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Θριν

Τα παραμύθια έχουν παρεκτραπεί στη χώρα του Θριν. Εδώ 
και καιρό.

Κάποτε η μαγεία ήταν πολύτιμη για όλους. Κι όλοι πί-
στευαν πως δεν υπήρχε τίποτα πιο πολύτιμο από τη μαγεία 
της φύσης και την πηγή της, το Παντοτινό Δέντρο, γιατί 
αυτή έκανε τους ανθρώπους δημιουργικούς, ευαίσθητους και 
γενναίους.

Τρεις εχθροί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κατα-
στρέψουν τη δύναμη του Παντοτινού Δέντρου. Αν τα κατα-
φέρουν, η μαγεία του θα χαθεί, μαζί με τα συννεφάλογα που 
φωλιάζουν στα κλαδιά του.

Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί;
Ο Βασιλιάς Αρουραίος και οι υπήκοοί του από την πόλη 

της Οινοπέστροφας τρέμουν τη μαγεία, γιατί θα τους έκανε 
να γυρίσουν πίσω στις ρίζες τους και στο δάσος, ενώ το μόνο 
που αποζητούν τώρα πια είναι οι χαρές της πόλης.

Ο Ωρολογοποιός της Αηδονούπολης θέλει να πάρει τον 
έλεγχο της μαγείας και χρησιμοποιεί τις μηχανικές του εφευ-
ρέσεις για να σφετεριστεί τη δύναμή της.

Κι η Επαγγελματίας Πριγκίπισσα με τους γιγαντοκτόνους 
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της από την πόλη της Δοκού δεν έχει κανένα πρόβλημα να 
συνεργαστεί με αυτούς τους δύο, αν έτσι αποκτήσει τη φήμη 
και τα πλούτη που τόσο λαχταρά.

Όμως στην καρδιά του Παντοτινού Δέντρου ετοιμάζονται 
μαγικά δώρα για τρία παιδιά που ακόμη δεν ξέρουν τις απί-
στευτες δυνάμεις τους…

Στα βάθη του Μεγάλου Δάσους υψώνεται το Παντοτινό Δέ-
ντρο. Είναι θεόρατο. Ο φλοιός του είναι γεμάτος ρόζους και 
βαθουλώματα, όπου πατούν και σκαρφαλώνουν τα αγρίμια. 
Αρκούδες με σκουρόχρωμη γούνα, που κάποιοι τις αποκαλούν 
δεντροκόμους, κόβουν και μαζεύουν με περισσή προσοχή τα 
χαμηλότερα κλαδιά, τα στοιβάζουν στις ράχες τους και τα 
κατεβάζουν στο έδαφος.

Βαθιά σε μια εσοχή, μέσα σ’ ένα σύμπλεγμα από ρίζες, 
λάμπει ένα φως, κι οι δεντροκόμοι μπαίνουν σ’ ένα εργαστήρι 
φτιαγμένο από ρίζες και αποθέτουν τα δεμάτια από τα κλαδιά 
του Παντοτινού Δέντρου πάνω σ’ έναν πάγκο. Μια ηλικιω-
μένη κυρία με ασημένια μαλλιά ξεδιαλέγει με προσοχή τα 
κλαδιά ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθός τους, έτσι ώστε 
να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει.

Έπειτα στρέφει το βλέμμα στα εργαλεία που είναι κρε-
μασμένα στους τοίχους και διαλέγει εκείνα που χρειάζεται.
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Οι δεντροκόμοι φεύγουν την ώρα που ξεκινά ο θόρυβος 
από το πριόνισμα, το κόψιμο και το τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
Η φασαρία συνεχίζεται για ώρες πολλές μέσα στη νύχτα και 
τα φώτα του εργαστηρίου λάμπουν στο σκοτάδι.

Καθώς έρχεται η αυγή, η ηλικιωμένη κυρία ξεπροβάλλει 
στο κατώφλι και μια άμαξα που οδηγούν δεντροκόμοι σταμα-
τά μπροστά της. Είναι καλυμμένη ολόκληρη με μουσαμάδες. 
Οι λέξεις «Θίασος Μπαλέτου των Αρκούδων της Δύσης» είναι 
γραμμένες με πινέλο στη μια πλευρά της. Η ηλικιωμένη 
κυρία βάζει το χέρι στην τσέπη της ποδιάς της, βγάζει μια 
τρυπητή κουτάλα με μακρύ χερούλι που λαμπυρίζει και τη 
δίνει σε μια αρκούδα.

«Για τον Ζαμ Ζέφιρ στο Αρτοποιείο 9 της Οινοπέστρο-
φας» λέει και γυρίζει στο εργαστήρι της. Σ’ έναν γάντζο στον 
τοίχο κρέμονται η πλάτη και το σώμα ενός πολύ ξεχωριστού 
βιολοντσέλου, που προορίζεται για τη Φοίβη Λάιμτρι, μια 
νεαρή μουσικό από την Αηδονούπολη. Στερεωμένη γερά σε 
μια μέγκενη στον πάγκο βρίσκεται η λαβή ενός βορπάλινου 
σπαθιού, που έχει φτιαχτεί για τη Βηρσαβεέ Γκρίνγκρας, την 
κόρη ενός γιγαντοκτόνου από την πόλη της Δοκού.
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Η ηλικιωμένη κυρία χαμηλώνει τον λύχνο του εργαστη-
ρίου και στρέφεται σε μια αρκούδα που κρατά μια γαβάθα 
με πόριτζ. Παίρνει τη γαβάθα, πιάνει την αρκούδα απ’ το 
μπράτσο κι οι δυο τους αφήνουν πίσω τους το εργαστήρι. 
«Όλα ξεκινούν αύριο» λέει.
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Ψηλά πάνω απ’ το εργαστήρι, στα 
πιο ψηλά κλαδιά του Παντοτινού Δέ-
ντρου, βρίσκεται μια φωλιά από ξερό-

κλαδα που λάμπουν, πλεγμένα σφιχτά 
με βρύα που φωσφορίζουν. Μέσα της 

αναπαύονται ολόλευκα αυγά, πιο άσπρα 
κι απ’ το πιο χιονάτο σύννεφο, διάστικτα 

με κουκκίδες στο χρώμα του καταγάλανου 
ουρανού. Τα αυγά ανασαλεύουν, έτοιμα να εκκο-

λαφθούν. Λεπτές ρωγμές διατρέχουν την επιφάνειά τους και 
γίνονται πιο πλατιές με κάθε μικρό σκίρτημα…

Σύντομα μια σκιά πέφτει πάνω στα φύλλα κι έπειτα μια 
δεύτερη, καθώς, μ’ έναν ήχο σαν ξαφνική ριπή ανέμου, δύο 
ιπτάμενα άλογα κατεβαίνουν με ορμή από τον ουρανό. Από κάτω 
τους, ανάμεσα στα κλαδιά, μέσα στη φωλιά που είναι πλεγμένη 
με βρύα εμφανίζονται τρία νεογέννητα φτερωτά πουλάρια.

Εδώ και χρόνια που χάνονται πέρα απ’ τη θύμηση, τα 
παιδιά του Θριν ατενίζουν τα σύννεφα που αρμενίζουν στον 
ουρανό κι εύχονται να αποκτήσουν ένα συννεφάλογο. Όσο 
κι αν δεν το πιστεύουν, έχουν πάντα βαθιά μέσα τους την 
ελπίδα πως η ευχή τους θα βγει αληθινή. Κανείς δεν έχει δει 
ποτέ ένα συννεφάλογο. Όμως αυτό είναι κάτι που σύντομα 
θα αλλάξει…
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1

Η ΤρυπΗΤΗ ΚουΤαλα

Ο Ζαμ Ζέφιρ ξύπνησε νωρίς και σηκώθηκε με προσοχή 

απ’ το κρεβάτι για να μην ξυπνήσει τους άλλους μαθη-

τευόμενους του Αρτοποιείου 9, που κοιμόντουσαν του 

καλού καιρού τριγύρω του.

Ήταν μία μέρα πριν από τον Χορό του Τσαγιού της 

Υψηλής Δούκισσας της Οινοπέστροφας κι ο Ζαμ ένιωθε 

τόσο άγχος και προσμονή, που του ήταν αδύνατο να μεί-

νει στο κρεβάτι. Σήμερα θα ετοίμαζαν τις λιχουδιές της 

αυριανής εκδήλωσης. Τα δώδεκα αρτοποιεία της πόλης 

συναγωνίζονταν μεταξύ τους για να παρουσιάσουν τα πιο 

εκλεκτά εδέσματα για τη δεξίωση. Αν κάτι πήγαινε πάλι 

στραβά, μετά το περσινό φιάσκο που είχε αμαυρώσει τη 

φήμη του Αρτοποιείου 9, ο Ζαμ κι οι φίλοι του θα ανα-

γκάζονταν να γυρίσουν στα σπίτια τους ντροπιασμένοι. 

Η σκέψη και μόνο της απογοήτευσης στην έκφραση του 

πατέρα του ήταν κάτι που ο Ζαμ δεν μπορούσε να αντέξει. 

Όχι, σκέφτηκε ο Ζαμ. Θα έκανε τα πάντα για να σιγουρέ-

ψει πως όλα θα πήγαιναν τέλεια αυτή τη φορά.
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Στη μια γωνιά του κοιτώνα που βρισκόταν στη σοφίτα 

του κτιρίου, ο καλύτερος φίλος του Ζαμ, ο Λάνγκντεϊλ 

το κατσικόπαιδο, ροχάλιζε γαλήνια. Κάτω απ’ την κου-

βέρτα, που ήταν φτιαγμένη από ένα σακί για αλεύρι, οι 

οπλές του σάλευαν ανεπαίσθητα, καθώς το κατσικόπαιδο 

ονειρευόταν πως κυνηγούσε γαλάζιες πεταλούδες στα 

καλοκαιρινά πευκοδάση των Δυτικών Βουνών. Στην άλλη 

γωνιά, οι δύο αδελφές Σέλακ έσφιγγαν πάνω τους το σάλι 

που μοιράζονταν. Στις κουκέτες ανάμεσά τους, οι νεαροί 

γνώμοι από τους Γκρίζους Λόφους κοιμόντουσαν ακίνη-

τοι και σιωπηλοί –πέντε κάτω από κάθε κουβέρτα– και 

τα τριχωτά γκριζωπά κεφαλάκια τους ίσα που ξεχώριζαν.

Ο Ζαμ έριξε μια ματιά απ’ το παράθυρο κι αντίκρισε 

τις χρυσαφένιες στέγες των παλατιών, που στραφτάλι-

ζαν κάτω απ’ τον πρωινό ήλιο. Έστρεψε το βλέμμα σ’ 

ένα γοργοτάξιδο σύννεφο κι έκανε μια ευχή: «Μακάρι 

να φτιάξω το πιο νόστιμο κέικ με τζίντζερ του κόσμου» 

ψιθύρισε. «Συννεφάλογο, που κανείς δε σ’ έχει δει, κάνε 

η ευχή μου να βγει αληθινή».

Ο Ζαμ πήρε την ποδιά και τον σκούφο του και βγήκε 

αθόρυβα από τη σοφίτα, αφήνοντας τους φίλους του να 

ονειρεύονται.

Έπειτα κατέβηκε τα σκαλιά μέχρι το υπόγειο, άνοιξε 
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την πόρτα του κελαριού γεύσεων και πέρασε το κατώφλι. 

Ήταν το αγαπημένο του μέρος. Λάτρευε την τάξη, την 

καθαριότητα και τη νοικοκυροσύνη που επικρατούσαν 

εκεί μέσα. Ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό του. Τώρα 

που όλοι στη σοφίτα ήταν ακόμη βυθισμένοι στον ύπνο, 

δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή για να πειραματιστεί ανε-

νόχλητος.

Οι τοίχοι γύρω του ήταν γεμάτοι ράφια και, κοιτάζο-

ντας τα υαλότουβλα στο κέντρο της θολωτής οροφής, ο 

Ζαμ μπορούσε να ξεχωρίσει τις σκιές των ποδιών όλων 

εκείνων που περνούσαν μπροστά από την πόρτα του Αρ-

τοποιείου 9.

Βάζα κάθε λογής σχήματος και μεγέθους ήταν τοπο-

θετημένα στα ράφια ολόγυρά του κι όλα τους είχαν κα-

θαρογραμμένα ταμπελάκια.
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Ο Ζαμ διάλεξε τα 

βάζα που χρειαζόταν, 

τα άνοιξε με τη σειρά 

και πήρε λίγο από 

το περιεχόμενο του 

καθενός. Τοποθέτησε 

προσεκτικά τα καρυ-

κεύματα πάνω σε μικρά 

κομμάτια λαδόκολλας, τα οποία δίπλωσε με τάξη και τα 

έβαλε στις τσέπες της ποδιάς του. Ικανοποιημένος με τις 

επιλογές του, διέσχισε το πλακόστρωτο και πλησίασε ένα 

μεγάλο ερμάρι, που γέμιζε μια κόχη του κελαριού. Άνοιξε 

ένα συρτάρι με την επιγραφή «Συνταγολόγιο Κρούστας», 

πήρε μια λεπτή γαλέτα με οδοντωτές άκρες και αποστή-

θισε τις οδηγίες που ήταν χαραγμένες με μικροσκοπικά 

γράμματα στο πίσω μέρος της.

«Για τραγανή υφή, ανακατέψτε σύντομα αλλά με έντονες 
κινήσεις και σιγοψήστε σε ξεθυμασμένο φούρνο…» διάβασε. 

Η ήρεμη και γεμάτη σιγουριά φωνή του αρχιαρτοποιού 

αντήχησε στο μυαλό του Ζαμ, όπως συνέβαινε κάθε φορά 

που διάβαζε τις συνταγές του. «Για πιο μεστή γεύση, ανα-
κατέψτε αργά με πλατιά μονοκόμματη κουτάλα και ψήστε 
για λίγη ώρα σε πυρωμένο, γεμάτο φούρνο…»
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«Πλατιά μονοκόμματη κουτάλα» επανέλαβε μονολο-

γώντας ο Ζαμ και έκλεισε το συρτάρι, αφού πρώτα ξανά-

βαλε την οδοντωτή γαλέτα στη θέση της. Κοίταξε ψηλά 

κι ετοιμάστηκε να διαλέξει μια απ’ τις ξύλινες κουτάλες 

που κρέμονταν από τους γάντζους της οροφής, όταν το 

πόδι του πάτησε ένα αντικείμενο που ήταν παρατημένο 

στο πλακόστρωτο. Ήταν μια μεγάλη κουτάλα.

«Αυτό θα πει απροσεξία» μουρμούρισε ο Ζαμ, παίρνο-

ντας την κουτάλα από το πάτωμα. Ήταν 

πλατιά με μακρύ χερούλι κι έμοιαζε 

λαξεμένη από ένα και μοναδικό κομ-

μάτι ξύλου. Ο Ζαμ τη στριφογύρισε 

στα χέρια του. Η κουτάλα ήταν γεμάτη 

μικρές τρύπες και τρεις αρκετά μεγά-

λες κοντά στο σημείο όπου ξεκινούσε 

το χερούλι.

«Ανακατέψτε αργά με πλατιά μονο-
κόμματη κουτάλα» είπε η φωνή του αρ-

χιαρτοποιού στο μυαλό του Ζαμ.

«Τέλεια» μονολόγησε το αγόρι, σκου-

πίζοντας την κουτάλα στην ποδιά του και 

ρίχνοντάς τη σε μια βαθιά τσέπη.

Έπειτα πήρε ένα αφάνταστα ταλαιπω-
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ρημένο και παλιό βιβλίο από ένα ράφι: Η Τέχνη της Αρτο-

ποιίας. «Εδώ είσαι λοιπόν» είπε χαρούμενα κι ανέβηκε τα 

σκαλιά για να γυρίσει στην κουζίνα.

Μία ώρα αργότερα, οι υπόλοιποι μαθητευόμενοι αρ-

τοποιοί είχαν πια ξυπνήσει από το γκονγκ που σήμανε έξι 

το πρωί κι είχαν ήδη αρχίσει να κατεβαίνουν ένας ένας 

στη σειρά, φορώντας τους σκούφους τους και 

τρίβοντας τα μάτια τους νυσταγμένοι. 

Ο Βαλτάσαρ Μπόαμπαμπ, αρχιαρ-

τοποιός του Αρτοποιείου 9, τους ακο-

λούθησε χαμογελαστός στην κουζίνα.

«Καλημέρα, μαθητευόμενοι!» εί-

πε χαρωπά, γέρνοντας ελαφρά το κεφά-

λι για να τους κοιτάξει πάνω απ’ τους 

φακούς των στενόμακρων γυαλιών 

του. «Όπως γνωρίζετε, τα δώδεκα 

αρτοποιεία της Οινοπέστροφας 

έχουν αναλάβει την τροφοδο-

σία του αυριανού Χορού του 

Τσαγιού της Υψηλής Δούκισ-

σας, κι όλοι έχουμε ένα καθή-

κον να επιτελέσουμε».

Ο αρχιαρτοποιός χαμογέλασε 
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και πάλι, κάπως μελαγχολικά αυτή τη φορά. «Το Αρ-

τοποιείο 1 έχει αναλάβει τις πρώτες στρώσεις. To Αρ-

τοποιείο 2 θα φροντίσει τις δεύτερες και τις τρίτες. Τα 

διάφορα είδη γέμισης είναι δουλειά των Αρτοποιείων 3, 

4 και 5. Τα 6, 7 και 8 θα ετοιμάσουν τη μαρέγκα και τις 

εξωτερικές στρώσεις. Τα Αρτοποιεία 10 και 11 έχουν 

αναλάβει τα κέικ φρούτων και τα σφολιατάκια, ενώ το 

Αρτοποιείο 12 θα ετοιμάσει γλυκίσματα βουτηγμένα σε 

πλούσια κρέμα…»

Ο Βαλτάσαρ Μπόαμπαμπ πήρε μια βαθιά ανάσα. 

«Αυτό σημαίνει πως το Αρτοποιείο 9 θα ασχοληθεί για 

μία ακόμα φορά με τα πιο απλά 

και ταπεινά εδέσματα…»
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Οι μαθητευόμενοι υποδέχτηκαν τα λόγια του με μουρ-

μουρητά. Ήταν άδικο. Είχαν δουλέψει σκληρά, όμως 

δεν τους έδιναν την παραμικρή ευκαιρία.

«Ναι, καταλαβαίνω…» είπε ο αρχιαρτοποιός. «Η κα-

τάσταση δεν είναι ιδανική, όμως μετά την περσινή κα-

τάρρευση της τούρτας και τις εκρήξεις των εκλέρ, το 

Αρτοποιείο 9 έχει πολλά να αποδείξει…»

«Δε φταίγαμε εμείς» διαμαρτυρήθηκε ένας γνώμος.

«Ο προηγούμενος αρχιαρτοποιός δε λάδωσε τη Συντε-

χνία των Αρουραίων» είπε ο Λάνγκντεϊλ το κατσικόπαιδο, 

χτυπώντας δυνατά τις οπλές του στο πάτωμα «κι εκείνοι 

κατέστρεψαν τα πάντα…»

«Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί» είπε ήσυχα ο Βαλτάσαρ. 

«Τώρα αρχιαρτοποιός είμαι εγώ και τα πράγματα έχουν 

αλλάξει, έτσι δεν είναι;»

Ο Ζαμ και οι υπόλοιποι 

μαθητευόμενοι συμφώνη-

σαν κουνώντας τα κεφάλια 

τους. Ήταν αλήθεια. Το 

Αρτοποιείο 9 είχε αλλά-

ξει από την ημέρα που ο 

Βαλτάσαρ Μπόαμπαμπ 

είχε αναλάβει τα καθή-
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κοντά του: τέλος πια τα ξεσπάσματα οργής και οι τιμω-

ρίες χωρίς λόγο. Η κουζίνα ήταν ένα μέρος χαρούμενο, 

όπου οι μαθητευόμενοι αντιμετωπίζονταν με σεβασμό 

κι έφτιαχναν λαχταριστές λιχουδιές. Τίποτα απ’ όλα αυ-

τά δεν είχε σημασία όμως. Μετά τη συμφορά του τελευ-

ταίου Χορού του Τσαγιού, έναν χρόνο πριν, το Αρτοποιείο 

9 παραλίγο να κλείσει οριστικά κι αμετάκλητα, γεγονός 

που θα ανάγκαζε τους μαθητευόμενους να γυρίσουν στα 

σπίτια τους. Αν δεν είχε έρθει ο Βαλτάσαρ από το κατα-

ξιωμένο Αρτοποιείο 12, κανείς τους δε θα είχε μέλλον. 

Γι’ αυτό και όλοι θα έβαζαν τα δυνατά τους για να τον 

κάνουν περήφανο.

«Με τους αρουραίους τι θα κάνουμε όμως;» ρώτησε 

φοβισμένος ο Λάνγκντεϊλ.

«Άσε με να ανησυχώ εγώ γι’ αυτό» αποκρίθηκε ο αρχιαρ-

τοποιός, προσπαθώντας να ακουστεί όσο πιο ανέμελος 

μπορούσε. «Μην ξεχνάτε πως από την ημέρα που ήρθα 

δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

»Στο μεταξύ, όλοι σας έχετε μπόλικη δουλειά στην κουζί-

να. Θα φτιάξουμε τις κρούστες καθώς και κέικ με τζίντζερ 

και μερικά ζαχαρωτά στολίδια. Επίσης, κατά τη διάρκεια 

της δεξίωσης…» –ο Βαλτάσαρ ξερόβηξε, καθώς ακόμα κι 

εκείνος ήταν ανήμπορος να διατηρήσει την καλή του διά
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θεση όταν έφερνε στο μυαλό του το επόμενο καθήκον τους– 

«το Αρτοποιείο 9 θα πλύνει τα σερβίτσια».

Οι μαθητευόμενοι υποδέχτηκαν τα λόγια του με ένα 

βογκητό.

«Ο Λάνγκντεϊλ και ο αδελφές Σέλακ θα αναλάβουν τις 

λεπτές, τραγανές κρούστες» ανακοίνωσε ο Βαλτάσαρ. 

«Οι γνώμοι θα ετοιμάσουν τις κρούστες με γλάσο. Ζαμ, 

πιστεύεις ότι μπορείς να φτιάξεις το κέικ με τζίντζερ και 

να με βοηθήσεις με τα ζαχαρωτά στολίδια;»

«Μάλιστα, αρχιαρτοποιέ» είπε ενθουσιασμένος ο Ζαμ. 

«Κατέβηκα ήδη στο κελάρι γεύσεων…»

«Ο σπασίκλας του Αρτοποιείου» μουρμούρισε ο Λάν-

γκντεϊλ.

Ο Βαλτάσαρ έριξε μια φαρμακερή ματιά στο κατσικό-

παιδο. Πριν όμως προλάβει να πει το παρα-

μικρό, ένας απρόσμενος ήχος έκανε τους 

πάντες να καταπιούν τη γλώσσα τους.

Το καμπανάκι που ήταν κρεμασμένο 

στην εξώπορτα είχε χτυπήσει και λίγες 

στιγμές αργότερα έφτασε στ’ αυτιά όλων 

το χριτς χρατς γαμψών νυχιών στο πάτωμα.

«Αρουραίος μού μυρίζεται» είπε ο Λάν-

γκντεϊλ.
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