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Η αφιέρωση
αυτού του βιβλίου
διαιρείται σε επτά µέρη:
στον Νέιλ,
στην Τζέσικα,
στον Ντέιβιντ,
στον Κένζι,
στην Ντι,
στην Αν και
σ’ εσένα,
αν έχεις µείνει
«κολληµένος»
µε τον Χάρι
ως το τέλος.
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–

ὦ πόνος ἐγγενὴς
καὶ παράμουσος ἄτας
αἱματόεσσα πλαγά.
ἰὼ δύστον’ ἂφερτα κήδη·
ἰὼ δυσκατάπαυστον ἂλγος.

[στρ. λ.

–

δώμασιν ἔμμοτον
τῶνδ’ ἄκος, οὐδ’ ἀπ’ ἄλλων
ἔκτοθεν, ἀλλ’ ἀπ’ αὐτῶν,
δι’ ὠμὰν ἔριν αἱματηράν.
θεῶν κατὰ γᾶς ὅδ’ ὕμνος.

[ἀντ. λ. 470

–

ἀλλὰ κλύοντες, μάκαρες χθόνιοι,
τῆσδε κατευχῆς πέμπετ’ ἀρωγὴν
παισὶν προφρόνως ἐπὶ νίκῃ.

–

Ω! της γενιάς βαθύριζο κακό,
και συµφοράς αταίριαστη
πληγή µατοβαµµένη.
Ω! πολυστέναχτα κι αβάσταχτα δεινά,
πόνε, που τελειωµό δεν έχεις.

–

Μες στο παλάτι βρίσκεται η γιατρειά τους.
∆ε θα ’ρθει απ’ έξω κι απ’ τους άλλους,
µονάχα από τους ίδιους µε σκληρόν
αγώνα αιµατοράντιστο. Είναι τούτος
ο ύµνος µου για τους θεούς του Άδη.

–

Θεοί του κάτω κόσµου τρισµακάριστοι
που ακούτε αυτές τις προσευχές µας,
στείλτε µε πρόθυµη καρδιά βοήθεια
σε τούτα τα παιδιά για να νικήσουν.
Αισχύλος, Χοηφόροι
(Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος,
Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1992)
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Ο θάνατος δεν είναι παρά ένας διάπλους του
κόσµου, όπως διασχίζουν οι φίλοι τις θάλασσες·
εξακολουθούν να ζουν ο ένας µέσα στον άλλον. Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη η παρουσία
τους, το ν’ αγαπούν και να βιώνουν αυτό που
υπάρχει παντού. Στο θε°κό αυτόν καθρέφτη
βλέπονται πρόσωπο µε πρόσωπο· και η σχέση
τους είναι ελεύθερη όσο κι αγνή. Αυτή είναι η
αξία των φίλων, γιατί ακόµη κι αν ειπωθεί πως
πέθαναν, η φιλία κι η συντροφιά τους είναι, µε
την καλύτερη έννοια, πάντα παρούσα, γιατί είναι
αθάνατη.
Ουίλιαµ Πεν,
Περισσότεροι Καρποί της Μοναξιάς
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Η επάνοδος του Άρχοντα του Σκότους

Ο

ι δύο άντρες εµφανίστηκαν από το πουθενά στο στενό,
φεγγαρόλουστο σοκάκι, σε απόσταση λίγων µέτρων µεταξύ τους. Προς στιγµήν στάθηκαν ακίνητοι, µε τα ραβδιά
τους στα χέρια να σηµαδεύονται κατάστηθα^ κατόπιν, µόλις αναγνώρισαν ο ένας τον άλλο, έκρυψαν τα ραβδιά κάτω από τις κάπες
τους και κίνησαν προς την ίδια κατεύθυνση µε ταχύ βήµα.
«Τι νέα;» ρώτησε ο ψηλότερος από τους δύο.
«Τα καλύτερα», αποκρίθηκε ο Σέβερους Σνέιπ.
Στην αριστερή πλευρά του στενού δρόµου φύτρωναν άγριες χαµηλές βατοµουριές ενώ στη δεξιά υψωνόταν ένας περιποιηµένος
θαµνοφράχτης. Καθώς οι δύο άντρες βάδιζαν δίπλα δίπλα, οι µακριές
κάπες ανέµιζαν γύρω απ’ τους αστραγάλους τους.
«Φοβήθηκα ότι θ’ αργήσω», είπε ο Γιάξλε°^ τα σκληρά χαρακτηριστικά του τη µια φωτίζονταν και την άλλη χάνονταν στο σκοτάδι,
όταν τα κλαδιά των γειτονικών δέντρων έκρυβαν το φεγγάρι. «Ήταν
πιο δύσκολο απ’ ό,τι περίµενα. Ελπίζω όµως να µείνει ικανοποιηµένος. Εσύ είσαι σίγουρος ότι θα έχεις καλή υποδοχή;»
Ο Σνέιπ ένευσε καταφατικά, αλλά δεν µπήκε σε λεπτοµέρειες.
Έστριψαν δεξιά, σ’ ένα φαρδύ ιδιωτικό δρόµο που οδηγούσε έξω
από το σοκάκι. Στο ίδιο σηµείο έστριβε κι ο ψηλός θαµνοφράχτης,
ο οποίος προχωρούσε και χανόταν πίσω από µια επιβλητική πύλη µε
σιδερένιες καγκελόπορτες που έκλειναν το δρόµο των δύο αντρών.
Κανένας τους δεν έκοψε το βήµα του^ σήκωσαν αµίλητοι τα αριστερά
τους χέρια σαν σε χαιρετισµό και πέρασαν µέσα από τα µαύρα σίδερα λες και ήταν άυλα.
© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007
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ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ

Οι φράχτες από ελατόξυλο απορροφούσαν τον ήχο από τα βήµατα των δύο αντρών. Από κάπου στα δεξιά τους ακούστηκε ένα
θρόισµα. Ο Γιάξλε° σήκωσε πάλι το ραβδί του, σηµαδεύοντας πάνω
από το κεφάλι του συντρόφου του, αλλά αποδείχτηκε πως η πηγή
του θορύβου δεν ήταν παρά ένα κατάλευκο παγόνι που βάδιζε καµαρωτά πάνω στο θαµνοφράχτη.
«Πάντα καλοπερασάκιας ο Λούσιους. Άκου παγόνια…!» κάγχασε ο Γιάξλε°, καθώς έκρυβε το ραβδί κάτω από την κάπα του.
Μια πανέµορφη έπαυλη ξεπρόβαλε µέσα απ’ το σκοτάδι στο τέρµα της ευθείας^ τα παράθυρα του ισογείου µε τα ροµβοειδή τζάµια
ήταν ολόφωτα. Κάπου στο σκοτεινό κήπο πίσω από το θαµνοφράχτη
ερχόταν ο κελαρυστός ήχος από ένα σιντριβάνι. Χαλίκια κριτσάνιζαν κάτω από τα πέλµατά τους, καθώς ο Σνέιπ και ο Γιάξλε° κατευθύνονταν βιαστικά στην εξώπορτα, που άνοιξε από µέσα µόλις
πλησίασαν, αν και δεν εµφανίστηκε κανείς.
Το χολ της εισόδου ήταν τεράστιο, µε διακριτικό φωτισµό και πολυτελή διακόσµηση, ενώ ένα εκπληκτικό χαλί κάλυπτε σχεδόν όλο
το πέτρινο δάπεδο. Στους τοίχους, τα µάτια των πορτρέτων µε τα πελιδνά πρόσωπα ακολούθησαν τον Σνέιπ και τον Γιάξλε° καθώς
περνούσαν. Οι δυο άντρες σταµάτησαν µπροστά σε µια βαριά ξύλινη πόρτα που οδηγούσε στο διπλανό δωµάτιο. Για ένα κλάσµα του
δευτερολέπτου δίστασαν κι ύστερα ο Σνέιπ γύρισε το µπρούντζινο
πόµολο.
Η σάλα ήταν γεµάτη σιωπηλούς ανθρώπους που κάθονταν γύρω από ένα µακρύ σκαλιστό τραπέζι. Τα κανονικά έπιπλα του δωµατίου είχαν τραβηχτεί πρόχειρα δίπλα στους τοίχους. Το χώρο φώτιζε
µια µεγάλη φωτιά σ’ ένα ωραίο µαρµάρινο τζάκι, πάνω από το οποίο
κρεµόταν ένας επίχρυσος καθρέφτης. Ο Σνέιπ και ο Γιάξλε° κοντοστάθηκαν για λίγο στο κατώφλι. Καθώς τα µάτια τους συνήθιζαν στο
µισόφωτο, στράφηκαν στο πιο εντυπωσιακό στοιχείο της σκηνής: µια
φαινοµενικά αναίσθητη ανθρώπινη φιγούρα κρεµόταν ανάποδα
πάνω απ’ το τραπέζι και περιστρεφόταν αργά σαν να αιωρούνταν,
δεµένη από κάποιο αόρατο σχοινί, ενώ συνάµα η σιλουέτα της
αντιφέγγιζε στον καθρέφτη και στη γυµνή λουστραρισµένη επιφάνεια του τραπεζιού. Κανένας από όσους κάθονταν γύρω από αυτό
το µοναδικό θέαµα δεν κοιτούσε, εκτός από ένα χλοµό νεαρό που
© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007
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βρισκόταν ακριβώς από κάτω. Κάθε τόσο σήκωνε τα µάτια του σαν
να µην µπορούσε να τα αποτρέψει απ’ αυτό.
«Γιάξλε°, Σνέιπ», ακούστηκε µια δυνατή καθαρή φωνή απ’ την
κορφή του τραπεζιού. «Λίγο ακόµη και θ’ αργούσατε». Αυτός που µίλησε καθόταν ακριβώς µπροστά από το τζάκι, έτσι που οι νεοφερµένοι δε διέκριναν στην αρχή παρά µόνο το περίγραµµα της σιλουέτας
του. Ωστόσο, καθώς πλησίαζαν, το πρόσωπό του έλαµψε στο µισόφωτο, άτριχο, φιδίσιο, µε σχισµές αντί για ρουθούνια κι αστραφτερά κατακόκκινα µάτια µε κάθετες κόρες. Ήταν τόσο ωχρός που
εξέπεµπε, θαρρείς, µια µαργαριταρένια λάµψη. «Σέβερους, εδώ»,
πρόσταξε ο Βόλντεµορτ δείχνοντας την καρέκλα στα δεξιά του.
«Γιάξλε°, δίπλα στον Ντολόχοβ».
Οι δύο άντρες κάθισαν εκεί όπου τους υπέδειξε. Τα περισσότερα µάτια στο τραπέζι καρφώθηκαν στον Σνέιπ και ήταν αυτός στον
οποίο απευθύνθηκε πρώτα ο Βόλντεµορτ.
«Λοιπόν;»
«Άρχοντά µου, το Τάγµα του Φοίνικα σκοπεύει να µετακινήσει
τον Χάρι Πότερ από το τωρινό του κρησφύγετο το ερχόµενο Σάββατο, µόλις νυχτώσει».
Το ενδιαφέρον των παριστάµενων κορυφώθηκε^ κάποιοι σφίχτηκαν κι άλλοι ανασάλεψαν νευρικά, αλλά όλοι είχαν καρφωµένο
το βλέµµα τους στον Σνέιπ και τον Βόλντεµορτ.
«Το Σάββατο… µόλις νυχτώσει», επανέλαβε ο Βόλντεµορτ. Τα
κόκκινα µάτια του καρφώθηκαν στα µαύρα του Σνέιπ µε τέτοια ένταση που ορισµένοι από τους παριστάµενους γύρισαν από την άλλη,
προφανώς γιατί φοβήθηκαν ότι αυτό το φλογερό βλέµµα θα τους
τσουρουφλίσει. Ο Σνέιπ όµως το ανταπέδωσε ατάραχος και λίγες
στιγµές αργότερα το στόµα του Βόλντεµορτ, άσαρκο, χωρίς χείλια,
ανασηκώθηκε στις άκρες από κάτι σαν χαµόγελο.
«Ωραία, πολύ ωραία. Και η πληροφορία αυτή προέρχεται…»
«Από την πηγή που συζητήσαµε», απάντησε ο Σνέιπ.
«Άρχοντά µου…» Ο Γιάξλε° είχε σκύψει στο µακρύ τραπέζι για
να δει καλύτερα τον Βόλντεµορτ και τον Σνέιπ. Όλα τα κεφάλια
στράφηκαν προς το µέρος του. «Άρχοντά µου, άλλα έχω ακούσει
εγώ». Ο Γιάξλε° περίµενε, αλλά ο Βόλντεµορτ δεν έβγαλε λέξη, κι
έτσι συνέχισε: «Κάποια στιγµή ξέφυγε του Ντάουλις, του χρυσού© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007
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χου, ότι ο Πότερ θα µετακινηθεί τη νύχτα της τριακοστής του µηνός,
την παραµονή που κλείνει τα δεκαεπτά του χρόνια».
Ο Σνέιπ χαµογέλασε. «Οι πηγές µου µου λένε ότι υπάρχει σχέδιο ν’ αφήσουν παραπλανητικά ίχνη^ και είναι λογικό. Σίγουρα έχουν
κάνει στον Ντάουλις το ξόρκι που προκαλεί πνευµατική σύγχυση. ∆ε
θα είναι η πρώτη φορά, όλοι ξέρουν πως είναι επιδεκτικός».
«Σε διαβεβαιώνω, άρχοντά µου, ο Ντάουλις έδειχνε πολύ σίγουρος», επέµεινε ο Γιάξλε°.
«Αν βρισκόταν υπό την επήρεια του ξορκιού, και βέβαια ήταν σίγουρος», πήρε πάλι το λόγο ο Σνέιπ. «Κι εγώ διαβεβαιώνω εσένα,
Γιάξλε°, ότι το Γραφείο Χρυσούχων δε θα αναλάβει πια κανένα ρόλο
στην προστασία του Χάρι Πότερ. Το Τάγµα πιστεύει πως έχουµε
διεισδύσει στο Υπουργείο».
«Να λοιπόν που σκέφτηκε και κάτι σωστό το Τάγµα, ε;» είπε ένας
άντρας που καθόταν οκλαδόν σε µικρή απόσταση από τον Γιάξλε°^
γέλασε ασθµατικά και κάποιοι τον µιµήθηκαν.
Ο Βόλντεµορτ δε γέλασε. Σήκωσε ψηλά το βλέµµα του, στο σώµα που περιστρεφόταν πάνω απ’ τα κεφάλια τους, και το κοίταξε
χαµένος, θαρρείς, στις σκέψεις του.
«Άρχοντά µου», συνέχισε ο Γιάξλε°, «ο Ντάουλις πιστεύει ότι θα
χρησιµοποιηθεί µια ολόκληρη µονάδα χρυσούχων για τη µεταφορά
του µικρού…»
Ο Βόλντεµορτ σήκωσε το µακρύ λευκό χέρι του και ο Γιάξλε°
σώπασε αµέσως, κοιτάζοντας χολωµένος τον Βόλντεµορτ που
στράφηκε στον Σνέιπ. «Ποιο θα είναι το επόµενο κρησφύγετο του
µικρού;»
«Η κατοικία ενός µέλους του Τάγµατος», αποκρίθηκε ο Σνέιπ.
«Σύµφωνα µε την πηγή µου, το σπίτι αυτό έχει ενισχυθεί µε όλα τα
µέσα προστασίας που µπορούν να προσφέρουν το Τάγµα και το
Υπουργείο. Νοµίζω ότι, αν καταφέρει να φτάσει εκεί, άρχοντά µου,
θα έχουµε µηδαµινές ελπίδες να τον πιάσουµε, εκτός φυσικά αν
πέσει στα χέρια µας το Υπουργείο πριν από το ερχόµενο Σάββατο,
οπότε θα µας δοθεί η δυνατότητα να ανακαλύψουµε και να λύσουµε αρκετά προστατευτικά ξόρκια ώστε να µπορέσουµε να σπάσουµε και τα υπόλοιπα».
«Λοιπόν, Γιάξλε°;» φώναξε ο Βόλντεµορτ στο βάθος του τραπε© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007
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ζιού, ενώ η φωτιά έδινε µια παράξενη γυαλάδα στα κατακόκκινα µάτια του. «Θα έχει πέσει το Υπουργείο µέχρι το επόµενο Σάββατο;»
Όλα τα κεφάλια γύρισαν πάλι.
Ο Γιάξλε° στύλωσε τους ώµους του. «Έχω καλά νέα, άρχοντά µου,
γι’ αυτό το θέµα. Κατάφερα —µε τεράστιες δυσκολίες και προσπάθειες— να κάνω την εξουσιαστική κατάρα στον Πίο Θίκνες».
Πολλοί από αυτούς που κάθονταν γύρω από τον Γιάξλε° έδειξαν
να εντυπωσιάζονται. Ο Ντολόχοβ, ένας άντρας µε µακρύ χλοµό
πρόσωπο, τον χτύπησε στην πλάτη.
«Είναι µια αρχή», σχολίασε ο Βόλντεµορτ. «Αλλά ο Θίκνες είναι
µόνο ένας. Ο Σκρίµτζεουρ πρέπει να περιστοιχίζεται από δικούς
µας ανθρώπους προτού δράσω. Μια αποτυχηµένη απόπειρα κατά
της ζωής του υπουργού θα µου κοστίσει πολύτιµο έδαφος».
«Ναι, άρχοντά µου, είναι γεγονός, αλλά, όπως ξέρεις, ο Πίος
Θίκνες, ως επικεφαλής του Τµήµατος Επιβολής του Μαγικού Νόµου, έχει τακτική επαφή όχι µόνο µε τον ίδιο τον υπουργό αλλά
και µε τους επικεφαλής όλων των άλλων τµηµάτων του Υπουργείου. Πιστεύω πως θα είναι εύκολο, τώρα που έχουµε υπό τον
έλεγχό µας έναν τόσο υψηλά ιστάµενο, να υποτάξουµε και τους
υπόλοιπους ώστε να συνεργαστούν όλοι µαζί για να ρίξουν τον
Σκρίµτζεουρ».
«Αρκεί να µην ανακαλύψουν το φίλο µας τον Θίκνες προτού
µεταστρέψει τους υπόλοιπους», παρατήρησε ο Βόλντεµορτ. «Σε κάθε περίπτωση, είναι απίθανο να γίνει δικό µου το Υπουργείο πριν
από το επόµενο Σάββατο. Αν δεν µπορούµε ν’ αγγίξουµε τον µικρό
στον προορισµό του, τότε θα πρέπει να γίνει προτού ταξιδέψει».
«Εδώ έχουµε το πλεονέκτηµα, άρχοντά µου», παρενέβη ο Γιάξλε°, που ήταν αποφασισµένος να κερδίσει την επιδοκιµασία του.
«Έχουµε τοποθετήσει ήδη αρκετούς δικούς µας στο Τµήµα Μαγικών Μεταφορών. Αν διακτινιστεί ο Πότερ ή χρησιµοποιήσει το ∆ίκτυο Μαγικής Ροής, θα το µάθουµε αµέσως».
«∆ε θα κάνει τίποτε από τα δύο», απάντησε ο Σνέιπ. «Το Τάγµα
έχει αποκλείσει κάθε µορφής µεταφορά που ελέγχεται ή ρυθµίζεται από το Υπουργείο^ είναι καχύποπτοι µε οτιδήποτε αφορά το συγκεκριµένο χώρο».
«Τόσο το καλύτερο», ακούστηκε ο Βόλντεµορτ. «Θ’ αναγκαστεί
© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007
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να βγει στ’ ανοιχτά κι έτσι θα τον πιάσουµε πολύ πιο εύκολα». Κοίταξε ξανά το σώµα που περιστρεφόταν αργά. «Θ’ ασχοληθώ µαζί
του εγώ προσωπικά», πρόσθεσε. «Έχουν γίνει πολλά λάθη σε ό,τι
αφορά τον Χάρι Πότερ. Μερικά από αυτά ήταν δικά µου. Το ότι ζει
ο Πότερ οφείλεται περισσότερο στις αστοχίες µου παρά στις επιτυχίες του». Όσοι κάθονταν γύρω από το τραπέζι, όλοι ανεξαιρέτως,
κοίταξαν τον Βόλντεµορτ φοβισµένοι, σαν να περίµεναν ότι θα τους
χρεώσει το ότι ήταν ζωντανός ο Χάρι Πότερ. Ωστόσο, ο Βόλντεµορτ
απευθυνόταν περισσότερο στον εαυτό του παρά σ’ εκείνους, κοιτάζοντας πάντα το αναίσθητο σώµα που κρεµόταν από πάνω του.
«Ήµουν απρόσεκτος, µε αποτέλεσµα να χάσω την εύνοια της τύχης
και να µην εκµεταλλευτώ τις ευκαιρίες, παράγοντες που καταστρέφουν όλα τα σχέδια εκτός από τα πιο καλοστηµένα. Πήρα όµως το
µάθηµά µου. Κατάλαβα κάποια πράγµατα που δεν τα είχα κατανοήσει πριν. Πρέπει να είµαι εγώ αυτός που θα σκοτώσει τον Χάρι
Πότερ, κι αυτό θα κάνω».
Σαν σε απόκριση σ’ αυτά τα λόγια, ακούστηκε αίφνης µια κραυγή, µια ανατριχιαστική µακρόσυρτη κραυγή απόγνωσης και πόνου.
Πολλοί από τους παριστάµενους χαµήλωσαν ξαφνιασµένοι το βλέµµα τους, γιατί ήταν λες και ήρθε ο θόρυβος κάτω από τα πόδια τους.
«Ποντικοουρά», πρόφερε ο Βόλντεµορτ, χωρίς ν’ αλλάξει τον ήρεµο στοχαστικό τόνο του και δίχως να τραβήξει το βλέµµα του από το
περιστρεφόµενο σώµα, «δε σου έχω πει να κρατάς ήσυχο τον κρατούµενό µας;»
«Ε… ναι… άρχοντά µου», κοντανάσανε ένας µικροκαµωµένος
άντρας στη µέση του τραπεζιού, που καθόταν τόσο βαθιά στην καρέκλα του ώστε νόµιζες, µε την πρώτη µατιά, πως ήταν άδεια. Την
επόµενη στιγµή πετάχτηκε από τη θέση του και βγήκε βιαστικά από
τη σάλα, αφήνοντας πίσω του µια παράξενη ασηµιά µαρµαρυγή.
«Όπως έλεγα», συνέχισε ο Βόλντεµορτ, κοιτάζοντας πάλι τα
τραβηγµένα πρόσωπα των οπαδών του, «τώρα ξέρω καλύτερα. Θα
χρειαστεί, για παράδειγµα, να δανειστώ το ραβδί κάποιου από σας
προτού πάω να σκοτώσω τον Χάρι Πότερ».
Στα πρόσωπα γύρω του αποτυπώθηκε µια έκφραση βαθιάς κατάπληξης^ ήταν σαν να είχε ανακοινώσει πως ήθελε να δανειστεί το
µπράτσο τους.
© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Ï ×ÁÑÉ ÐÏÔÅÑ ÊÁÉ ÏΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

19

«Κανείς εθελοντής;» ρώτησε ο Βόλντεµορτ. «Για να δούµε… Λούσιους, δε βλέπω το λόγο να κρατήσεις το ραβδί σου».
Ο Λούσιους Μαλφόι ανάβλεψε απότοµα. Το δέρµα του ήταν κιτρινωπό σαν κερί στην ανταύγεια της φωτιάς και τα µάτια του βουλιαγµένα στις κόγχες τους κι ανταριασµένα. Όταν µίλησε, η φωνή
του ήχησε βραχνή: «Άρχοντά µου;»
«Το ραβδί σου, Λούσιους. Ζήτησα το ραβδί σου».
«Μα…»
Ο Μαλφόι κοίταξε τη γυναίκα του, που καθόταν δίπλα του. Είχε
καρφωµένο το βλέµµα της ίσια µπροστά, κατάχλοµη όπως εκείνος,
µε τα ξανθά της µαλλιά ελεύθερα στην πλάτη της^ ωστόσο τα λεπτά
της δάχτυλα έσφιξαν φευγαλέα τον καρπό του κάτω από το τραπέζι. Στο άγγιγµά της ο Μαλφόι έχωσε το χέρι του στο µανδύα του,
έβγαλε το ραβδί και το έστειλε, χέρι µε χέρι, στον Βόλντεµορτ, που
το κράτησε µπροστά στα κόκκινα µάτια του και το περιεργάστηκε
προσεκτικά.
«Από τι είναι;»
«Από φτελιά, άρχοντά µου», ψιθύρισε ο Μαλφόι.
«Κι η καρδιά;»
«Από δράκο — χορδή καρδιάς δράκου».
«Ωραία», επιδοκίµασε ο Βόλντεµορτ. Έβγαλε το δικό του ραβδί
και συνέκρινε το µήκος τους.
Ο Λούσιους Μαλφόι έκανε µία ασυναίσθητη κίνηση^ για ένα
κλάσµα του δευτερολέπτου φάνηκε ότι περίµενε να πάρει το ραβδί
του Βόλντεµορτ σε αντάλλαγµα για το δικό του. Η κίνησή του δε
διέφυγε του Βόλντεµορτ, και τα µάτια του στρογγύλεψαν µοχθηρά.
«Να σου δώσω το ραβδί µου, Λούσιους; Το δικό µου ραβδί;»
ρώτησε απειλητικά. Κάποιοι χαχάνισαν. «Σου έδωσα την ελευθερία
σου, Λούσιους, δε σου αρκεί αυτό;» συνέχισε ο Βόλντεµορτ. «Μα
έχω προσέξει ότι εσύ κι η οικογένειά σου δεν είστε και τόσο χαρούµενοι τώρα τελευταία… Για ποιο λόγο σάς δυσαρεστεί η παρουσία
µου στο σπίτι σας, Λούσιους;»
«Για κανέναν… για κανέναν, άρχοντά µου!»
«Τι ψέµα, Λούσιους…»
Η χαµηλή φωνή συνέχισε ν’ ακούγεται σαν συριγµός ακόµη κι
όταν σταµάτησε να κινείται το απαίσιο στόµα. Καθώς το σφύριγµα
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δυνάµωνε, κάποιοι µάγοι συγκράτησαν µε κόπο το ρίγος τους^ κάτι
βαρύ σερνόταν στο δάπεδο κάτω από το τραπέζι.
Ένα τεράστιο φίδι εµφανίστηκε και άρχισε να σκαρφαλώνει
αργά στην καρέκλα του Βόλντεµορτ. Ανέβαινε, ανέβαινε ατέλειωτο,
ώσπου ήρθε και κάθισε στους ώµους του Βόλντεµορτ^ ο λαιµός του
ήταν χοντρός σαν ανθρώπινος µηρός^ τα µάτια, µε τις κόρες σαν
κάθετες σχισµές, γυάλινα. Ο Βόλντεµορτ χάιδεψε αφηρηµένα το
φίδι µε τα µακριά λεπτά του δάχτυλα, χωρίς να τραβήξει το βλέµµα
του από τον Λούσιους Μαλφόι.
«Γιατί δείχνουν οι Μαλφόι τόσο δυστυχισµένοι από τη µοίρα
τους; ∆εν είναι η επιστροφή µου, η ανάκτηση της δύναµής µου,
αυτό που ισχυρίζονταν πως επιθυµούσαν όλα αυτά τα χρόνια;»
«Φυσικά, άρχοντά µου», βιάστηκε να απαντήσει ο Λούσιους Μαλφόι. Σφούγγισε τον ιδρώτα από το πάνω χείλος του µε χέρι που
έτρεµε. «Το επιθυµούσαµε… και το επιθυµούµε».
Η γυναίκα του, στ’ αριστερά του, έγνεψε αλλόκοτα, άκαµπτα, τραβώντας τα µάτια της από τον Βόλντεµορτ και το φίδι. Στα δεξιά του,
ο γιος του ο Ντράκο, που κοιτούσε το ανάποδα κρεµασµένο σώµα,
έριξε ένα φοβισµένο φευγαλέο βλέµµα στον Βόλντεµορτ, αποφεύγοντας να διασταυρωθούν οι µατιές τους.
«Άρχοντά µου», είπε µια µελαχρινή γυναίκα από τη µέση του
τραπεζιού, µε φωνή πνιχτή από συγκίνηση, «είναι τιµή µας που βρίσκεσαι εδώ, στο πατρικό µας σπίτι. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ευχαρίστηση».
Καθόταν δίπλα στην αδελφή της κι ήταν τόσο διαφορετική στην
εµφάνιση, µε τα µαύρα µαλλιά της και τα µάτια µε τα βαριά βλέφαρα, όσο και στη στάση και τη συµπεριφορά της^ ενώ η Ναρκίσα καθόταν αλύγιστη κι ανέκφραστη, η Μπέλατριξ ήταν σκυµµένη προς
τον Βόλντεµορτ γιατί η λαχτάρα της να είναι κοντά του δεν µπορούσε να εκφραστεί µόνο µε λόγια.
«∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ευχαρίστηση», επανέλαβε ο Βόλντεµορτ, γέρνοντας στο πλάι το κεφάλι του καθώς περιεργαζόταν την
Μπέλατριξ. «Αυτό έχει µεγάλη αξία από τα χείλη σου, Μπέλατριξ».
Το πρόσωπο της γυναίκας κοκκίνισε^ τα µάτια της δάκρυσαν από
χαρά. «∆ε λέω παρά την αλήθεια, άρχοντά µου!»
«∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ευχαρίστηση… ακόµη και σε σύγκριση
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µε το ευτυχές γεγονός που, όπως ακούω, συνέβη αυτή την εβδοµάδα στην οικογένειά σας;»
Τον κοίταξε µε χείλη µισάνοιχτα, εµφανώς απορηµένη. «∆εν
καταλαβαίνω, άρχοντά µου».
«Εννοώ την ανιψιά σου, Μπέλατριξ. Και δική σας, Λούσιους και
Ναρκίσα. Που µόλις παντρεύτηκε το λυκάνθρωπο, τον Ρέµους
Λούπιν. Πόσο θα πρέπει να καµαρώνετε!»
Ειρωνικά γέλια ακούστηκαν από τους υπόλοιπους. Πολλοί
έσκυψαν µπροστά για να ανταλλάξουν χαιρέκακα βλέµµατα και µερικοί χτύπησαν τη γροθιά τους στο τραπέζι. Το µεγάλο φίδι, ενοχληµένο από τη φασαρία, άνοιξε το στόµα του και σφύριξε θυµωµένο,
µα οι Θανατοφάγοι δεν το άκουσαν, τόσο πολύ χαίρονταν για τον
εξευτελισµό της Μπέλατριξ και του Μαλφόι. Το πρόσωπο της Μπέλατριξ, που πριν από λίγες στιγµές έλαµπε από ευτυχία, τώρα ήταν
διάσπαρτο από ένα άσχηµο κόκκινο χρώµα.
«∆εν είναι ανιψιά µας, αφέντη µου», αναφώνησε µέσα στη γενική θυµηδία. «Εµείς —η Ναρκίσα κι εγώ— δεν έχουµε ξαναδεί
την αδελφή µας από τότε που παντρεύτηκε το λασποαίµατο. ∆εν
έχουµε καµιά σχέση µ’ αυτό το βροµόπαιδο ούτε µε το τέρας που
παντρεύτηκε».
«Εσύ τι λες, Ντράκο;» ρώτησε ο Βόλντεµορτ και µολονότι η φωνή του ήταν σιγανή, ακούστηκε καθαρά µες στα σφυρίγµατα και τις
κορο°δίες. «Θα φυλάς τα κουτάβια τους;»
Τα γέλια δυνάµωσαν. Ο Ντράκο Μαλφόι κοίταξε έντροµος τον
πατέρα του, που είχε χαµηλωµένο το βλέµµα του, κι ύστερα τα µάτια του διασταυρώθηκαν µε της µητέρας του. Εκείνη έγνεψε όχι
µ’ ένα ανεπαίσθητο κούνηµα του κεφαλιού της και στη συνέχεια
κάρφωσε ξανά το ανέκφραστο βλέµµα της στον απέναντι τοίχο.
«Αρκετά», µίλησε ο Βόλντεµορτ, χα°δεύοντας το θυµωµένο φίδι.
«Αρκετά». Τα γέλια κόπηκαν µε το µαχαίρι. «Πολλά απ’ τα παλαιότερα οικογενειακά δέντρα νοσούν µε το πέρασµα του χρόνου», συµπλήρωσε, ενώ η Μπέλατριξ τον κοιτούσε ικετευτικά και µε κοµµένη
την ανάσα. «Κι εσείς πρέπει να κλαδέψετε το δικό σας για να διατηρηθεί υγιές, σωστά; Να κόψετε εκείνα τα κλαδιά που απειλούν την
υγεία του υπόλοιπου δέντρου».
«Ναι, άρχοντά µου», ψιθύρισε η Μπέλατριξ και τα µάτια της
© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

22

ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ

πληµµύρισαν ξανά µε δάκρυα ευγνωµοσύνης. «Σε πρώτη ευκαιρία!»
«Έτσι θα γίνει», κατένευσε ο Βόλντεµορτ. «Και όπως στην οικογένειά σας, έτσι και στον υπόλοιπο κόσµο… θα αφαιρέσουµε το
καρκίνωµα που µας µολύνει, µέχρι να µείνουν µόνο αυτοί που έχουν
γνήσιο, ανόθευτο αίµα…»
Ο Βόλντεµορτ σήκωσε το ραβδί του Λούσιους Μαλφόι και σηµάδεψε µ’ ένα ανάλαφρο τίναγµα το σώµα που περιστρεφόταν αργά, κρεµασµένο πάνω απ’ το τραπέζι. Η φιγούρα ζωντάνεψε µ’ ένα
βογκητό κι άρχισε να παλεύει µε αόρατα δεσµά.
«Αναγνωρίζεις την καλεσµένη µας, Σέβερους;» ρώτησε ο Βόλντεµορτ.
Ο Σνέιπ ύψωσε το βλέµµα του στο ανάποδα κρεµασµένο πρόσωπο. Τώρα όλοι οι Θανατοφάγοι κοιτούσαν την αιχµάλωτη σαν να
τους είχε δοθεί άδεια να φανερώσουν την περιέργειά τους. Καθώς
στρεφόταν προς τη φωτιά, η γυναίκα ψέλλισε µε ραγισµένη, πανικόβλητη φωνή: «Σέβερους! Βοήθεια!»
«Α… βέβαια», απάντησε ο Σνέιπ, καθώς η αιχµάλωτη ξαναγύριζε αργά προς την άλλη πλευρά.
«Κι εσύ, Ντράκο;» ρώτησε ο Βόλντεµορτ, χα°δεύοντας τη µουσούδα του φιδιού µε το ελεύθερο χέρι του.
Ο Ντράκο έγνεψε όχι µ’ ένα νευρικό κούνηµα του κεφαλιού
του. Τώρα που η γυναίκα είχε ξυπνήσει, του ήταν αδύνατον να την
κοιτάξει.
«Μα δε θα επέλεγες ποτέ το µάθηµά της», συµπλήρωσε ο Βόλντεµορτ. «Για όσους δεν την ξέρετε, απόψε έχουµε κοντά µας την
Τσάριτι Μπέρµπατζ που, µέχρι πρόσφατα, δίδασκε στη Σχολή “Χόγκουαρτς” για Μαγείες και Ξόρκια». Στο τραπέζι επικράτησε ένα
µικρό σούσουρο, ως δείγµα αναγνώρισης. Μια εύσωµη σκυφτή γυναίκα µε µυτερά δόντια κακάρισε. «Ναι… η καθηγήτρια Μπέρµπατζ
δίδασκε στα παιδιά των µάγων σχετικά µε τους Μαγκλ… ότι δεν
είναι και τόσο διαφορετικοί από εµάς…»
Ένας Θανατοφάγος έφτυσε στο δάπεδο. Η Τσάριτι Μπέρµπατζ,
καθώς περιστρεφόταν, βρέθηκε πάλι να κοιτάζει τον Σνέιπ. «Σέβερους… σε παρακαλώ… σε παρακαλώ…»
«Σιωπή», έκανε ο Βόλντεµορτ µ’ άλλο ένα τίναγµα του ραβδιού
του Μαλφόι, και η Τσάριτι σώπασε σαν να την είχαν φιµώσει. «Και
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καθώς δεν της αρκούσε που διέφθειρε και δηλητηρίαζε τα µυαλά
των παιδιών µας, την περασµένη εβδοµάδα η καθηγήτρια Μπέρµπατζ δηµοσίευσε στον Ηµερήσιο Προφήτη µια φλογερή συνηγορία για τους λασποαίµατους. Οι µάγοι, λέει, πρέπει να αποδεχτούν
αυτούς τους κλέφτες των γνώσεων και της µαγείας µας. Η εξάλειψη
των καθαρόαιµων, λέει η καθηγήτρια Μπέρµπατζ, είναι ένα λίαν
επιθυµητό γεγονός… αν ήταν στο χέρι της, θα µας έβαζε να ζευγαρώσουµε όλοι µε λασποαίµατους… και µε λυκάνθρωπους, το
δίχως άλλο…»
Αυτή τη φορά δε γέλασε κανείς. Ο θυµός κι η περιφρόνηση στη
φωνή του Βόλντεµορτ ήταν ολοφάνερα. Η Τσάριτι Μπέρµπατζ,
καθώς περιστρεφόταν, βρέθηκε για τρίτη φορά απέναντι στον Σνέιπ.
∆άκρυα κυλούσαν από τα µάτια της στα µαλλιά της. Ο Σνέιπ ανταπέδωσε µε τη µεγαλύτερη απάθεια το βλέµµα της µέχρι που το πρόσωπό της γύρισε από την άλλη.
«Αβάντα Κεντάβρα».
Μια πράσινη λάµψη φώτισε και την τελευταία γωνιά της σάλας.
Η Τσάριτι σωριάστηκε µε πάταγο στο τραπέζι, που τραντάχτηκε κι
έτριξε. Πολλοί Θανατοφάγοι τραβήχτηκαν απότοµα πίσω στις καρέκλες τους. Ο Ντράκο έπεσε από τη δική του στο πάτωµα.
«Το φαγητό σου, Ναγκίνι», είπε απαλά ο Βόλντεµορτ, και το µεγάλο φίδι αναδεύτηκε και γλίστρησε από τους ώµους του στο λουστραρισµένο ξύλο.
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