
Τ
ο φως από τους τρεις φανούς τρεµόσβηνε, αλλά ήταν κά-
τι παραπάνω από αρκετό για να φωτίσει το µικροσκοπι-
κό δωµάτιο µε τους γυµνούς, λευκούς τοίχους και το τα-

βάνι. Η Σέαν, ωστόσο, κρατούσε τη µατιά της καρφωµένη πά-
νω στη βαριά, ξύλινη πόρτα. Ήξερε πως ήταν παράλογο, σχε-
δόν τρελό για µια Λευκή Καθήµενη. Η ύφανση του σαϊντάρ που
είχε δηµιουργήσει γύρω από την παραστάδα έφερνε στα αυτιά
της περιστασιακούς ψιθύρους από µακρινά βήµατα µέσα σε αυ-
τόν τον λαβύρινθο των εξωτερικών διαδρόµων, ψιθύρους που
έσβηναν σχεδόν µε το πρώτο άκουσµα. Ήταν ένα απλό τέχνα-
σµα που είχε διδαχθεί από µια φίλη της τις παλιές εκείνες µέ-
ρες, όταν ήταν ακόµα µαθητευόµενη, και που θα την προειδο-
ποιούσε έγκαιρα, πριν ακόµα προλάβει να πλησιάσει κανείς.
Ούτως ή άλλως, δεν ήταν πολλοί αυτοί που έφταναν τόσο βα-
θιά, έως το δεύτερο υπόγειο.

Η ύφανση έπιασε το απόµακρο τερέτισµα των αρουραίων.
Μα το Φως! Από πότε υπήρχαν αρουραίοι στην Ταρ Βάλον,
µέσα στον ίδιο τον Πύργο; Μήπως µερικοί από δαύτους ήταν
κατάσκοποι του Σκοτεινού; Έβρεξε τα χείλη της ανήσυχα. Η
λογική δεν είχε θέση εδώ. Πράγµατι, έτσι ήταν, όσο κι αν φαι-
νόταν παράλογο. Ήθελε να γελάσει. Κατέβαλε προσπάθεια
για να αποµακρυνθεί από το πρόθυρο της υστερίας. Σκέψου
κάτι άλλο, εκτός από τους αρουραίους. Κάτι άλλο, εκτός
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από… Μια πνιχτή, τσιριχτή κραυγή ακούστηκε από το δωµά-
τιο δίπλα της, µια κραυγή που γρήγορα έγινε βουβό κλαψούρι-
σµα. Προσπάθησε να στήσει αυτί. Συγκεντρώσου!

Από µια άποψη, η ίδια µαζί µε τις συντρόφους της είχαν
οδηγηθεί σε αυτό το δωµάτιο, επειδή οι επικεφαλής των Άτζα
συνήθιζαν να συναντιούνται στα κρυφά. Είχε προσέξει τη Φε-
ράν Νεχέραν να σιγοψιθυρίζει σε µια αποµονωµένη κόχη µε
την Τζέσε Μπιλάλ, η οποία κατείχε πολύ υψηλό βαθµό στο
Καφέ Άτζα, αν όχι τον υψηλότερο. Πίστευε πως ήταν πολύ
πιο προσγειωµένη από τη Σουάνα Ντράγκαντ, του Κίτρινου
Άτζα. Έτσι πίστευε. Αλλά για ποιο λόγο η Φεράν είχε βγει
βόλτα παρέα µε τη Σουάνα σε ένα αποµονωµένο σηµείο του
Πύργου, τυλιγµένες και οι δύο µε απλούς µανδύες; Οι Καθή-
µενες διαφορετικών Άτζα εξακολουθούσαν να µιλούν ανοιχτά
η µία στην άλλη, αν και ψυχρά. Οι υπόλοιπες είχαν δει παρό-
µοια πράγµατα· φυσικά, δεν ανέφεραν τα ονόµατα µελών των
δικών τους Άτζα, αλλά δύο τουλάχιστον είχαν αναφέρει τη
Φεράν. Περίπλοκος γρίφος. Ο Πύργος ήταν ένα καζάνι που
έβραζε αυτές τις µέρες, τα Άτζα πάσχιζαν να αλληλοσπαρα-
χθούν, ωστόσο οι επικεφαλής τους συναντιούνταν σε µυστικές
γωνίες. Κανείς εκτός των Άτζα δεν γνώριζε µε σιγουριά ποια
ηγούνταν του καθενός, αλλά προφανώς οι ηγέτιδες γνωρίζο-
νταν µεταξύ τους. Τι σκάρωναν, άραγε; Τι; ∆υστυχώς, δεν
µπορούσε να ρωτήσει έτσι απλά τη Φεράν, αλλά ακόµα κι αν
η Φεράν καταδεχόταν να απαντήσει, δεν το τολµούσε. Όχι
ακόµα, τουλάχιστον.

Όσο κι αν προσπαθούσε να συγκεντρωθεί, η Σέαν αδυνα-
τούσε να επικεντρώσει το µυαλό της στη συγκεκριµένη ερώτη-
ση. Ήξερε πως ο λόγος που κοιτούσε προς το µέρος της πόρ-
τας, ανησυχώντας για τους διάφορους γρίφους που δεν µπο-
ρούσε να λύσει, ήταν για να αποφύγει να κοιτάξει πάνω από
τον ώµο της. Προς τα εκεί όπου ακούγονταν αυτοί οι πνιχτοί
κλαυθµυρισµοί και τα ηχηρά βογκητά. 

Λες κι η σκέψη των ήχων λειτούργησε επάνω της κατανα-
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γκαστικά, έριξε ένα αργό βλέµµα προς τη µεριά των συντρόφων
της, µε την ανάσα της να γίνεται όλο και πιο ακανόνιστη, κα-
θώς κινούσε αργά το κεφάλι. Ψηλά, από τον ουρανό, το χιόνι
έπεφτε βαρύ στην Ταρ Βάλον, αλλά το δωµάτιο έµοιαζε ασυ-
νήθιστα ζεστό. Εξανάγκασε τον εαυτό της να δει!

Με το επώµιο µε τα καφετιά κρόσσια τυλιγµένο γύρω από
τους αγκώνες της, η Σερίν στεκόταν µε τα πόδια ριζωµένα στο
έδαφος κι ελαφρώς ανοικτά, ψηλαφώντας τη λαβή του σκαλι-
στού Αλταρανού εγχειριδίου που είχε περασµένο πίσω από τη
ζώνη της. Ψυχρή οργή σκοτείνιαζε τη µελαψή επιδερµίδα της,
αρκετά για να κάνει το σηµάδι κατά µήκος του σαγονιού της να
ξεχωρίζει σαν ωχρή γραµµή. Η Πεβάρα, εκ πρώτης όψεως,
έµοιαζε πιο ψύχραιµη, ωστόσο µε το ένα χέρι άδραχνε σφιχτά
τη φούστα της µε τα κόκκινα κεντήµατα, ενώ µε το άλλο κρα-
τούσε τον λείο λευκό κύλινδρο της Ράβδου των Όρκων λες κι
ήταν κάποιο µακρύ ρόπαλο έτοιµο για χρήση. Έπρεπε να βρί-
σκεται σε ετοιµότητα· η Πεβάρα ήταν πολύ πιο σκληροτράχη-
λη απ’ ό,τι µαρτυρούσε η πλαδαρή της εµφάνιση, καθώς κι αρ-
κετά αποφασιστική, ώστε η Σερίν να φαντάζει φυγόπονη
µπροστά της.

Από την άλλη µεριά του Καθίσµατος της Μετάνοιας, η µι-
κροκαµωµένη Γιουκίρι είχε τυλίξει σφιχτά τα µπράτσα της γύ-
ρω από το κορµί της. Τα µακρόστενα, ασηµόγκριζα κρόσσια
του επωµίου της λικνίζονταν κάθε φορά που αναρριγούσε.
Περνώντας τη γλώσσα πάνω από τα χείλη της, η Γιουκίρι έρι-
ξε ένα ανήσυχο βλέµµα προς το µέρος της γυναίκας που στε-
κόταν πλάι της. Η Ντόεσιν, που έµοιαζε πιότερο µε κοµψό
αγόρι παρά µε Κίτρινη αδελφή περιωπής, έδειχνε να µην αντι-
δρά καθόλου σε ό,τι έκαναν. Στην πραγµατικότητα, εκείνη χει-
ριζόταν τις υφάνσεις, οι οποίες απλώνονταν έως το Κάθισµα,
κοιτώντας το τερ’ανγκριάλ, συγκεντρωµένη τόσο έντονα στη
δουλειά της, ώστε ο ιδρώτας σχηµάτιζε κόµπους πάνω στο πε-
λιδνό της µέτωπο. Όλες τους ήταν Καθήµενες, συµπεριλαµβα-
νοµένης της ψηλής γυναίκας που σφάδαζε πάνω στο Κάθισµα.
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Ο ιδρώτας είχε µουσκέψει την Τάλεν, µετατρέποντας τα
χρυσαφένια µαλλιά της σε µια µπερδεµένη µάζα, ποτίζοντας το
λινό της ρούχο σε σηµείο να κολλάει πάνω της. Τα υπόλοιπα
ενδύµατά της σχηµάτιζαν έναν ανάκατο σωρό σε µια γωνία. Τα
κλειστά µατόκλαδά της πετάρισαν κι από το στόµα της βγήκε
µια σταθερή ροή από πνιχτά βογκητά και κλαψουρίσµατα, σαν
σιγανές ικεσίες. Η Σέαν ένιωσε άρρωστη, αλλά αδυνατούσε να
αποτραβήξει το βλέµµα της. Η Τάλεν ήταν φίλη της. Είχε
υπάρξει φίλη της.

Παρά την ονοµασία του, το τερ’ανγκριάλ δεν έµοιαζε διό-
λου µε κάθισµα· απλά, ήταν ένα τεράστιο, ορθογώνιο κοµµάτι
από γκρίζο µάρµαρο. Κανείς δεν γνώριζε από τι ήταν φτιαγ-
µένο, αλλά το υλικό του ήταν σκληρό σαν ατσάλι, παντού,
εκτός από την κυρτή κορυφή. Η αγαλµάτινη Πράσινη ήταν
κάπως βυθισµένη σε αυτή την εσοχή, η οποία είχε προσκολ-
ληθεί επάνω της, παίρνοντας το σχήµα του κορµιού της, άσχε-
τα από το πόσο ανασκιρτούσε η γυναίκα. Οι υφάνσεις της
Ντόεσιν έρρεαν µέσα στη µόνη ρωγµή του Καθίσµατος, µία
ορθογώνια οπή στη µια πλευρά, µεγέθους παλάµης, µε µικρο-
σκοπικές χαρακιές άτακτα σχηµατισµένες γύρω της. Όσοι
εγκληµατίες συλλαµβάνονταν στην Ταρ Βάλον, κατέληγαν
εδώ κάτω, για να δουν τι εστί Κάθισµα της Μετάνοιας και για
να βιώσουν τις προσεκτικά επιλεγµένες συνέπειες των εγκλη-
µάτων τους. Μόλις αφήνονταν ελεύθεροι, πάντοτε έτρεχαν να
φύγουν από το νησί. ∆εν υπήρχε µεγάλη εγκληµατικότητα
στην Ταρ Βάλον. Νιώθοντας κάπως ζαλισµένη, η Σέαν ανα-
ρωτήθηκε αν το Κάθισµα είχε ακόµη την ίδια χρήση µε εκείνη
της Εποχής των Θρύλων. 

«Τι… βλέπει;» Παρά τη θέλησή της, η ερώτηση βγήκε από
το στόµα της ψιθυριστά. Η Τάλεν δεν έβλεπε απλώς· γι’ αυτήν,
όλα φάνταζαν αληθινά. ∆όξα στο Φως, δεν είχε κανέναν Πρό-
µαχο, κάτι ανήκουστο για Πράσινη. Ισχυριζόταν πως µια Κα-
θήµενη δεν είχε ανάγκη Προµάχου. Τώρα, όµως, διαφορετικές
αιτίες ξεπηδούσαν στο µυαλό της.
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«Μαστιγώθηκε για τα καλά από αυτούς τους καταραµένους
τους Τρόλοκ», είπε µε βραχνή φωνή η Ντόεσιν. Στη φωνή της
ξεχώριζε κάπως η µητρική της, Καιρχινή προφορά, κάτι που
δεν συνέβαινε συχνά, εκτός αν βρισκόταν υπό πίεση. «Όταν
τελείωσαν… Βλέπει το καζάνι των Τρόλοκ να βράζει πάνω
από τη φωτιά κι έναν Μυρντράαλ να την παρακολουθεί. Μου
φαίνεται πως καταλαβαίνει ότι θα είναι η επόµενη ή η µεθεπό-
µενη. Να µε πάρει και να µε σηκώσει αν δεν εξουθενωθεί αυτή
τη φορά…» Η Ντόεσιν σκούπισε µε µια κίνηση όλο εκνευρισµό
τον ιδρώτα από το µέτωπό της κι ανάσανε τραχιά. «Σταµάτα
να µε σκουντάς. Έχει περάσει καιρός από τότε που το έκανα
τελευταία φορά».

«Ήδη το έχεις κάνει τρεις φορές», µουρµούρισε η Γιουκίρι.
«∆ύο είναι αρκετές για να λυγίσει κι ο χειρότερος πεισµατάρης
κάτω από τις ίδιες του τις ενοχές, αν µη τι άλλο! Κι αν είναι
αθώα; Μα το Φως, είναι σαν να κλέβεις πρόβατα µπροστά στα
µάτια του τσοπάνη!» Παρά το τρέµουλο, κατάφερνε να φαντά-
ζει µεγαλοπρεπής, αλλά τα λόγια της πάντα έδειχναν αυτό που
ήταν στην πραγµατικότητα, µια χωριάτισσα δηλαδή. Αγριοκοί-
ταξε τις υπόλοιπες µε έναν νοσηρό τρόπο. «Ο νόµος απαγο-
ρεύει να χρησιµοποιούµε το Κάθισµα σε µαθητευόµενες. Θα
µας καθαιρέσουν όλες! Και σαν να µην φτάνει που θα µας πε-
τάξουν έξω από την Αίθουσα, πιθανόν να µας εξορίσουν κιό-
λας. Άσε που θα µας µαστιγώσουν πριν µας διώξουν, έτσι για
ποικιλία! Που να καώ, αν έχουµε λαθέψει, θα σιγανευτούµε
όλες!»  

Η Σέαν ανατρίχιασε. Αυτό το τελευταίο θα µπορούσαν να
το αποφύγουν, αν οι υποψίες τους αποδεικνύονταν σωστές.
Όχι, δεν επρόκειτο για υποψίες αλλά για βεβαιότητες. Σίγου-
ρα είχαν δίκιο! Ακόµα κι έτσι όµως, η Γιουκίρι ήταν σωστή
όσον αφορούσε στα υπόλοιπα. Ο νόµος του Πύργου σπανίως
άφηνε περιθώρια παράβασής του, σπανίως απέβλεπε στο υπο-
τιθέµενο συµφέρον των πολλών. Ωστόσο, αν είχαν δίκιο, άξιζε
τον κόπο. Μακάρι να έδεε το Φως να είχαν δίκιο! 
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«Είστε τυφλές και κουφές;» πετάχτηκε απότοµα η Πεβάρα,
κουνώντας τη Ράβδο των Όρκων προς το µέρος της Γιουκίρι.
«Αρνήθηκε να πάρει ξανά τον Όρκο ότι δεν θα ξαναπεί ψέµα-
τα, κάτι που υπερβαίνει ακόµα κι αυτή την ανόητη έπαρση του
Πράσινου Άτζα, ύστερα απ’ όσα έχουµε κάνει ήδη. Όταν τη
θωράκισα, προσπάθησε να µε µαχαιρώσει! Το κρίνετε τόσο
αθώο αυτό; Ε; Το µόνο που περίµενε να κάνουµε ήταν να την
κατσαδιάσουµε µέχρι να µαλλιάσει η γλώσσα µας! Για ποιο λό-
γο να περιµένει κάτι παραπάνω;»

«Σας ευχαριστώ και τις δύο», είπε ξερά η Σερίν, «που επι-
σηµάνατε το προφανές. Είναι πολύ αργά πια να κάνουµε πίσω,
Γιουκίρι, άρα πρέπει να συνεχίσουµε. Στη θέση σου, Πεβάρα,
δεν θα έβαζα τις φωνές σε µια από τις τέσσερις γυναίκες σ’
ολόκληρο τον Πύργο που ξέρω ότι µπορώ να εµπιστευτώ».

Η Γιουκίρι αναψοκοκκίνισε κι έσιαξε το επώµιό της, ενώ η
Πεβάρα φάνηκε κάπως ταραγµένη. Κάπως. Μπορεί όλες τους
να ήταν Καθήµενες, αλλά η Σερίν ήταν σίγουρα η επικεφαλής.
Η Σέαν αµφέβαλλε για τα αισθήµατά της σχετικά µε αυτό το
γεγονός. Λίγες ώρες πριν, εκείνη κι η Πεβάρα ήταν δύο παλιές
φίλες, µόνες τους σε µια επικίνδυνη αναζήτηση, ισότιµες, παίρ-
νοντας αποφάσεις από κοινού· τώρα είχαν συµµάχους. Θα
έπρεπε να είναι ευγνώµων για τις επιπλέον συντρόφους της.
Εντούτοις, δεν βρίσκονταν στην Αίθουσα και δεν µπορούσαν
να αξιώσουν τα δικαιώµατα των Καθήµενων σε αυτό το ζήτη-
µα. Οι ιεραρχίες του Πύργου είχαν αναλάβει, κανονίζοντας µε
λεπτές –και, µερικές φορές, όχι τόσο λεπτές– διακρίσεις κατά
πόσον κάποια ήταν ανώτερη συγκριτικά µε τις υπόλοιπες. Η
αλήθεια ήταν πως η Σερίν είχε υπάρξει µαθητευόµενη κι Απο-
δεχθείσα σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο από την πλειονότητα, αλ-
λά σαράντα χρόνια Καθήµενη, περισσότερο απ’ οποιαδήποτε
άλλη, ήταν υπεραρκετά. Η Σέαν θα θεωρούνταν τυχερή αν η
Σερίν ζητούσε τη γνώµη της, πόσω µάλλον τη συµβουλή της,
πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Ήταν τρελό, αλλά ένιωθε
αυτού του είδους την επίγνωση σαν αγκάθι στο πόδι της.
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«Οι Τρόλοκ τη σέρνουν προς το καζάνι», είπε ξαφνικά η
Ντόεσιν, κι η φωνή της έµοιαζε µε τριγµό. Ένα αχνό µοιρολόι
ξέφυγε ανάµεσα από τα σφιχτά δόντια της Τάλεν κι η ίδια τρε-
µούλιασε τόσο έντονα, που φάνηκε σαν να δονείται. «∆εν…
δεν ξέρω αν µπορώ να… να καώ και να…»

«Ξυπνήστε την», πρόσταξε η Σερίν χωρίς να κοιτάξει τρι-
γύρω για να διαπιστώσει τι σκέφτονταν οι υπόλοιπες. «Γιουκί-
ρι, πάψε να είσαι σκυθρωπή, κι ετοιµάσου».

Η Γκρίζα αδελφή τής έριξε ένα βλέµµα γεµάτο αλαζονεία κι
οργή, αλλά όταν η Ντόεσιν άφησε τις υφάνσεις να σβήσουν και
τα γαλαζωπά µάτια της Τάλεν τρεµόπαιξαν κι άνοιξαν, η λάµ-
ψη του σαϊντάρ περικύκλωσε τη Γιουκίρι, η οποία θωράκισε τη
γυναίκα που κειτόταν πάνω στο Κάθισµα χωρίς να προφέρει
λέξη. Η Σερίν ήταν επικεφαλής, κάτι που όλες γνώριζαν και
δεν άλλαζε µε τίποτα. Πολύ µυτερό αυτό το αγκάθι.

Η θωράκιση έµοιαζε περιττή. Με το πρόσωπό της µια µά-
σκα τρόµου, η Τάλεν αναρρίγησε και βαριανάσανε, λες κι είχε
διανύσει δέκα µίλια τρέχοντας σαν τρελή. Εξακολουθούσε να
είναι βυθισµένη στη µαλακή επιφάνεια, αλλά µια κι η Ντόεσιν
είχε πάψει να διαβιβάζει, η επιφάνεια δεν έπαιρνε πια το σχή-
µα του κορµιού της. Η Τάλεν κοίταξε την οροφή µε µάτια διά-
πλατα ανοικτά κι ύστερα τα έκλεισε σφικτά, ανοίγοντάς τα ξα-
νά την επόµενη στιγµή. Όποιες µνήµες κι αν βρίσκονταν πίσω
από τα βλέφαρά της, δεν είχε καµία διάθεση να τις αντικρίσει.

Καλύπτοντας µε δύο δρασκελιές την απόσταση µέχρι το
Κάθισµα, η Πεβάρα τίναξε τη Ράβδο των Όρκων προς το µέ-
ρος της ταραγµένης γυναίκας. «Αρνήσου όλους τους όρκους
που σε δεσµεύουν και ξαναπάρε τους Τρεις Όρκους, Τάλεν»,
είπε τραχιά. Η Τάλεν αποτραβήχτηκε από τη Ράβδο, λες κι
ήταν δηλητηριώδες φίδι, και τινάχτηκε από την αντίθετη µεριά
καθώς η Σερίν έσκυβε από πάνω της.

«Την επόµενη φορά, Τάλεν, ετοιµάσου για το καζάνι ή για την
τρυφερή περιποίηση του Μυρντράαλ». Το πρόσωπο της Σερίν
ήταν σκληρό, αλλά ο τόνος της φωνής της το έκανε να φαίνεται
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συγκριτικά µαλακό. «Και δεν θα ξυπνήσεις στο µεταξύ. Ακόµα,
όµως, κι αν δεν δουλέψει αυτό, θα υπάρξει κι άλλη φορά, κι άλ-
λη, έστω κι αν χρειαστεί να κάτσουµε εδώ µέχρι το καλοκαίρι». Η
Ντόεσιν άνοιξε το στόµα της να διαµαρτυρηθεί, αλλά τελικά αρ-
κέστηκε σε έναν απλό µορφασµό. Μονάχα αυτή ανάµεσά τους
γνώριζε πώς να χειρίζεται το Κάθισµα, αλλά συγκριτικά µε τις
υπόλοιπες ήταν εξίσου χαµηλόβαθµη µε τη Σέαν.

Η Τάλεν εξακολουθούσε να κοιτάζει τη Σερίν. ∆άκρυα φά-
νηκαν στα µεγάλα της µάτια κι άρχισε να κλαψουρίζει, αναρρι-
γώντας µε λυγµούς απελπισίας. Άπλωσε το χέρι της στα τυφλά,
ψαχουλεύοντας, µέχρι που η Πεβάρα ακούµπησε τη Ράβδο
των Όρκων στην παλάµη της. Αγκαλιάζοντας την Πηγή, η Πε-
βάρα διαβίβασε ένα νήµα Πνεύµατος στη Ράβδο. Η Τάλεν άρ-
παξε την παχιά σαν τον καρπό της ράβδο τόσο δυνατά, που οι
αρθρώσεις της άσπρισαν, ωστόσο απέµεινε ακίνητη να κλαίει
µε λυγµούς.

Η Σερίν όρθωσε το ανάστηµά της. «Φοβάµαι πως είναι ώρα
να την κοιµίσουµε πάλι, Ντόεσιν».

Τα δάκρυα ξεχύθηκαν πιο έντονα από τα µάτια της Τάλεν
και κάτι µουρµούρισε ανάµεσα στους λυγµούς της. «Αρνού-
µαι… όλους τους όρκους… που µε δεσµεύουν». Μόλις ξεστό-
µισε την τελευταία λέξη, άρχισε να ουρλιάζει.

Η Σέαν αναπήδησε και ξεροκατάπιε δυνατά. Γνώριζε από
προσωπική πείρα τον πόνο της εξάλειψης ενός απλού όρκου κι
είχε αναλογιστεί πολλές φορές την αγωνία της ταυτόχρονης
εξάλειψης περισσότερων από έναν όρκων, αλλά τώρα δεν µπο-
ρούσε να αρνηθεί αυτό που συνέβαινε µπροστά στα µάτια της.
Η Τάλεν ξελαρυγγιάστηκε στα ουρλιαχτά και πήρε µια βαθιά
ανάσα µόνο και µόνο για να αρχίσει να ουρλιάζει ξανά, µέχρι
που η Σέαν άρχισε να µισοπιστεύει πως, από στιγµή σε στιγ-
µή, το προσωπικό του Πύργου θα έτρεχε να δει τι συµβαίνει. Η
ψηλή Πράσινη αδελφή άρχισε να συσπάται, τινάζοντας χέρια
και πόδια στον αέρα· ξαφνικά, το κορµί της σχηµάτισε αψίδα,
έτσι που µονάχα οι φτέρνες και το κεφάλι της ακουµπούσαν
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στην γκρίζα επιφάνεια, µε κάθε µυώνα της να σφίγγεται κι ολό-
κληρο το σώµα της να καταλαµβάνεται από άγριους σπασµούς.

Όσο ξαφνικά άρχισε η κατάληψη, τόσο απότοµα τελείωσε,
µε την Τάλεν να καταρρέει, λες κι είχε πάψει να έχει κόκαλα
στο κορµί της, και να κείτεται εκεί κλαψουρίζοντας, σαν χαµέ-
νο παιδάκι. Η Ράβδος των Όρκων κύλησε από το παράλυτο
χέρι της κι έπεσε στην κυρτή, γκρίζα επιφάνεια. Η Γιουκίρι
µουρµούρισε κάτι που έµοιαζε µε ένθερµη προσευχή, ενώ η
Ντόεσιν ψιθύριζε ξανά και ξανά µε τρεµάµενη φωνή: «Μα το
Φως! Μα το Φως! Μα το Φως!»

Η Πεβάρα πήρε µε µια απότοµη κίνηση τη Ράβδο και τύλι-
ξε τα δάχτυλα της Τάλεν ξανά γύρω της. Η φίλη της Σέαν δεν
έδειχνε κανέναν οίκτο, όχι σε αυτό το ζήτηµα τουλάχιστον.
«Τώρα, πάρε τους Τρεις Όρκους», είπε σαν να έφτυνε.

Για µια στιγµή, φάνηκε πως η Τάλεν θα αρνούνταν, αλλά
άρχισε να επαναλαµβάνει αργά-αργά τους όρκους που έδιναν
σε όλες τους τον τίτλο µιας Άες Σεντάι και τις δέσµευαν. Πο-
τέ να µην πει ψέµατα. Ποτέ να µη στρέψει όπλο σε λάθος άν-
θρωπο. Ποτέ να µη χρησιµοποιήσει τη Μία ∆ύναµη ως όπλο,
παρά µόνο για να υπερασπίσει τη ζωή της ή τη ζωή του Προ-
µάχου της ή κάποιας άλλης αδελφής. Τελικά, άρχισε να κλαίει
σιωπηλά και να τρέµει χωρίς να βγάζει λέξη. Ίσως να έφταιγαν
οι όρκοι, που ένιωθε να τη σφίγγουν στον κλοιό τους. Πάντα
ήταν άβολο όταν τους έπαιρνες για πρώτη φορά. Ίσως.

Κατόπιν, η Πεβάρα πρόφερε τον άλλο όρκο που ήταν απα-
ραίτητος. Η Τάλεν µόρφασε, αλλά µουρµούρισε τα λόγια, σε
τόνο που µαρτυρούσε απελπισία. «Ορκίζοµαι να υπακούω
απόλυτα και στις πέντε από σας». Κατά τ’ άλλα, απλώς κοι-
τούσε µπροστά της µε βλέµµα κενό και µε τα δάκρυα να κυλούν
στα µάγουλά της.

«Απάντησέ µου ειλικρινά», της είπε η Σερίν. «Ανήκεις στο
Μαύρο Άτζα;»

«Ανήκω». Τα λόγια βγήκαν τριζάτα, λες κι ο λαιµός της Τά-
λεν είχε σκουριάσει.
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