
 υπς» είπε ο Τάσελχοφ Μπέρφουτ.
O Κάραμον κάρφωσε το βλοσυρό του βλέμμα πάνω στο 

κέντερ.
«Δε φταίω εγώ! Αλήθεια, Κάραμον!» διαμαρτυρήθηκε ο 

Τας.
Αλλά την ώρα που μιλούσε, το βλέμμα του κέντερ έπεσε 

σε όσα τους περιέβαλλαν, έπειτα σήκωσε τη ματιά του στον 
Κάραμον, και μετά ξανά πίσω σε όσα τους περιέβαλλαν. Το 
κάτω χείλος του Τας άρχισε να τρέμει κι ο ίδιος έκανε να 
πιάσει το μαντίλι του, σε περίπτωση απλώς που θα ένιωθε 
έτοιμος να φταρνιστεί. Αλλά το μαντίλι του δεν ήταν εκεί, τα 
πουγκιά του δεν ήταν εκεί. O Τας αναστέναξε. Μέσα στον 
ενθουσιασμό της στιγμής το είχε ξεχάσει – όλα είχαν μείνει 
πίσω στα μπουντρούμια του Θόρμπαρντιν.

Και ήταν μια πραγματικά συναρπαστική στιγμή. Τη μια 
στιγμή ο ίδιος και ο Κάραμον στέκονταν στο μαγικό φρούριο 
του Ζάμαν, ενεργοποιώντας τη μαγική συσκευή ταξιδιών στο 
χρόνο· την άλλη στιγμή ο Ρέστλιν εκτελούσε τα δικά του μαγικά 
και πριν το καταλάβει ο Τας, είχε προκληθεί ένας φοβερός 
σάλος – πέτρες που βούιζαν και βράχοι που έσπαγαν και 
μια τρομερή αίσθηση ότι σε τραβούσαν σε έξι διαφορετικές 
κατευθύνσεις ταυτόχρονα και τότε -ΜΠΟΥΜ- βρέθηκαν εδώ.

Όπου κι αν ήταν το εδώ. Και όπου κι αν ήταν, σίγουρα δε 
φαινόταν να είναι εκεί που υποτίθεται πως ήταν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

1
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Εκείνος και ο Κάραμον βρίσκονταν σε ένα ορεινό 
μονοπάτι, κοντά σε ένα μεγάλο βράχο και στέκονταν μέχρι 
τον αστράγαλο μέσα στη γλιστερή γκρίζα λάσπη που σκέπαζε 
τελείως το πρόσωπο της γης κάτω από τα πόδια τους για 
όσο μακριά μπορούσε να δει ο Τας. Εδώ κι εκεί, κοφτερές 
αιχμές σπασμένων βράχων προεξείχαν από το μαλακό στρώμα 
της στάχτης. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής. Τίποτα δεν 
μπορούσε να είναι ζωντανό σε αυτή την ερημιά. Κανένα δέντρο 
δεν είχε μείνει όρθιο· μόνο κομμάτια μαυρισμένα από τη φωτιά 
ξεπρόβαλαν μέσα από την παχιά λάσπη. Όσο μακριά μπορούσε 
να δει το μάτι, πέρα στον ορίζοντα, σε κάθε κατεύθυνση, δεν 
υπήρχε τίποτε εκτός από πλήρη και απόλυτο όλεθρο.

O ίδιος ο ουρανός δεν πρόσφερε καμία ανακούφιση. Από 
πάνω τους ήταν γκρίζος και άδειος. Στα δυτικά, ωστόσο, υπήρχε 
ένα παράξενο βιολετί χρώμα, που ανακατευόταν με αλλόκοτα, 
φωτεινά σύννεφα διακοσμημένα με λάμψεις φωτεινού μπλε. 
Πέρα από το μακρινό ορυμαγδό των κεραυνών δεν υπήρχε 
κανένας ήχος... καμία κίνηση... τίποτα.

O Κάραμον πήρε μια βαθιά ανάσα και έτριψε με το χέρι 
το πρόσωπό του. H ζέστη ήταν έντονη και ήδη, παρ’ όλο που 
στέκονταν σε αυτό το μέρος μόνο για λίγα λεπτά, το ιδρωμένο 
του δέρμα ήταν καλυμμένο από ένα λεπτό στρώμα γκρίζας 
στάχτης.

«Πού είμαστε;» ρώτησε με έναν ήρεμο, μετρημένο τόνο.
«Εί-είμαι σίγουρος ότι δεν έχω ιδέα, Κάραμον» είπε ο Τας. 

Ύστερα, έπειτα από μια παύση: «Εσύ;»
«Εγώ έκανα τα πάντα έτσι όπως μου είπες» αποκρίθηκε 

ο Κάραμον, με τη φωνή του ανησυχητικά ήρεμη. «Είπες ότι 
ο Γκνιμς ανέφερε πως το μόνο που έπρεπε να κάνουμε είναι 
να σκεφτούμε πού θέλουμε να πάμε και πως θα βρισκόμασταν 
εκεί. Ξέρω ότι εγώ σκεφτόμουν τη Σόλας –»

«Κι εγώ το ίδιο!» φώναξε ο Τας. Μετά, βλέποντας τον 
Κάραμον να τον κοιτάζει, το κέντερ τραύλισε. «Τουλάχιστον 
τη σκεφτόμουν την περισσότερη ώρα...»

«Την περισσότερη ώρα;» ρώτησε ο Κάραμον με μια τρομερά 
ήρεμη φωνή.

«Δηλαδή» -ο Τας ξεροκατάπιε- «ε-εγώ όντως σκ-σκέφτηκα 
λίγο, μόνο για μια στιγμή, σημειωτέον, πόσο -εε- πόσο πολύ 
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διασκεδαστικό και ενδιαφέρον και, δηλαδή, μοναδικό, θα ήταν 
να -εμ- επισκεπτόμασταν ένα εεε... εμ...»

«Εμ τι;» ρώτησε ο Κάραμον.
«Ένα... φφφφφφ –»
«Ένα τι;»
«Φφφφφ» μουρμούρισε ο Τας. 
O Κάραμον πήρε μια ανάσα.
«Ένα φεγγάρι!» είπε γρήγορα ο Τας.
«Φεγγάρι!» επανέλαβε δύσπιστα ο Κάραμον. «Ποιο φεγγάρι;» 

ρώτησε ύστερα από μια στιγμή, κοιτάζοντας τριγύρω.
«Ω» -ο Τας ανασήκωσε τους ώμους- «οποιοδήποτε από 

τα τρία. Υποθέτω ότι καθένα είναι το ίδιο καλό με τα άλλα. 
Είναι αρκετά παρόμοια, φαντάζομαι. Πέρα φυσικά από το ότι ο 
Σολίναρι θα είχε παντού γυαλιστερούς ασημένιους βράχους και 
η Λουνιτάρι παντού φωτεινούς κόκκινους βράχους, και υποθέτω 
ότι το άλλο θα ήταν κατάμαυρο, αν και δεν μπορώ να πω στα 
σίγουρα, μια και δεν έχω δει ποτέ –»

Στο σημείο αυτό ο Κάραμον γρύλισε και ο Τας αποφάσισε 
ότι ίσως να ήταν καλύτερα αν συγκρατούσε τη γλώσσα του. 
Και τα κατάφερε, για περίπου τρία λεπτά, χρόνο κατά τον 
οποίο ο Κάραμον συνέχισε να κοιτάζει ολόγυρα το χώρο στον 
οποίο βρίσκονταν με πρόσωπο σοβαρό. Αλλά θα χρειαζόταν 
περισσότερη αυτοσυγκράτηση από όση είχε μέσα του το κέντερ 
(ή ένα αιχμηρό μαχαίρι) για να κρατήσει τη γλώσσα του και να 
μη μιλήσει για περισσότερο από αυτό.

«Κάραμον» πετάχτηκε «νο-νομίζεις ότι στ’ αλήθεια τα καταφέραμε; 
Πήγαμε σε ένα -εε- φεγγάρι, δηλαδή; Θέλω να πω, αυτό οπωσδήποτε 
δε μοιάζει με οποιοδήποτε από τα μέρη όπου έχω βρεθεί στο παρελθόν. 
Όχι ότι αυτοί οι βράχοι είναι ασημένιοι ή κόκκινοι ή έστω μαύροι. 
Είναι πιο πολύ στο χρώμα του βράχου, αλλά –»

«Δεν αμφιβάλλω» είπε μελαγχολικά ο Κάραμον. «Στο κάτω 
κάτω, κατάφερες να μας πας σε μια πόλη-λιμάνι που βρισκόταν 
καταμεσής στην έρημο –»

«Ούτε για αυτό έφταιγα εγώ!» είπε ο Τας αγανακτισμένα. 
«Μα ακόμα και ο Τάνις είπε –»

«Και πάλι» -το πρόσωπο του Κάραμον ζάρωσε από τον 
προβληματισμό- «αυτό το μέρος σίγουρα φαίνεται παράξενο, 
αλλά μοιάζει κάπως γνώριμο.»
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«Έχεις δίκιο» είπε ο Τας έπειτα από μια στιγμή, κοιτάζοντας 
ξανά τριγύρω το ζοφερό, γεμάτο στάχτη τοπίο. «Πράγματι κάτι 
μου θυμίζει, τώρα που το λες. Μόνο» -το κέντερ ρίγησε- «δε 
θυμάμαι να έχω βρεθεί ποτέ σε ένα μέρος τόσο απαίσιο... εκτός 
από την Άβυσσο» πρόσθεσε, αλλά το είπε ξέπνοα.

Ενώ μιλούσαν οι δυο τους, τα απειλητικά σύννεφα πλησίαζαν 
με ορμή όλο και περισσότερο, ρίχνοντας ένα επιπλέον πέπλο 
πάνω στην έρημη γη. Ένας καυτός άνεμος εμφανίστηκε και 
σύντομα άρχισε να πέφτει ψιλόβροχο, που αναμειγνυόταν με 
τη στάχτη την οποία παράσερνε ο αέρας. O Τας μόλις που 
ετοιμαζόταν να σχολιάσει τη γλοιώδη υφή της βροχής όταν 
ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, ο κόσμος ανατινάχτηκε.

Τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση του Τας. Λαμπρό, 
εκτυφλωτικό φως, ένας τσιτσιριστός ήχος, ένας κρότος, ένας 
βόμβος που δόνησε το έδαφος, και ο Τάσελχοφ βρέθηκε να 
κάθεται μέσα στην γκρίζα λάσπη, κοιτάζοντας ανόητα μια 
γιγαντιαία τρύπα που είχε ανοίξει στο βράχο από την έκρηξη, 
ούτε τριάντα μέτρα μακριά του.

«Για όνομα των θεών!» ξεφώνισε ο Κάραμον. Σκύβοντας, 
έσυρε όρθιο τον Τας. «Είσαι καλά;»

«Νο-νομίζω» είπε ο Τας, κάπως ταρακουνημένος. Καθώς 
κοίταζε ολόγυρα, ένας κεραυνός χτύπησε και πάλι στο έδαφος 
από το σύννεφο, κάνοντας τις πέτρες και τη στάχτη να τιναχτούν 
στον αέρα. «Πο πο! Αυτή κι αν ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία. 
Αν και δεν είναι κάτι που θα ήθελα να επαναληφθεί ευθύς 
αμέσως» πρόσθεσε βιαστικά, φοβούμενος ότι ο ουρανός, ο 
οποίος σκοτείνιαζε όλο και περισσότερο λεπτό το λεπτό, μπορεί 
να αποφάσιζε να του χαρίσει αυτή την ενδιαφέρουσα εμπειρία 
ξανά από την αρχή.

«Όπου κι αν είμαστε, καλά θα κάνουμε να απομακρυνθούμε 
από δω πάνω» μουρμούρισε ο Κάραμον. «Τουλάχιστον υπάρχει 
ένα μονοπάτι. Κάπου πρέπει να οδηγεί.»

Κοιτάζοντας πέρα, στο γεμάτο λάσπη μονοπάτι, στην εξίσου 
γεμάτη με λάσπη κοιλάδα που βρισκόταν από κάτω, ο Τας 
έκανε τη φευγαλέα σκέψη ότι το Κάπου πιθανότατα θα ήταν το 
ίδιο γκρίζο και αηδιαστικό όσο το Εδώ. Μόλις όμως έριξε μια 
ματιά στο βλοσυρό πρόσωπο του Κάραμον, το κέντερ αποφάσισε 
αμέσως να κρατήσει τις σκέψεις του για τον εαυτό του.

20 M. WΕIS & T. HICKMAN
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Καθώς κατέβαιναν με κόπο το μονοπάτι μέσα από την παχιά 
λάσπη, ο καυτός αέρας άρχισε να φυσάει δυνατότερα, ρίχνοντας 
κομματάκια μαυρισμένου ξύλου, τέφρα και στάχτη πάνω τους. 
Οι αστραπές χόρευαν ανάμεσα από τα δέντρα, κάνοντάς τα να 
τυλίγονται μέσα σε πύρινες μπάλες ανοιχτού μπλε ή πράσινου 
χρώματος. Το έδαφος σειόταν από τους βρυχηθμούς των 
κεραυνών. Και επιπλέον, σύννεφα καταιγίδας συγκεντρώνονταν 
στον ορίζοντα. O Κάραμον επιτάχυνε το βήμα τους.

Καθώς κατηφόριζαν με δυσκολία την πλαγιά του λόφου, 
βρέθηκαν σε αυτό που άλλοτε πρέπει να ήταν, όπως φαντάστηκε 
ο Τας, μια όμορφη κοιλάδα. Άλλοτε, μάντεψε, τα δέντρα που 
βρίσκονταν εδώ πρέπει να πλημμύριζαν από τις πορτοκαλιές 
και χρυσαφιές αποχρώσεις του φθινοπώρου, ή από το ομιχλώδες 
πράσινο χρώμα της άνοιξης.

Εδώ κι εκεί, έβλεπε έλικες καπνού να υψώνονται σπειροειδώς, 
μόνο και μόνο για να διαλυθούν αμέσως από τον άνεμο της 
καταιγίδας που τις μαστίγωνε. Δίχως άλλο, ο καπνός προέρχεται 
από μερικούς ακόμη κεραυνούς, σκέφτηκε. Αλλά, κατά έναν 
περίεργο τρόπο, ακόμη και αυτά κάτι του θύμιζαν. Όπως ο 
Κάραμον, έτσι κι ο ίδιος γινόταν όλο και πιο σίγουρος ότι το 
ήξερε αυτό το μέρος.

Τσαλαβουτώντας μέσα στη λάσπη, προσπαθώντας να αγνοήσει 
τι έκανε στα πράσινα παπούτσια και στο ανοιχτό μπλε παντελόνι 
του η κολλώδης ουσία, ο Τας αποφάσισε να δοκιμάσει ένα παλιό 
τέχνασμα των κέντερ Προς Χρήση σε Περίπτωση που Χαθούν. 
Κλείνοντας τα μάτια του και βγάζοντας τα πάντα από το νου του, 
διέταξε τον εγκέφαλό του να του δώσει μια εικόνα του τοπίου 
που βρισκόταν μπροστά του. H μάλλον ενδιαφέρουσα λογική 
των κέντερ πίσω από αυτό ήταν ότι, μια και ήταν πιθανό κάποιο 
κέντερ στην οικογένεια του Τάσελχοφ να είχε δίχως άλλο βρεθεί 
σε αυτό το μέρος στο παρελθόν, η ανάμνηση με κάποιο τρόπο θα 
είχε μεταβιβαστεί και στους απογόνους του/της. Παρ’ όλο που αυτό 
δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επιστημονικά (οι γνώμοι το ψάχνουν, μια 
και το έχουν αναθέσει σε επιτροπή), είναι οπωσδήποτε αλήθεια 
ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποιο κέντερ 
που να χάθηκε ποτέ στον Κριν.

Όπως και να έχει, ο Τας, καθώς στεκόταν με τα πόδια 
βουτηγμένα στη λάσπη, έκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να 
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δει μια εικόνα του χώρου γύρω του. Του ήρθε μία, τόσο ζωντανή 
και διαυγής που μάλλον ξαφνιάστηκε – οπωσδήποτε οι νοεροί 
χάρτες των προγόνων του ποτέ δεν ήταν τόσο τέλειοι. Υπήρχαν 
δέντρα -γιγάντια δέντρα- υπήρχαν βουνά στον ορίζοντα, υπήρχε 
μια λίμνη...

Ανοίγοντας τα μάτια του, ο Τας ξεφώνισε. Υπήρχε μια λίμνη! 
Δεν την είχε προσέξει πριν, πιθανότατα επειδή είχε το ίδιο 
γκρίζο, βορβορώδες χρώμα όπως το σκεπασμένο με στάχτη 
έδαφος. Υπήρχε ακόμα νερό εκεί ή ήταν γεμάτη λάσπη;

Αναρωτιέμαι, συλλογίστηκε ο Τας, αν ο θείος Τράπσπρινγκερ 
επισκέφτηκε ποτέ ένα φεγγάρι. Αν είναι έτσι, αυτό θα εξηγούσε 
το γεγονός ότι αναγνωρίζω αυτό το μέρος. Αλλά οπωσδήποτε 
θα το είχε πει σε κάποιον... Ίσως να το έκανε αν του δινόταν 
η ευκαιρία πριν τον καταβροχθίσουν τα γκόμπλιν. Μιλώντας για 
φαγητό, αυτό μου θυμίζει...

«Κάραμον» φώναξε ο Τας δυνατότερα από τον άνεμο που 
λυσσομανούσε και το βρόντο του κεραυνού. «Πήρες μαζί σου 
καθόλου νερό; Εγώ όχι. Ούτε φαγητό. Δε φαντάστηκα ότι θα 
χρειαζόμασταν, με την επιστροφή μας στο σπίτι και τα σχετικά. 
Αλλά –»

O Τας είδε ξαφνικά κάτι που έδιωξε από το μυαλό του τις 
σκέψεις για το φαγητό και το νερό και το θείο Τράπσπρινγκερ.

«Ω, Κάραμον!» O Τας άρπαξε το μεγαλόσωμο πολεμιστή, 
δείχνοντας. «Κοίτα, νομίζεις ότι αυτός είναι ο ήλιος;»

«Τι άλλο να είναι;» πετάχτηκε αγριωπά ο Κάραμον, με το 
βλέμμα του καρφωμένο σε ένα θαμπό, πρασινοκίτρινο δίσκο 
που είχε εμφανιστεί μέσα από ένα άνοιγμα στα σύννεφα της 
καταιγίδας. «Και όχι, δεν έφερα νερό. Οπότε κοίτα να μην το 
αναφέρεις ξανά, έτσι;»

«Καλά, δε χρειάζεται να είσαι αγε –» ξεκίνησε να λέει ο Τας. 
Τότε είδε το πρόσωπο του Κάραμον και γρήγορα σώπασε.

Είχαν σταματήσει, έχοντας γλιστρήσει στις λάσπες, στη μέση 
του μονοπατιού. Γύρω τους φυσούσε το καυτό αγέρι, κάνοντας 
την κοτσίδα του Τας να ορθώνεται στο κεφάλι του σαν σημαία και 
την κάπα του Κάραμον να ανεμίζει. O μεγαλόσωμος πολεμιστής 
κοίταζε τη λίμνη – την ίδια λίμνη που είχε προσέξει ο Τας. 
Το πρόσωπο του Κάραμον ήταν χλωμό, τα μάτια του ανήσυχα. 
Ύστερα από μια στιγμή, άρχισε να περπατάει ξανά, να σέρνεται 
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αργά και αποφασιστικά προς το βάθος του μονοπατιού. Με έναν 
αναστεναγμό, ο Τας συνέχισε να τσαλαβουτάει στο κατόπι του. 
Είχε πάρει μια απόφαση.

«Κάραμον» είπε «πάμε να φύγουμε από δω. Πάμε να 
φύγουμε από αυτό το μέρος. Ακόμη κι αν αυτό είναι ένα 
φεγγάρι σαν κι αυτό που πρέπει να επισκέφτηκε ο θείος 
Τράπσπρινγκερ στο παρελθόν πριν τον φάνε τα γκόμπλιν, δεν 
έχει πολλή πλάκα. Θέλω να πω, το φεγγάρι δεν το έφαγαν 
τα γκόμπλιν, που φαντάζομαι ότι ούτε αυτό θα είχε πολλή 
πλάκα, τώρα που το σκέφτομαι. Για να σου πω την αλήθεια, το 
φεγγάρι είναι εξίσου βαρετό με την Άβυσσο και οπωσδήποτε 
μυρίζει το ίδιο άσχημα. Επιπλέον εκεί δε διψούσα.... Όχι ότι 
διψάω τώρα» πρόσθεσε βιαστικά, καθώς θυμήθηκε πολύ αργά 
ότι υποτίθεται πως δε θα μιλούσε γι’ αυτό, «αλλά η γλώσσα 
μου έχει κάπως ξεραθεί, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, πράγμα 
που με δυσκολεύει στην ομιλία. Έχουμε τη μαγική συσκευή.» 
Κράτησε ψηλά στο χέρι του το καλυμμένο με πετράδια, σε 
σχήμα σκήπτρου αντικείμενο, σε περίπτωση απλώς που το 
τελευταίο μισάωρο ο Κάραμον είχε ξεχάσει πώς έμοιαζε. «Και 
υπόσχομαι... ορκίζομαι επισήμως... ότι θα σκεφτώ τη Σόλας με 
όλο μου το μυαλό αυτή τη φορά, Κάραμον. Εγώ... Κάραμον;»

«Τας, ηρέμησε» είπε ο Κάραμον.
Είχαν φτάσει κάτω στην κοιλάδα, όπου η λάσπη έφτανε 

μέχρι τον αστράγαλο του Κάραμον, πράγμα που σήμαινε 
περίπου μέχρι το καλάμι του Τας. O Κάραμον είχε αρχίσει 
να κουτσαίνει ξανά από όταν είχε πέσει και στραμπουλίξει το 
γόνατό του πίσω στο μαγικό φρούριο του Ζάμαν. Τώρα, μαζί 
με την ανησυχία, υπήρχε μια έκφραση πόνου στο πρόσωπό του.

Υπήρχε όμως και μια άλλη έκφραση. Μια έκφραση που 
κέντριζε τα σωθικά του Τας – μια έκφραση πραγματικού 
φόβου. O Τας, ξαφνιασμένος, κοίταξε γρήγορα τριγύρω, 
απορώντας σχετικά με το τι είχε δει ο Κάραμον. Φαίνεται 
περίπου το ίδιο από κάτω όπως φαινόταν από πάνω, σκέφτηκε 
– γκρίζο και αηδιαστικό και φρικτό. Τίποτα δεν είχε αλλάξει, 
εκτός από το ότι σκοτείνιαζε. Τα σύννεφα της καταιγίδας είχαν 
σκεπάσει πάλι τον ήλιο, μάλλον προς ανακούφιση του Τας, 
μια και ήταν ένας αρρωστιάρικος στην όψη ήλιος που έκανε 
το ζοφερό, γκρίζο τοπίο να φαίνεται χειρότερο από ποτέ. H 
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βροχή έπεφτε δυνατότερα καθώς τα σύννεφα της καταιγίδας 
πλησίαζαν. Πέρα από αυτό, σίγουρα δε φαινόταν να υπάρχει 
κάτι τρομακτικό.

Το κέντερ έβαλε τα δυνατά του να μείνει σιωπηλό, αλλά 
τα λόγια κάπως σαν να ξεγλίστρησαν από το στόμα του πριν 
προλάβει να τα συγκρατήσει.

«Τι συμβαίνει, Κάραμον; Δε βλέπω τίποτα. Σε ενοχλεί το 
γόνατό σου; Εγώ –»

«Μείνε ήσυχος, Τας!» διέταξε ο Κάραμον με μια τεταμένη, 
πνιχτή φωνή. Κοιτούσε γύρω του με μάτια ορθάνοιχτα, σφίγγοντας 
και ξεσφίγγοντας νευρικά τα χέρια του.

O Τας αναστέναξε και έβαλε το χέρι του πάνω από το στόμα 
του για να πνίξει τα λόγια, αποφασισμένος να σωπάσει πάση 
θυσία. Όταν σώπασε, ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι εκεί γύρω 
είχε υπερβολικά πολλή ησυχία. Όταν ο κεραυνός δε βροντούσε, 
δεν ακουγόταν κανένας απολύτως ήχος, ούτε καν οι ήχοι που είχε 
συνηθίσει να ακούει όταν έβρεχε – το νερό που στάζει από τα 
φύλλα των δέντρων και πέφτει στο έδαφος, ο άνεμος που κάνει 
τα κλαδιά να θροΐζουν, τα πουλιά που κελαηδούν τραγούδια της 
βροχής για να παραπονεθούν για τα βρεγμένα τους φτερά...

O Τας είχε μια παράξενη, ανατριχιαστική αίσθηση μέσα του. 
Κοίταξε τα κούτσουρα των καμένων δέντρων πιο προσεκτικά. 
Ακόμη και καμένα ήταν τεράστια, μακράν τα μεγαλύτερα δέντρα 
που είχε δει ποτέ στη ζωή του, εκτός από...

O Τας ξεροκατάπιε. Φύλλα, φθινοπωρινά χρώματα, ο καπνός 
από τις φωτιές στα σπίτια που στροβιλιζόταν και ανέβαινε πάνω 
από την κοιλάδα, η λίμνη – γαλάζια και λεία σαν κρύσταλλο...

Ανοιγόκλεισε τα μάτια του και τα έτριψε για να τα καθαρίσει 
από το κολλώδες στρώμα λάσπης και βροχής. Κοίταξε τριγύρω 
του, έστρεψε το βλέμμα του ξανά ψηλά στο μονοπάτι, σε εκείνη 
την πελώρια πέτρα... Κοίταξε τη λίμνη, που μπορούσε να τη 
διακρίνει αρκετά καθαρά μέσα από τα κούτσουρα των καμένων 
δέντρων. Κοίταξε τα βουνά με τις αιχμηρές, κοφτερές κορυφές. 
Δεν ήταν ο θείος Τράπσπρινγκερ που είχε βρεθεί εδώ στο 
παρελθόν... «Ωχ, Κάραμον!» ψιθύρισε με τρόμο.

24 M. WΕIS & T. HICKMAN
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 ι συμβαίνει;» O Κάραμον γύρισε 
και κοίταξε τον Τας τόσο παράξενα, που το κέντερ ένιωσε 
το κέντρισμα στα σωθικά του να εξαπλώνεται και εξωτερικά. 
Αισθάνθηκε τα χέρια του να μυρμηγκιάζουν παντού.

«T-τίποτα» ψέλλισε ο Τας. «Κάτι φαντάστηκα απλώς. 
Κάραμον» πρόσθεσε εσπευσμένα «πάμε να φύγουμε! Αυτή τη 
στιγμή. Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε θέλουμε! Μπορούμε να 
γυρίσουμε στον καιρό που ήμασταν όλοι μαζί, τότε που ήμασταν 
όλοι ευτυχισμένοι! Μπορούμε να γυρίσουμε στον καιρό που ο 
Φλιντ και ο Στερμ ζούσαν, τότε που ο Ρέστλιν φορούσε ακόμη 
τους κόκκινους χιτώνες και η Τίκα –»

«Βούλωσ’ το, Τας» πετάχτηκε ο Κάραμον για να τον 
προειδοποιήσει, με τη λάμψη μιας αστραπής, που έκανε ακόμη 
και το κέντερ να τιναχτεί, να δίνει έμφαση στα λόγια του.

O άνεμος δυνάμωνε, σφυρίζοντας ανάμεσα από τα κούτσουρα 
των νεκρών δέντρων με έναν απόκοσμο ήχο, όπως κάποιος που 
παίρνει μια τρεμάμενη ανάσα μέσα από σφιγμένα δόντια. H 
ζεστή, γλοιώδης βροχή είχε σταματήσει. Τα σύννεφα πέρασαν 
σαν στρόβιλοι πάνω από τα κεφάλια τους, αποκαλύπτοντας 
το χλωμό ήλιο που λαμπύριζε στον γκρίζο ουρανό. Αλλά στον 
ορίζοντα τα σύννεφα συνέχιζαν να συγκεντρώνονται, συνέχιζαν 
να γίνονται όλο και πιο μαύρα.

Μια πολύχρωμη αστραπή φέγγισε ανάμεσά τους, προσδίδοντάς 
τους μια απόμακρη, νεκρική ομορφιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

2
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O Κάραμον άρχισε να περπατάει κατά μήκος του λασπωμένου 
μονοπατιού, σφίγγοντας τα δόντια του για να υπερνικήσει τον πόνο 
του τραυματισμένου του ποδιού. Αλλά ο Τας, κοιτάζοντας στο 
βάθος αυτού του μονοπατιού που γνώριζε πια τόσο καλά -παρ’ όλο 
που ήταν αποκρουστικά διαφορετικό- μπόρεσε να δει εκεί όπου 
σχημάτιζε μια καμπύλη και έστριβε. Γνωρίζοντας τι βρισκόταν πέρα 
από αυτή τη στροφή, στάθηκε εκεί που ήταν και έχωσε τα πόδια του 
γερά στη μέση του δρόμου, κοιτάζοντας την πλάτη του Κάραμον.

Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ασυνήθιστης ησυχίας, ο 
Κάραμον συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κοίταξε 
τριγύρω. Σταμάτησε, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από τον 
πόνο και την κόπωση.

«Άντε, Τας!» είπε εκνευρισμένα.
Τυλίγοντας την κοτσίδα του γύρω από το δάχτυλό του, ο Τας 

κούνησε το κεφάλι του.
O Κάραμον τον κοίταξε.
O Τας τελικά ξέσπασε: «Εκείνα εκεί είναι ζωντανά δέντρα, 

Κάραμον!»
H βλοσυρή έκφραση του μεγαλόσωμου άνδρα μαλάκωσε. «Το 

ξέρω, Τας» είπε κουρασμένα. «Αυτή είναι η Σόλας.»
«Όχι, δεν είναι!» φώναξε ο Τας. «Είναι... είναι απλώς ένα 

μέρος που έχει ζωντανά δέντρα! Σίγουρα υπάρχουν πολλά μέρη 
που έχουν ζωντανά δέντρα –»

«Και υπάρχουν πολλά μέρη που έχουν τη Λίμνη Κρίσταλμιρ, 
Τας, ή τα Όρη Κάρολις ή εκείνη την πέτρα ψηλά όπου είχαμε δει 
τον Φλιντ να κάθεται και να σκαλίζει το ξύλο του, ή αυτό το δρόμο 
που οδηγεί στο –»

«Δεν ξέρεις!» φώναξε θυμωμένα ο Τας. «Είναι δυνατό!» 
Ξαφνικά έτρεξε μπροστά, ή προσπάθησε να τρέξει μπροστά, 
σέρνοντας τα πόδια του όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσα στην 
κολλώδη, μαλακή λάσπη. Πέφτοντας πάνω στον Κάραμον, άρπαξε 
το χέρι του μεγαλόσωμου άνδρα και το τράβηξε. «Πάμε! Πάμε να 
φύγουμε από δω!» Για άλλη μια φορά, σήκωσε ψηλά τη μαγική 
συσκευή. «Μπο-μπορούμε να γυρίσουμε στην Ταρσίς! Εκεί όπου 
οι δράκοι έκαναν ένα κτίριο να πέσει πάνω μου! Ήταν μια 
πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, που περνούσαμε καλά. Θυμάσαι;» H 
διαπεραστική φωνή του ακουγόταν σαν στριγκλιά ανάμεσα από 
τα κατακαμένα δέντρα.

26 M. WΕIS & T. HICKMAN
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Απλώνοντας το χέρι, με πρόσωπο αγέλαστο, ο Κάραμον 
άρπαξε τη μαγική συσκευή από το χέρι του κέντερ. Αγνοώντας 
τις αλλόφρονες διαμαρτυρίες του Τας, πήρε τη συσκευή και 
άρχισε να στρίβει και να γυρίζει τα πετράδια, μεταμορφώνοντάς 
τη σταδιακά από ένα αστραφτερό σκήπτρο σε ένα λιτό, κοινό 
κόσμημα. O Τας τον παρακολουθούσε όλο δυστυχία.

«Γιατί δε φεύγουμε, Κάραμον; Αυτό το μέρος είναι φριχτό. 
Δεν έχουμε καθόλου φαγητό ή νερό και ούτε έχουμε πολλές 
πιθανότητες να βρούμε, από όσα έχω δει. Επιπλέον διατρέχουμε 
τον κίνδυνο να ανατιναχτούμε εκεί που στεκόμαστε αν ένας 
απ’ αυτούς τους κεραυνούς μας χτυπήσει, κι αυτή η καταιγίδα 
πλησιάζει όλο και περισσότερο κι εσύ το ξέρεις ότι αυτή δεν 
είναι η Σόλας –»

«Δεν το ξέρω, Τας» είπε ήρεμα ο Κάραμον. «Αλλά σκοπεύω 
να το μάθω. Τι συμβαίνει; Δεν είσαι περίεργος; Από πότε ένα 
κέντερ απορρίπτει την ευκαιρία για περιπέτεια;» Άρχισε να 
προχωράει ξανά στο μονοπάτι κουτσαίνοντας.

«Είμαι το ίδιο περίεργος με κάθε κέντερ» μουρμούρισε ο 
Τας, αφήνοντας το κεφάλι του να γείρει και ακολουθώντας 
τον Κάραμον αργά και συρτά. «Αλλά είναι άλλο πράγμα να 
είσαι περίεργος για ένα μέρος όπου δεν έχεις ξαναβρεθεί και 
τελείως διαφορετικό να είσαι περίεργος για την πατρίδα σου! 
Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να είσαι περίεργος για την πατρίδα 
σου! H πατρίδα δεν πρέπει να αλλάζει. Μένει απλώς εκεί και 
περιμένει να επιστρέψεις. H πατρίδα είναι ένα μέρος που λες 
“Πο, πο, φαίνεται ακριβώς όπως ήταν όταν έφυγα!” όχι “Πο, 
πο, φαίνεται λες και έξι εκατομμύρια δράκοι ήρθαν πετώντας 
και τα έκαναν γης μαδιάμ!” H πατρίδα δεν είναι ένα μέρος για 
περιπέτειες, Κάραμον!»

O Τας σήκωσε το βλέμμα του στο πρόσωπο του Κάραμον για 
να δει αν το επιχείρημά του είχε προκαλέσει κάποια εντύπωση. 
Αν πράγματι του είχε προκαλέσει εντύπωση, τότε αυτό δεν ήταν 
εμφανές. Υπήρχε μια έκφραση βλοσυρής αποφασιστικότητας 
στο γεμάτο πόνο πρόσωπο του Κάραμον, η οποία μάλλον 
εξέπληξε τον Τας, τον εξέπληξε αλλά και τον αιφνιδίασε.

O Κάραμον έχει αλλάξει, συνειδητοποίησε ξαφνικά ο Τας. 
Και δεν είναι απλώς ότι έκοψε το ποτό των νάνων. Έχει κάτι 
διαφορετικό – είναι πιο σοβαρός και... μάλλον φαίνεται πιο 
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υπεύθυνος, φαντάζομαι. Αλλά είναι και κάτι άλλο. O Τας έπεσε 
σε βαθύ συλλογισμό. Υπερηφάνεια, αποφάσισε ύστερα από ένα 
λεπτό βαθιάς περισυλλογής. Υπερηφάνεια μέσα του, υπερηφάνεια 
και αποφασιστικότητα.

Αυτός δεν είναι ένας Κάραμον που θα τα παρατήσει εύκολα, 
σκέφτηκε ο Τας αποκαρδιωμένα. Δεν είναι ένας Κάραμον που 
χρειάζεται ένα κέντερ για να τον γλιτώσει από παρεκτροπές και 
καπηλειά. O Τας αναστέναξε μελαγχολικά. Μάλλον νοσταλγούσε 
αυτόν τον παλιό Κάραμον.

Έφτασαν στη στροφή του δρόμου. Και οι δύο την 
αναγνώρισαν, παρ’ όλο που κανένας δεν είπε κάτι – ο Κάραμον 
επειδή δεν υπήρχε τίποτα για να πει και ο Τας επειδή αρνιόταν 
κατηγορηματικά να παραδεχτεί ότι την αναγνώριζε. Αλλά και οι 
δύο συνειδητοποίησαν ότι έσερναν τα βήματά τους.

Άλλοτε, οι ταξιδιώτες που έβγαιναν από αυτή τη στροφή 
έβλεπαν το πανδοχείο «Τελευταίο Σπίτι» να λάμπει γεμάτο φως· 
μύριζαν τις πικάντικες πατάτες του Ότικ, άκουγαν τη φασαρία 
από τα γέλια και τα τραγούδια κάθε φορά που άνοιγε η πόρτα 
για να υποδεχτεί τον ταξιδευτή ή το θαμώνα από τη Σόλας. Τόσο 
ο Κάραμον όσο και ο Τας σταμάτησαν πριν βγουν από τη στροφή, 
λες και είχαν συνεννοηθεί σιωπηλά.

Εξακολουθούσαν να μη μιλούν, αλλά και οι δυο τους κοίταζαν 
ολόγυρα την ερημιά, τα καμένα και ανατιναγμένα κούτσουρα, το 
σκεπασμένο με στάχτη έδαφος, τους μαυρισμένους βράχους. Στα 
αυτιά τους ηχούσε μια ησυχία πιο δυνατή και πιο τρομακτική 
από το βροντερό κεραυνό· και οι δύο ήξεραν ότι έπρεπε να 
είχαν ακούσει τη Σόλας πριν μπορέσουν να τη δουν ακόμη. 
Έπρεπε να είχαν ακούσει τους ήχους της πόλης – τους ήχους 
του σιδηρουργείου, τους ήχους του παζαριού, τους ήχους των 
πραματευτάδων και των παιδιών και των εμπόρων, τους ήχους 
του πανδοχείου.

Αλλά δεν υπήρχε τίποτα, μόνο σιωπή. Και πέρα μακριά, ο 
απειλητικός ορυμαγδός του κεραυνού.

Τελικά, ο Κάραμον αναστέναξε. «Πάμε» είπε και προχώρησε 
κουτσαίνοντας.

O Τας ακολούθησε πιο αργά, με τα παπούτσια του καλυμμένα 
με τόση λάσπη, που ένιωθε λες και φορούσε τις μπότες με τη 
σιδερένια επένδυση που είχαν οι νάνοι. Αλλά το βάρος των 
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παπουτσιών του ούτε που πλησίαζε το βάρος της καρδιάς του. 
Ξανά και ξανά μουρμούριζε στον εαυτό του: «Αυτή δεν είναι η 
Σόλας, αυτή δεν είναι η Σόλας, αυτή δεν είναι η Σόλας» μέχρι που 
άρχισε να ακούγεται σαν μια από τις μαγικές επωδές του Ρέστλιν.

Βγαίνοντας από τη στροφή, ο Τας σήκωσε το βλέμμα του 
φοβισμένα...

...και άφησε έναν τεράστιο αναστεναγμό ανακούφισης.
«Τι σου έλεγα, Κάραμον;» ούρλιαξε για να ακουστεί παρά 

την ολολυγή του ανέμου. «Κοίτα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα 
απολύτως. Ούτε πανδοχείο, ούτε πόλη, τίποτα.» Έβαλε το μικρό 
του χέρι μέσα στο μεγάλο χέρι του Κάραμον και προσπάθησε 
να τον τραβήξει προς τα πίσω. «Και τώρα πάμε. Έχω μια ιδέα. 
Μπορούμε να γυρίσουμε στον καιρό που ο Φίζμπαν έκανε τη 
χρυσαφένια γέφυρα να εμφανιστεί από τον ουρανό –»

Αλλά ο Κάραμον έσπρωξε το κέντερ και προχώρησε 
χωλαίνοντας, με πρόσωπο βλοσυρό. Σταματώντας σε ένα σημείο, 
κοίταξε κάτω το έδαφος. «Τι είναι αυτό τότε, Τας;» ρώτησε με 
φωνή τεταμένη από φόβο.

Μασώντας με νευρικότητα την άκρη της κοτσίδας του, το 
κέντερ πήγε να σταθεί δίπλα στον Κάραμον. «Τι είναι τι;» ρώτησε 
πεισματικά.

O Κάραμον έδειξε.
O Τας ρούφηξε τη μύτη του. «Είναι λοιπόν ένας μεγάλος 

αποψιλωμένος χώρος στο έδαφος. Εντάξει, ίσως εκεί να υπήρχε 
κάτι. Ίσως εκεί να υπήρχε ένα μεγάλο κτίριο. Αλλά δεν είναι πια 
εκεί, οπότε γιατί να ανησυχούμε για αυτό; Εγώ – ωχ, Κάραμον!»

Το τραυματισμένο γόνατο του μεγαλόσωμου άνδρα ξαφνικά 
υποχώρησε. Παραπάτησε και θα είχε πέσει αν ο Τας δεν τον 
είχε κρατήσει. Με τη βοήθεια του Τας, ο Κάραμον έφτασε στο 
κομμάτι αυτού που ήταν ένα ασυνήθιστα μεγάλο ζωντανό δέντρο 
στην άκρη της άδειας έκτασης, πάνω στο σκεπασμένο με λάσπη 
έδαφος. Γέρνοντας πάνω του, με πρόσωπο που ήταν χλωμό από 
τον πόνο και έσταζε ιδρώτα, ο Κάραμον έτριψε το τραυματισμένο 
του γόνατο.

«Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;» ρώτησε με αγωνία 
ο Τας, στρίβοντας τα χέρια του. «Το βρήκα! Θα σου βρω ένα 
δεκανίκι! Πρέπει να υπάρχουν πολλά σπασμένα κλαδιά πεσμένα 
τριγύρω. Πάω να δω.»
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O Κάραμον δεν είπε τίποτα, απλώς κατένευσε με κόπο.
O Τας εξαφανίστηκε, με την οξεία όρασή του να χτενίζει το 

γκρίζο, γλιστερό έδαφος, μάλλον χαρούμενος που είχε κάτι να 
κάνει και δεν ήταν υποχρεωμένος να απαντάει σε ερωτήσεις για 
χαζο-αποψιλωμένους χώρους. Γρήγορα βρήκε αυτό που έψαχνε – 
την άκρη ενός κλαδιού που προεξείχε από τη λάσπη. Πιάνοντάς 
το, το κέντερ το τράβηξε. Τα χέρια του γλίστρησαν απ’ το υγρό 
κλαδί, κάνοντάς τον να σωριαστεί πίσω. Το Κέντερ σηκώθηκε 
κοιτάζοντας πικραμένα την πηχτή ουσία στο μπλε του παντελόνι 
και προσπάθησε να το σκουπίσει, αλλά χωρίς επιτυχία. Ύστερα 
αναστέναξε και ξανάπιασε κατηφής το κλαδί. Αυτή τη φορά το 
αισθάνθηκε να κουνιέται κάπως.

«Σχεδόν τα κατάφερα, Κάραμον!» του έδωσε αναφορά. «Εγώ 
–»

Μια κραυγή τελείως διαφορετική από αυτές των κέντερ 
υψώθηκε στον αέρα, σκεπάζοντας το ουρλιαχτό του ανέμου. O 
Κάραμον σήκωσε το κεφάλι του θορυβημένος για να δει την 
κοτσίδα του Τας να εξαφανίζεται μέσα σε μια πελώρια τρύπα, η 
οποία προφανώς είχε ανοίξει κάτω από τα πόδια του.

«Έρχομαι, Τας!» φώναξε ο Κάραμον, σκουντουφλώντας. 
«Κρατήσου!»

Αλλά σταμάτησε στη θέα του Τας που έβγαινε από την τρύπα 
σερνάμενος. Το πρόσωπο του κέντερ δεν είχε καμία σχέση με 
ό,τι είχε δει ποτέ του ο Κάραμον. Ήταν σταχτί, με χείλη λευκά, 
μάτια ορθάνοιχτα και ακίνητα.

«Μην πλησιάζεις άλλο, Κάραμον!» ψιθύρισε ο Τας, γνέφοντάς 
του να φύγει με το μικρό, λασπωμένο χέρι του. «Σε παρακαλώ, 
μείνε πίσω!»

Αλλά ήταν πολύ αργά. O Κάραμον είχε φτάσει στην άκρη της 
τρύπας και κοιτούσε προς τα κάτω. O Τας, έχοντας ζαρώσει στο 
έδαφος δίπλα του, άρχισε να τρέμει και να κλαίει με αναφιλητά. 
«Είναι όλοι νεκροί» κλαψούρισε. «Όλοι νεκροί.» Θάβοντας το 
πρόσωπό του στα χέρια του, άρχισε να λικνίζεται πίσω-μπρος, 
κλαίγοντας πικρά.

Στον πάτο της τρύπας, που πλαισιωνόταν από πέτρες και 
ήταν σκεπασμένη από ένα παχύ στρώμα λάσπης, κείτονταν 
πτώματα, σωροί πτωμάτων, πτώματα ανδρών, γυναικών, παιδιών. 
Διατηρημένα από τη λάσπη, ορισμένα μπορούσαν ακόμη να 
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αναγνωριστούν οικτρά – ή έτσι φάνηκε στην πυρετική ματιά του 
Κάραμον. Οι σκέψεις του πήγαν στον τελευταίο μαζικό τάφο που 
είχε δει – στο χωριό με την πανούκλα που είχε βρει η Κρισάνια. 
Θυμήθηκε το θυμωμένο, σημαδεμένο από πόνο πρόσωπο του 
αδελφού του. Θυμήθηκε τον Ρέστλιν να καλεί τον κεραυνό να 
κάψει τα πάντα, να κάνει το χωριό στάχτη.

Σφίγγοντας τα δόντια του, ο Κάραμον πίεσε τον εαυτό του 
να κοιτάξει αυτό τον τάφο – πίεσε τον εαυτό του να ψάξει για 
μια μάζα από κόκκινες μπούκλες...

Απέστρεψε το πρόσωπό του με έναν τρεμάμενο λυγμό 
ανακούφισης και μετά, κοιτάζοντας τριγύρω αλαφιασμένα, 
άρχισε να τρέχει πίσω προς το πανδοχείο. «Τίκα!» ούρλιαξε.

O Τας σήκωσε το κεφάλι του και πετάχτηκε όλο ανησυχία. 
«Κάραμον!» φώναξε, γλίστρησε στη λάσπη και έπεσε.

«Τίκα!» κραύγαζε βραχνά ο Κάραμον, πιο δυνατά από το 
ουρλιαχτό του ανέμου και του μακρινού κεραυνού. Προφανώς 
αγνοώντας τον πόνο του τραυματισμένου του ποδιού, 
προχώρησε παραπατώντας σε μια πλατιά, καθαρή περιοχή 
χωρίς κούτσουρα δέντρων – ο δρόμος που οδηγούσε πέρα από 
το πανδοχείο, υπέδειξε το μυαλό του Τας, παρ’ όλο που δεν 
το σκέφτηκε ξεκάθαρα. Το κέντερ ξανασηκώθηκε όρθιο και 
έσπευσε να ακολουθήσει τον Κάραμον, αλλά ο μεγαλόσωμος 
άνδρας έτρεχε γοργά εμπρός, τρεκλίζοντας μέσα στις λάσπες, 
αντλώντας δύναμη από το φόβο και την ελπίδα του.

O Τας γρήγορα τον έχασε από τα μάτια του μέσα στα 
μαυρισμένα κούτσουρα, αλλά μπορούσε να ακούσει τη φωνή 
του, που συνέχιζε να φωνάζει το όνομα της Τίκα. Τώρα ο Τας 
ήξερε πού κατευθυνόταν ο μεγαλόσωμος άνδρας. Το βήμα 
του επιβραδύνθηκε. Το κεφάλι του πονούσε από τη ζέστη και 
την κακοσμία της περιοχής, η καρδιά του πονούσε με αυτό 
που μόλις είχε δει. Σέρνοντας τα βαριά, καλυμμένα με λάσπη 
παπούτσια του, φοβούμενο τι θα έβρισκε μπροστά του, το 
κέντερ συνέχισε να παραπατάει.

Και πράγματι εκεί ήταν ο Κάραμον, όρθιος σε ένα γυμνό 
χώρο δίπλα σε έναν άλλο κορμό ζωντανού δέντρου. Στο χέρι 
του κρατούσε κάτι, κοιτάζοντάς το με το βλέμμα κάποιου ο 
οποίος έχει εν τέλει ηττηθεί.

Λασπωμένο, καταταλαιπωρημένο, συντετριμμένο, το κέντερ 
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πήγε να σταθεί μπροστά του. «Τι;» ρώτησε μέσα από τρεμάμενα 
χείλη, δείχνοντας το αντικείμενο στο χέρι του μεγαλόσωμου 
άνδρα.

«Ένα σφυρί» είπε ο Κάραμον με πνιχτή φωνή. «Το δικό 
μου σφυρί.»

O Τας το κοίταξε. Σύμφωνοι, ήταν ένα σφυρί. Ή τουλάχιστον 
φαινόταν να είναι ένα σφυρί. H ξύλινη λαβή είχε καεί περίπου 
κατά τα τρία τέταρτα. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν ένα 
καρβουνιασμένο κομμάτι ξύλου και η μεταλλική κεφαλή, 
μαυρισμένη από τις φλόγες.

«Π-πώς μπορείς να είσαι σίγουρος;» ψέλλισε, 
εξακολουθώντας να παλεύει, εξακολουθώντας να αρνείται να 
πιστέψει.

«Είμαι σίγουρος» είπε πικραμένα ο Κάραμον. «Κοίτα 
αυτό.» H λαβή κουνήθηκε, η κεφαλή ταλαντεύτηκε όταν την 
άγγιξε. «Το έφτιαξα όταν... όταν ακόμη έπινα.» Σκούπισε τα 
μάτια του με το χέρι του. «Δεν είναι φτιαγμένο πολύ καλά. Τις 
μισές φορές η κεφαλή έβγαινε. Αλλά τότε» -πνίγηκε- «δεν το 
χρησιμοποιούσα και πολύ, έτσι κι αλλιώς.»

Εξασθενημένο από το τρέξιμο, το τραυματισμένο πόδι του 
Κάραμον ξαφνικά λύγισε. Αυτή τη φορά δεν προσπάθησε καν 
να συγκρατήσει τον εαυτό του, αλλά απλώς σωριάστηκε μέσα 
στη λάσπη. Μένοντας στο απογυμνωμένο τμήμα εδάφους, το 
οποίο αποτελούσε κάποτε το σπίτι του, έσφιξε στο χέρι του το 
σφυρί και άρχισε να κλαίει.

O Τας γύρισε το κεφάλι του από την άλλη. H οδύνη του 
μεγαλόσωμου άνδρα ήταν ιερή, κάτι πολύ προσωπικό ακόμη και 
για τα μάτια του. Αγνοώντας τα δικά του δάκρυα που έσταζαν 
κάτω από τη μύτη του, ο Τας κοίταξε ολόγυρα μελαγχολικά. 
Δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο αβοήθητος, τόσο χαμένος και μόνος. 
Τι είχε συμβεί; Τι είχε πάει στραβά; Ασφαλώς πρέπει να υπήρχε 
κάποια ένδειξη, κάποια απάντηση. 

«Θ-θα κοιτάξω τριγύρω» μουρμούρισε στον Κάραμον, ο 
οποίος δεν τον άκουσε.

Με έναν αναστεναγμό, ο Τας ξεκίνησε να προχωράει αργά. 
Φυσικά τώρα ήξερε πού βρισκόταν. Δεν μπορούσε πλέον να 
αρνείται να το παραδεχτεί. Το σπίτι του Κάραμον βρισκόταν 
κοντά στο κέντρο της πόλης, κοντά στο πανδοχείο. O Τας 
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συνέχισε να προχωράει εκεί όπου κάποτε υπήρχε ένας δρόμος 
που εκτεινόταν ανάμεσα από σειρές σπιτιών. Αν και δεν είχε 
απομείνει τίποτα πια -ούτε τα σπίτια, ούτε ο δρόμος, ούτε τα 
ζωντανά δέντρα που στήριζαν τα σπίτια- ήξερε ακριβώς πού 
βρισκόταν. Ευχόταν να μην ήξερε. Εδώ κι εκεί έβλεπε κλαδιά 
να πετάγονται μέσα από τη λάσπη και ριγούσε. Δεν υπήρχε 
τίποτε άλλο. Τίποτα πέρα από...

«Κάραμον!» φώναξε ο Τας, ευγνώμων που είχε κάτι να 
εξερευνήσει και, ίσως, να βγάλει τη θλίψη από το μυαλό του 
Κάραμον. «Κάραμον, νομίζω ότι θα έπρεπε να έρθεις να το 
δεις αυτό!»

Αλλά ο μεγαλόσωμος άνδρας συνέχισε να τον αγνοεί, οπότε 
ο Τας πήγε να εξετάσει μόνος του το αντικείμενο. Στην άκρη 
του δρόμου, εκεί όπου άλλοτε ήταν ένα μικρό πάρκο, υπήρχε 
ένας πέτρινος οβελίσκος. O Τας θυμόταν το πάρκο αλλά δε 
θυμόταν τον οβελίσκο. Δεν ήταν εκεί την τελευταία φορά που 
είχε βρεθεί στη Σόλας, συνειδητοποίησε εξετάζοντάς τον.

Ψηλός, άτεχνα σκαλισμένος, είχε παρ’ όλα αυτά επιβιώσει 
από την καταστροφική φωτιά, τον άνεμο και την καταιγίδα. H 
επιφάνειά του ήταν μαυρισμένη και καρβουνιασμένη, αλλά ο 
Τας είδε καθώς τον σίμωνε ότι πάνω του υπήρχαν σκαλισμένα 
γράμματα, γράμματα που όταν καθάρισε τις ακαθαρσίες είχε 
την εντύπωση ότι μπορούσε να διαβάσει.

O Τας αφαίρεσε την αιθάλη και το λασπώδες στρώμα που 
σκέπαζε την πέτρα, την κοίταξε για μια παρατεταμένη στιγμή 
και στη συνέχεια φώναξε απαλά: «Κάραμον.»

H παράξενη χροιά στη φωνή του κέντερ εισχώρησε στην 
παραζάλη της οδύνης του Κάραμον. Σήκωσε το κεφάλι του. 
Βλέποντας τον παράξενο οβελίσκο και προσέχοντας το 
ασυνήθιστα σοβαρό πρόσωπο του Τας, ο μεγαλόσωμος άνδρας 
σηκώθηκε με πόνο και προχώρησε κουτσαίνοντας προς στο 
μέρος του.

«Τι είναι;» ρώτησε.
O Τας δεν μπορούσε να απαντήσει, μπορούσε μόνο να 

κουνάει το χέρι του και να δείχνει.
O Κάραμον πήγε στην πρόσθια όψη και στάθηκε, 

διαβάζοντας σιωπηλά τα πρόχειρα χαραγμένα γράμματα και 
την ανολοκλήρωτη επιγραφή.
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Ηρωίδα της Λόγχης

Τίκα Γουέιλαν Μαζέρ

Έτος Θανάτου 358

Το δέντρο της ζωής σου έπεσε πολύ πρόωρα.
Φοβούμαι μην τυχόν ο πέλεκυς βρεθεί στα χέρια μου. 

«Λυ-λυπάμαι, Κάραμον» μουρμούρισε ο Τας, βάζοντας το 
χέρι του στα μουδιασμένα, άνευρα δάχτυλα του μεγαλόσωμου 
άνδρα.

O Κάραμον έσκυψε το κεφάλι. Βάζοντας το χέρι του πάνω 
στον οβελίσκο, χάιδεψε την κρύα, βρεγμένη επιφάνειά του ενώ 
ο άνεμος λυσσομανούσε ολόγυρά τους. Λίγες σταγόνες βροχής 
πιτσίλισαν την πέτρα. «Πέθανε μόνη» είπε. Σφίγγοντας τη γροθιά 
του, την τσάκισε πάνω στο βράχο, κόβοντας τη σάρκα του στις 
κοφτερές άκρες. «Την άφησα μόνη! Έπρεπε να είμαι εδώ! Στην 
ευχή, έπρεπε να είμαι εδώ!»

Οι ώμοι του άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν από τους 
λυγμούς. O Τας, ατενίζοντας τα σύννεφα της καταιγίδας και 
συνειδητοποιώντας ότι κινούνταν ξανά και τους πλησίαζαν, 
έπιασε γερά το χέρι του Κάραμον.

«Δε νομίζω να υπήρχε κάτι που θα μπορούσες να έχεις κάνει, 
Κάραμον, αν ήσουν εδώ –» ξεκίνησε να λέει με θέρμη το κέντερ.

Σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει, σχεδόν δαγκώνοντας τη 
γλώσσα του από την προσπάθεια. Τραβώντας το χέρι του από το 
χέρι του Κάραμον -ο μεγαλόσωμος άνδρας ούτε που το πρόσεξε- 
το κέντερ γονάτισε μέσα στις λάσπες. H οξεία όρασή του είχε 
αντιληφθεί κάτι που λαμπύριζε στις αρρωστημένες αχτίδες του 
χλωμού ήλιου. Τεντώνοντας ένα τρεμάμενο χέρι, ο Τας αφαίρεσε 
με βιάση τις ακαθαρσίες.

«Για όνομα των θεών» είπε με δέος, γέρνοντας πίσω στις 
φτέρνες του. «Κάραμον, ήσουν εδώ!»

«Τι;» γρύλισε εκείνος.
O Τας έδειξε.
Σηκώνοντας το κεφάλι του, ο Κάραμον γύρισε και κοίταξε 

προς τα κάτω.
Εκεί, στα πόδια του, βρισκόταν το ίδιο του το πτώμα.
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ουλάχιστον φαινόταν να είναι το 
πτώμα του Κάραμον. Φορούσε την πανοπλία που είχε αποκτήσει 
στη Σολάμνια – την πανοπλία που φορούσε κατά τη διάρκεια του 
Πολέμου των Νάνων, την πανοπλία που φορούσε όταν ο ίδιος και 
ο Τας έφυγαν από το Ζάμαν, την πανοπλία που φορούσε τώρα...

Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο που 
να προσδιορίζει την ταυτότητα του πτώματος. Σε αντίθεση με τα 
διατηρημένα πτώματα κάτω από τα στρώματα λάσπης που είχε 
ανακαλύψει ο Τας, αυτό το πτώμα βρισκόταν σχετικά κοντά στην 
επιφάνεια και είχε αποσυντεθεί. Το μόνο που είχε απομείνει 
ήταν ο σκελετός εκείνου που προφανώς ήταν ένας μεγαλόσωμος 
άνδρας ξαπλωμένος στη βάση του οβελίσκου. Το ένα χέρι, το 
οποίο κρατούσε ένα καλέμι, ήταν ακουμπισμένο ακριβώς κάτω 
από το πέτρινο μνημείο, θαρρείς και η ύστατη πράξη του ήταν 
να χαράξει εκείνη την τελευταία φοβερή φράση.

Δεν υπήρχε κανένα ίχνος που να δείχνει τι τον είχε σκοτώσει.
«Τι συμβαίνει, Κάραμον;» ρώτησε ο Τας με φωνή τρεμουλιαστή. 

«Αν αυτός είσαι εσύ κι έχεις πεθάνει, πώς μπορείς ταυτόχρονα 
να είσαι εδώ;» Ξαφνικά του ήρθε μια σκέψη. «Ωχ, όχι! Κι αν δεν 
είσαι εδώ;» Έσφιξε την κοτσίδα του, στρίβοντάς την ξανά και 
ξανά. «Αν δεν είσαι εδώ, τότε εγώ σε επινόησα. Πο, πο!» O Τας 
ξεροκατάπιε. «Ποτέ δεν ήξερα ότι είχα τόσο ζωηρή φαντασία. 
Σίγουρα σε βλέπω πραγματικό.» Απλώνοντας ένα τρεμάμενο 
χέρι, ακούμπησε τον Κάραμον. «Σε πιάνω στ’ αλήθεια και, αν 
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δε σε πειράζει που το λέω, σε μυρίζω και στ’ αλήθεια!» O Τας 
έπλεξε τα χέρια του. «Κάραμον! Χάνω τα λογικά μου» φώναξε 
έξαλλα. «Όπως ένας από εκείνους τους νάνους της σκοτεινιάς 
στο Θόρμπαρντιν!»

«Όχι, Τας» μουρμούρισε ο Κάραμον. «Είναι αληθινά. 
Αληθινά όλα, πέρα για πέρα.» Κοίταξε το πτώμα και μετά τον 
οβελίσκο, που μόλις που διακρινόταν πλέον στο φως που χανόταν 
γρήγορα. «Και αρχίζει να βγαίνει νόημα. Αν μπορούσα μονάχα 
–» Σταμάτησε, κοιτάζοντας έντονα τον οβελίσκο. «Αυτό είναι! 
Τας, κοίτα την ημερομηνία στο μνημείο!»

Με έναν αναστεναγμό, ο Τας σήκωσε το κεφάλι του. «358» 
διάβασε με μια μονότονη φωνή. Τότε τα μάτια του άνοιξαν 
διάπλατα. «358;» επανέλαβε. «Κάραμον – ήταν 356 όταν φύγαμε 
από τη Σόλας!»

«Ήρθαμε πολύ μπροστά, Τας» μουρμούρισε ο Κάραμον 
περιδεής. «Ήρθαμε στο ίδιο μας το μέλλον.»

Τα αγριεμένα μαύρα σύννεφα τα οποία έβλεπαν να 
συγκεντρώνονται κατά μήκος του ορίζοντα σαν ένας στρατός που 
συναθροίζει όλες του τις δυνάμεις για να επιτεθεί, κατέφθασαν 
με ορμή ακριβώς πριν να πέσει η νύχτα, εξαφανίζοντας ευτυχώς 
τις λίγες ύστατες στιγμές ύπαρξης του συρρικνωμένου ήλιου.

H καταιγίδα ξέσπασε γρήγορα και με απίστευτη μανία. 
Μια ριπή καυτού ανέμου κλόνισε την ισορροπία του Τας και 
κοπάνησε τον Κάραμον πάνω στον οβελίσκο. Ύστερα έπεσε η 
βροχή, βάλλοντάς τους με σταγόνες που έμοιαζαν με λιωμένο 
μολύβι. Το χαλάζι έπεφτε στα κεφάλια τους, πλήττοντας και 
μελανιάζοντας τη σάρκα τους.

Πιο τρομεροί ωστόσο από τον άνεμο ή τη βροχή ήταν 
οι θανάσιμοι, πολύχρωμοι κεραυνοί που ορμούσαν από τα 
σύννεφα στο έδαφος, χτυπώντας τα απομεινάρια των δέντρων, 
κομματιάζοντάς τα σε φωτεινές πύρινες σφαίρες, ορατές 
από χιλιόμετρα. O βροντερός ορυμαγδός του κεραυνού ήταν 
αδιάκοπος, σείοντας το έδαφος, μουδιάζοντας τις αισθήσεις.

Προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρουν καταφύγιο από τη 
σφοδρότητα της καταιγίδας, ο Τας και ο Κάραμον έγειραν κάτω 
από ένα πεσμένο ζωντανό δέντρο, κουρνιάζοντας σε μια τρύπα 
που έσκαψε ο Κάραμον στην γκρίζα, υδαρή λάσπη. Από αυτό 
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το ανεπαρκές καταφύγιο έβλεπαν κατάπληκτοι την καταιγίδα 
να ξεσπά, προκαλώντας κι άλλες καταστροφές πάνω στην ήδη 
νεκρή γη. Φωτιές σάρωναν τις πλαγιές των βουνών· μπορούσαν 
να μυρίσουν την απαίσια οσμή του ξύλου που καιγόταν. Οι 
κεραυνοί έπεφταν κοντά, κάνοντας τα δέντρα να ανατινάζονται, 
εκσφενδονίζοντας μεγάλα κομμάτια βράχων. Οι κεραυνοί 
έφταναν στα αυτιά τους με συντριπτική δύναμη.

Το μόνο αγαθό που έδωσε η καταιγίδα ήταν το βρόχινο νερό. 
O Κάραμον άφησε έξω την περικεφαλαία του αναποδογυρισμένη 
και σχεδόν αμέσως συνέλεξε αρκετό πόσιμο νερό. Αλλά είχε 
απαίσια γεύση -σαν σάπια αυγά, φώναξε ο Τας, κρατώντας τη 
μύτη του καθώς έπινε- και λίγο βοήθησε για να καταλαγιάσει 
τη δίψα τους.

Παρ’ όλο που και οι δύο το σκέφτηκαν, κανείς δεν ανέφερε 
ότι δεν είχαν τρόπο να μαζέψουν αποθέματα νερού, ούτε ότι 
δεν υπήρχε κάτι φαγώσιμο.

Νιώθοντας περισσότερο ο εαυτός του μια και τώρα ήξερε 
πού ήταν και πότε ήταν (αν και όχι γιατί ήταν ή πώς βρέθηκε 
εκεί), ο Τάσελχοφ απόλαυσε την καταιγίδα την πρώτη ώρα ή 
κάπου τόσο.

«Ποτέ δεν ξανάδα κεραυνό με αυτό το χρώμα» φώναξε για 
να ακουστεί πάνω από το βροντερό κεραυνό καθώς τον κοίταζε 
με έντονο ενδιαφέρον. «Είναι εξίσου ωραίος με την παράσταση 
ενός μάγου στο δρόμο!» Αλλά γρήγορα βαρέθηκε το θέαμα.

«Στο κάτω κάτω» φώναξε «ακόμη και το να βλέπεις δέντρα 
να ανατινάζονται στο έδαφος χάνει το ενδιαφέρον του ύστερα 
από περίπου τη δέκατη πέμπτη φορά που το έχεις δει. Αν δε 
σε κάνει να νιώσεις μοναξιά, Κάραμον» πρόσθεσε με ένα 
χασμουρητό που έκανε το σαγόνι του να τρίξει «νομίζω ότι θα 
πάρω έναν υπνάκο. Δε σε πειράζει να φυλάς σκοπιά, έτσι;»

O Κάραμον κούνησε το κεφάλι του έτοιμος να απαντήσει, 
όταν ένας εκκωφαντικός κρότος τον έκανε να τιναχτεί. Ένα 
κομμάτι δέντρου σε απόσταση ούτε τριάντα μέτρα μακριά τους 
εξαφανίστηκε μέσα σε μια γαλαζοπράσινη πύρινη μπάλα.

Θα μπορούσε να έχει συμβεί σε μας, σκέφτηκε κοιτάζοντας 
τις στάχτες που σιγόκαιγαν, με τη μύτη του να ζαρώνει από τη 
μυρωδιά του θειαφιού. Θα μπορούσαμε να είμαστε οι επόμενοι! 
Μια τρελή επιθυμία να τρέξει του ήρθε στο μυαλό, μια επιθυμία 
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τόσο δυνατή που οι μύες του συσπάστηκαν και αναγκάστηκε να 
πιέσει τον εαυτό του να μείνει εκεί που βρισκόταν.

Σίγουρος θάνατος μας περιμένει εκεί έξω. Τουλάχιστον 
εδώ, μέσα σε αυτή την τρύπα, είμαστε κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους. Αλλά την ώρα που κοιτούσε, είδε έναν κεραυνό να 
πέφτει σε μια γιγαντιαία τρύπα μέσα στο έδαφος και χαμογέλασε 
πικρά. Όχι, πουθενά δεν υπήρχε ασφάλεια. Θα πρέπει απλώς να 
τα βγάλουμε πέρα και να έχουμε πίστη στους θεούς.

Έριξε μια ματιά στον Τας, έτοιμος να πει κάτι παρηγορητικό 
στο κέντερ. Τα λόγια έσβησαν στα χείλη του. Αναστενάζοντας, 
κούνησε το κεφάλι του. Ορισμένα πράγματα δεν άλλαζαν ποτέ 
– ανάμεσά τους και τα κέντερ. Κουβαριασμένος σαν μπάλα, 
αγνοώντας παντελώς τα σημεία και τέρατα που μαίνονταν γύρω 
του, ο Τας κοιμόταν τον ύπνο το βαθύ.

O Κάραμον κούρνιασε πιο βαθιά μέσα στην τρύπα, με τα 
μάτια του πάνω στα ανταριασμένα, συνοδευόμενα από αστραπές 
σύννεφα που βρίσκονταν πάνω από το κεφάλι του. Για να βγάλει 
από το μυαλό του το φόβο, άρχισε να προσπαθεί να ξεδιαλύνει 
τι είχε συμβεί, πώς είχαν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 
Κλείνοντας τα μάτια του στις εκτυφλωτικές αστραπές, είδε -άλλη 
μια φορά- το δίδυμο αδερφό του να στέκεται μπροστά από την 
τρομερή Πύλη. Μπορούσε να ακούσει τη φωνή του Ρέστλιν να 
καλεί τα πέντε κεφάλια του δράκου που φρουρούσαν την Πύλη 
να την ανοίξουν και να του επιτρέψουν να εισέλθει στην Άβυσσο. 
Είδε την Κρισάνια, την ιέρεια του Πάλανταϊν, να προσεύχεται 
στο θεό της, χαμένη μέσα στην έκσταση της πίστης της, χωρίς να 
βλέπει τη μοχθηρία του αδελφού του.

O Κάραμον ρίγησε, καθώς άκουγε τα λόγια του Ρέστλιν τόσο 
καθαρά, λες και ο αρχιμάγος στεκόταν δίπλα του.

Θα μπει στην Άβυσσο μαζί μου. Θα πολεμήσει τις μάχες μου. 
Θα αντιμετωπίσει σκοτεινούς ιερείς και μάγους. Θα αντιμετωπίσει 
τα πνεύματα των νεκρών, καταδικασμένα να περιφέρονται στην 
καταραμένη αυτή γη, όπως επίσης κι όποια άλλα βασανιστήρια 
μπορεί να σκεφτεί η Βασίλισσά μου. Όλα αυτά θα την πληγώσουν 
στο σώμα, θα καταβροχθίσουν το μυαλό της και θα ξεσκίσουν 
την ψυχή της. Τέλος, όταν δε θα μπορεί ν’ αντέξει άλλο, θα 
σωριαστεί στο έδαφος, στα πόδια μου... αιμόφυρτη, διαλυμένη, 
ετοιμοθάνατη.
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Με την τελευταία ρανίδα της δύναμής της, θα αναζητήσει το 
χέρι μου για παρηγοριά. Δε θα μου ζητήσει να τη σώσω. Είναι 
πολύ δυνατή για να δεχτεί κάτι τέτοιο. Θα θυσιάσει τη ζωή της 
για μένα με χαρά. Το μόνο που θα μου ζητήσει θα είναι να μείνω 
μαζί της καθώς θα πεθαίνει...

Αλλά θα την προσπεράσω χωρίς να πω λέξη, χωρίς καν να την 
κοιτάξω. Γιατί; Γιατί δε θα τη χρειάζομαι άλλο...

Ήταν αφού άκουσε αυτά τα λόγια, που ο Κάραμον κατάλαβε 
εν τέλει ότι ο αδελφός του δεν μπορούσε να εξιλεωθεί. Και έτσι 
τον άφησε.

Άσε τον να πάει στην Άβυσσο, είχε σκεφτεί με πίκρα ο 
Κάραμον. Άσε τον να προκαλέσει τη Σκοτεινή Βασίλισσα. Άσε 
τον να γίνει θεός. Για μένα δεν έχει σημασία. Δε με νοιάζει πια 
τι θα απογίνει. Έχω επιτέλους ελευθερωθεί από εκείνον – όπως 
κι εκείνος έχει ελευθερωθεί από μένα.

O Κάραμον και ο Τας είχαν ενεργοποιήσει τη μαγική συσκευή, 
απαγγέλλοντας το ποίημα που είχε μάθει στο μεγαλόσωμο άνδρα 
ο Παρ-Σάλιαν. Είχε ακούσει τις πέτρες να τραγουδούν, ακριβώς 
όπως τις είχε ακούσει να τραγουδούν και τις άλλες δύο φορές που 
ήταν παρών στην εκτέλεση του ξορκιού για το ταξίδι στο χρόνο.

Αλλά τότε κάτι συνέβη. Κάτι διαφορετικό. Τώρα που είχε 
καιρό να σκεφτεί και να συλλογιστεί, θυμήθηκε που αναρωτήθηκε 
ξαφνικά πανικόβλητος μήπως κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν 
μπορούσε να σκεφτεί τι.

Όχι ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι για αυτό ούτως ή άλλως, 
σκέφτηκε πικραμένα. Ποτέ δεν κατάλαβα τη μαγεία – ούτε ποτέ 
την εμπιστεύτηκα, άλλωστε.

Ένα ακόμη κοντινό χτύπημα κεραυνού του απέσπασε την 
προσοχή και έκανε μάλιστα τον Τας να αναπηδήσει μέσα στον 
ύπνο του. Μουρμουρίζοντας ενοχλημένο, το κέντερ σκέπασε τα 
μάτια του με τα χέρια του και συνέχισε να κοιμάται, μοιάζοντας 
με τυφλοπόντικα κουρνιασμένο μέσα στη φωλιά του.

Με έναν αναστεναγμό, ο Κάραμον πίεσε το μυαλό του να 
φύγει από τις καταιγίδες και τους τυφλοπόντικες και να γυρίσει 
σε εκείνες τις λίγες τελευταίες στιγμές όταν είχε ενεργοποιηθεί 
το μαγικό ξόρκι.

Θυμάμαι που ένιωθα διαλυμένος, συνειδητοποίησε ξαφνικά, 
στραπατσαρισμένος, λες και κάποια δύναμη προσπαθούσε να 
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με τραβήξει από τη μια μεριά, ενώ μια άλλη να με σύρει στην 
αντίθετη κατεύθυνση. Τι έκανε τότε ο Ρέστλιν; O Κάραμον 
πάσχισε να θυμηθεί. Μια θολή εικόνα του αδελφού του του ήρθε 
στο μυαλό. Είδε τον Ρέστλιν, με το πρόσωπό του συστρεμμένο 
από φόβο, να κοιτάζει την Πύλη εμβρόντητος. Είδε την Κρισάνια 
να στέκεται στην Πύλη, αλλά δεν προσευχόταν πια στο θεό της. 
Το σώμα της φαινόταν καταρρακωμένο από τον πόνο, τα μάτια 
της ήταν ορθάνοιχτα από τον τρόμο.

O Κάραμον ρίγησε και έγλειψε τα χείλη του. Το πικρό νερό 
είχε αφήσει κάποιου είδους στρώμα πίσω του, που έκανε το 
στόμα του να έχει μια γεύση σαν να δάγκωνε βρόμικα νύχια. 
Φτύνοντας, σκούπισε το στόμα του με το χέρι και έγειρε πίσω 
κουρασμένα. Μια άλλη ριπή τον έκανε να πεταχτεί. Το ίδιο έκανε 
και η απάντηση.

O αδελφός του είχε αποτύχει.
Στον Ρέστλιν είχε συμβεί το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί 

στον Φισταντάντιλους. Είχε χάσει τον έλεγχο της μαγείας του. 
Το μαγικό πεδίο της συσκευής για ταξίδια στο χρόνο είχε 
αναμφίβολα διακόψει το ξόρκι που εκτελούσε. Αυτή ήταν η 
μόνη πιθανή απάντηση...

O Κάραμον σκυθρώπιασε. Όχι, οπωσδήποτε ο Ρέστλιν πρέπει 
να είχε προβλέψει την πιθανότητα να συνέβαινε αυτό. Αν ήταν 
έτσι, θα τους είχε εμποδίσει να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή, 
θα τους σκότωνε, όπως ακριβώς είχε σκοτώσει το φίλο του Τας, 
το γνώμο.

Κουνώντας το κεφάλι του για να καθαρίσει τις σκέψεις του, 
ο Κάραμον ξεκίνησε από την αρχή προσπαθώντας να λύσει το 
πρόβλημα, όπως είχε προσπαθήσει να λύσει τον απεχθή γρίφο 
που του είχε βάλει η μητέρα του όταν ήταν μικρός. Το μαγικό 
πεδίο είχε διαταραχτεί, όσο για αυτό δεν υπήρχε αμφιβολία. 
Είχε προωθήσει τον ίδιο και το κέντερ πολύ μπροστά στο χρόνο, 
στέλνοντάς τους στο μέλλον τους.

Πράγμα που σημαίνει, υποθέτω, ότι το μόνο που χρειάζεται 
να κάνω είναι να ενεργοποιήσω τη συσκευή και αυτή θα μας 
πάει πίσω στο παρόν, πίσω στην Τίκα, πίσω στη Σόλας...

Ανοίγοντας τα μάτια του, κοίταξε τριγύρω. Αλλά θα αντίκριζαν 
αυτό το μέλλον όταν επέστρεφαν;

O Κάραμον ρίγησε. Ήταν βρεγμένος ως το κόκαλο από την 
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καταρρακτώδη βροχή. H νύχτα γινόταν πιο ψυχρή, αλλά αυτό που 
τον βασάνιζε δεν ήταν το κρύο. Ήξερε τι ήταν να ζει γνωρίζοντας 
τι επρόκειτο να συμβεί στο μέλλον. Ήξερε τι ήταν να ζει δίχως 
ελπίδα. Πώς μπορούσε να γυρίσει πίσω και να αντικρίσει την 
Τίκα και τους φίλους του, γνωρίζοντας ότι τους περίμενε αυτό; 
Σκέφτηκε το πτώμα κάτω από το μνημείο. Πώς μπορούσε να 
γυρίσει πίσω γνωρίζοντας τι περίμενε τον ίδιο;

Αν αυτό ήταν πράγματι εκείνος. Θυμήθηκε την τελευταία 
συζήτηση που έκανε με τον αδελφό του. O Τας είχε αλλάξει το 
χρόνο – έτσι είχε πει ο Ρέστλιν. Επειδή τα κέντερ, οι νάνοι και 
οι γνώμοι ήταν φυλές που δημιουργήθηκαν από λάθος, όχι από 
συγκεκριμένη βούληση, δεν ακολουθούσαν τη ροή του χρόνου 
όπως έκαναν οι φυλές των ανθρώπων, των ξωτικών και των ογκρ. 
Έτσι, τα κέντερ απαγορευόταν να ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο 
επειδή είχαν τη δύναμη να τον αλλάξουν.

Αλλά ο Τας είχε σταλεί πίσω κατά λάθος, με ένα σάλτο 
μέσα στο μαγικό πεδίο την ώρα ακριβώς που ο Παρ-Σάλιαν, ο 
επικεφαλής του Πύργου της Υψηλής Μαγείας, εκτελούσε το ξόρκι 
για να στείλει στο παρελθόν τον Κάραμον και την Κρισάνια. O 
Τας είχε αλλάξει το χρόνο. Επομένως ο Ρέστλιν γνώριζε ότι δεν 
ήταν εγκλωβισμένος στην καταδίκη του Φισταντάντιλους. Είχε τη 
δύναμη να αλλάξει την έκβαση. Εκεί που ο Φισταντάντιλους είχε 
πεθάνει, η Ρέστλιν ίσως ζούσε.

Οι ώμοι του Κάραμον κύρτωσαν. Ξαφνικά ένιωσε ναυτία και 
ζάλη. Τι σήμαινε αυτό; Τι δουλειά είχε εδώ; Πώς μπορούσε να 
είναι την ίδια στιγμή νεκρός και ζωντανός; Τουλάχιστον ήταν το 
πτώμα του αυτό; Από τη στιγμή που ο Τας είχε αλλάξει το χρόνο, 
μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Επιπλέον -το πιο σημαντικό 
από όλα-, τι είχε συμβεί στη Σόλας;

«O Ρέστλιν το έκανε αυτό;» μουρμούρισε μόνος του ο Κάραμον, 
μόνο και μόνο για να ακούσει τον ήχο της φωνής του μεταξύ του 
αστραφτερού φωτός και των συντριπτικών ριπών. «Έχει κάποια 
σχέση αυτό με εκείνον; Αυτό συνέβη επειδή απέτυχε ή –»

O Κάραμον κράτησε την αναπνοή του. Δίπλα του ο Τας 
σάλεψε στον ύπνο του, κλαψούρισε και ξεφώνισε. O Κάραμον 
του έδωσε ένα απαλό χτύπημα αφηρημένα. «Ένα κακό όνειρο» 
είπε, νιώθοντας το μικρό σώμα του κέντερ να κουλουριάζεται 
κάτω από το χέρι του. «Ένα κακό όνειρο, Τας. Ξανακοιμήσου.»
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O Τας γύρισε από την άλλη, κολλώντας το μικρό του σώμα 
κοντά στο σώμα του Κάραμον, με τα χέρια του να εξακολουθούν 
να σκεπάζουν τα μάτια του. O Κάραμον συνέχισε να του δίνει 
ελαφρά καθησυχαστικά χτυπήματα.

Ένα κακό όνειρο. Ευχήθηκε αυτό να ήταν όλο. Ευχήθηκε 
γεμάτος απόγνωση να ξυπνούσε στο κρεβάτι του με το κεφάλι 
του να κοντεύει να σπάσει από το υπερβολικό πιοτό. Ευχήθηκε 
να μπορούσε να ακούσει την Τίκα να πετάει πιάτα εδώ κι 
εκεί στην κουζίνα, βλαστημώντας τον που ήταν ένας τεμπέλης, 
μέθυσος χαραμοφάης, την ώρα που του ετοίμαζε το αγαπημένο 
του πρωινό. Ευχήθηκε να μπορούσε να συνεχίσει με εκείνο το 
άθλιο, νοτισμένο με αλκοόλ είναι, επειδή τότε θα πέθαινε, θα 
πέθαινε χωρίς να μάθει...

Αχ, σας παρακαλώ, κάντε να είναι ένα όνειρο! προσευχήθηκε 
ο Κάραμον, φέρνοντας το κεφάλι του στα γόνατά του και 
νιώθοντας δάκρυα πικρά να γλιστρούν κάτω από τα κλειστά του 
βλέφαρα.

Καθόταν εκεί, χωρίς να επηρεάζεται πλέον από την καταιγίδα, 
συντετριμμένος από το βάρος της ξαφνικής του συνειδητοποίησης. 
O Τας αναστέναζε και ριγούσε, αλλά συνέχιζε να κοιμάται 
ήσυχα. O Κάραμον δεν κουνιόταν. Δεν κοιμόταν. Δεν μπορούσε. 
Το όνειρο μέσα στο οποίο βάδιζε ήταν ένα ζωντανό όνειρο, 
ένας ζωντανός εφιάλτης. Χρειαζόταν μονάχα ένα πράγμα για να 
επαληθεύσει τη γνώση, που μέσα στην καρδιά του ήξερε ότι δε 
χρειαζόταν επαλήθευση.

H καταιγίδα σταδιακά πέρασε, κατευθυνόμενη προς το νότο. 
O Κάραμον μπορούσε κυριολεκτικά να τη νιώσει να φεύγει, 
καθώς οι κεραυνοί που απομακρύνονταν δονούσαν τη γη όπως 
τα πόδια γιγάντων. Όταν τελείωσε, η ησυχία ηχούσε στα αυτιά 
του πιο δυνατά από τις ριπές του κεραυνού. O ουρανός θα ήταν 
πια καθαρός, το ήξερε. Καθαρός μέχρι την επόμενη καταιγίδα. 
Θα έβλεπε τα φεγγάρια, τα αστέρια...

Τα αστέρια...
Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να σηκώσει το κεφάλι 

του και να κοιτάξει τον ουρανό, τον καθαρό ουρανό, και θα 
καταλάβαινε.

Για άλλη μια στιγμή κάθισε εκεί, θέλοντας να φτάσει σ’ 
εκείνον η μυρωδιά από τις πικάντικες πατάτες, θέλοντας το γέλιο 
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της Τίκα να διώξει τη σιωπή, θέλοντας έναν πόνο στο κεφάλι 
του από το μεθύσι να αντικαταστήσει τον τρομερό πόνο στην 
καρδιά του.

Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο η ησυχία αυτής της πεθαμένης, 
γυμνής χώρας, που διαταρασσόταν από το μακρινό, απόμακρο 
ορυμαγδό του κεραυνού.

Με ένα μικρό αναστεναγμό, τον οποίο μόλις που άκουσε 
και ο ίδιος, ο Κάραμον σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε ψηλά 
στον ουρανό.

Κατάπιε το πικρό σάλιο στο στόμα του, που κόντεψε να τον 
πνίξει. Δάκρυα κέντρισαν τα μάτια του, αλλά τα ανοιγόκλεισε 
ξανά ώστε να μπορέσει να δει καθαρά.

Να τη – η επιβεβαίωση των φόβων του, η επισφράγιση της 
καταδίκης του.

Ένας νέος αστερισμός στον ουρανό.
Μια κλεψύδρα...

«Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε ο Τας, τρίβοντας τα μάτια του και 
κοιτάζοντας νυσταγμένα ψηλά τα αστέρια, έχοντας μόλις ξυπνήσει.

«Σημαίνει ότι ο Ρέστλιν τα κατάφερε» απάντησε ο Κάραμον 
με ένα παράξενο μείγμα φόβου, θλίψης και περηφάνιας στη 
φωνή του. «Σημαίνει ότι μπήκε στην Άβυσσο και προκάλεσε τη 
Βασίλισσα του Σκότους – και τη νίκησε!»

«Όχι και τη νίκησε, Κάραμον» είπε ο Τας καθώς 
περιεργαζόταν τον ουρανό με προσήλωση, δείχνοντας. «Να ο 
δικός της αστερισμός, αλλά σε λάθος μέρος. Είναι εκεί πέρα, ενώ 
έπρεπε να είναι εδώ πέρα. Και να ο Πάλανταϊν.» Αναστέναξε. 
«Άμοιρε Φίζμπαν. Αναρωτιέμαι αν αναγκάστηκε να πολεμήσει 
τον Ρέστλιν. Δε νομίζω ότι θα του άρεσε αυτό. Πάντα είχα 
την αίσθηση ότι καταλάβαινε τον Ρέστλιν, ίσως καλύτερα από 
οποιονδήποτε από εμάς τους υπόλοιπους.»

«Επομένως ίσως η μάχη να δίνεται ακόμα» στοχάστηκε ο 
Κάραμον. «Ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τις καταιγίδες.» 
Σώπασε για μια στιγμή, κοιτάζοντας ψηλά την κλεψύδρα που 
τρεμόφεγγε. Μέσα στο μυαλό του μπορούσε να δει τα μάτια του 
αδελφού του όταν εμφανίστηκε πριν από τόσο καιρό από την 
τρομερή δοκιμασία στον Πύργο της Υψηλής Μαγείας – οι κόρες 
των ματιών του είχαν πάρει το σχήμα κλεψύδρας.

TWINSTEST_01_008_082_.indd   43 305//22   3:56 PM



«Έτσι, Ρέστλιν, θα βλέπεις το χρόνο καθώς αλλάζει τα πάντα» 
του είχε πει ο Παρ-Σάλιαν. «Έτσι ίσως αποκτήσεις συμπόνια για 
εκείνους που σε περιβάλλουν.»

Αλλά αυτό δε συνέβη.

«O Ρέστλιν κέρδισε» είπε με έναν απαλό αναστεναγμό ο 
Κάραμον. «Είναι αυτό που ήθελε να γίνει – θεός. Και τώρα 
εξουσιάζει έναν πεθαμένο κόσμο.»

«Πεθαμένο κόσμο;» είπε ο Τας θορυβημένος. «Θ-θέλεις να 
πεις ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι; Τα πάντα στον Κριν – το 
Παλάνθας και η Χέιβεν και το Κουαλινέστι; Το K-Κέντερμορ; 
Τα πάντα;»

«Κοίτα τριγύρω» είπε μελαγχολικά ο Κάραμον. «Εσύ τι 
νομίζεις; Έχεις δει κανένα άλλο ζωντανό πλάσμα από τότε 
που ήρθαμε εδώ;» Κούνησε ένα χέρι που μόλις φάνηκε στο 
χλωμό φως του Σολίναρι, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα που τα 
σύννεφα είχαν φύγει, λάμποντας σαν ένα μάτι που κοίταζε από 
τον ουρανό. «Είδες τη φωτιά να σαρώνει τη βουνοπλαγιά. Και 
τώρα εγώ μπορώ να δω τον κεραυνό στον ορίζοντα.» Έδειξε 
στα ανατολικά. «Κι εκεί πλησιάζει άλλη μια καταιγίδα. Όχι, Τας. 
Τίποτα δεν μπορεί να επιζήσει από αυτά. Θα πεθάνουμε κι εμείς 
πριν περάσει πολλή ώρα, ή θα γίνουμε κομματάκια, ή –»

«Ή... ή κάτι άλλο...» είπε κακομοιριασμένα ο Τας. «A-αλήθεια 
δεν αισθάνομαι καλά, Κάραμον. Και φταίει – φταίει το νερό, ή 
κόλλησα πάλι πανούκλα.» Με πρόσωπο που παραμορφωνόταν 
από τον πόνο, έβαλε το χέρι του στο στομάχι του. «Αρχίζω να 
νιώθω πολύ περίεργα στα σωθικά μου, σαν να κατάπια φίδι.»

«Το νερό» είπε ο Κάραμον με ένα μορφασμό. «Κι εγώ το 
νιώθω. Είναι πιθανόν κάποιο είδος δηλητηρίου που προήλθε από 
εκείνα τα σύννεφα.»

«Τότε απλώς θ-θα πεθάνουμε εδώ, Κάραμον;» ρώτησε ο 
Τας ύστερα από μια στιγμή σιωπηλού στοχασμού. «Επειδή αν 
πεθάνουμε, πραγματικά νομίζω ότι θα μου άρεσε να πάω και 
να ξαπλώσω δίπλα στην Τίκα, αν δε σε πειράζει. Θ-θα με έκανε 
να νιώσω πιο πολύ σαν να είμαι σπίτι μου, μέχρι να πάω στον 
Φλιντ και το δέντρο του.» Αναστενάζοντας, ακούμπησε το κεφάλι 
του πάνω στο δυνατό μπράτσο του Κάραμον. «Σίγουρα θα έχω 
πολλά να πω στον Φλιντ, έτσι δεν είναι, Κάραμον; Όλα αυτά για 
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τον Κατακλυσμό και το φλεγόμενο όρος και για μένα που σου 
έσωσα τη ζωή και για τον Ρέστλιν που έγινε θεός. Πάω στοίχημα 
ότι αυτό δε θα το πιστέψει. Αλλά ίσως να είσαι εκεί μαζί μου, 
Κάραμον, για να μπορέσεις να του πεις ότι πραγματικά δεν, 
δηλαδή -εμ- υπερβάλλω.»

«O θάνατος θα ήταν σίγουρα κάτι εύκολο» μουρμούρισε ο 
Κάραμον, κοιτάζοντας ονειροπόλα προς την κατεύθυνση του 
οβελίσκου.

Τώρα εμφανιζόταν η Λουνιτάρι, με το κόκκινο σαν αίμα φως 
της να αναμειγνύεται με το θανάσιμα λευκό φως του Σολίναρι 
για να ρίξει μια απόκοσμη μενεξεδιά ακτινοβολία πάνω στη 
σκεπασμένη με στάχτες γη. O πέτρινος οβελίσκος, μούσκεμα από 
τη βροχή, έλαμπε στο φεγγαρόφωτο, με τα άτεχνα σκαλισμένα 
μαύρα γράμματα να φαίνονται έντονα πάνω στη θαμπή επιφάνεια.

«Θα ήταν εύκολο να πεθάνω» επανέλαβε ο Κάραμον, πιο πολύ 
στον εαυτό του παρά στον Τας. «Θα ήταν εύκολο να ξαπλώσω και 
να αφήσω το σκοτάδι να με πάρει.» Τότε, σφίγγοντας τα δόντια 
του, σηκώθηκε όρθιος παραπατώντας. «Τι αστείο» πρόσθεσε 
καθώς τράβηξε το σπαθί του και άρχισε να κόβει ένα κλαδί από 
το πεσμένο ζωντανό δέντρο που χρησιμοποιούσαν για καταφύγιο. 
«O Ρεστ με είχε ρωτήσει γι’ αυτό κάποτε. “Θα με ακολουθούσες 
στο σκοτάδι;” είχε πει.»

«Τι κάνεις;» ρώτησε ο Τας, κοιτάζοντας τον Κάραμον με 
περιέργεια.

Αλλά ο Κάραμον δεν απάντησε. Απλώς συνέχιζε να κόβει το 
κλαδί από το δέντρο.

«Φτιάχνεις ένα δεκανίκι!» είπε ο Τας και μετά σηκώθηκε 
όρθιος με ένα σάλτο, ανησυχώντας ξαφνικά. «Κάραμον! Δεν 
μπορείς να το σκέφτεσαι αυτό! Αυτό – αυτό είναι τρελό! Θυμάμαι 
όταν σου έκανε αυτή την ερώτηση ο Ρέστλιν και θυμάμαι την 
απάντησή του όταν του είπες ναι! Είπε ότι αυτό θα σήμαινε 
το θάνατό σου, Κάραμον! Όσο δυνατός κι αν ήσουν, θα σε 
σκότωνε!»

O Κάραμον εξακολουθούσε να μην αποκρίνεται. Βρεγμένα 
ξύλα εκτοξεύονταν ολόγυρα την ώρα που πριόνιζε το κλαδί 
του δέντρου. Πότε πότε κοιτούσε πίσω του τα νέα σύννεφα 
καταιγίδας που πλησίαζαν, κρύβοντας αργά τους αστερισμούς 
και υφέρποντας προς τα φεγγάρια.

TWINSTEST_01_008_082_.indd   45 305//22   3:56 PM



«Κάραμον!» O Τας άρπαξε το χέρι του μεγαλόσωμου άνδρα. 
«Ακόμη κι αν πήγαινες... εκεί» -το κέντερ συνειδητοποίησε ότι 
δεν μπορούσε να προφέρει το όνομα- «τι θα έκανες;»

«Κάτι που έπρεπε να είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό» είπε 
με αποφασιστικότητα ο Κάραμον.
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