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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

Το πρώτο πράγμα που είδε η Έμιλι καθώς το ιστιοφόρο Τρί-
των πλησίαζε στην ακτή ήταν ένα παράξενο αντικείμενο που 

πετούσε στον καθαρό γαλάζιο ουρανό. Έμοιαζε με άσπρο πέ-
πλο, μακρύ και διάφανο, που αιωρούνταν οριζόντια στον αέρα 
ενάμισι χιλιόμετρο πάνω απ’ το νησί.

«Είναι οφθαλμαπάτη», εξήγησε ο κύριος Χάμστεντ, που στε-
κόταν με την Έμιλι στην πλώρη του πλοίου. «Αυτό που βλέπεις 
είναι το Μάουνα Λόα, ένα ενεργό ηφαίστειο. Το βουνό έχει σχε-
δόν το ίδιο χρώμα με τον ουρανό. Αυτό που φαίνεται να αιωρεί-
ται στον ουρανό είναι η χιονισμένη κορυφή του».

Η Έμιλι μαγεύτηκε. Φανταζόταν τούτη τη στιγμή για εφτά 
ατέλειωτους μήνες, και τώρα βρισκόταν εδώ, σε μια χώρα με 
φοινικόδεντρα και χιόνι.

Πιο κοντά από τα μακρινά βουνά, είδε σμαραγδένιες λοφο-
πλαγιές, μια επίπεδη, πλούσια πεδιάδα όπου ξεχώριζαν σπίτια 
φτιαγμένα από ξερόχορτα, μια αμμουδερή παραλία και κοκοφοί-
νικες που λύγιζαν στον άνεμο. Καθώς το πλήρωμα έριχνε άγκυ-
ρα και σκαρφάλωνε στα άρμπουρα για να μαζέψει τα πανιά, 
καθώς ο καπετάνιος φώναζε εντολές και οι επιβάτες στέκονταν 
γεμάτοι αγωνία και έξαψη στο κατάστρωμα, η Έμιλι παρακο-
λούθησε τους ιθαγενείς να συγκεντρώνονται στην ακτή, να πε-
τούν τα ρούχα τους και να πέφτουν στο κύμα.

Το φως του ήλιου την ξάφνιασε με την ένταση και τη διαύγειά 
του –δε θυμόταν τόσο μοναδική φωτεινότητα στη Νέα Αγγλία. 
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Τα χρώματα ήταν έντονα. Η θάλασσα λαμπύριζε σαν να είχαν 
πέσει στην επιφάνειά της χιλιάδες κομμάτια διαμαντιών.

Κύματα υψώνονταν και καμπύλωναν σ’ ένα μαγευτικό πρα-
σινοκίτρινο χρώμα, για να σπάσουν σχηματίζοντας υπέροχους 
άσπρους αφρούς. Ο άνεμος, σταθερός και αναζωογονητικός, 
προσπάθησε να αποσπάσει το καπελάκι της. Παρακολούθησε 
τους ιθαγενείς να κολυμπούν στα κύματα. Μπορούσε ν’ ακούσει 
το γέλιο τους –την είχαν προειδοποιήσει σχετικά. «Οι γυναίκες 
και τα κορίτσια κολυμπούν γυμνές μέχρι τα πλοία για να κα-
λωσορίσουν τους ναυτικούς. Είναι ένα έθιμο που προσπαθούμε 
να σταματήσουμε, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. 
Ελπίζουμε πως η εκπολιτιστική επιρροή των χριστιανών ιερα-
ποστόλων θα βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά». Έτσι είχε δηλώσει 
ο κύριος Όλκοτ, πρόεδρος του Ιεραποστολικού Συμβουλίου των 
Νήσων Σάντουιτς, την παραμονή της αναχώρησης της Έμιλι 
από το Νιου Χέιβεν, εφτά μήνες πριν.

Καθώς οι γυναίκες ανέβαιναν στο Τρίτων χρησιμοποιώντας 
σκοινιά και σκάλες που κατέβαζε το ανυπόμονο πλήρωμα, καθώς 
πηδούσαν στο κατάστρωμα γυμνές, γυαλιστερές και χαμογελα-
στές, καθώς τα μέλη του πληρώματος γελούσαν και αγκάλιαζαν 
με χαρά τις κυρίες που τριγύριζαν περνώντας γιρλάντες με λου-
λούδια πάνω από τα κεφάλια των επιβατών, η Έμιλι στράφηκε 
προς την ακτή και είδε κανό να διασχίζουν το νερό. Στο καθένα 
υπήρχαν τριάντα κωπηλάτες, δυνατοί, μελαψοί άντρες. Από το 
λαιμό τους κρέμονταν γιρλάντες από πράσινα φύλλα και στε-
φάνια από τα ίδια φύλλα στόλιζαν τα κεφάλια τους. Όταν πλη-
σίασαν το Τρίτων, φωνάζοντας και κουνώντας το χέρι με πλατιά 
χαμόγελα, η Έμιλι δίστασε να κοιτάξει προς το μέρος τους. Αλλά 
διαπίστωσε με ανακούφιση ότι τουλάχιστον οι άντρες φορούσαν 
ρούχα –δηλαδή, ένα πανί γύρω από τη μέση που μόλις και κάλυ-
πτε τα απόκρυφά τους.

Πιο πέρα, πράσινα βουνά με βαθιές χαράδρες υψώνονταν 
για να συναντήσουν θολά σύννεφα. Η Έμιλι δεν είχε αντικρίσει 
ξανά τόσο όμορφο θέαμα στη ζωή της. Καταρράκτες χάραζαν 
αφρισμένα λευκά μονοπάτια σε πλαγιές καλυμμένες από τροπι-
κή βλάστηση. Ουράνια τόξα σχημάτιζαν μεγαλοπρεπείς αψίδες 
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ανάμεσα σε πέπλα ομίχλης. Ήξερε πως λίγοι λευκοί ζούσαν εδώ 
–συνταξιούχοι ναυτικοί και άντρες που είχαν έρθει να εξερευνή-
σουν τον τόπο και είχαν μείνει. Αλλά καμιά λευκή γυναίκα. Η 
Έμιλι Στόουν, είκοσι χρονών και νιόπαντρη, θα ήταν η πρώτη.

«Είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε στη ακτή, κυρία Στό-
ουν», είπε ο πλοίαρχος Ο’Μπράιεν. Ήταν ένας μεγαλόσωμος, 
τραχύς ναυτικός με γενειάδα και το κοκκινωπό πρόσωπο ανθρώ-
που που κατεβάζει πολλά ποτήρια μπράντι με το βραδινό του.

Η Έμιλι έψαξε στο κατάμεστο κατάστρωμα. Οχτώ ιεραπό-
στολοι είχαν κάνει το παραλίγο καταστροφικό ταξίδι από το Νιου 
Χέιβεν, καθώς και επιβάτες που θα συνέχιζαν μέχρι τη Χονο-
λουλού, στο νησί Οάχου. Φαίνονταν σαν να είχαν ντυθεί για ένα 
απογευματινό γκάρντεν πάρτι, όπως και η ίδια –κυρίες με φο-
ρέματα με μακριά μανίκια και ψηλούς λαιμούς στο στυλ αμπίρ, 
όπως πρόσταζε η μόδα, κάπες, καπελάκια μπονέ και γάντια, μι-
κρές τσάντες και ομπρελίτσες. Οι άντρες ήταν όμορφα ντυμένοι 
με κολλητά παντελόνια, λινά πουκάμισα με τέλεια δεμένους λαι-
μοδέτες, μαύρα σακάκια με ουρά, ημίψηλα καπέλα και μπότες.

Η Έμιλι σκέφτηκε πως όποιος κοιτούσε τούτο το πλήθος με 
τα καλά του δε θα μάντευε ποτέ ότι όλοι αυτοί οι πρόσχαροι 
άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, μόλις λίγες βδομάδες πριν βρί-
σκονταν κάτω από το κατάστρωμα, βογκώντας στις κουκέτες 
τους, κάνοντας εμετό σε κουβάδες και ζητώντας από τον Μεγα-
λοδύναμο να δώσει ένα τέλος στο μαρτύριό τους. Αλλά τούτοι 
οι άνθρωποι κατάγονταν από τη Νέα Αγγλία· τα βάσανά τους 
ήταν πια περασμένα ξεχασμένα. Και ήταν αποφασισμένοι να 
φτάσουν στα Νησιά Σάντουιτς ντυμένοι στην πένα.

Να τος και ο αιδεσιμότατος Άιζακ Στόουν, ο σύζυγός της.
Θύμισε στον εαυτό της πως ήταν μόνο τυπικά σύζυγός της: 

μετά τον βιαστικό γάμο τους, δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώ-
σουν την ένωσή τους. Προετοιμασίες για το μακρύ ταξίδι, επι-
σκέψεις σε συγγενείς και φίλους για τους τελευταίους αποχαιρε-
τισμούς, αφού υπήρχε η πιθανότητα η Έμιλι κι ο Άιζακ να μην 
έβλεπαν ποτέ ξανά το Νιου Χέιβεν. Κοιμούνταν σε ξεχωριστά 
δωμάτια κι η Έμιλι πίστευε ότι η γαμήλια νύχτα θα λάμβανε χώ-
ρα στο Τρίτων, κάτι που εκείνη την εποχή ακουγόταν ρομαντικό. 
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Αυτό μέχρι να ανακαλύψει πως θα ταξίδευε σε μια στενόχωρη 
καμπίνα γεμάτη αγνώστους, όπου όλοι άκουγαν τα προσωπικά 
των άλλων και δεν υπήρχε ούτε μια ιδιωτική στιγμή. Και μετά 
ακολούθησαν η ναυτία, η τρικυμισμένη θάλασσα και η απεγνω-
σμένη μάχη με τα κύματα κατά τον περίπλου του ακρωτηρίου 
Χορν με την απώλεια δύο ναυτών που τους πήρε η θάλασσα. 
Ένα απελπιστικό, δύσκολο ταξίδι που η Έμιλι ορκίστηκε να μην 
επαναλάβει ποτέ.

Αλλά ακόμα και μετά, όταν ταξίδευαν στον σχετικά ήρεμο 
Ειρηνικό με τη βοήθεια των αληγών ανέμων... ακόμα και τότε, 
η έλλειψη ιδιωτικών στιγμών εμπόδιζε τον Άιζακ να αγκαλιάσει 
τη γυναίκα του. Και τώρα βρίσκονταν εδώ, έτοιμοι να πατήσουν 
το πόδι τους σε ξηρά για πρώτη φορά μετά από εκατόν είκοσι 
μέρες. «Οι ιθαγενείς θα έχουν ετοιμάσει ένα σπίτι για σας», τους 
είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Όλκοτ πριν σαλπάρουν με όλα τα 
επίγεια αγαθά τους, προσευχητάρια και Βίβλους. «Ανυπομονούν 
ν’ ακούσουν το Λόγο του Κυρίου».

Θα γίνει λοιπόν απόψε, σκέφτηκε η Έμιλι καθώς παρακολου-
θούσε τον ψηλόλιγνο σύζυγό της να μιλά σοβαρά με άλλους δυο 
ιερωμένους. Ήταν σκυθρωποί άνθρωποι, τουλάχιστον κατά τη 
γνώμη της Έμιλι, τόσο αποφασισμένοι να διδάξουν το Ευαγγέ-
λιο στους ειδωλολάτρες, ώστε δεν είχαν αφήσει ιδιαίτερο χώρο 
στις προσωπικότητές τους για οτιδήποτε άλλο.

Ο αιδεσιμότατος Άιζακ Στόουν, είκοσι έξι ετών, απόφοιτος 
της Θεολογικής Σχολής Άντοβερ, ήταν ένας αδύνατος άντρας με 
μαλακά, λεπτά χέρια και μάλλον λεπτεπίλεπτο πρόσωπο. Ψηλός, 
αλλά λίγο καμπουριασμένος, σαν να απολογούνταν για το ύψος 
του. Χρειαζόταν γυαλιά για να διαβάζει –και διάβαζε πολύ– και 
καθάριζε συχνά το λαιμό του, συνήθεια ανθρώπου που ζητού-
σε πάντα την προσοχή των άλλων. Παρά την εμφάνισή του, 
δεν ήταν γλυκομίλητος άνθρωπος. Ο Άιζακ φώναζε. Ούρλιαζε, 
ξεφώνιζε, μούγκριζε. «Πρέπει να φωνάζεις τόσο πολύ;» έλεγε 
πάντα η μητέρα του, κι εκείνος απαντούσε: «Ο Μεγαλοδύναμος 
μας έδωσε το δώρο της ομιλίας και περιμένει να το χρησιμοποι-
ήσουμε όπως του αξίζει!»

Η Έμιλι υποψιαζόταν πως αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι, 
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όπου κι αν βρισκόταν, ο Άιζακ στεκόταν πάντα στον άμβωνα 
και, όποιο κι αν ήταν το θέμα συζήτησης, εκείνος έκανε διαρκώς 
κήρυγμα.

Η Έμιλι κι ο Άιζακ ήταν μακρινά ξαδέρφια. Ο αδερφός της 
μητέρας της Έμιλι είχε παντρευτεί μια δεύτερη ξαδέρφη του και 
ο Άιζακ ήταν ο καρπός αυτού του γάμου –κι έτσι η Έμιλι τον 
είχε συναντήσει αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Παρακο-
λουθούσαν την ίδια θρησκευτική συνάθροιση, όταν ένας Χα-
βανέζος απευθύνθηκε στο εκκλησίασμα. Ήταν καλοντυμένος 
και μιλούσε ευχάριστα, έχοντας μάθει αγγλικά και πολιτισμέ-
νους τρόπους από τους καπετάνιους εμπορικών σκαφών που 
αγκυροβολούσαν στα ανοιχτά των νησιών για καθαρό νερό και 
προμήθειες. Ο σκουρόχρωμος νέος τούς είχε μιλήσει για τους 
αντίχριστους τρόπους και τις απερίγραπτες αρχαίες πρακτικές 
των νησιών του, κι όταν ο κύριος Όλκοτ είχε ζητήσει από τον 
άμβωνά του γενναίους άντρες και γυναίκες προκειμένου να ζή-
σουν ανάμεσα στους ειδωλολάτρες και να εξαπλώσουν το λόγο 
της Σωτηρίας, η Έμιλι είχε απαντήσει στο κάλεσμα με μεγάλη 
προθυμία. Το πρόβλημα ήταν πως το ταξίδι επιτρεπόταν μόνο σε 
παντρεμένους ιεραποστόλους. Όπως αποδείχτηκε, ο Άιζακ είχε 
δεχτεί κι εκείνος με μεγάλη προθυμία, κι έτσι οι οικογένειές τους 
συναντήθηκαν και ο γάμος διευθετήθηκε.

Δυο βδομάδες αργότερα σάλπαραν με το Τρίτων για ένα άγνω-
στο μέλλον γεμάτο από λαμπρές υποσχέσεις.

Η Έμιλι ήξερε πως η υπερηφάνεια ήταν αμάρτημα, αλλά δεν 
μπορούσε να μη νιώθει περήφανη για τον εαυτό της, περήφανη 
που δεν ήταν σαν τη μητέρα της, τις αδερφές της και τις φίλες 
της στην πατρίδα, που δεν τις ενδιέφερε η περιπέτεια. Και να η 
απόδειξη! Ταξίδευε στις αγριεμένες θάλασσες με ένα εύθραυστο 
σκάφος και κατευθυνόταν προς ένα άγνωστο πεπρωμένο. Πόσες 
γυναίκες στο Νιου Χέιβεν μπορούσαν να καυχηθούν για κάτι 
τέτοιο; Οι περισσότερες γυναίκες χρειάζονταν κανόνες συμπε-
ριφοράς, ζούσαν με όρους, πρωτόκολλα και ευπρέπεια. Ζούσαν 
όπως είχαν ζήσει πολλές γενιές γυναικών πριν από εκείνες.

Αλλά όχι εγώ! φώναξε σιωπηλά η Έμιλι σ’ έναν ουρανό πολύ 
μεγαλύτερο από εκείνον που έβλεπε πάνω από τη Νέα Αγγλία. 
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Εγώ γεννήθηκα για περιπέτειες. Αψηφώ τους κανόνες συμπεριφο-
ράς. Είμαι μια Νέα Γυναίκα με έναν ιερό σκοπό

Στο αποχαιρετιστήριο τσάι πριν αποπλεύσουν οι ιεραπόστο-
λοι, της είχαν πει: «Είσαι πολύ γενναία, Έμιλι. Πάντα ήσουν η 
πιο δυνατή απ’ όλες μας».

«Ο Θεός μού δίνει δύναμη», είχε απαντήσει η Έμιλι με τα-
πεινοφροσύνη, αλλά μέσα της σκεφτόταν: Ναι, είμαι απίστευτα 
γενναία, ψέματα;

Οι Χαβανέζοι ακούγονταν γραφικοί και φιλικοί, έχοντας ξε-
περάσει το πολεμοχαρές παρελθόν τους. Της θύμιζαν ένα ταξίδι 
που είχε κάνει με την οικογένειά της όταν ήταν μικρή, για να 
επισκεφθεί συγγενείς στο Άνκασβιλ, στο ανατολικό Κονέτικατ. 
Στο δρόμο είχαν συναντήσει μια μικρή ομάδα Ινδιάνων Μοχί-
γκαν που πουλούσαν καλάθια από φλοιό δέντρου. Ήταν κι εκεί-
νοι αλλόκοτοι, με το μπρούντζινο δέρμα τους, τα στολισμένα με 
χάντρες και φτερά κεφάλια και τα μοκασίνια τους. Οι γυναίκες 
φορούσαν φούστες μακριές μέχρι το γόνατο και οι άντρες παντε-
λόνια από δέρμα. Ήταν ντροπαλοί, πράοι, ευγενικοί και εντελώς 
εξημερωμένοι. Η Έμιλι τους είχε βρει γραφικούς –και ήξερε πως 
οι Χαβανέζοι θα ήταν ακριβώς όπως εκείνοι.

Θα φανώ ανεκτική με τις συνήθειές τους. Για την ακρίβεια, θα 
εκφράσω ενδιαφέρον για όλες τις δραστηριότητές τους –ίσως μά-
λιστα να συμμετάσχω σε μερικές για να εκδηλώσω τη φιλική μου 
διάθεση. Ανέχομαι όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, όπως διδάσκει ο 
Μεγαλοδύναμος. Αγκαλιάζω όλους τους ανθρώπους σαν αδέρφια 
μου, ανεξάρτητα από τη φυλή όπου ανήκουν.

Καθώς έτρεμε από έξαψη, παρακολουθώντας τους ιθαγενείς 
να πλησιάζουν το πλοίο με τα κανό τους, σκέφτηκε: Θα πλέκουν 
καλάθια, όπως οι Μοχίγκαν, κι εγώ θα κάθομαι μαζί τους καθώς 
θα φτιάχνουν τα ξεχωριστά καλαθάκια τους. Θα μάθω την τέχνη 
ενώ θα τους μιλώ για το Θεό και τον Ιησού. Θα είναι τέλεια και 
υπέροχα.

Η Έμιλι και οι άλλοι κατέβηκαν στα κανό καθισμένοι σε ει-
δικές καρέκλες στερεωμένες σε σχοινιά. Στη συνέχεια τους με-
τέφεραν στην ακτή, ενώ δίπλα τους κολυμπούσαν ιθαγενείς που 
γελούσαν και κουνούσαν τα χέρια και τους συνόδευαν κι άλλα 
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κανό. Ενθουσιασμένοι Χαβανέζοι τους περίμεναν στην παραλία 
για να μπουν στο κύμα και να τραβήξουν τα σκάφη στη στεριά, 
ενώ γεροδεμένοι ναύτες σήκωσαν τους Δυτικούς στα χέρια και 
τους απόθεσαν στη στεγνή άμμο. Εκεί, την Έμιλι και τους συ-
νταξιδιώτες της συνάντησε ένα μεγάλο πλήθος που τους περικύ-
κλωσε φωνάζοντας «Αλόχα» και περνώντας πάνω από το κεφάλι 
τους κι άλλες λουλουδένιες γιρλάντες.

Η Έμιλι φοβήθηκε ότι θα λιποθυμούσε από την πίεση των 
ιθαγενών, που όλοι ήταν σχεδόν γυμνοί, μέχρι που το πλήθος 
άνοιξε ξαφνικά κι εμφανίστηκε ένας άντρας με υπεροπτικό ύφος. 
Γεροδεμένος, φορούσε ένα καφέ σακάκι με ουρά, ριγέ γιλέκο 
και λαιμοδέτη τόσο φουσκωμένο και περίτεχνα δεμένο, που σχε-
δόν έσπρωχνε πίσω το κεφάλι του. Το ημίψηλό του, φτιαγμένο 
από δέρμα κάστορα, έδειχνε να είχε γνωρίσει καλύτερες μέρες. 
«Χαίρετε!» φώναξε, πλησιάζοντας για να σφίξει το χέρι όλων. 
«Γουίλιαμ Κλάρκσον, υπεύθυνος αποβάθρας, στις υπηρεσίες 
σας. Καλώς ήρθατε στα Νησιά Σάντουιτς».

Καθώς πλησίαζε περισσότερο, η Έμιλι είδε το αξύριστο πι-
γούνι, τα κατακόκκινα μάτια. Δεν ξαφνιάστηκε ξεχωρίζοντας τη 
μυρωδιά του ρουμιού πάνω του. Οι νεοφερμένοι συστήθηκαν 
και μετά ο Κλάρκσον είπε: «Ελάτε μαζί μου, ο αρχηγός ανυπο-
μονεί να σας γνωρίσει. Οι ιθαγενείς αδημονούν εδώ και μέρες!»

Αλλά ο Άιζακ Στόουν, ψηλόλιγνος και χωρίς καπέλο, έσφιξε 
το προσευχητάρι του και φώναξε: «Πρώτα θα ευχαριστήσουμε 
τον Μεγαλοδύναμο!» Έπεσε στα γόνατα στην άμμο και σήκω-
σε το χέρι για να βοηθήσει την Έμιλι να γονατίσει δίπλα του. 
Οι ιεραπόστολοι τους μιμήθηκαν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι 
επιβάτες, πεινασμένοι και κουρασμένοι, δίστασαν πριν ακολου-
θήσουν. Όταν όλοι ήταν γονατιστοί, ο Άιζακ φώναξε στον κα-
ταγάλανο ουρανό: «Μεγαλοδύναμε, Σε ευχαριστούμε που μας 
έφερες ασφαλείς και υγιείς στον προορισμό μας, ώστε να ξεκι-
νήσουμε το έργο διαφώτισης σε αυτές τις σκοτεινές ακτές, να 
συλλέξουμε ψυχές που θα Σε δοξάζουν, να φέρουμε τον κόσμο 
του Ιησού Χριστού σε εκείνους που άκουσαν μόνο το διάβολο. 
Παραδίδουμε εαυτούς στη συμπονετική και άγρυπνη φροντίδα 
Σου. Αμήν».
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Καθώς διέσχιζαν την παραλία, όπου δίχτυα ψαρέματος βρί-
σκονταν απλωμένα και κανό αναπαύονταν σαν ψόφια ψάρια 
στον ήλιο, και ανηφόριζαν στους αμμόλοφους, η Έμιλι αντίκρι-
σε ένα μεγάλο σύνολο από καλύβες, σχεδόν σαν κωμόπολη: κτί-
σματα διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων, όλα όμως φτιαγ-
μένα από ξερόχορτα. Στην Έμιλι θύμιζαν μεγάλα τριχωτά ζώα, 
κοιμισμένους χνουδωτούς ελέφαντες που από στιγμή σε στιγμή 
μπορεί να αναδεύονταν και να ξυπνούσαν, για να σηκωθούν στα 
τεράστια σαν κορμούς πόδια τους και να ξεμακρύνουν.

Καθώς διέσχιζαν το χωριό, οι ιθαγενείς συγκεντρώθηκαν γύ-
ρω από τους νεοφερμένους κι άρχισαν να τραβούν τα ρούχα τους.

«Είναι σαν παιδιά», σχολίασε ο κύριος Κλάρκσον. «Έχουν ά-
μεση ανάγκη τους λευκούς να έρθουν και να χειριστούν τα πράγ-
ματα για λογαριασμό τους».

Ο Άιζακ τον κοίταξε απότομα. «Δεν ήρθαμε εδώ για να γίνου-
με αφέντες τους, κύριε Κλάρκσον, αλλά για να τους ανυψώσου-
με από το σκοτεινό, εξαχρειωμένο επίπεδό τους στο πεφωτισμέ-
νο δικό μας. Θέλουμε να τους αντιμετωπίσουμε ως ίσους και να 
τους εκπαιδεύσουμε ώστε να μπορούν να διαβάζουν το Λόγο του 
Κυρίου μόνοι τους, όπως είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου».

Ο Κλάρκσον σκούπισε το πρόσωπό του με ένα λερωμένο μα-
ντίλι. Η μέρα, παρά τον άνεμο, ήταν ζεστή και υγρή. «Μας φω-
νάζουν χαόλε, που σημαίνει χωρίς ανάσα. Είμαστε τόσο χλομοί, 
ώστε νομίζω πως δε μας θεωρούν πραγματικούς ανθρώπους. 
Πρέπει να σας προειδοποιήσω, κύριε Στόουν, ότι αυτοί οι άν-
θρωποι δεν κατανοούν το νόημα της ψυχής. Και σίγουρα δεν 
έχουν ιδέα τι σημαίνει Παράδεισος και Κόλαση».

«Τότε είναι καθήκον μας να τους διαφωτίσουμε ώστε να βρουν 
τη σωτηρία μέσω της θείας χάριτος του Μεγαλοδύναμου».

«Κύριε Κλάρκσον», είπε η Έμιλι, περπατώντας δίπλα στον 
υπεύθυνο της αποβάθρας, «αν δεν πιστεύουν στον Παράδεισο 
και στην Κόλαση, πού πιστεύουν ότι πηγαίνουν όταν πεθάνουν;»

«Τα πνεύματά τους πηγαίνουν σε ζώα και δέντρα. Λατρεύουν 
τους καρχαρίες επειδή πιστεύουν ότι οι πρόγονοί τους έγιναν 
καρχαρίες. Τα πάντα σ’ αυτά τα νησιά έχουν ένα πνεύμα».

Καθώς τα κορίτσια και οι γυναίκες συγκεντρώνονταν γύ-
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ρω από την Έμιλι, τραβώντας τα ρούχα της και χαχανίζοντας, 
ο Κλάρκσον είπε: «Δεν έχουν ξαναδεί λευκές γυναίκες. Και τα 
ρούχα σας είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνες».

«Όπως και η απουσία τους για μένα», παρατήρησε η Έμιλι.
«Θα μας πάτε στο βασιλιά;» ρώτησε ένας άλλος επιβάτης 

–ένας έμπορος από το Ρόουντ Άιλαντ που ήλπιζε ν’ ανοίξει κα-
τάστημα υφασμάτων στη Χονολουλού.

«Ο Καμεχαμέχα Β΄ περιοδεύει αυτή τη στιγμή τα νησιά με 
τη σύζυγό του, που τυχαίνει να είναι επίσης αδερφή του. Αυτά 
τα νησιά ενώθηκαν σχετικά πρόσφατα, μετά από αιώνες πολέ-
μων ανάμεσά τους, άρα ο νέος βασιλιάς πρέπει να πραγματοποι-
ήσει επισκέψεις καλής θέλησης. Και επειδή είναι μόλις είκοσι 
τριών ετών, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει την ίδια αφοσίωση 
που επέδειξαν οι ιθαγενείς προς τον πατέρα του, το γηραιό Κα-
μεχαμέχα Α΄».

«Πόσο καιρό ζείτε εδώ, κύριε Κλάρκσον;»
«Ήρθα πριν από δέκα χρόνια ως τροφοδότης πλοίων με ένα 

εξερευνητικό σκάφος. Ερωτεύτηκα τον τόπο και αποφάσισα να 
μείνω. Ο γηραιός Καμεχαμέχα είχε ήδη κατακτήσει όλα τα νη-
σιά με τα χίλια πολεμικά κανό και τους δέκα χιλιάδες πολεμιστές 
του, κι έτσι ακόμα κι ένας τυφλός μπορούσε να δει ότι αυτά τα 
νησιά, που είχαν πια ειρηνεύσει, θα αποτελούσαν δέντρα φορ-
τωμένα ώριμα φρούτα για τους Δυτικούς που θα αποφάσιζαν 
να έρθουν και να δρέψουν τους καρπούς τους. Ένας ευρημα-
τικός νέος μπορεί να βρει την τύχη του εδώ πέρα. Εγώ ο ίδιος 
εισπράττω φόρους για το βασιλιά από πλοία που αγκυροβολούν 
εδώ και, φυσικά, κρατώ μια αμοιβή για τον εαυτό μου. Πολλοί 
λευκοί που βλέπουν μπροστά αρχίζουν να διακρίνουν την αξία 
ενός βασιλείου που βρίσκεται στα μισά της απόστασης ανάμεσα 
στην Αμερική και στην Κίνα. Ο αδερφός μου εγκαταστάθηκε 
στο χωριό της Χονολουλού και πουλά τρόφιμα και καθαρό νερό 
στα φαλαινοθηρικά και σε άλλα εμπορικά πλοία».

Στην άκρη του χωριού, με θέα στη θάλασσα κι έχοντας για 
φόντο ένα τοπίο με υπέροχη βλάστηση, πράσινες χαράδρες, 
κορυφές και βουνίσιες κοιλάδες, υψωνόταν ένα μεγάλο κιόσκι 
φτιαγμένο από στύλους μπηγμένους στην άμμο, με αχυρένια 
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στέγη. Κάτω από την οροφή του καθόταν μια ομάδα εντυπωσια-
κά παρατεταγμένων ανθρώπων. Πρέπει να ήταν η αριστοκρατία 
των νησιών, επειδή, καθώς οι επισκέπτες πλησίαζαν, το μεγάλο 
πλήθος των κοινών ανθρώπων έμεινε πίσω, σε αρκετή απόστα-
ση από τους ευγενείς στο κιόσκι.

Η ελίτ καθόταν σταυροπόδι σε ψάθινα χαλάκια και μεγάλα, 
πολύχρωμα υφάσματα, σε μια υπερυψωμένη εξέδρα. Οι άντρες 
ήταν στολισμένοι με στέμματα από πράσινα μυτερά φύλλα, πε-
ριδέραια φτιαγμένα από καρύδια, γιρλάντες από πράσινα φύλλα 
στα γυμνά στήθη τους. Μερικοί είχαν ζωγραφίσει σύμβολα στο 
δέρμα τους, γεωμετρικά σχήματα που η Έμιλι φαντάστηκε πως 
έπρεπε να αποκαλύπτουν το βαθμό τους. Υπήρχαν και γυναίκες 
ανάμεσά τους, φορώντας εκείνο το τυλιχτό ρούχο που κάλυπτε 
τα πόδια τους αλλά άφηνε τα στήθη τους γυμνά. Είχαν στολιστεί 
με λουλούδια στα μαλλιά και γύρω από το λαιμό, τους αστράγα-
λους και τους καρπούς τους.

Ο Κλάρκσον εξήγησε πως ήταν οι αλί’ι, η υψηλότερη κά-
στα στο κοινωνικό σύστημα της Χαβάης, «το αντίστοιχο των 
Ευρωπαίων ευγενών και αριστοκρατών», όπως είπε, και όλοι 
κοιτούσαν τους επισκέπτες με έντονη περιέργεια και ανυπομο-
νησία –ιδιαίτερα την Έμιλι και τις άλλες τρεις κυρίες από τη Νέα 
Αγγλία.

Ο Κλάρκσον εξήγησε ότι τα τρία άτομα στο κέντρο ήταν ο 
αρχηγός Χολοκάι και ο γιος του, ένας πολεμιστής που λεγόταν 
Κεκόα, και η κόρη του αρχηγού, η Πούα.

Ο Χολοκάι ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας, τόσο σε ύψος 
όσο και σε πλάτος, ένας χαριτωμένος ευγενής με κοντοκομμέ-
να άσπρα μαλλιά στολισμένα με πράσινα φύλλα. Γύρω από τον 
χοντρό λαιμό του υπήρχε μια γιρλάντα επίσης από πράσινα φύλ-
λα και ίδια βραχιόλια γύρω από τους καρπούς και τους αστρα-
γάλους του. Στο γυμνό στήθος του αναπαυόταν ένα περιδέραιο 
από δόντια καρχαρία. Φορούσε ένα καφετί πανί από τη μέση και 
κάτω και κρατούσε μια ψηλή ράβδο διακοσμημένη στην κορυφή 
της με ένα λουλούδι. Ένα στεφάνι από κίτρινα φτερά περικύ-
κλωνε τη μέση του –σύμβολο της υψηλής εξουσίας του, όπως 
εξήγησε ο Κλάρκσον. Το δέρμα του Χολοκάι ήταν σκούρο και 
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γυάλιζε σαν μπρούντζος στο φως του ήλιου. Το μέτωπό του ήταν 
πλατύ και τα μάτια του έντονα.

Ο Κλάρκσον εξήγησε ότι ο γιος του, ο Κεκόα, που φαινόταν 
να είναι γύρω στα τριάντα πέντε και έμοιαζε πολύ με τον πατέρα 
του, ήταν ένας καχούνα κίλο ούλι –ένας αναγνώστης χαρακτή-
ρων, εκπαιδευμένος από πολύ μικρός να «διαβάζει» τους αν-
θρώπους. Η κόρη, η Πούα, ήταν θεραπεύτρια.

Μετά τις εισαγωγές και τα «αλόχα», ο αρχηγός απευθύνθηκε 
στον Άιζακ. Ο Κλάρκσον μετέφρασε. «Θέλει να μάθει αν, πι-
στεύοντας στον Ιησού, θα αποκτήσει κι εκείνος μεγάλα πλοία».

Πριν προλάβει να απαντήσει ο Άιζακ, ο Κλάρκσον πρόσθε-
σε: «Όταν οι ιθαγενείς είδαν για πρώτη φορά το πλοίο του Κουκ 
και τα κανόνια του πριν από σαράντα χρόνια, νόμιζαν πως οι 
θεοί των λευκών ήταν πιο δυνατοί από τους δικούς τους. Πι-
στεύουν πως, αν γίνουν χριστιανοί, θα έχουν όλες τις ανέσεις 
του δυτικού πολιτισμού».

«Ο Ιησούς Χριστός», είπε ο Άιζακ με τη βροντερή φωνή του, 
«σας φέρνει την υπόσχεση της μετάνοιας, της σωτηρίας και της 
αιώνιας ζωής. Αυτό που πρέπει να αναζητήσετε, κύριε, είναι η 
αγάπη και το έλεος του Κυρίου, όχι υλικά αγαθά».

Όταν ο Κλάρκσον μετέφρασε και ο αρχηγός χαμογέλασε και 
ένευσε καταφατικά, ο Άιζακ υποψιάστηκε ότι τα λόγια του είχαν 
χαθεί στη μετάφραση. Αλλά θα διόρθωνε την κατάσταση πολύ 
σύντομα.

Η γυναίκα που καθόταν δίπλα στον Χολοκάι μίλησε κι έδειξε 
την Έμιλι. Ο Κλάρκσον είπε: «Η Πούα έχει την υψηλότερη θέση 
ανάμεσα στους αλί’ι. Ο τίτλος της είναι μεγάλη αρχηγός και κα-
χούνα λαπα’άου –κυρά της ίασης. Η καταγωγή της Πούα φτάνει 
πολλές γενιές πίσω. Έχει τις ρίζες της στους Πρώτους και επομέ-
νως ανήκει στην πιο ευγενή τάξη. Αν την πιάσετε φίλη, θα έχετε 
διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου για να κερδίσετε τις 
καρδιές αυτών των αγρίων».

Η Έμιλι ανέβηκε διστακτικά τα σκαλιά. Η Πούα ήταν όμορ-
φη. Η Έμιλι υπολόγισε την ηλικία της γύρω στα τριάντα. Με 
σκούρο δέρμα, δυνατό, καλλίγραμμο κορμί, μακριά μαύρα μαλ-
λιά και μια γιρλάντα από άλικα λουλούδια πάνω στα μεγάλα, 
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γυμνά στήθη της. Τα μάτια της ήταν στρογγυλά και σκοτεινά, 
με κάπως φουσκωμένο το κάτω βλέφαρο –κάτι που φαινόταν να 
είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολυνησιακής φυλής. Το χα-
μόγελό της έμοιαζε με την ανατολή του ήλιου, κι όταν άπλωσε το 
χέρι και χάιδεψε το πρόσωπο της Έμιλι, το άγγιγμά της ήταν πο-
λύ τρυφερό. «Αλόχα», είπε, τραβώντας τη δεύτερη συλλαβή και 
κάνοντας τη λέξη να ακουστεί σχεδόν σαν τραγούδι. Χάιδεψε τα 
μάγουλα, τη μύτη και το μέτωπο της Έμιλι και άγγιξε το γείσο 
του μικρού μπονέ της. Έπειτα χτύπησε απαλά τους ώμους της 
Έμιλι και μίλησε στη γλώσσα της. Ο Κλάρκσον μετέφρασε: «Η 
Πούα λέει πως είστε πολύ όμορφη, σαν λουλούδι. Λέει πως θέ-
λει να γίνετε φίλη της. Λέει πως θέλει να μάθει όλα όσα ξέρετε».

«Πείτε της πως με τιμά».
Η Έμιλι γύρισε στο πλευρό του Άιζακ και ακολούθησαν πε-

ρισσότεροι διάλογοι, με τον Χολοκάι να κάνει ερωτήσεις σε κά-
θε επισκέπτη. Οι ερωτήσεις τράβηξαν τόσο πολύ, που η Έμιλι 
αναγκάστηκε να στηριχτεί στο μπράτσο του συζύγου της για να 
μην πέσει.

Τελικά, ο Χολοκάι σηκώθηκε όρθιος στην εξέδρα, ψηλός και 
επιβλητικός, κι έκανε μια μεγαλόφωνη ανακοίνωση. Η φωνή του 
έφτασε μέχρι την ακτή και ο Κλάρκσον είπε: «Και τώρα αρχίζει 
η γιορτή του καλωσορίσματος».

Στους επισκέπτες παραχωρήθηκαν τιμητικές θέσεις κοντά 
στην εξέδρα, με καθαρά πλεκτά χαλάκια για να καθίσουν, ενώ 
οι κατώτεροι ευγενείς κάθισαν πιο μακριά από τον αρχηγό Χο-
λοκάι. Οι κοινοί θνητοί, στην περίμετρο του κύκλου της ελίτ, 
κάθισαν όπου βρήκαν.

Ο ήλιος έπεφτε προς τον ωκεανό την ώρα που σερβιριζόταν 
το φαγητό. Η Έμιλι τρομοκρατήθηκε βλέποντας τους ιθαγενείς 
να ανοίγουν ένα λάκκο και να βγάζουν από μέσα έναν τεράστιο 
μαγειρεμένο κάπρο. Ένας ιερέας έψαλλε καθώς οι άντρες έκο-
βαν τελετουργικά το ψητό κρέας και ο Κλάρκσον εξηγούσε πως 
κάθε κίνηση που έκαναν οι Χαβανέζοι συνοδευόταν από μια 
ευλογία. Στην περίπτωση μιας αξιομνημόνευτης γιορτής όπως 
εκείνη, οι ιερείς θα έψελναν διαρκώς προσευχές.

Μαζί με τον κάπρο, κοτόπουλα και σκυλιά είχαν ψηθεί στον 
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υπόγειο φούρνο που λεγόταν ιμού, μαζί με γλυκοπατάτες, τάρο 
και αρτόκαρπο. Κέφαλοι, γαρίδες και καβούρια είχαν ψηθεί σε 
μια τεράστια χόβολη με αναμμένα κάρβουνα και, για ποτό, υπήρ-
χε γάλα καρύδας. Η Έμιλι το βρήκε πολύ άβολο να φάει καθισμέ-
νη στο έδαφος, αλλά είπε στον εαυτό της πως ήταν ένα πικνίκ 
στην εξοχή. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ούτε πιάτα, ούτε μαχαίρια, 
ούτε πιρούνια. Φέτες κρέατος προσφέρονταν σε μεγάλα πράσινα 
φύλλα και έπρεπε να φαγωθούν με τα χέρια. Ευχήθηκε να μπο-
ρούσε να βγάλει μερικές πετσέτες από τα πολλά μπαούλα που 
είχαν φέρει από την πατρίδα. Και νοστάλγησε ένα φλιτζάνι τσάι.

Αλλά όλα αυτά αποτελούσαν μέρος της μεγάλης περιπέτειας 
και αποδέχτηκε με χαρά το πρωτόγνωρο.

Ο Κλάρκσον είπε: «Με την ευκαιρία, αιδεσιμότατε, όλα αυ-
τά είναι μια επίδειξη για σας και τους φίλους σας».

«Τι εννοείτε;»
«Μέχρι πριν από έξι μόλις μήνες, εδώ εφαρμοζόταν ένα πολύ 

αυστηρό σύστημα νόμων που λεγόταν καπού –που σημαίνει απα-
γορευμένο. Νόμοι στους οποίους υπάκουαν οι ιθαγενείς για πολ-
λούς αιώνες και που τους κατάργησαν όταν μια ισχυρή βασίλισ-
σα δήλωσε ότι δεν τους ήθελε άλλο. Ένας από τους νόμους καπού 
ήταν πως οι άντρες και οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να τρώνε 
μαζί και οι άντρες έπρεπε να παίρνουν το καλύτερο φαγητό. Αλ-
λά αυτός ο νόμος καταργήθηκε και ο αρχηγός Χολοκάι θέλει να 
δείξει πόσο πεφωτισμένος και δυτικότροπος είναι ο λαός του».

Ακολούθησε η ψυχαγωγία που αποτελούνταν από τύμπανα 
και τραγούδια και έναν συγχρονισμένο χορό που τάραξε τους 
Αμερικανούς με την ασέλγειά του. Οι νεαρές κυρίες από το Νιου 
Χέιβεν προσπάθησαν να μην κοιτάζουν, ενώ οι σύζυγοί τους συ-
νοφρυώθηκαν με δυσφορία. Ο κύριος Κλάρκσον, που δεν μπο-
ρούσε να πάρει τα μάτια του από τις γυμνόστηθες κοπέλες που 
γυρόφερναν τους γοφούς τους, καλυμμένους με κοντές φούστες 
από χόρτα, εξήγησε πως ο χορός λεγόταν χούλα και πως υπήρχαν 
πολλές μορφές χούλα –μερικές για ψυχαγωγία, μερικές για ιερές 
τελετές και μερικές «για άλλους λόγους».

Οι άντρες χόρευαν κι εκείνοι, μυώδεις νέοι με φούστες φτιαγ-
μένες από μακριά, πράσινα, μυτερά φύλλα, αλλά για την Έμιλι ο 
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χορός τους θύμιζε περισσότερο πολεμικές ασκήσεις, έτσι όπως 
ανεβοκατέβαζαν μαζί τα πόδια τους στο έδαφος, χτυπούσαν το 
στήθος τους και φώναζαν συγχρονισμένα. Σκέφτηκε πως ίσως 
ο χορός είχε στόχο να προκαλέσει φόβο στους εχθρούς, καθώς, 
με την ένταση και τη δύναμή τους, οι άντρες ήταν πραγματικά 
τρομακτικοί.

Είχε ένα μαντίλι στο μακρύ μανίκι του φορέματός της και το 
έβγαζε κάθε λίγο για να σκουπίσει τα μάγουλα και το μέτωπό 
της, καθώς η μέρα ήταν πολύ ζεστή και γεμάτη υγρασία. Η Έμιλι 
ένιωθε πως δε θα άντεχε ούτε μια στιγμή ακόμα καθισμένη στο 
έδαφος, με τα τύμπανα να αντηχούν στ’ αυτιά της και κάθε σπι-
θαμή του σώματός της εξαντλημένη από το ταξίδι και την προ-
σμονή της καινούριας ζωής, όταν ο αρχηγός Χολοκάι σηκώθηκε 
για να κάνει άλλη μια ανακοίνωση.

«Θα σας μεταφέρουν τώρα στο καινούριο σας σπίτι», είπε ο 
Κλάρκσον, βογκώντας καθώς σηκωνόταν.

«Δόξα τω Θεώ», είπε η Έμιλι καθώς τη βοηθούσε να σηκω-
θεί. «Ανυπομονώ να μείνω λίγο μόνη. Το πλοίο ήταν ασφυκτικά 
γεμάτο».

«Έφτιαξαν για σας και το σύζυγό σας ένα υπέροχο σπίτι», εί-
πε ο Κλάρκσον καθώς περπατούσαν πίσω από τους ευγενείς. Το 
πλήθος των ιθαγενών τους ακολούθησε κι έτσι σχημάτισαν μια 
κατανυκτική πομπή διασχίζοντας ένα μονοπάτι δίπλα σε εκτά-
σεις που θύμισαν στην Έμιλι χωράφια με σπαρτά. Πιο πέρα, ένας 
καταρράκτης έπεφτε από το βουνό σ’ ένα αστραφτερό ποτάμι 
που άδειαζε τα νερά του στη θάλασσα. Εδώ δεν υπήρχαν καλύ-
βες, μολονότι μπορούσε να διακρίνει παραπήγματα κάτω στην 
παραλία όπου υπέθεσε ότι έμεναν οι εκπατρισμένοι ναυτικοί.

Έφτασαν στην άκρη μιας όμορφης λιμνοθάλασσας, πλάι στην 
οποία υψώνονταν γιγάντια δέντρα με μεγάλα φύλλα, προσφέρο-
ντας τη σκιά τους σε μια επίπεδη έκταση γρασιδιού. Και στο 
κέντρο αυτής της έκτασης βρισκόταν...

Άλλη μια χορταρένια καλύβα.
Έστεκε πάνω σε μια πέτρινη πλατφόρμα και ήταν φτιαγμένη 

από ένα πλαίσιο στύλων δεμένων μαζί και χοντρών δεματιών 
από ξεραμένα χόρτα που στερεώνονταν στους στύλους. Η στέ-
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γη, φτιαγμένη κι αυτή από ξερόχορτα, είχε πολύ απότομη κλίση. 
Υπήρχε ένα άνοιγμα μπροστά με ένα κομμάτι ύφασμα στο γνώ-
ριμο μοτίβο των υφασμάτων που οι Χαβανέζοι φορούσαν αντί 
για ρούχα, κρεμασμένο από μια ξύλινη βέργα. Σε κάθε τοίχο είχε 
κοπεί ένα τετράγωνο για να σχηματιστούν παράθυρα. Η Έμιλι 
κι ο Άιζακ μπήκαν μέσα. Η οροφή ήταν φτιαγμένη από ξύλινα 
δοκάρια που ανάμεσά τους ξεχώριζε το ξερόχορτο της στέγης. 
Δεν υπήρχαν ούτε δωμάτια, ούτε χωρίσματα. Ο Άιζακ διέσχισε 
το μήκος και το πλάτος της καλύβας και μέτρησε δώδεκα μέτρα 
μήκος και έξι μέτρα πλάτος. Δήλωσε πως ήταν παλάτι.

Η Έμιλι δυσκολευόταν να κρύψει την αποστροφή της.
Αλλά θύμισε γρήγορα στον εαυτό της πως ήταν κάτι καλό. 

Πως ήταν πρόθυμη να δοκιμάσει καινούρια πράγματα. Πως μια 
γυναίκα από τη Νέα Αγγλία θα μπορούσε άνετα να υπομείνει 
ό,τι υπέμεναν οι ιθαγενείς. Για την ακρίβεια, δεν έβλεπε την ώρα 
να γράψει την πρώτη της επιστολή στην πατρίδα: «Αγαπημέ-
νη μου μητέρα, μπορείς να το πιστέψεις; Ο κύριος Στόουν κι 
εγώ ζούμε σε ένα σπίτι φτιαγμένο αποκλειστικά από ξερόχορτα! 
Ζούμε ακριβώς όπως οι ιθαγενείς και πρόκειται για μια ευπρόσ-
δεκτη πρόκληση».

Ο Κλάρκσον είπε: «Η επιστολή που έστειλε το Ιεραποστο-
λικό Συμβούλιό σας με ένα φαλαινοθηρικό που σάλπαρε από τη 
Βοστόνη έφτασε πριν από δυο βδομάδες και ενημέρωσε το βα-
σιλιά Καμεχαμέχα για την απόφασή σας να εγκατασταθείτε εδώ. 
Ζήτησε λοιπόν από έναν ειδικό ιερέα να μελετήσει την περιοχή 
και να βρει το ιδανικό σημείο για την κατοικία σας. Ο ιερέας 
προσευχήθηκε, έκανε επίκληση στους θεούς και χρησιμοποίησε 
κάθε λογής ανόητες μαγγανείες για να εντοπίσει τη σωστή θέση. 
Μετά, ο αρχηγός Χολοκάι έβαλε τους άντρες του να δουλέψουν, 
είτε τους άρεσε είτε όχι. Εδώ δεν υπάρχει εθελοντισμός: ό,τι λέει 
ο αρχηγός είναι νόμος. Όποιος δεν υπακούσει τιμωρείται αυ-
στηρά –κάποιες φορές ακόμα και με εκτέλεση. Την κατασκευή 
συνόδευσαν προσευχές, ψαλμωδίες, κροτάλισμα ιερών αντικει-
μένων, ψέκασμα ιερού νερού σε κάθε δεμάτι χόρτων. Τολμώ να 
πω ότι ένας ομφάλιος λώρος είναι θαμμένος στα θεμέλια για κα-
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λή τύχη. Εννοώ πως περιμένουν ότι θα εκτιμήσετε δεόντως την 
προσπάθειά τους».

Ένας από τους ακόλουθους του αρχηγού, ένας νευρώδης 
γέρος με υφασμάτινη κάπα που κρατούσε δεμάτια πράσινων 
φύλλων, πλησίασε κι έψαλε μπροστά στην Έμιλι και στον Άι-
ζακ, πριν τινάξει τα φύλλα προς τους τοίχους του σπιτιού. Όταν 
τέλειωσε, ο Χολοκάι χαμογέλασε και μίλησε, δείχνοντας το 
εσωτερικό, και ο Κλάρκσον είπε: «Ο αρχηγός σάς επισημαίνει 
να μην παραλείψετε να ουρήσετε κατά μήκος των τοίχων του 
σπιτιού για να κρατήσετε μακριά τα κακά πνεύματα. Και ελπίζει 
ότι η αποψινή βραδιά θα έχει σαν αποτέλεσμα τη γέννηση του 
πρώτου παιδιού σας».

Ο ήλιος είχε βυθιστεί στον Ειρηνικό όταν οι Στόουν αποχαι-
ρέτησαν τους συνταξιδιώτες τους και τους ευχήθηκαν κάθε 

τύχη στα καινούρια σπίτια τους στο νησί της Χαβάης και στο 
Οάχου. Ο αρχηγός και η συνοδεία του, ο Κλάρκσον και το πλή-
θος αναχώρησαν όλοι και ο αιδεσιμότατος και η κυρία Στόουν 
έμειναν επιτέλους μόνοι.

Η Έμιλι ήταν τόσο εξουθενωμένη, που κινδύνευε να σωρια-
στεί. Λαχταρούσε ένα μπάνιο κι ένα φαρδύ πουπουλένιο στρώ-
μα. Αλλά το μπάνιο, όπως αποδείχτηκε, ήταν ένας κουβάς με 
νερό που κάποιος είχε φροντίσει ν’ αφήσει στην καλύβα και το 
κρεβάτι, στην απέναντι άκρη της καλύβας, ήταν ένας σωρός από 
πλεκτά χαλάκια.

Ναύτες από το Τρίτων είχαν ήδη αποθέσει τα μπαούλα τους 
στο εσωτερικό. Ενώ η Έμιλι ετοιμαζόταν να ξαπλώσει στο σκο-
τάδι, κάνοντας ό,τι μπορούσε με όσα είχε στη διάθεσή της, ο 
Άιζακ δήλωσε πως ήθελε να επιθεωρήσει την περιοχή όσο ήταν 
ακόμα σούρουπο.

Η Έμιλι βρήκε μια λάμπα πετρελαίου προσεκτικά συσκευα-
σμένη σε ένα σεντούκι και το φιτίλι που χρειαζόταν για να ανά-
ψει. Στο φως της λάμπας βρήκε τα βραδινά ρούχα του συζύγου 
της και τη νυχτικιά της, που δεν είχαν κατορθώσει να φορέσουν 
στο Τρίτων. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά καθώς γδυνόταν, 
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πλενόταν, βούρτσιζε τα μακριά μαλλιά της και φορούσε τη νυ-
χτικιά της. Απόψε ήταν η γαμήλια νύχτα της.

Μη ξέροντας τι άλλο να κάνει, προσπάθησε να βολευτεί όσο 
καλύτερα μπορούσε στο κρεβάτι με τα πλεχτά χαλάκια και περί-
μενε υπομονετικά στο σκοτάδι. Μια αύρα έμπαινε από τα παρά-
θυρα, μεταφέροντας μαζί της το άρωμα εξωτικών λουλουδιών. 
Ο αέρας ήταν ζεστός και γεμάτος υποσχέσεις. Η Έμιλι ευχήθηκε 
να μπορούσε να βγάλει τη νυχτικά της και να νιώσει τον βραδινό 
αέρα στο δέρμα της. Έκλεισε τα μάτια κι ευχαρίστησε το Θεό 
που το κρεβάτι της δε σκαμπανέβαζε πια. Προσευχήθηκε να μη 
χρειαζόταν ποτέ ξανά να πατήσει πόδι σε πλεούμενο. Βρισκόταν 
ήδη στο κατώφλι του ύπνου όταν ο Άιζακ πλησίασε στο κρεβάτι.

Φορούσε τη μακριά νυχτικιά του και ένα σκούφο στο κεφάλι. 
«Κυρία Στόουν», της είπε σοβαρά, «πρέπει να εκτελέσω ένα δυ-
σάρεστο καθήκον. Συγχώρησέ με, αλλά ήδη καθυστέρησε πολύ. 
Θα είμαι όσο το δυνατό πιο σύντομος, από σεβασμό στην αγνό-
τητά σου».

Έσβησε τη λάμπα, γονάτισε στο κρεβάτι, σήκωσε τη νυχτικιά 
της στο σκοτάδι, ψηλάφισε λίγο και μετά σήκωσε τη δική του 
νυχτικιά και ξάπλωσε πάνω της. Η μητέρα της την είχε προειδο-
ποιήσει ότι θα πονούσε, και πράγματι πόνεσε. Ο Άιζακ βύθισε 
το πρόσωπό του στο λαιμό της κι εκείνη τον αγκάλιασε καθώς 
κουνούσε ρυθμικά τους γοφούς του. Προσπάθησε να βολευτεί 
κάτω από το σώμα του, αλλά εκείνος φαινόταν να μην της δίνει 
σημασία. Η Έμιλι έκανε να μιλήσει, να του ζητήσει να ανασηκω-
θεί λίγο, όταν ο Άιζακ φώναξε ξαφνικά «Δόξα Σοι, Κύριε!» και 
κατέρρευσε πάνω της.

Έμεινε ακίνητος για λίγο, ασθμαίνοντας, και μετά κύλησε 
στο πλάι και είπε: «Δε θα σε ενοχλήσω ξανά για τις επόμενες 
εφτά μέρες. Καληνύχτα».

Σύντομα άκουσε το ροχαλητό του, ενώ εκείνη ανοιγόκλεινε 
τα βλέφαρα με τα μάτια στραμμένα προς τη σκοτεινή οροφή.

Καθώς η Έμιλι έβγαζε νερό από το ποτάμι που τροφοδοτούσε 
τη λιμνοθάλασσα, άκουσε ένα γέλιο στον άνεμο και, γυρί-
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ζοντας προς την ακτή, αντίκρισε ιθαγενείς κοπέλες να παίζουν 
γυμνές στα κύματα. Η Έμιλι είχε μάθει πως οι Χαβανέζοι περ-
νούσαν τη μισή ζωή τους στο νερό.

Τις τελευταίες εφτά μέρες είχε μάθει μερικά ακόμα πράγμα-
τα. Το σημαντικότερο ήταν ο λόγος που το Ιεραποστολικό Συμ-
βούλιο επέμενε να αποσταλούν μόνο παντρεμένα ζευγάρια ιερα-
ποστόλων σε τούτο το μέρος. Οι ελάχιστοι λευκοί που ζούσαν 
στην περιοχή είχαν σμίξει με ντόπιες γυναίκες χωρίς την ευλογία 
κληρικών –ο ίδιος ο κύριος Κλάρκσον καυχιόταν πως είχε τρεις 
συζύγους! Όσο κι αν προσπαθούσε να τους εξηγήσει ο Άιζακ ότι 
ζούσαν στην αμαρτία και ότι καταδίκαζαν τις ψυχές τους στο 
πυρ το εξώτερον, δεν του έδιναν σημασία. Η Έμιλι μπορούσε να 
κατανοήσει την έλξη αυτών των νησιών και των όμορφων γυ-
ναικών που ζούσαν εδώ –ιδιαίτερα επειδή οι γυναίκες φαίνονταν 
να μη γνωρίζουν τι σήμαινε σεμνότητα ή ντροπή και πρόσφεραν 
ελεύθερα τον εαυτό τους. Ακόμα και ο πιο φανατικός χριστιανός 
θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό, κάτω από τέτοιες συνθή-
κες. Άρα, μόνο παντρεμένα ζευγάρια.

Σταμάτησε για να παρακολουθήσει τον Άιζακ να βοηθά στην 
κατασκευή του χώρου συνάθροισης. Αύριο θα τελούσαν την 
πρώτη τους θεία λειτουργία. Πράγμα που σήμαινε ότι απόψε θα 
εκτελούσε και πάλι τα συζυγικά του καθήκοντα στο σκοτάδι.

Ο Άιζακ ήταν φιλόπονος εργάτης, δίνοντας ο ίδιος το παρά-
δειγμα για να διδάξει στους ιθαγενείς την αξία της τίμιας εργα-
σίας. Οι ντόπιοι μαγνητίζονταν από τη δύναμη και την παρουσία 
του. Της θύμιζε τον πατέρα της, έναν αυστηρό, θεοσεβούμενο 
άνθρωπο. Όταν οι ιθαγενείς είχαν ρωτήσει την Έμιλι πώς έμοια-
ζε ο Θεός, είχε απαντήσει: «Ο Μεγαλοδύναμος δεν έχει μορφή, 
είναι πνεύμα». Αλλά καθώς πρόφερε αυτά τα λόγια, η εικόνα 
του πατέρα της σχηματίστηκε στο μυαλό της –ενός ψυχρού αν-
θρώπου που πίστευε ότι οι πατεράδες δεν έπρεπε να δείχνουν 
τρυφερότητα για τα παιδιά τους, διαφορετικά θα έχαναν το σε-
βασμό τους.

Η Έμιλι είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι ο Άιζακ ήταν 
φτιαγμένος από το ίδιο υλικό. Ακόμα και τη νύχτα που είχε εκτε-
λέσει το συζυγικό καθήκον του δε φιλήθηκαν, δε χαϊδεύτηκαν, 
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κι όταν τέλειωσε, εκείνος άλλαξε πλευρό και κοιμήθηκε. Η 
μητέρα της την είχε διαβεβαιώσει ότι «η αγάπη θα έρθει» –κι 
όμως, η Έμιλι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ οποιαδήποτε ένδειξη 
αγάπης ανάμεσα στους γονείς της.

Μακριά από το συζυγικό κρεβάτι ο Άιζακ σπάνια την άγγι-
ζε, κι έτσι, όταν η Έμιλι παρατήρησε την έντονη στοργή που 
έδειχναν οι Χαβανέζοι μεταξύ τους –με αγγίγματα, με αγκαλιές, 
με χάδια–, ένιωσε ένα κέντρισμα πόνου. Είχε μεγαλώσει σ’ ένα 
σπίτι όπου όλη η αγάπη προοριζόταν αποκλειστικά για τον Με-
γαλοδύναμο και τώρα ζούσε σ’ ένα μέρος όπου ο χαιρετισμός 
«αλόχα» ήταν παράλληλα η λέξη για την αγάπη, σ’ ένα βασίλειο 
όπου οι οικογένειες κοιμούνταν μαζί σε μικρά καταλύματα και 
πρόσφεραν ο ένας στον άλλο δώρα από λουλούδια και τρόφιμα 
ως ενδείξεις αγάπης.

Μπήκε ξανά μέσα, για να συνεχίσει την προσπάθειά της να 
μετατρέψει την καλύβα σε σπίτι, ξεκινώντας από κουρτίνες 
φτιαγμένες με ντόπια υφάσματα –που, όπως διαπίστωσε, κατα-
σκευάζονταν από φλοιό μουριάς. Μια σκιά έπεσε στο ανοιχτό 
κατώφλι. Η Έμιλι είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοια, επειδή οι ιθαγε-
νείς δεν μπορούσαν να μείνουν μακριά, καθώς ένιωθαν μεγάλη 
περιέργεια για τη λευκή γυναίκα και τις παράξενες συνήθειές 
της. Η Έμιλι διαπίστωνε πολλές φορές ότι την κατασκόπευαν και 
είχε μάθει να μη δίνει σημασία. «Αλόχα», είπε χωρίς να γυρίσει.

«Αλόχα και σ’ εσένα», ακούστηκε μια βαθιά φωνή.
Η Έμιλι στράφηκε απότομα και αντίκρισε έναν άγνωστο στο 

κατώφλι της.
Φορούσε κολλητό άσπρο παντελόνι, χωμένο σε ψηλές μαύ-

ρες μπότες. Το σκούρο μπλε σακάκι του με σειρές από μπρού-
ντζινα κουμπιά ήταν στενό στη μέση, σύμφωνα με τη μόδα, αλλά 
έφτανε στο ύψος των μηρών του και δεν είχε ουρά. Ένα άσπρο 
γιλέκο ήταν κουμπωμένο πάνω από ένα πουκάμισο από άσπρη 
μουσελίνα και ο λευκός λαιμοδέτης του ήταν τέλεια δεμένος, με 
τα δυο άκρα να πέφτουν συμμετρικά στο φαρδύ στήθος του. Ο 
άγνωστος έβγαλε το καπέλο του αποκαλύπτοντας κοντά, κατσα-
ρά καστανά μαλλιά. Το καπέλο αποκάλυπτε πως ήταν ναυτικός: 
ήταν ένα σκούρο μπλε πηλήκιο και το χρυσό κέντημα που το 
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στόλιζε πρέπει να αποκάλυπτε πως ήταν κυβερνήτης κάποιου 
σκάφους. Η Έμιλι σκέφτηκε πως πριν από είκοσι χρόνια θα φο-
ρούσε άσπρη πουδραρισμένη περούκα και φανταχτερό τρίκοχο 
καπέλο. Παρατήρησε επίσης ότι ο άγνωστος είχε το κοκκινωπό 
χρώμα των ανθρώπων που περνούσαν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σκέφτηκε ακόμα πως ήταν εξαιρετικά γοητευτικός και το χα-
μόγελό του προκάλεσε ένα ανεξήγητο σφίξιμο στο λαιμό της.

Και μετά αυτό το χαμόγελο πάγωσε, όταν ο άγνωστος την κοί-
ταξε καλύτερα. «Μα την πίστη μου», είπε ξαφνιασμένος. «Όταν 
ο γερο-Κλάρκι είπε πως υπήρχε μια λευκή γυναίκα στο νησί, σύ-
ζυγος κάποιου ιερέα, σχημάτισα μια εντελώς διαφορετική εικόνα 
στο μυαλό μου. Μια πιο μεγάλη, σκληραγωγημένη αγρότισσα, 
ίσως με ένα τσούρμο από πιτσιρίκια. Όχι ένα όμορφο πλάσμα 
που θα ταίριαζε απόλυτα σε μια αίθουσα χορού!»

«Ο υπεύθυνος της αποβάθρας θα έπρεπε να διευκρινίσει πως 
είμαστε τέσσερις οι λευκές γυναίκες», τον διόρθωσε η Έμιλι και 
ξαφνικά συνειδητοποίησε πόσο ατημέλητη ήταν. Πάσχισε να 
θυμηθεί αν είχε βάλει κάποιο από τα καλύτερα φορέματά της. 
«Υπάρχει μια κυρία στη Γουαϊμέα και άλλες δυο στην Κόνα».

«Αλλά πάω στοίχημα πως εσείς είστε η πιο όμορφη».
«Και παντρεμένη», του δήλωσε με νόημα.
Απρόσμενα, το χαμόγελο έγινε πιο πλατύ. «Ο Κλάρκι μου το 

είπε. Και μάλιστα με παπά».
Άπλωσε το χέρι του. «Μακένζι Φάροου, στις υπηρεσίες σας».
Η Έμιλι παρατήρησε πως ο άγνωστος δεν είχε διασχίσει το 

κατώφλι: τουλάχιστον είχε τρόπους. Ωστόσο, κάτι δε φαινόταν 
να πηγαίνει καλά. «Να βγούμε έξω, κύριε Φάροου;»

Ο άντρας παραμέρισε κι η Έμιλι ένιωσε αμέσως ανακούφιση 
που βρισκόταν σε κοινή θέα αντί για τον ιδιωτικό χώρο της μι-
σοσκότεινης καλύβας. «Έμιλι Στόουν», είπε σφίγγοντας το χέρι 
του και προσέχοντας τη δυνατή λαβή και τους κάλους. Παρα-
τήρησε ακόμα ότι ο κύριος Φάροου δεν μπορούσε να πάρει τα 
μάτια του από πάνω της. «Θα σας πρόσφερα ένα φλιτζάνι τσάι, 
κύριε Φάροου, αν μπορούσα. Όταν μας είπαν ότι οι ιθαγενείς θα 
έφτιαχναν ένα σπίτι για μας, περίμενα κάτι πιο κατοικήσιμο. Δεν 
υπάρχουν έπιπλα ούτε εστία για μαγείρεμα».
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«Οι Χαβανέζοι δε ζουν στα σπίτια τους –τα χρησιμοποιούν μό-
νο για να κοιμούνται. Περνούν όλο το χρόνο τους στην ύπαιθρο».

«Ο σύζυγός μου είναι εκεί». Η Έμιλι έδειξε απέναντι. «Χτί-
ζει το χώρο συνάθροισής μας και στη συνέχεια θα φτιάξει ένα 
σχολείο».

Ο Φάροου μισόκλεισε τα μάτια κοιτάζοντας τη δουλειά –δώ-
δεκα ψηλοί, στιβαροί στύλοι είχαν μπηχτεί στο έδαφος και ιθα-
γενείς βρίσκονταν στην αχυρένια στέγη στερεώνοντας χοντρά 
δεμάτια χόρτων. Ο Άιζακ είχε αποφασίσει πως ο χώρος συνά-
θροισης θα ήταν ένα ανοιχτό κιόσκι, για να δείξει στους ιθαγε-
νείς πως όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπήρχαν τοίχοι ή 
πόρτες ανάμεσα σ’ εκείνους και στο Θεό. Αύριο, εκείνος κι η 
Έμιλι ήλπιζαν να δουν κάθε πόντο του καλυμμένου με χαλάκια 
πατώματος γεμάτο από ανυπόμονους ντόπιους που ήθελαν ν’ 
ακούσουν το Ευαγγέλιο.

Εκείνη τη στιγμή ο Άιζακ σήκωσε το κεφάλι από την ξυλουρ-
γική του και, βλέποντας έναν άγνωστο στην πόρτα τους, χαμο-
γέλασε. Πλησίασε και βροντοφώναξε: «Καλώς ορίσατε! Άιζακ 
Στόουν, στις υπηρεσίες σας. Βλέπω πως γνωρίσατε ήδη τη σύ-
ζυγό μου!»

Έσφιξαν τα χέρια κι ο Φάροου εξήγησε πως είχε μόλις αγκυ-
ροβολήσει στον κόλπο το ιστιοφόρο του, το Γεράκι, και πως 
έπρεπε να επιβλέψει το ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων του, αλ-
λά ανυπομονούσε να δει με τα μάτια του τους νέους Αμερικα-
νούς στο Χίλο, οπότε τώρα έπρεπε να επιστρέψει.

«Τότε πρέπει να ξανάρθετε απόψε!» φώναξε ο Άιζακ. «Θα 
φάμε μαζί!»

Ρίχνοντας μια ματιά στην Έμιλι και διστάζοντας για μια στιγ-
μή καθώς μελετούσε το πρόσωπό της, ο πλοίαρχος Φάροου ίσιω- 
σε το καπέλο στο κεφάλι του, υποσχέθηκε να γυρίσει με το σού-
ρουπο κι έφυγε.

Για λίγο δεν προλάβατε να γνωρίσετε το μεγάλο βασιλιά 
που ένωσε αυτά τα νησιά», είπε ο πλοίαρχος Φάροου στους 

οικοδεσπότες του. «Όταν ο Καμεχαμέχα πέθανε πέρυσι, οι πιστοί 
«
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φίλοι του έκρυψαν το πτώμα του σύμφωνα με το αρχαίο έθιμο 
χουνακέλε, που σημαίνει κρύβομαι μυστικά. Το μάνα, η δύναμη 
κάθε ατόμου, θεωρείται ιερό, κι έτσι, ακολουθώντας την παρά-
δοση, το σώμα του θάφτηκε σ’ ένα μυστικό μέρος ώστε να μην 
μπορέσει κανένας να κλέψει το μάνα του. Ο τάφος του Καμεχα-
μέχα θα μείνει για πάντα άγνωστος».

Έφαγαν στο εσωτερικό της καλύβας, στο φως τριών λαμπών 
πετρελαίου και κεριών που είχε φέρει η Έμιλι από το Νιου Χέ-
ιβεν. Κοντά, μέσα στη νύχτα, μπορούσαν ν’ ακούσουν τους 
ιθαγενείς στο χωριό τους καθώς μαγείρευαν κι έτρωγαν, έλεγαν 
ιστορίες και γελούσαν ή διασκέδαζαν στο ύπαιθρο στο φως πυρ-
σών τίκι, καθώς δεν είχαν ούτε λάμπες ούτε κάποιο άλλο μέσο 
φωτισμού εσωτερικών χώρων. Η Έμιλι εκμεταλλεύτηκε όσο κα-
λύτερα μπορούσε ό,τι διέθεταν, μετατρέποντας τα τρία μπαούλα 
τους σε πρόχειρες καρέκλες, όπου κάθισαν μάλλον άβολα, ενώ 
το «τραπέζι» τους ήταν μια δερμάτινη καπελιέρα σκεπασμένη με 
τραπεζομάντιλο στο κέντρο του μικρού κύκλου.

Η Έμιλι είχε βάλει τα δυνατά της για να φτιάξει μαξιλάρια 
από τα χειμερινά ρούχα τα δικά της και του Άιζακ, αλλά, ακόμα 
κι έτσι, οι δύο άντρες αναδεύονταν κάθε λίγο και σταύρωναν 
και ξεσταύρωναν τα πόδια τους. Δε διαμαρτυρήθηκαν, ξέροντας 
πόσο πολύ είχε κοπιάσει η Έμιλι για να κάνει και τους τρεις τους 
να νιώσουν άνετα.

Η Έμιλι είχε βάλει ακόμα τον Άιζακ να κρεμάσει ντόπια υφά-
σματα από ένα δοκάρι οροφής, προκειμένου να απομονώσει την 
περιοχή όπου κοιμούνταν από την υπόλοιπη καλύβα. Δεν της 
φαινόταν σωστό αυτός ο ξένος, ο πρώτος καλεσμένος στο και-
νούριο τους σπίτι, να δει το γαμήλιο κρεβάτι τους.

Ο αρχηγός Χολοκάι είχε στείλει δυο σκλάβες να βοηθήσουν 
την Έμιλι, αλλά καθώς τόσο εκείνη όσο και ο Άιζακ ήταν φανα-
τικοί πολέμιοι της δουλείας και υποστήριζαν το απελευθερωτικό 
κίνημα των σκλάβων στην πατρίδα τους, επέμειναν να πληρώ-
σουν τις δυο γυναίκες. Η αμοιβή ήταν μικρή, αλλά τουλάχιστον 
δεν ήταν δουλεία. Οι γυναίκες μαγείρεψαν ευτυχισμένες έξω 
από την καλύβα κι έφεραν το δείπνο σε πορσελάνινα πιάτα από 
το Νιου Χέιβεν που κοίταξαν και εξέτασαν για πολλή ώρα πριν 
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αποθέσουν πάνω τους τα τηγανητά ψάρια και τις ψητές γλυκο-
πατάτες. Ο πλοίαρχος Φάροου και οι οικοδεσπότες του έφαγαν 
ακουμπώντας τα πιάτα στα γόνατά τους, αλλά η Έμιλι είχε φρο-
ντίσει να δώσει στον καθένα μια καθαρή πετσέτα για να την 
απλώσει κάτω από το σερβίτσιό του. Έφαγαν με πιρούνια και 
μαχαίρια και ήπιαν φρέσκο νερό από το κοντινό ρυάκι χρησιμο-
ποιώντας κύπελλα από κασσίτερο.

Ήταν μια άβολη κατάσταση, αλλά συμφώνησαν όλοι –ακό-
μα κι ο βετεράνος πλοίαρχος– πως ήταν προτιμότερο από το δεί-
πνο πάνω σ’ ένα πλοίο που κλυδωνιζόταν.

«Από πού κατάγεστε, κύριε πλοίαρχε;» ρώτησε ο Άιζακ. Ή-
ταν επίσημα ντυμένος για τούτη την ξεχωριστή περίσταση, φο-
ρώντας το μαύρο σακάκι με ουρά που συνήθως χρησιμοποιούσε 
μόνο για τις λειτουργίες.

«Κατάγομαι από τη Σαβάνα της Τζόρτζια, αιδεσιμότατε Στό-
ουν», απάντησε ο Φάροου, γεμίζοντας τη μικρή καλύβα με τη 
βαθιά φωνή του. Η Έμιλι δεν μπόρεσε να μην προσέξει ότι, ενώ 
ο Άιζακ συνήθιζε να φωνάζει για να επιβάλλεται, ο πλοίαρχος 
διέθετε έναν εκ φύσεως επιβλητικό τόνο φωνής. «Ο πατέρας μου 
έχει βαμβακοφυτεία, αλλά εγώ ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο. 
Ήμουν ο νεότερος από εφτά παιδιά και δεν είχα καμιά διάθεση 
μείνω φυλακισμένος στη στεριά. Ο πατέρας μου κι εγώ είχαμε 
τις συνηθισμένες λογομαχίες και στο τέλος το έσκασα στη θά-
λασσα. Ξεκίνησα σαν καμαρότος και μετά ναύτης. Ο καπετάνιος 
ενός εμπορικού πλοίου παρατήρησε ότι διέθετα έμφυτο ταλέντο 
και με πήρε υπό την προστασία του. Μου έμαθε όσα χρειαζόταν 
να ξέρω μέχρι να βγάλω τη σχολή πλοιάρχων. Αλλά δεν ήθελα 
να διασχίζω τον Ατλαντικό: λαχταρούσα ακόμα πιο μακρινούς 
ορίζοντες. Ένας Καναδός γουνέμπορος μου μίλησε για κάποιες 
καινούριες εμπορικές οδούς όπου ο καθένας θα μπορούσε να 
βγάλει μια περιουσία. Ήρθα λοιπόν δυτικά και συνεργάστηκα 
με μια μικρή εταιρεία που ήταν πρόθυμη να μου προσφέρει με-
ρίδιο από τα κέρδη, αρκεί να δεχόμουν να διακινδυνεύσω. Το 
εμπόριο μεταξιού και γούνας ανάμεσα στην Αμερική και στην 
Κίνα είναι ιδιαίτερα επικερδές και πολύ σύντομα κατόρθωσα να 
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αγοράσω δικό μου πλοίο, το Γεράκι. Τώρα είμαι αφεντικό του 
εαυτού μου».

«Πρέπει να σας λείπει η πατρίδα σας, κύριε πλοίαρχε», πα-
ρατήρησε η Έμιλι.

Η έκφραση των ματιών του την ξάφνιασε καθώς έλεγε: «Δεν 
είχα σκεφτεί σχεδόν καθόλου την πατρίδα –μέχρι τώρα. Κυρία 
Στόουν, μου θυμίσατε...» Συγκρατήθηκε και κέρδισε χρόνο 
παίρνοντας με το κουτάλι του λίγο αλάτι από το μικρό μπολ στο 
«τραπέζι» και πασπαλίζοντας τις γλυκοπατάτες του. «Αιδεσι-
μότατε Στόουν, φαντάζομαι πως ήρθατε για να εκχριστιανίσετε 
τους ιθαγενείς, έτσι δεν είναι;»

«Το πρώτο μας καθήκον, πλοίαρχε, είναι να μάθουμε στους 
ιθαγενείς γραφή και ανάγνωση. Κάποιοι καπετάνιοι που έρχο-
νται στο λιμάνι για καθαρό νερό και προμήθειες τους εξαπατούν. 
Ο αρχηγός Χολοκάι μου έδειξε ένα υποτιθέμενο συμβόλαιο που 
υπέγραψε με τον πλοίαρχο ενός φαλαινοθηρικού. Ο αρχηγός 
τού παραχώρησε μια τεράστια ποσότητα σπαρτών, γουρουνιών 
και κοτών και επιπλέον δυνατούς άντρες για να συμπληρώσει 
το πλήρωμα του φαλαινοθηρικού. Όπως γνωρίζεις, οι ναυτικοί 
των φαλαινοθηρικών εγκαταλείπουν συχνά τα πλοία τους. Σε 
αντάλλαγμα, ο αρχηγός Χολοκάι έχει ένα μέρος της ιδιοκτησίας 
του πλοίου και ένα μέρος των κερδών, τα οποία θα παραλάβει σε 
νομίσματα ώστε να αγοράσει δυτικά αγαθά. Μου έδειξε το συμ-
βόλαιο. Ήταν ένα μάτσο ασυναρτησίες. Ο αρχηγός προσφέρει 
πολύτιμες προμήθειες και εργατικό δυναμικό χωρίς αντάλλαγ-
μα, κι όταν συνειδητοποιήσει ότι τον εξαπάτησαν και ότι δε θα 
δει ποτέ δεκάρα από τον πλοίαρχο του φαλαινοθηρικού, δε θα 
έχει κανένα νομικό έρεισμα σε περίπτωση που αποφασίσει να 
καταφύγει στο βασιλιά του».

Ο Φάροου ένευσε καταφατικά. «Δυστυχώς, υπάρχουν αχρεί-
οι που εκμεταλλεύονται τους αγράμματους αρχηγούς αυτών των 
νησιών».

«Εγώ και οι αδελφοί μου σκοπεύουμε να διορθώσουμε τα 
κακώς κείμενα. Οι Χαβανέζοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό και ως ίσοι».
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Ο Φάροου τον κοίταξε. «Είστε ο πρώτος Δυτικός που ακούω 
να εκφράζει μια τέτοια άποψη».

«Ο Ιωάννης Καλβίνος δίδασκε πως όλες οι ψυχές είναι ίσες 
ενώπιον του Θεού, όποιο κι αν είναι το χρώμα της επίγειας σάρ-
κας τους. Γι’ αυτό εγώ και οι αδελφοί μου θα φροντίσουμε όλοι 
οι άνθρωποι να καταλάβουν τούτη τη βασική αλήθεια –ιθαγενείς 
και λευκοί». Ο Άιζακ ήπιε το τσάι του, κοιτάζοντας τον καλεσμέ-
νο του πάνω από το χείλος του φλιτζανιού του. «Είμαι βέβαιος, 
πλοίαρχε Φάροου, ότι δεν ανήκετε σ’ αυτούς τους απατεώνες».

«Όπως εσείς, αιδεσιμότατε Στόουν, είμαι χριστιανός και δεν 
μπορώ να εξαπατήσω το συνάνθρωπό μου. Ο στόχος της εκπαί-
δευσης των ιθαγενών είναι ιερός».

Ενώ μιλούσαν και η Έμιλι παρατηρούσε τους δύο πολύ δια-
φορετικούς άντρες, σκέφτηκε πως, από τη συμπεριφορά και τον 
τόνο της φωνής του, ο Άιζακ φαινόταν να είναι ο μεγαλύτερος 
από τους δύο, μολονότι υπολόγιζε πως ο Φάροου τον περνούσε 
οχτώ ή εννιά χρόνια.

«Αφού μάθουν γραφή και ανάγνωση αγγλικών, θα μάθουν 
να γράφουν και να διαβάζουν στη γλώσσα τους, κάτι που απαι-
τεί τη δημιουργία αλφαβήτου, επειδή οι ίδιοι οι Χαβανέζοι δεν 
έχουν κανένα σύστημα γραπτής επικοινωνίας».

«Καλή τύχη», είπε ο Φάροου. «Η χαβανέζικη γλώσσα πε-
ριλαμβάνει δώδεκα γράμματα και ένα σωρό φθόγγους που δεν 
μπορούν να αποδοθούν με γράμματα».

«Τότε θα χρησιμοποιήσουμε άλλα σύμβολα».
«Πλοίαρχε Φάροου», είπε η Έμιλι, «απορώ. Τι είναι αυτό 

που θέλει τόσο πολύ ο αρχηγός Χολοκάι ώστε να πληρώσει ένα 
τόσο υπέρογκο ποσό;»

«Γάντια!» πέταξε ο Άιζακ πριν προλάβει ο Φάροου να απα-
ντήσει. «Και μπότες! Παντελόνια! Κιάλια! Κηροπήγια από κασ-
σίτερο! Ημίψηλα καπέλα και μπαστούνια! Ρολόγια τσέπης! Για 
σαράντα χρόνια ανέβαιναν σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά σκά-
φη και αντίκριζαν αγαθά που δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. 
Και τώρα τα θέλουν».

«Μα τι μπορούν να κάνουν οι αρχηγοί με όλα αυτά;» ρώτησε 
η Έμιλι.
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«Κυρία Στόουν», είπε ο Φάροου, «τι γνωρίζετε για την ιστο-
ρία αυτών των ανθρώπων;»

«Ουσιαστικά, τίποτα».
Όταν ο Άιζακ καθάρισε το λαιμό του, ο πλοίαρχος είπε: «Μου 

επιτρέπετε, αιδεσιμότατε Στόουν; Κανένας δεν ξέρει με βεβαιό-
τητα πότε έφτασαν άνθρωποι σε αυτά τα νησιά, αλλά η προφο-
ρική παράδοση των Χαβανέζων πάει πολλές γενιές πίσω, ίσως 
πάνω από χίλια χρόνια. Και μέσα στις τελευταίες τέσσερις δε-
καετίες, επιστήμονες και απλοί περίεργοι έφτασαν εδώ για να 
μάθουν το μυστήριο αυτών των νησιών και ανακάλυψαν πολλά 
πράγματα. Συνδυάζοντας την επιστήμη με την προφορική πα-
ράδοση, τώρα ξέρουμε πως τίποτα απ’ όσα βλέπετε τριγύρω δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως κλασικό νησί. Στην πραγματικό-
τητα, πρόκειται για τις κορυφές ηφαιστείων βυθισμένων βαθιά 
στον ωκεανό».

Ενώ μιλούσε, η Έμιλι δεν άγγιξε το φαγητό της. Η ατμόσφαι-
ρα μέσα στην καλύβα ήταν ασφυκτική και οικεία, με το φως από 
τις λάμπες να ρίχνει μια απαλή λάμψη στα όμορφα χαρακτηρι-
στικά του πλοιάρχου και τα κεριά να κάνουν τα καστανά κυμα-
τιστά μαλλιά του να αστράφτουν. Μολονότι ήταν κυβερνήτης 
ενός εμπορικού σκάφους που μετέφερε γούνες από την Αλάσκα 
και σανταλόξυλο από τη Χαβάη στην Κίνα και έφερνε πίσω με-
τάξι, μπαχαρικά και νεφρίτη, υπήρχε μια αύρα περιπέτειας γύρω 
του. Καλλιεργημένος και γλυκομίλητος, ο πλοίαρχος Φάροου 
φαινόταν υπόδειγμα πολιτισμένου ναυτικού –αλλά η Έμιλι δεν 
μπόρεσε να μη σκεφτεί επικίνδυνους πειρατές και μισθοφόρους, 
ανθρώπους που ζούσαν στην κόψη του ξυραφιού και γελούσαν 
κατάμουτρα στο θάνατο.

Αναρωτήθηκε αν ήταν παντρεμένος.
«Κάποια στιγμή, περίπου χίλια χρόνια πριν ή παραπάνω», εί-

πε ο πλοίαρχος, «μια νησιωτική φυλή με σκούρο δέρμα ξεκίνησε 
από την πατρίδα της στο Νότιο Ειρηνικό με διπλά κανό για να 
διασχίσει έναν εχθρικό και άγνωστο ωκεανό, αναζητώντας μια 
καινούρια πατρίδα.

»Σύμφωνα με το θρύλο, με μοναδικό οδηγό τα άστρα και τα 
θαλασσοπούλια, η φυλή διέσχισε χιλιάδες μίλια μόνη κάτω από 
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τον ουρανό, χωρίς να γνωρίζει την ύπαρξη άλλων ηπείρων και 
φυλών. Έφερναν μαζί τους τις γυναίκες και τα παιδιά τους, τα 
γουρούνια τους, τους σκύλους και τις κότες τους, τα είδωλα των 
θεών τους και μοσχεύματα και σπόρους των φυτών της πατρίδας 
τους. Δεν ξέρουμε πόσους μήνες έλαμναν και ταξίδευαν, ούτε 
πόσοι πέθαναν στη διάρκεια του ταξιδιού. Έχει χαθεί από τη μνή-
μη η ταυτότητά τους, το όνομά τους και, πάνω απ’ όλα, ο λόγος 
που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

»Αλλά, σε μια χρονολογία που δεν καταγράφηκε ποτέ, οι 
ταξιδιώτες αντίκρισαν τελικά μια σειρά νησιών στον ορίζοντα 
–όπως αποδείχτηκε, τα πιο απομονωμένα νησιά στον κόσμο– 
και εδώ έβγαλαν τα κακοπαθημένα από το ταξίδι κανό τους σε 
παρθένες ακτές. Έστησαν τα ιερά σύμβολα των θεών τους και 
αποκάλεσαν την καινούρια πατρίδα τους Χαβαΐκι».

Η Έμιλι είχε μαγευτεί από την αφήγηση, ενώ ο Άιζακ μασου-
λούσε κι έσερνε το ψωμί στο πιάτο του.

«Οι θρύλοι μάς λένε ότι τα νησιά ήταν αφιλόξενα», συνέχισε 
ο Φάροου, με τα καστανά μάτια του καρφωμένα στην Έμιλι, 
κρατώντας την υπνωτισμένη. «Δεν υπήρχαν φρούτα ούτε εδώδι-
μα φυτά. Υπήρχαν ψάρια και λίγα είδη πουλιών, αλλά έπρεπε να 
τα παγιδεύουν με μεγάλη επιδεξιότητα. Δεν υπήρχαν φοινικόδε-
ντρα, ούτε μπαμπού για να φτιάξουν καταλύματα. Δεν υπήρχαν 
ούτε ζωηρόχρωμα λουλούδια, ούτε ορχιδέες ούτε ιβίσκοι για 
την τέρψη των ματιών. Ωστόσο, οι νεοφερμένοι έκαναν τούτα 
τα νησιά σπίτια τους. Ευτυχώς, είχαν φέρει μαζί τους τα βασικά 
στοιχεία επιβίωσης: φύτεψαν κοκοφοίνικες και μπαμπού, μου-
ριές για να φτιάχνουν ρούχα, γλυκοπατάτες, μπανάνες, μάνγκο 
και ανανάδες. Φύτεψαν λουλούδια από την πατρίδα τους, μέχρι 
που μετέτρεψαν τούτες τις εχθρικές ηφαιστειακές κορυφές σε 
παράδεισο».

Ο Φάροου σταμάτησε καθώς η βραδινή αύρα τρύπωνε στο 
σπίτι από χόρτα, αναδεύοντας τις κουρτίνες. Τα μάτια του κατη-
φόρισαν από το πρόσωπο της Έμιλι στο λαιμό της, όπου η Έμιλι 
ένιωσε μπούκλες που είχαν ξεφύγει από το άσπρο δαντελωτό κά-
λυμμά της να σαλεύουν στο δέρμα της. Επειδή ήταν σούρουπο, 
ο γιακάς της δεν ήταν ψηλός αλλά τετράγωνος, αποκαλύπτοντας 
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τα κόκαλα του τραχήλου και την εσοχή στο λαιμό της. Ένιωσε 
τα μάτια του πλοιάρχου Φάροου να ταξιδεύουν σε κάθε σπιθαμή 
του προσώπου, του λαιμού και των μαλλιών της αλλά όχι πιο 
κάτω, διατηρώντας την ευπρέπειά του –ενώ εκείνη αισθανόταν 
το δέρμα της να ζεσταίνεται και ο σύζυγός της ξαναγέμιζε με 
θόρυβο το φλιτζάνι του.

Εντέλει ο Φάροου είπε: «Οι νεοφερμένοι καθιέρωσαν ένα 
σύστημα ευγενών και ιεραρχίας, τους αλί’ι, που κυβερνούσαν 
το λαό. Δημιούργησαν ένα σύστημα νόμων, τους καπού, οι πα-
ραβάτες των οποίων τιμωρούνταν με θάνατο. Φοβούνταν τους 
θεούς τους κι έκαναν ανθρωποθυσίες. Ωστόσο, ζούσαν σε μια 
χώρα που τους ευλογούσε με λιακάδα, πολλές βροχές και εδώδι-
μα είδη και ήπιους αληγείς ανέμους –έτσι, όταν δεν καλλιεργού-
σαν ρίζες τάρο και δεν ψάρευαν σε λιμνοθάλασσες, διασκέδαζαν 
με γιορτές και χορούς και καβαλώντας τα κύματα με μακριές 
ξύλινες σανίδες.

»Καθώς δεν υπήρχαν δηλητηριώδη φίδια σ’ αυτό τον παρά-
δεισο, ούτε κουνούπια ούτε πυρετοί ή επιδημίες ή θανατηφόρες 
ασθένειες, ούτε αρπακτικά ή σαρκοβόρα ζώα (οι νεοφερμένοι 
βρήκαν μόνο δύο θηλαστικά εδώ, τη φώκια και ένα είδος νυ-
χτερίδων), οι ιθαγενείς άκμασαν και πολλαπλασιάστηκαν στο 
βασίλειό τους που ήταν αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. 
Διατήρησαν τον πολιτισμό τους απαράλλαχτο για χίλια ή πε-
ρισσότερα χρόνια, τηρώντας αυστηρά τους νόμους καπού και 
λατρεύοντας την Πέλε, τη θεά των ηφαιστείων, επειδή τα νησιά 
έτρεμαν κι έφτυναν λάβα κάθε τόσο. Οι νησιώτες, μόλις βρήκαν 
τη Χαβαΐκι, δεν έφυγαν ποτέ ξανά. Ποτέ δεν εξερεύνησαν, ποτέ 
δεν αναζήτησαν μια ακόμα πιο καινούρια πατρίδα. Ήταν ικανο-
ποιημένοι».

Ο Φάροου χαμογέλασε και η Έμιλι άφησε την ανάσα να βγει 
από το στόμα της.

«Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία», είπε ο Άιζακ, πιο δυνατά απ’ 
όσο χρειαζόταν. «Ευχαριστούμε για το μάθημα».

«Το ενδιαφέρον μέρος δεν ήταν αυτό», είπε ο πλοίαρχος Φά-
ροου μόλις άφησε το πιάτο του στο πάτωμα κι έφερε την πετσέτα 
στα χείλη του. «Το ενδιαφέρον μέρος είναι πως οι νησιώτες δε 
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γνώριζαν την ύπαρξη άλλων φυλών που άκμαζαν και πολλαπλα-
σιάζονταν επίσης, πολιτισμών που εξελίσσονταν από τις παλιές 
συνήθειες στις καινούριες –άλλων φυλών που είχαν γεννηθεί για 
να εξερευνούν και να επεκτείνονται, Ισπανών, Γάλλων, Άγγλων, 
Γερμανών και Αμερικανών. Τελικά, κάποια μέρα αυτοί οι λευκοί 
ανέβηκαν σε τεράστια πλοία που αρμένιζαν με μεγάλα πανιά και 
βρέθηκαν σε αυτά τα απομονωμένα, “άγνωστα” νησιά, έριξαν 
άγκυρα και βγήκαν στην ακτή με μεγάλες βάρκες.

»Μόλις πριν από σαράντα δύο χρόνια, ένας Άγγλος, ο πλοί-
αρχος Τζέιμς Κουκ, ισχυρίστηκε πως είχε ανακαλύψει μια άγρια 
φυλή γυμνών ανθρώπων που ζούσαν σε έναν επίγειο παράδεισο».

Ο πλοίαρχος Φάροου απευθύνθηκε στην Έμιλι. «Και τώρα, 
κυρία Στόουν, φτάνουμε στην προηγούμενη ερώτησή σας –γιατί 
ο αρχηγός Χολοκάι κατέβαλε μια τόσο υψηλή αμοιβή για αγαθά 
που στην πραγματικότητα δε χρειαζόταν. Φανταστείτε, αν θέλε-
τε, ένα λαό που δε γνώρισε ούτε τον τροχό, ούτε το τόξο και το 
βέλος, που δεν είχε κανένα είδος μετάλλου ούτε πολύτιμους λί-
θους, που δε γνώρισε τι σημαίνει θήραμα ή μεταφορικό ζώο, που 
τα μοναδικά ρούχα του φτιάχνονται από φλοιούς δέντρων, που 
τα μοναδικά στολίδια του προέρχονται από λουλούδια, φτερά 
και κοχύλια –ένα λαό που δε γνώρισε κεραμικά ή γυάλινα είδη, 
ούτε το βαμβάκι και το μαλλί, που δε γεύτηκε ποτέ κρασί, τυρί 
ή βοδινό, που δεν είχε ούτε αλφάβητο ούτε βιβλία ούτε γραφή 
οποιουδήποτε είδους, που δεν ήξερε τι σημαίνει ρολόι, φλιτζάνι 
τσαγιού, ή πένα, κολλαριστός γιακάς, βιολί. Και μετά, ξαφνικά, 
σε τούτο το πρωτόγονο, υπανάπτυκτο στάδιο, εμφανίζονται νέοι 
πρωταγωνιστές –άντρες με λευκό δέρμα και μπρούντζινα κου-
μπιά που κρατούν σπαθιά και πυροβόλα όπλα και μιλούν για 
έναν κόσμο τεράστιο και πολυάνθρωπο, γεμάτο θαύματα. Σίγου-
ρα αυτοί οι άντρες πρέπει να είναι θεοί!

»Πώς να κατηγορήσεις τους νησιώτες που θέλουν να γίνουν 
όπως αυτοί οι άνθρωποι;»

Απόμεινε σιωπηλός και ήχοι τρύπωσαν από τα παράθυρα και 
το ανοιχτό κούφωμα –οι δύο σκλάβες έξω που μιλούσαν και γε-
λούσαν· το αχνό μουγκρητό του κοντινού καταρράκτη· φωνές 
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και γέλια από το χωριό του αρχηγού Χολοκάι· σκυλιά που γά-
βγιζαν, παιδιά που ξεφώνιζαν.

Ενώ μέσα στην καλύβα του αιδεσιμότατου Στόουν ο ιερέ-
ας καθόταν βαθιά συλλογισμένος, σουφρώνοντας τα χείλη σαν 
να μελετούσε ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε να λύσει, και 
η γυναίκα του είχε μαγευτεί από το υπνωτιστικό βλέμμα ενός 
συναρπαστικού ξένου.

Ο Άιζακ μίλησε, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει τη φευ-
γαλέα σκέψη του. «Πλοίαρχε Φάροου, ανακαλύπτω ότι οι ιθαγε-
νείς φαίνονται ανυπόμονοι να μάθουν για τον Ιησού. Μας είπαν 
ότι θα δυσκολευόμασταν να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους 
στο δρόμο του Κυρίου, ότι θα έπρεπε πρώτα να αποδείξουμε 
πως οι θεοί τους είναι ψεύτικοι και ανύπαρκτοι και μετά να τους 
μιλήσουμε για τον Μεγαλοδύναμο. Μέχρι τώρα, όμως, δεν έχω 
συναντήσει καμία αντίσταση».

Ο Φάροου τέντωσε την πλάτη του και ίσιωσε τους ώμους 
του –ήταν φανερό πως δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να 
βολευτεί στο σεντούκι– πριν πει: «Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
πως κάτι πολύ παράξενο συνέβη όσο εσείς ταξιδεύατε, αιδεσι-
μότατε. Κάτι απρόβλεπτο και μάλλον συνταρακτικό. Μόλις ο 
πλοίαρχος Κουκ ανέφερε την ύπαρξη αυτών των νησιών, άνοιξε 
το δρόμο για τον ερχομό κι άλλων λευκών. Τα τελευταία σαρά-
ντα χρόνια, οι ιθαγενείς εκτέθηκαν στις δυτικές επιρροές και, 
μολονότι προσπάθησαν να διατηρήσουν τις αρχαίες μεθόδους 
τους, η επιρροή της Δύσης αποδείχτηκε πολύ μεγάλη. Πριν από 
έξι μήνες, ενώ εσείς και η ομάδα σας αρμενίζατε γι’ αυτά τα 
νησιά, η βασίλισσα Κα’αχουμάνου, η μητριά και συγκυβερνή-
τρια του νέου βασιλιά, αποφάσισε ότι αρκετά είχε ανεχτεί τους 
αρχαίους νόμους καπού και συντάραξε τους πάντες όταν εμφα-
νίστηκε σε μια γιορτή κι έφαγε μαζί με τους άντρες. Ο θετός γιος 
της, πρίγκιπας Λιχολίχο, που άλλαξε το όνομά του σε Καμεχαμέ-
χα Β΄, υποχώρησε στις πιέσεις της και κήρυξε το σύστημα καπού 
αναχρονιστικό».

Η Έμιλι είπε: «Τόσο εύκολο ήταν να καταργηθεί ένα σύστη-
μα νόμων που ίσχυε για τόσους αιώνες;»

Ο πλοίαρχος χαμογέλασε. «Ο λόγος είναι απλός. Σύμφωνα 
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με το σύστημα καπού, οι άνθρωποι ήξεραν πως, αν παραβίαζαν 
κάποιον από τους νόμους, οι θεοί θα τους τιμωρούσαν. Και το 
πίστευαν. Μετά, όμως, είδαν τους λευκούς να παραβιάζουν όλους 
τους νόμους του καπού χωρίς να τιμωρούνται. Η βασίλισσα 
Κα’αχουμάνου το θεώρησε ως απόδειξη του ότι οι παλιοί θεοί 
ήταν ανίσχυροι και πρόσταξε το λαό της να καταστρέψει τα είδω-
λά τους. Βλέπετε λοιπόν, αιδεσιμότατε, η δουλειά σας εδώ μπορεί 
να μην είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζατε. Οι ιθαγενείς είναι κενά 
κελύφη που περιμένουν να γεμίσουν με μια καινούρια πίστη».

Ενώ οι οικοδεσπότες του σκέφτονταν τούτη την απρόσμενη 
αποκάλυψη, ο πλοίαρχος Φάροου έβγαλε ένα ρολόι με καπά-
κι από την τσέπη του γιλέκου του, το συμβουλεύτηκε και είπε: 
«Νομίζω πως είναι καιρός να γυρίσω στο πλοίο μου».

Σηκώθηκε και πήρε το καπέλο του. «Κυρία Στόουν, δεν ξέ-
ρω πώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εξαιρετική 
φιλοξενία σας».

«Πρέπει να έρθετε ξανά», απάντησε εκείνη.
«Δυστυχώς, το Γεράκι σαλπάρει το πρωί. Θα ταξιδεύουμε 

για αρκετούς μήνες προς την Κίνα».
Τον συνόδεψαν μέχρι έξω, όπου διαπίστωσαν ότι η αύρα 

ήταν ζεστή και γλυκιά. Ένα φιλντισένιο φεγγάρι κρεμόταν ανά-
μεσα στα αστέρια. Στην άλλη πλευρά της έκτασης των Στόουν 
που είχε νοικιάσει το Ιεραποστολικό Συμβούλιο από το Χαβα-
νέζικο Στέμμα, το χωριό ξεκινούσε και εκτεινόταν σε μεγάλη 
απόσταση, φωτισμένο από πυρσούς τίκι και γεμάτο από ήχους 
ζωής και αρώματα φαγητών.

«Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία σας», είπε ο πλοίαρ-
χος Φάροου και φόρεσε το ναυτικό πηλήκιό του.

Καθώς αποχαιρετούσε την Έμιλι, άπλωσε το χέρι του κι εκεί-
νη πρόσφερε το δικό της. Αλλά, αντί να της το σφίξει, ο Φάροου 
κράτησε το χέρι της και έφερε το αριστερό του χέρι πάνω από το 
δικό της, τυλίγοντας τα δάχτυλά της σε μια απρόσμενα οικεία 
κίνηση. Η ζεστασιά και το απαλό σφίξιμο την τάραξαν σύγκορ-
μη. Ήταν σαν ο πλοίαρχος να είχε πάρει ολόκληρο το σώμα της 
στην αγκαλιά του.

Μια πολύ μικρή χειρονομία, αλλά γεμάτη νόημα.
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Και, όπως πρόσεξε με ανακούφισή της η Έμιλι, ο Άιζακ δεν 
είχε αντιληφθεί το παραμικρό. «Πηγαίνετε στην ευχή του Θε-
ού», βροντοφώναξε ο σύζυγός της. «Είθε ο Μεγαλοδύναμος να 
φουσκώνει τα πανιά σας με τη θεία ανάσα Του και να σας διατη-
ρεί ασφαλείς στις θάλασσες!»

Και τον παρακολούθησαν να εξαφανίζεται ανάμεσα στα 
δέντρα.

Μια αιχμηρή προεξοχή δέσποζε πάνω από τον κόλπο του Χί-
λο, σχηματισμένη πριν από αμέτρητα χρόνια από τη ροή 

της λάβας. Η λιωμένη πέτρα είχε κυλήσει σαν κόκκινο ποτάμι 
από μια αδρανή πλέον ηφαιστειακή σχισμή και είχε κρυώσει 
–για να ζεσταθεί και να κρυώσει ξανά και ξανά, στρώση στρώ-
ση, μέχρι που τούτη η πλαγιά των μαύρων βράχων να υψωθεί 
αρκετά ώστε μια νύφη από το Νιου Χέιβεν να μπορεί να βλέπει 
τα πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι. Είδε την άγκυ-
ρα ενός από αυτά τα πλοία, του Γερακιού, να ανεβαίνει από τη 
θάλασσα, είδε τα πανιά του να ανοίγουν και είδε το γερό ιστιο-
φόρο να πιάνει τον άνεμο και να κυλά αργά στα φωτισμένα από 
τον ήλιο νερά, μεταφέροντας τον πλοίαρχο Μακένζι Φάροου σε 
μέρη εξωτικά.

Η Έμιλι δεν καταλάβαινε τα συναισθήματα που κλωθογύρι-
ζαν στην καρδιά της. Ήξερε μόνο πως, καθώς το πλοίο γινόταν 
όλο και πιο μικρό ώσπου να εξαφανιστεί τελικά στον ορίζοντα, 
ένα μέρος του εαυτού της εξαφανιζόταν μαζί του και πως αυτό 
το μέρος του εαυτού της θα γύριζε μόνο όταν επέστρεφε κι ο 
πλοίαρχος Φάροου.


