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Η ΛΟΡΕΝ ΚΕΪΤ έχει μάστερ 
στη δημιουργική γραφή και διδάσκει 
στο UC Davis. Ζει σε ένα παλιό αγρόκτημα 
στο Γουίντερς της Καλιφόρνια. 
Τα δικαιώματα του πρώτου βιβλίου 
της σειράς ΑΓΓΕΛΟΙ έχουν πουληθεί 
σε δεκαεφτά χώρες, ενώ τα κινηματογραφικά 
δικαιώματά του έχουν αγοραστεί από 
την Disney. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν και τα τρία πρώτα βιβλία 
της σειράς, ενώ ετοιμάζεται το τέταρτο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες 
www.fallenbooks.co.uk 
και www.laurenkatebooks.net
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Η σχέση της Λους και του Ντάνιελ αποτελεί 
το τέλειο παράδειγμα της αιώνιας αγάπης. 

Αλλά δεν είναι οι μοναδικοί που νιώθουν τον έρωτα 
να κυριαρχεί στη ζωή τους. Ο Μάιλς και η Σέλμπι, 

ο Ρόλαντ και η Αριάν αισθάνονται την καρδιά τους 
να χτυπά δυνατά κι έναν περίεργο κόμπο 

στο στομάχι. Βιώνουν κι αυτοί πρωτόγνωρα 
συναισθήματα που τους συγκλονίζουν. 

Μέσα από ένα ταξίδι στο χρόνο 
και τέσσερις διαφορετικές ιστορίες, 

η Λόρεν Κέιτ παρουσιάζει τους ήρωες 
των βιβλίων της σειράς ΑΓΓΕΛΟΙ και 

μιλάει για τον έναν και μοναδικό έρωτα.

* Άγγελοι αιθέριοι, γοητευτικοί, 
όμορφοι, θεϊκοί, γεμάτοι φως. Αλήθεια; 

Τι θα σκεφτόσαστε αν σας έλεγε κάποιος 
ότι δεν είναι όλοι οι άγγελοι όμορφοι; 

Ότι υπάρχουν και άσχημοι άγγελοι, 
που μοιάζουν με πανκ φρικιά, ντύνονται 

στα μαύρα και δε χαμογελούν σχεδόν ποτέ; 
Τι θα σκεφτόσαστε αν σας έλεγαν 
ότι δεν είναι όλοι οι άγγελοι καλοί; 

Ότι είναι διχασμένοι, ότι βασανίζονται 
από τις αδυναμίες τους, ότι η ζωή τους 

μπορεί και να είναι εφιαλτική; 
Η Λόρεν Κέιτ έχει «δει» τους αγγέλους

με διαφορετικό μάτι, το ανθρώπινο.
Ελισάβετ Σπαντιδάκη, 

εφημ. Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 
για το βιβλίο ΑΓΓΕΛΟΙ

*  Ήταν τέλειο… Ο τρόπος με τον οποίο 
περιέγραφε τις καταστάσεις ήταν 

πραγματικά εντυπωσιακός! Το έχω 
αγαπήσει αυτό το βιβλίο! Είναι πολύ 

καλύτερο και από το Twilight… 
Πιστεύω ότι και το επόμενο 

θα είναι εξίσου τέλειο…
Ανυπομονώ για τη συνέχεια!

Αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 
για το βιβλίο ΑΓΓΕΛΟΙ

*  Το βιβλίο είναι συγκλονιστικό. 
Ξεπερνά κάθε προσδοκία. Με μάγεψε 

από την πρώτη κιόλας σελίδα. 
Η υπόθεσή του ήταν ανατρεπτική, 

γεμάτη μυστήριο. Φαντάζομαι 
πόσο υπέροχα θα είναι τα επόμενα 

βιβλία. Η αναμονή θα είναι 
επώδυνη, αλλά σίγουρα θα αξίζει.

Αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 
για το βιβλίο ΑΓΓΕΛΟΙ 2: 

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
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Μετάφραση: Φωτεινή Μοσχή



Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά, η δοκιμασία χα-
λεπή, η κατάκτηση τραχεία, η χαρά που γλιστράει και 
φεύγει ξαφνικά – με όλα αυτά μιλώ για την αγάπη, που 
τόσο σθεναρά καταπλήσσει τα αισθήματά μου με τη θαυ-
μασία λειτουργία της, ώστε όταν τη σκέφτομαι, ούτε που 
γνωρίζω πλέον αν είμαι ξύπνιος ή ονειρεύομαι.*

ΤΖΕΦΡΙ ΤΣΟΣΕΡ: Το Κοινοβούλιο των Πτηνών 
(The Parliament of Fowls)

* Η απόδοση των στίχων στα ελληνικά έγινε από τη μεταφράστρια.

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012



Απροσδόκητος Έρωτας


Ο Άγιος Βαλεντίνος 

της Σέλμπι και του ΜάΪλς

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012



Ισχύς εν τη ενώσει



Η Σέλμπι και ο Μάιλς βγήκαν από τον Προάγγελο γε-
λώντας. Η κολλώδης σκιά υπήρχε ακόμα πάνω στο γείσο 
του μπλε σκούρου καπέλου του Μάιλς και στην αλογοου-
ρά της Σέλμπι καθώς έβγαιναν απ’ το σκοτάδι του. 

Παρόλο που η Σέλμπι ένιωθε το σώμα της σαν να είχε 
μόλις κάνει τέσσερις συνεχόμενες συνεδρίες Βινιάσα Γιό-
γκα, τουλάχιστον είχαν επιστρέψει σε στέρεο έδαφος. Στο 
σπίτι τους. Επιτέλους στο παρόν. 

Ο αέρας ήταν ψυχρός, ο ουρανός γκρίζος αλλά λαμπε-
ρός. Οι ώμοι του Μάιλς υψώνονταν μπροστά της, καλύπτο-
ντας το σώμα της από τον παγερό αέρα, που έκανε το λευ-
κό μπλουζάκι που φορούσε ο Μάιλς από τότε που έφυγαν 
απ’ την αυλή του πατρικού σπιτιού της Λους, την Ημέρα 
των Ευχαριστιών, να κυματίζει. 

Πριν από αιώνες, δηλαδή. 
«Σοβαρά μιλάω», είπε η Σέλμπι. «Γιατί είναι τόσο δύ-

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012
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σκολο να πιστέψεις ότι το λιπ γκλος είναι η βασική μου προ-
τεραιότητα;» Πέρασε το δάχτυλό της πάνω από τα χείλη 
της και το απομάκρυνε θεατρικά. «Είναι σαν γυαλόχαρτο!»

«Είσαι τρελή», είπε ειρωνικά ο Μάιλς, αλλά τα μάτια 
του παρακολούθησαν το δάχτυλο της Σέλμπι να περνάει 
απαλά πάνω από τα χείλη της. «Αυτό που σου έλειψε μέσα 
στους Προάγγελους ήταν το λιπ γκλος;»

«Και οι λίστες αναπαραγωγής μου», συμπλήρωσε η Σέλ-
μπι, πατώντας άτσαλα μια στοίβα από ξερά γκρίζα φύλλα. 
«Και η γιόγκα στην παραλία…»

Είχαν περάσει τόσο καιρό μπαινοβγαίνοντας από Προ-
άγγελο σε Προάγγελο: από το κελί στη Βαστίλη, όπου είχαν 
συναντήσει ένα φυλακισμένο φάντασμα που αρνούνταν να 
αποκαλύψει το όνομά του, σε ένα πεδίο μάχης στην Κίνα, 
όπου δεν αναγνώρισαν ψυχή, και –πιο πρόσφατα– στην Ιε-
ρουσαλήμ, όπου είχαν βρει επιτέλους τον Ντάνιελ να ψά-
χνει τη Λους. Μόνο που ο Ντάνιελ δεν ήταν ακριβώς όπως 
παλιά. Είχε ενωθεί –κυριολεκτικά– με κάποια φριχτή εκ-
δοχή του προηγούμενου εαυτού του. Και δεν είχε ακόμα κα-
ταφέρει να απελευθερωθεί. 

Η Σέλμπι είχε διαρκώς στη σκέψη της την εικόνα του 
Μάιλς και του Ντάνιελ που ξιφομαχούσαν με τα αστροβέ-
λη, το πώς είχαν κοπεί στα δύο τα σώματα του Ντάνιελ –του 
παρελθόντος και του παρόντος–, όταν ο Μάιλς είχε χαρά-
ξει με το αστρόβελος το στήθος του αγγέλου.

Μέσα στους Προάγγελους συνέβαιναν ανατριχιαστικά 
πράγματα∙ η Σέλμπι ήταν πολύ χαρούμενη που είχε βγει 
από μέσα τους. Τώρα έμενε μόνο να καταφέρουν να μη χα-
θούν μέσα στο δάσος καθώς επέστρεφαν στους κοιτώνες 

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012
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τους. Η Σέλμπι κοίταξε προς την πλευρά όπου ήλπιζε ότι 
ήταν η δύση και οδήγησε τον Μάιλς μέσα από τη σκοτει-
νή άγνωστη πλευρά του δάσους.

«Το Σόρλαϊν πρέπει να βρίσκεται από δω». 
Η επιστροφή στο σπίτι ήταν γλυκόπικρη. 
Η Σέλμπι και ο Μάιλς είχαν μπει στον Προάγγελο με 

ένα σκοπό∙ μόλις εξαφανίστηκε η Λους, στην πίσω αυλή του 
πατρικού της, είχαν πηδήξει κι εκείνοι μέσα στη σκιά του. 
Την ακολούθησαν για να τη φέρουν πίσω –όπως είχε πει 
ο Μάιλς, οι Προάγγελοι δεν έπρεπε να αντιμετωπίζονται 
ελαφρά τη καρδία–, αλλά και για να βεβαιωθούν ότι ήταν 
καλά. Δεν τους ένοιαζε ό,τι κι αν σήμαινε η Λους για τους 
αγγέλους και τους δαίμονες που πάλευαν γι’ αυτήν. Για τη 
Σέλμπι και τον Μάιλς ήταν η φίλη τους. 

Αλλά μέσα στο κυνηγητό τους διαρκώς την έχαναν. Η 
Σέλμπι ήταν έξω φρενών. Είχαν πάει από τον έναν αλλό-
κοτο προορισμό στον άλλο και πάλι δεν είχαν βρει ούτε 
ίχνος της Λους. 

Με τον Μάιλς είχαν τσακωθεί άπειρες φορές για το 
προς τα πού έπρεπε να πάνε και πώς – και της Σέλμπι δεν 
της άρεσε καθόλου να τσακώνεται με τον Μάιλς. Ήταν 
σαν να θύμωνε με ένα κουτάβι. Η αλήθεια ήταν πως κανέ-
νας από τους δύο δεν ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. 

Στην Ιερουσαλήμ, όμως, είχε συμβεί κάτι καλό: οι τρεις 
τους –η Σέλμπι, ο Μάιλς και ο Ντάνιελ– τα είχαν βρει επιτέ-
λους, έστω για μία φορά. Τώρα, με την ευλογία του Ντάνιελ 
(ή μάλλον με τη διαταγή του, θα μπορούσε να πει κανείς), 
η Σέλμπι και ο Μάιλς επέστρεφαν επιτέλους σπίτι. Από τη 
μία, η Σέλμπι ανησυχούσε που εγκατέλειπε τη Λους, από 

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012
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την άλλη, όμως, είχε εμπιστοσύνη στον Ντάνιελ και ανυ-
πομονούσε να επιστρέψει εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται. 
Στην κανονική εποχή και στο χώρο της.

Οι ίδιοι ένιωθαν σαν να ταξίδευαν πάρα πολύ καιρό, 
αλλά ποιος ήξερε πώς λειτουργούσε ο χρόνος μέσα στους 
Προάγγελους; Η Σέλμπι αναρωτιόταν με κάποια αγωνία 
αν θα επέστρεφαν και θα ανακάλυπταν ότι είχαν περάσει 
μόλις κάποια δευτερόλεπτα ή ολόκληρα χρόνια;

«Μόλις φτάσουμε στο Σόρλαϊν», είπε ο Μάιλς, «θα κάνω 
αμέσως ένα τέλειο καυτό μπάνιο». 

«Ναι, καλή ιδέα». Η Σέλμπι έπιασε μια τούφα από την 
πυκνή ξανθιά αλογοουρά της και τη μύρισε. «Να ξεπλύνω 
αυτή τη μούχλα των Προάγγελων από τα μαλλιά μου. Αν 
βγαίνει με το πλύσιμο».

«Ξέρεις κάτι;» Ο Μάιλς έσκυψε προς το μέρος της και 
χαμήλωσε τη φωνή του, παρόλο που δεν υπήρχε κανείς άλ-
λος τριγύρω. Παράξενο που ο Προάγγελος τους είχε προσ-
γειώσει τόσο μακριά από το σχολείο. «Μήπως να τρυπώνα-
με σήμερα στη μεγάλη αίθουσα και να τσιμπούσαμε εκείνα 
τα μπισκότα…»

«Τα μπισκότα βουτύρου; Από το κουτί;» Τα μάτια της 
Σέλμπι έλαμψαν. Άλλη μία ιδιοφυής ιδέα του Μάιλς. Αυ-
τός ο τύπος ήταν φοβερός για παρέα σε ταξίδια. «Ποπό, 
μου έλειψε το Σόρλαϊν. Πολύ χαίρομαι που…»

Προσπέρασαν τα τελευταία δέντρα. Μπροστά τους 
απλωνόταν ένα λιβάδι. Και τότε η Σέλμπι συνειδητοποίη-
σε ότι τα οικεία κτίρια του Σόρλαϊν δεν ήταν εκεί.

Είχαν φτάσει κάπου… αλλού.
Στάθηκε και κοίταξε τριγύρω τους λόφους. Στα κλαδιά 

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012
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των δέντρων, που η Σέλμπι αντιλήφθηκε ξαφνικά ότι δεν 
ήταν σεκόγιες της Καλιφόρνια, υπήρχε χιόνι. Και ο γε-
μάτος λάσπη και χιόνι χωματόδρομος μπροστά τους δεν 
ήταν η Πασίφικ Κόουστ Χάιγουεϊ. Διέσχιζε φιδογυριστά 
το λόφο για μερικά χιλιόμετρα και στη συνέχεια υπήρχε 
μία μεσαιωνική πόλη προστατευμένη από ένα τεράστιο 
μαύρο πέτρινο τείχος. 

Της θύμιζε κάτι παλιές ξεθωριασμένες ταπισερί που 
είχε δει στο μουσείο Γκέτι και απεικόνιζαν μονόκερους 
να παίζουν χαρούμενοι μπροστά από μεσαιωνικές πόλεις. 

«Νόμιζα ότι είχαμε γυρίσει σπίτι μας!» φώναξε με πα-
ράπονο η Σέλμπι.

Πού στο καλό βρίσκονταν;
Σταμάτησε μπροστά στον ανώμαλο δρόμο και κοίταξε 

γύρω της τη λασπωμένη ερημιά. Δε φαινόταν ψυχή. Τρο-
μαχτικό. 

«Κι εγώ έτσι νόμιζα». Ο Μάιλς έξυσε το καπέλο του σκε-
φτικός. «Μάλλον δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο Σόρλαϊν».

«Ακόμα; Δες αυτό τον δήθεν δρόμο… Δες αυτό το φρού-
ριο εκεί κάτω». Στάθηκε και ένιωσε την ανάσα της να κό-
βεται. «Και αυτές οι κινούμενες κηλίδες εκεί πέρα είναι ιπ-
πότες; Αν δεν είμαστε σε κανένα θεματικό πάρκο, έχουμε 
προσγειωθεί στον Μεσαίωνα! Γαμώτο!» Η Σέλμπι κάλυψε 
το στόμα της με το χέρι της. «Θα κολλήσουμε χολέρα. Ποιον 
Προάγγελο άνοιξες όταν ήμασταν στην Ιερουσαλήμ;»

«Δεν ξέρω, απλώς…»
«Δε θα γυρίσουμε ποτέ στο σπίτι μας!»
«Θα γυρίσουμε, Σελ. Το έχω διαβάσει κάπου… νομί-

ζω. Πήγαμε πίσω στο χρόνο, περνώντας μέσα από τους 

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2012
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2012



16 ΛΟΡΕΝ  ΚΕΪΤ

Προάγγελους άλλων, οπότε μάλλον έτσι πρέπει να γυρί-
σουμε πάλι».

«Ε, τότε τι περιμένεις; Άνοιξε έναν άλλο!»
«Δε γίνεται έτσι». Ο Μάιλς κατέβασε το καπέλο πιο χα-

μηλά στα μάτια του. Η Σέλμπι σχεδόν δεν έβλεπε το πρόσω-
πό του. «Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν από τους αγγέ-
λους και απλώς να… δανειστούμε μια σκιά…»

«Έτσι που το λες είναι σαν να δανειζόμαστε έναν υπνό-
σακο για να πάμε κατασκήνωση».

«Άκου: αν μπορέσουμε να βρούμε μια σκιά που να φτά-
νει μέχρι τον αιώνα όπου υπάρχουμε στην πραγματικότη-
τα, τότε θα φτάσουμε σπίτι μας».

«Και πώς θα το κάνουμε αυτό;»
Ο Μάιλς κούνησε το κεφάλι του.
«Αυτό νόμιζα ότι είχα κάνει όταν ήμασταν με τον Ντά-

νιελ στην Ιερουσαλήμ». 
«Φοβάμαι». Η Σέλμπι σταύρωσε τα χέρια της στο στή-

θος της και αναρίγησε από το κρύο. «Κάνε κάτι!»
«Δεν μπορώ έτσι απλά… ειδικά όταν μου φωνάζεις…»
«Μάιλς!»
Το σώμα της Σέλμπι τινάχτηκε. Τι ήταν αυτός ο ήχος 

σαν τράνταγμα πίσω τους; 
«Τι;»
Ένα κάρο που το έσερναν άλογα πλησίαζε τρίζοντας 

προς το μέρος τους. Το ποδοβολητό από τις οπλές των αλό-
γων δυνάμωνε. Σε ένα δευτερόλεπτο, όποιος ήταν αυτός 
που οδηγούσε το κάρο θα έφτανε στην κορυφή του λόφου 
και θα τους έβλεπε.

«Κρύψου!» φώναξε η Σέλμπι. 
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Η μορφή ενός γεροδεμένου άντρα που κρατούσε τα χα-
λινάρια δύο αλόγων ξεπρόβαλε στον ανηφορικό δρόμο. 
Η Σέλμπι άρπαξε τον Μάιλς από το γιακά. Τόση ώρα ο 
Μάιλς έπαιζε νευρικά με το καπέλο του και καθώς η Σέλ-
μπι τον τράβηξε με δύναμη πίσω από τον μεγάλο κορμό 
μιας βελανιδιάς, το λαμπερό μπλε καπελάκι έφυγε από 
το κεφάλι του.

Η Σέλμπι είδε το καπέλο –το καπέλο που αποτελούσε 
καθημερινό αξεσουάρ του Μάιλς για χρόνια– να πετάει 
στον αέρα σαν μπλε κίσσα και στη συνέχεια έπεσε σε μια 
καφέ λιμνούλα λάσπης στη μέση του δρόμου.

«Το καπέλο μου», ψιθύρισε ο Μάιλς. 
Τα παιδιά στάθηκαν δίπλα δίπλα, με την πλάτη κολλημέ-

νη στον τραχύ κορμό της βελανιδιάς. Η Σέλμπι τον κοίταξε 
πλαγίως και ξαφνιάστηκε που μπορούσε να δει ολόκληρο 
το πρόσωπό του. Τα μάτια του σαν να είχαν μεγαλώσει. Τα 
μαλλιά του ήταν ανακατεμένα. Ήταν… ωραίος, πιο ωραίος 
από όλους τους τύπους που είχε γνωρίσει. Ο Μάιλς έφτια-
ξε λίγο τα μαλλιά του, νιώθοντας το βλέμμα της πάνω του.

Η Σέλμπι ξερόβηξε για να καθαρίσει το λαιμό και τις 
σκέψεις της.

«Θα το πάρουμε μόλις περάσει το κάρο. Απλώς μείνε 
κρυμμένος μέχρι να φύγει ο φιλαράκος μας».

Ένιωθε τη ζεστή ανάσα του Μάιλς στο λαιμό της και την 
πίεση του γοφού του στο πλάι της. Πώς και ήταν τόσο αδύ-
νατος; Έτρωγε σαν βόδι, αλλά δεν είχε καθόλου λίπος πάνω 
του. Τουλάχιστον αυτό θα έλεγε η μητέρα της Σέλμπι αν 
τον γνώριζε – κάτι που δε θα γινόταν ποτέ, αν ο Μάιλς δεν 
έβρισκε έναν Προάγγελο ώστε να επιστρέψουν στο παρόν.
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Ο Μάιλς προσπάθησε απεγνωσμένα να δει τι απέγινε 
το καπέλο του.

«Μην κουνιέσαι», είπε η Σέλμπι. «Αυτός ο τύπος μπο-
ρεί να είναι κανένας βάρβαρος». 

Ο Μάιλς σήκωσε το δάχτυλό του και έγειρε το κεφάλι του.
«Άκου. Τραγουδάει». 
Ένα κομματάκι τραγανού χιονιού έσπασε με έναν απα-

λό κρότο κάτω από τα πόδια της Σέλμπι, καθώς τέντωσε το 
λαιμό της πίσω από τον κορμό για να δει το κάρο που πλη-
σίαζε. Ο οδηγός ήταν ένας άντρας με ροδοκόκκινα μάγουλα, 
βρόμικο παντελόνι και ένα τεράστιο γούνινο γιλέκο δεμέ-
νο στη μέση με μια δερμάτινη ζώνη. Το μικρό μπλε τσόχι-
νο καπέλο του φαινόταν σαν μια γελοία βούλα στο κέντρο 
του μεγάλου φαλακρού μετώπου του. 

Το τραγούδι είχε χαρούμενο σκοπό και το ποδοβολητό 
των οπλών των αλόγων έμοιαζε με συνοδεία τυμπάνου στη 
δυνατή, διαπεραστική φωνή του άγνωστου άντρα.

«Πάω στην πόλη να τσιμπήσω μιαν αγαπητικιά, μια κο-
πελιά τσαχπίνα. Πάω στην πόλη να τσιμπήσω μιαν αγαπη-
τικιά, μια Βαλεντίνα!»

«Τι γλυκό», σάρκασε η Σέλμπι. Τουλάχιστον, όμως, ανα-
γνώρισε την προφορά του άντρα, κάτι που τους έδινε ένα 
στοιχείο. «Άρα βρισκόμαστε στην παλιά, καλή Αγγλία».

«Και μάλλον είναι η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου», συ-
μπλήρωσε ο Μάιλς.

«Συναρπαστικό. Είκοσι τέσσερις ώρες μοναδικότητας 
και σαχλαμάρας… σε στιλ μεσαιωνικό».

Η Σέλμπι έκανε μια χειρονομία με τα χέρια για να δώσει 
έμφαση, αλλά ο Μάιλς ήταν απασχολημένος με το να πα-
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ρακολουθεί το κακοφτιαγμένο κάρο και δεν την πρόσεχε.
Τα άλογα ήταν δεμένα με παράταιρα άσπρα και μπλε 

γκέμια και χάμουρα. Τα κοκαλιάρικα πλευρά τους διακρί-
νονταν κάτω από το δέρμα. Ο άντρας ήταν μόνος του, πάνω 
σε έναν μισοσαπισμένο ξύλινο πάγκο στο μπροστινό μέ-
ρος ενός κάρου, που ήταν μεγάλο σαν κρεβάτι και σκεπα-
σμένο με χοντρό άσπρο μουσαμά. Η Σέλμπι δεν μπορούσε 
να διακρίνει τι μετέφερε ο άντρας στην πόλη, αλλά ήταν 
πολύ βαρύ. Τα άλογα είχαν ιδρώσει παρά το κρύο και οι 
σανίδες στη βάση του κάρου έτριζαν και έτρεμαν καθώς 
κατευθυνόταν προς την οχυρωμένη πόλη. 

«Πρέπει να τον ακολουθήσουμε», είπε ο Μάιλς. 
«Γιατί;» Η Σέλμπι σούφρωσε τα χείλη της. «Θες να τσι-

μπήσεις κι εσύ μια τσαχπίνα;»
«Θα ήθελα να “τσιμπήσω” κάποιον που ξέρουμε, που ο 

Προάγγελός του θα μας πάει στο σπίτι μας. Θυμάσαι; Το 
λιπ γκλος που ήθελες;» Άγγιξε τα χείλη της Σέλμπι με τον 
αντίχειρά του. Το άγγιγμά του την άφησε για μια στιγμή 
άφωνη. «Στην πόλη θα έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να 
βρούμε κάποιον από τους αγγέλους».

Οι τροχοί του κάρου μούγκριζαν καθώς μπαινόβγαιναν 
στις αυλακιές του λασπωμένου δρόμου και τράνταζαν τον 
οδηγό δεξιά κι αριστερά. Πολύ σύντομα είχε φτάσει τόσο 
κοντά τους, που η Σέλμπι μπορούσε να δει την τραχιά γε-
νειάδα του, που ήταν τόσο πυκνή και τόσο μαύρη, όσο το 
γιλέκο του από αρκουδοτόμαρο. Το τραγούδι του κόμπιασε 
στην τελευταία, μακρόσυρτη συλλαβή της Βαλεντίνας και 
πήρε μια βαθιά ρουφηξιά αέρα πριν ξαναρχίσει. Μετά, το 
τραγούδι σταμάτησε απότομα. 
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«Τι ’ναι τούτο;» βόγκηξε ο άντρας.
Η Σέλμπι είδε ότι τα χέρια του, καθώς τράβηξαν από-

τομα τα χαλινάρια των αλόγων για να σταματήσουν, ήταν 
σκασμένα και μελανά από το κρύο. Τα κάτισχνα ζώα χλι-
μίντρισαν και σταμάτησαν ακριβώς μπροστά από το μπλε 
καπελάκι του μπέιζμπολ. 

«Όχι, όχι, όχι», ψιθύρισε η Σέλμπι.
Το πρόσωπο του Μάιλς ήταν χλωμό. 
Ο άντρας κατέβηκε βαριά από το κάρο και οι μπότες 

του προσγειώθηκαν στην παχιά λάσπη. Πήγε προς το κα-
πέλο του Μάιλς, έσκυψε βγάζοντας άλλο ένα βογκητό και 
το άρπαξε σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Η Σέλμπι άκουσε τον Μάιλς να ξεροκαταπίνει.
Μία κίνηση πάνω στο βρόμικο παντελόνι του και το κα-

πέλο μισοκαθάρισε. Χωρίς να πει κουβέντα, ο άντρας έκα-
νε μεταβολή και ανέβηκε πάλι στο κάρο, χώνοντας το κα-
πέλο πίσω του κάτω από το μουσαμά. 

Η Σέλμπι κοίταξε το πράσινο φούτερ της με την κουκού-
λα. Προσπάθησε να φανταστεί την αντίδραση του άντρα αν 
εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά του, με παράξενα ρούχα από 
το μέλλον, και προσπαθούσε να του αποσπάσει το απόκτη-
μά του. Δεν ήταν και πολύ ευοίωνη προοπτική. 

Όση ώρα χρειάστηκε η Σέλμπι για να αποφασίσει αν θα 
μείνει κρυμμένη, ο άντρας είχε τραβήξει πάλι τα χαλινάρια∙ 
το κάρο ξανακύλησε προς την πόλη και το τραγούδι του άρ-
χισε να επαναλαμβάνεται για δωδέκατη φορά στον παρά-
φωνο ρυθμό του.

Άλλη μια φορά που η Σέλμπι τα είχε κάνει θάλασσα.
«Μάιλς, συγγνώμη». 
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Ο Μάιλς ένιωσε απελπισμένος. 
«Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να τον ακολουθήσουμε».
«Αλήθεια;» ρώτησε η Σέλμπι. «Ένα καπέλο είναι μόνο».
Την ίδια στιγμή, όμως, κοίταξε τον Μάιλς. Ακόμα δεν 

είχε συνηθίσει το πρόσωπό του. Τα μάγουλα που η Σέλ-
μπι συνήθως θεωρούσε παιδικά φαίνονταν πιο δυνατά, με 
περισσότερες γωνίες, και οι ίριδες των ματιών είχαν μια 
καινούργια λάμψη. Καταλάβαινε από την απογοη τευμένη 
έκφρασή του ότι σίγουρα για εκείνον δεν ήταν «μόνο ένα 
καπέλο». Δεν ήξερε αν του θύμιζε κάτι ιδιαίτερο ή ήταν 
απλώς το γούρι του. Αλλά η Σέλμπι θα έκανε τα πάντα για 
να διώξει αυτή την έκφραση από το πρόσωπό του. 

«Εντάξει», είπε τελικά. «Πάμε να το πάρουμε».
Πριν η Σέλμπι συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαι-

νε, ο Μάιλς είχε βάλει το χέρι του στο δικό της. Το ένιωσε 
δυνατό και σίγουρο και λίγο παρορμητικό – και μετά την 
τράβηξε προς το δρόμο.

«Έλα!»
Εκείνη δίστασε για μια στιγμή, όταν όμως τον κοίταξε 

τα μάτια του Μάιλς ήταν μπλε και γεμάτα ενθουσιασμό και 
η Σέλμπι ένιωσε να τη συνεπαίρνει ένα κύμα ζωντάνιας.

Μετά βρέθηκαν να κατηφορίζουν τρέχοντας τον μεσαιω-
νικό δρόμο, να προσπερνούν λιβάδια που είχαν ξεραθεί από 
το κρύο, σκεπασμένα με ένα λείο λευκό σεντόνι που κάλυ-
πτε τα δέντρα, ακόμα και το χωματόδρομο. Κατευθύνονταν 
προς μια οχυρωμένη πόλη με ψηλούς μαύρους πύργους και 
μια στενή είσοδο με τάφρο. Πιασμένοι από το χέρι, με ρο-
δοκόκκινα μάγουλα, σκασμένα χείλη, γελώντας για κάποιο 
λόγο που η Σέλμπι δε θα μπορούσε να περιγράψει με λέξεις 
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– γελώντας τόσο πολύ, που σχεδόν ξέχασε τι επρόκειτο να 
κάνουν. Όταν, όμως, ο Μάιλς φώναξε «Πήδα!» ένα κομμά-
τι του παζλ μπήκε στη θέση του και θυμήθηκε. 

Για μια στιγμή ένιωσε σχεδόν σαν να πετάει.
Ένα σανίδι με ρόζους σχημάτιζε την πίσω προεξοχή 

του κάρου, με πλάτος ίσα ίσα να ισορροπείς πάνω του. Τα 
πόδια τους το άγγιξαν και προσγειώθηκαν πάνω του κατά 
τύχη – και με ανύπαρκτη χάρη…

Αλλά μόνο για ένα λεπτό. Μετά το κάρο έπεσε σε μια 
αυλακιά και τραντάχτηκε βίαια και το πόδι του Μάιλς γλί-
στρησε και το χέρι της Σέλμπι άφησε το μουσαμά. Τα δά-
χτυλά της γλίστρησαν, έχασε την ισορροπία της και έπε-
σαν μαζί με τον Μάιλς προς τα πίσω, κάνοντας βουτιά μέσα 
στη λάσπη. 

Σπλατς.
Η Σέλμπι γρύλισε. Τα πλευρά της πονούσαν. Σκούπισε 

την παγωμένη λάσπη από τα μάτια της και έφτυσε το βρό-
μικο χώμα. Κοίταξε το κάρο που μίκραινε στο βάθος. Το 
καπέλο του Μάιλς είχε εξαφανιστεί.

«Είσαι καλά;» τον ρώτησε. 
Ο Μάιλς σκούπισε το πρόσωπό του με την άκρη της 

μπλούζας του.
«Ναι, εσύ;»
Η Σέλμπι κούνησε το κεφάλι και ο Μάιλς της χαμογέ-

λασε.
«Πώς θα ήταν η έκφραση της Φρανσέσκα αν μάθαινε 

πού είμαστε αυτή τη στιγμή;»
Η ερώτηση του Μάιλς ακουγόταν χαρούμενη, αλλά η 

Σέλμπι ήξερε ότι ένιωθε απογοητευμένος. 
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Παρ’ όλα αυτά, όμως, θα του έκανε τη χάρη να ελαφρύ-
νει το κλίμα. Η Σέλμπι λάτρευε να μιμείται την κομψή κα-
θηγήτριά τους στο Σόρλαϊν. Τίναξε τη λάσπη από πάνω της, 
πρόταξε το στήθος της και σούφρωσε τη μύτη της.

«Και να υποθέσω ότι προτίθεστε να αρνηθείτε ότι προ-
σπαθούσατε εσκεμμένα να αμαυρώσετε την κληρονομιά 
του Σόρλαϊν; Πραγματικά αδυνατώ να φανταστώ τι θα έχει 
να πει επ’ αυτού το υψηλό διοικητικό μας συμβούλιο. Και 
να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι έσπασα το νύχι μου στην 
άκρη ενός Προάγγελου, προσπαθώντας να εντοπίσω εσάς 
τους δύο…»

«Έλα, έλα, Φράνκι». Ο Μάιλς βοήθησε τη Σέλμπι να ανα-
σηκωθεί από τη λάσπη ενώ βάθαινε τη φωνή του, για να μι-
μηθεί όσο καλύτερα μπορούσε τον Στίβεν, τον ελαφρώς πιο 
χαλαρό δαίμονα σύζυγο της Φρανσέσκα. «Ας μην είμαστε 
πολύ σκληροί με τους Νεφιλίμ. Με ένα εξάμηνο τριψίματος 
τουαλέτας είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν το μάθημά τους. 
Άλλωστε, το λάθος τους ξεκίνησε από αγαθές προθέσεις».

Αγαθές προθέσεις. Να βρουν τη Λους. 
Η Σέλμπι ξεροκατάπιε, νιώθοντας τη θλίψη να απλώ-

νεται μέσα της. Οι τρεις τους ήταν μία ομάδα. Οι ομάδες 
μένουν μαζί. 

«Δεν την εγκαταλείψαμε», είπε απαλά ο Μάιλς. «Άκου-
σες τι είπε ο Ντάνιελ. Είναι ο μόνος που μπορεί να τη βρει». 

«Λες να την έχει βρει έως τώρα;»
«Ελπίζω. Αλλά…»
«Αλλά τι;»
Ο Μάιλς δίστασε.
«Η Λους τα είχε πάρει αρκετά όταν μας παράτησε όλους 
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στην αυλή. Ελπίζω, όταν τη βρει ο Ντάνιελ, να τον έχει 
συγχωρήσει». 

Η Σέλμπι κοίταξε τον λασπωμένο Μάιλς και σκέφτη-
κε πόσο πραγματικά –μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον– 
νοιαζόταν για τη Λους. Η αλήθεια είναι ότι η Σέλμπι δεν 
είχε νιώσει ποτέ έτσι για κάποιον. Αντίθετα, ήταν διάση-
μη για τις λάθος επιλογές της. Ο Φιλ; Αυτός κι αν ήταν λά-
θος! Αν δεν τον είχε ερωτευτεί, οι Απόκληροι δε θα είχαν 
εντοπίσει τη Λους κι εκείνη δε θα είχε αναγκαστεί να το 
σκάσει μέσα απ’ τον Προάγγελο και ο Μάιλς και η Σέλμπι 
δε θα βρίσκονταν παγιδευμένοι εκεί πέρα. Γεμάτοι λάσπη 
από την κορυφή έως τα νύχια. 

Το θέμα, όμως, δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν: η Σέλ-
μπι απορούσε που ο Μάιλς δεν ήταν τόσο πικραμένος που 
έβλεπε τη Λους να ζει έναν συγκλονιστικό έρωτα με κά-
ποιον άλλο. Αλλά δεν ήταν. Γιατί έτσι ήταν ο Μάιλς. 

«Θα τον συγχωρήσει», είπε τελικά η Σέλμπι. «Αν κάποιος 
με αγαπούσε τόσο πολύ ώστε να διασχίσει ολόκληρες χιλιε-
τίες μόνο και μόνο για να με βρει, θα τον συγχωρούσα».

«Α, τόσο εύκολο είναι δηλαδή;» τη σκούντηξε απαλά με 
τον αγκώνα ο Μάιλς.

Αυθόρμητα, του έδωσε μία στο στομάχι με την ανάπο-
δη του χεριού της. Έτσι έκανε με τη μαμά της, σαν να ήταν 
κολλητές. Μόνο που η Σέλμπι συνήθως ήταν πιο συγκρα-
τημένη με άτομα εκτός της οικογένειάς της. Παράξενο. 

«Έι», διέκοψε τις σκέψεις της ο Μάιλς. «Αυτή τη στιγ-
μή εγώ κι εσύ πρέπει να σκεφτούμε πώς θα φτάσουμε στην 
πόλη και πώς θα βρούμε έναν άγγελο να μας βοηθήσει για 
να πάμε σπίτι μας».
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Και πώς, στο μεταξύ, θα πάρουμε πίσω αυτό το καπέλο, 
πρόσθεσε από μέσα της η Σέλμπι, καθώς άρχισαν να ακο-
λουθούν τρέχοντας το κάρο προς την πόλη. 

Η ταβέρνα βρισκόταν λίγο πιο έξω από τα τείχη της πό-
λης σε ένα μεγάλο λιβάδι. Ήταν μια μικρή ξύλινη κατα-
σκευή, με μια φθαρμένη ξύλινη πινακίδα που κουνιόταν 
στον αέρα και μεγάλα βαρέλια μπίρας στοιβαγμένα μπρο-
στά στους τοίχους. 

Η Σέλμπι και ο Μάιλς διέσχισαν τρέχοντας τον φι-
δογυριστό, γεμάτο λακκούβες δρόμο για την πόλη. Δεν 
υπήρχαν και πολλά να δουν, άλλωστε^ μόνο εκατοντά-
δες δέντρα γυμνά από φύλλα και λιωμένα κομμάτια λα-
σπωμένο χιόνι. 

Ουσιαστικά είχαν χάσει από τα μάτια τους το κάρο, 
όταν η Σέλμπι ένιωσε μια σουβλιά στο πλευρό και ανα-
γκάστηκαν να σταματήσουν, αλλά, ξαφνικά, σαν από θέ-
λημα της τύχης, το εντόπισαν έξω από την ταβέρνα. 

«Αυτός είναι ο δικός μας», είπε πνιχτά η Σέλμπι. «Προφα-
νώς σταμάτησε για ένα ποτό. Κακό του κεφαλιού του. Θα 
αρπάξουμε το καπέλο και θα συνεχίσουμε».

Ο Μάιλς έγνεψε καταφατικά, αλλά καθώς γλίστρησαν 
πίσω από το κάρο η Σέλμπι είδε τον άντρα με το γούνινο 
γιλέκο μέσα στην ταβέρνα και η καρδιά της σφίχτηκε. Δεν 
μπορούσε να ακούσει τι έλεγε, κρατούσε, όμως, στα χέρια 
του το καπέλο του Μάιλς και το έδειχνε στον ιδιοκτήτη της 
ταβέρνας σαν να ήταν κανένα πολύτιμο πετράδι.

«Α», είπε απογοητευμένος ο Μάιλς. Μετά ίσιωσε τους 
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ώμους του. «Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει. Θα πάρω άλλο. Τα 
πουλάνε παντού στην Καλιφόρνια».

«Μμμ, καλά». Η Σέλμπι, σκεφτική, χτύπησε με το χέρι 
της το μουσαμά του κάρου, με αποτέλεσμα μια γωνία του 
να ανασηκωθεί. 

Για μια στιγμή, πρόλαβε να δει ένα σωρό κουτιά κρυμ-
μένα από κάτω. Αμέσως μετά έχωσε το κεφάλι της κάτω 
από το μουσαμά.

Ήταν κρύο και δύσοσμο, γεμάτο διάφορα παλιοπράγμα-
τα. Υπήρχαν ξύλινα κλουβιά με κότες που κοιμόνταν, βα-
ριά σακιά με τροφή, ένας σάκος από καναβάτσο γεμάτος 
παράταιρα σιδερένια εργαλεία και κουτιά. Προσπάθησε 
να ανοίξει το καπάκι από ένα κουτί, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Τι κάνεις;» ρώτησε ο Μάιλς.
Η Σέλμπι χαμογέλασε λοξά.
«Έχω μια ιδέα». Έπιασε κάτι που έμοιαζε με μικρό 

λοστό μέσα από το σάκο με τα εργαλεία και άνοιξε το κα-
πάκι. «Μπίνγκο!»

«Σέλμπι;»
«Αν έχουμε σκοπό να πάμε στην πόλη, αυτά τα ρού-

χα μπορεί να δώσουν λανθασμένη εντύπωση». Τίναξε την 
τσέπη του πράσινου φούτερ της για να δώσει έμφαση. «Δε 
νομίζεις;»

Κάτω από το μουσαμά βρήκε επίσης κάτι απλά ρούχα, 
που φαίνονταν ξεβαμμένα και φθαρμένα, μάλλον παλιά 
ρούχα των παιδιών του οδηγού. Πέταξε τα πιο εκκεντρικά 
στον Μάιλς, που προσπαθούσε να τα πιάσει όλα. 

Πολύ γρήγορα, ο Μάιλς βρέθηκε να κρατάει ένα ανοι-
χτό πράσινο λινό φόρεμα με μανίκια καμπάνα και μια κε-
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ντητή χρυσή τρέσα κατά μήκος της μέσης, ένα κατακίτρι-
νο κολάν και ένα μπονέ από ποντικί λινό που έμοιαζε με 
καπελάκι νοσοκόμας.

«Κι εσύ τι θα φορέσεις;» αστειεύτηκε εκείνος.
Η Σέλμπι ανακάτεψε κάμποσα ακόμα κουτιά γεμάτα 

κουρέλια, στραβωμένα καρφιά και λείες πέτρες πριν κατα-
φέρει να βρει οτιδήποτε θα έκανε στον Μάιλς. Τελικά ανα-
κάλυψε έναν απλό μπλε χιτώνα από τραχύ, σκληρό μαλλί. 
Θα τον κρατούσε ζεστό σ’ αυτό τον αέρα που λυσσομανού-
σε και ήταν αρκετά μακρύς για να σκεπάζει τα αθλητικά 
του – επίσης, για κάποιο λόγο, η νεαρή κοπέλα σκέφτηκε 
ότι το χρώμα θα πήγαινε τέλεια με τα μάτια του. 

Η Σέλμπι ξεκούμπωσε το φερμουάρ του πράσινου φού-
τερ της και το πέταξε πίσω από το κάρο. Ανατρίχιασε από 
το κρύο καθώς φόρεσε το φουσκωτό φόρεμα πάνω από το 
τζιν και το φανελάκι της.

Ο Μάιλς φαινόταν ακόμη απρόθυμος.
«Νιώθω παράξενα να κλέβω πράγματα που αυτός ο τύ-

πος σχεδίαζε προφανώς να πάρει στην πόλη για να τα που-
λήσει», ψιθύρισε.

«Είναι μοιραίο, Μάιλς. Σου έκλεψε το καπέλο».
«Όχι, το καπέλο μου απλώς το βρήκε. Κι αν έχει οικο-

γένεια να θρέψει;»
Η Σέλμπι σφύριξε πνιχτά.
«Δε θα τα έβγαζες πέρα ούτε μια μέρα στο πεζοδρό-

μιο, μικρέ», ανασήκωσε τους ώμους της, «εκτός αν είχες 
εμένα για να σε προσέχω. Κοίτα, συμβιβάσου, θα ανταλ-
λάξουμε κάτι με το σύμπαν. Το φούτερ μου…» Έχωσε το 
πράσινο φούτερ μέσα στο κουτί. «Ποιος ξέρει; Μπορεί τα 
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φούτερ με κουκούλα να γίνουν η τελευταία λέξη της μό-
δας την επόμενη σεζόν στα εργαστήρια ανατομίας ή ό,τι 
τέλος πάντων κάνουν για να περνούν την ώρα τους εδώ 
πέρα στον Μεσαίωνα».

Ο Μάιλς κράτησε το γκρίζο μπονέ πάνω από το κεφά-
λι της Σέλμπι. Δε χωρούσε, όμως, γιατί τα μαλλιά της ήταν 
πιασμένα κότσο, οπότε της έβγαλε το λαστιχάκι. Τα ξαν-
θά μαλλιά της έπεσαν κυματιστά στους ώμους της. Τώρα 
ένιωσε εκείνη αμήχανα. Τα μαλλιά της ήταν ένα αδάμα-
στο θηρίο. Δεν τα άφηνε ποτέ κάτω. Τα μάτια του Μάιλς, 
όμως, έλαμψαν καθώς της φόρεσε το καπελάκι.

«Λαίδη μου», άπλωσε ιπποτικά το χέρι του. «Θα μου 
χαρίζατε την ευχαρίστηση να σας συνοδεύσω σ’ αυτή την 
όμορφη πόλη;»

Αν ήταν εκεί η Λους, τότε που οι τρεις τους ήταν ακό-
μη απλώς καλοί φίλοι και τα πράγματα ήταν λιγότερο πε-
ρίπλοκα, η Σέλμπι θα ήξερε ακριβώς πώς να απαντήσει 
κάνοντας πλάκα. Η Λους θα έπαιρνε τη γλυκιά, μελιστά-
λαχτη φωνή της δεσποσύνης που είναι αναστατωμένη και 
θα αποκαλούσε τον Μάιλς ιππότη με λαμπερή πανοπλία ή 
μια τέτοια σάχλα, και η Σέλμπι θα συμπλήρωνε κάτι σαρ-
καστικό, και μετά θα ξεσπούσαν όλοι σε γέλια και η παρά-
ξενη αμηχανία που ένιωθε η Σέλμπι να απλώνεται στους 
ώμους της, το σφίξιμο στο στήθος της… θα είχαν εξαφανι-
στεί. Θα ήταν όλα κανονικά, ολοκληρωμένα. 

Αλλά η Σέλμπι και ο Μάιλς ήταν μόνοι. 
Μαζί. Μόνοι.
Στράφηκαν και κοίταξαν τα μαύρα πέτρινα τείχη γύρω 

από την πόλη, που περιέβαλλαν ένα υπερυψωμένο κεντρικό 
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ακροπύργιο. Σημαίες στο χρώμα του ηλιοτρόπιου κρέμο-
νταν από σιδερένιους ιστούς στον ψηλό πέτρινο πύργο. Ο 
αέρας μύριζε κάρβουνο και μουσκεμένο άχυρο. Από μέσα 
ακουγόταν μουσική – ίσως λύρα και τύμπανα με απαλές 
μεμβράνες. Και κάπου εκεί μέσα, ήλπιζε η Σέλμπι, υπήρ-
χε ένας άγγελος που ο Προάγγελός του θα τους έπαιρνε 
πίσω στο παρόν, όπου ανήκαν. 

Ο Μάιλς είχε ακόμη απλωμένο το χέρι του και την κοί-
ταζε σαν να μην είχε ιδέα πόσο βαθιά γαλάζια ήταν τα μά-
τια του. Η Σέλμπι πήρε μια βαθιά ανάσα και έβαλε το χέρι 
της στο δικό του. Εκείνος το έσφιξε απαλά και ξεκίνησαν 
για την πόλη. 
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