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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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Αισχύλος, Χοηφόροι
(Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος,

Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1992)
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– ὦ πόνος ἐγγενὴς [στρ. λ.
καὶ παράμουσος ἄτας
αἱματόεσσα πλαγά.
ἰὼ δύστον’ ἂφερτα κήδη·
ἰὼ δυσκατάπαυστον ἂλγος.

– δώμασιν ἔμμοτον [ἀντ. λ. 470
τῶνδ’ ἄκος, οὐδ’ ἀπ’ ἄλλων
ἔκτοθεν, ἀλλ’ ἀπ’ αὐτῶν,
δι’ ὠμὰν ἔριν αἱματηράν.
θεῶν κατὰ γᾶς ὅδ’ ὕμνος.

– 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.



Ο θάνατος δεν είναι παρά ένας διάπλους του
κόσµου, όπως διασχίζουν οι φίλοι τις θάλασσες·

εξακολουθούν να ζουν ο ένας µέσα στον άλ-
λον. Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη η παρουσία
τους, το ν’ αγαπούν και να βιώνουν αυτό που
υπάρχει παντού. Στο θε³κό 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 µε-
ταξύ τους. Προς στιγµήν στάθηκαν ακίνητοι, µε τα ραβδιά

τους στα χέρια να σηµαδεύονται κατάστηθα^ κατόπιν, µόλις ανα-
γνώρισαν 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 χα-

µηλές 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 Γιάξλε³^ τα σκληρά χαρακτη-
ριστικά 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 ικανοποιηµέ-
νος. 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 σί-
δερα λες και ήταν άυλα.
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Οι φράχτες από ελατόξυλο απορροφούσαν τον ήχο από τα βή-
µατα των δύο αντρών. Από κάπου στα δεξιά τους ακούστηκε ένα
θρόισµα. Ο Γιάξλε³ 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 κα-
µαρωτά πάνω στο θαµνοφράχτη.

«Πάντα καλοπερασάκιας ο Λούσιους. Άκου παγόνια…!» κάγχα-
σε ο Γιάξλε³, καθώς έκρυβε το ραβδί κάτω από την κάπα του.

Μια πανέµορφη έπαυλη ξεπρόβαλε µέσα απ’ το σκοτάδι στο τέρ-
µα 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 κριτσάνι-
ζαν κάτω από τα πέλµατά τους, καθώς ο Σνέιπ και ο Γιάξλε³ κα-
τευθύνονταν βιαστικά στην εξώπορτα, που άνοιξε από µέσα µόλις
πλησίασαν, αν και δεν εµφανίστηκε κανείς.

Το χολ της εισόδου ήταν τεράστιο, µε διακριτικό φωτισµό και πο-
λυτελή διακόσµηση, ενώ ένα εκπληκτικό χαλί κάλυπτε σχεδόν όλο
το πέτρινο δάπεδο. Στους τοίχους, τα µάτια των πορτρέτων µε τα πε-
λιδνά πρόσωπα ακολούθησαν τον Σνέιπ και τον Γιάξλε³ καθώς
περνούσαν. Οι δυο άντρες σταµάτησαν µπροστά σε µια βαριά ξύ-
λινη 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 γύ-
ρω από ένα µακρύ σκαλιστό τραπέζι. Τα κανονικά έπιπλα του δωµα-
τίου 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 Γιάξλε³ κοντο-
στάθηκαν 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 επιφά-
νεια του τραπεζιού. Κανένας από όσους κάθονταν γύρω από αυτό
το µοναδικό θέαµα δεν κοιτούσε, εκτός από ένα χλοµό νεαρό που

12 ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ
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βρισκόταν ακριβώς από κάτω. Κάθε τόσο σήκωνε τα µάτια του σαν
να µην µπορούσε να τα αποτρέψει απ’ αυτό.

«Γιάξλε³, Σνέιπ», ακούστηκε µια δυνατή καθαρή φωνή απ’ την
κορφή του τραπεζιού. «Λίγο ακόµη και θ’ αργούσατε». Αυτός που µί-
λησε καθόταν ακριβώς µπροστά από το τζάκι, έτσι που οι νεοφερµέ-
νοι δε διέκριναν στην αρχή παρά µόνο το περίγραµµα της σιλουέτας
του. Ωστόσο, καθώς πλησίαζαν, το πρόσωπό του έλαµψε στο µισό-
φωτο, άτριχο, φιδίσιο, µε σχισµές αντί για ρουθούνια κι αστραφτε-
ρά 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.
«Γιάξλε³, δίπλα στον Ντολόχοβ».

Οι δύο άντρες κάθισαν εκεί όπου τους υπέδειξε. Τα περισσότε-
ρα 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 Σάβ-
βατο, µόλις νυχτώσει».

Το ενδιαφέρον των παριστάµενων κορυφώθηκε^ κάποιοι σφί-
χτηκαν 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 έντα-
ση 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 Γιάξλε³ 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 Γιάξλε³ περίµενε, αλλά ο Βόλντεµορτ δεν έβγαλε λέξη, κι
έτσι συνέχισε: «Κάποια στιγµή ξέφυγε του Ντάουλις, του χρυσού-
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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 σχέ-
διο 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 σίγου-
ρος», επέµεινε ο Γιάξλε³.

«Αν βρισκόταν υπό την επήρεια του ξορκιού, και βέβαια ήταν σί-
γουρος», πήρε πάλι το λόγο ο Σνέιπ. «Κι εγώ διαβεβαιώνω εσένα,
Γιάξλε³, 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 Γιάξλε³^
γέλασε ασθµατικά και κάποιοι τον µιµήθηκαν.

Ο Βόλντεµορτ δε γέλασε. Σήκωσε ψηλά το βλέµµα του, στο σώ-
µα που περιστρεφόταν πάνω απ’ τα κεφάλια τους, και το κοίταξε
χαµένος, θαρρείς, στις σκέψεις του.

«Άρχοντά µου», συνέχισε ο Γιάξλε³, «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 Γιάξλε³
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 λύ-
σουµε αρκετά προστατευτικά ξόρκια ώστε να µπορέσουµε να σπά-
σουµε και τα υπόλοιπα».

«Λοιπόν, Γιάξλε³;» φώναξε ο Βόλντεµορτ στο βάθος του τραπε-
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ζιού, ενώ η φωτιά έδινε µια παράξενη γυαλάδα στα κατακόκκινα µά-
τια του. «Θα έχει πέσει το Υπουργείο µέχρι το επόµενο Σάββατο;»

Όλα τα κεφάλια γύρισαν πάλι.
Ο Γιάξλε³ στύλωσε τους ώµους του. «Έχω καλά νέα, άρχοντά µου,

γι’ αυτό το θέµα. Κατάφερα —µε τεράστιες δυσκολίες και προσπά-
θειες— να κάνω την εξουσιαστική κατάρα στον Πίο Θίκνες».

Πολλοί από αυτούς που κάθονταν γύρω από τον Γιάξλε³ 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 Νό-
µου, έχει τακτική επαφή όχι µόνο µε τον ίδιο τον υπουργό αλλά
και µε τους επικεφαλής όλων των άλλων τµηµάτων του Υπουρ-
γείου. 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 κά-
θε 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 Γιάξ-
λε³, που ήταν αποφασισµένος να κερδίσει την επιδοκιµασία του.
«Έχουµε τοποθετήσει ήδη αρκετούς δικούς µας στο Τµήµα Μαγι-
κών Μεταφορών. Αν διακτινιστεί ο Πότερ ή χρησιµοποιήσει το ∆ί-
κτυο 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 ρυθµίζε-
ται από το Υπουργείο^ είναι καχύποπτοι µε οτιδήποτε αφορά το συ-
γκεκριµένο χώρο».

«Τόσο το καλύτερο», ακούστηκε ο Βόλντεµορτ. «Θ’ αναγκαστεί
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να βγει στ’ ανοιχτά κι έτσι θα τον πιάσουµε πολύ πιο εύκολα». Κοί-
ταξε 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 επιτυ-
χίες 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, κοι-
τάζοντας 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 καταστρέ-
φουν όλα τα σχέδια εκτός από τα πιο καλοστηµένα. Πήρα όµως το
µάθηµά µου. Κατάλαβα κάποια πράγµατα που δεν τα είχα κατα-
νοήσει 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 κραυ-
γή, µια ανατριχιαστική µακρόσυρτη κραυγή απόγνωσης και πόνου.
Πολλοί από τους παριστάµενους χαµήλωσαν ξαφνιασµένοι το βλέµ-
µα τους, γιατί ήταν λες και ήρθε ο θόρυβος κάτω από τα πόδια τους.

«Ποντικοουρά», πρόφερε ο Βόλντεµορτ, χωρίς ν’ αλλάξει τον ήρε-
µο στοχαστικό τόνο του και δίχως να τραβήξει το βλέµµα του από το
περιστρεφόµενο σώµα, «δε σου έχω πει να κρατάς ήσυχο τον κρα-
τούµενό µας;»

«Ε… ναι… άρχοντά µου», κοντανάσανε ένας µικροκαµωµένος
άντρας στη µέση του τραπεζιού, που καθόταν τόσο βαθιά στην κα-
ρέκλα 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 κα-
τάπληξης^ ήταν σαν να είχε ανακοινώσει πως ήθελε να δανειστεί το
µπράτσο τους.
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«Κανείς εθελοντής;» ρώτησε ο Βόλντεµορτ. «Για να δούµε… Λού-
σιους, δε βλέπω το λόγο να κρατήσεις το ραβδί σου».

Ο Λούσιους Μαλφόι ανάβλεψε απότοµα. Το δέρµα του ήταν κι-
τρινωπό σαν κερί στην ανταύγεια της φωτιάς και τα µάτια του βου-
λιαγµένα 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 τραπέ-
ζι. 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 χαρού-
µενοι 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 Μαλ-
φόι. 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, τρα-
βώντας 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, αποφεύ-
γοντας 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 βρί-
σκεσαι εδώ, στο πατρικό µας σπίτι. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ευχα-
ρίστηση».

Καθόταν δίπλα στην αδελφή της κι ήταν τόσο διαφορετική στην
εµφάνιση, µε τα µαύρα µαλλιά της και τα µάτια µε τα βαριά βλέφα-
ρα, όσο και στη στάση και τη συµπεριφορά της^ ενώ η Ναρκίσα κα-
θόταν αλύγιστη κι ανέκφραστη, η Μπέλατριξ ήταν σκυµµένη προς
τον Βόλντεµορτ γιατί η λαχτάρα της να είναι κοντά του δεν µπο-
ρούσε να εκφραστεί µόνο µε λόγια.

«∆εν υπάρχει µεγαλύτερη ευχαρίστηση», επανέλαβε ο Βόλντε-
µορτ, 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

18 ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ

© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007



µε το ευτυχές γεγονός που, όπως ακούω, συνέβη αυτή την εβδοµά-
δα 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 µε-
ρικοί χτύπησαν τη γροθιά τους στο τραπέζι. Το µεγάλο φίδι, ενοχλη-
µένο 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 Μπέ-
λατριξ, 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 γε-
νική 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 φω-
νή του ήταν σιγανή, ακούστηκε καθαρά µες στα σφυρίγµατα και τις
κορο³δίες. «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 µά-
τια 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, χα³δεύοντας το θυµωµένο φίδι.
«Αρκετά». Τα γέλια κόπηκαν µε το µαχαίρι. «Πολλά απ’ τα παλαιό-
τερα οικογενειακά δέντρα νοσούν µε το πέρασµα του χρόνου», συ-
µπλήρωσε, ενώ η Μπέλατριξ τον κοιτούσε ικετευτικά και µε κοµµένη
την ανάσα. «Κι εσείς πρέπει να κλαδέψετε το δικό σας για να διατη-
ρηθεί υγιές, σωστά; Να κόψετε εκείνα τα κλαδιά που απειλούν την
υγεία του υπόλοιπου δέντρου».

«Ναι, άρχοντά µου», ψιθύρισε η Μπέλατριξ και τα µάτια της
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πληµµύρισαν ξανά µε δάκρυα ευγνωµοσύνης. «Σε πρώτη ευκαιρία!»
«Έτσι θα γίνει», κατένευσε ο Βόλντεµορτ. «Και όπως στην οικο-

γένειά 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 ση-
µάδεψε µ’ ένα ανάλαφρο τίναγµα το σώµα που περιστρεφόταν αρ-
γά, 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 Βόλ-
ντεµορτ.

Ο Σνέιπ ύψωσε το βλέµµα του στο ανάποδα κρεµασµένο πρό-
σωπο. 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, πανι-
κόβλητη φωνή: «Σέβερους! Βοήθεια!»

«Α… βέβαια», απάντησε ο Σνέιπ, καθώς η αιχµάλωτη ξαναγύρι-
ζε αργά προς την άλλη πλευρά.

«Κι εσύ, Ντράκο;» ρώτησε ο Βόλντεµορτ, χα³δεύοντας τη µου-
σούδα 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 Βόλ-
ντεµορτ. «Για όσους δεν την ξέρετε, απόψε έχουµε κοντά µας την
Τσάριτι Μπέρµπατζ που, µέχρι πρόσφατα, δίδασκε στη Σχολή “Χό-
γκουαρτς” για Μαγείες και Ξόρκια». Στο τραπέζι επικράτησε ένα
µικρό σούσουρο, ως δείγµα αναγνώρισης. Μια εύσωµη σκυφτή γυ-
ναίκα 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. «Σέβε-
ρους… 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 Μπέρ-
µπατζ δηµοσίευσε στον Ηµερήσιο Προφήτη µια φλογερή συνηγο-
ρία 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 ζευ-
γαρώσουµε 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 αντα-
πέδωσε µε τη µεγαλύτερη απάθεια το βλέµµα της µέχρι που το πρό-
σωπό 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 κα-
ρέκλες τους. Ο Ντράκο έπεσε από τη δική του στο πάτωµα.

«Το φαγητό σου, Ναγκίνι», είπε απαλά ο Βόλντεµορτ, και το µε-
γάλο φίδι αναδεύτηκε και γλίστρησε από τους ώµους του στο λου-
στραρισµένο ξύλο.
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Εις µνήµην

Ο
Χάρι αιµορραγούσε. Σφίγγοντας το δεξί του χέρι µε το αρι-
στερό και βλαστηµώντας µέσ’ απ’ τα δόντια του, άνοιξε µε
τον ώµο του την πόρτα της κάµαράς του. Ξάφνου ακού-

στηκε ο θόρυβος από πορσελάνη που σπάει^ είχε πατήσει ένα φλι-
τζάνι µε κρύο τσάι που ήταν ακουµπισµένο στο πάτωµα, έξω από
την πόρτα του δωµατίου του.

«Τι στο…»
Κοίταξε ολόγυρα. Το πλατύσκαλο του αριθµού 4 της οδού Πρι-

βέτ ήταν έρηµο. Προφανώς ο Ντάντλι πίστευε πως η πιο έξυπνη αν-
θρωποπαγίδα είναι ένα φλιτζάνι τσάι. Ο Χάρι µάζεψε τα θραύσµατα
µε το γερό χέρι του και τα πέταξε στο ήδη γεµάτο καλάθι, που µόλις
διακρινόταν από την πόρτα του δωµατίου του. Έπειτα πήγε στο λου-
τρό κι έβαλε το δάχτυλό του κάτω από την ανοιχτή βρύση.

Ήταν κουτό, ανώφελο κι ανυπόφορα εκνευριστικό να πρέπει
να περιµένει άλλες τέσσερις µέρες για να έχει το δικαίωµα να κάνει
µάγια. Ωστόσο, ήταν αναγκασµένος να οµολογήσει στον εαυτό του
ότι δε θα κατάφερνε να γιατρέψει το ακανόνιστο κόψιµο στο δά-
χτυλό του. ∆εν είχε µάθει να θεραπεύει τραύµατα και τώρα που το
σκεφτόταν —ειδικά µέσα από το πρίσµα των άµεσων σχεδίων
του— διαπίστωνε πως ήταν µια σοβαρή έλλειψη στην περί της µα-
γείας εκπαίδευσή του. Κρατώντας στο µυαλό του να ρωτήσει την
Ερµιόνη πώς γινόταν, έκοψε µπόλικο χαρτί υγείας και σκούπισε όσο
καλύτερα µπορούσε το χυµένο τσάι, προτού επιστρέψει στο δωµά-
τιό του και βροντήξει νευριασµένος την πόρτα πίσω του.

Ο Χάρι είχε περάσει το πρωινό του αδειάζοντας εντελώς το σχο-
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λικό µπαούλο του, για πρώτη φορά από τότε που το πακέταρε πριν
από έξι χρόνια. Στην αρχή όλων των σχολικών ετών που είχαν µε-
σολαβήσει, ξεκαθάριζε απλώς τα τρία τέταρτα του περιεχοµένου που
βρισκόταν στο επάνω µέρος του µπαούλου και το αντικαθιστούσε ή
το ανανέωνε, αφήνοντας στον πάτο ένα στρώµα σαβούρας — παλιές
πένες, αποξηραµένα µάτια σκαθαριών, µονές κάλτσες που είχαν
πάψει να του κάνουν. Πριν από λίγα λεπτά ο Χάρι είχε χώσει το χέρι
του σ’ αυτή τη σαβούρα, είχε νιώσει ένα σουβλερό πόνο στο τέταρτο
δάχτυλο του δεξιού χεριού και µόλις το τράβηξε αντίκρισε πολύ αίµα.

Τώρα συνέχισε πολύ πιο προσεκτικά. Γονάτισε ξανά δίπλα στο
µπαούλο, ψαχούλεψε στον πάτο και, αφού έβγαλε µια παλιά κον-
κάρδα µε τα εναλλασσόµενα φωτεινά συνθήµατα ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΣΕΝΤΡΙΚ ΝΤΙΓΚΟΡΙ και Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ που είχαν πια αρ-
χίσει να αχνοφέγγουν, ένα ραγισµένο φθαρµένο κρυπτοσκόπιο κι
ένα χρυσό µενταγιόν, µέσα στο οποίο ήταν κρυµµένο ένα σηµείωµα
µε την υπογραφή Ρ. Α. Μπ., στο τέλος ψάρεψε το αιχµηρό αντικεί-
µενο που είχε κάνει τη ζηµιά. Το αναγνώρισε αµέσως. Ήταν ένα
θραύσµα µήκους πέντε εκατοστών του µαγικού καθρέφτη που του
είχε χαρίσει ο µακαρίτης ο νονός του, ο Σείριος. Ο Χάρι το έβαλε
στην άκρη κι έψαξε προσεκτικά για τον υπόλοιπο, αλλά το µόνο που
είχε αποµείνει από το τελευταίο δώρο του νονού του ήταν κονιορ-
τοποιηµένα γυαλιά, που είχαν κολλήσει σαν ασηµόσκονη στο κα-
τώτερο στρώµα των άχρηστων αντικειµένων.

Ο Χάρι ανακάθισε και περιεργάστηκε το ακανόνιστο θραύσµα
που τον είχε κόψει, µα το µόνο που είδε ήταν τα λαµπερά πράσινα
µάτια του που του αντιγύριζαν το βλέµµα. Κατόπιν ακούµπησε το
θραύσµα πάνω στον Ηµερήσιο Προφήτη εκείνης της µέρας, που
περίµενε αδιάβαστος στο κρεβάτι του, και, ορµώντας στα υπόλοιπα
άχρηστα αντικείµενα του µπαούλου του, προσπάθησε να πνίξει τις
πικρές αναµνήσεις που τον πληµµύρισαν ξαφνικά, καθώς και τις
σουβλιές του πόνου και της νοσταλγίας που προκάλεσε η ανακά-
λυψη του σπασµένου καθρέφτη.

Του πήρε άλλη µια ώρα ν’ αδειάσει τελείως το µπαούλο, να πε-
τάξει ό,τι άχρηστο και να τακτοποιήσει τα υπόλοιπα σε δύο στοίβες,
ανάλογα µε το αν θα τα χρειαζόταν από δω και πέρα. Τους µανδύες
του σχολείου και του κουίντιτς, το τσουκάλι, τις περγαµηνές, τις πένες
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και τα περισσότερα βιβλία του τα στοίβαξε σε µια γωνιά, γιατί δε
θα τα έπαιρνε µαζί του. Αναρωτήθηκε τι θα τα έκαναν η θεία και ο
θείος του. Θα τα έκαιγαν µες στην άγρια νύχτα σίγουρα, σαν να ήταν
τεκµήρια ενός ειδεχθούς εγκλήµατος. Τα ρούχα Μαγκλ, τον αόρα-
το µανδύα του, το κουτί παρασκευής φίλτρων, ορισµένα βιβλία, το
φωτογραφικό άλµπουµ που του χάρισε κάποτε ο Χάγκριντ, ένα πάκο
γράµµατα και το ραβδί του τοποθετήθηκαν στο παλιό του σακίδιο.
Στην µπροστινή του τσέπη βρισκόταν ο µαγικός χάρτης και το µε-
νταγιόν µε το σηµείωµα που έφερε την υπογραφή Ρ. Α. Μπ. Το µε-
νταγιόν είχε κερδίσει αυτή την τιµητική θέση όχι για την αξία του
—µε τη συµβατική έννοια ήταν ευτελές αντικείµενο— αλλά για το
τίµηµα της απόκτησής του.

Τώρα του έµενε να ξεδιαλέξει µια µεγάλη στοίβα εφηµερίδες που
βρίσκονταν πάνω στο γραφείο του, δίπλα στο κλουβί της χιονόλευ-
κης κουκουβάγιας του, της Χέντβιχ: µία για κάθε µέρα που είχε πε-
ράσει φέτος το καλοκαίρι ο Χάρι στην οδό Πριβέτ.

Σηκώθηκε από το πάτωµα, ανακλαδίστηκε και κατευθύνθηκε στο
γραφείο του. Η Χέντβιχ δεν έκανε καµιά κίνηση όταν άρχισε να ξε-
φυλλίζει τις εφηµερίδες και να τις ρίχνει µία µία στο σωρό µε τα σκου-
πίδια· η κουκουβάγια κοιµόταν ή έκανε ότι κοιµάται. Ήταν θυµωµένη
µε τον Χάρι εξαιτίας του ελάχιστου χρόνου που την είχε αφήσει έξω
από το κλουβί της.

Καθώς έφτανε στις τελευταίες εφηµερίδες, ο Χάρι έκοψε ταχύ-
τητα, ψάχνοντας για ένα συγκεκριµένο φύλλο που ήξερε ότι έφτασε
λίγο µετά την επιστροφή του στην οδό Πριβέτ για το καλοκαίρι. Θυ-
µόταν ότι υπήρχε µια µικρή αναφορά στην πρώτη σελίδα για την
παραίτηση της Τσάριτι Μπέρµπατζ, της καθηγήτριας µαγκλολογίας
του «Χόγκουαρτς». Επιτέλους το βρήκε. Γύρισε στη σελίδα δέκα, βού-
λιαξε στην καρέκλα του γραφείου του και ξαναδιάβασε το άρθρο
που έψαχνε.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ
του Ελφίας Ντοτζ

Γνώρισα τον Άλµπους Ντάµπλντορ όταν ήµουν έντεκα χρό-
νων, την πρώτη µας µέρα στο «Χόγκουαρτς». Η αµοιβαία έλξη
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µας οφειλόταν ασφαλώς στο γεγονός ότι νιώθαµε κι οι δύο σαν
ξένα σώµατα. Εγώ είχα κολλήσει δρακοευλογιά λίγο προτού
πάω στο σχολείο, κι ενώ δεν ήταν πια µεταδοτική, το βλογιοκοµ-
µένο πρόσωπό µου και το χλεµπονιάρικο χρώµα µου δεν ενθάρ-
ρυναν πολλούς να µε πλησιάσουν. Ο Άλµπους, από την πλευρά
του, είχε έρθει στο «Χόγκουαρτς» µε το βάρος µιας ανεπιθύµη-
της φήµης. Μόλις πριν από ένα χρόνο, ο πατέρας του, Πέρσιβαλ,
είχε καταδικαστεί για µια άγρια επίθεση εναντίον τριών νεαρών
Μαγκλ, γεγονός που είχε λάβει µεγάλη δηµοσιότητα από τον
Τύπο.

Ο Άλµπους δεν προσπάθησε ποτέ να αρνηθεί ότι ο πατέρας
του (που πέθανε τελικά στο Αζκαµπάν) είχε διαπράξει αυτό το
έγκληµα^ απεναντίας, όταν βρήκα το θάρρος να τον ρωτήσω, µου
έκανε σαφές πως γνώριζε ότι ο πατέρας του ήταν ένοχος. Εκτός
από αυτή τη δήλωση, ο Ντάµπλντορ αρνήθηκε να µιλήσει γι’ αυ-
τό το θλιβερό θέµα, αν και πολλοί προσπάθησαν να τον παρα-
κινήσουν να το συζητήσει. Μερικοί, µάλιστα, έβλεπαν µε καλό
µάτι την ενέργεια του πατέρα του και νόµιζαν ότι και ο Άλµπους
µισούσε τους Μαγκλ. Έκαναν µεγάλο λάθος: όπως µπορεί να
βεβαιώσει όποιος γνώριζε τον Άλµπους, δεν εκδήλωσε ποτέ ού-
τε τα πιο αµυδρά αντι-Μαγκλ αισθήµατα. Αντίθετα, λόγω της απο-
φασιστικής του στήριξης στα δικαιώµατα των Μαγκλ, απέκτησε
πολλούς εχθρούς τα χρόνια που ακολούθησαν.

Μέσα σε λίγους µήνες, όµως, η φήµη του ίδιου του Άλµπους
άρχισε να επισκιάζει εκείνη του πατέρα του. Στο τέλος του πρώ-
του έτους είχε πάψει πια να είναι γνωστός ως γιος ενός εχθρού
των Μαγκλ και τον ήξεραν πλέον όλοι ως τον καλύτερο µαθητή
που πέρασε ποτέ από τη Σχολή. Όσοι από εµάς είχαµε το προ-
νόµιο να είµαστε φίλοι του ωφεληθήκαµε από το παράδειγµά του,
για να µην αναφέρω τη βοήθεια και την ενθάρρυνση που παρεί-
χε πάντα απλόχερα. Αργότερα, όταν µεγαλώσαµε, µου εκµυ-
στηρεύτηκε ότι ήξερε από τότε πως αυτό που τον ευχαριστούσε
περισσότερο ήταν η διδασκαλία.

∆εν είχε κερδίσει µόνο όλα τα σηµαντικά βραβεία που απέ-
νειµε το σχολείο, αλλά σύντοµα ξεκίνησε τακτική αλληλογραφία
µε όλα τα σηµαντικά ονόµατα εκείνης της εποχής, µεταξύ των
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οποίων τον Νίκολας Φλαµέλ, διάσηµο αλχηµιστή, την Μπατίλντα
Μπάγκσοτ, διακεκριµένη ιστορικό, και τον Άνταλµπερτ Γουά-
φλινγκ, ιστορικό της µαγείας. ∆ηµοσιεύτηκαν πολλές µελέτες του
σε έγκριτες εκδόσεις, όπως Η Μεταµόρφωση Σήµερα, Οι Προ-
κλήσεις της Τέχνης των Ξορκιών και Ο Πρακτικός Παρασκευα-
στής Φίλτρων. Όλοι περίµεναν τη ραγδαία επαγγελµατική του
άνοδο και το µόνο ερώτηµα ήταν πότε θα γινόταν υπουργός Μα-
γείας. Τα χρόνια που ακολούθησαν παρουσιάστηκαν πολλές
ευκαιρίες να πάρει αυτή τη θέση, εκείνος όµως δεν είχε πολιτι-
κές φιλοδοξίες.

Το τέταρτο έτος της φοίτησής µας στο «Χόγκουαρτς», ήρθε
στο σχολείο ο αδελφός του Άλµπους, ο Άµπερφορθ. ∆εν έµοια-
ζαν καθόλου. Ο Άµπερφορθ δεν ήταν άνθρωπος των γραµµάτων
και, αντίθετα µε τον Άλµπους, προτιµούσε να λύνει τις διενέξεις
µε µονοµαχίες αντί για διάλογο. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να
ισχυριστούµε, όπως κάνουν ορισµένοι, ότι τα δύο αδέλφια δεν
ήταν φίλοι. Τα πήγαιναν τόσο καλά όσο µπορούν να τα πάνε
δύο τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες. Για να µην αδικήσουµε τον
Άµπερφορθ, πρέπει να παραδεχτούµε ότι το να ζεις στη σκιά
του Άλµπους δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Για τους φίλους του, όπως
εγώ, το γεγονός ότι µας επισκίαζε µόνιµα ήταν ένα σταθερό αρ-
νητικό δεδοµένο, και σίγουρα δε θα ήταν πιο ευχάριστα τα
πράγµατα για τον αδελφό του.

Όταν ο Άλµπους κι εγώ αποφοιτήσαµε από το «Χόγκουαρτς»,
σχεδιάζαµε να κάνουµε µαζί το παραδοσιακό τότε ταξίδι στον κό-
σµο, να επισκεφτούµε και να γνωρίσουµε ξένους µάγους προ-
τού ασχοληθούµε µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία µας. Την
παραµονή του ταξιδιού µας, όµως, πέθανε η µητέρα του Άλ-
µπους, η Κέντρα, αφήνοντας τον Άλµπους αρχηγό της οικογέ-
νειας και µοναδικό υπεύθυνο για τη διαβίωσή τους. Ανέβαλα
την αναχώρησή µου για να παραστώ στην κηδεία της Κέντρα και
κατόπιν έφυγα για το µοναχικό πλέον ταξίδι µου. Με την ευθύ-
νη δύο µικρότερων αδελφών κι ελάχιστα οικονοµικά µέσα, ο
Άλµπους δεν µπορούσε να έρθει µαζί µου.

Εκείνη την περίοδο της ζωής µας είχαµε τις λιγότερες επαφές.
Έγραφα στον Άλµπους περιγράφοντας, µε κάποια αδιαφορία
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ίσως για τα αισθήµατά του, τα θαύµατα του ταξιδιού µου — από
το πώς γλίτωσα την τελευταία στιγµή από τις Χίµαιρες στην Ελ-
λάδα µέχρι τα πειράµατα των Αιγυπτίων αλχηµιστών. Στα δικά
του γράµµατα µου ανέφερε ελάχιστα για την καθηµερινή ζωή του,
που το δίχως άλλο θα ήταν αφόρητα πληκτική για έναν τόσο
προικισµένο µάγο. Απορροφηµένος από τις εµπειρίες µου, συ-
γκλονίστηκα όταν έµαθα, προς το τέλος της ετήσιας περιοδείας
µου, ότι χτύπησε τους Ντάµπλντορ µια νέα τραγωδία: ο θάνατος
της αδελφής του, της Αριάνα.

Αν και η Αριάνα είχε από καιρό προβλήµατα υγείας, το πλήγ-
µα, που ήρθε τόσο σύντοµα µετά την απώλεια της µητέρας τους,
επηρέασε βαθιά και τα δύο αδέλφια. Οι στενοί φίλοι του Άλµπους
—και λογαριάζω τον εαυτό µου ως έναν από αυτούς τους τυχε-
ρούς— συµφωνούν ότι ο θάνατος της Αριάνα και το γεγονός ότι
ένιωθε υπεύθυνος γι’ αυτόν (αν και, φυσικά, δεν έφταιγε σε τί-
ποτα) τον σηµάδεψαν για πάντα.

Επιστρέφοντας από το ταξίδι µου, συνάντησα ένα νεαρό άντρα
που είχε περάσει βάσανα αταίριαστα µε την ηλικία του. Ο Άλ-
µπους είχε γίνει ακόµη πιο εσωστρεφής και σοβαρός. Και, σαν
να µην έφταναν όλα αυτά, ο θάνατος της Αριάνα, αντί να φέρει
πιο κοντά τον Άλµπους και τον Άµπερφορθ, τους είχε αποξενώ-
σει. (Με τον καιρό θα γεφυρωνόταν αυτό το χάσµα και η σχέση
των δύο αδελφών θα ξαναγινόταν, αν όχι στενή, πάντως φιλική.)
Από τότε, όµως, µιλούσε σπάνια για τους γονείς του και την
Αριάνα, και οι φίλοι του έµαθαν να µην τους αναφέρουν.

Τους θριάµβους που ακολούθησαν θα τους περιγράψουν άλ-
λες γραφίδες. Οι πολυάριθµες συνεισφορές του Ντάµπλντορ στη
µαγική γνώση, όπως η ανακάλυψη των δώδεκα χρήσεων του αί-
µατος του δράκου, θα είναι πολύτιµες για τις µελλοντικές γενιές,
καθώς και η σοφία που επέδειξε στις αποφάσεις του ως πρόε-
δρος της ∆ηµογεροντίας. Λένε επίσης ότι καµία µαγική µονο-
µαχία δε συγκρίνεται µ’ εκείνη µεταξύ του Ντάµπλντορ και του
Γκρίντελβαλντ το 1945. Οι αυτόπτες µάρτυρες έχουν γράψει για
τον τρόµο και το δέος που ένιωσαν παρακολουθώντας τη µάχη
αυτών των δύο εκπληκτικών µάγων. Ο θρίαµβος του Ντάµπλντορ
και οι επιπτώσεις αυτής της νίκης στον κόσµο των µάγων θεω-
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ρούνται σηµείο καµπής στην ιστορία τους, ίσης σηµασίας µε την
καθιέρωση του Θεσπίσµατος περί Μυστικότητας της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Μάγων ή την πτώση του Ακατονόµαστου.

Ο Άλµπους Ντάµπλντορ δεν υπήρξε ποτέ επηρµένος ή µα-
ταιόδοξος. Έβρισκε πάντα κάτι αξιόλογο σε κάθε άνθρωπο όσο
φαινοµενικά ασήµαντος κι αν ήταν, και πιστεύω ότι οι τραγωδίες
που έζησε στα νεανικά του χρόνια τον προίκισαν µε απέραντη
ανθρωπιά και συµπόνια. ∆ε βρίσκω λόγια να περιγράψω πόσο
θα µου λείψει η φιλία του, µα η δική µου απώλεια δεν είναι τί-
ποτα σε σύγκριση µ’ εκείνη της κοινότητας των µάγων. Το ότι
υπήρξε ο πιο φωτισµένος κι αγαπητός διευθυντής του «Χό-
γκουαρτς» είναι αναµφισβήτητο. Πέθανε όπως έζησε: πασχίζο-
ντας πάντα για το ευρύτερο συµφέρον και, µέχρι την τελευταία
ώρα του, τόσο πρόθυµος ν’ απλώσει το χέρι του σ’ ένα µικρό αγό-
ρι µε δρακοευλογιά όσο και τη µέρα που εγώ τον γνώρισα.

Ο Χάρι τελείωσε το διάβασµα αλλά συνέχισε να κοιτάζει τη φω-
τογραφία που συνόδευε τη νεκρολογία. Ο Ντάµπλντορ είχε το γνω-
στό καλοσυνάτο του χαµόγελο, αλλά καθώς κοιτούσε πάνω από τα
πολυεστιακά γυαλιά του, έδινε την εντύπωση, ακόµη κι από το δη-
µοσιογραφικό χαρτί, ότι µε το βλέµµα του ακτινογραφούσε τον
Χάρι, που η θλίψη του ήταν ανάµεικτη µε αισθήµατα ντροπής.

Νόµιζε ότι γνώριζε πολύ καλά τον Ντάµπλντορ, αλλά µόλις διά-
βασε αυτή τη νεκρολογία αναγκάστηκε να οµολογήσει ότι τον ήξε-
ρε ελάχιστα. ∆εν είχε συλλογιστεί ποτέ τα παιδικά και νεανικά χρόνια
του Ντάµπλντορ^ ήταν σαν να γεννήθηκε όπως τον γνώρισε ο Χάρι,
σεβάσµιος και ηλικιωµένος, µε ασηµιά µαλλιά. Η ιδέα ενός έφηβου
Ντάµπλντορ ήταν, πολύ απλά, αλλόκοτη, σαν να προσπαθείς να
φανταστείς µια χαζή Ερµιόνη ή µια ήµερη οπισθοεκρηκτική σκου-
ληκαντέρα. ∆εν είχε σκεφτεί ποτέ να ρωτήσει τον Ντάµπλντορ για
το παρελθόν του. Σίγουρα θα ήταν παράξενο, ίσως και απρεπές,
αλλά στο κάτω κάτω, ήταν πασίγνωστο ότι ο Ντάµπλντορ είχε πάρει
µέρος σ’ εκείνη τη θρυλική µονοµαχία µε τον Γκρίντελβαλντ, και ο
Χάρι δεν είχε σκεφτεί να ρωτήσει τον Ντάµπλντορ πώς ήταν ή σχε-
τικά µε τα άλλα περίφηµα επιτεύγµατά του. Όχι, συζητούσαν πάντα
για τον Χάρι, για το παρελθόν του Χάρι, για το µέλλον του Χάρι, για
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τα σχέδια του Χάρι… κι ο Χάρι ένιωθε τώρα, παρά το γεγονός ότι
το µέλλον του ήταν τόσο επίφοβο κι αβέβαιο, πως είχε χάσει ανα-
ντικατάστατες ευκαιρίες να ρωτήσει τον Ντάµπλντορ κάποια πράγ-
µατα για τον εαυτό του — αν και η µοναδική προσωπική ερώτηση
που έκανε ποτέ στο διευθυντή του ήταν και η µοναδική που υπο-
πτευόταν ότι ο Ντάµπλντορ δεν απάντησε µε ειλικρίνεια:

«Εσείς τι βλέπετε, όταν κοιτάτε στον καθρέφτη;»
«Εγώ; Βλέπω τον εαυτό µου να κρατά ένα ζευγάρι χοντρές κάλ-

τσες…»
Έπειτα από κάµποσα λεπτά σκέψης, ο Χάρι έκοψε τη νεκρο-

λογία από τον Προφήτη, τη δίπλωσε προσεκτικά και την έβαλε µέ-
σα στον πρώτο τόµο του εγχειριδίου Πρακτικός Οδηγός Αµυντικής
Μαγείας και η Χρήση του Ενάντια στις Σκοτεινές Τέχνες. Κατόπιν
πέταξε τις υπόλοιπες εφηµερίδες στα σκουπίδια και κοίταξε το δω-
µάτιο. Ήταν πολύ πιο νοικοκυρεµένο. Η µόνη νότα ακαταστασίας
ήταν ο σηµερινός Ηµερήσιος Προφήτης στο κρεβάτι και, πάνω του,
το κοµµάτι του σπασµένου καθρέφτη.

Ο Χάρι διέσχισε το δωµάτιο, σήκωσε το θραύσµα του καθρέφτη
από τον Προφήτη και άνοιξε την εφηµερίδα. Το πρωί, που έφερε η
κουκουβάγια την εφηµερίδα του, είχε ρίξει µόνο µια µατιά στους τί-
τλους και ύστερα την άφησε στην άκρη, αφού είδε πως δεν έλεγε
τίποτα για τον Βόλντεµορτ. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι το Υπουργείο
πίεζε τον Προφήτη να αποσιωπά τις ειδήσεις για τον Βόλντεµορτ.
Έτσι πρόσεξε µόλις τώρα κάτι που του είχε διαφύγει.

Στο κάτω µέρος της πρώτης σελίδας, πάνω από µια φωτογραφία
όπου εικονιζόταν ο Ντάµπλντορ να βαδίζει βιαστικός, υπήρχε ένας
µικρότερος τίτλος: ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ — ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

Την ερχόµενη εβδοµάδα η συγκλονιστική ιστορία της µεγα-
λοφυ4ας, που θεωρήθηκε από πολλούς ο µεγαλύτερος µάγος
της γενιάς του, αλλά είχε τα ελαττώµατά του. Η Ρίτα Σκίτερ αφαι-
ρεί τη δηµοφιλή µάσκα της γαλήνιας σοφίας και αποκαλύπτει τα
ταραγµένα παιδικά χρόνια, την αχαλίνωτη νιότη, τις µακροχρό-
νιες έχθρες και τα ένοχα µυστικά που πήρε ο Ντάµπλντορ στον
τάφο του. ΓΙΑΤΙ αρνήθηκε το αξίωµα του υπουργού Μαγείας και
περιορίστηκε στο ρόλο του απλού διευθυντή του «Χόγκουαρτς»;
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ΠΟΙΟΣ είναι ο αληθινός σκοπός της µυστικής οργάνωσης µε την
ονοµασία Τάγµα του Φοίνικα; ΠΟΙΕΣ ήταν οι αληθινές συνθήκες
του θανάτου του Ντάµπλντορ;

Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα επιχειρεί να απαντήσει η
εκρηκτική νέα βιογραφία Η Ζωή και τα Ψέµατα του Άλµπους
Ντάµπλντορ, της Ρίτα Σκίτερ, που δίνει αποκλειστική συνέντευξη
στην Μπέτι Μπρεfθγουέιτ, εντός, στη σελίδα 13.

Ο Χάρι άνοιξε βιαστικά την εφηµερίδα και βρήκε τη σελίδα δε-
κατρία. Το άρθρο είχε µια φωτογραφία που έδειχνε άλλο ένα γνω-
στό πρόσωπο: µια γυναίκα µε γυαλιά, ο σκελετός των οποίων ήταν
στολισµένος µε διαµαντάκια, περίτεχνο χτένισµα µε άκαµπτα ξανθά
µπουκλάκια και δόντια που αποκάλυπταν ένα, υποτίθεται, ακαταµά-
χητο χαµόγελο, του ανοιγόκλεινε τα δάχτυλά της. Ο Χάρι συνέχισε
το διάβασµα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να αγνοή-
σει την αηδιαστική εικόνα.

Η Ρίτα Σκίτερ, εκ του φυσικού, είναι πολύ πιο ζεστή και τρυ-
φερή απ’ ό,τι µας κάνει να υποθέτουµε η τσουχτερή δηµοσιο-
γραφική πένα της. Με υποδέχεται στο χολ του άνετου σπιτιού της
και µε οδηγεί στην κουζίνα για ένα φλιτζάνι τσάι, λίγο κέικ και,
περιττό να προσθέσω, ένα αχνιστό πιάτο µε τα πιο φρέσκα κου-
τσοµπολιά.

«Φυσικά, ο Ντάµπλντορ είναι το όνειρο κάθε βιογράφου», λέει
η Σκίτερ. «Μια ζωή τόσο µεγάλη και πλούσια. Είµαι σίγουρη ότι
το βιβλίο µου θα είναι το πρώτο από πολλά, πολλά ακόµη».

Η Σκίτερ είναι σίγουρα από τους ανθρώπους που πετυχαίνουν
αστραπιαία το στόχο τους. Το εννιακοσίων σελίδων βιβλίο της
ολοκληρώθηκε µόλις τέσσερις εβδοµάδες µετά το µυστηριώδη
θάνατο του Ντάµπλντορ τον Ιούνιο. Τη ρωτάω πώς πέτυχε τόσο
γρήγορα αυτό τον άθλο.

«Ω, όταν είσαι τόσα χρόνια δηµοσιογράφος, σου γίνεται δεύ-
τερη φύση να δουλεύεις υπό την πίεση των προθεσµιών. Ήξε-
ρα ότι η κοινότητα των µάγων περίµενε µε µεγάλη αγωνία την
αληθινή ιστορία κι ήθελα να είµαι η πρώτη που θα ικανοποιούσε
αυτή την απαίτηση».
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Της αναφέρω την πρόσφατη, ευρύτατα δηµοσιευµένη δήλω-
ση του Ελφίας Ντοτζ, ειδικού συµβούλου της ∆ηµογεροντίας και
παλιού φίλου του Άλµπους Ντάµπλντορ, ότι: «Το βιβλίο της Σκί-
τερ περιέχει λιγότερες αλήθειες και από µια κάρτα σοκολατέ-
νιων βατράχων».

Η Σκίτερ ξεκαρδίζεται στα γέλια. «Ο γλυκός µου ο Ντότζι! Θυ-
µάµαι που του πήρα συνέντευξη πριν από λίγα χρόνια για τα δι-
καιώµατα των γοργονανθρώπων, να είναι καλά ο άνθρωπος!
Μιλάµε, ο τύπος είναι τελείως γκαγκά. Νόµιζε πως καθόµαστε
στο βυθό της λίµνης Γουίντερµιρ και µου έλεγε να προσέχω τις
πέστροφες».

Ωστόσο, οι κατηγορίες του Ντοτζ για ανακρίβειες επανα-
λαµβάνονται από πολλές πλευρές. Είναι σίγουρη η Σκίτερ ότι
αρκούν τέσσερις εβδοµάδες για να δοθεί η πλήρης εικόνα µιας
ζωής πλούσιας και πολυκύµαντης σαν του Ντάµπλντορ;

«Χρυσό µου», απαντά µ’ ένα πλατύ χαµόγελο η Σκίτερ, χτυ-
πώντας τρυφερά τα δάχτυλά µου, «ξέρεις τόσο καλά όσο κι εγώ
πόσες πληροφορίες µπορεί να σου αποφέρει ένα βαρύ πουγκί
µε γαλέρες, η άρνηση να δεχτείς τη λέξη “όχι” και µια καλή στε-
νογραφική πένα! Άλλωστε, ο κόσµος διαγκωνιζόταν για το
ποιος θα πρωτοβγάλει τα άπλυτα του Ντάµπλντορ στη φόρα. ∆εν
τον θεωρούσαν όλοι τέλειο —είχε πατήσει πολλούς σηµαντικούς
κάλους. Όσο για τον γερο-Ντότζι, ας τρέξει να κρυφτεί µε τον
ωραίο του ιππόγρυπα, γιατί έχω µια πηγή που οι περισσότεροι
δηµοσιογράφοι θα έδιναν και το µαγικό ραβδί τους για να την
αποκτήσουν, µια πηγή που δεν είχε µιλήσει δηµόσια ποτέ ως
τώρα και ήταν κοντά στον Ντάµπλντορ στην πιο ταραγµένη και
προβληµατική φάση της νιότης του».

Η προκαταβολική δηµοσιότητα της βιογραφίας της Σκίτερ
δείχνει ότι θα πάθουν σοκ αυτοί που πίστευαν ότι ο Ντάµπλντορ
έζησε µιαν άµεµπτη ζωή. Τη ρωτάω να µου πει ποιες είναι οι µε-
γαλύτερες εκπλήξεις που αποκαλύπτει.

«Έλα τώρα, Μπέτι, δε θα φανερώσω τα µυστικά µου προτού
αγοράσουν όλοι το βιβλίο µου!» απαντά γελώντας η Σκίτερ.
«Αλλά σου υπόσχοµαι πως όποιος θεωρούσε τον Ντάµπλντορ
λευκή περιστερά, θα προσγειωθεί ανώµαλα! Ας πούµε µόνο
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πως όποιος τον άκουγε να κατακεραυνώνει τον Ξέρεις-Ποιον
δε θα φανταζόταν ποτέ πως είχε ασχοληθεί κι αυτός µε τις Σκο-
τεινές Τέχνες στα νιάτα του! Ναι, ο Άλµπους Ντάµπλντορ είχε
πολύ βρόµικο παρελθόν —για να µην αναφέρω την ύποπτη οι-
κογένειά του— που έκανε ό,τι µπορούσε να το κρύψει».

Τη ρωτάω αν εννοεί τον αδελφό του Ντάµπλντορ, τον Άµπερ-
φορθ, που η καταδίκη του από τη ∆ηµογεροντία για κατάχρηση
µαγείας προκάλεσε ένα µικρό σκάνδαλο πριν από δεκαπέντε
χρόνια.

«Ω, ο Άµπερφορθ δεν είναι παρά η κορφή του παγόβουνου»,
γελά η Σκίτερ. «Όχι, όχι, αναφέροµαι σε κάτι πολύ χειρότερο
από έναν αδελφό που του αρέσει να χαζολογάει µε κατσίκες, κά-
τι πολύ χειρότερο από έναν πατέρα που του αρέσει να σακατεύει
Μαγκλ — άλλωστε ο Ντάµπλντορ δεν κατάφερε να τα κουκου-
λώσει αυτά, καταδικάστηκαν κι οι δυο από τη ∆ηµογεροντία.
Όχι, είναι η µητέρα κι η αδελφή που κίνησαν το ενδιαφέρον µου
και µε λίγο σκάλισµα ανακάλυψα σηµεία και τέρατα — αλλά,
όπως είπα, θα πρέπει να περιµένετε να διαβάσετε τα κεφάλαια
εννέα µέχρι δώδεκα για να µάθετε λεπτοµέρειες. Το µόνο που
µπορώ να αποκαλύψω τώρα είναι ότι θα εξηγηθεί γιατί ο Ντάµπλ-
ντορ δεν είπε ποτέ πώς έσπασε τη µύτη του».

Ανεξάρτητα από τα ένοχα µυστικά, αρνείται η Σκίτερ τη µε-
γαλοφυ4α χάρη στην οποία έκανε ο Ντάµπλντορ τόσες µαγικές
ανακαλύψεις;

«Είχε µυαλό», συµφωνεί, «αν και πολλοί τώρα πια δε δέχονται
ότι του ανήκουν όλα τα εύσηµα για τα υποτιθέµενα επιτεύγµατά
του. Όπως αποκαλύπτω στο κεφάλαιο δεκαέξι, ο Άιβορ Ντίλον-
σµπι ισχυρίζεται ότι είχε ανακαλύψει ήδη οκτώ χρήσεις του αίµα-
τος του δράκου όταν ο Ντάµπλντορ “δανείστηκε” τις µελέτες του».

Ορισµένα όµως από τα επιτεύγµατα του Ντάµπλντορ είναι
αναµφισβήτητα, αντιτείνω. Τι έχεις να πεις για την περίφηµη συ-
ντριβή του Γκρίντελβαλντ;

«Χαίροµαι που ανέφερες τον Γκρίντελβαλντ», σχολιάζει η
Σκίτερ µ’ ένα προκλητικό χαµόγελο. «Φοβάµαι πως αυτοί που
θαυµάζουν τον Ντάµπλντορ για τη θεαµατική νίκη του πρέπει
να ετοιµαστούν γιατί θα σκάσει βόµβα — και µάλιστα βόµβα κο-
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πριάς. Μιλάµε για πολύ βρόµικη υπόθεση. Το µόνο που θα πω
είναι να µην είστε τόσο σίγουροι ότι έγινε πράγµατι η θρυλική
θεαµατική µονοµαχία. Όταν διαβάσει το βιβλίο µου ο κόσµος
ίσως αναγκαστεί να συµπεράνει ότι ο Γκρίντελβαλντ έφτιαξε ένα
άσπρο µαντίλι µε το µαγικό ραβδί του και παραδόθηκε αµαχητί!»

Η Σκίτερ αρνείται να µας δώσει λεπτοµέρειες γι’ αυτό το εν-
διαφέρον θέµα κι έτσι η συζήτηση στρέφεται στη σχέση που θα
συναρπάσει σίγουρα τους αναγνώστες περισσότερο από κάθε
άλλη.

«Α, ναι, ναι», γνέφει κοφτά η Σκίτερ, «αφιερώνω ένα ολόκλη-
ρο κεφάλαιο στη σχέση Πότερ-Ντάµπλντορ. Χαρακτηρίστηκε
νοσηρή, ακόµη και διεφθαρµένη. Και πάλι, οι αναγνώστες σας θα
πρέπει να περιµένουν να αγοράσουν το βιβλίο µου για να µάθουν
όλη την ιστορία, αλλά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Ντάµπλντορ
έδειξε ένα αφύσικο ενδιαφέρον για τον Πότερ από την πρώτη
στιγµή που τον αντίκρισε. Τώρα, αν ήταν προς το συµφέρον του
παιδιού… αυτό θα το δούµε. Πάντως είναι κοινό µυστικό ότι ο
Πότερ πέρασε πολύ ταραγµένη εφηβεία».

Ρωτάω αν η Σκίτερ διατηρεί επαφή µε τον Χάρι Πότερ, από
τον οποίο είχε πάρει πέρυσι την περίφηµη συνέντευξη, µια εξο-
µολόγηση εκ βαθέων, όπου ο Πότερ µίλησε αποκλειστικά για
την πεποίθησή του ότι έχει επιστρέψει ο Ξέρετε-Ποιος.

«Α, ναι, έχουµε αναπτύξει έναν πολύ στενό δεσµό», αποκρί-
νεται η Σκίτερ. «Ο καηµένος ο Πότερ έχει ελάχιστους πραγµα-
τικούς φίλους και γνωριστήκαµε σε µια από τις πιο δύσκολες
στιγµές της ζωής του, το Τρίαθλο Μαγείας. Ίσως είµαι ο µονα-
δικός άνθρωπος που µπορεί να ισχυριστεί ότι ξέρει τον αληθινό
Χάρι Πότερ».

Κάτι που µας οδηγεί στις πολλές και διάφορες φήµες που κυ-
κλοφορούν ακόµη για τις τελευταίες ώρες του Ντάµπλντορ. Ρω-
τάµε τη Σκίτερ αν πιστεύει ότι ο Πότερ ήταν εκεί όταν πέθανε ο
Ντάµπλντορ.

«∆ε θέλω να µπω σε τέτοιες λεπτοµέρειες —θα τα βρείτε όλα
στο βιβλίο µου— αλλά αυτόπτες µάρτυρες µέσα από το κάστρο
του “Χόγκουαρτς” είδαν τον Πότερ να αποµακρύνεται τρέχοντας
από το σηµείο, αµέσως µετά την πτώση του Ντάµπλντορ, που
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είτε ήταν ατύχηµα είτε εγκληµατική ενέργεια. Ο Πότερ κατηγό-
ρησε αργότερα τον Σέβερους Σνέιπ, για τον οποίο, όπως είναι
γνωστό, αισθάνεται βαθιά έχθρα. Είναι όλα όπως φαίνονται;
Αυτό θα το κρίνει η κοινότητα των µάγων… όταν διαβάσει το
βιβλίο µου».

Με αυτή τη διφορούµενη παρατήρηση, τελειώνει η συνέντευ-
ξη. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η Ρίτα Σκίτερ έχει γράψει ένα βι-
βλίο που θα γίνει αµέσως µπεστ σέλερ. Στο µεταξύ, τα πλήθη των
θαυµαστών του Ντάµπλντορ πρέπει ν’ αγωνιούν για τις αποκα-
λύψεις που θα γίνουν σύντοµα για το ίνδαλµά τους.

Ο Χάρι έφτασε στο τέλος του άρθρου, αλλά συνέχισε να κοιτάζει
µε απλανές βλέµµα τη σελίδα. Η αηδία και η οργή τον έπνιγαν σαν
εµετός. Τσαλάκωσε την εφηµερίδα και την πέταξε µ’ όλη του τη δύ-
ναµη στον τοίχο, απ’ όπου έπεσε στα υπόλοιπα σκουπίδια γύρω
από το ξέχειλο καλάθι του.

Άρχισε να βηµατίζει θυµωµένος στο δωµάτιο, ανοίγοντας άδεια
συρτάρια και διαλέγοντας βιβλία για να τα ξαναφήσει στην ίδια
θέση, χωρίς να καταλαβαίνει τι έκανε, καθώς στο µυαλό του έρχο-
νταν σκόρπιες φράσεις από τη συνέντευξη της Ρίτα: αφιερώνω ένα
ολόκληρο κεφάλαιο στη σχέση Πότερ-Ντάµπλντορ… χαρακτηρί-
στηκε νοσηρή, ακόµη και διεφθαρµένη… είχε ασχοληθεί κι αυτός
µε τις Σκοτεινές Τέχνες στα νιάτα του… έχω µια πηγή που οι περισ-
σότεροι δηµοσιογράφοι θα έδιναν και το µαγικό ραβδί τους για να
την αποκτήσουν…

«Ψέµατα!» βρυχήθηκε ο Χάρι και είδε από το παράθυρο το γεί-
τονα, που ετοιµαζόταν να βάλει πάλι σε λειτουργία τη µηχανή του
γκαζόν, να υψώνει νευρικά το βλέµµα του.

Ο Χάρι κάθισε βαρύς στο κρεβάτι. Το κοµµάτι από το σπασµένο
καθρέφτη γλίστρησε µακριά του^ το έπιασε και το στριφογύρισε στα
δάχτυλά του, µε όλες του τις σκέψεις δοσµένες στον Ντάµπλντορ
και σ’ όλα τα ψέµατα µε τα οποία τον συκοφαντούσε η Ρίτα Σκί-
τερ…

Ξάφνου άστραψε το πιο καθάριο γαλάζιο. Ο Χάρι κοκάλωσε και
το κοµµένο δάχτυλό του γλίστρησε ξανά στη µυτερή κόψη του κα-
θρέφτη. Ήταν της φαντασίας του, σίγουρα. Κοίταξε πίσω από τον
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ώµο του, µα ο τοίχος είχε το γλυκερό ροδακινί χρώµα που είχε δια-
λέξει η θεία Πετούνια. ∆εν υπήρχε τίποτα γαλάζιο να καθρεφτιστεί.
Κοίταξε πάλι το θραύσµα του καθρέφτη αλλά το µόνο που είδε ήταν
τα λαµπερά πράσινα µάτια του.

Ήταν της φαντασίας του, δεν υπήρχε άλλη εξήγηση^ το φαντά-
στηκε γιατί σκεφτόταν το νεκρό διευθυντή του σχολείου του. Αν
υπήρχε µία βεβαιότητα, σε αυτό τον κόσµο, ήταν ότι δε θα ξαναντί-
κριζε ποτέ πια τα φωτεινά γαλάζια µάτια του Άλµπους Ντάµπλντορ.
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Η αναχώρηση των Ντάρσλι

Οθόρυβος της εξώπορτας ακούστηκε ως το επάνω πάτωµα
και µαζί µια φωνή: «Έι, εσύ!»
Έπειτα από δεκαέξι χρόνια που τον προσφωνούσε µε αυ-

τό τον τρόπο, ο Χάρι δεν είχε καµιά αµφιβολία για το ποιον φώναζε
ο θείος του. Παρ’ όλα αυτά, δεν απάντησε αµέσως. Κοιτούσε ακό-
µη το θραύσµα του καθρέφτη όπου, για ένα κλάσµα του δευτερο-
λέπτου, του φάνηκε πως είδε το µάτι του Ντάµπλντορ. Μόνον όταν
ο θείος του ούρλιαξε: «ΜΙΚΡΕ!» σηκώθηκε όρθιος µε αργές κινήσεις
και πήγε στην πόρτα της κάµαράς του, αφού κοντοστάθηκε για να
κρύψει το σπασµένο καθρέφτη στο σακίδιο που θα έπαιρνε µαζί του.

«Με το πάσο σου!» φώναξε ο Βέρνον Ντάρσλι, όταν εµφανίστηκε
ο Χάρι στην κορφή της σκάλας. «Κατέβα κάτω, θέλω να µιλήσουµε!»

Ο Χάρι κατέβηκε µε τα χέρια στις τσέπες του τζιν του. Όταν έφτα-
σε στο καθιστικό, βρήκε και τους τρεις Ντάρσλι. Ήταν ντυµένοι για
ταξίδι. Ο θείος Βέρνον φορούσε ένα µελί µπουφάν µε φερµουάρ,
η θεία Πετούνια ένα κοµψό σοµόν σακάκι και ο Ντάντλι, ο ψηλός
ξανθός µυώδης ξάδελφος του Χάρι, το δερµάτινο µπουφάν του.

«Ναι;» ρώτησε ο Χάρι.
«Κάθισε!» υπέδειξε ο θείος Βέρνον. Ο Χάρι σήκωσε τα φρύδια

του. «Σε παρακαλώ!» πρόσθεσε ο θείος Βέρνον, µορφάζοντας σαν
να του κάθισε η λέξη στο λαρύγγι.

Ο Χάρι κάθισε. Ήξερε τι θα ακολουθούσε. Ο θείος του βάλθη-
κε να βηµατίζει πάνω-κάτω, ενώ η θεία Πετούνια και ο Ντάνλι πα-
ρακολουθούσαν τις κινήσεις του µε έκφραση ανήσυχη. Τέλος, ο
θείος Βέρνον σταµάτησε µπροστά στον Χάρι και µίλησε, µε το µε-
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γάλο κόκκινο πρόσωπό του σφιγµένο από την αυτοσυγκέντρωση.
«Άλλαξα γνώµη», ανήγγειλε.
«Τι έκπληξη!» έκανε ο Χάρι.
«Μην του µιλάς σε αυτό τον τόνο…» άρχισε η θεία Πετούνια µε

στριγκιά φωνή.
Ο θείος Βέρνον, όµως, της έγνεψε να σωπάσει. «Είναι όλα µπούρ-

δες», είπε, αγριοκοιτάζοντας τον Χάρι µε τα µικρά γουρουνίσια
µάτια του. «Αποφάσισα πως δεν πιστεύω λέξη. ∆εν έχουµε να πάµε
πουθενά, θα µείνουµε στο σπίτι µας».

Ο Χάρι κοίταξε το θείο του και τον κυρίευσε ένα µείγµα οργής
και ευθυµίας. Τον τελευταίο µήνα, ο Βέρνον Ντάρσλι άλλαζε γνώµη
κάθε είκοσι τέσσερις ώρες, φορτώνοντας και ξεφορτώνοντας και
ξαναφορτώνοντας το αυτοκίνητο µε κάθε αλλαγή. Το καλύτερο του
Χάρι ήταν µια φορά που ο θείος Βέρνον, χωρίς να ξέρει ότι ο Ντά-
ντλι είχε προσθέσει στο τελευταίο πακετάρισµα τον αλτήρα του, σή-
κωσε τη βαλίτσα του γιου του να τη βάλει στο πορτµπαγκάζ και
σωριάστηκε χάµω µε κραυγές πόνου κι ένα χείµαρρο βλαστήµιες.

«Μας λες», συνέχισε ο θείος Βέρνον, αρχίζοντας πάλι να βηµα-
τίζει πάνω-κάτω, «ότι η Πετούνια, ο Ντάντλι κι εγώ διατρέχουµε κίν-
δυνο. Από… από…»

«Από κάποιους της “φάρας µου”, ακριβώς», συµπλήρωσε ο Χάρι.
«Ε, δεν το πιστεύω», επανέλαβε ο θείος Βέρνον, σταµατώντας

ξανά µπροστά στον Χάρι. «Ξενύχτησα απόψε και το σκέφτηκα ξανά,
και πιστεύω πως είναι τέχνασµα για ν’ αρπάξεις το σπίτι».

«Το σπίτι;» απόρησε ο Χάρι. «Ποιο σπίτι;»
«Αυτό το σπίτι!» τσίριξε ο θείος Βέρνον και η φλέβα στο µέτωπό

του άρχισε να χτυπάει. «Το σπίτι µας! Στην περιοχή αυτή οι τιµές των
ακινήτων έχουν εκτοξευτεί στα ύψη! Θέλεις να µας αποµακρύνεις
και µετά να κάνεις τα άµπρα κατάµπρα σου και πριν το καταλάβουµε,
τα συµβόλαια θα είναι στο όνοµά σου και…»

«Τρελάθηκες;» τον έκοψε θυµωµένος ο Χάρι. «Τέχνασµα να
πάρω το σπίτι; Τελικά είσαι τόσο ηλίθιος όσο φαίνεσαι;»

«Πώς τολµάς…!» στρίγκλισε η θεία Πετούνια, αλλά ο Βέρνον την
έκοψε πάλι µ’ ένα νεύµα: οι προσβολές για την εξωτερική του εµ-
φάνιση δεν ήταν τίποτα, φαίνεται, µπροστά στον κίνδυνο που είχε
ανακαλύψει.
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«Για την περίπτωση που το ξέχασες», συνέχισε ο Χάρι, «έχω ήδη
σπίτι, αυτό που µου άφησε ο νονός µου. Γιατί να θέλω τούτο εδώ;
Μήπως για τις ευτυχισµένες µου αναµνήσεις;»

Έπεσε σιωπή. Ο Χάρι σκέφτηκε ότι είχε εντυπωσιάσει το θείο
του µε αυτό το επιχείρηµα.

«Ισχυρίζεσαι», είπε ο θείος Βέρνον, αρχίζοντας πάλι να βηµα-
τίζει, «ότι αυτός ο λόρδος Τάδε…»

«Βόλντεµορτ», τον διόρθωσε εκνευρισµένος ο Χάρι, «και το έχου-
µε συζητήσει εκατό φορές. ∆εν είναι ισχυρισµός, είναι γεγονός, σ’ το
είπε πέρυσι ο Ντάµπλντορ και φέτος ο Κίνγκσλι και ο κύριος Ουέσλι…»

Ο Βέρνον Ντάρσλι κύρτωσε θυµωµένος τους ώµους του κι ο
Χάρι µάντεψε ότι ο θείος του πάσχιζε να διώξει την ανάµνηση της
απρόσµενης επίσκεψης, λίγες µέρες µετά τον ερχοµό του Χάρι για
τις καλοκαιρινές διακοπές, των δύο ενήλικων µάγων. Η άφιξη στο
κατώφλι τους του Κίνγκσλι Σάκλµπολτ και του Άρθουρ Ουέσλι ήταν
ένα δυσάρεστο σοκ για τους Ντάρσλι. Ο Χάρι όφειλε να οµολογή-
σει, πάντως, ότι, καθώς ο κύριος Ουέσλι είχε κατεδαφίσει κάποτε
το µισό καθιστικό, ήταν φυσικό η επανεµφάνισή του να µην εν-
θουσιάσει το θείο Βέρνον…

«…ο Κίνγκσλι και ο κύριος Ουέσλι σ’ το εξήγησαν ξανά», συνέ-
χισε αµείλικτα ο Χάρι. «Μόλις κλείσω τα δεκαεπτά, θα λυθεί το ξόρ-
κι που µε προστατεύει, πράγµα που εκθέτει κι εσάς σε κίνδυνο. Το
Τάγµα είναι βέβαιο ότι θα γίνετε στόχος του Βόλντεµορτ, που είτε
θα σας βασανίσει για να µάθει πού βρίσκοµαι είτε θα σας κρατή-
σει οµήρους, γιατί νοµίζει πως θα προσπαθήσω να σας σώσω». Ο
θείος Βέρνον και ο Χάρι κοιτάχτηκαν στα µάτια. Ο Χάρι ήταν σίγου-
ρος ότι εκείνη τη στιγµή αναρωτιόνταν κι οι δυο για το ίδιο πράγµα.
Έπειτα ο θείος Βέρνον άρχισε ξανά τα πέρα-δώθε κι ο Χάρι συ-
νέχισε: «Πρέπει να κρυφτείτε και το Τάγµα θέλει να βοηθήσει. Σας
προσφέρουν σοβαρή προστασία, την καλύτερη που υπάρχει».

Ο θείος Βέρνον δεν είπε τίποτα, αλλά συνέχισε να βηµατίζει πά-
νω-κάτω. Έξω, ο ήλιος είχε χαµηλώσει πάνω από τους θαµνοφρά-
χτες των σπιτιών. Η χορτοκοπτική µηχανή του γείτονα σταµάτησε
πάλι ξαφνικά.

«Νόµιζα πως υπήρχε ένα Υπουργείο Μαγείας;» ρώτησε απότοµα
ο θείος Βέρνον.
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«Υπάρχει», έκανε ξαφνιασµένος ο Χάρι.
«Τότε γιατί δεν αναλαµβάνουν αυτοί την προστασία µας; Θα

έλεγα ότι, αφού είµαστε αθώα θύµατα, ένοχοι µόνο γιατί περιθάλ-
ψαµε κάποιον που αποτελούσε στόχο, έχουµε κάθε δικαίωµα στην
κυβερνητική προστασία!»

Ο Χάρι γέλασε^ δεν µπόρεσε να συγκρατηθεί. Ήταν τόσο ανα-
µενόµενο από το θείο του να εναποθέσει τις ελπίδες του στο κατε-
στηµένο — ακόµη και στο κατεστηµένο ενός κόσµου για τον οποίο
ένιωθε µόνο αποστροφή και δυσπιστία.

«Άκουσες τι είπε ο κύριος Ουέσλι και ο Κίνγκσλι», απάντησε ο
Χάρι. «Πιστεύουµε ότι το Υπουργείο έχει διαβρωθεί».

Ο θείος Βέρνον πήγε στο τζάκι και ξαναγύρισε, ανασαίνοντας
τόσο βαριά που το τεράστιο µαύρο µουστάκι του τρεµούλιαζε ενώ
το πρόσωπό του κοκκίνισε ακόµη περισσότερο από την αυτοσυ-
γκέντρωση.

«Εντάξει», είπε σταµατώντας ξανά µπροστά στον Χάρι. «Εντάξει,
ας υποθέσουµε ότι, χάριν συζητήσεως, δέχοµαι αυτή την προστασία.
∆ε βλέπω γιατί να µη µας αναλάβει αυτός ο Κίνγκσλι!»

Ο Χάρι κατάφερε να µην κοιτάξει απαυδισµένος το ταβάνι, αλλά µε
µεγάλη δυσκολία. Την ερώτηση αυτή την είχε ακούσει καµιά δεκα-
ριά φορές. «Όπως σου εξήγησα», αποκρίθηκε µε σφιγµένα δόντια,
«ο Κίνγκσλι προστατεύει Μαγκ… θέλω να πω τον πρωθυπουργό σας».

«Ακριβώς, είναι ο καλύτερος!» κατένευσε ο θείος Βέρνον δείχνο-
ντας τη σβηστή οθόνη της τηλεόρασης. Οι Ντάρσλι είχαν δει τον
Κίνγκσλι στις ειδήσεις, να βαδίζει διακριτικά πίσω από τον πρωθυ-
πουργό των Μαγκλ που επισκεπτόταν ένα νοσοκοµείο. Αυτό, συν το
γεγονός ότι ο Κίνγκσλι κατείχε άριστα την τέχνη να ντύνεται σαν
Μαγκλ, για να µην αναφέρουµε την κατευναστική επίδραση της βα-
θιάς αργόσυρτης φωνής του, είχαν κάνει τους Ντάρσλι να πάρουν
τον Κίνγκσλι από καλό µάτι, κάτι που δεν είχε συµβεί µε κανέναν
άλλο µάγο, αν και ήταν γεγονός πως δεν τον είχαν δει ποτέ µε το
σκουλαρίκι του.

«Είναι καπαρωµένος», εξήγησε ο Χάρι. «Αλλά η Εστία Τζόουνς
και ο ∆αίδαλος Ντιγκλ έχουν όλα τα προσόντα για τη δουλειά…»

«Αν βλέπαµε τουλάχιστον τα βιογραφικά…» άρχισε ο θείος
Βέρνον.
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Ο Χάρι όµως είχε χάσει την υποµονή του. Σηκώθηκε όρθιος και
πλησίασε το θείο του, δείχνοντας τώρα αυτός την τηλεόραση. «Τα
δυστυχήµατα αυτά δεν είναι δυστυχήµατα — οι συντριβές και οι
εκρήξεις κι οι εκτροχιασµοί, κι όλα αυτά που βλέπουµε στις ειδή-
σεις. Άνθρωποι εξαφανίζονται και πεθαίνουν κι από πίσω κρύβεται
αυτός — ο Βόλντεµορτ. Σου το είπα χίλιες φορές, σκοτώνει Μαγκλ
από χόµπι. Ακόµη και οι οµίχλες προκαλούνται από τους Παρά-
φρονες κι αν δε θυµάσαι τι είναι, ρώτα το γιο σου!»

Ο Ντάντλι σήκωσε τα χέρια του και σκέπασε το στόµα του. Νιώ-
θοντας πάνω του τα βλέµµατα του Χάρι και των γονιών του, τα κα-
τέβασε αργά και ρώτησε: «Υπάρχουν… υπάρχουν κι άλλοι;»

«Κι άλλοι;» γέλασε ο Χάρι. «Εννοείς περισσότεροι από τους δύο
που µας επιτέθηκαν; Και βέβαια, υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες
ίσως τώρα πια, αφού θρέφονται µε το φόβο και την απόγνωση…»

«Καλά, καλά», τον έκοψε ο Βέρνον Ντάρσλι. «Μπήκαµε στο
νόηµα…»

«Το ελπίζω», έκανε ο Χάρι, «γιατί µόλις κλείσω τα δεκαεπτά, όλοι
τους —Θανατοφάγοι, Παράφρονες, ακόµη και Κολασµένοι, δηλα-
δή πτώµατα µαγεµένα από ένα Σκοτεινό µάγο— θα σας βρουν και
θα σας επιτεθούν. Κι αν φέρετε στο µυαλό σας την τελευταία φορά
που προσπαθήσατε να ξεφύγετε από µάγους, νοµίζω πως θα συµ-
φωνήσετε ότι χρειάζεστε βοήθεια».

Ακολούθησε µια σύντοµη σιωπή στη διάρκεια της οποίας αντι-
λάλησε µέσ’ απ’ το χρόνο ο πάταγος της ξύλινης εξώπορτας που
έσπασε ο Χάγκριντ. Η θεία Πετούνια είχε το βλέµµα της καρφω-
µένο στο θείο Βέρνον^ ο Ντάντλι κοιτούσε τον Χάρι.

Τέλος, ο θείος Βέρνον ξεφούρνισε ταραγµένος: «Και η δουλειά
µου; Το σχολείο του Ντάντλι; Αλλά δε φαντάζοµαι να ενδιαφέρουν
αυτά τα πράγµατα ένα µάτσο χασοµέρηδες µάγους…»

«∆εν καταλαβαίνεις;» φώναξε ο Χάρι. «Θα σας βασανίσουν και
θα σας σκοτώσουν σαν τους γονείς µου!»

«Μπαµπά», είπε µε δυνατή φωνή ο Ντάντλι, «µπαµπά… εγώ θα
πάω µ’ αυτούς του Τάγµατος».

«Ντάντλι», στράφηκε το αγόρι στον ξάδελφό του, «είπες κάτι λο-
γικό για πρώτη φορά στη ζωή σου». Ήξερε πως είχε κερδίσει τη
µάχη. Αν είχε φοβηθεί αρκετά ο Ντάντλι ώστε να δεχτεί τη βοήθεια
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του Τάγµατος, οι γονείς του θα τον ακολουθούσαν. ∆εν υπήρχε πε-
ρίπτωση ν’ αποχωριστούν το «Ντιντικάκι» τους. Ο Χάρι κοίταξε το
ρολόι πάνω στο τζάκι. «Θα είναι εδώ σε πέντε λεπτά», τους πληρο-
φόρησε κι όταν δεν απάντησε κανείς από τους Ντάρσλι, βγήκε από
το δωµάτιο.

Η προοπτική του χωρισµού —προφανώς για πάντα— από τη
θεία, το θείο και τον ξάδελφό του του προξενούσε µόνο χαρά,
ωστόσο υπήρχε µια δυσάρεστη αµηχανία στην ατµόσφαιρα. Τι να
πουν ο ένας στον άλλον έπειτα από δεκαέξι χρόνια βαθιάς και αµοι-
βαίας αντιπάθειας;

Επιστρέφοντας στο δωµάτιό του, ο Χάρι πασπάτεψε άσκοπα το
σακίδιό του και, στη συνέχεια, έριξε µέσα στο κλουβί της Χέντβιχ
µερικές κροκέτες κουκουβάγιας. Έπεσαν µ’ έναν κοφτό θόρυβο
στον πάτο του κλουβιού κι εκείνη τις αγνόησε.

«Φεύγουµε σύντοµα, πολύ σύντοµα», της είπε ο Χάρι. «Και µετά
θα είσαι ελεύθερη να ξαναπετάξεις».

Την επόµενη στιγµή χτύπησε το κουδούνι. Ο Χάρι, έπειτα από
ένα στιγµιαίο δισταγµό, βγήκε από το δωµάτιό του και κατέβηκε
στο ισόγειο^ πήγαινε πολύ να περιµένει από την Εστία και τον ∆αί-
δαλο να τα βγάλουν πέρα µόνοι τους µε τους Ντάρσλι.

«Χάρι Πότερ!» τσίριξε µια ενθουσιώδης φωνή µόλις άνοιξε ο
Χάρι την πόρτα. Ένας µικροκαµωµένος άντρας µε ένα βιολετί
ψηλό καπέλο τού έκανε µια βαθιά υπόκλιση. «Τιµή µου, όπως
πάντα!»

«Ευχαριστώ, ∆αίδαλε», αποκρίθηκε ο Χάρι, στέλνοντας συγχρό-
νως ένα συγκρατηµένο αµήχανο χαµόγελο στη µελαχρινή Εστία.
«Καλοσύνη σας που ήρθατε… Ο θείος, η θεία και ο ξάδελφός µου
είναι από δω…»

«Καλή σας µέρα, συγγενείς του Χάρι Πότερ!» χαιρέτησε πρόσχα-
ρα ο ∆αίδαλος µπαίνοντας στο καθιστικό. Οι Ντάρσλι δε χάρηκαν
διόλου µε την προσφώνηση^ ο Χάρι κάπου µέσα του περίµενε ν’ αλ-
λάξουν πάλι γνώµη. Ο Ντάντλι, µόλις είδε το µάγο και τη µάγισσα,
τραβήχτηκε πιο κοντά στη µητέρα του. «Βλέπω πως έχετε πακετάρει
ήδη τα πράγµατά σας. Έκτακτα! Το σχέδιο, όπως σας ενηµέρωσε ο
Χάρι, είναι απλό», εξήγησε ο ∆αίδαλος, που έβγαλε ένα τεράστιο
ρολόι τσέπης από το γιλέκο του και το κοίταξε. «Θα φύγουµε πριν
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από τον Χάρι. Επειδή είναι επικίνδυνο να χρησιµοποιήσουµε µα-
γεία µέσα στο σπίτι σας —ο Χάρι είναι ακόµη ανήλικος, θα βρει
πρόφαση το Υπουργείο να τον συλλάβει— θα αποµακρυνθούµε
µε το αυτοκίνητο καµιά δεκαπενταριά χιλιόµετρα προτού διακτινι-
στούµε στο κρησφύγετο που επιλέξαµε για σας. Ξέρετε να οδηγεί-
τε, ελπίζω;» ρώτησε ευγενικά το θείο Βέρνον.

«Αν ξέρω να…; Και βέβαια ξέρω να οδηγώ!» αναφώνησε ο
θείος Βέρνον.

«Πολύ έξυπνο εκ µέρους σας, κύριε, πολύ έξυπνο, εγώ προσω-
πικά θα τα έκανα θάλασσα µ’ όλα αυτά τα κουµπιά και τα όργανα»,
επιδοκίµασε ο ∆αίδαλος. Προφανώς είχε την εντύπωση ότι κολά-
κευε τον Βέρνον Ντάρσλι, που ήταν φανερό ότι µε κάθε λέξη του
∆αίδαλου έχανε την εµπιστοσύνη του στο σχέδιο.

«∆εν ξέρει ούτε να οδηγεί», µουρµούρισε µέσ’ απ’ τα δόντια του,
ενώ το µουστάκι του τρεµούλιασε από την αγανάκτηση, αλλά ευτυ-
χώς δεν τον άκουσαν ούτε η Εστία ούτε ο ∆αίδαλος.

«Εσύ, Χάρι, θα περιµένεις εδώ τη φρουρά σου. Έγινε µια µικρή
αλλαγή στα σχέδια…» πρόσθεσε ο ∆αίδαλος.

«Τι εννοείς;» ρώτησε ευθύς ο Χάρι. «Νόµιζα ότι θα έρθει ο Τρε-
λοµάτης και θα µε πάρει µε παράπλευρο διακτινισµό…»

«∆εν µπορεί να γίνει αυτό», παρενέβη κοφτά η Εστία. «Θα σου
εξηγήσει ο Τρελοµάτης».

Οι Ντάρσλι, που άκουγαν σαστισµένοι γιατί δεν καταλάβαιναν
λέξη, αναπήδησαν όταν ακούστηκε µια δυνατή φωνή να τσιρίζει:
«Βιαστείτε!» Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα προτού αντιληφθεί ότι η φωνή
προερχόταν από το ρολόι τσέπης του ∆αίδαλου.

«Σωστά, τα χρονικά περιθώρια του σχεδίου µας είναι πολύ πε-
ριορισµένα», είπε ο ∆αίδαλος, γνέφοντας στο ρολόι του, καθώς το
έβαζε ξανά στην τσέπη του γιλέκου του. «Χάρι, θέλουµε να συγχρο-
νίσουµε την αναχώρησή σου από το σπίτι µε το διακτινισµό της οι-
κογένειάς σου· έτσι θα λυθεί το ξόρκι τη στιγµή ακριβώς που θα
ξεκινάτε όλοι για ασφαλείς προορισµούς». Στράφηκε στους Ντάρ-
σλι. «Έχουµε πακετάρει όλοι, είµαστε έτοιµοι να φύγουµε;»

Κανένας τους δεν του απάντησε^ ο θείος Βέρνον κοιτούσε ακόµη
αποσβολωµένος το εξόγκωµα στην τσέπη του γιλέκου του ∆αίδαλου.

«Εµείς, ∆αίδαλε, καλύτερα να περιµένουµε στο χολ», πρότεινε
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η Εστία^ προφανώς σκεφτόταν ότι θα ήταν αδιακρισία να µείνουν
στο δωµάτιο, όταν ο Χάρι θα αντάλλασσε τρυφερούς και ίσως δα-
κρύβρεχτους αποχαιρετισµούς µε τους Ντάρσλι.

«∆εν είναι ανάγκη», µουρµούρισε ο Χάρι.
Ωστόσο, ο θείος Βέρνον έκανε περιττή κάθε εξήγηση, λέγοντας

δυνατά: «Αντίο, λοιπόν, µικρέ». Έπειτα, άπλωσε το δεξί του χέρι να
σφίξει το χέρι του Χάρι, αλλά την τελευταία στιγµή το µετάνιωσε,
έκλεισε τη γροθιά του και άρχισε να κουνάει µπρος-πίσω το χέρι
του σαν µετρονόµος.

«Έτοιµος, Ντίντι;» ρώτησε η θεία Πετούνια, ελέγχοντας σχολα-
στικά το κούµπωµα της τσάντας της για ν’ αποφύγει να κοιτάξει τον
Χάρι.

Ο Ντάντλι δεν απάντησε. Στεκόταν µε το στόµα µισάνοιχτο, θυ-
µίζοντας λίγο στον Χάρι το γίγαντα Γκράουπ.

«Πάµε, λοιπόν», έκανε ο θείος Βέρνον.
Είχε φτάσει ήδη στην πόρτα του καθιστικού, όταν ο Ντάντλι

µουρµούρισε: «∆εν καταλαβαίνω».
«Τι δεν καταλαβαίνεις, τζουτζούκο µου;» ρώτησε η θεία Πετούνια

κοιτάζοντας το γιο της.
Ο Ντάντλι σήκωσε τη χερούκλα του δείχνοντας τον Χάρι. «Γιατί

δεν έρχεται µαζί µας;»
Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια κοκάλωσαν στις θέσεις

τους, κοιτάζοντας τον Ντάντλι σαν να είχε εκφράσει µόλις την επι-
θυµία να γίνει µπαλαρίνα.

«Τι;» αναφώνησε ο θείος Βέρνον.
«Γιατί δεν έρχεται κι αυτός;» επανέλαβε ο Ντάντλι.
«Γιατί… γιατί δε θέλει», απάντησε ο θείος Βέρνον, που γύρισε,

αγριοκοίταξε τον Χάρι και ρώτησε: «∆ε θέλεις, έτσι δεν είναι;»
«Ούτε κατά διάνοια», αποκρίθηκε ο Χάρι.
«Ορίστε», είπε ο θείος Βέρνον στον Ντάντλι. «Και τώρα πάµε να

φύγουµε».
Βγήκε από το δωµάτιο κι ύστερα από λίγο άκουσαν την εξώπορτα

ν’ ανοίγει. Ωστόσο, ο Ντάντλι δε σάλεψε από τη θέση του και η θεία
Πετούνια, έπειτα από µερικά διστακτικά βήµατα, σταµάτησε κι αυτή.

«Τι ’ναι πάλι;» γάβγισε ο θείος Βέρνον, επιστρέφοντας στην
πόρτα.
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Ο Ντάντλι έδειχνε να παλεύει µε έννοιες πάρα πολύ δύσκολες
για να τις εκφράσει µε λόγια. Έπειτα από κάµποσες στιγµές επώ-
δυνης εσωτερικής πάλης, πρόφερε: «Μα πού θα πάει;»

Η θεία Πετούνια και ο θείος Βέρνον κοιτάχτηκαν µεταξύ τους.
Ήταν φανερό ότι τους είχε τροµάξει ο Ντάντλι.

Τη σιωπή έσπασε η Εστία. «Μα… σίγουρα ξέρετε πού πηγαίνει
ο ανιψιός σας;» ρώτησε σαστισµένη.

«Πώς δεν ξέρουµε!» αντέδρασε ο Βέρνον Ντάρσλι. «Φεύγει µε
τη φάρα σας, έτσι δεν είναι; Έλα, Ντάντλι, πάµε στο αυτοκίνητο,
άκουσες, βιάζονται οι άνθρωποι».

Ο Βέρνον Ντάρσλι πήγε πάλι ως την πόρτα, αλλά ο Ντάντλι δεν
τον ακολούθησε.

«Φεύγει µε τη φάρα µας;»
Η Εστία είχε πέσει από τα σύννεφα. Ο Χάρι είχε ξαναδεί αυτή

την αντίδραση: οι µάγοι και οι µάγισσες δεν µπορούσαν να πιστέ-
ψουν ότι οι στενότεροι εν ζωή συγγενείς του έδειχναν τόσο λίγο εν-
διαφέρον για το θρυλικό Χάρι Πότερ.

«Όλα εντάξει», τη βεβαίωσε ο Χάρι. «∆εν πειράζει, ειλικρινά».
«∆εν πειράζει;» επανέλαβε η Εστία, υψώνοντας απειλητικά τη

φωνή της. «∆εν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τι έχεις τραβήξει;
Τι κινδύνους διατρέχεις; Την ξεχωριστή σου θέση στην καρδιά του
κινήµατος κατά του Βόλντεµορτ;»

«Ε… όχι, δεν καταλαβαίνουν», απάντησε ο Χάρι. «Νοµίζουν πως
είµαι ένα χαµένο κορµί, αλλά έχω συνηθίσει…»

«Εγώ δε νοµίζω πως είσαι χαµένο κορµί».
Αν δεν είχε δει ο Χάρι τα χείλη του Ντάντλι να κινούνται, ίσως να

µην το πίστευε. Τώρα όµως κοίταξε κάµποσες στιγµές τον Ντάντλι,
προτού πειστεί πως ήταν ο ξάδελφός του που είχε µιλήσει· άλλωστε,
ο Ντάντλι είχε κοκκινίσει. Ο ίδιος ο Χάρι ένιωσε αµηχανία και κα-
τάπληξη συνάµα. «Ε… σ’ ευχαριστώ, Ντάντλι», απάντησε.

Ο Ντάντλι πάλεψε πάλι µε σκέψεις υπερβολικά περίπλοκες για να
εκφραστούν µε λόγια, προτού ψιθυρίσει: «Μου έχεις σώσει τη ζωή».

«Όχι ακριβώς», διευκρίνισε ο Χάρι. «Την ψυχή σου ήθελαν οι
Παράφρονες…»

Κοίταξε µε περιέργεια τον ξάδελφό του. Ουσιαστικά δεν είχαν
καµία επαφή αυτό και το προηγούµενο καλοκαίρι, αφού ο Χάρι είχε
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µείνει ελάχιστα στην οδό Πριβέτ και, επιπλέον, περνούσε τον πε-
ρισσότερο χρόνο του στο δωµάτιό του. Τώρα όµως ο Χάρι συνει-
δητοποιούσε ότι το παγωµένο τσάι που τον µπουρδούκλωσε το
πρωί ίσως δεν ήταν ανθρωποπαγίδα. Στο µεταξύ, ο Ντάντλι είχε
εξαντλήσει την ικανότητα έκφρασης των συναισθηµάτων του. Αφού
ανοιγόκλεισε κάνα δυο φορές το στόµα του, σώπασε κατακόκκινος.

Η θεία Πετούνια ξέσπασε σε δάκρυα. Η Εστία Τζόουνς τής έριξε
ένα επιδοκιµαστικό βλέµµα, που έγινε οργισµένο όταν η θεία Πε-
τούνια έτρεξε κι αγκάλιασε τον Ντάντλι αντί για τον Χάρι.

«Τι γλυκό, Ντιντικάκι µου…» ψέλλισε κλαίγοντας στο πλατύ του
στέρνο, «τι… τι καλό παιδί που είσαι… να λες “ευχαριστώ”…»

«Μα δεν είπε “ευχαριστώ”», τόνισε αγανακτισµένη η Εστία. «Το
µόνο που είπε είναι ότι δε θεωρεί τον Χάρι χαµένο κορµί!»

«Ναι, αλλά για τον Ντάντλι είναι σαν να είπε “σ’ αγαπώ”», εξή-
γησε ο Χάρι, που είχε µεν εκνευριστεί αλλά ταυτόχρονα ήθελε να
γελάσει µε τη θεία Πετούνια, η οποία έσφιγγε τον Ντάντλι σαν να
είχε σώσει µόλις τον ξάδελφό του από ένα φλεγόµενο κτίριο.

«Τελικά θα φύγουµε, ναι ή όχι;» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον που
εµφανίστηκε για πολλοστή φορά στην πόρτα του καθιστικού. «Νό-
µιζα πως ο χρόνος µάς πίεζε!»

«Ναι, ναι, φεύγουµε», βιάστηκε να βεβαιώσει ο ∆αίδαλος Ντιγκλ,
που παρακολουθούσε αυτή τη στιχοµυθία ελαφρώς σαστισµένος
αλλά τώρα σοβάρεψε. «Πρέπει να πηγαίνουµε. Χάρι…» άρχισε να
λέει και την ίδια στιγµή προχώρησε κι έσφιξε την παλάµη του αγοριού
και µε τα δυο του χέρια. «Καλή τύχη! Ελπίζω να ξανανταµώσουµε.
Ο κόσµος των µάγων έχει εναποθέσει πάνω σου τις ελπίδες του».

«Ε…» έκανε ο Χάρι, «ευχαριστώ…»
«Γεια χαρά, Χάρι», χαιρέτησε η Εστία σφίγγοντας κι αυτή το χέρι

του. «Όλες οι σκέψεις µας µαζί σου».
«Ελπίζω να πάνε όλα καλά», ευχήθηκε ο Χάρι, ρίχνοντας µια

µατιά στη θεία Πετούνια και στον Ντάντλι.
«Ω, είµαι σίγουρος ότι θα γίνουµε τα καλύτερα φιλαράκια», ανα-

φώνησε πρόσχαρα ο Ντιγκλ, κουνώντας το καπέλο του καθώς
έβγαινε απ’ το δωµάτιο. Η Εστία τον ακολούθησε.

Τότε ο Ντάντλι αποµάκρυνε µαλακά τη µητέρα του και πλησίασε
τον Χάρι, που χρειάστηκε όλη του την αυτοσυγκράτηση για να µην
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τον απειλήσει µε µάγια. Ο Ντάντλι τού άπλωσε το µεγάλο ροδαλό
χέρι του.

«∆εν καταλαβαίνω, Ντάντλι», έκανε ο Χάρι, ενώ η θεία Πετούνια
ξεσπούσε σε νέους γοερούς λυγµούς, «σου εµφύσησαν καινούργια
προσωπικότητα οι Παράφρονες;»

«∆εν ξέρω», µουρµούρισε ο Ντάντλι. «Τα λέµε, Χάρι».
«Ναι…» πρόφερε ο Χάρι, σφίγγοντας το χέρι του Ντάντλι. «Ίσως.

Να προσέχεις, µεγάλε».
Ο Ντάντλι σχεδόν χαµογέλασε κι ύστερα βγήκε µε αδέξια περ-

πατησιά από το δωµάτιο. Ο Χάρι άκουσε τα βαριά του βήµατα στο
χαλικοστρωµένο δροµάκι και ύστερα την πόρτα ενός αυτοκινήτου.

Η θεία Πετούνια, που είχε χώσει το πρόσωπό της στο µαντίλι της,
ανάβλεψε στο θόρυβο. Ήταν φανερό πως δεν περίµενε να βρεθεί
µόνη της µε τον Χάρι. Έτσι, βιάστηκε να βάλει στην τσέπη της το
µουσκεµένο µαντίλι. «Αντίο, λοιπόν…» πέταξε προτού πάει στην πόρ-
τα χωρίς να του ρίξει ούτε ένα βλέµµα.

«Αντίο», είπε ο Χάρι.
Την επόµενη στιγµή κοντοστάθηκε και κοίταξε πίσω. Για ένα

δευτερόλεπτο ο Χάρι είχε την αλλόκοτη αίσθηση πως ήθελε να του
πει κάτι. Εκείνη του έριξε ένα παράξενο, αναποφάσιστο βλέµµα σαν
να ήταν έτοιµη να µιλήσει, αλλά κατόπιν, µ’ ένα κοφτό νεύµα του
κεφαλιού, ακολούθησε το γιο της και τον άντρα της.

46 ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ

© J.K. Rowling, 2007/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007



Σας παρουσιάζουμε το έβδομο και τελευταίο μέρος 
της επικής ιστορίας του Χάρι Πότερ.

ISBN 978-960-453-282-7


