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νονά του Σουίνγκ, και η µία και η άλλη.
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Οι κουκουβάγιες-ταχυδρόµοι

Ο
Χάρι Πότερ ήταν, από πολλές απόψεις, ένα τελείως
ασυνήθιστο αγόρι. Κατ’ αρχάς, µισούσε τις καλοκαι-
ρινές διακοπές περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του

χρόνου. ∆εύτερον, µελετούσε τα µαθήµατά του, αλλά ανα-
γκαζόταν να το κάνει κρυφά, µέσα στη µαύρη νύχτα. Συνέ-
βαινε επίσης να είναι µάγος.

Πλησίαζαν µεσάνυχτα κι ήταν ξαπλωµένος µπρούµυτα στο
κρεβάτι του, κουκουλωµένος µε τις κουβέρτες ως το κεφάλι,
µε ένα κλεφτοφάναρο στο ένα χέρι και ένα µεγάλο δερµατό-
δετο βιβλίο (το Η ιστορία της µαγείας του Άνταλµπερτ Γουά-
φλινγκ) στηριγµένο στο µαξιλάρι. Ο Χάρι διέτρεχε τις τυπω-
µένες γραµµές του βιβλίου µε τη µύτη της πένας του από φτε-
ρό αετού, αναζητώντας συνοφρυωµένος κάτι που θα τον βοη-
θούσε να γράψει την εργασία του. «Το κάψιµο των µαγισσών
κατά το 14ο αιώνα ήταν εντελώς ανώφελο. Αναπτύξτε το»,
ήταν το θέµα.

Σταµάτησε την πένα του στην πρώτη σειρά µιας παραγρά-
φου που φαινόταν ενδιαφέρουσα. Έσπρωξε τα γυαλιά στη
µύτη του, έφερε το κλεφτοφάναρο πιο κοντά στο βιβλίο και
διάβασε:

Τα µέλη της εξωµαγικής κοινότητας (οι κοινώς ονοµαζό-
µενοι Μαγκλ) φοβούνταν ιδιαίτερα τη µαγεία κατά το Μεσαίω-
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να, αλλά δυσκολεύονταν στο σωστό εντοπισµό της. Τις σπά-
νιες φορές που έπιαναν έναν αληθινό µάγο, τον έκαιγαν, αλ-
λά αυτό δεν έφερνε κανένα αποτέλεσµα. Ο µάγος ή η µάγισ-
σα εκτελούσε ένα απλό ξόρκι ψύξεως της φωτιάς και µετά
προσποιούνταν ότι ουρλιάζει από τους πόνους, ενώ στην πραγ-
µατικότητα απολάµβανε µια ευχάριστη αίσθηση σαν γαργα-
λητό. Μάλιστα στη Γουέντλιν την Αλλόκοτη άρεσε τόσο πολύ
το κάψιµο, ώστε επιδίωξε να τη συλλάβουν ούτε λίγο ούτε πο-
λύ σαράντα επτά φορές µε διαφορετικές µεταµφιέσεις.

Ο Χάρι κράτησε την πένα του ανάµεσα στα δόντια του και
έβγαλε ένα µπουκαλάκι µε µελάνι κι ένα ρολό περγαµηνής
που είχε κάτω από το µαξιλάρι του. Ξεβίδωσε αργά και προ-
σεκτικά το πώµα του µπουκαλιού, βούτηξε την πένα του στο
µελάνι κι άρχισε να γράφει, σταµατώντας πότε πότε για να
αφουγκραστεί, αφού, αν κάποιος από τους θείους του, τους
Ντάρσλι, σηκωνόταν για να πάει στο µπάνιο κι άκουγε το χα-
ρακτηριστικό ήχο που κάνει η πένα όταν γράφει κανείς µ’ αυ-
τή, σίγουρα θα περνούσε το υπόλοιπο καλοκαίρι κλειδωµέ-
νος στην αποθηκούλα κάτω από τις σκάλες.

Η οικογένεια Ντάρσλι, η οποία κατοικούσε στην οδό Πρι-
βέτ, αριθµός 4, ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Χάρι δε χαιρόταν
ποτέ τις καλοκαιρινές διακοπές του. Ο θείος Βέρνον, η θεία
Πετούνια κι ο γιος τους, ο Ντάντλι, ήταν οι µόνοι ζωντανοί
συγγενείς του Χάρι. Ήταν Μαγκλ κι είχαν εντελώς µεσαιωνι-
κές απόψεις για τη µαγεία. Το όνοµα των γονιών του Χάρι, οι
οποίοι ήταν κι αυτοί µάγοι, δεν αναφερόταν ποτέ στο σπίτι των
Ντάρσλι. Η θεία Πετούνια κι ο θείος Βέρνον έλπιζαν χρόνια
ολόκληρα πως, αν καταπίεζαν τον Χάρι σχετικά µ’ αυτό το θέ-
µα, θα εξουδετέρωναν τις µαγικές του ικανότητες. Όµως,
προς µεγάλη τους αγανάκτηση, οι προσπάθειές τους όλα αυ-
τά τα χρόνια δεν πέτυχαν και τώρα ζούσαν µε το φόβο µήπως
µάθει κανείς ότι ο Χάρι είχε περάσει το µεγαλύτερο µέρος της
τελευταίας διετίας στη Σχολή «Χόγκουαρτς» για Μαγείες και

12 ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ
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Ξόρκια. Έτσι, το µόνο που έκαναν, µόλις άρχιζαν οι καλο-
καιρινές διακοπές του ανιψιού τους κι εκείνος επέστρεφε σπί-
τι από τη Σχολή «Χόγκουαρτς», ήταν να κλειδώνουν όλα τα
µαγικά σύνεργά του –βιβλία µε ξόρκια, µαγικό ραβδί, χύτρα
και µαγικό σκουπόξυλο– σε ένα ντουλάπι και να του απαγο-
ρεύουν να µιλά στους γείτονες.

Αυτή η στέρηση, ιδιαίτερα των βιβλίων, δηµιουργούσε τε-
ράστιο πρόβληµα στον Χάρι, γιατί οι καθηγητές του στο «Χό-
γκουαρτς» του έβαζαν πολλές εργασίες για τις διακοπές. Μία
από αυτές, την πιο δύσκολη, µε θέµα τα φίλτρα συρρίκνωσης,
του την είχε βάλει ο πιο αχώνευτος καθηγητής του, ο κύριος
Σνέιπ, ο οποίος θα χαιρόταν ιδιαίτερα αν ο Χάρι του έδινε την
παραµικρή αφορµή για να τον τιµωρήσει. Έτσι, ο Χάρι το δια-
κινδύνευσε από την πρώτη κιόλας εβδοµάδα των διακοπών
του. Κάποια στιγµή που ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια και
ο Ντάντλι βγήκαν στον κήπο του σπιτιού τους για να θαυµά-
σουν το καινούργιο αυτοκίνητο που παραχώρησε στο θείο
Βέρνον η εταιρεία στην οποία εργαζόταν (φωνάζοντας δυ-
νατά για να τους ακούσει όλη η γειτονιά), ο Χάρι κατέβηκε
ακροπατώντας στο ισόγειο, πήρε µερικά από τα βιβλία του και
τα έκρυψε στο δωµάτιό του. Αν δε λέκιαζε µε µελάνια τα σε-
ντόνια, οι Ντάρσλι δε θα µάθαιναν ποτέ ότι µελετούσε µαγεία
τη νύχτα.

Ο Χάρι ήθελε να αποφύγει τις φασαρίες µε τη θεία και το
θείο του αυτή τη στιγµή, γιατί ήταν ήδη θυµωµένοι µαζί του
επειδή στη διάρκεια των σχολικών διακοπών τού είχε τηλε-
φωνήσει ένας συµµαθητής του από τη Σχολή «Χόγκουαρτς».
Ο Ρον Ουέσλι, ένας από τους καλύτερους φίλους του Χάρι στο
«Χόγκουαρτς», καταγόταν από οικογένεια µάγων. Αυτό σή-
µαινε πως ήξερε πολλά πράγµατα τα οποία ο Χάρι αγνοούσε,
αλλά δεν είχε χρησιµοποιήσει ποτέ πριν στη ζωή του τηλεφω-
νική συσκευή. Και, για κακή του τύχη, ήταν ο θείος Βέρνον
αυτός που είχε σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου.

«Βέρνον Ντάρσλι. Λέγετε, παρακαλώ».

Ï ×ÁÑÉ ÐÏÔÅÑ ÊÁÉ Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΖΚΑΜΠΑΝ 13
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Ο Χάρι, ο οποίος έτυχε να είναι στο ίδιο δωµάτιο, πάγωσε
ακούγοντας τη φωνή του Ρον.

«Εµπρός; Εµπρός; Με ακούτε; Θέλω να µιλήσω στον Χά-
ρι Πότερ!»

Ο Ρον φώναζε τόσο δυνατά, που ο θείος Βέρνον αναπή-
δησε και κράτησε µακριά από το αφτί του το ακουστικό, ενώ
ταυτόχρονα το κοίταζε µε ένα ύφος θυµωµένο κι ανήσυχο
συγχρόνως.

«Ποιος είναι;» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον προς την κατεύ-
θυνση του ακουστικού. «Ποιος είσαι;»

«Ο Ρον Ουέσλι!» βροντοφώναξε ο Ρον, λες και βρίσκονταν
–εκείνος κι ο θείος Βέρνον– στις δυο άκρες ενός ποδοσφαι-
ρικού γηπέδου και ούρλιαζαν για ν’ ακουστούν µεταξύ τους.
«Φίλος του Χάρι από τη σχολή…»

Τα µικρά µάτια του θείου Βέρνον στράφηκαν στον Χάρι, ο
οποίος είχε µαρµαρώσει στη θέση του.

«∆εν υπάρχει κανένας Χάρι Πότερ εδώ πέρα!» ούρλιαξε ο
θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το ακουστικό σε από-
σταση από το αφτί του, λες και φοβόταν ότι θα εκραγεί. «∆εν
ξέρω για ποια σχολή µιλάς! Μην ξανατηλεφωνήσεις! Μακριά
από την οικογένειά µου!»

Και βροντοχτύπησε το ακουστικό στη θέση του, σαν να πε-
τούσε µια δηλητηριώδη αράχνη.

Ο καβγάς που ακολούθησε ήταν από τους χειρότερους
στην ιστορία του σπιτιού της οδού Πριβέτ µε τον αριθµό 4.

«Πώς τολµάς να δίνεις τον αριθµό µας σε άτοµα σαν…
σαν εσένα!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον, εκτοξεύοντας σάλια
στο πρόσωπο του Χάρι.

Προφανώς ο Ρον κατάλαβε πως είχε βάλει τον Χάρι σε
µπελάδες, γιατί δεν ξανατηλεφώνησε. Η άλλη καλύτερη φίλη
του Χάρι από το «Χόγκουαρτς», η Ερµιόνη Γκρέιντζερ, δεν
επικοινώνησε ούτε αυτή µαζί του. Ο Χάρι υποψιαζόταν ότι ο
Ρον την είχε προειδοποιήσει να µην το κάνει, κι ήταν κρίµα,
γιατί η Ερµιόνη, η εξυπνότερη µαθήτρια της τάξης του Χάρι,
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είχε γονείς Μαγκλ, γνώριζε τέλεια το χειρισµό του τηλεφώνου
και θα είχε προφανώς την πρόνοια να µην αναφέρει ότι φοι-
τούσε στο «Χόγκουαρτς».

Έτσι, ο Χάρι δεν είχε κανένα νέο από τους φίλους του για
πέντε ατέλειωτες εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα εκείνο το καλο-
καίρι ν’ αποδειχτεί σχεδόν εξίσου απαίσιο µε το προηγούµε-
νο. Υπήρχε µόνο µία πολύ µικρή βελτίωση: του επέτρεψαν να
βγάζει τη Χέντβιχ, την κουκουβάγια του, από το κλουβί τη νύ-
χτα, αφού προηγουµένως ορκίστηκε ότι δε θα τη χρησιµο-
ποιεί για να στέλνει γράµµατα στους φίλους του. Ο θείος Βέρ-
νον είχε τελικά ενδώσει εξαιτίας της φασαρίας που έκανε η
Χέντβιχ όταν δεν την έβγαζαν καθόλου από το κλουβί.

Ο Χάρι τελείωσε αυτά που είχε να γράψει για τη Γουέντλιν
την Αλλόκοτη και σταµάτησε για να αφουγκραστεί πάλι. Το
µόνο που έσπαγε τη σιωπή στο κατασκότεινο σπίτι ήταν τα ρο-
χαλητά του Ντάντλι, του χοντροµπαλά ξαδέλφου του. Η ώρα
ήταν περασµένη. Τα µάτια του Χάρι έτσουζαν από την κού-
ραση. Ίσως να ήταν καλύτερα να τελειώσει την εργασία του
το επόµενο βράδυ.

Βίδωσε το καπάκι του µπουκαλιού µε το µελάνι, τράβηξε
µια παλιά µαξιλαροθήκη κάτω από το κρεβάτι του κι έβαλε µέ-
σα το κλεφτοφάναρο, την Ιστορία της µαγείας, την εργασία
του και την πένα του. Ύστερα σηκώθηκε από το κρεβάτι του
και τα έκρυψε όλα από κάτω, αφού σήκωσε µια χαλαρωµένη
σανίδα. Στη συνέχεια κοίταξε την ώρα στο φωσφορίζον ξυ-
πνητήρι που βρισκόταν πάνω στο κοµοδίνο του.

Ήταν µία το πρωί. Ένιωσε ένα σφίξιµο στο στοµάχι. Εδώ
και µια ώρα είχε κλείσει τα δεκατρία, χωρίς να το καταλάβει.

Μια άλλη ιδιοµορφία του Χάρι ήταν πως δεν περίµενε πο-
τέ µε χαρά τα γενέθλιά του. ∆εν είχε δεχτεί ποτέ στη ζωή του
ευχετήριες κάρτες µε «χρόνια πολλά». Οι Ντάρσλι είχαν αγνοή-
σει πλήρως τα γενέθλιά του τα δύο προηγούµενα χρόνια.
Έτσι, δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι θα θυµόνταν τα
φετινά.
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Ο Χάρι διέσχισε το σκοτεινό δωµάτιο, προσπέρασε το µε-
γάλο, άδειο κλουβί της Χέντβιχ και στάθηκε µπροστά στο πα-
ράθυρο. Έγειρε στο περβάζι κι άφησε το δροσερό κι ευχάρι-
στο αεράκι της νύχτας να χα®δέψει το πρόσωπό του, το οποίο
είχε µείνει για ώρα κουκουλωµένο µε την κουβέρτα. Η Χέ-
ντβιχ δεν είχε εµφανιστεί εδώ και δυο µέρες. Ο Χάρι δεν ανη-
συχούσε για εκείνη, γιατί η Χέντβιχ το ’χε ξανακάνει, αλλά έλ-
πιζε να επιστρέψει γρήγορα. Ήταν το µόνο ζωντανό πλάσµα
σ’ αυτό το σπίτι που δεν ανατρίχιαζε στη θέα του Χάρι.

Ο Χάρι, αν και κοντός κι αδύνατος για την ηλικία του, είχε
πάρει µερικούς πόντους τον τελευταίο χρόνο. Όµως τα µαύ-
ρα, κορακίσια µαλλιά του παρέµεναν πάντα ατίθασα, ό,τι κι
αν τους έκανε. Τα µάτια του πίσω από τα γυαλιά που φορού-
σε ήταν πράσινα και φωτεινά και στο µέτωπό του διακρινόταν
καθαρά ένα λεπτό σηµάδι σε σχήµα κεραυνού, ανάµεσα στις
τούφες των µαλλιών του.

Από όλα τα χαρακτηριστικά του Χάρι, συνηθισµένα κι ασυ-
νήθιστα, αυτό το σηµάδι ήταν το πιο εκπληκτικό. ∆εν ήταν
–όπως επί δέκα χρόνια προσπαθούσαν να τον πείσουν οι
Ντάρσλι– ενθύµιο από το αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στο
οποίο είχαν σκοτωθεί οι γονείς του, διότι απλούστατα η Λίλι
κι ο Τζέιµς Πότερ –οι γονείς του– δεν είχαν σκοτωθεί σε τέ-
τοιο δυστύχηµα. Είχαν δολοφονηθεί, και µάλιστα από τον
πιο µοχθηρό µάγο της τελευταίας εκατονταετίας, το λόρδο
Βόλντεµορτ. Ο Χάρι είχε γλιτώσει µόνο µε αυτό το σηµάδι
στο µέτωπο, γιατί η κατάρα του Βόλντεµορτ, αντί να τον σκο-
τώσει, είχε εξοστρακιστεί κι είχε τελικά χτυπήσει τον ίδιο τον
Βόλντεµορτ. Μισοπεθαµένος εκείνος, είχε σπεύσει να εξα-
φανιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χάρι τον είχε ξανασυναντήσει από τότε
και µάλιστα είχαν έρθει αντιµέτωποι, όταν ο Χάρι ήταν στο δεύ-
τερο έτος της Σχολής «Χόγκουαρτς». Ο Χάρι θυµήθηκε την
τελευταία τους συνάντηση ενώ στεκόταν στο περβάζι του πα-
ραθύρου κι ατένιζε το νυχτερινό ουρανό. Οµολόγησε στον
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εαυτό του πως ήταν πολύ τυχερός που είχε επιζήσει µέχρι τώ-
ρα κι είχε γίνει δεκατριών χρόνων.

Το βλέµµα του πλανήθηκε στον αστροκέντητο ουρανό ανα-
ζητώντας κάποιο σηµάδι της Χέντβιχ. Ίσως να την έβλεπε να
επιστρέφει κρατώντας ένα ψόφιο ποντίκι στο ράµφος της, πε-
ριµένοντας από εκείνον να την επαινέσει. Κι ενώ κοιτούσε
αφηρηµένα τις στέγες των σπιτιών, πέρασαν κάµποσα δευτε-
ρόλεπτα µέχρι να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε.

Στο χρυσό φόντο του φεγγαριού διαγραφόταν η σιλουέτα
ενός µεγάλου, αλλόκοτου πλάσµατος, το οποίο µεγάλωνε όλο
και περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα πετούσε προς το µέρος του.
Ο Χάρι το κοίταζε σχεδόν κοκαλωµένος στη θέση του. Εκεί-
νο άρχισε σιγά σιγά να χάνει ύψος. Ο Χάρι δίστασε για µια
στιγµή κι ήταν έτοιµος να κλείσει το παράθυρο. Τότε το αλ-
λόκοτο πλάσµα πέρασε πάνω από ένα φανοστάτη της οδού
Πριβέτ. Ο Χάρι κατάλαβε τι ήταν και παραµέρισε βιαστικά.

Τρεις κουκουβάγιες µπήκαν ορµητικά από το παράθυρο. Οι
δύο ακριανές κρατούσαν µια τρίτη, η οποία ήταν αναίσθητη.
Την άφησαν µε ένα απαλό «φλαπ» πάνω στο κρεβάτι κι εκείνη,
που ήταν µεγάλη και γκρίζα, έπεσε ανάσκελα κι έµεινε τελείως
ακίνητη. Στα πόδια της ήταν δεµένο ένα µεγάλο πακέτο.

Ο Χάρι αναγνώρισε αµέσως την αναίσθητη κουκουβάγια.
Λεγόταν Έρολ κι ανήκε στην οικογένεια των φίλων του, των
Ουέσλι. Ο Χάρι έτρεξε στο κρεβάτι, έλυσε τους σπάγγους από
τα πόδια του Έρολ, τράβηξε το πακέτο και µετέφερε την κου-
κουβάγια στο κλουβί της Χέντβιχ. Ο Έρολ άνοιξε ένα τσι-
µπλιασµένο µάτι, τον ευχαρίστησε µε ένα ξεψυχισµένο κρώ-
ξιµο κι άρχισε να πίνει λαίµαργα νερό.

Ο Χάρι στράφηκε στις άλλες δύο κουκουβάγιες. Η µία, µια
µεγάλη χιονόλευκη θηλυκή, ήταν η δική του, η Χέντβιχ. Με-
τέφερε κι αυτή ένα πακέτο κι έδειχνε πολύ ευχαριστηµένη µε
τον εαυτό της. Έδωσε µια χα®δευτική τσιµπιά στον Χάρι µε το
ράµφος της, του άφησε το πακέτο που µετέφερε και πέταξε
κοντά στον Έρολ.
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Ο Χάρι δε γνώριζε την τρίτη κουκουβάγια, ένα ωραίο καστα-
νόξανθο πουλί, αλλά κατάλαβε αµέσως από πού ερχόταν, για-
τί, εκτός από ένα πακέτο, µετέφερε κι ένα γράµµα µε το έµβλη-
µα του «Χόγκουαρτς». Όταν ο Χάρι πήρε το γράµµα στα χέρια
του, εκείνη φούσκωσε αυτάρεσκα τα πούπουλά της, άνοιξε τα
φτερά της, πέταξε από το παράθυρο και χάθηκε στη νύχτα.

Ο Χάρι κάθισε στο κρεβάτι του, πήρε στα χέρια του το πα-
κέτο του Έρολ, έσκισε το καφετί περιτύλιγµα, το άνοιξε και
βρήκε ένα δώρο τυλιγµένο σε χρυσόχαρτο, καθώς και την
πρώτη ευχετήρια κάρτα που λάµβανε ποτέ για τα γενέθλιά
του. Στη συνέχεια άνοιξε µε χέρια που έτρεµαν κι ένα φάκε-
λο που υπήρχε µέσα στο πακέτο. Από µέσα έπεσαν δύο χαρ-
τιά: ένα γράµµα κι ένα απόκοµµα εφηµερίδας.

Το απόκοµµα ήταν από την εφηµερίδα των µάγων, τον
Ηµερήσιο Προφήτη, γιατί οι άνθρωποι στην ασπρόµαυρη
φωτογραφία κουνιόντουσαν. Ο Χάρι πήρε το απόκοµµα, το
ίσιωσε και διάβασε:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Ο Άρθουρ Ουέσλι, ∆ιευθυντής του Γραφείου Κακής Χρή-
σης Αντικειµένων Μαγκλ του Υπουργείου Μαγείας, κέρδισε
το Μεγάλο Ετήσιο Βραβείο της Κλήρωσης Γαλέρων που ορ-
γανώνει ο Ηµερήσιος Προφήτης.

Η κυρία Ουέσλι δήλωσε κατενθουσιασµένη στον Ηµερή-
σιο Προφήτη: «Με τα λεφτά που κερδίσαµε θα κάνουµε δια-
κοπές στην Αίγυπτο, όπου ο µεγαλύτερος γιος µας, ο Μπιλ,
εργάζεται στην Τράπεζα «Γκρίνγκοτς». Η δουλειά του είναι να
λύνει τις κατάρες».

Η οικογένεια Ουέσλι θα περάσει ένα µήνα στην Αίγυπτο
και θα επιστρέψει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
στο «Χόγκουαρτς», όπου φοιτούν αυτή τη στιγµή πέντε παιδιά
της οικογένειας.
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Ο Χάρι περιεργάστηκε την κινούµενη φωτογραφία και στα
χείλη του ζωγραφίστηκε ένα πλατύ χαµόγελο, όταν είδε τα εν-
νέα µέλη της οικογένειας Ουέσλι να στέκονται µπροστά σε
µια µεγάλη πυραµίδα και να του κουνάνε ζωηρά τα χέρια. Η
κοντή και στρουµπουλή κυρία Ουέσλι, ο ψηλός και φαλακρός
κύριος Ουέσλι, οι έξι γιοι κι η µοναχοκόρη τους, όλοι είχαν
φλογάτα κόκκινα µαλλιά (αν κι αυτό δε φαίνεται βεβαίως σε
µιαν ασπρόµαυρη φωτογραφία). Στο κέντρο της φωτογραφίας
βρισκόταν ο Ρον, ψηλόλιγνος, µε το αγαπηµένο του ζωάκι,
τον αρουραίο Σκάµπερς, στον ώµο του, και το µπράτσο του
να αγκαλιάζει τη µικρή του αδελφή, την Τζίνι.

Ο Χάρι δεν µπορούσε να σκεφτεί κανέναν άλλο που να
άξιζε περισσότερο αυτά τα λεφτά απ’ ό,τι οι Ουέσλι, οι οποίοι
ήταν πολύ καλοί άνθρωποι αλλά πάµφτωχοι. Στη συνέχεια
πήρε στα χέρια του το γράµµα του Ρον και το άνοιξε.

Αγαπητέ Χάρι,
Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
Χίλια συγγνώµη για το τηλεφώνηµα. Ελπίζω να µη σου

έκαναν το βίο αβίωτο οι Μαγκλ. Ρώτησα τον µπαµπά και πι-
στεύει πως δεν έπρεπε να φωνάζω τόσο δυνατά.

Εδώ στην Αίγυπτο είναι υπέροχα. Ο Μπιλ µας ξενάγησε
στους τάφους και δεν µπορείς να φανταστείς µε πόσες κατά-
ρες τούς έχουν «δέσει» οι αρχαίοι Αιγύπτιοι µάγοι. Να φαντα-
στείς ότι η µαµά δεν άφησε την Τζίνι να µπει στον τελευταίο.
Ήταν γεµάτος σκελετούς µεταλλαγµένων Μαγκλ που είχαν
παραβιάσει τους τάφους, µ’ αποτέλεσµα να τους φυτρώσει
ένα δεύτερο κεφάλι κι όλα τα σχετικά.

Όταν ο µπαµπάς κέρδισε την κλήρωση του Ηµερήσιου
Προφήτη, δεν µπορούσα να το πιστέψω. Επτακόσιες γαλέρες!
Τις περισσότερες τις ξοδέψαµε στις διακοπές µας, αλλά έµει-
ναν αρκετές για ν’ αγοράσω φέτος καινούργιο µαγικό ραβδί.

Θα επιστρέψουµε µια εβδοµάδα πριν αρχίσουν τα µαθή-
µατα και θα πάµε στο Λονδίνο για να ψωνίσουµε το ραβδί και
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τα καινούργια µου βιβλία. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούµε
εκεί; Μην αφήσεις τους Μαγκλ να σου τσακίσουν το ηθικό.
Προσπάθησε να έρθεις στο Λονδίνο.

Ρον

ΥΓ. Ο Πέρσι έγινε αρχιεπιµελητής. Έλαβε τη σχετική επι-
στολή την περασµένη εβδοµάδα.

Ο Χάρι δε θα ξεχνούσε ποτέ πώς είχε σπάσει ο Ρον το πα-
λιό του ραβδί. Συνέβη όταν το ιπτάµενο αυτοκίνητο µε το
οποίο πήγαιναν στο «Χόγκουαρτς» συνετρίβη πάνω σε ένα
δέντρο στο κτήµα που περιέβαλλε το σχολείο. Αυτά την προη-
γούµενη χρονιά, δηλαδή στο δεύτερο έτος της φοίτησής τους
στη σχολή.

Ο Χάρι κοίταξε πάλι τη φωτογραφία. Ο Πέρσι, ο οποίος
φοιτούσε στην έβδοµη και τελευταία τάξη του «Χόγκουαρτς»,
φαινόταν πολύ ευχαριστηµένος µε τον εαυτό του. Είχε καρ-
φιτσώσει την κονκάρδα του αρχιεπιµελητή στο φέσι που φο-
ρούσε καµαρωτά στο καλοχτενισµένο του κεφάλι, ενώ τα γυα-
λιά του µε τον κοκάλινο σκελετό έλαµπαν κάτω από τον ήλιο
της Αιγύπτου.

Κατόπιν ο Χάρι έστρεψε την προσοχή του στο δώρο του
και το ξετύλιξε. Μέσα βρισκόταν ένα γυάλινο αντικείµενο που
έµοιαζε µε µικροσκοπική σβούρα. Ακόµη, υπήρχε κι ένα δεύ-
τερο σηµείωµα από τον Ρον.

Χάρι, αυτό είναι ένα κρυπτοσκόπιο τσέπης. Αν υπάρχει
κάποιο ύποπτο άτοµο κοντά σου, αρχίζει να εκπέµπει φως
και να περιστρέφεται. Ο Μπιλ λέει πως είναι ένα άχρηστο πα-
λιόπραµα που πουλάνε στους αφελείς τουρίστες µάγους, για-
τί άρχισε να λάµπει στο τραπέζι χτες το βράδυ. Βέβαια, δεν
ήξερε ότι ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν ρίξει σκαθάρια στη σού-
πα του.

Γεια, Ρον
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Ο Χάρι έβαλε το κρυπτοσκόπιο στο κοµοδίνο του, όπου
και ισορρόπησε µένοντας ακίνητο πάνω στη µύτη του. Πάνω
του καθρεφτίζονταν οι φωσφορίζοντες δείκτες του ξυπνητη-
ριού του Χάρι. Το κοίταξε χαρούµενος για λίγο κι ύστερα
έπιασε το πακέτο που είχε φέρει η Χέντβχ.

Περιείχε κι αυτό ένα τυλιγµένο δώρο, µια κάρτα κι ένα
γράµµα, αυτή τη φορά από την Ερµιόνη.

Αγαπητέ Χάρι,
Ο Ρον µου έγραψε για το τηλεφώνηµα στο θείο σου, τον

Βέρνον. Ελπίζω να είσαι καλά.
Εγώ αυτή τη στιγµή περνάω τις διακοπές µου στη Γαλλία.

∆εν ήξερα πώς να σου στείλω το δώρο –κι αν το άνοιγαν στο
τελωνείο;– αλλά την κατάλληλη στιγµή εµφανίστηκε η Χέ-
ντβιχ! Προφανώς το είχε βάλει σκοπό να πάρεις κι εσύ επιτέ-
λους ένα δώρο για τα γενέθλιά σου. Σου το αγόρασα µέσω
του κουκουβαγικού ταχυδροµείου – είδα µια διαφήµιση στον
Ηµερήσιο Προφήτη (τον λαµβάνω ταχυδροµικώς για να µη
χάνω την επαφή µου µε τον κόσµο των µάγων). Είδες τη φω-
τογραφία του Ρον και της οικογένειάς του που δηµοσιεύτηκε
την περασµένη εβδοµάδα; Είµαι βέβαιη πως ο Ρον θα µάθει
χίλια δυο πράγµατα – η αρχαία αιγυπτιακή µαγεία είναι συ-
ναρπαστική.

Αλλά κι εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της µα-
γείας. Ξαναέγραψα όλη την εργασία µου για την ιστορία της
µαγείας, προκειµένου να συµπεριλάβω ορισµένα από τα πράγ-
µατα που έµαθα. Ελπίζω να µην είναι υπερβολικά µεγάλη η
έκτασή της, γιατί βγήκε δύο περγαµηνές παραπάνω απ’ ό,τι
µας είπε ο κύριος Μπινς.

Ο Ρον λέει ότι θα πάει στο Λονδίνο την τελευταία εβδοµά-
δα των διακοπών. Θα τα καταφέρεις να έρθεις κι εσύ; Θα σε
αφήσουν οι θείοι σου; Αν όχι, θα σε δω στο Χόγκουαρτς Εξ-
πρές την 1η Σεπτεµβρίου!

Με αγάπη, Ερµιόνη
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ΥΓ. Ο Ρον λέει ότι ο Πέρσι έγινε αρχιεπιµελητής. Βάζω στοί-
χηµα ότι ο Πέρσι θα πετά από τη χαρά του. Ο Ρον, πάλι, όχι!

Ο Χάρι γέλασε καθώς έβαζε το γράµµα της Ερµιόνης στην
άκρη κι έπαιρνε το δώρο του. Ήταν πολύ βαρύ. Επειδή ήξε-
ρε την Ερµιόνη, ήταν σίγουρος πως θα του είχε στείλει ένα τε-
ράστιο βιβλίο µε τα δυσκολότερα ξόρκια, αλλά έπεσε έξω. Η
καρδιά του χοροπήδησε δυνατά µόλις άνοιξε το περιτύλιγµα
κι είδε µια µαύρη γυαλιστερή δερµάτινη θήκη που έγραφε
πάνω µε ασηµένια γράµµατα: «Σετ εργαλείων για τη συντή-
ρηση των σκουπόξυλων».

«Μπράβο, Ερµιόνη!» ψιθύρισε ο Χάρι κι άνοιξε το φερµουάρ
της θήκης για να δει τι έχει µέσα.

Υπήρχε ένα µεγάλο βάζο µε βερνίκι άριστης ποιότητας για
το γυάλισµα του σκουπόξυλου, µια µικρή αστραφτερή αση-
µένια ψαλίδα για το καθάρισµα της ουράς, µια µικρή πυξίδα
που προσαρµοζόταν στο σκουπόξυλο για τα µακρινά ταξίδια
κι ένα βιβλιαράκι µε τίτλο Οδηγίες για να φροντίζετε µόνοι
σας το σκουπόξυλό σας.

Εκτός από τους φίλους του, αυτό που ο Χάρι νοσταλγούσε
περισσότερο από το «Χόγκουαρτς» ήταν το κουίντιτς, το δη-
µοφιλέστερο άθληµα στον κόσµο των µάγων. Ήταν φοβερά
επικίνδυνο, πολύ συναρπαστικό και παιζόταν πάνω σε σκου-
πόξυλα. Ο Χάρι ήταν εξαιρετικός παίχτης του κουίντιτς. Ήταν
το νεότερο σε ηλικία άτοµο που είχε ποτέ επιλεγεί τον τελευ-
ταίο αιώνα για να γίνει παίχτης του κουίντιτς σ’ έναν από τους
τέσσερις συνολικά κοιτώνες που είχε το «Χόγκουαρτς». Ένα
από τα πολυτιµότερα πράγµατα του Χάρι ήταν το αγωνιστικό
του σκουπόξυλο, το Σύννεφο 2000.

Ο Χάρι έβαλε στην άκρη τη δερµάτινη θήκη κι έπιασε το
τελευταίο πακέτο. Αναγνώρισε αµέσως τα ορνιθοσκαλίσµατα
στο καφετί χαρτί: ήταν από τον Χάγκριντ, το δασοφύλακα του
«Χόγκουαρτς». Άρχισε να σκίζει το περιτύλιγµα. Αλλά πριν
προλάβει να ξετυλίξει ολόκληρο το πακέτο, το πακέτο κουνή-
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θηκε και από µέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος σαν κρο-
τάλισµα δοντιών.

Ο Χάρι πάγωσε. Ήξερε ότι ο Χάγκριντ δε θα του έστελνε
ποτέ σκόπιµα κάτι επικίνδυνο, αλλά οι απόψεις του Χάγκριντ
σχετικά µε το τι είναι επικίνδυνο διέφεραν λίγο… από των
υπόλοιπων ανθρώπων. Ο Χάγκριντ ήταν γνωστό πως είχε φι-
λίες µε γιγάντιες αράχνες, πως αγόραζε άγρια τρικέφαλα σκυ-
λιά από αγνώστους στα διάφορα µπαρ και πως έκρυβε, πα-
ράνοµα, αβγά δράκων στην καλύβα του.

Ο Χάρι ψηλάφησε νευρικά το πακέτο. Ο δυνατός κρότος
ακούστηκε πάλι. Ο Χάρι άρπαξε το πορτατίφ από το κοµοδί-
νο του, το έσφιξε στο χέρι και το σήκωσε ψηλά, έτοιµος να
χτυπήσει. Ύστερα έπιασε το χαρτί περιτυλίγµατος και το τρά-
βηξε µε δύναµη.

Από µέσα έπεσε… ένα βιβλίο. Ο Χάρι µόλις που πρόλαβε να
δει το ωραίο πράσινο δερµατόδετο εξώφυλλο και τον τίτλο µε τα
χρυσά ανάγλυφα γράµµατα –Το τερατώδες βιβλίο των τερά-
των–, γιατί το βιβλίο σηκώθηκε όρθιο κι άρχισε να κινείται πλα-
γίως σαν κάβουρας, τρέχοντας προς την άκρη του κρεβατιού.

«Αχά», µουρµούρισε ο Χάρι.
Το βιβλίο έπεσε µε θόρυβο από το κρεβάτι κι έτρεξε στην

άλλη άκρη του δωµατίου. Ο Χάρι το ακολούθησε ακροπατώ-
ντας. Το βιβλίο κρύφτηκε στο σκοτεινό χώρο κάτω από το
γραφείο του. Ο Χάρι έκανε την προσευχή του να µην ξυπνή-
σουν οι Ντάρσλι, έπεσε στα τέσσερα και µπουσούλησε προς
το µέρος του.

«Ωχ!»
Το βιβλίο γράπωσε το χέρι του Χάρι ανάµεσα στα φύλλα

του και µετά πέρασε σαν αστραπή από δίπλα του, βαδίζοντας
στηριγµένο πάντα στις δύο πλευρές του εξωφύλλου. Ο Χάρι
το ακολούθησε µπουσουλώντας. Κάποια στιγµή κατάφερε µε
µια βουτιά που έκανε πάνω του να το ακινητοποιήσει στο πά-
τωµα. Ο θείος Βέρνον έβγαλε ένα δυνατό, νυσταγµένο µου-
γκρητό από το διπλανό δωµάτιο.
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Η Χέντβιχ κι ο Έρολ παρακολουθούσαν µε ενδιαφέρον
τον Χάρι να σφίγγει αρχικά το βιβλίο στο στήθος του, ενώ
εκείνο πρόβαλλε σθεναρή αντίσταση, στη συνέχεια να τρέχει
προς την ντουλάπα του, να παίρνει µια ζώνη και να τη δένει
σφιχτά γύρω από το βιβλίο. Το τερατώδες βιβλίο τρεµούλια-
σε θυµωµένο, αλλά δεν µπορούσε πια να κινηθεί και να ανοι-
γοκλείσει τα εξώφυλλά του. Έτσι, ο Χάρι το πέταξε στο κρε-
βάτι και πήρε στα χέρια του την κάρτα του Χάγκριντ.

Αγαπητέ Χάρι,
Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
Σκέφτηκα ότι το βιβλίο αυτό θα σου φανεί χρήσιµο τη φε-

τινή χρονιά. ∆ε σου γράφω περισσότερα τώρα. Θα σ’ τα πω
όταν σε δω.

Ελπίζω να σου φέρονται καλά οι Μαγκλ.

Σου στέλνω τις καλύτερες ευχές µου,
Χάγκριντ

Ο Χάρι απόρησε που ο Χάγκριντ νόµιζε πως θα του φανεί
χρήσιµο ένα βιβλίο που δαγκώνει, αλλά έβαλε την κάρτα του
Χάγκριντ δίπλα σ’ αυτές του Ρον και της Ερµιόνης, χαµογε-
λώντας πιο πλατιά από ποτέ. Τώρα είχε µείνει µόνο το γράµ-
µα από το «Χόγκουαρτς».

Κι ενώ άνοιγε το φάκελο, πρόσεξε πως ήταν πιο χοντρός
απ’ ό,τι συνήθως. Μέσα υπήρχαν δύο περγαµηνές. Έβγαλε
την πρώτη και διάβασε:

Αγαπητέ κύριε Πότερ,
Σας ενηµερώνουµε ότι το νέο σχολικό έτος αρχίζει την 1η

Σεπτεµβρίου. Το Χόγκουαρτς Εξπρές αναχωρεί στις έντεκα η
ώρα από την αποβάθρα εννέα και τρία τέταρτα του σταθµού
Κινγκς Κρος.

Οι τριτοετείς θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το
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χωριό Χόγκσµιντ ορισµένα Σαββατοκύριακα. Παρακαλούνται
οι γονείς σας ή οι κηδεµόνες σας να υπογράψουν τη σχετική
άδεια, την οποία και εσωκλείουµε.

Επίσης εσωκλείουµε έναν κατάλογο των βιβλίων που θα
χρειαστείτε φέτος.

Ειλικρινώς υµετέρα,
Καθηγήτρια Μ. ΜακΓκόναγκαλ,

Υποδιευθύντρια

Ο Χάρι έβγαλε από το φάκελο την έντυπη άδεια επίσκεψης
στο χωριό Χόγκσµιντ και την κοίταξε. Θα ήταν υπέροχο να
πηγαίνει κανείς τα Σαββατοκύριακα στο Χόγκσµιντ. Ο Χάρι
ήξερε πως ήταν ένα χωριό όπου κατοικούσαν αποκλειστικά
µάγοι, αλλά δεν το είχε επισκεφθεί ποτέ του. Πώς στο καλό
θα έπειθε το θείο Βέρνον και τη θεία Πετούνια να υπογρά-
ψουν την άδεια;

Κοίταξε το ξυπνητήρι. Η ώρα ήταν δύο το πρωί.
Αποφάσισε ότι θα ασχολιόταν µε το θέµα της άδειας όταν

θα ξυπνούσε το επόµενο πρωί. Έτσι, πήγε στο κρεβάτι του και
διέγραψε άλλη µία µέρα από το ηµερολόγιο που είχε φτιάξει
για να µετρά τις µέρες που απέµεναν µέχρι την επιστροφή του
στο «Χόγκουαρτς». Μετά έβγαλε τα γυαλιά του και ξάπλωσε,
µε τα µάτια ανοιχτά, για να βλέπει τις ευχετήριες κάρτες.

Του συνέβαινε κάτι πρωτόγνωρο: πρώτη φορά στη ζωή του
χαιρόταν που είχε τα γενέθλιά του, κάτι που για όλους τους
άλλους ανθρώπους είναι συνηθισµένο.
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