
ΜΕΡΟΣ A’
Ο ΓΕΡΟ-ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ

Eχω ήδη περάσει τη δύση του δεύτερου αιώνα ζωής μου, 
κι όμως νιώθω ακόμα λες και το έδαφος κάτω από τα 
πόδια μου είναι κινούμενη άμμος. Κατά πολλούς τρόπους 

βλέπω ότι δεν είμαι περισσότερο σίγουρος για τον εαυτό μου απ’ 
όσο ήμουν πριν πολλές δεκαετίες, όταν για πρώτη φορά έφυγα 
μακριά από τη Μεντζομπεράντζαν – λιγότερο σίγουρος μάλιστα, 
γιατί εκείνο τον καιρό τα συναισθήματά μου βασίζονταν σε μια 
ξεκάθαρη αίσθηση του σωστού και του λάθους, σε μια ξεκάθαρη 
αντίληψη του τι είναι αλήθεια και τι ψέμα.

Ίσως η τότε σιγουριά μου να βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά 
σε κάτι αρνητικό: όταν μπόρεσα να αντιληφθώ την αλήθεια σχετι-
κά με τη Μεντζομπεράντζαν και εμένα, κατάλαβα τι δεν μπορού-
σα να δεχτώ, τι δε φαινόταν αληθινό στην καρδιά και την ψυχή 
μου, και απαίτησα την ιδέα μιας καλύτερης ζωής, ενός καλύτερου 
τρόπου ζωής. Δεν ήταν τόσο το ότι ήξερα τι ήθελα, γιατί τέτοιας 
λογής επιλογές έξω από το κουκούλι της Μεντζομπεράντζαν ξε-
περνούσαν σίγουρα την εμπειρία μου.

Ήξερα όμως τι δεν ήθελα και τι δεν μπορούσα να αποδεχτώ.
Οδηγημένος από μια εσωτερική ηθική πυξίδα, τράβηξα το 

δρόμο μου, και οι πεποιθήσεις μου φάνηκαν να ενδυναμώνονται 
από τους φίλους που απόκτησα, φίλους που δεν ήταν συγγενείς 
μου, ήταν όμως καλοί κι ευγενικοί.

Κι έτσι έζησα τη ζωή μου, μια ζωή αφοσιωμένη στο καλό, 
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νομίζω, με τη δύναμη του δίκιου να κατευθύνει τα σπαθιά μου. 
Υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας βέβαια, και στη διαδρομή έγιναν 
πολλά λάθη. Εκεί όμως υπήρχαν οι φίλοι μου, για να με επα-
ναφέρουν στο σωστό δρόμο, να βαδίσουν στο πλάι μου και να 
με στηρίξουν, και να ενισχύσουν την πίστη μου ότι υπάρχει μια 
κοινωνία ανώτερη από τον εαυτό μου, ένας σκοπός υψηλότερος 
και ευγενέστερος από τον ηδονισμό, τον τόσο κοινό στη γη των 
πατέρων μου.

Τώρα είμαι μεγαλύτερος.
Και πάλι, τώρα, δεν ξέρω.
Γιατί βρίσκω τον εαυτό μου μπλεγμένο σε συγκρούσεις που 

δεν καταλαβαίνω, σε συγκρούσεις που κι οι δυο πλευρές τους δεί-
χνουν να έχουν άδικο.

Εδώ δεν είναι η Μίθριλ Χολ, που υπερασπίζεται τις πύλες 
της ενάντια στη λεηλασία των ορκ. Δεν είναι η φρουρά της Δε-
κάπολης, που συγκρατεί μια βαρβαρική ορδή ή που μάχεται τους 
τερατόμορφους οπαδούς του Άκαρ Κέσελ. Τώρα, σε ολόκληρη τη 
Φερούν, υπάρχει μια σύγκρουση και μια σκιά και μια σύγχυση, 
και μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος δρόμος για τη νίκη. 
Ο κόσμος έχει σκοτεινιάσει, και σ’ ένα σκοτεινό τόπο, μαύροι 
ηγέτες θα προβάλουν.

Αποζητώ την απλότητα της Κοιλάδας της Παγωνιάς.
Γιατί εδώ κάτω, στους πιο πυκνοκατοικημένους τόπους, υπάρ-

χει η Λουσκάνη, γεμάτη προδοσία και απάτη και αχαλίνωτη 
βουλιμία. Φοβάμαι πως, σ’ ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχουν 
εκατοντάδες «Λουσκάνες». Μέσα στην αναστάτωση της Μάστι-
γας της Μαγείας και το βαθύτερο και διαρκέστερο σκοτάδι του 
Σάντοουφελ, με την επιστροφή των σκιών και της Αυτοκρατορίας 
της Νέδεριλ, αυτές οι δομές της κοινότητας και της κοινωνίας δε 
θα μείνουν άθικτες. Κάποιοι βλέπουν το χάος σαν έναν εχθρό 
που πρέπει να νικηθεί και να δαμαστεί. Άλλοι, αυτό το ξέρω από 
τα νεανικά μου χρόνια, βλέπουν το χάος σαν μια ευκαιρία για 
προσωπικό όφελος.

Γιατί εδώ κάτω υπάρχουν εκατοντάδες οικισμοί και αγροκτή-
ματα που εξαρτιούνται από την προστασία της φρουράς των πό-
λεων, που δε θα έρθει ποτέ σε βοήθειά τους. Πραγματικά, υπό την 
ηγεσία δεσποτικών βασιλιάδων ή αρχόντων ή και αρχιπλοιάρχων, 
αυτές οι κοινότητες γίνονται συχνά λεία των ισχυρών πόλεων.
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Γιατί εδώ κάτω υπάρχει το Μενιάροουζ, το βασίλειο των ορκ, 
που έχει επιβληθεί στα Ασημένια Σύνορα από τις ορδές του βα-
σιλιά Ομπούλντ σ’ εκείνο τον παλιό πόλεμο – αν και ακόμα και 
τώρα, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, παραμένει ένα πείραμα, μια 
δοκιμή, που το αποτέλεσμά της δεν μπορεί να προβλεφθεί. Άρα-
γε, ο βασιλιάς Μπρούενορ, με τη γενναιότητα που έδειξε υπογρά-
φοντας τη Συνθήκη στο Φαράγγι του Γκάρον, έδωσε τέλος στον 
πόλεμο ή απλώς καθυστέρησε έναν ακόμα μεγαλύτερο;

Φοβάμαι πως πάντα υπάρχει σύγχυση, πάντα υπάρχει κινού-
μενη άμμος. 

Μέχρι να τραβήξω τα σπαθιά μου, κι αυτή είναι η σκοτεινή 
αλήθεια για το ποιος έχω γίνει. Γιατί όταν βρεθούν τα γιαταγά-
νια στα χέρια μου, η μάχη γίνεται άμεση, και ο σκοπός της είναι 
η επιβίωση. Η ευρύτερη πολιτική που κάποτε οδηγούσε το χέρι 
μου γίνεται ένα φευγαλέο όραμα, σαν τα παλλόμενα κύματα της 
ζέστης που υψώνονται στην ατμόσφαιρα και δείχνουν ποτάμια και 
αστραφτερά νερά εκεί όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 
παρά μονό στεγνή άμμος. Ζω σε μια γη πολλών Άκαρ Κέσελ, αλλά 
τόσο λίγων, όπως φαίνεται, τόπων που να αξίζει να υπερασπίσω.

Ίσως ανάμεσα στους εποίκους του Νεβεργουίντερ υπάρχει 
μια τέτοια ευγενική άμυνα, σαν αυτή που είχα ελπίσει να οργα-
νώσω στη Δεκάπολη, αλλά εκεί ζουν επίσης, μέσα στην τριάδα 
των συμφερόντων, οι Θεϊανοί και οι απέθαντες ορδές τους και 
οι Νέδεριλ, άτομα εξίσου αδίστακτα και εξίσου ιδιοτελή. Καθώς 
επίσης και εξίσου άδικα.

Πώς να εμπλέξω την καρδιά μου σε μια τέτοια μάχη σ’ αυτό 
το έλος που έχει γίνει το Νεβεργουίντερ; Πώς να χτυπήσω με 
βεβαιότητα, με τη σιγουριά της επίγνωσης του ότι μάχομαι για το 
καλό του τόπου ή για το καλό των αγαθών ανθρώπων;

Δεν μπορώ. Όχι τώρα. Όχι ανάμεσα σε αντιμαχόμενα συμφέ-
ροντα εξίσου σκοτεινά.

Αλλά τώρα πια δεν περιστοιχίζομαι από φίλους με όμοια 
ευγενή κίνητρα. Αν ήταν στο χέρι μου και μόνο, θα έφευγα από 
αυτή τη γη, θα πήγαινα ίσως στα Ασημένια Σύνορα, ελπίζοντας 
να βρω μια αίσθηση δικαίου και ελπίδας. Στη Μίθριλ Χολ και 
τη Σίλβεριμουν, την Πόλη του Ασημένιου Φεγγαριού, ή ίσως στα 
Βαθιά Νερά, που ακόμα λάμπουν, εκεί όπου οι άρχοντες συσκέ-
πτονται για το καλό της πόλης και των πολιτών τους.
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Αλλά η Ντάλια δεν πρόκειται να πεισθεί να φύγει. Κάτι υπάρ-
χει εδώ, κάποια παλιά μνησικακία που ξεπερνάει κατά πολύ την 
αντίληψή μου. Την ακολούθησα με τη θέλησή μου στη Σιλόρα 
Σαλμ, για να ξοφλήσω τους δικούς μου λογαριασμούς, όπως κά-
νει εκείνη με τους δικούς της. Και τώρα, ή την ακολουθώ ξανά ή 
την εγκαταλείπω, γιατί εκείνη δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. 
Όταν ο Αρτέμιος Εντρεράι ανέφερε εκείνο το όνομα, του Χέρ-
ζγκο Αλέγκνι, τέτοια οργή κατέλαβε την Ντάλια και τέτοια θλίψη, 
νομίζω, που τίποτε άλλο δεν ήθελε πια να ακούσει.

Ούτε θα δεχτεί την παραμικρή καθυστέρηση, γιατί σύντομα ο 
χειμώνας θα πέσει βαρύς πάνω μας. Φοβάμαι πως καμιά θύελλα 
δε θα την καθυστερήσει. Κανένα χιόνι δε θα είναι τόσο βαθύ 
ώστε να μην το διαβεί η πεισματάρα Ντάλια ως το Νεβεργουίντερ 
ή όπου πρέπει να πάει για να βρει αυτό το Νέδεριλ άρχοντα, αυτό 
τον Χέρζγκο Αλέγκνι. 

Θεωρούσα την απέχθειά της για τη Σιλόρα Σαλμ βαθιά, αλλά 
όχι, τώρα ξέρω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με το μίσος που τρέ-
φει η Ντάλια για αυτό τον τίφλινγκ Νέδεριλ πολέμαρχο. Θα τον 
σκοτώσει, έτσι λέει, κι όταν την απείλησα ότι θα την αφήσω μόνη, 
εκείνη ούτε δίστασε ούτε αποθαρρύνθηκε ούτε και την ένοιαξε 
να με αποχαιρετήσει με αγάπη.

Έτσι και πάλι παρασύρομαι σ’ έναν πόλεμο που δεν κατα-
λαβαίνω. Θα βρω άραγε σ’ αυτόν ένα δίκαιο σκοπό; Υπάρχει 
κάποιο μέτρο σωστού και λάθους ανάμεσα στην Ντάλια και τον 
Σάντοβαρ; Σύμφωνα με τα λόγια του Εντρεράι, φαίνεται ότι αυ-
τός ο τίφλινγκ είναι ένα απαίσιο τέρας που του αξίζει ένα βίαιο 
τέλος, και σίγουρα η φήμη του στηρίζει αυτή τη σκέψη.

Αλλά τώρα, μου είναι άραγε τόσο δύσκολο να διαλέξω δρόμο, 
ώστε να επαφίεμαι στην καθοδήγηση του Εντρεράι; Έχω τόσο 
πολύ απομακρυνθεί από την αίσθηση του σωστού, από κάθε κοι-
νωνία οργανωμένη σ’ αυτή τη βάση, ώστε να καταλήγω σε αυτό το 
σημείο;

Η άμμος κινείται κάτω από τα πόδια μου. Τραβάω τις λεπίδες 
μου, και μέσα στην απόγνωση της μάχης τις κραδαίνω όπως πά-
ντα. Οι εχθροί μου δε θα μάθουν ποτέ την τρικυμία της καρδιάς 
μου, τη σύγχυση που νιώθω μη βλέποντας κάποιο ηθικό δρόμο 
μπροστά μου. Θα μάθουν μόνο το δάγκωμα του Παγωμένου Θα-
νάτου, τη λάμψη του Τουίνκλ.

CHARON_1.indd   28 264//22   11:23 AM



ΤΣΑΡΟΝΚΛΟ 29

Αλλά εγώ θα ξέρω την αλήθεια.
Αναρωτιέμαι μήπως ο δισταγμός μου να ακολουθήσω τον 

Αλέγκνι αντανακλά κάποια δυσπιστία μου απέναντι στην Ντάλια. 
Αυτή είναι σίγουρη για το δρόμο της – πιο σίγουρη δεν την έχω 
ξαναδεί, ούτε και κανέναν άλλο δηλαδή. Ακόμα κι ο Μπρούενορ, 
όταν ξεκινούσε να ανακτήσει τη Μίθριλ Χολ, δε βάδιζε με τόση 
αποφασιστικότητα. Ή θα σκοτώσει τον τίφλινγκ ή θα πεθάνει 
προσπαθώντας. Κακός φίλος, κι ακόμα πιο κακός εραστής, θα 
είμαι αν δεν τη συνοδέψω.

Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δε βλέπω καθαρά το δρόμο. Δεν 
ξέρω ποιο ευρύτερο καλό υπηρετώ. Δε μάχομαι ελπίζοντας στη 
βελτίωση της δικής μου γωνιάς του κόσμου. 

Απλώς μάχομαι.
Στο πλευρό της Ντάλια, που με αναστατώνει. 
Κι απ’ ό,τι φαίνεται, στο πλευρό του Αρτέμιου Εντρεράι.
Ίσως σε κάποιον άλλο αιώνα θα γυρίσω στη Μεντζομπερά-

ντζαν, όχι ως εχθρός, όχι ως κατακτητής, όχι για να γκρεμίσω τις 
δομές αυτής της κοινωνίας που κάποτε θεωρούσα την πιο άθλια.

Ίσως γυρίσω γιατί εκεί θα ανήκω.
Αυτός είναι ο φόβος μου, μια ζωή χαμένη, ένας σκοπός άδι-

κος, μια πίστη που στο τέλος αποδεικνύεται μια ιδέα άδεια και 
ανέφικτη, τα ανόητα σχέδια ενός αθώου παιδιού που πίστεψε ότι 
μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο.

- Ντριτζτ Ντο Έρντεν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο Ντριτζτ δεν ξαφνιάστηκε όταν, ξυπνώντας το χάραμα, 
δια πίστωσε ότι η Ντάλια δεν ήταν ξαπλωμένη πλάι του 
στο μικρό τους καταυλισμό. Ήξερε πού ήταν. Καθυστέ-

ρησε όσο χρειάστηκε για να δέσει τη ζώνη των γιαταγανιών του 
και να περάσει το Τόλμαριλ τον Καρδιοσημαδευτή στον ώμο του, 
κι ύστερα κατέβηκε τρέχοντας τα στενά μονοπάτια του δάσους κι 
ανέβηκε μια απότομη ανηφόρα, αρπάζοντας το ένα δέντρο μετά 
το άλλο. Κοντά στην κορυφή ενός μικρού λόφου, την είδε να κοι-
τάζει ήρεμα μακριά με γυρισμένη την πλάτη.

Παρά το κρύο –κι αυτό το πρωινό ήταν το πιο κρύο της επο-
χής ως εκείνη τη στιγμή– η Ντάλια φορούσε μόνο την κουβέρτα 
της, τυλιγμένη χαλαρά γύρω της, με τον έναν ώμο γυμνό. Ο 
Ντριτζτ δεν πρόσεξε τι φορούσε, ή τι δε φορούσε, όσο ενδιαφέ-
ρον κι αν ήταν το θέαμα, γιατί τη ματιά του είχαν τραβήξει τα 
μαλλιά της. Την προηγούμενη νύχτα, ήταν κομμένα κοντά, ως 
τους ώμους, και απαλά, αλλά τώρα είχε ξανά την πυκνή μαύρη 
και κόκκινη κοτσίδα της, σηκωμένη ψηλά και τυλιγμένη όμορφα 
γύρω από τον ντελικάτο λαιμό της. Ήταν λες κι η Ντάλια μπορού-
σε να γίνεται ένα διαφορετικό άτομο με το πέρασμα μονάχα μιας 
μαγικής χτένας.

Κίνησε αργά προς το μέρος της, κι ένα ξερό κλαδί έσπασε κά-
τω από το πέλμα του, κάνοντας το κεφάλι της Ντάλια να γυρίσει 
ελαφρά για να τον κοιτάξει.
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Ο Ντριτζτ κοντοστάθηκε κοιτάζοντας τα σχήματα των μπλε 
κηλίδων, το σημάδι της ελφ πολεμίστριας. Κι αυτό έλειπε από πά-
νω της την προηγούμενη νύχτα, λες και είχε μαλακώσει τον εαυτό 
της για το κρεβάτι του Ντριτζτ, λες και χρησιμοποιούσε τα μαλλιά 
και το γαλάζιο σημάδι της σαν αντανάκλαση της διάθεσής της, ή…

Τα μάτια του Ντριτζτ στένεψαν. Όχι σαν αντανάκλαση της 
διάθεσής της, συνειδητοποίησε, αλλά και σαν πρόκληση, σαν χει-
ραγώγηση του ντρόου εραστή της. 

Είχαν τσακωθεί το προηγούμενο βράδυ, και η φλογισμένη 
Ντάλια, με την κοτσίδα και το σημάδι άθικτα, είχε επιμείνει έντο-
να στην πρόθεσή της να κυνηγήσει τον Αλέγκνι. 

Όταν όμως πλησίασε τον Ντριτζτ πιο ήπια, για να τα ξανα-
βρούν, με τα μαλλιά της απαλότερα, το όμορφο πρόσωπό της 
δεν είχε πάνω του τον πολεμικό διάκοσμο. Τότε έπαψαν να μι-
λάνε για τον Αλέγκνι κι ούτε κοιμήθηκαν θυμωμένοι ο ένας με 
τον άλλο.

Ο Ντριτζτ πήγε να την πλησιάσει, κοιτάζοντας τη θέα από τη 
δυτική πλευρά του λοφίσκου. Κοίταξε κάτω, την απόσταση ως το 
Νεβεργουίντερ, που μια χαμηλή ομίχλη τύλιγε σαν σάβανο, κα-
θώς ένας ψυχρότερος αέρας έσπρωχνε μπροστά του τη θέρμη του 
μεγάλου ποταμού.

«Η ομίχλη κρύβει πολλές ουλές» είπε ο Ντριτζτ, αγκαλιάζο-
ντας τη γυναίκα, που δεν αντέδρασε στο άγγιγμά του. «Κάποτε 
ήταν όμορφη πόλη, και θα γίνει και πάλι, αν νικηθούν οι Θεϊα-
νοί.»

«Με τους Σάντοβαρ να στοιχειώνουν τους δρόμους και τα 
στενά;» του απάντησε η Ντάλια με σκληρή φωνή.

Ο Ντριτζτ δεν ήξερε τι να της αποκριθεί, κι έτσι την έσφιξε 
περισσότερο πάνω του.

«Βρίσκονται στην πόλη ανάμεσα στους εποίκους, έτσι είπε ο 
Μπαράμπους – αυτός που εσύ αποκαλείς Αρτέμιο Εντρεράι» είπε 
η Ντάλια.

«Φαίνεται πως κατάφεραν να στήσουν προγεφύρωμα εξαιτίας 
της μεγαλύτερης απειλής της Σιλόρα Σαλμ. Αν φύγει αυτή η απει-
λή, φαντάζομαι ότι οι Σάντοβαρ –»

«Όταν πεθάνει ο αρχηγός τους, η απειλή των Σάντοβαρ θα 
εξαφανιστεί» τον έκοψε απότομα και ψυχρά η Ντάλια. «Και ο 
αρχηγός τους θα πεθάνει σύντομα.» 
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Ο Ντριτζτ πήγε να την αγκαλιάσει, αλλά εκείνη τραβήχτηκε 
μακριά του. Έκανε ένα-δυο βήματα προς την άκρη του λόφου κι 
έφτιαξε την κουβέρτα πάνω της.

«Ο χρόνος δεν είναι δικός του σύμμαχος, είναι δικός μας» 
είπε ο Ντριτζτ.

Η Ντάλια γύρισε απότομα με βλέμμα αυστηρό, ακόμα πιο 
έντονο από τα απειλητικά σχέδια του πολεμικού της τατουάζ.

«Θα μάθει την αλήθεια» επέμεινε ο Ντριτζτ. «Θα μάθει από 
τον Εντρεράι τι έγινε με τη Σιλόρα Σαλμ και θα καταλάβει ότι 
ερχόμαστε εναντίον του – αυτό ο Εντρεράι το παραδέχτηκε, λέγο-
ντάς μας ότι ήταν υποδουλωμένος σ’ αυτόν και ότι δεν μπορούσε 
να έρθει μαζί μας για αντεκδίκηση.»

«Τότε ο άθλιος Νέδεριλ άρχοντας θα πρέπει να είναι ήδη πο-
λύ φοβισμένος» του αποκρίθηκε η Ντάλια. 

«Και επομένως θα είναι ήδη σε κατάσταση επιφυλακής και θα 
έχει συγκεντρώσει γύρω του τις δυνάμεις του. Δεν είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για –»

Και πάλι η Ντάλια τον έκοψε απότομα. «Δεν είναι δική σου 
επιλογή.»

«Όσο μειώνεται η απειλή των Θεϊανών, τόσο μειώνεται και η 
επιφυλακή του εχθρού σου, και το ίδιο θα συμβεί και με τη θέση 
του στην πόλη» επέμεινε ο Ντριτζτ κόντρα στην οργή της. «Τους 
έχω γνωρίσει αυτούς τους εποίκους και φαίνονται καλοί άνθρω-
ποι – δε θα υπομείνουν για πολύ τον Νέδεριλ. Δεν είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για να κινηθούμε εναντίον τους.»

Τα γαλάζια μάτια της Ντάλια άστραψαν με θυμό, και για 
μια στιγμή, ο Ντριτζτ νόμισε ότι θα του ορμούσε. Έστω κι αν 
ήξερε τα σχέδιά της και την αποφασιστικότητά της να σκοτώσει 
τον Αλέγκνι, ο ντρόου ρέιντζερ δυσκολευόταν να πιστέψει την 
ένταση της οργής της! Δεν μπορούσε να τη φανταστεί πιο θυμω-
μένη ακόμα κι αν της εκμυστηρευόταν κάποιο απαίσιο έγκλημά 
του ενάντια στην οικογένειά της. Χαιρόταν που εκείνη τη στιγμή 
ήταν άοπλη.

Άφησε μια μακριά παύση να μεσολαβήσει, κι ύστερα τόλμησε 
να συνεχίσει. «Θα σκοτώσεις τον Αλέγκνι.»

«Μη λες το όνομά του!» αγρίεψε η Ντάλια κι έφτυσε καταγής, 
λες και το άκουσμα και μόνο του ονόματός του της έφερνε χολή 
στο στόμα.
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Ο Ντριτζτ κατέβασε τις παλάμες του στον αέρα, προσπαθώ-
ντας να την ηρεμήσει.

Σιγά σιγά, οι φλόγες του θυμού στα μάτια της έδωσαν τη θέση 
τους σε μια βαθιά θλίψη.

«Τι είναι;» της ψιθύρισε, διακινδυνεύοντας να την πλησιάσει.
Η Ντάλια στράφηκε από την άλλη, αλλά δεν τον απώθησε κα-

θώς την τύλιγε ξανά με τα χέρια του. Κοίταξαν μαζί κάτω μακριά 
το Νεβεργουίντερ.

«Θα τον σκοτώσω» ψιθύρισε, κι ο Ντριτζτ είχε την εντύπωση 
ότι μονολογούσε μάλλον παρά απευθυνόταν σ’ εκείνον. «Χωρίς 
χασομέρια. Χωρίς αναμονές. Θα τον σκοτώσω.»

«Όπως σκότωσες τη Σιλόρα Σαλμ;»
«Αν ήξερα ότι τον θεωρούσε εχθρό της, θα την είχα βοηθή-

σει. Αν ήξερα την ταυτότητα του Σάντοβαρ ηγέτη, δε θα έφευγα 
ποτέ από το Νεβεργουίντερ για να πάω στη Λουσκάνη και το 
Γκόντλγκριμ. Δε θα είχα φύγει από την περιοχή μέχρι να έπεφτε 
νεκρός από το δικό μου χέρι.»

Τις τελευταίες λέξεις τις πρόφερε με τέτοια σαφήνεια, τέτοια 
ένταση, τέτοιο φαρμάκι, που ο Ντριτζτ κατάλαβε ότι δεν υπήρχε 
περίπτωση να μιλήσει λογικά μαζί της εκείνη τη στιγμή.

Συνέχισε να την κρατάει στην αγκαλιά του.

Στο σκελετό ενός νεκρού δέντρου, κρυφοκοιτάζοντας μέσα από 
μια σχισμάδα του σάπιου ξύλου, ο Έφρον ο Στρεβλός παρακο-
λουθούσε το ζευγάρι με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο παραμορφωμένος 
μάγος άκουσε και την τελευταία λέξη της κουβέντας τους χωρίς 
να νιώσει καμιά έκπληξη. Ήξερε την Ντάλια, την ήξερε περισ-
σότερο από κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα, και καταλάβαινε τους 
δαίμονες που την οδηγούσαν.

Και βέβαια θα προσπαθούσε να σκοτώσει τον Χέρζγκο Αλέ-
γκνι. Θα ήταν πιο ευτυχισμένη αν πέθαινε προσπαθώντας παρά 
αν έμεναν ζωντανοί κι οι δυο τους. 

Ο Έφρον την καταλάβαινε.
Ο μάγος δεν μπορούσε να αρνηθεί τα δικά του συναισθή-

ματα κοιτάζοντας αυτή την ελφ πολεμίστρια. Ένα μέρος του 
εαυτού του ήθελε να βγει από το δέντρο και να σκοτώσει το 
ζευγάρι επιτόπου. Η λογική όμως νίκησε αυτή την παρόρμηση, 
γιατί είχε ακούσει αρκετά για τη φήμη του Ντριτζτ Ντο Έρ-
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ντεν ώστε να καταλάβει ότι έπρεπε να παίξει το παιχνίδι του 
με προσοχή.

Άλλωστε, δεν ήταν σίγουρος ότι ήθελε νεκρή την Ντάλια – όχι 
άμεσα, τουλάχιστον. Υπήρχαν κάποια πράγματα που ήθελε να 
μάθει, που είχε ανάγκη να μάθει, και μόνο εκείνη μπορούσε να 
του δώσει τις απαντήσεις.

Ο Σάντοβαρ μάγος απομακρύνθηκε αόρατος από το σημείο 
όπου βρισκόταν, αλλά δεν επέστρεψε αμέσως στον Χέρζγκο Αλέ-
γκνι για να του αναφέρει τι είχε μάθει. Στο κάτω κάτω, ο Έφρον 
δεν ήταν δούλος κανενός και είχε και τα δικά του μέσα.

Προτίμησε λοιπόν να πάει σε μια περιοχή του δάσους με 
μικρές κοιλάδες και πετρώδεις κορυφές έξω από το Νεβεργουί-
ντερ. Ο ουρανός ήταν ακόμα πολύ σκοτεινός, με χαμηλά σύννε-
φα, κι ένα λεπτό χιόνι είχε αρχίσει να πέφτει, αλλά ήξερε καλά 
την περιοχή και έφτασε χωρίς να χάσει το δρόμο του σε ένα μι-
κρό καταυλισμό στημένο σε μια άβαθη σπηλιά.

Εκεί κάθονταν μια χούφτα στρατιώτες, Σάντοβαρ και Νέδε-
ριλ, που είχαν έρθει από το Σάντοουφελ λίγο μετά τον Έφρον, 
με δική του μυστική πρόσκληση, αλλά δεν είχαν ακόμη ορκιστεί 
πίστη στον Αλέγκνι.

Όταν ο παραμορφωμένος μάγος έφτασε κοντά τους, σηκώθη-
καν όλοι, όχι σε προσοχή, αλλά με κάποιο σεβασμό. 

«Έχεις τις σφαίρες;» ρώτησε ο μάγος μια σκιά, έναν ψηλό 
άντρα ονόματι Ράτσις.

Σε απάντηση, ο Ράτσις τού άστραψε ένα στραβοδόντικο χαμό-
γελο κι έχωσε το χέρι του κάτω από το ανοιχτό κολάρο του που-
καμίσου του, βγάζοντας ένα μενταγιόν με ασημένια αλυσίδα με 
δυο διάφανες σφαίρες γεμάτες σκιές, η καθεμία τους στο μέγεθος 
παιδικής γροθιάς. Μέσα στις περιδινούμενες ομιχλώδεις σκιές 
κάθε σφαίρας σερνόταν από μια αράχνη, μικρή και μαλλιαρή, 
σαν μικροσκοπική ταραντούλα. Ο Ράτσις μόρφασε.

«Για τη θηλυκιά ελφ» του θύμισε ο Έφρον.
«Και ο σύντροφός της;» τον ρώτησε ο Ράτσις. 
«Σκότωσέ τον» του απάντησε χωρίς δισταγμό ο Έφρον. «Εί-

ναι πολύ επικίνδυνος για να τον αιχμαλωτίσουμε ή να του επιτρέ-
ψουμε να ξεφύγει. Σκότωσέ τον.»

«Είμαστε επτά» είπε ο Τζερμάντερ, ένα άλλο μέλος της ομά-
δας, ένας άγριος πολεμιστής τίφλινγκ που δεν έκρυβε ούτε την 
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περηφάνια ούτε την άσβηστη οργή του. «Εκείνοι είναι μονάχα 
δυο!»

«Οκτώ» τον διόρθωσε σιγανά ο Ράτσις. Κοντοστάθηκε μια 
στιγμή, χαμογελώντας και στριφογυρίζοντας τις σφαίρες του με-
νταγιόν με μάτια που έλαμπαν στη θέα των μικρών πλασμάτων. 
Το ξανασκέφτηκε. «Δέκα.»

Η έκφραση του Τζερμάντερ φανέρωσε ότι δεν του άρεσαν οι 
συγκεκριμένοι σύμμαχοι, πράγμα που προκάλεσε απλώς το γέλιο 
του Ράτσις.

«Μην υποτιμάς αυτούς τους δυο αντιπάλους, φίλε μου πολεμι-
στή» τον προειδοποίησε ο Έφρον.

«Μην υποτιμάς εμάς» του αντιγύρισε ο Τζερμάντερ. «Δεν εί-
μαστε τίποτα αναλώσιμοι στρατολογημένοι από το Σάντοουφελ για 
το κέφι του Έφρον του Στρεβλού, ούτε και του άρχοντα Αλέγκνι.»

Ο Έφρον ανταπέδωσε το βλέμμα στον πολεμιστή, αλλά δε 
διαφώνησε μαζί του. Αυτές οι συγκεκριμένες σκιές δεν ήταν ίσως 
Νέδεριλ ευγενείς, αλλά ούτε και παρακατιανοί. Ήταν μισθοφό-
ροι με σπουδαία φήμη, οι διάσημοι Κυνηγοί Επικηρυγμένων του 
Κέιβους Νταν, και η τιμή τους ήταν πραγματικά πολύ υψηλή.

«Σου ζητώ συγγνώμη, Τζερμάντερ» είπε ο Έφρον με μια άβο-
λη, καμπουριασμένη υπόκλιση.

«Η ελφ θα αιχμαλωτιστεί» είπε ο Ράτσις έντονα. «Τα σπαθιά 
στις θήκες τους.» Στριφογύρισε ξανά τις σφαίρες στα δάχτυλά του 
και χαμογέλασε αυτάρεσκα, σαν νικητής. «Φονικοί με τον ντρό-
ου, ευγενικοί με την ελφ.» 

Οι ματιές που αντάλλαξαν μεταξύ τους ο Τζερμάντερ και ο 
Ράτσις αποκάλυψαν κάμποσο ανταγωνισμό μεταξύ τους και όχι 
μικρή έχθρα. Κανένας από τους μαχαιροβγάλτες δεν ξέφυγε από 
την προσοχή του Έφρον.

«Μη με απογοητεύσετε στο θέμα του ντρόου» τους προει-
δοποίησε ο μάγος με τη βαρύτητα ενός Νέδεριλ ευγενή. «Αν 
αποτύχετε να πιάσετε ζωντανή την Ντάλια, θα παρακαλάτε να 
πεθάνετε για πάντα.»

«Μας απειλείς;» τον ρώτησε ο Τζερμάντερ, που φάνηκε να το 
διασκεδάζει.

«Ντράιγκο Κουίκ» του θύμισε ο Έφρον. Ο στόμφος του πο-
λεμιστή έγινε καπνός στο όνομα του πραγματικά ισχυρού Σάντο-
βαρ. «Σου το υπόσχομαι.»
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Ο Έφρον τέλειωσε τα λόγια του με μια έντονη ματιά από τον 
ένα μισθοφόρο στον άλλο κι ύστερα απομακρύνθηκε αργά.

«Φέρε τη Σίφτερ» είπε ο Ράτσις μόλις έφυγε ο Έφρον. Η 
Σίφτερ ήταν ο λόγος που είχε διορθώσει το μέτρημα του Τζερμά-
ντερ επιμένοντας ότι ήταν οκτώ και όχι επτά.

Ο Τζερμάντερ τον κοίταξε δύσπιστα.
«Οι λεπίδες του ντρόου θα μας δυσκολέψουν να πιάσουμε 

την Ντάλια» είπε ο Ράτσις. «Δε θέλω να χρειαστεί να εξηγήσω το 
λόγο του άκαιρου θανάτου της Ντάλια σε κάποιον σαν τον Ντρά-
ιγκο Κουίκ!»

«Μπορώ να τον παραμερίσω» είπε μια άλλη σκιά, ένας νευ-
ρώδης και μυώδης τίφλινγκ που φορούσε λίγα ρούχα και κρατού-
σε μια μακριά λόγχη.

«Το ίδιο κι εγώ» δήλωσε ένας άλλος, ένα πλάσμα ανθρώπινης 
καταγωγής με χαρακτηριστικά Σάντοβαρ, παρόμοια οπλισμένο 
και με μοναδική του θωράκιση ένα λεπτό υφασμάτινο ρούχο. 
Στάθηκε δίπλα στον τίφλινγκ και φούσκωσαν κι οι δυο μαζί τα 
λεπτά αλλά πολύ μυώδη στήθη τους σε μια επίδειξη εξασκημένης 
ενότητας. Σ’ αυτό τον άνθρωπο, περισσότερο από τον τίφλινγκ, η 
πόζα έμοιαζε με παρωδία γελωτοποιού. Με πυκνά σγουρά ξανθά 
μαλλιά και αγγελικό πρόσωπο, έμοιαζε περισσότερο με παιδί, 
παρά τους γυμνασμένους μυς του.

Ο Ράτσις θέλησε να γελάσει με αυτούς τους δυο Αδελφούς 
της Γκρίζας Ομίχλης, ενός μοναχικού τάγματος που πρόσφατα εί-
χε αποκτήσει κάπως κακή φήμη ανάμεσα στους Νέδεριλ. Θέλησε 
να γελάσει, αλλά ήξερε ότι δεν ήταν καλή ιδέα. Γιατί οι Αδελφοί 
Πάρμπιντ και Αφαφρένφερ ήταν ιδιαίτερα εμπαθείς και αναμφί-
βολα αδίστακτοι.

«Περίμενα ότι εσείς οι δυο θα ήσασταν οι πρώτοι που θα 
σκότωναν τον ντρόου» είπε ο Ράτσις για να τους καθησυχάσει, 
και πράγματι, στο άκουσμα του κομπλιμέντου, οι μοναχοί έσκα-
σαν ένα αμυδρό χαμόγελο. «Με τις γρήγορες κινήσεις σας και 
τις θανάσιμες γροθιές σας, θα περίμενα να φανείτε ανώτεροι του 
Ντριτζτ Ντο Έρντεν έστω και σε ένα σημείο.» 

«Είμαστε απόστολοι του Αιχμηρού Βήματος» απάντησε ο 
Πάρμπιντ, ο τίφλινγκ, βροντώντας καταγής τη λόγχη του. «Θα 
κάνουμε και τα δυο: και θα τον παραμερίσουμε και θα τον σκο-
τώσουμε.»
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Ο Ράτσις κοίταξε τον Τζερμάντερ που διασκέδαζε εξίσου 
κι ο ίδιος. Η ματιά του Τζερμάντερ φανέρωνε ότι η μικρή τους 
διαφορά είχε ξεχαστεί κάτω από το σχεδόν κωμικό στόμφο του 
Πάρμπιντ και του Αφαφρένφερ.

«Εγώ θα πιάσω την ελφ, εσύ θα σκοτώσεις τον ντρόου» είπε ο 
Ράτσις στον Τζερμάντερ. «Τι διαλέγεις;»

«Ένας όγδοος θα μας βόλευε μια χαρά» αποκρίθηκε ο Τζερ-
μάντερ προς μεγάλη απογοήτευση –και φανερό ξεφούσκωμα– 
των δυο μοναχών. «Δεν παίρνω ρίσκα σ’ αυτή την ιστορία. Όχι 
μια τέτοια στιγμή.»

«Η Σίφτερ θα απαιτήσει τρία μερίδια!» είπε η Αμπέργκρις, 
ένα άλλο μέλος της συμμορίας, μια ντουάρφ που είχε αυτομολή-
σει στον Σάντοβαρ, σκιά κατά ένα μέρος, αλλά όχι εντελώς ακό-
μα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Άμπερ Γκριστλ Ομόλ, αλλά το 
Αμπέργκρις φαινόταν να της ταιριάζει καλύτερα, γιατί σίγουρα 
σαν τέτοια φαινόταν και μύριζε, με τα μακριά μαύρα μαλλιά της, 
άλλα πλεγμένα κι άλλα όχι, και τη χοντρή και καμπουρωτή μύτη 
της. Δεν έμοιαζε ακόμα με Σάντοβαρ, παρά μάλλον με διασταύ-
ρωση ντούεργκαρ με Ντελζούν. Στο Σάντοουφελ βρισκόταν λίγο 
παραπάνω από ένα χρόνο. Αλλά η ικανότητά της στο ρόπαλο και 
οι θεϊκές της γητειές δεν είχαν περάσει απαρατήρητες.

Αν και δε διέθετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, οι Κυνηγοί 
Επικηρυγμένων του Κέιβους Νταν την είχαν πάρει στην ομάδα τους 
και της είχαν υποσχεθεί να υποστηρίξουν την πλήρη εισδοχή της 
στην αυτοκρατορία –πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για πλάσμα που 
δεν ανήκε στο γένος των ανθρώπων– αν αποδείκνυε την αξία της.

Έδειχνε να το αντιλαμβάνεται αυτό, καθισμένη ανάμεσα στα 
άλλα μέλη της ομάδας, παίζοντας ανυπόμονα με το όπλο της, που 
με αγάπη είχε ονομάσει Κρανιοθραύστη, στα δυνατά της χέρια. 
Το ρόπαλο έφτανε σχεδόν το ένα και είκοσι σε μάκρος με πυρήνα 
από γυαλισμένο σιδερόξυλο, λαβή τυλιγμένη με μαύρο δέρμα, και 
τη βαριά του άκρη ντυμένη κατά διαστήματα με κρίκους από μαύ-
ρο μέταλλο. Το σήκωνε εύκολα με το ένα χέρι, αλλά μπορούσε 
να το σηκώσει και με τα δύο και να τινάξει πέρα το κρανίο ενός 
σκελετού. Είχε και μια μικρή ασπίδα, εύχρηστη, που της επέτρεπε 
να αλλάζει συχνά χέρι στο όπλο της.

«Θα ήταν ίσως καλό να κρατήσεις τη γλώσσα σου» απάντησε 
αυστηρά ο Ράτσις. Η Αμπέργκρις δέχτηκε την απάντηση με ένα 
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ανασήκωμα των ώμων. Αν είχε υποστηρίξει την άποψή του σε αυ-
τή την περίπτωση, σίγουρα ο Τζερμάντερ θα στρεφόταν εναντίον 
της με όμοια αυστηρότητα. 

«Έτσι είναι» παρατήρησε ο τίφλινγκ μοναχός, ο Πάρμπιντ. 
«Η Αμπέργκρις νομίζει πως είναι κάτι το ιδιαίτερο επειδή από 
καταγωγή είναι μια στις χίλιες, κι αν λογαριάσεις και το φύλο της, 
μια στις δέκα χιλιάδες. Θα έλεγε κανείς ότι θα είχε πια καταλά-
βει ότι αν είναι κάτι ξεχωριστό, αυτό το οφείλει στην περιέργεια 
των άλλων και τίποτα περισσότερο.»

«Γίνεσαι άδικος, αδελφέ» είπε ο άλλος μοναχός, ο Αφαφρέν-
φερ. «Πολεμάει καλά και οι θεραπευτικές της ικανότητες μας 
έχουν βοηθήσει πολύ.»

«Αυτές δε θα βοηθήσουν σύντομα το σύντροφό σου με το αίμα 
του διαβόλου» μουρμούρισε υπόκωφα η Αμπέργκρις, αλλά αρκε-
τά δυνατά για να την ακούσουν.

«Ίσως φανεί χρήσιμη στην ανάκριση όποιου βρομιάρη συγ-
γενή της πέσει στα χέρια μας» απάντησε στον Αφαφρένφερ ο 
Πάρμπιντ. 

«Η ντουάρφ έχει δίκιο» μπήκε στη μέση ο Τζερμάντερ για 
να γυρίσουν στο θέμα τους. «Η Σίφτερ θα απαιτήσει τρία πλήρη 
μερίδια, αν και η δική της δουλειά δε θα είναι πιο κουραστική 
από τη δική μας και σίγουρα λιγότερο επικίνδυνη, δεδομένης της 
ικανότητάς της να ξεφεύγει από τα αρπάγματα.» 

«Ας της προσφέρουμε δυο μερίδια λοιπόν» απάντησε ήρεμα ο 
Ράτσις, και ο Τζερμάντερ κατένευσε. «Είμαστε όλοι σύμφωνοι;» 
ρώτησε ο Ράτσις.

Η Αμπέργκρις χτύπησε το πόδι της στη γη, σταύρωσε τα χέρια 
πάνω στο στήθος και κούνησε πεισματάρικα το κεφάλι, αν και 
βέβαια δεν είχε πλήρη ψήφο καθώς δεν ήταν εντελώς Σάντοβαρ. 
Όταν η δύσπιστη έκφραση του Ράτσις τής έδωσε να καταλάβει 
ότι αυτό ακριβώς σκεφτόταν, η ντουάρφ έκανε λίγο πίσω και 
άρχισε να παίζει με το περιδέραιο από μαύρα μαργαριτάρια που 
φορούσε στο λαιμό της, βλαστημώντας υπόκωφα. 

Οι δυο μοναχοί κούνησαν αρνητικά το κεφάλι και δήλωσαν 
αποφασιστικά «όχι» σε απάντηση του ομόφωνου «ναι» του Ράτσις 
και του Τζερμάντερ.

Τα μάτια όλων στράφηκαν στο πίσω μέρος του καταυλισμού, 
όπου μια γυναίκα με φαρδείς ώμους καθόταν σε κάτι πέτρες 
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παρέα με ένα χοντρό αρσενικό τίφλινγκ. Η γυναίκα ακόνιζε το 
σπαθί της. Ο τίφλινγκ τύλιγε καινούριες κόκκινες δερμάτινες ται-
νίες γύρω από τη λαβή του τεράστιου δάρτη του. Σε κάθε τύλιγμα 
του δέρματος, το όπλο τιναζόταν, και η βαριά αγκαθωτή σφαίρα, 
σε μέγεθος ανθρώπινου κεφαλιού, χοροπηδούσε στην άκρη της 
αλυσίδας της, που ξεπερνούσε το ένα μέτρο. 

«Κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε» είπε ο τίφλινγκ που ονομαζό-
ταν απλά Μπολ.

«Δύο και το μισό του δύο, λοιπόν» είπε μορφάζοντας η 
Αμπέργκρις.

Αλλά η γυναίκα με το σπαθί, εντελώς απροσδόκητα, είπε κι 
αυτή: «Φέρτε τη Σίφτερ» στο κατόπι της ντουάρφ. Τα μάτια όλων 
έπεσαν πάνω της. Ήταν η πρώτη φορά που την άκουγαν να μιλά-
ει, και είχε ήδη δέκα μέρες μαζί με την ομάδα των κυνηγών. Δεν 
ήξεραν ούτε το όνομά της, και όλοι την έλεγαν «Η Φρικαλέα» ή 
«Η πόρνη του Μπολ». Αυτό το παρατσούκλι τής το είχε κολλήσει 
η Αμπέργκρις και δε φαινόταν να την πειράζει, ενώ ταυτόχρονα 
διασκέδαζε το σαλιάρη Μπολ.

Ίσως όμως και να την πείραζε, σκέφτηκε ο Ράτσις, κοιτάζο-
ντας μια τη γυναίκα και μια την ντουάρφ, για να δει αν υπήρχε 
πραγματική έχθρα ανάμεσά τους. Και φαίνεται πως αυτή η έχθρα 
προκάλεσε την απάντηση. 

«Τρία στα δύο και μισό λοιπόν» είπε ο Τζερμάντερ, βάζοντας 
ξανά στην κουβέντα τον Ράτσις.

«Κάν’ το τέσσερα!» πρόσθεσε ο Μπολ. «Αν το θέλει η Φρικα-
λέα μου, ας γίνει έτσι.»

«Άρα, τα επτά μερίδια γίνονται εννιά» γκρίνιαξε ο Πάρμπιντ.
«Εσύ κι ο αδελφός σου δε θα έπρεπε να ψάχνετε την Ντάλια 

και τον ντρόου, όπως συμφωνήσαμε;» του απάντησε ο Ράτσις. «Κι 
αν πέσετε πάνω τους, μη διστάσετε να τους χτυπήσετε και να μοι-
ραστείτε το χρυσάφι του Έφρον μεταξύ σας.»

Ο Πάρμπιντ και ο Αφαφρένφερ αλληλοκοιτάχτηκαν, με έκ-
φραση τόσο δύσπιστη όσο και γεμάτη ενδιαφέρον, σαν να σκέ-
φτονταν να ξεσκεπάσουν την μπλόφα του Ράτσις.

Στο μεταξύ ο Τζερμάντερ έριξε μια κάθε άλλο παρά ενθου-
σιώδη ματιά προς τον Ράτσις και έμεινε να τον κοιτάζει όσο οι 
μοναχοί έφευγαν βιαστικά.

«Άσ’ τους να δοκιμάσουν» του εξήγησε ο Ράτσις. «Τότε τα 
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μερίδια θα γίνουν ξανά επτά, παρά τις ακριβές υπηρεσίες της 
Σίφτερ.»

Ο Τζερμάντερ ρουθούνισε και δε φάνηκε να ενοχλείται και 
τόσο από μια τέτοια πιθανότητα.

Ο Ντριτζτ ζάρωσε λίγα βήματα πιο πέρα από τον κορμό του με-
γάλου πεύκου, κάτω από τα γερτά χοντρά κλαδιά που τους είχαν 
χρησιμεύσει σαν καταφύγιο για τη νύχτα. Είδε το λευκό στρώμα 
ανάμεσα στις πευκοβελόνες και ανασηκώθηκε κάπως, ανοίγο-
ντας δυο κλαδιά. Πραγματικά, τη νύχτα είχε πέσει το πρώτο χιόνι 
και είχε καλύψει το έδαφος με ένα λευκό μανδύα που έλαμπε κά-
τω από τις ακτίνες του πρωινού ήλιου.

Καθώς το φως τρύπωνε στο φυσικό τους υπνοδωμάτιο, ο 
ντρόου γύρισε και κοίταξε την κοιμισμένη Ντάλια. Μια μοναχική 
ακτίνα άγγιζε το μάγουλό της, όπου δε διακρινόταν κανένα πο-
λεμικό τατουάζ. Η Ντάλια είχε πάρει ξανά την πιο απαλή μορφή 
της, ύστερα από μια ολόκληρη μέρα μακριάς και άβολης σιωπής 
ανάμεσα στο ζευγάρι, εξαιτίας του προηγούμενου καβγά τους. Τα 
μαλλιά της ήταν μαύρα και απαλά πάνω στον ώμο της, το πρόσω-
πό της καθαρό και λείο.

Ήταν η όψη που ο Ντριτζτ προτιμούσε κατά πολύ, και η Ντά-
λια το ήξερε.

Η Ντάλια το ήξερε.
Τον χειραγωγούσε; αναρωτήθηκε ξανά. Ήξερε ότι η Ντάλια 

ήταν καλή στους υπολογισμούς, ήταν έξυπνη πολεμίστρια, στρα-
τηγικός αντίπαλος. Αλλά ήταν άραγε πιθανό να ήταν και δική του 
αντίπαλος; Τον έβλεπε ως σύντροφο και φίλο ή απλώς ως παιχνί-
δι και όργανο των ευρύτερων σχεδίων της;

Προσπάθησε να διώξει αυτές τις σκοτεινές σκέψεις, αλλά δεν 
μπόρεσε. Καθώς στεκόταν εκεί, στα κλαδιά του δέντρου, κοιτάζο-
ντας την όμορφη ελφ πίσω του, δεν μπορούσε να μη νιώθει έλξη. 
Ταυτόχρονα όμως, ο Ντριτζτ θύμισε στον εαυτό του ότι δεν τη 
γνώριζε πραγματικά και ότι αυτό που ήξερε γι’ αυτήν και τον τρό-
πο ζωής της δεν ήταν κάτι αθώο.

Στο κάτω κάτω, η Ντάλια είχε παρασύρει τον Τζάρλαξλ και 
τον Άθρογκεϊτ στο Γκόντλγκριμ με σκοπό την απελευθέρωση 
της αρχέγονης δύναμης. Αν και την κρίσιμη στιγμή είχε απομα-
κρυνθεί από αυτή την κακόβουλη πορεία, η ευθύνη της για τον 
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κατακλυσμό που είχε καταστρέψει την περιοχή και είχε θάψει την 
πόλη του Νεβεργουίντερ δεν ήταν μικρή.

Ξαπλωμένη στο πρωινό φως φαινόταν τόσο νέα και τόσο 
αθώα, σαν παιδί σχεδόν. Ο Ντριτζτ υπενθύμισε στον εαυτό του 
ότι ήταν πράγματι νέα. Όταν ήταν στην ηλικία της, στη Μεντζο-
μπεράντζαν, είχε άραγε φύγει από τον Οίκο Ντο Έρντεν για να 
σπουδάσει στην πολεμική σχολή της Μέλεε Μαγκθέρε;

Ήξερε όμως ότι από πολλές απόψεις η Ντάλια ήταν πολύ 
μεγαλύτερή του. Είχε υπηρετήσει στην αυλή του Σζας Ταμ, του 
αρχιλίτς της Θέι. Είχε γίνει μάρτυρας σε μεγάλες μάχες και είχε 
γνωρίσει πιο πολλούς εραστές από τον ίδιο, αυτό ήταν σίγουρο. 
Είχε ταξιδέψει πολύ και είχε γνωρίσει βαθιά τη ζωή.

Ο Ντριτζτ δεν ήταν αφελής ώστε να επιτρέψει στον εαυτό 
του να δει πατρικά ή προστατευτικά την Ντάλια. Ευέξαπτη και 
επικίνδυνη, όποιος είχε σχέση μαζί της, φίλος, εραστής ή εχθρός, 
θα ήταν λάθος να την υποτιμήσει. Τον χειραγωγούσε λοιπόν με 
αυτή την απαλή όψη και το αθώο χτένισμα των μαλλιών της και το 
αψεγάδιαστο πρόσωπο;

Ο ντρόου χαμογέλασε καθώς σκέφτηκε την προφανή απάντη-
ση στο φως των χθεσινών γεγονότων. Η σκληραγωγημένη Ντάλια, 
με την κοτσίδα και το τατουάζ, είχε τσακωθεί μαζί του και μάλι-
στα τον είχε προκαλέσει να φύγει από κοντά της. Μπορούσε μόνη 
της να κανονίσει τον Χέρζγκο Αλέγκνι, έτσι είχε ισχυριστεί. Αλλά 
προφανώς κάτι τέτοιο δεν ήταν εύκολο, γιατί ο Αλέγκνι βρισκό-
ταν μέσα στην πόλη, περιστοιχισμένος προφανώς από ισχυρούς 
συμμάχους, μεταξύ των οποίων και ο Αρτέμιος Εντρεράι.

Κι όσο προχωρούσε η μέρα και ο Ντριτζτ έμενε στο πλευρό 
της, αν και χωρίς να έχει αποφασίσει οριστικά να πάει μαζί της, 
η Ντάλια είχε πάρει τη μορφή αυτού του σαγηνευτικού και ευγε-
νικού πλάσματος, λιγότερο πολεμίστρια, περισσότερο ερωμένη.

Ο Ντριτζτ κοίταξε το χιονισμένο δάσος και γέλασε μόνος του. 
Δεν είχε μεγάλη σημασία αν η Ντάλια προσπαθούσε να τον χει-
ραγωγήσει. Αυτή δεν ήταν η πραγματικότητα στις σχέσεις; Μήπως 
κι ο Μπρούενορ δεν τον είχε χειραγωγήσει, κι αυτόν και τους 
άλλους, διευ κολύνοντας το θάνατό του μετά τη μάχη με τον Άκαρ 
Κέσελ, ώστε να εγκαταλείψουν τη Μίθριλ Χολ και να πάνε να βρουν 
το Γκόντλγκριμ; Μήπως κι ο Ντριτζτ δεν είχε χειραγωγήσει τον 
Μπρούενορ για να υπογράψει τη Συνθήκη στο Φαράγγι του Γκάρον;
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Ο ντρόου δεν μπόρεσε να μη γελάσει με τις αναμνήσεις των 
περασμένων χρόνων. Θυμήθηκε το δράμα του νεκροκρέβατου 
του Μπρούενορ τότε στην Κοιλάδα της Παγωνιάς, όταν είχαν 
εξαντληθεί οι μεγάλοι πόθοι του ντουάρφ, χαμένοι προφανώς 
στους ανέμους των αιώνων. Βήχοντας και τραυλίζοντας και ανα-
σαίνοντας σφυριχτά σε μια παρωδία δράματος, ο Μπρούενορ 
είχε ζαρώσει στα μάτια του Ντριτζτ σαν να έμπαινε στο βασίλειο 
του Κάτω Κόσμου, ως τη στιγμή που ο Ντριτζτ τού είχε υποσχεθεί 
ότι θα έβρισκαν τη Μίθριλ Χολ. Και τότε ο Μπρούενορ είχε πε-
ταχτεί όρθιος, έτοιμος για το δρόμο.

Ω, τι θέατρο κι αυτό… όμως ταυτόχρονα, καθαρή χειραγώ-
γηση.

Το ότι η Ντάλια έπαιζε κάποια παιχνίδια στο πλαίσιο της σχέ-
σης τους, δεν ήταν τόσο σημαντικό, σκέφτηκε ο Ντριτζτ. Ήξερε 
την πραγματικότητα, και μέσα της υπήρχε το αδιαμφισβήτητο 
γεγονός ότι μόνο αν της το επέτρεπε, μπορούσε εκείνη να τον χει-
ραγωγήσει. Ήξερε πως δεν ήταν απλός πόθος, αν και σίγουρα η 
Ντάλια τον ερέθιζε. Η σχέση του με την ελφ πήγαινε πολύ πιο πέ-
ρα από τις σωματικές ανάγκες. Ήθελε να την καταλάβει. Ένιωθε 
ότι αν κατάφερνε να τη μάθει, θα μάθαινε πολλά για τον εαυτό 
του. Ο τρόπος που έβλεπε τον κόσμο του ήταν ξένος, μια ολότε-
λα διαφορετική οπτική, κι αυτό του υποσχόταν τη διεύρυνση και 
της δικής του οπτικής. Ίσως η Ντάλια τον τραβούσε για τον ίδιο 
λόγο που τον τραβούσε πάντα ο Αρτέμιος Εντρεράι – ήθελε να 
τον μελετήσει, αν όχι να ταξιδέψει μαζί του. Γιατί κι οι δυο τους, 
και η Ντάλια και ο Εντρεράι, υπάγονταν σ’ έναν κώδικα τιμής, αν 
και άκαμπτο, στα δικά του μάτια. Κανείς τους δεν ξυπνούσε το 
πρωί θέλοντας να δημιουργήσει χάος και πόνο. Η Ντάλια το είχε 
αποδείξει όταν στάθηκε ανίκανη να εκτελέσει τις διαταγές του 
αφέντη της και να ελευθερώσει την αρχέγονη δύναμη.

Μήπως λοιπόν ήθελε να τους διορθώσει; αναρωτήθηκε. Μή-
πως βαθιά μέσα του πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκαταστήσει 
την τιμή του Αρτέμιου Εντρεράι και να οδηγήσει την Ντάλια προς 
ένα λαμπρότερο φως;

Γύρισε και την κοίταξε ξανά, για μια στιγμή μονάχα. Δεν μπο-
ρούσε να αρνηθεί αυτή την ύβρη. Φαίνεται πως η επιθυμία του να 
βγάζει τους άλλους από τα σκοτάδια ήταν μέρος μιας εξίσωσης 
που είχε φέρει τον Αρτέμιο Εντρεράι στη σκέψη του τόσο συχνά 
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στις περασμένες δεκαετίες, τόσο συχνά όσο σχεδόν αναρωτιόταν 
για τον Γούλφγκαρ.

Καταλάβαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο σύνθετα με την 
Ντάλια. Γιατί η έλξη του γι’ αυτήν ήταν πολύ διαφορετική από την 
έλξη του προς τον Εντρεράι ή τον Γούλφγκαρ. Αυτό δεν μπορού-
σε να το αρνηθεί. Όσες φορές κι αν έπειθε τον εαυτό του ότι δεν 
έπρεπε να είναι μαζί με μια επικίνδυνη ελφ, αυτή η σκέψη δεν 
άντεχε και μόνο στη θέα της, κυρίως όταν τα μαλλιά και το πρό-
σωπό της ήταν τόσο απαλά.

Το κορμί του ίσιωσε ξαφνιασμένο καθώς η ελφ γλιστρούσε το 
χέρι της πάνω από τον ώμο του και τυλιγόταν γύρω από το λαιμό 
του. Ακούμπησε το πιγούνι της στον άλλο του ώμο και του φίλησε 
το αυτί. «Ένα ζεστό κρεβάτι πριν από το ταξίδι στο κρύο χιόνι;»

Ο Ντριτζτ χαμογέλασε. Το χαμόγελό του πλάτυνε όταν η Ντά-
λια πρόσθεσε: «Κι ύστερα θα πάμε να τον σκοτώσουμε.»

Πράγματι.
Σκέφτηκε τον Μπρούενορ σ’ εκείνη την επιθανάτια κλίνη 

στην Κοιλάδα της Παγωνιάς και θύμισε στον εαυτό του ότι ο δε-
σμός του με τον απατηλό ντουάρφ είχε κρατήσει πάνω από εκατό 
χρόνια.

Πράγματι.
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