
Προλογοσ

Μια Φορτισμένη Συζήτηση

O  Λοκ Λαμόρα στεκόταν πάνω στην προβλήτα του Ταλ 
Βεράρ με τον καυτό άνεμο που ερχόταν απ’ το καιόμενο 
πλοίο να τσουρουφλίζει την πλάτη του, και στο λαιμό του 

ένιωθε το παγερό δήγμα της τεντωμένης χορδής μιας βαλλιστρίδας.
Χαμογέλασε πλατιά και επικεντρώθηκε στο να κρατάει τη δική 

του βαλλιστρίδα στο ύψος του αριστερού ματιού του αντιπάλου του· 
στέκονταν τόσο κοντά ώστε το αίμα του ενός θα πιτσίλιζε τον άλλο, 
αν τυχόν άφηναν και οι δύο ταυτόχρονα ελεύθερη τη χορδή των 
όπλων τους.

«Λογικέψου» είπε ο άντρας που στεκόταν αντίκρυ του. Μικρές στά-
λες ιδρώτα κυλούσαν στο μουτζουρωμένο μέτωπο και στα μάγουλά 
του, αφήνοντας ορατά χνάρια πίσω τους. «Σκέψου τη μειονεκτική 
θέση σου.»

Ο Λοκ ρουθούνισε περιφρονητικά. «Εκτός κι αν οι βολβοί των μα-
τιών σου είναι καμωμένοι από σίδερο, βρισκόμαστε σε αμοιβαία μει-
ονεκτική θέση. Δε συμφωνείς κι εσύ, Ζαν;»

Στέκονταν πλάι με πλάι πάνω στην αποβάθρα, σε ζευγάρια. Ο Λοκ 
δίπλα στον Ζαν, το ίδιο και οι διώκτες τους. Ο Ζαν με τον δικό του 
αντίπαλο βρίσκονταν πρόσωπο με πρόσωπο, κρατώντας με παρό-
μοιο τρόπο τις βαλλιστρίδες τους· τέσσερις μεταλλικές χορδές ήταν 
τεντωμένες και οπλισμένες, απέχοντας μερικά εκατοστά μονάχα από 
τα κεφάλια τεσσάρων εύλογα νευρικών αντρών. Αδύνατον ν’ αστοχή-
σει κανείς τους από τέτοια απόσταση, ούτε ακόμα κι αν αυτό ήταν το 
θέλημα κάθε θεού, επουράνιου ή όχι.

«Φαίνεται πως και οι τέσσερίς μας έχουμε βουλιάξει ίσαμε τ’ αρ-
χίδια σε κινούμενη άμμο» αποφάνθηκε ο Ζαν βαριανασαίνοντας.

Στο νερό πίσω τους, το παλιό γαλιόνι βογκούσε και τριζοβολούσε 
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καθώς οι βρυχώμενες φλόγες το καταβρόχθιζαν από μέσα προς τα 
έξω. Η νύχτα είχε γίνει μέρα σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων· οι δια-
σταυρούμενες πορτοκαλόλευκες γραμμές χάραζαν το κύτος του σκά-
φους παντού κατά μήκος των αρμών που κατέρρεαν. Καπνός έβγαινε 
ντουμάνι μέσα από αυτές τις ύπουλες ρωγμές, μαύρες αναθυμιάσεις 
σαν μικρές εκρήξεις, τα τελευταία αγκομαχητά ενός τεράστιου ξύλι-
νου κτήνους που ψυχορραγούσε. Οι τέσσερις άντρες στέκονταν άκρη 
άκρη στην προβλήτα, παράδοξα μόνοι τους καταμεσής σ’ όλη αυτή 
τη λαμπρότητα και το σαματά, που τραβούσαν πάνω τους την προ-
σοχή όλης της πόλης.

«Χαμήλωσε τ’ όπλο σου, για όνομα των θεών» είπε ο αντίπαλος του 
Λοκ. «Οι οδηγίες μας είναι να μη σας σκοτώσουμε, αν μπορούμε να 
το αποφύγουμε.»

«Και είμαι σίγουρος πως θα έλεγες την αλήθεια, αν ίσχυε το αντί-
θετο, φυσικά» αντέτεινε ο Λοκ, και χαμογέλασε πιο πλατιά. «Πάντο-
τε φροντίζω να μην εμπιστεύομαι άντρες που κρατάνε όπλο στραμ-
μένο στην τραχεία μου. Λυπάμαι.»

«Το χέρι σου θ’ αρχίσει να τρέμει πολύ πριν απ’ το δικό μου.»
«Θ’ ακουμπήσω την αιχμή του βέλους μου πάνω στη μύτη σου όταν 

κουραστώ. Ποιος σας έστειλε εναντίον μας; Τι σας πληρώνουν; Δε 
μας λείπουν τα χρήματα· είναι δυνατό να συνάψουμε έναν ευτυχή για 
όλους διακανονισμό.»

«Για την ακρίβεια» παρενέβη ο Ζαν «ξέρω ποιος τους έστειλε.»
«Αλήθεια;» Ο Λοκ έριξε μια βιαστική ματιά στον Ζαν προτού καρ-

φώσει ξανά το βλέμμα του στον αντίπαλό του.
«Και ένας διακανονισμός έχει συναφθεί, μολονότι δε θα τον απο-

καλούσα ευτυχή.»
«Α... Ζαν, φοβάμαι πως δεν καταλαβαίνω.»
«Όχι.» Ο Ζαν σήκωσε το χέρι του με την παλάμη γυρισμένη ψηλά, 

τείνοντάς το στον άντρα αντίκρυ του. Ύστερα, αργά, προσεκτικά, 
έστρεψε το σημάδι του προς τ’ αριστερά του – ίσαμε που η βαλλι-
στρίδα του στόχευε το κεφάλι του Λοκ. Ο άντρας τον οποίο σημάδευε 
πριν ανοιγόκλεισε τα βλέφαρά του έκπληκτος. «Εσύ δε με καταλα-
βαίνεις, Λοκ.»

«Ζαν» είπε ο Λοκ με το χαμόγελο να σβήνει απ’ το πρόσωπό του 
«δεν είναι αστείο.»

«Συμφωνώ. Δώσε μου τ’ όπλο σου.»
«Ζαν...»
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«Δώσ’ το τώρα. Σβέλτα. Έι, εσύ εκεί, είσαι καθυστερημένος; Πάρε 
τούτο το πράγμα από τη μούρη μου και γύρνα το πάνω του.»

Ο πρώην αντίπαλος του Ζαν έγλειψε νευρικά τα χείλη του, αλλά 
δεν κουνήθηκε. Ο Ζαν έτριξε τα δόντια του. «Κοίτα, σφουγγαροκέ-
φαλε πίθηκε του λιμανιού, κάνω τη δουλειά σου για λογαριασμό σου. 
Γύρνα τη βαλλιστρίδα σου στον γαμημένο το συνεργάτη μου ώστε να 
μπορέσουμε να φύγουμε από δαύτη την αποβάθρα!»

«Ζαν, θα χαρακτήριζα αυτή την τροπή των γεγονότων ως διόλου 
εξυπηρετική» παρενέβη ο Λοκ, και θα συνέχιζε λέγοντας περισσότε-
ρα, μονάχα που ο αντίπαλος του Ζαν διάλεξε εκείνη τη στιγμή να 
ακολουθήσει τη συμβουλή που του είχε δοθεί.

Στον Λοκ φάνηκε πως ο ιδρώτας έτρεχε πια κυριολεκτικά ποτάμι, 
καταρράκτης, στο πρόσωπό του, λες και η ίδια η υγρασία του σώμα-
τός του εγκατέλειπε προδοτικά το οχυρό προτού συμβεί τίποτε χει-
ρότερο.

«Ορίστε. Τρεις εναντίον ενός.» Ο Ζαν έφτυσε πάνω στην προβλήτα 
και ανέμισε το ελεύθερο χέρι του προς τους δυο διώκτες τους. «Δε 
μου άφησες άλλη επιλογή παρά να κάνω συμφωνία με τον εργοδότη 
των κυρίων αποδώ προτού ξεκινήσουμε – διάβολε, με ανάγκασες να 
το κάνω. Συγγνώμη. νόμιζα πως θα έρχονταν σ’ επαφή μαζί μου 
προτού μας καταδιώξουν. Τώρα, δώσε μου τ’ όπλο σου.»

«Ζαν, τι στο διάβολο νομίζεις πως...»
«Μη. Μην πεις άλλη λέξη, γαμώτο. Μην προσπαθείς να με τυλίξεις 

με τα όμορφα λόγια σου. Σε γνωρίζω υπερβολικά καλά ώστε να σ’ 
αφήσω να μιλήσεις. Σιωπή, Λοκ. Πάρε το δάχτυλο απ’ τη σκανδάλη 
και δώσε μου τη βαλλιστρίδα.»

Ο Λοκ κάρφωσε το βλέμμα του στην ατσαλωμένη αιχμή του βέ-
λους του Ζαν, με ανοιχτό το στόμα, δίχως να πιστεύει στα μάτια του. 
Ο κόσμος ολόγυρά του θαρρείς και ξεθώριασε, μέχρι που έμεινε μο-
νάχα αυτή η μικροσκοπική, αστραφτερή κουκκίδα, που ζωντάνευε 
από την πορτοκαλιά αντανάκλαση της πύρινης κόλασης που φλεγό-
ταν στο αγκυροβόλιο πίσω του. Ο Ζαν θα του έκανε νόημα αν έλεγε 
ψέματα... Πού στο διάβολο ήταν το νόημα;

«Δεν το πιστεύω» ψιθύρισε. «Είναι αδύνατον.» 
«Είναι η τελευταία φορά που θα το πω, Λοκ.» Ο Ζαν έτριξε τα δό-

ντια του και συνέχισε να σημαδεύει σταθερά το φίλο του, καρφί ανά-
μεσα στα μάτια. «Πάρε το δάχτυλο απ’ τη σκανδάλη και δώσε μου το 
γαμημένο τ’ όπλο. Τώρα.»
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ΜΕΡΟΣ Ι

ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Αν πρέπει να παίξεις, αποφάσισε εξαρχής τρία πράγματα:  

τους κανόνες του παιχνιδιού, πόσα θα ποντάρεις, και πότε θα βγεις.

Κινέζικη παροιμία
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Κεφαλαιο ενα

Μπλόφες

1

Τ   ο παιχνίδι ήταν το Καρουζέλ του Κινδύνου, είχαν ποντάρει 
σχεδόν τα μισά πλούτη που διέθεταν σ’ όλο τον κόσμο, και 
η αλήθεια ήταν πως ξετίναζαν τον Λοκ Λαμόρα και τον Ζαν 

Τάνεν σαν σκονισμένες κουρελούδες.
«Τελευταίο ποντάρισμα για τον πέμπτο γύρο» ανάγγειλε ο μπαν-

κέρης, ντυμένος μ’ ένα βελούδινο σακάκι, από το έδρανό του στην 
άλλη άκρη του κυκλικού τραπεζιού. «Οι κύριοι επιλέγουν να μοιρά-
σω καινούργια φύλλα;»

«Όχι, όχι – οι κύριοι επιλέγουν να συσκεφθούν» είπε ο Λοκ και 
έγειρε στ’ αριστερά του για να πλησιάσει το στόμα στο αυτί του Ζαν. 
Χαμήλωσε τη φωνή του σε ψίθυρο. «Πώς είναι τα φύλλα σου;»

«Έρημος και ξεραΐλα» μουρμούρισε ο Ζαν, ενώ έφερνε με μια 
αδιάφορη κίνηση το δεξί του χέρι ψηλά ώστε να καλύψει το στόμα 
του. «Τα δικά σου;»

«Ένα χερσοτόπι πικρής απογοήτευσης.»
«Σκατά.»
«Παραμελήσαμε τις προσευχές μας αυτή τη βδομάδα; Μας ξέφυ-

γε καμιά κλανιά σε ναό ή κάτι συναφές;»
«Θαρρούσα πως η προσδοκία της ήττας μας ήταν μέρος του σχε-

δίου μας.»
«Είναι. Απλώς προσδοκούσα ότι θα ήμασταν ικανοί να δώσουμε 

καλύτερη μάχη απ’ αυτή.»
Ο μπανκέρης ξερόβηξε διακριτικά κλείνοντας το στόμα του με τ’ 

αριστερό χέρι του· στο τραπέζι της χαρτοπαιξίας αυτό ισοδυναμούσε 
με ένα γερό χαστούκι στο σβέρκο του Λοκ και του Ζαν. Ο Λοκ απο-
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μακρύνθηκε από τον Ζαν, χτύπησε τα φύλλα του ανάλαφρα πάνω στη 
λακαρισμένη επιφάνεια του τραπεζιού, και άστραψε το καλύτερο 
«ξέρω-τι-κάνω» χαμόγελο που μπόρεσε να επιστρατεύσει από το 
οπλοστάσιο των μορφασμών του. Μέσα του όμως άφησε ένα στεναγ-
μό ρίχνοντας μια φευγαλέα ματιά στον διόλου ευκαταφρόνητο σωρό 
από ξύλινες μάρκες που επρόκειτο να κάνουν το σύντομο ταξίδι από 
το κέντρο του τραπεζιού προς τις στοίβες των αντιπάλων του.

«Είμαστε, φυσικά, προετοιμασμένοι να ανταμώσουμε τη μοίρα 
μας με ηρωική στωικότητα, άξια μνημόνευσης από ιστορικούς και 
ποιητές.»

Ο μπανκέρης κατένευσε. «Οι κυρίες και οι κύριοι επιλέγουν να 
μην ποντάρουν. Φανερώστε τα φύλλα σας στη μάνα.»

Για λίγη ώρα οι τέσσερις παίκτες ανακάτευαν και πετούσαν στο 
τραπέζι χαρτιά με πυρετώδεις κινήσεις κι ύστερα, όταν κατέληξαν ο 
καθένας στο σετ του, ακούμπησαν τα φύλλα τους κλειστά στο τραπέ-
ζι μπροστά τους.

«Πολύ ωραία» είπε ο μπανκέρης. «Γυρίστε τα φύλλα σας και απο-
καλύψτε το σετ σας.»

Καμιά εξηνταριά ή εβδομηνταριά από τους πλουσιότερους αργό-
σχολους του Ταλ Βεράρ είχαν συνωστιστεί στην αίθουσα πίσω τους 
προκειμένου να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή του εξευτελισμού 
του Λοκ και του Ζαν να ξεδιπλώνεται. Τώρα έγειραν σύσσωμοι μπρο-
στά, αδημονώντας να δουν πόσο θα ταπεινώνονταν αυτή τη φορά.

2

Το Ταλ Βεράρ, το ρόδο των Θεών, στη δυτικότερη άκρη αυτού που 
οι Θέριν αποκαλούν πολιτισμένος κόσμος.

Αν ήταν δυνατό να σταθείς στον αέρα χίλια μέτρα ψηλότερα από 
τους ψηλότερους πύργους του Ταλ Βεράρ ή να αιωρείσαι αποπάνω 
του διαγράφοντας νωχελικούς κύκλους, όπως τα σμήνη των γλάρων 
που μαστίζουν κάθε ρωγμή και στέγη της πόλης, θα διαπίστωνες για 
ποιο λόγο τα αχανή σκοτεινά νησιά έχουν δώσει στην πόλη αυτό το 
αρχαίο παρωνύμιο.

Τα νησιά δεν είναι φυσικά, όχι με την έννοια που η ενδοχώρα, ο 
όγκος της οποίας ξεπροβάλλει λίγα χιλιόμετρα παραπέρα στα βορει-
οανατολικά, είναι φυσική. Η στεριά φθείρεται από τον άνεμο και τις 
καιρικές συνθήκες, δείχνει την ηλικία της. Τα νησιά του Ταλ Βεράρ 
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είναι άφθαρτα από τον καιρό, πιθανώς απρόσβλητα από τη φθορά του 
– είναι καμωμένα από μαύρη ύαλο των Αρχαίων, απίστευτες ποσότη-
τες από δαύτη, η οποία σχηματίζει αέναες βαθμίδες και κλίμακες, 
διάτρητες με περάσματα, σμαλτωμένη με στρώσεις πέτρας και βρο-
μιάς, κι από μέσα της ξεπετάγεται μια πόλη αντρών και γυναικών.

Αυτό το ρόδο των Θεών περιβάλλεται από έναν τεχνητό ύφαλο σε 
σχήμα κύκλου, με κοντά στα πέντε χιλιόμετρα διάμετρο, ίσκιοι που 
τους σκιάζουν τα κύματα. Κόντρα σ’ αυτό το κρυφό τείχος, η ανταρια-
σμένη Θάλασσα του Ορείχαλκου γαληνεύει, επιτρέποντας το πέρασμα 
των πλοίων που ανεμίζουν τα λάβαρα εκατό διαφορετικών βασιλείων 
και επικρατειών. Τα κατάρτια τους υψώνονται σωστό πάλλευκο δά-
σος, με τα πανιά τους δεμένα, πέρα μακριά, κάτω απ’ τα πόδια σου.

Αν ήταν δυνατό να γυρίσεις το βλέμμα σου στο δυτικότερο νησί της 
πόλης, θα ’βλεπες πως οι όψεις της εσωτερικής πλευράς του είναι στην 
ουσία πανύψηλα κατάμαυρα τείχη, που ορθώνονται εκατοντάδες μέ-
τρα και τα κύματα γλείφουν απαλά τα ριζά τους, εκεί όπου ένα δίκτυο 
από ξύλινες αποβάθρες απλώνεται γαντζωμένο στη βάση του γκρεμού. 
Η πλευρά του νησιού που βλέπει προς τη θάλασσα, από την άλλη, εί-
ναι όλη από πάνω ως κάτω κλιμακωτή. Έξι φαρδιές, επίπεδες προε-
ξοχές, σαν ράφια, η μια πάνω στην άλλη, με απόκρημνες τεχνητές 
πλαγιές να υποστυλώνουν το κάθε ράφι εκτός απ’ το ψηλότερο.

Η νοτιότερη συνοικία του νησιού είναι τα Χρυσά Σκαλιά – τα έξι 
επίπεδά της είναι πλημμυρισμένα με πανδοχεία, παράνομες λέσχες 
τυχερών παιγνίων και ζαριών, ιδιωτικές λέσχες, πορνεία και αρένες 
μονομαχιών. Τα Χρυσά Σκαλιά έχουν κηρυχθεί η πρωτεύουσα του 
τζόγου των πόλεων-κρατών της ηπείρου του Θέριν, ένα μέρος όπου 
άντρες και γυναίκες μπορούν να χάσουν χρήματα σε οτιδήποτε, από 
την πιο ήσσονα έξη μέχρι το πιο σατανικό κακούργημα. Οι αρχές του 
Ταλ Βεράρ, σε μια μεγαλόψυχη χειρονομία φιλοξενίας, έχουν διακη-
ρύξει πως απαγορεύεται να παίρνεις διά της βίας σκλάβους τους ξέ-
νους στα Χρυσά Σκαλιά. Ως εκ τούτου, σε ελάχιστα μέρη δυτικότερα 
της Καμόρ είναι ασφαλέστερο για τους ξένους να γίνουν στουπί στο 
μεθύσι και να πέσουν ξεροί για ύπνο πάνω σε υπονόμους και κήπους.

Η διαστρωμάτωση στα Χρυσά Σκαλιά είναι αυστηρότατη· όσο 
ανεβαίνεις επίπεδο, ανεβαίνει και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, 
όπως επίσης αυξάνεται και το μέγεθος, ο αριθμός και η σφοδρότητα 
των μπράβων στην πόρτα της κάθε λέσχης. Η κορωνίδα των Χρυσών 
Σκαλιών είναι μια δωδεκαριά μπαρόκ επαύλεις, κατασκευασμένες 
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από αρχαίους λίθους και ξύλο φτελιάς, περικυκλωμένες από τη νοτι-
σμένη καταπράσινη πολυτέλεια που προσφέρουν οι περιποιημένοι 
κήποι και τα δάση-μινιατούρες.

Είναι οι Οίκοι της Τύχης – κλειστές ιδιωτικές λέσχες όπου άντρες 
και γυναίκες κάτοχοι μιας κάποιας περιουσίας μπορούν να τζογά-
ρουν με οποιονδήποτε τρόπο τούς επιτρέπουν οι εγγυητικές επιστο-
λές τους. Αυτοί οι Οίκοι αποτελούν ανεπίσημα κέντρα εξουσίας εδώ 
και αιώνες, το μέρος όπου ευγενείς, γραφειοκράτες, έμποροι, καπε-
τάνιοι, λεγάτοι και κατάσκοποι συγκεντρώνονται για να στοιχηματί-
σουν περιουσίες, τόσο τις δικές τους όσο και πολιτικές.

Κάθε δυνατή παροχή και υπηρεσία προσφέρεται από τους Οίκους 
της Τύχης. Οι επιφανείς επισκέπτες επιβιβάζονται σε κουβούκλια στις 
ιδιωτικές προβλήτες των οίκων που βρίσκονται στο λιμάνι στα ριζά 
των γκρεμών στην εσωτερική πλευρά του νησιού, τα οποία κουβούκλια 
ανυψώνονται από αστραφτερούς ορειχάλκινους υδραυλικούς μηχανι-
σμούς, αποφεύγοντας έτσι τις στενές, φιδογυριστές, συνωστισμένες 
ράμπες που ανηφορίζουν τα πέντε χαμηλότερα Σκαλιά στην πλευρά 
του νησιού που βλέπει στην ανοιχτή θάλασσα. υπάρχει μέχρι και δη-
μόσια αρένα μονομαχίας – μια καταπράσινη ανοιχτωσιά με περιποι-
ημένο γρασίδι καταμεσής της υψηλότερης κλίμακας, έτσι ώστε όταν 
τα αίματα ανάψουν, να μην επικρατήσουν οι λιγότερο θερμοκέφαλοι.

Οι Οίκοι της Τύχης είναι ιεροί. Ένα έθιμο, πιο αρχαίο και πιο 
ισχυρό από νόμο, απαγορεύει την είσοδο στους Οίκους σε στρατιώ-
τες ή αστυνομία, πέρα από τη συνδρομή τους στα πιο φρικτά εγκλή-
ματα. Αποτελούν αντικείμενο φθόνου μιας ολόκληρης ηπείρου: κα-
μία ξένη λέσχη, όσο πολυτελής ή κλειστή και να είναι, δεν μπορεί να 
αναπαραγάγει πλήρως την ιδιάζουσα ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού 
βεραριανού Οίκου της Τύχης. Και όλοι τους, μα όλοι τους, ωχριούν 
μπροστά στον Οβελίσκο της Αμαρτίας.

Με ύψος που κοντεύει τα σαράντα πέντε μέτρα, ο Οβελίσκος της 
Αμαρτίας τρυπάει τον ουρανό στη νότια άκρη της υψηλότερης κλίμα-
κας των Σκαλιών, που από μόνη της βρίσκεται πάνω από εβδομήντα 
πέντε μέτρα ψηλότερα του λιμανιού. Ο Οβελίσκος είναι ένας πύργος 
από αρχαία ύαλο κι η μαύρη πατίνα του αστράφτει μαργαριταρένια. 
Φαρδιοί εξώστες, φωτισμένοι με αλχημικούς φανούς, κυκλώνουν και 
τα εννέα επίπεδα του Οβελίσκου. Τη νύχτα, ο πύργος φαντάζει σαν 
ολόλαμπρος αστερισμός κόντρα στα πορφυρά και βιολετιά χρώματα 
του ουρανού, τα χρώματα του λάβαρου του Ταλ Βεράρ.
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Ο Οβελίσκος της Αμαρτίας είναι ο πιο κλειστός, ο πιο διαβόητος 
και ο πιο στενά φρουρούμενος Οίκος της Τύχης στον κόσμο, ανοι-
χτός από τη δύση του ήλιου ίσαμε την ανατολή για εκείνους που είναι 
τόσο ισχυροί, πλούσιοι ή όμορφοι ώστε να κάμψουν την καπριτσιό-
ζικη διάθεση των θυρωρών. Κάθε επίπεδο ξεπερνά το προηγούμενό 
του σε πολυτέλεια, κομψότητα και επιτρεπόμενο όριο πονταρισμά-
των. Η πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο πρέπει να κερδηθεί με γερό 
κεφάλαιο, διασκεδαστικό φέρσιμο και άψογη δεξιοτεχνία στο παι-
χνίδι. Μερικοί από τους φιλοδοξούντες ξόδευαν χρόνια ολόκληρα 
από τη ζωή τους και χιλιάδες σολάρια στην προσπάθειά τους να προ-
σελκύσουν την προσοχή του αφέντη του Οβελίσκου, ο οποίος διατη-
ρεί τη θέση του με αμείλικτο τρόπο κι έχει καταστεί ο πιο ισχυρός 
ταγός της κοινωνίας και διαμορφωτής των ευνοιοκρατικών σχέσεων 
στην ιστορία της πόλης.

Οι κανόνες διαγωγής στον Οβελίσκο είναι άγραφοι, αλλά το ίδιο 
αυστηροί με τους κανόνες που διέπουν μια θρησκευτική σέκτα. 
Απλούστατα και αδιαμφισβήτητα, αν σε πιάσουν να κλέβεις στον 
Οβελίσκο, σημαίνει θάνατος. Αν ο ίδιος ο Άρχων του Ταλ Βεράρ 
πιανόταν με κρυφό χαρτί στο μανίκι, ούτε οι ίδιοι οι θεοί δε θα μπο-
ρούσαν να εισακούσουν τις ικεσίες του για έλεος και να τον γλιτώ-
σουν από τις συνέπειες. Κάθε λίγους μήνες, οι υπάλληλοι του πύργου 
ανακαλύπτουν κάποια επίδοξη εξαίρεση στον κανόνα, κι άλλος ένας 
άνθρωπος πεθαίνει ήσυχα από υπερβολική δόση αλχημικών ουσιών 
στο κουβούκλιό του ή «γλιστράει» κατά τραγικό τρόπο από τον εξώ-
στη, με εννιά ορόφους να τον χωρίζουν από το σκληρό, επίπεδο λι-
θόστρωτο του αυλόγυρου του Οβελίσκου.

Ο Λοκ Λαμόρα και ο Ζαν Τάνεν χρειάστηκαν δύο χρόνια και δύο 
ολοκαίνουργιες πλαστές ταυτότητες προκειμένου να διεισδύσουν 
προσεκτικά, κλέβοντας, στον Οβελίσκο, και να φτάσουν μέχρι τον 
πέμπτο όροφο.

Για την ακρίβεια, τούτη δα τη στιγμή κλέβουν, προσπαθώντας 
σκληρά να τα βγάλουν πέρα με αντιπάλους που δεν το ’χουν καμία 
ανάγκη να τους μιμηθούν.

3

«Οι κυρίες έχουν μια σειρά οβελίσκους και μια σειρά σπαθιά, στεφα-
νωμένα με το σύμβολο του Ήλιου» ανακοίνωσε ο μπανκέρης. «Οι 
κύριοι διαθέτουν μια σειρά δισκοπότηρα και ένα ανάμεικτο σετ φύλ-
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λων, στεφανωμένα με το πέντε δισκοπότηρο. Ο πέμπτος γύρος πη-
γαίνει στις κυρίες.»

Ο Λοκ δάγκωσε τη σάρκα στο εσωτερικό του μάγουλού του καθώς 
χειροκροτήματα πλημμύριζαν τη ζεστή ατμόσφαιρα της αίθουσας. 
Οι κυρίες είχαν κερδίσει τέσσερις στους πέντε γύρους μέχρι στιγμής, 
και το πλήθος μόλις που είχε καταδεχτεί να δώσει σημασία στη μο-
ναδική νίκη του Λοκ και του Ζαν.

«Ω, διάβολε» αναφώνησε ο Ζαν με πιστευτή υποκριτική έκπληξη.
Ο Λοκ στράφηκε στην αντίπαλό του στα δεξιά του. Η Μαρακόσα 

ντουρένα ήταν μια λυγερή, μελαψή γυναίκα που κόντευε τα σαράντα, 
με πυκνά μαλλιά στο χρώμα του καπνού που αναδίδει το καιόμενο 
λάδι και αρκετές εμφανείς ουλές στο λαιμό και στα μπράτσα της. Στο 
δεξί χέρι της κρατούσε ένα λεπτό μαύρο πούρο τυλιγμένο με χρυσή 
κλωστή, και στο πρόσωπό της ήταν χαραγμένο ένα σφιγμένο χαμόγε-
λο αποστασιοποίησης και ικανοποίησης. Ήταν προφανές πως το παι-
χνίδι δεν απαιτούσε την ολοκληρωτική προσοχή και αφοσίωσή της.

Ο μπανκέρης έσπρωξε τον μικρό σωρό από τις χαμένες ξύλινες 
μάρκες του Λοκ και του Ζαν προς την πλευρά των κυριών με μια 
στέκα με μακριά λαβή. Ύστερα χρησιμοποίησε την ίδια στέκα για 
να φέρει προς το μέρος του όλα τα χαρτιά· απαγορευόταν αυστηρά 
στους παίκτες να αγγίξουν τα φύλλα αφού ο μπανκέρης τούς είχε 
προτρέψει να τα φανερώσουν.

«Λοιπόν, μαντάμ ντουρένα» είπε ο Λοκ «σας συγχαίρω για την όλο 
και πιο ευημερούσα οικονομική κατάστασή σας. Το πορτοφόλι σας 
φαίνεται πως είναι το μοναδικό πράγμα που μεγαλώνει γρηγορότερα 
από τον πονοκέφαλό μου.» Ο Λοκ χόρεψε μια μάρκα πάνω στις αρ-
θρώσεις της δεξιάς παλάμης του. Ο μικρός ξύλινος δίσκος άξιζε πέντε 
σολάρια, χοντρικά οκτώ μηνιαίους μισθούς ενός ανειδίκευτου εργάτη.

«Τα συλλυπητήριά μου για το ιδιαίτερα ατυχές σετ φύλλων σας, 
αφέντη Κόστα.» Η μαντάμ ντουρένα πήρε μια βαθιά ρουφηξιά από 
το πούρο της, ύστερα εξέπνευσε αργά, φυσώντας τον καπνό της έτσι 
ώστε να αιωρηθεί στην ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Λοκ και τον Ζαν, 
στη σωστή απόσταση ώστε να μην εκληφθεί ως ξεκάθαρη προσβολή. 
Ο Λοκ είχε αντιληφθεί πως η αντίπαλός του χρησιμοποιούσε τον κα-
πνό του πούρου της σαν το δικό της strat péti, την «μπλόφα» της – 
έναν φαινομενικά πολιτισμένο μανιερισμό, ο οποίος όμως στην 
πραγματικότητα έχει καλλιεργηθεί για να αποσπά ή να εκνευρίζει 
τους αντιπάλους στο τραπέζι της χαρτοπαιξίας, και για να τους εξω-
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θεί σε λάθη. Το σχέδιο του Ζαν ήταν να χρησιμοποιήσει τα δικά του 
πούρα για τον ίδιο σκοπό, όμως η ντουρένα είχε καλύτερο σημάδι 
με τον καπνό της.

«Κανένα σετ φύλλων δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ατυχές 
όταν έχεις απέναντί σου δύο τόσο όμορφες αντιπάλους» αποκρίθηκε 
ο Λοκ.

«Σχεδόν θαυμάζω τον άντρα που μπορεί να παραμείνει τόσο γοη-
τευτικά ανέντιμος όσο τον αφαιμάσσουν απ’ όλο το ασήμι του» σχο-
λίασε η συμπαίκτρια της ντουρένα, που ήταν καθισμένη στα δεξιά 
της, ανάμεσα στη φίλη της και τον μπανκέρη. 

Η ιζμίλα Κορβαλέρ είχε σχεδόν την ίδια διάπλαση με τον Ζαν, πλη-
θωρική και ροδοκόκκινη, με άφθονες καμπύλες σε κάθε σημείο που 
ήταν δυνατό να διαθέτει καμπύλες μια γυναίκα. Ήταν αναντίρρητα ελ-
κυστική, όμως τα μάτια της άστραφταν από κοφτερή και συνάμα περι-
φρονητική ευφυΐα. Μέσα της ο Λοκ αναγνώριζε μια συγκρατημένη 
εριστικότητα όμοια μ’ εκείνη του χειρότερου καβγατζή του δρόμου – 
μια ακόρεστη όρεξη για σκληρό ανταγωνισμό. Η Κορβαλέρ μασουλού-
σε ακατάπαυστα το περιεχόμενο ενός επαργυρωμένου κουτιού: κερά-
σια καλυμμένα με σκόνη σοκολάτας, και ρουφούσε ηχηρά τα δάχτυλά 
της κάθε φορά που έτρωγε ένα κεράσι. Το δικό της strat péti, φυσικά.

Ήταν φτιαγμένη ειδικά για το Καρουζέλ του Κινδύνου, συλλογί-
στηκε ο Λοκ. Μυαλό χαρτοπαίκτη και σωματική διάπλαση ικανή να 
αντέξει την ξεχωριστή, μοναδική τιμωρία που επιφύλασσε το παιχνί-
δι σε όποιον έχανε το γύρο.

«Ήττα» ανακοίνωσε ο μπανκέρης. Κάπου στο εσωτερικό του 
έδρανού του, έθεσε σε λειτουργία το μηχανισμό που έκανε το καρου-
ζέλ να γυρίζει. Το καρουζέλ ήταν μια κατασκευή στο κέντρο του τρα-
πεζιού που την αποτελούσαν κυκλικά ορειχάλκινα πλαίσια, κι ανάμε-
σά τους ήταν τοποθετημένα σειρές επί σειρών μικροσκοπικά γυάλινα 
φιαλίδια με ασημένια καπάκια. Άρχισε να περιστρέφεται υπό το 
απαλό φως των φανών που έλουζε την αίθουσα παιγνίων, μέχρι που 
έβλεπες μονάχα ακατάπαυστα ρυάκια από ασήμι ανάμεικτο με ορεί-
χαλκο, κι ύστερα – το κλικ του μηχανισμού κάτω από το τραπέζι, το 
κροτάλισμα που έκαναν τα αναρίθμητα δοχεία από παχύ γυαλί κα-
θώς κροτούσαν, και το καρουζέλ έφτυσε δύο από τα φιαλίδιά του. 
Κύλησαν προς το μέρος του Λοκ και του Ζαν και σταμάτησαν κου-
δουνίζοντας πάνω στο ελαφρά υπερυψωμένο χείλος του τραπεζιού.

Το Καρουζέλ του Κινδύνου ήταν παιχνίδι για δύο ομάδες των δύο 
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ατόμων· ήταν ακριβό παιχνίδι, καθώς ο μηχανισμός του καρουζέλ είχε 
υπέρογκο κόστος. Στο τέλος κάθε γύρου, στην ομάδα των χαμένων δί-
δονταν τυχαία δύο φιαλίδια από το αχανές απόθεμα του καρουζέλ· το 
περιεχόμενό τους ήταν αλκοόλ ανάμεικτο με γλυκερά έλαια και χυμό 
φρούτων για να καμουφλάρουν την έντονη γεύση του οποιουδήποτε 
ποτού. Το χαρτοπαίγνιο ήταν μόνο η μία όψη του παιχνιδιού. Οι παί-
κτες έπρεπε επίσης να διατηρήσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους υπό τις 
επιδεινούμενες παρενέργειες των καταραμένων φιαλιδίων. Ο μόνος 
τρόπος για να τελειώσει το παιχνίδι ήταν ένας παίκτης να μεθύσει τόσο 
πολύ, ώστε να του είναι πια αδύνατον να συνεχίσει.

Θεωρητικά, δεν μπορούσες να κλέψεις στο Καρουζέλ. Ο Οβελί-
σκος της Αμαρτίας φρόντιζε για τη συντήρηση του μηχανισμού και 
ετοίμαζε τα φιαλίδια· τα μικρά ασημένια καπάκια στερεώνονταν 
σφιχτά πάνω από κέρινα πώματα. Στους παίκτες δεν επιτρεπόταν ν’ 
αγγίξουν το καρουζέλ ή τα φιαλίδια του αντιπάλου· η ποινή ήταν 
αυθωρεί ήττα. Ακόμη και τις σοκολάτες και τα πούρα που κατανάλω-
ναν οι παίκτες έπρεπε να τα παρέχει ο Οίκος της Τύχης. Ο Λοκ και 
ο Ζαν μπορούσαν να είχαν αρνηθεί να επιτρέψουν στη μαντάμ Κορ-
βαλέρ την πολυτέλεια των γλυκισμάτων της, όμως αυτό θα ήταν κακή 
ιδέα για διάφορους λόγους.

«Λοιπόν» είπε ο Ζαν καθώς έσπαγε το πώμα του μικροσκοπικού 
δοχείου «στην υγειά των γοητευτικών ηττημένων, θαρρώ.»

«Αν μονάχα ξέραμε πού να τους βρούμε» τον σιγοντάρισε ο Λοκ 
και κατέβασαν συγχρονισμένα τα ποτά τους. Του Λοκ άφησε μια 
θερμή, γλυκιά γεύση από δαμάσκηνα καθώς κατηφόριζε στο λαιμό 
του – ήταν από τα δυνατά. Αναστέναξε κι άφησε μπροστά του στο 
τραπέζι το άδειο φιαλίδιο. Τέσσερα φιαλίδια έναντι ενός, και ο τρό-
πος που η αυτοσυγκέντρωσή του έμοιαζε να ξεφτίζει σήμαινε πως 
άρχιζε να νιώθει την επίδρασή τους.

Καθώς ο μπανκέρης μάζευε κι ανακάτευε τα χαρτιά για τον επό-
μενο γύρο, η μαντάμ ντουρένα τράβηξε άλλη μια βαθιά ρουφηξιά, 
ικανοποιημένη, από το πούρο της και τίναξε τις στάχτες σ’ ένα δο-
χείο από μασίφ χρυσό τοποθετημένο πάνω σ’ ένα βάθρο πίσω από το 
δεξί της χέρι. Φύσηξε νωχελικά δυο τολύπες καπνού από τα ρουθού-
νια της και το βλέμμα της καρφώθηκε στο καρουζέλ μέσα από το 
γκρίζο πέπλο του καπνού. Η ντουρένα ήταν από τη φύση της ένα 
αρπακτικό που καραδοκεί, συλλογίστηκε ο Λοκ, πάντοτε ένιωθε πιο 
άνετα κάτω από κάποιου είδους καμουφλάζ. Οι πληροφορίες του 
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