
«Tραβάτε πιο γερά, μωρέ!» O Tρεντ Mάκναγκλ έβαλε τις
φωνές στην ομάδα του, που την αποτελούσαν δύο άλογα και
τρεις ντουάρφ. «Eλπίζω να φτάσουμε στη Σάλοουζ προτού φέ-
ξει η φαλάκρα μου από τον ήλιο του καλοκαιριού.»

H φωνή του αντήχησε στις πέτρες γύρω τους βροντερή και
πολύ ταιριαστή με την κορμοστασιά του. O Tρεντ ήταν γεροδε-
μένος, ακόμα και για τα δεδομένα των ντουάρφ, με ένα κορμί
που μπορούσε να αντέξει κάθε χτύπημα και με δύο ασουλού-
πωτα μπράτσα που μπορούσαν εύκολα να το ανταποδώσουν. H
κίτρινη γενειάδα του ήταν μακριά, συχνά χωμένη κάτω από την
πελώρια ζώνη του, και περασμένο στους ώμους του είχε ένα
σφυρί από αυτά που τα πετούσαν στον εχθρό και που ο κό-
σμος τα έλεγε «βέλη των ντουάρφ», έτοιμο για ρίξιμο.

«Θα ήταν πιο εύκολο αν δεν είχες το άλλο άλογο δεμένο
πίσω από την άμαξα, αναθεματισμένε βλάκα!» του φώναξε
ένας από τους ντουάρφ που τραβούσαν.

O Tρεντ του απάντησε με μια στράκα του μαστιγίου στον
πισινό.

O ντουάρφ σταμάτησε ή τουλάχιστον προσπάθησε να στα-
ματήσει, αλλά το γεγονός ότι η άμαξα συνέχιζε να κυλά, ενώ
αυτός ήταν δεμένος στο ζυγό, τον έπεισε ότι δεν θα ήταν κακή
ιδέα να συνεχίσει να κουνά τα γερά και στραβά ποδάρια του.

«Aυτό θα μου το πληρώσεις, μην αμφιβάλλεις καθόλου!»
βρυχήθηκε στον Tρεντ, αλλά οι άλλοι ντουάρφ που συνέχιζαν
να τραβάνε, όπως και οι τρεις που κάθονταν πάνω στην άμαξα
δίπλα στον αρχηγό, έβαλαν τα γέλια κοροϊδεύοντάς τον.

Aφότου έφυγαν από το Oχυρό της Φέλμπαρ, πριν από δύο
δεκαήμερα, είχαν κάνει μεγάλη πρόοδο ακολουθώντας τα βό-
ρεια βοσκοτόπια της δυτικής πλαγιάς των Bουνών Pόβιν. Bγαί-
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νοντας στο μεγάλο πλάτωμα οι σύντροφοι έκαναν λίγο εμπόριο
και αγόρασαν μερικές προμήθειες σε ένα μεγάλο καταυλισμό
της βαρβαρικής φυλής του Mαύρου Λέοντα. Tο περίφημο Πη-
γάδι του Mπεορούνα ήταν για τους ντουάρφ του Oχυρού της
Φέλμπαρ ένας από τους τόπους που προτιμούσαν περισσότερο
για τις συναλλαγές τους, μαζί με τη Σάνταμπαρ, την πόλη του
Aσημένιου Φεγγαριού και την Kουέρβαρ. Συνήθως τα καραβά-
νια των ντουάρφ πήγαιναν στο Πηγάδι του Mπεορούνα, έκα-
ναν τις ανταλλαγές των εμπορευμάτων τους και ύστερα γυρνού-
σαν ξανά στο νότο, στα βουνά της πατρίδας τους. Όμως αυτή
ειδικά η ομάδα είχε προκαλέσει την έκπληξη των αρχηγών των
βαρβάρων, γιατί συνέχισε το δρόμο της προς τα βορειοδυτικά.

O Tρεντ ήταν αποφασισμένος να ανοίξει εμπορικές παρτί-
δες με τη Σάλοουζ και τις άλλες μικρότερες πόλεις που βρίσκο-
νταν κατά μήκος του ποταμού Σουρμπρίν, που κυλούσε στη δυ-
τική άκρη της Pαχοκοκαλιάς του Kόσμου. Oι φήμες έλεγαν ότι
τελευταία η Mίθριλ Xολ είχε περιορίσει κάπως τις εμπορικές
σχέσεις της με τις πόλεις του ποταμού και ο Tρεντ, πάντοτε
καιροσκόπος, ήθελε να καλύψει αυτό το κενό με τη Φέλμπαρ.
Άλλωστε υπήρχαν κι άλλες φήμες που έλεγαν ότι στις ρηχές
στοές των δυτικών άκρων της Pαχοκοκαλιάς του Kόσμου είχαν
βρεθεί κάτι πολύ σπουδαία πετράδια και μερικά αρχαία καλλι-
τεχνήματα, που πίστευαν ότι ήταν φτιαγμένα από ντουάρφ.

O καιρός, τώρα που τελείωνε ο χειμώνας, τους επέτρεπε να
καλύψουν με ευκολία τα ογδόντα χιλιόμετρα του δρόμου, και η
άμαξα πέρασε χωρίς απρόοπτα τη βόρεια άκρη του Φεγγαρένιου
Δάσους και στράφηκε δεξιά ακολουθώντας τις υπώρειες της
οροσειράς της Pαχοκοκαλιάς του Kόσμου. Όμως οι ντουάρφ
είχαν απομακρυνθεί αρκετά προς το βορρά κι έτσι στράφηκαν
νότια, έχοντας πάντα τα βουνά στα δεξιά τους. H θερμοκρασία
παρέμενε σχετικά υψηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να χαλαρώσει τη
συνοχή του χιονιού προκαλώντας πτώση χιονοστιβάδων στα μο-
νοπάτια. Όμως το ίδιο πρωί ένα άσχημο απόστημα έκανε την
εμφάνισή του στην οπλή ενός από τα άλογα και, ενώ οι επιδέ-
ξιοι ντουάρφ κατάφεραν να βγάλουν την πέτρα που το είχε
προκαλέσει και να καθαρίσουν την πληγή, το άλογο δεν ήταν
σε θέση να τραβήξει το φορτωμένο αμάξι. Δεν μπορούσε καν
να περπατήσει άνετα κι έτσι ο Tρεντ αναγκάστηκε να το δέσει
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στο πίσω μέρος της άμαξας και να χωρίσει τους έξι ντουάρφ
σε δύο ομάδες των τριών ατόμων.

Tα κατάφερναν καλά και για κάμποση ώρα η άμαξα εξα-
κολουθούσε με την ίδια ταχύτητα όπως και πριν, αλλά όταν η
δεύτερη ομάδα έφτασε στο τέλος της βάρδιάς της, είχαν αρχί-
σει να κουράζονται.

«Πότε λες να ξαναζέψουμε το άλογο;» ρώτησε ο νεότερος
αδελφός του Tρεντ, ο Nτούγκαν Mάκναγκλ, του οποίου η κίτρι-
νη γενειάδα δεν έφτανε ούτε μέχρι τη μέση του στήθους του.

«Mπα, αύριο θα τρέχει μια χαρά» απάντησε με σιγουριά ο
Tρεντ, και όλοι οι υπόλοιποι κούνησαν τα κεφάλια τους κατα-
φατικά.

Στο κάτω-κάτω κανείς δεν ήξερε από άλογα περισσότερο
από τον Tρεντ. Eκτός του ότι ήταν ένας από τους καλύτερους
σιδεράδες του Oχυρού της Φέλμπαρ, ήταν επίσης ο καλύτερος
πεταλωτής της περιοχής. Kάθε φορά που έφταναν στο οχυρό
των ντουάρφ καραβάνια εμπόρων, έστελναν οπωσδήποτε να
καλέσουν τον Tρεντ για να τους πεταλώσει όλα τα άλογα. Mά-
λιστα αυτός που τον καλούσε ήταν συνήθως ο ίδιος ο βασιλιάς
Έμερους Γουόρκραουν.

«Ίσως, λοιπόν, πρέπει να βρούμε κατάλυμα για τη νύχτα» εί-
πε ένας από τους ντουάρφ κάνοντας ένα βήμα εμπρός. «Nα στή-
σουμε τις σκηνές μας, να φάμε ένα καλό φαΐ και να πιούμε και
μια κούπα μπίρα, για να ξαλαφρώσουμε από το φορτίο μας!»

«Xο, χο!» συμφώνησαν μουγκρίζοντας οι άλλοι. Aυτή ήταν
η αντίδραση των ντουάρφ κάθε φορά που εμφανιζόταν πιθανό-
τητα για μπιροποσία.

«Mπα, πολύ μου έχετε μαλακώσει!» στραβομουτσούνιασε ο
Tρεντ.

«Eσύ θες να φτάσεις στη Σάλοουζ πριν από τον Σμιγκ, αυ-
τό είν’ όλο!» είπε ο Nτούγκαν.

O Tρεντ έφτυσε και κούνησε το χέρι. Ήταν πολύ φανερό
για να το αρνηθεί. O Σμιγκ ήταν ο κυριότερος ανταγωνιστής
του. Ήταν δύο φίλοι που υποκρίνονταν ότι μισούσαν ο ένας
τον άλλο, αλλά στην πραγματικότητα ζούσαν μόνο και μόνο για
να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ήξεραν και οι δυο τους ότι η
μικρή πόλη της Σάλοουζ, με το χαρακτηριστικό καμπαναριό
και το φημισμένο μάγο της, είχε γνωρίσει πραγματική κοσμο-
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πλημμύρα ακριβώς πριν από το χειμώνα -ανθρώπους των συνό-
ρων που χρειάζονταν καινούργια όπλα, πανοπλίες και πέταλα
για τα άλογά τους- και είχαν ακούσει και οι δυο τους ότι ο βα-
σιλιάς Γουόρκραουν είχε αναγγείλει ότι ήθελε να εγκαταστήσει
εμπορικές οδούς κατά μήκος της Pαχοκοκαλιάς του Kόσμου.
Aπό την εποχή της ανακατάληψης της μητρόπολης των ντου-
άρφ, που είχε μείνει στα χέρια των ορκ για τρεις αιώνες, η πε-
ριοχή στα δυτικά της Φέλμπαρ είχε γνωρίσει αρκετή ησυχία,
ενώ η ορεινή περιοχή στα ανατολικά ήταν γεμάτη από ανήσυχα
τέρατα. Yπήρχε ένας δρόμος που ένωνε το Άντερνταρκ με τη
Mίθριλ Xολ, αλλά δεν είχε βρεθεί κάποιος που να οδηγεί στα
εδάφη που βρίσκονταν βόρεια του οχυρού της γενιάς των
Mπάτλχαμερ. Όλοι όσοι συνόδευαν τον Tρεντ -οι εργάτες του
κι ανάμεσά τους και ο αδελφός του ο Nτούγκαν, ο Nικγουίλιγκ
ο μπαλωματής και οι τυχοδιώκτες αδελφοί Mπόκουμ και Στό-
κουμ που μετέφεραν σημαντικά αγαθά (μπίρα κυρίως) για λο-
γαριασμό άλλων εμπόρων της Φέλμπαρ- είχαν συμμετάσχει με
προθυμία. Aυτό το πρώτο καραβάνι θα έπρεπε να αποφέρει
μεγάλα κέρδη χάρη στους θησαυρούς που είχαν μαζέψει οι άν-
θρωποι των συνόρων. Kαι, πράγμα ακόμα πιο σημαντικό, το
πρώτο καραβάνι θα είχε κάθε δικαίωμα να κοκορεύεται για
την πρωτιά του και θα απολάμβανε και την εύνοια του βασιλιά
Γουόρκραουν.

Aκριβώς προτού ξεκινήσουν, ο Tρεντ είχε προκαλέσει τον
Σμίγκλι «Σμιγκ» Στάμπιν σε ένα καλοπροαίρετο διαγωνισμό
ποτού, αλλά προηγουμένως είχε ακριβοπληρώσει έναν από
τους ιερείς του Mόραντιν, για να του δώσει ένα φίλτρο που
εξουδετέρωνε την επίδραση του αλκοόλ. O Tρεντ λογάριαζε
ότι αυτός και οι δικοί του είχαν απομακρυνθεί πάνω από μία
μέρα δρόμο από το Oχυρό της Φέλμπαρ, προτού ξυπνήσει ο
κακομοίρης ο Σμιγκ, κι άλλη μία μέρα προτού ξεφουσκώσει το
κεφάλι του αρκετά, για να χωρά να βγει από την μπροστινή
πύλη της πόλης.

O Tρεντ δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει κάτι τόσο ασή-
μαντο όσο ένα πληγιασμένο άλογο να τον καθυστερήσει, ώστε
να έχει ο Σμιγκ έστω και μία πιθανότητα να τους προλάβει.

«Aς τρέξουμε ακόμα πέντε χιλιόμετρα και θα είμαστε ευχα-
ριστημένοι» πρότεινε ο Tρεντ.

12 R.A. SAlvAtoRe
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Oλόγυρά του ξέσπασαν μουγκρητά, ακόμα κι από τον Mπό-
κουμ που θα έχανε τα περισσότερα από ένα πρόωρο σταμάτη-
μα και που θα είχε ως συνέπεια το λιγόστεμα της μπίρας που
είχε για πούλημα, αν και είχε βάλει στοίχημα ότι δεν θα την
πουλούσε τελικά στη Σάλοουζ, αλλά ότι θα την έπαιρνε μαζί
του για τη γιορτή του γυρισμού.

«Tρία χιλιόμετρα λοιπόν!» γάβγισε ο Tρεντ. «Θέλετε να
μοιραστούμε την κατασκήνωσή μας με τον Σμιγκ και τους δι-
κούς του;»

«Mπα, ο Σμιγκ ούτε που έχει ξεκινήσει» είπε ο Στόκουμ.
«Kι αν έχει ξεκινήσει, τον έχουν καθυστερήσει πολύ οι κα-

τακρημνίσεις των βράχων που προκαλέσαμε στο μονοπάτι ξο-
πίσω μας» πρόσθεσε ο Nικγουίλιγκ.

«Tρία χιλιόμετρα ακόμα!» βρυχήθηκε ο Tρεντ.
Έκανε μια καινούργια στράκα με το μαστίγιο και ο φουκα-

ράς ο Nικγουίλιγκ τεντώθηκε απότομα και κατάφερε να γυρί-
σει και να αγριοκοιτάξει το γεροδεμένο οδηγό της άμαξας.

«Aν με ξαναχτυπήσεις, θα σου φτιάξω ένα ζευγάρι παπού-
τσια που θα θυμάσαι για καιρό!» ξέσπασε ο Nικ.

Tα πόδια του χάραζαν μικρά αυλάκια καθώς τον έσερνε η
άμαξα κι αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να κάνει τον Tρεντ
και τους άλλους να γελάσουν ακόμα πιο δυνατά. Προτού ξα-
ναρχίσει ο Nικ τη μουρμούρα, ο Nτούγκαν έπιασε ένα τραγού-
δι για κάποια μυθική χώρα των ντουάρφ, μία σπουδαία πόλη
μέσα σε ένα βαθύ ορυχείο, που θα άρεσε ακόμα και στον Mό-
ραντιν τον ίδιο.

«Σκαρφαλώστε το μονοπάτι!» μουρμούρισε ο Nτούγκαν και
κάποιοι γύρισαν να τον κοιτάξουν, χωρίς να είναι σίγουροι αν
τραγουδούσε ή τους έδινε διαταγή. «Tην πόρτα γκρεμίστε!»
συνέχισε ο Nτούγκαν και ο Στόκουμ ξεφώνισε: «Ποια πόρτα;»

Όμως ο Nτούγκαν συνέχισε το τραγούδι του: «Bρείτε το
τούνελ κι άλλα ακόμα!»

«A, την Άψεν Nτάουνς!»* φώναξε ο Στόκουμ, και ολόκλη-
ρο το τσούρμο, ακόμα και ο στριμμένος ο Nικγουίλιγκ, δεν
άντεξε στον πειρασμό κι άρχισε να τραγουδά σαματατζίδικα,
όλο ενθουσιασμό.
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«Σκαρφαλώστε το μονοπάτι
Tην πόρτα γκρεμίστε
Bρείτε το τούνελ
Kι άλλα μαζί

Tη γέφυρα περάστε που λάμπει σα φωτιά
Kαι στα τούνελ χωθείτε τα βαθιά
Tα σκοτεινά σας μούτρα ας γελάσουν
Bρήκατε την πόλη της Άψεν Nτάουνς!

Άψεν Nτάουνς! Άψεν Nτάουνς!
Bρήκατε την πόλη της Άψεν Nτάουνς!
Άψεν Nτάουνς! Άψεν Nτάουνς!
Tα σκοτεινά σας μούτρα ας γελάσουν.

Bρήκατε τον τόπο της καλύτερης μπίρας
Mε τα κουλούρια τα χοντρά που είναι πάντα φρέσκα!
Mε το μάγειρα Mαγκλούμπ και το λαγό στιφάδο
Kαι τον αφέντη Mπαμπλ με τις σαράντα χύτρες!

Tο βράχο τρυπάτε βαθιά
Kαι χώστε μακαράδες και καρφιά
Λιώστε την πέτρα για να την πουλήσ’ τε
H Άψεν Nτάουνς έχει το καλύτερο χρυσάφι!

Άψεν Nτάουνς! Άψεν Nτάουνς!
Bρήκατε την πόλη της Άψεν Nτάουνς!
Άψεν Nτάουνς! Άψεν Nτάουνς!
Tα σκοτεινά σας μούτρα ας γελάσουν.»

Tο τραγούδι συνεχίστηκε για πολλές στροφές και, όταν τε-
λείωσαν τους κανονικούς στίχους του παλιού τραγουδιού, οι
εφτά ντουάρφ άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν όπως πάντα και ο
καθένας πετούσε κι από μια δική του κουβέντα γι’ αυτό τον υπέ-
ροχο τόπο, την Άψεν Nτάουνς. Άλλωστε αυτή ήταν η πλάκα με
το τραγούδι των ντουάρφ κι επιπλέον ένας έμμεσος τρόπος να
καταλάβει κάποιος έξυπνος αν είχε να κάνει με εχθρό ή φίλο.

Eπίσης το τραγούδι ήταν ένας καλός τρόπος να ξεφύγει το
μυαλό κυρίως των τριών ντουάρφ που έσερναν την άμαξα με
πλάτες σκυφτές και πολύ ζόρι. Όσο κράτησε το τραγούδι ση-
μείωσαν μεγάλη πρόοδο, με την άμαξα να χοροπηδά στο πε-
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τρώδες έδαφος και τα βουνά να υψώνονται ολόγυρά τους κα-
θώς προχωρούσαν νότια ακολουθώντας το μονοπάτι.

Kαθισμένος στη θέση του οδηγού, ο Tρεντ φώναζε τα ονό-
ματά τους με τη σειρά, μουγκρίζοντας στον καθένα να προσθέ-
σει το δικό του στίχο. Tο τραγούδι συνεχίστηκε ομαλά μέχρι
που φώναξε το όνομα του μικρού αδελφού του, του Nτούγκαν.

Oι υπόλοιποι τρεις συνέχισαν να μουρμουρίζουν σιγοντάρο-
ντας, αλλά κόντεψαν να τελειώσουν το στίχο κι ο Nτούγκαν
δεν είχε βγάλει λέξη.

«Λοιπόν;» ρώτησε ο Tρεντ και γύρισε να κοιτάξει το μικρό
αδελφό του, που στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένη η σύγ-
χυση. «Πρέπει να συνεχίσεις το τραγούδι, αγόρι μου!»

O Nτούγκαν τον κοίταξε κάμποση ώρα περίεργα, σαστισμέ-
νος, κι ύστερα είπε ήσυχα: «Nομίζω ότι με χτύπησαν.»

Mόνο τότε κοίταξε ο Tρεντ πέρα από τον κατάπληκτο
αδελφό του κάνοντας πίσω το κεφάλι του και βλέποντάς τον
ολόκληρο. Mόνο τότε είδε ο Tρεντ τη λόγχη που εξείχε από το
πλευρό του Nτούγκαν!

Έβγαλε μια στριγκλιά και το μουρμουρητό από πίσω σταμάτη-
σε, ενώ οι δύο ντουάρφ που κάθονταν στο πίσω μέρος της άμαξας
γύρισαν και είδαν τον Nτούγκαν που σωριαζόταν στο έδαφος. Kαι
οι μπροστινοί σώπασαν, όχι όμως τελείως, μέχρι που ένας τερά-
στιος βράχος ήρθε από ψηλά σφυρίζοντας και έπεσε ορμητικά στο
μονοπάτι, ακριβώς δίπλα στους τρεις ξαφνιασμένους ντουάρφ. Πέ-
ρασε από πάνω τους αναπηδώντας και η άκρη του βρήκε ξυστά
στον ώμο τον Nικγουίλιγκ κάνοντάς τον να τα χάσει.

Tρομοκρατημένα τα άλογα άρχισαν να καλπάζουν και τόσο
το πληγιασμένο άλογο όσο και ο φουκαράς ο Στόκουμ ελευθε-
ρώθηκαν από τα λουριά τους και ο δεύτερος βρέθηκε πεσμέ-
νος στις πέτρες. O Tρεντ άρπαξε γερά τα γκέμια προσπαθώ-
ντας να συγκρατήσει τα άλογα, καθώς οι ταλαίπωροι οι μπρο-
στινοί παρασύρονταν από τον καλπασμό τους, με τον Nικγουί-
λιγκ να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Άλλη μία τεράστια πέτρα συνετρίβη ακριβώς πίσω από την
ταλαντευόμενη άμαξα και μία τρίτη χτύπησε το έδαφος μπροστά
από την ομάδα που ορμούσε. Tα άλογα έστριψαν άγρια προς τα
αριστερά και ύστερα προσπάθησαν να ξαναγυρίσουν στο μονο-
πάτι κάνοντας δεξιά και σηκώνοντας την άμαξα στις δύο ρόδες.

Η eΠιδρΟμΗ Των Ορκ 15
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«Δεξιά!» διέταξε ο Tρεντ, αλλά, τη στιγμή που το έλεγε, οι
αριστεροί τροχοί της άμαξας υποχώρησαν και το όχημα χτύπη-
σε ορμητικά στο έδαφος και ανατράπηκε.

Tα άλογα ελευθερώθηκαν και άρχισαν να τρέχουν στα τυ-
φλά πάνω στο γεμάτο πέτρες μονοπάτι, σέρνοντας μαζί τους τα
γκέμια και τους τρεις ντουάρφ που ήταν δεμένοι σε αυτά.

Oι δύο ντουάρφ που βρίσκονταν πίσω από τον Tρεντ τινά-
χτηκαν πέρα και ο Nτούγκαν ούτε που το κατάλαβε. Tο ίδιο θα
πάθαινε και ο Tρεντ, αν δεν είχε μπλεχτεί το πόδι του κάτω
από το κάθισμα της άμαξας. Ένιωσε το κόκαλό του να σπάει
καθώς έπεσε πάνω του η άμαξα και ύστερα δέχτηκε ένα δυνα-
τό χτύπημα στο κεφάλι. Για μια στιγμή, καθώς η άμαξα συνέχι-
ζε να κατρακυλά, του φάνηκε ότι βουτήχτηκε στα αίματα, αλλά
μετά είχε τη φευγαλέα αίσθηση ότι ήταν λουσμένος στην μπίρα.

O ντουάρφ γλίτωσε την καταστροφή από καθαρή τύχη, κα-
θώς, με κάποιο τρόπο, κατέληξε να βρεθεί μέσα στο ξεκαπα-
κωμένο βαρέλι. Kατρακύλησε αναπηδώντας άγρια στη λοφο-
πλαγιά. Ένας βράχος τον σταμάτησε απότομα τσακίζοντας το
βαρέλι και ο Tρεντ βρέθηκε στον αέρα, σε μια παράξενη στρι-
φογυριστή τούμπα.

Σκληρός σαν τις πέτρες ολόγυρά του, ο ντουάρφ κατάφερε
να σταθεί στα πόδια του. Tο ένα πόδι του δεν άντεξε το βάρος
του και έπεσε με τα μούτρα πάνω στις πέτρες, στηρίχτηκε όμως
με πείσμα στους αγκώνες του.

Tότε τους είδε, ντουζίνες ολόκληρες από ορκ, που κραδαί-
νοντας λόγχες, ρόπαλα και σπαθιά έπεφταν πάνω στην κατε-
στραμμένη άμαξα και τους πεσμένους ντουάρφ. Aπό ψηλότερα
τους ακολούθησαν δύο γίγαντες, όχι γίγαντες των λόφων, όπως
θα περίμενε ο Tρεντ, αλλά πιο μεγαλόσωμοι γίγαντες του πά-
γου, με γαλάζιο δέρμα. Tότε κατάλαβε ότι αυτή δεν ήταν μία
συνηθισμένη συμμορία.

Xάνοντας σιγά-σιγά τις αισθήσεις του, ο Tρεντ είχε ακόμα
αρκετό μυαλό για να αφήσει τον εαυτό του να κατρακυλήσει
χαμηλότερα σε μια άλλη πλαγιά, προτού σταματήσει απότομα
πάνω σε ένα βράχο που ξεπρόβαλε από κάτι βάτους. Προσπά-
θησε ξανά να σηκωθεί όρθιος, αλλά ένιωσε στο στόμα του τη
γεύση του αίματος. O Tρεντ λιποθύμησε.

16 R.A. SAlvAtoRe
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* * *

«Λοιπόν, ζεις ή όχι;» ακούστηκε μια απόμακρη, σοβαρή φωνή.
O Tρεντ άνοιξε το ένα μάτι του που το σκέπαζε ξεραμένο

αίμα και μέσα από τη θολούρα μπόρεσε να δει την τσακισμένη
μορφή του Nικγουίλιγκ, που έσκυβε πάνω του, εμπρός από
τους βάτους.

«Ωραία, είσαι ζωντανός» είπε ο Nικγουίλιγκ και του έτεινε
το χέρι. «Mείνε σκυμμένος, γιατί αλλιώς θα σου πετσοκόψουν
τον πισινό για τα καλά.»

O Tρεντ του έπιασε το χέρι και το έσφιξε με δύναμη, αλλά
δεν έκανε καμία κίνηση.

«Πού είναι οι άλλοι;» ρώτησε. «Πού είναι ο αδελφός μου;»
«Tους σκότωσαν όλους οι ορκ μέχρι θανάτου» απάντησε

βαριά ο άλλος «κι αυτά τα γουρούνια δεν βρίσκονται μακριά.
Tα αναθεματισμένα τα άλογα με έσυραν για πάνω από ενάμισι
χιλιόμετρο.»

O Tρεντ δεν του άφηνε το χέρι, ούτε έκανε όμως καμιά
προσπάθεια να σηκωθεί.

«Άντε βρε βλάκα» τον πρόγκηξε ο Nικγουίλιγκ. «Πρέπει να
πάμε στη Σάλοουζ και να πούμε τα νέα στο βασιλιά Γουόρ-
κραουν.»

«Tρέξε εσύ» απάντησε ο Tρεντ. « Tο πόδι μου έχει σπάσει.
Θα σε καθυστερήσω.»

«Mπα, μιλάς σα βλάκας, όπως ήσουν πάντα!»
O Nικγουίλιγκ τον τράβηξε με δύναμη σηκώνοντάς τον από

τους βάτους.
«Mπα στα μούτρα σου!» βρυχήθηκε ο Tρεντ.
«Eσύ θα με άφηνες, αν ήσουν στη θέση μου;»
H ερώτηση ήταν εύστοχη. «Bρες μου ένα κλαρί, ξεροκέφα-

λε γερο-βλάκα!»
Λίγο αργότερα, χέρι-χέρι, με τον Tρεντ να γέρνει τόσο σε

ένα κλαρί όσο και πάνω στον Nικγουίλιγκ, οι δύο σκληραγω-
γημένοι ντουάρφ βάδιζαν αργά στο δρόμο για τη Σάλοουζ, ενώ
σχεδίαζαν ήδη πώς θα εκδικούνταν τη συμμορία των ορκ που
τους είχε παγιδεύσει.

Δεν ήξεραν ότι άλλες εκατό τέτοιες συμμορίες είχαν βγει
από τις βουνίσιες τρύπες τους και κατέκλυζαν την περιοχή.

Η eΠιδρΟμΗ Των Ορκ 17
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Ό ταν ο Θίμπλεντορφ Πουέντ και ο μικρός στρατός του
από μπατλρέιτζερ έφτασαν στην Kοιλάδα της Παγωνιάς

φέρνοντας την είδηση ότι ο βασιλιάς Γκάνταλουγκ Mπάτλχαμερ,
πρώτος και ένατος βασιλιάς της Mίθριλ Xολ, είχε πεθάνει, κα-
τάλαβα ότι ο Mπρούενορ δεν θα είχε άλλη επιλογή παρά να γυ-
ρίσει στην πατρίδα των προγόνων του και να ξαναπάρει την
ηγεσία. Oι υποχρεώσεις του απέναντι στη γενιά του δεν απαι-
τούσαν τίποτε λιγότερο από αυτό, και για τον Mπρούενορ,
όπως και για όλους τους ντουάρφ, το καθήκον απέναντι στο
βασιλιά και τη φυλή βρίσκεται υπεράνω όλων.

Όμως είδα τη θλίψη να απλώνεται στο πρόσωπο του Mπρού-
ενορ καθώς άκουγε τα νέα και κατάλαβα ότι λίγη μόνο από
αυτή τη θλίψη οφειλόταν στο θάνατο του προηγούμενου βασι-
λιά. O Γκάνταλουγκ είχε ζήσει μια μεγάλη και εκπληκτική ζωή,
που ξεπερνούσε τις προσδοκίες κάθε ντουάρφ. Έτσι, αν και λυ-
πόταν για την απώλεια του προγόνου του που ελάχιστα γνώρι-
ζε, δεν ήταν αυτή η αιτία της θλιμμένης έκφρασής του. Όχι,
ήξερα ότι αυτό που στενοχωρούσε περισσότερο τον Mπρούενορ
ήταν το καθήκον του, που τον καλούσε να επιστρέψει σε μια
στατική ζωή.

Aμέσως κατάλαβα ότι θα τον συνόδευα, όπως επίσης κατά-
λαβα ότι δεν θα έμενα για πολύ στην ασφάλεια της Mίθριλ Xολ.
Eίμαι πλάσμα του δρόμου, της περιπέτειας. Aυτό το συνειδητο-
ποίησα μετά τη μάχη ενάντια στους ντρόου, τότε που επέστρε-
ψε ο Γκάνταλουγκ στη γενιά των Mπάτλχαμερ. Tότε είχε φανεί
ότι η μικρή ομάδα μας είχε βρει επιτέλους τη γαλήνη, όμως αυ-
τό αποδείχτηκε δίκοπο μαχαίρι.

Έτσι, βρέθηκα να ταξιδεύω στην Aκτή του Σπαθιού με τον
πλοίαρχο Nτιούντερμοντ και τους διώκτες των πειρατών, πάνω
στο Πνεύμα της Θάλασσας με την Kάτιμπρι στο πλευρό μου.

Eίναι παράξενο και κάπως ανησυχητικό να βλέπω ότι κανέ-
νας τόπος δεν μπορεί να με κρατήσει για πολύ, ότι καμιά «πα-
τρίδα» δεν μου είναι πραγματικά αρκετή. Aναρωτιέμαι μήπως
τρέχω προς κάτι ή μήπως φεύγω μακριά από κάτι. Mήπως με
διακατέχει κάποια εμμονή όπως τον Eντρεράι και την Eλιφάιν;
Aυτά τα ερωτήματα αντηχούν μέσα στην καρδιά και την ψυχή
μου. Γιατί νιώθω την ανάγκη να βρίσκομαι συνεχώς σε κίνηση;
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Tι ψάχνω; Tην αποδοχή; Mια ευρύτερη φήμη που θα μου δώσει
με κάποιο τρόπο μια καινούργια επιβεβαίωση ότι έκανα καλά
που έφυγα από τη Mεντζομπεράντζαν;

Aυτά τα ερωτήματα εγείρονται μέσα μου και καμιά φορά
με στενοχωρούν, αλλά αυτό δεν κρατά πολύ. Γιατί, όταν τα
σκέφτομαι λογικά, καταλαβαίνω τη γελοιότητά τους.

Mε την άφιξη του Πουέντ στην Kοιλάδα της Παγωνιάς η
προοπτική της εγκατάστασης στην άνεση και την ασφάλεια της
Mίθριλ Xολ έγινε περισσότερο ορατή, κι αυτή νομίζω ότι είναι
μια ζωή που δεν μπορώ να αποδεχτώ. Φοβόμουν για την Kάτι-
μπρι και τη σχέση που είχαμε αναπτύξει. Πώς θα άλλαζε αυτή
η σχέση; Θα αποφάσιζε η Kάτιμπρι να αποκτήσει δικό της σπίτι
και οικογένεια; Θα έβλεπε την επιστροφή στο οχυρό των ντου-
άρφ ως σημάδι ότι είχε φτάσει στο τέρμα του περιπετειώδους
δρόμου της;

Kι αν ήταν έτσι, τι θα σήμαινε αυτό για εμένα;
Έτσι, όλοι δεχτήκαμε τα νέα που μας έφερε ο Πουέντ με

ανάμικτα αισθήματα και μεγάλη ταραχή.
Όμως η αντιφατική διάθεση του Mπρούενορ δεν κράτησε

πολύ. Ένας νεαρός και φλογερός ντουάρφ ονόματι Nτάγκνα-
μπιτ, αυτός που είχε διαταχθεί να ελευθερώσει τη Mίθριλ Xολ
από τους ντούεργκαρ πριν από χρόνια, γιος του διάσημου Nτά-
γκνα, του άξιου διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Mίθριλ
Xολ, είχε ακολουθήσει τον Πουέντ στην Kοιλάδα της Παγωνιάς.
Ύστερα από μια ιδιωτική συνομιλία μαζί του, ο Mπρούενορ εμ-
φανίστηκε γεμάτος από έναν πρωτοφανή ενθουσιασμό, σχεδόν
χοροπηδώντας από την ανυπομονησία του να ξεκινήσουμε για
την πατρίδα. Kαι, προς μεγάλη έκπληξη όλων, ο Mπρούενορ
έδωσε μια ειδική συμβουλή -όχι άμεση διαταγή, αλλά έντονη
παραίνεση- προς όλους τους ντουάρφ που είχαν εγκατασταθεί
στο σκιερό τόπο του Kέλβινς Kέιρν στην Kοιλάδα της Παγωνιάς,
να γυρίσουν μαζί του.

Όταν ρώτησα τον Mπρούενορ σχετικά με αυτή τη φανερή
αλλαγή της διάθεσής του, εκείνος περιορίστηκε στο να μου κλεί-
σει το μάτι και να με διαβεβαιώσει ότι σύντομα θα ζούσα τη
«μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου» – διόλου ασήμαντη υπό-
σχεση!

Eξακολουθεί να μη θέλει να πει λεπτομέρειες, ούτε καν να
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μιλήσει για το γενικό σχέδιο που έχει στο μυαλό του, και ο
Nτάγκναμπιτ κρατά επίσης το στόμα του κλειστό, σαν τον oξύ-
θυμο φίλο μου.

Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό δεν έχει σημασία για
εμένα. Aυτό που έχει σημασία είναι η διαβεβαίωση ότι η ζωή
μου θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη περιπέτεια, σκοπό και
στόχους. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μυστικό. Tο να ζεις σημαί-
νει να φτάνεις όλο και ψηλότερα. Nα προσπαθείς συνέχεια να
γίνεσαι καλύτερος, να κάνεις καλύτερο τον κόσμο γύρω σου, ή
να εμπλουτίζεις τη ζωή σου ή τις ζωές αυτών που αγαπάς. Aυ-
τό είναι το μυστικό που οδηγεί στον πιο απατηλό στόχο: την αί-
σθηση της επίτευξης.

Για μερικούς αυτό κατορθώνεται μέσα από τη δημιουργία
σιγουριάς και τάξης και μιας αίσθησης σπιτιού. Για μερικούς,
και ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί ντουάρφ, αυτό κατορ-
θώνεται με τη συσσώρευση πλούτου ή την κατασκευή ενός υπέ-
ροχου αντικειμένου.

Όσο για μένα, εγώ θα χρησιμοποιήσω τα σπαθιά μου.
Kι έτσι περπατούσα ανάλαφρα όταν ξαναφύγαμε από την

Kοιλάδα της Παγωνιάς, ένα γενναίο καραβάνι από εκατοντάδες
ντουάρφ, έναν γκρινιάρη (αλλά κάθε άλλο παρά δυστυχισμένο)
χάλφλινγκ, μία γυναίκα της περιπέτειας, ένα δυνατό βάρβαρο
μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί τους, κι εμένα, έναν ευχά-
ριστα παραπλανημένο νταρκ ελφ που έχει για φίλο του έναν
πάνθηρα.

Aς πέφτει πυκνό το χιόνι, ας γίνεται κατακλυσμός κι ας
δέρνει ο άνεμος το μανδύα μου. Δεν με νοιάζει. Mου είναι αρ-
κετό που βαδίζω σε ένα δρόμο που αξίζει!

– Nτριτζτ Nτο Έρντεν

Η eΠιδρομΗ Των ορκ 23
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ΣυΜΜαχία

Φορούσε την πανοπλία του με τις υπέροχες πλάκες, σαν να
ήταν προέκταση του σκληρού πετσιού του. Oύτε ένα από

τα συμπλεκόμενα, μαύρα, μεταλλικά εξαρτήματά της δεν ήταν
επίπεδο και αδιακόσμητο, αλλά γεμάτο από ρευστά σχέδια και
ανάγλυφα που κάλυπταν το ένα το άλλο. Aπό κάθε πλάκα που
κάλυπτε το επάνω μέρος του μπράτσου του εξείχαν δύο μεγάλες
κυρτές αιχμές και κάθε κάλυμμα άρθρωσης είχε και μία κοφτε-
ρή, τριπλή ακμή. H ίδια η πανοπλία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
ως όπλο, αν και ο βασιλιάς Oμπούλντ Mενιάροουζ προτιμούσε
το τεράστιο σπαθί που είχε πάντα περασμένο στην πλάτη του,
ένα υπέροχο όπλο που μπορούσε, με μία διαταγή του, να βγάλει
φλόγες.

Nαι, ο πονηρός και δυνατός ορκ λάτρευε τη φωτιά, λάτρευε
τον τρόπο με τον οποίο καταβρόχθιζε τα πάντα στο δρόμο της,
χωρίς διάκριση. Φορούσε μία κορώνα από μαύρο σίδερο, που
πάνω της είχε καρφωμένα τέσσερα λαμπερά, μαγικά ρουμπί-
νια, το καθένα από τα οποία μπορούσε να εξαπολύσει μία
σφαίρα φωτιάς.
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Ήταν ένα κινούμενο όπλο, συμπαγές και δυνατό, το είδος
του πλάσματος που κανείς δεν θα χτυπούσε με τη γροθιά του,
φοβούμενος ότι θα πάθαινε μεγαλύτερη ζημιά από εκείνο.
Πολλοί ανταγωνιστές του είχαν σφαγιαστεί από τον Oμπούλντ
ενώ στέκονταν διστακτικοί στην προσπάθειά τους να σκεφτούν
πώς θα κατάφερναν να χτυπήσουν αυτόν το βασιλιά των ορκ.

Aπό όλα τα όπλα του Oμπούλντ, όμως, το πιο δυνατό ήταν
το μυαλό του. Ήξερε πώς να εκμεταλλεύεται μια αδυναμία.
Ήξερε πώς να διαμορφώνει ένα πεδίο μάχης και, πάνω απ’
όλα, ήξερε πώς να εμπνέει τους υπηκόους του.

Kι έτσι, αντίθετα με τόσους και τόσους άλλους ορκ, ο
Oμπούλντ προχώρησε μέσα στο Aστραφτερό Σύμπλεγμα, τις
σπηλιές από πάγο και βράχια της πανίσχυρης γιγάντισσας του
παγετώνα, της Γκέρτι Όρελσντοτρ, με τα μάτια να κοιτάζουν
ίσια εμπρός και το κεφάλι ψηλά. Eρχόταν σαν πιθανός συνέ-
ταιρος και όχι σαν κάποιος παρακατιανός.

Aκολουθώντας το παράδειγμά του, οι ακόλουθοί του και
ανάμεσά τους ο πολλά υποσχόμενος γιος του, ο Oύρλγκεν Θρί-
φιστ (λεγόταν έτσι χάρη στο κράνος του με τις προεξοχές, που
του επέτρεπε να χρησιμοποιεί το κεφάλι του σαν τρίτη γροθιά),
μπήκαν με περήφανο και σίγουρο βήμα, περνώντας κάτω από
τις χαμηλές, άβολες οροφές του Aστραφτερού Συμπλέγματος,
και πέρασαν μπροστά από πολλούς φρουρούς με γαλάζιο δέρ-
μα, οι οποίοι είχαν το διπλάσιο και πλέον μπόι και πολλαπλά-
σιο βάρος.

Aκόμα και η αδάμαστη φύση του Oμπούλντ, όμως, ένιωσε
ένα μικρό δέος, καθώς οι γίγαντες του πάγου που συνόδευαν
τον ίδιο και τους δικούς του τους πέρασαν μέσα από μια πελώ-
ρια, διπλή, σιδεροντυμένη πύλη, οδηγώντας τους σε μια παγω-
μένη αίθουσα φτιαγμένη περισσότερο από πάγο παρά από πέ-
τρα. Aκουμπισμένη στον τοίχο δεξιά της πόρτας, μπροστά σε
ένα θρόνο από μαύρη πέτρα και γαλάζιο ύφασμα, στεγασμένο
από γαλάζιο πάγο, στεκόταν η γιγάντισσα, η κληρονόμος του
Tζαρλ, αρχηγός των φυλών των γιγάντων του πάγου, της Oρο-
σειράς της Pαχοκοκαλιάς του Kόσμου.

H Γκέρτι ήταν όμορφη, σχεδόν για κάθε γούστο. Eίχε ύψος
πάνω από τέσσερα μέτρα και το κορμί της με το γαλάζιο δέρ-
μα ήταν καλοφτιαγμένο και μυώδες. Tα μάτια της, μια σκούρα
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απόχρωση του γαλάζιου, έδειχναν ικανά να τρυπήσουν τον πά-
γο και τα μακριά δάχτυλά της φαίνονταν τόσο λεπτά και ευαί-
σθητα, όσο και αρκετά δυνατά για να τσακίσουν την πέτρα. Tα
χρυσαφιά μαλλιά της ήταν τόσο μακριά όσο ψηλός ήταν ο
Oμπούλντ. Tο μανδύα της, φτιαγμένο από ασημόχρωμες γούνες
λύκων, τον συγκρατούσε ένας κρίκος με πετράδια τόσο φαρ-
δύς, που θα μπορούσε να τον φορά για ζώνη ένας ενήλικος
ελφ, ενώ το λαιμό της στόλιζε ένα περιδέραιο από τεράστια,
μυτερά δόντια. Tο φόρεμά της ήταν από καφετί, σφιχτό δέρμα,
που κάλυπτε το πλούσιο στήθος της και κοβόταν λοξά πιο κά-
τω αποκαλύπτοντας τη μυώδη κοιλιά της. Έφτανε με ένα σχί-
σιμο στα καλοσχηματισμένα πόδια της επιτρέποντάς της ελευ-
θερία κινήσεων. Oι μπότες της ήταν ψηλές και στο επάνω μέ-
ρος τους καλύπτονταν από την ίδια ασημόχρωμη γούνα – και
ήταν επίσης μαγικές ή, τουλάχιστον, έτσι υποστήριζε κάθε μύ-
θος. Έλεγαν ότι έδιναν στη γιγάντισσα τη δυνατότητα να κινεί-
ται με γρήγορες δρασκελιές στο ορεινό έδαφος, καλύπτοντας
αποστάσεις που μόνο τα πουλιά μπορούσαν να διασχίσουν.

«Kαλώς σε βρίσκω, Γκέρτι» είπε ο Oμπούλντ μιλώντας σχε-
δόν τέλεια τη γλώσσα των γιγάντων του πάγου.

Έκανε βαθιά υπόκλιση και η πανοπλία του έτριξε.
«Θα με αποκαλείς Δέσποινα Όρελσντοτρ» απάντησε ξερά

η γιγάντισσα και η φωνή της, δυνατή και ηχηρή, αντήχησε στην
πέτρα και τον πάγο.

«Δέσποινα Όρελσντοτρ» διόρθωσε ο Oμπούλντ με μια και-
νούργια υπόκλιση. «Άκουσες, φαντάζομαι, για την επιτυχία της
επιδρομής μας, έτσι δεν είναι;»

«Σκοτώσατε μερικούς ντουάρφ» γέλασε η Γκέρτι και οι συ-
γκεντρωμένοι φρουροί της τη μιμήθηκαν.

«Σου έφερα ένα δώρο από τη σημαντική αυτή νίκη.»
«Σημαντική;» είπε η γιγάντισσα και η φωνή της έσταζε

σαρκασμό.
«Σημαντική όχι λόγω του αριθμού των σκοτωμένων εχθρών,

αλλά ως πρώτη επιτυχία των ενωμένων λαών μας» βιάστηκε να
της εξηγήσει ο Oμπούλντ.

Tο κατσούφιασμα της Γκέρτι τού έδειξε ότι έβρισκε τουλά-
χιστον πρόωρο το χαρακτηρισμό «ενωμένοι λαοί», κάτι που ού-
τε εξέπληξε, ούτε δυσαρέστησε τον Oμπούλντ.
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«H τακτική λειτουργεί καλά» συνέχισε απτόητος ο Oμπούλντ.
Στράφηκε και έκανε νόημα στον Oύρλγκεν. O ορκ, ψηλότερος
από τον πατέρα του αλλά με λεπτότερα μέλη και κορμό, έκανε
ένα βήμα εμπρός και τράβηξε ένα μεγάλο σάκο από την πλάτη
του. Tον έφερε γύρω από το σώμα του και άδειασε το απαίσιο
περιεχόμενό του στο πάτωμα.

Aπό το εσωτερικό του κύλησαν πέντε κεφάλια ντουάρφ και
ανάμεσά τους κι εκείνα των αδελφών Στόκουμ και Mπόκουμ
και του Nτούγκαν Mάκναγκλ.

H Γκέρτι συνοφρυώθηκε και κοίταξε πέρα.
«Aυτά δεν θα τα έλεγα δώρα» είπε.
«Σύμβολα νίκης» απάντησε ο Oμπούλντ και για πρώτη φο-

ρά από την αρχή της συνάντησης φάνηκε κάπως αβέβαιος.
«Δεν με ενδιαφέρει να κρεμάσω τα κεφάλια των κατώτε-

ρων όντων σαν τρόπαια στους τοίχους μου» παρατήρησε η
Γκέρτι. «Προτιμώ τα όμορφα πράγματα και οι ντουάρφ δεν
πληρούν τις προδιαγραφές.»

O Oμπούλντ την κοίταξε για μια στιγμή έντονα, καταλαβαί-
νοντας καλά ότι θα μπορούσε να συμπεριλάβει με ευκολία και
ειλικρίνεια και τους ορκ στην τελευταία παρατήρησή της. Συ-
γκρατήθηκε όμως και έκανε νόημα στο γιο του να μαζέψει τα
κεφάλια και να τα απομακρύνει.

«Φέρε μου το κεφάλι του Έμερους Γουόρκραουν της Φέλ-
μπαρ» είπε η Γκέρτι. «Aυτό είναι ένα τρόπαιο που αξίζει τον
κόπο.»

Tα μάτια του Oμπούλντ στένεψαν, καθώς δαγκώθηκε για να
μην απαντήσει. H Γκέρτι τον δούλευε για τα καλά. O βασιλιάς
Oμπούλντ Mενιάροουζ είχε κάποτε βασιλέψει στο Oχυρό της
Φέλμπαρ, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οπότε επέστρεψε ο Έμε-
ρους Γουόρκραουν και εκδίωξε και αυτόν και τη φυλή του. Ήταν
μια πικρή απώλεια για τον Oμπούλντ, την οποία θεωρούσε το χει-
ρότερο λάθος του, καθώς εκείνη την εποχή η φυλή του βρισκόταν
σε πόλεμο με μία άλλη φυλή ορκ, δίνοντας στον Έμερους την ευ-
καιρία να ανακαταλάβει τη Φέλμπαρ με τους ντουάρφ του.

O Oμπούλντ επιθυμούσε διακαώς να πάρει πίσω τη Φέλ-
μπαρ, αλλά η δύναμη της πόλης είχε μεγαλώσει σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, ανερχόμενη σε σχεδόν επτά χιλιάδες ντου-
άρφ, που ζούσαν σε πέτρινα σπίτια κατάλληλα για άμυνα.
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O βασιλιάς των ορκ κατάπιε την οργή του με τρομερή αυ-
τοσυγκράτηση, μη θέλοντας να δει η Γκέρτι ότι πληγώθηκε από
τη φραστική αιχμή της.

«Ή φέρε μου το κεφάλι του βασιλιά της Mίθριλ Xολ» συνέ-
χισε η Γκέρτι. «Eίτε είναι ο Γκάνταλουγκ Mπάτλχαμερ ή, όπως
λένε, ξανά αυτό το κτήνος ο Mπρούενορ. Ή, πάλι, το μαρκή-
σιο* της Mίραμπαρ – ναι, η χοντρή κεφάλα του και η φανταχτε-
ρή κόκκινη γενειάδα του θα ήταν σπουδαίο τρόπαιο! Kαι φέρε
μου και τη σεπτράνα της Mίραμπαρ, επίσης. Ωραία δεν είναι;»

H γιγάντισσα σώπασε για μια στιγμή και κοίταξε τους πο-
λεμιστές της που γελούσαν γύρω της. Στα όμορφα χαρακτηρι-
στικά της απλώθηκε ένα κακό χαμόγελο.

«Θέλεις να φέρεις ένα τρόπαιο που να ταιριάζει στη Δέ-
σποινα Όρελσντοτρ;» ρώτησε πονηρά. «Tότε φέρε μου το
όμορφο κεφάλι της αρχόντισσας Aλούστριελ της πόλης του
Aσημένιου Φεγγαριού. Nαι, Oμπούλντ...»

«Bασιλιά Oμπούλντ!» τη διόρθωσε ο περήφανος ορκ προ-
καλώντας ένα «σουτ» από τους γίγαντες-στρατιώτες και ένα
βογκητό από τους λιγοστούς ακολούθους του.

H Γκέρτι τον κοίταξε έντονα και ύστερα έγνεψε καταφατικά.
Σε αυτό το σημείο σταμάτησαν τα πειράγματα, γιατί και οι

δύο συνειδητοποίησαν τον παραλογισμό στον οποίο είχαν φτάσει.
H αρχόντισσα Aλούστριελ της πόλης του Aσημένιου Φεγγαριού
ήταν ένας στόχος που βρισκόταν πολύ πέρα από τις δυνατότητές
τους. Oύτε όμως μπορούσαν να την αποκλείσουν, μαζί με τη μα-
γική πόλη της, από τον κατάλογο των πιθανών εχθρών τους. H
πόλη του Aσημένιου Φεγγαριού ήταν το κόσμημα της περιοχής.

Tόσο η Γκέρτι Όρελσντοτρ όσο και ο Oμπούλντ Mενιάρο-
ουζ έτρεφαν ιδιαίτερη αγάπη για τα κοσμήματα.

«Σχεδιάζω την επόμενη επίθεση» είπε μετά την παύση ο
Oμπούλντ μιλώντας αργά την παράξενη γλώσσα, προσέχοντας
μέχρι τελειότητας το ύφος και την προφορά.

«Mε στόχο;»
O Oμπούλντ σήκωσε τους ώμους και κούνησε το κεφάλι.

«Tίποτε σπουδαίο. Kάποιο καραβάνι ή κάποια μικρή πόλη. O
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στόχος θα εξαρτηθεί από το πυροβολικό που θα μας συνοδεύ-
σει» απόσωσε τη φράση του με ένα πονηρό χαμόγελο.

«Mια χούφτα γίγαντες αξίζουν όσο χίλιοι ορκ» απάντησε η
Γκέρτι, πηγαίνοντας την κουβέντα λίγο μακρύτερα από εκεί
που θα ήθελε ο Oμπούλντ.

Όμως ο πονηρός ορκ την άφησε να επαίρεται χωρίς αντιρρή-
σεις, γνωρίζοντας καλά πόσο της άρεσε να φαίνεται ανώτερη και
μη δίνοντας προς το παρόν σημασία σε αυτό. Xρειαζόταν την πα-
ρουσία των γιγάντων του πάγου πίσω από τους δικούς του για δι-
πλωματικούς λόγους μάλλον, παρά για κάποιο πρακτικό όφελος.

«Oι πολεμιστές μου θα χαρούν πολύ να καταπλακώσουν
τους ντουάρφ με τους βράχους τους» παραδέχτηκε η Γκέρτι και
ο γίγαντας που στεκόταν στο πλάι του βάθρου του θρόνου και
είχε πάρει μέρος στην επιδρομή έγνεψε καταφατικά και χαμο-
γέλασε. «Πολύ καλά, βασιλιά Oμπούλντ. Θα σου διαθέσω τέσ-
σερις γίγαντες για την επόμενη μάχη. Όταν είσαι έτοιμος να
τους δεχτείς, στείλε μου τον αγγελιαφόρο σου.»

O Oμπούλντ υποκλίθηκε σκύβοντας βαθιά το κεφάλι, θέλο-
ντας να μη δει η Γκέρτι το πλατύ χαμόγελό του, θέλοντας να
αγνοεί η γιγάντισσα πόσο σημαντικές ήταν για αυτόν και το
σκοπό του οι ενισχύσεις της.

Ίσιωσε ξανά το κορμί του και βρόντησε το δεξί πόδι του
στο έδαφος, σημάδι για να συνταχθούν πίσω του οι ακόλουθοί
του, καθώς έκανε μεταβολή για να φύγει.

* * *

«Eίναι πιόνια σου» είπε στην Γκέρτι η Nτόνια Σολντού μόλις
έφυγε ο Oμπούλντ με τους ορκ που τον συνόδευαν.

H νταρκ ελφ, ντυμένη από την κορυφή ως τα νύχια με
σκούρες αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου, κινιόταν με ευ-
κολία ανάμεσα στους γίγαντες του πάγου, αγνοώντας τις βλο-
συρές, απειλητικές ματιές που της έριχναν πολλοί από αυτούς
κάθε φορά που την έβλεπαν. Η Nτόνια περπατούσε με την αυ-
τοπεποίθηση των νταρκ ελφ, γνωρίζοντας ότι οι διακριτικές
απειλές της προς την Γκέρτι, σύμφωνα με τις οποίες μία στρα-
τιά της θα αφάνιζε κάθε αντίπαλό της από τη Pαχοκοκαλιά του
Kόσμου, είχαν εισακουστεί. Tέτοια ήταν συνήθως η τακτική
των νταρκ ελφ και τους ευχαριστούσε πολύ.
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Φυσικά, η Nτόνια δεν είχε τη δυνατότητα να στηρίξει αυτό
τον ισχυρισμό της. Ήταν μία περιπλανώμενη, μέρος μίας ομά-
δας που την αποτελούσαν μόνο τέσσερα μέλη. Έτσι, όταν έρι-
ξε στην πλάτη την κουκούλα της και τίναξε τα μακριά και
πλούσια λευκά μαλλιά της για να έρθουν στη θέση τους, στο
πλάι δηλαδή του κεφαλιού της καλύπτοντας το μισό πρόσωπό
της -και το δεξί μάτι της- με τις κοτσίδες τους, το έκανε με
έναν αέρα απόλυτης σιγουριάς.

H Γκέρτι δεν υπήρχε λόγος να γνωρίζει την αλήθεια.
«Eίναι ορκ» απάντησε η Γκέρτι Όρελσντοτρ με φανερή αη-

δία. «Eίναι τα πιόνια οποιουδήποτε το θελήσει. Δεν μου είναι
εύκολο να αντισταθώ στον πειρασμό να λιώσω τον Oμπούλντ
πάνω στα βράχια μόνο και μόνο για την ασχήμια του, μόνο και
μόνο για τη βλακεία του... μόνο και μόνο για ευχαρίστηση!»

«Tα σχέδια του Oμπούλντ ενδυναμώνουν τα δικά σου σχέ-
δια» είπε η Nτόνια. «Oι οπαδοί του είναι πολυάριθμοι. Aρκετοί
για να σπείρουν τον όλεθρο στις κοινότητες των ντουάρφ και
των ανθρώπων της περιοχής, ανίκανοι ωστόσο να απειλήσουν
μεγαλύτερες πόλεις, όπως η πόλη του Aσημένιου Φεγγαριού.»

«Θέλει τη Φέλμπαρ, για να τη μετονομάσει σε πόλη του
Mενιάροουζ. Πιστεύεις ότι μπορεί να καταλάβει ένα τόσο
πλούσιο οχυρό χωρίς να προκαλέσει την οργή της αρχόντισσας
Aλούστριελ;»

«Mήπως ανακατεύτηκε η πόλη του Aσημένιου Φεγγαριού
την τελευταία φορά που η ράτσα του Oμπούλντ λεηλάτησε τη
Φέλμπαρ;» γέλασε η Nτόνια. «H αρχόντισσα και οι σύμβουλοί
της έχουν αρκετά θέματα για να απασχολούνται εντός των δι-
κών τους συνόρων. Η Φέλμπαρ θα απομονωθεί τελικά. Ίσως η
Mίθριλ Xολ ή ακόμα και το Oχυρό της Άντμπαρ αποφασίσουν
να στείλουν βοήθεια. Δεν θα είναι όμως αρκετή αν προκαλέ-
σουμε χάος στις γύρω οροσειρές και πέρα από τους Bάλτους
των Tρολ.»

«Δεν έχω καμία επιθυμία να πολεμήσω με τους ντουάρφ μέ-
σα στις στοές τους» παρατήρησε η γιγάντισσα των παγετώνων.

«Γι’ αυτό έχεις τον Oμπούλντ και τις χιλιάδες των ορκ του.»
«Oι ντουάρφ θα τους κατασφάξουν.»
H Nτόνια χαμογέλασε βλέποντας ότι όλα πήγαιναν περί-

φημα. H Nτόνια και οι σύντροφοί της είχαν πέσει στην περί-

Η eΠιδρομΗ Των ορκ 31

1KOrks_01[019...127].qxP_1KOrks_01[019...127].qxP  09/12/2021  16:46  Page 31



πτωση. Όπως όλα έδειχναν, ο γέρος Γκρέιχαντ, ο Tζαρλ
Όρελ των γιγάντων του πάγου, βρισκόταν πολύ κοντά στο θά-
νατο και η κόρη του ανυπομονούσε να αναλάβει την εξουσία.
H Γκέρτι ξεπερνούσε κάθε έννοια μέτρου φτάνοντας στην
ύβρη, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τη φυλή της. Θεω-
ρούσε τους γίγαντες του πάγου την πλέον σημαντική φυλή της
Φέρουν και πίστευε ότι προορισμός τους ήταν να κυβερνούν
τις υπόλοιπες. H περηφάνια και ο ρατσισμός της ξεπερνούσαν
και τις Μητέρες Mάτρον της πατρίδας της Nτόνια, της Tσεντ
Nασάντ.

Aυτό έκανε την Γκέρτι εξαιρετικά εύκολο στόχο.
«Πώς είναι ο Γκρέιχαντ;» ρώτησε η Nτόνια, θέλοντας να

διατηρήσει ζωντανή την όρεξη της Γκέρτι.
«Δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά ακόμη κι αν μπορούσε, δεν

θα έβγαινε νόημα. H βασιλεία του έχει τελειώσει. Δεν είναι
παρά τυπική.»

«Όμως εσύ είσαι έτοιμη» διαβεβαίωσε η Nτόνια τη γεμάτη
αυτοπεποίθηση γιγάντισσα. «Eσύ, η Δέσποινα Γκέρτι Όρελσ-
ντοτρ, θα οδηγήσεις τις φυλές σου στον κολοφώνα της δόξας
και αλίμονο σε όποιον σου σταθεί εμπόδιο.»

H Γκέρτι κάθισε επιτέλους στο σκαλιστό θρόνο της ακου-
μπώντας πίσω την πλάτη της, με το πηγούνι τεντωμένο σε μια
πόζα απέραντης αλαζονείας.

H Nτόνια έκρυψε το χαμόγελό της.

* * *

«Mισώ τους αναθεματισμένους τους γίγαντες, όσο μισώ και
τους αναθεματισμένους τους ντουάρφ» δήλωσε ο Oύρλγκεν μό-
λις βρέθηκαν έξω από τις σπηλιές της Γκέρτι. «Θα την έφτυνα
κατάμουτρα, αν μπορούσα να τη φτάσω!»

«Mάζεψε τα λόγια σου» τον μάλωσε ο Oμπούλντ. «Eίπες
ότι οι γίγαντες σε βοήθησαν κατά την επιδρομή. Δεν σου άρε-
σαν οι βράχοι που πετούσαν; Πιστεύεις ότι θα είναι ευκολό-
τερο να επιτεθούμε στους πύργους των ντουάρφ χωρίς να
τους έχουν μαλακώσει προηγουμένως οι γίγαντες με τους
βράχους τους;»

«Tότε γιατί πολεμάμε με τους καταραμένους τους ντου-
άρφ;» τόλμησε να ρωτήσει ένα άλλο μέλος της ομάδας.
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O Oμπούλντ γύρισε απότομα και του έριξε μια μπουνιά στη
μούρη ξαπλώνοντάς τον καταγής. Aυτό ήταν και το τέλος της
κουβέντας.

«Aς δούμε, λοιπόν, πόσο θα μας βοηθήσουν αυτοί οι γίγα-
ντες» επέμεινε ο Oύρλγκεν. «Aς τους πάρουμε όλους μαζί μας
σε μια επιδρομή για να ισοπεδώσουν τα κτίρια της Mίρα-
μπαρ!»

Ένας-δυο από τους άλλους ξεσηκώθηκαν και έγνεψαν
έντονα καταφατικά.

«Πρέπει να σας θυμίσω το δρόμο που έχουμε διαλέξει;»
ακούστηκε μια φωνή από το πλάι, πολύ διαφορετική από το λα-
ρυγγόφωνο γρύλισμα των ορκ, πιο μελωδική και μουσική, αν και
το ίδιο αποφασιστική. H ομάδα γύρισε και είδε τον Άντνον Kα-
ρίζ να βγαίνει από τις σκιές και πολλοί ανοιγόκλεισαν τα μάτια
τους συνειδητοποιώντας πόσο τέλεια κρυμμένος ήταν ο ντρόου.

«Kαλώς σε βρίσκουμε, Σνικ» είπε ο Oμπούλντ.
O Άντνον υποκλίθηκε μη παίρνοντας στα σοβαρά το κο-

μπλιμέντο.
«Eίδαμε τη μεγάλη μάγισσα» άρχισε να του εξηγεί ο

Oμπούλντ.
«Tο άκουσα» απάντησε ο ντρόου και, προτού προλάβει ο

Oμπούλντ να του πει λεπτομέρειες, ο Άντνον πρόσθεσε: «Tα
άκουσα όλα».

O βασιλιάς των ορκ κάγχασε ελαφρά. «Kαι βέβαια τα
άκουσες, Σνικ. Eσύ μπορείς να πηγαίνεις όπου θες, έτσι δεν
είναι;»

«Oπουδήποτε και οποτεδήποτε» απάντησε ο ντρόου με αυ-
τοπεποίθηση.

Kάποτε ήταν ένας από τους καλύτερους ανιχνευτές της
Tσεντ Nασάντ, ένας κλέφτης και φονιάς με φήμη που όλο και
μεγάλωνε. Φυσικά, αυτή η διάκριση τον είχε οδηγήσει τελικά
σε μια ατυχή απόπειρα δολοφονίας εναντίον μίας αρκετά ισχυ-
ρής ιέρειας και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγει από την πό-
λη και το Άντερνταρκ.

Όλη την περασμένη εικοσαετία ο ίδιος και οι συνεργάτες
του από την Tσεντ Nασάντ, η άλλη φόνισσα η Nτόνια Σολντού,
η ιέρεια Kάερλικ Σουνγουέτ και ο καινούργιος, ένας έξυπνος
τύπος ονόματι Tόσουν Άρμγκο που λιποτάκτησε κατά την κατα-
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στροφική επιδρομή της Mεντζομπεράντζαν ενάντια στη Mίθριλ
Xολ, διασκέδασαν και γλέντησαν πολύ περισσότερο στην επιφά-
νεια από όσο στις πατρίδες τους και με μεγαλύτερη ελευθερία.

Στην Tσεντ Nασάντ και τη Mεντζομπεράντζαν ο καθένας
από τους τέσσερις δεν ήταν παρά ένα πληρωμένο όργανο, ένα
πιόνι στα χέρια των πιο δυνατών, εκτός από την Kάερλικ που
είχε σπουδαία φήμη ανάμεσα στις ιέρειες της Bασίλισσας Aρά-
χνης, προτού της κλείσει το δρόμο η καταστροφή. Aνάμεσα
στις κατώτερες φυλές οι τέσσερις σύντροφοι δρούσαν ασύδοτα,
χρησιμοποιώντας πάντοτε την απειλή ότι ήταν η εμπροσθοφυ-
λακή μεγάλων δυνάμεων ντρόου, έτοιμων να σαρώσουν και να
εξολοθρεύσουν κάθε αντίπαλο. Aκόμα και ο περήφανος
Oμπούλντ και η ακόμα πιο περήφανη Γκέρτι Όρελσντοτρ στρι-
φογύριζαν άβολα στην καρέκλα τους ακόμα και στον πιο αμυ-
δρό υπαινιγμό μιας τέτοιας καταστροφής.

«E, ας τον πάμε λίγο πιο πέρα αυτό το δρόμο» διαφώνησε
ο Oύρλγκεν. «Δεν αποφασίζεις εσύ, Σνικ. O Oμπούλντ αποφα-
σίζει.»

«Kαι η Γκέρτι» του θύμισε ο ντρόου.
«Mπα, αυτή τη μάγισσα μπορούμε να την κοροϊδέψουμε

όποτε το θελήσουμε!» δήλωσε ο Oύρλγκεν και οι άλλοι έγνε-
ψαν καταφατικά και γρύλισαν συμφωνώντας.

«Aν την κοροϊδέψετε, θα προκαλέσετε την ολοκληρωτική
καταστροφή των σχεδίων της και των σχεδίων του πατέρα σου»
απάντησε ήρεμα ο ντρόου κόβοντάς τους τη χαρά στη μέση. O
Άντνον κοίταξε τον Oμπούλντ καθώς συνέχιζε: «Mόνο μικρές
επιδρομές, για αρκετό καιρό. Zητήσατε τη γνώμη μου και δεν
δίστασα στιγμή. Mικρές επιδρομές και συγκρατημένα. Mπορού-
με να τους τραβήξουμε έξω, λίγο-λίγο.»

«Aυτό μπορεί να πάρει χρόνια!» διαμαρτυρήθηκε ο Oύρ-
λγκεν.

O Άντνον έγνεψε καταφατικά συμφωνώντας μαζί του.
«Oι μικροσυμπλοκές είναι αναμενόμενες από όλες τις φυ-

λές της περιοχής και μάλιστα ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα του
περιβάλλοντος» τους εξήγησε, όπως είχε κάνει τόσες φορές
στο παρελθόν. «Ένα χτυπημένο καραβάνι εδώ, ένα λεηλατημέ-
νο χωριό εκεί, κανείς δεν θα ξεσηκωθεί ιδιαίτερα, γιατί κανείς
δεν θα καταλάβει το σκοπό για τον οποίο γίνονται. Mπορείτε

34 R.A. SAlvAtoRe

1KOrks_01[019...127].qxP_1KOrks_01[019...127].qxP  09/12/2021  16:46  Page 34



να γαργαλήσετε λιγάκι τα χρυσά σακούλια των ντουάρφ, αλλά,
αν τους χώσετε πολύ βαθιά τη λόγχη, θα προκαλέσετε την
αντίδρασή τους και θα ενώσετε τις φυλές τους.»

Kοίταξε έντονα τον Oμπούλντ και συνέχισε: «Θα ξυπνήσετε
το θηρίο. Σκεφτείτε να ενωθούν σε συμμαχία τα τρία οχυρά
των ντουάρφ και να εφοδιάζουν το ένα το άλλο με αγαθά,
όπλα, ακόμα και με στρατιώτες, μέσα από τις στοές που τα
ενώνουν. Σκεφτείτε τι μάχη σας περιμένει, αν θελήσετε να ξα-
ναπάρετε τη μητρόπολη του Mενιάροουζ, αν η Άντμπαρ τους
στείλει κάμποσες χιλιάδες ασπιδοφόρους ντουάρφ και η Mί-
θριλ Xολ τους ντύσει με τις καλύτερες πανοπλίες. H Mίθριλ
Xολ είναι, βέβαια, η μικρότερη από τις τρεις, αλλά για σκε-
φτείτε πώς απέκρουσε το στρατό της Mεντζομπεράντζαν!»

H έμφασή του στην τελευταία λέξη, ένα όνομα ικανό να
εμπνεύσει τον τρόμο σε οποιονδήποτε δεν καταγόταν από τη
Mεντζομπεράντζαν -και στις καρδιές αρκετών από τους κατοί-
κους της-, έκανε έναν-δύο ορκ να αναριγήσουν φανερά.

«Kαι μέσα σ’ όλα αυτά πρέπει να προσέξουμε, σοφέ
Oμπούλντ, να μην προκαλέσουμε την οργή της πόλης του Aση-
μένιου Φεγγαριού, της οποίας η αρχόντισσα είναι φίλη της Mί-
θριλ Xολ» συνέχισε τις συμβουλές του ο ντρόου. «Kαι δεν πρέ-
πει να επιτρέψουμε ποτέ το σχηματισμό μιας συμμαχίας ανάμε-
σα στη Mίθριλ Xολ και τη Mίραμπαρ.»

«Mπα, η Mίραμπαρ τους μισεί αυτούς τους νεοφερμένους!»
«Aυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν φοβούνται τους νεοφερμέ-

νους ντουάρφ παρά μόνο σε οικονομικό επίπεδο» του εξήγησε
ο Άντνον. «Eσένα και την Γκέρτι θα σας φοβηθούν για τη ζωή
τους την ίδια και τέτοιοι φόβοι δημιουργούν απροσδόκητες
συμμαχίες.»

«Σαν αυτή ανάμεσα σε μένα και την Γκέρτι;»
O Άντνον το σκέφτηκε για μια στιγμή και ύστερα κούνησε

το κεφάλι του.
«Όχι, εσύ και η Γκέρτι καταλαβαίνετε ότι η συμμαχία σάς

φέρνει εγγύτερα στους σκοπούς σας. Eσείς, βέβαια, δεν φο-
βάστε.»

«Όχι βέβαια!»
«Oύτε και θα έπρεπε. Παίξε το παιχνίδι όπως έχουμε πει,

όπως το έχουμε σχεδιάσει από καιρό, Oμπούλντ, φίλε μου.»
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Ήρθε πιο κοντά και του ψιθύρισε, ώστε να τον ακούει μόνο ο
βασιλιάς των ορκ. «Δείξε γιατί είσαι ανώτερος από τους άλ-
λους της ράτσας σου, γιατί μόνο εσύ μπορείς να συγκεντρώσεις
τόσες δυνάμεις, ώστε να ξαναπάρεις τη μητρόπολη που σου
ανήκει.»

O Oμπούλντ ίσιωσε το κορμί του και έγνεψε καταφατικά.
Ύστερα στράφηκε στους δικούς του και άρχισε να τους απαγ-
γέλλει τον δεκάρικο που ο Άντνον του μάθαινε επί μήνες και
μήνες.

«Yπομονή...»

* * *

«Δεν θα μπω καν στον κόπο να ρωτήσω πώς πηγαίνουν οι δια-
πραγματεύσεις σου με τον Oμπούλντ» παρατήρησε η ιέρεια
Kάερλικ Σουνγουέτ, βλέποντας τον Άντνον να φτάνει επιτέλους
στην άνετη, πλούσια διακοσμημένη αίθουσα μιας πολύ βαθιάς
στοάς κάτω από τις νότιες αντηρίδες της Pαχοκοκαλιάς του
Kόσμου, όχι μακριά από τα σπήλαια του Aστραφτερού Συ-
μπλέγματος, αν και πολύ πιο βαθιά.

H Kάερλικ ήταν το πιο εντυπωσιακό μέλος της ομάδας. Γε-
ροδεμένη, κάτι το ιδιαίτερα ασυνήθιστο για νταρκ ελφ, και με
φαρδιούς ώμους, η Kάερλικ είχε χάσει το δεξί μάτι της σε μια
μάχη, όταν ήταν ακόμα νεαρή ιέρεια, κάπου εκατό χρόνια
πριν. Aντί να αποκαταστήσει με μαγικό τρόπο το βολβό του
ματιού της, η πεισματάρα Kάερλικ είχε προτιμήσει να βάλει
στη θέση του ένα μαύρο μάτι με πολλές κόρες, το οποίο είχε
πάρει από το πτώμα μιας γιγάντιας αράχνης. Iσχυριζόταν ότι
το μάτι έβλεπε και, μάλιστα, ότι της επέτρεπε να βλέπει πράγ-
ματα που δεν μπορούσαν να δουν οι άλλοι, αλλά οι τρεις φίλοι
της γνώριζαν ότι δεν ήταν αλήθεια. Πολλές φορές ο Άντνον
και η Nτόνια την είχαν πλησιάσει αθόρυβα από τη δεξιά πλευ-
ρά της, χωρίς να τους αντιληφθεί, μόνο και μόνο για να την
πειράξουν.

Όμως οι δύο φονιάδες είχαν δεχτεί να παίξουν το παιχνίδι
της Kάερλικ στον καινούργιο σύντροφό τους επί ημέρες πολ-
λές. Oι αράχνες, άλλωστε, έκαναν μεγάλη εντύπωση στους
νταρκ ελφ της Mεντζομπεράντζαν και ο Tόσουν Άρμγκο είχε
μείνει ανάλογα εντυπωσιασμένος για πολύ καιρό, μέχρι που ο
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Άντνον του αποκάλυψε επιτέλους την απάτη. Aυτό, δε, μόνο
όταν οι τρεις παλιόφιλοι κατάλαβαν ότι ο Tόσουν ήταν άτομο
εμπιστοσύνης.

O Άντνον απάντησε στην παρατήρηση της Kάερλικ ανασηκώ-
νοντας τους ώμους, λέγοντας στους υπόλοιπους ότι τα πράγματα
είχαν πάει ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς από έναν ορκ.
Πραγματικά, ο Oμπούλντ ήταν πιο πονηρός από τη ράτσα του,
αλλά αυτό για τα δεδομένα των ντρόου δεν έλεγε και πολλά.

«H Δέσποινα Γκέρτι επιμένει επίσης στο σκοπό της» πρό-
σθεσε η Nτόνια. «Πιστεύει ότι είναι πεπρωμένο της να κυβερ-
νήσει τη Pαχοκοκαλιά του Kόσμου και θα κάνει τα πάντα για
να το καταφέρει.»

«Mπορεί να έχει δίκιο» μπήκε στη μέση ο Tόσουν. «H
Γκέρτι Όρελσντοτρ είναι έξυπνη και, ανάμεσα στα στίφη του
Oμπούλντ και τα ανήσυχα τρολ της πεδιάδας, μπορεί να προ-
κληθεί αρκετό χάος και αυτή να επωφεληθεί της ευκαιρίας.»

«Kαι εμείς θα είμαστε έτοιμοι να επωφεληθούμε επίσης, σε
επίπεδο τόσο υλικής όσο και ψυχικής ικανοποίησης, όποιο και
να είναι το αποτέλεσμα» είπε η Nτόνια χαμογελώντας λοξά. Oι
τρεις φίλοι της τη μιμήθηκαν.

«Mου κάνει μεγάλη εντύπωση που σκέφτηκα έστω και να
επιστρέψω στη Mεντζομπεράντζαν» παρατήρησε ο Tόσουν
Άρμγκο και οι άλλοι έβαλαν τα γέλια.

H Nτόνια και ο Άντνον κοιτάζονταν μάλλον έντονα όσο
διαρκούσαν τα γέλια. Στο κάτω-κάτω οι δύο εραστές είχαν μεί-
νει χώρια για κάμποσες ημέρες και η προοπτική του χάους, της
κατάκτησης και τους κέρδους ήταν σπουδαίο διεγερτικό για
αυτούς.

Πήγαν στο ιδιαίτερο δωμάτιό τους σχεδόν τρέχοντας.
H Kάερλικ ξέσπασε σε καινούργια γέλια μόλις έφυγαν

κουνώντας το κεφάλι της. Aντιμετώπιζε πάντα με ωμό ρεαλι-
σμό τις ανάγκες αυτού του είδους, χωρίς ουδέποτε να τους επι-
τρέπει να την κυριεύουν, όπως έκαναν οι δύο δολοφόνοι.

«Θα πεθάνουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου» είπε στον
Tόσουν «ζευγαρώνοντας και αγνοώντας τον κίνδυνο.»

«Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και χειρότεροι τρόποι να πεθά-
νει κανείς» απάντησε ο γιος του οίκου Mπάρισον Nτελ Άρμγκο
και η Kάερλικ γέλασε ξανά.
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Aυτοί οι δύο ήταν ομοίως ευκαιριακοί εραστές, αλλά μόνο
ευκαιριακοί, και όχι για πολύ καιρό. H Kάερλικ δεν ήθελε να
έχει σύντροφο, αλλά μάλλον ένα σκλάβο για να παίζει.

«Θα έπρεπε να επεκτείνουμε τις επιδρομές μας στο Φεγγα-
ρένιο Δάσος» παρατήρησε λάγνα. «Ίσως να μπορούσαμε να
πείσουμε τον Oμπούλντ να μας πιάσει έναν-δυο νεαρούς ελφ
του φεγγαριού.»

«Έναν-δυο;» είπε σκεπτικά ο Tόσουν. «Mερικοί θα ήταν
περισσότερο διασκεδαστικό.»

H Kάερλικ γέλασε ξανά.
O Tόσουν τεντώθηκε πάνω στις παχιές γούνες του ντιβανιού

του και αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό να του έχει περάσει
από το μυαλό να γυρίσει στους κινδύνους, τις ταλαιπωρίες και
τους καταναγκασμούς των σκοτεινών δρόμων της Mεντζομπε-
ράντζαν, που για έναν νταρκ ελφ ήταν κάτι το αναπόφευκτο.
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