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Στην Κλερ που ήταν πάντα εκεί.
Στη µαµά και στον µπαµπά

και στην οικογένεια Άνταµς του Λάιτσεστερ.
Επίσης στους G και G, TM, TG και σε όλους τους Τς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σ
το Κέντρο του Κόσµου, η βασίλισσα Θιρίν, στο Λέοπαρντ Χολντ,
το φρούριο των λεοπαρδάλεων, παρακολουθούσε τις τελευταίες
ετοιµασίες για το συµπόσιο της νίκης. Η συµµαχία ανθρώπων,

χιονολεοπαρδάλεων και λυκανθρώπων είχε νικήσει τα τροµερά Άις
Τρολ σε µια άγρια µάχη και οι νικητές συγκεντρώνονταν για να πα-
νηγυρίσουν το γεγονός µε βουνά από φαγητά και ποταµούς µπίρας.

Πολλά είχαν αλλάξει απ’ την πρώτη φορά που είχαν έρθει µε τον
Όσκαν στην πρωτεύουσα των χιονολεοπαρδάλεων, πριν από είκο-
σι χρόνια περίπου. Και πρώτα απ’ όλα, η Βασιλική Αυλή συνεδρία-
ζε τώρα σε τούτη την τεράστια σπηλιά από πάγο που ήταν χωµέ-
νη βαθιά στα αιώνια χιόνια των βουνών του Χαµπ. Αυτή η σπηλιά
δεν πρόσφερε µόνο καταφύγιο στους ανθρώπους πρεσβευτές και
στους άλλους αξιωµατούχους που επισκέπτονταν το βασίλειο των
χιονολεοπαρδάλεων, αλλά προσέθετε και µεγαλοπρέπεια στη Βα-
σιλική Αυλή.

Η σπηλιά ήταν κατάµεστη από µεγάλα τραπέζια που γύρω τους
κάθονταν λεοπαρδάλεις, άνθρωποι και λυκάνθρωποι, οι οποίοι µι-
λούσαν και γελούσαν όλοι µαζί, γεµίζοντας τον αέρα µ’ ένα µείγµα
από φωνές και παγωµένες ανάσες που σάλευαν σαν αχνισµένες
παντιέρες. Στο κέντρο της σπηλιάς τριζοβολούσε µια τεράστια φω-
τιά, που η ζέστη και το φως της ξεπηδούσαν στον παγωµένο αέρα
πριν σκαρφαλώσουν όλο και πιο ψηλά στη θολωτή οροφή, η οποία
άνοιγε πάνω απ’ τους γλεντοκόπους σ’ ένα µοναδικό, κοµψό τόξο
από πάγο, που κανένας άνθρωπος αρχιτέκτονας δε θα µπορούσε
να δηµιουργήσει. Εδώ το φως απ’ τη φωτιά έκανε χιλιάδες αντανα-
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κλάσεις που γυάλιζαν στην επιφάνεια του πάγου, ενώ χαµηλά, στο
δάπεδο, όλη η σπηλιά άστραφτε και λαµποκοπούσε από µαγκάλια
και δαυλούς που κύκλωναν την κεντρική φωτιά. Όλα αυτά σ’ έκα-
ναν να πιστεύεις πως υπήρχε ένας ατέλειωτος, φωτεινός καταρρά-
χτης που υπνώτιζε.

Η Θιρίν αναρωτήθηκε γιατί οι φλόγες δεν έλιωναν τους πάγους
σε κάποιο σηµείο, αλλά βλέποντας τις αχνισµένες ανάσες ανθρώ-
πων και λεοπαρδάλεων στην αίθουσα πήρε την απάντηση. Μπορεί
να ήταν πιο ζεστά µέσα στη σπηλιά, αλλά η θερµοκρασία δεν ξε-
περνούσε και πολύ τα όρια του παγετού. Ακόµα και η τεράστια κε-
ντρική φωτιά δεν προκαλούσε και µεγάλη εντύπωση στον πάγο,
που είχε σχηµατιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Η αλήθεια είναι πως η Θιρίν δεν πίστευε ότι θα ξαναζεσταινό-
ταν ποτέ. Φορώντας τα µεγαλοπρεπή γουναρικά του θρόνου, κα-
θόταν δίπλα στο µαγκάλι της και όµως τα πόδια της ήταν τόσο πα-
γωµένα όσο και το δάπεδο πάγου από κάτω τους. Πλάι της καθό-
ταν ο Όσκαν µε τα συνηθισµένα µαύρα ρούχα του, έδειχνε χαλα-
ρός και άνετος, σαν να βρισκόταν στη Μεγάλη Αίθουσα, πίσω στην
πατρίδα, στο Φροστµάρις. Μόνο η Θιρίν γνώριζε ότι κάτω απ’ το χι-
τώνα και το µανδύα του φορούσε δέκα στρώµατα γούνες, αφράτες,
µε το τρίχωµά τους κατάσαρκα, και τόσες κάλτσες που η Θιρίν δεν
ήξερε καν ότι είχε. Έσκυψε και του έπιασε το χέρι και σχεδόν χά-
ρηκε που ένιωσε σαν ν’ άγγιζε παγετώνα, κι ας φορούσαν και οι
δύο γάντια.

«Θυµάσαι τη ζεστασιά;» µουρµούρισε έτσι που να µην ακούσουν
οι άλλοι καλεσµένοι.

«Έχω ακούσει ότι υπάρχει κάπου», της απάντησε το ίδιο ψιθυρι-
στά, «αλλά νοµίζω ότι είναι ένας απ’ αυτούς τους ανόητους θρύλους,
όπως οι δράκοι και οι λεβιάθαν». Της έκλεισε το µάτι και της χαµο-
γέλασε, θυµίζοντάς της το αγόρι που είχε παντρευτεί όταν ήταν και
οι δύο τόσο, µα τόσο νέοι.

Ξαφνικά µια φανφάρα αντήχησε στον παγωµένο αέρα. Η Θιρίν
και ο Όσκαν σηκώθηκαν ευγενικά να καλωσορίσουν τους οικοδε-
σπότες, µαζί µε τους εκατοντάδες άλλους ανθρώπους, λεοπαρδά-
λεις και λυκανθρώπους που ήταν καλεσµένοι στο γλέντι.

Ο Θάραµαν Θαρ και η σύντροφός του Κρισαφίτσα Θαρίνα µπή-
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καν στο Λέοπαρντ Χολντ µε περήφανο βήµα ενώ πίσω τους ακο-
λουθούσαν µε κουτρουβάλες και σπρωξιές οι βασιλικοί σκύµνοι.

Ήταν πέντε: Ο Ταλαµάν, ο µεγαλύτερος, ήταν ο αντι-Θαρ, ο διά-
δοχος και βάδιζε µε περηφάνια κι αξιοπρέπεια, µόνο που του το
χαλούσε κάπως η µικρότερη αδερφή του, η Κιριµίν, που είχε αρπά-
ξει µε τα δόντια της την ουρά του µεγαλύτερου αδερφού της κι έβα-
ζε τα δυνατά της να τον τραβήξει πίσω. ∆εν τα κατάφερνε φυσικά
µιας και ήταν µικροκαµωµένη –ήταν σχεδόν µισή από αυτόν– αλλά
λόγω χαρακτήρα πάλευε µε µανία. Οι άλλοι τρεις, ο Τανταντάν, η
Κρισιλίσα και ο Θουραµάν, κουτρουβαλούσαν και χοροπηδούσαν
µπροστά στη µακριά σειρά των ανθρώπων θαλαµηπόλων που κου-
βαλούσαν στολισµένες πιατέλες και ξύλινους δίσκους φορτωµέ-
νους µε διάφορα φαγητά. Οι υπηρέτες µε τον αέρα της µακρόχρο-
νης εµπειρίας, σοβαροί και ατάραχοι, δρασκέλιζαν τους σκύµνους
που έπαιζαν µπροστά τους και προσπαθούσαν να µην πέσουν πά-
νω στα βαρέλια µε την µπίρα, το κρασί και το υδρόµελι που µετέφε-
ραν οι λυκάνθρωποι πίσω τους.

Η Θιρίν παρατηρούσε τον Θάραµαν, την Κρισαφίτσα και τα κου-
τσούβελά τους να πλησιάζουν στην υπερυψωµένη εξέδρα, όπου
περίµεναν ο Όσκαν κι εκείνη. Η Θαρίνα ήταν ψηλή όσο και ο βα-
σιλικός σύντροφός της, αλλά το κεφάλι και οι ώµοι της ήταν πολύ
πιο ντελικάτοι και βάδιζε µε τη χάρη τρεχούµενου νερού. Αυτή κι ο
Όσκαν είχαν το ίδιο καυστικό χιούµορ και συχνά χασκογελούσαν
µε τις ιδιορρυθµίες του ενός ή του άλλου αυλικού, αλλά η Θιρίν ήταν
η αγαπηµένη της, την ξεχώριζε απ’ όλους τους ανθρώπους. Η νεα-
ρή βασίλισσα είχε παρευρεθεί στους βασιλικούς γάµους των λεο-
παρδάλεων και ύστερα από πρόσκληση του Θάραµαν είχε παρα-
τείνει την επίσηµη επίσκεψή της. Τότε ήταν που είχαν συνδεθεί φι-
λικά µε τη Θαρίνα. Είχαν περάσει τις ατέλειωτες σκοτεινές ώρες του
χειµώνα κουβεντιάζοντας για χίλια πράγµατα, και για τους συντρό-
φους τους φυσικά. «Όπως όλες οι νεαρές σύζυγοι χωρίς τις έγνοιες
του κράτους ή της κυβέρνησης να τις σκοτίζουν», έλεγε η Θιρίν. Εί-
χαν ανακαλύψει ότι τα αρσενικά έµοιαζαν πολύ, είτε ήταν άνθρωποι
ή λεοπαρδάλεις και γελούσαν τρυφερά µε τα αστεία καµώµατά τους.

Η Θιρίν χαµογέλασε µε τούτη την ανάµνηση ενώ οι χιονολεο-
παρδάλεις έφτασαν στην εξέδρα. Οι πελώριες γάτες χαιρέτησαν µε
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µια κλίση του κεφαλιού και η Θιρίν απάντησε µε γονυκλισία, ενώ ο
Όσκαν υποκλίθηκε ελαφρά. Κι αφού τέλειωσαν οι τυπικότητες, ο
Θάραµαν έριξε πίσω το κεφάλι και γέλασε ηχηρά.

«Ας αρχίσει το τσιµπούσι! Έθελµπολντ, σερβίρισε µπίρα και
κρασί!»

Ένας άψογα ντυµένος αρχιθαλαµηπόλος άνθρωπος ύψωσε το
χέρι του και αµέσως ξεχύθηκαν υπηρέτες ανάµεσα στις σειρές των
τραπεζιών στο χαµηλότερο τµήµα της αίθουσας, σερβίροντας ποτά
σε ανυπόµονα κύπελλα, καράφες και γαβάθες.

Ο Θάραµαν, πολύ περιποιητικός, φρόντισε να καθίσει άνετα η Θα-
ρίνα του δίπλα στη Θιρίν και στον Όσκαν. Ύστερα παρέδωσε τους
βασιλικούς σκύµνους στη φύλαξη της παραµάνας τους – µια ηλι-
κιωµένη χιονολεοπάρδαλη που θα ήταν η πιο αυστηρή δασκάλα,
αν ήταν άνθρωπος. Και τέλος χαµήλωσε τα βασιλικά πισινά του στην
αγαπηµένη του αφράτη µαξιλάρα και περιέφερε το βλέµµα του γύ-
ρω. Γουργούρισε δυνατά, ύστερα το µάτι του έπιασε τον Ολεµέ-
µνον που καθόταν δίπλα στη Βασιλεύουσα και στον βασιλικό σύζυ-
γό της, πιο κάτω στο τραπέζι, και φώναξε: «Τι λες, Όλι, σου κάνει
κέφι να συναγωνιστούµε στην κρασοκατάνυξη;»

«Όποτε είσαι έτοιµος, Κύριέ µου!» αποκρίθηκε ο βετεράνος πο-
λεµιστής κι ύψωσε το κανάτι του.

«Ε… πριν σας απορροφήσει εντελώς ο συναγωνισµός, θα ήθε-
λα να διευκρινίσω µερικά σηµεία σχετικά µε τα Άις Τρολ, αν µου
επιτρέπετε», τους διέκοψε η Θιρίν.

«Ασφαλώς, αγαπητή µου», είπε ο Θάραµαν γυρνώντας ευγενι-
κά προς το µέρος της. «Η γαβάθα µου δεν έχει γεµίσει ακόµα»,
πρόσθεσε µε νόηµα και ύψωσε το βασιλικό φρύδι του στον Έθελ-
µπολντ, το θαλαµηπόλο, που έγνεψε βιαστικά σ’ έναν υπηρέτη µ’ ένα
λαγήνι κρασί.

Ο Θάραµαν γουργούρισε ικανοποιηµένος. «Και τώρα, τι ακρι-
βώς επιθυµείς να µάθεις, Θιρίν;»

«Λοιπόν, καταρχάς, τα Άις Τρολ έφεραν µετάλλινες σφύρες αντί
για τα συνηθισµένα πέτρινα ρόπαλά τους και τις λόγχες από κέρα-
το ελαφιού και υποθέτω ότι είναι φανερό πως εξοπλίστηκαν απ’ την
Πολύποντη Αυτοκρατορία. Νοµίζω ότι πρέπει να δεχτούµε ότι ο
Μπελόρουµ άρχισε πάλι τα παλιά του καµώµατα. Γιατί όµως έβαλε
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τα τρολ να επιτεθούν στην καρδιά του χειµώνα, όταν τα περάσµατα
για το Άισµαρκ είναι µπλοκαρισµένα απ’ το χιόνι και κανένας στρα-
τός εισβολής δεν µπορεί να επιτεθεί, έτσι κι αλλιώς; ∆ε θα ήταν, σί-
γουρα, καλύτερα να σε κρατούν τα τρολ απασχοληµένο το καλο-
καίρι, έτσι ώστε να µην µπορούν οι χιονολεοπαρδάλεις να βοηθή-
σουν το Άισµαρκ όταν τα περάσµατα θα είναι ανοιχτά και η Αυτο-
κρατορία µπορεί να εισβάλει πάλι;»

«Είναι πολύ απλό, καλή µου», τη διέκοψε η Θαρίνα µε την όµορ-
φη, τραγουδιστή φωνή της. «Τα Άις Τρολ πέφτουν σε λήθαργο το
καλοκαίρι. ∆εν αντέχουν το φως της µέρας. Τσουρουφλίζει το δέρ-
µα τους και τα τυφλώνει, γι’ αυτό τους έξι µήνες που ο ήλιος δε δύει
χώνονται στα κατάβαθα των σπηλαίων τους και κοιµούνται ώσπου
να ξανάρθει το σκοτάδι και το κρύο».

«Ακριβώς», συµφώνησε ο Θάραµαν. «∆εν µπορούν να επιτεθούν
το καλοκαίρι. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Σκίπιο Μπελόρουµ ήλ-
πιζε ότι εξοπλίζοντας τα Άις Τρολ και ενθαρρύνοντάς τα να στείλουν
τον µεγαλύτερο στρατό που συγκέντρωσαν ποτέ, θ’ αρκούσε να µας
καταστρέψει και να µας αφήσει εντελώς ανίκανους να σε βοηθή-
σουµε την εποχή της εκστρατείας». Η λεοπάρδαλη έκανε µια παύ-
ση να γλείψει το κρασί απ’ τη γαβάθα του. «Νοµίζω ότι δεν του πέ-
ρασε απ’ το µυαλό ότι η συµµαχία µας θα ήταν αµοιβαία και πως
θα έστελνες ανθρώπινα στρατεύµατα να µας βοηθήσουν ενάντια
στα τρολ. Είµαι σίγουρος ότι εξακολουθεί να µε θεωρεί κάτι σαν γι-
γαντόσωµη γάτα του παλατιού, που µε κρατάς σαν κατοικίδιό σου».

Η Κρισαφίτσα χαχάνισε. «Και αυτό είσαι, καλέ µου. Ένας µεγά-
λος, συναισθηµατικός γατούλης που του αρέσει να χουχουλιάζει
δίπλα στη φωτιά».

Ο Θάραµαν σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε αυταρχικά αφ’ υψη-
λού. Η Θιρίν για µια στιγµή νόµισε πως θίχτηκε, αλλά η όλη εντύ-
πωση της βασιλικής επιβολής πήγε στράφι όταν άρχισαν να κυλούν
σταγονίτσες κρασιού στα µουστάκια του και µια µεγάλη γλώσσα τι-
νάχτηκε έξω να τις γλείψει. «Μια αναπαυτική θέση δίπλα στη φωτιά
και µια γαβάθα µπίρα πριν απ’ τον ύπνο, αν δε σε πειράζει», είπε µε
τη ραφινάτη, καλλιεργηµένη φωνή του.

«Μα φυσικά», συµφώνησε η Κρισαφίτσα. «Πώς µπόρεσα να το
ξεχάσω;»
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Ο Θαρ φώναξε ξαφνικά στην άλλη άκρη του τραπεζιού. «Όλι!
Άδειασα κιόλας την πρώτη γαβάθα. Τι έχεις να πεις;»

«Χα! Είµαι ήδη στο τρίτο», απάντησε ο Ολεµέµνον.
«Ε, ναι… έχεις το πλεονέκτηµα… βλέπεις συζητούσαµε κρατικά

θέµατα από τούτη τη µεριά του τραπεζιού».
Η βραδιά κύλησε µε ατέλειωτες ποσότητες φαγητών και ποτών

και σύντοµα οι πολεµιστές άρχισαν να τραγουδούν τα συνηθισµέ-
να τολµηρά τραγούδια του κρασιού, µε πρώτους και καλύτερους
τον Θάραµαν Θαρ και τον Ολεµέµνον.

Η Θιρίν και ο Όσκαν, όπως και οι υπόλοιποι, έφαγαν τεράστιες
ποσότητες προσπαθώντας να εξουδετερώσουν το κρύο που υπήρ-
χε παντού, αλλά φυσικά υπάρχουν όρια στο τι µπορεί να κατανα-
λώσει ο καθένας και κάποια στιγµή έγειραν πίσω στα καθίσµατά
τους, µε τα χέρια ακουµπισµένα προστατευτικά στις παραφουσκω-
µένες κοιλιές τους. Ήταν χαλαροί, ευτυχισµένοι. Τα Άις Τρολ είχαν
ηττηθεί και η χειµερινή ειρήνη απλωνόταν µπροστά τους. Παρ’ όλα
αυτά, το επικίνδυνο πρόβληµα της Πολύποντης Αυτοκρατορίας δεν
έφευγε απ’ το µυαλό τους. Τούτο εδώ ήταν µόνο µια σύντοµη ευ-
χάριστη ανάπαυλα πριν πάρουν το δρόµο της επιστροφής για την
πατρίδα µέσα απ’ τα παγωµένα λιβάδια του Άισιτ, για ν’ αρχίσουν
τις προετοιµασίες για την επιφυλακή απέναντι στην αυξανόµενη
απειλή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ήττα του Σκίπιο Μπελόρουµ
στον πόλεµο µε το Άισµαρκ, πολλά έθνη που βρίσκονταν υπό τον
έλεγχο της Αυτοκρατορίας άδραξαν την ευκαιρία να ξεσηκωθούν
εναντίον της. Αν ένα µικρό κράτος, όπως το Άισµαρκ, ήταν ικανό
να νικήσει το Στρατηγό και τον τεράστιο στρατό του, µπορούσαν κι
αυτοί! Οι Πολυποντιανοί χρειάστηκαν δεκαπέντε χρόνια διαρκών
πολέµων για να συντρίψουν τις εξεγέρσεις σε κάθε γωνιά της Αυ-
τοκρατορίας. Ο τελευταίος ανταρτοπόλεµος όµως είχε εξουδετε-
ρωθεί και τα επόµενα πέντε χρόνια ο Μπελόρουµ είχε ανασυντάξει
τις δυνάµεις του και πρόσθεσε δύο νέα εδάφη στις αυτοκρατορικές
κτήσεις. Αυτές οι δύο τελευταίες εκστρατείες ήταν προφανώς µια
προειδοποίηση στον γνωστό κόσµο ότι ήταν και πάλι στο προσκή-
νιο, έτοιµος και δυνατός να κατακτήσει καινούργιες χώρες.

Κι ύστερα, πριν από δύο χρόνια και κάτι, λυκάνθρωποι κατά-
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σκοποι είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες από πουλιά και ζώα πέ-
ρα απ’ τα νότια σύνορα του Άισµαρκ: είχαν γι’ άλλη µια φορά αρχί-
σει να συγκεντρώνονται πολυποντιανά στρατεύµατα. Η Θιρίν διέ-
ταξε αµέσως τους κατασκόπους να µάθουν περισσότερα και οι λυ-
κάνθρωποι είχαν ξεγλιστρήσει πέρα απ’ τα σύνορα σαν σκοτεινές
σκέψεις. Ταξιδεύοντας µόνο µέσα στη µαύρη νύχτα, ακολουθώ-
ντας τους πιο κρυφούς κι απρόσιτους δρόµους, είχαν µιλήσει µε
άγρυπνα και παρατηρητικά πλάσµατα και είχαν ανακαλύψει πως ο
Μπελόρουµ ετοίµαζε έναν πόλεµο αντεκδίκησης.

Η Θιρίν µετακίνησε τις δυνάµεις της για να υπερασπιστεί τα σύ-
νορα κι έθεσε το κράτος σε κατάσταση συναγερµού. Ως τώρα όµως
δεν είχε συµβεί τίποτα.

«Ε, αν ο Μπελόρουµ εισέβαλε απόψε, θα έπρεπε να περιµένει
να χωνέψω το δείπνο», είπε ο Όσκαν χτυπώντας την κοιλιά του
τρυφερά.

«Ούτε γι’ αστείο να το λες αυτό!» τον αποπήρε η Θιρίν. «Μόνο
επειδή τα σύνορα ήταν κλεισµένα απ’ το χιόνι αποτόλµησα να στεί-
λω τα στρατεύµατά µας να βοηθήσουν τον Θάραµαν».

«Μην ανησυχείς. Όταν η θάλασσα παγώνει ως πέρα τα νότια
παράλια της Πολύποντης και τα πεύκα σκάνε επειδή παγώνει ο χυ-
µός τους κανένας στρατός δεν µπορεί να µετακινηθεί».

«Εµείς τα καταφέραµε και νικήσαµε έναν πόλεµο», τόνισε η Θι-
ρίν κοφτά.

«Ναι, αλλά είχαµε πολεµιστές µε µεγάλη πείρα σε συνθήκες ψύ-
χους, χιονολεοπαρδάλεις να καλπάζουν πάνω στις παγωµένες ερη-
µιές και λυκανθρώπους Άκπικ να σέρνουν έλκηθρα φορτωµένα µε
προµήθειες. Ο Μπελόρουµ δεν είχε τέτοια πλεονεκτήµατα. Θ’ ανα-
γκαστεί να περιµένει να λιώσουν τα χιόνια και τότε θα είµαστε έτοι-
µοι γι’ αυτόν».

Η Θιρίν έγνεψε κατσούφικα. Όταν επρόκειτο για τον Μπελό-
ρουµ ήταν πάντα ανήσυχη, δεν εµπιστευόταν ούτε την τύχη ούτε
τον καιρό. Ο στρατηγός της Πολύποντης ήταν εντελώς απρόβλε-
πτος κι εκείνη δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει στην πατρίδα, να
επιβλέψει αυτοπροσώπως τις προετοιµασίες για τον επερχόµενο
πόλεµο.

«Ιφιγένεια!» φώναξε ξαφνικά στη βασιλεύουσα των Υπολιτάνων.
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«Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να έχεις έτοιµους τους στρατιώτες σου
για πορεία;»

Η νεαρή βασιλεύουσα αναγκάστηκε να σκύψει πολύ πάνω από
το τραπέζι για να µπορέσει να δει πέρα απ’ την ογκώδη χιονολεο-
πάρδαλη, τον Τάρανταν, τον δεύτερο στην εξουσία. «Τρεις µέρες,
Κυρία».

«Τόσο πολύ; Κάνε τις δύο», είπε η Θιρίν κατσούφικα.
«Μα πρέπει να καθαριστεί ο εξοπλισµός, να συσκευαστεί, να ορ-

γανωθεί η µεταφορά των τραυµατιών, και όλοι έχουν ανάγκη να
ξεκουραστούν µετά την τελευταία µάχη».

«∆υόµισι µέρες τότε», ήρθε η απάντηση. Και κοιτάζοντας πέρα
απ’ τον Όσκαν, η Θιρίν είπε: «Ούρικ, πόσο θα χρειαστούν οι λυ-
κάνθρωποι;»

«Εµείς είµαστε έτοιµοι και τώρα», απάντησε ο διοικητής των λυ-
κανθρώπων. «∆εν έχουµε εξοπλισµό και οι τραυµατίες θα τα κατα-
φέρουν θέλοντας και µη».

Η Θιρίν κούνησε το κεφάλι της. «∆υόµισι µέρες τότε…»
«Στο µεταξύ, ας απολαύσουµε το φαγοπότι. Η ικανότητα να βρί-

σκει κάποιος την πρέπουσα ευχαρίστηση σ’ ένα χρέος που ήρθε σε
πέρας είναι σηµάδι του εκλεπτυσµένου µυαλού», είπε ο Θάραµαν
Θαρ και η ωραία, µελωδική φωνή του ηρέµησε όλο το τραπέζι.

«Χα! Αυτό είναι το δέκατό µου!» βροντοφώναξε ξαφνικά ο Ολε-
µέµνον µ’ έναν ηχηρό λόξυγγα καθώς κοπανούσε το κύπελλό του
στην τάβλα.

Η Κρισαφίτσα γέλασε και στα µάτια του Θάραµαν άστραψε ξαφ-
νικά η φλόγα της µάχης καθώς έγνεφε στον οινοχόο του.

«Σωστά… Θα το δούµε αυτό!»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ο
Καρλοµάγνος Άθελσταν Ρέντρουτ, ο Χειροδύναµος Λίντενσιλντ,
το µικρότερο παιδί της βασίλισσας Θιρίν και του Όσκαν του
Μάγου, δεν ήταν καθόλου ευχαριστηµένος µε τ’ όνοµά του. Ήταν

δεκατεσσάρων χρόνων, κοντός για την ηλικία του και όλοι του φέ-
ρονταν σαν να ήταν το µωρό της οικογένειας.

Τούτο, όµως, το χειµωνιάτικο αποµεσήµερο, αυτό που τον ενο-
χλούσε πραγµατικά ήταν τ’ όνοµά του. Εκνευριζόταν αφάνταστα
που έπρεπε να λέει πάντα στους ξένους πώς να το προφέρουν.
«Καρλ-ο-µά-γνος», υποµονετικά ή απότοµα, ανάλογα µε τη διάθε-
σή του. Συχνά οι άλλοι το έκοβαν σε Καρλ και τότε τ’ άλλα παιδιά
του παλατιού τον φώναζαν Κάρλι και το πράγµα κατέληγε σε κα-
βγά… και ήταν πάντα ο χαµένος.

«Ηλίθιο, απαίσιο όνοµα!» ψιθύρισε για να µην ξυπνήσει τον Μα-
τζόρε Τότους που τον είχε πάρει πάλι ο ύπνος πάνω στο γραφείο
του. Αν έκανε ησυχία, µπορεί να περνούσε όλη η ώρα του µαθήµα-
τος χωρίς να γράψει λέξη. Ο Ματζόρε αποκοιµιόταν πάντα, αλλά η
µητέρα του πρίγκιπα επέµενε να συνεχίζει τα µαθήµατά του µε τον
πρώην βασιλικό σύµβουλο. Και όφειλε να οµολογήσει ότι µερικές
φορές είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα µαθήµατα, αλλά είχε κάτι το
ξεχωριστό ένα µάθηµα που το περνούσες χωρίς να κάνεις τίποτα.

Μια φορά ο Μάτζι του είχε πει πως είχε τ’ όνοµα ενός µεγάλου
βασιλιά που είχε κυβερνήσει τους Φράγκους αιώνες πριν. Ο βασι-
λιάς Καρλοµάγνος ήταν ένας λαµπρός κυβερνήτης και γενναίος
πολεµιστής που είχε νικήσει το Λαό της Ερήµου, τότε που ο υπό-
λοιπος κόσµος φαινόταν έτοιµος να υποκύψει κάτω απ’ τις οπλές
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του ακάθεκτου ιππικού του. Αυτή η πληροφορία είχε χαροποιήσει
τον Καρλ και για ένα διάστηµα είχε αρχίσει, σχεδόν, να συµπαθεί
τ’ όνοµά του, αλλά τότε ένα απ’ τ’ αγόρια του παλατιού τον είχε φω-
νάξει Κάρλι και είχαν πιαστεί στα χέρια… και είχε χάσει – πάλι.

Το αχνό φως του χειµωνιάτικου ήλιου τρύπωσε αργά στο δωµά-
τιο, καθώς καθόταν και παρακολουθούσε τους κόκκους της σκό-
νης από κιµωλία να ασηµίζουν στις χλοµές ηλιαχτίδες. Κι ύστερα,
βλέποντας τον ήλιο να πέφτει πάνω στο κοιµισµένο πρόσωπο του
Μάτζι και τα βλέφαρά του να πεταρίζουν, ο Καρλοµάγνος πετάχτη-
κε απ’ το κάθισµά του κι έκλεισε τα παντζούρια του παραθύρου που
έβλεπε στον παγωµένο κήπο του παλατιού. Ο Μάτζι ρουθούνισε
µια φορά και ξανάπεσε σε βαθύ ύπνο.

Ο νεαρός πρίγκιπας χαµογέλασε πανευτυχής κι έκανε να γυρί-
σει πίσω στο θρανίο του, αλλά σκόνταψε αδέξια στην άκρη ενός
σκαµνιού, που έπεσε κάτω µε θόρυβο, σαν χιονοστιβάδα από κού-
τσουρα που κατρακυλά στη βουνοπλαγιά.

Ο Μάτζι ρουθούνισε δυνατά. «Άνοιξε το βιβλίο σου στη σελίδα
σαράντα τρία», µουρµούρισε και ξανακοιµήθηκε. Ο Καρλοµάγνος
άφησε ένα στεναγµό ανακούφισης. Πάντα κάτι τέτοια έκανε: σκό-
νταφτε στα έπιπλα, έπεφτε χάµω, σκουντουφλούσε σε σκαλοπάτια
που βρίσκονταν εκεί χρόνια και χρόνια πριν γεννηθεί. ∆εν ήταν
και τόσο περίεργο, στ’ αλήθεια. Είχε όντως το ένα πόδι πιο αδύνα-
το απ’ το άλλο και µερικές φορές αρνιόταν να κάνει αυτό που το
πρόσταζε εκείνος. Τον περισσότερο καιρό προσπαθούσε να προ-
σποιηθεί πως δεν είχε τίποτα το πόδι του, αλλά υπήρχαν πάντα αυ-
τές οι περιπτώσεις που τον πρόδινε, και συνήθως όταν έβλεπαν οι
άλλοι…

∆εν είχε γεννηθεί µ’ ένα «σκάρτο» πόδι, όπως το αποκαλού-
σε. ∆έκα χρόνια πριν, τέτοιες µέρες, µια επιδηµία είχε χτυπήσει το
Άισµαρκ. Είχε εµφανιστεί σ’ ένα απ’ τα νότια λιµάνια, λίγο µετά το
Γιουλ και είχε σαρώσει τη χώρα, χτυπώντας τα παιδιά, παραλύο-
ντάς τα. Σε µερικές περιπτώσεις πρόσβαλε τους µύες των πνευµό-
νων και πέθαιναν από ασφυξία. Ο Καρλοµάγνος ήταν πέντε χρό-
νων εκείνη την εποχή και παρόλο που ο πατέρας του είχε προστά-
ξει να τεθεί η πόλη σε καραντίνα, η επιδηµία είχε βρει το δρόµο ως
το Φροστµάρις.
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Ο Καρλοµάγνος δε θυµόταν τίποτε απ’ την αρρώστια του, αλλά
ο Μάτζι του είχε πει ότι ο πατέρας του, ο Όσκαν, είχε παλέψει µέρα
νύχτα για να τον σώσει, είχε βάλει σ’ ενέργεια όλη την απέραντη
γνώση και την πείρα του θεραπευτή για να τον αρπάξει απ’ τα χέρια
του θανάτου, να τον φέρει πίσω στη ζωή, ούτε µια ούτε δυο φορές.
Και όταν παρέλυσαν τα πνευµόνια του Καρλοµάγνου, ο Όσκαν ανά-
σαινε γι’ αυτόν. Του φυσούσε αέρα στο στήθος του, ενώ είπε στον
Μάτζι να τρέξει στη γειτονιά των µαραγκών και των σιδεράδων και
να του φέρει ένα φυσερό και κάτι σύνεργα για να φτιάξει ένα επι-
στόµιο, έναν αναπνευστήρα, για να µπορεί να συνεχίσει το παιδί
ν’ αναπνέει.

Ο Καρλοµάγνος είχε επιζήσει και ο Όσκαν, ως Αρχηγός του
Τάγµατος των Μαγισσών, είχε καλέσει το λαό του στο Φροστµάρις
και είχε εξηγήσει πώς να χρησιµοποιούν την καινούργια αναπνευ-
στική συσκευή. Σώθηκαν χιλιάδες παιδιά, αλλά πέθαναν και χιλιά-
δες και πολλά από αυτά που επέζησαν έµειναν µε πόδια ή χέρια
µόνιµα σηµαδεµένα απ’ την αρρώστια.

«Παλιοπόδι!» µουρµούρισε ο Καρλοµάγνος καθώς γύριζε κου-
τσαίνοντας στο θρανίο του, κάνοντας ύµνο το σκληρό παρατσούκλι
που του είχαν κολλήσει κάποια απ’ τα παιδιά του παλατιού. Γενικά
τα παρατσούκλια ήταν µεγάλο πρόβληµα, αλλά κανένα πρόβληµα
δεν ήταν µεγαλύτερο από αυτό του ποδιού του. Επειδή κούτσαινε
δεν µπορούσε να εξασκηθεί στην οπλοµαχία µε το δάσκαλο των
όπλων και η δασκάλα ιππασίας τον άφηνε να καβαλήσει µόνο ένα
ήσυχο µουλάρι σαν την Τζένι, το γέρικο υποζύγιο του πατέρα του.
Ήταν ένας πρίγκιπας του Οίκου των Λίντενσιλντ και δεν µπορούσε
να χειριστεί ένα σπαθί ή έναν πέλεκυ, δεν µπορούσε καν να σηκώ-
σει µια ασπίδα των βασιλικών πελεκυοφόρων! Μπορεί να ήταν λε-
πτοκαµωµένος, αλλά το ίδιο ήταν και η Κρεσίντα, η µεγαλύτερη αδερ-
φή του, και ήταν κληρονόµος του θρόνου και µπορούσε να εξακο-
ντίσει έναν πέλεκυ κανονικού µεγέθους και να πετύχει το στόχο
εννιά φορές στις δέκα.

Ο Καρλοµάγνος όµως ήξερε, τουλάχιστον, ότι απ’ όλα τα παιδιά
της βασιλικής οικογένειας ήταν ο πιο αγαπητός. Μπορεί η Κρεσί-
ντα να ήταν η κληρονόµος, η διάδοχος, ο Έοντρεντ σπουδαίος κα-
βαλάρης, ο Σέρντικ λαµπρός ξιφοµάχος και η Μήδεια να είχε κλη-

ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 19

© STUART HILL 2006 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2009



ρονοµήσει το χάρισµα του πατέρα τους, αλλά αυτόν, τον Καρλοµά-
γνο, αγαπούσαν οι γονείς του περισσότερο απ’ όλους. Ω, όχι πως θα
το οµολογούσαν ποτέ –ούτε καν στον εαυτό τους, πόσο µάλλον σε
οποιονδήποτε άλλον–, αλλά νοιάζονταν για το µικρότερο παιδί τους
µε όλη τη δύναµη της αγάπης που είχαν δείξει όταν κινδύνεψε η ζωή
του απ’ την πολιοµυελίτιδα. Εκείνος όµως δεν το χρησιµοποιού-
σε ποτέ αυτό εναντίον των αδερφιών του. Ήταν όλοι πολύ δεµένοι
–εκτός απ’ τη Μήδεια– και προστάτευαν το «µυξιάρικό» τους, όπως η
αγέλη των λύκων τα µικρά της, όποτε το είχε ανάγκη. Είχαν ξεσπάσει
κάτι φοβεροί καβγάδες µε γροθιές και κλοτσιές, όταν τα βασιλόπου-
λα ανακάλυπταν ότι τον πείραζαν τ’ άλλα παιδιά του παλατιού, αλλά
πάντα ακολουθούσε µεγάλη αναταραχή κι έτσι ο Καρλοµάγνος προ-
τιµούσε να δίνει µόνος τις µάχες του. Έστω και αν τις έχανε πάντα.

Ο Ματζόρε Τότους ρουθούνισε πάλι και φάνηκε σαν να ξυπνού-
σε. Η µακριά γκρίζα γενειάδα του σάρωσε τη σκόνη της κιµωλίας,
σχηµατίζοντας ένα καθαρό µπάλωµα πάνω στο γραφείο του, κα-
θώς άνοιγε το στόµα του σ’ ένα σπηλαιώδες χασµουρητό και µουρ-
µούριζε κάτι µε την τραγουδιστή προφορά της µητρικής γλώσσας
του, απ’ τη µακρινή Νότια Ήπειρο. Ο Καρλοµάγνος άνοιξε στη στιγ-
µή το βιβλίο του κι άρχισε να γράφει σηµειώσεις. Ο γερο-δάσκα-
λος έβηξε, φτερνίστηκε και ύστερα το δάχτυλό του βρήκε το αυτί
του και σκάλισε µε µανία τα βάθη του. Τέλος, άνοιξε ένα νυσταγµέ-
νο µάτι κι αµέσως µετά ακολούθησε το άλλο.

«Α, ναι! Πού είχαµε µείνει;»
«Κρατούσα σηµειώσεις για το τελετουργικό πρωτόκολλο του πα-

λατιού των λυκανθρώπων», είπε ο Καρλοµάγνος αθώα.
«Σοβαρά; ∆ηλαδή… Ναι… αυτό!» είπε ο Μάτζι αποφασιστικά.

«Τέλειωσες;»
«Όχι εντελώς… Κοντεύω».
«Όταν τελειώσεις, µπορείς να πηγαίνεις», είπε ο γερο-δάσκαλος

και, προσέχοντας ότι όλη η άµµος της κλεψύδρας στο γραφείο του
είχε αδειάσει, χαµογέλασε. Οι βαθιές ρυτίδες γύρω απ’ τα µάτια και
το στόµα του σχηµάτισαν ένα περίπλοκο σχέδιο, που θύµιζε εκεί-
νες τις κωµικές µάσκες που φορούσαν οι ηθοποιοί στη χώρα των
Ελλήνων. «Με άφησες να κοιµηθώ πάλι σε όλο το µάθηµα, έτσι δεν
είναι;»
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«Ε… λυπήθηκα να σ’ ενοχλήσω. Έδειχνες τόσο ήρεµος, τόσο
γαλήνιος», απάντησε ο Καρλοµάγνος χαµογελώντας κι αυτός.

«Είναι φορές που µου θυµίζεις τόσο πολύ τη µητέρα σου», είπε
ο Μάτζι µ’ ένα νοσταλγικό χαµόγελο. «Μόνο που εκείνη ξεγλι-
στρούσε απ’ την τάξη και την έβρισκα ν’ ασκείται µε το δάσκαλο
οπλοµαχίας».

«Εγώ δεν έχω αυτή την επιλογή», είπε ο Καρλοµάγνος κοφτά.
«Και ούτε µου κάνει κέφι να τρέχω καβάλα στο µουλάρι µου, που
δεν ξεπερνά τα πέντε µίλια την ώρα. Προτίµησα, λοιπόν, να µείνω
και να σ’ ακούω να ροχαλίζεις».

Ο Μάτζι έγνεψε µε κατανόηση. Το αίµα των Λίντενσιλντ κυ-
λούσε στις φλέβες του νεαρού Καρλ. Είχε καρδιά πολεµιστή, αλ-
λά το αδύναµο σώµα του τον εµπόδιζε να ικανοποιήσει τις δυνα-
τότητές του.

«Ίσως… ίσως θα έπρεπε να δεις το πρόβληµά σου σαν µια δο-
κιµασία του χαρακτήρα», είπε ο σοφός γέροντας. «Ένα είδος τεστ
αντοχής, όπως η αναγκαστική πορεία στην οποία αυτο-υποβάλλο-
νται οι πελεκυοφόροι. Να υψωθείς πάνω από αυτό, να το χτυπή-
σεις, να δείξεις πως είσαι ανώτερος απ’ τους περιορισµούς που
σου έχουν επιβληθεί».

Ο Καρλοµάγνος το σκέφτηκε για µια στιγµή, µε το πρόσωπο κα-
τσούφικο. «Καλή προσπάθεια, Μάτζι. Θα ήταν ένας καλός τρόπος
να βλέπει κάποιος τα πράγµατα, αλλά κάποια στιγµή ακόµα και ο
πιο ανθεκτικός πελεκυοφόρος θα σωριαστεί απ’ την κούραση και
θ’ αναγκαστεί να συρθεί για να ξεκουραστεί. Εγώ όµως δεν µπορώ
να το κάνω αυτό. Και κουρασµένος, δεν παύω να είµαι σακάτης.
Αυτό θα το σέρνω µαζί µου για πάντα».

Ο Ματζόρε Τότους άφησε τη σιωπή που ακολούθησε ν’ απλω-
θεί, ώσπου έγινε βαριά, δυσάρεστη και στο τέλος είπε: «Πρίγκιπα
Καρλοµάγνε, έχεις ένα µαραζωµένο πόδι. Μην αφήσεις το θυµό
σου να µαραζώσει και την προσωπικότητά σου. Είσαι µεγαλύτερος
των περιορισµών σου, έχεις πολύ περισσότερα απ’ την αδυναµία
σου να πολεµήσεις µε το σπαθί ή να καβαλήσεις ένα πολεµικό άτι.
Μερικές φορές βλέπω ένα αγόρι γελαστό, εύθυµο. Άλλες φορές
διακρίνω στοχασµό κι ευγένεια κάτω απ’ την επιφάνεια της δυσα-
ρέσκειάς σου. Άφησέ τα αυτά να βγουν έξω. ∆είξε στον υπόλοιπο
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κόσµο ποιος είσαι πραγµατικά. Αλλιώς θα γίνεις γνωστός ως “ο Ξι-
νισµένος Πρίγκιπας, ο Μίζερος Πρίγκιπας”».

Ο Καρλοµάγνος ένιωσε να γεµίζουν τα µάτια του δάκρυα και
βλεφάρισε θυµωµένα. «Αυτό λένε για µένα;»

Η καρδιά του Μάτζι σφίχτηκε όταν άκουσε την αδύναµη φω-
νούλα, αλλά την έκανε πέτρα και απάντησε απλά: «Όχι ακόµα».

Ο νεαρός πρίγκιπας κούνησε το κεφάλι του και απάντησε κο-
φτά: «Αλλά είναι θέµα χρόνου, αυτό δεν ήθελες να πεις;»

«Ίσως. Ο κόσµος όµως θυµάται ακόµα το παιδί µε το χαρούµε-
νο πρόσωπο που έτρεχε πίσω απ’ τ’ αδέρφια του µε τόση επιµονή
κι ελπίδα. Έχουν ξεχάσει τις απογοητεύσεις σου – αν τις ήξεραν καν.
∆εν καταλαβαίνουν γιατί είσαι τόσο σκυθρωπός. Βλέπουν ένα νεα-
ρό αγόρι που µεγαλώνει µέσα στην άνεση και στα προνόµια, ενώ
σε όλη τη χώρα υπάρχουν τόσοι πεινασµένοι και άλλοι µε αναπη-
ρίες σαν τη δική σου, που είναι αναγκασµένοι να ζητιανεύουν
στους δρόµους».

Ο Καρλοµάγνος άκουγε αναστατωµένος. Ήξερε ότι πολλά
απ’ όσα έλεγε ο Μάτζι ήταν αλήθεια, αλλά δεν ήταν πέρα για πέ-
ρα δίκαιος.

Ο γερο-δάσκαλος θαρρείς και διάβασε τις σκέψεις του γιατί πρό-
σθεσε: «Ίσως είµαι λίγο άδικος. Κουβαλάς και το βάρος της εφη-
βείας µαζί µε την αναπηρία σου, κάτι που πολύ θα το έβρισκαν σχε-
δόν αδύνατο. Αλλά αν δεν µπορείς να είσαι ένας στρατιώτης του
Άισµαρκ, τότε θα πρέπει ν’ αποδείξεις τη δύναµή σου, την πραγµα-
τική αξία σου, ξεπερνώντας τις δυσκολίες σου».

Ο Καρλοµάγνος ήταν εξαγριωµένος. Όλα του τα προβλήµατα εί-
χαν απορριφθεί σαν µια απλή περίπτωση εφηβικού άγχους. Σηκώ-
θηκε απ’ το κάθισµά του και αφού υποκλίθηκε βαθιά στον Ματζό-
ρε, βγήκε απ’ το δωµάτιο. Όρµησε στο διάδροµο, µε το χαρακτηρι-
στικό πηδηχτό βήµα του, καθώς ανάγκαζε το σακατεµένο πόδι του
να συµβαδίσει µε τον φρενιασµένο ρυθµό του. Έπρεπε να βγει από
το παλάτι, µακριά απ’ όλους αυτούς τους ηλίθιους που θα τον στα-
µατούσαν για να τον ρωτήσουν µε τις γλυκερές, συµπονετικές φω-
νές τους αν ήταν καλά, αν µπορούσαν να κάνουν κάτι να τον βοη-
θήσουν.

Χωρίς να σκεφτεί σχεδόν, τράβηξε για τον κήπο. Έφτασε στην
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πόρτα που έβγαζε στον µικρό ιδιωτικό περίφρακτο χώρο, την άνοι-
ξε, βγήκε και τη βρόντησε πίσω του. ∆εν υπήρχε ψυχή. Τσαλαπά-
τησε το παγωµένο χιόνι πηγαίνοντας προς το σιντριβάνι, που ορ-
θωνόταν αµπαλαρισµένο µε άχυρο και σακιά για προστασία από
τους δριµείς χειµώνες του Άισµαρκ. Ο παγερός αέρας του έγδαρε
το λαιµό, καθώς έπαιρνε βαθιές ανάσες, αλλά τίποτα δε φαινόταν
ικανό να καταλαγιάσει το θυµό του, καθώς συνέχιζε το ποδοβολη-
τό του γύρω απ’ τις µικρές, δαιδαλώδεις αλέες που ξανοίγονταν ακτι-
νωτά απ’ το σιντριβάνι. Καθώς άρχιζε τον δεύτερο κύκλο, γλίστρη-
σε στον πάγο και σωριάστηκε στο παγωµένο έδαφος φαρδύς πλα-
τύς. Έµεινε εκεί για µερικά δευτερόλεπτα, ν’ αντικρίζει τον πεντακά-
θαρο γαλάζιο ουρανό, κι ύστερα τα µάτια του γέµισαν δάκρυα κι άρ-
χισε να κλαίει σαν παιδί, που τόσο απεγνωσµένα δεν ήθελε να είναι.

Σιγά σιγά οι λυγµοί καταλάγιασαν και τότε σηκώθηκε χρησιµο-
ποιώντας το πέτρινο πεζούλι του σιντριβανιού σαν αυτοσχέδιο δε-
κανίκι. Έπρεπε ν’ αλλάξουν τα πράγµατα, το ήξερε. Για το πόδι του
δεν µπορούσε να γίνει τίποτα. Θα έπρεπε να το ξεπεράσει, όπως εί-
χε πει ο Μάτζι. Ήταν αρκετό το κακό που δεν µπορούσε να διεκδι-
κήσει αυτό που ανήκε δικαιωµατικά σ’ έναν πρίγκιπα του Λίντεν-
σιλντ, αλλά να χάσει το σεβασµό και τη συµπάθεια της οικογένειάς
του και του λαού του Άισµαρκ… ε αυτό δε θα το άντεχε… Ένα κύ-
µα αποφασιστικότητας τον πληµµύρισε. Πάτησε γερά στα πόδια του
και τράβηξε για την πόρτα.

Απ’ το παράθυρο της τάξης ο Ματζόρε άφησε ένα βαθύ στεναγµό
ανακούφισης παρακολουθώντας τη µικροκαµωµένη φιγούρα που
προχωρούσε κουτσαίνοντας στο δροµάκι. Είχε δει τα πάντα και
όταν ο Καρλοµάγνος έπεσε, παραλίγο να φωνάξει έναν απ’ τους πε-
λεκυοφόρους να τρέξει να τον βοηθήσει. Ο νεαρός πρίγκιπας µε τα
κόκκινα µαλλιά, όµως, είχε σαλέψει τελικά και είχε σηκωθεί στα
πόδια του. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Καρλοµάγνος ήταν πολύ νέος και ευά-
λωτος και είχε ανάγκη από φροντίδα. Ο γερο-δάσκαλος άρπαξε το
µπαστούνι του και χτύπησε δυνατά το ξύλινο πάτωµα. Στη στιγµή
δυο νέοι πελεκυοφόροι φάνηκαν στο κατώφλι.

«Α! Κάνγουλφ, Έλθρικ… Θα βρείτε τον πρίγκιπα Καρλοµάγνο
να έρχεται απ’ τον κήπο. Έχετε το νου σας… Ήµουν λίγο σκληρός
µαζί του. Φοβάµαι πως θα χρειαστεί λίγη φιλική συµπαράσταση».
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Οι δυο στρατιώτες χαιρέτησαν κι έφυγαν. Ο Ματζόρε ύψωσε το
κεφάλι του κι αφουγκράστηκε ένα αχνό ουρλιαχτό που απλώθηκε
στον παγωµένο ουρανό έξω απ’ το παράθυρό του. Ένας λυκάνθρω-
πος αναµετέδιδε ένα µήνυµα. Θα ήταν µάλλον µια αναφορά ρουτί-
νας, αλλά µε τη βασίλισσα µακριά και τα στρατεύµατα του Μπελό-
ρουµ να κινούνται ύποπτα πέρα απ’ τα σύνορα, το κάθε νέο µπορεί
να ήταν σηµαντικό.

Έξω στον κήπο, ο Καρλοµάγνος στάθηκε απότοµα και αφου-
γκράστηκε. Και χαµογέλασε, καθώς οι τελευταίες µακρόσυρτες συλ-
λαβές γίνονταν πιο καθαρές. Οι γονείς του θα ήταν στο παλάτι σε λί-
γες ώρες. Άφησε ένα χαρούµενο τσίριγµα, πήδησε στον αέρα, πα-
ρά το σακατεµένο πόδι του και µπήκε βιαστικά στο παλάτι.

Ο Μάτζι χτύπησε το παράθυρο µε το µπαστούνι του, αλλά ο Καρ-
λοµάγνος δεν άκουσε. Ο γερο-δάσκαλος στέναξε. Τώρα έπρεπε
να περιµένει ώσπου να έρθει κάποιος να του πει τα νέα.

Τη σκέψη του όµως την έκοψε ένα δυνατό βρόντηµα στην πόρ-
τα και ο Καρλοµάγνος όρµησε στο δωµάτιο. «Βγάλε τα καλά σου,
Μάτζι. Η µαµά κι ο µπαµπάς γυρίζουν. Θα είναι εδώ ως το βράδυ!»
φώναξε ενθουσιασµένος.

Ο γερο-δάσκαλος χαµογέλασε και ρώτησε ανυπόµονα: «Κανέ-
να νέο για τον πόλεµο των Άις Τρολ;»

«Ε, ξέρουµε πως τους νίκησαν, το έχουµε µάθει από µέρες. Τι
άλλο θέλεις να µάθεις;»

«Αριθµούς, διατάξεις µάχης, τακτικές, θύµατα…» αράδιασε ο
Μάτζι.

«Αυτές τις λεπτοµέρειες θα τις µάθεις απευθείας απ’ τη µαµά, από-
ψε. ∆ε θα ρισκάρουν τέτοιες λεπτοµέρειες από ένα σύστηµα ανα-
µεταδόσεως που µπορεί να το ακούσει ο καθένας».

Ο Μάτζι κούνησε το κεφάλι µε θυµηδία. Τα νιάτα συµπεραί-
νουν πάντα ότι όλος ο κόσµος έχει τις ικανότητές τους… «∆ε µιλούν
όλοι τη γλώσσα των λυκανθρώπων, Καρλοµάγνε».

«Α, ναι; Όχι, µάλλον όχι… Τέλος, όπως και να είναι, η αναφο-
ρά δεν είχε λεπτοµέρειες».

Πάνω στην ώρα, έφτασε ένα µέλος της φρουράς των λυκαν-
θρώπων και χαιρέτησε µε χάρη. Ο Μάτζι άκουγε σαγηνεµένος το
νεοφερµένο και τον πρίγκιπα να µιλούν γρήγορα στην παράξενη
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γλώσσα των λυκανθρώπων, τους γρυλισµούς και τους λαρυγγώ-
δεις ήχους.

«Ο λοχαγός Αιµολείχης θέλει να µάθει αν θα χρειαστεί απόψε
όλη η φρουρά για τιµητικό άγηµα», µετέφρασε ο Καρλοµάγνος,
αφού περίµενε ευγενικά να δει αν είχε καταλάβει ο Ματζόρε.

«Ναι, έτσι νοµίζω, λοχαγέ», απάντησε ο γέροντας µε την ιδιότη-
τα του πρεσβύτερου βασιλικού συµβούλου. «Μετά από µια τέτοια
θρυλική νίκη, πρέπει να υποδεχτούµε τη Βασίλισσα όπως επιβάλ-
λει η εθιµοτυπία».

«Μάλιστα, άρχοντά µου», αποκρίθηκε ο λυκάνθρωπος στη γλώσ-
σα του Άισµαρκ και η βροντερή φωνή του αντιβούισε στο µικρό
δωµάτιο. Κι ύστερα, µ’ ένα τελευταίο χαιρετισµό, αποσύρθηκε για
να µεταφέρει τη διαταγή στους πελεκυοφόρους και στους δικούς
του πολεµιστές.

Ο Μάτζι στέναξε ευχαριστηµένος. Η διάθεση του Καρλοµάγνου
είχε αλλάξει προς το καλύτερο και έδειχνε να έχει συγχωρέσει το
γερο-δάσκαλό του για την προηγούµενη ωµότητά του. «Ευτυχώς,
έχουν µείνει αρκετές προµήθειες απ’ το Γιουλ για να οργανώσου-
µε ένα πρόχειρο φαγοπότι για την επιστροφή των γονιών σου. Αν
και θα ήθελα να µας είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα. Τι νόηµα έχει να
στήνεις ένα ικανό δίκτυο διαβιβάσεων όταν δεν το χρησιµοποιείς;»

«Υποθέτω πως θα ήταν πολύ απασχοληµένοι και το ξέχασαν»,
είπε ο Καρλοµάγνος. «Ολόκληρο πόλεµο κέρδισαν, ξέρεις». Και
ύστερα, χαµογελώντας: «Είχε δίκιο η µαµά… µε προειδοποίησε
πως καµιά φορά κάνεις σαν γεροντοκόρη».

«Γεροντοκόρη; Τι εννοεί;»
«Ε, να, όλο γκρίνια και φασαρία… ανησυχείς για το τίποτα».
Ο Ματζόρε ρουθούνισε και ύψωσε την αξιοπρέπειά του γύρω

του, σαν προστατευτικό µανδύα. «Θ’ αντιµετωπίσω αυτή την παρα-
τήρηση µε τη δέουσα περιφρόνηση».

Ο Καρλοµάγνος στεκόταν στις επάλξεις του κάστρου περίπου µια
ώρα και άκουγε τα µηνύµατα των λυκανθρώπων που έφταναν συνε-
χώς. Ήταν παγωµένος, παρά τις γούνες που φορούσε και το µα-
γκάλι που πύρωνε δίπλα του. Αυτό όµως είχε και την ανταµοιβή του.

ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 25

© STUART HILL 2006 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2009



Θα ήταν απ’ τους πρώτους που θ’ αντίκριζαν τη βασίλισσα και το
στρατό της µόλις θα εµφανίζονταν, αλλά δεν ήταν µόνο αυτό – ήταν
και το φεγγάρι, πανσέληνος σχεδόν, που υψωνόταν πάνω απ’ την
παγωµένη γη του Άισµαρκ και την έλουζε µε απαράµιλλη οµορφιά.
Το χλοµό φως του αντανακλούσε στο χιόνι και διαχεόταν σε µυριά-
δες κρύσταλλα που κρέµονταν στον παγερό αέρα, έτσι που ο κό-
σµος έµοιαζε βουτηγµένος σε θαµπό ασήµι και αχνιστές σκιές.

«Νύχτα για µαγεία», µουρµούρισε ο Καρλοµάγνος και θυµήθη-
κε εκείνες τις φορές, µικρό παιδάκι τότε, που ο πατέρας του έκανε
ταχυδακτυλουργικά και σχηµάτιζε µικρές εικόνες απ’ «τον ιστό και
την υφή του ίδιου του φωτός» και τις έβαζε να πηδούν και να χο-
ρεύουν στα σκεπάσµατά του, πριν τον πάρει ο ύπνος.

Τις σκέψεις του διέκοψε το µοναχικό κάλεσµα άλλου ενός λυ-
κανθρώπου που υψώθηκε στον παγερό αέρα. Ήταν από πιο κοντά
απ’ τα δύο τελευταία καλέσµατα – καθόλου παράξενο, αφού οι λυ-
κάνθρωποι ανέφεραν την πορεία του βασιλικού στρατού και κάθε
φορά που περνούσε από ένα παρατηρητήριο έστελναν κι άλλο ένα
µήνυµα.

Ένα απαντητικό κάλεσµα στάλθηκε απ’ τους λυκανθρώπους της
πύλης. Και κρίνοντας απ’ το ρυθµό της πορείας του εκστρατευτικού
σώµατος, ο Καρλοµάγνος υπολόγισε ότι η στρατιά θα γινόταν ορα-
τή σε περίπου είκοσι λεπτά. Έγνεψε σ’ έναν πελεκυοφόρο που στε-
κόταν πιο πέρα.

«Ειδοποίησε τα µαγειρεία ότι ο στρατός θα είναι εδώ σε λιγότε-
ρο από µία ώρα», του παράγγειλε. «Και µετά ειδοποίησε και τον
Ματζόρε».

Ο στρατιώτης χαιρέτησε κι εξαφανίστηκε.
Ο σαµατάς απ’ τις στενές, φιδωτές σκάλες πίσω του τον πληρο-

φόρησε ότι ανέβαιναν οι αδερφοί του και η Κρεσίντα. Γνώριζαν
όλοι τους λίγο απ’ τη γλώσσα των λυκανθρώπων και θα είχαν κα-
ταλάβει το µήνυµα, κανείς τους όµως δεν είχε την ευχέρεια του
Καρλοµάγνου.

Η Κρεσίντα ξεµύτισε πρώτη απ’ το στενό πορτάκι του πυργί-
σκου. «Α, εδώ είσαι, Καρλ», είπε χαµογελώντας. «Το ήξερα πως θα
είχες ακούσει τους λυκανθρώπους. Σε πόση ώρα φθάνουν η µαµά
κι ο µπαµπάς;»
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«Σε καµιά ώρα, αλλά σε είκοσι λεπτά θα πρέπει ν’ αρχίσουν να
ξεπροβάλουν απ’ το δάσος».

Οι δίδυµοι, Σέρντικ και Έοντρεντ, στριµώχτηκαν στο πορτάκι.
Στα δεκαέξι τους ήταν ήδη πιο ψηλοί και γεροδεµένοι απ’ τους πε-
ρισσότερους πελεκυοφόρους και ο Ματζόρε έλεγε ότι είχαν πάρει
απ’ τον παππού τους, το βασιλιά Ρέντρουτ, µόνο που αυτοί οι δύο
είχαν κατάµαυρα µαλλιά. Τα µαλλιά του Ρέντρουτ ήταν κατακόκκι-
να, φλογάτα, όπως και της Θιρίν, της Κρεσίντα και του Καρλοµά-
γνου. Αλλά, λες για ν’ αντισταθµίσουν τη διαφορά χρώµατος των
µαλλιών, οι δίδυµοι είχαν κληρονοµήσει την ανικανότητα του παπ-
πού τους να λένε οτιδήποτε ήπια, ήρεµα. Μιλούσαν και γελούσαν
και τράνταζε ο κόσµος, σαν να έπεφταν κεραυνοί στα βουνά, εκτός
όµως από αυτό, είχαν κληρονοµήσει και το χοντροκοµµένο χιού-
µορ του παππού τους και όταν άφηναν κατά µέρος πελέκεις και
σπαθιά, ήταν κεφάτοι και παιχνιδιάρηδες σαν γατάκια. Ακόµα και
τώρα, καθώς ξεµύτιζαν απ’ τις στενές, στριφογυριστές σκάλες, σπρώ-
χνονταν και σκουντιόνταν προσπαθώντας να κάνουν ο ένας τον
άλλον να γλιστρήσει στον πάγο. Ο Σέρντικ άρπαξε µια χούφτα χιό-
νι απ’ τις επάλξεις και την έχωσε στο λαιµό του Έοντρεντ και τα τσι-
ρίγµατα και τα χασκόγελα τάραξαν την ησυχία του κάστρου, λες και
είχαν ξαµολήσει ένα κοπάδι µανιασµένες χήνες µέσα στη νύχτα.

«Σταµατήστε εσείς οι δυο!» τους αποπήρε η Κρεσίντα µε το κύ-
ρος των δεκαεπτά χρόνων της και της θέσης της, ως κληρονόµου
του θρόνου. «∆ε θα µπορέσουµε ν’ ακούσουµε τα µηνύµατα των
λυκανθρώπων µε το σαµατά που κάνετε».

Οι δίδυµοι µαζεύτηκαν αµέσως, παρόλο που περνούσαν ένα κε-
φάλι τη λεπτοκαµωµένη µεγαλύτερη αδερφή τους. Συνέχισαν όµως
να σπρώχνονται και να σκουντιούνται όταν δεν τους έβλεπε.

«Γεια σου, Καρλ!» βροντοφώναξε ο Έοντρεντ, λες και είχε αντι-
ληφθεί µόλις την παρουσία του. «Πότε φθάνουν η µαµά κι ο µπα-
µπάς;»

«Τον ρώτησα ήδη, χοντροκέφαλε!» είπε η Κρεσίντα. «Θα είναι
εδώ σε καµιά ώρα. Πού είναι η Μήδεια;» ρώτησε ξαφνικά.

Ο Καρλοµάγνος σήκωσε τους ώµους του. «Ποιος ξέρει; Η αδερ-
φή µας θα καταγίνεται µε τα δικά της… ό,τι κάνει συνήθως. Θα εµ-
φανιστεί όταν θα είναι έτοιµη».
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Η Κρεσίντα ζάρωσε τα φρύδια της. «Θα µπορούσε να κάνει µια
προσπάθεια για τον µπαµπά και τη µαµά».

«Λες να µας φέρνουν κάτι απ’ το Άισιτ;» ρώτησε ο Σέρντικ ανα-
στατωµένος. «Κάποιο από εκείνα τα πολεµικά σφυριά των τρολ ή ένα
κοµµάτι από εκείνους τους διάττοντες αστέρες για τους οποίους
µας είπε ο Θάραµαν στην τελευταία του επίσκεψη;»

«Για σένα, Θάραµαν Θαρ!» τον διόρθωσε η Κρεσίντα κοφτά.
«Και δε βρίσκεις πως παραµεγάλωσες για να περιµένεις δώρα κά-
θε φορά που λείπουν η µαµά και ο µπαµπάς;»

«Όχι ακριβώς!» απάντησε ο Σέρντικ µε πείσµα. «Είναι παράδο-
ση να προσφέρουν οι µονάρχες δώρα σε φίλους και συµµάχους!»

«Όχι όµως στα µικρόµυαλα βλαστάρια τους!» απάντησε η αδερ-
φή του σ’ επικίνδυνα χαµηλό τόνο, που έκανε τους διδύµους να
µαζευτούν.

«Πάντως εγώ πάω στοίχηµα ότι θα µας φέρουν δώρα», µουρµού-
ρισε ο Σέρντικ, αλλά έκλεισε το στόµα του όταν τον αγριοκοίταξε η
Κρεσίντα.

«∆εν είναι ανάγκη να περιµένεις εδώ πάνω, µέσα στο κρύο,
Καρλ», είπε η Κρεσίντα ανήσυχη. «Θα σε ειδοποιήσω µόλις φανεί
ο στρατός».

Ο Καρλοµάγνος στέναξε σιγανά. Ακόµα και η µυαλωµένη µε-
γάλη αδερφή του του φερόταν σαν να ήταν µόνιµα έτοιµος να κα-
ταρρεύσει. «Είµαι καλά», της απάντησε συνοφρυωµένος. «Εγώ του-
λάχιστον φοράω γούνες. Εσείς θα παγώσετε, µάλλον, αν δε φορέ-
σετε κάτι πιο ζεστό πάνω απ’ τις αρµατωσιές σας. Υποθέτω πως κά-
νατε γυµνάσια στο πεδίο ασκήσεων».

«Ναι, µε το δάσκαλο οπλοµαχίας», απάντησε η Κρεσίντα αποφα-
σισµένη να παραβλέψει τον τόνο του µικρού αδερφού της. «Τελειο-
ποιούµε µια τεχνική µε το τείχος-ασπίδα. Νοµίζω πως της έχουµε
πάρει τον αέρα τώρα».

Ο Καρλοµάγνος έγνεψε σιωπηλά. Παρακολουθούσε µερικές
φορές τα γυµνάσια, αλλά η ανάγκη να συµµετέχει είχε γίνει τόσο
ανυπόφορη, που είχε περιορίσει το χρόνο που περνούσε ως θεα-
τής απ’ τα παρασκήνια.

Η Κρεσίντα ήξερε το λόγο της σιωπής του αδερφού της, γι’ αυτό
πέρασε το µπράτσο της γύρω απ’ τους ώµους του. Ήταν λίγο πιο
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ψηλή, πέντε πόντους το πολύ, και τα κατακόκκινα µαλλιά και τα
πράσινα µάτια τους ήταν αρκετή απόδειξη για κάθε ξένο ότι ήταν
αδέρφια. «Έλα, Καρλ, πρέπει να δεχόµαστε αυτό που είµαστε».

«Μιλάς σαν τον Ματζόρε Τότους», της απάντησε µουτρωµένος.
«Αλήθεια;»
«Ναι, το ίδιο µου είπε το απόγευµα».
«Ε, έχει δίκιο. Κοίτα τον γερο-Κάρνβουλφ, το θυρωρό. Ήταν πε-

λεκυοφόρος και απ’ τους καλύτερους, ώσπου έχασε το πόδι του από
γάγγραινα ύστερα από τραυµατισµό. ∆εν τον έχεις ακούσει όµως
να κλαίγεται και να παραπονιέται για την αδικία της ζωής».

«Ενώ εγώ παραπονιέµαι…»
«∆εν εννοούσα αυτό, Καρλ, και το ξέρεις. ∆εν κουβαλούν όλοι

οι πολεµιστές σπαθιά κι ασπίδες».
Ο Καρλοµάγνος ένιωσε το πρόσωπό του να φουντώνει από αµη-

χανία και θυµό, αλλά πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, άλλο ένα κά-
λεσµα αντήχησε απ’ τους λυκανθρώπους της πύλης. Μεµιάς και τα
τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Θιρίν, της Τολµηρής Χειροδύνα-
µης του Λίντενσιλντ, Αγριόγατας του Βορρά, έστρεψαν τα βλέµµα-
τά τους προς τις παρυφές του µακρινού, σκοτεινού δάσους. Για µια
στιγµή τους φάνηκε σαν να είχαν αρχίσει να βαδίζουν τα δέντρα
πάνω στη χιονοσκέπαστη πεδιάδα, αλλά ύστερα τ’ αετίσια µάτια
των παιδιών άρχισαν να διακρίνουν λίγο τ’ άλογα και τις υψωµένες
λόγχες του ιππικού. Ο στρατός επέστρεφε στην πατρίδα.

Καθώς παρατηρούσαν, το απαλό, διάχυτο φεγγαρόφωτο θαρ-
ρείς και συγκεντρώθηκε πάνω σε µια ψηλόλιγνη µορφή, καβάλα
σ’ ένα µουλάρι µε µακριά αυτιά, ώσπου µια λαµπερή φωτεινή δέ-
σµη, σαν διάττοντας αστέρας, φώτισε τους πελεκυοφόρους και τις
διακριτές, λευκές µορφές των λυκανθρώπων Άκπικ, που αποτε-
λούσαν τη σωµατοφυλακή της βασίλισσας. Αυτό ήταν το σινιάλο
του Όσκαν, του Πατέρα των Μαγισσών, στα παιδιά του, που ήξερε
ότι αγνάντευαν απ’ τα τείχη.

Ένα κάλεσµα απ’ τους λυκανθρώπους της κεντρικής πύλης και
µετά από λίγο η αχνή απόκριση απ’ τον Άκπικ σωµατοφύλακα. Τα
τέσσερα παιδιά όρµησαν στη σκάλα να καλωσορίσουν πρώτα τους
γονείς τους.
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Σ’ έναν απ’ τους πιο ψηλούς πύργους του κάστρου η Μήδεια αγνά-
ντευε πέρα απ’ τα χιονισµένα τείχη της πόλης και παρακολουθούσε το
γυρισµό των γονιών της. Ένα χρόνο µεγαλύτερη απ’ τον Καρλοµά-
γνο, ήταν το ίδιο λεπτοκαµωµένη, αλλά είχε τα σκούρα χρώµατα του
Όσκαν. Κάποτε, ένας ποιητής της αυλής είχε παροµοιάσει το ωχρό
δέρµα της και τα µαύρα µαλλιά της µε το χιόνι που πέφτει πάνω σε
σκοτεινό δάσος, αλλά η παγερή σιωπή της Μήδειας ως απάντηση είχε
αποθαρρύνει τον όποιον άλλον ανερχόµενο καλλιτέχνη να επιδιώξει
να κερδίσει την εύνοιά της µε κολακευτικούς στίχους ή τραγούδια.

Τα συναισθήµατα της Μήδειας ήταν ένα µπλεγµένο κουβάρι αντι-
φάσεων. Ήταν ευτυχής που η Θιρίν και ο Όσκαν είχαν γυρίσει στην
πατρίδα σώοι, αλλά την εξόργιζε το γεγονός ότι θα χαιρετούσαν όλους
πριν από εκείνη, κι έβραζε από µνησικακία.

Η Μήδεια ζήλευε υπερβολικά τη µεγάλη αδερφή της και τους
αδερφούς της και ιδιαίτερα τον Καρλοµάγνο. Ήταν έξι χρόνων όταν
παραλίγο να τον σκοτώσει η πολιοµυελίτιδα, αλλά όταν επέζησε µε
ένα σακατεµένο πόδι, η Μήδεια συνειδητοποίησε ότι η προσοχή και
οι φροντίδες που του έδειχναν οι γονείς τους θα κρατούσαν µια ζωή,
τώρα που δε θα ήταν ποτέ αρκετά δυνατός για να εκπληρώσει το ρόλο
του ως πρίγκιπας-πολεµιστής του Οίκου των Λίντενσιλντ. Η Μήδεια
ένιωθε σαν να είχε υποβιβαστεί για πάντα στην τάξη της οικογένειας
και πάνω απ’ όλους είχε υψωθεί ο Καρλοµάγνος, λόγω της αναπη-
ρίας του, προστατευµένος απ’ την αγάπη των γονιών του. Τότε ήταν
που κατάλαβε ότι θα µισούσε για όλη τη ζωή της τον µικρότερο αδερ-
φό της κι έτσι έβαζε τα δυνατά της για να του κάνει τη ζωή δύσκολη.

Θυµήθηκε χαµογελώντας µια φορά που ο Καρλοµάγνος είχε
µόλις συνέλθει απ’ την αρρώστια του και είχε σπάσει το αγαπηµένο
του αλογάκι. Αφού έκλαψε για ένα δυο λεπτά, βάλθηκε να επα-
νορθώσει τη ζηµιά. Φυσικά είχε κάνει απαίσια δουλειά, παντού
σταγόνες από κόλλα και τα πόδια κολληµένα στραβά, αλλά εκείνος
φαινόταν ευχαριστηµένος.

«Θα µπορούσα να σου το κολλήσω σωστά, έτσι που να µην µπο-
ρείς να διακρίνεις τις ενώσεις», του είπε καθώς τον παρακολουθούσε
να παιδεύεται για µια ώρα σχεδόν.

Την κοίταξε µε το αθώο πρόσωπό του φωτισµένο από ελπίδα.
«Μπορείς, αλήθεια;»
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«Ναι, βέβαια. Να σου δείξω;»
«Ω, ναι, σε παρακαλώ!» είχε ξεφωνίσει και της είχε δώσει το αλο-

γάκι. Και µετά παρακολούθησε κάθε κίνησή της µαγνητισµένος,
γεµάτος εµπιστοσύνη ότι η αδερφή του θα έκανε πάλι τον κόσµο
όπως πριν.

Το Μαγικό της Μάτι είχε επιθεωρήσει την υφή του παιχνιδιού,
ώσπου κατάλαβε τελικά πώς έσµιγε κόκκος µε κόκκο, πώς µόρια
συνδυάζονταν µε άτοµα για ν’ αποκαταστήσουν το ξύλο στην αρχι-
κή µορφή του. Και ύστερα, επιστρατεύοντας την ενέργεια που της
χρειαζόταν, είχε ενώσει ρωγµές και σκλήθρες σε µια αψεγάδιαστη
επιφάνεια, λειαίνοντας όλα τα σηµάδια της ζηµιάς, πριν επιστρέψει
το παιχνίδι στον µικρό Καρλοµάγνο.

Τον είχε αφήσει να παίξει για λίγο µε το αλογάκι, ικανοποιηµέ-
νη που την είχε εµπιστευτεί και µετά του είπε: «∆ώσε µου το µια
στιγµή, θέλω να σου δείξω κάτι». Και τον είχε αφήσει να παρακο-
λουθεί µε δάκρυα στα µάτια καθώς έσπαζε πάλι τα πόδια, ένα ένα.

Η παράλογη ζήλια αυτής της ανάµνησης έβραζε ακόµα στις φλέ-
βες της, αλλά τουλάχιστον το Χάρισµα της εξασφάλιζε λίγη απ’ την
προσοχή του πατέρα της. Ως το µόνο µέλος της οικογένειας µε την
Ικανότητα, ήταν ο πατέρας της αυτός που είχε οδηγήσει τα µαγικά
βήµατά της και επινοήσει διαφορετικά συστήµατα εκπαίδευσης, ει-
δικά γι’ αυτήν. Για αρκετές νύχτες της βδοµάδας –ώσπου να φτάσει
σε Ηλικία Μαγείας, στα δεκατέσσερά της– ο πατέρας της πήγαινε
στον πύργο της και µαζί δηµιουργούσαν τοπία απ’ το εκτόπλασµα
του φεγγαρόφωτου και της σκιάς ή έστελναν την Όρασή τους µα-
κριά µέσα στη νύχτα, ατενίζοντας τον κόσµο, κατασκοπεύοντας κα-
µιά φορά τους πελεκυοφόρους στην αίθουσα συσσιτίου. Και είχε
απορήσει και ενθουσιαστεί µαζί ανακαλύπτοντας ότι η ικανότητά
της να βλέπει µακριά ήταν πιο ισχυρή απ’ του πατέρα της.

Τώρα, τούτη τη νύχτα της επιστροφής των γονιών της, είχε σβή-
σει κεριά και λύχνους στο δωµάτιό της και µε τα παντζούρια της ορ-
θάνοιχτα στην παγερή νύχτα, παρακολουθούσε στα κρυφά τ’ αδέρ-
φια της που περίµεναν στα τείχη. ∆εν είχε σκοπό να πάει µαζί τους,
όχι ακόµα. Μόνο όταν θα τέλειωναν τ’ αναγουλιαστικά τσιρίγµατα
και τα δάκρυα της υποδοχής, µόνο τότε θα κατέβαινε, ξέροντας ότι
ο Όσκαν, τουλάχιστον, θα την αναζητούσε.
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