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Ηλαίην έκανε στην άκρη µόλις πέρασε από την πύλη,
αλλά η Νυνάβε βγήκε φουριόζα στο ξέφωτο, διώχνο-
ντας τις καφετιές ακρίδες από το νεκρό γρασίδι και

κοιτώντας από δω κι από κει για να εντοπίσει τους Προµά-
χους. Έναν συγκεκριµένο Πρόµαχο, εν πάση περιπτώσει. Ένα
κατακόκκινο πουλί πέρασε σαν αστραπή από το ξέφωτο και
χάθηκε. Τίποτε άλλο δεν κουνιόταν εκτός από τις αδελφές·
ένας σκίουρος άφησε µια κραυγή κάπου ανάµεσα στα άφυλλα
δέντρα κι έπειτα επικράτησε σιωπή. Φαινόταν αδύνατον στην
Ηλαίην ότι αυτοί οι τρεις θα µπορούσαν να έχουν περάσει δί-
χως να αφήσουν πίσω τους ίχνη πλατιά, όπως εκείνα πίσω από
τη Νυνάβε, όµως δεν τους έβλεπε πουθενά.

∆ιαισθάνθηκε την Μπιργκίτε κάπου στα αριστερά της, µάλ-
λον νοτιοδυτικά σκέφτηκε, και µάλιστα της έδινε την αίσθηση
πως ήταν αρκετά ικανοποιηµένη, χωρίς να αντιµετωπίζει κά-
ποιον άµεσο κίνδυνο. Η Κάρεαν, ως µέρος ενός προστατευτι-
κού κύκλου που είχε συγκεντρωθεί γύρω από τη Σάριθα κι από
το Κύπελλο, έγειρε λοξά το κεφάλι της λες κι αφουγκραζόταν
κάτι. Προφανώς ο δικός της, ο Σίεριλ, βρισκόταν κάπου στα
νοτιοανατολικά. Συνεπώς, ο Λαν ήταν στα βόρεια. Περιέργως,
αυτή ήταν κι η κατεύθυνση που παρακολουθούσε η Νυνάβε,
µουρµουρίζοντας διαρκώς µέσα από τα δόντια της. Ίσως το ότι
ήταν παντρεµένοι της είχε προσδώσει ένα είδος ικανότητας να
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τον διαισθάνεται. Το πιθανότερο ήταν πως είχε προσέξει κά-
ποιο ίχνος που διέφυγε την προσοχή της Ηλαίην. Η Νυνάβε
ήταν τόσο εξοικειωµένη µε τη δασοκοµία όσο ήταν και µε τα
βότανα. 

Από το σηµείο που στεκόταν αρχικά η Ηλαίην, η Αβιέντα
ήταν εµφανώς ορατή µέσα από την πύλη κι έµοιαζε να κοιτά-
ζει εξεταστικά τις κορυφές των οροφών του παλατιού σαν να
περίµενε ενέδρα. Κρίνοντας από τη στάση της, θα µπορούσε
να κουβαλάει επάνω της λόγχες, έτοιµη να ορµήσει στη µάχη
µε το φόρεµα ιππασίας. Έκανε την Ηλαίην να χαµογελάσει,
κρύβοντας την απελπισία της για τα προβλήµατα της πύλης,
όντας τόσο γενναιότερη από την ίδια. Ταυτόχρονα, όµως, την
κατέτρωγε η ανησυχία. Η Αβιέντα ήταν πραγµατικά γενναιό-
τερη, και καµία απ’ όσες γνώριζε η Ηλαίην δεν ήταν ικανή να
τη συναγωνιστεί. Μπορεί ακόµα και να αποφάσιζε πως το
τζι’ε’τόχ απαιτούσε από την ίδια να µείνει και να πολεµήσει
όταν η µόνη διέξοδος ήταν η φυγή. Το φως ολόγυρά της έλα-
µπε µε τόση δύναµη, ώστε ήταν προφανές πως η κοπέλα αδυ-
νατούσε να αντλήσει περισσότερο σαϊντάρ. Αν εµφανιζόταν
εκείνη τη στιγµή κάποιος από τους Αποδιωγµένους…

Έπρεπε να έχω µείνει µαζί της. Η Ηλαίην απέδιωξε αµέ-
σως τη σκέψη. Όποια δικαιολογία κι αν της προέβαλλε, η
Αβιέντα θα ήξερε την αλήθεια και, µερικές φορές, ήταν εύθικτη
σαν άντρας. Τις περισσότερες. Ειδικά όταν κάτι είχε να κάνει
µε την τιµή της. Με έναν αναστεναγµό, η Ηλαίην άφησε τις
Άθα’αν Μιέρε να συνωστιστούν γύρω της καθώς συνέχιζαν να
παρελαύνουν. Ωστόσο παρέµενε αρκετά κοντά, για να ακούει
τις φωνές από την άλλη πλευρά. Αρκετά κοντά, για να σταθεί
πλάι στην Αβιέντα µέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αν αυτό χρεια-
ζόταν. Και για έναν άλλο λόγο.

Οι Ανεµοσκόποι πέρασαν µε ιεραρχική σειρά, πασχίζοντας
να διατηρήσουν τα πρόσωπά τους γαλήνια, αλλά ακόµα κι η
Ρενάιλ χαλάρωσε τους σφικτούς της ώµους από τη στιγµή που
τα γυµνά της πόδια πάτησαν το ψηλό καφετί γρασίδι. Μερικές
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ένιωσαν ένα ελαφρύ τρέµουλο, το οποίο κατέπνιξαν αµέσως, ή
κοιτούσαν µε γουρλωτά µάτια πάνω από τον ώµο τους το
άνοιγµα που κρεµόταν στον αέρα. Απαξάπασες κάρφωσαν τα
βλέµµατά τους στην Ηλαίην καχύποπτα καθώς την προσπερ-
νούσαν, ενώ µια δυο άνοιξαν τα στόµατά τους να µιλήσουν,
ίσως για να τη ρωτήσουν τι έκανε εκεί ή για να της πουν να πα-
ραµερίσει. Η ίδια, από την πλευρά της, ήταν αρκούντως ευχα-
ριστηµένη που υπάκουαν µε τόση πειθαρχία στις κοφτές εντο-
λές της Ρενάιλ. Σύντοµα, θα είχαν την ευκαιρία να πουν στις
Άες Σεντάι τι να κάνουν· δεν ήταν ανάγκη να ξεκινήσουν µ’
εκείνη.

Η σκέψη αυτή έκανε το στοµάχι της να βουλιάξει κι ο αριθ-
µός τους να κουνήσει το κεφάλι της. Με τις γνώσεις που διέ-
θεταν σχετικά µε τον καιρό, µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν
σωστά το Κύπελλο, όµως ακόµα κι η Ρενάιλ συµφωνούσε –αν
κι απρόθυµα– ότι όσο περισσότερη ∆ύναµη διοχετευόταν στο
Κύπελλο, τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπήρχαν να θεραπευ-
τεί ο καιρός. Βέβαια, θα έπρεπε να διοχετευθεί µε σχολαστική
ακρίβεια, που µπορούσαν να επιτύχουν µόνο µία γυναίκα κατ’
αποκλειστικότητα ή ένας κύκλος. Ένας κύκλος δεκατριών,
απαραιτήτως. Και σε αυτές τις δεκατρείς σίγουρα θα συµπερι-
λαµβάνονταν η Νυνάβε, η Αβιέντα κι η ίδια η Ηλαίην, πιθανόν
και µερικές από το Σόι, αλλά η Ρενάιλ σκόπευε να προσπερά-
σει εκείνο το σηµείο της συµφωνίας που έλεγε πως θα τους
επέτρεπαν να διδαχθούν κάποιες από τις ικανότητες που θα τις
µάθαιναν οι Άες Σεντάι. Η πύλη είχε τεθεί ως πρώτο µέληµα
κι η δηµιουργία του κύκλου θα ήταν το δεύτερο. Ήταν άξιον
απορίας για ποιον λόγο δεν είχε φέρει όλες τις Ανεµοσκόπους
στο λιµάνι. Φαντάσου να είχες να αντιµετωπίσεις τριακόσιες ή
τετρακόσιες τέτοιες γυναίκες! Η Ηλαίην ευχαρίστησε σιωπηλά
τη µοίρα που ήταν µόνο είκοσι.

Ωστόσο, δεν στεκόταν εκεί απλώς και µόνο για να τις µε-
τρήσει. Καθώς οι Ανεµοσκόποι την προσπερνούσαν, ένα µόλις
βήµα πιο πέρα, αφέθηκε να αισθανθεί την ισχύ της κάθε γυ-
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ναίκας ως προς τη ∆ύναµη. Νωρίτερα, είχε αρκετό χρόνο στη
διάθεσή της για να προσεγγίσει µια χούφτα από αυτές, παρά
τη φασαρία µέχρι να πείσει τη Ρενάιλ να ακολουθήσει. Προ-
φανώς, η ιεραρχική αναρρίχηση για τις Ανεµοσκόπους δεν είχε
να κάνει µε την ηλικία ή µε την ισχύ· η Ρενάιλ δεν ήταν η ισχυ-
ρότερη, ούτε καν συµπεριλαµβανόταν στις τρεις ή τέσσερις
πρώτες, ενώ κάποια γυναίκα αρκετά κατώτερη, η Σένιν, είχε
µαραζωµένα µάγουλα και γκρίζα µαλλιά. Παραδόξως, από τα
σηµάδια στα αυτιά της φαινόταν πως κάποτε η Σένιν φορούσε
περισσότερα από έξι σκουλαρίκια, και πιο βαριά από τα τωρι-
νά.

Η Ηλαίην ταξινοµούσε στο µυαλό της µορφές κι ονόµατα
µε µια αυξανόµενη αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης. Μπο-
ρεί οι Ανεµοσκόποι να είχαν το πάνω χέρι, κι η ίδια µε τη Νυ-
νάβε να τα έβρισκαν σκούρα –πολύ σκούρα– απέναντι στην
Εγκουέν και στην Αίθουσα του Πύργου µόλις θα γίνονταν γνω-
στοί οι όροι της συµφωνίας, αλλά καµία από αυτές τις γυναίκες
δεν θα κατείχε ιδιαίτερα υψηλή θέση ανάµεσα στις Άες Σεντάι.
Σίγουρα όχι χαµηλή, µα ούτε υψηλή. Προσπάθησε να πείσει
τον εαυτό της να µη νιώθει αυτάρεσκα –εξάλλου, δεν άλλαζε
τίποτα απ’ όσα είχαν συµφωνήσει– αλλά ήταν πολύ δύσκολο.
Σε τελική ανάλυση, αυτές ήταν οι καλύτερες που µπορούσαν
να παρουσιάσουν οι Άθα’αν. Τουλάχιστον εδώ, στο Έµπου
Νταρ. Αλλά, ακόµα κι ήταν Άες Σεντάι µία προς µία, από την
Κούριν µε το πέτρινο σκοτεινό βλέµµα µέχρι την ίδια τη Ρε-
νάιλ, θα την άκουγαν όταν µιλούσε και θα στέκονταν προσοχή
µόλις έµπαινε στο δωµάτιο. Αν ήταν Άες Σεντάι κι αν, φυσικά,
συµπεριφέρονταν µε τον αρµόζοντα τρόπο.

Και τότε η παρέλαση έφτασε στο τέλος της, κι η Ηλαίην
ξαφνιάστηκε καθώς την προσπέρασε µια νεαρή Ανεµοσκόπος
από τα µικρότερα καράβια, µια στρογγυλοµάγουλη κοπέλα
ονόµατι Ράινυν, µε απέριττα γαλάζια µετάξια και µόλις µισή
ντουζίνα στολίδια να κρέµονται από την αλυσίδα της µύτης
της. Οι δύο µαθητευόµενες, η Τάλααν µε το σχεδόν ασχηµάτι-
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στο κορµί, κι η Μετάρα µε τα µεγάλα µάτια, ακολουθούσαν ξο-
πίσω της έχοντας µια βασανισµένη έκφραση στα πρόσωπά
τους. ∆εν είχαν κερδίσει ακόµα τον ρινικό κρίκο, πόσω µάλλον
την αλυσίδα, και µονάχα ένα λεπτό χρυσό σκουλαρίκι στο αρι-
στερό αυτί αντιστοιχούσε στα τρία του δεξιού. Η Ηλαίην ακο-
λούθησε και τις τρεις µε το βλέµµα, απλώς κοιτώντας τες.
Ίσως, όµως, η µατιά της να έκρυβε κι ένα ευρύτερο ενδιαφέ-
ρον.

Οι Άθα’αν Μιέρε µαζεύτηκαν πάλι γύρω από τη Ρενάιλ, οι
περισσότερες, όπως κι η ίδια, αγριοκοιτώντας πεινασµένα τις
Άες Σεντάι και το Κύπελλο. Οι τρεις τελευταίες γυναίκες βρί-
σκονταν στην οπισθοφυλακή, ενώ οι µαθητευόµενες απέπνεαν
έναν αέρα αβεβαιότητας για το αν είχαν δικαίωµα να είναι εκεί.
Η Ράινυν σταύρωσε τα χέρια της µιµούµενη τη Ρενάιλ, αν και
δεν διέφερε πολύ από τις άλλες δύο. Η Ανεµοσκόπος ενός
ντάρτερ, του µικρότερου από τα πλωτά µέσα των Θαλασσινών,
σπανίως έκανε παρέα µε την Ανεµοσκόπο της φατρίας της Κυ-
ράς των Κυµάτων της, για να µην αναφέρουµε την Ανεµοσκό-
πο της Κυράς των Πλοίων. Η Ράινυν άνετα ανταγωνιζόταν τη
Λελαίν ή τη Ροµάντα, κι η Μετάρα ήταν του ίδιου επιπέδου µε
την ίδια την Ηλαίην, ενώ η Τάλααν… Η Τάλααν, µε την κόκ-
κινη λινή µπλούζα της, τόσο πειθήνια και µε βλέµµα που φά-
νταζε µονίµως χαµηλωµένο, πλησίαζε το επίπεδο της Νυνάβε.
Αρκετά µάλιστα. Επιπλέον, η Ηλαίην γνώριζε πως δεν είχε
φτάσει ακόµα στο ζενίθ της δύναµής της, όπως κι η Νυνάβε.
Κατά πόσον τις προσέγγιζαν, άραγε, η Μετάρα κι η Τάλααν;
Είχε συνηθίσει στην επίγνωση πως µονάχα η Νυνάβε κι οι
Αποδιωγµένοι ήταν ισχυρότεροι από την ίδια. Κι η Εγκουέν,
έστω, αλλά εκείνη είχε εξαναγκαστεί, και το δικό της δυνητικό
–όπως και της Αβιέντα– ήταν εφάµιλλο της Εγκουέν. Αυτό κι
αν λέγεται αυταρέσκεια, αναλογίστηκε θλιβερά. Η Λίνι θα έλε-
γε πως αυτό τής άξιζε να πάθει, αφού έπαιρνε τα πράγµατα
τοις µετρητοίς. 

Γελώντας από µέσα της, η Ηλαίην στράφηκε να δει την
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Αβιέντα, αλλά ο Πλεχτός Κύκλος έµοιαζε ριζωµένος σε ένα ση-
µείο µπροστά από την πύλη, νιώθοντας άβολα κάτω από τα
ψυχρά βλέµµατα της Κάρεαν και της Σάριθα. Μόνη εξαίρεση
η Σουµέκο, η οποία δεν έκανε πίσω παρά τα προσηλωµένα
βλέµµατα των αδελφών. Η Κίρστιαν έµοιαζε έτοιµη να ξεσπά-
σει σε κλάµατα.

Καταπνίγοντας έναν αναστεναγµό, η Ηλαίην οδήγησε τις
γυναίκες του Σογιού πιο πέρα από τους υπηρέτες των στάβλων
που περίµεναν να φέρουν τα άλογα. Οι γυναίκες του Πλεχτού
Κύκλου προχωρούσαν σαν πρόβατα –η ίδια ήταν ο βοσκός, η
Μέριλιλ µε τις υπόλοιπες οι λύκοι– κι αν δεν κουβαλούσαν την
Ισπάν, θα προχωρούσαν γρηγορότερα.

Η Φαµέλ, η µία από τις τέσσερις µόνο γυναίκες του Πλε-
χτού Κύκλου δίχως την παραµικρή γκριζάδα ή ασπράδα στα
µαλλιά της, κι η Ελντάσε, µια γυναίκα µε αγριωπή µατιά –όπο-
τε δεν κοιτούσε καµιά Άες Σεντάι– κρατούσαν την Ισπάν από
τα µπράτσα. Έµοιαζαν αναποφάσιστες ως προς το αν έπρεπε
να την κρατούν σταθερά για να µείνει όρθια, ή να τη στηρίζουν
ελαφρά, µε αποτέλεσµα η Μαύρη αδελφή να κινείται τρικλίζο-
ντας, µε τα γόνατά της να λυγίζουν όποτε οι γυναίκες χαλάρω-
ναν τη λαβή τους µέχρι να την τραβήξουν επάνω προτού σω-
ριαστεί τελείως.

«Συγχώρεσέ µε, Άες Σεντάι», µουρµούριζε η Φαµέλ στην
Ισπάν, µε µια αχνή Ταραµπονέζικη προφορά. «Ω, πόσο λυπά-
µαι, Άες Σεντάι». Η Ελντάσε µόρφαζε και µούγκριζε ελαφρά
κάθε φορά που η Ισπάν σκόνταφτε, λες κι αυτή η γυναίκα δεν
είχε σκοτώσει ήδη δύο δικές τους και το Φως µόνο ήξερε πό-
σες ακόµα. Πολλή φασαρία για µια γυναίκα που επρόκειτο να
πεθάνει. Και µόνο οι δολοφονίες στον Λευκό Πύργο στις οποί-
ες είχε συνωµοτήσει η Ισπάν αρκούσαν ώστε να την καταδικά-
σουν στην εσχάτη των ποινών.

«Αφήστε την κάπου εκεί», τους είπε η Ηλαίην κι αποµα-
κρύνθηκε από την πύλη βαδίζοντας προς το ξέφωτο. Οι γυναί-
κες υπάκουσαν, χαµηλώνοντας τα κεφάλια τους σε υπόκλιση κι
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αφήνοντας σχεδόν την Ισπάν να πέσει, µουρµουρίζοντας συγ-
γνώµες στην Ηλαίην και στην κουκουλοφόρο αιχµάλωτο. Η
Ρεάνε κι οι υπόλοιπες πήγαν κοντά τους τρέχοντας, ρίχνοντας
ανήσυχες µατιές στις αδελφές γύρω από τη Μέριλιλ.

Σχεδόν αµέσως ξανάρχισε ο πόλεµος των άγριων βλεµµά-
των, µε τις Άες Σεντάι να ατενίζουν περιφρονητικά τις γυναί-
κες του Σογιού, τις γυναίκες του Πλεχτού Κύκλου να κοιτάζουν
θυµωµένες τις Ανεµοσκόπους, και τις Άθα’αν Μιέρε να ρίχνουν
σκληρές µατιές στους πάντες. Η Ηλαίην κράτησε το στόµα της
ερµητικά κλειστό. ∆εν είχε σκοπό να τους βάλει τις φωνές. Η
Νυνάβε, πάντως, είχε ανέκαθεν καλύτερα αποτελέσµατα όταν
ούρλιαζε. Ωστόσο, η Κόρη-∆ιάδοχος ήθελε να τους ενσταλάξει
λίγη λογική, να τις ταρακουνήσει µέχρι να τους τρίξει τα δό-
ντια. Φυσικά, δεν εξαιρούνταν κι η Νυνάβε, η οποία υποτίθε-
ται πως έπρεπε να έχει οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια αντί
να χαζεύει τα δέντρα. Τι θα γινόταν, όµως, αν ο Ραντ κινδύνευε
να πεθάνει, εκτός κι αν έβρισκε άµεσα τρόπο να τον σώσει;

Ξαφνικά, τσουχτερά δάκρυα έκαναν την εµφάνισή τους στα
µάτια της, έτοιµα να κυλήσουν. Ο Ραντ θα πέθαινε ούτως ή άλ-
λως, κι η ίδια δεν µπορούσε να κάνει τίποτα για να το αποτρέ-
ψει. Ξεφλούδισε το µήλο που κρατάς στο χέρι σου, κορίτσι
µου, όχι αυτό που κρέµεται στο δέντρο, έµοιαζε να ψιθυρίζει
στο αυτί της η απαλή φωνή της Λίνι. Τα δάκρυα είναι για αρ-
γότερα. Πριν από την ώρα τους, είναι χαµένος χρόνος.

«Σ’ ευχαριστώ, Λίνι», µουρµούρισε η Ηλαίην. Η παλιά της
τροφός εξαπτόταν µερικές φορές και δεν παραδεχόταν ποτέ
πως τα κοριτσάκια που είχε υπό την εποπτεία της µεγάλωναν,
αλλά οι συµβουλές της ήταν πάντα καλές. Επειδή η Νυνάβε εί-
χε αµελήσει τα καθήκοντά της, δεν σήµαινε πως έπρεπε να
αµελήσει κι η Ηλαίην τα δικά της.

Οι υπηρέτες κεντούσαν τα άλογα για να τροχάσουν ξοπίσω
από τις γυναίκες του πλεχτού Κύκλου, αρχίζοντας µε τα υπο-
ζύγια. Κανένα από αυτά τα πρώτα ζώα δεν κουβαλούσε κάτι
τόσο ασήµαντο όσο τα ρούχα. Σε περίπτωση που αναγκάζο-
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νταν να εγκαταλείψουν τα άλογα στην άλλη µεριά της πύλης,
θα µπορούσαν να περπατήσουν και να φορέσουν ό,τι είχαν
πρόχειρο, αν χρειαζόταν να αφεθούν πίσω τα υποζύγια, αλλά
δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν το φορτίο αυτών των πρώτων
αλόγων στους Αποδιωγµένους. Η Ηλαίην έκανε νόηµα στη γυ-
ναίκα µε τα τραχιά µάγουλα που οδηγούσε τα πρώτα αλόγα να
την ακολουθήσει, µακριά από τις υπόλοιπες.

Λύνοντας και τινάζοντας πέρα το δύσκαµπτο κάλυµµα του
καναβάτσου σε ένα από τα φαρδιά ψάθινα πανέρια, η γυναίκα
αποκάλυψε έναν µεγάλο σωρό από κάτι που έµοιαζε µε σκου-
πίδια πεταµένα όπως-όπως µέχρι την κορυφή, µερικά εκ των
οποίων ήταν τυλιγµένα µε φθαρµένο ύφασµα. Το µεγαλύτερο
µέρος του σωρού ήταν µάλλον σκουπίδια. Αγκαλιάζοντας το
σαϊντάρ, η Ηλαίην άρχισε τη διαλογή. Ένας σκουριασµένος
θώρακας πανοπλίας πετάχτηκε στο έδαφος µαζί µε ένα σπα-
σµένο πόδι τραπεζιού, ένα ραγισµένο πιάτο, µια άσχηµα χα-
ραγµένη στάµνα από κασσίτερο, κι ένα τόπι από σάπιο, άγνω-
στο ύφασµα, που διαλύθηκε σχεδόν στα χέρια της.

Η αποθήκη στην οποία είχαν ανακαλύψει το Κύπελλο των
Ανέµων ήταν γεµάτη· αντικείµενα που έπρεπε να πεταχτούν ως
άχρηστα ανακατεύονταν µε διάφορα αντικείµενα της ∆ύναµης,
εκτός από το Κύπελλο, κάποια από αυτά µέσα σε σαρακοφαγω-
µένους κάδους ή σεντούκια, κάποια άλλα πεταµένα στην τύχη.
Επί σειρά αιώνων, το Σόι έκρυβε όσα αντικείµενα ανακάλυπτε
πως είχαν κάποια σχέση µε τη ∆ύναµη, φοβούµενο να τα χρησι-
µοποιήσει ή να τα παραδώσει στις Άες Σεντάι. Μέχρι εκείνο το
πρωί. Ήταν η πρώτη φορά που η Ηλαίην είχε την ευκαιρία να
κρίνει τι άξιζε να διατηρηθεί. Ας βοηθούσε το Φως να µην είχαν
κλέψει κάτι σηµαντικό οι Σκοτεινόφιλοι· σίγουρα είχαν πάρει
κάποια πράγµατα, αλλά λιγότερο από το ένα τέταρτο όσων είχε
φιλοξενήσει εκείνο το δωµάτιο, συµπεριλαµβανοµένων των
σκουπιδιών. Ας βοηθούσε το Φως να έβρισκε η Ηλαίην κάτι που
θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν. Είχαν πεθάνει άνθρωποι
προκειµένου να βγάλουν αυτά τα αντικείµενα από το Ράχαντ.
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