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Το Αγόρι που Έκλεβε Πολύ
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Σ  τα μέσα του ατέλειωτου βροχερού καλοκαιριού του 
Εβδομηκοστού Έβδομου Έτους της Σεντοβάνι, ο 
Κλεφτοποιός της Καμόρ επισκέφθηκε ξαφνικά και 

απροειδοποίητα τον Αόμματο Ιερέα στο Ναό του Περελάντρο, 
προσδοκώντας απεγνωσμένα να του πουλήσει το αγόρι που άκουγε 
στο όνομα Λαμόρα.

«Μάντεψε τι ευκαιρία σου έχω!» άρχισε να λέει ο Κλεφτοποιός, 
μάλλον χωρίς να περιμένει και πολλά.

«Μήπως καμιά σαν εκείνη με τον Κάλο και τον Γκάλντο;» είπε ο 
Αόμματος Ιερέας. «Ακόμη πασχίζω να εκπαιδεύσω αυτούς τους χα-
ζοχαρούμενους βλάκες να ξεχάσουν τις κακές συνήθειες που πήραν 
από σένα για να τις αντικαταστήσω με τις κακές συνήθειες που χρει-
άζομαι.»

«Έλα τώρα, Τσέινς.» Ο Κλεφτοποιός σήκωσε τους ώμους του. «Σ’ 
το είχα πει ότι κάνουν σαν καβγατζίδικα πιθήκια όταν κλείσαμε τη 
συμφωνία, και σου ’κατσε μια χαρά εκείνη-»

«Ή μήπως καμιά άλλη σαν τη Σάμπεθα;» Η φωνή του ιερέα, που 
έγινε πιο βαθιά και δραματική, έκανε τα λόγια του Κλεφτοποιού, που 
πήγε να φέρει αντίρρηση, να τρέξουν να κρυφτούν πάλι πίσω στο 
λαρύγγι του. «Είμαι σίγουρος πως θυμάσαι ότι μόνο με τα κόκαλα 
της μάνας μου δε με είχες χρεώσει για του λόγου της. Θα ’πρεπε να 
σ’ έχω πληρώσει σε χάλκινες δεκάρες για να σε δω να παθαίνεις κάνα 
κάταγμα κουβαλώντας τα τσουβάλια.»
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«Αααααα, μα ήταν ξεχωριστή, κι αυτό το αγόρι είναι επίσης ξεχω-
ριστό» είπε ο Κλεφτοποιός. «Πρόκειται γι’ αυτό που μου ζήτησες να 
βρω, αφότου σου πούλησα τον Κάλο και τον Γκάλντο. Όλα όσα σου 
άρεσαν τόσο πολύ και στη Σάμπεθα! Είναι απ’ την Καμόρ, αλλά μπα-
σταρδεμένος. Έχει αίμα Θέριν και Βάντραν, χωρίς κάποιο από τα 
δύο να υπερισχύει. Είναι τόσο σίγουρο ότι έχει στο αίμα του την κλε-
ψιά, όσο κι ότι τα ψάρια κατουράνε στη θάλασσα. Και μπορώ να σ’ 
τον αφήσω με... με έκπτωση.»

Ο Αόμματος Ιερέας πέρασε αρκετή ώρα να το συλλογίζεται. «Να 
με συγχωρείς» είπε τελικά «αλλά ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι 
θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπίσω την ξαφνική γενναιοδωρία σου 
προς εμένα με το να πάρω ένα όπλο και να στηθώ στον τοίχο.»

Ο Κλεφτοποιός άφησε μια έκφραση αόριστης ειλικρίνειας να πε-
ράσει απ’ το πρόσωπό του, όπου παρέμεινε παγωμένη με εμφανή 
δυσφορία. Ανασήκωσε τους ώμους με ψεύτικη ανεμελιά. «Εχμ, ναι, 
υπάρχουν κάποια προβλήματα με το αγόρι. Τα προβλήματα, όμως, 
στην περίπτωσή του, έχουν να κάνουν με το ότι βρίσκεται κάτω απ’ 
τη φροντίδα μου. Αν ήταν κάτω απ’ τη δική σου, είμαι σίγουρος ότι, 
εχμμμ, θα εξαφανίζονταν.»

«Α, μάλιστα. Έχεις ένα μαγικό αγόρι. Γιατί δεν το λες τόση ώρα;» 
Ο ιερέας έξυσε το μέτωπό του κάτω από το λευκό, μεταξένιο ύφασμα 
που κάλυπτε τα μάτια του. «Θαυμάσια. Θα τον φυτέψω στο αναθεμα-
τισμένο έδαφος και θα φυτρώσει μια κληματαριά που θα οδηγεί σε 
κάποια μαγεμένη χώρα πάνω απ’ τα σύννεφα.» 

«Αααα! Χα χα χα, τα ξέρω καλά τα σαρκαστικά σου σχόλια, Τσέ-
ινς.» Ο Κλεφτοποιός έκανε μια ψεύτικη υπόκλιση, όσο του το επέτρε-
πε η αρθρίτιδα. «Είναι, αλήθεια, τόσο δύσκολο να πεις ότι ενδιαφέ-
ρεσαι;»

Ο Αόμματος Ιερέας έφτυσε. «Ας υποθέσουμε ότι ο Κάλο, ο Γκάλ-
ντο και η Σάμπεθα θα χρειάζονταν έναν καινούριο για σύντροφο, ή 
έστω κάποιον για να έχουν του κλότσου και του μπάτσου. Ας υποθέ-
σουμε ότι είμαι διατεθειμένος να ξοδέψω γύρω στα τρία χάλκινα νο-
μίσματα κι ένα δοχείο με κάτουρα για ένα ανεπιθύμητο, μυστήριο 
αγόρι. Ακόμη κι έτσι, όμως, θα πρέπει να με πείσεις ότι το αξίζεις το 
δοχείο με τα κάτουρα. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει το παιδί;»

«Το πρόβλημά του» είπε ο Κλεφτοποιός «είναι ότι, αν δεν μπορέ-
σω να σ’ τον πουλήσω, θα πρέπει να του κόψω το λαρύγγι και να τον 
πετάξω στη θάλασσα. Και θα πρέπει να το κάνω απόψε.»
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Τη νύχτα που το αγόρι με το όνομα Λαμόρα είχε έρθει να ζήσει υπό 
τη φροντίδα του Κλεφτοποιού, το παλιό νεκροταφείο του Λόφου των 
Σκιών ήταν γεμάτο παιδιά που στέκονταν προσοχή, περιμένοντας 
σιωπηλά να οδηγήσουν τα καινούρια τους αδέλφια κάτω, στα μαυ-
σωλεία.

Όλοι οι μικροί προστατευόμενοι του Κλεφτοποιού κρατούσαν κε-
ριά· το παγερό, υποτονικό φως τους αχνόφεγγε μέσα απ’ τα ασημένια 
πέπλα της ομίχλης που ερχόταν από το ποτάμι, όπως αχνοφέγγει μια 
λάμπα του δρόμου μέσα από ένα τζάμι μουτζουρωμένο από την κά-
πνα. Μια σειρά από φανάρια φασματικού φωτός ξετυλίγονταν κατη-
φορικά απ’ την κορυφή του λόφου, ανάμεσα στις πέτρινες πινακίδες 
και τα μονοπάτια του νεκροταφείου, καταλήγοντας στην πλατιά, 
γυάλινη γέφυρα πάνω από το Κανάλι Κόουλσμοκ, σχεδόν αόρατα 
μέσα στη ζεστή σαν αίμα ομίχλη που αναδύουν τα υγρά οστά της 
Καμόρ τις καλοκαιρινές νύχτες.

«Ελάτε, λατρείες μου, αστεράκια μου, τώρα που σας βρήκα, κρα-
τήστε το ρυθμό» ψιθύρισε ο Κλεφτοποιός καθώς έσπρωχνε και το 
τελευταίο από τα καμιά τριανταριά ορφανά της συνοικίας Κάτσφαϊ-
ερ πάνω στη γέφυρα. «Αυτά τα φώτα είναι οι νέοι σας φίλοι, θα σας 
δείξουν το δρόμο για να σκαρφαλώσετε το λόφο μου. Κουνηθείτε, 
θησαυροί μου. Χαραμίζουμε το σκοτάδι και έχουμε τόσο πολλά να 
συζητήσουμε.»

Σε κάποιες σπάνιες στιγμές ματαιόδοξου στοχασμού, ο Κλεφτοποιός 
θεωρούσε τον εαυτό του καλλιτέχνη. Γλύπτη, για την ακρίβεια, με τα 
ορφανά ν’ αποτελούν τον πηλό του και το παλιό νεκροταφείο του 
Λόφου των Σκιών το εργαστήρι του.

Οι ογδόντα οκτώ χιλιάδες ψυχές της Καμόρ απέβαλλαν μια σταθε-
ρή ποσότητα άχρηστου υλικού· αυτό το άχρηστο υλικό περιλάμβα-
νε μια συνεχή ροή χαμένων, άχρηστων και εγκαταλελειμμένων 
παιδιών. Κάποια απ’ αυτά τα έπαιρναν οι δουλέμποροι και τα 
έσερναν στην Ταλ Βεράρ ή στα νησιά της Τζερέμ. Η δουλεία ήταν 
θεωρητικά παράνομη στην Καμόρ, αλλά η υποδούλωση αυτή κα-
θεαυτή παραβλεπόταν, αν δεν είχε απομείνει κανείς για να υπερα-
σπιστεί το θύμα.
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Έτσι, κάποια παιδιά χάνονταν στα χέρια των δουλεμπόρων, κά-
ποια άλλα από απλή βλακεία. Η ασιτία και οι ασθένειες που έφερνε 
ήταν επίσης συνηθισμένες αιτίες θανάτου για όσα παιδιά δεν ήταν 
αρκετά γενναία ή ικανά να εκμεταλλευτούν την πόλη γύρω τους για 
να επιβιώσουν. Κι έπειτα, φυσικά, υπήρχαν κι εκείνα που ήταν γεν-
ναία αλλά όχι ικανά και κατέληγαν κρεμασμένα από τη Μαύρη Γέ-
φυρα, μπροστά από το Παλάτι της Υπομονής. Οι δικαστικοί του 
δούκα ξεφορτώνονταν τους μικρούς κλέφτες με το ίδιο σκοινί που 
χρησιμοποιούσαν για τους μεγαλύτερους, ωστόσο φρόντιζαν να δέ-
σουν βαρίδια στους αστραγάλους των μικρών για να κρεμαστούν σω-
στά.

Όσα ορφανά απέμεναν χωρίς να τους λάχει κάποιο από τα ευχά-
ριστα αυτά ενδεχόμενα, τα μάζευε -είτε ένα τη φορά είτε σε μικρές 
ομάδες- η συμμορία του Κλεφτοποιού, ο οποίος τους πρόσφερε ένα 
ζεστό γεύμα και τα καθησύχαζε. Πολύ σύντομα θα μάθαιναν τι σόι 
ζωή τα περίμενε κάτω από το νεκροταφείο, στην καρδιά του βασιλεί-
ου του, εκεί όπου εκατόν σαράντα ανεπιθύμητα παιδιά υποκλίνονταν 
σ’ έναν σκυφτό γέρο.

«Γρήγορα, καλά μου παιδιά, καινούριοι γιοι και κόρες μου· ακο-
λουθήστε τα φώτα και ανεβείτε στην κορυφή. Σχεδόν φτάσαμε σπίτι, 
σε λίγο θα φάμε. Μακριά απ’ τη βροχή, την ομίχλη κι αυτή τη φριχτή 
κουφόβραση.»

Οι επιδημίες αποτελούσαν μεγάλη ευκαιρία για τον Κλεφτοποιό, 
και τα ορφανά του Κάτσφαϊερ είχαν γλιτώσει από την αγαπημένη 
του: τον Μαύρο Ψίθυρο. Χτύπησε τη συνοικία Κάτσφαϊερ από άγνω-
στη πηγή, και η καραντίνα (ίσχυε θάνατος διά τόξου και βέλους για 
όποιον επιχειρούσε να διασχίσει ένα κανάλι κολυμπώντας ή να το 
σκάσει με βάρκα) επήλθε εγκαίρως για να σώσει την υπόλοιπη πόλη, 
χωρίς να τη γλιτώσει από την ανησυχία και την παράνοια. Ο Μαύρος 
Ψίθυρος σήμαινε έναν άσχημο θάνατο για όποιον ήταν πάνω από 
έντεκα ή δώδεκα χρονών (από όσο τουλάχιστον μπορούσαν να πουν 
οι θεραπευτές, διότι η επιδημία δεν αποφάσιζε να θερίσει κόσμο με 
βάση αυστηρούς κανόνες), ενώ για τους μικρότερους μερικές μέρες 
με πρησμένα μάτια και κόκκινα μάγουλα, χωρίς να κάνει άλλη ζη-
μιά.

Την πέμπτη μέρα της καραντίνας δεν ακούγονταν πια κραυγές και 
κανείς δεν έκανε απόπειρες να περάσει το κανάλι, οπότε η συνοικία 
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Κάτσφαϊερ ξέφυγε από τη μοίρα που της είχε δώσει το όνομά της1, 
αφού την είχε πλήξει τόσες φορές στο παρελθόν, στα χρόνια του 
λοιμού. Την ενδέκατη μέρα, που άρθηκε η καραντίνα και μπήκαν 
μέσα οι Άνοσοι του δούκα για να επιθεωρήσουν το χάος, ίσως ένα 
στα οκτώ από τα τετρακόσια παιδιά που ζούσαν μέχρι πρότινος εκεί 
να είχε επιβιώσει από την αναμονή. Είχαν ήδη φτιάξει συμμορίες για 
την κοινή τους προστασία και είχαν ήδη μάθει τις σκοτεινές πλευρές 
της ζωής χωρίς ενήλικες.

Ο Κλεφτοποιός περίμενε καθώς τους συγκέντρωναν και τους οδη-
γούσαν έξω, μακριά από τη δυσοίωνη ησυχία της παλιάς τους γειτο-
νιάς. 

Πλήρωσε αδρά σε ασήμι για τα καλύτερα τριάντα παιδιά, κι ακό-
μη πιο αδρά για να εξασφαλίσει τη σιωπή των Άνοσων και των αστυ-
φυλάκων, τους οποίους απάλλασσε από τα παιδιά. Έπειτα, τα οδή-
γησε στο παλιό νεκροταφείο του Λόφου των Σκιών, ζαλισμένα, απο-
στεωμένα και αναδίδοντας μια απίστευτη μπόχα, μέσα από τη σκο-
τεινή, υγρή ομίχλη της νύχτας της Καμόρ.

Το αγόρι με το όνομα Λαμόρα ήταν μικρότερο και λιγότερο ανε-
πτυγμένο απ’ τα υπόλοιπα· ήταν πέντε ή έξι ετών, τίποτε άλλο από 
ένα μάτσο κόκαλα που προεξείχαν κάτω από ένα δέρμα γεμάτο λά-
σπη και γωνίες. Ο Κλεφτοποιός δεν τον είχε καν διαλέξει· το αγόρι 
είχε απλώς χωθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά, λες και εκεί ήταν η 
θέση του. Ο Κλεφτοποιός το πρόσεξε, αλλά είχε ζήσει μια τέτοια 
ζωή, που ακόμα κι ένα δωρεάν ορφανό από επιδημία αποτελούσε 
ένα λαχείο που δε θα μπορούσε να παραβλέψει.

Ήταν το καλοκαίρι του Εβδομηκοστού Έβδομου Έτους του Γκά-
ντολο, Πατέρα των Ευκαιριών, Άρχοντα του Χρήματος και του Εμπο-
ρίου. Ο Κλεφτοποιός βάδιζε αργά μέσα από το πέπλο της νύχτας, 
καθοδηγώντας τη σειρά από κουρελιάρικα παιδιά σαν κοπάδι πρό-
βατα.

Σε δύο χρόνια από τώρα θα θερμοπαρακαλούσε τον Πατέρα Τσέ-
ινς, τον Αόμματο Ιερέα, να πάρει τον Λαμόρα απ’ τα χέρια του – και 
θα ακόνιζε τα μαχαίρια του σε περίπτωση που ο ιερέας αρνιόταν. 

1. «Catchfire» σημαίνει «πιάνω φωτιά» στα αγγλικά (σ.τ.Ε.). 
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Ο Αόμματος Ιερέας έξυσε το λαιμό του με τα γκρίζα αξύριστα γένια. 
«Με κοροϊδεύεις;»

«Καθόλου.» Ο Κλεφτοποιός ψαχούλεψε το μπροστινό μέρος του 
σακακιού του, που είχε περάσει πριν από χρόνια το στάδιο της απλής 
φθοράς, και έβγαλε ένα δερμάτινο πουγκί δεμένο με ένα λεπτό δερ-
μάτινο κορδόνι· το πουγκί ήταν βαμμένο κεραμιδί, το χρώμα του 
ξεραμένου αίματος. «Έχω ήδη πάρει άδεια από τον “μεγάλο”. Θα 
τον χαράξω μέχρι τ’ αυτιά και θα τον ρίξω στη θάλασσα για μαθήμα-
τα δοντιών.»

«Ω, θεοί. Τι δακρύβρεχτο τέλος.» Για Αόμματος Ιερέας, τα δάχτυ-
λά του γράπωσαν πολύ σβέλτα και εύστοχα το στέρνο του Κλεφτοποι-
ού. «Η συνείδησή σου να βρει άλλο κορόιδο να συγκινήσει.»

«Να πάει να γαμηθεί η συνείδηση, Τσέινς. Μιλάω για τη δική σου 
και τη δική μου απληστία. Δεν μπορώ να κρατήσω το αγόρι και σου 
προσφέρω μια μοναδική ευκαιρία. Ειλικρινά σε συμφέρει.»

«Αν το αγόρι είναι πολύ απείθαρχο για να το κρατήσεις, γιατί δεν 
το λογικεύεις με λίγο ξύλο μέχρι να ωριμάσει και να φτάσει σε ηλικία 
που να μπορεί να πουληθεί;»

«Αυτό αποκλείεται, Τσέινς. Δεν έχω πολλές επιλογές. Δεν μπορώ να 
τον δέρνω έτσι απλά, γιατί δεν μπορώ ν’ αφήσω κανένα απ’ τα άλλα 
σκατόπαιδα να μάθει τι έχει, εχμ, κάνει. Αν οποιοδήποτε άλλο παι-
δί είχε την παραμικρή τάση για τα καμώματά του... ω, θεοί! Δε θα 
μπορούσα να τα ελέγξω ποτέ ξανά. Μπορώ είτε να τον σκοτώσω 
γρήγορα, είτε να τον πουλήσω ακόμα πιο γρήγορα. Είτε δηλαδή 
καθόλου κέρδος, είτε ένα ευτελές ποσό. Μάντεψε, λοιπόν, ποιο 
προτιμώ.»

«Το αγόρι έκανε κάτι που δεν μπορείς ούτε καν ν’ αναφέρεις 
μπροστά στους υπόλοιπους;» Ο Τσέινς μάλαξε το μέτωπό του πάνω 
από το ύφασμα που κάλυπτε τα μάτια του και αναστέναξε. «Γαμώτο. 
Μου φαίνεται πως ίσως να μ’ ενδιαφέρει να το ακούσω αυτό, όλως 
παραδόξως.»

4

Ένα παλιό ρητό της Καμόρ λέει ότι το μόνο σταθερό στην ψυχή του 
ανθρώπου είναι η αστάθεια· οτιδήποτε άλλο μπορεί να καταντήσει 
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ξεπερασμένο – ακόμα και κάτι τόσο λειτουργικό όσο ένας λόφος γε-
μάτος πτώματα.

Ο Λόφος των Σκιών ήταν το πρώτο νεκροταφείο με κύρος στην 
ιστορία της Καμόρ, καθώς ήταν ιδανικά τοποθετημένο ώστε να δια-
τηρεί τα οστά των τέως καλοαναθρεμμένων μακριά από την αλμύρα 
της Θάλασσας του Σιδήρου. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η 
ισορροπία των δυνάμεων ανάμεσα στις οικογένειες των χαρακτών 
των κρυπτών, των εργολάβων κηδειών και των νεκροπομπών άλλαξε· 
όλο και λιγότεροι άνθρωποι με κύρος ενταφιάζονταν στο Λόφο των 
Σκιών, καθώς το κοντινό νεκροταφείο στο Λόφο των Ψιθύρων πρό-
σφερε περισσότερο χώρο για μεγαλύτερα και πιο κραυγαλέα αναθή-
ματα, με ανάλογα υψηλή προμήθεια. Οι πόλεμοι, οι επιδημίες και οι 
μηχανορραφίες εγγυούνταν ότι ο αριθμός των οικογενειών εν ζωή 
που θα ασχολούνταν με το Λόφο των Σκιών θα μειωνόταν σταθερά 
με την πάροδο των δεκαετιών. Εντέλει, οι μόνοι τακτικοί επισκέπτες 
ήταν οι ιερείς και οι ιέρειες της Άζα Γκίγια, που κοιμούνταν σε τά-
φους κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους, και τα άστεγα ορφανά 
που έμεναν μέσα στη σκόνη και το σκοτάδι των παραμελημένων κρυ-
πτών.

Ο Κλεφτοποιός (παρότι, φυσικά, δεν ήταν ακόμη γνωστός με αυτό 
το όνομα) είχε καταλήξει να μοιράζεται μια τέτοια κρύπτη στη χει-
ρότερη φάση της ζωής του, τότε που δεν ήταν παρά μόνο ένα άθλιο 
και αξιοπερίεργο θέαμα – ένας πορτοφολάς με εννέα σπασμένα δά-
χτυλα.

Στην αρχή, η σχέση του με τα ορφανά του Λόφου των Σκιών ήταν 
πότε εκφοβιστική, πότε ικετευτική· κάποιο κατάλοιπο της ανάγκης 
για μια φιγούρα εξουσίας τα απέτρεπε απ’ το να τον σκοτώσουν στον 
ύπνο του. Απ’ τη δική του μεριά, αποφάσισε με μισή καρδιά να αρ-
χίσει να τους δείχνει μερικά από τα κόλπα της τέχνης του.

Καθώς τα δάχτυλά του σιγά σιγά γιατρεύονταν (κατά κάποιον τρό-
πο, γιατί τα περισσότερα θα θύμιζαν για πάντα χιλιοσπασμένα κλα-
διά), άρχισε να μεταλαμπαδεύει όλο και περισσότερες από τις διε-
φθαρμένες γνώσεις του στα βρόμικα παιδιά, που κρύβονταν μαζί του 
από τη βροχή και τη φρουρά της πόλης. Ο αριθμός τους αυξανόταν, 
το ίδιο και το εισόδημά τους, και έτσι άρχισαν να δημιουργούν πε-
ρισσότερο χώρο για τον εαυτό τους στους υγρούς, πέτρινους θαλά-
μους του παλιού νεκροταφείου.

Με τον καιρό, ο πορτοφολάς με τα εύθραυστα δάχτυλα έγινε ο 
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Κλεφτοποιός και το νεκροταφείο του Λόφου των Σκιών το βασίλειό 
του.

Ο Λαμόρα και τα υπόλοιπα ορφανά του Κάτσφαϊερ εισήλθαν σ’ αυτό 
το βασίλειο κάπου είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή του. Αυτό που αντί-
κρισαν εκείνο το βράδυ ήταν ένα νεκροταφείο όχι βαθύτερο από τη 
λάσπη που είχε συσσωρευτεί πάνω από τους παλιούς τάφους. Ένα 
τεράστιο σύμπλεγμα από τούνελ και στοές είχε σκαφτεί ανάμεσα 
στις πιο μεγάλες κρύπτες, με τους πακτωμένους τοίχους τους στηριγ-
μένους σε δοκούς, που έμοιαζαν με τα πλευρά νεκρών, ξύλινων δρά-
κων. Τους προηγούμενους ενοίκους τούς είχαν όλους ξεθάψει στα 
κρυφά και τους είχαν πετάξει στη θάλασσα. Ο Λόφος των Σκιών ήταν 
πλέον μια μυρμηγκοφωλιά από ορφανά κλεφτρόνια. 

Τα ορφανά του Κάτσφαϊερ μπήκαν από το σκοτεινό άνοιγμα του 
ψηλότερου μαυσωλείου, κατέβηκαν το τούνελ με τα ξύλινα πλευρά, 
το φωτισμένο από ασημένιες φλόγες που τρεμόπαιζαν μέσα σε παγε-
ρές αλχημικές σφαίρες, ενώ γλοιώδη δαχτυλίδια ομίχλης περικύκλω-
ναν τους αστραγάλους τους. Ορφανά του Λόφου των Σκιών τα παρα-
κολουθούσαν από κάθε γωνιά, με βλέμμα παγερό αλλά γεμάτο περι-
έργεια. Ο πυκνός αέρας του τούνελ ήταν εμποτισμένος με τη μυρω-
διά του εδάφους που δεν έβλεπε το φως της μέρας και των πτωμάτων 
σε αποσύνθεση – μια μυρωδιά την οποία σύντομα ενίσχυσαν τα ορ-
φανά του Κάτσφαϊερ με την ίδια τους την παρουσία.

«Μπείτε! Μπείτε!» αναφώνησε ο Κλεφτοποιός τρίβοντας τα χέρια 
του. «Το σπίτι μου είναι σπίτι σας, καλωσορίσατε! Εδώ έχουμε όλοι 
ένα κοινό – δεν έχουμε μανάδες και πατεράδες. Αυτό είναι πολύ λυ-
πηρό, αλλά τώρα θα ’χετε όσα αδέλφια χρειάζεστε, καθώς και μια 
χωμάτινη στέγη πάνω απ’ το κεφάλι σας. Ένα μέρος να μείνετε... μια 
οικογένεια.»

Μια ουρά από ορφανά του Λόφου των Σκιών σάρωσαν το τούνελ 
ακολουθώντας τον, σβήνοντας τις απόκοσμες, γαλάζιες φλόγες των 
κεριών τους καθώς προχωρούσαν, μέχρι που απέμεινε μονάχα η 
ασημένια λάμψη από τις αλχημικές σφαίρες στον τοίχο να φωτίζει το 
δρόμο.

Στην καρδιά του βασιλείου του Κλεφτοποιού υπήρχε ένα τεράστιο, 
θερμό πλάτωμα με χωμάτινο δάπεδο γεμάτο πράγματα, ίσως δυο 
φορές όσο το ύψος ενός ψηλού ανθρώπου, με πλάτος και μήκος πε-
ρίπου τριάντα μέτρων. Μία και μοναδική καρέκλα με ψηλή ράχη 
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από μαύρο λουστραρισμένο ξύλο φτελιάς ήταν στημένη στον απένα-
ντι τοίχο· ο Κλεφτοποιός βολεύτηκε εκεί, αναστενάζοντας όλο ευγνω-
μοσύνη.

Δεκάδες λιγδιασμένες κουβέρτες ήταν απλωμένες στο πάτωμα και 
πάνω τους αραδιασμένα φαγητά: γαβάθες γεμάτες κοτόπουλο όλο 
κόκαλα, μαριναρισμένο σε φτηνό κρασί αμυγδάλου, μαλακές ουρές 
αλωνιστή καρχαρία τυλιγμένες σε μπέικον και βουτηγμένες σε ξίδι, 
και μαύρο ψωμί με λίπος λουκάνικου για να του δίνει γεύση. Υπήρ-
χαν επίσης αλατισμένος αρακάς και φακές, καθώς και μπολ με πα-
ραγινωμένες ντομάτες και αχλάδια. Φτωχό γεύμα, αλλά σε ποσότη-
τες και ποικιλία που τα ορφανά του Κάτσφαϊερ δεν είχαν ξαναδεί 
ποτέ. Έκαναν αμέσως επίθεση στο φαγητό, τρώγοντας ασυντόνιστα· 
ο Κλεφτοποιός χαμογέλασε ικανοποιημένος.

«Δεν είμαι δα και τόσο βλάκας ώστε να μπω ανάμεσα σ’ εσάς και 
ένα αξιοπρεπές γεύμα, αγαπητά μου παιδιά· φάτε όσο αντέχετε κι 
ακόμα περισσότερο. Αναπληρώστε τον χαμένο χρόνο. Θα μιλήσουμε 
μετά.»

Καθώς τα ορφανά του Κάτσφαϊερ μπουκώνονταν με φαγητό, τα 
περιτριγύριζαν ορφανά του Λόφου των Σκιών, παρακολουθώντας 
αμίλητα. Σύντομα, η αίθουσα γέμισε εντελώς και η μπόχα έγινε ακό-
μα πιο έντονη. Το τσιμπούσι συνεχίστηκε μέχρι που δεν είχε μείνει 
τίποτε, στην κυριολεξία· οι επιζώντες του Μαύρου Ψιθύρου έγλειψαν 
και το τελευταίο ίχνος ξιδιού και λίπους απ’ τα δάχτυλά τους, κι έπει-
τα έστρεψαν επιφυλακτικά το βλέμμα τους προς τον Κλεφτοποιό και 
τα τσιράκια του. Ο Κλεφτοποιός ύψωσε τρία στραβά δάχτυλα, σαν 
να περίμενε την κατάλληλη στιγμή.

«Και τώρα δουλειά!» αναφώνησε. «Τρία θέματα σχετικά με τη 
δουλειά.»

«Πρώτον» είπε «βρίσκεστε εδώ επειδή πλήρωσα για σας. Και πλή-
ρωσα με το παραπάνω, για να μην προλάβει να σας πάρει κάποιος 
άλλος. Σας διαβεβαιώνω ότι και το τελευταίο από τα φιλαράκια σας 
για τα οποία δεν πλήρωσα έχει περάσει στα χέρια των δουλεμπόρων. 
Δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο με τα ορφανά. Δεν υπάρχει μέρος να 
σας κρατήσουν, να σας δεχτούν. Η φρουρά, καλά μου παιδιά, που-
λάει παιδιά σαν και του λόγου σας για να βγάλει λεφτά για κρασί· οι 
αρχιφύλακες της φρουράς παραλείπουν να γράψουν για σας στις 
αναφορές τους, ενώ οι αρχηγοί της φρουράς παραλείπουν να δώσουν 
δεκάρα.»
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«Και τώρα» συνέχισε «που η καραντίνα στο Κάτσφαϊερ τελείωσε, 
κάθε δουλέμπορος και επίδοξος δουλέμπορος στην Καμόρ θα ξεση-
κωθεί και θα ’χει τα μάτια του δεκατέσσερα. Είστε ελεύθεροι να σηκω-
θείτε να φύγετε απ’ αυτόν το λόφο όποτε σας καπνίσει – σας διαβε-
βαιώνω όμως ότι σύντομα θα βρεθείτε να παίρνετε τσιμπούκια ή να 
τραβάτε κουπί αλυσοδεμένοι για την υπόλοιπη ζωή σας.

»Κάτι που με φέρνει στο δεύτερο θέμα μου. Όλοι μου οι φίλοι που 
βλέπετε γύρω σας» -έδειξε τα ορφανά του Λόφου των Σκιών που εί-
χαν στηθεί στη σειρά στον τοίχο- «μπορούν να φύγουν όποτε θέλουν, 
και κυρίως να πάνε όπου θέλουν, όσο βρίσκονται υπό την προστασία 
μου. Το ξέρω» είπε με σοβαρό και περίλυπο ύφος «ότι δεν είμαι τί-
ποτα το σπουδαίο αν με δείτε σαν άτομο – αλλά μη γελιέστε. Έχω 
ισχυρούς φίλους, αγαπητά μου παιδιά. Αυτό που προσφέρω είναι 
προστασία χάρη σε αυτούς τους φίλους. Αν τολμήσει κανείς -κάποιος 
δουλέμπορος για παράδειγμα- ν’ αγγίξει έστω κι ένα απ’ τα παιδιά 
μου του Λόφου των Σκιών, τότε... οι συνέπειες θα είναι άμεσες και, 
εχμ, ακόμα καλύτερα, δε θα υπάρξει κανένα έλεος.»

Όταν είδε ότι κανείς απ’ τους νεοφερμένους του δεν έδειξε τον 
κατάλληλο ενθουσιασμό, ο Κλεφτοποιός καθάρισε το λαιμό του. «Θα 
τους σκοτώσω τους άθλιους μπάσταρδους. Το πιάσατε;»

Το είχαν πιάσει.
«Κάτι που μας φέρνει, ωραία και καλά, στο τρίτο αξιοσημείωτο 

θέμα, δηλαδή όλους εσάς. Αυτή η μικρή φαμίλια πάντοτε χρειάζεται 
νέους αδελφούς κι αδελφές, και σας προσκαλώ -σας ενθαρρύνω μάλι-
στα- να, εχμ, να καταδεχτείτε να μας δώσετε τη χαρά να γίνετε καρ-
διακοί και μόνιμοι φίλοι μας. Κάντε αυτόν το λόφο σπίτι σας, εμένα 
αφέντη σας κι αυτά τα εξαιρετικά παιδιά έμπιστα αδέλφια σας. Θα 
τρώτε, θα ’χετε καταφύγιο και προστασία. Αλλιώς, μπορείτε να φύγε-
τε τώρα κιόλας και να καταλήξετε φρέσκο εμπόρευμα σε κάποιον 
οίκο ανοχής της Τζερέμ. Προσφέρεται κανείς;»

Κανένας απ’ τους νεοφερμένους δεν είπε κάτι.
«Το ’ξερα ότι μπορώ να ποντάρω σ’ εσάς, αγαπητοί μου θησαυροί 

του Κάτσφαϊερ.» Ο Κλεφτοποιός άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του 
και χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας μια σειρά από δόντια πιο μαύρα 
κι από βαλτόνερα. «Φυσικά, όμως, πρέπει να υπάρχουν και υποχρε-
ώσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα πάρε δώσε, μια ανταλλαγή. Το φαγη-
τό δεν το γεννάω. Τα δοχεία νυκτός δεν αδειάζουν από μόνα τους. Με 
πιάνετε;»
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Τα μισά περίπου ορφανά του Κάτσφαϊερ συμφώνησαν με ένα δι-
στακτικό νεύμα.

«Οι κανόνες είναι απλοί! Θα τους μάθετε όλους με τον καιρό. 
Προς το παρόν, ας το κρατήσουμε έτσι. Όποιος τρώει, δουλεύει. 
Όποιος δουλεύει, τρώει. Κάτι που μας φέρνει στο θέμα της δουλειάς, 
το τέταρτο... Ωχ. Παιδιά μου, κάντε σ’ έναν ξεχασιάρη παλιόγερο 
σαν εμένα τη χάρη να φανταστείτε ότι σήκωσα τέσσερα δάχτυλα. 
Αυτό είναι το τέταρτο θέμα.

»Λοιπόν, έχουμε τις δουλίτσες μας εδώ στο λόφο, έχουμε όμως και 
δουλίτσες αλλού, που επίσης πρέπει να γίνουν. Άλλες δουλειές... δου-
λειές που χρειάζονται λεπτότητα, δουλειές ασυνήθιστες. Ευχάριστες 
και ενδιαφέρουσες δουλειές. Σε ολόκληρη την πόλη, κάποιες τη μέρα 
και κάποιες τη νύχτα. Δουλειές που χρειάζονται θάρρος, επιδεξιότη-
τα και, εχμ, διακριτικότητα. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μας βο-
ηθούσατε σ’ αυτές τις... ειδικές δουλειές.»

Έδειξε με το δάχτυλό του το αγόρι για το οποίο δεν είχε πληρώσει, 
τη μικρή βδέλλα που τώρα είχε σηκώσει το κεφάλι και τον κάρφωνε 
με ένα βλέμμα σκληρό και σοβαρό, ενώ το στόμα του ήταν ακόμα 
πασαλειμμένο με κομμάτια ντομάτας.

«Εσύ, παραπανίσιο παιδί, τριακοστέ πρώτε απ’ τους τριάντα. Τι 
λες εσύ; Είσαι απ’ αυτούς που βοηθάνε; Είσαι διατεθειμένος να προ-
σφέρεις βοήθεια στα νέα σου αδέλφια στην ενδιαφέρουσα δουλειά 
τους;»

Το αγόρι το συλλογίστηκε για μερικά δευτερόλεπτα.
«Εννοείς» είπε με μια λεπτή, χαμηλή φωνή «ότι θέλεις να κλέβουμε 

πράγματα.»
Ο γέρος κάρφωσε το βλέμμα του για πολλή ώρα πάνω στο μικρο-

καμωμένο αγόρι, ενώ κάποια απ’ τα ορφανά του Λόφου των Σκιών 
έκρυβαν τα χαχανητά τους με τα χέρια.

«Ναι» είπε τελικά ο Κλεφτοποιός, γνέφοντας αργά. «Μπορεί να 
εννοώ ακριβώς αυτό – αν και έχεις μια, εεεχμ, πολύ απόλυτη άποψη 
γι’ αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση προσωπικής πρωτοβουλίας, την 
οποία εμείς προτιμούμε να την περιγράφουμε με πιο καλλιτεχνικούς, 
αόριστους όρους. Όχι ότι περιμένω να σημαίνει κάτι για σένα αυτό. 
Πώς σε λένε, μικρέ;»

«Λαμόρα.»
«Οι γονείς σου πρέπει να ήταν πολύ τσιγκούνηδες, αν σου έδωσαν 

μόνο επίθετο. Πώς αλλιώς σε φώναζαν;»
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