθούσαν να κάνουν αυτή την ψυχική υποβολή 
που έκαναν και πριν, παρατήρησε η Μάρθα, παρότι είχαν αλλάξει. Ο 
ίδιος κώλος µε διαφορετικό βρακί. 

Ο Σεβερίνος δεν διαφώνησε άλλο µε τον Μαλαχία· υποσχέθηκε ότι 
θα τους βοηθούσε να εισβάλουν στον Υπεραιώνιο, αν και, φανερά, 
είχε τις επιφυλάξεις του. 
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Θρησκόληπτος ληστής!… σκέφτηκε ξανά η Μάρθα. Θα τρελαθώ 
µέχρι να φύγω από δω. Τελείως. 

Έχοντας πάρει τις αποφάσεις τους, έπεσαν να κοιµηθούν αφού 
έβαλαν σκοπιές γύρω απ’τον καταυλισµό τους και αφού η Άνµα’ταρ 
ύφανε µια Μαγγανεία Υλικής ∆ιαισθήσεως. Η Μαύρη Φωτιά είχε, 
προ πολλού, φύγει, υποσχόµενη ότι θα τους ξανάβλεπε σύντοµα. Η 
Μάρθα έβγαλε τις µπότες της και γλίστρησε µέσα στη σκηνή του Γε-
ράρδου, περιµένοντάς τον να έρθει. 

Μετά από λίγο, εκείνος ήρθε και ξάπλωσε δίπλα της. 
«∆ε µου φαίνεται κατά βάθος να άλλαξαν οι ιερείς,» του είπε η 

Μάρθα. 
«Τι περίµενες; Άνθρωποι είναι, σε τελική ανάλυση. Ο καθένας έχει 

τον χαρακτήρα του. Τουλάχιστον, τώρα δεν έχουν κι έναν… επιπρό-
σθετο χαρακτήρα να τους προκαταλαµβάνει.» 

«Τι ακριβώς είναι αυτό το Εσώτερο Θηρίο; Είπες ότι προέρχεται 
από ένα Μαύρο Σύννεφο. Το ίδιο είπε ότι είδε κι ο Οσβάλδος.» 

«Ναι,» ένευσε ο Γεράρδος, «ένα Μαύρο Σύννεφο. Πάνω από τη 
Χάρνταβελ. ∆εν ξέρω ακριβώς τι είναι, Μάρθα. Ίσως, κάποιου εί-
δους θεός ή δαίµονας. Είµαι βέβαιος ότι ο Σέλιρ’χοκ θα έλεγε πως 
είναι κάποια νοητική, ή πνευµατική, οντότητα, ή κάτι τέτοιο… Τι 
σηµασία έχει; Είναι αυτό που είναι, και δεν είναι φίλος µας.» 

«Κι όταν όλοι οι ιερείς ελευθερωθούν από το Εσώτερο Θηρίο, τι θα 
γίνει; Το Σύννεφο θα πάψει να υπάρχει;» 

«Ίσως. Ναι, αυτή την εντύπωση έχω. Πρέπει, κάπως, να τρέφεται 
από εµάς. Όταν έχουµε την αίσθηση ότι θέλουµε να ικανοποιήσουµε 
το Εσώτερο Θηρίο, πρέπει να τρέφεται από εµάς… Και το έχω ταΐσει 
πολύ περισσότερο απ’ό,τι όφειλα.» Η όψη του είχε, ξαφνικά, αγριέ-
ψει. 

Η Μάρθα συνοφρυώθηκε, ατενίζοντάς τον καταπρόσωπο. «Τι θες 
να πεις;» Καταλάβαινε ότι ο Γεράρδος αναφερόταν σε κάτι πολύ 
προσωπικό· δε µιλούσε γενικά, καθόλου γενικά. 

Εκείνος αναστέναξε και πήρε καθιστή θέση επάνω στο στρώµα 
του. Γέµισε την πίπα του µε καπνό και την άναψε. «Θυµάσαι που µε 
είχες ρωτήσει για τη Μελισσάνθη;» ρώτησε. 

Η Μάρθα κάθισε πλάι του. «Ναι.» Θα της έλεγε, επιτέλους, ποια 
ήταν αυτή η Μελισσάνθη; 
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Ο Γεράρδος ρούφηξε καπνό από την πίπα του, τον φύσηξε αργά 
έξω απ’το άνοιγµα της σκηνής. «Την αγαπούσα πολύ… και πέθανε 
στα χέρια µου…» 

Η Μάρθα τον άκουγε µουδιασµένη, καθώς εκείνος συνέχιζε να της 
µιλά. 

E 
 
Η Αρίνη είχε βάλει το ρολόι δίπλα στο κρεβάτι τους να χτυπήσει νω-
ρίς, έτσι ξύπνησαν κι οι δυο τους µε την αυγή. 

«Σοβαρολογούσες όταν είπες ότι δεν θα ρωτήσεις τον Νιρµόδο;» 
ρώτησε τον Τέρι καθώς ντύνονταν. 

«Ναι.» 
«Λες να το δει µε καλό µάτι αυτό;» 
«Αδιαφορώ. Είµαι στη Χάρνταβελ τόσα χρόνια· αυτός ήρθε χτες. 

Τι θα µου κάνει; θα µε διώξει;» 
Η Αρίνη µειδίασε. Κατά βάθος, της άρεσε που ο Τέρι αγνοούσε τον 

Επόπτη. Πήγε κοντά του και τον φίλησε στο µάγουλο, δυνατά. 
Εκείνος στράφηκε και την κοίταξε ερωτηµατικά. 
«Πάµε,» είπε η Αρίνη. «Μην καθυστερούµε»· κι αποµακρύνθηκε, 

για να καθίσει σε µια καρέκλα και να φορέσει τις µπότες της. 
∆εν άργησαν να βγουν από τη Βόρεια Πύλη της Ερρίθιας, επάνω 

σε άλογα, µαζί µε έξι στρατιώτες πιστούς στον Τέρι κι επίσης έφιπ-
πους. Φορούσαν όλοι τους κάπες, και οι περισσότεροι είχαν και τις 
κουκούλες σηκωµένες, καθώς έκανε κρύο µέσα στο φθινοπωρινό 
πρωινό και η ατµόσφαιρα ήταν υγρή. 

Ακολούθησαν τον δρόµο που οδηγούσε στο Κεντροδάσος και που, 
ύστερα από µια στροφή, θα τους πήγαινε στο χωριό που ονοµαζόταν 
Κοµπόδεµα. 

E 
 
Σηκώθηκαν µε το χάραµα και βάδισαν προς τον Υπεραιώνιο, όλοι 
τους, ακόµα κι ο Εδµόνδος ο Βοριάς, ο οποίο, παρότι είχε δηλώσει 
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πως δεν θα σήκωνε όπλο, δεν είχε αρνηθεί να έρθει. Τον ενδιέφερε 
πολύ αυτό που θα συνέβαινε, για να είναι µακριά του. Οι µόνοι που 
έµειναν πίσω ήταν οι υπηρέτες του Ναού της Ερρίθιας, ο Ριχάρδος, 
και ο Οσβάλδος. Ο δεύτερος – ο οποίος παρότι τραυµατισµένος βρι-
σκόταν σε καλύτερη κατάσταση – θα πρόσεχε τον πρώτο, που ήταν 
χάλια µε τόσα εγκαύµατα επάνω του. 

Στην αρχή της µεγάλης οµάδας ήταν ο Γεράρδος και οι νεοϊερείς – 
η Ελισαβέτα, ο Μαλαχίας (µαζί µε τον µαύρο σκύλο του, τον Αγύ-
ρευτο), ο Λεοπόλδος, και ο Τζοσελίνος – περιτριγυρισµένοι από τους 
Ιερούς Φρουρούς του Ναού της Ερρίθιας. Λίγο πιο πίσω έρχονταν οι 
επαναστάτες από την Απολλώνια, και γύρω απ’όλους απλώνονταν οι 
άνθρωποι του Σεβερίνου. 

Ο Γεράρδος ούτε στα όνειρά του δεν είχε ποτέ δει ότι θα οδηγούσε 
κάποιους εναντίον του Ύπατου. Ούτε στους εφιάλτες του. ∆εν ήταν 
κάτι που µπορούσε να διανοηθεί. Αλλά, βέβαια, ούτε το Μαύρο Σύν-
νεφο ήταν κάτι που µπορούσε να διανοηθεί µέχρι που το αντίκρισε 
µε τα ίδια του τα µάτια… 

Τώρα, ο πόλεµος κατά του Εσώτερου Θηρίου είχε ξεκινήσει, και ο 
Γεράρδος δεν σκόπευε να παραδοθεί ώσπου να έχει την τελική νίκη 
και η σκοτεινιά του Μαύρου Σύννεφου να έχει διαλυθεί πάνω από τη 
Χάρνταβελ – για πάντα. 

Ο Υπεραιώνιος δεν ήταν µακριά από την κατασκήνωσή τους, και ο 
µικρός στρατός που οδηγούσαν οι νεοϊερείς σύντοµα έφτασε έξω 
από την ψηλή, βαριά, διπλή πόρτα του – δεξιά κι αριστερά της ο-
ποίας, τώρα, δεν στέκονταν δύο Ιεροί Φρουροί, όπως συνήθως. 

Ο Γεράρδος κι ο Μαλαχίας σταµάτησαν πρώτοι, κι όλοι οι υπόλοι-
ποι τούς µιµήθηκαν. 

«Κάτι δεν πάει καλά,» είπε ο Μαλαχίας, κι έβγαλε την καραµπίνα 
από τον ώµο του. 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Μας περιµένουν.» Μπορούσε να νιώσει την 
οργή του Εσώτερου Θηρίου από το εσωτερικό του Υπεραιώνιου. 

«Γουλιέλµε!» φώναξε, και η φωνή του αντήχησε ολόγυρα. 
Μια µορφή φάνηκε σ’ένα παράθυρο του Πύργου της Αφοσίωσης. 

Ο Ύπατος. 
«Ο Θεός µάς προειδοποίησε για την προδοσία σου, Γεράρδε!» φώ-

ναξε ο Γουλιέλµος. «Και για την προδοσία όλων αυτών των Αντίθε-
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ων που έχουν συστρατευθεί µ’εσένα! Μετά χαράς θα πεθάνουµε 
προτού σας αφήσουµε να πατήσετε τα πόδια σας στο ιερό έδαφος 
του Υπεραιώνιου!» 

«Τότε βγείτε έξω,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «και θα το λύσουµε 
εδώ. Οι δυο µας, αν θέλεις, Γουλιέλµε!» Τράβηξε το σπαθί από τη 
ζώνη του. 

«Όχι!» είπε ο Γουλιέλµος. «Αν θέλεις να προσπαθήσεις να εξα-
πλώσεις τη βλασφηµία σου, θα πρέπει να αναµετρηθείς πρώτα µε 
τον Θεό – µε όλους µας!» 

Ο Μαλαχίας είπε στον Γεράρδο, σιγανά: «∆εν πρόκειται να βγουν 
απ’τον Ναό, ούτε να παραδοθούν.» 

Ο Γεράρδος έσφιξε την ελεύθερη γροθιά του. Κούνησε το κεφάλι 
του, δυσανασχετώντας. Γιατί πρέπει να γίνει έτσι; Γιατί! Μετά, ό-
µως, θυµήθηκε τη Μελισσάνθη – νεκρή στα χέρια του – όπως είχε 
µιλήσει για εκείνη στη Μάρθα. Το Εσώτερο Θηρίο – αυτή η δαιµονι-
κή κατάρα! – εδώ θα τελείωνε. Εδώ έπρεπε να τελειώσει! Εδώ έ-
πρεπε να είναι η αρχή του τέλους της! 

«Όπως θέλεις, Γουλιέλµε!» φώναξε ο Γεράρδος. «Αφού δεν έρχε-
στε έξω, θα έρθουµε εµείς µέσα!» 

Οι νεοϊερείς, οι Ιεροί Φρουροί, οι επαναστάτες από την Απολλώνι-
α, και οι Γενναίοι του Σεβερίνου ύψωσαν τα όπλα τους. 

Και την ίδια στιγµή, κάννες από καραµπίνες ξεπρόβαλαν από α-
νοίγµατα στους τοίχους του Υπεραιώνιου. Οι Ιεροί Φρουροί που υ-
πηρετούσαν τον Ύπατο. 

«Θα πεθάνετε όλοι,» ούρλιαξε σαν κτήνος ο Γουλιέλµος, «και η 
Χάρνταβελ θα καθαρίσει από την παρουσία σας!» 

Οι Ιεροί Φρουροί άρχισαν να πυροβολούν. 
«Σκορπιστείτε!» φώναξε η Άνµα’ταρ. «Και καλυφθείτε!» 
Η οµάδα του Γεράρδου ακολούθησε τη συµβουλή της ∆ράκαινας. 

Κάποιοι έτρεξαν από δω, κάποιοι έτρεξαν από κει, για να βρουν κά-
λυψη µέσα στη βλάστηση του δάσους, ενώ συγχρόνως πυροβολού-
σαν προς τον Υπεραιώνιο. 

«Θα χρειαστούµε βόµβες,» είπε ο Σεβερίνος στον Γεράρδο και 
στον Μαλαχία, καθώς καλύπτονταν πίσω από έναν βράχο, «για 
ν’ανατινάξουµε την είσοδο και να προσπαθήσουµε να εισβάλουµε. 
Αλλιώς δεν έχουµε καµια ελπίδα να τους νικήσουµε – και δε χρειά-
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ζεται να σας πω, Μεγάλοι Πατέρες, ότι αισθάνοµαι άσχηµα που 
θ’ανατινάξουµε έναν Να–» 

«Σου είπα, παιδί µου,» τον διέκοψε ο Μαλαχίας: «κάνουµε το Έρ-
γο του Θεού· δε χρειάζεται να αισθάνεσαι άσχηµα γι’αυτό.» 

Τότε, κραυγές αντήχησαν από το δάσος. Κραυγές που, σε καµία 
περίπτωση, δεν µπορεί να είχαν βγει από ανθρώπινα στόµατα. 

Και ο Γεράρδος αισθάνθηκε το Εσώτερο Θηρίο να έρχεται µαζικά 
εναντίον τους. 
Ουγκράβοι! 
Ουρλιάζοντας, κρώζοντας, αλυχτώντας – άγρια ζώα βγήκαν µέσα 

από τη βλάστηση ζυγώνοντας τον µικρό στρατό των νεοϊερέων. Ένα 
γεράκι, δύο µεγάλα κοράκια, τρεις λύκοι, µια πελώρια µαύρη αρ-
κούδα, ένας ψηλός γκρίζος σκύλος. 

Ποτέ ξανά κανένας τους δεν είχε δει τόσους ουγκράβους συγκε-
ντρωµένους. Ο Γεράρδος νόµιζε ότι µπορούσε ν’ακούσει το Μαύρο 
Σύννεφο να φτύνει κατάρες και απειλές από πάνω τους ενώ ένα δαι-
µονικό γέλιο έβγαινε από τα αρίφνητα στόµατά του. 

«Θηρία!» ακούστηκαν να φωνάζουν οι ληστές του Σεβερίνου. 
«Θηρία!» 

Ο Γεράρδος είδε έναν απ’αυτούς να εκτοξεύεται στον αέρα από 
ένα χτύπηµα της πελώριας αρκούδας. Τα δύο κοράκια έπεσαν πάνω 
σ’έναν άλλο, σπαθίζοντας το κεφάλι του µε τα ράµφη τους· ο άντρας 
κατέρρευσε, µε το κρανίο του διαλυµένο. 

«Ρίξτε τους!» κραύγασε ο Σεβερίνος. «ΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ!» πυροβολώ-
ντας µ’ένα Παντοκρατορικό τουφέκι. 

Ο Γεράρδος ακολούθησε τα µονοπάτια. 

E 
 
∆εν είχαν φτάσει ακόµα στο Κοµπόδεµα, όταν άκουσαν πυροβολι-
σµούς ν’αντηχούν µέσα στο δάσος. 

Ο Τέρι έκανε νόηµα να σταµατήσουν, και όλοι τράβηξαν τα ηνία 
των αλόγων τους. 

Η Αρίνη συνοφρυώθηκε, στρεφόµενη να κοιτάξει τον άντρα της. 
Εκείνος κούνησε το κεφάλι: ∆εν ξέρω. 
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«Πάµε να κοιτάξουµε;» ρώτησε η Αρίνη. 
«Ναι,» είπε ο Τέρι. «Απ’ό,τι ακούγεται, πρέπει νάναι κάτι σηµα-

ντικό. Και…» Στράφηκε, ατενίζοντας µέσα στη βλάστηση. «Πρέπει 
νάρχεται απ’τον Υπεραιώνιο.» 

«Απ’τον ίδιο τον Υπεραιώνιο;» 
«Ή από κάπου πολύ κοντά του.» Ο Τέρι αφίππευσε, και πήρε 

τ’άλογό του από τα γκέµια, αρχίζοντας να βαδίζει. 
Οι άλλοι τον µιµήθηκαν: οι έξι στρατιώτες παίρνοντας και τα του-

φέκια τους στα χέρια, η Αρίνη τραβώντας το πιστόλι της. 
∆ιασχίζοντας τη βλάστηση, περνώντας ανάµεσα από τους ψηλούς, 

χοντρούς κορµούς των δέντρων, παραµερίζοντας τις φυλλωσιές και 
τα µακριά κλαδιά από το διάβα τους, ο Τέρι, η Αρίνη, και οι στρα-
τιώτες τους έφτασαν κοντά στον Υπεραιώνιο και είδαν ότι, πράγµα-
τι, κάποια συµπλοκή γινόταν. Μια αρκετά µεγάλη οµάδα οπλοφό-
ρων επιτίθετο στον Ναό – και δεν έµοιαζαν για πολεµιστές του Επό-
πτη. ∆εν φορούσαν τις λευκές στολές του Στρατού της Παντοκρά-
τειρας. ∆εν είχαν κανένα αναγνωριστικό επάνω τους που ο Τέρι 
µπορούσε να διακρίνει. 

Και, παραδόξως, κάποιοι ανάµεσά τους ήταν ντυµένοι σαν Ιεροί 
Φρουροί, µε κλειστό κράνος στο κεφάλι. Πώς ήταν δυνατόν να συµ-
βαίνει αυτό; 

Επίσης, εξίσου παράξενο ήταν το γεγονός ότι οι επιτιθέµενοι έ-
µοιαζαν να πολεµάνε και µε άγρια θηρία, σαν τα ζώα να ήταν ενα-
ντίον τους. 

«∆ουλειά του Νιρµόδου;» είπε η Αρίνη. 
«∆εν το νοµίζω,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Μπορεί να τους πλήρωσε για να χτυπήσουν τον Υπεραιώνιο – 

όποιοι κι αν είναι.» 
«∆εν το νοµίζω,» επανέλαβε ο Τέρι. 

E 
 
Ο Γεράρδος σπάθισε τη µεγάλη αρκούδα στην πλάτη, διαγράφοντας 
µια µακριά, κόκκινη γραµµή πάνω στο µαύρο τρίχωµά της. Το θηρίο, 
βρυχούµενο ξέφρενα, στράφηκε για να τον χτυπήσει – αλλά ο Γε-
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ράρδος δεν ήταν πια εκεί. Ήταν λίγο παραδίπλα, και υψώνοντας το 
πιστόλι του πυροβόλησε την αρκούδα, πετυχαίνοντάς την στο πλάι 
του κεφαλιού. 

«ΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡ!…» Το θηρίο, που είχε σηκωθεί στα δύο πι-
σινά του πόδια, παραπάτησε. Έπεσε στα τέσσερα πάλι, κι έτρεξε 
καταπάνω στον Γεράρδο, µανιασµένα, παρά το αίµα που το έλουζε. 
Εκείνος ακολούθησε τα µονοπάτια, ξεπρόβαλε δίπλα στην αρκούδα 
κάνοντας να τη χτυπήσει µε το σπαθί του, µα εκείνη, µε αφύσικη 
ταχύτητα, είχε στραφεί, κι ένα απ’τα µπροστά πόδια της κοπάνησε 
τον Γεράρδο στα τραυµατισµένα πλευρά του, στέλνοντάς τον κάτω, 
να κατρακυλήσει γρυλίζοντας. 

Και δε σταµάτησε: πήγε προς το µέρος του, για να τον αποτελειώ-
σει. 

Ένα σπαθί γυάλισε πάνω απ’τον Γεράρδο, και η µακριά λεπίδα της 
Ελισαβέτας χτύπησε το άγριο ζώο στη µουσούδα, διαλύοντας δόντια 
και σαγόνι, και τινάζοντας αίµατα τριγύρω. 

Ο Γεράρδος, αµέσως, ανασηκώθηκε πυροβολώντας µε το πιστόλι 
του. Αδειάζοντας ό,τι είχε αποµείνει στον γεµιστήρα επάνω στο 
στέρνο της σηκωµένης στα δύο πόδια µαύρης αρκούδας. Το αγρίµι 
ούρλιαζε, και τα µάτια του έµοιαζαν µε φωτιές καθώς το Εσώτερο 
Θηρίο µαινόταν µέσα του. Ο Γεράρδος κύλησε στο πλάι προτού πο-
δοπατηθεί, και είδε την Ελισαβέτα ν’ακολουθεί τα µονοπάτια, να 
στρίβει σε αλλόκοτες γωνίες και να γλιστρά πίσω από το πρωινό 
φως. 

Η αρκούδα έπεσε στα τέσσερα, κι ατένισε µε µίσος τον Γεράρδο. 
Το γεγονός ότι ακόµα ζούσε ήταν άξιο δέους· πόσω µάλλον ότι ήταν 
έτοιµη να επιτεθεί. Ο Γεράρδος πέταξε το πιστόλι του και κράτησε 
το σπαθί του µε τα δύο χέρια. 

Η Ελισαβέτα παρουσιάστηκε, πηδώντας και καβαλώντας τη ράχη 
της αρκούδας. Το κτήνος βρυχήθηκε, κι έκανε ν’ανασηκωθεί. Η Ελι-
σαβέτα κρατήθηκε µε το ένα χέρι απ’το αιµατοβαµµένο µαύρο τρί-
χωµά του, κι έµπηξε το σπαθί της µέσα του. Ο Γεράρδος, µε µια ά-
γρια κραυγή, εφόρµησε µπήγοντας και το δικό του ξίφος µέσα στην 
αρκούδα. Το θηρίο πίεσε τον ώµο του µε το ένα πόδι, και τον έριξε 
κάτω καθώς το µανίκι του ξίφους του γλιστρούσε από τα χέρια του. 
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Η Μάρθα ήρθε από δίπλα, βρίζοντας χυδαία και πυροβολώντας 
συνεχόµενα µ’ένα τουφέκι. Η αρκούδα τραντάχτηκε αφύσικα, σα να 
προσπαθούσε µε κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο να παραµείνει ζω-
ντανή – πέταξε την Ελισαβέτα από τη ράχη της, ενώ το σπαθί της 
Ελισαβέτας έµεινε καρφωµένο – αλλά, στο τέλος, σωριάστηκε στο 
έδαφος και πέθανε. 

«Γαµώ την πουτάνα µου, γαµώ!» είπε η Μάρθα, αλλάζοντας γεµι-
στήρα στο τουφέκι της. «Ψόφησε επιτέλους ο γαµιόλης.» 

Ο Γεράρδος µειδίασε καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Πάνω στην ώ-
ρα.» 

Η Ελισαβέτα πάτησε πάνω στη ράχη της αρκούδας και, χρησιµο-
ποιώντας και τα δύο χέρια, τράβηξε το σπαθί της έξω, µε φανερή 
δυσκολία. 

«Σου έχω πει να µη γυροφέρνεις όπου βρεις,» είπε η Μάρθα στον 
Γεράρδο. «Περιφέρονται ένα σωρό ανώµαλοι στα δάση.» 

Ο Γεράρδος έπιασε το πιστόλι του από κάτω, άλλαξε γεµιστήρα, 
πλησίασε την αρκούδα. «Αφού είσαι εδώ, θα µε βοηθήσεις να την 
αναποδογυρίσουµε; Ξέχασα το σπαθί µου στην κοιλιά της.» 

«Κάτι συµβαίνει εκεί.» Η Ελισαβέτα έδειξε µε το αιµατοβαµµένο 
ξίφος της. 

Ο Γεράρδος στράφηκε και είδε ότι, πράγµατι, κάτι συνέβαινε. Οι 
ληστές του Σεβερίνου φαινόταν να πυροβολούν κάποιους άλλους – 
όχι ουγκράβους. Ενέδρα; αναρωτήθηκε ο Γεράρδος. Ιεροί Φρουροί 
που περίµεναν έξω από τον Υπεραιώνιο; 

«Πάµε,» είπε στην Ελισαβέτα, κι ακολούθησαν τα µονοπάτια. 
Πίσω του άκουσε τη Μάρθα να φωνάζει: «Σταµατήστε πια αυτή τη 

µαλακία!» γιατί, προφανώς, τους είχε δει – γι’ακόµα µια φορά – να 
εξαφανίζονται από µπροστά της. 

«Τι είναι, Αδελφέ;» ρώτησε ο Γεράρδος τον Λεοπόλδο, ξεπροβάλ-
λοντας πλάι του µαζί µε την Ελισαβέτα. «Τι γίνεται εκεί;» 

Ο ιερέας έµοιαζε να έχει µόλις σκοτώσει τον σκύλο-ουγκράβο µε 
το τσεκούρι του. «Φωνάζουν πως είδαν κάποιους να µας κατασκο-
πεύουν.» Σκούπισε το τσεκούρι του πάνω στο χορτάρι. 

Ο Γεράρδος, ακολουθώντας τα µονοπάτια, πήγε κοντά στον Σεβε-
ρίνο. «Ποιοι είν’αυτοί;» 
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Ο ληστής ξαφνιάστηκε από την παρουσία του. Είπε: «∆εν ξέρω. Οι 
δικοί µου µου λένε πως τους φάνηκαν για Παντοκρατορικοί. Λευκά 
ρούχα.» 

Μια φωνή αντήχησε: «∆εν είµαστε εχθροί! Ποιος είναι ο αρχηγός 
σας; Περνούσαµε από εδώ!» 

«Τον αναγνωρίζεις;» ρώτησε ο Γεράρδος τον Σεβερίνο. 
Εκείνος κούνησε το κεφάλι, σκεπτικά. «∆ε µου λέει κάτι η φωνή 

του…» 
«Εµένα µού λέει.» Ο Μαλαχίας είχε βρεθεί πλάι τους, ερχόµενος 

από τα µονοπάτια. 

E 
 
Κάποιος από τους αγνώστους τούς είχε δει, κι έπειτα, ο ένας µετά 
τον άλλο, είχαν αρχίσει να τους πυροβολούν, χωρίς καν να τους ρω-
τήσουν ποιοι ήταν. Καλυφθείτε! είχε προστάξει ο Τέρι τους στρατιώ-
τες του, και τώρα ήταν όλοι τους καλυµµένοι πίσω από δύο πανύψη-
λα δέντρα µε χοντρούς κορµούς, τα οποία έµοιαζαν να φυτρώνουν 
από τις ίδιες ρίζες, τόσο κοντά που βρίσκονταν. 

«Το Μυαλό του Σκοτοδαίµονος…!» µούγκρισε η Αρίνη, καθώς µια 
σφαίρα διέλυε ένα κλαδί από πάνω της λούζοντάς την µε βελονωτά 
φύλλα. «Αποκλείεται νάναι του Νιρµόδου, Τέρι. ∆ε θα µας έριχναν 
αν ήταν.» 

Ο Τέρι τούς φώναξε: «∆εν είµαστε εχθροί! Ποιος είναι ο αρχηγός 
σας; Περνούσαµε από εδώ!» 

«∆ε δίνουν σηµασία, οι τρισκατάρατοι,» παρατήρησε η Αρίνη, κα-
θώς οι πυροβολισµοί συνεχίζονταν. 

Ο Τέρι ήταν έτοιµος να ξαναφωνάξει, όταν ένας άντρας παρου-
σιάστηκε παραδίπλα. Μελαχρινός, µε λευκό-ροζ δέρµα και µια ά-
σχηµη (και πρόσφατη, µάλλον) ουλή στη δεξιά µεριά του προσώπου 
του – από έγκαυµα, υπέθετε ο Τέρι. Στο χέρι του κρατούσε πιστόλι, 
αλλά το είχε κατεβασµένο. 
Από πού ήρθε; 
Ο Τέρι τον σηµάδεψε. Το ίδιο και η Αρίνη και οι έξι στρατιώτες. 
«Είπατε ότι δεν είστε εχθροί,» τους θύµισε εκείνος. 
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Ο Τέρι κατέβασε το όπλο του κι έκανε νόηµα και στους άλλους να 
κατεβάσουν τα δικά τους. «Ποιος είσαι; Από πού ήρθες;» 

«Μεγάλη ιστορία. Είσαι ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ, έτσι δεν εί-
ναι;» 

«Πώς µε–;» 
Ακόµα ένας άντρας παρουσιάστηκε, µοιάζοντας να ξεπροβάλλει 

µέσα από τον ίδιο τον αέρα, ή από κάποια πυκνή σκιά που δεν ήταν 
εκεί όπου θα έπρεπε να είναι. 
Μα τον Κρόνο! σκέφτηκε η Αρίνη, καθώς η περιέργεια των Ερευ-

νητών ξυπνούσε εντός της. Τι είναι αυτοί; Πώς δεν γνώριζα για την 
ύπαρξή τους; 

Μετά, όµως, η πρώτη ταραχή πέρασε και η µάγισσα αµέσως ανα-
γνώρισε τον δεύτερο άντρα που είχε παρουσιαστεί. 

«Εγώ τού είπα ποιος είσαι, Ταγµατάρχη,» δήλωσε ο Μαλαχίας. 
«Μεγάλε Πατέρα, τι κάνετε εσείς εδώ;» απόρησε ο Τέρι. 
«Προσπαθούµε να µπούµε στον Υπεραιώνιο.» 
«Θέλετε να πείτε ότι… ότι εσείς επιτίθεστε στο Ναό;» Κάποιο λά-

θος πρέπει να είχε γίνει! σκεφτόταν ο Τέρι. Κάποιο λάθος. 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας. 
«Ο Ύπατος δεν µας άφησε άλλη επιλογή,» πρόσθεσε ο πρώτος ά-

ντρας που είχε εµφανιστεί – αυτός µε την ουλή. 
«∆εν καταλαβαίνω…» είπε ο Τέρι. «Γιατί να θέλετε να…; ∆ηλαδή… 

Μεγάλε Πατέρα, υπάρχει κάποιο σχίσµα µέσα στο ιερατείο, για το 
οποίο δεν γνωρίζω;» 

«Σχίσµα; Μέχρι στιγµής, στη Χάρνταβελ ποτέ δεν είχε υπάρξει κά-
τι τέτοιο,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας· «αλλά, ναι, Ταγµατάρχη, θα 
µπορούσες να πεις ότι τώρα υπάρχει κάποιο σχίσµα.» 

«Πώς βρεθήκατε εδώ;» ρώτησε ο άντρας µε την ουλή τον Τέρι. 
Εκείνος τον κοίταξε παραξενεµένος. «Είσαι ιερέας…» είπε, κατα-

λαβαίνοντάς το από… κάτι που είχε επάνω του αυτός ο άνθρωπος. 
«Γεράρδο µε λένε. Μάλλον, δε θα µ’έχεις ακούσει. Και δεν έχει 

σηµασία τώρα. Εγώ ξέρω για σένα, Ταγµατάρχη. Πες µου: τι κάνεις 
εδώ, στον Υπεραιώνιο;» 

«∆εν ερχόµασταν στον Υπεραιώνιο,» εξήγησε ο Τέρι. «Πηγαίναµε 
στο Κοµπόδεµα – ένα χωριό όχι πολύ µακριά από εδώ. Έχει παρου-
σιαστεί µια εισβολή εκεί, και η Αρίνη έπρεπε να την ερευνήσει. Α-
κούσαµε τους πυροβολισµούς και πλησιάσαµε να δούµε τι γινόταν.» 
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«Θα µείνετε µαζί µας τώρα,» είπε ο Μαλαχίας. 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. 
«Το ζητάµε ευγενικά, Ταγµατάρχη.» 
«Εξάλλου,» πρόσθεσε ο Γεράρδος, «καλό θα ήταν να µιλήσουµε 

µαζί σου, νοµίζω. Σχετικά µε τον στρατό των εξωδιαστασιακών στη 
Ναραλµάδια. Και» – στράφηκε στην Αρίνη – «σχετικά µε το παιδί 
σου, αν είσαι η µάγισσα Αρίνη’σαρ.» 
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Κεφάλαιο 15 

Σύγκρουση Πίστης 
 
 
Θα της µιλούσαν για το παιδί της; Τι ήξεραν αυτοί για το παιδί της; 
Πώς ήταν δυνατόν να ξέρουν οτιδήποτε; 

Και δεν είχαν καθίσει τώρα να πουν περισσότερα· είχαν αµέσως 
εξαφανιστεί και εµφανιστεί παραπέρα, καθώς η Αρίνη, ο Τέρι, και οι 
στρατιώτες τους πλησίαζαν τους οπλοφόρους που επιτίθονταν στον 
Υπεραιώνιο – χωρίς να δέχονται πυρά από αυτούς, ετούτη τη φορά. 
Πώς είναι δυνατόν να ξέρουν για το παιδί µου; 
Και πώς το κάνουν αυτό το πράγµα; Αυτή την αλλόκοτη κίνηση; Η 

Αρίνη τούς έβλεπε να γλιστρούν µέσα και έξω από το πεδίο όρασής 
της σαν φώτα που αναβόσβηναν. Και δεν ήταν κάτι που το έκαναν 
µόνο ο Μαλαχίας κι αυτός ο Γεράρδος, αλλά και άλλοι. Όχι όλοι, 
όµως· οι περισσότεροι έµοιαζαν µε κανονικούς ανθρώπους που η 
κίνησή τους είναι επίσης κανονική. 

Μερικοί απ’αυτούς τους τελευταίους είχαν περικυκλώσει έναν λύ-
κο και τον πυροβολούσαν µε καραµπίνες, πιστόλια, και τουφέκια, 
ενώ εκείνος, παρότι ήδη βαριά τραυµατισµένος, πάλευε να µείνει 
ζωντανός· και προτού πεθάνει κατόρθωσε να χιµήσει σ’έναν τους 
και να τον δαγκώσει στο πόδι. 
Ουγκράβος; Η Αρίνη είχε ακούσει για τα Παιδιά του Κακού Οφ-

θαλµού, τα Πορφυρά Κτήνη. Ήταν ζώα που τα είχε κοιτάξει ο Κακός 
Οφθαλµός – το κόκκινο φεγγάρι της Χάρνταβελ – κατά τη γέννησή 
τους, και είχαν µέσα τους τη µάνητα του Θεού. Ή, τουλάχιστον, έτσι 
έλεγαν οι γηγενείς της διάστασης. 

«Τι κάνουν, Αρίνη;» ρώτησε ο Τέρι. «Πώς το κάνουν αυτό;» 
Εκείνη βλεφάρισε. Στράφηκε να τον κοιτάξει. 
«Εννοώ, πώς εµφανίζονται κι εξαφανίζονται. Αυτός εκεί είναι 

γνωστός.» Έδειξε έναν. «Ο Λεοπόλδος, ένας ιερέας από τον Ναό της 
Ερρίθιας, όπως κι ο Μαλαχίας. Κι αυτός» – έδειξε έναν άλλο – «εί-
ναι ο Τζοσελίνος, ένας ιερέας από τη Ναραλµάδια – απορώ πώς 
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βρέθηκε εδώ. Αυτή εκεί η γυναίκα µε το σπαθί: µοιάζει κι αυτή να 
εµφανίζεται και να εξαφανίζεται, αλλά δεν την αναγνωρίζω.» 

Η Αρίνη κούνησε το κεφάλι. «∆εν ξέρω πώς κάνουν ό,τι κάνουν. 
Είναι κάποια µορφή αντισυµβατικής κίνησης, προφανώς. Σαν να 
περνούν από σηµεία της διάστασης που τα µάτια µας αδυνατούν να 
κοιτάξουν.» 

«Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;» 
Η Αρίνη δεν απάντησε. «Αυτός ο Γεράρδος είπε ότι ξέρει για το 

παιδί µας.» 
«Τον πιστεύεις;» 
«Πρέπει να το έχει συναντήσει, Τέρι,» είπε η Αρίνη. «Αλλιώς δεν 

θα γνώριζε καν για την ύπαρξή του. Κανένας δεν γνωρίζει για την 
ύπαρξή του, εκτός από εµένα, εσένα, και τον Ράβνοµ’νιρ.» 

Ο Τέρι ένευσε, προβληµατισµένος. Ήταν παράξενο το γεγονός ότι 
ο Γεράρδος ήξερε για το παιδί τους. Αλλά, όφειλε να παραδεχτεί, το 
ίδιο παράξενο ήταν και το γεγονός ότι κάποιοι ιερείς (µε µυστηριώ-
δεις ικανότητες κίνησης, µάλιστα) επιτίθονταν στον Υπεραιώνιο µαζί 
µε ανθρώπους που θύµιζαν Ιερούς Φρουρούς και… συµµορία λη-
στών, στην καλύτερη περίπτωση. Κάτι είχε αλλάξει στη Χάρνταβελ. 
Κάτι πολύ, πολύ σηµαντικό. Και µέχρι στιγµής δεν είχαµε καταλάβει 
τίποτα. 

Εκείνος και η Αρίνη είχαν έρθει στο Κεντροδάσος για να ερευνή-
σουν µια εισβολή, αλλά ο Τέρι είχε την αίσθηση ότι, τελικά, θα έκα-
ναν µια τελείως διαφορετική έρευνα… 

E 
 
«Με το ζόρι µένουν οι άνθρωποί µου εδώ· µ’όλο το σεβασµό, Μεγά-
λοι Πατέρες,» είπε ο Σεβερίνος στον Γεράρδο και τον Μαλαχία. 
«Αυτά τα καταραµένα ζώα µάς σκότωσαν και µας δάγκασαν λες κι 
ήταν ολόκληρη ορδή!» 

«Ουγκράβοι, Σεβερίνε,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας. «Ουγκράβοι. 
Είναι, πράγµατι, καταραµένοι. Έχουν µέσα τους το ίδιο δαιµόνιο 
που έχει καταλάβει τον Ύπατο και τους άλλους ιερείς στον Υπεραιώ-
νιο.» 
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Τα µάτια του Σεβερίνου, προς στιγµή, γούρλωσαν. «∆ε σοβαρολο-
γείτε, Μεγάλε Πατέρα!» 

«Ασφαλώς και σοβαρολογώ.» Πλάι στον Μαλαχία, ο Αγύρευτος 
γρύλισε, και ο ιερέας τον χάιδεψε ανάµεσα σ’αφτιά. 

«Τέλος πάντω· κείνο που θέλω να πω είναι ότι καλύτερα να εισβά-
λουµε γρήγορα και να τελειώνουµε, προτού γίνει κάνα απρόοπτο κι 
οι άνθρωποί µου αρχίσουν να φεύγουν,» τόνισε ο Σεβερίνος. 

«Εκρηκτικά έχετε µαζί σας;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Ναι· σας το είπα αυτό. Αλλά το πρόβληµα είναι πώς θα ζυγώσου-

µε την είσοδο του Ναού, µε τόσους να µας πυροβολούν από 
τ’ανοίγµατά του.» 

«Θα φροντίσω εγώ γι’αυτό.» 
Στράφηκαν για να δουν τον Σέλιρ’χοκ, ο οποίος είχε πλησιάσει χω-

ρίς να τον αντιληφτούν, λες κι εκείνος ν’ακολουθούσε τα µονοπάτια. 
Ο Γεράρδος κατάλαβε τι είχε στο µυαλό του ο µάγος. «Το ξόρκι 

που τραβά τις σφαίρες…» 
Ο Σέλιρ’χοκ ένευσε. «Το Ξόρκι Έλξεως Πυρών. Αλλά µην ξεχνάτε 

ότι κανένας δεν θα µπορεί να χρησιµοποιήσει πυροβόλα για λίγο – 
ούτε εµείς ούτε εκείνοι.» 

«Τι πα να πει αυτό;» ρώτησε ο Σεβερίνος, µπερδεµένος. 
Ο Γεράρδος εξήγησε ποιο ήταν το σχέδιο, και ο ληστής αποκρίθη-

κε: «Και δεν το λέγατε τόση ώρα, Μεγάλε Πατέρα; Αυτό είναι που 
µας χρειαζόταν, να πούµε!» 

Στράφηκε στους δικούς του, φωνάζοντας καθώς πλησίαζε ορισµέ-
νους απ’αυτούς: «Ε, µάγκες! Ακούστε πώς θα γίνει! Εσύ εκεί – στα-
µάτα να ρίχνεις, ρε! Μη χαλάς σφαίρες στον αέρα, γαµώ!» Και µετά, 
η φωνή του έγινε πιο σιγανή κι ο Γεράρδος δεν µπορούσε να τον α-
κούσει. 

Η Μάρθα πλησίασε τον Γεράρδο. «Αυτοί οι πούστηδες που έχετε 
φέρει εδώ είναι Παντοκρατορικοί,» του είπε, δείχνοντας µε το σα-
γόνι τον ταγµατάρχη, την Αρίνη’σαρ, και τους έξι λευκοντυµένους 
στρατιώτες. 

«Θα µας χρειαστούν, όµως. Γνωρίζουν πράγµατα που θέλουµε να 
µάθουµε.» 

«Είναι αιχµάλωτοι, δηλαδή;» 
«Περίπου. Αυτός είναι ο Τέρι Κάρµεθ, που είχε βρεθεί στην άλλη 

διάσταση, είχε έρθει σ’επαφή µε τους ανθρώπους εκεί, και επέστρε-
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ψε. Κι αυτή είναι η Αρίνη’σαρ, η γυναίκα του, η µητέρα της Μαύρης 
Φωτιάς.» 

Καθώς ο Γεράρδος αποκρινόταν στη Μάρθα, είδε τον Εδµόνδο να 
πλησιάζει τον ταγµατάρχη, µαζί µε την Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα, 
και να του µιλά. Πρέπει να γνωρίζονταν από παλιά, οι δυο τους. 

«Καλό θα ήταν να τους προσέχουµε, πάντως,» είπε η Μάρθα. «Υ-
πηρετούν την Παντοκράτειρα: άρα, µπορεί να µας χτυπήσουν όταν 
δεν κοιτάζουµε.» 

Ο Γεράρδος σκέφτηκε: Αναρωτιέµαι πώς ο Εδµόνδος θα δικαιολο-
γήσει στον ταγµατάρχη την παρουσία του εδώ… Ο Βοριάς δεν θα 
ήθελε, φυσικά, να φανερωθεί πως ήταν µε την Επανάσταση. 

E 
 
«Είµαστε έτοιµοι;» ρώτησε ο Γεράρδος. 

«Ναι,» είπε ο Σεβερίνος. «Ή τώρα ή ποτέ, µάστορα – κι ο Θεός 
µαζί µας.» Μετά, έκανε να ζητήσει συγνώµη που είχε, εκ παραδρο-
µής, αποκαλέσει έναν ιερέα «µάστορα», αλλά δεν πρόλαβε καθώς ο 
Γεράρδος είχε ήδη στραφεί στον Σέλιρ’χοκ. 

«Σέλιρ. Το ξόρκι.» 
Ο µαυρόδερµος µάγος ύψωσε το ραβδί του και άρθρωσε, δυνατά, 

τα λόγια για το Ξόρκι Έλξεως Πυρών. Κρύσταλλοι φώτισαν µέσα 
στις σκιές του δάσους, και ο Σέλιρ’χοκ έτρεξε προς την πύλη του Υ-
περαιώνιου. Η Άνµα’ταρ πυροβόλησε µε το τουφέκι της, για να τον 
καλύψει όσο µπορούσε. Όµως τελικά, όπως φάνηκε, δεν χρειαζόταν: 
γιατί, καθώς ο µάγος ζύγωνε, αλλά προτού φτάσει στα έξι µεγάλα 
πέτρινα σκαλοπάτια, ένας φωτεινός δίσκος δηµιουργήθηκε πάνω 
από το κεφάλι του, και οι ριπές από τις καραµπίνες των Ιερών 
Φρουρών έχαναν την πορεία τους και βυθίζονταν µέσα του. 

«ΤΩΡΑ!» κραύγασε ο Γεράρδος, κι έτρεξε προς τον Ναό µαζί µε 
τους υπόλοιπους. Όλοι τους κρατούσαν αγχέµαχα όπλα – σπαθιά 
και τσεκούρια και δόρατα. 

Οι Ιεροί Φρουροί του Υπεραιώνιου συνέχισαν να πυροβολούν µε 
τις καραµπίνες τους, αλλά τα πυρά τους πήγαιναν στον φωτεινό, ε-
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νεργειακό δίσκο του Σέλιρ’χοκ, σαν κάποιος µαγνήτης να τα τρα-
βούσε εκεί. 

Ο Σεβερίνος και η Όλγα έβαλαν τα εκρηκτικά τους επάνω στη δι-
πλή πύλη του Υπεραιώνιου, κι ύστερα όλοι αποµακρύνθηκαν. 

Ο Γεράρδος µπορούσε να αισθανθεί το Εσώτερο Θηρίο να µαίνε-
ται µέσα στον Ναό, να βρυχάται και να ουρλιάζει. 

Η έκρηξη τράνταξε το τοπίο, και, µέσα σε φωτιά και καπνό, η µε-
γάλη πόρτα του Υπεραιώνιου έπεσε. 

Ο Γεράρδος και οι νεοϊερείς πέρασαν την κατεστραµµένη είσοδο 
ακολουθώντας τα µονοπάτια· και οι Ιεροί Φρουροί της Ερρίθιας κι οι 
Γενναίοι του Σεβερίνου τούς ακολούθησαν, κραυγάζοντας. 

Η µεγάλη αίθουσα του Υπεραιώνιου ήταν γεµάτη σαστισµένους 
Ιερούς Φρουρούς. Οι νεοϊερείς του Γεράρδου έπεσαν επάνω τους 
σαν ανεµοστρόβιλος. Γλιστρούσαν µέσα και έξω από τα µονοπάτια, 
χτυπώντας τους από εκεί που δεν έβλεπαν, σωριάζοντάς τους αιµό-
φυρτους στο πέτρινο δάπεδο, ενώ στον λάκκο στο κέντρο του δωµα-
τίου µια ψηλή φωτιά βρυχιόταν και έτριζε. 

Οι Ιεροί Φρουροί, όµως, δεν ήταν µόνοι τους. Ο Γουλιέλµος, ο Ου-
βέρτος, και ο Έδουος όρµησαν µέσα στην αίθουσα, ουρλιάζοντας 
σαν τρελοί λύκοι, χτυπώντας τους Γενναίους του Σεβερίνου και τους 
Ιερούς Φρουρούς της Ερρίθιας λες κι ήταν πάνινες κούκλες αδύνα-
τον να τους αντισταθούν, και πηγαίνοντας να αφανίσουν τον Γεράρ-
δο και τους νεοϊερείς. 

Ο Γεράρδος αποστρεφόταν την αιµατοχυσία γύρω του αλλά δεν 
έβλεπε τρόπο να τη σταµατήσει. Εκεί όπου τώρα είχε φτάσει το 
πράγµα, δε νόµιζε ότι µπορούσαν εκείνος κι οι σύµµαχοί του να κά-
νουν τους Ιερούς Φρουρούς του Υπεραιώνιου να πάψουν να επιτίθε-
νται ώστε η µάχη να κριθεί ανάµεσα στους νεοϊερείς και στον Ύπατο 
και τους δικούς του ιερείς. Εποµένως, η καλύτερη λύση ήταν να σκο-
τώσουν γρήγορα τα Εσώτερα Θηρία. 

Ο Γεράρδος, ακολουθώντας τα µονοπάτια, πέρασε ανάµεσα από 
τρεις Ιερούς Φρουρούς χωρίς να τον δουν και βρέθηκε δίπλα στον 
Γουλιέλµο, ο οποίος, παρά τη µεγάλη ηλικία του, είχε µόλις ξεριζώ-
σει, µε τα ίδια του τα χέρια, το κεφάλι ενός ληστή και το πετούσε 
µέσα στη φωτιά του λάκκου της αίθουσας. Ο Γεράρδος χίµησε στη 
σκιά που κάλυπτε τον Ύπατο. Γαντζώθηκε επάνω της. 
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Και η αντίσταση που αισθάνθηκε ήταν τερατώδης. Ποτέ ξανά δεν 
είχε αισθανθεί τέτοια αντίσταση από ένα Εσώτερο Θηρίο. 

«Εσύ!» βρυχήθηκε ο Γουλιέλµος. «Εσύ είσαι αυτός που θα φύγει!» 
Τα χέρια του κατόρθωσαν, κάπως, ν’αρπάξουν τα µαλλιά του Γε-
ράρδου και να τον πετάξουν παραδίπλα. Εκείνος κύλησε και σηκώ-
θηκε όρθιος– 

–βλέποντας τον Ύπατο να πηδά καταπάνω του. Ίσα που πρόλαβε 
να γλιστρήσει σε µια ακανόνιστη γωνία και ν’αποφύγει την κλοτσιά 
που, σίγουρα, θα διέλυε το κρανίο του. 

E 
 
Ο Μαλαχίας δεν αισθανόταν και πολύ άνετες τις κινήσεις του, ύστε-
ρα από εκείνη τη σφαίρα που είχε δεχτεί στον δεξή µηρό µέσα στον 
Ναό της Ερρίθιας. Όµως, ευτυχώς, το τραύµα δεν ήταν πολύ σοβα-
ρό· δεν είχε χτυπηθεί κανένα κόκαλο: του είχαν βγάλει τη σφαίρα, 
είχαν αποστειρώσει την πληγή, την είχαν δέσει, και ήταν πάλι καλά 
– αν και ένιωθε το δεξί του πόδι να τον τραβά όποτε έκανε απότοµες 
κινήσεις. 

Παρ’όλ’αυτά, το γεγονός ότι µπορούσε τώρα ν’ακολουθεί τα µονο-
πάτια – µια ικανότητα που είχε πρόσφατα ανακαλύψει, όταν οι ου-
γκράβοι τούς επιτέθηκαν έξω απ’τον Υπεραιώνιο – τον έκανε παρα-
πάνω από ισάξιο οποιουδήποτε αντιπάλου. Οι Ιεροί Φρουροί δεν 
µπορούσαν να του αντισταθούν· βάδιζε σε µέρη που τα µάτια τους 
αδυνατούσαν να διακρίνουν, σαν να ήταν µερικώς τυφλοί. Το σπαθί 
του τους χτυπούσε από µεριές που δεν µπορούσαν να φανταστούν, 
και δεν προλάβαιναν να αντιδράσουν. 

Ο Αγύρευτος ήταν πάντα κοντά του· και ο Μαλαχίας θα ορκιζόταν 
ότι, ορισµένες φορές, κι ο σκύλος ακολουθούσε τα µονοπάτια – ή, 
µήπως, ήταν η ιδέα του µονάχα; 

«Μαλαχία!» Ο Έδουος ήρθε καταπάνω του, µε πιστόλι στο χέρι. 
«Μας πρόδωσες όλους! Πρόδωσες τον Θεό!» Οι σφαίρες µέσα στη 
µεγάλη αίθουσα δεν φαινόταν να χάνουν τον στόχο τους, όπως έξω 
απ’τον Ναό· η επίδραση του ξορκιού του µάγου δεν έφτανε ώς εδώ. 
Ο Μαλαχίας είχε δει πυροβόλα να βάλλουν και να χτυπούν ανθρώ-
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πους. Εποµένως, ήξερε ότι κινδύνευε – και, ενστικτωδώς, γλίστρησε 
στα µονοπάτια. 

Ο Έδουος πυροβόλησε πετυχαίνοντας το πάτωµα. «∆αίµονας!» 
ούρλιαξε. «Είσαι δαίµονας!» 

Ο Μαλαχίας ξεπρόβαλε πίσω του και τον χτύπησε στο κεφάλι, µε 
το πλατύ µέρος της λεπίδας του σπαθιού του. Ο Έδουος ζαλίστηκε 
λιγάκι και παραπάτησε· το Εσώτερο Θηρίο, φυσικά, δεν τον άφησε 
να χάσει τις αισθήσεις του. Ο Αγύρευτος, γρυλίζοντας, όρµησε στον 
ιερέα προτού ο Μαλαχίας προλάβει να τον σταµατήσει. Προσπάθη-
σε να δαγκώσει τον Έδουο στο πόδι, και δέχτηκε µια κλοτσιά κατά-
µουτρα, πέφτοντας στο πλάι µε τη µουσούδα του αιµατοβαµµένη. 

«Θα σε σκοτώσω, Μαλαχία!» φώναξε ο Έδουος. «Μη νοµίζεις ότι 
µπορείς να προδώσεις τον Θεό και– Ααααα!» Η Ελισαβέτα, ξεπρο-
βάλλοντας από δίπλα, είχε πεταχτεί στην πλάτη του και είχε πιαστεί 
πάνω σε… σε κάτι που ο Μαλαχίας δεν µπορούσε ακριβώς να δια-
κρίνει. Πρέπει να ήταν εκείνη η σκιά για την οποία µιλούσε ο Γε-
ράρδος, µα τα µάτια του έµοιαζαν, για κάποιο λόγο, να γλιστρούν 
από αυτήν όποτε προσπαθούσε να τα εστιάσει επάνω της. 

«Βοήθησέ µε!» φώναξε η Ελισαβέτα, καθώς πάσχιζε, και µε τα δύο 
χέρια, να κρατηθεί επάνω στον Έδουο, ο οποίος τιναζόταν σαν ά-
γριο άλογο. «Βοήθησέ µε!» 

Ο Μαλαχίας δεν ήξερε τι ακριβώς να κάνει. Ορµώντας, γρονθοκό-
πησε τον Έδουο καταπρόσωπο. Το χτύπηµά του εκείνος ούτε που 
φάνηκε να το αισθάνθηκε: είχε µέσα του την υπεράνθρωπη αντοχή 
του Θηρίου. Και, υψώνοντας το πόδι του, κλότσησε τον Μαλαχία στο 
στήθος, σωριάζοντάς τον κάτω, ανάσκελα, µε χρώµατα να χορεύουν 
µπροστά στα µάτια του. 

Ο Αγύρευτος ήρθε πλάι του, γλείφοντας το πρόσωπό του µε τη µα-
τωµένη γλώσσα του καθώς εκείνος προσπαθούσε να συνέλθει. 

E 
 
Η Μάρθα απέκρουσε το σπαθί ενός Ιερού Φρουρού µε το δικό της· 
και, καθώς οι λεπίδες ήταν διασταυρωµένες, τράβηξε το πιστόλι από 
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τη ζώνη της και τον πυροβόλησε πάνω στην κλειστή προσωπίδα του 
κράνους του. Ο άντρας εκτοξεύτηκε όπισθεν, καπνίζοντας. 

«Ννααααχ!…» Η Μάρθα αισθάνθηκε έναν δυνατό, απότοµο πόνο 
στον αριστερό µηρό και έχασε την ισορροπία της, πέφτοντας στο 
δάπεδο. «Γαµήσου…» Κάποιος την είχε πυροβολήσει. 

Ανασηκώθηκε, βλέποντας εκείνον τον καταραµένο καριόλη, τον 
Ουβέρτο, να έρχεται µέσα από τη µάχη. Στο ένα χέρι είχε ένα αιµα-
τοβαµµένο σπαθί, στο άλλο ένα πιστόλι που τη σηµάδευε. 

Η Μάρθα κύλησε όσο πιο γρήγορα µπορούσε, για να δίνει, τουλά-
χιστον, κινούµενο στόχο. 

Ένας πυροβολισµός αντήχησε, κι ένα σχεδόν ζωώδες γρύλισµα. 
Ο Ουβέρτος είχε τραυµατιστεί στα πλευρά. Η Άνµα’ταρ δεν στεκό-

ταν, τώρα, µακριά από τη Μάρθα, και είχε ένα πιστόλι σε κάθε χέρι. 
Συνέχισε να πυροβολεί τον ιερέα, καθώς εκείνος συνέχιζε να κινεί-
ται· το πρώτο χτύπηµα δεν φαινόταν να το είχε καν αισθανθεί, ενώ 
έναν κανονικό άνθρωπο σίγουρα θα τον είχε σωριάσει – πιθανώς, 
µάλιστα, να τον είχε σκοτώσει. 

Ο Ουβέρτος κινήθηκε µε απίστευτη ταχύτητα, αποφεύγοντας κά-
ποιες σφαίρες και δεχόµενος κάποιες άλλες. Πυροβολώντας. 

Η Άνµα χτυπήθηκε στον ώµο από µια ριπή του και έπεσε. Ο Ου-
βέρτος τώρα ήταν πια κοντά της. Την κλότσησε στην κοιλιά, στέλνο-
ντάς την πάνω στον τοίχο. Η Μάρθα είδε τη µάγισσα να βρίσκεται 
στα πρόθυρα της λιποθυµίας, αν όχι του θανάτου, και φώναξε στον 
ιερέα: «Εδώ, καριόλη! Εδώ!» πυροβολώντας τον. 

Το χέρι της δεν ήταν σταθερό και αστόχησε. 
Ο Ουβέρτος στράφηκε προς το µέρος της– 
Σαν να άνοιξε µια πόρτα από αέρα, ο Λεοπόλδος βρέθηκε πλάι του, 

χτυπώντας τον στο κεφάλι µε το σπαθί του. Ο Ουβέρτος παραπάτη-
σε και έπεσε. Βρέθηκε στα τέσσερα, µοιάζοντας να στάζει αίµα από 
παντού. 

«Στην Ερρίθια, όλοι σας τρελαθήκατε!» γρύλισε ατενίζοντας τον 
Λεοπόλδο. «Ο Θεός σάς εγκατέλειψε – αλλά όχι κι εµάς!» ούρλιαξε 
καθώς τιναζόταν σαν λύκος, πέφτοντας πάνω στον Λεοπόλδο, ο ο-
ποίος δεν πρόλαβε ν’αποφύγει την έφοδό του. Ο Ουβέρτος τον άρ-
παξε µε το ένα χέρι απ’τον λαιµό και, σπρώχνοντάς τον, του κοπά-
νησε την πλάτη στον τοίχο, λίγο πιο δίπλα από εκεί όπου ήταν πε-
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σµένη η Άνµα’ταρ. Ο Λεοπόλδος κραύγασε όπως θα κραύγαζε ένας 
οποιοσδήποτε άνθρωπος που πονούσε. Χωρίς αυτό το Εσώτερο Θη-
ρίο, η δύναµη και η αντοχή των ιερέων δεν ήταν υπεράνθρωπη, πα-
ρατηρούσε η Μάρθα. Ο Λεοπόλδος χρειαζόταν βοήθεια. 

Τρίζοντας τα δόντια, κατόρθωσε να σηκωθεί όρθια και να υψώσει 
το πιστόλι της, σηµαδεύοντας την πλάτη του Ουβέρτου– 

–ο οποίος κάρφωνε το σπαθί του στην κοιλιά του Λεοπόλδου. 
Η Μάρθα πάτησε τη σκανδάλη, ξανά και ξανά και ξανά, γεµίζο-

ντας τη ράχη του Ουβέρτου µε αίµα. Ο ιερέας τραντάχτηκε καθώς 
άφηνε τον Λεοπόλδο να πέσει στο δάπεδο. Παραπάτησε προσπαθώ-
ντας να γυρίσει. 
Κλικ κλικ κλικ– Ο γεµιστήρας του πιστολιού της Μάρθας είχε τε-

λειώσει. 
Ο Ουβέρτος ύψωσε το σπαθί του, που ήταν σκεπασµένο µε αίµα 

ώς τη λαβή, και η Μάρθα νόµιζε ότι, παρά τις πληγές του, ετοιµαζό-
ταν να το πετάξει καταπάνω τους – και δεν αµφέβαλλε ότι το σηµάδι 
του θα ήταν καλό – όπως επίσης δεν αµφέβαλλε πως µπορεί να τη 
σκότωνε ακαριαία µε τη δύναµή του. 

Η Άνµα’ταρ, όµως, παρότι µισολιπόθυµη, κινήθηκε· τινάχτηκε πά-
νω, καρφώνοντας ένα ξιφίδιο στο διάφραγµα του Ουβέρτου, κι άλλο 
ένα στα πλευρά του. 

Το σπαθί του έπεσε από το χέρι του, και η Μάρθα είδε για πρώτη 
φορά έναν από τους παλιούς ιερείς της Χάρνταβελ να πεθαίνει. 

E 
 
Ο Γεράρδος έστριψε. 

Η λεπίδα του Γουλιέλµου έσχισε τον αέρα. 
«Μείνε σε µια θέση, τέρας! Μείνε σε µια θέση!» 
Ο Γεράρδος, ξεπροβάλλοντας πίσω του, άρπαξε πάλι τη σκιά του 

Εσώτερου Θηρίου που τύλιγε τον Ύπατο – και ξανά εκείνος τον τί-
ναξε πέρα. Έµοιαζε αδύνατον να πιαστεί αρκετά καλά επάνω του 
ώστε να µπορέσει να αποδιώξει το Θηρίο. 

Ο Τζοσελίνος ήρθε κοντά, ακολουθώντας τα µονοπάτια. 
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«Ο Θεός συγχωρεί όσους µετανιώνουν για τις µιαρές πράξεις τους, 
Αδελφέ,» είπε ο Γουλιέλµος, µε τα µάτια του γεµάτα από το Εσώτε-
ρο Θηρίο. «Σκότωσε τον Αντίθεο και θα ξαναγυρίσεις κοντά µας!» 

«∆ε µπορώ να ξαναγυρίσω κοντά σας, Ύψιστε Πατέρα. Κι όταν εί-
σαι σαν εµάς, θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό.» 

«Τολµάς να υπαινίσσεσαι ότι θα εγκαταλείψω τον Θεό για 
ν’ακολουθήσω τον εξωδιαστασιακό δαίµονα που ακολουθείτε ε-
σείς;» ούρλιαξε ο Γουλιέλµος, και όρµησε στον Τζοσελίνο µε φανερή 
πρόθεση να τον µακελέψει. Εκείνος ακολούθησε τα µονοπάτια κι 
απέφυγε τη λεπίδα του. 

«Νοµίζω ότι βλέπω τη σκιά, Γεράρδε,» είπε. 
«Ωραία, γιατί δε µου φαίνεται να µπορώ να τον νικήσω µόνος 

µου.» 
Ο Γεράρδος έστριψε, γλίστρησε πίσω από τις σκιές και πίσω από 

το φως, και, βλέποντας τον Γουλιέλµο να ορµά πάλι στον Τζοσελίνο, 
τινάχτηκε και πιάστηκε πάνω στο Εσώτερο Θηρίο του Ύπατου. 

Ένας άγριος βρυχηθµός γέµισε το κεφάλι του, καθώς το Μαύρο 
Σύννεφο τού υποσχόταν θανάτους φρικτούς πέρα από κάθε φαντα-
σία. 

E 
 
Η Ελισαβέτα ούρλιαζε καθώς προσπαθούσε να κρατηθεί πάνω στη 
σκιά που τύλιγε τον Έδουο και να την τραβήξει, να την αποτινάξει, 
όπως έκανε ο Γεράρδος. Το έβρισκε, όµως, πολύ, πολύ δύσκολο. ∆εν 
ήταν όπως τότε που είχε βοηθήσει τον Γεράρδο να αποδιώξει το Ε-
σώτερο Θηρίο του Μαλαχία. Τώρα, κανένας δεν ήταν εδώ για να 
βοηθήσει εκείνη. Έπρεπε να το κάνει µόνη της, και δεν ήξερε αν 
µπορούσε. Ο Μαλαχίας ήταν ακόµα πεσµένος, δεν είχε σηκωθεί· ο 
µαύρος σκύλος του – φανερά χτυπηµένος κι αυτός – ήταν πλάι του 
και τον έγλειφε. 

Η Ελισαβέτα έτριξε τα δόντια, αισθάνθηκε να δαγκώνει τα χείλη 
της. Ένιωσε τη σκιά να υποχωρεί – λιγάκι… λιγάκι… Ένας ήχος ήρθε 
στ’αφτιά της, σαν ύφασµα που σκίζεται, σαν ρούχο που οι ραφές του 
σπάνε… 
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«Βοήθησέ µε…» φώναξε στον Μαλαχία – ή, τουλάχιστον, νόµιζε 
πως φώναξε· δεν ήταν σίγουρη. Τα χέρια της την πονούσαν. Ολό-
κληρο το σώµα της την πονούσε. ∆εν ήταν καθόλου εύκολο να κρα-
τιέται επάνω στον Έδουο. Είχε την αίσθηση πως δεν κρατιόταν καν 
επάνω σε άνθρωπο, αλλά σε κάποια αλλόκοτη άµορφη µάζα: µια µά-
ζα που ήταν κάθε δυνατό αγρίµι στη Χάρνταβελ. 

Ένας άντρας ήρθε ξαφνικά µπροστά στον Έδουο, ένας λευκοντυ-
µένος άντρας· και πλάι του, ένας άλλος: αυτός που ονόµαζαν Εδµόν-
δο Βοριά. Κι οι δυο τους κρατούσαν σπαθιά στα χέρια τους, µε τις 
λεπίδες να γυαλίζουν· δεν πρέπει να είχαν τραυµατίσει ούτε έναν 
αντίπαλο. 

«Βοηθήστε µε!» φώναξε η Ελισαβέτα, και ο λευκοντυµένος άντρας 
σπάθισε τον Έδουο· και µετά, ο Εδµόνδος ο Βοριάς τον µιµήθηκε. 

Η Ελισαβέτα αισθάνθηκε το Εσώτερο Θηρίο να χάνει λίγη από τη 
δύναµή του. Το πίεσε µε τα γόνατά της, ενώ τα χέρια της το τραβού-
σαν, το τραβούσαν… Άκουσε το ύφασµα που σκίζεται. Ένιωσε την 
αντίσταση να υποχωρεί. Συνέχισε να τραβά: πίσω, πίσω, πίσω… 

Ξαφνικά, καµία αντίσταση! 
Η Ελισαβέτα έπεσε στο πέτρινο πάτωµα, κουτρουβάλησε, ξέπνοη.  
Και είδε µια σκιά να ορθώνεται από πάνω της, πανύψηλη· και, 

βλέποντάς την, ήρθαν στο µυαλό της αποκρουστικοί θάνατοι: µεγά-
λα οδοντωτά σαγόνια που συνθλίβουν κρανία ανάµεσά τους· άν-
θρωποι κρεµασµένοι ανάποδα, που σπαρταρούν καθώς το αίµα µα-
ζεύεται στο κεφάλι τους και το µυαλό τους διαλύεται· νύχια άγριων 
πουλιών που ξεριζώνουν µάτια και συνεχίζουν να µπήγονται ώσπου 
να σκοτώσουν· φριχτές, πεινασµένες µουσούδες που τρέφονται µε 
εντόσθια– 

«ΟΧΙ!» ούρλιαξε η Ελισαβέτα. «ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ!» 
Και τα χέρια της ήταν φωτιές ανάµεσα σ’εκείνη και στην αποτρό-

παια σκιά που είχε σκύψει από πάνω της. Η Ελισαβέτα ανασηκώθη-
κε και τα δάχτυλά της καρφώθηκαν στο στήθος της σκιάς, που είχε 
τη γενική µορφή ανθρώπου αλλά συγχρόνως έδινε την εντύπωση 
πως ήταν άµορφη. Οι φλόγες πήδησαν από τα χέρια της Ελισαβέτας 
και τύλιξαν τον εχθρό της. 

Η σκιά κοµµατιάστηκε, και τίποτα απ’αυτήν δεν έµεινε. 
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Ο Τζοσελίνος πιάστηκε πάνω στη σκιά του Ύπατου αµέσως µόλις 
είχε πιαστεί κι ο Γεράρδος, και επιχείρησαν µαζί, συγχρονισµένα, να 
αποτινάξουν το Εσώτερο Θηρίο του Γουλιέλµου. Αλλά δεν µπορού-
σαν καθόλου να το κουνήσουν· και, βρυχούµενος µε βρυχηθµούς 
που πρέπει σίγουρα ν’αντηχούσαν σ’ολάκερο τον Υπεραιώνιο, ο Ύ-
πατος τούς πέταξε και τους δύο από πάνω του. 

«∆εν έχεις θέση εδώ, Γεράρδε! Είσαι τέρας! κι έχεις µολύνει κι αυ-
τούς µε την παρουσία σου! Ποτέ δεν θα µε διώξεις από τη Χάρντα-
βελ!» 

Ο Γεράρδος σηκώθηκε όρθιος, αγκοµαχώντας, καταϊδρωµένος, 
νιώθοντας τα ρούχα του να κολλάνε στο πετσί του, νιώθοντας τον 
ιδρώτα του να ενοχλεί τα εγκαύµατα στη δεξιά µεριά του προσώπου 
του καθώς και το τραύµα στα πλευρά του. 

«…Πρέπει να τον σκοτώσουµε, Τζοσελίνε.» 
«Όχι,» έκρωξε εκείνος, µοιάζοντας το ίδιο κουρασµένος µε τον Γε-

ράρδο. 
«Θα µας σκοτώσει, διαφορετικά.» 
Ο Γουλιέλµος όρµησε καταπάνω τους. Εκείνοι ακολούθησαν τα 

µονοπάτια. Ο Γεράρδος τράβηξε ένα πιστόλι και πυροβόλησε τον 
Ύπατο στα πλευρά. Ο Γουλιέλµος ούτε που παραπάτησε· στράφηκε 
και του χίµησε. Αλλά δεν τον έφτασε: ο Τζοσελίνος σπάθισε τον Ύ-
πατο στο πόδι, µ’όλη του τη δύναµη, σωριάζοντάς τον όπως θα σώ-
ριαζε κανείς ένα άλογο που ερχόταν καλπάζοντας ξέφρενα. 

Ο Γεράρδος πυροβόλησε ξανά τον Γουλιέλµο, πατώντας επανει-
ληµµένα τη σκανδάλη του πιστολιού του. Εκείνος δεχόταν τις σφαί-
ρες ενώ σηκωνόταν από το πάτωµα. Ακόµα και η ριπή που διέλυσε 
το αριστερό του µάτι δεν τον σταµάτησε. Και µετά, το όπλο του Γε-
ράρδου είχε αδειάσει. 

Ο Γουλιέλµος ορθώθηκε. Το δεξί του µάτι είχε χάσει το εντυπωσι-
ακό γκρίζο χρώµα του· είχε γίνει κατάµαυρο σαν το Μαύρο Σύννε-
φο. Κι απ’το κατεστραµµένο αριστερό µάτι ένας καπνός του ίδιου 
µαύρου, µολυσµατικού χρώµατος έβγαινε. 
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«Ποτέ, Γεράρδε! Ποτέ δεν θα µε διώξεις από τη Χάρνταβελ!» είπε 
το Εσώτερο Θηρίο, µιλώντας µέσα από το στόµα του Ύπατου, µε 
φωνή που, χωρίς καµία αµφιβολία, δεν ήταν του Γουλιέλµου. «∆εν 
µπορείς! Ήµουν εδώ πριν από εσένα, και θα είµαι πολύ ΜΕΤΑ από 
εσένα!» 

Και ξαφνικές εικόνες – (η Μελισσάνθη νεκρή στα χέρια του) – (τα 
χέρια του να σκοτώνουν τη Μελισσάνθη) – (το πρόσωπο της Μελισ-
σάνθης, χωρίς ζωή) – (η Μελισσάνθη νεκρή) – (το αίµα της Μελισ-
σάνθης τινάζεται) – γέµισαν το µυαλό του Γεράρδου. 

«Θα το δούµε αυτό,» γρύλισε, στραβώνοντας τα χείλη, παλεύοντας 
να διώξει τον πόνο που τον πληµµύριζε. 

Ο Γουλιέλµος χίµησε, σπαθίζοντας. Ο Γεράρδος απέκρουσε µε το 
ξίφος του, και η λεπίδα έσπασε· έχασε την ισορροπία του και έπεσε. 
Ο Ύπατος βρέθηκε από πάνω του, όρθιος– 

–και δέχτηκε τις ριπές από το πιστόλι του Τζοσελίνου. Το σώµα 
του τραντάχτηκε. Όση εξωτερική δύναµη κι αν το φόρτιζε, δεν ήταν 
παρά ένα ανθρώπινο σώµα – µατωµένο, τώρα, και ταλαιπωρηµένο. 

Ο Γεράρδος γλίστρησε µέσα στα µονοπάτια. Σηκώθηκε πάλι όρθι-
ος. 

Ο Γουλιέλµος, ουρλιάζοντας, πήδησε καταπάνω στον Τζοσελίνο ο 
οποίος ακόµα πυροβολούσε. Τον χτύπησε στο στήθος µε το σπαθί 
του, και ο Τζοσελίνος τινάχτηκε πέρα σαν µαριονέτα. 

«Είστε αδύναµοι χωρίς εµένα! Με χρειάζεστε! Είµαι ο Κύριός 
σας!» βρυχήθηκε το Εσώτερο Θηρίο. Ο µαύρος καπνός από το κατε-
στραµµένο αριστερό µάτι του Γουλιέλµου έµοιαζε τώρα µε φίδι που 
περιστρεφόταν σπειροειδώς γύρω από το κεφάλι του: µια άλλη, ζω-
ντανή, ξεχωριστή οντότητα. 

«Γουλιέλµε!» φώναξε ο Γεράρδος, προτού ο Ύπατος πάει προς τον 
Τζοσελίνο, ο οποίος, παρότι πεσµένος και αιµόφυρτος, δεν πρέπει να 
ήταν νεκρός – σάλευε πάνω στο πάτωµα. «Έλα σε µένα! Εγώ είµαι 
αυτός που θα σε διώξει από τούτη τη διάσταση!» 

Ο Ύπατος στράφηκε πάλι στον Γεράρδο, κι ένα αποτρόπαιο γέλιο 
βγήκε απ’τα σαγόνια του, σαν λύκοι να γελούσαν µέσα από κάποιο 
κατασκότεινο σπήλαιο. «Εσένα, Γεράρδε, σκέφτοµαι ν’αφήσω για το 
τέλος–» 

Πυροβολισµοί τον έκαναν να σκοντάψει και να πέσει στα γόνατα. 
Το ανθρώπινο σώµα του δεν µπορούσε ν’αντέξει για πολύ ακόµα. 
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Ο Σεβερίνος ζύγωνε, µ’ένα Παντοκρατορικό τουφέκι στα χέρια, 
πυροβολώντας. 
Τώρα! 
Ο Γεράρδος ακολούθησε µια στροφή αδύνατης γεωµετρίας, έφτα-

σε αριστερά του γονατισµένου Ύπατου, τράβηξε ένα ξιφίδιο από τη 
µπότα του, και διαπέρασε τον λαιµό του Γουλιέλµου πέρα για πέρα. 
Άρπαξε, αµέσως µετά, τα µαλλιά και τα µούσια του και του έστριψε 
το κεφάλι, βίαια. 

Ο Ύπατος έπεσε ανάσκελα όταν ο Γεράρδος τον άφησε, και, µ’ένα 
δαιµονικό βουητό, κατάµαυρος καπνός τινάχτηκε από µέσα του, 
βγαίνοντας από το διαλυµένο αριστερό του µάτι κι από το στόµα 
του. 

…ΓΕΡΑΡ∆Ε… 
Μια απόµακρη φωνή, και ο καπνός, ταξιδεύοντας προς τα πάνω, 

προς την ψηλή οροφή της µεγάλης αίθουσας, διαλύθηκε. 
Ο Σεβερίνος κατέβασε το τουφέκι του. «Τι σκατά ήταν αυτός ο 

τρελαµένος κωλόγερος;» ρώτησε, µε δέος. 
«Αυτός,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, «ήταν ο Ύπατος.» 
Τα µάτια του Σεβερίνου γούρλωσαν· το στόµα του ανοιγόκλεισε 

χωρίς να βγει ήχος. 
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Κεφάλαιο 16 

Προδοσία 
 
 
∆ιαπιστώνοντας ότι η σύγκρουση είχε τελειώσει, ο Γεράρδος κοίταξε 
ολόγυρά του, τη µεγάλη αίθουσα του Υπεραιώνιου. Νεκροί και 
τραυµατισµένοι Ιεροί Φρουροί και ληστές του Σεβερίνου κείτονταν 
παντού, κι όσοι ήταν ακόµα όρθιοι δεν έµοιαζαν να έχουν διάθεση 
να συνεχίσουν να µάχονται. Ο Τέρι Κάρµεθ και ο Εδµόνδος ο Βοριάς 
φαινόταν να µιλάνε σε κάποιους προσπαθώντας να τους γαληνέ-
ψουν και να δώσουν τέλος στην αιµατοχυσία. Ο Έδουος ήταν πε-
σµένος στο δάπεδο, µε αίµα επάνω στα άµφιά του, αλλά ο Γεράρδος 
καταλάβαινε – το διαισθανόταν – ότι ήταν ζωντανός, και ότι το Ε-
σώτερο Θηρίο είχε ξεριζωθεί από µέσα του. Πλάι του ήταν καθισµέ-
νη οκλαδόν η Ελισαβέτα, µοιάζοντας κουρασµένη· εκείνη πρέπει να 
ήταν που τον είχε γλιτώσει από τα νύχια του Μαύρου Σύννεφου. Ο 
Μαλαχίας στεκόταν παραδίπλα, και κοντά του ήταν ο σκύλος του, ο 
Αγύρευτος, µε τη µουσούδα του τραυµατισµένη. Ο Τζοσελίνος είχε 
σηκωθεί από το πάτωµα και είχε καθίσει σε µια ξύλινη καρέκλα, που 
– κάπως – είχε κατορθώσει να παραµείνει όρθια µέσα στη µάχη· 
ήταν τραυµατισµένος στο στήθος, µα κι αυτός θα ζούσε, καταλάβαι-
νε ο Γεράρδος. Ο Λεοπόλδος, όµως, ήταν σίγουρα νεκρός καθώς 
βρισκόταν καθισµένος στο πάτωµα µε την πλάτη σ’έναν τοίχο και τα 
άµφιά του γεµάτα αίµα στη µπροστινή µεριά. Παραδίπλα, ήταν πε-
σµένος ο Ουβέρτος, κι αυτός νεκρός ύστερα από πάρα πολλές πλη-
γές επάνω στο σώµα του. Η Μάρθα στηριζόταν σε µια κολόνα· η α-
ριστερή µεριά του παντελονιού της ήταν νοτισµένη από αίµα. Η Άν-
µα’ταρ στεκόταν όρθια, µ’ένα πιστόλι στο αριστερό χέρι, ενώ ο δεξής 
της ώµος φαινόταν τραυµατισµένος. Ο Σέλιρ’χοκ ήταν πλάι της, 
µ’ένα κοντό τουφέκι στο ένα χέρι και το µακρύ ραβδί του στο άλλο. 
Η Αρίνη’σαρ βρισκόταν µερικά βήµατα πίσω του, όπως επίσης και οι 
Παντοκρατορικοί στρατιώτες. 

Το Εσώτερο Θηρίο, όµως, δεν είχε εγκαταλείψει τον Υπεραιώνιο. 
Ήταν ακόµα εδώ. Ο Γεράρδος το διαισθανόταν. Και έστρεψε τα µά-
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τια του, για να συναντήσει, στην αντικρινή µεριά της µεγάλης αί-
θουσας, τα µάτια ενός άλλου. Μαύρα και στενά. 

Τα αναγνώριζε αυτά τα µάτια. Τα είχε ξαναδεί, όταν τον πήγαιναν 
στο κελί του στον Πύργο της Αποµόνωσης. 

Το πορφυρόδερµο αγόρι – ένας εκπαιδευόµενος ιερέας – στεκό-
ταν στο κατώφλι µιας πόρτας του Υπεραιώνιου και κοίταζε τη σύ-
γκρουση που είχε τελειώσει. 

Ο Γεράρδος έτρεξε προς το µέρος του, µε πρόθεση να εκδιώξει το 
Εσώτερο Θηρίο προτού γίνει κανένα κακό. Ο εκπαιδευόµενος, όµως, 
στράφηκε και υποχώρησε στα ενδότερα του Ναού. Ο Γεράρδος, α-
κολουθώντας τα µονοπάτια, τον κυνήγησε. «Περίµενε!» του φώνα-
ξε. «Θέλω να µιλήσουµε!» Αλλά δεν είχε πιθανότητα να τον πείσει 
να κάνει τίποτα όσο το Θηρίο µαινόταν µες στο µυαλό του· και ήταν 
ήδη πολύ αργά, παρά την ασύλληπτη µετακίνηση του Γεράρδου µέ-
σα στα µονοπάτια: Ο εκπαιδευόµενος είχε φτάσει σ’ένα πλαϊνό δω-
µάτιο και, ανοίγοντας ένα παράθυρο, πήδησε έξω σαν αίλουρος κι 
έτρεξε στο δάσος. Ο Γεράρδος µπορούσε να τον κυνηγήσει, µα δεν 
ήταν βέβαιος ότι θα κατόρθωνε να προφτάσει ένα αγρίµι καθοδη-
γούµενο από το Εσώτερο Θηρίο. Επιπλέον, ήταν κατάκοπος από τη 
µάχη, και ήθελε να ξεκουραστεί. Θα έπρεπε να βρει το αγόρι µια άλ-
λη µέρα… 

E 
 
∆εν ήταν δύσκολο να βάλουν τα πράγµατα σε µια τάξη, τώρα που η 
παρουσία του Εσώτερου Θηρίου δεν υπήρχε πλέον στον Υπεραιώνιο. 
Οι εναποµείναντες Ιεροί Φρουροί και οι λιγοστοί υπηρέτες του Ναού 
υπάκουσαν χωρίς αντιρρήσεις τα λόγια του Γεράρδου και του Μα-
λαχία, που µιλούσαν στην ψυχή τους όπως τα λόγια κάθε ιερέα. Ο 
Γεράρδος τούς εξήγησε για το Εσώτερο Θηρίο και δήλωσε πως δεν 
κατηγορούσε κανέναν που είχε πολεµήσει εναντίον του: ήταν παρα-
πλανηµένοι και δεν είχαν άλλη επιλογή· µέσα τους, νόµιζαν ότι έκα-
ναν το σωστό. 

Οι νεκροί µεταφέρθηκαν έξω από τον Υπεραιώνιο, στο δάσος, για 
να ταφούν, ώστε τα σώµατα να δοθούν πίσω στη διάσταση που τα 
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γέννησε και τα πνεύµατα να ταξιδέψουν στην αγκαλιά του Θεού. Ο 
Μαλαχίας επέβλεπε και έλεγε µερικές προσευχές, καθώς οι υπηρέ-
τες και οι Ιεροί Φρουροί είχαν αναλάβει τη δουλειά της ταφής. Τον 
Ύπατο και τους νεκρούς ιερείς – τον Ουβέρτο και τον Λεοπόλδο – 
τους άφησαν για µετά, ώστε να κηδευτούν µ’όλες τις απαραίτητες 
τιµές. ∆εν είχε σηµασία που ο Γουλιέλµος και ο Ουβέρτος είχαν το 
Εσώτερο Θηρίο εντός τους όταν πέθαναν. Ήταν εκείνο που ήταν – 
Εκλεκτοί του Θεού – άσχετα από την επιρροή αυτού του σκοτεινού 
δαίµονα. 

Ο Εδµόνδος ο Βοριάς περιποιήθηκε τα τραύµατά του Έδουου – 
µια σπαθιά στα δεξιά πλευρά (από τον Τέρι Κάρµεθ) και µια στον 
αριστερό γοφό (από τον ίδιο τον τροβαδούρο) – τα οποία δεν ήταν 
βαριά, καθώς είχαν προκληθεί µόνο και µόνο για να αποσπάσουν 
την προσοχή του ιερέα και να δώσουν στην Ελισαβέτα την ευκαιρία 
που χρειαζόταν. 

Το τραύµα στο στήθος του Τζοσελίνου – το οποίο ήταν σαφώς πιο 
άσχηµο, ύστερα από εκείνο το δυνατό χτύπηµα του Ύπατου – ανέ-
λαβαν να περιποιηθούν η Ιζαµπώ και Ισαβέλλα, µε βοτάνια και επι-
δέσµους. Ο χτυπηµένος ιερέας έµοιαζε να έχει δυσκολία στην ανα-
πνοή, αλλά ακόµα ο Γεράρδος διαισθανόταν πως, δόξα τω Θεό, δεν 
υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του. 

Ο Σέλιρ’χοκ είχε µόλις βγάλει τη σφαίρα από τον ώµο της Άν-
µα’ταρ και επέδενε την πληγή της, καθώς ο Γεράρδος πλησίαζε τη 
Μάρθα, η οποία είχε καθίσει σε µια καρέκλα πλάι σ’ένα µικρό τρα-
πέζι και έπινε κρασί από ένα µπουκάλι. Το ποτό είχε τρέξει στο σα-
γόνι και στον λαιµό της. Το αριστερό της πόδι ήταν απλωµένο µπρο-
στά της, και ολόκληρο το µπατζάκι του παντελονιού της ήταν ποτι-
σµένο στο αίµα. 

«Θες βοήθεια µ’αυτό;» τη ρώτησε ο Γεράρδος, κοιτάζοντας το 
τραύµα της. 

«Ναι.» Ήπιε ακόµα µια γουλιά απ’το µπουκάλι και το άφησε πλάι 
της. «Θέλω, γαµώ την τρέλα µου. Αυτός ο γαµηµένος παραλίγο να 
µας καθαρίσει, και εµένα και την Άνµα· και σκότωσε τον Λεοπόλ-
δο.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Ο Ουβέρτος. ∆υστυχώς πέθανε κι ο ίδιος.» 
«∆υστυχώς; Στα τσακίδια.» 
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«∆εν ήξερε τι έκανε.» Ο Γεράρδος γονάτισε µπροστά της αρχίζο-
ντας να βγάζει τις µπότες της. 

«Μαλακίες.» 
Ο Γεράρδος έβγαλε τις µπότες της· και η Μάρθα σηκώθηκε, για λί-

γο, όρθια, στηριζόµενη στο τραπεζάκι, ώστε να της κατεβάσει και το 
παντελόνι για να δει το τραύµα. Όπως ο Γεράρδος το υποψιαζόταν, 
η πληγή ήταν στον µηρό, µερικά εκατοστά κάτω από τον γοφό. 
«Σφαίρα, έτσι;» 

«Ναι, γαµώ την τύχη µου.» Η Μάρθα έφερε το στόµιο του µπου-
καλιού στα χείλη της και ήπιε πάλι κρασί, καθώς ξανακαθόταν στην 
καρέκλα. 

Ο Γεράρδος πήρε το µπουκάλι από τα χέρια της και έπλυνε το 
τραύµα µε το ποτό. Εκείνη γρύλισε: «Γαµήσου!…» Ο Γεράρδος τρά-
βηξε το πιο λεπτό εγχειρίδιο που είχε µαζί του, πήγε στη µεγάλη φω-
τιά του λάκκου στο κέντρο της αίθουσας, θέρµανε τη λεπίδα ώστε να 
την αποστειρώσει, και επέστρεψε κοντά στη Μάρθα για να βγάλει 
τη σφαίρα από µέσα της. Η διαδικασία δεν ήταν ευχάριστη, αλλά 
δεν µπορούσε να αποφευχθεί. 

E 
 
Οι πάντες ήταν απασχοληµένοι είτε µε το να θάβουν νεκρούς είτε µε 
το να περιποιούνται τραυµατίες. Ελάχιστοι παρακολουθούσαν τον 
Τέρι, την Αρίνη, και τους στρατιώτες τους· και ο ταγµατάρχης ήξερε 
ότι, αν ήθελαν, µπορούσαν τώρα να επιχειρήσουν να φύγουν, και θα 
είχαν, µάλλον, καλές πιθανότητες επιτυχίας. Αλλά δεν πρότεινε να 
το προσπαθήσουν. Γιατί και εκείνος και η Αρίνη είχαν την περιέρ-
γεια να µάθουν τι συνέβαινε εδώ και τι είχαν να τους πουν για το 
παιδί τους. 

Ο Εδµόνδος ο Βοριάς – του οποίου η παρουσία σε τούτο το µέρος 
ήταν, οµολογουµένως, παράξενη – δεν είχε δώσει πολλές εξηγήσεις. 
Είχε πει µονάχα ότι, φεύγοντας από την Ερρίθια, είχε στο δρόµο του 
συναντήσει τον Μεγάλο Πατέρα Μαλαχία µ’αυτή την οµάδα που 
ήταν σαν µικρός στρατός. Τους είχε χαιρετήσει και τους είχε ρωτή-
σει πού πήγαιναν, κι ο Μεγάλος Πατέρας τού είχε απαντήσει ότι πή-
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γαιναν να επιτεθούν στον Υπεραιώνιο επειδή τα πράγµατα είχαν 
αλλάξει στη Χάρνταβελ: οι παλιοί ιερείς ήταν παραπλανηµένοι, κα-
τεχόµενοι από κάποιο δαιµόνιο, και ένα καινούργιο τάγµα ιερέων 
είχε δηµιουργηθεί. Παραξενεµένος από τούτο, ο Εδµόνδος είχε α-
ποφασίσει να ακολουθήσει τον Μεγάλο Πατέρα και τους υπόλοι-
πους, και ο Μαλαχίας δεν του το είχε αρνηθεί. 
∆ε φαίνεται να ξέρει και πολύ περισσότερα από εµάς, σκεφτόταν ο 

Τέρι. 
Και τώρα, περίµενε, µαζί µε την Αρίνη και τους στρατιώτες του, 

ώσπου οι νικητές της σύγκρουσης να βάλουν τα πράγµατα σε µια 
τάξη και να µπορέσουν να συζητήσουν. 

Όταν οι τραυµατίες περιθάλφθηκαν και οι νεκροί θάφτηκαν στο 
δάσος, ο Μαλαχίας τούς κάλεσε όλους να βγουν από τον Ναό ώστε 
να παρευρεθούν στην κηδεία του Ύπατου Γουλιέλµου και των Με-
γάλων Πατέρων Τζοσελίνου και Ουβέρτου. Η πρόσκλησή του φαινό-
ταν να συµπεριλαµβάνει τον Τέρι, την Αρίνη, και τους στρατιώτες 
τους, έτσι ακολούθησαν κι αυτοί τους υπόλοιπους έξω από τον Ναό 
και µέσα στη βλάστηση. 

Ο Μαλαχίας και ο Γεράρδος έκαναν την κηδεία µε κάθε δυνατή ε-
πισηµότητα (δεδοµένων των περιστάσεων) και, αφού άνοιξαν οι ίδι-
οι λάκκους, κατέβασαν µέσα τους νεκρούς ιερείς χωρίς τη βοήθεια 
κανένας άλλου και τους σκέπασαν µε χώµα. 

«Ο Θεός τούς πήρε στην αγκαλιά του,» είπε ο Μαλαχίας προς ό-
λους, όταν αυτή η διαδικασία τελείωσε. «Κανένα κακό δεν µπορεί να 
τους προσβάλει τώρα. Ας επιστρέψουµε στον Ναό να αναπαυθού-
µε.» 

Αφού µπήκαν πάλι στη µεγάλη αίθουσα του Υπεραιώνιου, οι υπη-
ρέτες και οι Ιεροί Φρουροί έφεραν καθίσµατα για όλους, καθώς επί-
σης και φαγητά και ποτά. Είχε πλέον περάσει το µεσηµέρι και ήταν 
όλοι τους κατάκοποι και πεινασµένοι. Ο Γεράρδος και ο Μαλαχίας 
προσκάλεσαν τον Τέρι Κάρµεθ, την Αρίνη’σαρ, και τους στρατιώτες 
τους να καθίσουν στο µεγάλο τραπέζι όπου κάθονταν εκείνοι κι οι 
σύντροφοί τους. 

Της Μάρθας δεν της άρεσε αυτό. Φοβόταν ότι οι Παντοκρατορικοί 
κάποια προδοσία θα σκάρωναν, και δεν µπορούσε να καταλάβει 
γιατί ο Γεράρδος νόµιζε πως τους χρειαζόταν. Τόσα πολλά ήξερε αυ-
τός ο ταγµατάρχης για τους ανθρώπους της άλλης διάστασης; 
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Ο Γεράρδος είπε στον Σεβερίνο: «Στείλε µερικούς απ’τους ανθρώ-
πους σου να πάνε να ειδοποιήσουν τον Οσβάλδο και τον Ριχάρδο, 
και να τους βοηθήσουν να έρθουν εδώ.» 

«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα,» αποκρίθηκε εκείνος· και, καθώς ση-
κωνόταν απ’το τραπέζι (παίρνοντας µαζί του µια φτερούγα ψηµένου 
κοτόπουλου), σφύριξε στους Γενναίους του οι οποίοι κάθονταν πα-
ραπέρα. Οι µισοί απ’αυτούς είχαν αποµείνει ύστερα από τη συµπλο-
κή, παρατήρησε ο Γεράρδος· και σκέφτηκε: Ελπίζω να µη στραφούν 
εναντίον µας. Μπορεί να σέβονταν τον Θεό, µα, κυρίως, είχαν έρθει 
στην Ερρίθια να πολεµήσουν για τα λάφυρα. Ο Γεράρδος αποφάσι-
σε να τους δώσει ό,τι µπορούσε από τον Υπεραιώνιο – αν και τα πο-
λύτιµα πράγµατα που κρατούσαν οι ιερείς ήταν ελάχιστα. Το ιερα-
τείο της Χάρνταβελ δεν θησαύριζε, όπως τα ιερατεία άλλων διαστά-
σεων. Οι ιερείς ζούσαν κοντά στον Θεό και κοντά στην πλάση, κι αυ-
τό ήταν αρκετό για να γεµίζει τις ζωές τους· δεν χρειάζονταν πλούτη 
όταν είχαν όλο τον πλούτο της φύσης της Χάρνταβελ στα πόδια 
τους. 
Αυτοί οι ληστές, όµως, δεν είναι σαν εµάς. Πρέπει να τους δοθεί η 

εντύπωση ότι κέρδισαν κάτι – κάτι υλικό – αλλιώς θα είναι πολύ δυ-
σαρεστηµένοι, κι αυτό δεν το θέλουµε. Εξάλλου, µπορεί να τους ξα-
ναχρειαστούµε… 

«Μεγάλοι Πατέρες, είπατε ότι πρέπει να µιλήσουµε.» Η φωνή του 
Τέρι Κάρµεθ διέκοψε τους συλλογισµούς του Γεράρδου. 

«Ναι, Ταγµατάρχη, πρέπει πράγµατι να µιλήσουµε.» 
«Τι γνωρίζετε για το παιδί µας;» ρώτησε η Αρίνη’σαρ. 
Ο Γεράρδος καταλάβαινε ότι, αναµφίβολα, αυτό πρέπει να τους 

ενδιέφερε πολύ, εποµένως αποφάσισε να µην τους δώσει απάντηση 
αµέσως. Πίνοντας µια γουλιά από το κρασί στην επάργυρη κούπα 
του, είπε: «Θα ήθελα πρώτα να µάθω τι γνωρίζεις εσύ, Ταγµατάρχη, 
για τον λαό που ήρθε από την άλλη διάσταση.» 

Ο Τέρι δίστασε να µιλήσει, επειδή καταλάβαινε ότι ο Γεράρδος 
προσπαθούσε να τον πιέσει, και επειδή δεν ήταν βέβαιος για τις 
προθέσεις και τα σχέδια του Γεράρδου κι αυτού του νέου τάγµατος 
ιερέων. «Πριν σου πω για τον λαό του Βασιληά Κάλροοθ, θέλω να 
µου εξηγήσετε τι συµβαίνει εδώ. Τόσα χρόνια είµαι στη Χάρνταβελ 
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και ποτέ δεν φανταζόµουν ότι ο Υπεραιώνιος θα δεχόταν επίθεση – 
πόσω µάλλον από ιερείς!» 

«Ούτε εµείς το φανταζόµασταν, Ταγµατάρχη,» του είπε ο Μαλα-
χίας. «Αλλά τα πράγµατα άλλαξαν.» 

«Τι έγινε; Πείτε µου,» επέµεινε ο Τέρι. 
Ο Γεράρδος κι ο Μαλαχίας αλληλοκοιτάχτηκαν για µια στιγµή. Ο 

πρώτος δεν είδε αρνητική διάθεση στα µάτια του δεύτερου, έτσι 
στράφηκε πάλι στον ταγµατάρχη και είπε: «Οι παλιοί ιερείς ανέκα-
θεν διακατέχονταν από ένα δαιµόνιο. Το ονοµάζουµε ‘το Εσώτερο 
Θηρίο’. Είναι το ίδιο δαιµόνιο που διακατέχει και τους ουγκράβους – 
για τους οποίους, αφού είσαι τόσα χρόνια εδώ, σίγουρα θα έχεις α-
κούσει.» (Ο Τέρι κατένευσε. Φυσικά και είχε ακούσει για τους ου-
γκράβους.) «Αυτό το δαιµόνιο, το Εσώτερο Θηρίο, δίνει στους ιερείς 
τις υπεράνθρωπες ιδιότητές τους. Απίστευτη δύναµη, αντοχή, και 
ταχύτητα. Συγχρόνως, όµως, θολώνει το µυαλό τους και τους στερεί 
πραγµατική επαφή µε τον Θεό, που είναι η ίδια η πλάση της Χάρ-
νταβελ. Μονάχα όταν αποτινάξουν το Θηρίο µπορούν να είναι αλη-
θινά ελεύθεροι.» 

«Όπως εσείς;» 
«Ναι, Ταγµατάρχη, όπως εµείς.» 
«Η παράξενη κίνηση που κάνετε,» ρώτησε η Αρίνη’σαρ, «οφείλετε 

στο γεγονός ότι έχετε διώξει το Εσώτερο Θηρίο;» 
«Ναι, κι αυτό δεν είναι το µόνο. Για παράδειγµα, όλοι µας αισθα-

νόµαστε τις εισβολές: τα ανοίγµατα στα διαστασιακά τοιχώµατα της 
Χάρνταβελ. Είναι, για εµάς, σαν πληγές επάνω στο σώµα µας. Πο-
νάµε.» 

«Γνωρίζετε, δηλαδή, πού είναι όλες οι εισβολές;» ρώτησε η Αρί-
νη’σαρ. 

«Ναι. Και καταλαβαίνουµε ότι ο κίνδυνος για τη Χάρνταβελ είναι 
µεγάλος. Αν δεν κάνουµε κάτι για να σταµατήσουµε αυτό που συµ-
βαίνει, η διάστασή µας θα καταστραφεί. Περισσότερα για το συγκε-
κριµένο θέµα µάς έχει πει η κόρη σου, Αρίνη’σαρ. Αλλά, προτού σας 
µιλήσω γι’αυτό, θέλω πρώτα να µου πείτε ό,τι ξέρετε για τους κατοί-
κους της άλλης διάστασης, γιατί µπορεί να χρειαστεί να έρθουµε σε 
επαφή µαζί τους.» 

«Πολύ καλά,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Θα µάθετε για τον λαό της 
Νίρµικιτ.» 
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Όταν ο ταγµατάρχης τελείωσε τη διήγησή του, ο Γεράρδος ακού-
µπησε την πλάτη στην καρέκλα του, σκεπτικός. Είχε ανάψει την πί-
πα του και κάπνιζε. «Θεωρούν, λοιπόν, ότι εδώ είναι όπως στον Πα-
λαιό Κόσµο τους…» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Αλλά η σύγκρουση ίσως να είχε απο-
φευχθεί αν η Αρχόντισσα Μοργκάνα και ο Άρχοντας Ροβέρτος µε 
είχαν ακούσει. Ο Βασιληάς Κάλροοθ, απ’ό,τι κατάλαβα, δεν είχε 
πρόθεση να κάνει πόλεµο αν µπορούσε να το αποφύγει.» 

«Τώρα, όµως, ό,τι έγινε έγινε, Ταγµατάρχη. Τι προτείνεις να κά-
νουµε;» 

Ο Τέρι έφαγε µερικές µπουκιές από το φαγητό του – επίτηδες, για 
να αποφύγει ν’απαντήσει. ∆εν ήξερε αν έπρεπε να πει στον Γεράρδο 
τι είχε αποφασίσει ο Νιρµόδος. 

Αλλά ο Μαλαχίας, σαν να διάβασε το µυαλό του (Είχαν πράγµατι 
τέτοιες δυνάµεις αυτοί οι καινούργιοι ιερείς; δεν µπόρεσε παρά να 
αναρωτηθεί, φευγαλέα, ο Τέρι), ρώτησε: «Τι σκέφτεται να κάνει ο 
Επόπτης, Ταγµατάρχη; Σίγουρα θα έχει ανησυχήσει από την εισβο-
λή του υπόγειου λαού.» 
Ακόµα και να µην τους το πω θα το υποθέσουν, κατέληξε ο Τέρι. 

«Ζήτησε ενισχύσεις από άλλες διαστάσεις της Συµπαντικής Παντο-
κρατορίας, Μεγάλε Πατέρα.» 

«Τι άλλο θα έκανε…» µουρµούρισε η Μάρθα – και µόνο ο Γεράρ-
δος την άκουσε, καθισµένος δίπλα της καθώς ήταν. Αγνοώντας την, 
είπε στον Τέρι: 

«∆ε νοµίζεις ότι θα µπορούσαµε να έρθουµε σε κάποια συνεννόη-
ση µε τον Βασιληά Κάλροοθ, Ταγµατάρχη; Και οι δύο διαστάσεις θα 
καταστραφούν αν δεν κάνουµε κάτι.» 

«Θα µας µιλήσεις, επιτέλους, για το παιδί µας;» τον ρώτησε η Αρί-
νη, προτού προλάβει να πει τίποτα ο σύζυγός της. 

Ο Γεράρδος κατένευσε. «Είναι, πράγµατι, η ώρα,» παραδέχτηκε, 
και τους είπε για τις δύο συναντήσεις του µε την οντότητα που είχε 
ονοµατίσει Μαύρη Φωτιά, ελλείψει καλύτερου ονόµατος. 

«Είναι αντισώµατα, λοιπόν…» είπε η Αρίνη. 
«Ναι· κι εµείς το ίδιο. Η κόρη σου πιστεύει ότι µπορούµε, ίσως, να 

κάνουµε κάτι για να κατατροπώσουµε τους τέσσερις Ιπτάµενους. 
Πράγµα βασικό για να σωθούµε όλοι µας· διότι, όσο οι Ιπτάµενοι 
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συνεχίζουν να ζουν, τρέφονται από τη ζωτική ενέργεια της διάστα-
σής τους αλλά και από τη ζωτική ενέργεια της Χάρνταβελ, η οποία 
συνορεύει.» 

«Τι µπορείτε να κάνετε για να τους νικήσετε;» ρώτησε η Αρίνη, 
που, έχοντας κι η ίδια δει µία από αυτές τις φωτεινές οντότητες, δεν 
νόµιζε ότι ήταν εύκολο κάποιος να τη σκοτώσει. 

«∆εν ξέρουµε ακόµα,» παραδέχτηκε ο Γεράρδος. 
«Ωστόσο,» είπε ο Σέλιρ’χοκ, «πιστεύουµε πως το κλειδί ίσως να 

βρίσκεται στο παρελθόν της άλλης διάστασης. Στον Παλαιό Κόσµο. 
Αν µάθουµε πώς ακριβώς δηµιουργήθηκαν οι Ιπτάµενοι, πιθανώς να 
βρούµε τρόπο να τους κατατροπώσουµε. Η κόρη σου το µόνο που 
γνωρίζει είναι ότι βγήκαν από τον ήλιο, και γι’αυτό ο ήλιος έχει απο-
σταθεροποιηθεί.» 

Ο Τέρι είπε: «Στη Νίρµικιτ, δε µου µίλησαν για τη δηµιουργία των 
Ιπτάµενων. Επιπλέον, πιστεύουν ότι υπάρχει µόνο ένας Καταστρο-
φέας, όχι τέσσερις.» 

«Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις τους πρέπει να είναι αλλοιωµένες,» συµπέ-
ρανε ο Σέλιρ’χοκ. «∆εν πρέπει να λένε όλη την αλήθεια.» 

«Συγνώµη κιόλας,» είπε η Αρίνη, «αλλά ποιος είσαι εσύ; ∆εν είσαι 
ιερέας…» Το καταλάβαινε αυτό από τον κατάµαυρο δερµατικό χρω-
µατισµό του άντρα. ∆ε µπορεί να ήταν γηγενής της Χάρνταβελ: οι 
γηγενείς είχαν ή δέρµα λευκό-ροζ ή κόκκινο. 

«Ονοµάζοµαι Σέλιρ’χοκ, και είµαι εδώ για να βοηθήσω.» 
Η Αρίνη συνοφρυώθηκε. «Του τάγµατος των ∆ιαλογιστών… Οι ιε-

ρείς ποτέ δεν προσλάµβαναν µάγους, απ’όσο ξέρω.» 
«Είσαι µε την Επανάσταση,» είπε ο Τέρι στον Σέλιρ’χοκ. 
«∆εν έχει σηµασία αυτό τώρα,» παρενέβη ο Γεράρδος. «Σηµασία 

έχει να σώσουµε τη Χάρνταβελ από την καταστροφή που έρχεται. 
Όσοι από εµάς ενδιαφερόµαστε για τούτη τη διάσταση.» 

«Εποµένως, Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο Τέρι, «εκείνο που νοµίζω 
πως µε ρωτάτε είναι αν πραγµατικά ενδιαφέροµαι για τη Χάρντα-
βελ…» 

«Κι ο ίδιος είπες ότι είσαι πολλά χρόνια εδώ.» 
«Είµαι.» 
«Σ’ενδιαφέρει, λοιπόν, να µας βοηθήσεις;» Με τις άκριες των µα-

τιών του, ο Γεράρδος είδε ότι οι άνθρωποι του Σεβερίνου είχαν µόλις 
φέρει τον Οσβάλδο και τον Ριχάρδο στον Υπεραιώνιο. Τον πρώτο 
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τον βοηθούσαν για να βαδίζει· τον δεύτερο τον κουβαλούσαν σε φο-
ρείο φτιαγµένο από ύφασµα και ξύλο. 

Ο Τέρι αποκρίθηκε: «Βρίσκοµαι στη Χάρνταβελ για να προασπί-
ζοµαι τα συµφέροντα της Παντοκράτειρας.» 

«Είσαι, όµως, ο µόνος Παντοκρατορικός αξιωµατικός µε τον οποίο 
µπορούµε να συνεννοηθούµε, Ταγµατάρχη,» είπε ο Μαλαχίας. 

«∆εν καταλαβαίνω γιατί µου τα λέτε αυτά, Μεγάλε Πατέρα. Θεω-
ρείτε ότι δεν µπορώ να κάνω τη δουλειά µου για την Παντοκράτειρα 
και, συγχρόνως, να βοηθήσω να σώσουµε τη Χάρνταβελ από την κα-
ταστροφή που την απειλεί;» 

«∆εν ξέρω κατά πόσο ο Επόπτης θα είναι συνεργάσιµος. Για πα-
ράδειγµα, ίσως καταφέρουµε να έρθουµε σε µια συνεννόηση µε τον 
Βασιληά Κάλροοθ, όπως είπε ο Γεράρδος – ειδικά όταν εξηγήσουµε 
στον Βασιληά ότι και οι δύο διαστάσεις κινδυνεύουν να καταστρα-
φούν. Ωστόσο, αµφιβάλλω ότι ο λαός της Νίρµικιτ θα συµφωνήσει 
να γίνει υποτελής της Παντοκράτειρας. Για να µην αναφέρω καν 
τους άλλους λαούς που σύντοµα θα έρθουν από τη γειτονική µας 
διάσταση.» 

«Πιστεύετε ότι ο Επόπτης θα θέλει να τους κάνει υποτελείς…» 
«∆εν είναι αυτή η τακτική σας;» 
Ο Τέρι ήξερε ότι ο Μαλαχίας είχε δίκιο: όντως, αυτή ήταν η τακτι-

κή της Παντοκράτειρας. Θεωρούσε ότι ολόκληρο το σύµπαν τής α-
νήκε. «Σκέφτεστε, λοιπόν, να στραφείτε εναντίον του Επόπτη και να 
ελευθερώσετε τον Υπεράρχη.» 

«Συµφωνείς µε τη φυλάκιση του Υπεράρχη;» 
«Για να είµαι ειλικρινής, όχι. Αλλά, δυστυχώς, έλειπα από την Ερ-

ρίθια όταν αυτό συνέβη. Ούτε µε το γκρέµισµα του Ναού σας στη 
Μεγάλη Πόλη ήµουν σύµφωνος, αν θέλετε να µάθετε.» 

Ο Μαλαχίας ένευσε. «Το φανταζόµουν. Το ξέρω πως σ’ενδιαφέρει 
για τη Χάρνταβελ και για τους κατοίκους της, Ταγµατάρχη.» 

«Ας µη βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµατα, Μεγάλε Πατέρα. ∆ε 
συµφωνώ ούτε µ’αυτά που κάνατε εσείς στους δρόµους της Ερρίθι-
ας.» 

«Είχαµε θεωρήσει τις εισβολές σηµάδια της Οργής του Θεού,» α-
ποκρίθηκε ο Μαλαχίας. «Εσφαλµένα – το παραδέχοµαι. Αλλά όλοι 
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κάνουµε λάθη. Και τώρα, έχουµε µια ευκαιρία να διορθώσουµε τα 
λάθη µας – και να σώσουµε τη Χάρνταβελ. 

»Ο Επόπτης Νιρµόδος Νάρλεφ δεν κάνει καλά τη δουλειά του, 
Ταγµατάρχη, και είµαι βέβαιος πως θα µας σταθεί εµπόδιο στο έργο 
µας. Αυτό δεν µπορούµε να το επιτρέψουµε· διότι, αν το επιτρέψου-
µε, θα καταδικάσουµε τη Χάρνταβελ. 

»Θα είσαι µαζί µας ή µαζί µε τον Επόπτη, Ταγµατάρχη;» 
«Μου ζητάτε να στραφώ εναντίον ενός ανώτερού µου στην ιεραρ-

χία του Παντοκρατορικού Στρατού, Μεγάλε Πατέρα.» 
«Σου ζητάω να εγκαταλείψεις τον Παντοκρατορικό Στρατό και να 

πολεµήσεις στο πλευρό µας,» διευκρίνισε ο Μαλαχίας. «Και να είσαι 
βέβαιος ότι θα ανταµειφθείς ανάλογα. Θα έχεις ξεχωριστή θέση µέ-
σα στην Ερρίθια· και εσύ και όσοι από τους πολεµιστές σου δεν σε 
προδώσουν.» 

Ο Τέρι ήπιε µια γουλιά από το κρασί του, συλλογισµένος. Έστρεψε 
το κεφάλι για να κοιτάξει την Αρίνη πλάι του, να δει ποια ήταν η δι-
κή της γνώµη. Η σύζυγός του, όµως, έµοιαζε το ίδιο προβληµατισµέ-
νη µ’εκείνον. ∆ε θα µπορούµε να επιστρέψουµε ποτέ στη Ρελκάµνια, 
αν προδώσουµε τον Νιρµόδο και συµµαχήσουµε µε την Επανάστα-
ση, σκέφτηκε ο Τέρι. Και η Ρελκάµνια, η διάσταση-έδρα της Συµπα-
ντικής Παντοκρατορίας, ήταν η γενέτειρα και των δυο τους. 

Από την άλλη, βέβαια, ούτε εκείνος ούτε η Αρίνη πήγαιναν και πο-
λύ εκεί, πλέον. Η Χάρνταβελ είχε γίνει το σπίτι τους. 

«Μπορούµε να µιλήσουµε µόνοι µας;» ρώτησε ο Τέρι τον Μαλαχί-
α. 

Ο Μαλαχίας κοίταξε τον Γεράρδο. Εκείνος κατένευσε, και τους εί-
πε: «Πηγαίνετε. Αλλά εκεί όπου µπορούµε να σας βλέπουµε.» 

Ο Τέρι και η Αρίνη δεν έφεραν αντίρρηση. Κάνοντας νόηµα στους 
στρατιώτες τους να παραµείνουν καθισµένοι, σηκώθηκαν από το 
τραπέζι και πήγαν σε µια από τις γωνίες της µεγάλης αίθουσας, όπου 
δεν ήταν κανένας άλλος και όπου βρίσκονταν αρκετά µακριά για να 
µη µπορούν να τους ακούσουν αν δεν φώναζαν. 

«Θέλεις να µε ρωτήσεις αν συµφωνώ να προδώσουµε τον Νιρµό-
δο;» είπε η Αρίνη. «Αν συµφωνώ να µείνουµε για πάντα στη Χάρ-
νταβελ;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. 
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Η Αρίνη κούνησε το κεφάλι. «∆εν ξέρω, Τέρι… Εσύ θέλεις να το 
κάνουµε αυτό; Τους εµπιστεύεσαι;» 

«∆εν είµαι σίγουρος ποιον να εµπιστευτώ πια… αλλά η αλήθεια εί-
ναι πως ο Νιρµόδος δεν είναι καθόλου διπλωµατικός. Κατά πάσα 
πιθανότητα, θα µας βάλει σε µπελάδες όταν έρθουµε σε επαφή µε 
τον λαό του Κάλροοθ και µε άλλους λαούς από τον Υπόγειο Κόσµο. 
Θα ξεκινήσει ολόκληρο πόλεµο εδώ, στη Χάρνταβελ, ενώ η διάσταση 
θα καταστρέφεται.» 

Η Αρίνη µόρφασε, καταλαβαίνοντας ότι ο Τέρι είχε δίκιο. Ο Νιρ-
µόδος, µάλλον, αυτό θα έκανε. Θα ξεκινούσε πόλεµο µε τους εξωδι-
αστασιακούς, και θα ζητούσε, συνεχώς, ολοένα και περισσότερες 
ενισχύσεις. Εκτός, βέβαια, αν οι εξωδιαστασιακοί αποδέχονταν την 
εξουσία της Παντοκράτειρας· αλλά, απ’ό,τι της είχε πει ο Τέρι, η Α-
ρίνη δεν νόµιζε ότι θα την αποδέχονταν. ∆εν ξέρουµε ούτε καν τη 
γλώσσα τους για να τους εξηγήσουµε πώς έχουν τα πράγµατα στο 
Γνωστό Σύµπαν. Μονάχα ο Τέρι ξέρει κάποια βασικά πράγµατα αυ-
τής της γλώσσας. 

Η Αρίνη αναστέναξε. «Ναι, έτσι είναι… Αλλά ούτε κι αυτοί οι και-
νούργιοι ιερείς γνωρίζουµε ότι θα καταφέρουν να σταµατήσουν την 
καταστροφή – αν και το παιδί µας φαίνεται να πιστεύει σ’αυτούς. 
Φαίνεται να τους θεωρεί τη µοναδική ελπίδα της διάστασης– και 
των δύο διαστάσεων.» 

«Είσαι, λοιπόν, υπέρ να προδώσουµε τον Νιρµόδο;» τη ρώτησε ο 
Τέρι, νηφάλια. 

«∆εν ξέρω. Εσύ τι νοµίζεις;» 
Κανένας από τους δύο δεν έµοιαζε πρόθυµος να πάρει την απόφα-

ση. 
«Αν το κάνουµε αυτό,» είπε ο Τέρι, «δεν θα µπορούµε ποτέ να ξα-

ναγυρίσουµε στην Παντοκρατορία. Θα µας εκτελέσουν αν µας πιά-
σουν.» 

«Μη µου λες αυτονόητα πράγµατα.» 
Ο Τέρι έτριξε τα δόντια, δυσανασχετώντας. «Το Μυαλό του Σκο-

τοδαίµονος! Είσαι κι εσύ υπέρ, έτσι δεν είναι;» 
Η Αρίνη αναστέναξε πάλι. «Μακάρι να µπορούσαµε απλά να φύ-

γουµε από δω…» 
«Αν φύγουµε θα θεωρηθεί λιποταξία.» 
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«Είµαστε, άρα, κι οι δύο υπέρ,» είπε η Αρίνη. «Σωστά;» 
Ο Τέρι έσµιξε τα χείλη. «Σωστά.» 
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Κεφάλαιο 17 

Το Πρόβληµα µε τα Άλογα 
 
 
Μετά από τα νέα που έφερε ο Νάρκλοοµ, σχετικά µε την παρουσία 
εχθρών κοντά στα σύνορα της Νέας Νίρµικιτ, ο Βασιληάς Κάλροοθ 
δεν άργησε να πάρει την απόφασή του. Ο στρατός του θα ξεκινούσε 
να προελαύνει αύριο κιόλας, ακολουθώντας τη δηµοσιά· διότι ήθελε 
να δει πού κατέληγε ο µεγάλος δρόµος. Ήταν βέβαιος ότι στο τέλος 
του θα έβρισκε κάποια πόλη αξιοσηµείωτου µεγέθους, ή κάποιο ο-
χυρό· και κάνοντας πολιορκία – όπως στις Παλαιές ∆ιηγήσεις – θα 
εδραίωνε καλύτερα την εξουσία του σε τούτα τα µέρη. ∆ιαφορετικά, 
αν δεν έκανε τίποτα, αν άφηνε τα σύνορα της Νέας Νίρµικιτ µικρά 
και περιορισµένα, µπορεί οι ξένοι αργά ή γρήγορα να τον έδιωχναν. 
Αλλά ο Κάλροοθ δεν θα επέτρεπε αυτό να συµβεί στο όραµά του. 

Με το ξηµέρωµα ο στρατός του ξεκίνησε· και πάλι, όπως και την 
προηγούµενη φορά, ένα µεγάλο µέρος του αποτελείτο από πολίτες 
που είχαν πάρει όπλα, όχι πραγµατικούς πολεµιστές. Αυτό απασχο-
λούσε τον Βασιλικό Υπασπιστή Νάρκλοοµ όπως και τότε, αλλά λιγό-
τερο τώρα, γιατί οι οπλισµένοι πολίτες είχαν κάποια έστω εκπαίδευ-
ση, οσοδήποτε µικρή. 

Το φουσάτο ακολουθούσε τη δηµοσιά προς τα δυτικά, και οι ιχνη-
λάτες του πήγαιναν έφιπποι λίγο πιο µπροστά και γύρω, προσέχο-
ντας για ενέδρες του εχθρού. Μαζί τους είχαν ανιχνευτές ήχου, κα-
τασκευασµένους από τους τεχνουργούς της Νίρµικιτ. Κρατώντας 
αυτές τις συσκευές σταθερά µπροστά τους, µπορούσαν να εντοπί-
ζουν κυµατισµούς στον αέρα, και από τις ενδείξεις οι χειριστές συ-
µπέραιναν αν οµάδες ανθρώπων ή αγέλες ζώων έρχονταν προς το 
µέρος τους ή αποµακρύνονταν. Επίσης, έβλεπαν πού υπήρχαν δάση 
ή οικοδοµήµατα, σε περίπτωση που αυτά δεν ήταν ούτως ή άλλως 
ορατά. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ είχε πάρει µαζί του το µεγαλύτερο µέρος της 
οικογένειας του σ’αυτή την εκστρατεία, καθώς και τους περισσότε-
ρους αξιωµατικούς του, αφήνοντας πίσω αρκετούς µονάχα για να 
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κρατήσουν τις κτήσεις του, µε αρχηγούς την αδελφή του, Βασιλίσκη 
Νιρντέτα, και τον αδελφό του, Βασιλίσκο Νάσκερελ.  

Ο στρατός ήταν µεγάλος και αργοκίνητος, όπως συνήθως είναι οι 
στρατοί, και ολόκληρη την πρώτη ηµέρα προέλαυνε σαν µακρύ φίδι 
επάνω στη δηµοσιά της Ναραλµάδιας κατευθυνόµενος δυτικά. Αντί-
σταση δεν συνάντησε. Οι ιχνηλάτες εντόπισαν µόνο κάποιους άλ-
λους ιχνηλάτες µέσω των ανιχνευτών ήχου. ∆εν τους είδαν γιατί ε-
κείνοι ήταν προφανές ότι προσπάθησαν να τους αποφύγουν· και το 
ότι ήταν ιχνηλάτες του εχθρού, ασφαλώς, απλά το υπέθεσαν. 

«Μας κρύβονται,» είπε ο Νάρκλοοµ ακούγοντας αυτή την αναφο-
ρά. «Γνωρίζουν τα εδάφη τους καλύτερα από εµάς και παρακολου-
θούν τις κινήσεις µας από µακριά.» 

«Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουν αρκετές δυνάµεις για να µας αντιµε-
τωπίσουν;» ρώτησε ο Πρίγκιπας Ρέσλοοτ, το τρίτο παιδί του Κάλρο-
οθ. 

Ο Πρίγκιπας-∆ιάδοχος Όσραοκ γέλασε περιφρονητικά, και ο Ρέσ-
λοοτ τον αγριοκοίταξε. Ο Νάρκλοοµ είπε στον δεύτερο: «∆εν είναι 
βέβαιο, Υψηλότατε. Προσωπικά, υποθέτω πως υπολογίζουν την κα-
τάλληλη θέση για να µας επιτεθούν.» 

Οι τρεις τους ήταν στην αρχή του φουσάτου, έφιπποι όλοι, µαζί µε 
τον Βασιληά Κάλροοθ, τη Βασιλική Σύζυγο Ελκέρτα, την Πριγκίπισ-
σα Φαλτίκα και την Πριγκίπισσα Κιθνέκα, και τον Πρίγκιπα Νάσλο-
οθ. Ο Κάλροοθ, µετά από εκείνη την επίθεση εναντίον της συζύγου 
του, ήθελε να έχει την οικογένειά του από κοντά και συγκεντρωµέ-
νη, ώστε ο Κύρνοοκ να µπορεί να τους προστατέψει σε περίπτωση 
ανάγκης. 

Στο δρόµο του, ο στρατός της Νέας Νίρµικιτ συνάντησε µερικά 
χωριά τα οποία ήταν άδεια. Οι ντόπιοι τα είχαν εγκαταλείψει, παίρ-
νοντας µαζί τους ζώα, τρόφιµα, και ό,τι πολύτιµο είχαν. Ο εχθρός, 
λοιπόν – αυτή η Αρχόντισσα Μοργκάνα – είχε αρχίσει να παίρνει τα 
µέτρα της. 

Το βράδυ, το φουσάτο έφτασε σ’ένα µέρος όπου η δηµοσιά συνέχι-
ζε δυτικά αλλά έστριβε και νότια. Εδώ, αφού οι ιχνηλάτες κατόπτευ-
σαν προσεχτικά την περιοχή και δεν βρήκαν κανέναν κίνδυνο, οι 
πολεµιστές του Βασιληά Κάλροοθ καταυλίστηκαν για να διανυκτε-
ρεύσουν. Κοντά στη στροφή υπήρχε µια µικρή πόλη και ένα µεγάλο 
οίκηµα που µπορεί να ήταν µονάχα πανδοχείο. Το µέρος πρέπει να 
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ήταν πολυσύχναστο κανονικά, αλλά τώρα ήταν τελείως εγκαταλειµ-
µένο, όπως διαπίστωσαν οι µαχητές του Νάρκλοοµ ύστερα από µια 
έρευνα. Η Ελκέρτα και κάποιοι άλλοι έψαξαν για πολύτιµα πράγµα-
τα ή οτιδήποτε χρήσιµο, όµως δεν είχαν καµία επιτυχία. 

«Προσπαθούν να µας αναγκάσουν να προελάσουµε µέσα σ’έναν 
έρηµο τόπο,» είπε ο Κάλροοθ, όταν η σύζυγός του ήρθε και κάθισε 
κοντά του, µπροστά στη φωτιά έξω απ’τη σκηνή του. «Πιστεύουν ότι 
αυτό θα µας ρίξει το ηθικό και, ίσως, ότι θα µείνουµε χωρίς προµή-
θειες. Όµως ούτε το ένα θα συµβεί ούτε το άλλο. Προµήθειες και 
εξοπλισµούς έχουµε συγκεντρώσει, για την ώρα, όσους χρειαζόµα-
στε στη Νέα Νίρµικιτ· και για το ηθικό του λαού µου δε φοβάµαι. 
Τώρα που γνώρισαν έναν κόσµο σαν τον Παλαιό Κόσµο, δε θα τον 
αφήσουν να φύγει από τα χέρια τους.» 

Η Ελκέρτα ήπιε από το φλασκί της µια γουλιά κρασί (κρασί που 
είχε ληστέψει από τα χωριά των γηγενών, πριν από ηµέρες). Κανέ-
νας άλλος δεν ήταν καθισµένος πλάι στη φωτιά εκτός από εκείνη και 
τον Βασιληά της. «∆εν είναι καλό σηµάδι, πάντως, που τα µαζεύουν 
όλα και φεύγουν,» του είπε. «Γιατί ό,τι εξαφανίζεται από εδώ εµφα-
νίζεται κάπου αλλού.» 

Ο Κάλροοθ συνοφρυώθηκε. Πράγµατι, σκέφτηκε. «Προετοιµάζο-
νται για να µας αντιµετωπίσουν σ’ένα µέρος της επιλογής τους.» 

«Κι εσύ το ίδιο δεν θα έκανες; Σκορπισµένοι εδώ κι εκεί, είναι εύ-
κολη λεία. Αλλά όταν συγκεντρωθούν….» 

«Χµµ…» Ο Κάλροοθ ακούµπησε το γενειοφόρο σαγόνι του στις 
ενωµένες του γροθιές, συλλογισµένος. «Προς τα πού λες να συνεχί-
σουµε;» τη ρώτησε τελικά. «∆υτικά ή νότια;» 

«Νόµιζα ότι σκόπευες να δεις πού καταλήγει η δηµοσιά,» είπε η 
Ελκέρτα· «και η δηµοσιά ξεκινούσε πηγαίνοντας δυτικά. Επιπλέον, 
η πρωτεύουσα της Ναραλµάδιας είναι επίσης δυτικά, αν ο χάρτης 
που ζωγράφισε εκείνος ο αιχµάλωτος είναι σωστός. Εξακολουθώ, 
πάντως, να πιστεύω ότι δεν έπρεπε να τον ελευθερώσεις όπως του 
υποσχέθηκες. Τώρα, που δεν τον έχουµε στα χέρια µας, δεν µπο-
ρούµε να τον τιµωρήσουµε αν µας έφτιαξε ψεύτικο χάρτη.» 

«Όταν δίνω το λόγο µου, τον τηρώ, Ελκέρτα.» 
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«Ο χάρτης του, όµως, έχει αποδειχτεί λάθος µέχρι στιγµής. Είχε 
σηµειώσει τη Ναραλµάδια πολύ κοντά µας. Άνοιξέ τον να δεις. Κα-
νονικά θα έπρεπε να την είχαµε δει ώς τώρα.» 

«Το ξέρω. Μάλλον έκανε λάθος στις αποστάσεις. Εσύ τι περίµενες; 
∆εν ήταν χαρτογράφος· ένας απλός µισθοφόρος ήταν.» 

«Ελπίζω να µην έχει κάνει πολλά ακόµα τέτοια… λάθη.» 
«Πολεµούσε γι’αυτόν τον Άρχοντα Ροβέρτο· δεν ήξερε και τόσο 

καλά τούτες τις περιοχές. Και, όπως και νάχει, εµείς θα είµαστε 
προσεχτικοί και θα προχωρήσουµε µε τα µάτια µας ανοιχτά. Υποθέ-
τω, λοιπόν, πώς δεν είσαι της άποψης να στρίψουµε νότια, έτσι;» 

«Έτσι.» Η Ελκέρτα ήπιε ακόµα µια γουλιά κρασί. 
«Το πρωί θα στείλω τους ιχνηλάτες µας προς τα εκεί, για να δούµε 

αν υπάρχει κάτι αξιοσηµείωτο ή όχι,» είπε ο Κάλροοθ. 
Και το έκανε. Με τα ξηµερώµατα, τους έστειλε να κατοπτεύσουν 

ενώ ο στρατός διέλυε τον καταυλισµό του. Επιστρέφοντας, του ανέ-
φεραν ότι προς τα νότια υπήρχε µια περιτειχισµένη πόλη, όχι πολύ 
µεγάλη, και δεν έµοιαζε εγκαταλειµµένη. 

«∆εν την έχουν εγκαταλείψει όπως τις άλλες,» είπε η Ελκέρτα· «τι 
νοµίζεις ότι σηµαίνει αυτό;» Η όψη της, όµως, έλεγε στον Κάλροοθ 
ότι εκείνη είχε ήδη βγάλει το συµπέρασµά της. 

Ο Βασιληάς αποκρίθηκε: «∆εν υπάρχει προς τα εκεί κάτι που η 
Μοργκάνα θέλει να προστατέψει.» 

Η Ελκέρτα ένευσε. «Την ίδια σκέψη έχουµε.» 
«Η πρωτεύουσά της, εποµένως, πρέπει νάναι προς τα δυτικά, ό-

πως δείχνει ο χάρτης του µισθοφόρου.» Ο Κάλροοθ κρατούσε τώρα 
εκείνη την περγαµηνή ανοιχτή µπροστά του. 

«Εξακολουθώ να µην τον εµπιστεύοµαι. Ένας χάρτης µε τις απο-
στάσεις του λάθος είναι ένας άχρηστος χάρτης.» 

Ο Κάλροοθ γέλασε σιγανά µέσα από τα λευκά µούσια του. «Του-
λάχιστον, έχουµε µια γενική εικόνα. Και είναι και υπέροχος, δεν εί-
ναι; Όπως αυτούς του Παλαιού Κόσµου. Έργο τέχνης.» 

Η Ελκέρτα µειδίασε. «Σταµάτα να παριστάνεις πως είσαι δέκα 
χρονών,» του είπε καλοπροαίρετα. 

«Γιατί όχι; Μόνο πενήντα χρόνια έχουν περάσει από τότε!» 
Το φουσάτο της Νέας Νίρµικιτ, αφού διέλυσε την κατασκήνωσή 

του και παρατάχθηκε, ξεκίνησε πάλι να προελαύνει όπως και χτες, 
µε δυτική κατεύθυνση. Και ο Κάλροοθ αναρωτιόταν αν σήµερα θα 
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έφταναν στην πόλη της Ναραλµάδιας, ή αν ο χάρτης του µισθοφό-
ρου ήταν τελείως λάθος. Αναµφίβολα, κάπου σ’ετούτη την περιοχή 
υπήρχε κάποια πρωτεύουσα απ’όπου η Αρχόντισσα Μοργκάνα διοι-
κούσε, αλλά µπορεί να ήταν πολλά χιλιόµετρα πιο νότια ή πιο βόρεια 
από το σηµείο που έδειχνε ο χάρτης. Εξάλλου, ήδη ο Κάλροοθ είχε 
διαπιστώσει πως δεν ήταν τόσο κοντά όσο θα έπρεπε να είναι. 

Πάντως, αν έφταναν στην πόλη της Ναραλµάδιας και την πορθού-
σαν, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα ολόκληρες τούτες οι περιοχές να 
γίνουν δικές τους. Η Νέα Νίρµικιτ θα µεγάλωνε πολύ· θα εξαπλωνό-
ταν. 

Αλλά η Μοργκάνα, βέβαια, είχε άλλα σχέδια. 
Η πρώτη ηµέρα της προέλασης του φουσάτου του Κάλροοθ είχε 

φανεί ήσυχη· η δεύτερη, όµως, από την αρχή της κιόλας, έµελλε να 
είναι ταραγµένη. Μόλις άφησαν πίσω τους το σηµείο όπου η δηµο-
σιά έστριβε νότια, δέχτηκαν επίθεση από ιππείς µε πυροβόλα. Ήρ-
θαν από βορρά και νότο, επιτέθηκαν βιαστικά, και υποχώρησαν το 
ίδιο βιαστικά. 

«Πλησιάζουµε κάποιο µέρος που είναι σηµαντικό γι’αυτούς,» είπε 
ο Νάρκλοοµ. «Θα δεχτούµε κι άλλες τέτοιες επιθέσεις.» Και προς 
τους αξιωµατικούς του: «Μην τους κυνηγήσετε! Θα σας οδηγήσουν 
σε παγίδα.» 

«Αν τους κυνηγούσαµε, όµως, αυτό µπορεί να τους αποθάρρυνε,» 
είπε η Ελκέρτα. 

«Ή µπορεί να µας αποδυνάµωνε,» διαφώνησε ο Νάρκλοοµ. «Κα-
λύτερα να είµαστε συγκεντρωµένοι και προσεχτικοί.» 

Η Ελκέρτα δεν έφερε αντίρρηση: πράγµα που σήµαινε, σκέφτηκε 
ο Νάρκλοοµ, ότι µάλλον κι εκείνη θεωρούσε αυτή τη στρατηγική 
σωστή κατά κύριο λόγο. 

Το φουσάτο συνέχισε να κινείται δυτικά επάνω στη δηµοσιά, και, 
όπως είχε προβλέψει ο Νάρκλοοµ, δέχτηκε κι άλλες επιθέσεις παρό-
µοιας τακτικής. Καβαλάρηδες µε πυροβόλα, που έρχονταν και χτυ-
πούσαν ξανά και ξανά. Στην αρχή, ήταν σαν ενοχλητικά ζουζούνια· 
µετά, τα τσιµπήµατα αυτών των ζουζουνιών φάνηκε πόσο επικίνδυ-
να ήταν, καθώς καθυστερούσαν την προέλαση του στρατεύµατος 
και προκαλούσαν σύγχυση ανάµεσα στους περισσότερους στρατιώ-
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τες, οι οποίοι δεν ήταν παρά οπλοφόροι πολίτες ελαφρώς εκπαιδευ-
µένοι. 

Ο Νάρκλοοµ καταράστηκε καθώς το µεσηµέρι πλησίαζε. Οι γηγε-
νείς ετούτου του κόσµου δεν ήταν ανόητοι· κάποιος πολύ καλός 
στρατηγός είχε οργανώσει αυτές τις τακτικές. Και έχει ένα σωρό 
πλεονεκτήµατα µε το µέρος του, ενώ εµείς ένα σωρό µειονεκτήµατα. 
Κατάρες και σκοτάδια! 

Οι αιφνίδιες επιθέσεις παρακώλυαν το φουσάτο. Το καθυστερού-
σαν· και όσο το καθυστερούσαν, ο εχθρός, αναµφίβολα, ετοίµαζε 
ολοένα και καλύτερα την αµυντική θέση όπου σκόπευε να εµπλακεί 
σε µάχη µε τις δυνάµεις της Νίρµικιτ. Ο Κάλροοθ πρόσταξε τον 
Νερκάλοοτ, τον Οφθαλµό της Ψυχής, να στείλει παραισθήσεις στο 
µυαλό των επιτιθέµενων την επόµενη φορά που θα παρουσιάζονταν 
ώστε να τους αποπροσανατολίσει. Αλλά ο Λιθοφόρος αποκρίθηκε 
ότι αυτό δεν µπορούσε να γίνει, λόγω της απόστασης που εµφανίζο-
νταν οι ξένοι και λόγω της Παρουσίας που υπήρχε σ’αυτόν τον κό-
σµο. Ο Κάλροοθ τον καταράστηκε, ρωτώντας αν ξαφνικά όλοι οι Λι-
θοφόροι του είχαν γίνει τελείως άχρηστοι. Ο Νερκάλοοτ αποκρίθηκε 
ότι, µε τον χρόνο, ίσως κατόρθωναν να προσαρµοστούν στην άγνω-
στη Παρουσία, αλλά αυτό δεν µπορούσε να γίνει αµέσως. Κι επίσης, 
υπήρχε ακόµα ένα πρόβληµα: Οι δυνάµεις των Οφθαλµών προέρχο-
νταν από τον Υπόγειο Κόσµο· εδώ πέρα ήταν σηµαντικά µειωµένες. 

«Τα έχω ξανακούσει αυτά!» µούγκρισε ο Κάλροοθ. «Τα έχω ξανα-
κούσει.» Και µετά έδωσε διαταγή να κατασκηνώσουν, γιατί είχε έρ-
θει το µεσηµέρι και οι πολεµιστές του ήταν κουρασµένοι από την 
πρωινή προέλαση και από τις επιθέσεις των ξένων. 

Καθώς ο καταυλισµός στηνόταν, πρόσταξε τους ιχνηλάτες να ε-
ρευνήσουν την περιοχή βόρεια και νότια και να φροντίσουν να 
βρουν πού ήταν καταχωνιασµένοι οι ξένοι. Οι ιχνηλάτες έφυγαν, έ-
φιπποι, χωρίς αντιρρήσεις. 

Ο Νάρκλοοµ, όµως, δεν έµοιαζε να είναι και πολύ βέβαιος για την 
επιτυχία της αποστολής τους. 

«Τι σε προβληµατίζει, Υπασπιστή;» τον ρώτησε ο Κάλροοθ. «Έχεις 
κάτι καλύτερο να µου προτείνεις;» 

«Οι άνθρωποί µας έχουν µάθει να ερευνούν σπήλαια και σήραγ-
γες, Βασιληά µου, όχι ανοιχτούς τόπους. Κι επιπλέον, ετούτα τα µέ-
ρη τούς είναι τελείως άγνωστα. Αντιθέτως, οι ξένοι είναι εκπαιδευ-
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µένοι να µάχονται στην επιφάνεια του εδάφους, και αυτές είναι οι 
περιοχές τους.» 

«Πού θέλεις να καταλήξεις;» 
«Ότι οι πιθανότητες να τους ξεγελάσουµε δεν είναι µε το µέρος 

µας.» 
«Ο Νάρκλοοµ έχει δίκιο,» είπε η Ελκέρτα, εκπλήσσοντας τον Βα-

σιλικό Υπασπιστή. «Αλλά τι άλλο να κάνουµε, Νάρκλοοµ; Καλύτερα 
να κάνουµε κάτι παρά τίποτα.» 

«Ελπίζω µόνο οι ιχνηλάτες µας να µη δεχτούν επίθεση· και ελπίζω, 
επίσης, οι ανιχνευτές ήχου που έχουν µαζί τους να διακρίνουν όσα 
τα µάτια τους δεν θα καταφέρουν να διακρίνουν σε τούτα τα µέρη.» 

«Τι απόσταση νοµίζεις ότι διανύσαµε όλο το πρωί, Νάρκλοοµ;» 
ρώτησε ο Κάλροοθ αλλάζοντας θέµα. Θα µάθουµε σύντοµα τι κα-
τόρθωσαν να βρουν οι ιχνηλάτες, σκέφτηκε· δεν έχει νόηµα να κά-
νουµε άσκοπες υποθέσεις. 

«Το προηγούµενο πρωί κάναµε δέκα χιλιόµετρα, Μεγαλειότατε· 
και το απόγευµα άλλα τόσα. Σήµερα, πρέπει...» Ο Νάρκλοοµ µόρ-
φασε συλλογισµένα. «∆εν είµαι βέβαιος. Τα µισά, ίσως. Πέντε χιλιό-
µετρα.» 

Ο Κάλροοθ ένευσε. «Κι εγώ τόσο περίπου το υπολογίζω. Οι ξένοι 
κατόρθωσαν να µας προκαλέσουν πρόβληµα, οι καταραµένοι γιοι 
υπανθρώπων, παρότι οι επιθέσεις τους έµοιαζαν άκακες κι απελπι-
σµένες στην αρχή.» 

«Μια ψευδαίσθηση, Βασιληά µου, που αναµφίβολα ήθελαν να µας 
δηµιουργήσουν.» 

«Ας περιµένουµε να δούµε τι θ’ανακαλύψουν οι ιχνηλάτες,» είπε ο 
Κάλροοθ. «Το απόγευµα θα συνεχίσουµε κανονικά. Θα διδάξω 
στους ξένους ότι ο στρατός της Νίρµικιτ δεν µπορεί να αναχαιτιστεί 
από τέτοιες τακτικές!» Και ο Βασιληάς βάδισε προς τη σκηνή του. 

Ο Νάρκλοοµ κοίταξε την Ελκέρτα, που είχε µείνει πίσω, στεκόµενη 
δίπλα στο άλογό της. Η Βασιλική Σύζυγος έδωσε τα γκέµια του ζώου 
σ’έναν στρατιώτη και είπε στον Υπασπιστή: «Πρέπει να τους διώ-
ξουµε από γύρω µας όπως διώχνεις ενοχλητικά τίσλαχ.» 

«Είναι λίγο καλύτερα οργανωµένοι από ζουζούνια του Υπόγειου 
Κόσµου, Ελκέρτα,» αποκρίθηκε εκείνος. Ήταν οι δυο τους – οι υπό-
λοιποι είχαν αποµακρυνθεί από κοντά τους καθώς στηνόταν ο κα-
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ταυλισµός – κι έτσι δεν υπήρχε λόγος για τυπικότητες: δεν χρειαζό-
ταν να την αποκαλεί Υψηλοτάτη. «Και οι κινήσεις τους µου δίνουν 
την αίσθηση πως ένας δαιµόνιος στρατηγικός νους κρύβεται πίσω 
τους.» 

«Όπως και νάχει, νοµίζω πως πρέπει να πάµε να τους χτυπήσου-
µε–» 

«Θα ήταν πολύ–» 
«Όχι ολόκληρος ο στρατός. Εγώ, εσύ, και µερικοί από τους καλύ-

τερους πολεµιστές σου. Έφιπποι όλοι.» 
«∆εν ξέρω αν θα γίνει τίποτα έτσι,» είπε ο Νάρκλοοµ. 
«Αν µη τι άλλο, ο στρατός µας θα δει ότι δεν είµαστε εδώ σαν στό-

χοι για σκοποβολή! Το ηθικό του θα αναπτερωθεί, και οι ξένοι θα 
µάθουν να µας φοβούνται λίγο.» 

«Θα δούµε…» 
Ο Νάρκλοοµ έκανε να γυρίσει και να φύγει, αλλά η Ελκέρτα τον 

έπιασε από το µπράτσο. «Πρέπει ν’αποφασίσουµε τώρα. Μην ξε-
χνάς πως το απόγευµα θα έχουµε και το φως µε το µέρος µας· µες 
στις σκιές που θα πυκνώνουν, δε θα µπορούν εύκολα να µας σηµα-
δέψουν καθώς θα τους ζυγώνουµε.» 

E 
 
Ο Άρχοντας Λεοπόλδος, Στρατηγός της Ναραλµάδιας και σύζυγος 
της Αρχόντισσας Μοργκάνας, στεκόταν πλάι σ’ένα αειθαλές δέντρο 
πάνω σ’έναν λόφο και αγνάντευε – πέρα από χαµηλότερους λόφους, 
δάση, και αγρούς – το στρατοπεδευµένο φουσάτο των εξωδιαστασι-
ακών. 

Οι τακτικές του είχαν λειτουργήσει καλά µέχρι στιγµής. Είχαν α-
νακόψει την προέλαση του εχθρού. ∆εν του είχαν, βέβαια, προκαλέ-
σει τίποτα αξιοσηµείωτες απώλειες, αλλά αυτό ήταν αναµενόµενο. 
Εκείνο που τώρα ενδιέφερε τον Λεοπόλδο ήταν να τους καθυστερή-
σει όσο περισσότερο µπορούσε, ώστε να συγκεντρωθεί αρκετή 
στρατιωτική δύναµη στη Ναραλµάδια για να τους αντιµετωπίσει. 
Επίσης, πρέπει από µέρα σε µέρα να ερχόταν και βοήθεια από τον 
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Παντοκρατορικό Επόπτη. Γιατί οι Παντοκρατορικοί αργούσαν τόσο, 
τώρα που τους χρειάζονταν; 

Ο Λεοπόλδος ύψωσε ένα µακρύ τηλεσκόπιο, έκλεισε το ένα µάτι, 
και κοίταξε τον καταυλισµό των ξένων. ∆εν φαίνονταν και πολλές 
λεπτοµέρειες από εδώ, αλλά µπορούσε να δει ότι είχαν µαζί τους, σε 
µια µεριά της κατασκήνωσης, κάτι όπλα που θύµιζαν κανόνια – µε-
γάλοι µεταλλικοί σωλήνες επάνω σε ρόδες – και µάλλον ήταν κανό-
νια. Είναι προετοιµασµένοι για πολιορκία… 

Μπορούσαν, άραγε, οι άνθρωποί του να πλησιάσουν ώστε να τα 
σαµποτάρουν; αναρωτήθηκε ο Λεοπόλδος καθώς κατέβαζε το τηλε-
σκόπιό του. 

E 
 
«Τι σου έλεγε αυτή;» ρώτησε η Φαλτίκα τον Νάρκλοοµ, όταν εκείνος 
κάθισε κοντά της µέσα στη σκηνή της, επάνω σ’ένα κοκάλινο σκα-
µνί. 

«Για ένα θέµα στρατηγικής.» 
«Τι θέµα στρατηγικής;» είπε απότοµα η Φαλτίκα, που τα νεύρα 

της ήταν τσιτωµένα από το ταξίδι. Είχε πιαστεί, µιάµιση µέρα πάνω 
στη σέλα, αλλά δεν ήθελε και να κατεβεί ώστε να βαδίσει· όλη η οι-
κογένειά της πήγαινε έφιππη, όπως οι άρχοντες στις Παλαιές ∆ιη-
γήσεις. Ο πατέρας της το θεωρούσε πολύ σηµαντικό να είναι καθι-
σµένοι στις σέλες, τώρα που είχαν και πάλι άλογα. Τους έβλεπε ολό-
κληρος ο λαός τους. 

«Γι’αυτούς που µας επιτέθηκαν σήµερα.» 
Η Φαλτίκα τον αγριοκοίταξε. «Γιατί αποφεύγεις να µου απαντή-

σεις;» 
«∆εν αποφεύγω να σου απαντήσω!» 
«Τότε, πες µου τι σου είπε!» 
Ο Νάρκλοοµ αναστέναξε κουρασµένα. Ήπιε µια γουλιά από το 

κρασί του, και της είπε. 
«Κι εσύ συµφώνησες;» τον ρώτησε η Φαλτίκα. 
«Μια επιδροµή γύρω από τον στρατό µας δεν θα πειράξει, αν εί-

µαστε προσεχτικοί.» 
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«∆ηλαδή συµφώνησες!» 
«Ναι, συµφώνησα.» 
«Χωρίς να ρωτήσεις τον µπαµπά.» 
«Νοµίζω πως κι εκείνος θα συµφωνούσε, και είµαι σίγουρος πως η 

Ελκέρτα θα του το πει, ούτως ή άλλως.» 
«Έχεις αρχίσει να συνωµοτείς µαζί της τώρα;» φώναξε η Φαλτίκα. 
«∆ε ‘συνωµοτώ’ µαζί της. Αλλά πρέπει κάπως να επιβιώσουµε εδώ 

πέρα· κι όταν κάποιος έχει µια καλή ιδέα, είναι µια καλή ιδέα, Πρι-
γκίπισσα.» 

Η Φαλτίκα ήταν τσαντισµένη· η γαλανή µούρη της είχε στραβώσει. 
«Είχαµε συµφωνήσει να την ξεφορτωθούµε όταν θα ήµασταν εδώ, 
στον καινούργιο κόσµο…» 

«Ναι αλλά πρώτα πρέπει να µείνουµε ζωντανοί. Αυτός ο στρατη-
γός των ξένων είµαι σίγουρος ότι είναι καλός και καθόλου µετριό-
φρων στις προσπάθειές του να µας εξολοθρεύσει. Αν δεν κάνουµε κι 
εµείς ό,τι καλύτερο µπορούµε, θα τα καταφέρει, Πριγκίπισσα.» 

«Είναι αναγκαίο κακό, λοιπόν;» 
«Ποιο απ’όλα;» 
«Η συµµαχία σου µ’αυτή την καταραµένη!» 
Ο Νάρκλοοµ τελείωσε το κρασί του. Άφησε την κούπα κάτω, πήρε 

ένα κοµµάτι ψηµένο βοδινό (κρέας από τα ζώα των χωριών που εί-
χαν λεηλατήσει), και το δάγκωσε µασώντας αµίλητα, γιατί η κοιλιά 
του γουργούριζε. Μετά είπε: «Προτού γίνω Βασιλικός Υπασπιστής, 
ήµουν µέσα στη Βασιλική Φρουρά του πατέρα σου· και πριν από ε-
κεί ξέρεις πού ήµουν;» 

«∆ούλευες για τον θείο Νάσκερελ.» 
«Για τη γυναίκα του γιου του, η οποία φτιάχνει πολτούς, κρέµες, 

αλοιφές, και άλλες τέτοιες σιχαµερές αηδίες.» 
Η Φαλτίκα µειδίασε άθελά της. «∆ε βλέπω τι σχέση έχει µε το θέ-

µα µας…» 
«Προστάτευα, κατά καιρούς, κάτι εµπορεύµατα που έστελνε από 

τη µια µεριά του Υπόγειου Κόσµου στην άλλη. Σ’ένα απ’αυτά τα τα-
ξίδια, µας όρµησαν ληστές και το πράγµα σύντοµα αγρίεψε.» Ο 
Νάρκλοοµ δάγκωσε ακόµα µια µπουκιά από το ψητό του. Κατάπιε. 
Σκουπίστηκε µε το µανίκι του χιτώνα του. «Κι επάνω που σφαζόµα-
σταν αναµεταξύ µας, πετάγεται από µια σήραγγα ένας Ντόρταγκας. 
Και τι να κάνουµε ενάντια σ’έναν δράκο του Υπόγειου Κόσµου που 
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έµοιαζε πεινασµένος; Να συνεχίσουµε να χτυπιόµαστε ενώ εκείνος 
θα µας κατάπινε τον έναν µετά τον άλλο; Θα ήταν ηλίθιο. ∆ε χρειά-
στηκε καν να µιλήσουµε· αµέσως συσπειρωθήκαµε όλοι – εµείς και 
οι ληστές µαζί – και δώσαµε µια µάχη που δεν είχαµε ξαναδώσει πο-
τέ στη ζωή µας. Τελικά, τον κάναµε να υποχωρήσει, γεµάτος τραύ-
µατα. Τρεις από εµάς είχανε αποµείνει, όµως: εγώ, µια άλλη µισθο-
φόρος, κι ένας ληστής. Προτού φύγουµε, ο ληστής έκανε να µας 
σκοτώσει για να µας κλέψει αυτά που κουβαλούσαµε, αλλά τον προ-
λάβαµε κι εκείνος ήταν που πέθανε. 

»Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, Πριγκίπισσα;» 
«Νοµίζω.» 
«Ωραία.» 
«Ποτέ να µην εµπιστεύεσαι ανθρώπους που είναι ληστές. Σωστά;» 
«Θέλεις ξύλο.» 
Η έκφραση ήταν αρχαία, αφού δεν υπήρχε παρά ελάχιστο ξύλο 

στον Υπόγειο Κόσµο. Η Φαλτίκα χαµογέλασε. «Μιλάς σαν τον µπα-
µπά.» 

E 
 
Όταν οι ιχνηλάτες επέστρεψαν, πήγαν να συναντήσουν τον Βασιληά 
τους για να του αναφέρουν. Ο Κάλροοθ τούς άκουσε και βγήκε από 
τη σκηνή του (ενώ η Ελκέρτα κρυφοκοίταζε από πίσω του, από το 
σκοτάδι της σκηνής). «Βρήκατε τίποτα;» τους ρώτησε· κι αν έκρινε 
από την έκφραση του άντρα αντίκρυ του, πρέπει όντως κάτι να εί-
χαν βρει. 

«Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Ο ανιχνευτής ήχου της οµάδας που κα-
τόπτευε βόρεια εντόπισε ένα πλήθος πίσω από έναν λόφο. Πρέπει 
να είναι λιγότεροι από εµάς, αλλά αρκετοί για να µας παρενοχλούν 
πλησιάζοντας, χτυπώντας, και φεύγοντας. ∆εν πήγαµε πιο κοντά, 
ώστε να τους δούµε µε τα µάτια µας, γιατί δεν θέλαµε να το ριψο-
κινδυνέψουµε να µας εντοπίσουν.» 

«Καλά κάνατε,» τους είπε ο Κάλροοθ, ευχαριστηµένος που η 
στρατηγική του είχε κάποια αποτελέσµατα. «Χάρτη έχετε φτιάξει;» 
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«Μάλιστα, Μεγαλειότατε.» Ο ιχνηλάτης τού έδωσε µια περγαµη-
νή. 

Ο Κάλροοθ τον ευχαρίστησε και του είπε να πάει να ξεκουραστεί. 
Ο άντρας υποκλίθηκε και έφυγε. 

Ο Βασιληάς επέστρεψε στο εσωτερικό της σκηνής του και είπε 
στην Ελκέρτα, ρίχνοντας την περγαµηνή πλάι της στο στρώµα όπου 
ήταν ξαπλωµένη: «Τους βρήκαµε.» 

«Αποκλείεται να έχουν στρατόπεδο µόνο στα βόρεια, γιατί έρχο-
νται κι από τα νότια,» αποκρίθηκε εκείνη ύστερα από µια µατιά 
στον χάρτη. 

Ο Κάλροοθ κάθισε κοντά της, κράτησε τον αυχένα της µε το ένα 
χέρι, και τη φίλησε στα χείλη. «Τότε, θα τους βγάλουµε το ένα από 
τα δύο µάτια.» 

«Ο Νάρκλοοµ είχε δίκιο όταν είπε να µην τους επιτεθούµε.» 
«Τι εννοείς;» 
«Είναι άσκοπο, αγάπη µου· απλώς θα υποχωρήσουν, ή θα φέρουν 

άλλους αφού έχουµε ξεπαστρέψει αυτούς· και συγχρόνως, εµείς θα 
έχουµε βγει από το δρόµο µας. Θα έχουν επιτύχει εκείνο που θέλουν: 
να µας καθυστερήσουν κι άλλο.» 

Ο Κάλροοθ συνοφρυώθηκε, γιατί άκουγε κάτι που κι ο ίδιος θεω-
ρούσε σωστό αν το σκεφτόταν µε τον τρόπο που το παρουσίαζε η 
Ελκέρτα. 

«Αυτό που ουσιαστικά θέλουµε είναι να τους κρατήσουµε µακριά 
µας,» συνέχισε εκείνη, «ώσπου να φτάσουµε εκεί όπου προσπαθούν 
να µας αποτρέψουν απ’το να φτάσουµε.» 

Ο Κάλροοθ δεν µίλησε, περιµένοντάς τη να συνεχίσει. 
«Πρότεινα στον Νάρκλοοµ ένα σχέδιο όταν έφυγες από κοντά 

µας,» είπε η Ελκέρτα. «Είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά πρέπει να έχεις 
στο µυαλό σου ότι στη ζωή µου έχω περάσει κι από πιο επικίνδυνες 
καταστάσεις και έχω βγει ζωντανή.» 

E 
 
Το απόγευµα, όταν ο στρατός του Κάλροοθ διέλυσε το στρατόπεδό 
του και συνέχισε να προελαύνει δυτικά, οι ξένοι επανέλαβαν τις τα-
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κτικές τους. Ξεπρόβαλαν από ένα δάσος στα νότια καλπάζοντας µε 
τα άλογά τους και πυροβολώντας το φουσάτο της Νέας Νίρµικιτ στα 
πλευρά. 

Η Ελκέρτα έσφιξε τα ηνία του αλόγου της µέσα στα γαντοφορεµέ-
να της χέρια και κοίταξε πλάι της, τον Νάρκλοοµ. Εκείνος κατένευ-
σε, και η Βασιλική Σύζυγος φώναξε: «Έφοδος!» µπήγοντας τα τα-
κούνια των µποτών της στα πλευρά του αλόγου της και κάνοντάς το 
να καλπάσει. Ο Νάρκλοοµ κάλπασε δίπλα της, και δώδεκα ιππείς 
τούς ακολούθησαν – δώδεκα πολεµιστές του Βασιληά εκπαιδευµένοι 
στην ιππασία. Περισσότερους δεν είχαν επειδή δεν είχαν και πολύ 
περισσότερα άλογα. Αυτά είχαν καταφέρει να πάρουν από τις µικρές 
πόλεις που είχαν λεηλατήσει. 

Η Ελκέρτα τράβηξε το πιστόλι της καθώς κάλπαζε και σηµάδεψε 
τους εχθρούς, που δεν ήταν πιο πολλοί από δύο ντουζίνες. Πατώντας 
τη σκανδάλη, πυροβόλησε. 

Οι εχθροί ξαφνιάστηκαν, καθώς οι καβαλάρηδες της Βασιλικής 
Συζύγου είχαν βγει απρόσµενα µέσα από ένα φουσάτο που δεν φαι-
νόταν να διαθέτει ιππείς. Οι στρατιώτες του Κάλροοθ είχαν παραµε-
ρίσει, όπως είχαν διαταγές να κάνουν, και ο Νάρκλοοµ, η Ελκέρτα, 
και οι δώδεκα πολεµιστές τους είχαν ξεπροβάλει καλπάζοντας άγρι-
α. 

Οι εχθροί αναγκάστηκαν να πάψουν να πυροβολούν το φουσάτο 
και προσπάθησαν να κάνουν µια ηµικυκλική µανούβρα, προκειµέ-
νου να στραφούν και να αντιµετωπίσουν τους ιππείς της Βασιλικής 
Συζύγου, ενώ εκείνοι τούς χτυπούσαν µε τα πιστόλια τους. Η Ελκέρ-
τα είδε κάµποσους να πέφτουν από τις σέλες τους και τα άλογά τους 
να τρέχουν χωρίς ιππέα. Μπορούµε να τα πιάσουµε αυτά τα άλογα, 
µετά, και να τα πάρουµε για τον εαυτό µας. Αναµφίβολα θα ήταν 
ειδικά εκπαιδευµένα για πόλεµο, ενώ, σε αντίθεση, αυτά που είχαν 
τώρα δεν ήταν βέβαιη πως ήταν. Μέχρι στιγµής καλά τα πήγαιναν, 
αλλά δεν είχαν ακόµα βρεθεί µέσα σε καµια πραγµατική σύγκρουση 
µε άλλους ιππείς· αυτή είναι η πρώτη µάχη που δίνουµε έφιπποι, 
σκέφτηκε η Ελκέρτα καθώς συνέχιζε να πυροβολεί. Η πρώτη µάχη 
επάνω σε άλογα, και τα ζώα δεν της έµοιαζαν και τόσο σταθερά όσο 
άλλες φορές. Η Ελκέρτα πίστευε ότι είχε µάθει να ιππεύει καλά· τώ-
ρα, όµως, ξαφνικά, δεν αισθανόταν και πολύ σίγουρη για τον εαυτό 
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της. Θα κατόρθωνε να κρατήσει το άλογό της υπό την κυριαρχία της 
αν αυτό προσπαθούσε ν’αλλάξει πορεία; Κι ακόµα πιο σηµαντικό – 
και επικίνδυνο – θα κατόρθωνε να κρατηθεί επάνω του ή θα έπεφτε 
από τη σέλα για να την ποδοπατήσουν οι οπλές των άλλων αλόγων; 

Συνέχισε να πυροβολεί, όπως και οι υπόλοιποι γύρω της, ενώ οι 
εχθροί ολοκλήρωναν την ηµικυκλική µανούβρα τους και γύριζαν τα 
άλογά τους για να τους αντικρίσουν. Ύψωσαν τα τουφέκια τους και 
πυροβόλησαν. 
Σκατά! Η Ελκέρτα αισθάνθηκε το άλογό της να ανασηκώνεται από 

κάτω της καθώς σφαίρες εκτοξεύονταν και κρότοι γέµιζαν το µικρό 
πεδίο µπροστά στο δάσος. Γύρω της, οι υπόλοιποι καβαλάρηδες εί-
χαν το ίδιο πρόβληµα. Κράτησε γερά τα ηνία της µε το ένα χέρι ενώ 
µε το άλλο πυροβόλησε ξανά – και οι σφαίρες της τελείωσαν. Η Ελ-
κέρτα καταράστηκε, καθώς πίεζε µε τα γόνατά της τα πλευρά του 
αλόγου για να µην πέσει. 

Οι εχθροί, τώρα, έρχονταν καλπάζοντας και πυροβολώντας. Τα δι-
κά τους άλογα δεν φαινόταν να έχουν το ίδιο πρόβληµα που είχαν τα 
άλογα των καβαλάρηδων της Βασιλικής Συζύγου. ∆ίπλα της, ένας 
πολεµιστής έπεσε ουρλιάζοντας. 

«Υποχωρήστε!» φώναξε η Ελκέρτα. «Υποχωρήστε!» µέσα στον 
βρόντο των οπλών, στους κρότους των πυροβόλων, στα δυνατά χρε-
µετίσµατα, στις κραυγές, και στη σκόνη της µάχης. 

Πέταξε κάτω το πιστόλι της (καταλαβαίνοντας ότι ήταν αδύνατον 
ν’αλλάξει γεµιστήρα, στην κατάσταση που είχε βρεθεί), τράβηξε ένα 
ξιφίδιο από τη µπότα της, το εκτόξευσε στροβιλιζόµενο, είδε έναν 
από τους εχθρούς να πέφτει µε τη λεπίδα καρφωµένη στο στήθος 
του. Έπεφταν, όµως, και δικοί της πολεµιστές καθώς προσπαθούσαν 
να γυρίσουν τα πανικόβλητα άλογά τους και να υποχωρήσουν. 

Κι αυτοί ήταν από τους καλύτερους µαχητές του Κάλροοθ, και οι 
καλύτερα εκπαιδευµένοι στην ιππασία! Σκατά! Τίποτα δεν ξέρουµε 
για την ιππασία ακόµα! Κατάρες και σκοτάδια – ήταν ηλιθιότητα 
αυτό το σχέδιο! Παρότι είχαν καταφέρει, αρχικά, να ξαφνιάσουν 
τους εχθρούς µε την έφοδό τους, τώρα οι εχθροί είχαν γυρίσει και 
τους εξολόθρευαν, πυροβολώντας µε ευκολία από τις σέλες τους σαν 
να είχαν γεννηθεί εκεί πάνω. 

Η Ελκέρτα είδε τον Νάρκλοοµ να πέφτει, καθώς προσπαθούσαν 
να επιστρέψουν στο φουσάτο. «Νάρκλοοµ!» του φώναξε, κι έκανε 
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να συγκρατήσει το άλογό της για να του δώσει το χέρι της. Ο Βασι-
λικός Υπασπιστής, όµως, δεν κουνιόταν καθώς ήταν πεσµένος στο 
χώµα, και η πανοπλία του ήταν αιµατοβαµµένη. Σκατά! Η Ελκέρτα 
έστρεψε ξανά το άλογό της προς τον στρατό της Νέας Νίρµικιτ, προ-
τού τη σκοτώσουν κι εκείνη. Είναι νεκρός, γαµώ τους Ανέµους των 
Τριών Σπηλαίων! 

Οι εχθροί έρχονταν µε φανερή πρόθεση να τους εξολοθρεύσουν 
όλους, είδε ρίχνοντας µια µατιά πάνω απ’τον ώµο της· δεν ήθελαν να 
τους αφήσουν να υποχωρήσουν. Η Ελκέρτα αισθάνθηκε κρύος ι-
δρώτας να τη λούζει, σκυµµένη πάνω στη ράχη του αλόγου της και 
ακούγοντας σφαίρες να σφυρίζουν γύρω της, καθώς επίσης και ουρ-
λιαχτά και φωνές από τους συµπολεµιστές της. 

Οι ξένοι έβγαζαν πολεµικές κραυγές που δεν καταλάβαινε καθώς 
έρχονταν στο κατόπι τους σαν τα Σκυλιά της Έβδοµης Σήραγγας. Οι 
οπλές των αλόγων τους βροντούσαν επάνω στην πεδιάδα, τραντάζο-
ντάς την. 

Από το φουσάτο, τέσσερις ιππείς βγήκαν. Ο ένας ήταν ο Κάλροοθ, 
είδε η Ελκέρτα, και υψώνοντας ένα µακρύ τουφέκι στον ώµο του 
άρχισε να πυροβολεί τους εχθρούς. ∆ίπλα του στεκόταν ένας πεζός – 
ο Νερκάλοοτ – και σήκωσε τα χέρια του µε τα δάχτυλα προτεταµένα 
προς τους ιππείς που καταδίωκαν τη Βασιλική Σύζυγο. Η µινούρνα 
του άστραφτε γαλανόλευκη κάτω από το δεξί του στήθος. Η Ελκέρ-
τα άκουσε ουρλιαχτά πίσω της. Ο Οφθαλµός της Ψυχής είχε κάνει 
κάτι στους εχθρούς: κάπως, τους είχε επηρεάσει. 

Και µετά, η Ελκέρτα έφτασε κοντά στο φουσάτο και δίπλα στον 
Κάλροοθ. Πήδησε από το άλογό της και το κράτησε γερά από τα 
γκέµια, χαϊδεύοντας τη χαίτη του για να το ηρεµήσει. Κοίταξε προς 
τους εχθρούς και τους είδε να υποχωρούν. Κοίταξε τους ιππείς που 
της είχαν αποµείνει, τους µέτρησε. Πέντε. Από τους δώδεκα. Κατα-
στροφή. Και σκοτώθηκε κι ο Νάρκλοοµ. 

Ο Κάλροοθ αφίππευσε και την πλησίασε. «Είσαι καλά;» 
«…Ναι,» αποκρίθηκε, λαχανιασµένα. 
«Ο Νάρκλοοµ;» 
«Έπεσε.» 
Ο Κάλροοθ πρόσταξε να πάνε αµέσως να µαζέψουν τους χτυπηµέ-

νους· και, όταν έφεραν τον Νάρκλοοµ κοντά τους, διαπίστωσαν όλοι 
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πως ήταν νεκρός. Η Χονρέπα το επιβεβαίωσε, θλιµµένα, λέγοντας 
ότι δεν µπορούσε να αισθανθεί κανένα ίχνος ζωής µέσα του. 

Η Πριγκίπισσα Φαλτίκα ούρλιαξε. «Εσύ!» φώναξε δείχνοντας την 
Ελκέρτα. «Εσύ φταις γι’αυτό! Εσύ τον σκότωσες!» 

«Προσπάθησα να τον σώσω,» της είπε εκείνη. «Αλλά δεν µπορού-
σα· είχε πέσει και δεν κουνιόταν–» 

«Λες ψέµατα! Τον άφησες να πεθάνει! Το είχες σχεδιάσει απ’την 
αρχή, τον σκότωσες!» 

«∆εν ξέρεις τι λες! ∆εν είχα σχεδιάσει τίποτα–» 
«Εσύ τού πρότεινες να το κάνετε αυτό· µου το είπε! ∆ικό σου ήταν 

το σχέδιο–!» 
«∆ε σχεδίαζα ο Νάρκλοοµ να σκοτωθεί, Φαλτίκα! Τα άλογά µας 

δεν είναι για πόλεµο, ή εµείς δεν κάνουµε κάτι καλά. Αυτοί οι ιπ-
πείς–» 

«∆ε σου µιλάω για άλογα, ελεεινή σκρόφα!» Η Φαλτίκα έβγαλε 
ένα πιστόλι από τη ζώνη της και σηµάδεψε τη Βασιλική Σύζυγο. 

Ο Κάλροοθ τράβηξε, αµέσως, την Ελκέρτα πλάι και κάτω – και η 
παρέµβασή του και µόνο ήταν που έκανε την κόρη του να αστοχήσει 
από τόσο κοντινή απόσταση. Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ όρµησε, εξα-
γριωµένος, άρπαξε το πιστόλι από το χέρι της Φαλτίκα, και τη χα-
στούκισε ανάστροφα, σωριάζοντάς την. Η Πριγκίπισσα βρέθηκε στο 
έδαφος, ζαλισµένη, µε αίµα να κυλά από τα χείλη της, κλαίγοντας. 

«Πάρτε την από δω,» είπε ο Κάλροοθ στον Ρέσλοοτ και στην Κι-
θνέκα, που είχαν πλησιάσει προσπαθώντας να προλάβουν κανένα 
άλλο κακό. «∆εν ξέρει τι της γίνεται.» 

«Είσαι τυφλός;» ούρλιαξε η Φαλτίκα κλαίγοντας. «Αυτή τον σκό-
τωσε! Αυτή!» Αλλά τα δύο αδέλφια της, ο Ρέσλοοτ και η Κιθνέκα, 
την είχαν ήδη πιάσει από τη µέση και τις µασκάλες και την είχαν ση-
κώσει όρθια, αποµακρύνοντάς την απ’τον πατέρα τους και τη Βασι-
λική Σύζυγο. 

Ο Όσραοκ, ο µεγάλος γιος του Κάλροοθ, ζύγωσε τον Βασιληά λέ-
γοντας: «Πρέπει να της µιλήσεις, µετά.» 

Εκείνος ένευσε. «Θα της µιλήσω. Αλλά…» Κούνησε το κεφάλι, 
συγχυσµένος. «∆ε µπορώ να καταλάβω πώς µπορεί να νόµιζε ότι η 
Ελκέρτα σκότωσε τον Νάρκλοοµ…» Στράφηκε για να κοιτάξει τη 
σύζυγό του. 
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«Είναι ταραγµένη,» είπε η Ελκέρτα, έχοντας ακούσει τα λόγια του 
Κάλροοθ. «Τον αγαπούσε.» Και δεν θέλησε να το σχολιάσει άλλο, 
παρότι στο µυαλό της είχαν αρχίσει να γεννιούνται διάφορες υποψί-
ες σχετικά µε την Πριγκίπισσα Φαλτίκα. 

E 
 
Οι ξένοι δεν τους άφησαν καθόλου ήσυχους από τότε και ύστερα. 
Μέχρι τη νύχτα, που κατασκήνωσαν, τους χτυπούσαν µε τους ιππείς 
τους, από τα βόρεια και τα νότια. Καβαλάρηδες έρχονταν, πυροβο-
λούσαν, υποχωρούσαν. Ο Κάλροοθ, σε κάποια στιγµή, πρόσταξε να 
τους ρίξουν µε τους τροχοφόρους λιθοβόλους. Οι χειριστές δύο λιθο-
βόλων γέµισαν τα όπλα µε πέτρες και έβαλαν: η πρώτη βολή αστό-
χησε τους γρήγορα κινούµενους στόχους· η δεύτερη βολή, όµως – 
παραδόξως, ίσως – χτύπησε τους καβαλάρηδες, ραίνοντάς τους µε 
πέτρες, ρίχνοντας πολλούς από τις σέλες τους, και αναγκάζοντας 
τους υπόλοιπους να σκορπίσουν και να υποχωρήσουν. Η Ελκέρτα 
και µερικοί άλλοι έτρεξαν να αποτελειώσουν όσους είχαν πέσει από 
τα άλογα αλλά ήταν ακόµα ζωντανοί. Μετά, πήραν τα όπλα τους και 
τα ζώα που πρόλαβαν να πιάσουν. 

«Αυτό ήταν για τον Νάρκλοοµ,» µονολόγησε ο Κάλροοθ µέσα από 
τα λευκά µούσια του. «Και µόλις αρχίσαµε, σκατοκάντραµοι µπά-
σταρδοι.» 

Αλλά τις επόµενες φορές οι τροχοφόροι λιθοβόλοι δεν βρήκαν τον 
στόχο τους· οι καβαλάρηδες του εχθρού τώρα κινούνταν πιο γρήγο-
ρα, ριψοκινδύνευαν λιγότερο. Είχαν φοβηθεί κάπως. 

Τη νύχτα, το φουσάτο κατασκήνωσε επάνω στη δηµοσιά, και ο 
Κάλροοθ πρόσταξε τους ιχνηλάτες του να κατοπτεύσουν τη γύρω 
περιοχή µε ανιχνευτές ήχου, έθεσε διπλάσιους φρουρούς απ’ό,τι συ-
νήθως, και είπε οι λιθοβόλοι να είναι συνεχώς έτοιµοι και πάντα κά-
ποιοι να βρίσκονται κοντά τους για να βάλουν αν χρειαστεί. 

Τον Νάρκλοοµ και τους άλλους πεσόντες τούς κήδεψε όπως έγρα-
φαν οι Παλαιές ∆ιηγήσεις. 
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Ο Λεοπόλδος δεν επιτέθηκε, το βράδυ, στους ξένους. Κοιτάζοντας µε 
το τηλεσκόπιό του, είδε ότι είχαν τα καταραµένα κανόνια τους (τα 
οποία εκτόξευαν πέτρες, όπως κανένα άλλο κανόνι που είχε ποτέ 
δει, από οποιαδήποτε διάσταση κι αν ήταν εισαγµένο) σε ετοιµότητα 
και δεν ήθελε να το ριψοκινδυνέψει. Όχι πως, ούτως ή άλλως, σκό-
πευε να τους επιτεθεί απόψε. Το µόνο που σκεφτόταν ήταν να στεί-
λει ίσως κάποιους για να σαµποτάρουν τα κανόνια· αλλά κι αυτό, 
τώρα, δεν του φαινόταν εφικτό. ∆εν πείραζε, όµως. Ο βασικός σκο-
πός του ήταν να τους κουράσει και να τους καθυστερήσει. 

Και ο Λεοπόλδος, ο Στρατηγός της Ναραλµάδιας, ήταν ικανοποιη-
µένος µε τα αποτελέσµατα της στρατηγικής του µέχρι στιγµής. 
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Κεφάλαιο 18 

Επιπλοκή Λόγω Ενισχύσεων 
 
 
Ανάµεσα στους στρατιώτες του τάγµατος του Τέρι υπήρχαν κάποιοι 
που του ήταν πολύ πιστοί. Κάποιοι που θα έκαναν ό,τι κι αν τους ζη-
τούσε. Ακόµα κι αν αυτό ήταν να εναντιωθούν στον Παντοκρατορι-
κό Επόπτη της Χάρνταβελ και να βάλουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. 
Ασφαλώς, δεν ήταν τελείως ανόητοι· ο Τέρι θα έπρεπε να τους εξη-
γήσει γιατί τους ζητούσε να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να τους 
δείξει τη λογική πίσω από το σχέδιό του, ώστε να την κατανοήσουν 
και να συµφωνήσουν. 

Αυτό, λοιπόν, βάλθηκε να κάνει, τις επόµενες δύο ηµέρες ύστερα 
από την επιστροφή του στην Ερρίθια. Ευτυχώς δεν ήταν δύσκολο να 
βρει κατηγορίες για να χρησιµοποιήσει κατά του Επόπτη, ούτε ήταν 
δύσκολο να βρει κίνητρα για να βάλει τους πολεµιστές του να δρά-
σουν. Τους είπε ότι ο Νιρµόδος είχε δηµιουργήσει µια τέτοια κατά-
σταση που είχε φέρει τον Υπεράρχη στο σηµείο να τους επιτεθεί, κι 
αυτό είχε ως αποτέλεσµα να προκληθεί η σύγκρουση µέσα στα Ανά-
κτορα, όταν ο Τέρι έλειπε. Τους είπε ότι ο Επόπτης είχε γκρεµίσει 
τον Ναό της Ερρίθιας, κι αυτό µπορούσε µόνο να στρέψει τους γη-
γενείς εναντίον τους. Αργά ή γρήγορα, όλοι θα κινδύνευαν από τον 
ξεσηκωµό που θα γινόταν. 

Αλλά – τόνισε ο Τέρι στους πιστούς πολεµιστές του, καθώς µιλού-
σε στον έναν µετά τον άλλο, µέσα σε κλειστά δωµάτια και απόµερα 
σηµεία των αυλών των Ανακτόρων – το χειρότερο ήταν ότι ο Επό-
πτης δεν µπορούσε να κάνει τίποτα για να τους σώσει από την κα-
ταστροφή που θα τους έβρισκε όλους. Την καταστροφή που σχετιζό-
ταν µε τα ανοίγµατα που οδηγούσαν στην άλλη διάσταση. Εχθρικοί 
λαοί είχαν έρθει από εκεί και, συγχρόνως, τα διαστασιακά τοιχώµα-
τα της Χάρνταβελ κατέρρεαν, πράγµα που θα είχε ως αποτέλεσµα η 
διάσταση να γκρεµιστεί σαν ένα σπίτι µέσα στο οποίο κατοικούσαν 
όλοι τους. Η µόνη ελπίδα που υπήρχε ήταν ένα καινούργιο τάγµα 
ιερέων που είχε παρουσιαστεί. ∆ιέθεταν δυνάµεις που µπορούσαν 
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να βοηθήσουν· ήταν διαφορετικοί από τους ιερείς που γνώριζαν: 
αλλαγµένοι. Αλλά έπρεπε, επίσης, να συνεννοηθούν και µε τους ε-
ξωδιαστασιακούς που είχαν έρθει από τα ανοίγµατα· έπρεπε να συ-
νεργαστούν µαζί τους ώστε να αποτρέψουν τη διάλυση της Χάρντα-
βελ και της άλλης διάστασης. Ο Νιρµόδος δεν θα συνεργαζόταν ούτε 
µε τους ιερείς ούτε µε τους εξωδιαστασιακούς, και θα τους οδηγού-
σε, εντέλει, στην  καταστροφή τους. 

«Τι θα γίνει, όµως, µετά, κύριε Ταγµατάρχη;» ρώτησε ο Ανθυπο-
λοχαγός Τάρθλος. «Θα είµαστε προδότες, από τον πρώτο ώς τον τε-
λευταίο; Ο επόµενος Επόπτης που θα σταλεί εδώ θα έχει διαταγές 
να µας τιµωρήσει. Εσάς, µάλιστα, πιθανώς να σας εκτελέσει.» 

«Ναι,» συµφώνησε ο Καλιόστρο, «είναι πολύ επικίνδυνο.» 
«∆εν θα σταλεί επόµενος Επόπτης εδώ,» τους είπε ο Τέρι, και οι 

πάντες έµειναν σιωπηλοί µέσα στο καθιστικό των δωµατίων του κα-
θώς προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς τους έλεγε. 

«∆εν θα σταλεί επόµενος Επόπτης;» έκανε, τελικά, ο Ανθυπολοχα-
γός Τάρθλος, σαστισµένος. 

«Εννοείτε, κύριε Ταγµατάρχη, ότι εσείς θα πάρετε τη θέση του 
Επόπτη ύστερα απ’αυτές τις κινήσεις;» ρώτησε η Λοχίας Ηλάρθια. 

Ο Καλιόστρο έµεινε σιωπηλός και συνοφρυωµένος, αλλά ο Τέρι 
νόµιζε ότι είχε αρχίσει να υποψιάζεται τι συνέβαινε. Η Βίλνα – η τε-
λευταία από τους στρατιώτες του Τέρι που βρίσκονταν σε τούτη τη 
συνάντηση – έµεινε επίσης σιωπηλή, όµως στη δική της όψη ο Τέρι 
έβλεπε µόνο σύγχυση· δεν είχε καταλάβει. 

Η Αρίνη καθόταν στην άκρη του δωµατίου, σε µια πολυθρόνα, και 
κάπνιζε ένα τσιγάρο – από αυτά που εισήγαγαν από τη Σεργήλη, όχι 
Αλαφρό, γιατί δεν ήταν τώρα ν’αρχίσει να πετάει. 

Ο Τέρι είπε: «∆ε σκοπεύω να γίνω Παντοκρατορικός Επόπτης, και 
ούτε πρόκειται να έρθει καινούργιος Παντοκρατορικός Επόπτης εδώ 
διότι δεν θα υπηρετούµε πλέον την Παντοκράτειρα.» 

Τα µάτια του Κάιν Τάρθλος γούρλωσαν. 
«Τι θα…;» έκανε η Λοχίας Ηλάρθια. «Μα, αυτό…» 
«∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε να την υπηρετούµε ύστερα από 

κάτι τέτοιο,» εξήγησε ο Τέρι. «Όπως είπε ο Κάιν, η Παντοκράτειρα 
θα µας εκτελέσει κατά πάσα πιθανότητα. Ο Επόπτης είναι η ανώτα-
τη εξουσία στη Χάρνταβελ – όσον αφορά την Παντοκρατορική ιε-
ραρχία, τουλάχιστον.» 
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«Κύριε Ταγµατάρχη, έχετε έρθει σε επαφή µε επαναστάτες;» ρώ-
τησε ευθέως ο Καλιόστρο. 

«∆εν ξέρω αν είναι επαναστάτες, Καλιόστρο,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Αλλά, όπως σας είπα, µίλησα µε τους καινούργιους ιερείς. Και πι-
στεύω στον σκοπό τους γιατί έχω κι εγώ ο ίδιος δει πόσο δύσκολα 
είναι τα πράγµατα, και είµαι πεπεισµένος ότι ο Νιρµόδος Νάρλεφ 
δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Είναι πολύ περισσότε-
ρο στρατιωτικός απ’ό,τι πολιτικός, και δεν έχει καµία γνώση και κα-
νέναν σεβασµό για το πώς ζουν οι γηγενείς της Χάρνταβελ. Οι χειρι-
σµοί µας, όµως, θα πρέπει να είναι πολύ λεπτοί από εδώ και στο ε-
ξής, αν δεν θέλουµε να σκοτωθούµε όλοι και η Χάρνταβελ να κατα-
στραφεί µαζί µας.» 

«Μα, κύριε Ταγµατάρχη,» είπε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος, «η 
Παντοκράτειρα θα στείλει στρατεύµατα εδώ µόλις µάθει ότι ανα-
τρέψαµε την εξουσία του Επόπτη. Ποιος θα µας προστατέψει;» 

«Οι καινούργιοι ιερείς µού υποσχέθηκαν πως θα έχουµε ιδιαίτερη 
θέση στην Ερρίθια. Εξάλλου, έχουµε όλοι µας ζήσει πολλά χρόνια 
εδώ, στη Χάρνταβελ· θα µπορούσαµε, άνετα, να θεωρηθούµε ντόπι-
οι.» 

«Αυτό δεν απαντά στην ερώτηση ποιος θα µας προστατέψει από 
την Παντοκράτειρα,» παρατήρησε ο Καλιόστρο. 

«Απαντά, µε πλάγιο τρόπο.» 
«Θέλετε να πείτε, κύριε Ταγµατάρχη, ότι οι γηγενείς θα µας προ-

στατέψουν; ∆εν κατόρθωσαν να αποκρούσουν τα στρατεύµατα της 
Παντοκράτειρας όταν πρωτοήρθαν εδώ· γιατί να το κατορθώσουν 
τώρα;» 

«Θα έχουµε βοήθεια. Από την Απολλώνια. Και οι ιερείς, όπως σας 
είπα, διαθέτουν κάποιες… πρωτόγνωρες δυνάµεις.» 

«∆ηλαδή, θα πάµε µε την Επανάσταση,» συµπέρανε ο Καλιόστρο, 
δυσαρεστηµένα. 

«Είναι ο µόνος δρόµος που µας ανοίγεται. Επιπλέον, µην είσαι τό-
σο σίγουρος ότι η Παντοκράτειρα θα βιαστεί να ξαναπάρει τη Χάρ-
νταβελ υπό τον έλεγχό της. Ο Παντοκρατορικός Στρατός έχει ένα 
σωρό µέτωπα ανοιχτά, τώρα, για να καθίσει ν’ασχοληθεί µε µια µι-
κρή και σχετικά αµελητέα διάσταση του Γνωστού Σύµπαντος. Στην 
Απολλώνια γίνεται πόλεµος· το ίδιο και στη Σεργήλη· το ίδιο και στη 
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Φεηνάρκια, αν και σε µικρότερη κλίµακα· το ίδιο και σ’αυτή την και-
νούργια διάσταση, τη Νόρχακ, που ανακάλυψε ο προδότης Πρίγκι-
πας Τάµπριελ. ∆ε νοµίζω ότι η Παντοκράτειρα θα καθίσει 
ν’ασχοληθεί µαζί µας. Αν όµως εµείς δεν κάνουµε κάτι τώρα, η Χάρ-
νταβελ θα καταστραφεί – µε εµάς επάνω της! Και το ξέρετε όλοι σας 
πως δεν µπορούµε απλά να γυρίσουµε και να φύγουµε· ο Νιρµόδος 
δεν θα το επιτρέψει, θα γίνουµε λιποτάκτες και θα µας κυνηγάνε 
παντού. Αλλά, αν διώξουµε τον Νιρµόδο από εδώ και δώσουµε την 
εξουσία πίσω στον Υπεράρχη, τότε θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε 
στη διάσωση της Χάρνταβελ και να ζήσουµε ειρηνικά σε τούτη τη 
διάσταση – και µάλιστα, ως ήρωες.» 

«Μας τα λέτε ωραία, κύριε Ταγµατάρχη, όµως σίγουρα υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος,» είπε η Λοχίας Ηλάρθια. 

«Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει έτσι κι αλλιώς,» τόνισε ο Τέρι. 
«Αυτό είναι αλήθεια, αν όλα είναι όπως τα περιγράφετε,» αποκρί-

θηκε ο Καλιόστρο. 
«Αµφιβάλλεις ότι έτσι είναι, Καλιόστρο;» ρώτησε ο Τέρι, ήρεµα. 

«Τι νοµίζεις ότι µπορεί να θέλω λέγοντας ψέµατα; Να πάω µε την 
Επανάσταση επειδή µια µέρα σκέφτηκα ότι είναι καλύτερα µ’αυτό 
το στρατόπεδο;» 

«∆εν αµφιβάλλω για την αξιοπιστία σας,» του είπε ο Καλιόστρο. 
«Απλά δεν ξέρω πόσο αξιόπιστοι µπορεί νάναι αυτοί οι καινούργιοι 
ιερείς. Κατά  πρώτον, γιατί είναι καινούργιοι; Τι διαφορά έχουν;» 

«Μιλήσατε για κάποιες διαφορετικές δυνάµεις, κύριε Ταγµατάρ-
χη,» είπε ο Ανθυπολοχαγός Τάρθλος. 

Ο Τέρι ένευσε. «Ναι, έχουν κάποιες διαφορετικές δυνάµεις. ∆εν 
είναι όπως αυτούς που ξέρατε. ∆εν επιδεικνύουν τροµερή σωµατική 
δύναµη σαν να είναι θηρία. Ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε άµεση 
επαφή µε τη Χάρνταβελ και ότι νιώθουν πού είναι οι εισβολές – οι 
τρύπες στα διαστασιακά τοιχώµατα. Επίσης, τους είδα να… εµφανί-
ζονται και να εξαφανίζονται. Είναι σαν να κρύβονται πίσω από σκιές 
που δεν υπάρχουν. Μου υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν εδώ στα Ανά-
κτορα και θα βοηθήσουν, όταν αποφασίσουµε να πάρουµε τον Υπε-
ράρχη από τα µπουντρούµια και να φυλακίσουµε τον Επόπτη.» 

«Ποιοι είναι αυτοί οι ιερείς;» ρώτησε ο Τάρθλος. «Από πού έχουν 
έρθει;» 
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«Οι ίδιοι που ξέραµε είναι. Ο Μαλαχίας είναι ανάµεσά τους. Αλλά 
κάτι έχει αλλάξει µέσα τους. Μη µου ζητάτε να σας το εξηγήσω γιατί 
κι εγώ δεν το κατανοώ ακριβώς, και δεν έχει µεγάλη σηµασία για 
εµάς, σε τελική ανάλυση. Εκείνο που εµείς πρέπει να κάνουµε είναι 
να συσπειρωθούµε τώρα και να µείνουµε ενωµένοι µέχρι το τέλος.» 

Παρόµοιες συζητήσεις έκανε ο Τέρι και µε άλλους στρατιωτικούς. 
Πρώτα ξεκίνησε µε τον Ανθυπολοχαγό Τάρθλος, τη Λοχία Ηλάρθια, 
τον Καλιόστρο, και τη Βίλνα επειδή πίστευε πως αυτούς µπορούσε 
να τους εµπιστευτεί περισσότερο – να είναι βέβαιος ότι δεν θα τον 
πρόδιδαν. Μετά, προχώρησε κλιµακωτά σε στρατιωτικούς τους ο-
ποίους θεωρούσε λιγότερο έµπιστους, έτσι ώστε κάθε φορά να έχει 
την υποστήριξη των περισσότερο έµπιστων πίσω του, για να φοβού-
νται όποιοι τυχόν σκέφτονταν να τον προδώσουν στον Επόπτη – αν 
και δεν ήθελε να πιστέψει ότι κανένας από τους ανθρώπους στους 
οποίους µίλησε σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Ήταν όλοι τους πολλά χρό-
νια στη Χάρνταβελ, όπως κι εκείνος, και τον ήξεραν σαν αδελφό 
τους. 

E 
 
Μετά από δύο ηµέρες, ο Τέρι νόµιζε πως είχε την κατάσταση υπό 
έλεγχο, πως τα είχε ετοιµάσει όλα και µπορούσε να κάνει την ανα-
τροπή που σχεδίαζε. 

Τότε, όµως, έφτασαν στην Ερρίθια Παντοκρατορικοί στρατιώτες 
από τη Φεηνάρκια. ∆εν ήταν όλες οι ενισχύσεις που περίµενε ο Επό-
πτης, αλλά ήταν ένα µικρό µέρος τους. 

Ο Νιρµόδος έπαιρνε το πρωινό του µαζί µε τη Θελρίτ, όταν ο επι-
κοινωνιακός δίαυλος κουδούνισε από το γραφείο του. Σκουπίζοντας 
τα χείλη του, σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε να τον ανοί-
ξει. 

«Μάλιστα,» είπε. 
«Υψηλότατε, δύο φορτηγά οχήµατα έχουν σταµατήσει έξω από τη 

∆υτική Πύλη και ζητούν πρόσβαση. Έχουν επάνω τους το έµβληµα 
της Παντοκράτειρας και ισχυρίζονται πως φέρνουν ενισχύσεις από 
τη Φεηνάρκια.» 
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∆εν άργησαν, παρατήρησε ο Νιρµόδος. Και θα τους χρειαστούµε, 
όπως δείχνουν να εξελίσσονται τα πράγµατα. Ωστόσο, όφειλε πά-
ντοτε να είναι προσεχτικός. «Να γίνει έλεγχος, ώστε να βεβαιωθείτε 
ότι είναι αυτοί που λένε, κι αν είναι όντως οι ενισχύσεις που περιµέ-
νουµε, να τους αφήσετε να περάσουν.» 

«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
Ο Νιρµόδος έκλεισε τον δίαυλο και επέστρεψε στο τραπέζι, αντί-

κρυ στη Θελρίτ. 
«Τι ήταν;» τον ρώτησε εκείνη. 
«Οι ενισχύσεις µας από τη Φεηνάρκια. Αλλά θα γίνει έλεγχος προ-

τού τους αφήσουν να περάσουν, εποµένως µπορούµε να τελειώσου-
µε το πρωινό µας.» 

«Θα τους φιλοξενήσεις εδώ, στα Ανάκτορα;» 
«Ναι. ∆ύο φορτηγά έχουν έρθει· δε νοµίζω να είναι τόσοι πολλοί. 

Τώρα που έχουµε αφοπλίσει και διώξει τους στρατιώτες του Υπε-
ράρχη, θα βρούµε χώρο για να µείνουν.» 

«Θα έρθουν κι άλλοι, όµως, έτσι δεν είναι; ∆ε µπορεί µ’αυτούς µό-
νο να σκέφτεσαι ν’αντιµετωπίσεις τους εξωδιαστασιακούς.» 

«Φυσικά και όχι. Απ’ό,τι µας είπε ο Τέρι, ο στρατός τους είναι µε-
γάλος· κι έχουν αρχίσει να έρχονται κι άλλοι, από άλλα ανοίγµατα. 
∆εν έχω αµφιβολία, όµως, ότι θα προλάβουµε να συγκεντρώσουµε 
τις δυνάµεις µας· γιατί οι εξωδιαστασιακοί θα είναι, σίγουρα, απο-
προσανατολισµένοι στην αρχή: δεν θα ξέρουν τα εδάφη της Χάρ-
νταβελ. Κι επιπλέον, είµαι βέβαιος πως οι τοπικοί άρχοντες θα τους 
αντισταθούν. Αµφιβάλλω αν η αντίσταση αυτή θα είναι αρκετή για 
να τους νικήσει, αλλά νοµίζω ότι θα είναι αρκετή για να τους καθυ-
στερήσει µέχρι να είµαστε έτοιµοι να τους χτυπήσουµε και να τους 
υποτάξουµε. Αφού ήρθαν εδώ, µπήκαν σε Παντοκρατορικό έδαφος 
και πρέπει, άρα, να γίνουν υπήκοοι της Παντοκράτειρας,» είπε κα-
θώς έτρωγε, «παρότι δεν ξέρουν τίποτα γι’αυτήν.» 

Μετά από λίγο, ο επικοινωνιακός δίαυλος στο γραφείο του κου-
δούνισε πάλι. Ο Νιρµόδος είχε σχεδόν τελειώσει το πρωινό του. Ση-
κώθηκε και άνοιξε τον δίαυλο. 

«Υψηλότατε, οι ενισχύσεις από τη Φεηνάρκια είναι στα Ανάκτορα. 
Θα θέλατε να µιλήσετε µε τον αρχηγό τους, τον Λοχαγό Εύκριτο;» 

«Ναι. Οδηγήστε τον στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου. Θα τον 
συναντήσω εκεί.» 
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«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
Επιστρέφοντας κοντά στη Θελρίτ, της είπε ότι έπρεπε να πηγαίνει. 
«Θα έρθω µαζί σου,» δήλωσε εκείνη, ύστερα από µια γουλιά πορ-

τοκαλάδα. 
«∆ε µπορώ να καθυστερήσω.» 
Η Θελρίτ σηκώθηκε από την καρέκλα της. «Γιατί να καθυστερή-

σεις; Εξαιτίας µου;» Βάδισε προς το υπνοδωµάτιό τους. «∆ε 
θ’αργήσω να ντυθώ,» πρόσθεσε, υποθέτοντας ότι αυτό πρέπει να 
είχε στο µυαλό του. 

«Εντάξει,» είπε ο Νιρµόδος, που πράγµατι αυτό είχε στο µυαλό 
του. 

Αφού ετοιµάστηκαν – και η Θελρίτ, όπως είχε υποσχεθεί, δεν άρ-
γησε να ντυθεί – κατέβηκαν στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου: το 
δωµάτιο που µέχρι στιγµής χρησιµοποιούσε ο Υπεράρχης Ριχάρδος 
ο Τρίτος, αλλά δεν του χρειαζόταν πλέον, κι έτσι το χρησιµοποιούσε 
ο Νιρµόδος, θέλοντας να δείξει στους γηγενείς της Χάρνταβελ ότι 
εκείνος ήταν η ανώτατη εξουσία εδώ, και κανένας άλλος. Ήταν και-
ρός να το µάθουν αυτό το µάθηµα. Τα προηγούµενα χρόνια, οι προ-
κάτοχοι του Νιρµόδου δεν φαινόταν να τους το είχαν διδάξει όπως 
όφειλαν, κι αυτό προκαλούσε προβλήµατα συνεχώς. Μπορεί η Χάρ-
νταβελ να ήταν µια µικρή διάσταση, λιγότερο σηµαντική από άλλες, 
αλλά δεν ήταν αµελητέα, ούτε έπρεπε ν’αφήσουν τον καθένα να κά-
νει του κεφαλιού του εδώ. Εξάλλου, είχε µια διαστασιακή δίοδο για 
την Απολλώνια, την έδρα του Αρχιπροδότη και της Επανάστασής 
του. 

Ο Νιρµόδος, µόλις µπήκε στην αίθουσα, είδε έναν άντρα να σηκώ-
νεται από µια καρέκλα, καθώς και άλλους δύο, δεξιά κι αριστερά του 
– έναν ακόµα άντρα και µια γυναίκα. Όλοι τους φορούσαν λευκές 
στρατιωτικές στολές. Ο πρώτος άντρας ήταν λοχαγός, όπως έδειχναν 
τα διακριτικά επάνω του – µάλλον, ο Λοχαγός Εύκριτος. Είχε δέρµα-
λευκό ροζ, κοντοκουρεµένα µαύρα µαλλιά, και φορούσε ένα ζευγάρι 
στρογγυλά σκούρα γυαλιά. Οι άλλοι δύο ήταν λοχίες: ο άντρας λευ-
κόδερµος όπως ο λοχαγός, αλλά ξανθός· η γυναίκα γαλανόδερµη και 
επίσης ξανθιά. 

«Ο Λοχαγός Εύκριτος;» ρώτησε ο Νιρµόδος, πλησιάζοντας για να 
δώσει το χέρι του στον µελαχρινό άντρα µε τα σκούρα γυαλιά. 
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«Μάλιστα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε εκείνος, παίρνοντας το χέρι 
του και σφίγγοντάς το. «Ερχόµαστε από τη  Φεηνάρκια µε όσους 
περισσότερους µαχητές µπορούσαµε να συγκεντρώσουµε. Οι Επό-
πτες εκεί ήταν αδύνατον να προσφέρουν πιο πολλούς, λόγω των πε-
ριστάσεων.» 

«Για πόσους στρατιώτες µιλάµε, κύριε Λοχαγέ;» 
«Τριακόσιους, Υψηλότατε.» 
«Πράγµατι, δεν είναι πολλοί,» παρατήρησε ο Νιρµόδος. «Αλλά εί-

µαι ευγνώµων για κάθε βοήθεια. Το πρόβληµα που έχω να αντιµε-
τωπίσω, πολύ φοβάµαι, είναι µεγάλο.» 

«Για εξωδιαστασιακή εισβολή µίλησε ο αγγελιαφόρος σας, αν δεν 
κάνω λάθος…» 

«Ακριβώς.» 
«Από ποια διάσταση, όµως, Υψηλότατε; Αν ήταν από την Απολλώ-

νια, θα–» 
«∆εν είναι από την Απολλώνια, κύριε Λοχαγέ. Είναι από µια µέχρι 

στιγµής άγνωστη διάσταση.» Με τις άκριες των µατιών του, ο Νιρ-
µόδος είδε τον Τέρι Κάρµεθ να µπαίνει στην Αίθουσα του Ύψιστου 
Θρόνου. Στράφηκε προς το µέρος του, κάνοντάς του νόηµα να πλη-
σιάσει. «Ταγµατάρχη,» είπε. «Οι ενισχύσεις από τη Φεηνάρκια είναι 
εδώ.» 

«Το άκουσα, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο Τέρι ζυγώνοντας. 
«Ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ, κύριε Λοχαγέ,» τον σύστησε ο 

Νιρµόδος. «Βρίσκεται στη Χάρνταβελ χρόνια, και γνωρίζει πολλά 
για τους γηγενείς.» 

«Λοχαγέ,» χαιρέτησε ο Τέρι, κλίνοντας το κεφάλι προς το µέρος 
του άντρα µε τα στρογγυλά µαύρα γυαλιά. 

«Και από εδώ,» πρόσθεσε ο Νιρµόδος γιατί συνειδητοποίησε ότι 
το είχε παραµελήσει, «η σύζυγός µου, Θελρίτ Κάρινεθ, του Οίκου 
των Κάρινεθ, από τη Βίηλ.» 

«Χαίρω πολύ, Λοχαγέ,» είπε η Θελρίτ, τυπικά. 
Ο Λοχαγός Εύκριτος έκανε µια σύντοµη υπόκλιση προς το µέρος 

της και, µετά, σύστησε τον Λοχία Φάρκλω, καταγόµενο από τη Ρελ-
κάµνια, και τη Λοχία Σιρµάλη, καταγόµενη από την Υπερυδάτια. 
«Θα βοηθήσουµε µε όποιον τρόπο µπορούµε, Υψηλότατε,» είπε, τέ-
λος. Και ρώτησε: «Θα ήταν δυνατόν να µας ενηµερώσετε για την 
κατάσταση;» 
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«Ασφαλώς, Λοχαγέ,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Ας καθίσουµε.» 
Έδειξε προς το γυαλιστερό ξύλινο τραπέζι της Αίθουσας του Ύψι-
στου Θρόνου. Ύστερα κοίταξε τον Τέρι. «Ταγµατάρχη, θα µείνεις 
µαζί µας.» 

∆εν ήταν ερώτηση, παρατήρησε ο Τέρι. Αλλά δεν έφερε καµία α-
ντίρρηση. Ούτε είχε καµία αντίρρηση. Ήθελε να δει πώς ήταν οι 
καινούργιοι που είχαν έρθει. Ήθελε να τους αξιολογήσει. ∆εν σκό-
πευε, φυσικά, να τους πάρει µε το µέρος του στην ανατροπή που 
σχεδίαζε· δεν υπήρχε χρόνος γι’αυτό. Μόλις άκουγαν τις σκέψεις 
του, θα τον πρόδιδαν αµέσως· ο Τέρι δεν είχε αµφιβολία. Όµως, αν 
ήταν να τους αντιµετωπίσει – όπως, µάλλον, θα έπρεπε – καλύτερα 
να είχε καταλάβει πρώτα κάποια πράγµατα γι’αυτούς. 

Αφού κάθισαν στο µεγάλο τραπέζι και αφού οι υπηρέτες των Ανα-
κτόρων τούς έφεραν ποτά και κάποια πρόχειρα φαγητά, ο Νιρµόδος 
είπε στον Λοχαγό Εύκριτο και στους λοχίες του πώς είχε η κατάστα-
ση. «∆ε φτάνει,» κατέληξε, «που είχα πρόσφατα να καταπνίξω µια 
κακοσχεδιασµένη εξέγερση των ντόπιων, τώρα πρέπει να αντιµετω-
πίσω κι αυτούς τους εξωδιαστασιακούς που, σύµφωνα µε ό,τι µου 
είπε ο ταγµατάρχης, δεν ξέρουν καν τη Συµπαντική Γλώσσα.» 

«Τους γνωρίζει ο ταγµατάρχης;» απόρησε ο Λοχαγός Εύκριτος. 
«Είχε, από ατύχηµα, βρεθεί στη διάστασή τους, Λοχαγέ· γιατί, ό-

πως σου είπα» – είχε πάψει να του µιλά στον πληθυντικό – «αυτά τα 
ανοίγµατα – αυτές οι εισβολές, όπως τις λέει η µάγισσα Ερευνήτρια 
που έχω εδώ – εµφανίζονται αιφνιδίως πολλές φορές. Ο ταγµατάρ-
χης έτυχε να βρεθεί εκεί όπου παρουσιάστηκε µια εισβολή, ενώ τον 
είχα στείλει για να αποτρέψει έναν πόλεµο ανάµεσα σε δύο τοπικούς 
άρχοντες.» 

«Μάλιστα,» είπε ο Εύκριτος. «Και οι εξωδιαστασιακοί τον αιχµα-
λώτισαν;» 

«Ο ίδιος µπορεί να τα εξιστορήσει καλύτερα.» Ο Νιρµόδος στρά-
φηκε στον Τέρι. 

«Ουσιαστικά, ναι,» είπε εκείνος, «µας αιχµαλώτισαν, εµένα και 
όσους στρατιώτες µου καταφέραµε να γλιτώσουµε από την οντότητα 
που ονοµάζουν Καταστροφέα.» 

Τα φρύδια του Εύκριτου υψώθηκαν πίσω από τα µαύρα γυαλιά 
του. «Οντότητα που ονοµάζουν Καταστροφέα;» 
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«Ναι.» Ο Τέρι, φυσικά, δεν ήταν πρόθυµος να τους πει ότι υπήρ-
χαν, στην πραγµατικότητα, τέσσερις τέτοιες οντότητες και ότι η κό-
ρη του που ήταν εν µέρει ενεργειακή οντότητα τις αποκαλούσε Ι-
πτάµενους του Τέλους της Ζωής. «Πρόκειται για κάτι που δεν έχου-
µε ξανασυναντήσει, Λοχαγέ· και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ευτυ-
χώς για εµάς, δεν φαίνεται να µπορεί να έρθει στη Χάρνταβελ µέσα 
από τις εισβολές.» Μέχρι στιγµής, τουλάχιστον… 

E 
 
«∆εν ήταν καλό αυτό,» είπε ο Τέρι στην Αρίνη, το µεσηµέρι, µέσα 
στο γραφείο της. «Τώρα, δε θα έχουµε να κάνουµε µόνο µε το τάγµα 
της Νέλθα-Ριθ και µε τους ανθρώπους του Επόπτη, αλλά και µε αυ-
τούς τους καινούργιους από τη Φεηνάρκια.» 

«Αν καθυστερήσουµε να κινηθούµε, όµως, θα µαζευτούν κι άλλες 
ενισχύσεις εδώ – από τη Βίηλ και από τη Ρελκάµνια,» είπε η Αρίνη, 
ακουµπώντας την πλάτη της στην πολυθρόνα και αγνοώντας το βι-
βλίο που ήταν ανοιχτό µπροστά της: ένα µαγικό σύγγραµµα για τις 
ενεργειακές οντότητες. Είχε αρχίσει να το µελετά από τότε που γύ-
ρισαν από τον Υπεραιώνιο, προσπαθώντας να δει τι µπορούσε να 
ανακαλύψει για τους Ιπτάµενους της άλλης διάστασης: πώς ήταν 
δυνατόν να έχουν δηµιουργηθεί και, κυρίως, πώς ήταν δυνατόν να 
καταστραφούν. ∆εν είχε ακόµα βρει τίποτα το διαφωτιστικό. 

«Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Η αλήθεια είναι πως δεν συµφέ-
ρει να το αναβάλουµε.» Σταύρωσε τα χέρια εµπρός του, καθισµένος 
αντίκρυ της. Η όψη του ήταν σκεπτική. Μετά από µερικές στιγµές, 
είπε: «Ο Νιρµόδος τούς έβαλε να µείνουν στον εγκαταλειµµένο 
στρατώνα των πολεµιστών του Υπεράρχη. Αν µπορούσαµε να τους 
αποκλείσουµε εκεί… για λίγο, τουλάχιστον…» 

Η Αρίνη, που το βλέµµα της είχε πάλι γλιστρήσει στο µαγικό βιβλί-
ο, ύψωσε τα µάτια της για να τον κοιτάξει. «Να τους αποκλείσου-
µε;» 

«Να τους κλειδώσουµε µέσα µέχρι που να έχουµε τελειώσει µε τη 
δουλειά µας.» 

«Μία µόνο έξοδο έχει ο στρατώνας;» 
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«Μία είναι η κεντρική. Πρέπει να υπάρχουν και πλευρικές· δε νο-
µίζω, όµως, νάναι πάνω από δύο. Μπορούµε να τις κλείσουµε προ-
σωρινά.» 

«Υπάρχουν και παράθυρα,» παρατήρησε η Αρίνη. 
«Ναι, αλλά τα περισσότερα παράθυρα των Ανακτόρων δεν είναι 

µεγάλα.» Κοίταξε το οφθαλµόσχηµο παράθυρο στον τοίχο του γρα-
φείου. 

«Από αρκετά, πάντως, µπορεί να περάσει κάποιος αν το θέλει πο-
λύ.» 

«Αυτός, όµως, δεν είναι γρήγορος τρόπος για να βγουν τριακόσιοι 
στρατιώτες από έναν στρατώνα· και ο σκοπός είναι να τους καθυ-
στερήσουµε, Αρίνη, µέχρι να έχουµε την κατάσταση υπό έλεγχο. 
Μετά, τι θα µπορούν να κάνουν; Θα µας επιτεθούν ενώ έχουµε τον 
Επόπτη αιχµάλωτο; Θα τους δώσουµε την επιλογή ή να φύγουν και 
να επιστρέψουν στη Φεηνάρκια ή να µείνουν εδώ και να πολεµή-
σουν για εµάς, εναντίον των εξωδιαστασιακών, αν αποδειχτεί απα-
ραίτητο.» 

«∆εν έχω αµφιβολία ότι θα επιλέξουν το πρώτο. Γιατί να µείνουν 
εδώ και να προδώσουν την Παντοκράτειρα; ∆εν είναι η θέση τους 
στη Χάρνταβελ.» 

Ο Τέρι ένευσε. «Το ίδιο πιστεύω κι εγώ.» 
«Καλύτερα να µιλήσεις και στους ιερείς, προτού κάνεις οτιδήπο-

τε,» πρότεινε η Αρίνη. 
«Λες, ε;» 
«Λέω.» 
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Κεφάλαιο 19 

Το Σχέδιο του Ταγµατάρχη 
 
 
Κανείς δεν πλησίαζε στον Ναό της Ερρίθιας αφότου ο Παντοκρατο-
ρικός Επόπτης τον είχε γκρεµίσει. Ήταν ένα ερείπιο τώρα, παρότι 
τόσους αιώνες έστεκε περήφανα ανάµεσα στα υπόλοιπα οικήµατα 
των Ιερών. 

Οι ντόπιοι έλεγαν ότι η Οργή του Θεού θα έπεφτε επάνω σ’όλους 
τους γι’αυτό που είχε συµβεί· ότι, σύντοµα, κι άλλα ανοίγµατα θα 
παρουσιάζονταν, και η έρηµος θα ξεχυνόταν παντού µέχρι που να 
πνίξει µε την άµµο της ολάκερη τη Χάρνταβελ· ότι τέρατα θα έρχο-
νταν για να τους καταπιούν, επειδή είχαν αφήσει τους εξωδιαστασι-
ακούς δυνάστες να βλασφηµήσουν έτσι κατά του Θεού. 

Αλλά τίποτα από αυτά δεν είχε γίνει. Ακόµα. 
Μέσα στο σούρουπο, µια σκιερή φιγούρα πλησίασε και µπήκε στο 

ερειπωµένο οίκηµα, βαδίζοντας αργά, προσεχτικά, µε µικρά θραύ-
σµατα να τρίζουν κάτω από τις µπότες της. 

Φορούσε κάπα και κουκούλα γιατί, µολονότι µπορούσε να δικαιο-
λογήσει την παρουσία του εδώ αν χρειαζόταν, προτιµούσε κανένας 
να µην τον αναγνωρίσει. Εκτός, φυσικά, από τους ανθρώπους που 
ήθελε να τον αναγνωρίσουν και που ήξερε ότι θα τον αναγνώριζαν. 

Γύρω του ψυχή δεν υπήρχε, καθώς σταµάτησε σ’ένα από τα δωµά-
τια που βρίσκονταν πίσω από την κεντρική αίθουσα του Ναού όταν 
ο Ναός έστεκε ακόµα. Το κόκκινο φως του Κακού Οφθαλµού, γλι-
στρώντας ανάµεσα από τα πυκνά σύννεφα, έπεφτε σαν ειδικά εστι-
ασµένη δέσµη εδώ. Λες και κάποια διαβολική οντότητα να γνώριζε 
για την παρουσία του Τέρι Κάρµεθ στα ερείπια και να ήθελε να του 
το πει. 

Ο ταγµατάρχης, ασφαλώς, δεν ήταν προληπτικός, και δεν πτοήθη-
κε. 

Περίµενε. 
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Και µια άλλη φιγούρα ξεπρόβαλε µέσα από τις πυκνές σκιές, µε 
τρόπο που έδινε την εντύπωση ότι αυτές την είχαν γεννήσει. Πλάι 
της ήταν ένας µαύρος σκύλος. 

«Μεγάλε Πατέρα,» χαιρέτησε ο Τέρι τον Μαλαχία. 
«Συνέβη τίποτα απρόοπτο, Ταγµατάρχη;» 
«Φοβάµαι πως ναι. Ήρθαν οι ενισχύσεις που ο Επόπτης είχε καλέ-

σει από τη Φεηνάρκια.» 
Μια άλλη σκιερή φιγούρα παρουσιάστηκε, βγαίνοντας πίσω από 

κάτι πέτρες. «Το µάθαµε.» Ο Γεράρδος. «Θα αποτελέσει πρόβληµα 
αυτό;» 

«Μέχρις ενός σηµείου, ναι. Αλλά τώρα δεν µπορούµε να κάνουµε 
πίσω, διότι σύντοµα θα έρθουν κι άλλες ενισχύσεις, από τη Βίηλ και 
τη Ρελκάµνια. Εποµένως, δεν θα ήταν συνετό να καθυστερήσουµε. 
Ωστόσο, είµαι εδώ για να ζητήσω τη συµβουλή σας,» είπε ο Τέρι, και 
τους µίλησε για το πώς ακριβώς είχαν τα πράγµατα, ενώ κι άλλοι 
παρουσιάζονταν µέσα από τα ερείπια, σαν φαντάσµατα που ξαφνι-
κά έπαιρναν σάρκα και οστά, σαν σκιές που γίνονταν στέρεες: ο 
Τζοσελίνος… η γυναίκα που ονοµαζόταν Ελισαβέτα (η πρώτη ιέρεια 
της Χάρνταβελ που είχε ποτέ γνωρίσει ο Τέρι – πώς να την πεις; 
Μεγάλη Μητέρα, ίσως;)… ο Ριχάρδος… ο Οσβάλδος… 

«Το σχέδιό σου ακούγεται καλό, Ταγµατάρχη,» είπε τελικά ο Γε-
ράρδος. «∆ε νοµίζω ότι µπορώ να προτείνω κάτι καλύτερο. Εσείς, 
Αδελφοί;» 

Κανένας από τους ιερείς δεν µίλησε. 
Μετά, ο Μαλαχίας ρώτησε τον Τέρι: «Είσαι βέβαιος ότι οι τριακό-

σιοι του Λοχαγού Εύκριτου θα προτιµήσουν να υποχωρήσουν, αντί 
να οχυρωθούν µέσα σ’ένα τµήµα των Ανακτόρων και να µας πολε-
µήσουν;» 

«Με τον Επόπτη αιχµάλωτό µας, αυτό είναι το λογικό να κάνουν, 
Μεγάλε Πατέρα. Αν αποκλειστούν µέσα στα Ανάκτορα, ουσιαστικά 
θα παγιδευτούν. Και βρίσκονται σε µια διάσταση όπου δεν θα έχουν 
καµία υποστήριξη. Ποιος θα τους τροφοδοτεί;» 

«Καλώς,» είπε ο Μαλαχίας. «Είναι, λοιπόν, όλα έτοιµα για να ξεκι-
νήσουµε;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Αύριο βράδυ. Θα έρθετε από εκεί ό-
που έχουµε συµφωνήσει.» 
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Μετά την επίσκεψή του στον ερειπωµένο Ναό της Ερρίθιας, επέ-
στρεψε στα Ανάκτορα και στα δωµάτιά του, για να βρει την Αρίνη 
ξαπλωµένη στον καναπέ. 

«Τι σου είπαν;» τον ρώτησε. 
«Συµφωνούν.» Πλησίασε την κάβα µε τα ποτά. «Κρασί;» 
«Ναι.» 
Ο Τέρι γέµισε δύο ποτήρια και, πηγαίνοντας να καθίσει δίπλα της 

στον καναπέ, της έδωσε το ένα. 
Η Αρίνη ανασηκώθηκε για να πιει. «Και τώρα, περιµένουµε;» 
«∆εν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουµε.» 
Μετά από µια στιγµή δισταγµού, η Αρίνη ρώτησε: «Πιστεύεις ότι 

υπάρχει πιθανότητα να µας προδώσουν;» 
«Γιατί το λες αυτό;» 
«Ο Νιρµόδος, κάπως, έµαθε για το σχέδιο του Υπεράρχη και τον 

πρόλαβε. Φοβάµαι ότι το ίδιο ίσως να συµβεί και τώρα.» 
Ο Τέρι κούνησε το κεφάλι, παρότι κι εκείνος δεν ήταν χωρίς τους 

φόβους του. «Όχι,» είπε. «∆εν έχει λόγο να µας κατασκοπεύει, όπως 
τον Ριχάρδο· και κανένας από τους στρατιωτικούς στους οποίους 
µίλησα δεν είναι αναξιόπιστος. Είµαστε χρόνια στη Χάρνταβελ µαζί 
τους, Αρίνη. Κι εσύ τους ξέρεις, δεν τους ξέρεις;» 

Εκείνη ένευσε. Η αλήθεια ήταν πως τους ήξερε. Και πάλι, όµως, 
δεν µπορούσε να πάψει να ανησυχεί. 

Μετά από λίγη ώρα, άκουσαν τη βροχή να ξεκινά καταρρακτωδώς. 

E 
 
Οι νεοϊερείς του Γεράρδου δεν θα ήταν δύσκολο να εισβάλουν στα 
Ανάκτορα. Αρκετοί απ’αυτούς γνώριζαν πώς να βαδίζουν στα µονο-
πάτια, εκεί όπου τα µάτια των άλλων ανθρώπων δεν µπορούσαν να 
τους δουν: θα γλιστρούσαν ανάµεσα στις σκιές και στο φως, γύρω 
από ασύλληπτες γωνίες, µέσα σε πτυχώσεις της πραγµατικότητας 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  981 

 

 

 

της Χάρνταβελ, και θα έφταναν στον στόχο τους. Οι µόνοι που δεν 
ήξεραν ακόµα πώς να κινούνται έτσι ήταν ο Οσβάλδος, ο Ριχάρδος, 
και ο Έδουος· εποµένως θα έµεναν πίσω, µαζί µε τους υπόλοιπους 
που θα περίµεναν το σύνθηµα για να εισβάλουν: τους επαναστάτες 
από την Απολλώνια· τους ληστές του Σεβερίνου, τους επονοµαζόµε-
νους «Γενναίους»· τους Ιερούς Φρουρούς από τον Υπεραιώνιο και 
από τον Ναό της Ερρίθιας· τους πολεµιστές του Υπεράρχη που είχαν 
αφοπλιστεί και διωχτεί από τα Ανάκτορα αλλά ήταν πρόθυµοι να 
πολεµήσουν και πάλι για τον Άρχοντά τους και για τον Θεό· και άλ-
λους ανθρώπους που είχαν δηλώσει πως θα βοηθούσαν τους ιερείς 
για να αποτινάξουν τους δυνάστες. 

Ο Γεράρδος είχε πει στον Τέρι Κάρµεθ ότι χρειάζονταν µονάχα 
δύο πράγµατα για να ξεκινήσει η όλη επιχείρηση: έναν χάρτη των 
Ανακτόρων, για να ξέρουν πού θα πήγαιναν όταν ήταν στο εσωτερι-
κό, και µια ανοιχτή πόρτα, γιατί, παρά τις υπερφυσικές τους δυνά-
µεις, οι ιερείς δεν µπορούσαν να περνάνε µέσα από τοίχους. Ο ταγ-
µατάρχης τούς είχε δώσει τον χάρτη χωρίς κανένα πρόβληµα, και 
τους είχε υποσχεθεί πως η βόρεια πύλη των Ανακτόρων θα ήταν α-
νοιχτή γι’αυτούς τα µεσάνυχτα. 

Τώρα ήταν µεσάνυχτα. 
Ο Γεράρδος, ο Μαλαχίας (χωρίς τον Αγύρευτο – τον είχε αφήσει 

µε τον Οσβάλδο), η Ελισαβέτα, και ο Τζοσελίνος (τραυµατισµένος 
από τη σπαθιά του Ύπατου ακόµα αλλά µπορώντας να κινείται) 
πλησίασαν το συµφωνηµένο σηµείο ακολουθώντας τα µονοπάτια, 
και είδαν ότι, όντως, η βόρεια πύλη των Ανακτόρων ήταν αφηµένη 
µισάνοιχτη. Οι φρουροί που στέκονταν εκεί ήταν κι οι δύο άνθρωποι 
του Τέρι, σύµφωνα µε ό,τι είχε πει ο ταγµατάρχης. 

Εποµένως, εκτός αν επρόκειτο για µια καλοστηµένη παγίδα, τα 
πάντα ήταν όπως έπρεπε. 

Ο Γεράρδος έκανε νόηµα στους νεοϊερείς του, και, ο ένας κατόπιν 
του αλλού, γλίστρησαν µέσα από τη µισάνοιχτη πύλη: ο Μαλαχίας 
πίσω από το ασηµένιο φως του Αργυρού Θείου Οφθαλµού· η Ελισα-
βέτα ανάµεσα στις πυκνές σκιές της νύχτας και στο κόκκινο φως του 
Κακού Οφθαλµού· ο Τζοσελίνος βαδίζοντας σε µια πτύχωση της 
Χάρνταβελ που τα µάτια ενός κανονικού ανθρώπου δεν θα µπορού-
σαν ποτέ να δουν. Και τέλος, ο Γεράρδος ακολούθησε τη ροή ενός 
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ποταµού από αέρα, σκοτάδι, και φεγγαρόφωτο, και έστριψε σε µια 
παράλογη γωνία για να περάσει το άνοιγµα της πύλης. 

Οι δύο φρουροί του Τέρι Κάρµεθ δεν είδαν τίποτα περισσότερο 
από κανένα τρεµόπαιγµα του φωτός των φεγγαριών, ή καµια φευ-
γαλέα σκιά: πράγµατα που θα µπορούσαν να είχαν προκληθεί και 
από πουλιά ή γάτες. Και το µόνο που άκουσαν ήταν η υπόνοια ελα-
φρών βηµάτων. Αλλά, φυσικά, δεν ανησύχησαν· ήξεραν ακριβώς τι 
περίµεναν απόψε. Η µία ήταν η Βίλνα· ο άλλος, ο Καλιόστρο. Ο ταγ-
µατάρχης τούς είχε µιλήσει πολύ συγκεκριµένα για τους ιερείς και 
τις δυνάµεις τους – τουλάχιστον, για όσα καταλάβαινε. 

E 
 
Οι φρουροί στα µπουντρούµια ήταν άνθρωποι του Επόπτη, και ο 
Τέρι δεν µπορούσε να τους αντικαταστήσει. Μπορούσε, όµως, να 
αντικαταστήσει κάποιους άλλους που βρίσκονταν εκεί κοντά, και το 
είχε κάνει. 

Οι στρατιώτες αυτοί περίµεναν τους ιερείς να έρθουν. «Πώς θα 
καταλάβουµε ότι είναι οι ιερείς;» είχαν ρωτήσει τον ταγµατάρχη· κι 
εκείνος τούς είχε απαντήσει: «Μην ανησυχείτε· θα το καταλάβετε.» 

Και τώρα, µερικά λεπτά µετά τα µεσάνυχτα, ενώ οι φρουροί ατένι-
ζαν κάπου-κάπου ανήσυχα τα ρολόγια στους καρπούς τους, είδαν 
τον Μαλαχία και τον Τζοσελίνο να παρουσιάζονται εµπρός τους, ξε-
προβάλλοντας από εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα για να κρυφτούν. 

«Μεγάλε Πατέρα,» είπε ένας από τους φρουρούς, αναγνωρίζοντας 
τον Μαλαχία. 

«Είστε έτοιµοι, παιδί µου;» 
«Μάλιστα.» 
«Ωραία. Εµείς θα πάµε πρώτοι, εσείς θα µας ακολουθήσετε.» 
«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα.» 
Οι δύο ιερείς εξαφανίστηκαν µπροστά στα µάτια των έκπληκτων 

φρουρών. «Το Μυαλό του Σκοτοδαίµονος…» µουρµούρισε ένας 
απ’αυτούς ο οποίος ήταν από τη Ρελκάµνια. 

Ο Μαλαχίας και ο Τζοσελίνος πλησίασαν τους ανθρώπους του Ε-
πόπτη που φρουρούσαν την είσοδο των µπουντρουµιών. Παρουσιά-
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στηκαν απροειδοποίητα εµπρός τους και τους κάρφωσαν στον λαιµό 
µε ξιφίδια, σκοτώνοντάς τους χωρίς εκείνοι να προλάβουν να φωνά-
ξουν. Μετά, κατέβηκαν την πέτρινη σκάλα και βρέθηκαν στα µπου-
ντρούµια, όπου ακούγονταν τα βήµατα δύο φρουρών ακόµα. Ο Ε-
πόπτης είχε κάµποσους εδώ, τώρα που κρατούσε φυλακισµένο τον 
Υπεράρχη και την οικογένειά του. 

Ο Μαλαχίας και ο Τζοσελίνος, έχοντας φτάσει στο υπόγειο, ήταν 
πιο χαλαροί· οι πιθανότητες να τους ακούσουν επάνω ήταν ελάχι-
στες, ακόµα κι αν γινόταν θόρυβος. Παρουσιάστηκαν δεξιά κι αρι-
στερά της µίας φρουρού, και την κάρφωσαν στα πλευρά και στο 
λαιµό. Εκείνη πέθανε προτού καλά-καλά καταλάβει τι συνέβαινε. 

«Μεγάλε Πατέρα;» ακούστηκε µια ξαφνιασµένη φωνή από ένα 
κελί. 

Ο Μαλαχίας στράφηκε για να δει τη Γερτρούδη, τη µεγαλύτερη 
από τις δύο θυγατέρες του Ριχάρδου του Τρίτου. «Ησυχία, κόρη 
µου,» της είπε ζυγώνοντας το κελί της. Εκείνη ένευσε. Τα µάτια της 
ήταν γουρλωµένα. 

Ο άλλος φρουρός ακούστηκε να έρχεται. «Είπες κάτι, Αµαλία;» 
Οι δύο ιερείς γλίστρησαν µέσα σε µια ασύλληπτη γωνία που έδειξε 

ο Τζοσελίνος, και καθώς ο Παντοκρατορικός στρατιώτης παρουσιά-
στηκε στο πέρας του διαδρόµου βγήκαν πίσω του και τον κάρφωσαν 
µε τα ξιφίδιά τους, δίνοντας τέλος στη ζωή του. 

Κανένας άλλος δεν ακουγόταν να είναι εδώ. Και τώρα, βήµατα έρ-
χονταν από τις πέτρινες σκάλες. Οι στρατιώτες του Τέρι Κάρµεθ, 
κατά πάσα πιθανότητα· αλλά δεν έπρεπε κανείς να το ριψοκινδυ-
νεύει. Οι δύο ιερείς µπήκαν µέσα σε µια πτύχωση του λευκού φωτός 
των ενεργειακών λαµπών. 

Οι πολεµιστές του ταγµατάρχη ήρθαν κάτω. Είδαν τους νεκρούς. 
«Μεγάλοι Πατέρες;» είπε ένας τους, κοιτάζοντας ολόγυρα, ανήσυ-
χα. 

«Εδώ είµαστε,» είπε ο Μαλαχίας, καθώς ξεπρόβαλλε µαζί µε τον 
Τζοσελίνο. 

E 
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Η Θελρίτ πήρε το γυµνό, ιδρωµένο σώµα της πάνω από τον Νιρµόδο 
και σηκώθηκε από το µεγάλο κρεβάτι, για να βαδίσει ξυπόλυτη προς 
το µικρό τραπεζάκι µε τα ποτά, στη γωνία. Ο Νιρµόδος τράβηξε ε-
πάνω το σεντόνι που ήταν κουβαριασµένο γύρω από τα γόνατά του, 
καθώς κοίταζε την όµορφη γαλανή πλάτη της συζύγου του, όπου χύ-
νονταν τα µακριά, ξανθά, σγουρά µαλλιά της, γυαλίζοντας στο χα-
µηλωµένο ενεργειακό φως του υπνοδωµατίου. 

Η Θελρίτ γέµισε µια χρυσή κούπα µε σαµπάνια από την Απολλώ-
νια και πλησίασε πάλι το κρεβάτι, για να καθίσει πλάι στον Νιρµόδο, 
µε το ένα της πόδι διπλωµένο από κάτω της, και να πιει µια γουλιά. 
Ύστερα έτεινε την κούπα προς τα χείλη του, µε το ένα χέρι. Ο Νιρ-
µόδος έκανε να πιει κι εκείνος, αλλά τότε ήταν που είδε κάποιον να 
µπαίνει από την ανοιχτή πόρτα του υπνοδωµατίου. 

«Θελρίτ!» φώναξε, παραµερίζοντας το ποτό καθώς ανασηκωνό-
ταν. 

Η κούπα έφυγε από τα ξαφνιασµένα δάχτυλα της Θελρίτ και η σα-
µπάνια χύθηκε πάνω στο κρεβάτι και στο γυµνό σώµα του Νιρµό-
δου. 

Ο Γεράρδος ύψωσε το πιστόλι του, σηµαδεύοντάς τους. «Θα έρθεις 
µαζί µας, Επόπτη. Ήρεµα, ελπίζω.» Πλάι του είχε µόλις παρουσια-
στεί η Ελισαβέτα, κρατώντας το σπαθί της γυµνολέπιδο. 

«Και ποιος σκατά είσαι εσύ;» ρώτησε ο Νιρµόδος, προσπαθώντας 
να κερδίσει χρόνο, καθώς το χέρι του κινιόταν προσεχτικά πίσω από 
την πλάτη της Θελρίτ. «Αποστάτης;» 

«Ιερέας είµαι.» 
«Ιερέας; Περίεργο που δε σ’έχω ξαναδεί εδώ. Λες ψέµατα – κι α-

πορώ πώς κατόρθωσες να µπεις στα δωµάτιά µου.» Ο Νιρµόδος, αν 
µη τι άλλο, ήταν πάντα καλός στο να κρατά την ψυχραιµία του ακό-
µα και στις πιο απίθανες καταστάσεις. Η Θελρίτ, αντιθέτως, είχε 
παραλύσει και έτρεµε, αναπνέοντας γρήγορα, σπασµωδικά. 

«Σήκω πάνω κι άσε τις κουβέντες,» του είπε ο Γεράρδος. 
«Όπως θέλεις.» Ο Νιρµόδος τράβηξε, ξαφνικά, τις κουρτίνες του 

κρεβατιού κρύβοντας τον εαυτό του και τη σύζυγό του από τον Γε-
ράρδο και την Ελισαβέτα. Άρπαξε τη Θελρίτ από τη µέση και το 
µπράτσο και την παρέσυρε µαζί του, καθώς κυλούσε προς την άλλη 
µεριά του κρεβατιού, πέφτοντας στο πάτωµα. 
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Ο Γεράρδος πυροβόλησε – για εκφοβισµό περισσότερο – χτυπώ-
ντας το στρώµα. 

Ο Νιρµόδος τεντώθηκε προς το κοµοδίνο καθώς ήταν γονατισµέ-
νος στο ένα γόνατο, άνοιξε ένα συρτάρι, πήρε το πιστόλι του– 

Η Ελισαβέτα, ακολουθώντας τα µονοπάτια, παρουσιάστηκε πλάι 
του και τον κλότσησε στον καρπό. Το όπλο έφυγε από το χέρι του 
Επόπτη, εκπυρσοκροτώντας. 

Η Θελρίτ είχε κουλουριαστεί στο πάτωµα, τροµαγµένη, κρύβοντας 
τα στήθη της. 

Ο Γεράρδος, ακολουθώντας κι εκείνος τα µονοπάτια, είχε παρου-
σιαστεί αντίκρυ στον Νιρµόδο και τον σηµάδευε ξανά µε το πιστόλι 
του. «∆ε χρειάζονταν φασαρίες.» 

«Τι… τι διάολοι είστε;» έκανε ο Νιρµόδος, ξαφνιασµένος έτσι όπως 
παρουσιάζονταν. 

«∆έσε τους,» είπε ο Γεράρδος στην Ελισαβέτα. «Και τους δύο. Αυ-
τόν πρώτο.» Και τράβηξε τον ποµπό του από τη ζώνη του· πάτησε 
ένα κουµπί καθώς τον έφερνε κοντά στ’αφτί του. 

«Γεράρδε;» άκουσε τη φωνή του Τέρι Κάρµεθ. 
«Ο Επόπτης είναι αιχµάλωτός µας. Μπορείς να κινηθείς.» 
Η Ελισαβέτα, εν τω µεταξύ, έδενε τα χέρια του Νιρµόδου πίσω 

από την πλάτη του. «Ποιος µας πρόδωσε;» ρώτησε εκείνος. «Και τι 
είστε; Πώς µπήκατε εδώ;» 

Ο Γεράρδος τον αγνόησε. Κάλεσε τη Μάρθα µε τον ποµπό του. 
«Ξεκινήστε,» της είπε. 

E 
 
Οι δύο φρουροί άνοιξαν τη βόρεια πύλη, αφήνοντας τους επαναστά-
τες να περάσουν και να µπουν οπλισµένοι στα Ανάκτορα: Ιεροί 
Φρουροί µε τα κλειστά κράνη τους, ληστές του Σεβερίνου, πολεµι-
στές του Υπεράρχη, και φυσικά, η Μάρθα, η Άνµα’ταρ, και ο Σέ-
λιρ’χοκ. 

Η Μάρθα ακόµα πονούσε από εκείνο το τραύµα στον µηρό της αλ-
λά µπορούσε να βαδίζει. Είχε περάσει κι από χειρότερα στη ζωή της, 
εξάλλου. Και τώρα το σχέδιο του Γεράρδου, των ιερέων, και του Τέρι 
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Κάρµεθ ήταν, ουσιαστικά, να µην γίνει µάχη. Ο Επόπτης θα ήταν 
αιχµάλωτος, ο Υπεράρχης και η οικογένειά του θα ήταν έξω από τα 
κελιά τους, οι ενισχύσεις από τη Φεηνάρκια θα ήταν κλειδωµένες 
µέσα στο στρατώνα τους, και οι περισσότεροι πολεµιστές του Επό-
πτη και της Ταγµατάρχη Νέλθα-Ριθ θα ήταν ξαφνιασµένοι και ανέ-
τοιµοι. Αντιθέτως, όλοι οι στρατιώτες του Τέρι Κάρµεθ θα ήταν πα-
νέτοιµοι χωρίς να το δείχνουν· κανένας δεν θα κοιµόταν. 
Τα πάντα είναι µε το µέρος µας, σκεφτόταν η Μάρθα καθώς έ-

µπαινε µαζί µε τους υπόλοιπους στις αίθουσες των Ανακτόρων, κρα-
τώντας το τουφέκι της υψωµένο. Λογικά, δεν µπορούµε να τα σκα-
τώσουµε. 
Βέβαια, έχω δει και χειρότερες µαλακίες να συµβαίνουν. 
«Πέτα το! Κάτω!» φώναξε ο Σεβερίνος σ’έναν ξαφνιασµένο Πα-

ντοκρατορικό φρουρό που είχε ξεπροβάλει από έναν διάδροµο και 
δεν πρέπει να τους περίµενε – άρα δεν πρέπει να ήταν απ’αυτούς 
του Τέρι Κάρµεθ. 

Ο λευκοντυµένος άντρας έριξε το τουφέκι του στο πάτωµα και 
ύψωσε τα χέρια. 

E 
 
«Κανένας δε µας πρόδωσε,» είπε ο Τέρι στην Αρίνη, καθώς φωνές 
αντηχούσαν στα Ανάκτορα φτάνοντας στα δωµάτια του ταγµατάρ-
χη. Οι αναφορές που είχε πάρει µέσω του τηλεπικοινωνιακού πο-
µπού του ήταν όλες θετικές: ο Επόπτης ήταν αιχµάλωτος· ο Υπεράρ-
χης ήταν ελεύθερος· οι πολεµιστές του Λοχαγού Εύκριτου ήταν κλει-
δωµένοι στον στρατώνα, και τώρα µόλις ακούγονταν να χτυπούν τις 
πόρτες (µάλλον, λόγω της φασαρίας που ερχόταν από έξω)· οι στρα-
τιώτες της Νέλθα-Ριθ είχαν πιαστεί απροετοίµαστοι από τους στρα-
τιώτες του Τέρι και είχαν παραδοθεί χωρίς να προβάλουν καµια ου-
σιαστική αντίσταση. 

«Ήµασταν τυχεροί,» αποκρίθηκε η Αρίνη, δείχνοντας ανακουφι-
σµένη. Είχε φοβηθεί ότι ο Επόπτης θα καταλάβαινε το σχέδιό τους 
και θα τους χτυπούσε πριν εκείνοι προλάβουν να χτυπήσουν αυτόν· 
και σε µια τέτοια περίπτωση, τίποτα δεν θα µπορούσε να τους γλι-
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τώσει. Ο Νιρµόδος θα τους ονόµαζε και τους δύο αποστάτες. Ακόµα 
κι αν δεν τους εκτελούσε αµέσως, η µοίρα τους θα ήταν πολύ άσχη-
µη. 

Ο Τέρι τύλιξε το χέρι του γύρω από τους ώµους της Αρίνης και την 
έσφιξε για λίγο επάνω του. «Πάµε,» είπε µετά. «Ας δούµε πώς έχει η 
κατάσταση από κοντά.» 

Η Αρίνη ένευσε· και, παίρνοντας τα όπλα τους, βγήκαν από τα δω-
µάτιά τους για να συναντήσουν τους στρατιώτες που τους περίµεναν 
απέξω, µαζί µε τον Ανθυπολοχαγό Τάρθλος. 
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Κεφάλαιο 20 

Μια Τελευταία Ανθρωποθυσία 
 
 
«Με ποιου τις διαταγές το κάνετε αυτό;» φώναξε η Νέλθα-Ριθ. 
«Πού είναι ο Επόπτης;» 

«∆ε µπορούµε ακόµα να σας πούµε τίποτα, κυρία Ταγµατάρχη.» 
Οι στρατιώτες – Παντοκρατορικοί στρατιώτες! – είχαν σπάσει την 

εξώπορτα των δωµατίων της και είχαν εισβάλει µέσα στ’άγρια µεσά-
νυχτα. Η Νέλθα, που εκείνη την ώρα κοιµόταν, είχε τιναχτεί επάνω 
ακούγοντας τον έντονο θόρυβο, είχε αρπάξει το πιστόλι από το κο-
µοδίνο της, και είχε κολλήσει στο πλάι της µεσόπορτας ώστε να είναι 
καλυµµένη. Βγείτε έξω, κυρία Ταγµατάρχη! της είχε φωνάξει κά-
ποιος. Χωρίς όπλα και µε τα χέρια σας ψηλά! Κρυφοκοιτάζοντας, η 
Νέλθα τούς είχε δει να κρατάνε τα τουφέκια τους υψωµένα µέσα 
στο καθιστικό της καθώς την περίµεναν να εµφανιστεί. Συγχρόνως, 
από έξω, από παντού στα Ανάκτορα, ακουγόταν φασαρία. Η Νέλθα, 
µπερδεµένη, µην ξέροντας τι συνέβαινε, είχε αφήσει το πιστόλι της 
επάνω στο κρεβάτι και είχε βγει από το υπνοδωµάτιο, ντυµένη µε το 
νυχτικό της και µε τα χέρια της σηκωµένα. 

«Τι δε µπορείτε να µου πείτε τίποτα;» φώναξε εξαγριωµένη. «Ει-
σβάλλετε έτσι στα προσωπικά µου δωµάτια και δεν µπορείτε να µου 
πείτε τίποτα!; Ποιος σας έστειλε εδώ; Γιατί µε συλλαµβάνετε; Θεω-
ρούµαι ύποπτη για κάποιο λόγο που δεν ξέρω;» 

«∆εν είναι αυτό, κυρία Ταγµατάρχη. Καθίστε, και σύντοµα θα σας 
εξηγήσουν.» 

Η Νέλθα τούς κοίταξε προσεχτικά, έναν-έναν. Τρεις άντρες και 
µία γυναίκα. Κανένας δεν πρέπει να ήταν από το τάγµα της. Μάλλον 
από το τάγµα του Τέρι ήταν. ∆εν καταλάβαινε τι σκατά γινόταν α-
πόψε. Και δε νόµιζε ότι µπορούσε να τα βάλει και µε τους τέσσερις 
στρατιώτες και να τους νικήσει – εξακολουθούσαν να τη σηµαδεύ-
ουν µε τα όπλα τους. Εξάλλου, µάλλον επρόκειτο για παρεξήγηση. 
Μάλλον ο Επόπτης την είχε υποπτευθεί για κάποιον ηλίθιο λόγο. 
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Κάθισε σε µια πολυθρόνα και περίµενε, ενώ από τα Ανάκτορα φω-
νές ακούγονταν, καθώς και κανένας πυροβολισµός πού και πού. Αν ο 
Επόπτης υποπτεύεται εµένα, γιατί να γίνεται τέτοια φασαρία; Είναι 
σαν εχθροί να έχουν εισβάλλει… Νοµίζει, µήπως, ο Νιρµόδος ότι εί-
µαι µαζί τους; Ο Τέρι µού φαίνεται πως έχει δίκιο που τον θεωρεί 
ακατάλληλο για τη θέση του. Εγώ είµαι στη Χάρνταβελ πολύ περισ-
σότερο καιρό απ’τον Νιρµόδο! Πιο πιθανό είναι αυτός να είναι ύπο-
πτος για οτιδήποτε παρά εγώ! 

Τελικά, µετά από κανένα τέταρτο, δεν ήταν ο Επόπτης που ήρθε 
να την επισκεφτεί αλλά ο Τέρι. Μαζί του ήταν ο Λοχαγός Εύκριτος, 
και δύο στρατιώτες που σηµάδευαν τον Λοχαγό µε τα πιστόλια τους. 

Η Νέλθα-Ριθ πετάχτηκε όρθια. Τι σήµαινε αυτό; Ήταν ο Εύκριτος 
προδότης και ο Τέρι τον είχε συλλάβει; Ήταν αποστάτης; 

«Γιατί µε κρατάτε εδώ;» απαίτησε η Νέλθα. 
«Τα πράγµατα άλλαξαν,» της είπε ο Τέρι, «και η προσωρινή σου 

κράτηση ήταν αναγκαία.» 
Η Νέλθα συνοφρυώθηκε. «Τι άλλαξε;» 
«Η Ερρίθια δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχο της Παντοκράτειρας–» 
«Είναι αποστάτης!» είπε ο Εύκριτος. «Τόσο καιρό είχατε έναν α-

ποστάτη ανάµεσά σας και δεν είχατε καταλάβει τίποτα!» 
«Τι;» έκανε η Νέλθα. «Αποκλ–» Κοίταξε τον Τέρι. «Τι λέει αυ-

τός;» 
«Ανοησίες. ∆εν ήµουν αποστάτης παλιά· τώρα είµαι. Και υπάρχει 

καλός λόγος γι’αυτό.» 
Η Νέλθα αισθάνθηκε να ζαλίζεται. «Τι… τι καλός λόγος;» 
Ο Τέρι είπε στον Εύκριτο: «Κάθισε, Λοχαγέ. Σ’έφερα εδώ για να 

µη χρειαστεί να πω τα ίδια πράγµατα δύο φορές.» 
Ο Εύκριτος κάθισε σε µια καρέκλα. Ήταν ντυµένος µε τη στρατιω-

τική του στολή, και φορούσε και τα µαύρα στρογγυλά γυαλιά του. Η 
Νέλθα αναρωτιόταν αν ποτέ τα έβγαζε. 

«Η Χάρνταβελ βρίσκεται σε κίνδυνο,» είπε ο Τέρι, «και µόνο ένα 
καινούργιο τάγµα ιερέων ξέρει πώς να τη σώσει. ∆υστυχώς, ο Επό-
πτης έπρεπε να φύγει από τη µέση για να γίνει αυτό.» 

«Έχεις αιχµαλωτίσει και τον Επόπτη, δηλαδή…» είπε η Νέλθα-Ριθ. 
«Ασφαλώς–» 
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«Γιατί το κάνεις αυτό; Ξέρεις τι θα σου συµβεί; Νοµίζεις ότι η Πα-
ντοκράτειρα θα ανεχθεί την προδοσία σου; Θα σε κυνηγήσει όπως 
κάθε άλλο αποστάτη, Τέρι Κάρµεθ!» 

«Το γνωρίζω,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά εσύ ξέρεις τι θα συµβεί 
αν δεν καταφέρουµε να βρούµε µια λύση στο πρόβληµα της Χάρ-
νταβελ; Η διάσταση θα καταστραφεί – µαζί µε όλους όσους είναι 
επάνω της! Σας κάνω, ουσιαστικά, χάρη που σας αιχµαλωτίζω τώρα, 
γιατί δε σκοπεύω να σας κρατήσω αιχµάλωτους. Έχετε τη δυνατό-
τητα είτε να µείνετε εδώ, µαζί µου, στη Χάρνταβελ, για να βοηθή-
σουµε στη διάσωση της διάστασης και να ζήσουµε, µετά, ειρηνικά µε 
τους γηγενείς της· είτε να πάρετε τους στρατιώτες σας και να φύγε-
τε. ∆εν επιθυµώ κανένας να πεθάνει.» 

«Είσαι τρελός!» του είπε ο Εύκριτος. «Μας προτείνεις να γίνουµε 
αποστάτες! Τι µας ενδιαφέρει εµάς αν αυτή η διάσταση καταστρα-
φεί ή όχι; – που δεν ξέρω καν αν λες αλήθεια ότι θα καταστραφεί!» 

«Σ’ενδιαφέρει αν θα καταστραφεί όταν είσαι επάνω της! Και ο 
Επόπτης θα µας κρατούσε εδώ ενώ συγχρόνως δεν θα έκανε τις σω-
στές ενέργειες για να σώσει τη Χάρνταβελ.» 

«Πώς το ξέρεις; Είσαι ψεύτης, προδότης, και αποστάτης, Ταγµα-
τάρχη!» 

«∆εν περιµένω εσύ να µείνεις στη Χάρνταβελ, Λοχαγέ,» του απά-
ντησε, νηφάλια, ο Τέρι. «Η Νέλθα ίσως να µείνει αλλά όχι εσύ. Ω-
στόσο, µια µέρα – αν τύχει να καταλάβεις – θα µ’ευχαριστείς που σε 
έδιωξα από εδώ.» 

«Γιατί νοµίζεις ότι ίσως εγώ να µείνω;» είπε η Νέλθα-Ριθ. 
«Γιατί δεν σας έχω ακόµα εξηγήσει τι ακριβώς συµβαίνει. Αλλά 

τώρα σκοπεύω να το κάνω.» 

E 
 
«Αδύνατον, Αρίνη. ∆ε µπορώ να το κάνω αυτό,» είπε ο Ράβνοµ’νιρ 
κουνώντας το κεφάλι. 

«Γιατί όχι;» 
Η Αρίνη’σαρ είχε προστάξει τους στρατιώτες να φύγουν από τα 

δωµάτια του Βιοσκόπου ώστε εκείνη κι ο Ράβνοµ να µιλήσουν µόνοι. 
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∆εν πίστευε ότι κινδύνευε από αυτόν, και δεν ήθελε ο µάγος να αι-
σθάνεται απειληµένος όταν θα συζητούσαν. 

«Μου ζητάς να γίνω αποστάτης! και µε ρωτάς ‘Γιατί όχι’; ∆ε µπο-
ρεί να είσαι σοβαρή, Αρίνη. Και απορώ που εσύ κι ο Τέρι συµφωνή-
σατε να συµµαχήσετε µ’αυτούς τους αποστάτες. Το ξέρω πως κι οι 
δύο είστε πιο πολλά χρόνια από εµένα στη Χάρνταβελ, αλλά… αλλά 
δεν είστε γηγενείς της διάστασης!» 

«∆εν έχει να κάνει µε την πίστη µας σε κάποια πατρίδα, Ράβνοµ. 
Έχει να κάνει µε το τι είναι λογικό. Σου εξήγησα τι συµβαίνει. Ο 
Νιρµόδος θα µας οδηγούσε όλους στην καταστροφή· η µόνη λύση 
ήταν να τον αποµακρύνουµε. Κι από τη στιγµή που έχουµε οργανώ-
σει τέτοια ανταρσία εναντίον ενός Παντοκρατορικού Επόπτη, το ξέ-
ρεις πως δεν υπάρχει επιστροφή.» 

«Μπορεί να καταφέρνατε να κάνετε τον Νιρµόδο να καταλάβει…» 
«Νοµίζεις ότι οι ιερείς θα µπορούσαν να συµµαχήσουν µαζί του 

ύστερα από την ισοπέδωση του Ναού τους εδώ, στην Ερρίθια; Νοµί-
ζεις ότι εκείνος θα µπορούσε να συµµαχήσει µε τους ιερείς; Νοµίζεις 
ότι θα δεχόταν να συνεργαστεί µε τους εξωδιαστασιακούς αντί να 
ξεκινήσει πόλεµο µαζί τους;» 

«Γιατί όχι; Αυτό το τελευταίο – γιατί όχι, Αρίνη;» 
«Γιατί οι εξωδιαστασιακοί έρχονται από µια αποµονωµένη διά-

σταση· δεν ξέρουν τίποτα για την Παντοκράτειρα και δεν θα δε-
χτούν να υποταχθούν σ’αυτήν. Και τώρα, πραγµατικά, δεν υπάρχει 
χρόνος για άσκοπες συγκρούσεις, αν είναι να κάνουµε κάτι για να 
σώσουµε τη Χάρνταβελ.» 

«Ποιο ακριβώς είναι το σχέδιό σας για να τη σώσετε; ∆εν έχω κα-
ταλάβει. Είπες µόνο ότι αυτοί οι αλλαγµένοι ιερείς µπορούν να βοη-
θήσουν, και ότι χρειάζεστε και τη συνεργασία των εξωδιαστασια-
κών…» 

«∆εν έχει παρθεί ακόµα απόφαση,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Πρέπει 
να µάθουµε περισσότερα για το παρελθόν της άλλης διάστασης. Και 
σ’έχουµε ανάγκη, Ράβνοµ. Ένας Βιοσκόπος µπορεί να µας φανεί πο-
λύτιµος – για διάφορους λόγους.» 

Ο µάγος κούνησε πάλι το κεφάλι. «Λυπάµαι, Αρίνη, δεν µπορώ να 
µείνω και να θεωρηθώ αποστάτης.» 
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Η Αρίνη έσµιξε τα χείλη, απογοητευµένα. Τον συµπαθούσε τον 
Ράβνοµ. «Εντάξει,» είπε. «Το καταλαβαίνω. Θα πρέπει, λοιπόν, να 
φύγεις µαζί µε τους άλλους.» Συνοφρυώθηκε. «Αν,» ρώτησε, «η 
Νέλθα-Ριθ αποφασίσει να µείνει, θα µείνεις κι εσύ;» 

«Θα το ξανασκεφτώ.» 

E 
 
Ο Γεράρδος δεν ήταν άνθρωπος που έβρισκε καµια ευχαρίστηση 
στα βασανιστήρια. Τα αποστρεφόταν. 

Αλλά µετά, στα µπουντρούµια των Ανακτόρων, είδε τι είχε κάνει ο 
Επόπτης– 

ένας πορφυρόδερµος νεαρός – ο Ρεηµόνδος: τον θυµήθηκε από 
τότε που τον είχε συναντήσει µέσα στον Ναό της Ερρίθιας – κρεµα-
σµένος ανάποδα, νεκρός· 

µια λευκόδερµη ξανθοµάλλα κοπέλα, δεµένη µπρούµυτα επάνω σε 
µια ξύλινη τάβλα, ολόγυµνη και φανερά βιασµένη ξανά και ξανά, 
κρίνοντας από το αίµα ανάµεσα στους µηρούς της· 

ένας άντρας που το πετσί του ήταν γδαρµένο από τον αριστερό 
ώµο ώς τα αριστερά πλευρά· 

ένας άλλος άντρας, ξυλοκοπηµένος, γεµάτος µώλωπες, και µε κοµ-
µένο τον αριστερό αντίχειρα· 

το καµένο πτώµα µιας γυναίκας– 
«Ρίξτε τον σ’ένα κελί!» γρύλισε ο Γεράρδος. «Σ’ένα κελί!» 
Οι Γενναίοι του Σεβερίνου που είχαν αναλάβει να φρουρούν τον 

Νιρµόδο Νάρλεφ υπάκουσαν, και ο Επόπτης µεταφέρθηκε στα υπό-
γεια και σπρώχτηκε µέσα στο κελί όπου πριν ήταν κλεισµένος ο Υ-
περάρχης Ριχάρδος ο Τρίτος. 

«Τι πας να κάνεις;» ρώτησε η Μάρθα τον Γεράρδο, ακολουθώντας 
τον καθώς κι εκείνος κατέβαινε τις σκάλες των µπουντρουµιών. Πο-
τέ ξανά δεν είχε δει τέτοια όψη στο πρόσωπό του. Την τρόµαζε –και 
η Μάρθα δεν τρόµαζε εύκολα από την όψη κανενός ανθρώπου. «Τι 
σκατά έχεις στο µυαλό σου;» 

«Αυτό το γαµηµένο καθίκι βασάνισε τη Βατράνια, όταν την είχε 
κλεισµένη εδώ κάτω,» είπε ο Γεράρδος καθώς βάδιζαν στον πρώτο 
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διάδροµο των µπουντρουµιών. «Και µετά… βασάνισε κι άλλους. Υ-
πηρέτες των Ανακτόρων, και όχι µόνο. Ανθρώπους που θεωρούσε 
πιθανούς κατασκόπους των ιερέων. Ανθρώπους που νόµιζε ότι θα 
του έδιναν πληροφορίες. Τους είδα – ορισµένοι ήταν νεκροί.» 

Η Μάρθα δεν είπε τίποτα. Ήταν η πρώτη φορά που τον είχε ακού-
σει ν’αποκαλεί κάποιον γαµηµένο καθίκι. Είναι εξοργισµένος, σκέ-
φτηκε. Ή εγώ έχω αρχίσει να τον χαλάω. 

Ο Γεράρδος µπήκε στο κελί όπου είχαν πετάξει τον Επόπτη. «Βγεί-
τε έξω!» πρόσταξε τους ανθρώπους του Σεβερίνου, κι εκείνοι βγή-
καν. 

Ο Νιρµόδος ήταν πεσµένος στα γόνατα, µε τα χέρια του δεµένα 
πίσω απ’την πλάτη κι ένα φίµωτρο στο στόµα. Το γαλανόδερµο σώ-
µα του ήταν τσιτωµένο από την υπερένταση, και ντυµένο µόνο µε 
µια περισκελίδα. 

Ο Γεράρδος τράβηξε ένα ξιφίδιο από τη µπότα του. Έκοψε το φί-
µωτρο του Επόπτη, κι ύστερα τα δεσµά στους καρπούς του. Πέταξε 
το ξιφίδιο έξω απ’το κελί, µπροστά στα µποτοφορεµένα πόδια της 
Μάρθας. Τι σκατά πάει να κάνει τώρα; απόρησε εκείνη. Τάχει παί-
ξει; 

«Σήκω πάνω,» είπε ο Γεράρδος στον Νιρµόδο. 
Εκείνος σηκώθηκε– 
–και ο Γεράρδος τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, στέλνοντάς 

τον να κοπανήσει στον πέτρινο τοίχο µε τη µύτη του µατωµένη. 
Τα γκρίζα µάτια του Νιρµόδου γυάλισαν άγρια. Πήρε αµέσως πο-

λεµική στάση. Ο Γεράρδος επιχείρησε να τον χτυπήσει ξανά, αλλά ο 
Επόπτης τώρα απέκρουσε τη γροθιά µε τον πήχη του και γρονθοκό-
πησε τον αντίπαλό του στην κοιλιά, κάνοντάς τον να παραπατήσει. 

«Γεράρδε, αυτές είναι µαλακίες!» φώναξε η Μάρθα, και τράβηξε 
το πιστόλι της σηµαδεύοντας τον Νιρµόδο. 

«Κατέβασε το όπλο σου!» της είπε εκείνος. «Κατέβασέ το!» 
Τάχει παίξει. Τελείωσε, σκέφτηκε η Μάρθα. Αλλά το κατέβασε, θέ-

λοντας να δει ώς πού σκόπευε να τραβήξει αυτή τη µαλακία. 
«Τι θέλεις;» είπε ο Νιρµόδος. «Θέλεις να παραστήσεις τον ήρωα, 

τώρα; Οι ήρωες δεν έρχονται σαν κλέφτες µες στη νύχτα! Εγώ ξέρω 
τι είσαι! – όποιος κι αν είσαι – ό,τι κι αν είσαι.» 
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«Κι εγώ ξέρω τι είσαι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος· και ακολούθησε 
τα µονοπάτια. 

Η Μάρθα τον έχασε για µια στιγµή από τα µάτια της, και µετά τον 
είδε να βγαίνει στ’αριστερά του Νιρµόδου και να τον γρονθοκοπεί, 
δυνατά, στα νεφρά. Εκείνος παραπάτησε, παραλίγο να πέσει· αλλά 
δεν έπεσε: γύρισε, απότοµα, αναζητώντας τον αντίπαλό του. Είναι 
καλός, παρατήρησε η Μάρθα, που είχε δει κάµποσες γροθοµαχίες 
στις φυλακές της Αταρδίας και όχι µόνο. 

«Τι είσαι;» ούρλιαξε ο Νιρµόδος καθώς ο Γεράρδος χανόταν πάλι 
µπροστά στα µάτια του. «Άνθρωπος ή γαµηµένο ΦΑΝΤΑΣΜΑ;» 

Μια κλοτσιά τον βρήκε πίσω από το δεξί γόνατο, σωριάζοντάς τον 
µε µια κραυγή. 

Ο Γεράρδος άρπαξε τα κόκκινα µαλλιά του Νιρµόδου και του κο-
πάνησε το κεφάλι στον τοίχο, µία, δύο φορές. Άγρια. Αίµα τινάχτη-
κε. Ο Επόπτης κραύγαζε – και ο αγκώνας του κινήθηκε, σπασµωδι-
κά αλλά όχι τυχαία, και µε δύναµη. Χτύπησε τον Γεράρδο στα πλευ-
ρά, εκεί όπου το ελαφρύ τραύµα του δεν είχε θεραπευτεί τελείως 
ακόµα. Ο Γεράρδος µούγκρισε από τον πόνο, και αναγκάστηκε 
ν’αφήσει τα µαλλιά του Νιρµόδου, ο οποίος στράφηκε να τον αντι-
κρίσει παραπατώντας, µε αίµατα στο πρόσωπό του. 

«Τι κάνουν;» Η Μάρθα ξαφνιάστηκε ακούγοντας τη φωνή του 
Μαλαχία πλάι της. 

«Γαµιούνται,» του είπε, γυρίζοντάς να τον κοιτάξει και βλέποντάς 
τον να την ατενίζει επικριτικά για τη λέξη που είχε χρησιµοποιήσει. 

Ο Νιρµόδος έκανε να γρονθοκοπήσει τον Γεράρδο, αλλά εκείνος 
ακολούθησε τα µονοπάτια· η γροθιά του Επόπτη βρήκε µονάχα τον 
αέρα, και ο Γεράρδος τού έπιασε τον καρπό και τον κλότσησε στην 
κοιλιά, κάνοντάς τον να διπλωθεί. Τον γρονθοκόπησε στη µύτη, και 
στο µάγουλο, και στο µέτωπο. Ο Νιρµόδος παραπατούσε, γεµάτος 
αίµατα. Ο Γεράρδος τον κλότσησε στο χτυπηµένο του γόνατο· ο 
Νιρµόδος, ουρλιάζοντας, έπεσε: για να δεχτεί µια ακόµα κλοτσιά, 
στο κεφάλι τώρα, και να χάσει τις αισθήσεις του– 

…Όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι ήταν κρεµασµένος ανάποδα µέσα 
στο κελί. Τα πόδια του ήταν δεµένα στο ταβάνι, τα χέρια του ήταν 
δεµένα στο πάτωµα, και το στόµα του ήταν φιµωµένο. Αισθανόταν 
µια δυνατή πίεση στο κεφάλι του. Πονούσε. 

Επάνω στο πρόσωπό του, νερό κυλούσε. 
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Κοίταζε δύο µποτοφορεµένα πόδια. Και µετά, είδε τον Γεράρδο να 
λυγίζει τα γόνατά του ώστε να τον ατενίσει κατάµατα. Στο χέρι του 
κρατούσε µια άδεια κούπα, την οποία πέταξε παραδίπλα. 

«Ξύπνησες αµέσως,» είπε. «Ωραία. Για µια στιγµή είχα φοβηθεί 
ότι ίσως να σε είχα χτυπήσει πολύ δυνατά κι από δω και πέρα δεν θα 
καταλάβαινες τίποτα. Θέλω, όµως, να καταλάβεις. Θέλω να ξέρεις 
ότι θα είσαι η τελευταία ανθρωποθυσία που θα λάβει από εµάς αυτό 
το µαύρο παράσιτο που, εδώ και τόσες χιλιετίες, τυραννά τη διάστα-
σή µας. Είµαι σίγουρος ότι εγκρίνει τις µεθόδους σου, κι ας µην είσαι 
από τη Χάρνταβελ.» 

Ο Νιρµόδος απορούσε τι ήταν αυτές οι ασυναρτησίες που του έλε-
γε ο Γεράρδος, αλλά το µυαλό του αρνιόταν ν’ασχοληθεί µαζί τους. 
Είχε ξαφνικά γνωρίσει τον πραγµατικό τρόµο, που αρπάζει την ψυ-
χή, την τυλίγει από κάθε µεριά, και την καταβροχθίζει πλήρως. Ο 
Νιρµόδος Νάρλεφ ανέκαθεν ήταν προετοιµασµένος να πεθάνει – το 
ήξερε ότι κάποτε θα πέθαινε, όπως όλοι οι στρατιώτες, όπως όλοι οι 
άνθρωποι… 

…αλλά όχι έτσι. 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Ναι, δεν ξέρεις για τι πράγµα 

σού µιλάω. Αλλά δεν έχει σηµασία.» Σηκώθηκε όρθιος και βγήκε 
από το κελί. 

Έξω, τον περίµεναν η Μάρθα και ο Μαλαχίας. 
«Θα τον παρατήσεις εκεί, κρεµασµένο ανάποδα, µέχρι να ψοφή-

σει;» τον ρώτησε η πρώτη. 
Ο Γεράρδος κατένευσε αµίλητα. ∆εν είχε όρεξη για κουβέντες. ∆εν 

του άρεσαν τα βασανιστήρια· είχε απλώς τώρα αποφασίσει να κάνει 
µια εξαίρεση. Υπάρχουν ορισµένοι άνθρωποι που κάνουν τον χειρό-
τερό σου εαυτό να έρχεται στην επιφάνεια. Και τι είναι αυτό, ίσως, 
αν όχι ενός είδους Εσώτερο Θηρίο; –Καλύτερα να µην επιδιδόταν 
τώρα σε τέτοιες σκέψεις. 

«Μαλακία,» είπε η Μάρθα. «Μπορεί ο τύπος να έχει διαπραγµα-
τευτική αξία, και το ξέρεις.» 

«Μετά απ’τους ανθρώπους που έχει βασανίσει;» Η φωνή του ήταν 
απότοµη, άγρια. 

«Πόλεµος είναι, Γεράρδε, όχι γαµήλιο ταξίδι.» 
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«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος, «ο Νιρµόδος Νάρλεφ δε θα φύγει ζω-
ντανός από εδώ.» Και βάδισε προς τις σκάλες των µπουντρουµιών. 

E 
 
«Τι αποφάσισαν;» ρώτησε ο Γεράρδος, συναντώντας τον Τέρι Κάρ-
µεθ στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου, όπου ήταν συγκεντρωµένοι 
οι περισσότεροι νεοϊερείς και επαναστάτες. Ο Υπεράρχης και η οι-
κογένειά του είχαν πάει στα προσωπικά τους διαµερίσµατα, για να 
πλυθούν και να συνέλθουν από τις ηµέρες που είχαν περάσει κλει-
δωµένοι στα µπουντρούµια. Αργότερα ο Ριχάρδος ο Τρίτος είχε υ-
ποσχεθεί ότι θα ερχόταν να µιλήσει µε τους λυτρωτές του. 

«Θα φύγουν,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Όλοι τους.» Υπήρχε απογοή-
τευση στη φωνή του και στην όψη του· και ήταν λιγάκι απογοητευ-
µένος. Παρότι δεν το περίµενε, ήλπιζε ότι η Νέλθα-Ριθ ίσως έµενε 
στη Χάρνταβελ µαζί του. ∆εν της είχε καµια ιδιαίτερη συµπάθια, αλ-
λά ήταν συνάδελφός του. 

«∆ε µετάνιωσες για ό,τι έκανες, Ταγµατάρχη…» είπε ο Γεράρδος, 
βλέποντας την έκφραση στο πρόσωπό του. 

«Όχι, Γεράρδε, δεν το µετάνιωσα. Κι ακόµα κι αν το είχα µετανιώ-
σει, τώρα θα ήταν πολύ αργά.» Ρώτησε: «Πού είναι ο Επόπτης;» 

«Στα µπουντρούµια, περιµένοντας να πεθάνει.» 
Τα µάτια του Τέρι στένεψαν. Τι σηµαίνει αυτό; 
«Τον κρέµασα ανάποδα,» δήλωσε ο Γεράρδος. 
«Εκδίκηση;» ρώτησε κοφτά ο Τέρι. 
«Περίπου. Έχεις δει πόσους ανθρώπους είχε βασανίσει εκεί κάτω, 

Ταγµατάρχη;» είπε ο Γεράρδος· και, συγχρόνως, σκέφτηκε: Κι ανα-
ρωτιέµαι αν κι εσύ, κάποτε, είχες κάνει το ίδιο! 

«Προτιµώ να µην ασχολούµαι µε τη δουλειά των βασανιστών. Αν 
ήταν στο χέρι µου, δεν θα είχαν γίνει αυτά.» 

Για κάποιον λόγο, ο Γεράρδος τον πίστευε· η έκφρασή του έµοιαζε 
ειλικρινής. 

«Οι άλλοι, όµως, θα διωχτούν από τη διάσταση όπως συµφωνήσα-
µε,» τόνισε ο Τέρι. «∆εν θα κρατηθούν αιχµάλωτοι. Ούτε θα βασα-
νιστούν. Τους το υποσχέθηκα.» 
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Και τώρα, η έκφραση στο πρόσωπο του ταγµατάρχη έλεγε στον 
Γεράρδο ότι ο Τέρι Κάρµεθ ήταν πρόθυµος να πολεµήσει για να τη-
ρήσει την υπόσχεσή του. Ναι, ένας ειλικρινής άνθρωπος. Λίγοι τέ-
τοιοι φτάνουν ψηλά στην ιεραρχία των Παντοκρατορικών. Είναι α-
κόµα ταγµατάρχης µάλλον επειδή βρίσκεται σε µια µικρή και σχετι-
κά αµελητέα διάσταση σαν τη Χάρνταβελ. 

«Το συµφωνήσαµε, Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. 
Ο Τέρι ένευσε, και σκέφτηκε: ∆εν είναι από εκείνους που κυνηγάνε 

το αίµα των εχθρών τους σαν πεινασµένοι λύκοι. «Με τη Θελρίτ τι 
θα γίνει;» ρώτησε. 

«Ποια είναι η Θελρίτ;» 
«Η γυναίκα του Επόπτη.» 
«Αιχµάλωτη είναι. Θέλεις να τη στείλουµε έξω από τη διάσταση, 

µαζί µε τους υπόλοιπους;» 
«Νοµίζω πως αυτό θα ήταν το καλύτερο.» 
«Εντάξει τότε,» είπε ο Γεράρδος. 
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Κεφάλαιο 21 

Το Έλεος της Μάγισσας 
 
 
Ο Γεράρδος κάθισε στην πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι. Άναψε την πί-
πα του και πήρε µια τζούρα από τον αρωµατικό καπνό. Το σώµα του 
πονούσε ύστερα από την κούραση τόσων ηµερών – συνεχώς, ταλαι-
πωρίες και συγκρούσεις. Η σύντοµη ανάπαυλα των τεσσάρων ηµε-
ρών πριν από την ανατροπή του καθεστώτος του Επόπτη δεν τον 
είχε ξεκουράσει και πολύ. Εξάλλου, δεν περίµενε άπραγος. Εκείνος, 
οι νεοϊερείς, η Μάρθα, η Άνµα’ταρ, ο Σέλιρ’χοκ, ο Σεβερίνος, και ο 
Εδµόνδος προσπαθούσαν να οργανώσουν τους ανθρώπους που θα 
έκαναν εισβολή απόψε στα Ανάκτορα: να βάλουν στην Ερρίθια ό-
σους ήταν εκτός πόλης και να τους οπλίσουν (όσο καλύτερα µπο-
ρούσαν) κάτω από τη µύτη των Παντοκρατορικών. 

Ο Γεράρδος πίστευε ότι, αναπόφευκτα, κάτι θα πήγαινε στραβά 
απόψε και χάος θα γινόταν, το αίµα θα κυλούσε σαν ποτάµι 
γι’ακόµα µια φορά. Όµως – παραδόξως ίσως – τα πράγµατα είχαν 
κυλήσει οµαλά. Ο Τέρι Κάρµεθ είχε κάνει πολύ καλή δουλειά εκ των 
έσω. Οι στρατιώτες του τον εµπιστεύονταν πλήρως. 

Ο Γεράρδος νόµιζε πως είχε κι εκείνος αρχίσει να συµπαθεί τον 
ταγµατάρχη. Του έµοιαζε ειλικρινής και δίκαιος. Μπορούσε να κα-
ταλάβει γιατί ενέπνεε τέτοια πίστη στο τάγµα του. 

Ο Γεράρδος έπιασε το σκάλευθρο και σκούντηξε τα ξύλα µέσα στο 
τζάκι, κάνοντας σπίθες να πεταχτούν και τη φωτιά να φουντώσει. Το 
άφησε πάλι στη θέση του και κάθισε αναπαυτικά στην πολυθρόνα, 
καπνίζοντας. 

Το δωµάτιο όπου τώρα βρισκόταν ήταν το καθιστικό του Παντο-
κρατορικού Επόπτη. Ο Τέρι Κάρµεθ, αλλά και ο Υπεράρχης Ριχάρ-
δος ο Τρίτος, είχαν επιµείνει να το παραχωρήσουν στον Γεράρδο, 
τουλάχιστον γι’απόψε. Άλλωστε, ήταν ένας χώρος όπου εδώ και χρό-
νια έµεναν µόνο οι Επόπτες της Παντοκράτειρας· κανένας άλλος δεν 
τον χρησιµοποιούσε. Κι αφού εσύ έδιωξες τον Επόπτη, του είπε ο 
Υπεράρχης, ο χώρος του είναι δικός σου. Ο Γεράρδος είχε αποκριθεί: 
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∆εν το έδιωξα µόνος µου, Ύψιστε Άρχοντα. Αλλά ο Ριχάρδος ο Τρί-
τος είχε επιµείνει, και ο Μαλαχίας είχε συµφωνήσει. 
Οι νεοϊερείς µου, σκέφτηκε ο Γεράρδος, µε βλέπουν κάτι σαν Ύπα-

το. Κι αυτό, µάλλον, συνέβαινε επειδή εκείνος ήταν ο πρώτος που 
είχε πολεµήσει το Εσώτερο Θηρίο και είχε ξεκινήσει την εκστρατεία 
εναντίον του. Ακόµα κι ο Ριχάρδος τον αναγνώριζε, παρότι εξαιτίας 
του Γεράρδου είχε πέσει στον λάκκο της φωτιάς του Ναού της Ερρί-
θιας. ∆εν υπήρχε µίσος στο βλέµµα του. Και είχε πει ότι, ύστερα από 
την πτώση του µέσα στις φλόγες, είχε δει πράγµατα που τον έκαναν 
να καταλάβει πολλά. ∆εν ήξερε αν ονειρευόταν ή αν ήταν ξύπνιος, 
µέχρι που τελικά ξύπνησε και βρήκε τον Οσβάλδο δίπλα του. 

Το σώµα του Ριχάρδου ήταν ακόµα τυλιγµένο µε επιδέσµους· τα 
εγκαύµατά του ήταν πολύ βαριά. Καµια σχέση µ’αυτό… σκέφτηκε ο 
Γεράρδος, αγγίζοντας το δεξί του µάγουλο: το έγκαυµα που υπήρχε 
εκεί ύστερα από την πάλη µε τον Ριχάρδο προκειµένου να εκδιώξει 
το Εσώτερο Θηρίο του. Τον στεναχωρούσε το γεγονός ότι εξαιτίας 
του ένας ιερέας θα ήταν παραµορφωµένος για όλη του τη ζωή. Αν 
µπορούσε να το αποτρέψει, θα το είχε αποτρέψει. Και δεν ήταν ε-
κείνος που είχε σπρώξει τον Ριχάρδο προς τον λάκκο της φωτιάς· ο 
Ριχάρδος τον είχε τραβήξει προς τα εκεί, βρισκόµενος υπό την επή-
ρεια του Εσώτερου Θηρίου, που πάλευε να επιβιώσει, να αποµακρύ-
νει τον Γεράρδο µε κάθε κόστος. 
Και δεν τελειώσαµε. Τώρα αρχίζουµε. Έχουµε τόσα άλλα Εσώτερα 

Θηρία ακόµα να εκδιώξουµε. Και µόνο εκείνος, η Ελισαβέτα, κι ο 
Τζοσελίνος µπορούσαν να το κάνουν αυτό, µέχρι στιγµής. Οι υπό-
λοιποι νεοϊερείς θα έπρεπε να µάθουν. Θα ερχόταν από µόνο του· ο 
Γεράρδος δεν αµφέβαλλε– 

Η Μάρθα µπήκε στο καθιστικό, βγαίνοντας από την πόρτα του 
µπάνιου. Ήταν ξυπόλυτη, τυλιγµένη µε µια καφετιά ρόµπα, και τα 
καστανά της µαλλιά ήταν νωπά. 

«Επιτέλους, ένα µέρος µ’ανθρώπινο µπάνιο σ’ετούτη τη γαµηµένη 
κωλοδιάσταση,» είπε. Κάθισε στον καναπέ και άναψε τσιγάρο. 

Ο Γεράρδος είχε επίσης πλυθεί πριν από λίγο· φορούσε κι εκείνος 
µια ρόµπα απ’αυτές που τους είχαν δώσει οι υπηρέτες των Ανακτό-
ρων. «Πώς είναι το πόδι;» ρώτησε τη Μάρθα. 
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«Καλύτερα από πριν. ∆ε νοµίζω πια ότι έχω καρφιά στον κώλο µου 
όποτε κάθοµαι.» 

Ο Γεράρδος κάπνιζε την πίπα του, για λίγο, ατενίζοντάς την σιω-
πηλός. 

Η Μάρθα τον ατένιζε επίσης σιωπηλή καθώς κάπνιζε το τσιγάρο 
της που περιείχε αλαφρόχορτο και την έκανε να νοµίζει ότι είχε αρ-
χίσει να αιωρείται. Τέντωσε τα πόδια της εµπρός της και, βάζοντάς 
τα επάνω στο Ρελκάµνιας τεχνοτροπίας χαµηλό τραπεζάκι, τα σταύ-
ρωσε στον αστράγαλο. «∆εν ξέρω αν ήταν έξυπνο που ο Τέρι δεν 
έδιωξε αµέσως τους άλλους,» είπε, τελικά. 

«Εννοείς τους Παντοκρατορικούς στρατιώτες.» ∆εν ήταν ερώτη-
ση. 

Η Μάρθα µούγκρισε καταφατικά. Κοιτάζοντας τα πόδια της, πα-
ρατήρησε ότι είχε σπάσει ένα νύχι στο αριστερό χωρίς να το έχει κα-
ταλάβει. Είχε να κόψει τα νύχια της τουλάχιστον από τότε που ήρ-
θαν στη Χάρνταβελ· είχαν γίνει σαν τα γαµηµένα τα νύχια της Έχιδ-
νας όταν ήταν θυµωµένη. 

«Ο Τέρι δεν ήθελε να τους διώξει µες στη νύχτα. Αλλά τι νοµίζεις 
ότι θα κάνουν ώς το πρωί; Εξέγερση; Τους έχουµε αφοπλίσει και 
τους έχουµε περιορίσει µες στους στρατώνες. Και γιατί να πολεµή-
σουν; Για ποιον; Είναι µισθοφόροι, δεν αγωνίζονται για τη γη τους. 
Θα φανούν έξυπνοι και θα φύγουν χωρίς φασαρίες.» 

«Ναι,» είπε η Μάρθα καθώς χασµουριόταν, «µάλλον κάπως έτσι… 
Νυστάζω.» Και πετάω ώς το ταβάνι. Πήρε ακόµα µια τζούρα από το 
τσιγάρο που ήταν πλέον µισοτελειωµένο. 

Ο Γεράρδος άδειασε την πίπα του µέσα στο τζάκι. «Σε παραξενεύ-
ει; Σε» – κοίταξε το ενεργειακό ρολόι στον τοίχο – «δυο ώρες περί-
που ξηµερώνει.» 

«Ναι. Γάµησέ τα.» Η Μάρθα τεντώθηκε και, αλλάζοντας θέση, ξά-
πλωσε στον καναπέ. Πήρε ακόµα µια τζούρα απ’το τσιγάρο. Ξανα-
τεντώθηκε, το έσβησε πάνω στο χαµηλό τραπεζάκι, και το άφησε 
εκεί. «Αλλά έχω περάσει κι από χειρότερες µαλακίες. Άυπνη για µέ-
ρες…» Πετάω, γαµώ την ανωµαλία µου. 

«Γερνάς, τότε. Το σώµα σου δεν έχει τις ίδιες αντοχές.» 
Η Μάρθα έκλεισε τα µάτια. «Άι γαµήσου.» 
Ο Γεράρδος µειδίασε. Σηκώθηκε από την πολυθρόνα, πήγε και κά-

θισε στον καναπέ πλάι στη Μάρθα. Έσκυψε και φίλησε τα χείλη της. 
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Τα µάτια της άνοιξαν. «Μη µου πεις ότι τώρα θέλεις παράξενες 
τούµπες και τέτοια πράγµατα – είµαι µισοπεθαµένη.» 

Το µειδίαµα του Γεράρδου πλάτυνε. «Όχι· απλά σκεφτόµουν να 
κοιµηθώ εδώ δίπλα.» 

Η Μάρθα τού έκανε χώρο, κολλώντας επάνω στην πλάτη του κα-
ναπέ. Ο Γεράρδος δεν ξάπλωσε, όµως, κι εκείνη τον ρώτησε: «Τι θα 
κάνουµε αύριο; Υπάρχει περίπτωση να φύγουµε τρέχοντας απ’αυτή 
την κωλοδιάσταση;» 

«Όχι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δε σ’αρέσει εδώ. Έχει ό,τι χρειά-
ζεσαι. Φαγητό, νερό, ποτά, ωραίους καπνούς. Έχει ιερείς µε δυνά-
µεις που δεν µπορείς να κατανοήσεις· µια δαιµονική οντότητα που 
είναι µέσα στους ιερείς και που πρέπει να τη διώξουµε. Παντοκρα-
τορικούς δυνάστες και εξωδιαστασιακούς εισβολείς, για να έχει η 
κατάσταση ενδιαφέρον. Και – το καλύτερο – η διάσταση βρίσκεται 
στο χείλος της καταστροφής.» 

«Ναι,» είπε κουρασµένα η Μάρθα, που δεν είχε όρεξη για αστεία. 
«Αλλά τι θα κάνουµε αύριο;» 

«Θα πρέπει να ξεκινήσουµε για τη Ναραλµάδια,» είπε ο Γεράρδος, 
σοβαρά τώρα. «Για να σταµατήσουµε τον πόλεµο εκεί και να συνεν-
νοηθούµε µ’αυτόν τον Βασιληά Κάλροοθ. Μετά απ’αυτό, δεδοµένου 
ότι θα το κατορθώσουµε, υπάρχουν φυσικά κι άλλα προβλήµατα…» 
Ξάπλωσε δίπλα της. 

Η Μάρθα χασµουρήθηκε. «Όπως;» 
«Ο λαός του Βασιληά Κάλροοθ δεν είναι οι µόνοι εξωδιαστασιακοί 

που έχουν εισβάλλει, απ’ό,τι ακούγεται, Μάρθα. Κι επίσης, έχουµε 
ακόµα πολλούς ιερείς να βοηθήσουµε. Πολλούς µε το Εσώτερο Θη-
ρίο µέσα τους.» 

«Σκοπεύεις να το διώξεις από όλους;» 
«Εννοείται. ∆ε γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το µόνο που ίσως να α-

ποτινάξει το Μαύρο Σύννεφο από τη Χάρνταβελ. Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα συνεχίζει να τυλίγει µε τα πλοκάµια του τις ψυχές 
όσων γεννιούνται µε το ιδιαίτερο χάρισµα των ιερέων.» 

Η Μάρθα δεν είπε τίποτα, και µετά από λίγο ο Γεράρδος κοιµήθη-
κε έχοντάς την στην αγκαλιά του 

και είδε 
µια οµίχλη να διαλύεται 
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κι έναν διάδροµο να παρουσιάζεται 
µε τους τοίχους του φτιαγµένους από πέτρα και κόκαλο και σάρκα 

και ξύλο και χέρια και µάτια και τρίχωµα και σκοτάδι και φως. 
Ο Γεράρδος βαδίζει µέσα στον διάδροµο και, από µια γωνία, ατενί-

ζει ένα άνοιγµα στους τοίχους του σπιτιού: ένα άνοιγµα απ’όπου έρ-
χεται άµµος από µια τροµερή έρηµο· και έχει την αίσθηση ότι κάτι 
πολύ κακό βρίσκεται στην έρηµο αυτή. Κάτι αποτρόπαιο. 
Παρ’όλ’αυτά πλησιάζει, και στο βάθος της ερήµου ατενίζει ερείπια. 
Μια αρχαία ερειπωµένη πόλη· δε µπορεί νάναι τίποτε άλλο. Όµως 
δεν έχει τη δυνατότητα να πάει εκεί· το ξέρει πως αν περάσει το ά-
νοιγµα και βγει από το σπίτι θα χαθεί για πάντα. 

Ακούγοντας φασαρία, κατεβαίνει µια σκάλα που το ξύλο της µοιά-
ζει ζωντανό κάτω απ’τα γυµνά πόδια του, έτσι όπως σαλεύει. Κατα-
λήγει σ’ένα µεγάλο δωµάτιο όλο αναποδογυρισµένα πράγµατα που 
µπορεί να είναι έπιπλα, µπορεί και όχι. Σκόνη είναι σκορπισµένη 
κάτω, και στάχτη, και αίµα. Τα στόµατα στο πάτωµα ουρλιάζουν, τα 
µάτια κλαίνε, τα αφτιά αιµορραγούν. Γύρω του ο Γεράρδος βλέπει 
σκιές να µάχονται, ξίφη να συγκρούονται, ασπίδες να υψώνονται, 
τουφέκια και πιστόλια να πυροβολούν. 

Μια σκιά αποκτά ευδιάκριτα χαρακτηριστικά καθώς µοιάζει να 
έρχεται κοντά του. Είναι ένας πορφυρόδερµος άντρας µε πράσινα 
µαλλιά και πανοπλία. Επάνω στον χιτώνα του είναι το οικόσηµο της 
Αρχόντισσας Μοργκάνας της Ναραλµάδιας. Ο Γεράρδος τον έχει 
ξαναδεί, και τον αναγνωρίζει. 
Από την Ερρίθια είστε, σωστά; λέει ο Λεοπόλδος. Ήρθατε να µας 

βοηθήσετε. 
Ναι, ήρθαµε να βοηθήσουµε… 
Έπρεπε να είχατε φέρει κι άλλους! ∆ε βλέπετε τι έχουµε 

ν’αντιµετωπίσουµε; 
Ησύχασε· θα φροντίσουµε να σταµατήσει ο πόλεµος, υπόσχεται ο 

Γεράρδος, έχοντας την αίσθηση ότι ο Λεοπόλδος δεν τον αναγνωρί-
ζει όπως εκείνος αναγνωρίζει τον Λεοπόλδο. 
Τι θα κάνετε; 
Θα µιλήσουµε µαζί τους. 
Και θα σας ακούσουν; 
Θα µας ακούσουν. Φροντίστε µόνο να τους καθυστερήσετε µέχρι 

να έρθουµε, και όλα θα πάνε καλά. 
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Ο Θεός σ’έστειλε. 
Ίσως. 
Ο Γεράρδος βλέπει τον Λεοπόλδο να γίνεται πάλι µια σκιά, ή µπο-

ρεί εκείνος ν’αποµακρύνεται απ’τον Στρατηγό της Ναραλµάδιας· δεν 
είναι βέβαιος. Όπως και νάχει, ξέρει πως πλέον δε χρειάζεται να 
βρίσκεται εδώ. 

Φεύγει απ’το δωµάτιο και συνεχίζει να περιπλανιέται µέσα στο 
σπίτι… 

E 
 
«Κρίµα που ο Ράβνοµ δεν θα µείνει…» 

Ήταν πρωί, και αν δεν ήταν το ξυπνητήρι τους αποκλείεται να εί-
χαν ξυπνήσει. Ακόµα θα κοιµόνταν. Ώς το µεσηµέρι, ίσως. Ώς το 
βράδυ. Ή µέχρι που κάποιος να ερχόταν για να χτυπήσει, επίµονα, 
πολύ επίµονα, την εξώπορτα των δωµατίων τους. 

Ο Τέρι στράφηκε να κοιτάξει την Αρίνη, η οποία είχε το κεφάλι της 
στηριγµένο στο χέρι της καθώς ήταν πλαγιαστά ξαπλωµένη. «Ζη-
λεύω τώρα.» 

«Για ποιο λόγο;» τον ρώτησε. 
«Είσαι ξαπλωµένη στο κρεβάτι µου και µου λες ότι θα σου λείψει 

κάποιος άλλος.» 
Η Αρίνη γέλασε. «∆ε µπορεί να συγκριθεί µαζί σου, φυσικά, αγάπη 

µου,» αποκρίθηκε, αν και καταλάβαινε ότι ο Τέρι την πείραζε. «∆ε 
µου αρέσουν οι άντρες µε µαύρο δέρµα. Τους προτιµώ ολόλευκους 
σαν εσένα. Άλλες ικανότητες είναι που µε ενδιαφέρουν στον Ράβ-
νοµ. Ένας Βιοσκόπος µπορεί να µας χρειαστεί, κι εδώ, στη Χάρντα-
βελ, οι µάγοι είναι ελάχιστοι, όπως ξέρεις. Χωρίς την υποστήριξη της 
Παντοκράτειρας, δεν θα έχουµε καθόλου µάγους.» 

«Θα έχουµε,» είπε ο Τέρι. «Από την Απολλώνια.» 
Η Αρίνη βλεφάρισε. «Ναι, πράγµατι.» Για µια στιγµή είχε ξεχάσει 

ότι, ουσιαστικά, τώρα ήταν µε την Επανάσταση, και ο Αρχιπροδότης 
– ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος, µάλλον· δεν ήταν συνετό να βρίζεις τους 
συµµάχους σου, ούτε καν µέσα στο µυαλό σου – θα τους υποστήριζε. 

«Μία µάγισσα, όµως, θα χρειαστώ τώρα,» είπε ο Τέρι. 
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Η Αρίνη χαµογέλασε και πήγε κοντά του, τρίβοντας το χέρι της 
πάνω στο στέρνο και στην κοιλιά του. Τα χείλη της πλησίασαν τα 
χείλη του. «Είµαι όλο µαγικά…» του ψιθύρισε. 

Ο Τέρι είπε: «…Εννοούσα κάτι άλλο, βασικά.» 
«Τι;» 
Τα χέρια του γλίστρησαν κάτω από το νυχτικό της. «Θα σου πω 

µετά. Κι εγώ είµαι όλο µαγικά, νοµίζω.» 
Η Αρίνη γέλασε καθώς στριφογύριζαν επάνω στο κρεβάτι, µπερ-

δεύοντας τα σκεπάσµατα και πετώντας τα λιγοστά ρούχα που φο-
ρούσαν. 

«Να µας φτιάξω καφέ;» τον ρώτησε, λίγη ώρα µετά, ενώ εκείνη 
ήταν ξαπλωµένη ανάσκελα, κοιτάζοντας το ταβάνι, και εκείνος είχε 
το κεφάλι του ακουµπισµένο στους µηρούς της, µε το ένα της πόδι 
περασµένο πάνω απ’τον αριστερό ώµο του και το άλλο κάτω απ’τη 
δεξιά του µασκάλη. 

«Ναι,» είπε ο Τέρι φιλώντας το µαλακό δέρµα της. 
«Αλήθεια, τι ήθελες να µου πεις πριν;» 
«Θα πρέπει να–» 
Ο επικοινωνιακός δίαυλος των δωµατίων κουδούνισε, αντηχώντας 

µέσα στην πρωινή ησυχία. 
«Γιατί µας ανησυχούν;» είπε η Αρίνη, καθώς κατέβαινε σβέλτα 

από το κρεβάτι, ξεµπλέκοντας τα πόδια της από το σώµα του Τέρι. 
Ρίχνοντας µια ρόµπα επάνω της, βγήκε απ’το δωµάτιο και πήγε να 
µιλήσει στον δίαυλο. 

Ο Τέρι περίµενε και, σχεδόν αµέσως, την είδε να επιστρέφει, φου-
ριόζα, µε τη ρόµπα ν’ανεµίζει πίσω της φανερώνοντας το αριστερό 
της στήθος. 

«Ήρθαν οι ενισχύσεις από τη Βίηλ,» είπε η Αρίνη. «Είναι έξω από 
τη ∆υτική Πύλη.» 

Ο Τέρι µούγκρισε τρίβοντας την παλάµη του πάνω στο πρόσωπό 
του. «∆εν το πιστεύω, γαµώ το Μυαλό του Σκοτοδαίµονος…» 

Μετά, σηκώθηκε και δεν έχασε άλλο χρόνο. 

E 
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Αρχηγός των ενισχύσεων από τη Βίηλ ήταν µια ψηλή, κοκαλιάρα γυ-
ναίκα µε λευκό-ροζ δέρµα και µαύρα κοντά µαλλιά. Ως Ταγµατάρ-
χης Νεόχρωµη συστήθηκε στον Τέρι, όταν εκείνος βγήκε για να τη 
συναντήσει µπροστά από τη ∆υτική Πύλη της Ερρίθιας, µαζί µε µια 
ντουζίνα πολεµιστές του και την Αρίνη, ενώ συγχρόνως κι άλλοι βρί-
σκονταν στα τείχη. 

«Τι συµβαίνει, κύριε Ταγµατάρχη;» ρώτησε η Ταγµατάρχης Νεό-
χρωµη. «Γιατί δε µας αφήνουν να περάσουµε; Πρέπει να γίνει κά-
ποιος ειδικός έλεγχος;» 

«Ειδικός έλεγχος δεν χρειάζεται να γίνει,» της είπε ο Τέρι. «Αλλά 
φοβάµαι πως ήρθατε άδικα.» 

Η γυναίκα συνοφρυώθηκε. «Μας καλέσατε. Ο Παντοκρατορικός 
Επόπτης–» 

«Ο Επόπτης Νιρµόδος Νάρλεφ είναι νεκρός. Η Ερρίθια δεν ανήκει 
πλέον στην Παντοκράτειρα. Ούτε η Χάρνταβελ.» 

Η Ταγµατάρχης Νεόχρωµη συνοφρυώθηκε ακόµα πιο βαθιά. «Τι 
θέλετε να υπονοήσετε, Ταγµατάρχη;» 

«∆εν υπονοώ τίποτα. Έγινε ανατροπή του καθεστώτος από τους 
γηγενείς.» 

«Τότε, γιατί εσείς…;» Κόµπιασε, καταλαβαίνοντας αλλά, συγχρό-
νως, µη θέλοντας να καταλάβει τι είχε συµβεί. 

«Είµαι µε τους γηγενείς,» της είπε ευθέως ο Τέρι. «Με τους επα-
ναστάτες.» 

Το βλέµµα της πήγε στις επάλξεις των τειχών και τριγύρω· ήθελε, 
µάλλον, να δει πόσους θα είχε να αντιµετωπίσει. «Αν επιχειρήσετε 
να µας αιχµαλωτίσετε–» 

«∆εν πρόκειται να επιχειρήσουµε κάτι τέτοιο,» τη διέκοψε ο Τέρι. 
«Μπορείτε να φύγετε. Και πάρτε µαζί σας όποιους άλλους ανθρώ-
πους της Παντοκράτειρας βρείτε στον δρόµο σας, γιατί, σας διαβε-
βαιώνω, οι γηγενείς δεν θα δείξουν οίκτο.» 

Η Νεόχρωµη έκανε ένα βήµα όπισθεν. «Γιατί;» ρώτησε. «Πότε…; 
Κι εσύ γιατί είσαι µαζί τους;» Τέρµα ο πληθυντικός ευγενείας. 

«Υπάρχουν λόγοι,» της είπε ο Τέρι, «αλλά δε σ’ενδιαφέρουν. Πάρε 
τους στρατιώτες σου και φύγε, και κανένας δε θα σας πειράξει.» 

Η Νεόχρωµη φάνηκε να θέλει να πει κάτι αλλά να διστάζει· τα χεί-
λη της κινήθηκαν χωρίς να βγει ήχος. Μετά, ένευσε και στράφηκε 
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στο µεγάλο καµιόνι πίσω της µαζί µε τους λευκοντυµένους πολεµι-
στές που τη συνόδευαν. Το όχηµα ήταν πελώριο· είχε στη µπροστινή 
µεριά δύο ψηλούς σιδερένιους τροχούς, και στην πίσω ερπύστριες 
που έµοιαζαν να λιώνουν τη γη από κάτω τους. Στην οροφή του υ-
πήρχε µια γιγάντια βαλλίστρα µε ατσάλινα βέλη επάνω στις µεταλ-
λικές χορδές της – ένα από τα όπλα που ο Τέρι ήξερε πως χρησιµο-
ποιούνταν πολύ στη Βίηλ, επειδή εκεί τα πυροβόλα ήταν εξαιρετικά 
επικίνδυνα: µπορούσαν να εκραγούν στο χέρι του χειριστή και να 
τον σκοτώσουν. 

Η Ταγµατάρχης Νεόχρωµη και οι στρατιώτες της ανέβηκαν στο 
µεγάλο καµιόνι τους και ο οδηγός το έβαλε σε κίνηση. Ο Τέρι το είδε 
να στρίβει και να κατευθύνεται προς την πλατιά, καµπυλωτή πέτρι-
νη γέφυρα που δρασκέλιζε τον Μεγάλο Ποταµό και οδηγούσε στη 
Βεν’τάδια. Ευχήθηκε η γέφυρα να µπορούσε ν’αντέξει το βάρος του 
οχήµατος. 
Αφού το άντεξε µία φορά, θα το αντέξει και δεύτερη, συλλογίστη-

κε. Παρ’όλ’αυτά κράτησε την ανάσα του για µια στιγµή, όταν το είδε 
να ανεβαίνει. ∆ε χρειάζονταν κι άλλες φασαρίες τώρα… 

E 
 
Ο Γεράρδος χτύπησε την πόρτα. 

«Ποιος είναι;» ρώτησε η φωνή της Ιζαµπώς· ή της Ισαβέλλας: δεν 
ήταν βέβαιος. 

«Ο Γεράρδος. Θέλω να µιλήσω στον Εδµόνδο.» 
Η Ιζαµπώ άνοιξε. «Καληµέρα, Μεγάλε Πατέρα,» χαιρέτησε, κλί-

νοντας το κεφάλι σε ένδειξη σεβασµού. 
Του Γεράρδου δεν του άρεσε όταν το έκαναν αυτό, αλλά δεν είπε 

τίποτα. «Να περάσω;» 
«Ναι, βέβαια.» Η Ιζαµπώ παραµέρισε µε µια κίνηση που έµοιαζε 

να είναι για χορό, ανεµίζοντας το µακρύ, φαρδύ φόρεµά της. 
Ο Γεράρδος µπήκε ενώ συγχρόνως έβλεπε την Ισαβέλλα να ανοίγει 

µια πόρτα του καθιστικού και, περνώντας το κατώφλι, να φωνάζει: 
«Εδµόνδε! Ο Γεράρδος είναι εδώ!» 

«Καθίστε, Μεγάλε Πατέρα,» είπε η Ιζαµπώ. 
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«Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος και κάθισε στον καναπέ. 
«Να σας φέρω κάτι; Έχουµε καφέ, τσάι, κρασί, µπίρα…» 
«Τίποτα, σ’ευχαριστώ,» χαµογέλασε ο Γεράρδος. «Κάθισε, µη 

στέκεσαι.» Και δε χρειάζεται νάσαι τόσο αµήχανη. 
Η κοπέλα κάθισε σε µια καρέκλα. 
Ο Εδµόνδος ήρθε, τότε, από ένα διπλανό δωµάτιο και ο Γεράρδος, 

βλέποντάς τον, σηκώθηκε. «Καληµέρα, Εδµόνδε. Ελπίζω να µη 
σ’ανησυχώ.» 

«Όπως βλέπεις, είµαι ντυµένος. Έχω σηκωθεί εδώ και κάποια ώ-
ρα.» 

«Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου ξανά,» είπε ο Γεράρδος, ενώ µε την 
άκρια του µατιού του έβλεπε την Ισαβέλλα να κρυφοκοιτάζει από 
την πόρτα όπου είχε βγει ο τροβαδούρος. 

«Είµαι όλος δικός σου.» 
«Θα ταξιδέψουµε στη Ναραλµάδια, όπως ξέρεις, και όσο πιο γρή-

γορα φτάσουµε τόσο το καλύτερο. Μπορείς να µας µεταφέρεις µε το 
όχηµά σου; Ο Τέρι θα χρησιµοποιήσει ένα πλοιάριο που µεταλλάσ-
σεται και σε όχηµα ξηράς, αλλά δεν θα χωρέσουµε όλοι εκεί.» 

«Το όχηµά µου εννοείται πως είναι στη διάθεσή σας, Γεράρδε. Ε-
ξάλλου, θα ερχόµουν κι εγώ στη Ναραλµάδια ούτως ή άλλως. ∆εν 
πρόκειται να χάσω αυτό που θα γίνει. Ξέρεις πόσες ιστορίες θα έχω 
να διηγούµαι µετά;» Μειδίασε. 

«Φαντάζοµαι,» είπε ο Γεράρδος. «Όπως φαντάζοµαι ότι θα έχεις 
ήδη συγκεντρώσει πολύ υλικό για αφηγήσεις.» 

Ο Εδµόνδος γέλασε. «Πράγµατι. Αυτά που γίναν τον τελευταίο 
καιρό δεν συµβαίνουν συχνά στη Χάρνταβελ. ∆εν συµβαίνουν ποτέ 
στη Χάρνταβελ,» διόρθωσε αµέσως. 

Ο Γεράρδος ένευσε. Καταλάβαινε τι εννοούσε ο Βοριάς. «Θα ετοι-
µαστούµε, τότε, και ελπίζω να προφτάσουµε να ξεκινήσουµε πριν 
από το µεσηµέρι.» 

E 
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«Τι ήταν αυτό που ήθελες να µου πεις, τελικά;» ρώτησε η Αρίνη, κα-
θώς έµπαιναν στα Ανάκτορα, έχοντας επιστρέψει από τη συνάντησή 
τους µε την Ταγµατάρχη Νεόχρωµη από τη Βίηλ. 

«Θα σε χρειαστώ για να ελέγχεις την ενεργειακή ροή του πλοιαρί-
ου µας,» είπε ο Τέρι. «Θα πλεύσουµε επάνω στον Παραπόταµο του-
λάχιστον µέχρι να φτάσουµε εκεί όπου ξεκινά ο Νάλλης· και τότε θα 
δούµε αν θ’ακολουθήσουµε τον Νάλλη ή αν θα συνεχίσουµε από ξη-
ράς.» 

«Νάλλης;» 
«Ο ποταµός ανάµεσα στη Ναραλµάδια και την Υλιριλίδια,» εξήγη-

σε ο Τέρι. «Ούτ’εγώ ήξερα τ’όνοµά του µέχρι που πρόσφατα το κοί-
ταξα στον χάρτη. 

»∆ε θα σε τραβούσε εκεί πέρα, Αρίνη,» είπε, «αλλά νοµίζω ότι–» 
«Είσαι σοβαρός;» τον διέκοψε εκείνη. «Τι να κάνω εδώ; Αρκετά 

ήµουν κλεισµένη στα Ανάκτορα. Θέλω να δω τον λαό της Νίρµικιτ 
από κοντά.» 

«Το ήξερα ότι αυτή ακριβώς θα ήταν η αντίδρασή σου.» 
«Τότε δεν θα έπρεπε να λες ανοησίες. Πού πηγαίνουµε τώρα;» τον 

ρώτησε, παρατηρώντας ότι δεν βάδιζαν προς τα δωµάτιά τους. 
«Να τακτοποιήσουµε την υπόθεση της Νέλθα-Ριθ και των υπολοί-

πων. Ήρθε η ώρα να φύγουν, Αρίνη, να επιστρέψουν στη Ρελκάµνι-
α.» 

«Η Θελρίτ ήταν χάλια, χτες…» είπε η Αρίνη. Εκείνη είχε πάει να 
της µιλήσει αφού την κλείδωσαν σ’ένα δωµάτιο. Εκείνη είχε πάει να 
της εξηγήσει ότι θα έπρεπε να φύγει από τη Χάρνταβελ χωρίς τον 
άντρα της. 

«Γιατί;» είχε ρωτήσει η Θελρίτ, ταραγµένη. «Γιατί δεν τον αφήνε-
τε και τον Νιρµόδο να φύγει; Τι νοµίζετε ότι θα πληρώσουν 
γι’αυτόν;» 

«∆εν… δεν είναι… ∆εν είναι ότι θα πληρώσουν,» είχε κοµπιάσει η 
Αρίνη· κι ακόµα αισθανόταν έναν κόµπο στον λαιµό της καθώς θυ-
µόταν την έκφραση στο πρόσωπο της Θελρίτ. Ποτέ δεν τη συµπα-
θούσε, αλλά χτες βράδυ δεν µπορούσε παρά να τη λυπάται, να την 
καταλαβαίνει. Κι εκείνη το ίδιο δεν θα αισθανόταν αν της έλεγαν ότι 
θα την έδιωχναν από εδώ χωρίς τον Τέρι; 

«Τι είναι, τότε; Τι θα κάνουν, Αρίνη; Πες µου!» ούρλιαξε η Θελρίτ 
όταν η µάγισσα δίστασε να της απαντήσει. «Πες µου, άθλια προδο-
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τική αποστάτρια, πες µου!» Άρπαξε την Αρίνη από τον γιακά του 
φορέµατός της και την τράνταξε. 

Η Αρίνη την έσπρωξε για να την ξεγαντζώσει από πάνω της, της 
κόλλησε την πλάτη στον τοίχο και την κράτησε εκεί. «Σταµάτα!» της 
φώναξε. «Σταµάτα!» 

Και η Θελρίτ τώρα έκλαιγε µε λυγµούς. «Θα τον σκοτώσουν, αυτό 
δε θα κάνουν; Θα τον εκτελέσουν!… Θα τον σκοτώσουν!…» 

«∆εν ξέρω,» της είπε η Αρίνη, καταπίνοντας τον κόµπο στον λαιµό 
της. «Αλλά εσύ πρέπει να φύγεις. Αύριο. Μαζί µε τη Νέλθα-Ριθ και 
τους άλλους.» 

«Σε παρακαλώ, Αρίνη, πες τους να µην τον σκοτώσουν. Πες τους 
να τον αφήσουν να φύγει κι αυτόν. Θα τους το πεις; Σε παρακαλώ.» 

«∆ε µπορώ. ∆ε µπορώ να κάνω τίποτα.» 
Τότε η Θελρίτ τής είχε χιµήσει και η Αρίνη είχε αναγκαστεί να την 

ξανασπρώξει και να τη ρίξει στο πάτωµα, φωνάζοντας τους φρου-
ρούς, οι οποίοι αµέσως άνοιξαν την πόρτα και µπήκαν. 

«Έκανα ό,τι µπορούσα,» είπε στη Θελρίτ προτού φύγει. «∆ε µπο-
ρώ να κάνω τίποτ’αλλό. Σε καταλαβαίνω, µα δε µπορώ. Με συγχω-
ρείς.» 

Τώρα, η Αρίνη βλεφάρισε καθώς νόµιζε ότι ακόµα οι κραυγές της 
Θελρίτ αντηχούσαν στ’αφτιά της. Βλεφάρισε, για να διώξει τα δά-
κρυα από τα µάτια της. 

«Τι είναι;» Ο Τέρι. 
Στράφηκε να τον κοιτάξει. «Ε;» 
«Σου µιλάω και δε µ’ακούς.» 
Η Αρίνη καθάρισε τον λαιµό της. «Σκεφτόµουν κάτι… Τι είπες;» 
«Σου είπα ότι καλύτερα να µη µάθει τι ακριβώς συνέβη στον Νιρ-

µόδο. Αυτήν σκεφτόσουν, έτσι δεν είναι;» 
Η Αρίνη ένευσε, καθώς είχαν σταµατήσει να βαδίζουν µέσα σ’έναν 

διάδροµο των Ανακτόρων, πλάι σ’ένα απ’τα οφθαλµόσχηµα παρά-
θυρα. «Ναι. Χτες… σου είπα… Όταν πήγα να της µιλήσω χτες… τη 
λυπήθηκα. ∆εν το περίµενα ότι θα τη λυπόµουν τόσο, Τέρι… Παλιά, 
την αντιπαθούσα.» 

Ο Τέρι κούνησε το κεφάλι. «Σε καταλαβαίνω,» είπε. Αναστέναξε. 
«Ό,τι κι αν κάνω, ποτέ δε φαίνεται να µπορώ να ρυθµίσω την κατά-
σταση όπως θα ήθελα. Αν εξαρτιόταν µόνο από εµένα, ο Νιρµόδος 
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δεν θα ήταν κρεµασµένος τώρα στα µπουντρούµια, πιθανώς ήδη νε-
κρός. Θα τον έδιωχνα µαζί µε τους άλλους.» 

«∆ε µπορούµε κάπως να το κανονίσουµε;» 
Ο Τέρι έσµιξε τα χείλη. Καταράστηκε από µέσα του. ∆εν ήθελε να 

δηµιουργηθούν προστριβές µε τους ιερείς, αµέσως µετά από τη συµ-
µαχία του µαζί τους. 

«Μπορούµε να το κανονίσουµε,» είπε η Αρίνη. 
«Σταµάτα. ∆ε µ’αρέσει αυτό.» 
«Μα, το είπες: αν ήταν στο χέρι σου δεν θα τον άφηνες να πεθά-

νει. Και είναι στο χέρι σου, Τέρι.» 
«Νοµίζεις ότι ο Γεράρδος δεν θα καταλάβει τι συνέβη όταν δε βρει 

το πτώµα;» 
«∆εν είµαστε υποτακτικοί του Γεράρδου· είµαστε σύµµαχοί του!» 
«Ναι, άρα πρέπει να υπάρχει µια κάποια σύµπνοια.» 
«∆εν θα κάνουµε τίποτα εναντίον του,» επέµεινε η Αρίνη. 
Ο Τέρι άγγιξε το µπράτσο της. «Γιατί, ξαφνικά, σε νοιάζει τόσο 

πολύ;» 
«Σου είπα: δεν περίµενα ότι θα τη λυπόµουν έτσι. ∆εν…» Μόρφα-

σε. «Απλά δεν αισθάνοµαι ότι αυτό είναι σωστό, Τέρι. Αισθάνοµαι 
άσχηµα, παρότι το ξέρω ότι και ο Νιρµόδος και η Θελρίτ είχαν κάνει, 
κατά καιρούς, πράγµατα απαράδεκτα. 

»Ας τον πάρουµε απ’τα µπουντρούµια, και µετά θα φύγει από δω 
έτσι κι αλλιώς· δε θα τον ξαναδούµε.» 

«Εντάξει,» είπε ο Τέρι, αγγίζοντας τώρα το πλάι του προσώπου 
της. «Για σένα, και µόνο.» 

E 
 
«Κατεβάστε τον,» πρόσταξε. «Με προσοχή.» 

Οι στρατιώτες του έλυσαν τις αλυσίδες από τα χέρια του Νιρµόδου 
και από τα πόδια του, και τον κατέβασαν – αργά – στο πάτωµα, α-
φήνοντάς τον εκεί ανάσκελα. Ένας τους τράβηξε ένα ξιφίδιο και έ-
κοψε το φίµωτρο του γαλανόδερµου, κοκκινοµάλλη άντρα ο οποίος 
ήταν γεµάτος µώλωπες από το ξυλοκόπηµα του Γεράρδου. 

«Ζει;» ρώτησε ο Τέρι. 
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«Αναπνέει, κύριε Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε η Λοχαγός Ηλάρθια, 
αφού γονάτισε πλάι στον Νιρµόδο για να βάλει την παλάµη της 
µπροστά στο πρόσωπό του. 

«Τυλίξτε τον στο ύφασµα και πηγαίνετέ τον στο φορτηγό έξω από 
τη ∆υτική Πύλη, όπως σας είπα. Εκεί θα τον αναλάβουν η Νέλθα-Ριθ 
και η γυναίκα του.» 

«Μάλιστα, κύριε Ταγµατάρχη.» 
Οι στρατιώτες τύλιξαν τον Νιρµόδο σ’ένα σκούρο πράσινο ύφα-

σµα, τον σήκωσαν ανάµεσά τους, και έφυγαν γρήγορα από τα µπου-
ντρούµια, αφήνοντας τον Τέρι και την Αρίνη µόνους. 

«Ευχαριστώ,» είπε εκείνη, αγκαλιάζοντάς τον. 
«Μ’εκπλήσσεις ορισµένες φορές,» της είπε ο Τέρι, µετά, καθώς 

βάδιζαν αργά προς τη σκάλα των µπουντρουµιών. 
«Τι εννοείς;» 
«Απλώς δε φανταζόµουν ότι… θα αισθανόσουν έτσι για τη Θελ-

ρίτ.» 
«Ούτε κι εγώ το φανταζόµουν,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Αλλά αν 

δεν έκανα κάτι το ξέρω πως θα την ονειρευόµουν να φωνάζει για 
πολύ καιρό.» 
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Κεφάλαιο 22 

Συνάντηση Μέσα στη Νύχτα 
 
 
Προτού διαλύσουν τον καταυλισµό τους και ξεκινήσουν πάλι να 
προελαύνουν επάνω στη δηµοσιά, ο Κάλροοθ πήγε στη σκηνή της 
µεγάλης κόρης του και στάθηκε απέξω. 

«Φαλτίκα;» είπε. «Μπορώ να µιλήσω µαζί σου για λίγο;» 
Η Πριγκίπισσα δεν απάντησε αµέσως, και ο Κάλροοθ ήταν έτοιµος 

να της ξαναζητήσει να τον αφήσει να µπει, όταν εκείνη τελικά είπε: 
«Έλα, πατέρα.» 

Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ παραµέρισε την κουρτίνα της εισόδου 
της σκηνής και µπήκε. Μέσα, είδε ότι η κόρη του ήταν ντυµένη και 
χτενισµένη. Καθόταν σ’ένα σκαµνί µε µια αργυρή κούπα στα χέρια 
της. Τα µάτια της είχαν µαύρους κύκλους· δεν πρέπει να είχε κοιµη-
θεί και πολύ τη νύχτα. 

«Με συγχωρείς γι’αυτό που έκανα,» της είπε ο Κάλροοθ, καθίζο-
ντας αντίκρυ της. Το µάγουλό της ήταν πρησµένο από το χαστούκι 
που της είχε δώσει. «Αλλά, µα τους θεούς, Φαλτίκα, ήσουν έτοιµη να 
τη σκοτώσεις!» 

«Εκείνη έφταιγε,» είπε η Φαλτίκα, ήρεµα, σα να εξέφραζε µια γε-
νική αλήθεια. 

«Γιατί το λες αυτό; Πώς να ήξερε τι θα συνέβαινε;» 
«∆εν τον συµπαθούσε, πατέρα. Ούτε εµένα µε συµπαθεί. Ούτε και 

τους περισσότερους της οικογένειάς µας τους συµπαθεί.» 
Ο Κάλροοθ κούνησε το κεφάλι. «Τα έχουµε ξαναπεί και παλιότε-

ρα, Φαλτίκα. ∆εν είναι έτσι. Εντάξει, δε σου λέω ότι σας αγαπά όπως 
η µητέρα σας σας αγα–» 

«Μην αναφέρεις τη µαµά!» τον διέκοψε η Φαλτίκα. «Μην αναφέ-
ρεις τη µαµά. Εκείνη σε αγαπούσε. Πραγµατικά.» 

«∆εν το αµφιβάλλω. Κι εγώ την αγαπούσα. Πάρα πολύ.» Τα λόγια 
της κόρης του είχαν φέρει αναµνήσεις στο µυαλό του που τον έκα-
ναν να νοµίζει ότι ο λαιµός του είχε στενέψει. Πήρε µια βαθιά ανά-
σα. «Αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι η Ελκέρτα σάς αντιπαθεί, ή ότι θέλει 
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το κακό σας. Κι η ίδια κινδύνεψε να σκοτωθεί χτες· το είδες, δε µπο-
ρεί να µην το είδες.» 

Η Φαλτίκα έµεινε σιωπηλή, πίνοντας µια γουλιά από το κρασί στην 
αργυρή κούπα της. 

«Εξαιτίας της αντίδρασής σου,» της είπε ο Κάλροοθ, «χτες βράδυ, 
όταν κατασκηνώσαµε, µίλησα στους πολεµιστές που είχαν ακολου-
θήσει εκείνη και τον Νάρκλοοµ. Τους ρώτησα αν είδαν την Ελκέρτα 
να κάνει κάποια κίνηση εναντίον του Βασιλικού Υπασπιστή: να τον 
σπρώχνει, ίσως, ή να τον χτυπά µε κάποιον τρόπο. Μου απάντησαν 
ότι δεν είδαν κάτι τέτοιο να συµβαίνει. Και τους πιστεύω, γιατί είναι 
όλοι τους άνθρωποι που εµπιστεύοµαι, άνθρωποι από τη Βασιλική 
Φρουρά. ∆ε θα µου έλεγαν ψέµατα. 

»Η Ελκέρτα δεν σκότωσε τον Νάρκλοοµ, Φαλτίκα,» τόνισε ο Κάλ-
ροοθ. «Για οποιονδήποτε άλλο λόγο κι αν την αντιπαθείς, µην έχεις 
αµφιβολία γι’αυτό.» 

Η Φαλτίκα αναστέναξε. 
«Είµαστε σύµφωνοι;» ρώτησε ο Κάλροοθ. «∆ε θα ήθελα να ξανα-

γίνουν επεισόδια παρόµοια µε το χτεσινό – ειδικά τώρα, που βρι-
σκόµαστε σε µια τόσο δύσκολη κατάσταση. Σε πόλεµο, ουσιαστικά.» 

«Εντάξει, πατέρα,» αποκρίθηκε η Πριγκίπισσα. «Σ’το υπόσχοµαι.» 
Και ήπιε ακόµα µια γουλιά απ’το κρασί της. 

Ο Κάλροοθ τεντώθηκε και, αγγίζοντάς τα πράσινα µαλλιά της, τη 
φίλησε στο µέτωπο. Και, για µια στιγµή, νόµιζε ότι κρατούσε κοντά 
του την παλιά του γυναίκα, την Ερτένκα – το έδιωξε απ’το µυαλό 
του. «Σ’αγαπώ,» ψιθύρισε στην κόρη του. «Και µε συγχωρείς.» Χάι-
δεψε ήπια το χτυπηµένο µάγουλό της. 

Η Φαλτίκα χαµογέλασε αχνά. «Εντάξει, µπαµπά, δεν πειράζει. Κι 
εγώ σ’αγαπώ.» Φίλησε δυνατά το µουσάτο µάγουλό του. 

«Το ξέρω πως έχεις στεναχωρηθεί για τον Νάρκλοοµ,» της είπε ο 
Κάλροοθ. «Κι εγώ έχω στεναχωρηθεί. Τον αγαπούσα σχεδόν σα νά-
ταν γιος µου.» 

Μετά, σηκώθηκε από το σκαµνί και είπε: «Ετοιµάσου. Σύντοµα θα 
ξεκινήσουµε.» 

Η Φαλτίκα ένευσε, και ο πατέρας της έφυγε από τη σκηνή της. 
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Ο στρατός της Νέας Νίρµικιτ διέλυσε τον καταυλισµό του και συνέ-
χισε την προέλασή του δυτικά· και ο εχθρός δεν άργησε πάλι να πα-
ρουσιαστεί από βορρά και νότο, καλπάζοντας επάνω σε πολεµικά 
άτια και πυροβολώντας προτού γυρίσει και φύγει. Ο Κάλροοθ είχε 
προστάξει τους µαχητές του να πυροβολούν κι εκείνοι τους καβαλά-
ρηδες, µα οι ριπές τους δεν είχαν κανένα σπουδαίο αποτέλεσµα κα-
θώς ο στόχος ήταν γρήγορα κινούµενος. Σ’αντίθεση, οι εχθροί δεν 
είχαν πρόβληµα να χτυπάνε ένα µεγάλο, αργοκίνητο φουσάτο. ∆εν 
στόχευαν κανένα συγκεκριµένο σηµείο του, εξάλλου· το µόνο που 
φαινόταν να τους ενδιαφέρει ήταν να το παρενοχλούν και να το κα-
θυστερούν. 

Κι αυτό το κατάφερναν, όφειλε να παρατηρήσει ο Κάλροοθ, ανα-
ρωτούµενος τι ετοίµαζαν παρακάτω στη µεγάλη δηµοσιά. ∆ιότι δεν 
µπορεί όλα αυτά να γίνονταν άσκοπα. Πρέπει να πλησιάζουµε στην 
πόλη της Ναραλµάδιας. ∆ε θάναι πολύ µακριά ακόµα. 

Οι τροχοφόροι λιθοβόλοι εκτόξευαν, κάπου-κάπου, πέτρες προς 
τους ιππείς του εχθρού αλλά σπάνια πετύχαιναν τον στόχο τους, κα-
θώς εκείνοι έκαναν γρήγορες µανούβρες· δεν κάλπαζαν ευθύγραµ-
µα. Ωστόσο είχαν κάποιες απώλειες, παρατήρησε µε ικανοποίηση ο 
Κάλροοθ. Η εκδίκησή του, όµως, για τον θάνατο του Νάρκλοοµ θα 
έπρεπε να περιµένει. 

Ο στρατός της Νέας Νίρµικιτ πέρασε από ένα εγκαταλειµµένο χω-
ριό κοντά στη δηµοσιά. Όπως σε άλλα µέρη, έτσι κι εδώ οι Ναραλ-
µάδιοι δεν είχαν αφήσει τίποτα πίσω τους. 

Το µεσηµέρι, ο Κάλροοθ πρόσταξε να κατασκηνώσουν και, όταν 
ήταν µέσα στη σκηνή του µαζί µε την Ελκέρτα, εκείνη τον ρώτησε: 

«Μίλησες µε την κόρη σου;» 
«Ναι.» 
«Γιατί κατηγορεί εµένα για τον θάνατο του Νάρκλοοµ;» 
«Όπως είπες κι εσύ, τον αγαπούσε, και ήταν ταραγµένη. Νοµίζω 

όµως πως τώρα, µετά τη συζήτησή µας, έχει καταλάβει ότι δεν ήταν 
δικό σου το φταίξιµο.» 
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«Προσπάθησα να τον σώσω,» είπε η Ελκέρτα. «Όταν έπεσε, στα-
µάτησα για λίγο ώστε να του δώσω το χέρι µου, αλλά είδα ότι δεν 
µπορούσα να κάνω τίποτα· ο ίδιος δεν προσπαθούσε να σηκωθεί. 
Έτσι, ακολουθώντας τους άλλους, κάλπασα όσο πιο γρήγορα µπο-
ρούσα προς εσένα.» 

Ο Κάλροοθ ένευσε. Του το είχε αναφέρει αυτό ένας από τους πο-
λεµιστές που είχε ρωτήσει: του είχε πει ότι νόµιζε πως είχε δει την 
Ελκέρτα ν’απλώνει για µια στιγµή το χέρι της ώστε να βοηθήσει τον 
Βασιλικό Υπασπιστή που είχε πέσει. «Ναι. Εγώ δε σε κατηγορώ. Να 
το ξέρεις αυτό. Κι οι δυο µας γνωρίζουµε πώς είναι ο πόλεµος.» 

«Ελπίζω, όµως, η κόρη σου να µη µε σκοτώσει κάποια νύχτα όταν 
δεν θα κοιτάζω,» είπε η Ελκέρτα, µε τρόπο που έκανε τα λόγια της 
ν’ακουστούν πιο ήπια απ’ό,τι ήταν. 

«Όχι,» αποκρίθηκε ο Κάλροοθ, «δε χρειάζεται ν’ανησυχείς 
γι’αυτό. Η Φαλτίκα είχε θυµώσει τότε αλλά δεν είναι τρελή. Καταλα-
βαίνει ότι δεν µπορούσες να φταις εσύ.» 

E 
 
Το φουσάτο προέλασε όλη την υπόλοιπη ηµέρα, καθυστερώντας ε-
ξαιτίας των επιθέσεων από τα βόρεια και τα νότια, που δεν ήταν ε-
πικίνδυνες αλλά ήταν ενοχλητικές. Ο Κάλροοθ υπολόγιζε ότι πρέπει 
να είχαν διανύσει ακόµα δέκα χιλιόµετρα σήµερα. Πολύ µικρή από-
σταση· θα µπορούσαν, κάλλιστα, να είχαν κάνει τα διπλάσια. Ωστό-
σο, οι ιχνηλάτες του Βασιληά τού ανέφεραν ότι, µε τα κιάλια των 
τεχνουργών τα οποία έβλεπαν µακριά, είχαν καταφέρει να διακρί-
νουν µια µεγάλη πόλη στα δυτικά. Και δεν πρέπει να ήταν εγκατα-
λειµµένη όπως τις υπόλοιπες. Αντιθέτως, πολλοί άνθρωποι φαίνο-
νταν να είναι συγκεντρωµένοι µπροστά από τα τείχη της, και πολλές 
σκηνές. 
Η Ναραλµάδια, σκέφτηκε αµέσως ο Κάλροοθ. ∆ε µπορούσε να ή-

ταν άλλη πόλη. Ήταν η Ναραλµάδια, η πρωτεύουσα ετούτης της πε-
ριοχής. Και η Αρχόντισσα Μοργκάνα είχε συγκεντρώσει όλο της τον 
στρατό εκεί. Η πολιορκία δεν θα είναι εύκολη. 
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∆εν το σκέφτηκε µόνο· το είπε και στην Ελκέρτα, το βράδυ, µέσα 
στη σκηνή τους. «∆εν έχουµε ξανακάνει τέτοια πολιορκία από τότε 
που ήµασταν στον Παλαιό Κόσµο. Οι ντόπιοι, όµως, είµαι βέβαιος 
πως ξέρουν καλά πώς να προφυλάξουν µια πόλη τους. Γι’ακόµα µια 
φορά, βρισκόµαστε σε µειονεκτική θέση.» 

Η Ελκέρτα τον παρατήρησε. «∆ε φαίνεται, όµως, αυτό να σε πτοεί, 
αγάπη µου.» 

«∆ε µπορώ να πτοηθώ τώρα, που βρίσκοµαι µέσα στο όνειρό 
µου,» είπε ο Βασιληάς Κάλροοθ. «Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι δεν 
καταλαβαίνω τους κινδύνους και τις δυσκολίες.» 

«Τι είναι αυτό πού κρατάς; Από τις Παλαιές ∆ιηγήσεις;» 
«Ναι.» Ο Κάλροοθ κοίταξε το βιβλίο στα χέρια του. «Περιγράφει 

την πολιορκία µιας πόλης, πριν από την περίοδο που ονοµάζει Επο-
χή της Ουράνιας Φωτιάς, ή Τελευταία Εποχή.» 

Η Ελκέρτα συνοφρυώθηκε. «Τι εποχή ήταν αυτή;» 
«Έχω ξαναδεί να την αναφέρουν στις Παλαιές ∆ιηγήσεις, αλλά όχι 

συχνά, και δεν λένε πολλά γι’αυτήν.» 
«Ήταν η εποχή πριν από την Κατάβαση;» 
«Ίσως.» 
«Αν ήταν αυτή η εποχή, τότε η Ουράνια Φωτιά πρέπει να είναι ο 

Καταστροφέας.» 
«Ναι, ίσως,» είπε πάλι ο Κάλροοθ. «Αλλά δεν είναι αυτό που πρέ-

πει να µας απασχολεί τώρα, Ελκέρτα. Εδώ µέσα µιλά για ορισµένες 
τακτικές πολιορκίας.» 

«Και πιστεύεις ότι θα µας βοηθήσουν;» 
«Το ελπίζω.» 
«∆ιάβαζε γρήγορα, τότε,» είπε η Ελκέρτα. 
«Έχω αρχίσει να το διαβάζω από τότε που ξεκινήσαµε την προέ-

λαση. Απορώ που δεν το είχες προσέξει.» 
«Συνεχώς διαβάζεις τις Παλαιές ∆ιηγήσεις· δεν ήταν κάτι το αξιο-

σηµείωτο.» 

E 
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Ο Γεράρδος έφυγε από την Ερρίθια λίγο πριν από το µεσηµέρι, αφού 
όλοι είχαν ετοιµαστεί. Μαζί µε τη Μάρθα, τον Σέλιρ’χοκ, την Άν-
µα’ταρ, τον Τζοσελίνο, και τον Οσβάλδο, επιβιβάστηκε στο όχηµα 
του Εδµόνδου, όπου, εκτός από αυτούς και τον τροβαδούρο, ήταν 
και οι δύο χορεύτριες, η Ισαβέλλα και η Ιζαµπώ. Με εννέα ανθρώ-
πους µέσα στο όχηµα, ο χώρος ήταν στριµωγµένος, αλλά ήλπιζαν να 
έχουν φτάσει στον προορισµό τους µέχρι το βράδυ. 

Συγχρόνως, ερχόταν και ο Τέρι Κάρµεθ επάνω στο πλοιάριό του 
που ήταν µεταβαλλόµενο, ακολουθώντας τον Παραπόταµο. Μαζί 
του είχε τη σύζυγό του, την Αρίνη’σαρ – για να κάνει τη Μαγγανεία 
Κινήσεως και να ρυθµίζει την ενεργειακή ροή του πολύπλοκου σκά-
φους – καθώς επίσης και µερικούς πολεµιστές του και την Ελισαβέ-
τα, η οποία ήθελε οπωσδήποτε να έρθει αλλά δεν χωρούσε στο όχη-
µα του Εδµόνδου. 

Στην Ερρίθια άφησαν τον Μαλαχία, τον Έδουο, και τον Ριχάρδο, 
οι οποίοι θα προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τον Ναό της Μεγάλης 
Πόλης και θα βοηθούσαν τον Υπεράρχη αν τους χρειαζόταν. Ο Αν-
θυπολοχαγός Τάρθλος, που είχε επίσης µείνει στην Ερρίθια, είχε δι-
αταγές να διώξει όποιες άλλες Παντοκρατορικές ενισχύσεις έρχο-
νταν. 

Καθώς ο Εδµόνδος οδηγούσε προς τα ανατολικά, όχι πολύ µακριά 
από τις όχθες του Παραπόταµου (τις οποίες και µπορούσαν να δουν 
από τα παράθυρα του οχήµατος), ο Σέλιρ’χοκ ρώτησε τον Γεράρδο: 

«∆ιαισθάνεσαι άλλες εισβολές να έχουν παρουσιαστεί τελευταία;» 
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Για την ώρα, η κατάσταση φαίνεται 

σταθερή. Αλλά δε νοµίζω να κρατήσει για πολύ, Σέλιρ.» Κοιτάζοντας 
προς τον ποταµό, µπορούσε να δει το πλοιάριο του Τέρι Κάρµεθ να 
πλέει προς τ’ανατολικά, ακολουθώντας τους. 

«Έχουµε ζητήσει ενισχύσεις από την Απολλώνια,» είπε η Άν-
µα’ταρ, λίγο αργότερα, «προκειµένου να βοηθήσουν στην εξέγερση 
εναντίον του Επόπτη. Όταν έρθουν θα βρουν µια τελείως αλλαγµένη 
κατάσταση…» 

«Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα τους χρειαστούµε,» είπε η Μάρ-
θα. 
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«Συµφωνώ. Απλά αναρωτιέµαι αν αυτοί που θα σταλούν θα είναι 
αρκετοί για ν’αντιµετωπίσουν τους εχθρούς από την άλλη διάστα-
ση.» 

«Ο σκοπός,» είπε ο Γεράρδος, «είναι να µην εµπλακούµε καθόλου 
σε µάχη µε τους ανθρώπους της άλλης διάστασης, Άνµα.» 

«Πιστεύεις ότι όλοι τους θα είναι συνεννοήσιµοι; Ίσως ο Τέρι 
Κάρµεθ να µπορεί να µιλήσει µε τον λαό του Βασιληά Κάλροοθ, αλ-
λά µε τους υπόλοιπους λαούς δεν είχε ποτέ καµία επαφή…» 

«Θα πρέπει να προχωρήσουµε βλέποντας και κάνοντας. Κανένας 
δε νοµίζω ότι θα θέλει να καταστραφούν και οι δύο διαστάσεις ενώ 
σκοτωνόµαστε αναµεταξύ µας.» 

«Καλό θα ήταν,» είπε ο Τζοσελίνος, «να µάθουµε όλοι τη γλώσσα 
τους µε την πρώτη ευκαιρία.» 

«Συµφωνώ,» ένευσε ο Σέλιρ’χοκ. «Θα διευκολύνει πολύ τα πράγ-
µατα. Τώρα, µόνο ο Τέρι Κάρµεθ µπορεί να τους µιλήσει.» 

«Ίσως αυτοί να έχουν µάθει τη Συµπαντική Γλώσσα,» είπε η Άνµα. 
«Ή, τουλάχιστον, ορισµένοι από αυτούς.» 

«Πράγµατι, είναι πιθανό, και θα µας βολέψει.» 
Το απόγευµα, ενώ τώρα η Μάρθα ήταν στο τιµόνι, έφτασαν εκεί 

όπου ξεκινούσε ο ποταµός Νάλλης βγαίνοντας µέσα από τον Παρα-
πόταµο της Χάρνταβελ. Εδώ θα συναντούσαν τον Τέρι, και πράγµα-
τι ο ταγµατάρχης τούς περίµενε στις όχθες του ποταµού, µε το σκά-
φος του µεταµορφωµένο σε εξάτροχο όχηµα. Στεκόταν απέξω µαζί 
µε τους πολεµιστές που τον συνόδευαν, την Ελισαβέτα, και την Αρί-
νη’σαρ, η οποία καθόταν σε µια πέτρα, φανερά κουρασµένη από τη 
δουλειά της στο ενεργειακό κέντρο. 

Η Μάρθα σταµάτησε το όχηµα του Εδµόνδου κοντά στο όχηµα του 
Τέρι, και εκείνη κι οι υπόλοιποι βγήκαν. 

«Όλα εντάξει;» ρώτησε ο ταγµατάρχης. 
«Μέχρι στιγµής θα ήταν παράδοξο κάτι να είχε πάει στραβά,» α-

ποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Μπορείτε να συνεχίσετε εσείς σήµερα;» 
Έριξε µια µατιά στην Αρίνη’σαρ. 

«Είµαι κουρασµένη,» είπε η µάγισσα. «Θα ξεκουραστώ λίγο, αν 
είναι, και µετά συνεχίζουµε.» 

«Μπορώ εγώ να βοηθήσω,» προθυµοποιήθηκε η Άνµα’ταρ. 
«Αν θέλεις,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
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Η Άνµα κοίταξε τον Γεράρδο και µετά τον Σέλιρ’χοκ· κι οι δύο κα-
τένευσαν, και η ∆ράκαινα πήγε προς το όχηµα του ταγµατάρχη. Η 
Αρίνη σηκώθηκε από την πέτρα όπου καθόταν κι αφού ψιθύρισε κά-
τι στο αφτί του Τέρι πλησίασε τον Γεράρδο και τους υπόλοιπους. Ο 
χώρος στα οχήµατα ήταν περιορισµένος, και η ανταλλαγή επιβατών 
υποχρεωτική. 

Ο Γεράρδος ρώτησε τον Τέρι: «Πού πάµε από εδώ; Βόρεια, προς 
το µέρος όπου έγινε η σύγκρουση µε τον στρατό του Βασιληά Κάλ-
ροοθ, ή βορειοδυτικά, προς την πόλη της Ναραλµάδιας;» 

«Θα έλεγα, καλύτερα να πάµε στην πόλη της Ναραλµάδιας, να 
δούµε τι έχει να µας πει η Αρχόντισσα Μοργκάνα. Ακόµα κι αν ο πό-
λεµος δεν έχει φτάσει σ’εκείνες τις περιοχές, η Μοργκάνα δεν µπο-
ρεί παρά να έχει µια σχετικά καλή εικόνα τού τι συµβαίνει.» 

«Συµφωνώ,» είπε ο Γεράρδος, και κοίταξε τον Οσβάλδο και τον 
Τζοσελίνο, οι οποίοι επίσης συµφώνησαν. 

«Ξεκινάµε τότε,» είπε ο Τέρι. «Καλύτερα να φτάσουµε πριν από 
τη βαθιά νύχτα.» 

Μπήκαν στα οχήµατά τους και τα οδήγησαν βορειοδυτικά, το ένα 
κοντά στο άλλο. Μετά από λίγο, πέρασαν σε περιοχές που ήταν στα 
εδάφη του Αρχοντάτου της Ναραλµάδιας, και δεν είδαν σηµάδια 
πολέµου. Οι εξωδιαστασιακοί, εποµένως, δεν φαινόταν να έχουν έρ-
θει προς τα νότια. 
Προς τη Ναραλµάδια πρέπει να έχουν πάει, σκέφτηκε ο Γεράρδος, 

ενθυµούµενος το όνειρό του µε τον Στρατηγό Λεοπόλδο. Κι ελπίζω 
να φτάσουµε προτού αρχίσει να γίνεται πολιορκία. 

Είχε πια νυχτώσει όταν βρέθηκαν σε µια πεδιάδα απ’όπου µπο-
ρούσαν ν’ατενίσουν τα ψηλά τείχη της Ναραλµάδιας επάνω στον 
µεγάλο λόφο όπου ήταν οικοδοµηµένη. Σηµαίες κυµάτιζαν στον ά-
νεµο και µαγκάλια ήταν αναµµένα στις επάλξεις. Αλλά αυτές δεν 
ήταν οι µόνες φωτιές που φαίνονταν. Αντίκρυ της πόλης, σε από-
σταση, ίσως, δύο χιλιοµέτρων, βρισκόταν ένας µεγάλος καταυλι-
σµός. Στρατόπεδο, σίγουρα. 

Ο Γεράρδος και οι σύντροφοί του βγήκαν από το όχηµά τους και 
κοίταξαν προς τα εκεί µε κιάλια. Το ίδιο και ο Τέρι. ∆εν άργησαν να 
καταλάβουν ότι επρόκειτο για τον στρατό του Βασιληά Κάλροοθ. 
Ένα σωρό άνθρωποι µε πράσινο δέρµα ήταν ανάµεσα στις σκηνές – 
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ένας δερµατικός χρωµατισµός που όχι µόνο δεν υπήρχε στη Χάρ-
νταβελ αλλά ήταν σπάνιος και σ’όλο το Γνωστό Σύµπαν. 

«∆ε δυσκολευτήκαµε να τους βρούµε, τελικά,» είπε ο Τέρι κατεβά-
ζοντας τα κιάλια του. 

«Και πάνω στην ώρα, απ’ό,τι φαίνεται,» παρατήρησε ο Γεράρδος. 
«Η πολιορκία δεν έχει αρχίσει ακόµα. Απόψε πρέπει να έφτασαν 
εδώ οι εξωδιαστασιακοί. Όπως κι εµείς.» 

Ο Τέρι ένευσε. «Ναι, έτσι δείχνει.» 
«Θα πάµε κοντά για να τους µιλήσεις;» 
«∆εν υπάρχει λόγος να το καθυστερήσουµε, ενώ έχουµε κάθε λόγο 

να βιαστούµε, Γεράρδε.» 
«Η αντίδρασή τους στα οχήµατά µας ποια λες να είναι;» 
«∆ε νοµίζω ότι έχουν ξαναδεί παρόµοια. Ή µάλλον, έχουν ξαναδεί 

µία και µόνο φορά: όταν το άρµα µου κατέληξε στη διάστασή τους, 
µέσα στην έρηµο. Όπως και νάχει, ελπίζω να µη µας επιτεθούν αµέ-
σως.» 

«Ελπίζεις;» 
«∆ε µπορώ να είµαι σίγουρος· καλύτερα, λοιπόν, να είστε προε-

τοιµασµένοι.» 

E 
 
∆ύο µεταλλικά, γυαλιστερά πράγµατα µε τροχούς ήρθαν και σταµά-
τησαν µπροστά από τον καταυλισµό, ανάµεσα στον λαό της Νέας 
Νίρµικιτ και στην πόλη της Ναραλµάδιας. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ, ακούγοντας τους στρατιώτες του να τον 
φωνάζουν, βγήκε απ’τη σκηνή του µαζί µε την Ελκέρτα και κοίταξε 
προς τα βόρεια όπου του έδειχναν. 

∆ύο οχήµατα. ∆εν µπορεί να ήταν τίποτε άλλο. Έµοιαζαν – πολύ 
γενικά – µ’αυτό που είχε φέρει ο Τέρι Κάρµεθ όταν µπήκε στην έρη-
µο: το όχηµα που µονάχα το σκέλεθρό του απέµεινε ύστερα από την 
επίθεση του Καταστροφέα. Στις Παλαιές ∆ιηγήσεις µονάχα υπήρχαν 
κάποιες αναφορές για τέτοια οχήµατα. 
Τα έστειλε η Αρχόντισσα Μοργκάνα, για να µας χτυπήσουν; ανα-

ρωτήθηκε ο Κάλροοθ, συνοφρυωµένος. Αλλά δεν έβλεπε καµία κάν-
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νη να στρέφεται προς τον στρατό του. ∆εν έβλεπε κανένα από τα 
δύο οχήµατα να διαθέτει πυροβόλο. 

Οι πόρτες τους άνοιξαν και άνθρωποι βγήκαν, χωρίς να κρατούν 
όπλα. Ένας απ’αυτούς είχε δέρµα κατάλευκο και φορούσε επίσης 
λευκή στολή. Στάθηκε µπροστά από τους υπόλοιπους, ύψωσε τα χέ-
ρια του, και φώναξε στη γλώσσα του Υπόγειου Κόσµου: «Ερχόµαστε 
σαν φίλοι!» 

Ο Τέρι Κάρµεθ. 
«Φωνάξτε τη Χονρέπα,» πρόσταξε ο Κάλροοθ τους στρατιώτες 

του, κι εκείνοι έτρεξαν. 
«Θέλουµε να µιλήσουµε µε τον Μεγαλειότατο, τον Βασιληά Κάλ-

ροοθ!» συνέχισε ο Τέρι Κάρµεθ. 
Η Χονρέπα ήρθε, βιαστικά, δίπλα στον Κάλροοθ. «Βασιληά µου,» 

είπε, «είναι ο Τέρι Κάρµεθ.» 
«Ναι, το είδα αυτό. Τι νοµίζεις ότι θέλει; Μπορεί να είναι παγίδα;» 
«∆εν ξέρω. Αλλά δεν φαίνεται να κρατάνε όπλα. Και λέει πως θέ-

λουν να µιλήσουν µαζί σας.» 
Απόψε, η Χονρέπα νοµίζει ότι είµαι και τυφλός και κουφός! σκέ-

φτηκε ο Κάλροοθ αλλά χωρίς θυµό. Πρόσταξε τους στρατιώτες του: 
«Πείτε τους να έρθουν. Βαδίζοντας, όχι µέσα στα οχήµατά τους. Και 
χωρίς όπλα, βέβαια.» 

Οι στρατιώτες µετέφεραν το αίτηµα του Βασιληά τους στον Τέρι 
Κάρµεθ, και εκείνος κι οι περισσότεροι από τους συντρόφους του 
πλησίασαν τον καταυλισµό και µπήκαν ανάµεσα στις σκηνές του. Οι 
στρατιώτες τούς οδήγησαν µπροστά στον Κάλροοθ και στην Ελκέρ-
τα. Εκεί κοντά είχε τώρα συγκεντρωθεί κι όλη η υπόλοιπη οικογέ-
νεια του Βασιληά της Νίρµικιτ, καθώς επίσης και ο Κύρνοοκ κι ο 
Νερκάλοοτ – ο Οφθαλµός του Θανάτου κι ο Οφθαλµός της Ψυχής. 

«Τέρι Κάρµεθ,» είπε ο Βασιληάς. «Αποφάσισες πάλι να έρθεις ε-
δώ. Γιατί;» 

Ο Τέρι έκανε µια σύντοµη υπόκλιση. «Μεγαλειότατε. Υπάρχει α-
νάγκη. Η Χάρνταβελ και ο κόσµος σας θα καταστραφούν. Μαζί. 
Πρέπει να κάνουµε ενέργειες – εσείς και εµείς – για να µη γίνει κα-
ταστροφή.» 
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Ο Κάλροοθ άκουσε τον µεγάλο του γιο, τον Όσραοκ, να ψιθυρίζει 
πλάι του: «Οι Θεογνώστες µάς είχαν προειδοποιήσει ότι µια µεγάλη 
καταστροφή έρχεται, πατέρα…» 

Πράγµατι, οι Θεογνώστες το είχαν πει αυτό. Αλλά είχαν αρνηθεί 
να έρθουν στον καινούργιο κόσµο. Είχαν µείνει πίσω, στον Υπόγειο 
Κόσµο, στη Νίρµικιτ, παρότι η πόλη είχε εγκαταλειφθεί από όλους. 
Τώρα, θα ζούσαν µέσα σε άδεια οικήµατα. Οι θεοί τους, έλεγαν, δεν 
τους επέτρεπαν να πάνε µε τους υπόλοιπους. 

«Θα µας εξηγήσεις περισσότερο;» ρώτησε ο Κάλροοθ τον Τέρι. 
«Ναι. Όµως. Θα χρειαστεί… ώρα. Και η µάχη» – έδειξε προς την 

πόλη της Ναραλµάδιας – «πρέπει να µη γίνει.» 
Τον έστειλαν εδώ για να µας παρακωλύσει κι άλλο; αναρωτήθηκε 

ο Κάλροοθ. Όπως και νάχει, πρέπει να µάθουµε τι συµβαίνει. «Κα-
λώς,» είπε. «Πάµε να µας εξηγήσεις.» Και έδωσε διαταγές στους 
στρατιώτες του να στήσουν µια µεγάλη σκηνή ώστε να µπορέσουν 
όλοι να καθίσουν από κάτω. 

Όταν αυτό έγινε, συγκεντρώθηκαν εκεί και ο Τέρι Κάρµεθ µίλησε 
κυρίως µε τη Χονρέπα, αφού φαινόταν να µπορούν να συνεννοού-
νται καλύτερα οι δυο τους. Η Οφθαλµός της Ζωής ήξερε, µάλιστα, 
αρκετά καλά αυτή τη Συµπαντική Γλώσσα που χρησιµοποιούσαν 
εδώ, και είχε αρχίσει να τη διδάσκει και σε άλλους από τον λαό του 
Κάλροοθ. Ωστόσο, τώρα η διδασκαλία της Συµπαντικής Γλώσσας 
δεν ήταν εκείνο που προείχε, φυσικά. 

Ο Τέρι µιλούσε πολλή ώρα µε τη Χονρέπα, και επίσης µίλησαν και 
κάποιοι άλλοι απ’αυτούς που ήταν µαζί του, χρησιµοποιώντας τη 
Συµπαντική: ένας Γεράρδος, µία Αρίνη’σαρ, ένας Σέλιρ’χοκ. Ο Κάλ-
ροοθ, παρακολουθώντας τους, είχε αρχίσει να µπερδεύεται. Τα µισά 
τα καταλάβαινε, τ’άλλα µισά όχι. Το πιο συνταρακτικό από αυτά που 
έλεγαν ήταν ότι δεν υπήρχε ένας Καταστροφέας αλλά τέσσερις! Και 
τα µαύρα ιπτάµενα φίδια που είχαν παρατηρηθεί στα δάση του Ε-
πάνω Κόσµου ήταν, στην πραγµατικότητα, κάτι σαν φύλακες του 
κόσµου, οι οποίοι τον φρουρούσαν εναντίον των τεσσάρων Ιπτάµε-
νων (έτσι τους ονόµαζαν). Ένας απ’αυτούς τους φύλακες είχε κα-
τορθώσει να έρθει κι εδώ, στη Χάρνταβελ, µέσα σε ανθρώπινο σώµα 
– εν µέρει µαύρη φωτιά, εν µέρει γυναίκα. Και… αν ήταν δυνατόν!… 
η Αρίνη’σαρ ισχυριζόταν πως είχε γεννήσει τον φύλακα που είχε έρ-
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θει στη Χάρνταβελ. Ο Κάλροοθ αναρωτήθηκε αν οι ξένοι προσπα-
θούσαν να τους ξεγελάσουν µε κάποιον τρόπο. 

Μετά, όµως, σαν κάπως, µε τα λόγια τους, να την είχαν επικαλε-
στεί, η Μαύρη Φωτιά κατήλθε από τον ουρανό και προσγειώθηκε 
µπροστά στο µεγάλο άνοιγµα της σκηνής τους, αναστατώνοντας 
τους φρουρούς και όλο το στρατόπεδο. 
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Κεφάλαιο 23 

Μιλώντας Με Μία Γλώσσα 
 
 
Η Αρίνη πετάχτηκε όρθια. 

Αντίκρυ της, πέρα από τη µεγάλη είσοδο της σκηνής, ήταν µια µά-
ζα από σκοτεινές φλόγες. Η Μαύρη Φωτιά. Το παιδί που είχε γεννή-
σει. ∆εν ήταν, όµως, µικρό πια. ∆εν ήταν ένα µωρό· ούτε καν ένα 
κορίτσι, όπως είχε πει ο Γεράρδος. Μέσα στις σκοτεινές φλόγες, η 
Αρίνη µπορούσε να διακρίνει τη σκιά του σώµατος µιας κοπέλας, µε 
µακριά µαλλιά που αναδεύονταν γύρω απ’το κεφάλι και τους ώµους 
της, ενώ τα µάτια της γυάλιζαν µ’ένα αφύσικα έντονο γαλανό χρώ-
µα. 

Τριγύρω η Αρίνη άκουγε αναστάτωση – φωνές, πολλές φωνές – 
καθώς κι οι υπόλοιποι σηκώνονταν όρθιοι. 

«∆εν είναι εχθρός!» Η φωνή του Γεράρδου. «Είναι η Μαύρη Φω-
τιά για την οποία σας µιλήσαµε.» Απευθυνόταν στη Χονρέπα, είδε η 
Αρίνη µε τις άκριες των µατιών της: στην παράξενη γυναίκα µε το 
µοβ δέρµα και τον κίτρινο λίθο στον αριστερό ώµο. 

Και συγχρόνως µιλούσε κι ο Τέρι, στη γλώσσα των εξωδιαστασια-
κών, την οποία η Αρίνη δεν ήξερε. Μονάχα καµια λέξη από δω κι 
από κει καταλάβαινε, απ’αυτά που της είχε πει ο σύζυγός της κι 
απ’ό,τι είχε τώρα κατανοήσει µόνη της. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ φώναζε διαταγές στους φρουρούς του, κι ε-
κείνοι, που είχαν σηκώσει τα όπλα τους γύρω από τη Μαύρη Φωτιά, 
τα κατέβασαν και παραµέρισαν. 
Σε χαιρετώ ξανά, Μητέρα, είπε η Μαύρη Φωτιά µ’εκείνο τον πα-

ράξενο τρόπο που µιλούσε, σαν τα λόγια της να αντηχούσαν µέσα 
στο κεφάλι των άλλων. Άπλωσε το χέρι της προς το εσωτερικό της 
σκηνής. 

Η Αρίνη, περνώντας ανάµεσα από τους υπόλοιπους, πλησίασε το 
παιδί της, και ο Τέρι την ακολούθησε. 
Περιµένετε, τους είπε η Μαύρη Φωτιά. Μην έρχεστε τόσο κοντά 

µου. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για εσάς. 
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Η Αρίνη και ο Τέρι στάθηκαν µερικά βήµατα απόσταση από το 
παιδί τους, µπορώντας να νιώσουν µια ασυνήθιστη θερµότητα στα 
πρόσωπά τους: µια θερµότητα όχι όπως αυτή της κανονικής φωτιάς, 
αλλά κάτι πολύ πιο ισχυρό και εστιασµένο, σαν µια καυτή ατσάλινη 
λεπίδα. 

Οι φλόγες γύρω από την κοπέλα µαζεύτηκαν, µειώθηκαν, σαν το 
σώµα της να προσπαθούσε να τις τραβήξει µέσα του. Η µορφή της, 
όµως, εξακολουθούσε να είναι σκιερή, και τα µαλλιά της εξακολου-
θούσαν να αναδεύονται λες και βρισκόταν κάτω από το νερό. Οι 
φλόγες µαζεύτηκαν κι άλλο. Η µάζα από µαύρη φωτιά, σταδιακά, 
χανόταν µπροστά στα έκπληκτα µάτια όλων µέσα στη µεγάλη σκη-
νή. Κανένας δεν µιλούσε πια. 

Οι σκοτεινές φλόγες απορροφήθηκαν τελείως από το ανθρώπινο 
σώµα, και τώρα αυτό δεν ήταν πλέον µια σκιά. Ήταν µια κοπέλα, 
γύρω στα δεκαεφτά της χρόνια, θα µπορούσε να πει κανείς· γυµνή, 
µε δέρµα λευκό όπως της Αρίνης και µαλλιά καστανά όπως του Τέρι, 
τα οποία εξακολουθούσαν να αναδεύονται µ’εκείνον τον παράξενο 
τρόπο. Τα µάτια της είχαν αλλάξει χρώµα: ενώ πριν, όταν οι φλόγες 
την τύλιγαν, φαίνονταν γαλανά, τώρα ήταν κατάµαυρα, χωρίς καθό-
λου άσπρο, και κόρες δεν διακρίνονταν µέσα τους. 

Η Αρίνη και ο Τέρι δεν αισθάνονταν πια εκείνη τη θερµότητα να 
χτυπά τα πρόσωπά τους. Μπορούσαν, άραγε, να πλησιάσουν τώρα 
και ν’αγγίξουν την κόρη τους; αναρωτήθηκαν κι οι δύο. Η κοπέλα 
τούς ατένιζε ανέκφραστα· τα χείλη της δεν κινούνταν για να χαµο-
γελάσει. Ίσως να µην ήξερε πώς. Εξάλλου, είχε µεγαλώσει τόσο γρή-
γορα. Έµοιαζε µε άνθρωπο αλλά αµέσως καταλάβαινες ότι, αναµφί-
βολα, δεν ήταν άνθρωπος. 

Ο Τέρι έλυσε την κάπα του και την έτεινε προς το µέρος της. Η κό-
ρη του την κοίταξε, και στην όψη της απορία ήταν σα να παρουσιά-
στηκε. Μετά, κατάλαβε. Πήρε την κάπα και την τύλιξε γύρω από το 
γυµνό της σώµα. 

Η Αρίνη πλησίασε και την άγγιξε. Το δέρµα της ήταν όπως το δέρ-
µα κάθε άλλης κοπέλας αλλά κάπως πιο ζεστό, νόµιζε. Ναι, σίγουρα 
κάπως πιο ζεστό… Εξαιτίας της µαύρης φωτιάς που απορροφήθηκε, 
άραγε; δεν µπόρεσε παρά να αναρωτηθεί η Ερευνήτρια µέσα στην 
Αρίνη. 
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«Έλα µέσα,» είπε στην κόρη της. «Έλα.» 
Σ’ευχαριστώ, Μητέρα, αποκρίθηκε η κοπέλα. Κινούσε τα χείλη της 

αλλά η φωνή της έµοιαζε, συγχρόνως, να ηχεί µέσα στο κεφάλι της 
Αρίνης, σαν η κίνηση αυτών των όµορφων κοριτσίστικων χειλιών να 
µην ήταν παρά µια ψευδαίσθηση. 

Η Μαύρη Φωτιά µπήκε στη σκηνή. Με συγχωρείτε για την ανα-
στάτωση, είπε προς όλους, ατενίζοντάς τους µε τα κατάµαυρα µάτια 
της. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ τής αποκρίθηκε κάτι στη γλώσσα του: κάτι 
που η Αρίνη δεν κατάλαβε, αλλά η κόρη της δεν φάνηκε να έχει 
πρόβληµα στην κατανόηση. Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε, αποκρί-
θηκε. 

Και η Αρίνη σκέφτηκε, όχι και τόσο ξαφνιασµένη: Όταν µιλά την 
καταλαβαίνουµε και εµείς και οι εξωδιαστασιακοί· κι όταν της µιλά-
νε εκείνη καταλαβαίνει ό,τι γλώσσα κι αν χρησιµοποιούν. Η οµιλία 
της κόρης της πρέπει να ήταν, περισσότερο, κάποιου είδους νοητικό 
κύµα: εκπεµπόµενες σκέψεις. 

«Κάθισε,» είπε ο Τέρι στη Μαύρη Φωτιά, δείχνοντας τα κοκάλινα 
σκαµνιά που ήταν συγκεντρωµένα στη σκηνή. 

Η κοπέλα τα κοίταξε και ένευσε. 
Η Αρίνη, καθαρίζοντας, λιγάκι αµήχανα, τον λαιµό της, είπε: «Ο 

Τέρι είναι ο πατέρας σου.» ∆εν ήταν βέβαιη ότι η κόρη της το είχε 
καταλάβει. 

Η Μαύρη Φωτιά στράφηκε να την ατενίσει. Το ξέρω, Μητέρα, εί-
πε, και κάθισε σ’ένα από τα κοκάλινα σκαµνιά. Οι υπόλοιποι κάθι-
σαν επίσης, χωρίς να µιλούν· και η Μαύρη Φωτιά τούς είπε: Έχετε 
κάποιο πρόβληµα στη µεταξύ σας επικοινωνία. Μπορώ να το λύσω 
αυτό αν θέλετε. 

«Να το λύσεις;» Ο Σέλιρ’χοκ ήταν που µίλησε. «Πώς;» 
Ανήκω και στις δύο διαστάσεις συγχρόνως, αποκρίθηκε η Μαύρη 

Φωτιά, και τα µαλλιά της αναδεύτηκαν µ’έναν διαφορετικό τρόπο 
τώρα. ∆εν ήταν εύκολο να καθορίσεις τι είχε αλλάξει, αλλά σίγουρα 
κάτι είχε αλλάξει. Την ίδια στιγµή, όλοι αισθάνθηκαν ένα θερµό κύ-
µα να πέρνα από τις σκέψεις τους, και ξαφνικά µπορούσαν να κατα-
λάβουν ο ένας τον άλλο, σα να µη µιλούσαν διαφορετικές γλώσσες 
αλλά την ίδια γλώσσα. 
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«Τώρα,» είπε ο Κάλροοθ, «νοµίζω πως µπορείτε να µας εξηγήσετε 
καλύτερα τι συµβαίνει. Για να είµαι ειλικρινής, στην αρχή δεν ήµουν 
βέβαιος αν θα έπρεπε να σας πιστέψω σχετικά µε την ύπαρξη της… 
Μαύρης Φωτιάς. Έτσι δεν την αποκαλείτε;» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Ήταν το πιο ταιριαστό όνοµα 
που µπορέσαµε να βρούµε γι’αυτήν. Η ίδια δεν µας έδωσε κανένα 
όνοµα.» Κοίταξε την κοπέλα µε τα µαύρα µάτια, της οποίας το πρό-
σωπο παρέµεινε ανέκφραστο. 

«Τέλος πάντων,» είπε ο Κάλροοθ. «∆εν ήµουν βέβαιος αν θα έ-
πρεπε να το πιστέψω, αλλά τώρα….» Ατένισε κι εκείνος τη Μαύρη 
Φωτιά. Μετά, έστρεψε το βλέµµα του στους άλλους. «Πείτε µου α-
κριβώς τι συµβαίνει.» 

Εκείνοι τού είπαν, εξηγώντας ότι οι Ιπτάµενοι θα κατέστρεφαν και 
τις δύο διαστάσεις και ότι η Μαύρη Φωτιά έλεγε πως µόνο ο Γεράρ-
δος και οι άλλοι ιερείς µπορούσαν να βοηθήσουν µε κάποιον τρόπο 
επειδή ήταν οι φυσικοί προστάτες της Χάρνταβελ. Ωστόσο δεν ήταν 
βέβαιη πώς. 

Ο Σέλιρ’χοκ είπε ότι πίστευε πως η απάντηση βρισκόταν στη δηµι-
ουργία των Ιπτάµενων. «Πρέπει να µάθουµε πώς γεννήθηκαν. Έτσι, 
ίσως µπορέσουµε να βρούµε τρόπο να τους καταστρέψουµε.» 

«Εµείς, µέχρι στιγµής, ξέραµε για έναν Ιπτάµενο. Έναν Κατα-
στροφέα,» είπε ο Κάλροοθ. 

«Ο Τέρι µάς είπε ότι έχετε κάποια κείµενα που ονοµάζονται ‘Πα-
λαιές ∆ιηγήσεις’.» 

«Ναι. Στις Παλαιές ∆ιηγήσεις αναφέρεται ένας Καταστροφέας.» 
Μετά, όµως, ο Βασιληάς της Νίρµικιτ συνοφρυώθηκε. «Εκτός αν…» 

«Τι είναι, Μεγαλειότατε;» ρώτησε η Χονρέπα, καθώς όλων τα 
βλέµµατα ήταν στραµµένα στον Κάλροοθ τώρα. 

Ο Βασιληάς αποκρίθηκε: «Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις είναι διάφορα 
κείµενα. Σκόρπια, µε χαλαρή ή και καµία σύνδεση ανάµεσά τους. 
Και… γίνονται αναφορές για τον ‘Καταστροφέα’. Υπάρχουν κοµµά-
τια όπου ο συγγραφέας έχει, ας πούµε, γράψει ότι ο Καταστροφέας 
ερήµωσε το τάδε µέρος. Πουθενά, όµως, δε νοµίζω πως είναι ξεκά-
θαρα γραµµένο ότι υπάρχει ένας και µόνο Καταστροφέας. Στις Πα-
λαιές ∆ιηγήσεις, οι συγγραφείς αναφέρουν τον Καταστροφέα όπως 
εµείς θα αναφέραµε έναν Ντόρταγκας. Θα λέγαµε ότι ο Ντόρταγκας 
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µάς επιτέθηκε, ή ότι ο Ντόρταγκας κατέστρεψε έναν καταυλισµό· 
έτσι δεν θα λέγαµε; Αλλά, φυσικά, δεν υπάρχει µόνο ένας δράκος 
του Υπόγειου Κόσµου, όπως όλοι µας ξέρουµε. 

»Συναρπαστική, πάντως, αυτή η ανακάλυψη,» είπε ο Κάλροοθ 
στους επισκέπτες του. «∆εν το είχα ποτέ φανταστεί, και διαβάζω 
συνεχώς τις Παλαιές ∆ιηγήσεις.» 

Η Αρίνη είπε: «Έχω µια απορία.» Οι άλλοι στράφηκαν για να την 
ακούσουν, και η µάγισσα συνέχισε: «Οι Ιπτάµενοι αποµυζούν ζωτική 
ενέργεια, σωστά;» Κοίταξε την κόρη της, η οποία είπε: Ναι, Μητέρα. 
«Αν είναι έτσι, τότε όλοι οι άνθρωποι, όλα τα φυτά, όλα τα ζώα θα 
έπρεπε να έχουν πεθάνει στην επιφάνεια της διάστασής σας, Βασι-
ληά Κάλροοθ – όπως και έχει γίνει. Όµως οι πόλεις που υπήρχαν 
κάποτε εκεί δεν θα έπρεπε να έχουν καταστραφεί. Οικοδοµήµατα 
θα έπρεπε να έχουν µείνει. Όµως, αντιθέτως, δεν έχει µείνει τίποτα, 
απ’όσο έχουµε δει· µονάχα µια απέραντη έρηµος.» 

Ο Τέρι είπε, προτού προλάβει ο Κάλροοθ να µιλήσει: «Το όχηµά 
µου το µισοκατέστρεψε εκείνος ο Ιπτάµενος, Αρίνη. ∆εν απέµεινε 
παρά ένα κέλυφος. Σαν δεκάδες χρόνια να πέρασαν ξαφνικά από 
πάνω του.» 
Ακόµα και στα µέταλλα υπάρχει µια κάποια ζωή, εξήγησε η Μαύρη 

Φωτιά. Επίσης, το όχηµά σου, Πατέρα, δεν τροφοδοτείτο µε ενέρ-
γεια για να κινείται; 

«Ναι.» 
Αυτή η ενέργεια πρέπει να ενδιέφερε τον Ιπτάµενο· και, καθώς 

πέρασε από πάνω του για να την αρπάξει, κατέστρεψε και το όχηµα. 
«Ωστόσο,» είπε η Αρίνη, «δεν το διέλυσε τελείως. Εποµένως, ακό-

µα κι αν οι Ιπτάµενοι είχαν χτυπήσει τις πόλεις που αναφέρονται 
στις Παλαιές ∆ιηγήσεις, θα έπρεπε κανονικά να έχουν µείνει ερείπια 
στην έρηµο του Επάνω Κόσµου.» Είχε, ξανά, στρέψει το βλέµµα της 
στον Κάλροοθ, περιµένοντας µια απάντηση από τον Βασιληά της 
Νίρµικιτ, που έµοιαζε τόσο διαβασµένος σχετικά µε την αρχαία ι-
στορία της διάστασής του. 

«Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις µιλάνε για καταστροφές,» είπε εκείνος. 
«Μεγάλες καταστροφές. Σε ορισµένες αναφέρεται η Τελευταία Ε-
ποχή, ή η Εποχή της Ουράνιας Φωτιάς. Αυτή πρέπει να είναι η περί-
οδος πριν από την Κατάβαση, που αναγκαστήκαµε να αφήσουµε τον 
Επάνω Κόσµο για τον Υπόγειο Κόσµο, ώστε να επιβιώσουµε.» 
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«Η Ουράνια Φωτιά είναι οι Ιπτάµενοι;» είπε ο Σέλιρ’χοκ. 
«Αυτό υποθέτω.» 
«Οι καταστροφές πώς ακριβώς περιγράφονται, Μεγαλειότατε;» 
«Τροµερές εκρήξεις. Φωτιά από τους ουρανούς.» 
«Οι Ιπτάµενοι µπορούν να εκτοξεύσουν φωτιά;» ρώτησε ο Σέ-

λιρ’χοκ την κόρη της Αρίνης. «Μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις;» 
Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι αποµυζούν τη ζωή για να τρέφονται. 

Τίποτα περισσότερο. 
«Μας έχεις πει, επίσης, ότι προήλθαν από τον ήλιο. Ότι οι άνθρω-

ποι της διάστασής σου τους έφεραν από εκεί.» 
Ναι, και προκάλεσαν την αποσταθεροποίηση. Αλλά δεν ξέρω πώς 

το έκαναν. 
«Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις γράφουν κάτι γι’αυτό, Μεγαλειότατε;» ρώ-

τησε ο Σέλιρ’χοκ τον Κάλροοθ. 
Ο Βασιληάς φάνηκε για µια στιγµή σκεπτικός. Μετά απάντησε: 

«Υπάρχει κάπου µια αναφορά… ότι δηµιούργησαν ένα όπλο µε τη 
δύναµη του ήλιου. Ένα πανίσχυρο όπλο. Και θέλησαν να οικοδοµή-
σουν µια αυτοκρατορία µε τη χρήση του. Κι αυτό είναι προς το τέ-
λος, νοµίζω. ∆ηλαδή, όχι πολύ καιρό πριν από την Κατάβαση. Στην 
Εποχή της Ουράνιας Φωτιάς, µάλλον, τώρα που κάνω τη σύνδεση.» 

«∆ε γράφουν, όµως, πώς έφτιαξαν αυτό το όπλο από τον ήλιο;» 
«Όχι.» 
Άντλησαν τη δύναµή του, είπε η Μαύρη Φωτιά. Οι Ιπτάµενοι είναι 

κοµµάτια της δύναµης του ήλιου. 
«Ναι, αλλά αυτό για να γίνει δεν είναι εύκολο,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. 

«∆εν ξέρω, ίσως, αν η Αρίνη, που είναι Ερευνήτρια, έχει ακούσει για 
κάποιον τρόπο….» Στράφηκε στη µάγισσα. 

Εκείνη αποκρίθηκε: «Κι εµένα το ίδιο µε παραξενεύει. Σ’όλες τις 
διαστάσεις που γνωρίζουµε, ο ήλιος είναι κάτι το απλησίαστο. Όσοι 
έχουν επιχειρήσει να τον φτάσουν έχουν καταστραφεί.» 

«Οι άνθρωποι της διάστασης του Βασιληά Κάλροοθ, όµως, δε νο-
µίζω ότι έφτασαν στον ήλιο,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. «Μάλλον έκαναν τον 
ήλιο να έρθει σ’αυτούς.» 

«Κι εγώ το ίδιο υποθέτω, αλλά δεν ξέρω τι µπορεί να τράβηξε στη 
γη τη δύναµη του ήλιου µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργήσει οντό-
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τητες σαν τους Ιπτάµενους. Οι άνθρωποι αυτής της διάστασης πρέ-
πει να είχαν ανακαλύψει κάποια τεχνική άγνωστη σ’εµάς.» 

«Ανέφερες, πάντως, ότι δεν υπάρχουν ερείπια αρχαίων πόλεων 
στον Επάνω Κόσµο,» της είπε ο Κάλροοθ. «Αυτό δεν είναι αλήθεια.» 

Η Αρίνη βλεφάρισε. «Υπάρχουν;» 
«Ελάχιστα, αλλά, ναι, υπάρχουν.» 
«Μπορείτε να µας οδηγήσετε εκεί; Ίσως να βρούµε απαντήσεις.» 
«Φυσικά και θα µπορούσαµε να σας οδηγήσουµε. Όµως κανένας 

µας δεν πρόκειται να επιστρέψει. Οι Ιπτάµενοι θα µας σκοτώσουν.» 
«Πράγµατι,» αναγκάστηκε να συµφωνήσει η Αρίνη. «∆εν υπάρχει, 

λοιπόν, τρόπος να φτάσει κάποιος σ’αυτά τα ερείπια; ∆ε µπορούµε 
να… σκάψουµε από τον Υπόγειο Κόσµο για να φτάσουµε εκεί;» 

Ο Κάλροοθ έτριψε τα άσπρα µούσια του. «∆ε θα ήταν αδύνατο, 
υποθέτω… Αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο ίσως να χρειαζόταν.» 

«Και βιαζόµαστε,» τόνισε ο Γεράρδος. «Όσο καθυστερούµε, οι δύο 
διαστάσεις πλησιάζουν. Συνθλίβονται η µία πάνω στην άλλη.» 

Ο Κάλροοθ ένευσε, και είπε: «Υπάρχει, όµως, κι ένα άλλο θέµα 
που πρέπει να συζητήσουµε, εκτός από τη διάσωση των διαστάσε-
ων.» 

«Τι θέµα;» 
«Ό,τι κι αν συµβεί, εµείς δεν είµαστε πρόθυµοι να επιστρέψουµε 

στον Υπόγειο Κόσµο. Επιθυµούµε να µείνουµε εδώ, στη Χάρντα-
βελ.» 

Τα λόγια του τους έκαναν όλους να σωπάσουν για λίγο. Μετά, ο 
Γεράρδος είπε: «Αν είστε φιλικοί µε τους γηγενείς, δε νοµίζω να έχε-
τε πρόβληµα, Μεγαλειότατε. Αρχίσατε, όµως, µε τον λάθος τρόπο. 
Επιτεθήκατε.» 

«∆ε µας έδωσαν άλλη επιλογή. Και είπες ότι είσαι Θεογνώστης – 
ιερέας. Εσείς τούς είχατε προστάξει να µη µας αφήσουν να περά-
σουµε, αν κατάλαβα καλά.» 

«Υπάρχουν δύο είδη ιερέων στη Χάρνταβελ. Εµείς δεν τους προ-
στάξαµε κάτι τέτοιο· οι άλλοι ιερείς ήταν που το πρόσταξαν.» 

Ο Κάλροοθ συνοφρυώθηκε. 
«Η κατάσταση είναι λιγάκι µπλεγµένη σχετικά µ’αυτό το θέµα, 

Μεγαλειότατε,» είπε ο Γεράρδος. «Θα σας το εξηγήσω, αν θέλετε, 
αλλά τώρα δε νοµίζω πως είναι η ώρα. Προέχουν άλλα πράγµατα.» 
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«Καλώς,» αποκρίθηκε ο Κάλροοθ. «Συµφωνείτε, όµως, να µείνου-
µε στη Χάρνταβελ αφότου σώσουµε και τις δύο διαστάσεις;» 

«Εγώ συµφωνώ,» δήλωσε ο Γεράρδος. Και κοίταξε τον Τζοσελίνο 
και τον Οσβάλδο, οι οποίοι έγνεψαν καταφατικά. Συµφωνούσαν κι 
εκείνοι. «Επίσης,» είπε ο Γεράρδος στον Κάλροοθ, «ούτε ο Υπεράρ-
χης νοµίζω να έχει πρόβληµα. ∆εδοµένου, πάντα, ότι θα είστε φιλι-
κοί.» 

«Ασφαλώς και θα είµαστε. Εξαρχής θέλαµε να είµαστε φιλικοί αλ-
λά δεν µας αφήσατε. Ποιος είναι αυτός ο Υπεράρχης;» 

«Είναι κάτι σαν βασιληάς της Χάρνταβελ, θα µπορούσατε να πεί-
τε, Μεγαλειότατε.» 

«Οι υπόλοιποι λαοί του Υπόγειου Κόσµου ίσως να µην είναι τόσο 
συνεννοήσιµοι όσο εσείς, Βασιληά µου,» είπε ο Τέρι. 

«Κανένας άλλος λαός του Υπόγειου Κόσµου δεν έχει έρθει ακόµα 
στη Χάρνταβελ,» αποκρίθηκε ο Κάλροοθ. 

«Φυσικά και έχουν έρθει. Στα νοτιοδυτικά έχουµε ακούσει ότι γί-
νονται επιδροµές από πρασινόδερµους αγνώστους που βγαίνουν 
από κάποιο σπήλαιο. Μαζί τους έχουν πλάσµατα που θυµίζουν µε-
γάλα σκυλιά αλλά το δέρµα τους µοιάζει µε πέτρα.» 

«Κατάρες και Σκοτάδια…!» µούγκρισε ο Κάλροοθ. «Τα πλάσµατα 
που περιγράφεις ονοµάζονται κιρνάθοι, Τέρι Κάρµεθ, και τα βρίσκει 
κανείς στα πιο βαθιά µέρη του Υπόγειου Κόσµου. Συνήθως, εκεί ό-
που περιφέρονται και υπάνθρωποι.» 

«Υπάνθρωποι;» 
«Τους συναντήσαµε όταν πρωτοκατεβήκαµε στον Υπόγειο Κόσµο. 

Ήταν ήδη εκεί. ∆εν µιλούν καµια γλώσσα γνωστή σ’εµάς αλλά συ-
νεννοούνται µεταξύ τους. Είναι απίστευτα άγριοι και τρώνε ακόµα 
κι ανθρώπινη σάρκα.» 

«Θέλετε να πείτε ότι οι επιδροµείς στα νοτιοδυτικά είναι υπάν-
θρωποι;» ρώτησε ο Τέρι. 

«∆εν το νοµίζω. Αν ήταν υπάνθρωποι, θα ήταν κατάµαυροι σαν το 
σκοτάδι. Όπως ο φίλος µας από εδώ,» έδειξε τον Σέλιρ’χοκ, «αλλά 
καµία σχέση µ’αυτόν κατά τα άλλα. Τα µαλλιά τους είναι επίσης 
µαύρα, συνήθως, ή µοβ, ή κατάλευκα.» 

«Εποµένως, ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν, Μεγαλειότατε;» 
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«Εικάζω πως είναι οι κάτοικοι της Νέρεσθετ, που η πόλη τους βρί-
σκεται πολύ βαθιά κάτω από τη γη και κοντά σε περιοχές υπανθρώ-
πων. Εκεί περιφέρονται και κιρνάθοι.» 

Η Αρίνη είπε: «∆ηµιουργούνται, δηλαδή, τρύπες στα διαστασιακά 
τοιχώµατα ακόµα και τόσο βαθιά κάτω από το έδαφος της διάστα-
σής σας…» ∆εν ήταν ερώτηση, και ο Κάλροοθ δεν ήξερε τι 
ν’αποκριθεί. 

Ο Σέλιρ’χοκ είπε στην Αρίνη: «Μάλλον δεν έχει σηµασία από ποιο 
σηµείο ακριβώς έχουν αποµυζήσει ενέργεια οι Ιπτάµενοι. Είναι σαν 
ένα γυαλί να χάνει, σιγά-σιγά, τη συνοχή του.» 

«Ναι, µάλλον… Περίπου…» αποκρίθηκε εκείνη, σκεπτικά. 
«Τώρα, όµως, το θέµα είναι τι να κάνουµε για να σταµατήσουµε 

τους Ιπτάµενους,» θύµισε σε όλους ο Τέρι. «Από πού ξεκινάµε; ∆ε 
φαίνεται να έχουµε καµία ιδέα απολύτως.» 

«Πρέπει να µάθουµε πώς δηµιουργήθηκαν,» είπε η Αρίνη, «και 
ίσως καταφέρουµε να αντιστρέψουµε τη διαδικασία. Στα ερείπια 
των αρχαίων πόλεων µπορεί να υπάρχει η απάντηση που ζητάµε.» 

«Μα δεν είναι εφικτό να πάµε εκεί. Θα συναντήσουµε τους Ιπτά-
µενους, και δεν έχουµε τρόπο να τους πολεµήσουµε.» 

Η Άνµα’ταρ, που µέχρι στιγµής ήταν σιωπηλή, ρώτησε: «Οι Ιπτά-
µενοι πώς βλέπουν;» Απευθυνόταν στη Μαύρη Φωτιά. «Πώς µας 
εντοπίζουν;» 
Ανιχνεύουν τη ζωτική σας ενέργεια, ήταν η απάντηση της κόρης 

της Αρίνης’σαρ και του Τέρι Κάρµεθ. 
«Το φαντάστηκα,» είπε η Άνµα. «Η λύση για να τους αποφύγουµε, 

λοιπόν, είναι απλή. Τίποτα περισσότερο από µια Μαγγανεία Εικονι-
κής Νεκρώσεως.» 

Η Αρίνη συνοφρυώθηκε. «∆εν πρέπει νάχεις άδικο…» 
«Τι κάνει αυτή η µαγγανεία;» ρώτησε ο Γεράρδος. 
«Τη χρησιµοποιούµε, συνήθως, όταν θέλουµε ν’αποφύγουµε εντο-

πισµό από Βιοσκόπο,» είπε η Άνµα. «Σε κάνει να φαίνεσαι νεκρός, 
κρύβοντας τη ζωτική σου ενέργεια. ∆εν υπάρχεις για κάτι ή κάποιον 
που βλέπει ζωτική ενέργεια.» 

«Την ξέρεις αυτή τη µαγγανεία, να υποθέσω;» 
«Την ξέρω,» επιβεβαίωσε η Άνµα. «Το πρόβληµα είναι ότι οι µαγ-

γανείες δεν κρατάνε για πάντα. Ούτε µπορείς συνεχώς να τις ανα-
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νεώνεις, χωρίς στο τέλος να λιποθυµήσεις. Και ο Σέλιρ δε νοµίζω 
πως ξέρει τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως…» 

«∆εν την ξέρω,» είπε ο µάγος. 
Η Άνµα κοίταξε την Αρίνη ερωτηµατικά. «Ούτε εγώ την ξέρω,» εί-

πε εκείνη. 
«Εποµένως,» κατέληξε η ∆ράκαινα, «µόνο εγώ µπορώ να σας εξυ-

πηρετήσω για να πάτε στα ερείπια. Αλλά ο χρόνος µας θα είναι πε-
ριορισµένος.» 

«Εκτός αν βρούµε τρόπο να αυξήσουµε τη διάρκεια της µαγγανεί-
ας,» είπε η Αρίνη. 

Η Άνµα, γι’ακόµα µια φορά, την κοίταξε ερωτηµατικά. 
«Με ενεργειακή φόρτιση. Προσαρµόζοντας, ίσως, αισθητήρες γύ-

ρω από ένα όχηµα.» 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τη δική µου ενέργεια, Μητέρα, 

προθυµοποιήθηκε η Μαύρη Φωτιά. 
«Η παρουσία σου, όµως, δεν θα προσελκύσει τους Ιπτάµενους;» 

τη ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 
Οι Ιπτάµενοι αποφεύγουν εµένα και τ’αδέλφια µου· δεν µπορούν 

να µας καταστρέψουν. 
«Ίσως, όµως, να τους φανεί περίεργο το γεγονός πως µια οντότητα 

σαν εσένα ταξιδεύει µακριά από τα δάση που προστατεύετε…» 
∆εν σκέφτονται όπως εσείς. ∆εν θα αναρωτηθούν τι ίσως να συµ-

βαίνει. Ούτε εγώ θα σκεφτόµουν περίπου όπως εσείς αν δεν ήµουν 
εν µέρει σαν εσάς. 

«Τότε,» είπε ο Σέλιρ στην Άνµα και στην Αρίνη, «βρήκαµε τη λύση 
που ζητούσαµε.» 

Οι µάγισσες δεν διαφώνησαν, αλλά η Αρίνη είπε: «Καλό θα ήταν, 
πάντως, να εξοπλίσουµε όπως πρέπει και το όχηµα µε το οποίο θα 
ταξιδέψουµε στην άλλη διάσταση.» 

«Θεωρείτε, λοιπόν, ότι η απάντηση θα βρεθεί στα ερείπια;» ρώτη-
σε ο Κάλροοθ. 

«∆εν είµαστε βέβαιοι, ασφαλώς, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε η 
Αρίνη, «αλλά από κάπου πρέπει ν’αρχίσουµε.» 

«Μπορώ να σας συνοδέψω; ∆εν είχα ποτέ την ευκαιρία να επι-
σκεφτώ τα ερείπια, αν και γνωρίζω τις θέσεις τους.» 
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«Φυσικά,» είπε η Αρίνη. «Θα σας χρειαστούµε, εξάλλου, κατά πά-
σα πιθανότητα.» 
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Κεφάλαιο 24 

Ταξίδι για Ανεφοδιασµό· Μια Σύντοµη 
Νυχτερινή Αναστάτωση 

 
 
Η συζήτησή τους κράτησε µέχρι τη βαθιά νύχτα· µέχρι τα µεσάνυ-
χτα· και µετά, ο Βασιληάς Κάλροοθ τούς φιλοξένησε όλους στο 
στρατόπεδό του, µέσα σε σκηνές. Εκείνοι, φυσικά, δέχτηκαν, αφού 
πήραν κάποιες αποφάσεις σχετικά µε το τι θα έκαναν την επόµενη 
ηµέρα. 

Και η επόµενη ηµέρα ξηµέρωσε, και ήταν βροχερή. Τα σύννεφα 
έκρυβαν τον ήλιο της Χάρνταβελ, και η βροχή ηχούσε δυνατά επάνω 
στις σκηνές του καταυλισµού, στα µέταλλα των όπλων, των ασπίδων, 
και των πανοπλιών, και επάνω στα δύο ενεργειακά οχήµατα. Ο λαός 
του Κάλροοθ έµοιαζε µαγεµένος από το καιρικό φαινόµενο· δεν έ-
βλεπαν βροχές στον Υπόγειο Κόσµο όπου κατοικούσαν· ούτε καν 
στον Επάνω Κόσµο, που ήταν τελείως ξερός. 

Στις επάλξεις της Ναραλµάδιας οι υπερασπιστές φαινόταν να είναι 
ακόµα σε ετοιµότητα. 

Ο Τέρι κατέβασε τα κιάλια του και είπε στους υπόλοιπους, στρε-
φόµενος να τους αντικρίσει: «Λοιπόν. Θα πάω να µιλήσω µε την Αρ-
χόντισσα, όπως είπαµε.» 

«Θα έρθω µαζί σου, Ταγµατάρχη,» δήλωσε ο Τζοσελίνος. 
«Όπως επιθυµείτε, Μεγάλε Πατέρα.» 
«Κι εγώ,» είπε ο Γεράρδος. 
Ο Τέρι κατένευσε. 
Ο Βασιληάς Κάλροοθ τούς έδωσε τρία άλογα. Τα καβάλησαν, τυ-

λιγµένοι στις κάπες τους, και, µέσα στη βροχή, κάλπασαν προς την 
κλειστή πύλη της πόλης στον λόφο. 

Όταν έφτασαν εκεί, ο Τέρι τράβηξε τα γκέµια του ζώου του και 
φώναξε στους πολεµιστές στις επάλξεις: «Ζητάµε να µιλήσουµε µε 
την Αρχόντισσα Μοργκάνα! Είµαι ο Ταγµατάρχης Τέρι Κάρµεθ. Με 
γνωρίζει. Και µαζί µου είναι ο Μεγάλος Πατέρας Τζοσελίνος.» Ο 
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Τζοσελίνος δεν χρειαζόταν συστάσεις· ήταν από τη Ναραλµάδια, κι 
οι ντόπιοι τον ήξεραν. 

Μετά από λίγο, η πύλη άνοιξε και οι τρεις καβαλάρηδες µπήκαν 
κάτω από την πλατιά καµάρα που σχηµάτιζαν τα µεγάλα πέτρινα 
τείχη. Εδώ, η βροχή δεν τους χτυπούσε κι έτσι κατέβασαν τις κου-
κούλες τους. Ήταν φανερό πως αρκετοί από τους στρατιώτες ανα-
γνώριζαν τον Τζοσελίνο. 

«Θα σας οδηγήσουµε στο κάστρο,» είπε ο αρχηγός της προσωπι-
κής φρουράς της Μοργκάνας. «Ελάτε µαζί µας.» Ήταν καθισµένος 
σε άλογο, και οι πολεµιστές γύρω του επίσης. Φορούσαν όλοι τους 
κυανούς µανδύες. 

«Οδηγήστε µας,» αποκρίθηκε ο Τέρι, και τους ακολούθησαν µέσα 
στους στενούς δρόµους της πόλης, µέχρι που έφτασαν στο κάστρο 
και πέρασαν την ανοιχτή πύλη του. Στον περίβολο αφίππευσαν, ιπ-
ποκόµοι πήραν τα άλογά τους, και εκείνοι οδηγήθηκαν από τους 
φρουρούς στη µεγάλη αίθουσα. 

Η Αρχόντισσα Μοργκάνα τούς περίµενε καθισµένη στον θρόνο 
της, και ο σύζυγός της, ο Στρατηγός Λεοπόλδος, στεκόταν δίπλα, µε 
το δεξί του χέρι ακουµπισµένο στη λαβή του µεγάλου ξίφους που 
κρεµόταν από τη ζώνη του. Η Μοργκάνα ήταν έντονα βαµµένη, ό-
πως και την προηγούµενη φορά που ο Τέρι την είχε συναντήσει στο 
κάστρο της. Έµοιαζε να έχει άλλον αέρα εδώ. 

«Ταγµατάρχη,» είπε η Αρχόντισσα της Ναραλµάδιας, βλέποντας 
εκείνον πρώτα. Και µετά: «Μεγάλε Πατέρα,» βλέποντας τον Τζοσε-
λίνο. Κι όταν το βλέµµα της έπεσε στον Γεράρδο, τα µάτια της στέ-
νεψαν ελαφρώς. Τον αναγνώριζε από όταν τον είχε συναντήσει µαζί 
µε τον Έδουο. 

«Αρχόντισσά µου,» είπε η Τέρι, «ήρθαµε να σας ανακοινώσουµε 
ότι ο πόλεµος τελείωσε προτού καν αρχίσει. Ο στρατός του Βασιληά 
Κάλροοθ δεν θα επιτεθεί στη Ναραλµάδια.» 

«∆ύσκολο να πιστέψουµε ότι άλλαξαν γνώµη τόσο γρήγορα, Ταγ-
µατάρχη,» είπε, καχύποπτα, ο Λεοπόλδος· και, αµέσως, συνέχισε: 
«Ο αγγελιαφόρος που είχαµε στείλει στην Ερρίθια επέστρεψε προ 
ηµερών και µας είπε ότι ο Παντοκρατορικός Επόπτης δεν µπορεί να 
προσφέρει καµία βοήθεια µέχρι που να καταπνίξει µια εξέγερση και 
να δεχτεί ενισχύσεις από άλλες διαστάσεις.» 
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«Τα πράγµατα έχουν αλλάξει στην Ερρίθια, Άρχοντά µου,» απο-
κρίθηκε ο Τέρι. 

Και ο Τζοσελίνος είπε: «Ο Βασιληάς Κάλροοθ κατάλαβε ότι υπάρ-
χουν πιο σηµαντικά πράγµατα µε τα οποία οφείλει να ασχοληθεί. Θα 
σας εξηγήσουµε, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος.» 

Ο Λεοπόλδος δεν µίλησε, εξακολουθώντας να µοιάζει καχύποπτος. 
«Παρακαλώ, Μεγάλε Πατέρα, καθίστε,» είπε η Μοργκάνα, δεί-

χνοντας τις καρέκλες στο τραπέζι και κατεβαίνοντας από τον θρόνο 
της. «Καθίστε, όλοι, κι ας µιλήσουµε.» 

E 
 
Η Αρίνη, που στεκόταν δίπλα στα σταµατηµένα ενεργειακά οχήµα-
τα, µέσα στη βροχή, είδε τον Τέρι, τον Τζοσελίνο, και τον Γεράρδο 
να πλησιάζουν την πόλη και να περνάνε την πύλη χωρίς κανένα δυ-
σάρεστο επεισόδιο. ∆εν ανησυχούσε· απ’ό,τι της είχε πει ο Τέρι, αυ-
τή η Αρχόντισσα Μοργκάνα ήταν λογική. Θα τους άκουγε και θα 
τους πίστευε. Εξάλλου, δεν είχε λόγο ούτε να µην τους ακούσει ούτε 
να µην τους πιστέψει. 

Η Αρίνη, ωστόσο, δεν θα έφευγε προτού επιστρέψει ο Τέρι. Μετά 
θα ξεκινούσε για την Ερρίθια, απ’όπου ήθελε να συγκεντρώσει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό για το ταξίδι τους στην έρηµο της άλλης διά-
στασης. 

Στράφηκε να κοιτάξει την κόρη της, που ήταν ακόµα µαζί τους, και 
διατηρούσε ακόµα τη µορφή της που ήταν πιο ανθρώπινη. ∆εν την 
τύλιγαν σκοτεινές φλόγες, αλλά τα µαλλιά της εξακολουθούσαν να 
αναδεύονται παράξενα παρά τη βροχή, και τα µάτια της ήταν κατά-
µαυρα. Φορούσε ρούχα τα οποία της είχε δώσει η Πριγκίπισσα Φαλ-
τίκα, η µεγάλη κόρη του Βασιληά Κάλροοθ. Ήταν τελείως εξωτικά 
για την Αρίνη· δεν έµοιαζαν ούτε µε τη µόδα της Χάρνταβελ ούτε µε 
τη µόδα της Ρελκάµνια. 

«Τι θα γίνει µ’εσένα, στο τέλος;» ρώτησε η Αρίνη τη Μαύρη Φω-
τιά. ∆εν της άρεσε αυτό το όνοµα για την κόρη της, αλλά κι εκείνη 
δεν µπορούσε να σκεφτεί κανένα άλλο πιο ταιριαστό. 
Τι εννοείς, Μητέρα; 
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«Αφότου έχουµε σώσει τις δύο διαστάσεις από την καταστροφή 
που τις απειλεί, εσύ τι θα κάνεις; Θα µείνεις εδώ, στη Χάρνταβελ;» 

Η κόρη της άργησε ν’απαντήσει. Τα µαύρα µάτια της ατένιζαν κά-
που µέσα στη βροχή. Μετά, είπε: Όταν ο κίνδυνος έχει περάσει δεν 
θα υπάρχει πλέον λόγος να υφίστανται τα αδέλφια µου. Η διάστασή 
µας δεν θα µας χρειάζεται. 

«Τι θα συµβεί στα αδέλφια σου;» 
Θα επιστρέψουν στην Πηγή. 
«Το ίδιο θα συµβεί και σ’εσένα;» Η Αρίνη αισθανόταν απογοητευ-

µένη. Είχε γεννήσει αυτό το παιδί· δεν ήθελε ξαφνικά να το χάσει, 
όσο µη ανθρώπινο κι αν ήταν. 
Νιώθω… µπερδεµένη, Μητέρα. Είµαι εν µέρει όπως τα αδέλφια 

µου, αλλά και εν µέρει όπως εσείς. Το ένα µέρος ξέρει ότι πρέπει να 
επιστρέψει στην Πηγή· το άλλο µέρος… αυτό το σώµα… ξέρει ότι δεν 
µπορεί να επιστρέψει στην Πηγή. 

«Θα πεθάνει, εποµένως;» ρώτησε η Αρίνη, νιώθοντας έναν κόµπο 
στον λαιµό της. 

Η Μαύρη Φωτιά δεν απάντησε αµέσως. Έπειτα, πήρε το βλέµµα 
της από τη βροχή, κοίταξε την Αρίνη, και είπε: Αν γίνει έτσι, µη λυ-
πηθείς, Μητέρα. Η αποστολή µου θα έχει τελειώσει. 

Η Αρίνη, µην ξέροντας τι άλλο να κάνει ή να πει, ένευσε· αλλά ή-
ξερε ότι θα λυπόταν αν έβλεπε την κόρη της να πεθαίνει. 

E 
 
Ο Τέρι, ο Γεράρδος, και ο Τζοσελίνος επέστρεψαν από τη Ναραλµά-
δια το µεσηµέρι, όταν η βροχή είχε σταµατήσει και η δηµοσιά και τα 
εδάφη γύρω της ήταν γεµάτα νερά και λάσπες. Βλέποντάς τους να 
πλησιάζουν, ο Βασιληάς Κάλροοθ, η Αρίνη, και οι υπόλοιποι τούς 
περίµεναν στην άκρη του στρατοπέδου. 

«Εντάξει,» είπε ο Τέρι αφιππεύοντας. «Η Αρχόντισσα, όπως ήταν 
αναµενόµενο, µας πίστεψε.» Ο Κάλροοθ και οι υπόλοιποι γηγενείς 
της άλλης διάστασης καταλάβαιναν τα λόγια του παρότι µιλούσε στη 
Συµπαντική· η Μαύρη Φωτιά εξακολουθούσε να τους φέρνει σε ε-



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1039 

 

 

 

παφή, χωρίς να δείχνει να δυσκολεύεται ή να κουράζεται στο ελάχι-
στο, λες και ήταν κάτι το απόλυτα φυσικό για εκείνη. 

«Ζήτησε, όµως, να αποµακρυνθείτε από την πόλη της, Μεγαλειό-
τατε,» συνέχισε ο Τέρι, κοιτάζοντας τον Κάλροοθ. «Να επιστρέψετε 
στην περιοχή γύρω από την εισβολή, στα µέρη που έχετε ονοµάσει 
Νέα Νίρµικιτ.» 

Το αίτηµα αυτό δεν φάνηκε ν’αρέσει και τόσο στον Κάλροοθ· η 
όψη του το µαρτυρούσε ξεκάθαρα. Ωστόσο, δεν µίλησε. 

Ο Τέρι τού είπε: «Αφού λύσουµε το θέµα που µας απασχολεί όλους 
άµεσα, θα φροντίσουµε να δούµε πού θα κατοικήσει ο λαός της Νέ-
ας Νίρµικιτ.» 

Ο Κάλροοθ κατένευσε τελικά. «Εντάξει,» αποκρίθηκε. «Για τώρα 
η πρόταση της Αρχόντισσας µοιάζει, όντως, να είναι η καλύτερη λύ-
ση.» 

«Ωραία,» είπε ο Τέρι. «Θα διαλύσετε, εποµένως, τον καταυλισµό 
σας εδώ και θ’αρχίσετε να προελαύνετε ανατολικά. Θα συναντηθού-
µε στη Νέα Νίρµικιτ, έξω από την εισβολή.» 

«Το στράτευµα κινείται αργά. Αλλά εµείς δεν υπάρχει λόγος να 
καθυστερήσουµε.» 

«Η Αρίνη πρέπει, ούτως ή άλλως, να πάει στην Ερρίθια για να πά-
ρει κάποιους εξοπλισµούς. Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα αποκλείεται να 
µπούµε στην έρηµο.» 

«Ο στρατός µου πρέπει να χρειάζεται γύρω στις δύο ηµέρες για να 
επιστρέψει…» 

«Άρα, Μεγαλειότατε, όπως καταλαβαίνετε, µέχρι να πάµε στην 
Ερρίθια και να γυρίσουµε θα έχετε φτάσει στη Νέα Νίρµικιτ. Άλλω-
στε, θα προτιµούσα να µπούµε στη διάστασή σας µόνο αφότου εί-
µαστε βέβαιοι ότι εδώ τα πράγµατα έχουν ηρεµήσει και δεν 
θ’αρχίσουν τίποτα απροειδοποίητες συγκρούσεις.» 

«Το καταλαβαίνω αυτό, Τέρι Κάρµεθ,» ένευσε ο Κάλροοθ. «Θα 
συναντηθούµε, λοιπόν, έξω από την εισβολή, σε δύο ηµέρες.» 

Μετά απ’αυτή τη σύντοµη κουβέντα, ο στρατός της Νίρµικιτ άρχι-
σε να διαλύει τον καταυλισµό του. 

Ο Τέρι είπε στον Γεράρδο και τους συντρόφους του: «∆ε χρειάζε-
ται να έρθετε µαζί µας στην Ερρίθια. Μπορείτε ν’ακολουθήσετε τον 
Βασιληά Κάλροοθ.» 
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«Εγώ, όµως, θα ήθελα να έρθω,» δήλωσε η Άνµα’ταρ, «για να 
δούµε µαζί µε την Αρίνη πώς θα προσαρµόσουµε τους αισθητήρες 
επάνω στο όχηµα και πόσες ενεργειακές φιάλες θα χρειαστούµε.» 

Ο Τέρι δεν έφερε αντίρρηση. 
Ο Σέλιρ’χοκ ρώτησε τη Μαύρη Φωτιά: «∆ε θα µπορούν οι Ιπτάµε-

νοι να αισθανθούν την ενέργεια που θα κινεί το όχηµά µας; Το λέω 
επειδή, χτες βράδυ, µας είπες ότι ο Ιπτάµενος που επιτέθηκε στους 
στρατιώτες του ταγµατάρχη ήθελε να απορροφήσει και την ενέργεια 
που κινούσε το άρµα του.» 
Ναι, αλλά δεν πρόκειται για ζωτική ενέργεια. Οι Ιπτάµενοι δεν 

µπορούν να την εντοπίσουν από µεγάλες αποστάσεις, και δεν τους 
θρέφει όπως η ζωτική ενέργεια. 

«Θα µπορούσαν, όµως, να ζήσουν µόνο µ’αυτήν;» ρώτησε η Αρίνη, 
ακαδηµαϊκά. 
Το θεωρώ απίθανο, Μητέρα. Σιγά-σιγά θα πέθαιναν. 
Ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Υπάρχει, λοιπόν, κάποιο ρίσκο, ακόµα και µε τη 

Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως.» 
«∆ε νοµίζω, Σέλιρ,» είπε η Άνµα’ταρ. «Η µαγγανεία θα περιβάλλει 

ολόκληρο το όχηµα, εποµένως και την ενέργεια που το κινεί. Αν οι 
Ιπτάµενοι εντοπίζουν αυτή την ενέργεια όπως και τη ζωτική ενέρ-
γεια, τότε και πάλι τυφλοί θα είναι. ∆ε θα υπάρχουµε γι’αυτό.» 
Πρέπει να έχεις δίκιο, συµφώνησε η Μαύρη Φωτιά. Οι Ιπτάµενοι 

πρέπει να εντοπίζουν κι αυτή την ενέργεια ως ζωτική ενέργεια – πα-
ρότι, στην πραγµατικότητα, δεν είναι – αλλιώς δεν θα προσπαθού-
σαν να τραφούν µε αυτήν. 

«Τόσο το καλύτερο, τότε,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. Όµως οι αµφιβολίες 
του δεν έµοιαζαν να έχουν εξαφανιστεί τελείως. 

«Εντάξει,» είπε ο Τέρι. «Καλύτερα να ξεκινήσουµε για την Ερρίθια 
τώρα.» ∆εν έβλεπε ποιο ήταν το νόηµα τούτης της κουβέντας. ∆εν 
είχαν, ούτως ή άλλως, κανένα καλύτερο σχέδιο για να βάλουν 
σ’εφαρµογή εκτός από τη χρήση της Μαγγανείας Εικονικής Νεκρώ-
σεως. 

Η Αρίνη ένευσε. «Ναι.» 
«Εκτός από την Άνµα, θα έρθει κανένας άλλος µαζί µας;» ρώτησε 

ο Τέρι. 
«∆ε νοµίζω ότι χρειάζεται,» είπε ο Γεράρδος. 
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Ο Τέρι κοίταξε τον Σέλιρ’χοκ ερωτηµατικά. «Θα µείνω µε τον Γε-
ράρδο,» δήλωσε εκείνος, κι ατένισε την Άνµα’ταρ, η οποία ένευσε. 

«Καλώς,» είπε ο Τέρι. «Θα σας συναντήσουµε έξω από την εισβο-
λή.» 

Εκείνος, η Αρίνη, η Άνµα, και οι στρατιώτες του µπήκαν στο µετα-
βαλλόµενο όχηµα και έφυγαν, οδηγώντας νότια. 

Ο Γεράρδος είπε στους άλλους: «Ν’ακολουθήσουµε τον στρατό του 
Κάλροοθ ή να πάµε πρώτοι στην εισβολή;» 

«Ας τους ακολουθήσουµε,» πρότεινε ο Οσβάλδος. «Για να βεβαιω-
θούµε ότι δεν θα γίνουν τίποτα φασαρίες στο δρόµο.» 

«Συµφωνώ.» 
Ο Σέλιρ’χοκ ρώτησε τη Μαύρη Φωτιά: «Εσύ θα έρθεις µαζί µας;» 
Ναι. Με χρειάζεστε για να επικοινωνείτε µε τους ανθρώπους της 

διάστασής µου. 

E 
 
Στην αρχή, στο ενεργειακό κέντρο ήταν η Αρίνη για τέσσερις ώρες, 
καθώς ο οδηγός του οχήµατος το οδηγούσε νότια ώσπου έφτασαν 
στις όχθες του Παραπόταµου, κοντά σε µια εισβολή την οποία ο Τέρι 
είχε ξανασυναντήσει ενώ ερχόταν προς την Ερρίθια µαζί µε τον Κα-
λιόστρο, τη Βίλνα, και τον Ρίµναλ. Μέσα από το άνοιγµα των δια-
στασιακών τοιχωµάτων, µια ατελείωτη έρηµος φαινόταν, και η άµ-
µος της είχε χυθεί και παραέξω, στο έδαφος της Χάρνταβελ. 

Ο Τέρι είπε στον οδηγό να την αποφύγει, και την προσπέρασαν 
από αρκετή απόσταση. 

Μετά την Αρίνη, κάθισε στο ενεργειακό κέντρο η Άνµα, χρησιµο-
ποιώντας τη Μαγγανεία Κινήσεως. Ο Τέρι έπιανε τον εαυτό του κά-
µποσες φορές να παρατηρεί αυτή τη χρυσόδερµη γυναίκα. Η κατά-
ληξη ’ταρ στο τέλος του ονόµατός της σήµαινε πως ήταν από το τάγ-
µα των ∆ρακαινών. Ένα τάγµα που απαρτιζόταν από µάγισσες ειδι-
κά εκπαιδευµένες να υποστηρίζουν τις Μαύρες ∆ράκαινες στις απο-
στολές τους. Ένα τάγµα που είχε προδώσει την Παντοκράτειρα όταν 
την είχαν προδώσει και οι Μαύρες ∆ράκαινες, συµµαχώντας µε τον 
Πρίγκιπα Ανδρόνικο. Τις Μαύρες ∆ράκαινες τις είχε δηµιουργήσει η 
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Παντοκράτειρα, απ’ό,τι ήξερε ο Τέρι, και ήταν εξοργισµένη µ’αυτό 
που είχε συµβεί. 

Η Άνµα’ταρ είχε τη µυστηριακή όψη µάγισσας αλλά, συγχρόνως, 
και τις κινήσεις εκπαιδευµένης δολοφόνου. Κινιόταν σαν µεγάλο 
αιλουροειδές, έτοιµο να χιµήσει. Ήταν τροµαχτική αλλά και αινιγ-
µατική. 

«Μη νοµίζεις ότι δε σε βλέπω επειδή είµαι κουρασµένη,» του ψι-
θύρισε η Αρίνη, καθισµένη πλάι του, καθώς έπινε µια γουλιά νερό 
από ένα παγούρι. 

Ο Τέρι στράφηκε να την αντικρίσει. «Τι;» 
Η Αρίνη µειδίασε στραβά. «Την κοιτάζεις συνέχεια. Και τώρα, που 

είναι καθισµένη στο ενεργειακό κέντρο κι έχει τα µάτια της κλειστά, 
την κοιτάζεις περισσότερο.» 

«Η όλη της εµφάνιση µε παραξενεύει… και η ιδιότητά της.» 
«Το γεγονός ότι είναι του τάγµατος των ∆ρακαινών;» 
Ο Τέρι ένευσε. «∆εν εκπαιδεύονται άλλες, απ’ό,τι ξέρω. Το τάγµα 

τους έχει, επισήµως, διαλυθεί.» 
«Ναι, πράγµατι,» είπε η Αρίνη. «∆εν κράτησε για πολύ. Το είχαν 

φτιάξει τα άλλα τάγµατα υπό τις διαταγές της Παντοκράτειρας. Ή-
ταν κάτι το παράδοξο, γενικά. Μερικά απ’τα ξόρκια που ξέρουν οι 
∆ράκαινες είναι καθαρά για Τεχνοµαθείς, µερικά για Ερευνητές, 
µερικά για ∆ιαλογιστές…» Κούνησε το κεφάλι της. «Τερατούργηµα, 
αν θες τη γνώµη µου. Ουσιαστικά, δεν είναι εστιασµένες σε τίποτα.» 
Τον ρώτησε: «Τη βρίσκεις όµορφη;» 

«Σταµάτα να µε πειράζεις.» 
Η Αρίνη µειδίασε πάλι και ήπιε ακόµα µια γουλιά νερό. 
Το βράδυ έφτασαν στην Ερρίθια, και ο Τέρι αισθάνθηκε ανακου-

φισµένος που βρήκαν εκεί τα πράγµατα όπως τα είχαν αφήσει, γιατί 
κάπου µέσα του φοβόταν ότι ίσως κάτι πολύ άσχηµο να συνέβαινε 
µε την απουσία τους. Πήγαν στα Ανάκτορα και στάθµευσαν το όχη-
µά τους. Ο Τέρι είπε στους στρατιώτες του να ξεκουραστούν, και να 
είναι έτοιµοι το πρωί για να φύγουν πάλι. Η Αρίνη και η Άνµα συµ-
φώνησαν να ψάξουν αύριο για τους εξοπλισµούς που ήθελαν, καθώς 
τώρα ήταν κι οι δύο κουρασµένες από τη δουλειά τους στο ενεργεια-
κό κέντρο του οχήµατος. 

Ο Υπεράρχης Ριχάρδος ο Τρίτος έµαθε για την επιστροφή του Τέρι 
και τον συνάντησε, για να τον ρωτήσει τι συνέβαινε. Εκείνος τού 
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αποκρίθηκε ότι όλα ήταν εντάξει, απλώς είχαν έρθει για να πάρουν 
κάτι πράγµατα που ήθελαν. 

«Πώς πήγε η συζήτησή σας µε τον Βασιληά Κάλροοθ;» ρώτησε ο 
Υπεράρχης. 

«Καλύτερα απ’ό,τι περιµέναµε, ίσως. Όταν του εξηγήσαµε πώς έ-
χουν τα πράγµατα, συµφώνησε να σταµατήσει τον πόλεµο και να 
συνεργαστούµε. Τώρα, σκοπεύουµε να ταξιδέψουµε για λίγο στην 
άλλη διάσταση ώστε να ερευνήσουµε εκεί κάποια ερείπια απ’όπου 
πιθανώς να πάρουµε χρήσιµες πληροφορίες.» 

«Κι αυτοί οι επικίνδυνοι φωτεινοί δαίµονες που µου είπατε ότι πε-
ριφέρονται πάνω από την έρηµο;» 

«Ο λόγος που είµαστε εδώ αυτούς αφορά. Νοµίζουµε ότι ίσως να 
έχουµε βρει τρόπο να τους αποφύγουµε.» 

«Μάλιστα,» είπε ο Ριχάρδος. «∆ε θέλω να σε απασχολήσω άλλο, 
Ταγµατάρχη, γιατί βλέπω ότι είσαι κουρασµένος. Αν δε σε ξαναδώ 
το πρωί, εύχοµαι ο Θεός να είναι στο πλευρό σου.» Και έδωσε το χέ-
ρι του στον Τέρι, ο οποίος το έσφιξε. «Θα προσευχόµαστε όλοι για 
την επιτυχία της αποστολής σου. Η επιβίωση της Χάρνταβελ εξαρ-
τάται από αυτήν.» 

«Ευχαριστώ, Ύψιστε Άρχοντα.» 
Και µετά, ο Υπεράρχης της Ερρίθιας έφυγε από τα δωµάτια του 

Τέρι καληνυχτίζοντάς τον. 

E 
 
Ο Γεράρδος ξύπνησε µέσα στη νύχτα. Ανασηκώθηκε, και η κίνησή 
του ξύπνησε και τη Μάρθα, που ήταν πλάι του έχοντας την πλάτη 
της γυρισµένη προς αυτόν. Ποτέ δεν κοιµόταν βαριά. 

«Τι είναι;» τον ρώτησε. 
«Εισβολές,» αποκρίθηκε εκείνος. «Κι άλλες εισβολές.» 
«Καινούργιες; Σε καινούργια µέρη;» 
«Ναι.» 
Ο Γεράρδος σηκώθηκε και πήγε στην έξοδο της σκηνής, παραµερί-

ζοντας τον µπερντέ και κοιτάζοντας έξω, το στρατόπεδο του Βασι-
ληά Κάλροοθ. Τίποτα ασυνήθιστο δεν φαινόταν µέσα στη νύχτα, αλ-
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λά εκείνος µπορούσε να αισθανθεί όλη τη διάσταση της Χάρνταβελ 
να πονά σαν πυρωµένα σίδερα να είχαν µπηχτεί στο σώµα της. 

Η Μάρθα ήρθε πίσω του. Αγκάλιασε τη µέση του. «Έχει κρύο,» εί-
πε. «Έλα µέσα.» 

«Θα κάνω µια βόλτα στον καταυλισµό.» 
Ο Γεράρδος, γλιστρώντας από την αγκαλιά της, κάθισε στο εσωτε-

ρικό της σκηνής για να βάλει τις µπότες του. 
Η Μάρθα γονάτισε πλάι του. «Είσαι σοβαρός, γαµώ την τρέλα 

µου;» 
«Ναι. ∆ε θ’αργήσω. Θέλω να καθαρίσει το µυαλό µου λιγάκι.» 
«Θάρθω κι εγώ.» 
Ντύθηκαν και βγήκαν, η Μάρθα καπνίζοντας ένα τσιγάρο καθώς 

βάδιζαν. Στο δρόµο τους συνάντησαν την Ελισαβέτα και τον Τζοσε-
λίνο, και ύστερα, τον Οσβάλδο. Είχαν κι εκείνοι διαισθανθεί τις και-
νούργιες εισβολές. 

«Μία απ’αυτές,» είπε ο Οσβάλδος, «πρέπει νάναι µέσα στις περιο-
χές της Νέας Νίρµικιτ.» 

«Ναι,» ένευσε ο Γεράρδος, «το ίδιο νοµίζω κι εγώ. Τα πράγµατα 
χειροτερεύουν.» 

«∆εν πάµε για ύπνο, σιγά-σιγά;» πρότεινε η Μάρθα, σε λίγο. «Κά-
νει ψοφόκρυο.» 

Οι άλλοι δεν διαφώνησαν· έκαναν στροφή και, λίγο παρακάτω, 
χώρισαν µέσα στον καταυλισµό για να κατευθυνθεί ο καθένας προς 
τη σκηνή του. Η Μάρθα παρατήρησε ότι η Ελισαβέτα κι ο Τζοσελί-
νος πήγαν στην ίδια σκηνή. 

«Αυτοί οι δύο έχουν µπερδευτεί σε µία κουβέρτα, ε;» είπε στον Γε-
ράρδο. 

«Έτσι δείχνει.» 
«∆ε φοβάται;» 
«Ποιος;» 
«Ο Τζοσελίνος. Αυτή είναι τροµαχτική. Μπορεί να τον δαγκώσει 

και να τον φάει καµια ώρα.» 
Ο Γεράρδος χαµογέλασε. «∆εν είναι τόσο άγρια όσο φαίνεται.» 

E 
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Η Αρίνη και η Άνµα πέρασαν το πρωινό σκαλίζοντας την Παντοκρα-
τορική αποθήκη των Ανακτόρων και, µετά, γεµίζοντας µε καλώδια, 
αισθητήρες, και ενεργειακές φιάλες το εξάτροχο µεταβαλλόµενο ό-
χηµα. 

«∆οκίµασέ το,» είπε τελικά η Αρίνη. 
Η Άνµα µπήκε στο όχηµα καθίζοντας στη θέση του συνοδηγού και 

ύφανε τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως, εστιάζοντάς την µέσα 
από τους αισθητήρες που την περιέβαλλαν. «Εντάξει µού φαίνεται,» 
είπε µετά, κοιτάζοντας την Αρίνη απ’το παράθυρο πλάι της. «Καλό 
θα ήταν, βέβαια, να είχαµε και κανέναν Βιοσκόπο για να το δοκιµά-
σουµε στην πράξη…» 

«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη, ενθυµούµενη τον Ράβνοµ’νιρ, «αλλά 
δυστυχώς δεν έχουµε, και τώρα δεν µπορούµε να βρούµε.» 

«Τα πάντα µοιάζουν εντάξει, πάντως,» είπε η Άνµα, και βγήκε από 
το όχηµα. 

Η Αρίνη ένευσε. Τη ρώτησε: «Θα έρθεις µαζί µας για φαγητό;» 
Η Άνµα ύψωσε τα φρύδια, λιγάκι ξαφνιασµένη. 
«Μ’εµένα και τον Τέρι, στα δωµάτιά µας. Ούτως ή άλλως θα φύ-

γουµε µετά το µεσηµέρι.» 
«Θα έρθω,» αποκρίθηκε η Άνµα. «Ευχαριστώ για την πρόσκλη-

ση.» 
«Μην το παίρνεις προσωπικά,» της είπε η Αρίνη, µειδιώντας κα-

λοπροαίρετα· «πάντα θέλω να τρώω µαζί µε τους µάγους που συ-
νεργάζοµαι.» 

Η Άνµα τής επέστρεψε το µειδίαµα. «Θα τα πούµε σε λίγο, τότε.» 
Η Αρίνη ένευσε, κι ύστερα κοίταζε την πλάτη της ∆ράκαινας κα-

θώς εκείνη διέσχιζε τη σκεπαστή αυλή όπου ήταν σταθµευµένο το 
µεταβαλλόµενο όχηµα, περνούσε µια ανοιχτή πόρτα, και χανόταν 
µέσα στις σκιές. Ο Τέρι έχει δίκιο: σίγουρα έχει κάτι το ασυνήθιστο 
επάνω της. Κάτι που τη σηµαδεύει. Αυτός ήταν και ο λόγος που η 
Αρίνη την είχε καλέσει να φάνε µαζί: ήθελε να τη γνωρίσει καλύτε-
ρα, και ήλπιζε – χωρίς, όµως, να είναι καθόλου βέβαιη – ότι η Άνµα 
θα µιλούσε περισσότερο για τον εαυτό της καθώς θα έτρωγαν. 

Επιστρέφοντας στα δωµάτιά τους, η Αρίνη είπε στον Τέρι: «Το ό-
χηµα µοιάζει έτοιµο. Όλα είναι τοποθετηµένα εκεί που πρέπει.» 
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«Το ελέγξατε;» Ο σύζυγός της καθόταν σε µια πολυθρόνα γυαλίζο-
ντας ένα από τα πιστόλια της συλλογής του. Η Αρίνη µπορούσε να 
δει το σηµείο του τοίχου απ’όπου το είχε ξεκρεµάσει. Φαινόταν πα-
ράξενα άδειο, σαν ένα δόντι να έλειπε. 

«Αυτό είναι το µόνο πρόβληµα: ∆εν υπάρχει δυνατότητα να το ε-
λέγξουµε γιατί δεν έχουµε Βιοσκόπο εδώ.» 

«Μάλιστα.» Ο Τέρι σηκώθηκε και βάδισε προς τον τοίχο για να 
κρεµάσει πάλι το πιστόλι του. Πρέπει να ήταν από τη Φεηνάρκια 
αυτό το µοντέλο. Σχετικά παλιάς κατασκευής. 

«Θα λειτουργήσει κανονικά, όµως,» τον διαβεβαίωσε η Αρίνη. «∆ε 
νοµίζω ότι θα αντιµετωπίσουµε τίποτα απρόοπτο. Εξάλλου, µην ξε-
χνάς ότι αυτό δεν είναι παρά ένα επιπλέον µέτρο – ένα µέτρο ασφα-
λείας, ίσως. Η κόρη µας είναι που, βασικά, θα προσφέρει ενέργεια 
για να αυξήσει τη διάρκεια της µαγγανείας.» 

Ο Τέρι δεν είπε τίποτα. Προτιµούσε να µη µιλά για πράγµατα που 
δεν ήξερε· η Αρίνη το είχε παρατηρήσει αυτό πολλές φορές. 

«Σου έχω και µια έκπληξη,» του είπε. 
Ο Τέρι ύψωσε ένα καστανό φρύδι επάνω στο κατάλευκο πρόσωπό 

του. 
«Η Άνµα θα έρθει να φάει µαζί µας σε λίγο.» 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. «Γιατί;» 
«Της το πρότεινα. Απλά για να τη γνωρίσουµε καλύτερα.» Ανασή-

κωσε τους ώµους της, και πήγε να βάλει ένα ποτήρι νερό από την 
κρυστάλλινη καράφα. 

«Ελπίζω µετά να µη µου κάνεις πάλι ζήλιες,» την πείραξε ο Τέρι. 
«Τώρα γίνεσαι υπερβολικά καχύποπτος,» είπε η Αρίνη, µε µια επι-

τηδευµένα αθώα έκφραση, και ήπιε. 
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Κεφάλαιο 25 

Μοίρασµα ∆υνάµεων 
 
 
Το απόγευµα, αφού είχαν φάει και ξεκουραστεί, έφυγαν από την 
Ερρίθια µε την Αρίνη στο ενεργειακό κέντρο του µεταβαλλόµενου 
οχήµατος, κατευθυνόµενοι ανατολικά, περνώντας δίπλα από τις πα-
ρυφές του Κεντροδάσους και τις όχθες του Παραπόταµου. Όταν είχε 
νυχτώσει για τα καλά και η Αρίνη είχε κουραστεί από τη Μαγγανεία 
Κινήσεως, πήρε τη θέση της η Άνµα, και συνέχισαν το ταξίδι τους 
µέσα στο σκοτάδι, µε τους προβολείς αναµµένους, ώσπου έφτασαν 
στην εισβολή όπου είχαν κάποτε πέσει ο Τέρι και οι στρατιώτες του. 

Το φουσάτο του Βασιληά Κάλροοθ δεν ήταν ακόµα εδώ, αλλά οι 
φρουροί που είχε αφήσει ο Κάλροοθ στις περιοχές του είχαν ειδο-
ποιηθεί ότι ο Τέρι Κάρµεθ ίσως να ερχόταν. Στην αρχή, σάστισαν 
βλέποντας το όχηµα και ύψωσαν τα όπλα τους για να το πυροβολή-
σουν, αλλά ύστερα ο Τέρι βγήκε και τους µίλησε, και τα πνεύµατα 
ηρέµησαν. 

Το όχηµα σταµάτησε, τελικά, κοντά στην εισβολή. Λίγο παραδίπλα 
ήταν στηµένες σκηνές του λαού της Νέας Νίρµικιτ, καθώς επίσης και 
πρόχειρα οικοδοµηµένα ξύλινα σπίτια. Μαθαίνουν γρήγορα, παρα-
τήρησε ο Τέρι, που θυµόταν ότι στον Υπόγειο Κόσµο δεν χρησιµο-
ποιούσαν ξύλο. Οι στρατιώτες του, βγαίνοντας από το όχηµα, έστη-
σαν τέσσερις σκηνές για εκείνον, την Αρίνη, την Άνµα, και τους ίδι-
ους. 

«Ο Κάλροοθ δεν µπορεί ν’αργεί,» είπε ο Τέρι στη γυναίκα του, κα-
θώς ξάπλωνε δίπλα της. «Αύριο εδώ πρέπει να είναι.» 

«Ναι,» χασµουρήθηκε η Αρίνη και τεντώθηκε κάτω από την κου-
βέρτα. 

Το πρωί, όταν βγήκαν από τη σκηνή τους, είδαν ότι το φουσάτο 
των εξωδιαστασιακών δεν είχε έρθει ακόµα. 
∆εν πιστεύω να έµπλεξαν πουθενά, σκέφτηκε ο Τέρι, που φοβόταν 

ότι ίσως να γίνονταν κι άλλες συµπλοκές µε τους γηγενείς της Χάρ-
νταβελ. Αν ξεκίνησαν όταν ξεκινήσαµε κι εµείς, πρέπει να είναι εδώ 
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µέσα στην ηµέρα. ∆ε µπορεί ν’απέχουν παραπάνω από δέκα χιλιόµε-
τρα απόσταση από την εισβολή. 

Κρατώντας τα κιάλια του εµπρός του, είπε στην Αρίνη: «Μπορείς 
να τα ενισχύσεις; Θέλω να ρίξω µια µατιά προς τα δυτικά.» 

Εκείνη ένευσε και, υψώνοντας τα χέρια της πάνω από τα κιάλια, 
έκανε ένα Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως. Τίποτα ασυνήθιστο δεν φά-
νηκε να συµβαίνει αλλά ο Τέρι ήξερε ότι τώρα θα µπορούσε να δει 
πολύ καλύτερα. Λέγοντας στην Αρίνη να περιµένει, ανέβηκε σ’ένα 
ύψωµα, έφερε τα κιάλια στα µάτια του, και κοίταξε δυτικά. 

Ένας µεγάλος στρατός ερχόταν, και πλάι του πήγαινε ένα ενεργει-
ακό όχηµα, βαµµένο καφέ και µε άνθη και µουσικά όργανα ζωγρα-
φισµένα στις πλευρές του – το όχηµα του Εδµόνδου του Βοριά. 

Τίποτα απρόοπτο δεν πρέπει να είχε συµβεί. 
Ευχαριστηµένος, ο Τέρι κατέβασε τα κιάλια του και πήγε πάλι κο-

ντά στην Αρίνη. «Έρχονται,» της είπε. «Τους είδα.» 

E 
 
Το µεσηµέρι, το φουσάτο ήταν κοντά στην εισβολή, και ο Βασιληάς 
Κάλροοθ, ο Γεράρδος, η Μαύρη Φωτιά, κι οι υπόλοιποι συνάντησαν 
τον Τέρι, την Αρίνη’σαρ, και την Άνµα’ταρ, που τους περίµεναν έξω 
από το µεταβαλλόµενο όχηµα. 

«Τα έχετε όλα έτοιµα;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 
«Ναι,» είπε η Άνµα’ταρ. «Η καλωδίωση είναι στο εσωτερικό του 

οχήµατος.» Κι άνοιξε µια πόρτα για να τον αφήσει να δει. 
Ο Σέλιρ είδε και µετά είπε: «Το δοκιµάσατε, υποθέτω…» 
«Η µαγγανεία φάνηκε να δουλεύει, αλλά δεν έχουµε Βιοσκόπο για 

να διαπιστώσει αν µπορεί να εντοπιστεί ζωτική ενέργεια ή όχι.» 
Ο Τέρι, τότε, είπε: «Ένας Οφθαλµός της Ζωής είναι σαν Βιοσκό-

πος. Η Χονρέπα θα µπορούσε να δοκιµάσει.» 
«∆εν είναι άσχηµη ιδέα,» παραδέχτηκε η Αρίνη. 
Η Χονρέπα, που ήταν εκεί κοντά, πλησίασε. «Τι θέλετε να κάνω;» 
«Να προσπαθήσεις να εντοπίσεις τη ζωτική µας ενέργεια αφότου 

έχουµε υφάνει τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως,» απάντησε η 
Αρίνη. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1049 

 

 

 

«Εντάξει.» 
Η Αρίνη έκανε νόηµα στην Άνµα, και η Άνµα µπήκε στο όχηµα και 

ύφανε τη µαγγανεία. Μετά µπήκαν η Αρίνη, ο Τέρι, ο Σέλιρ, και ο 
Γεράρδος. Η Χονρέπα αποµακρύνθηκε λιγάκι, εστίασε το βλέµµα 
της επάνω στο όχηµα, και ο κίτρινος λίθος στον αριστερό της ώµο 
γυάλισε, εκεί όπου ξεπρόβαλλε από το ειδικό άνοιγµα του φορέµα-
τός της. 

Ύστερα, γυάλισε δυνατότερα. Και τα φρύδια της Χονρέπα έσµι-
ξαν, τα χείλη της πιέστηκαν φανερά. Προσπαθούσε πολύ, και δεν 
πρέπει να κατάφερνε τον σκοπό της. 
Εντάξει, σκέφτηκε η Αρίνη, πετύχαµε εκείνο που θέλαµε. Παρά 

την ψύχρα του φθινοπώρου, µπορούσε να δει µερικές σταγόνες ι-
δρώτα επάνω στο µοβ µέτωπο της Λιθοφόρου. 

Η Χονρέπα είπε τελικά: «∆ε µπορώ να σας εντοπίσω. Για τον Οφ-
θαλµό µου, δεν υπάρχετε.» 

«Πολύ ισχυρή αυτή η µαγγανεία σας…» παρατήρησε ο Κάλροοθ, 
καθώς εκείνοι έβγαιναν πάλι από το όχηµα. Έµοιαζε εντυπωσιασµέ-
νος. 

«∆εν είναι κάτι το σπουδαίο, Μεγαλειότατε,» του είπε η Αρίνη. 
«Απλώς, κάτι το καινούργιο για εσάς.» 

Ο Κάλροοθ χαµογέλασε µέσα από τα λευκά µούσια του. «Είναι α-
λήθεια πως έχουµε πολλά να µάθουµε σ’αυτό το µέρος που ονοµάζε-
τε Γνωστό Σύµπαν.» Και ρώτησε: «Πότε, λοιπόν, θα ξεκινήσουµε;» 

«Αύριο νοµίζω πως θα ήταν καλά. Για να έχετε κάποιο χρόνο να 
ξεκουραστείτε και να ετοιµαστείτε,» είπε ο Τέρι. 

Ο Κάλροοθ συµφώνησε. 
Ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Καλύτερα θα ήταν να παίρναµε το όχηµα του 

Εδµόνδου στην άλλη διάσταση. Είναι απλό, όχι µεταβαλλόµενο, κι 
έτσι δεν χρειάζεται κάποιος µάγος να είναι στο ενεργειακό κέντρο.» 

«Ναι,» είπε η Αρίνη, «πράγµατι, καλύτερα το όχηµα του Εδµόν-
δου, αν κι εκείνος συµφωνεί.» 

«∆εν υπάρχει πρόβληµα,» δήλωσε ο τροβαδούρος. 
«Πρέπει, λοιπόν, να ξαναφτιάξουµε την καλωδίωση,» είπε η Άνµα 

στην Αρίνη, κι εκείνη ένευσε. 
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Ο Κάλροοθ αργούσε λιγάκι να ξεκινήσει – ίσως να έφταιγε κι η ηλι-
κία του – αλλά όταν ξεκινούσε κατασπάραζε σαν τα Σκυλιά της Έ-
βδοµης Σήραγγας, είχε διαπιστώσει η Ελκέρτα, τα πέντε χρόνια που 
ήταν παντρεµένη µαζί του. Και τώρα, καβαλώντας τον µέσα στη 
σκηνή τους, αισθανόταν µια κραυγή να φουντώνει στην κοιλιά και 
στο στήθος της, να γεµίζει τον λαιµό της, και να ξεπηδά από τα µι-
σάνοιχτα χείλη της, καθώς τα χέρια του άγγιζαν όλο της το σώµα σε 
όλα τα σωστά σηµεία. 

«…θεοί,» έκανε η Ελκέρτα, ξέπνοα, και λύγισε από πάνω του για 
να πιάσει σφιχτά τα λευκά του µαλλιά µέσα στις γροθιές της και να 
φιλήσει δυνατά τα χείλη του. «Θεοί…» Μετά συνέχισε να τον καβα-
λά όπως αυτά τα ψηλά ζώα της Χάρνταβελ, τα άλογα, ανεβοκατε-
βαίνοντας επίµονα επάνω του, µέχρι που τον αισθάνθηκε να τελειώ-
νει µέσα της και τον είδε να τρίζει τα δόντια του και να µουγκρίζει 
ενώ τα δάχτυλά της µπήγονταν στο πράσινο στέρνο του. 

Η Ελκέρτα σηκώθηκε και ξάπλωσε δίπλα του, ξεφυσώντας και κά-
νοντας πίσω τα ξανθά της µαλλιά. Ο Κάλροοθ γύρισε και φίλησε τον 
κατάλευκο ώµο της. 

«Θέλεις να καπνίσεις;» τον ρώτησε εκείνη, καθαρίζοντας τον λαι-
µό της. 

«Ναι.» 
Η Ελκέρτα ανασηκώθηκε, τράβηξε κοντά τους το δοχείο µε την 

Ψυχρή Καταχνιά, και του έδωσε την καπνοσύριγγα. Ο Κάλροοθ 
ρούφηξε καπνό και τον φύσηξε προς την οροφή της σκηνής, η οποία 
φωτιζόταν από έναν µεγάλο φωτοκρύσταλλο. 

«Σε ποια ερείπια σκέφτεσαι να τους πάµε;» ρώτησε η Ελκέρτα.  
«Στην Ανάθρι, στις ακτές της Νεκρής Θάλασσας,» αποκρίθηκε ο 

Κάλροοθ. «Ήταν σπουδαία πόλη κάποτε. Όχι όπως άλλες που ανα-
φέρουν οι Παλαιές ∆ιηγήσεις, αλλά αρκετά σηµαντική. Και οι άλλες, 
έτσι κι αλλιώς, έχουν χαθεί.» 
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«Η Νεκρή Θάλασσα είναι µακριά από την εισβολή και το παρατη-
ρητήριο της Νίρµικιτ. Πολύ µακριά. ∆εν έχω πάει ποτέ, βέβαια, αλ-
λά από τους χάρτες σου που έχω δει….» 

«Με τα οχήµατα που έχουν ο Τέρι Κάρµεθ και οι δικοί του δεν εί-
ναι µακριά, Ελκέρτα. Θα φτάσουµε γρήγορα.» 

«Θ’αντικρίσω επιτέλους τη Νεκρή Θάλασσα, λοιπόν…» 
Ο Κάλροοθ ρούφηξε καπνό. Τον φύσηξε. «∆ε θα έρθεις µαζί µας.» 
«Τι;» Η Ελκέρτα ανασηκώθηκε για να τον κοιτάξει. 
«Πρέπει ν’αφήσω εδώ κάποιον που να εµπιστεύοµαι και εγώ και ο 

λαός µου,» εξήγησε ο Κάλροοθ. «Και ο Όσραοκ είπε ότι θέλει να έρ-
θει στην Ανάθρι.» 

«Πατέρας του είσαι· πες του να µείνει εκείνος εδώ, όχι εγώ!» 
«Προτιµώ να µείνεις εσύ, Ελκέρτα. Οι πολεµιστές µου σ’έχουν δει 

να πολεµάς πλάι τους, τους έχεις οδηγήσει σε νίκες. Σε εµπιστεύο-
νται. Και σ’εµπιστεύοµαι κι εγώ. Το ξέρω πως µπορείς να αντιµετω-
πίσεις µια δύσκολη κατάσταση αν παρουσιαστεί.» 

«Κι ο Όσραοκ δεν µπορεί;» Η Ελκέρτα θεωρούσε τον µεγάλο γιο 
του Κάλροοθ, τον Πρίγκιπα-∆ιάδοχο της Νίρµικιτ, πολύ ικανό. Πε-
ρισσότερο από όλα του τα αδέλφια. Ο πατέρας του σίγουρα τον είχε 
εκπαιδεύσει καλά, και ο ίδιος ο Όσραοκ δεν ήταν χαζός. «Στην ίδια 
ηλικία είµαστε, εγώ κι ο γιος σου.» 

«Ναι, αλλά εσύ έχεις διασχίσει πιο επικίνδυνες σήραγγες, Ελκέρ-
τα, και το ξέρεις.» 

Η Ελκέρτα δεν αποκρίθηκε. Ο Κάλροοθ δεν έλεγε ψέµατα, αλλά 
εκείνη θα ήθελε να πάει µαζί του στα ερείπια της Ανάθρι και στη 
Νεκρή Θάλασσα. Γύρισε µπρούµυτα για να στηριχτεί στους αγκώνες 
της. «Εντάξει,» είπε, «θα µείνω.» 

«Μην παίρνεις αυτή την έκφραση.» 
«Ποια έκφραση;» 
«Σαν βρεγµένος τριχοσούρτης.» 
Η Ελκέρτα µειδίασε. «Καλύτερα τώρα;» 
Ο Κάλροοθ ένευσε µουγκρίζοντας καθώς τραβούσε Ψυχή Κατα-

χνιά από την καπνοσύριγγα. 
Η Ελκέρτα τού έκανε νόηµα να της δώσει κι εκείνης να καπνίσει, 

και ο Κάλροοθ τής έδωσε. 
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«Ο Κύρνοοκ θα είναι συνεχώς κάπου κοντά σου,» της είπε. «∆ε θα 
τον πάρω µαζί µου. Μόνο τον Όσραοκ θα πάρω. Και τον Νάρκλοοµ 
θα τον έπαιρνα, αν ήταν ακόµα ζωντανός…» πρόσθεσε µε µελαγχο-
λική χροιά στη φωνή του. Τον είχε πειράξει ο θάνατος του Βασιλικού 
Υπασπιστή. Ο Κάλροοθ νοιαζόταν για τους υπηκόους του. 

Και η Ελκέρτα είχε λυπηθεί λιγάκι που είχε σκοτωθεί ο Νάρκλοοµ, 
παρότι το ήξερε πως δεν τη συµπαθούσε. Ήταν καλός πολεµιστής. 

«∆ε θάναι επικίνδυνο να πας έτσι αφύλαχτος;» ρώτησε τον Κάλ-
ροοθ. 

«∆ε θάµαι αφύλαχτος, Ελκέρτα. Θα είναι όλοι αυτοί οι σύντροφοι 
του Τέρι Κάρµεθ γύρω µου – και δεν έχουν λόγο να µε προδώσουν. 
Εσύ θα πρέπει να έχεις το νου σου περισσότερο απ’ό,τι εγώ, γιατί, 
όσο λείπω, αυτός που προσπάθησε να σε σκοτώσει µπορεί να το ξα-
ναπροσπαθήσει.» 
Κάποιος από την οικογένειά σου ήταν, σκέφτηκε η Ελκέρτα, και 

στο µυαλό της ήρθε πάλι η αντίδραση της Φαλτίκα µετά τον θάνατο 
του Νάρκλοοµ. «Ο Οφθαλµός του Θανάτου δεν θα πλησιάσει πάλι, 
τώρα που ξέρει ότι τον περιµένω.» 

«Αυτός, όµως, που έβαλε τον Οφθαλµό του Θανάτου….» 
«Θα προσέχω, εντάξει,» είπε η Ελκέρτα. «Αν και πιστεύω ότι είναι 

δύσκολο κάποιος να µε πλησιάσει, µε όλους τους βασιλικούς φρου-
ρούς που µε περιτριγυρίζουν.» 

«Επίσης,» τόνισε ο Κάλροοθ, αλλάζοντας θέµα, «δεν θα κάνεις 
καµία επίθεση στις περιοχές γύρω από τη Νέα Νίρµικιτ. Τίποτα. Ού-
τε µία µικρή επιδροµή. Εντάξει;» 

«Εντάξει.» Πήρε µια τζούρα Ψυχρής Καταχνιάς. «Τι νοµίζεις ότι 
είµαι;» 

«Λήσταρχος πάντα, κατά βάθος.» 
«Αν το νοµίζεις αυτό, γιατί µ’αφήνεις εδώ στη θέση σου;» Η ερώ-

τησή της ήταν κάπως απότοµη, γιατί τα λόγια του την είχαν πειράξει 
λιγάκι παρότι καταλάβαινε ότι δεν ήταν κακοπροαίρετα ειπωµένα. 
Εξάλλου, την είχε κάνει Βασιλική Σύζυγό του ενώ γνώριζε ότι ήταν 
λήσταρχος. 

«Επειδή είσαι καλή σ’αυτό που ξέρεις να κάνεις. Και µη νοµίζεις 
ότι το να διοικείς µια υπόγεια πόλη είναι τόσο διαφορετικό απ’το να 
διοικείς µια συµµορία ληστών.» 

«Το έχω διαπιστώσει αυτό.» 
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«Βλέπεις λοιπόν;» Ο Κάλροοθ πήρε την καπνοσύριγγα από το χέρι 
της και ρούφηξε Ψυχρή Καταχνιά. 

E 
 
«∆εν είναι δυνατόν να πάµε όλοι στην άλλη διάσταση µέσα στο όχη-
µα του Εδµόνδου,» είπε ο Γεράρδος, καθώς εκείνος κι οι υπόλοιποι 
ήταν συγκεντρωµένοι γύρω από δύο µεγάλες φωτιές, που τους ζέ-
σταιναν και διέλυαν το σκοτάδι της νύχτας. «Είναι πολύ µικρό για 
να µας χωρέσει όλους. Ποιοι είναι, λοιπόν, πιο πρόθυµοι να έρ-
θουν;» 

Κανένας δεν µίλησε καθώς αλληλοκοιτάζονταν. Τελικά, ο Τέρι εί-
πε: «Νοµίζω πως όλοι είµαστε πρόθυµοι, Γεράρδε.» Ήταν ο µόνος 
από τους ιερείς που δεν αποκαλούσε Μεγάλε Πατέρα. Για κάποιον 
λόγο, του ερχόταν πολύ πιο φυσικά να λέει τον Γεράρδο µε το όνοµά 
του, κι εκείνος δεν είχε δείξει να έχει πρόβληµα µ’αυτό. 

«Τότε, ας δούµε πρώτα ποιοι είναι απαραίτητοι. Η Άνµα’ταρ σί-
γουρα, γιατί θα κάνει τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως. Η Μαύ-
ρη Φωτιά, επειδή θα βοηθήσει επίσης µε τη µαγγανεία. Ο Σέλιρ’χοκ, 
επειδή τον εµπιστεύοµαι και επειδή πιστεύω ότι θα τον χρειαστούµε 
στην αρχαία πόλη. Η Αρίνη’σαρ, επειδή είναι Ερευνήτρια και επει-
δή, έτσι κι αλλιώς, δε νοµίζω ότι θα δεχτεί να µείνει πίσω. Εποµένως, 
έχουµε ήδη τέσσερις από εµάς που οπωσδήποτε θα έρθουν. Και ο 
Κάλροοθ κι ο γιος του, δύο ακόµα. Άρα, έξι. 

»Εγώ ο ίδιος θα ήθελα, επίσης, να έρθω, αν και δε νοµίζω ότι στην 
άλλη διάσταση η ιδιότητά µου ως ιερέας θα έχει κανένα νόηµα.» 

«∆ε θα µπορείς να ακολουθείς τις παράξενες διαδροµές που ακο-
λουθείς εδώ;» ρώτησε η Αρίνη. 

«∆εν το νοµίζω. Ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ιερέας. Οι δυνάµεις 
µας είναι άµεσα συνυφασµένες µε τη διάσταση της Χάρνταβελ. Αλ-
λά θα έρθω. Και θα πρότεινα οι άλλοι ιερείς να µείνουν εδώ.» Κοίτα-
ξε τον Τζοσελίνο, τον Οσβάλδο, και την Ελισαβέτα. 

Ο πρώτος ένευσε. «∆εν υπάρχει πρόβληµα, Αδελφέ.» 
«Εποµένως, τώρα είµαστε εφτά. Οι δύο θα κάθονται µπροστά και 

οι άλλοι πέντε πίσω, στην καρότσα.» 
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«Θα έρθω κι εγώ, φυσικά,» δήλωσε ο Τέρι. 
«Κι εγώ,» είπε η Μάρθα· «θα µε χρειαστείτε.» 
Ο Γεράρδος και ο Τέρι στράφηκαν να την ατενίσουν. 
«Τι;» έκανε εκείνη. «Μη µου πείτε ότι σκέφτεστε να µ’αφήσετε 

εδώ!» 
«Είµαστε ήδη οκτώ,» της είπε ο Γεράρδος. «Ο χώρος θα είναι 

στριµωγµένος.» 
«Μην ακούω µαλακίες! Εννιά άνθρωποι χωράµε στο όχηµα του 

Εδµόνδου.» 
«Μετά βίας.» 
«Αφού χωράνε οκτώ, χωράνε και εννιά!» επέµεινε η Μάρθα. «Θα 

στριµωχτώ ανάµεσα σε δύο άλλους, στην τελική!» 
Ο Τέρι σχολίασε: «Αποκλείεται, βέβαια, να µπορούµε να ξεκουρα-

στούµε εκεί µέσα…» 
«Γιατί, µ’εφτά άλλους θα µπορείς να ξεκουραστείς;» 
«∆εν το είπα γι’αυτό.» 
Ο Γεράρδος είπε στον Τέρι: «Το ταξίδι δε νοµίζω να είναι µακρύ. 

Μέσα σε µια µέρα πρέπει να έχουµε φτάσει στον προορισµό µας.» 
Ο ταγµατάρχης ένευσε. «Κι εγώ έτσι υποθέτω, Γεράρδε.» 
«Λοιπόν,» είπε ο Γεράρδος στρεφόµενος στη Μάρθα, «θα έρθεις–

» 
«Μη µας το λες σα να µας κάνεις χάρη!» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι του υποµειδιώντας. Και µετά κοί-

ταξε τον Βοριά. «Εδµόνδε, µε συγχωρείς αλλά µέσα στο ίδιο σου το 
όχηµα δεν θα µπορείς να ταξιδέψεις αυτή τη φορά.» 

«∆εν πειράζει, Γεράρδε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Καταλαβαίνω πό-
σο δύσκολα είναι τα πράγµατα. Θα σας περιµένουµε εδώ, εγώ, η Ι-
ζαµπώ, και η Ισαβέλλα.» 

«Καλώς,» είπε ο Γεράρδος. 
«Και όσο είστε εδώ,» πρόσθεσε ο Τέρι, κοιτάζοντας και τον τρο-

βαδούρο και τους ιερείς, «καλό θα ήταν να έχετε το νου σας µήπως 
γίνει κανένα… δυσάρεστο επεισόδιο µε τους ντόπιους.» 

«Εννοείς να συνεχιστούν οι επιθέσεις, Ταγµατάρχη;» είπε ο Τζο-
σελίνος. 

«Ναι. Τώρα που ο Βασιληάς τους θα λείπει, δεν ξέρεις τι µπορεί να 
κάνουν.» 
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Ο Τζοσελίνος ένευσε, µοιάζοντας να καταλαβαίνει τι εννοούσε ο 
Τέρι. «Έχεις δίκιο. Θα το έχουµε υπόψη µας.» 

«Πρέπει να πάω να µιλήσω και στον Άρχοντα Ροβέρτο,» είπε ο 
Οσβάλδος. «Να τον ενηµερώσω γι’αυτά που συµβαίνουν. Γιατί µπο-
ρεί κάτι άσχηµο να ξεκινήσει και από µια παρεξήγηση. Μπορεί ο 
Ροβέρτος να νοµίζει ότι οι εξωδιαστασιακοί είναι ακόµα εχθροί µας 
και να βάλει µισθοφόρους να τους επιτεθούν – και τότε αυτά που θα 
επακολουθήσουν δεν θα είναι ευχάριστα.» 

«Σωστά, Μεγάλε Πατέρα,» συµφώνησε ο Τέρι. 
«Θα ξεκινήσω για το Αρχοντάτο της Υλιριλίδιας αύριο κιόλας,» 

δήλωσε ο Οσβάλδος. «∆εν είναι µακριά από εδώ, άλλωστε. Σχεδόν 
στα σύνορα είµαστε.» 

Μετά απ’αυτό, η συγκέντρωσή τους γρήγορα διαλύθηκε και πήγαν 
όλοι προς τις σκηνές τους, γιατί έπρεπε να είναι ξεκούραστοι αύριο 
που θα ταξίδευαν στην άλλη διάσταση. 

Η Μάρθα ρώτησε τον Γεράρδο, όταν µπήκαν στη σκηνή τους: 
«Πραγµατικά σκεφτόσουν να µ’αφήσεις πίσω;» 

«Ο χώρος στο όχηµα είναι περιορισµένος, και δεν πρόκειται για 
ταξίδι αναψυχής. Πρέπει να έρθουν τα άτοµα που θα φανούν όντως 
χρήσιµα για την επιτυχία της αποστολής µας.» 

«Θες να πεις ότι ο Τέρι είναι πιο χρήσιµος για την επιτυχία της α-
ποστολής απ’ό,τι εγώ;» 

«Θα έρθει η γυναίκα του. Τι να του πω, να µην έρθει εκείνος; Τέ-
λος πάντων· τελικά θα είσαι µαζί µας· γιατί γκρινιάζεις;» 

«∆ε γκρινιάζω. Απλά…» ανασήκωσε τους ώµους, «αναρωτιόµουν… 
Κι επίσης, νοµίζω ότι µπορώ να σας βοηθήσω σε µια δύσκολη κατά-
σταση,» τόνισε. «∆εν ξέρεις τι ίσως να συναντήσουµε σ’αυτά τα ε-
ρείπια.» 

«Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι άδεια από ζωή,» είπε ο Γεράρδος 
καθώς ξάπλωνε. «Αλλά από την άλλη, βέβαια, έχουµε δει πολλά αλ-
λόκοτα…» 

Η Μάρθα ξάπλωσε παραδίπλα. «Πάµε για ύπνο.» ∆εν είχε πια ό-
ρεξη για κουβέντα. 
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Κεφάλαιο 26 

Ο Ερειπιώνας της Ανάθρι 
 
 
Ο Γεράρδος άνοιξε την πόρτα και ανέβηκε στο όχηµα του Εδµόνδου, 
καθίζοντας στο τιµόνι. Ο Βασιληάς Κάλροοθ ήταν ήδη καθισµένος 
πλάι του, στη θέση του συνοδηγού, δείχνοντας, παρά την ηλικία του, 
ενθουσιασµένος από το παράξενο (γι’αυτόν) κατασκεύασµα. 

Ο Γεράρδος έκλεισε την πόρτα και στράφηκε πίσω του, για να κοι-
τάξει τους υπόλοιπους, στην καρότσα του οχήµατος. «Άνµα;» είπε. 

«Η µαγγανεία βρίσκεται σε λειτουργία,» αποκρίθηκε η µάγισσα. 
Ο Γεράρδος παρατήρησε ότι η Μαύρη Φωτιά, καθισµένη οκλαδόν 

στο πάτωµα, κρατούσε στα χέρια της ένα από τα καλώδια που έκλει-
ναν το εσωτερικό του οχήµατος µέσα σ’έναν αόρατο κλωβό. Πρέπει 
µ’αυτό τον τρόπο να πρόσφερε την ενέργειά της για να κρατά σε 
λειτουργία τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως. 

Ο Γεράρδος στράφηκε πάλι µπροστά, ενεργοποίησε το όχηµα, και 
οδήγησε προς την εισβολή. Οι τέσσερις ψηλοί τροχοί του πάτησαν 
στην άµµο της ερήµου καθώς περνούσε στην άλλη διάσταση, όπου 
ένας φλεγόµενος ήλιος κρεµόταν απειλητικά στον ουρανό και η ζέ-
στη ήταν πολύ δυνατή. Ο Γεράρδος είδε, από τον καθρέφτη, ορισµέ-
νους από τους συντρόφους του να βγάζουν τα βαριά ρούχα που φο-
ρούσαν. 

«Πρέπει τώρα να µε καθοδηγήσετε, Μεγαλειότατε,» είπε στον 
Κάλροοθ. 

«Ναι, βέβαια,» αποκρίθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας έναν παλιό 
χάρτη. «Θα πάµε προς τα εκεί.» Ο Κάλροοθ έδειξε, και ο Γεράρδος, 
γυρίζοντας το τιµόνι µέσα στα χέρια του, υπάκουσε. 

Παρότι η Μαύρη Φωτιά πρόσφερε την ενέργειά της στη Μαγγα-
νεία Εικονικής Νεκρώσεως, µπορούσε συγχρόνως να τους κάνει ό-
λους να καταλαβαίνονται αναµεταξύ τους σαν να µιλούσαν την ίδια 
γλώσσα. Και δεν πρέπει να την κούραζε καθόλου αυτό, νόµιζε ο Γε-
ράρδος. 
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Ακολουθώντας τις οδηγίες του Βασιληά Κάλροοθ, διέσχισαν ατε-
λείωτες έρηµες εκτάσεις, όλο πέτρα και άµµο, χωρίς να δουν ούτε 
ένα ζωντανό πλάσµα, ούτε ένα φυτό. Και ο φλεγόµενος ήλιος έκαιγε 
δυνατά από πάνω τους. Καθώς οι ώρες περνούσαν, ο Γεράρδος είδε, 
µέσα από τον καθρέφτη, τους συντρόφους του να βγάζουν ολοένα 
και περισσότερα ρούχα. Η µόνη τελείως ανεπηρέαστη από τη θερ-
µότητα έµοιαζε να είναι η Μαύρη Φωτιά. 

Απόµακρα, όταν πλησίαζε το µεσηµέρι, φάνηκε ένα δυνατό φως 
στον νότιο ορίζοντα. Ένας από τους Ιπτάµενους, αναµφίβολα. Και, 
για µια στιγµή, ο Γεράρδος ανησύχησε ότι ο φωτεινός δαίµονας ίσως 
να τους είχε κάπως αντιληφτεί και να ερχόταν. Το ίδιο πρέπει να νό-
µισαν κι οι σύντροφοί του, γιατί όλες οι συζητήσεις στην πίσω µεριά 
του οχήµατος ξαφνικά έπαψαν. Ο Ιπτάµενος, όµως, δεν είχε κατα-
λάβει τίποτα. Το φως του δεν ερχόταν προς εκείνους. Η συζητήσεις 
άρχισαν πάλι. Ο Τέρι µιλούσε µε τον Πρίγκιπα Όσραοκ, κι έµοιαζαν 
κι οι δυο τους σοβαροί. Η Αρίνη’σαρ γελούσε µε κάτι που της έλεγε η 
Μάρθα κάνοντας γκριµάτσες. Η Άνµα’ταρ και ο Σέλιρ’χοκ ψιθύριζαν 
αναµεταξύ τους· ο ∆ιαλογιστής είχε το µακρύ του ραβδί µε τους 
κρυστάλλους, τα µικροσκοπικά κάτοπτρα, και τα κυκλώµατα ακου-
µπισµένο στα γόνατά του. 

Το µεσηµέρι, όταν ο Γεράρδος είχε πια οδηγήσει τέσσερις ώρες, ο 
Τέρι ήρθε µπροστά και πρότεινε να συνεχίσει την οδήγηση εκείνος. 
«Είµαστε µακριά, Μεγαλειότατε;» ρώτησε τον Κάλροοθ. 

«Πρέπει να πλησιάζουµε,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς της Νίρµικιτ. 
Ο Γεράρδος σηκώθηκε από το τιµόνι, για να πάρει τη θέση του ο 

Τέρι, και πήγε στην πίσω µεριά του οχήµατος, καθίζοντας κοντά 
στον Πρίγκιπα Όσραοκ. 

«Φτάνουµε;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Ο Βασιληάς λέει ότι δεν είµαστε µακριά.» 
Η έρηµος κυλούσε γύρω τους, ολόιδια συνεχώς. Εκτάσεις χωρίς 

ζωή κι άλλες εκτάσεις χωρίς ζωή. 
Έβγαλαν κάτι να φάνε από τις προµήθειές τους, και µετά από κα-

µια ώρα, είδαν αντίκρυ τους τα ερείπια µιας πόλης. Μισογκρεµισµέ-
να τείχη και µισογκρεµισµένα οικοδοµήµατα. Και πέρα από την πό-
λη, το έδαφος κατέβαινε. 
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«Η Νεκρή Θάλασσα,» είπε ο Κάλροοθ. «Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις 
µαρτυρούν ότι κάποτε υπήρχε νερό εδώ. Ήταν σαν λίµνη, αλλά τε-
ράστια. Η πόλη που βλέπετε είναι η Ανάθρι. Φτάσαµε.» 

Ο Τέρι σταµάτησε το όχηµα έξω από τον ερειπιώνα. Γύρισε για να 
κοιτάξει τους άλλους, πίσω. «∆ε µπορούµε να βγούµε έτσι, σωστά; 
Πρέπει να γίνει πάλι η µαγγανεία γύρω µας.» 

«Ναι,» είπε η Άνµα’ταρ καθώς σηκωνόταν όρθια. «Ακολουθήστε 
µε.» Ανοίγοντας την πίσω πόρτα, βγήκε από το όχηµα και οι υπόλοι-
ποι συγκεντρώθηκαν γύρω της. Η ∆ράκαινα άρθρωσε τα απαραίτη-
τα λόγια και διέγραψε τα απαραίτητα σύµβολα µε τα δάχτυλά της, 
υφαίνοντας τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως. 

«Για κάποια ώρα θα είµαστε αόρατοι για τους Ιπτάµενους,» είπε. 
«Αλλά κανένας δεν πρέπει να αποµακρυνθεί από εµένα. Όπου πη-
γαίνουµε, θα πηγαίνουµε σαν οµάδα. Αν κάποιος φύγει από κοντά 
µου, η ζωτική του ενέργεια θα µπορεί πάλι να εντοπιστεί.» 

«Εντάξει,» είπε ο Τέρι, παίρνοντας το τουφέκι του στα χέρια. 
Οι υπόλοιποι οπλίστηκαν παρόµοια, αν και δεν πρέπει να υπήρχε 

κανένας κίνδυνος στην ερειπωµένη Ανάθρι. 
Βαδίζοντας προσεχτικά, µπήκαν στον ερειπιώνα µες στην έντονη 

ζέστη του µεσηµεριού. 
Κάποια µεγάλη, ξαφνική καταστροφή είχε βρει αυτό το µέρος. 

Ήταν προφανές. Ελάχιστα κοµµάτια από τα οικοδοµήµατά του εί-
χαν µείνει όρθια· η τεχνοτροπία τους ήταν δύσκολο να διακριθεί, 
αλλά όλοι συµφώνησαν ότι δεν έµοιαζε µε την τεχνοτροπία που εί-
χαν δει σε καµια άλλη διάσταση. Τα οικήµατα, µάλλον, ήταν κάποτε 
περίπου σαν αυτά της Χάρνταβελ, όχι όπως της Απολλώνιας ή της 
Σεργήλης. ∆εν πρέπει ποτέ να υπήρχαν ψηλές πολυκατοικίες εδώ. 
Ωστόσο, η ρυµοτοµία και ο τρόπος κατασκευής τους ήταν φιλοσο-
φηµένος. Και η πόλη ήταν µεγάλη. Σαφώς µεγαλύτερη από την Ερ-
ρίθια. 

Σε κάµποσα σηµεία των δρόµων, συνάντησαν κατεστραµµένα ο-
χήµατα τα οποία θύµιζαν αυτά που χρησιµοποιούνταν στο Γνωστό 
Σύµπαν. Άµαξες που κινούνταν µε κάποιου είδους ενέργεια. Τι ενέρ-
γεια ακριβώς, όµως, δεν µπορούσαν να καταλάβουν παρότι κοίταξαν 
µέσα στα αποµεινάρια. 
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Ανθρώπινα σκέλεθρα δεν βρήκαν πουθενά. Ό,τι κι αν είχε διαλύ-
σει τούτο το µέρος, δεν ήταν σαν τη λάβα που άφηνε πίσω της αγάλ-
µατα. Ήταν κάτι που εξαΰλωνε τη σάρκα – πιθανώς και τα οστά. 

«Μεγάλες, πολύ δυνατές εκρήξεις,» είπε ο Τέρι, αγγίζοντας έναν 
τοίχο που ακόµα στεκόταν και ο οποίος ήταν τραχύς κάτω από την 
παλάµη του. «Η µόνη εξήγηση, νοµίζω.» 

«∆ε φαίνεται να υπάρχει τίποτα εδώ που να µπορεί να µας βοηθή-
σει,» παρατήρησε η Μάρθα, λίγο παρακάτω, καθώς βάδιζαν σ’έναν 
δρόµο γεµάτο πέτρινα θραύσµατα που έτριζαν κάτω από τις µπότες 
τους. «Υπάρχει;» Στράφηκε να κοιτάξει την Αρίνη, η οποία, όπως 
και ο Σέλιρ’χοκ, υποτονθόρυζε ξόρκια κάθε τόσο. 

Η µάγισσα κούνησε το κεφάλι. «∆υστυχώς, όχι. Τίποτα ακόµα.» 
«Τι λένε οι Παλαιές ∆ιηγήσεις, Μεγαλειότατε;» ρώτησε ο Γεράρ-

δος. 
«Αναφέρουν µόνο ότι η Ανάθρι ήταν µια πολύ σηµαντική πόλη. 

Και λιµάνι,» αποκρίθηκε ο Κάλροοθ. «Μια αρχαία λέξη για εµάς, 
την οποία δεν χρησιµοποιούµε πλέον.» 

«Οι κάτοικοί της συµµετείχαν στη δηµιουργία εκείνου του όπλου 
που χρειάστηκε να αντληθεί ενέργεια από τον ήλιο;» ρώτησε ο Τέρι. 

«∆εν είµαι βέβαιος.» 
Η Μάρθα είπε: «Μου φαίνεται πως ψάχνουµε για καβούρια στην 

ανοιχτή θάλασσα.» 
Ο Κάλροοθ κι ο Όσραοκ την κοίταξαν περίεργα. ∆εν ήξεραν τι ή-

ταν τα καβούρια· ούτε είχαν ποτέ γνωρίσει την ανοιχτή θάλασσα, 
φυσικά. 

Η Άνµα’ταρ, µετά από καµια ώρα, ανανέωσε τη Μαγγανεία Εικο-
νικής Νεκρώσεως, και η διαδικασία έµοιαζε να την έχει ήδη κουρά-
σει λιγάκι. 

Στο εσωτερικό των γκρεµισµένων οικοδοµηµάτων που µπήκαν δεν 
βρήκαν κάτι που να τους ενδιαφέρει. Τα πάντα ήταν διαλυµένα. Ε-
λάχιστα αντικείµενα είχαν µείνει σχετικά άθικτα: δηλαδή, κατε-
στραµµένα µεν, αναγνωρίσιµα δε. Είδαν ένα πυροβόλο όπλο άγνω-
στης τεχνοτροπίας (ο Τέρι το πήρε για τη συλλογή του), µια κονσόλα 
που πρέπει να ήταν φτιαγµένη για σύστηµα αποθήκευσης πληροφο-
ριών, ένα µεταλλικό κιβώτιο, µια µηχανή που δεν µπορούσαν να κα-
ταλάβουν τι έκανε κάποτε. Η πόλη, πάντως, είχε όλα όσα χρειάζεται 
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µια καλά σχεδιασµένη πόλη: βρήκαν ένα µέρος που δεν µπορεί παρά 
να ήταν υδραγωγείο· διαπίστωσαν ότι υπήρχαν υπόνοµοι· είδαν 
σπασµένα καλώδια να διακρίνονται µέσα από διαλυµένους τοίχους. 

Μετά από ώρα, κι ενώ η Άνµα’ταρ είχε κάνει για τρίτη φορά τη 
Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως, συνάντησαν µια πλατεία ή αυλή 
πίσω από ένα οικοδόµηµα που πρέπει στον καιρό του να ήταν µεγά-
λο, αλλά τώρα ήταν, κατά το ήµισυ, ένας σωρός από πέτρες και, κα-
τά το άλλο ήµισυ, µερικοί όρθιοι τοίχοι. Στην πλατεία (ή αυλή) υ-
πήρχε ένα παλιό µηχάνηµα, µισοκατεστραµµένο φυσικά, το οποίο 
µετά βίας έστεκε ακόµα. Θύµιζε µεγάλο πιάτο, που η µια µεριά του 
ήταν σπασµένη. Η διάµετρός του πρέπει να ήταν γύρω στα δέκα µέ-
τρα. Κάτω από το πιάτο υπήρχαν καλώδια και µηχανισµοί. 

Η Αρίνη’σαρ είπε, ύστερα από µερικές στιγµές σιγής από όλους: 
«Αυτό θα µπορούσε να συλλέγει ηλιακή ενέργεια.» 

«Ναι,» συµφώνησε ο Σέλιρ’χοκ. 
«∆ε νοµίζω να λειτουργεί πλέον,» είπε ο Τέρι. 
«Αποκλείεται να λειτουργεί,» κατένευσε η Αρίνη. «Αλλά αν µ’αυτό 

το πράγµα τράβηξαν τη δύναµη του ήλιου, τότε µπορούµε να το µε-
λετήσουµε και, ίσως, να µάθουµε πώς κάποτε δούλευε.» 

«Να το µελετήσουµε;» έκανε η Μάρθα. «Εδώ;» 
«Όχι εδώ, φυσικά. Θα το πάρουµε µαζί µας.» 
«∆ε θάναι εύκολο να το τραβήξουµε.» 
«Το ξέρω.» 
Ο Σέλιρ’χοκ στράφηκε στη Μαύρη Φωτιά. «Το αναγνωρίζεις αυτό 

το µηχάνηµα;» 
Όχι, αποκρίθηκε εκείνη. Σας έχω πει: δεν γνωρίζω τι ακριβώς έκα-

ναν. 
Ο Γεράρδος είπε: «Ο µόνος τρόπος για να το πάρουµε από εδώ εί-

ναι να το τραβήξουµε µε το όχηµα.» 
Οι άλλοι συµφώνησαν, έτσι έφυγαν από την πλατεία και επέστρε-

ψαν στο όχηµά τους. Η Άνµα’ταρ ύφανε γι’ακόµα µια φορά τη µαγ-
γανεία της, εστιάζοντάς την τώρα µέσα από τους ειδικά τοποθετη-
µένους αισθητήρες, ενώ η Μαύρη Φωτιά είχε στα χέρια της ένα από 
τα καλώδια. Η ∆ράκαινα κάθισε, µετά, να ξεκουραστεί. 

Ο Γεράρδος ρώτησε την κόρη της Αρίνης’σαρ: «∆ε µπορούσες πριν 
να βοηθάς την Άνµα, καθώς τριγυρίζαµε στον ερειπιώνα;» 
∆εν µου το ζήτησε, αποκρίθηκε η Μαύρη Φωτιά. 
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Ο Γεράρδος κοίταξε την Άνµα’ταρ ερωτηµατικά. 
«Καλύτερα να φυλά την ενέργειά της για το ταξίδι,» είπε εκείνη. 

«∆εν είναι τόσο σπουδαίο που ύφανα µερικές φορές τη µαγγανεία 
µέσα στα ερείπια· το ταξίδι, όµως, ώς εδώ κράτησε ώρες, και θα 
κρατήσει, ίσως, περισσότερο στην επιστροφή – ειδικά τώρα που θα 
τραβάµε κι αυτό το µηχάνηµα µαζί µας.» 

Ο Γεράρδος καταλάβαινε τη λογική της. 
Ο Τέρι ενεργοποίησε το όχηµά τους και το έβαλε στα ερείπια της 

Ανάθρι, οδηγώντας το στο µέρος όπου είχαν βρει το παράξενο µηχά-
νηµα. Αφού έριξαν µια µατιά προς όλα τα σηµεία του ορίζοντα, για 
να διαπιστώσουν ότι κανένας Ιπτάµενος δεν ήταν κοντά, βγήκαν 
από το όχηµα χωρίς την προστασία της µαγγανείας της Άνµα’ταρ 
και έδεσαν το πελώριο πιάτο και τους µηχανισµούς από κάτω του µε 
αλυσίδες. Τελειώνοντας, επέστρεψαν στο εσωτερικό του οχήµατος 
και ο Τέρι το ενεργοποίησε πάλι, αρχίζοντας να τραβά το µηχάνηµα 
µέσα στον ερειπιώνα. Μισογκρεµισµένοι τοίχοι γκρεµίστηκαν τε-
λείως, µεγαλύτερα και µικρότερα θραύσµατα παραµερίστηκαν, και, 
αναπόφευκτα, έγιναν ζηµιές στο µεγάλο πιάτο. Ο Γεράρδος είδε 
κοµµάτια του να φεύγουν. Αναρωτιόταν τι µπορεί να κατόρθωναν οι 
µάγοι να καταλάβουν από αυτό το διαλυµένο πράγµα. 

Όταν βγήκαν από την Ανάθρι, η αντίσταση µειώθηκε αλλά δεν ε-
ξαφανίστηκε: το µηχάνηµα σερνόταν µετά δυσκολίας επάνω στην 
έρηµο. Ευτυχώς, όµως, δεν άφηνε πίσω του τόσα πολλά κοµµάτια. 

Η ταχύτητα του οχήµατός τους ήταν πεσµένη· όλοι το παρατηρού-
σαν, αλλά ήξεραν ότι δεν µπορούσε να γίνει τίποτα γι’αυτό. Εξάλ-
λου, καλύτερα να κινούνταν πιο προσεχτικά παρά απερίσκεπτα. Στο 
τέλος, έπρεπε να επιστρέψουν στη Χάρνταβελ µε κάτι· δεν ήθελαν 
να διαλυθεί τελείως το παράξενο µηχάνηµα. 

«Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις δεν το αναφέρουν αυτό, Μεγαλειότατε;» 
ρώτησε ο Τέρι καθώς οδηγούσε, καθισµένος πλάι στον Κάλροοθ. 

«∆εν έχω διαβάσει γι’αυτό πουθενά. Αν είναι, πάντως, ό,τι νοµίζε-
τε, τότε πρέπει να φτιάχτηκε προς το τέλος, κατά την Εποχή της Ου-
ράνιας Φωτιάς· και λίγες αναφορές έχουν µείνει από τότε. Η κατα-
στροφή που έγινε ήταν τεράστια· γι’αυτό και η µόνη λύση ήταν η 
Κατάβαση στον Υπόγειο Κόσµο – για όσους ήταν τυχεροί.» 
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Το όχηµα πήγαινε πολύ αργά επάνω στην έρηµο τραβώντας πίσω 
του το µεγάλο µηχάνηµα. Μετά από τέσσερις ώρες, η Μάρθα πήρε 
τη θέση του Τέρι στο τιµόνι και συνέχισε να οδηγεί µες στη νύχτα, 
ενώ ο Κάλροοθ καθόταν ακόµα στη θέση του συνοδηγού, µήπως 
χρειαζόταν να δώσει οδηγίες, αν και στην πραγµατικότητα η πορεία 
ήταν εύκολη· µονάχα µε την πυξίδα τους µπορούσαν να κάνουν τη 
δουλειά τους. Εµπόδια στο δρόµο δεν υπήρχαν. Τελικά, τον Κάλροοθ 
τον πήρε ο ύπνος, άθελά του. Η Μάρθα είδε το κεφάλι του να γέρνει 
και τον άκουσε να ροχαλίζει. 

Καµια ώρα µετά τα µεσάνυχτα, ο Γεράρδος ήρθε πίσω της και της 
είπε να πάρει εκείνος το τιµόνι. Είχαν περάσει τέσσερις ώρες. Η 
Μάρθα, που ήταν κουρασµένη, συµφώνησε. Σηκώθηκε και πήγε πί-
σω, όπου οι περισσότεροι κοιµόνταν. Μονάχα η Αρίνη ήταν ξύπνια, 
καπνίζοντας ένα τσιγάρο Αλαφρό, και η Μαύρη Φωτιά, που δεν έ-
µοιαζε να χρειάζεται ύπνο. 

«Θέλεις;» Η µάγισσα πρόσφερε στη Μάρθα ένα τσιγάρο. 
«Φχαριστώ.» Η Μάρθα το πήρε και ξάπλωσε στο πάτωµα, όχι µα-

κριά από την Αρίνη. Το άναψε και τράβηξε µια τζούρα. «Τελικά, εί-
σαι πολύ εντάξει για να είσαι µ’αυτούς τους καριόληδες της Παντο-
κράτειρας.» 

«∆εν είµαι πια µαζί τους,» αποκρίθηκε η Αρίνη, κοιτάζοντάς την 
µε τις άκριες των µατιών της καθώς κι εκείνη έπαιρνε µια τζούρα. 

Η Μάρθα, µετά από λίγο, κοιµήθηκε µε το τσιγάρο της µισοτελει-
ωµένο. 

Ο Γεράρδος οδήγησε τρεις ώρες µέσα στην ατελείωτη έρηµο, α-
κούγοντας τη µηχανή του οχήµατος του Εδµόνδου να µουγκρίζει 
κουρασµένα και το πελώριο πιάτο που τραβούσαν πίσω τους να κά-
νει νταν-νταν και κλικ-κλακ. Ήταν έτοιµος να ξυπνήσει κάποιον από 
τους άλλους (τον Τέρι, µάλλον) για να του ζητήσει να πάρει τη θέση 
του στο τιµόνι, όταν είδε αντίκρυ του τον νυχτερινό ουρανό να αλλά-
ζει κάπως. Ατένιζε έναν άλλο ουρανό µέσα από τον ουρανό αυτής 
της διάστασης. Έφταναν στην εισβολή, και ο Γεράρδος συνέχισε την 
οδήγησή του. 

«Πλησιάζουµε,» φώναξε στους συντρόφους του. «Ίσως να θέλετε 
να σηκωθείτε.» 

«Και να µη θέλαµε, γαµώ τ’αφτιά της Έχιδνας, τώρα µας ξύπνη-
σες,» είπε η Μάρθα, καθώς σηκωνόταν τρίβοντας τα µάτια της. 
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Ο Γεράρδος οδήγησε το όχηµα προς την εισβολή και, χωρίς καµια 
δυσκολία, πέρασε µέσα από τα γκρεµισµένα διαστασιακά τοιχώµατα 
και µπήκε στη Χάρνταβελ. 
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Κεφάλαιο 27 

∆ύο Απρόσµενες Αφίξεις 
 
 
Οι φρουροί στα τείχη της Ερρίθιας, οι άνθρωποι που έτυχε εκείνη 
την ώρα να βρίσκονται στις αποβάθρες ή σε κάποια από τις ταβέρ-
νες του λιµανιού, και µερικοί που στέκονταν επάνω σε εξώστες ή 
µπροστά σε ψηλά παράθυρα είδαν µέσα στη νύχτα δύο πλοία να έρ-
χονται από τον Μεγάλο Ποταµό. Το ένα ήταν δικάταρτο και µετρίου 
µεγέθους. Το άλλο ήταν πολύ µεγαλύτερο και δεν είχε ιστία· κινιό-
ταν αποκλειστικά και µόνο µε ενεργειακή µηχανή. Επάνω του, αν 
κοίταζες προσεχτικά, µπορούσες να διακρίνεις δύο µικρά ελικόπτε-
ρα, το ένα στην πρύµνη και το άλλο στην πλώρη, καθώς επίσης και 
ένα κανόνι µε µακρύ ρύγχος. 

Οι κάτοικοι της Ερρίθιας αναστατώθηκαν, γιατί ήταν πασιφανές 
πως αυτά τα σκάφη δεν ήταν από τη Χάρνταβελ, και ίσως – πιθανώς 
– να ήταν Παντοκρατορικά. Αµέσως, οι φρουροί έτρεξαν να ειδο-
ποιήσουν τον Υπεράρχη και τους ιερείς. 

Κάποιοι, όµως, πρόσεξαν ότι τα δύο πλοία πλησίαζαν από τα νότια 
και είπαν ότι από εκεί δεν µπορεί να έρχονταν Παντοκρατορικοί: 
από εκεί ήταν η διαστασιακή δίοδος για Απολλώνια. Οι Παντοκρα-
τορικοί, λογικά, θα έρχονταν από τα βόρεια, απ’τη διαστασιακή δίο-
δο από Φεηνάρκια. 

Έπειτα, ένας άλλος ύψωσε ένα τηλεσκόπιο και κοίταξε. Είδε το 
έµβληµα που ήταν ζωγραφισµένο επάνω στο µεγάλο πλοίο και είπε, 
γελώντας: «Όχι, ρε! δεν είναι της Παντοκράτειρας αυτοί, µην ανη-
συχείτε.» 

E 
 
«∆ε βλέπω πουθενά σηµαίες της Παντοκράτειρας,» παρατήρησε η 
Βατράνια. Στεκόταν στο κατάστρωµα του Κροκόδειλου κρατώντας 
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ένα ζευγάρι κιάλια µπροστά στα µάτια της. «Βλέπω, όµως, σηµαίες 
του Υπεράρχη.» 

«Θες να πεις ότι η εξέγερση τελείωσε;» έκανε, ξαφνιασµένος, ο 
Σθένελος, που στεκόταν πλάι της. Όταν οι δυο τους είχαν φύγει για 
να πάνε στην Απολλώνια, ο Παντοκρατορικός Επόπτης είχε φυλακί-
σει τον Υπεράρχη και τα πράγµατα φαίνονταν σκούρα. Πώς ήταν 
δυνατόν να είχαν αλλάξει τόσο γρήγορα; Και να φανταστείς ότι κό-
ψαµε δρόµο κιόλας στην Άωλρυς! Παρότι ο Σέλιρ’χοκ είχε υπολογί-
σει ότι θα επέστρεφαν στην Ερρίθια σε πάνω από είκοσι µέρες, εί-
χαν τελικά καταφέρει να επιστρέψουν σε δεκατρείς (χρόνος Χάρ-
νταβελ). 

«Έτσι µου φαίνεται,» είπε η Βατράνια, και έδωσε τα κιάλια στον 
Σθένελο. 

Εκείνος τα πήρε και κοίταξε τη Μεγάλη Πόλη της Χάρνταβελ. 
Πράγµατι, οι σηµαίες του Υπεράρχη κυµάτιζαν στις επάλξεις. Που-
θενά δεν υπήρχε σηµαία της Παντοκράτειρας. «∆εν το πιστεύω… Τα 
κατάφεραν χωρίς εµάς. Άδικα ήρθαµε. Άδικα φέραµε τον ίδιο τον 
Πρίγκιπα.» 

Ο Ανδρόνικος, ο Βασιληάς της Απολλώνιας, ο Πρίγκιπας της Επα-
νάστασης, είχε αποφασίσει να έρθει µαζί τους όταν του εξήγησαν τι 
συνέβαινε στη Χάρνταβελ. Είχε πει ότι, όταν µια διάσταση έδινε 
αγώνα για την απελευθέρωσή της, ήθελε να είναι εκεί, για να βοη-
θήσει προσωπικά. Έτσι, τώρα βρισκόταν µέσα στον Φωτοµάχο, το 
µεγάλο πλοίο που έπλεε δίπλα στον Κροκόδειλο. Εκτός απ’τον Αν-
δρόνικο, στο σκάφος ήταν κι ο Ανδροκλής’µορ, ένας Τεχνοµαθής 
µάγος και επαναστάτης, καθώς και η Ιωάννα, η Μαύρη ∆ράκαινα, η 
οποία έτυχε να βρίσκεται στην Απαστράπτουσα όταν ο Σθένελος και 
Βατράνια έφτασαν εκεί. Πενήντα Απολλώνιοι πολεµιστές επάνδρω-
ναν τον Φωτοµάχο· ένα ενεργειακό κανόνι ήταν επάνω στο σκάφος, 
το οποίο θα ρύθµιζε ο Ανδροκλής σε περίπτωση µάχης· και δύο µι-
κρά ελικόπτερα – µ’ένα πυροβόλο προσαρτηµένο στο καθένα – πε-
ρίµεναν προσγειωµένα στο κατάστρωµα του µεγάλου πλοίου. 

Η Αριάδνη’ταρ, µια µάγισσα του τάγµατος των ∆ρακαινών, καθό-
ταν τώρα στο ενεργειακό κέντρο του Κροκόδειλου, έχοντας υφάνει 
τη Μαγγανεία Κινήσεως και ελέγχοντας τη ροή της ενέργειας του 
µεταβαλλόµενου σκάφους. 
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Ο Πρίγκιπας της Επανάστασης πίστευε ότι, φέρνοντας αυτή τη 
βοήθεια στους εξεγερθέντες της Χάρνταβελ, θα κατόρθωνε να διώ-
ξει τους Παντοκρατορικούς. 

Απ’ό,τι φαινόταν, όµως, δεν υπήρχαν πια Παντοκρατορικοί στην 
Ερρίθια. 

Η Βατράνια τράβηξε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό από τη ζώνη της 
και τον άνοιξε έτσι ώστε να µπορεί ν’ακούσει και ο Σθένελος. Πάτη-
σε ένα κουµπί και κάλεσε τον Ανδρόνικο. «Πρίγκιπά µου,» είπε, «ο 
Υπεράρχης πρέπει να έχει πάλι την Ερρίθια υπό τον έλεγχό του.» 

«Το είδα κι εγώ, Βατράνια,» αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος. «Ούτε µία 
Παντοκρατορική σηµαία δεν φαίνεται. Ας πλησιάσουµε, όµως, µε 
προσοχή. Ίσως να είναι παγίδα του Επόπτη.» 

«Πράγµατι,» είπε ο Σθένελος, καθώς ο ποµπός έκλεινε, «ίσως να 
είναι παγίδα. Προσπάθησε να καλέσεις τη Μάρθα όταν είµαστε ε-
ντός εµβέλειας, Βατράνια.» 

Η Βατράνια ένευσε. 
Τα δύο σκάφη πλησίασαν το λιµάνι της Ερρίθιας, και κανένα ε-

χθρικό πλοίο δεν βγήκε από εκεί για να τους επιτεθεί. Ούτε κανένα 
ήρθε από τα ανατολικά, από εκεί όπου ο Μεγάλος Ποταµός συνα-
ντούσε τον Παραπόταµο. Οι Παντοκρατορικοί έµοιαζε, όντως, να 
έχουν φύγει. 

Ο Σθένελος αισθανόταν σαν ηλίθιος που είχε τρέξει στην Απολλώ-
νια να ζητήσει βοήθεια. 

Η Βατράνια άνοιξε τον ποµπό της καλώντας τη Μάρθα. ∆εν έλαβε 
απάντηση. Ο ποµπός της Μάρθας δεν πρέπει να βρισκόταν εντός 
εµβέλειας. «∆εν είναι εδώ,» είπε στον Σθένελο. «∆εν είναι στην Ερ-
ρίθια.» 

«∆οκίµασε και τους ποµπούς των άλλων.» 
Η Βατράνια δοκίµασε, αλλά τα αποτελέσµατα ήταν ίδια. «∆εν εί-

ναι εδώ, Σθένελε.» 
Ο Σθένελος συνοφρυώθηκε. «Παράξενο. Αν ο Επόπτης διώχτηκε, 

γιατί να φύγουν;» 
Ο Φωτοµάχος προσέγγισε τις αποβάθρες της Ερρίθιας, και ο Κρο-

κόδειλος τον ακολούθησε. Ένας Απολλώνιος πολεµιστής οδηγούσε 
το σκάφος ενώ ο Σθένελος και η Βατράνια στέκονταν στο κατά-
στρωµα µαζί µε άλλους τέσσερις πολεµιστές, οπλισµένους µε τουφέ-
κια µακρινής εµβέλειας. 
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Τα δύο πλοία άραξαν χωρίς κανένας να τα εµποδίσει. Ο κόσµος 
αποµακρύνθηκε από εκείνο το σηµείο του λιµανιού, αλλά στρατιώ-
τες συγκεντρώθηκαν – στρατιώτες που είχαν επάνω στα χιτώνιά 
τους το έµβληµα του Υπεράρχη της Χάρνταβελ – καθώς και Ιεροί 
Φρουροί, µε κλειστά κράνη, καραµπίνες στα χέρια, και µεγάλα σπα-
θιά στην πλάτη. 

Ένας Απολλώνιος πολεµιστής βγήκε και στάθηκε στην άκρη του 
καταστρώµατος του Φωτοµάχου, φωνάζοντας: «Ο Βασιληάς Ανδρό-
νικος της Απολλώνιας έµαθε για την εξέγερση του λαού της Ερρίθιας 
κατά του Παντοκρατορικού Επόπτη! Βρισκόµαστε εδώ σταλµένοι 
από τον Βασιληά της Απολλώνιας προκειµένου να προσφέρουµε τη 
βοήθειά µας στους κατοίκους της Μεγάλης Πόλης ώστε να απελευ-
θερωθούν!» 
∆εν αναφέρει ότι ο ίδιος ο Βασιληάς είναι µαζί µας, παρατήρησε ο 

Σθένελος. Ο Ανδρόνικος ακόµα φοβάται πως ίσως να είναι παγίδα 
και είναι επιφυλακτικός. 

Ανάµεσα από τους Ιερούς Φρουρούς, ένας πορφυρόδερµος άντρας 
ξεπρόβαλε φορώντας τα άµφια ιερέα. Πλάι του ερχόταν ένας µεγά-
λος µαύρος σκύλος. «Ευχαριστούµε από καρδιάς τον Βασιληά της 
Απολλώνιας,» φώναξε, «αλλά η εξέγερση έχει λήξει. Ο Παντοκρατο-
ρικός Επόπτης έχει διωχθεί, ο Υπεράρχης της Χάρνταβελ κάθεται 
πάλι στον Ύψιστο Θρόνο. Κατεβείτε να σας φιλοξενήσουµε.» 

Ένας άλλος άντρας ήρθε και στάθηκε πλάι στον πρώτο. Φορούσε 
επίσης τα άµφια ιερέα, και ο Σθένελος τον αναγνώρισε αµέσως. «Ο 
Έδουος…» έκανε. 

«∆εν έµεινε και πολύ στο κρεβάτι ύστερα από τις πιστολιές της 
Μάρθας…» παρατήρησε η Βατράνια. 

Στο κατάστρωµα του Φωτοµάχου βγήκαν, τότε, ο Ανδρόνικος, η 
Ιωάννα, και κάµποσοι Απολλώνιοι πολεµιστές. «Ευχαριστούµε για 
τη φιλοξενία σας,» φώναξε ο Πρίγκιπας της Επανάστασης. «Σε ποι-
ον έχουµε την τιµή να µιλάµε;» 

«Ονοµάζοµαι Μαλαχίας. Είµαι ιερέας, άνθρωπος του Θεού.» ∆εν 
πρέπει να είχε αναγνωρίσει τον Βασιληά της Απολλώνιας. 

E 
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Οδηγήθηκαν στα Ανάκτορα, όπου ο Υπεράρχης Ριχάρδος ο Τρίτος 
τούς υποδέχτηκε στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου, µαζί µε την 
οικογένειά του και τρεις ιερείς: τον Μαλαχία, τον Έδουο, και τον 
Ριχάρδο (ο οποίος φαινόταν πρόσφατα να έχει υποστεί πολύ σοβαρά 
εγκαύµατα). 

«Βασιληά Ανδρόνικε,» είπε ο Υπεράρχης ανταλλάσσοντας µια χει-
ραψία µε τον Πρίγκιπα της Επανάστασης. «Μου είπαν ότι είχαν κα-
λέσει βοήθεια από την Απολλώνια, αλλά δεν περίµενα ότι εσείς ο 
ίδιος θα ερχόσασταν… Αν το ήξερα θα είχα ετοιµάσει πολύ καλύτερη 
υποδοχή· σας διαβεβαιώνω.» 

«∆εν υπήρχε λόγος, Ύψιστε Άρχοντα,» αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος. 
«∆ε θα ήθελα να σας βάλω σε επιπρόσθετο κόπο για εµένα· κι επι-
πλέον, ήρθα εδώ µε πρόθεση να πολεµήσω. Όταν µου ανέφεραν ότι 
εξέγερση έχει ξεκινήσει στη Χάρνταβελ, δεν µπορούσα να µείνω µα-
κριά. ∆υστυχώς, όµως, όπως φαίνεται, άργησα…» 

«Θα χρειαζόµασταν ακόµα τη βοήθειά σας,» του είπε ο Ριχάρδος ο 
Τρίτος, «αν τα πράγµατα δεν είχαν αλλάξει τόσο. Παρακαλώ, καθί-
στε.» 

Ο Σθένελος, που στεκόταν ανάµεσα στους υπόλοιπους συνοδούς 
του Ανδρόνικου, κάθισε σε µια από τις θέσεις του µεγάλου τραπε-
ζιού καθώς υπηρέτες έφερναν ποτά και γλυκίσµατα για όλους. Η 
Βατράνια κάθισε στα δεξιά του και ο Ανδροκλής’µορ στ’αριστερά 
του. Ο Ανδρόνικος πήρε θέση στη µια άκρη του τραπεζιού, ενώ ο 
Υπεράρχης της Χάρνταβελ στην αντικρινή. Η Ιωάννα κάθισε πλάι 
στην Αριάδνη’ταρ. Οι τρεις ιερείς κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο, 
στη σειρά. 

«Οι Μεγάλοι Πατέρες,» είπε ο Ριχάρδος ο Τρίτος, «θα µπορούν, 
πιστεύω, να εξηγήσουν καλύτερα τι συνέβη. Άλλωστε, εγώ και η οι-
κογένειά µου ήµασταν φυλακισµένοι όσο εκείνοι προσπαθούσαν να 
αποτινάξουν τους τυράννους από την Ερρίθια.» 

«Η βοήθεια που είχαµε ήταν πολύτιµη, Ύψιστε Άρχοντα,» είπε ο 
Μαλαχίας· «δεν το κάναµε µόνοι µας.» Και στρεφόµενος στον Αν-
δρόνικο: «Χρωστάµε πολλά στον Γεράρδο, Μεγαλειότατε, τον οποίο 
µας στείλατε και πάλι στη Χάρνταβελ…» Συνεχίζοντας, διηγήθηκε τι 
είχε συµβεί. Τους είπε για το καινούργιο τάγµα ιερέων που είχε δια-
µορφωθεί, για τον θάνατο του Ύπατου στον Υπεραιώνιο, για τη 
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συµµαχία µε τον Ταγµατάρχη Τέρι Κάρµεθ, για την εισβολή στα Α-
νάκτορα και για την ανατροπή του καθεστώτος του Παντοκρατορι-
κού Επόπτη. Και τέλος, τους είπε για τους εξωδιαστασιακούς: για 
τον λαό του Βασιληά Κάλροοθ και για τους υπόλοιπους λαούς από 
την άλλη διάσταση. Ο Γεράρδος και οι σύντροφοί του είχαν πάει τώ-
ρα στη Ναραλµάδια, µαζί µε τον Τέρι Κάρµεθ και τους ιερείς Τζοσε-
λίνο και Οσβάλδο, για να σταµατήσουν τον πόλεµο εκεί και να επι-
κοινωνήσουν µε τον Βασιληά Κάλροοθ ώστε να βρεθεί µια λύση. 
∆ιότι, αν δεν βρισκόταν λύση στο πρόβληµά τους, η Χάρνταβελ θα 
καταστρεφόταν. 

«Τα πράγµατα έχουν χειροτερέψει,» είπε ο Μαλαχίας, δυσοίωνα. 
«Καινούργιες εισβολές παρουσιάζονται κάθε λίγο. Τρύπες – πληγές 
– επάνω στο σώµα της Χάρνταβελ. Εµείς, οι άνθρωποι του Θεού, τις 
αισθανόµαστε και πονάµε µαζί µε τη διάστασή µας.» 

Καθώς ο Κροκόδειλος και ο Φωτοµάχος έπλεαν επάνω στον Μεγά-
λο Ποταµό, κατευθυνόµενοι προς την Ερρίθια, είχαν συναντήσει µια 
εισβολή η οποία, ο Σθένελος υπέθετε, πρέπει να ήταν καινούργια, 
γιατί νόµιζε πως αλλιώς πρέπει να την είχε ξαναδεί περνώντας. Σε 
µια από τις δυτικές όχθες, η Χάρνταβελ είχε ανοίξει και ο Μεγάλος 
Ποταµός σ’εκείνο το σηµείο είχε διχαλώσει, σαν κάποιος να είχε 
σκάψει ένα αυλάκι. Το νερό του περνούσε από εκεί και χυνόταν µέ-
σα στην έρηµο της άλλης διάστασης, για να µουλιάσει την άµµο και 
να εξατµιστεί από τη δύναµη του φλεγόµενου ήλιου. 

Ο Σθένελος είχε σκεφτεί: Θεοί! Τι θα γίνει αν πολλά τέτοια ανοίγ-
µατα δηµιουργηθούν κοντά ή και µέσα στον Μεγάλο Ποταµό; Θα 
τον διαλύσουν στο τέλος… 

Η Χάρνταβελ, αναµφίβολα, βρισκόταν στο χείλος της καταστρο-
φής. 
Κι εγώ έλειπα από εδώ όσο σηµαντικά πράγµατα συνέβαιναν! 

σκέφτηκε τώρα ο Σθένελος, καθισµένος ανάµεσα στη Βατράνια και 
τον Ανδροκλή, νιώθοντας ανόητος που είχε ταξιδέψει στην Απολλώ-
νια. Νιώθοντας ότι κάτι τού είχαν κλέψει. Θα έπρεπε τώρα να βρι-
σκόµουν σ’αυτή τη Ναραλµάδια, για να δω τον λαό του Βασιληά 
Κάλροοθ, για να ερευνήσω την άλλη διάσταση! 
Κατάρες! 
Αναστέναξε. 
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«Τι είναι;» τον ρώτησε η Βατράνια, χαµηλόφωνα, καθώς ο Ανδρό-
νικος µιλούσε µε τον Υπεράρχη και τον Μαλαχία. 

«Ρωτάς τι είναι;» απόρησε ο Σθένελος. «∆εν άκουσες τι πράγµατα 
έγιναν ενώ εµείς λείπαµε;» 

«Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μη λυπάσαι που δεν ήσουν εδώ.» 
«Μα… δεν άκουσες πώς οι ιερείς άλλαξαν; ∆εν άκουσες για τους 

εξωδιαστασιακούς; Πρέπει αύριο να πάµε κι εµείς στη Ναραλµάδια, 
Βατράνια.» 

«Θυµάσαι το δρόµο;» 
«Σοβαρέψου! Θα βρούµε κάποιον να µας οδηγήσει. Κι επιπλέον, ο 

Κροκόδειλος έχει χάρτη της Χάρνταβελ αποθηκευµένο στο σύστηµά 
του.» 

«Τέλος πάντων. Θα ρωτήσουµε τον Πρίγκιπα.» Η Βατράνια ήπιε 
µια γουλιά από το κρασί στην κούπα της. 

Η συζήτηση του Ανδρόνικου µε τον Υπεράρχη και τους ιερείς δεν 
κράτησε πολύ ακόµα. Ήταν ήδη νύχτα όταν τα πλοία είχαν αράξει 
στο λιµάνι της Ερρίθιας, και τώρα ήταν περασµένα µεσάνυχτα· ήθε-
λαν όλοι να ξεκουραστούν. Ο Ριχάρδος ο Τρίτος πρόσταξε τους υπη-
ρέτες των Ανακτόρων να οδηγήσουν τους Απολλώνιους στα καλύτε-
ρα δωµάτια. Πρότεινε, δε, στον Ανδρόνικο να κοιµηθεί στα δικά του 
διαµερίσµατα αλλά εκείνος αρνήθηκε κατηγορηµατικά, λέγοντας 
πως δεν είχε έρθει εδώ για να ξεβολέψει κανέναν, είχε έρθει για να 
πολεµήσει την Παντοκράτειρα. 

«Τότε, Βασιληά µου,» είπε ο Υπεράρχης, «ίσως θα δεχόσασταν να 
µείνετε στα δωµάτια του Παντοκρατορικού Επόπτη, τα οποία είναι 
άδεια.» 

Ο Ανδρόνικος συµφώνησε µ’αυτό. Ίσως να το έβλεπε και συµβολι-
κά, σκέφτηκε ο Σθένελος· κι ύστερα ακολούθησε µια νεαρή πορφυ-
ρόδερµη υπηρέτρια προς το δωµάτιο όπου θα τον φιλοξενούσαν. 
Όταν έφτασαν εκεί, και καθώς η κοπέλα έφτιαχνε τον χώρο, ο Σθέ-
νελος κοίταζε τα όµορφα µακριά πόδια της και, προτού εκείνη φύ-
γει, της πρότεινε να πιει µαζί του ένα ποτό. Η υπηρέτρια αρνήθηκε, 
αποφεύγοντας το βλέµµα του και λέγοντας ότι είχε δουλειά και ότι 
δεν τον καταλάβαινε, δεν µιλούσε και πολύ καλά τη Συµπαντική 
Γλώσσα. Ο Σθένελος αυτό το τελευταίο δεν το πίστευε· πρέπει να 
µιλούσε τη Συµπαντική µια χαρά. Ήταν απλώς φοβισµένη. Την είχε 
αιφνιδιάσει, φαίνεται, η πρότασή του. 
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«Ηρέµησε,» της είπε. «Σου αξίζει λίγη ξεκούραση.» 
«Κύριος, πρέπει να πηγαίνω. Με συγχωρείτε,» αποκρίθηκε εκείνη. 

Μισάνοιξε την πόρτα του δωµατίου και γλίστρησε έξω. 
Τέλος πάντων, αναστέναξε ο Σθένελος· κι αφού έκανε ένα µπάνιο 

σε µια όµορφη, λαξευτή πέτρινη µπανιέρα, µε χλιαρό νερό που κυ-
λούσε µέσα σε σωληνώσεις (πολυτέλεια για τα δεδοµένα της Χάρ-
νταβελ), επέστρεψε στο υπνοδωµάτιο και ξάπλωσε στο κρεβάτι, α-
νάσκελα, κοιτάζοντας το ταβάνι όπου ήταν αναµµένη µια ενεργεια-
κή λάµπα. 
Ούτε ο Εδµόνδος δεν είναι εδώ, σκέφτηκε. Πήγε κι αυτός µαζί µε 

τον Γεράρδο… 
Και τι ήταν αυτά που έλεγε ο Μαλαχίας; Ο Γεράρδος εµφανίστηκε 

στην έρηµο στο κέντρο της Χάρνταβελ χωρίς να ξέρει πώς… και τώ-
ρα όλοι οι ιερείς µπορούν να εµφανίζονται και να εξαφανίζονται… 
όσοι, τουλάχιστον, δεν έχουν πια το Εσώτερο Θηρίο εντός τους… Και 
τι θα γίνει µ’αυτούς που έχουν ακόµα το Εσώτερο Θηρίο; Πόλεµος; 

Ο Σθένελος χασµουρήθηκε. 
Τι να κάνουν η Ιζαµπώ και η Ισαβέλλα; 
Θα γίνει, άραγε, τώρα ο Γεράρδος Ύπατος των ιερέων; 
Όλ’αυτά είναι πολύ παράξενα. Και τα έχασα. Φωτιές του Μαύρου 

Νάρζουλ! 
–Μια σκιά, στην άκρια του µατιού του. 
Ο Σθένελος στράφηκε καθώς ανασηκωνόταν. 
Η Βατράνια έκλεισε πίσω της την εξώπορτα και βάδισε προς το 

κρεβάτι του. Τα ξανθά της µαλλιά ήταν νωπά, τα πόδια της ξυπόλυ-
τα, και φορούσε ένα ελαφρύ, κοντό φόρεµα που έκανε τον Σθένελο 
αµέσως να αναστατωθεί. 

«∆εν κλείνεις την πόρτα σου;» απόρησε η Βατράνια. «Μη µου πεις 
ότι περίµενες εµένα…» Σκαρφάλωσε στο κρεβάτι και στάθηκε στα 
γόνατα από πάνω του. «Κάνει κρύο. Όταν βγήκα απ’το δωµάτιό µου 
δε νόµιζα ότι έξω, στο διάδροµο, θα ήταν τόσο παγωµένο το πάτω-
µα. Παραλίγο να πάθω κρυοπαγήµατα.» 

Η υπηρέτρια, φεύγοντας, δεν είχε κλείσει την πόρτα, την είχε α-
φήσει µισάνοιχτη, και ούτε ο Σθένελος είχε σκεφτεί να την κλείσει 
προτού πάει για µπάνιο. «Όχι, δε σε περίµενα,» αποκρίθηκε, αγγί-
ζοντας µε το δεξί χέρι τον αριστερό µηρό της Βατράνιας και µε το 
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αριστερό χέρι το δεξί της γόνατο. «∆ε σε περίµενα…» Σ’όλο το ταξίδι 
προς και από την Απαστράπτουσα, η Βατράνια ούτε µία φορά δεν 
είχε υποκύψει στη γοητεία του· παρίστανε ότι ποτέ δεν είχε συµβεί 
τίποτα ανάµεσά τους. Θα τον είχε τσαντίσει, αν µπορούσε να τσα-
ντιστεί µε κάποια που είχε τόσο υπέροχα πόδια. «Απλά είχα ξεχάσει 
την πόρτα µισάνοιχτη.» Τη ρώτησε: «Βαριόσουν πάλι;» (Θυµόταν τι 
του είχε απαντήσει µετά από την πρώτη τους φορά µαζί, όταν εκεί-
νος την είχε ρωτήσει τι την είχε κάνει να αλλάξει γνώµη για την πα-
ρέα του: Βαριόµουν εδώ πέρα, τόσες µέρες, ήταν η απάντησή της.) 

Η Βατράνια συνοφρυώθηκε. «Σου µοιάζω να βαριέµαι;» 
«Μια απορία είχα, µονάχα,» είπε ο Σθένελος· κι ύστερα βάλθηκε 

να την κατασπαράξει, τώρα που ξανάχε αυτά τα υπέροχα πόδια γύ-
ρω του. 

Μετά από ώρα, τελικά κοιµήθηκε, αλλά δεν θυµόταν πότε ακρι-
βώς. Κι έπειτα άκουσε τη Βατράνια να λέει τ’όνοµά του και να του 
ζητά να σηκωθεί· η φωνή της του φαινόταν απόµακρη, καθώς ήταν 
ακόµα τυλιγµένος στο πέπλο του ύπνου, ξαπλωµένος µπρούµυτα 
επάνω στο µαλακό κρεβάτι. Μετά, αισθάνθηκε το χέρι της να σφίγ-
γει τον γλουτό του, και µούγκρισε. 

«Σήκω, ρε κοιµισµένε! ∆ε σ’το λέω για πλάκα.» Το χέρι της τώρα 
γλίστρησε ανάµεσα στα πόδια του και τον τσίµπησε στην εσωτερική 
µεριά του µηρού. 

Ο Σθένελος τινάχτηκε. «Α!… Φωτιές του Μαύρου Νάρζουλ!» 
Η Βατράνια καθόταν στην άκρη του κρεβατιού, µε το ένα της πόδι 

διπλωµένο από κάτω της. Ήταν ντυµένη µ’ένα λευκό πουκάµισο και 
καφετί παντελόνι. «Έχουµε παρέα,» του είπε, πολύ σοβαρά. 

Ο Σθένελος συνοφρυώθηκε κι έτριψε τα µάτια του. «Παρέα;» 
«Παντοκρατορικοί. Ένας στρατός.» 
«Με δουλεύεις;» 
«Μακάρι να σε δούλευα. Κι εγώ έτσι νόµιζα, ότι η Ιωάννα µε δού-

λευε όταν µε ειδοποίησε.» 
«Σε ειδοποίησε; Κι εγώ πού ήµουν;» 
«Εγώ,» είπε η Βατράνια, «ήµουν στο δωµάτιό µου. ∆ε µε κατάλα-

βες το βράδυ που έφυγα, ε;» 
Ο Σθένελος µόρφασε. «Όχι.» 
«Τέλος πάντων. Σήκω. Έχουµε πρόβληµα.» 
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Ο Σθένελος ανέβηκε σ’έναν µεγάλο εξώστη των Ανακτόρων µαζί µε 
τη Βατράνια. Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος, η Ιωάννα, η Αριάδνη’ταρ, 
και ο Ανδροκλής’µορ ήταν ήδη εκεί, όπως επίσης και ο Υπεράρχης 
Ριχάρδος ο Τρίτος και ο Μαλαχίας. Ατένιζαν όλοι τους προς τα δυτι-
κά, όπου ήταν συγκεντρωµένο το µεγαλύτερο µέρος των Παντοκρα-
τορικών δυνάµεων. 

Οι λευκοντυµένοι πολεµιστές πρέπει να ήταν πάνω από χίλιοι, 
απ’ό,τι υπολόγιζε ο Σθένελος· και δε νόµιζε ότι έκανε λάθος: είχε πε-
ράσει κάµποσο καιρό σε πεδία µάχης στην Απολλώνια, και στο Νό-
τιο και στο Βόρειο Μέτωπο. Μαζί τους οι Παντοκρατορικοί είχαν 
δύο µεγάλα φορτηγά οχήµατα χωρίς όπλα· ένα όχηµα µε δύο ψη-
λούς τροχούς στη µπροστινή µεριά, ερπύστριες στην πίσω, και µια 
γιγάντια µεταλλική βαλλίστρα στην οροφή· ένα όχηµα µε οκτώ τρο-
χούς, σπαστό στη µέση για λόγους ευελιξίας, και µ’ένα πυροβόλο σε 
κάθε τµήµα του· και ένα όχηµα µε έξι ψηλούς τροχούς και ένα όπλο 
στην οροφή του που, αν δεν έκανε λάθος ο Σθένελος (και δεν πί-
στευε ότι έκανε), ήταν ενεργειακό κανόνι – πολύ καταστροφικό ό-
πλο, εξαιρετικά επικίνδυνο. 

«Ναι, ορισµένοι είναι οι ίδιοι,» έλεγε ο Υπεράρχης όταν ανέβηκαν 
ο Σθένελος και η Βατράνια. «Αυτό εκεί το όχηµα µε τη βαλλίστρα 
είχε ξανάρθει· ο Τέρι Κάρµεθ το είχε διώξει. Και το ίδιο είχε συµβεί 
και µ’αυτά τα δύο φορτηγά εκεί.» Ο Ριχάρδος έδειχνε καθώς µιλού-
σε. «Τ’άλλα δύο άρµατα δεν τάχω ξαναδεί…» 

Η Ιωάννα κοίταζε µ’ένα ζευγάρι κιάλια. «Ο Επόπτης, ο Νιρµόδος 
Νάρλεφ, είναι ένας γαλανόδερµος άντρας µε κόκκινα κοντά µαλλιά, 
έτσι;» 

«Ναι, γιατί;» 
«Και η σύζυγός του, η Θελρίτ Κάρινεθ, είναι επίσης γαλανόδερµη 

και έχει µακριά ξανθά µαλλιά, σωστά;» 
«Ναι. Γιατί ρωτάς;» 
«Γιατί τους βλέπω και τους δύο τους εκεί κάτω.» 
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«Τι;» έκανε ο Ριχάρδος, ξαφνιασµένος. «Μα… είναι… Ο Επόπτης 
είναι νεκρός! Ο Γεράρδος είπε ότι τον σκότωσε! ∆ώσε µου τα κιάλι-
α.» Έτεινε το χέρι του προς την Ιωάννα· η Μαύρη ∆ράκαινα τού τα 
έδωσε. Ο Υπεράρχης τα έφερε στα µάτια του και κοίταξε. «Κατά-
ρες!…» µούγκρισε. «Αυτός είναι, όντως. Ο Νιρµόδος Νάρλεφ.» Κα-
τέβασε τα κιάλια. «Ο Γεράρδος µού είπε ότι τον σκότωσε!» 

Ο Μαλαχίας είπε: «Τον κρέµασε στα µπουντρούµια, Ύψιστε Άρχο-
ντα… Τον κρέµασε ανάποδα και τον άφησε να πεθάνει… ∆εν κατα-
λαβαίνω πώς δραπέτευσε.» 

«∆εν είδαµε ποτέ το πτώµα του,» µόρφασε ο Ριχάρδος. «Υπέθεσα 
ότι το πήραν και το πέταξαν…» 

Ο Ανδρόνικος είπε: «Κάποιοι πρέπει να τον βοήθησαν να φύγει 
µαζί µε τους άλλους, όταν έγινε η γενική αποµάκρυνση των δυνάµε-
ων της Παντοκράτειρας.» Και άλλαξε θέµα: «Μου είπατε, Ύψιστε 
Άρχοντα, ότι ο Επόπτης περίµενε ενισχύσεις και από τη Ρελκάµνια, 
τη διάσταση-έδρα της Παντοκρατορίας, σωστά;» 

«Ναι,» ένευσε ο Ριχάρδος. 
«Αυτοί που υποχώρησαν πρέπει να συνάντησαν τις ενισχύσεις από 

τη Ρελκάµνια στο δρόµο τους – κατά πάσα πιθανότητα, στη Φεη-
νάρκια – κι αποφάσισαν να ξαναγυρίσουν. Ο Νιρµόδος πρέπει να 
τους ώθησε. ∆εν έπρεπε να τον είχατε αφήσει να δραπετεύσει…» 

«Κάποιος µάς πρόδωσε!» είπε ο Ριχάρδος ο Τρίτος χτυπώντας τη 
γροθιά του στο πέτρινο, λαξευτό χείλος του εξώστη. Στράφηκε στον 
Ανδρόνικο. «Βασιληά µου, τελικά φαίνεται πως θα χρειαστούµε τη 
βοήθειά σας.» 

«Και θα την έχετε,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ο Επόπτης, σίγουρα, 
δεν θα υπολόγιζε ότι θα είµαι κι εγώ εδώ. Η αντίσταση που θα συνα-
ντήσει θα είναι µεγαλύτερη απ’ό,τι περιµένει.» 

Ο τηλεπικοινωνιακός ποµπός του Υπεράρχη κουδούνισε, και ο Ρι-
χάρδος τον τράβηξε από τη ζώνη του και τον άνοιξε φέρνοντάς τον 
στ’αφτί του. «Μάλιστα.» 

Άκουσε τι είχαν να του πουν και, µετά, έκλεισε πάλι τον ποµπό. «Ο 
Επόπτης ζητά την άµεση παράδοσή µας,» είπε. 

«Υποθέτω πως δεν είναι κάτι που σκέφτεστε να κάνετε, Ύψιστε 
Άρχοντα…» είπε ο Ανδρόνικος. 

«Ασφαλώς και όχι.» 
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Η Ιωάννα ρώτησε: «Ήρθαν από εκείνη εκεί τη γέφυρα;» Έδειχνε 
τη µεγάλη γέφυρα που δρασκέλιζε τον ποταµό οδηγώντας στη 
Βεν’τάδια. 

«Μου ανέφεραν ότι τους είδαν να έρχονται από τα βορειοδυτικά, 
όχι από τη γέφυρα,» απάντησε ο Υπεράρχης. 

«Υπάρχει άλλη γέφυρα προς τα εκεί;» 
Ο Ριχάρδος συνοφρυώθηκε, σκεπτικός. «Καταλαβαίνω γιατί ρω-

τάς. Αυτά τα οχήµατα θεωρείς ότι είναι πολύ µεγάλα και βαριά για 
να πέρασαν από τη γέφυρα που βλέπουµε, σωστά;» 

«Ναι, σχετικά…» είπε η Ιωάννα. «Θα µπορούσαν και να περάσουν, 
βέβαια. Ίσως. Με δυσκολία, και κάποιον κίνδυνο. Υπάρχει άλλη γέ-
φυρα πιο πάνω;» 

Ο Ριχάρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Κανονικά, για να έρθουν έ-
τσι όπως ήρθαν, θα έπρεπε να έχουν διασχίσει το Κεντροδάσος, 
πράγµα που δε νοµίζω ότι έκαναν. Εποµένως, µάλλον έχουν γεφυ-
ρώσει µε κάποιον τρόπο τον Μεγάλο Ποταµό, προς τα βορειοδυτι-
κά.» 

«Ο Νιρµόδος Νάρλεφ δεν ήθελε να το ρισκάρει περνώντας από τη 
γέφυρά σας,» συµπέρανε ο Ανδρόνικος. 

«Τι προτείνετε να κάνουµε, Βασιληά µου;» τον ρώτησε ο Ριχάρ-
δος. 

«Θα τους χτυπήσουµε, Ύψιστε Άρχοντα. Τώρα, που έχουµε ακόµα 
το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού.» 

«Πιστεύεις ότι δεν θα έχουν δει τον Φωτοµάχο στο λιµάνι της Ερ-
ρίθιας;» είπε η Ιωάννα στον Ανδρόνικο. 

«Μπορεί και να τον έχουν δει. Αλλά, και πάλι, αν κινηθούµε έξυ-
πνα, ίσως κατορθώσουµε να τους ξαφνιάσουµε και να τους προκα-
λέσουµε κάποιες αρκετά σοβαρές αρχικές ζηµιές.» 
Τώρα, σκέφτηκε απογοητευµένα ο Σθένελος, αποκλείεται να πάµε 

στη Ναραλµάδια… 
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Κεφάλαιο 28 

Ο Σχεδιασµός Ενός Παράδοξου Όπλου 
 
 
Όταν επέστρεψαν από την άλλη διάσταση µαζί µε το µεγάλο πιάτο, 
ήταν όλοι τους πολύ κουρασµένοι για να το µελετήσουν. Βγήκαν από 
το όχηµά τους και πήγαν στις σκηνές τους για να φάνε και να ξεκου-
ραστούν. Στον καταυλισµό γύρω από την εισβολή δεν φαινόταν να 
έχει γίνει τίποτα απρόοπτο όσο έλειπαν. Άλλωστε, δεν είχαν φύγει 
και για τόσο καιρό: το ταξίδι τους στην Ανάθρι είχε διαρκέσει µόλις 
µία ηµέρα. 

Όταν ο Κάλροοθ µπήκε στη σκηνή του βρήκε την Ελκέρτα να κοι-
µάται, και την ξύπνησε καθώς έβγαζε τις µπότες και τα ρούχα του. 
Εκείνη παραµέρισε την κουβέρτα όπου ήταν κουκουλωµένη και το 
ξανθό της κεφάλι αποκαλύφτηκε. 

«Νωρίς γυρίσατε,» του είπε. Ήταν ξηµερώµατα. 
«∆ε µπορούσαµε να µείνουµε περισσότερο.» 
«Βρήκατε τίποτα;» 
«Ένα παλιό µηχάνηµα, που οι µάγοι τους λένε ότι ίσως να συλλέγει 

ηλιακή ενέργεια.» 
«Πώς είναι αυτό το µηχάνηµα;» 
«Σαν µεγάλο πιάτο.» Ο Κάλροοθ, έχοντας βγάλει τα ταξιδιωτικά 

του ρούχα, έριξε µια ρόµπα επάνω του. «Το φέραµε µαζί µας.» 
«Λειτουργεί;» 
«Απ’ό,τι λένε, όχι. Αλλά θέλουν να το µελετήσουν. Ίσως να µας 

δώσει κάποιο στοιχείο για να πολεµήσουµε τους Ιπτάµενους.» 
Η Ελκέρτα τεντώθηκε κάτω απ’την κουβέρτα της. 
«Ήσουν φρόνιµη;» 
Η Ελκέρτα µειδίασε. «Τι περίµενες να κάνω;» 
Ο Κάλροοθ κάθισε πλάι της. «Συνέβη τίποτα όσο έλειπα;» 
«Όχι. Μόνο αυτός ο Θεογνώστης – πώς το λένε οι ντόπιοι; – ο ιε-

ρέας – ο Οσβάλδος έφυγε για να πάει στην Υλιριλίδια.» 
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Όταν η Αρίνη σηκώθηκε ήταν πια µεσηµέρι. Το έλεγε το ενεργειακό 
ρολόι στον καρπό της, και το έλεγε κι η θέση του ήλιου έξω απ’τη 
σκηνή της. Ο Τέρι κοιµόταν παραδίπλα. Η Αρίνη πήρε ένα καθρε-
φτάκι και µια χτένα από τον σάκο της και χτένισε τα κοντά ξανθά 
µαλλιά της. Ύστερα, ντύθηκε και βγήκε απ’τη σκηνή. 

Πήγε προς το µεγάλο πιάτο, τον ηλιακό συλλέκτη, που ήταν αφη-
µένος στην άκρη του καταυλισµού, µε µερικούς φρουρούς γύρω του, 
λες και υπήρχε πιθανότητα κανένας να τον κλέψει. ∆εν σταµάτησαν 
την Αρίνη καθώς εκείνη πλησίασε κι άρχισε να σκαλίζει το µηχάνη-
µα για να καταλάβει πώς λειτουργούσε. Η τεχνολογία των ανθρώ-
πων της άλλης διάστασης τής έµοιαζε πολύ διαφορετική από την τε-
χνολογία που χρησιµοποιούσαν στο Γνωστό Σύµπαν. Μπορεί, ίσως, 
να έκαναν τα ίδια πράγµατα αλλά όχι και µε τους ίδιους τρόπους. 
Λογικό, άλλωστε. Η άλλη διάσταση ήταν αποµονωµένη µέχρι στιγ-
µής· οι κάτοικοί της δεν είχαν ιδέα για την ύπαρξη του υπόλοιπου 
σύµπαντος. 

Η Αρίνη δυσκολευόταν να καταλάβει πώς ακριβώς µπορούσε κα-
νείς να ενεργοποιήσει τον ηλιακό συλλέκτη, και σκεφτόταν ότι ένας 
µάγος του τάγµατος των Τεχνοµαθών ίσως µπορούσε να τη βοηθή-
σει. ∆εν υπήρχε, όµως, κανένας τέτοιος στον καταυλισµό. 

Χρησιµοποίησε ένα Ξόρκι Μηχανικής Ανταποκρίσεως, για να δια-
πιστώσει αν όλα τα κοµµάτια του µηχανισµού επικοινωνούσαν σω-
στά µεταξύ τους, και η απάντηση που έλαβε το µυαλό της ήταν αρ-
νητική. Υπήρχε κάποιο πρόβληµα. Αναµενόµενο, σκέφτηκε η Αρίνη. 
Αλλά πού ακριβώς ήταν το πρόβληµα, δεν µπορούσε να εντοπίσει. 
Κι από πού παίρνει ενέργεια αυτό το πράγµα; αναρωτήθηκε καθώς 

το κοίταζε από κάθε µεριά. ∆εν της φαινόταν να υπάρχει καµια θέση 
για ενεργειακές φιάλες ή µπαταρίες. 

Ο λαός του Κάλροοθ από πού έπαιρνε την ενέργεια που χρησιµο-
ποιούσε; 

Η Αρίνη αποµακρύνθηκε από το µεγάλο πιάτο πηγαίνοντας να 
βρει την κόρη της. 
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Η Μαύρη Φωτιά καθόταν σε µια άκρη του καταυλισµού, µε τα κα-
στανά της µαλλιά να αναδεύονται παράξενα γύρω απ’το κεφάλι της 
– ένα φαινόµενο που, η Αρίνη υπέθετε, µάλλον προκαλείτο από την 
ενεργειακή της φύση. Τα κατάµαυρα µάτια της κοπέλας στράφηκαν 
στη µητέρα της καθώς σηκωνόταν όρθια. 

«Χρειάζοµαι τη βοήθειά σου,» της είπε η Αρίνη. 
Η Μαύρη Φωτιά την περίµενε να συνεχίσει. 
«Μπορείς να πεις στη Χονρέπα ότι θέλω να της µιλήσω;» 
Φυσικά, Μητέρα. 
«Θα είµαι στο µηχάνηµα που έχουµε φέρει.» 
Εντάξει. 
Η Μαύρη Φωτιά έφυγε, βαδίζοντας ανάµεσα στις σκηνές, και η 

Αρίνη επέστρεψε στον ηλιακό συλλέκτη. 
Εκεί βρήκε τον Σέλιρ’χοκ και την Άνµα’ταρ να περιεργάζονται το 

µηχάνηµα. «Τώρα ήρθατε;» τους ρώτησε. 
«Μόλις,» αποκρίθηκε η Άνµα. «Είχες έρθει και πιο πριν;» 
«Ναι, αλλά δεν έβγαλα κανένα χρήσιµο συµπέρασµα. ∆ε µοιάζει 

µε τα δικά µας µηχανήµατα.» 
Ο Σέλιρ, που ήταν γονατισµένος κοιτάζοντας τους µηχανισµούς 

κάτω από το πιάτο, σηκώθηκε όρθιος και ένευσε. «Πράγµατι,» είπε. 
«Ακολουθεί διαφορετική λογική, σίγουρα.» 

«Επίσης, δεν ξέρω από πού παίρνει ενέργεια,» πρόσθεσε η Αρίνη. 
«Έστειλα τώρα την κόρη µου να φωνάξει τη Χονρέπα.»  

«Νοµίζεις ότι η Χονρέπα θα ξέρει;» 
«Τα µηχανήµατα του υπόγειου λαού δεν χρησιµοποιούν ενεργεια-

κές φιάλες, απ’ό,τι έχω καταλάβει· άρα ίσως να µπορεί να κάνει κά-
ποια υπόθεση τουλάχιστον.» 

Η Χονρέπα ήρθε µετά από λίγο, µαζί µε τη Μαύρη Φωτιά. 
«Μου είπε ότι µε ζήτησες,» είπε η Λιθοφόρος στην Αρίνη. 
Η Αρίνη ένευσε. «Θέλω να µου πεις πώς χρησιµοποιείτε την ενέρ-

γεια στον Υπόγειο Κόσµο για να βάζετε τα µηχανήµατά σας σε λει-
τουργία.» 

Η Χονρέπα συνοφρυώθηκε. «Γιατί;» 
Η Αρίνη τής εξήγησε ότι δεν µπορούσε να καταλάβει από πού έ-

παιρνε ενέργεια ο ηλιακός συλλέκτης που είχαν βρει στην Ανάθρι. Η 
Χονρέπα, τότε, κοίταξε το µεγάλο πιάτο γύρω-γύρω και από κάτω, 
και τελικά έδειξε µια οπή στους µηχανισµούς του. 
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«Από εδώ πρέπει να παίρνει ενέργεια, νοµίζω,» είπε. 
«Τι µπαίνει εκεί;» 
«Το καλώδιο του φορτιστή,» εξήγησε η Χονρέπα. «Κοίτα… ∆εν ξέ-

ρω τι ακριβώς έκαναν στον Παλαιό Κόσµο, αλλά θα σου πω πώς 
χρησιµοποιούµε την ενέργεια στον Υπόγειο Κόσµο. Ορισµένα µε-
ταλλεύµατα έχουν, από τη φύση τους, παγιδευµένη ενέργεια στο 
εσωτερικό τους. Οι Οφθαλµοί της Γης µπορούν να τα εντοπίζουν, 
καθώς και να αντλούν την ενέργεια από αυτά και να τη φυλακίζουν 
µέσα σε φορτιστές. Μετά χρησιµοποιούµε τους φορτιστές για να δί-
νουµε ενέργεια σε όποιο µηχάνηµα θέλουµε.» 

«Και πιστεύεις ότι και στον Παλαιό Κόσµο είχαν κάποια παρόµοια 
µέθοδο;» ρώτησε ο Σέλιρ’χοκ. 

«Πιθανώς. Υπάρχει, πάντως, µια οπή σ’αυτό το µηχάνηµα η οποία 
παραπέµπει στη χρήση φορτιστή για την ενεργειακή τροφοδοσία 
του. Εσείς πώς τροφοδοτείτε τα µηχανήµατά σας;» 

«Με ενεργειακές φιάλες,» της είπε η Αρίνη, «οι οποίες περιέχουν 
αποθηκευµένη ενέργεια.» 

«Πού τη βρίσκετε;» 
«∆ε διαφέρει και πολύ η µέθοδός µας από τη δική σας. Σε ορυχεία 

βρίσκουµε την ενέργεια, κάτω από τη γη. Οι µάγοι του τάγµατος των 
Γαιοδιφών βοηθάνε στη συλλογή και στην επεξεργασία της. Μόλις 
την πάρεις δεν είναι έτοιµη για να την κλείσεις σε ενεργειακές φιά-
λες.» 

Ο Σέλιρ’χοκ ρώτησε τη Χονρέπα: «Μπορείς να µας πεις τίποτε άλ-
λο γι’αυτό το µηχάνηµα;» 

Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «∆εν είµαι τεχνουργός. Να φέρω έναν 
τεχνουργό να το κοιτάξει;» 

«Γιατί όχι;» είπε ο Σέλιρ. Κοίταξε ερωτηµατικά την Αρίνη, κι εκεί-
νη κατένευσε. 

Η Χονρέπα έφυγε και σε λίγο επέστρεψε µαζί µ’έναν άντρα που εί-
χε ολόλευκο δέρµα και γκρίζα µούσια και µαλλιά. Τον σύστησε ως 
Κάρµοοτ, κι εκείνος πλησίασε τον ηλιακό συλλέκτη για να τον κοιτά-
ξει. Μαζί του είχε έναν µεγεθυντικό φακό και µια τσάντα µε εργα-
λεία. 

Τελικά, σηκώθηκε όρθιος και είπε: «∆εν είναι σαν τα δικά µας µη-
χανήµατα αλλά µοιάζει. Οι βασικές αρχές πρέπει νάναι οι ίδιες. ∆εν 
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ξέρω, όµως, άµα θα µπορούσα να φτιάξω τίποτα παρόµοιο 
µ’ετούτο.» 

«Θα µας εξηγήσεις αυτές τις βασικές αρχές, καθώς και τη βασική 
λειτουργία του µηχανήµατος;» ρώτησε η Αρίνη. 

«Ναι, άµα θέλετε.» Και προς τη Χονρέπα: «Να τους δείξω;» 
«∆είξε τους.» 
Ο Κάρµοοτ τούς µίλησε για τους µηχανισµούς που βρίσκονταν κά-

τω από το µεγάλο πιάτο: από πού τροφοδοτούνταν µε ενέργεια (ή-
ταν πράγµατι η οπή που είχε υποθέσει η Χονρέπα), ποιο κοµµάτι 
επικοινωνούσε – ή έπρεπε να επικοινωνεί – µε ποιο, πού ήταν ο πί-
νακας ελέγχου, ποιος ήταν ο κεντρικός επεξεργαστής– «Κι εδώ πρέ-
πει να λείπει κάτι. Τούτα δω τα καλώδια πηγαίνουν προς τα κάτω 
και σταµατούν. Νοµίζω ότι κανονικά έπρεπε να φτάνουν στο µέρος 
που αποθηκεύεται η ενέργεια που µαζεύει το µηχάνηµα.» 

«Μάλιστα,» είπε η Αρίνη, καθώς τα σηµείωνε όλα αυτά σ’ένα ση-
µειωµατάριο. «Σ’ευχαριστούµε, Κάρµοοτ.» 

«Τίποτα. Έχει ενδιαφέρον το πράγµα. Τι θα το κάνετε, αλήθεια, αν 
επιτρέπεται;» 

«∆εν ξέρουµε ακόµα. Ίσως µας βοηθήσει κάπως να νικήσουµε 
τους Ιπτάµενους.» 

«Τον Καταστροφέα;» 
«Ναι. Υπάρχουν τέσσερις τέτοιοι.» 
«Το άκουσα,» είπε ο Κάρµοοτ. «Τέλος πάντω. Άµα µε ξαναχρεια-

στείτε, φωνάξτε µε. Ή µάλλον… να µείνω να το ψάξω λίγο ακόµα το 
µαραφέτι;» 

«Ναι, αν θέλεις,» αποκρίθηκε η Αρίνη. 

E 
 
Καθώς νύχτωνε, ο Οσβάλδος επέστρεψε στον καταυλισµό, και συ-
γκεντρώθηκαν όλοι τους γύρω από µια φωτιά αναµµένη µπροστά 
στη σκηνή του Τέρι και της Αρίνης. Εκτός από τον Γεράρδο, τους 
επαναστάτες, και τους ιερείς, ήταν εκεί ο Κάλροοθ, η Ελκέρτα, η 
Χονρέπα, και η Μαύρη Φωτιά. 
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«Θα µπορούσαν οι κάτοικοι του Παλαιού Κόσµου να έφτιαξαν 
τους Ιπτάµενους µονάχα µ’αυτό το µεγάλο πιάτο;» ρώτησε ο Γεράρ-
δος, που δεν το θεωρούσε και πολύ πιθανό. 

«Χρησιµοποιείται µάλλον για να συλλέγει ηλιακή ενέργεια,» είπε ο 
Σέλιρ’χοκ, «αλλά, όχι, µόνο µ’αυτό κι εγώ δε νοµίζω ότι µπορεί να 
έφτιαξαν τους Ιπτάµενους. Υποθέτω ότι άντλησαν την ενέργεια του 
ήλιου τους, την αποθήκευσαν κάπου, και από εκεί την… διαµόρφω-
σαν µε κάποια µέθοδο. Της έδωσαν µια σχετική νοηµοσύνη – ζωώδη 
έστω. Βασικά ένστικτα επιβίωσης.» 

«Επίσης,» είπε η Αρίνη, «πρέπει να είχαν κάποιον τρόπο για να 
ελέγχουν τους Ιπτάµενους, αφού φαίνεται να ήθελαν να τους χρησι-
µοποιούν ως όπλα.» 

«Τα όπλα τους, όµως, έφυγαν απ’τον έλεγχό τους, έτσι δεν είναι;» 
είπε ο Γεράρδος. 

«Μπορεί. Ή µπορεί κάτι άλλο να συνέβη.» 
«Όπως;» 
Η Αρίνη ανασήκωσε τους ώµους. «Να σκοτώθηκαν αναµεταξύ 

τους. Οι Παλαιές ∆ιηγήσεις µιλάνε για πόλεµο στην Εποχή της Ου-
ράνιας Φωτιάς, σωστά;» Κοίταξε τον Κάλροοθ. 

Ο Βασιληάς ένευσε. «Ναι. Μιλάνε για έναν µεγάλο πόλεµο µε πολύ 
καταστροφικά όπλα.» 

«Υποθέτεις, εποµένως, ότι σκοτώθηκαν αναµεταξύ τους χρησιµο-
ποιώντας ως όπλα τους Ιπτάµενους;» ρώτησε ο Γεράρδος την Αρίνη. 

«∆ε µπορώ να είµαι βέβαιη ότι έγινε έτσι, αλλά είναι ένα ενδεχό-
µενο, δεν είναι;» 

«Πράγµατι.» 
«Όλ’αυτά,» είπε ο Τέρι, «δε νοµίζω ότι µας βοηθάνε να βρούµε 

τρόπο για να διαλύσουµε τους Ιπτάµενους. Τι θα κάνουµε µε το µη-
χάνηµα που βρήκαµε; Θα φτιάξουµε δικούς µας Ιπτάµενους για να 
τους βάλουµε να σκοτώσουν αυτούς που ήδη υπάρχουν;» 

«Αυτό, µάλλον, δε θα ήταν συνετό, Ταγµατάρχη,» παρατήρησε ο 
Σέλιρ’χοκ. 

«Συµφωνώ,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Εποµένως, σε τι µπορεί να µας 
χρειαστεί αυτός ο συλλέκτης ηλιακής ενέργειας;» 

«Μια σκέψη,» είπε η Αρίνη προς όλους: «Οι Ιπτάµενοι είναι ενερ-
γειακές οντότητες και η ενέργειά τους είναι ηλιακή. Θα µπορούσα-
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µε, ίσως, να χρησιµοποιήσουµε τον συλλέκτη για να τραβήξουµε την 
ενέργειά τους και να τους παγιδεύσουµε.» 

«∆εν είναι άσχηµη σκέψη,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. «Ωστόσο, δεν 
είµαστε σίγουροι ότι η ενέργεια των Ιπτάµενων είναι, πλέον, ακρι-
βώς ίδια µε την ενέργεια του ήλιου της άλλης διάστασης. Πολύ πι-
θανόν να έχει υποστεί µεταλλάξεις, κι άρα ο συλλέκτης δεν θα µπο-
ρεί να την αντλήσει.» 

«Εκτός αν γίνουν και στον συλλέκτη κάποιες αλλαγές: αν φτιάξου-
µε έναν συλλέκτη ειδικό για την άντληση της ενέργειας από την ο-
ποία αποτελούνται οι Ιπτάµενοι.» 

«Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να µελετήσουµε την ενέργεια 
τους· και για να τη µελετήσουµε θα πρέπει να τους πλησιάσουµε.» 

«Μπορούµε να το κάνουµε,» είπε η Αρίνη, «τώρα που ξέρουµε ότι 
δε µας βλέπουν µε τη χρήση της Μαγγανείας Εικονικής Νεκρώσεως. 
Θα πάµε κοντά σ’έναν απ’αυτούς και θα χρησιµοποιήσω το Ξόρκι 
Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. Μετά, όµως, θα χρειαστώ κάποια µηχα-
νήµατα που εδώ δεν έχουµε… Στις µαγικές ακαδηµίες, στο τµήµα 
των Ερευνητών, υπάρχει συνήθως ο λεγόµενος Θάλαµος Αισθητηρι-
ακής Καταγραφής. Εκεί µπορώ να αποθηκεύσω, από τη µνήµη µου, 
ορισµένες εντυπώσεις σε αποθηκευτικά συστήµατα, για περαιτέρω 
επεξεργασία· πράγµα που πιστεύω ότι θα µας χρειαστεί, αν είναι να 
φτιάξουµε έναν συλλέκτη ειδικό για την ενέργεια των Ιπτάµενων.» 

«Θα µπορούσαµε να φέρουµε υλικά από την Απολλώνια,» είπε ο 
Σέλιρ, «προκειµένου να κατασκευάσουµε τα µηχανήµατα που χρειά-
ζεσαι. Ή θα µπορούσαµε να πάµε στη Σχολή Μαγικών Τεχνών της 
Απαστράπτουσας για να κάνουµε εκεί τη δουλειά µας. Ωστόσο, και 
στις δύο περιπτώσεις υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να µην προλάβουµε 
την καταστροφή της Χάρνταβελ. Ο χρόνος εδώ κυλά πολύ πιο γρή-
γορα απ’ό,τι στην Απολλώνια. Για κάθε µία ηµέρα που περνά στην 
Απολλώνια, εδώ περνάνε δύο ηµέρες και κάτι ώρες.» 

«Αυτό είναι, όντως, ένα σοβαρό πρόβληµα,» παραδέχτηκε η Αρί-
νη, συλλογισµένα. 

Η Άνµα’ταρ είπε: «Οι Ιπτάµενοι έχουν νοηµοσύνη, όµως. ∆εν είναι 
σκέτη ενέργεια. Κάτι που έχει συνείδηση του εαυτού του δεν νοµίζω 
ότι θα σας αφήσει έτσι εύκολα να το τραβήξετε µέσα σ’ένα µηχάνη-
µα. Κι όταν το έχετε τραβήξει εκεί, τι θα γίνει µετά; ∆ε θα προσπα-
θήσει να διαλύσει τη φυλακή του και να βγει;» 
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«Όταν ο συλλέκτης έχει αντλήσει την ενέργειά τους, οι Ιπτάµενοι 
δεν θα έχουν πια συνείδηση του εαυτού τους,» της είπε η Αρίνη. «Θα 
είναι σκέτη ενέργεια. Σκέψου τι θα πάθαινε ένας άνθρωπος που 
τραβούσες την ύλη του µέσα σ’ένα µηχάνηµα. Σίγουρα δεν θα ήταν 
πια ζωντανός. Πάντως, έχεις δίκιο ότι οι Ιπτάµενοι θα προσπαθή-
σουν να αντισταθούν. Κι εγώ το ίδιο πιστεύω.» 

«Ωραία όλ’αυτά. Θεωρικά,» είπε ο Γεράρδος. «Αλλά, πρακτικά, 
έτσι όπως τα λέτε, δεν προλαβαίνουµε να φτιάξουµε το µηχάνηµα 
που θα νικήσει τους Ιπτάµενους. Ή κάνω λάθος;» 

Η Αρίνη και ο Σέλιρ αλληλοκοιτάχτηκαν. Τελικά, η πρώτη είπε: 
«Πρέπει να πάµε, κατ’αρχήν, σ’ένα µέρος όπου θα έχουµε περισσό-
τερους εξοπλισµούς και υλικά στη διάθεσή µας. Εδώ πέρα, στον κα-
ταυλισµό, στην ύπαιθρο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.» 

«Προτείνεις να επιστρέψουµε στην Ερρίθια,» συµπέρανε ο Γε-
ράρδος. 

«Ναι.» 
Ο Γεράρδος κοίταξε τους υπόλοιπους. Κανένας δεν έµοιαζε να έχει 

τίποτε άλλο να προτείνει. Και ο Σέλιρ’χοκ είπε: «Συµφωνώ µε την 
Αρίνη.» 

Ο Γεράρδος στράφηκε στον Κάλροοθ. «Βασιληά µου,» είπε, «πρέ-
πει να µας υποσχεθείτε ότι η ειρήνη θα διαρκέσει ακόµα κι όταν λεί-
πουµε.» 

«Ασφαλώς και θα διαρκέσει. Σας έχω ήδη πει: δεν θέλω πόλεµο αν 
µπορώ να τον αποφύγω.» 

Ο Γεράρδος ρώτησε τον Οσβάλδο: «Ο Άρχοντας Ροβέρτος τι σου 
είπε, Αδελφέ;» 

«Συµφώνησε, φυσικά. ∆εν έχει πρόβληµα ο λαός του Βασιληά 
Κάλροοθ να µείνει εδώ. Εξάλλου, αυτά είναι εδάφη του Αρχοντάτου 
της Ναραλµάδιας, όχι της Υλιριλίδιας· απλά είµαστε κοντά στα σύ-
νορα.» Και προς τον Κάλροοθ: «Ούτε κι ο Άρχοντας Ροβέρτος θέλει 
πόλεµο αν µπορεί να τον αποφύγει, Βασιληά µου.» 

«Με την αυγή, λοιπόν, φεύγουµε για Ερρίθια;» ρώτησε ο Τέρι. 
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος. «Και, υποθέτω, θα πάρουµε κι 

αυτό το µηχάνηµα µαζί µας…» Κοίταξε προς τη µεριά του συλλέκτη 
ηλιακής ενέργειας. 

«Εννοείται,» είπε η Αρίνη. 
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«Θα χρειαστούµε, εποµένως, ένα µεγάλο κάρο. Μπορείτε να µας 
φτιάξετε ένα, Μεγαλειότατε;» 

«∆ε νοµίζω ν’αποδειχτεί δύσκολο, Γεράρδε,» αποκρίθηκε ο Κάλ-
ροοθ. «Μέσα στη νύχτα θα το έχουµε έτοιµο.» 
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Κεφάλαιο 29 

Χτυπήµατα στα Τείχη 
 
 
Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος είπε καλύτερα να µην καθυστερούσαν. Κα-
λύτερα να χτυπούσαν εκείνοι πρώτοι τους Παντοκρατορικούς παρά 
το αντίστροφο. Η Ιωάννα έτρεξε να επιβιβαστεί στο ένα από τα δύο 
µικρά ελικόπτερα επάνω στον Φωτοµάχο, τα οποία διέθεταν πυρο-
βόλο. Η Αριάδνη’ταρ πήγε να επιβιβαστεί στο άλλο. Θα τα πιλότα-
ραν και θα πυροβολούσαν τους Παντοκρατορικούς συγχρόνως. Ο 
Ανδροκλής’µορ ανέλαβε να ρυθµίζει τη ροή της ενέργειας στο ενερ-
γειακό κανόνι του Φωτοµάχου, υφαίνοντας τη Μαγγανεία Οπλικής 
Φορτίσεως. Ο Ανδρόνικος θα φρόντιζε να χειρίζεται το κανόνι. 

Ο Υπεράρχης πήγε να βρει τους διοικητές των πολεµιστών του, και 
ο Μαλαχίας πήγε να βρει τους υπόλοιπους ιερείς και τους Ιερούς 
Φρουρούς, ώστε να ετοιµαστούν για να υπερασπιστούν την πόλη. 

Η Βατράνια και ο Σθένελος έµειναν µόνοι στον εξώστη, κοιτάζο-
ντας τις παρατεταγµένες Παντοκρατορικές δυνάµεις στα δυτικά. 
∆εν υπήρχε τίποτα να κάνουν αυτή τη στιγµή. Ο Κροκόδειλος δεν 
µπορούσε να βοηθήσει στη µάχη· δεν είχε οπλικά συστήµατα. Ήταν 
κατασκευασµένος για ταξίδι και εξερευνήσεις, όχι για πολεµικές συ-
γκρούσεις. 

Τα δύο µικρά ελικόπτερα φάνηκαν να απογειώνονται από το κα-
τάστρωµα του Φωτοµάχου ενώ το µεγάλο πλοίο άρχιζε να κινείται 
βγαίνοντας από το λιµάνι της Ερρίθιας. Οι Παντοκρατορικοί αµέσως 
τα είδαν· πολλοί απ’αυτούς τα έδειχναν. Όπλα υψώθηκαν προς τον 
ουρανό, ανάµεσα στα οποία και το ενεργειακό κανόνι επάνω στο 
άρµα µε τους έξι ψηλούς τροχούς. 

«Ελπίζω,» είπε η Βατράνια, «οι Μαύρες ∆ράκαινες να είναι τόσο 
καλές πιλότοι όσο λένε.» 

Τα ελικόπτερα δέχτηκαν πυρά αµέσως µόλις πλησίασαν: ριπές από 
τα δύο πυροβόλα του σπαστού οχήµατος µε τους οκτώ τροχούς· α-
τσάλινα βέλη από τη γιγάντια βαλλίστρα στη ράχη του οχήµατος µε 
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τις ερπύστριες· βολές από το ενεργειακό κανόνι και από τουφέκια 
και πολυβόλα στρατιωτών. 

Η Ιωάννα και η Αριάδνη’ταρ αποδείχτηκαν, όντως, καλές πιλότοι, 
καθώς ελίσσονταν µέσα στον χαλασµό και πυροβολούσαν κάτω, αν-
θρώπους και άρµατα. 

Ο Φωτοµάχος πλησίασε, από την όχθη του Μεγάλου Ποταµού. Το 
ενεργειακό κανόνι του στράφηκε και έβαλε. Η φωτεινή ριπή έκανε 
τον Σθένελο και τη Βατράνια να βλεφαρίσουν, καθώς χτύπησε το 
άρµα µε το ενεργειακό κανόνι των Παντοκρατορικών, διαλύοντας 
όλη τη δεξιά του µεριά και κάνοντάς το να ανατραπεί. Μια ισχυρή 
έκρηξη ακολούθησε καθώς οι ενεργειακές φιάλες στο εσωτερικό του 
καταστρέφονταν και τα ενεργειακά υγρά πυροδοτούνταν. Οι πολε-
µιστές της Παντοκράτειρας έτρεχαν πανικόβλητοι, ή έπεφταν στο 
έδαφος από το τράνταγµα ή για να καλυφτούν. Ο ουρανός από πάνω 
τους γέµισε µαύρο καπνό. 

Φέρνοντας ένα ζευγάρι κιάλια στα µάτια της, η Βατράνια είδε τον 
Νιρµόδο Νάρλεφ να φωνάζει, να δίνει διαταγές, και όλοι – άνθρω-
ποι και οχήµατα – να αποµακρύνονται από τις όχθες του Μεγάλου 
Ποταµού. ∆εν είχαν προσέξει από πριν το ενεργειακό µας κανόνι, 
συµπέρανε η Βατράνια, αλλιώς θα ήταν ήδη εκτός εµβέλειας. 

Ο Ανδρόνικος πρόλαβε να βάλει ακόµα µία φορά: και η ενεργειακή 
ριπή τώρα έκοψε στα δύο ένα από τα φορτηγά που δεν φαινόταν να 
φέρει όπλα. Στρατιώτες τινάχτηκαν από δω κι από κει, µε τις λευκές 
τους στολές µαυρισµένες και γεµάτες αίµατα. 

Τα δύο ελικόπτερα συνέχιζαν να πυροβολούν. 

E 
 
Ο Νιρµόδος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, γρυλί-
ζοντας κατάρες πίσω από σφιγµένα δόντια. Υψώνοντας το βλέµµα 
του, είδε ότι, όχι και πολύ µακριά του, το ένα από τα δύο οχήµατα 
των ενισχύσεων από Φεηνάρκια είχε κοπεί στα δύο από το καταρα-
µένο ενεργειακό κανόνι των Απολλώνιων. 

Καθώς ο Νιρµόδος ερχόταν προς την Ερρίθια, οι ανιχνευτές του 
του είχαν αναφέρει ότι ένα πλοίο µε το έµβληµα του Βασιλείου της 
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Απολλώνιας βρισκόταν στο λιµάνι της Μεγάλης Πόλης· αλλά δεν εί-
χαν προσέξει κιόλας ότι είχε επάνω του ενεργειακό κανόνι. Μονάχα 
για δύο ελικόπτερα τού είχαν µιλήσει και για ένα κανόνι – το οποίο 
όλοι είχαν υποθέσει ότι ήταν συµβατικό. 

Μοιραίο λάθος, όπως είχε αποδειχτεί. Αλλά ο Νιρµόδος δεν σκό-
πευε να χάσει αυτή τη µάχη. ∆εν θα δεχόταν να διωχτεί σαν δαρµέ-
νο σκυλί από τη Χάρνταβελ. Η Παντοκράτειρα τον είχε διορίσει Ε-
πόπτη σ’ετούτη την καταραµένη διάσταση, και, ως  Επόπτης, όφειλε 
να δείξει στους γηγενείς ποιος ήταν ο αφέντης τους – ο οποίος σί-
γουρα δεν ήταν ο Αρχιπροδότης! 

Ο Νιρµόδος σηκωνόταν όρθιος – και, απροειδοποίητα, ο πονοκέ-
φαλος τον έπιασε ξανά. Αισθάνθηκε σαν το κεφάλι του να βρισκόταν 
µέσα σε µια µέγγενη: ανάµεσα σε δύο σίδερα που προσπαθούσαν να 
το λιώσουν. Ο πόνος ξεκίνησε από τα πλάγια, συνοδευόµενος από 
δυνατό βούισµα, και συνέχισε προς το κέντρο. Φτάνοντας εκεί, έ-
µοιαζε µε πυρωµένη λάµα, και ο Νιρµόδος είδε λάµψεις να χορεύουν 
µπροστά στα µάτια του και αραχνοειδείς σχηµατισµούς να καλύ-
πτουν τα πάντα σαν φλεγόµενα καλώδια. 

Γρυλίζοντας παραπάτησε, έπεσε στο ένα γόνατο. 
Οι πονοκέφαλοι είχαν αρχίσει από τότε που είχε συνέλθει, µέσα 

σ’ένα από τα φορτηγά των ενισχύσεων από Φεηνάρκια, µε τη Θελρίτ 
καθισµένη πλάι του. Αναµφίβολα, οφείλονταν στο γεγονός ότι κρε-
µόταν τόσες ώρες ανάποδα προτού ο Τέρι Κάρµεθ (όπως του είχε 
πει η Θελρίτ) τον ξεκρεµάσει και τον µεταφέρει κρυφά στο φορτηγό. 

Ο Τέρι Κάρµεθ τον είχε προδώσει και, µετά, τον είχε σώσει από 
βέβαιο θάνατο. Γιατί; Τι νόµιζε; ότι ο Νιρµόδος δεν θα επέστρεφε 
για να υποτάξει τους ελεεινούς επαναστάτες; Παράξενος άνθρωπος 
ο Τέρι Κάρµεθ… Τρελός, πιθανώς. 

Το βούισµα στ’αφτιά του έπαψε, οι λάµψεις και οι αραχνοειδείς 
σχηµατισµοί µπροστά στα µάτια του διαλύθηκαν. Το κεφάλι του δεν 
πονούσε πλέον, και ο Νιρµόδος βλεφάρισε, νοµίζοντας ότι ξαφνικά 
µπορούσε ν’ακούσει πολύ, πολύ καθαρά τα πάντα γύρω του. 

«Είσαι καλά;» Η Θελρίτ ήταν γονατισµένη πλάι του, µε τα χέρια 
της στον ώµο και στο µπράτσο του, και µε τροµαγµένη όψη στο 
πρόσωπό της. 
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«Ναι. Ο καταραµένος πονοκέφαλος ήταν, πάλι.» Την κοίταξε, και 
τα µάτια του ήταν κατακόκκινα, σχεδόν τόσο όσο και τα µαλλιά του. 

Η Θελρίτ αισθάνθηκε ένα ρίγος να τη διατρέχει. «∆εν έπρεπε να 
είχαµε γυρίσει,» ψιθύρισε. Εξαρχής του το είχε πει. Καλύτερα να µη 
γύριζαν. Όχι αµέσως, τουλάχιστον. Αλλά εκείνος είχε επιµείνει. Ει-
δικά όταν συνάντησαν και τις ενισχύσεις από Ρελκάµνια, ήταν βέ-
βαιος ότι θα κατόρθωνε να ξαναπάρει την Ερρίθια. 

«Μη λες ανοησίες,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Κάναµε ένα µικρό 
λάθος στους υπολογισµούς µας, παραβλέποντας αυτό το ενεργειακό 
κανόνι. Τώρα θα φροντίσουµε να το διορθώσουµε.» Ήταν η πρώτη 
φορά στη ζωή του που έβλεπε τη Θελρίτ τόσο τροµαγµένη. Από τότε 
που ο Γεράρδος είχε εισβάλει στο υπνοδωµάτιό τους, κάτι έµοιαζε 
να είχε σπάσει µέσα της. ∆εν ήταν τόσο δυνατή όσο παλιά. Ο Νιρµό-
δος αισθανόταν αηδιασµένος, αλλά ήλπιζε ότι η σύζυγός του θα επα-
νερχόταν. Σύντοµα. 

Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε ολόγυρά του, τους πολεµιστές του να 
πυροβολούν τα µικρά ελικόπτερα. Το ένα είχε χτυπηθεί στο πλάι· 
ήταν φανερό· το φτερό του είχε µισοσπάσει. Οι πιλότοι τους έµοια-
ζαν ικανοί, αλλά ώς πότε θα µπορούσαν να πετάνε πάνω από τους 
πολεµιστές του; Αν επέµεναν, στο τέλος θα τους κατέρριπταν. 

E 
 
«Τους τσάκισε ο Πρίγκιπας,» είπε ο Σθένελος, ακουµπώντας τα χέ-
ρια του στο πέτρινο χείλος του εξώστη. ∆ύο από τα οχήµατα των 
Παντοκρατορικών είχαν καταστραφεί: και το ένα ήταν αυτό µε το 
ενεργειακό κανόνι – πολύ σηµαντικό. 

«Μη χαίρεσαι από τώρα,» του είπε η Βατράνια. «Προφανώς δεν 
ήξεραν για το ενεργειακό κανόνι µας. Τώρα, όµως, ξέρουν.» 

«Και τι θα κάνουν;» 
«∆ε χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Απλά δε θα πλησιάζουν τις ό-

χθες. Θα µένουν εκτός εµβέλειας. Μπορούν άνετα να πολιορκήσουν 
την Ερρίθια και έτσι, χωρίς πρόβληµα.» 

«Κι εµείς µπορούµε να πάρουµε το ενεργειακό κανόνι από τον 
Φωτοµάχο και να το φέρουµε εδώ, να το ανεβάσουµε στα τείχη.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1089 

 

 

 

Η Βατράνια τον κοίταξε για µια στιγµή. Ανοιγόκλεισε το στόµα της 
χωρίς να µιλήσει. Στράφηκε πάλι στη µάχη. «Γίνεται εύκολα αυτό;» 

«Γίνεται, πώς δε γίνεται,» είπε ο Σθένελος. Στο Βόρειο και στο Νό-
τιο Μέτωπο της Απολλώνιας όπου υπηρετούσε, είχε ξαναδεί να µε-
ταφέρουν ενεργειακά κανόνια. Ήταν βαριά, σίγουρα, αλλά µπορού-
σαν να µετακινηθούν. 

«Τότε, είµαστε τυχεροί.» Η Βατράνια µειδίασε. «Μακάρι να είχα 
έναν µηχανικό οφθαλµό τώρα, να καταγράψω τη µάχη. Από εδώ η 
θέα είναι τέλεια για τέτοια δουλειά.» 

«∆εν είναι κινηµατογραφική ταινία, Βατράνια. Άνθρωποι σκοτώ-
νονται εκεί κάτω.» 

«Τα πάντα είναι κινηµατογραφική ταινία κατά βάθος. Και µη µου 
κάνεις µάθηµα για το τι συµβαίνει στον πόλεµο,» πρόσθεσε, αν και 
όχι ενοχληµένα· «είσαι πιο µικρός από εµένα.» 

«Έχω δει πιο πολλές στρατιωτικές συγκρούσεις από εσένα, Βα-
τράνια.» 

«Ναι; Πώς το ξέρεις;» 
«Κάθε µέρα ήµουν ή στο Βόρειο ή στο Νότιο Μέτωπο της Απολλώ-

νιας! Σε πόσους πολέµους έχεις βρεθεί εσύ;» 
«Έχω µελετήσει τον πόλεµο προτού χρηµατοδοτήσω πολεµικές 

ταινίες.» 
«Σε πόσους πολέµους έχεις βρεθεί;» επέµεινε ο Σθένελος. 
«Ορισµένες φορές γίνεσαι πολύ ενοχλητικός, το καταλαβαίνεις; 

Και µη νοµίζεις πως επειδή δεν έχω µπλέξει σε πολέµους δεν έχω δει 
κι ανθρώπους να σκοτώνονται.» 

Τα δύο ελικόπτερα φάνηκαν ν’αποµακρύνονται από τις Παντο-
κρατορικές δυνάµεις, επιστρέφοντας προς τον Φωτοµάχο· το ένα 
ήταν φανερά χτυπηµένο από τη µια µεριά. Η Βατράνια κι ο Σθένε-
λος δεν συνέχισαν τη λογοµαχία τους καθώς παρακολουθούσαν την 
πορεία των αεροσκαφών στον ουρανό. 

Η µάχη έµοιαζε για την ώρα να έχει κοπάσει. 
Στις επάλξεις των τειχών της Ερρίθιας, πολεµιστές του Υπεράρχη 

και Ιεροί Φρουροί συγκεντρώνονταν και οπλισµοί στήνονταν. Κανό-
νια και λιθοβόλοι. 
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Ο Σθένελος σκέφτηκε: Ελπίζω το ενεργειακό κανόνι του Νιρµόδου 
να καταστράφηκε µαζί µε το άρµα επάνω στο οποίο βρισκόταν, αλ-
λιώς αυτά τα τείχη σύντοµα θα γίνουν στάχτη… 

E 
 
«Το κανόνι µπορεί και να είναι ακόµα λειτουργικό, Υψηλότατε,» εί-
πε η Ταγµατάρχης Νέλθα-Ριθ, «αλλά ο µάγος έχει χτυπηθεί άσχη-
µα.» 

«Θα ζήσει;» ρώτησε ο Νιρµόδος. 
«Ίσως. ∆εν είµαι σίγουρ–» 
«Πού είναι ο µάγος του τάγµατός σου – ο Βιοσκόπος; Φώναξέ τον 

και πάµε να δούµε τι γίνεται µε τον Τεχνοµαθή – τώρα!» 
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» Η Νέλθα-Ριθ αποµακρύνθηκε µε µεγάλες, 

γρήγορες δρασκελιές. 
Ο Νιρµόδος την είδε να χάνεται ανάµεσα στους άλλους λευκοντυ-

µένους  στρατιώτες, και µετά βάδισε προς τα εκεί όπου είχαν συγκε-
ντρώσει τους τραυµατίες. Η Θελρίτ, που στεκόταν πλάι του όσο ε-
κείνος µιλούσε µε τη Νέλθα-Ριθ, τον ακολούθησε. 

Οι τραυµατίες ήταν ξαπλωµένοι επάνω σε απλωµένες κουβέρτες, 
και οι θεραπευτές έτρεχαν από τον έναν στον άλλο. 

«Πού είναι ο µάγος;» ρώτησε ο Νιρµόδος. «Πού έχετε τον µάγο;» 
«Υψηλότατε…» είπε ένας θεραπευτής, γυρίζοντας ξαφνιασµένος 

για να τον αντικρίσει. 
«Πού έχετε τον µάγο; λέω! Κουφός είσαι;» 
«Τον µάγο, Υψηλότατε;» 
Ηλίθιος ήταν ο γιατρός; 
«Εδώ είναι, Υψηλότατε. Από εδώ.» 
Ο Νιρµόδος στράφηκε για να δει τον Ταγµατάρχη ∆αµιανό Νιρέ-

τµω – τον αρχηγό των ενισχύσεων από Ρελκάµνια – να πλησιάζει. 
«Πώς είναι ο µάγος, Ταγµατάρχη;» 
«Σε άσχηµη κατάσταση, Υψηλότατε. Ελάτε να τον δείτε, αν θέλε-

τε.» 
Ο Νιρµόδος και η Θελρίτ ακολούθησαν τον Ταγµατάρχη Νιρέτµω, 

φτάνοντας στο µέρος όπου ήταν ξαπλωµένος ο Τεχνοµαθής, µε αι-
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µατοβαµµένους επιδέσµους γύρω από το σώµα και το κεφάλι του, 
και µε µεγάλα εγκαύµατα επάνω του. 

Ο Νιρµόδος καταράστηκε. «Αποκλείεται αυτός να σηκωθεί για να 
κάνει τη Μαγγανεία Οπλικής Φορτίσεως.» 

Ο Νιρέτµω κατένευσε. «∆υστυχώς, Υψηλότατε, κι εγώ το ίδιο πι-
στεύω…» 
Σκατά! Πού θα βρούµε τώρα άλλο µάγο για να χρησιµοποιήσουµε 

το ενεργειακό κανόνι; ή να µάθουµε αν το κανόνι είναι καν ακόµα 
λειτουργικό; 

Ο Νιρµόδος είδε, τότε, τη Νέλθα-Ριθ να έρχεται µαζί µε τον Ράβ-
νοµ’νιρ. Κοίταζαν τους τραυµατίες, ψάχνοντας. Ο Νιρµόδος τούς 
έκανε νόηµα, κι εκείνοι τον πρόσεξαν και πλησίασαν. Ο Βιοσκόπος 
ατένισε τον τραυµατισµένο Τεχνοµαθή και είπε: «Υψηλότατε, ακόµα 
κι αν ζήσει, δε νοµίζω να µπορεί να χρησιµοποιήσει τη µαγεία του.» 

«Το κατάλαβα αυτό.» 
Ο Ράβνοµ’νιρ γονάτισε δίπλα στον Τεχνοµαθή και έκανε κάποιο 

από τα ξόρκια του. Μετά σηκώθηκε όρθιος πάλι και είπε: «Θα ζήσει, 
πιστεύω.» 

Ο Νιρµόδος στράφηκε στη Νέλθα-Ριθ και στον Νιρέτµω. «Αρχίστε 
να χτυπάτε την Ερρίθια µε ό,τι έχουµε.» 

«Υψηλότατε,» είπε ο δεύτερος, «µε το ενεργειακό κανόνι µπορού-
σαµε να διαλύσουµε εύκολα τα τείχη της. Χωρίς αυτό, όµως….» 
Κούνησε το κεφάλι. «Έχουµε δύο πυροβόλα και µία µεγάλη βαλλί-
στρα. Αυτά τα όπλα δεν είναι ικανά να διαλύσουν τείχη.» 

«Μπορούν να τα καταφέρουν,» διαφώνησε ο Νιρµόδος, «αν επι-
κεντρώσετε τα πυρά σας σε ένα και µόνο σηµείο των τειχών. Εκείνο 
που χρειαζόµαστε είναι ένα άνοιγµα· µετά, θα εισβάλουµε χωρίς δυ-
σκολία. Ο οπλισµός µας είναι ανώτερος του οπλισµού των υπερα-
σπιστών της Ερρίθιας.» 

«Οι Απολλώνιοι, όµως, έχουν ενεργειακό κανόνι, και µπορεί να το 
φέρουν στις επάλξεις.» 

«Ακόµα ένας λόγος για να βιαστούµε, Ταγµατάρχη. Αρκετά µε τις 
κουβέντες. Επιτεθείτε!» 

E 
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«∆εν περίµεναν και πολύ…» παρατήρησε η Βατράνια, βλέποντας τις 
δυνάµεις της Παντοκράτειρας να έρχονται σε απόσταση βολής από 
τα τείχη της Ερρίθιας και να βάλλουν µε τουφέκια, οπλοπολυβόλα, 
και εκτοξευτές χειροβοµβίδων. Το άρµα µε τη µεγάλη βαλλίστρα ε-
ξαπέλυε ατσάλινα βέλη σ’ένα βορειοδυτικό σηµείο των τειχών, και 
το σπαστό όχηµα µε τα δύο πυροβόλα χτυπούσε ακριβώς το ίδιο ση-
µείο. 

«Προσπαθούν να δηµιουργήσουν άνοιγµα εκεί. Βλέπεις;» είπε ο 
Σθένελος δείχνοντας. 

«Το κατάλαβα,» αποκρίθηκε η Βατράνια. «Γιατί ο Πρίγκιπας δεν 
φέρνει το ενεργειακό κανόνι µας;» Τα κανόνια και οι λιθοβόλοι της 
Ερρίθιας δεν έµοιαζαν να µπορούν να πετύχουν τα δύο άρµατα, κα-
θώς αυτά διαρκώς κινούνταν: εσκεµµένα αναµφίβολα, για να µην 
είναι σταθεροί στόχοι. 

Ο Σθένελος πήγε στην άκρη του εξώστη και τεντώθηκε για να κοι-
τάξει προς τα νότια. Προς το λιµάνι. «Το φέρνουν,» είπε. Σε µια από 
τις αποβάθρες, φόρτωναν το ενεργειακό κανόνι σ’ένα κάρο για να το 
µεταφέρουν µέσα στους δρόµους της Μεγάλης Πόλης. «Αλλά µη νο-
µίζεις ότι µπορεί αυτό να πετύχει πιο εύκολα κινούµενους στόχους 
από τέτοια απόσταση.» 

«Αποκλείεται νάναι το ίδιο µ’αυτό το πράγµα που πετάει πέτρες! 
Ή ακόµα και µε τ’απλά κανόνια που έχουν εδώ.» 

«Εντάξει, είναι καλύτερο, σίγουρα. Ο Επόπτης, όµως, δε µπορεί να 
µην έχει σκεφτεί ότι θα το φέρουµε στα τείχη…» 

Η Βατράνια συνοφρυώθηκε γυρίζοντας να τον κοιτάξει. «Και τι 
σηµαίνει αυτό;» 

Ο Σθένελος κοίταζε µπροστά, τη µάχη. «Θα έχει κάποιο σχέδιο στο 
µυαλό του.» 

E 
 
Ο Νιρµόδος ατένιζε το τείχος της πόλης µε τα κιάλια του. «Το έχουν 
αδυνατίσει,» παρατήρησε. Έβλεπε ρωγµές επάνω του. Το συνεχές 
σφυροκόπηµα από την ατσάλινη βαλλίστρα και από τα πυροβόλα 
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είχε αρχίσει να φέρνει αποτέλεσµα· και συγχρόνως, οι στρατιώτες 
του Νιρµόδου παρενοχλούσαν τους υπερασπιστές στα τείχη, πυρο-
βολώντας τους ασταµάτητα για να µη µπορούν να επικεντρώσουν 
τις επιθέσεις τους στα δύο οχήµατα. 

Το σχέδιο έµοιαζε να πιάνει. Αλλά ο Νιρµόδος ήξερε ότι σύντοµα 
θα είχε ν’αντιµετωπίσει το ενεργειακό κανόνι των Απολλώνιων… και 
ήταν έτοιµος γι’αυτό το τροµερό όπλο. 

Η επόµενη επίθεση, όµως, ήρθε από αλλού. 
«Τα ελικόπτερα!» φώναξε ο Λοχαγός Εύκριτος. «Επιστρέφουν!» 

Τα έδειχνε µε το υψωµένο χέρι του. 
Ο Νιρµόδος τα κοίταξε. Κατάρες του Σκοτοδαίµονος! Είχαν και 

εναέριες δυνάµεις, είχαν και ενεργειακά όπλα! «Καταρρίψτε τα, ε-
πιτέλους! Ρίξτε τους!» 

Οι αξιωµατικοί του σκόρπισαν από γύρω του, βγάζοντας τους τη-
λεπικοινωνιακούς ποµπούς τους και δίνοντας διαταγές. 

Τα ελικόπτερα, πλησιάζοντας, άρχισαν να πυροβολούν. Οι στρα-
τιώτες της Παντοκράτειρας ανταπέδωσαν µε τουφέκια µακρινής 
εµβέλειας και πολυβόλα. ∆ύο σήκωσαν ένα µεγάλο ρουκετοβόλο: ο 
ένας κρατούσε το βάρος του όπλου και ο άλλος σηµάδευε µέσα από 
το στόχαστρο ενώ το χέρι του ήταν στη σκανδάλη – την οποία και 
πάτησε. 

Η ρουκέτα εκτοξεύτηκε σαν φλεγόµενη ροµφαία και χτύπησε την 
ουρά του ενός ελικοπτέρου καθώς εκείνο ελισσόταν για να την απο-
φύγει. Αµέσως το αεροσκάφος διέγραψε ηµικύκλιο και πέταξε προς 
τον Μεγάλο Ποταµό, τραβώντας µια µακριά λουρίδα καπνού πίσω 
του, σαν σηµαία. 

Ορισµένοι απ’τους πολεµιστές της Παντοκράτειρας ζητωκραύγα-
σαν, ορισµένοι έπεσαν στο έδαφος για ν’αποφύγουν τις ριπές του 
δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο σύντοµα ακολούθησε το πρώτο αλ-
λά χωρίς να έχει χτυπηθεί. 

«Το ένα τουλάχιστον δε νοµίζω να το ξαναδούµε σήµερα,» είπε ο 
Νιρµόδος. Και µετά αισθάνθηκε τον πονοκέφαλο ν’αρπάζει το κε-
φάλι του µέσα στην ατσάλινη µέγγενη. Ακούγοντας το δαιµονικό 
βούισµα να γεµίζει το κρανίο του, είδε τον κόσµο γύρω του να παίρ-
νει φωτιά για µερικές στιγµές. 

«…Υψηλότατε!» 
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«…Νιρµόδε!… Νιρµόδε;…» 
«…Υψηλότατε… το κανόνι…» 
Οι φωνές έρχονταν απόµακρα µέσα από το βούισµα. Ο Νιρµόδος 

παραπατούσε κρατώντας το κεφάλι του· τα κιάλια πρέπει να του 
είχαν πέσει. 

«Φέρτε έναν γιατρό!» άκουσε. 
Κάποιος τραβούσε τα ρούχα του. 
Ο Νιρµόδος έτριξε τα δόντια. Προσπάθησε να πολεµήσει τον πόνο. 

Φωτεινές γραµµές χάραζαν τον κόσµο µπροστά του, λάµψεις χόρευ-
αν σαν άστρα επάνω σε σκοτεινό ουρανό… και µετά, καταλάγιασαν. 
Ο πονοκέφαλος διαλύθηκε. 

Ο Νιρµόδος συνειδητοποίησε ότι η Θελρίτ ήταν που τραβούσε τα 
ρούχα του. Το γαλανό πρόσωπό της είχε χάσει το χρώµα του, δά-
κρυα κυλούσαν από τα µάτια της. 

Ο Νιρµόδος βλεφάρισε, σαστισµένος. «Καλά είµαι,» της είπε. «∆εν 
έχω τίποτα.» Την αποµάκρυνε, ήπια. «Ηρέµησε,» της είπε. «Γιατί 
κάνεις έτσι;» Την κράτησε από τους ώµους. 

«Μα… σ’αγαπώ, ανόητε,» ψέλλισε η Θελρίτ, µε δάκρυα να γυαλί-
ζουν επάνω στα µάγουλά της. Έτρεµε ολόκορµη. 

«Υψηλότατε, ανεβάζουν το ενεργειακό κανόνι!» Η Νέλθα-Ριθ. 
Ο Νιρµόδος στράφηκε να την ατενίσει, προστάζοντας: «Τα άρµα-

τα ν’αποµακρυνθούν – αµέσως!» 
Η ταγµατάρχης µίλησε στον τηλεπικοινωνιακό ποµπό της. Το βαλ-

λιστροφόρο όχηµα και το όχηµα µε τα δύο πυροβόλα έτρεξαν δυτι-
κά, για να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερη απόσταση από τα 
τείχη και να βγουν από την εµβέλεια του κανονιού. 

E 
 
Ο Σθένελος κοίταζε το χτυπηµένο ελικόπτερο να παίρνει νοτιοανα-
τολική πορεία, πηγαίνοντας προς τα εκεί όπου ήταν αραγµένος ο 
Φωτοµάχος. ∆εν έµοιαζε, όµως, ότι θα τα κατάφερνε να φτάσει. Ο 
προσανατολισµός του ήταν χάλια· και έχανε ύψος, γρήγορα– 
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Βούτηξε στον ποταµό, νότια της Ερρίθιας, σε σηµείο που ο Σθένε-
λος δεν ήταν βέβαιος ότι οι Παντοκρατορικοί θα µπορούσαν να το 
δουν. 

«Φωτιές του Μαύρου Νάρζουλ!… Φέρε µου τα κιάλια.» Έτεινε το 
χέρι του προς τη Βατράνια. 

Εκείνη δεν του τα έδωσε. Τα έφερε στα µάτια της για να κοιτάξει. 
«Ποια απ’τις δύο έπεσε;» ρώτησε ο Σθένελος. 
Η Βατράνια δεν απάντησε. 
Μετά από λίγο, κάποιος φάνηκε να βγαίνει στην επιφάνεια του 

Μεγάλου Ποταµού, κολυµπώντας. 
«Η Ιωάννα,» είπε η Βατράνια. «Και λένε ότι οι Μαύρες ∆ράκαινες 

ξέρουν να πιλοτάρουν…» 
«Μη λες βλακείες. Πετούσε πάνω από έναν ολόκληρο στρατό ο 

οποίος την πυροβολούσε! Ευτυχώς δεν είναι νεκρή…» 
Η Βατράνια κατέβασε τα κιάλια. «Καλά, µην το παίρνεις προσω-

πικά. Ένα σχόλιο κάναµε!» 

E 
 
Ο Νιρµόδος πήγε πίσω από ένα σύδεντρο µαζί µε τη Θελρίτ και τον 
Λοχαγό Εύκριτο. Εκεί ήταν κρυµµένο το ένα από τα δύο φορτηγά 
οχήµατα που είχαν έρθει από τη Φεηνάρκια – αυτό που ήταν ακόµα 
άθικτο. Ο Νιρµόδος επίτηδες είχε προστάξει να το κρύψουν, επειδή 
δεν ήθελε οι υπερασπιστές της Ερρίθιας να δουν τις… επεµβάσεις 
που είχε προστάξει να γίνουν επάνω του. 

Το µεγάλο όχηµα διέθετε τώρα τέσσερα έµβολα: ένα προσαρτηµέ-
νο στην οροφή του, ένα από κάτω του, ένα στα δεξιά πλευρά του, κι 
ένα στ’αριστερά πλευρά. Όλα τους προεξείχαν από τη µπροστινή 
µεριά, ατσάλινα και επικίνδυνα. Ένας αυτοσχέδιος πολιορκητικός 
κριός – ο οποίος θα αποδεικνυόταν µάλλον αποτελεσµατικός, µετά 
από το σφυροκόπηµα που είχε δεχτεί το βορειοδυτικό τείχος της 
Ερρίθιας. 

Ο Νιρµόδος δεν ήθελε να βάλει σε κίνδυνο τα οπλοφόρα άρµατά 
του, τώρα που το ενεργειακό κανόνι των Απολλώνιων ήταν στις ε-
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πάλξεις. Σκόπευε να γκρεµίσει εκείνο το σηµείο του τείχους µε µία 
και µόνο επίθεση. 

Το πρόβληµα ήταν να µπορέσει να φέρει κοντά τον πολιορκητικό 
κριό. 

«Είναι έτοιµος, λοιπόν, Λοχαγέ…» είπε. 
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
«Είναι καλά προσαρτηµένα τα έµβολα;» Ο Νιρµόδος πλησίασε το 

µεγάλο όχηµα, για να κοιτάξει τα σηµεία επικόλλησης των εµβόλων. 
Μέταλλα λιωµένα επάνω σε µέταλλα. 

«Πρέπει να είναι, Υψηλότατε,» αποκρίθηκε ο Εύκριτος. «Οι στρα-
τιώτες µου έκαναν την καλύτερη δουλειά που µπορούσαν, υπό την 
επίβλεψη των τεχνικών.» 

«Ναι,» µουρµούρισε ο Νιρµόδος νεύοντας. Τα έµβολα, όντως, 
φαίνονταν καλά κολληµένα. Αν το τείχος ήταν τόσο εξασθενηµένο 
όσο νόµιζε, τότε θα κατόρθωνε να το ρίξει µε µία και µόνο έφοδο. ∆ε 
θα είχε δεύτερη ευκαιρία, και το ήξερε. Μόλις το φορτηγό χτυπούσε 
το τείχος, το ενεργειακό κανόνι των Απολλώνιων θα το έκανε κοµ-
µάτια. 

Αλλά το θέµα δεν ήταν τώρα αυτό. Το θέµα ήταν να καταφέρει να 
φέρει κοντά τον πολιορκητικό κριό. 

Κοίταξε το ρολόι του. Μεσηµέρι πλησίαζε. 
«Ωραία,» είπε στον Εύκριτο. «Μπορούµε να ξεκινήσουµε. Μη 

βγάλεις το όχηµα από εδώ παρά µόνο όταν προστάξω.» 
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
Ο Νιρµόδος βάδισε προς τους υπόλοιπους αξιωµατικούς του, µε τη 

Θελρίτ πλάι του. Τους εξήγησε ότι έπρεπε να κάνουν το παν για να 
παρενοχλήσουν το ενεργειακό κανόνι και να µην καταλάβουν οι υ-
περασπιστές τι πραγµατικά συνέβαινε. «Θα χτυπήσετε το βορειοδυ-
τικό τείχος µε ό,τι έχετε. Και τα οπλοφόρα άρµατα θα κινούνται συ-
νέχεια. Θέλω να γίνεται χάος – να τους αποπροσανατολίσετε. Και 
µετά, ο πολιορκητικός κριός θα περάσει ανάµεσά σας και θα χτυπή-
σει την ήδη χτυπηµένη µεριά του τείχους. Το τείχος, αν τα έχω υπο-
λογίσει όλα σωστά, θα καταρρεύσει – και τότε, χωρίς καθυστέρηση, 
θα εισβάλουµε. Κατανοητό;» 

Η Ταγµατάρχης Νεόχρωµη, ο Ταγµατάρχης Νιρέτµω, και η Ταγ-
µατάρχης Νέλθα-Ριθ αποκρίθηκαν «Μάλιστα, Υψηλότατε», ο ένας 
κατόπιν του άλλου. 
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«Καλώς,» είπε ο Νιρµόδος. «Ξεκινάµε.» 

E 
 
Για λίγο, η µάχη είχε πάλι καταλαγιάσει. Όταν το ενεργειακό κανόνι 
είχε παρουσιαστεί επάνω στις επάλξεις, οι Παντοκρατορικοί αποµά-
κρυναν τους στρατιώτες τους και τα άρµατά τους. «Ορίστε,» είχε πει 
η Βατράνια. «Το είδαν και φοβήθηκαν. Τι σου έλεγα;» Αλλά ο Σθέ-
νελος είχε αποκριθεί: «Αποκλείεται. Κάτι θα έχει στο µυαλό του ο 
Επόπτης· είµαι σίγουρος. Εξάλλου, τον είχαν ονοµάσει ήρωα στη 
Βίηλ.» 

«Και τι θα πει ‘ήρωας’;» 
«Κάποιος που, στον πόλεµο, ξέρει τι κάνει.» 
Και επί του παρόντος οι δυνάµεις της Παντοκράτειρας επιτίθεντο 

ξανά. Μαζικά. Λευκοντυµένοι πολεµιστές χτυπούσαν τη βορειοδυτι-
κή µεριά των τειχών της Ερρίθιας µε ό,τι όπλα είχαν στη διάθεσή 
τους, ενώ τα οπλοφόρα οχήµατα κινούνταν όπως και πριν, εκτοξεύ-
οντας µεγάλα ατσάλινα βέλη και πυροβολώντας. Το ενεργειακό κα-
νόνι των Απολλώνιων έβαλλε εναντίον τους: εκρήξεις γίνονταν, άν-
θρωποι τινάζονταν στον αέρα ή εξαϋλώνονταν, αλλά η επίθεση δεν 
σταµατούσε. 

«Τι προσπαθεί να κάνει;» µουρµούρισε ο Σθένελος, στενεύοντας 
τα µάτια. «Να κατακλύσει εκείνη τη µεριά του τείχους µε το πλήθος 
των µαχητών του;» 

Η Βατράνια είπε: «Θα σκοτωθούν όλοι τους.» 
«Οι Παντοκρατορικοί δεν φηµίζονται για επιθέσεις αυτοκτονίας.» 
«Τι εννοείς;» 
«Κάποιο άλλο είναι το σχέδιό του.» 
«Ο Πρίγκιπας µπορεί ήδη να το έχει µαντέψει,» είπε η Βατράνια. 
«Μπορεί.» Ο Σθένελος δεν ακουγόταν καθόλου βέβαιος. 
Η µάχη στο βορειοδυτικό τείχος φούντωσε. Εκρήξεις και φωτιές 

και καπνός, παντού. Λευκοντυµένοι πολεµιστές έτρεχαν δώθε-κείθε. 
Μαχητές του Υπεράρχη και Ιεροί Φρουροί πυροβολούσαν και τό-
ξευαν από τις επάλξεις – και πολλοί απ’αυτούς έπεφταν από εκεί, 
ουρλιάζοντας ή ήδη νεκροί. Τα οπλοφόρα οχήµατα έτρεχαν, κάνο-
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ντας κύκλους και βάλλοντας. Το ενεργειακό κανόνι δεν µπορούσε να 
τα στοχεύσει µέσα στον χαλασµό, καθώς διατηρούσαν µια σχετική 
απόσταση ασφαλείας. Μερικές ριπές του είχαν πέσει κοντά τους µα 
δεν τα είχαν καταστρέψει ούτε ανατρέψει. 

Ο Σθένελος πρόσεξε κάτι να έρχεται γυαλίζοντας πίσω από τον 
καπνό. Ακόµα ένα όχηµα. Ένα από τα φορτηγά· αλλά– είχε κάτι δι-
αφορετικό επάνω του; Ο καπνός το κατάπιε. Γιατί κατευθύνεται 
προς το τείχος; ∆εν έχει όπλα. 

«Βατράνια… κάτι…» 
Το φορτηγό, βγαίνοντας µέσα απ’τον καπνό και τις φωτιές, όρµησε 

προς το τείχος – προς το χτυπηµένο σηµείο του τείχους. 
Κι ο Σθένελος το είδε: είχε επάνω του ατσάλινα έµβολα, τα οποία 

άστραφταν κάτω από τις αχτίνες του µεσηµεριανού ήλιου. Αµέσως, 
κατάλαβε το σχέδιο του Επόπτη. 

«Αντιπερισπασµός…!» 
Ο πολιορκητικός κριός κοπάνησε πάνω στο τείχος, και το τείχος 

µετατράπηκε σε κοµµάτια πέτρας και σκόνη. 

E 
 
Οι πολεµιστές της Παντοκράτειρας, κραυγάζοντας, όρµησαν µέσα 
στο άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί, εισβάλλοντας στην Ερρίθια, 
πυροβολώντας τους υπερασπιστές ολόγυρά τους. 

Ο Νιρµόδος κοίταζε από απόσταση, και είπε στον Εύκριτο ο οποίος 
ήταν πλάι του: «Ωραία οδήγηση, Λοχαγέ.» 

«Ευχαριστώ, Υψηλότατε.» Εκείνος ήταν που είχε στείλει τον πολι-
ορκητικό κριό επάνω στο τείχος· κανένας άνθρωπος δεν βρισκόταν 
µέσα στο φορτηγό. 

«Μπορείς να το φέρεις πίσω;» ρώτησε ο Νιρµόδος. 
Ο Εύκριτος, υψώνοντας το τηλεχειριστήριο, προσπάθησε, αλλά 

δεν είδαν το όχηµα να κινείται. «Πρέπει να χτυπήθηκαν άσχηµα οι 
µηχανές του.» 

«∆εν πειράζει,» είπε ο Νιρµόδος. «Τη δουλειά του την έκανε.» 
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Κεφάλαιο 30 

Ο Εκλεκτός του Σκοταδιού 
 
 
Ο Σθένελος στεκόταν στον εξώστη των Ανακτόρων του Υπεράρχη 
και έβλεπε τους πολεµιστές της Παντοκράτειρας να εισβάλλουν από 
το άνοιγµα που είχε δηµιουργηθεί στη βορειοδυτική µεριά των τει-
χών της πόλης, περνώντας µέσα απ’τον καπνό και τα χαλάσµατα, 
πυροβολώντας τους υπερασπιστές της Ερρίθιας. 

Στις επάλξεις, το ενεργειακό κανόνι των Απολλώνιων δεν βρισκό-
ταν µακριά, αλλά ήταν τελείως άχρηστο. Όπως ήξερε ο Σθένελος, 
αυτού του είδους τα όπλα δεν µπορούσαν να χτυπήσουν στόχους 
που βρίσκονταν κοντά τους· κι ακόµα και τους στόχους που βρίσκο-
νταν στα όρια της ελάχιστης εµβέλειας ήταν επικίνδυνο να τους 
χτυπήσουν, διότι η έκρηξη που θα γινόταν πιθανώς να χτυπούσε µα-
ζί και το κανόνι – µε καταστροφικά αποτελέσµατα, αν έσπαγαν οι 
ενεργειακές φιάλες. Επιπλέον, στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν κά-
ποιος έβαλε µε ενεργειακό κανόνι µέσα στη µάχη, δεν θα πετύχαινε 
µόνο εχθρούς αλλά και συµµάχους. 

Σε αντίθεση, οι Παντοκρατορικοί µπορούσαν τώρα εύκολα να 
χτυπήσουν το κανόνι. Ο Σθένελος είδε µια έκρηξη να γίνεται εκεί 
κοντά – από χειροβοµβίδα µάλλον – και κράτησε την αναπνοή του 
για µια στιγµή, φοβούµενος ότι θα έσκαγαν οι ενεργειακές φιάλες. 
Αλλά δεν έσκασαν. 

Ο Σθένελος πήρε τα κιάλια από τα χέρια της Βατράνιας και κοίτα-
ξε να δει ποιος ήταν τώρα ο χειριστής του κανονιού. ∆εν ήταν ο Πρί-
γκιπας Ανδρόνικος· ήταν ένας Απολλώνιος πολεµιστής. Όµως ο Αν-
δροκλής’µορ εξακολουθούσε να βρίσκεται ανάµεσα στους δέκτες 
του κανονιού, φυσικά, χρησιµοποιώντας τη Μαγγανεία Οπλικής 
Φορτίσεως. 
Φύγετε από κει! σκέφτηκε ο Σθένελος. Τι κάθεστε; 
Και πού είναι ο Πρίγκιπας; Τον έψαξε, µε τα κιάλια, µα δεν τον 

βρήκε πουθενά. 



1100  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Πώς σκατά το κατάφεραν αυτό;» άκουσε τη Βατράνια, δίπλα του. 
«Πώς έριξαν τόσο εύκολα το τείχος;» 

Ο Σθένελος κατέβασε τα κιάλια από µπροστά του. «Σ’το είπα ότι ο 
Νιρµόδος ξέρει τι κάνει, δε σ’το είπα;» 

«Και θα πρέπει τώρα να υποχωρήσουµε; Να εγκαταλείψουµε την 
Ερρίθια;» 

«∆εν τελείωσε η µάχη ακόµα–» 
Σταµάτησε να µιλά καθώς είδε µια ισχυρή έκρηξη να γίνεται επά-

νω στις επάλξεις. 
Αυτή τη φορά, οι ενεργειακές φιάλες του κανονιού είχαν σκάσει. 
«Όχι…» Ο Σθένελος έφερε πάλι τα κιάλια στα µάτια του, και είδε, 

µέσα στις φωτιές και στον καπνό, ότι το κανόνι είχε καταστραφεί 
τελείως. Ο χειριστής του δεν φαινόταν πουθενά· πρέπει να είχε πέ-
σει από τις επάλξεις. Και ο Ανδροκλής ήταν πεσµένος ανάµεσα 
στους δύο δέκτες. Τα ρούχα του είχαν αρπάξει φωτιά αλλά δεν κου-
νιόταν. Ήταν νεκρός; 

«Φωτιές του Μαύρου Νάρζουλ…!» 

E 
 
«Αυτό ήταν,» είπε ο Νιρµόδος βλέποντας το ενεργειακό κανόνι των 
Απολλώνιων να καταστρέφεται. «Το πλεονέκτηµά τους µόλις ανατι-
νάχτηκε. Η Ερρίθια, σύντοµα, θα είναι ξανά δική µας.» Πήρε στα 
χέρια του ένα τουφέκι και βάδισε προς το άνοιγµα των τειχών, περι-
τριγυρισµένος από τους πολεµιστές του. 

Η Θελρίτ ερχόταν πλάι του, κρατώντας κι εκείνη ένα τουφέκι. Πα-
ρότι γνώριζε πώς να το χειρίζεται, δεν το αισθανόταν οικείο ως όπλο. 
Στην πατρίδα της, τη Βίηλ, δεν χρησιµοποιούσαν καθόλου πυροβόλα 
επειδή υπήρχε µεγάλος κίνδυνος να εκραγούν στα χέρια του χειρι-
στή. 

Ο Νιρµόδος έκανε νόηµα να σταµατήσουν όταν βρίσκονταν ακόµα 
σε ασφαλή απόσταση από τα τείχη, γιατί ο καπνός δεν είχε καθαρί-
σει από το άνοιγµα και η µάχη µαινόταν άγρια εκεί. Ανοίγοντας τον 
τηλεπικοινωνιακό ποµπό του, πρόσταξε: «∆ηµιουργήστε κι άλλα α-
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νοίγµατα στη βορειοδυτική µεριά των τειχών, εστιάζοντας τις βολές 
σας σ’ένα και µόνο σηµείο, όπως πριν.» 

E 
 
Στα Ανάκτορα υπήρχαν δύο µικρά ελικόπτερα, παρατηµένα εκεί από 
τους Παντοκρατορικούς ύστερα από την αποχώρησή τους – και τα 
δύο άχρηστα στον πόλεµο γιατί δεν είχαν πυροβόλα επάνω τους. Το 
όχηµα µε τις ερπύστριες, όµως, δεν ήταν άχρηστο. Μπορούσαν να 
προσαρµοστούν επάνω του δύο κανόνια. Και ο Πρίγκιπας Ανδρόνι-
κος αποφάσισε τώρα να το βάλει σε χρήση. 

Ο Σθένελος και η Βατράνια το είδαν να βγαίνει από τα Ανάκτορα 
και να κινείται µέσα στους δρόµους της Ερρίθιας, όπου ίσα που χω-
ρούσε σε ορισµένους ενώ σε άλλους δεν χωρούσε καθόλου. Ήταν 
µακρύ και αρκετά φαρδύ, αν και όχι τόσο µεγάλο όσο τα άρµατα έξω 
από την πόλη, τα οποία είχαν πάλι αρχίσει να σφυροκοπούν τα τεί-
χη. Χωρίς αµφιβολία το όχηµα µε τα δύο πυροβόλα θα βοηθούσε 
αξιοσηµείωτα, τώρα που οι Παντοκρατορικοί είχαν εισβάλει, έκρινε 
ο Σθένελος. Ευτυχώς ο Πρίγκιπάς µας σκέφτεται γρήγορα. Κρατώ-
ντας τα κιάλια µπροστά στα µάτια του, µπορούσε να δει τον Ανδρό-
νικο να είναι καθισµένος κάτω από το οπίσθιο αλεξίσφαιρο σκέπα-
στρο του οχήµατος. 

Η Βατράνια άρπαξε ξαφνικά τα κιάλια από τον Σθένελο, για να 
κοιτάξει κι εκείνη. 

«Μπορούσες και να τα ζητήσεις…» 
«Εσύ τα ζήτησες;» Η Βατράνια ατένιζε τη µάχη καθώς του µιλού-

σε. 
«Βιαζόµουν,» αποκρίθηκε ο Σθένελος. Και πρόσθεσε, βαριά: «Ο 

Ανδροκλής µπορεί νάναι νεκρός…» Μέχρι στιγµής δεν τον είχε δει 
να κινείται· κι έπειτα τον είχαν καταπιεί τελείως οι καπνοί και οι 
φωτιές. 

E 
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Οι οδοµαχίες στους δρόµους της Ερρίθιας σύντοµα αγρίεψαν. Οι 
υπερασπιστές της Μεγάλης Πόλης δεν ήταν πρόθυµοι να ξαναβρε-
θούν κάτω από τον ζυγό των τυράννων, ειδικά ύστερα από όσα είχαν 
συµβεί τελευταία, µε την εξέγερση, τη φυλάκιση του Υπεράρχη, και 
το γκρέµισµα του Ναού. Οι πολεµιστές του Ριχάρδου του Τρίτου µά-
χονταν πλάτη-πλάτη µε τους Ιερούς Φρουρούς και τους πολίτες, οι 
οποίοι χρησιµοποιούσαν ό,τι αυτοσχέδια όπλα µπορούσαν να βρουν. 
Ο Σεβερίνος και οι Γενναίοι του ήταν µαζί τους, όπως επίσης κι ο ί-
διος ο Υπεράρχης και οι ιερείς που βρίσκονταν στην πόλη: ο Μαλα-
χίας, ο Έδουος, ο Ριχάρδος. Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος πρόσφερε υ-
ποστήριξη µέσα από το όχηµα που µέχρι πρότινος ανήκε στον Επό-
πτη, χρησιµοποιώντας τα περιστρεφόµενα πυροβόλα του επιδέξια 
στους στενούς δρόµους· ενώ οι Απολλώνιοι πολεµιστές µάχονταν 
µαζί µε την Ιωάννα, και η Αριάδνη’ταρ πετούσε πάνω από την πόλη 
µέσα στο µικρό ελικόπτερο, πυροβολώντας τους στρατιώτες της Πα-
ντοκράτειρας όπου τους έβλεπε κι αποφεύγοντας επικίνδυνες ριπές. 

Τα άρµατα του Νιρµόδου είχαν ήδη δηµιουργήσει άλλο ένα άνοιγ-
µα στη βορειοδυτική µεριά των τειχών της Ερρίθιας. ∆εν υπήρχε τί-
ποτα που να µπορούσε τώρα να σπρώξει – και να κρατήσει – έξω 
τους Παντοκρατορικούς. Η πορεία τους, όµως, είχε ανακοπεί στους 
δρόµους της Μεγάλης Πόλης, γιατί ήταν στενοί και τους δυσκόλευ-
αν, ενώ διευκόλυναν τους αµυνόµενους. 

Ο Σθένελος και η Βατράνια βρίσκονταν ακόµα στον εξώστη των 
Ανακτόρων, παρακολουθώντας. ∆εν ήξεραν αν µπορούσαν να κά-
νουν κάτι για να βοηθήσουν, και ο Πρίγκιπας δεν τους είχε καλέσει. 

Ο Ανδροκλής’µορ είχε σκοτωθεί από εκείνη τη µεγάλη έκρηξη στο 
ενεργειακό κανόνι. Ο Ανδρόνικος το έµαθε µέσω τηλεπικοινωνιακού 
ποµπού, όταν έστειλε µερικούς από τους ανθρώπους του να πλησιά-
σουν για να µάθουν τι είχε απογίνει ο µάγος. Λυπήθηκε πολύ για τον 
θάνατό του γιατί τον ήξερε καιρό· ο Ανδροκλής δεν είχε µπει τελευ-
ταία στην Επανάσταση. Και ο Ανδρόνικος ήταν βέβαιος πως το ίδιο 
θα λυπόταν κι ο Οδυσσέας. Παρότι όλοι τους γνώριζαν τους κινδύ-
νους στους οποίους εκτίθονταν ως επαναστάτες, πάντοτε ο θάνατος 
ενός συντρόφου αποτελούσε θλιβερό γεγονός. Ο Ανδρόνικος είχε 
προστάξει να πάνε το πτώµα του Ανδροκλή στα Ανάκτορα. 
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Η Χάρνταβελ µάς κόστισε ακριβά, σκέφτηκε. Ελπίζω να µην ήταν 
για το τίποτα. Τώρα, δεν πρόκειται να έκανε πίσω µέχρι να έδιωχνε 
τους Παντοκρατορικούς από εδώ. 

E 
 
Ο Νιρµόδος ύψωσε το τουφέκι του και σηµάδεψε τον άντρα που ή-
ταν ντυµένος µε τα άµφια των ιερέων της Χάρνταβελ. Τον έβλεπε 
µέσα στο στόχαστρό του και ήταν έτοιµος να πατήσει τη σκανδάλη 
και να τον ξεκάνει, όταν ο ιερέας, κυριολεκτικά, εξαφανίστηκε από 
εκεί όπου στεκόταν σαν να τον είχε καταπιεί ο αέρας! 
Πώς το κάνουν αυτό; απόρησε ο Νιρµόδος κατεβάζοντας το του-

φέκι του. Παλιότερα δεν θυµόταν οι ιερείς να εµφανίζονταν και να 
εξαφανίζονταν σαν οπτασίες; Τι είχε συµβεί; Τι είχε αλλάξει; Ο πρώ-
τος που το είχε κάνει ήταν ο Γεράρδος, όταν είχε έρθει για να αιχµα-
λωτίσει τον Νιρµόδο µέσα στο υπνοδωµάτιό του. Και µετά το είχε 
ξανακάνει στα µπουντρούµια της Ερρίθιας, καθώς ο Νιρµόδος προ-
σπαθούσε να τον γρονθοκοπήσει κι εκείνος χανόταν από µπροστά 
του κι έβγαινε από αλλού. 

Και µάλλον, όπως είχε αποδειχτεί, δεν ήταν ο µόνος µ’αυτές τις ι-
κανότητες. 

Γύρω από τον Νιρµόδο, οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας πυρο-
βολούσαν τους υπερασπιστές της Ερρίθιας, προσπαθώντας να τους 
αναγκάσουν να υποχωρήσουν από αυτόν τον δρόµο: να φύγουν 
απ’τα µπαλκόνια, τα παράθυρα, και τις οροφές· να παραδώσουν το 
έδαφος που κρατούσαν. 

Ο Νιρµόδος ύψωσε πάλι το τουφέκι του, σηµάδεψε, και χτύπησε 
έναν Ιερό Φρουρό που καλυπτόταν στη γωνία ενός σοκακιού πυρο-
βολώντας µε την καραµπίνα του. ∆εν ήταν βέβαιος ότι τον σκότωσε 
αλλά ο κρανοφόρος άντρας σίγουρα έπεσε, και η κάννη της καρα-
µπίνας του δεν ξαναφάνηκε να ξεπροβάλλει. 

Ο Νιρµόδος τράβηξε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό από τη ζώνη του 
και κάλεσε τη Νέλθα-Ριθ. 

«Ταγµατάρχη, πώς είναι η κατάσταση στη µεριά σου;» 
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«Σχετικά καλή, Υψηλότατε, για τα δεδοµένα. Το Λαγούµι είναι χά-
λια γι’αυτό που κάνουµε.» 

Πράγµατι, ήταν γεµάτο στενούς, λαβυρινθώδεις δρόµους. ∆εν υ-
πήρχε χειρότερη συνοικία στην Ερρίθια, από αυτή την άποψη. Ίσως 
θα έπρεπε να είχαν δηµιουργήσει άνοιγµα σε διαφορετικό σηµείο 
των τειχών της πόλης, αλλά τώρα ό,τι είχε γίνει, είχε γίνει. Εν ανά-
γκη, ο Νιρµόδος θα ισοπέδωνε ολόκληρη τούτη την καταραµένη συ-
νοικία για να περάσει. 

«Υποχωρούν, Ταγµατάρχη, ή όχι;» 
«Υποχωρούν. Σε ορισµένα σηµεία. Αλλού, όµως, δεν µπορούµε να 

σπάσουµε την άµυνά τους.» 
«Γκρεµίστε τα οικήµατα, αν χρειαστεί. Με εκρηκτικά.» 
«Μάλιστα, Υψηλότατε.» 
Καθώς ο Νιρµόδος κρεµούσε πάλι τον ποµπό στη ζώνη του, είδε, 

στο πέρας του δρόµου όπου βρισκόταν, το µεταλλικό θωρακισµένο 
περίβληµα ενός οχήµατος να γυαλίζει. Το αναγνώριζε. Ήταν το δικό 
του όχηµα, το οποίο είχε µείνει µέσα στα Ανάκτορα. Τα δύο κανόνια 
του, τώρα, υποστήριζαν τους δαιµονισµένους επαναστάτες. Αλλά 
δεν µπορούσε να φτάσει ώς εδώ· δεν µπορούσε να µπει στα στενά 
δροµάκια του Λαγουµιού. Έπρεπε να παραµένει στις άκριές του, γύ-
ρω-γύρω, και να προσπαθεί να βάλλει από µακριά. Ο Νιρµόδος ανα-
ρωτήθηκε ποιος να ήταν µέσα του. Ο Υπεράρχης, ίσως; 

Πυροβόλησε έναν στρατιώτη του Ριχάρδου του Τρίτου, καθώς έ-
µπαινε στον δρόµο µαζί µε κάµποσους άλλους. Ανάµεσά τους ήταν 
κι ο Μαλαχίας, πρόσεξε ο Νιρµόδος· και µετά έτρεξε να καλυφτεί 
καλύτερα, καθώς τα πυρά άρχισαν να πέφτουν βροχή. Πέρασε µια 
ανοιχτή πόρτα και µπήκε σ’ένα οίκηµα που είχαν καταλάβει οι στρα-
τιώτες του. 

Η Θελρίτ ήταν εδώ, µαζί µε τον Ταγµατάρχη ∆αµιανό Νιρέτµω και 
κάµποσους πολεµιστές των ενισχύσεων από Ρελκάµνια. 

«Ήρθαν κι άλλοι, Υψηλότατε;» ρώτησε ο ∆αµιανός. 
Ο Νιρµόδος άλλαξε γεµιστήρα στο τουφέκι του. «Ναι. Και να προ-

σέχετε τους ιερείς τους. Έχουν αποκτήσει κάποιες δυνάµεις για τις 
οποίες παλιότερα δεν ήξερα.» 

«Τι δυνάµεις;» 
«Εµφανίζονται κι εξαφανίζονται σαν φαντάσµατα.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1105 

 

 

 

Ο Ταγµατάρχης Νιρέτµω συνοφρυώθηκε. «Τι ακριβώς σηµαίνει 
αυτό, Υψηλότατε;» 

«Τη µια στιγµή είναι εδώ, την άλλη παραπέρα. Μη ρωτάς περισσό-
τερα· ούτε κι εγώ δεν ξέ– Ααααχχχ…» Ρίχνοντας το όπλο του στο 
δάπεδο, ο Νιρµόδος κράτησε το κεφάλι του και µε τα δύο χέρια και 
γονάτισε. Ο πονοκέφαλος ξανά. Η µέγγενη έκλεινε γύρω απ’το κρα-
νίο του· το βούισµα ήταν τόσο δυνατό που δεν άκουγε πλέον τους 
πυροβολισµούς, τις φωνές, και τις εκρήξεις· µπροστά στα µάτια του 
λάµψεις πετάγονταν και φωτεινές γραµµές έσκιζαν τον χώρο, δια-
γράφοντας παράξενους σχηµατισµούς. 

Η µέγγενη έκλεισε κι άλλο… 
Σταµάτα…! Σταµάτα! 
ΣΤΑΜΑΤΑ! 
Ο πόνος τον τύλιξε. Το πάτωµα φάνηκε να παίρνει φωτιά ενώ ένας 

αποτρόπαιος βόµβος γέµιζε τ’αφτιά του Νιρµόδου. Έκλεισε τα µάτια 
του αλλά συνέχισε να βλέπει τις λάµψεις και τους αραχνοειδείς σχη-
µατισµούς πίσω από τα βλέφαρά του. Αισθανόταν το µυαλό του να 
φλέγεται. 

Η µέγγενη έκλεισε. Ο πόνος εστιάστηκε στο κέντρο του κρανίου 
του. Μια πυρωµένη λάµα. 

Ένα σκοτάδι παραµέρισε τους φωτεινούς σχηµατισµούς. Ένα σκο-
τάδι διαγράφηκε ανάµεσα από τις λάµψεις. 
Ο Νιρµόδος βρισκόταν ξανά κρεµασµένος ανάποδα. Έβλεπε ένα 

ζευγάρι µπότες. Και µετά, το πρόσωπο του Γεράρδου. 
—Έχουµε έναν κοινό εχθρό, Νιρµόδε, είπε η Φωνή κοντά στο αρι-

στερό αφτί του. 
Το πρόσωπο του Γεράρδου έλεγε: «Θέλω να ξέρεις ότι θα είσαι η 

τελευταία ανθρωποθυσία που θα λάβει από εµάς αυτό το µαύρο πα-
ράσιτο που, εδώ και τόσες χιλιετίες, τυραννά τη διάστασή µας.» 
—Μας µισεί και τους δύο, ψιθύρισε η Φωνή κοντά στο δεξί του α-

φτί. 
Το πρόσωπο του Γεράρδου έλεγε: «Είµαι σίγουρος ότι εγκρίνει τις 

µεθόδους σου, κι ας µην είσαι από τη Χάρνταβελ.» 
—Μπορούµε να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλο, Νιρµόδε, είπε η Φω-

νή κοντά στο αριστερό του αφτί. Αλλιώς, ποτέ δε θα τον νικήσεις. 
Πάντα εδώ θα είσαι κρεµασµένος. 
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Το πρόσωπο του Γεράρδου έλεγε: «Αλλά δεν έχει σηµασία.» 
—Μπορώ να σου δείξω πώς να ελευθερωθείς και πώς να τον σκο-

τώσεις, Νιρµόδε, είπε η Φωνή κοντά στο δεξί του αφτί. 
Το πρόσωπο του Γεράρδου εξαφανίστηκε σαν να ήταν οπτασία. 
—Είναι τέρατα, κι αυτός είναι ο χειρότερος. Άσε µε να σου δείξω 

πώς να τους νικήσεις. 
—Τι πρέπει να κάνω; 
—Ζήτα µου να έρθω! 
—Έλα, τότε! Έλα! 
Το βουητό µέσα στο κεφάλι του µετατράπηκε σε κάτι σαν αργό-

συρτο γέλιο που έρχεται από µακριά. 
Οι φωτεινοί σχηµατισµοί εξαφανίστηκαν καθώς ένα σκοτεινό σύν-

νεφο τούς σκέπασε, κρύβοντάς τους όπως θα έκρυβε τον ήλιο. 
«Νιρµόδε! Φέρε µου λίγο νερό, Ταγµατάρχη! Νιρµόδε!» 
Άνοιξε τα µάτια του και είδε ότι δεν ήταν πλέον κρεµασµένος ανά-

ποδα σε κάποιο µπουντρούµι. Ήταν… µα φυσικά· ήταν στην Ερρίθι-
α. Γινόταν µάχη. Είχαν µόλις γκρεµίσει ένα µέρος των τειχών της και 
είχαν εισβάλει. 

Αλλά ο Νιρµόδος, βαθιά εντός του, δεν ήταν πια µόνος. Αισθανό-
ταν τη σκοτεινή παρουσία κοντά στην ψυχή του. Είχε γλιστρήσει 
µέσα του από κάποιο άνοιγµα που εκείνος δυσκολευόταν να καθορί-
σει. Και ο Νιρµόδος τώρα γνώριζε πράγµατα που δεν θα µπορούσε 
ποτέ να είχε φανταστεί. 

Η Θελρίτ, που ήταν γονατισµένη από πάνω του καθώς εκείνος 
βρισκόταν ξαπλωµένος στο πάτωµα, έβγαλε µια κραυγή κάνοντας 
πίσω, τροµαγµένη. 

«Ν-Νιρµόδε… είσαι καλά;» 
Ο Νιρµόδος ανασηκώθηκε. «Ναι,» είπε. «Καλύτερα από ποτέ, ί-

σως.» 
«Τι είναι, τότε, αυτό… αυτό στα µάτια σου;» 
Ο Νιρµόδος γέλασε καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Θέλεις να µάθεις, 

Θελρίτ;» 
Η Θελρίτ είχε επίσης σηκωθεί όρθια εµπρός του. Έκανε ένα βήµα 

όπισθεν, ξεροκαταπίνοντας. «Τι… τι είναι;» 
«Υψηλότατε,» είπε ο Ταγµατάρχης Νιρέτµω από δίπλα, «είναι όλα 

εντάξει;» 
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«Ναι, Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος, «όλα εντάξει είναι.» 
Και άπλωσε το χέρι του προς τη Θελρίτ. 

Εκείνη ένιωθε το σώµα της να έχει µουδιάσει. Μέσα στα γκρίζα 
µάτια του Νιρµόδου νόµιζε ότι µπορούσε να δει µια παράδοξη µαυ-
ρίλα: ένα µαύρο σύννεφο. Και τώρα, στην παλάµη του χεριού του, 
ανάµεσα από τα δάχτυλά του, το ίδιο σύννεφο νόµιζε πως έβλεπε: 
µια δύσκολο να καθοριστεί δαιµονική σκιά. 

«…Νιρµόδε.» 
Το χέρι του ήρθε προς το µέρος της, προς το µέτωπό της, σαν να 

είχε σκοπό να την αγγίξει εκεί. Αλλά µετά αποµακρύνθηκε. Κατέβη-
κε. 

«Όχι,» µουρµούρισε ο Νιρµόδος λες και παραµιλούσε, «δεν είναι 
για σένα αυτή…» Και το µαύρο σύννεφο µέσα στα γκρίζα µάτια του 
φάνηκε να αναδεύεται, και η Θελρίτ νόµιζε, είχε την µάλλον φαντα-
στική εντύπωση, ότι κάτι γρύλισε θυµωµένα στα όρια της ακοής της. 

«Τι συµβαίνει;» ψέλλισε. «Σε παρακαλώ, Νιρµόδε, πες µου.» 
«Τίποτα. Ο εχθρός µας πλησιάζει, και πρέπει να ετοιµαστούµε 

γι’αυτόν.» Ο Νιρµόδος έσκυψε και πήρε από κάτω το τουφέκι του. 
«Ποιος εχθρός µας;» 
«Ο Γεράρδος. Είναι κοντά.» 

E 
 
Ο Μαλαχίας έσµιξε τα φρύδια. ∆εν είχε ποτέ ξανά αισθανθεί την 
παρουσία του Εσώτερου Θηρίου τόσο δυνατή. Ούτε καν στον Ύπα-
το. Είχε έρθει κάποιος από τους παλιούς ιερείς στην πόλη; Στο Λα-
γούµι; 

Ο Μαλαχίας βρισκόταν µέσα σ’ένα εγκαταλειµµένο οίκηµα, µαζί 
µε τον Αγύρευτο και µερικούς Ιερούς Φρουρούς. Απέξω ακούγονταν 
πυροβολισµοί και φωνές. Η παρουσία που είχε αισθανθεί δεν ήταν 
µακριά… και ήταν πολύ, πολύ παράξενη. Ο Μαλαχίας έµπαινε στον 
πειρασµό να πάει να κοιτάξει από κοντά, αλλά φοβόταν ότι ίσως να 
επρόκειτο για κάτι το επικίνδυνο. 

Τι µπορεί να του έδινε την αίσθηση µιας τόσο έντονης παρουσίας 
του Εσώτερου Θηρίου; Μήπως δεν ήταν καν άνθρωπος αλλά ου-
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γκράβος; Ούτε, όµως, από ουγκράβο ο Μαλαχίας δεν νόµιζε ότι είχε 
ποτέ νιώσει κάτι τέτοιο… 

Και µετά, η παρουσία κινήθηκε. Ερχόταν προς το µέρος του. Προς 
το µέρος του Μαλαχία. 

Οι πυροβολισµοί από έξω, από τον δρόµο, εντάθηκαν. Συγχρόνως, 
οι Ιεροί Φρουροί πυροβολούσαν, µε τις καραµπίνες τους, από τα πα-
ράθυρα του οικήµατος. 

«Τι συµβαίνει;» ρώτησε ο Μαλαχίας. 
«Οι Παντοκρατορικοί, Μεγάλε Πατέρα. Πλησιάζουν.» 
Ο Μαλαχίας συνοφρυώθηκε ξανά. Οι Παντοκρατορικοί;… Όχι, αυ-

τό που έρχεται δεν είναι οι Παντοκρατορικοί… 
Ο δρόµος έξω από το οίκηµα γέµισε, σε λίγο, µε πυροβολισµούς 

και εκρήξεις· και η παρουσία του Εσώτερου Θηρίου ήταν τώρα ακό-
µα πιο κοντά. ∆εν καταλαβαίνω! Ποιος είναι εδώ; 

Ερχόταν από την πίσω µεριά! διαπίστωσε ξαφνικά ο Μαλαχίας. Το 
Εσώτερο Θηρίο – ο ξενιστής του Εσώτερου Θηρίου – ερχόταν από 
την πίσω µεριά του χτιρίου. 

«Από κει!» Ο Μαλαχίας έδειξε στους Ιερούς Φρουρούς. «Κάποιοι 
έρχονται από κει!» 

∆ύο από αυτούς έφυγαν από τα παράθυρα και πήγαν προς τη µι-
κρή πόρτα στην πίσω µεριά, η οποία έβγαζε σ’ένα σοκάκι όπου ίσα 
που χωρούσε ένας άνθρωπος. Ο ένας κρατούσε την καραµπίνα του 
υψωµένη, περιµένοντας· ο άλλος είχε στα χέρια του το µεγάλο σπαθί 
του, έτοιµος να καρφώσει όποιον έκανε να εισβάλει. 

Ο Μαλαχίας, τραβώντας κι εκείνος το σπαθί του, περίµενε. Ο Αγύ-
ρευτος γάβγισε πλάι του, νευρικά. Ο Μαλαχίας τον χάιδεψε στο κε-
φάλι. Το αισθάνεσαι κι εσύ, Αγύρευτε; 

Το Εσώτερο Θηρίο πλησίαζε, και ο Μαλαχίας νόµιζε ότι ήταν πολύ 
οργισµένο. 

Η πίσω πόρτα του σπιτιού ήταν ξύλινη και αµπαρωµένη µε µια µι-
κρή σιδερένια αµπάρα. Κάποιο όπλο άρχισε να την κοπανά, ξανά 
και ξανά. Κοµµάτια ξύλου πετάγονταν προς τα µέσα. Η κόψη ενός 
τσεκουριού φάνηκε. 

Οι δύο Ιεροί Φρουροί ήταν έτοιµοι. 
Μια κλοτσιά γκρέµισε τη διαλυµένη πόρτα, κι ένας Παντοκρατο-

ρικός µε τσεκούρι παρουσιάστηκε. Ο Φρουρός µε το σπαθί τον κάρ-
φωσε αµέσως στην κοιλιά, µουσκεύοντας τη λευκή του στολή µε αί-
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µα. Ο άντρας έπεσε, βογκώντας. Ένας άλλος, που βρισκόταν πίσω 
του, πυροβόλησε µε πιστόλι. Ο Ιερός Φρουρός µε το σπαθί χτυπήθη-
κε στο πλάι του κλειστού του κράνους και η σφαίρα εξοστρακίστηκε. 
Ο Ιερός Φρουρός µε την καραµπίνα πυροβόλησε, αστοχώντας όµως 
τον Παντοκρατορικό. 

Το Εσώτερο Θηρίο ήταν κοντά. Ήταν στο σοκάκι. Ο Μαλαχίας το 
ήξερε. Αλλά πώς ήταν αυτό δυνατόν; αναρωτιόταν. Τι θέση είχε α-
νάµεσα στους πολεµιστές της Παντοκράτειρας; 

Ο Μαλαχίας ακολούθησε τα µονοπάτια, αφήνοντας τον Αγύρευτο 
πίσω του, ζητώντας του να µην έρθει µαζί του. Βγήκε από την πόρτα 
περνώντας µπροστά από τα µάτια του Παντοκρατορικού µε το πι-
στόλι χωρίς εκείνος να τον δει. Βρέθηκε στο σοκάκι, όπου οι λευκο-
ντυµένοι στρατιώτες ήταν ο ένας πίσω από τον άλλο, δεξιά κι αρι-
στερά της πόρτας, σχηµατίζοντας ουρά υποχρεωτικά, λόγω του στε-
νού χώρου. 

Ο Μαλαχίας κάρφωσε τον άντρα µε το πιστόλι στο στήθος, ξαφ-
νιάζοντάς τους µε την αναπάντεχη παρουσία του. «Πού είσαι;» φώ-
ναξε, αναζητώντας τον φορέα του Εσώτερου Θηρίου. 

Οι Ιεροί Φρουροί ακολούθησαν τον ιερέα έξω από την πόρτα, χτυ-
πώντας κι αυτοί τους Παντοκρατορικούς. 

Ο χώρος ήταν στενός και τα µονοπάτια επίσης περιορισµένα. Ο 
Μαλαχίας σπάθισε έναν στρατιώτη στο πρόσωπο, σωριάζοντάς τον– 

Και είδε εµπρός του τον Επόπτη. Να τον σηµαδεύει µ’ένα πιστόλι. 
«Εµένα ψάχνεις, Μαλαχία;» 
Τα µάτια του Μαλαχία γούρλωσαν καθώς ατένιζαν τα γκρίζα µάτια 

του Νιρµόδου Νάρλεφ. Μα τον Θεό! Αυτός είναι! 
«Ο Θεός σας µου πρόσφερε τούτη τη διάσταση,» του είπε ο Νιρ-

µόδος, λες και είχε ακούσει τις σκέψεις του. «Θα έρθεις µαζί µου ή 
θα πεθάνεις, όπως τα υπόλοιπα τέρατα του είδους σου;» 

«∆εν είναι αυτός ο Θεός µας,» αποκρίθηκε ο Μαλαχίας – κι ακο-
λούθησε τα µονοπάτια τη στιγµή που ο Νιρµόδος πυροβολούσε. 

Η σφαίρα πέρασε ξυστά δίπλα απ’το κεφάλι του, καθώς ο Μαλαχί-
ας γλιστρούσε ανάµεσα στις σκιές και πλάι σε µια γωνία ακανόνι-
στης γεωµετρίας. 

Ο Νιρµόδος γρύλισε σαν αγρίµι, και βρέθηκε πάλι κοντά στον Μα-
λαχία, όταν εκείνος έκανε να µπει στη µικρή πόρτα ενός οικήµατος. 
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Το αριστερό χέρι του Νιρµόδου ήρθε καταπάνω στο κεφάλι του Μα-
λαχία, επιχειρώντας να τον αγγίξει, κι ο ιερέας αισθάνθηκε µια τρο-
µερή δύναµη από εκεί. Τη δύναµη του Εσώτερου Θηρίου. Όχι, όµως, 
όπως την ήξερε. Ήταν σαν ένας υπόγειος χείµαρρος σκοταδιού, και 
ο Νιρµόδος ήταν το στόµιο απ’το οποίο αυτό το σκοτάδι ξεπηδούσε. 

Ο Μαλαχίας καταλάβαινε ότι το σκοτάδι τον αναζητούσε. Ήθελε 
να τον καταλάβει. Ξανά. Να τον µετατρέψει πάλι σ’αυτό που ήταν 
πριν. Να του κρύψει τα µονοπάτια, να του κόψει την επαφή µε τη 
διάσταση της Χάρνταβελ. Ή ίσως, τούτη τη φορά, να έκανε κάτι α-
κόµα χειρότερο… 

Κραυγάζοντας έτρεξε µακριά από τον Νιρµόδο: έπεσε πάνω στην 
πόρτα σπάζοντάς την, βρέθηκε σ’ένα σκιερό δωµάτιο σκοντάφτο-
ντας σε χαµηλά έπιπλα, ακολούθησε τα µονοπάτια. Έφυγε µακριά, 
µακριά, µακριά από τον καινούργιο υπηρέτη του Εσώτερου Θηρίου, 
ενώ πίσω του τον άκουγε να του φωνάζει: 

«Θα σε βρω, Μαλαχία! Θα ξανασυναντηθούµε! ∆ε µπορείς να 
κρυφτείς από εµένα! Κανένας σας δεν µπορεί!» 

E 
 
Ο Τζοσελίνος και ο Οσβάλδος είχαν αποφασίσει να µείνουν στη Να-
ραλµάδια και στην Υλιριλίδια, αφού εκεί ήταν η πατρίδα τους και 
πίστευαν ότι ίσως να υπήρχε ανάγκη για τη βοήθειά τους. Θα προ-
σπαθούσαν να διατηρήσουν την ειρήνη ανάµεσα στον λαό του Βασι-
ληά Κάλροοθ και στους ντόπιους. 

Ο Γεράρδος και οι υπόλοιποι είχαν φύγει µε το ξηµέρωµα, µέσα 
στα οχήµατα του Εδµόνδου και του Τέρι, για να επιστρέψουν στην 
Ερρίθια. Το δεύτερο όχηµα, καθότι πιο δυνατό από το πρώτο, τρα-
βούσε πίσω του το κάρο µε τον ηλιακό συλλέκτη, καθώς διέσχιζαν τα 
εδάφη βόρεια του Παραπόταµου. 

Τώρα ήταν δύο µετά το µεσηµέρι, σύµφωνα µε το ρολόι στην κον-
σόλα του οχήµατος του Εδµόνδου, και πλησίαζαν τη Μεγάλη Πόλη 
της Χάρνταβελ. 

Παρατηρώντας ότι η Ανατολική Πύλη ήταν κλειστή. 
Ακούγοντας εκρήξεις και πυροβολισµούς από απόσταση. 
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«Τι σκατά γίνετ’ εδώ, πάλι;» µούγκρισε η Μάρθα. 
«Κάποια σύγκρουση,» είπε η Άνµα’ταρ. «Αλλά από την άλλη µεριά 

της πόλης, µάλλον. Από τα δυτικά.» 
Ο Εδµόνδος ήταν στο τιµόνι, και ο Γεράρδος, που καθόταν δίπλα 

στον τροβαδούρο, άνοιξε τον τηλεπικοινωνιακό ποµπό του καλώ-
ντας τον Τέρι. 

«Ταγµατάρχη, φαίνεται πως έχουµε πρόβληµα.» 
«Το ακούω, Γεράρδε. Πάµε πρώτα στην Ανατολική Πύλη, να ρω-

τήσουµε.» 
«Καλώς.» 
Καθώς πλησίαζαν την Ανατολική Πύλη της Ερρίθιας, ο Γεράρδος 

αισθάνθηκε δύο πράγµατα: την εισβολή στην Ανατολική Αγορά να 
έρχεται πιο κοντά (αναµενόµενο αυτό), και την παρουσία του Εσώ-
τερου Θηρίου όπως δεν την είχε νιώσει ποτέ ξανά (καθόλου αναµε-
νόµενο). Είχε την αίσθηση ότι το ίδιο το Μαύρο Σύννεφο βρισκόταν 
εδώ, µέσα στη Μεγάλη Πόλη. Πώς µπορεί, όµως, αυτό να αλήθευε; 

Ο Εδµόνδος σταµάτησε το όχηµά του µπροστά στην πύλη· το ίδιο 
κι ο Τέρι το δικό του όχηµα. Ο ταγµατάρχης βγήκε και φώναξε στους 
φρουρούς στις επάλξεις: «Γιατί είναι κλειστά;» 

Εκείνοι – πολεµιστές του Υπεράρχη, απ’ό,τι φαινόταν – τον ατένι-
σαν από ψηλά. «Γίνεται µάχη, κύριε Ταγµατάρχη,» αποκρίθηκε µια 
γυναίκα. Τον είχαν αναγνωρίσει. «Στο δυτικό τείχος. Οι Παντοκρα-
τορικοί ήρθαν ξανά. Ο Επόπτης είναι εδώ, λένε.» 
Ο Επόπτης; Ο Τέρι αισθάνθηκε να µουδιάζει. Επέστρεψε; Όταν 

τον είχε βάλει µέσα στο φορτηγό, δε νόµιζε ότι ο Νιρµόδος θα ήταν 
σε κατάσταση να επιστρέψει. Κατάρες! ∆εν έπρεπε ποτέ να είχα 
αφήσει την Αρίνη να µε πείσει να τον ξεκρεµάσουµε. Και τι θα έλεγε 
τώρα στον Γεράρδο; 

«Ο Επόπτης;» φώναξε στη φρουρό. «Ο Νιρµόδος Νάρλεφ;» 
«Έτσι λένε, κύριε Ταγµατάρχη.» 
Ο Γεράρδος, έχοντας επίσης ακούσει για την επιστροφή του Νιρ-

µόδου, βγήκε από το όχηµα του Εδµόνδου και είπε στον Τέρι: «Πώς 
είναι δυνατόν να δραπέτευσε; Κάποιος µάς πρόδωσε!» 

Ο Τέρι στράφηκε για να τον κοιτάξει, ενώ οι φρουροί άρχιζαν να 
σηκώνουν την Ανατολική Πύλη. Αναστέναξε. «∆ε σου έχω πει κάτι, 
Γεράρδε…» Καλύτερα να το µάθει τώρα, να τελειώνουµε. 
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Ο Γεράρδος συνοφρυώθηκε, πλησιάζοντάς τον, ενώ κι άλλοι επα-
ναστάτες έβγαιναν από το όχηµα του Εδµόνδου – η Μάρθα, η Άν-
µα’ταρ. «Τι;» 

Η Αρίνη, διακόπτοντας τη Μαγγανεία Κινήσεως, βγήκε απ’το εξά-
τροχο µεταβαλλόµενο όχηµα µαζί µε µερικούς στρατιώτες. 

Ο Τέρι είπε στον Γεράρδο: «Το ξέρω ότι θα το δεις αρνητικά αυτό, 
αλλά ποτέ δε φανταζόµουν ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο» – έδειξε προς 
την πόλη – «και εξακολουθώ, φυσικά, να είµαι µε το µέρος σου.» 

«Τι θες να πεις; ∆εν καταλαβαίνω πού προσπαθείς να καταλή-
ξεις.» Ο Γεράρδος τον ατένιζε συνοφρυωµένος, και πολύ παραξενε-
µένος. Ο ταγµατάρχης δεν του είχε, µέχρι στιγµής, δώσει την εντύ-
πωση ανθρώπου που µασούσε τα λόγια του. 

«Εγώ ελευθέρωσα τον Νιρµόδο.» 
Είναι τρελός; σκέφτηκε ο Γεράρδος, κοιτάζοντας τον Τέρι σαν να 

τον έβλεπε για πρώτη φορά. ∆εν είναι τρελός. Τι λόγο µπορεί να εί-
χε; «Γιατί;» ρώτησε, ήρεµα. 

Ο Τέρι παρατήρησε: Το πήρε καλύτερα απ’ό,τι φανταζόµουν. ∆ιότι 
η αλήθεια ήταν ότι, εν µέρει, φοβόταν πως ο Γεράρδος θα προσπα-
θούσε να τον σκοτώσει. «Η γυναίκα του, η Θελρίτ, µε παρακάλεσε. 
Μου ζήτησε να µην τον αφήσω να πεθάνει. Και ήταν σε τέτοια κα-
τάσταση που τη λυπήθηκα.» Προτίµησε να µη µπλέξει την Αρίνη 
στην όλη ιστορία· εξάλλου, δεν είχε πραγµατική σηµασία ποιος είχε 
µιλήσει στη Θελρίτ. «Τον ξεκρέµασα, τον τύλιξα σ’ένα ύφασµα, και 
τον µετέφερα σ’ένα από τα φορτηγά, για να τον πάρουν µαζί τους 
όταν θα έφευγαν. ∆εν το θεωρούσα πιθανό να επιστρέψει.» 

«Επέστρεψε, όµως!» είπε ο Γεράρδος. «Γιατί δε µε ρώτησες προ-
τού κανείς οτιδήποτε;» Τώρα ο θυµός του διακρινόταν στη χροιά της 
φωνής του. Ή µάλλον, όχι θυµός, σκέφτηκε ο Τέρι. Όχι ακριβώς θυ-
µός. Ενόχληση περισσότερο. Απογοήτευση, ίσως. 

«Γιατί πίστευα ότι δεν θα συµφωνούσες. Προφανώς, έκανα λάθος. 
Το ξέρω. Αλλά τώρα δεν γίνεται να το διορθώσω. Μπορούµε, όµως, 
να πάµε να βοηθήσουµε στα δυτικά τείχη της Ερρίθιας.» 

Ο Γεράρδος τον ατένισε αµίλητα για µια στιγµή, ενώ σκεφτόταν: 
Ένας διαπληκτισµός µεταξύ µας, τώρα, θα βοηθήσει µόνο τους Πα-
ντοκρατορικούς. «Πάµε,» είπε τελικά. 

Ο Τέρι στράφηκε στους φρουρούς στην πύλη. «Ποια είναι η κατά-
σταση στα δυτικά;» τους ρώτησε. 
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«Απ’ό,τι µπορούµε να δούµε απ’τις επάλξεις, οι Παντοκρατορικοί 
έχουν γκρεµίσει ένα σηµείο του δυτικού τείχους και έχουν εισβά-
λει,» αποκρίθηκε η πολεµίστρια που είχε µιλήσει και πριν. «Γίνονται 
µάχες στους δρόµους. Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος, όµως, είναι εδώ µα-
ζί µε Απολλώνιους µαχητές και µας βοηθά, κύριε Ταγµατάρχη.» 

«Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος;» έκανε ο Γεράρδος, ξαφνιασµένος. 
«Μάλιστα, Μεγάλε Πατέρα.» 
Ο Γεράρδος, που δεν φορούσε άµφια, δεν ρώτησε πώς η γυναίκα 

είχε καταλάβει ότι ήταν ιερέας. Στράφηκε στον Τέρι. «Μη χάνουµε 
άλλο χρόνο. Πάµε στα Ανάκτορα, πρώτα, ν’αφήσουµε τον συλλέ-
κτη.» 

Μπήκαν στα οχήµατά τους και πέρασαν την Ανατολική Πύλη. 

E 
 
Οι πολεµιστές της Παντοκράτειρας είχαν καταλάβει τη ∆υτική Πύλη 
από µέσα, από τους δρόµους της Ερρίθιας. Το φυλάκιο εκεί ήταν 
τώρα δικό τους, και η πύλη ήταν ανοιχτή, επιτρέποντας στα δύο µε-
γάλα οχήµατα – αυτό µε τη βαλλίστρα, που ήταν από τη Βίηλ, κι αυ-
τό µε τα δύο πυροβόλα, που ήταν από τη Ρελκάµνια – να µπουν, κυ-
λώντας επάνω στη λεωφόρο που οδηγούσε στη ∆υτική Αγορά – ο 
µοναδικός δρόµος εδώ γύρω όπου έµοιαζαν να µπορούν να χωρέ-
σουν, και πάλι προκαλούσαν µικροζηµιές στα οικήµατα δεξιά κι αρι-
στερά τους. 

Ο Νιρµόδος στεκόταν κοντά στη ∆υτική Πύλη, βλέποντας τα δύο 
άρµατα να περνάνε. Ήταν περιτριγυρισµένος από πολεµιστές του, 
και η Θελρίτ στεκόταν πλάι του µε το τουφέκι της στα χέρια. Το 
πρόσωπό της ήταν σφιγµένο, η ανησυχία της έκδηλη. 

«∆εν έπρεπε να είχες φύγει έτσι, πριν,» είπε στον Νιρµόδο. «Τι 
νόηµα είχε να πας από την πίσω µεριά εκείνης της καλύβας; Μπορεί 
να σκοτωνόσουν!» 

«Ένας ιερέας µε περίµενε εκεί, Θελρίτ–» 
«Τόσο το χειρότερο!» 
Ο Νιρµόδος γέλασε. «Οι ιερείς αυτής της διάστασης δεν αποτε-

λούν πλέον κίνδυνο για εµένα, αγάπη µου.» 
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Η Θελρίτ συνοφρυώθηκε µοιάζοντας απεγνωσµένη. «Γιατί µιλάς 
έτσι περίεργα; Τι σου έχει συµβεί;» 

«Βρήκα τρόπο για να κάνω τη Χάρνταβελ πραγµατικά δική µας.» 
«Τι τρόπο;» 
«Μίλησα µε τον Θεό τους.» 
Έχει τρελαθεί; αναρωτήθηκε, τροµαγµένη, η Θελρίτ· και δεν είπε 

τίποτα. 
Ο Νιρµόδος κοίταζε πέρα από τη ∆υτική Πύλη, έξω από την Ερρί-

θια, στους αγρούς. 
«Περιµένεις κάτι;» τον ρώτησε, τελικά, η Θελρίτ. 
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. 
«…Τι;» 
«Έρχονται. ∆εν είναι µακριά τώρα.» Ο Νιρµόδος έκανε νόηµα 

στους πολεµιστές του και ξεκίνησε να βαδίζει. 
Η Θελρίτ, φυσικά, βάδισε δίπλα του, απορώντας για το πού ακρι-

βώς πήγαιναν αλλά προτιµώντας να µη ρωτήσει. ∆εν έπρεπε ποτέ να 
είχαµε επιστρέψει εδώ. Ή, αν ήταν να επιστρέψουµε, έπρεπε να εί-
χαµε οργανωθεί καλύτερα. Έπρεπε πρώτα να είχαµε πάει στη Ρελ-
κάµνια. ∆εν της άρεσε καθόλου που είχε µπλεχτεί µέσα σε πόλεµο. 
∆εν ήξερε πώς ακριβώς να χειρίζεται αυτά τα πυροβόλα όπλα που 
δεν χρησιµοποιούνταν στη Βίηλ, κι αισθανόταν τη στρατιωτική στο-
λή άβολη επάνω της. Ποτέ δεν φορούσε στολές η Θελρίτ· ο Νιρµό-
δος, όµως, είχε τώρα επιµείνει: ∆ε µπορείς νάσαι στην πολιορκία µε 
φόρεµα. Τι θα γίνει αν πρέπει να τρέξεις; Μάλλον είχε δίκιο. Αλλά η 
Θελρίτ δεν ήθελε να βρίσκεται σε πολιορκία ούτως ή άλλως! 

Και πού την πήγαινε τώρα ο Νιρµόδος; 
Είχε πραγµατικά τρελαθεί; Όλο κάτι παράξενα πράγµατα έλεγε, 

από εκείνο τον τελευταίο πονοκέφαλο και µετά. 
Από τους αγρούς, η Θελρίτ είδε τρεις καβαλάρηδες να έρχονται. 

∆ύο µεγάλοι λύκοι τούς ακολουθούσαν. Κι από πάνω τους πετούσαν 
τρία επίσης µεγάλα κοράκια. 

Ο Νιρµόδος έκανε νόηµα στη συνοδεία του να σταµατήσει. 
Η Θελρίτ τού ψιθύρισε: «Αυτούς περιµένουµε;» ∆ιότι έβλεπε ότι ο 

σύζυγός της κοίταζε τους καβαλάρηδες. 
«Ναι.» 
«Τους ξέρεις;» 
«Τώρα, ναι.» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1115 

 

 

 

Τι σήµαινε τώρα, ναι; Πριν, δηλαδή, δεν τους ήξερε; 
Οι καβαλάρηδες πλησίασαν, µαζί µε τους λύκους και τα κοράκια. Ο 

Νιρµόδος έκανε νόηµα στους στρατιώτες του να κατεβάσουν τα 
τουφέκια τους, γιατί εκείνοι είχαν αµέσως σηκώσει τα όπλα για να 
σηµαδέψουν. 

Οι καβαλάρηδες σταµάτησαν τα άλογά τους και αφίππευσαν. Ή-
ταν τρεις άντρες, φανερά γηγενείς της Χάρνταβελ, τους οποίους η 
Θελρίτ δεν είχε ποτέ ξανά αντικρίσει. 

«Εσύ είσαι;» είπε ο ένας τους, ατενίζοντας τον Νιρµόδο. 
«Ναι, εγώ.» Έκανε µερικά βήµατα, για να σταθεί µπροστά στους 

τρεις άντρες που – η Θελρίτ τώρα το συνειδητοποίησε – ήταν ιερείς. 
Φορούσαν άµφια κάτω από τις κάπες τους. 

«Ο Θεός µάς δοκιµάζει,» είπε ένας άλλος ιερέας. 
«Θα κάνουµε, όµως, ό,τι χρειάζεται,» είπε ο τρίτος. 
«Ναι,» ένευσε ο Νιρµόδος. «Θα κυνηγήσουµε τα τέρατα και θα τα 

σκοτώσουµε, το ένα µετά το άλλο, µέχρι να έχουµε καθαρίσει ετούτη 
τη διάσταση από την ύπαρξή τους και ο Θεός να είναι πάλι ευχαρι-
στηµένος.» 

Το ένα απ’τα µεγάλα κοράκια γαντζώθηκε στον λευκοντυµένο ώµο 
του, κρώζοντας δυνατά. 
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Κεφάλαιο 31 

Στους Στενούς ∆ρόµους της Μεγάλης 
Πόλης 

 
 
∆ιασχίζοντας τα Ιερά, άκουγαν τους θορύβους της µάχης ν’αντηχούν 
ολοένα και δυνατότερα µέσα στην Ερρίθια. Όταν έφτασαν στην Α-
νακτορική Λεωφόρο και το Λαγούµι ήταν αντίκρυ τους, δεν µπορού-
σαν µονάχα ν’ακούσουν τη µάχη αλλά και να δουν κάποιες από τις 
εκρήξεις και τους πολεµιστές που βρίσκονταν ακροβολισµένοι πάνω 
σε οροφές. ∆ε σκόπευαν, όµως, να πάνε από τώρα εκεί· έστριψαν 
νότια και συνάντησαν τη βόρεια πύλη των Ανακτόρων του Υπεράρ-
χη. Οι φρουροί εκεί τούς αναγνώρισαν και άφησαν τα οχήµατά τους 
να περάσουν. Ο Εδµόνδος και ο Τέρι οδήγησαν µέχρι την αυλή που 
αποτελούσε γκαράζ, και σταµάτησαν για να βγουν όλοι τους. 

«Τον συλλέκτη εδώ θα τον αφήσουµε;» ρώτησε ο Τέρι την Αρίνη. 
«Καλύτερα να τον πάµε σε κάποιον κλειστό χώρο, για ασφάλεια.» 

Αν και το γκαράζ δεν της φαινόταν επικίνδυνο, ποτέ δεν ξέρεις: ίσως 
η µάχη να έφτανε, τελικά, ώς τα Ανάκτορα, και τότε σφαίρες και 
βόµβες θα εκτοξεύονταν παντού.  

Ο Τέρι πρόσταξε τους στρατιώτες του να πάρουν τον ηλιακό συλ-
λέκτη και να τον µεταφέρουν σ’ένα από τα υπόγεια που έβαζαν τους 
εξοπλισµούς τους. 

«Αποκλείεται να χωρά να κατεβεί τις σκάλες, κύριε Ταγµατάρχη,» 
αποκρίθηκε η Βίλνα. 

Ο Τέρι καταράστηκε, καταλαβαίνοντας ότι είχε δίκιο. «Πηγαίνετέ 
τον, τότε, σ’όποιο ασφαλές µέρος µπορεί να χωρέσει.» 

Εκείνοι υπάκουσαν, πιάνοντας από γύρω το µεγάλο πιάτο και 
προσπαθώντας να το κατεβάσουν από το κάρο που είχε φτιάξει ο 
λαός του Βασιληά Κάλροοθ ειδικά γι’αυτό. 

«Πάµε να δούµε ποιος είναι µέσα στα Ανάκτορα,» πρότεινε ο Γε-
ράρδος. 

Ο Τέρι ένευσε, και µπήκαν στους διαδρόµους και στις αίθουσες, 
όπου δεν βρίσκονταν και πολλοί φρουροί. Οι περισσότεροι πολεµι-
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στές του Υπεράρχη, αλλά και οι Γενναίοι του Σεβερίνου, καθώς και 
οι στρατιώτες του Τέρι, πρέπει να ήταν στα δυτικά, µπλεγµένοι στη 
µάχη. 

«Είναι εδώ ο Ριχάρδος ο Τρίτος;» ρώτησε ο Γεράρδος έναν φρου-
ρό στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου. 

«Είναι στη µάχη, Μεγάλε Πατέρα.» 
Κάποιος ακούστηκε τότε να έρχεται από µια πλευρική πόρτα της 

µεγάλης αίθουσας, και στράφηκαν για να δουν τη Γιολάντα, τη σύ-
ζυγο του Υπεράρχη. 

«Επιστρέψατε από το ταξίδι σας…» είπε. 
«Μόλις τώρα, Αρχόντισσά µου,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Όπως επί-

σης και µόλις τώρα µάθαµε για την πολιορκία.» 
«Σήµερα ξεκίνησε, Ταγµατάρχη. Ο Επόπτης επέστρεψε µαζί µε ε-

νισχύσεις. Κάποιος µάς πρόδωσε και τον είχε ελευθερώσει.» (Ο Τέρι 
δεν θέλησε να πει τίποτα γι’αυτό, κι ευτυχώς ούτε κι ο Γεράρδος.) 
«Είµαστε τυχεροί που ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος ήρθε χτες. Η βοή-
θειά του είναι πολύτιµη.» 

«Πού βρίσκεται τώρα ο Πρίγκιπας, Αρχόντισσά µου;» ρώτησε ο 
Γεράρδος. 

«Στη µάχη στα δυτικά, µαζί µε τον σύζυγό µου. Για λίγο µόνο ήρθε 
εδώ, στα Ανάκτορα, ώστε να πάρει το όχηµα που χρησιµοποιούσε 
παλιά ο Επόπτης.» 

«Η Βατράνια κι ο Σθένελος;» 
Η Γιολάντα συνοφρυώθηκε σαν να προσπαθούσε να θυµηθεί σε 

ποιους αναφερόταν ο Γεράρδος. «Η ξανθιά κοπέλα και ο χρυσόδερ-
µος µάγος, σωστά; Νοµίζω πως είναι µέσα στα Ανάκτορα αυτοί οι 
δύο. Στον µεγάλο δυτικό εξώστη, για να παρακολουθούν τη µάχη.» 

E 
 
Η Βατράνια και ο Σθένελος άκουσαν πόδια να πλησιάζουν από πίσω 
τους. Στράφηκαν και είδαν τον Γεράρδο να έρχεται στον εξώστη, 
µαζί µε τη Μάρθα, την Άνµα’ταρ, τον Σέλιρ’χοκ, την Ελισαβέτα, την 
Αρίνη’σαρ, τον Τέρι Κάρµεθ, τον Εδµόνδο, την Ισαβέλλα, την Ιζα-
µπώ… και µια παράξενη γυναίκα µε καστανά µαλλιά που έµοιαζαν 
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να αναδεύονται περίεργα γύρω απ’το κεφάλι της, ενώ τα µάτια της 
ήταν κατάµαυρα χωρίς καθόλου κόρες ή άσπρο. 

Ξαφνικά ο χώρος είχε στενέψει – πολύ. 
Η Βατράνια και ο Σθένελος, γελώντας, χαρούµενοι που τους ξανά-

βλεπαν, τους χαιρέτησαν όλους κι αγκαλιάστηκαν µαζί τους. Ο µά-
γος φίλησε και την Ιζαµπώ και την Ισαβέλλα στα χείλη προτού εκεί-
νες προλάβουν να αντιδράσουν, αλλά δεν φάνηκαν να θυµώνουν, 
και µία από τις δύο – ο Σθένελος δεν ήταν σίγουρος ποια – έβαλε το 
χέρι της στους γλουτούς του για µια στιγµή. 

«Επιστρέψατε πιο γρήγορα απ’ό,τι υπολογίζαµε,» παρατήρησε ο 
Γεράρδος. 

«Κόψαµε δρόµο,» εξήγησε η Βατράνια. «Ιδέα του Σθένελου – αν 
κι έπρεπε να το είχαµε σκεφτεί από την αρχή, ούτως ή άλλως.» 

«Βλέπεις τι λέει για να κάνει την ιδέα µου να φανεί ασήµαντη;» 
είπε ο Σθένελος, γελώντας. «Σταµατήσαµε στην Άωλρυς, Γεράρδε, η 
οποία δεν είναι µακριά από τη διαστασιακή δίοδο για Χάρνταβελ. 
Μιλήσαµε εκεί µε τις Αρχές και ζητήσαµε ένα ελικόπτερο για να πά-
µε γρήγορα στην Απαστράπτουσα. Τους είπαµε ότι πρόκειται για 
δουλειά της Επανάστασης. ∆εν έφεραν αντίρρηση, έτσι πετάξαµε ώς 
την πρωτεύουσα της Απολλώνιας, ειδοποιήσαµε τον Πρίγκιπα, και 
µετά, αφού συγκεντρώσαµε κάποιους, επιστρέψαµε.» 

«Γιατί ήρθε ο ίδιος ο Πρίγκιπας;» ρώτησε η Μάρθα. 
«Μας είπε ότι, αν ήταν να απελευθερώσουµε τους ανθρώπους της 

Χάρνταβελ, ήθελε να είναι εδώ προσωπικά,» αποκρίθηκε η Βατρά-
νια. 

«Τα συνηθίζει αυτά ο Πρίγκιπάς µας,» εξήγησε η Άνµα’ταρ. «∆εν 
είναι περίεργο. Ποιους έχει φέρει µαζί του;» 

«Μερικούς Απολλώνιους πολεµιστές,» απάντησε ο Σθένελος, «την 
Ιωάννα – τη Μαύρη ∆ράκαινα – και την Αριάδνη’ταρ. Και τον Αν-
δροκλή’µορ… ο οποίος, δυστυχώς, χτυπήθηκε και… είναι νεκρός.» 

«Αυτά είναι άσχηµα νέα,» είπε ο Γεράρδος. 
«Σκοτώθηκε όταν το ενεργειακό µας κανόνι εξερράγη επάνω στις 

δυτικές επάλξεις,» εξήγησε ο Σθένελος. «Εκείνος έκανε τη Μαγγα-
νεία Οπλικής Φορτίσεως.» 

«Και τι γίνεται τώρα εκεί;» Η Μάρθα είχε στραφεί στα δυτικά, 
κοιτάζοντας τη µάχη. «Το τείχος φαίνεται τελείως γαµηµένο.» 
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«Πριν από λίγο πήραν και τη ∆υτική Πύλη,» είπε η Βατράνια δεί-
χνοντας. «Βλέπεις που είναι ανοιχτή;» 

Η Μάρθα ένευσε. «Γάµησέ τα.» 
«Τους παρακωλύουµε, όµως,» είπε ο Σθένελος. «∆ε µπορούν εύ-

κολα να περάσουν το Λαγούµι, και γύρω από τη ∆υτική Αγορά ο Υ-
περάρχης φαίνεται να έχει φτιάξει γερή άµυνα.» 

«Ποια είναι η κοπέλα;» ρώτησε η Βατράνια, δείχνοντας µε το σα-
γόνι τη Μαύρη Φωτιά. 

Ο Γεράρδος µίλησε γι’αυτήν εν συντοµία, γιατί δεν υπήρχε χρόνος 
για περισσότερη ακαδηµαϊκή κουβέντα τώρα. «Θα πούµε πιο πολλά 
πράγµατα µετά,» υποσχέθηκε. «Γι’αυτό το θέµα και για άλλα.» 

«Γιατί δεν είστε κι εσείς κάτω, στη µάχη;» ρώτησε η Μάρθα τον 
Σθένελο και τη Βατράνια. 

«Ο Πρίγκιπας δεν µας το ζήτησε,» αποκρίθηκε η Βατράνια. «Κι 
επιπλέον, τι µπορούµε να κάνουµε;» 

Ο Γεράρδος ακούµπησε τα χέρια του στην πέτρινη άκρη του µπαλ-
κονιού κι ατένισε συνοφρυωµένος ολόκληρη τη δυτική µεριά της 
Ερρίθιας, όπου άνθρωποι φαίνονταν να τρέχουν και να σκοτώνο-
νται, εκρήξεις να γίνονται και πυροβόλα να βάλλουν. Μπορούσε να 
διαισθανθεί την παρουσία του Εσώτερου Θηρίου από εκεί. Πολύ δυ-
νατή. Ισχυρότερη από ποτέ. 

«Πού είναι οι ιερείς;» ρώτησε. «Ο Μαλαχίας, ο Έδουος, ο Ριχάρ-
δος.» 

«Κάτω,» είπε ο Σθένελος, «στη µάχη.» 
«Πάµε να τους βρούµε.» 
«Η Ιωάννα κι η Αριάδνη;» ρώτησε η Άνµα’ταρ. 
«Το ελικόπτερο αυτό το βλέπεις;» της είπε ο Σθένελος. «Η Αριάδ-

νη το οδηγεί. Η Ιωάννα είναι κάτω, µε τους Απολλώνιους πολεµι-
στές.» 

«Πάµε,» είπε ξανά ο Γεράρδος. «Όλοι µας.» 
Και µετά, ο συνωστισµένος εξώστης άδειασε καθώς έφυγαν για να 

εξοπλιστούν. 

E 
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Πρώτα συνάντησαν τον Ανθυπολοχαγό Τάρθλος, ο οποίος µαχόταν 
στη βόρεια µεριά της ∆υτικής Αγοράς προσπαθώντας να κρατήσει 
πίσω τους Παντοκρατορικούς. Μαζί του ήταν µαχητές από το τάγµα 
του Τέρι Κάρµεθ αλλά και πολεµιστές του Υπεράρχη. 

«Κύριε Ταγµατάρχη, επιστρέψατε!» χαµογέλασε. 
«Πριν από λίγο,» είπε ο Τέρι· «κι αυτό που φοβόµουν έχει συµ-

βεί.» 
«Πού είναι οι ιερείς;» ρώτησε ο Γεράρδος τον Ανθυπολοχαγό Τάρ-

θλος. 
«Ο Μεγάλος Πατέρας Ριχάρδος είναι εδώ, στη ∆υτική Αγορά, προς 

τα νότια. Ο Μαλαχίας κι ο Έδουος είναι στο Λαγούµι, Μεγάλε Πατέ-
ρα.» 

«Θα πάω στο Λαγούµι,» είπε ο Γεράρδος στους συντρόφους του. 
«Αλλά ορισµένοι να µείνετε εδώ. Νοµίζω ότι θα σας χρειαστούν. Ε-
σένα ειδικά, Άνµα.» 

Η ∆ράκαινα κατένευσε. «Θα µείνω.» 
«Ελισαβέτα;» 
«Κι εγώ.» 
«Ταγµατάρχη;» 
«Θα µείνω, Γεράρδε.» 
Και η Αρίνη δεν υπήρχε αµφιβολία ότι θα έµενε µαζί του. Κι οι δυο 

τους κρατούσαν τουφέκια, και είχαν στις ζώνες τους περασµένα ένα 
πιστόλι κι ένα σπαθί, ενώ από τις µπότες τους προεξείχαν οι λαβες 
ξιφιδίων. 

«Εδµόνδε, θα πολεµήσεις;» Ο Γεράρδος είχε καταλάβει ότι ο τρο-
βαδούρος απεχθανόταν τον πόλεµο, αλλά τώρα του έµοιαζε αποφα-
σισµένος. 

«Η κατάσταση είναι έκρυθµη· τι άλλη επιλογή υπάρχει;» αποκρί-
θηκε ο Βοριάς. Στράφηκε στην Ιζαµπώ και στην Ισαβέλλα και είπε: 
«Εσείς θα πάτε, όµως, στο κέντρο της αγοράς, να βοηθήσετε όπου 
σας χρειάζονται, όπως για παράδ–» 

«Μπορούµε να πολεµήσουµε, Εδµόνδε!» τον διέκοψε η Ιζαµπώ, 
απτόητα. 

«Θα κάνετε ό,τι σας λέω!» µούγκρισε ο Βοριάς, επιβλητικά αλλά 
καλοπροαίρετα. «Θα πάτε στο κέντρο της αγοράς και θα βοηθήσετε 
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στην περίθαλψη των τραυµατιών, ή σε ό,τι άλλο σάς χρειάζονται. ∆ε 
θα σας τραβήξω µέσα σε µάχη· δεν είν’αυτή η δουλειά σας.» 

Η Ιζαµπώ δεν έµοιαζε και πολύ ευχαριστηµένη, αλλά δεν ξανάφε-
ρε αντίρρηση. Η Ισαβέλλα, αντιθέτως, αν έκρινε κανείς από την έκ-
φρασή της, δεν πρέπει να ήθελε να βρεθεί σ’έναν χώρο όπου εκρή-
ξεις γίνονταν και σφαίρες σφύριζαν στον αέρα. 

«Σέλιρ;» είπε ο Γεράρδος. 
«Θα έρθω µαζί σου, Γεράρδε.» 
«Κι εγώ,» δήλωσε η Βατράνια. 
Η Μάρθα δεν είπε τίποτα αλλά ήταν προφανές ότι θα ερχόταν, ό,τι 

και να της έλεγαν. 
Ο Γεράρδος ατένισε τον Σθένελο, κι εκείνος ένευσε. «Μαζί σου,» 

είπε. 
Η Μαύρη Φωτιά τυλίχτηκε, τότε, σε σκοτεινές φλόγες. Το σώµα 

της έγινε µια σκιά µέσα τους. Τα µάτια της τώρα δεν φαίνονταν 
µαύρα αλλά καταγάλανα. Και πέταξε στον ουρανό πάνω από την 
πόλη, σαν σκοτεινό άστρο. 

«Τα πόδια της Λόρκης!» αναφώνησε η Βατράνια. «Το έχει ξανα-
κάνει αυτό;» 

«Ναι,» της είπε ο Γεράρδος. 
Η Αρίνη µειδίασε. «Η κόρη µου είναι προικισµένη.» 

E 
 
Ο Έδουος και ο Μαλαχίας ήταν µαζί, καλυµµένοι πίσω από τα ερεί-
πια ενός ανατιναγµένου σπιτιού στο Λαγούµι, όταν ο Γεράρδος τούς 
συνάντησε υπό τη µουσική υπόκρουση εκρήξεων και πυροβολισµών. 

«Τελικά είχες δίκιο, Αδελφέ, που µου είπες πως όταν ξαναβρεθού-
µε κάτι πολύ άσχηµο θα έχει συµβεί και έναν πανίσχυρο εχθρό θα 
έχουµε ν’αντιµετωπίσουµε,» είπε ο Έδουος στον Γεράρδο. 

«Σ’τα είπα όλ’αυτά;» 
«Σ’ένα όνειρο.» 
Ο Γεράρδος δεν θυµόταν να είχε κάνει κάτι συνειδητά, αλλά, έτσι 

κι αλλιώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που δεν θυµόταν τα όνειρα που 
έστελνε σε άλλους. «Τα πράγµατα είναι, όντως, άσχηµα,» αποκρί-



1122  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

θηκε. «Κι αισθάνοµαι και µια… παρουσία. Την οποία, λογικά, πρέπει 
να µπορείτε να αισθανθείτε κι εσείς.» 

«Μα γι’αυτό ακριβώς σού λέει ο Έδουος,» είπε ο Μαλαχίας, «όχι 
για την επίθεση των Παντοκρατορικών. Συνάντησα τον Νιρµόδο 
Νάρλεφ, τον Επόπτη, µέσα στους δρόµους του Λαγουµιού, και… το 
Εσώτερο Θηρίο τον έχει κυριεύσει, Γεράρδε, όπως ποτέ ξανά δεν 
είχε κυριεύσει κανέναν, νοµίζω.» 

«Αδύνατον,» είπε ο Γεράρδος. «Το Εσώτερο Θηρίο έρχεται µόνο 
σε συγκεκριµένα άτοµα στη Χάρνταβελ, κατά τη γέννησή τους.» 

Ο Μαλαχίας ένευσε. «Ναι–» Μια δυνατή έκρηξη έγινε, σκεπάζο-
ντας τα λόγια του. 

Τα πέτρινα κοµµάτια ενός σπιτιού πετάχτηκαν ολόγυρα, αναγκά-
ζοντάς τους όλους να σκύψουν παρότι η έκρηξη δεν είχε συµβεί και 
πολύ κοντά τους. 

«Τι κάνουν οι γαµηµένοι;» γρύλισε η Μάρθα. «Προσπαθούν να 
ισοπεδώσουν ολόκληρο το Λαγούµι;» 

«Έτσι φαίνεται,» είπε ο Σθένελος. «Είναι ο καλύτερος τρόπος για 
να περάσουν από εδώ. Οι δρόµοι του είναι πολύ στενοί.» 

«Τι µου έλεγες;» ρώτησε ο Γεράρδος τον Μαλαχία. 
«Κι εµένα µε παραξένεψε αυτό που είδα όταν συνάντησα τον Νιρ-

µόδο. Κανονικά δε θάπρεπε να συµβαίνει. Αλλά είναι αλήθεια: το 
Θηρίο είναι µέσα του. Κι όχι µόνο αυτό, µα νοµίζω ότι µπορεί να βγει 
και µέσα από τον Νιρµόδο, σαν ο Επόπτης να αποτελεί κάποιου εί-
δους στόµιο.» 

«Τι εννοείς ‘να βγει’, Μαλαχία;» 
«Μπορεί να έρθει σ’εµάς για να µας καταλάβει ξανά. Ο Νιρµόδος 

προσπάθησε να µε αγγίξει, και το αισθάνθηκα να έρχεται για µένα.» 
Υπήρχε φόβος στην όψη του Μαλαχία, τώρα. 

«Αδύνατον…» ξανάπε ο Γεράρδος. «Όταν το έχεις διώξει από µέ-
σα σου δεν µπορεί να έρθει πάλι.» 

«Μπορεί, Γεράρδε! Ή, τουλάχιστον, µπορεί µέσω του Νιρµόδου. 
∆εν ξέρω γιατί. Έχει κάτι το διαφορετικό από τους ιερείς της Χάρ-
νταβελ.» 

Του Γεράρδου τού φαινόταν αδιανόητο αυτό το πράγµα. Τι παι-
χνίδι έπαιζε τώρα το καταραµένο Μαύρο Σύννεφο; 
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Στράφηκε στον Σέλιρ’χοκ. «Τι νοµίζεις, µάγε; Πώς είναι δυνατόν 
να συµβαίνει αυτό;» 

«Ο Νιρµόδος, απ’ό,τι γνωρίζουµε, δεν έχει υπερβατικές δυνάµεις. 
Και το µόνο που άλλαξε από την τελευταία φορά που τον είδαµε εί-
ναι ότι τον κρέµασες ανάποδα και τον άφησες να πεθάνει.» 

«Και λοιπόν;» Η ερώτηση του Γεράρδου ακούστηκε απότοµη στα 
ίδια τα αφτιά του. 

«Το Μαύρο Σύννεφο, ό,τι κι αν είναι, είναι κάποιου είδους παρα-
σιτική πνευµατική οντότητα· και τέτοιες οντότητες µπορούν να γλι-
στρήσουν µέσα στο νοητικό πεδίο κάποιου όταν υπάρχει πρόσβαση 
εκεί.» 

«Τι σχέση έχει αυτό µε τον Νιρµόδο, Σέλιρ;» 
«Όταν τον κρέµασες ανάποδα, δεν ξέρεις τι µπορεί να έπαθε το 

µυαλό του, Γεράρδε.» 
«Θεοί του Κενού!» καταράστηκε ο Γεράρδος, καταλαβαίνοντας το 

σκεπτικό του µάγου. «Ο Τέρι Κάρµεθ, µε την ανοησία του, µας έβα-
λε σε περισσότερους µπελάδες απ’ό,τι φαντάζεται!» Στον Μαλαχία 
και στον Έδουο είπε: «Πρέπει να βρούµε τον Νιρµόδο. Πρέπει να 
τον σκοτώσουµε. Γιατί, αν δεν τον σκοτώσουµε εµείς, εκείνος θα ε-
πιδιώξει σίγουρα να εξολοθρεύσει εµάς. Και νοµίζω – το διαισθάνο-
µαι – πως το Μαύρο Σύννεφο τού έχει στείλει βοήθεια.» 

Ο Μαλαχίας ένευσε. «Κι εγώ το διαισθάνοµαι, Αδελφέ. Κι άλλοι 
ιερείς έχουν έρθει. Ιερείς µε το Εσώτερο Θηρίο εντός τους.» 

E 
 
«Ο Γεράρδος είναι εδώ,» είπε ο Νιρµόδος, βαδίζοντας κοντά στα 
δυτικά, άσχηµα σφυροκοπηµένα τείχη της Ερρίθιας µαζί µε τους 
τρεις ιερείς που είχαν έρθει να τον συντρέξουν στον σκοπό του – τον 
Σεβερίνο, τον Ούγο, και τον Ερρίκο. «Στο Λαγούµι. Και σίγουρα ξέ-
ρει κι αυτός για εµάς.» Η Θελρίτ και µερικοί στρατιώτες ακολου-
θούσαν τον Νιρµόδο, όπως επίσης και οι πέντε ουγκράβοι. Οι τελευ-
ταίοι, όµως, δεν έρχονταν πίσω από εκείνον και τους τρεις ιερείς: οι 
δύο λύκοι περιφέρονταν γύρω τους, ατενίζοντας απειλητικά όποιον 
ζύγωνε· και τα τρία µεγάλα κοράκια φτεροκοπούσαν από πάνω 
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τους, κρώζοντας, ή κάπου-κάπου κάθονταν στους ώµους τους. Τα 
µάτια των ζώων στραφτάλιζαν δαιµονικά· ο καθένας µπορούσε να 
καταλάβει ότι υπήρχε κάτι το µη φυσικό στην ύπαρξή τους. 

«Θα του δώσω την ευκαιρία να ξαναϋπηρετήσει τον Θεό,» είπε ο 
Νιρµόδος. «Αλλά αν δεν µπορεί να µεταστραφεί θα πρέπει να πεθά-
νει.» 

«Γιατί να µην τον σκοτώσουµε ούτως ή άλλως;» είπε ο Σεβερίνος. 
«∆ολοφόνησε τον Ύπατο! Ο εκπαιδευόµενος που ξέφυγε από τη 
σφαγή στον Υπεραιώνιο µάς το είπε.» 

«Ο Θεός είναι µεγάλος,» αποκρίθηκε ο Νιρµόδος. «Μπορεί να δεί-
ξει έλεος· κι οφείλουµε να φανούµε αντάξιοι των προσδοκιών του. Ο 
Θεός θέλει όλα του τα παιδιά κοντά του.» 

Πλησιάζοντας τα άκρα του Λαγουµιού, ατένισαν το όχηµα µε τα 
δύο πυροβόλα που είχαν πάρει οι υπερασπιστές της Ερρίθιας από τα 
Ανάκτορα – το όχηµα που ήταν παλιά του Παντοκρατορικού Επό-
πτη. 

Ο Νιρµόδος έκανε νόηµα στους στρατιώτες του να σταµατήσουν. 
Στους ιερείς και στους ουγκράβους δεν υπήρχε λόγος να κάνει νόη-
µα: γνώριζαν τη θέλησή του, γιατί ήταν ίδια µε τη θέληση του Θεού 
τους. 

«Παρενοχλήστε το,» πρόσταξε ο Νιρµόδος τους πολεµιστές του, 
δείχνοντας το όχηµα. «Και προσέχετε τα κανόνια του. Εγώ κι οι νέοι 
µας σύµµαχοι θα φροντίσουµε να το πάρουµε ξανά στην κατοχή 
µας.» 

Οι στρατιώτες αµέσως υπάκουσαν, αναγνωρίζοντας στη φωνή του 
κάτι περισσότερο από τη φωνή του Επόπτη τους: αναγνωρίζοντας 
κάτι που µιλούσε κατευθείαν στην ψυχή τους. Αποµακρύνθηκαν, 
πηγαίνοντας να πάρουν θέσεις καλές για να ξεκινήσουν την παρενό-
χληση. 

Η Θελρίτ, όµως, δίστασε να κινηθεί παρότι κι εκείνη αισθανόταν 
µια πολύ δυνατή παρόρµηση να υπακούσει τον σύζυγό της. 

«Κι εσύ, αγάπη µου,» της είπε ο Νιρµόδος. «Πήγαινε! Και να είσαι 
προσεχτική.» Την πλησίασε και, τραβώντας την στην αγκαλιά του, 
τη φίλησε δυνατά στα χείλη. 
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Μετά, η Θελρίτ έφυγε από κοντά του πηγαίνοντας κι εκείνη να 
πάρει θέση, µε το τουφέκι της στα χέρια. Έτρεχε σχεδόν σαν υπνω-
τισµένη, χωρίς άλλες αµφιβολίες στο µυαλό της. 

Ο Νιρµόδος, οι τρεις ιερείς, και οι ουγκράβοι µπήκαν στα λαβυριν-
θώδη δροµάκια του Λαγουµιού. 

Οι Παντοκρατορικοί στρατιώτες και η Θελρίτ άρχισαν να πυροβο-
λούν το όχηµα από γύρω, µε τα τουφέκια τους. Οι περισσότερες 
σφαίρες τους εξοστρακίζονταν επάνω στη θωράκισή του, αλλά αυτό 
δεν σήµαινε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος. Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος, που 
βρισκόταν στο εσωτερικό του, έστρεψε τα κανόνια και πυροβόλησε, 
προσπαθώντας να πετύχει τους Παντοκρατορικούς πίσω από την 
κάλυψή τους. Μια χειροβοµβίδα εκτοξεύτηκε από ένα παράθυρο κι 
έπεσε κοντά στο όχηµα, τραντάζοντάς το. Για µια στιγµή, ο Ανδρό-
νικος νόµισε ότι ίσως να είχαν προκληθεί σοβαρές βλάβες, αλλά τε-
λικά το άρµα ήταν καλύτερα θωρακισµένο απ’ό,τι θεωρούσε. ∆εν 
είχε πάθει τίποτα περισσότερο από γρατσουνιές και µαυρίσµατα. 

Και τα πυροβόλα του εξακολουθούσαν να βάλλουν – ρα-τατατα-
τατατατ – διαλύοντας πόρτες, παράθυρα, ασταθείς τοίχους. 

Η Θελρίτ χτυπήθηκε από πέτρινα θραύσµατα στο δεξί µάτι και, 
κραυγάζοντας, έκανε πίσω και γονάτισε, πετώντας κάτω το τουφέκι 
της και κρατώντας το πρόσωπό της. 

«Είστε καλά, κυρία;» τη ρώτησε ένας στρατιώτης γονατίζοντας 
πλάι της. «Πάρτε το χέρι σας, να δω,» είπε όταν εκείνη δεν του απά-
ντησε· κι έπιασε τον καρπό της, παραµερίζοντας το χέρι από τη δε-
ξιά µεριά του προσώπου της, για να δει το τραύµα. 

∆εν ήταν σοβαρό. Το µάτι ήταν µελανιασµένο αλλά δεν φαινόταν 
να έχει τραυµατιστεί. Απλά, µερικά κοψίµατα υπήρχαν στο γαλανό-
δερµο µάγουλο και µέτωπο της Θελρίτ. 

Εκείνη βλεφάρισε τρεις, τέσσερις φορές. 
«Με βλέπετε κανονικά;» τη ρώτησε ο στρατιώτης. 
Η Θελρίτ ένευσε. «Ναι.» Έκλεισε το αριστερό της µάτι και τον 

κοίταξε µόνο µε το δεξί. «Ναι,» ξανάπε. 
«Εντάξει. Μείνετε πίσω τώρα. Θα σας προστατέψουµε.» 
Η παρενόχληση του οχήµατος συνεχιζόταν· δεν είχε σταµατήσει 

όσο εκείνη ήταν πεσµένη. 
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Μέσα στα λαβυρινθώδη στενορύµια του Λαγουµιού, ο Νιρµόδος 
και οι τρεις ιερείς του σκαρφάλωσαν γρήγορα στις οροφές χαµηλών 
σπιτιών σαν να ήταν αγρίµια. 

Οι δύο λύκοι αλύχτησαν δυνατά, και τ’αλυχτήµατά τους έσπειραν 
τρόµο στις ψυχές όσων τα άκουσαν – έναν παράλογο, υπερφυσικό 
τρόµο. 

Τα τρία µεγάλα κοράκια όρµησαν, κρώζοντας, στο αλεξίσφαιρο 
πίσω σκέπαστρο του οχήµατος. Ο Ανδρόνικος – ήδη ανεξήγητα τρα-
νταγµένος από τα αλυχτήµατα – σάστισε βλέποντας τα µαύρα πτηνά 
να χτυπάνε το γυαλί µε τα ράµφη τους – τακ! τακ! τακ! ΤΑΚ! Τι σκα-
τά γινόταν; απόρησε. Ήταν εκπαιδευµένα για πόλεµο αυτά τα που-
λιά; Και τα κανόνια του δεν µπορούσαν να τα σηµαδέψουν: εκτός 
του ότι ήταν πολύ µικρά ως στόχοι, ήταν και πολύ κοντά. 

Ο Νιρµόδος και οι τρεις ιερείς πήδησαν, τότε, από τις οροφές, πέ-
φτοντας πάνω στο όχηµα. 

Ο Ανδρόνικος αναγνώρισε τον Επόπτη, αλλά είδε συγχρόνως ότι 
υπήρχε κάτι το αλλόκοτο στην όψη του. Εκείνος κι οι άλλοι τρεις άρ-
χισαν να κοπανάνε το πίσω σκέπαστρο µε τσεκούρια. Ο Ανδρόνικος 
είδε ρωγµές να παρουσιάζονται. Τράβηξε το πιστόλι του, ενώ έλεγε 
στον οδηγό του οχήµατος µέσω του επικοινωνιακού διαύλου: «Βάλ-
το σε κίνηση! Ρίξτους από πάνω!» 

Και το όχηµα κινήθηκε. 
Αλλά πόσο γρήγορα µπορούσε να κινηθεί εδώ, µες στους στενούς 

δρόµους της Ερρίθιας; 
Όχι και πολύ γρήγορα. 
Μάλλον, αργά. 
Ο Νιρµόδος, ο Σεβερίνος, ο Ερρίκος, και ο Ούγος έµειναν εύκολα 

επάνω του παρά τις µανούβρες που προσπαθούσε να κάνει ο οδη-
γός. Τα τσεκούρια τους χτυπούσαν δυνατά το σκέπαστρο· και κάτω 
απ’το γυαλί ο Νιρµόδος µπορούσε να δει ότι ήταν ο Αρχιπροδότης. 
Τελικά, δεν θα εξολόθρευε µόνο τον Γεράρδο αλλά και τον Πρωτερ-
γάτη της Επανάστασης! Η Παντοκράτειρα θα έµενε πολύ ευχαρι-
στηµένη. 

Ο Ανδρόνικος είχε τραβήξει το πιστόλι του και τον σηµάδευε· µό-
λις το γυαλί έσπαγε, θα τον πυροβολούσε. Αλλά ο Νιρµόδος δεν α-
νησυχούσε. Ήταν βέβαιος ότι µπορούσε να πεταχτεί στο πλάι πολύ 
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προτού ο Αρχιπροδότης πατήσει τη σκανδάλη· κι ακόµα κι αν η 
σφαίρα τον πετύχαινε, δεν θα τον σκότωνε. Είχε τη δύναµη ενός 
θεού εντός του! 

Ο οδηγός σταµάτησε να κινεί το όχηµα. Άνοιξε το µπροστινό σκέ-
παστρο και βγήκε για να πυροβολήσει τους επιτιθέµενους, βαστώ-
ντας ένα πιστόλι σε κάθε χέρι– 

Το τσεκούρι του Ούγο χώρισε το κεφάλι του Απολλώνιου από τους 
ώµους του καθώς εκείνος ξεπρόβαλλε, και ο ιερέας αλύχτησε σαν 
λύκος. 

Ο Ανδρόνικος, στο µεταξύ, έβλεπε τις ρωγµές στο αλεξίσφαιρο 
γυαλί να γίνονται ολοένα και µεγαλύτερες. Η δύναµη του Επόπτη κι 
αυτών των τριών αντρών ήταν εξωφρενική! Τι σκατά ήταν; Μονάχα 
µια απάντηση µπορεί να υπήρχε. Αλλά ήταν δυνατόν να είναι ιερείς 
της Χάρνταβελ και να είναι, συγχρόνως, σύµµαχοι µε τους Παντο-
κρατορικούς; 

Μετά, όµως, θυµήθηκε αυτά που του είχε πει ο Μαλαχίας για το 
Εσώτερο Θηρίο. Οι ιερείς της Χάρνταβελ είχαν χωριστεί. Κι όσοι εί-
χαν το Εσώτερο Θηρίο ακόµα εντός τους πρέπει τώρα να είχαν πάει 
µε το µέρος του Επόπτη, συµπέρανε ο Ανδρόνικος. 

Οι ρωγµές µεγάλωσαν κι άλλο. 
Ο Ανδρόνικος προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιµία του, και 

τράβηξε και το σπαθί του, αν και δε νόµιζε ότι είχε πιθανότητες επι-
βίωσης µόνος του ενάντια σ’αυτούς τους αλλόφρονες. 

Τα χτυπήµατα των τσεκουριών, απρόσµενα, έπαψαν. 
Ο Επόπτης κι οι ιερείς κοίταξαν ολόγυρα. 
«Ο Γεράρδος!» γρύλισε ο Νιρµόδος, τρίζοντας τα δόντια· και τα 

γκρίζα µάτια του σκεπάστηκαν τελείως από το σκοτάδι εντός τους. 

E 
 
«Νιρµόδε!» φώναξε ο Γεράρδος, ξεπροβάλλοντας από τις παρυφές 
του Λαγουµιού. «Φαίνεται, τελικά, πως είχα δίκιο ότι εσύ κι αυτός ο 
δαίµονας µπορείτε να ταιριάξετε!» Έδειχνε τον Επόπτη µε το σπαθί 
που κρατούσε στο δεξί του χέρι, ενώ στο αριστερό χέρι είχε ένα πι-
στόλι και στην πλάτη του κρεµόταν το τουφέκι του. Τριγύρω του πυ-
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ροβολισµοί και κραυγές αντηχούσαν, καθώς η Μάρθα, η Βατράνια, 
ο Μαλαχίας, ο Έδουος, κι οι υπόλοιποι σύντροφοί του επιτίθονταν 
στους Παντοκρατορικούς στρατιώτες και στους ουγκράβους. 

Ο Νιρµόδος είπε στους τρεις ιερείς του: «Αποτελειώστε τον Πρί-
γκιπα. Ο Γεράρδος είναι δικός µου.» Και πήδησε από το όχηµα, µε 
το τσεκούρι του στο χέρι. Φώναξε στον Γεράρδο: «Ο Θεός σ’αγαπά 
ακόµα, Γεράρδε! Έλα κοντά µου και θα σε ξαναπάρει στην αγκαλιά 
του!» 

«Το µόνο που θα ξαναπάρει ο Θεός σου στην αγκαλιά του είναι 
αυτό!» Ο Γεράρδος, υψώνοντας το πιστόλι του, πυροβόλησε πατώ-
ντας επανειληµµένα τη σκανδάλη. 

Ο Νιρµόδος τινάχτηκε µε αδιανόητη ταχύτητα για άνθρωπο, και οι 
ριπές βρήκαν µόνο τον αέρα. 
Είναι σαν τους παλιούς ιερείς, παρατήρησε ο Γεράρδος. Αλλά χει-

ρότερος. 
Ο Νιρµόδος γέλασε. «Πόσο εύκολα βλασφηµάς, Γεράρδε!… Αλλά 

το τέλος σου δεν είναι µακριά!» Έτρεξε καταπάνω του, πηδώντας 
σαν αγρίµι των βουνών. 

Οι σφαίρες του Γεράρδου αστόχησαν: όλες, εκτός από µία που φά-
νηκε να παίρνει τον Νιρµόδο ξυστά στον ώµο· και µετά, ο γεµιστή-
ρας τελείωσε. Ο Γεράρδος πέταξε κάτω το πιστόλι καθώς ακολου-
θούσε τα µονοπάτια για ν’αποφύγει τον αντίπαλό του, που το ελεύ-
θερό χέρι του έµοιαζε να κρατά µια µάζα ακαθόριστου σκοταδιού. 

Ο Νιρµόδος τινάχτηκε και βρέθηκε πλάι του σαν να είχε, κάπως, 
προβλέψει πού θα παρουσιαζόταν ο Γεράρδος. Και προσπάθησε να 
τον αγγίξει στο κεφάλι. Το Μαύρο Σύννεφο πράγµατι µπορούσε να 
βγαίνει µέσα από τον Νιρµόδο, όπως είχε πει ο Μαλαχίας. Η παρου-
σία του ήταν πολύ έντονη· και, για µια στιγµή, ο Γεράρδος νόµισε 
ότι µπορούσε να το δει πάλι απλωµένο πάνω από τη Χάρνταβελ, έ-
χοντας ένα από τα πλοκάµια του τυλιγµένο γύρω και µέσα στον 
Νιρµόδο, ενώ ένα άλλο πλοκάµι ξεπρόβαλλε από το χέρι του Νιρµό-
δου κι ερχόταν καταπάνω του. 

Ο Γεράρδος έστριψε σε µια ασύλληπτη γωνία, και βγήκε πίσω από 
τον αντίπαλό του. Επιχείρησε να τον σπαθίσει στα νώτα, αλλά ο 
Νιρµόδος, σαν νάχε µάτια στην πλάτη, έφερε πίσω το τσεκούρι του 
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κι απέκρουσε. Μετά, στράφηκε να τον αντικρίσει, τραβώντας το πι-
στόλι του. 

«Αν δεν µπορώ να σε πάρω ξανά µε το µέρος µου θα σε σκοτώσω, 
Γεράρδε. Αρκετά έπαιξες στη διάστασή µου!» Πυροβόλησε– 

–αλλά ο Γεράρδος δεν ήταν πια εκεί. Μια σκιά του δρόµου τον είχε 
οδηγήσει λίγο παραδίπλα. Σπάθισε το πιστόλι του Νιρµόδου και το 
τσάκισε, χωρίς όµως να το πετάξει απ’τη γροθιά του· η δύναµη του 
Επόπτη ήταν αυτή ενός παλιού ιερέα, όσο απίθανο κι αν έµοιαζε. 

Ο Νιρµόδος έκανε να ξαναπυροβολήσει, αλλά το όπλο είχε µπλο-
κάρει. Γρυλίζοντας οργισµένα, το εκτόξευσε καταπάνω στον Γεράρ-
δο και τον βρήκε στο στήθος, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να 
κοπανήσει την πλάτη του σ’έναν τοίχο γεµάτο σφαίρες και σπασίµα-
τα. 

Ουρλιάζοντας ο Νιρµόδος εφόρµησε, µε το τσεκούρι του υψωµένο. 
Ο Γεράρδος ακολούθησε τα µονοπάτια, απέφυγε την επικίνδυνη λά-
µα – η οποία έκανε τον τοίχο να γκρεµιστεί εν µέρει – και σπάθισε 
τον αντίπαλό του στα πλευρά. Αίµα τινάχτηκε, βάφοντας κόκκινη τη 
λευκή στολή. Αλλά ο Νιρµόδος δεν φάνηκε ούτε καν να είχε αισθαν-
θεί το χτύπηµα· στρεφόµενος µε τροµερή ταχύτητα, γρονθοκόπησε 
τον Γεράρδο στο κεφάλι µε το ελεύθερό του χέρι, τινάζοντάς τον 
παραδίπλα, κάνοντάς τον να σωριαστεί ζαλισµένος. 

Ο Γεράρδος προσπάθησε να σηκωθεί ενώ το κεφάλι του βούιζε και 
νόµιζε ότι ο κόσµος περιστρεφόταν γύρω του. Είδε τον Νιρµόδο να 
ζυγώνει, ύψωσε το σπαθί του. Ο Νιρµόδος κατέβασε το τσεκούρι του 
κι έσπασε τη λεπίδα του Γεράρδου στα δύο. Τον κλότσησε στα πλευ-
ρά, κάνοντας αίµα να τιναχτεί από το στόµα του. 

Ο Γεράρδος, εκτός απ’τον δυνατό σωµατικό πόνο, αισθάνθηκε και 
κάτι άλλο. ∆εν πονούσε µονάχα εκείνος αλλά κι η ίδια η Χάρνταβελ. 
Καρφιά, λεπίδες, µπήγονταν επάνω της. Ένα ξένο σώµα σπρωχνό-
ταν µέσα στο δικό της. 

«Τώρα θα γίνεις δικός µου, είτε µε τη θέλησή σου είτε όχι,» είπε ο 
Νιρµόδος, µε τα µάτια του γεµάτα από τη δύναµη του Εσώτερου 
Θηρίου. Καρφώνοντας το τσεκούρι του στο πλακόστρωτο του δρό-
µου δίπλα από τον ώµο του Γεράρδου, τον καβάλησε κι άρπαξε το 
κεφάλι του και µε τα δύο χέρια. 
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Την ίδια στιγµή, σαν η σύγκρουσή τους να είχε αποτελέσει µαγνή-
τη για την καταστροφή, η διάσταση της Χάρνταβελ τραντάχτηκε. Τα 
σπίτια από τη µεριά του Λαγουµιού γκρεµίστηκαν λες κι ήταν χάρτι-
να, σηκώνοντας πυκνά σύννεφα σκόνης στον αέρα. Η πραγµατικό-
τητα σκίστηκε, και η άµµος της ερήµου της άλλης διάστασης ξεπή-
δησε µέσα στους δρόµους της Ερρίθιας, ενώ ο ουρανός άλλαζε κι 
ένας φλεγόµενος ήλιος φαινόταν. 
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Κεφάλαιο 32 

Άµµος και Πόλεµος 
 
 
Η Μάρθα πυροβολούσε µια λευκοντυµένη Παντοκρατορική, όταν 
αισθάνθηκε τον κόσµο να περιστρέφεται γύρω της µ’έναν τρόπο δύ-
σκολο να καθορίσει. Ήταν σαν κάποιος να τραβούσε ένα χαλί κάτω 
από τα πόδια της· ή µάλλον, σαν να τραβούσε ένα χαλί από κάθε µε-
ριά – πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. 

Η διάσταση της Χάρνταβελ τραντάχτηκε. Η Μάρθα έχασε κάθε 
δυνατή αίσθηση του προσανατολισµού. Είδε χτίρια να κουνιούνται 
και τις πέτρες των τοίχων τους να φεύγουν απ’τη θέση τους, σκορπί-
ζοντας. Άκουσε ουρλιαχτά και κραυγές. Το µάτι της πήρε τη Βατρά-
νια να τρέχει προσπαθώντας να αποµακρυνθεί. 

Η Μάρθα έχασε την ισορροπία της καθώς αισθανόταν κάτι σαν 
κύµα να τη χτυπά και να την παρασέρνει. Αλλά δεν ήταν κύµα· όχι 
από νερό, τουλάχιστον· όχι όπως τα κύµατα της Υπερυδάτιας, της 
διάστασής της. Ήταν ένα κύµα άµµου. 

∆εν ήξερε τι ακριβώς έγινε και πώς κουτρουβάλησε. Το µόνο που 
κατάλαβε ήταν ότι η πραγµατικότητα της Χάρνταβελ είχε, ξαφνικά, 
γαµηθεί τελείως. Βρέθηκε ανάσκελα, βλεφαρίζοντας για να διώξει 
την άµµο από τα µάτια της. Γύρω της, η παράξενη µετακίνηση είχε 
πάψει. Στον ουρανό έβλεπε έναν φλεγόµενο ήλιο. 
Είµαι στην άλλη διάσταση, συνειδητοποίησε· και: Άνοιξε µια κω-

λοεισβολή εκεί όπου ήµασταν. 
Ανασηκώθηκε και είδε ότι δεν ήταν, φυσικά, η µόνη που είχε κα-

ταλήξει εδώ, στην έρηµο. Ο Σθένελος ήταν λίγο παραδίπλα, και Πα-
ντοκρατορικοί ήταν ολόγυρα. Επίσης, κοµµάτια από διαλυµένα οι-
κήµατα ήταν απλωµένα στην άµµο, καθώς η εισβολή έµοιαζε να έχει 
καταστρέψει ένα µέρος του Λαγουµιού µε την παρουσία της. Ευτυ-
χώς που δε σκοτωθήκαµε κιόλας. Το ανθρώπινο σώµα ήταν πιο ευέ-
λικτο από τους πέτρινους τοίχους και η απότοµη µετατόπιση δεν 
µπορούσε να το καταστρέψει, αλλά αυτό δε σήµαινε κιόλας ότι δεν 
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υπήρχε κίνδυνος. Λίγο πιο πέρα, η Μάρθα είδε ότι κάτι πέτρες είχαν 
πλακώσει έναν Παντοκρατορικό. 

Σηκώθηκε όρθια, µουγκρίζοντας, και πλησίασε τον Σθένελο ο ο-
ποίος επίσης προσπαθούσε να σηκωθεί. «Είσαι ’ντάξει;» 

«Ναι, έτσι νοµίζω,» αποκρίθηκε εκείνος, καθώς ήταν σηκωµένος 
στο ένα γόνατο και άµµος γλιστρούσε από τα ρούχα του. 

E 
 
Το τράνταγµα που προκάλεσε η εισβολή ήταν δυνατό, αλλά δεν είχε 
αποτινάξει τον Νιρµόδο από τον Γεράρδο. Ο Επόπτης εξακολουθού-
σε να είναι επάνω του, µε τα µάτια του γεµάτα από την οργή του 
Εσώτερου Θηρίου. Τα χέρια του είχαν πιαστεί γύρω από το κεφάλι 
του Γεράρδου σαν αγκίστρια, κι εκείνος αισθανόταν κάτι να προ-
σπαθεί να µπει µέσα του: µια παλιά, αλλά γνώριµη, παρουσία. Μια 
µόλυνση που κάποτε τη θεωρούσε ένα µε τον εαυτό του, µα δεν ή-
ταν. 

Ο Νιρµόδος αποτελούσε άµεσο δίαυλο ανάµεσα στο Μαύρο Σύν-
νεφο και στους ανθρώπους της Χάρνταβελ, και τώρα το Μαύρο Σύν-
νεφο άπλωνε δύο από τις παραφυάδες του κατευθείαν προς την ψυ-
χή του Γεράρδου, για να του στερήσει την επαφή µε τη διάσταση και 
να τον ξανακάνει δικό του, να αντιστρέψει την καταστροφική πο-
ρεία που είχε εκείνος ξεκινήσει. 

Αλλά, όπως και τότε που βρισκόταν φυλακισµένος στον Υπεραιώ-
νιο, το αδιέξοδο τού έδωσε διέξοδο. Κάτι µέσα του αντέδρασε. Το 
σώµα του δεν µπορούσε να σηκωθεί και να αποτινάξει τον Νιρµόδο 
– η δύναµη του εχθρού του ήταν πολύ µεγάλη – όµως µπορούσε να 
βουλιάξει προς τα κάτω. Ο Γεράρδος είχε, ξαφνικά, την αίσθηση ότι 
η διάσταση της Χάρνταβελ ήταν σαν το νερό: µια ρευστή πηγή ζωής 
που µπορούσε να τον πάρει στην αγκαλιά της. 

Έκλεισε τα µάτια του και χάθηκε µέσα της. 
Τα πάντα έγιναν διαίσθηση. Ένιωθε τον πόνο της Χάρνταβελ από 

τις εισβολές, προς κάθε κατεύθυνση: δεκάδες λεπίδες µπηγµένες στο 
σώµα της. ∆εν ήξερε πού ακριβώς βρισκόταν τώρα, αλλά δεν είχε 
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σηµασία, γιατί µπορούσε να βρίσκεται παντού. ∆εν ήταν παρά θέµα 
απόφασης, συνειδητοποίησε. 

Στεκόταν πίσω απ’τον Νιρµόδο. Κάµποσα βήµατα πίσω του. 
Ο Επόπτης κραύγασε οργισµένα. Τα χέρια του, που πριν από λίγο 

κρατούσαν το κεφάλι του Γεράρδου, έπιαναν τώρα µόνο τον αέρα, 
καθώς µια µαύρη σκιά φαινόταν να τα τυλίγει. 

«Για µένα ψάχνεις;» είπε ο Γεράρδος. 
Ο Νιρµόδος στράφηκε, ξαφνισµένος, καθώς σηκωνόταν όρθιος. Ο 

Γεράρδος τού όρµησε, ακολουθώντας ένα µονοπάτι και ξεπροβάλ-
λοντας από µια απρόσµενη, και απροσδιόριστη, γωνία. Έπεσε πάνω 
του, χτυπώντας τον µε τον ώµο του στο στήθος και παρασέρνοντάς 
τον πέρα από την εισβολή, στην έρηµο της άλλης διάστασης, όπου κι 
οι δυο τους σωριάστηκαν, κουτρουβαλώντας. 

E 
 
Το γυάλινο σκέπαστρο ήταν έτοιµο να σπάσει πάνω από τον Ανδρό-
νικο, όταν ένας από τους ιερείς δέχτηκε πυρά από κάπου και παρα-
πάτησε – κι αµέσως µετά, κάτι σαν σεισµός συνέβη. Κάτι πολύ χει-
ρότερο από σεισµός. Κάποια οικήµατα διαλύθηκαν καθώς σπρώχνο-
νταν από µια ακατονόµαστη δύναµη· και, µέσα από τον ίδιο τον αέ-
ρα, άµµος τινάχτηκε. Μια έρηµος αποκαλύφτηκε, και ο ουρανός ά-
νοιξε για να φανερώσει έναν άλλο ουρανό κι έναν φλεγόµενο ήλιο– 

Το όχηµα του Ανδρόνικου σπρώχτηκε προς τα πίσω. Κοπάνησε 
πάνω σ’ένα από τα χτίρια της συνοικίας αντίκρυ στο Λαγούµι. Πέ-
τρες και σοβάδες το έλουσαν. Οι ιερείς είχαν πεταχτεί από πάνω 
του, είχαν φύγει. 
Μια από τις εισβολές! παρατήρησε ο Ανδρόνικος. Εδώ ακριβώς 

όπου γίνεται η µάχη!… Φωτιές του Μαύρου Νάρζουλ! 
Τώρα, πάντως, ήταν µια καλή στιγµή να εγκαταλείψει ετούτο το 

όχηµα. Ο Ανδρόνικος άνοιξε βιαστικά το αλεξίσφαιρο σκέπαστρο 
και βγήκε, προτού οι ιερείς επιστρέψουν. 

Αποµακρύνθηκε και είδε τη Βατράνια να τον πλησιάζει, καθώς πα-
ντού πανικός επικρατούσε και κραυγές αντηχούσαν. 

«Πρίγκιπά µου…» Ήταν λαχανιασµένη. «Μια εισβολή.» 



1134  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

«Ναι, δε µπορείς να µην την προσέξεις.» 
«Είστε καλά;» 
Ο Ανδρόνικος ένευσε καθώς κοίταζε γύρω του, ανθρώπους να τρέ-

χουν προσπαθώντας να ξεµπλέξουν από την άµµο και τα συντρίµµια 
των οικηµάτων. Είδε τον Σέλιρ’χοκ να πυροβολεί, µε το πιστόλι του, 
έναν πολεµιστή της Παντοκράτειρας καθώς εκείνος έκανε να σηκω-
θεί και να τον σηµαδέψει µε το τουφέκι του. Μετά, ο µάγος πρόσεξε 
τον Ανδρόνικο κι έτρεξε προς το µέρος του. 

Φτάνοντας κοντά, είπε: «Είναι παράξενο, Πρίγκιπά µου, πώς αυ-
τές οι εισβολές παρουσιάζονται εκεί όπου γίνονται συγκρούσεις, δεν 
είναι; Σαν κάτι να τις έλκει…» 

Ο Ανδρόνικος συνοφρυώθηκε. «Τι εννοείς, ‘σαν κάτι να τις έλκει’; 
Νόµιζα ότι εµφανίζονται τυχαία.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ. «Εµφανίζονται, σίγουρα, σε κάποιες 
στιγµές που τα διαστασιακά τοιχώµατα έχουν αδυνατίσει, αλλά το 
πού ακριβώς θα εµφανιστούν… αυτό… αυτό είναι ίσως ένα θέµα που 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.» 

«Και τι σχέση έχει αν κάποια σύγκρουση γίνεται;» απόρησε η Βα-
τράνια. 

«Μπορεί,» υπέθεσε ο Σέλιρ, «η αναταραχή να έλκει, κάπως, τις 
καταστροφικές δυνάµεις.» 

«∆εν έχουµε τώρα καιρό για θεωρίες,» είπε ο Ανδρόνικος. «Πού 
είναι οι άλλοι; Και πότε επιστρέψατε εσείς στην Ερρίθια, Σέλιρ;» 

«Σήµερα, Πρίγκιπά µου, πριν από λίγη ώρα.» 

E 
 
Κουτρουβαλώντας επάνω στην καυτή άµµο, χώρισαν, αλλά δεν κα-
τέληξαν µακριά ο ένας από τον άλλο. 

Καθώς ο Γεράρδος ορθωνόταν µπορούσε να νιώσει ότι εδώ, στην 
άλλη διάσταση, δεν είχε επαφή µε τη Χάρνταβελ και δεν ήταν δυνα-
τόν ν’ακολουθήσει τα µονοπάτια. Αλλά το ίδιο θα είχε χάσει την ε-
παφή του και ο Νιρµόδος. 
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Τον είδε να σηκώνεται όρθιος, γρυλίζοντας σαν αγρίµι. Το Εσώτε-
ρο Θηρίο του πρέπει να τον ταλαιπωρούσε, ωθώντας τον να επι-
στρέψει στη Χάρνταβελ, γιατί µονάχα εκεί µπορούσε να επιβιώσει. 

«Βλέπεις τι δέχτηκες µέσα σου; Έναν δαίµονα!» φώναξε ο Γεράρ-
δος, και όρµησε καταπάνω του, κλοτσώντας τον στα πόδια καθώς 
εκείνος έκανε να γυρίσει και να φύγει. Ο Νιρµόδος κύλησε και τινά-
χτηκε πάλι όρθιος, επιδέξια. Ζυγώνοντας τον Γεράρδο, επιχείρησε 
να τον γρονθοκοπήσει καταπρόσωπο. Εκείνος απέκρουσε το χτύπη-
µα µε τον πήχη του, και γρονθοκόπησε τον Νιρµόδο στο στήθος, α-
ναγκάζοντάς τον να κάνει µερικά ασταθή βήµατα όπισθεν, βήχο-
ντας. 

Ο Γεράρδος τράβηξε το ξιφίδιο από τη µπότα του, κι ο Νιρµόδος 
τράβηξε το σπαθί από τη ζώνη του και του χίµησε. Ο Γεράρδος απέ-
φυγε τη λεπίδα, τη χτύπησε µε τη δική του και προσπάθησε να την 
κρατήσει κάτω. Ο Νιρµόδος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, κι ο 
Γεράρδος, παραπατώντας, έπεσε στην άµµο. Κύλησε στο πλάι για 
ν’αποφύγει το σπαθί του εχθρού του. 

«Σου είπα,» σύριξε ο Νιρµόδος: «Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα 
σε σκοτώσω.» 

Ο Γεράρδος σηκώθηκε στο ένα γόνατο. «Ο Νιρµόδος, ο Παντο-
κρατορικός Επόπτης, θα είχε σκοπό να µε σκοτώσει από την αρχή. 
∆εν ξέρεις ούτε καν ποιος είσαι, πλέον!» Κι έκανε να βγάλει το του-
φέκι που κρεµόταν στην πλάτη του. 

Ο Νιρµόδος, όµως, δεν τον άφησε. Ζυγώνοντας γρήγορα – αν και 
όχι πια µε την ταχύτητα του Εσώτερου Θηρίου – τον κλότσησε στα 
πλευρά, ρίχνοντάς τον κάτω πάλι. Και σπάθισε. Ο Γεράρδος ίσα που 
πρόλαβε να σταµατήσει, µε το ξιφίδιό του, το σπαθί του αντίµαχού 
του. Οι λεπίδες διασταυρώθηκαν. 

Ο Νιρµόδος πίεσε προς τα κάτω. Μέσα στα γκρίζα µάτια του ακό-
µα µπορούσε να φανεί η σκιά του Εσώτερου Θηρίου, αλλά ήταν µια 
σκιά που τρεµόπαιζε φοβισµένα, µια σκιά που είχε χάσει την πηγή 
του φωτός που τη δηµιουργούσε και σύντοµα θα πέθαινε. 

«Ο Τέρι Κάρµεθ,» γρύλισε ο Γεράρδος προσπαθώντας να σπρώξει 
µακριά του το σπαθί του Νιρµόδου και µη µπορώντας, «ήταν ηλίθιος 
που σ’ελευθέρωσε! Έπρεπε να σε είχε αφήσει τότε να πεθάνεις, 
κρεµασµένος στα µπουντρούµια!» 
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Ο Γεράρδος περίµενε ότι, εξοργίζοντας τον Νιρµόδο, ίσως εκείνος 
να έκανε κάποιο λάθος, κάποια ανόητη, απότοµη κίνηση· αλλά ο 
Νιρµόδος ήταν έµπειρος πολεµιστής. ∆εν µπορούσες να τον κοροϊ-
δέψεις, είτε είχε πάρει µέσα του το Εσώτερο Θηρίο είτε όχι. 

Συνέχισε να πιέζει προς τα κάτω µε το σπαθί του. 
Ένας πυροβολισµός αντήχησε, και ο Γεράρδος είδε τον αντίµαχό 

του να παραπατά, τραυµατισµένος στο στήθος. Ακόµα ένας πυροβο-
λισµός· κι άλλος ένας. Επάνω στη λευκή στολή του Επόπτη κόκκινοι 
κύκλοι είχαν ξεπηδήσει και εξαπλώνονταν. Παραπατώντας, ο Νιρ-
µόδος σωριάστηκε στην άµµο. 

Ο Γεράρδος γύρισε και είδε τη Μάρθα να πλησιάζει µαζί µε τον 
Σθένελο. Εκείνη ήταν που είχε πυροβολήσει, µε το πιστόλι της. 

Αλλά δεν είχε προσέξει ότι κάποια άλλη τη σηµάδευε. 
Η Θελρίτ είχε σταµατήσει σε απόσταση κάπου πενήντα βηµάτων 

και τώρα ύψωνε το τουφέκι της. 
«Κάτω!» φώναξε ο Γεράρδος στη Μάρθα και τον Σθένελο. Εκείνοι 

κατάλαβαν αµέσως και έπεσαν στην άµµο, λίγο προτού η Θελρίτ πυ-
ροβολήσει. Οι σφαίρες της βρήκαν τον αέρα. 

Ο Γεράρδος έβγαλε το τουφέκι του από την πλάτη και πυροβόλησε 
τη Θελρίτ. Την είδε να πέφτει. 

Η Μάρθα και ο Σθένελος σηκώθηκαν και τον πλησίασαν. 
«Βρήκε τη γαµηµένη κωλοώρα να παρουσιαστεί αυτή η κωλοει-

σβολή,» είπε η πρώτη. 
«Παρουσιάστηκε, όµως,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, και πλησίασε 

τον πεσµένο Νιρµόδο για να διαπιστώσει αν ήταν νεκρός. ∆εν τον 
έβλεπε να κουνιέται. Νεκρός πρέπει να ήταν· αλλά, για καλό και για 
κακό, τον πυροβόλησε µια φορά στο κεφάλι, διαλύοντας το κρανίο 
του και τινάζοντας µυαλά και αίµατα στην άµµο. 

Μετά, στράφηκε στη Μάρθα και τον Σθένελο. «Πάµε να βρούµε 
τον Πρίγκιπα,» είπε. «Ίσως ακόµα να κινδυνεύει.» 

Περνώντας την εισβολή και βγαίνοντας στο Λαγούµι, εκτός από 
γκρεµισµένα οικήµατα και ανθρώπους που έτρεχαν να φύγουν, συ-
νάντησαν και τον Μαλαχία. Ο ιερέας στεκόταν, φανερά κουρασµέ-
νος, πάνω από έναν άλλο άντρα, ο οποίος ούρλιαζε κουλουριασµένος 
στην άµµο που είχε χυθεί µέσα στους δρόµους της Ερρίθιας. 
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Ο Γεράρδος τον αναγνώριζε αυτόν τον άντρα. Ήταν ένας ιερέας. Ο 
Σεβερίνος. Τον ήξερε από παλιά, και τον είχε δει, φευγαλέα, και 
στην Οκρίνθια, στην τραπεζαρία του Ισάδελφου, προτού γνωρίσει 
τον Εδµόνδο τον Βοριά. 

Ο Μαλαχίας είχε εκδιώξει το Εσώτερο Θηρίο του Σεβερίνου. 
«Αδελφέ,» είπε, βλέποντας τον Γεράρδο. «Πού είναι ο Νιρµόδος;» 
«Νεκρός.» 
«∆όξα τω Θεό.» 

E 
 
Το σπαστό, οκτάτροχο όχηµα των Παντοκρατορικών είχε µπει στη 
∆υτική Αγορά. Τα δύο κανόνια του πυροβολούσαν ολόγυρα, τους 
υπερασπιστές της Ερρίθιας που καλύπτονταν µέσα σε οικήµατα και 
σε σοκάκια και ανταπέδιδαν τα πυρά, χωρίς όµως να µπορούν να 
προκαλέσουν καµια σοβαρή ζηµιά στο θωρακισµένο άρµα. 

Η Ιωάννα η Μαύρη ∆ράκαινα προσπαθούσε να σκεφτεί έναν τρό-
πο για να πλησιάσει και να ανατινάξει το όχηµα µε εκρηκτικά· αλλά 
δεν το έβρισκε εύκολο, καθώς στρατιώτες της Παντοκράτειρας το 
προστάτευαν, ακριβώς γι’αυτή την περίπτωση. Το είχαν περιτριγυ-
ρισµένο και πυροβολούσαν. 

Η Ιωάννα ρώτησε την Άνµα τι νόµιζε εκείνη ότι µπορούσαν να κά-
νουν, και της είπε: «Το Ξόρκι Καπνογόνου Θραύσεως Πυρών ίσως 
µας βοηθήσει.» 

«Ναι,» αποκρίθηκε η µάγισσα, «αλλά όχι πολύ. ∆εν είναι όλοι µα-
ζεµένοι σ’ένα σηµείο ώστε να τους ξεκάνουµε έτσι. Είναι απλωµένοι 
γύρω-γύρω από το όχηµα. Πάλι δε θα µπορείς να το πλησιάσεις για 
να κάνεις τη δουλειά σου.» 

«Μπορώ εγώ να το πλησιάσω.» 
Η Ιωάννα και η Άνµα στράφηκαν για να δουν την Ελισαβέτα πίσω 

τους. 
«Πώς;» ρώτησε η Μαύρη ∆ράκαινα, συνοφρυωµένη. Αλλά η Άνµα 

είπε: «Όπως ο Γεράρδος;» 
«Θ’ακολουθήσω τα µονοπάτια,» αποκρίθηκε η ιέρεια. 
«Ποια µονοπάτια;» έκανε η Ιωάννα. «Τι λέει;» 
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«Θα δεις,» της είπε η Άνµα. «Μπορεί, πάντως, να πλησιάσει αν 
θέλει. Και να φύγει κιόλας, χωρίς να τη σκοτώσουν. Έτσι δεν είναι, 
Ελισαβέτα;» 

Εκείνη ένευσε. «Νοµίζω ότι θα τα καταφέρω.» 
«Είστε σοβαρές κι οι δυο σας;» είπε η Ιωάννα. «Είναι κυκλωµένο 

από ένα σωρό πολεµιστές της Παντοκράτειρας, και όλοι πυροβολούν 
συνέχεια σαν παλαβοί!» 

Η Άνµα µειδίασε. «Μην ανησυχείς· δε θα τη δουν καν να πλησιά-
ζει.» 

Η Ιωάννα φαινόταν πολύ διστακτική. 
«∆ώσε της τα εκρηκτικά,» την παρότρυνε η Άνµα. 
Η Ιωάννα τα έβγαλε από τον δερµάτινο σάκο της και τα έδωσε 

στην Ελισαβέτα. «Ξέρεις πώς να τα χρησιµοποιείς;» 
«Όχι.» 
Η Ιωάννα κοίταξε την Άνµα σαν να ήθελε να πει: Έχετε τρελαθεί 

κι οι δύο. 
«Εξήγησέ της πώς να τα χρησιµοποιήσει, Ιωάννα! ∆εν είναι καµια 

περίπλοκη µαγγανεία, για όνοµα των θεών!» 
Η Ιωάννα είπε στην Ελισαβέτα τι έπρεπε να κάνει: πού έπρεπε να 

κολλήσει τα εκρηκτικά και ποιο κουµπί να πατήσει. 
«Εύκολο φαίνεται,» αποκρίθηκε εκείνη. 
«Πήγαινε τότε – και να προσέχεις.» 
Η Ελισαβέτα εξαφανίστηκε. Χάθηκε από τα µάτια τους. 
Η Ιωάννα βλεφάρισε. «Πού πήγε;» 
«Βλέπε προς το άρµα τους,» της είπε η Άνµα, υποµειδιώντας· και 

στράφηκαν για να κοιτάξουν. 
Είδαν την Ελισαβέτα να παρουσιάζεται πίσω από ένα πηγάδι της 

∆υτικής Αγοράς, σ’ένα ανοιχτό σηµείο, σκύβοντας για να καλυφτεί 
από τα πυρά. 

«Πώς είναι δυνατόν;» έκανε η Ιωάννα. «Και γιατί δεν εµφανίστη-
κε ακόµα πιο κοντά στο όχηµα;» 

«Για κάποιον λόγο δεν µπορούσε. ∆εν ξέρω γιατί. Είναι σαν κά-
ποιου είδους µυστηριώδες βάδισµα.» 

Η Ελισαβέτα έστριψε δίπλα απ’το πηγάδι µ’έναν τρόπο που ήταν 
αδύνατον η Ιωάννα και η Άνµα να καθορίσουν και χάθηκε, γι’ακόµα 
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µια φορά, από τα µάτια τους. Εµφανίστηκε, φευγαλέα, σχεδόν σα 
σκιά, πίσω από ένα δέντρο και µετά εξαφανίστηκε πάλι. 

Όταν την ξαναείδαν ήταν κάτω από τους ψηλούς τροχούς του οπί-
σθιου τµήµατος του σπαστού οχήµατος, το οποίο είχε σταµατήσει 
καθώς πυροβολούσε µε τα κανόνια του. Η µορφή της δεν φαινόταν 
καθαρά αλλά δεν µπορεί να ήταν κανένας άλλος εκτός από την Ελι-
σαβέτα. 

Μετά, η σκιερή φιγούρα κάτω από το άρµα εξαφανίστηκε. 
Μια έκρηξη ακολούθησε: δυνατή, και κάνοντας το πίσω τµήµα του 

µακρύ οχήµατος να αναπηδήσει και να πέσει στο πλάι, τραβώντας 
µαζί του και το µπροστινό τµήµα, καθώς σπασµένα σίδερα και φω-
τιά τινάζονταν παντού γύρω, χτυπώντας στρατιώτες της Παντοκρά-
τειρας. Το µπροστινό τµήµα του άρµατος φάνηκε να στέκεται προς 
στιγµή στις δύο µόνο πλαϊνές ρόδες και, µετά, έπεσε κι αυτό στο 
πλάι, τυλιγµένο σε φλόγες και µε τη θωράκισή του φανερά κατε-
στραµµένη σε κάµποσα σηµεία. 

Οι υπερασπιστές της Ερρίθιας ζητωκραύγασαν, από τα µέρη όπου 
ήταν καλυµµένοι, και επιτέθηκαν µε περισσότερο θάρρος στους Πα-
ντοκρατορικούς. 

«Τώρα,» είπε η Ιωάννα στην Άνµα. «Τώρα είναι η ευκαιρία να 
τους τρέψουµε σε φυγή.» Και, υψώνοντας το χέρι της, έκανε νόηµα 
στους Απολλώνιους πολεµιστές. 
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Κεφάλαιο 33 

Συγκέντρωση στη Μεγάλη Αίθουσα 
 
 
Οι δυνάµεις της Παντοκράτειρας δεν άργησαν να τραπούν σε φυγή. 
Σ’αυτό, σίγουρα, συνέβαλε η ανατίναξη του οκτάτροχου οχήµατος 
µε τα δύο πυροβόλα, αλλά ακόµα περισσότερο το γεγονός ότι ο Υπε-
ράρχης Ριχάρδος ο Τρίτος κρέµασε το πτώµα του Παντοκρατορικού 
Επόπτη επάνω στην οροφή ενός οικήµατος της ∆υτικής Αγοράς, ώ-
στε να µπορούν όλοι να δουν ότι ο Νιρµόδος Νάρλεφ ήταν νεκρός· κι 
αν τώρα οι Παντοκρατορικοί στρατιώτες δεν έπαιρναν διαταγές από 
αυτόν, από ποιον έπαιρναν; Γιατί πολεµούσαν; Το ηθικό τους δεν 
άργησε να σπάσει. ∆εν είχαν κανέναν προσωπικό λόγο για να µάχο-
νται εναντίον των κατοίκων της Ερρίθιας – ειδικά τώρα που η µάχη 
είχε γίνει αµφιβόλου νίκης για τους ίδιους. 

Η Θελρίτ δεν ήταν νεκρή. Η σφαίρα του Γεράρδου την είχε βρει 
στον ώµο και την είχε ρίξει κάτω· δεν την είχε σκοτώσει. Οι επανα-
στάτες δεν την κράτησαν αιχµάλωτη, όµως· την άφησαν να φύγει µε 
τους υπόλοιπους Παντοκρατορικούς. 

Όταν η υποχώρηση ολοκληρώθηκε και οι δυνάµεις της Παντοκρά-
τειρας είχαν περάσει την πλατιά γέφυρα για να βρεθούν στην άλλη 
όχθη του Μεγάλου Ποταµού και να ταξιδέψουν προς τη διαστασια-
κή δίοδο για Φεηνάρκια, οι κάτοικοι της Ερρίθιας είδαν πόσο µεγά-
λες ήταν οι ζηµιές στη δυτική µεριά της πόλης τους. Τα τείχη ήταν 
ρηµαγµένα· πολλά οικήµατα ήταν γκρεµισµένα ενώ όλα είχαν, µε 
κάποιον τρόπο, χτυπηθεί· οι δρόµοι ήταν γεµάτοι πτώµατα, αίµατα, 
και λακκούβες από εκρήξεις· το εσωτερικό των σπιτιών ήταν διαλυ-
µένο· φωτιές έκαιγαν από δω κι από κει (κι αρκετοί άρχισαν αµέσως 
να γεµίζουν κουβάδες µε νερό και να τρέχουν να τις σβήσουν)· µια 
εισβολή είχε παρουσιαστεί στις νοτιοδυτικές παρυφές του Λαγου-
µιού, πληµµυρίζοντας τους δρόµους γύρω της µε άµµο από µια εξω-
διαστασιακή έρηµο. 

Τους τρεις ιερείς που είχαν πολεµήσει στο πλευρό του Νιρµόδου οι 
νεοϊερείς του Γεράρδου τούς µετέστρεψαν, διώχνοντας το Εσώτερο 
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Θηρίο από µέσα τους. Τους ουγκράβους τούς σκότωσαν· εκτός από 
ένα κοράκι, το οποίο έφυγε φτεροκοπώντας φρενιασµένα και κρώ-
ζοντας απειλητικά. 

Για λίγο, µετά από τη θύελλα, γαλήνη έµοιαζε να έχει βασιλέψει. 
Ο Γεράρδος, ο Μαλαχίας, ο Έδουος, ο Ριχάρδος, και η Ελισαβέτα 

φρόντισαν ο Σεβερίνος, ο Ούγος, και ο Ερρίκος να µεταφερθούν στα 
Ανάκτορα ώστε να αναρρώσουν. Η εκδίωξη του Εσώτερου Θηρίου 
τους ήταν τραυµατική εµπειρία γι’αυτούς – όπως και για όλους τους 
ιερείς, άλλωστε. Στην αρχή, νόµιζαν ότι είχαν χάσει κάτι· µετά, κα-
ταλάβαιναν ότι, µάλλον, κάτι είχαν κερδίσει. 

Το Μαύρο Σύννεφο, όµως, ακόµα υπήρχε πάνω από τη Χάρνταβελ. 
Ο Γεράρδος µπορούσε τώρα να το αισθανθεί όπως και τις εισβολές: 
µια πνιγηρή µαυρίλα πάνω από κάτι όµορφο και γεµάτο ζωή. Ωστό-
σο, είχε την πεποίθηση πως, όταν έχανε όλους τους ιερείς που έλεγ-
χε, το Μαύρο Σύννεφο θα διαλυόταν· γιατί, αναµφίβολα, τρεφόταν 
από τις θυσίες που του πρόσφεραν, είτε ανθρώπων είτε ζώων. 

Οι θυσίες, όµως, δεν εξυπηρετούσαν µόνο το Μαύρο Σύννεφο, διό-
τι, αν ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσµα επάνω στα 
σπαρτά ή στον καιρό· και ο Γεράρδος ήξερε πολύ καλά ότι υπήρχαν 
περιπτώσεις που µε τη θυσία κάποιου ζώου είχε βρέξει ή ένα χωράφι 
είχε γίνει πάλι γόνιµο. Αλλά τώρα ο Γεράρδος είχε αρχίσει να συνει-
δητοποιεί και κάτι άλλο: ∆εν ήταν οι ίδιες οι θυσίες που είχαν προ-
καλέσει το θετικό αποτέλεσµα για τους κατοίκους της Χάρνταβελ. 
∆εν ήταν οι ίδιες οι θυσίες που είχαν κάνει τον Θεό, τη διάσταση, να 
τους ακούσει. Ήταν η παρουσία και η δράση των ιερέων. Η διάστα-
ση είχε ανταποκριθεί στις επιθυµίες τους επειδή ήταν αυτοί που ή-
ταν – οι εκλεκτοί της – και επειδή είχαν δράσει µ’έναν τρόπο που, 
βαθιά µέσα τους, πίστευαν ότι θα έφερνε θετικό αποτέλεσµα. Η δύ-
ναµη της ψυχής τους ήταν που µετρούσε. Οι θυσίες των ζώων θα 
µπορούσαν να ήταν και κάτι άλλο: ένας χορός· ένα τραγούδι στην 
κορφή ενός λόφου· ένας αγώνας δρόµου µέσα σ’ένα δάσος· δύο άν-
θρωποι που έκαναν έρωτα πάνω στο χώµα ενός χωραφιού· µια ξι-
φοµαχία σ’ένα σταυροδρόµι. Η τελετή δεν είχε σηµασία: η πρόθεση 
και η ψυχή είχαν σηµασία. 

Ο Γεράρδος δεν ήξερε πώς ακριβώς, µετά από τη µάχη, είχε ξαφνι-
κά φτάσει σ’αυτή τη συνειδητοποίηση. Ίσως να οφειλόταν στη σύ-
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γκρουσή του µε τον Νιρµόδο, τον χειρότερο υπηρέτη του Μαύρου 
Σύννεφου που είχε συναντήσει µέχρι στιγµής. Ίσως να οφειλόταν 
στο γεγονός ότι ο Γεράρδος είχε κατορθώσει ξανά να κάνει την ίδια 
εξαφάνιση που είχε κάνει και µέσα στον Υπεραιώνιο (κι εξακολου-
θούσε να µην ξέρει πώς ακριβώς να την επαναλάβει εκούσια). Ίσως 
να οφειλόταν στο ότι, µε τη µείωση των ιερέων που είχαν το Εσώτε-
ρο Θηρίο µέσα τους, η επίδραση του Μαύρου Σύννεφου επί της 
Χάρνταβελ είχε ελαττωθεί και η αλήθεια αποκαλυπτόταν ευκολότε-
ρα στο µυαλό των ανθρώπων. Ίσως απλά να έτυχε να το συνειδητο-
ποιήσει τότε, καθώς είχαν µπει στα Ανάκτορα και είχαν αφήσει τους 
τρεις απελευθερωµένους ιερείς – τον Σεβερίνο, τον Ούγο, και τον 
Ερρίκο – να αναπαυθούν στα άνετα δωµάτια του ξενώνα. 

Ο λόγος δεν είχε σηµασία. Και ο Γεράρδος ήξερε ότι έπρεπε να µι-
λήσει για τη συνειδητοποίησή του στους υπόλοιπους ιερείς· πράγµα 
το οποίο έκανε, προτού κανένας τους ξεκουραστεί. Συγκεντρώθηκαν 
σε µια αίθουσα των Ανακτόρων και µίλησαν, µε τον ιδρώτα και το 
αίµα της µάχης ακόµα επάνω τους. 

«Θα χρειαστεί να ανακαλύψουµε και πάλι τη διάστασή µας και τον 
Θεό,» τους είπε ο Γεράρδος, αφού τους είχε εξηγήσει πώς είχαν τα 
πράγµατα κι εκείνοι είχαν δείξει να συµφωνούν, σαν κι οι ίδιοι να τα 
γνώριζαν όλ’αυτά αλλά να µην τα είχαν ακόµα συνειδητοποιήσει. 
«Πρώτα, όµως, πρέπει να εκδιώξουµε το Εσώτερο Θηρίο από όλους 
τους Αδελφούς και τις Αδελφές µας. Ακόµα κι απ’τους ουγκράβους, 
αν αυτό αποδειχτεί εφικτό. Τότε µόνο το Μαύρο Σύννεφο νοµίζω ότι 
θα διαλυθεί πάνω από τη Χάρνταβελ. Μην έχοντας από πού να τρα-
φεί, θα πεθάνει.» 

Ο Μαλαχίας είπε: «Έχουµε ήδη µεταστρέψει πολλούς ιερείς, Γε-
ράρδε. Ή,» πρόσθεσε µε κάποια θλίψη, «τους έχουµε σκοτώσει, στις 
περιπτώσεις που δεν γινόταν αλλιώς. Περίπου οι µισοί ιερείς της 
Χάρνταβελ είναι τώρα σαν εµάς. Ποτέ δεν ήµασταν πολλοί.» 

Αυτό ήταν αλήθεια. Ο Γεράρδος ένευσε. «Ναι, Αδελφέ. Φαίνεται 
να νικάµε τη µάχη µε τον εχθρό µας. Αλλά, από εδώ και στο εξής, 
βασικός µας σκοπός θα είναι να µην πεθάνει κανένας άλλος ιερέας ή 
ουντράχα. Θα διώξουµε το Εσώτερο Θηρίο από όλους τους και θα 
τους δείξουµε τι πραγµατικά έχει να τους υποσχεθεί η Χάρνταβελ – 
χωρίς την τυραννία του Μαύρου Σύννεφου που τόσους αιώνες βρί-
σκεται από πάνω µας!» 
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«Πότε πρωτοεµφανίστηκε αυτό το Μαύρο Σύννεφο, Γεράρδε;» ρώ-
τησε ο Σέλιρ’χοκ, το πρωί της επόµενης ηµέρας, όταν όλοι τους ήταν 
συγκεντρωµένοι στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου και έκαναν 
σχέδια για το πώς να σώσουν τη Χάρνταβελ από τη σύγκρουση µε 
την άλλη διάσταση. Τα διαστασιακά τοιχώµατα είχαν ήδη εξασθενί-
σει πολύ, και το µοιραίο δεν θα αργούσε, αν και σίγουρα δε θα συ-
νέβαινε µεθαύριο. Κανένας – ούτε η Αρίνη, ούτε ο Σθένελος, ούτε ο 
Σέλιρ – δε νόµιζε ότι είχαν δει ακόµα σηµάδια τόσο µεγάλης απο-
σταθεροποίησης της διαστασιακής πραγµατικότητας της Χάρντα-
βελ. 

«∆ε γνωρίζω,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, καθισµένος σε µια άκρη 
του µεγάλου τραπεζιού µε µια κούπα Απολλώνιου καφέ κοντά του. 
«Απ’όσο ξέρω, οι ιερείς ανέκαθεν είχαν το Εσώτερο Θηρίο µέσα 
τους.» 

«Στην Ιστορία της Χάρνταβελ, δηλαδή, δεν υπάρχει καµία εποχή 
που οι ιερείς να ήταν διαφορετικοί; Ή που να υφίσταται ο υπαινιγ-
µός ότι ήταν διαφορετικοί;» 

«∆ε νοµίζω.» 
«Και το πρόβληµά µας είναι πιο άµεσο τώρα, δεν είναι;» είπε η 

Άνµα’ταρ, πλησιάζοντάς τους. Ήταν ντυµένη σύµφωνα µε τη µόδα 
της Χάρνταβελ – µακριά φορέµατα µε πολλά κεντήµατα και κρόσ-
σια. Έκανε εντύπωση στον Γεράρδο, ο οποίος είχε συνηθίσει να 
βλέπει τη µάγισσα µε τελείως διαφορετική αµφίεση. Του έµοιαζε 
σχεδόν µε άλλη γυναίκα. «Αν δε σταµατήσουµε τις εισβολές, τότε 
κανένας µας δε θα µπορέσει ν’ασχοληθεί µε το Μαύρο Σύννεφο. Για 
να δούµε τι θα κάνουµε µε τον συλλέκτη µαζευτήκαµε εδώ.» 

«Μη µας µαλώνεις, Άνµα,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ υποµειδιώντας. 
«Κάνουµε απλώς ένα διάλειµµα. Κι εξάλλου, οι ειδικοί συνεχίζουν να 
συζητάνε.» Έδειξε την Αρίνη και τον Σθένελο, που ήταν καθισµένοι 
στην αντικρινή µεριά του µεγάλου τραπεζιού το οποίο είχε σχήµα Γ. 
«Αυτά τα θέµατα δεν είναι ακριβώς της δικής µου ειδικότητας.» 
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«Τα πάντα είναι της δικής σου ειδικότητας, Σέλιρ,» είπε η Άνµα, 
µαζεύοντας τη φαρδιά φούστα του φορέµατός της γύρω από τα πό-
δια της και καθίζοντας στην άκρη του τραπεζιού. 

Ο Γεράρδος γέλασε, και το χαµόγελο του Σέλιρ’χοκ πλάτυνε. «Με 
υπερεκτιµάς, αγάπη µου,» είπε ο µάγος. «Απλώς, θα µπορούσε κα-
νείς να ισχυριστεί ότι είµαι… πολυάσχολος.» 

«Πού φαίνεται να καταλήγουν;» ρώτησε ο Γεράρδος την Άνµα, 
δείχνοντας µε το σαγόνι του την Αρίνη και τον Σθένελο. 

«Σ’αυτό που λέγαµε και τις προάλλες: ότι πρέπει να ανιχνεύσουν 
την ακριβή ενεργειακή µορφή των Ιπτάµενων προτού επιχειρήσουν 
να κατασκευάσουν κάποιο όπλο για να τους πολεµήσουµε. Κι αυτή 
ήταν µια ιδέα που πρότεινε ο κύριος από δω, αν θυµάµαι καλά.» Λο-
ξοκοίταξε τον Σέλιρ. 

«Θα το σκεφτόταν και µόνη της η Αρίνη, αργά ή γρήγορα· είµαι 
βέβαιος,» αποκρίθηκε εκείνος. «Η ηλιακή ενέργεια δεν µπορεί να 
µην έχει υποστεί µεταλλάξεις ύστερα από τη διαµόρφωση των Ιπτά-
µενων.» 

E 
 
«∆εν είναι η µοναδική φορά που συναντώ έναν Παντοκρατορικό ο 
οποίος έχει αποφασίσει να έρθει µε την Επανάσταση, αλλά επίσης 
αυτό δεν είναι κάτι που συµβαίνει συχνά. Και πάντα είναι ευχάρι-
στο, Ταγµατάρχη. Σε καλωσορίζω στο πλευρό µας,» του είχε πει ο 
Ανδρόνικος, χτες το απόγευµα, µετά τη µάχη, όταν είχαν όλοι τους 
συγκεντρωθεί στα Ανάκτορα. 

«Ευχαριστώ, Πρίγκιπά µου,» είχε αποκριθεί ο Τέρι καθώς αντάλ-
λασσαν µια θερµή χειραψία και ο Ανδρόνικος τού χτυπούσε τον ώµο 
συντροφικά. «Ή µάλλον, ‘Βασιληά µου’, θα έπρεπε να πω. Αν αυτά 
που λένε αληθεύουν, είστε πλέον Βασιληάς της Απολλώνιας.» 

«Πράγµατι,» είπε ο Ανδρόνικος. «Αλλά για τους συντρόφους και 
τους φίλους µου εξακολουθώ να είµαι ο Πρίγκιπας της Επανάστα-
σης, κι αυτό δε νοµίζω πως θ’αλλάξει σύντοµα. Εποµένως, µπορείς 
κάλλιστα να µε αποκαλείς ‘Πρίγκιπά µου’ όσο θέλεις, γιατί από σή-
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µερα σε θεωρώ και σύντροφο και φίλο.» Χαµογέλασε πλατιά µέσα 
από τα ξανθά του µούσια. 

Ο Τέρι τού επέστρεψε το χαµόγελο. «∆εν ξέρω τι να πω… Για νά-
µαι ειλικρινής, δεν περίµενα ποτέ να γνωριστούµε, Πρίγκιπά µου, αν 
και είχα ακούσει πολλά για σένα. Η γνωριµία µας είναι πιο ευχάρι-
στη απ’ό,τι φανταζόµουν.» 

«Επειδή είµαι σίγουρος πως αυτά που είχες ακούσει για µένα ήταν 
βρισιές και κατακρίσεις. Πώς µε ονοµάζουν οι άνθρωποι της Παντο-
κράτειρας; ‘Αρχιπροδότη’; ‘Εγκληµατία’;» Γέλασε. 

Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος ήταν, τελικά, πολύ ευχάριστη παρέα, συ-
µπέρανε ο Τέρι, και, ευτυχώς, καθόλου καχύποπτος. ∆εν έδειχνε να 
φοβάται ότι ο ταγµατάρχης µπορεί να τον πρόδιδε. Ακόµα κι όταν ο 
Τέρι τού εξοµολογήθηκε πως εκείνος ήταν που είχε ελευθερώσει τον 
Νιρµόδο Νάρλεφ από τα µπουντρούµια, ο Ανδρόνικος δεν φάνηκε 
να το παίρνει αρνητικά. 

«Σ’το λέω αυτό, Πρίγκιπά µου, για να µην υπάρξει ποτέ καµία πα-
ρεξήγηση ανάµεσά µας. ∆εν τον ελευθέρωσα επειδή είχα σκοπό να 
προδώσω τον Γεράρδο – και το εξήγησα και στον ίδιο τον Γεράρδο 
αυτό.» 

«Σε καταλαβαίνω,» του αποκρίθηκε ο Ανδρόνικος. «Κι εγώ, στη 
θέση σου, το ίδιο πιθανώς να είχα κάνει. Το ίδιο πιθανώς να είχα κά-
νει ακόµα και τώρα. ∆εν είµαι υπέρ της θανάτωσης των αιχµαλώ-
των, ούτε υπέρ των βασανιστηρίων. Έπραξες όπως θεωρούσες ότι 
ήταν σωστό, κι αυτό έχει σηµασία. Το ίδιο έκανα κι εγώ όταν ξεκί-
νησα την Επανάσταση.» 

∆ε θα είχαν, λοιπόν, κανένα πρόβληµα µε τον Πρίγκιπα Ανδρόνι-
κο, απ’ό,τι φαινόταν· ο Τέρι αισθανόταν βέβαιος γι’αυτό. Ο Βασι-
ληάς της Απολλώνιας έµοιαζε λογικός, και δεν έδειχνε να τον ενδια-
φέρει να ελέγχει µε κανέναν τρόπο τη διάσταση της Χάρνταβελ. 
«Θ’αφήσω αυτή τη διάσταση σε καλά χέρια, βλέπω,» είπε στον Τέρι 
σε κάποια στιγµή της κουβέντας τους. Το µόνο που ενδιέφερε τον 
Ανδρόνικο ήταν οι σχέσεις ανάµεσα στη Χάρνταβελ και στην Απολ-
λώνια να είναι καλές, και οι δυνάµεις της Παντοκράτειρας να είναι 
µακριά κι από τις δύο διαστάσεις. «Θα σας βοηθήσω σε ό,τι χρεια-
στείτε,» υποσχέθηκε. «Το µόνο που θέλω είναι η συµµαχία σας. Κι 
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αναφέροµαι σ’εκείνες τις συµµαχίες που δεν είναι γραµµένες σε 
χαρτιά.» 

Τώρα ήταν πρωί, και ο Τέρι καθόταν στο µεγάλο τραπέζι στην Αί-
θουσα του Ύψιστου Θρόνου, όπου όλοι τους είχαν συγκεντρωθεί για 
να βρουν µια λύση στο πρόβληµα της άλλης διάστασης και των Ι-
πτάµενων· ή µάλλον, «για ν’αποφασίσουµε τι δρόµο 
ν’ακολουθήσουµε», όπως του είχε πει η Αρίνη χτες βράδυ, στα δω-
µάτιά τους· διότι κανένας δεν µπορούσε να είναι ακόµα βέβαιος για 
τη λύση. «Στα πολύπλοκα προβλήµατα,» του είχε εξηγήσει η Αρίνη, 
«το καλύτερο που µπορείς να κάνεις είναι ν’ακολουθείς διάφορους 
δρόµους και να παρατηρείς που σε οδηγεί ο καθένας. Ένας 
απ’αυτούς πρέπει, λογικά, να σε οδηγήσει και στη λύση. Και µπορεί 
νάναι ακόµα κι ο πρώτος που θα έχεις επιλέξει. Αλλά ποτέ δεν µπο-
ρείς να είσαι βέβαιος όταν οι µεταβλητές είναι πολλές.» 

Η Αρίνη, τώρα, καθόταν αντικριστά µε τον Σθένελο’σαρ, κι ανάµε-
σά τους, επάνω στο τραπέζι, είχαν ένα διάγραµµα του ηλιακού συλ-
λέκτη που είχαν φέρει από την άλλη διάσταση. Συζητούσαν για ένα 
σωρό λεπτοµέρειες και έκαναν σχέδια επί σχεδίων για τα οποία δεν 
έµοιαζαν να είναι σίγουροι και τα απέρριπταν. 

Η Βατράνια είχε έρθει κοντά στον Τέρι, όταν εκείνος είχε σηκωθεί 
για να βάλει τσάι από τον µπουφέ, και είχε πιάσει κουβέντα µαζί 
του, λέγοντας ότι φυσικά είχε ακούσει γι’αυτόν – ήταν πολύ γνωστός 
στην Ερρίθια – αλλά µέχρι στιγµής δεν είχε την τύχη να τον γνωρί-
σει. Αν ο Τέρι ήθελε ν’αφήσει τη φαντασία του να οργιάσει λιγάκι, 
θα µπορούσε να ορκιστεί ότι η Βατράνια τού έκανε τα γλυκά µάτια – 
και ήταν, αναµφίβολα, πολύ όµορφη γυναίκα. Αλλά – παρότι απο-
κλείεται να συνέβαινε κάτι τέτοιο – ακόµα κι έτσι να ήταν, ο Τέρι 
δεν ενδιαφερόταν για άλλες γυναίκες πέρα από την Αρίνη. 

Την αγαπούσε· και τον ενοχλούσε κάπως το γεγονός ότι αυτός ο 
Σθένελος έµοιαζε να κάνει τα γλυκά µάτια στη σύζυγό του, όπως η 
Βατράνια έκανε τα γλυκά µάτια σ’εκείνον – και ο Τέρι δεν νόµιζε ότι 
αυτή τη φορά ήταν µόνο η φαντασία του. Ο νεαρός µάγος, αν µη τι 
άλλο, έδειχνε να είναι και ολίγον τι αµήχανος µπροστά στην Αρίνη, 
παρά τις προσπάθειές του να την προσελκύσει, όπως κάποιος που 
έχει στο µυαλό του πώς να πλαγιάσει µε µια γυναίκα ενώ συγχρόνως 
κάνει άλλη δουλειά µαζί της. 
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Τι γλοιώδης τύπος! Ευτυχώς, όλοι οι επαναστάτες δεν του έµοια-
ζαν. 

Στη Βατράνια ο Τέρι είπε: «Αυτός ο µάγος σας θα φάει ξύλο αν το 
παρακάνει,» δείχνοντας τον Σθένελο µε την κούπα του τσαγιού του. 

Η Βατράνια βλεφάρισε, προς στιγµή αποπροσανατολισµένη, κα-
θώς ο Τέρι την είχε διακόψει από κάτι άλλο που έλεγε. Μετά, κοίτα-
ξε τον Σθένελο, µειδίασε, κι έστρεψε ξανά το βλέµµα της στον συνο-
µιλητή της. «Ναι, πολύ ενοχλητικός, το ξέρω. Ώρες-ώρες, κανένας 
δεν µπορεί να τον ανεχτεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω φτάσει 
στα όρια να τον δείρω κι εγώ η ίδια. Αλλά δε χρειάζεται τώρα να γί-
νουν επεισόδια· αν παραφερθεί, θα τον βάλω στη θέση του: σ’το υ-
πόσχοµαι,» είπε, και άγγιξε τον αγκώνα του Τέρι. 

Η Αρίνη, παρότι µιλούσε µε τον Σθένελο για τον ηλιακό συλλέκτη, 
για τους Ιπτάµενους, και για την άλλη διάσταση και τις Παλαιές ∆ι-
ηγήσεις της, είχε προσέξει ότι ο σύζυγός της είχε σηκωθεί από το 
τραπέζι, είχε πάει στον µπουφέ, κι εκεί είχε συναντήσει την επανα-
στάτρια που ονοµαζόταν Βατράνια (και πρέπει να καταγόταν από τη 
Σεργήλη, αν έκρινε η Αρίνη σωστά από το όνοµά της), η οποία του 
είχε πιάσει κουβέντα. Συγχρόνως, έδινε στην Αρίνη την εντύπωση 
ότι τον πείραζε όπως κάνει µια γυναίκα που θέλει να πλαγιάσει µε 
έναν άντρα. Να, τώρα, για παράδειγµα, άγγιζε πάλι τον αγκώνα του 
καθώς χαµογελούσε κοιτάζοντάς τον καταπρόσωπο και λέγοντάς 
του κάτι. Ο Τέρι δε φαινόταν να ενδίδει, και η Αρίνη δεν ανησυχού-
σε πραγµατικά. Ήξερε τον άντρα της. 

Ο Σθένελος την ενοχλούσε πολύ περισσότερο από τη Βατράνια. Ο 
άνθρωπος φερόταν λες κι η Αρίνη τού είχε δώσει κανένα δικαίωµα 
να τη φλερτάρει! Πράγµα το οποίο – ήταν σίγουρη – δεν είχε κάνει. 
Ούτε το φόρεµά της δεν ήταν προκλητικό. Του φαίνοµαι για καµια 
τσούλα; Ή, µήπως, όλες οι Απολλώνιες γυναίκες είναι έτσι; Ο Σθένε-
λος ήταν, δίχως αµφιβολία, Απολλώνιος· η Αρίνη µπορούσε να το 
υποθέσει από το όνοµά του, όπως και µε τη Βατράνια. 

Τέλος πάντων. Παρά τις σαχλαµάρες του, ήταν καλός συζητητής 
και διαβασµένος περί της φύσης του σύµπαντος και των διαστάσε-
ων. Το θέµα που κουβέντιαζαν τον είχε, αναµφίβολα, συνεπάρει. 
Ήταν Ερευνητής, εξάλλου, όπως εκείνη. 
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«Το πιο λογικό, για την ώρα, είναι να ανιχνεύσουµε την ενέργεια 
των Ιπτάµενων,» είπε ο Σθένελος. «Θα πάµε µαζί στην άλλη διάστα-
ση ενώ η Άνµα θα έχει υφάνει τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως 
και θα πλησιάσουµε έναν από αυτούς. Εν τω µεταξύ, πρέπει να στεί-
λουµε κάποιους στην Απολλώνια για ν’αρχίσουν να συγκεντρώνουν 
τον εξοπλισµό που θα χρειαστούµε.» 

«Μα εκεί είναι το θέµα: δεν θα προλάβουµε. Η διαφορά χρόνου 
είναι πολύ µεγάλη ανάµεσα στη Χάρνταβελ και στην Απολλώνια, και 
δεν είναι µε το µέρος µας.» Η Αρίνη έβαλε ένα τσιγάρο στο στόµα 
της και, προτού προλάβει να το ανάψει, της το άναψε ο Σθένελος µε 
τον ενεργειακό αναπτήρα του. «Ευχαριστώ αλλά έχω και δικό µου,» 
του είπε εκείνη, βγάζοντας τον αναπτήρα της από µια τσέπη του φο-
ρέµατός της κι αφήνοντάς τον πάνω στο τραπέζι. «Μέχρι να πάει 
κάποιος στην Απαστράπτουσα και να επιστρέψει,» συνέχισε από 
εκεί όπου είχε µείνει, «οτιδήποτε µπορεί να έχει γίνει εδώ.» 

«Η Άωλρυς, όµως, είναι κοντά στη διαστασιακή δίοδο για Χάρ-
νταβελ,» είπε ο Σθένελος. 

Η Αρίνη δεν ήξερε αυτή την πόλη. «Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλι-
σµός εκεί; Υπάρχει µαγική ακαδηµία;» 

«Όχι, αλλά θα µπορούσαµε ίσως να συγκεντρώσουµε κοµµάτια για 
να φτιάξουµε τα µηχανήµατα που χρειαζόµαστε.» 

«Να φτιάξουµε ολόκληρο Θάλαµο Αισθητηριακής Καταγραφής 
µόνοι µας; Είσαι τρελός;» 

«∆ε χρειάζεται ολόκληρος ο θάλαµος.» 
«Ναι, εντάξει, δε χρειάζεται ολόκληρος ο θάλαµος, αλλά και πάλι, 

για να κατασκευαστούν τα µηχανήµατα που έχουµε ανάγκη, θέλου-
µε Ερευνητές, Τεχνοµαθείς, ∆ιαλογιστές, και Βιοσκόπους. Ερευνη-
τές έχουµε – εµάς. ∆ιαλογιστής είναι ο Σέλιρ’χοκ. Αλλά δεν έχουµε 
ούτε έναν Τεχνοµαθή, που σηµαίνει ότι θα παρουσιαστεί πρόβληµα 
στην ίδια την κατασκευή των συστηµάτων. Και ούτε Βιοσκόπο έχου-
µε, που σηµαίνει ότι τα µηχανήµατα, ακόµα κι αν φτιαχτούν, πιθα-
νώς να είναι επικίνδυνα για εµάς.» 

«Τεχνοµαθή είχαµε, αλλά, δυστυχώς, σκοτώθηκε,» είπε ο Σθένε-
λος, βαρύθυµα. 

Η Αρίνη συνοφρυώθηκε ερωτηµατικά. 
«Τον είχε φέρει ο Πρίγκιπάς µας µαζί του. Ανδροκλής’µορ λεγό-

ταν.» 
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«Λυπάµαι,» είπε η Αρίνη. «Και Βιοσκόπο είχαµε προτού φύγει. 
Ήταν στο τάγµα της Νέλθα-Ριθ, και αποφάσισε να µην συµµαχήσει 
µαζί µας. Τέλος πάντων· το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται.» 

«Θα πρέπει να βρούµε έναν Τεχνοµαθή κι έναν Βιοσκόπο,» είπε ο 
Σθένελος. «∆εν υπάρχει άλλη λύση.» 

«Αυτό, όµως, πόσο χρόνο θα χρειαστεί; –Εκτός αν…» Η Αρίνη συ-
νοφρυώθηκε πάλι: συλλογισµένα αυτή τη φορά. «Μα, φυσικά… Θα 
πρέπει, βέβαια, να έχετε ανθρώπους σας εκεί…» 

«Τι είναι;» ρώτησε ο Σθένελος. 
«Μπορούµε να βρούµε µάγους από τη Φεηνάρκια, όπου η διαφορά 

χρόνου δεν είναι τόσο µεγάλη όσο στην Απολλώνια. Το θέµα είναι αν 
το δίκτυο της Επανάστασης εκεί µπορεί να µας εξυπηρετήσει.» 

«Θα πρέπει να ρωτήσουµε τον Πρίγκιπα.» Ο Σθένελος στράφηκε 
να κοιτάξει τον Βασιληά της Απολλώνιας, ο οποίος, καθισµένος στη 
γωνία του Γ του µεγάλου τραπεζιού, µιλούσε µε τον Υπεράρχη Ρι-
χάρδο τον Τρίτο και τη σύζυγό του, την Αρχόντισσα Γιολάντα, κα-
θώς έπαιρναν το πρωινό τους. 

E 
 
Η Μάρθα άργησε να ξυπνήσει, κι όταν ξύπνησε, ο Γεράρδος δεν ή-
ταν δίπλα της. Πρέπει να είναι όλοι τους στην Αίθουσα του Ύψιστου 
Θρόνου, σκέφτηκε, όπως έλεγαν χτες βράδυ. Σηκώθηκε τρίβοντας 
τα µάτια της. Ακόµα νύσταζε, και ήταν κουρασµένη. Και το τραύµα 
στον αριστερό της µηρό – το οποίο είχε δεχτεί στη συµπλοκή µέσα 
στον Υπεραιώνιο – παρότι είχε επουλωθεί, εξακολουθούσε να την 
ενοχλεί· ειδικά τα πρωινά, όταν σηκωνόταν µουδιασµένη. Θα περ-
νούσε µε τον καιρό, όµως, όπως κι άλλα τραύµατα είχαν περάσει. 

Το υπνοδωµάτιο ήταν ζεστό από τη φωτιά που έκαιγε στο τζάκι 
όλη τη νύχτα και ακόµα συνέχιζε να καίει· ο Γεράρδος πρέπει να την 
είχε ταΐσει µε ξύλα προτού φύγει. Κανονικά, έπρεπε να είχε ξυπνή-
σει κι εµένα. Τι µαλακίες είν’αυτές; Το ξέρει ότι έχω περάσει κι από 
χειρότερα µε λιγότερο ύπνο! Μάλλον, θα του είχε φανεί πολύ κου-
ρασµένη. Χτες βράδυ, είχε βγάλει τα ρούχα της και είχε πέσει στο 
ζεστό κρεβάτι σαν πέτρα· είχε κοιµηθεί αµέσως, φορώντας µονάχα 
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την περισκελίδα της. Τώρα, την έβγαλε κι αυτή και πήγε στο µπάνιο 
για να πλύνει τον ιδρώτα και τη σκόνη της µάχης από πάνω της. Και 
την άµµο της εξωδιαστασιακής ερήµου, επίσης. Ευτυχώς δεν είχε 
και αίµα για να πλύνει – ρίξαµε πιο πολλές σφαίρες απ’ό,τι φάγαµε, 
αυτή τη φορά. 

Όταν βγήκε από το µπάνιο, αισθανόταν τελείως ξύπνια και ανα-
ζωογονηµένη. Και είδε ότι ένα φόρεµα ήταν κρεµασµένο στην κρε-
µάστρα του δωµατίου, αναµφίβολα της µόδας της Χάρνταβελ: µα-
κρύ, φαρδύ, πτυχωτό, µε κροσσωτά µανίκια που φάρδαιναν στους 
καρπούς, βαθύ ντεκολτέ µε κεντήµατα λουλουδιών, σχισίµατα στα 
πόδια δεξιά κι αριστερά που αποκάλυπταν µια διχτυωτή φούστα 
από κάτω. 

«Γαµώ. Την. Πουτάνα µου,» είπε η Μάρθα κοιτάζοντας το φόρε-
µα. «Τι είν’αυτό;» Ο Γεράρδος το είχε αφήσει εδώ; Πλάκα θέλει να 
µου κάνει; Η Μάρθα ποτέ δεν φορούσε τέτοια, τόσο πολύπλοκα 
πράγµατα. Μπορείς να χάσεις τα µπούτια σου εδώ µέσα. 

Παρ’όλ’αυτά… βρισκόταν στη Χάρνταβελ τώρα· ο Γεράρδος τής 
είχε αφήσει αυτό το φόρεµα που ήταν κοµµένο και ραµµένο στη µό-
δα της διάστασης· δεν προβλεπόταν να πέσει ξύλο ή πιστολίδι σήµε-
ρα, ούτε να ξεκινήσει κανένα ταξίδι· µάλλον, όλοι τους θα ξεκουρά-
ζονταν και θα περνούσαν καλά όσο έκαναν σχέδια για τις επόµενες 
ηµέρες… Εποµένως, γιατί όχι; σκέφτηκε η Μάρθα, και πήρε το φό-
ρεµα από την κρεµάστρα. Εξάλλου, τα άλλα της ρούχα – αυτά που 
είχε φέρει µαζί της από την Απολλώνια – είχαν πια γίνει όλα κουρέ-
λια. 

Αφού ντύθηκε µε το φόρεµα και γυάλισε τις µπότες της για να τις 
φορέσει (δεν υπήρχαν άλλα υποδήµατα στο δωµάτιο και δεν µπο-
ρούσε να τις βάλει όπως ήταν, σκονισµένες· δεν θα ταίριαζαν µε την 
υπόλοιπη αµφίεση), βγήκε στους διαδρόµους των Ανακτόρων και 
κατευθύνθηκε προς την Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου. Γιατί οι βα-
σιληάδες και οι άρχοντες, και γενικά όλοι αυτοί οι τύποι που ήταν 
στα από πάνω, έδιναν φιγουρατζίδικα ονόµατα στις αίθουσες που 
υποδέχονταν κόσµο; αναρωτήθηκε η Μάρθα. Από κει περίµεναν να 
δείξουν ότι ήταν κάποιοι; ∆εν το έδειχναν έτσι κι αλλιώς; 

Φτάνοντας στο µεγάλο δωµάτιο, είδε ότι όλοι ήταν συγκεντρωµέ-
νοι εκεί, και τώρα η Αρίνη κι ο Σθένελος στέκονταν µπροστά στον 
Ανδρόνικο και στον Υπεράρχη και τους µιλούσαν, χειρονοµώντας 
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νευρικά. Βασικά, κυρίως στον Πρίγκιπα απευθύνονταν, παρατήρησε 
η Μάρθα. Κάποιο σχέδιο έχουν στο µυαλό τους. Το µάντευε από την 
έκφραση στις µούρες τους. Ελπίζω νάναι καλό, αλλιώς η Χάρνταβελ 
την έχει γαµήσει µ’αυτές τις µαλακίες που γίνονται. 

Βάδισε προς τον Γεράρδο, ο οποίος ήταν καθισµένος σε µια άκρη 
του µεγάλου τραπεζιού µαζί µε τον Σέλιρ’χοκ και την Άνµα’ταρ. Η 
Άνµα φορούσε ένα φόρεµα που έµοιαζε µ’αυτό της Μάρθας. Παρά-
δοξα πράγµατα συµβαίνουν σήµερα. Η µάγισσα πρέπει να φαίνεται 
πιο περίεργη από εµένα. 

Ο Γεράρδος στράφηκε να κοιτάξει τη Μάρθα καθώς εκείνη πλησί-
αζε. Τα φρύδια του υψώθηκαν. «Θεοί του Κενού!» είπε, ξαφνισµένα. 
«Κι εσύ;» 

Η Μάρθα γέλασε. Έκανε µια περιστροφή, ανεµίζοντας το φαρδύ 
φόρεµά της – νιώθοντας τελείως σαν να µην ήταν ο εαυτός της σή-
µερα. «Τι; ∆ε σ’αρέσει το δώρο που µου άφησες;» 

«∆εν το άφησα εγώ το φόρεµα…» 
Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Ποιος τ’άφησε, τότε;» 
Η Άνµα είπε: «Οι υπηρέτες τα άφησαν όταν ετοίµαζαν τα δωµάτιά 

µας. ∆ε βλέπεις; Το δικό µου µοιάζει µε το δικό σου. Μάλλον, ήθελαν 
να είµαστε ευπαρουσίαστες µες στα Ανάκτορα.» 

«Σκατά…» µούγκρισε η Μάρθα, µορφάζοντας δυσαρεστηµένα. 
«Το ήξερα ότι δεν έπρεπε να το φορέσω!» 

Η Άνµα γέλασε. «∆εν είναι και τόσο χάλια.» 
Ο Γεράρδος είπε στη Μάρθα: «Σου πηγαίνει. Θεώρησε ότι είναι 

δώρο από εµένα»· και της έδωσε το χέρι του χωρίς να σηκωθεί. 
Η Μάρθα το πήρε και έπλεξε τα δάχτυλά της µέσα στα δικά του. 

«Βλέπεις τι κάνει και µου αλλάζει γνώµη;» είπε στην Άνµα, η οποία 
ακόµα χαµογελούσε. 
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Κεφάλαιο 34 

Σχέδια και ∆ιαπραγµατεύσεις 
 
 
Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος είπε ότι δεν χρειαζόταν να στείλουν αν-
θρώπους στη Φεηνάρκια για να βρουν µάγους. Πρέπει να υπήρχε 
ένας Τεχνοµαθής κι ένας Βιοσκόπος στην Άωλρυς, απ’την οποία θα 
έπαιρναν και τα υλικά για τα µηχανήµατα, και η οποία δεν ήταν µα-
κριά από τη διαστασιακή δίοδο της Χάρνταβελ. «Επιπλέον,» πρό-
σθεσε ο Ανδρόνικος, «οι µάγοι στην Άωλρυς αµέσως θα µε υπακού-
σουν και θα έρθουν. Αυτοί στη Φεηνάρκια, εκτός του ότι θα πρέπει 
να εντοπιστούν µέσω του δικτύου µας, µπορεί να έχουν και προβλή-
µατα που δε θα τους επιτρέπουν να φύγουν από εκεί όπου βρίσκο-
νται.» Η Αρίνη κι ο Σθένελος, ασφαλώς, συµφώνησαν. Ο Σθένελος 
είπε πως νόµιζε ότι δεν υπήρχαν και πολλοί µάγοι στην Άωλρυς, αλ-
λιώς θα το είχε προτείνει ο ίδιος εξαρχής. Η δουλειά του τον πήγαινε 
περισσότερο στο Βόρειο και στο Νότιο Μέτωπο, έτσι δε γνώριζε κα-
λά αυτή τη µεριά του Βασιλείου της Απολλώνιας. 

Την εποµένη, λοιπόν, εκείνος και η Αρίνη θα έκαναν κάποιες προ-
ετοιµασίες για το ταξίδι τους στην άλλη διάσταση, και ο Ανδρόνικος, 
η Ιωάννα, η Αριάδνη’ταρ, και η Άνµα’ταρ θα πήγαιναν στην Απολ-
λώνια για να πάρουν ό,τι χρειάζονταν από την Άωλρυς. Συγχρόνως, 
ο Τέρι, ο Εδµόνδος, και ο Γεράρδος θα ταξίδευαν στη Ναραλµάδια 
για να µιλήσουν µε τον Βασιληά Κάλροοθ και να ζητήσουν κάποιοι 
από τους τεχνουργούς του να έρθουν στην Ερρίθια· γιατί η Αρίνη 
είπε ότι, αν ήταν να ξαναφτιάξουν απ’την αρχή τον συλλέκτη, θα 
χρειάζονταν τη βοήθεια κάποιων οι οποίοι ήξεραν καλύτερα από ε-
κείνους την τεχνολογία της άλλης διάστασης. «Παρότι δεν είναι τε-
χνολογία της εποχής τους, η τεχνολογία της εποχής τους βασίζεται 
σ’αυτή την προγενέστερη τεχνολογία, ενώ η δική µας είναι τελείως 
άσχετη.» 

Επίσης, άνθρωποι από την Ερρίθια έπρεπε να σταλούν στα νοτιο-
δυτικά της Χάρνταβελ, απ’όπου ακόµα έρχονταν αναφορές για πα-
ράξενους πρασινόδερµους επιδροµείς. Το πράγµα πρέπει να είχε 
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χειροτερέψει όσο οι µέρες περνούσαν. Μερικά χωριά, ακουγόταν, 
είχαν καταστραφεί. 

Ο Υπεράρχης Ριχάρδος ο Τρίτος ρώτησε τον Τέρι αν ο Βασιληάς 
Κάλροοθ ήταν πρόθυµος να βοηθήσει εναντίον αυτών των επιδρο-
µέων. Εκείνος τού απάντησε ότι δεν ήταν βέβαιος· ίσως, όµως, και 
να βοηθούσε. 

«Όταν του µιλήσαµε, την προηγούµενη φορά, Ύψιστε Άρχοντα, 
µας είπε ότι οι επιδροµείς πιθανώς να είναι από τη Νέρεσθετ, µια 
υπόγεια πόλη που βρίσκεται πολύ βαθιά κάτω από τη γη της άλλης 
διάστασης και κοντά σε περιοχές υπανθρώπων. Ο λαός της Νίρµικιτ, 
απ’ό,τι κατάλαβα, δεν τα έχει καλά µε τον λαό της Νέρεσθετ – µάλ-
λον, τους θεωρούν βάρβαρους. Θα πρέπει, όµως, να µιλήσετε µε τον 
Βασιληά Κάλροοθ για να σας πει συγκεκριµένα.» 

«Τότε,» είπε ο Ριχάρδος ο Τρίτος, «θα πρότεινα όλος ο λαός της 
Νίρµικιτ να έρθει εδώ, στην Ερρίθια, όχι µόνο µερικοί τεχνουργοί. 
Θα είµαι, έτσι, πιο κοντά στον Βασιληά Κάλροοθ, και νοµίζω πως 
είναι καλύτερα οι άνθρωποι της Νίρµικιτ να βρίσκονται εδώ παρά 
πέρα από τις ανατολικές παρυφές του Κεντροδάσους, στα σύνορα 
Ναραλµάδιας και Υλιριλίδιας.» 

«Θα το προτείνω στον Βασιληά Κάλροοθ, Ύψιστε Άρχοντα,» απο-
κρίθηκε ο Τέρι. «∆ε νοµίζω να διαφωνήσει, αν και δεν µπορώ να εί-
µαι σίγουρος, ασφαλώς.» 

«Υπάρχει και ένα αξιοσηµείωτο πρόβληµα,» είπε η Άνµα’ταρ. «Ο 
Βασιληάς Κάλροοθ δεν µιλά τη Συµπαντική Γλώσσα.» 

«Θα πρέπει να τη µάθει,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Και για την ώρα 
έχουµε τη Μαύρη Φωτιά… η οποία…» Συνοφρυώθηκε. «∆εν την έχω 
δει µετά τη µάχη.» 

«Ούτε κι εγώ,» είπε η Αρίνη. «Αλλά θα επιστρέψει· είµαι σίγου-
ρη.» 

«Πού µπορεί να πήγε;» ρώτησε ο Υπεράρχης. 
«Να ερευνήσει τις καινούργιες εισβολές, ίσως, Ύψιστε Άρχοντα,» 

απάντησε η Αρίνη, αν και η ίδια δεν ήταν καθόλου βέβαιη γι’αυτό. 
∆ε µπορούσε, ούτε στο ελάχιστο, να µαντέψει τις σκέψεις και τις ε-
πιθυµίες της κόρης της. Ήταν µια οντότητα αινιγµατική για εκείνη. 
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Αφού είχαν κάνει τα σχέδιά τους, την υπόλοιπη ηµέρα όλοι τους ξε-
κουράστηκαν και έκαναν µερικές απλές προετοιµασίες για αύριο. 

«Να µην πας στην άλλη διάσταση µέχρι να έχω επιστρέψει από τη 
Ναραλµάδια,» είπε ο Τέρι στην Αρίνη, το βράδυ, καθώς έτρωγαν 
µέσα στα δωµάτιά τους. 

«Γιατί;» 
«Θέλω να έρθω κι εγώ.» 
«Γιατί;» 
«Όλο γιατί είσαι, απόψε.» 
«Απλώς δε βλέπω το λόγο να έρθεις,» είπε η Αρίνη. «Ίσως νάναι 

επικίνδυνο, εξάλλου.» 
«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που θέλω να έρθω,» παραδέχτηκε ο 

Τέρι, σκουπίζοντας τα χείλη του µε µια πετσέτα. 
«Μα, τι νόηµα θα έχει; ∆ε θα µπορείς να µας βοηθήσεις ούτως ή 

άλλως. Κι επιπλέον, το µόνο που θα κάνουµε θα είναι να πλησιάσου-
µε έναν από τους Ιπτάµενους ενώ συγχρόνως χρησιµοποιούµε Ξόρ-
κια Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. Η Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως 
θα είναι ενεργή, κι έτσι ο Ιπτάµενος δε θα µπορεί να µας αντιληφτεί. 
Αν µας αντιληφτεί, τίποτα δε θα µας σώσει, Τέρι – ούτε εσύ. Και, σε 
µια τέτοια περίπτωση, καλύτερα να µην είσαι µαζί µας. Σε χρειάζο-
νται εδώ, στη Χάρνταβελ.» 

«Πώς µπορείς να το λες αυτό; Θα σ’αφήσω έτσι να πεθάνεις;» 
Έσφιξε το χέρι της πάνω στο τραπεζοµάντηλο. 

«Σου λέω ότι δεν µπορείς να το αποτρέψεις αν είναι να συµβεί. 
Αλλά, έτσι κι αλλιώς, δεν πρόκειται να συµβεί. Η Άνµα’ταρ ξέρεις 
πόσο προσεχτική είναι. Ούτε την άλλη φορά µάς είδαν οι Ιπτάµενοι, 
ούτε τώρα θα µας δουν.» 

«Τέλος πάντων,» είπε ο Τέρι. «Να έχεις το νου σου, όµως.» 
Ο αντίχειρας της Αρίνης χάιδεψε την ανάστροφη του χεριού του. 

«Μην ανησυχείς. Το ξέρεις ότι κι εγώ είµαι προσεχτική· πάντα.» 
«∆εν πρέπει να προσέχεις µόνο τους Ιπτάµενους, όµως,» της είπε 

σοβαρά ο Τέρι, και ήπιε µια γουλιά απ’το κρασί του. 
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Η Αρίνη ύψωσε ένα φρύδι ερωτηµατικά. «Υπάρχει και τίποτ’άλλο 
ζωντανό στην επιφάνεια της άλλης διάστασης;» 

«Ο Σθένελος.» 
Η Αρίνη γέλασε. «Αισθάνεσαι απειληµένος;» 
«Φαίνεται τολµηρός τύπος…» 
«Αστείος είναι. ∆ε µπορεί να µιλάς σοβαρά. Έτσι;» 
«Σχετικά. ∆ε θέλω να σ’ενοχλεί.» 
«Έχω δει και χειρότερα, κατά καιρούς,» είπε η Αρίνη. 
«Ελπίζω να µην αναφέρεσαι σ’εµένα.» 
«Όχι, αγάπη µου, δεν αναφέροµαι σ’εσένα.» Η Αρίνη πήρε το 

κρασοπότηρό της, τσούγκρισε το χείλος του πάνω στο χείλος του πο-
τηριού του Τέρι, και ήπιε. «∆ε µ’αρέσουν οι ανόητοι άντρες.» Κάτω 
από το τραπέζι, το γυµνό της πόδι τρίφτηκε πάνω στη γάµπα του 
Τέρι. «Εξάλλου, µάλλον εγώ θα έπρεπε να σου κάνω ζήλιες, που µι-
λούσες τόση ώρα µε τη Βατράνια.» 

«∆ε σου κάνω ζήλιες, Αρίνη· απλώς δε θέλω αυτός ο τύπος να 
σ’ενοχλεί. Και η Βατράνια ήρθε εκείνη και µου µίλησε – αλλά τίποτα 
περισσότερο από αυτό. Νοµίζεις ότι µου αρέσει;» 

«Νοµίζω ότι είναι λογικό σε κάθε άντρα ν’αρέσει η Βατράνια· του-
λάχιστον λιγάκι. ∆εν είναι έγκληµα.» 

«Μπορεί να σ’αρέσει σαν πίνακας που βλέπεις σε µια έκθεση,» εί-
πε ο Τέρι. «Αυτό δε σηµαίνει ότι θα την πάρεις και στο σπίτι.» 

Η Αρίνη γέλασε. «Ναι, κάπως έτσι, υποθέτω.» Πήρε το χέρι της 
από το δικό του, έπιασε το πιρούνι, και συνέχισε το φαγητό της. 

Αργότερα, µέσα στη βαθιά νύχτα, δεν µπορούσε να κοιµηθεί. Ο 
Τέρι κοιµόταν σαν βράχος δίπλα της, ροχαλίζοντας ελαφρά, αλλά η 
Αρίνη δεν το έβρισκε εύκολο να ηρεµήσει το µυαλό της αρκετά ώστε 
να την πάρει ο ύπνος. Σκεφτόταν το µηχάνηµα από την άλλη διά-
σταση, τον συλλέκτη ηλιακής ενέργειας. Αναρωτιόταν πώς θα µπο-
ρούσε να φτιαχτεί κάτι παρόµοιο µε την τεχνολογία του Γνωστού 
Σύµπαντος. Γνώριζε, φυσικά, ότι υπήρχαν σχέδια για µηχανισµούς 
που µάζευαν ενέργεια από το ηλιακό φως ορισµένων διαστάσεων, 
αλλά ποτέ δεν είχαν χρησιµοποιηθεί ευρέως διότι οι ενεργειακές 
φιάλες ήταν πολύ πιο εύχρηστες και διαδεδοµένες. Επιπλέον, η Αρί-
νη δεν νόµιζε ότι εκείνοι οι συλλέκτες ήταν ίδιοι µε τούτον εδώ. Ο 
συλλέκτης της άλλης διάστασης (για την οποία, µάλλον, θα έπρεπε 
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να βρουν ένα όνοµα αργά ή γρήγορα) δεν αντλούσε απλώς λίγη ε-
νέργεια από το ηλιακό φως· τραβούσε την ίδια τη δύναµη του ήλιου, 
αν είχε καταλάβει καλά η Αρίνη. Του έκλεβε κάτι. Γι’αυτό κιόλας εί-
χε δηµιουργηθεί η αστάθεια που είχε κάνει τον ήλιο φλεγόµενο στην 
άλλη διάσταση. 

Τέτοιου είδους µηχάνηµα η Αρίνη δεν είχε ξανακούσει ποτέ στο 
Γνωστό Σύµπαν. Και τώρα, έπρεπε κάπως να το κατασκευάσουν από 
την αρχή, ειδικά τροποποιηµένο ώστε να τραβήξει την ενέργεια των 
Ιπτάµενων, η οποία ήταν, πιθανώς, µεταλλαγµένη, όπως είχε πολύ 
σωστά υποθέσει ο Σέλιρ’χοκ. 

Η Αρίνη σηκώθηκε από το κρεβάτι, ζαλισµένη από τους συλλογι-
σµούς της. Φόρεσε µια βαριά ρόµπα και παντόφλες και, διασχίζο-
ντας τα δωµάτια, βγήκε στο µπαλκόνι, που κοίταζε προς την Ανατο-
λική Αγορά και την εισβολή που υπήρχε εκεί, το εξωδιαστασιακό 
δάσος. Ο νυχτερινός ουρανός της άλλης διάστασης διακρινόταν µέ-
σα από τον νυχτερινό ουρανό της Χάρνταβελ, και το ένα από τα τρία 
πράσινα φεγγάρια, ένα από τα µικρότερα – µια από τις Θυγατέρες, 
όπως τις έλεγε ο λαός του Βασιληά Κάλροοθ – φαινόταν. 

Έκανε τσουχτερό κρύο παρότι δεν είχε αέρα, καθώς ήταν τα µέσα 
του φθινοπώρου της Χάρνταβελ. Η Αρίνη σταύρωσε τα χέρια της 
µπροστά της, χώνοντάς τα κάτω απ’τις µασκάλες. Μπορεί η παγωνιά 
να της έκανε καλό, να ηρεµούσε το µυαλό της για να καταφέρει να 
πάει για ύπνο– 

Ένας ξαφνικός θόρυβος απ’τ’αριστερά. 
Στράφηκε, ξαφνιασµένη. Είδε σκοτεινές φλόγες µέσα στο σκοτάδι 

να προσγειώνονται στην άκρη του µπαλκονιού, αντίκρυ της. Ένα 
κύµα θερµότητας ήρθε προς το µέρος της· και µετά καταλάγιασε, 
καθώς η Μαύρη Φωτιά απορρόφησε τις φλόγες της, αποκαλύπτο-
ντας ένα ολόγυµνο σώµα νεαρής γυναίκας. Τα µαλλιά της αναδεύο-
νταν παράξενα γύρω απ’το κεφάλι της. 
Γυµνή! Μ’αυτό το κρύο! «Έλα µέσα,» της είπε αµέσως η Αρίνη. 

«Έλα µέσα.» 
Η κόρη της την ακολούθησε στο εσωτερικό των δωµατίων, κι εκεί-

νη έκλεισε την πόρτα. 
Είσαι ταραγµένη, Μητέρα… παρατήρησε η Μαύρη Φωτιά. 
«∆εν κρυώνεις, έτσι όπως είσαι;» 
Τι εννοείς; 
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Η Αρίνη αναστέναξε. «Τι ρωτάω…» Η κόρη της δεν ήταν άνθρω-
πος στην πραγµατικότητα· η φύση της ήταν διττή· και, µάλλον, µέσα 
της υπήρχε αρκετή θερµότητα για να ζεστάνει δέκα ξεπαγιασµένους 
ανθρώπους. «Περίµενε να σου φέρω κάτι να φορέσεις,» είπε η Αρί-
νη και πήγε στο υπνοδωµάτιο. 

Όταν επέστρεψε είχε µαζί της ένα φόρεµα, το οποίο και έδωσε 
στην κόρη της. Η Μαύρη Φωτιά το φόρεσε χωρίς δυσκολία. 

«Τα άλλα σου ρούχα τι τα έκανες;» 
Καταστράφηκαν, Μητέρα, όταν πέταξα µακριά σας. 
Φυσικά, σκέφτηκε η Αρίνη. Τα ρούχα δεν θα µπορούσαν 

ν’αντέξουν τις σκοτεινές φλόγες. «Γιατί είσαι τώρα εδώ; Έχεις κάτι 
να µου πεις; Έχει συµβεί κάτι;» 
Καινούργιες εισβολές παρουσιάστηκαν, είπε η Μαύρη Φωτιά. Τί-

ποτ’άλλο δεν έχει συµβεί. Κάθισε στον καναπέ. 
«Η καταστροφή είναι ακόµα µακριά;» 
Πλησιάζει, Μητέρα. Τρεις, τέσσερις φορές ακόµα αν παρουσια-

στούν εισβολές, τα διαστασιακά τοιχώµατα µπορεί να έχουν εξασθε-
νίσει τόσο ώστε να διαλυθούν κι οι δύο διαστάσεις. 

Η Αρίνη τής είπε, αλλάζοντας θέµα: «Θα ταξιδέψουµε πάλι στη 
διάστασή σου, και θα σε χρειαστούµε.» 

Η Μαύρη Φωτιά δεν µίλησε. 
Η Αρίνη κάθισε πλάι της στον καναπέ. «Ο µόνος λόγος που είσαι 

εδώ, λοιπόν, είναι για να µου πεις ότι παρουσιάστηκαν κι άλλες ει-
σβολές;» 
Όχι. 
Η Αρίνη την ατένισε ερωτηµατικά. 
∆εν ήξερα πού αλλού να πάω, κι αυτό µού φάνηκε το πιο λογικό 

µέρος, Μητέρα. 
Η Αρίνη µειδίασε. «Φυσικά και µπορείς να έρχεσαι πάντα εδώ.» 

Έσφιξε το χέρι της κόρης της. Ήταν ζεστό – αφύσικα ζεστό. 
«Σ’αγαπώ. Είσαι παιδί µου, ακόµα κι αν είσαι… κάτι όχι όπως θα το 
περίµενα.» Καθάρισε το λαιµό της. «Και βλέπω πως έχεις µεγαλώσει 
πάλι.» Τώρα, η κόρη της πρέπει να ήταν γύρω στα είκοσι. Από δεκα-
εννέα έως είκοσι-δύο, υπολόγιζε την ηλικία του ανθρώπινου σώµα-
τός της η Αρίνη. 
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Η Μαύρη Φωτιά είπε: Αυτή νοµίζω πως είναι η καλύτερη ηλικία 
για να διατηρήσω τούτο το σώµα, Μητέρα. Μάλλον δεν θα το εξελί-
ξω άλλο. 

Η Αρίνη γέλασε. «∆εν έχεις άδικο.» Και είπε: «Έλα κοντά µου,» 
αγκαλιάζοντας τους ώµους της κόρης της. Η Μαύρη Φωτιά δεν έφε-
ρε αντίσταση· ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο της Αρίνης. Εκεί-
νη τής έτριψε την πλάτη. «Είσαι ζεστή σαν θερµοφόρα!» παρατήρη-
σε, χαµογελώντας. 

E 
 
Όταν ξηµέρωσε, ο Τέρι έφυγε από την Ερρίθια πηγαίνοντας προς τη 
Ναραλµάδια µέσα στο όχηµα του Εδµόνδου. Μαζί του ήταν ο ίδιος ο 
Βοριάς (και οι δύο χορεύτριές του), ο Γεράρδος, και η Μάρθα. Ο Αν-
δρόνικος επιβιβάστηκε στον Κροκόδειλο µαζί µε µερικούς Απολλώ-
νιους πολεµιστές, την Ιωάννα, την Αριάδνη’ταρ, και την Άνµα’ταρ. 
Οι δύο τελευταίες θα χρησιµοποιούσαν τη Μαγγανεία Κινήσεως, 
αλλάζοντας βάρδιες στο ενεργειακό κέντρο για να κινείται το σκά-
φος πιο γρήγορα. Το πλοιάριο έπλευσε νότια επάνω στον Μεγάλο 
Ποταµό, κατευθυνόµενο προς τη διαστασιακή δίοδο για Απολλώνια. 
Οι υπόλοιποι έµειναν στην Ερρίθια, περιµένοντας. Η Αρίνη, ο Σθέ-
νελος, και ο Σέλιρ συνεχώς συζητούσαν για τον ηλιακό συλλέκτη. 

Ο Τέρι έφτασε στη Νέα Νίρµικιτ το µεσηµέρι, ενώ η Ισαβέλλα τώ-
ρα οδηγούσε το όχηµα του Εδµόνδου. Μόλις πέρασαν τα σύνορα 
των περιοχών του Βασιληά Κάλροοθ, οι πολεµιστές του τους σταµά-
τησαν. Ο Τέρι βγήκε και τους µίλησε στη γλώσσα τους· τον αναγνώ-
ρισαν και τους άφησαν να περάσουν χωρίς πρόβληµα. Έτσι, σύντο-
µα βρέθηκαν κοντά στην εισβολή, γύρω απ’την οποία είχε αρχίσει 
να οικοδοµείται µια ολόκληρη πόλη από ξύλο και πέτρα. Τα περισ-
σότερα οικήµατα, όµως, δεν ήταν τίποτα καλύτερο από καλύβες α-
κόµα. Οι σκηνές έµοιαζαν προτιµότερες, παρά το φθινοπωρινό κρύο. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ είχε ήδη ειδοποιηθεί για τον ερχοµό του Τέρι 
Κάρµεθ, και όχι από τους συνοριακούς φρουρούς του. Η Μαύρη 
Φωτιά ήταν εδώ, ντυµένη µ’ένα φόρεµα της ασυνήθιστης µόδας της 
Νίρµικιτ. Ο Τέρι, ο Γεράρδος, και οι υπόλοιποι βγήκαν από το όχηµά 
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τους και χαιρέτησαν τον Βασιληά, ο οποίος στεκόταν έξω απ’τη σκη-
νή του µαζί µε τη Βασιλική Σύζυγο Ελκέρτα, τον Πρίγκιπα-∆ιάδοχο 
Όσραοκ, την Πριγκίπισσα Φαλτίκα, τη Χονρέπα, και τη Μαύρη Φω-
τιά. 

«Επιστρέψατε γρήγορα,» παρατήρησε, καλοπροαίρετα, ο Κάλρο-
οθ. 

«Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας ξανά, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε 
ο Τέρι. «Θέλουµε να µας δώσετε κάποιους τεχνουργούς σας, να τους 
πάρουµε µαζί µας στην Ερρίθια. Ο µηχανισµός που φέραµε από τη 
διάστασή σας είναι πιο γνωστός σ’αυτούς απ’ό,τι σ’εµάς.» Με την 
παρουσία της Μαύρης Φωτιάς, δεν είχαν πρόβληµα στην επικοινω-
νία: ο Τέρι µιλούσε άνετα στη Συµπαντική και ο Κάλροοθ, επίσης 
άνετα, τον καταλάβαινε. 

«Η Χονρέπα µού είπε ότι, την προηγούµενη φορά, σας είχε γνωρί-
σει τον Κάρµοοτ, τον οποίο θεωρώ έναν απ’τους καλύτερους τε-
χνουργούς µου,» είπε ο Βασιληάς της Νίρµικιτ. «Μπορείτε να τον 
πάρετε µαζί σας αν θέλετε.» 

«Σας ευχαριστούµε, Μεγαλειότατε,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Επίσης, 
ο Υπεράρχης της Χάρνταβελ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος, θα ήθελε να σας 
προσκαλέσει στην Ερρίθια, τη Μεγάλη Πόλη· όχι µόνο εσάς αλλά κι 
όλο τον λαό σας.» 

Ο Κάλροοθ συνοφρυώθηκε. «Ο Υπεράρχης επιθυµεί να εγκατα-
λείψουµε τη Νέα Νίρµικιτ και να πάµε στην Ερρίθια;» 

«Ναι, αυτό είναι το αίτηµά του, Μεγαλειότατε.» 
«Και τι µας υπόσχεται; Θα µπορεί ο λαός µου να εγκατασταθεί ε-

κεί;» 
«Ο Υπεράρχης δεν θα σας καλούσε αν η πρόθεσή του δεν ήταν αυ-

τή, Βασιληά µου. Προσωπικά, πιστεύω ότι πολύ καλύτερα θα µπο-
ρέσετε να εγκατασταθείτε στην περιοχή της Ερρίθιας παρά εδώ. Ο 
Ριχάρδος ο Τρίτος είµαι βέβαιος πως θα σας παραχωρήσει εδάφη, 
χωρίς να γίνουν δυσάρεστα επεισόδια.» 

Ο Κάλροοθ κοίταξε την Ελκέρτα, τον Όσραοκ, και τη Φαλτίκα, οι 
οποίοι έµειναν σιωπηλοί. Έστρεψε το βλέµµα του πάλι στον Τέρι και 
είπε: «Θα το σκεφτούµε. Αλλά δεν µπορώ να υποσχεθώ κάτι ακό-
µα.» 

«Το καταλαβαίνω, Μεγαλειότατε.» 
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«Τεχνουργούς, ωστόσο, θα σας δώσω όσους χρειάζεστε. Πρόκει-
ται, άλλωστε, για ένα θέµα που µας αφορά άµεσα όλους.» 

Μετά από τη σύντοµη συζήτησή τους, ο Κάλροοθ τούς φιλοξένησε 
σε σκηνές και τους πρόσφερε φαγητά που έφτιαχνε ο προσωπικός 
του µάγειρας, τα µισά από τα οποία ήταν µαγειρεµένα σύµφωνα µε 
τις οδηγίες που υπήρχαν στις Παλαιές ∆ιηγήσεις, όπως ανέφερε. 

E 
 
Όταν, το απόγευµα, ο Τέρι Κάρµεθ και οι σύντροφοί του έφυγαν, ο 
Κάλροοθ µάζεψε όλη του την οικογένεια στη σκηνή του – την Ελ-
κέρτα, τον Όσραοκ, τη Φαλτίκα, τον Ρέσλοοτ, την Κιθνέκα, και τον 
Νάσλοοθ – και τους ρώτησε ποια ήταν η γνώµη τους. Να πήγαιναν 
στην Ερρίθια, ή να έµεναν εδώ, στα εδάφη που είχαν κατακτήσει; 

«Αγωνιστήκαµε για να φτιάξουµε τη Νέα Νίρµικιτ,» είπε η Ελκέρ-
τα. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο Νάρκλοοµ σκοτώθηκε. ∆ε νοµίζω ότι 
είναι λογικό να εγκαταλείψουµε αυτά τα µέρη και να πάµε σ’ένα µέ-
ρος που, φανερά, ελέγχεται από έναν άλλο άρχοντα.» 

Ο Όσραοκ κατένευσε. «Πράγµατι. Αυτός ο Υπεράρχης, πατέρα, 
µοιάζει φιλικός ίσως, αλλά αποκλείεται να µη θέλει να ασκήσει την 
εξουσία του επάνω µας.» 

«Αφού έχουµε όµως βρεθεί τώρα σ’έναν άλλο κόσµο, δεν θα πρέ-
πει να είµαστε και διαλλακτικοί µε τους άρχοντες του κόσµου αυ-
τού;» έθεσε το ερώτηµα η Κιθνέκα. 

«Επιπλέον,» είπε ο Ρέσλοοτ, «εκείνο που επί του παρόντος οφείλει 
να µας απασχολεί είναι η επικείµενη καταστροφή και των δύο κό-
σµων, δε νοµίζετε;» 

Ο Όσραοκ – που πάντα κόντραρε τον µικρότερο αδελφό του – του 
απάντησε: «Άλλο το ένα θέµα, άλλο το άλλο, αδελφέ! Εννοείται πως 
θα συνεργαστούµε µε τους γηγενείς της Χάρνταβελ για να σταµατή-
σουµε τους Ιπτάµενους. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση µε την πολιτική 
κατάσταση που µετά θα διαµορφωθεί εδώ. Κι όταν έχει διαµορφω-
θεί αυτή η κατάσταση, δεν θα πρέπει να είµαστε υποτελείς!» 
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«Κι εγώ,» είπε ο Κάλροοθ, «είµαι διστακτικός ν’αφήσω τη Νέα 
Νίρµικιτ, ειδικά ύστερα από τόσες συγκρούσεις που έγιναν εδώ. Ό-
ταν έχει χυθεί αίµα, δεν είναι εύκολο κανείς να υποχωρήσει.» 

«Θέλεις, όµως, να χυθεί περισσότερο αίµα, πατέρα;» ρώτησε η 
Φαλτίκα, η οποία αισθανόταν θυµωµένη που η Ελκέρτα είχε χρησι-
µοποιήσει τον Νάρκλοοµ για να δώσει περισσότερη βαρύτητα στην 
άποψή της. Εξάλλου, ακόµα κι αν δεν τον είχε η ίδια σκοτώσει, εξα-
κολουθούσε εν µέρει να ευθύνεται για τον θάνατό του! «Πότε θα 
σταµατήσει αυτό; Μπορεί αύριο η Αρχόντισσα Μοργκάνα να µας 
επιτεθεί.» 

«∆ε θα το κάνει,» είπε ο Όσραοκ. «∆εν θέλουν πόλεµο. Ο Τέρι 
Κάρµεθ το είπε.» 

«Ο Τέρι Κάρµεθ µπορεί να λέει ό,τι του κατεβεί! Νοµίζεις ότι έχει, 
πραγµατικά, τη δύναµη να σταµατήσει την Αρχόντισσα της Ναραλ-
µάδιας, η οποία σίγουρα θα είναι οργισµένη που κλέψαµε ένα µέρος 
του Αρχοντάτου της;» 

«Μα, αδελφή, κι οι Θεογνώστες τους είναι υπέρ µας!» 
«∆εν είναι υπέρ µας, Όσραοκ. Απλώς προσπαθούν να σώσουν τον 

κόσµο τους από την καταστροφή που έρχεται, και ξέρουν ότι αυτό 
µπορούν να το καταφέρουν µόνο συνεργαζόµενοι µ’εµάς, όχι πολε-
µώντας µας.» 

«Τι προτείνεις, λοιπόν, Φαλτίκα;» έκανε θυµωµένα ο Όσραοκ. 
«Να τους γλείψουµε τα πόδια;» 

«∆εν πρότεινα κάτι τέτοιο! Αλλά πρέπει να συµβιβαστούµε. ∆εν 
υπάρχει άλλη λύση – εκτός αν θέλεις να τρέξουµε πίσω στον Υπόγειο 
Κόσµο, όταν βρεθούµε στις δύσκολες σήραγγες.» 

Ο Όσραοκ γέλασε. «Μη γίνεσαι παράλογη!» 
«Εσύ γίνεσαι παράλογος.» 
«Εγώ, πάντως, δεν είµαι πρόθυµος ν’αφήσω αυτά τα εδάφη. Και 

ούτε ο πατέρας νοµίζω πως είναι.» 
Ο Κάλροοθ καθάρισε το λαιµό του. «Σίγουρα, δεν θα ήθελα 

ν’αφήσω τη Νέα Νίρµικιτ. Αλλά, επίσης, δεν θα ήθελα να γίνουν άλ-
λες συγκρούσεις εδώ. Αρκετό πόλεµο έχουµε δει, νοµίζω.» 

«Πού καταλήγουµε έτσι, λοιπόν, πατέρα;» ρώτησε ο Όσραοκ. 
«Ας περιµένουµε,» είπε ο Κάλροοθ. «Καταλαβαίνω και εσάς που 

προτείνετε να συµβιβαστούµε και εσάς που προτείνετε να µείνουµε 
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στη Νέα Νίρµικιτ. Η µοναδική λύση που, για την ώρα, βλέπω είναι 
να περιµένουµε.» 

«Αυτό είναι το καλύτερο,» συµφώνησε ο Ρέσλοοτ. 
«Εσύ,» του είπε ο Όσραοκ, «είσαι πάντα υπέρ του να µην αποφα-

σίζεις, αδελφέ.» 
Ο Ρέσλοοτ τού έριξε ένα φαρµακερό βλέµµα. «Είπα ό,τι είχα να 

πω,» δήλωσε καθώς σηκωνόταν όρθιος, κι έφυγε από τη σκηνή. 
«Αυτό,» είπε ο Κάλροοθ στον Όσραοκ, «δεν χρειαζόταν.» 
Ο Νάσλοοθ – το µικρότερο παιδί του Κάλροοθ· µόλις δεκαεφτά 

χρονών – κούνησε το κεφάλι του. «Αυτές οι οικογενειακές συγκε-
ντρώσεις ποτέ, ποτέ, δεν τελειώνουν καλά…» 

«Επειδή είµαστε όλοι ασυνεννόητοι,» του είπε η Κιθνέκα, που κα-
θόταν πλάι του. 
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Κεφάλαιο 35 

Πολιτοµαχητής της Ερρίθιας 
 
 
Για µια φορά ο Τέρι επέστρεψε στην Ερρίθια, τη Μεγάλη Πόλη της 
Χάρνταβελ, χωρίς να διαπιστώσει ότι εκεί, απρόσµενα, κάτι πολύ 
άσχηµο είχε συµβεί. Τα πάντα ήταν ήσυχα – αν εξαιρούσε κανείς 
την ύπαρξη των δύο εισβολών. Η Αρίνη δεν είχε ακόµα φύγει για την 
άλλη διάσταση, οι Απολλώνιοι δεν είχαν ακόµα επιστρέψει από τη 
δική τους διάσταση, και οι κάτοικοι της πόλης ήταν απασχοληµένοι 
µε την ανοικοδόµηση. 

Ο Τέρι είχε µαζί του τον Κάρµοοτ κι άλλους δύο τεχνουργούς, νεό-
τερους από τον πρώτο. Τους πήγε στα Ανάκτορα και οι υπηρέτες του 
Υπεράρχη φρόντισαν να τους βρουν δωµάτια στον ξενώνα για να 
τους φιλοξενήσουν. Ο Τέρι τούς ακολούθησε για λίγο, επειδή η κόρη 
του δεν ήταν κοντά (δεν είχε έρθει µαζί του µέσα στο όχηµα του Εδ-
µόνδου) και κανένας άλλος δεν ήξερε τη γλώσσα του υπόγειου λαού. 
Όταν οι τεχνουργοί τακτοποιήθηκαν πήγε να συναντήσει την Αρίνη, 
η οποία ήταν στα δωµάτιά τους και έπαιρνε το πρωινό της, έχοντας 
ξυπνήσει πριν από λίγο. Ο Τέρι, αφού έκανε ένα µπάνιο, κάθισε και 
έφαγε µαζί της. 

«Πώς πήγαν τα πράγµατα;» τον ρώτησε εκείνη, καπνίζοντας ένα 
τσιγάρο. Είχε τελειώσει, τώρα πια, το πρωινό της και τον κοίταζε να 
τρώει. 

«Καλά. Έφερα τρεις τεχνουργούς, τους οποίους ο Κάλροοθ µού 
έδωσε χωρίς δισταγµό. Ο ένας είναι ο Κάρµοοτ, τον οποίο, υποθέτω, 
θα ξέρεις.» 

«Και ο λαός του Κάλροοθ έχει αρχίσει να έρχεται εδώ, στην Ερρί-
θια;» 

«∆εν είµαι και τόσο σίγουρος ότι θα συµβεί αυτό. Και βασικά θέλω 
να µιλήσω µε τον Υπεράρχη.» 

«Τι σου απάντησε ο Κάλροοθ;» 
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«Μου είπε ότι θα το σκεφτεί. Αλλά γενικά δε µου φάνηκε και πολύ 
πρόθυµος. Νοµίζω πως µας υποπτεύονται, Αρίνη, παρότι συνεργά-
ζονται µαζί µας για το καλό όλων.» 

«Λογικό,» είπε εκείνη σκεπτικά, σταυρώνοντας τα χέρια εµπρός 
της και φυσώντας καπνό προς τα κάτω. «∆ε µας ξέρουν. 

»Αυτό, πάντως, είναι ένα θέµα που πρέπει να λυθεί µετά, όταν τα 
πράγµατα ηρεµήσουν. Τώρα πρέπει ν’ασχοληθούµε µε τους Ιπτάµε-
νους.» 

E 
 
Οι Απολλώνιοι ήρθαν µετά από τρεις ηµέρες, το βράδυ της τέταρτης. 
Ο χρόνος, δυστυχώς, µετρούσε διαφορετικά στην Απολλώνια, και 
δεν τους ευνοούσε η ταχύτητά του. Ωστόσο, επιστρέφοντας είχαν 
µαζί τους αυτά που η Αρίνη κι ο Σθένελος χρειάζονταν: κοµµάτια 
µηχανηµάτων τα οποία µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να 
φτιάξουν µηχανές παρόµοιες µε του Θαλάµου Αισθητηριακής Κατα-
γραφής, και δύο µάγους: µία Τεχνοµαθή, ονόµατι Ιερόχαρη’µορ, και 
έναν Βιοσκόπο, ονόµατι Βαλέριο’νιρ. 

Ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος δεν είχε έρθει αυτή τη φορά· οι υπο-
χρεώσεις του τον είχαν κρατήσει στην Απολλώνια. Η Ιωάννα, όµως, 
η Άνµα’ταρ, η Αριάδνη’ταρ, και κάποιοι άλλοι Απολλώνιοι πολεµι-
στές είχαν επιστρέψει µέσα στον Κροκόδειλο. 

Χωρίς να χάσουν καιρό, η Αρίνη, ο Σθένελος, και ο Σέλιρ άρχισαν 
να συνεργάζονται µε την Ιερόχαρη και τον Βαλέριο προκειµένου να 
κατασκευάσουν τα µηχανήµατα που χρειάζονταν. Εργάστηκαν ε-
ντατικά επί δύο ηµέρες, κι ενώ αυτοί εργάζονταν ο Τέρι άκουγε α-
ναφορές από τη νοτιοδυτική Χάρνταβελ µαζί µε τον Υπεράρχη, τον 
Γεράρδο, και τον Μαλαχία. Τα πράγµατα φαινόταν, τελικά, να είναι 
πολύ άσχηµα εκεί. Οι επιδροµές των εξωδιαστασιακών είχαν πάρει 
επικίνδυνες διαστάσεις. Οι ντόπιοι φοβόνταν, και υποχωρούσαν: 
έφευγαν από τα χωριά τους για να κρυφτούν στις πόλεις, πίσω από 
τείχη. 

Ο Ριχάρδος ο Τρίτος είπε: «∆ε µπορούµε να το αφήσουµε αυτό να 
συνεχιστεί. Κάποιος πρέπει να πάει εκεί για να θέσει την κατάσταση 
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υπό έλεγχο. Και νοµίζω πως εσύ είσαι ο καλύτερος γι’αυτή τη δου-
λειά, Πολιτοµαχητή.» 

Ο Ριχάρδος είχε δώσει στον Τέρι Κάρµεθ το αξίωµα του Πολιτοµα-
χητή της Ερρίθιας, ύστερα από όσα είχε κάνει για να προστατέψει 
τη Μεγάλη Πόλη. Ήταν ένα αξίωµα αρχαίο, που είχε αιώνες να χρη-
σιµοποιηθεί, αλλά ο Υπεράρχης είχε πει ότι τώρα είχε έρθει η ώρα 
να το ξαναχρησιµοποιήσουν. 

«Θέλετε να ξεκινήσετε πόλεµο, Ύψιστε Άρχοντα;» ρώτησε ο Τέρι, 
καθώς βρίσκονταν στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου, συγκεντρω-
µένοι γύρω από ένα τραπέζι. 

«Σκοπός µου είναι να τον αποτρέψω.» 
«Τότε, καλύτερα να µιλήσουµε µε τους εξωδιαστασιακούς, αν αυτό 

είναι εφικτό. Αλλά δεν ξέρω αν τούτη θα ήταν η κατάλληλη στιγµή 
ούτως ή άλλως…» Η αλήθεια ήταν ότι ανησυχούσε τώρα που η Αρί-
νη σύντοµα θα πήγαινε στην άλλη διάσταση για να πλησιάσει τους 
Ιπτάµενους, και δεν ήθελε να είναι µακριά από την Ερρίθια· αλλά 
αυτό προτίµησε να µην το αναφέρει στον Υπεράρχη. Καλύτερα ο 
Ριχάρδος να µη νόµιζε ότι ενεργούσε για προσωπικούς λόγους. Επι-
πλέον, ο Τέρι πραγµατικά δεν ήξερε αν θα κατόρθωνε τίποτα κατε-
βαίνοντας στα νοτιοδυτικά. 

«∆ε θ’αφήσω τους ανθρώπους εκείνων των περιοχών απροστάτευ-
τους,» αποκρίθηκε ο Ριχάρδος. «Οι τοπικοί Άρχοντες ήδη µου ζη-
τούν βοήθεια. Θα τους στείλω πολεµιστές µου οπωσδήποτε. Αλλά 
δεν θα απαιτήσω από εσένα να πας αν δεν το επιθυµείς, Πολιτοµα-
χητή. Η απόφαση είναι δική σου. Αύριο, όµως, οι πολεµιστές µου θα 
είναι έτοιµοι για αναχώρηση.» 
Θα γίνει σφαγή πάλι, γαµώτο! µούγκρισε εσωτερικά ο Τέρι, γνωρί-

ζοντας ότι ήταν ο µόνος που ίσως µπορούσε να την εµποδίσει. Ανα-
στέναξε, λέγοντας: «Θα το σκεφτώ, Ύψιστε Άρχοντα.» 

Αργότερα, το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας, µίλησε µε την Αρίνη για 
τα σχέδια του Υπεράρχη. 

«Θα πας, λοιπόν;» τον ρώτησε εκείνη, που είχε µόλις επιστρέψει 
από την εργασία της µε τους υπόλοιπους µάγους για την κατασκευή 
των µηχανηµάτων. Όταν ο Τέρι είχε έρθει στα δωµάτιά τους δεν την 
είχε βρει εδώ· είχε καθίσει και την περίµενε, καπνίζοντας συλλογι-
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σµένος και κοιτάζοντας τα κρεµασµένα όπλα της συλλογής του, 
στους τοίχους του καθιστικού. 

«Αυτό θέλω να σε ρωτήσω,» της είπε τώρα. «Ποια η γνώµη σου; 
Να πάω;» 

«Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ καλύτερα από σένα;» απόρησε η Αρί-
νη, βγάζοντας τα παπούτσια της και βαδίζοντας προς το µπάνιο. «Α-
λήθεια, γιατί µε ρωτάς; Υπάρχει συγκεκριµένος λόγος;» είπε, προτού 
περάσει την πόρτα. 

«∆ε θέλω να λείπω όταν θα έχεις πάει στην άλλη διάσταση.» Ο Τέ-
ρι έσβησε το τσιγάρο του στο τασάκι και σηκώθηκε όρθιος. 

Η Αρίνη χαµογέλασε και τον πλησίασε. «Πάλι τα ίδια θα πούµε;» 
Ακούµπησε τα χέρια της στους ώµους του και τον φίλησε. «∆εν υ-
πάρχει πραγµατικός κίνδυνος. Κι ακόµα κι αν υπήρχε, δε θα µπο-
ρούσες να µε βοηθήσεις, και το ξέρεις. Κάνε, λοιπόν, εκείνο που πι-
στεύεις ότι πρέπει. Εξάλλου, πάντα αυτό δεν κάνεις;» 

Ο Τέρι ένευσε. «Ναι…» 
«Και, παρεµπιπτόντως, να προσέχεις. Για σένα, εκεί κάτω, θα υ-

πάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος απ’ό,τι για εµένα στην άλλη διάσταση. 
∆εν είναι καλά νέα αυτά – εννοώ το γεγονός ότι πρέπει να πας στα 
νοτιοδυτικά της Χάρνταβελ – αλλά δεν µπορώ να σκεφτώ και κανέ-
ναν καλύτερο για να αναλάβει αυτή τη δουλειά. Η κόρη µας θα έρθει 
µαζί σου, πάντως· είµαι σίγουρη.» 

«Είναι εδώ;» 
«Ναι. Την είδα σήµερα το πρωί. Επισκέπτεται πού και πού την άλ-

λη διάσταση, µέσα από τις εισβολές, αλλά πάντα επιστρέφει.» Η Α-
ρίνη τον ξαναφίλησε στα χείλη, πεταχτά, και µετά στράφηκε, πηγαί-
νοντας στο µπάνιο και κλείνοντας την πόρτα. Ο Τέρι άκουσε νερό 
ν’αρχίζει να τρέχει. 

Άναψε άλλο ένα τσιγάρο. 
Έχει δίκιο, σκέφτηκε. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται. Είµαι ο µό-

νος που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ µε τους ανθρώπους της άλλης 
διάστασης. 

Αναρωτιόταν αν θα ερχόταν και κανένας άλλος µαζί του… 

E 
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Επιτέλους, τη βρήκε. Ήταν καθισµένη οκλαδόν επάνω σ’ένα πέτρινο 
κάθισµα, µέσα στις σκιές του απογεύµατος, σ’έναν απ’τους κλει-
στούς κήπους των Ανακτόρων. Ένα φόρεµα της Χάρνταβελ την έ-
ντυνε. ∆εν έµοιαζε να κάνει τίποτ’άλλο απ’το να ατενίζει απλανώς 
προς τον ουρανό. 
Γεια σου, Πατέρα, είπε, χωρίς να γυρίσει να τον κοιτάξει, όταν ο 

Τέρι πλησίασε. 
«Γεια,» αποκρίθηκε εκείνος, νιώθοντας αµήχανα καθώς σταµα-

τούσε µπροστά της. Το γεγονός ότι ήξερε πως ήταν κόρη του δεν τον 
έκανε να τη θεωρεί λιγότερο περίεργη· µάλλον χειροτέρευε τα 
πράγµατα. Αισθανόταν σαν κάτι µέσα του να µην ήθελε να το πι-
στέψει· σαν να ήθελε, κάπως, να αποδείξει ότι κάποιος τού έκανε 
πλάκα. 

Τα κατάµαυρα µάτια της νεαρής γυναίκας στράφηκαν επάνω του. 
Υπάρχει λόγος που µε αναζητάς; τον ρώτησε. Τα χείλη της κινούνταν 
αλλά η φωνή της περισσότερο στο µυαλό του αντηχούσε παρά 
στ’αφτιά του. 

«Ναι,» είπε ο Τέρι. «Βασικά, ναι, υπάρχει.» Κάθισε στο πέτρινο 
παγκάκι, πλάι της. «Θα φύγω αύριο. Θα πάω στα νοτιοδυτικά της 
Χάρνταβελ, εξαιτίας των επιδροµών που γίνονται εκεί. Έχουν έρθει 
κάποιοι–» Ήταν έτοιµος να πει εξωδιαστασιακοί. «Κάποιοι άνθρω-
ποι από τη διάστασή σου. Προκαλούν προβλήµατα–» 
Το ξέρω. Τους έχω δει. 
«Έχεις περάσει από εκεί;» 
Ναι. Μοιάζουν, όντως, άγριοι. 
«Τους γνωρίζεις;» 
∆εν γνωρίζω κανέναν απ’τους ανθρώπους της διάστασής µου, Πα-

τέρα· απλώς έχω προέλθει από την Πηγή. 
«Θα µπορείς, όµως, να µας κάνεις να συνεννοηθούµε µαζί τους;» 
Ναι. 
«Ωραία. Θα έρθεις µαζί µου, όταν θα ξεκινήσω αύριο;» 
Αν θέλεις. Αλλά θα πρέπει να µιλήσω και µε τη Μητέρα, για να κα-

νονίσουµε πότε πρέπει να επιστρέψω. 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε, παραξενεµένος. 
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Θα µε χρειαστεί κι εκείνη, εξήγησε η Μαύρη Φωτιά, για τη διατή-
ρηση της Μαγγανείας Εικονικής Νεκρώσεως, όταν πάνε να πλησιά-
σουν τους Ιπτάµενους. 

«Σωστά,» είπε ο Τέρι, απορώντας που η Αρίνη δεν του το είχε α-
ναφέρει. «Έχεις δίκιο. Καλύτερα, εποµένως, να µείνεις.» 
Το ταξίδι µας στην άλλη διάσταση δεν νοµίζω να κρατήσει πολύ. 

Εσύ πόσο γρήγορα θα πας στα νοτιοδυτικά; Με τι µέσο; 
«Θα χρησιµοποιήσουµε το φορτηγό που άφησαν εδώ οι Παντο-

κρατορικοί – αυτό µε το οποίο γκρέµισαν το δυτικό τείχος της Ερρί-
θιας. Το έχουµε επισκευάσει. Θα είµαστε, άρα, στον προορισµό µας 
σε ώρες.» 
Και θα ξεκινήσεις αύριο; 
«Ναι.» 
Η Μητέρα επίσης θα ξεκινήσει αύριο, νοµίζω. Μου είπε ότι βρί-

σκονται προς το τέλος της κατασκευής της µηχανής που φτιάχνουν. 
Ναι, σκέφτηκε ο Τέρι, κι εµένα µού το είπε. «∆ε µπορείς, λοιπόν, 

να έρθεις µαζί µου.» 
Θα έρθω µετά. Μόλις επιστρέψω από τη διάστασή µου. Το ξέρεις 

ότι κινούµαι γρήγορα όταν το θέλω, και δε νοµίζω να δυσκολευτώ να 
σε βρω. 

«Εναλλακτικά,» είπε ο Τέρι σκεπτικά, «θα µπορούσαµε και να το 
καθυστερήσουµε για καµια, δυο µέρες…» 
Ποιο πράγµα; 
«Το ταξίδι µας στα νοτιοδυτικά. Εκείνο, όµως, που δεν ξέρω είναι 

αν θα συµφωνήσει ο Υπεράρχης… Αλλά ίσως και να συµφωνήσει ό-
ταν του εξηγήσω πώς έχει η κατάσταση. Γνωρίζει ότι µας είσαι απα-
ραίτητη για τη σωστή επικοινωνία µε τους ανθρώπους της άλλης 
διάστασης.» 

Η Μαύρη Φωτιά δεν διαφώνησε, ούτε είπε τίποτα. 
Ο Τέρι αναστέναξε. «Εντάξει,» είπε. «Πηγαίνω τώρα, γιατί έχω 

και κάποιους άλλους να δω…» Σηκώθηκε. «Θα τα ξαναπούµε.» 
Ναι. Αντίο, Πατέρα. 
Ο Τέρι δεν ένιωθε σαν πατέρας αυτού του πλάσµατος. Η όλη κα-

τάσταση ήταν τελείως παράξενη. Τέλος πάντων… Έφυγε από τον 
κλειστό κήπο και βάδισε µέσα στα Ανάκτορα, διασχίζοντας αίθουσες 
και διαδρόµους και ανεβαίνοντας σκάλες. 
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Έφτασε µπροστά στην πόρτα του προορισµού του και τη βρήκε 
µισάνοιχτη. Χαραγµένη, ουσιαστικά. ∆εν κοίταξε από τη χαραµάδα· 
χτύπησε δύο φορές, διακριτικά. 

«Ποιος είναι;» ρώτησε µια γυναικεία φωνή από µέσα· κι αν έκρινε 
κανείς από τη χροιά, δεν φανέρωνε καλή διάθεση. 

«Ο Τέρι Κάρµεθ. Μπορώ να σου µιλήσω;» 
«Μπορείς.» 
Ο Τέρι έσπρωξε την πόρτα και µπήκε στο δωµάτιο. Η Ιωάννα ήταν 

ξαπλωµένη ανάσκελα στο στενό κρεβάτι, καπνίζοντας. Φορούσε τη 
µελανή στολή της Μαύρης ∆ράκαινας, χαλαρά κουµπωµένη. Παρά-
ξενη επιλογή ενδυµασίας για όταν κάποια θέλει να είναι ξαπλωµένη 
αναπαυτικά στο δωµάτιό της. Τα ξανθά της µαλλιά απλώνονταν, λυ-
τά, γύρω απ’το κεφάλι της. 

Ανασηκώθηκε, ακουµπώντας την πλάτη της σε δύο µαξιλάρια. «Τι 
είναι, Ταγµατάρχη; Σίγουρα, δε σε περίµενα.» Πήρε µια τελευταία 
τζούρα απ’το τσιγάρο της και το έσβησε στο τασάκι δίπλα της, το 
οποίο ήταν γεµάτο αποτσίγαρα. 

«Αν αυτή δεν είναι καλή ώρα, µπορώ να–» 
«∆ε θα βρεις καλύτερη,» τον διέκοψε η Ιωάννα. «Πες µου ό,τι εί-

ναι να µου πεις.» Αλλάζοντας θέση ξανά, σηκώθηκε από το κρεβάτι 
και πλησίασε το τραπεζάκι, όπου ήταν ένα µισογεµάτο µπουκάλι µε 
Σεργήλιο οίνο και µερικά ποτήρια. «Να κεράσω κάτι;» 

«Όχι, ευχαριστώ.» 
«Όπως θέλεις, Ταγµατάρχη.» Η Ιωάννα γέµισε ένα ποτήρι µε 

κρασί και ήπιε, παρατηρώντας τον. 
«Παρεµπιπτόντως, δεν είµαι ταγµατάρχης πλέον. Πολιτοµαχητής 

είµαι, χάρη στη θέληση του Υπεράρχη µας.» 
«Συγχαρητήρια,» είπε η Ιωάννα, χωρίς να φαίνεται να το εννοεί. 

«Τι µπορώ να κάνω για σένα;» 
Τι έχει; αναρωτήθηκε ο Τέρι. Τσακώθηκε µε κανέναν; ∆εν είχε 

ακούσει τίποτα. Ίσως απλά να ήταν ιδίωµα των Μαύρων ∆ρακαινών 
να είναι βαρύθυµες – αν κι αυτή ήταν η πρώτη που γνώριζε. Η Άν-
µα’ταρ δεν ήταν ακριβώς Μαύρη ∆ράκαινα· ήταν µάγισσα που τις 
βοηθούσε όταν αυτές εργάζονταν για την Παντοκράτειρα, προτού 
επαναστατήσουν εναντίον της. Και η Άνµα’ταρ δεν ήταν βαρύθυµη. 
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«Λοιπόν;» ρώτησε η Ιωάννα, βλέποντας τον να διστάζει. «Κοίτα,» 
είπε αµέσως. «Απλά δεν είµαι και πολύ ευδιάθετη απόψε. Αλλά µί-
λησέ µου σα να µη συµβαίνει τίποτα· δε δαγκώνω.» 

Ο Τέρι µειδίασε. «Το εύχοµαι. Εκείνο που θέλω να σου ζητήσω εί-
ναι να έρθεις µαζί µου όταν θα πάω στα νοτιοδυτικά της Χάρντα-
βελ.» 

Η Ιωάννα ύψωσε ένα φρύδι. «Θα πας στα νοτιοδυτικά της Χάρ-
νταβελ; ∆εν το είχα ακούσει.» 

«Θα πάω,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Μαζί µε κάµποσους άλλους. Εξαι-
τίας των εξωδιαστασιακών επιδροµέων.» 

«Μάλιστα. Και θες τη βοήθειά µου;» 
«Αν είσαι πρόθυµη να την προσφέρεις. Βασικά, θα προσπαθήσω 

ν’αποφύγω οποιαδήποτε σύγκρουση, αλλά, αν χρειαστεί να πολεµή-
σουµε, είτε ανοιχτά είτε κλεφτά, µια Μαύρη ∆ράκαινα είµαι βέβαιος 
ότι θα αποδειχτεί πολύ χρήσιµη.» 

«Θα έρθω,» είπε η Ιωάννα. «Πότε φεύγουµε;» 
Η άµεση απάντησή της τον έπιασε απροετοίµαστο. Ο Τέρι γέλασε. 

«∆εν τα σκέφτεσαι και πολύ τα πράγµατα, ε;» 
«Κάνεις λάθος, Πολιτοµαχητή,» είπε η Ιωάννα. «Τα σκέφτοµαι, 

δυστυχώς, περισσότερο απ’ό,τι πρέπει. Όλοι µού το λένε.» 

E 
 
Πρώτα, ρώτησε τους υπηρέτες των Ανακτόρων και του είπαν ότι δεν 
ήταν εκεί. Μετά, ρώτησε τους φρουρούς της Ερρίθιας· και τέλος, 
έναν από τους Γενναίους του Σεβερίνου (οι οποίοι δεν ήταν πια λη-
στές αλλά είχαν προσληφθεί ως µισθοφόροι από τον Υπεράρχη για 
να αναπληρώσουν τις απώλειες). Ο Τέρι κατέληξε στα δυτικά τείχη 
της Μεγάλης Πόλης ενώ η νύχτα έπεφτε και η ανοικοδόµηση εκεί 
σταµατούσε. Ελάχιστοι εργάτες δούλευαν ακόµα, κι αυτοί σύντοµα 
θα τα παρατούσαν για να πάνε στα σπίτια τους και να ξεκουρα-
στούν. 

Ο ιερέας στεκόταν δίπλα από ένα γκρεµισµένο σπίτι και επέβλεπε 
τις εργασίες. Κοντά του ήταν µερικοί Ιεροί Φρουροί· τα κλειστά σι-
δερένια κράνη τους γυάλιζαν στο φως της απλής λάµπας που κρεµό-
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ταν από ένα σπασµένο δοκάρι το οποίο ξεπρόβαλλε µέσα από έναν 
τοίχο. 

«Μεγάλε Πατέρα,» είπε ο Τέρι πλησιάζοντας. «Καλησπέρα.» 
«Καλησπέρα, Πολιτοµαχητή,» αποκρίθηκε ο Έδουος. «Με ζητού-

σες;» 
«Ναι. Αύριο φεύγω: θα πάω στα νοτιοδυτικά, να δούµε τι θα κά-

νουµε µε τους επιδροµείς εκεί. Θα πάρω κάποιους πολεµιστές µαζί 
µου, και η Ιωάννα, η Μαύρη ∆ράκαινα, λέει πως επίσης θα έρθει· 
όµως νοµίζω ότι χρειάζοµαι και έναν άνθρωπο του Θεού τουλάχι-
στον.» 

«Κι αυτός είµαι εγώ;» 
«Αν το επιθυµείτε, Μεγάλε Πατέρα. ∆εν ξέρω τι ακριβώς θα έχω 

να αντιµετωπίσω, και ίσως να συναντήσω και… τους άλλους ιερείς. 
Τους εχθρούς σας.» 

Ο Έδουος φάνηκε σκεπτικός. «Είναι πιθανό,» είπε. «∆εν ξέρω, 
όµως, αν η παρουσία µου θα σε βοηθήσει ή θα σε παρακωλύσει, Πο-
λιτοµαχητή.» 

«Τι εννοείτε;» 
«Μπορεί οι εχθροί µας να σου επιτεθούν εξαιτίας µου, αν διαι-

σθανθούν την παρουσία µου εκεί. Καλό θα ήταν να πάρουµε κι άλ-
λους µαζί µας.» 

«Άλλους ιερείς;» 
«Ναι. Θα µιλήσω µε τον Γεράρδο και θα σε ενηµερώσω το πρωί. 

Εγώ, πάντως, είµαι πρόθυµος να έρθω.» 
«Σας ευχαριστώ, Μεγάλε Πατέρα.» 
«Θα προσπαθήσεις να λογικέψεις τους εξωδιαστασιακούς;» τον 

ρώτησε ο Έδουος. 
«Θα το προσπαθήσω, αλλά… δεν ξέρω αν θα είναι τόσο συνεννοή-

σιµοι όσο ο λαός του Κάλροοθ. Ο ίδιος ο Βασιληάς της Νίρµικιτ µάς 
είπε ότι πρόκειται για αγρίους.» 

Ο Έδουος ένευσε χωρίς να µιλήσει. 
Ο Τέρι τον καληνύχτισε και έφυγε. 

E 
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Τη νύχτα, ενώ έτρωγαν ξηρούς καρπούς, έπιναν Γλυκό Πορφυρό-
χρυσο (ένα ποτό της Απολλώνιας, µερικά µπουκάλια του οποίου εί-
χαν φέρει οι Απολλώνιοι µαζί τους µέσα στον Φωτοµάχο), και άκου-
γαν µουσική από το προσωπικό τους ηχοσύστηµα, ο Τέρι εξήγησε 
στην Αρίνη πώς είχε σχεδιάσει την αποστολή στα νοτιοδυτικά, κι 
εκείνη, χαµογελώντας, είπε: 

«∆ε σ’το είπα ότι είσαι ο κατάλληλος για τη δουλειά; Αλλά µη νοµί-
ζεις απ’αυτό που λέω πως δεν θα ήθελα κάποιος άλλος να ήταν ο κα-
τάλληλος. Θα προτιµούσα να µε περίµενες στην Ερρίθια, και το ξέ-
ρεις.» 

«Σοβαρά; Νόµιζα ότι τώρα που βρήκες τον Σθένελο– Χα-χα-χα-
χα!» γέλασε ο Τέρι καθώς η Αρίνη τού πετούσε έναν ξηρό καρπό ο 
οποίος πέρασε δίπλα απ’το δεξί του αφτί. «Αυτό το πράγµα βαράει 
στο κεφάλι, πάντως, ε;» της είπε, υψώνοντας το ποτήρι του µε το 
Γλυκό Πορφυρόχρυσο. «Τι έχει µέσα;» 

«Κρασί µε µέλι και βατόµουρο. Η ιδέα σου είναι ότι βαράει στο 
κεφάλι περισσότερο απ’οτιδήποτε άλλο. Τον Υπεράρχη τον ρώτησες 
αν συµφωνεί να ξεκινήσετε το ταξίδι καµια, δυο µέρες πιο µετά;» 

«∆εν πρόλαβα, και δεν ήθελα να τον ανησυχήσω µες στη νύχτα.» 
«Μα, αύριο φεύγετε!» 
«Θα του µιλήσω µε το ξηµέρωµα. Όπως ξέρεις, σηκώνεται πάντα 

νωρίς.» 
«Νοµίζεις ότι θα συµφωνήσει;» 
«Μάλλον. Εξάλλου, µε το φορτηγό που έχουµε επισκευάσει, µπο-

ρούµε να µετακινούµε τους πολεµιστές µας πολύ γρήγορα, για τα 
δεδοµένα της Χάρνταβελ. Μια, δυο µέρες δεν είναι διαφορά. Εσύ θα 
πας αύριο στην άλλη διάσταση;» 

Η Αρίνη σούφρωσε τα χείλη. «Κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά όχι 
και πολύ πρωί. Θα δω τι σκέφτονται κι οι άλλοι. Μέχρι πριν από λίγο 
φτιάχναµε τα µηχανήµατα.» 

«Είναι τώρα έτοιµα;» 
«Φυσικά.» 
«Και τι κάνουν ακριβώς;» 
«Αποθηκεύουν εντυπώσεις.» 
«Τι πάει να πει αυτό;» 
«Άστο στους ειδικούς,» είπε η Αρίνη. «Τι σε νοιάζει;» Έριξε έναν 

ξηρό καρπό στο στόµα της. 
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«Τέλος πάντων.» Ο Τέρι ανακίνησε το ποτό µέσα στο ποτήρι του, 
κοιτάζοντάς το για λίγο αµίλητα. Μετά είπε: «Η Μαύρη ∆ράκαινα, 
πάντως, δε µου φαίνεται και πολύ καλά. Ψυχολογικά, εννοώ.» 

«Μαύρη ∆ράκαινα είναι, τι περιµένεις; Σκοτώνει ανθρώπους.» 
«∆εν είναι η µόνη.» 
«Ναι, αλλά το κάνει καλύτερα από άλλους.» 
«∆ε νοµίζω ότι αυτό έχει σχέση µ’εκείνο που σου λέω εγώ. Είναι 

κάπως σαν… τσαντισµένη, ίσως. ∆εν ξέρω τι έχει.» 
«Ήθελε να έρθει µαζί σου, όµως.» 
«Ναι, χωρίς συζήτηση.» 
«Τότε, προφανώς δεν είναι κάτι που σχετίζεται µ’εσένα ή µε τον 

ρόλο της εδώ.» 
«Το ξέρω,» είπε ο Τέρι. «Το ίδιο υπέθεσα κι εγώ.» Ήπιε µια γουλιά 

απ’το ποτό του. «Βαράει στο κεφάλι περισσότερο από άλλα,» κατέ-
ληξε. «Είµαι σίγουρος.» 

«Όχι· η ιδέα σου είναι.» 
«Είµαι σίγουρος.» 
Η Αρίνη γέλασε. 
«Να, βλέπεις;» είπε ο Τέρι. «Έχεις µεθύσει.» 
«Σαχλαµάρες…» 
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Κεφάλαιο 36 

Καταγραφή Αισθήσεων και ∆εδοµένων 
 
 
Η Αρίνη ετοιµαζόταν όταν ο Τέρι επέστρεψε στα δωµάτιά τους. Έ-
βαζε µερικά – απαραίτητα, απ’ό,τι φαινόταν – πράγµατα στον σάκο 
της, ενώ ήταν ήδη ντυµένη για ταξίδι, µε µαύρο δερµάτινο παντελό-
νι, κοντές καφετιές µπότες που δίπλωναν στην κνήµη, γκρίζα τουνί-
κα µε µαύρο σιρίτι, φαρδιά µαύρη ζώνη µε θήκες και θηκάρια, και 
σκούρα µπλε κάπα µε κουκούλα. 

«Φεύγεις;» ρώτησε ο Τέρι. 
«Ναι. Σε λίγο ξεκινάµε.» 
Ο Τέρι κοίταξε το ρολόι στον καρπό του. ∆ύο ώρες πριν από το µε-

σηµέρι. Αναστέναξε. «Εντάξει,» είπε. «Θα σε περιµένω.» Πλησίασε 
και τη φίλησε. 

«Συµφώνησε ο Υπεράρχης, δηλαδή;» 
«Ναι. Θα καθυστερήσουµε την αναχώρησή µας καµια, δυο µέρες. 

Μέχρι να επιστρέψετε από την άλλη διάσταση.» 
«Ωραία,» είπε η Αρίνη. Τελείωσε µε την ετοιµασία του µικρού σά-

κου της και τον έριξε στον ώµο. «Πηγαίνω, αγάπη µου. Να είσαι 
φρόνιµος, εντάξει;» τον πείραξε και, πιάνοντας το πέτο της τουνίκας 
του, τον φίλησε. 

Πήγε στην εξώπορτα των δωµατίων τους, την άνοιξε, και βγήκε, 
αρχίζοντας να βαδίζει στους διαδρόµους των Ανακτόρων. 

Καταλάβαινε ότι, αναµφίβολα, υπήρχε κάποιος κίνδυνος στο ταξί-
δι της στην άλλη διάσταση, αλλά επίσης καταλάβαινε ότι, µε τη 
Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως, ο κίνδυνος δεν ήταν και τόσο µε-
γάλος· εποµένως, η αίσθηση ανησυχίας παραµεριζόταν πολύ εύκολα 
από µια έντονη αίσθηση ενθουσιασµού, η οποία έκανε το βήµα της 
πιο γρήγορο και άνετο. Ως µάγισσα του τάγµατος των Ερευνητών, 
το ενδιαφέρον της δεν µπορούσε παρά να είναι κεντρισµένο από 
τους Ιπτάµενους, και τώρα η στιγµή πλησίαζε που θα πήγαινε τόσο 
κοντά σ’έναν απ’αυτούς ώστε να διαπιστώσει από τι αποτελείτο. ∆εν 
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ήταν κάθε µέρα που τύχαινε µια Ερευνήτρια να έχει τη δυνατότητα 
να εξετάσει µια τέτοια επικίνδυνη και ισχυρή ενεργειακή οντότητα. 

Φτάνοντας στην αυλή όπου θα συναντούσε τους υπόλοιπους, είδε 
ότι ήταν όλοι τους ήδη εκεί και την περίµεναν – ο Σθένελος, η Άνµα, 
η Αριάδνη, και η κόρη της – συγκεντρωµένοι γύρω από το όχηµα του 
Εδµόνδου, το οποίο είχαν πάλι εξοπλίσει κατάλληλα µε καλωδίωση, 
αισθητήρες, και ενεργειακές φιάλες, όπως και την προηγούµενη φο-
ρά που είχαν επισκεφτεί την άλλη διάσταση για να πάνε στον ερει-
πιώνα της Ανάθρι. 

«Γεια,» είπε η Αρίνη. «Είµαστε έτοιµοι για αναχώρηση;» 
«Ναι,» αποκρίθηκε η Αριάδνη, κι άνοιξε την πόρτα της θέσης του 

οδηγού για να καθίσει στο τιµόνι. Η Άνµα κάθισε πλάι της, ενώ ο 
Σθένελος, η Αρίνη, και η Μαύρη Φωτιά άνοιξαν την πίσω πόρτα του 
οχήµατος και µπήκαν στην καρότσα, για ν’αφήσουν τα λιγοστά 
πράγµατά τους και να καθίσουν, οκλαδόν, επάνω στην ξύλινη επέν-
δυση του πατώµατος. 

«Τι γίνεται;» ρώτησε ο Σθένελος την Αρίνη, καθώς η Αριάδνη ε-
νεργοποιούσε το όχηµα και το πρώτο µούγκρισµα της µηχανής έκα-
νε για λίγο τα τοιχώµατά του να δονηθούν. «Όλα καλά;» 

«Από το πρωί που σε είδα ώς τώρα, τίποτα συγκλονιστικό δεν έχει 
συµβεί,» αποκρίθηκε η µάγισσα. 

Ο Σθένελος µειδίασε, καθώς το όχηµα ξεκινούσε, πηγαίνοντας 
προς την έξοδο της αυλής και προς τη βόρεια έξοδο των Ανακτόρων. 
Αισθανόταν ανήσυχος µε τόσες γυναίκες γύρω του. Ήταν ο µόνος 
άντρας εδώ, και το µυαλό του το αντιλαµβανόταν αυτό πολύ έντονα. 
Ορισµένες από τις συντρόφισσές του ήταν περίεργες – όφειλε να το 
παραδεχτεί – αλλά καµια τους δεν του ήταν απωθητική. Εντάξει, η 
Άνµα τού ήταν λιγάκι αδιάφορη σε σχέση µε την Αρίνη και την Α-
ριάδνη, όµως δεν θα της έλεγε και όχι. Η Αριάδνη τον τραβούσε πε-
ρισσότερο απ’όλες. Παρότι κι εκείνη ήταν του τάγµατος των ∆ρα-
καινών, είχε κάτι το διαφορετικό επάνω της: κάτι στο πώς φερόταν 
και στο πώς κινιόταν. Η Άνµα τού έµοιαζε κάπως απότοµη, ενώ η 
Αριάδνη τού δηµιουργούσε µια πολύ πιο ήπια και ευχάριστη αίσθη-
ση. Από την άλλη, ίσως να έφταιγαν τα γκρίζα, εντυπωσιακά µάτια 
της τα οποία έρχονταν σ’έντονη αντίθεση µε τα µακριά, µαύρα, 
σγουρά µαλλιά που έπεφταν άτακτα στους ώµους της. Το λευκό-ροζ 
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δέρµα της έβαζε τον Σθένελο στον πειρασµό να θέλει να το αγγίξει, 
να δει πώς θα ήταν στην αφή. Το χρυσό δέρµα της Άνµα δεν τον έ-
βαζε σε παρόµοιο πειρασµό. Η Άνµα τού φαινόταν µια απλή – αν 
και όχι απωθητική – γυναίκα, αλλά η Αριάδνη ήταν θεά – και ήταν 
και Απολλώνια. Ο Σθένελος απορούσε που δεν την είχε ξανασυνα-
ντήσει. Τι άτυχος που ήταν!… 

Η Αρίνη είχε άλλη γοητεία. Είχε, βασικά, τη γοητεία που είχαν ό-
λες εκείνες οι γυναίκες που ο Σθένελος θεωρούσε ώριµες. Της έλεγες 
κάτι και ήξερε πώς να σου απαντήσει. Ακόµα κι αν έκανε ότι δεν κα-
ταλάβαινε, το καταλάβαινες ότι είχε καταλάβει. Αν δεν ήταν ο ά-
ντρας της, ο Σθένελος ήταν βέβαιος πως θα την είχε τραβήξει κοντά 
του· η Αρίνη σκεφτόταν µην πληγώσει τον Τέρι – σίγουρα – δεν υ-
πήρχε άλλη περίπτωση. Κρίµα… γιατί ο Σθένελος δεν αµφέβαλλε 
πως θα ήταν καταπληκτική στο κρεβάτι – πιθανώς καταπληκτικότε-
ρη κι απ’τη Βατράνια. Έτσι αποδεικνύονταν, στο τέλος, όλες οι γυ-
ναίκες που παρίσταναν τις σοβαρές. 

Και… µέσα στο όχηµα, βέβαια, ήταν κι η Μαύρη Φωτιά, η κόρη της 
Αρίνης. Ο Σθένελος το ήξερε πως δεν ήταν ακριβώς άνθρωπος αυτή· 
ήταν, όµως, εν µέρει άνθρωπος, κι εκείνος δεν µπορούσε να σταµα-
τήσει τον εαυτό του απ’το να αναρωτιέται αν η Μαύρη Φωτιά είχε 
τις ίδιες ορµές που είχαν κι όλες οι υπόλοιπες γυναίκες. Αλλά ήταν 
τόσο παράξενη που τον τρόµαζε, κι έτσι δεν είχε κάνει καµια προ-
σπάθεια να την πλησιάσει. ∆εν είχε βρει την ευκαιρία, εξάλλου. Αυ-
τό, ωστόσο, δεν σήµαινε ότι η παρουσία της Μαύρης Φωτιάς δεν τον 
διέγειρε. 

Το µόνο που τον έσωζε από την παραφροσύνη µέσα στο όχηµα του 
Εδµόνδου ήταν ο ενθουσιασµός του για την αποστολή τους. Το µυα-
λό του έφευγε από τις γυναίκες γύρω του και πήγαινε στους Ιπτάµε-
νους. Ήταν καταπληκτικό και µόνο που θα κατόρθωνε να βρεθεί 
κοντά σε τέτοιες εξαιρετικές ενεργειακές οντότητες. Και ήταν βέ-
βαιος πως το ίδιο θα ένιωθε κι η Αρίνη· έβλεπε τη γυαλάδα στα µά-
τια της. Ίσως έτσι να µπορούσε να την πλησιάσει, κάπως– 
Πάλι τα ίδια αρχίσαµε. Ο Σθένελος προσπάθησε να το βγάλει 

απ’το µυαλό του, γιατί θα είχαν δουλειά τώρα και δεν µπορούσε νά-
ναι έτσι αποπροσανατολισµένος. Θα έπρεπε να κάνει το Ξόρκι Ε-
νεργειακής Ανιχνεύσεως. Εκείνος και η Αρίνη, µαζί. Οι ∆ράκαινες 
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δεν ήταν καλές σ’αυτά. Ευτυχώς, όµως, ήξεραν τη Μαγγανεία Εικο-
νικής Νεκρώσεως. 

Η Αριάδνη οδήγησε το όχηµα έξω από τα Ανάκτορα του Υπεράρχη 
και µέσα στη ∆υτική Αγορά. Πλησίασε την εισβολή που είχε δηµι-
ουργηθεί στις νότιες παρυφές του Λαγουµιού και µπήκε στην έρηµο 
της άλλης διάστασης, ψηλά πάνω από την οποία έκαιγε ο φλεγόµε-
νος ήλιος. Η Άνµα είχε ήδη αρχίσει να υφαίνει τη Μαγγανεία Εικο-
νικής Νεκρώσεως, και τώρα την ολοκλήρωσε. Η Μαύρη Φωτιά κρα-
τούσε την άκρη ενός καλωδίου, για να τροφοδοτεί τη µαγγανεία µε 
την ενέργειά της και να την κάνει να διαρκεί για πολύ. 

Η Αρίνη και ο Σθένελος σηκώθηκαν όρθιοι και κοίταξαν, από τα 
παράθυρα του οχήµατος, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το φως των 
Ιπτάµενων δεν φαινόταν πουθενά στον ορίζοντα. 

«Προς τα πού;» ρώτησε η Αριάδνη. 
«Προς όπου νοµίζεις,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «∆ε βλέπω τίποτα που 

να µπορεί να µας βοηθήσει ακόµα.» 
Η Αριάδνη οδήγησε το όχηµα προς τα βόρεια µέσα στην ατελείωτη 

έρηµο, και µετά από καµια ώρα, είδαν στ’αριστερά τους ένα δάσος, 
που έµοιαζε µε κάποιου είδους αφύσικη ανωµαλία µέσα στις άνυ-
δρες εκτάσεις. 
Τα αδέλφια µου είναι εδώ, είπε η Μαύρη Φωτιά, η οποία ούτε είχε 

σηκωθεί από το πάτωµα ούτε κοιτούσε έξω από τα παράθυρα. 
«Τα διαισθάνεσαι;» ρώτησε ο Σθένελος, νοµίζοντας ότι ίσως αυτή 

να ήταν µια καλή στιγµή για να πιάσει κουβέντα µαζί της. 
Ναι, αποκρίθηκε η Μαύρη Φωτιά, χωρίς να προσθέσει τίποτε άλλο 

και χωρίς να στραφεί για να τον αντικρίσει. 
Τελικά, δεν θα έπιαναν κουβέντα. 
Το όχηµα συνέχισε την πορεία του χωρίς να πάει προς το δάσος. 
Η Άνµα και η Αρίνη κοίταζαν τώρα µε τα κιάλια τους, ψάχνοντας 

για το φως των Ιπτάµενων. ∆εν το έβλεπαν πουθενά, όµως. 
«∆εν αντιλαµβάνονται την παρουσία µας,» είπε, σε κάποια στιγµή, 

η Αρίνη, «γι’αυτό και δεν πλησιάζουν.» Στρεφόµενη στην κόρη της, 
ρώτησε: «Είναι κάποιο µέρος όπου κατοικούν όταν δεν πετάνε;» 
Συνεχώς πετάνε, Μητέρα. Απλώς δεν έχει τύχει ακόµα να περά-

σουν από κοντά µας. 
«∆ηλαδή, είναι θέµα χρόνου…» είπε ο Σθένελος. 
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Ναι, απάντησε η Μαύρη Φωτιά. 
Και είχε δίκιο: µετά από δύο ώρες δρόµο ακόµα, είδαν στα δεξιά 

τους δυνατό φως στον ορίζοντα. Ήταν σχεδόν σαν ένας δεύτερος 
ήλιος να έκανε να ξεµυτίσει. 

«Προς τα κει!» είπε η Αρίνη στην Αριάδνη. Εκείνη ένευσε και έ-
στριψε το τιµόνι, επιταχύνοντας. Η άµµος της ερήµου – που περισ-
σότερο µε στάχτη έµοιαζε – τιναζόταν γύρω απ’τους ψηλούς τρο-
χούς, ενώ η µηχανή του οχήµατος γρύλιζε. 

Το φως στον ορίζοντα φαινόταν µια να αποµακρύνεται µια να εί-
ναι πιο κοντά. Μετά από µισή ώρα περίπου, κατόρθωσαν να διακρί-
νουν τη µορφή του Ιπτάµενου στον ουρανό: µια φωτεινή οντότητα 
µε µεγάλες φτερούγες, που ήταν δύσκολο να την κοιτάζεις για πολύ 
αν δεν ήθελες να τυφλωθείς. Κατευθυνόταν προς τα νοτιοανατολικά, 
πετώντας γαλήνια. 

«Ακολούθησέ τον,» είπε η Αρίνη στην Αριάδνη, κι εκείνη ακολού-
θησε τον Ιπτάµενο, στρίβοντας. 

«Να πάρω εγώ τη θέση σου;» τη ρώτησε η Άνµα, γιατί η Αριάδνη 
οδηγούσε για πάνω από τρεις ώρες πλέον. 

«Ναι.» 
Οι ∆ράκαινες άλλαξαν θέσεις, γρήγορα, χωρίς να σταµατήσουν το 

όχηµα. Εξάλλου, δεν υπήρχε κίνδυνος να κουτουλίσουν πουθενά µες 
στην ανοιχτή έρηµο. 

Ο Σθένελος και η Αρίνη ατένιζαν συνεπαρµένοι τον Ιπτάµενο από 
το µπροστινό παράθυρο του οχήµατος, στεκόµενοι κι οι δυο τους 
πίσω από την Άνµα και την Αριάδνη. 

«∆ε µπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας από εδώ, έτσι;» τους ρώ-
τησε η τελευταία. 

«Όχι,» είπε η Αρίνη. «Πρέπει να πάµε πιο κοντά. Κάτω απ’τον Ι-
πτάµενο ακριβώς, για να είµαστε σίγουροι ότι θα εντοπίσουµε τα 
πάντα για την ενεργειακή µορφή που τον αποτελεί. Από εδώ οι αι-
σθήσεις µας στην καλύτερη περίπτωση να λάβουν µια πολύ, πολύ 
γενική ιδέα – κι αυτό εξαιτίας της τροµερής δύναµης του Ιπτάµενου. 
Κανονικά, η απόσταση είναι πολύ µεγάλη για να εντοπίσεις οτιδή-
ποτε, όσο ισχυρός Ερευνητής κι αν είσαι.» 

Η Άνµα είχε σανιδώσει το πετάλι κάτω από τη µπότα της. Το όχη-
µα του Εδµόνδου του Βοριά έτρεχε σαν παλαβό, τινάζοντας την άµ-
µο της νεκρής διάστασης ολόγυρά του, έχοντας σηκώσει ολόκληρο 
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σύννεφο. Η Αρίνη ανησυχούσε µήπως ο θόρυβος ειδοποιούσε τον 
Ιπτάµενο ότι κάτι συνέβαινε, αλλά εκείνος δεν έδειξε να καταλαβαί-
νει τίποτα, και ούτε η κόρη της είπε ότι µπορεί να υπήρχε κίνδυνος. 
Η Αρίνη κοίταξε τη Μαύρη Φωτιά πάνω απ’τον ώµο της, για µια 
στιγµή. Εξακολουθούσε νάναι καθισµένη οκλαδόν και να δείχνει ή-
ρεµη. Η χρήση της ενέργειάς της δεν την κούραζε; Ώς πότε θα µπο-
ρούσε να διατηρεί τη Μαγγανεία Εικονικής Νεκρώσεως, και πότε θα 
χρειαζόταν να βάλουν σε χρήση τις ενεργειακές φιάλες και τους αι-
σθητήρες; Είχαν ήδη περάσει τέσσερις ώρες. Η Αρίνη ήλπιζε η κόρη 
της να µπορούσε ν’αντέξει τουλάχιστον άλλες τόσες, γιατί, όπως 
φαινόταν, θα τους χρειάζονταν. 

Ο Ιπτάµενος έστριψε, µετά από καµια ώρα, προς τ’ανατολικά. Και 
η Άνµα έστριψε επίσης, στο κατόπι του. Η ένδειξη ενέργειας στην 
κονσόλα του οχήµατος είχε πέσει στο 8%. «Για άλλαξε φιάλη,» είπε 
η Άνµα στην Αριάδνη. «Καλύτερα τώρα, παρά να µείνουµε χωρίς 
ενέργεια όταν είµαστε κοντά του.» 

Η Αριάδνη υπάκουσε, πηγαίνοντας στην καρότσα για να πάρει µια 
ενεργειακή φιάλη και να αντικαταστήσει την προηγούµενη που ήταν 
σχεδόν τελειωµένη. Το όχηµα δεν έχασε παρά λίγη ταχύτητα όσο 
γινόταν η αλλαγή, και µετά επιτάχυνε πάλι· η µηχανή του έµοιαζε να 
µουγκρίζει δυνατότερα. Η άµµος πεταγόταν στο µεγάλο µπροστινό 
τζάµι, θολώνοντάς το, και η Άνµα είχε βάλει τους υαλοκαθαριστήρες 
να κάνουν πέρα-δώθε για να το ξεθολώνουν, ενώ συγχρόνως νερό 
τιναζόταν. Η σταχτοειδής άµµος της διάστασης µετατρεπόταν σε 
µια παράξενου είδους λάσπη. 

«Πλησιάζουµε…» µουρµούρισε ο Σθένελος κάτω απ’την ανάσα 
του, βλέποντας τη φωτεινή οντότητα να έρχεται ολοένα και πιο κο-
ντά. Έβγαλε από µια τσέπη του ένα ζευγάρι µαύρα γυαλιά και τα 
φόρεσε, για να µπορεί να κοιτάζει καλύτερα τον Ιπτάµενο, ο οποίος 
φαινόταν ν’αποτελείται από αµέτρητα νήµατα ενεργειακού φωτός. 

«Λίγο ακόµα, Άνµα,» είπε η Αρίνη, βάζοντας κι εκείνη τα σκούρα 
γυαλιά της. 

«∆εν πάει πιο γρήγορα το όχηµα,» αποκρίθηκε η ∆ράκαινα. 
Ζύγωναν, όµως. Το φως του Ιπτάµενου έµοιαζε να σκεπάζει ολά-

κερη την έρηµο εµπρός τους. 
Μετά, γλίστρησαν µέσα στην ακτινοβολία του. 
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Και µετά… 
…βρίσκονταν κάτω από την ενεργειακή οντότητα. 
«Τώρα, Σθένελε!» είπε η Αρίνη. «Τώρα!» Κι άρθρωσε τα λόγια για 

το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως. 
Ο Σθένελος τη µιµήθηκε. 
Οι αισθήσεις και των δυο τους διευρύνθηκαν. Απλώθηκαν έξω και 

πέρα από το όχηµα. Ήρθαν σε επαφή µε την ενέργεια από πάνω 
του: την ατένισαν σαν παρατηρητικά µάτια πίσω από ένα γυαλί: την 
άκουσαν σαν περίεργα αφτιά που αφουγκράζονται πίσω από κλει-
στές κουρτίνες: την άγγιξαν σαν ανήσυχα χέρια τα οποία πασπατεύ-
ουν ένα καινούργιο αντικείµενο που έχει πέσει ανάµεσα στα δάχτυ-
λά τους: τη µύρισαν και τη γεύτηκαν, όπως κανείς θα µύριζε και θα 
γευόταν ένα κρασί για ν’ανακαλύψει την ποιότητά του. 

Όλα αυτά τα έκαναν µε το µυαλό τους, µε τις µαγικά διευρυµένες 
αισθήσεις που τους είχε προσφέρει το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύ-
σεως· κι όταν νόµιζαν πως είχαν τελειώσει την έρευνά τους, απο-
τραβήχτηκαν, συγκεντρώνοντας συγχρόνως στη µνήµη τους ό,τι εί-
χαν ανακαλύψει, κρατώντας το καλά εκεί, ώστε να µην ξεχάσουν 
τίποτα µέχρι να γυρίσουν στα Ανάκτορα του Υπεράρχη. 

Η Αρίνη βλεφάρισε καθώς το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως δι-
αλυόταν και οι αισθήσεις της συρρικνώνονταν γύρω από τον φυσικό 
εαυτό της ξανά. «Μπορούµε να επιστρέψουµε, Άνµα,» είπε. «Εκτός 
αν ο Σθένελος θέλει να δει κάτι ακόµα.» 

«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Ό,τι ήταν να δω το είδα.» 
Η Άνµα έστριψε το όχηµα προς τα δυτικά, διαγράφοντας ηµικύ-

κλιο και φεύγοντας κάτω απ’τον Ιπτάµενο, ο οποίος συνέχισε την 
πτήση του χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα. 

«Νοµίζετε πως έγινε η δουλειά µας καλά;» ρώτησε η Αριάδνη τους 
δύο Ερευνητές. 

«Άψογα,» είπε ο Σθένελος κι άγγιξε τον ώµο της, σφίγγοντάς τον 
ελαφρά. Η Αριάδνη τού έριξε ένα βλέµµα που, αν και όχι εχθρικό, 
ούτε φιλικό ήταν. Ήταν εκείνο το βλέµµα που λέει Πάρε τα χέρια 
σου από πάνω µου· κι ο Σθένελος πήρε το χέρι του απ’τον ώµο της, 
χαµογελώντας για να δείξει ότι ήταν απλά φιλικός µαζί της – αν και, 
στην πραγµατικότητα, θα ήθελε να γίνει κάτι περισσότερο από απλά 
φιλικός. Θα µπορούσε ν’ατενίζει µέσα σ’αυτά τα γκρίζα µάτια όλη 
µέρα… 
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Μετά από τρεις ώρες οδήγησης προς τα δυτικά, βρέθηκαν εκεί 
απ’όπου µπορούσαν ν’ατενίσουν ένα δάσος µέσα στην έρηµο. Ήταν 
απόγευµα πλέον, και ο ήλιος βασίλευε, κάνοντας τα πάντα να µοιά-
ζουν µε άλλη διάσταση. Όµως το δάσος που έβλεπαν νόµιζαν πως 
ήταν το ίδιο που είχαν δει και πριν. 

«Έχεις καλή αίσθηση των κατευθύνσεων,» είπε ο Σθένελος στην 
Άνµα. 

«Και καλή πυξίδα, επίσης,» αποκρίθηκε εκείνη, και σταµάτησε το 
όχηµα. «Θα πάρει κάποιος άλλος το τιµόνι;» 

Ο Σθένελος προθυµοποιήθηκε, και καµια τους δεν έφερε αντίρρη-
ση. 

«Θα στρίψεις νότια τώρα,» του είπε η Αριάδνη, καθώς η Άνµα πή-
γαινε στην καρότσα. 

«Το ξέρω,» αποκρίθηκε ο Σθένελος, κάπως πειραγµένα. Νοµίζει 
ότι είµαι χαζός; «Ήµουν στο Βόρειο Μέτωπο της Απολλώνιας, και 
στο Νότιο· κι εκεί–» 

«Μου το έχεις ξαναπεί.» 
«Το θυµάσαι;» είπε ο Σθένελος καθώς έστριβε το όχηµα νότια. 

«Νόµιζα ότι ίσως να τόχες ξεχάσει.» 
«∆εν ξεχνάω εύκολα.» 
Ο Σθένελος δεν συνέχισε την κουβέντα. 
Στην πίσω µεριά του οχήµατος, η Αρίνη ρώτησε την κόρη της: 

«Πώς αισθάνεσαι;» 
Εννοείς, Μητέρα, αν µπορώ να συνεχίσω να διατηρώ τη µαγγανεί-

α; Η Μαύρη Φωτιά, αυτή τη φορά, µίλησε χωρίς ν’ανοίξει το στόµα 
της: µίλησε κατευθείαν στο µυαλό. 

«Ναι, βασικά αυτό εννοώ.» 
Είµαι εξαντληµένη, αλλά δεν είµαστε µακριά από την εισβολή. Κα-

λύτερα, όµως, να βιαστείτε. 
Η Αρίνη πήγε µπροστά και το είπε στον Σθένελο. Εκείνος αποκρί-

θηκε ότι το είχε ακούσει, καθώς επιτάχυνε. 
Έφτασαν στην εισβολή όταν ο φλεγόµενος ήλιος είχε βασιλέψει. 

Πέρασαν από µέσα της και βγήκαν στους δρόµους της Ερρίθιας, ό-
που επίσης νύχτα ήταν· οι δύο διαστάσεις ήταν οµόχρονες. Ο Σθένε-
λος οδήγησε το όχηµα του Εδµόνδου στα Ανάκτορα και το πήγε στο 
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γκαράζ. Όταν βγήκαν από µέσα, είδαν ότι ήταν γεµάτο από τη στα-
χτοειδή άµµο της άλλης διάστασης. 

«Αυτό,» είπε η Άνµα, «δε θ’αρέσει στον Εδµόνδο, αλλά είµαι σί-
γουρη πως δε θα µας βρίσει.» 

Ο Σθένελος είπε στην Αρίνη: «Πάµε για αισθητηριακή καταγρα-
φή;» 

«Εννοείται.» Όπως κι οι δυο τους ήξεραν, όσο πιο γρήγορα µετέ-
φεραν τις εντυπώσεις τους στο αποθηκευτικό σύστηµα του µηχανή-
µατος τόσο το καλύτερο· γιατί, µε τον χρόνο, η µνήµη πάντοτε αλ-
λοιώνεται. 

Η Αρίνη στράφηκε στην Αριάδνη και στην Άνµα. «Θα σας δούµε 
αργότερα.» 

Εκείνες ένευσαν, µοιάζοντας κουρασµένες αλλά, συγχρόνως, πα-
νέτοιµες, όπως ένας πολεµιστής που ξέρει ότι δεν πρέπει ποτέ να 
χαλαρώνει τελείως. 

Η Μαύρη Φωτιά, παρατήρησε η Αρίνη, ήταν λιγάκι χλοµή. Και 
πρώτη φορά έβλεπε χλοµή την κόρη της. Η διατήρηση της Μαγγα-
νείας Εικονικής Νεκρώσεως πρέπει να είχε απορροφήσει πολλή από 
την ενέργειά της. Τα καστανά της µαλλιά δεν αναδεύονταν τόσο έ-
ντονα όσο άλλες φορές. Η Αρίνη ήλπιζε η κόρη της να συνερχόταν 
γρήγορα. Θα ήταν, άραγε, µια νύχτα αρκετή; Ή θα χρειαζόταν πε-
ρισσότερος χρόνος; 

∆εν ήταν, όµως, καιρός για τέτοιες απορίες τώρα. Εκείνη κι ο Σθέ-
νελος έπρεπε να βιαστούν. 

∆ιέσχισαν τους διαδρόµους των Ανακτόρων βαδίζοντας εσπευσµέ-
να και έφτασαν, χωρίς καµία λοξοδρόµηση, στο δωµάτιο όπου είχαν 
βάλει το σύστηµα αισθητηριακής καταγραφής. 

Η Αρίνη έκανε νόηµα στον Σθένελο να το χρησιµοποιήσει πρώτος, 
αλλά εκείνος τής είπε: «Εσύ πρώτη»· κι αν έκρινε από την έκφρασή 
του, δεν έµοιαζε πρόθυµος ν’αλλάξει γνώµη. Ακόµα και τώρα προ-
σπαθούσε να την κορτάρει. Η Αρίνη τον αγνόησε, καθίζοντας στην 
πολυθρόνα και ενεργοποιώντας το σύστηµα. Η οθόνη εµπρός της 
άναψε και σύντοµα έγραψε: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Η 
Αρίνη πήρε το ειδικό διάδηµα από δίπλα και το φόρεσε. Ήταν συν-
δεδεµένο, µέσω καλωδίων, µε τον µηχανισµό. Έβαλε το δάχτυλό της 
επάνω στο πλήκτρο καταγραφής της κονσόλας. Έκλεισε τα µάτια 
της κι έφερε στο µυαλό της την αίσθηση της ενέργειας του Ιπτάµε-
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νου. Άφησε αυτή την αίσθηση να την τυλίξει, να την κάνει να ξεχά-
σει οτιδήποτε άλλο. 

Μετά, πάτησε το πλήκτρο καταγραφής. 
Ο Σθένελος, που, σ’αντίθεση µ’εκείνη, είχε τα µάτια του ανοιχτά, 

είδε την οθόνη να γράφει: ∆ΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑ-

ΚΑΛΩ ΜΗΝ ∆ΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. Κι από κάτω είχε εµφανι-
στεί µια µπάρα που γέµιζε, αργά-αργά, µε κουκίδες. 

Ο Σθένελος, σταυρώνοντας τα χέρια εµπρός του, περίµενε. 
Η Αρίνη αισθανόταν ένα ενεργειακό ρεύµα να έχει τυλίξει το κε-

φάλι της και να γαργαλά το µυαλό της, όχι απαραιτήτως δυσάρεστα. 
Συνέχιζε να έχει τα βλέφαρά της σφαλισµένα και την εντύπωση της 
ενεργειακής µορφής του Ιπτάµενου στη σκέψη της. 

Όταν το σύστηµα είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του, η Αρίνη αι-
σθάνθηκε το γαργαλητό στο µυαλό της να παύει κι άκουσε ένα έντο-
νο µπιµ! από το µηχάνηµα. Άνοιξε τα µάτια της και είδε την οθόνη 
να γράφει: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ. ΠΑ-
ΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΩΡΑ. 

Η Αρίνη απενεργοποίησε το διάδηµα και το έβγαλε. Το κεφάλι της 
άρχισε αµέσως να πονά. ∆εν ήταν κάτι το ανησυχητικό: πάντα αυτό 
συνέβαινε µετά τη χρήση συστηµάτων αισθητηριακής καταγραφής. 
Σηκώθηκε από την πολυθρόνα τρίβοντας τους κροτάφους της. 

«Θέλεις να σου φέρω κάτι;» ρώτησε ο Σθένελος αγγίζοντας το 
µπράτσο της. «Λίγο νερό; Κρασί;» 

«Τίποτα,» αποκρίθηκε η Αρίνη, «ευχαριστώ. Θα πάω να ξεκουρα-
στώ µόλις κι εσύ τελειώσεις εδώ.» 

Ο Σθένελος ένευσε, και κάθισε στην πολυθρόνα. Φόρεσε το διάδη-
µα κι έκανε τα ίδια πράγµατα που είχε κάνει κι η Αρίνη. Όταν κι η 
δική του εντύπωση της ενεργειακής µορφής καταγράφηκε, έβγαλε 
το διάδηµα αλλά έµεινε καθισµένος στην πολυθρόνα. Αισθανόταν 
ένα σφυρί να χτυπά ελαφρά το κεφάλι του: νταπ, νταπ, νταπ. «Πρέ-
πει κάποια στιγµή να εφεύρουµε έναν καλύτερο µηχανισµό αισθη-
τηριακής καταγραφής,» είπε, τρίβοντας το µέτωπό του και τα µάτια 
του. «Θεοί!… Βλέπω αστεράκια.» 

«Θα περάσει,» είπε η Αρίνη, που είχε καθίσει σε µια καρέκλα πα-
ραδίπλα. «Έχω δει και χειρότερα σ’ορισµένες περιπτώσεις.» 

«Θα µου τα πεις κάποτε;» 
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«Όχι τώρα, όµως. Για έλεγξε να δεις αν ταυτίζονται οι εντυπώσεις 
µας µέσα στο σύστηµα.» 

Ο Σθένελος πάτησε µερικά πλήκτρα επάνω στην κονσόλα, βάζο-
ντας το σύστηµα να συγκρίνει τη δική του αποθηκευµένη αισθητη-
ριακή καταγραφή µε την αισθητηριακή καταγραφή της Αρίνης. Ύ-
στερα από µερικά λεπτά υπολογισµών, η οθόνη έγραψε: 78,32% ΤΑΥ-

ΤΙΣΗ.  
«Μια χαρά,» είπε η Αρίνη, γνωρίζοντας ότι δεν ήταν δυνατόν η 

ταύτιση να είναι 100%. Το µυαλό του ενός ανθρώπου ποτέ δεν αντι-
λαµβανόταν ακριβώς τον ίδιο κόσµο που αντιλαµβανόταν το µυαλό 
ενός άλλου ανθρώπου· πάντοτε υπήρχε µια µικρή απόκλιση. 

«Ναι,» συµφώνησε ο Σθένελος. «Αν και θα µπορούσε να ήταν και 
καλύτερα.» 

«∆ε νοµίζω· δεν ήταν µια ήρεµη κατάσταση.» Ύστερα, τον προέ-
τρεψε: «Αποθήκευσε τα δεδοµένα και σε µια εξωτερική συσκευή, 
για ασφάλεια.» 

Ο Σθένελος υπάκουσε. Πήρε µια συσκευή αποθήκευσης από ένα 
συρτάρι, τη συνέδεσε µε το σύστηµα, και αποθήκευσε κι εκεί τα δε-
δοµένα. Μετά, απενεργοποίησε το µηχάνηµα και µαζί µε την Αρίνη 
βγήκαν απ’το δωµάτιο και κλείδωσαν. 

«Να σε πάω ώς τα δωµάτιά σου;» πρότεινε ο Σθένελος. 
«Γιατί; Για να κρατάµε ο ένας τον άλλο ενώ κι οι δύο θα παραπα-

τάµε;» 
Ο Σθένελος γέλασε άθελά του, κάνοντας το κεφάλι του να πονέσει. 
«Θα τα πούµε το πρωί,» του είπε η Αρίνη· και, λίγο παρακάτω, 

χώρισαν µέσα στους διαδρόµους των Ανακτόρων. 
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Κεφάλαιο 37 

Τα Μονοπάτια των Ονείρων 
 
 
Αφού του µίλησε ο Έδουος, ο Γεράρδος αποφάσισε να πάει κι εκεί-
νος στα νοτιοδυτικά της Χάρνταβελ µαζί µε τον Τέρι και τους πολε-
µιστές του. 

Η Μάρθα, όταν το άκουσε, είπε: «Κατάλαβα: πάλι θα τρέχουµε 
σαν τους µαλάκες.» 

«Μπορείς να µην έρθεις αν δε θέλεις…» της θύµισε ο Γεράρδος. 
«Και τι να κάνω εδώ; Να κωλοβαράω; Μέχρι να φτιάξουν οι µάγοι 

αυτή τη µηχανή που υποτίθεται ότι πρέπει να παγιδεύσει τους Ιπτά-
µενους, τίποτα δεν πρόκειται να συµβεί εδώ πέρα.» 

«Ποτέ δεν ξέρεις…» 
«Προσπαθείς να µε ξεφορτωθείς;» Η φωνή της είχε γίνει απότοµη. 
«Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα;» Ο Γεράρδος ήταν καθισµένος σε µια 

πολυθρόνα, καπνίζοντας ήρεµα την πίπα του. ∆ιέµενε πάλι στα δω-
µάτια που κάποτε ανήκαν στον Επόπτη, τώρα που ο Πρίγκιπας της 
Επανάστασης είχε φύγει και τα είχε αφήσει άδεια. 

«Μια σκέψη ήταν απλώς,» µόρφασε η Μάρθα, και κάθισε αντίκρυ 
του, στον καναπέ, µισοξαπλώνοντας. Πριν από λίγη ώρα είχαν τε-
λειώσει το µεσηµεριανό τους, κι αισθανόταν φουσκωµένη. Έφτια-
χναν βαριά φαγητά εδώ, στη Χάρνταβελ, ορισµένες φορές, είχε πα-
ρατηρήσει. «Γεράρδε…;» 

«Τι;» 
«Μ’έχεις βαρεθεί; Γενικά µιλώντας.» 
Ο Γεράρδος την ατένισε συνοφρυωµένος. «Ακόµα µια σκέψη που 

απλώς πέρασε απ’το µυαλό σου;» 
«Απλά ρωτάω.» 
«Νοµίζεις ότι σε έχω βαρεθεί;» 
«Αναρωτιέµαι,» είπε η Μάρθα. «Κοίτα… Τι θα γίνει µετά, µπορείς 

να µου πεις; Εννοώ… τώρα είσαι πάλι ιερέας της Χάρνταβελ, έτσι; 
Ώρες-ώρες νοµίζω ότι δε σε καταλαβαίνω. Καθόλου. Κι επιπλέον, θα 
θες να µείνεις εδώ όταν τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες, έτσι δεν 
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είναι; Όταν θα έχετε ξεµπερδέψει µε τους παλιούς ιερείς. ∆ε θα γυ-
ρίσεις πίσω στην Απολλώνια, θα γυρίσεις;» 

Ο Γεράρδος δάγκωσε την άκρη της πίπας του, συλλογισµένα. «∆εν 
το είχα σκεφτεί ώς τώρα, για να είµαι ειλικρινής. Αλλά η αλήθεια 
είναι ότι, ναι, αν όλα τελειώσουν καλά εδώ – αν σώσουµε τη Χάρ-
νταβελ απ’την καταστροφή που έρχεται, αν διώξουµε το Εσώτερο 
Θηρίο από τους άλλους ιερείς – θα πρέπει να µείνω. Τα πράγµατα 
έχουν αλλάξει–» ∆ιέκοψε τον εαυτό του. Είπε: «Εσύ δε θέλεις να 
µείνεις, όµως· σωστά, Μάρθα;» 

«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνη, µε κάπως διστακτική φωνή, «δε θέλω 
να µείνω. ∆ε µ’αρέσει αυτή η διάσταση, και… νοµίζω ότι πραγµατικά 
µ’έχεις βαρεθεί, εξάλλου.» 

«Λες βλακείες τώρα.» 
«∆ε λέω βλακείες. Έχεις άλλα να κάνεις. Είσαι… αλλιώς.» 
«Απλά θέλεις να φύγεις,» της είπε ο Γεράρδος. 
«Όχι, δεν είναι έτσι!» αντέδρασε αµέσως η Μάρθα. «∆ηλαδή, εί-

ναι έτσι, από την άποψη ότι δε γουστάρω αυτή την κωλοδιάσταση 
που το πιο ενδιαφέρον πράγµα που µπορείς να κάνεις είναι να βό-
σκεις γίδια. Αλλά δεν θέλω να φύγω από εσένα. Καταλαβαίνεις;» 

«Νοµίζεις, όµως, ότι σε έχω βαρεθεί.» 
«Ναι, το νοµίζω.» 
«Σου είπα: δεν σε έχω βαρεθεί. Λες ανοησίες.» 
Η Μάρθα αναστέναξε και ξάπλωσε. «Καλά. Θα το σκεφτώ.» 
Το βράδυ, έµαθαν ότι η Αρίνη’σαρ και οι υπόλοιποι είχαν επιστρέ-

ψει από την αποστολή στην άλλη διάσταση, έχοντας πάρει εκείνο 
που χρειάζονταν. Αυτό σήµαινε ότι το ταξίδι προς τα νοτιοδυτικά θα 
ξεκινούσε αύριο, ενώ οι µάγοι θ’άρχιζαν να κατασκευάζουν το µηχά-
νηµα που, καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα κατατρόπωνε τους 
Ιπτάµενους. Ο Έδουος συνάντησε τον Γεράρδο σ’έναν από τους δια-
δρόµους των Ανακτόρων και του είπε ότι θα έπαιρνε µαζί του και 
µερικούς Ιερούς Φρουρούς, γιατί φοβόταν πως οι εχθροί τους ίσως 
να τους έστηναν παγίδα. 

«Κανονικά,» είπε ο Έδουος, «µονάχα ένας ιερέας πρέπει να απο-
µένει σ’αυτές τις περιοχές, αλλά καλό είναι να είµαστε προσεχτικοί.» 

«Ένας;» 
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«Ναι, ο Αντέλµος. Ο Φρειδερίκος λένε πως µπήκε στη σπηλιά 
απ’την οποία έρχονται οι εξωδιαστασιακοί, κι από τότε κανένας δεν 
τον ξαναείδε.» 

«Υποθέτεις ότι είναι νεκρός;» 
«Αυτό είναι το πιθανότερο.» 
«Μάλιστα,» είπε ο Γεράρδος. «Ελπίζω να µην αναγκαστούµε, λοι-

πόν, να σκοτώσουµε και τον Αντέλµο, σε περίπτωση που τον συνα-
ντήσουµε.» 

Ο Έδουος ένευσε. «Θα έχω, ασφαλώς, ενηµερώσει όλους τους Ιε-
ρούς Φρουρούς.» 

Ο Γεράρδος, µετά απ’αυτό, πήγε στα δωµάτιά του, όπου συνάντη-
σε τη Μάρθα να βάζει µερικά πράγµατα σ’έναν σάκο. Επάνω στο 
τραπέζι του καθιστικού όπλα ήταν απλωµένα: πιστόλια, ξιφίδια, 
τουφέκια. Τα µάτια της γυάλιζαν. 

«Το διασκεδάζεις, βλέπω,» είπε ο Γεράρδος. 
Η Μάρθα γέλασε. «Ξεµουδιάζω λιγάκι. Πριν από λίγο είδα την 

Ιωάννα. Θάρθει κι αυτή µαζί µας, το ξέρεις;» 
«Τώρα το ακούω.» 
«Της το ζήτησε ο Τέρι.» 
«Πιστεύει, λοιπόν, ότι θα χρειαστεί να πολεµήσουµε…» 
«Λογικό δεν είναι; Μ’επιδροµείς πάµε να τα βάλουµε – ξέρεις, αυ-

τούς που πάνε και διαλύουν χωριά, βουτάνε ό,τι βρούνε, και βιάζουν 
ό,τι έχει τρύπες.» 

«Νόµιζα, όµως, ότι ο Τέρι σκόπευε να συνεννοηθεί µαζί τους – να 
τους εξηγήσει ότι όλοι βρισκόµαστε σε µια πολύ δύσκολη κατάσταση 
και τα λοιπά και τα λοιπά.» Ο Γεράρδος γέµισε µια κούπα µε τοπικό 
κρασί της Ερρίθιας και ήπιε. Ήταν πολύ πιο βαρύ απ’το κρασί της 
Σεργήλης και µε πολύ πιο έντονη οσµή και γεύση. 

«Θέλει, µάλλον, νάχει τα πισινά του καλυµµένα απ’όλες τις µε-
ριές.» 

«Ναι, µάλλον.» 
«Η Ιωάννα θα φανεί χρήσιµη όπως και νάχει, πάντως,» είπε η 

Μάρθα, συνεχίζοντας τη δουλειά της. «Έτσι είναι οι Μαύρες ∆ρά-
καινες: τα κάνουν όλα. ∆εν ήταν και πολύ καλά, όµως, όταν την είδα. 
Λιγάκι τσαντισµένη είναι, γενικά, από τότε που ξανάρθε στη Χάρ-
νταβελ. Πρέπει κι αυτή να µη γουστάρει νάναι εδώ.» 
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«Μάλλον άλλο είναι το πρόβληµά της.» 
«Ναι, τι;» 
«∆εν ξέρω. Μια υπόθεση κάνω.» 
Ο Γεράρδος πλησίασε το τραπέζι, άφησε την κούπα του ανάµεσα 

στα όπλα, κι έπιασε µε το ένα χέρι τη ζώνη της Μάρθας. Την τράβη-
ξε κοντά του. Εκείνη µειδίασε. «Τι;» Ο Γεράρδος πήρε το πρόσωπό 
της ανάµεσα στα χέρια του, µπλέκοντας τα δάχτυλά του στα µαλλιά 
της, και τη φίλησε, δυνατά και επίµονα. Όταν το φιλί τελείωσε η 
Μάρθα έκανε ν’αποµακρυνθεί, αλλά εκείνος την κράτησε κοντά του. 

«Σοβαρολογούσες όταν είπες ότι νοµίζεις πως σε βαρέθηκα;» 
«Το ξέρεις ότι έτσι είναι. Μ’έχεις βαρεθεί λιγάκι.» 
Ο Γεράρδος γέλασε. «Είσαι παλαβή. Εντάξει· απλά πες µου ότι θες 

να φύγεις γιατί δε σ’αρέσει η Χάρνταβελ.» 
«∆εν είναι µόνο αυτό· είναι ότι όντως µ’έχεις βαρεθεί.» 
«Ή έχεις απαράδεκτες ιδέες εδώ µέσα,» είπε ο Γεράρδος πιέζο-

ντας µε το δάχτυλό του τον αριστερό της κρόταφο, «ή λες τελείως 
χαζά ψέµατα.» 

Μετά έκαναν έρωτα, επάνω στο µεγάλο κρεβάτι του υπνοδωµατί-
ου· και ο Γεράρδος επιχείρησε κάτι που δεν είχε ξαναεπιχειρήσει 
(ίσως από παράλογο φόβο µη συµβούν τα ίδια που είχαν κάποτε 
συµβεί µε τη Μελισσάνθη): χρησιµοποίησε τη δύναµη που είχαν οι 
ιερείς να µιλούν κατευθείαν στις ψυχές των ανθρώπων. Ψιθύριζε 
ερωτικά λόγια στ’αφτιά της Μάρθας, και είδε πως αυτό έφερνε απο-
τέλεσµα µάλλον εντυπωσιακό. Γιατί τώρα; Φοβάµαι ότι όντως µπο-
ρεί να φύγει τελικά, και προσπαθώ να το αποτρέψω; Να την κάνω 
να θέλει να είναι µαζί µου; Μερικές φευγαλέες σκέψεις µόνο. ∆εν το 
σκέφτηκε περισσότερο, καθώς είχε εστιάσει όλες του τις δυνάµεις 
ώστε να παίζει το σώµα της σαν µουσικό όργανο. ∆εν την είχε ποτέ 
ξανά ακούσει να κάνει έτσι… 

Μετά, καθώς η Μάρθα ξάπλωσε ανάσκελα, βαριανασαίνοντας, το 
δέρµα της γυάλιζε από τον ιδρώτα στο χαµηλό φως του δωµατίου. 
Γύρισε το βλέµµα της για να κοιτάξει τον Γεράρδο, ο οποίος ήταν 
ξαπλωµένος στο πλάι. «Κάτι έκανες, καριόλη,» του είπε χαµογελώ-
ντας. «Κάτι έκανες περίεργο.» Γέλασε και τον φίλησε, µπήγοντας τα 
δάχτυλά της δυνατά στον ώµο του. «Θέλεις να µείνω εδώ, ε;» 

«Ναι, θέλω να µείνεις.» 
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«Σ’αγαπώ.» Τον φίλησε ξανά. Κι ύστερα, σύρθηκε προς τα κάτω 
και πήρε το ορθωµένο του όργανο στο στόµα της ενώ το χέρι της 
έσφιγγε τους όρχεις του. Ο Γεράρδος αισθάνθηκε την ανάσα του να 
κόβεται. Η Μάρθα έσυρε τη γλώσσα της επάνω του και είπε: «Τώρα 
θ’ακούσω εσένα να µου τραγουδάς.» 

Αργότερα, κοιµόνταν, κι οι δυο τους εξουθενωµένοι. Το χαµηλό 
φως του δωµατίου είχε σχεδόν σβήσει, καθώς τα ξύλα στο τζάκι σώ-
νονταν. 

Ο Γεράρδος ονειρευόταν και έβλεπε 
έναν διάδροµο, σ’ένα παράξενο σπίτι µε τοίχους καµωµένους από 

πέτρα και ξύλο και σάρκα και οστά και νερό, φως και σκοτάδι, χέρι-
α, πόδια, µάτια, τριχωτά ζωώδη σώµατα, ουρές, αφτιά· 

µια σκάλα που ανεβαίνει σπειροειδώς, και τα σκαλιά της είναι γε-
µάτα χέρια· 

µια σκάλα που κατεβαίνει, οµαλά, κι επάνω στα σκαλοπάτια της 
φυτρώνουν τρίχες και µάτια, κι απ’τα βάθη της φωνές αντηχούν – 
φωνές πόνου – και όπλα. 

Ο Γεράρδος σηκώνεται όρθιος, γιατί, τώρα το συνειδητοποιεί, ή-
ταν γονατισµένος στο ένα γόνατο. 
Ρίξε, ρε, τίποτα πάνω σου! Η φωνή της Μάρθας τον ξαφνιάζει, κα-

θώς κάτι µέσα του είναι σαν να του λέει ότι η Μάρθα, κανονικά, δεν 
έχει θέσει εδώ. 

Γυρίζει, όµως, και τη βλέπει να είναι ξαπλωµένη παραδίπλα, µοιά-
ζοντας να έχει µόλις ξυπνήσει. Ολόγυµνη. 
Εσύ νοµίζεις ότι φοράς τίποτα; της λέει. 
Η Μάρθα κοιτάζει τον εαυτό της. Τα µάτια της γουρλώνουν· πετά-

γεται όρθια. Τι σκατά! Ήταν… Ήµασταν… Μια στιγµή. ∆εν είµαστε 
στ’Ανάκτορα… ∆εν… 
Ονειρευόµαστε, της λέει ο Γεράρδος. 
Η Μάρθα συνοφρυώνεται. Ονειρευόµαστε; Κοιτάζει γύρω της. Οι 

τοίχοι… 
Ναι, είµαστε µέσα σ’ένα από τα όνειρά µου. 
Μα, εγώ… πώς; 
∆εν ξέρω. 
∆εν πειράζει που δε φοράµε ρούχα εδώ, ε; 
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Ο Γεράρδος δεν αποκρίνεται· βαδίζει προς την καθοδική σκάλα 
απ’όπου αντηχεί η φασαρία, και ξέρει ότι η Μάρθα τον ακολουθεί 
παρότι τώρα ούτε την κοιτάζει ούτε την ακούει. 

Πόλεµος… Οι θόρυβοι που έρχονται θυµίζουν πόλεµο. Ο Γεράρδος 
κατεβαίνει τη σκάλα προσεχτικά, και η Μάρθα κατεβαίνει πίσω του· 
τώρα, εκείνος αισθάνεται το χέρι της στον ώµο του. Οι τρίχες των 
σκαλοπατιών γαργαλούν τις πατούσες του· τα µάτια τους κοιτάζουν 
µε περιέργεια. 
Αυτοί οι πούστηδες βλέπουν τους κώλους µας, λέει η Μάρθα. 
Και τι φοβάσαι; ότι έχουµε άσχηµους κώλους; 
Καταλήγουν σε µια αίθουσα από ξύλο και οστά και βαδίζουν ανά-

µεσα σε παράξενες σκιές και σε απόµακρες λάµψεις. Ακούνε ουρλι-
αχτά θηρίων. 
Τι θέλεις εδώ; Ένας άντρας παρουσιάζεται ξαφνικά, ξετρυπώνο-

ντας από µια τρύπα σ’έναν πέτρινο τοίχο. Είναι ψηλός, εύσωµος, και 
πρασινόδερµος, µε µακριά µαύρα µαλλιά. Ποιος είσαι; ∆αίµονας; 
∆εν είµαι δαίµονας, του λέει ο Γεράρδος. Με λένε Γεράρδο. Και το 

δικό σου όνοµα; 
Θες να µ’εξαπατήσεις! γρυλίζει ο πρασινόδερµος άντρας. Το ξέρω! 

Γι’αυτό δεν έχεις φέρει και τη δαιµόνισσά σου εδώ; Θα µου την προ-
σφέρεις σαν αντάλλαγµα άµα κάνω το θέληµά σου; Για τόσο τρελό 
µ’έχεις; 

Η Μάρθα φωνάζει προτού µιλήσει ο Γεράρδος: Τι λε, ρε µαλάκα, 
που νοµίζεις ότι ήρθα για σένα! 

Ο πρασινόδερµος άντρας τούς κάνει µια χειρονοµία που δεν µπο-
ρεί να είναι καλή, και µετά η µορφή του γίνεται σκιά και µοιάζει να 
παίρνει απόσταση. 
Τον τρόµαξες, λέει ο Γεράρδος. 
Να πάει να γαµηθεί, αποκρίνεται η Μάρθα. 
Βαδίζουν για λίγο ακόµα µέσα στην παράξενη αίθουσα, και ο Γε-

ράρδος διακρίνει ένα πέρασµα ανάµεσα στις σκιές. Κάνει νόηµα στη 
Μάρθα να τον ακολουθήσει, κι εκείνη τον ακολουθεί, αλλά µοιάζει 
να µη µπορεί να δει το πέρασµα τόσο καλά όσο αυτός· παραπατά, 
γλιστρά, επάνω στις σκιές. Ο Γεράρδος πιάνει το χέρι της και την 
οδηγεί. Τα πόδια τους τα γλείφουν γλώσσες που φυτρώνουν από το 
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πάτωµα· ένα στόµα γελά· ένα άλλο στόµα δαγκώνει τη φτέρνα του 
Γεράρδου, αλλά όχι δυνατά. 
Γαµήσου! µουγκρίζει, µετά, η Μάρθα. 
Τι; 
Μια µαλακία µού δάγκωσε το µικρό µου δάχτυλο. Και πού σκατά 

πάµε; ∆ε βλέπω τίποτα εδώ πέρα! 
Ο Γεράρδος συνεχίζει να την οδηγεί καθώς το σκοτάδι πυκνώνει… 
Το σκοτάδι τούς τυλίγει τελείως – απροειδοποίητα. 
Ο Γεράρδος αισθάνεται να χάνει το χέρι της. Μάρθα; 
Μάρθα! 
ΜΑΡΘΑ! 
Καµία απάντηση. 
Κάνει ένα βήµα– 
Πέφτει σε κάποιο αόρατο βάραθρο– 

E 
 
«Πού είναι ο Γεράρδος;» είπε ο Τέρι. «Έπρεπε ήδη να ήταν εδώ!» 
Στεκόταν µπροστά απ’το µεγάλο φορτηγό όχηµα όπου είχαν επιβι-
βαστεί οι εκατό-πενήντα πολεµιστές που θα έπαιρνε µαζί του στα 
νοτιοδυτικά της Χάρνταβελ. Ήταν αυγή, και ώρα να ξεκινήσουν. Εί-
χαν ήδη καλέσει τον Γεράρδο τρεις φορές µέσω τηλεπικοινωνιακού 
ποµπού αλλά εκείνος δεν είχε απαντήσει. 

«∆ε νοµίζω να τον πήρε ο ύπνος…» είπε ο Έδουος, παραξενεµένος. 
Στράφηκε στους έξι Ιερούς Φρουρούς – που δεν είχαν ακόµα επιβι-
βαστεί στο φορτηγό – για να προστάξει έναν απ’αυτούς να πάει να 
ειδοποιήσει τον Γεράρδο. 

Αλλά η Ιωάννα τον πρόλαβε. «Πηγαίνω εγώ να δω τι γίνεται,» εί-
πε, κι έφυγε από κοντά τους. 

Ο Τέρι έστρεψε το βλέµµα του στη Μαύρη Φωτιά, η οποία στεκό-
ταν παραδίπλα αντικρίζοντάς τους όλους µε κατάµαυρα µάτια και 
επίπεδη όψη. Τα καστανά της µαλλιά αναδεύονταν από κάποιο αό-
ρατο ενεργειακό ρεύµα. Ήταν ντυµένη µε µακρύ, κροσσωτό φόρε-
µα. 
Τι είναι, Πατέρα; 
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«Ξέρεις πού είναι ο Γεράρδος, µήπως;» 
Όχι. 
Μετά από λίγο, ο ποµπός του Τέρι κουδούνισε κι εκείνος τον τρά-

βηξε από τη ζώνη του και τον άνοιξε φέρνοντάς τον στ’αφτί του. 
«Ναι;» 

«Εγώ είµαι,» του είπε η Ιωάννα. «Χτυπάω την πόρτα του Γεράρ-
δου αλλά κανένας δεν µου ανοίγει. Και κανένας δεν τον έχει δει να 
περιφέρεται στα Ανάκτορα. Ούτε αυτόν ούτε τη Μάρθα. Τουλάχι-
στον, έτσι µου είπαν όσοι φρουροί ρώτησα.» 

«Θες να πεις ότι κάτι κακό έχει συµβεί;» 
«∆εν ξέρω, αλλά τώρα θα σπάσω την πόρτα. Εκτός αν έχεις κάτι 

άλλο να προτείνεις…» 
«∆εν έχω τίποτα να προτείνω. Όµως–» 
Ένας πυροβολισµός ακούστηκε από τον ποµπό. 
«Τι κάνεις, Ιωάννα;» 
∆υνατά χτυπήµατα. 
«Τι κάνεις;» 
«Μόλις µπήκα στα δωµάτια. Περίµενε.» Η Μαύρη ∆ράκαινα έ-

κλεισε τον ποµπό της. 
Ο Τέρι είπε στον Έδουο τι συνέβαινε, κι εκείνος πρότεινε, επιτα-

κτικά, να πάνε στα δωµάτια του Γεράρδου. Ο Τέρι αισθάνθηκε ότι ο 
ιερέας πρέπει να είχε απόλυτο δίκιο – αλλά αυτό ήξερε ότι οφειλό-
ταν στην ψυχική επιρροή που ασκούσε η φωνή όλων τους. Ωστόσο, 
δεν διαφώνησε µε τον Έδουο, κι αµέσως έφυγαν από την αυλή ακο-
λουθούµενοι από τους Ιερούς Φρουρούς. 

Όταν έφτασαν στα δωµάτια του Παντοκρατορικού Επόπτη, τα ο-
ποία τώρα ανήκαν στον Γεράρδο, συνάντησαν εκεί φρουρούς του 
Υπεράρχη (αναµφίβολα θορυβηµένους από τον πυροβολισµό) και 
την Ιωάννα. 

«Τι έγινε;» τη ρώτησε ο Τέρι. 
«Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. ∆ες – εκεί φαίνεται να ετοίµαζαν 

τα πράγµατά τους. Και στο κρεβάτι, µέσα, φαίνεται κάποιοι να έ-
χουν πρόσφατα κοιµηθεί – τα σεντόνια είναι άνω-κάτω. Επίσης, τα 
ρούχα τους είναι πεταµένα στο πάτωµα του υπνοδωµατίου.» 

«Και λοιπόν;» 
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«∆εν είναι παράξενο να τα παράτησαν όλα έτσι και να έφυγαν; Να 
πάνε πού;» 

«Ο Σέλιρ’χοκ,» είπε ο Τέρι, «δε θα µπορούσε να µας βοηθήσει; Οι 
∆ιαλογιστές, αν δεν κάνω λάθος–» 

«Έχεις δίκιο,» τον διέκοψε η Ιωάννα, κι έφυγε αµέσως, τρέχοντας 
και φωνάζοντας πίσω της: «Επιστρέφω – µείνετε εδώ!» 

Ο Τέρι και ο Έδουος περίµεναν. Ο πρώτος κοίταξε τον δεύτερο, 
αναρωτούµενος µήπως ο ιερέας µπορούσε – κάπως – να διαισθαν-
θεί κάτι. Εκείνος, όµως, έµεινε σιωπηλός. 

Η Ιωάννα δεν άργησε να επιστρέψει, και µαζί της ήταν ο µαυρό-
δερµος, πρασινοµάλλης µάγος που άκουγε στο όνοµα Σέλιρ’χοκ. Οι 
επαναστάτες τον είχαν σε µεγάλη υπόληψη, απ’ό,τι είχε καταλάβει ο 
Τέρι. 

«Μπορείς να τον βρεις;» 
«Θα προσπαθήσω,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ, και άρθρωσε τα λό-

για για κάποιο ξόρκι. Οι κρύσταλλοι επάνω στο ραβδί του φώτισαν. 
Ο Τέρι, ο Έδουος, και η Ιωάννα περίµεναν σιωπηλά. Οι Ιεροί 

Φρουροί ήταν το ίδιο σιωπηλοί, αλλά οι πολεµιστές του Υπεράρχη 
µουρµούριζαν αναµεταξύ τους. 

Ο Σέλιρ’χοκ, τελικά, διέκοψε το ξόρκι του και είπε: «∆εν είναι εδώ. 
Ούτε ο Γεράρδος ούτε η Μάρθα.» 

«Τι εννοείς, ‘δεν είναι εδώ’;» απόρησε η Ιωάννα. «Στα Ανάκτορα;» 
«Στην Ερρίθια.» 
«Στην Ερρίθια;» 
«Αν είναι αυτό που φοβάµαι….» 
Η Ιωάννα συνοφρυώθηκε. «Τι φοβάσαι, Σέλιρ;» 
«Εξαφανίστηκαν, όπως τότε που είχε εξαφανιστεί ο Γεράρδος 

στον Υπεραιώνιο.» 
«∆εν είναι δυνατόν!» αναφώνησε ο Τέρι. 
«Ούτε και τότε πιστεύαµε ότι ήταν δυνατόν, Πολιτοµαχητή.» 
«Και τι θα κάνουµε τώρα; Πρέπει να ξεκινήσουµε!» 
«Αν ξεκινήσετε θα ξεκινήσετε χωρίς τον Γεράρδο και τη Μάρθα,» 

είπε ο Σέλιρ’χοκ. «∆ιότι µάλλον είναι πολύ, πολύ µακριά από εδώ.» 
«Στάσου λίγο, Σέλιρ,» είπε η Ιωάννα. «Αν έχω καταλάβει καλά, τό-

τε ο Γεράρδος εξαφανίστηκε επειδή τον είχαν φυλακίσει. Τώρα δεν 
είναι µια παρόµοια περίπτωση.» 
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«Βασικά, ο Γεράρδος, όπως κι ο ίδιος είπε, δεν ξέρει πώς ακριβώς 
εξαφανίστηκε,» τόνισε ο Σέλιρ’χοκ. 

«Και τώρα πήρε και τη Μάρθα µαζί του;» 
«Έτσι φαίνεται. ∆ε βλέπω να υπάρχει άλλη εξήγηση. Εκτός αν πι-

στεύεις ότι κάποιοι µπήκαν εδώ και τους απήγαγαν και τους δύο.» 
Η Ιωάννα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε µου φαίνεται πως έγινε κά-

τι τέτοιο.» 
«Θα ξεκινήσουµε χωρίς τον Γεράρδο,» είπε ο Τέρι. Και κοίταξε τον 

Έδουο, ερωτηµατικά. 
«Θα έρθω, Πολιτοµαχητή,» δήλωσε εκείνος µετά από µια στιγµή 

δισταγµού. 
«Ευχαριστώ, Μεγάλε Πατέρα.» 
«Τον Θεό, Πολιτοµαχητή.» 
Ο Τέρι στράφηκε στον Σέλιρ’χοκ. «Ειδοποίησε τους άλλους να ψά-

ξουν για τον Γεράρδο και τη Μάρθα, εντάξει, µάγε;» 
«Θα το έκανα ούτως ή άλλως.» 

E 
 
Βλεφάρισε, και είδε ουρανό από πάνω του. Αλλά όχι ήλιο. Ήταν, 
όµως, ηµέρα. Πολύ πρωί, µάλλον. Κοίταξε δεξιά κι αριστερά. Ο ήλιος 
έβγαινε από τα δεξιά του, πίσω από µια χορταριασµένη πεδιάδα. 
Από κει ήταν η ανατολή. Απ’την άλλη ορθώνονταν κάτι βουνά. 

Αλλά… πού είµαι; 
Ανασηκώθηκε. Γύρω του υπήρχε χορτάρι φθινοπωρινό. Κοίταξε το 

σώµα του και διαπίστωσε ότι ήταν γυµνός. Γι’αυτό κρύωνε τόσο. 
Πώς, όµως, είχε βρεθεί εδώ; Πώς…; 
Το όνειρο. 
Μέσω του ονείρου… 
Θεέ µου… 
Και πού ήταν η Μάρθα; 
Σηκώθηκε όρθιος και, καθώς σηκωνόταν, την είδε κι εκείνη να ση-

κώνεται, µερικά µέτρα παραδίπλα, ολόγυµνη. 
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«Γεράρδε…» του είπε, ατενίζοντάς τον µε γουρλωµένα µάτια. 
«Πού… πού σκατά είµαστε; Και πού στα κωλοµέρια του Λοκράθου 
είναι τα ρούχα µου; Τι σκατά έγινε;» 

«∆ε θυµάσαι το όνειρο;» 
«Το όνειρο;…» Η Μάρθα συνοφρυώθηκε. «Γαµώ τα µαλλιά της 

Έχιδνας, γαµώ… Ήταν πραγµατικό; Εκείνο το κωλοόνειρο ήταν 
πραγµατικό; –Αλλά πώς βρεθήκαµε εδώ;» 

«Μέσ’από το όνειρο.» 
«Μη λες µαλακίες!» 
«Κι όµως, µέσ’από το όνειρο βρεθήκαµε εδώ. ∆εν υπάρχει άλλη 

εξήγηση, Μάρθα.» Την πλησίασε καθώς µιλούσε. 
Η Μάρθα έτριβε τα µπράτσα της για να ζεσταθεί. «Εσύ µάς έφε-

ρες;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι. «Όχι, όχι οικειοθελώς.» 
«∆εν ήξερες, τουλάχιστον, να φέρεις και τα ρούχα µας, γαµώ την 

ανωµαλία σου;» 
«∆εν κοιµόµασταν ντυµένοι.» 
«Πώς σκατά το έκανες;» 
«∆εν ξέρω. Έγινε όπως και τότε µέσα στον Υπεραιώνιο.» Όπως 

και τότε που πάλευα µε τον Νιρµόδο. «∆εν ξέρω ακριβώς πώς το έ-
κανα, Μάρθα.» 

«Ωραία…» µόρφασε εκείνη. «Τη γαµήσαµε τώρα. Τι θα κάνουµε; 
Ξέρεις, τουλάχιστον, πού είµαστε;» 

«Όχι.» 
«Ε, γάµησέ µας!» µούγκρισε η Μάρθα. «Είµαστε µες στη γαµηµέ-

νη µέση του πουθενά!» φώναξε, τρίβοντας τους γυµνούς της ώµους. 
«Ούτε σε ποια γαµηµένη κωλοδιάσταση είµαστε δεν ξέρουµε!» 

«Στη Χάρνταβελ είµαστε.» 
«Υπέροχα! Τώρα λύθηκαν όλα µας τα προβλήµατα!» 
«∆εν ξέρω πώς έγινε, Μάρθα! Τι θέλεις να κάνω τώρα;» 
«Να κάνεις και µερικά γαµηµένα ρούχα να εµφανιστούν! Τι θα 

φορέσουµε; Να κόψω µερικά απ’αυτά τα κωλόχορτα» – έδειξε το 
χορτάρι – «και να τα πλέξω για να δέσω τα βυζιά µου;» 

«Ηρέµησε· θα βρούµε µια λύση.» Ο Γεράρδος κοίταξε ολόγυρα, 
µήπως δει κανένα ορόσηµο, κάτι για να προσανατολιστεί, εκτός 
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απ’αυτά τα βουνά – τα οποία από µόνα τους δεν ήταν αµελητέα, κα-
θώς δεν υπήρχαν πολλά βουνά στη Χάρνταβελ. 

«Ναι – σκατά λύση θα βρούµε!» φώναξε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος είδε οικήµατα προς τα νότια. Κάποιο χωριό, µάλλον. 

Και… λίγος καπνός. Όχι, όµως, ο καπνός που βγαίνει από καµινάδες: 
αυτός πρέπει να ήταν ο καπνός ύστερα από πυρκαγιά… Ο Γεράρδος 
νόµιζε πως είχε αρχίσει να καταλαβαίνει πού ίσως να βρίσκονταν. 

«Το βλέπεις αυτό το χωριό;» Ύψωσε το χέρι του για να δείξει. 
Η Μάρθα στένεψε τα µάτια κοιτάζοντας. «Χωριό είναι;» 
«Πάµε,» είπε ο Γεράρδος, αρχίζοντας να βαδίζει. «Εκεί θα βρούµε 

ρούχα, ελπίζω.» 
Η Μάρθα τον ακολούθησε. «Και γαµώ! Θα µπούµε τσίτσιδοι και 

θα ζητήσουµε ‘συγνώµη µήπως έχετε κάνα γαµηµένο βρακί να φο-
ρέσουµε;’ και ‘µήπως έχετε και τίποτα για να δέσω τα βυζιά µου και 
να µην κρέµονται;’ Είσαι σοβαρός;» 

«Σταµάτα να φωνάζεις. Μάλλον είναι λεηλατηµένο, έτσι κι αλ-
λιώς.» 

«Λεηλατηµένο;» 
«Πρόσεξε τον καπνό.» 
Η Μάρθα έµεινε για λίγο σιωπηλή. «Ποιος…;» είπε, µετά, µε πιο 

σιγανή φωνή για πρώτη φορά από τότε που εµφανίστηκαν εδώ. 
«Ποιος να το λεηλάτησε;» 

«Οι επιδροµείς.» 
«Αυτοί από την άλλη διάσταση;» 
«Ναι. Θυµάσαι εκείνον τον πρασινόδερµο τύπο που ονειρευτήκα-

µε; Αυτόν που τρόµαξες και έφυγε;» 
«Εγώ να τροµάξω αυτόν;» 
«Πρέπει να ήταν κάποιος από τους εξωδιαστασιακούς επιδρο-

µείς.» 
«Μιλούσε τη γλώσσα µας, Γεράρδε.» 
«Στα όνειρα όλοι µιλάνε την ίδια γλώσσα, Μάρθα.» 
«Κάθε µέρα µαθαίνω και κάτι καινούργιο µαζί σου.» 
«Βλέπεις τι ωραία που περνάµε;» 
«Όχι και τόσο ωραία, όταν κοντεύω να ξεπαγιάσω µες στη µέση 

του πουθενά!» 
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Το χωριό, ευτυχώς, δεν ήταν µακριά, και ήταν όντως λεηλατηµένο, 
τα σπίτια του ρηµαγµένα, κουφάρια ξαπλωµένα από δω κι από κει, 
τα περισσότερα τίποτα παραπάνω από σκέλεθρα. ∆ύο άγρια σκυλιά 
µασουλούσαν το τελευταίο κρέας από κάτι ανθρώπινα κόκαλα. Οι 
µεγάλες φωτιές είχαν σβήσει προ πολλού αλλά καπνός ακόµα έβγαι-
νε από ορισµένα σηµεία, διαγράφοντας µαύρες σπείρες στον ουρα-
νό. 

«Αν δεν είχα συνηθίσει να βλέπω τέτοιες µαλακίες στη ζωή µου, θα 
ξερνούσα,» είπε η Μάρθα, αποφεύγοντας να πατήσει ένα ανθρώπι-
νο πτώµα που είχε, φανερά, φαγωθεί από σαρκοβόρα. 

Ο Γεράρδος µούγκρισε καταφατικά. 
«Ελπίζω ν’άφησαν τίποτα ρούχα πίσω τους, οι γαµιόληδες,» είπε η 

Μάρθα. «Και µπότες. Και κάνα όπλο, αν είµαστε τυχεροί.» 
Τα άγρια σκυλιά στράφηκαν να τους κοιτάξουν, αλλά δεν τους 

πείραξαν. Είχαν φαγητό· δεν έµοιαζαν να πεινάνε. 
Ο Γεράρδος φοβόταν µη συναντήσει κανέναν ουγκράβο εδώ, όµως 

οι αισθήσεις του δεν του έλεγαν ότι το Εσώτερο Θηρίο ήταν κοντά. 
Μαζί µε τη Μάρθα έψαξαν το λεηλατηµένο χωριό και, σύντοµα, 
βρήκαν ρούχα (και µπότες) τα οποία και φόρεσαν. Επίσης, βρήκαν 
τρία ξιφίδια, ένα τόξο (και βέλη), και µια καραµπίνα (και σφαίρες). 
Τα πήραν κι αυτά, γιατί, αν υπήρχαν εχθροί εδώ γύρω, θα τους φαί-
νονταν χρήσιµα. 

«Υποθέτεις πως είµαστε στα νοτιοδυτικά, δηλαδή;» ρώτησε η 
Μάρθα. «Εκεί όπου σκοπεύαµε να πάµε ούτως ή άλλως;» 

«Ναι.» 
«Εποµένως, πρέπει να συναντήσουµε τον Τέρι και τους άλλους 

αργά ή γρήγορα. Εκτός αν µείνουν στην Ερρίθια ψάχνοντάς µας. Θα 
τάχουν παίξει που χαθήκαµε.» 

«Νοµίζω πως θα κατάλαβαν ότι συνέβη αυτό που είχε συµβεί και 
στον Υπεραιώνιο. Αλλά, όπως και νάχει, το αποκλείω ο Τέρι να µην 
έρθει στα νοτιοδυτικά· ο Υπεράρχης θέλει οπωσδήποτε να στείλει 
τους πολεµιστές του εδώ, για να προστατεύσει τις περιοχές. 

»Ας κοιτάξουµε για ίχνη γύρω απ’το χωριό.» 
Η Μάρθα τον ακολούθησε ανάµεσα στα διαλυµένα σπίτια. «Θες 

να δεις προς τα πού πήγαν οι επιδροµείς;» 
«Ναι.» 
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Η Μάρθα φταρνίστηκε. «Γαµήσου… κρυολογήσαµε κιόλας, 
µ’αυτές τις µαλακίες.» 

Μετά από λίγη παρατήρηση στα εδάφη γύρω από το χωριό, ο Γε-
ράρδος είπε: «Ανατολικά πρέπει να πήγαν. Τι λες κι εσύ;» 

«Ναι, µάλλον. Και είναι, σίγουρα, πολλοί. Ολόκληρο φουσάτο.»  
Τα ίχνη στο έδαφος, πράγµατι, µπορεί να είχαν γίνει µόνο από πά-

ρα πολλά πόδια. Το χορτάρι ήταν τελείως ισοπεδωµένο εκεί απ’όπου 
φαινόταν να έχουν έρθει προς το χωριό καθώς και εκεί απ’όπου φαι-
νόταν να έχουν φύγει. Από τα νότια είχαν έρθει· προς τα ανατολικά 
πήγαιναν. 

«Χωρίς άλογα,» τόνισε ο Γεράρδος. «Από την άλλη διάσταση, λοι-
πόν· δεν υπάρχει αµφιβολία.» 

«Ναι, αλλά δεν είναι όλα τα ίχνη ανθρώπινα, Γεράρδε. ∆ες αυτά 
εδώ, ας πούµε.» Η Μάρθα γονάτισε δείχνοντας. 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Οι κιρνάθοι, ίσως. Εκείνα τα µεγάλα σκυλιά 
που ανέφερε ο Βασιληάς Κάλροοθ.» 

«Τα σκυλιά που το δέρµα τους µοιάζει µε πέτρα;» 
«Αυτά. Ας τους ακολουθήσουµε.» 
«Τι!» Η Μάρθα πετάχτηκε όρθια. «Είσαι τελείως πυροβοληµέ-

νος;» 
«Αφού βρεθήκαµε που βρεθήκαµε εδώ, ας το εκµεταλλευτούµε.» 

Ο Γεράρδος άρχισε να βαδίζει. 
«Γαµώ τα βυζιά της Έχιδνας! Ούτε κανένα όπλο της προκοπής δεν 

έχουµε, ρε!» είπε η Μάρθα, πηγαίνοντας πλάι του. 
«∆ε θα τους επιτεθούµε.» 
«Κι άµα µας επιτεθούν αυτοί;» 
«Θα προσέχουµε.» 
«Γαµώ την πουτάνα µου… Και µετά µου λες γιατί δε µ’αρέσει αυτή 

η κωλοδιάσταση!» 

E 
 
∆ιέσχισαν την πλατιά γέφυρα του Μεγάλου Ποταµού, πέρασαν από 
τη Βεν’τάδια, διέσχισαν ακόµα µια γέφυρα ενός µικρότερου ποτα-
µού (η οποία ίσα που φάνηκε να άντεξε το βάρος του µεγάλου φορ-
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τηγού τους), πέρασαν από τη Λαρράθια, και συνέχισαν νότια. Από 
ένα σηµείο και µετά, η Ιωάννα σκαρφάλωσε στην οροφή του οχήµα-
τός τους για να κοιτάζει µε τα κιάλια της, µήπως δει σηµάδια των 
επιδροµέων. Ο Τέρι, ο Έδουος, και οι υπόλοιποι έµειναν µέσα. 

Η Μαύρη ∆ράκαινα δεν εντόπισε τίποτα το αξιοσηµείωτο µέχρι το 
µεσηµέρι, που έφτασαν σε µια περιτειχισµένη πόλη: την Καλνάθρια, 
πρωτεύουσα του οµώνυµου Αρχοντάτου. Ο Άρχοντας της περιοχής, 
που ονοµαζόταν Ρολάνδος, είχε ήδη στείλει µήνυµα στον Υπεράρχη 
της Χάρνταβελ ζητώντας βοήθεια. 

Η βόρεια πύλη της Καλνάθριας ήταν ανοιχτή. Ο οδηγός του φορ-
τηγού σταµάτησε το όχηµα εµπρός της. Ο Τέρι βγήκε και χαιρέτησε 
τους φρουρούς, ενώ η Ιωάννα πηδούσε από την οροφή και προσγει-
ωνόταν άνετα στο έδαφος. 

«Ερχόµαστε σταλµένοι από τον Υπεράρχη Ριχάρδο τον Τρίτο,» 
δήλωσε ο Τέρι. «Είµαι ο Πολιτοµαχητής Τέρι Κάρµεθ.» 

«Θα ειδοποιήσουµε αµέσως τον Άρχοντα Ρολάνδο,» είπε ένας από 
τους φρουρούς, κι έκανε νόηµα σ’έναν άλλο, ο οποίος ήταν πιο νέος 
και έφυγε τρέχοντας. Μετά από λίγο, επέστρεψε λέγοντας ότι ο Άρ-
χοντας Ρολάνδος τούς προσκαλούσε να περάσουν. 

Ο Τέρι και η Ιωάννα ανέβηκαν στο φορτηγό, και το µεγάλο όχηµα 
πέρασε την πύλη (µετά βίας) και µπήκε στην πόλη της Καλνάθριας, 
όπου χωρούσε µόνο στις πλατύτερες λεωφόρους: κι εκεί, σ’ορισµένα 
σηµεία, τα πλαϊνά του και οι τροχοί του τρίβονταν σε τοίχους. Ο ο-
δηγός οδηγούσε προσεχτικά και µε χαµηλή ταχύτητα. Τελικά, έφτα-
σαν στο Παλάτι της Καλνάθριας, που ήταν φηµισµένο για τα όµορ-
φα λουλούδια του κήπου του. Ο Τέρι, παρότι ήταν χρόνια στη Χάρ-
νταβελ, δεν είχε έρθει παρά µονάχα άλλη µια φορά εδώ, για ένα µι-
κροζήτηµα. Υπήρχε η υποψία ότι κάποιος κατάσκοπος των επανα-
στατών κρυβόταν στην Καλνάθρια, και ο ταγµατάρχης είχε επισκε-
φτεί την πόλη για να µιλήσει µε την Υπολοχαγό Αργυρία Νιρνέκωφ 
που είχε την εποπτεία της περιοχής, έχοντας στη διάθεσή της µια 
µικρή µονάδα στρατού. Τώρα που οι Παντοκρατορικοί είχαν διωχτεί 
από τη Χάρνταβελ, ο Τέρι υπέθετε πως και η Υπολοχαγός Νιρνέκωφ 
είχε επίσης εγκαταλείψει τη διάσταση πηγαίνοντας στη Φεηνάρκια. 
Η διαστασιακή δίοδος που οδηγούσε προς τα εκεί, άλλωστε, δεν ή-
ταν µακριά από το Αρχοντάτο της Καλνάθριας. 
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Το φορτηγό σταµάτησε έξω από το παλάτι γιατί ήταν αδύνατον να 
περάσει την πύλη του κήπου χωρίς να τη διαλύσει. Ο Τέρι είπε στους 
πολεµιστές του να µείνουν µέσα, εκτός από τέσσερις που αποφάσισε 
να τους πάρει µαζί του. Επίσης µαζί του ήρθαν η Μαύρη Φωτιά, η 
Ιωάννα, ο Έδουος, και δύο Ιεροί Φρουροί. Πέρασαν την πύλη του 
κήπου του παλατιού και συνάντησαν δύο υπηρέτες, που περίµεναν 
την άφιξή τους και έκαναν υποκλίσεις µόλις τους είδαν. 

«Άρχοντα Τέρι Κάρµεθ. Μεγάλε Πατέρα. Παρακαλώ, ακολουθή-
στε µας,» είπε ο ένας. «Ο Άρχοντας Ρολάνδος σάς περιµένει.» 

Οι δύο υπηρέτες βάδισαν πρώτοι, και ο Τέρι κι η συνοδία του µετά 
απ’αυτούς. ∆ιέσχισαν τον όµορφο κήπο, περπατώντας επάνω σ’ένα 
λιθόστρωτο µονοπάτι, και µπήκαν στις αίθουσες του παλατιού, οι 
οποίες ήταν στολισµένες µε αγάλµατα σε πολλές από τις γωνίες 
τους. Στη µεγάλη αίθουσα – που ήταν πιο φανταχτερή από τις υπό-
λοιπες που είχαν περάσει – στεκόταν ο Άρχοντας Ρολάνδος και τους 
περίµενε. ∆εν είχε αλλάξει και πολύ από τότε που τον θυµόταν ο Τέ-
ρι. Ένας ψηλός, ευθυτενής άντρας που θύµιζε βέλος. Πορφυρόδερ-
µος, µε γκρίζα µακριά µαλλιά και µούσια. Το βλέµµα του ήταν µαύρο 
και σκληρό. Φορούσε έναν µακρύ χιτώνα διακοσµηµένο µε χρυσό 
σιρίτι, κι ένας κόκκινος µανδύας έπεφτε στην πλάτη του. Γύρω από 
τη µέση του τυλιγόταν µια αργυρή ζώνη. 

«Ταγµατάρχη,» χαιρέτησε. «Μεγάλε Πατέρα. Σας καλωσορίζω.» 
«Καλώς σας βρίσκουµε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «∆εν 

είµαι, όµως, πλέον ταγµατάρχης. Ο Υπεράρχης µού πρόσφερε το αρ-
χαίο αξίωµα του Πολιτοµαχητή της Ερρίθιας, για το οποίο είµαι ευ-
γνώµων.» 

«Συγχαρητήρια, προδότη!» 
Ο Τέρι στράφηκε ακούγοντας τη γυναικεία φωνή που δεν του ήταν 

άγνωστη. 
Η Υπολοχαγός Αργυρία Νιρνέκωφ στεκόταν στη δεξιά άκρη του 

δωµατίου, έχοντας µόλις ξεπροβάλλει πίσω από ένα άγαλµα. Μετρί-
ου αναστήµατος, µε δέρµα λευκό-ροζ και κοντά ξανθά µαλλιά, και 
ντυµένη µε τη λευκή στρατιωτική στολή της. 

Την ίδια στιγµή, Παντοκρατορικοί πολεµιστές έβγαιναν από γύρω, 
παραµερίζοντας κουρτίνες κι ανοίγοντας πόρτες. Στα χέρια τους εί-
χαν πιστόλια και τουφέκια. 
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Η Ιωάννα είχε αµέσως υψώσει το δικό της τουφέκι. Οι Ιεροί Φρου-
ροί έβγαλαν τις καραµπίνες τους. Οι τέσσερις πολεµιστές του Υπε-
ράρχη, επίσης, τράβηξαν τα δικά τους όπλα. Ο Έδουος δεν κινήθη-
κε. Ούτε η Μαύρη Φωτιά. 

«Παραδοθείτε!» είπε η Υπολοχαγός Νιρνέκωφ. «Όσους από εµάς 
και να σκοτώσετε, δεν µπορείτε να νικήσετε. Σας έχουµε κυκλωµέ-
νους.» 
Τι ανοησία είν’αυτή; γρύλισε εντός του ο Τέρι· αλλά προσπάθησε 

να διατηρήσει την ψυχραιµία του, όπως έκανε πάντα. «Μπορεί να 
µας έχεις κυκλώσει εδώ, Αργυρία,» είπε, «αλλά εσύ είσαι στην 
πραγµατικότητα περικυκλωµένη. Οι Παντοκρατορικοί έχουν υπο-
χωρήσει από παντού. Τι θα κάνεις; Θα µείνεις στη Χάρνταβελ µόνη 
σου, να κρατάς την Καλνάθρια;» 

«Θα σε πάρω µαζί µου προτού φύγω. Η αµοιβή για σένα θάναι κα-
λή, ύστερ’από την προδοσία σου.» 

«Μην είσαι σίγουρη ότι θα φύγεις ζωντανή,» είπε η Ιωάννα, ήρε-
µα, σηµαδεύοντάς την µε το τουφέκι της. 

Τα µάτια της Υπολοχαγού Νιρνέκωφ στένεψαν. Ίσως να αναγνώ-
ριζε τη δυσώνυµη Μαύρη ∆ράκαινα. Εξάλλου, η Παντοκράτειρα τις 
καταζητούσε όλες τους. 

«Σκότωσέ µε,» είπε η Αργυρία, «και θα πεθάνεις κι εσύ µετά.» 
«Μπορεί και να το κάνω.» 
Για λίγο, σιωπή βασίλεψε. Αλλά κανένας πυροβολισµός δεν ακο-

λούθησε. Η Ιωάννα συνέχιζε να σηµαδεύει την Υπολοχαγό. 
Η Αργυρία γέλασε. «Ανοησίες!» φώναξε. Και προς τους πολεµι-

στές της: «Συλλάβετέ τους! Όλους.» 
Ο Άρχοντας Ρολάνδος παρενέβη: «Όχι, όχι και τον Μεγάλο Πατέ-

ρα, ασφαλώς!» 
Τότε, η κόρη του Τέρι άλλαξε µορφή. ∆υνατές σκοτεινές φλόγες 

την τύλιξαν, και το σώµα της µετατράπηκε σε µια σκιά µέσα τους. 
Τα µάτια της φώτιζαν καταγάλανα. 

Οι Παντοκρατορικοί, κραυγάζοντας ξαφνιασµένοι, έκαναν πίσω. 
Η Ιωάννα πυροβόλησε – όχι την Υπολοχαγό, τους άλλους: τα πυρά 

της διέγραψαν ένα θανατηφόρο ηµικύκλιο καθώς κρατούσε συνεχό-
µενα πατηµένη τη σκανδάλη του αυτόµατου τουφεκιού της. 
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Οι Ιεροί Φρουροί και οι πολεµιστές του Υπεράρχη πυροβόλησαν 
επίσης. Παντοκρατορικοί στρατιώτες σωριάζονταν στο δάπεδο της 
µεγάλης αίθουσας, γεµίζοντας τα χαλιά µε αίµατα. 

Ο Έδουος εξαφανίστηκε από τη θέση του κι εµφανίστηκε µπροστά 
στον Ρολάνδο, γρονθοκοπώντας τον καταπρόσωπο και ρίχνοντάς 
τον πάνω σε µια πολυθρόνα µε µαξιλάρια, µε τη µύτη του σπασµένη 
και τα µούσια του µατωµένα. 

Ο Τέρι είχε τραβήξει το πιστόλι του και πυροβολούσε. 
Η Μαύρη Φωτιά τινάχτηκε σαν βλήµα καταπάνω στην Υπολοχαγό 

Νιρνέκωφ, η οποία, ουρλιάζοντας, έτρεξε πίσω από το άγαλµα πλάι 
της. Η Μαύρη Φωτιά δεν την κυνήγησε άλλο· έκανε γύρω-γύρω µέ-
σα στην αίθουσα, πανικοβάλλοντας τους Παντοκρατορικούς και δί-
νοντας τροµερό πλεονέκτηµα στους συντρόφους του Τέρι. 

Οι στρατιώτες της Παντοκράτειρας γρήγορα τράπηκαν σε φυγή. 
«Ακόµα κι ο Θεός κάποια πράγµατα δεν τα συγχωρεί, Άρχοντά 

µου,» είπε ο Έδουος, τραβώντας το σπαθί του και βάζοντας την αιχ-
µή στον λαιµό του Ρολάνδου, ο οποίος ήταν ακόµα ζαλισµένος από 
το χτύπηµα στη µύτη. 

Ο Τέρι ζύγωσε τον Άρχοντα της Καλνάθριας. «Γιατί;» απαίτησε. 
«Γιατί συµµάχησες µαζί τους, για όνοµα του Θεού;» 

Ο Ρολάνδος έβηξε, µε τη λεπίδα του Έδουου επικίνδυνα κοντά 
στον λαιµό του. «…Την κόρη µου, Ταγµατάρχη… έχουν την κόρη 
µου… Με συγχωρείτε, Μεγάλε Πατέρα. Με συγχωρείτε…» 

Ο Τέρι κοίταξε τον Έδουο, ζητώντας µε το βλέµµα του από τον ιε-
ρέα να µη σκοτώσει τον Άρχοντα της Καλνάθριας. Εκείνος δίστασε 
για µια στιγµή, αλλά µετά αποµάκρυνε το σπαθί του. 

«Από πότε;» ρώτησε ο Τέρι τον Ρολάνδο. 
«Από τότε που µάθαµε για την υποχώρηση από την Ερρίθια και 

για την προδοσία σου…» Ο Ρολάνδος έτριψε τον λαιµό του καθώς 
καθόταν τώρα ίσια στην πολυθρόνα. «Η υπολοχαγός σκεφτόταν πώς 
να σε παγιδέψει. Το ήξερε ότι, αργά ή γρήγορα, πιθανώς να ερχό-
σουν. Για το θέµα των επιδροµέων. Γι’αυτό είχα ζητήσει και τόσο 
επίµονα βοήθεια από τον Υπεράρχη. Μ’εκβίασε να το κάνω, αν και 
θα το ζητούσα και µόνος µου γιατί…» Πήρε ένα µαντήλι για να 
σκουπίσει το αίµα από τη µύτη του. «Γιατί, όντως, υπάρχει πρόβλη-
µα, Ταγµατάρχη.» 
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«Πολιτοµαχητής, Άρχοντά µου.» 
«Πολιτοµαχητή.» 

E 
 
Πριν από το µεσηµέρι είδαν καπνό από απόσταση και βάδισαν προς 
τα εκεί. Ανέβηκαν σ’ένα ύψωµα και ατένισαν πέρα. Το πρώτο πράγ-
µα που διέκριναν ήταν η εισβολή: ένα σκίσιµο στην πραγµατικότητα 
της Χάρνταβελ, µέσα απ’το οποίο φαίνονταν ο ουρανός και η έρηµος 
της άλλης διάστασης. Όχι πολύ µακριά από εκεί ήταν στηµένος ένας 
µεγάλος καταυλισµός, απ’όπου ερχόταν και ο καπνός, καθώς δεκά-
δες – εκατοντάδες ίσως – φωτιές έκαιγαν. 

Οι εξωδιαστασιακοί επιδροµείς. 
«Βρήκαµε τους φίλους µας,» είπε ο Γεράρδος. 
«Θ’αρχίσω να χοροπηδάω απ’τη χαρά µου…» 
«Μη δείχνεις τόσο ενθουσιασµένη. Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ κο-

ντά, νοµίζω…» Ήταν συνοφρυωµένος. 
«Τι άλλο;» 
«Το Εσώτερο Θηρίο. Νοµίζω.» 
«∆εν είσαι σίγουρος;» 
Ο Γεράρδος κούνησε το κεφάλι, κι άρχισε να κατεβαίνει το ύψωµα 

– προς τη µεριά της εισβολής και του καταυλισµού. 
«Τι πρέπει να κάνεις για να σιγουρευτείς;» τον ρώτησε η Μάρθα, 

ακολουθώντας τον. 
«Να έρθει το Εσώτερο Θηρίο πιο κοντά µου, ή εγώ να πάω πιο κο-

ντά του.» 
«Ας τα προσπεράσουµε, καλύτερα, και τα δύο.» 
«Μπορεί να µην είναι στο χέρι µας.» 
«Τι εννοείς;» 
«Θα δούµε.» 
Η Μάρθα αναποδογύρισε τα µάτια. «Μου τη βαράει όταν είσαι 

τόσο γαµηµένα συγκεκριµένος!…» 
Το έδαφος κάτω από το ύψωµα είχε κάµποση αειθαλή βλάστηση. 

∆εν ήταν δασώδες, σε καµία περίπτωση, αλλά είχε µπόλικα χαµόδε-
ντρα, ψηλότερα δέντρα, και χορτάρι. Μπορούσες να κινηθείς χωρίς 
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να σε βλέπουν. Και, σε κάποια στιγµή, ο Γεράρδος είπε στη Μάρθα 
ότι θα πήγαινε λίγο πιο µπροστά. «Μην τρέξεις να µ’ακολουθήσεις,» 
την προειδοποίησε. «Ξέρεις σε τι δρόµους θα βαδίσω. Αν φανείς 
βιαστική, ίσως να µας εντοπίσουν ανιχνευτές των επιδροµέων που 
µπορεί να περιφέρονται εδώ γύρω.» 

Εκείνη κατένευσε. 
Ο Γεράρδος εξαφανίστηκε από τη θέση του και η Μάρθα τον έχα-

σε για µερικές στιγµές, προτού τον εντοπίσει πάλι πίσω από ένα χα-
µόδεντρο, σκυµµένο. Εξαφανίστηκε κι από κει, και τώρα η Μάρθα 
αποπροσανατολίστηκε τελείως. Πού σκατά πήγε; Συνέχισε να προ-
χωρά ανάµεσα στο χορτάρι και στα χαµηλά δέντρα, σκυµµένη και µε 
την καραµπίνα της στα χέρια, οπλισµένη. Θα τον ξαναδώ· πού µπο-
ρεί να βρέθηκε; Σίγουρα, όχι τόσο µακριά όσο βρεθήκαµε το πρωί. 

Τον µπάνισε γονατισµένο στο χορτάρι. Εκεί ήταν, λοιπόν… 
Ο Γεράρδος εξαφανίστηκε πάλι. Η Μάρθα αναστέναξε. 
Κι έπαψε να προχωρά. Έµεινε στη θέση της, γονατίζοντας για να 

κρυφτεί µέσα στα χόρτα και πλάι σ’έναν θάµνο. Γιατί, από απόστα-
ση, είχε δει κάποιους να κινούνται. Καβαλούσαν γιγάντια σκυλιά τα 
οποία… Αυτοί πρέπει νάναι οι κιρνάθοι! Είχαν, όντως, δέρµα που 
θύµιζε πέτρα. Για λίγο, η Μάρθα είχε την εντύπωση ότι έβλεπε βρά-
χους που έτρεχαν µε τέσσερα πόδια. Οι καβαλάρηδές τους ήταν µε-
γαλόσωµοι άνθρωποι µε λοφία. Τα λοφία ήταν επάνω σε κράνη, ή 
επάνω στα κεφάλια τους; 
Πού είν’ο Γεράρδος, τώρα; Η Μάρθα κοίταξε αλλά δεν τον βρήκε. 
Οι καβαλάρηδες των κιρνάθων αποµακρύνθηκαν, και κρύφτηκαν 

πίσω από ένα χαµήλωµα του εδάφους, φεύγοντας απ’το πεδίο όρα-
σης της Μάρθας. 

Η οποία άκουσε, µετά, ένα δυνατό γρύλισµα. Και µια κραυγή. 
Στράφηκε προς τα εκεί, κι ανάµεσα από τα δέντρα είδε έναν µεγά-

λο σκύλο – κανονικό, όχι κιρνάθο – να ορµά καταπάνω στον Γεράρ-
δο, ο οποίος τέντωνε το τόξο του και τον σηµάδευε. Παραπέρα ήταν 
ένας άντρας που έτρεχε κι αυτός προς τον Γεράρδο, κραυγάζοντας 
και βαστώντας δύο τσεκούρια. Ήταν εύσωµος και λευκόδερµος µε 
έντονα κόκκινα µαλλιά. Φορούσε τα άµφια των κωλοϊερέων αυτής 
της κωλοδιάστασης. 

Η Μάρθα έτρεξε, κρατώντας την καραµπίνα της υψωµένη. 
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Ο Γεράρδος ελευθέρωσε το βέλος από το τόξο του. Ο σκύλος το 
απέφυγε µε τροµερή ευελιξία – αφύσικα. Ουγκράβος είναι, σκέφτη-
κε η Μάρθα· και τρέχοντας πυροβόλησε, ενώ το τέρας έφτανε τον 
Γεράρδο και πηδούσε καταπάνω του. Οι ριπές της το πέτυχαν και το 
έριξαν παραδίπλα, όπου πάραυτα ορθώθηκε γρυλίζοντας δαιµονι-
σµένα. 

Ο Γεράρδος πέταξε το τόξο και τράβηξε δύο ξιφίδια. 
Ο κοκκινοµάλλης ιερέας πλησίαζε τώρα, κραδαίνοντας τα τσεκού-

ρια του απειλητικά και ουρλιάζοντας σαν θηρίο. Η Μάρθα τον πυ-
ροβόλησε – κι αστόχησε. Τον ξαναπυροβόλησε, και η ριπή της τον 
βρήκε στον ώµο, χωρίς να σταµατήσει την πορεία του, αν και αίµα 
τινάχτηκε. 

«Ρρρααααρρρ!» γρύλισε ο ιερέας, τρίζοντας τα δόντια και εφορ-
µώντας της. Η Μάρθα τινάχτηκε πίσω, φρικαρισµένη από την όψη 
του, που ήταν σα νάχε βγει από καµια ζούγκλα της Αλβέρια· το ένα 
τσεκούρι του χτύπησε την καραµπίνα της, πετώντας την απ’τα χέρια 
της. Η Μάρθα σκόνταψε κάπου κι έπεσε. Ο ιερέας την κλότσησε στα 
πλευρά, κάνοντάς τη να κατρακυλήσει και να διπλωθεί απ’τον πόνο, 
βλέποντας παράξενες λάµψεις µπροστά στα µάτια της κι ένα σκοτά-
δι ν’απειλεί να έρθει από γύρω και να την τυλίξει. 

Ο Γεράρδος, καθώς ακολουθούσε τα µονοπάτια για ν’αποφύγει 
την επίθεση του ουγκράβου, είδε τη Μάρθα να πέφτει και άλλαξε 
πορεία: αντί να επιτεθεί στον άγριο σκύλο, γλίστρησε γύρω από µια 
ασύλληπτη γωνία και βρέθηκε πίσω απ’τον Αντέλµο. Θηκάρωσε τα 
ξιφίδιά του και, διακρίνοντας τη σκιά του Εσώτερου Θηρίου που κά-
λυπτε τον ιερέα, πιάστηκε επάνω της και την τράβηξε για να την α-
ποτινάξει. 

Ο Αντέλµος ούρλιαξε σα να τον έσφαζαν. Πέταξε τα τσεκούρια του 
στη γη και προσπάθησε να φέρει τα χέρια του στην πλάτη για να 
διώξει τον Γεράρδο. Εκείνος, ενώ κρατιόταν γερά, φώναξε: «Μάρ-
θα! Μάρθα – σήκω! Ο σκύλος! ΣΗΚΩ!» 

Η Μάρθα, ακούγοντας τις φωνές του, σηκώθηκε στα τέσσερα, 
βλεφαρίζοντας για να διώξει τις µαλακίες που φτεροκοπούσαν 
µπροστά στα µάτια της. 

Και είδε τον ουγκράβο να κάνει κύκλο, για να βρεθεί πίσω απ’τον 
Γεράρδο και να του χιµήσει, ενώ εκείνος κρατιόταν µε κάποιον αό-
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ρατο τρόπο επάνω στον άλλο ιερέα. Προσπαθούσε να του βγάλει 
αυτό το Εσώτερο Θηρίο. Η Μάρθα ξεθηκάρωσε το ξιφίδιο απ’τη 
µπότα της και το τίναξε καταπάνω στον ουγκράβο. Τον βρήκε στο 
πλάι, κοντά στον µπροστινό ώµο, αλλά το µόνο που φάνηκε να κα-
τάφερε ήταν να κάνει το τέρας να στραφεί προς το µέρος της, τρίζο-
ντας τα δόντια του και γρυλίζοντας. 

Πού ήταν η καραµπίνα; 
Την είδε παραδίπλα. Σπασµένη. Γάµησέ µας…! 
Και τότε, άκουσε ποδοβολητά. Πολλά ποδοβολητά. 
Οι εξωδιαστασιακοί έρχονταν, επάνω στους πετρόδερµους κιρνά-

θους… 
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Κεφάλαιο 38 

∆ίνοντας και Παίρνοντας Αιχµαλώτους 
 
 
Οι οπλές των κιρνάθων βροντούσαν επάνω στο έδαφος σαν πελώρια 
σφυριά, καθώς οι ανιχνευτές των εξωδιαστασιακών επιδροµέων έρ-
χονταν κρατώντας δόρατα και µακρύκαννα όπλα που δεν µπορεί 
παρά να ήταν πυροβόλα. 

«Γεράρδε!» φώναξε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος, έχοντας ήδη ακούσει τη φασαρία, στράφηκε και είδε 

τους καβαλάρηδες να ζυγώνουν επάνω στους ψηλούς, πετρόδερµους 
σκύλους τους. Συγχρόνως, αισθανόταν το Εσώτερο Θηρίο του Α-
ντέλµου να χάνει τη µάχη, να χάνει τη λαβή του επάνω στην ψυχή 
του ιερέα· αλλά ο Γεράρδος ήξερε ότι έπρεπε τώρα να το αφήσει, 
αλλιώς όλοι τους πιθανώς να σκοτώνονταν. Ελευθέρωσε τη µοχθηρή 
σκιά που τύλιγε τον Αντέλµο και πήδησε παραπέρα, ενώ ο Αντέλµος, 
ουρλιάζοντας, παραπατούσε κι άρπαζε ένα απ’τα τσεκούρια του από 
κάτω. 

Ο ουγκράβος γάβγιζε αγριεµένα και, καθώς οι ανιχνευτές είχαν 
ζυγώσει, τους όρµησε πηδώντας καταπάνω σ’έναν απ’αυτούς. Εκεί-
νοι πυροβόλησαν µε τα όπλα τους που έµοιαζαν µε καραµπίνες. Αί-
µα τινάχτηκε από το σώµα του άγριου σκύλου, και δύο κιρνάθοι τού 
χίµησαν, ο ένας απ’τα δεξιά, ο άλλος απ’τ’αριστερά, κλείνοντας τα 
µεγάλα τους σαγόνια επάνω του. Ένα φυσιολογικό ζώο θα είχε ήδη 
πεθάνει αλλά ο ουγκράβος πάλεψε. 

Και, κραυγάζοντας, ο Αντέλµος χίµησε σ’έναν καβαλάρη, τον χτύ-
πησε στο κεφάλι µε το τσεκούρι του, και τον σώριασε στη γη. Ένας 
άλλος πυροβόλησε τον ιερέα αλλά αστόχησε. Ο Αντέλµος εκτόξευσε 
το τσεκούρι του, το οποίο στροβιλίστηκε και πέτυχε τον άντρα µε το 
πυροβόλο στο στήθος, για να καρφωθεί εκεί, βαθιά, και να τον σκο-
τώσει. Ο κιρνάθος που είχε µείνει χωρίς αναβάτη στράφηκε για να 
δαγκώσει τον Αντέλµο, όµως ο ιερέας πήδησε παραδίπλα, αναζητώ-
ντας το άλλο του τσεκούρι στη γη και γρήγορα αρπάζοντάς το. 
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Ο Γεράρδος ακολούθησε τα µονοπάτια για ν’αποφύγει µερικές από 
τις επιθέσεις των ανιχνευτών, και είδε τη Μάρθα να προσπαθεί να 
σηκωθεί όρθια, κρατώντας τα πλευρά της µε το ένα χέρι ενώ µε το 
άλλο έπιανε τα κλαδιά ενός θάµνου για να στηριχτεί. ∆ε φαινόταν 
αίµα επάνω της: ο Αντέλµος πρέπει να την είχε κλοτσήσει και ίσως 
να της είχε σπάσει κανένα κόκαλο. 

Ένας ανιχνευτής πέρασε δίπλα από τη Μάρθα και την άρπαξε 
απ’τα µαλλιά, τραβώντας την πλάι του ενώ εκείνη ούρλιαζε και έβρι-
ζε χυδαία. 

Ο Γεράρδος τράβηξε τα δύο ξιφίδιά του κι ακολούθησε τα µονοπά-
τια. Έστριψε σε µια αδιανόητη γωνία, γλίστρησε γύρω από µια σκιά 
– και πήδησε πίσω απ’τον καβαλάρη που κρατούσε τα µαλλιά της 
Μάρθας, καβαλώντας κι εκείνος τον κιρνάθο και βάζοντας τις λεπί-
δες του στον λαιµό του εξωδιαστασιακού. 

«Άφησέ την!» είπε ο Γεράρδος. «Άφησέ την.» 
Ο εξωδιαστασιακός – ένας κατάλευκος, σωµατώδης άντρας µε 

µαύρα µακριά µαλλιά – γρύλισε κάτι που εκείνος δεν κατάλαβε. Ο 
Γεράρδος πήρε ένα απ’τα ξιφίδιά του απ’τον λαιµό του ανιχνευτή 
και, µε τη λαβή του όπλου, τον κοπάνησε στον κρόταφο αναισθητο-
ποιώντας τον και ρίχνοντάς τον από τη ράχη του κιρνάθου. Η Μάρ-
θα βρέθηκε επίσης στο έδαφος. 

Ο Γεράρδος προσπάθησε για µια στιγµή να κρατηθεί πάνω στον 
κιρνάθο αλλά το βρήκε αδύνατο· πήδησε στη γη προτού το άγριο 
θηρίο τον πετάξει. 

Άκουσε µια θηριώδη κραυγή και στράφηκε. Είδε τον Αντέλµο να 
µάχεται πάνω από το πτώµα του ουγκράβου, γεµάτος πληγές. Κου-
φάρια εξωδιαστασιακών ήταν πεσµένα ολόγυρά του. Ακόµα κι ένας 
κιρνάθος ήταν νεκρός, µε τον χοντρό του λαιµό µισοκοµµένο – και, 
πραγµατικά, έµοιαζε µε σπασµένη πέτρα: πέτρα που αιµορραγούσε. 

Ο Αντέλµος ήταν δυνατός και ανθεκτικός, όπως όλοι οι ιερείς µε το 
Εσώτερο Θηρίο εντός τους, όµως ακόµα κι αυτός δεν µπορούσε να 
τα βάλει µε όλους τους ανιχνευτές και να νικήσει, και µάλλον το έ-
βλεπε· δεν ήταν ανόητος. Αποκρούοντας ένα δόρυ και χτυπώντας 
έναν κιρνάθο στα πλευρά µε το τσεκούρι του (προκαλώντας µονάχα 
µια µικρή πληγή επάνω στο λιθοειδές δέρµα), στράφηκε κι έτρεξε να 
φύγει. Κάποιοι απ’τους ανιχνευτές τον πυροβόλησαν (ίσως και να 
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τον πέτυχαν αλλά εκείνος δεν φάνηκε να κόβει ταχύτητα) µα κανείς 
δεν τον ακολούθησε. Ίσως να τους είχε τροµάξει. 
Ή ίσως εµείς να τους είµαστε αρκετοί, σκέφτηκε ο Γεράρδος, πα-

ρατηρώντας ότι εκείνος κι η Μάρθα ήταν περικυκλωµένοι από τους 
ανιχνευτές. 

Θηκάρωσε τα ξιφίδιά του και ύψωσε τα χέρια του. «∆εν είµαστε 
εχθροί σας,» δήλωσε φωναχτά. 

Η Μάρθα, που είχε σηκωθεί όρθια, είπε µορφάζοντας: «Αυτοί, 
όµως, οι πούστηδες είναι εχθροί µας…» 

Οι ανιχνευτές κατέβασαν τα όπλα τους. Κανένας δεν χίµησε· κανέ-
νας δεν πυροβόλησε. 

«Σε καταλαβαίνουν;» απόρησε η Μάρθα. 
«Καταλαβαίνουν το γεγονός ότι θηκάρωσα τα ξιφίδιά µου.» 
«Γιατί απλά δε φεύγεις ακολουθώντας αυτά τα µονοπάτια;» 
«Γιατί να φύγω; Για να τους βρούµε δεν ήρθαµε; Κι επιπλέον, εσύ 

τι θα γίνεις;» 
«Μη λες µαλακίες – φύγε.» 
Τα λόγια ενός από τους εξωδιαστασιακούς τούς διέκοψαν. Αλλά 

δεν καταλάβαιναν τίποτα απ’ό,τι έλεγε. Το µόνο που καταλάβαιναν 
ήταν ότι, σίγουρα, µιλούσε σε κάποια γλώσσα παρόµοια µ’αυτή του 
λαού της Νίρµικιτ. 

Ο Γεράρδος συνέχισε να έχει τα χέρια του υψωµένα. «Ερχόµαστε 
φιλικά,» είπε, ήπια αλλά σταθερά. 

Οι εξωδιαστασιακοί κατέβηκαν από τους κιρνάθους, βαστώντας 
δόρατα και πυροβόλα. Περιτριγύρισαν τον Γεράρδο και τη Μάρθα 
και τους ώθησαν να βαδίσουν. Εκείνοι βάδισαν, υπό την απειλή των 
όπλων. 

«Στον καταυλισµό τους πρέπει να θέλουν να µας πάνε,» είπε η 
Μάρθα. 

Ο Γεράρδος ένευσε, αναρωτούµενος αν εκεί θα συναντούσε τον 
πρασινόδερµο άντρα που είχε συναντήσει και στο όνειρό του. 

E 
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Ο Τέρι έβαλε τους πολεµιστές του να περικυκλώσουν την πτέρυγα 
του Παλατιού της Καλνάθριας όπου κρύβονταν οι άνθρωποι της Υ-
πολοχαγού Αργυρίας Νιρνέκωφ. 

Οι Παντοκρατορικοί είχαν εγκαταλείψει το µικρό οχυρό τους έξω 
από την πόλη για να δίνουν την εντύπωση ότι είχαν φύγει· αλλά, 
στην πραγµατικότητα, είχαν εγκατασταθεί µέσα στην ίδια την οικία 
του Άρχοντα Ρολάνδου – όπως είπε ο ίδιος στον Τέρι – και είχαν 
απαγάγει τη µοναχοκόρη του, τη Βεατρίκη, για να µπορούν να τον 
εκβιάζουν. 

(Θα τη σκοτώσουν τώρα, Πολιτοµαχητή. Θα τη σκοτώσουν, για να 
µ’εκδικηθούν. Το κοκκινόδερµο πρόσωπό του είχε χάσει το χρώµα 
του καθώς το έλεγε αυτό. Αλλά ο Τέρι τού είχε αποκριθεί: Μη φοβά-
σαι, Άρχοντά µου· δε θα το επιτρέψουµε. Και µην ξεχνάς ότι η Υπο-
λοχαγός Νιρνέκωφ δεν έχει τίποτα προσωπικό µαζί σου ή µε την κό-
ρη σου· απλά τη χρησιµοποιούσε, και θα προσπαθήσει και πάλι να 
τη χρησιµοποιήσει – θα δεις.) 

Ο Τέρι στεκόταν τώρα κοντά σε µια από τις πόρτες που οδηγούσαν 
στην κατειληµµένη από τους Παντοκρατορικούς πτέρυγα του παλα-
τιού, καλυµµένος πίσω από το άγαλµα ενός κυνηγού και βαστώντας 
αγκαλιά το τουφέκι του. Η Ιωάννα ήταν πλάι του, γονατισµένη στο 
ένα γόνατο, µε το δικό της τουφέκι υψωµένο και το µάτι της στο 
στόχαστρο. Ο Τέρι αισθανόταν τον ώµο της σταθερό και σκληρό πά-
νω στο γόνατό του, σαν κι η Μαύρη ∆ράκαινα να ήταν άγαλµα. 

Ο Έδουος κι η Μαύρη Φωτιά ήταν πιο πίσω, µαζί µε τους έξι Ιε-
ρούς Φρουρούς. 

Ο Τέρι φώναξε: «Αργυρία! Μ’ακούς;» 
Καµια απάντηση. 
«Το ξέρω πως είσαι εκεί µέσα, Αργυρία! Θέλω µόνο να µιλήσουµε. 

∆ιαφορετικά, θα πρέπει να επιτεθώ – και το ξέρεις πως τότε δεν θα 
έχεις πια πιθανότητες να φύγεις ζωντανή από τη Χάρνταβελ. Είµαι 
εδώ για να σου δώσω µια ευκαιρία.» 

Ο Τέρι περίµενε. ∆ε µπορεί, πρέπει ν’απαντήσει. Το ξέρει ότι έχω 
δίκιο. Τώρα που το σχέδιό της να µ’αιχµαλωτίσει απέτυχε, θα βρει 
σύντοµα ολόκληρη τη Χάρνταβελ εναντίον της. 

Μετά από λίγο, η φωνή της αντήχησε από την πτέρυγα που είχαν 
καταλάβει οι Παντοκρατορικοί: «Γιατί να πιστέψω το λόγο ενός 
προδότη;» 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1211 

 

 

 

«Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή!» 
«Αν έρθετε εδώ να µας χτυπήσετε, θα σκοτώσω την κόρη του Άρ-

χοντα, τη Βεατρίκη. Είναι αιχµάλωτή µου· ρώτησέ τον και θα σ’το 
πει!» 

«Το ξέρω πως είναι αιχµάλωτή σου, Αργυρία. Γι’αυτό είµαι εδώ. 
Ελευθέρωσε τη Βεατρίκη και υπόσχοµαι ν’αφήσουµε εσένα και τους 
στρατιώτες σου να φύγετε από τη Χάρνταβελ, χωρίς κανένας να σας 
πειράξει.» 

«Θα φύγουµε οπλισµένοι;» 
Ο Τέρι δεν ήξερε κατά πόσο αυτή ήταν καλή ιδέα αλλά είπε: «Ο-

πλισµένοι – αν και η διαστασιακή δίοδος για Φεηνάρκια δεν είναι 
µακριά από εδώ.» 

«Μακριά είναι, όταν βαδίζεις. ∆εν έχουµε όχηµα αρκετά µεγάλο 
για να επιβιβαστούµε όλοι µας. Εσύ, όµως, έχεις.» 
Θέλει να της δώσω τώρα το φορτηγό µας; ∆εν ήταν δικό του· ανή-

κε στον Υπεράρχη, ύστερα από τη σύγκρουση µε τις δυνάµεις του 
Νιρµόδου Νάρλεφ. 

«∆ε µπορώ να σου δώσω το φορτηγό, Αργυρία.» 
«Πώς περιµένεις να φύγουµε, τότε;» 
Ο Τέρι σκούντησε την Ιωάννα, ελαφρά, µε το γόνατό του. «Τι προ-

τείνεις;» τη ρώτησε. 
Εκείνη ύψωσε το βλέµµα της για να τον κοιτάξει. «Τίποτα.» Μετά, 

στράφηκε πάλι στην πόρτα που οδηγούσε στην πτέρυγα των Παντο-
κρατορικών. 
Ωραία… σκέφτηκε ο Τέρι. Και φώναξε: «Αργυρία. ∆ε µπορώ να 

σου δώσω το φορτηγό· ανήκει στον Υπεράρχη. Θα πρέπει να πάτε 
στη διαστασιακή δίοδο βαδίζοντας. Αλλά αυτό, νοµίζω, είναι καλύ-
τερο απ’το να σκοτωθείτε στη Χάρνταβελ. Υπόσχοµαι ότι κανένας 
δεν θα σας επιτεθεί όσο θα ταξιδεύετε προς τη δίοδο. Κι επιπλέον, 
θα είστε οπλισµένοι· σ’το είπα ήδη, δε σ’το είπα;» 

Η Υπολοχαγός Νιρνέκωφ δεν απάντησε. 

E 
 



1212  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Ο άντρας είχε δέρµα πράσινο, και ήταν εύσωµος και ψηλός, µε µα-
κριά µαύρα µαλλιά δεµένα αλογοουρά στην κορυφή του κεφαλιού 
του. Φορούσε πέτσινα ρούχα, σφιχτοδεµένα επάνω του, κι από τη 
ζώνη του κρέµονταν ένα µεγάλο ξίφος κι ένα πιστόλι. Υπήρχε κάτι το 
άγριο στην όψη του. Τα µάτια του ήταν σκοτεινά. Το σαγόνι του µυ-
τερό και η µύτη του µεγάλη. 

Θα µπορούσε να θυµίζει τον Βασιληά Κάλροοθ, όπως ένας επικίν-
δυνος πάνθηρας θυµίζει έναν εξηµερωµένο τίγρη. 
Ναι, σκέφτηκε ο Γεράρδος, αυτός είναι. Ο άντρας που ήταν και στο 

όνειρό µου. 
Ο πρασινόδερµος πολεµιστής στεκόταν µπροστά από µια µεγάλη 

σκηνή, και δεξιά κι αριστερά του ήταν συγκεντρωµένοι ένα σωρό 
άλλοι άντρες και γυναίκες, που οι όψεις τους ήταν, συλλογικά, άγρι-
ες σαν τη δική του. Αν ήθελες να τους συγκρίνεις µε τον λαό της 
Νίρµικιτ, θύµιζαν κι αυτοί επικίνδυνα θηρία σε αντιπαραβολή µε 
εξηµερωµένα κατοικίδια. 

Ο Γεράρδος κι η Μάρθα στέκονταν αντίκρυ τους, και πίσω απ’τον 
Γεράρδο και τη Μάρθα ήταν οι ανιχνευτές των εξωδιαστασιακών, 
έχοντας µόλις επιστρέψει στον καταυλισµό τους µαζί µε τους αιχµα-
λώτους. Ένας απ’αυτούς είχε, πριν από λίγο, πει µερικές κουβέντες 
στον εύσωµο, πρασινόδερµο άντρα µε την αλογοουρά, κι εκείνος 
είχε αποκριθεί κοφτά και γρήγορα. 

Τώρα, όµως, δεν µιλούσε καθώς τα σκληρά µάτια του ήταν εστια-
σµένα στον Γεράρδο και τη Μάρθα. 
Με θυµάται κι εκείνος; Από το όνειρο; 
Ο πρασινόδερµος άντρας – που, αναµφίβολα, ήταν αρχηγός εδώ 

πέρα – πλησίασε. Στάθηκε εµπρός τους, µε το χέρι του ακουµπισµέ-
νο στη λαβή του σπαθιού του. Συνεχίζοντας να τους παρατηρεί. 

Είπε κάτι στον Γεράρδο. 
«∆ε µιλάω τη γλώσσα σας,» αποκρίθηκε εκείνος. Τα χέρια του ή-

ταν δεµένα πίσω από την πλάτη του· οι ανιχνευτές τον είχαν δέσει 
προτού φτάσουν στον καταυλισµό, και του είχαν πάρει και τα όπλα 
του. Τα χέρια της Μάρθας ήταν παρόµοια ακινητοποιηµένα. (Φύγε, 
ρε µαλάκα! του είχε πει καθώς τους έδεναν, κι έρχεσαι να µε πάρεις 
αργότερα. Μην κάθεσαι δω, γαµώ την τύχη σου! Αλλά ο Γεράρδος 
την είχε αγνοήσει – και δεν το είχε µετανιώσει: µέχρι στιγµής, του-
λάχιστον.) 
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Ο πρασινόδερµος άντρας είπε κάτι ακόµα, το οποίο πάλι ο Γεράρ-
δος δεν κατάλαβε. 

Και αποκρίθηκε ξανά, αργά: «∆εν. Μιλάω. Τη γλώσσα σας.» 
Ο πρασινόδερµος γρύλισε κι έσεισε τη γροθιά του µερικά εκατο-

στά µπροστά στο πρόσωπο του Γεράρδου. 
«Είναι τρελαµένος,» είπε η Μάρθα στον Γεράρδο. «∆ίνε του. Φύ-

γε. Αφού µπορείς, γαµώ τα µυαλά σου!» 
Ο πρασινόδερµος στράφηκε απότοµα σ’εκείνη. Της µίλησε. 
«∆ε σε καταλαβαίνω, µεγάλε,» του είπε η Μάρθα. «Είµαστε από 

άλλες διαστάσεις· δεν είναι προφανές;» 
Ο πρασινόδερµος αρχηγός άρπαξε τα ρούχα της µε τα δύο χέρια 

και, τραβώντας τα απότοµα, έσκισε τη µπροστινή µεριά τους, απ’το 
λαιµό ώς τον αφαλό. 

«Ε! Τι σκατά, γαµώ τη µάνα σου…!» φώναξε η Μάρθα, κι έκανε να 
τον κλοτσήσει, αλλά κάποιος την τράβηξε πίσω, παραλίγο ρίχνοντάς 
τη στο έδαφος. 

Ο πρασινόδερµος αρχηγός έδωσε µερικές κοφτές διαταγές στους 
πολεµιστές γύρω του, κι αυτοί άρπαξαν τον Γεράρδο κι άρχισαν να 
τον τραβάνε, αποµακρύνοντάς τον από τη Μάρθα. 

«Μην κάνεις τίποτα βιαστικό!» της φώναξε εκείνος. «Περίµενε!» 
«Φύγε, ρε!» γρύλισε η Μάρθα. «Σου λέω – φύγε!» Και µετά, οι ε-

ξωδιαστασιακοί την έκρυψαν από τα µάτια του. 
Ο Γεράρδος δεν τους έφερε αντίσταση καθώς τον τραβούσαν ανά-

µεσα στις σκηνές του καταυλισµού τους, οδηγώντας τον τελικά σ’ένα 
χοντρό, κοκάλινο κλουβί. Το άνοιξαν και τον έσπρωξαν µέσα, ανα-
γκάζοντάς τον να σκύψει γιατί όρθιος δεν χωρούσε. Έκλεισαν τη 
µικρή πόρτα και την κλείδωσαν µε λουκέτο. Ένας τους γονάτισε δί-
πλα στα κάγκελα και πέρασε το µακρύ µαχαίρι του ανάµεσά τους. Ο 
Γεράρδος, αρχικά, δεν κατάλαβε τι ήθελε να κάνει. Σίγουρα, δεν ή-
θελε να τον σκοτώσει, αλλά…. 

Ο εξωδιαστασιακός, δείχνοντας και µιλώντας, έδωσε τελικά στον 
Γεράρδο να καταλάβει ότι εκείνο που ήθελε ήταν να κόψει τα σχοι-
νιά απ’τους καρπούς του. Ο Γεράρδος πήγε τα χέρια του προς τη λε-
πίδα και τα δεσµά κόπηκαν. Ο εξωδιαστασιακός ένευσε, µουγκρίζο-
ντας, και σηκώθηκε όρθιος, θηκαρώνοντας το µαχαίρι στον µηρό 
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του. Αυτός κι άλλος ένας έµειναν κοντά στο κοκάλινο κλουβί του Γε-
ράρδου, για να τον φρουρούν. 
Ο αρχηγός τους µε θυµάται απ’το όνειρο. Αργά ή γρήγορα, θα έρ-

θει για µένα. 
Κι αν δεν έρθει… 
Τότε, θα πρέπει να βρούµε έναν άλλο τρόπο για να φύγουµε από 

δω. 
Ακολουθώντας τα µονοπάτια δεν µπορούσε να βγει από ένα κλει-

δωµένο κλουβί, αλλά υπήρχαν πάντοτε κι εναλλακτικοί δρόµοι… 

E 
 
Τραβώντας την σαν πούστηδες, την πήγαν σε µια σκηνή που δεν ή-
ταν και τόσο µακριά από του αρχηγού τους και την έσπρωξαν µέσα, 
κλοτσώντας την στην πλάτη. Η Μάρθα παραπάτησε και σωριάστη-
κε, µουγκρίζοντας πονεµένα – όχι απ’την κλοτσιά αυτού του µαλάκα 
αλλά απ’την κλοτσιά που της είχε ρίξει πριν ο κωλοϊερέας. Αισθανό-
ταν τα παΐδια της να την καίνε· δεν πρέπει, όµως, νάχε σπάσει κάνα 
κόκαλο, νόµιζε, δόξα τη Σοφία της Έχιδνας. 

Σηκώνοντας το βλέµµα της, είδε ότι τριγύρω υπήρχαν µαξιλάρια, 
στρώµατα, και γυναίκες. Έξι γυναίκες, τις µέτρησε. Μία πρασινό-
δερµη, δύο γαλανόδερµες, δύο λευκόδερµες µε κατάλευκο δέρµα 
σαν βαµβάκι, και µία µαυρόδερµη µε τοµάρι σαν µελάνι και όψη σαν 
αρπακτικού. Ήταν όλες τους ηµίγυµνες, φορώντας περίτεχνα ραµ-
µένες περισκελίδες, στηθόδεσµους, πέπλα, µανδύες, και φούστες. 
Τι σκατά είν’εδώ; Μπουρδέλο; 
Με την εµφάνιση της Μάρθας οι γυναίκες έκαναν πίσω, παρατη-

ρώντας την µάλλον τροµαγµένα, δείχνοντάς την και µουρµουρίζο-
ντας αναµεταξύ τους. 

Οι άντρες που την είχαν τραβήξει ώς εδώ µπήκαν τώρα στη σκηνή 
κι αρπάζοντας τα ρούχα της άρχισαν να τα σκίζουν, µε τα χέρια τους 
και µε µαχαίρια. Η Μάρθα ούρλιαζε, βρίζοντάς τους, και χτυπιόταν, 
αλλά δεν µπορούσε να κάνει και πολλά µε τους καρπούς της δεµέ-
νους πίσω απ’την πλάτη· ούτε να σηκωθεί όρθια δεν την άφηναν, οι 
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γαµιόληδες! Κάποιος τη σφαλιάρισε δυνατά, όταν εκείνη κλότσησε 
έναν τους στο σαγόνι. Η Μάρθα έφτυσε αίµα. 

Στο τέλος, την άφησαν πιο γυµνή από τις έξι πουτάνες της σκηνής 
– χωρίς τίποτα επάνω της. Αλλά τα χέρια της δεν τα έλυσαν, κι από 
την πάλη η Μάρθα νόµιζε ότι οι αγκώνες και οι ώµοι της κινδύνευαν 
να εξαρθρωθούν. 
Γαµώ την ανωµαλία µου, σήµερα δε φαίνεται να µπορούµε να 

κρατήσουµε ρούχο επάνω µας! γρύλισε εντός της, καθώς έβλεπε 
τους άντρες να λένε κάτι στις πόρνες και να φεύγουν απ’τη σκηνή. 

Όταν έµειναν µόνες τους µαζί µε τη Μάρθα, µία απ’αυτές έπιασε 
ένα πέπλο και, κρατώντας το εµπρός της σαν ασπίδα, την πλησίασε. 
Χαµογέλασε, δειλά. Μίλησε. 

«∆ε σε καταλαβαίνω,» της είπε η Μάρθα. 
Η γυναίκα γονάτισε κοντά της και έτεινε το πέπλο προς το µέρος 

της, συνεχίζοντας να χαµογελά δειλά και λέγοντας πάλι κάτι. Τι θέ-
λει τώρα; Να το φορέσω; 

«Λύσε µου τα χέρια, άµα θες να το φορέσω!» γρύλισε η Μάρθα, 
και προσπάθησε να υψώσει τους δεµένους καρπούς της για να τους 
κάνει να φανούν πίσω απ’την πλάτη της. 

Η γυναίκα πρέπει να κατάλαβε. Κούνησε, όµως, το κεφάλι της αρ-
νητικά. Κι έτεινε πάλι το πέπλο προς τη Μάρθα. 

«Άι γαµήσου τότε!» φώναξε εκείνη, και η πόρνη πετάχτηκε πίσω, 
τροµαγµένη. 

Μετά, καµια τους δεν την πλησίαζε. Μουρµούριζαν µονάχα αναµε-
ταξύ τους. Εκτός από τη µαυρόδερµη: αυτή δεν µιλούσε· παρατη-
ρούσε σιωπηλά τη Μάρθα. Και, τελικά, ήρθε προς το µέρος της, 
προχωρώντας στα τέσσερα σαν µεγάλο αιλουροειδές. Τα µαλλιά της 
ήταν κατάλευκα κι έπεφταν καταρρακτωδώς στους ώµους, στην 
πλάτη, και γύρω απ’το πρόσωπό της. 

«Μη µε δαγκώσεις, εντάξει;» είπε η Μάρθα, παίρνοντας καθιστή 
θέση επάνω σε κάτι µαξιλάρια. 

Η µαυρόδερµη γυναίκα µειδίασε, άγρια, σαν να είχε καταλάβει. 
Η Μάρθα, τότε, συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν ο µοναδικός µαυ-

ρόδερµος άνθρωπος που είχε δει στον καταυλισµό. Επίσης, δεν νόµι-
ζε πως είχε δει µαυρόδερµους ανάµεσα στον λαό της Νίρµικιτ. 
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Και, ξαφνικά, θυµήθηκε κάτι που είχε πει ο Βασιληάς Κάλροοθ: Αν 
ήταν υπάνθρωποι, θα ήταν κατάµαυροι σαν το σκοτάδι. Και: Τα 
µαλλιά τους είναι επίσης µαύρα, συνήθως, ή µοβ, ή κατάλευκα. 
Γαµήσου… Είναι υπάνθρωπος η τύπισσα, συµπέρανε η Μάρθα· κι 

αναρωτήθηκε αν η µαυρόδερµη µπορεί όντως να σκεφτόταν να τη 
δαγκώσει… 

E 
 
«Αργυρία!» φώναξε ο Τέρι, όταν κάποια ώρα είχε περάσει και η υ-
πολοχαγός δεν είχε απαντήσει. «Τι θα γίνει: θα µας δώσεις τη Βεα-
τρίκη και θα φύγεις ειρηνικά, ή θα µας αναγκάσεις να επιτεθούµε;» 

«Θα τη σκοτώσουµε αν επιτεθείτε!» αντήχησε η απάντηση της 
Υπολοχαγού Νιρνέκωφ µέσα από τους διαδρόµους του παλατιού. 

«Και µετά τι θα κάνετε;» 
«Σκέψου εσύ τι θα πεις στον Άρχοντα όταν η κορούλα του είναι 

πεθαµένη!» 
«∆ε µ’ενδιαφέρει ούτε ο Άρχοντας ούτε η κόρη του, Αργυρία! Θα 

επιτεθούµε άµα δε βγεις ήρεµα από εδώ και δεν αρχίσεις να βαδίζεις 
προς τη διαστασιακή δίοδο! Ο Υπεράρχης θέλει όλους τους Παντο-
κρατορικούς έξω από τη Χάρνταβελ. Μπορώ να σας σκοτώσω, εσένα 
και τους στρατιώτες σου, αλλά δεν χρειάζεται. Σας δίνω την ευκαι-
ρία να φύγετε από δω ζωντανοί. ∆ώστε µου µόνο τη Βεατρίκη. Έτσι 
κι αλλιώς, τι θα την κάνετε; Βάρος σάς είναι.» 

Η απάντηση άργησε λίγο να έρθει· αλλά η φωνή της υπολοχαγού 
ακούστηκε ξανά: «Θα βγούµε από την πόλη µε τη Βεατρίκη µαζί 
µας, και θα σας την παραδώσουµε δέκα χιλιόµετρα απόσταση από 
την Καλνάθρια.» 

«Καλώς,» είπε ο Τέρι. «Συµφωνώ.» 
«Πες τώρα στους πολεµιστές σου να παραµερίσουν για να βγούµε 

απ’το παλάτι. Κι αν δω να γίνονται κόλπα, η Βεατρίκη θα πεθάνει!» 
«Μην ανησυχείς: τίποτα δεν θα γίνει. Έχεις το λόγο µου.» 
«Ο λόγος σου δεν µετράει για τίποτα, προδότη! Φρόντισε να µε-

τρήσουν οι πράξεις σου.» 
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Η µαυρόδερµη την κοίταζε για κάµποση ώρα, βαδίζοντας γύρω-
γύρω της, στα τέσσερα, σαν ζώο. Οι άλλες κάθονταν µακριά της και 
µιλούσαν αναµεταξύ τους, παρατηρώντας την λες κι ήταν κάτι το 
αξιοπερίεργο. Και µόνο το δέρµα της Μάρθας, βέβαια, πρέπει να τις 
παραξένευε· δεν υπήρχαν άνθρωποι µε δέρµα λευκό-ροζ εδώ: µονά-
χα µε δέρµα κατάλευκο. 

Η µαυρόδερµη τής όρµησε, πέφτοντας επάνω της και κολλώντας 
την στο έδαφος, σέρνοντας τη γλώσσα της στην κοιλιά της Μάρθας, 
δαγκώνοντάς την. «Φύγε από δω!» φώναξε εκείνη. «Τι σκατά κά-
νεις, γαµώ την οικογένειά σου! Φύγε!» προσπαθώντας να αποτινάξει 
την άγρια γυναίκα, η οποία γελούσε µοιάζοντας να διασκεδάζει. Η 
γλώσσα της σερνόταν πάνω στο δέρµα της Μάρθας, τα δόντια της τη 
δάγκωναν (όχι πολύ δυνατά, ευτυχώς), τα χέρια της χούφτωναν σαν 
τα χέρια λιµασµένου ναύτη. Οι άλλες κάθονταν και κοιτούσαν. 

«Τι κοιτάτε, ρε µαλακισµένες;» τους φώναξε η Μάρθα. «Βοηθήστε 
µε! Είναι παλαβή! Πάρτε την από πάνω µου, που η Έχιδνα να σας 
φιλήσει!» Αυτές, όµως, ούτε που κουνιόνταν από τη θέση τους. Εί-
χαν βρει θέαµα για να σπάσει την πλήξη τους, οι γαµηµένες! Η Ά-
γρια Γυναίκα εναντίον της Παράξενης Γυναίκας. Θα καταλήξουµε σε 
κάνα τηλεοπτικό κανάλι µε τσόντες, γαµώ την πουτάνα µου γαµώ! 
γρύλισε εντός της η Μάρθα, καθώς πάλευε να διώξει τη µαυρόδερµη 
λευκοµαλλούσα. «Φύγ’από πάνω µου, µωρή! ∆εν είµαι καµια κωλο-
λεσβία!» Τα γόνατά της χτυπούσαν τους µηρούς και τα πλευρά της 
µαύρης, µα τα χτυπήµατα δεν έµοιαζαν να την πτοούν. Συνέχιζε να 
γελά. Έδειχνε να διασκεδάζει. ∆άγκωσε το αριστερό στήθος της 
Μάρθας, κι εκείνη ούρλιαξε, εξαπολύοντας ό,τι βρισιές ήξερε. 

Η µαύρη γυναίκα µε τα λευκά µαλλιά την κράτησε κάτω, µε δυνα-
τά χέρια και γόνατα, κι έσκυψε για να φιλήσει τα χείλη της. 

Η Μάρθα τη δάγκωσε, µ’ολη της τη δύναµη. 
Γεύτηκε αίµα. 
Η µαύρη πετάχτηκε πίσω, αφήνοντας ένα κοµµάτι από τα χείλη 

της στα δόντια της Μάρθας και γρυλίζοντας εξαγριωµένη. Γρονθο-
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κόπησε τη Μάρθα καταπρόσωπο, κάνοντας τη να δει παράξενα 
χρώµατα να χορεύουν µπροστά της– Όχι πάλι οι ίδιες µαλακίες…! 

Οι άλλες καριόλες είχαν τώρα αρχίσει να φωνάζουν – επιτέλους, 
είχαν ξυπνήσει! Η µαύρη ανασηκώθηκε γυρίζοντας να τις κοιτάξει 
και µιλώντας τους, θυµωµένη, ενώ αίµα έτρεχε από τα χείλη της – 
σκούρο µπλε αίµα. 

Η Μάρθα µάζεψε επάνω το δεξί της πόδι και κλότσησε τη µαύρη 
λευκοµαλλούσα στο αριστερό στήθος, δυνατά. Εκείνη έπεσε πίσω 
και διπλώθηκε, µουγκρίζοντας. Οι άλλες έτρεξαν να γονατίσουν γύ-
ρω της, µιλώντας φρενιασµένα, δείχνοντας να φοβούνται. 

Η Μάρθα πήρε µερικές βαθιές ανάσες. 
Ένας φρουρός µπήκε στη σκηνή, και οι γυναίκες άρχισαν να του 

µιλάνε όλες µαζί. Εκείνος τράβηξε ένα µαστίγιο από τη ζώνη του και 
µαστίγωσε κάµποσες φορές τη µαυρόδερµη, σχηµατίζοντας ρυάκια 
µπλε αίµατος επάνω της. Εκείνη ούρλιαζε και, σε κάποια στιγµή, έ-
κανε να σηκωθεί (ή για να φύγει ή για να του χιµήσει) αλλά εκείνος 
την κλότσησε στην κοιλιά και συνέχισε να τη µαστιγώνει. Στο τέλος, 
την άφησε µισολιπόθυµη και οι άλλες την τράβηξε παράµερα για να 
την περιθάλψουν. 

Ακόµα ένας φρουρός είχε µπει στη σκηνή όσο ο πρώτος έδερνε τη 
µαύρη, όµως δεν είχε κινηθεί· περίµενε στεκόµενος στην είσοδο, µε 
τα µυώδη χέρια του σταυρωµένα εµπρός του. 

Ο µαστιγοφόρος – γαλανόδερµος, µαυροµάλλης, και ψηλός – βά-
δισε προς τη Μάρθα. Μπλε αίµατα κυλούσαν επάνω στο µαστίγιό 
του. Η Μάρθα σύρθηκε προς τα πίσω, νιώθοντας τα µάτια της γουρ-
λωµένα καθώς τον ατένιζε. 

«Χτύπησέ µε µ’αυτό το πράµα, πούστη, και θα σ’τα κόψω!» του 
γρύλισε, φοβισµένη. 

Ο µαστιγοφόρος στάθηκε, παρατηρώντας την – αν και ήταν σί-
γουρο πως δεν την είχε καταλάβει, αφού κανένας τους δεν µιλούσε 
τη Συµπαντική. 

Η Μάρθα περίµενε να δει τι θα έκανε, ο γαµιόλης. Αν τη χτυπούσε 
µ’αυτό το πράµα, θα γινόταν της πουτάνας εδώ µέσα, είτε ήταν δε-
µένα τα χέρια της πίσω απ’την πλάτη είτε όχι! 

Ο άντρας µε το µαστίγιο στράφηκε και βάδισε προς την είσοδο. 
Είπε κάτι στον άλλο που στεκόταν εκεί και, µαζί, βγήκαν απ’τη σκη-
νή. 
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Η Μάρθα ξεροκατάπιε. Ο Γεράρδος έχει δίκιο: είµαι τροµαχτική 
κάπου-κάπου. Πρέπει να τους τρόµαξα. 

E 
 
Ο Τέρι διέταξε τους πολεµιστές του να φύγουν γύρω από την πτέρυ-
γα των Παντοκρατορικών, και η Υπολοχαγός Νιρνέκωφ κι οι στρα-
τιώτες της βγήκαν απ’το Παλάτι της Καλνάθριας, οπλισµένοι και µε 
τη Βεατρίκη µαζί τους. Ο Τέρι την είδε δίπλα στην Αργυρία, φιµωµέ-
νη και µε τα χέρια της δεµένα πίσω απ’την πλάτη. Ήταν µια ψηλή, 
πορφυρόδερµη κοπέλα µε µαύρα µαλλιά, η οποία έµοιαζε στον πα-
τέρα της. Όταν εκείνος πέθαινε η Βεατρίκη θα γινόταν Αρχόντισσα 
της Καλνάθριας· ο Άρχοντας Ρολάνδος δεν είχε άλλα παιδιά. 

Οι Παντοκρατορικοί δε φαινόταν να την έχουν κακοµεταχειριστεί, 
παρατήρησε ο Τέρι καθώς στεκόταν σ’έναν εξώστη του παλατιού και 
τους έβλεπε να διασχίζουν τον κήπο και να βγαίνουν στην πόλη. 

«Τώρα,» είπε. «Πάµε να τους συνοδέψουµε.» Και, µαζί µε την Ι-
ωάννα, τον Έδουο, και τη Μαύρη Φωτιά, έφυγε απ’το µπαλκόνι, κα-
τεβαίνοντας γρήγορα τις εσωτερικές σκάλες του παλατιού. 
Θέλεις να τους τροµάξω πάλι, Πατέρα; ρώτησε η κόρη του. 
«Όχι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Τώρα δεν τους θέλω τροµαγµένους. 

Πρέπει τα πράγµατα να κυλήσουν ήρεµα.» 
Οι πολεµιστές του Τέρι και οι έξι Ιεροί Φρουροί τούς περίµεναν 

κάτω, µέσα στο παλάτι, και τους ακολούθησαν καθώς εκείνοι διέσχι-
ζαν τον κήπο. Η Αργυρία πήγαινε προς τη δυτική πύλη της Καλνά-
θριας, είχε παρατηρήσει ο Τέρι, όπου οι δρόµοι ήταν πιο στενοί. Ε-
κείνος πρόσταξε τους πολεµιστές του να επιβιβαστούν στο φορτηγό 
και να πάνε στη βόρεια πύλη. 

Ανέβηκαν στο ψηλό όχηµα, το ενεργοποίησαν, και, οδηγώντας 
προσεχτικά µέσα στις λεωφόρους της Καλνάθριας, βγήκαν από την 
πόλη, για να βρεθούν στα βόρειά της. 

«Κάνε τον κύκλο, να πάµε δυτικά,» πρόσταξε ο Τέρι τον οδηγό, κι 
εκείνος υπάκουσε. 

Σύντοµα, ατένισαν τους λευκοντυµένους στρατιώτες να ταξιδεύ-
ουν µε δυτική κατεύθυνση, διασχίζοντας την ύπαιθρο. Ορισµένοι 
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απ’αυτούς (όχι πολλοί) καβαλούσαν άλογα, και είχαν επίσης και κά-
µποσα µουλάρια για να κουβαλάνε πράγµατα. Η Βεατρίκη εξακο-
λουθούσε να είναι κοντά στην Αργυρία, δεµένη και φιµωµένη, είδε ο 
Τέρι µε τα κιάλια του. 

«∆ε θα µπορούσαµε και να τους επιτεθούµε και να σώσουµε την 
κοπέλα, Πολιτοµαχητή;» είπε ο Έδουος. 

«Καλύτερα να µην το ρισκάρουµε, Μεγάλε Πατέρα, αν συµφωνεί-
τε κι εσείς.» 

Ο Έδουος έµεινε σιωπηλός· µάλλον, συµφωνούσε. 
Όταν οι Παντοκρατορικοί είχαν ταξιδέψει δέκα χιλιόµετρα προς 

τα δυτικά, σταµάτησαν, και ο Τέρι είπε στον οδηγό του φορτηγού να 
σταµατήσει επίσης, σε απόσταση διακοσίων µέτρων από αυτούς. 
Πράγµα το οποίο έγινε, και ο Τέρι άνοιξε µια πλευρική πόρτα και 
πήδησε έξω από το ψηλό όχηµα, ακολουθούµενος από την Ιωάννα, 
τον Έδουο, τη Μαύρη Φωτιά, τους έξι Ιερούς Φρουρούς, και δύο πο-
λεµιστές του Υπεράρχη. 

Προχώρησαν όλοι µαζί προς τους Παντοκρατορικούς, χωρίς όµως 
να πλησιάσουν περισσότερο από εκατό µέτρα. 

Η Αργυρία στάθηκε αντίκρυ τους, έβγαλε το φίµωτρο από το στό-
µα της Βεατρίκης, της έλυσε τα χέρια, και την άφησε να έρθει τρέ-
χοντας προς το µέρος τους. 

«Είσαι ασφαλής τώρα,» της είπε ο Τέρι, όταν εκείνη ήταν πλάι 
του. 

«Σ’ευχαριστώ, όποιος κι αν είσαι.» ∆εν τον αναγνώριζε. Και φαι-
νόταν να αντιµετωπίζει την όλη κατάσταση πολύ ψύχραιµα και συ-
γκροτηµένα. Ο Άρχοντας Ρολάνδος, αναµφίβολα, είχε διδάξει καλά 
τη µοναχοκόρη του. 

«Μ’έχεις ξαναδεί, υπό άλλες συνθήκες, αλλά δε µε θυµάσαι µάλ-
λον,» της είπε ο Τέρι. «Τώρα είµαι ο Πολιτοµαχητής της Ερρίθιας· 
κάποτε, ήµουν ταγµατάρχης στον Παντοκρατορικό Στρατό. Τέρι 
Κάρµεθ ονοµάζοµαι.» Καθώς µιλούσε στη Βεατρίκη, έβλεπε την Αρ-
γυρία και τους στρατιώτες της να συνεχίζουν την πορεία τους δυτι-
κά, έχοντας επιταχύνει το βηµατισµό τους και κρατώντας τα όπλα 
τους σ’ετοιµότητα. Φοβόνταν ότι ίσως ο Τέρι να τους επιτιθόταν. 
Εκείνος, όµως, δεν είχε κανέναν τέτοιο σκοπό. Αρκετοί δεν είχαν 
πεθάνει, τελευταία; 
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«Πάµε,» είπε στη Βεατρίκη και τους υπόλοιπους. «Πάµε πίσω 
στην Καλνάθρια.» 

E 
 
Ο Γεράρδος περίµενε µέσα στο κοκάλινο κλουβί, αλλά ο πρασινό-
δερµος αρχηγός των εξωδιαστασιακών δεν ερχόταν για να του µιλή-
σει. Γιατί; Φοβόταν; 
Στο όνειρό µου είχε πει: «Τι θέλεις εδώ; Ποιος είσαι; ∆αίµονας;» 

Και: «Θες να µ’εξαπατήσεις! Το ξέρω! Γι’αυτό δεν έχεις φέρει και τη 
δαιµόνισσά σου εδώ; Θα µου την προσφέρεις σαν αντάλλαγµα άµα 
κάνω το θέληµά σου; Για τόσο τρελό µ’έχεις;» 
Ναι, είναι πολύ πιθανό να µε φοβάται… και εµένα και τη Μάρθα. 
Ελπίζω να µην την πειράξουν. 
Ο Γεράρδος άρχισε να πιστεύει ότι ίσως, τελικά, να ήταν κακή ιδέα 

που τους είχε αφήσει να τον κλειδώσουν εδώ. ∆ε µπορούσε 
ν’ακολουθήσει τα µονοπάτια για να βγει από ένα κοκάλινο κλουβί· 
το σώµα του δεν χωρούσε ανάµεσα από τα κάγκελα. 
Πώς να προσελκύσω τον αρχηγό τους; 
∆εν έβρισκε απάντηση, και δεν ήθελε να κάνει τίποτα βιαστικό 

που θα έβαζε σε κίνδυνο και εκείνον αλλά και τη Μάρθα. Για τη 
Μάρθα, βασικά, ανησυχούσε περισσότερο, διότι ήξερε πως ο ίδιος 
µπορούσε εύκολα να δραπετεύσει όταν άνοιγαν το κελί του· εκείνη, 
όµως, δεν είχε παρόµοιες δυνάµεις. 

Οι φρουροί του άλλαξαν καθώς είχε έρθει το απόγευµα και οι σκιές 
είχαν πυκνώσει. Και µετά, άλλαξαν πάλι όταν ήρθε το απόβραδο και 
τα δύο φεγγάρια της Χάρνταβελ – ο Αργυρός Θείος Οφθαλµός και ο 
Κακός Οφθαλµός – κρέµονταν στον ουρανό, ανάµεσα σε µαύρα 
σύννεφα. Μία φορά τού έφεραν να πιει νερό από µια µεγάλη πέτρι-
νη κούπα· φαγητό, όµως, κανένας δεν του έφερε. Όταν ήθελε να κα-
τουρήσει, σηκώθηκε (όσο του επέτρεπε το ύψος του κλουβιού του) 
και κατούρησε έξω απ’τα κάγκελα. Οι φρουροί από την άλλη µεριά 
δεν έδωσαν σηµασία· το θεωρούσαν, προφανώς, κάτι το φυσιολογι-
κό. 
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Υποµονή, είπε ο Γεράρδος στον εαυτό του. Υποµονή. Το πρωί, θα 
µε βγάλει από δω για να µου µιλήσει. ∆ε µπορεί να µ’αγνοήσει ύστε-
ρα από κείνο το όνειρο. Το ξέρω πως το θυµάται όπως το θυµάµαι κι 
εγώ· το είδα στα µάτια του– 

Αναπάντεχες φωνές έσχισαν τη σχετική ησυχία της νύχτας. Κραυ-
γές πόνου, και ένα, δύο, τρία αλυχτήµατα που αποκλείεται να είχαν 
βγει από το στόµα κάποιου ζώου, συµπέρανε ο Γεράρδος. 

Το Εσώτερο Θηρίο ήταν κοντά, εξαγριωµένο. 
Ο Αντέλµος. Επέστρεψε. Για µένα, δίχως αµφιβολία. 
Κανένας από τους δύο φρουρούς µπροστά στο κελί του Γεράρδου 

δεν τον κοίταζε τώρα· κι οι δυο τους ατένιζαν προς τη µεριά από την 
οποία ακούγονταν οι φωνές, και κρατούσαν τα δόρατά τους σε ετοι-
µότητα. 

Ο Γεράρδος αισθανόταν, ξαφνικά, µόνος. Αποκοµµένος από τους 
υπόλοιπους ανθρώπους. Πιο κοντά στη Χάρνταβελ… Έκλεισε τα µά-
τια, ξέροντας πως αυτό ακριβώς ήταν που έπρεπε να κάνει… Έκλει-
σε τα µάτια και παραδόθηκε στην αγκαλιά του Θεού… 

Η Χάρνταβελ τον τύλιξε. 
Και τώρα θα µπορούσε να είναι παντού. ∆εν ήταν παρά θέµα επι-

λογής. Το εδώ και το εκεί δεν υπήρχαν· όλες οι έννοιες του χώρου 
ήταν αφηρηµένες. Η πιο αλλόκοτη, η πιο ασύλληπτη γεωµετρία 
απ’όλες. 

Ο Γεράρδος άνοιξε τα βλέφαρά του. 
Βρισκόταν πίσω από µια σκηνή, γονατισµένος µέσα στις σκιές. Α-

ντίκρυ του µπορούσε να δει ένα άδειο κοκάλινο κλουβί, και δύο 
φρουρούς που δεν φρουρούσαν τίποτα πλέον. 

Ο εχθρός του ήταν εδώ, και ο Γεράρδος έπρεπε να τον αντιµετω-
πίσει. 
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Κεφάλαιο 39 

Το ∆έος των Ξένων 
 
 
«Θα πρέπει να σας ζητήσω να µε συγχωρέσετε,» είπε ο Άρχοντας 
Ρολάνδος, καθισµένος στην κορυφή του τραπεζιού της µεγάλης αί-
θουσας του παλατιού του. «Ό,τι έκανα δεν το έκανα µε τη θέλησή 
µου, σας διαβεβαιώνω. Το έκανα µε βαριά καρδιά, µε ντροπή, και 
µόνο για να µην πάθει κακό η κόρη µου. Πιστεύω ότι κάθε πατέρας 
το ίδιο θα ήταν αναγκασµένος να κάνει.» 

Η σύζυγός του, η Ασπασία (µια Απολλώνια γυναίκα, που ο Τέρι δεν 
ήξερε πώς είχε καταλήξει εδώ, ούτε γιατί) καθόταν στα δεξιά του 
Ρολάνδου, ντυµένη µ’ένα φαρδύ πτυχωτό φόρεµα που φούσκωνε 
στους ώµους. Είχε δέρµα λευκό µε απόχρωση του ροζ και µακριά, 
ξανθά, σγουρά µαλλιά, συγκρατηµένα πίσω µε µια κοκάλινη χτένα. 

Γύρω από το τραπέζι, εκτός από τον Άρχοντα της Καλνάθριας και 
τη σύζυγό του, κάθονταν ο Τέρι, ο Έδουος, η Ιωάννα, και η Μαύρη 
Φωτιά. Μπροστά τους υπήρχαν πιατέλες ξεχειλισµένες από διάφορα 
µυρωδάτα φαγητά και καράφες µε ποτά. Ο Ρολάνδος προσπαθούσε 
να φανεί γενναιόδωρος και ευγνώµων. 

«Καταλαβαίνουµε, Άρχοντά µου,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Καταλα-
βαίνουµε.» Και αναρωτήθηκε αν εκείνος θα έκανε το ίδιο για τη δική 
του κόρη… Το πρόβληµα ήταν πως η Μαύρη Φωτιά ήταν κόρη του 
µόνο βιολογικά· ο Τέρι δεν νόµιζε ότι η ενέργεια που φόρτιζε το σώ-
µα της θα µπορούσε να θεωρηθεί παιδί του. Κι επιπλέον, η Μαύρη 
Φωτιά αποκλείεται ποτέ να κατέληγε αιχµάλωτη· απλώς θα πέταγε 
και θα έφευγε. Ο Τέρι τη λοξοκοίταξε καθώς έπινε µια γουλιά από το 
κρασί στην κούπα του· η κόρη του ούτε έτρωγε ούτε έπινε τίποτα. 

Ο Ρολάνδος είπε στον Έδουο: «Μεγάλε Πατέρα, ό,τι µου ζητήσετε 
θα το πράξω για να λάβω τη συγχώρεση του Θεού.» 

«Όταν ο Θεός µού αποκαλύψει κάτι για εσάς, θα το µάθετε, Άρχο-
ντά µου,» αποκρίθηκε ο ιερέας. 
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«Για την ώρα, όµως, θα θέλαµε απλώς να µας πείτε τι συµβαίνει 
στις περιοχές σας,» ζήτησε ο Τέρι. «Αυτός είναι κι ο λόγος που ήρ-
θαµε, εξάλλου.» 

«Ασφαλώς, Πολιτοµαχητή. Αναφέρεστε στους επιδροµείς, υποθέ-
τω…» 

«Ναι.» 
«Εµφανίστηκαν πριν από… περίπου, καµια εικοσαριά ηµέρες – 

τουλάχιστον – αν η πληροφόρησή µου είναι σωστή. Βγήκαν από µια 
σπηλιά, αρχικά. Μια σπηλιά στα Βιγδάνια Όρη, δυτικά από εδώ. 
Χτύπησαν πρώτα τις περιοχές του µικρού Αρχοντάτου της Νιµίλκας, 
και µετά ήρθαν προς τα µέρη µου. Πολλοί απ’αυτούς έχουν δέρµα 
πράσινο – πράγµα που όλοι συµφωνούν ότι είναι ανήκουστο. Υπάρ-
χουν άλλοι άνθρωποι µε πράσινο δέρµα;» 

«Υπάρχουν, Άρχοντά µου, αλλά είναι, γενικά, σπάνιος δερµατικός 
χρωµατισµός.» 

«Τέλος πάντων. Έχουν δέρµα πράσινο και τραβάνε µαζί τους κάτι 
πελώρια πλάσµατα σαν σκυλιά, που το πετσί τους θυµίζει πέτρα – κι 
έχει και τις ίδιες περίπου ιδιότητες, απ’ό,τι µου έχουν πει. Είναι πολύ 
δύσκολο να τραυµατίσεις αυτά τα ζώα, και είναι και πολύ δυνατά. 
Επίσης, έχω µάθει ότι οι ξένοι, πολλές φορές, τα καβαλάνε, όπως 
εµείς καβαλάµε τα άλογα!» 

«Μάλιστα…» είπε ο Τέρι. «Και πού βρίσκονται τώρα, Άρχοντα 
µου; Γνωρίζετε;» 

«Στην αρχή, καθώς είπα, χτύπησαν το Αρχοντάτο της Νιµίλκας. 
Μετά, µπήκαν στο Αρχοντάτο της Νασελκάβριας, και στο δικό µου 
Αρχοντάτο επίσης. Έκαναν πέρα-δώθε ανάµεσα στα σύνορά µας. Οι 
περιοχές στα νοτιοδυτικά έχουν γίνει πολύ επικίνδυνες. Απ’όπου 
περνάνε οι ξένοι κατακαίνε τον τόπο, σκοτώνουν, και λεηλατούν.» 

«Η σπηλιά απ’την οποία ήρθαν ξέρετε πού είναι ακριβώς;» 
«Ναι. Ένας κυνηγός από τη Νιµίλκα την εντόπισε και χαρτογρά-

φησε το µέρος.» 
«Οι ξένοι έχουν κάποιον καταυλισµό εκεί;» 
«Απ’ό,τι ξέρω, όχι. Στην αρχή µόνο νοµίζω ότι έµεναν στη σπηλιά· 

τώρα, απλά περιφέρονται και καταστρέφουν. Ο Μεγάλος Πατέρας 
Φρειδερίκος πήγε στη σπηλιά µαζί µε µερικούς Ιερούς Φρουρούς, 
µου είπαν· αλλά κανένας τους δεν επέστρεψε.» 
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Ο Έδουος ρώτησε: «Αυτό το περιστατικό πότε συνέβη, Άρχοντά 
µου;» 

«Στην αρχή, Μεγάλε Πατέρα, όταν οι ξένοι έµεναν ακόµα στη 
σπηλιά τους και έκαναν επιδροµές από εκεί.» 

Ο Τέρι είπε: «Τώρα πού βρίσκονται;» 
«Τώρα είναι σε πιο βόρειες περιοχές, αν και εξακολουθούν να κι-

νούνται, κυρίως, στα σύνορα του Αρχοντάτου µου και του Αρχοντά-
του της Νασελκάβριας.» 

«Ο Μεγάλος Πατέρας Αντέλµος πού είναι, Άρχοντά µου;» θέλησε 
να µάθει ο Έδουος. 

«∆εν γνωρίζω, Μεγάλε Πατέρα· πάντως, έχω ακούσει ότι έχει ορ-
κιστεί να διώξει τους ξένους από τα µέρη µας, ακόµα κι αν χρειαστεί 
να τους σκοτώσει όλους.» 

Ο Έδουος ένευσε σαν να περίµενε µια τέτοια απάντηση. 
«Καλώς,» είπε ο Τέρι. «Θα µας δώσετε έναν χάρτη των περιοχών 

σας, Άρχοντα µου, και αύριο θα ξεκινήσουµε για τα δυτικά.» 
«Σκοπεύετε να συγκρουστείτε µε τους ξένους, Πολιτοµαχητή; 

Πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι είναι πολλοί – χιλιάδες, αν δεν 
είµαι παραπληροφορηµένος. Οι πολεµιστές σας δεν επαρκούν–» 

«Το γνωρίζω,» τον διέκοψε ο Τέρι προτού συνεχίσει. «Αλλά ο σκο-
πός µου δεν είναι να τους πολεµήσω· είναι να συνεννοηθώ µαζί 
τους.» 

Ο Ρολάνδος ύψωσε τα φρύδια του. «Να συνεννοηθείτε; Μα, ούτε 
καν τη Συµπαντική δεν µιλούν!» 

«Μ’εµένα θα µιλήσουν, Άρχοντά µου. Μιλάω εγώ τη δική τους 
γλώσσα. Κι επιπλέον, έχω µία πολύ καλή διερµηνέα µαζί µου.» 

E 
 
Η Μάρθα είχε αποκοιµηθεί. ∆εν το ήθελε: απλά, την είχε πάρει ο 
ύπνος. Ήταν ξεθεωµένη απ’όλη την ηµέρα, κι αυτοί οι πούστηδες 
εδώ πέρα δεν της είχαν δώσει ούτε ένα πιάτο φαγητό της προκοπής. 
Ή µάλλον, της είχαν δώσει αλλά εκείνη είχε αρνηθεί να φάει. Σιγά 
µην άφηνε κάποια απ’αυτές τις τσούλες να την ταΐσει. Άµα ήθελαν 
να φάει, ας την έλυναν πρώτα! Τα χέρια της είχαν πιαστεί, τόσες 
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ώρες δεµένα πίσω της. Μονάχα νερό είχε δεχτεί να πιει, παρότι µια 
απ’αυτές τις πόρνες ήταν που της κρατούσε την πήλινη κούπα, γιατί 
αλλιώς θα είχε κορυζιάσει. 

Έπειτα, οι ώρες είχαν περάσει η µία κατόπιν της άλλης, και στο τέ-
λος την είχε πάρει ο ύπνος επάνω σε κάτι µαξιλάρια. Όταν ξύπνησε 
βρήκε ένα πέπλο να τη σκεπάζει· κάποια απ’τις πόρνες πρέπει να το 
είχε ρίξει επάνω της όσο εκείνη κοιµόταν. Και… τι ήταν, τώρα, αυτή 
η φασαρία; 

Συνοφρυώθηκε καθώς έπαιρνε καθιστή θέση. Οι άλλες έµοιαζαν 
επίσης να αφουγκράζονται. Καµια τους δεν κινιόταν. Οι όψεις τους 
φανέρωναν κάποιο φόβο. 
Μάχη, σκέφτηκε η Μάρθα. Κάποιοι µάχονται µέσα στον καταυλι-

σµό. Προσπάθησε να φορέσει καλά το πέπλο που της είχαν ρίξει. 
«Ε!» τους φώναξε. «Βοηθήστε µε εδώ λίγο! Βοηθήστε µε, ρε! Σηκω-
θείτε!» Μια απ’τις γυναίκες φάνηκε να κατάλαβε τι ήθελε η Μάρθα 
και, πλησιάζοντάς την µε κάποια επιφύλαξη, έπιασε το πέπλο και το 
τύλιξε γύρω της, δένοντας τα κορδόνια του µε περίτεχνους κόµπους. 
Τα χέρια της δεν της τα έλυσε, φυσικά. 

Η Μάρθα, που είχε τώρα σηκωθεί όρθια, πήγε προς την έξοδο της 
σκηνής. Η γυναίκα που την είχε ντύσει προσπάθησε να την εµποδί-
σει, αλλά εκείνη την παραµέρισε µε τον ώµο της. Ζύγωσε την κουρ-
τίνα και έβγαλε έξω το κεφάλι της. Είδε σκιές να τρέχουν µέσα στον 
καταυλισµό. Ήταν νύχτα, και το µέρος φωτιζόταν από κάτι κρυ-
στάλλους επάνω σε παλούκια, όπως αυτούς που είχε ο λαός της Νίρ-
µικιτ. 

Οι φρουροί της σκηνής των πουτάνων πρόσεξαν τη Μάρθα και της 
µίλησαν απότοµα, λέγοντας πράγµατα που εκείνη, φυσικά, δεν κα-
τάλαβε. Τους αγνόησε. Αλλά αυτοί δεν την αγνόησαν. Ο ένας τους 
την έπιασε απ’τα µαλλιά και την έσπρωξε µέσα στη σκηνή – ενώ η 
Μάρθα τον έβριζε και καταριόταν – σωριάζοντας την κάτω. 

E 
 
Ο Γεράρδος γλιστρούσε γύρω από το φως των φωτοκρυστάλλων του 
καταυλισµού, µέσα σε σήραγγες από σκοτάδι, πίσω από γωνιές αδύ-
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νατο να περιγραφούν. Οι εξωδιαστασιακοί δεν τον έβλεπαν αλλά 
εκείνος τούς έβλεπε καθώς έτρεχαν από δω κι από κει κυνηγώντας 
κάποιον. 

Κάποιον που ο Γεράρδος ήξερε ποιος ήταν προτού τον δει. 
Ο Αντέλµος. 
Τα τραύµατά του έµοιαζαν να έχουν ήδη θεραπευτεί, και τιναζό-

ταν ευκίνητα ανάµεσα στις σκηνές και στους εξωδιαστασιακούς, 
χτυπώντας τους µε τα τσεκούρια του, διαλύοντας κρανία, τσακίζο-
ντας ράχες, κόβοντας χέρια και πόδια, χύνοντας εντόσθια στη γη. 
Και µετά έτρεχε πάλι για να χαθεί µες στον µεγάλο καταυλισµό. 
Εµένα ψάχνει, σκέφτηκε ο Γεράρδος. Το Εσώτερο Θηρίο του τον 

οδηγεί για να µε σκοτώσει. Μπορούσε να διακρίνει την επιρροή του 
Μαύρου Σύννεφου επάνω στον Αντέλµο σαν ένα µελανό πέπλο που 
τον κουκούλωνε ολόκληρο και παλλόταν όπως ένας ζωντανός οργα-
νισµός. Και µόνο η δαιµονική όψη του προκαλούσε αποστροφή στον 
Γεράρδο. 

Πλησίασε έναν νεκρό πολεµιστή, γλιστρώντας έξω από τα µονοπά-
τια, και πήρε το σπαθί από τη ζώνη του και την καραµπίνα από τα 
παράλυτα χέρια του. Και τα δυο όπλα ήταν άγνωστης τεχνοτροπίας 
για τον Γεράρδο. Θύµιζαν αυτά του λαού της Νίρµικιτ αλλά δεν ήταν 
ίδια. Ήταν, ίσως, πιο… άκοµψα καµωµένα. 

Ο Γεράρδος, πάντως, δεν είχε πρόβληµα να καταλάβει πώς όπλιζε 
η καραµπίνα, ούτε από πού έµπαιναν οι σφαίρες – και υπήρχε ένα 
σακουλάκι γεµάτο µε τέτοιες στη ζώνη του νεκρού, το οποίο φυσικά 
και πήρε επίσης µαζί του. 

Βάδισε ξανά στα µονοπάτια, ακολούθησε τους θορύβους της µά-
χης, και σταµάτησε µες στο σκοτάδι, σε σηµείο απ’όπου µπορούσε 
να δει τον Αντέλµο να σκοτώνει εξωδιαστασιακούς. Τα δύο τσεκού-
ρια του ήταν µια αιµατηρή στροβιλιζόµενη λαίλαπα γύρω του. 

Ο Γεράρδος ύψωσε την καραµπίνα του και τον σηµάδεψε. 
Ο Αντέλµος τον κατάλαβε: το Εσώτερο Θηρίο του, αναµφίβολα, 

τον είχε προειδοποιήσει. Στράφηκε, καθώς απέκρουε το δόρυ ενός 
εξωδιαστασιακού, και αντίκρισε τον Γεράρδο. Τα γαλανά µάτια του 
τον έβλεπαν παρότι εκείνος ήταν κρυµµένος στο σκοτάδι. 

Ο Γεράρδος, τότε, πάτησε τη σκανδάλη – και αστόχησε το πόδι 
του Αντέλµου, καθώς εκείνος κινήθηκε σαν τον άνεµο, τσακίζοντας 
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συγχρόνως το κεφάλι ενός γαλανόδερµου πολεµιστή κάτω από ένα 
τσεκούρι του. Σαν λυσσασµένος λύκος τινάχτηκε προς τον Γεράρδο, 
αλυχτώντας, κραδαίνοντας τα όπλα του, µε τροµερή ταχύτητα, αφύ-
σικη για άνθρωπο αλλά και για αγρίµι του Κεντροδάσους. 

Ο Γεράρδος πυροβόλησε ξανά: και τώρα η σφαίρα χτύπησε τον 
Αντέλµο στην κνήµη και τον έκανε να χάσει λίγη απ’την ορµή του. 
Όταν ο ιερέας ανέµισε τα τσεκούρια του προς τον Γεράρδο, αυτός 
δεν ήταν πια εκεί. Είχε γλιστρήσει γύρω από µια εξωφρενική κα-
µπύλωση του χώρου, περνώντας από ένα µέρος όπου δεν υπήρχε 
ούτε φως ούτε σκοτάδι, και πάραυτα βρέθηκε στα νώτα του Αντέλ-
µου – πέταξε την καραµπίνα του, πήδησε, και πιάστηκε πάνω στη 
δαιµονική σκιά που τύλιγε τον ιερέα. 

Την τράβηξε, βίαια. Γρυλίζοντας. Τρίζοντας τα δόντια. 
Ο Αντέλµος ούρλιαξε όπως και την προηγούµενη φορά. Άφησε τα 

τσεκούρια του να πέσουν κι έφερε πίσω τα δυνατά του χέρια, αρπά-
ζοντας τα µαλλιά του Γεράρδου και τον έναν ώµο του. Εκείνος συνέ-
χισε να κρατιέται. 

Οι εξωδιαστασιακοί τριγύρω δεν κινούνταν· στέκονταν και κοίτα-
ζαν, σαν αποχαυνωµένοι. Ο Γεράρδος τούς έβγαλε τελείως απ’το νου 
του· έµπηξε τα δάχτυλά του βαθιά µέσα στη σκιά που τύλιγε τον Α-
ντέλµο, τραβώντας την πίσω, να την αποµακρύνει από τον ιερέα. 
Από πάνω του νόµιζε πως µπορούσε ν’ακούσει οργισµένα µουγκρη-
τά, νόµιζε πως ο ουρανός άστραφτε και βροντούσε, είχε την τροµα-
χτική αίσθηση ότι κάτι θα έπεφτε στη ράχη του και θα έκανε το σώ-
µα του κοµµάτια. Το Μαύρο Σύννεφο προσπαθούσε να τον αποτινά-
ξει από τον Αντέλµο. Αλλά ο Γεράρδος ήταν αποφασισµένος εκείνος 
να αποτινάξει την επιρροή του Μαύρου Σύννεφου. 

Άκουσε τη σκιά να σκίζεται λες κι ήταν ύφασµα. Την είδε να τε-
ντώνεται αφύσικα γύρω από τον ιερέα. Ο Αντέλµος ούρλιαζε και έ-
κανε πέρα-δώθε· ο Γεράρδος δεν έφευγε από πάνω του. Τραβούσε 
δυνατότερα. Το Εσώτερο Θηρίο έσκουζε από πόνο. Η αντίσταση 
µειωνόταν. Οι ήχοι σαν από κάτι που σκίζεται είχαν ενταθεί. 

Ο Γεράρδος τινάχτηκε πίσω, στη γη, καθώς η σκιά ξεκολλούσε 
απ’τον ιερέα. Ο Αντέλµος βρέθηκε επίσης κάτω, αγκοµαχώντας, δι-
πλωµένος, µουγκρίζοντας. 
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Ο Γεράρδος ξεροκατάπιε, ανασηκώθηκε στο ένα γόνατο – και είδε 
µια ανθρωπόµορφη σκοτεινή φιγούρα να έρχεται καταπάνω του, 
συρίζοντας αλλόκοτα, κάνοντάς τον να νοµίζει πως ένα αόρατο κε-
ντρί διαπερνούσε το κρανίο του απ’τη µια άκρη ώς την άλλη. Τα χέ-
ρια του Γεράρδου τώρα ήταν φωτιές. Τα ύψωσε καθώς πεταγόταν 
επάνω και χτύπησε τη σκοτεινή µορφή, η οποία, ουρλιάζοντας, δια-
λύθηκε σε µυριάδες θραύσµατα όπως το γυαλί που σπάει και σκορ-
πίζεται στον δυνατό άνεµο. 

Το Μαύρο Σύννεφο είχε χάσει ακόµα έναν υπηρέτη. 

E 
 
Οι εξωδιαστασιακοί στέκονταν γύρω του και τον κοίταζαν, σαστι-
σµένοι, µε όπλα στα χέρια αλλά όχι υψωµένα. Ο πρασινόδερµος αρ-
χηγός τους ήταν ανάµεσά τους, και, σηκώνοντας το χέρι του, έδωσε 
µια διαταγή. Πολεµιστές ήρθαν προς τον Γεράρδο, βαστώντας δό-
ρατα και σπαθιά. 

Εκείνος δεν είχε πρόθεση να ξανακλειστεί σε κοκάλινο κλουβί. Α-
κολούθησε τα µονοπάτια και βρέθηκε πίσω τους. Άκουσε πολλούς να 
αναφωνούν. Ο αρχηγός γκάριζε, εξαγριωµένος. Κι άλλοι πολεµιστές 
ήρθαν προς τον Γεράρδο, προσπαθώντας να τον παγιδέψουν· αλλά 
τους ήταν αδύνατο, καθώς εκείνος εµφανιζόταν µια εδώ µια εκεί, 
µπαινοβγαίνοντας στα µονοπάτια. Ήταν πολύ εύκολα γι’αυτόν· και, 
κάποια στιγµή, όταν είδε πως δε σκόπευαν να το βάλουν κάτω, χτύ-
πησε έναν στο κεφάλι µε τη λαβή του σπαθιού του και, µετά, κλό-
τσησε έναν άλλο στην κοιλιά. Κανένας δεν προλάβαινε να χτυπήσει 
τον Γεράρδο, έτσι όπως κινιόταν σε µέρη που τα µάτια τους δεν 
µπορούσαν να δουν. 

Ο πρασινόδερµος αρχηγός φώναξε δυνατά, και οι πολεµιστές του 
έπαψαν να προσπαθούν να πιάσουν τον Γεράρδο. Αποµακρύνθηκαν 
από αυτόν, και τώρα όλοι τους τον ατένιζαν µε δέος. Ο Γεράρδος νό-
µιζε ότι στις όψεις τους έβλεπε εκείνο που έβλεπε και στις όψεις ό-
σων Χαρνταβέλιων γνώριζαν πως ήταν ιερέας, ή όσων το είχαν, κά-
πως, χωρίς σκέψη, αντιληφτεί. 
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Ο πρασινόδερµος αρχηγός έκανε µερικά βήµατα, για να σταθεί 
µπροστά από τους υπόλοιπους, ευθυτενής αντίκρυ στον Γεράρδο. 
Μετά, τράβηξε απότοµα το µεγάλο σπαθί απ’τη ζώνη του, κράτησε 
το µανίκι του όπλου µε τα δύο χέρια ενώ είχε τη λεπίδα στραµµένη 
στη γη, και έκανε µια παράξενη υπόκλιση λυγίζοντας τα γόνατα και 
κλίνοντας το κεφάλι χωρίς να κάµψει τη µέση. 

Όλοι οι εξωδιαστασιακοί τριγύρω αναφώνησαν. Η κίνηση αυτή 
του αρχηγού τους πρέπει να φανέρωνε σεβασµό, υπέθεσε ο Γεράρ-
δος, κι έκλινε κι εκείνος το κεφάλι του προς το µέρος του πρασινό-
δερµου άντρα. 

Ο αρχηγός τον ατένισε κατάµατα, αµίλητος. 
Και τότε, µια γυναίκα ήρθε πλάι στον πρασινόδερµο πολεµιστή. 

Μια καµπουριασµένη γριά, πρασινόδερµη κι εκείνη και µε µαλλιά 
µακριά και λευκά, που γυάλιζαν σαν ασήµι στο φως των κρυστάλ-
λων. Το πρόσωπό της ήταν ρυτιδωµένο και τροµαχτικό, και το δεξί 
της µάτι τυφλό – µια άσπρη σφαίρα, χωρίς κόρη. Κοίταξε τον Γε-
ράρδο µε περιέργεια, και µετά µίλησε στον πρασινόδερµο αρχηγό. 
Εκείνος ένευσε, σιωπηλός. 

Ύστερα, έκανε νόηµα στον Γεράρδο να έρθει µαζί του. 
Ο Γεράρδος τού έγνεψε να περιµένει, και στράφηκε στον Αντέλµο, 

που ήταν ακόµα κουλουριασµένος στη γη. Γονάτισε δίπλα του και 
άγγιξε τον ώµο του. 

«Αντέλµε,» είπε. «Πρέπει να µιλήσουµε.» 

E 
 
Ο πρασινόδερµος αρχηγός πείστηκε – µε χειρονοµίες και νεύµατα – 
να παραχωρήσει µια σκηνή στον Γεράρδο για να ξεκουραστεί και να 
µεταφέρει εκεί τον Αντέλµο, ο οποίος χρειαζόταν ανάπαυση περισ-
σότερο από εκείνον, τώρα που το Εσώτερο Θηρίο είχε φύγει από µέ-
σα του – η εµπειρία ήταν, όπως πάντα, τραυµατική. Επίσης, ο Γε-
ράρδος προσπάθησε να κάνει τον αρχηγό να καταλάβει ότι ήθελε να 
µάθει πού ήταν η Μάρθα. Εκείνος τον κοίταζε για κάποια ώρα πα-
ραξενεµένος, µετά η γριά τού µίλησε, και τότε φάνηκε να καταλα-
βαίνει. Έκανε νόηµα σ’έναν πολεµιστή να πλησιάσει, και του έδωσε 
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µερικές διαταγές. Ο πολεµιστής έγνεψε στον Γεράρδο να τον ακο-
λουθήσει, κι ο Γεράρδος τον ακολούθησε. 

Έφτασαν µπροστά σε µια σκηνή που τη φυλούσαν δύο µεγαλόσω-
µοι φρουροί. Από τη ζώνη του ενός κρεµόταν ένα τυλιγµένο µαστίγι-
ο. Ο συνοδός του Γεράρδου τούς µίλησε, και ο µαστιγοφόρος παρα-
µέρισε την κουρτίνα κι άφησε τον Γεράρδο να περάσει. 

Στο εσωτερικό της σκηνής βρίσκονταν εφτά γυναίκες, και η µία 
απ’αυτές ήταν η Μάρθα. Η οποία, αµέσως, πετάχτηκε όρθια. 

«Γεράρδε;» 
Ήταν ντυµένη µ’ένα ηµιδιάφανο πέπλο, και γυµνή κατά τα άλλα. 

Τα χέρια της ήταν δεµένα πίσω απ’την πλάτη της. 
Ο Γεράρδος την πλησίασε. «Σε πείραξαν;» 
«Εκτός απ’τ’ότι αυτή η καριόλα παραλίγο να µε φάει, όχι, δε µε 

πείραξαν.» Κοίταξε µια µαυρόδερµη γυναίκα καθώς µιλούσε: µια 
γυναίκα που το σώµα της ήταν γεµάτο πληγές – από µαστιγώµατα, 
µάλλον. 

«∆ε µου φαίνεται νάναι σε κατάσταση να….» 
«Τώρα δεν είναι. Τότε ήταν.» 
«Ο φρουρός τη µαστίγωσε;» 
«Ναι. Έκανε να πλησιάσει κι εµένα, ο γαµιόλης, αλλά µετά γύρισε 

κι έφυγε. ∆εν ξέρω γιατί.» 
«Μας φοβούνται,» της είπε ο Γεράρδος. «Ο αρχηγός τους, σίγου-

ρα, µας θυµάται από εκείνο το όνειρο. Πρέπει να τους έχει πει ότι 
είµαστε δαίµονες, ή θεοί, ή µάγοι – δεν ξέρω τι ακριβώς.» 

«Και γιατί δεν ήρθες τόση ώρα να µε βγάλεις από δω;» Έµοιαζε 
έτοιµη να τσακωθεί. «Ούτε τα χέρια µου δε µου έλυσαν, οι πούστη-
δες!» 

Ο Γεράρδος πήγε πίσω της για να λύσει τα σχοινιά απ’τους καρ-
πούς τους· και, καθώς τα έλυνε, είπε: «Ήµουν κλειδωµένος σ’ένα 
κοκάλινο κλουβί. Μετά, ο Αντέλµος ήρθε στον καταυλισµό κι άρχισε 
να σκοτώνει, ψάχνοντας για εµένα. Άκουσα τη φασαρία και… δεν 
ήµουν πια στο κλουβί.» 

Η Μάρθα, µε τα χέρια της λυτά τώρα, τρίβοντας τους µελανιασµέ-
νους καρπούς της και νιώθοντας τους ώµους και τους αγκώνες της 
να πονάνε, στράφηκε να τον αντικρίσει, ρωτώντας: «Τι θα πει ‘δεν 
ήσουν πια εκεί’;» 
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«Εξαφανίστηκα και εµφανίστηκα παραδίπλα. Μη ρωτάς πώς έγι-
νε. Έγινε. Οι φρουροί δεν µε κοιτούσαν, έκλεισα τα µάτια µου, και… 
θα µπορούσα να είµαι παντού.» 

«Θα µε τρελάνεις… Τι έγινε µετά;» 
«Συνάντησα τον Αντέλµο και ξερίζωσα το Εσώτερο Θηρίο από µέ-

σα του, ενώ οι εξωδιαστασιακοί στέκονταν και µε κοιτούσαν. Ύστε-
ρα ο αρχηγός τους πρόσταξε να µε πιάσουν. Χρησιµοποίησα τα µο-
νοπάτια και τους… εντυπωσίασα, υποθέτω. Ο αρχηγός τούς είπε να 
σταµατήσουν, και έκανε µπροστά µου µια περίεργη υπόκλιση κρα-
τώντας ανάστροφα το σπαθί του. Από τότε, νοµίζω ότι… έχουµε µια 
καλή συνεννόηση.» 

Η Μάρθα ύψωσε ένα φρύδι. «Συνεννόηση;» 
«Με βλέπουν σα να είµαι κάτι το ιδιαίτερο. Μου έδωσαν µια σκη-

νή για να ξεκουραστώ, κι έχω αφήσει τον Αντέλµο εκεί, για να συ-
νέλθει. Έλα, πάµε.» Πέρασε το χέρι του γύρω από τη µέση της. 

«∆ε µου φέρνεις κάτι να ντυθώ, πρώτα;» 
Ο Γεράρδος στράφηκε στον συνοδό του, που τον περίµενε στην 

έξοδο της σκηνής. Του έκανε νόηµα ότι η Μάρθα χρειαζόταν κάτι 
για να ντυθεί. Εκείνος, τελικά, κατάλαβε και µίλησε στις άλλες γυ-
ναίκες που ήταν εδώ, οι οποίες έτρεξαν αµέσως να προσφέρουν 
ρούχα στη Μάρθα. 

«∆ε µ’αρέσουν αυτές οι µαλακίες,» είπε εκείνη κρατώντας τα στα 
χέρια της και κοιτάζοντάς τα, «αλλά τ’άλλα µου τα ρούχα τα έσκι-
σαν, οι µαλάκες.» Χωρίς περισσότερα λόγια, ντύθηκε. Βιαστικά. 

Ο Γεράρδος την ατένιζε υποµειδιώντας. 
«Τι γελάς, παλιοκαριόλη;» 
«Θυµίζεις χορεύτρια από τη Σάρντλι, ή από τη Φεηνάρκια, µ’αυτή 

την αµφίεση.» 
«Άντε. Γαµήσου. 
»Και τι είν’εδώ, τέλος πάντων, έχεις καταλάβει; Μπουρδέλο εί-

ναι;» 
«Κάτι τέτοιο, υποθέτω.» 
«Αυτή η µαύρη, πάντως, είναι από τους υπανθρώπους που έλεγε ο 

Βασιληάς Κάλροοθ.» 
«Πώς το ξέρεις;» 
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«Μας είπε ότι οι υπάνθρωποι είναι µαύροι. Κι επιπλέον, έχεις δει 
κανέναν άλλο µαύρο εδώ πέρα, ή ανάµεσα στο λαό της Νίρµικιτ;» 

«Χµ… έχεις δίκιο,» αποκρίθηκε ο Γεράρδος, κοιτάζοντας πάλι τη 
µαυρόδερµη, λευκοµαλλούσα γυναίκα που ήταν γεµάτη πληγές. 

«Πρέπει να τις µαζεύουν από κατακτήσεις τους αυτοί οι παλαβοί,» 
είπε η Μάρθα. «Τις φέρνουν εδώ και τις έχουν για τη γνωστή δου-
λειά.» 

«Πιθανώς. Πάµε τώρα;» 
Η Μάρθα κοίταξε τα γυµνά πόδια της. «Τα παπούτσια δεν είναι 

στη γκαρνταρόµπα τους, ήθελε νάξερα;» 
«Τις µπότες σου τις κατέστρεψαν;» 
Η Μάρθα έριξε µια µατιά ολόγυρα. Τις είδε σε µια γωνιά της σκη-

νής. Πήγε εκεί, τις πήρε στο χέρι, και πλησιάζοντας τον Γεράρδο τις 
φόρεσε. 

Μετά, βγήκαν απ’τη σκηνή µε τις γυναίκες και βάδισαν ώς τη σκη-
νή που ο πρασινόδερµος αρχηγός των εξωδιαστασιακών τούς είχε 
παραχωρήσει. Μέσα, τους περίµενε ο Αντέλµος. Ήταν επάνω στο 
τοµάρι όπου τον είχε αφήσει ο Γεράρδος, αλλά όχι πια κουλουρια-
σµένος, παρά ξαπλωµένος ανάσκελα· και, βλέποντάς τους να µπαί-
νουν, ανασηκώθηκε. Τα γαλανά του µάτια δεν ήταν, πλέον, γεµάτα 
από τη δαιµονική µάνητα του Εσώτερου Θηρίου, ούτε ήταν τα µάτια 
ενός ταραγµένου ανθρώπου, αλλά ενός ανθρώπου πληµµυρισµένου 
από περιέργεια να µάθει. Ενός ανθρώπου που κάτι καταπληκτικό 
τού είχε µόλις αποκαλυφθεί και ήθελε να το γνωρίσει περισσότερο. 

«Γεράρδε…» είπε. «Τι συµβαίνει στη Χάρνταβελ, Αδελφέ; Τι συ-
νέβαινε ανέκαθεν εδώ;» 

Το νεύµα του Γεράρδου έλεγε: Κατάλαβες, λοιπόν. Κατάλαβες ότι 
κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη διάστασή µας. 

Ύστερα, κάθισε πλάι στον Αντέλµο και του µίλησε. 
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Κεφάλαιο 40 

Ο Βασιληάς Θάτβοοκ και ο Λαός του 
 
 
Ο Τέρι περίµενε ότι θα έβλεπε τους στρατιώτες της Υπολοχαγού 
Νιρνέκωφ, όταν έφευγε την επόµενη ηµέρα από την Καλνάθρια. Θα 
τους έβλεπε να ταξιδεύουν δυτικά. Και δεν ήταν κάτι που απευχό-
ταν. Ήλπιζε να τους δει· διότι, αν δεν τους έβλεπε, αυτό θα σήµαινε 
πως κάτι δεν πήγαινε καλά: πως, ίσως, η Αργυρία ετοίµαζε πάλι κά-
τι. 

Ο Τέρι, όµως, δεν απασχόλησε πολύ τον εαυτό του, εκείνο το βρά-
δυ, µε τέτοιες σκέψεις. Κοιµήθηκε στο δωµάτιο που του είχε παρα-
χωρήσει ο Άρχοντας Ρολάνδος και, το πρωί, όταν σηκώθηκε, πήγε 
να συναντήσει τους υπόλοιπους έξω από το παλάτι, γύρω από το µε-
γάλο φορτηγό τους. 

Εκεί, ο Έδουος τού είπε ότι ονειρεύτηκε τον Γεράρδο. «Τον είδα 
µέσα σ’ένα κοκάλινο κλουβί.» 

«Κοκάλινο κλουβί, Μεγάλε Πατέρα;» Ο Τέρι θυµόταν ότι οι κάτοι-
κοι του Υπόγειου Κόσµου χρησιµοποιούσαν πολύ το κόκαλο. 

«Ναι. Αλλά µου είπε να µην ανησυχώ γι’αυτόν, ούτε για τη Μάρθα, 
γιατί είναι κι οι δυο τους καλά· και µου ζήτησε να το µεταφέρω τού-
το και σ’εσάς.» 

Η Ιωάννα είπε: «Μπορεί απλά νάναι το υποσυνείδητό σου που σου 
µίλησε.» 

Ο Έδουος τής έριξε ένα βλέµµα που υποδήλωνε ότι τα λόγια της 
ήταν απαράδεκτα. Η Μαύρη ∆ράκαινα ανασήκωσε τους ώµους χω-
ρίς ν’αποκριθεί και ανέβηκε στο ψηλό φορτηγό. 

«Σας είπε πού βρίσκεται, Μεγάλε Πατέρα;» ρώτησε ο Τέρι. 
«Όχι. Αλλά µου είπε ότι σύντοµα θα συναντηθούµε, και ότι έχει 

κοντά του έναν καινούργιο Αδελφό.» 
«Ιερέα;» 
«Προφανώς, Πολιτοµαχητή.» 
Ανέβηκαν στο φορτηγό, και οι πολεµιστές του Υπεράρχη έκλεισαν 

τις πόρτες. Ο οδηγός ξεκίνησε τη µηχανή και, ακολουθώντας τους 
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µεγαλύτερους δρόµους της πόλης µε προσοχή, έβγαλε το όχηµα από 
τη βόρεια πύλη της Καλνάθριας και µετά έστριψε δυτικά. 

Η Ιωάννα, έχοντας τα κιάλια της µαζί της, άνοιξε την καταπακτή 
και σκαρφάλωσε στην οροφή για να κατοπτεύει όσο θα ταξίδευαν. Ο 
Τέρι απλά κοίταζε από το µπροστινό παράθυρο. Το ίδιο κι ο Έδουος. 
Η µέρα ήταν ηλιόλουστη και η ατµόσφαιρα καθαρή· έβλεπες µα-
κριά: ώς εκεί όπου η γη ανέβαινε και σου στεκόταν εµπόδιο, ή ώς 
εκεί όπου κατέβαινε τόσο απότοµα ώστε να µη µπορείς να κοιτάξεις 
µες στο βαθούλωµα. 

Ο Τέρι δεν άργησε να δει τους λευκοντυµένους πολεµιστές της Υ-
πολοχαγού Νιρνέκωφ. Ταξίδευαν προς τα βορειοδυτικά, κι όταν α-
ντιλήφτηκαν το φορτηγό, φάνηκαν να το δείχνουν, κι οι περισσότε-
ροι ύψωσαν τα όπλα τους. Φοβούνται ότι ίσως να ερχόµαστε για να 
τους επιτεθούµε, σκέφτηκε ο Τέρι, που δεν είχε καµία τέτοια πρόθε-
ση. Είπε στον οδηγό να αποφύγει τελείως τους Παντοκρατορικούς, 
να κάνει έναν µεγάλο κύκλο γύρω τους, ώστε να µην τους πανικο-
βάλλουν κι αρχίσουν να πυροβολούν ή πετάξουν καµια βόµβα. 

Κατά τα άλλα, η ύπαιθρος έµοιαζε ήσυχη. Συνηθισµένη για τα δε-
δοµένα της Χάρνταβελ. Μικρά χωριά, οικισµοί, αγροικίες. Χωράφια, 
λόφοι, µικρά δάση. Και ελεεινοί κατσικόδροµοι, όπου το φορτηγό µε 
τίποτα δεν χωρούσε, αλλά αυτό δεν είχε και µεγάλη σηµασία: περ-
νούσε από τους αγρούς και τις ερηµιές. Σε κάµποσα µέρη, υπήρχαν 
κτήµατα που ήταν φανερά χέρσα, γεµάτα αγριόχορτα και χώµα που 
θύµιζε στάχτη – τα σηµεία απ’τα οποία οι Ιπτάµενοι του Τέλους της 
Ζωής (όπως τους αποκαλούσε η κόρη του Τέρι) είχαν απορροφήσει 
τη ζωτική ενέργεια της Χάρνταβελ, καθώς προσπαθούσαν απελπι-
σµένα να τραφούν από τη γειτονική διάσταση και οι προσπάθειές 
τους έγλειφαν τα διαστασιακά τοιχώµατα προκαλώντας κοσµικές 
ανωµαλίες. 

Εισβολές ο Τέρι δεν έτυχε να δει, πράγµα που τον καθησύχασε λι-
γάκι σχετικά µε την κατάσταση της Χάρνταβελ. Αν είχαµε φτάσει 
στο απροχώρητο, τότε σίγουρα θα συναντούσες εισβολές παντού. 
Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε χρόνο µέχρι την τελική καταστροφή. Ακό-
µα, όµως, και στο ίδιο του το µυαλό τούτες οι σκέψεις φάνταζαν κά-
πως ανόητες, διότι ήξερε ότι η κατάσταση ήταν όντως έκρυθµη. 
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Όταν πλησίασαν τα σύνορα του Αρχοντάτου της Καλνάθριας, αλλά 
προτού φτάσουν εκεί, αντίκρισαν χωριά κατεστραµµένα. Καµένα. 
Μέρη τα οποία είχαν χτυπήσει οι επιδροµείς. Τους ίδιους τους εξω-
διαστασιακούς, όµως, ο Τέρι δεν τους έβλεπε πουθενά· ούτε είχε κα-
µια ιδέα για τη θέση τους, µέχρι που η Ιωάννα – η οποία ακόµα βρι-
σκόταν στην οροφή του φορτηγού – τον κάλεσε µέσω του τηλεπι-
κοινωνιακού ποµπού της και του είπε ότι µπορούσε να διακρίνει φω-
τιές (από καταυλισµό, µάλλον) στα βόρεια, καθώς και ένα µέρος ό-
που ο ουρανός της Χάρνταβελ φαινόταν ν’αλλάζει κι ένας άλλος ου-
ρανός να αποκαλύπτεται. Μια από τις εισβολές. 

Ο Τέρι είπε στον οδηγό να κατευθυνθεί προς τα εκεί, και µετά από 
λίγο είδε κι εκείνος τον καπνό. Ναι, από καταυλισµό έµοιαζε να εί-
ναι, όπως είχε πει η Μαύρη ∆ράκαινα… Είχαν περάσει, συνολικά, 
περίπου δύο ώρες από τότε που είχαν ξεκινήσει από την Καλνάθρια, 
και ο Τέρι υπολόγιζε ότι είχαν διανύσει κάπου εξήντα, εξήντα-πέντε 
χιλιόµετρα κατοπτεύοντας. ∆εν αργήσαµε να τους βρούµε, συµπέ-
ρανε, αν είναι όντως αυτοί που ψάχνουµε. 

Το φορτηγό έστριψε γύρω από έναν απότοµο λόφο και, µετά, α-
ντίκρισαν τον µεγάλο καταυλισµό κοντά στην εισβολή. 
Ναι, αυτοί είναι. ∆ε µπορεί να ήταν άλλοι. Σηµαίες δεν κυµάτιζαν 

ανάµεσα στις σκηνές τους, και οι κάτοικοι του Υπόγειου Κόσµου δεν 
χρησιµοποιούσαν σηµαίες. 

Ο Τέρι είπε στον οδηγό να πλησιάσει µε µειωµένη ταχύτητα, και 
να είναι έτοιµος να σταµατήσει µε τη διαταγή του. Μετά, ανοίγοντας 
τον ποµπό του, ζήτησε από την Ιωάννα να κατεβεί από την οροφή 
του οχήµατος για να µη θορυβήσει άσκοπα τους εξωδιαστασιακούς. 

E 
 
Ο καταυλισµός ήταν ανάστατος. Φωνές και κραυγές αντηχούσαν, σε 
µια άγνωστη γλώσσα. 

Ο Γεράρδος, ξυπνώντας, βγήκε απ’τη σκηνή του και κοίταξε έξω, 
για να δει τους εξωδιαστασιακούς να τρέχουν από δω κι από κει, µε 
τα όπλα τους στα χέρια. 

«Τι γίνεται πάλι;» ρώτησε η Μάρθα, πίσω του. 
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«∆εν ξέρω, αλλά µου φαίνεται ότι ετοιµάζονται για µάχη· ότι, ί-
σως, κάποιος εχθρός πλησιάζει.» Στράφηκε να την κοιτάξει. 

«Εχθρός;» 
«Θα πάω να ρίξω µια µατιά. Μείνε εδώ.» Ο Γεράρδος, βαδίζοντας 

µέσα στη σκηνή, πήγε να βάλει τις µπότες σου. «Κι εσύ, Αδελφέ,» 
είπε στον Αντέλµο. «Θα επιστρέψω σύντοµα.» 

Εκείνος κατένευσε, καθισµένος επάνω στο τοµάρι του. 
Ο Γεράρδος φόρεσε τις µπότες του, βγήκε απ’τη σκηνή, κι ακολού-

θησε τα µονοπάτια, γλιστρώντας πίσω από το πρωινό φως και φτά-
νοντας, τελικά, κοντά στη νοτιοανατολική άκρη του καταυλισµού, 
όπου φαινόταν να συγκεντρώνονται οι περισσότεροι πολεµιστές. ∆ε 
δυσκολεύτηκε καθόλου να δει τι συνέβαινε. Ένα όχηµα πλησίαζε, 
αργά. Ένα ψηλό φορτηγό. Το οποίο δεν του ήταν άγνωστο. 
Ο Τέρι Κάρµεθ. Μας βρήκε. 
Το φορτηγό σταµάτησε σε απόσταση περίπου διακοσίων µέτρων. 
Ο Γεράρδος έφυγε απ’την άκρη του καταυλισµού και, µέσα από 

τους αόρατους για τους άλλους δρόµους των µονοπατιών, επέστρε-
ψε στη σκηνή του. Η Μάρθα και ο Αντέλµος ήταν ντυµένοι και έτοι-
µοι. 

«Τι είναι, λοιπόν;» ρώτησε η πρώτη. 
«Ο Πολιτοµαχητής µόλις ήρθε. Πάµε κοντά προτού γίνει κανένα 

δυσάρεστο επεισόδιο.» 
«Θα µπορέσουµε εµείς να το αποτρέψουµε;» 
«∆είχνουν να µας φοβούνται, έτσι δε δείχνουν;» 
Βγήκαν απ’τη σκηνή και βάδισαν προς τα νοτιοανατολικά του κα-

ταυλισµού, ενώ πολλοί τούς έριχναν καχύποπτα βλέµµατα, και ο Γε-
ράρδος παρατήρησε ότι κάποιοι τούς ακολουθούσαν µε τα όπλα 
τους σε ετοιµότητα. Μας υποπτεύονται, παρά το δέος τους. 

∆εν τους αδικούσε. Κι εγώ θα µας υποπτευόµουν. 

E 
 
Ο Τέρι κατέβηκε από το φορτηγό, µε τη Μαύρη Φωτιά πλάι του, κα-
θώς επίσης και την Ιωάννα, τον Έδουο, τους έξι Ιερούς Φρουρούς, 
και πέντε πολεµιστές του Υπεράρχη. ∆εν ήθελε να θορυβήσει τους 
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εξωδιαστασιακούς, αλλά δεν ήθελε και να τους δώσει την εντύπωση 
ότι ήταν εύκολος στόχος: ήθελε, µε τον τρόπο του, να τους πει Έρ-
χοµαι φιλικά, όµως αν µας επιτεθείτε θα το µετανιώσετε. 

Έτσι, πλαισιωµένος από τους συντρόφους του, βάδισε προς τον 
µεγάλο καταυλισµό, σκεπτόµενος ότι ο Άρχοντας Ρολάνδος πρέπει, 
όντως, να είχε δίκιο: οι εξωδιαστασιακοί αριθµούσαν χιλιάδες. Και 
τώρα έβλεπε συγκεντρωµένους κάµποσους απ’αυτούς, αντίκρυ του. 
Είχαν τα όπλα τους στα χέρια – αγχέµαχα αλλά και πυροβόλα – και 
περίµεναν. Θετικό το γεγονός ότι δεν άρχισαν αµέσως να µας ρί-
χνουν. 

Ο Τέρι ρώτησε την κόρη του: «Αν τους φωνάξω από εδώ, µπορείς 
να τους κάνεις να µε καταλάβουν;» 
Είµαστε µακριά ακόµα για να τους επηρεάσω, Πατέρα. Πρέπει να 

πλησιάσουµε περισσότερο, αποκρίθηκε η Μαύρη Φωτιά, µε τα κα-
στανά της µαλλιά ν’αναδεύονται γύρω απ’το κεφάλι της σαν να τα 
χτυπούσαν αόρατα ενεργειακά ρεύµατα. Είχε µια παράδοξη, εξωτι-
κή οµορφιά η κόρη του, παρατήρησε ο Τέρι· κι ένιωσε περήφανος 
γι’αυτήν, για πρώτη φορά και για λόγο που του ήταν δύσκολο να 
προσδιορίσει. 

Καθώς προσέγγιζαν τον καταυλισµό, ο Τέρι ύψωσε τα χέρια του 
για να δείξει ότι δεν κουβαλούσε όπλα, και είπε και στους άλλους να 
κάνουν το ίδιο. Στην Ιωάννα – που ήθελε πάντα νάναι σε ετοιµότητα 
– δε φάνηκε ν’άρεσε αυτό, αλλά δεν έφερε αντίρρηση. 

Ο Τέρι ζήτησε από τη Μαύρη Φωτιά: «Μόλις είµαστε αρκετά κο-
ντά για να µπορούν να µε καταλάβουν, να µου το πεις.» 
Εντάξει. 
Και µετά από καµια εκατοστή βήµατα, όταν πια δεν µπορεί να α-

πείχαν παραπάνω από τριάντα µέτρα απ’την άκρη του καταυλισµού, 
η Μαύρη Φωτιά είπε: Τώρα, Πατέρα. 

«Ερχόµαστε φιλικά,» φώναξε ο Τέρι. «Για να µιλήσουµε µαζί σας. 
Το όνοµά µου είναι Τέρι Κάρµεθ, και έχω και παλιότερα µιλήσει µε 
ανθρώπους του κόσµου σας. Γνωρίζω για τον Υπόγειο Κόσµο, απ’τον 
οποίο έρχεστε.» 

E 
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Ο Γεράρδος συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι µπορούσε να κατανοήσει 
τα λόγια των εξωδιαστασιακών γύρω του, και καταλάβαινε ότι αυτό 
οφειλόταν στην παρουσία της Μαύρης Φωτιάς, η οποία τώρα ήταν 
κοντά, µαζί µε τον πατέρα της, την Ιωάννα, τον Έδουο, και µερικούς 
Ιερούς Φρουρούς και πολεµιστές του Υπεράρχη. 

«Μιλάνε τη γλώσσα µας!» είπε, ξαφνιασµένος, ο πρασινόδερµος 
αρχηγός, που δεν στεκόταν και πολύ µακριά απ’τον Γεράρδο, τη 
Μάρθα, και τον Αντέλµο. 

«Ναι, ίσως…» αποκρίθηκε η γριά δίπλα του, στηριζόµενη σ’ένα 
κοκάλινο ραβδί. 

«Τι ίσως; Τη µιλάνε!» 
«Συµβαίνει κάτι το παράδοξο, γιέ µου. Πρόσεξέ το, θα το δεις…» 
Ο Γεράρδος, ζυγώνοντάς τους, τους είπε: «Το γεγονός ότι µας κα-

ταλαβαίνετε οφείλεται σ’ένα πλάσµα απ’τον δικό σας κόσµο.» 
Ο πρασινόδερµος αρχηγός και η γριά τον ατένισαν αιφνιδιασµέ-

νοι. 
«Να, ορίστε,» είπε η δεύτερη: «κάτι παράδοξο συµβαίνει…» 
«Ξέρεις τη γλώσσα µας;» γρύλισε ο αρχηγός στον Γεράρδο. «Την 

ήξερες από πριν;» 
«Πριν, όχι, δεν σας καταλάβαινα. Τώρα σας καταλαβαίνω – εξαι-

τίας της παρουσίας αυτής της οντότητας που είναι, συγχρόνως, και 
από τον δικό σας κόσµο και από εδώ–» 

«∆εν ξέρω για τι πράγµα µιλάς,» είπε ο αρχηγός. «Αλλά τώρα 
µπορείς να µας πεις ποιος είσαι. Και τι είσαι… Σε είδα στον ύπνο 
µου! Σε ονειρεύτηκα. Ανταλλάξαµε κουβέντες. Και ήταν τόσο πραγ-
µατικό εκείνο τ’όνειρο.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. «Κι εγώ σε ονειρεύτηκα. Στο ίδιο όνειρο βρι-
σκόµασταν.» 

«Είσαι, όντως, δαίµονας λοιπόν…» 
«∆εν είµαι δαίµονας–» 
«Εξαφανίζεσαι και ξαναεµφανίζεσαι σαν δαίµονας! Μιλάς στα ό-

νειρα σαν δαίµονας!» 
«Είµαι αυτό που εσείς ονοµάζετε ‘Θεογνώστης’. Εδώ το λέµε ‘ιερέ-

ας’.» 
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Η φωνή του Τέρι αντήχησε πάλι: «Ερχόµαστε φιλικά! Μπορούµε 
να περάσουµε; Να µιλήσουµε µε τον αρχηγό σας;» 

«Ποιος είν’αυτός;» ρώτησε ο αρχηγός τον Γεράρδο. 
«Κατ’αρχήν, δε λέει ψέµατα. Έρχεται πράγµατι για να σας µιλή-

σει. Συµβαίνει κάτι πολύ άσχηµο, και χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας 
όσο κι εσείς χρειάζεστε τη δική µας.» 

«Χα!» έκανε ο πρασινόδερµος. «Ο λαός της Νέρεσθετ δεν χρειάζε-
ται τη βοήθεια κανενός! Είµαστε δυνατοί!» 

«∆εν το αµφιβάλλω. Αλλά τι µπορείτε να κάνετε µόνοι σας 
γι’αυτό;» Ο Γεράρδος έδειξε προς τη µεριά της εισβολής. «Ξέρετε 
καν τι είναι;» 

«Οι Θεογνώστες,» είπε η γριά, «µιλούσαν σαν κι εσένα. Έλεγαν 
για κάτι πολύ κακό που πάει να συµβεί. Κι αρνήθηκαν ναρθούνε ε-
δώ, µαζί µας.» 

«Αυτό,» εξήγησε ο Γεράρδος, συνεχίζοντας να δείχνει την εισβολή, 
«είναι ένα άνοιγµα στα τοιχώµατα ανάµεσα στους κόσµους µας – 
ανάµεσα στη διάστασή σας και στη δική µας. Τα τοιχώµατα, σιγά-
σιγά, καταστρέφονται, και µαζί τους δεν θ’αργήσουν να καταστρα-
φούν και οι δύο διαστάσεις. Θα σκοτωθούµε όλοι αν δεν κάνουµε 
κάτι γρήγορα.» 

E 
 
Οι εξωδιαστασιακοί κατέβασαν τα όπλα τους και τους έκαναν νόηµα 
να έρθουν. 

«Μην τους εµπιστεύεστε,» είπε η Ιωάννα στους συντρόφους της. 
«Ίσως νάναι παγίδα.» 

«Είπαµε να µη σηκώσετε τα όπλα σας!» τόνισε ο Τέρι, αγριοκοιτά-
ζοντας τη Μαύρη ∆ράκαινα. 

«∆εν πρότεινα να σηκώσουµε όπλα· απλά, να είµαστε επιφυλακτι-
κοί.» 

Κατεβάζοντας τα χέρια τους, πλησίασαν την άκρη του µεγάλου κα-
ταυλισµού και πέρασαν ανάµεσα από τους πολεµιστές που τους εί-
χαν κάνει δρόµο. Ο Τέρι, κοιτάζοντας τους εξωδιαστασιακούς, µπο-
ρούσε να κρίνει ότι έµοιαζαν πολύ πιο άγριοι από τον λαό της Νίρµι-
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κιτ, και θυµήθηκε όσα είχε πει ο Βασιληάς Κάλροοθ γι’αυτούς: Εικά-
ζω πως είναι οι κάτοικοι της Νέρεσθετ, που η πόλη τους βρίσκεται 
πολύ βαθιά κάτω από τη γη και κοντά σε περιοχές υπανθρώπων. 
Εκεί περιφέρονται και κιρνάθοι. 

Κιρνάθοι… Ναι, ο Τέρι έβλεπε τα µεγάλα σκυλιά ανάµεσα στους 
εξωδιαστασιακούς µαχητές. Το δέρµα τους ήταν, πράγµατι, σαν πέ-
τρα και οι όψεις τους τροµαχτικές. 

Στο τέλος του δρόµου που είχαν σχηµατίσει οι πολεµιστές ανάµεσά 
τους, στεκόταν ένας µεγαλόσωµος, ψηλός, πρασινόδερµος άντρας µε 
µακριά µαύρα µαλλιά, δεµένα αλογοουρά στην κορυφή του κεφα-
λιού του. Πλάι του ήταν µια µονόφθαλµη γριά, καµπουριασµένη και 
άσχηµη, και στηριζόµενη σε κοκάλινο µπαστούνι. Και δίπλα από τη 
γριά – ο Τέρι εξεπλάγη – στεκόταν ο Γεράρδος, µε τη Μάρθα πίσω 
του κι έναν άλλο άντρα, λευκόδερµο και πορφυροµάλλη. 

«Καληµέρα, Πολιτοµαχητή. ∆εν άργησες να µας βρεις, παρατη-
ρώ.» 

«Γεράρδε… ∆εν περίµενα να σε συναντήσω εδώ. Εξαφανίστηκες 
µάλλον περίεργα, στην Ερρίθια.» 

«Περίεργο ήταν και για εµένα,» τον διαβεβαίωσε ο Γεράρδος. Και 
στράφηκε στον πρασινόδερµο άντρα, λέγοντας: «Βασιληά µου, να 
σας γνωρίσω τον Τέρι Κάρµεθ, τον Πολιτοµαχητή της Ερρίθιας, ο 
οποίος βρίσκεται εδώ εκ µέρους του Ριχάρδου του Τρίτου, Υπεράρχη 
της Μεγάλης Πόλης και Όλης της Χάρνταβελ. 

»Πολιτοµαχητή, από εδώ ο Βασιληάς Θάτβοοκ της Νέρεσθετ.» 
«Μεγαλειότατε,» είπε ο Τέρι κλίνοντας το κεφάλι. «Χαίροµαι για 

τη γνωριµία. Και χαίροµαι που ήδη έχετε γνωρίσει τον Γεράρδο.» 
«Μόλις τώρα τον γνώρισα,» αποκρίθηκε ο Θάτβοοκ. «Πριν δεν 

µπορούσαµε να µιλήσουµε. Και τώρα µας είπε ότι µπορούµε να συ-
νεννοηθούµε επειδή έχεις µαζί σου κάποιο… πλάσµα.» 

«Την κόρη µου,» εξήγησε ο Τέρι ρίχνοντας ένα γρήγορο βλέµµα 
στη Μαύρη Φωτιά. «Είναι εν µέρει και από τον δικό σας κόσµο.» 

Ο Θάτβοοκ, ατενίζοντας την κοπέλα µε τα παράξενα αναδευόµενα 
µαλλιά, συνοφρυώθηκε έντονα. 

Ο Τέρι µειδίασε. «Θα τα πούµε όλα, αν είστε πρόθυµος να συζητή-
σουµε, Μεγαλειότατε.» 

«Ας συζητήσουµε.» 
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Ο Βασιληάς Θάτβοοκ τούς οδήγησε στο κέντρο του καταυλισµού 
του, όπου και κάθισαν γύρω από µεγάλες φωτιές, επάνω σε κοκάλι-
να σκαµνιά. Εκεί, σύστησε τη γριά ως Νιµνέκε, και είπε ότι ήταν µη-
τέρα του και πολύ σηµαντική ιστορικός ανάµεσα στον λαό του, έχο-
ντας µελετήσει σε βάθος τις Παλαιές ∆ιηγήσεις. Επίσης, ο Τέρι πα-
ρατήρησε ότι πίσω απ’τον Βασιληά της Νέρεσθετ στέκονταν ένας 
άντρας και µια γυναίκα µε πετράδια επάνω στο σώµα τους. Λιθοφό-
ροι. Ο άντρας ήταν Οφθαλµός της Ψυχής, και ο λίθος του – µια λευ-
κογάλανη µινούρνα – βρισκόταν στο κλειδοκόκαλό του. Η γυναίκα 
ήταν Οφθαλµός του Θανάτου, και ο δικός της λίθος – µια σκούρα 
πράσινη ράισκα – βρισκόταν στο πλάι του δεξή της µηρού, όπου 
φαινόταν µέσα από ένα περίτεχνο άνοιγµα του φορέµατός της. Και 
των δύο το δέρµα ήταν µοβ. Ο Τέρι ήξερε πια πώς να αναγνωρίζει 
τους Λιθοφόρους· η Χονρέπα τού είχε εξηγήσει. 

Ο Θάτβοοκ πρόσταξε να φέρουν φαγητά και ποτά στους φιλοξε-
νούµενούς του, όµως όταν ο Τέρι είδε ότι ήταν κάτι περίεργα µανι-
τάρια του Υπόγειου Κόσµου είπε πως δεν ήθελε να προσβάλει τον 
Μεγαλειότατο αλλά καλύτερα να µην τα έτρωγαν, γιατί είχε αποδει-
χτεί ότι µπορούσαν να προκαλέσουν πρόβληµα σ’όσους δεν ήταν 
συνηθισµένοι σ’αυτά. 

«Έχω ήδη επισκεφτεί τη Νίρµικιτ, και το ξέρω,» εξήγησε. 
Ο Θάτβοοκ δεν φάνηκε να προσβάλλεται. «Όπως θέλετε,» είπε. 

«Εµείς θα φάµε περισσότερο, λοιπόν – χα!» Μειδίασε. Αλλά, µετά, η 
όψη του σοβάρεψε. «Ο Γεράρδος – που ισχυρίζεται ότι είναι Θεο-
γνώστης σας – µου είπε ότι έρχεται µια µεγάλη καταστροφή. Το ίδιο 
λένε κι οι δικοί µας Θεογνώστες, που αρνήθηκαν να περάσουν το 
Στόµιο και να έρθουν εδώ.» 

«Το Στόµιο;» 
«Σε µια από τις σπηλιές κοντά στη Νέρεσθετ έχει ανοίξει ένα… 

πράγµα σαν αυτό.» Ο Θάτβοοκ έδειξε την εισβολή. «Αλλά πολύ µι-
κρότερο. Είναι – όπως κι εδώ – σαν ο αέρας να σκίζεται και να φαί-
νονται… άλλα πράγµατα από πίσω του. Περνώντας από κει βγαίνεις 
σε µια διαφορετική σπηλιά· κι όταν ανεβείς επάνω, προς την επιφά-
νεια, από κείνη τη σπηλιά, δεν φτάνεις στις ατελείωτες ερήµους του 
Επάνω Κόσµου. Φτάνεις σ’ετούτον εδώ τον κόσµο, που είναι, όπως 
λέει η µητέρα µου, σαν τον Παλαιό Κόσµο – ακριβώς όπως τον περι-
γράφουν οι Παλαιές ∆ιηγήσεις. Υπέροχος τόπος, σίγουρα. Και µε 
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πολλά µέρη για καλή λεηλασία.» Μειδίασε πάλι, δείχνοντας µεγάλα 
δόντια που έµοιαζαν έτοιµα να δαγκώσουν κάτι. 

Ο Τέρι στράφηκε στην κόρη του. «Οι Ιπτάµενοι πετάνε στον Επά-
νω Κόσµο· πώς είναι δυνατόν ανοίγµατα στα τοιχώµατα να παρου-
σιάζονται στον Κάτω;» 
Τα διαστασιακά τοιχώµατα δεν είναι όπως ένα τείχος που βλέπετε 

µε τα µάτια σας, Πατέρα, απάντησε η Μαύρη Φωτιά. Όταν προκα-
λείται ζηµιά επάνω τους, µπορεί οι ρωγµές να δηµιουργήσουν σπα-
σίµατα σε οποιοδήποτε σηµείο. Αλλά τα περισσότερα ανοίγµατα εί-
ναι όντως στον Επάνω Κόσµο, όχι στις σπηλιές από κάτω. Η περί-
πτωση του λαού της Νέρεσθετ είναι σπάνια· αλλά όσο περνά ο και-
ρός αυτές οι περιπτώσεις θα γίνονται ολοένα και λιγότερο σπάνιες, 
όπως καταλαβαίνεις. 

«Εγώ, πάντως,» παρενέβη ο Θάτβοοκ, «δεν καταλαβαίνω τι είναι 
αυτά που λέτε. Είπατε ότι θα µου εξηγήσετε!» 

«Και θα σας εξηγήσουµε,» αποκρίθηκε ο Τέρι. «Γι’αυτό είµαστε 
εδώ, Βασιληά µου.» 

Οι εξηγήσεις διήρκεσαν ώς το βράδυ, γιατί η κατάσταση ήταν πο-
λύπλοκή και οι άνθρωποι της Νέρεσθετ δεν γνώριζαν απολύτως τί-
ποτα. ∆εν ήξεραν, φυσικά, για την ύπαρξη άλλων διαστάσεων, αφού 
η δική τους διάσταση ήταν αποµονωµένη. Και δεν ήξεραν ούτε καν 
για την παρουσία του λαού της Νίρµικιτ στη Χάρνταβελ. 

«Οι επιδροµές πρέπει να σταµατήσουν, Βασιληά µου,» είπε ο Τέρι, 
όταν τελείωσε µε τις εξηγήσεις και νόµιζε ότι ο Θάτβοοκ και η Νι-
µνέκε είχαν κατανοήσει τι γινόταν. «Το µόνο που καταφέρνετε έτσι 
είναι να επιδεινώνετε την κατάσταση.» 

«Και τι θέλεις να κάνουµε, Πολιτοµαχητή, όταν έχουµε τόσα ό-
µορφα µέρη για λεηλασία;» µούγκρισε ο Θάτβοοκ. «Να κάτσουµε 
και να τρώµε µανιτάρια;» 

«Θα αναγκάσετε τον Υπεράρχη να στείλει στρατό για να σας χτυ-
πήσει,» τον προειδοποίησε ο Τέρι. «∆εν είναι, όµως, ανάγκη να 
συµβεί αυτό. Ο Υπεράρχης είναι πρόθυµος να φροντίσει για τη δια-
µονή σας εδώ, όπως το ίδιο θα κάνει και για τον λαό του Βασιληά 
Κάλροοθ. Καταλαβαίνει ότι, τώρα που είστε στη Χάρνταβελ, πρέπει 
να συγκατοικήσουµε µαζί σας. Γιατί, ακόµα κι όταν έχουµε καταφέ-
ρει να καταστρέψουµε τους Ιπτάµενους, οι εισβολές δεν θα εξαφα-
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νιστούν· θα υπάρχουν ανοίγµατα σε πάρα πολλά σηµεία των δια-
στασιακών τοιχωµάτων. Οι δύο διαστάσεις µας έχουν πλέον γίνει, 
ουσιαστικά, µία. Και πρέπει να το αποδεχτούµε αυτό και να ζήσουµε 
όλοι µαζί.» 

«Τι µας προσφέρει ο Υπεράρχης σας;» 
«Θα τα συζητήσετε αυτά τα θέµατα µε τον ίδιο κατά πάσα πιθανό-

τητα – όταν, όµως, ο κίνδυνος έχει πρώτα περάσει. Εκείνο που 
προέχει τώρα είναι να πάψουν οι Ιπτάµενοι να αποτελούν απειλή.» 

Ο Θάτβοοκ κρατούσε µια καπνοσύριγγα και ρουφούσε καπνό από 
ένα δοχείο µε βραστό νερό. Τώρα τον φύσηξε απ’τη µεγάλη µύτη 
του. «Και τι θέλεις να κάνουµε, λοιπόν;» 

«Να πάψετε τις επιδροµές,» επανέλαβε ο Τέρι, «και να περιµένετε 
εδώ, καταυλισµένοι.» 

«Και µετά;» 
«Σας είπα, Βασιληά µου: θα µιλήσετε µε τον Υπεράρχη, για να κα-

νονιστεί ο τόπος και ο τρόπος της διαµονής σας στη Χάρνταβελ. ∆έ-
χεστε;» 

Ο Θάτβοοκ ρούφηξε κι άλλο καπνό. Έριξε ένα βλέµµα στη µητέρα 
του· άλλο ένα βλέµµα σ’έναν γαλανόδερµο πολεµιστή τον οποίο δεν 
είχε συστήσει· κι ένα τελευταίο βλέµµα στον Οφθαλµό της Ψυχής. 
Από τις εκφράσεις τους πρέπει να µπορούσε να καταλάβει τη γνώµη 
τους για το θέµα· µάλλον, όλοι τους ήταν άνθρωποι που ήξερε από 
παλιά και εµπιστευόταν. 

Τελικά, στράφηκε στον Τέρι και είπε: «∆εχόµαστε, Πολιτοµαχητή 
της Ερρίθιας. Θα περιµένουµε εδώ, κατασκηνωµένοι. Για την ώρα. 
Αν όµως διαπιστώσω ότι πάτε να µας παίξετε βρόµικο παιχνίδι εσύ 
κι ο Υπεράρχης σου, θα το µετανιώσετε.» 

«∆ε χρειάζεται ν’ανησυχείτε γι’αυτό, Μεγαλειότατε. Ο Υπεράρχης 
είναι πρόθυµος να συνεργαστεί µαζί σας, ώστε όλοι να έχουµε ειρή-
νη και να µπορούµε να συγκατοικήσουµε στη Χάρνταβελ χωρίς να 
ξεσπάσει πόλεµος.» 

Ο Θάτβοοκ ένευσε. «Ωραία. Θα δούµε.» Ρούφηξε καπνό απ’την 
καπνοσύριγγα και, βγάζοντάς τον απ’το στόµα, είπε: «Μπορώ να 
σας φιλοξενήσω εδώ ώς το πρωί, αν θέλετε.» 

«Θα ήµασταν ευγνώµονες, Βασιληά µου,» αποκρίθηκε ο Τέρι. 
«Και µια ερώτηση ακόµα: Οχήµατα σαν αυτό µε το οποίο ήρθατε 

έχετε κι άλλα;» 
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«∆υστυχώς, τα οχήµατα αυτού του τύπου δεν είναι πολλά στη 
Χάρνταβελ…» 

«Κρίµα. Θα µπορούσε να µας φανεί πολύ χρήσιµο ένα τέτοιο. ∆εν 
τα φτιάχνουν εδώ;» 

«Όχι.» 
«Πού τα φτιάχνουν;» 
«Σε άλλες διαστάσεις.» 
«Μακριά από δω;» 
«Ανάλογα… Γιατί ρωτάτε;» 
«Γιατί θέλω ν’αγοράσω µερικά, φυσικά!» 
«Κάποια άλλη στιγµή, ίσως,» είπε ο Τέρι. 
«Μη µου γλιστράς σα νερόρυγχος, τώρα! Σου έκανα µια ερώτηση, 

Πολιτοµαχητή.» 
«Αν θέλετε να αγοράσετε οχήµατα, θα φροντίσω να έρθετε σε ε-

παφή µε εµπόρους από την Απολλώνια,» υποσχέθηκε ο Τέρι. «Αλλά 
αφού έχουµε τελειώσει µε τους Ιπτάµενους, Βασιληά µου. Τώρα, δυ-
στυχώς, δεν υπάρχει χρόνος.» Αµφίβολο ήταν, βέβαια, αν ο Βασι-
ληάς Θάτβοοκ θα είχε αρκετά χρήµατα αποδεκτά από Απολλώνιους 
εµπόρους για ν’αγοράσει µεγάλα οχήµατα, αλλά αυτό ο Τέρι προτί-
µησε να µην του το αναφέρει. 

«Καλώς,» είπε ο Θάτβοοκ. «Αφού το θέτεις έτσι το πράγµα. Θα 
περιµένω, και πάλι.» 
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Κεφάλαιο 41 

Η Κατασκευή του Μηχανήµατος 
 
 
Οι µάγοι συνεργάζονταν µε τους τεχνουργούς του Βασιληά Κάλροοθ 
προκειµένου να µπορέσουν να κατασκευάσουν κάτι παρόµοιο µε τον 
ηλιακό συλλέκτη που είχαν φέρει από τον ερειπιώνα της Ανάθρι. 
Κάτι που θα παγίδευε, όχι την ενέργεια του ήλιου της άλλη διάστα-
σης, αλλά τη µεταλλαγµένη ενεργειακή µορφή που συγκροτούσε 
τους Ιπτάµενους. Τον Γεράρδο και τη Μάρθα δεν είχαν χρόνο να 
τους αναζητήσουν – κι επιπλέον, δεν ήξεραν καν από πού 
ν’αρχίσουν, αφού το Ξόρκι Ανιχνεύσεως του Σέλιρ’χοκ δεν τους είχε 
εντοπίσει. Εποµένως, η Ελισαβέτα και ο Εδµόνδος ανέλαβαν να ψά-
ξουν γι’αυτούς, έξω από την Ερρίθια. Οι µάγοι δεν ασχολήθηκαν κα-
θόλου µε το θέµα· ο ηλιακός συλλέκτης απαιτούσε όλη τους την 
προσοχή και όλη τους τη σκέψη. 

Η Ιερόχαρη’µορ, η Τεχνοµαθής που είχε έρθει από την Άωλρυς, εί-
πε, κοιτάζοντας τα τµήµατα που αποτελούσαν το µηχάνηµα: «Η ε-
νεργειακή τροφοδοσία δεν πρέπει ν’αποτελέσει πρόβληµα· απλώς 
θα τοποθετήσουµε ένα κοµµάτι που µπορεί να αντλήσει ενέργεια 
από ενεργειακές φιάλες. Ο πίνακας ελέγχου, επίσης, δεν είναι παρά 
µια µονάδα απ’την οποία ο κεντρικός επεξεργαστής παίρνει εντολές· 
ούτε αυτόν θα δυσκολευτούµε να τον φτιάξουµε. ∆εν έχει σηµασία 
αν είναι ακριβώς ίδιος, εξάλλου. Ο χώρος αποθήκευσης της αντλη-
µένης ενέργειας λείπει, όπως σας είπε ο Κάρµοοτ και όπως είναι φα-
νερό· αλλά κι αυτόν δε νοµίζω πως θα είναι δύσκολο να τον φτιά-
ξουµε. Θα τοποθετήσουµε δοχεία ύψιστης ανθεκτικότητας και θα τα 
συνδέσουµε. 

»Το µόνο πραγµατικό µας πρόβληµα είναι ο επεξεργαστής του µη-
χανήµατος, γιατί είναι κατασκευασµένος µε µια τεχνολογία που ο 
Κάρµοοτ µόλις και µετά βίας µπορεί να καταλάβει, ενώ εµείς δεν 
έχουµε καµία ιδέα απολύτως γι’αυτήν. ∆ε µπορούµε να φτιάξουµε 
έναν επεξεργαστή που είναι ίδιος µε τούτον εδώ. Πόσω µάλλον έναν 
επεξεργαστή που είναι βασισµένος στις ίδιες αρχές αλλά τροποποι-
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ηµένος ώστε να αντλεί µια διαφορετική µορφή ενέργειας. Είναι αδι-
ανόητο αυτό να συµβεί µέσα στον λίγο χρόνο που έχουµε.» 

«Και τι θα κάνουµε, λοιπόν;» ρώτησε ο Σθένελος, καθώς όλοι τους 
– εκείνος, η Ιερόχαρη’µορ, η Αρίνη’σαρ, ο Σέλιρ’χοκ, η Άνµα’ταρ, η 
Αριάδνη’ταρ, ο Βαλέριος’νιρ, ο Κάρµοοτ, και οι δύο άλλοι τεχνουρ-
γοί της Νίρµικιτ – ήταν συγκεντρωµένοι σε µια αυλή των Ανακτό-
ρων του Υπεράρχη, γύρω από τον ηλιακό συλλέκτη, άλλοι καθισµέ-
νοι κι άλλοι όρθιοι. 

«Η µόνη λύση που διακρίνω,» είπε η Ιερόχαρη, «είναι να φτιάξου-
µε έναν επεξεργαστή βασισµένο στην τεχνολογία που γνωρίζουµε.» 

«Θα κάνει, όµως, σωστά τη δουλειά του;» έθεσε το ερώτηµα η Α-
ρίνη. 

«Θα είναι φτιαγµένος για άντληση ενέργειας.» Η Ιερόχαρη ανα-
σήκωσε τους ώµους της, βαδίζοντας γύρω απ’τη µεγάλη συσκευή 
καθώς µιλούσε. «Για την άντληση της συγκεκριµένης µορφής ενέρ-
γειας που εσύ κι ο Σθένελος εντοπίσατε και αποθηκεύσατε ως πλη-
ροφοριακό δεδοµένο.» 

«Ναι, αλλά ίσως να µη δουλέψει καλά. Οι αρχές που χρησιµοποι-
ούµε εµείς… δεν ξέρουµε ότι θα είναι αποτελεσµατικές στην άλλη 
διάσταση.» 

«∆ε µπορώ να καταλάβω γιατί να µην είναι. Ειδικά αφού µιλάµε 
για κάποιες ενεργειακές οντότητες. ∆εν θέλουµε καν να αντλήσουµε 
ενέργεια από τον ήλιο της άλλης διάστασης. Λογικά, ο επεξεργαστής 
µας πρέπει να λειτουργήσει όπως και τούτος εδώ, Αρίνη.» Η Ιερό-
χαρη άγγιξε το µεγάλο πιάτο, κάτω απ’το οποίο ήταν ο επεξεργα-
στής και οι άλλοι µηχανισµοί του ηλιακού συλλέκτη. 

«Κι αυτό;» Ο Βαλέριος έδειξε το πιάτο που είχε µόλις ακουµπήσει 
η Τεχνοµαθής µάγισσα. «Πώς θα το φτιάξουµε αυτό;» 

«Αυτό δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Χρειάζεται µόνο µέταλλο και 
κάποιους αισθητήρες.» 

«Καταλαβαίνεις, βέβαια, ότι θα έχουµε µονάχα µία ευκαιρία…» 
είπε η Άνµα στην Ιερόχαρη. 

Εκείνη στράφηκε να την κοιτάξει υψώνοντας ένα φρύδι. 
«Όταν βρεθούµε κοντά σ’έναν Ιπτάµενο µ’αυτό τον µηχανισµό µα-

ζί µας, θα έχουµε µόνο µία ευκαιρία να τον καταστρέψουµε – ή να 
τον φυλακίσουµε – ή ό,τι, τέλος πάντων, κάνει αυτή η συσκευή. Αν 
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δεν το καταφέρουµε, ο Ιπτάµενος θα µας σκοτώσει όλους. Ούτε η 
στάχτη µας δεν θα µείνει.» 

«Αυτό,» είπε η Ιερόχαρη, «είναι άλλου είδους πρόβληµα.» 
«Πολύ σηµαντικό, όµως.» 
«Και τι θέλεις να κάνω εγώ για να το λύσω;» 
«Να είσαι σίγουρη γι’αυτό που θα φτιάξουµε. Να είσαι σίγουρη ότι 

θα λειτουργήσει,» απάντησε η Άνµα. 
«Απόλυτα σίγουρη δεν µπορώ να είµαι. Ίδια περίπτωση δεν µου 

έχει τύχει και παλιότερα. Ξαναλέω, όµως: λογικά, αυτός ο επεξερ-
γαστής δεν πρέπει να έχει και καµια µεγάλη διαφορά από παρόµοι-
ους επεξεργαστές που χρησιµοποιούµε εµείς για τη συλλογή ενέρ-
γειας.» 

«Μπορεί να διαφέρει στη δύναµη,» είπε η Αρίνη. «Αναµφίβολα οι 
κάτοικοι του Παλαιού Κόσµου χρειάζονταν πολλή δύναµη για να α-
ντλήσουν ενέργεια από τον ήλιο. Και δεν µιλάµε για την απλή συλ-
λογή της ενέργειας του ηλιακού φωτός· µιλάµε ότι έκλεψαν κάτι από 
τον ίδιο τον ήλιο.» 

«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Ιερόχαρη, «το καταλαβαίνω. Και η λύση 
είναι να φτιάξουµε έναν πολύ δυνατό επεξεργαστή. Τον δυνατότερο 
που µπορούµε.» 

«Υπάρχουν µηχανικά κοµµάτια για κάτι τέτοιο εδώ, στη Χάρντα-
βελ;» έθεσε το ερώτηµα η Άνµα. 

«Πρέπει να κοιτάξουµε στις αποθήκες των Παντοκρατορικών,» 
της είπε η Αρίνη, «όπως κάναµε και την άλλη φορά.» 

«Πάµε τότε,» προέτρεψε η Ιερόχαρη. «∆ιότι σίγουρα θα χρεια-
στούµε χρόνο.» 

E 
 
«Σαβούρες!» είπε η Ιερόχαρη, όταν βγήκαν από τις αποθήκες και 
ήταν απόγευµα. «∆εν υπάρχει σχεδόν τίποτα που µπορούµε να χρη-
σιµοποιήσουµε. Θα πρέπει πάλι να πάµε στην Απολλώνια.» 

«Όπου η αναλογία χρόνου δεν µας ευνοεί,» τόνισε ο Σθένελος. 
«Τι άλλη λύση υπάρχει;» 
«Στην Άωλρυς έχετε τέτοια κοµµάτια που χρειαζόµαστε;» 
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«Μπορούµε να τα παραγγείλουµε.» 
«Να τα παραγγείλετε; Μέχρι να έρθουν… Ο χρόνος µετρά διπλά-

σια εδώ, στη Χάρνταβελ!» 
«Τι θέλεις να κάνω; ∆ε µπορώ να τα εµφανίσω από το πουθενά!» 

Η Ιερόχαρη δεν ήταν, γενικά, και τόσο χαρούµενη που την είχαν 
φέρει στη Χάρνταβελ για ν’ασχοληθεί µε κάτι που, µάλλον, δεν θεω-
ρούσε ότι την αφορά: κι αυτό το έδειχνε κάθε φορά που κάποιο 
πρόβληµα παρουσιαζόταν. Ήταν νευρική. «Πρέπει να πάµε να τα 
βρούµε.» 

«Ο λαός του Κάλροοθ δεν έχει τίποτα που µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε;» ρώτησε η Άνµα. 

Η Αρίνη έστρεψε το βλέµµα της στον Κάρµοοτ και τους άλλους 
δύο τεχνουργούς, οι οποίοι κάθονταν σ’ένα πέτρινο παγκάκι της αυ-
λής συζητώντας χαµηλόφωνα αναµεταξύ τους. «Η τεχνολογία τους 
είναι παράξενη· δεν ξέρω αν είναι συµβατή µε τη δική µας. Ή, του-
λάχιστον, δεν ξέρω αν όλα τα κοµµάτια είναι συµβατά µε τα δικά 
µας. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα πρόβληµα: Τώρα που η κόρη µου λεί-
πει, δεν µπορούµε εύκολα να συνεννοηθούµε µε τον Κάρµοοτ και 
τους ανθρώπους του.» 

Η Ιερόχαρη είπε: «∆ε νοµίζω ότι η τεχνολογία τους θα είναι συµ-
βατή µε τη δική µας, Αρίνη. Ειδικά όταν µιλάµε για τόσο ευαίσθητα 
κοµµάτια όπως οι επεξεργαστές. Επιπλέον, ο Κάρµοοτ δεν σας είπε 
ότι και γι’αυτόν ο επεξεργαστής του ηλιακού συλλέκτη είναι, ουσια-
στικά, άγνωστος;» 

Η Αρίνη κατένευσε. «Το είπε.» 
«Βλέπεις; ∆εν θα έχουν, εποµένως, τεχνολογία για να φτιάξουν 

κάτι παρόµοιο.» 
Η Αριάδνη είπε στον Σθένελο: «Όταν ήρθατε στην Απαστράπτου-

σα µε τη Βατράνια, πήρατε ελικόπτερο από την Άωλρυς. Μπορούµε 
πάλι να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο ελικόπτερο για να ταξιδέψουµε 
µέσα στην Απολλώνια και να µαζέψουµε τα κοµµάτια που χρειαζό-
µαστε· δεν είναι ανάγκη να τα παραγγείλουµε και να περιµένουµε 
να έρθουν. Εξάλλου, πρόκειται για σηµαντική δουλειά που αφορά 
την Επανάσταση – και την επιβίωση µιας ολόκληρης διάστασης.» 
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«Αυτό που λες είναι, όντως, το πιο λογικό,» ένευσε ο Σθένελος. «Ο 
πιο γρήγορος τρόπος. Αλλά και πάλι είναι αργός – µέρα µε τη µέρα, 
τα διαστασιακά τοιχώµατα καταρρέουν.» 

Η Αριάδνη ανασήκωσε τους ώµους. «∆ε νοµίζω ότι υπάρχει άλλος 
τρόπος, Σθένελε. Και καλύτερα να ξεκινήσουµε, αν είναι να το κά-
νουµε.» 

E 
 
Την επόµενη, έφυγαν µε την αυγή: η Αριάδνη, η Άνµα, η Ιερόχαρη, ο 
Βαλέριος, και η Βατράνια, µέσα στον Κροκόδειλο, ώστε να ταξιδέ-
ψουν στην Απολλώνια, να µαζέψουν τα κοµµάτια που χρειάζονταν, 
και να επιστρέψουν στη Χάρνταβελ. Ο Σθένελος, η Αρίνη, και ο Σέ-
λιρ δεν πήγαν µαζί τους, διότι κάποιοι έπρεπε να µείνουν εδώ, κι ε-
πιπλέον δεν είχαν τίποτα ιδιαίτερο να προσφέρουν στη συγκεκριµέ-
νη αποστολή: Η Ιερόχαρη ήξερε ακριβώς τι µηχανισµούς χρειάζο-
νταν, και ο Κροκόδειλος ήταν επαρκώς επανδρωµένος µε µάγους 
ώστε πάντα κάποιος να βρίσκεται στο ενεργειακό κέντρο του και η 
κίνηση του σκάφους να µη σταµατά ποτέ, ούτε το πρωί ούτε το βρά-
δυ. 

Η Αρίνη δεν είχε τώρα τίποτα σηµαντικό να κάνει, οπότε καθόταν 
κι ανησυχούσε για τον Τέρι, ενώ συγχρόνως αναρωτιόταν τι µπορεί 
να είχε συµβεί στον Γεράρδο. Έτσι όπως είχαν γίνει οι ιερείς της 
Χάρνταβελ, ήταν ακόµα πιο παράξενοι από πριν, νόµιζε. Ευτυχώς, 
τουλάχιστον, που έµοιαζαν επίσης να είναι και πιο λογικοί από πριν· 
τώρα µπορούσες ευκολότερα να συνεννοηθείς µαζί τους. Όπως και 
νάχε, όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν είχε εξαφανιστεί µόνο 
ο Γεράρδος (πράγµα το οποίο είχε ξανακάνει, όπως έλεγε ο Σέ-
λιρ’χοκ)· είχε εξαφανιστεί και η Μάρθα, η οποία, σίγουρα, δεν ήταν 
ιέρεια της Χάρνταβελ, σαν την Ελισαβέτα· δεν ήταν καν από τούτη 
τη διάσταση. 

«Μπορεί ο Γεράρδος να πάρει κι άλλους µαζί του, όταν κάνει αυτό 
που κάνει;» ρώτησε η Αρίνη τον Σέλιρ. 
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«Μέχρι στιγµής µόνο εκείνος εξαφανιζόταν,» της αποκρίθηκε ο 
∆ιαλογιστής, και δήλωσε πλήρη άγνοια για τις παράξενες ιδιότητες 
των ιερέων της Χάρνταβελ. 

«Κάποιο φαινόµενο είναι, σχετιζόµενο άµεσα µε τούτη δω τη διά-
σταση,» του είπε η Αρίνη, ακαδηµαϊκά, ενώ ήταν καθισµένοι στο 
καθιστικό των δωµατίων της και κάπνιζαν Αλαφρό. «Οι ιερείς απο-
τελούν προέκτασή της, σε κάποιο βαθύ ενεργειακό επίπεδο της ύ-
παρξής τους. Είναι φύλακες της Χάρνταβελ – όπως και τα σκιερά 
φίδια είναι φύλακες της άλλης διάστασης – και η Χάρνταβελ τούς 
οδηγεί σε σηµεία της που οι υπόλοιποι δεν µπορούµε να πάµε.» 

«Αυτό εξηγεί τα µονοπάτια που λέει ο Γεράρδος ότι ακολουθεί. 
∆εν εξηγεί, όµως, τις εξαφανίσεις.» 

«Τις εξηγεί. Η Χάρνταβελ, για τους ιερείς, είναι σαν το σώµα τους· 
κι εκείνοι είναι, για τη Χάρνταβελ, σαν τα µέλη του σώµατός της. 
Μπορούν, εποµένως, να αγγίξουν οποιοδήποτε σηµείο της.» 

«Ναι…» είπε ο Σέλιρ σκεπτικά. «Ή, ίσως, θα µπορούσε να πει κα-
νείς, είναι σαν εκείνοι να ονειρεύονται τη Χάρνταβελ και η Χάρντα-
βελ να ονειρεύεται αυτούς.» 

Η Αρίνη µειδίασε. «Μια ερµηνεία που θα περίµενε κανείς από κά-
ποιον του τάγµατος των ∆ιαλογιστών.» 

Ο Σέλιρ τής επέστρεψε το µειδίαµα, παίρνοντας µια τζούρα από το 
τσιγάρο του. 

E 
 
Ο Τέρι επέστρεψε την επόµενη ηµέρα, έτσι η Αρίνη δεν χρειάστηκε 
ν’ανησυχεί άλλο γι’αυτόν. Μαζί του ήταν και ο Γεράρδος µε τη Μάρ-
θα, εκπλήσσοντάς τους όλους µε την παρουσία τους. Και η εξήγηση 
που έδωσαν για το πώς βρέθηκαν στα νοτιοδυτικά αρχοντάτα της 
Χάρνταβελ τούς εξέπληξε ακόµα περισσότερο. 

«Βλέπεις;» είπε ο Σέλιρ στην Αρίνη. «Ονειρεύονται τη Χάρνταβελ, 
και η Χάρνταβελ ονειρεύεται αυτούς.» 

Ο Τέρι µίλησε στους µάγους και στον Υπεράρχη για τα γεγονότα 
µε την Υπολοχαγό Νιρνέκωφ, στην Καλνάθρια, και µετά µίλησε για 
τη συνεννόησή του µε τον Βασιληά Θάτβοοκ. «∆εν είναι τόσο δι-
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πλωµατικός όσο ο Βασιληάς Κάλροοθ,» είπε, «αλλά νοµίζω πως 
µπορούµε – προς το παρόν – να τον εµπιστευτούµε. Μέχρι, τουλά-
χιστον, να έχει περάσει ο κίνδυνος των Ιπτάµενων. Μετά, δεν ξέ-
ρω…» 

«Και το πρόβληµα είναι πως θάρθουν κι άλλοι λαοί από τη γειτονι-
κή µας διάσταση,» είπε ο Σέλιρ’χοκ. 

Ο Τέρι ένευσε, πίνοντας µια γουλιά από το κρασί στην κούπα του. 
Ο Ριχάρδος ο Τρίτος, καθισµένος στον θρόνο του, είπε: «Θα είµα-

στε έτοιµοι γι’αυτούς, και θα τους προσφέρουµε τη φιλοξενία µας. 
Αν όµως εκείνοι προτιµήσουν τον πόλεµο, τότε θα πρέπει να τους 
αντιµετωπίσουµε ανάλογα. Κι ελπίζω ο Βασιληάς Ανδρόνικος να µας 
βοηθήσει, αν χρειαστούµε τη βοήθειά του.» 

«Ο Μεγαλειότατος είµαι βέβαιος πως θα κάνει ό,τι καλύτερο µπο-
ρεί, Ύψιστε Άρχοντα,» αποκρίθηκε ο Σέλιρ’χοκ. 

Βλέποντας πως το θέµα των εξωδιαστασιακών είχε λήξει για την 
ώρα, ο Γεράρδος είπε: «Καθώς ερχόµασταν στην Ερρίθια, δηµιουρ-
γήθηκαν κι άλλες εισβολές. Το αισθάνθηκα, και είµαι βέβαιος πως κι 
οι υπόλοιποι ιερείς το αισθάνθηκαν επίσης.» 

Ο Έδουος – που ήταν µαζί µε τον Γεράρδο, µέσα στο φορτηγό, ό-
ταν το περιστατικό συνέβη – ένευσε σιωπηλά. 

Η Αρίνη είπε: «Οι Μεγάλοι Πατέρες εδώ δεν ήρθαν να µας πουν 
τίποτα…» 

«Μάλλον, εξαιτίας της δουλειάς τους στην ανοικοδόµηση του 
Ναού και του δυτικού τείχους της πόλης,» αποκρίθηκε ο Έδουος. 
«Επιπλέον, οι καινούργιες εισβολές δεν είναι κοντά στην Ερρίθια.» 

«Ναι,» είπε ο Γεράρδος, «το ίδιο κατάλαβα κι εγώ. Τώρα, πάντως, 
είναι επικίνδυνα πολλές.» Και ρώτησε την Αρίνη: «Με το µηχάνηµα 
πώς πηγαίνει η δουλειά σας;» 

Η µάγισσα τού απάντησε ότι κάποιοι είχαν πάει στην Απολλώνια 
για να φέρουν τα κοµµάτια που χρειάζονταν. «Ελπίζω πως όταν τα 
έχουµε θα µπορέσουµε να κατασκευάσουµε µια συσκευή που θα πα-
γιδέψει τους Ιπτάµενους και θα δώσει τέλος στον κίνδυνο.» 

«Αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πέµπτη φορά που παρουσιάζο-
νται εισβολές,» παρατήρησε ο Σέλιρ’χοκ. «Και η συχνότητα εµφάνι-
σής τους έχει µεγαλώσει.» 

Ο Γεράρδος ένευσε. 
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Και η Μαύρη Φωτιά είπε: Τα διαστασιακά τοιχώµατα χάνουν τη 
συνοχή τους µε ταχύτερο ρυθµό, όσο οι Ιπτάµενοι συνεχίζουν να 
προσπαθούν να αντλήσουν ζωτική ενέργεια. 

E 
 
Η Βατράνια, η Ιερόχαρη, και οι άλλοι επέστρεψαν την πέµπτη ηµέ-
ρα από τότε που είχαν φύγει απ’την Ερρίθια. ∆εν άργησαν και πολύ, 
για τα δεδοµένα της χρονικής αναλογίας Χάρνταβελ-Απολλώνιας. 
Και µαζί τους είχαν όλα τα κοµµάτια που χρειάζονταν. Σύµφωνα µε 
το σχέδιό τους, είχαν πλεύσει ώς την Άωλρυς και από εκεί είχαν φύ-
γει µε ελικόπτερο. Είχαν πετάξει βορειοανατολικά και είχαν προσ-
γειωθεί στη Μακρόπολη. Η Μακρόπολη ήταν µεγάλη πόλη και εί-
χαν, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, καταφέρει να βρουν τους εξοπλι-
σµούς που ήθελαν. Μετά, είχαν επιστρέψει στην Άωλρυς, είχαν πά-
ρει τον Κροκόδειλο, και… 

Τώρα ήταν εδώ ξανά, στην Ερρίθια και στα Ανάκτορα του Υπε-
ράρχη. 

«Ξεθεωθήκαµε,» είπε η Βατράνια. «Εµάς δεν µας φάνηκε ότι πέ-
ρασε τόσος καιρός. Μόλις δύο µέρες και κάτι – και συνέχεια τρέχα-
µε.» 

«Τώρα, λοιπόν, µπορείτε να φτιάξετε το µηχάνηµα;» ρώτησε ο Γε-
ράρδος την Ιερόχαρη και τους άλλους µάγους, καθώς όλοι ήταν συ-
γκεντρωµένοι στην Αίθουσα του Ύψιστου Θρόνου, µε την παρουσία 
του Υπεράρχη. 

«Ναι,» απάντησε η Τεχνοµαθής µάγισσα. «Ο επεξεργαστής είναι 
το όλο θέµα. Τα άλλα είναι διαδικαστικά.» 

«Τι πρόβληµα υπάρχει µε τον επεξεργαστή;» 
«Ουσιαστικά πρέπει να φτιάξουµε έναν δικό µας που κάνει περί-

που την ίδια δουλειά µ’αυτόν που έχει το αρχικό µηχάνηµα.» 
«Και είναι πρόβληµα αυτό;» 
«Είναι,» εξήγησε η Ιερόχαρη, «επειδή δεν ξέρουµε πώς ακριβώς 

είναι κατασκευασµένος ο αρχικός επεξεργαστής του µηχανήµατος. 
Βασίζεται σε µια τεχνολογία που εµείς δεν έχουµε ξαναδεί και που 
ούτε οι τεχνουργοί της Νίρµικιτ γνωρίζουν καλά. ∆εν έχουν παρό-
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µοιους επεξεργαστές στον Υπόγειο Κόσµο. Μόνο τις βασικές αρχές 
αυτής της τεχνολογίας ξέρουν.» 

«Εντάξει,» είπε ο Γεράρδος νιώθοντας να ζαλίζεται. «Φτιάξτε το 
όσο καλύτερα µπορείτε. ∆ε νοµίζω ότι, προσωπικά, µπορώ να βοη-
θήσω, ούτως ή άλλως.» 

E 
 
Καθώς το φθινόπωρο της Χάρνταβελ έφτανε στο τέλος του και πλη-
σίαζε ο χειµώνας, οι µάγοι, οι τεχνουργοί της Νίρµικιτ, και διάφοροι 
µεταλλουργοί της Ερρίθιας δούλεψαν πυρετωδώς για τέσσερις ολό-
κληρες ηµέρες, µε ελάχιστη ξεκούραση, προκειµένου να ολοκληρώ-
σουν το µηχάνηµα που θα τους έσωζε από την καταστροφή. Την τρί-
τη από αυτές τις ηµέρες, εισβολές παρουσιάστηκαν γι’ακόµα µια 
φορά· και τώρα δεν αισθάνθηκαν την εµφάνισή τους µόνο οι ιερείς, 
αλλά και όλοι όσοι βρίσκονταν επάνω στη Χάρνταβελ. Η διάσταση 
τραντάχτηκε γύρω τους. 

Όχι κάτω από τα πόδια τους· γύρω τους. 
Ήταν σαν µια σεισµική δόνηση που γινόταν, συγχρόνως, στον ου-

ρανό, στη γη, και στον αέρα που περιέβαλλε τα πάντα. 
Το πράγµα άρχισε να αγριεύει, σκέφτηκε η Αρίνη. Για να συνέβαι-

ναν τέτοια, η καταστροφή δεν µπορεί να ήταν µακριά. Τρεις, τέσσε-
ρις εµφανίσεις εισβολών ακόµα, ίσως… Αν το µηχάνηµά µας δεν λει-
τουργήσει σωστά µε την πρώτη, µάλλον δεν θα έχουµε και δεύτερη 
ευκαιρία. 

Έπρεπε να το φτιάξουν τέλειο, ή, τουλάχιστον, αρκετά τέλειο για 
να τους κάνει τη δουλειά τους. 

Οι µεταλλουργοί της Ερρίθιας ασχολήθηκαν µε την κατασκευή του 
µεγάλου πιάτου, πράγµα το οποίο δεν απαιτούσε ιδιαίτερες τεχνο-
λογικές γνώσεις· το µόνο που χρειαζόταν ήταν ν’ακολουθήσουν ένα 
συγκεκριµένο σχέδιο. Η Ιερόχαρη και η Αρίνη ασχολήθηκαν µε την 
κατασκευή του επεξεργαστή και µε τις ειδικές του ρυθµίσεις. Τον 
συνέδεσαν µε το σύστηµα αισθητηριακής καταγραφής και τον προ-
γραµµάτισαν έτσι ώστε να αντιλαµβάνεται και να τραβά ενέργεια µε 
τα χαρακτηριστικά που ήταν αποθηκευµένα στο πληροφοριακό σύ-
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στηµα. Οι τεχνουργοί της Νίρµικιτ και ο Σθένελος έφτιαξαν τα δο-
χεία όπου θα παγιδευόταν η ενέργεια την οποία θα αντλούσε το µη-
χάνηµα· τα υλικά για την κατασκευή τους – από τα ανθεκτικότερα 
µέταλλα που υπήρχαν στην Απολλώνια – τα είχαν φέρει η Βατράνια 
και οι υπόλοιποι, µέσα στον Κροκόδειλο. Ο Σέλιρ’χοκ και η Άνµα’ταρ 
έφτιαξαν τον πίνακα ελέγχου του µηχανισµού, ο οποίος δεν ήταν και 
πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί· µπορούσες να τον συναρµολογή-
σεις βάσει µιας κονσόλας ενός εξελιγµένου πληροφοριακού συστή-
µατος. Η Αριάδνη και ο Βαλέριος ανέλαβαν κάτι ακόµα ευκολότερο: 
να φτιάξουν το σύστηµα ενεργειακής τροφοδοσίας της συσκευής. 
Αυτό ήταν, ουσιαστικά, έτοιµο όπως το είχαν φέρει από την Απολ-
λώνια· χρειαζόταν µόνο να συνδέσουν µερικά καλώδια. 

Την πέµπτη ηµέρα, όλα τα κοµµάτια του µηχανήµατος ήταν τελει-
οποιηµένα. Συναρµολογώντας τα µεταξύ τους, οι µάγοι και οι τε-
χνουργοί έφτιαξαν τον ενεργειακό συλλέκτη σε µια αυλή των Ανα-
κτόρων, και είδαν τα καινούργια µέταλλά του να γυαλίζουν στον ή-
λιο της Χάρνταβελ ενώ ένας ψυχρός άνεµος φυσούσε. 

«Μια βασική ερώτηση τώρα,» είπε ο Σθένελος. «Αυτό το πράγµα 
είναι µεγάλο. Πώς θα το µεταφέρουµε; Θα χρειαστεί, σίγουρα, να το 
φορτώσουµε σε κάποιο όχηµα…» 

«Ναι,» συµφώνησε η Άνµα. «Πρέπει, νοµίζω, να τροποποιήσουµε 
ανάλογα το φορτηγό που άφησαν οι Παντοκρατορικοί πίσω τους.» 

Η Ιερόχαρη αναστέναξε. «Κι άλλη δουλειά…» 
Ο Σθένελος στράφηκε για να κοιτάξει το πλάι του προσώπου της. 

Θα ήταν όµορφη, µάλλον, αν δεν ήταν τόσο µουτρωµένη συνεχώς, 
σκέφτηκε. 



1256  |  ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ 

 

 

 

Κεφάλαιο 42 

Κυνήγι Ενεργειακών ∆αιµόνων 
 
 
∆εν ήταν δύσκολο να προσαρµόσουν τον ενεργειακό συλλέκτη επά-
νω στο φορτηγό. Έβαλαν το µεγάλο πιάτο στην οροφή, έτσι ώστε να 
φτάνει πιο ψηλά από τα περισσότερα σπίτια της Ερρίθιας, για να 
µπορούν να περάσουν το όχηµα µέσα από τους δρόµους και να φτά-
σουν στην εισβολή: πράγµα όχι και τόσο σπουδαίο, αφού τα σπίτια 
στη Χάρνταβελ ήταν, κατά κανόνα, χαµηλά. Στο εσωτερικό του φορ-
τηγού τοποθέτησαν τις ενεργειακές φιάλες για την τροφοδοσία του 
συλλέκτη, τα δοχεία όπου θα αποθηκευόταν η αντληµένη ενέργεια 
των Ιπτάµενων, καθώς και τον πίνακα ελέγχου του συλλέκτη. 

Μετά, έπρεπε να αποφασίσουν ποιοι θα πήγαιναν στην αποστολή 
στην άλλη διάσταση. Η Αρίνη προθυµοποιήθηκε να πάει, ασφαλώς, 
καθώς είχε από την αρχή ασχοληθεί µε το όλο θέµα των Ιπτάµενων· 
το ίδιο και ο Σθένελος. Εξάλλου, δύο Ερευνητές θα ήταν απαραίτη-
τοι στην περίπτωση κάποιου τυχόν άσχηµου περιστατικού· το τάγµα 
τους ειδικευόταν, ανάµεσα σε άλλα, και στην ενασχόληση µε ενερ-
γειακές µορφές και οντότητες. Ο Σέλιρ’χοκ θα ερχόταν επίσης, επει-
δή ήθελε· και κανένας δεν σκέφτηκε να του το αρνηθεί, ούτε να υ-
πονοήσει ότι ίσως ο ∆ιαλογιστής να µην είχε τίποτα να προσφέρει. Ο 
Σέλιρ’χοκ πάντοτε ίσως να είχε κάτι να προσφέρει. Η Άνµα’ταρ δή-
λωσε πως θα τον συνόδευε· «κι επιπλέον, κάποιον θα χρειαστείτε 
για να οδηγεί το όχηµα,» τους είπε. 

Η Ιερόχαρη δεν είχε και τόση διάθεση να έρθει. Ή µάλλον, ήταν 
φανερό πως δεν ήθελε να έρθει. Οι άλλοι, όµως – ιδιαίτερα η Αρίνη 
και ο Σέλιρ – επέµειναν. Αν κάτι απρόοπτο συνέβαινε στα µηχανή-
µατα, η Τεχνοµαθής µάγισσα θα ήταν ίσως η µόνη που µπορούσε να 
το λύσει· ή να το λύσει αρκετά γρήγορα ώστε να µην σκοτωθούν ό-
λοι τους από τους Ιπτάµενους. 

Ο Τέρι είπε πως επίσης θα ερχόταν. Η Αρίνη διαφώνησε – όταν 
ήταν µόνοι τους, όχι µπροστά στους υπόλοιπους – αλλά εκείνος δεν 
άλλαξε γνώµη. «Αν είναι να σκοτωθείτε, τότε, ναι, θα έρθω να σκο-
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τωθώ µαζί σας!» της αποκρίθηκε, εµφατικά, θυµωµένος µε τη νοο-
τροπία της ότι «αν γίνει κάτι άσχηµο, καλύτερα εσύ τουλάχιστον να 
ζήσεις». Καταλάβαινε πως το έλεγε επειδή τον αγαπούσε, αλλά κι ο 
Τέρι αγαπούσε την Αρίνη το ίδιο. Αν ήταν να πάρουν ένα τόσο µεγά-
λο ρίσκο, θα το έπαιρναν µαζί. 

Ο Γεράρδος και η Μάρθα δήλωσαν ότι θα έρχονταν. «Η επιβίωση 
της Χάρνταβελ εξαρτάται απ’αυτή την αποστολή,» είπε ο πρώτος 
στους µάγους, πηγαίνοντας να τους συναντήσει όταν εκείνοι προ-
σάρµοζαν τον συλλέκτη ενέργειας στο φορτηγό· «δεν πρόκειται να 
λείψω. Θα είµαι µαζί σας.» 

Στη Μάρθα είπε, αργότερα, όταν ήταν οι δυο τους: «∆ε φανταζό-
µουν ότι θα ερχόσουν.» 

«Σου χρωστάω. Μην το παίρνεις προσωπικά.» 
Ο Γεράρδος ύψωσε τα φρύδια του ερωτηµατικά. 
«Με ξέµπλεξες από εκείνους τους πούστηδες στον καταυλισµό του 

λαού της Νέρεσθετ,» εξήγησε η Μάρθα. 
Ο Γεράρδος, όµως, υποψιαζόταν ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο. 

Ίσως να σκέφτεται, τελικά, να µείνει στη Χάρνταβελ, όταν τελειώ-
σουµε µ’αυτές τις ιστορίες… 

Ο Κάρµοοτ και οι άλλοι δύο τεχνουργοί θα ήταν επίσης µέσα στην 
οµάδα που θα πήγαινε στη γειτονική διάσταση, γιατί ίσως χρειαζό-
ταν να βοηθήσουν σε κάτι σχετικό µε τα µηχανήµατα. Επιπλέον, 
φαινόταν να είναι περίεργοι να δουν πώς θα λειτουργούσε ο ενερ-
γειακός συλλέκτης. Η Αρίνη και ο Σθένελος διέκριναν κάτι σαν την 
περιέργεια και τον ενθουσιασµό Ερευνητών στα µάτια τους. 

Η Μαύρη Φωτιά, φυσικά, δεν θα έλειπε από την αποστολή – και 
κανείς δεν χρειαζόταν να αναρωτηθεί τους λόγους που είχε για να 
είναι µαζί τους. Αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής της. Γι’αυτό είχε γεν-
νηθεί. 

Κι όταν ο συγκεκριµένος σκοπός ολοκληρωνόταν, η Μαύρη Φωτιά 
θα επέστρεφε στην Πηγή της άλλης διάστασης. Έτσι είχε πει στην 
Αρίνη, και η Αρίνη αισθανόταν λυπηµένη που θα έχανε την κόρη της 
τόσο σύντοµα, παρότι γνώριζε ότι δεν ήταν ένα κανονικό παιδί. 

E 
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Την επόµενη µέρα, έχοντας πάρει µαζί τους προµήθειες κι εξοπλι-
σµούς, επιβιβάστηκαν στο φορτηγό, βγήκαν από τα Ανάκτορα, πέ-
ρασαν – µε δυσκολία και προσοχή – από τους στενούς δρόµους της 
Ερρίθιας, και µπήκαν στην εισβολή στις νότιες παρυφές του Λαγου-
µιού. Βρέθηκαν στις ατέρµονες ερήµους της γειτονικής διάστασης 
και ξεκίνησαν να ταξιδεύουν επάνω σε πεδιάδες σταχτοειδούς άµ-
µου και σε ψηλές και χαµηλές θίνες. 

Η Άνµα’ταρ ήταν στο τιµόνι, και ο Τέρι καθόταν δίπλα της. Όλοι 
τους ήταν σε ετοιµότητα, µε τα νεύρα τους τσιτωµένα, αν και ήξεραν 
ότι αποκλείεται οι Ιπτάµενοι να τους πλησίαζαν απροειδοποίητα. 
Όταν έρχονταν θα τους έβλεπαν από µεγάλη απόσταση. Η Ιερόχαρη 
ήταν καθισµένη κοντά στον πίνακα ελέγχου του ενεργειακού συλλέ-
κτη. Ο Γεράρδος κοίταζε έξω από τα παράθυρα, βαδίζοντας µέσα 
στο µεγάλο όχηµα. Μακριά από τη Χάρνταβελ αισθανόταν σαν κάτι 
να του λείπει: µια αίσθηση. ∆εν ένιωθε, όµως, άσχηµα, όπως τότε 
που είχε φύγει από τη Χάρνταβελ µε το Εσώτερο Θηρίο µέσα του και 
το Εσώτερο Θηρίο είχε πάει να τον κατασπαράξει. 

Ύστερα από καµια ώρα οδήγησης προς τα βορειοανατολικά, είδαν 
ένα δυνατό φως να έρχεται καταπάνω τους, από τα βόρεια. 

Ένας από τους τέσσερις Ιπτάµενους. 
Μας πλησιάζει, είπε η Μαύρη Φωτιά, αχρείαστα, χωρίς να κοιτάζει 

έξω από τα παράθυρα. 
Η Ιερόχαρη σηκώθηκε αµέσως όρθια µπροστά στον πίνακα ελέγ-

χου του ενεργειακού συλλέκτη. Τα χέρια της άγγιξαν τα πλήκτρα 
χωρίς να τα πιέζουν. Ήταν αγχωµένη. Ιδρώτας γυάλιζε στο µέτωπό 
της και κυλούσε στις άκριες του προσώπου της. 

«Τον εντοπίζουν οι αισθητήρες;» ρώτησε η Αρίνη. 
«Ναι,» είπε η Ιερόχαρη. «Αλλά πρέπει νάρθει πιο κοντά ακόµα, 

για να ξέρουµε ότι η δουλειά µας θα γίνει σωστά.» 
Η Μάρθα ψιθύρισε στον Γεράρδο: «Αν δε δουλέψει αυτό το πράγ-

µα, θα ψηθούµε όλοι.» Και στην όψη της ο Γεράρδος νόµιζε ότι µπο-
ρούσε να δει πως ίσως να είχε µετανιώσει που αποφάσισε να έρθει 
µαζί τους. Βάζοντας το δάχτυλό του µπροστά στα χείλη του, της έκα-
νε νόηµα να µη µιλά, για να µην πανικοβάλει τους άλλους. Όχι πως ο 
Γεράρδος θεωρούσε ότι ήταν από εκείνους που πανικοβάλλονταν 
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εύκολα – είχαν όλοι αποδείξει την ψυχραιµία τους. Με την εξαίρεση 
της Ιερόχαρης, ίσως, την οποία δεν γνώριζε. 

Ο Ιπτάµενος ζύγωνε το φορτηγό τους – µε µεγάλη ταχύτητα – 
χτυπώντας τις πελώριες φτερούγες του, που αποτελούνταν από µυ-
ριάδες φωτεινά νήµατα. Νήµατα που άρχιζαν να προεξέχουν ολοένα 
και περισσότερο γύρω του. Και από τα φτερά του και από το σώµα 
του. Νήµατα που σχηµάτιζαν ένα ενεργειακό δίχτυ από κάτω του. 

∆ιαισθανόταν ζωή, κι ερχόταν να την καταβροχθίσει. 
«Τώρα…» είπε η Ιερόχαρη, νευρικά, κοιτάζοντας τις ενδείξεις στον 

πίνακα ελέγχου. Έγλειψε το πάνω χείλος της. Τα δάχτυλά της έτρε-
µαν. «Τώρα πρέπει νάναι καλά…» 

«Κάντο, λοιπόν!» είπε η Αρίνη. «Είναι πολύ κοντά µας!» 
Η Ιερόχαρη πάτησε, γρήγορα, µια σειρά από πλήκτρα. 
Ένα πανίσχυρο βουητό αντήχησε από πάνω τους, σαν από ξαφνι-

κό άνεµο. Η µορφή του Ιπτάµενου φάνηκε να πάλλεται, έντονα. 
Φτεροκοπούσε, τώρα, πιο δυνατά από πριν. Φτεροκοπούσε ξέφρενα, 
λες και προσπαθούσε ν’αντισταθεί σε κάτι. Η συνοχή του, όµως, ή-
ταν φανερό πως διαλυόταν. Φωτεινά κοµµάτια έφευγαν από πάνω 
του. Τα ενεργειακά νήµατα λύνονταν κι έτρεχαν σαν κλωστές προς 
την οροφή του φορτηγού. Πήγαιναν στο µεγάλο πιάτο, εκεί όπου οι 
επιβαίνοντες στο όχηµα δεν µπορούσαν να κοιτάξουν. 

Φωτάκια άναψαν επάνω στα δοχεία άντλησης. 
«Γεµίζουν!» είπε ο Σθένελος. «Γεµίζουν ενέργεια!» 
Η Ιερόχαρη είχε τα µάτια της καρφωµένα στις ενδείξεις του πίνα-

κα ελέγχου. «Ναι… Ναι… Αλλά αντιστέκεται.» Το χέρι της γύρισε 
έναν στρογγυλό διακόπτη. 

«Αυξάνεις τη δύναµη;» είπε η Αρίνη. 
«Πρέπει,» αποκρίθηκε η Ιερόχαρη. «Για να είµαστε σίγουροι.» 
Ο επεξεργαστής του συλλέκτη ακουγόταν τώρα να µουγκρίζει και 

να τρίζει από πάνω τους. Οι ενεργειακές φιάλες έκαναν έναν συρι-
στικό θόρυβο. Η θερµότητα είχε αυξηθεί µέσα στο όχηµα – και ήταν 
ήδη πολύ ζεστά εδώ, στην έρηµο τούτης της διάστασης. 

Ο Ιπτάµενος διαλυόταν έξω από το φορτηγό. Έδινε την εντύπωση 
µιας πλεκτής κούκλας που κάτι έχει αρπάξει τα ξέφτια της και τα 
τραβά, γρήγορα, βίαια, καταστρέφοντας τη µορφή της. 

«Πιο σιγά!» φώναξε ο Σθένελος. «Πιο σιγά!» 
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«Γιατί;» Η Ιερόχαρη, χωρίς να στραφεί να τον κοιτάξει. 
«Τα δοχεία αποθήκευσης τρίζουν. Το ενεργειακό φορτίο πρέπει 

νάναι ασταθές. Πιο σιγά – θα µας ανατινάξεις όλους!» 
Το χέρι της Ιερόχαρης γύρισε πάλι τον στρογγυλό διακόπτη, µειώ-

νοντας την ένταση. Οι τριγµοί ελαττώθηκαν· η θερµότητα όχι. 
Μετά από λίγο, µονάχα µερικά νήµατα φωτός απέµεναν έξω από 

το φορτηγό, και δεν άργησαν κι αυτά να εξαφανιστούν. 
Η Ιερόχαρη αναστέναξε κι έκλεισε τον συλλέκτη. «Τελείωσε.» 
Πήγε προς τα δοχεία αποθήκευσης, κοντά στα οποία στεκόταν ο 

Σθένελος και κοίταζε τις ενδείξεις δίπλα τους. «Έχεις δίκιο,» του εί-
πε. «Είναι ασταθής η ενεργειακή µορφή. Πρέπει να προσέχουµε.» 

Ο Γεράρδος, ακούγοντάς το αυτό, ρώτησε: «Εννοείτε πως υπάρχει 
πιθανότητα να ανατιναχτούµε όσο οδηγούµε το όχηµα;» 

«Όχι αν προσέχουµε,» αποκρίθηκε η Ιερόχαρη. «Και θα προσέ-
χουµε, έτσι;» 

Ο Γεράρδος πήγε µπροστά για να ενηµερώσει την Άνµα’ταρ. 
Εκείνη τού είπε: «Μην ανησυχείς. Ο µόνος πραγµατικός κίνδυνος 

εδώ είναι οι αµµόλοφοι, και στο εξής θα τους αποφεύγω τελείως.» 
Έστριψε το όχηµα προς τα βόρεια καθώς συνέχιζε να οδηγεί. 

Οι επιβάτες του φορτηγού, τώρα, ηρεµούσαν, ύστερα από τη σύ-
γκρουση µε τον πρώτο Ιπτάµενο, και η Αρίνη κι ο Σθένελος έκαναν 
Ξόρκια Ενεργειακής Ανιχνεύσεως για να δουν πώς ήταν η ενέργεια 
που είχαν φυλακίσει στα δοχεία. 

«Ακριβώς ίδια µ’αυτή που αποθηκεύσαµε στο σύστηµα αισθητηρι-
ακής καταγραφής, έτσι;» είπε ο Σθένελος. 

«Ναι,» αποκρίθηκε η Αρίνη. «Και το σχέδιό µας φαίνεται να πιά-
νει. Όταν η ενέργεια αντληθεί, δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή µορφή· δεν έχει νοηµοσύνη.» 

«Είναι, όµως, ασταθής.» 
Η Αρίνη µόρφασε. «∆εν πρόκειται να τη χρησιµοποιήσουµε, ούτως 

ή άλλως.» 
«Και πού θα την πετάξουµε για να την ξεφορτωθούµε; Πολύ πιθα-

νόν να είναι επικίνδυνη.» 
«Αυτό είναι κάτι που καλύτερα να το σκεφτούµε µετά,» παρενέβη 

ο Σέλιρ’χοκ. 
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Έπειτα από δύο ώρες, είδαν τον επόµενο Ιπτάµενο να τους πλη-
σιάζει· και η όλη διαδικασία επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά µε πε-
ρισσότερη ψυχραιµία από τη µεριά της Ιερόχαρης. Η ενεργειακή 
οντότητα, εξάλλου, όσο προσπαθούσε ν’αντισταθεί στην έλξη του 
µηχανήµατος, δεν προσπαθούσε συγχρόνως και να τους καταβρο-
χθίσει, άρα δεν κινδύνευαν. 

«∆ε µπορούν να µας συνδέσουν µ’αυτό που τους συµβαίνει,» πα-
ρατήρησε η Ιερόχαρη, όταν η ενέργεια κι αυτού του Ιπτάµενου είχε 
αποθηκευτεί στα δοχεία. 

«∆εν έχουν τη δική µας αντίληψη,» εξήγησε η Αρίνη. «Αισθάνο-
νται ζωτική ενέργεια κι έρχονται να την καταβροχθίσουν· και µετά 
νιώθουν µια έλξη, κάτι να προσπαθεί να καταβροχθίσει αυτούς.» 
Στράφηκε στην κόρη της. «Καλά δεν τα λέω;» 
Περίπου, αποκρίθηκε η Μαύρη Φωτιά, αλλά δεν προθυµοποιήθηκε 

να εξηγήσει τίποτα περισσότερο. 
Ο Τέρι, σύντοµα, κάθισε στο τιµόνι, παίρνοντας τη θέση της Άν-

µα’ταρ, η οποία πήγε πίσω για να ξεκουραστεί, και ο Γεράρδος κά-
θισε πλάι στον Πολιτοµαχητή. 

«Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα έµπλεκα σε µια τέτοια ιστορία,» 
είπε ο Τέρι, ανάβοντας τσιγάρο και υποµειδιώντας. «Να βρεθώ 
σ’έναν υπόγειο κόσµο µιας αποµονωµένης διάστασης… Να πάω µε 
την Επανάσταση… Να τρέχω σε µια απέραντη έρηµο κυνηγώντας 
ενεργειακούς δαίµονες…» Κούνησε το κεφάλι του. «Τρελά πράγµα-
τα.» 

Ο Γεράρδος γέλασε. «Νοµίζεις ότι εγώ φανταζόµουν ότι θα επέ-
στρεφα ποτέ στη Χάρνταβελ;» 

Τρεις ώρες ακόµα πέρασαν, ενώ τώρα ταξίδευαν βορειοδυτικά ε-
πάνω στις ερήµους. Σε κάποια σηµεία είδαν εισβολές: µέρη απ’όπου 
φαίνονταν περιοχές της Χάρνταβελ, και ο ουρανός της. Η ζέστη είχε 
γίνει ανυπόφορη πλέον, καθώς ο φλεγόµενος ήλιος τούς ατένιζε από 
ψηλά σαν πυρωµένο µάτι. Τα µέταλλα του φορτηγού έκαιγαν. Ο Γε-
ράρδος αναρωτήθηκε αν η θερµότητα µπορούσε να προκαλέσει κα-
µια βλάβη στον ενεργειακό συλλέκτη. Καλύτερα να µην το σκέφτο-
µαι αυτό, κατέληξε. Αλλά µετά άλλαξε γνώµη και, πηγαίνοντας πίσω, 
το είπε στους µάγους, ζητώντας τους να ελέγξουν. 
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«∆ε νοµίζω να έχει συµβεί τίποτα,» αποκρίθηκε η Ιερόχαρη· υ-
πήρχε, όµως, ξαφνικά ανησυχία στη φωνή της. Σηκώθηκε και, πλη-
σιάζοντας τα µηχανήµατα, έκανε ένα ξόρκι. «Μια χαρά φαίνονται 
όλα,» είπε µετά, δείχνοντας ανακουφισµένη. «Άδικα µάς ανησύχη-
σες.» 

«Σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να είµαστε βέβαιοι…» αποκρίθηκε ο 
Γεράρδος, απορώντας µε την αντίδρασή της. Η µάγισσα δεν το έ-
κρυβε ότι σιχαινόταν το γεγονός ότι βρισκόταν εδώ. Την αδικείς; 
ρώτησε µια φωνή µέσα στον Γεράρδο. Σωστά… Η τύπισσα δεν είχε 
καµία σχέση, ουσιαστικά, µ’όλη αυτή την υπόθεση. ∆εν καταγόταν 
καν από τη Χάρνταβελ. Επειδή ήταν µε την Επανάσταση τούς βοη-
θούσε. Κι επειδή ήταν από το Βασίλειο της Απολλώνιας, και ο Αν-
δρόνικος ήταν Βασιληάς της και την είχε προστάξει. 

Ωστόσο, ο Γεράρδος δεν νόµιζε πως µονάχα οι διαταγές της την 
κρατούσαν εδώ. Εξάλλου, ο Ανδρόνικος δεν ήταν από εκείνους τους 
τυραννικούς µονάρχες που εξανάγκαζαν τους υπηκόους τους να 
τρέχουν σε ακραίες, επικίνδυνες αποστολές. Το µόνο που θα της είχε 
ζητήσει θα ήταν να πάει στη Χάρνταβελ και να βοηθήσει, µε ό,τι 
τρόπο µπορούσε, τους επαναστάτες εκεί. Η Ιερόχαρη µπορούσε 
κάλλιστα να µας πει ότι το να έρθει εδώ, σε τούτη την έρηµο, δεν ή-
ταν µέσα στα καθήκοντά της – και δεν θα ήταν υπερβολική ή δειλή 
αν το έκανε. 
Ήθελε να µας συντροφεύσει. Επειδή έβλεπε ότι τη χρειαζόµαστε. 

Αλλά εξακολουθεί να είναι θυµωµένη που έµπλεξε έτσι. 
Ο τρίτος Ιπτάµενος παρουσιάστηκε από τα δυτικά, κάνοντας µια 

ψηλή σειρά από αµµόλοφους να χρυσίζει από το φως του. 
Ο Τέρι σταµάτησε το φορτηγό, και τον περίµεναν να πλησιάσει. 
Η Ιερόχαρη στάθηκε µπροστά από τον πίνακα ελέγχου του ενερ-

γειακού συλλέκτη, και τώρα φαινόταν συγκροτηµένη καθώς κοίταζε 
τις ενδείξεις. Όταν ήρθε η ώρα, πάτησε τα πλήκτρα και η άντληση 
της ενέργειας ξεκίνησε. 

Τα φωτεινά νήµατα της ενεργειακής οντότητας ξετυλίχτηκαν και 
τα δοχεία αποθήκευσης γέµισαν ακόµα περισσότερο. 

«Μας µένει κάµποσος χώρος,» παρατήρησε ο Σθένελος. «Θα α-
ντλήσουµε και τον τέταρτο Ιπτάµενο και πάλι θα υπάρχει κενό.» 
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«Καλύτερα έτσι,» του είπε η Ιερόχαρη. «Φαντάζεσαι να µην είχα-
µε αρκετό χώρο;» 

«∆ε θέλω να το φανταστώ.» 
«Ακριβώς. Κι επίσης, σκέψου πως αν τα δοχεία γέµιζαν ίσα-ίσα, 

τότε η πιθανότητα έκρηξης θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη, δεδοµένης 
της ασταθούς φύσης αυτής της ενέργειας.» 

«Εντάξει,» είπε ο Σθένελος. «Ας µην το γρουσουζεύουµε άλλο.» 
Η Αρίνη – κάπως – βρήκε τη διάθεση να χαµογελάσει. 
Ο Γεράρδος προθυµοποιήθηκε να πάρει το τιµόνι από τον Τέρι, κι 

εκείνος, βγάζοντας τα σκούρα γυαλιά του, δέχτηκε. Σηκώθηκε από 
τη θέση του αφήνοντας τον Γεράρδο να καθίσει εκεί και να βάλει τα 
δικά του µαύρα γυαλιά. Η φωτεινότητα ήταν πολύ δυνατή στις ερή-
µους – κι επικίνδυνη για τα µάτια – ακόµα και χωρίς την παρουσία 
των Ιπτάµενων. 

Η Μάρθα ήρθε και κάθισε πλάι στον Γεράρδο, ανεβάζοντας τα 
µποτοφορεµένα πόδια της µπροστά στο τζάµι του φορτηγού και 
σταυρώνοντάς τα στον αστράγαλο. 

«Βολεύτηκες, βλέπω,» της είπε εκείνος, στρίβοντας το µεγάλο ό-
χηµα προς τα βορειοανατολικά. 

«Όλο κακίες και άλλες παρόµοιες µαλακίες είσαι.» 
«Παραξενεµένος, απλώς.» 
«Ο λόγος;» 
«Οι περισσότεροι είναι τσιτωµένοι. Επιτρέπεται να είσαι εσύ χα-

λαρή;» 
«Θα µου κάνεις µήνυση;» 
«Είµαστε σε λάθος διάσταση γι’αυτό.» 
«Μάλλον,» είπε η Μάρθα. «∆εν ξέρω, όµως, γιατί σου φαίνεται 

περίεργο. Κι οι δύο έχουµε περάσει από τόσες µαλακίες στη ζωή 
µας. Εδώ η κατάσταση είναι ελεγχόµενη παρά τους φόβους όλων. 
Είναι σα να κάνουµε τη βόλτα µας µαζεύοντας και µερικά µπουκά-
λια ενέργειας που έρχεται σταλµένη από τον ουρανό. Το όνειρο του 
εµπόρου ενέργειας, παντού στο Γνωστό Σύµπαν.» 

Ο Γεράρδος γέλασε. «∆εν ξέρω, όµως, αν η ενέργεια που συγκε-
ντρώνουµε είναι εύχρηστη, Μάρθα.» 

«Πουλάς και ψόφιες µπαταρίες άµα θες· αυτή δε θα βρεις κάποιον 
να την πουλήσεις;» 
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«Σωστό κι αυτό,» µόρφασε ο Γεράρδος. 
Και δεν έφυγε καθόλου από το τιµόνι, τις επόµενες τέσσερις ώρες 

που ακολούθησαν. Τέσσερις ώρες χωρίς να δουν ίχνος Ιπτάµενου 
στον ουρανό. Μονάχα κάτι εισβολές ατένισαν: σηµεία που η πραγ-
µατικότητα της νεκρής διάστασης διαλυόταν, και η άµµος της ερή-
µου χυνόταν στη Χάρνταβελ. Ο φλεγόµενος ήλιος έγερνε σιγά-σιγά 
προς τη δύση, και το φως του ελαττωνόταν ολοένα και περισσότερο, 
µέχρι που εξαφανίστηκε τελείως. Νύχτωνε γρήγορα κι εδώ, όπως και 
στη Χάρνταβελ. Τέλη φθινοπώρου, παρότι έρηµος. Οι δύο διαστά-
σεις ήταν οµόχρονες – µια, πραγµατικά, πολύ σπάνια περίπτωση· 
λογικό όµως, αν σκεφτεί κανείς το ότι µοιράζονταν τα ίδια διαστα-
σιακά τοιχώµατα. 

«Θα οδηγήσεις;» ρώτησε ο Γεράρδος τη Μάρθα, σταµατώντας το 
φορτηγό. 

«Ναι,» χασµουρήθηκε εκείνη, και άλλαξαν θέσεις. 
Η Μάρθα πάτησε το πετάλι και, στρίβοντας το τιµόνι, έδωσε ανα-

τολική κατεύθυνση στο όχηµα. 
«Τι έγινε το τέταρτο φωτεινό πουλάκι; Μας σνοµπάρει;» είπε. «Ή 

το τροµάξαµε;» 
Ο Γεράρδος στράφηκε πίσω και ρώτησε τους άλλους, απευθύνο-

ντας την ερώτησή του κυρίως στη Μαύρη Φωτιά. 
Εκείνη αποκρίθηκε: Εδώ είναι. Αλλά µέχρι στιγµής ήταν µακριά 

µας. Τώρα πλησιάζει. 
«Μας έχει µυριστεί;» 
∆εν είµαι σίγουρη. Πάντως, ακόµα κι αν δεν µας έχει αντιληφτεί, 

σύντοµα θα µας αντιληφτεί. 
Η Μάρθα οδήγησε για κάτι παραπάνω από δύο ώρες, και µετά, 

µέσα από τη νύχτα, είδαν πρωινό φως να βγαίνει. Ο σκοτεινός ορί-
ζοντας σκίστηκε από τη λαµπρότητά του, και ο Ιπτάµενος παρου-
σιάστηκε, απλώνοντας τις πελώριες φτερούγες του και χτυπώντας 
τις καθώς τους ζύγωνε. Ολοένα και περισσότερα ενεργειακά νήµατα 
εµφανίζονταν από κάτω του, καλύπτοντας ολόκληρη την αµµώδη 
έκταση µ’ένα φωτεινό δίχτυ – το οποίο ερχόταν καταπάνω στο φορ-
τηγό. 

Η Μάρθα πάτησε φρένο. «Έχουµε επισκέπτη.» 
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Ο Γεράρδος κοίταξε τους άλλους, πίσω, και είδε την Ιερόχαρη να 
πηγαίνει πάλι µπροστά στον πίνακα ελέγχου και να ετοιµάζεται. Να 
περιµένει… να περιµένει… κι ύστερα, να πατά µια σειρά από πλή-
κτρα. 

Το ίδιο βουητό αντήχησε, όπως και τις προηγούµενες φορές· και ο 
Ιπτάµενος φάνηκε να διαλύεται ενώ πάλευε, µάταια, ν’αντισταθεί σε 
µια δίνη που τον τραβούσε προς το µέρος της. Τα κοµµάτια του, τα 
νήµατα που τον αποτελούσαν, έφευγαν. Αµέτρητες φωτεινές κορδέ-
λες που διέγραφαν σπείρες και καµπυλωτούς σχηµατισµούς. 

Η µορφή του καταστρεφόταν. Επέστρεφε στην πρωταρχική του 
κατάσταση. 

Ο Γεράρδος και οι υπόλοιποι επιβάτες του µεγάλου οχήµατος πε-
ρίµεναν, χωρίς να µιλούν. Κι όταν ο Ιπτάµενος χάθηκε τελείως και 
τα δοχεία αποθήκευσης είχαν γεµίσει µε περισσότερη ενέργεια, η 
Ιερόχαρη πάτησε το πλήκτρο που απενεργοποιούσε τον συλλέκτη. 

«Τελείωσε,» είπε. «Αυτό ήταν.» 
Η Αρίνη στράφηκε στην κόρη της. «Αυτό ήταν;» 
Η Μαύρη Φωτιά, που καθόταν οκλαδόν στο πάτωµα, σηκώθηκε 

όρθια. Ναι, Μητέρα. Ο κίνδυνος πέρασε. Κι αισθάνοµαι την Πηγή να 
µε καλεί πίσω. 

Η Αρίνη ένιωσε µια λόγχη να διαπερνά την κοιλιά της. Τελικά, η 
κόρη της θα έφευγε, όπως της είχε πει. Και η ώρα είχε έρθει. 

Τόσο γρήγορα… 
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Κεφάλαιο 43 

Λόγος για Γιορτή 
 
 
Άνοιξαν τις πόρτες του φορτηγού και βγήκαν, µέσα στη νύχτα, πα-
τώντας στη σταχτοειδή άµµο της ερήµου και στα χαλίκια. Καθώς 
είχαν σβήσει τις µηχανές του ψηλού οχήµατος για εξοικονόµηση ε-
νέργειας, το έδαφος ακουγόταν, καθαρά, να τρίζει κάτω από τα πό-
δια τους σαν κάτι έτοιµο να σπάσει. 

Η Μαύρη Φωτιά στράφηκε ν’αντικρίσει τον Τέρι και την Αρίνη. 
Σας χαιρετώ, είπε. Και λυπάµαι… αλλά πρέπει να φύγω. Πρέπει να 
επιστρέψω στην Πηγή. 

Η Αρίνη πλησίασε την κόρη της και την αγκάλιασε, σφιχτά. Της 
έτριψε την πλάτη· το δέρµα της ήταν ζεστό κάτω από το φόρεµά της. 
«Θα µας λείψεις,» της είπε, και την άφησε από την αγκαλιά της. 

Ο Τέρι πλησίασε επίσης και φίλησε το µάγουλο της Μαύρης Φω-
τιάς. ∆εν ήξερε τι άλλο να κάνει. Του φαινόταν εξωπραγµατικό το 
γεγονός και µόνο ότι αυτό το πλάσµα ήταν κόρη του. «Μακάρι να 
είχαµε τον καιρό να γνωριστούµε περισσότερο,» είπε. 
Θα το ήθελα κι εγώ, αποκρίθηκε η Μαύρη Φωτιά. Το ένα µέρος της 

φύσης µου θα το ήθελε. Πολύ. Αλλά… η αποστολή µου τελείωσε. Εί-
χα έρθει στη διάσταση της Χάρνταβελ για να βρω τρόπο να σώσω 
και τις δύο διαστάσεις. Τον βρήκα, και τώρα πρέπει να επιστρέψω. 
Η θέση µου δεν είναι εδώ: δεν είναι σ’αυτό το σώµα. Και πρόσθεσε, 
κάνοντας µερικά βήµατα όπισθεν: Μπορώ να σας αφήσω το σώµα, 
αν θέλετε… ή µπορώ να το πάρω µαζί µου, για να απορροφηθεί από 
την Πηγή. 

Η Αρίνη κούνησε το κεφάλι της λυπηµένα. «Όχι,» είπε, «µην το 
αφήσεις πίσω. Χωρίς εσένα µέσα, θα είναι απλώς ένα πτώµα. Καλύ-
τερα να το πάρεις µαζί σου.» 

Ο Τέρι κατένευσε. «Ναι, καλύτερα έτσι.» 
Όπως επιθυµείτε, είπε η Μαύρη Φωτιά, κάνοντας µερικά ακόµα 

βήµατα όπισθεν, αποµακρυνόµενη απ’τους γονείς της. Πρέπει να 
επιστρέψω τώρα, όπως και τα αδέλφια µου. Σας αποχαιρετώ. Τους 
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έστρεψε την πλάτη και βάδισε µέσα στη νύχτα της ερήµου. Έβγαλε 
τα παπούτσια της και τ’άφησε πίσω της, στην άµµο. Λίγο παρακάτω, 
έλυσε τα κορδόνια του φορέµατός της και το άφησε κι αυτό να πέ-
σει. Το λευκό-ροζ δέρµα του λυγερού σώµατός της έπαιρνε µια πρά-
σινη απόχρωση στο φως των τριών φεγγαριών που κρέµονταν στον 
νυχτερινό ουρανό. Τα καστανά της µαλλιά αναδεύονταν γύρω της 
από κάποιον αόρατο άνεµο. 

Κι ύστερα, τυλίχτηκε ολόκληρη από σκοτεινές φλόγες. Το γυναι-
κείο της κορµί χάθηκε µέσα τους: εξαφανίστηκε στο εσωτερικό µιας 
ωοειδούς µάζας από µαύρη φωτιά. Η οποία πέταξε στον ουρανό. 
Αποµακρύνθηκε, και πήρε µια αλλόκοτη κλίση. Μια κλίση δύσκολο 
να την πιάσει το µάτι, κι ακόµα δυσκολότερο το µυαλό να την κατα-
νοήσει, σαν κι η Μαύρη Φωτιά να ακολουθούσε µονοπάτια όπως αυ-
τά που έλεγαν ο Γεράρδος και οι άλλοι καινούργιοι ιερείς της Χάρ-
νταβελ. 

Η Μαύρη Φωτιά φάνηκε να βυθίζεται στον νυχτερινό ουρανό και 
στο φως των φεγγαριών. 

Και δεν µπορούσαν πλέον να τη δουν. 
Είχε επιστρέψει στην Πηγή. 
Η Αρίνη αναστέναξε, για να διώξει ένα βάρος που αισθανόταν ε-

ντός της. Πήρε τα παπούτσια της κόρης της από την άµµο και, µετά, 
πήρε και το φόρεµά της. Τύλιξε τα πρώτα µέσα στο δεύτερο, φτιά-
χνοντας ένα δέµα και κρατώντας το παραµάσκαλα. 

Επιστρέφοντας κοντά στους άλλους, είπε: «Μπορούµε να γυρί-
σουµε στη Χάρνταβελ.» 

«Το πρωί, καλύτερα,» πρότεινε η Άνµα. «Είµαστε όλοι κουρασµέ-
νοι τώρα, είναι νύχτα, και βρισκόµαστε µακριά από την εισβολή που 
θα µας βγάλει στην Ερρίθια.» 

«Λες, δηλαδή, να διανυκτερεύσουµε;» είπε η Μάρθα. 
«Ναι· γιατί όχι; ∆ε φαίνεται νάναι επικίνδυνα εδώ, τώρα που δεν 

υπάρχουν οι Ιπτάµενοι. Θα υφάνω µια Μαγγανεία Υλικής ∆ιαισθή-
σεως γύρω µας, για να είµαστε σίγουροι, και θα υφάνει κι ο Σέλιρ 
µια Μαγγανεία Πνευµατικής ∆ιαισθήσεως, και µπορούµε να κοιµη-
θούµε κανονικά. Ούτε σκοπιές δε νοµίζω ότι χρειάζονται.» 

Ο Τέρι ένευσε. «Ναι, τίποτα δεν κατοικεί εδώ. Όµως αυτοί που µέ-
νουν στον Υπόγειο Κόσµο έχουν παρατηρητήρια: µέρη στα οποία 
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ανεβαίνουν για να παρακολουθούν την έρηµο, µήπως κάτι συµβεί – 
οτιδήποτε. Αν κάποιο απ’αυτά τα παρατηρητήρια είναι κοντά και 
µας δουν, ή αν µας έχουν ήδη δει από πριν, ίσως να θέλουν να πλη-
σιάσουν, αν µη τι άλλο για να ερευνήσουν, να µάθουν ποιοι είµαστε. 
Καλύτερα, εποµένως, να βάλουµε και σκοπιές, παρά τις µαγγανείες 
που θα υφάνετε.» 

«Καλώς,» είπε η Άνµα. «Είµαστε, ούτως ή άλλως, αρκετοί για να 
αλλάζουµε άνετα βάρδιες όλη τη νύχτα.» 

Κανένας απ’τους υπόλοιπους δεν διαφώνησε µε τούτη την απόφα-
ση – ήταν όλοι τους, όντως, κουρασµένοι: από το πρωί κυνηγούσαν 
τους Ιπτάµενους και τώρα είχε πια νυχτώσει. Μονάχα η Ιερόχαρη 
φάνηκε να δυσανασχετεί, αλλά δεν είπε τίποτα. 

Ανέβηκαν στο φορτηγό και προσπάθησαν να κάνουν χώρο για να 
βολευτούν. Παρότι το όχηµα ήταν µεγάλο, τα δοχεία µε την αποθη-
κευµένη ενέργεια των Ιπτάµενων και οι ενεργειακές φιάλες για τη 
λειτουργία του συλλέκτη καταλάµβαναν αρκετό από το εσωτερικό 
του. Και οι επιβάτες δεν ήταν λίγοι. Έντεκα αριθµούσαν. Κατάφε-
ραν να τακτοποιηθούν, ωστόσο, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

Ο Σέλιρ’χοκ ύφανε τη Μαγγανεία Πνευµατικής ∆ιαισθήσεως και η 
Άνµα’ταρ τη Μαγγανεία Υλικής ∆ιαισθήσεως. Αν κάποια πνευµατική 
οντότητα ζύγωνε το σταµατηµένο όχηµά τους, ο ∆ιαλογιστής θα την 
αντιλαµβανόταν αµέσως µέσα στον ύπνο του και θα ξυπνούσε· κι αν 
κάποιο υλικό πλάσµα µεγαλύτερο από ποντίκι ερχόταν κοντύτερα 
από εκατό µέτρα, ένας νοητικός συναγερµός θα ειδοποιούσε τη 
∆ράκαινα όσο βαθιά κι αν κοιµόταν. 

Η Αρίνη’σαρ προθυµοποιήθηκε να φυλάξει την πρώτη σκοπιά για-
τί είπε πως δεν θα την έπαιρνε ο ύπνος. Ο Τέρι δήλωσε ότι θα φυ-
λούσε σκοπιά µαζί της. Άνοιξαν την καταπακτή του φορτηγού και 
σκαρφάλωσαν στην οροφή. Κάθισαν εκεί και, τυλιγµένοι στις κάπες 
τους (διότι έκανε κρύο µες στη νύχτα), άναψαν ένα τσιγάρο και το 
κάπνισαν µαζί. Σιωπηλά. 

Ύστερα, αυτοί που ήταν κάτω – όσοι ήταν ακόµα ξύπνιοι – τους 
άκουσαν να µιλούν ψιθυριστά. 

E 
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Όταν ο Σθένελος’σαρ και ο Σέλιρ’χοκ φυλούσαν την τελευταία σκο-
πιά, σκαρφαλωµένοι στην οροφή του ψηλού φορτηγού, είδαν από 
µεγάλη απόσταση κάποιες φιγούρες να κινούνται, φωτισµένες από 
το φεγγαρόφωτο. Ο ∆ιαλογιστής ήταν που τις πρόσεξε πρώτος και 
τις έδειξε και στον Ερευνητή. 

Ο Σθένελος συνοφρυώθηκε. «Είσαι σίγουρος;» 
«Ναι. Νοµίζω πως είναι άνθρωποι.» 
Ο Σθένελος ύψωσε τα κιάλια του και κοίταξε. Πράγµατι, άνθρωποι 

ήταν, διαπίστωσε. Καµια ντουζίνα. «Πρέπει να µας έχουν δει,» είπε. 
Κατέβασε τα κιάλια. «Να ειδοποιήσουµε τους άλλους;» 

«Όχι ακόµα. Ας περιµένουµε να δούµε τι θα κάνουν,» πρότεινε ο 
Σέλιρ. 

Ο Σθένελος δεν διαφώνησε. Ύψωσε πάλι τα κιάλια του και βάλθη-
κε να παρατηρεί τους αγνώστους. ∆ε µπορούσε να διακρίνει και 
πολλά γι’αυτούς, αλλά πρέπει να ήταν από τους κατοίκους του Υπό-
γειου Κόσµου· αποκλείεται να ήταν άλλοι. ∆εν υπήρχαν άνθρωποι 
στην έρηµο. 

Ρώτησε τον Σέλιρ, χωρίς να κατεβάσει τα κιάλια του: «Ξέρεις το 
Ξόρκι Οπτικής Ενισχύσεως;» 

«Όχι.» 
«Η Άνµα το ξέρει, σωστά;» 
«Ναι, αλλά δε νοµίζω ότι έχουµε αρκετά καλό λόγο για να την ξυ-

πνήσουµε.» 
Ο Σθένελος µειδίασε κατεβάζοντας τα κιάλια. «Νόµιζα ότι αυτές 

δεν χρειάζονται πολύ ύπνο.» 
Ο Σέλιρ σήκωσε ένα φρύδι ερωτηµατικά. 
«Οι ∆ράκαινες, εννοώ.» 
«Προκαταλήψεις,» χαριτολόγησε ο Σέλιρ. 
«Αφού κοιµάσαι µαζί της, θα ξέρεις καλύτερα, υποθέτω…» 
Ο Σέλιρ δεν φάνηκε να θέλει να δώσει συνέχεια στο σχόλιο του 

Σθένελου· ούτε καν φάνηκε να δίνει σηµασία. 
Ο Σθένελος καθάρισε το λαιµό του. Ύψωσε τα κιάλια και κοίταξε 

πάλι τους ξένους. ∆εν έκαναν τίποτα ύποπτο: κοίταζαν κι εκείνοι. 
«Με συγχωρείς,» είπε. 

«Για τι πράγµα;» ρώτησε ο Σέλιρ. 
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«Εννοώ αν… αν δεν ήταν… αν βρήκες κάπως περίεργο, ή αγενές, 
αυτό που σου είπα.» 

Ο Σθένελος νόµιζε ότι µπορούσε ν’ακούσει το χαµόγελο του Σέλιρ 
στη φωνή του, καθώς εκείνος αποκρινόταν: «Όχι, δεν ήταν αγενές, 
ούτε περίεργο. Απλά είσαι ο εαυτός σου.» 

Ο Σθένελος γέλασε σιγανά. «Ελπίζω τώρα να µη µε βρίζεις.» Κα-
τέβασε τα κιάλια. 

«Μόνο αν δεν θέλεις να είσαι αυτός που είσαι.» 
«∆εν έχω τέτοια προβλήµατα.» 
«Ωραία, τότε.» 
Ο Σθένελος, µετά από κάποια ώρα, είδε τους ξένους 

ν’αποµακρύνονται και να χάνονται πίσω από έναν έρηµο τόπο µε 
ψηλές πέτρες. «∆εν τους τραβήξαµε αρκετά το ενδιαφέρον.» 

«Έφυγαν;» 
«Ναι.» 
«Τελείως; ∆εν τους βλέπεις καθόλου;» 
«Καθόλου.» Ο Σθένελος έδωσε τα κιάλια στον Σέλιρ. 
Εκείνος κοίταξε για λίγο κι έπειτα τα κατέβασε. «Φοβήθηκαν να 

πλησιάσουν.» ∆εν ήταν ερώτηση. 
«Μάλλον.» 
Όταν ο φλεγόµενος ήλιος ξεπρόβαλε από την ανατολή, ξύπνησαν 

τους υπόλοιπους και, ύστερα από ένα σύντοµο πρωινό γεύµα, ξεκί-
νησαν το ταξίδι της επιστροφής. Χτες αποθήκευαν την πορεία τους 
στο σχετικά περιορισµένο µνηµονικό σύστηµα του φορτηγού, έτσι 
τώρα µπορούσαν εύκολα να ακολουθήσουν την ακριβώς αντίστροφη 
πορεία κοιτάζοντας τον χάρτη στη µικρή οθόνη. 

Η Αρίνη ήταν ακόµα λυπηµένη για τη Μαύρη Φωτιά, κι αυτό πα-
ραξένευε τον Τέρι ο οποίος δεν είχε αισθανθεί και τόσο κοντά στην 
κόρη του. Ήταν απλά αινιγµατική για εκείνον, τίποτα περισσότερο. 
∆εν µπορούσε να τη δει πραγµατικά σαν παιδί του. Μάλλον – υπέ-
θετε – έφταιγε το γεγονός ότι δεν την είχε γεννήσει. Η Αρίνη, όµως, 
είχε νιώσει αυτό το παράξενο πλάσµα να ξετρυπώνει µέσα από την 
κοιλιά της. Ο Τέρι, καταλαβαίνοντάς το αυτό, προσπαθούσε να δεί-
ξει κατανοήσει στη σύζυγό του. 

Οι υπόλοιποι ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Σε διάθεση να το γιορ-
τάσουν, για την ακρίβεια. Ο Σθένελος και η Μάρθα άνοιξαν µερικά 
ποτά που είχαν πάρει µαζί τους και έδωσαν σ’όλους να πιουν. Ο Γε-
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ράρδος είπε να προσέχουν µη χάσουν το δρόµο τους, αλλά κατά τα 
άλλα κι εκείνος ήπιε και χωράτεψε όπως οι υπόλοιποι. Ο Κάρµοοτ 
και οι άλλοι δύο τεχνουργοί, µε την αποµάκρυνση της Μαύρης Φω-
τιάς, δεν µπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν άνετα µε τους Χαρ-
νταβέλιους συντρόφους τους, όµως αυτό δεν τους εµπόδισε απ’το να 
δείχνουν επίσης ευδιάθετοι, ούτε απ’το να πιουν και να καπνίσουν. 
Ο Τέρι, σε κάποια στιγµή, µετέφρασε τα λόγια τους: «Λένε πως έ-
χουµε πολύ καλά ποτά. Και τα καπνά µας είναι επίσης καλά.» Είχε 
δεν είχε τελειώσει να µιλά και ένας απ’τους τεχνουργούς κατέρρευ-
σε, µεθυσµένος και µισολιπόθυµος. 

«∆εν το σηκώνουν, όµως! Χα-χα-χα-χαχαχαχαχαχαχα…» Η Μάρ-
θα κρατούσε την κοιλιά της απ’τα γέλια· και µετά άρχισε να βήχει, 
καθώς παραλίγο να πνιγεί µε τον καπνό του τσιγάρου της. 

Τώρα πλέον, ακόµα κι η Αρίνη είχε αρχίσει να δίνει σηµάδια ανε-
βασµένης διάθεσης. 

Το απόγευµα, όταν ο ήλιος έδυε και είχαν φτάσει στην εισβολή 
που οδηγούσε στην Ερρίθια, τραγουδούσαν όλοι τους (εκτός από 
τους τεχνουργούς της Νίρµικιτ) λαϊκά τραγούδια της Χάρνταβελ. Ο 
Τέρι και η Αρίνη τα ήξεραν επειδή ήταν χρόνια στη διάσταση, ο Γε-
ράρδος τα ήξερε επειδή η Χάρνταβελ ήταν πατρίδα του· οι άλλοι τα 
είχαν ακούσει από τον Εδµόνδο τον Βοριά. 

Το µεγάλο φορτηγό πέρασε την εισβολή ενώ ο Τέρι οδηγούσε, και 
βρέθηκαν στις νότιες παρυφές του Λαγουµιού. Έστριψαν προσεχτι-
κά µέσα στους στενούς δρόµους της Ερρίθιας και, εξακολουθώντας 
να τραγουδούν, έφτασαν στο παλάτι. Οι φρουροί εκεί τούς άνοιξαν 
την πύλη χωρίς καθυστέρηση, και ο Τέρι σταµάτησε το όχηµα σε µια 
αυλή και κατέβηκαν. 

Η Βατράνια, η Ελισαβέτα, ο Εδµόνδος, η Ιζαµπώ, και η Ισαβέλλα 
ήρθαν αµέσως να τους συναντήσουν, σαν να κάθονταν και να τους 
περίµεναν από στιγµή σε στιγµή. 

Η Βατράνια γέλασε. «Αν κρίνω από τις φάτσες σας, όλα πήγαν κα-
λά!» 

«Υπέροχα,» αποκρίθηκε η Μάρθα, λιγάκι µεθυσµένη. «Έχασες 
που δεν ήρθες.» 

«∆εν το έκανα επίτηδες. ∆ε µου είπατε ότι µε χρ–» 
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«Η Μάρθα αστειεύεται,» είπε ο Γεράρδος, ακουµπώντας το χέρι 
του στους ώµους της Μάρθας. 

«Τέλος πάντων. Είχα καλή παρέα εδώ,» είπε η Βατράνια, υποµει-
διώντας και λοξοκοιτάζοντας τον Εδµόνδο. 

Ο Σθένελος αισθάνθηκε να ζηλεύει λιγάκι. Εννοεί αυτό που νοµίζω 
ότι εννοεί; αναρωτήθηκε. 

«Λοιπόν!» είπε ο Εδµόνδος. «Ας πάµε να µεταφέρουµε τα ευχάρι-
στα νέα στον Υπεράρχη µας!» 

«Μια στιγµή,» τους πρόλαβε ο Σέλιρ’χοκ, που είχε επίσης πιει αλ-
λά δεν ήταν τόσο µεθυσµένος όσο οι περισσότεροι. «Να βάλουµε 
κάποιους φρουρούς των Ανακτόρων να φυλάνε το όχηµα για την 
ώρα, διότι µην ξεχνάτε το φορτίο του…» 

«Σωστά,» ένευσε η Ιερόχαρη καθώς η όψη της ξαφνικά σοβάρευε. 
«Το ενεργειακό φορτίο είναι ασταθές και επικίνδυνο.» 

Η Βατράνια ρώτησε: «Ποιο ενεργειακό φορτίο;» 
«Η ενέργεια των Ιπτάµενων,» της εξήγησε ο Σθένελος. «∆εν τους 

σκοτώσαµε κι εξαφανίστηκαν. Είναι, ουσιαστικά, µέσα σε µπουκά-
λια. Ή, τουλάχιστον, η πρωταρχική τους µορφή είναι σε µπουκάλια, 
όχι ακριβώς οι ίδιοι. Τέλος πάντων, είµαι λιγάκι ζαλισµένος τώρα.» 

«Φαίνεται.» 

E 
 
Ο Ριχάρδος ο Τρίτος αποφάσισε ότι την επόµενη µέρα θα γινόταν 
γιορτή σ’ολόκληρη την πόλη. Κανένας δεν θα εργαζόταν, κι όλοι θα 
πανηγύριζαν για τη νίκη τους και για την επιβίωση της διάστασής 
τους. 

«∆οξάζοντας τον Θεό πάντα, Ύψιστε Άρχοντα,» τόνισε η Ελισαβέ-
τα, η οποία είχε αρχίσει να παίρνει το ύφος που είχαν όλοι οι ιερείς 
της Χάρνταβελ. 

«Ασφαλώς! Ασφαλώς!» αποκρίθηκε ο Υπεράρχης. «Εννοείται, 
Μεγάλη Μητέρα. Και θα επιθυµούσα, επίσης, αυτή η ηµέρα να απο-
τελεί Γιορτή από εδώ και στο εξής.» 

«∆ε νοµίζω οι υπόλοιποι ιερείς να διαφωνήσουν,» είπε η Ελισαβέ-
τα. Και κοίταξε τον Γεράρδο. 
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Με βλέπουν σαν τον Ύπατο, παρατήρησε, γι’ακόµα µια φορά, ε-
κείνος. Πρέπει κάτι να κάνουµε γι’αυτό. Για να τους το βγάλουµε 
από το µυαλό τους. Αλλά δεν ήξερε τι. 

Είπε: «Από τη µεριά µου δεν υπάρχει καµία διαφωνία, Αδελφή. 
Εξάλλου, αν δεν αποτελεί λόγο για Γιορτή η σωτηρία της Χάρντα-
βελ, τότε τι αποτελεί λόγο για Γιορτή;» 
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Επίλογος: 

Μία ∆ιάσταση, Πολλοί ∆ρόµοι· ο 
Πόλεµος και ο Πολιτοµαχητής· ο Πρώτος 

Ιερέας 
 
 
Όταν η γιορτή για τη σωτηρία της Χάρνταβελ τελείωσε, ο Υπεράρ-
χης Ριχάρδος ο Τρίτος ήξερε ότι τα προβλήµατά του δεν είχαν επί-
σης τελειώσει. Ίσως, µάλιστα, να είχαν µόλις αρχίσει· διότι τώρα θα 
έπρεπε να έρθει σε συνεννόηση µε τους λαούς της άλλης διάστασης, 
η οποία, µάλλον, δεν ήταν πια «άλλη», καθώς είχε γίνει ένα µε τη 
Χάρνταβελ. Οι εισβολές αποτελούσαν δρόµους απ’όπου µπορούσε ο 
οποιοσδήποτε εύκολα να περάσει, κι αυτοί οι δρόµοι ήταν πολλοί. 
(Μετά από κάποιους µήνες, κανένας πλέον δεν θα µιλούσε για ει-
σβολές αλλά για ∆ρόµους ανάµεσα στη Χάρνταβελ και στην Έρηµο.) 

Ο Πολιτοµαχητής της Ερρίθιας, Τέρι Κάρµεθ, έφυγε αµέσως µετά 
τη γιορτή για να πάει να µιλήσει µε τον λαό της Νέας Νίρµικιτ. Ήταν 
ο µόνος που γνώριζε τη γλώσσα τους αλλά ήξερε ότι θα δυσκολευό-
ταν να επικοινωνήσει µαζί τους τώρα που δεν είχε τη Μαύρη Φωτιά 
κοντά του. Εκείνο που ήλπιζε µόνο ήταν η Χονρέπα να είχε διδάξει 
τη Συµπαντική σε αρκετούς από τους συµπατριώτες της. Όταν έ-
φτασε στη Νέα Νίρµικιτ, δεν απογοητεύτηκε: ∆ιαπίστωσε ότι, όσο 
εκείνος, η Αρίνη, και οι άλλοι προσπαθούσαν να κατατροπώσουν 
τους Ιπτάµενους, η Χονρέπα δεν είχε µείνει άπραγη. Αρκετοί από 
τον λαό του Κάλροοθ ήξεραν τα βασικά της Συµπαντικής Γλώσσας. 
Όπως επίσης κι ο ίδιος ο Βασιληάς και η οικογένειά του. Αυτό ο Τέρι 
το θεώρησε καλό σηµάδι, και, αφού τους ανακοίνωσε τα ευχάριστα 
νέα, ζήτησε από τον µονάρχη να έρθει µαζί του στην Ερρίθια, ώστε 
να γίνει συζήτηση µε τον Υπεράρχη της Χάρνταβελ σχετικά µε τη 
µόνιµη διαµονή του λαού της Νίρµικιτ. Ο Κάλροοθ δέχτηκε, και µαζί 
του πήρε και την οικογένειά του, τη Χονρέπα, τον Νερκάλοοτ, τον 
Κύρνοοκ, και µερικούς πολεµιστές του. Ο Τέρι, κοιτάζοντάς τους, 
έκρινε πως η προδιάθεσή τους δεν ήταν ούτε αρνητική ούτε, όµως, 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1275 

 

 

 

και θετική. Θα έβλεπαν και θα έπρατταν. ∆εν ήταν πρόθυµοι να ε-
γκαταλείψουν εύκολα τις κατακτήσεις τους. 

Ο Ριχάρδος ο Τρίτος είχε ήδη στο µυαλό του µια πρόταση που ήλ-
πιζε ότι ο Βασιληάς Κάλροοθ θα δεχόταν. Αν δεν τη δεχόταν, τα 
πράγµατα ίσως να εξελίσσονταν πολύ, πολύ άσχηµα· γιατί εκεί, µέ-
σα στα σύνορα της Ναραλµάδιας όπου βρίσκονταν οι άνθρωποι της 
Νίρµικιτ, δεν θ’αργούσαν να υπάρξουν αντιδράσεις. Άσχηµες αντι-
δράσεις. Η Αρχόντισσα Μοργκάνα δεν ήθελε τους εξωδιαστασια-
κούς στα µέρη που δικαιωµατικά τής ανήκαν. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ και η συνοδία του έφτασαν στην Ερρίθια µα-
ζί µε τον Τέρι Κάρµεθ, και ο Υπεράρχης τούς φιλοξένησε στα Ανά-
κτορά του, όπου έκαναν συµβούλιο και τους είπε την πρότασή του: 
Ήταν πρόθυµος να τους παραχωρήσει εδάφη ίσης έκτασης µε αυτά 
που είχαν κατακτήσει στη Ναραλµάδια, δήλωσε· και ρώτησε: «Είναι 
αυτό ικανοποιητικό, Βασιληά µου;» 

«Εξαρτάται από τα εδάφη,» αποκρίθηκε ο Βασιληάς Κάλροοθ µι-
λώντας σπαστά τη Συµπαντική – αλλά αρκετά καλά, για τον καιρό 
µέσα στον οποίο την είχε διδαχθεί. 

Ο Υπεράρχης τού είπε ότι θα παραχωρούσε στον λαό της Νίρµικιτ 
τα µέρη που βρίσκονταν µέσα στη διχάλα η οποία σχηµατιζόταν από 
τον Μεγάλο Ποταµό και τον Παραπόταµο. Μέχρι στιγµής αυτές οι 
περιοχές δεν ήταν κατοικηµένες επειδή υπήρχαν δάση και βάλτοι 
εκεί. Αν ο λαός της Νίρµικιτ ήταν πρόθυµος να κάνει κάποια δου-
λειά, τα εδάφη αυτά θα γίνονταν δικά τους. «Κι αν δεν λαθεύω,» 
είπε ο Ριχάρδος ο Τρίτος, «είναι λίγο µεγαλύτερα σε έκταση από τα 
εδάφη που έχετε κατακτήσει. Κατά ένα τέταρτο, περίπου.» 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ συζήτησε το θέµα µε την οικογένειά του όσο 
ακόµα φιλοξενούνταν στα Ανάκτορα του Υπεράρχη. Μίλησαν µόνοι 
τους και στη δική τους γλώσσα, για ώρες πολλές. Και, την επόµενη 
ηµέρα, συναντήθηκαν πάλι µε τον Ριχάρδο τον Τρίτο και του είπαν 
ότι ήθελαν να δουν τα υπό συζήτηση εδάφη προτού πάρουν µια τε-
λική απόφαση. Ο Υπεράρχης αποκρίθηκε ότι θα τους τα έδειχνε, και 
οργάνωσε µια αποστολή ακριβώς γι’αυτό το λόγο. 

Εν τω µεταξύ, ο Πολιτοµαχητής Τέρι Κάρµεθ ταξίδεψε νοτιοδυτι-
κά για να µιλήσει µε τον Βασιληά Θάτβοοκ του λαού της Νέρεσθετ 
και να του ζητήσει να έρθει κι εκείνος να συζητήσει µε τον Υπεράρχη 
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της Χάρνταβελ. Ο Θάτβοοκ συµφώνησε, αλλά δήλωσε ότι δεν θα 
πήγαινε µόνος του σ’αυτή την Ερρίθια· θα ερχόταν κι όλος ο λαός 
του µαζί του. Στον Τέρι δεν άρεσε τούτο, καθώς ο λαός του Θάτβοοκ 
ήταν αρκετός για να πολιορκήσει τη Μεγάλη Πόλη αν ο Βασιληάς 
τους το πρόσταζε· ωστόσο, δέχτηκε, βλέποντας ότι αυτός ήταν ο κα-
λύτερος τρόπος για να γίνει κάποια συνεννόηση και να επιτευχθεί 
ειρήνη. Σε διαφορετική περίπτωση, ήταν φανερό πως ο Θάτβοοκ 
είχε επιδροµές πάλι στο µυαλό του. 

Ο λαός της Νίρµικιτ, όµως, και ο λαός της Νέρεσθετ δεν ήταν οι 
µόνοι λαοί που ήρθαν από τον Υπόγειο Κόσµο της Ερήµου. Καθώς οι 
µέρες περνούσαν, ολοένα και περισσότεροι άρχισαν να παρουσιάζο-
νται στη Χάρνταβελ, σε κάθε σηµείο: και αλλού γίνονταν συγκρού-
σεις, αλλού οι νεόφερτοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν ειρηνι-
κά µε τους ντόπιους, ανταλλάσσοντας αντικείµενα για αρχή. 

Ο Βασιληάς Κάλροοθ είδε τα εδάφη που του είχε προτείνει ο Υπε-
ράρχης, και διαπίστωσε πως, όντως, ήταν δύσβατα και αφιλόξενα. 
Σίγουρα θα έπρεπε να γίνει δουλειά προκειµένου να κατοικήσει ο 
λαός του εδώ. Πολλή δουλειά. Μετά, όµως, θα µπορούσαν να οικο-
δοµήσουν µια σηµαντική πόλη σε τούτο το µέρος ανάµεσα στους δύο 
πελώριους ποταµούς – που παρόµοιους ο Κάλροοθ δεν είχε δει ούτε 
σε αρχαίες φωτογραφίες του Παλαιού Κόσµου. 

Είπε στην οικογένειά του ότι σκεφτόταν να δεχτεί την προσφορά 
του Υπεράρχη. Η Ελκέρτα δεν συµφώνησε αµέσως – είπε ότι της 
έµοιαζε µε κόλπο για να τους ξεφορτωθούν – αλλά όταν ο Κάλροοθ 
τής εξήγησε ότι τούτη εδώ ήταν, καταφανώς, µια στρατηγική θέση 
στη γεωγραφία της Χάρνταβελ, το ξανασκέφτηκε και του αποκρίθη-
κε ότι τελικά ίσως να είχε δίκιο. 

Ο µεγάλος του γιος, ο Όσραοκ, διαφώνησε εξαρχής και συνέχισε 
να διαφωνεί. Είπε ότι ο Υπεράρχης έπρεπε να τους δώσει εδάφη που 
ήταν σαν αυτά τα οποία είχαν, µε αίµα, κατακτήσει, όχι εδάφη άγρια 
όπου χρειαζόταν να µοχθήσουν για να τα κάνουν κατοικήσιµα. «Εί-
ναι απαράδεκτο, πατέρα!» 

Η Πριγκίπισσα Φαλτίκα συµφώνησε µε τον αδελφό της. «∆ε µπο-
ρούµε να ζήσουµε πλατσουρίζοντας σε βρόµικα νερά!» είπε. «Και 
είναι γεµάτο σιχαµερά ζωύφια τούτο το µέρος!» ∆εν άλλαξε γνώµη 
όταν ο Κάλροοθ τής εξήγησε ότι, µε τις µεθόδους των τεχνουργών 
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(ειδικά αυτές που ήταν καταγεγραµµένες στις Παλαιές ∆ιηγήσεις), 
θα έδιωχναν τα στάσιµα νερά και θα έφτιαχναν εύφορα εδάφη. 

Ο Ρέσλοοτ, το τρίτο παιδί του Βασιληά, είπε ότι συµφωνούσε να 
µείνουν εδώ· από τον τρόπο του, όµως, φάνηκε πως το έλεγε κυρίως 
επειδή ήθελε να κοντράρει τον Όσραοκ. 

Η Πριγκίπισσα Κιθνέκα είχε φανερά καλύτερο λόγο που συµφώ-
νησε µε τον πατέρα τους: «Αν δεν έρθουµε να µείνουµε εδώ, θα γίνει 
πόλεµος αργά ή γρήγορα. Είστε ανόητοι; Τι προτιµάτε – να έχουµε 
πόλεµο µε τους ντόπιους ή να πάρουµε τα εδάφη που γενναιόδωρα 
µάς δίνουν, ακόµα κι αν πρέπει να δουλέψουµε λιγάκι για να τα κά-
νουµε κατοικήσιµα;» 

Ο Πρίγκιπας Νάσλοοθ, το τελευταίο παιδί του Κάλροοθ, έγνεψε 
καταφατικά ακούγοντας τα λόγια της αδελφής του, και είπε στα άλ-
λα αδέλφια του: «Η Κιθνέκα έχει δίκιο.» 

«Είσαι πολύ µικρός εσύ για να βγάζεις συµπεράσµατα!» του είπε η 
Φαλτίκα, αγριοκοιτάζοντάς τον. 

Ο Κάλροοθ τούς ατένισε όλους σκεπτικά, καθώς ήταν κατασκηνω-
µένοι στις νότιες όχθες του Παραπόταµου, κοντά στα βαλτοτόπια, 
νύχτα, µε µια ζωηρή φωτιά ανάµεσά τους. Τρία από τα παιδιά του 
συµφωνούσαν µε το σχέδιό του, δύο διαφωνούσαν· και η Ελκέρτα 
επίσης συµφωνούσε. Ο Βασιληάς της Νίρµικιτ πήρε την απόφασή 
του. «Θα δεχτούµε την πρόταση του Υπεράρχη,» δήλωσε· και τα λό-
για του θύµωσαν πολύ τον Όσραοκ και τη Φαλτίκα. 

Η Πριγκίπισσα, αργότερα, µέσα στη νύχτα, επισκέφτηκε τον µε-
γάλο αδελφό της στη σκηνή του και του είπε: «Βλέπεις; Αυτή η κα-
ταραµένη γυναίκα φταίει για όλα, κατάρες και σκοτάδια επάνω 
της!» 

Ο Όσραοκ, που δεν είχε κοιµηθεί ακόµα, της έκανε νόηµα να κα-
θίσει. «Μιλάς για την αγαπηµένη µας µητριά;» 

«Εσύ για ποια λες να µιλάω;» Η Φαλτίκα, µαζεύοντας τη φούστα 
της γύρω από τα πόδια της, κάθισε κοντά του. 

«Ιδέα του πατέρα ήταν. Εκείνη αρχικά διαφωνούσε.» 
«Μετά όµως συµφώνησε, και ό,τι κι αν λέγαµε εµείς ήταν σα να 

µην το λέγαµε! Η Ελκέρτα πιστεύει ότι θα χτίσουµε µια µεγάλη πόλη 
εδώ και ότι εκείνη θα την ελέγχει. Νοµίζεις πως σκέφτεται ν’αφήσει 
εσένα να διαδεχτείς τον πατέρα, Όσραοκ;» 
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«Τι πάει να πει αυτό; Έχεις λόγο να πιστεύεις ότι σκέφτεται να µε 
δολοφονήσει; Και µετά από εµένα, ποιον; Εσένα; Τον Ρέσλοοτ; Την 
Κιθνέκα και τον Νάσλοοθ;» 

«Ναι, γιατί όχι;» 
Ο Όσραοκ κούνησε το κεφάλι του. «Έχεις γίνει παρανοϊκή, αδελ-

φή, ύστερα από τον θάνατο του Νάρκλοοµ.» 
Η Φαλτίκα, ρίχνοντάς του ένα φαρµακερό βλέµµα, σηκώθηκε και 

πήγε στην έξοδο της σκηνής. «Όταν ξανασκεφτείς αυτά που σου εί-
πα, έλα να συζητήσουµε,» σύριξε. «Εσύ κινδυνεύεις πιο πολύ 
απ’όλους µας! Εγώ απλά θέλω να σε βοηθήσω, ανόητε!» Κι έφυγε, 
προτού εκείνος απαντήσει. 

E 
 
Οι πολεµιστές που είχε στείλει ο Πρίγκιπας Ανδρόνικος από την Α-
πολλώνια έµειναν στην Ερρίθια µαζί µε το πλοίο τους, τον Φωτοµά-
χο, µήπως ο Ριχάρδος ο Τρίτος τούς χρειαζόταν. Η Ιωάννα, όµως, 
και η Αριάδνη’ταρ έφυγαν, όπως επίσης και η Ιερόχαρη’µορ κι ο Βα-
λέριος’νιρ. Μαζί τους πήγαν ο Σθένελος’σαρ, η Βατράνια, η Άν-
µα’ταρ, και ο Σέλιρ’χοκ· γιατί η αποστολή τους εδώ είχε πλέον τε-
λειώσει κι έπρεπε να επιστρέψουν στην Απολλώνια, για να δουν µή-
πως η Επανάσταση τούς είχε ανάγκη αλλού. Η Μάρθα, όµως, έµεινε 
µε τον Γεράρδο – για την ώρα, τουλάχιστον – και τον βοήθησε για 
κάποιον καιρό, καθώς εκείνος και οι νεοϊερείς του κυνηγούσαν τους 
ιερείς του Εσώτερου Θηρίου. 

Οι παλιοί ιερείς εντοπίζονταν ο ένας κατόπιν του άλλου – µε ου-
γκράβους πολλές φορές στο πλευρό τους – και άσχηµες συγκρούσεις 
γίνονταν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όµως, ο Γεράρδος και οι 
νεοϊερείς του δεν αναγκάζονταν να τους σκοτώσουν. Κατάφερναν 
να αποτινάξουν το Εσώτερο Θηρίο από την ψυχή τους και να τους 
ελευθερώσουν από την επιρροή του Μαύρου Σύννεφου. Το ίδιο συ-
νέβαινε και µε τις ουντράχες, οι οποίες ήταν, κατά κανόνα, δυσκολό-
τερο να βρεθούν και να αντιµετωπιστούν, καθώς κρύβονταν µέσα 
στις ερηµιές και ήταν άγριες σαν θηρία, µακριά από τους άλλους αν-
θρώπους για χρόνια. Το Εσώτερο Θηρίο µαινόταν εντός τους. 



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1279 

 

 

 

Ο Βασιληάς Θάτβοοκ άργησε να φτάσει στην Ερρίθια µαζί µε τον 
λαό του, γιατί αριθµούσαν χιλιάδες, και τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν 
µπορούσαν γρήγορα να διασχίσουν τόσα πολλά εδάφη. Όταν τελικά 
βρέθηκαν στη Μεγάλη Πόλη, ο Υπεράρχης, έχοντας ως διερµηνείς 
τον Τέρι Κάρµεθ και τη Χονρέπα, µίλησε µε τον Βασιληά Θάτβοοκ. 
∆εν κατόρθωσαν, όµως, εύκολα να συνεννοηθούν οι δυο τους. Ο Ρι-
χάρδος ο Τρίτος δεν µπορούσε να παραχωρήσει εδαφικές εκτάσεις 
στους ανθρώπους της Νέρεσθετ, και ο Βασιληάς Θάτβοοκ δεν δεχό-
ταν να µην είναι κυρίαρχος µιας ολόκληρης περιοχής. Ο Υπεράρχης 
είπε, τελικά, ότι το καλύτερο που µπορούσε να κάνει ήταν να τους 
δώσει µερικά εδάφη στις νότιες παρυφές του Κεντροδάσους, βόρεια 
της Ερρίθιας. «∆ικά µου εδάφη σάς παραχωρώ,» τόνισε, «γιατί ξέρω 
ότι κανένας άλλος άρχοντας δεν θα δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ελ-
πίζω να το εκτιµήσετε, Βασιληά µου.» Η Χονρέπα µετέφερε τα λόγια 
του Ριχάρδου στον Θάτβοοκ. Και µετά, ο Υπεράρχης µίλησε για την 
απειλή της Παντοκράτειρας και προσπάθησε να εξηγήσει πως, εκτός 
των άλλων, έπρεπε να είναι όλοι ενωµένοι για να µην πέσουν πάλι 
θύµατα Παντοκρατορικής Κατοχής. Ο Θάτβοοκ, αν έκρινε κανείς 
από την έκφρασή του, δεν ήταν βέβαιος ότι αυτά αλήθευαν· ίσως να 
νόµιζε πως προσπαθούσαν να τον τροµάξουν για να τον εξαπατή-
σουν. 

Ο λαός της Νίρµικιτ, εν τω µεταξύ, είχε φύγει από το Αρχοντάτο 
της Ναραλµάδιας και κατευθυνόταν προς τα καινούργια εδάφη του, 
στη διχάλα ανάµεσα στον Μεγάλο Ποταµό και στον Παραπόταµο, 
όπου θα χτιζόταν η Νέα Νίρµικιτ. Ο Βασιληάς Κάλροοθ αισθανόταν 
ευτυχισµένος. Αυτά που συνέβαιναν ήταν σαν να είχαν βγει από τις 
Παλαιές ∆ιηγήσεις! 

Οι άλλοι λαοί που είχαν έρθει από τον Υπόγειο Κόσµο δηµιουρ-
γούσαν προβλήµατα σχεδόν σε όλα τα µέρη όπου είχαν παρουσια-
στεί, καθώς είτε οι ίδιοι επιτίθονταν στους ντόπιους είτε δέχονταν 
επιθέσεις από θορυβηµένους άρχοντες της Χάρνταβελ. Ο Τέρι Κάρ-
µεθ έτρεχε από δω κι από κει, προκειµένου να φέρει την ειρήνη, και 
η Χονρέπα και µερικοί άλλοι από τους ανθρώπους της Νίρµικιτ τον 
βοήθησαν. Παρ’όλ’αυτά, βρήκε τη δουλειά του εξαιρετικά δύσκολη, 
και πόλεµοι δεν άργησαν να ξεσπάσουν σε κάµποσα µέρη της Χάρ-
νταβελ. Όχι πολύ µεγάλοι, αλλά αρκετά µεγάλοι για να ταράξουν 
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την ησυχία της διάστασης, να προκαλέσουν άσκοπους θανάτους, να 
αποτελέσουν τροχοπέδη για το εµπόριο, και να είναι όλοι επικίνδυνο 
να εξαπλωθούν καθώς ο ένας τοπικός άρχοντας ζητούσε στρατιωτι-
κή αρωγή από τον άλλο προκειµένου να διαλύσει τους «εξωδιαστα-
σιακούς κατακτητές που ήταν χειρότεροι από τον Στρατό της Πα-
ντοκράτειρας». Η λογική καταλύεται όταν τα όπλα αρχίζουν να τρα-
γουδούν. 

Και οι ιερείς του Εσώτερου Θηρίου, φυσικά, υποβοηθούσαν την 
αποσταθεροποίηση σα να µην ήταν γηγενείς και να µην ήθελαν το 
καλό της Χάρνταβελ. Επιτίθονταν στους εξωδιαστασιακούς, οδηγώ-
ντας κι άλλους ντόπιους, πολλές φορές, σ’αυτές τις επιθέσεις και 
προκαλώντας µεγάλες σφαγές. Ο Γεράρδος είχε επισπεύσει τις προ-
σπάθειές του να τους βρει και να εκδιώξει τα Εσώτερα Θηρία τους, 
αλλά ακόµα κι αυτός και οι νεοϊερείς του δεν ήταν δυνατόν να βρί-
σκονται συγχρόνως παντού. 

Η Μάρθα, µη µπορώντας να είναι συνέχεια µπλεγµένη σε µια κα-
τάσταση όπου είχε λίγα να προσφέρει (και έχοντας πια σιχαθεί αυτή 
τη γαµηµένη κωλοδιάσταση – πράγµα που δεν είπε ακριβώς έτσι 
στον Γεράρδο), αποφάσισε τελικά να φύγει. Θα πήγαινε στην Απολ-
λώνια, για να δει µήπως η Επανάσταση τη χρειαζόταν, και θα ξανα-
γύριζε. «Το υπόσχοµαι ότι θα ξαναγυρίσω,» τόνισε στον Γεράρδο. 
«Θα σε ξαναδώ. Αλλά δε µπορώ άλλο εδώ πέρα. ∆ε γίνεται. Με κα-
ταλαβαίνεις;» 

«Καταλαβαίνω,» αποκρίθηκε εκείνος· και όντως καταλάβαινε. Η 
Χάρνταβελ δεν ήταν για τη Μάρθα. Και ο ίδιος… ούτε κι ο ίδιος 
µπορεί να µην ήταν για τη Μάρθα πλέον. Είχε αλλάξει. Ήταν διαφο-
ρετικός άνθρωπος εδώ, στη Χάρνταβελ. Ήταν, και πάλι, ιερέας, αν 
και διαφορετικός από παλιά. Και τώρα δεν µπορούσε να φύγει, όχι 
επειδή το Εσώτερο Θηρίο θα τον σκότωνε, αλλά επειδή είχε υπο-
χρέωση να µείνει. ∆εν µπορούσε να εγκαταλείψει τους συµπατριώ-
τες του υπό αυτές τις συνθήκες. 

Η Μάρθα έφυγε, λοιπόν, πλέοντας επάνω στον Μεγάλο Ποταµό, 
προς τη διαστασιακή δίοδο για Απολλώνια, ενώ ο Γεράρδος συνέχι-
σε να κυνηγά τους παλιούς ιερείς, προσπαθώντας να διώξει το Μαύ-
ρο Σύννεφο πάνω από τη διάστασή του. 

Συγχρόνως, πόλεµοι τράνταζαν τη Χάρνταβελ, βόρεια, νότια, ανα-
τολικά, και δυτικά, σχεδόν παντού όπου είχαν παρουσιαστεί άνθρω-



Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΚΟΣΜΟ  |  1281 

 

 

 

ποι του Υπόγειου Κόσµου. Και ήταν φανερό ότι η ειρήνη δεν θα ερ-
χόταν γρήγορα, παρά τις προσπάθειες του Πολιτοµαχητή της Ερρί-
θιας και όσων τον βοηθούσαν. 

Ο Γεράρδος και οι νεοϊερείς του, δυστυχώς, δεν µπορούσαν να 
προσφέρουν και τη δική τους βοήθεια σ’αυτή την υπόθεση. Προείχε 
να διώξουν κάθε επιρροή του Μαύρου Σύννεφου, σκοτώνοντας ου-
γκράβους και αποτινάζοντας το Εσώτερο Θηρίο από παλιούς ιερείς 
και ουντράχες. Ο αριθµός τους αυξανόταν µε κάθε τους νίκη, καθώς 
όταν ο εχθρός τους έχανε έναν σύµµαχο τον έπαιρναν εκείνοι µε το 
µέρος τους. Ο Γεράρδος µπορούσε να αισθανθεί το Μαύρο Σύννεφο 
να παλεύει σαν ένα ετοιµοθάνατο ζώο που προσπαθεί απελπισµένα 
να κρατηθεί από εκείνο που του δίνει τροφή. ∆εν του έµεναν πολλές 
δυνάµεις ακόµα. 

Από πότε, άραγε, βρισκόταν εδώ, στη Χάρνταβελ; Από πότε εκµε-
ταλλευόταν τους ιερείς της για να τρέφει την παρασιτική του ύπαρ-
ξη; Ο Γεράρδος πολλές φορές είχε αναρωτηθεί αλλά ποτέ δεν µπο-
ρούσε να βρει απάντηση. Κανένας ιερέας δεν ήξερε, και κανένα από 
τα Ιερά Βιβλία δεν ανέφερε τίποτα. Μιλούσαν για τον Θεό και για το 
Εσώτερο Θηρίο σαν να ήταν δύο πράγµατα συνδεδεµένα µεταξύ 
τους, καθώς και µε τη φύση της Χάρνταβελ. Μια τραγική παρανόη-
ση· ή, ίσως, µια καλοστηµένη απάτη. Αλλά από ποιον; Είχε κάποτε, 
πριν από χιλιετίες, έρθει κάποιος πράκτορας του Μαύρου Σύννεφου 
εδώ µε σκοπό να εξαπλώσει συνειδητά ψέµατα για να εδραιώσει την 
εξουσία του αφέντη του; Κι αν ναι, από πού είχε έρθει αυτός ο πρά-
κτορας; Και γιατί είχε επιλέξει τη Χάρνταβελ; 

Ένα µυστήριο που, αναµφίβολα, δεν θα λυνόταν σύντοµα – αν λυ-
νόταν ποτέ… 

E 
 
Η µέρα ήρθε που στο Μαύρο Σύννεφο δεν απέµεινε παρά µονάχα 
ένας υπηρέτης. Μια ουντράχα, κρυµµένη στα Βιγδάνια Όρη, στα 
νοτιοδυτικά της Χάρνταβελ. Ο Γεράρδος και οι νεοϊερείς του κατόρ-
θωσαν να εντοπίσουν τα ίχνη της και να την ακολουθήσουν στη φω-
λιά της: ένα πανάρχαιο ερείπιο όπου εκείνη κατοικούσε µαζί µε τέσ-
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σερις ουγκράβους. Ο Γεράρδος και οι σύντροφοί του σκότωσαν τα 
λυσσασµένα αγρίµια και, µετά, µε µεγάλη δυσκολία, αποτίναξαν το 
Εσώτερο Θηρίο από τη γυναίκα, ελευθερώνοντάς την από τη σκοτει-
νή του επιρροή. 

Μια θρηνητική, οργισµένη κραυγή αντήχησε τότε στα βουνά, και ο 
Γεράρδος κοιτάζοντας στον ουρανό είδε, σαν µέσα σε όραµα, µια 
σκιώδη µαυρίλα ν’αποτραβιέται, να αποµακρύνεται, και να χάνεται. 
Κι αισθάνθηκε λες κι ένα βάρος να είχε φύγει από την ψυχή του. 

Η Χάρνταβελ ήταν ελεύθερη, όπως και η γυναίκα που τώρα ούρ-
λιαζε διπλωµένη µπροστά στον Γεράρδο και τους άλλους ιερείς και 
ιέρειες. ∆εν είχε ακόµα καταλάβει την ελευθερία της, αλλά δεν 
θ’αργούσε να την καταλάβει. 

Το ερείπιο όπου έµενε η ουντράχα µόλις και µετά βίας στεκόταν – 
και όχι ολόκληρο, ένα µέρος του µονάχα. Ήταν οικοδοµηµένο µ’έναν 
τρόπο άγνωστο στη Χάρνταβελ, και κανείς δεν µπορούσε να κατα-
λάβει τι ίσως να ήταν παλιά. Οχυρό; Ναός; Κάτι άλλο; Στην κατά-
σταση που τώρα βρισκόταν, ήταν αδύνατον να µαντέψουν. Στους 
τοίχους του, όµως, υπήρχαν λαξεύµατα – εικόνες και γραφή – που, 
παραδόξως, δεν είχαν σβηστεί τελείως ακόµα. Αλλά ήταν όλα ανέ-
γνωρα, σαν να είχαν έρθει από άλλη διάσταση. Κανένας δεν τα είχε 
ξαναδεί, ούτε στα πιο παλιά ιστορικά βιβλία. Αυτό το ερείπιο ήταν 
ένα αποµεινάρι πριν από την καταγεγραµµένη Ιστορία της Χάρντα-
βελ. Και ο Γεράρδος αναρωτιόταν αν από εδώ θα µπορούσαν, ίσως, 
να ανακαλύψουν πώς είχε έρθει το Μαύρο Σύννεφο και τι ακριβώς 
ήταν. Το αµφέβαλλε, όµως. 

Κι επιπλέον, τώρα είχαν άλλη δουλειά να κάνουν. 
Έπρεπε να φροντίσουν για την ειρήνη στη διάστασή τους, προτού 

η Παντοκράτειρα σκεφτεί να ξαναστείλει τα στρατεύµατά της εδώ 
και τους βρει σε δυσµενείς καιρούς. 

Άλλωστε, αυτοί ήταν οι Φύλακες της Χάρνταβελ. Και τώρα ήταν 
ελεύθεροι, ύστερα από τόσες εκατοντάδες χρόνια, και µπορούσαν 
χωρίς εµπόδια να κάνουν εκείνο για το οποίο ήταν προορισµένοι. 

E 
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Το χιόνι που σκέπαζε την πεδιάδα ήταν κόκκινο. Παντού, νεκροί πο-
λεµιστές κείτονταν. Σπασµένα και πεσµένα όπλα, κράνη, ασπίδες, 
σκοτωµένα ζώα, κοµµάτια από ξύλινα ή κοκάλινα κατασκευάσµα-
τα… 

Ο Τέρι, νιώθοντας τον παγερό άνεµο να χτυπά το µάγουλό του, 
στεκόταν και κοίταζε. Πλάι του ήταν η Χονρέπα, καθώς και µερικοί 
άλλοι – πολεµιστές του Υπεράρχη και του Βασιληά Κάλροοθ. Είχαν 
µόλις κατεβεί από το όχηµά τους – ένα φορτηγό σταλµένο από την 
Απολλώνια, όχι τόσο µεγάλο όσο αυτό που είχαν αφήσει εδώ οι Πα-
ντοκρατορικοί: δώρο του Βασιληά Ανδρόνικου, που ήθελε να βοη-
θήσει στη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στη Χάρντα-
βελ. 

«Αργήσαµε,» µουρµούρισε ο Τέρι, βλέποντας την αναπνοή του να 
κάνει σύννεφα µπροστά του. «Σκοτώθηκαν αναµεταξύ τους, οι ανό-
ητοι!» Έσφιξε τη γροθιά του κάτω από τη βαριά κάπα του. 

«Ο λαός της Βόλνιµιτ πάντοτε ήταν παρορµητικός,» είπε η Χονρέ-
πα. 

«Η Βασίλισσά τους µας είχε υποσχεθεί να τους σφίξει τα λουριά!» 
«Η Βασίλισσα Σερτένθα σπανίως λέει αλήθεια.» 
«Ή εσείς από τη Νίρµικιτ είστε προκατειληµµένοι εναντίον της.» 
«Προκατειληµµένοι. Ναι, ίσως. Λίγο. Αλλά» – η Χονρέπα ύψωσε 

το γαντοφορεµένο χέρι της – «δες τις αποδείξεις µπροστά σου…» 
Τότε, άλογα ακούστηκαν να έρχονται, µε τις οπλές τους να φιµώ-

νονται από το χιόνι αλλά τις ανάσες τους δυνατές και λαχανιασµένες 
από το κρύο κι από τον δρόµο. Ο Τέρι, βλέποντας τους ιππείς µε τις 
άκριες των µατιών του, στράφηκε. Καµια ντουζίνα πρέπει να ήταν. 
Κουκουλωµένοι όλοι τους, και µε κάπες. ∆εν έµοιαζε να φέρουν κα-
νένα έµβληµα, και δεν ήταν µακριά. Ούτε κρατούσαν όπλα. 

Οι πολεµιστές πίσω του έκαναν να υψώσουν τα τουφέκια τους, αλ-
λά ο Τέρι τούς έγνεψε αµέσως να τα κατεβάσουν, κι εκείνοι υπάκου-
σαν και περίµεναν. 

Οι καβαλάρηδες ζύγωσαν. Τράβηξαν τα ηνία των αλόγων τους α-
ντίκρυ στον Πολιτοµαχητή της Ερρίθιας και τους συντρόφους του 
και αφίππευσαν. 

Ο Γεράρδος κατέβασε την κουκούλα του. «Τέρι Κάρµεθ,» είπε. 
«Ήρθα εδώ όπου µου ζήτησες.» 
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Ο Τέρι βλεφάρισε ξαφνιασµένος. «Σ’το ζήτησα;» 
«Ναι, µέσα σ’ένα όνειρο.» 
Ο Τέρι µειδίασε. «Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις, Γεράρδε.» Α-

κόµα δεν τον αποκαλούσε Μεγάλε Πατέρα, παρότι οι άλλοι ιερείς 
τον είχαν ονοµάσει Πρώτο Ιερέα επειδή ήταν ο πρώτος που είχε α-
ποτινάξει την επιρροή του Εσώτερου Θηρίου. Για εκείνον, ο Γεράρ-
δος ήταν ο Γεράρδος. 

Και τώρα ο Γεράρδος πήρε το βλέµµα του από τον Τέρι και το έ-
στρεψε στην αιµατοβαµµένη πεδιάδα. «Τα πράγµατα είναι άσχηµα, 
όπως µου είπες ότι θα ήταν…» 

«Μακάρι εσύ κι οι άλλοι ιερείς να µπορούσατε να µας βοηθήσετε.» 
«Τώρα µπορούµε.» Ο Γεράρδος στράφηκε πάλι να τον αντικρίσει. 
Ο Τέρι συνοφρυώθηκε. «Τελείωσε η υπόθεση µε τους παλιούς;» 
«Ναι,» είπε ο Γεράρδος. «Η Χάρνταβελ είναι ελεύθερη από το 

Μαύρο Σύννεφο· και, σύντοµα, θα φροντίσουµε να είναι ελεύθερη κι 
από όλα τ’άλλα δεινά που την κατατρύχουν.» 

«Έχουµε πολλά να κάνουµε, λοιπόν.» 
Ο Πολιτοµαχητής της Ερρίθιας και ο Πρώτος Ιερέας της Χάρντα-

βελ έσφιξαν χέρια. 


