
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1463, Έτος του Αναγεννημένου Ήρωα 

Τα χείλη της Ντάλια σχημάτισαν ένα χαμόγελο στη θέα του 
χορού του νταρκ ελφ. Ο Ντριτζτ Ντο Έρντεν πραγματοποι-
ούσε τις επιθέσεις και τις άμυνές του άλλοτε αργά και άλ-

λοτε γρήγορα, με ταχύτητα που δεν έπιανε το μάτι. Τα σπαθιά του 
με τις κυρτές λεπίδες στριφογυρνούσαν με χάρη, με μια απατηλή 
φινέτσα, κι ύστερα τινάζονταν εμπρός με ξαφνική ορμή. Μπορού-
σαν να χτυπήσουν από κάθε σημείο της περιστροφής τους, συχνά 
καρφώνοντας από τις πιο απρόσμενες γωνίες, και κάμποσες 
φορές η Ντάλια έμεινε κατάπληκτη μπροστά σε κάποια έξυπνη 
περιστροφή ή συστροφή.

Είχε πολεμήσει στο πλευρό του Ντριτζτ στο δρόμο για το Γκό-
ντλγκριμ και μέσα στο υπόγειο σύμπλεγμα των ντουάρφ, κι έτσι 
νόμιζε πως καταλάβαινε πια τη μαχητική του ικανότητα. Μόνο 
τώρα όμως, μέσα σ’ αυτή τη φεγγαρόφωτη νύχτα, μπορούσε να 
εκτιμήσει αληθινά τη χάρη και το συγχρονισμό των κινήσεών του 
και να θυμίσει στον εαυτό της ότι η απόκτηση μιας τέτοιας πολε-
μικής τελειότητας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 

Θαύμαζε τον τρόπο που δούλευε ο ντρόου, το λεπτό κορμί του, 
τους σφιχτούς μυς του, τόσο ανάγλυφους και τόσο ελκυστικούς.

Παρατήρησε ότι στεκόταν πάντα στις μύτες των ποδιών, ποτέ 
στις φτέρνες, και κάθε του στροφή τέλειωνε σε τέλεια ευθυγράμ-
μιση και ισορροπία. Πρόσεξε ακόμα ότι ο λαιμός του Ντριτζτ δεν 
ήταν καθόλου σφιγμένος κατά τις αιφνίδιες προβολές και ταλα-
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ντεύσεις του. Πολλοί βαριοί πολεμιστές του γένους των ανθρώ-
πων έβαζαν όλη τους τη δύναμη ψηλά, πάνω από τους ώμους τους, 
κι έτσι η σωματική τους ρώμη έμοιαζε να αυξάνεται σε βάρος της 
ισορροπίας και της ευκινησίας τους.

Όχι όμως ο Ντριτζτ.
Ο λαιμός του ήταν χαλαρός, οι ώμοι του ευκίνητοι. Η δύναμή 

του ερχόταν από την κοιλιά του και τους μυς που γραμμώνονταν 
πάνω στα πλευρά του. Πόσοι άραγε αντίπαλοι, αναρωτήθηκε η 
Ντάλια, είχαν βρεθεί μπροστά στο λεπτό λαιμό και τους επίπε-
δους ώμους του ντρόου, στη δήθεν έλλειψη δύναμης, μόνο και μό-
νο για να δουν τα όπλα τους να τινάζονται από το χέρι τους ή για 
να κοπούν στα δυο από τη δύναμη της σπαθιάς του; Οι λεπίδες 
του σφύριζαν από την εκπληκτική ταχύτητα καθώς ο ντρόου βυ-
θιζόταν όλο και περισσότερο στο χορό του, αλλά πίσω από κάθε 
τομή και προβολή, κρυβόταν η δύναμη, η ισορροπία και το βάρος.

Το χέρι της Ντάλια υψώθηκε ενστικτωδώς πίσω από το δεξί 
της αυτί, άδειο πια από τα διαμαντένια καρφάκια του, και το 
χαμόγελό της πλάτυνε κι άλλο. Μήπως είχε βρει επιτέλους τον 
εραστή που θα έδινε τέλος στον πόνο της;

Ο Ντριτζτ ίδρωνε, και το σκούρο δέρμα του γυάλιζε στο φεγ-
γαρόφωτο. Έκανε μια δεξιά προβολή και με τις δυο λεπίδες του 
ταυτόχρονα, σε παράλληλη κίνηση, αλλά έστριψε σβέλτα τα πέλ-
ματά του σε θέση αντίθετη προς την κίνησή του και τινάχτηκε στα 
αριστερά, χρησιμοποιώντας το πάνω μέρος του κορμιού του για να 
πάρει φόρα για μια τούμπα που τον έφερε και πάλι στητό στα πό-
δια του. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα γλίστρησε στα 
γόνατα χαμηλώνοντας για να αποφύγει κάποιο φανταστικό χτύπη-
μα που του ερχόταν από τα δεξιά. Ένα γιαταγάνι που έβγαζε μια 
γαλάζια λάμψη τινάχτηκε προς τα εκεί, κι ύστερα ο Ντριτζτ βρέθη-
κε ξανά σε κίνηση, όρθιος και πάλι, τόσο μαλακά και ρευστά, που 
η Ντάλια δεν κατάφερε καν να διακρίνει την αλλαγή στάσης.

Η ελφ έγλειψε τα χαμογελαστά της χείλη.

«Μπορώ να τον ιππεύσω» επέμεινε η Ντάλια. «Είμαι ικανή αμα-
ζόνα.»

«Ο Ανταχάρ δεν είναι άλογο» της απάντησε ο Ντριτζτ καθι-
σμένος στην πλάτη του μονόκερου. Έσκυψε και της έτεινε το χέρι 
για άλλη μια φορά. Εκείνη αντιστάθηκε.
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«Μήπως φοβάσαι ότι θα καταλήξει να προτιμάει εμένα;» του 
αποκρίθηκε.

«Δε θα με πείραζε. Εγώ έχω τη σφυρίχτρα.»
«Θα μπορούσα να σου την πάρω.»
«Θα μπορούσες να προσπαθήσεις.» Και μ’ αυτά τα λόγια, ο 

Ντριτζτ τράβηξε το χέρι του, ανασήκωσε τους ώμους και γέλασε 
πνιχτά, κάνοντας τον Ανταχάρ να ξεκινήσει μ’ έναν ελαφρό τρι-
ποδισμό. Μια δρασκελιά είχε κάνει μονάχα, και η Ντάλια έμπηξε 
στη γη την άκρη του δίμετρου ραβδιού της και πήδησε στη ράχη 
του μονόκερου, πίσω του.

«Γιατί νομίζεις πως έχω ανάγκη το χέρι σου, ντρόου;» τον ρώ-
τησε. «Γιατί πιστεύεις ότι χρειάζομαι οτιδήποτε από σένα;»

Ο Ντριτζτ ανάγκασε το δυνατό του υποζύγιο να τροχάσει πιο 
γρήγορα στρίβοντάς του την κυματιστή, κατάλευκη χαίτη για να 
το οδηγήσει ανάμεσα στα χαμόδεντρα.

«Θα σταματήσουμε νωρίς για το μεσημεριανό γεύμα και θα 
ξεκινήσουμε σύντομα» είπε.

«Κι ύστερα;»
«Βόρεια» της απάντησε ο ντρόου «στο Λιμάνι του Λαστ, ίσως 

στη Λουσκάνη, για να μάθουμε ό,τι μπορέσουμε.»
Από τον τόνο της φωνής και τη στάση του κορμιού του ήταν 

φανερό ότι περίμενε αντιρρήσεις. Η Ντάλια είχε δηλώσει ότι 
ήθελε πολύ να πάνε νότια στο δάσος του Νεβεργουίντερ, το Αχει-
μώνιαστο Δάσος, όπου θα μπορούσε να ξεφορτωθεί τη Θεϊανή 
μάγισσα Σιλόρα Σαλμ και τον Κύκλο του Τρόμου. 

Προς μεγάλη του έκπληξη όμως η Ντάλια δεν είχε αντίρρηση. 
«Στη Λουσκάνη λοιπόν» συμφώνησε. «Αλλά όσο πιο γρήγορα 
γίνεται, κι ύστερα πίσω στο Νότο. Θ’ αφήσω τη Σιλόρα Σαλμ να 
τρώει τα νύχια της από την αγωνία για την αποτυχία της αρχέγο-
νης δύναμης, αλλά όχι για πολύ.» 

«Κι ύστερα θα τη σκοτώσουμε» είπε ο Ντριτζτ, τόσο σαν ερώ-
τηση όσο και σαν δήλωση.

«Το ξανασκέφτηκες;» τον ρώτησε η Ντάλια.
Ο Ντριτζτ οδήγησε τον Ανταχάρ σε μια συστάδα δέντρων κι 

ύστερα τον ανάγκασε να γυρίσει στον αργό του τριποδισμό. «Σου 
είπα ότι δε θα ερχόμουν μαζί σου σ’ αυτή την περιπέτεια, μόνο 
και μόνο για εκδίκηση.»

«Η Σιλόρα δεν έχει τελειώσει εδώ» είπε η Ντάλια. «Θα προ-
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σπαθήσει να λευτερώσει την αρχέγονη δύναμη -σπέρνοντας την 
καταστροφή στο Βορρά για να θρέψει τον Κύκλο του Τρόμου- κι 
εσύ νομίζεις πως γυρεύω εκδίκηση;»

Ο Ντριτζτ σταμάτησε απότομα τον Ανταχάρ. Γύρισε αργά και 
κοίταξε την Ντάλια ίσια στα γαλανά της μάτια. «Είπα ότι αν ήταν 
απλά και μόνο μια υπόθεση προσωπικής εκδίκησης, δε θα ερχό-
μουν μαζί σου.»

Η Ντάλια τού χαμογέλασε κάνοντας τα πολύπλοκα γαλάζια 
και πορφυρά στίγματα που ήταν ζωγραφισμένα στο πρόσωπό της 
να σχηματίσουν μια αμυδρή εικόνα γάτας έτοιμης να ορμήσει στο 
θήραμά της. Η εικόνα δε γινόταν να περάσει απαρατήρητη από 
τον Ντριτζτ που πήρε μια έκφραση περιέργειας. Η Ντάλια τίναξε 
το κεφάλι της προς τα δεξιά κι ύστερα στράφηκε ξανά αριστερά, 
και ο ντρόου την κοίταξε με θαυμασμό. Η κίνηση της γυναίκας 
έκανε τη γάτα να φανεί σαν να ορμούσε.

Κι ενώ ο Ντριτζτ είχε απομείνει ολοφάνερα μαγεμένος, η 
Ντάλια έσκυψε εμπρός φιλώντας τον φευγαλέα στα χείλη.

Του πήρε κάμποσες στιγμές, αλλά τελικά η μαγεία έσπασε, 
και ο νταρκ ελφ έγειρε πίσω και την κοίταξε κατάπληκτος. 

«Γιατί το έκανες αυτό;» τη ρώτησε με φωνή που έβγαινε με 
δυσκολία.

«Γιατί δε σε πιστεύω» του απάντησε εκείνη.
Ο Ντριτζτ έγειρε το κεφάλι με περιέργεια κι όταν πήγε να 

διαμαρτυρηθεί, η Ντάλια έφερε το δάχτυλο στα χείλη του για να 
τον κάνει να σωπάσει.

«Μη γίνεσαι κουτός, ντρόου» του είπε μ’ ένα κακό χαμόγελο. 
«Μη μου αρνείσαι τη φαντασίωσή μου ότι η αλήθεια είναι ιπποτι-
κό πράγμα.»

Ο Ντριτζτ την κοίταζε μπερδεμένος κι αυτό την έκανε να του 
γελάσει δυνατά κατάμουτρα. Τελικά ο ντρόου υποχώρησε και 
γύρισε ξανά μπροστά του, κάνοντας τον Ανταχάρ να ξεκινήσει 
και πάλι.

Ως το τέλος της μέρας, κι αργά τη νύχτα, ο Ανταχάρ δεν είχε 
κουραστεί. Αντίθετα από την Γκουένγουιβαρ, ο μαγικός μονόκε-
ρος μπορούσε να κληθεί οποιαδήποτε στιγμή και να μείνει όσο 
τον χρειαζόταν ο Ντριτζτ. Και επίσης, αντίθετα από τον πάνθηρα, 
ο Ανταχάρ μπορούσε να πληγωθεί, ακόμα και να σκοτωθεί, και οι 
πληγές του έκαναν τόσο καιρό να γιατρευτούν όσο και κάποιου 
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θνητού όντος. Έτσι ο Ντριτζτ φρόντιζε να τον εμπλέκει σε όσο 
το δυνατόν λιγότερες μάχες και μόνο σπάνια τον κρατούσε κοντά 
του όταν ο κίνδυνος ήταν επικείμενος.

Είχαν ελπίσει να φτάσουν στο Λιμάνι του Λαστ την ίδια νύ-
χτα, αλλά ο καιρός είχε χαλάσει κι αυτό δεν ήταν δυνατό. Έστη-
σαν τον καταυλισμό τους κάτω από έναν προεξέχοντα βράχο σ’ 
έναν ψηλό λόφο, κάμποσο μακριά από το δρόμο, αλλά σε οπτική 
επαφή μαζί του. Κρύα βροχή έπεφτε με το τουλούμι και κάθε 
τόσο μια αστραπή έσκιζε τον ουρανό. Ο Ντριτζτ κατάφερε ν’ 
ανάψει φωτιά, αν και μικρή και τριζάτη από τη βροχή. Με κάθε 
γύρισμα του ανέμου, αυτός κι η Ντάλια έβηχαν από τον καπνό.

Αλλά και πάλι, τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα για 
τον Ντριτζτ. Και πώς αλλιώς; Ήταν ξανά στο δρόμο, και μια περι-
πέτεια τον περίμενε σε κάθε του στροφή. Ο δρόμος ήταν γεμάτος 
κινδύνους, τα δάση γεμάτα άγρια όντα και η γη ανημέρωτη. Ακό-
μα κι οι πόλεις που βρίσκονταν μπροστά τους, πρώτα το Λιμάνι 
του Λαστ κι ύστερα η Λουσκάνη, θα τον κρατούσαν σε επιφυλα-
κή, με τα χέρια πάντα κοντά στις λαβές των γιαταγανιών του.

Καθόταν με την πλάτη ακουμπισμένη στο βράχο κι έριχνε κλε-
φτές ματιές στην Ντάλια που έτρωγε, βημάτιζε και τέντωνε τους 
κουρασμένους από την πορεία μυς της. Ήταν κοντά στην άκρη 
του κρεμαστού βράχου και οι δίνες της βροχής ίσα που την άγγι-
ζαν. Στεκόταν στις μύτες και κοίταζε πέρα, με τη λοξά κομμένη 
φούστα της να σηκώνεται ψηλά, προσφέροντας στον Ντριτζτ μια 
άνετη θέα των όμορφων ποδιών της.

Ο ντρόου χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι. Εκείνη ήξερε 
ότι την κοιτούσε. Η Ντάλια έπαιζε, όπως τότε που τον είχε φιλή-
σει καθισμένη πίσω του πάνω στον Ανταχάρ ή όπως όταν τύλιγε 
σφιχτά τα μπράτσα της γύρω του, κατά το γρήγορο καλπασμό.

«Σβήσε τη φωτιά.» Τον κοίταξε φευγαλέα πάνω από τον 
ώμο της.

Το χαμόγελο του Ντριτζτ χάθηκε και την κοίταξε με περιέργεια.
«Δεν είμαστε μόνοι.»
Με ένα μονάχα σπρώξιμο της μπότας του, ο Ντριτζτ έριξε ένα 

χωμάτινο βουναλάκι, στρατηγικά στημένο γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο, πάνω στις φλόγες και τις έσβησε. Σηκώθηκε όρθιος και βύ-
θισε τη ματιά του στη βροχή, αλλά δεν είδε τίποτα. Η Ντάλια τέ-
ντωσε το χέρι της μπροστά του για να του κατευθύνει το βλέμμα.
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Πίσω από κάποια μακρινά δέντρα τρεμόπαιζε η φεγγοβολή 
ενός πυρσού, χαμηλά στο δρόμο.

«Κινούνται» είπε η Ντάλια.
«Στο δρόμο, μέσα στη νύχτα, μ’ αυτό τον κατακλυσμό;»
«Ληστές… ή στρατιώτες κάποιου πολέμαρχου» συμπέρανε η 

Ντάλια. «Ή ίσως κάποια ομάδα τεράτων.»
«Ίσως να είναι μονάχα κάποιο καραβάνι εμπόρων που ψά-

χνει για καταφύγιο.»
Η γυναίκα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Ποιος έμπορος 

θα διακινδύνευε την άμαξα ή την ομάδα του σ’ έναν ανασφαλή, 
λασπωμένο δρόμο, μέσα στο σκοτάδι; Αν σπάσει μια ρόδα ή κου-
τσαθεί ένα άλογο, αυτό θα είναι το τέλος του.»

«Εκτός αν το σκάνε από κάποιο κίνδυνο που έχουν ήδη αντι-
μετωπίσει» είπε ο Ντριτζτ, μαζεύοντας τη ζώνη με τα σπαθιά του.

«Σκοπεύεις να πας να τους βρεις;» τον ρώτησε η Ντάλια, σχε-
δόν κοροϊδευτικά.

Ο Ντριτζτ την κοίταξε λες και η απάντηση ήταν, ή έπρεπε να 
είναι, προφανής.

«Να διορθώνεις όλα τα στραβά αυτού του κόσμου, Ντριτζτ 
Ντο Έρντεν;» τον ρώτησε. «Αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής 
σου; Το μοναδικό σου κίνητρο;»

«Εσύ δε θα βοηθούσες έναν αβοήθητο αθώο;»
«Δεν ξέρω, και αμφιβάλλω πολύ αν αυτό που βλέπουμε εκεί 

κάτω είναι μια τέτοια περίπτωση» του αντιγύρισε η Ντάλια. Γέ-
λασε κοφτά και ο Ντριτζτ κατάλαβε ότι τον κορόιδευε. «Έτσι 
είναι τα πράγματα για σένα; Μαύρο και άσπρο, δίκαιο και 
άδικο;»

«Υπάρχει βαθιά διαφορά ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο» 
της απάντησε βλοσυρά ο Ντριτζτ ενώ ζωνόταν τα σπαθιά του.

«Ασφαλώς, αλλά δεν υπάρχουν κι άλλα πράγματα σ’ αυτό τον 
κόσμο;»

Ο Ντριτζτ κοντοστάθηκε, αλλά για μια στιγμή μονάχα, κι 
ύστερα έβγαλε το αγαλματίδιο από όνυχα και κάλεσε κοντά του 
την Γκουένγουιβαρ. «Φως στο δρόμο» της εξήγησε. «Βρες το και 
παρακολούθα το.» Μ’ ένα σιγανό βρυχηθμό, ο πάνθηρας τινάχτη-
κε πέρα και χάθηκε μέσα στη νύχτα.

«Δε νομίζεις ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου και οι δυο πλευ-
ρές πιστεύουν ότι έχουν δίκιο;»
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«Θύμισέ μου κάποια μέρα να σου πω την ιστορία του βασιλιά 
Ομπούλντ Μενιάροουζ» της απάντησε ο Ντριτζτ και την προ-
σπέρασε. «Προς το παρόν, σκοπεύω να μάθω ό,τι μπορέσω. Θα 
έρθεις μαζί μου;»

Η Ντάλια ανασήκωσε τους ώμους. «Φυσικά» του αποκρίθηκε. 
«Μπορεί να πετύχουμε καμιά ωραία μάχη.»

«Μπορεί να σώσουμε κάποιον αθώο έμπορο.»
«Μπορεί να σώσουμε τα λάφυρα κάποιων αδικημένων, αυ-

τόκλητε προστάτη» του πέταξε η Ντάλια καθώς απομακρυνόταν.
Ο Ντριτζτ δε γύρισε να την κοιτάξει. Δεν ήθελε να δει εκείνη 

τον αθέλητο μορφασμό που του είχε προκαλέσει ο ανελέητος 
σαρκασμός της. Δεν ήθελε να της δώσει αυτή την ικανοποίηση. 

Προχώρησε σβέλτα στον κατήφορο και χώθηκε ανάμεσα στα 
δέντρα, πιέζοντας τον εαυτό του επειδή ήθελε να πιέσει περισσό-
τερο την Ντάλια. Με τα μαγικά του περισφύρια να επιταχύνουν 
το διασκελισμό του, ήξερε ότι εκείνη δε θα μπορούσε να τον ακο-
λουθήσει. Έτσι, κάθε τόσο, έκοβε ταχύτητα για να την κάνει να 
νομίσει ότι τον προλάβαινε. Πολύ πριν φτάσει στο δρόμο όμως, 
μόνο να μαντέψει μπορούσε πόσο μακριά ήταν η Ντάλια, αν βέ-
βαια εξακολουθούσε να έρχεται ξοπίσω του.

Εστίασε την προσοχή του μπροστά του, στο δρόμο και τους 
δαυλούς κάτω στα δεξιά του, που τον πλησίαζαν γοργά. Στη 
θέα μιας άμαξας που την οδηγούσε βιαστικά ένας σαστισμένος 
άντρας, έγνεψε καταφατικά. Ο σύντροφός του ζάρωνε δίπλα του 
με το τόξο τεντωμένο, κοιτάζοντας πίσω του. Πίσω από την άμαξα 
ακολουθούσαν τρεις πυρσοί, όλοι στα χέρια αντρών που αγωνίζο-
νταν να την προλάβουν – όχι, όχι να την προλάβουν, συνειδητοποί-
ησε ο Ντριτζτ, αλλά να την ακολουθήσουν. Δεν ήταν οι εχθροί από 
τους οποίους πάλευε να ξεφύγει η άμαξα. Αν ήταν έτσι, σίγουρα ο 
τοξότης δε θα είχε καμιά δυσκολία να τους χτυπήσει. 

Ούτε τριάντα μέτρα πιο πέρα, ένας από τους πυρσοφόρους 
που έτρεχαν ξοπίσω από την άμαξα, έπεσε κάτω. 

«Ρίξ’ τους, ρίξ’ τους!» φώναξε με απόγνωση ένας άλλος δρο-
μέας, μια γυναίκα.

Το χέρι του Ντριτζτ κατέβηκε στο Τόλμαριλ, το τόξο του. Σφύ-
ριξε σιγανά σ’ έναν τόνο γνωστό στην Γκουένγουιβαρ και ο πάν-
θηρας φανερώθηκε σ’ ένα κλαρί, στον απέναντι όχτο του δρόμου. 
Ο Ντριτζτ τής έδειξε την άμαξα που πλησίαζε.
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14 R.A. SALVATORE

Ο πάνθηρας πήδησε στη μέση του δρόμου και στάθηκε αντι-
μέτωπος με την άμαξα.

Τα δυο άλογα άρχισαν να λοξοδρομούν.
Η Γκουένγουιβαρ βρυχήθηκε σαν να κατρακυλούσαν βράχια 

και η δύναμη μονάχα του μουγκρητού αντήχησε σ’ όλα τα δάση 
και τους λόφους ως μια λεύγα μακριά. Τα άλογα σταμάτησαν 
απότομα, σηκώθηκαν στα πισινά τους πόδια χλιμιντρίζοντας και 
κλοτσώντας με τα μπροστινά τον αέρα, έντρομα.

Το τράνταγμα παραλίγο να πετάξει τον τοξότη κάτω από τον 
πάγκο.

«Ρίξ’ του!» φώναξε ο οδηγός παλεύοντας μανιασμένα να 
ελέγξει την άμαξα που έτρεμε. «Σκότωσέ το! Ω, μα τους θεούς!»

Ο τοξότης κατάφερε να γυρίσει τον κορμό του, και τα μάτια 
του γούρλωσαν στη θέα της πηγής του μουγκρητού. Σήκωσε το 
τόξο με τρεμάμενα χέρια.

Μια ασημένια λάμψη, σαν μικρή αστραπή, έσκισε τον αέρα 
ακριβώς μπροστά από τους δυο άντρες, τρομάζοντάς τους ακόμα 
περισσότερο, τόσο που το βέλος γλίστρησε από τη χορδή. Αγνο-
ώντας ότι ήταν αφοπλισμένος, ο τοξότης άφησε τη χορδή, και το 
βέλος έπεσε κάτω άσκοπα. Ο άντρας τσίριξε και το τόξο αναπή-
δησε, ξεφεύγοντας σχεδόν από το χέρι του.

Τα άλογα συνέχιζαν να ανασηκώνονται όρθια και να χρεμε-
τίζουν, ακόμα και μετά την εξαφάνιση του πάνθηρα μέσα στους 
θάμνους.

«Τοξότης δεξιά!» φώναξε η μια από τους δρομείς, φτάνοντας 
επιτέλους την άμαξα. Λόξεψε μαζί με το σύντροφό της και όρμη-
σαν κι οι δυο στον Ντριτζτ θαρραλέα. 

Βέβαια ο ντρόου δε σκόπευε να τους σκοτώσει με τα βέλη 
του, γιατί εξακολουθούσε να μην έχει ιδέα για το αν ήταν εχθροί 
ή φίλοι. Άφησε λοιπόν το Τόλμαριλ να πέσει καταγής και τράβη-
ξε τις δυο λεπίδες του για να αμυνθεί.

Δεν υπήρχε λόγος να μπει στον κόπο.
Ο πιο κοντινός του επιτιθέμενος, ένας ψηλός και λιπόσαρκος 

άντρας, κάμποσες ακόμα δρασκελιές μακριά του, έβγαλε ένα 
ουρλιαχτό και ύψωσε το σπαθί του πάνω από το κεφάλι του. Τό-
τε, μια σβέλτη φιγούρα ελφ πήδησε ευκίνητα από το κλαδί που 
βρισκόταν από πάνω του με πόδια λυγισμένα και σίγουρα. Με τη 
φόρα της πτώσης της, η Ντάλια χτύπησε τον επιτιθέμενο άντρα 
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ΝΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤΕΡ 15

στο μέτωπο με το μακρύ της ραβδί και τον σώριασε στο έδαφος 
πετώντας πέρα το σπαθί του.

Προχώρησε αφήνοντας τα πόδια της να την προσγειώσουν τό-
σο ισορροπημένα, που φάνηκε σαν κάτι εντελώς φυσικό. Τη στιγ-
μή που πατούσε τη γη, τινάχτηκε όλο χάρη δεξιά, πάνω από τον 
καθιστό, ζαλισμένο άντρα. Η γυναίκα, μια δυο δρασκελιές πιο 
μπροστά, προσπάθησε να σηκώσει τη λόγχη της, αλλά η Ντάλια 
γλίστρησε χαμηλά προσπερνώντας τη και της σάρωσε τα πόδια με 
το ραβδί της.

Στο δρόμο, ο τοξότης φώναξε στον οδηγό να προχωρήσει. Αλ-
λά τη στιγμή που τα άλογα άρχισαν να τρέχουν, η Γκουένγουιβαρ 
όρμησε στο μέσο του δρόμου και βρυχήθηκε ξανά. Τα τρομοκρα-
τημένα ζώα ανασηκώθηκαν στα πίσω πόδια με στριγκά χλιμιντρί-
σματα διαμαρτυρίας. 

Από την άκρη του δρόμου, ο Ντριτζτ είδε τον τρίτο από τους 
δρομείς -εκείνον που είχε πέσει με φόρα καταγής- να σκουντου-
φλάει μέσα στο σκοτάδι. Ο πυρσός του τσιτσίριζε από τη βροχή 
πεσμένος μακριά πίσω του, στο δρόμο. Ο Ντριτζτ δεν του έδωσε 
σημασία και όρμησε στην άμαξα που τον είχε προσπεράσει από 
τα αριστερά. Αν και δεν κινούνταν πια, ο Ντριτζτ είδε τον τοξότη 
να στέκει απέναντί του με το τόξο έτοιμο για βολή.

Έπεσε στα γόνατα γλιστρώντας στη λάσπη, ενώ το βέλος περ-
νούσε αβλαβώς από πάνω του. Σηκώθηκε ακριβώς πίσω από το 
χώρο φορτίου της άμαξας και πήδησε ψηλά με την ίδια φόρα, περ-
νώντας με ευκολία πάνω από το χαμηλό κιγκλίδωμα. Μόλις πάτησε 
γερά στα πόδια του, πήδησε ξανά, μαζεύοντας τα πόδια του πάνω 
από τον πάγκο και τους σκυμμένους οδηγούς, και στρέφοντας ταυ-
τόχρονα το κορμί για να βρεθεί πάνω στη βάση της ζεύγλας πρό-
σωπο με πρόσωπο με τους δυο άντρες. Τα άλογα εξακολουθούσαν 
να ανασηκώνονται όρθια και να παλεύουν, αλλά τα τραντάγματα 
δεν ενοχλούσαν καθόλου τον ντρόου. Κρατούσε τα γιαταγάνια του 
τεντωμένα ίσια εμπρός στα πρόσωπα των αιχμαλώτων του.

«Πάρ’ τα όλα, αλλά μη με σκοτώσεις» τον ικέτεψε απελπι-
σμένα ο οδηγός, με τις παλάμες ανοιχτές και τρεμάμενες δεξιά κι 
αριστερά από το πλατύ, μουσκεμένο του πρόσωπο. «Σε παρακα-
λώ, καλέ μου κύριε.»

Ο άλλος άφησε το τόξο του να πέσει, σκέπασε το πρόσωπο με 
τις παλάμες κι άρχισε να κλαίει.
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16 R.A. SALVATORE

«Ποιος σας κυνηγάει;» τους ρώτησε ο Ντριτζτ.
Η απροσδόκητη ερώτηση τους άφησε άναυδους.
«Ποιος;» ρώτησε επιτακτικά ο Ντριτζτ.
«Ληστές» είπε ο τοξότης. «Μια άγρια συμμορία από κακοποι-

ούς που θέλουν να κλέψουν τα αγαθά μας και να μας κόψουν τα 
λαρύγγια.»

Ο Ντριτζτ κοίταξε την Ντάλια, που είχε βγει στο δρόμο για να 
αντιμετωπίσει τον τρίτο δρομέα, που στεκόταν με τα χέρια ψηλά, 
ολοφάνερα απρόθυμος να τα βάλει μαζί της.

«Ποιοι είστε και από πού έρχεστε;» τους ρώτησε ο Ντριτζτ.
«Από το Λιμάνι του Λαστ» του απάντησε ο τοξότης, την ίδια 

στιγμή που ο οδηγός έλεγε: «Από τη Λουσκάνη.»
Ο Ντριτζτ τούς κοίταξε υποψιασμένα.
«Από τη Λουσκάνη, αλλά μέσω Λιμανιού του Λαστ» του εξή-

γησε ο τοξότης.
«Κατά διαταγή των αρχιπλοιάρχων» πρόσθεσε βιαστικά ο 

οδηγός, δείχνοντας να ανακτά λίγη αυτοπεποίθηση.
«Και τι κουβαλάτε;»
«Τρόφιμα, κρασί, διάφορα αγαθά» είπε ο οδηγός, αλλά ο 

τοξότης προσπάθησε να τον σταματήσει βάζοντάς του την παλάμη 
στο στήθος. 

«Κουβαλάμε ό,τι κουβαλάμε, εσένα τι σε νοιάζει;» ρώτησε 
τον Ντριτζτ.

Εκείνος του χαμογέλασε με κακία και ο άντρας φάνηκε να ξε-
φουσκώνει, αναθυμούμενος ίσως ότι οι αρχιπλοίαρχοι δεν αποτε-
λούσαν επαρκή άμυνα απέναντι στα γιαταγάνια που αιωρούνταν 
σκάρτη μισή παλάμη από τη φάτσα του.

Μια αναταραχή στο βάθος του δρόμου τούς φανέρωσε ότι οι 
διώκτες πλησίαζαν. 

«Αν διαπιστώσω ότι μου λέτε ψέματα, τότε να ξέρετε ότι θα 
ξανασυναντηθούμε πολύ πριν δείτε τα φώτα του Λιμανιού του 
Λαστ.» Ο Ντριτζτ μάζεψε τις λεπίδες του και τις στριφογύρισε 
πριν τις βάλει ξανά στα θηκάρια τους. «Φύγετε τώρα!»

Τους χαιρέτισε στρατιωτικά και πήδησε ανάμεσα στους τρεις 
άντρες, πάνω από το πίσω μέρος της άμαξας. Τους βοήθησε να 
ανέβουν στην άμαξα και τους παρακολούθησε με το βλέμμα να 
απομακρύνονται ολοταχώς.

«Τους αφήνεις να φύγουν;» Η Ντάλια ήρθε στο πλευρό του. 
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ΝΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤΕΡ 17

«Πόσο ευγενικό εκ μέρους σου.» Του έδωσε το Τόλμαριλ και τη 
φαρέτρα που είχε αφήσει πριν ορμήσει στην άμαξα.

«Τι ήθελες δηλαδή; Να τους κλέψω τα αγαθά τους και να τους 
σφάξω;»

«Τουλάχιστον το πρώτο.»
Ο Ντριτζτ την κοίταξε. «Απλοί έμποροι είναι.»
«Ναι, από τη Λουσκάνη. Το άκουσα. Απλοί άνθρωποι στην 

υπηρεσία των αρχιπλοιάρχων – πειρατές όλοι τους, και αυτοί που 
κατέστρεψαν αυτή την πόλη.»

Ο Ντριτζτ προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του 
μπροστά σ’ αυτή την αλήθεια – μια αλήθεια που ο ίδιος, που είχε 
βρεθεί στην Πόλη των Πανιών τότε που σκοτώθηκε ο φίλος του, ο 
πλοίαρχος Ντιούντερμοντ, τα ήξερε πολύ καλά όλα αυτά, και τον 
πονούσαν.

«Ώστε λοιπόν ό,τι κουβαλάνε, έχει αποκτηθεί παράνομα, 
και επομένως ποιος είναι ο ληστής, Ντριτζτ Ντο Έρντεν;» είπε η 
Ντάλια.

«Διαστρέφεις τα πάντα για να ταιριάζουν με τα δικά σου συ-
μπεράσματα.»

«Ή όλα είναι διεστραμμένα από μιας αρχής, και λίγα είναι 
αυτά που είναι όπως φαίνονται, κι ένας καλός άνθρωπος κάνει 
κακές πράξεις, και ο ζητιάνος είναι κλέφτης.»

Από το βάθος του δρόμου ακούστηκε περισσότερος θόρυβος.
«Θα τελειώσουμε αργότερα την κουβέντα μας» είπε ο Ντριτζτ, 

κι έγνεψε στην Γκουένγουιβαρ να πάρει θέση στους θάμνους.
«Και το συμπέρασμα δε θα αρέσει στον ιδεαλιστή ντρόου» 

του απάντησε με βεβαιότητα η Ντάλια. Έτρεξε κι αυτή στους θά-
μνους του όχτου.

Ο Ντριτζτ σκέφτηκε να την ακολουθήσει, αλλά ο ήχος αλόγων 
που κάλπαζαν και τα λόγια της που αντηχούσαν στο μυαλό του, 
τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Σήκωσε το τόξο του, πέρασε ένα 
βέλος στη χορδή και το ετοίμασε για βολή.

Τέσσερις ιππείς φανερώθηκαν την επόμενη στιγμή, σε πυκνή 
διάταξη, σκυφτοί κάτω από την άγρια βροχή.

Ο Ντριτζτ αποτραβήχτηκε, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να 
χτυπήσει δυο με την ίδια βολή, γιατί ο όγκος ενός μόνο άντρα δεν 
ήταν ικανός να σταματήσει ένα βέλος του Τόλμαριλ. 

«Ζητιάνος ή ληστής;» ψιθύρισε.
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Οι ιππείς πλησίασαν, και ένας τους σήκωσε ψηλά ένα σπαθί.
Ο Ντριτζτ χαμήλωσε λίγο το τόξο του και έριξε. Μια σφυρι-

χτή ασπρογάλαζη αστραπή έσκισε τον αέρα διώχνοντας για μια 
στιγμή το σκοτάδι, και το βέλος χώθηκε στο δρόμο μπροστά από 
τους ιππείς, τινάζοντας γύρω χαλίκια και χώμα, με μια βροντερή 
έκρηξη.

Τα άλογα σηκώθηκαν στα πισινά τους πόδια και τινάχτηκαν. 
Ένας ιππέας έπεσε από τη σέλα κι απόμεινε να κρέμεται ανή-
μπορος από τον αναβολέα. Οι άλλοι δυο τα κατάφεραν καλύτερα, 
μέχρι που η Ντάλια όρμησε από τα δέντρα από τα πλάγια. Το 
ραβδί της κλάδεψε τον έναν τους, ενώ εκείνη τιναζόταν και έδινε 
μια διπλή κλοτσιά στον άλλο.

Και τότε εμφανίστηκε και η Γκουένγουιβαρ, και τα άλογα γύ-
ρισαν και αναπήδησαν, κι ανασηκώθηκαν έντρομα.

Η Ντάλια προσγειώθηκε με μια περιστροφή και μια τούμπα, 
βρέθηκε ξανά όρθια και γύρισε το κορμί της. Χτύπησε το ραβδί 
της καταγής για να πηδήσει και πάλι ψηλά, κλοτσώντας αυτή τη 
φορά την γυναίκα-ιππέα που είχε χτυπήσει με το ραβδί. Εκείνη, 
προς τιμήν της, κατάφερε να παραμείνει στη σέλα, αλλά η Ντά-
λια δεν είχε τελειώσει μαζί της. Καθώς προσγειώθηκε ξανά, η 
ελφ τράβηξε πίσω το ραβδί για να τη χτυπήσει ξανά, κι αυτή τη 
φορά τής έριξε μια μαγική αστραπή διαμέσου του μετάλλου του. 
Τρέμοντας ανεξέλεγκτα, με τα μαλλιά όρθια και τα μέλη της να 
κουνιούνται σαν τρελά, η γυναίκα δεν είχε καμιά ελπίδα να μεί-
νει πάνω στο τρομοκρατημένο της άλογο, που στρεφόταν δεξιά 
αριστερά, και σωριάστηκε στη γη. 

Τρία από τα άλογα το έσκασαν και η Γκουένγουιβαρ καταδί-
ωξε το τέταρτο, με τον άτυχο ιππέα του κρεμασμένο πάντα από 
τον αναβολέα.

«Έρχονται κι άλλοι» φώναξε η Ντάλια στον Ντριτζτ μόλις την 
πλησίασε για να σταθεί πάνω από τους τρεις πεσμένους ιππείς, με 
τα γιαταγάνια του να ενημερώνουν τους δυο από αυτούς ότι θα 
ήταν σοφό εκ μέρους τους να μείνουν ακίνητοι.

«Μα, μη με σκοτώσεις, αφέντη Ντο Έρντεν» κλαψούρισε 
ένας μεσόκοπος. «Να ’σαι σίγουρος ότι δεν είμαι εχθρός σου!» 

Ο Ντριτζτ τον κοίταξε έκπληκτος. Ο άντρας τού ήταν εντελώς 
άγνωστος.

«Τον ξέρεις;» τον ρώτησε η Ντάλια.
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Ο ντρόου κούνησε αρνητικά το κεφάλι και ρώτησε επιτακτικά 
τον άντρα: «Πώς ξέρεις το όνομά μου;»

«Το μάντεψα, καλέ μου αφέντη!» φώναξε εκείνος. «Η γάτα, 
το τόξο με τις αστραπές, οι λεπίδες που κουβαλάς…»

«Γκουέν!» φώναξε ο Ντριτζτ.
Πέρα, στο πλάι, η γάτα είχε παρασυρθεί λιγάκι από το κυνήγι 

και έκανε το άλογο να στριφογυρίζει σαν τρελό. Καθώς τραβή-
χτηκε, και το άλογο σταμάτησε τις περιστροφές του, ο ζαλισμένος 
ληστής έπεσε επιτέλους στο δρόμο.

«Εσύ είσαι ο Ντριτζτ;» ρώτησε η πεσμένη γυναίκα, με δόντια 
που χτυπούσαν ακόμα από τα υπολείμματα του κεραυνού.

«Το ότι ένας ληστής θα χαιρόταν γι’ αυτό, δεν το περίμενα» 
της απάντησε ο ντρόου.

Η γυναίκα ρουθούνισε και κούνησε το κεφάλι.
«Έρχονται οι φίλοι τους» τον προειδοποίησε η Ντάλια. «Να 

τους αποτελειώσουμε ή να φύγουμε.»
Ο Ντριτζτ κοίταξε σκεφτικά το ανάκατο τσούρμο για λίγες 

στιγμές, κι ύστερα στριφογύρισε τα γιαταγάνια του και τα έβαλε 
στις θήκες τους. Έδωσε μάλιστα το χέρι του στον άντρα που τον 
είχε αναγνωρίσει και τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του.

«Δεν έχω καμιά συμπάθεια για τους αρχιπλοιάρχους της Λου-
σκάνης» εξήγησε στους άντρες. «Γι’ αυτό και μόνο γλιτώσατε από 
τις λεπίδες μου σήμερα. Αλλά να ξέρετε ότι θα σας παρακολου-
θώ, και κάθε επίθεσή σας ενάντια σε κάποιον αθώο θα τη θεωρή-
σω επίθεση ενάντια σ’ εμένα τον ίδιο.»

«Αυτό ήταν λοιπόν;» τον ρώτησε η γυναίκα. Φαινόταν χάλια, 
νικημένη. «Πρέπει να λιμοκτονήσουμε για να μην προσβάλουμε 
τις ευαισθησίες του Ντριτζτ Ντο Έρντεν;»

Ο ντρόου την κοίταξε με περιέργεια, αλλά μονάχα για μια 
στιγμή, γιατί αμέσως μετά είδε ότι η Ντάλια τού χαμογελούσε με 
νόημα, όλο ανωτερότητα.

«Εγώ ήμουν αγρότης» εξήγησε στον Ντριτζτ ο άντρας που είχε 
μόλις βοηθήσει να σηκωθεί. «Δυο βήματα από τη Λουσκάνη. Γκού-
ντμαν Στάιλς, στους ορισμούς σου.» Έτεινε την παλάμη του, αλλά ο 
Ντριτζτ δεν την άγγιξε. «Η οικογένειά μου καλλιεργούσε τη γη από 
τον καιρό της πτώσης του Χοστάουερ της Αδελφότητας.»

«Και τότε γιατί βρίσκεσαι εδώ;» τον ρώτησε με υποψία ο 
ντρόου.
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«Τα αγροκτήματα γύρω από τη Λουσκάνη είναι άχρηστα πια» 
του αποκρίθηκε ο άλλος. «Τώρα ο κόσμος ζει από το εμπόριο 
τροφίμων, οι περισσότεροι δουλεύουν στα καράβια, κι άλλοι με 
αμάξια σαν κι αυτό που μόλις πέρασε.»

«Και τα πιο πολλά τρόφιμα είναι κλεμμένα, μην αμφιβάλλεις 
γι’ αυτό!» μπήκε στη μέση ένας άλλος. «Δεν έχουν την υπομονή 
να δουλέψουν τη γη, ούτε τα μέσα να την προστατέψουν.»

Ο Ντριτζτ έριξε μια ματιά στην Ντάλια, που ανασήκωσε απλά 
τους ώμους, λες και όλα αυτά ήταν αναμενόμενα.

«Μεγαλώσαμε τη σοδειά μας, εκείνοι την έκλεψαν, κι έκαψαν 
ό,τι δεν μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους» είπε ο Στάιλς.

Στο βάθος του δρόμου, κι άλλοι ληστές έκαναν την εμφάνισή 
τους, για πολύ λίγο όμως, γιατί σκόρπισαν στους θάμνους, θέλο-
ντας το δίχως άλλο να υπερφαλαγγίσουν τους νεοφερμένους.

«Πηγαίνετε» είπε στους τέσσερις ο Ντριτζτ διώχνοντάς τους 
με μια κίνηση του χεριού.

Δυο πήγαν να εκτελέσουν τη διαταγή του, ένας πήγε να σηκώ-
σει τη γυναίκα φωνάζοντας ταυτόχρονα το πλησιέστερο άλογο.

«Νόμιζα πως θα μας προσφέρατε φαγητό κι ένα στεγνό στρώ-
μα, που σας αφήνουμε να φύγετε» είπε στην ομάδα η Ντάλια, προ-
καλώντας τις έκπληκτες ματιές και των τεσσάρων και κυρίως του 
Ντριτζτ. «Κουρασμένοι ταξιδιώτες, βροχερή νύχτα…» συνέχισε.

Ο Ντριτζτ απόμεινε με ανοιχτό το στόμα κι ούτε καν πήγε να 
το κλείσει, όταν ο Γκούντμαν Στάιλς είπε: «Κοπιάστε λοιπόν.»

«Έχουμε άλλες δουλειές» είπε μάλλον αυστηρά ο Ντριτζτ. Τα 
λόγια του είχαν για στόχο την Ντάλια.

Εκείνη όμως γέλασε μονάχα και ακολούθησε τους τρεις λη-
στές. Ο Ντριτζτ τη μιμήθηκε αναστενάζοντας βαθιά.

Οι ληστές είχαν στήσει κάμποσα βολικά γιατάκια ανάμεσα σε 
μια πυκνή σειρά πεύκων πέρα από το δρόμο, που τους εξασφάλι-
ζαν άνετη διαμονή παρά την καταρρακτώδη βροχή. Αποδείχτη-
καν απρόσμενα φιλόξενοι προσφέροντας στους δυο συντρόφους 
ένα ζεστό γεύμα και κάμποσο καλό, δυνατό κρασί.

Ο Γκούντμαν Στάιλς έμεινε με τον Ντριτζτ και την Ντάλια σε 
όλη τη διάρκεια του γεύματος και μετά από αυτό, παροτρύνοντας 
τον Ντριτζτ να του διηγηθεί ιστορίες από την Κοιλάδα της Πα-
γωνιάς – παλιές περιπέτειες που προφανώς είχαν γίνει θρύλοι 
σ’ αυτά τα μέρη, τόσα χρόνια μετά. Ο Ντριτζτ δεν είχε θεωρήσει 
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ποτέ τον εαυτό του καλό αφηγητή, αλλά του έκανε τη χάρη και 
σύντομα βρέθηκε να έχει μεγάλο ακροατήριο -καμιά ντουζίνα, 
μπορεί και παραπάνω- άτομα, που κάθονταν ολόγυρά του και τον 
άκουγαν με προσοχή.

Οι περισσότεροι αποσύρθηκαν για ύπνο καθώς χαμήλωναν οι 
φωτιές, αλλά δύο έμειναν εκεί, απολαμβάνοντας την ευχάριστη 
διήγηση. «Και τι λογής δουλειά σε φέρνει τώρα νότια, σε τούτη 
την ξεχασμένη γη;» τον ρώτησε ο ένας τους, ένας ψηλός ονόματι 
Χάντενκορτ, όταν ο Ντριτζτ τελείωσε την ιστορία της μάχης του 
με το λευκό δράκοντα στη σπηλιά του πάγου.

«Πηγαίνουμε στη Λουσκάνη» του απάντησε ο Ντριτζτ «για να 
ψάξουμε κάποιους παλιούς φίλους.»

«Κι από εκεί στο Αχειμώνιαστο Δάσος, ε;» πρόσθεσε η Ντά-
λια, και ο Ντριτζτ δεν κατάφερε να κρύψει εγκαίρως την έκπληξή 
του για την προσθήκη.

«Κάποια μεγάλη μάχη μαίνεται εκεί πέρα» παρατήρησε ο 
αγρότης Στάιλς.

«Στο Αχειμώνιαστο Δάσος;» επέμεινε ο Χάντενκορτ. «Τι θα 
μπορούσε να φέρει έναν ντρόου ελφ και…» κοίταξε μάλλον περί-
εργα την Ντάλια σαν να μην ήξερε τι ακριβώς ήταν «και μια κυρία 
σαν την αφεντιά σου σ’ αυτό το ρημαγμένο από τον πόλεμο τόπο;»

Η Ντάλια πήγε να του απαντήσει, αλλά την κάλυψε η φωνή 
του Ντριτζτ. «Είμαστε άτομα της περιπέτειας. Καταπώς φαίνεται, 
το Νεβεργουίντερ είναι τώρα το κατάλληλο μέρος!» Τέλειωσε τη 
φράση του υψώνοντας το κύπελλο με το μπράντι. «Αν και, για να 
λέμε την αλήθεια, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι αν ο δρόμος μας 
θα μας βγάλει στην Πόλη των Πανιών. Σκεφτόμουν πως είναι πια 
καιρός να γυρίσουμε στη Μίθριλ Χολ.»

Όση ώρα μιλούσε, κοίταζε έντονα την Ντάλια, προειδοποιώ-
ντας τη να μη μιλήσει. Όταν γύρισε ξανά στον Χάντενκορτ, πα-
ρατήρησε ότι εκείνος χαμογελούσε σαν να ήξερε πολλά, πράγμα 
που στον Ντριτζτ δεν άρεσε καθόλου. 

«Ας πούμε πως είναι προσωπικό» είπε η Ντάλια, χωρίς να πά-
ψει να κοιτάζει τον Χάντενκορτ.

Η κουβέντα τελείωσε εκεί, απότομα, με το σχόλιο του Ντριτζτ 
ότι ήταν πια ώρα να ξεκουραστούν. Καθώς σκορπίζονταν οι άλ-
λοι, η Ντάλια παρακολούθησε τον Χάντενκορτ να κατευθύνεται 
στο γιατάκι του για τη νύχτα.
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Ο Γκούντμαν Στάιλς απομακρύνθηκε για να μιλήσει με κά-
ποιους άλλους από την ομάδα. «Αύριο φεύγουμε» ανήγγειλε στον 
Ντριτζτ ύστερα από λίγες στιγμές. «Αυτή η άμαξα θα φτάσει σύ-
ντομα στο Λιμάνι του Λαστ και πιστεύουμε ότι η φρουρά θα έρθει 
να μας ψάξει. Θα έρθετε μαζί μας; Θα χαρούμε να σας έχουμε 
παρέα.»

«Όχι» δήλωσε κοφτά ο Ντριτζτ καλύπτοντας την αντίθετη 
απάντηση της Ντάλια. «Δε γίνεται.»

«Εμείς απλώς επιβιώνουμε, αυτό είν’ όλο» είπε ο Στάιλς. «Κά-
θε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να φάει.»

«Το ότι δεν ένιωσες το δάγκωμα της λεπίδας μου είναι σημάδι 
ότι δε διαφωνώ μαζί σου» του είπε ο Ντριτζτ. «Αλλά φοβάμαι ότι 
αν ταξιδέψω μαζί σου θα έχω επιλογές με τις οποίες δε θα συμ-
φωνήσω και δε θα ανεχτώ. Θα έμπαινες σε κάποια περιπέτεια 
χωρίς να είσαι σίγουρος για την επιδοκιμασία μου;»

Ο Στάιλς έκανε ένα βήμα πίσω και κοίταξε τον ντρόου. «Κα-
λύτερα να πηγαίνουμε λοιπόν» είπε, και ο Ντριτζτ τού έγνεψε 
ψυχρά.

«Ώστε λοιπόν ο κόσμος παραείναι βρόμικος για τον Ντριτζτ 
Ντο Έρντεν» τον κορόιδεψε η Ντάλια μετά την αναχώρηση του 
Στάιλς. «Τι δικαιώματα, τι μέσα απομένουν σ’ αυτούς που δεν έχουν 
τίποτα, όταν αυτοί που έχουν τα κρατάνε όλα για τον εαυτό τους;»

«Τα Βαθιά Νερά δεν είναι και τόσο μακριά στο Νότο.»
«Ναι, και οι άρχοντες των Βαθιών Νερών θα ανοίξουν διά-

πλατα τις πύλες τους σε όλους όσους επενδύουν στο χάος.»
Εκείνη τη στιγμή, ο σαρκασμός της Ντάλια δε φάνηκε και 

τόσο συμπαθητικός στον Ντριτζτ. Ηρέμησε τον εαυτό του ανα-
θυμούμενος την Κοιλάδα της Παγωνιάς σχεδόν έναν αιώνα πριν, 
μια εποχή κι έναν τόπο όπου το σωστό και το λάθος έμοιαζαν πο-
λύ πιο προφανή. Ακόμα και σ’ εκείνα τα ανελέητα σύνορα, υπήρ-
χε ένα επίπεδο πολιτισμού πολύ ανώτερο από το τωρινό δράμα 
που παιζόταν κατά μήκος της Ακτής του Σπαθιού. Σκέφτηκε το 
θάνατο του πλοιάρχου Ντιούντερμοντ στη Λουσκάνη, τότε που οι 
αρχιπλοίαρχοι είχαν πάρει τον έλεγχο της Πόλης των Πανιών και 
επομένως και ολόκληρης της γύρω περιοχής. Ένας άρχοντας του 
Γουότερχεβεν είχε σκοτωθεί επίσης, εκτός από τον Ντιούντερ-
μοντ, και οι άλλοι άρχοντες εκείνης της σπουδαίας πόλης είχαν 
αποτύχει για τα καλά εξαιτίας της απραξίας τους. 
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Αλλά ακόμα κι εκείνη τη σκοτεινή στιγμή, ο Ντριτζτ καταλά-
βαινε ότι η βύθιση της Λουσκάνης στο σκοτάδι δεν ήταν παρά ένα 
έλασσον σύμπτωμα μιας μεγαλύτερης αρρώστιας, όπως ήταν ο 
θάνατος του Κάντερλι και του Ναού της Εξύψωσης του Πνεύμα-
τος. Με την έλευση του Σάντοουφελ, οι περιοχές της σκιάς ήταν 
τόσο κυριολεκτικές όσο και μεταφορικές, και σ’ εκείνες τις τερά-
στιες εκτάσεις του σκότους, η αναρχία και το χάος είχαν βρει το 
κατάλληλο περιβάλλον.

Πώς θα μπορούσε ο Ντριτζτ να πολεμήσει στο πλευρό ανθρώ-
πων σαν τον Στάιλς και τους ληστές, όσο δικαιολογημένες κι αν 
ήταν οι ενέδρες τους, όταν ήξερε ότι τα θύματα αυτών των ενε-
δρών ήταν συχνά άντρες και γυναίκες σαν και τούτη την ομάδα, 
άτομα που απλά προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να επιβιώσουν 
και να ταΐσουν τις οικογένειές τους;

Υπήρχε άραγε σωστό και λάθος σ’ αυτή την υπόθεση; Το να 
κλέβεις από τους ισχυρούς ή να μοχθείς για τις χάλκινες δεκάρες 
τους;

«Τι σκέφτεσαι;» τον ρώτησε η Ντάλια, με φωνή που είχε χά-
σει την οξύτητά της.

«Ότι εντέλει είμαι ένα πολύ ασήμαντο άτομο» της απάντησε ο 
Ντριτζτ χωρίς να την κοιτάζει. 

Όταν γύρισε επιτέλους να την κοιτάξει, εκείνη του χαμογε-
λούσε με νόημα – υπερβολικά αυτάρεσκα, λες και τον χειριζόταν 
με κάποιο τρόπο που εκείνος δεν καταλάβαινε.

Κατά περίεργο τρόπο, αυτή η αίσθηση δεν ενόχλησε τον 
Ντριτζτ τόσο όσο θα περίμενε. Ίσως η σύγχυσή του, όταν βρι-
σκόταν μπροστά σε μια πραγματικότητα σαν την αναταραχή της 
Ακτής του Σπαθιού, να ήταν τόσο βαθιά ώστε να δεχόταν πρόθυ-
μα ένα χέρι, οποιοδήποτε, για να τον τραβήξει από το σκοτάδι.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
EKΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Και τώρα είμαι μόνος, περισσότερο κι από τότε που πέθα-
νε ο Μοντόλιο, πριν τόσα και τόσα χρόνια. Ακόμα και σ’ 
εκείνη την περίπτωση, όταν επέστρεψα στο Άντερνταρκ 

και τη Μεντζομπεράντζαν εγκαταλείποντας τους φίλους μου, με 
τη γελοία πεποίθηση ότι τους έβαζα άδικα σε κίνδυνο, δεν ένιω-
θα έτσι. Γιατί, αν και το σώμα μου βάδιζε μόνο στο Άντερνταρκ, 
δεν πήγαινα χωρίς τη συναισθηματική στήριξη ότι, πνευματικά, 
ήταν εκεί, δίπλα μου. Πήγαινα με την πλήρη επίγνωση του ότι ο 
Μπρούενορ, η Κάτιμπρι και ο Ρέτζις ήταν ζωντανοί και καλά – 
και μάλιστα ακόμα καλύτερα, έτσι νόμιζα, επειδή τους είχα εγκα-
ταλείψει. 

Τώρα όμως είμαι μόνος. Έχουν πεθάνει, όλοι τους. Οι φίλοι 
μου, η οικογένειά μου.

Μένει η Γκουένγουιβαρ βέβαια, κι αυτό δεν είναι μικρό 
πράγμα – μια ειλικρινής και πιστή συντρόφισσα, κάποια που 
ακούει τους θρήνους και τις χαρές και τις σκέψεις μου. Αλλά δεν 
είναι το ίδιο. Η Γκουέν με ακούει, αλλά τι ακούω εγώ από αυτήν; 
Μπορεί να μοιραστεί μαζί μου τις νίκες, τις χαρές, τις δοκιμασίες, 
αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Έχοντας γνωρίσει την αγάπη 
των φίλων και της οικογένειας, δεν μπορώ πια να κοροϊδέψω τον 
εαυτό μου όπως εκείνες τις μέρες, μετά την αναχώρησή μου για 
τη Μεντζομπεράντζαν, και να τον κάνω να πιστέψει ότι η υπέρο-
χη Γκουένγουιβαρ είναι αρκετή. 
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Ο δρόμος μου με απομακρύνει από το Γκόντλγκριμ, όπως κά-
ποτε με είχε απομακρύνει από τη Μίθριλ Χολ και αμφιβάλλω αν 
θα γυρίσω πίσω – και σίγουρα δε θα γυρίσω για να σταθώ μπρο-
στά στον τύμβο του Μπρούενορ Μπάτλχαμερ και να τον κοιτάξω, 
όπως σπάνια επισκεπτόμουν και τους τάφους της Κάτιμπρι και 
του Ρέτζις, τα χρόνια της παραμονής μου στη Μίθριλ Χολ. Μια 
σοφή ελφ μού είχε εξηγήσει κάποτε τη ματαιότητα αυτών των 
πραγμάτων διδάσκοντάς με ότι πρέπει να μάθω να ζω τη ζωή μου 
σαν μια σειρά από μικρότερα χρονικά διαστήματα. Είναι ευλογία 
να βλέπεις την ανατολή και τη δύση αιώνων, αλλά αυτή η ευλογία 
μπορεί να γίνει και κατάρα. Για παράδειγμα, λίγοι ελφ γίνονται 
φίλοι για μια ζωή, πράγμα συνηθισμένο ανάμεσα στους ανθρώ-
πους, επειδή η χαρά μιας τέτοιας συντροφικότητας μπορεί να 
τους γίνει βάρος ασήκωτο ύστερα από εκατό ή διακόσια χρόνια. 

«Κάθε αποχωρισμό να τον αντιμετωπίζεις σαν αναγέννηση» 
μου έλεγε η Ινοβίντιλ. «Άσε ό,τι είναι παρελθόν και ψάξε και-
νούριους δρόμους. Μην ξεχνάς τους χαμένους φίλους και τους 
αγαπημένους, αλλά κράτα τους στη μνήμη σου με θέρμη και χτίσε 
ξανά με καινούριους φίλους εκείνα τα πράγματα που τόσο σε 
έχουν ευχαριστήσει.»

Ανέτρεξα στα μαθήματα της Ινοβίντιλ πολλές φορές τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, από τότε που ο Γούλφγκαρ έφυγε από τη Μίθριλ 
Χολ και από τότε που η Κάτιμπρι και ο Ρέτζις χάθηκαν για μένα. 
Τα πρόφερα σαν προσευχή ενάντια στην οργή, τον πόνο, τη θλίψη… 
σαν υπενθύμιση ότι υπάρχουν καινούριοι δρόμοι για να βαδίσω.

Τώρα ξέρω πως κορόιδευα τον εαυτό μου.
Γιατί δεν άφησα τους αγαπημένους μου φίλους να φύγουν. 

Δεν έχασα την ελπίδα ότι μια μέρα, κάποια μέρα, με κάποιο 
τρόπο, θα γκρέμιζα το λημέρι ενός γίγαντα στο πλευρό του Γούλ-
φγκαρ ή θα ψάρευα στο πλευρό του Ρέτζις μια νωθρή καλοκαιρι-
νή μέρα στις όχθες της Μέιρ Ντούαλντον ή θα περνούσα τη νύχτα 
στη θερμή αγκαλιά της Κάτιμπρι. Ανέθεσα στον Τζάρλαξλ να 
τους βρει, όχι ελπίζοντας αληθινά ότι θα τους έβρισκε, αλλά επει-
δή δεν άντεχα να εγκαταλείψω την τελευταία σπίθα ελπίδας για 
εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις γλυκές χαρές, εκείνα τα ειλικρινή 
χαμόγελα που γνώριζα κάποτε.

Και τώρα ο Μπρούενορ είναι νεκρός και η Συντροφιά της 
Χολ δεν υπάρχει πια.
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Τον είδα να παίρνει τη στερνή του ανάσα. Υπάρχει τέλος. 
Υπάρχει οριστικότητα. Και μόνο μέσα από τον Μπρούενορ είχα 
κρατήσει ζωντανό το όνειρο της Κάτιμπρι και του Ρέτζις, ακόμα 
και του Γούλφγκαρ. Μόνο μέσα από την αποφασιστικότητα και 
τη σταθερότητά του επέτρεπα στον εαυτό μου να πιστεύει ότι με 
κάποιο τρόπο, με κάποιο μαγικό τρόπο, θα μπορούσαν να υπάρ-
χουν ακόμα κάπου εκεί έξω. Το ταξίδι μας στην Κοιλάδα της Πα-
γωνιάς θα με είχε απαλλάξει από αυτή τη σκέψη, κι αυτό έκανε 
σε κάποιο βαθμό (σπρώχνοντας επιτέλους και τον Μπρούενορ 
σε κάτι σαν παραίτηση) κι όποιες μικρές σπίθες απέμεναν στην 
καρδιά μου σβήστηκαν με την τελευταία ανάσα του αγαπημένου 
μου φίλου.

Κι έτσι, είμαι μόνος. Η ζωή όπως την ήξερα έχει τελειώσει.
Σίγουρα νιώθω τη θλίψη, τον πόνο για όσα δεν υπάρχουν πια, 

τη μοναξιά. Κάθε στιγμή θέλω να φωνάξω τον Μπρούενορ να του 
πω τα νέα μου, μόνο και μόνο για να θυμηθώ, αλίμονο, ότι δεν 
υπάρχει πια. Όλος ο πόνος που θα περίμενε κάποιος, όλος αυτός 
ο πόνος είναι εδώ.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, κάτι απρόσμενο, κάτι εκπληκτι-
κό, κάτι που φέρνει μαζί του πολλή σύγχυση και ακόμα και ενοχή.

Αληθινή ενοχή που με κάνει να νιώθω, προς μεγάλο μου φό-
βο, άτιμος.

Αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ.
Όταν άφησα πίσω μου το Γκόντλγκριμ και τον τάφο του βα-

σιλιά Μπρούενορ Μπάτλχαμερ, ψάχνοντας τα συναισθήματά μου 
εκτός από τον πόνο και το θυμό και την ανημποριά και το αναμά-
σημα της ίδιας ιστορίας, διερωτώμενος τι μπορεί να είχα κάνει 
λάθος, βρήκα και μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης.

Ντρέπομαι που το παραδέχομαι, αλλά το να το αρνηθώ θα 
ήταν ψέμα και, ακόμα χειρότερα, ψέμα στον ίδιο μου τον εαυ-
τό. Γιατί επιτέλους απέκτησα μια αίσθηση οριστικότητας. Είναι 
καιρός να αφήσω το παρελθόν να αναπαυθεί κι εγώ να τραβήξω 
εμπρός. Είναι καιρός, όπως μου εξηγούσε η Ινοβίντιλ σ’ ένα μα-
κρινό δάσος, να κάνω μια καινούρια αρχή.

Ασφαλώς δε νιώθω ανακούφιση από το θάνατο του Μπρού-
ενορ. Ούτε του Θίμπλεντορφ Πουέντ επίσης! Ποτέ μου δεν είχα 
καλύτερο φίλο από τον Μπρούενορ κι αν ήταν δυνατόν, θα τον 
ήθελα ξανά κοντά μου αυτή τη στιγμή.
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Αλλά με μια ευρύτερη έννοια, στην ευρύτερη προοπτική της 
ζωής μου, υπάρχει μια αίσθηση ανακούφισης. Ήμουν έτοιμος να 
αφήσω την Κάτιμπρι και τον Ρέτζις και τον Γούλφγκαρ εδώ και 
πολύ καιρό, όχι να τους ξεχάσω. Ποτέ δε θα τους ξεχάσω, ποτέ 
δε θέλω να τους ξεχάσω! Είναι βαθιά στεριωμένοι στην καρδιά 
και την ψυχή μου, και σε κάθε μέτρο αυτού του δρόμου βαδίζουν 
στο πλάι του Ντριτζτ Ντο Έρντεν. Αλλά αποδέχτηκα την απώλειά 
τους -τη δική μου απώλεια- χρόνια, δεκαετίες πριν, κι είχε μείνει 
μονάχα το πείσμα ενός γέρου ντουάρφ που αρνιόταν να τους 
λευτερώσει, επιμένοντας ότι θα τους ξανάβρισκε κι ότι τα μαγικά 
χρόνια που ζήσαμε μαζί θα ξανάρχονταν, κι αυτό με ανάγκαζε να 
μένω προσκολλημένος σ’ αυτούς.

Τώρα είμαι μόνος. Είμαι ελεύθερος; Τι φρικτή σκέψη! Πόσο 
άπιστος φίλος είμαι, να νιώθω τέτοια ανυπομονησία να τραβήξω 
εμπρός, σ’ έναν καινούριο δρόμο, μια τρίτη ζωή, παίρνοντας μαζί 
μου τα οδυνηρά μαθήματα των πρώτων μου χρόνων στη Μεντζο-
μπεράντζαν, μαζί με τις θαυμαστές χαρές της δεύτερης ζωής 
μου δίπλα στη Συντροφιά της Χολ. Τώρα έχω σκληρύνει από τα 
μαστίγια των Μάτρον και μαλακώσει από την ειλικρινή αγάπη 
των φίλων, και έχω καταλήξει στο τι είναι, τι θα έπρεπε να είναι 
και τι δε θα έπρεπε να είναι. Όπως η δεύτερη ζωή μου ήταν πολύ 
ανώτερη από την πρώτη σε χαρά και σκοπό, θα μπορούσε άραγε 
η τρίτη να είναι ακόμα ανώτερη;

Δεν ξέρω, και αληθινά καταλαβαίνω πόσο τυχερός υπήρξα 
που βρήκα αυτούς τους τέσσερις καταπληκτικούς συντρόφους για 
να μοιραστώ μαζί τους το δρόμο. Θα ξαναβρώ άραγε τέτοιους 
φίλους, έτοιμους να θυσιαστούν για μένα; Θα αγαπήσω άραγε 
ξανά; Κι ακόμα κι αν ξαναγαπήσω, θα είναι άραγε με την ίδια 
ένταση που ένιωσα με την Κάτιμπρι;

Δεν ξέρω, αλλά δε φοβάμαι να το διαπιστώσω. Αυτή είναι η 
τωρινή μου ελευθερία, να βαδίσω το δρόμο μου με καρδιά και 
μάτια ορθάνοιχτα, χωρίς λύπη και με την αληθινή επίγνωση του 
πόσο ευλογημένος υπήρξα δίπλα σ’ εκείνους τους συντρόφους.

Και τώρα υπάρχει κι άλλη μια ελευθερία: Για πρώτη φορά 
εδώ και δεκαετίες διαπιστώνω ότι δεν είμαι θυμωμένος. Παράξε-
νο. Νιώθω ότι η οργή που τόσο καιρό μου έσφιγγε τους μυς, τώρα 
έχει χαλαρώσει.

Κι αυτό επίσης είναι κάτι που με κάνει να νιώθω νυγμούς ενο-
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χής και είμαι σίγουρος ότι οι γύρω μου θα με ακούσουν συχνά να 
μουρμουρίζω μόνος μου μπερδεμένος. Ίσως απλά αυταπατώμαι. 
Ίσως η απώλεια του Μπρούενορ να με έχει σπρώξει πέρα από τα 
όρια της λογικής, όπου ο πόνος έχει γίνει αφόρητος, κι έτσι ξεγε-
λάω τον εαυτό μου με το εντελώς αντίθετο.

Ίσως.
Ίσως κι όχι.
Το μόνο που μπορώ είναι να ανασηκώνω τους ώμους και να 

αναρωτιέμαι.
Το μόνο που μπορώ είναι να νιώθω και να αποδέχομαι.
Είμαι μόνος τώρα.
Είμαι ελεύθερος.

- Ντριτζτ Ντο Έρντεν
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