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Στον Πίτερ Ρόουλινγκ
Στη µνήµη του κυρίου ΡίντλεX
Και στη Σούζαν Σλάντεν,
που βοήθησε τον Χάρι
να βγει στο φως του κόσµου
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Το Σπίτι των Χερτ

Ο

ι χωρικοί του Λιτλ Χάνγκλετον το αποκαλούσαν ακόµη
«το Σπίτι των Χερτ», παρόλο που είχαν περάσει πάρα
πολλά χρόνια από τότε που κατοικούσε εκεί η οικογένεια Χερτ. Βρισκόταν πάνω σ’ έναν λόφο µε θέα προς το χωριό: πολλά παράθυρα ήταν σφραγισµένα µε σανίδες, από την
οροφή έλειπαν πλάκες ενώ η πρόσοψή του είχε καλυφθεί από
θρασεµένο κισσό. Το Σπίτι των Χερτ, που κάποτε υπήρξε µια
ωραία έπαυλη κι αναµφισβήτητα το µεγαλύτερο και το πιο αρχοντικό κτίριο της περιοχής, τώρα ήταν ρηµαγµένο, εγκαταλειµµένο, ακατοίκητο.
Στο Λιτλ Χάνγκλετον όλοι συµφωνούσαν πως τούτο το σπίτι είχε κάτι ανατριχιαστικό. Πριν από µισό αιώνα είχε συµβεί
εκεί κάτι παράξενο και φοβερό, κάτι που οι γεροντότεροι του
χωριού εξακολουθούσαν να κουβεντιάζουν όταν δεν υπήρχαν
άλλα θέµατα για κουτσοµπολιό. Είχαν διηγηθεί την ιστορία τόσο πολλές φορές και µε τόσες παραλλαγές, που κανείς πια δεν
ήταν σίγουρος για την αλήθεια. Όλες οι εκδοχές ωστόσο ξεκινούσαν από το ίδιο σηµείο: πενήντα χρόνια πριν, το ξηµέρωµα µιας όµορφης καλοκαιριάτικης µέρας, τότε που το Σπίτι
των Χερτ ήταν ακόµη περιποιηµένο κι εντυπωσιακό, η υπηρέτρια µπήκε στο σαλόνι και βρήκε νεκρούς και τους τρεις Χερτ.
Η υπηρέτρια έτρεξε ουρλιάζοντας στο χωριό και σήκωσε
όλο τον κόσµο στο πόδι.
«Έχουνε µάτια γουρλωµένα! Είναι κρύοι, παγωµένοι! Φο© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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ράνε ακόµη τα ρούχα που φορούσανε κι όταν δειπνήσανε χτες
το βράδυ!»
Κάλεσαν την αστυνοµία ενώ όλο το χωριό έβραζε από περιέργεια κι από µια έξαψη που ήταν δύσκολο να κρύψουν. Κανείς δεν µπήκε στον κόπο να προσποιηθεί ότι λυπόταν για τους
Χερτ, επειδή κανείς δεν τους χώνευε. Το ηλικιωµένο ζευγάρι,
ο κύριος και η κυρία Χερτ, ήταν πλούσιοι, σνοµπ και αγενείς,
και ο Τοµ, ο γιος τους, ακόµη χειρότερος. Όλοι όµως ενδιαφέρονταν να µάθουν την ταυτότητα του δολοφόνου. Βλέπεις,
είναι κάπως απίθανο να πεθάνουν την ίδια νύχτα, από φυσικά
αίτια, τρεις υγιείς άνθρωποι.
Εκείνο το βράδυ, στην Ταβέρνα του Κρεµασµένου σηµειώθηκε µεγάλη κοσµοσυρροή^ µαζεύτηκε όλο το χωριό να µιλήσει για τους φόνους. Και ανταµείφθηκαν που είχαν εγκαταλείψει τη θαλπωρή του τζακιού τους όταν εµφανίστηκε η µαγείρισσα των Χερτ και ανακοίνωσε µελοδραµατικά στην οµήγυρη, όπου αίφνης είχε πέσει άκρα σιωπή, ότι µόλις είχαν συλλάβει τον Φρανκ Μπράις για τον φόνο.
«Τον Φρανκ!» αναφώνησαν πολλοί. «Απίστευτο!»
Ο Φρανκ Μπράις ήταν ο κηπουρός των Χερτ. Ζούσε µόνος
σ’ ένα παραµεληµένο σπιτάκι στο κτήµα τους. Ο Φρανκ είχε
επιστρέψει από τον πόλεµο µε µιαν αναπηρία στο πόδι και µια
έντονη απέχθεια για την πολυκοσµία και τους δυνατούς θορύβους, κι από τότε ήταν στη δούλεψη των Χερτ.
Όλοι έσπευσαν να κεράσουν τη µαγείρισσα, ανυποµονώντας να ακούσουν κι άλλες λεπτοµέρειες.
«Εγώ πάντα τον θεωρούσα παράξενο», είπε µετά το τέταρτο
ποτηράκι στους χωρικούς που την άκουγαν µε κοµµένη την
ανάσα. «Ακοινώνητο. Όσες φορές πήγα να του προσφέρω ένα
φλιτζάνι τσάι, αρνήθηκε. ∆εν ήθελε πάρε δώσε µε κανέναν».
«Έπειτα από τόσα που πέρασε στον πόλεµο», είπε µια γυναίκα στο µπαρ, «θέλει την ησυχία του. ∆εν είναι λόγος αυτός να…»
«Για πες µου, σε παρακαλώ, ποιος άλλος µπορεί να είχε
κλειδί απ’ την πόρτα της κουζίνας;» γάβγισε η µαγείρισσα.
«Στο σπιτάκι του κηπουρού υπάρχει ένα παραπανίσιο κλει© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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δί από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου! Χτες τη νύχτα δεν παραβίασε κανείς την πόρτα! Ούτε έσπασε κανένα παράθυρο! Το
µόνο που χρειαζόταν να κάνει ο Φρανκ ήταν να γλιστρήσει
αθόρυβα στο µεγάλο σπίτι, την ώρα που κοιµόµασταν όλοι…»
Οι χωρικοί αντάλλαξαν βλοσυρά βλέµµατα.
«Ποτέ δε µ’ άρεσε η φάτσα του», γρύλισε κάποιος που καθόταν στο µπαρ.
«Του πείραξε τα µυαλά ο πόλεµος, αν θέλετε τη γνώµη
µου», είπε ο ταβερνιάρης.
«Εγώ δε θα ’θελα για τίποτε στον κόσµο να του µπω στο µάτι, έτσι, Ντοτ;» ακούστηκε από µια γωνιά µια ζωηρή γυναικεία
φωνή.
«Ναι, είναι πολύ οξύθυµος», συµφώνησε ο Ντοτ γνέφοντας
ζωηρά. «Θυµάµαι µια φορά όταν ήταν µικρός…»
Κι έτσι, το άλλο πρωί, στο Λιτλ Χάνγκλετον δεν αµφέβαλλε
κανείς για την ενοχή του Φρανκ Μπράις.
Στη γειτονική κωµόπολη όµως, το Γκρέιτ Χάνγκλετον, µες
στο µουντό και καταθλιπτικό αστυνοµικό τµήµα, ο Φρανκ επαναλάµβανε πεισµατικά, ξανά και ξανά, πως ήταν αθώος και
πως το µόνο πρόσωπο που είχε δει κοντά στο σπίτι τη µέρα του
θανάτου των Χερτ ήταν ένας άγνωστος έφηβος, µε µαύρα µαλλιά κι ωχρή επιδερµίδα. Κανείς όµως στο χωριό δεν είχε δει
αυτό το αγόρι και οι αστυνοµικοί ήταν σίγουροι πως επρόκειτο για αποκύηµα της φαντασίας του.
Ωστόσο, ενώ τα πράγµατα φάνταζαν πολύ άσχηµα για τον
Φρανκ, ήρθε η ιατροδικαστική έκθεση και τα άλλαξε όλα.
Η αστυνοµία πρώτη φορά διάβαζε µια τόσο παράξενη έκθεση. Οι ιατροδικαστές που είχαν εξετάσει τα πτώµατα είχαν
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι Χερτ δεν είχαν δηλητηριαστεί ούτε µαχαιρωθεί, δεν είχαν πυροβοληθεί ούτε στραγγαλιστεί, δεν είχαν πεθάνει από ασφυξία και γενικά δεν τους είχε
πειράξει κανείς. Μάλιστα, συνέχιζε το πόρισµα µε έκδηλη την
αµηχανία των γιατρών, έχαιραν άκρας υγείας – αν εξαιρούσε
κανείς το γεγονός ότι ήταν νεκροί. Ωστόσο οι γιατροί σηµείωναν (σαν να ήταν αποφασισµένοι να βρουν οπωσδήποτε κά© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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ποιο πρόβληµα στα πτώµατα) ότι στα πρόσωπά τους ήταν αποτυπωµένη µια έκφραση πανικού. Όπως σχολίασαν εκνευρισµένοι οι αστυνοµικοί, πού ακούστηκε να πεθάνουν ταυτόχρονα τρεις άνθρωποι από την τροµάρα τους;
Καθώς λοιπόν δεν υπήρχε καµιά απόδειξη ότι οι Χερτ είχαν
δολοφονηθεί, η αστυνοµία αναγκάστηκε να αφήσει τον Φρανκ
ελεύθερο. Οι Χερτ θάφτηκαν στο κοιµητήρι του Λιτλ Χάνγκλετον και για ένα διάστηµα ο κόσµος επισκεπτόταν τους τάφους
τους από περιέργεια. Προς µεγάλη έκπληξη των χωρικών, ο
Φρανκ Μπράις επέστρεψε στο σπιτάκι του στο κτήµα τους, προκαλώντας έτσι τη γενική καχυποψία.
«Κόβω το κεφάλι µου ότι αυτός τους σκότωσε κι ας λέει ό,τι
θέλει η αστυνοµία», σχολίασε ο Ντοτ στην Ταβέρνα του Κρεµασµένου. «Κι αν είχε λίγο φιλότιµο, θα έφευγε από δω αφού
ξέρει ότι ξέρουµε».
Ο Φρανκ δεν έφυγε. Έµεινε να φροντίζει τον κήπο για την
επόµενη οικογένεια που εγκαταστάθηκε στο Σπίτι των Χερτ, κι
αργότερα για τη µεθεπόµενη – καµιά δεν έµεινε πολύ. Ίσως
έφταιγε εν µέρει και η παρουσία του Φρανκ που οι νέοι ιδιοκτήτες είπαν ότι είχε µια νοσηρή ατµόσφαιρα αυτό το σπίτι, το
οποίο, µένοντας ακατοίκητο, άρχισε να ρηµάζει.
Ο τωρινός πλούσιος ιδιοκτήτης του Σπιτιού των Χερτ δε ζούσε
εκεί ούτε είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στο χωριό^ έλεγαν ότι
το είχε για «φορολογικούς λόγους», αν και κανείς δεν ήξερε τι
ακριβώς σήµαινε αυτό. Όµως ο πλούσιος ιδιοκτήτης εξακολουθούσε να πληρώνει τον Φρανκ για να περιποιείται τον κήπο. Εκείνος κόντευε πια να κλείσει τα εβδοµήντα επτά, βαριάκουγε και δεν µπορούσε να λυγίσει το χτυπηµένο του πόδι αλλά, όταν είχε καλό καιρό, περιποιόταν τα παρτέρια, µολονότι
τα ζιζάνια είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος.
Τα ζιζάνια δεν ήταν το µοναδικό πρόβληµα του Φρανκ. Τα
παιδιά του χωριού διασκέδαζαν πετώντας πέτρες στα παράθυρα του Σπιτιού των Χερτ. Αλώνιζαν µε τα ποδήλατά τους πάνω
© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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στο γκαζόν, για το οποίο φρόντιζε τόσο σκληρά ο Φρανκ. Κάνα δυο φορές µάλιστα µπήκαν µες στο παλιό σπίτι για να τον
προκαλέσουν. Ήξεραν την αφοσίωση του γερο-Φρανκ στο
σπίτι και στο κτήµα. Έτσι λοιπόν διασκέδαζαν όταν έτρεχε κούτσα κούτσα στον κήπο, κραδαίνοντας τη µαγκούρα του και ξεστοµίζοντας απειλές. Ο Φρανκ από την πλευρά του πίστευε ότι
τα παιδιά τον τυραννούσαν επειδή τον θεωρούσαν δολοφόνο,
όπως οι πατεράδες κι οι παππούδες τους. Έτσι, όταν ξύπνησε
µια αυγουστιάτικη νύχτα και είδε κάτι πολύ παράξενο στο παλιό σπίτι, υπέθεσε πως τα παιδιά είχαν προχωρήσει ένα βήµα
παραπέρα στην προσπάθειά τους να τον βασανίσουν.
Τον είχε ξυπνήσει το πονεµένο του πόδι^ τώρα στα γεράµατα τον πονούσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σηκώθηκε και κατέβηκε κουτσαίνοντας στην κουζίνα για να γεµίσει
τη θερµοφόρα µε ζεστό νερό και να ανακουφίσει τo πονεµένο
του γόνατο. Καθώς στεκόταν µπροστά στον νεροχύτη και γέµιζε τον βραστήρα, έριξε µια µατιά στο σπίτι και είδε φως στα
παράθυρα του πάνω ορόφου. Κατάλαβε αµέσως τι συνέβαινε.
Τα παιδιά είχαν διαρρήξει ξανά το σπίτι και από το φως που
έτρεµε έκρινε ότι είχαν ανάψει και φωτιά.
Ο Φρανκ δεν είχε τηλέφωνο κι εκτός αυτού ήταν πολύ καχύποπτος µε την αστυνοµία από την εποχή που τον είχαν συλλάβει και ανακρίνει για τον φόνο των Χερτ. Άφησε ευθύς τον
βραστήρα, ανέβηκε στο πάνω πάτωµα όσο πιο γρήγορα του
επέτρεπε το δύσκαµπτο πόδι του και λίγα λεπτά αργότερα, ντυµένος, βρισκόταν ξανά στην κουζίνα. Ξεκρέµασε το παλιό
σκουριασµένο κλειδί από το γαντζάκι κοντά στην πόρτα, πήρε
τη µαγκούρα του και κίνησε µες στη νύχτα.
Στην εξώπορτα του Σπιτιού των Χερτ δεν υπήρχαν σηµάδια
παραβίασης, ούτε στα παράθυρα. Ο Φρανκ έκανε τον γύρο
του σπιτιού και πήγε από τη µεριά της κουζίνας, στη σχεδόν
κρυµµένη από τον κισσό πόρτα της, έβαλε το παλιό κλειδί στην
κλειδαριά και την άνοιξε αθόρυβα.
Μπήκε στην τεράστια κουζίνα, για πρώτη φορά έπειτα από
πολλά χρόνια. Ωστόσο, παρ’ όλο το σκοτάδι, θυµόταν πού βρι© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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σκόταν η πόρτα που οδηγούσε στον διάδροµο και κατευθύνθηκε ψηλαφιστά προς τα κει, ενώ τα ρουθούνια του πληµµύριζε η
µυρουδιά της κλεισούρας. Είχε τα αφτιά του τεντωµένα µήπως
ακούσει θορύβους ή οµιλίες από το πάνω πάτωµα. Έφτασε στον
διάδροµο, όπου έµπαινε λίγο περισσότερο φως από τα µεγάλα
παράθυρα που πλαισίωναν την εξώπορτα, και ανέβηκε την πέτρινη σκάλα. Από µέσα του ευγνωµονούσε το παχύ στρώµα της
σκόνης που έπνιγε τον ήχο από τα βήµατα και τη µαγκούρα του.
Στο κεφαλόσκαλο, ο Φρανκ έστριψε δεξιά και είδε αµέσως
πού βρίσκονταν οι απρόσκλητοι επισκέπτες: στο βάθος του
διαδρόµου, µια πόρτα ήταν µισάνοιχτη και το τρεµουλιαστό
φως που έβγαινε από το άνοιγµα σχηµάτιζε στο σκοτεινό πάτωµα µια µακρόστενη χρυσαφιά λωρίδα. Ο Φρανκ πλησίασε
σιγά σιγά κρατώντας σφιχτά τη µαγκούρα του. Κάνα δυο µέτρα πριν φτάσει, µπόρεσε να διακρίνει ένα τµήµα από το εσωτερικό της κάµαρας.
Ξαφνιασµένος, διαπίστωσε πως το τζάκι ήταν αναµµένο.
Έµεινε ασάλευτος κι αφουγκράστηκε, γιατί µέσα από το δωµάτιο ακουγόταν µια αντρική φωνή, άτολµη και φοβισµένη.
«Έχει µείνει λίγο ακόµη στο µπουκάλι αν πεινάς, άρχοντά
µου».
«Αργότερα», αποκρίθηκε µια άλλη φωνή. Ήταν κι εκείνη
αντρική – αλλόκοτα στριγκιά και παγερή σαν αιφνίδιο ρεύµα
ψυχρού αέρα. Είχε κάτι αυτή η φωνή που έκανε τις λιγοστές
τρίχες του Φρανκ να σηκωθούν όρθιες. «Πήγαινέ µε πιο κοντά στη φωτιά, Ποντικοουρά».
Ο Φρανκ έστρεψε προς την πόρτα το αριστερό του αφτί, το
καλό. Άκουσε τον ήχο που κάνει ένα µπουκάλι όταν το ακουµπάς πάνω σε σκληρή επιφάνεια κι έπειτα το τρίξιµο µιας βαριάς καρέκλας που τη σέρνουν στο πάτωµα. Προς στιγµήν
µπήκε στο οπτικό του πεδίο ένας µικροκαµωµένος άντρας που
είχε την πλάτη γυρισµένη προς την πόρτα και έσπρωχνε την
καρέκλα. Φορούσε έναν µακρύ µαύρο µανδύα και στο πίσω
µέρος του κεφαλιού του υπήρχε ένα άτριχο µπάλωµα. Ύστερα εξαφανίστηκε από τα µάτια του.
© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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«Πού είναι η Ναγκίνι;» ρώτησε η παγερή φωνή.
«Ε… δεν ξέρω, άρχοντά µου», είπε νευρικά η πρώτη φωνή.
«Θα πήγε µάλλον να εξερευνήσει το σπίτι…»
«Να την αρµέξεις προτού ξαπλώσουµε για ύπνο, Ποντικοουρά», είπε η δεύτερη φωνή. «Πρέπει να ξαναφάω τη νύχτα. Το
ταξίδι µ’ έχει εξαντλήσει».
Ο Φρανκ, συνοφρυωµένος, τέντωσε το καλό του αφτί πιο
κοντά στην πόρτα και αφουγκράστηκε. Ακολούθησε µια παύση κι ύστερα µίλησε πάλι εκείνος που λεγόταν Ποντικοουράς.
«Άρχοντά µου, επιτρέπεται να ρωτήσω πόσο θα µείνουµε
εδώ;»
«Μια εβδοµάδα», είπε η παγερή φωνή. «Ίσως και λίγο παραπάνω. Το σπίτι είναι αρκετά βολικό και προς το παρόν δεν
µπορούµε να εφαρµόσουµε το σχέδιό µας. Θα ήταν κουτό να
δράσουµε πριν τελειώσει το Παγκόσµιο Κύπελλο Κουίντιτς».
Ο Φρανκ έχωσε το κοκαλιάρικο δάχτυλό του στο αφτί του
και το στριφογύρισε. Προφανώς είχε µαζευτεί πολλή κυψελίδα και του φάνηκε πως άκουσε τη λέξη Κουίντιτς, η οποία είναι ανύπαρκτη.
«Το… το Παγκόσµιο Κύπελλο Κουίντιτς, άρχοντά µου;» είπε ο Ποντικοουράς.
Ο Φρανκ στριφογύρισε ακόµη πιο ζωηρά το δάχτυλο µες
στο αφτί του.
«Συµπάθα µε, µα δεν καταλαβαίνω… γιατί να περιµένουµε
να τελειώσει το Παγκόσµιο Κύπελλο;»
«∆ιότι, ανόητε, αυτή τη στιγµή καταφθάνουν στη χώρα µάγοι απ’ όλο τον κόσµο και όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου
Μαγείας θα βρίσκονται στο πόδι, θα αγρυπνούν για ενδείξεις
ασυνήθιστης δραστηριότητας, θα ελέγχουν και θα ξαναελέγχουν τις ταυτότητες. Θα έχουν λάβει δρακόντεια µέτρα ασφαλείας για να µην αντιληφθούν τίποτε οι Μαγκλ. Να γιατί θα περιµένουµε».
Ο Φρανκ έπαψε να προσπαθεί να ξεβουλώσει το αφτί του.
Είχε ακούσει καθαρά τις λέξεις Υπουργείο Μαγείας, µάγοι και
Μαγκλ. Προφανώς καθεµιά απ’ αυτές τις λέξεις ήταν συνθη© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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µατική και ο Φρανκ ήξερε µόνο δυο λογιών ανθρώπους που
συνεννοούνται µε κώδικες: τους κακοποιούς και τους κατασκόπους. Έσφιξε τη µαγκούρα του και τέντωσε τα αφτιά του.
«Ώστε η εξοχότητά σου είναι αποφασισµένη;» σχολίασε σιγανά ο Ποντικοουράς.
«Ασφαλώς και είµαι, Ποντικοουρά». Στην παγερή φωνή
υπήρχε τώρα µια νότα µοχθηρίας.
Ακολούθησε µια µικρή παύση κι ύστερα µίλησε ο Ποντικοουράς, βεβιασµένα, σαν να ζόριζε τον εαυτό του να πει αυτό που ήθελε προτού χάσει το θάρρος του.
«Θα µπορούσαµε, άρχοντά µου, να µην ασχοληθούµε µε
τον Χάρι Πότερ».
«Να µην ασχοληθούµε µε τον Χάρι Πότερ;» είπε αργά η
δεύτερη φωνή. «Κατάλαβα…»
«Προς Θεού, άρχοντά µου, δεν το λέω από ενδιαφέρον για
το αγόρι!» έσκουξε ο Ποντικοουράς. «Να πάει να πνιγεί, ποσώς µ’ ενδιαφέρει! Αν χρησιµοποιούσαµε όµως κάποιον άλλον µάγο, θα κάναµε πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά µας! Αν
µου επέτρεπες να σ’ αφήσω για λίγο –ξέρεις πόσο καλός είµαι
στις µεταµφιέσεις–, σε δυο µέρες το πολύ θα ήµουν πίσω µε
το κατάλληλο άτοµο…»
«Θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω κάποιον άλλον µάγο»,
είπε σιγανά η άλλη φωνή, «αυτό είναι σίγουρο…»
«Και λογικό, άρχοντά µου», είπε µε ολοφάνερη ανακούφιση ο Ποντικοουράς. «Θα είναι φοβερά δύσκολο να πιάσουµε
τον Χάρι Πότερ, µε τόσα µέτρα που έχουν ληφθεί για την
ασφάλειά του…»
«Ώστε προσφέρεσαι να µου φέρεις κάποιον άλλον στη θέση του; Αναρωτιέµαι… µήπως έχεις κουραστεί να µε περιποιείσαι; Μήπως η πρόταση ν’ αλλάξουµε τα σχέδιά µας δεν
είναι παρά µία πρόφαση για να µ’ εγκαταλείψεις;»
«Άρχοντά µου! ∆εν έχω καµιά επιθυµία να φύγω, κάθε άλλο…»
«Μη µου λες ψέµατα εµένα!» ψιθύρισε επιτακτικά η άλλη
φωνή. «∆εν τα χάφτω! Έχεις µετανιώσει που γύρισες κοντά
© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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µου. Αηδιάζεις. Σε βλέπω που µορφάζεις όταν µε κοιτάζεις, σε
νιώθω να ανατριχιάζεις όταν µ’ αγγίζεις…»
«Όχι, η αφοσίωσή µου στην εξοχότητά σου…»
«Η αφοσίωσή σου δεν είναι τίποτε άλλο από δειλία. Αν είχες αλλού να πας, δε θα βρισκόσουν εδώ. Πώς θα επιβιώσω
χωρίς εσένα όταν χρειάζοµαι τάισµα κάθε λίγο και λιγάκι;
Ποιος θ’ αρµέγει τη Ναγκίνι;»
«Μα έχεις δυναµώσει, άρχοντά µου…»
«Ψεύτη», κοντανάσανε η δεύτερη φωνή. «∆εν έχω δυναµώσει αρκετά, κι αν µείνω µόνος, µέσα σε λίγες µέρες θα χάσω κι αυτές τις ελάχιστες δυνάµεις που ανέκτησα χάρη στις
αδέξιες φροντίδες σου. Σιωπή!»
Ενώ τραύλιζε κάτι ακατάληπτο, ο Ποντικοουράς σώπασε
αµέσως. Για λίγα δευτερόλεπτα ο Φρανκ άκουγε µόνο το τριζοβόληµα της φωτιάς. Ύστερα µίλησε πάλι ο δεύτερος άντρας,
µ’ έναν ψίθυρο σαν σφύριγµα φιδιού.
«Έχω τους λόγους µου που θέλω να χρησιµοποιήσω αυτό
το αγόρι, όπως σου έχω εξηγήσει ήδη, και δε θα συµβιβαστώ
µε κανέναν άλλον. Περίµενα δεκατρία χρόνια. Λίγοι µήνες παραπάνω δε θα µας βλάψουν. Όσο για τα προστατευτικά µέτρα
που έχουν ληφθεί για το αγόρι, πιστεύω ότι θα τα εξουδετερώσει το σχέδιό µου. Απλώς χρειάζεται να δείξεις λίγο θάρρος,
Ποντικοουρά… και καλά θα κάνεις να το βρεις, αν δε θέλεις να
ξεσπάσει πάνω σου όλο το µένος του λόρδου Βόλντεµορτ…»
«Άκουσέ µε, άρχοντά µου!» αντέδρασε πανικόβλητος ο Ποντικοουράς. «Σ’ όλο το ταξίδι συλλογιζόµουν το σχέδιό σου
– η εξαφάνιση της Μπέρθα Τζόρκινς δε θα µείνει απαρατήρητη για πολύ κι αν προχωρήσουµε στην εφαρµογή του σχεδίου,
αν µαγέψω…»
«Αν;» ψιθύρισε η άλλη φωνή. «Αν; Αν εφαρµόσεις το σχέδιο, Ποντικοουρά, δε θα χρειαστεί να µάθει το υπουργείο πως
εξαφανίστηκε και κάποιος άλλος. Θα το κάνεις ήσυχα κι αθόρυβα. Μακάρι να µπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά στην κατάστασή µου… Θάρρος, Ποντικοουρά, αν βγει κι αυτό το εµπόδιο απ’ τη µέση, ο δρόµος θα είναι ανοιχτός για τον Χάρι Πό© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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τερ. ∆ε σου ζητώ να το κάνεις µόνος. Στο µεταξύ, θα έχει έρθει κοντά µας κι ο πιστός µου υπηρέτης…»
«Κι εγώ είµαι πιστός σου υπηρέτης», είπε ενοχληµένος ο
Ποντικοουράς.
«Χρειάζοµαι κάποιον µε εξυπνάδα και πίστη ακλόνητη, αλλά εσύ, δυστυχώς, δεν έχεις αυτές τις προºποθέσεις».
«Εγώ σε βρήκα», είπε ο Ποντικοουράς και η ενόχλησή του
ήταν τώρα πολύ πιο έντονη. «Εγώ σε βρήκα, εγώ σου έφερα
την Μπέρθα Τζόρκινς».
«Είναι γεγονός», παραδέχτηκε ο άλλος σαν να το διασκέδαζε. «∆εν περίµενα από σένα αυτή την έκλαµψη ευφυας…
αν και, µεταξύ µας, δεν είχες συνειδητοποιήσει πόσο χρήσιµη
θα µας φαινόταν όταν την έπιασες».
«Ε… το φαντάστηκα πως µπορεί να µας φανεί χρήσιµη, άρχοντά µου».
«Ψεύτη», τον ειρωνεύτηκε η άλλη φωνή. «∆εν αρνούµαι πάντως ότι οι πληροφορίες που µας έδωσε ήταν πολύτιµες. Χωρίς αυτές δε θα µπορούσα να καταστρώσω το σχέδιό µου, και
για την υπηρεσία σου αυτή θ’ ανταµειφθείς, Ποντικοουρά. Θα
σου αναθέσω µια σηµαντική αποστολή, µιαν αποστολή για την
οποία πολλοί απ’ τους οπαδούς µου θα έδιναν και το δεξί τους
χέρι…»
«Α… αλήθεια, άρχοντά µου; Ποια…» τραύλισε τροµοκρατηµένος ο Ποντικοουράς.
«Α, αυτό το αφήνω για έκπληξη. Η παρέµβασή σου θα γίνει
την τελευταία στιγµή… αλλά σου υπόσχοµαι ότι θα έχεις την τιµή να φανείς εξίσου χρήσιµος µε την Μπέρθα Τζόρκινς».
«Θα… θα…» Η φωνή του Ποντικοουρά ξάφνου ήχησε πνιχτή, σαν να είχε στεγνώσει το λαρύγγι του. «Θα… θα µε…
σκοτώσεις κι εµένα;»
«Αχ, Ποντικοουρά, Ποντικοουρά», είπε µειλίχια η παγερή
φωνή, «γιατί να σε σκοτώσω; Την Μπέρθα τη σκότωσα επειδή
ακριβώς ήµουν υποχρεωµένος να το κάνω. Μόλις απάντησε
στις ερωτήσεις µου, ήταν πλέον άχρηστη, δε θα µπορούσε να
µου χρησιµεύσει πουθενά αλλού. Άλλωστε, αν επέστρεφε στο
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υπουργείο και τους έλεγε πως σε είχε γνωρίσει στις διακοπές
της, θα άρχιζαν όλοι να κάνουν ανεπιθύµητες ερωτήσεις. Οι
µάγοι που υποτίθεται πως είναι νεκροί δε συναντούν µάγισσες
του Υπουργείου Μαγείας σε αποµονωµένα πανδοχεία…»
Ο Ποντικοουράς µουρµούρισε κάτι τόσο σιγανά, ώστε ο
Φρανκ δεν µπόρεσε να το ακούσει, έκανε όµως τον άλλον να
γελάσει^ το γέλιο του ήταν ανατριχιαστικό και παγερό σαν την
οµιλία του.
«Θα µπορούσαµε να τροποποιήσουµε τη µνήµη της; Μα κάθε ισχυρός µάγος µπορεί να λύσει το ξόρκι της µνήµης, όπως
απέδειξα όταν την ανέκρινα. Θα ήταν προσβολή στη µνήµη της
αν δε χρησιµοποιούσαµε τις πληροφορίες που της απέσπασα».
Έξω στον διάδροµο, ο Φρανκ συνειδητοποίησε ξαφνικά
ότι είχε ιδρώσει το χέρι που κρατούσε τη µαγκούρα. Εκείνος ο
άντρας µε την παγερή φωνή είχε σκοτώσει µια γυναίκα. Και µιλούσε γι’ αυτό δίχως την παραµικρή τύψη^ απεναντίας, το διασκέδαζε. Ήταν επικίνδυνος… τρελός! Και µάλιστα σχεδίαζε κι
άλλον φόνο. Αυτό το αγόρι, ο Χάρι Πότερ, όποιος κι αν ήταν,
διέτρεχε θανάσιµο κίνδυνο…
«Άλλη µια κατάρα… ο πιστός µου υπηρέτης µέσα στο “Χόγκουαρτς”… και µετά θα βάλω στο χέρι τον Χάρι Πότερ, Ποντικοουρά. Το αποφάσισα. ∆ε σηκώνω κουβέντα. Σώπασε τώρα… νοµίζω πως ακούω τη Ναγκίνι…»
Η φωνή του δεύτερου άντρα άλλαξε. Άρχισε να βγάζει τέτοιους ήχους, που όµοιούς τους ο Φρανκ δεν είχε ξανακούσει^
σαν να σφύριζε και να έφτυνε χωρίς να παίρνει ανάσα. Ο
Φρανκ νόµιζε πως είχε πάθει κάποια κρίση.
Τότε άκουσε κάτι να κινείται πίσω του, στον σκοτεινό διάδροµο. Στράφηκε να δει και παρέλυσε από τον τρόµο.
Κάτι ερχόταν προς το µέρος του γλιστρώντας στο πάτωµα
του σκοτεινού διαδρόµου και, µόλις ζύγωσε στη στενή λωρίδα
του φωτός που έβγαινε από την πόρτα, ο Φρανκ συνειδητοποίησε µε φρίκη πως ήταν ένα γιγάντιο φίδι^ το µήκος του ξεπερνούσε τα τριάµισι µέτρα. Το κοίταζε έντροµος, καθηλωµένος, καθώς σερνόταν αφήνοντας το φαρδύ κυµατιστό χνάρι
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του πάνω στο παχύ στρώµα της σκόνης και τον ζύγωνε ολοένα και πιο πολύ. Είχε µαρµαρώσει, δεν ήξερε τι να κάνει. Η
µόνη οδός διαφυγής ήταν το δωµάτιο όπου οι δυο άντρες κατέστρωναν το σχέδιο του φόνου, όµως, αν έµενε στη θέση του,
θα τον σκότωνε, το δίχως άλλο, το φίδι…
Πριν προλάβει να πάρει µιαν απόφαση, το φίδι τον έφτασε
κι ύστερα, απρόσµενα, ανεξήγητα, τον προσπέρασε. Ακολουθούσε το σφυριχτό κάλεσµα της παγερής φωνής πίσω από την
πόρτα και σε λίγα δευτερόλεπτα η άκρη της ουράς µε τα ροµβοειδή σχήµατα είχε εξαφανιστεί στο άνοιγµα της πόρτας.
Τώρα το µέτωπο του Φρανκ ήταν λουσµένο στον ιδρώτα και
το χέρι που κρατούσε τη µαγκούρα έτρεµε. Μέσα στο δωµάτιο,
η παγερή φωνή δεν είχε πάψει να σφυρίζει και ξαφνικά από
το µυαλό του Φρανκ πέρασε µια εντελώς απίθανη και παρανο¹κή σκέψη… Ο άνθρωπος αυτός µιλάει τη γλώσσα των φιδιών.
Ο Φρανκ τα είχε τελείως χαµένα. Και τι δε θα ’δινε για να
βρεθεί στο κρεβατάκι του, µε τη θερµοφόρα του. Ωστόσο, το
πρόβληµα ήταν ότι τα πόδια του είχαν ριζώσει, θαρρείς, στο
πάτωµα. Έτσι, καθώς έτρεµε, προσπαθώντας να επιβληθεί
στον εαυτό του, άκουσε την παγερή φωνή να µιλάει ξανά στη
γλώσσα τους.
«Η Ναγκίνι φέρνει ενδιαφέροντα νέα, Ποντικοουρά», είπε.
«Α… αλήθεια, άρχοντά µου;»
«Ναι. Όπως µε πληροφόρησε, έξω απ’ αυτό το δωµάτιο
βρίσκεται ένας γέρος Μαγκλ κι ακούει ό,τι λέµε».
Ο Φρανκ δεν πρόλαβε να κρυφτεί. Ακούστηκαν βήµατα και
η πόρτα της κάµαρας άνοιξε διάπλατα.
Μπροστά του εµφανίστηκε ένας κοντός και καραφλός γκριζοµάλλης µε σουβλερή µύτη και µικρά υγρά µάτια, και µε µια
έκφραση φόβου κι ανησυχίας στο πρόσωπό του.
«Κάλεσέ τον µέσα, Ποντικοουρά. Έχεις ξεχάσει τους καλούς σου τρόπους;»
Η παγερή φωνή ακούστηκε από την παµπάλαιη πολυθρόνα µπροστά στο τζάκι, αλλά ο Φρανκ ούτε τότε µπόρεσε να δει
© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000

Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

21

τον οµιλητή. Είδε µόνο το φίδι, κουλουριασµένο σ’ ένα φθαρµένο χαλί µπροστά στο τζάκι, σαν ανατριχιαστική καρικατούρα ενός ζώου που κρατάει συντροφιά.
Ο Ποντικοουράς έγνεψε στον Φρανκ να µπει µέσα. Αυτός,
παρ’ όλη του την ταραχή, έσφιξε τη µαγκούρα και διάβηκε το
κατώφλι κουτσαίνοντας.
Η µοναδική πηγή φωτός µες στο δωµάτιο ήταν το τζάκι, που
έριχνε µακρόστενες αραχνοειδείς σκιές πάνω στους τοίχους.
Ο Φρανκ κοίταξε τη ράχη της πολυθρόνας^ ο άντρας που καθόταν πρέπει να ήταν ακόµη πιο κοντός από τον υπηρέτη του
γιατί ο Φρανκ δε διέκρινε ούτε την κορφή του κεφαλιού του.
«Τ’ άκουσες όλα, Μαγκλ;» ρώτησε η παγερή φωνή.
«Πώς µε είπες;» ρώτησε προκλητικά ο Φρανκ, γιατί τώρα
που βρισκόταν µέσα στο δωµάτιο, τώρα που είχε φτάσει η στιγµή της δράσης, είχε ξαναβρεί το θάρρος του^ έτσι γινόταν πάντα και στον πόλεµο.
«Σε είπα Μαγκλ», απάντησε ατάραχα η παγερή φωνή. «Αυτό σηµαίνει πως δεν είσαι µάγος».
«∆εν ξέρω τι εννοείς όταν λες µάγος», είπε ο Φρανκ µε σταθερή φωνή. «Το µόνο που ξέρω είναι πως αυτά που άκουσα
απόψε θα ενδιαφέρουν πολύ την αστυνοµία. Σκότωσες κάποιον και σχεδιάζεις να σκοτώσεις κι άλλον! Και σε πληροφορώ», πρόσθεσε καθώς του ήρθε η έµπνευση, «ότι η γυναίκα
µου ξέρει πως βρίσκοµαι εδώ κι αν δε γυρίσω…»
«∆εν έχεις γυναίκα», είπε σιγανά η παγερή φωνή. «Κανείς
δεν ξέρει πως είσαι εδώ. ∆εν είπες σε κανέναν πως θα έρθεις.
Μαγκλ, µην ξαναπείς ψέµατα στον λόρδο Βόλντεµορτ γιατί το
καταλαβαίνει… πάντα το καταλαβαίνει…»
«Ώστε είσαι λόρδος;» σχολίασε ξερά ο Φρανκ. «Οφείλω να
οµολογήσω πως δε µου έκαναν καλή εντύπωση οι τρόποι σου,
λόρδε µου. Γύρνα να µε κοιτάξεις αν είσαι άντρας».
«Μα δεν είµαι άντρας, Μαγκλ», είπε η παγερή φωνή τόσο
σιγανά, που µόλις ακούστηκε µε το τρίξιµο της φωτιάς. «Είµαι
κάτι πολύ πιο σηµαντικό. Ωστόσο… γιατί όχι; Θα σε κοιτάξω.
Ποντικοουρά, έλα να στρίψεις την πολυθρόνα».
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Ο υπηρέτης άρχισε να τρέµει.
«Άκουσες τι είπα, Ποντικοουρά;»
Ο µικροκαµωµένος άντρας πλησίασε διστακτικά, σαν να
προτιµούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ το να πλησιάσει τον αφέντη του και το χαλί όπου είχε κουλουριαστεί το φίδι, και βάλθηκε να σπρώχνει την πολυθρόνα. Κάποια στιγµή
που τα πόδια της πολυθρόνας τράβηξαν ελαφρά το χαλί, το φίδι ανασήκωσε το άσχηµο τριγωνικό του κεφάλι και σφύριξε
απειλητικά.
Τέλος, η πολυθρόνα γύρισε προς το µέρος του και ο Φρανκ
αντίκρισε το πλάσµα που καθόταν εκεί. Η µαγκούρα ξέφυγε
από το χέρι του και έπεσε µε θόρυβο στο πάτωµα. Άνοιξε το
στόµα του και ούρλιαξε. Ούρλιαξε τόσο δυνατά, που δεν άκουσε τα λόγια που είπε το πλάσµα καθώς ύψωνε ένα ραβδί. Ξεχύθηκε µια δυνατή πράσινη λάµψη, ακούστηκε µια βοή και ο
Φρανκ Μπράις σωριάστηκε κεραυνόπληκτος. Ήταν ήδη νεκρός πριν τo σώµα του αγγίξει το πάτωµα.
Τριακόσια πενήντα χιλιόµετρα µακριά, ένα αγόρι που λεγόταν Χάρι Πότερ πετάχτηκε αλαφιασµένο στον ύπνο του.
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Το σηµάδι

Ο

Χάρι έµεινε ξαπλωµένος ανάσκελα, βαριανασαίνοντας
σαν να είχε τρέξει. Είχε ξυπνήσει από ένα ολοζώντανο
όνειρο, µε τα χέρια του να πιέζουν το πρόσωπό του. Το
παλιό σηµάδι στο µέτωπό του, στο σχήµα του κεραυνού, έκαιγε κάτω από τα δάχτυλά του σαν να του είχε κολλήσει κάποιος
ένα πυρωµένο σίδερο πάνω στο δέρµα.
Ανακάθισε^ µε το ένα χέρι πίεζε το σηµάδι ενώ µε το άλλο
αναζητούσε µες στο σκοτάδι τα γυαλιά του πάνω στο κοµοδίνο. Μόλις τα φόρεσε, τα περιγράµµατα των αντικειµένων µες
στο δωµάτιό του έγιναν πιο σαφή, καθώς φωτίζονταν από το
αχνό πορτοκαλί φως του φανοστάτη, έξω, στο πεζοδρόµιο.
Ο Χάρι ψηλάφισε το σηµάδι για άλλη µια φορά. Άναψε το
φωτιστικό, σηκώθηκε από το κρεβάτι, άνοιξε την ντουλάπα του
και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη στη µέσα πλευρά της πόρτας.
Αντίκρισε ένα αδύνατο αγόρι δεκατεσσάρων χρονών, µε φωτεινά πράσινα µάτια, που τώρα του ανταπέδιδαν απορηµένα το
βλέµµα, στεφανωµένα από τα ανακατωµένα µαύρα του µαλλιά. Περιεργάστηκε το σηµάδι στο µέτωπό του. Ήταν όπως πάντα αλλά τον έτσουζε ακόµη.
Προσπάθησε να θυµηθεί το όνειρο που τον είχε ξυπνήσει.
Ήταν τόσο ζωντανό… είχε δει δύο πρόσωπα που ήξερε κι ένα
άλλο που δεν ήξερε… συγκεντρώθηκε συνοφρυωµένος και
προσπάθησε να θυµηθεί…
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µατίου… µπροστά στο τζάκι ήταν κουλουριασµένο ένα φίδι…
ένας µικροκαµωµένος άντρας που λεγόταν Πίτερ κι είχε το παρατσούκλι Ποντικοουράς… και µια στριγκιά παγερή φωνή…
η φωνή του λόρδου Βόλντεµορτ. Ο Χάρι, στη σκέψη του και
µόνο, ένιωσε σαν να είχε δεχτεί ψυχρολουσία…
Έκλεισε σφιχτά τα µάτια και προσπάθησε να θυµηθεί την
όψη του Βόλντεµορτ, στάθηκε όµως αδύνατον… θυµόταν µόνο πως όταν γύρισε η πολυθρόνα του Βόλντεµορτ προς το µέρος του και τον αντίκρισε, ένιωσε τέτοιον τρόµο, που ξύπνησε… ή µήπως ήταν ο πόνος από το σηµάδι;
Κι ο γέρος ποιος ήταν; Γιατί σίγουρα υπήρχε κι ένας γέρος… ο Χάρι τον είχε δει να σωριάζεται στο πάτωµα. Κι ύστερα όλα θόλωσαν. Σκέπασε το πρόσωπό του µε τα χέρια και
προσπάθησε να συγκρατήσει την εικόνα του µισοσκότεινου
δωµατίου, αλλά ήταν σαν να προσπαθούσε να συγκρατήσει
στις χούφτες του νερό. Οι λεπτοµέρειες χάνονταν, έσβηναν…
ο Βόλντεµορτ και ο Ποντικοουράς µιλούσαν για κάποιον που
είχαν σκοτώσει, αν και ο Χάρι δε θυµόταν το όνοµά του… και
σχεδίαζαν να σκοτώσουν κάποιον άλλον… τον ίδιο…
Ο Χάρι κατέβασε τα χέρια από το πρόσωπό του, άνοιξε τα
µάτια και κοίταξε το δωµάτιό του σαν να περίµενε να δει κάτι
παράξενο. Η αλήθεια είναι πως υπήρχαν πολύ παράξενα
πράγµατα εκεί µέσα. Ένα µεγάλο ανοιχτό µπαούλο στα πόδια
του κρεβατιού του^ µέσα σ’ αυτό υπήρχαν µια χύτρα, ένα µαγικό σκουπόξυλο, µαύροι µανδύες και διάφορα βιβλία µαγείας.
Ρολά από περγαµηνές καταλάµβαναν τον χώρο του γραφείου
που άφηνε ελεύθερο το µεγάλο άδειο κλουβί της χιονόλευκης
κουκουβάγιας του, της Χέντβιχ. Στο πάτωµα, δίπλα στο κρεβάτι
του, ήταν αφηµένο ανοιχτό το βιβλίο που διάβαζε πριν τον πάρει ο ύπνος. Όλες οι εικόνες του βιβλίου ήταν κινούµενες.
Άντρες µε ζωηρόχρωµους πορτοκαλιούς µανδύες περνούσαν
αστραπιαία από τις σελίδες καβάλα σε µαγικά σκουπόξυλα, πετώντας ο ένας στον άλλον µια κόκκινη µπάλα.
Ο Χάρι έσκυψε, µάζεψε το βιβλίο και παρακολούθησε έναν
µάγο να βάζει ένα εντυπωσιακό γκολ ρίχνοντας την µπάλα σε
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ύψος δεκαπέντε µέτρων. Έκλεισε απότοµα το βιβλίο. Ακόµη
και το κουίντιτς, το καλύτερο άθληµα του κόσµου, κατά τη γνώµη του, δεν µπορούσε να αποσπάσει εκείνη τη στιγµή την προσοχή του. Ακούµπησε το Πετώντας µε τους Κάνον στο κοµοδίνο, πήγε στο παράθυρο, τράβηξε τις κουρτίνες και κοίταξε
τον δρόµο.
Η οδός Πριβέτ, που βρισκόταν σε µιαν αξιοπρεπή συνοικία,
ήταν όπως όφειλε να είναι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Όλα τα παράθυρα ήταν κλειστά και στον δρόµο δεν κυκλοφορούσε ψυχή, ούτε µια γάτα έστω, έτσι για δείγµα.
Κι όµως… κι όµως… ο Χάρι επέστρεψε εκνευρισµένος στο
κρεβάτι του, κάθισε και ψηλάφησε ξανά το σηµάδι. ∆εν ήταν
ο πόνος που τον απασχολούσε^ είχε συνηθίσει πια τον πόνο
και τους τραυµατισµούς. Κάποτε είχε χάσει όλα τα κόκαλα του
δεξιού χεριού και είχε περάσει µια µαρτυρική νύχτα µέχρι να
ξαναφυτρώσουν. Λίγο αργότερα τον κάρφωσε στο ίδιο χέρι
ένα φαρµακερό δόντι µήκους τριάντα εκατοστών. Μόλις πέρσι, ο Χάρι είχε πέσει από το µαγικό του σκουπόξυλο από ύψος
είκοσι µέτρων. Ήταν µαθηµένος σε παράξενα δυστυχήµατα
και τραυµατισµούς^ ήταν αναπόφευκτο όταν φοιτούσες στη
Σχολή «Χόγκουαρτς» για Μαγείες και Ξόρκια και είχες το ταλέντο να προσελκύεις κάθε λογής µπελάδες.
Όχι, αυτό που προβληµάτιζε τον Χάρι ήταν ότι την τελευταία
φορά που τον είχε πονέσει το σηµάδι ήταν επειδή βρισκόταν
ο λόρδος Βόλντεµορτ κάπου εκεί κοντά… αλλά δεν υπήρχε
περίπτωση να βρίσκεται τώρα εδώ ο Βόλντεµορτ… η ιδέα να
τριγυρίζει στην οδό Πριβέτ ήταν απίθανη, εξωφρενική…
Ο Χάρι αφουγκράστηκε τη σιωπή σαν να περίµενε να ακούσει ένα τρίξιµο στη σκάλα ή το θρόισµα ενός µανδύα. Ξάφνου
τινάχτηκε όταν άκουσε τον εξάδελφό του, τον Ντάντλι, από το
διπλανό δωµάτιο, να βγάζει ένα βροντερό ροχαλητό.
Προσπάθησε να ηρεµήσει^ ήταν κουτό να ανησυχεί, στο
σπίτι δεν υπήρχε κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο, τον θείο
Βέρνον, τη θεία Πετούνια και τον Ντάντλι^ και οι τρεις συγγενείς του κοιµόνταν τον ύπνο του δικαίου.
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Ο Χάρι συµπαθούσε τους Ντάρσλι πιο πολύ όταν κοιµόνταν^
ξύπνιοι ήταν ανυπόφοροι. Ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια
και ο Ντάντλι ήταν οι µοναδικοί συγγενείς του Χάρι. Ήταν
Μαγκλ (δηλαδή όχι µάγοι) και µισούσαν κάθε µορφή µαγείας,
πράγµα που σήµαινε ότι θα προτιµούσαν να µπάσουν στο σπίτι τους ένα ψοφίµι παρά τον ίδιο τον Χάρι. Τα τρία τελευταία
χρόνια, η εξήγηση που έδιναν σ’ όλους για τις παρατεταµένες
απουσίες του στο «Χόγκουαρτς» ήταν πως τον είχαν στείλει στο
Κέντρο Προσαρµογής Αµετανόητων Νέων «Ο Άγιος Βρούτος». Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Χάρι ήταν ανήλικος και του
απαγορευόταν να χρησιµοποιήσει τις µαγικές δυνάµεις του
εκτός «Χόγκουαρτς», όµως έσπευδαν πάντα να τον κατηγορήσουν για ό,τι στραβό κι ανάποδο συνέβαινε στο σπίτι. Ο Χάρι
δεν µπορούσε να τους ανοίξει την καρδιά του, να τους µιλήσει
για τη ζωή του στον κόσµο των µάγων. Ήταν γελοία η ιδέα να
τους µιλήσει, όταν θα ξυπνούσαν, για το σηµάδι που τον πονούσε και τις ανησυχίες του για τον Βόλντεµορτ.
Κι όµως, ο λόγος για τον οποίο είχε έρθει ο Χάρι να ζήσει
µε τους Ντάρσλι ήταν ο Βόλντεµορτ. Αν δεν ήταν αυτός, τώρα
ο Χάρι δε θα είχε στο µέτωπό του το σηµάδι του κεραυνού. Αν
δεν ήταν αυτός, ο Χάρι δε θα είχε χάσει τους γονείς του.
Ο Χάρι ήταν µόλις ενός έτους εκείνη τη νύχτα που είχε έρθει στο σπίτι του ο Βόλντεµορτ – ο ισχυρότερος µοχθηρός µάγος του αιώνα, ένας µάγος που συσσώρευε σταθερά δυνάµεις
επί έντεκα ολόκληρα χρόνια και σκότωσε τον πατέρα του και
τη µητέρα του. Ύστερα ο Βόλντεµορτ έστρεψε το ραβδί του
προς τον Χάρι και του έριξε την κατάρα µε την οποία είχε εξολοθρεύσει πολλούς έµπειρους µάγους και µάγισσες κατά τη
σταθερή πορεία του προς την εξουσία. Όµως, εντελώς ανεξήγητα, η κατάρα δεν έπιασε. Αντί να σκοτώσει το µωρό, αυτή
εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον ίδιο. Ο Χάρι τη γλίτωσε αλλά
του έµεινε το σηµάδι του κεραυνού στο µέτωπο, ενώ ο Βόλντεµορτ, χτυπηµένος από την ίδια του την κατάρα, λαβώθηκε βαριά. Έχασε τις δυνάµεις του, κινδύνεψε µάλιστα να χάσει και
την ίδια του τη ζωή, και έσπευσε να εξαφανιστεί από προσώ© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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που γης. Η µυστική κοινότητα των µάγων λυτρώθηκε από το
καθεστώς τρόµου όπου ζούσε επί τόσα χρόνια, οι οπαδοί του
Βόλντεµορτ διαλύθηκαν και ο Χάρι Πότερ έγινε διάσηµος.
Ο Χάρι λίγο έλειψε να πάθει σοκ όταν ανακάλυψε, στα γενέθλια των έντεκα χρόνων του, ότι ήταν µάγος^ κι ακόµη πιο
πολύ ταράχτηκε όταν έµαθε πως στη µυστική κοινότητα των
µάγων οι πάντες γνώριζαν το όνοµά του. Όταν έφτασε στο
«Χόγκουαρτς» διαπίστωσε πως, όπου κι αν πήγαινε, όλα τα κεφάλια στρέφονταν προς το µέρος του και ακούγονταν ψίθυροι.
Τώρα όµως το είχε συνηθίσει: το φθινόπωρο θα άρχιζε την τέταρτη χρονιά του στο «Χόγκουαρτς» και µετρούσε από τώρα τις
µέρες που έµεναν µέχρι να γυρίσει στο κάστρο.
Έπρεπε να κάνει υποµονή άλλο ένα δεκαπενθήµερο. Κοίταξε απελπισµένος γύρω του και το βλέµµα του σταµάτησε στις
ευχετήριες κάρτες που του είχαν στείλει οι δυο καλύτεροι φίλοι του για τα γενέθλιά του, στα τέλη Ιουλίου. Τι θα έλεγαν αν
τους έγραφε ότι τον πόνεσε το σηµάδι;
Ευθύς αµέσως άκουσε µε τη φαντασία του τη φωνή της Ερµιόνης Γκρέιντζερ, διαπεραστική και τροµαγµένη.
Σε πόνεσε το σηµάδι; Αυτό είναι πολύ σοβαρό, Χάρι… Να
γράψεις στον καθηγητή Ντάµπλντορ! Κι εγώ θα κοιτάξω στο
βιβλίο Κοινές Παθήσεις και Νοσήµατα των Μάγων… ίσως εκεί
βρω κάτι για το σηµάδι σου…
Ναι, αυτό θα τον συµβούλευε η Ερµιόνη: να απευθυνθεί
αµέσως στον διευθυντή του «Χόγκουαρτς» ενώ παράλληλα η
ίδια θα ανέτρεχε σε κάποιο βιβλίο. Ο Χάρι κοίταξε από το παράθυρο τον σκοτεινό βελούδινο ουρανό. Αµφέβαλλε αν θα
µπορούσε να βρει βοήθεια µέσα σ’ ένα βιβλίο. Απ’ ό,τι ήξερε,
ήταν ο µόνος που είχε επιζήσει από µια κατάρα όπως αυτή του
Βόλντεµορτ, εποµένως ήταν εντελώς απίθανο να βρει καταχωρισµένα τα συµπτώµατά του στις Κοινές Παθήσεις και Νοσήµατα των Μάγων. Όσο για τον διευθυντή του, ο Χάρι δεν είχε
ιδέα πού περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές του ο Ντάµπλντορ. Τον φαντάστηκε µε την πλούσια ασηµένια του γενειάδα,
τον µακρύ του µανδύα και το µυτερό καπέλο, ξαπλωµένο σε
© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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κάποια παραλία, να αλείφει µε αντηλιακό τη µακριά, γαµψή του
µύτη, και µε τούτη την εικόνα ζωγραφίστηκε ένα χαµόγελο στα
χείλη του. Πάντως, όπου κι αν βρισκόταν ο Ντάµπλντορ, η
Χέντβιχ θα κατάφερνε να τον βρει^ η κουκουβάγια του δεν τον
είχε απογοητεύσει ποτέ, παρέδιδε πάντοτε τα γράµµατα, έστω
και χωρίς τη διεύθυνση του παραλήπτη. Μα τι να γράψει;
Σεβαστέ µου διευθυντά, συγγνώµη που σας ενοχλώ, αλλά
σήµερα το πρωί µε πόνεσε το σηµάδι µου. Ειλικρινά υµέτερος,
Χάρι Πότερ.
Και µόνο που το σκεφτόταν, ένιωθε γελοίος. Έτσι, προσπάθησε να φανταστεί την αντίδραση του Ρον Ουέσλι, του άλλου καλύτερου φίλου του, και είδε µε τη φαντασία του το πρόσωπο του Ρον, µε τη µακριά µύτη, τις αµέτρητες φακίδες και το
εύθυµο χαµόγελο.
Σε πόνεσε το σηµάδι; Μα… αποκλείεται να είναι εδώ κοντά
ο Ξέρεις-Ποιος. Θέλω να πω… θα το καταλάβαινες αµέσως,
έτσι δεν είναι; Θα προσπαθούσε να σου κάνει κακό… Τι να
σου πω, Χάρι, ίσως τα σηµάδια που αφήνουν οι κατάρες να
τσούζουν πότε πότε… Θα ρωτήσω τον µπαµπά.
Ο κύριος Ουέσλι ήταν ένας έµπειρος µάγος που εργαζόταν
στο Γραφείο Κακής Χρήσης Αντικειµένων Κατασκευής Μαγκλ
του Υπουργείου Μαγείας αλλά, απ’ ό,τι ήξερε ο Χάρι, δεν είχε
καµία ειδίκευση στις κατάρες. Άλλωστε δεν του άρεσε η ιδέα
να µάθει όλη η οικογένεια Ουέσλι ότι είχε τροµάξει επειδή τον
είχε τσούξει λιγάκι το σηµάδι. Η κυρία Ουέσλι θα αναστατωνόταν περισσότερο από την Ερµιόνη ενώ ο Φρεντ και ο Τζορτζ,
οι δεκαεξάχρονοι δίδυµοι αδελφοί του Ρον, θα τον θεωρούσαν φοβητσιάρη. Ο Χάρι θεωρούσε τους Ουέσλι την καλύτερη οικογένεια του κόσµου· έλπιζε ότι θα λάµβανε σύντοµα πρόσκληση να τον φιλοξενήσουν (κάτι είχε αναφέρει ο Ρον για το
Παγκόσµιο Κύπελλο Κουίντιτς) και δεν ήθελε να σκιάσουν την
επίσκεψή του αγωνιώδεις ερωτήσεις σχετικά µε το σηµάδι του.
Ο Χάρι έτριψε το µέτωπο µε τις αρθρώσεις των δαχτύλων του.
Αυτό που χρειαζόταν τώρα (και ντρεπόταν κάπως να το παραδεχτεί ακόµη και στον ίδιο του τον εαυτό) ήταν… ένας γονιός:
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ένας ενήλικος µάγος, για να ζητήσει τη συµβουλή του χωρίς να
αισθάνεται ανόητος, κάποιος που θα τον νοιαζόταν και θα τον
αγαπούσε, κάποιος που θα είχε πείρα από µαύρη µαγεία…
Και ξαφνικά βρήκε τη λύση. Ήταν τόσο απλή, τόσο προφανής… Πώς δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα; Ο Σείριος!
Πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε στο γραφείο του. Κάθισε, τράβηξε µπροστά του µια περγαµηνή, γέµισε µε µελάνη
την πένα του από φτερό αετού, έγραψε Αγαπηµένε µου Σείριε
κι ύστερα κοντοστάθηκε. Προσπάθησε να σκεφτεί πώς να διατυπώσει καλύτερα το πρόβληµά του, ενώ απορούσε ακόµη πώς
δεν είχε πάει αµέσως το µυαλό του στον Σείριο. Ίσως όµως
ήταν φυσικό, αφού είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη του νονού
του µόλις δυο µήνες πριν.
Υπήρχε µια πολύ απλή εξήγηση για την απουσία του Σείριου από τη ζωή του Χάρι: ο νονός του ήταν έγκλειστος στο Αζκαµπάν, τη φυλακή των µάγων που φρουρούσαν οι Παράφρονες, φοβερά πλάσµατα, δαιµονικά κι αόµµατα, που ρουφούσαν τις ψυχές, και είχαν έρθει να βρουν τον Σείριο στο
«Χόγκουαρτς» όταν είχε δραπετεύσει. Όµως εκείνος ήταν
αθώος, τους φόνους για τους οποίους είχε καταδικαστεί τους
είχε διαπράξει ο Ποντικοουράς, ένας οπαδός του Βόλντεµορτ
που όλοι θεωρούσαν νεκρό. Όλοι εκτός από τον Χάρι, τον
Ρον και την Ερµιόνη, οι οποίοι την προηγούµενη σχολική χρονιά είχαν έρθει πρόσωπο µε πρόσωπο µαζί του – αν και µόνον
ο καθηγητής Ντάµπλντορ τους είχε πιστέψει.
Για µια ώρα γεµάτη ευτυχία, ο Χάρι είχε πιστέψει ότι θα
έφευγε επιτέλους από το σπίτι των Ντάρσλι και θα ζούσε µε τον
Σείριο, ο οποίος προσφέρθηκε να τον πάρει κοντά του µόλις
αποκαθιστούσε το όνοµά του. Ωστόσο του στέρησαν την ευκαιρία – ο Ποντικοουράς κατάφερε να το σκάσει πριν τον παραδώσουν στο Υπουργείο Μαγείας και ο Σείριος αναγκάστηκε να εξαφανιστεί για να σώσει τη ζωή του. Ο Χάρι τον βοήθησε να διαφύγει καβάλα σ’ έναν ιππόγρυπα, τον Ωραιόραµφο, κι από τότε ο Σείριος κρυβόταν. Ο Χάρι όλο το καλοκαίρι
συλλογιζόταν µε πόνο το σπιτικό που θα είχε αποκτήσει αν δεν
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το έσκαγε ο Ποντικοουράς. Ήξερε πως το είχε χάσει µέσα από
τα χέρια του, έτσι γύρισε στους Ντάρσλι µε διπλό βάρος στην
καρδιά.
Παρ’ όλα αυτά, ο Σείριος βοήθησε κάπως τον Χάρι, έστω κι
από µακριά. Χάρη σ’ εκείνον είχε τώρα στο δωµάτιό του όλα τα
σχολικά είδη του. Πριν δεν του το επέτρεπαν οι Ντάρσλι^ η επιθυµία τους να κάνουν τον Χάρι όσο το δυνατόν πιο δυστυχισµένο σε συνδυασµό µε τον φόβο για τις δυνάµεις του τους έκαναν να κλειδώνουν τα προηγούµενα καλοκαίρια το µπαούλο µε
τα σχολικά του είδη στο ντουλάπι κάτω από τη σκάλα. Η συµπεριφορά τους όµως άλλαξε όταν πληροφορήθηκαν ότι ο νονός
του Χάρι ήταν ένας επικίνδυνος δολοφόνος. Από την άλλη, ο
Χάρι «ξέχασε» να τους αναφέρει ότι ο Σείριος ήταν αθώος.
Ο Χάρι είχε λάβει δύο γράµµατα από τον Σείριο αφότου είχε γυρίσει στην οδό Πριβέτ. ∆εν του τα είχαν φέρει κουκουβάγιες (όπως συνηθίζεται στους µάγους) αλλά µεγάλα εξωτικά
πουλιά µε εκτυφλωτικά χρώµατα. Η Χέντβιχ δεν έκρυψε την
αποδοκιµασία της για τους φανταχτερούς παρείσακτους^ µε τα
χίλια ζόρια τούς άφησε να πιουν από το νερό της πριν πάρουν
τον δρόµο της επιστροφής. Ο Χάρι, αντίθετα, είχε ενθουσιαστεί^ του έφεραν στον νου φοινικόδεντρα και λευκές αµµουδιές και ευχήθηκε, όπου κι αν βρισκόταν τώρα ο νονός του (ο
Σείριος δεν έλεγε πού είναι, µη τυχόν παραπέσει το γράµµα),
να περνάει ωραία. Του ήταν αδύνατον να φανταστεί τους Παράφρονες σε τροπικό κλίµα^ δε θα άντεχαν το δυνατό φως του
ήλιου. Ίσως γι’ αυτό αποφάσισε ο Σείριος να κατεβεί νότια. Τα
γράµµατά του, κρυµµένα τώρα κάτω από µια χαλαρή σανίδα
του δαπέδου κάτω από το κρεβάτι του Χάρι, ήταν χαρούµενα,
ενώ του τόνιζε και στα δύο να τον ειδοποιήσει αν παρουσιαζόταν ποτέ ανάγκη. Ε, λοιπόν, να που τώρα είχε παρουσιαστεί.
Το ηλεκτρικό φως άρχισε να εξασθενεί, θαρρείς, όταν το
γκρίζο ψυχρό φως της αυγής γλίστρησε σιγά σιγά µες στο δωµάτιο του Χάρι. Όταν ανέτειλε επιτέλους ο ήλιος και οι τοίχοι
βάφτηκαν χρυσαφιοί κι ακούστηκαν θόρυβοι από την κρεβατοκάµαρα του θείου Βέρνον και της θείας Πετούνια, ο Χάρι
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καθάρισε το γραφείο του από τις τσαλακωµένες περγαµηνές
και ξαναδιάβασε το γράµµα.
Αγαπηµένε µου Σείριε,
Σ’ ευχαριστώ για το τελευταίο σου γράµµα – τι τεράστιο πουλί µού το έφερε, µόλις και µετά βίας χώρεσε από το παράθυρο!
Τα πράγµατα εδώ είναι όπως τα ξέρεις. Η δίαιτα του
Ντάντλι δεν πηγαίνει και τόσο καλά. Χτες τον τσάκωσε η
θεία µου να τρώει λουκουµάδες στο δωµάτιό του. Του είπαν ότι θα του κόψουν το χαρτζιλίκι άµα το ξανακάνει κι
εκείνος έγινε έξω φρενών και πέταξε το πλέι στέισον από το
παράθυρο. (Είναι ένα είδος υπολογιστή για να παίζεις διάφορα παιχνίδια.) Φυσικά ήταν χαζό αυτό που έκανε γιατί
τώρα δε θα έχει µε τι να παίξει για να ξεχνάει την πείνα του.
Εγώ είµαι καλά, βασικά χάρη σ’ εσένα, αφού οι Ντάρσλι
τρέµουν στην ιδέα ότι θα εµφανιστείς και, άµα σ’ το ζητήσω,
θα τους κάνεις κοµµατάκια. Σήµερα τα ξηµερώµατα συνέβη
κάτι πολύ παράξενο. Με πόνεσε πάλι το σηµάδι µου. Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν επειδή είχε έρθει ο
Βόλντεµορτ στο «Χόγκουαρτς». Μα δε νοµίζω πως βρίσκεται τώρα εδώ τριγύρω. Έχεις υπόψη σου αν τα σηµάδια από
τις κατάρες πονάνε καµιά φορά έπειτα από χρόνια;
Θα σου στείλω το γράµµα µε τη Χέντβιχ µόλις γυρίσει
γιατί τώρα έχει βγει για κυνήγι. ∆ώσε χαιρετισµούς στον
Ωραιόραµφο.
Χάρι
Ναι, σκέφτηκε ο Χάρι, καλό είναι. ∆εν είχε νόηµα να αναφέρει το όνειρο ούτε ήθελε να φανεί ιδιαίτερα ανήσυχος. ∆ίπλωσε την περγαµηνή και την άφησε πάνω στο γραφείο του
περιµένοντας την επιστροφή της Χέντβιχ. Έπειτα σηκώθηκε,
ανακλαδίστηκε και άνοιξε την ντουλάπα του. Ντύθηκε για το
πρωινό χωρίς να κοιταχτεί στον καθρέφτη.
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ταν κατέβηκε ο Χάρι στην κουζίνα, η οικογένεια Ντάρσλι είχε καθίσει ήδη στο τραπέζι. Κανείς τους δεν ανάβλεψε όταν µπήκε και κάθισε µαζί τους. Το µεγάλο
κόκκινο πρόσωπο του θείου Βέρνον ήταν κρυµµένο πίσω από
την πρωινή εφηµερίδα και η θεία Πετούνια έκοβε στα τέσσερα ένα γκρέιπφρουτ, µε τα χείλη σφιγµένα πάνω από τα αλογίσια δόντια της.
Ο Ντάντλι ήταν θυµωµένος και κατσούφης και, κατά παράδοξο τρόπο, φαινόταν να πιάνει περισσότερο χώρο απ’ ό,τι συνήθως. Κι αυτό σήµαινε πολλά, αν σκεφτείτε ότι έπιανε µόνος
του ολόκληρη τη µια πλευρά του τραπεζιού. Όταν η θεία Πετούνια έβαλε στο πιάτο του το ένα τέταρτο του γκρέιπφρουτ,
χωρίς να του ρίξει καν λίγη ζάχαρη, µόνο µ’ ένα τρεµάµενο
«Φάε, Ντίντι µωρό µου», ο Ντάντλι την αγριοκοίταξε. Η ζωή του
είχε πάρει µια δυσάρεστη τροπή αφότου είχαν αρχίσει οι καλοκαιρινές διακοπές και είχε γυρίσει στο σπίτι µε την ετήσια
αξιολόγησή του.
Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια είχαν βρει, ως συνήθως, διάφορες δικαιολογίες για τους κακούς βαθµούς του^ η
θεία Πετούνια επέµενε ότι ο Ντάντλι ήταν ένα ταλαντούχο αγόρι που δεν το καταλάβαιναν οι καθηγητές του, ενώ ο θείος Βέρνον ισχυριζόταν ότι έτσι κι αλλιώς δεν ήθελε ο γιος του να είναι «σπασίκλας». Με ανάλογο τρόπο προσπέρασαν και τις κατηγορίες για τον βίαιο κι επιθετικό χαρακτήρα του. «Είναι ζωη© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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ρό το χρυσό µου αλλά ανίκανο να βλάψει ακόµη και µυρµήγκι», είπε δακρυσµένη η θεία Πετούνια.
Ωστόσο, στο τέλος της αξιολόγησης, υπήρχαν µερικά καλοδιαλεγµένα σχόλια της νοσοκόµας του σχολείου για τα
οποία ούτε ο θείος Βέρνον ούτε η θεία Πετούνια µπόρεσαν να
βρουν καµιά δικαιολογία. Όσο κι αν επέµενε η θεία Πετούνια
ότι ο Ντάντλι ήταν βαρυκόκαλος, ότι το παραπανίσιο παιδικό
πάχος του θα το έριχνε σε µπόι κι ότι ήταν ένα παιδί πάνω στην
ανάπτυξη που χρειαζόταν άφθονη τροφή, το γεγονός ότι στην
ιµατιοθήκη του σχολείου δεν υπήρχαν πια ρούχα στο νούµερό του δεν άλλαζε. Τα µάτια της νοσοκόµας του σχολείου είχαν δει αυτό που τα µάτια της θείας Πετούνια –τα τόσο παρατηρητικά όταν επρόκειτο για καµιά δαχτυλιά στους πεντακάθαρους τοίχους της ή για τα πηγαινέλα των γειτόνων– αρνούνταν να δουν: ο Ντάντλι όχι απλώς δε χρειαζόταν άφθονη τροφή αλλά σε βάρος και σε διαστάσεις συναγωνιζόταν τις νεαρές
φάλαινες.
Έτσι, έπειτα από καβγάδες και σκηνές και τα πικρά δάκρυα
της θείας Πετούνια, επιβλήθηκε νέο καθεστώς. Η δίαιτα που
είχε στείλει η νοσοκόµα της σχολής «Σµέλτινγκς» θυροκολλήθηκε στο ψυγείο, το οποίο άδειασε απ’ όλες τις αγαπηµένες λιχουδιές του Ντάντλι –τούρτες και αεριούχα αναψυκτικά, σοκολάτες και χάµπουργκερ– και γέµισε µε φρούτα και λαχανικά κι όλα αυτά που ο θείος Βέρνον αποκαλούσε «τροφή για
κατσίκες». Για να νιώθει καλύτερα ο Ντάντλι, η θεία Πετούνια
αποφάσισε να κάνει δίαιτα όλη η οικογένεια. Τώρα έβαλε ένα
κοµµάτι γκρέιπφρουτ στο πιάτο του Χάρι, που δεν του διέφυγε πως το δικό του ήταν πολύ µικρότερο από του Ντάντλι. Η
θεία Πετούνια πίστευε πως ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει ψηλά το ηθικό του κανακάρη της ήταν να του δίνει µεγαλύτερες µερίδες από του Χάρι.
Η θεία Πετούνια δεν ήξερε τι ήταν κρυµµένο κάτω από τη
χαλαρή σανίδα στην κάµαρα του Χάρι. Αγνοούσε ότι εκείνος
δεν έκανε δίαιτα. Μόλις ο Χάρι αντιλήφθηκε ότι θα έβγαζε όλο
το καλοκαίρι µε καρότα, ειδοποίησε µε τη Χέντβιχ τους φίλους
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του ότι χρειαζόταν βοήθεια κι εκείνοι έσπευσαν να του την
προσφέρουν. Η Χέντβιχ γύρισε από το σπίτι της Ερµιόνης µε
ένα µεγάλο δέµα γεµάτο λιχουδιές χωρίς ζάχαρη (οι γονείς της
ήταν οδοντίατροι). Ο Χάγκριντ, δηλαδή ο δασοφύλακας του
«Χόγκουαρτς», έστειλε έναν σάκο γεµάτο σπιτικά κέικ (τα
οποία ο Χάρι δεν άγγιξε γιατί είχε πικρή πείρα από τη µαγειρική του φίλου του). Η κυρία Ουέσλι όµως του έστειλε µε την
οικογενειακή κουκουβάγια, τον Έρολ, ένα πελώριο κέικ µε
φρούτα, καθώς και διάφορα άλλα γλυκά. Ο καηµένος ο Έρολ,
γέρος και εξασθενηµένος, έκανε πέντε µέρες να συνέλθει
από το ταξίδι. Και µετά, στα γενέθλια του Χάρι (τα οποία οι
Ντάρσλι αγνόησαν επιδεικτικά) έλαβε τέσσερις καταπληκτικές
τούρτες γενεθλίων: µία από τον Ρον, µία από την Ερµιόνη, µία
από τον Χάγκριντ και µία από τον Σείριο. Τώρα του είχαν µείνει δύο και, καθώς ανυποµονούσε να ανέβει στο δωµάτιό του
για να απολαύσει ένα κανονικό πρωινό, άρχισε να τρώει αδιαµαρτύρητα το γκρέιπφρουτ.
Ο θείος Βέρνον άφησε την εφηµερίδα του µ’ ένα δυνατό
ρουθούνισµα αποδοκιµασίας και κοίταξε το γκρέιπφρουτ στο
πιάτο του.
«Αυτό είναι όλο;» είπε µουτρωµένος στη θεία Πετούνια.
Εκείνη του έριξε ένα αυστηρό βλέµµα και έδειξε µε νόηµα
τον Ντάντλι, που είχε τελειώσει ήδη το κοµµάτι του και κοίταζε
το κοµµάτι του Χάρι µ’ ένα λαίµαργο βλέµµα στα µικρά γουρουνίσια µάτια του.
Ο θείος Βέρνον έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγµό, που ανατάραξε το µεγάλο, δασύ µουστάκι του, και έπιασε το κουτάλι.
Χτύπησε το κουδούνι. Ο θείος Βέρνον σηκώθηκε και πήγε
να ανοίξει. Ο Ντάντλι, σε µια στιγµή που η µητέρα του ήταν
απασχοληµένη µε τον βραστήρα, µε µιαν αστραπιαία κίνηση
άρπαξε το υπόλοιπο γκρέιπφρουτ του θείου Βέρνον.
Ο Χάρι άκουσε οµιλίες από την πόρτα, ένα γέλιο και την κοφτή απάντηση του θείου του. Ύστερα η εξώπορτα έκλεισε και
από τον διάδροµο ακούστηκε ένας ήχος από χαρτί που σκίζεται.
Η θεία Πετούνια ακούµπησε την τσαγιέρα στο τραπέζι και
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αναζήτησε µε το βλέµµα τον θείο Βέρνον. ∆εν άργησε να τον
βρει^ ο θείος επέστρεψε λίγες στιγµές αργότερα µε πρόσωπο
πελιδνό.
«Εσύ!» γάβγισε στον Χάρι. «Εµπρός, στο σαλόνι. Γρήγορα!»
Ο Χάρι, απορώντας τι στην ευχή είχε κάνει τούτη τη φορά,
σηκώθηκε. Ακολούθησε στο διπλανό δωµάτιο τον θείο Βέρνον, που έκλεισε νευριασµένος την πόρτα.
«Λοιπόν», είπε καθώς βάδιζε µπροστά στο τζάκι. Ύστερα
στράφηκε απότοµα προς τον Χάρι, µ’ ένα ύφος σαν να επρόκειτο να του ανακοινώσει τη σύλληψή του. «Λοιπόν».
Ε, τι λοιπόν; ήθελε να του απαντήσει ο Χάρι αλλά προτίµησε να µην ερεθίσει τα νεύρα του θείου του πρωί πρωί, πόσο
µάλλον έτσι τεντωµένα που ήταν ήδη από την αναγκαστική
δίαιτα. Έτσι, πήρε ένα ύφος ευγενικής απορίας.
«Μόλις έφτασε αυτό». Ο θείος Βέρνον κούνησε µπροστά
στο πρόσωπο του Χάρι ένα µοβ επιστολόχαρτο. «Ένα γράµµα… που σε αφορά».
Ο Χάρι απόρησε ακόµη πιο πολύ. Ποιος θα µπορούσε να
στείλει στον θείο Βέρνον ένα γράµµα που θα τον αφορούσε;
Ποιος γνωστός του ήξερε να στέλνει γράµµατα µε το ταχυδροµείο; Ο θείος Βέρνον αγριοκοίταξε τον Χάρι κι ύστερα χαµήλωσε το βλέµµα στο χαρτί και διάβασε δυνατά:
Αγαπητέ κύριε και κυρία Ντάρσλι,
∆ε γνωριζόµαστε αλλά είµαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει
πολλά από τον Χάρι για τον γιο µου τον Ρον.
Όπως σας έχει πει ίσως ο Χάρι, τη ∆ευτέρα το βράδυ γίνεται ο τελικός του Παγκοσµίου Κυπέλλου Κουίντιτς και ο
σύζυγός µου ο Άρθουρ κατάφερε να βρει εισιτήρια από κάποιον γνωστό του στο Τµήµα Μαγικών Αθληµάτων και Αθλοπαιδιών.
Ελπίζω να µας επιτρέψετε να πάρουµε µαζί µας τον Χάρι
στον αγώνα γιατί, ειλικρινά, δεν πρόκειται να του ξαναδοθεί
τέτοια ευκαιρία. Η Βρετανία είχε τριάντα χρόνια να φιλοξενήσει το Κύπελλο και τα εισιτήρια είναι δυσεύρετα. Επίσης,
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θα είναι µεγάλη χαρά για µας να τον φιλοξενήσουµε µέχρι
το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και να φροντίσουµε
για την ασφαλή επιβίβασή του στο τρένο για το σχολείο.
Θα είναι καλύτερα για τον Χάρι να µας στείλετε την απάντησή σας το συντοµότερο δυνατόν διά της κανονικής οδού
διότι ο ταχυδρόµος των Μαγκλ δεν έχει έρθει ποτέ στο σπίτι µας και αµφιβάλλω αν ξέρει πού βρίσκεται.
Ευελπιστώντας να δω σύντοµα τον Χάρι,
Με εκτίµηση,
Μόλι Ουέσλι
ΥΓ. Ελπίζω να έχω βάλει αρκετά γραµµατόσηµα.
Ο θείος Βέρνον τελείωσε το διάβασµα, έβαλε το χέρι του
στο τσεπάκι στο στήθος και τράβηξε κάτι.
«Κοίταξε δω», γρύλισε.
Έδωσε στον Χάρι τον φάκελο της επιστολής της κυρίας
Ουέσλι κι εκείνος συγκράτησε τα γέλια του µε δυσκολία. Όλος
ο φάκελος ήταν καλυµµένος µε γραµµατόσηµα, εκτός από ένα
τετραγωνάκι στο µπροστινό µέρος, όπου η κυρία Ουέσλι είχε
γράψει τη διεύθυνση των Ντάρσλι µε µικροσκοπικά γράµµατα.
«Όντως έχει βάλει αρκετά γραµµατόσηµα», σχολίασε ο Χάρι µ’ ένα ύφος σαν να µπορούσε ο καθένας να κάνει το λάθος
της κυρίας Ουέσλι.
Τα µάτια του θείου του άστραψαν.
«Το πρόσεξε κι ο ταχυδρόµος», είπε µε σφιγµένα δόντια.
«Και ρωτούσε να µάθει ποιος έστειλε αυτό το γράµµα. Γι’ αυτό
χτύπησε το κουδούνι. Του φάνηκε αστείο».
Ο Χάρι δε µίλησε. Μπορεί κάποιος άλλος να µην καταλάβαινε γιατί ο θείος Βέρνον έκανε τα γραµµατόσηµα τόσο µεγάλο ζήτηµα, αλλά ο Χάρι ζούσε τόσα χρόνια µε τους Ντάρσλι
και ήξερε πόσο εκνευρίζονταν µε οτιδήποτε ξέφευγε έστω και
ελάχιστα από το κανονικό. Ο µεγαλύτερος φόβος τους ήταν
µήπως µαθευτεί η (έστω έµµεση) σχέση τους µε άτοµα όπως η
κυρία Ουέσλι.
Ο θείος Βέρνον δεν είχε πάψει να κοιτάζει αγριεµένος τον
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Χάρι, που προσπάθησε να διατηρήσει το πρόσωπό του ανέκφραστο. Εάν δεν έκανε και δεν έλεγε καµιά βλακεία, ίσως εκπληρωνόταν τo µεγάλο του όνειρο, να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσµίου Κυπέλλου. Περίµενε να µιλήσει ο θείος
Βέρνον, αλλά αυτός συνέχισε να τον αγριοκοιτάζει. Στο τέλος
έσπασε ο ίδιος τη σιωπή.
«Λοιπόν… µπορώ να πάω;» ρώτησε.
Το µεγάλο κόκκινο πρόσωπο του θείου Βέρνον συσπάστηκε ανεπαίσθητα. Το µουστάκι του τρεµούλιασε. Ο Χάρι ήξερε τι
γινόταν µέσα στο µυαλό του: µια λυσσαλέα µάχη, καθώς τα δύο
βασικότερα ένστικτα του θείου Βέρνον ήρθαν σε µετωπική σύγκρουση. Αν του επέτρεπε να πάει, ο Χάρι θα ήταν ευτυχισµένος, κάτι το οποίο προσπαθούσε να αποτρέψει ο θείος του τα τελευταία δεκατρία χρόνια. Από την άλλη, αν τον ξαπόστελνε
στους Ουέσλι, θα τον ξεφορτώνονταν δεκαπέντε µέρες νωρίτερα απ’ ό,τι υπολόγιζαν. Ο θείος Βέρνον κοίταξε πάλι το γράµµα
της κυρίας Ουέσλι για να κερδίσει χρόνο και να σκεφτεί.
«Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» ρώτησε κοιτάζοντας µε αποστροφή την υπογραφή.
«Την έχεις δει», είπε ο Χάρι. «Είναι η µητέρα του φίλου µου
του Ρον, περίµενε να τον παραλάβει από το Χόγκ… από το
τρένο του σχολείου όταν τελείωσε η χρονιά».
Παραλίγο να πει Χόγκουαρτς Εξπρές, το οποίο θα προκαλούσε σίγουρα έκρηξη θυµού στον θείο Βέρνον. Στο σπιτικό
των Ντάρσλι απαγορευόταν να αναφέρεται το όνοµα του σχολείου του Χάρι.
Ο θείος Βέρνον έκανε έναν µορφασµό σαν να προσπαθούσε να θυµηθεί κάτι πολύ δυσάρεστο.
«Μια κοντόχοντρη γυναίκα;» γρύλισε τέλος. «Μ’ ένα τσούρµο κοκκινοµάλλικα παιδιά;»
Ο Χάρι συνοφρυώθηκε. Σκεφτόταν ότι πήγαινε πολύ να χαρακτηρίζει ο θείος Βέρνον οποιονδήποτε χοντρό, τη στιγµή που
ο γιος του ο Ντάντλι είχε πετύχει αυτό που απειλούσε να κάνει
από τριών ετών: να ξεπεράσει το ύψος του µε το φάρδος του.
Ο θείος Βέρνον κοίταξε πάλι το γράµµα.
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«Κουίντιτς», µουρµούρισε. «Κουίντιτς… τι βλακεία είναι αυτή;» είπε.
Ο Χάρι άρχισε να εκνευρίζεται.
«Ένα άθληµα», είπε κοφτά. «Παίζεται µε σκουπόξυ…»
«Καλά, καλά!» είπε δυνατά ο θείος Βέρνον. Ο Χάρι, µε µεγάλη ευχαρίστηση, διαπίστωσε ότι ο θείος του βρισκόταν στα
πρόθυρα του πανικού. Προφανώς δε θα άντεχαν τα νεύρα του
να ακουστεί µες στο σαλόνι του η λέξη σκουπόξυλο. Κοίταξε
για άλλη µια φορά το γράµµα και σούφρωσε τα χείλη του καθώς διάβαζε τη φράση να µας στείλετε την απάντησή σας… διά
της κανονικής οδού.
«Και τι θα πει διά της κανονικής οδού;» ρώτησε εκείνος κατσουφιασµένος.
«Την κανονική για µας», εξήγησε ο Χάρι και, πριν ο θείος
του προλάβει να τον σταµατήσει, πρόσθεσε: «Το κουκουβαγικό ταχυδροµείο. Αυτό είναι το κανονικό για τους µάγους».
Ο θείος Βέρνον αγρίεψε σαν να είχε πει ο Χάρι τα χειρότερα αισχρόλογα. Βράζοντας από θυµό, έριξε µια νευρική µατιά
προς το παράθυρο, λες και φοβόταν ότι οι γείτονες είχαν κολλήσει το αφτί τους στο τζάµι.
«Πόσες φορές πρέπει να σου πω να µην αναφέρεις αφύσικα πράγµατα µέσα στο σπίτι µου;» ψιθύρισε αναψοκοκκινισµένος. «Είσαι αχάριστος. Σε συµµαζέψαµε, σε ντύσαµε και
σε…»
«Με τα αποφόρια του Ντάντλι», παρατήρησε ψυχρά ο Χάρι^
και πράγµατι, το φούτερ που φορούσε του ερχόταν τόσο µεγάλο, ώστε είχε γυρίσει πέντε φορές τα µανίκια για να µπορεί
να χρησιµοποιεί τα χέρια του, κι όσο για το µάκρος, έφτανε το
επίσης φαρδύ τζιν του ως τα γόνατα.
«∆εν ανέχοµαι να µου µιλάς έτσι!» Τώρα ο θείος Βέρνον
έτρεµε από θυµό.
Ο Χάρι όµως δεν ήταν διατεθειµένος να ανεχτεί αυτή τη συµπεριφορά. Είχε περάσει η εποχή όπου ήταν αναγκασµένος
να υπακούει σ’ όλους τους ηλίθιους κανόνες των Ντάρσλι. ∆εν
ακολουθούσε τη δίαιτά τους και δε θα επέτρεπε στον θείο Βέρ© J.K. Rowling, 2000/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2000
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νον να τον εµποδίσει να παρακολουθήσει το Παγκόσµιο Κύπελλο Κουίντιτς.
Πήρε µια βαθιά ανάσα.
«Εντάξει, δε θα παρακολουθήσω το Παγκόσµιο Κύπελλο.
Μπορώ να πηγαίνω τώρα; Θέλω να τελειώσω το γράµµα που
γράφω στον Σείριο… Ξέρεις, τον νονό µου».
Το είπε. Είπε τις µαγικές λέξεις. Είδε το κόκκινο χρώµα να
υποχωρεί τόπους τόπους από το πρόσωπο του θείου Βέρνον,
κάνοντάς το να µοιάζει µε παγωτό βύσσινο που δεν έχει ανακατευτεί καλά.
«Του… του γράφεις;» ρώτησε ο θείος Βέρνον δήθεν ήρεµα, αλλά ο Χάρι είδε τις κόρες των µατιών του να συστέλλονται
από φόβο.
«Ναι», έκανε αδιάφορα ο Χάρι. «Είχα καιρό να του γράψω
και, όταν αργεί να µάθει νέα µου, ανησυχεί µήπως έχω κανένα πρόβληµα».
Ο Χάρι σταµάτησε για να απολαύσει την επίδραση που είχαν τα λόγια του. Έβλεπε µε τη φαντασία του τα γρανάζια του
µυαλού του θείου του να γυρίζουν κάτω από τα πυκνά µαύρα
καλοχτενισµένα µαλλιά του. Εάν του απαγόρευε να γράψει
στον Σείριο, εκείνος θα σκεφτόταν ότι τον κακοµεταχειρίζονταν. Εάν του απαγόρευε να πάει στο Παγκόσµιο Κύπελλο
Κουίντιτς, ο Χάρι θα το έγραφε στον Σείριο, ο οποίος θα µάθαινε ότι τον κακοµεταχειρίζονταν. Μόνο ένα πράγµα τού έµενε να κάνει. Ο Χάρι είδε το µυαλό του θείου του να αποφασίζει, θαρρείς και ήταν διάφανο το µεγάλο πρόσωπο µε το µουστάκι. Προσπάθησε να µη χαµογελάσει και να διατηρήσει το
σοβαρό του ύφος. Και µετά…
«Καλά λοιπόν. Μπορείς να πας σ’ αυτό το… το πώς το λένε… το Κύπελλο. Γράψε όµως σ’ αυτούς τους… τους Ουέσλι
να έρθουν να σε πάρουν. ∆εν έχω χρόνο να σε πάω στην άλλη άκρη της χώρας. Και θα περάσεις τις υπόλοιπες διακοπές
σου εκεί. Και πες στον… στον νονό σου… πες του… ότι θα πας».
«Εντάξει», είπε χαρούµενος ο Χάρι.
Κατευθύνθηκε προς την πόρτα του σαλονιού ενώ µετά βίας
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συγκρατούσε την επιθυµία να πηδήσει από τη χαρά του. Θα
έφευγε… θα πήγαινε στους Ουέσλι, θα παρακολουθούσε το
Παγκόσµιο Κύπελλο Κουίντιτς!
Βγαίνοντας στον διάδροµο, παραλίγο να σκοντάψει πάνω
στον Ντάντλι, που κρυφάκουγε πίσω από την πόρτα µε την ελπίδα να ακούσει να κατσαδιάζουν τον ξάδελφό του. Απόµεινε
εµβρόντητος όταν είδε το πλατύ χαµόγελο στα χείλη του.
«Ωραίο το πρωινό, έτσι;» είπε ο Χάρι. «Φούσκωσα απ’ το
πολύ φα, εσύ;»
Γελώντας µε το έκπληκτο ύφος του Ντάντλι, ο Χάρι ανέβηκε τρία τρία τα σκαλιά και κλείστηκε στο δωµάτιό του.
Το πρώτο που είδε ήταν ότι η Χέντβιχ είχε επιστρέψει. Καθόταν στο κλουβί της και τον κοίταζε µε τα πελώρια κεχριµπαρένια µάτια της, ανοιγοκλείνοντας το ράµφος της σαν να του
έλεγε ότι κάτι την είχε εκνευρίσει. Ο Χάρι δεν άργησε να διαπιστώσει την αιτία του εκνευρισµού της.
«Οχ!» αναφώνησε όταν τον χτύπησε στο κεφάλι κάτι που
έµοιαζε µε γκρίζο φτερωτό µπαλάκι του τένις. Ο Χάρι έτριψε
το κεφάλι του και κοίταξε να δει τι τον είχε χτυπήσει. Ήταν µια
λιλιπούτεια κουκουβάγια, τόσο µικροσκοπική, που χωρούσε
στην παλάµη του χεριού του, η οποία πηγαινοερχόταν σαν
σφαίρα στο δωµάτιο. Ο Χάρι πρόσεξε πως η κουκουβάγια είχε ρίξει στα πόδια του ένα γράµµα. Έσκυψε, αναγνώρισε τον
γραφικό χαρακτήρα του Ρον και άνοιξε τον φάκελο. Μέσα
υπήρχε ένα σηµείωµα γραµµένο βιαστικά.
Χάρι, Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΡΗΚΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Ιρλανδία-Βουλγαρία, ∆ευτέρα βράδυ. Η µαµά γράφει στους Μαγκλ να σε
καλέσει στο σπίτι µας. Μπορεί να έχουν λάβει ήδη το γράµµα, δεν ξέρω την ταχύτητα του ταχυδροµείου των Μαγκλ.
Σκέφτηκα να σε ειδοποιήσω µε τον Πιγκ.*
Ο Χάρι κοίταξε απορηµένος τη λέξη Πιγκ κι ύστερα τη λιλι* Στα αγγλικά σηµαίνει γουρούνι. (Σ.τ.Μ.)
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πούτεια κουκουβάγια που φτεροκοπούσε γύρω γύρω από το
φωτιστικό της οροφής. Το τελευταίο πράγµα που του θύµιζε
ήταν γουρούνι. Ίσως δεν έβγαζε καλά τα γράµµατα του Ρον.
Συνέχισε το διάβασµα:
Θα έρθουµε να σε πάρουµε είτε συµφωνούν οι Μαγκλ είτε όχι, δε θα χάσεις µε τίποτε το Παγκόσµιο Κύπελλο, απλώς
η µαµά κι ο µπαµπάς έκριναν πως είναι προτιµότερο να παραστήσουµε ότι τους ζητάµε την άδεια. Αν πουν ναι, στείλε
αµέσως την απάντηση µε τον Πιγκ και θα έρθουµε να σε πάρουµε την Κυριακή στις πέντε το απόγευµα. Αν πουν όχι,
στείλε αµέσως την απάντηση µε τον Πιγκ και θα έρθουµε να
σε πάρουµε την Κυριακή στις πέντε το απόγευµα!
Σήµερα το απόγευµα έρχεται η Ερµιόνη. Ο Πέρσι έπιασε δουλειά στο Τµήµα ∆ιεθνούς Μαγικής Συνεργασίας.
Όταν έρθεις εδώ, µην τολµήσεις να αναφέρεις τη λέξη
Εξωτερικό γιατί θα σε φλοµώσει στην πολυλογία.
Θα σε δω σύντοµα.
Ρον
«Ησύχασε επιτέλους!» είπε ο Χάρι στη µικρή κουκουβάγια.
Πετούσε γύρω γύρω από το κεφάλι του, χουχουτίζοντας από
ενθουσιασµό και περηφάνια που κατάφερε να παραδώσει το
γράµµα στον σωστό παραλήπτη. «Έλα εδώ, θα µεταφέρεις την
απάντησή µου!»
Η κουκουβάγια στάθηκε πάνω στο κλουβί της Χέντβιχ.
Εκείνη ύψωσε το βλέµµα και την αγριοκοίταξε σαν να την προκαλούσε να πλησιάσει.
Ο Χάρι άρπαξε την πένα του και µια περγαµηνή κι έγραψε:
Ρον, όλα καλά, οι Μαγκλ δέχτηκαν. Θα σε δω αύριο,
στις πέντε το απόγευµα. ∆ε βλέπω την ώρα.
Χάρι
∆ίπλωσε πολλές φορές το γράµµα και το έδεσε µε µεγάλη
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δυσκολία στο πόδι της λιλιπούτειας κουκουβάγιας που χοροπηδούσε ενθουσιασµένη. Μόλις το έδεσε, η κουκουβάγια
άνοιξε τα φτερά της, πέταξε από το παράθυρο και χάθηκε από
τα µάτια του. Ο Χάρι στράφηκε προς τη Χέντβιχ.
«Πρέπει να κάνεις ένα µακρινό ταξίδι. Τι λες, θα τα καταφέρεις;»
Η κουκουβάγια έκρωξε σαν να του έλεγε ότι η ερώτησή του
την έθιγε.
«Θα πας αυτό στον Σείριο;» ρώτησε ο Χάρι δείχνοντας το
γράµµα. «Μισό λεπτό µόνο, να το τελειώσω».
Ξεδίπλωσε την περγαµηνή και πρόσθεσε στα γρήγορα ένα
υστερόγραφο.
Αν θελήσεις να επικοινωνήσεις µαζί µου, θα περάσω το
υπόλοιπο καλοκαίρι στο σπίτι του φίλου µου Ρον Ουέσλι. Ο
µπαµπάς του βρήκε εισιτήρια για το Παγκόσµιο Κύπελλο
Κουίντιτς!
Όταν τελείωσε το γράµµα, το έδεσε στο πόδι της Χέντβιχ, η
οποία έµεινε τελείως ακίνητη, σαν να ήθελε να του δείξει πώς
συµπεριφέρεται µια αξιοπρεπής κουκουβάγια.
«Θα είµαι στου Ρον όταν γυρίσεις, εντάξει;» της είπε ο Χάρι.
Εκείνη τον τσίµπησε τρυφερά στο χέρι, άνοιξε τις πελώριες
φτερούγες της µ’ ένα απαλό θρόισµα και πέταξε από το παράθυρο.
Ο Χάρι την είδε να χάνεται από τα µάτια του κι ύστερα έσκυψε κάτω από το κρεβάτι, τράβηξε τη χαλαρή σανίδα και έβγαλε ένα µεγάλο κοµµάτι τούρτα. Το έφαγε καθισµένος κατάχαµα, απολαµβάνοντας την ευτυχία που τον πληµµύριζε. Εκείνος
έτρωγε τούρτα ενώ ο Ντάντλι είχε φάει µόνο ένα κοµµάτι
γκρέιπφρουτ. Ήταν µια ηλιόλουστη καλοκαιριάτικη µέρα, αύριο θα έφευγε από το σπίτι των Ντάρσλι, το σηµάδι του είχε πάψει να τον ενοχλεί και θα παρακολουθούσε το Παγκόσµιο Κύπελλο Κουίντιτς. Ένιωθε τόσο όµορφα εκείνη τη στιγµή, που δεν
ανησυχούσε για τίποτε… ούτε καν για τον λόρδο Βόλντεµορτ.
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