
Το φως των δαυλών έμοιαζε τόσο αδύναμο μπροστά στο ανελέη-
το σκοτάδι των σπηλαίων των ντουάρφ. O αέρας σερνόταν γεμά-
τος καπνό γύρω από την Ντέλι Κέρτι, ερεθίζοντάς της τα μάτια
και το λαιμό τόσο όσο τα ασταμάτητα μουγκρητά και τα παρά-
πονα των άλλων ανθρώπινων όντων στη μεγάλη αίθουσα της
ερέθιζαν τα αυτιά. O τοποτηρητής Ρέτζις είχε παραχωρήσει γεν-
ναιόδωρα μια μεγάλη σειρά δωματίων σε αυτούς τους ολοφάνε-
ρα αχάριστους ανθρώπους, φυγάδες από τους διάφορους οικι-
σμούς που είχε λεηλατήσει ο κτηνώδης βασιλιάς Ομπούλντ και
οι ορκ του κατά την πορεία τους προς το νότο. 

H Ντέλι θύμισε στον εαυτό της να μην είναι πολύ επικριτική
με αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι τους είχαν υποστεί οδυνηρές
απώλειες και πολλοί ήταν οι μόνοι που γλίτωσαν από ολόκληρες
οικογένειες, ενώ τρεις από αυτούς ήταν οι μοναδικοί επιζώντες
από μια ολόκληρη κοινότητα! Και οι συνθήκες, όσο αξιοπρεπείς
κι αν προσπαθούσαν να τις κάνουν ο Ρέτζις με τον Μπρούενορ,
δεν ήταν κατάλληλες για ανθρώπινα όντα.

Αυτή η σκέψη άγγιξε την ευαίσθητη Ντέλι, που έριξε μια μα-
τιά πάνω από τον ώμο της στο μωρό. H Κόλσον κοιμόταν -επιτέ-
λους!- μέσα σε μια μικρή κούνια. H Κότι Κούπερσον, μια γυναίκα
με λιπόσαρκα χέρια, λεπτά αχυρένια μαλλιά και μάτια βουλιαγ-
μένα από το φορτίο μιας μεγάλης απώλειας, καθόταν δίπλα στο
κοιμισμένο νήπιο με τα χέρια σφιχτά σταυρωμένα στο στήθος,
κουνώντας ασταμάτητα μπρος πίσω το λίκνο. 

Σκέφτεται το σκοτωμένο της μωρό, συλλογίστηκε η Ντέλι. 
H φρικτή αυτή σκέψη τη συνέφερε για τα καλά. H Κόλσον

δεν ήταν αληθινό παιδί της Ντέλι. Την είχε υιοθετήσει, όπως την
είχε υιοθετήσει και ο Γούλφγκαρ, που είχε διαλέξει την Ντέλι
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για σύντροφό του στα ταξίδια και γυναίκα του. H Ντέλι τον είχε
ακολουθήσει πρόθυμα στη Μίθριλ Χολ, ακόμα και με ενθουσια-
σμό, θα έλεγε κανείς, και θεωρούσε πολύ καλό και γενναιόδω-
ρο από μέρους της το γεγονός πως αποδεχόταν το ανυπότακτο
πνεύμα του και στεκόταν στο πλευρό του αδιαφορώντας για τις
δικές της επιθυμίες. 

Το χαμόγελο της Ντέλι ήταν περισσότερο λυπημένο παρά χα-
ρούμενο. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που η νεαρή γυναίκα θεω-
ρούσε καλό και γενναιόδωρο τον εαυτό της. 

Όμως οι τοίχοι των ντουάρφ την έπνιγαν. 
Ποτέ της δεν περίμενε η Ντέλι Κέρτι ότι θα νοσταλγούσε τη

Λουσκάνη, την άγρια και επικίνδυνη ζωή στους δρόμους της, τότε
που ήταν τον περισσότερο καιρό μισομεθυσμένη και βρισκόταν
στην αγκαλιά διαφορετικού άντρα κάθε νύχτα. Σκεφτόταν τον
έξυπνο Μόρικ, έναν υπέροχο εραστή, και τον Άρουμν Γκάρντπεκ,
τον κάπελα που της είχε σταθεί σαν πατέρας. Σκεφτόταν και τον
Τζόσι Παντλ, που στην ανάμνηση του εντελώς ηλίθιου χαμόγελού
του έβρισκε πάντα κάποια παρηγοριά. 

«Μπα, σαν ανόητη κάνεις» μουρμούρισε η κοπέλα. 
Κούνησε το κεφάλι της για να αποδιώξει τις θύμησες. Αυτή

ήταν πια η καινούρια της ζωή, με τον Γούλφγκαρ και τους άλλους.
Οι ντουάρφ της φατρίας των Μπάτλχαμερ ήταν καλά πλάσματα,
σκέφτηκε. Συχνά εκκεντρικοί, πάντα ευγενικοί και πολλές φορές
απλά και αστεία παράλογοι, ήταν αξιαγάπητοι κάτω από το συνή-
θως άγριο παρουσιαστικό τους. Μερικοί φορούσαν εξωφρενικά
ρούχα ή πανοπλίες, άλλοι είχαν παράξενα και γελοία ονόματα
και οι περισσότεροι τραχιές και περίεργες γενειάδες, αλλά η φυ-
λή έδειχνε στην Ντέλι μια καλοσύνη που δεν είχε γνωρίσει ξανά
στη ζωή της, με εξαίρεση ίσως τον Άρουμν. Της φέρονταν σαν να
ήταν δική τους, ή αυτό προσπαθούσαν τουλάχιστον, γιατί οι δια-
φορές πάντα υπήρχαν.

Δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό. 
Διαφορές στις προτιμήσεις, σαν εκείνες που έχουν οι άνθρω-

ποι με τους ντουάρφ, σαν τον αποπνικτικό αέρα των σπηλαίων,
έναν αέρα που είχε γίνει ακόμα πιο μπαγιάτικος από τότε που
σφραγίστηκαν οι εξωτερικές πύλες της Μίθριλ Χολ. 

«Αχ, και να ένιωθα ξανά τον άνεμο και τον ήλιο στο πρόσωπό
μου!» φώναξε μια γυναίκα από την άλλη άκρη της μεγάλης αίθου-
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σας σηκώνοντας ένα φλασκί υδρόμελι σαν σε πρόποση, λες και
είχε διαβάσει τις σκέψεις της Ντέλι.

Από παντού μέσα στην αίθουσα απάντησαν κούπες που βρο-
ντούσαν μεταξύ τους. H Ντέλι συνειδητοποίησε ότι σχεδόν ολό-
κληρη η ομάδα άρχιζε ξανά το μεθύσι. Δεν τους χωρούσε ο τόπος
και μεθούσαν τόσο για να ελαφρύνουν την απογοήτευσή τους όσο
και για να θολώσουν τις φρικτές αναμνήσεις από την επέλαση του
Ομπούλντ μέσα από τα χωριά τους. 

H Ντέλι έριξε άλλη μια ματιά στην Κόλσον και προχώρησε
ανάμεσα στα τραπέζια. Είχε συμφωνήσει να περιποιηθεί την ομά-
δα, έχοντας εξάλλου εμπειρία από την εποχή που ήταν σερβιτόρα
στη Λουσκάνη. Απ’ όπου περνούσε μάζευε σκόρπιες κουβέντες
και καθεμιά τους εισέβαλλε βαθιά μέσα της και έπνιγε ακόμα και
την ελάχιστη χαρά που μπορεί να έκρυβε στην καρδιά της. 

«Θα στήσω σιδεράδικο στη Σίλβεριμουν, την πόλη του Ασημέ-
νιου Φεγγαριού» δήλωσε κάποιος.

«Μπα, άκου στην πόλη του Ασημένιου Φεγγαριού!» απάντησε
ένας άλλος, που η βαριά του προφορά έμοιαζε πολύ με των ντου-
άρφ. «Στη Σάνταμπαρ να πας. Εκεί θα τα βολέψεις καλύτερα, ξέ-
ρουν αυτοί από σωστή δουλειά.» 

«H πόλη του Ασημένιου Φεγγαριού είναι πιο φιλόξενη» δια-
φώνησε μια γυναίκα. «Και πιο όμορφη, όλοι το λένε αυτό.» 

Ήταν σχεδόν απαράλλαχτες οι λέξεις με τις οποίες είχαν
περιγράψει κάποτε στην Ντέλι τη Μίθριλ Χολ. Όχι πως η Μί-
θριλ Χολ δε δικαίωνε από πολλές απόψεις τη φήμη της. Σίγου-
ρα η υποδοχή που της είχαν επιφυλάξει ο Μπρούενορ και οι δι-
κοί του δεν ήταν τίποτα λιγότερο από υπέροχη, με το δικό τους
μοναδικό τρόπο. Και σίγουρα η Μίθριλ Χολ ήταν το ίδιο εντυ-
πωσιακή όσο και το λιμάνι της Λουσκάνης. Ήταν όμως μια
εντύπωση που γρήγορα γινόταν θλιβερή, σ’ αυτό το συμπέρα-
σμα είχε καταλήξει η Ντέλι. 

H κοπέλα διέσχισε το δωμάτιο και στράφηκε στην Κόλσον,
που μέσα στον ύπνο της έβηχε ξανά με εκείνο τον ξερόβηχα
από τον οποίο υπέφεραν όλοι οι άνθρωποι μέσα στις καπνι-
σμένες στοές. 

«Και βέβαια είμαι ευγνώμων στον τοποτηρητή Ρέτζις και το
βασιλιά Μπρούενορ» άκουσε να λέει μια γυναίκα, και πάλι σαν
να διάβαζε τις δικές της σκέψεις «αλλά αυτό δεν είναι μέρος για
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ανθρώπους!» H γυναίκα σήκωσε το φλασκί της. «Στην πόλη του
Ασημένιου Φεγγαριού, λοιπόν, ή στη Σάνταμπαρ!» είπε μέσα σε
ζητωκραυγές. «Ή οπουδήποτε αλλού μπορείς να δεις τον ήλιο
και τ’ αστέρια!»

«Στην Έβερλουντ!» φώναξε κάποιος. 
Πάνω στο κρύο πέτρινο δάπεδο, μέσα στη σκληρή της κούνια,

πλάι στην Ντέλι Κέρτι, η μικρούλα Κόλσον ξανάρχισε να βήχει. 
Δίπλα στο κοριτσάκι, η Κότι Κούπερσον συνέχισε να λικνίζε-

ται μπρος πίσω. 
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οιτάζω τη λοφοπλαγιά, ήσυχη πια, εκτός από τον ήχο των
πουλιών. Μόνο αυτά υπάρχουν. Τα πουλιά, που κρώζουν και
φλυαρούν και χώνουν τα ράμφη τους σε βολβούς τυφλών ματιών.
Τα κοράκια δεν κάνουν κύκλους πριν κατέβουν σ’ έναν κάμπο
στρωμένο με νεκρούς. Με τέτοιο τσιμπούσι να τα περιμένει, πετά-
νε σαν τη μέλισσα στο λουλούδι, ίσια στο στόχο τους. Είναι οι ρα-
κοσυλλέκτες, μαζί με τα σερνάμενα έντομα, τη βροχή και τον ασί-
γαστο άνεμο. 

Και το διάβα του χρόνου. Αυτό είναι πάντα εκεί. Το τέλος της
μέρας, της εποχής, της χρονιάς.

Όταν όλα τελειώσουν, το μόνο που μένει είναι κόκαλα και πέ-
τρες. Χάνονται οι κραυγές, χάνεται κι η οσμή. Το αίμα έχει ξεπλυ-
θεί. Τα παχιά πουλιά παίρνουν μαζί τους στο πέταγμά τους ό,τι
έκανε απτούς αυτούς τους νεκρούς πολεμιστές.

Αφήνουν μόνο τα κόκαλα και τις πέτρες να μπερδευτούν μετα-
ξύ τους. Καθώς η βροχή κι ο άνεμος διαλύουν τους σκελετούς και
τους ανακατεύουν, καθώς το πέρασμα του χρόνου τους μισοθάβει,
ό,τι απομένει γίνεται δυσδιάκριτο για όλους εκτός από τους πιο πα-
ρατηρητικούς. Ποιος θα θυμάται αυτούς που πέθαναν εδώ, και τι
κέρδισαν σαν αντιστάθμισμα για τις απώλειες και των δύο πλευρών; 

Μια ματιά στο πρόσωπο ενός ντουάρφ που ορμάει στη μάχη
θα έλεγε στον καθέναν πως όχι, αξίζει τον κόπο, πως ο πόλεμος
για τη φυλή των ντουάρφ είναι τιμημένο έργο. Για έναν ντουάρφ,
τίποτα δεν αξίζει μεγαλύτερο σεβασμό από το να πολεμήσεις για
ένα φίλο. H κοινότητά τους είναι σφιχτά πλεγμένη με την αφοσίω-
ση, με το κοινό αίμα – και με το χυμένο αίμα. 

Κι έτσι, αυτός είναι ίσως ένας ωραίος θάνατος, το άξιο τέλος
μιας τιμημένης ζωής, ή ακόμα και μιας ζωής που πήρε αξία από
αυτή την έσχατη θυσία. 

Όμως δεν μπορώ να πάψω να αναρωτιέμαι, προς τι; Με ποιο τί-
μημα, τι κόστος, και ποιο το κέρδος; Άραγε ο Ομπούλντ θα καταφέ-
ρει κάτι που να δικαιολογεί τις εκατοντάδες, τις χιλιάδες των νεκρών;
Θα κερδίσει κάτι που θα έχει διάρκεια; Και η αντίσταση των ντουάρφ
σ’ αυτό τον απότομο γκρεμό θα προσφέρει στο λαό του Μπρούενορ
κάτι που να αξίζει τον κόπο; Δε θα μπορούσαν να είχαν γλιστρήσει
στη Μίθριλ Χολ, στις τόσο πιο πρόσφορες στην άμυνα στοές; 

K
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Εκατό χρόνια από τώρα, όταν θα έχει απομείνει μόνο η σκόνη,
ποιος θα νοιάζεται; 

Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που θεριεύει τις φωτιές των ένδοξων
μαχών που καίνε στις καρδιές των έλλογων φυλών, με πρώτη και
καλύτερη τη δική μου. Κοιτάζω τη σφαγή στην πλαγιά και αντικρί-
ζω την αναπόδραστη θέα της κενότητας. Φαντάζομαι τις κραυγές
του πόνου. Μέσα στο κεφάλι μου ακούω πολεμιστές που ξέρουν
πως ήρθε η τελευταία τους στιγμή να φωνάζουν ονόματα αγαπη-
μένων. Βλέπω να γκρεμίζεται ένας πύργος και στην κορυφή του
να στέκεται ο πιο αγαπημένος μου φίλος. 

Τα απτά απομεινάρια, οι πέτρες και τα κόκαλα, δεν αξίζουν
βέβαια μια τόσο άγρια μάχη, αλλά αναρωτιέμαι, υπάρχει εδώ τί-
ποτα λιγότερο απτό, κάτι υψηλότερο; Ή μήπως, κι αυτό φοβάμαι
περισσότερο, είναι μια αυταπάτη εκείνη που μας ωθεί στον πόλε-
μο ξανά και ξανά; 

Αυτές οι τελευταίες σκέψεις με οδηγούν στο επόμενο ερώτημα.
Όταν ξεθωριάσουν οι μνήμες του πολέμου, τι είναι εκείνο που πα-
ραμένει μέσα μας και μας κάνει να αγνοούμε την ήσυχη ζωή, την
ηρεμία, την ειρήνη, τα εγκόσμια αγαθά; Καταλήγουμε να ταυτί-
σουμε συλλογικά την ειρήνη με την ανία και την αυταρέσκεια;
Ίσως διατηρούμε μέσα μας τις σπίθες του πολέμου, που τις σκεπά-
ζουν μονάχα οι έντονες θύμησες του πόνου και της απώλειας, κι
όταν αυτό το κάλυμμα χαθεί με το θεραπευτικό πέρασμα του χρό-
νου, οι σπίθες γίνονται ξανά φωτιά. Το έχω αναγνωρίσει και μέσα
μου, σε μικρότερη έκταση, τότε που συνειδητοποίησα και παραδέ-
χτηκα πως δεν είμαι πλάσμα της άνεσης και της μακαριότητας κι
ότι μόνο ο άνεμος στο πρόσωπό μου, τα μονοπάτια κάτω από τα
πέλματά μου και η περιπέτεια του δρόμου μπορούν να με κάνουν
αληθινά ευτυχισμένο. 

Θα τα βαδίσω ξανά αυτά τα μονοπάτια, αλλά μου φαίνεται
πως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να έχω ολόκληρο στρατό
στο πλευρό μου, σαν τον Ομπούλντ. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα
ευρύτερης ηθικής, φανερωμένο ολοκάθαρα στα γυμνά κόκαλα
που κείτονται στις πέτρες. Τρέχουμε στο κάλεσμα των όπλων,
στον αγώνα, στη δόξα, αλλά τι γίνεται με όσους πέσουν στο δρό-
μο προς τη δόξα; 

Ποιος θα θυμάται αυτούς που πέθαναν εδώ, και τι κέρδισαν
σαν αντιστάθμισμα για τις απώλειες και των δύο πλευρών; 
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Κάθε φορά που χάνουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, αποφασί-
ζουμε αναπόφευκτα να μην το ξεχάσουμε ποτέ, να το θυμόμαστε
για όλη μας τη ζωή. Όμως εμείς οι ζωντανοί ικανοποιούμαστε με
το παρόν, και συχνά το παρόν απαιτεί ολόκληρη την προσοχή μας.
Κι έτσι, καθώς περνούν τα χρόνια, δε θυμόμαστε τους νεκρούς όχι
κάθε μέρα, αλλά ούτε καν κάθε δέκα μέρες. Τότε έρχεται η ενοχή,
γιατί, αν δε θυμάμαι εγώ τον Ζακναφέιν, τον πατέρα και μέντορά
μου, που θυσιάστηκε για μένα, τότε ποιος τον θυμάται; Κι αν δεν
τον θυμάται κανείς, ίσως τότε είναι στ’ αλήθεια νεκρός. Καθώς
περνούν τα χρόνια, η ενοχή λιγοστεύει, ίσως επειδή ξεχνάμε όλο
και περισσότερο και αναπτύσσουμε την τάση να συγχαίρουμε τους
εαυτούς μας για τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που όντως θυμό-
μαστε! Όμως η ενοχή είναι πάντα εκεί, επειδή είμαστε όλοι μας
άτομα εγωκεντρικά. Αυτό είναι ένα αναντίρρητο χαρακτηριστικό
της ατομικότητάς μας. Τελικά, όλοι μας βλέπουμε τον κόσμο ο κα-
θένας μέσα από τα δικά του μάτια. 

Έχω ακούσει γονείς να ανησυχούν για τη θνητότητά τους
αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών τους. Είναι ένας φόβος
που έχουν σε μεγάλη έκταση οι γονείς στα πρώτα δέκα χρόνια
της ζωής του παιδιού τους. Δεν είναι για το παιδί τους που φο-
βούνται μήπως πεθάνουν -αν και βέβαια υπάρχει κι αυτή η
έγνοια- αλλά για τους εαυτούς τους. Ποιος πατέρας μπορεί να
αποδεχτεί το θάνατό του πριν το παιδί του φτάσει σε ηλικία που
να μπορεί να τον θυμάται; 

Γιατί ποιος είναι καταλληλότερος για να δει το πρόσωπο στα
κρανία που είναι σπαρμένα στις πέτρες; Ποιος είναι καταλληλότε-
ρος για να θυμηθεί τη λάμψη ενός ματιού, πριν έρθει το κοράκι; 

Μακάρι να σηκωθούν τα κοράκια και να τα πάρει ο άνεμος
και μακάρι να μείνουν για πάντα εδώ τα πρόσωπα των νεκρών να
μας θυμίζουν τον πόνο. Όταν ακουστεί το σάλπισμα της δόξας,
πριν ποδοπατήσουν τα κόκαλα οι καινούριοι στρατοί, ας μας θυ-
μίσουν τα πρόσωπα των νεκρών το κόστος. 

Οι ματοβαμμένες πέτρες είναι ένα θέαμα που σε συνεφέρνει.
Και οι κραυγές των κοράκων είναι ένας ήχος που σε προει-

δοποιεί.

– Ντριτζτ Ντο Έρντεν
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ΓΙΑ THN ΑΓΑΠΗ TOY ΓΙΟΥ MOY

«Π ρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα!» είπε ο άνθρωπος, για
εκατοστή φορά εκείνο το πρωί. Τουλάχιστον έτσι φάνη-

κε στις δυο εικοσάδες και πλέον των ντουάρφ που προχωρούσαν
στοιχισμένοι δεξιά κι αριστερά του. O Γκάλεν Φερθ έδειχνε εντε-
λώς έξω από τα νερά του στις στοές, που ήταν φωτισμένες από
δαυλούς και γεμάτες καπνό. Ψηλός ακόμα και για τα μέτρα των
ανθρώπων, ξεπερνούσε τουλάχιστον ένα κεφάλι και μισό κορμί
τους κοντούς μα γεροδεμένους ντουάρφ.

«Έχω στείλει μπροστά τους ανιχνευτές μου και δουλεύουν
όσο πιο γρήγορα γίνεται» απάντησε ο στρατηγός Ντάγκνα, ένας
σεβάσμιος πολεμιστής που είχε γνωρίσει πολλές μάχες.

O γερο-ντουάρφ ίσιωσε τους πλατιούς ώμους του κι έχωσε τη
βρόμικη κίτρινη γενειάδα του μέσα στη φαρδιά δερμάτινη ζώνη
του. Κοίταξε τον Γκάλεν με εκείνη την κοφτερή ματιά που εδώ
και πολλές δεκαετίες έκανε τους ντουάρφ της φατρίας των Μπάτ-
λχαμερ να ζαρώνουν και να εξαφανίζονται από μπροστά του. O
Ντάγκνα ήταν ένας από τους πολέμαρχους του βασιλιά Μπάτλχα-
μερ από τότε που θυμόταν ακόμα κι ο μεγαλύτερος ντουάρφ της

1
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φατρίας, πριν γίνει βασιλιάς ο Μπρούενορ και πριν ακόμα ο τρο-
μερός δράκος Φεγγοβόλος και οι ντούεργκαρ πολεμιστές του κα-
τακτήσουν τη Μίθριλ Χολ. O Ντάγκνα είχε αναρριχηθεί στην
εξουσία χάρη στα ανδραγαθήματά του ως πολεμιστής και ως αρ-
χηγός στη μάχη και κανείς δεν αμφέβαλλε για την ικανότητά του
να διοικεί τους ντουάρφ σε δύσκολους αγώνες. Πολλοί περίμεναν
ότι ο Ντάγκνα θα ηγούνταν της άμυνας του γκρεμού που δέσποζε
στην Κοιλάδα του Φύλακα, ακόμα και πάνω από τον αξιοσέβαστο
Μπάνακ Μπρονάνβιλ. Μη βλέποντας να συμβαίνει κάτι τέτοιο,
είχαν υποθέσει πως ο Ντάγκνα θα ονομαζόταν τοποτηρητής της
Μίθριλ Χολ, μιας και ο Μπρούενορ ήταν ετοιμοθάνατος. 

Πραγματικά, και οι δύο αυτές προοπτικές είχαν προσφερθεί
στον Ντάγκνα, και μάλιστα από αυτούς που ήταν σε θέση να τις
κάνουν πράξη. Αλλά εκείνος είχε αρνηθεί. 

«Δε θες βέβαια να πω στους ανιχνευτές μου να τρέξουν γρη-
γορότερα και να προδώσουν την παρουσία τους στα τρολ, ε;» ρώ-
τησε ο Ντάγκνα. 

Αυτό έκανε τον Γκάλεν Φερθ να κοντοσταθεί, αλλά ούτε δεί-
λιασε ούτε έκανε πίσω. «Θέλω να προχωρήσει η φάλαγγα όσο
πιο γρήγορα γίνεται» αποκρίθηκε. «H πόλη μου πιέζεται αφόρη-
τα, μπορεί και να έχει ήδη καταληφθεί, ενώ στο νότο, έξω από
αυτές τις αναθεματισμένες στοές, πολλοί άνθρωποι μπορεί να
βρίσκονται σε δεινή θέση. Είχα ελπίσει πως κάτι τέτοιο θα έδινε
φτερά στα πόδια των ντουάρφ που λένε πως είναι σύμμαχοί μας.»

«Εγώ δε λέω τίποτα» έσπευσε να απαντήσει ο Ντάγκνα. «Εγώ
κάνω ό,τι μου λένε ο τοποτηρητής και ο βασιλιάς.» 

«Και δε σε νοιάζουν καθόλου οι νεκροί;»
H ωμή ερώτηση του Γκάλεν έκοψε την ανάσα πολλών από

τους κοντινούς ντουάρφ. Απευθυνόταν ειδικά στον Ντάγκνα, τον
περήφανο ντουάρφ που είχε χάσει το γιο του πριν λίγες μόνο μέ-
ρες. O Ντάγκνα κοίταξε έντονα τον άντρα κάμποση ώρα, συγκρα-
τώντας την παρόρμησή του να του δώσει μια θυμωμένη απάντηση
και θυμίζοντας στον εαυτό του τη θέση και το καθήκον του. 

«Προχωράμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε – αν θες να πας πιο
γρήγορα, κανείς δε σε εμποδίζει να τρέξεις μπροστά. Θα πω
στους ανιχνευτές μου να σε αφήσουν να περάσεις ελεύθερα. Κι
όταν σε βρούμε στις στοές μισοφαγωμένο από τα τρολ, θα πω
στους δικούς μου να συνεχίσουν την πορεία τους περνώντας πάνω
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από το πτώμα σου. Δεν αποκλείεται ακόμα κι εκείνοι οι δικοί σου
από τη Νεσμ, αν ζουν ακόμα, να σωθούν και χωρίς τη βοήθειά
σου.» O Ντάγκνα σώπασε κι άφησε τη ματιά του επάνω στον
άντρα λίγο ακόμα. O Γκάλεν Φερθ κατάλαβε ότι ο ντουάρφ δεν
αστειευόταν. «Μπορεί και όχι, βέβαια.»

Αυτό φάνηκε να κόβει κάπως τη φόρα του Γκάλεν, που άφησε
μια μακρόσυρτη ανάσα και γύρισε ξανά στη στοά μπροστά του
βαριοπατώντας επιδεικτικά. 

O Ντάγκνα βρέθηκε δίπλα του στη στιγμή και τον άρπαξε από
το μπράτσο. 

«Μπορείς να στραβομουτσουνιάσεις όσο θέλεις» του είπε
«αλλά να το κάνεις αθόρυβα.» 

O Γκάλεν τραβήχτηκε απότομα από την ατσάλινη λαβή του
ντουάρφ και του ανταπόδωσε το άγριο βλέμμα. 

Κάμποσοι από τους ντουάρφ που βρίσκονταν κοντά τους σή-
κωσαν τα μάτια απαυδισμένοι και αναρωτήθηκαν αν ο Ντάγκνα
θα άφηνε πίσω του τον ανόητο να σέρνεται στη γη με σπασμένη
τη μύτη. O Γκάλεν δεν ήταν έτσι μέχρι πολύ πρόσφατα. Οι πενή-
ντα ντουάρφ είχαν φύγει μαζί του από τη Μίθριλ Χολ πριν πολλές
μέρες με διαταγή του τοποτηρητή Ρέτζις, για να κάνουν καθετί
δυνατό προκειμένου να σώσουν τον πολιορκημένο λαό της Νεσμ.
Το ταξίδι τους ήταν χωρίς προβλήματα, μέχρι που δέχτηκαν επί-
θεση από μια ομάδα τρολ. Το είχαν βάλει στα πόδια τρέχοντας
μακριά στο νότο, στο όριο της αχανούς έκτασης των Βάλτων των
Τρολ, αλλά ο Γκάλεν Φερθ λογάριαζε ότι είχαν απομακρυνθεί
πολύ στα ανατολικά. Έτσι, στράφηκαν δυτικά, όπου συνάντησαν
περισσότερες στοές. Παρά τις διαμαρτυρίες του Γκάλεν, ο Ντά-
γκνα αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερα για την ομάδα του να προ-
χωρήσει με προφύλαξη στις στοές που τραβούσαν στα δυτικά.
Χωμάτινες μάλλον παρά βραχώδεις, με ρίζες δέντρων και θά-
μνων να κρέμονται απάνω από τα κεφάλια τους και με διάφορα
όντα να σέρνονται μέσα στο μαύρο χώμα ολόγυρά τους, οι στοές
δεν έμοιαζαν με εκείνες που είχαν ακολουθήσει όταν κατευθύνο-
νταν στα νότια της Μίθριλ Χολ. Αυτό αρκούσε για να νιώθει όλο
και χειρότερα ο Γκάλεν. Οι στοές ήταν πιο στενές, πιο χαμηλές
και διόλου ευρύχωρες, πράγμα που οι ντουάρφ θεωρούσαν καλό
τώρα που τους κυνηγούσαν τα τρολ, αλλά ο Γκάλεν ήταν υποχρε-
ωμένος να κάνει το μισό δρόμο διπλωμένος στα δυο. 
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«Πολύ τον ζορίζεις το γέρο» παρατήρησε όταν έκαναν στάση
για φαγητό ένας νεαρός ντουάρφ που άκουγε στο όνομα Φέντερ
Σταουτχάμερ. O ίδιος και ο Γκάλεν είχαν κινηθεί στα πλάγια της
κυρίως ομάδας, σε μια περιοχή πλατύτερη και ψηλότερη, που
επέτρεπε στον Γκάλεν να ισιώσει κάπως το κορμί του, αν και αυ-
τό δεν του βελτίωσε ιδιαίτερα τη διάθεση. 

«H αποστολή μου –»
«Είναι γνωστή σε όλους μας κι όλοι την καταλαβαίνουμε» τον

διαβεβαίωσε ο Φέντερ. «Και για τη Μίθριλ Χολ νιώθουμε πάνω
κάτω ό,τι και συ για τη Νεσμ, μην αμφιβάλλεις γι’ αυτό.»

Όμως η πρόθεση του Φέντερ να ηρεμήσει το συνομιλητή του
δεν έπιασε τόπο, καθώς ο Γκάλεν τού κούνησε το δάχτυλο τόσο
κοντά στη μούρη, ώστε ο Φέντερ με δυσκολία κρατήθηκε να μην
του το κόψει με μια δαγκωνιά από τον κόμπο. 

«Πού ξέρεις εσύ τι νιώθω εγώ;» βρυχήθηκε ο Γκάλεν. «Μή-
πως ξέρεις το γιο μου, που είναι κουλουριασμένος μέσα στο
κρύο; Που μπορεί να είναι σκοτωμένος ή κυκλωμένος από τα
τρολ; ξέρεις μήπως την τύχη των γειτόνων μου; ξέρεις –»

«O στρατηγός Ντάγκνα μόλις έχασε το γιο του» τον διέκοψε ο
Φέντερ κι αυτό του έκοψε λίγο τη φόρα. 

«Ντάγκναμπιτ τον έλεγαν» συνέχισε ο Φέντερ. «Άξιος πο-
λεμιστής και αφοσιωμένο παλικάρι, όπως κι όλη του η οικογέ-
νεια. Σκοτώθηκε από την ορδή των ορκ στη Σάλοουζ, πολεμώ-
ντας για το βασιλιά και τους δικούς του μέχρι το πικρό του τέ-
λος. Ήταν μοναχοπαίδι του Ντάγκνα και με σπουδαία σταδιο-
δρομία μπροστά του, σαν του πατέρα του. Οι βάρδοι των ντου-
άρφ θα τραγουδάνε για καιρό το όνομα του Ντάγκναμπιτ. Αλ-
λά φαντάζομαι ότι αυτή η σκέψη δε θα δροσίζει καθόλου το αί-
μα του γερο-Ντάγκνα, που κοχλάζει, ούτε θα κλείνει τη μαχαι-
ριά στη γέρικη καρδιά του. Και να που έρχεσαι τώρα εσύ, βρα-
χύβιε, ανόητε κρεμανταλά, απαιτώντας μια το ένα και μια το
άλλο, λες και οι δικές σου ανάγκες είναι πιο σημαντικές από
τις δικές μας. Μπα, προσπάθησα να σκεφτώ με το δικό σου
τρόπο. Να δω τους δικούς σου φόβους. Αλλά ξέρεις κάτι; Εσύ
ζητάς όλο και περισσότερα, κι έχεις πολλές πιθανότητες να χύ-
σεις το αίμα σου στις πέτρες και να μην ξαναδείς το σπίτι σου,
αν δε μάθεις να το βουλώνεις.» 

O Γκάλεν Φερθ απόμεινε σύξυλος. Τα είχε χαμένα. 
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«Απειλείς εμένα, έναν καβαλάρη της Νεσμ;» κατάφερε 
να τραυλίσει.

«Σου μιλάω σαν φίλος -ή σαν εχθρός, εσύ θα αποφασίσεις-,
και σου λέω ότι με το να τα βάζεις με τον Ντάγκνα σε κάθε στρο-
φή της στοάς ούτε τον εαυτό σου βοηθάς ούτε το λαό σου.» 

«H στοά...» του αντιγύρισε απότομα ο πεισματάρης άντρας.
«Θα έπρεπε να βγούμε στον καθαρό αέρα, ώστε να μπορούμε να
ακούσουμε τις φωνές των δικών μου ή να δούμε τις φωτιές τους!»

«Ή να βρεθούμε κυκλωμένοι από μια στρατιά από τρολ –
υπέροχα δε θα ήταν;»

O Γκάλεν Φερθ ρουθούνισε και κούνησε απαξιωτικά το χέρι.
Σε απάντηση ο Φέντερ σηκώθηκε κι έφυγε. 

O ντουάρφ κοντοστάθηκε και στράφηκε πίσω του. «Συνέχισε
να φέρεσαι σαν να είσαι ανάμεσα σε εχθρούς ή κατώτερούς σου.
Αν όλοι οι άνθρωποι της Νεσμ είναι το ίδιο βλάκες με σένα, τόσο
που να μη βλέπουν το φίλο που πάει να τους βοηθήσει, τότε κανείς
δεν αμφιβάλλει ότι τα τρολ κάνουν μεγάλη χάρη στον κόσμο.» 

O Γκάλεν Φερθ αναρίγησε και για μια στιγμή ο Φέντερ περί-
μενε ότι θα ορμήσει να τον πνίξει. 

«Ήρθα κοντά σας, στη Μίθριλ Χολ, σαν φίλος!» είπε αρκετά
δυνατά ώστε να τον ακούσουν οι ντουάρφ που ήταν συγκεντρωμέ-
νοι γύρω από τον Ντάγκνα στην αίθουσα στην άκρη της στοάς. 

«Ήρθες βρισκόμενος σε ανάγκη και δεν κάνεις τίποτε άλλο πα-
ρά να παραπονιέσαι, ζητώντας περισσότερα απ’ όσα μπορούμε να
σου δώσουμε» τον διόρθωσε ο Φέντερ. «Κι όμως, ο τοποτηρητής
Ρέτζις κι όλη η φυλή αποδέχτηκαν την ευθύνη της φιλίας -όχι το βά-
ρος, την ευθύνη-, βλάκα! Δεν είμαστε εδώ επειδή το χρωστάμε στη
Νεσμ και δε ζητάμε τίποτα από τη Νεσμ, και τελικά κι εσύ ακόμα
θα έπρεπε να είχες αρκετό μυαλό για να καταλάβεις ότι όλοι ελπί-
ζουμε το ίδιο πράμα. Κι αυτό που ελπίζουμε είναι να βρούμε το γιο
σου και τους υπόλοιπους συμπολίτες σου σώους και αβλαβείς.» 

Τα ωμά λόγια του ντουάρφ έκαναν τον Γκάλεν να κοντοστα-
θεί, και πριν προλάβει να αποφασίσει αν θα άρχιζε τις φωνές ή
τις μπουνιές, ο Φέντερ πετάχτηκε όρθιος, έβγαλε ένα περιφρονη-
τικό: «μπα!» και ανέμισε απαξιωτικά τα γεμάτα κάλους χέρια του
κατά τη μεριά του άντρα. 

«Δεν μπορείτε να κάνετε λιγότερο θόρυβο;» ακούστηκε μια φω-
νή από την άλλη πλευρά. O στρατηγός Ντάγκνα τούς αγριοκοίταζε. 
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«Κάνε ό,τι θες λοιπόν» είπε ο Φέντερ στον Γκάλεν. «Σκέψου
τα λόγια μου ή μην τα σκέφτεσαι, εσύ αποφασίζεις.»

O Γκάλεν Φερθ απομακρύνθηκε από τον ντουάρφ και προχώ-
ρησε κατά τη μεγαλύτερη ομάδα, στη μέση της αίθουσας. Όμως
φαινόταν να περπατάει λοξά, σαν να φυλούσε τα νώτα του από
τις λέξεις που τον είχαν τσούξει. 

O Φέντερ ήταν ικανοποιημένος, αν όχι για τίποτε άλλο, του-
λάχιστον για τον Γκάλεν και τη Νεσμ. 

O Τόσουν Άρμγκο, ευκίνητος κι όλο χάρη, προχωρούσε αθό-
ρυβα στη χαμηλή στοά με ένα βελάκι ανάμεσα στα δόντια κι
ένα οδοντωτό μαχαίρι στο χέρι. O νταρκ ελφ χαιρόταν που οι
ντουάρφ είχαν ξαναχωθεί στα έγκατα της γης. Στον καθαρό
αέρα ένιωθε τρωτός και εκτεθειμένος. Ένας θόρυβος τον
έκανε να σταθεί και να ζαρώσει στο βραχώδες τοίχωμα, με τα
γυμνασμένα μέλη του να γίνονται ένα με τις προεξοχές και τα
βαθουλώματα του βράχου. Τυλίχτηκε πιο σφιχτά με το πιγου-
άφουί του, το μαγικό μανδύα των ντρόου που τον έκρυβε κι
από τα πιο διαπεραστικά βλέμματα, κι έστρεψε το πρόσωπό
του στην πέτρα, κρυφοκοιτάζοντας από τη γωνία με το ένα
μάτι. 

Πέρασαν μερικές στιγμές. Ακούγοντας τους ντουάρφ να γυρί-
ζουν στις συνηθισμένες ασχολίες τους, ο Τόσουν χαλάρωσε. Νό-
μιζαν πως ήταν ασφαλείς στις στοές, πιστεύοντας ότι είχαν αφή-
σει για τα καλά πίσω τους τα τρολ. Στο κάτω κάτω, ύστερα από
την τελευταία αψιμαχία, ποιο τρολ θα είχε μπορέσει να τους ακο-
λουθήσει τις δυο τελευταίες μέρες; 

Κανένα, σκέφτηκε ο Τόσουν και χαμογέλασε. Κι αυτό επειδή
οι ντουάρφ δεν περίμεναν ότι οι απαίσιοι και κτηνώδεις εχθροί
τους θα συνοδεύονταν από δυο νταρκ ελφ. Το να τους πάρει στο
κατόπι και να φέρει τον δικέφαλο Πρόφιτ και τους δύσοσμους
συντρόφους του μέσα στη δεύτερη ομάδα των στοών δεν ήταν δύ-
σκολη δουλειά για τον Τόσουν. 

O ντρόου έριξε μια ματιά προς την άλλη μεριά, εκεί όπου η
συντρόφισσά του, η ιέρεια Κάερλικ Σουνγουέτ, περίμενε σκαρ-
φαλωμένη πάνω σε μια βραχώδη προεξοχή. Ακόμα κι ο Τόσουν
δε θα μπορούσε να τη δει, έτσι θαμμένη κάτω από το πιγουάφουί
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της καθώς ήταν, αλλά καθώς γύρισε, εκείνη κουνήθηκε και σήκω-
σε το χέρι της προς το μέρος του.

Χτύπα το φρουρό, σχημάτισαν τα δάχτυλά της στην πολύ-
πλοκη νοηματική γλώσσα των ντρόου ελφ. Έναν αιχμάλωτο τον
χρειαζόμαστε.

O Τόσουν πήρε βαθιά ανάσα κι από ένστικτο άγγιξε το βε-
λάκι που έσφιγγε ανάμεσα στα δόντια του. H αιχμή του ήταν
ποτισμένη με το δηλητήριο των ντρόου, ένα πανίσχυρο σκεύα-
σμα που παρέλυε το θύμα και στο οποίο ελάχιστοι μπορούσαν
να αντισταθούν. Πόσες και πόσες φορές δεν είχε πάρει ο Τό-
σουν αυτή τη διαταγή από την Κάερλικ και τους άλλους δύο
συντρόφους του τα τελευταία χρόνια... Από όλη την ομάδα,
εκείνος ήταν ο πιο ικανός στο να πιάνει διάφορα πλάσματα
για ανάκριση, κυρίως όταν ο στόχος αποτελούσε μέλος μιας
μεγαλύτερης ομάδας. 

O Τόσουν κοντοστάθηκε κι έβγαλε το χέρι του για να το βλέ-
πει η Κάερλικ. Γιατί να μπούμε στον κόπο; της αποκρίθηκε. Είναι
πολλοί και βρίσκονται σε επιφυλακή. 

Τα δάχτυλα της Κάερλικ ανοιγόκλεισαν στη στιγμή. Θέλω να
μάθω αν αυτή η ομάδα είναι μέρος της εμπροσθοφυλακής του
στρατού των ντουάρφ της Μίθριλ Χολ. 

Το χέρι του Τόσουν πήγε ξανά στο βελάκι. Σε τέτοια θέματα
δεν τολμούσε να προβάλει αντιρρήσεις στην Κάερλικ. Ήταν
ντρόου, και στο βασίλειο των ντρόου, ακόμα και για μια ομάδα
που βρισκόταν τόσο μακριά από την επιρροή των μεγάλων πόλε-
ων του Άντερνταρκ, οι θηλυκές ήταν σημαντικότερες από τους
αρσενικούς και οι ιέρειες της Βασίλισσας Αράχνης, όπως η Κά-
ερλικ, έστεκαν ψηλότερα απ’ όλους. 

O ανιχνευτής γύρισε και γλίστρησε χαμηλότερα, πιο κοντά
στο έδαφος, κι ύστερα άρχισε μια να περπατάει και μια να σέρνε-
ται κατά το στόχο του. Ακούγοντας τον ντουάρφ να υψώνει τη
φωνή του καβγαδίζοντας με το μοναδικό άνθρωπο της ομάδας,
κοντοστάθηκε. O ντρόου βρήκε μια κατάλληλη κρυψώνα κάπου
ψηλά και περίμενε. 

Σε λίγο κάμποσοι από τους ντουάρφ που βρίσκονταν πιο
μπροστά είπαν στους δύο που τσακώνονταν να κάνουν ησυχία,
ενώ ο ντουάρφ που βρισκόταν κοντά στον Τόσουν μουρμούρισε
κάτι κι έδιωξε τον άντρα με ένα απαξιωτικό νεύμα.
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O Τόσουν κοίταξε μονάχα μια φορά πίσω του και ύστερα στά-
θηκε κι έστησε αυτί μέχρι που η ευαίσθητη ακοή του έπιασε το
θόρυβο από το πολεμικό απόσπασμα του Πρόφιτ που πλησίαζε. 

O Τόσουν προχώρησε. Το αριστερό του χέρι τινάχτηκε
εμπρός και κάρφωσε το βελάκι στον ώμο του ντουάρφ, ενώ το δε-
ξί του κατέβηκε ανοίγοντας με το οδοντωτό μαχαίρι μια ακριβέ-
στατη γραμμή στο λαρύγγι του. Θα μπορούσε να είναι φονικό
χτύπημα, αλλά ο Τόσουν είχε δώσει τέτοια κλίση στη λεπίδα ώστε
να μην του κόψει κάποια κύρια αρτηρία, εφαρμόζοντας την ίδια
τεχνική που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα εναντίον ενός ντου-
άρφ σ’ ένα φυλάκιο κοντά στον Σουρμπρίν. Τελικά το χτύπημα θα
αποδεικνυόταν θανατηφόρο αλλά θα αργούσε αρκετά, δίνοντας
στην Κάερλικ το χρόνο να παρέμβει και, με μερικά ελάσσονα
ξόρκια που της πρόσφερε η χάρη της Βασίλισσας Αράχνης, να
σώσει τη ζωή του άθλιου αυτού πλάσματος. 

Αν και, σκέφτηκε ο Τόσουν, ο αιχμάλωτος θα ευχόταν σίγου-
ρα να τον είχαν αφήσει να πεθάνει. 

O ντουάρφ κινήθηκε γοργά και προσπάθησε να φωνάξει, αλ-
λά η μαχαιριά τού είχε κόψει τις φωνητικές χορδές. Ύστερα προ-
σπάθησε να χτυπήσει τον ντρόου τινάζοντας τη γροθιά του, αλλά
το δηλητήριο είχε κάνει ήδη τη δουλειά του. Το αίμα έτρεξε ποτά-
μι από τη θανάσιμη πληγή και ο ντουάρφ σωριάστηκε στη γη. O
Τόσουν τραβήχτηκε. 

«Μπα, έχεις πολύ μεγάλο στόμα τελικά!» είπε σιγανά κάποιος
από την ομάδα. «Κάτσε φρόνιμος, Φέντερ, δεν ακούς;»

O Τόσουν συνέχισε να τραβιέται πίσω. 
«Φέντερ;» H φωνή ακούστηκε πιο επίμονη. 
O Τόσουν κόλλησε χαμηλά στη γωνιά του τοιχώματος, κουλου-

ριάζοντας το κορμί του. O μαγικός μανδύας του τον έκανε αόρατο. 
«Φέντερ!» φώναξε ένας ντουάρφ από κάπου μπροστά, και ο

Τόσουν χαμογέλασε με την εξυπνάδα του, ξέροντας ότι οι ανόη-
τοι ντουάρφ θα θεωρούσαν σίγουρα πεθαμένο το δηλητηριασμέ-
νο σύντροφό τους. 

Το στρατόπεδο άρχισε να ζωντανεύει, με τους ντουάρφ να πηδούν
όρθιοι αρπάζοντας τα όπλα τους, και ο Τόσουν σκέφτηκε ότι η από-
φαση της Κάερλικ να πιάσουν έναν αιχμάλωτο μπορεί να στοίχιζε
ακριβά στον Πρόφιτ και τα τρολ του. Το κόστος της αρχικής επίθεσης
των ντρόου ήταν η απώλεια του πλεονεκτήματος του αιφνιδιασμού.
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Αυτό, βέβαια, για τους νταρκ ελφ, έκανε απλά την επίθεση
ακόμα πιο γλυκιά. 

Κάποιοι ντουάρφ φώναζαν τον Φέντερ, αλλά η φωνή που κάλυψε
όλες τις άλλες προερχόταν από τον Μπόνερμπας Άιρονκαπ, τον
ντουάρφ που βρέθηκε πιο κοντά στο χτυπημένο σύντροφό τους. 

«Τρολ!» φώναξε και οι σύντροφοί του συνειδητοποίησαν ότι η
λέξη ήρθε ταυτόχρονα με την οσμή των απαίσιων τεράτων. 

«Γυρίστε στη φωτιά!» φώναξε ο στρατηγός Ντάγκνα. 
O Μπόνερμπας δίστασε. Δεν απείχε παρά μια δρασκελιά από

τον άμοιρο τον Φέντερ. Αντί να γυρίσει πίσω, προχώρησε μπρο-
στά κι άρπαξε το φίλο του από το γιακά. O Φέντερ γύρισε ανά-
σκελα κι ο Μπόνερμπας παραλίγο να πνιγεί βλέποντας καθαρά
την αιμάτινη γραμμή στο λαιμό του. O ντουάρφ ήταν παράλυτος,
αναίσθητος.

O Μπόνερμπας πίστεψε ότι ο Φέντερ ήταν νεκρός ή ότι θα
πέθαινε σύντομα. 

Τότε άκουσε την επίθεση των τρολ και συνειδητοποίησε
πως πολύ σύντομα θα έκανε παρέα του Φέντερ στο βασίλειο
του Μόραντιν. 

O Μπόνερμπας έκανε ένα βήμα πίσω και σήκωσε το τσεκούρι
του. Έδωσε μια άγρια οριζόντια τσεκουριά ανοίγοντας μια βαθιά
πληγή στα χέρια του πλησιέστερου τρολ, που ερχόταν σκυφτό. Το
πλάσμα αναπήδησε, έγειρε στο πλάι κι έπεσε, αλλά πριν βρεθεί
καν στο έδαφος, τινάχτηκε εμπρός, σπρωγμένο από δύο τρολ που
ορμούσαν εναντίον του Μπόνερμπας.

O ντουάρφ χτύπησε ξανά και γύρισε να φύγει, αλλά ένα τρολ
με μακριά νύχια τον γάντζωσε από τον ώμο. O Μπόνερμπας συ-
νειδητοποίησε ξαφνικά την τρομακτική δύναμη των τεράτων, κα-
θώς βρέθηκε να πετιέται προς τα πίσω, στριφογυρίζοντας και
βροντώντας πάνω σε πόδια συμπαγή σαν κορμούς ψηλών δέ-
ντρων. Παραπάτησε κι έπεσε ανάσκελα. O εξαγριωμένος ντου-
άρφ συνέχισε να δίνει τσεκουριές και κατάφερε ένα δυο χτυπή-
ματα. Όμως τα τρολ τον είχαν κυκλώσει από παντού και τον εί-
χαν απομονώσει από τον Ντάγκνα και τους άλλους, και ο καημέ-
νος ο Μπόνερμπας δεν είχε πού να στραφεί.
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Ένα τρολ κινήθηκε εναντίον του κι αυτός κατάφερε να του
χτυπήσει το μπράτσο με τόση δύναμη, που του το έκοψε από τον
αγκώνα. Το τρολ ούρλιαξε κι έκανε πίσω, αλλά τότε, ενώ ο ντου-
άρφ προσπαθούσε να κυλήσει με το πλάι και να σταθεί στα πόδια
του, το μεγαλύτερο και ασχημότερο τρολ που είχε δει ποτέ του,
ένα απαίσιο δικέφαλο τέρας, υψώθηκε από πάνω του με ένα φρι-
καλέο χαμόγελο και στα δυο παραμορφωμένα του πρόσωπα. Το
κτήνος άρχισε να σκύβει προς το μέρος του και ο Μπόνερμπας
προσπάθησε να το χτυπήσει. 

Το τσεκούρι του πέρασε χωρίς να βρει τίποτα, ο ντουάρφ κα-
τάλαβε την προσποίηση και, πριν προλάβει να σηκώσει μπροστά
του το τσεκούρι, ένα τεράστιο πέλμα φάνηκε μπρος του κι έπεσε
βαριά, λιώνοντάς τον πάνω στις πέτρες. 

O Μπόνερμπας προσπάθησε να παλέψει, αλλά δεν μπορού-
σε να κάνει τίποτα. Προσπάθησε να ανασάνει, αλλά η πίεση
ήταν τρομερή. 

Ενώ τα τρολ προσπερνούσαν τους δύο πεσμένους ντουάρφ, ο στρα-
τηγός Ντάγκνα δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να
μουγκρίζει και να βρίζει χαμηλόφωνα τον εαυτό του που επέτρεψε
στη δύναμή του να πιαστεί έτσι στον ύπνο. Ερωτήσεις και βλαστή-
μιες έτρεχαν μέσα στο μυαλό του. Πώς ήταν δυνατόν τα ηλίθια,
βρομερά τρολ να τους ακολούθησαν μέσα στις στοές; Πώς ήταν δυ-
νατόν αυτά τα κτήνη να βρήκαν το δρόμο τους μέσα σε τόσο δύσκο-
λο περιβάλλον και να φτάσουν εκεί όπου ο Ντάγκνα έκρινε πως οι
ντουάρφ ήταν αρκετά ασφαλείς ώστε να σταματήσουν για να φάνε; 

Όμως η ταραχή στο μυαλό του έμπειρου διοικητή καταλάγια-
σε σύντομα κι εκείνος άρχισε να γαβγίζει διαταγές για να παρα-
τάξει την ομάδα του. Πρώτη του σκέψη ήταν να επιστρέψει στις
χαμηλότερες στοές υποχρεώνοντας τα τρολ να σκύψουν ακόμα
περισσότερο, αλλά το ένστικτό του του έλεγε να μείνει στη θέση
του, εκεί όπου είχε πρόχειρη τη φωτιά. Διέταξε τα παλικάρια του
να σχηματίσουν αμυντική διάταξη. O ίδιος ο Ντάγκνα μπήκε επι-
κεφαλής της αντεπίθεσης για την απώθηση των τρολ, προτάσσο-
ντας την πρώτη γραμμή των ντουάρφ και αρνούμενος να υποχω-
ρήσει κάτω από την πίεση των τεράτων. 

28                                                                                                     R.A. SAlvAtoRe

LEPIDES soma 9-400_LEPIDES final  13/12/2021  11:17  Page 28



«Βαστάτε γερά!» φώναζε κάθε τόσο, χτυπώντας άγρια με
το πολεμικό του τσεκούρι. «Σφυριές βάρα τους!» φώναξε στον
διπλανό του ντουάρφ, που πολεμούσε με το τσεκούρι του.
«Μην τους δίνεις ακόμα τσεκουριές για να μην μπορούν να
προχωρήσουν!» 

O άλλος κατάλαβε ότι έπρεπε να κρατήσουν τη γραμμή τους
με κάθε κόστος. Έτσι, έπιασε ανάποδα το τσεκούρι του κι άρχισε
να χτυπάει άγρια με το πλατύ μέρος του όπλου το πλησιέστερο
τρολ για να το κρατήσει σε απόσταση. 

Το ίδιο έκαναν και οι πέντε ντουάρφ, ενώ ο Γκάλεν Φερθ
έτρεξε κοντά στον Ντάγκνα κι άρχισε να χτυπάει κι αυτός με το
ωραίο, μακρύ σπαθί του. Όμως καταλάβαιναν πως δε θα άντεχαν
για πολύ, γιατί πίσω από την πρώτη γραμμή τους μαζεύονταν όλο
και περισσότερα τρολ, πιέζοντας και σπρώχνοντας εμπρός με τον
όγκο της δύναμής τους. 

O Ντάγκνα σκέφτηκε πως ήταν όλοι τους χαμένοι. Ούρλιαξε
έξαλλος και χτύπησε τόσο άγρια το τρολ που τον είχε πλησιάσει,
ώστε το κοφτερό τσεκούρι πήρε το χέρι του πλάσματος από τον
αγκώνα. 

Το τρολ δε φάνηκε να το προσέχει καν. Συνέχισε να προχωρά
εναντίον του και ο Ντάγκνα κατάλαβε το σφάλμα του. Είχε χτυ-
πήσει με υπερβολική φόρα και τώρα ήταν τρωτός. 

Όμως το τρολ τραβήχτηκε ξαφνικά κι ο Ντάγκνα βούτηξε
εμπρός φωνάζοντας έκπληκτος, καθώς οι πρώτοι δαυλοί, δώρο
του Γκάλεν Φερθ, έμπαιναν στη μάχη. O άντρας τεντώθηκε μπρο-
στά πάνω από τον σκυμμένο Ντάγκνα και τίναξε τον αναμμένο
δαυλό στο τρολ, που τσακίστηκε να φύγει μακριά από τη φωτιά! 

Τα τρολ ήταν όντως φοβεροί αντίπαλοι, κι έλεγαν -κι ήταν
αλήθεια- πως, αν έκοβες ένα τρολ σε εκατό κομμάτια, το αποτέ-
λεσμα θα ήταν εκατό καινούρια τρολ, καθώς από κάθε κομμάτι
ξεπηδούσε κι από ένα καινούριο πλάσμα. Είχαν όμως ένα αδύνα-
το σημείο, κι αυτό το ήξερε κάθε πλάσμα των Βασιλείων: η φωτιά
σταματούσε την αναγεννητική τους διαδικασία.

H φωτιά δεν άρεσε καθόλου στα τρολ.
Κι άλλοι δαυλοί προωθήθηκαν βιαστικά στον Ντάγκνα και τους

άλλους τέσσερις, και τα τρολ υποχώρησαν, αλλά μονάχα ένα βήμα. 
«Εμπρός, για τον Φέντερ και τον Μπόνερμπας!» φώναξε ο

Ντάγκνα και οι ντουάρφ ζητωκραύγασαν όλοι μαζί. 
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Αλλά τότε ακούστηκε μια φωνή από την άλλη πλευρά: «τρολ
στις στοές!» και μετά ακόμη μία προειδοποιητική κραυγή ακρι-
βώς πίσω από τον Ντάγκνα.

Όλες οι στοές ήταν αποκλεισμένες. O Ντάγκνα κατάλαβε με-
μιάς ότι οι ντουάρφ του ήταν περικυκλωμένοι και δεν είχαν πού
να πάνε. 

«Πόσο βαθιά βρισκόμαστε;» φώναξε ο στρατηγός.
«Υπάρχουν ρίζες στην οροφή» απάντησε κάποιος. «Δεν είμα-

στε πολύ βαθιά.» 
«Τρυπήστε τη, λοιπόν!» διέταξε ο γερο-ντουάρφ. 
Αμέσως οι ντουάρφ που βρίσκονταν κοντά στο κέντρο του κύ-

κλου, που όλο και στένευε, έπιασαν δουλειά. Δύο απ’ αυτούς σή-
κωσαν έναν τρίτο μαζί με την αξίνα του κι αυτός άρχισε να σκά-
βει το χώμα.

«Βρέξτε κάποιον!» φώναξε ο Ντάγκνα, ξέροντας καλά πως δε
χρειαζόταν να πει τίποτα περισσότερο για να τον καταλάβουν
στην εντέλεια οι δικοί του. 

«Και δέστε τον!» ήρθε η ταιριαστή απάντηση από πολλούς.
«Γκάλεν Φερθ, βάστα την τρύπα!» βρυχήθηκε στον άνθρωπο

ο Ντάγκνα.
«Τι κάνεις εκεί;» ρώτησε επιτακτικά ο άντρας. «Συνέχισε τη

μάχη, καλέ μου ντουάρφ, γιατί δεν έχουμε πού να πάμε!»
O Ντάγκνα τίναξε μπρος το δαυλό του και το τρολ που στεκό-

ταν απέναντί του υποχώρησε αναπηδώντας. O ντουάρφ γύρισε
γοργά κι έδειξε τον Γκάλεν.

«Κάνε μεταβολή, βρε βλάκα, και βγάλε μας από δω μέσα!»
Μπερδεμένος ο Γκάλεν, έστρεψε τα νώτα του στη μάχη τη

στιγμή που το φως της μέρας έκανε την εμφάνισή του πάνω και
αριστερά από τη φωτιά του καταυλισμού. Οι δυο ντουάρφ που σή-
κωναν τον τρίτο που έσκαβε τον έσπρωξαν γερά προς τα επάνω
κι αυτός αρπάχτηκε από κάπου και βγήκε στην επιφάνεια. 

«Ελεύθερα!» φώναξε στους υπόλοιπους. 
Τότε ο Γκάλεν κατάλαβε το σχέδιο – έσπευσε στην τρύπα κι

άρχισε αμέσως να σηκώνει τους ντουάρφ. Όμως κάθε φορά που
ανέβαζε κάποιον έπρεπε να σταματήσει, γιατί από πάνω οι ντου-
άρφ έριχναν ξύλα για να δυναμώσουν τη φωτιά. 

O Ντάγκνα έγνεψε καταφατικά και παρότρυνε την ομάδα του
να συνεχίσει τη μάχη. Οι πέντε ντουάρφ πολεμούσαν με πάθος και
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γενναιότητα, συγχρονίζοντας τις κινήσεις τους έτσι ώστε τα τρολ να
μην μπορούν να προχωρήσουν. Ούτε οι ντουάρφ όμως κατάφερναν
να κερδίσουν έδαφος και ο Ντάγκνα ήταν πια σίγουρος ότι οι δύο
του σύντροφοι, ο Φέντερ και ο Μπόνερμπας, ήταν σίγουρα νεκροί. 

O τραχύς γερο-ντουάρφ έδιωξε τις δυσάρεστες σκέψεις από
το μυαλό του και δεν τους επέτρεψε να τον οδηγήσουν στα μονο-
πάτια της θλίψης για το χαμένο του γιο. Εστίασε την προσοχή του
στην οργή του και στην απελπισμένη μάχη τους κι επιτέθηκε κρα-
δαίνοντας το πολεμικό του τσεκούρι και τον πυρσό. Πίσω του
ένιωσε τη ζέστη να δυναμώνει, καθώς τα παλικάρια του τάιζαν
όλο και περισσότερα ξύλα τη φωτιά. Αν ήθελαν να ξεφύγει κι ο
τελευταίος της ομάδας από τις στοές και να βγει στον καθαρό αέ-
ρα, έπρεπε να την κάνουν αληθινή κόλαση. 

«Μπροστά σας!» ακούστηκε μια φωνή που απευθυνόταν στον
Ντάγκνα και την ομάδα του. 

Σαν ένας οι πέντε ντουάρφ τινάχτηκαν κι επιτέθηκαν με μα-
νία, ανατρέποντας τα τρολ και υποχρεώνοντάς τα σε μια τρελή
υποχώρηση.

Όμως ο Ντάγκνα παρακολούθησε την επίθεσή τους με την
καρδιά του να βουλιάζει, γιατί πέρα από την πρώτη γραμμή της
σύγχυσης δυο δικοί του κείτονταν νεκροί. Υποχώρησε μαζί με
τους άλλους τέσσερις και τράβηξαν να σταθούν κάτω από την
τρύπα, ακριβώς πίσω από τον Γκάλεν, που συνέχιζε να ανεβάζει
τους ντουάρφ στην επιφάνεια. 

Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε η στοά γέμιζε όλο και πε-
ρισσότερο καπνό, καθώς κούτσουρα και θάμνοι έπεφταν συνέχεια
από την τρύπα. Οι ντουάρφ είχαν σχηματίσει αλυσίδα και μετέφε-
ραν τα ξύλα στη φωτιά. Τα κλαριά, από πεύκα κυρίως, λαμπάδια-
ζαν μεμιάς και πετιόνταν πέρα για να απωθήσουν τα τρολ κάθε
φορά που εκείνα επιχειρούσαν να πλησιάσουν, ενώ τα κούτσουρα
ρίχνονταν στη φωτιά στη θέση εκείνων που είχαν ανάψει και πε-
τιόνταν στις γραμμές του εχθρού. Σιγά σιγά οι ντουάρφ ύψωναν
ένα πύρινο τείχος που απέκλειε κάθε πρόσβαση στη θέση τους.

Όλο και περισσότεροι έβγαιναν στην επιφάνεια και οι
γραμμές τους αραίωναν, καθώς ο Γκάλεν τούς σήκωνε και τους
παράδινε στα χέρια των δικών τους, που περίμεναν από πάνω.
Όταν δεν απόμειναν παρά λίγοι μονάχα ντουάρφ, η μάχη άρχι-
σε να μαίνεται. 
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O ντουάρφ δίπλα στον Ντάγκνα τον πίεζε να φύγει, αλλά ο
σκληρόπετσος γκριζογένης έκανε πέρα αυτή τη σκέψη δίνοντάς
του μια και ρίχνοντάς τον στα μπράτσα του Γκάλεν Φερθ. Βγήκε
κι αυτός, κι ένας ένας η γραμμή του Ντάγκνα όλο και αραίωνε. 

Ένα πελώριο αναμμένο κλαδί υψώθηκε και ο Γκάλεν το έδω-
σε στον Ντάγκνα. O γερο-ντουάρφ πήρε το βαρύ κούτσουρο δίνο-
ντας στη θέση του το τσεκούρι του. Το κράτησε οριζόντια μπρο-
στά του κι όρμησε με ένα μουγκρητό πέφτοντας με φόρα στα
τρολ, με τις φλόγες να του γλείφουν τα χέρια αλλά να κάνουν
ακόμη μεγαλύτερο κακό στα τέρατα. Τα πλάσματα έπεσαν το ένα
πάνω στο άλλο στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από τον
έξαλλο ντουάρφ. O Ντάγκνα πέταξε με δύναμη ένα μεγάλο κορ-
μό καταπάνω τους. Ύστερα γύρισε κι έτρεξε εκεί όπου περίμενε
ο Γκάλεν. O άνθρωπος έσκυψε και του έφτιαξε σκαλί με τα χέρια
του. O Ντάγκνα πήδησε στα χέρια που τον περίμεναν κι ο Γκάλεν
γύρισε και τον έστειλε ίσια στην τρύπα, σπρώχνοντάς τον επάνω.

Καθώς ο Ντάγκνα έβγαινε από την τρύπα κι ο Γκάλεν γυρ-
νούσε από ένστικτο να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη επίθεση
των τρολ, τα χέρια των ντουάρφ πρόβαλαν από το άνοιγμα και
τον άρπαξαν γερά από τα μπράτσα. 

O άντρας σηκώθηκε στον αέρα μέσα σε φωνές: «Τραβάτε τον!»
Το κεφάλι και οι ώμοι του βγήκαν στον καθαρό αέρα και για

μια στιγμή ο Γκάλεν πίστεψε πως είχε γλιτώσει. 
Και τότε ένιωσε δάχτυλα με κοφτερά νύχια να τον αρπάζουν

από τα πόδια.
«Τραβάτε, βρε βλάκες!» πρόσταξε ο στρατηγός Ντάγκνα κι

όρμησε ν’ αρπάξει τον Γκάλεν από το γιακά. Πάτησε γερά στις
φτέρνες του και τράβηξε γερά. 

O άντρας έβγαλε μια κραυγή πόνου. Βγήκε λίγο παραπάνω
από την τρύπα και ύστερα βούλιαξε άλλο τόσο, σαν να τον τρα-
βούσαν σε διελκυστίνδα. 

«Φέρτε ένα δαυλό!» διέταξε ο Ντάγκνα και, βλέποντας έναν
ντουάρφ να τρέχει να του δώσει ένα αναμμένο κλαδί, άφησε τον
Γκάλεν, που για μια στιγμή κόντεψε να χαθεί μέσα στην τρύπα. 

«Πιάστε με απ’ τα πόδια!» διέταξε ο ντουάρφ προχωρώντας
γύρω από τον Γκάλεν.

Τη στιγμή που δυο ντουάρφ τον έπιασαν γερά από τους αστρα-
γάλους, ο στρατηγός χώθηκε με τη μούρη στην τρύπα πίσω από τον
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Γκάλεν, που πάλευε να βγει, με το δαυλό τεντωμένο μπροστά του.
O Γκάλεν φώναξε, καθώς ο δαυλός τού πέρασε ξυστά. 

O Γκάλεν φώναζε σαν τρελός, καθώς ο δαυλός τού έκαιγε τα
πόδια, αλλά τελικά ελευθερώθηκε. Οι ντουάρφ τούς τράβηξαν
και τους δυο από την τρύπα. Ένα τρολ έκανε να τεντωθεί κατά το
άνοιγμα, αλλά ο Ντάγκνα κράτησε τη θέση του. O γερο-ντουάρφ
του έδωσε μια με τον πυρσό και το κράτησε σε απόσταση, μέχρι
να ανάψουν κι άλλες φωτιές στην τρύπα τα παλικάρια του και να
τις ρίξουν κάτω. Έφεραν κι άλλους, βαρύτερους κορμούς και
τους έριξαν κι αυτούς σφραγίζοντας το άνοιγμα, ενώ ο Ντάγκνα
με τους άλλους τραβήχτηκαν πίσω για να πάρουν μια ανάσα. 

Μια κραυγή τούς σήκωσε όρθιους ξανά, γιατί τα αναμμένα
κούτσουρα της εξόδου δεν είχαν καταφέρει να σταματήσουν τα
τρολ. Άγρια νύχια έσκαψαν το χώμα και τα τρολ άρχισαν να ανοί-
γουν τις δικές τους διόδους διαφυγής. 

«Μαζευτείτε και πάμε να φύγουμε!» βρυχήθηκε ο Ντάγκνα
και οι ντουάρφ ξεκίνησαν να προχωρούν με δρασκελιές στο
ανοιχτό πεδίο. 

Πολλοί χρειάζονταν βοήθεια, δύο μάλιστα χρειάστηκε να τους
κουβαλήσουν στα χέρια, αλλά το μέτρημα έδειξε ότι είχαν χάσει
μόνο δύο συντρόφους: τον Φέντερ και τον Μπόνερμπας. Ούτε
ένας τους όμως δεν πίστευε πως είχαν νικήσει. 
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