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ίσω της μπορούσε να ακούσει το 
θόρυβο νυχιών που πατούσαν στα φύλλα του δάσους. H Τίκα 
τεντώθηκε, αλλά προσπάθησε να φερθεί λες και δεν άκουγε, 
παρασύροντας το πλάσμα να συνεχίσει. Έσφιξε γερά στο χέρι της 
το ξίφος. H καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Τα βήματα πλησίαζαν 
ολοένα και περισσότερο, μπορούσε να ακούσει την τραχιά ανάσα. 
Ένα χέρι με νύχια άγγιξε τον ώμο της. Γυρνώντας απότομα, η 
Τίκα τίναξε το ξίφος της και... έριξε ένα δίσκο γεμάτο κούπες 
στο έδαφος με κρότο. 

H Ντέζρα στρίγκλισε και πετάχτηκε προς τα πίσω θορυβημένη. 
Θαμώνες που κάθονταν στον πάγκο ξέσπασαν σε ηχηρά γέλια. H 
Τίκα ήξερε ότι το πρόσωπό της ήταν κόκκινο όσο και τα μαλλιά 
της. H καρδιά της κόντευε να σπάσει, τα χέρια της έτρεμαν.

«Ντέζρα» είπε παγερά «έχεις τη χάρη και την ευφυία ενός 
ρακοσυλλέκτη νάνου. Ίσως εσύ και ο Ραφ να ’πρεπε να αλλάξετε 
θέσεις. Βγάλε εσύ τα σκουπίδια έξω και θα αφήσω εκείνον να 
σερβίρει!»

H Ντέζρα σήκωσε το βλέμμα της από εκεί όπου είχε γονατίσει, 
σηκώνοντας τα σπασμένα κομμάτια από το πάτωμα, που έπλεαν 
μέσα σε μια θάλασσα από μπίρα. «Ίσως να ’πρεπε!» φώναξε 
η σερβιτόρα, ρίχνοντας τα κομμάτια πίσω στο πάτωμα. «Να 
σερβίρεις εσύ... ή αυτό είναι υποτιμητικό πλέον για σένα, Τίκα 
Μαζέρ, Ηρωίδα της Λόγχης;»

Π
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Κεραυνοβολώντας την Τίκα με μια πληγωμένη, επιτιμητική 
ματιά, η Ντέζρα σηκώθηκε, κλότσησε τα σπασμένα κομμάτια από 
μπροστά της και βγήκε σαν σίφουνας από το πανδοχείο.

H εξώπορτα άνοιξε με θόρυβο και χτύπησε δυνατά πάνω στο 
κούφωμά της, κάνοντας την Τίκα να μορφάσει καθώς φαντάστηκε 
τα γδαρσίματα πάνω στο ξύλο. Λόγια σουβλερά έφτασαν στα 
χείλη της, αλλά δάγκωσε τη γλώσσα της και συγκράτησε αυτό που 
πήγε να πει, ξέροντας ότι αργότερα θα μετάνιωνε.

H πόρτα έμεινε να στέκει ανοιχτή, αφήνοντας το λαμπερό φως 
του σούρουπου να πλημμυρίσει το πανδοχείο. H ροδοκόκκινη 
λάμψη του ήλιου που βασίλευε λαμπύρισε πάνω στην πρόσφατα 
στιλβωμένη, ξύλινη επιφάνεια του πάγκου και έκανε τα γυαλιά να 
στραφταλίσουν. Χόρεψε ακόμη και στην επιφάνεια της λιμνούλας 
με την μπίρα στο πάτωμα. Άγγιξε τις φλογερές κόκκινες μπούκλες 
της Τίκα παιχνιδιάρικα, σαν το χέρι ενός εραστή, κάνοντας 
πολλούς από τους θαμώνες να πνίξουν το γέλιο τους και να 
ατενίσουν τη θελκτική γυναίκα με πόθο.

Όχι πως η Τίκα το πρόσεξε. Νιώθοντας ντροπή πλέον για 
το θυμό της, κοίταξε έξω από το παράθυρο, όπου μπορούσε να 
δει την Ντέζρα να σκουπίζει τα μάτια της με μια ποδιά. Ένας 
πελάτης μπήκε από την ανοιχτή πόρτα, τραβώντας τη για να 
κλείσει πίσω του. Το φως εξαφανίστηκε, αφήνοντας το πανδοχείο 
και πάλι στο ψυχρό μισοσκόταδο.

H Τίκα πέρασε το χέρι της πάνω από τα μάτια της. Τι τέρας 
γίνομαι; αναρωτήθηκε μετανιωμένη. Στο κάτω κάτω δεν έφταιγε 
η Ντέζρα. Φταίει αυτή η φρικτή αίσθηση που έχω μέσα μου! 
Σχεδόν εύχομαι να υπήρχαν και πάλι δρακόνιοι για να τους 
πολεμήσω. Τουλάχιστον τότε ήξερα τι φοβόμουν, τότε μπορούσα 
να το εξουδετερώσω με τα ίδια μου τα χέρια! Πώς μπορώ να 
πολεμήσω κάτι που δεν μπορώ καν να ονοματίσω;

Μέσα στις σκέψεις της όρμησαν φωνές που απαιτούσαν 
μπίρα, που απαιτούσαν φαγητό. Ακούστηκαν γέλια, αντιλαλώντας 
σε ολόκληρο το πανδοχείο «Τελευταίο Σπίτι».

Αυτό είναι που βρήκα γυρνώντας. H Τίκα ρουθούνισε και 
σκούπισε τη μύτη της με το κουρελάκι του πάγκου. Αυτό είναι το 
σπίτι μου. Αυτός ο κόσμος είναι καλός και όμορφος και ζεστός 
όσο ο ήλιος που βασιλεύει. Με περικυκλώνουν οι ήχοι της αγάπης 
– γέλια, καλή συντροφιά, ένας σκύλος που γλείφει...
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Σκύλος που γλείφει! H Τίκα μούγκρισε και βγήκε απότομα 
από τον πάγκο.

«Ραφ!» αναφώνησε, κοιτάζοντας το ρακοσυλλέκτη νάνο με 
απελπισία.

«Μπίρα χύθηκε. Εγώ σκουπίζω» είπε, κοιτάζοντάς την και 
σκουπίζοντας χαρωπά το στόμα του με το χέρι του.

Αρκετοί από τους παλιούς πελάτες γέλασαν, αλλά υπήρχαν 
και κάποιοι καινούριοι στο πανδοχείο, που κοίταζαν το 
ρακοσυλλέκτη νάνο με αηδία.

«Χρησιμοποίησε αυτό το κουρελάκι για να τα καθαρίσεις!» 
είπε η Τίκα μέσα από τα δόντια της, χαμογελώντας αδύναμα 
στους πελάτες, σε μια προσπάθεια να απολογηθεί. Έριξε στον 
Ραφ το κουρελάκι του πάγκου και ο ρακοσυλλέκτης νάνος το 
έπιασε. Αλλά έμεινε απλώς να το κρατά στο χέρι του, κοιτάζοντάς 
το σαστισμένος.

«Τι κάνω εγώ με αυτό;»
«Καθάρισε αυτά που χύθηκαν!» τον μάλωσε η Τίκα, 

προσπαθώντας χωρίς επιτυχία να τον κρύψει από το οπτικό 
πεδίο των πελατών με τη μακριά, χυτή της φούστα.

«A! Εγώ όχι κάνω αυτό» είπε μειλίχια ο Ραφ. «Εγώ όχι 
βρομίσω ωραίο κουρελάκι.» Ξαναδίνοντας το πανί στην Τίκα, 
ο ρακοσυλλέκτης νάνος έπεσε πάλι στα τέσσερα και άρχισε να 
καθαρίζει με τη γλώσσα του τη χυμένη μπίρα, που είχε τώρα 
αναμειχθεί με τη λάσπη που είχαν φέρει μέσα τα παπούτσια 
των πελατών.

Με μάγουλα που έκαιγαν, η Τίκα έσκυψε και άρπαξε τον 
Ραφ από το κολάρο, ταρακουνώντας τον. «Χρησιμοποίησε το 
κουρελάκι!» ψιθύρισε αγριεμένα. «Οι πελάτες χάνουν την όρεξή 
τους! Και όταν τελειώσεις με αυτό, θέλω να καθαρίσεις αυτό το 
μεγάλο τραπέζι κοντά στο τζάκι. Περιμένω φίλους –» H Τίκα 
σταμάτησε.

O Ραφ την κοίταζε με μάτια γουρλωμένα, προσπαθώντας να 
αφομοιώσει τις πολύπλοκες οδηγίες. Ήταν χαρισματικός, για 
τα δεδομένα των ρακοσυλλεκτών νάνων. Ήταν εκεί μόλις τρεις 
εβδομάδες και η Τίκα του είχε ήδη μάθει να μετράει ως το τρία (λίγοι 
ρακοσυλλέκτες νάνοι καταφέρνουν να ξεπεράσουν το δύο) και είχε 
επιτέλους απαλλαγεί από την μπόχα του. Αυτή η νεοαποκτηθείσα 
διανοητική ικανότητα σε συνδυασμό με την καθαριότητα, θα τον 
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είχε κάνει βασιλιά στη χώρα των ρακοσυλλεκτών νάνων, αλλά ο Ραφ 
δεν είχε τέτοιες φιλοδοξίες. Ήξερε ότι κανένας βασιλιάς δε ζούσε 
όπως εκείνος – «σκουπίζοντας» χυμένη μπίρα (αν ήταν γρήγορος) 
και «βγάζοντας έξω» τα σκουπίδια. Αλλά υπήρχαν όρια στα ταλέντα 
του Ραφ και η Τίκα μόλις τα είχε αγγίξει.

«Περιμένω φίλους και –» άρχισε να λέει πάλι κι ύστερα τα 
παράτησε. «Ω, ξέχασέ το. Σκούπισε αυτό – με το κουρελάκι» 
πρόσθεσε αυστηρά «κι ύστερα έλα να με βρεις για να μάθεις τι 
θα κάνεις μετά.»

«Εγώ όχι πιω;» είπε ο Ραφ και μετά αντιλήφθηκε την έξαλλη 
ματιά της Τίκα. «Εγώ εντάξει.»

Αναστενάζοντας με απογοήτευση, ο ρακοσυλλέκτης νάνος 
ξαναπήρε το κουρελάκι και άρχισε να το κουνάει πέρα-δώθε, 
μουρμουρίζοντας «ωραία μπίρα πάει χαμένη.» Στη συνέχεια 
μάζεψε τα κομματάκια από τις σπασμένες κούπες και, αφού τα 
κοίταξε για μια στιγμή, χαμογέλασε και τα έχωσε στις τσέπες 
του πουκαμίσου του.

H Τίκα αναρωτήθηκε προς στιγμή τι σχεδίαζε να κάνει 
με αυτά, αλλά ήξερε ότι θα ήταν φρονιμότερο να μη ρωτήσει. 
Επιστρέφοντας στον πάγκο, άρπαξε μερικές κούπες ακόμα και 
άρχισε να τις γεμίζει, προσπαθώντας να μην προσέχει ότι ο Ραφ 
είχε κοπεί με μερικά από τα αιχμηρότερα κομματάκια και τώρα 
είχε γείρει πάνω στις φτέρνες του, παρακολουθώντας με έντονο 
ενδιαφέρον το αίμα να στάζει από το χέρι του.

«Έχεις... εμ... δει τον Κάραμον;» ρώτησε αδιάφορα η Τίκα 
το ρακοσυλλέκτη νάνο.

«Μπα.» O Ραφ σκούπισε το ματωμένο του χέρι στα μαλλιά 
του. «Αλλά εγώ ξέρω πού ψάξω.» Αναπήδησε με ανυπομονησία. 
«Εγώ πάω βρω;»

«Όχι!» είπε απότομα η Τίκα, σκυθρωπιάζοντας. «O Κάραμον 
είναι στο σπίτι.»

«Εγώ όχι νομίζω» είπε ο Ραφ, κουνώντας το κεφάλι του. «Όχι 
μετά δύση ήλιου –»

«Είναι σπίτι!» πέταξε η Τίκα τόσο θυμωμένα, που ο 
ρακοσυλλέκτης νάνος ζάρωσε και τραβήχτηκε μακριά της.

«Θέλεις πας στοίχημα;» μουρμούρισε ο Ραφ, αλλά πολύ 
ψιθυριστά. H διάθεση της Τίκα αυτό τον καιρό ήταν το ίδιο 
φλογερή με τα πύρινα μαλλιά της.
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Ευτυχώς για τον Ραφ, η Τίκα δεν τον άκουσε. Γέμισε τις 
κούπες και πήγε να δώσει το δίσκο σε μια μεγάλη παρέα ξωτικών, 
που καθόταν κοντά στο παράθυρο.

Περιμένω φίλους, επανέλαβε στον εαυτό της μονότονα. 
Φίλους αγαπημένους. Κάποτε θα ήταν πολύ ενθουσιασμένη, θα 
ανυπομονούσε να δει τον Τάνις και τον Ρίβεργουιντ. Τώρα... 
Αναστέναξε, παραδίνοντας μηχανικά τις κούπες με την μπίρα, 
χωρίς να συνειδητοποιεί τι κάνει. Στο όνομα των αληθινών 
θεών, προσευχήθηκε, ας έρθουν και ας φύγουν γρήγορα! 
Ναι, πάνω από όλα, να φύγουν γρήγορα! Αν έμεναν... Αν το 
ανακάλυπταν...

Με αυτή τη σκέψη η Τίκα βούλιαξε στην απελπισία. Το 
κάτω της χείλος της τρεμούλιασε. Αν έμεναν, αυτό θα ήταν το 
τέλος. Απλά και ξεκάθαρα. H ζωή της θα τελείωνε. O πόνος 
ήταν ξαφνικά μεγαλύτερος από όσο μπορούσε να βαστάξει. 
Ακουμπώντας βιαστικά στο τραπέζι την τελευταία μπίρα, η Τίκα 
απομακρύνθηκε από τα ξωτικά, ανοιγοκλείνοντας γρήγορα τα 
μάτια της. Δεν πρόσεξε τις σαστισμένες ματιές που αντάλλαξαν 
μεταξύ τους τα ξωτικά την ώρα που κοίταξαν τις κούπες με την 
μπίρα, και δεν κατάφερε ποτέ να θυμηθεί ότι είχαν παραγγείλει 
όλοι κρασί.

H Τίκα σχεδόν δεν έβλεπε από τα δάκρυά της, η μοναδική 
σκέψη της ήταν να κρυφτεί στην κουζίνα, όπου μπορούσε να 
κλάψει χωρίς να τη βλέπουν. Τα ξωτικά κοίταξαν ολόγυρα 
να βρουν μια άλλη σερβιτόρα και ο Ραφ, αναστενάζοντας με 
ευχαρίστηση, ξανάπεσε στα τέσσερα, πίνοντας με τη γλώσσα του 
την υπόλοιπη μπίρα ευτυχισμένα.

O Τάνις Μισοξωτικό στάθηκε στη βάση μια μικρής ανηφόρας, 
κοιτάζοντας προς τα πάνω το μακρύ, ίσιο, λασπερό δρόμο που 
απλωνόταν μπροστά του. H γυναίκα την οποία συνόδευε και 
τα υποζύγιά τους περίμεναν σε μικρή απόσταση πίσω του. H 
γυναίκα χρειαζόταν ανάπαυση, όπως και τα άλογά τους. Παρ’ 
όλο που η περηφάνια της την εμπόδιζε να πει κουβέντα, ο Τάνις 
είδε ότι το πρόσωπό της ήταν γκρίζο και τραβηγμένο από την 
κόπωση. Μάλιστα κάποια στιγμή σήμερα είχε γλαρώσει και είχε 
αποκοιμηθεί στη σέλα, και θα είχε πέσει αν δεν ήταν το δυνατό 
μπράτσο του Τάνις. Παρ’ όλα αυτά, αν και ανυπομονούσε να 
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φτάσει στον προορισμό της, δε διαμαρτυρήθηκε όταν ο Τάνις 
δήλωσε ότι ήθελε να ανιχνεύσει μόνος το δρόμο μπροστά τους. 
Τη βοήθησε να κατέβει από το άλογό της και την είδε να χώνεται 
σε ένα απόμερο σύδεντρο.

Δίσταζε να την αφήσει χωρίς να την προσέχει, αλλά ένιωθε 
ότι τα πλάσματα του σκότους που τους καταδίωκαν είχαν 
μείνει πολύ πίσω. H επιμονή του να πηγαίνουν γρήγορα είχε 
αποδώσει, αν και τόσο εκείνος όσο και η γυναίκα πονούσαν 
και ήταν εξουθενωμένοι. O Τάνις έλπιζε να εξακολουθήσουν 
να βρίσκονται μπροστά από τα πλάσματα μέχρι να μπορέσει να 
παραδώσει τη σύντροφό του στο μοναδικό άτομο στον Κριν το 
οποίο ίσως να ήταν σε θέση να τη βοηθήσει.

Ίππευαν απ’ όταν χάραξε, προσπαθώντας να ξεφύγουν από 
τη φρίκη που τους ακολουθούσε από τη στιγμή που έφυγαν από 
το Παλάνθας. Τι ήταν ακριβώς, ο Τάνις -με όλη του την εμπειρία 
κατά τη διάρκεια των πολέμων- δεν μπορούσε να προσδιορίσει. 
Και αυτό το έκανε πολύ πιο τρομακτικό. Δεν κατάφεραν ποτέ να 
το αντικρίσουν, ήταν μονάχα ορατό με την άκρη του ματιού, όταν 
κοίταζαν κάτι άλλο. H σύντροφός του το είχε επίσης αισθανθεί, 
το ήξερε, ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν πολύ περήφανη 
για να παραδεχτεί ότι φοβόταν.

Καθώς απομακρυνόταν από το σύδεντρο, ο Τάνις αισθάνθηκε 
ένοχος. Δε θα έπρεπε να την αφήνει μόνη, το ήξερε. Δε θα 
έπρεπε να ξοδεύει πολύτιμο χρόνο. Όλες του οι πολεμικές 
αισθήσεις διαμαρτύρονταν. Αλλά υπήρχε ένα και μοναδικό 
πράγμα που έπρεπε να κάνει, και έπρεπε να το κάνει μόνος του. 
Το να πράξει κάτι άλλο θα έμοιαζε με ιεροσυλία.

Και έτσι ο Τάνις στάθηκε στα ριζά του λόφου, επιστρατεύοντας 
το κουράγιο του για να προχωρήσει. Αν κάποιος τον κοιτούσε θα 
υπέθετε ότι προχωρούσε για να πολεμήσει ένα ογκρ. Αλλά αυτό δεν 
ήταν αλήθεια. O Τάνις Μισοξωτικό επέστρεφε στην πατρίδα του. 
Και λαχταρούσε, όσο και έτρεμε, το πρώτο κοίταγμα.

O απογευματινός ήλιος ξεκινούσε το κατηφορικό ταξίδι προς τη 
νύχτα. Θα σκοτείνιαζε προτού φτάσει στο πανδοχείο και φοβόταν 
πολύ να ταξιδεύει στους δρόμους τη νύχτα. Αλλά άπαξ και έφτανε, 
αυτό το εφιαλτικό ταξίδι θα ’χε τελειώσει. Θα άφηνε τη γυναίκα 
σε ικανά χέρια και θα συνέχιζε για το Κουαλινέστι. Πρώτα όμως 
έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό. Με ένα βαθύ αναστεναγμό, ο 
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Τάνις Μισοξωτικό τράβηξε την πράσινη κουκούλα του πάνω από 
το κεφάλι του και άρχισε την αναρρίχηση.

Φτάνοντας στην κορυφή της ανηφοριάς, η ματιά του έπεσε 
πάνω σε μια μεγάλη, γεμάτη βρύα πέτρα. Για μια στιγμή, οι 
αναμνήσεις του τον κυρίευσαν. Έκλεισε τα μάτια και γρήγορα 
ένιωσε δάκρυα να τον κεντρίζουν κάτω από τα βλέφαρά του. 
«Ανόητη αποστολή» άκουσε τη φωνή του νάνου να αντηχεί στο 
μυαλό του. «Το πιο χαζό πράγμα που έχω κάνει!»

Φλιντ! Παλιέ μου φίλε!
Δεν μπορώ να συνεχίσω, σκέφτηκε ο Τάνις. Είναι πολύ 

οδυνηρό. Γιατί συμφώνησα να γυρίσω ευθύς εξαρχής; Δεν 
υπάρχει τίποτα για μένα πια... τίποτα πέρα από τον πόνο των 
παλιών πληγών. H ζωή μου είναι ωραία πλέον. Επιτέλους νιώθω 
γαλήνη, ευτυχία. Γιατί... γιατί τους είπα ότι θα ερχόμουν;

Αφήνοντας έναν τρεμάμενο αναστεναγμό, άνοιξε τα μάτια και 
κοίταξε την πέτρα. Πριν από δύο χρόνια -θα γίνονταν τρία φέτος 
το φθινόπωρο- είχε φτάσει στην κορυφή αυτής της ανηφοριάς και 
είχε συναντήσει τον επί πολλά χρόνια φίλο του, το νάνο Φλιντ 
Φάιρφορτζ, καθισμένο πάνω σε αυτό το βράχο, να σκαλίζει ένα 
ξύλο και να γκρινιάζει – ως συνήθως. Αυτή η συνάντηση είχε 
δρομολογήσει γεγονότα που είχαν συγκλονίσει τον κόσμο, που 
κλιμακώθηκαν με τον Πόλεμο της Λόγχης, τη μάχη που έριξε 
τη Βασίλισσα του Σκότους πίσω στην Άβυσσο και διέλυσε την 
κυριαρχία των Αρχόντων των Δράκων.

Τώρα είμαι ήρωας, σκέφτηκε ο Τάνις, κοιτάζοντας προς τα 
κάτω μελαγχολικά την κραυγαλέα πανοπλία που φορούσε: ένα 
μεταλλικό θώρακα ενός Ιππότη της Σολάμνια· έναν πράσινο 
μεταξωτό τελαμώνα, διακριτικό σημάδι των Άγριων Ξωτικών 
του Σιλβανέστι, των πιο τιμημένων στρατευμάτων των ξωτικών· 
το περιδέραιο του Κάρας, υπέρτατη τιμή των νάνων, καθώς 
και αμέτρητα άλλα. Κανένας -άνθρωπος, ξωτικό ή μισοξωτικό- 
δεν ήταν τόσο τιμημένος. Ήταν ειρωνικό. Εκείνος που 
απεχθανόταν την πανοπλία, που απεχθανόταν την εθιμοτυπία, 
τώρα αναγκαζόταν να τη φοράει, όπως άρμοζε στη θέση του. Τι 
γέλια θα έριχνε ο γερο-νάνος.

«Εσύ – ήρωας!» Μπορούσε σχεδόν να ακούσει το νάνο να 
ξεφυσάει. Αλλά ο Φλιντ ήταν νεκρός. Είχε πεθάνει την άνοιξη 
πριν από δύο χρόνια στην αγκαλιά του Τάνις.
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«Προς τι η γενειάδα;» Μπορούσε να πάρει όρκο άλλη μια 
φορά ότι άκουγε τη φωνή του Φλιντ, τα πρώτα λόγια που είχε 
πει όταν είδε το μισοξωτικό στο δρόμο. «Δεν ήσουν αρκετά 
άσχημος πιο πριν;...»

O Τάνις χαμογέλασε και έξυσε τη γενειάδα που κανένα 
ξωτικό στον Κριν δεν μπορούσε να αφήσει, τη γενειάδα που ήταν 
το εξωτερικό, εμφανές σημάδι της ανθρώπινης, κατά το ήμισυ, 
καταγωγής του. O Φλιντ ήξερε πολύ καλά προς τι η γενειάδα, 
σκέφτηκε ο Τάνις, ατενίζοντας με τρυφερότητα τη ζεσταμένη από 
τον ήλιο πέτρα. Με ήξερε καλύτερα από όσο εγώ τον εαυτό μου. 
Ήξερε το χάος που μαινόταν μέσα στην ψυχή μου. Ήξερε ότι 
έπρεπε να πάρω ένα μάθημα.

«Και το πήρα» ψιθύρισε ο Τάνις στο φίλο που βρισκόταν 
μαζί του μονάχα νοερά. «Το πήρα, Φλιντ. Αλλά... ω, τι πικρό 
που ήταν!»

 H μυρωδιά από ξύλα που καίγονταν έφτασε στον Τάνις. 
Αυτή, οι λοξές ακτίνες του ήλιου και η ψύχρα στον ανοιξιάτικο 
αέρα του υπενθύμισαν ότι είχε ακόμη αρκετή απόσταση να 
διανύσει. Γυρνώντας, ο Τάνις Μισοξωτικό κατέβασε το βλέμμα 
του στην κοιλάδα, όπου είχε περάσει τα γλυκόπικρα πρώτα 
χρόνια της ενήλικης ζωής του. Γυρνώντας, ο Τάνις Μισοξωτικό 
κατέβασε το βλέμμα του στη Σόλας.

Ήταν φθινόπωρο όταν είδε τη μικρή πόλη για τελευταία 
φορά. Τα ζωντανά δέντρα στην κοιλάδα είχαν πλημμυρίσει από 
τα χρώματα της εποχής, τα λαμπερά κόκκινα και χρυσαφιά που 
έπαιρναν ένα βιολετί χρώμα πέρα στις κορυφές των Βουνών 
Κάρολις, ενώ το βαθυγάλανο χρώμα του ουρανού καθρεφτιζόταν 
στα ακίνητα νερά της Λίμνης Κρίσταλμιρ. Υπήρχε μια απαλή 
αιθάλη πάνω από την κοιλάδα, από τις σπιτικές φωτιές που 
έκαιγαν στη γαλήνια πόλη, η οποία είχε κάποτε κουρνιάσει στα 
ζωντανά δέντρα όπως τα ευτυχισμένα πουλιά. Εκείνος και ο 
Φλιντ είχαν δει τα φώτα να ανάβουν ένα ένα τρεμοπαίζοντας, 
στα σπίτια που προστατεύονταν από τα κλαδιά των τεράστιων 
δέντρων. Αυτή ήταν η Σόλας -η πόλη που ήταν χτισμένη πάνω 
στα ζωντανά δέντρα-, ένα από τα θαύματα του Κριν.

Για μια στιγμή ο Τάνις είδε με τα μάτια του μυαλού του 
το όραμα τόσο καθαρά όσο το είχε δει πριν από δύο χρόνια. 
Ύστερα το όραμα ξεθώριασε. Τότε ήταν φθινόπωρο. Τώρα 
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ήταν άνοιξη. O καπνός βρισκόταν εκεί ακίνητος, ο καπνός από 
τις σπιτικές φωτιές. Αλλά τώρα έβγαινε κυρίως από τα σπίτια 
που ήταν χτισμένα στο έδαφος. Έβλεπε το πράσινο χρώμα της 
ζωής που έσφυζε, αλλά αυτό τόνιζε μόνο -στο μυαλό του Τάνις- 
τις μαύρες ουλές πάνω στη γη· ουλές που ποτέ δε θα έσβηναν 
ολοκληρωτικά, παρ’ όλο που εδώ κι εκεί έβλεπε τα σημάδια του 
αρότρου.

O Τάνις κούνησε το κεφάλι του. Όλοι νόμιζαν ότι με την 
καταστροφή του βδελυρού ναού της Βασίλισσας στη Νέρακα, ο 
πόλεμος είχε τελειώσει. Όλοι ανυπομονούσαν να οργώσουν απ’ 
άκρη σ’ άκρη τη μαυρισμένη και καμένη γη, καψαλισμένη από τη 
φωτιά των δράκων, και να ξεχάσουν τον πόνο τους.

Τα μάτια του έπεσαν σε έναν τεράστιο μαύρο κύκλο που 
βρισκόταν στο κέντρο της πόλης. Εκεί δε φύτρωνε τίποτα. Κανένα 
άροτρο δεν μπορούσε να μεταμορφώσει το ρημαγμένο από τη 
φωτιά των δράκων έδαφος, ποτισμένο με το αίμα των αθώων, που 
φονεύθηκαν από τα στρατεύματα των Αρχόντων των Δράκων.

O Τάνις χαμογέλασε μελαγχολικά. Μπορούσε να φανταστεί 
πώς ένα απεχθές θέαμα σαν κι αυτό θα ενοχλούσε όσους 
εργάζονταν για να ξεχάσουν. Χαιρόταν που υπήρχε εκεί. Έλπιζε 
να παραμείνει για πάντα.

Απαλά, επανέλαβε τα λόγια που είχε ακούσει τον Έλισταν να 
λέει, καθώς ο ιερέας αφιέρωνε τον Πύργο του Υψηλού Ιερέα στη 
μνήμη όσων ιπποτών είχαν πεθάνει εκεί, με μια επίσημη τελετή.

«Πρέπει να θυμόμαστε, αλλιώς θα ξεπέσουμε στον εφησυχασμό 
-όπως κάναμε πριν- και το κακό θα επιστρέψει.»

Αν δε βρίσκεται ήδη πάνω μας, σκέφτηκε βλοσυρά ο Τάνις. 
Και, με αυτό κατά νου, γύρισε και ξανακατέβηκε γρήγορα το 
λόφο.

Το πανδοχείο «Τελευταίο Σπίτι» ήταν κατάμεστο εκείνο το 
βράδυ.

Ενώ ο πόλεμος είχε φέρει τον όλεθρο και την καταστροφή 
στους κατοίκους της Σόλας, το τέλος του πολέμου είχε φέρει 
τέτοια ευημερία, που υπήρχαν ήδη κάποιοι που έλεγαν ότι δεν 
ήταν «κάτι τόσο κακό.» H Σόλας ήταν από παλιά ένα σταυροδρόμι 
για όσους ταξίδευαν στις χώρες της Αμπανασίνια. Αλλά τις 
ημέρες πριν από τον πόλεμο, ο αριθμός των ταξιδιωτών ήταν 
σχετικά μικρός. Οι νάνοι -εκτός από λίγους αποστάτες σαν 
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τον Φλιντ Φάιρφορτζ- είχαν κλειστεί στο ορεινό βασίλειο του 
Θόρμπαρντιν ή είχαν ταμπουρωθεί στους λόφους, αρνούμενοι 
να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα 
ξωτικά είχαν κάνει το ίδιο, κατοικώντας στα όμορφα μέρη του 
Κουαλινέστι στη νοτιοδυτική άκρη της ηπείρου του Άνσαλον και 
του Σιλβανέστι στην ανατολική.

O πόλεμος τα είχε αλλάξει όλα αυτά. Τα ξωτικά, οι νάνοι 
και οι άνθρωποι ταξίδευαν πλέον πολύ, οι χώρες και τα βασίλειά 
τους ήταν ανοιχτά σε όλους. Αλλά είχε χρειαστεί σχεδόν ένας 
ολοκληρωτικός αφανισμός για να επέλθει αυτή η εύθραυστη 
αδελφοσύνη.

Το πανδοχείο «Τελευταίο Σπίτι» -πάντοτε δημοφιλές στους 
ταξιδιώτες για τα καλά ποτά του και τις διάσημες πικάντικες 
πατάτες του Ότικ- έγινε ακόμη πιο δημοφιλές. Τα ποτά παρέμεναν 
καλά και οι πατάτες ωραίες όπως πάντα -παρ’ όλο που ο Ότικ 
είχε πάρει σύνταξη- αλλά η πραγματική αιτία για την αύξηση 
της δημοτικότητας ήταν ότι είχε αποκτήσει όνομα. Οι Ήρωες της 
Λόγχης -όπως αποκαλούνταν πια- ήταν γνωστό ότι σύχναζαν σε 
αυτό το πανδοχείο σε καιρούς περασμένους.

O Ότικ, στην πραγματικότητα, είχε σκεφτεί σοβαρά πριν 
από τη συνταξιοδότησή του να αναρτήσει μια πινακίδα πάνω 
από το τραπέζι κοντά στο τζάκι – πιθανόν κάτι σαν «O Τάνις 
Μισοξωτικό και οι Σύντροφοι Έπιναν Εδώ.» Αλλά η Τίκα είχε 
εναντιωθεί στο σχέδιο τόσο παθιασμένα (και μόνο η σκέψη του 
τι θα έλεγε ο Τάνις αν το έπαιρνε το μάτι του, έκανε τα μάγουλα 
της Τίκα να καίνε), που ο Ότικ το είχε αφήσει να ναυαγήσει. 
Εντούτοις, ο στρουμπουλός ιδιοκτήτης του πανδοχείου ποτέ 
δεν κουραζόταν να λέει στους θαμώνες την ιστορία για τη 
νύχτα που η βάρβαρη γυναίκα είχε τραγουδήσει το παράξενο 
τραγούδι της και θεράπευσε τον Χέντερικ το Θεοκράτη με το 
μπλε κρυστάλλινο ραβδί της, δίνοντας την πρώτη απόδειξη της 
ύπαρξης των αρχαίων, των αληθινών θεών.

H Τίκα, που ανέλαβε τη διαχείριση του πανδοχείου 
όταν συνταξιοδοτήθηκε ο Ότικ και είχε την ελπίδα ότι θα 
εξοικονομούσε αρκετά χρήματα για να αγοράσει την επιχείρηση, 
ήλπιζε με θέρμη να μην ξανάλεγε απόψε ο Ότικ εκείνη την 
ιστορία. Αλλά καλύτερα να ξόδευε τις ελπίδες της σε κάτι 
καλύτερο από αυτό.
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Υπήρχαν αρκετές παρέες ξωτικών που είχαν διανύσει όλη 
την απόσταση από το Σιλβανέστι για να παρευρεθούν στην 
κηδεία του Σολοστάραν – Κήρυκα του Ήλιου και κυβερνήτη 
των ξωτικών του Κουαλινέστι. Όχι μόνο προέτρεπαν τον Ότικ 
να πει την ιστορία του, αλλά έλεγαν και κάποιες δικές τους, 
σχετικά με την επίσκεψη των ηρώων στη χώρα τους και πώς την 
ελευθέρωσαν από το μοχθηρό δράκο, τον Σάιαν Μπλάντμπεϊν.

H Τίκα είδε τότε τον Ότικ να κοιτάζει μελαγχολικά προς τη 
μεριά της – η Τίκα ήταν, εξάλλου, ένα μέλος της συντροφιάς στο 
Σιλβανέστι. Αλλά του έκλεισε το στόμα κουνώντας εξαγριωμένα 
τις κόκκινες μπούκλες της. Αυτό ήταν ένα κομμάτι του ταξιδιού 
τους που πάντα αρνιόταν να διηγείται ή ακόμη και να συζητά. 
Στην πραγματικότητα, προσευχόταν κάθε νύχτα να ξεχάσει τους 
αποκρουστικούς εφιάλτες αυτής της βασανισμένης χώρας.

H Τίκα έκλεισε τα μάτια της για μια στιγμή κι ευχήθηκε τα 
ξωτικά να σταματούσαν τη συζήτηση. Είχε πλέον τους δικούς 
της εφιάλτες. Δε χρειαζόταν κανέναν εφιάλτη του παρελθόντος 
να τη στοιχειώνει. «Ας έρθουν και ας φύγουν γρήγορα μοναχά» 
είπε απαλά στον εαυτό της και σε όποιο θεό μπορεί να άκουγε.

O ήλιος μόλις είχε βασιλέψει. Όλο και περισσότεροι πελάτες 
έρχονταν, ζητώντας φαγητό και ποτό. H Τίκα είχε ζητήσει 
συγγνώμη από την Ντέζρα, οι δύο φίλες είχαν χύσει κάποια 
δάκρυα μαζί, και τώρα ήταν απασχολημένες με το να τρέχουν 
από την κουζίνα στον πάγκο και μετά στα τραπέζια. H Τίκα 
πεταγόταν κάθε φορά που η πόρτα άνοιγε και συνοφρυώθηκε 
όταν άκουσε τη φωνή του Ότικ να δυναμώνει πάνω από τον 
ορυμαγδό που έκαναν οι κούπες και οι ομιλίες.

«...όμορφη νύχτα του φθινοπώρου, όπως θυμάμαι, και ήμουν, 
βέβαια, πιο απασχολημένος και από ένα δρακόνιο εκπαιδευτή 
λοχία.» Αυτό πάντα προκαλούσε γέλια. H Τίκα έσφιξε τα δόντια 
της. O Ότικ είχε ένα πρόθυμο ακροατήριο και ήταν στο απόγειο 
του ενθουσιασμού του. Τώρα πια κανείς δε θα μπορούσε να τον 
σταματήσει. «Το πανδοχείο βρισκόταν τότε ψηλά στα ζωντανά 
δέντρα, όπως και η υπόλοιπη θαυμάσια πόλη μας προτού την 
καταστρέψουν οι δράκοι. Αχ, τι όμορφη που ήταν τον παλιό 
καιρό.» Αναστέναξε -πάντα αναστέναζε σε αυτό το σημείο- 
και σκούπισε ένα δάκρυ. Το πλήθος έβγαλε ένα συμπονετικό 
μουρμουρητό. «Πού είχα μείνει;» Φύσηξε τη μύτη του, άλλη μια 
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λεπτομέρεια της παράστασης. «A, ναι. Ήμουν εκεί, πίσω από τον 
πάγκο, όταν άνοιξε η πόρτα...»

H πόρτα άνοιξε. Θα μπορούσε να έχει γίνει ως μέρος μιας 
θεατρικής παράστασης, τόσο τέλειος ήταν ο συγχρονισμός. H 
Τίκα τίναξε από το ιδρωμένο της μέτωπο μια τούφα από τα 
κόκκινα μαλλιά της προς τα πίσω και γύρισε να κοιτάξει με 
νευρικότητα. Ξαφνική η σιγή πλημμύρισε την αίθουσα. H Τίκα 
σφίχτηκε, τα νύχια της χώθηκαν στα χέρια της.

Ένας ψηλός άνδρας, τόσο ψηλός που έπρεπε να σκύψει για 
να περάσει από την πόρτα, στεκόταν στο κατώφλι. Τα μαλλιά του 
ήταν σκούρα, το πρόσωπό του αυστηρό και βλοσυρό.

Αν και τυλιγμένος με γούνες, ήταν προφανές από το 
περπάτημα και τη στάση του ότι το σώμα του ήταν δυνατό και 
μυώδες. Έριξε μια γρήγορη ματιά στο κατάμεστο πανδοχείο, 
αναμετρώντας τους πελάτες, με προσοχή και σε εγρήγορση σε 
περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος.

Αλλά ήταν μόνο μια ενστικτώδης κίνηση, επειδή όταν η 
διεισδυτική, μελαγχολική του ματιά έπεσε πάνω στην Τίκα, το 
αγέλαστο πρόσωπό του χαλάρωσε. O άντρας χαμογέλασε και 
άνοιξε τα χέρια του πλατιά.

H Τίκα δίστασε, αλλά το θέαμα του φίλου της ξαφνικά 
τη γέμισε με χαρά και ένα παράξενο κύμα νοσταλγίας την 
κατέκλυσε. Ανοίγοντας δρόμο μέσα από το πλήθος, έπεσε στην 
αγκαλιά του.

«Ρίβεργουιντ, φίλε μου!» μουρμούρισε με σπασμένη φωνή.
Αρπάζοντας τη νεαρή γυναίκα στην αγκαλιά του, ο 

Ρίβεργουιντ τη σήκωσε χωρίς κόπο, λες και ήταν ένα παιδί. Το 
πλήθος άρχισε να ζητωκραυγάζει, χτυπώντας τις κούπες στα 
τραπέζια. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να πιστέψουν την 
τύχη τους. Ήταν ένας Ήρωας της Λόγχης αυτοπροσώπως, λες 
και μεταφέρθηκε πάνω στα φτερά της ιστορίας του Ότικ. Και 
ανταποκρινόταν, επιπλέον, στο ρόλο του! Ήταν σαγηνεμένοι.

Όταν ο ψηλός άνδρας άφησε την Τίκα, έριξε τη γούνινη κάπα 
του από τους ώμους του και τώρα όλοι μπορούσαν να δουν το 
Μανδύα του Φύλαρχου που φορούσε ο άνθρωπος των Πεδιάδων, 
με τα κομμάτια σε σχήμα V από γούνες και κατεργασμένα δέρματα 
το ένα πάνω στο άλλο, που το καθένα τους αντιπροσώπευε 
τις φυλές των Πεδιάδων τις οποίες κυβερνούσε. Το όμορφο 
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πρόσωπό του, αν και πιο γερασμένο και καταπονημένο από την 
τελευταία φορά που το είχε δει η Τίκα, ήταν μαυρισμένο από τον 
ήλιο και τις κακουχίες, και υπήρχε μια ενδόμυχη χαρά στα μάτια 
του άνδρα που έδειχνε ότι είχε βρει στη ζωή του τη γαλήνη που 
αναζητούσε εδώ και χρόνια.

H Τίκα ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό της και στράφηκε 
γρήγορα από την άλλη, αλλά όχι αρκετά γρήγορα.

«Τίκα» είπε με βαριά προφορά, επειδή έμενε και πάλι μαζί 
με το λαό του, «χαίρομαι που βλέπω ότι είσαι καλά και ακόμη 
όμορφη. Πού είναι ο Κάραμον; Ανυπομονώ να δω – μα, Τίκα, 
τι τρέχει;»

«Τίποτα, τίποτα» είπε κοφτά η Τίκα, κουνώντας τις κόκκινες 
μπούκλες της και ανοιγοκλείνοντας τα μάτια. «Έλα, έχω 
φυλάξει για σένα μια γωνιά δίπλα στη φωτιά. Πρέπει να είσαι 
εξαντλημένος και πεινασμένος.»

Τον οδήγησε μέσα από το πλήθος, μιλώντας ακατάπαυστα, 
χωρίς να του δίνει καμία ευκαιρία να πει κουβέντα. Το πλήθος 
τη βοηθούσε αθέλητα, κρατώντας απασχολημένο τον Ρίβεργουιντ 
καθώς μαζευόταν γύρω του για να αγγίξει και να θαυμάσει τη 
γούνινη κάπα του, ή να του σφίξει το χέρι (ένα έθιμο που οι 
άνθρωποι των Πεδιάδων θεωρούσαν βάρβαρο), ή να πετάξει 
ποτά στο πρόσωπό του.

O Ρίβεργουιντ τα δεχόταν όλα στωικά καθώς ακολουθούσε 
την Τίκα μέσα από την ενθουσιασμένη κοσμοσυρροή, σφίγγοντας 
το όμορφο ξίφος στο πλάι του, κατασκευασμένο από ξωτικά. Το 
βλοσυρό του πρόσωπο σκοτείνιασε λίγο και κοίταζε συχνά έξω από 
τα παράθυρα, θαρρείς και ήδη ανυπομονούσε να ξεφύγει από τους 
τέσσερις τοίχους αυτού του θορυβώδους, θερμού δωματίου και να 
γυρίσει στην ύπαιθρο που αγαπούσε. Αλλά η Τίκα παραμέρισε με 
σπρωξιές τους πιο ασυγκράτητους θαμώνες και σύντομα έβαλε τον 
παλιό της φίλο να καθίσει δίπλα στη φωτιά, σε ένα απομονωμένο 
τραπέζι κοντά στην πόρτα της κουζίνας.

«Θα γυρίσω» είπε χαρίζοντάς του ένα χαμόγελο και 
εξαφανίστηκε στην κουζίνα πριν προλάβει να ανοίξει το στόμα 
του.

O ήχος της φωνής του Ότικ δυνάμωσε ξανά, συνοδευόμενος 
από ένα δυνατό κρότο. Καθώς του είχαν διακόψει την ιστορία, ο 
Ότικ χρησιμοποίησε το μπαστούνι του -ένα από τα πιο επίφοβα 
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όπλα στη Σόλας- για να αποκαταστήσει την τάξη. O ιδιοκτήτης του 
πανδοχείου είχε σακατέψει το ένα του πόδι και απολάμβανε τη 
διήγηση και αυτής της ιστορίας – για το πώς είχε τραυματιστεί κατά 
τη διάρκεια της πτώσης της Σόλας, όταν, σύμφωνα με τα λεγόμενά 
του, απώθησε ολομόναχος τις στρατιές των δρακόνιων.

Αρπάζοντας μια τηγανιά πικάντικες πατάτες και επιστρέφοντας 
βιαστικά στον Ρίβεργουιντ, η Τίκα κοίταξε ενοχλημένη τον Ότικ. 
Εκείνη ήξερε την πραγματική ιστορία, πώς είχε πληγώσει το πόδι 
του την ώρα που τον έσερναν από την κρυψώνα του κάτω από 
το πάτωμα. Αλλά δεν την είπε ποτέ. Κατά βάθος αγαπούσε το 
γέροντα σαν πατέρα της. Την είχε δεχτεί και την είχε αναθρέψει 
όταν ο δικός της πατέρας είχε εξαφανιστεί, δίνοντάς της τίμια 
δουλειά, ενώ η ίδια θα μπορούσε να έχει στραφεί στην κλοπή. 
Εξάλλου, και μόνο που του υπενθύμιζε ότι εκείνη ήξερε την 
αλήθεια, χρησίμευε στο να εμποδίζει τις ήδη παραφουσκωμένες 
ιστορίες του Ότικ να φουσκώνουν ακόμη περισσότερο.

Το πλήθος είχε σχεδόν ησυχάσει όταν γύρισε η Τίκα, δίνοντάς 
της μια ευκαιρία να μιλήσει στον παλιό της φίλο.

«Τι κάνει η Γκόλντμουν και ο γιος σου;» ρώτησε κεφάτα, 
βλέποντας τον Ρίβεργουιντ να την περιεργάζεται έντονα.

«Είναι καλά και σου στέλνει την αγάπη της» απάντησε ο 
Ρίβεργουιντ με τη βαθιά, μπάσα φωνή του. «O γιος μου» -τα 
μάτια του έλαμπαν από περηφάνια- «δεν είναι παρά δύο ετών, 
αλλά είναι ήδη πολύ ψηλός και καβαλάει τα άλογα καλύτερα από 
τους περισσότερους πολεμιστές.»

«Έλπιζα πως θα ερχόταν μαζί σου η Γκόλντμουν» είπε η 
Τίκα με έναν αναστεναγμό που δεν κατάφερε να κρύψει από τον 
Ρίβεργουιντ. O ψηλός άνθρωπος των Πεδιάδων έφαγε σιωπηλός 
μια μπουκιά από το φαγητό πριν απαντήσει.

«Οι θεοί μας ευλόγησαν με δύο ακόμη παιδιά» είπε, κοιτάζοντας 
την Τίκα με μια παράξενη έκφραση στα σκουρόχρωμα μάτια του.

«Δύο;» H Τίκα φάνηκε να σαστίζει και μετά: «A, δίδυμα!» 
φώναξε χαρωπά. «Σαν τον Κάραμον και τον Ρέσ –» Σταμάτησε 
απότομα, δαγκώνοντας το χείλος της.

O Ρίβεργουιντ συνοφρυώθηκε και έκανε το νεύμα που 
αποδιώχνει το κακό. H Τίκα κοκκίνισε και κοίταξε αλλού. 
Στα αυτιά της έφτασε ένα βουητό. H ζέστη και ο θόρυβος την 
έκαναν να ζαλίζεται. Καταπίνοντας την πικρή γεύση που είχε 
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στο στόμα της, πίεσε τον εαυτό της να ρωτήσει κι άλλα για την 
Γκόλντμουν και ύστερα από λίγο κατάφερε ακόμη και να ακούσει 
την απάντηση του Ρίβεργουιντ.

«...ακόμη πολύ λίγοι ιερείς στον τόπο μας. Υπάρχουν πολλοί 
προσήλυτοι, αλλά οι δυνάμεις των θεών έρχονται αργά. Δουλεύει 
σκληρά, πολύ σκληρά κατά τη γνώμη μου, αλλά κάθε μέρα 
γίνεται πιο όμορφη. Και τα μωρά, οι κόρες μας, έχουν και οι 
δύο πλατινένια μαλλιά –»

Μωρά... H Τίκα χαμογέλασε λυπημένα. Βλέποντας το 
πρόσωπό της, ο Ρίβεργουιντ σώπασε, σταμάτησε να τρώει και 
έσπρωξε το πιάτο του μακριά. «Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα 
που θα προτιμούσα να κάνω από το να συνεχίσω αυτή την 
επίσκεψη» είπε αργά «αλλά δεν μπορώ να λείψω πολύ από το 
λαό μου. Ξέρεις πόσο επείγουσα είναι η αποστολή μου. Πού 
είναι ο Κάρα –»

«Πρέπει να πάω να δω αν το δωμάτιό σου είναι εντάξει» είπε 
η Τίκα και σηκώθηκε τόσο γρήγορα, που έσπρωξε το τραπέζι, 
χύνοντας το ποτό του Ρίβεργουιντ. «Αυτός ο ρακοσυλλέκτης 
νάνος υποτίθεται ότι στρώνει το κρεβάτι. Πιθανότατα θα τον βρω 
να κοιμάται για τα καλά –»

Έφυγε βιαστικά. Αλλά δεν πήγε πάνω στα δωμάτια. Μένοντας 
όρθια έξω από την πόρτα της κουζίνας, νιώθοντας το νυχτερινό 
αγέρι να δροσίζει τα φλογισμένα της μάγουλα, κοίταξε έξω στο 
σκοτάδι. «Ας φύγει!» ψιθύρισε. «Σε παρακαλώ...»
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σως πάνω από όλα, ο Τάνις 
φοβόταν να αντικρίσει ξανά το πανδοχείο «Τελευταίο Σπίτι». 
Εκεί είχαν αρχίσει όλα, φέτος το φθινόπωρο θα έκλειναν τρία 
χρόνια. Εκεί, αυτός, ο Φλιντ και το ασυγκράτητο κέντερ, ο 
Τάσελχοφ Μπέρφουτ, είχαν πάει μια νύχτα για τη συνάντηση των 
παλιών φίλων. Εκεί είχε αναποδογυριστεί ο κόσμος του, για να 
μην ισορροπήσει εντελώς ποτέ ξανά.

Αλλά, ιππεύοντας προς το πανδοχείο, ο Τάνις ανακάλυψε 
ότι οι φόβοι του ηρέμησαν. Είχε αλλάξει τόσο πολύ, που ήταν 
λες και πήγαινε σε ένα ξένο μέρος, ένα μέρος για το οποίο δεν 
είχε αναμνήσεις. Ήταν χτισμένο στο έδαφος, αντί να βρίσκεται 
στα κλαριά του μεγάλου ζωντανού δέντρου. Υπήρχαν νέες 
προσθήκες, περισσότερα δωμάτια είχαν χτιστεί για να στεγάσουν 
τους ταξιδιώτες που συνέρεαν και φτιάχτηκε μια νέα στέγη, με 
πολύ πιο μοντέρνο σχέδιο. Όλες οι πληγές του πολέμου είχαν 
επουλωθεί, μαζί με τις αναμνήσεις.

Τότε, την ώρα που ο Τάνις άρχιζε να χαλαρώνει, η εξώπορτα 
του πανδοχείου άνοιξε. Φως ξεχύθηκε από μέσα, σχηματίζοντας 
ένα χρυσό μονοπάτι καλωσορίσματος, ενώ το βραδινό αεράκι του 
έφερε τη μυρωδιά από πικάντικες πατάτες και τον ήχο γέλιων. Οι 
αναμνήσεις επέστρεψαν με ορμή και ο Τάνις έσκυψε το κεφάλι 
του καταβεβλημένος.

Αλλά, ευτυχώς ίσως, δεν είχε το χρόνο να σταθεί στο 
παρελθόν. Καθώς αυτός και η σύντροφός του πλησίαζαν το 
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πανδοχείο, ένας νεαρός σταβλίτης έτρεξε για να αρπάξει τα 
γκέμια των αλόγων.

«Φαγητό και νερό» είπε ο Τάνις, γλιστρώντας κουρασμένα 
από τη σέλα και ρίχνοντας ένα νόμισμα στο αγόρι. Τεντώθηκε 
για να μαλακώσει τις κράμπες των μυών του. «Έστειλα μήνυμα 
νωρίτερα ότι ήθελα να έχετε εδώ ένα καινούριο άλογο για να με 
περιμένει. Το όνομά μου είναι Τάνις Μισοξωτικό.»

Τα μάτια του αγοριού άνοιξαν διάπλατα· ήδη παρατηρούσε 
τη λαμπερή πανοπλία και την πλούσια κάπα που φορούσε ο 
Τάνις. Τώρα η περιέργειά του είχε αντικατασταθεί από δέος 
και θαυμασμό.

«M-μάλιστα, κύριε» ψέλλισε, σαστισμένος που του απηύθυνε 
το λόγο ένας τόσο μεγάλος ήρωας. «T-το άλογο είναι έτοιμο, ν-να 
το φέρω εδώ τώρα, κύριε;»

«Όχι.» O Τάνις χαμογέλασε. «Πρώτα θα φάω. Φέρ’ το σε 
δύο ώρες.»

«Δ-δύο ώρες. Μάλιστα, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε.» Σκύβοντας 
το κεφάλι, το αγόρι πήρε τα γκέμια που πίεσε στο μουδιασμένο 
του χέρι ο Τάνις και μετά στάθηκε εκεί, εμβρόντητο, ξεχνώντας 
εντελώς τι έπρεπε να κάνει, μέχρι που το ανυπόμονο άλογο τον 
ταρακούνησε, σχεδόν ρίχνοντάς τον κάτω.

Την ώρα που το αγόρι έφευγε βιαστικά, τραβώντας μακριά 
το άλογο του Τάνις, το μισοξωτικό στράφηκε να βοηθήσει τη 
σύντροφό του να κατέβει από τη σέλα της.

«Πρέπει να είσαι φτιαγμένος από σίδερο» είπε κοιτάζοντας 
τον Τάνις καθώς τη βοηθούσε να πατήσει στο έδαφος. «Σκοπεύεις 
αλήθεια να ιππεύσεις κι άλλο απόψε;»

«Για να είμαι ειλικρινής, όλα τα κόκαλα του κορμιού μου 
πονάνε» άρχισε να λέει ο Τάνις κι έπειτα σταμάτησε, νιώθοντας 
άβολα. Απλούστατα δεν μπορούσε να νιώσει άνετα κοντά σ’ 
αυτή τη γυναίκα.

O Τάνις έβλεπε το πρόσωπό της να γυαλίζει στο φως που 
έβγαινε από το πανδοχείο. Έβλεπε κούραση και πόνο. Τα μάτια της 
είχαν βυθιστεί μέσα σε χλωμά, ρουφηγμένα μάγουλα. Παραπάτησε 
όταν βρέθηκε στο έδαφος και ο Τάνις της έδωσε γρήγορα το 
μπράτσο του για να στηριχτεί. Εκείνη το έκανε, αλλά μονάχα για 
μια στιγμή. Έπειτα τραβήχτηκε, τον έσπρωξε μακριά απαλά αλλά 
σταθερά και άρχισε να κοιτάζει γύρω της αδιάφορα.
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Κάθε κίνηση πονούσε τον Τάνις και μπορούσε να φανταστεί 
πώς ένιωθε αυτή η γυναίκα, καθώς δεν ήταν συνηθισμένη στην 
κόπωση ή την ταλαιπωρία· αναγκάστηκε να τη θαυμάσει, αν και 
απρόθυμα. Δεν είχε παραπονεθεί ούτε μια φορά στο μακρύ και 
τρομακτικό τους ταξίδι. Τον ακολουθούσε, δεν έμενε ποτέ πίσω 
και άκουγε τις οδηγίες του χωρίς ερωτήσεις.

Γιατί τότε, αναρωτήθηκε, δεν μπορούσε να νιώσει τίποτα για 
εκείνη; Τι είχε που τον εκνεύριζε και τον ενοχλούσε; Κοιτάζοντας 
το πρόσωπό της, ο Τάνις πήρε την απάντηση που ήθελε. H 
μοναδική ζεστασιά πάνω του ήταν η ζεστασιά που αντανακλούσε 
το φως του πανδοχείου. Το πρόσωπό της καθεαυτό -ακόμη κι 
εξαντλημένο- ήταν ψυχρό, απαθές, κενό – από τι; Ανθρωπιά; 
Έτσι ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του μακρινού, επικίνδυνου 
ταξιδιού. A, ήταν επίσης παγερά ευγενική, παγερά ευγνώμων, 
παγερά απόμακρη και αποστασιοποιημένη. Πιθανότατα θα με 
έθαβε και παγερά, σκέφτηκε βλοσυρά ο Τάνις. Τότε, θαρρείς 
για να τον επιπλήξει για τις ασεβείς του σκέψεις, η ματιά του 
έπεσε στο περιδέραιο που φορούσε γύρω από το λαιμό της, 
τον Πλατινένιο Δράκο του Πάλανταϊν. Θυμήθηκε τα λόγια του 
Έλισταν την ώρα που χωρίζανε, που του τα είπε ιδιαιτέρως 
ακριβώς πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

«Είναι πρέπον να τη συνοδεύσεις, Τάνις» είπε ο αδύναμος, 
πλέον, ιερέας. «Από πολλές απόψεις, ξεκινάει ένα ταξίδι που 
μοιάζει πολύ με το δικό σου πριν από χρόνια – αναζητώντας την 
αυτογνωσία. Όχι, έχεις δίκιο, η ίδια δεν το ξέρει αυτό ακόμη.» 
Αυτό ήταν σε απάντηση της επιφυλακτικής ματιάς του Τάνις. 
«Προχωράει με το βλέμμα της καρφωμένο στους ουρανούς» 
χαμογέλασε λυπημένα ο Έλισταν. «Δεν έχει ακόμη μάθει ότι, 
κάνοντάς το αυτό, σίγουρα θα σκουντουφλήσει. Αν δεν το 
μάθει, η πτώση της θα είναι άσχημη.» Κουνώντας το κεφάλι 
του, μουρμούρισε μια ήπια προσευχή. «Αλλά πρέπει να έχουμε 
εμπιστοσύνη στον Πάλανταϊν.»

O Τάνις είχε σκυθρωπιάσει τότε και σκυθρώπιασε και τώρα, 
καθώς το σκεφτόταν. Παρ’ όλο που η πίστη του στους αληθινούς 
θεούς είχε γίνει δυνατή -περισσότερο χάρη στην αγάπη και 
την πίστη της Λοράνα σ’ εκείνους παρά σε οτιδήποτε άλλο- 
ένιωθε άβολα να εμπιστευτεί τη ζωή του σ’ αυτούς και έχανε την 
υπομονή του με εκείνους που, σαν τον Έλισταν, φαίνονταν να 
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εναποθέτουν ένα πολύ μεγάλο βάρος στους θεούς. Αφήστε τους 
ανθρώπους να είναι υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους, έτσι για 
αλλαγή, σκέφτηκε εκνευρισμένος ο Τάνις.

«Τι συμβαίνει, Τάνις;» ρώτησε ψυχρά η Κρισάνια.
Συνειδητοποιώντας ότι την κοίταζε όλο αυτό το διάστημα, ο 

Τάνις έβηξε από αμηχανία, καθάρισε το λαιμό του και κοίταξε 
αλλού. Ευτυχώς, το αγόρι εκείνη τη στιγμή γύρισε για να πάρει το 
άλογο της Κρισάνια, απαλλάσσοντας τον Τάνις από την ανάγκη 
να απαντήσει. Ένευσε προς τη μεριά του πανδοχείου και οι δυο 
τους προχώρησαν προς τα κει.

«Στην πραγματικότητα» είπε ο Τάνις όταν η σιωπή προκάλεσε 
αμηχανία «δε θα προτιμούσα τίποτα άλλο από το να μείνω εδώ 
και να δω τους φίλους μου. Αλλά μεθαύριο πρέπει να βρίσκομαι 
στο Κουαλινέστι και μόνο αν ιππεύσω εντατικά θα φτάσω 
έγκαιρα. Οι σχέσεις μου με τον κουνιάδο μου δεν είναι τέτοιες 
που να μπορώ να τον προσβάλω με το να μην παρευρεθώ στην 
κηδεία του Σολοστάραν» πρόσθεσε με ένα βλοσυρό χαμόγελο 
«και από πολιτική και από προσωπική άποψη, αν καταλαβαίνεις 
τι εννοώ.»

H Κρισάνια χαμογέλασε με τη σειρά της, αλλά -ο Τάνις το 
είδε- δεν ήταν ένα χαμόγελο κατανόησης. Ήταν ένα χαμόγελο 
ανοχής, λες και αυτή η ομιλία για την πολιτική και την οικογένεια 
ήταν υποδεέστερη από την ίδια.

Είχαν φτάσει στην πόρτα του πανδοχείου. «Άλλωστε» 
πρόσθεσε ο Τάνις απαλά «μου λείπει η Λοράνα. Δεν είναι 
αστείο; Όταν είναι κοντά μου και είμαστε απασχολημένοι με τα 
δικές μας υποθέσεις, μερικές φορές περνούν μέρες που απλώς 
αρκούμαστε σε ένα γρήγορο χαμόγελο ή ένα άγγιγμα και ύστερα 
ο καθένας εξαφανίζεται στον κόσμο του. Αλλά όταν βρίσκομαι 
μακριά της, είναι λες και ξαφνικά ξυπνάω και ανακαλύπτω ότι 
μου έχουν κόψει το δεξί μου χέρι. Μπορεί η τελευταία σκέψη 
μου πριν κοιμηθώ να μην αφορά το δεξί μου χέρι, αλλά όταν 
το χάνω...»

O Τάνις σταμάτησε απότομα, νιώθοντας ανόητος, νιώθοντας ότι 
ακουγόταν σαν ερωτοχτυπημένος έφηβος. Αλλά συνειδητοποίησε 
ότι η Κρισάνια δεν του έδινε την παραμικρή προσοχή. Το λείο, 
αλαβάστρινο πρόσωπό της είχε γίνει πιο ψυχρό, αν αυτό ήταν 
δυνατόν, σε σημείο που το ασημένιο φως του φεγγαριού να 
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φαίνεται ζεστό μπροστά της. Κουνώντας το κεφάλι του, ο Τάνις 
άνοιξε την πόρτα με μια σπρωξιά.

Δε ζηλεύω τον Κάραμον και τον Ρίβεργουιντ, σκέφτηκε 
βλοσυρά.

Οι ζεστοί, γνώριμοι ήχοι και οι μυρωδιές του πανδοχείου 
κατέκλυσαν τον Τάνις και για αρκετή ώρα όλα ήταν συγκεχυμένα. 
Να ο Ότικ, πιο γερασμένος και παχύς, αν αυτό ήταν δυνατόν, 
που είχε γείρει πάνω σε ένα μπαστούνι και του χτυπούσε 
φιλικά την πλάτη. Να οι γνωστοί που είχε να δει χρόνια, με 
τους οποίους πρωτύτερα δεν είχε και πολλά πολλά, αλλά τώρα 
του έσφιγγαν το χέρι και διεκδικούσαν τη φιλία του. Να ο 
παλιός πάγκος, ακόμη λαμπερός και φρεσκογυαλισμένος, και με 
κάποιο τρόπο κατάφερε να πατήσει ένα ρακοσυλλέκτη νάνο...

Τότε ξαφνικά φάνηκε ένας ψηλός άνδρας τυλιγμένος με 
γούνες και ο Τάνις χάθηκε μέσα στο θερμό εναγκαλισμό του 
φίλου του.

«Ρίβεργουιντ» ψιθύρισε βραχνά, συνεχίζοντας να αγκαλιάζει 
σφιχτά τον άνθρωπο των Πεδιάδων.

«Αδελφέ μου» είπε ο Ρίβεργουιντ στην Κουέ-σου, τη γλώσσα 
του λαού του. Το πλήθος στο πανδοχείο ζητωκραύγαζε ξέφρενα, 
αλλά ο Τάνις δεν το άκουγε, επειδή μια γυναίκα με φλογερά 
κόκκινα μαλλιά και φακίδες έβαλε το χέρι της στο μπράτσο του. 
Απλώνοντας το χέρι του ενώ κρατούσε γερά τον Ρίβεργουιντ, ο 
Τάνις τράβηξε την Τίκα στην αγκαλιά τους και για ώρα πολλή οι 
τρεις φίλοι κρατούσαν σφιχτά ο ένας τον άλλο – ενωμένοι από 
τη θλίψη, τον πόνο και τη δόξα.

O Ρίβεργουιντ τους συνέφερε. Καθώς δεν ήταν συνηθισμένος 
να επιδεικνύει έτσι δημόσια τα συναισθήματά του, ο ψηλός 
άνθρωπος των Πεδιάδων ανέκτησε την αυτοκυριαρχία του με 
έναν τραχύ βήχα και αποτραβήχτηκε, ανοιγοκλείνοντας γρήγορα 
τα μάτια του και κοιτάζοντας σκυθρωπά το ταβάνι, μέχρι που 
ξανάγινε κύριος του εαυτού του. O Τάνις, με την κοκκινωπή του 
γενειάδα βρεμένη από τα δάκρυά του, έσφιξε στην αγκαλιά του 
άλλη μια φορά στα γρήγορα την Τίκα κι ύστερα κοίταξε τριγύρω.

«Πού είναι αυτός ο μεγάλος μπουνταλάς που έχεις για 
σύζυγο;» ρώτησε χαρωπά. «Πού είναι ο Κάραμον;»

Ήταν μια απλή ερώτηση και ο Τάνις εντελώς απροετοίμαστος 
για την απόκριση. Το πλήθος σώπασε τελείως· φαινόταν λες 

54 M. WΕIS & T. HICKMAN

TWINS_01-011-254.indd   54 305//22   3:18 PM



O KΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 55

και κάποιος τους είχε κλείσει όλους μέσα σε ένα βαρέλι. Το 
πρόσωπο της Τίκα πήρε ένα έντονο κόκκινο χρώμα, μουρμούρισε 
κάτι ακαταλαβίστικο και σκύβοντας, τράβηξε στα πόδια του ένα 
ρακοσυλλέκτη νάνο από το πάτωμα και τον κούνησε τόσο δυνατά, 
που τα δόντια του κροτάλισαν.

Ξαφνιασμένος, ο Τάνις κοίταξε τον Ρίβεργουιντ. Αλλά ο 
άνθρωπος των Πεδιάδων ανασήκωσε μονάχα τους ώμους και 
τα σκούρα του φρύδια. Το μισοξωτικό γύρισε να ρωτήσει την 
Τίκα τι συνέβαινε, αλλά εκείνη τη στιγμή ακριβώς ένιωσε ένα 
κρύο άγγιγμα στο μπράτσο του. H Κρισάνια! Την είχε παντελώς 
ξεχάσει!

Κοκκινίζοντας, έκανε τις αργοπορημένες συστάσεις.
«Να σας παρουσιάσω την Κρισάνια του Ταρίνιους, Σεβάσμια 

Κόρη του Πάλανταϊν» είπε ο Τάνις επίσημα. «Αρχόντισσα 
Κρισάνια, ο Ρίβεργουιντ, Φύλαρχος των ανθρώπων των Πεδιάδων, 
και η Τίκα Γουέιλαν Μαζέρ.»

H Κρισάνια ξεκούμπωσε την ταξιδιωτική της κάπα και τράβηξε 
την κουκούλα της προς τα πίσω. Την ώρα που το έκανε αυτό, 
το πλατινένιο περιδέραιο που φορούσε γύρω από το λαιμό της 
άστραψε στο λαμπερό φως των κεριών του πανδοχείου. Οι λευκός, 
ολόμαλλος χιτώνας της γυναίκας φάνηκε μέσα από τις πτυχές της 
κάπας της. Ένας ευλαβικός ψίθυρος βγήκε από το πλήθος.

«Μια άγια ιέρεια!»
«Άκουσες το όνομά της; Κρισάνια! H αμέσως επόμενη...»
«Διάδοχος του Έλισταν...»
H Κρισάνια έγειρε το κεφάλι. O Ρίβεργουιντ, με πρόσωπο 

σοβαρό, έκανε μια βαθιά υπόκλιση και η Τίκα, με το πρόσωπό 
της ακόμη τόσο κοκκινισμένο που φαινόταν σαν να φλέγεται, 
έσπρωξε τον Ραφ πίσω από τον πάγκο γρήγορα κι ύστερα έκανε 
μια βαθιά υπόκλιση.

Στο άκουσμα του ονόματος που πήρε από το γάμο της η Τίκα, 
το Μαζέρ, η Κρισάνια κοίταξε τον Τάνις διερευνητικά και έλαβε 
το καταφατικό του νεύμα ως απάντηση.

«Τιμή μου» είπε η Κρισάνια με τη βαθιά, ψυχρή της φωνή, 
«που γνωρίζω δύο άτομα των οποίων οι θαρραλέες πράξεις 
αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς.»

H Τίκα κοκκίνισε από αμηχανία ανάμεικτη με ευχαρίστηση. 
Το βλοσυρό πρόσωπο του Ρίβεργουιντ δεν άλλαξε έκφραση, 
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αλλά ο Τάνις είδε πόσα πολλά σήμαινε το εγκώμιο της ιέρειας 
για το βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο των Πεδιάδων. Όσο για το 
πλήθος, επευφημούσε ηχηρά για αυτή την τιμή. O Ότικ, με όλη τη 
δέουσα επισημότητα, οδήγησε τους φιλοξενούμενούς του σε ένα 
ελεύθερο τραπέζι και κοίταζε τους ήρωες λάμποντας ολόκληρος, 
λες και είχε κανονίσει τον πόλεμο ειδικά για χάρη τους.

Όταν κάθισε, ο Τάνις ένιωσε αρχικά ενοχλημένος από τη 
σύγχυση και το θόρυβο, αλλά σύντομα αποφάσισε ότι ήταν 
ωφέλιμος. Τουλάχιστον μπορούσε να μιλήσει στον Ρίβεργουιντ 
χωρίς να φοβάται ότι θα τον ακούσουν άλλοι. Αλλά πρώτα 
έπρεπε να ανακαλύψει το εξής – πού βρισκόταν ο Κάραμον.

Πήγε να ρωτήσει ξανά, αλλά η Τίκα -που τους είδε να 
κάθονται και να φροντίζουν την Κρισάνια σαν κλώσες- μόλις τον 
είδε να ανοίγει το στόμα του, γύρισε απότομα και εξαφανίστηκε 
στην κουζίνα.

O Τάνις κούνησε το κεφάλι του μπερδεμένος, αλλά πριν 
προλάβει να το σκεφτεί παραπάνω, ο Ρίβεργουιντ άρχισε τις 
ερωτήσεις. Οι δυο τους γρήγορα απορροφήθηκαν για τα καλά 
σε μια συζήτηση.

«Όλοι νομίζουν ότι ο πόλεμος τελείωσε» είπε ο Τάνις 
αναστενάζοντας. «Κι αυτό κάνει τα πράγματα πιο επικίνδυνα από 
πριν. Οι συμμαχίες ανάμεσα στα ξωτικά και τους ανθρώπους που 
ήταν ισχυρές όταν οι καιροί ήταν σκοτεινοί, αρχίζουν να λιώνουν 
στον ήλιο. H Λοράνα είναι στο Κουαλινέστι τώρα, κανονίζοντας 
την κηδεία του πατέρα της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κάνει 
μια συμφωνία με εκείνο το σκληροτράχηλο αδελφό της, τον 
Πόρθιος, και τους Ιππότες της Σολάμνια. H μοναδική αχτίδα 
ελπίδας που έχουμε βρίσκεται στη σύζυγο του Πόρθιος, την 
Αλχάνα Στάρμπριζ» χαμογέλασε ο Τάνις. «Ποτέ δεν πίστευα ότι 
θα ζούσα για να δω εκείνη την ξωτικιά όχι μόνο να ανέχεται τους 
ανθρώπους και τις άλλες φυλές, αλλά και να παίρνει με θέρμη το 
μέρος τους απέναντι στον αδιάλλακτο συζύγό της.»

«Παράξενος γάμος» σχολίασε ο Ρίβεργουιντ και ο Τάνις 
κατένευσε. Οι σκέψεις και των δύο ανδρών πήγαν στο φίλο 
τους, τον ιππότη Στερμ Μπράιτμπλεϊντ, που ήταν πλέον νεκρός 
– ήρωας του Πύργου του Υψηλού Ιερέα. Και οι δύο γνώριζαν 
ότι η καρδιά της Αλχάνα είχε θαφτεί εκεί, μέσα στο σκοτάδι, 
μαζί με τον Στερμ.
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«Ένας γάμος ασφαλώς όχι από αγάπη.» O Τάνις σήκωσε 
τους ώμους του. «Αλλά μπορεί να είναι ένας γάμος που θα 
συμβάλει στην αποκατάσταση της τάξης στον κόσμο. Λοιπόν, 
τι γίνεται με σένα, φίλε μου; Το πρόσωπό σου είναι σκοτεινό 
και ταλαιπωρημένο από νέες έγνοιες, αλλά και ακτινοβόλο από 
νέες χαρές. H Γκόλντμουν έστειλε μήνυμα στη Λοράνα για τα 
δίδυμα.»

O Ρίβεργουιντ χαμογέλασε για λίγο. «Έχεις δίκιο. Κάθε 
λεπτό απουσίας μου με ενοχλεί» είπε ο άνθρωπος των Πεδιάδων 
με τη βαθιά του φωνή «παρ’ όλο που το ότι σε ξαναβλέπω, 
αδελφέ μου, αλαφρώνει το βάρος της καρδιάς μου. Αλλά άφησα 
δύο φυλές στο χείλος του πολέμου. Μέχρι τώρα έχω καταφέρει να 
τους κρατήσω σε συζητήσεις και δεν έχει χυθεί ακόμη καθόλου 
αίμα. Αλλά οι δυσαρεστημένοι ραδιουργούν εις βάρος μου, πίσω 
από την πλάτη μου. Κάθε λεπτό που απουσιάζω τους δίνει την 
ευκαιρία να αναζωπυρώνουν παλιές, αιματηρές βεντέτες.»

O Τάνις του έσφιξε το μπράτσο. «Λυπάμαι, φίλε μου, και είμαι 
ευγνώμων που ήρθες.» Ύστερα αναστέναξε ξανά και κοίταξε 
την Κρισάνια, συνειδητοποιώντας ότι είχε νέα προβλήματα. 
«Είχα την ελπίδα ότι θα μπορούσες να προσφέρεις σε αυτή 
την αρχόντισσα την καθοδήγηση και την προστασία σου.» H 
φωνή του έγινε ψίθυρος. «Ταξιδεύει για τον Πύργο της Υψηλής 
Μαγείας στο Δάσος του Γουέιρεθ.»

Τα μάτια του Ρίβεργουιντ γούρλωσαν από ανησυχία και 
αποδοκιμασία. O άνθρωπος των Πεδιάδων δεν εμπιστευόταν 
τους μάγους και οτιδήποτε σχετιζόταν με αυτούς.

O Τάνις κατένευσε. «Βλέπω ότι θυμάσαι τις ιστορίες του 
Κάραμον για τον καιρό που εκείνος και ο Ρέστλιν ταξίδεψαν 
εκεί. Και εκείνοι είχαν προσκληθεί. Αυτή η αρχόντισσα πηγαίνει 
χωρίς πρόσκληση, για να αναζητήσει τις συμβουλές του μάγου 
σχετικά –»

H Κρισάνια του έριξε μια σουβλερή, αυταρχική ματιά. 
Σκυθρωπιάζοντας, κούνησε το κεφάλι της. O Τάνις, δαγκώνοντας 
το χείλος του, πρόσθεσε αδύναμα: «Ήλπιζα ότι θα μπορούσες 
να τη συνοδεύσεις –»

«Αυτό φοβόμουν» είπε ο Ρίβεργουιντ «όταν έλαβα το μήνυμά 
σου και γι’ αυτό αισθάνθηκα ότι έπρεπε να έρθω – για να σου 
δώσω κάποιες εξηγήσεις για την άρνησή μου. Αν επρόκειτο για 
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οποιαδήποτε άλλη περίοδο, ξέρεις ότι ευχαρίστως θα βοηθούσα 
και θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου σε ένα πρόσωπο τόσο σεβάσμιο.» Υποκλίθηκε ελαφρά στην 
Κρισάνια, η οποία δέχτηκε τα σέβη του με ένα χαμόγελο που 
εξαφανίστηκε τη στιγμή που έστρεψε το βλέμμα της στον Τάνις. 
Μια μικρή, βαθιά ρυτίδα θυμού έκανε την εμφάνισή της ανάμεσα 
στα φρύδια της.

O Ρίβεργουιντ συνέχισε: «Αλλά διακυβεύονται πολλά. H ειρήνη 
που επέβαλα στις φυλές, πολλές από τις οποίες πολεμούσαν επί 
σειρά ετών, είναι μια εύθραυστη ειρήνη. H επιβίωσή μας ως έθνους 
και ως λαού εξαρτάται από το αν θα ενωθούμε και θα δουλέψουμε 
μαζί για να ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας και τις ζωές μας.»

«Καταλαβαίνω» είπε ο Τάνις, καθώς τον άγγιξε η πρόδηλη 
στενοχώρια του Ρίβεργουιντ επειδή έπρεπε να αρνηθεί το 
αίτημά του για βοήθεια. Το μισοξωτικό ωστόσο αντιλήφθηκε 
τη δυσαρεστημένη ματιά της Αρχόντισσας Κρισάνια και 
στράφηκε σε εκείνη με βλοσυρή ευγένεια. «Όλα θα πάνε καλά, 
Σεβάσμια Κόρη» είπε, μιλώντας με επιμελημένη υπομονή. «Θα 
σε συνοδεύσει ο Κάραμον, και κάνει για τρεις σαν κι εμάς τους 
κοινούς θνητούς, σωστά, Ρίβεργουιντ;»

O άνθρωπος των Πεδιάδων χαμογέλασε, καθώς 
ξαναζωντάνεψαν παλιές αναμνήσεις. «Μπορεί να φάει όσο τρεις 
κοινοί θνητοί, ασυζητητί. Και είναι δυνατός όσο τρεις ή παραπάνω. 
Θυμάσαι, Τάνις, όταν σήκωσε ψηλά το Γουρουνοπρόσωπο 
Γουίλιαμ, τότε που ανεβάσαμε εκείνη την παράσταση στο... πού 
ήταν... στο Φλότσαμ;»

«Και τότε που σκότωσε εκείνους τους δύο δρακόνιους 
χτυπώντας το κεφάλι του ενός με το κεφάλι του άλλου» γέλασε 
ο Τάνις, νιώθοντας ξαφνικά το σκότος του κόσμου να φεύγει 
από πάνω του καθώς μοιραζόταν εκείνες τις αναμνήσεις με το 
φίλο του. «Και θυμάσαι όταν ήμαστε στο βασίλειο των νάνων 
και ο Κάραμον πετάχτηκε αθόρυβα πίσω από τον Φλιντ και 
–» Γέρνοντας προς τα μπρος, ο Τάνις ψιθύρισε στο αυτί του 
Ρίβεργουιντ. Το πρόσωπο του ανθρώπου των Πεδιάδων κοκκίνισε 
από τα γέλια. Διηγήθηκε άλλη μια ιστορία και οι δυο άνδρες 
συνέχισαν να μιλούν, φέρνοντας στο νου ιστορίες σχετικά με 
τη δύναμη του Κάραμον, την επιδεξιότητά του με το ξίφος, το 
θάρρος του και την τιμή του.
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«Και την αβρότητά του» πρόσθεσε ο Τάνις, ύστερα από 
στιγμιαία παύση. «Είναι σαν να τον βλέπω μπροστά μου, να 
γέρνει προς τον Ρέστλιν τόσο υπομονετικά, να κρατάει τον 
αδελφό του στην αγκαλιά του, ενώ εκείνοι οι παροξυσμοί βήχα 
σχεδόν έσχιζαν το μάγο στα δύο –»

Τον διέκοψε μια πνιχτή κραυγή, ένας κρότος και ένας 
γδούπος. Γυρνώντας έκπληκτος, ο Τάνις είδε την Τίκα να τον 
κοιτάζει, με το πρόσωπό της κάτασπρο και τα πράσινα μάτια της 
να γυαλίζουν από τα δάκρυα.

«Φύγετε τώρα!» ικέτευσε μέσα από τα κάτωχρα χείλη της. «Σε 
παρακαλώ, Τάνις! Μην κάνετε καμία ερώτηση! Μόνο φύγετε!» 
Του άρπαξε το χέρι και τα νύχια της χώθηκαν μέσα στη σάρκα 
του, κάνοντάς τον να πονέσει.

«Λοιπόν, Τίκα, τι συμβαίνει, στο όνομα της Αβύσσου;» ρώτησε 
ο Τάνις εξαγριωμένος, καθώς σηκώθηκε και την αντίκρισε.

Ένας κρότος από κάτι που έσπαγε ήρθε σε απάντηση. H 
πόρτα του πανδοχείου έσπασε καθώς τη χτύπησε απ’ έξω κάποια 
τρομερή δύναμη. H Τίκα πήδησε προς τα πίσω, με το πρόσωπό 
της παραμορφωμένο από φόβο και φρίκη καθώς κοίταζε την 
πόρτα. O Τάνις γύρισε γρήγορα, με το χέρι στο ξίφος του, και ο 
Ρίβεργουιντ σηκώθηκε όρθιος.

Μια μεγάλη σκιά κάλυψε το άνοιγμα της πόρτας, που έμοιαζε 
σαν να ρίχνει ένα σκοτεινό πέπλο πάνω από το δωμάτιο. O 
χαρούμενος θόρυβος και τα γέλια του πλήθους κόπηκαν απότομα 
και μετατράπηκαν σε χαμηλόφωνα, θυμωμένα μουρμουρητά.

Επαναφέροντας στη μνήμη του τα σκοτεινά και μοχθηρά 
όντα που τους κυνηγούσαν, ο Τάνις τράβηξε το ξίφος του και 
μπήκε ανάμεσα στο σκοτάδι και την Αρχόντισσα Κρισάνια. 
Ένιωθε, παρ’ όλο που δεν την έβλεπε, τη ρωμαλέα παρουσία του 
Ρίβεργουιντ πίσω του, που του πρόσφερε κάλυψη.

Ώστε μας πρόφτασε, σκέφτηκε ο Τάνις, σχεδόν 
καλωσορίζοντας αυτή την ευκαιρία να πολεμήσει εκείνο τον 
αόριστο, άγνωστο τρόμο. Κοίταξε βλοσυρά την πόρτα, καθώς μια 
φουσκωμένη, αλλόκοτη φιγούρα εμφανίστηκε στο φως.

O Τάνις είδε ότι ήταν ένας άνδρας τεραστίων διαστάσεων, 
αλλά, καθώς κοίταζε πιο προσεκτικά, πρόσεξε ότι ήταν ένας 
άνδρας του οποίου ο γιγάντιος όγκος ήταν πλαδαρός. Μια 
φουσκωμένη κοιλιά κρεμόταν πάνω από τη ζώνη της δερμάτινης 
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περισκελίδας του. Ένα βρόμικο πουκάμισο ήταν ανοιχτό στον 
αφαλό, καθώς ήταν πολύ μικρό για να σκεπάσει τόση σάρκα. 
Το πρόσωπο του άνδρα -εν μέρει καλυμμένο από τριών ημερών 
γένια- ήταν αφύσικα κοκκινισμένο και λερωμένο, τα μαλλιά του 
λιγδιασμένα και αχτένιστα. Τα ρούχα του, παρ’ ότι ωραία και 
καλοφτιαγμένα, ήταν λερωμένα και ανέδιναν την έντονη μυρωδιά 
του εμετού και του δυνατού ποτού των νάνων.

O Τάνις κατέβασε το ξίφος του, νιώθοντας ηλίθιος. Ήταν 
απλώς κάποιος δύσμοιρος, μεθυσμένος φουκαράς, πιθανότατα ο 
ψευτοπαλικαράς της πόλης, που χρησιμοποιούσε το μέγεθός του 
για να φοβερίζει τους κατοίκους. Κοίταξε τον άνδρα με οίκτο 
και αηδία, με τη σκέψη, την ώρα που τον κοιτούσε, ότι υπήρχε 
κάτι παράξενα οικείο πάνω του. Μάλλον κάποιος που ήξερε όταν 
ζούσε στη Σόλας πριν από καιρό, κάποιος δύσμοιρος μπουνταλάς 
που είχε πέσει σε καιρούς χαλεπούς.

Το μισοξωτικό έκανε να γυρίσει από την άλλη, αλλά μετά 
πρόσεξε -προς μεγάλη του έκπληξη- ότι όλοι στο πανδοχείο τον 
κοίταζαν με ανυπομονησία.

Τι θέλουν να κάνω, σκέφτηκε ο Τάνις θυμώνοντας ξαφνικά. 
Να του επιτεθώ; Ωραίος ήρωας θα φαινόμουν – να έδερνα το 
μέθυσο της πόλης!

Τότε άκουσε ένα λυγμό πίσω του. «Σας είπα να φύγετε» 
μούγκρισε η Τίκα και σωριάστηκε σε μια καρέκλα. Κρύβοντας 
στα χέρια της το πρόσωπό της, άρχισε να κλαίει λες και η καρδιά 
της ήταν έτοιμη να σπάσει.

Καθώς σάστιζε ολοένα και περισσότερο, ο Τάνις κοίταξε 
τον Ρίβεργουιντ, αλλά ήταν προφανές ότι και ο άνθρωπος των 
Πεδιάδων δεν είχε ιδέα για το τι γινόταν, όπως και ο φίλος του. 
O μέθυσος, εν τω μεταξύ, μπήκε τρεκλίζοντας στο δωμάτιο και 
κοίταξε τριγύρω θυμωμένα.

«Τιιι ’νι τούτο; Πάρτι;» μούγκρισε. «Και κανείς δεν κά-
κάλεσε τον παλιό του... με κάλεσε;»

Κανείς δεν απάντησε. Αγνοούσαν επίμονα το βρόμικο άνδρα, 
χωρίς να παίρνουν τα μάτια τους από τον Τάνις, και πλέον η 
προσοχή ακόμα και του μέθυσου στράφηκε στο μισοξωτικό. 
Προσπαθώντας να εστιάσει το βλέμμα του πάνω του, ο μέθυσος 
κοίταξε τον Τάνις με ένα είδος σαστισμένου θυμού, λες και 
κατηγορούσε εκείνον για όλα του τα προβλήματα. Έπειτα, 
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ξαφνικά, τα μάτια του μέθυσου γούρλωσαν, το πρόσωπό του 
τραβήχτηκε σε ένα βλακώδες χαμόγελο και τρέκλισε μπροστά, 
με τα χέρια του απλωμένα.

«Τάανισς... φίλε μ –»
«Για όνομα των θεών» πήρε ανάσα ο Τάνις, αναγνωρίζοντάς 

τον επιτέλους.
O άνδρας στραβοπάτησε προς τα μπρος και σκουντούφλησε 

σε μια καρέκλα. Για μια στιγμή έμεινε να ταλαντεύεται, σαν 
ένα δέντρο που έχει κοπεί και είναι έτοιμο να πέσει. Τα μάτια 
γύρισαν προς τα πάνω μέσα στο κεφάλι του, ενώ ο κόσμος 
στριμώχτηκε για να φύγει από τη μέση. Τότε -με ένα γδούπο που 
έσεισε το πανδοχείο- ο Κάραμον Μαζέρ, ο Ήρωας της Λόγχης, 
έπεσε στα πόδια του Τάνις και έχασε πλήρως τις αισθήσεις του.
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