
Γ
ια τον Ραντ, οι µέρες αφότου είχε διώξει τον Πέριν έµοι-
αζαν ατελείωτες κι οι νύχτες µεγαλύτερες. Αποσύρθηκε
στα διαµερίσµατά του και παρέµεινε εκεί, διατάζοντας τις

Κόρες να µην επιτρέψουν σε κανέναν να µπει. Μόνο η Ναντέ-
ρα είχε την άδεια να περάσει τις θύρες µε τους επίχρυσους ήλι-
ους, για να του φέρνει φαγητό. Η σκληροτράχηλη Κόρη άφη-
νε κάτω τον σκεπασµένο δίσκο και του ανέφερε τη λίστα µε
όσους είχαν ζητήσει να τον δουν. Κατόπιν, του έριχνε ένα
βλέµµα επίπληξης όταν εκείνος τής επαναλάµβανε ότι δεν ήθε-
λε να δει κανέναν. Πολύ συχνά, άκουγε αποδοκιµαστικά σχό-
λια των Κορών που βρίσκονταν έξω προτού η γυναίκα κλείσει
την πόρτα ξοπίσω της· το έκαναν επίτηδες, για να τις ακούσει,
ειδάλλως θα χρησιµοποιούσαν τη χειροµιλία. Αν, όµως, ήθελαν
να τον πειράξουν ισχυριζόµενες πως κρατούσε µούτρα… Οι
Κόρες έτσι κι αλλιώς δεν θα τον καταλάβαιναν, ακόµα κι αν
τους εξηγούσε κάποια πράγµατα. Αν, φυσικά, είχε τη διάθεση
να κάνει κάτι τέτοιο.

Έφαγε χωρίς ιδιαίτερη όρεξη και προσπάθησε να διαβάσει,
αλλά τα αγαπηµένα του βιβλία τον απορροφούσαν για λίγες σε-
λίδες µόνο, κι αυτές στην αρχή. Τουλάχιστον µια φορά τη µέ-
ρα, παρ’ όλο που είχε υποσχεθεί στον εαυτό του να µην το κά-
νει, µετακινούσε την ογκώδη ντουλάπα από λουστραρισµένο
µαύρο ξύλο και φίλντισι στην κρεβατοκάµαρά του, την έκανε
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να αιωρείται πάνω σε ροές Αέρα, και ξεµπέρδευε µε προσοχή
τις παγίδες που είχε στήσει καθώς και τη Μάσκα των Κατό-
πτρων που έκανε τον τοίχο να µοιάζει λείος, και τα ανέστρεφε
έτσι ώστε να είναι ορατά µόνο στα δικά του µάτια. Εκεί, σε µια
βαθουλωτή εσοχή που είχε σκαλιστεί µε τη βοήθεια της ∆ύνα-
µης, στέκονταν δύο µικρά αγαλµατίδια από λευκή πέτρα γύρω
στο ένα πόδι ύψος, µια γυναίκα κι ένας άντρας που φορούσαν
χυτούς µανδύες και κρατούσαν στο ένα χέρι µια διάφανη κρυ-
στάλλινη σφαίρα πάνω από το κεφάλι τους. Τη νύχτα που είχε
κινητοποιήσει τον στρατό προς το Ίλιαν, είχε πάει µονάχος
στο Ρουίντιαν για να φέρει εκείνα τα τερ’ανγκριάλ. Αν όντως
τα χρειαζόταν, δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του, έτσι είχε
πει στον εαυτό του. Το χέρι του απλωνόταν προς το µέρος του
γενειοφόρου άντρα, του µόνου από τα δύο αγαλµατίδια που
µπορούσε να χρησιµοποιήσει, και θα σταµατούσε τρέµοντας.
Με το άγγιγµα ενός δαχτύλου µπορούσε να αποκτήσει τόση
ενέργεια από τη Μία ∆ύναµη, όση δεν είχε φανταστεί ποτέ.
Με αυτήν, κανείς δεν θα µπορούσε να τον νικήσει, κανείς δεν
θα τολµούσε να στραφεί εναντίον του. Με αυτήν, όπως είχε πει
κάποτε η Λανφίαρ, θα µπορούσε να αντιµετωπίσει ακόµα και
τον ∆ηµιουργό.

«Είναι δική µου δικαιωµατικά», µουρµούριζε κάθε φορά που
το τρεµάµενο χέρι του κόντευε να αγγίξει τη φιγούρα. «∆ική
µου! Είµαι ο Αναγεννηµένος ∆ράκοντας!»

Και κάθε φορά ανάγκαζε τον εαυτό του να αποτραβηχτεί,
υφαίνοντας ξανά τη Μάσκα των Κατόπτρων, υφαίνοντας ξανά
τις αόρατες παγίδες που θα έκαναν κάρβουνο οποιονδήποτε
προσπαθούσε να τις περάσει χωρίς το κλειδί. Η τεράστια ντου-
λάπα αιωρήθηκε κι επέστρεψε στη θέση της σαν να ήταν φτε-
ρό. Ήταν ο Αναγεννηµένος ∆ράκοντας. Ήταν, όµως, αυτό αρ-
κετό; Κι όµως, έπρεπε να είναι.

«Είµαι ο Αναγεννηµένος ∆ράκοντας», έλεγε στους τοίχους,
πότε ψιθυρίζοντας και πότε φωνάζοντας. Πότε σιωπηλά και
πότε δυνατά, άφηνε την οργή του να εκδηλωθεί ενάντια σε
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όσους τού πήγαιναν κόντρα, ενάντια σε εκείνους τους τυφλούς
ανόητους που δεν έβλεπαν ή που αρνούνταν να δουν, από φι-
λοδοξία, από φιλαργυρία ή από φόβο. Ήταν ο Αναγεννηµένος
∆ράκοντας, η µόνη ελπίδα του κόσµου απέναντι στον Σκοτει-
νό. Είθε το Φως να βοηθούσε τον κόσµο.

Ωστόσο, ήξερε καλά πως η οργή του, όπως κι οι σκέψεις να
χρησιµοποιήσει το τερ’ανγκριάλ, δεν ήταν παρά προσπάθειες
να ξεφύγει από άλλα πράγµατα. Μοναχός του έτρωγε το φα-
γητό του, κάθε φορά και πιο λίγο, µοναχός του προσπαθούσε
να διαβάσει κάτι, αν και σπανίως, ή πάσχιζε να κοιµηθεί λίγες
ώρες. Αυτό το τελευταίο το προσπαθούσε όλο και συχνότερα
όσο περνούσαν οι µέρες, χωρίς να δίνει σηµασία αν ο ήλιος
ήταν ψηλά στον ουρανό ή είχε βασιλέψει. Ο ύπνος ερχόταν
κατά σποραδικά διαστήµατα, κι, ό,τι κι αν ήταν αυτό που τον
βασάνιζε όσο βρισκόταν σε εγρήγορση, στοίχειωνε και τα όνει-
ρά του, καταδιώκοντάς τον και στον ξύπνιο ακόµα δίχως να
τον αφήνει να ησυχάσει. Καµιά θωράκιση δεν µπορούσε να
κρατήσει µακριά αυτό που ήδη υπήρχε µέσα του. Είχε να αντι-
µετωπίσει τους Αποδιωγµένους κι, αργά ή γρήγορα, τον ίδιο
τον Σκοτεινό. Περιτριγυριζόταν από διάφορους ηλίθιους που
του πήγαιναν κόντρα ή το έσκαγαν, όταν η µόνη τους ελπίδα
ήταν να σταθούν πλάι του. Γιατί δεν τον άφηναν ήσυχο τα
όνειρά του; Υπήρχε ένα όνειρο από το οποίο ξυπνούσε αλα-
φιασµένος προτού ακόµα αρχίσει, και κειτόταν εκεί, γεµάτος
αποστροφή για τον εαυτό του, βασανισµένος από την έλλειψη
ύπνου, αλλά υπήρχαν κι άλλα… Ό,τι κι αν ονειρευόταν, το
άξιζε, αυτό το ήξερε καλά.

Η Κολαβήρ ερχόταν στον ύπνο του, µε το πρόσωπο µαυρι-
σµένο και το µαντίλι που είχε χρησιµοποιήσει για να κρεµαστεί
θαµµένο ακόµα ανάµεσα στις πτυχές της πρησµένης σάρκας
του λαιµού της. Η Κολαβήρ, σιωπηλή και γεµάτη κατηγόρια,
έχοντας όλες τις Κόρες που πέθαναν γι’ αυτόν παραταγµένες
πίσω της σε σιωπηλές σειρές, ατενίζοντάς τον, όλες αυτές τις
γυναίκες που πέθαναν εξαιτίας του. Γνώριζε το κάθε πρόσωπο
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τόσο καλά όσο και το δικό του, το κάθε όνοµα εκτός από ένα.
Τέτοια όνειρα τον έκαναν να ξυπνάει µε αναφιλητά.

Εκατό φορές πέταξε τον Πέριν στη Μεγάλη Αίθουσα του
Ήλιου κι εκατό φορές τον έπνιξε ο απύθµενος φόβος κι η ορ-
γή. Εκατό φορές σκότωσε τον Πέριν στον ύπνο του και ξύπνη-
σε ουρλιάζοντας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε επιλέξει να χρη-
σιµοποιήσει τις κρατούµενες Άες Σεντάι για τα επιχειρήµατά
του; Ο Ραντ προσπάθησε να µην τις σκέφτεται. Είχε κάνει εξ
αρχής ό,τι καλύτερο µπορούσε για να αγνοήσει την ύπαρξή
τους. Παραήταν επικίνδυνες, ώστε να µείνουν καιρό στην αιχ-
µαλωσία, και δεν είχε την παραµικρή ιδέα τι να τις έκανε. Τον
τρόµαζαν. Μερικές φορές ονειρευόταν πως ήταν ξανά κλει-
σµένος στο κουτί κι ότι η Γκαλίνα, η Έριαν, η Κατερίνε κι οι
υπόλοιπες τον έβγαζαν έξω για να τον χτυπήσουν. Το ονειρευ-
όταν και ξυπνούσε µέσα σε λυγµούς, παρά το ότι είχε πείσει
τον εαυτό του πως τα µάτια του ήταν ανοιχτά και πως δεν ονει-
ρευόταν πια. Τον τρόµαζαν, επειδή τον τροµοκρατούσε η ιδέα
πως µπορεί να έβγαζε από µέσα του τον φόβο και τον θυµό, κι
ύστερα… Προσπάθησε να µη σκέφτεται τι θα έκανε µετά, αλ-
λά µερικές φορές το ονειρευόταν και ξυπνούσε τρέµοντας, λου-
σµένος σε κρύο ιδρώτα. ∆εν µπορούσε να το κάνει αυτό. Ασχέ-
τως του τι είχε κάνει στο παρελθόν, αυτό τού ήταν αδύνατον.

Στα όνειρά του, συγκέντρωνε τους Άσα’µαν για να επιτε-
θούν στον Λευκό Πύργο και να τιµωρήσουν την Ελάιντα. Πη-
δούσε µέσα από µια πύλη, γεµάτος δίκαιη οργή και σαϊντίν, και
µάθαινε πως το γράµµα της Αλβιάριν ήταν ψεύτικο. Την έβλε-
πε να κάθεται δίπλα στην Ελάιντα, όπως έβλεπε επίσης την
Εγκουέν, τη Νυνάβε και την Ηλαίην, όλες µε τις χαρακτηρι-
στικές εκφράσεις των Άες Σεντάι, αφού θεωρείτο πολύ επικίν-
δυνος για να αφεθεί ελεύθερος. Παρακολουθούσε τους
Άσα’µαν να αφανίζονται από γυναίκες που κουβαλούσαν χρό-
νια µελέτης της Μίας ∆ύναµης στις πλάτες, όχι απλώς λίγους
µήνες σκληρής διδασκαλίας. Κι από αυτά τα όνειρα δεν ξυ-
πνούσε παρά µόνο όταν κι ο τελευταίος µαυροντυµένος άντρας
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ήταν νεκρός, κι απέµενε µόνος απέναντι στην ισχύ των Άες Σε-
ντάι. Μόνος.

Ξανά και ξανά, η Κάντσουεϊν µιλούσε για τρελούς που
άκουγαν φωνές, µέχρι που ο Ραντ µόρφαζε από πόνο, σαν να
τον µαστίγωναν, µόρφαζε στον ύπνο του όταν εµφανιζόταν
εκείνη. Τόσο στα όνειρα, όσο και στον ξύπνιο του, καλούσε τον
Λουζ Θέριν, του φώναζε, του ούρλιαζε, αλλά η σιωπή ήταν η
µοναδική απάντηση. Μόνος. Αυτός ο µικρός σωρός από αι-
σθήσεις και συναισθήµατα στο πίσω µέρος του κεφαλιού του, η
αίσθηση του αµυδρού αγγίγµατος της Αλάνα, γίνονταν όλο και
πιο ανακουφιστικά. Από πολλές απόψεις, αυτό τον τροµοκρα-
τούσε πιο πολύ απ’ όλα.

Το πρωί της τέταρτης µέρας σηκώθηκε αδύναµος από ένα
όνειρο µε τον Λευκό Πύργο, καλύπτοντας µε το χέρι του τα
τσιµπλιασµένα του µάτια και προσπαθώντας να αποφύγει αυ-
τό που νόµισε ότι ήταν µια λαµπερή φλόγα από σαϊντάρ. Οι
κόκκοι της σκόνης στραφτάλιζαν στο ηλιόφως που έµπαινε
από το παράθυρο κι έφτανε µέχρι το κρεβάτι του, µε τα µεγά-
λα τετράγωνα υποστηρίγµατα από µαύρο ξύλο που ήταν δια-
κοσµηµένα µε φιλντισένιες σφήνες. Κάθε έπιπλο του δωµατίου
ήταν από λουστραρισµένο µαύρο ξύλο και φίλντισι, απλό, άκα-
µπτο κι αρκετά βαρύ, για να ταιριάζει µε τη διάθεσή του. Έµει-
νε ακίνητος για µια στιγµή, ξέροντας πως, αν τον έπαιρνε πά-
λι ο ύπνος, τα όνειρα θα επέστρεφαν.

Είσαι εκεί, Λουζ Θέριν; σκέφτηκε χωρίς να ελπίζει σε απά-
ντηση. Σηκώθηκε κουρασµένα, τακτοποιώντας τον ζαρωµένο
του µανδύα. ∆εν είχε αλλάξει ρούχα από τότε που είχε αποµο-
νωθεί.

Όταν µπήκε τρικλίζοντας στον προθάλαµο, νόµισε αρχικά
πως εξακολουθούσε να ονειρεύεται, βλέποντας µάλιστα το εί-
δος του ονείρου από το οποίο ξυπνούσε αµέσως, γεµάτος ντρο-
πή, ενοχές κι αηδία, αλλά η Μιν τον κοιτούσε καθισµένη σε
ένα επιχρυσωµένο κάθισµα µε ψηλή ράχη, έχοντας στα γόνατά
της ένα δερµατόδετο βιβλίο. Νόµιζε πως δεν είχε ξυπνήσει
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ακόµα. Σκουρόχρωµες µπούκλες πλαισίωναν το πρόσωπό της,
και τα µεγάλα µαύρα µάτια της ήταν τόσο έντονα, που σχεδόν
ένιωθε το άγγιγµά τους. Το παντελόνι από χρυσοποίκιλτο πρά-
σινο µετάξι εφάρµοζε σαν δεύτερο δέρµα επάνω της, ενώ το
πανωφόρι από ταιριαστό µετάξι κρεµόταν ανοικτό, µια µπλού-
ζα κρεµ χρώµατος που ανεβοκατέβαινε µε τον ρυθµό της ανά-
σας της. Ο Ραντ ευχήθηκε να ξυπνούσε. ∆εν ήταν ο φόβος, η
οργή ή οι ενοχές απέναντι στην Κολαβήρ ή η εξαφάνιση του
Λουζ Θέριν που τον οδήγησαν στην αποµόνωση.

«Θα γίνει κάποια γιορτή σε τέσσερις µέρες», του είπε ζωη-
ρά, «κατά τη διάρκεια της ηµισελήνου. Για κάποιον λόγο, την
αποκαλούν η Μέρα της Μετάνοιας, αλλά θα υπάρχουν και χο-
ροί. Ήρεµοι χοροί, απ’ ό,τι ακούω, αλλά κάθε είδος είναι ευ-
πρόσδεκτο». Τοποθετώντας προσεκτικά µια λεπτή δερµάτινη
λωρίδα µέσα στο βιβλίο, το τοποθέτησε στο πάτωµα δίπλα της.
«Μου φαίνεται πως ήρθε η ώρα να φτιάξω ένα φόρεµα της
προκοπής. Θα στρώσω τη ράφτρα στη δουλειά σήµερα.
Εννοώ, αν θέλεις να χορέψεις µαζί µου».

Τράβηξε το βλέµµα του από πάνω της και το έριξε σε έναν
δίσκο καλυµµένο µε ύφασµα, δίπλα στις ψηλές πόρτες. Και µό-
νο η σκέψη του φαγητού τού προκαλούσε ναυτία. Η Ναντέρα
δεν έπρεπε να επιστρέψει σε κανέναν να περάσει, που να και-
γόταν! Πόσω µάλλον στη Μιν. ∆εν την είχε αναφέρει ονοµα-
στικά, αλλά είχε δώσει στη γυναίκα να καταλάβει πως δεν ήθε-
λε κανέναν! «Μιν… ∆εν… δεν ξέρω τι να πω. Εγώ…»

«Βοσκέ, µοιάζεις σαν να σου επιτέθηκαν σκυλιά. Τώρα κα-
ταλαβαίνω γιατί είχε λυσσάξει η Αλάνα, αν και δεν βλέπω µε
ποιον τρόπο το ήξερε. Ουσιαστικά, µε παρακάλεσε να σου µι-
λήσω, αφού οι Κόρες την απέπεµψαν για πέµπτη φορά. Η Να-
ντέρα δεν θα άφηνε ούτε εµένα να µπω, αν δεν ανησυχούσε τό-
σο πολύ επειδή δεν τρως, αλλά, ακόµα κι έτσι, χρειάστηκαν µε-
ρικά παρακάλια. Μου χρωστάς πολλά, επαρχιωτόπουλο».

Ο Ραντ µόρφασε. Εικόνες του εαυτού του άστραψαν στο
µυαλό του· να της ξεσκίζει τα ρούχα και να πέφτει πάνω της
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σαν άµυαλο κτήνος. Της χρωστούσε περισσότερα απ’ όσα
µπορούσε να ξεπληρώσει. Περνώντας το χέρι του µέσα από τα
µαλλιά του, ζόρισε τον εαυτό του να γυρίσει να την κοιτάξει. Η
κοπέλα είχε διπλώσει τα πόδια της και καθόταν σταυροπόδι
στο κάθισµα, ακουµπώντας τις γροθιές της πάνω στα γόνατά
της. Πώς ήταν δυνατόν να τον κοιτάζει µε τόση ηρεµία; «Μιν,
δεν έχω καµιά δικαιολογία για όσα έκανα. Αν υπάρχει δικαιο-
σύνη, είµαι έτοιµος να πάω στην αγχόνη. Αν γίνεται, προτιµώ
να βάλω ο ίδιος τη θηλιά γύρω από τον λαιµό µου. Στο ορκίζο-
µαι». Τα λόγια του έκρυβαν πικρία. Ήταν ο Αναγεννηµένος
∆ράκοντας, κι η κοπέλα θα έπρεπε να περιµένει για την απο-
νοµή δικαιοσύνης µέχρι την Τελευταία Μάχη. Τι βλάκας που
ήταν, να θέλει να ζήσει και µετά την Τάρµον Γκάι’ντον. ∆εν το
άξιζε.

«Για ποιο πράγµα µιλάς, βοσκέ;» τον ρώτησε µαλακά.
«Μιλάω για όσα σού έκανα», µούγκρισε ο Ραντ. Πώς µπό-

ρεσε να κάνει κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε κι ειδικά σ’ αυτήν;
«Μιν, ξέρω πόσο δύσκολο σού είναι να βρίσκεσαι στον ίδιο χώ-
ρο µε µένα». Πώς ήταν δυνατόν να µην ανακαλέσει την απαλή
αίσθησή της, τη µεταξένια υφή της επιδερµίδας της; Αφού
πρώτα τής είχε ξεσκίσει τα ρούχα. «Ποτέ µου δεν πίστευα ότι
ήµουν ένα ζώο, ένα τέρας». Μα ήταν. Σιχαινόταν τον εαυτό
του για όλα όσα είχε κάνει. Και τον σιχαινόταν ακόµα περισ-
σότερο επειδή ήθελε να τα ξανακάνει. «Η µόνη δικαιολογία
που έχω είναι η τρέλα. Η Κάντσουεϊν είχε δίκιο. Όντως, άκου-
γα φωνές. Τη φωνή του Λουζ Θέριν, όπως νόµιζα. Μπορείς
να…; Όχι, όχι, δεν έχω κανένα δικαίωµα να σου ζητώ συγχώ-
ρεση. Ωστόσο, θέλω να ξέρεις πόσο λυπάµαι, Μιν». Πράγµατι,
λυπόταν. Και τα χέρια του ποθούσαν να διατρέξουν τη γυµνή
της πλάτη και να αγγίξουν τους γοφούς της. Ήταν όντως ένα
τέρας. «Λυπάµαι πολύ. Αν µη τι άλλο, θέλω να το ξέρεις».

Η Μιν παρέµενε ακίνητη, κοιτώντας τον σαν να µην τον εί-
χε ξαναδεί ποτέ. Τώρα, µπορούσε να σταµατήσει την προ-
σποίηση, µπορούσε να του πει τι πραγµατικά πίστευε για το
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άτοµό του. Όσο εξευτελιστικό κι αν ήταν αυτό που θα του έλε-
γε, αποκλείεται να ήταν ικανοποιητικά εξευτελιστικό.

«Ώστε γι’ αυτό µε κρατούσες µακριά», του είπε τελικά.
«Άκου µε τώρα, ξεροκέφαλε βλάκα. Ήµουν έτοιµη να ξεσπάσω
σε κλάµατα µε τόσους θανάτους γύρω µου, όπως κι εσύ άλλω-
στε, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Αυτό που κάναµε, αθώε µου
αµνέ, ήταν ότι προσφέραµε παρηγοριά ο ένας στον άλλον,
όπως κάνουν οι φίλοι σε παρόµοιες περιστάσεις. Πάψε, λοι-
πόν, κοκκινοτρίχη των δύο Ποταµών». 

Κι ο Ραντ έπαψε, αλλά µόνο για να ξεροκαταπιεί. Νόµιζε
πως τα µάτια του θα έπεφταν στις πέτρες του δαπέδου και σχε-
δόν πλατάγισε, προσπαθώντας να µιλήσει. «Παρηγοριά; Μιν,
αν ο Κύκλος των Γυναικών στην πατρίδα άκουγε ότι αυτό που
κάναµε εµείς το αποκαλούµε παρηγοριά, θα τσακώνονταν για
το ποια θα µας έγδερνε πρώτη».

«Τώρα, τουλάχιστον, γίναµε “εµείς” αντί για “εγώ”», είπε η
Μιν κακόκεφα. Σηκώθηκε απαλά και προχώρησε προς το µέ-
ρος του, κουνώντας µε µανία το δάχτυλό της. «Τι νοµίζεις ότι
είµαι, αγροτόπαιδο, καµιά κούκλα; Ή νοµίζεις πως είµαι τόσο
ηλίθια, που δεν θα σου το έδινα να καταλάβεις, αν δεν ήθελα
να µε αγγίξεις; Πιστεύεις ότι δεν θα σ’ το ξεκαθάριζα πρωτύ-
τερα;» Με το ελεύθερο χέρι της τράβηξε ένα µαχαίρι από το
πανωφόρι της, το κράτησε σταθερά κι επιδεικτικά για λίγο κι
έπειτα το ξανάβαλε µέσα δίχως να σταµατήσει στιγµή το ξέ-
σπασµά της. «Θυµάµαι που σου τράβηξα απότοµα την πουκα-
µίσα, την έσκισα σχεδόν, επειδή δεν µπορούσες να τη βγάλεις
αρκετά γρήγορα πάνω από το κεφάλι σου. Όπως βλέπεις, κα-
θόλου δεν ήθελα να µε αγγίξουν τα χέρια σου! Μαζί σου, έκα-
να ό,τι δεν έχω ξανακάνει µε άντρα –και µη νοµίσεις πως δεν
µπήκα ποτέ στον πειρασµό!– και λες ότι φταις εσύ σαν να µην
ήµουν παρούσα;»

Οι κνήµες του άγγιξαν ένα κάθισµα κι ο Ραντ συνειδητο-
ποίησε πως πισωπατούσε. Η Μιν τον κοίταξε συνοφρυωµένη
και µουρµούρισε: «∆εν νοµίζω πως µου αρέσει να µε κοιτάς
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έτσι». Ξαφνικά, τον χτύπησε στο καλάµι, έβαλε και τα δυο της
χέρια πάνω στο στήθος του και τον έσπρωξε. Ο Ραντ γκρεµί-
στηκε τόσο απότοµα πάνω στην πολυθρόνα, ώστε κόντεψε να
αναποδογυρίσει. Οι βόστρυχοι της κοπέλας ταλαντεύτηκαν
καθώς τίναξε το κεφάλι της, και τακτοποίησε το χρυσοΰφαντο
πανωφόρι της. 

«Μπορεί τα πράγµατα να έγιναν έτσι, Μιν, αλλά…»
«∆εν µπορεί να έγιναν έτσι. Έγιναν έτσι, βοσκέ», τον έκοψε

απότοµα, «κι αν ξαναπείς το αντίθετο, καλύτερα να φωνάξεις
τις Κόρες και να αρχίσεις να διαβιβάζεις όσο περισσότερο µπο-
ρείς, γιατί θα φας τόσο ξύλο, που θα µε παρακαλάς να σε λυ-
πηθώ. Θες ξύρισµα και πλύσιµο».

Ο Ραντ πήρε µια βαθιά ανάσα. Ο Πέριν είχε κάνει έναν τό-
σο ήσυχο γάµο, µε µια ευγενική χαµογελαστή γυναίκα. Γιατί,
άραγε, τον είλκυαν συνεχώς οι γυναίκες που του προκαλούσαν
πονοκέφαλο; Αν ήξερε το ένα δέκατο για τις γυναίκες από αυ-
τά που γνώριζε ο Ματ, δεν θα είχε πρόβληµα να αντεπεξέλθει
σε όλα αυτά, αλλά, όπως είχαν τα πράγµατα, το µόνο που µπό-
ρεσε να ψελλίσει –κι αυτό επιφυλακτικά– ήταν: «Όπως και να
έχει, µόνο ένα πράγµα µπορώ να κάνω».

«Ποιο, δηλαδή;» Η Μιν σταύρωσε τα χέρια της κάτω από
τα στήθη της κι άρχισε να χτυπάει το πόδι της νευρικά κι απει-
λητικά στο πάτωµα, αλλά ο Ραντ ήξερε πως αυτό που θα έκα-
νε ήταν το σωστό.

«Να σε στείλω µακριά». Όπως ακριβώς είχε κάνει µε την
Ηλαίην και την Αβιέντα. «Αν είχα τη δυνατότητα να ελέγξω
τον εαυτό µου, δεν θα…» Το πόδι της Μιν άρχισε να χτυπάει
το πάτωµα µε πιο γρήγορο ρυθµό. Ίσως ήταν καλύτερα να µη
συνεχίσει. Παρηγοριά; Μα το Φως! «Μιν, όποιος είναι κοντά
µου κινδυνεύει. Οι Αποδιωγµένοι δεν είναι οι µόνοι που θα έκα-
ναν κακό σε κάποιο κοντινό µου, πρόσωπο ποντάροντας στο
ότι ίσως πάθαινα κι εγώ κακό. Τώρα, όµως, ο κίνδυνος προέρ-
χεται κι από µένα τον ίδιο. ∆εν µπορώ να ελέγξω τον εαυτό µου
πια. Κόντεψα να σκοτώσω τον Πέριν, Μιν! Η Κάντσουεϊν εί-
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χε δίκιο. Όσο πάω και παραφρονώ, µπορεί να έχω τρελαθεί
ήδη. Πρέπει να σε στείλω µακριά, για τη δική σου ασφάλεια».

«Και ποια είναι αυτή η Κάντσουεϊν;» ρώτησε η Μιν, τόσο
πράα που ο Ραντ ξαφνιάστηκε όταν παρατήρησε πως το πόδι
της εξακολουθούσε να χτυπάει το πάτωµα. «Όταν η Αλάνα
ανέφερε αυτό το όνοµα, το έκανε να ακούγεται λες κι επρόκει-
το για την αδελφή του ∆ηµιουργού. Όχι, µη λες τίποτα. ∆εν µε
ενδιαφέρει». Όχι πως του άφηνε, ούτως ή άλλως, το παραµι-
κρό περιθώριο να πει οτιδήποτε. «Ούτε για τον Πέριν ενδια-
φέροµαι. Θα µπορούσες να πληγώσεις τόσο εµένα όσο κι αυ-
τόν. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο περιβόητος καβγάς σας
δεν ήταν παρά µια φάρσα. Σκοτίστηκα για την αυτοκυριαρχία
σου, όπως επίσης και για το αν είσαι τρελός ή όχι. Άλλωστε, αν
ήσουν εντελώς τρελός, δεν θα ανησυχούσες πολύ γι’ αυτό. Αυ-
τό που µε νοιάζει είναι…»

Έσκυψε, µέχρι που εκείνα τα µεγάλα σκοτεινά µάτια ήρθαν
στο ίδιο επίπεδο µε τα δικά του, σε µια απόσταση σχετικά κο-
ντινή, και ξαφνικά το φως που φάνηκε να λάµπει µέσα τους
ήταν τόσο έντονο, ώστε ο Ραντ αγκάλιασε το σαϊντίν, έτοιµος
να υπερασπίσει τον εαυτό του. «Θα µε στείλεις µακριά για να
είµαι ασφαλής;» γρύλισε η γυναίκα. «Πώς τολµάς; Νοµίζεις ότι
έχεις το δικαίωµα να µε στέλνεις όπου σου καπνίσει; Με χρει-
άζεσαι, Ραντ αλ’Θόρ! Αν σου ανέφερα τις µισές µόνο από τις
εικόνες που είχα για σένα, τα µισά σου µαλλιά θα κατσάρωναν
και τα υπόλοιπα θα έπεφταν! Πώς τολµάς; Αφήνεις τις Κόρες
να ριψοκινδυνεύουν όποτε κι όπως θέλουν, κι εµένα θέλεις να
µε ξαποστείλεις, λες κι είµαι κανένα παιδάκι!»

«∆εν αγαπώ τις Κόρες». Αιωρούµενος σ’ αυτό το γυµνό από
συναισθήµατα Κενό, ο Ραντ άκουσε τα λόγια να ξεπηδούν από
το στόµα του. Το σοκ που ένιωσε διέλυσε την κενότητα κι
έδιωξε µακριά το σαϊντίν.

«Μάλιστα», είπε η Μιν κι ορθώθηκε. Ένα µικρό χαµόγελο
σχηµάτισε µια καµπύλη στα χείλη της. «Ασυνήθιστο αυτό».
Ύστερα, κάθισε στα γόνατά του.
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