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ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ 

1. ΣΥΝΟΨΗ: 
Το Σχολείο των Μυθολογικών Όντων βρίσκεται σε κίνδυνο, επηρεάζοντας την ισορροπία 

μεταξύ Καλού και Κακού. Ένας νέος Μεσσίας έχει αποκαλυφθεί, αλλά έχει γίνει σαφής στόχος 

για τις σκοτεινές δυνάμεις. Ο Ούγκο, ένα ντροπαλό και φαινομενικά φυσιολογικό αγόρι, αρχίζει 

να βλέπει όνειρα γι' αυτό στον πραγματικό κόσμο. Του έχει ανατεθεί μια αποστολή: φαίνεται 

ότι η μαγεία που συγκρατούσε έναν Αρχέγονο Κακό Θεό έχει σπάσει μετά από 222 χρόνια, και 

τώρα αυτό το δαιμονικό ον κυνηγάει τον Μεσσία. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο Ούγκο 

θα χρειαστεί όλη τη βοήθεια που μπορεί να πάρει από τα Μυθολογικά Όντα. Θέλετε να 

βοηθήσετε τον Ούγκο να σώσει τον κόσμο; 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 

2. Η ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ 

3. ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ Κ. "X". 

4. DIMAS, Ο ΜΑΓΟΣ 

5. ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 

6. LORENN ΚΑΙ MIRLÉN, ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. 

7. SCORLEON, Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ 

8. Η ΣΧΟΛΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

9. ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

10. ΟΙ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΕΠΤΑ 

11. ΦΙΔΙΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

12. ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ 

13. Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΑΠΡΟΣΕΚΤΩΝ 

14. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ 

15. Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

16. ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

17. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ 

18. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΤΑΣΕ 

19. ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 

20. ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

21. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

22. GAELICUS 

23. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΒΕΒΑΙΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ 

24. ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

25. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 

26. Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

27. ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ WO-SHIKRAM 

28. ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

29. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ 

30. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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3. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 
 

Παράξενο παιχνίδι 
Ο Ούγκο είναι ένα ντροπαλό, φυσιολογικό αγόρι. Βρίσκεται στην πόλη εδώ και δύο μήνες και 

δεν έχει φίλους. Ζει με τη θεία του Matilde, μια ηλικιωμένη κυρία που τον φιλοξένησε και την 

οποία είχε δει μόνο μια φορά πριν από το θάνατο των γονιών του. 

Ο Ούγκο πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα, μόνος του, σκεπτόμενος τα δικά του πράγματα και 

φανταζόμενος φανταστικούς κόσμους και εξαιρετικά όντα. Στην τάξη, κάθεται ακριβώς πίσω, 

χωρίς να τον προσέχουν όλοι, ακόμα και οι δάσκαλοί του. Το κόλπο του είναι να τους κοιτάζει, 

κουνώντας το κεφάλι του σε φαινομενική προσοχή, ενώ στην πραγματικότητα το μυαλό του 

πετάει πίσω στην εποχή που ζούσε ευτυχισμένος στην πατρίδα του με τους γονείς του. 

Στο διάλειμμα, ενώ όλοι παίζουν, τρώει το σάντουιτς του σε μια γωνιά, κοιτάζοντας τον ουρανό, 

το έδαφος ή και τα δύο. Δεν μπαίνει καν στον κόπο να κοιτάξει τους ίδιους τους συμμαθητές 

του, οι οποίοι κατά τα άλλα τον κοιτάζουν σαν φρικιό. 

 

 

Το όνειρο 
Ο Ούγκο ακολουθεί τον κανονικό ρυθμό του σχολείου, περνώντας από την τάξη όσο πιο ήσυχα 

γίνεται. Κάνει τα μαθήματά του και περνάει, αλλά πάντα με δυσκολία. Οι καθηγητές 

προσπαθούν να μιλήσουν με τη θεία του, αλλά εκείνη ομολογεί ότι είναι πολύ μεγάλη και δεν 

μπορεί να τον βοηθήσει με τα μαθήματά του, καθώς αυτά είναι πέρα από την κατανόησή της. 

Ούτε έχει τα χρήματα για να πληρώσει ιδιωτικό δάσκαλο- με τη σύνταξή της, έχει αρκετά για 

να συντηρεί το σπίτι και να πληρώνει τους λογαριασμούς. Κάποιοι δάσκαλοι προσπαθούν να 

παρακινήσουν τον Ούγκο, να τον κάνουν να συμμετάσχει, να ενσωματωθεί, να παίξει με τα 

άλλα παιδιά..., αλλά ο Ούγκο παραμένει απορροφημένος, τους κοιτάζει και απλά σηκώνει τους 

ώμους του και λέει: "Είμαι μια χαρά έτσι"- ωστόσο, δεν είναι. Κάτι τον απασχολεί, κάτι που έχει 

αποφασίσει να μην το μοιραστεί με κανέναν, ούτε καν με την καημένη τη θεία του, που 

εξακολουθεί να του είναι άγνωστη. Εδώ και εβδομάδες βλέπει το ίδιο όνειρο, έναν εφιάλτη 

μάλλον, που τον κάνει να ξυπνάει ξαφνιασμένος και ιδρωμένος. 

 

 

"Nachete". 
Καθώς περνούν οι μέρες, αρκετά παιδιά στο σχολείο, βαριεστημένα με τα ίδια παλιά παιχνίδια, 

αρχίζουν να του δίνουν σημασία, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελε κάθε παιδί: τον 

κοροϊδεύουν, τον προσβάλλουν, τον σπρώχνουν και του λένε: "Κουνήσου, πρωτάρη! Ο 

χειρότερος απ' όλους είναι κάποιος Nachete, που τον ψάχνει κάθε μέρα για να τον χαστουκίσει, 

να του πετάξει τα βιβλία του ή να του ζητήσει χρήματα. Είναι ο νταής του σχολείου και δίνει 

στον εαυτό του το παρατσούκλι Ματσέτε, κάνοντας τη χειρονομία "να του κόψει το κεφάλι με 
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το δάχτυλο" κάθε φορά που τον βλέπει, ενώ οι φίλοι του γελάνε και τον ακολουθούν παντού. 

Καθώς ο Ούγκο δεν έχει χρήματα, του δίνει εδώ και μέρες το σάντουιτς του με την ελπίδα ότι 

θα τον αφήσει ήσυχο, αλλά ο Nachete του λέει "Αυτό μου φέρνεις; "Αν δεν μου φέρεις κάτι που 

μου αρέσει την επόμενη φορά, θα περάσεις άσχημα, παλαβέ". Μια δασκάλα πλησιάζει όταν 

βλέπει πολλά παιδιά να περιτριγυρίζουν τον Ούγκο. Ανησυχεί γι' αυτόν, αλλά δεν έχει ξαναδεί 

τόσο κλειστό παιδί. Πλησιάζοντας την ομάδα, τους ρωτάει:  

- Γεια σας παιδιά, υπάρχουν προβλήματα εδώ γύρω;  

Στη συνέχεια ο Νάτσετε πιάνει τον Ούγκο από το λαιμό, ενώ με την άλλη γροθιά του τρίβει τα 

μαλλιά του με τις αρθρώσεις των αρθρώσεών του και του λέει: "Δεν πειράζει, είμαστε εδώ με 

τους φίλους μας:  

- Τίποτα δεν συμβαίνει, είμαστε εδώ με τον φίλο μας τον Ούγκο, για να τον πείσουμε να παίξει 

μαζί μας, σωστά Ούγκο;  

Ο Ούγκο παραμένει σιωπηλός, ενώ αλληθωρίζει και ακούει στη φαντασία του την ίδια έκκληση 

για βοήθεια που άκουσε στα όνειρά του. 

 

Το κορίτσι. 
Τα όνειρα γίνονται όλο και πιο έντονα, σε σημείο που ο Ούγκο αρνείται να κοιμηθεί τη νύχτα, 

προσπαθώντας να μείνει ξύπνιος όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχει τεράστιους μαύρους 

κύκλους κάτω από τα μάτια του και αποφεύγει να συναναστρέφεται με οποιονδήποτε όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Πηγαίνει στο σχολείο σκυφτός, κουρασμένος, φορώντας τα ίδια σκούρα 

ρούχα. Αισθάνεται εκτός τόπου και χρόνου, σαν να μην βρίσκεται στον κόσμο του. Αποφεύγει 

και κρύβεται σε κάθε γωνιά όταν βλέπει τον Nachete και τους μπράβους του. Σήμερα φαίνεται 

να τον ψάχνουν... αλλά, στο τέλος, έχουν βαρεθεί και επιστρέφουν στο ποδόσφαιρο. "Αυτό 

είναι το καλό με το να μη συμπίπτεις στην τάξη, δεν ξέρουν αν έχεις έρθει στο σχολείο ή όχι- 

είναι αρκετό για να αποφύγεις να σε δουν στο διάλειμμα ή να γίνεις η σκιά ενός από τους 

καθηγητές που έχουν βάρδια" - σκέφτηκε ο Ούγκο καθώς έστρεφε το πρόσωπό του, κάνοντας 

μια περίεργη γκριμάτσα με το στόμα του.  

- Ούγκο, με παρακολουθείς; ρώτησε η Λάουρα, μία από τις καθηγήτριες που του δίδασκε 

αγγλικά, διασκεδάζοντας. Σου έχω ήδη πει ότι πρέπει να συναναστρέφεσαι περισσότερο με 

τους συμμαθητές σου, αλλιώς δεν πρόκειται να κάνεις φίλους. Πήγαινε να παίξεις, προχώρα, 

σε παρακολουθώ. Εξάλλου, οι συμμαθητές σου έχουν μπάσκετ σήμερα, δεν θέλεις να πάμε να 

ρίξουμε μερικά καλάθια;  

-Όχι ακριβώς, δάσκαλε. Θα ήθελα να φάω το σάντουιτς μου ήσυχα- αν το κάνω πολύ γρήγορα, 

συνήθως με πιάνει ναυτία και κάνω εμετό στην τάξη", είπε ψέματα ο Ούγκο.  

- Ωχ όχι, όχι αυτό τότε! Να το πάρεις χαλαρά μέχρι να τελειώσεις, αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να 

φέρεις τόσο μεγάλο σάντουιτς την επόμενη φορά", είπε η Λάουρα.  

Χωρίς να το ξέρει, η δασκάλα Λάουρα είχε ανακαλύψει τη στρατηγική του Χιούγκο για 

να μένει μόνος του στην αυλή: να φέρνει ένα σάντουιτς μεγέθους σχεδόν μισής φρατζόλας, το 
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οποίο τον κρατούσε απασχολημένο σχεδόν για όλη τη μισή ώρα που διαρκούσε το διάλειμμα. 

Η ίδια του η θεία του το είπε:  

- Δεν θα προτιμούσες ένα πιο δυνατό πρωινό, Ούγκο;  

- Εγώ σηκώνομαι χωρίς να πεινάω, θεία- αλλά μετά, στην παιδική χαρά, πεινάω τόσο πολύ που 

θα έτρωγα έναν βασιλίσκο", είπε ο Ούγκο, καθώς άνοιγε διάπλατα τα χέρια του για να δείξει τι 

τεράστιο πλάσμα θα ήταν.  

- Αν υπήρχαν τέτοιοι βασιλίσκοι όπως λες, Ούγκο, φοβάμαι ότι θα ήσουν το ορεκτικό τους", 

απάντησε η θεία του διασκεδάζοντας, καθώς έκοβε τη μισή μπάρα και τη γέμιζε με φτηνό 

τσορίθο. 

Πίσω στο σπίτι, η θεία του η Ματίλντε του έχει φτιάξει βραδινό (πάντα το ίδιο, μια κοτόσουπα 

με γράμματα, η οποία, σύμφωνα με τη θεία του, είναι πιο διδακτική από τις χυλοπίτες). 

Πηγαίνει στο δωμάτιό του για να διαβάσει φανταστικές ιστορίες ή απλώς να κάνει την 

αγαπημένη του δραστηριότητα: να φανταστεί. Όταν αποκοιμηθεί από τη συσσωρευμένη 

κούραση πολλών ημερών αϋπνίας, βλέπει ξανά και ξανά το ίδιο όνειρο... κάποιος τον καλεί, 

ζητώντας του βοήθεια- αλλά... μισό λεπτό... σήμερα ήταν διαφορετικό. Μέχρι τώρα, η φωνή 

που άκουγε ήταν πολύ μακρινή, σαν ένας υπόκωφος ψίθυρος, και δεν μπορούσε να 

αναγνωρίσει αν ήταν άντρας ή γυναίκα, ή ακόμα και αν ήταν άνθρωπος. Αλλά σήμερα το πρωί, 

μετά από δύο ημέρες και 22 ώρες χωρίς ύπνο, την άκουσε καθαρά: "Ούγκο, σε παρακαλώ 

βοήθησέ με! Σε χρειάζομαι! Σώσε με!". Ήταν η φωνή ενός παιδιού, δεν υπήρχε καμία 

αμφιβολία στο μυαλό του. Καθώς τα βλέφαρα του Ούγκο φτερουγίζουν σε έναν βαθύ, ανήσυχο 

ύπνο, το ρολόι χτυπάει 2:22':22". 

 

Ο ηλικιωμένος άνδρας 
Σήμερα πιστεύει ότι ονειρεύτηκε την κοπέλα, όχι μόνο τη φωνή της. Ορκίζεται ότι την είδε στο 

όνειρο, δίπλα σε ένα πηγάδι. Στο όνειρο, όταν ο Ούγκο πλησιάζει, το κορίτσι τρομάζει και 

παραπατάει, πέφτοντας με τα μούτρα στο πηγάδι. Ο Ούγκο τρέχει προς το μέρος της, αλλά, 

μετά από μια αιωνιότητα (φαινόταν σαν το πηγάδι να απομακρύνεται), κοιτάζει πάνω από την 

άκρη και βλέπει μόνο μια πυκνή ομίχλη, ενώ η σκιά του κοριτσιού εξαφανίζεται στην ομίχλη, 

φωνάζοντας: "Βοήθησέ με, Ούγκο! Βοήθεια! 

Επιστρέφοντας στην πραγματικότητα, ο Ούγκο στρέφει την προσοχή του κάτω από το κρεβάτι 

του. Αποφασίζει να βγάλει την τσάντα του πατέρα του, ένα παλιό υφασμάτινο σακίδιο με 

διάφορα αντικείμενα μέσα. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που κατάφεραν να βγάλουν από 

το σπίτι μετά την έκρηξη. Δεν θυμάται σχεδόν τίποτα- σύμφωνα με τον ψυχολόγο, πρόκειται 

για ξεκάθαρη περίπτωση μετατραυματικής αμνησίας. Καθώς ανοίγει την τσάντα, που περιέχει 

καθημερινά αντικείμενα χωρίς προφανή αξία, η κρυστάλλινη σφαίρα, που χρησιμοποιήθηκε 

μόνο για να κάνει το χιόνι να πέσει σε μια πόλη, ξαφνικά ανάβει και φαίνεται να ζωντανεύει 

μέσα της. Η εικόνα του πατέρα του εμφανίζεται χαμογελαστή, χωρίς να λέει λέξη. Στη συνέχεια, 

η εικόνα ενός βουνού, του Espigón, το οποίο δεσπόζει πάνω από την πόλη στην οποία ζει και 

το οποίο έχει μια χιονισμένη κορυφή όλο το χρόνο. Η εικόνα σβήνει και εμφανίζεται η εικόνα 

ενός ηλικιωμένου άνδρα με μακριά λευκή γενειάδα και κουρασμένο βλέμμα. Θυμάται τη 
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μητέρα του να μιλάει γι' αυτόν, αν και δεν θυμάται ακριβώς τις λεπτομέρειες αυτής της 

συζήτησης. Δεν ξέρει πώς, αλλά νιώθει ότι τον γνωρίζει ήδη- ήταν ένας σοφός γέρος που 

βοηθούσε τους πάντες, αλλά ξαφνικά έγινε σκυθρωπός και ερημίτης. Κανείς δεν τον ξαναείδε 

ποτέ. Υπέθεσε ότι είχε πεθάνει, αλλά τώρα αισθάνεται ότι ο πατέρας του του ζητούσε να τον 

αναζητήσει, ίσως στην κορυφή εκείνου του βουνού. Ανοιγοκλείνει τα μάτια του μερικές φορές 

και η μπάλα ρίχνει ξανά το χιόνι της στην πόλη. "Μήπως τρελαίνομαι; -Ούγκο σκέφτεται 

δυνατά. Αναμφίβολα, όλος αυτός ο χρόνος χωρίς ύπνο με έχει καταβάλει το τίμημά του. Ο 

Ούγκο ξαπλώνει στο κρεβάτι, γυρνάει τη μπάλα και την κοιτάζει με εκστασιασμένη προσοχή. 

Μια λέξη αντηχεί ξανά και ξανά στο μυαλό του: Σπιγκότ... Σπιγκότ... Σπιγκότ... Σπιγκότ... καθώς 

ο ύπνος τον κυριεύει και η μπάλα κυλάει από το χέρι του στο χαλί, παίρνοντας μια χρυσή λάμψη 

που φωτίζει όλο το δωμάτιο. 

 

Ένα τυχερό συμβάν 
Στο μάθημα των φυσικών επιστημών, η καθηγήτρια Maricarmen προσπαθεί να επαναλάβει τις 

πιο σημαντικές πτυχές του θέματος που έχει ήδη διδαχθεί, ενώ παράλληλα εφιστά την προσοχή 

σε δύο κορίτσια που μιλούσαν ασταμάτητα. Ο Ούγκο τις κοιτάζει με έντονη προσοχή, αλλά 

χωρίς να δίνει σημασία στη συζήτησή τους- το μόνο που μπορεί να φανταστεί είναι τα δύο 

γιγαντιαία κακατού με τη μορφή κοριτσιών μπροστά του, τα οποία τον εμποδίζουν να ακούσει 

οποιαδήποτε από τις εξηγήσεις της δασκάλας. Ένας συζευκτικός θόρυβος ξαφνιάζει τη 

Maricarmen, η οποία πηδάει πίσω, υπό τα γέλια αρκετών μαθητών, ενώ ενεργοποιείται το 

μεγάφωνο του συστήματος αναγγελίας, δίνοντας τη θέση του σε ένα μήνυμα της διευθύντριας 

του σχολείου, της κ. Fabiola: "Ενημερώνουμε όλους τους μαθητές ότι αύριο τα μαθήματα θα 

διακοπούν- είναι απαραίτητο να επισκευαστεί ένας αγωγός αερίου που επηρεάζει όλες τις 

εγκαταστάσεις. Οι καθηγητές θα σας δώσουν εγκύκλιο για να ενημερώσετε τις οικογένειές σας. 

Καλή σας μέρα! Όλοι οι μαθητές χαίρονται, αλλά ο Ούγκο κοιτάζει έξω από το παράθυρο και 

χαμογελάει καθώς σκέφτεται: "Τέλεια, αυτό που χρειαζόμουν! Στο δρόμο για το σπίτι, 

σχεδιάζει το "λευκό ψέμα" που θα πει στη θεία του. Δεν του αρέσει να λέει ψέματα, αλλά δεν 

έχει άλλη επιλογή αν θέλει να πραγματοποιήσει το σχέδιό της. 

-Θεία Ματίλντα, αύριο το απόγευμα έχω ένα πάρτι γενεθλίων μετά το σχολείο και μπορεί να 

αργήσω λίγο στο σπίτι.  

- Βλέπεις, Ούγκο, τι σου είπα; Βλέπεις πώς θα κάνεις γρήγορα φίλους; Μην ανησυχείς, έλα όταν 

τελειώσεις, αλλά να έρθει κάποιος μαζί σου.  

- Βέβαια, θεία, δεν θα έρθω μόνη μου", είπε ο Ούγκο με το δεξί του χέρι κρυμμένο πίσω από 

την πλάτη του, ενώ σταύρωνε τα δάχτυλά του. 

Ο Ούγκο σηκώθηκε στις 7:00 το πρωί, όπως έκανε κάθε μέρα, πήρε το πρωινό του και το έβαλε 

στο σακίδιό του. Τίποτα δεν έκανε τη θεία του να υποψιαστεί κάτι. Ωστόσο, είχε 

προγραμματίσει τη μέρα του με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι συνήθως. Από 

παραδρομή, έβαλε μέσα ένα σακουλάκι με ξηρούς καρπούς, ένα μπουκάλι νερό και μερικά 

φρούτα. Σκέφτηκε ότι θα τα χρειαζόταν για να ανέβει στο Εσπίγκον. Έφυγε από το σπίτι, αλλά 

μπήκε στο γκαράζ, έβγαλε τα βιβλία από το σακίδιό του και τα έκρυψε σε ένα κουτί, κρύβοντάς 
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τα στα ράφια. Έπρεπε να ελαφρύνει το φορτίο του, και εκτός αυτού, δεν σκόπευε να μελετήσει 

στο δρόμο- τον περίμενε μια περιπέτεια. 

 

Ο κυματοθραύστης 
Το πρωί έκανε κρύο, αλλά ο Ούγκο ήταν καλά τυλιγμένος. Το σακίδιο ήταν λίγο βαρύ, αλλά 

είμαι σίγουρος ότι καθώς το σώμα του θα ζεσταινόταν, θα ζύγιζε λιγότερο. Άλλωστε, σύντομα 

θα μετέφερε το βάρος του από το εσωτερικό του σάκου στο εσωτερικό του ίδιου του στομάχου 

του. Ήταν χαρούμενος, φανταζόμενος ότι θα συναντούσε τον γέρο και τι θα του έλεγε. Στη 

χειρότερη περίπτωση, αν δεν τον συναντούσε, θα είχε περάσει τη μέρα του σε μια ωραία 

πεζοπορική διαδρομή, μια διαδρομή που δεν θα έκανε ποτέ με τη θεία του τη Ματίλντε, καθώς 

είχε κάνει εγχείρηση στο ισχίο και δεν μπορούσε να περπατήσει μεγάλες αποστάσεις. Της πήρε 

περίπου μια ώρα για να διασχίσει την πόλη μέχρι τους πρόποδες του βουνού. Το Espigon 

στεκόταν μπροστά του, μια κορυφή 2.222 μ. σύμφωνα με το Mister Google, με αιώνιο χιόνι 

στην κορυφή και παγετώδεις λίμνες κατά μήκος της διαδρομής. Ξεκίνησε την ανάβαση, στην 

αρχή με καλό ρυθμό, αλλά μετά από μια ώρα περπάτημα, το μονοπάτι άρχισε να γίνεται όλο 

και πιο απότομο. Αποφάσισε απερίσκεπτα να εγκαταλείψει το σηματοδοτημένο μονοπάτι και 

να διασχίσει τη διαδρομή- σκέφτηκε ότι, αν κανείς δεν είχε δει τον γέρο εδώ και τόσα χρόνια, 

δεν θα είχε καλύβα προσβάσιμη από το κύριο μονοπάτι. Προχωρούσε με δυσκολία, κρατώντας 

με τα χέρια του κλαδιά και πέτρες, γιατί το έδαφος υποχώρησε μερικές φορές κάτω από τα 

πόδια του και οι πέτρες ήταν χαλαρές. Έζησε δύο στιγμές φόβου όταν, γυρνώντας έναν γκρεμό, 

παραλίγο να πέσει. "Ούγκο, συγκεντρώσου", είπε δυνατά στον εαυτό του. Αυτό είναι 

πραγματικά επικίνδυνο και φοράς αθλητικά παπούτσια με φθαρμένες σόλες. Κρίμα που δεν 

είχε μπότες με καλή πρόσφυση, αλλά η θεία του δεν του αγόραζε και πολλά ρούχα.  

Το σακίδιο ήταν βαρύ, αλλά προτιμούσε να ξεκουράζεται όταν το χρειαζόταν πραγματικά. 

Θυμήθηκε τα λόγια του πατέρα του που του είπε μια μέρα, καθώς ανέβαιναν μια πλαγιά: "Αν 

ποτέ πάμε στα βουνά, θα δεις ότι είναι εύκολο να κουραστείς. Το κόλπο είναι να πηγαίνεις 

πάντα με σταθερό ρυθμό, όχι πολύ γρήγορα και όχι πολύ αργά, και να κάνεις πολύ σύντομες 

στάσεις για να μην κρυώνει το σώμα σου. Έχοντας αυτό κατά νου, συνέχισε να ανεβαίνει 

σταδιακά. Εκατοντάδες θάμνοι βρίσκονταν πλέον στο δρόμο του, ακουμπώντας τα πόδια και 

τα χέρια του, μερικοί από αυτούς έπαιρναν κομμάτια από το δέρμα του, ενώ σταγόνες αίματος 

έπεφταν στο έδαφος από τις γρατζουνιές, αλλά ο Ούγκο δεν έδειχνε να τον νοιάζει. Αυτή η 

ξαφνική περίσσεια βλάστησης τον εμπόδισε να δει την κορυφή του βουνού. Διαισθάνθηκε ότι 

του είχε απομείνει περίπου το μισό, αλλά ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, καθώς τα τοιχώματα 

ήταν πολύ κάθετα, με ελάχιστες λαβές. Ξαφνικά, βρέθηκε αποπροσανατολισμένος και χαμένος. 

Δεν ήξερε αν πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση ή αν θα έφτανε σε ένα αδιέξοδο που δεν 

μπορούσε να σκαρφαλώσει. Εκείνη τη στιγμή, κάτι λαμπερό πίσω του τράβηξε την προσοχή 

του: οι μικρές σταγόνες αίματος στο έδαφος που άφηνε πίσω του άρχισαν να λάμπουν. Ο 

Ούγκο σταμάτησε για μια στιγμή και είπε: "Μα τι είναι αυτό;" Αυτές οι σταγόνες άρχισαν να 

κινούνται ως δια μαγείας, παραταγμένες σαν μια μοίρα μυρμηγκιών, απομακρυνόμενες από το 

μονοπάτι στο οποίο βρισκόταν ο Ούγκο, στρίβοντας προς τα αριστερά. Ο Ούγκο άρχισε να τις 

ακολουθεί, γοητευμένος. Σκαρφάλωναν στους βράχους, ξεφεύγοντας μέσα από τους θάμνους, 

κάνοντας ακόμη και μικρά άλματα για να γεφυρώσουν τα κενά στο έδαφος. Ήταν απίστευτο! 
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Μετά από λίγο, τα σταγονίδια ακολούθησαν μια ευθεία, ανοδική πορεία προς μια μεγάλη 

σχισμή που άνοιγε σε έναν τεράστιο κατακόρυφο τοίχο. Στο εσωτερικό, ένα χρυσό φως, ίδιο με 

αυτό που προβάλλεται από τις σταγόνες αίματος, φώτιζε το εσωτερικό. Ένας ηλικιωμένος 

άνδρας καθόταν σε έναν πέτρινο θρόνο, φωτιζόμενος από το παράξενο φως. Η γενειάδα του 

κατέβαινε από τα πόδια του, έφτανε μέχρι το έδαφος και ακολουθούσε τουλάχιστον ένα ή δύο 

μέτρα. "Πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ετών", σκέφτηκε ο Ούγκο. 

 

Yosoy 
- Γεια σου Ούγκο, σε περίμενα! -είπε ο γέρος χωρίς να ανοίξει τα μάτια του. Το όνομά μου είναι 

YosoY.  

- Είσαι ο γέρος για τον οποίο μιλάνε όλοι, αυτός που αποσύρθηκε στο βουνό, αυτός που ζει 

εδώ μόνος του και κανείς δεν τον έχει δει εδώ και χρόνια; -ρώτησε ο Ούγκο. 

- Ουάου Ούγκο, πάρα πολλές ερωτήσεις για κάποιον που ψάχνει μόνο μια απάντηση.  

- Ποια είναι η κοπέλα; -ρώτησε ο Ούγκο άμεσα.  

Ο γέρος χαμογέλασε και συνέχισε να μιλάει:  

-Ναι, έτσι ήμουν γνωστός για χρόνια, "ο Γέροντας", αλλά κουράστηκα να λύνω ασήμαντα 

προβλήματα μεταξύ γειτόνων. Τώρα, ακούστε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ή τουλάχιστον εγώ δεν 

έχω. Είμαι γέρος και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω. Είμαι γέρος και δεν ξέρω πόσος χρόνος μου έχει 

απομείνει. Η ισορροπία μεταξύ Καλού και Κακού, μετά από 222 χρόνια αρμονίας, έχει χαλάσει. 

Το Κακό προελαύνει και είναι πιθανό αυτή τη φορά να πετύχει τα κακόβουλα σχέδιά του. Μια 

κακή ενέργεια στην πιο αγνή της μορφή περιμένει τον ερχομό του νέου Μεσσία, εκείνου που 

θα φέρει τη νέα ιερή ισορροπία. Υπάρχει "το παιδί σας", η σωτηρία μας- αλλά πρέπει να την 

προστατέψουμε, ή μάλλον πρέπει να την προστατέψετε εσείς. Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι σας 

στέλνει μηνύματα μέσω ονείρων. Ούγκο, είσαι ο εκλεκτός, ο μόνος που μπορεί να τη σώσει. 

Καθώς ο Μεσσίας μεγαλώνει, η δύναμή του θα αυξηθεί πάρα πολύ και το Κακό θα έχει λιγότερη 

δύναμη- με την εξαφάνιση του προηγούμενου, το παιδί είναι ευάλωτο για τις πρώτες 222 

ημέρες- τώρα είναι που εμείς -εσύ- πρέπει να την προστατεύσουμε από τα τέρατα, τους 

δαίμονες και τους μάγους που θέλουν να καταστρέψουν το Σχολείο Μυθολογικών Όντων.  

- Σχολή Μυθολογικών Όντων - πρόκειται για αστείο; - είπε ο Ούγκο με σκεπτικισμό. 

- Φοβάμαι πως όχι, Ούγκο. Υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος με αυτόν που γνωρίζετε, 

φανταστικός και επικίνδυνος εξίσου. Το Σχολείο επιτρέπει, μέσω των πιο προχωρημένων 

μαθητών της, να πολεμήσει τις δυνάμεις του Κακού, προστατεύοντας τον νέο Μεσσία μέχρι να 

μπορέσει να σταθεί στα δικά της πόδια. Αυτά τα μυθολογικά όντα θα είναι η δύναμή σας όταν 

τη χρειαστείτε. Το Σχολείο προστατεύεται σε μια συνεχώς κινούμενη τοποθεσία, τόσο στο χώρο 

όσο και στο χρόνο. Η μαγεία μπορεί να μεταβάλλει αυτές τις δύο μεταβλητές, γεγονός που 

αποτελεί μια αρκετά σημαντική άμυνα ενάντια στις δυνάμεις του Κακού. Με την εξαφάνιση 

του προηγούμενου Μεσσία και τη γέννηση του νέου, τα άλματά της έχουν σταματήσει και έχει 

τοποθετηθεί σε ένα σταθερό σημείο, ένα εντοπίσιμο και επομένως ευάλωτο σημείο. Πρέπει να 
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ταξιδέψετε σττο Σχολείο από ξηρά, θάλασσα και αέρα για να την προστατέψετε. Το πεπρωμένο 

σας επέλεξε, το Σχολείο σας χρειάζεται.  

- Αλλά γιατί εγώ; Τι το ιδιαίτερο έχω εγώ; Είμαι απλώς ένα αγόρι που μόλις έφτασε σε μια πόλη 

που δεν γνωρίζει, ένας αρχάριος σε ένα σχολείο που τα υπόλοιπα παιδιά ενοχλούν- εξάλλου, 

πρέπει να φροντίζω τη θεία μου τη Ματίλντα και δεν μπορώ να λείπω πάνω από λίγες ώρες", 

είπε το αγόρι μπερδεμένο. 

- Ούγκο, σου έχω πει ότι αυτός ο κόσμος υπερβαίνει τη δική σου, και ενδεχομένως και την 

κατανόησή σου. Μιλάμε για μαγεία. Αν ολοκληρώσεις την αποστολή, θα σου φαίνεται σαν 

μήνες, αλλά στην πραγματικότητα, στον κόσμο σου, θα είναι μόνο λίγες ώρες και θα μπορείς 

να δειπνήσεις με τη θεία σου και να προετοιμαστείς ακόμα και για τις αυριανές εξετάσεις.  

- Εξετάσεις; Τι εξετάσεις; -Ούγκο ρώτησε, κοιτάζοντας το ταβάνι, σαν να προσπαθούσε να 

θυμηθεί κάτι που έχει σχέση με εξετάσεις. Είναι αλήθεια! Το διαγώνισμα της επιστήμης... Το 

είχα ξεχάσει τελείως! 

 

Το ταξίδι 
- Δεν ξέρω, δεν είμαι πραγματικά σίγουρος..." είπε ο Ούγκο διστακτικά καθώς άγγιζε το πηγούνι 

του. Μπορείς να μου απαντήσεις τουλάχιστον σε μια ερώτηση; Αν ζεις εδώ, μόνος σου... πώς 

γίνεται να μη σε έχει δει κανείς εδώ και χρόνια; Εξάλλου, αυτή η σχισμή δεν φαίνεται τόσο 

δύσκολο να βρεθεί και ξέρω ότι πολλοί ορειβάτες έρχονται εδώ σχεδόν καθημερινά.  

- Σωστά, Ούγκο. Είναι μια τεράστια ρωγμή, αλλά κανείς δεν βλέπει το χρυσό φως που είδες 

εσύ, επειδή το αίμα σου, ο Ούγκο, σου έδειξε το δρόμο. Το χρυσό φως είναι μαγεία, μαγεία 

που κάνει μια πύλη να εμφανίζεται στο πραγματικό μέρος όπου βρίσκομαι τώρα.  

- Λοιπόν, ας πούμε, αν το κορίτσι με χρειάζεται, θα πρέπει να φύγω. Υπάρχει κάποια διεύθυνση 

όπου μπορώ να βρω αυτή τη διάσημη Σχολή;  

- Δεν υπάρχει διεύθυνση, μόνο συντεταγμένες: Γεωγραφικό μήκος 22° 2' 22" Βόρεια, 

Γεωγραφικό πλάτος: 2° 22' 2" Δυτικά.  

- Έχω μελετήσει τα καρδιακά σημεία στην τάξη, αλλά δεν έχω ιδέα πώς να πάω σε αυτή την 

τοποθεσία.  

Ο ηλικιωμένος άντρας σφύριξε, άπλωσε τη δεξιά του παλάμη και μια σπείρα ενέργειας άρχισε 

να σχηματίζεται πάνω της, να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, μέχρι που έγινε μια 

υπερδιάστατη πύλη ικανή να κρατήσει ένα άτομο.  

- Αυτή η πύλη θα σας οδηγήσει σε μια έρημο. Εκεί θα βρείτε έναν εγκαταλελειμμένο 

σιδηροδρομικό σταθμό. Περιμένετε το τρένο και επιβιβαστείτε. Όταν η καρδιά σας σας πει να 

κατεβείτε. Θα φτάσετε σε ένα άλλο μέρος όπου θα ανοίξει μια νέα πύλη. Συγκεντρωθείτε και 

ακολουθήστε το ένστικτό σας, γιατί αυτό μπορεί να σας συμβεί αρκετές φορές. Ούγκο μπήκε 

στην πύλη και κοίταξε για πρώτη φορά στα μάτια του γέρου. Ένιωσε ότι τον αναγνώρισε, αλλά 

δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ πριν.  
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- Αντίο YosoY, δεν ξέρω τι κάνω, αλλά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω, είπε ο Ούγκο, χαιρετώντας 

και εξαφανίστηκε αφού μπήκε στην πύλη.  

Εμφανίστηκε σε μια έρημο, αλλά δεν έβλεπε απολύτως τίποτα άλλο παρά μόνο άμμο προς όλες 

τις κατευθύνσεις. Αποφάσισε να κατευθυνθεί προς τον πλησιέστερο αμμόλοφο- τον ανέβηκε 

με τα πόδια του να βυθίζονται στην καυτή άμμο που έφτανε μέχρι τα γόνατά του. Από την 

κορυφή, έριξε μια ματιά σάρωσης, σαν να ήταν ρομπότ. "Εξολοθρευτής σαρώνει για στόχο... 

μπιπ... μπιπ!" είπε φωναχτά για να φτιάξει λίγο το κέφι του και να ξεχάσει τη ζέστη, η οποία 

είχε ήδη αρχίσει να γίνεται πολύ ζεστή. Στο κάτω μέρος, στην αριστερή πλευρά του αμμόλοφου, 

είδε κάτι που έμοιαζε με ένα μικρό κτίριο, καθώς μπορούσε να δει την κόκκινη οροφή από εκεί 

πάνω. Κατεβαίνοντας από τον αμμόλοφο, κατέβηκε προς τα κάτω, με το φθαρμένο Κονβέρσε 

του να καλύπτεται εντελώς από την άμμο. Έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό, του οποίου οι 

ράγες ήταν σχεδόν καλυμμένες με άμμο. Δεν φαινόταν κανείς προς καμία κατεύθυνση. Άνοιξε 

το σακίδιό του και αποφάσισε να πιει λίγο νερό και να φάει ένα μήλο στη σκιά της οροφής, 

καθισμένος σε ένα από τα παγκάκια αναμονής. Μετά από ένα δροσιστικό ποτό, έψαξε 

απεγνωσμένα για το φρούτο: "Τι στο διάολο...! Δεν υπήρχε κανένα φρούτο- αντίθετα, στον 

πάτο του σακιδίου του, βρίσκονταν όλα τα αντικείμενα από το σακίδιο του πατέρα του, 

συμπεριλαμβανομένης της χιονόμπαλας. Στις 2:22 μ.μ., μέσα στην καυτή ζέστη, ένα τρένο με 

κάρβουνο έφτασε και σταμάτησε στο σταθμό. Ούγκο σκαρφάλωσε στο βαγόνι που βρισκόταν 

πιο κοντά στην αποβάθρα. Δεν είδε κανέναν, ούτε καν τον μηχανοδηγό, καθώς το τρένο 

έμπαινε στη γραμμή 2. Το τρένο άρχισε να κινείται. Μετά από περίπου δύο ώρες, ο Ούγκο 

σηκώθηκε από τη θέση του και το τρένο σταμάτησε. Κατέβηκε στην ίδια την έρημο, χωρίς να 

υπάρχει τίποτα άλλο γύρω του παρά μόνο άμμος. Ένιωσε φόβο και ανασφάλεια. Θα ήταν αυτό 

το μέρος; Το τρένο άρχισε να κινείται ξανά; Μπήκε στον πειρασμό να επιβιβαστεί, αλλά 

αποφάσισε να μείνει. Κοιτάζοντας τον ορίζοντα σε 360 μοίρες, κάτι γυαλιστερό τράβηξε την 

προσοχή του. Πρέπει να ήταν κάτι μεταλλικό, γιατί έλαμπε στις ακτίνες του ήλιου, σαν να του 

έκαναν σήμα με καθρέφτη. Με το μπλουζάκι του για τουρμπάνι, κατευθύνθηκε προς τη λάμψη, 

η οποία εκτιμούσε ότι βρισκόταν τουλάχιστον δύο χιλιόμετρα μακριά. Ένιωσε μια έντονη 

επιθυμία να πιει νερό, αλλά αποφάσισε να το φυλάξει, προτιμώντας την προσοχή και 

ακολουθώντας τη διαίσθησή του. Άρχισε να περπατάει μέχρι να φτάσει στον αμμόλοφο. Στην 

κορυφή του, σε ύψος περίπου δύο μέτρων από το έδαφος, ένα παράξενο αντικείμενο, 

παρόμοιο με τα παλιά αερόπλοια ή ζέπελιν που είχε μελετήσει στην ιστορία, ήταν 

αγκυροβολημένο σε έναν στύλο καρφωμένο στην άμμο. Πιάστηκε από το σχοινί και άρχισε να 

το ανεβαίνει, κάνοντας την τεχνική "πατώντας το με τα πόδια" (πιάνοντας το σχοινί με τα χέρια 

της, σηκώνοντας τα πόδια της και αφήνοντας το σχοινί ανάμεσα στα δύο πόδια, ώστε το ένα 

να πατάει το άλλο, και αφήνοντας πάλι τα χέρια της, μπορούσε να πιάσει από ψηλά, 

επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία), αντιγραμμένη ακριβώς από τη Βικτώρια, το μόνο κορίτσι 

στην τάξη της που ήταν ικανό να το κάνει (ένα κορίτσι με κοτσίδες, πολύ αδύνατο και μυώδες, 

που έκανε καλλιτεχνική γυμναστική). Αν και ήταν στην ίδια τάξη, δεν της είχε μιλήσει ποτέ. Η 

Βικτόρια ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή κορίτσια του σχολείου και εκείνος ήταν ένα φάντασμα 

για όλους, οπότε πώς θα μπορούσε ένα κορίτσι σαν κι αυτήν να προσέξει ένα αγόρι σαν κι 

αυτόν; 

Κουνώντας γρήγορα το κεφάλι του από αριστερά προς τα δεξιά, βγήκε από την ονειροπόλησή 

του. Πατώντας πάνω στο σχοινί, έφτασε στη γόνδολα, τη μικρή καμπίνα στη βάση που επέτρεπε 
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τη μεταφορά των επιβατών. Φαινόταν σαν να ήταν φτιαγμένη από αλουμίνιο και ο Ούγκο 

υπέθεσε ότι ήταν αυτό που είχε δει να αναβοσβήνει από το σταθμό. Ήταν μικρή, πιθανότατα 

για όχι περισσότερους από έξι ή οκτώ ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή, το ζέπελιν σηκώθηκε στον 

αέρα, απελευθερώνοντας τον εαυτό του από την άγκυρά του ως δια μαγείας. Το ήλιο και ο 

έλικας πίσω του λειτούργησαν ως προωθητικό. Κάθισε δίπλα σε ένα παράθυρο και απλώς 

κοίταζε το τοπίο: χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ερήμου, προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς κανένα ίχνος 

ανθρώπινης ζωής. Μετά από αρκετές ώρες, τον πήρε ο ύπνος...  

Κοιμήθηκε όλη τη νύχτα, χωρίς να ξυπνήσει, ονειρευόμενος το κορίτσι, αλλά ποτέ δεν 

κατάφερε να σταματήσει τον εαυτό του από το να πέσει στον πάτο του πηγαδιού. Ο πρωινός 

ήλιος τον ξύπνησε: ολόκληρη η δεξιά πλευρά του προσώπου του ήταν κόκκινη και είχε 

φαγούρα. "Έπρεπε να είχα φέρει την αντηλιακή μου κρέμα! -είπε, φανερά ενοχλημένος. 

Εντόπισε κάτι παράξενο στην έρημο, σαν κάποιου είδους όαση. Ίσως ήταν οφθαλμαπάτη, όπως 

έκανε συχνά όταν ήταν στο αυτοκίνητο με τη θεία του τη Ματίλντα, κοιτάζοντας την άσφαλτο 

στο βάθος μια ζεστή μέρα. Συνέχισε να κοιτάζει εκείνο το σημείο και, ως δια μαγείας, το 

αερόστατο στράφηκε προς το μέρος του. Μετά από αρκετά λεπτά, που του φάνηκαν σαν 

αιώνες, είδε το πραγματικό νερό, περιτριγυρισμένο από τέσσερις ή πέντε φοίνικες. Ήταν πολύ 

μικρό, γιατί μόλις και μετά βίας διακρινόταν από αυτό το ύψος. "Πρέπει να πλησιάσω πιο 

κοντά..." -σκέφτηκε, την ώρα που το ζέπελιν άρχισε να κατεβαίνει. Προσγειώθηκε πολύ απαλά 

στο έδαφος και ένα σχοινί βγήκε από το πλάι, προσκολλώντας μαγικά σε έναν από τους 

φοίνικες. Η μίνι όαση είχε μόλις δύο μέτρα διάμετρο. Καθώς πλησίαζε, το νερό έγινε 

χρυσαφένιο. Ο Ούγκο πήδηξε μέσα χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά δεν βρήκε νερό... 

 

Ο φύλακας 
Ο Ούγκο ξεκίνησε την ανάβαση στο λόφο από ένα μικρό μονοπάτι. Πήγαινε με καλό ρυθμό, 

παρά τον πόνο στο πόδι του, και αισθανόταν αναζωογονημένος (ειδικά αν αναλογιστεί κανείς 

τις δύσκολες στιγμές στο Destiny). Το μονοπάτι ανέβαινε απαλά, μέσα από χαμηλή βλάστηση 

και λίγα δέντρα. Υπέθεσε ότι επρόκειτο για μια οπτική ψευδαίσθηση, που πιθανώς προκλήθηκε 

από κάποια αφυδάτωση, αλλά του φάνηκε ότι το μονοπάτι γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο 

καθώς ανέβαινε, καθώς δεν το είχε δει τόσο καθαρά από κάτω. Επίσης, οι ρίζες των δέντρων 

στράβωναν λίγο, σαν να ήταν ζωντανές, και απομακρύνονταν από το δρόμο του αγοριού. Όταν 

έφτασε στην κορυφή, πλησίασε τον σωρό από πέτρες. Επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε ένα νησί, 

αρκετά μικρό, διαμέτρου περίπου δύο χιλιομέτρων. Από εκεί, εντόπισε το Ντέστινυ, 

αγκυροβολημένο στη μικρή αποβάθρα. Κοίταξε γύρω του, αλλά δεν βρήκε κανένα σημάδι ζωής. 

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούσε καν να βρει το μονοπάτι που είχε ακολουθήσει. Μετά από 

είκοσι περίπου λεπτά, κάθισε στις πέτρες λίγο απογοητευμένος. Άγγιξε τον ιστό της σημαίας 

και ξαφνικά είδε με την περιφερειακή του όραση μια λάμψη στα δεξιά. Σηκώθηκε και κοίταξε 

με το χέρι του σαν προσωπίδα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα, μόνο δέντρα και θάμνοι. Άγγιξε ξανά 

τον ιστό και αυτή τη φορά ήταν ξεκάθαρο: ένα από τα δέντρα είχε φωτιστεί με εκείνο το 

περίφημο χρυσό φως. Έπρεπε να φτάσει εκεί, αλλά υπήρχαν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες 

δέντρα. Τότε του ήρθε μια ιδέα: το παντελόνι του ήταν ακόμα καλυμμένο με αποξηραμένο 

αίμα. Έριξε λίγο νερό στον λεκέ και στη συνέχεια τον έτριψε δυνατά με το χέρι του. Η παλάμη 

πήρε γρήγορα ένα καφέ χρώμα ώχρας. Όταν άγγιξε ξανά τον ιστό, το δέντρο άναψε και, όταν 
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το άφησε ξανά, ... το δέντρο εξακολουθούσε να λάμπει! Καθώς ο Ούγκο κατέβαινε προς το 

δέντρο, τα σημαδεμένα με αίμα δάχτυλα σημάδεψαν τον ιστό - το αίμα του ήταν ιδιαίτερο! 

As he reached the tree, his heart shrank. From inside the trunk emerged a gigantic stone 

staircase, which, in principle, should not fit inside the tree. He went inside the trunk and the 

staircase appeared majestic. He was in a huge room, some twenty-two metres high. He started 

to climb up the staircase and at the end he found a huge metal door closing in on him. He began 

to knock on the door, at first softly and then with a heavy fist. "Hello, is anyone there? YosoY, 

the mountain elder, sent me," the boy shouted. The door didn't budge an inch. "It's Ούγκο! -I'm 

here to protect the Messiah! Suddenly, a click sounded and the door began to open slowly, 

letting in a bright golden light that illuminated the room. A strange being was waiting for him on 

the other side. It looked humanoid, but not... It had a human head, but its body sprouted roots 

instead of legs. Also, branches flowed from its head, each ending in a kind of glowing ball, so 

that they emitted light like a chandelier. 

 

2. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ 
 

Ο Lúcer συνόδευσε τον Ούγκο στο δωμάτιο που είχε κρατηθεί γι' αυτόν. Έμεινε έκπληκτος από 

το μέγεθος του εσωτερικού του κτιρίου- ήταν σε νεοκλασικό αρχιτεκτονικό στυλ, με πέτρινους 

τοίχους, ψηλά ταβάνια και τεράστιες, καλαίσθητα διακοσμημένες τοιχογραφίες. Μάλιστα, 

καθώς κοίταξε μία από αυτές, είδε ότι δεν ήταν μια στατική εικόνα, αλλά κινούμενη, σαν να 

επρόκειτο για βίντεο σε ατέρμονο βρόχο.  

- Βλέπω ότι σας αρέσουν οι βισο-τοιχογραφίες", είπε ο Lúcer. Αφηγούνται την ιστορία της 

Σχολής από την ίδρυσή της. Ο πρώτος Μεσσίας αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί το χαρτί όποτε 

ήταν δυνατόν, επειδή ήταν σπάνιο, διατάσσοντας ότι τα δέντρα δεν μπορούσαν να κοπούν, 

γιατί είναι μια φυσική πηγή ενέργειας και μαγείας- επιπλέον, το υπάρχον χαρτί είναι 

απαραίτητο για να λειτουργούν τα ξόρκια με την ενέργεια με την οποία σχεδιάστηκαν.  

- Οπότε ... ένα ξόρκι δεν μπορεί να γραφτεί σε έναν τοίχο, για παράδειγμα; - Ούγκο ρώτησε.  

- Φυσικά και μπορεί, και λειτουργεί, αλλά η μαγική του ενέργεια διαλύεται πιο γρήγορα και 

γίνεται προσωρινή, διαρκώντας περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το υλικό στο οποίο 

γράφεται.   

Περπάτησαν για πολύ περισσότερο, βλέποντας κάθε είδους παράξενα πλάσματα, κάποια που 

έμοιαζαν με ανθρωποειδή, κάποια που έμοιαζαν περισσότερο με φυτά και κάποια που 

έμοιαζαν πραγματικά τερατώδη.  

- Ουάου", αναφώνησε ο Ούγκο, "Είναι όλα αυτά τα πλάσματα μαθητές;  

- Σωστά, Ούγκο- τα περισσότερα από αυτά είναι μαθητές Μαγείας Πρώτου Επιπέδου, αυτό που 

θα λέγατε αρχάριοι. Καθώς βελτιώνεται η μελέτη και η πρακτική τους, το επίπεδο της μαγείας 

τους αυξάνεται εκθετικά και μπορούν να γίνουν μεγάλοι μάγοι. Μόνο λίγοι φτάνουν στο 
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επίπεδο της μαεστρίας που απαιτείται για να διδάξουν τους νεοεισερχόμενους, οι οποίοι, όπως 

εσείς, κλήθηκαν κυρίως μέσω ονείρων.  

Ο Ούγκο στάθηκε για μια στιγμή και κοίταξε σαστισμένος μια αίθουσα με δεκάδες παράξενα 

όντα που εκπαιδεύονταν μεταξύ τους, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους, μοιράζοντας ξόρκια.  

- Είναι απίστευτο, πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατό! -αναφώνησε το αγόρι. 

-Για την ακρίβεια, είναι 221", είπε ο Λούσερ. Και, όπως μόλις είδες, μπορώ να σε ακούσω χωρίς 

να πεις λέξη, απλά και μόνο με τη σκέψη σου. Είναι μία από τις δυνάμεις που μπόρεσα να 

αποκτήσω όταν έφτασα στο επίπεδο 8.  

Ο Ούγκο παρακολουθούσε, προσπαθώντας να συλλάβει όλα όσα συνέβαιναν εκεί, αλλά ήταν 

πραγματικά δύσκολο, καθώς υπήρχαν πάρα πολλά ερεθίσματα ταυτόχρονα: ιπτάμενα ψάρια 

που κολυμπούσαν στον αέρα και δημιουργούσαν φυσαλίδες ικανές να τηλεμεταφέρουν 

αντικείμενα, σκαντζόχοιροι που έβγαζαν τις άπειρες ενεργειακές αιχμές τους και τις έριχναν με 

τόξο, όντα που περνούσαν μέσα από τοίχους, όντα που μεγέθυναν ή συρρίκνωναν το μέγεθός 

τους κατά βούληση, τέρατα ικανά να διπλασιάζουν αντικείμενα, πυρπολητές, υπνωτιστές, 

δημιουργοί πυλών και ούτω καθεξής. Όπου κι αν κοίταζε, είτε στο πάτωμα, είτε στους τοίχους, 

είτε στις τεράστιες οροφές, υπήρχαν όντα που ασκούσαν τις δυνάμεις τους. Ξαφνικά, 

παρατήρησε ένα και έμεινε άναυδος. Ήταν το ίδιο, που του έγνεφε από την απέναντι πλευρά 

του δωματίου.  

- Βλέπω ότι ο Changeling, ο μεταμορφωτής, σας τράβηξε την προσοχή- ένας ανησυχητικός 

τύπος, πραγματικά. Κάθε φορά που με βλέπει, κάνει πάντα το ίδιο αστείο: "Γεια σου, Λούσερ", 

λέει καθώς απομακρύνεται αστραφτερός και τσαλαβουτώντας με τις ρίζες που έχει για πόδια... 

Τα πόδια μου! Μπορείτε να το πιστέψετε; 

Περπάτησαν για λίγο ακόμα, ανεβαίνοντας σκάλες και διασχίζοντας διαδρόμους. Στους 

διαδρόμους υπήρχαν κι άλλοι μαθητές που πάλευαν, μελετούσαν, έκαναν ξόρκια στον αέρα, 

στους τοίχους.  

- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τους διαδρόμους για την εκπαίδευσή τους, μόνο σε 

μεγάλους ή ανοιχτούς χώρους. Μην τους εμπιστεύεστε όλους- οι περισσότεροι από αυτούς 

είναι καλά παιδιά, αλλά μερικοί από αυτούς θέλουν να ανέβουν επίπεδο νωρίτερα από το 

χρονοδιάγραμμα και με οποιοδήποτε κόστος. Γνωρίζουμε για κρυφές μάχες και κλεμμένα 

ξόρκια μεταξύ τους. Παρόλο που είναι μαθητές, μερικοί από αυτούς είναι πραγματικοί 

"μάστορες της εξαπάτησης"- αλλά τους χρειαζόμαστε. Η Σχολή δεν έχει την πολυτέλεια να 

χάσει κανέναν με μαγικές ικανότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν ό,τι 

θέλουν. Οι κανόνες είναι επίσης πολύ αυστηροί και, αν κάποιος συλληφθεί να κάνει κάτι εκτός 

των κανόνων της σχολής, η τιμωρία μπορεί να είναι πολύ αυστηρή και να υποβαθμιστεί ακόμη 

και η μαγεία του, γεγονός που θα προκαλέσει την ξαφνική δραστική μείωση της μαγείας του.  

Ο Λούσερ σταμάτησε να μιλάει και συνέχισε να μιλάει (αν και στην πραγματικότητα το έκανε 

χωρίς να κουνήσει τα χείλη του): 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

14 
 

- Αυτό θα είναι το δωμάτιό σας προς το παρόν, για τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας. Ο 

προηγούμενος ιδιοκτήτης του εξαφανίστηκε κάτω από περίεργες συνθήκες, και έκτοτε κανείς 

δεν ήθελε να το καταλάβει. Ελπίζω να μην σας πειράζει.  

- Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια χαρά, μπορώ να προσαρμοστώ σε όλα", είπε το αγόρι 

ανασηκώνοντας τους ώμους του.  

Ανοίγοντας την πόρτα, ο Ούγκο μαγεύτηκε: το δωμάτιο είχε γιγαντιαίες διαστάσεις- ήταν 

αρκετά μεγαλύτερο από ολόκληρο το σπίτι της θείας του Ματίλντα. Ήταν γεμάτο με ετερόκλητα 

αντικείμενα, πάπυρους, ένα κρεβάτι με στέγη και παράξενα σύμβολα ζωγραφισμένα στους 

τοίχους και τα πατώματα. Αυτό που του άρεσε περισσότερο, με την πρώτη ματιά, ήταν το φως: 

δύο κυκλικά παράθυρα, διαμέτρου περίπου δύο μέτρων, εξέπεμπαν έντονο φυσικό φως, 

δίνοντας στο δωμάτιο μια ιδιότυπη, μαγική αύρα.  

- Συγχωρήστε την ακαταστασία- θα πρέπει να το συμμαζέψετε λίγο, όπως σας είπα ο 

προηγούμενος ιδιοκτήτης εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος και φαίνεται ότι δεν είχε πολύ χρόνο να 

συμμαζέψει ή να καθαρίσει. Σε αυτό το κομοδίνο, θα σας αφήσω το κλειδί (ένα τεράστιο, χρυσό 

κλειδί που έμοιαζε να ζυγίζει έναν τόνο). Ούγκο περπάτησε προς το κρεβάτι και έβαλε το 

σακίδιό του σε μια μεγάλη ξύλινη κουνιστή καρέκλα. Πλησίασε ένα από τα παράθυρα και είδε 

μέρος της εξωτερικής δομής του κτιρίου, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες του για την εικόνα που 

είχε σχηματίσει γι' αυτό. Το άλλο έδειχνε μια όμορφη θέα του χώρου της παρέλασης, με μια 

μεγάλη περιοχή κήπου. Δεν υπήρχε κανένας που να προπονείται εκεί... Περίμενε ένα λεπτό... 

Ναι! Υπήρχε κάποιος που ζωγράφιζε σε έναν καμβά... Ήταν μια γάτα; Ήταν το μόνο μη παράξενο 

κοινό ον που είχα δει μέχρι τώρα.  

- Βλέπω ότι ο Ντίμας τράβηξε την προσοχή σας. Είναι ένας μαγκάτο, μισός μάγος και μισός 

γάτος. Είναι ένα πολύ ισχυρό ον. Μόλις γνώρισες έναν από τους δασκάλους του σχολείου. 

Μπορεί να σου δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπαίδευσή σου, τα μαθήματα ή να 

απαντήσει σε όλες εκείνες τις ερωτήσεις που έχεις στο μυαλό σου.. 
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3. ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ Κ. "X" 
 

Ο Lúcer προσφέρθηκε να συνοδεύσει τον Ούγκο στην αναζήτηση του Δήμα, αλλά ο Ούγκο του 

είπε:  

- Θα ήθελα να βγάλω τα πράγματά μου και να το τακτοποιήσω λίγο. Τα κλαδιά του κεφαλιού 

του Lúcer άνοιξαν προς τα έξω, σε μια στάση "ανασηκωμού", ή τουλάχιστον έτσι το ερμήνευσε 

ο Ούγκο.   

- Δεν έχω ανθρώπινους ώμους, Ούγκο. Δεν μπορώ να σηκώσω τους ώμους όπως σκέφτεσαι. 

Επιστρέφω στην ανάρτησή μου- σε αυτούς τους καιρούς, ο φύλακας της πύλης δεν πρέπει να 

απουσιάζει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να δεχτούμε άμεση επίθεση ανά πάσα στιγμή. Αν 

χρειαστείς οτιδήποτε, ξέρεις πού θα με βρεις", και σύρθηκε μακριά με εκείνες τις ρίζες που είχε 

για πόδια. 

Αφού συμμάζεψε λίγο το δωμάτιο, ο Ούγκο βρήκε αρκετά πράγματα ενδιαφέροντος από τον 

πρώην ιδιοκτήτη, τα οποία έβαλε στην άκρη. Φαινόταν σαν ο προηγούμενος ενοικιαστής του 

να έπρεπε να φύγει πολύ βιαστικά, γιατί η πένα και το μελανοδοχείο ήταν ακόμα πάνω στο 

τραπέζι, μουντζουρώνοντας αρκετά ακατάστατα φύλλα χαρτιού που βρίσκονταν διάσπαρτα 

πάνω του. Το μελάνι είχε διαπεράσει τα κενά φύλλα και είχε λερώσει το τραπέζι. Το βρήκε 

περίεργο, γιατί ο Λούσερ του είχε μιλήσει για τη σημασία του χαρτιού που ήδη υπάρχει και για 

τη φροντίδα των φυτών και των δέντρων ώστε να ενισχύεται η μαγεία του περιβάλλοντος. 

Μήπως ήταν και αυτός ένας δάσκαλος που προσπαθούσε να δημιουργήσει κάποιο είδος 

ξόρκου ενάντια στις δυνάμεις του κακού; Σηκώνοντας το χαρτί, βρήκε μια πρόταση γραμμένη 

πάνω του, γραμμένη σε μια γλώσσα που ήταν αδύνατο να αποκρυπτογραφήσει- διαπίστωσε 

ότι το τραπέζι είχε απορροφήσει μέρος του μελανιού, δείχνοντας δύο ημικυκλικά σχήματα (από 

το μελανοδοχείο) και δύο ασυνεχείς πινελιές που οφείλονταν στην πένα. Στα δεκαπέντε 

περίπου εκατοστά, υπήρχαν αρκετές κηλίδες, ακολουθούμενες από μια γραμμή μήκους 

περίπου δέκα εκατοστών που ήταν παράξενα τέλεια.  Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα 

σύνολο κηλίδων χωρίς καμία τάξη, ο Ούγκο σκέφτηκε ότι η σύνθεση έμοιαζε με κάποιο 

σύμβολο που ήδη γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει ακριβώς, οπότε δεν του 

έδωσε περισσότερη σημασία- αφού αντικατέστησε τα κλινοσκεπάσματα, τακτοποίησε τα 

πεσμένα βιβλία στα ράφια και άφησε στην άκρη μερικά από τα καινούργια αντικείμενα που 

βρήκε, πήρε το σακίδιο του πατέρα του και έψαξε για ένα ασφαλές μέρος- εξακολουθούσε να 

μην μπορεί να εμπιστευτεί αυτά τα παράξενα όντα. Ψάχνοντας ένα μέρος για να το κρύψει, 

άρχισε να σαρώνει το δωμάτιο σαν ρομπότ. Οι τοίχοι ήταν γυμνοί εκτός από έναν πίνακα στον 

βόρειο τοίχο, ένα αντίγραφο του "Κήπου των γήινων απολαύσεων", έναν καμβά του 

Jheronimus Bosch, γνωστότερου ως Ιερώνυμου Μπος. Σε ένα από τα ράφια στα αριστερά του, 

κολλημένη στη μία πλευρά, βρισκόταν μια περγαμηνή που είχε δει καλύτερες μέρες, άσχημα 

τσαλακωμένη και σκισμένη στις άκρες.  Ήταν ένα είδος κυκλικού αλφαβήτου, περιτριγυρισμένο 

από ένα σωρό σύμβολα και αριθμούς. Θυμήθηκε τα μαθήματα μαθηματικών του, όπου η Dña 

Agustina, μια εξηντάχρονη καθηγήτρια που δίδασκε ακόμα με μεγάλο πάθος, προσπαθούσε να 

μεταδώσει το πάθος της στους μαθητές της με μικρή επιτυχία. Θυμόταν τη φορά που μιλούσε 

για την κρυπτογραφία, αυτόν τον τρόπο απόκρυψης μηνυμάτων μέσω κωδικών, ώστε να μην 
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πέσουν σε λάθος χέρια. Η Αγκουστίνα τους έφερε μια μέρα κάποιους παρόμοιους ομόκεντρους 

δίσκους, οι οποίοι περιστρέφονταν γύρω από έναν κεντρικό άξονα, ώστε να μπορούν να 

αποκωδικοποιούν τα μηνύματα αν γνώριζαν τον κώδικα που είχε χρησιμοποιηθεί. "Αυτοί είναι 

δίσκοι κρυπτογράφησης- είναι γνωστοί ως κρυπτογράφηση του Καίσαρα. Λέγεται ότι ο ίδιος ο 

αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας τον χρησιμοποιούσε σε όλα τα στρατιωτικά του μηνύματα, 

αποκρύπτοντας το νόημά τους, για να εμποδίσει τους εχθρούς να έχουν πρόσβαση στις 

εντολές, αν αιχμαλωτίσουν τον αγγελιοφόρο", δήλωσε με ενθουσιασμό η Dña Agustina. "Τι θα 

γινόταν η Dña Agustina; -Ούγκο σκέφτηκε. Φαινόταν ότι βρισκόταν σε αυτόν τον φανταστικό 

κόσμο για πολύ καιρό τώρα, και ο πραγματικός κόσμος φαινόταν όλο και πιο μακρινός στο 

χρόνο. 

Ούγκο πλησίασε τον βόρειο τοίχο για να δει από κοντά τον πίνακα που γνώριζε τόσο καλά- δεν 

ήταν ειδικός στην τέχνη, κάθε άλλο, αλλά αυτός ο πίνακας πάντα του τραβούσε την προσοχή. 

Για την ακρίβεια, δεν ήταν ένας πίνακας, αλλά τρεις, ένα είδος τρίπτυχου στο οποίο τα πλαϊνά 

πάνελ αναδιπλώνονταν πάνω στο κεντρικό με τη βοήθεια μικρών μεντεσέδων. Αριστερά, ο 

Κήπος της Εδέμ, στο κέντρο, ο Κήπος των γήινων απολαύσεων (που έδωσε το όνομά του στο 

έργο) και, στα δεξιά, η Κόλαση. Σε όλες απεικονίζονται ανθρώπινοι χαρακτήρες, που 

περιβάλλονται από παράξενα όντα. "Υποθέτω ότι άρεσε και στον ιδιοκτήτη του δωματίου! -

Ούγκο σκέφτηκε. Είναι μάλλον ταιριαστό σε ένα μέρος όπως αυτό, όπου ζουν μαζί τόσο 

παράξενα όντα. Καθώς απομακρυνόταν, παρατήρησε ότι ο πίνακας είχε γείρει ελαφρώς προς 

τα δεξιά. Καθώς τον επανέφερε στην οριζόντια θέση του, άκουσε ένα "κλικ" πίσω του. Στον 

απέναντι τοίχο, ένα άνοιγμα στον πέτρινο τοίχο, εντελώς κρυμμένο, αποκάλυψε μια ατσάλινη 

πλάκα με διάφορες επιγραφές και ανάγλυφα. Ο Ούγκο την πλησίασε και είδε την ομορφιά της 

χάραξης, ένα είδος τέρατος με πλοκάμια στο στόμα του, περιτριγυρισμένο από ένα σωρό 

πλάσματα που έκαναν κάτι που φαινόταν να είναι μια μαγική τελετουργία. Άρχισε να αγγίζει 

με το δάχτυλό του τα σκαλισμένα ανάγλυφα. "Υποθέτω ότι έχετε κάποια χρήση γι' αυτό, αλλά 

εγώ σίγουρα δεν το βλέπω!" Χτύπησε τις αρθρώσεις των δαχτύλων του και, παρά το προφανές 

πάχος του, φάνηκε σαν να ήταν κούφιο, χωρίς καμία εσοχή ή κινούμενο μέρος που να 

υποδηλώνει πώς θα μπορούσε να ανοιχτεί. Μετά από μερικά λεπτά που κοιτούσε τη μεταλλική 

πλάκα με εκστατική περισυλλογή, το άνοιγμα έκλεισε ξαφνικά, ξαφνιάζοντας τον καημένο τον 

Ούγκο, ο οποίος έσωσε τα δάχτυλά του με νύχια και με δόντια. Κοιτάζοντας τον πίνακα, είδε 

ότι ήταν και πάλι στην αρχική του κλίση. Αποφάσισε να αφήσει τη χάραξη προς το παρόν και 

πέρασε μερικές στιγμές ψάχνοντας για μια κρυψώνα για το σακίδιό του. Ξαφνικά, δίπλα σε ένα 

ράφι, κάτι στο πάτωμα τράβηξε την προσοχή του: ήταν κάτι πολύ ανεπαίσθητο που πιθανώς 

θα περνούσε απαρατήρητο από οποιονδήποτε, αλλά η έλλειψη καθαριότητας και η 

συσσωρευμένη σκόνη το έκαναν πιο αισθητό. Ήταν μια γρατζουνιά στην παλιά σανίδα του 

δαπέδου, σε σχήμα μισού τόξου, που προεξείχε από τη δεξιά γωνία του ραφιού- ήταν σαν 

κάποιος να είχε σύρει το ράφι μακριά από τον τοίχο, το οποίο είχε γρατζουνίσει το πάτωμα 

καθώς μετακινούνταν. Αποφάσισε να το πιάσει και με τα δύο του χέρια και να μετακινήσει λίγο 

το ράφι, προσπαθώντας να μη μετακινήσει κανένα από τα αντικείμενα που ακουμπούσαν πάνω 

του. Το ράφι άρχισε να κινείται αργά και ένα από τα βιβλία έπεσε στο πάτωμα με ένα δυνατό 

κρότο, προκαλώντας μεγάλο σοκ στον Ούγκο. "Καλά, θα το μαζέψω αργότερα", σκέφτηκε. 

Συνέχισε να σπρώχνει μέχρι που η βιβλιοθήκη απομακρύνθηκε μισό μέτρο από τον τοίχο. Στο 

καλυμμένο με σκόνη πάτωμα ξεχώριζε ένα ξύλινο πηχάκι, πιο γυαλισμένο και καθαρό από το 
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συνηθισμένο. Όταν το άγγιξε, η ράγα κουνήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα μικρό διαμέρισμα στο 

πάτωμα. Ούγκο σκέφτηκε: "Ουάου, τι καλή κρυψώνα!" Κοιτάζοντας μέσα από την τρύπα, 

διέκρινε ένα μικρό λευκό σακουλάκι με διάφορα κόκκινα και μαύρα σύμβολα στη μία πλευρά. 

Το σακουλάκι ήταν κλειστό με ένα χρυσό κορδόνι. Ο Ούγκο το έβγαλε με δυσκολία, καθώς ήταν 

βαρύτερο από το αναμενόμενο. Στη συνέχεια, έβγαλε τυχαία ένα αντικείμενο από το σακίδιό 

του, καθώς του άρεσε να βγάζει ένα κάθε βράδυ για να προσπαθήσει να μαντέψει τι ήταν. 

Επέλεξε ένα μεταλλικό αντικείμενο με ίσια, οβάλ σχήματα που προσομοίαζαν διάφορους 

κόμπους. Το έβαλε στην αριστερή του τσέπη, σκοπεύοντας να το ερευνήσει μόλις είχε την 

ευκαιρία. Τότε άκουσε μια σειρά από θορύβους στο διάδρομο, οπότε έκρυψε το σακίδιό του 

στο χώρο που ανακάλυψε πρόσφατα, έβαλε πίσω την πλακέτα και μετακίνησε ξανά το ράφι. 

"Λοιπόν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα"- "Έλα, το βιβλίο!" Πήρε τον βαρύ τόμο και τον άνοιξε 

από τα φύλλα που είχαν επαφή με το πάτωμα- αρκετές λέξεις εμφανίστηκαν λεκιασμένες με 

μια απόχρωση ώχρας, σαν να είχε ο αναγνώστης λεκιασμένα δάχτυλα. Ένα γρήγορο πέρασμα 

των σελίδων με τον αντίχειρά του δεν αποκάλυψε άλλες λεκιασμένες σελίδες με την πρώτη 

ματιά- αλλά η σελίδα 222 δεν ήταν τόσο τυχερή και είχε αρκετά λεκιασμένα γράμματα και 

αριθμούς. Κοίταξε τον τίτλο του βιβλίου, αλλά αντ' αυτού βρήκε μόνο έναν αριθμό: 822716, με 

μεγάλα μαύρα στοιχεία, εκτός από το "2" και το τελευταίο "1", που ήταν με χρυσό. 

Ούγκο πήρε το βαρύ κλειδί και το έβαλε στη δεξιά τσέπη. Έφυγε από το δωμάτιο χωρίς να 

προσέξει ότι η λευκή τσάντα είχε μείνει στο κάτω μέρος του ράφι. Αν είχε κοιτάξει, θα έβλεπε 

ότι τα σύμβολα στα πλαϊνά κινούνταν και άλλαζαν, γράφοντας ένα μεταβαλλόμενο μήνυμα σε 

μια παράξενη γλώσσα, ενώ η χρυσή χορδή αναβόσβηνε και έσβηνε. Ο Ούγκο ξεκίνησε για να 

συναντήσει τον Δήμα. Παρόλο που αυτό μπορεί αρχικά να φαινόταν το πιο περίπλοκο έργο για 

ένα άτομο που ήταν καινούργιο σε μια σχολή αυτού του μεγέθους, εκείνος το βρήκε εξαιρετικά 

εύκολο. Σκέφτηκε τον Δήμα και ξαφνικά οι διάδρομοι άρχισαν να φωτίζονται, δείχνοντάς του 

τη σωστή κατεύθυνση κίνησης. Μετά από αρκετά λεπτά περπατήματος στους διαδρόμους και 

άφιξης σε αίθουσες γεμάτες με όντα που δοκίμαζαν και δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους, δεν 

μπορούσε παρά να σκεφτεί πόσο απίστευτο ήταν όλο αυτό. Καθώς περπατούσε για να 

συναντήσει το μαγκάτο, συνέχισε αυτές τις σκέψεις αμφιβολίας, για το αν ήταν αληθινό ή όχι, 

για το αν ίσως ήταν απλώς ένα όνειρο (το οποίο έμοιαζε αληθινό, βέβαια, καθώς κοιμόταν στο 

παλιό κρεβάτι που κληρονόμησε από τη θεία Ματίλντα).  

Συνέχισε να περπατάει στους διαδρόμους, ενώ κάποια όντα τον προσπερνούσαν, τρέχοντας 

στο πάτωμα, στο ταβάνι ή ακόμα και στους τοίχους. Ένα από αυτά τον προσπέρασε κατά μήκος 

του τοίχου στα δεξιά, σκαρφάλωσε στο ταβάνι και έπεσε μπροστά του. Ο Ούγκο σταμάτησε στα 

ίχνη του.  

- Γεια σου Ούγκο, έμαθα ότι είσαι καινούργιος στη Σχολή. Θέλεις να κάνεις λίγη εκπαίδευση; 

Μπορούμε να πάμε στην αίθουσα 32. Είναι δίπλα και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν λίγοι 

άνθρωποι εκεί τώρα.....   

- Ω, γεια σας! Ευχαριστώ, αλλά βιάζομαι λιγάκι! Εξάλλου, δεν είμαι μάγος... Δεν ξέρω τίποτα 

για ξόρκια, φίλτρα ή κάτι τέτοιο!  

- Δεν ξέρω! ... Ίσως, εκτός από αρχάριος, να είσαι και δειλός. Ίσως πρέπει να μου κάνεις μια 

χάρη με αντάλλαγμα να μην κάνω ένα ξόρκι που σε μεταφέρει σε μια ηλεκτρική σφαίρα ή να 
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σε αφήσω εδώ να ξεραθείς από το σοκ. Θέλεις να γίνεις υπηρέτης μου για μερικές εβδομάδες 

ή προτιμάς να νιώσεις τη σπίθα της ζωής; -είπε καθώς τον πλησίαζε και τον στρίμωξε στον τοίχο.  

Έμοιαζε με σαρανταποδαρούσα και, όρθια, ξεπερνούσε τον Ούγκο κατά σχεδόν έξι πόδια. Ο 

Ούγκο ένιωσε όλα τα βρώμικα πόδια του να τρέχουν πάνω και κάτω από το σώμα του, καθώς 

του έδινε μικρές ηλεκτρικές σπίθες από όλες τις πλευρές. Ένιωθε φόβο, αλλά δεν ήθελε να τον 

δείξει, κάτι παρόμοιο με αυτό που νιώθεις όταν περνάς δίπλα από έναν σκύλο που σε γαυγίζει 

με όλη του τη δύναμη. 

- Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε κακό! Δεν ψάχνω για μπελάδες, απλά θέλω να πάω να δω τον 

Δήμα", είπε ο Ούγκο, κοιτάζοντας κάτω στο έδαφος, δειλιάζοντας από το άγγιγμα της 

σαρανταποδαρούσας.  

- Τον Ντίμας; Το ξέρεις αυτό το καταραμένο πράγμα; Τον μισώ, έχουμε κάποιους λογαριασμούς 

να τακτοποιήσουμε... και αργά ή γρήγορα, θα τον ξεπληρώσω... με τόκο! 

Ωστόσο, ο Ούγκο παρατήρησε ότι η στάση αυτού του ξένου είχε αλλάξει δραστικά όταν μιλούσε 

για το μαγκάτο. Η σαρανταποδαρούσα έφερε τα τεράστια σαγόνια της κοντά στο αριστερό αυτί 

του αγοριού και ψιθύρισε: 

- Αυτή τη φορά δεν πειράζει, γυρίνο. Αλλά την επόμενη φορά που θα σε δω, καλύτερα να έχεις 

κάτι ενδιαφέρον να μου προσφέρεις, αλλιώς θα περάσεις άσχημα. Έγινα κατανοητός; -είπε το 

ηλεκτρικό ον με απειλητικό τόνο.  

- Ναι, αυτό είναι σαφές. Συγγνώμη για την ενόχληση, είπε ο Ούγκο.  Τώρα, αν μου επιτρέπετε, 

φεύγω.  

Το παράξενο ον απομακρύνθηκε, καθώς μετακινούσε το παράξενο σαγόνι του από τη μια 

πλευρά στην άλλη, και ο Ούγκο απομακρύνθηκε ipso facto χωρίς να κοιτάξει πίσω. 

Αισθάνθηκε ελαφρύς, σαν να είχε φύγει ένα βάρος από τους ώμους του. Θυμήθηκε τον 

Nachete, στον πραγματικό κόσμο. Μήπως αυτή η σαρανταποδαρούσα θα ήταν η Ματσέτα 

της Σχολής;
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4. DIMAS, Ο ΜΑΓΟΣ 
 

Αφού περπάτησε για αρκετά λεπτά, παρακολουθώντας κάθε είδους εκπαίδευση και μάχη 

μεταξύ των μαθητών, ο Ούγκο βγήκε στο χώρο παρέλασης του κτιρίου. Το βρήκε πολύ 

ανακουφιστικό να νιώθει το φως του ήλιου στο πρόσωπό του. Πλησίασε τον χώρο του κήπου 

και δεν μπορούσε να μην αισθανθεί την προφανή ανάγκη να βγάλει τα παπούτσια του και να 

νιώσει το μαλακό γρασίδι κάτω από τα πόδια του- αυτόματα ένιωσε μια πολύ ευχάριστη, 

ενεργητική αίσθηση. Άφησε τα παπούτσια του στην άκρη και περπάτησε ξυπόλητος προς τον 

Δήμα. Καθώς πλησίαζε, παρατήρησε ότι ο γάτος ήταν απορροφημένος στη δουλειά του- 

καλυμμένος από τον τεράστιο καμβά, μπορούσε να δει μόνο τις πατούσες του και την ουρά του 

να κουνιέται κυματιστά. Δίπλα της, μια ντουζίνα πίνακες ζωγραφικής στοιβαγμένοι άτακτα στο 

γρασίδι, μαζί με αρκετά ανοιχτά δοχεία με μπογιά και μερικά σπρέι αεροζόλ. 

Ο Ούγκο πλησίασε πιο κοντά, μέχρι που έφτασε σε απόσταση περίπου έξι μέτρων.  

- Γεια σου, Δήμα, τόλμησε να πει. Το όνομά μου είναι Ούγκο. Μόλις έφτασα στο σχολείο και ο 

Lúcer μου είπε ......  

- Σσσσ... ο Μαγκάτο έβαλε το στόμα του κλειστό. 

- Συγγνώμη, απλώς ήθελα να...". συνέχισε ο Ούγκο.  

Σιωπή! είπε ο Δήμας.  

Ο Ούγκο παρέμεινε σιωπηλός, σκεπτόμενος ότι είχε να κάνει με μια πολύ ασεβή γάτα. 

Αποφάσισε να περιμένει τον Δήμα να συνεχίσει τη συζήτηση. Μετά από λίγα λεπτά που του 

φάνηκαν σαν ώρες, ο Δήμας έδωσε δύο τελευταία χτυπήματα και είπε: "Τελείωσε! " Και χωρίς 

δεύτερη σκέψη, πήρε τον φρεσκοβαμμένο καμβά και τον πέταξε πάνω στους άλλους πίνακες 

χωρίς να τον νοιάζει. Ο Ούγκο είδε ότι έβλεπε μια γάτα κυρίως γκρι και άσπρη, αλλά με πολλές 

αποχρώσεις στη γούνα της: ρίγες, πουά και ρίγες. Ο Ούγκο είχε δει δεκάδες παρόμοιες γάτες 

στους δρόμους της γειτονιάς της θείας Ματίλντα. Ωστόσο, τα μάτια του ήταν σαν υπνωτικά, 

μεγάλα και ζωηρά, με μια ιδιαίτερη λάμψη που δήλωνε μια ασυνήθιστη ευφυΐα, κάτι που δεν 

περνούσε απαρατήρητο ακόμα και πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά φορεμένα κάπως πεσμένα.  

- Γεια σου Ούγκο. Βλέπω ότι έχεις ήδη γνωρίσει τον Τράντορ και ως καλός αρχάριος δεν ξέρεις 

καν πώς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Δεν σου λείπει τίποτα; είπε η γάτα με ένα σκωπτικό 

χαμόγελο.  

Ο Ούγκο έμεινε μπερδεμένος. Έψαξε τις τσέπες του παλτού του. Στη δεξιά ένιωσε το εξόγκωμα 

του τεράστιου κλειδιού του δωματίου, ενώ στην αριστερή πλευρά δεν ένιωσε τίποτα. Έπιασε 

νευρικά την τσάντα του- το μεταλλικό κομμάτι του πατέρα του είχε εξαφανιστεί.  

- Θεέ μου, χάθηκε, το κουβαλούσα ακριβώς εδώ! είπε ο Ούγκο, εμφανώς ανήσυχος.  

Γύρισε με την πρόθεση να ξεκινήσει ένα ξέφρενο τρέξιμο στο ίδιο μονοπάτι που τον είχε φέρει 

εκεί. Ο Δήμας τον σταμάτησε. 
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- Σταμάτα, Ούγκο. Συγκεντρώσου. Κοιτάξτε γύρω σας και σκεφτείτε τι θα μπορούσε να έχει 

συμβεί. Πρέπει να ξέρω ότι βρίσκομαι μπροστά στο πρόσωπο που νομίζω ότι περίμενα... Ο 

Ούγκο σκέφτηκε για μια στιγμή και είπε δυνατά:  

- Το είχα καθώς έβγαινα από το δωμάτιο. Καθ' οδόν, ένιωσα το βάρος να ισορροπεί λίγο-πολύ 

στο παλτό μου, εξαιτίας του βαριού κλειδιού που είχα στην άλλη πλευρά", είπε το αγόρι καθώς 

έβγαζε το τεράστιο χρυσό κλειδί.  

- Πόσο παρατηρήσατε αυτή την έλλειψη βάρους;  

- Ίσως ήταν όταν άφησα κάποιον πίσω μου... (Δεν ήθελα να ξεκινήσω το σχολείο καρφώνοντας 

έναν συμμαθητή μου, ακόμα κι αν ήταν τσάμπα μάγκας σαν εκείνον τον σαρανταποδαρούσα- 

ήταν ήδη αρκετά άσχημο να είσαι πρωτοετής, χωρίς να γίνεσαι και το καρφί του σχολείου από 

πάνω).  

- Εννοείς τον Τράντορ; Ναι, είναι ένα απεχθές ον, αλλά έχει κάποια πολύ βολική μαγεία. Έχει 

σαφές πρόβλημα με την εξουσία και έχει παραβιάσει το νόμο σε περισσότερες από μία 

περιπτώσεις, υποβιβάζοντάς τον. Στην πραγματικότητα, την τελευταία φορά, ήμουν εγώ αυτός 

που έπρεπε να τον τιμωρήσω ο ίδιος στον λάκκο. Ακόμα κι έτσι, εξακολουθεί να είναι ένα 

επικίνδυνο ον. Προσπαθήστε να μην συναναστρέφεστε πολύ μαζί του", είπε ο Δήμας. 

- Το πηγάδι; Τι είναι αυτό; ρώτησε το αγόρι με περιέργεια. 

- Είναι ένα δωμάτιο, κανονικής εμφάνισης, με όλες τις ανέσεις του κόσμου, αλλά 

προστατευμένο από μια πολύ ισχυρή μαγεία που δημιουργούμε μεταξύ όλων των δασκάλων. 

Αν ένα ον περάσει κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτό το δωμάτιο, θα βγει χωρίς δυνάμεις ή με 

αυτές πολύ εξασθενημένες. Θα χάσει το επίπεδο που είχε επιτύχει. Οι μαθητές το έχουν 

ονομάσει "λάκκο", επειδή είναι πραγματικά σαν να πέφτεις σε μια τρύπα από την οποία δεν 

μπορείς να βγεις- το να στερείς από έναν μάγο τη φυσική του μαγεία είναι σαν να αφαιρείς τα 

πόδια μιας σαρανταποδαρούσας. Μιλώντας για σαρανταποδαρούσες..." είπε ο μάγος, 

κάνοντας μια παύση στην ομιλία του. 

- Ναι, μόλις ένιωσα την απελευθέρωση των ποδιών του, ένιωσα μια μεγάλη ανακούφιση, αλλά 

ίσως ήταν το βάρος στην αριστερή πλευρά, το οποίο είχε φύγει.  

- Μην ανησυχείτε, θα μιλήσω στον Τράντορ και ίσως τον στείλω πίσω στο πηγάδι για δύο μέρες.  

- Όχι, σας παρακαλώ μην του κάνετε τίποτα. Δεν θέλω να ξεκινήσω στραβά με αυτόν ή με 

οποιονδήποτε άλλον", είπε το αγόρι, εμφανώς νευρικό. 

- Μην ανησυχείς, Ούγκο. Έχεις ήδη ξεκινήσει με λάθος τρόπο. Όλα τα μυθολογικά όντα ήξεραν 

ότι θα ερχόσουν. Ο Γέροντας φρόντισε να μας στείλει την εικόνα σου μέσα από τα όνειρα. 

Πολλά από αυτά τα όντα δεν καταλαβαίνουν πώς εσύ, ένας άνθρωπος χωρίς καμία ιδιαίτερη 

δύναμη κατ' αρχήν, θα μπορούσες να κληθείς να μας βοηθήσεις να προστατεύσουμε τον 

Μεσσία. Ομολογώ ότι ακόμη και εγώ ο ίδιος, έχω τις αμφιβολίες μου, επειδή δεν βλέπω κάτι 

το ιδιαίτερο σε εσάς. Οι εικόνες μου δεν αποτυγχάνουν ποτέ.  

Ο Ούγκο πλησίασε τη στοίβα των πινάκων και εντυπωσιάστηκε: η ποιότητα ήταν υπέροχη. Στον 

τελευταίο από όλους, μια τεράστια σαρανταποδαρούσα φαινόταν πάνω σε ένα παιδί στον 
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τοίχο του διαδρόμου... και από ένα από τα πόδια της κρεμόταν ένα μεταλλικό αντικείμενο 

ασημί χρώματος, το οποίο ήταν μπλεγμένο με τη μορφή πολλών κόμπων.  

- Αλλά... πώς είναι δυνατόν αυτό;  

Σπρώχνει στην άκρη τις υπόλοιπες εικόνες, χωρίς καν να ζητήσει την άδεια του Δήμα: ο Ούγκο 

ταξιδεύει στο Πεπρωμένο, εν μέσω καταιγίδας- ο Ούγκο στο βουνό μιλάει με τον Γέροντα- ο 

Ούγκο στο σχολείο αρπάζεται από το λαιμό από τον "Ματσέτε"- ο Ούγκο κοιμάται με 

συνοφρυωμένο πρόσωπο και ονειρεύεται το κορίτσι...  

Όπως μπορείτε να δείτε, η μαγεία μου εκφράζεται μέσα από πίνακες ζωγραφικής. Οι εικόνες 

έρχονται σε μένα και απλά τις αποτυπώνω. Μπορώ επίσης να ζωγραφίσω αντικείμενα ή 

καταστάσεις που συμβαίνουν, θα συμβούν ή έχουν συμβεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν 

είναι ακριβής επιστήμη, εξακολουθώ να βελτιώνομαι, αλλά είναι αλήθεια ότι έχω πολύ 

μεγαλύτερο έλεγχο της δύναμής μου τώρα που είμαι δάσκαλος στη Σχολή Μαγείας. Υποθέτω 

ότι η διδασκαλία με έκανε να συνειδητοποιήσω τη μάθηση... ωστόσο, το πρώτο μάθημα που 

θα σας έδινε ο Ούγκο είναι: "Ποτέ μη χάνετε την προοπτική του μαθητή". Συνεχίστε να 

μελετάτε, να προοδεύετε, να αναζητάτε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Η ζωή είναι 

εξέλιξη, όχι στασιμότητα.  

- Θα το έχω υπόψη μου αυτό, Δήμα", απάντησε ο Ούγκο- "αλλά επιμένω- είμαι μόνο ένα 

συνηθισμένο αγόρι, που έχει "κληθεί" μάλλον από κάποια σύγχυση. Υποθέτω ότι η επιθυμία 

μου για περιπέτεια και η φαντασία μου έκαναν τα υπόλοιπα για να με ενθαρρύνουν να φτάσω 

ως εδώ. Θα ήθελα πολύ να είμαι ξεχωριστός, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και δεν 

αισθάνομαι έτσι. Στην πραγματικότητα, αιμορραγώ όπως όλοι οι άλλοι, με ένα πόδι που έχει 

επουλωθεί κατά ενενήντα τοις εκατό και έναν σχεδόν άυλο λεκέ στο παντελόνι μου.  

Ο Δήμας κοίταξε επίμονα το πόδι. Πήρε ένα από τα πινέλα του και το βούτηξε στο νερό. Στη 

συνέχεια πλησίασε τον Ούγκο και, χωρίς να πει λέξη, πήρε το βρεγμένο πινέλο και το έτριψε 

πάνω στο πληγωμένο πόδι, απορροφώντας μερικά από τα λιγοστά υπολείμματα του ξεραμένου 

αίματος.  

- Τι κάνεις; απάντησε ο Ούγκο, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα.  

- Περίμενε, είναι απλά ένα πείραμα. Έβγαλε έναν άλλο καμβά και άρχισε πάλι να σχεδιάζει 

πινελιές με εκπληκτική ταχύτητα. Σε περίπου δύο λεπτά, ο πίνακας είχε τελειώσει.   

- Θεέ μου, αν δεν το δω, δεν το πιστεύω! είπε ο Δήμας.  

- Αφήστε με να δω! - είπε ο Ούγκο.  

- Όχι, αποκλείεται! απάντησε ο Δήμας, φανερά ενοχλημένος, καθώς έβγαλε τον πίνακα και τον 

πέταξε μπρούμυτα στο έδαφος. Καλύτερα να φύγετε αμέσως και να έχετε το νου σας. Ψάξε σε 

κάθε σπιθαμή σου για λίγη μαγεία και συγκεντρώσου σε αυτή τη σκέψη- σίγουρα θα τη 

χρειαστούμε.  

- Μπορείς τουλάχιστον να με βοηθήσεις να πάρω πίσω το αντικείμενο του πατέρα μου; 
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- Όχι, Ούγκο, θα πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

της δικής τους μαγείας και απαγορεύεται να παρεμβαίνουμε σε προσωπικά θέματα. Είμαστε 

μόνο μέντορες και επεμβαίνουμε όταν παραβιάζεται κάποιος από τους νόμους.  

Ούγκο πήρε ένα από τα αεροζόλ από τον Δήμα και του είπε:  

- Μπορώ να το δανειστώ;  

- Φυσικά, είναι δικό σου. Χρησιμοποίησέ το με σύνεση", είπε ο μάγκατος. 

Καθώς ο Ούγκο απομακρυνόταν, μια άλλη από τις εικόνες που βρίσκονταν στο πάτωμα και που 

ο Ούγκο δεν μπορούσε να δει, έδειχνε έναν νεαρό Ούγκο να αντιμετωπίζει μια γιγαντιαία 

σαρανταποδαρούσα που τον ψέκαζε στα μάτια... Ο Δήμας στράβωσε το πρόσωπό του και του 

είπε:  

- Πήγαινε στην κύρια αίθουσα με τον αριθμό 0. Πρέπει να ξεκινήσεις την εκπαίδευσή σου το 

συντομότερο δυνατό. Προπονήσου μόνο με όντα αυτού του επιπέδου- όταν βελτιωθείς, 

συνέχισε να προπονείσαι με τους συμμαθητές σου ή ακόμα και με χαμηλότερα επίπεδα. Στη 

συνέχεια, αναζητήστε τη Lorenn, είναι η επιστάτης του Μεσσία. Θα σας συμβουλεύσει για το 

πώς να τον προστατεύσετε.  

- Εντάξει, αλλά πρώτα έχω να ξεκαθαρίσω ένα θέμα με αυτόν τον Trántor, μπορείς να μου πεις 

τι επίπεδο είναι; Όταν ο Ούγκο γύρισε να δει τον Dimas, αυτός είχε εξαφανιστεί, όπως και όλοι 

οι πίνακες και τα υλικά που είχε φέρει μαζί του. 
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5. ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 
 

Ούγκο πήγε να συναντήσει τον Τράντορ. Σκέφτηκε αυτόν και τη φρικτή του εμφάνιση- όπως και 

πριν, οι τοίχοι άρχισαν να φωτίζονται, δείχνοντάς του το δρόμο. Πέρασε από το δωμάτιο με τον 

αριθμό 0, ένα πολύ μικρότερο δωμάτιο από τα άλλα. Κοίταξε μέσα- αρκετοί μαθητές 

προπονούνταν, αν και αμέσως παρατήρησε ότι οι δυνάμεις δεν ήταν τόσο εκπληκτικές όσο 

αυτές που είχε δει σε άλλα δωμάτια. Όλα τα όντα σταμάτησαν ξαφνικά και τον κοίταξαν. Ο 

Ούγκο βγήκε έξω χωρίς να πει λέξη. Είχε στο μυαλό του τον Τράντορ και τον ξεκάθαρο στόχο 

να ανακτήσει το μεταλλικό αντικείμενο του πατέρα του. Το αγόρι ήταν πάντα ντροπαλό, ήσυχο 

και ακόμη και δειλό (το παραδεχόταν)- αλλά σε αυτόν τον κόσμο είχε μια αυτοπεποίθηση που 

δεν είχε δει ποτέ στον εαυτό του και, πάνω απ' όλα, δεν επρόκειτο να αφήσει τον Τράντορ να 

του πάρει ένα από τα λίγα πράγματα που του θύμιζαν τον πατέρα του.  

Έφτασε σε μια τεράστια αίθουσα εκπαίδευσης, συγκεκριμένα στον αριθμό 4. Όντα κάθε είδους 

κινούνταν, εξαφανίζονταν, αιωρούνταν, δημιουργούσαν ενεργειακά πεδία... Τα βρήκε όλα 

καταπληκτικά. Στο κέντρο βρισκόταν ο Trantor, εκπαιδεύοντας, ή μάλλον χτυπώντας δύο όντα 

που τον παρακαλούσαν για έλεος, ενώ εκείνος κινούνταν γρήγορα γύρω τους, εφαρμόζοντας 

ηλεκτροσόκ που φώτιζαν ολόκληρο το δωμάτιο. "Γιατί δεν προστατεύουν τον εαυτό τους;" 

σκέφτηκε ο Ούγκο. "Tantor!" " - φώναξε το αγόρι- αλλά η φωνή του θόλωσε μέσα στο πλήθος 

και τους ήχους της μάχης. Cogió más aire y gritó con todas sus fuerzas:  " Ξαφνικά, όλη η σκηνή 

σταμάτησε. Ο Ούγκο έμεινε έκπληκτος από τη δύναμη της φωνής του, όπως και τα υπόλοιπα 

όντα, που του έκαναν χώρο. Ο Ούγκο άρχισε να περπατάει προς το κέντρο του δωματίου και ο 

Τράντορ αγκαζάρει στα πίσω πόδια του, φτάνοντας σε ύψος σχεδόν τριών μέτρων. 

- Λοιπόν, λοιπόν! ... Κοίτα ποιος ήρθε! ... Ο νεοσύλλεκτος! ... Ο νεοσύλλεκτος που ήρθε να λύσει 

τα προβλήματα της Σχολής! Ο νεοσύλλεκτος που δεν έχει μαγικές δυνάμεις! Ήρθες να 

προσφερθείς στις υπηρεσίες μου; είπε διασκεδάζοντας η σαρανταποδαρούσα. 

- Τράντορ, δεν θέλω φασαρίες, θέλω μόνο να πάρω πίσω το αντικείμενο του πατέρα μου.  

- Με αποκαλείς κλέφτη, σκουλήκι; Θέλεις να καταλήξεις στο νοσοκομείο μετά την εκπαίδευσή 

σου; είπε ο Τράντορ. Αν θέλεις αυτό το κομμάτι μέταλλο, έλα να μου το πάρεις. Και καθώς το 

έκανε αυτό, χτύπησε τα πόδια του κατά ζεύγη, δημιουργώντας ένα πλήθος γαλαζωπών τόξων 

που του θύμισαν την καταιγίδα που παραλίγο να τον σκοτώσει όσο ήταν στο Destiny. Ο Ούγκο 

έβαλε τα χέρια του πίσω από το κεφάλι του, πλησιάζοντας αργά.  

- Ξέρεις ότι δεν είμαι αντάξιος σου, Τραντόρ. Θέλω απλώς να με ακούσεις και να μου δώσεις 

πίσω ό,τι μου ανήκει. 

 - Έλα πιο κοντά, Ούγκο, θέλω να μου πεις τι θέλεις... πολύ κοντά.  

Όταν ο Ούγκο ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά, είδε το σατανικό χαμόγελο στο πρόσωπο του 

Trantor και ο ηλεκτρισμός άρχισε να τον τυλίγει με μεγάλη ένταση, έτοιμος να τον 

εκσφενδονίσει στον νεαρό. Με εκπληκτική ταχύτητα, τα υπόλοιπα πλάσματα 

παρακολουθούσαν πώς αυτό το παράξενο αγόρι, αυτός ο αρχάριος χωρίς δυνάμεις, τράβηξε 

το σπρέι του Δήμα από πίσω από το κεφάλι του, κρυμμένο στον γιακά του παλτού του, και το 
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ψέκασε ολόκληρο στο πρόσωπο του σαρανταποδαρούσα, καλύπτοντας εντελώς τα δώδεκα 

μάτια του. Ο Τράντορ σωριάστηκε στο έδαφος, περιστρεφόμενος με μεγάλη ταχύτητα πάνω 

του, καθώς ούρλιαζε προσπαθώντας ανεπιτυχώς να σκουπίσει τη μπογιά από το πρόσωπό του. 

Ο Ούγκο είδε το μεταλλικό αντικείμενο στο γοφό του, που κρατιόταν στη θέση του από το 

σχοινί που χρησίμευε ως στήριγμα για ένα μικρό σακκοειδές πουγκί που είχε δει να κρέμεται 

από τη μέση σε όλα τα όντα. Σε μια από αυτές τις στροφές, ο Ούγκο άρπαξε το αντικείμενο και 

το έβγαλε χωρίς δυσκολία. Η σαρανταποδαρούσα εξακολουθούσε να ουρλιάζει: 

- Με τύφλωσες, μπάσταρδε!" είπε καθώς μπλε ηλεκτρικά τόξα ηλεκτρισμού εκτοξεύονταν γύρω 

από το σώμα του.  

Ο Ούγκο εξέτασε το αντικείμενο και διαπίστωσε ότι δεν ήταν το ίδιο- έμοιαζε, ναι, αλλά ήταν 

σαν να είχε τροποποιηθεί. 

- Τι έκανες με το αντικείμενο του πατέρα μου; Πες μου, αλλιώς θα σε ψεκάσω στο πρόσωπο 

μέχρι να τελειώσω το κουτάκι.. 

- Ahhhhhhhhhh! Περίμενε, δεν μπορώ να δω τίποτα! Μη μου ρίξετε άλλο μαγικό χρώμα του 

Ντίμας, σας παρακαλώ! Διεισδύει κάτω από το δέρμα μου και με τρώει σαν κόλαση. Τα μάτια 

μου καίνε... Αυτό είναι το αντικείμενο που πήρα από εσένα, το ορκίζομαι- αλλά αφού το 

παρατήρησα για λίγο, είδα ότι μπορούσε να χειραγωγηθεί, μετακινώντας τα κομμάτια του, για 

να πάρει παράξενα σχήματα. Δεν κατάφερα να καταλήξω σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, γιατί δεν 

είχα χρόνο να το ερευνήσω καθόλου.  

Ο Τράντορ σταμάτησε να περιστρέφεται καθώς, ξαπλωμένος στο πλάι, προσπαθούσε μάταια 

να σκουπίσει τη μπογιά από τα μάτια του, σπειροειδώς για να φτάσει τα πίσω πόδια του στο 

πρόσωπό του.  

- Ίσως ο Μίρλεν μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό- ήταν από τους πρώτους που έφτασαν εδώ και 

οι δυνάμεις του υπερβαίνουν αυτούς τους τοίχους. Ο ιστός και η λεπτή ακοή του του 

επιτρέπουν να πιάνει κάθε είδους ενέργεια, ακόμη και από τεράστιες αποστάσεις στο χώρο και 

στο χρόνο, και έχει μια τεράστια ικανότητα να λύνει κάθε είδους γρίφους. Σχεδίαζα να τον 

αντιμετωπίσω μια μέρα, για να προσπαθήσω να κλέψω μερικά από τα ξόρκια του, αλλά δεν 

είμαι τόσο ισχυρός ακόμα, πόσο μάλλον από τότε που ήμουν στον λάκκο, οπότε θέλω να 

περάσω στο επόμενο επίπεδο το συντομότερο δυνατό.   

- Mirlén; Γιατί μου ακούγεται γνωστό αυτό το όνομα; είπε ο Ούγκο.  

- Έχετε ακούσει ποιος ήταν ο Μέρλιν, ο πανίσχυρος μάγος του Κάμελοτ; Λοιπόν, ο Μίρλεν είναι 

ο αδελφός του, απάντησε ο Τράντορ με μερικά από τα μάτια του να έχουν καθαρίσει από τη 

μπογιά. 

Ο Λούσερ, ο φύλακας, εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως και ρώτησε:  

- Τι συνέβη εδώ;", καθώς έδινε στον Τράντορ ένα πανί για να σκουπίσει το πρόσωπό του. 

Γνωρίζετε ότι απαγορεύεται απολύτως να αντιμετωπίζετε υψηλότερου επιπέδου Μυθολογικά 

Όντα, εκτός αν έχετε την άδεια των δασκάλων.  

Τυπικά, Λούσερ, δεν υπήρξε καμία αντιπαράθεση", είπε ο Ούγκο.   
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- Δεν σε έχει ενοχλήσει ο Trántor; Ο Lúcer απάντησε. 

- Trántor; Τι, είχε μάλιστα προσφερθεί να βάψει τον τοίχο του δωματίου μου με αυτό το σπρέι- 

αυτό που συνέβη είναι ότι ο Δήμας πρέπει να το είχε στον ήλιο, μισοφθαρμένο, και εξερράγη 

στο πρόσωπο του καημένου. Εγώ τώρα προσπαθούσα να το καθαρίσω...  

- Αλήθεια, το παλικάρι έβαλε μόνο λίγο χρώμα στο πρόσωπο του κακότροπου Τράντορ! είπε 

ένα είδος βατραχοπόδαρου σκίουρου, ενώ οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε γέλια.  

- Αλήθεια, Τράντορ; ρώτησε ο φύλακας. 

- Ναι, Lúcer, είναι ακριβώς όπως τα είπε το αγόρι. Από τότε που ήρθε ο Ούγκο, γίναμε πολύ 

καλοί φίλοι. Εγώ προσφέρθηκα να βάψω το δωμάτιό του μόνο αν μπορούσε να βρει το χρώμα. 

Με την ταχύτητά μου και την ικανότητά μου να περπατάω πάνω στους τοίχους, θα είχα 

τελειώσει τη δουλειά σε χρόνο μηδέν- και μετά λίγο ηλεκτρικό ρεύμα, για να στεγνώσει 

γρήγορα..." είπε ο Τράντορ χαμογελώντας. είπε ο Τράντορ με μια γκριμάτσα που ο Λούσερ 

γνώριζε καλά.  

- Ναι, Τράντορ. Το ξέρω- στην πραγματικότητα, όλοι το ξέρουμε. Σου αρέσει να χρησιμοποιείς 

τη δύναμή σου. Εντάξει... Μόνο αυτή τη φορά, δεν θα ενημερώσω τους δασκάλους- ωστόσο, 

οι κανόνες είναι ξεκάθαροι, και ο Ούγκο μόλις κέρδισε πόντους εμπειρίας για τη "μη μάχη".  

- Πόντους εμπειρίας; Ο Ούγκο απάντησε.  

- Ναι, οι πόντοι εμπειρίας θα σας επιτρέψουν να συνεχίσετε να εξελίσσεστε στις μάχες σας, 

περνώντας στο επόμενο επίπεδο καθώς πλησιάζετε και ξεπερνάτε το όριο που έχει σημειωθεί. 

Σε κάθε σακούλα που κουβαλάτε θα βρείτε δύο πολύ λαμπερά μαγικά πετράδια: ένα μαύρο 

και ένα λευκό- στο μαύρο, το τρέχον επίπεδό σας θα αντικατοπτρίζεται στο μπροστινό μέρος, 

καθώς και τα XP που έχετε κερδίσει μέχρι στιγμής. Φανταστείτε ότι κάποιος έχει N2-265. Το "Ν" 

σημαίνει επίπεδο, οπότε αυτό το μυθολογικό ον θα έχει 265 πόντους XP και θα βρίσκεται στο 

επίπεδο 2. Στο πίσω μέρος, υπάρχει ένας άλλος αριθμός- σε αυτή την περίπτωση, είναι οι 

πόντοι XP που χρειάζονται για να ανέβετε επίπεδο. Αν ήταν 300 XP σε αυτή την περίπτωση, ο 

φίλος μας θα του έλειπαν ακόμα 35 πόντοι για να φτάσει στο Επίπεδο 3.  

Ο Ούγκο τον κοίταξε με εκστατική προσοχή, σαν να έπαιρνε το πρώτο του μάθημα κινεζικών. Ο 

Lúcer συνέχισε:  

- Εκτός από το μαύρο πετράδι, έχετε επίσης ένα άλλο λευκό πετράδι- στην μπροστινή πλευρά 

του, ένας αριθμός σηματοδοτεί τη ζωτικότητα ή τη ζωή που έχουμε, ενώ, στην πίσω πλευρά, 

μπορούμε να δούμε τη ζωή με την οποία ξεκινάμε σε αυτόν τον κόσμο που εσείς αποκαλείτε 

φανταστικό κόσμο, αλλά στον οποίο, σας διαβεβαιώνω Ούγκο, μπορείτε να πεθάνετε ή να 

υποφέρετε από τεράστιες και επώδυνες πληγές.  

Ο Ούγκο τον κοίταξε με ανησυχία, αλλά και με δυσπιστία.  

- Μου λέτε ότι έχω ένα προκαθορισμένο βιοτικό επίπεδο και ότι αν πέσω κάτω από αυτό το 

επίπεδο θα πεθάνω; ρώτησε ο Ούγκο, εμφανώς αναστατωμένος. 
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- Ακριβώς, Ούγκο. Στον κόσμο σας, η ηλικία είναι η πιο σημαντική μεταβλητή για την απώλεια 

ζωτικότητας- εδώ, ο χρόνος περνάει αργά. Είμαι Φύλακας Πύλης για πάνω από 500 χρόνια και 

μου φαίνεται σαν να ξεκίνησα μόλις χθες.  

- Πάνω από πεντακόσια χρόνια; αναφώνησε ο Ούγκο, με τα μάτια του να ανοίγουν.  

- Ναι, σας λέω, ο χρόνος είναι σχετικός εδώ. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσες να είσαι εδώ 

για μήνες ή χρόνια και μετά να επιστρέψεις στον κόσμο σου, μόνο και μόνο για να διαπιστώσεις 

ότι έχουν περάσει λίγες ώρες ή λίγες μέρες", εξήγησε ο Λούσερ σαν να ήταν δάσκαλος, που 

επαναλαμβάνει το ίδιο μάθημα χρόνο με το χρόνο.  

- Αλλά δεν έχω κανένα πουγκί", είπε ο Ούγκο καθώς έψαχνε γύρω από τη μέση του, βρίσκοντας 

ξαφνικά το υφασμάτινο πουγκί με τους δύο πολύτιμους λίθους μέσα. Καθώς έβαλε το χέρι του 

μέσα, διαπίστωσε ότι μπορούσε να χωρέσει ακόμα και ολόκληρο το χέρι του μέσα. Οι 

εσωτερικές του διαστάσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες απ' ό,τι φαινόταν εξωτερικά. Κοίταξε το 

μαύρο πετράδι- γραμμένο με χρυσό μελάνι διάβαζε: "N0-16" (Επίπεδο 0) και στο πίσω μέρος 

"100 XP" (Πόντοι εμπειρίας). Στη συνέχεια, έβγαλε το λευκό πετράδι: στο μπροστινό μέρος του, 

με χρυσό μελάνι, έγραφε "10 πόντοι"- στο πίσω μέρος του και με έντονα κόκκινα γράμματα, 

πάλι ένα άλλο "10" σημείωνε τη συνολική ζωτικότητά του.  

- Έχω 10 ζωές; αναφώνησε διασκεδάζοντας ο Ούγκο.  

- Όχι Ούγκο, έχεις μόνο μία, γι' αυτό σου συνιστώ να τη φροντίσεις, απάντησε ο Λούσερ. Ας 

πούμε ότι έχετε την ικανότητα να αντέχετε 10 ζημιές. Μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, 

υπάρχουν τρομερά όντα ικανά να κάνουν τόση ζημιά και περισσότερο με ένα μόνο χτύπημα. Ο 

Ούγκο τον κοίταξε έκπληκτος, καταπίνοντας σάλιο χωρίς να πει λέξη γι' αυτό. Κοιτάζοντας ξανά 

το μαύρο πετράδι στο μπροστινό μέρος, διάβασε: "N0-16". 

- Πήρα 16 πόντους για τη χρήση σπρέι; - ρώτησε ο Ούγκο.  

- Όχι", είπε ο σκίουρος που μοιάζει με βάτραχο. Μπορεί να πήρατε λιγότερους, αλλά από τότε 

που ήρθατε στο σχολείο μαζεύατε πόντους, ακούγοντας, βλέποντας, μιλώντας - εν ολίγοις, 

μαθαίνοντας.  

Ο Lúcer κοίταξε τον Ούγκο και είπε: "Ούγκο!  

Αυτό το σακουλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σακίδιο πλάτης. Μπορείς να αποθηκεύσεις 

σε αυτό όλα τα είδη των αντικειμένων και δεν θα σε ζυγίζουν περισσότερο από ό,τι η τσάντα 

τώρα, αλλά μπορείς να έχεις μόνο τρία αντικείμενα σε αυτό εκτός από τα δύο πετράδια. 

Ονομάζεται απογραφή. Αν κάποια στιγμή χρειαστεί να βάλετε άλλο ένα αντικείμενο και δεν 

έχετε χώρο, θα πρέπει να απαλλαγείτε από ένα, να το μεταφέρετε στο χέρι σας ή να το 

κουβαλάτε στο σώμα σας με το πραγματικό του βάρος. Αλλά μην ξεχνάτε, οι πολύτιμοι λίθοι 

είναι ζωτικής σημασίας. Αν οι πολύτιμοι λίθοι εκτεθούν για πολύ καιρό έξω από την τσάντα, θα 

χάσουν όλη τη μαγική τους δύναμη και θα γίνουν απλές πέτρες. Θυμάμαι πολύ τον Wally, έναν 

μαθητή προχωρημένου επιπέδου που μπορούσε να διαπεράσει οποιαδήποτε επιφάνεια και να 

αντιγράψει την υφή της. Ο Γουόλι βγήκε έξω από το σχολείο με άλλους μαθητές για να 

εκτελέσουν μια σημαντική αποστολή, αλλά έπεσαν σε ενέδρα. Όλοι σκοτώθηκαν, αλλά ο 

Γουόλι μόλις και μετά βίας κατάφερε να φτάσει στην περιοχή του σχολείου. Ο Dimas ζωγράφισε 
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την κατάσταση σε έναν από τους πίνακές του και με ειδοποίησε να βγω να τον αναζητήσω το 

συντομότερο δυνατό, προσπαθώντας να τον φέρω μέσα, ώστε να μπορέσω να εκμεταλλευτώ 

το Ξόρκι Προστασίας Ενέργειας Ζωής, αλλά όταν έφτασα στο σημείο όπου βρισκόταν, είδα ότι 

δεν θα προλαβαίναμε. Πέθαινε και δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε μια λέξη. Μου είπε 

τηλεπαθητικά ότι λυπόταν πολύ που απέτυχε στην αποστολή και να τους αποχαιρετήσει όλους. 

Τέλος, με άγγιξε στο κεφάλι και μου είπε ότι θα είμαστε πάντα φίλοι... και μετά πέθανε. Οι 

πολύτιμοι λίθοι του έγιναν πέτρες χωρίς καμία μαγική δύναμη- τους έβγαλα εγώ ο ίδιος και ό,τι 

αντικείμενα υπήρχαν στο σακουλάκι του χάθηκαν για πάντα. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν 

το πουγκί της, μια απλή, παλιά, φθαρμένη υφασμάτινη τσάντα που κληρονόμησε ο αδελφός 

της, ο Wallup, μαθητής του δεύτερου επιπέδου. 

Η La Ranardilla (έτσι την αποκαλούσε ο Ούγκο στο υποσυνείδητό του) έβγαλε από την τσάντα 

της ένα τεράστιο σπαθί, ενώ είπε:  

- Ούγκο, τις προάλλες αγόρασα αυτό το σπαθί. Δεν είμαι ακόμα αρκετά δυνατή για να το 

χρησιμοποιήσω, αλλά αποφάσισα να το προσθέσω στο "απόθεμά" μου και να το βάλω μέσα 

στο σακίδιό μου. Εξάλλου, έχω ήδη 492 πόντους και σύντομα θα μπορέσω να ανεβάσω επίπεδο 

και να αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις. Επίσης, μπορείτε να ανταλλάξετε πόντους μαγικής 

ενέργειας με άλλα αντικείμενα που ανήκουν σε άλλους μαθητές. Προσέξτε τους κλέφτες, γιατί 

αν χάσετε στη μάχη και πέσετε νοκ άουτ, μπορούν να κλέψουν όλα τα αντικείμενα στο χέρι σας 

με τα οποία πολεμάτε.  

- Αλλά μετά... Μπορούν να κλέψουν τα αντικείμενα στην τσάντα, τους πόντους και το επίπεδο; 

Και τι γίνεται με το ξόρκι προστασίας ενέργειας ζωής; Μπορώ να πεθάνω στην προπόνηση; 

ρώτησε το αγόρι.  

Ο Lúcer κοίταξε το αγόρι και του μίλησε στο μυαλό του: 

Σιγά-σιγά θα εξοικειωθείς με τον τρόπο λειτουργίας της σχολής. Θα σου πω ότι μόνο ο 

ιδιοκτήτης της τσάντας μπορεί να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της τσάντας. Για τους 

υπόλοιπους ανθρώπους, θα είναι άδεια. Ήταν ένα ξόρκι που επινόησε ένας από τους μεγάλους 

δασκάλους της σχολής. Όσο για το θάνατο, μην ανησυχείτε, στη Σχολή μας προστατεύει ένα 

ξόρκι που αποφεύγει αυτό το τραγικό τέλος. 

- Το Ξόρκι Προστασίας Ενέργειας Ζωής! - αναφώνησε ο Ούγκο.  

- Ακριβώς, συνέχισε ο Λούσερ- αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγεις νοκ άουτ ή 

ακόμα και να καταλήξεις εξαντλημένος. Έξω από τη Σχολή, τα πράγματα αλλάζουν. Έχουμε 

χάσει πολλούς μαθητές και δασκάλους από τις δυνάμεις του σκότους.  

Έχω μια ακόμη ερώτηση, είπε ο Ούγκο. Είναι απαραίτητο να εκπαιδεύεσαι πολεμώντας για να 

αποκτήσεις πόντους μαγικής ενέργειας; Δεν είμαι μαχητής.  

- Ας πούμε ότι είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να πάρεις πόντους, αλλά υπάρχουν και άλλοι", 

απάντησε ο Lúcer. Η μελέτη ξορκιών (θεωρητικά μαθήματα), η επιτυχία σε εξετάσεις, η 

παρασκευή φίλτρων ή η παρακολούθηση μαθημάτων μάχης θα σας αποφέρουν επίσης 

πόντους. Ας πούμε ότι το φακελάκι ανιχνεύει τις μαγικές γνώσεις που αποκτάτε μέρα με τη 

μέρα. Όταν επιτευχθεί το επίπεδο, η μαύρη πέτρα θα δονείται και θα δείχνει το επίπεδο που 
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επιτεύχθηκε, καθώς και τους πόντους που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επόμενο, ενώ ο 

λευκός πολύτιμος λίθος θα σας δείχνει τους πόντους της πραγματικής ζωής που έχετε εκείνη 

τη στιγμή. Η παραβίαση των κανόνων ή η ανυπακοή στους δασκάλους μπορεί να σας οδηγήσει 

σε απώλεια πόντων και σε ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και σε απώλεια του επιπέδου.  

- Ναι, το περίφημο καταραμένο πηγάδι, μια φαινομενικά φυσιολογική αίθουσα, που όμως με 

άφησε χωρίς ενέργεια τις δύο φορές που βρέθηκα εκεί", είπε ο Τράντορ καθώς τελείωνε το 

σκούπισμα των ματιών του. Και συν τοις άλλοις, αυτή τη στιγμή το μαύρο πετράδι μου είναι 

οκτώ πόντους χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν νικήσω αυτά τα δύο πλάσματα (τα οποία 

βρίσκονταν ακόμα στο πάτωμα, ζαλισμένα από τον ηλεκτρισμό του Trantor). 

- Και ακόμα δεν έχεις μάθει", είπε ο Λούσερ με μια γκριμάτσα που έμοιαζε με γκριμάτσα. Μην 

ανησυχείς, Τράντορ. Αυτή η μαγική σου ενέργεια ήταν σπουδαία για τη Σχολή, ώστε να μπορεί 

να κάνει άλματα στο χώρο και στο χρόνο- θυμάμαι ότι αυτό συνέβη όταν ο προηγούμενος 

Μεσσίας εξαφανίστηκε και ο μαγικός μηχανισμός της Σχολής άρχισε να καταρρέει. 

Ο Ούγκο κοίταξε ξανά τους πολύτιμους λίθους. Το μαύρο πετράδι έδειχνε τώρα 20 πόντους. 

Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει λίγο καλύτερα την οργάνωση της Σχολής και των πλασμάτων της 

και πώς, με έναν κάπως έξυπνο τρόπο, είχε "κλέψει" τέσσερις πόντους από τον Τράντορ. Τώρα 

έπρεπε να παρακολουθήσει τη Λορέν, τη φροντιστή του Μεσσία, που ακολουθούσε τις οδηγίες 

του Ντίμας, του μαγκάτου. 
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6. LORENN ΚΑΙ MIRLÉN, ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. 
 

Ο Ούγκο βγήκε ξανά στο διάδρομο, αλλά πριν προλάβει να σκεφτεί τη Λορέν, έβγαλε το 

μεταλλικό μαραφέτι του πατέρα του. Το σχήμα του ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που 

θυμόταν- αρκετοί κόμποι είχαν αποσυναρμολογηθεί και έμοιαζε με κάποιο είδος 

τρισδιάστατου παζλ, με κινούμενα κομμάτια που περιστρέφονταν και μετακινούνταν κατά 

μήκος του μαραφέτι. "Σίγουρα ο Τράντορ χτύπησε το αρχικό κομμάτι και με την απομάκρυνσή 

του, όλα τα υπόλοιπα μπορούσαν να χειραγωγηθούν", σκέφτηκε. Το έβαλε πίσω στην τσέπη 

του, αν και μετά από δεύτερη σκέψη, το έβγαλε και το έβαλε στη θήκη. Δεν ήθελε να μπορεί 

κανείς να το κλέψει χωρίς την άδειά του. Στο μυαλό του σκέφτηκε ένα όνομα: Λορέν. Ήξερε ήδη 

ότι η κατευθυντικότητα των διαδρόμων λειτουργούσε με ονόματα, με δωμάτια ή ακόμη και με 

νοητικές εικόνες- μπορούσες να εστιάσεις στο πρόσωπο του Λούσερ, για παράδειγμα, και το 

σχολείο ήταν σε θέση να σε μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο εκεί όπου βρισκόταν εκείνη τη 

στιγμή ο φύλακας. Άρχισε να περπατάει, και καθώς περνούσε μέσα από διαδρόμους και 

αίθουσες εκπαίδευσης, τα φώτα τον οδήγησαν σε μια πολύ περίτεχνη πόρτα, πολύ 

διαφορετική από τις υπόλοιπες που ήταν μάλλον λιτές. "Αναμφίβολα το δωμάτιο του Μεσσία 

θα είναι ένα από τα καλύτερα της Σχολής", σκέφτηκε ο Ούγκο. Χτύπησε την πόρτα, αλλά κανείς 

δεν απάντησε. Το αγόρι επέμεινε ξανά: "Λορέν, είμαι ο Ούγκο. Με έστειλε ο Δήμας, είσαι εκεί;". 

Η σιωπή τύλιξε τα πάντα και μια παράξενη αίσθηση διαπέρασε το σώμα του Ούγκο, σαν ένα 

είδος ναυτίας που παρήγαγε μια μάλλον δυσάρεστη ξηρότητα στο στόμα του. Ο Ούγκο άρπαξε 

το πόμολο της πόρτας χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά και έλεγξε ότι ήταν ανοιχτή. Τον είχαν 

ήδη προειδοποιήσει ότι η καταπάτηση οποιουδήποτε μεμονωμένου δωματίου θεωρούνταν 

πολύ σοβαρό αδίκημα και ο δράστης θα τιμωρούνταν αυστηρά. Έσπρωξε την πόρτα καθώς 

είπε: "Γεια σου, Λορέν... Είναι κανείς εδώ; Κοίταξε γύρω της το δωμάτιο, χωρίς να αποφασίσει 

να μπει μέσα. Από τη μισάνοιχτη πόρτα μπορούσε να δει ότι ήταν ένα όμορφο δωμάτιο, πολύ 

φωτεινό, με μια σαφώς παιδική διακόσμηση. Μια μεγάλη κούνια φαινόταν στο βάθος, 

καλυμμένη με παστέλ υφάσματα. Το κρεβάτι ήταν άπλωτο, πράγμα που τράβηξε την προσοχή 

της, γιατί θα ήταν περίπου πέντε το απόγευμα τώρα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που της 

είχαν πει, η Λορέν ήταν εξαιρετική φροντιστής. Κανείς δεν ήξερε πόσο χρονών ήταν, αλλά είχε 

φροντίσει τουλάχιστον τους τρεις τελευταίους Μεσσίες, προστατεύοντάς τους από όλους τους 

κινδύνους μέχρι στιγμής. Ο Ούγκο πήρε μια βαθιά ανάσα και αποφάσισε να μπει στο δωμάτιο. 

Σύντομα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: υπήρχαν πράγματα πεταμένα στο πάτωμα, 

κρυμμένα από το οπτικό πεδίο έξω από το δωμάτιο. Δίπλα του, η καημένη η Λορέν ήταν 

ξαπλωμένη στο πάτωμα, τυλιγμένη σε ένα είδος μεταξωτού κουκουλιού που την εμπόδιζε να 

κινηθεί ή ακόμα και να αναπνεύσει, αν και δεν φαινόταν να είναι έτσι. Πλησίασε και 

διαπίστωσε ότι οι κλωστές τύλιγαν ακόμα και μέρος των κεράτων της, καθώς και τα πόδια της 

και το υπόλοιπο σώμα της, αφήνοντας ελάχιστα κενά όπου μπορούσε να δει πραγματικά πώς 

έμοιαζε. Σε ένα από αυτά τα κενά, όχι περισσότερο από δέκα εκατοστά, ο Ούγκο παρατήρησε 

ένα από τα γυάλινα μάτια της Λορέν- ήταν ακίνητο, θαμπό, άψυχο...- αλλά το χειρότερο απ' 

όλα, η κούνια ήταν άδεια, με αρκετά απομεινάρια από αυτές τις λεπτές, κολλώδεις κλωστές. 

Το παράθυρο ήταν ανοιχτό, και μια μεγάλη ίνα κατέβαινε αρκετούς ορόφους προς το έδαφος. 

Στην άκρη του παραθύρου, ο Ούγκο είδε ότι υπήρχαν αρκετοί σπασμένοι υαλοπίνακες- δίπλα 
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τους, ένα μαυριδερό υγρό, που έλαμπε στο απογευματινό φως. Είδε ότι υπήρχαν αρκετοί 

παρόμοιοι λεκέδες διάσπαρτοι στο δωμάτιο, ακόμη και στο μαξιλάρι της κούνιας. 

Το σχολείο όρισε δύο ημέρες επίσημου πένθους για το θάνατο της Lorenn, μιας από τις πιο 

υψηλόβαθμες καθηγήτριες του σχολείου, με τεράστια μαγική ενέργεια. Ο εχθρός της έπρεπε 

να είναι πολύ ισχυρός για να μπορέσει να τη σκοτώσει- εξάλλου, ο Ούγκο δεν μπορούσε να 

σταματήσει να σκέφτεται αυτό που είπε ο Λούσερ: "Το σχολείο προστατεύει όλους τους 

μαθητές και τους δασκάλους από τον θάνατο, με ένα είδος μαγικής ασπίδας που περιβάλλει το 

ον του οποίου η ενέργεια πέφτει σε κρίσιμα όρια: ονομάζεται Ξόρκι Προστασίας Ενέργειας 

Ζωής". Το πλάσμα που σκότωσε τη Lorenn όχι μόνο έπρεπε να τη νικήσει στη μάχη, αλλά ήταν 

σε θέση να σπάσει ένα από τα πιο ισχυρά ξόρκια προστασίας της Σχολής, που δημιουργήθηκε 

από τον πρώτο γνωστό Μεσσία.  

Όλοι οι μαθητές, και οι 222 της Σχολής (συμπεριλαμβανομένου του Ούγκο) και 20 καθηγητές 

προσήλθαν στη Μεγάλη Αίθουσα. Οι δάσκαλοι μίλησαν ένας προς έναν και ο Ούγκο μπόρεσε 

επιτέλους να τους δώσει ένα πρόσωπο: κάποιοι είχαν ανθρωπόμορφη όψη, άλλοι ήταν μίγματα 

όντων, άλλοι έμοιαζαν με γιγάντια έντομα... όλοι τους είχαν μια ιδιαίτερη ενέργεια, ένα 

φωτοστέφανο που ο Ούγκο νόμιζε ότι είδε και που δήλωνε την τεράστια μαγική ενέργεια που 

διέθεταν. Αρκετοί δάσκαλοι και ο ίδιος ο Δήμας μίλησαν σε αυτή τη θλιβερή στιγμή, 

θυμούμενοι τη Λορέν και το πόσο είχε προσφέρει στη Σχολή για τόσα χρόνια. Ο Μιρλέν ήταν ο 

τελευταίος που εμφανίστηκε: ήταν ο αγνοούμενος δάσκαλος, ο αριθμός 21. Ήρθε με ένα είδος 

βάρκας που αιωρούνταν στον αέρα και αιωρούνταν πάνω από το φέρετρο στο οποίο 

αναπαυόταν η Λορέν. Χωρίς να πει λέξη, έριξε ένα χρυσό δίχτυ πάνω από το φέρετρο και καθώς 

το σήκωσε, όλοι μπορούσαν να δουν το ημιδιαφανές αστρικό σώμα της Lorenn να αναδύεται 

από το άψυχο σώμα της, να κοιτάζει έκπληκτο και να κινείται μέσα στο δίχτυ. Η Μιρλέν την 

εναπόθεσε στη βάρκα. Το φάντασμα της Lorenn άρχισε να μιλάει, αλλά κανείς δεν μπορούσε 

να ακούσει τι έλεγε, επειδή δεν έβγαζε ακουστό ήχο. Μόνο η Mirlén την παρακολουθούσε με 

προσοχή, σαν να άκουγε τι έλεγε. Μετά από λίγα λεπτά, η Λορέν έκλεισε το στόμα της, τους 

κοίταξε όλους και τους χαιρέτησε με το ένα πόδι του ταράνδου της. Άρχισε να διαλύεται, όπως 

η ομίχλη ένα καλοκαιρινό πρωινό, και απλά εξαφανίστηκε. Τον λόγο πήρε η Μιρλέν: "Αγαπητοί 

μαθητές και καθηγητές της Σχολής Μαγείας. Φοβάμαι ότι έφτασε η επίφοβη στιγμή. Ο Μεσσίας 

έχει απαχθεί. Η Λορέν πολέμησε γενναία εναντίον του επιτιθέμενου, του Αναράνα. Γνωρίζουμε 

ότι αυτό το θηρίο έχει τεράστια δύναμη, μια ενέργεια που μπόρεσε να σπάσει το Ξόρκι 

Προστασίας Ενέργειας Ζωής που περιβάλλει τη σχολή. Οι δάσκαλοι προσπαθούν να το 

ξαναφτιάξουν, μετά την κηδεία, γι' αυτό σας ζητώ να αφήσετε να περάσουν άλλες δύο μέρες 

χωρίς να το αντιμετωπίσετε. Μπορείτε να προπονηθείτε μόνοι σας, να μελετήσετε, να μάθετε 

ή να συνεχίσετε να παρακολουθείτε μαθήματα. Όχι άλλες μάχες μέχρι να αποκατασταθεί το 

ξόρκι, κατάλαβες; Χρειαζόμαστε την Ενέργεια Ζωής από τον καθένα σας, χωρίς καμία βλάβη"...  

- Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε! " τον διέκοψε ένα είδος επιβλητικού Πήγασου από το πίσω 

μέρος της αίθουσας, ακολουθούμενο από επευφημίες από τη μεγάλη αίθουσα.  

- Όχι, Πήγασε, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Εσύ και οι σύντροφοί σου έχετε αποδείξει και 

με το παραπάνω το θάρρος και τη δύναμή σας, αλλά δεν θα είχατε πολλές πιθανότητες 
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απέναντι σε αφέντες του κακού, με τους οποίους ακόμη κι εμείς, οι δάσκαλοι, θα είχαμε μεγάλη 

δυσκολία. 

Ήταν αμέσως σαφές στον Ούγκο ότι η Μιρλέν ήταν μία από τις πιο σεβαστές δασκάλες, γιατί οι 

υπόλοιποι απλώς έγνεψαν στα λόγια της. "Χωρίς τον Μεσσία, η Σχολή είναι απροστάτευτη και 

προβλέπω επικείμενη επίθεση από όντα με απίστευτη μαγική δύναμη", συνέχισε η Μίρλεν. Με 

την υπερδιάστατη ακοή μου μπορούσα να ακούσω την Αναράνα και τα τσιράκια της να 

προετοιμάζουν την απαγωγή, αλλά δεν ακολούθησαν το σχέδιο και ήρθαν ένα μήνα νωρίτερα 

από το χρονοδιάγραμμα. Οι υπόλοιποι δάσκαλοι και εγώ ετοιμάζαμε εδώ και αρκετές 

εβδομάδες την καλύτερη στρατηγική για να είμαστε έτοιμοι, ένα νέο άλμα στο διάστημα, το 

οποίο θα απαιτούσε λιγότερη μαγική ενέργεια και θα μας κέρδιζε χρόνο- αλλά φοβάμαι ότι με 

ξεγέλασαν... ήξεραν ότι τους άκουγα και το έφεραν μπροστά. Τώρα η Λορέν είναι νεκρή, εν 

μέρει εξαιτίας μου, και χωρίς την ενέργειά της, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το άλμα - 

μακάρι να ήμουν σε θέση να εντοπίσω την αλλαγή του σχεδίου! Αλλά μου ήταν αδύνατο, 

αρκετοί εχθροί μιλούσαν για αιφνιδιαστικές επιθέσεις, ενώ άλλοι έψαχναν ασταμάτητα για τη 

Σχολή. Τώρα συνειδητοποιώ ότι με καθυστερούσαν, στέλνοντας συγκεχυμένα σήματα, ώστε να 

μην μπορώ να προβλέψω τη μοιραία έκβαση. Σας απογοήτευσα, μαθητές και καθηγητές! - 

κατέληξε ο γέρος μάγος καθώς ακουμπούσε στην άκρη του σκάφους με τα δύο χέρια και άφησε 

αρκετά δάκρυα, τα οποία δημιούργησαν παράξενες σπίθες στο χρυσό δίχτυ.  

Ο Δήμας πήρε το λόγο και είπε: "Μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου γι' αυτό, Μίρλεν. Χάρη σε 

σένα ήμασταν προστατευμένοι όλα αυτά τα χρόνια, διαλύοντας επιθέσεις και αποφεύγοντας 

ενέδρες. Εσύ μας ειδοποίησες όλους εμάς τους δασκάλους και ήμασταν κατάλληλα 

προετοιμασμένοι. Μας εξαπάτησαν όλους, με ένα σατανικό κύριο σχέδιο, που δημιουργήθηκε 

από ένα μακιαβελικό μυαλό με μεγάλη δύναμη. Στους πίνακές μου, τις περισσότερες φορές, τα 

σχήματα και οι φιγούρες βγαίνουν καθαρά, εύκολα ερμηνεύσιμα- ωστόσο, έχω αρκετούς 

αποτυχημένους πίνακες, με κάτι που μοιάζουν με τερατώδη όντα, τεράστια, ... αλλά οι πίνακες 

βγαίνουν θολές, και δεν μπορώ να ερμηνεύσω τι ή ποιον αντιμετωπίζουμε. Αυτό που έχω 

ξεκάθαρο, είναι ότι αντιμετωπίζουμε ένα ον με μαγική ενέργεια πολύ ανώτερη από αυτή που 

έχουμε συνηθίσει να χειριζόμαστε, ικανό να παράγει μαγικά ξόρκια μεγάλης ισχύος που 

κρύβουν τα σχέδια και θολώνουν τους πίνακές μου".  

Η Mirlén φάνηκε να συγκρατείται και συνέχισε τη ρητορική της: "Διαπιστώσαμε ότι η καημένη 

η Λορέν είχε τεράστια ποσότητα δηλητηρίου, και παρόλα αυτά κατάφερε να πληγώσει την 

Αναράνα στη μάχη. Η Αναράνα είναι τώρα ένας δάσκαλος υψηλότερου επιπέδου. Κρίμα που 

βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Θυμάμαι όταν την εκπαίδευσα εγώ ο ίδιος, πριν μπορέσω να δω 

ότι η υπερηφάνεια της και οι φιλοδοξίες της για μεγαλείο και κατάκτηση δεν ταίριαζαν με το 

πνεύμα της Σχολής. Έφυγε και οι δυνάμεις του κακού την αιχμαλώτισαν, προσφέροντάς της 

περισσότερη δύναμη, ελευθερία στη χρήση τους και αυτό την παγίδευσε. Είναι εξαιρετική 

βιολονίστρια- δημιούργησε ένα νανούρισμα απίστευτης ομορφιάς, ικανό να αιχμαλωτίσει την 

προσοχή του Μεσσία και συνεπώς την ενέργειά του. Αυτό πρέπει να της έδωσε την ακριβή 

τοποθεσία και την ακριβή στιγμή της Σχολής. Ακόμα, εμείς οι δάσκαλοι προσπαθούμε να 

καταλάβουμε πώς μπόρεσε να μπει εδώ μέσα, να σκοτώσει τη Λορέν, να απαγάγει τον Μεσσία 

και να βγει απαρατήρητη. Και το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, πώς μπόρεσε να σπάσει το Ξόρκι 

Προστασίας της Ενέργειας Ζωής".  
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Ενώ η Μιρλέν τελείωνε την ομιλία της, ο Δήμας είχε αρχίσει να δημιουργεί νέους πίνακες, με 

απίστευτη ταχύτητα. Η Μιρλέν κοίταξε έναν από αυτούς και τον έδειξε στην αίθουσα: ένα είδος 

γιγάντιας αράχνης που έπαιζε βιολί, ενώ η Λορέν ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα και ο Μεσσίας 

ξεπρόβαλλε από την πλάτη του κακού όντος, τυλιγμένος με κλωστές που τον εμπόδιζαν να 

κινηθεί. Όλη η αίθουσα άρχισε να μουρμουρίζει και η ένταση και ο φόβος ήταν αισθητοί. Ο 

δεύτερος πίνακας έφερε την αίθουσα σε πλήρη ησυχία. Σε αυτόν, ο Ούγκο βρισκόταν σε πρώτο 

πλάνο, κρατώντας διάφορα αντικείμενα στο χέρι του και κάποιο είδος πλεγμένου μεταλλικού 

κλειδιού που έβγαινε από την τσάντα απογραφής- στο βάθος τον ακολουθούσαν διάφορες 

σκιές που έμοιαζαν με μυθολογικά όντα. Όλοι κοίταζαν τον Ούγκο. Ο Μίρλεν μίλησε ξανά: 

"Ούγκο, είσαι ο εκλεκτός. Ο γέρος μου το είπε ξεκάθαρα, μιλώντας από άλλη διάσταση. Οι 

υπόλοιποι δάσκαλοι και εγώ δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη δύναμη σε σένα, αλλά μπορεί να 

την έχεις αδρανή, λανθάνουσα, ίσως λόγω ενός παιδικού τραύματος που φρενάρει τις 

ικανότητές σου. Σε χρειαζόμαστε, Ούγκο... και... σε χρειαζόμαστε τώρα! Θα πρέπει να βγεις να 

ψάξεις τον Αναράνια και να φέρεις πίσω τον Μεσσία το συντομότερο δυνατόν- αν του συμβεί 

κάτι, θα χαθούμε. Χρειάζεται την προστασία μας για τουλάχιστον 222 ημέρες, κατά τη διάρκεια 

των οποίων θα έχει τη δύναμη να ενεργοποιήσει ξανά τους μαγικούς μηχανισμούς της Σχολής. 

Πρέπει να τον επιστρέψετε σώο και αβλαβή το συντομότερο δυνατό, η Ιντίρα πρέπει να 

επιστρέψει". "Η Indhira; Μα τότε ο Μεσσίας είναι κορίτσι; Μήπως είναι το κορίτσι από το 

πηγάδι;" σκέφτηκε ο Ούγκο. -σκέφτηκε ο Ούγκο. Ονειρεύτηκε ένα κορίτσι να πέφτει μέσα, αλλά 

σκέφτηκε ότι ήταν απλώς η γλώσσα των ονείρων. Τώρα του ήταν ξεκάθαρο: "ο Μεσσίας ήταν 

ο Indhira και ήταν ο εκλεκτός, ο σωτήρας, ένα αγόρι από τον πραγματικό κόσμο, χωρίς καμία 

εμφανή δύναμη και με την ευθύνη να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ Καλού και Κακού. 

Τι ρόλος! " 
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7. SCORLEON, Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ 
 

Ο Μιρλέν είπε στον Ούγκο να πάει να δει τον Εσκορλέον, ένα ον τεράστιας δύναμης, μισό 

λιοντάρι και μισό σκορπιός. Ο Mirlén του ζήτησε πριν από αιώνες να ενταχθεί στη Σχολή ως 

δάσκαλος- αλλά ο παράξενος χαρακτήρας του και η απάθεια προς τους άλλους τον έκαναν να 

αποσυρθεί σε μια σπηλιά, σαν ερημίτης. Για πολλά χρόνια δεν είχε έρθει σε επαφή με κανέναν. 

Στην πραγματικότητα, η σημερινή τοποθεσία της Σχολής σε αυτό το μικρό νησί δεν ήταν μια 

απόφαση που ελήφθη ελαφρά τη καρδία- ο Σκορλέων αποσύρθηκε σε αυτό το νησί πριν από 

πολύ, πολύ καιρό. Η Μιρλέν ήξερε ότι σίγουρα δεν θα διασκέδαζε, γιατί η Σχολή προσέλκυε 

προβλήματα όπου εμφανιζόταν- αλλά ίσως ο Σκορλέων, να τους έδινε ένα χεράκι αν τελικά 

δεχόταν επίθεση. "Ούγκο, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου", είπε η Μίρλεν. "Με τον Escorleon 

είχαμε κάποιες διαφορές στο παρελθόν, και τώρα έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό, ούτε καν 

μαγικά. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα με άκουγε, ή ακόμα χειρότερα, μπορεί και να μου επιτεθεί, 

πράγμα που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος και για τους δυο μας. Πρέπει να πας όχι μόνο 

να τον δεις, αλλά να προσπαθήσεις να τον πείσεις να σου πει πού μπορεί να βρίσκεται το 

κορίτσι και πώς να πας εκεί. Έχει μια όσφρηση που ξεπερνάει κόσμους και διαστάσεις. Πάρε 

αυτό το ρούχο του κοριτσιού μαζί σου, για να του διευκολύνεις το έργο του. Θα το βρεις στην 

κορυφή του βουνού, μέσα σε μια σπηλιά", είπε η Μιρλέν καθώς πέταξε το δίχτυ στον αέρα και 

αυτό έπεσε στο έδαφος σχηματίζοντας έναν τρισδιάστατο χάρτη του νησιού, σημειώνοντας τη 

σπηλιά στην κορυφή του βουνού με έναν χρυσό σταυρό, κάτι που εξέπληξε και πάλι το αγόρι. 

Ο Ούγκο έφυγε από το δωμάτιο και σκέφτηκε τον Εσκορλεόν. Οι τοίχοι της Σχολής άρχισαν να 

φωτίζονται με τον τρόπο που είχε ήδη δει, καθοδηγώντας τον στο δρόμο του. "Δεν το έχω 

συνηθίσει αυτό", σκέφτηκε. Φτάνοντας στην μπροστινή πόρτα της Σχολής, διαπίστωσε ότι ο 

Lúcer δεν ήταν στη θέση του. Άνοιξε την πόρτα γυρνώντας διάφορα κλειδιά και σύρτες και 

διαπίστωσε ότι μόλις άνοιξε, δεν μπορούσε να βγει: κάποιο είδος μαγικού φραγμού τον 

εμπόδιζε να το κάνει. "Ούγκο, περίμενε", ακούστηκε καθαρά η φωνή του Lúcer στο κεφάλι του 

αγοριού, σαν να βρισκόταν ο ίδιος εκεί. Σου μιλάω με τηλεπάθεια. Κανείς δεν μπορεί να 

εισέλθει ή να εξέλθει από τη Σχολή χωρίς την άδειά μου. Θα είμαι εκεί σε ένα λεπτό για να 

λύσω το ξόρκι αποκλεισμού.  

Ο Ούγκο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χρόνο για να σκεφτεί ένα σχέδιο που θα 

έπειθε τον Εσκορλεόν να του δώσει ένα στοιχείο για τον Μεσσία. Μετά από δύο λεπτά, ο Lúcer 

απολογήθηκε: "Συγγνώμη Ούγκο, υπήρξε ένα πρόβλημα στο επίπεδο 3 και οι καθηγητές είναι 

πολύ απασχολημένοι προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο να μας προστατεύσουν. 

Κοιτάζοντας την πόρτα, οι σφαίρες του κεφαλιού του άρχισαν να λάμπουν και η χρυσή ομίχλη 

που κάλυπτε την πόρτα απλά εξαφανίστηκε.  

- Μπορείτε να βγείτε τώρα. Βιαστείτε, δεν μπορώ να την κρατήσω ανοιχτή για πολύ. Όταν 

γυρίσεις, σκέψου εμένα. Θα σε περιμένω εδώ", είπε ο φύλακας. 

- Σ' ευχαριστώ, Λούσερ", αναφώνησε ο Ούγκο καθώς έκανε δύο βήματα μακριά από την είσοδο.  

Ο Lúcer ενεργοποίησε ξανά τις σφαίρες του, και η χρυσή ομίχλη κάλυψε ξανά την πόρτα.  

- Μπορώ να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Λούσερ;  
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- Ελπίζω να μην είναι η τελευταία, Ούγκο", απάντησε ο Lúcer με μια γκριμάτσα που έμοιαζε με 

χαμόγελο.  

Αν κανείς δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τη Σχολή χωρίς την άδειά σας, πώς θα 

μπορούσε να εισέλθει και να εξέλθει η Αναράνα;  

Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, Ούγκο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το κάνει... Αυτό που 

μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν μπήκε ούτε βγήκε από εδώ, γιατί θα το είχα προσέξει. 

Ο Ούγκο βγήκε έξω και διαπίστωσε ότι έξω από τη Σχολή, η "βοήθεια για την ανεύρεση 

ανθρώπων" δεν λειτουργούσε, όπως είχε ήδη διαισθανθεί. Άρχισε να περπατάει κατά μήκος 

ενός μονοπατιού προς την κορυφή του ακρωτηρίου, αφού δεν έμοιαζε καθόλου με βουνό, 

όπως το Espigón, για παράδειγμα, όπου συνάντησε τον Γέροντα- ωστόσο, όταν έφτασε στους 

πρόποδες του υψώματος και άρχισε την ανάβαση, παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Άρχισε να ανεβαίνει με δυσκολία, σαν η πλαγιά να ήταν πολύ πιο απότομη απ' ό,τι φαινόταν 

αρχικά. Μετά από περίπου είκοσι λεπτά αναρρίχησης, σταμάτησε και σχεδόν κατέρρευσε: δεν 

μπορούσε να το πιστέψει! Βρισκόταν στο σημείο εκκίνησης, ακριβώς στο τέλος του 

μονοπατιού, όπου ξεκινούσε η ανάβαση! Αποφάσισε να ανέβει πιο γρήγορα, χρησιμοποιώντας 

τώρα τα πόδια και τα χέρια, σκαρφαλώνοντας. Και πάλι ήταν σαστισμένος: "Μα... τι συμβαίνει 

εδώ;" - είπε δυνατά. Βρισκόταν ακόμα στο ίδιο σημείο, χωρίς να προχωράει ούτε εκατοστό. 

Πέφτοντας στα γόνατα, εξαντλημένος, μαχαιρώθηκε με μια αιχμηρή πέτρα κοντά στην κνήμη 

του, η οποία του προκάλεσε τρομερό πόνο. Προσπάθησε να σηκωθεί, ακουμπώντας στον 

κορμό ενός μικρού δέντρου, λυγίζοντας τον σχεδόν στα όρια χωρίς να σπάσει. Μια σταγόνα 

αίμα άρχισε να τρέχει στη γάμπα του, μέχρι που έφτασε στο έδαφος. Όπως είχε συμβεί και 

κατά την ανάβασή του στο Espigón, το αίμα άρχισε να μαζεύεται, σαν να ήταν στρατός 

μυρμηγκιών, και άρχισε να ανεβαίνει στο βουνό. Ο Ούγκο αποφάσισε να το ακολουθήσει με 

δυσκολία, πατώντας ακριβώς εκεί που το αίμα τον σημάδευε- μερικές φορές έπρεπε να 

σταματήσει και το αίμα σταματούσε, σαν να τον περίμενε. Μετά από είκοσι λεπτά, ο Ούγκο 

διαπίστωσε ότι η ανάβαση είχε επιτέλους αρχίσει να είναι δυνατή. Ακολουθώντας το χρυσό 

αίμα έφτασε στο τέλος του ακρωτηρίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά του φάνηκε 

μια αιωνιότητα λόγω του πόνου στο πόδι του, το οποίο ήταν πλέον πολύ πρησμένο και κάπως 

πορφυρό. Η σπηλιά ξεπρόβαλλε επιβλητικά μπροστά του. Το αίμα κυλούσε μέσα της, 

συγκεντρωμένο τώρα σαν να ήταν μια ενιαία, κυκλική σταγόνα. Ο Ούγκο άρχισε να το 

ακολουθεί. Ξαφνικά, κάτι βγήκε από το σκοτάδι της σπηλιάς και έσκαψε μέσα σε αυτό το αίμα, 

αρχίζοντας να το ρουφάει. Ήταν ένα είδος χρυσού κεντριού, που έμοιαζε γυαλιστερό και είχε 

μεταλλική απόχρωση. Ο Ούγκο αισθάνθηκε ζάλη και έπεσε και πάλι στα γόνατα στο έδαφος. 

"Τι μου συμβαίνει; Είναι σαν να μου λείπει η ενέργεια..." -σκέφτηκε το αγόρι.  "Σε έπιασα, 

κλέφτη ξορκιών! Θα το πληρώσεις με τη ζωτική σου ενέργεια που με ενόχλησες στο ίδιο μου το 

καταφύγιο και έσπασες το ξόρκι της ανάληψης", άκουσε τον εαυτό του να λέει από μέσα του. 

Το κεντρί συνέχισε να ρουφάει το αίμα μέχρι που δεν έμεινε τίποτα. Ο Ούγκο ένιωσε την πληγή 

στο πόδι του να καίει, και πάλι το αίμα του, που έπεφτε στο έδαφος, προχωρούσε τώρα σε μια 

λωρίδα, φεύγοντας λίγο-λίγο από το σώμα του, παίρνοντας το δρόμο για το πανίσχυρο κεντρί. 

Το κεντρί συνέχιζε να ρουφάει και να ρουφάει, ενώ ο Ούγκο ένιωθε όλο και πιο κουρασμένος. 

Νόμιζε ότι αυτό θα ήταν το τέλος του, καθώς είχε πέσει στα γόνατα, με δυσκολία να κρατήσει 

το σώμα του και με τα δύο χέρια χωρίς να καταρρεύσει. Το τσίμπημα σταμάτησε να 
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απορροφάται και ένα τεράστιο λιοντάρι έκανε την παρουσία του γνωστή, δείχνοντας τον εαυτό 

του στον Ούγκο με μια χειρονομία που δεν σήμαινε καμία υποδοχή. Ωστόσο, ο Ούγκο 

παρατήρησε ότι το μισό του σώμα έμοιαζε περισσότερο με σκορπιό, με πόδια που του θύμισαν 

για μια στιγμή εκείνα της Αναράνας, τα οποία είδε στον πίνακα του Δήμα. "Αυτό παθαίνουν 

όσοι τολμούν να με ενοχλούν! "είπε θυμωμένος ο Σκορλέων.  

Ούγκο προσπαθώντας να μιλήσει, ακόμη και να παλέψει για να αναπνεύσει, είπε: 

- Ο Μίρλεν με έστειλε", είπε με μεγάλη δυσκολία.  

- Η Μίρλεν; Τι θέλει αυτό το παράσιτο; Του είπα εδώ και πολύ καιρό να μην με ενοχλεί, αλλιώς 

θα το πλήρωνα με τη ζωή μου. Ξέρω ήδη ότι προέρχεσαι από τη Σχολή, μου το είπε ο μαγικός 

μου οσφρητήρας από τότε που πήρες το μονοπάτι. Πώς έσπασες το ξόρκι της ανόδου; Πες μου 

και υπόσχομαι να σου δώσω έναν γρήγορο και ανώδυνο θάνατο. Αν και ίσως ένας αργός, 

επώδυνος θάνατος δεν είναι κακή επιλογή. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που 

διασκέδασα με κάποιον...  - Δεν ξέρω, ορκίστηκε, είπε το αγόρι- δεν έχω κάνει τίποτα, το 

αίμα μου έχει κάτι μέσα του... Σας παρακαλώ, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας... ο Μεσσίας... η 

Σχολή... ο Γέροντας... Ο Ούγκο έβγαλε την τελευταία στιγμή το μικρό πανί που σκέπαζε την 

κούνια της Indhira και, όταν πήγε να της το δείξει, κατέρρευσε κρατώντας το στο ένα του χέρι- 

ενώ τα μάτια του έσβησαν καθώς είδαν το τεράστιο κεντρί να ορθώνεται στην πλάτη του, 

μαζεύοντας ορμή για να δώσει το θανάσιμο χτύπημα. Ο Ούγκο ήξερε εκείνη τη στιγμή ότι 

βρισκόταν στο τέλος του και σταμάτησε να παλεύει, πέφτοντας αναίσθητος. 

Το αγόρι ξύπνησε με ένα ξάφνιασμα. Ήταν ξαπλωμένος σε μια παλέτα μέσα σε μια σπηλιά που 

φωτιζόταν από πυρσούς. Η σπηλιά ήταν εκπληκτικά καθαρή και τακτοποιημένη και είχε μια 

παράξενη γοητεία- αναμφίβολα ήταν το σπίτι του Σκορλέωνος. Το μάτι του τράβηξε ένα ψάθινο 

καλάθι μπροστά του- μέσα σε αυτό βρίσκονταν μερικά ρολά χαρτιού τυλιγμένα σε μια δέσμη 

υφάσματος. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπανιότητα του χαρτιού σε αυτόν τον παράξενο κόσμο, 

ήταν αξιοσημείωτο. Ξαφνικά, ένα αιχμηρό τσίμπημα τράβηξε την προσοχή του στο πόδι του, 

το οποίο ήταν δεμένο με επίδεσμο, λερωμένο με φρέσκο αίμα στο μπροστινό μέρος. Καθώς 

σηκώθηκε, το βρεγμένο πανί έπεσε από το μέτωπό του. Ο Σκόρλεον ήταν ανάσκελα, 

απασχολημένος στην κουζίνα με τα δύο του πόδια, καθώς το κεντρί άρπαξε ένα τεράστιο 

δοχείο από ένα πάνω ράφι.  

- Θα θέλατε κάτι να φάτε; Πρέπει να είσαι εξαντλημένη, σου στέρησα τόση ενέργεια. Δύο λεπτά 

ακόμα και θα είχες πεθάνει", είπε ο Σκορλέων.  Είχες υψηλό πυρετό και βρισκόσουν σε 

παραλήρημα. Μιλούσες στον ύπνο σου για τη Σχολή, τον Μεσσία, τον Ντίμας, τη Μιρλέν, τον 

φύλακα... Αν ήμουν εχθρός, θα μου είχες δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι για να 

τελειώσω την καταστροφή της Σχολής... Τι μυθολογικό πλάσμα είσαι! Είπα σε αυτό το κάθαρμα 

τον Mirlén πριν από πολύ καιρό ότι δεν ήθελα να με πλησιάσει ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος 

στη Σχολή... ΠΟΤΈ ΞΑΝΆ! - η φωνή του βροντοφώναξε στη σπηλιά, σαν αστραπή. Και τώρα 

αυτός ο ψαράκος φέρνει τη Σχολή στο καταφύγιό μου; Έχω μυρίσει πολλά πράγματα από τότε... 

Ξέρεις τι είναι αυτά τα πράγματα; - PRO-BLE-MAS! είπε ο Σκόρλεον, κάνοντας παύση σε κάθε 

συλλαβή για να δώσει έμφαση στη λέξη, και βροντοφώναξε πίσω στη σπηλιά, κάνοντας αρκετά 

φτερωτά πλάσματα που ξεκουράζονταν στην οροφή της σπηλιάς να φύγουν.   
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- Αφού δεν είσαι εχθρός μας, μπορείς να μας βοηθήσεις να βρούμε τον Μεσσία; ρώτησε ο 

Ούγκο. Ο Αναράνια την αιχμαλώτισε και ...  

- Σιωπή! Γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες χωρίς να χρειάζεται να μυρίσω ούτε ένα κομμάτι 

ύφασμα. Η Μιρλέν νομίζει ότι είμαι το κυνηγόσκυλο της; Με προσβάλλει ακόμα περισσότερο 

το γεγονός ότι το πιστεύει αυτό. Η όσφρησή μου ξεπερνά αυτόν τον κόσμο, ακόμα και τη δική 

μας διάσταση. Μύρισα το κορίτσι, την Αναράνα, τα νήματα και το αίμα της- ξέρω ότι ήταν 

τραυματισμένη. Μύρισα επίσης ένα νέο ον, κάποια ανώτερη κακή οντότητα. Το κακό έχει μια 

χαρακτηριστική μυρωδιά, σαν μόσχος με μια ιδέα μετάλλου, σαν αποξηραμένο σάπιο αίμα. 

Αλλά μην κάνετε κανένα λάθος", συνέχισε ο Σκόρλεον, "το ότι δεν είμαι εχθρός σας, δεν με 

κάνει και φίλο σας... Έγινα κατανοητός; Τώρα βγες έξω και μην ξαναγυρίσεις, αλλιώς την 

επόμενη φορά δεν θα βγεις ζωντανός. Θεώρησε το ως προειδοποίηση ζωής και θανάτου και 

πες στη Μίρλεν να πάρει την άθλια Σχολή της από το Νησί μου. Αυτό το δίχτυ της, βρωμάει...!  

Ο Ούγκο κοίταξε κάτω, ηττημένος. Άγγιξε το πόδι του και είδε ότι ήταν πολύ καλύτερα, δεν 

πονούσε σχεδόν καθόλου. Ήξερε ότι τίποτα από όσα μπορούσε να πει δεν μπορούσε να αλλάξει 

τη γνώμη του γκρινιάρη Σκορλέοντα και ότι η φήμη του ως ερημίτη ήταν κερδισμένη. Πήρε το 

πανί του Μεσσία και έδεσε την τσάντα γύρω από τη μέση του. Θυμήθηκε τα αντικείμενα που 

υπήρχαν μέσα και έβγαλε το μεταλλικό κομμάτι του πατέρα του- πίσω στο σχολείο, θα είχε 

χρόνο να το ερευνήσει περαιτέρω. Αμέσως, ο Σκόρλεον γύρισε και πλησίασε με ένα ξεκίνημα, 

αρχίζοντας να μυρίζει το κομμάτι με έναν ανήσυχο, τσιριχτό τρόπο.  

- Πού βρήκατε αυτό το κλειδί; Ποιος σας το έδωσε; - ρώτησε με ένα βλέμμα στο αγόρι.  

- Το κλειδί... Ποιο κλειδί; - είπε ο Ούγκο βγάζοντας ολόκληρο το κομμάτι μέταλλο.  

- Αυτό το κλειδί φέρει ακόμα τη μυρωδιά της ιδιοκτήτριάς του... εσύ της το έκλεψες;  

- Όχι, δεν έχω κλέψει τίποτα από κανέναν. Είναι ένα αντικείμενο που μου άφησε ο πατέρας 

μου, αλλά δεν έχει τη μορφή κλειδιού- ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς να το 

συναρμολογήσω.  

- Ο πατέρας σου; - ρώτησε θυμωμένος ο Σκορλέων. Με δοκιμάζεις, αγόρι μου; Αυτό το κλειδί 

ανήκε σε μια γυναίκα που γνώριζα πριν από πολύ καιρό και η οποία, τελικά, προκάλεσε την 

αντιπαλότητα που έχω τώρα με τη Μίρλεν. Ήμασταν και οι δύο φίλοι και ήμασταν ερωτευμένοι 

μαζί της, μια όμορφη κυρία με μακριά μαύρα μαλλιά και χρυσές μπούκλες. Ήταν η ιδιοκτήτρια 

αυτού του κλειδιού. Οι τρεις μας ήμασταν μαθητές του πέμπτου επιπέδου στη Σχολή. Σιγά σιγά, 

η αντιπαλότητα μας γι' αυτήν μεγάλωνε, ψάχναμε τρόπους να την κατακτήσουμε, πεθαίναμε 

από ζήλια όταν περνούσε χρόνο με την άλλη. Η Mirlén και εγώ προκαλούσαμε συνεχώς ο ένας 

τον άλλον, παραβιάζοντας τους κανόνες, κάνοντας κρυφούς αγώνες σε απαγορευμένους 

χώρους... Εν ολίγοις, γίναμε προσωπικοί εχθροί. Μας έλεγε ότι μας αγαπούσε και τις δύο, ότι ο 

καθένας μας είχε κάτι ξεχωριστό, κάτι που έλειπε από τον άλλον. Μια μέρα, η Mirlén και εγώ, 

μετά από έναν έντονο καυγά, αποφασίσαμε να φύγουμε από τη Σχολή και να αντιμετωπίσουμε 

ο ένας τον άλλον μέχρι θανάτου. Εκεί, κανένα Ξόρκι Προστασίας Ζωτικής Ενέργειας δεν θα 

μπορούσε να διακόψει το τέλος που επιζητούσαμε, τον θάνατο του άλλου. Ήμασταν και οι δύο 

χωρίς δύναμη και ενέργεια, αιμορραγούσαμε παντού, βαριά τραυματισμένοι, αφού το μαγικό 

μας επίπεδο ήταν παρόμοιο. Η Mirlén με είχε παγιδεύσει με το δίχτυ της, κλέβοντας την 
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ενέργειά μου, αποδυναμώνοντάς με..., ενώ εγώ είχα τρυπήσει ένα από τα χέρια της με το κεντρί 

μου, ρουφώντας το σιγά-σιγά. Ήταν η Λορέν που εμφανίστηκε ξαφνικά και μας χώρισε από τη 

μάχη μας μέχρι θανάτου. Αν δεν ήταν αυτή, μπορεί να είχαμε πεθάνει και οι δύο. Μας έβαλαν 

και τους δύο στον "Λάκκο" για δύο εβδομάδες, και οι δύο μας ξεμείναμε από Μαγική Ενέργεια, 

χάνοντας όλα τα επίπεδα που είχαμε αποκτήσει με τα χρόνια. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από το 

μηδέν. Η αγαπημένη μας ανακάλυψε τι συνέβη, και όταν βγήκαμε από το πηγάδι, μας κάλεσε 

και τους δύο. Μας ανάγκασε να καθίσουμε μαζί και να ακούσουμε τι είχε να μας πει: "Είστε 

ηλίθιοι που χαλάτε μια φιλία τόσων χρόνων και με χρησιμοποιείτε ως δικαιολογία- δεν θα 

επιλέξω ποτέ ανάμεσα στους δυο σας". Την επόμενη μέρα, έφυγε οριστικά από τη Σχολή, χωρίς 

κανένα ίχνος. Το κλειδί που κουβαλάς μαζί σου διατηρεί ακόμα τη μυρωδιά του... 

- Μπορείτε να μου πείτε το όνομα αυτής της κυρίας, Escorleón; ρώτησε ο Ούγκο.  

- Το όνομά της ήταν Ελίσα και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν η πρώτη και μοναδική μου αγάπη. 

Έφυγε, ούτε η όσφρησή μου δεν μπόρεσε να τη βρει", απάντησε συντετριμμένος το παράξενο 

υβρίδιο, μισό λιοντάρι και μισό σκορπιός. 

 - Η Ελίσα; - απάντησε έκπληκτος ο Ούγκο. Η Ελίσα ήταν η μητέρα μου...  

Αφού μίλησε για πολλή ώρα, ο Ούγκο μπορούσε να δει μια τεράστια αλλαγή στη στάση του 

Σκορλέωνος. Τον βάρυνε πολύ όταν ο Ούγκο του μίλησε για τον θάνατο της Λορέν και για το 

πώς την είχε βρει. Τώρα του φερόταν διαφορετικά, σαν να ήταν οικογένεια- του μαγείρεψε ένα 

νόστιμο δείπνο και του ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό που παραλίγο να του κοστίσει τη 

ζωή.  - Ούγκο, καταλαβαίνω τώρα. Το αίμα σου είναι ιδιαίτερο, επειδή είναι μέρος του 

αίματος της μητέρας σου, αλλά ... πώς είναι τώρα; - ρώτησε ο Escorleón.  

- Οι γονείς μου πέθαναν- δεν μπορώ να σου πω τις λεπτομέρειες, γιατί δε θυμάμαι σχεδόν 

τίποτα", απάντησε ο Ούγκο. Θυμάμαι έναν δυνατό θόρυβο και τα πάντα να πετούν στον αέρα- 

θυμάμαι μια αστυνομικό να με κρατάει στην αγκαλιά της, ενώ δώδεκα από αυτούς έψαχναν 

για κάποιο σωτήριο αντικείμενο στα ερείπια του σπιτιού- θυμάμαι τη θεία μου τη Matilde να 

κλαίει απαρηγόρητη, ενώ με κοιτούσε από μακριά, κρατώντας το σακίδιο του πατέρα μου που 

ένας από τους αστυνομικούς είχε βρει κάτω από μια μεταλλική πλάκα... λίγο περισσότερο....  

Εντάξει, Ούγκο, θα με αφήσεις να σου δώσω ένα τεστ; Με αποκαλούν Μαντείο για κάποιο λόγο, 

επειδή μπορώ να δω περισσότερα, εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν- υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά 

θα είναι ανώδυνο.  

Ο Ούγκο έγνεψε, καθώς ο Σκορλέων έλυνε τον κόμπο του επιδέσμου στο πόδι του. Έφερε το 

κεντρί κοντά του, αλλά αντί να σκάψει, η άκρη του άνοιξε σε τέσσερα σημεία και απλώς 

αγκάλιασε απαλά το άκρο του αγοριού. Ο Ούγκο δεν ένιωσε καμία ενόχληση, ενώ ο Σκόρλεον 

κοίταξε ψηλά γουρλώνοντας τα μάτια του. Μετά από λίγο, ο Σκορλέων απέσυρε το κεντρί, το 

οποίο σταδιακά έκλεισε, αποκτώντας ξανά το αρχικό εντυπωσιακό του σχήμα. Ούγκο, έχω 

αρκετές απαντήσεις, αλλά δεν ξέρω αν έχετε τις σωστές ερωτήσεις.  

- Ποια ήταν η μητέρα μου, Escorleón; ρώτησε ο Ούγκο.  

- Η μητέρα σου ήταν μια πανίσχυρη μάγισσα και έχοντας βαρεθεί τον κόσμο μας, ταξίδεψε 

μέσω μιας πύλης σε αυτό που εσύ ονομάζεις "πραγματικό κόσμο". Εκεί συνάντησε τον πατέρα 
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σου, όπως λες, ένα κανονικό ον, χωρίς μαγικές δυνάμεις. Υποθέτω ότι αυτό ήταν που έψαχνε, 

να ξεφύγει από οτιδήποτε σχετίζεται με τη μαγεία. Σε εκείνον τον κόσμο πέρασε απαρατήρητη, 

δουλεύοντας ως νοικοκυρά, φροντίζοντας εσένα και τα πηγαίνοντας καλά με τους γείτονές της. 

Μπορούσα να εντοπίσω ότι χρησιμοποίησε τη μαγεία της μόνο μία φορά. Ο πατέρας σου δεν 

ήξερε ποτέ τίποτα για τις δυνάμεις της- ήταν ένας καλός άνθρωπος που δούλευε σκληρά για να 

μην σου λείψει τίποτα- η αδελφή της, η Ματίλντα, σε επισκέφτηκε μερικές φορές όταν ήσουν 

πολύ μικρή, αλλά δεν σε συμπαθούσε ιδιαίτερα, αφού η σχέση της με τον πατέρα σου ήταν 

σχεδόν μηδαμινή, από τότε που του είπε ότι η Ελίσα δεν του ταίριαζε. Η θεία σου ήταν μια χήρα 

που ήθελε απλώς να είναι ήσυχη, οπότε οι γονείς σου δεν σε άφηναν ποτέ μόνη μαζί της.  

- Αλλά μετά... Τι συνέβη; Πώς πέθαναν;  

- Αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω, γιατί πραγματικά μέσω του 

αίματός σου παίρνω τις πληροφορίες που γνωρίζεις, αν και όχι συνειδητά. Το μόνο πράγμα που 

μπορώ να σου πω είναι ότι δεν ήταν ατύχημα- προκλήθηκε.  

- Προκλήθηκε; από ποιον; είπε ο Ούγκο με αγαλλίαση.  

- Ακούστε το εξής, Ούγκο- προκλήθηκε από κάποιον με τεράστια μαγική ενέργεια. Κάποιος από 

αυτόν τον κόσμο...  

Τα μάτια του Ούγκο άνοιξαν σαν πιατάκια, καθώς ρώτησε: "Ποιος, ποιος θα μπορούσε να κάνει 

μια τέτοια φρικαλεότητα; "  

- Δεν έχω ακόμα τις λεπτομέρειες, γιατί μέσω εσάς δεν έχω πρόσβαση σε όλες τις απαντήσεις. 

Υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, θα κάνω αρκετή έρευνα για να 

απαντήσω στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας, αλλά προς το παρόν, φοβάμαι ότι δεν 

έχουμε χρόνο για περισσότερα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην αναζήτηση του 

Μεσσία και στην υπεράσπιση της Σχολής. Αφήστε μου για λίγο το ύφασμα του Μεσσία", ζήτησε 

ο Σκορλέων. Το μισό λιοντάρι άρχισε να το μυρίζει και συνέχισε: "Πρέπει να φύγεις τώρα. Θα 

συνοδεύεστε από αρκετούς μαθητές της Σχολής και πιθανόν από κάποιους από τους 

δασκάλους. Δεν θα μπορέσουν να σου δώσουν πολλά περισσότερα μέσα, γιατί διαισθάνομαι 

μια επικείμενη επίθεση από τις δυνάμεις του κακού και η Σχολή δεν έχει ακριβώς επιπλέον 

στρατεύματα αυτή τη στιγμή. Μυρίζει σαν την Anaraña και τον αραχνοειδή στρατό της... 

φαίνεται ότι την πήγαν στο Serpentidad, ένα φίδι μήκους 22 χιλιομέτρων που φιλοξενεί μια 

πόλη στο εσωτερικό του. Το φίδι κινείται τη νύχτα, αλλά ξεκουράζεται την ημέρα, μακριά από 

τον ήλιο, σε σκοτεινά, υγρά μέρη. Να είστε πολύ προσεκτικοί! Το Serpentidad είναι ένα πολύ 

ισχυρό ον και θα μπορούσε εύκολα να σας καταστρέψει.  

- Εντάξει, έρχομαι αμέσως", είπε ο Ούγκο. Υπάρχει μόνο μια ερώτηση που δεν μπορώ να βγάλω 

από το μυαλό μου... Μου είπες ότι η μητέρα μου στον "πραγματικό κόσμο" χρησιμοποίησε 

μαγεία μόνο σε μια περίπτωση... σε ποια;  

Ο Σκορλέων τον κοίταξε παράξενα και είπε:  

- Η μητέρα σου χρησιμοποίησε μαγεία για να το δωρίσει, αφήνοντάς την σχεδόν χωρίς μαγική 

δύναμη. Υποθέτω ότι ήθελε να κρατήσει τον εαυτό της και εσένα εντελώς μακριά από αυτόν 

τον κόσμο.  
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- Σε ποιον έδωσε τη δύναμή του; ρώτησε ο Ούγκο, πλησιάζοντας νευρικά τον Scorleon.  

- Στον πατέρα σου, ο οποίος δεν γνώριζε καθόλου το νέο του χάρισμα και πώς να το 

χρησιμοποιήσει. Πριν το κάνει, όμως, δημιούργησε κάτι. Ανίχνευσα μια λανθάνουσα δύναμη, 

κάτι που δεν είχα μπορέσει ποτέ πριν να μυρίσω. Πρέπει να ήταν το αίμα σου, Ούγκο, που με 

έκανε να το αισθανθώ αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που έχω για σένα προς 

το παρόν", ολοκλήρωσε το λιοντάρι/σκορπιός. 
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8. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 

Πριν φύγει, ο Σκορλέων του έδωσε ένα μικρό γυάλινο βάζο από σκούρο γυαλί- ήταν κλειστό με 

φελλό, το οποίο είχε στο πάνω μέρος του το σχέδιο ενός μαύρου σκορπιού.  

- Ούγκο, πάρε αυτό μαζί σου- μπορεί να σου φανεί χρήσιμο κάποια στιγμή", είπε ο Σκορλέων. 

Είναι ένα ισχυρό δηλητήριο που εξάγεται από το τσίμπημά μου. Σε πολλές από τις 

αναμετρήσεις μου, έχω διαπιστώσει ότι μερικές φορές ένα κεντρί δεν είναι αρκετό, ειδικά όταν 

αντιμετωπίζω ένα πλήθος δαιμονικών όντων. Σε ήσυχες στιγμές, αντλώ το δηλητήριό μου από 

καιρό σε καιρό και το αποθηκεύω σε φιαλίδια. Το δηλητήριο οξειδώνεται εύκολα με την 

παρουσία οξυγόνου, χάνοντας τις ιδιότητές του και επομένως την αποτελεσματικότητά του. 

Μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε δοχείο, αλλά θα χαλάσει μετά από λίγες ώρες. Αυτό 

το δοχείο, ωστόσο, είναι ιδιαίτερο- διαθέτει ένα μαγικό κάλυμμα που εμποδίζει την είσοδο του 

αέρα και του φωτός, οπότε παραμένει ανέπαφο, διατηρώντας τη δύναμή του για χρόνια. Το 

δηλητήριο προκαλεί μια πολύ ισχυρή παράλυση και είναι εξαιρετικά ενοχλητικό, ακόμη και 

όταν εφαρμόζεται επιφανειακά, καθώς το σώμα σας καίγεται σαν να έχετε πάρει φωτιά. Αν δεν 

υπάρχει κάποιο ειδικό προστατευτικό ξόρκι από επαφή, το ον στο οποίο το εφαρμόζετε θα έχει 

σοβαρά προβλήματα. Κατάποση, ένεση ή σε επαφή με το εσωτερικό του σώματος, είναι 

θανατηφόρο, ειδικά για όποιον δεν είναι μάστορας με υψηλά θεραπευτικά χαρίσματα. Αν 

εμποτίσετε οποιοδήποτε όπλο, μια απλή γρατζουνιά θα στείλει το πλάσμα μπροστά σας στην 

άλλη πλευρά", ολοκλήρωσε ο Σκορλέων με μια γκριμάτσα στο στόμα και βγάζοντας τη γλώσσα 

του. 

Ο Ούγκο πήρε προσεκτικά το φιαλίδιο και το τοποθέτησε μέσα στην τσάντα. Απέλυσε τον 

Σκόρλεον, ευχαριστώντας τον για όλα- εξακολουθούσε να έχει αρκετές ερωτήσεις να 

απαντήσει, τουλάχιστον είχε έρθει πιο κοντά στο να μάθει ποιος ήταν ο Ούγκο. Αφού πέρασε 

πάνω από μια μέρα με τον ερημίτη, ένιωσε ότι ίσως είχε βιαστεί πολύ να τον κρίνει με κάποια 

προκατάληψη και τώρα κατάλαβε καλύτερα γιατί ήταν έτσι και γιατί αποφάσισε να 

απομονωθεί από τον κόσμο- χωρίς αμφιβολία, ο Σκορλέων θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρός 

σύμμαχος που, ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσε να γείρει την πλάστιγγα στην τελική μάχη 

μεταξύ Καλού και Κακού (ήλπιζε ότι θα ήταν με το μέρος του). Εξάλλου, ζώντας μόνος του σε 

εκείνο το νησί, θα είχε ζήσει πολλαπλές αντιπαραθέσεις με τις δυνάμεις του Κακού και θα 

διατηρούσε την τεράστια δύναμή του μετά από τόσα χρόνια σχεδόν ανέπαφη. 

Ο Ούγκο κατέβηκε από το "βουνό που δεν ήταν βουνό" με τεράστια ευκολία- σε λίγο 

περισσότερο από είκοσι λεπτά, βρισκόταν πάλι στους πρόποδες του βουνού από όπου 

ξεκινούσε το μονοπάτι. Σκεφτόταν τα απίστευτα μαγικά πράγματα που του συνέβαιναν, τη θεία 

του Ματίλντα ή ακόμα και τον "Ματσέτε". "Ίσως μπορέσω να χρησιμοποιήσω το δηλητήριο 

στον Ματσέτε την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε", σκέφτηκε με μια διασκεδαστική 

γκριμάτσα στο πρόσωπό του, αν και στην πραγματικότητα ήξερε ότι δεν θα το χρησιμοποιούσε 

ποτέ σε κανέναν άνθρωπο, καθώς τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρα. 

"Ίσως αρκεί απλώς να τον απειλήσω με μια καλή πέτρα όπως αυτή", είπε δυνατά, κοιτάζοντας 

το έδαφος. Πήρε μια πέτρα καλού μεγέθους, περίπου 2 κιλά, και την έβαλε στην τσάντα, όπου 

βρίσκονταν και τα υπόλοιπα αντικείμενα του αποθέματός του. Με μεγάλη του έκπληξη είδε ότι 
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η βαριά πέτρα σταμάτησε να ζυγίζει μόλις την έβαλε μέσα στην τσάντα.  Τώρα είχε τρία 

αντικείμενα: το κλειδί, το φλασκί του Σκορλέωνος και την πέτρα. Τι θα συνέβαινε αν έβαζε ένα 

τέταρτο στοιχείο; Αφήνοντας τη σακούλα μισάνοιχτη, αποφάσισε να σηκώσει μια άλλη πολύ 

μεγαλύτερη πέτρα, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια. Καθώς την τοποθετούσε 

μέσα στη σακούλα, η πέτρα πέρασε μαγικά μέσα από τη σακούλα και προσγειώθηκε με έναν 

θόρυβο στο έδαφος, πολύ κοντά στο πόδι του, κάνοντας τον Ούγκο να πηδήξει προς τα πίσω. 

Έβγαλε την αρχική πέτρα από τη σακούλα και την πέταξε απρόσεκτα- αυτή τη φορά, έψαξε 

γύρω του για κάτι πολύ μεγαλύτερο, όχι απαραίτητα βαρύ- ένιωσε για μια στιγμή σαν 

επιστήμονας που κάνει πειράματα. Είδε ένα τεράστιο σχισμένο κλαδί, αρκετά ίσιο, και 

αφαιρώντας τα κλαδιά από τις άκρες του, διαπίστωσε ότι το μήκος του θα ήταν περίπου δύο 

μέτρα- η άκρη του ήταν πολύ ακανόνιστη, καθώς ήταν σπασμένη σε πολλά σημεία, και αν το 

χρησιμοποιούσε καλά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως όπλο. Σε κάθε 

περίπτωση, αποφάσισε να κάνει τη δοκιμή: άρχισε να το εισάγει μέσα στο σάκο και, ως δια 

μαγείας, μπήκε μέχρι τέλους. Την έκλεισε με το κορδόνι και ένιωσε ευτυχισμένος που είχε μια 

τσάντα με τέτοια δύναμη. Ήταν έτοιμος να βγάλει ξανά το κλαδί, αλλά μια ξαφνική σκέψη ήρθε 

στο μυαλό του- ήταν σαν προαίσθημα, κάτι που του προκάλεσε μια μικρή ναυτία. Ελαφρύνθηκε 

ο ρυθμός του προς τη Σχολή- δεν μπορούσε να χρονοτριβεί άλλο... ίσως να υπήρχαν νέα για το 

κορίτσι, ή ίσως, ήταν ότι απλώς υπέφερε από την επίδραση της απώλειας μαγικής ενέργειας 

που έκλεψε ο Σκορλέων κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Καθώς περπατούσε, σκέφτηκε 

ότι είχε έρθει η ώρα να του πουν οι δάσκαλοι τι πραγματικά περίμεναν από αυτόν, να τον 

εκπαιδεύσουν και να καταστρώσουν από κοινού ένα σχέδιο που θα μπορούσε να τον οδηγήσει 

στα ίχνη του κοριτσιού. Υπέθεσε ότι θα οργανωνόταν ένα είδος περιπόλου ή κομάντο 

διάσωσης, με τους καλύτερους δασκάλους και μερικούς από τους πιο προνομιούχους μαθητές. 

Όταν τελικά έφτασε στην περίφημη μεταλλική πόρτα, σκέφτηκε τον Λούσερ- προσπάθησε να 

του στείλει ένα τηλεπαθητικό μήνυμα: "Lúcer, είμαι εδώ. Άνοιξε, σε παρακαλώ. Έχω ένα 

στοιχείο για το πού μπορεί να βρίσκεται ο Μεσσίας"- ωστόσο, η πόρτα δεν άνοιξε. Ο Ούγκο 

επικεντρώθηκε και πάλι περισσότερο στον Λούσερ..., αλλά μετά από λίγα λεπτά είχε το ίδιο 

αποτέλεσμα. Άρχισε να χτυπάει τη μεταλλική πόρτα, η οποία κροτάλισε και χτύπησε μέσα στο 

δέντρο. "Λούσερ, είναι ο Ούγκο! Άνοιξε!". Μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, αποφάσισε να 

καθίσει και να βγάλει το "κλειδί - χωρίς κλειδί" για να προσπαθήσει να το καβαλήσει. Έφτασε 

μέσα στην τσάντα και ξαφνιάστηκε και πάλι με τη χωρητικότητα της τσάντας... θα χωρούσε καν 

ένας άνθρωπος; αναρωτήθηκε. Γυρίζοντας πίσω στο τρισδιάστατο παζλ που ήταν το κλειδί, η 

φιγούρα άρχισε να παίρνει μια κάποια προχωρημένη κατάσταση, και μετά από μια στροφή εδώ 

και μια στροφή εκεί, ακολουθούμενη από τη μετατόπιση ενός κομματιού πάνω σε ένα άλλο 

μεγαλύτερο, ο ήχος ενός κλικ προκάλεσε μια φωτεινή λάμψη στη συσκευή- κατάλαβε αμέσως 

ότι είχε φτάσει στην τελική του μορφή. Το αντικείμενο απλά κλειδώθηκε, καθώς ένα λαμπερό 

χρυσό φως έλαμπε πάνω στο αντικείμενο από μπροστά προς τα πίσω- ο Σκορλέων είχε δίκιο... 

ήταν ένα κλειδί, ένα παράξενο κλειδί, αλλά παρ' όλα αυτά ένα κλειδί. Η άκρη του κλειδιού είχε 

το σχήμα δύο ανεστραμμένων "Α", σαν να υπήρχε ένας καθρέφτης ανάμεσά τους. Ανάμεσα 

στους δύο αριθμούς υπήρχε ένα κενό, αφήνοντας την άκρη των δύο αριθμών ως το μοναδικό 

μεταλλικό κομμάτι που είχε μπει στην κλειδαριά τόσο μοναδικό. Επιπλέον, οι άκρες είχαν 

ορισμένες εσοχές και χαράξεις που αναμφίβολα θα συνέβαλαν στην αύξηση της ασφάλειας του 

χώρου που φιλοξενούσε τη συγκεκριμένη κλειδαριά. Το γεγονός ήταν ότι το σύμβολο του 

θύμιζε κάτι, αν και δεν μπορούσε να θυμηθεί το ακριβές μέρος όπου το είχε δει. Ξαφνικά, ένας 
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θαμπός ήχος ακούστηκε από την πόρτα, ακολουθούμενος από αρκετές κλειδαριές που άνοιγαν 

και έκλειναν ξανά, καθώς και από διάφορους ήχους βουητό που ο Ούγκο χαρακτήρισε ως 

"μαγικές κλειδαριές". Η διαδικασία ανοίγματος διαρκούσε περισσότερο απ' ό,τι θυμόταν. 

"Πόσο παράξενο!" - σκέφτηκε. Αδιαφορώντας για τις δικές του κινήσεις, βρέθηκε να ανοίγει 

την τσάντα και να απλώνει το χέρι του στο εσωτερικό της, σαν να έψαχνε για κάποιο 

αντικείμενο που θα μπορούσε να τον προστατεύσει από τυχόν απρόοπτα. Η πόρτα άνοιξε 

επιτέλους και ο Ούγκο είδε τη χρυσή σφραγίδα να μην έχει αφαιρεθεί ακόμα... Δεν ήταν ο 

Λούσερ- ήταν ένα είδος όντος που δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο ύψος, με πολλές δεκάδες μάτια 

και δύο πολύ μεγάλες κεραίες, η μία εκ των οποίων ήταν λυγισμένη με έναν παράξενο τρόπο, 

σαν να ήταν σπασμένη. Ο Ούγκο είδε ότι είχε αρκετές μελανιές και ότι ήταν φανερά νευρικό 

από την εφίδρωσή του.  

- Είμαι ο Nemesius, μαθητής επιπέδου 4. Ο Lúcer με έστειλε να ανοίξω την πύλη. Βρισκόμαστε 

στη μέση μιας μάχης. Μας επιτέθηκαν χίλια αραχνοειδή όντα που διοικούνται από την 

Αναράνια.  

- Αλλά... πώς μπήκαν μέσα; Η μαγική σφραγίδα είναι ακόμα άθικτη (προσπάθησε να περάσει 

χωρίς επιτυχία)", είπε ο Ούγκο. Μόνο ο Λούσερ και δύο δάσκαλοι γνώριζαν το ξόρκι στην 

πόρτα, και σύμφωνα με τον φύλακα, κανείς δεν μπήκε ούτε βγήκε μετά την αναχώρησή σας", 

συνέχισε ο Νεμέσιους, αναπνέοντας βαριά, καθώς γαντζωνόταν στο πλαίσιο της πόρτας, 

αγκομαχώντας για αέρα και ιδρώνοντας παντού.  

- Δηλαδή δεν μπορώ να μπω μέσα; ρώτησε ο Ούγκο.  

- Δεν είπα αυτό... Ο Νεμέσιους έκλεισε τα μάτια του, η λειτουργική κεραία του αγκαζέ και 

άρχισε να κινεί τα χείλη του σιωπηλά, σαν να τραγουδούσε ένα άπειρο τραγούδι. Η μαγική 

σφραγίδα με τη μορφή χρυσής ομίχλης άνοιξε. "Ο Λούσερ μου μετέδωσε το ξόρκι ανοίγματος 

με τηλεπάθεια", είπε ο Νεμέσιος με στασιμότητα.  

- Είσαι καλά; ρώτησε ο Ούγκο ανήσυχος. Ο Νεμέσιους πήρε απλώς βαθιές ανάσες και δεν 

απάντησε.  

- Λοιπόν, σίγουρα η κατάσταση πρέπει να είναι πολύ κρίσιμη για να σας έδωσε αυτή την 

πληροφορία! σκέφτηκε φωναχτά ο Ούγκο, νιώθοντας λίγο ντροπή που το εξέφρασε 

προφορικά.  

- Πραγματικά είναι, Ούγκο", είπε ο Nemesius, κάνοντας παύσεις για μεγάλες αναπνοές. Ο 

Λούσερ με έστειλε να σε βάλω να συναντηθείς με τον Ντίμας το συντομότερο δυνατό. Αυτά τα 

δαιμονικά όντα εξαντλούν τη μαγική μας υγεία- πιστεύουμε μάλιστα ότι μπορεί να υπάρχουν 

αρκετοί νεκροί, σπάζοντας το "Ξόρκι Προστασίας Ενέργειας Ζωής", κάτι που έχει φέρει σε 

αμηχανία τους δασκάλους- όλες οι αίθουσες και οι διάδρομοι του σχολείου έχουν μετατραπεί 

σε ζώνη μάχης, όπου δάσκαλοι και μαθητές μάχονται αμείλικτα. Κατάφερα να ξεγλιστρήσω την 

τελευταία στιγμή, ενώ ο Lúcer με κάλυψε από την επίθεση δέκα από αυτά τα ζωύφια. Παρ' όλα 

αυτά, τη γλίτωσα άσχημα", συνέχισε πνιγμένος. Η μία από τις κεραίες μου δυσλειτουργεί, 

σχεδόν ξεριζώθηκε, και οι δύο είναι η πηγή της δύναμής μου: της αορατότητας. Τώρα, με το 

ζόρι μπορώ να διατηρήσω την αόρατη κατάστασή μου για λίγα δευτερόλεπτα, οπότε πρέπει να 

τρέχω πολύ γρήγορα για να βγω από μια πολυσύχναστη περιοχή και να κρυφτώ όταν η μαγεία 
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εξασθενίσει. Έτσι κατάφερα να φτάσω εδώ, αλλά όχι πριν παλέψω με αρκετά από αυτά τα 

θηρία.  

Ο Ούγκο κοίταξε τις μικρές πατούσες του όντος και το φαντάστηκε να τρέχει αργά. Ο σάκος του 

Νεμέσιου ήταν γεμάτος αίμα. Ο Νεμέσιος κρατούσε το πλευρό του με το ένα του πόδι, μη 

μπορώντας να κρύψει έναν κοκκινωπό λεκέ που γινόταν όλο και μεγαλύτερος. Χωρίς 

αμφιβολία, μια τέτοια ανοιχτή πληγή θα τον καθυστερούσε αρκετά στην αποστολή του. Ο 

Νεμέσιους άρχισε να υπεραναπνέει, λύγισε τις πατούσες του σε κάτι που θα μπορούσε να είναι 

ανεστραμμένα γόνατα και έπεσε στο έδαφος.  

- Ψάξτε για τον Δήμα, τον Ούγκο. Με το ζόρι μου έχουν απομείνει αρκετές δυνάμεις για να 

μιλήσω... και πρέπει να κλείσω τη σφραγίδα... Από το πάτωμα, άρχισε να κινεί ξανά τα χείλη 

του και η μαγική σφραγίδα έκλεισε. Ο Ούγκο έσπρωξε την πόρτα και άρχισε να ρίχνει τις 

μηχανικές κλειδαριές, οριζόντιες και κάθετες, μέχρι που η είσοδος σφραγίστηκε ερμητικά. Όταν 

κοίταξε τον Νεμέσιο, εκείνος στεκόταν πολύ ακίνητος. Ο Ούγκο κοίταξε στα μάτια του και 

τρόμαξε: ήταν θαμπά, άψυχα- ήταν τα ίδια με τα μάτια της γριάς Λορέν. 

Σκέφτηκε τον Ντίμας και αυτόματα, οι διάδρομοι φωτίστηκαν, αλλά αυτή τη φορά το 

σηματοδοτημένο μονοπάτι ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που θυμόταν: το σύστημα τον 

οδήγησε μέσα από ένα μονοπάτι γεμάτο γωνιές και σχισμές, περνώντας μέσα από δωμάτια και 

καταπακτές που δεν είχε ξαναδεί. Μετά από μια σκάλα, άναψε μια πέτρα στον τοίχο ενός 

διαδρόμου που έμοιαζε με αδιέξοδο. Ο Ούγκο περπάτησε, έβαλε το χέρι του πάνω της, και μια 

νέα πόρτα που ήταν κρυμμένη στην πέτρα άνοιξε. Σκέφτηκε ότι θα ήταν τυχερό να φτάσει στον 

Δήμα από εναλλακτικές διαδρομές, αν και ήξερε ότι ήταν πιθανό να είναι δύσκολο. Γλίστρησε 

μέσα, χωρίς να προσέξει μια αράχνη που τον παρακολουθούσε από το ταβάνι, γλιστρώντας 

μέσα από μια κλωστή ιστού μέχρι να γλιστρήσει μέσα στην πόρτα. Η πόρτα έκλεισε και πάλι, 

κρυμμένη στον τοίχο. 

Εν τω μεταξύ, όλες οι αίθουσες και οι διάδρομοι ήταν πραγματικές σκηνές μάχης- στα ανώτερα 

επίπεδα, αρκετοί μαθητές κατάφεραν να σκοτώσουν δεκάδες αράχνες, ρίχνοντας πίσω 

δεκάδες άλλες. Ο Τράντορ κινούνταν γρήγορα, ρίχνοντας συνεχώς ηλεκτροσόκ, τα οποία 

προκαλούσαν την ακινητοποίηση πολλών αραχνών ταυτόχρονα, γεγονός που χρησιμοποιήθηκε 

από αρκετούς μαθητές για να τους δώσουν το τελειωτικό χτύπημα, χτυπώντας τα κεφάλια τους 

στο έδαφος ή ρίχνοντας απλώς ξόρκια αποσύνθεσης. "Αυτή είναι η καλύτερη προπόνηση- δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι σύντομα θα μπορέσω να ανακτήσω το προηγούμενο επίπεδό μου!" 

φώναξε ο Τράντορ διασκεδάζοντας.  

Ο Dimas και οι υπόλοιποι δάσκαλοι αντιμετώπιζαν έναν τεράστιο αριθμό αραχνών, ενώ η 

Anaraña έπαιζε το βιολί της, το οποίο τις ενεργοποιούσε και τους έστελνε νέες εντολές- ήταν 

σαν να κινούνταν όλες ταυτόχρονα, ακολουθώντας ένα σχέδιο. Ο Dimas ζωγράφισε μια εικόνα 

με αρκετές αράχνες να συνθλίβονται μέχρι θανάτου από έναν μαγικό τρισδιάστατο τοίχο. 

Ξαφνικά, η Μιρλέν πέταξε τον ιστό της στον τοίχο ενός από τα κεντρικά δωμάτια, ο ιστός 

αντέγραψε το σχήμα του τοίχου και έπεσε βαρύς και άκαμπτος πάνω σε δεκαπέντε αράχνες 

που προσπαθούσαν να επιτεθούν στη Μιράντα από πίσω, μια δασκάλα ικανή να κινείται με 

απίστευτες ταχύτητες, η οποία όμως είχε παγιδευτεί σε έναν από τους ιστούς που πέταξε η 

Αναράνα. Η Μιράντα άρχισε να κινείται εξαιρετικά γρήγορα, δονούμενη πάνω στον ιστό, μέχρι 
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που αυτός έσπασε και μπόρεσε να ξεφύγει από την προσωρινή αιχμαλωσία της. Η Anaraña 

ούρλιαξε από οργή και σταμάτησε τη μελωδία. Οι αράχνες στάθηκαν λίγο πολύ ακίνητες, 

κάνοντας πιο αργές κινήσεις, περιμένοντας περαιτέρω εντολές. Η Anaraña κοίταξε τη Mirlén με 

άκρατο μίσος και είπε: "Μια μέρα σε θαύμαζα ως δάσκαλο, αλλά μου είπες ότι δεν ήμουν 

κατάλληλος να γίνω μαθητής σου- τώρα είμαι δάσκαλος του υψηλότερου επιπέδου και εσύ, 

από την άλλη πλευρά, δεν είσαι παρά ένας μαραμένος γέρος με μοναδική δύναμη. Θα σε κάνω 

να εξαφανιστείς, μαζί με όλους τους δικούς σου, ενώ εμείς θα θυσιάσουμε τον Μεσσία και θα 

αποκτήσουμε όλη την τεράστια μαγική του ενέργεια", είπε η Αναράνα, καθώς γελούσε με ένα 

τσιριχτό, τρομακτικό γέλιο. Άρχισε να παίζει μια νέα μελωδία και οι αράχνες άφησαν το αρχικό 

τους θήραμα-στόχο και άρχισαν να κινούνται προς τη Μιρλέν. Ήταν εκατοντάδες. Ο Ντίμας και 

οι υπόλοιποι δάσκαλοι σχημάτισαν έναν δακτύλιο γύρω από τη Μιρλέν, έτοιμοι να 

υπερασπιστούν τη σύντροφό τους. Άλλοι εξωτερικοί δακτύλιοι από μαθητές υψηλότερου 

επιπέδου υπερασπίστηκαν τους δασκάλους. Ο Ντίμας χαμογέλασε για μια στιγμή: η τεχνική 

άμυνας με βάση τον δακτύλιο είχε γίνει πολύ αμφιλεγόμενη στην τάξη και πολλοί μαθητές δεν 

καταλάβαιναν γιατί δεν προστατεύονταν οι πιο αδύναμοι αντί για τους πιο δυνατούς. Ήταν μια 

πολύπλοκη εξήγηση που πήρε μέρος του τελευταίου εξαμήνου, αλλά στο τέλος όλοι κατάλαβαν 

ότι ήταν αναμφίβολα το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. 

 

Ο Ούγκο συνέχισε να περπατά μέσα στο τούνελ. Παρά το σκοτάδι, αρκούσε η σκέψη του Δήμα 

για να φωτιστεί μια περιοχή του τοίχου. Ήταν εμφανές ότι είχε περάσει πολύς καιρός από τότε 

που είχε περάσει κάποιος από εκεί, καθώς σε ορισμένα σημεία είχε βραχεί και είχε πολλούς 

κανονικούς ιστούς αράχνης, κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στον Ούγκο. Δεν ήθελε καν να 

φανταστεί πώς θα ήταν να αντιμετωπίσει κάποια από αυτές, πόσο μάλλον εκατοντάδες. Άρχισε 

να σκέφτεται ότι ίσως να μην υπήρχε χρόνος για μια ολοκληρωμένη προπόνηση- μάλλον θα 

έπρεπε να την ξεκινήσει μόνος του, ακολουθώντας τη διαίσθησή του. Ξαφνικά άκουσε έναν 

θόρυβο πίσω του- ήταν πολύ ανεπαίσθητος, σχεδόν ανεπαίσθητος, αλλά ο Ούγκο είχε πάντα 

καλό αυτί. Σταμάτησε και άκουσε, αλλά δεν άκουσε τίποτα. Επιπλέον, καθώς περπατούσε, η 

φωτισμένη περιοχή που άφηνε πίσω του έγινε και πάλι αμυδρή. Άρχισε πάλι να περπατάει, και 

πάλι άρχισε να ακούει εκείνο τον λεπτό ήχο του κουδουνίσματος, σαν από ένα πολυπόδαρο ον 

που κινείται γρήγορα. Μέχρι να γυρίσει, ήταν πολύ αργά για να αντιδράσει: λεπτά νήματα που 

πετάχτηκαν με τεράστια ταχύτητα έπιασαν τα πόδια του, τραβώντας τον προς τα πίσω. Ο Ούγκο 

έπεσε μπρούμυτα στο έδαφος, αποκρούοντας το χτύπημα με τα χέρια του και εν μέρει με το 

κεφάλι του. Έμεινε ζαλισμένος για μια στιγμή, του φάνηκε σαν δευτερόλεπτο, και όταν θέλησε 

να αντιδράσει πρόσεξε κάτι παχύρρευστο να αναβλύζει από τον δεξιό του κρόταφο- είχε ένα 

γερό κόψιμο, το οποίο έκανε μια καλή ποσότητα αίματος να αναβλύζει. Έβαλε το χέρι του στο 

κεφάλι του, προσπαθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο να κλείσει την πληγή. Στη συνέχεια 

προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά τα νήματα του ιστού άρχισαν να απλώνονται από κάτω προς τα 

πάνω, τυλίγοντας τον όλο και περισσότερο. Με το ζόρι έβλεπε τα πόδια του, ενώ αυτό το 

μητρικό σκέλος, πεταμένο από μακριά, συνέχιζε να φτιάχνει ένα κουκούλι γύρω από το σώμα 

του. Ο Ούγκο κοίταξε γύρω του για κάτι που θα μπορούσε να τον απελευθερώσει από τα δεσμά 

του, αλλά οι ίνες ήταν πολύ σκληρές. Έψαξε νευρικά το σακουλάκι και βρήκε το μεταλλικό 

κλειδί, με διάφορες προεξοχές και ραβδώσεις. Το κλειδί έλαμπε, ακατανόητο στο αμυδρό φως 

που έφτανε στο χώρο. Ο Ούγκο το πήρε από το λιγότερο αιχμηρό μέρος του και μετακίνησε ένα 
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από τα κομμάτια χωρίς να σκεφτεί τι έκανε- το κλειδί άρχισε να αλλάζει, παρατηρώντας πώς τα 

μεταλλικά κομμάτια μετακινήθηκαν μεταξύ τους μετά από ένα κλικ, αφήνοντας ένα αιχμηρό 

κομμάτι, παρόμοιο με στιλέτο σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για να ανοίγουν κάρτες, να 

αναδύεται και να τρυπά από μέσα ένα είδος αιχμηρού στιλέτου, μόλις ένα εκατοστό πλάτος, 

αλλά με μια όψη που του έδινε μια κάποια αγριότητα. Με μια ελπιδοφόρα ανάσα άρχισε να 

κόβει το δίχτυ, κάτι που αισθανόταν ότι θα ήταν δύσκολο έργο δεδομένης της ακινησίας του, 

αλλά παραδόξως το έκανε με απίστευτη ευκολία. Το ματωμένο του χέρι έπιασε τη μικρή λαβή 

καθώς την κούνησε μπρος-πίσω σε γωνία περίπου 45 μοιρών, κόβοντας το κενό ανάμεσα στα 

δύο πόδια. Μέχρι να φτάσει στα γόνατα, η αράχνη σταμάτησε να πετάει ιστό- φαινόταν να 

καταλαβαίνει ότι δυσκολευόταν πολύ να φτιάξει ένα κανονικό κουκούλι απέναντι σε αυτό το 

ον. Ο Ούγκο μπορούσε να δει πώς οκτώ τεράστια κόκκινα μάτια έλαμπαν ξαφνικά μέσα στο 

σκοτάδι, καθώς ζαλιζόταν και πάλευε να μη χάσει τις αισθήσεις του εξαιτίας του τεράστιου 

χτυπήματος στο κεφάλι του, που πάλλονταν και μόλις και μετά βίας τον άφηνε να σκεφτεί. Η 

αράχνη όρμησε με πλήρη ταχύτητα προς το μέρος του, τρέχοντας στο διάδρομο, κινούμενη 

κατά μήκος του δαπέδου, των τοίχων, του ταβανιού..., σε ένα είδος σπείρας θανάτου, ενώ αυτά 

τα τεράστια κόκκινα μάτια πλησίαζαν συνεχώς και ο Ούγκο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για 

να το αποφύγει. Ο Ούγκο κατάφερε την τελευταία στιγμή να σπάσει τα δεσμά του, εγκαίρως 

για να πηδήξει η αράχνη στο πρόσωπό του. Είχε την αντανακλαστική ενέργεια να προστατεύσει 

το πρόσωπό του, με τέτοια τύχη που το "χωρίς κλειδί" μπλόκαρε τα σαγόνια του τεράστιου 

όντος, ενώ αυτό του επιτέθηκε με δύναμη και με τεράστια οργή. Το αγόρι θυμήθηκε την 

τεράστια ποσότητα δηλητηρίου που βρήκαν στο σώμα της καημένης της Λορέν. "Πρέπει να 

φροντίσω να μη με δαγκώσει, αλλιώς θα χαθώ", σκέφτηκε. Η αράχνη σάλιωσε με το μίνι στιλέτο 

στα σαγόνια της, πέφτοντας στο πρόσωπο του Ούγκο, κάνοντας το στόμα του να συσπάται σε 

μια μεγάλη εγκοπή βαθιάς αηδίας. Σπρώχνοντας προς τα πάνω με όλη του τη δύναμη, για να 

εξουδετερώσει την πίεση του όντος διαμέτρου σχεδόν ενός μέτρου (χωρίς να υπολογίζονται τα 

πόδια του), ξαφνικά ο Ούγκο ενέδωσε στην πίεση, κάνοντας την αράχνη να πέσει προς τα 

εμπρός και κάτω, καθώς ο Ούγκο σπαρταρούσε ανάμεσα στα πόδια της, με αποτέλεσμα η 

αράχνη να χτυπήσει το κεφάλι της δυνατά στο έδαφος, βεβαιώνοντας τον εαυτό της με ένα 

βαθύ γδούπο. Η αράχνη ξάπλωσε ανάσκελα, κουνώντας τα πόδια της προσπαθώντας να 

σηκωθεί ανεπιτυχώς. "Είναι σκληρό το έδαφος... έτσι δεν είναι; Είμαστε ίσοι τώρα... ισάξιοι για 

τα χτυπήματα". Ο Ούγκο έφτασε με το "ξεκλειδί" στο χέρι και με μια κίνηση έκοψε δύο από τα 

πόδια του βρωμερού γόνου. Η αράχνη άρχισε να περιστρέφεται και να ουρλιάζει με έναν ήχο 

βγαλμένο από την ίδια την κόλαση. Καθώς ο Ούγκο ετοιμαζόταν να βυθίσει το στιλέτο μέσα της 

(σκέφτηκε ότι το "χωρίς κλειδί" ήταν μια ονομασία που αδικούσε τη συσκευή αυτή, πόσο 

μάλλον εκείνη τη στιγμή), η αράχνη έγειρε την κοιλιά της και πέταξε ένα νήμα προς το ταβάνι, 

το έπιασε αμέσως και σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, η αράχνη είχε εξαφανιστεί. Ο Ούγκο 

το ακολούθησε με τα μάτια του, χάνοντάς το στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το θάρρος του και 

φώναξε: - Έλα εδώ, ανάθεμά σε! Δεν θα ξαναπληγώσεις ποτέ κανέναν άλλο! Η αράχνη τον 

κοιτούσε από το ταβάνι- τρία από τα μάτια της ήταν μισόκλειστα ως αποτέλεσμα του 

χτυπήματος στο έδαφος και δύο από τα πόδια της στην αριστερή πλευρά είχαν κοπεί από τη 

δεύτερη φάλαγγα, αλλά μπορούσε ακόμα να τρέξει... και γρήγορα. Καθώς ο Ούγκο συνέχισε 

να κοιτάζει το ταβάνι προς όλες τις κατευθύνσεις, η αράχνη κινήθηκε κατά μήκος του τοίχου 

πολύ αργά, κρυμμένη στο σκοτάδι, μέχρι που έφτασε ξανά στο πάτωμα, αφήνοντας τους 

τοίχους και το ταβάνι λεκιασμένα με το μαύρο υγρό της. Πλησίασε τον Ούγκο αργά από πίσω, 
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καθώς εκείνος κοίταζε το ταβάνι από κάθε δυνατή γωνία. Το πλάσμα κινούσε τα σαγόνια του 

με τεράστιο μίσος. Ο Ούγκο είχε κάνει ένα τρομερό λάθος: είχε παραμελήσει το πάτωμα. Θα 

μπορούσε να τον δαγκώσει σε ένα από τα πόδια του και σε λίγα δευτερόλεπτα θα παρέλυε, 

στο έλεός του, παγιδεύοντάς τον σε ένα κουκούλι από το οποίο δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. 

Η Αναράνα τους είχε ζητήσει να τον πάρουν ζωντανό, αλλά δεν επρόκειτο να αφήσει αυτόν τον 

άνθρωπο, που την είχε ακρωτηριάσει για πάντα, να δραπετεύσει ζωντανός. Έτρεξε με 

απίστευτη ταχύτητα προς τα πόδια του Ούγκο, ακριβώς από την πλευρά όπου ο Ούγκο είχε 

χτυπήσει το κεφάλι του- υπήρχε ακόμα λίγο από το αίμα του στο έδαφος. Όταν βρέθηκε μόλις 

λίγα μέτρα μακριά από το αγόρι, η αράχνη έκανε έναν εκκωφαντικό θόρυβο- δεν ήξερε τι της 

είχε συμβεί, αλλά τα κομμένα πόδια του είχαν ποτιστεί με αυτό το ανθρώπινο αίμα, κολλώντας 

στο έδαφος. Όλο το σώμα της έκαιγε, απίστευτα οδυνηρά, και δεν μπορούσε να σταματήσει να 

ουρλιάζει ασταμάτητα καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το παχύρρευστο αίμα. Η 

αράχνη σκέφτηκε για μια στιγμή τα πολλά θύματα που θα ένιωθαν το ίδιο, πέφτοντας θύματα 

του κολλώδους ιστού της.  

Ο Ούγκο γύρισε ξαφνικά και είδε την αράχνη στο έδαφος, κολλημένη στο αίμα του που έλαμπε 

με ένα χρυσό φωτοστέφανο και σκαρφάλωνε προς τα πάνω, σκαρφάλωνε στα πόδια του, σαν 

να τον είχε κυριεύσει. Ο Ούγκο σήκωσε το στιλέτο για να το εκτοξεύσει στο κεφάλι της αράχνης- 

αλλά ξαφνικά, κάτι τον σταμάτησε. Η αράχνη σταμάτησε να ουρλιάζει- δεν φαινόταν πια καν 

τόσο άγρια. Το αίμα του Ούγκο συνέχισε να ρέει προς τα πάνω, μετατρέποντας σιγά σιγά το 

μαύρο πλάσμα σε χρυσό χρώμα. Τα πυρακτωμένα κόκκινα μάτια της έγιναν ξαφνικά 

ασπρόμαυρα, σαν να ήταν ανθρώπινα.  "Αλλά... τι στο διάολο; είπε ο Ούγκο. Μόλις 

ολοκληρώθηκε η μεταμόρφωσή του, δύο άκρα άρχισαν να ξεφυτρώνουν από τα κομμένα του 

πόδια, μέχρι που είχε τα αρχικά οκτώ. Η αράχνη έλαμπε σε ένα χρυσό χρώμα. Ο Ούγκο ήξερε 

αμέσως ότι είχε έναν νέο ισχυρό σύμμαχο.  

- Πώς σε λένε; ρώτησε ο Ούγκο.  

- Με λένε... Είμαι... Αράνα!" απάντησε η αράχνη διστακτικά και κάπως μπερδεμένη. Και από 

τώρα και στο εξής, είμαι στη διάθεσή σας, είπε με μια παλιακή υπόκλιση. Θα σας προστατεύσω 

με τη ζωή μου, αν χρειαστεί", πρόσθεσε η χρυσή αράχνη.  

- Γιατί", αναφώνησε ο Ούγκο. Σε διαβεβαιώνω ότι προτιμώ να σε έχω με το μέρος μου παρά 

εναντίον μου- ωστόσο, πρέπει να πω ότι αυτό το χρυσό χρώμα, αν και σου ταιριάζει πολύ, 

αμφιβάλλω αν οι αδελφές σου δεν θα τελείωναν μαζί σου μόλις σε έβλεπαν", επισήμανε ο 

Ούγκο.  

Η αράχνη έκλεισε τα σχεδόν ανθρώπινα μάτια της, συγκεντρώθηκε, και η χρυσή απόχρωση 

άρχισε να ξεθωριάζει, ώσπου επέστρεψε στο αρχικό της μαύρο χρώμα- ωστόσο, τα μάτια της 

δεν ήταν πάλι κόκκινα.  

- Αυτό είναι πολύ καλύτερο, Αράνα", είπε ο Ούγκο χαμογελώντας. Πρέπει να βιαστούμε, θέλω 

να δω τον Δήμα!" φώναξε, και πάλι ο διάδρομος φωτίστηκε σηματοδοτώντας το δρόμο. Άρχισε 

να τρέχει, ενώ άκουγε το κροτάλισμα της Αράνα ακριβώς πίσω του, που έτρεχε στο πάτωμα, 

στους τοίχους ή στο ταβάνι. Ο Ούγκο άρχισε να νιώθει σιγουριά. "Το αίμα μου είναι ξεχωριστό, 

είναι το κλειδί" - επαναλάμβανε ξανά και ξανά στο μυαλό του, παρόλο που δεν είχε ιδέα τι θα 
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μπορούσε πραγματικά να σημαίνει- ωστόσο, ίσως, αν χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο, θα 

μπορούσε να είναι ένα όπλο, αρκεί να μη χαθούν όλα - σκέφτηκε. 

Μετά από αρκετά λεπτά τρεξίματος μέσα σε στενούς διαδρόμους, οι οποίοι αναμφίβολα 

βρίσκονταν εντός των αρχικών τειχών του σχολείου, έφτασαν στο τέλος του δρόμου. Ένας 

ογκώδης τοίχος βρισκόταν μπροστά τους. Μια από τις πέτρες του άναψε και ο Ούγκο άγγιξε 

την πέτρα, γεγονός που προκάλεσε και πάλι την ανάδυση μιας πόρτας, τέλεια συγκαλυμμένης 

από την υφή του βράχου. Καθώς άρχισε να γυρίζει, ο ήχος της μάχης έξω έγινε εκκωφαντικός: 

κραυγές, χτυπήματα, εκρήξεις... ακούγονταν παντού. Ο Ούγκο και η Αράνα βγήκαν σε μια από 

τις κύριες και μεγαλύτερες αίθουσες όλου του σχολείου. Το θέαμα ήταν νταντεσικό: δεκάδες 

ταυτόχρονες μάχες, με δυνάμεις όλων των ειδών, στο πάτωμα, στους τοίχους και στο ταβάνι, 

καθώς και ένας μεγάλος αριθμός πτωμάτων και μαύρο και κόκκινο αίμα παντού. Ο Ούγκο είδε 

αρκετούς καθηγητές να περικυκλώνουν τον Δήμα- την ίδια στιγμή, δεκάδες μαθητές 

προστάτευαν τους καθηγητές. Όλοι τους έριχναν ξόρκια, μαγικές μπάλες ενέργειας, φωτιά, ..., 

που προκαλούσαν εκρήξεις και διέλυαν πολυάριθμες αράχνες, οι οποίες τους περιέβαλλαν 

προς όλες τις κατευθύνσεις δείχνοντας να πολλαπλασιάζονται. Ο Ούγκο ήξερε ότι δεν τους είχε 

απομείνει πολύς χρόνος, γιατί είχαν εξαντληθεί από τον συντριπτικό όγκο της επίθεσης, ενώ η 

Αναράνα έπαιζε μια μισητή μελωδία που έκανε συχνά τους μάγους να αναγκάζονται να 

καλύπτουν τα αυτιά τους σε ορισμένες νότες, εμποδίζοντάς τους να χρησιμοποιήσουν ακόμη 

και τις απίστευτες δυνάμεις τους, ενώ οι αράχνες έμοιαζαν να ανακτούν νέα ενέργεια.  

Υπήρχαν δεκάδες μαθητές κρεμασμένοι από το ταβάνι, τυλιγμένοι σε κουκούλια, που 

κλωτσούσαν- άλλοι ήταν στο πάτωμα, τσιμπημένοι, τραυματισμένοι ή χειρότερα. Ο Ούγκο 

αναγκάστηκε να καλύψει τα αυτιά του, γιατί το βιολί έπαιζε πάλι με μια τσιριχτή μουσική που 

τρυπούσε τον εγκέφαλό του και δεν τον άφηνε καν να σκεφτεί. Είδε επίσης τους μάγους να 

σκύβουν στα γόνατα, με τα δύο χέρια στο κεφάλι, ανοίγοντας το στόμα τους για να 

προσπαθήσουν να μετριάσουν αυτόν τον ήχο που δημιουργούνταν με θανατηφόρα συχνότητα, 

ενώ η Αναράνα συνόδευε αυτή την τρομακτική μουσική με ένα ηχηρό γέλιο. Ξαφνικά, όταν όλα 

έμοιαζαν χαμένα και οι αράχνες προχωρούσαν ανενόχλητες προς τα θύματά τους, μια αράχνη 

που δεν συμμετείχε στη μάχη κατέβηκε από το ταβάνι προς την Anaraña. Ήταν ακριβώς ίδια με 

τις άλλες, μαύρη και απειλητική, αλλά είχε κάτι διαφορετικό... τα μάτια της δεν έλαμπαν 

κόκκινα... Όταν έφτασε στο επίπεδο της Anaraña, με ένα κοφτερό χτύπημα έκοψε τις χορδές 

του βιολιού του και "η μουσική" σταμάτησε ξαφνικά.  

- Μα... τι έκανες; φώναξε η Αναράνια, κοιτάζοντάς την περίεργα.  

- Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, είπε η Αράνα, κοιτάζοντάς την κατευθείαν στα μάτια.  

- Ποια είσαι εσύ;" είπε η Αναράνα καθώς έγερνε το κεφάλι της και την κοίταζε από διάφορες 

γωνίες για να προσπαθήσει να την αναγνωρίσει. Μοιάζεις με την 3527, αλλά δεν είσαι", 

ξαφνιάστηκε η Αναράνα, η οποία γνώριζε κάθε μία από τις χιλιάδες κόρες της, τις οποίες 

αποκαλούσε με αριθμούς αντί για ονόματα. Δεν σε ξέρω, και αυτό που μόλις έκανες θα σου 

κοστίσει τη ζωή σου", είπε καθώς έσπρωξε ένα από τα τεράστια, κοφτερά πόδια της και το 

χτύπησε απειλητικά στην κοιλιά της αράχνης, η οποία, σε σύγκριση με το μέγεθος της μητέρας, 

έμοιαζε με ένα μικροσκοπικό πλάσμα.  
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Μια μπάλα ενέργειας εξερράγη λίγα εκατοστά από το ένα πόδι της Spiderwoman, γεγονός που 

της απέσπασε την προσοχή για μια στιγμή, οπότε η Arana το εκμεταλλεύτηκε για να 

σκαρφαλώσει γρήγορα στο ίδιο σκέλος που είχε χρησιμοποιήσει για να κατέβει. Η Αναράνα 

σκέφτηκε να την κυνηγήσει, αλλά σύντομα κάτι τράβηξε την προσοχή της: οι μάγοι είχαν 

ενωθεί, κοιτάζοντας τις εκατοντάδες αράχνες γύρω τους- αυτές άρχισαν να κινούνται αργά και 

αδέξια, σαν να μην ήξεραν τι να κάνουν, περιμένοντας οδηγίες από τη μητέρα τους. Η Anaraña 

φώναξε: "Τρέξτε, κόρες μου, σωθείτε! " ... Αλλά ήταν πολύ αργά- μαθητές από τα χαμηλότερα 

επίπεδα μπήκαν στη μάχη, αρχίζοντας να τις σφάζουν με ξόρκια και δυνάμεις που δεν ήταν 

πολύ θεαματικές, αλλά που τους επέτρεπαν να τις απολιθώνουν για λίγες στιγμές, να τις 

αναισθητοποιούν κ.λπ. καθιστώντας τες εύκολο στόχο για τους μάγους υψηλότερου επιπέδου, 

οι οποίοι έβλεπαν ότι μπορούσαν να τις σκοτώσουν εύκολα. Πολλοί αρχάριοι μαθητές, με 

ελάχιστες μαγικές ικανότητες, επέλεγαν τη μάχη σώμα με σώμα, οπλισμένοι με σπαθιά, 

σφυριά, αλεξίπτωτα... εν ολίγοις, οποιοδήποτε αμβλύ αντικείμενο έβρισκαν στη σχολή που 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Η Αναράνα με βροντερή φωνή φώναξε: "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!", 

ενώ ανέβηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα από ένα νήμα προς το ταβάνι και εξαφανίστηκε μέσα 

από μια τεράστια τρύπα που είχε δημιουργηθεί από τις βίαιες μάχες. Κάποιες από τις πιο 

απομακρυσμένες αράχνες κατάφεραν να σωθούν και να ακολουθήσουν τη μητέρα τους. 

"Σταματήστε την! " φώναξε ο Δήμας. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να ξεφύγει. "Η πόρτα 

είναι ακόμα καλά κλειδωμένη", αναφώνησε ο Λούσερ. Δεν μπορεί να δραπετεύσει από εκεί, 

αλλά ακόμα δεν ξέρουμε από πού μπήκαν", συνέχισε ο φύλακας. Παρόλο που προσπάθησαν 

να την ακολουθήσουν, υπήρχαν ακόμα τόσες πολλές αράχνες γύρω της, που η Αναράνα 

δραπέτευσε με μερικές από τις κόρες της και το σπασμένο βιολί της. Οι εκατοντάδες αράχνες 

συνέχισαν να πολεμούν, αλλά χωρίς τη συλλογική συνείδηση που είχαν αρχικά, σαν να 

δρούσαν άσκοπα, γεγονός που επιβράδυνε τις κινήσεις τους πάρα πολύ. Έκαναν προβλέψιμες 

κινήσεις, καθιστώντας τις εύκολη λεία για τους καθηγητές και τους μαθητές. Ο Τράντορ είχε 

συμμετάσχει στη μάχη στο τεράστιο δωμάτιο, διασκεδάζοντας καθώς ηλεκτροδοτούσε και 

απολιθωνόταν οι αράχνες που προσπαθούσαν αργά και βαριά να ξεφύγουν. Οι αράχνες 

υποχωρούσαν αργά, χάνοντας δεκάδες, εκατοντάδες από αυτές, με τις αδέξιες κινήσεις τους. 

Μετά από λίγο, τα Μυθολογικά Όντα είχαν τον έλεγχο του δωματίου και των εχθρών, οι οποίοι 

είτε ήταν τραυματισμένοι είτε είχαν πέσει στη μάχη. Ο Τράντορ πίεζε τους δικούς του 

συντρόφους να είναι εκείνος που θα έδινε τη χαριστική βολή στις λίγες αράχνες που ήταν 

ακόμα ζωντανές. "Αφήστε τους σε μένα", είπε καθώς εκτόξευε αρκετές χιλιάδες βολτ στα 

αραχνοειδή- ωστόσο, κάτι τράβηξε την προσοχή του: με αρκετά από τα πλαϊνά του μάτια, 

παρακολούθησε μια από αυτές να κατεβαίνει ένα νήμα από το ταβάνι προς το σώμα του Ούγκο, 

με ταχύτητα ανώτερη από τα υπόλοιπα του είδους της. Χαμογέλασε μέσα του: αυτή τη στιγμή, 

θα έπαιρνε την εκδίκησή του από τον άνθρωπο, ο οποίος αναμφίβολα δεν θα μπορούσε να 

επιβιώσει από το τσίμπημα ενός τέτοιου εχθρού; Κι αυτός, ο Τράντορ, μόλις εκείνη τη στιγμή 

είχε αποφασίσει ότι "δεν είχε δει τίποτα"... Γύρισε χαμογελώντας και συνέχισε να σφάζει τις 

αράχνες που δεν είχαν καμία σχέση με ένα ον τέτοιας δύναμης. Ο Pegasullo, το άλογο που 

πετούσε στον αέρα φτύνοντας ένα παγωμένο αεράκι ικανό να παγώσει προσωρινά ό,τι άγγιζε, 

εκμεταλλευόταν κάθε πτήση για να προσπαθήσει να κόψει με τα φτερά του τα νήματα των 

κουκουλιών που παγίδευαν αρκετούς από τους μαθητές. Ξαφνικά, γύρισε τρομαγμένος από 

αυτό που έβλεπε: την επικείμενη επίθεση μιας αράχνης προς τον Ούγκο: "Πρόσεχε, Ούγκο! Σε 

κυνηγάει! " Ο Erizorro, ένα ον σε σχήμα σκαντζόχοιρου με κεφάλι και ουρά αλεπούς, στράφηκε 
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προς το αγόρι και άρχισε να τραβάει το τόξο του με ένα από τα μαγικά του αγκάθια που 

απέσπασε από το ίδιο του το σώμα και το οποίο χρησίμευε ως βέλος- στοχεύοντας την αράχνη, 

σε απόσταση μόλις πέντε μέτρων, ήταν αδύνατο να αστοχήσει ένας τοξότης επιπέδου 4. - Ο 

Erizorro φώναξε. "Όχι!"- φώναξε ξαφνικά ο Ντίμας- "Αφήστε την να φύγει! Είναι σύμμαχος! " 

φώναξε ο μαγκάτο. Ο Erizorro κατέβασε το τόξο του σε σύγχυση.  

- Ally; Ένα από αυτά τα όντα που παραλίγο να μας σφαγιάσουν; - είπε με σκεπτικισμό.  

- Ναι, είναι σύμμαχος... και φοβάμαι ότι, μαζί με τον Ούγκο, υπήρξαν οι σωτήρες μας και αυτοί 

που μας έκαναν να κερδίσουμε αυτή τη μάχη", είπε ο Δήμας ενώ έδειχνε μια από τις εικόνες 

του όπου η Αράνα μεταμορφωνόταν σε χρυσό και ο Ούγκο κρατούσε το παράξενο στιλέτο-

κλειδί. 

Η Μιρλέν πήρε τον λόγο και είπε: "Δεν ξέρω πώς το έκανες, Ούγκο! Αλλά αν είχες φτάσει δύο 

λεπτά αργότερα, ενδεχομένως το σχολείο να είχε καταληφθεί από τις δυνάμεις του κακού και 

επομένως να είχε καταστραφεί για πάντα. 
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9. ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Όλοι οι καθηγητές και οι μαθητές συνέβαλαν στο "καθάρισμα" της σκηνής της μάχης. Η Mirlén 

επέκτεινε τον ιστό της σχηματίζοντας μια διαστατική τρύπα, δημιουργώντας μια πύλη σε μια 

άλλη διάσταση, η οποία κινούνταν ακολουθώντας μια ελλειψοειδή κίνηση που προκαλούσε 

ένα ιλιγγιώδες αποτέλεσμα και μόνο με το να την κοιτάζεις. Τα αδρανή σώματα των αραχνών 

πετάχτηκαν μέσα στην πύλη, εμφανιζόμενα σε ένα άλλο μέρος που μόνο ο Grandmaster 

γνώριζε. Αρκετές τραυματισμένες αράχνες, στριμωγμένες από τους μαθητές σε έναν από τους 

κύριους τοίχους της αίθουσας, προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σώσουν τη ζωή τους. Οι 

μαθητές τις απειλούσαν με δόρατα και τσεκούρια, ενώ άλλοι υψηλότερου επιπέδου τις 

συγκρατούσαν με μια μαγική ασπίδα που τις εμπόδιζε να ξεφύγουν. Ο Τράντορ έτρεξε προς τα 

εκεί φωνάζοντας: "Αφήστε τους σε μένα, έχω μερικά βολτ για αυτά τα πλάσματα! " -καθώς 

έσπρωχνε το δρόμο του ανάμεσα στους συντρόφους του, σπρώχνοντας ή και κάνοντας 

ηλεκτροσόκ που δεν άρεσαν σε όποιον τον ακουμπούσε. Ο Ντίμας άρχισε να ζωγραφίζει με 

πλήρη ταχύτητα και είπε: "Περιμένετε! Κλείστε τις επιζώντες αράχνες! Θα είναι αιχμάλωτοί μας 

μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, αν τελειώσει ποτέ. Η εικόνα του έδειχνε τις αράχνες στα 

μπουντρούμια της Σχολής, κρατημένες με κάγκελα και μια μαγική σφραγίδα μεγάλης δύναμης, 

φτιαγμένη από αρκετούς από τους δασκάλους, που την έκανε σχεδόν άθραυστη. Ένας από τους 

μαθητές, με ένα μεγάλο αλεξίπτωτο που κρατούσε στα χέρια του, είπε: "Δεν πρέπει να τους 

χαρίσουμε τη ζωή- δείτε τι μας έκαναν- κατέστρεψαν το σχολείο και τραυμάτισαν ή σκότωσαν 

πολλούς συμμαθητές μας! Πώς μπορούμε να χαρίσουμε αυτά τα κτήνη; 

- Απλά το κάνω", δήλωσε ο Δήμας. Το ότι αυτοί είναι κτήνη δεν σημαίνει ότι είμαστε κι εμείς, 

έτσι δεν είναι;  

- Δεν μπορείς να μου στερήσεις την ευχαρίστηση να σκοτώνω με ηλεκτροπληξία αυτά τα 

αραχνοειδή, Ντίμας!" είπε ο Τράντορ, καθώς σηκώθηκε στα πίσω πόδια του, φορτίζοντας τα 

υπόλοιπα πόδια του με ηλεκτρική ενέργεια.  

- Αν θέλεις να επιστρέψεις στο Πηγάδι, θα χαρώ να σε πάω εγώ ο ίδιος εκεί, είπε ο Δήμας.  

Ο Τράντορ χώρισε τα πόδια του και η ηλεκτρική ενέργεια εξασθένησε, καθώς μουρμούριζε 

κάτω από την αναπνοή του, καταριζόμενος τον Μαγκάτο. 

 

Οι αράχνες οδηγήθηκαν σε ένα κελί με μόνιμους φρουρούς για 24 ώρες. Οι δάσκαλοι είχαν 

χωριστεί σε δύο ομάδες: η μία ομάδα έκανε θεραπείες στους μαθητές που είχαν τραυματιστεί 

στη μάχη, ενώ οι άλλοι έκαναν ξόρκια και ξόρκια που στερέωναν τοίχους, οροφές και 

πατώματα, τις μεγαλύτερες φυσικές εργασίες. Οι μαθητές περιορίστηκαν στο να 

απομακρύνουν τα συντρίμμια και να τοποθετούν τα αντικείμενα που είχαν επιζήσει στη θέση 

τους- κάποιοι, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις τους, τα συναρμολόγησαν ξανά, αλλά με 

ελάχιστη μαγική ενέργεια, κατόπιν εντολής των δασκάλων- οι περισσότεροι, ωστόσο, 

επικεντρώθηκαν στο καθάρισμα με τον παραδοσιακό τρόπο, με τη σκούπα στο χέρι. Ο Λούσερ 

πήγε στο πόστο του- αν και ήταν απολύτως βέβαιος ότι η είσοδος ήταν άθικτη, αποφάσισε να 

αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στη σφραγίδα ανοίγματος, αφού δίνοντάς τον στον καημένο 

τον Νεμέσιο, που πέθανε εν ώρα καθήκοντος, δεν ήθελε να υπάρξει κάποιο κενό ασφαλείας, 
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κάτι που θα μπορούσε να ξεγλιστρήσει και να καταλήξει σε τραγωδία. Μόλις το επινόησε, το 

μετέδωσε τηλεπαθητικά στη Μίρλεν και τον Δήμα, οι οποίοι τον κοίταξαν και του έγνεψαν από 

μακριά. Μετά από δύο ημέρες εντατικής εργασίας, η Σχολή επέστρεψε στους κανονικούς της 

ρυθμούς. Ο απολογισμός ήταν πραγματικά συγκλονιστικός: ενενήντα επτά τραυματίες 

διαφόρων βαθμών και είκοσι δύο νεκροί, ανάμεσά τους και δύο δάσκαλοι. Οι τραυματίες είχαν 

ανακάμψει μόνο σε ποσοστό περίπου πενήντα τοις εκατό, γιατί όπως ήδη γνώριζε ο Ούγκο, η 

θεραπεία απαιτούσε πολλή μαγική ενέργεια, κάτι που η Σχολή δεν μπορούσε να αντέξει 

οικονομικά αυτή τη στιγμή, και πολλοί αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με την παραδοσιακή 

ιατρική. Πήγαν όλοι στη Μεγάλη Αίθουσα, κληθέντες από τον Δήμα. Ο Ούγκο έμεινε έκπληκτος, 

γιατί δεν είχε μπει σε αυτή την αίθουσα παρά μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων και δεν είχε 

παρατηρήσει πόσο τεράστια ήταν. Εκτός από τον Lúcer, που ήταν συνδεδεμένος με τον Dimas 

τηλεπαθητικά και τους δύο φρουρούς που ήταν με τις αιχμάλωτες αράχνες, όλοι ήταν εκεί- 

κάποιοι κάθονταν στο πάτωμα, κάποιοι στέκονταν όρθιοι και πολλοί στους τοίχους και στο 

ταβάνι. Ο Μίρλεν ανέβηκε στη βάρκα του και αυτή άρχισε να ανεβαίνει, μέχρι που βρέθηκε σε 

ύψος περίπου ενός μέτρου, ώστε όλοι να μπορούν να τον βλέπουν και να τον ακούνε καθαρά. 

Ο βαρκάρης σήκωσε τα χέρια του και είπε: "Αγαπητοί μαθητές και δάσκαλοι. Ξέρετε γιατί σας 

κάλεσα. Μετά την αρπαγή του Μεσσία, η Σχολή βρίσκεται σε βαθύ κίνδυνο, αφού η 

χωροχρονική της κίνηση έχει διακοπεί. Όπως μπορέσατε να δείτε, έχουμε υποστεί μια τρομερή 

επίθεση από τις δυνάμεις του κακού που μας προκάλεσε σοβαρές ζημιές- αλλά καταφέραμε να 

σηκωθούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι 

απαραίτητο να επαναδραστηριοποιήσουμε την κίνηση της Σχολής και γι' αυτό χρειαζόμαστε 

όλη την ενέργειά σας και, πάνω απ' όλα, την ενέργεια του Μεσσία. Θα συνεχίσετε την 

εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε τις δυνάμεις σας στο μέγιστο, αναζητώντας εκείνες 

που καταναλώνουν τη λιγότερη μαγική ενέργεια". 

Στην αίθουσα σχηματίστηκε μια γενική βουή, σαν ένα χαμηλό βουητό που χρειάστηκε αρκετά 

δευτερόλεπτα για να κοπάσει- ήταν κοινό μυστικό ότι ο γρηγορότερος τρόπος για να ανέβει 

κανείς επίπεδο ήταν μέσω της μάχης και της μάχης, και κανείς δεν ήθελε να κλειστεί σε μια 

βιβλιοθήκη μελετώντας παλιά ξόρκια ή παίρνοντας σημειώσεις από καθηγητές, ενώ όλα 

κατέρρεαν γύρω του. Βλέποντας αυτή την ανησυχία, ο Ντίμας είπε: "Είχαμε πολλές απώλειες, 

περισσότερες από όσες μπορούμε να αντέξουμε, αλλά οι τραυματίες αναρρώνουν σιγά σιγά, 

καταναλώνοντας ελάχιστη μαγική ενέργεια, η οποία επιβραδύνει τη διαδικασία επούλωσης. 

Δεν θα μπορέσουμε να αφομοιώσουμε άλλη μια επίθεση. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς η Αναράνα 

μπήκε στη Σχολή. Αυτό το ον σκότωσε τη Λορέν, απήγαγε τον Μεσσία και στη συνέχεια 

επέστρεψε για να την αποτελειώσει με χιλιάδες κόρες της. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να 

υποστούμε μια παρόμοια επίθεση από αυτήν ή άλλους υπαρχηγούς του Υπέρτατου Κακού. Έχω 

παρατηρήσει στις ζωγραφιές μου, ότι πολλοί από αυτούς θέλουν επίσης να κερδίσουν πόντους 

για να ανέβουν την κακή κοινωνική τους σκάλα- χωρίς αμφιβολία, η καταστροφή της Σχολής, 

θα τους εξασφάλιζε δόξα και σχεδόν απεριόριστη εξουσία. Ένα είδος πράσινου σκουληκιού με 

τεράστια μάτια άρχισε να απλώνεται προς τα πάνω, ανεβαίνοντας αρκετά μέτρα πάνω από 

τους συμμαθητές του. Ήταν ένας μαθητής του επιπέδου 7, πολύ ισχυρός και σεβαστός. Ο Δήμας 

του έδωσε το λόγο, δείχνοντας του ένα από τα πινέλα του: "Λοντούντι, μπορείς να μιλήσεις 

ελεύθερα", είπε ο Δήμας. Ο Λοντούντζι είχε τη δύναμη να τεντώνεται σαν λάστιχο, 

διπλασιάζοντας το μέγεθός του αρκετές φορές, ενώ μπορούσε να δημιουργεί μίνι-πύλες που 
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έμοιαζαν με σκουληκότρυπες. Το σκουλήκι είπε: "Οι σύντροφοί μου και εγώ έχουμε δύο 

ερωτήσεις: Από πού μπήκατε; Ο Λούσερ λέει ότι είναι αδύνατον να μπήκαν από την κύρια πύλη, 

η οποία έχει ακόμη άθικτη τη σφραγίδα της. Και μια άλλη ερώτηση που με ανησυχεί ακόμα 

περισσότερο: πώς μπόρεσαν να σπάσουν το Ξόρκι Προστασίας Ενέργειας Ζωής που μας 

κράτησε ζωντανούς στη Σχολή;" είπε καθώς κουνιόταν και άρχισε να κατεβαίνει, ανακτώντας 

το κανονικό του μέγεθος. Η Μιρλέν τράβηξε τη βάρκα της σε ύψος περίπου είκοσι μέτρων, έριξε 

το δίχτυ και αυτό απλώθηκε, παίρνοντας ένα τρισδιάστατο σχήμα που όλοι μπορούσαν να δουν 

και να αναγνωρίσουν αμέσως: ήταν η ίδια η Σχολή, με τα δωμάτια και τις αίθουσές της, 

αιωρούμενη στον αέρα. Μόλις εντοπίστηκε στο χάρτη, ο Ούγκο έλεγξε ότι δεν υπήρχαν κρυφοί 

διάδρομοι, όπως αυτοί που είχε χρησιμοποιήσει για να φτάσει στον ακτοπλόο, αλλά 

αποφάσισε να μην πει τίποτα. "Όπως βλέπετε, αυτός είναι ένας χάρτης της Σχολής", εξήγησε ο 

μάγος- "εδώ μπορείτε να δείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή (ένας κόκκινος σταυρός ήταν 

σημειωμένος στο μεγαλύτερο δωμάτιο απ' όλα), ενώ η κεντρική πόρτα της Σχολής τρεμόπαιξε 

με ένα λαμπερό χρυσό χρώμα, δείχνοντας τη σφραγίδα περιορισμού της άθικτη. "Δεν έχω 

απαντήσεις σε καμία από τις δύο ερωτήσεις, Λοντούντι, αλλά ξέρω κάποιον που σίγουρα 

μπορεί να μας τις δώσει. Ούγκο! Μας έσωσες, εσύ και ο νέος σου φίλος, αλλά ήρθε η ώρα να 

απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, ξεκινώντας από τη συνάντηση με το μαντείο, Σκορλέων", 

είπε ο Μίρλεν.  

Ένας χαμηλός ψίθυρος άρχισε και πάλι να διαδίδεται στο δωμάτιο: Ο Escorleón δεν ήταν απλώς 

γνωστός, αλλά φοβόταν και τον σέβονταν. Ο Ούγκο πάγωσε- δεν ήξερε για ποιο πράγμα 

μιλούσε η Μιρλέν. Όλα ήταν πρωτόγνωρα γι' αυτόν, και δεν ήξερε καν αν είχε δυνάμεις ή όχι, 

πόσο μάλλον πώς να τις χρησιμοποιήσει. Ξαφνικά, ένα είδος φούσκας τύλιξε τον Ούγκο και την 

Ανάρα, η οποία δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του, και τους σήκωσε σε ύψος παράλληλο με 

το σκάφος. Παρά το ύψος, ο Ούγκο δεν ένιωσε καμία στιγμή ανασφάλεια ή ζάλη. Έψαξε για την 

Μπουτζάμπ, τη δασκάλα με το σχήμα ψαριού, η οποία ήταν ικανή να δημιουργεί ενεργειακά 

πεδία με τη μορφή φυσαλίδων και φυσαλίδων- εκεί ήταν, αιωρούμενη στη μέση του δωματίου, 

κοιτάζοντάς τους. Τώρα απλά τις κρατούσε, σε τέλεια ισορροπία...- αλλά κατά τη διάρκεια της 

μάχης, ο Ούγκο μπορούσε να δει πώς αυτά τα ενεργειακά πεδία απορροφούσαν πολλαπλές 

αράχνες και στη συνέχεια συμπιέζονταν μέχρι να τις συνθλίψει και να τις κάνει να εκραγούν με 

μεγάλη βία, σχηματίζοντας μια μάλλον δυσάρεστη φούσκα μαυριδερού χρώματος. Ούγκο 

κοίταξε κάτω. Εκατοντάδες όντα τον κοιτούσαν με προσμονή. Σκέφτηκε πόσο νευρικός ήταν 

στο σχολείο, όταν έπρεπε να παρουσιάσει μια εργασία. Στην πραγματικότητα, συνήθιζε να 

φροντίζει να προετοιμάζει το υλικό, παρά την έκθεση- αλλά τώρα, δεν υπήρχε διαφυγή. 

Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα αέρα (το ενεργειακό πεδίο δεν τον εμπόδιζε να αναπνέει 

κανονικά), άρχισε να μιλάει. Στην αρχή, η φωνή του έτρεμε, αλλά σταδιακά απέκτησε 

αυτοπεποίθηση. Διηγήθηκε τη συνάντηση με τον Σκορλέων, παραλείποντας το επεισόδιο όπου 

"παραλίγο να πεθάνει", καθώς και το φιαλίδιο με το δηλητήριο που είχε ακόμα στην τσάντα 

του. Τους είπε επίσης για το Serpentidad, το στοιχείο που του είχε δώσει το μαντείο για να βρει 

τον Μεσσία. Και πάλι, η αίθουσα ξέσπασε σε ένα μεγάλο μουρμούρισμα. Ο Serpentidad ήταν 

πολύ μεγάλος σε ηλικία, ακόμη και μεγαλύτερος από τους ίδιους τους δασκάλους της Σχολής, 

και ήταν γνωστός για την τεράστια δύναμή του. "Δεν έχω ιδέα πώς μπήκαν μέσα- δεν ήμουν 

καν εδώ εκείνη τη στιγμή", διευκρίνισε ο Ούγκο. Η Αράνα άρχισε να χτυπάει το ένα της πόδι 

στο πόδι του. Ο Ούγκο την κοίταξε και την παρακολούθησε καθώς έκλεισε όλα τα μαύρα μάτια 
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της. Η φωνή της Αράνα έγινε έκδηλη και καθαρή στο κεφάλι του: "Ούγκο, επικοινωνώ μαζί σου 

τηλεπαθητικά μέσω του Λούσερ- δεν νομίζω ότι το να απευθυνθώ σε όλα τα μέλη της Σχολής 

θα μας ωφελούσε, αν σκεφτείς ότι πολλοί από αυτούς με μισούν για όσα έκαναν οι αδελφές 

μου και η μητέρα μου. Ακούστε προσεκτικά...". Ο Αράνα άρχισε να λέει στον Ούγκο όλα όσα 

ήξερε, τα οποία δεν ήταν λίγα. Ενώ οι μαθητές της Σχολής μουρμούριζαν, περιμένοντας τον 

Ούγκο να συνεχίσει να μιλάει, ο Δήμας έδειξε έναν από τους πίνακές του στο πλήθος: "Φαίνεται 

ότι ο νέος μας φίλος, ο Αράνα, θα μας βοηθήσει με τις αμφιβολίες που έχουμε". Ο πίνακας 

έδειχνε ένα δωμάτιο με μια πόρτα από την οποία έμπαινε μια τεράστια αράχνη που έπαιζε 

βιολί, ενώ δεκάδες αράχνες τον ακολουθούσαν. Η Μιρλέν γνώριζε πολύ καλά αυτό το δωμάτιο: 

ήταν το δωμάτιο της αγαπημένης της Ελίσα- και τώρα, παραδόξως, το δωμάτιο του Ούγκο, του 

γιου της. 

Η Μιρλέν καθάρισε λίγο το λαιμό της και είπε: "Ομολογώ ότι αυτό με έχει προβληματίσει πολύ. 

Ήρθε η ώρα να δράσουμε, γιατί έχουμε ένα σημαντικό κενό ασφαλείας στο δωμάτιο του Ούγκο 

που απαιτεί την άμεση προσοχή μας. Φοβάμαι ότι προς το παρόν δεν θα μπορέσουμε να 

τιμήσουμε τους πεσόντες, τόσο τους καθηγητές όσο και τους μαθητές, ούτε να τους 

αποχαιρετίσουμε κατάλληλα. Σας υπόσχομαι ότι θα τους τιμήσουμε το συντομότερο δυνατό... 

αλλά δεν μπορούμε να θρηνήσουμε τους νεκρούς αν οι ζωντανοί βρίσκονται σε θανάσιμο 

κίνδυνο". Ο ακτοπλόος αναζήτησε με τα μάτια του τον φύλακα. "Λούσερ, εσύ θα παραμείνεις 

στο πόστο σου, ενώ οι άλλοι δάσκαλοι θα πάνε και θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να 

κλείσουν αυτή την τρύπα, μέσα από την οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να εμφανιστούν 

νέοι εχθροί. Εσείς οι μαθητές θα συνεχίσετε να εξασκείστε ακολουθώντας τις οδηγίες που σας 

έχουμε δώσει, για να μη σπαταλάτε πολλή μαγική ενέργεια. Το πλήθος διαλύθηκε γρήγορα, 

ακολουθώντας τις οδηγίες που τους είχε δώσει η Μιρλέν, έχοντας επίγνωση της σημασίας που 

είχε ο καθένας τους για την ασφάλεια της Σχολής. 

Ούγκο και αρκετοί δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων ο Mirlén και ο Dimas, έφτασαν στην πόρτα 

της αίθουσας. Ο Mirlén ήταν κρεμασμένος στη βάρκα του, έξι πόδια στον αέρα. "Το δίχτυ μου 

τρελαίνεται, λάμπει και κινείται σε όλη τη βάρκα. Εντοπίστηκε μια τεράστια πηγή μαγικής 

δύναμης". Ο Ούγκο ξεκλείδωσε την πόρτα με το βαρύ κλειδί, αλλά ο Δήμας τον συγκράτησε με 

το χέρι του: "Άφησέ με, Ούγκο- κάνε στην άκρη, σε παρακαλώ!" αναφώνησε. Και σε λιγότερο 

από είκοσι δευτερόλεπτα, είχε ήδη ζωγραφίσει μια από τις εικόνες του που έδειχνε το δωμάτιο 

άδειο, ανακατεμένο και με κάτι γυαλιστερό στο κάτω μέρος του ράφι.  "Ελεύθερο! Μπορούμε 

να περάσουμε! " -συνέχισε. Το δωμάτιο ήταν τελείως σαθρό, σαν να τα είχε τινάξει όλα στον 

αέρα μια θύελλα: έπιπλα και βιβλιοθήκες αναποδογυρισμένα, χαρτιά παντού και βιβλία 

πεσμένα.  

Η Μιρλέν κοίταξε γύρω από το δωμάτιο με θλίψη και είπε: "Προφανώς, δεν βλέπω 

τρισδιάστατες ρωγμές".  

Ούγκο ρώτησε τον Αράνα:  

- Από πού ήρθατε;  

- Δεν ξέρω, Ούγκο", απάντησε εκείνος.  Απλώς ακολουθήσαμε τη μητέρα μας μέσα από μια 

χρυσή πύλη που μας έφερε εδώ.  
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Ξαφνικά το αγόρι θυμήθηκε το σακίδιο του πατέρα του, αυτό που είχε κρύψει κάτω από τη 

βιβλιοθήκη. Το ράφι δεν βρισκόταν στη θέση του, αλλά είχε πέσει μπροστά, με αρκετά από τα 

ράφια του σπασμένα. Στη θέση του, ένας τεράστιος σωρός από βιβλία και σανίδες κάλυπτε τη 

μεταμφιεσμένη κρυψώνα που είχε βρει ο Ούγκο. Η Μίρλεν άρχισε να εξετάζει το δωμάτιο, 

σπρώχνοντας τα χαρτιά και τα σανίδια στην άκρη με τα πόδια της, καθώς κουβαλούσε το δίχτυ 

στην πλάτη της. Ο Ούγκο τον κοίταξε περίεργα, γιατί σκέφτηκε ότι ήταν ίσως η πρώτη φορά 

που τον έβλεπε έξω από τη βάρκα του. "Κάπου εδώ πρέπει να είναι", είπε η Μίρλεν, καθώς το 

δίχτυ έλαμπε με έντονο χρυσό φως. Ο Ούγκο άρχισε να αφαιρεί τα βιβλία και τις σανίδες για 

να ψάξει για το σακίδιό του, μια εργασία στην οποία συμμετείχε και η Αράνα, και μετά από 

λίγα λεπτά ανακάλυψε κάτι που έλαμπε διακεκομμένα: να το, το φακελάκι που είχε βγάλει από 

την κρυψώνα του για να βάλει το σακίδιό του και το είχε αφήσει άτσαλα έξω. Τα γράμματα στα 

πλαϊνά κινούνταν, σχηματίζοντας νέα σύμβολα που παρέμεναν για περίπου δύο δευτερόλεπτα, 

πριν μετατραπούν σε νέα. "Νομίζω ότι βρήκα κάτι! " -φώναξε, καθώς τα σύμβολα άλλαξαν 

ξανά, και αυτή τη φορά, όντως σχημάτισαν κάτι αναγνωρίσιμο: "Elissa". Ήταν το όνομα της 

μητέρας του! Πώς ήταν τόσο ανόητος που δεν το είχε προσέξει πριν, τώρα τα κατάλαβε όλα...!!! 

Εκείνο το φακελάκι ανήκε στη μητέρα του, όπως ακριβώς και εκείνο που είχε κάθε δάσκαλος 

και μαθητής στο σχολείο. Η μητέρα του πρέπει να το άφησε εκεί πριν φύγει, δημιουργώντας 

μια πύλη για να βγει από τη Σχολή και να ξεφύγει από τη μαγική ζωή.  

Ο Δήμας τοποθέτησε ένα μεγάλο τραπέζι στα πόδια του, δείχνοντας πολύ περισσότερη δύναμη 

απ' ό,τι φαινόταν αρχικά. Κοίταξε τους λεκέδες από μελάνι στο τραπέζι, περνώντας το δάχτυλό 

του από πάνω τους: δύο ημικύκλια, δύο μικρές γραμμές και μια άλλη γραμμή σε απόσταση 

περίπου έξι εκατοστών. Κάτι του έλεγε ότι αυτοί οι λεκέδες δεν ήταν αυθαίρετοι, αλλά δεν 

ήξερε τι θα μπορούσαν να σημαίνουν. Με μαγικό τρόπο, έβγαλε έναν από τους πίνακές του και 

άρχισε να ζωγραφίζει: Η Ελίσα φαινόταν, κυριολεκτικά να ζωγραφίζει το τραπέζι- δεν ήταν 

λεκέδες όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς στην αρχή. Ούγκο συνέχισε να καθαρίζει την 

περιοχή μέχρι να φτάσει στην κοίλη σανίδα όπου έκρυβε το σακίδιό του: αφαίρεσε την σανίδα 

και έφτασε μέσα. Εκεί ήταν, το έβγαλε με ένα γερό τράβηγμα και έλεγξε το περιεχόμενό του. 

Ήταν όλα εκεί, αλλά ένα μικρό αντικείμενο έλαμπε με μια ένταση που δεν ταίριαζε καθόλου 

στο υλικό από το οποίο ήταν φτιαγμένο- ήταν ένα πολύ ελαφρύ κομμάτι, προφανώς φτιαγμένο 

από το κόκαλο κάποιου ζώου- ήταν κοίλο, με αρκετές τρύπες γύρω του, πάνω και κάτω, καθώς 

και στις άκρες του, οι οποίες ήταν επίσης κοίλες. Έμοιαζε με ένα παράξενο πίκκολο, αλλά ο 

Ούγκο το είχε ήδη δοκιμάσει χωρίς ποτέ να βγάλει ήχο, εκτός από τον αέρα που έβγαινε από 

τις πολλές τρύπες. Το αντικείμενο έλαμπε, αναβοσβήνοντας δύο από τις τρύπες του, μία στο 

πάνω μέρος της αρχής του αντικειμένου και μία στο κάτω μέρος της άκρης του αντικειμένου. 

Άρπαξε το αντικείμενο και με τα δύο χέρια και έκλεισε αυτές τις τρύπες. Τίποτα δεν συνέβη- 

φύσηξε ξανά, επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα. Ξαφνικά, κάτι του ήρθε στο μυαλό: βούλωσε 

όλες τις τρύπες εκτός από αυτές τις δύο. Άρπαξε το αντικείμενο και με τα δύο χέρια, 

καλύπτοντας όλες τις τρύπες στο πάνω μέρος με το δεξί του χέρι και όλες τις τρύπες στο κάτω 

μέρος με το άλλο χέρι, το οποίο ήταν στριμμένο σε μια κάπως γελοία θέση. Σήκωσε τα δύο 

δάχτυλα που κάλυπταν τις τρύπες που αναβόσβηναν και έπαιξε: μια αρμονική νότα ακούστηκε 

ξαφνικά, πλημμυρίζοντας όλο το δωμάτιο. Όλοι οι παρευρισκόμενοι τον κοιτούσαν έκπληκτοι, 

απορροφημένοι από τη μουσική με σαφές μαγικό στοιχείο. "Τι απολαυστικός ήχος!" " 

αναφώνησε ο Μπουτζάμπ, χαμογελώντας με το ψαροπρόσωπό του. Ο Δήμας πρόλαβε 
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στιγμιαία κάτι στο τραπέζι που τράβηξε την προσοχή του: οι κηλίδες μελανιού άρχισαν να 

κινούνται, έτσι ώστε τα δύο ημικύκλια να ενωθούν στο ένα άκρο, ακολουθούμενα από τις 

γραμμές, οι οποίες κινήθηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού αναζητώντας το τελικό τους 

σχήμα. "Συνέχισε να παίζεις, Ούγκο! Αυτό το μελάνι προσπαθεί να μας πει κάτι! "Ο Δήμας 

αναφώνησε ξαφνιασμένος. Μια μεγαλύτερη γραμμή κινήθηκε από αριστερά προς τα δεξιά. 

Μετά από δύο λεπτά αναμονής, το σχήμα παρέμενε ατάραχο. Ο Ούγκο σταμάτησε να χτυπάει- 

πλησιάζοντας το τραπέζι, έμεινε άφωνος, άφωνος: το σύμβολο μπροστά του ήταν ένα σύμβολο 

που γνώριζε πολύ καλά: το σχήμα της κλειδαριάς που μπορούσε να ανοίξει με το κλειδί -όχι το 

κλειδί. Αλλά πού ήταν αυτή η κλειδαριά;  

 

 

 

Ο Ούγκο έβαλε το πικολό μέσα στη σακούλα, αλλά πέρασε χωρίς αντίσταση και έπεσε στο 

πάτωμα- μετάνιωσε που δεν θυμήθηκε ότι είχε ήδη μια γεμάτη σακούλα και ότι δεν είχε άλλη 

χωρητικότητα για νέα αντικείμενα. Έλεγξε το κομμάτι του οστού, το οποίο ήταν ακόμα άθικτο, 

εκτός από μια γωνία που είχε περάσει. Ντρεπόταν να βγάλει μπροστά σε όλους, το άχρηστο 

ραβδί που βρισκόταν μέσα και που έπιανε χώρο στην τσάντα του, οπότε αποφάσισε να το 

κρατήσει με το σχοινί που κρατούσε την τσάντα, σαν να ήταν ξιφομάχος. 

 

Η Μιρλέν είχε πάει κατευθείαν προς το σακουλάκι με τα σύμβολα- είχε ακόμα το άρωμα της 

Ελίσα πάνω του, γεγονός που έκανε τα μάτια του γέρου μάγου να κλείσουν και τα πτερύγια της 

μύτης του να διασταλούν, εισπράττοντας αυτό το άρωμα, θυμούμενος. Αν και προσπάθησε να 

το ανοίξει αφαιρώντας το κορδόνι, διαπίστωσε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό- είχε ακόμα τη μαγική 

του προστασία, ένα ξόρκι που η ίδια η Ελίσα είχε δημιουργήσει όταν ήταν μαθήτρια πρώτου 

επιπέδου, και για το οποίο ήταν, ειλικρινά, περήφανη. Σε αυτό το σακουλάκι θα βρίσκονταν οι 

πολύτιμοι λίθοι της, οι οποίοι ήταν ακόμα ενεργοί. Η πύλη έπρεπε να είναι εδώ, στο δωμάτιο, 

κάπου- θα μπορούσε να είναι μικροσκοπική σε μέγεθος (είχε δημιουργήσει πύλες που είχαν 

μέγεθος μόνο μερικά εκατοστά στην αφετηρία και τον προορισμό τους, αλλά ήταν ικανές να 

συγκρατούν και να περνούν μέσα από μεγαλύτερα αντικείμενα ή ακόμα και ανθρώπους). 

Ξαφνικά, η έκφραση της Μιρλέν άλλαξε καθώς συνειδητοποίησε μια μικρή αλλά σημαντική 

λεπτομέρεια: αν ο σάκος ήταν ακόμα ενεργός, αυτό σήμαινε ότι οι πολύτιμοι λίθοι είχαν ακόμα 

τη δύναμή τους, και αυτό ήταν πιθανότατα αυτό που είχε κρατήσει την πύλη ανοιχτή μετά την 

απόδραση της Ελίσα. Γίνοντας ακόμα πιο σοβαρός από ό,τι συνήθως, φώναξε: "Ούγκο, έλα 
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εδώ, βιάσου! Αυτό το πουγκί ανήκε στη μητέρα σου, αλλά είναι ακόμα ενεργό", είπε κρατώντας 

το στο ένα χέρι. "Αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα: αισθάνεται ακόμα τη μαγική ενέργεια της 

μητέρας σου, Ούγκο, η μητέρα σου είναι ζωντανή! Ο Ούγκο ένιωσε τους μύες του να τρέμουν 

και τα πόδια του να παραδίδονται, τα γόνατά του λύγισαν και παραλίγο να πέσει, αν δεν είχε 

καταφέρει να κρατηθεί από το τραπέζι.  

Δεν είναι δυνατόν, πέθαναν και οι δύο... η έκρηξη... μου είπε η θεία μου η Matilde. Εκείνη την 

τραγική νύχτα, έχασα τους γονείς μου για πάντα.  

Ούγκο, γιε μου", είπε η Μιρλέν, καθώς τον έπιασε από τους ώμους. Η μητέρα σου είναι 

ζωντανή, αλλά δεν είναι εδώ, το ξέρω αυτό, γιατί το δίχτυ μου θα το είχε πιάσει αμέσως. 

Μάλλον βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση, πιθανώς σε αυτό που εσείς ονομάζετε πραγματικό 

κόσμο. Το σακουλάκι της είναι ακόμα ενεργό, επειδή η πύλη είναι ακόμα ανοιχτή και είναι σε 

θέση να ανιχνεύει τη μαγική ενέργεια του ιδιοκτήτη της. Φαίνεται ότι η μητέρα σου ξέχασε 

αυτή τη μικρή λεπτομέρεια όταν έφυγε από τη Σχολή χωρίς να την αποχαιρετήσει", είπε με 

θλίψη ο βαρκάρης. Δημιούργησε μια διαστατική πύλη από το δωμάτιό της στον πραγματικό 

κόσμο, πιστεύοντας ότι αφήνοντας το πουγκί με τους πολύτιμους λίθους της εδώ και 

περνώντας στην άλλη πλευρά, θα έκλεινε και η σύνδεση θα χανόταν. Σίγουρα σκέφτηκε ότι, 

χωρίς αυτό το σακουλάκι, οι μαγικές της δυνάμεις θα αραιώνονταν σιγά σιγά, όπως μια 

κουταλιά αλάτι σε ένα ποτήρι νερό. Αν είχε πεθάνει, οι πολύτιμοι λίθοι δεν θα ήταν ενεργοί, 

αλλά θα είχαν γίνει απλές πέτρες, και θα μπορούσε να ανοίξει τον σάκο χωρίς πρόβλημα. 

Πρέπει να βρούμε αυτή την πύλη αλλιώς θα ρισκάρουμε άλλη μια επικείμενη επίθεση.  

Όλοι ξεκίνησαν την έρευνα, αφαιρώντας δεκάδες βιβλία, βιβλιοθήκες, καρέκλες... δεν υπήρχε 

χρόνος να συμμαζέψουν το δωμάτιο. Ο Μοντελάν, ένας από τους καθηγητές με την εμφάνιση 

μιας γιγάντιας ακρίδας και αιχμές στην κοιλιά του, σάρωσε το δωμάτιο για τυχόν ενδείξεις. Οι 

αιχμές του δονούνταν, αλλά δεν ένιωθε τίποτα- ήταν σαν ένα μαγικό ξόρκι να προστάτευε τα 

πάντα στο δωμάτιο. Έκανε αρκετά περάσματα, σημαδεύοντας με τα πτερά του τους τοίχους, 

τις πόρτες, τους πίνακες και μερικά από τα ράφια που είχαν στρίψει και καμπυλωθεί, 

ακουμπώντας πάνω σε πεσμένα. Ο Ντίμας κρατούσε ακόμα το σάκο της Ελίσα στο χέρι του- 

δεν ήθελε να τον αφήσει. Μετά από τόσο καιρό, ήταν το μόνο που του είχε απομείνει από 

εκείνη. Μετά από περισσότερες από δύο ώρες αναζήτησης στο δωμάτιο, δεν μπορούσαν να 

βρουν την πόρτα. Ο Ούγκο αποφάσισε να παίξει ξανά την αρμονική νότα με το πικολό και πάλι 

όλοι χαμογέλασαν αμέσως. Τώρα ήταν ο Δήμας αυτός που είπε: "Τι υπέροχος ήχος". Η Μιρλέν 

συνέχισε να συγκεντρώνεται στην τσάντα που κρατούσε στο χέρι της και άρχισε να σκέφτεται 

την Ελίσα και πόσο λάτρης των αινιγμάτων ήταν. Μια λέξη ερχόταν στο μυαλό της ξανά και 

ξανά: "νόστιμο..., νόστιμο...", άρχισε. νόστιμο..." άρχισε να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Και 

τότε, κοιτάζοντας γύρω στο δωμάτιο, το είδε ξαφνικά: "Νόστιμο, ο κήπος των απολαύσεων! " 

είπε ενθουσιασμένος, καθώς παρατήρησε ένα αντίγραφο του πίνακα, το οποίο ήταν παράξενα 

στραβό. Πήγε προς το μέρος του, ψάχνοντας για κάποιο στοιχείο μέσα στον πίνακα. Ο Ούγκο 

τον πλησίασε και του είπε: "Δεν υπάρχει τίποτα στον πίνακα, Μίρλεν, αλλά αν τον κρατήσεις 

οριζόντια, ανοίγει ένα είδος καταπακτής στον απέναντι τοίχο. Την έδειξε σε όλους. Ο Μίρλεν 

και ο Δήμας πλησίασαν τη νεοανακαλυφθείσα μεταλλική πλάκα. Πάνω της αναγνώριζαν τους 

22 ανώτερους μάγους, αυτούς που αντιστάθηκαν στον Αρχέγονο Θεό του Κακού και τον 

κλείδωσαν για πάντα με μια άθραυστη μαγική σφραγίδα. Οι καθηγητές μιλούσαν μεταξύ τους, 
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χωρίς λόγια, γνέφοντας ο ένας στον άλλον καθώς έδειχναν κάποιες λεπτομέρειες στην πλάκα. 

Ξαφνικά, η καταπακτή έκλεισε ξανά στον τοίχο, χτυπώντας δυνατά. Ο ίδιος ο Μίρλεν κράτησε 

το χέρι του στο στήθος του, αναπνέοντας τρεμάμενα λόγω του απρόβλεπτου τρόμου. Ο Δήμας 

κοίταξε τον τοίχο που έκρυβε τέλεια την πλακέτα- χωρίς αμφιβολία, τα αιλουροειδή μάτια του 

είχαν δει κάτι που οι άλλοι είχαν χάσει. "Νομίζω ότι είμαστε κοντά... ακριβώς το ίδιο, ψάχνουμε 

την πύλη στο σωστό μέρος, αλλά όχι τη σωστή στιγμή". Έριξε μια ματιά στο αγόρι, το οποίο 

εξακολουθούσε να ψάχνει στο δωμάτιο για κάποιο στοιχείο: 

- Ούγκο, έχεις πρόχειρο το πίκκολο σου; είπε ο μάγος.  

- Ναι, το έχω εδώ", είπε ο Ούγκο, κρατώντας το στο χέρι του, καθώς δεν μπορούσε να το βάλει 

στην τσάντα του (κουβαλούσε το "κλειδί-μη-κλειδί", το θρυμματισμένο δίμετρο κοντάρι και το 

φιαλίδιο με το δηλητήριο του Σκορλέωνος, οπότε μαζί με τα δύο πετράδια είχε πέντε 

αντικείμενα στο απόθεμά του, που περιόριζαν τη δυνατότητά του να βάλει ένα νέο αντικείμενο, 

εκτός αν αφαιρούσε ένα από τα προηγούμενα). Και πάλι σκέφτηκε το ραβδί, που καταλάμβανε 

χώρο σε μια θήκη δοχείου ικανή να συγκρατεί πολύτιμα μαγικά αντικείμενα.  

- Τοποθέτησε την εικόνα οριζόντια και μετά παίξε το πικολό, σε παρακαλώ", είπε ο Δήμας 

συνοφρυωμένος και αλληθωρίζοντας τα μάτια του σαν να ήθελε να εστιάσει καλύτερα.  

Ο Ούγκο τοποθέτησε την εικόνα, η καταπακτή άνοιξε ξανά και ο Ούγκο έπαιξε ξανά την 

αρμονική νότα, σε μια στριμμένη, κάπως γελοία στάση, αλλά σταμάτησε να φαίνεται γελοία 

μόλις ακούστηκε και όλοι χαμογέλασαν: "Τι υπέροχη μουσική! " αναφώνησαν όλοι μαζί. Ο 

Δήμας, ωστόσο, εξακολουθούσε να κοιτάζει τη μεταλλική πλάκα. Κάτι έλαμπε στο αριστερό 

μάτι του Αρχέγονου Θεού, κάτι που μόνο ένα αιλουροειδές βλέμμα μπορούσε να δει- ήταν ένα 

είδος μοβ στροβίλου που στροβιλίστηκε από αριστερά προς τα δεξιά. Ο Ντίμας πήρε ένα στεγνό 

μελανοδοχείο που ήταν ακόμα πεσμένο στο έδαφος και το έφερε κοντά στη δίνη- απίστευτο, 

το αντικείμενο συνέχισε να παραμορφώνεται σε μέγεθος, μέχρι που μπήκε στην πύλη χωρίς 

κανένα πρόβλημα, απορροφημένο πλήρως. "Φαίνεται ότι μόλις έστειλα ένα μελανοδοχείο 

στον πραγματικό κόσμο- ελπίζω κάποιος να μπορεί να το χρησιμοποιήσει", είπε ο Δήμας, 

ακολουθούμενος από ένα μεγάλο γέλιο της Μίρλεν, το οποίο εξέπληξε ευχάριστα τον Ούγκο, ο 

οποίος θεωρούσε τον ηλικιωμένο δάσκαλο εξαιρετικά σοβαρό άνθρωπο. "Εδώ είναι που ήρθε 

αυτή η καταραμένη Αναράνα", μουρμούρισε ο Aquariam, ένας δάσκαλος σε σχήμα αμοιβάδας, 

ο οποίος ήταν σε θέση να κινητοποιεί το νερό του περιβάλλοντος και να το μετατρέπει σε 

οποιαδήποτε φυσική του κατάσταση σε μια στιγμή, όντας σε θέση να το χρησιμοποιεί ακόμη 

και ως όπλο. Η Αράνα, σε ένα τέτοιο σχόλιο, χαμήλωσε το βλέμμα της από τα πολλαπλά της 

μάτια στο έδαφος, σαν να ντρεπόταν για τις πράξεις που διέπραξαν η μητέρα και οι αδελφές 

της. Ο Ούγκο την πλησίασε και της μίλησε με μεγάλη ευγένεια:  

- Αράνα, χάρη σε σένα ανακαλύψαμε την πύλη. Εσύ ήσουν το κλειδί για όλα, όχι εγώ. Μην 

αισθάνεσαι άσχημα- έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις εκείνη τη στιγμή, επειδή ήσουν αυτό 

που ήσουν- αλλά τώρα, είσαι κάποιος άλλος, κάποιος με μια δική σου οντότητα, που δεν 

δέχεται και δεν θα δεχτεί εντολές από κανέναν. Εσύ κι εγώ συνδεόμαστε, το νιώθω: 

προσπαθήσαμε να αλληλοσκοτωθούμε, αλλά τώρα κουβαλάς το δικό μου αίμα- αν θέλεις, 

μπορείς να με ακολουθήσεις στην αποστολή που με περιμένει.  
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- Βέβαια, Ούγκο. Βασιστείτε σε αυτό. Είμαι δεμένος μαζί σου και θα πάω όπου πας, 

προστατεύοντάς σε με τη ζωή μου, αν χρειαστεί", είπε καθώς σήκωσε τρεμάμενα τα οκτώ 

γυάλινα μάτια του.  

Όταν ο Ούγκο γύρισε πίσω για να κοιτάξει τον πίνακα, οι δάσκαλοι προσπαθούσαν ανεπιτυχώς 

να κλείσουν την πύλη. Όλοι ψιθύριζαν παράξενες λέξεις, έκαναν κινήσεις με τα χέρια και τα 

χέρια τους, σχεδίαζαν παράξενα άγνωστα ενεργειακά σύμβολα που αιωρούνταν για λίγα 

δευτερόλεπτα στον αέρα- ωστόσο, δεν μπορούσαν να κλείσουν την πύλη. Ο Bujab, ο δάσκαλος 

με το σχήμα ψαριού, είπε ξαφνικά: "Αφήστε με για μια στιγμή". Εκείνη τη στιγμή έβγαλε μια 

φυσαλίδα αέρα που μεταμορφώθηκε σε φούσκα, η οποία άρχισε να κινείται προς την πλάκα. 

"Βιάσου", είπε ο Δήμας. Το άνοιγμα στον τοίχο θα μπορούσε να κλείσει ανά πάσα στιγμή και 

θα έπρεπε να ξεκινήσουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή". Η φούσκα πήρε ταχύτητα και 

κατευθύνθηκε προς το μάτι του Πρωταρχικού Θεού στην πλάκα. Όταν έφτασε μόλις μερικά 

εκατοστά μακριά, άρχισε να χάνει το σφαιρικό της σχήμα και να απλώνεται- φαινόταν σαν να 

επρόκειτο να την καταπιεί η πύλη, αλλά δεν το έκανε. Η φούσκα έκανε κύκλο γύρω από την 

πύλη, επιστρέφοντας το ταξίδι πίσω στον κύριό της. Όλοι μπορούσαν να δουν την πύλη πιο 

έντονα τώρα, κλεισμένη στο ενεργειακό πεδίο της φυσαλίδας. "Πολύ καλά, Bujab!" είπε η 

Μίρλεν. Τουλάχιστον μας κέρδισες λίγο χρόνο- ίσως με όλους τους δασκάλους, που δουλεύουν 

ταυτόχρονα, να μπορέσουμε να κλείσουμε την πύλη, αν και ενδεχομένως να δαπανήσουμε 

μεγάλη μαγική δύναμη, αφήνοντας την ενέργεια της Σχολής χαμηλή." 

Οι καθηγητές άρχισαν να φεύγουν από το δωμάτιο του Ούγκο, και σχεδόν χωρίς να το 

καταλάβει, εκείνος έβαλε το χέρι του στην τσάντα του και έβγαλε αυτό που είχε ήδη 

καταγράψει ως το κλειδί-μη-κλειδί. Ήταν ακόμα στη μορφή του στιλέτο, αλλά αφού μετακίνησε 

ένα κομμάτι, ανασυντέθηκε στη μορφή που είχε ήδη βρει, το κλειδί με τα δύο ανεστραμμένα 

δυάρια, σε σχήμα καθρέφτη. Κοίταξε επίμονα το τραπέζι, συγκεκριμένα το σημείο με αυτό το 

περίεργο σχήμα. Τι έκρυβε η μητέρα του με αυτό το σύμβολο; Ήταν ξεκάθαρο ότι ο αριθμός 2 

τον συνόδευε σε όλη την περιπέτεια... Η Αράνα πλησίασε το σύμβολο και είπε: "Μοιάζει επίσης 

με καρδιά, δεν νομίζεις; Ο Ούγκο κοίταξε προσεκτικά το σύμβολο. Ήταν ξεκάθαρο ότι η καρδιά 

σήμαινε αγάπη και, επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση ήταν υπογραμμισμένη... Ποιον αγαπούσε 

τόσο πολύ η μητέρα του ώστε να τονίσει την αγάπη της; Ποια αγάπη θα έδινε τόση σημασία 

στον αριθμό 2; Και σκέφτηκε: "Λοιπόν, κάθε μητέρα αγαπάει τα παιδιά της! Ίσως ήθελε απλώς 

να μου πει ότι είμαστε δύο και ότι η αγάπη μας είναι για πάντα!", υποθέτω ότι εγώ θα 

μπορούσα να είμαι το κλειδί, το όνομά μου ίσως, καθώς σάρωσε ξανά το δωμάτιο για κάτι που 

θα του έδινε κάποια νέα λεπτομέρεια. Και πάλι η Αράνα είχε προβλέψει τις σκέψεις του και 

έψαχνε στα παλιά βιβλία, αναζητώντας κάτι που θα τους έδινε κάποιο στοιχείο. Βρήκε το βιβλίο 

που είχε πέσει στον Ούγκο όταν μετακίνησε για πρώτη φορά το ράφι. Διάβασε δυνατά τον τίτλο 

του βιβλίου:  

"822716! Τι παράξενος τίτλος για ένα βιβλίο! "είπε ο Αράνα. Ο Ούγκο γύρισε αμέσως και το 

πήρε στα χέρια του. Παρατήρησε τους χρυσούς αριθμούς που ξεχώριζαν από τους μαύρους. 
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- Γιατί αυτοί οι αριθμοί είναι επισημασμένοι με χρυσό χρώμα;" είπε δυνατά ο Ούγκο.   

- Ίσως είναι ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα", απάντησε η Αράνα, καθώς έδειχνε με το ένα της 

πόδι την παλιά περγαμηνή που εξακολουθούσε να προσκολλάται κακήν κακώς στο ράφι των 

βιβλίων και έδειχνε κάτι παρόμοιο με το κρυπτογραφημένο μήνυμα του Καίσαρα.  

- Χμ", είπε ο Ούγκο. Δεν μπορούμε να χάσουμε τίποτα αν το δοκιμάσουμε.  

Το αγόρι αντικατέστησε κάθε αριθμό με ένα από τα γράμματα του αλφαβήτου, τοποθετημένα 

με τη σειρά: Α=1, Β=2, κ.λπ. Το αποτέλεσμα τους άφησε και τους δύο αρκετά αδιάφορους: 

HBBGAF.  

- Σου λέει τίποτα αυτό, Αράνα; - ρώτησε ο Ούγκο.  

- Όχι ακριβώς, είπε ο Αράνα...- αλλά και πάλι, προσθέτοντας τον χρυσό αριθμό στον δικό του 

αριθμό... για να δούμε! αυτό θα ήταν 842726, που σε γράμματα θα ήταν HDBGBF.  

- Όχι! Κάτι μας λείπει!...- αυτοί οι χρυσοί αριθμοί... Χμ", είπε ο Ούγκο, βάζοντας το χέρι του στο 

πηγούνι του, σκεπτόμενος φωναχτά, "Για μισό λεπτό, κάτι δεν πάει καλά εδώ- το Αλφάβητο 

έχει είκοσι επτά γράμματα, άρα υπάρχουν διψήφιοι αριθμοί, όχι μόνο ένας. Μισό λεπτό, κάτι 

δεν πάει καλά εδώ- το Αλφάβητο έχει 27 γράμματα, άρα υπάρχουν διψήφιοι αριθμοί, όχι μόνο 

ένας. Κι αν ο χρυσός αριθμός σηματοδοτούσε την αρχή ή το τέλος ενός διψήφιου αριθμού; Τότε 

οι αριθμοί θα ήταν 8-22-7-16. Για να δούμε: 22=U, 7=G, 16=O... H-U-G-O, ΟΥΓΚΟ, Θεέ μου, 

Αράνα, αυτό είναι το όνομά μου! φώναξε καθώς η αράχνη τον κοίταζε χαμογελώντας. Πού ήταν 

αυτή η σελίδα; Θυμάμαι ότι υπήρχε μια σελίδα λεκιασμένη με μελάνι ώχρας... γύρισε τις 

σελίδες με τον αντίχειρά του πολύ γρήγορα και νόμιζε ότι την είδε στα μισά του βιβλίου. Το 

ξεφύλλισε ξανά, αυτή τη φορά πιο αργά. Εδώ είναι, η σελίδα 222! αναφώνησε το αγόρι 

ενθουσιασμένο. Υπήρχαν αρκετές μουτζούρες στη σελίδα, σαν κάποιος να είχε βουτήξει 

επίτηδες το δάχτυλό του σε κοκκινωπό μελάνι και στη συνέχεια να είχε μουτζουρώσει ορισμένα 

σημεία της σελίδας.  

- Δεν είναι μελάνι", είπε ο Αράνα, "είναι αίμα, αποξηραμένο αίμα, αλλά αίμα παρ' όλα αυτά. 

Έχω καλή όσφρηση γι' αυτό", εξήγησε καθώς σήκωσε τα μπροστινά του πόδια πάνω από το 

κεφάλι του.  

Ο Ούγκο την κοίταξε με δυσαρέσκεια. "Σ' ευχαριστώ, Αράνα, ήταν μια πληροφορία που έπρεπε 

να μάθω", είπε σαρκαστικά το αγόρι, ενώ έκανε μια φανερή χειρονομία αηδίας. Έγραψε σε ένα 

κομμάτι χαρτί τα ακόλουθα γράμματα σημαδεμένα με αίμα: ΝΟΥΛΑΦΙΤ Οι αριθμοί που 

σημειώθηκαν ήταν 122678. "Τι σημαίνει ΝΟΥΛΑΦΙΤ; Και τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί;" 
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σκέφτηκε δυνατά ο Ούγκο. Η μικρή αράχνη πλησίασε το χαρτί, στραβοκοίταξε τα τέσσερα ζεύγη 

ματιών της, σαν να έκανε συνδυασμούς των γραμμάτων και των αριθμών με μεγάλη ταχύτητα.  

- Ούγκο, νομίζω ότι το βρήκα. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά εύκολο: οι αριθμοί είναι οι 

ίδιοι που εμφανίζονται στον τίτλο του βιβλίου, δηλαδή το όνομά σας, μόνο που είναι εκτός 

σειράς... και τα γράμματα σχηματίζουν μια λέξη που αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο που 

έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα - είπε ο Αράνα με συγκεντρωμένο πρόσωπο.  

- Flautin! " αναφώνησε ο Ούγκο. "Αράνα, είσαι ιδιοφυΐα! "  

Έβγαλε το πικολό και έβαλε όλα τα δάχτυλά του πάνω στις τρύπες του οργάνου, αφήνοντας 

ελεύθερα το 1, 2, 6, 7 και 8, τους αριθμούς που αντιστοιχούσαν στο όνομά του. Μια τσιριχτή 

νότα έσπασε στιγμιαία τη σιωπή. "Γιατί;" -είπε ο Ούγκο-, θα πρέπει να κάνω κι άλλες πρόβες... 

-αλλά ξαφνικά, ένας μεταλλικός ήχος άρχισε να γίνεται αντιληπτός... μεταλλικά κομμάτια 

γλιστρούσαν πάνω σε άλλα κομμάτια, προκαλώντας έναν ήχο παρόμοιο με τρίξιμο. "Έρχεται 

από εδώ", έδειξε η Αράνα με ένα από τα πόδια της. Ο Ούγκο ακολούθησε τη νοητή γραμμή που 

έδειχνε το πόδι της Αράνα. Έδειχνε προς τον νότιο τοίχο, αυτόν που φύλαγε τη μυστική 

καταπακτή... Η Ούγκο έτρεξε στον βόρειο τοίχο, τοποθέτησε τον πίνακα Bosch οριζόντια και 

άκουσε το κλικ του ανοίγματος στον τοίχο που εξακολουθούσε να δείχνει η Αράνα. Η μεταλλική 

πλάκα είχε αλλάξει. Στο κεντρικό μέρος είχε σχηματιστεί ένα άνοιγμα σε ένα σχήμα που και οι 

δύο γνώριζαν καλά: μια υπογραμμισμένη καρδιά ή δύο κατοπτρικά δυάρια. Ήταν μια 

κλειδαριά, η κλειδαριά! Χωρίς δεύτερη σκέψη, έβγαλε το κλειδί-μη-κλειδί και το έβαλε στη 

σχισμή: το κλειδί μπήκε τέλεια.  

 

Οι δάσκαλοι είχαν συγκεντρωθεί στο Αμφιθέατρο, τη δεύτερη μεγαλύτερη αίθουσα μετά τη 

Μεγάλη Αίθουσα, την κύρια αίθουσα διδασκαλίας για τους αγώνες. Η Μιρλέν τύλιξε το δίχτυ 

στον ώμο της, κυκλώνοντάς το αρκετές φορές γύρω από τη μέση της. Εκτέλεσε ένα πολύ αρχαίο 

ξόρκι που απαιτούσε πολλή ενέργεια- το πάτωμα γέμισε με παράξενα μοτίβα και μαγικά 

σημάδια, σχηματίζοντας έναν κύκλο με 22 διαστήματα. Όλοι κατέλαβαν τις δικές τους, 

αφήνοντας ελεύθερες τις θέσεις της Λορέν και εκείνες των δύο τελευταίων πεσόντων 

δασκάλων. "Θα χρειαστούμε μερικούς υποψήφιους δασκάλους-ανώτερους μαθητές", είπε η 

Μιρλέν. Ο Dimas επικοινώνησε με τον Lúcer, ο οποίος ήρθε με τον Thanis, ένα παράξενο ον με 

πρόσωπο ευγενικού κοάλα που μπορούσε να περνάει μέσα από τοίχους, να αποσυντίθεται 

ατομικά και να ανασυντίθεται κατά βούληση, μπορούσε μάλιστα να το κάνει και σε ομάδα, με 

αντικείμενα ή ανθρώπους που άγγιζε.  

- Δεν έχουμε άλλο χρόνο για να επιλέξουμε μαθητές που θα αντέξουν αυτό που πρόκειται να 

συμβεί εδώ", είπε η Μίρλεν, κοιτάζοντας τον Λούσερ και τον Μπουτζάμπ.  

- Δεν χρειάζεται να μας ρωτάς εμάς, Mirlén. Φυσικά και συμφωνούμε να πάρουμε αυτή τη 

θέση", είπε ο φύλακας.  

Ο Lúcer και ο Bujab πήραν τις δύο τελευταίες διαθέσιμες θέσεις.  

- Αν δεν ήταν πραγματικά απαραίτητο, δεν θα σας το ζητούσα ποτέ. Είστε και οι δύο βασικό 

κομμάτι της άμυνας του σχολείου, και αν συνέβαινε κάτι, θα έβλαπτε πολύ, συνέχισε η Μίρλεν.  
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- Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα, ή θέλετε να συνεχίσετε την ομιλία;" είπε ο Μπουτζάμπ 

καθώς έκλεινε το μάτι με ένα από τα τεράστια μάτια του στη Μίρλεν.  

Μόλις και οι 22 μάγοι ήταν στη θέση τους, ο Bujab άρχισε να μετακινεί τη φυσαλίδα που 

χρησίμευε ως προσωρινή φυλακή της πύλης, η οποία είχε τοποθετηθεί στη μέση των μάγων. 

"Είμαι έτοιμος! " -είπε το ψάρι, και με το σήμα του Mirlen, όλοι οι μάγοι άρχισαν να 

συγκεντρώνονται, με την ενέργειά τους να αυξάνεται, καθώς ένα είδος μαγικής κουρτίνας τους 

τύλιγε από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Εκείνη τη στιγμή, η λαμπρότητα που περιέβαλλε την 

πύλη διαλύθηκε και η σπείρα, που αρχικά είχε μέγεθος περίπου όσο ένας κόκκος ρυζιού, άρχισε 

να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα και να αυξάνει το μέγεθός της. Το δωμάτιο άρχισε να 

δονείται, οι μάγοι μετατοπίζονταν με σπασμωδικές κινήσεις, αλλά εξακολουθούσαν να 

κρατούν τις θέσεις τους όρθιες όσο καλύτερα μπορούσαν, σαν να ήταν κολλημένοι στο πάτωμα 

από το ξόρκι της Μίρλεν, αλλά ταλαντεύονταν από τον σχεδόν τυφλό αέρα που παρήγαγε η 

σπείρα, η οποία είχε πλέον το μέγεθος μιας πόρτας. Ο Θάνης κρατιόταν με δυσκολία, 

συγκεντρωμένος σκληρά, με σφιγμένα δόντια και ιδρωμένος σαν να έδινε τη μάχη της ζωής 

του, αλλά κινούμενος στο έλεος της πύλης, η οποία θα μπορούσε να τον καταπιεί ανά πάσα 

στιγμή. Οι μικρές σφαίρες στο κεφάλι του Λούσερ είχαν τρελαθεί, έλαμπαν και τρεμόπαιζαν 

ανεξέλεγκτα. Ο Μπουτζάμπ αγκυρωνόταν άσχημα, ενώ χρησιμοποιούσε τα πτερύγιά του για 

να εξουδετερώσει τις επιδράσεις του αέρα που έδινε δύναμη τυφώνα, ώστε να μην πετάξει 

ξαφνικά μακριά. Ξαφνικά, χαρτιά και βιβλία από όλα τα σημεία του δωματίου άρχισαν να 

κινούνται μέσα στον αέρα προς τη σπείρα που γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Ακολούθησαν 

καρέκλες, τραπέζια και μεγάλα αντικείμενα, τα οποία στροβιλίζονταν γύρω από την πύλη, η 

οποία άρχισε να ρουφάει τα αντικείμενα με μεγάλη ταχύτητα. Ο καημένος ο Bujab 

αναγκάστηκε να κλειστεί σε μια φούσκα ενέργειας, προσκολλημένος στο πάτωμα, καθώς 

κοίταζε τρομοκρατημένος τα ταλαντευόμενα ενεργειακά τοιχώματα, αμφιβάλλοντας αν θα 

μπορούσε να κρατηθεί ή όχι. Με έναν εκκωφαντικό θόρυβο, που έκανε αδύνατο να ακούσει 

ακόμα και τον εαυτό του, ο Μίρλεν φώναξε με όλη του τη δύναμη: "Κρατηθείτε λίγο ακόμα, 

φίλοι! Μπορούμε να το κλείσουμε, μην απελπίζεστε! " Την ίδια στιγμή, γιγάντια δάχτυλα με 

κοφτερά νύχια μήκους πάνω από μισό μέτρο άρχισαν να ξεπροβάλλουν από την πύλη: είχαν 

γαλαζοπράσινη απόχρωση, με μεγάλες προεξοχές. Αναμφίβολα πρέπει να ανήκαν σε ένα ον 

τεράστιου μεγέθους, γιατί κάθε δάχτυλο ήταν τόσο μεγάλο όσο ένας ενήλικας άνθρωπος. 

"Προσπαθούν να μπουν μέσα! Συγκεντρωθείτε όσο πιο πολύ μπορείτε! " - φώναξε η Μίρλεν, 

καθώς τα μαλλιά της κουνιόντουσαν άγρια. Τα δάχτυλα συνέχισαν να κινούνται προς τα 

εμπρός, πιάνοντας την άκρη της πόρτας. Ο Λούσερ, που παρακολουθούσε τη σκηνή 

τηλεπαθητικά, επικοινώνησε με όλους τους μαθητές του σχολείου: "Συγκεντρώστε όλοι την 

ενέργειά σας για να κλείσετε αυτή την πύλη, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε μια 

δεύτερη επίθεση!". Τα φώτα σε όλο το κτίριο τρεμόπαιξαν, καθώς οι διακόσιοι και πλέον 

μαθητές συγκεντρώθηκαν στο μέγιστο, για να εντείνουν τη δύναμη των δασκάλων τους.  Τα 

δάχτυλα συνέχισαν την προέλασή τους, μπορούσαν ήδη να δουν ακόμα και τον καρπό, με 

κάποιου είδους πλευρικά αγκάθια που του έδιναν μια τρομερή όψη. Η ενέργεια των μάγων 

εντάθηκε στο μέγιστο, ενώ τα πρόσωπά τους δονούνταν με μεγάλη ταχύτητα και τα μάτια τους 

έγιναν λευκά. Ξαφνικά, η σπείρα άρχισε να αλλάζει χρώμα: από μοβ, σε μπλε, σε πράσινο, σε 

πορτοκαλί... και τελικά, μεταμορφώθηκε σε μια τρύπα με χρυσό χρώμα. Τα αντικείμενα που 

δεν είχαν ακόμα καταπιεί έπεσαν με πάταγο στο πάτωμα, θρυμματιζόμενα σε κομμάτια- ο 
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αέρας του τυφώνα σταμάτησε και ο καρπός του παράξενου όντος κόπηκε, πέφτοντας πάνω στο 

δωμάτιο, με έναν μεγάλο βρυχηθμό, ενώ πρασινωπό αίμα πλημμύρισε τα πάντα. Πριν κλείσει 

εντελώς, και καθώς ο δυνατός ήχος υποχώρησε, οι μάγοι θα μπορούσαν να ορκιστούν ότι μια 

τρομακτική κραυγή πόνου ήρθε από μια άλλη διάσταση. Η σπείρα εξαφανίστηκε εντελώς και η 

πύλη έκλεισε οριστικά, ή τουλάχιστον προς το παρόν. Το ενεργειακό τείχος που περιέβαλλε 

τους μάγους εξαφανίστηκε εντελώς, όπως και τα σύμβολα στο πάτωμα. Οι μάγοι έπεσαν στα 

γόνατα, λαχανιασμένοι και εξαντλημένοι. Ο καημένος ο Θάνης δεν άντεξε και κατέρρευσε. Η 

Μιρλέν πήγε αμέσως να τον βοηθήσει, περπατώντας με μεγάλη δυσκολία. "Γρήγορα! Η μαγική 

του ενέργεια έχει πέσει σε κρίσιμο επίπεδο- αν δεν τον προστάτευε το Ξόρκι Ενέργειας Ζωής, 

θα είχε πεθάνει χωρίς θεραπεία". Ο Ντίμας άρχισε να εφαρμόζει τα χέρια του στο στήθος του 

φτωχού κοάλα και η Μίρλεν συμμετείχε. Μετά από δύο λεπτά, τα μάτια του άνοιξαν βαριά. "Τι 

συνέβη; Τι κάνω εδώ;" ρώτησε ζαλισμένος, "Θεέ μου, με το ζόρι μπορώ να κουνηθώ! "ψιθύρισε 

καθώς προσπαθούσε να συνέλθει.  

- Ήρεμα, Θάνις", απάντησε η Μιρλέν χαϊδεύοντας το πρόσωπό του. Καταφέραμε να σου 

δώσουμε μια αρχική επείγουσα γρήγορη λύση, αλλά φοβάμαι ότι σπαταλήσαμε πολύ μαγεία 

για να κλείσουμε την πύλη. Θα χρειαστεί να ξεκουραστείς για τις επόμενες εβδομάδες για να 

επαναφέρεις το επίπεδο μαγείας σου στο επίπεδο που ήταν. Λυπάμαι που έπρεπε να περάσετε 

αυτή την κατάσταση, αλλά όπως είδατε, ήταν μια πολύ λεπτή κατάσταση, και ήσασταν ένας 

από τους υποψήφιους μελλοντικούς δασκάλους του σχολείου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, θα 

προτιμούσα χίλιες φορές να μην ήσασταν εσείς.  

- Ήταν τιμή μου, Mirlén. Θα το έκανα ξανά χίλιες φορές αν έπρεπε. Θα έδινα και τη ζωή μου για 

τη Σχολή", είπε ο Θάνης.  

- Το ξέρω αυτό! Το ξέρω", απάντησε ο γέρος μάγος, "αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ήταν μόνο λίγος 

καιρός πριν εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση. Πες με παράξενη, αλλά σε προτιμώ ζωντανό", είπε 

η Μιρλέν καθώς του έκλεινε το μάτι.  

Ο Lúcer ήταν εξαντλημένος, ξαπλωμένος ανάσκελα, με τα φώτα του να λάμπουν αμυδρά, 

πράγμα ασυνήθιστο γι' αυτόν (κάποιοι τον αποκαλούσαν αστειευόμενοι "το καντήλι", εξαιτίας 

των πάντα φωτεινών σφαιρών του). Η προστατευτική φούσκα του Μπουτζάμπ είχε αντέξει 

καλά, αλλά το ψάρι ήταν πεσμένο στο έδαφος, χωρίς οξυγόνο. Ο Dimás έτρεξε στα τέσσερα για 

να το σώσει, σαν να ήταν μια κοινή γάτα που προσπαθούσε να πιάσει ένα ποντίκι. Έβαλε το 

αυτί του στην κοιλιά του Bujab και συνοφρυώθηκε ανήσυχος: η αναπνοή του ήταν πολύ 

ακανόνιστη και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 

Χωρίς να πει λέξη, έβγαλε έναν καμβά και άρχισε να ζωγραφίζει με πλήρη ταχύτητα. Χωρίς 

δεύτερη σκέψη, έφερε τα χείλη του κοντά στον Bujab και άρχισε να του φυσάει αέρα, ώστε να 

επανενεργοποιηθούν και πάλι οι πνεύμονές του, ενώ ένας άλλος από τους δασκάλους 

έσπρωχνε το καημένο το ψάρι στο έδαφος, κάνοντας μασάζ στην καρδιά του και με τα δύο 

χέρια. Μετά από λίγα λεπτά, ο Bujab συνήλθε και απομακρύνθηκε από τον Dimas.  

- Μα... τι νομίζεις ότι κάνεις; ρώτησε γκρινιάζοντας τον μάγο.  
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- Σου σώζω τη ζωή, είπε ο Ντίμας δείχνοντας στον Μπουτζάμπ τον πίνακα, ο οποίος έδειχνε το 

αστρικό σώμα του ψαριού να εγκαταλείπει το σώμα του, όπως είχε συμβεί και με τη Λόρεν, την 

επιστάτιδα του Μεσσία.  

- Ίσως", είπε ο Μπουτζάμπ, "αλλά μην το ξανακάνεις χωρίς να ντυθείς λίγο καλά για ραντεβού 

και να βγάλεις αυτή την ψαρίλα από το στόμα σου.  

Γέλασαν όλοι μαζί, καθώς ο Bujab άπλωσε το ένα από τα μπροστινά του πτερύγια για να τον 

βοηθήσει ο Magato να σηκωθεί.  

- Σοβαρά, Δήμα, σε ευχαριστώ πολύ- ένιωσα ότι είχε έρθει η ώρα μου. 

Καθώς ζητωκραύγαζαν και συγχαίρονταν ο ένας για την επίτευξη ενός τέτοιου κατορθώματος, 

ο Δήμας ζωγράφιζε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, αλλά με πολύ πιο αργή ταχύτητα απ' ό,τι είχαν 

συνηθίσει όσοι τον έβλεπαν- ήταν πολύ κουρασμένος, και αυτό φαινόταν. Όταν τελείωσε, είπε: 

"Περάσαμε πολλά για να κλείσουμε αυτή την πύλη- αναμφίβολα η Ελίσα, αν και ήταν σπουδαία 

δασκάλα, δεν θα είχε αρκετή μαγική ενέργεια για να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι οι 

δυνάμεις του κακού είχαν εντοπίσει την πύλη και δεν χρησίμευε πλέον ως σύνδεση με τον 

πραγματικό κόσμο, αλλά με τα βασίλεια του απόλυτου κακού. Η πύλη αυτή συντηρούνταν από 

την άλλη πλευρά, καθώς ένας στρατός χιλιάδων όντων συγκεντρώνονταν για να εισέλθει, 

διοικούμενος από ένα ον με τεράστια μαγική δύναμη".  

Ο Δήμας έδειξε τις εικόνες και εκείνοι έμειναν άναυδοι από τέτοιες ζωγραφιές: ένα τεράστιο 

ον σε σχέση με τα υπόλοιπα, με κόκκινα μάτια και πλοκάμια που κρέμονταν στο πρόσωπό του 

σαν να ήταν γένια, με κοφτερά νύχια σαν σπαθιά, ηγούνταν ενός στρατού από αράχνες, 

σκορπιούς, σαρανταποδαρούσες, κενταύρους, μινώταυρους... όλοι τους, άριστα εξοπλισμένοι 

με βαριά όπλα. Στην άκρη του στρατού, αρκετοί μάγοι στέκονταν αιωρούμενοι ψηλά, 

επικεντρωμένοι στο να κρατήσουν την πύλη ανοιχτή. Ένας άγριος, κοκκινοφορεμένος 

Νεκρομάντης εκσφενδόνιζε αστραπές μέσω ενός ραβδιού στην πύλη, ενώ η Αναράνα έπαιζε 

και εκατοντάδες αράχνες τριγυρνούσαν θυμωμένες. 

 

Ο Ούγκο και η Αράνα, που βρίσκονταν ακόμη στο δωμάτιο, έπρεπε επίσης να συμβάλουν όπως 

και οι υπόλοιποι μαθητές για να κλείσει η πύλη. Ήταν εξαντλημένοι- ο Λούσερ είχε μπει στο 

μυαλό τους ζητώντας βοήθεια, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές. Η Αράνα συνήλθε γρήγορα- 

ήταν φανερό ότι, με τα οκτώ πόδια της, ισορροπούσε πολύ καλύτερα, αν και το αγόρι ζαλιζόταν 

ακόμα, γαντζωμένο στο τραπέζι και κρατιόταν από έπιπλα και ράφια που δεν είχαν καταφέρει 

ακόμα να μετακινηθούν πίσω στην αρχική τους θέση. Πλησίασαν τη μεταλλική πλάκα, αυτή 

που δεν είχαν καταφέρει να ανοίξουν. Το κλειδί ήταν ακόμα κολλημένο μέσα- με γρήγορες 

κινήσεις, γύρισε το κλειδί δύο φορές προς τα αριστερά, κλειδώνοντάς το. Προσπαθώντας να 

μετακινήσουν το κλειδί χωρίς επιτυχία, δεν γύρισε ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. 

Ούγκο σκέφτηκε τη βαθιά αγάπη της μητέρας του γι' αυτόν... θα μπορούσε να είναι δυνατόν; 

Το αγόρι έσκυψε πάνω στο κλειδί και αυτό πήγε περίπου δύο εκατοστά πιο μέσα. Ο Ούγκο το 

γύρισε άλλες δύο φορές προς τα αριστερά και κλείδωσε ξανά. Χρειάστηκε να επαναλάβει τη 

διαδικασία αρκετές φορές, γυρίζοντας και σπρώχνοντας, σαν η κλειδαριά να είχε διαφορετικά 

στρώματα ασφαλείας, που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά βάθη στην κλειδαριά, μέχρι που το 
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"κλειδί-μη-κλειδί" μπήκε μέσα σχεδόν μέχρι το τέλος της εξωτερικής του άκρης. Ξαφνικά το 

κουτί άνοιξε. Ο Ούγκο ήταν ενθουσιασμένος: σίγουρα ό,τι υπήρχε μέσα θα πρέπει να είχε 

μεγάλη αξία, αφού η μητέρα του το φύλαγε με μεγάλη προσοχή. Στο εσωτερικό του, ένας 

κιτρινωπός φάκελος βρισκόταν πάνω στο κουτί. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Ο φάκελος ήταν 

σφραγισμένος με μια σφραγίδα που είχε δει πολλές φορές, ιδίως όταν η μητέρα του χάιδευε 

το στήθος του τη νύχτα και εκείνος απορροφημένος, μισοκοιμισμένος, κοιτούσε εκείνο το 

όμορφο χρυσό δαχτυλίδι: ήταν ένα είδος συμβόλου που σχηματιζόταν από δύο σταγόνες, η μία 

μεγαλύτερη από την άλλη, που έπεφταν από την πάνω άκρη του δαχτυλιδιού. Πάντα πίστευε 

ότι έμοιαζαν με δύο σταγόνες νερού που έπεφταν από ένα περβάζι. Όταν ο Ούγκο άγγιζε το 

δαχτυλίδι της μητέρας του με τον δείκτη του, εκείνη του έλεγε: "Είναι δύο σταγόνες, Ούγκο, 

ακριβώς όπως εσύ κι εγώ...! ακριβώς το ίδιο! " Ο Ούγκο, θυμούμενος εκείνη τη στιγμή, δεν 

μπορούσε να καταπιέσει ένα χαμόγελο, αν και τα μάτια του είχαν πλημμυρίσει από δάκρυα, τα 

οποία μπορούσε να καταπιέσει μπροστά στην Αράνα. Σκέφτηκε ότι τώρα που κοίταξε το 

κόκκινο σφράγισμα που έγινε με το δαχτυλίδι, οι δύο σταγόνες αίματος έμοιαζαν μάλλον με 

δύο σταγόνες αίματος. Ο Ούγκο έβγαλε τον φάκελο και τον άφησε στο τραπέζι. Το μεταλλικό 

κουτί έκλεισε με έναν δυνατό κρότο, φτύνοντας το "κλειδί-μη-κλειδί" που έπεσε στο πάτωμα. 

Στη συνέχεια, η πέτρινη καταπακτή έκλεισε με έναν δυνατό κρότο και η εικόνα του Κήπου των 

Γήινων Απολαύσεων έγειρε ξανά. Το αγόρι πήρε το κλειδί και αποσυναρμολόγησε ένα από τα 

κομμάτια του, όπως είχε κάνει μια φορά στο παρελθόν- κινήθηκαν ξανά, σχηματίζοντας το 

γνωστό στιλέτο. Το χρησιμοποίησε για να ανοίξει τον φάκελο, αφαιρώντας τη σφράγιση και 

φροντίζοντας στη συνέχεια να παραμείνει στον πάτο της τσάντας και να μην περάσει μέσα από 

αυτήν, όπως έγινε με το πικολό. Μέσα στο φάκελο, βρήκε ένα κομμάτι χαρτί διπλωμένο σε 

τέσσερα μέρη. Ούγκο το έβγαλε και η μυρωδιά του αρώματος της μητέρας του πλημμύρισε το 

δωμάτιο. Το αγόρι ήξερε πολύ καλά αυτή τη μυρωδιά, που τον γύριζε πίσω σε υπέροχες στιγμές 

της παιδικής του ηλικίας, όπως όταν η μητέρα του συνήθιζε να του γιατρεύει τις πληγές, να του 

καθαρίζει τη βρωμιά από το πρόσωπο ή να του χαϊδεύει τα μαλλιά με το χέρι της, κάτι που της 

άρεσε, γιατί ήξερε ότι τον ενοχλούσε ιδιαίτερα. Θα έλεγε: "Το να είσαι ντροπαλός δεν είναι 

ασυμβίβαστο με το να έχεις καλό χτένισμα", θα γρύλιζε ο Ούγκο, παίρνοντας το χέρι του μακριά 

από τη μητέρα του, η οποία θα ξεσπούσε σε γέλια με το ευφυολόγημα του οκτάχρονου γιου 

της. Το γράμμα ήταν γραμμένο με άψογο γραφικό χαρακτήρα, χωρίς σβησίματα ή σβησίματα, 

τέλεια χειρόγραφο, σαν να αντέγραφε ένας κληρικός τον πολυτιμότερο ιερό κώδικα όλων των 

εποχών. Πήρε το γράμμα και άρχισε να το διαβάζει:  

 

"Αγαπητέ Ούγκο: 

Εάν διαβάζεις αυτό το γράμμα, χωρίς αμφιβολία η κατάσταση που απέφευγα όλα αυτά τα 

χρόνια έχει γίνει πραγματικότητα. Έβαλα τα δυνατά μου για να κρατήσω αυτή την οικογένεια 

μακριά από τη Σχολή Μυθολογικών Όντων. Η Σχολή ήταν πολύ σημαντική για μένα, γιατί εκεί 

γνώρισα πολύ σημαντικά όντα στη ζωή μου, αλλά ας πούμε ότι τα πράγματα ξαφνικά 

περιπλέχτηκαν και έπρεπε να φύγω από εκεί. Ετοίμαζα επί εβδομάδες ένα ξόρκι για να 

δημιουργήσω μια πύλη που θα με έφερνε εδώ, στον πραγματικό κόσμο, όπως μου αρέσει να 

τον αποκαλώ, έναν κόσμο έξω από τη μαγεία. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα 

δημιουργήσω την πύλη, θα αφήσω τον σάκο με τους πολύτιμους λίθους και θα περάσω από 
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εκεί αναζητώντας ένα νέο μέλλον έξω από τη μαγεία. Μόλις εγκατασταθώ σε αυτό το νέο 

μέλλον, ούτε ο Μίρλεν ή ο Εσκορλέον δεν θα μπορούν να με βρουν. Έχω επίσης επενδύσει 

χρόνο στην απόκρυψη σημαντικών αντικειμένων που δεν θέλω να πάρω μαζί μου στο σακίδιό 

μου στο δρόμο για την άλλη διάσταση- όπως βλέπω, βρήκατε κάποια από αυτά. Μπράβο αγόρι 

μου!... αλλά πρέπει να σου ζητήσω να τα χρησιμοποιήσεις με σύνεση (...)". 

Το γράμμα συνέχισε να μιλάει σε πιο οικείο τόνο, λέγοντάς του πόσο περήφανη ήταν γι' αυτόν, 

πόσο ευτυχισμένη ήταν με τον γιο που πάντα ήθελε να αποκτήσει. Όταν τελείωσε την 

ανάγνωση, γύρισε το χαρτί και δυσαρεστήθηκε.   

- Τι συμβαίνει, Ούγκο, τι είναι αυτό το ύφος στο πρόσωπό σου; είπε ο Αράνα.  

- Κοίτα - δεν σου φαίνεται παράξενο; είπε, δείχνοντας το κείμενο στο πίσω μέρος. 

 - Μα", είπε ο Arana, "πόσο παράξενο! 

- Ναι, είναι πολύ παράξενο", συνέχισε ο Ούγκο. Είναι πολύ ανομοιόμορφα γραμμένο, πρόχειρο, 

βρώμικο... και ακόμη και το χρώμα του μελανιού δεν ταιριάζει. Φαίνεται σαν να το έγραψε 

βιαστικά.  

Δεν είναι μελάνι, Ούγκο, είναι γραμμένο με αίμα", είπε ο Αράνα. Μπορώ να εντοπίσω αυτή τη 

μυρωδιά από χιλιόμετρα μακριά, όσος χρόνος κι αν έχει περάσει, η μυρωδιά πάντα παραμένει. 

- Αίμα; το αγόρι ξαφνιάστηκε... της μητέρας μου;  

- Δεν ξέρω, Ούγκο. Δεν είχα την ευχαρίστηση να το γνωρίσω- το μόνο που μπορώ να σου πω 

είναι ότι ανήκει στο ίδιο πρόσωπο με τους λεκέδες που βρέθηκαν στο βιβλίο με τον αριθμητικό 

τίτλο, με το όνομά σου. Ο Ούγκο άρχισε να διαβάζει το μέρος με την ώχρα, αυτή τη φορά με 

μεγαλύτερη δυσκολία από την πρώτη, αφού έπρεπε να συλλαβίσει όπως ένα παιδί στα πρώτα 

μαθήματα ανάγνωσης: 

 

"Με βρήκαν! Πρέπει να προστατέψω την οικογένειά μου. Πρέπει να προστατέψω εσένα πάνω 

απ' όλα, γιε μου. Φαίνεται ότι βρήκαν την πύλη, η οποία δεν έκλεισε ποτέ εντελώς, παρόλο που 

ήταν κρυμμένη σε ένα σχεδόν αδύνατο να βρεθεί μέρος. Το αίμα είναι ζωή και θάνατος, Ούγκο. 

Το αίμα είναι τα πάντα. Από μικρός, έδειχνες τεράστια μαγική συμπεριφορά, αλλά 

προσπάθησα να σε κάνω να καταλάβεις ότι ήταν καλύτερα να κρατάς χαμηλό προφίλ. 

Χρησιμοποιούσες τη μαγεία όλο και περισσότερο, ακόμη και για τα καθημερινά σου πράγματα, 

γινόσουν όλο και πιο δυνατή χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ο πατέρας σου άρχισε να μου κάνει 

ερωτήσεις και οι διαφωνίες γίνονταν όλο και πιο συχνές- με κατηγορούσε επειδή ο γιος μας 

κληρονόμησε αυτές τις κατάρες από μένα και σε έθεσε σε κίνδυνο από τις δυνάμεις του κακού. 

Πάντα πίστευα ότι ήταν δώρα, αλλά μετά από μήνες διαφωνιών και μομφών, αποφάσισα ότι 

δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι πια. Μια μέρα, αποφάσισα να κάνω κάτι... κάτι για το οποίο 

μετανιώνω κάθε μέρα της ζωής μου: ετοίμασα ένα αρχαίο φίλτρο, μια παλιά μυστική συνταγή 

που λίγοι μάγοι γνωρίζουν, και ακόμα λιγότεροι θα τολμούσαν να χρησιμοποιήσουν- τη βρήκα 

πριν από χρόνια σε μια φθαρμένη περγαμηνή στη Σχολή- ο στόχος μου ήταν ξεκάθαρος: αφού 

το πιω, ξεχνώντας τις δυνάμεις μου και τον τρόπο χρήσης τους, η μαγική μου ενέργεια θα ήταν 
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μη ανιχνεύσιμη- έτσι, θα παραπλανούσα το κακό- αλλά από αβλεψία, πλησίασες στην κουζίνα 

και πήρες ένα καλό ποτό. Παραλίγο να σου κοστίσει τη ζωή σου, πράγμα που δεν θα 

συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Ήσουν πολύ άρρωστος, στα πρόθυρα του θανάτου, και ο 

πατέρας σου κι εγώ τσακωνόμασταν με μεγάλη ένταση. Τότε, μια σκέψη άρχισε να 

σχηματίζεται στο κεφάλι μου: ίσως θα έπρεπε να βρω κάποιον τρόπο να ανακτήσω τις δυνάμεις 

μου σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Με την πύλη της Σχολής ανοιχτή, θα μπορούσα να 

ξαναγλιστρήσω χωρίς να αφήσω ίχνη, γνωρίζοντας ότι ήταν πολύ πιθανό το δωμάτιό μου να 

μείνει κλειστό για πολλά χρόνια (...)".  

Μετά από έναν βιαστικό αποχαιρετισμό, υπήρξε ένα υστερόγραφο: "Υ.Γ. Το αίμα είναι η 

πραγματική δύναμη της ζωής, γιε μου! Και εμείς... είμαστε ξεχωριστοί! ". 

Ο Ούγκο προσπάθησε να θυμηθεί εκείνο το περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε. Αποφάσισε να 

συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, κλείνοντας τα μάτια του: μόνο μικρές, ανούσιες 

αναλαμπές ήρθαν στο μυαλό του- αλλά αφού έπιασε σφιχτά το γράμμα στα χέρια του, 

αγγίζοντας για δεύτερη φορά το ξεραμένο αίμα που είχε αποφασίσει να γίνει μελάνι, δεκάδες 

εικόνες άρχισαν να έρχονται στο μυαλό του: χαλαρά καρέ της μητέρας του στην κουζίνα, να 

μαγειρεύει ή κάτι παρόμοιο. Πήρε μια βαθιά ανάσα, σαν να ξαναζούσε εκείνη τη στιγμή- ο 

Ούγκο σηκώθηκε νυσταγμένος από το κρεβάτι. Η μητέρα του ήταν απασχολημένη στην 

κουζίνα, ετοίμαζε το πρωινό, παίζοντας με πράγματα και κατσαρόλες- υπέθεσε ότι ήταν ήδη 

αργά, γιατί ήταν πολύ προσεκτική με τους πρωινούς θορύβους και ήταν ο διακριτικός τρόπος 

της να πει στον Ούγκο να "ξυπνήσει", ότι ήταν λογική ώρα να σηκωθεί. Άκουσε τη μητέρα του 

να ανοίγει το παράθυρο της κουζίνας και να χαιρετάει τη Σίλβια, τη γειτόνισσα, μια γυναίκα 

στην ηλικία του με την οποία είχε γίνει πολύ καλή φίλη.  

- Για να πετάξεις τα σκουπίδια, Silvia; είπε η Elissa. Αυτό πρέπει να γίνει τη νύχτα, γυναίκα, το 

φορτηγό έχει ήδη περάσει εδώ και πολύ καιρό.  

- Γεια σου, γείτονα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πήγα για ύπνο αργά χθες, βλέποντας εκείνο το σόου 

με τις διασημότητες... και με πήρε ο ύπνος. Να πιούμε καφέ μετά το μεσημεριανό; ρώτησε η 

Silvia.   

- Βέβαια, περάστε αργότερα, είπε η Ελίσα καθώς έκλεινε ξανά το παράθυρο και κούνησε το 

άλλο της χέρι.   

Η Ελίσα και η Σίλβια γνωρίστηκαν μια μέρα στο παντοπωλείο και στη συνέχεια συναντήθηκαν 

το βράδυ, ενώ έβγαζαν τα σκουπίδια. Αποδείχτηκε ότι είχε μετακομίσει λίγους μήνες πριν στο 

διπλανό σπίτι, αυτό που χωριζόταν μόνο από την αυλή μας. Ανακάλυψαν ότι και οι δύο είχαν 

πολλά κοινά: να έρθουν σε ρήξη με το παρελθόν τους και να το ξεχάσουν. Η Σίλβια ήταν 

Ασιάτισσα και υπέστη κακοποίηση από τον σύζυγό της- μετά από μια ευνοϊκή απόφαση υπέρ 

της, πήρε τα χρήματα που δικαιούνταν και έφυγε από τον πρώην σύντροφό της, αλλάζοντας 

όχι μόνο πόλη αλλά και χώρα. Δεν είχε οικογένεια εδώ, και τους λίγους φίλους που είχε κάποτε 

(ο σύζυγός της δεν την άφηνε να εδραιώσει κανενός είδους σχέση), αποφάσισε να τους αφήσει 

πίσω της για να κλείσει εντελώς αυτό το κεφάλαιο της ζωής της. Το πραγματικό της όνομα ήταν 

Phailin (σημαίνει ζαφείρι στη γλώσσα της), αλλά μετά από μερικές εβδομάδες στη χώρα μας, 

αποφάσισε να συστηθεί με ένα πιο ευρωπαϊκό όνομα, ένα κοινό όνομα που θα ήταν πιο εύκολο 
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να το θυμούνται και να το προφέρουν οι μελλοντικοί της φίλοι. Ο Ούγκο σηκωνόταν, με τις 

πιτζάμες του, με τα μαλλιά του ανακατεμένα και το κουνελάκι του Νίκο, το λούτρινο ζωάκι που 

τον βοηθούσε να κοιμηθεί. Μπήκε στην κουζίνα και είδε τη μητέρα του με την πλάτη προς το 

μέρος του, να παίζει με ένα πολύ όμορφο γουδί και γουδοχέρι που δεν είχε ξαναδεί. Η μητέρα 

του γύρισε και του χάρισε ένα όμορφο χαμόγελο και του είπε:  

- Γεια σου αγάπη μου. Κοιμήθηκες καλά;  

- Λοιπόν... Υποθέτω πως ναι, είπε ο Ούγκο, ανοίγοντας το στόμα του με ένα μεγάλο 

χασμουρητό. Ονειρεύτηκα ζώα και τέρατα, πολύ παράξενα. 

Η μητέρα του του χαμογέλασε. Ήταν ντυμένη με τη στολή της δουλειάς της- ήταν προϊσταμένη 

νοσοκόμα στο νοσοκομείο και μόλις είχε έρθει από μια κουραστική μέρα στα επείγοντα 

περιστατικά.  

- Θα σου φτιάξω πρωινό σε λίγο και θα μου πεις για εκείνα τα παράξενα πλάσματα, εντάξει;" 

είπε η μητέρα του, κοιτάζοντάς τον ζεστά, παρά την προφανή κούραση που εξέπεμπε.  

Ξαφνικά, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και ο πατέρας της πήγε προς την κουρτίνα. Η φωνή 

του πατέρα του ακουγόταν διαφορετική από το συνηθισμένο, σαν να ήταν θυμωμένη:  

- Ελίσα, είναι ο μικρός σου φίλος! Τι ωραία που ήρθες! Ακόμα και το πρωί δεν μπορούμε να 

είμαστε ήσυχοι! είπε ο πατέρας γκρινιάζοντας, καθώς δίπλωνε τα ρούχα στο σαλόνι.  

- Πρέπει να ξέχασε να μου πει κάτι, φίλε! Μόλις τώρα της μίλησα... Ένα λεπτό θα κάνω!" 

απάντησε η μητέρα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την πρώιμη συμπεριφορά της 

γειτόνισσάς της.  

Η Ελίσα βγήκε βιαστικά από την κουζίνα, ανακατεύοντας με το χέρι της τα μαλλιά του Ούγκο 

αφού τον προσπέρασε. Έδειχνε εμφανώς νευρική, περισσότερο απ' ό,τι εξέφραζε συνήθως- 

ήταν σαν οι γονείς της να ήταν θυμωμένοι και να είχαν μόλις βγει από έναν καυγά, λίγο πριν 

σηκωθεί ο Ούγκο. Το αγόρι προχώρησε προς το μεταλλικό γουδί, με γυάλινα τοιχώματα που 

της επέτρεπαν να βλέπει το περιεχόμενό του. Είχε ένα γαλαζοπράσινο χρώμα, σαν της 

θάλασσας, πολύ ελκυστικό. Ήθελε να το δοκιμάσει- η μητέρα της ήταν πάντα σπουδαία 

μαγείρισσα. Θα ήταν μόνο μια γουλιά, αρκετή για να μην την προσέξει κανείς... Τότε όλα 

μαύρισαν. Ξύπνησε μέσα στη μπανιέρα, ιδρωμένος ανάμεσα σε παγάκια, τρέμοντας και 

ασφυκτιώντας ταυτόχρονα, ενώ ο πατέρας του και η μητέρα του, ένας από κάθε πλευρά, τον 

έπιαναν από τα χέρια, χαϊδεύοντας το πίσω μέρος των χεριών του: "Μας τρόμαξες πολύ, γιε 

μου!" είπε ο πατέρας του, καθώς σκούπιζε τον ιδρώτα από το μέτωπό του με το άλλο του χέρι- 

αλλά τώρα είσαι καλά, και τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει. Η μητέρα του χάιδευε 

το χέρι του, ενώ ο δακτύλιος των δύο σταγόνων νερού κινούνταν σαν καράβι στο έλεος των 

κυμάτων, ακολουθώντας το χέρι που χάιδευε το χέρι του αγοριού. Ο Ούγκο ήταν μπερδεμένος- 

δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα από όσα είχαν συμβεί. Ξαφνικά, ένας βροντερός ήχος έκανε 

το σπίτι να τρέμει- η στέγη κατέρρευσε, καθώς μια τεράστια πύρινη σφαίρα από την κουζίνα 

καταπλάκωσε τα πάντα. Ο πατέρας του αντέδρασε σε ένα δευτερόλεπτο: έσπρωξε δυνατά το 

στήθος του Ούγκο στον πυθμένα της μπανιέρας, δίνοντας μόλις και μετά βίας χρόνο στον Ούγκο 

να αναπνεύσει- πνιγόταν, κρύωνε και ζεσταινόταν ταυτόχρονα, ενώ κοιτάζοντας ψηλά μέσα 
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από τη θολή επιφάνεια του νερού, είδε αντικείμενα να πετούν στον αέρα ακολουθούμενα από 

κίτρινα και κοκκινωπά σύννεφα. Στην μπανιέρα έπεσαν διάφορα αντικείμενα, κομμάτια πέτρας 

που κάποτε αποτελούσαν μέρος του τοίχου ή της οροφής του σπιτιού. Όταν φάνηκε ότι δεν 

μπορούσε πια να κρατήσει την αναπνοή του, παρατήρησε πώς η πίεση του χεριού του πατέρα 

του μειώθηκε- έναν ήχο που έμοιαζε με τρίξιμο ακολούθησε η κίνηση μιας τεράστιας δοκού 

που, περιστρεφόμενη στο ένα άκρο της, κατέληξε να χτυπήσει το πλάι της μπανιέρας με 

εξαιρετική βία, με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει σε δεκάδες κομμάτια, πολλά από τα οποία 

ενσωματώθηκαν στο γυμνό σώμα του Ούγκο. Το νερό της μπανιέρας, μαζί με τον πάγο, βρήκε 

την τέλεια διέξοδο στην τρύπα που άνοιγε για όλο αυτό το ορμητικό ρεύμα και αυτό έσωσε τον 

Ούγκο από τον πνιγμό, που κρατιόταν πλέον κουτσός από το άψυχο χέρι του πατέρα του. Έπεσε 

στο έδαφος μέσα στα χαλάσματα, προσπαθώντας να πάρει με το ζόρι μια βαθιά ανάσα για να 

του δώσει όλο τον αέρα που χρειαζόταν για να μη χάσει τις αισθήσεις του. Παίρνοντας ανάσα 

με μεγάλες, βαθιές ανάσες, παρακολουθούσε το σώμα του πατέρα του να βρίσκεται κάτω από 

τα χαλάσματα, συνθλιμμένο από διάφορες πέτρες και δοκάρια αυτού που ήταν κάποτε η 

οροφή- στα δεξιά του, περίπου δύο μέτρα μακριά, το χέρι μιας γυναίκας, εντελώς καμένο, 

προεξείχε ανάμεσα στον τοίχο και το δοκάρι: το δαχτυλίδι με τις δύο σταγόνες νερού ήταν 

ακόμα στο παράμεσο δάχτυλό της. Ο Ούγκο άρχισε να αναπνέει ακανόνιστα και ασταμάτητα- 

ένιωσε ζαλάδα και ξαφνικά όλα έγιναν πάλι μαύρα. 

Ξύπνησε στο δρόμο, στην αγκαλιά μιας αστυνομικού που τον κρατούσε με μια κουβέρτα.  

- Ηρέμησε, Ούγκο. Είμαι η Maribel, ήρθα να σε βοηθήσω. Όλα θα πάνε καλά.  

- Πού είναι οι γονείς μου; Ο Ούγκο κοίταξε νευρικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Πολλά 

πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά περικύκλωσαν το σπίτι, ενώ από την άλλη πλευρά του 

δρόμου ακούγονταν οι σειρήνες των ασθενοφόρων. Ξαφνικά ένιωσε κάτι αιχμηρό στη μέση 

του, στη δεξιά πλευρά του, κάτι που τον πονούσε... άγγιξε τον εαυτό του και ούρλιαξε: ένα 

κομμάτι πορσελάνης τρυπούσε την πλευρά του, σαν να τον είχε τρυπήσει ένα μαχαίρι 

διαμπερώς. Επιπλέον, πολλά θραύσματα είχαν κάνει πολυάριθμες πληγές στο στήθος και τα 

πόδια του, δείχνοντας το δρόμο σε λεπτές λωρίδες αίματος. Άρπαξε το κομμάτι της πορσελάνης 

και προσπάθησε να το ξεριζώσει, βγάζοντας μια τρομερή κραυγή πόνου. "Έι, έι, Ούγκο, 

ηρέμησε!" είπε η αστυνομία. Το ασθενοφόρο είναι καθ' οδόν. Μας είπαν να μην 

προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτό το κομμάτι πορσελάνης από μέσα σου γιατί μπορεί να 

καταλήξεις να αιμορραγείς μέχρι θανάτου. Ήμασταν σε περιπολία και ήρθαμε ως έκτακτο 

περιστατικό όταν ακούσαμε την έκρηξη- καθ' οδόν, καλέσαμε το νοσοκομείο και την 

πυροσβεστική. Κοιτάξτε, το ασθενοφόρο είναι καθ' οδόν! "είπε η αστυνομικός, κοιτώντας τον 

στα μάτια- αλλά δεν βρήκε απάντηση, γιατί ο Ούγκο είχε λιποθυμήσει ξανά.  

Ένας ήχος από σειρήνες τον επανέφερε στις αισθήσεις του- βρισκόταν μέσα σε ένα 

ασθενοφόρο, γεμάτο καλώδια και με πολλούς επιδέσμους έκτακτης ανάγκης καλυμμένους με 

επιδέσμους, πολλοί από τους οποίους ήταν ποτισμένοι με αίμα. Φορούσε ένα είδος διάφανης 

μάσκας, η οποία τον βοηθούσε πράγματι να αναπνέει καλύτερα, αν και το αιχμηρό κομμάτι 

πορσελάνης ξεπρόβαλλε, σαν να ήταν παγόβουνο, πάνω από το σώμα του, διατηρώντας το 

καμπυλωτό σχήμα αυτού που ήταν, κάποτε, μέρος της άκρης της μπανιέρας. Κοίταξε στα 

αριστερά του: μια τουαλέτα, που ρυθμίζει συνεχώς τα μηχανήματα και κρατά σημειώσεις σε 
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ένα σημειωματάριο, ενεργούσε γρήγορα, σαν να ήταν ρομπότ που είχε κάνει το ίδιο πράγμα 

εκατοντάδες φορές- δίπλα του υπήρχε ένας δίσκος με πολλά μικρά κομμάτια πορσελάνης, τα 

οποία είχαν αφαιρεθεί από το σώμα του αγοριού με τσιμπιδάκια. Παρά το θέαμα αυτό, ένιωθε 

ήρεμος και χαλαρός: σίγουρα τα φάρμακα είχαν αρχίσει να επιδρούν. Στο πίσω μέρος του 

ασθενοφόρου μπορούσε να διακρίνει δύο άλλα άτομα, που κάθονταν ο ένας απέναντι από τον 

άλλον και μιλούσαν. Στη μία πλευρά ήταν η αστυνομικός, που κρατούσε ένα σακίδιο και το 

πρόσφερε σε μια κυρία μπροστά της. Η κυρία ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, με ασημί γκρίζα 

μαλλιά και ένα μεγάλο κύμα που διέτρεχε τα μαλλιά της από αριστερά προς τα δεξιά. Του 

φάνηκε γνωστή- ίσως την είχε ξαναδεί σε κάποιο μαγαζί, στο σούπερ μάρκετ... αλλά τώρα 

ήθελε απλώς να ξεκουραστεί. Έκλεισε τα μάτια του και καθώς έπεσε σε έναν βαθύ, ναρκωτικό 

ύπνο, που πιθανώς προκλήθηκε από τον ορό στο ένα του χέρι που ήταν συνδεδεμένος με ορό, 

νόμιζε ότι άκουσε μια μικρή συζήτηση στο βάθος.  

- Θεέ μου! Τι θα κάνω τώρα; Δεν είμαι κατάλληλος γι' αυτό το έργο. Τον γνωρίζω ελάχιστα...", 

είπε ο παλιός γνωστός/άγνωστος.  

- Μην ανησυχείς, Matilde- προς το παρόν, θα σε πάμε σπίτι σου να ξεκουραστείς. Το πρωί θα 

τα δεις όλα καλύτερα", είπε η αστυνομικός καθώς της παρέδιδε το σακίδιο της. 

 

Ο Ούγκο συνήλθε από την έκσταση στην οποία βρισκόταν- η Αράνα τον χτυπούσε με τα 

πατουσάκια της στο πόδι του. Ποτέ δεν είχε μπορέσει να θυμηθεί τόσα πολλά από εκείνη τη 

μέρα. Κοιτάζοντας τα χέρια του, είδε ότι το γράμμα ήταν εντελώς τσαλακωμένο ανάμεσα στα 

δάχτυλά του και ότι το ξεραμένο αίμα κινούνταν σε μικρές γραμμές προς την παλάμη του, όπου 

είχαν ανοίξει παλιές πληγές για να απορροφήσουν και να ενσωματώσουν το μελάνι που είχε 

φτιαχτεί με αίμα στο ίδιο του το σώμα. Ξεδιπλώνοντας το χαρτί, μόνο το πρώτο μέρος του 

προσεκτικά γραμμένου γράμματος ήταν ορατό. Θυμήθηκε τα λόγια της μητέρας του: "Το αίμα 

είναι η ζωή και ο θάνατος, Ούγκο. Το αίμα είναι τα πάντα. Και ξαφνικά, όλα άρχισαν να 

αποκτούν νόημα. 
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10. ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΤΑ 
O Ούγκο και  Αράνα έφυγαν από το δωμάτιο. Το αγόρι έβαλε το διπλωμένο γράμμα στο φάκελο 

του και το έβαλε σε μια τσάντα παντελονιού. Ήθελε να το κρατήσει κοντά στο σώμα του, καθώς 

ήταν μια ζωντανή ανάμνηση της μητέρας του, και δεν θεώρησε σωστό να το κρατήσει στη 

μαγική τσάντα, την οποία είχε γεμάτη με αντικείμενα. Στο διάδρομο, ο Ούγκο σκέφτηκε τον 

Δήμα, αλλά αυτή τη φορά οι διάδρομοι δεν ήταν φωτισμένοι. Είπε φωναχτά: "Θέλω να πάω 

στον Μιρλέν" ..., αλλά δεν συνέβη τίποτα. Χωρίς τη βοήθεια του συστήματος πλοήγησης στους 

διαδρόμους και με την απώλεια μαγικής ενέργειας, θα τους έπαιρνε αρκετή ώρα να βρουν τους 

δασκάλους. Η Αράνα είπε: "Μπορούμε να δοκιμάσουμε να περάσουμε από κάποιους από τους 

κρυφούς διαδρόμους- μυρίζω ακόμα το αίμα που με έκανε να γίνω αυτό που είμαι τώρα... Είμαι 

σίγουρη ότι θα μπορούσα να φτάσω εκεί χωρίς πρόβλημα. Αυτοί οι διάδρομοι συντομεύουν 

τρομερά το ταξίδι, κάτι για το οποίο τα εξαντλημένα σώματά μας θα ήταν πολύ ευγνώμονες". 

"Εξαιρετική ιδέα, Αράνα", είπε ο Ούγκο με μια νέα δόση ανανεωμένης ενέργειας. Μετά από 

λίγα λεπτά, έφτασαν στο τέλος ενός κλειστού διαδρόμου. Το αγόρι δεν είδε τίποτα το ιδιαίτερο 

σε αυτόν, γιατί για εκείνον ήταν όλοι ίδιοι, αλλά η Αράνα ήταν σίγουρη ότι από εκεί μπήκε ο 

Ούγκο, όταν τον ακολούθησε με σκοπό να τον σκοτώσει- και μόνο που το σκεφτόταν 

ανατρίχιαζε. Πώς μπόρεσε να σκεφτεί καν να σκοτώσει αυτό το γοητευτικό αγόρι; Τώρα, θα 

έδινε τη ζωή της για εκείνο το αγόρι και για να πετύχει η αποστολή. Ο Ούγκο έβαλε το χέρι του 

στην πέτρα και έσπρωξε. Η πέτρα τρεμόπαιξε με ένα χρυσό φως, αλλά δεν κατέληξε να 

ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που έκανε την κρυφή πόρτα να ανοίξει. "Τίποτα, δεν υπάρχει 

τρόπος. Φαίνεται ότι έχει κολλήσει. Ξαφνικά, ο Λούσερ τους μίλησε τηλεπαθητικά: "Οι 

καθηγητές έχουν συγκεντρωθεί... πρέπει να σας μιλήσουν επειγόντως... σας περιμένουν στην 

αίθουσα 222".    

- Πώς θα φτάσουμε εκεί, Λούσερ; Το σύστημα καθοδήγησης του διαδρόμου δεν 

λειτουργεί", ρώτησε ο Ούγκο. 

 - Όλα είναι εντάξει, χαλάρωσε. Θα σας καθοδηγήσω εγώ. Βλέπω ακριβώς πού 

βρίσκεστε τώρα, αφού η Μιρλέν έχει απλώσει το τρισδιάστατο δίκτυό της στο σχήμα του 

σχολείου και εσείς οι δύο εμφανίζεστε ως δύο κόκκινες κουκκίδες. Αλλά ... τι κάνετε σε αυτόν 

τον αδιέξοδο διάδρομο; ρώτησε έκπληκτος ο Lúcer.  

Ο Ούγκο και η Αράνα κοίταξαν ο ένας τον άλλον με δυσπιστία- φαινόταν ότι η Σχολή 

έκρυβε πολλά πράγματα, ακόμη και για ένα ον τόσο ισχυρό όσο ο Λούσερ. Ο φύλακας άρχισε 

να τους καθοδηγεί, δίνοντάς τους ακριβείς οδηγίες για να φτάσουν εκεί το συντομότερο 

δυνατό: "γυρίστε και προχωρήστε ευθεία στο διάδρομο- στρίψτε στην πρώτη δεξιά και 

συνεχίστε ευθεία προς τη σκάλα. Στη συνέχεια πάρτε τον τρίτο διάδρομο στα αριστερά και.... 

Lúcer, είσαι το GPS μας -  Ο Ούγκο γέλασε.  

 - Τι είναι το GPS; ρώτησε ο Arana.  

 - Είναι ένα γνωστό ακρωνύμιο στον πραγματικό κόσμο- είναι μια ηλεκτρονική συσκευή 

που μας καθοδηγεί ώστε να μη χαθούμε και να φτάσουμε στον προορισμό μας, απάντησε ο 

Ούγκο.  
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 - Αχ, ίσως σημαίνει τζίνι που χάνεται πάντα...! GPS!" είπε ο Αράνα, καθώς έκανε έναν 

γουργουρητό ήχο μέσα του, τον οποίο ο Ούγκο ερμήνευσε ως κακάρισμα αράχνης. Ο Ούγκο 

ξέσπασε σε ένα τεράστιο γέλιο, το οποίο μέσω της τηλεπαθητικής δύναμης του Λούσερ, 

ακούστηκε στα κεφάλια όλων των καθηγητών που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα 222.

  

- Είναι πραγματικά ο Εκλεκτός; Θεέ μου, μας περιμένει! είπε ο Aquariam, κουνώντας το 

διάφανο σώμα του που έμοιαζε με αμοιβάδα. 

Μετά από αρκετά λεπτά, ο Ούγκο και ο Αράνα έφτασαν στο δωμάτιο 222. Όλοι οι καθηγητές 

κάθονταν σε έναν κύκλο και συζητούσαν τα επόμενα βήματα που έπρεπε να κάνουν. Ο Δήμας 

σοβαρεύτηκε, διόρθωσε τα γυαλιά του και είπε: "Καθίστε εδώ, παρακαλώ, δεν μπορούμε να 

χάσουμε πολύ χρόνο ακόμα!" Καθώς πλησίαζε, ο Ούγκο και η Αράνα έμειναν άναυδοι: ένα 

τεράστιο, τερατώδες, απειλητικό πράσινο χέρι στεκόταν στο κέντρο της αίθουσας. "Όπως 

γνωρίζετε", συνέχισε ο μάγος, "αποκρούσαμε μια πρόσφατη επίθεση μέσω μιας πύλης, την 

οποία, με τη βοήθεια όλων, καταφέραμε να κλείσουμε την τελευταία στιγμή. Βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, δυνάμεις του κακού που δουλεύουν ομαδικά, 

διοικούμενες από ένα ον με απίστευτη μαγική δύναμη. Ο Γέροντας έχει εκδηλωθεί σε έναν από 

τους πίνακές μου ζητώντας να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η αποστολή διάσωσης του 

Μεσσία, γιατί όσο περισσότερο διαρκεί, η ελπίδα να τον βρούμε ζωντανό μειώνεται εκθετικά 

και η Σχολή εκτίθεται σε συνεχείς κινδύνους. Ο Ούγκο σηκώθηκε και, κοιτάζοντας όλους τους 

δασκάλους, είπε: 

 - Ακόμα δεν ξέρω πώς σκοπεύετε να εκτελέσω την αποστολή μου, αφού δεν έχω μάθει πώς να 

χρησιμοποιώ τις δυνάμεις μου μέχρι στιγμής- ξέρω ότι σχετίζονται με το αίμα, αλλά ελάχιστα 

άλλα... 

 - Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό, Ούγκο, καθώς κάθε μάγος πρέπει να 

βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για τα χαρίσματά του. Είναι ο Μαγικός Κώδικας, κάτι που 

δεν μπορούμε να παραβιάσουμε, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορώ να σου πω 

είναι ότι η μητέρα σου ήταν καταπληκτική στη χρήση των δυνάμεών της. Τα υπόλοιπα, θα 

πρέπει να τα ανακαλύψεις μόνος σου", σήκωσε τους ώμους ο Δήμας καθώς κρατούσε ένα 

πινέλο και ένα δοχείο με μπογιά.  

 - Υποθέτω ότι θα είναι μερικοί από εσάς μαζί μου, έτσι δεν είναι; Εγώ δεν θα άντεχα 

ούτε δευτερόλεπτο εκεί έξω", είπε ο Ούγκο ανήσυχος. 

  

Η Mirlén πήρε το λόγο και είπε: "Η Σχολή δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς κανέναν από τους 

καθηγητές της αυτή τη στιγμή. Θα ήταν αυτοκτονία υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων. Θα 

θέταμε σε κίνδυνο όλους όσους βρίσκονται εδώ και τους μαθητές μας. Αρχικά σκεφτήκαμε ότι 

θα ήσασταν ένα κομάντο το πολύ δέκα όντων, που θα διοικούνταν από αρκετούς δασκάλους. 

Αλλά βλέποντας τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε", είπε δείχνοντας με το δάχτυλό του το 

πρασινωπό χέρι, "θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο πέντε μαθητές... και κανένας από αυτούς δεν 

μπορεί να είναι από τα ανώτερα επίπεδα! 
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The boy stood thinking for a couple of minutes; he closed his eyes to think of the times he had 

been able to see the students in the midst of battle or training. Meanwhile, the wizards were 

staring at him: they knew they were asking him something very difficult, since he hardly knew 

anyone in the school, but the Elder asked him specifically: "let the Chosen One choose his own 

team". Ούγκο opened his eyes and said:  

 - Θα ήθελα να μετρήσω αν είναι δυνατόν με τον Pegasullo (φτερωτός Πήγασος και 

παγωμένη αύρα -N4)- Erizorro: (σκαντζόχοιρος και αλεπού που πετάει καρφιά με το ενεργειακό 

του τόξο -N3)- Λοντούτζι (σκουλήκι που γίνεται γιγάντιο και δημιουργεί σκουληκότρυπες με τη 

μορφή μίνι πυλών -N5) και ... κάνοντας μια μεγάλη παύση, τελείωσε λέγοντας: Trántor 

(ηλεκτρική σαρανταποδαρούσα -N4).  

 - Τάντορ; Δεν είχες κανένα πρόβλημα με αυτό το πλάσμα από τότε που ήρθες, έτσι δεν 

είναι;  

 - Λοιπόν, υποθέτω ότι ξεκινήσαμε με λάθος τρόπο", είπε το αγόρι χαμογελώντας, "αλλά 

αφού έχει τόσα πολλά από αυτά, είμαι σίγουρος ότι κάποια από αυτά θα είναι καλά. Εξάλλου, 

ο πατέρας μου συνήθιζε πάντα να μου λέει ότι πρέπει να κρατάς τους φίλους σου κοντά σου 

και τους εχθρούς σου ακόμα πιο κοντά", είπε, κουνώντας τα χέρια του σε μια χειρονομία 

εγγύτητας. 

  - Αν δεν με απογοητεύουν τα μαθηματικά μου, διάλεξες τέσσερις μαθητές, Ούγκο", 

είπε η Μιρλέν. Σου λείπει ακόμα ένας... 

 - Είναι τα μόνα ονόματα που ξέρω, και δεν ξέρω τα επίπεδα των άλλων", απάντησε ο 

Ούγκο.  

Ο Λούσερ έκλεισε τα μάτια του- αρκετές από τις σφαίρες του άρχισαν να λάμπουν έντονα. Ο 

φύλακας έσπευσε να πει: "Έχουμε άλλον έναν υποψήφιο που επικοινωνεί μαζί μου 

τηλεπαθητικά: Τον Θάνις, το μικρό κοάλα με τη δύναμη να περνάει μέσα από εθελοντές του 

επιπέδου 9 της ύλης".  

 - Αδύνατον", είπε ο Μίρλεν- "ο Θάνης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. 

Είναι ένας πολύ ταλαντούχος τελειόφοιτος, ένας επίδοξος δάσκαλος που δεν μπορούμε να 

διαθέσουμε αυτή τη στιγμή.  

 - Αλήθεια, είπε ο Lúcer... αλλά μου ζητά να σας υπενθυμίσω ότι είναι τραυματισμένος 

και θα "αποσυρθεί" για τις επόμενες εβδομάδες. Δεν θα είναι πολύ χρήσιμος εδώ, εκτός από 

το να χρειάζεται τη φροντίδα του ιατρικού προσωπικού. Επιθυμεί να συνοδεύσει τον Ούγκο.  

 - Είναι αυτοκτονία!" αναφώνησε η Mirlén, εμφανώς ξαφνιασμένη. Δεν θα το επιτρέψω!  

 - Φοβάμαι ότι, σε αυτή την περίπτωση Mirlén, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το 

δεχτείς! είπε η ίδια η φωνή του Thanis στο κεφάλι όλων. 'Υπάρχουν κανόνες στη Σχολή, και 

πάντα τους τηρούσα- αλλά σύμφωνα με τον Μαγικό Νόμο, που εσείς οι ίδιοι μας παραδώσατε, 

κανένας μαθητής ή δάσκαλος δεν μπορεί να κρατηθεί στη Σχολή, γιατί η παραμονή στη Σχολή 

είναι εντελώς εθελοντική. Αν, ως μαθητής, δεν μου επιτρέπετε να φύγω, τότε θα εγκαταλείψω 

τη Σχολή αυτή τη στιγμή. Θα περιμένω τον Ούγκο και τους υπόλοιπους συντρόφους μου έξω 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

73 
 

από τη Σχολή- δεν μπορώ να μείνω εδώ με σταυρωμένα τα χέρια, νιώθοντας άχρηστος, 

ενοχλώντας τη Σχολή σε μια εποχή που χρειαζόμαστε το άθροισμα της μαγικής ενέργειας όλων 

και όχι την αφαίρεση ενός αναρρωτικού όντος. Αισθάνομαι ότι είναι η αποστολή μου και πρέπει 

να κάνω ό,τι μπορώ για να τους συνοδεύσω.  

- Τότε αυτό είναι όλο, Θάνη! Από αυτή τη στιγμή, δεν είσαι πλέον μαθητής στη Σχολή Μαγείας 

για Μυθολογικά Όντα! είπε η Mirlén, εμφανώς δυσαρεστημένη. Μπορείς να πάρεις τα 

πράγματά σου τώρα. Πολύ καλά, Ούγκο, έχεις ήδη την πενταμελή σου συνοδεία! είπε η Mirlén 

πραγματικά θυμωμένη. Μια συνοδεία έξι πλασμάτων θα φύγει αυτή τη στιγμή για ένα αβέβαιο 

μέλλον που ονομάζεται Serpentidad.  

 - Επτά! είπε η Αράνα, σηκώνοντας το ένα της πόδι. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά έχω 

μεγαλώσει ένα παράξενο πράγμα εδώ στη μέση μου (μια σακούλα από ύφασμα, παρόμοια με 

των άλλων, περιέβαλε το σώμα της αράχνης).  

 - Οι Φανταστικοί Επτά! φώναξε ο Ούγκο, σηκώνοντας το χέρι του στον αέρα, υπό το 

έκπληκτο βλέμμα όλων των μάγων. Και πάλι, κοιτάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους, ο 

Ούγκο απέκοψε τον εαυτό του από το να εξηγήσει ποιοι ήταν πραγματικά οι Φανταστικοί Επτά. 

Ο Δήμας χαμογέλασε από το πίσω μέρος της αίθουσας- κοιτούσε την τελευταία εικόνα που είχε 

ζωγραφίσει όσο συνέβαιναν όλα αυτά: σε αυτήν φαίνονταν όλα τα μέλη της συγκεκριμένης 

ομάδας: Ο Πεγκασούλο, ο Ερίζορο, ο Λοντούντι, ο Τράντορ και ο Θάνης, με τον Ούγκο μπροστά, 

ακολουθούμενο από τον Αράνα. Κάτω από την εικόνα υπήρχε ένας τίτλος: Οι Φανταστικοί  

Επτά.  
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11. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ 
Το επόμενο πρωί, η ομάδα κλήθηκε στην Aula Magna, την τρίτη μεγαλύτερη αίθουσα 

διδασκαλίας σε ολόκληρη τη Σχολή, το μέρος όπου οι καθηγητές έπαιρναν συνήθως τις 

σημαντικότερες αποφάσεις της Σχολής. Τα τραπέζια βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο, 

υιοθετώντας ένα κυκλικό σχήμα, που διακόπτεται από έναν χώρο στη βάση του, όπου συνήθως 

έμπαιναν οι αιτούντες τη συνάντηση. Σε αυτόν τον εσωτερικό χώρο, μικρά παγκάκια σε σειρές 

επέτρεπαν στην περίεργη ομάδα να κάθεται στο κέντρο του κύκλου, σε πλήρη θέα όλων των 

καθηγητών. Η ομάδα ήταν σε καλή διάθεση, εκτός από τον Τράντορ, ο οποίος έδειχνε τη 

χαρακτηριστική του πρώιμη γκρίνια και την οξύθυμη συμπεριφορά του, πιέζοντας τους άλλους 

να είναι πρώτοι. Ο Ντίμας σηκώθηκε από τη θέση του με μια τεράστια ευελιξία που εξέπληξε 

τους νεοφερμένους- ο μάγκατος είπε: "Καλημέρα σε όλους. Έχετε κληθεί να βοηθήσετε τον 

Ούγκο στην αποστολή διάσωσης του Μεσσία. Αν κάποιος από εσάς έχει αντιρρήσεις ή θέλει να 

πει κάτι γι' αυτό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή". Κανείς δεν είπε τίποτα, αν και ένα κρυφό 

βλέμμα από καθηγητές και μαθητές στράφηκε προς τη γιγαντιαία σαρανταποδαρούσα, 

περιμένοντας ότι ο Τράντορ θα μιλούσε εναντίον της, κάτι που παραδόξως δεν συνέβη. Καθώς 

ο Δήμας συνέχισε να μιλάει, τα βλέμματα των παρευρισκομένων στράφηκαν στη Μιρλέν, η 

οποία δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσφορία της για την απόφαση του Θάνη, τον οποίο είχε 

ουσιαστικά μεγαλώσει σαν γιο της από τότε που τον βρήκε μόνο και πεινασμένο μια μέρα σε 

μια άγνωστη διάσταση- ήταν απλώς ένα πεινασμένο, θλιμμένο μικρό κοάλα που είχε 

εγκαταλειφθεί από την οικογένειά του. Η Mirlén αποφάσισε να τον υιοθετήσει, καθώς γρήγορα 

παρατήρησε ότι το μικρό κοάλα είχε απίστευτα μαγικά χαρίσματα 

Ο Δήμας συνέχισε: "Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Μεσσίας μπορεί να κρατείται 

στο Serpentidad, το φίδι που φιλοξενεί μια πόλη στο εσωτερικό του. Ήμουν εκεί κάποτε και 

είναι ένα σκοτεινό και επικίνδυνο μέρος, με φτωχογειτονιές γεμάτες κλέφτες, παράνομους, 

μάγους και μάγισσες, οι οποίοι αναζητούν στους τυχοδιώκτες νέα θηράματα για να πλουτίσουν 

ή απλά για να διασκεδάσουν, κάτι που μπορεί να σας κοστίσει τη ζωή. Επίσης, μην υποτιμάτε 

τη δύναμη του Serpentidad- πρόκειται για ένα ον με τεράστια μαγική ενέργεια που ουσιαστικά 

τρέφεται από τις κακές δονήσεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό του, αν και αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν θα τρέφεται περιστασιακά με ανυποψίαστους ανθρώπους που πλησιάζουν πολύ, μόνο 

και μόνο για την ευχαρίστηση να συνθλίβει και να κάνει κομμάτια τα σώματά τους. 

Μετακινείται τη νύχτα για να αποφύγει τις ακτίνες του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας- 

μετά την αυγή, κρύβεται κάτω από τη γη αναζητώντας υγρούς τόπους, όπως βάλτους ή έλη, 

ικανούς να φιλοξενήσουν ένα ον τέτοιου μεγέθους".  

- Πώς μπορούμε να μπούμε μέσα; ρώτησε ο Ούγκο με κάποια ανησυχία.  

- Εδώ αρχίζει το πρώτο από τα προβλήματα- δεν θα μπορέσετε να μπείτε μέσα αν δεν σας φάει 

κατευθείαν. Το στόμα είναι η πύλη, αλλά εκτός από το να μυρίζει με την εκατό μέτρα μακριά 

διχαλωτή γλώσσα της, συνήθως το κρατάει κλειστό", συνέχισε ο Δήμας.  

 - Καταβροχθίζεται από ένα φίδι, ωραίος τρόπος για να ξεκινήσει η αποστολή! Αν αυτό 

το Serpentidad θέλει να φάει κάποιον σαν εμένα, θα πρέπει να ανεχτεί μερικά βολτ 

ηλεκτρισμού... Ίσως να πάθει δυσπεψία!" Το σαρανταποδαρούσα γέλασε δυνατά.   
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Ξαφνικά, ο Lucer άρχισε να μιλάει στο μυαλό των Μεγαλοπρεπών Επτά: "Οι δυνάμεις σας είναι 

γελοίες μπροστά στο Serpentidad. Μην την παίρνετε αψήφιστα! Ο Ντίμας δεν σας έχει πει όλη 

την αλήθεια για την επίσκεψή του στην πόλη των φιδιών- κάποτε, ως μαθητής, πήγε να 

αγοράσει κάποια μυστικά συστατικά που είναι αδύνατον να βρεθούν στον κόσμο μας... 

συστατικά, τα οποία, σε συνδυασμό με το μαγικό του ταλέντο, θα του χάριζαν την ποιότητα της 

μαεστρίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από τα επτά μέλη εκείνης της αποστολής, μόνο ο 

Dimas επέζησε- ο Serpentidad καταβρόχθισε τρεις από αυτούς χωρίς να δειλιάσει, ενώ οι 

υπόλοιποι μόλις που κατάφεραν να μπουν μέσα. Η αρχική τύχη των επιζώντων ήταν βραχύβια- 

δέχτηκαν πολλές επιθέσεις, ενέδρες και σκοτώθηκαν. Μόνο ο magato κατάφερε να βγει από 

εκεί ζωντανός, αν και με σοβαρές σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις έκτοτε". "Ουάου, φαίνεται 

ότι τα νέα εδώ γύρω πετάνε γρήγορα!" είπε ο Δήμας διασκεδάζοντας, δείχνοντας τον τελευταίο 

του πίνακα, στον οποίο φαίνεται ο Λούσερ να επικοινωνεί τηλεπαθητικά με τη συνοδεία- 

παραδέχομαι ότι θέλησα οικειοθελώς να παραλείψω αυτή τη λεπτομέρεια για να μη σας 

εξαρτήσω αρνητικά- είναι μια δύσκολη αποστολή, δεν το αρνούμαστε, και πρέπει να δεχτείτε 

ότι πολλοί από εσάς μπορεί να μην επιστρέψουν- σκεφτείτε ότι το Ξόρκι Προστασίας Ζωτικής 

Μαγικής Ενέργειας δεν θα λειτουργήσει έξω από αυτή τη σχολή... Θα είστε μόνοι σας, με τις 

δυνάμεις και τις ικανότητές σας- εν τω μεταξύ, όλοι μας θα προσπαθούμε καθημερινά να 

διατηρήσουμε τη Σχολή μέχρι την άφιξή σας. Στηρίζουμε όλες μας τις ελπίδες σε σένα. Δεν 

μπορείτε να μας απογοητεύσετε, φίλοι μου", τελείωσε ο Δήμας με δύο δοχεία σπρέι στο χέρι 

του.  

Η Μιρλέν κοίταξε ψηλά και απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους Φανταστικοί Επτά:  

- Τώρα ξέρετε: φυλάκιση, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος... όλα αυτά είναι κάτι παραπάνω 

από πιθανές επιλογές στο Serpentidad. Είσαι ακόμα σίγουρος ότι θέλεις να φύγεις;" είπε καθώς 

κοίταζε τον Thanis με βαθιά θλίψη.  

 - Είναι το καθήκον μας", είπε ο Thanis. Η Σχολή σημαίνει τα πάντα για μένα... και είμαι 

σίγουρος ότι μιλάω εκ μέρους των συντρόφων μου όταν λέω ότι, αν χρειαστεί να την 

υπερασπιστούμε θυσιάζοντας τη ζωή μας, θα είναι σίγουρα ένας καλός θάνατος. Μπορεί να 

μην είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό που μας περιμένει εκεί έξω, αλλά έχουμε εκπαιδευτεί 

σκληρά για πολλά χρόνια και όλοι μας φιλοδοξούμε να γίνουμε μια μέρα Μυθολογικά Όντα ή 

Δάσκαλοι, που θα μείνουν στην ιστορία για τα κατορθώματα και τις περιπέτειές τους. Αν τα 

καταφέρουμε, θα γίνουμε ήρωες και θα γράψουμε ιστορία- οι πλανήτες μας θα είναι 

περήφανοι για εμάς και θα μας θυμούνται για χιλιετίες.  

 - "Σωστά", είπε η Μίρλεν. είπε η Μίρλεν- αλλά... αν αποτύχετε, θα είστε μόνο φτωχοί 

φουκαράδες που επένδυσαν τη ζωή τους και τις προσπάθειές τους για το τίποτα- ίσως τελικά 

να μην υπάρχει κανείς να θυμάται τίποτα από όλα αυτά, γιατί το Κύριο Σχέδιο του Κακού είναι 

να καταργήσει για πάντα τη Σχολή, το μόνο θεσμό που την εμποδίζει στο στόχο της να 

καταστρέψει ολόκληρο το γνωστό σύμπαν, ακόμη και να υπερβεί άλλες διαστάσεις.  

Αφού μίλησε, επικράτησε μια αμήχανη σιωπή που ήταν δύσκολο να σπάσει. Ο Ούγκο πήρε μια 

βαθιά ανάσα και είπε:  

 - Λοιπόν, τώρα γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες! Πώς θα την πλησιάσουμε;  
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- Αυτό είναι το εύκολο μέρος", είπε η Mirlén, απλώνοντας το δίχτυ της στον αέρα πάνω από τα 

κεφάλια της παρέας. Το τρισδιάστατο δίχτυ άρχισε να κατεβαίνει μέσα από τα σώματα της 

ομάδας- μόλις έπεσε στο έδαφος, άρχισε να παίρνει ένα συμπαγές, σαν χαλί σχήμα, περνώντας 

από διάφορα χρώματα μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Το εσωτερικό του άρχισε να περιστρέφεται 

και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα είδος πύλης. "Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περάσετε 

μέσα από αυτήν. Θα σας αφήσει πολύ κοντά στον Serpentidad, αλλά αρκετά μακριά ώστε να 

μην μπορεί εύκολα να σας εντοπίσει με τη διχαλωτή του γλώσσα.  

 - Τότε προχωρήστε!" είπε ξαφνικά η Αράνα προς έκπληξη όλων. Και με ένα άλμα, 

γλίστρησε μέσα από την πύλη, εξαφανιζόμενη αμέσως. Η πύλη άρχισε να μεγαλώνει σε 

μέγεθος, ελεγχόμενη συνεχώς από τον Μίρλεν. Ο Ούγκο σκέφτηκε για ένα δευτερόλεπτο: "Γιατί 

μας πήρε τόσο καιρό να κλείσουμε την πύλη της μητέρας μου, αφού η Μιρλέν είναι ειδικός στις 

υπερδιαστατικές πόρτες που μπορεί να ελέγχει κατά βούληση; Η φωνή του Lúcer έγινε 

αληθοφανής στο κεφάλι του: "Ήρεμα, Ούγκο. Η Mirlén μπορεί να ελέγχει τις δικές της πύλες, 

όχι τις πύλες που δημιούργησε κάποιος άλλος χρησιμοποιώντας τα δικά του μαγικά χαρίσματα. 

Ο Ούγκο χαμογέλασε αναζητώντας με τα μάτια του τον φύλακα- έκλεισε το μάτι στον Λούσερ 

και χωρίς περαιτέρω περισυλλογή, προσάρμοσε την τσάντα γύρω από τη μέση του και, με ένα 

μικρό άλμα, εξαφανίστηκε μέσα στη δίνη. "Αντίο, φίλοι μου! " είπε ο Μίρλεν, καθώς το ένα χέρι 

κατέβαινε και η πύλη καταλάμβανε ολόκληρη την επιφάνεια του διχτυού." Οι υπόλοιποι από 

τους Φανταστικοί Επτά άρχισαν να απορροφώνται, σαν να είχαν πέσει σε μια παγίδα με 

κινούμενη άμμο- ένα δάκρυ έτρεξε στο μάγουλο του γέρου δασκάλου, καθώς είδε τον Θάνη να 

χαμογελά και να τον χαιρετά, πριν εξαφανιστεί εντελώς. 

Η ομάδα εμφανίστηκε σε ένα σκοτεινό και ζοφερό μέρος, με μια άσχημη μυρωδιά από το 

στάσιμο νερό. Τα δέντρα ήταν γιγαντιαία και το μέγεθός τους τους έκανε να νιώθουν σαν μικρά 

μυρμήγκια πάνω σε αεροπλάνο. Ο Ούγκο σκέφτηκε να μοιραστεί αυτή τη σκέψη με την ομάδα, 

αλλά την απέρριψε αμέσως όταν έπρεπε να εξηγήσει τι ήταν ένα μυρμήγκι και τι ένα 

αεροπλάνο.  

- Arana! είπε ο Ούγκο. Μου έκανε εντύπωση που πήδηξες πρώτος..., νόμιζα ότι είπες ότι θα με 

προστατεύεις πάντα..." είπε ο Ούγκο με χαμόγελο.  

 - Αυτό έκανα", απάντησε η αράχνη- έπρεπε να βεβαιωθώ ότι η άλλη πλευρά ήταν 

ασφαλής.  

Ο Ούγκο χάιδεψε στοργικά το κεφάλι της αράχνης. Η ζεστή στιγμή διακόπηκε όταν ο Τράντορ 

μπήκε στη σκηνή κατευθυνόμενος προς τον Ούγκο, σπρώχνοντας την καημένη την αράχνη, η 

οποία έπεσε με το κεφάλι στη λάσπη. Ο Τράντορ σηκώθηκε στα πίσω πόδια του και είπε 

απειλητικά: "Δεν ξέρω γιατί με διάλεξες, Ούγκο- αλλά αν νομίζεις ότι υπάρχει η παραμικρή 

πιθανότητα να γίνουμε φίλοι, δεν με ξέρεις...- το μόνο που θέλω είναι να γίνω δάσκαλος και 

αυτή η αποστολή είναι μια καλή ευκαιρία να σκοτώσω μερικά πλάσματα και να κερδίσω 

επιπλέον πόντους. Αλλά... μην κάνεις λάθος- ίσως ένα από αυτά τα όντα να είσαι εσύ" -είπε 

δείχνοντας τον Ούγκο με απειλητική διάθεση. Η Αράνα είχε σηκωθεί και σύρθηκε έξω από τη 

λάσπη, βρώμικη και ταλαιπωρημένη. Ο Τράντορ γύρισε προς το μέρος της και είπε: "Μου άρεσε 

πολύ να σκοτώνω τις αδελφές σου και θα το απολαύσω ακόμα περισσότερο όταν αποτελειώσω 

τη μητέρα σου, τη βιολονίστρια. Σίγουρα θα έχεις κάτι να αντιτάξεις σε αυτό...- αν θέλεις, 
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μπορούμε να το κανονίσουμε τώρα αμέσως...". -δήλωσε καθώς οι πατούσες της φορτίζονταν 

με ηλεκτρισμό. Ένα τείχος πάγου άρχισε να σχηματίζεται ανάμεσα στη σαρανταποδαρούσα και 

την αράχνη. Ο Πεγκασούλο φυσούσε τον παγωμένο αέρα του ανάμεσα στα δύο όντα. "Νομίζω 

ότι ήρθε η ώρα να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα εδώ γύρω... δεν συμφωνείς, Τράντορ; Είναι 

σαφές ότι ο Ούγκο σε επέλεξε για τις ικανότητές σου, όχι για το καλό σου χιούμορ και την 

ευχάριστη παρέα σου. Μήπως θα μπορούσες να φυλάξεις τα βολτ σου για τους εχθρούς μας;" 

είπε το φτερωτό άλογο. Ο Τράντορ εκτόξευσε μια ηλεκτρική ακτίνα που ξεκόλλησε το τείχος 

πάγου σε δύο δευτερόλεπτα. "Βέβαια, αλογάκι!... αλλά κάνει λίγο κρύο εδώ μέσα, οπότε θα 

φροντίζω να ζεσταίνω την ατμόσφαιρα από καιρό σε καιρό", είπε ο σαρανταποδαρούσα, 

αλληθωρίζοντας τα πολλά ζευγάρια μάτια του. Και χωρίς άλλη ματιά, απομακρύνθηκε, 

αφήνοντας την Αράνα να σκουπίζει το πρόσωπό της με τα άνω πόδια της. "Κοίτα εκεί", είπε ο 

Εριζόρο. Αναμφίβολα ο Σερπεντιντάντ πέρασε από εδώ. Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει 

κάτι τέτοιο; "Όλοι κοίταξαν προς την κατεύθυνση που έδειχνε ο Εριζόρρο: ένα αυλάκι 

διακοσίων μέτρων άνοιξε ανάμεσα στον βάλτο και σε μερικά τεράστια δέντρα, τα οποία είχαν 

ξεριζωθεί από τις ρίζες.  

 - Έτσι πάει", είπε ο Λοντούντι τεντώνοντας τον λαιμό του (ελλείψει χεριών).  

 - Πώς το ξέρεις αυτό; ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Κοίταξε αυτούς τους βράχους... έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους και έχουν 

μετατοπιστεί προς τα βόρεια.  - Θεέ μου, Λοντούντι! Είσαι ειδικός ιχνηλάτης, είπε ο Θάνης 

χαμογελώντας.  

 - Λοιπόν, ας πούμε ότι είμαι ειδικός στο σύρσιμο", είπε το σκουλήκι, το οποίο είχε 

διπλασιαστεί σε μέγεθος από τότε που έφτασε.  

Η παρέα άρχισε να περπατάει (ή να σέρνεται) με καλό ρυθμό- ο Ερίζορρο ζήτησε να πάει 

πρώτος, γιατί είχε εξαιρετική θέα, ενώ κρατούσε το τόξο του φορτωμένο με ένα από τα 

κοιλιακά του πτεράκια- ο Τράντορ ακολούθησε από πίσω, σταματώντας κάθε τόσο σε κάποιον 

παράξενο ή απροσδόκητο θόρυβο, κρατώντας τον σε επιφυλακή- ο Λοντούτζι, ο Ούγκο και ο 

Αράνα τον ακολούθησαν, ενώ ο Θάνης και ο Πεγκασούλο έμειναν πίσω. Το φτερωτό άλογο 

πετούσε από καιρού εις καιρόν, αναζητώντας κάποιο σημάδι κινδύνου. Ο Θάνης, με το ένα χέρι 

σε σφεντόνα και μελανιές ακόμα από την τελευταία μάχη, προσπαθούσε απλώς να σκεφτεί 

κάτι άλλο, κάτι που θα του αποσπούσε την προσοχή από αυτό το δυσάρεστο μέρος. Ξαφνικά, 

ένα μαύρο βέλος από το πουθενά διαπέρασε τον αέρα, χτυπώντας ένα από τα φτερά του 

Πήγασουλο, και καθώς εκείνος καπελώθηκε στον αέρα, έπεσε στο έδαφος με έναν δυνατό 

θόρυβο. Δεκάδες βέλη άρχισαν να εκτοξεύονται από διάφορες κατευθύνσεις, αλλά δεν 

έβρισκαν το στόχο τους- με απίστευτη ταχύτητα, ο Λοντούτζι είχε τετραπλασιάσει ακόμη 

περισσότερο το μέγεθός του, δημιουργώντας μια πύλη στο κεφάλι του και μια άλλη στην ουρά 

του, έτσι ώστε τα βέλη να μπαίνουν από τη μια πλευρά και να βγαίνουν από την άλλη προς την 

κατεύθυνση από την οποία εκτοξεύτηκαν. Αρκετά κλαψουρίσματα έσπασαν τη νύχτα, έτσι 

ώστε σκοτεινές φιγούρες τέλεια καμουφλαρισμένες ως κλαδιά δέντρων έπεσαν στο έδαφος. Ο 

Θάνης κινήθηκε γρήγορα, ηλεκτρίζοντας αρκετά από αυτά τα όντα που κείτονταν 

τραυματισμένα ή ετοιμοθάνατα, ενώ ο Ερίζορρο εξουδετέρωσε περισσότερα από δώδεκα με 

τα αγκαθωτά βέλη του. Ο Ούγκο, η Αράνα και ο Θάνης περιβλήθηκαν από τον Λοντούντζι, ο 
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οποίος συμπεριφερόταν σαν να ήταν ένα προστατευτικό τείχος για τους νέους του φίλους. Ο 

Πήγασουλο είχε προσχωρήσει, πετώντας για άλλη μια φορά ακανόνιστα και ακανόνιστα, 

εκτοξεύοντας την ψυχρή του ανάσα που πάγωσε αρκετούς από τους επιτιθέμενους. Τα 

υπόλοιπα πλάσματα, έκπληκτα από μια τέτοια αντίδραση στην επίθεσή του, τράπηκαν σε φυγή 

τρομοκρατημένα, αφήνοντας πίσω τους πολλά από τα τόξα τους. Ο Τράντορ έπιασε ένα από 

αυτά, κρατώντας το με αρκετές από τις πατούσες του, ενώ του έκανε μικρά χτυπήματα, προς 

εμφανή ταλαιπωρία του ζώου- έμοιαζε με κάποιο είδος ραβδωτού εντόμου, τέλεια 

σχεδιασμένο για να καμουφλάρεται ανάμεσα στα δέντρα. Είχε ένα είδος καλαθιού στην πλάτη 

του που κρατούσε μεγάλο αριθμό βελών, ένα ταχάλι ή λαιμό για να μεταφέρει ένα σπαθί και 

έναν δερμάτινο ιμάντα στο ύψος του στήθους για να μεταφέρει ένα δόρυ. Όλα αυτά, μαζί με 

τα πολλά ζεύγη ποδιών του, του έδιναν μια τρομερή εμφάνιση παρά το μικρό του μέγεθος.

 - Τράντορ, άφησέ τον να φύγει", είπε ο Ούγκο.  

 - Βέβαια, ευχαρίστως", είπε η σαρανταποδαρούσα, καθώς έκανε ένα θανατηφόρο 

ηλεκτροσόκ στο μικρό πλάσμα, κάνοντάς το αμέσως να απανθρακωθεί.  

 - Γαμώτο, Τράντορ! ...Ήθελα απλώς να του μιλήσω", είπε ο Ούγκο γκρινιάζοντας.  

 - Να του μιλήσω; Για ποιο πράγμα; Για τον καιρό; Δεν έχουμε την πολυτέλεια να 

κάνουμε ομήρους", απάντησε ο Τράντορ. Απλώς έπρεπε να ξοδέψουμε χρόνο και ενέργεια για 

να μιλήσουμε σε έναν εχθρό οπλισμένο μέχρι τα δόντια που ήθελε να μας αφανίσει όλους... 

Ξύπνα, Ούγκο! Δεν είσαι στον πραγματικό σου κόσμο! Εδώ, οι άνθρωποι πεθαίνουν για όντα 

σαν κι αυτό! 

 - Για μια φορά, και χωρίς να δημιουργήσω προηγούμενο, πρέπει να συμφωνήσω με τον 

Τράντορ, Ούγκο", είπε ο Θάνης. Δεν νομίζω ότι θα μας έλεγε κάτι χρήσιμο, εκτός από το να 

προσπαθήσει να δραπετεύσει, να μας πει ψέματα ή να μας δολοφονήσει με το παραμικρό.  

Ο Πεγκασούλο πλησίασε την ομάδα. Ένα από τα φτερά του ήταν τρυπημένο από το μαύρο 

βέλος. Είμαι εντάξει", είπε το φτερωτό άλογο. Το βέλος μπήκε ανάμεσα στα πίσω φτερά μου 

και με δυσκόλεψε να πετάξω, αυτό είναι όλο...- δεν χτύπησε το φτερό μου, αλλά δεν μπορώ να 

το βγάλω". Ο Ούγκο πλησίασε και προσπάθησε να τραβήξει το βέλος προς τα πίσω, αλλά δεν 

μπορούσε- το καμάκι που είχε το σχήμα του βέλους τον εμπόδιζε να το κάνει. Ο Αράνα 

πλησίασε και ανέβηκε στο σώμα του αλόγου μέχρι να πλησιάσει το εν λόγω φτερό- σαν 

μαχητής του καράτε, έσπασε το βέλος με ένα κοφτερό, δυναμικό χτύπημα. "Δοκίμασε το τώρα, 

Ούγκο... αλλά καλύτερα να το τραβήξεις μπροστά", είπε η αράχνη. Ο Ούγκο άρπαξε το βέλος 

από τον άξονα που ήταν πιο κοντά στην άκρη και αυτό βγήκε χωρίς πρόβλημα. "Πολύ 

καλύτερα!" είπε ο Πεγκασούλλος, χτυπώντας δυνατά τα φτερά του, καθώς έβγαζε ένα πλατύ 

χαμόγελο. Υποθέτω ότι αυτή ήταν η πρώτη μας μάχη έξω από τη Σχολή, έτσι δεν είναι; ".

  

- Μόνο 20 πόντοι XP; παραπονέθηκε ο Trantor καθώς κοίταζε το μαύρο πετράδι στο σακουλάκι 

του, "Έχω σκοτώσει μια ντουζίνα από αυτά τα βρωμερά πλάσματα! 

 - Υποθέτω ότι τελικά δεν αποτελούσαν και μεγάλη απειλή", είπε ο Λοντούντι, 

ανακτώντας τη συνηθισμένη του μορφή. 
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Ακολούθησαν τα ίχνη του Serpentidad για μερικές ώρες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και 

προσοχή σε οποιαδήποτε πιθανή επίθεση προερχόμενη από αυτό το εχθρικό περιβάλλον. Η 

μυρωδιά ήταν αηδιαστική και παράξενα όντα τους παρακολουθούσαν και κρύβονταν στο 

διάβα τους. Μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά είδαν τον Serpentidad, ο οποίος 

εξακολουθούσε να κινείται αργά αλλά ατάραχος. Καθώς έφτασαν στην ουρά του, θαύμασαν το 

μέγεθος του κολοσσιαίου φιδιού, το οποίο κινούνταν σε έναν τεράστιο κύκλο προς τα 

αριστερά. Ο Πήγασουλο πήρε φόρα, κάνοντας γρήγορες πτώσεις από τον αέρα για να 

αποκτήσει μια πιο καθαρή προοπτική της κίνησης του εξαιρετικού όντος. Από ψηλά μπορούσε 

να δει τον τεράστιο βάλτο στον οποίο βρίσκονταν και πώς, σε ένα μικρό ξέφωτο, βρισκόταν ένα 

μικρό χωριό φτιαγμένο από ξύλινα σπίτια που ήταν χτισμένα πάνω από το νερό που είχε 

φράξει. Το Serpentidad το περιτριγύριζε, σαν ένας τεράστιος πύθωνας που σχεδίαζε τη 

θανατηφόρα αγκαλιά του πριν φάει το θήραμά του. Οι κάτοικοι του χωριού έτρεχαν 

πανικόβλητοι προς όλες τις κατευθύνσεις, πηδώντας στο νερό ή προσπαθώντας να ξεφύγουν 

με τις βάρκες τους. Ήταν πολύ αργά, το Serpentidad είχε καταφέρει να τους περικυκλώσει 

εντελώς κάνοντας αρκετούς ομόκεντρους κύκλους, όλο και πιο στενούς- το χωριό ήταν 

καταδικασμένο. Ο Pegasullo κατέβηκε και είπε στην ομάδα τι είχε δει. Αποφάσισαν τι να 

κάνουν, όταν άρχισαν να ακούνε ξύλα να σπάνε και σπίτια να γίνονται ερείπια. Ο Serpentidad 

υψώθηκε μεγαλοπρεπώς πάνω από το χωριό και, ανοίγοντας το στόμα του, εξαφάνισε το 

ξέφωτο με μια μπουκιά. Καθώς υποχωρούσε, ένα είδος κρατήρα κατέλαβε αυτό που κάποτε 

ήταν το χωριό, γεμίζοντας με νερό μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας ένα βαλτώδες τοπίο όπως 

και η υπόλοιπη επιφάνεια.  

 - Ίσως πρέπει να το δοκιμάσουμε στο φως της ημέρας", είπε ο Θάνης, χαϊδεύοντας με 

το άλλο του χέρι το τραυματισμένο του χέρι σε σφεντόνα. Οι δάσκαλοι μας είπαν ότι συνηθίζει 

να θάβεται, αλλά αν το ακολουθήσουμε, ίσως μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να μπούμε μέσα 

χωρίς να μας κατασπαράξει πρώτα. Θα πρέπει να έρθει για αέρα.....  

 - Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα", είπε ο Ούγκο- "το να το κάνουμε με το σούρουπο 

μου φαίνεται πολύ επικίνδυνο. Ας βρούμε κάπου να περάσουμε τη νύχτα.  

Όλοι κοίταξαν γύρω τους: τεράστια δέντρα, μια βαλτώδης περιοχή, μετακινούμενη άμμος... 

φαινόταν σχεδόν αδύνατο να βρουν ασφαλές, σταθερό έδαφος για να κατασκηνώσουν. Ο 

Λοντούντι τεντώθηκε προς τα πάνω, παρακάμπτοντας ένα από τα τεράστια πεσμένα δέντρα. 

"Θα μπορούσαμε να κατασκηνώσουμε εδώ, πάνω στο δέντρο", είπε το σκουλήκι- αυτά τα 

κλαδιά είναι ιδανικά για να ξεκουράζεσαι αθέατος. Εξάλλου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

το φύλλωμα για να φτιάξουμε μερικά αρκετά αξιοπρεπή κρεβάτια". Όλοι ήταν σύμφωνοι με 

αυτό, καθώς ο Λοντούντι τροποποίησε τη μορφή του, δημιουργώντας ένα είδος σκαλοπατιού 

στην κορυφή του σώματός του, δίνοντάς του την εντύπωση σκάλας για να σκαρφαλώσει. Οι 

περισσότεροι ήταν ευγνώμονες για τη χειρονομία και ανέβηκαν σαν να επιβιβάζονταν σε ένα 

παράξενο αεροσκάφος. Ο Trántor, προτιμώντας τον ατομικισμό, αποφάσισε να ανέβει στο 

δέντρο με τα δικά του μέσα, κάτι που του πήρε μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Ο Ούγκο και ο 

Αράνα προθυμοποιήθηκαν να αναλάβουν την πρώτη σκοπιά της νύχτας. Με όσα είχαν δει, δεν 

είχαν την πολυτέλεια να μείνουν αφύλακτοι.  
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Με το πρώτο φως της αυγής, ένας καλός πίδακας σάπιου νερού έπεσε πάνω στον Ούγκο και 

την Αράνα. Ξύπνησαν ξαφνιασμένοι, κοιτάζοντας το ον που το είχε ρίξει πάνω τους. Ουπς, 

συγγνώμη, τι ανόητη αβλεψία!" είπε ο Τράντορ με ένα σαρκασμό και ένα μειδίαμα. Κρατούσε 

μια όμορφη χρυσή ασπίδα, την οποία χωρίς αμφιβολία είχε χρησιμοποιήσει για να μεταφέρει 

το νερό κατά μήκος της κοίλης πλευράς της και να τους προκαλέσει αυτό το δυσάρεστο 

ξύπνημα. Έπειτα έβαλε την ασπίδα στο υφασμάτινο σακί του.  

 - Σ' ευχαριστώ, Τράντορ, είπε ο Ούγκο σαρκαστικά. Λατρεύω ένα καλό ντους το πρωί.  

 - Γιατί πρέπει να ανεχόμαστε ένα τόσο απεχθές ον;" είπε η Αράνα, σκουπίζοντας το 

πρόσωπό της για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο καιρό.  

 - Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, ο Τράντορ μπορεί να είναι αποφασιστικός. Είναι 

αναμφίβολα ένας απίστευτος μαχητής..... Αν σε αντάλλαγμα πρέπει να ανεχτώ την αλαζονεία, 

τις προκλήσεις και την κακή του διάθεση, τότε θα το κάνω. Οτιδήποτε για την εκπλήρωση της 

αποστολής", είπε ο Ούγκο με εμφανή ψυχραιμία.  

 - Καταλαβαίνω", είπε ο Αράνα. Δεν χρειάζεται να συμπαθούμε ο ένας τον άλλον, απλώς 

να συνεργαζόμαστε όταν πρέπει.  

Ο Ούγκο έγνεψε και του έκλεισε το μάτι με ένα χαμόγελο. Μπορούσες να δεις από μακριά τον 

τεράστιο δεσμό μεταξύ τους- είχαν γίνει αχώριστοι.Η ομάδα μπορούσε να δει ότι το 

Serpentidad είχε μετακινηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν είχαν κανένα 

πρόβλημα να το προλάβουν- το φίδι είχε μετακινηθεί δυτικά αυτή τη φορά, αναζητώντας μια 

λιγότερο δασώδη περιοχή για να κρυφτεί από τον καυτό ήλιο. Κινούνταν πιο γρήγορα από ό,τι 

τη νύχτα, αν και μπορούσαν να το ακολουθήσουν με κανονικό ρυθμό. Ένας βροντερός ήχος 

τους ειδοποίησε και η γη άρχισε να δονείται, σαν σεισμός. Το Serpentidad είχε αρχίσει να 

σκάβει στη γη, μια ξηρότερη γη, αφήνοντας πίσω του το βάλτο, το σάπιο νερό. Οι δονήσεις 

έκαναν τον Λοντούντζι, που ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος σε όλες τις γήινες κινήσεις, πολύ 

νευρικό. Ο Πεγκασούλο πήρε φόρα και επιβεβαίωσε αυτό που όλοι ήδη αισθάνονταν: Η 

Serpentidad θάφτηκε, σκάβοντας από το κεφάλι ως την ουρά, κάνοντας μια τεράστια τρύπα 

στη ζεστή γη. Η ομάδα την ακολούθησε από κοντά, αποφεύγοντας να πλησιάσει πολύ κοντά 

της ανά πάσα στιγμή. Μετά από δύο ώρες, η Serpentidad είχε εξαφανιστεί αφήνοντας μόνο ένα 

τεράστιο αυλάκι από διαταραγμένη γη. "Ας ψάξουμε για το κεφάλι", είπε ο Erizorro, καθώς 

τραβούσε το τόξο του και τα πτερά του συνέχιζαν να εξέχουν από την πλάτη του. Ο Λοντούτζι 

είπε: "Κοίτα! Αυτό πρέπει να είναι!". Όλοι κοίταξαν προς την κατεύθυνση που τεντωνόταν το 

σκουλήκι- ένα ύψωμα, στο μέγεθος ενός λόφου, αναδύθηκε πάνω από το οριζόντιο, στεγνό 

έδαφος. Η ομάδα πλησίασε αργά, προσπαθώντας να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο, 

γιατί όλοι γνώριζαν πόσο ιδιαίτερα ευαίσθητα ήταν τα φίδια στις δονήσεις του εδάφους. Η 

ομάδα κινήθηκε σε μονή γραμμή, ένας ένας, με αργές, αθόρυβες κινήσεις- όταν έφτασαν σε 

απόσταση περίπου εκατό μέτρων από τον λόφο, η γη σείστηκε κάτω από τα πόδια τους και ένα 

τεράστιο φιδόκεφαλο έκανε την εμφάνισή του, πετώντας τα μέλη της ομάδας στον αέρα: Ο 

Ερίζορρο έκανε αρκετές φορές πιρουέτα στον αέρα, κουλουριασμένος σε μια μπάλα, 

επιτρέποντάς του να προσγειωθεί στα πόδια του- ο Τράντορ έπεσε με το κεφάλι, αλλά η 

ασπόνδυλη κατασκευή του που έμοιαζε με πανοπλία τον έσωσε από ένα μοιραίο χτύπημα- ο 

Ούγκο άρπαξε ένα από τα πόδια του Αράνα, ενώ ο Πεγκασούλο έδρασε με μεγάλη ταχύτητα, 
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αρπάζοντας το αγόρι από τα ρούχα του με τα δόντια του, γλιτώνοντάς τους από μια πτώση που 

υποσχόταν τουλάχιστον οδυνηρή, Ο Θάνης έπεσε μπρούμυτα στο έδαφος, αλλά απλώς πέρασε 

μέσα από αυτό σαν να μην ήταν τίποτα- επανεμφανίστηκε ξαπλωμένος μπρούμυτα, με ένα 

χαμόγελο στο πρόσωπό του (η ικανότητά του να αποσυντίθεται και να περνάει μέσα από την 

ύλη του είχε σώσει τη ζωή)- ο Λοντούντι δεν ήταν τόσο τυχερός: ένα χιλιοστό του 

δευτερολέπτου νωρίτερα, παρατήρησε ότι το έδαφος δεν ήταν σωστό και τετραπλασιάστηκε 

σε μέγεθος για να βγει στην άμυνα. Το Serpentidad τον είχε πιάσει με το στόμα του, από τη 

μέση μέχρι την ουρά, αφήνοντας το μισό του σώμα έξω. Έβγαλε μια κραυγή πόνου: το φίδι τον 

καταβρόχθιζε ζωντανό, τον μασούσε. Το φτωχό σκουλήκι άρχισε να αποβάλλει τα ζωτικά του 

υγρά από το στόμα του, ενώ οι σύντροφοί του κοιτούσαν αβοήθητοι και τρομοκρατημένοι. Ο 

Serpentidad χαμήλωσε το κεφάλι του και πρόλαβε τους άλλους: "Βρε, βρε, λοιπόν, θέλατε να 

μπείτε μέσα μου;" είπε καθώς συνέχισε να κρατάει τον καημένο τον Λοντούντι από το πλάι. 

Μπορούσα να σε ακούσω μίλια μακριά και μπορούσα να σε νιώσω όταν ήρθες από την πύλη. 

Ήταν η Μίρλεν που σε έστειλε εδώ για να πεθάνεις; είπε καθώς γελούσε δυνατά. Ήταν αρκετό 

για να σε κάνει να νομίζεις ότι η πλάτη μου ήταν το κεφάλι μου, έτσι δεν είναι; Προβλέψιμα 

έντομα! Θα πεθάνετε για το θράσος σας! ". Η Λοντούντι, στα πρόθυρα της απώλειας των 

αισθήσεων, και με μια τελευταία ανάσα ζωής, αγκομαχούσε: "Τώρα ή ποτέ! ". Δημιούργησε 

μια πύλη δίπλα στο κεφάλι του, η οποία συνδέθηκε με την πύλη που είχε δημιουργηθεί στην 

ουρά του, την οποία είχε καταπιεί το τερατώδες φίδι. Αμέσως όλοι πήραν το μήνυμα και 

βούτηξαν με τα μούτρα στην πύλη, εξαφανιζόμενοι ξαφνικά καθώς ο Serpentidad τελείωνε να 

καταβροχθίζει το άθλιο σκουλήκι και θρηνούσε που έχασε το υπόλοιπο κέρασμα. Στην 

πραγματικότητα, δεν είχε να ανησυχεί για τίποτα- σίγουρα τα παράσιτα μέσα της θα τους 

φρόντιζαν, ενώ εκείνη, το μεγάλο φίδι, θα τους ρουφούσε την ενέργεια λεπτό προς λεπτό. 
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 12. ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ 
Η ομάδα εμφανίστηκε στην άλλη πλευρά της πύλης για να δει την άψυχη πλέον ουρά του 

Λοντούντι να την κλείνει και πάλι για τα καλά. "Αντίο, φίλε", είπε ο Θάνης. Αναπαύσου εν 

ειρήνη". Και ξεκίνησε να κατεβαίνει ένα σοκάκι που φωτιζόταν μόνο από πυρσούς. Η υπόλοιπη 

ομάδα τον κοίταξε λίγο αμήχανα: οι Φανταστικοί Επτά δεν είχαν αντέξει πολύ, και ο Θάνης 

φαινόταν να γυρίζει μια νέα σελίδα πολύ εύκολα.  

 - Ξέρω τι σκέφτεστε, αλλά δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από την αποστολή μας, 

είπε ο Θάνης, γυρνώντας από απόσταση. Το σημαντικό είναι να σώσουμε τον Μεσσία, ό,τι κι 

αν χρειαστεί, και να σώσουμε τη Σχολή.  

 - Πώς μπορείς να είσαι τόσο αναίσθητος; αναφώνησε ο Πεγκασούλο. Μόλις χάσαμε 

τον φίλο μας που έδωσε τη ζωή του για εμάς.  

 - Το ξέρω, αλλά δεν έχουμε χρόνο να θρηνήσουμε γιατί είμαστε μόνο πιόνια που κινεί 

το πεπρωμένο. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και, όπως γνωρίζετε καλά, τα πιόνια 

είναι τα πρώτα που θυσιάζονται.  

 - Δεν σε αναγνωρίζω, Θάνις", συνέχισε ο Ερίζορρο. Η απόρριψή σου προς τη Μιρλέν, η 

οποία πάντα σου φερόταν σαν να ήσουν γιος της, και τώρα αυτό. Υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ 

που μας διαφεύγει... μήπως ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς;  

 - Όλοι έχουμε διαίσθηση, ιδέες, σκέψεις... αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη 

στιγμή να τις μοιραστούμε, έτσι δεν είναι; Ο Θάνης απάντησε καθώς απομακρυνόταν και πάλι.  

Ο Τράντορ παρενέβη ξαφνικά: "Έλα, έχουμε πολλά πλάσματα να σκοτώσουμε! Αυτή η πόλη 

μοιάζει ιδανική για μπόνους πόντους", είπε καθώς χτύπησε τις πατούσες του και ένα μπλε και 

λευκό τόξο ηλεκτρισμού φώτισε την ατμόσφαιρα.  

Άρχισαν να περπατούν στους στενούς δρόμους, ενώ παράξενα όντα τους κοιτούσαν επίμονα. 

Ήταν όλα πολύ αδύνατα, με άδεια, άψυχα μάτια.  

 - Φαίνεται σαν η ζωή στο Serpentidad να αμβλύνει την ύπαρξή σας", είπε ο Ούγκο. 

 - Είχα έρθει εδώ μια φορά στο παρελθόν με τη μητέρα μου", είπε ο Αράνα.  

 - Αλήθεια; Αλήθεια; ρώτησε ο Ούγκο. Και γιατί δεν έχεις πει τίποτα μέχρι τώρα; 

 - Λοιπόν, δεν ήταν μια ανάμνηση που ήθελα να ξαναζήσω. Ήρθα με την Αναράνια και 

δεκάδες αδελφές μου. Η μητέρα μου διαπραγματευόταν με το Serpentidad για ασφαλή είσοδο. 

Όταν άνοιξε το στόμα της για να μας αφήσει να μπούμε, μας πρόδωσε και κατασπάραξε 

αρκετές από τις αδελφές μου. Μόλις μπήκαμε μέσα, η μητέρα μου είπε: "Λοιπόν, αυτές τις 

απώλειες μπορούμε να τις αντέξουμε. Σύντομα, θα γεννήσω αυγά και νέες κόρες θα ενταχθούν 

στο στρατό μας... Εννοώ "στην οικογένειά μας"", διόρθωσε η αράχνη καθώς γελούσε δυνατά. 

Αν και τώρα που το σκέφτομαι, ντρέπομαι που είχα μια τέτοια μητέρα- τότε δεν το γνώριζα ή 

δεν με ενδιέφερε..... Απλώς υπάκουα και δεν σκεφτόμουν. Όλα ήταν εύκολα, γιατί ήξερα ανά 

πάσα στιγμή τι έπρεπε να κάνω- ωστόσο, τώρα όλα είναι πιο δύσκολα, αλλά είμαι πολύ πιο 

ευτυχισμένη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω", συνέχισε η αράχνη, "είναι ότι το Serpentidad 

τρέφεται με απρόσεκτους ανθρώπους και πλάσματα στην επιφάνεια, αλλά τρέφεται επίσης με 
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την ενέργεια του εσωτερικού της πόλης και των κατοίκων της. Έχω δει πλήθος όντων να 

φθείρονται σιγά σιγά, να γίνονται σκυθρωποί, δύσπιστοι και επικίνδυνοι. Σε αυτή την πόλη 

παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα επέστρεφα ξανά εδώ... 

αλλά αν η Αποστολή μας φέρνει εδώ, υποθέτω ότι ήταν το πεπρωμένο μου να αντιμετωπίσω 

τους παλιούς μου φόβους. 

 - Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελες να ξαναζήσεις εκείνη τη στιγμή. Περπατάμε μόνο 

είκοσι λεπτά και η διάθεσή μου έχει πέσει σημαντικά", είπε ο Ούγκο λυπημένος.  

Ο Θάνης και ο Εριζόρο έπεσαν στο βήμα, περπατώντας ο ένας δίπλα στον άλλο. Είναι ένα 

παράξενο συναίσθημα, σαν κατάθλιψη, κούραση και ατονία", είπε ο Εριζορρό. Όλοι το 

νιώθουμε από τότε που φτάσαμε- το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια 

επίδραση που προκαλείται από το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, οπότε ο χρόνος για την 

εκτέλεση της αποστολής μας θα είναι μια μεταβλητή που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 

ανά πάσα στιγμή, διότι όσο περισσότερο χρόνο περνάμε εδώ, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να 

επιτύχουμε τον στόχο μας: να σώσουμε τον Μεσσία". Όλοι έγνεψαν σιωπηλά στα λόγια του 

σκαντζόχοιρου. 

Συνέχισαν να περπατούν στο σοκάκι καθώς άκουσαν πολλά παράθυρα να κλείνουν βιαστικά 

πίσω από τους ξένους. Κάποια όντα είχαν πλησιάσει ομαδικά, οι προθέσεις τους σίγουρα δεν 

ήταν πολύ ειλικρινείς, αλλά όταν είδαν μια όρθια σαρανταποδαρούσα ύψους σχεδόν τριών 

μέτρων να φωτίζει την ομάδα με τον ηλεκτρισμό της, το σκέφτηκαν καλύτερα. Μετά το σοκάκι, 

έφτασαν σε έναν φαρδύτερο δρόμο. Ήταν αρκετά πολυσύχναστος και πολυσύχναστος, με 

πάγκους κάθε είδους. Η συνοδεία δεν πέρασε απαρατήρητη, γιατί ήταν αρκετά περιποιημένη 

σε σχέση με τους κατοίκους του Serpentidad.  Αρκετά ζώα που έμοιαζαν με ποντίκια και είχαν 

φτερά λιβελούλας ήταν σκαρφαλωμένα πάνω στους πάγκους, προσπαθώντας να 

εκμεταλλευτούν την απροσεξία για να παρασύρουν τα σάπια τρόφιμα που πωλούνταν. Ένας 

πωλητής έπιασε αρκετά από αυτά με ένα πανί, τα πέταξε στο έδαφος και άρχισε να τα πατάει 

ανελέητα: "Καταραμένα ποντίκια, πάντα κλέβουν τα τρόφιμα! Μάζεψε τα συνθλιμμένα 

σώματα των παράξενων πλασμάτων και, χωρίς άλλη καθυστέρηση και μπροστά στα μάτια 

όλων, τα πέταξε στο τηγάνι μαζί με τα υπόλοιπα πλάσματα που είχαν υποστεί την ίδια μοίρα. 

Το τηγάνι φούσκωσε από ένα μαύρο, καμένο λάδι, ξερνώντας ένα μαύρο σύννεφο που ήταν 

αρκετά τοξικό για τους νεοφερμένους.  

- Ξένοι! Πεινάς; Θέλετε φρεσκοψημένα ποντίκια; Είναι φρέσκα, όχι σαν αυτά που έχει ο πάγκος 

απέναντι", είπε δείχνοντας με το δάχτυλο τον ανταγωνιστή του.  

 - Ευχαριστώ", είπε ο Ούγκο με αηδία. Έχουμε ήδη φάει. Ίσως κάποια άλλη φορά.  

 Ή ίσως ποτέ!" είπε ο Αράνα με μια απροκάλυπτη επίδειξη αηδίας.  

Ξαφνικά, ένα πλάσμα τυλιγμένο με κουκούλα και κινούμενο με απίστευτη ταχύτητα έκοψε 

απρόσεκτα το σχοινί του Ούγκο που κρατούσε την υφασμάτινη τσάντα, τρέχοντας στο δρόμο, 

ενώ πηδούσε σε μια υδρορροή και σκαρφάλωνε σε ένα από τα κτίρια στα αριστερά. "Η τσάντα 

μου! Πρέπει να την πάρω πίσω!" είπε έντρομος ο Ούγκο. ". Και ενώ ήταν έτοιμος να κυνηγήσει 

τον κλέφτη, ο Θάνης τον άρπαξε από το χέρι και του είπε:  
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- Περιμένετε Ούγκο, κοιτάξτε προσεκτικά! Και απίστευτα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η 

τσάντα εμφανίστηκε ξανά στη μέση του, με το σχοινί τέλεια ανακατασκευασμένο.  

 - Χα χα χα χα χα! Τι απογοήτευση πρέπει να είχε ο κλέφτης! Ο Ούγκο γέλασε 

διασκεδάζοντας.  

Συνέχισαν να περπατούν κατά μήκος της λεωφόρου, διασχίζοντας μερικούς από τους δρόμους, 

ενώ τροχοφόρα οχήματα τα έσερναν πλάσματα κάθε είδους, μεταφέροντας βαρέλια, σάκους ή 

ακόμα και άλλα όντα με αντάλλαγμα μερικά νομίσματα. Είδαν όλων των ειδών τις ληστείες, 

τους φόνους, ακόμα και πλάσματα φυλακισμένα σε κλουβιά που τα έσερναν οι άμαξες. Ο 

νόμος του Serpentidad ήταν οφθαλμόν αντί οφθαλμού- δεν υπήρχε αστυνομία ή κάτι τέτοιο. 

Αν ήθελες κάτι, απλά το έπαιρνες- και αν σε έπιαναν, μπορούσες να πεθάνεις προσπαθώντας 

και ενδεχομένως να καταλήξεις σε ένα τηγάνι με το λάδι πιο μαύρο από το κάρβουνο. Ο Θάνης 

και ο Ούγκο, που ήταν αναμφίβολα ο πιο διπλωματικός της ομάδας, άρχισαν να σταματούν 

ανθρώπους στο δρόμο, ρωτώντας τους για την Αναράνια και τον Μεσσία, αλλά κανείς δεν ήξερε 

τίποτα, ή τουλάχιστον δεν ήθελε να πει. Ο Τράντορ απλώς έσπρωχνε όλα τα όντα που είχαν την 

ατυχία να βρεθούν στο δρόμο του- σε έναν από τους πάγκους, πήρε κάτι που έμοιαζε με 

σούβλα κατσαρίδας και, μπροστά στην πωλήτρια, το έχωσε στο στόμα του, βγάζοντας το 

βρώμικο ραβδί.  

- Αυτό το φαγητό κοστίζει πέντε Σερπεντίνο, κύριε", είπε ευγενικά η ηλικιωμένη πωλήτρια.  

 - Αυτό το λέτε φαγητό;" είπε ο Τράντορ καθώς έτρωγε άλλη μια σούβλα από κάτι που 

έμοιαζε με τα ποντικοβούλια που είχε δει.  

 - Αυτά είναι πιο ακριβά, επειδή είναι πιο φευγαλέα και πιο δύσκολο να πιαστούν. Μου 

χρωστάτε 15 Σερπεντίνες, κύριε, είπε η γριά γυναίκα καθώς άπλωσε τη μία της  παλάμη για να 

παραλάβει τα χρήματα.  

 - Βέβαια, βέβαια! Μπορείτε να μου δώσετε ψιλά γι' αυτά; Δεν νομίζω ότι έχω κάτι 

μικρότερο", είπε ο Τράντορ χαμογελώντας καθώς έκανε διάφορες μπάλες ηλεκτρισμού 

ανάμεσα στις πατούσες του. Αρκετοί πελάτες έκαναν πίσω έντρομοι, σπρώχνοντας τους 

εαυτούς τους μακριά από το πανίσχυρο πλάσμα.  

 - Ηρεμήστε, κύριε!" είπε η τρομοκρατημένη ηλικιωμένη γυναίκα. Σήμερα κερνάει το 

μαγαζί!" είπε καθώς έκανε αρκετά βήματα προς τα πίσω. 

 - Θα πάρω αυτό για το δρόμο", είπε ο Τράντορ, αρπάζοντας το τελευταίο σουβλάκι 

ποντικομούρη της γριάς- η πωλήτρια άρχισε να απομακρύνεται, πέφτοντας προς τα πίσω πάνω 

σε έναν κουβά με σάπια τρόφιμα, υπό τα γέλια των άλλων περαστικών και του ίδιου του 

Τράντορ, καθώς κοίταζε τον Ούγκο και παρακολουθούσε με αηδία την σαρανταποδαρούσα να 

καταβροχθίζει το σουβλάκι με μια μπουκιά. Αρκετά μικροσκοπικά πλάσματα εμφανίστηκαν να 

σέρνονται κατά μήκος του τοίχου κλέβοντας το λιγοστό φαγητό από τον πάγκο, ενώ η γριά 

καταριόταν τον εαυτό της για την κακή της τύχη. Ο Ούγκο αποφάσισε να παραβλέψει το 

περιστατικό, καθώς ήξερε ότι κατά βάθος ο Τραντόρ αναζητούσε μια αντιπαράθεση με το αγόρι 

σε μια απροκάλυπτη επιθυμία εκδίκησης για το περιστατικό με το σπρέι. Ο Arana κοίταξε τον 

Ούγκο και, σαν να τον άκουγε, είπε: "Είναι καλύτερα έτσι, Ούγκο- ο Trántor σε προκαλεί 
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συνεχώς και, σίγουρα, θα συνεχίσει να το κάνει με κάθε άτυχο ον που συναντάμε. Ξέρει πολύ 

καλά ότι, λόγω της εμπαθούς συμπεριφοράς σου, δυσανασχετείς ιδιαίτερα με αυτή τη στάση. 

Η αράχνη συνέχισε: "Σκέψου ότι η γριά ήταν εδώ χθες και πιθανόν να είναι εδώ και αύριο. Θα 

τη ληστεύουν και θα την κακομεταχειρίζονται κάθε μέρα, ακόμα και όταν φεύγουμε. Αυτή η 

πόλη είναι καταδικασμένη. Ο Ούγκο σκέφτηκε για μια στιγμή αν οι λίγες ώρες που βρίσκονταν 

ήδη στο Σερπεντιτάντ είχαν κάνει τη διαφορά στη συμπεριφορά του, χωρίς να νιώθει ιδιαίτερα 

άσχημα που δεν ήρθε να υπερασπιστεί τη γριά. Ίσως υπήρχε και κάτι από τα δύο... 

Ο Pegasullo είχε αποφασίσει να ερευνήσει από τον αέρα για αρκετό καιρό. Όταν 

προσγειώθηκε, οι κάτοικοι του Serpentidad έμειναν έκπληκτοι από ένα τέτοιο φτερωτό ον που 

εξέπεμπε ενέργεια και ομορφιά.  

 - Έχω δει το Serpentidad από αέρος και είναι αρκετά περίεργο: υπάρχουν 

πολυσύχναστοι δρόμοι, λεωφόροι, χαμηλά σπίτια, πολυκατοικίες... Είδα ακόμη και ένα πάρκο 

με καταπράσινα δέντρα... Αλλά αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι όσο 

απομακρύνεσαι από εδώ, τα κτίρια είναι όλο και πιο ερειπωμένα. Τα τελευταία στέκονται μόλις 

και μετά βίας και υπάρχουν πολλά πτώματα στους δρόμους.  

- Το Serpentidad κατακλύζει χωριά και μικρές πόλεις. Τα ενσωματώνει στο εσωτερικό της πόλης 

της, έτσι ώστε οι πιο ερειπωμένες γειτονιές να κινούνται προς το τέλος... είναι σίγουρα τα 

απόβλητα του ίδιου του φιδιού", είπε η Αράνα, σηκώνοντας τα δύο της πόδια για να δώσει 

εξηγήσεις. 

  - Θέλεις να πεις ότι για να βγούμε έξω πρέπει να περάσουμε μέσα από τον απεκκριτικό 

μηχανισμό του φιδιού; είπε σοκαρισμένος ο Εριζόρο.  

 - Εκκριτική συσκευή; ρώτησε ο Τράντορ.  

 - Ναι, Trantor! Εκεί που βγαίνουν όλα τα σκουπίδια κάθε ζωντανού οργανισμού... 

σίγουρα θα νιώθεις σαν στο σπίτι σου όταν πάμε εκεί, έτσι δεν είναι; είπε ο Αράνα με έναν 

κατεξοχήν σαρκαστικό τόνο, στο έκπληκτο βλέμμα του Ούγκο, ο οποίος του κούνησε το κεφάλι. 

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ήταν τυχερός: ο αλαζόνας σαρανταποδαρούσα δεν είχε ακούσει την 

αράχνη, οπότε αυτό που θα ήταν ένας ολοκληρωμένος καυγάς μπορούσε να αποφευχθεί. 

 - Μην το αποκλείεις, Εριζόρο, είπε ο Πεγκασούλο- δεν νομίζω ότι ο Σερπεντιντάντ θα 

μας αφήσει από το στόμα του χωρίς να μας ξανακάνει κάποιο βρώμικο κόλπο. Κανείς δεν μας 

είπε ότι θα βγούμε από εδώ ζωντανοί, οπότε το να βγούμε από εδώ λίγο βρώμικα, αλλά 

ζωντανοί, είναι σίγουρα μια επιλογή που θα υπογράψω ευχαρίστως αυτή τη στιγμή.  

Όλοι έγνεψαν ομοθυμαδόν, ακόμη και ο Ερίζορρο, ο οποίος για πρώτη φορά είχε υιοθετήσει 

μια λιγότερο επιθετική στάση, κρατώντας το άφορτο τόξο του. Η Αράνα βγήκε μπροστά και 

είπε: "Έτσι φύγαμε την άλλη φορά- πήγαμε στο υπόγειο της πόλης, όπου τα πάντα ήταν ερείπια, 

περιτριγυρισμένα από θάνατο και καταστροφή από παντού. Το ίδιο το στομάχι του φιδιού είναι 

υπεύθυνο για την καταστροφή των πάντων, με ένα οξύ ικανό να διαλύσει πέτρα και μέταλλο- 

πολλές από τις αδελφές μου δεν μπόρεσαν να αντέξουν το οξύ. Η μητέρα μου, έχοντας χάσει 

άλλες δώδεκα κόρες με αυτόν τον τρόπο, σκέφτηκε ένα σχέδιο: έπαιξε βιολί, μια μελωδία που 

μας καλούσε να σπείρουμε ιστούς με μεγάλη ταχύτητα. Οι λίγες εναπομείνασες κόρες άρχισαν 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

86 
 

να υφαίνουν ένα κουκούλι μαζί, χωρίς να σκέφτονται, συγκινημένες από τη μαγική μελωδία. 

Όταν κατασκευάστηκε, η μητέρα μου του έδωσε την τελευταία πινελιά, υφαίνοντας ένα 

κάλυμμα από τα νήματά του με τεράστια αντοχή και μεγάλη ικανότητα συγκόλλησης. Με αυτόν 

τον τρόπο, μπήκαμε όλοι μέσα στο κουκούλι, ενώ η μητέρα μου σφράγισε την είσοδο από μέσα. 

Μόλις μια ώρα αργότερα, βρισκόμασταν έξω από το φίδι, σε έναν βάλτο, όπου μια νέα πόλη 

υψωνόταν μεγαλοπρεπώς ερειπωμένη. Τα πτώματα και η ίδια η πόλη βυθίζονταν στα βάθη, 

σιγά σιγά...". 

Ξαφνικά, ένα παράξενο ον με τεράστια μύτη και φουσκωμένα μάτια, που έμοιαζε με κουνάβι, 

καλυμμένο με ένα βρώμικο μαύρο χιτώνα που έσερνε στο έδαφος, πλησίασε τη συνοδεία: 

  

 - Ακούω ότι ψάχνετε πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο Μεσσία. Γνωρίζω έναν φίλο, 

ο οποίος με τη σειρά του έχει έναν φίλο... ο οποίος θα γνωρίζει λεπτομέρειες που αναμφίβολα 

θα σας ενδιέφεραν. Για μια μέτρια αμοιβή 500 σερπεντίνες....  

 - Πεντακόσιες σερπεντίνες; Προσπαθείς να μας εξαπατήσεις; είπε ο Θάνης με μια 

διασκεδαστική αλλά και συζητήσιμη στάση.  

 - Μα ο Θάνης! είπε ο Ούγκο. Δεν έχουμε ούτε μία από αυτές τις σερπαντίνες, είπε, 

πιάνοντας το χέρι του και απομακρύνοντάς τον από τον νεοφερμένο.  

 - Μίλα για τον εαυτό σου, αγαπητέ μου φίλε", είπε ο Θάνης, βγάζοντας από το 

σακουλάκι του ένα μικρό, κατάμαυρο αντικείμενο με παράξενα χρυσά σύμβολα και δύο 

τρύπες, μία για την είσοδο και μία για την έξοδο.   

 - Τι είναι αυτό; ρώτησε ο Ούγκο.  

 Αυτό, Ούγκο, είναι η λύση στα προβλήματά μας. Το ονομάζω αντιγραφέα και 

χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, για να αποκτήσουμε ένα τέλειο αντίγραφο αυτού που βάζουμε 

μέσα από αυτή την τρύπα, με ένα ακριβές αντίγραφο να βγαίνει από την άλλη πλευρά. Είναι 

τέλειο για να παίρνουμε χρήματα γρήγορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε να μας 

εξαπατήσουν.  

Ο Θάνης πλησίασε τον ξένο και είπε:  

 - Μπορούμε να σας προσφέρουμε 100 σερπαντίνες.  

 - Εκατό σερπαντίνες; είπε ο νεοφερμένος με εμφανή δυσφορία. Έχω να φροντίσω μια 

μεγάλη οικογένεια, μια πολύ άρρωστη μητέρα και, όπως βλέπετε, είναι δύσκολο να επιβιώσεις 

σε αυτή την πόλη.  

 - Φυσικά, φυσικά...! Με έπεισες, είπε ο Θάνης, γι' αυτό σου προσφέρω διακόσιες 

σερπεντίνες, και αυτή είναι η τελευταία μου προσφορά. Πάρτε τα ή αφήστε τα! Σίγουρα, σε μια 

πόλη τόσο μεγάλη όσο αυτή, και όπου τα χρήματα δεν είναι εύκολο να βρεθούν, θα υπάρχουν 

δεκάδες άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν για ένα κομμάτι ψωμί.  
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 - Εντάξει, εντάξει! είπε ο ξένος. 200 σερπαντίνες αρκούν...! Το όνομά μου είναι Λένις. 

Ακολουθήστε με και θα σας οδηγήσω σε κάποιον που έχει σχετικές πληροφορίες για αυτό το 

ον που αποκαλείτε Μεσσία.  

Η ομάδα ακολούθησε τον Λένις, ο οποίος τους οδήγησε μέσα από στενά σοκάκια όπου δεκάδες 

κακοποιημένα πλάσματα ήταν στοιβαγμένα κοντά σε φωτιές, πολεμώντας ή και δολοφονώντας 

το ένα το άλλο. Πολλοί από τους νεκρούς πετάχτηκαν στις φωτιές, χρησιμεύοντας ως δείπνο 

για τα κοκαλιάρικα πλάσματα που συνωστίζονταν γύρω τους. Ο φόνος και ο κανιβαλισμός ήταν 

η ημερήσια διάταξη σε μια πόλη όπου η έλλειψη εξουσίας ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής 

και κάθε ον έβγαζε τα προς το ζην όσο καλύτερα μπορούσε, πριν καταλήξει στις 

παραγκουπόλεις, όπου η καταστροφή κατέληγε τελικά στον θάνατο. Αυτή ήταν η Serpentidad: 

κάποιες φτωχογειτονιές έφταναν και άλλες έφευγαν, ένας κύκλος ζωής και θανάτου που όλοι 

οι κάτοικοί της γνώριζαν πολύ καλά.  

Αφού περπάτησαν αρκετά λεπτά πίσω από τον Λενίς, αποφεύγοντας κλέφτες και κακοποιούς 

(ο ίδιος ο Λενίς έριξε μια τρομερή γροθιά σε ένα κοκαλιάρικο πλάσμα με τεράστιο κορμό, το 

οποίο είχε πλησιάσει ειρηνικά για να ζητιανέψει μερικά κέρματα από τους ξένους), έφτασαν 

στο τέλος ενός στενού ανάμεσα σε άθλια πολυώροφα κτίρια. "Αυτό είναι! " - είπε ο Λένις. 

Γύρισε πίσω στην ομάδα, επιδεικνύοντας ένα μοχθηρό χαμόγελο, καθώς τραβούσε τη μαύρη 

κουκούλα του πάνω από το κεφάλι του, αφήνοντας μόλις και μετά βίας ορατό οτιδήποτε άλλο 

εκτός από την προεξέχουσα μύτη του. Ξαφνικά, αρκετοί κουκουλοφόροι από όλες τις 

κατευθύνσεις έκαναν αισθητή την παρουσία τους, στριμώχνοντάς τους μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα. Κινούνταν με μεγάλη ευκινησία και δεν έδειχναν να είναι τόσο φθαρμένοι όσο 

οι υπόλοιποι κάτοικοι του Serpentidad. Ήταν σαφές ότι ζούσαν από τις κλοπές και τους φόνους, 

ότι ήταν οργανωμένοι, γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα να ζουν κάπως άνετα στη 

σκοτεινή πόλη. Ο Θάνης σάρωσε την κατάσταση με τα μάτια του και μπόρεσε να μετρήσει πάνω 

από τριάντα από αυτούς, όλοι τους με μαύρες ρόμπες και κουκούλες, οπλισμένοι μέχρι τα 

δόντια με μια ποικιλία από αιχμηρά όπλα, όπως στιλέτα, σπαθιά, τσεκούρια, ακόμη και ένα 

σκιμπάρ. Ο Λένις έκανε ένα βήμα μπροστά, τρία μέτρα προς την ομάδα, καθώς έβγαζε δύο 

μισομεγέθη στιλέτα από την πλάτη του, τα οποία τα κούναγε επιδέξια σαν να ήταν σε επίδειξη. 

Αφού τράβηξε την προσοχή των παρευρισκομένων, πήρε το λόγο:  

- Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στη συμφωνία- θα είναι 500 σερπεντίνες! Αλλά... για κάθε ένα από 

τα κεφάλια σας! Αυτό είναι... 500 x 6 = 3000 σερπεντίνες!  

- Είμαστε νεοαφιχθέντες ξένοι. Δεν έχουμε τα χρήματα αυτή τη στιγμή... αλλά αν μας δώσετε 

δύο ή τρεις μέρες, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια νέα συμφωνία", είπε ο 

Θάνης με διαλλακτικό τρόπο, με τις παλάμες απλωμένες, έχοντας ακόμα τη σφεντόνα στο δεξί 

του χέρι. Ξαφνικά, ένας σφυριχτός ήχος ακούστηκε στον αέρα- ένα μαύρο βέλος, από το 

φυσίγγι ενός από τους επιτιθέμενους, καρφώθηκε στην παλάμη του Θάνη. Ο Θάνης κοίταξε το 

βέλος, ξέσπασε σε ιδρώτα και έπεσε γέρνοντας στο έδαφος. "Thanis! " -φώναξε έντρομος ο 

Ούγκο, καθώς έτρεχε προς τον φίλο του. Αλλά μισή ντουζίνα βέλη καρφώθηκαν στο έδαφος 

πριν καν προλάβει να πλησιάσει. Ο Πήγασουλο, κρύβοντας τα φτερά του στην πλάτη του, έκανε 

μερικά βήματα προς τα πίσω, απομακρυνόμενος από τους συντρόφους του. Πήρε φόρα και 

πήρε φόρα. Όταν έφτασε σε ύψος περίπου πέντε μέτρων, διάφορα μεταλλικά άγκιστρα που 
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χρησιμοποιούνται για την αναρρίχηση σε τοίχους αιωρούνταν πάνω από τα πόδια του, καθώς 

τα σχοινιά στα οποία ήταν συνδεδεμένα τα κρατούσαν αρκετοί εχθροί. Παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες του Pegasullo, η δύναμη των επιτιθέμενων τον έκανε να πέσει στο έδαφος με ένα 

δυνατό κρότο, αφού δέθηκε εύκολα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού δέχτηκε δύο μαύρα 

βέλη στο λαιμό, τα οποία του στέρησαν γρήγορα όλη την αρχική ορμή του φτερωτού αλόγου. 

Ο ίδιος ο Τράντορ ήταν σιωπηλός, γνωρίζοντας ότι βρίσκονταν σε δύσκολη κατάσταση- 

αποφάσισε να μην δείξει τη δύναμή του με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να δράσει σε μια 

στιγμή απροσεξίας. Ο Λένις συνέχισε την ομιλία του:  

- Λοιπόν, φαίνεται ότι τώρα έχουμε την αμέριστη προσοχή σας. Λοιπόν... που ήμουν; Α, ναι! 

500 σερπαντίνες ανά κεφάλι...! Νομίζω ότι το ξανασκέφτηκα... ανά κεφάλι, αλλά όχι για το δικό 

σας... αλλά για το δικό μας! Σας είπα ήδη ότι έχω μεγάλη οικογένεια... Σας παρουσιάζω τα 

αδέρφια μου, τους Dark Souls. Αυτή τη στιγμή είμαστε 55, οπότε... Μαθηματικά! Ο Thanis 

φώναξε καθώς κοίταζε πίσω. Πόσο κάνει αυτός ο αριθμός; Ο Τουνάρου είναι ο μαθηματικός 

μας, ο μαθηματικός μας, είπε με ένα δυνατό γέλιο, μαζί με τους υπόλοιπους κουκουλοφόρους. 

Ένας από τους Dark Souls βγήκε μπροστά και τράβηξε την κουκούλα του προς τα πίσω: "Λένις, 

σου είπα ότι δεν είμαι μαθηματικός και έχω κουραστεί από αυτά τα πειράγματα". Η Τουνάρου 

έμοιαζε ακριβώς με τον Λένις, με ελαφρώς πιο μαλακά χαρακτηριστικά και λιγότερο γκριζωπή 

φωνή- ήταν σίγουρα γυναίκα, λίγο πιο κοντή από τους υπόλοιπους. Είχε μια ουλή σε σχήμα "2" 

που διέτρεχε το πρόσωπό της, παραμορφώνοντάς το εντελώς. Φαινόταν ότι όλοι την 

αποκαλούσαν "μαθηματικό" γι' αυτόν τον λόγο, κάτι που προσέβαλε πολύ την Τουνάρου, την 

οποία εκμεταλλεύτηκαν τα αδέρφια της για να γελάσουν ακόμα περισσότερο. Ο Ούγκο είχε μια 

αναλαμπή από το Σχολείο και, πώς εδώ, σε έναν φανταστικό κόσμο μιας άλλης διάστασης, 

υπήρχαν και θύτες και θύματα. Σκέφτηκε ότι η Λενίς θα ήταν η "Ματσέτα" της ομάδας.  

- Σκάσε, ηλίθιε, αν δεν θέλεις να καταλήξεις τροφή για τα ποντίκια! είπε ο Λένις, εμφανώς 

ενοχλημένος. Υποσχέθηκα στη μητέρα σου ότι θα σε φρόντιζα, αλλά εξαιτίας σου χάσαμε 

δεκαπέντε μέλη της οικογένειας- το μόνο που είχες να κάνεις ήταν να ακολουθήσεις τις οδηγίες 

μου, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις ούτε ένα απλό χτύπημα που θα μπορούσε να κάνει ακόμα 

και ένα μικρό παιδί. Ακόμη και χθες σε διέταξα να κλέψεις την τσάντα ενός από αυτούς τους 

αγνώστους, και όταν μου την φέρνεις, λες ότι έχει εξαφανιστεί. Είσαι η ντροπή αυτής της 

οικογένειας! Αν δεν ήσουν ανιψιά μου, θα είχα τελειώσει μαζί σου εδώ και πολύ καιρό.  

- Λένις, σου ορκίζομαι ότι σου λέω την αλήθεια! Έκλεψα την τσάντα από το αγόρι μπροστά σου, 

αλλά όταν ήμουν ασφαλής, την είδα απλώς να εξαφανίζεται ανάμεσα στα δάχτυλά μου", 

δικαιολογήθηκε ο Τουνάρου.  

Ο Λένις πλησίασε τον Ούγκο, κρατώντας τα στιλέτα αντίστροφα (το ένα προς τα πάνω και το 

άλλο προς τα κάτω). Ο Ούγκο έκανε ένα βήμα πίσω εκφοβιστικά, ενώ η Αράνα στάθηκε 

ανάμεσά τους. Ξαφνικά, ο Lenish, περιστρεφόμενος πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έσκισε 

την τσάντα του Ούγκο, αποφεύγοντας την αράχνη χωρίς να την αγγίξει σχεδόν καθόλου. Όταν 

ξαναβρήκε την αρχική του θέση, έδειξε την τσάντα που κρατούσε ένα από τα στιλέτα του.  

 - Εννοείς αυτή την τσάντα, Τουνάρου; Τη βλέπω αρκετά αληθινή", είπε ο Λένις καθώς 

το γύριζε στην άκρη του, επευφημούμενος από τους υπόλοιπους Σκοτεινούς Ψυχές, καθώς 

έκαναν κύκλους γύρω από την ομάδα του Ούγκο απειλητικά.  
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Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η τσάντα έγινε ημιδιαφανής, στη συνέχεια διάφανη, μέχρι 

που τελικά εξαφανίστηκε. Στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στη μέση του Ούγκο.  

 Ωραία, ωραία! είπε έκπληκτος ο Λένις. Φαίνεται ότι ο Τουνάρου, ο μαθηματικός, είχε 

δίκιο", είπε καθώς κοίταζε την τσάντα του Ούγκο. Ώστε δεν είστε απλοί ξένοι, είστε μάγοι... Και 

εδώ εμείς οι Dark Souls παρακαλάμε για μερικά κέρματα...  

 - Λίγα νομίσματα; είπε ο Ούγκο, εκπλήσσοντας τους πάντες. Μας ζητάτε μια τεράστια 

ποσότητα Σερπεντίνης, μια ποσότητα που, απ' ό,τι είδαμε, αμφιβάλλω αν υπάρχει σε ολόκληρη 

την πόλη. Παρατηρούμε πώς οι άνθρωποι εδώ μόλις και μετά βίας έχουν αρκετά χρήματα για 

να επιβιώσουν, ενώ επιδέξιοι κλέφτες σαν εσάς ληστεύουν τους φτωχούς φουκαράδες που 

περιφέρονται άσκοπα στους δρόμους.  

 - Κοιτάξτε αδέρφια, έχουμε έναν ήρωα εδώ! Θέλεις να πεθάνεις σαν ήρωας, μικρό 

αγόρι; ρώτησε ο Lenish.  

 - Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, Λενίς! Το μόνο που ξέρω είναι ότι είχαμε μια αρχική 

συμφωνία, ότι μας είπες ότι είχες πληροφορίες για τον Μεσσία, και τώρα βρισκόμαστε σε 

ενέδρα ενός κοινού κλέφτη.  

- Κλέφτης... και δολοφόνος! Ο Lenish πρόσθεσε, πλησιάζοντας τον Ούγκο. Αν νομίζεις ότι θα με 

προσβάλεις μπροστά στα αδέρφια μου και θα φύγεις αλώβητος, κάνεις μεγάλο λάθος. Θα 

πληρώσεις για το θράσος σου, άνθρωπε", είπε, φέρνοντας το στιλέτο κοντά στο πρόσωπο του 

Ούγκο, "Ξέρεις, έχεις ωραία μύτη, νομίζω ότι θα την κρατήσω για ενθύμιο! Ξαφνικά, η όψη του 

Λένις άλλαξε εντελώς: τα μάτια του άνοιξαν σαν πιατάκια, ενώ το πρόσωπό του έσπασε σε μια 

γκριμάτσα πόνου που σχεδιάστηκε στο πρόσωπό του σε αργή κίνηση, ακολουθούμενη από μια 

απότομη, συνεχή κραυγή που έσπασε τη σιωπή στο σοκάκι. Τα μάτια του κοίταξαν προς την 

κατεύθυνση του ποδιού του, το οποίο ήταν αυτό που εξέπεμπε σαφή σημάδια καυστικού 

πόνου- η αράχνη είχε χώσει στο πόδι του κλέφτη κάποιου είδους ξύλινο σκλήθρο, καθώς το 

έβγαλε ξανά με δύναμη κρατώντας το σε ένα από τα μπροστινά του πόδια σε περίπτωση που 

χρειαζόταν να το χρησιμοποιήσει ξανά. Ο Λένις κοίταξε με μίσος το ον εκεί κάτω, καθώς η 

Αράνα τον κοίταξε με περιφρόνηση. Ο Λένις κούτσαινε προς τα πίσω και, δείχνοντας με ένα 

κοκάλινο δάχτυλο την ομάδα, φώναξε με βαθύ μίσος: "Σκοτώστε τους! Σκοτώστε τους όλους! 

". Οι Σκοτεινές Ψυχές όρμησαν προς την ομάδα, καθώς ο Τράντορ ανασηκώθηκε στα πίσω 

πόδια του και άρχισε να δημιουργεί απίστευτα ηλεκτρικά πεδία. Ο Erizorro γέμιζε το τόξο του 

με ενεργειακά βέλη. Η Αράνα κρατούσε τη σκλήθρα στο ένα της πόδι, ενώ το υπόλοιπο 

τοξωνόταν με σαφή επιθετική στάση. Ο Ούγκο έβγαζε από την τσάντα του ό,τι πιο κοντινό είχε 

σε όπλο: ένα μακρύ κλαδί, θρυμματισμένο στην άκρη. Έβγαλε το φιαλίδιο του Σκόρλεον και, 

χωρίς δεύτερη σκέψη, το άρπαξε από το λαιμό και το χτύπησε στις θρυμματισμένες άκρες του 

λίγο πάνω από δύο μέτρα στύλου, ενώ ένα μαυριδερό υγρό διαπερνούσε τις θρυμματισμένες 

άκρες. "Τι σπατάλη! Ούγκο σκέφτηκα, αλλά πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά 

περίπλοκη κατάσταση". Αρκετές Σκοτεινές Ψυχές έμειναν ακίνητες καθώς παρακολουθούσαν 

τον Ούγκο να βγάζει ένα κλαδί τέτοιου διαμετρήματος από το μικρό του σακουλάκι. Ο Ερίζορο 

γέμισε δέκα βέλη κάθε φορά απλώνοντάς τα σε σχήμα βεντάλιας- έριξε τραυματίζοντας έξι 

Σκοτεινές Ψυχές, αλλά άλλες, γρήγορα τις απέφυγαν με μια ευκινησία που εξέπληξε όλους και 

όλες. Ο Trantor ηλεκτροδότησε αρκετούς επιτιθέμενους από απόσταση, ενώ αρκετά μαύρα 
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βέλη αναπήδησαν στο σκληρό του κέλυφος. "Θέλεις να με δηλητηριάσεις με βελάκια, εμένα; 

Πάρε λίγο από το δηλητήριό μου!" - Είπε καθώς αύξησε πολύ την ενέργεια σε αρκετά από τα 

πόδια της, ρίχνοντας ηλεκτρισμό από διάφορες γωνίες, καθώς αρκετά Dark Souls 

προσπαθούσαν με δυσκολία να την αποφύγουν, χτυπώντας αρκετά από τα άκρα της και 

αφήνοντάς τα να συσπώνται επί τόπου. Η Αράνα κινήθηκε γρήγορα, καθώς κούνησε τα πόδια 

της με δυνατά χτυπήματα στα πόδια μερικών από τους επιτιθέμενους, οι οποίοι έπεσαν προς 

τα πίσω μπερδεμένοι από την ταχύτητα της μικρής αράχνης, η οποία επίσης φρόντιζε ζηλότυπα 

την πλάτη του Ούγκο. Το αγόρι κρατούσε το κλαδί σαν να ήταν δόρυ, ενώ αρκετές Σκοτεινές 

Ψυχές συγκεντρώθηκαν σε έναν τοίχο έτοιμες να πηδήξουν πάνω του, υποτιμώντας τη δύναμη 

του κλαδιού. Ο Ούγκο κατάφερε να αγγίξει αρκετούς από αυτούς με την άκρη του, παγώνοντάς 

τους αμέσως στο έδαφος. Κάποιες φορές μάλιστα φαινόταν σαν να αρκούσε η άκρη να περάσει 

ακριβώς από κοντά, χωρίς να τους αγγίξει, και έπεφταν στο πεζοδρόμιο, με τις αρθρώσεις τους 

να συστέλλονται σε παράξενες γωνίες που αρμόζουν σε δηλητήριο ύψιστης ισχύος.  Αν και η 

ομάδα αρχικά αντιστάθηκε αρκετά γενναία, η ένταση και η ταχύτητα με την οποία επιτέθηκαν 

οι Σκοτεινές Ψυχές επιβάρυνε τα αντανακλαστικά και τη δύναμη της ακολουθίας, η οποία 

υποχωρούσε μέχρι που βρέθηκε πλάτη με πλάτη. Ένα χαλάζι από βέλη εκτοξεύτηκε στον αέρα, 

χτυπώντας ένα από αυτά στον Erizorro και ένα άλλο στην Arana, η οποία έπεσε στο έδαφος 

μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Αρκετοί κουκουλοφόροι πέταξαν γάντζους από σχοινί στα πίσω 

πόδια του Τράντορ, σε μια προσπάθεια να τον εξισορροπήσουν, αλλά δεν υπολόγισαν ότι ο 

σαρανταποδαρούσα εστίαζε τις εκκενώσεις του σε αυτά τα μεταλλικά κομμάτια, ηλεκτρίζοντας 

μερικούς από τους κλέφτες και τους δολοφόνους που προσπαθούσαν να τον ρίξουν κάτω. Δύο 

Dark Souls όρμησαν στο κεφάλι της σαρανταποδαρούσας με τα στιλέτα τους σφιγμένα έτοιμα 

να μαχαιρώσουν. Όταν ο Trantor παρατήρησε τους δύο εχθρούς από πάνω του, άρχισε να 

κουνιέται και να κινείται με τεράστια ταχύτητα. Ο Ούγκο τον παρακολουθούσε με την άκρη του 

ματιού του καθώς κρατούσε σε απόσταση δύο Σκοτεινές Ψυχές, οραματιζόμενος για μια στιγμή 

στον Τράντορ και τους επιτιθέμενους, το συναίσθημα που βίωσε με τον Μηχανικό Ταύρο στο 

τοπικό πανηγύρι, ακολουθούμενο από την ενθάρρυνση των γονιών του να αντέξει λίγο ακόμα, 

προτού τον στείλουν να εκσφενδονιστεί από το πλάι στο χαλάκι. Γυρνώντας πίσω στον Trantor, 

παρακολούθησε τον έναν από τους επιτιθέμενους να χώνει το στιλέτο του σε μια από τις πτυχές 

του λαιμού του σαρανταποδαρούσα, όπου το καβούκι του ήταν πολύ λιγότερο σκληρό, 

κάνοντάς τον να σταματήσει στα ίχνη του, ρίχνοντας τον εαυτό του στο έδαφος, σε μια 

προσπάθεια να εξουδετερώσει τους δύο Σκοτεινούς Ψυχοπαθείς με τα πίσω πόδια του. 

Κατάφερε να βγάλει τη μία, σκίζοντας το στήθος της σε πολλά σημεία με τα δυνατά, κοφτερά 

πίσω πόδια του, αλλά η άλλη, εξακολουθούσε να είναι σφιχτά γαντζωμένη στο στιλέτο του, το 

οποίο έβγαλε άγρια για να στοχεύσει στο κεφάλι της, υπό το τρομοκρατημένο βλέμμα του 

Τράντορ, που τον παρακολουθούσε με τα πολλά ζευγάρια των μεγάλων ματιών του, έχοντας 

επίγνωση του επικείμενου τέλους του επειδή υποτίμησε αυτούς τους αντιπάλους. Ξαφνικά, 

καθώς η Σκοτεινή Ψυχή ξεφόρτωσε το στιλέτο του δυνατά στο κεφάλι της σαρανταποδαρούσας 

για να την αποτελειώσει, κάτι τον διέκοψε απότομα- τέσσερα οδοντωτά θραύσματα βγήκαν 

από τον κορμό της, όπως έκανε το Xenomorph στο Alien, ο όγδοος επιβάτης , βγαίνοντας από 

το στήθος του Διοικητή Κέιν, καθώς εκείνος έγειρε το σώμα του προς τα πίσω και το "παράξενο 

ον" βγήκε από τα σπλάχνα του.  Ο Dark Soul κοίταξε το παράξενο κλαδί σε σύγχυση, κρατώντας 

το μαχαίρι χαλαρά μπροστά στον Trantor. Στη συνέχεια, άρχισε να συσπάται, λυγίζοντας 

παράξενα τις αρθρώσεις του. Ο Τράντορ παρακολούθησε ξανά, καθώς ο Εξωγήινος 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

91 
 

εξαφανίστηκε πίσω στο σώμα του επιτιθέμενου, το οποίο έπεσε νεκρό και άκαμπτο στο πλάι. 

Ο εμβρόντητος σαρανταποδαρούσα παρακολουθούσε το αγόρι να περιστρέφεται γύρω από 

τον εαυτό του, κρατώντας κάποιο κλαδί σαν δόρυ, για να κρατήσει τους υπόλοιπους 

κακοποιούς μακριά. Καθώς ο Τράντορ έσκυβε το κεφάλι του, προσπαθώντας να σταματήσει 

την αιμορραγία, συγκέντρωσε την ενέργειά του για να εκτοξεύσει μια μικρή έκρηξη στα δύο 

πλάσματα που είχαν επικεντρωθεί στο αγόρι- τα ακινητοποίησε μόνο, αλλά θα τους κέρδιζε 

λίγο χρόνο. Ο Λένις κοίταζε με τρόμο τη σκηνή: εξακολουθούσαν να είναι περισσότεροι από 

αυτούς τους ξένους που αναμφίβολα είχε υποτιμήσει, αλλά πολλοί από τους αδελφούς του 

είχαν πέσει, και οι υπόλοιποι είχαν αρχίσει να διστάζουν, επιβραδύνοντας τις επιθέσεις τους, 

υποχωρώντας και περιμένοντας οδηγίες από τον αρχηγό τους. Ήταν καιρός να τελειώσει αυτή 

η φάρσα- το μόνο που απέμενε ήταν μια πληγωμένη σαρανταποδαρούσα που δεν 

τρομοκρατούσε πλέον κανέναν και ένα αγόρι με ένα χτυπημένο κλαδί που χωρίς αμφιβολία θα 

μπορούσε να το είχε κόψει σε πολλά κομμάτια, αν μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα και αν αυτή 

η καταραμένη αράχνη δεν είχε κάνει το πόδι του άχρηστο. Είχε ακόμα την ικανότητα ρίψης 

μαχαιριών που είχε τόσο καλά εξασκηθεί- πήρε ένα από τα μαχαίρια και το κράτησε από την 

αιχμή, σημαδεύοντας τον Ούγκο με το άλλο χέρι, σαν να επρόκειτο για σταυρόνημα. Σε αυτή 

την απόσταση θα ήταν εύκολο να τον πετύχει, αλλά δεν ήθελε να τον πληγώσει- ήθελε να 

καρφώσει το στιλέτο ακριβώς ανάμεσα στα μάτια του αγοριού, αυτού του καταραμένου 

ανθρώπου που είχε προκαλέσει τόσες απώλειες στη γενιά του. Όταν βρήκε την τέλεια γωνία 

βολής, καθώς ο Ούγκο κινούνταν κυκλικά κρατώντας την απόσταση αρκετών Σκοτεινών Ψυχών 

με το κλαδί, πέταξε το μαχαίρι ακριβώς τη στιγμή που το χέρι του εκτράπηκε από μια ώθηση 

που ερχόταν από πίσω. "Μα τι στο διάολο...; είπε η Λένις, γυρνώντας και βρίσκοντας τον εαυτό 

της ακριβώς δίπλα στον Τουνάρου. Με έκανες να χάσω τη βολή μου!", είπε καθώς έριξε μια 

τεράστια γροθιά στην ανιψιά της, πέφτοντας στα πόδια της υγιώς. Εν τω μεταξύ, το μαχαίρι 

στριφογύριζε στον αέρα κάνοντας κύκλους προς το κεφάλι του Ούγκο, κόβοντάς τον στο 

αριστερό μάγουλο και τελικά βυθιζόμενο στο στήθος ενός από τους Dark Souls, ο οποίος έπεσε 

με το πρόσωπο πάνω στο μόλις πεταμένο μαχαίρι. Το αίμα του Ούγκο άρχισε να στάζει στο 

μάγουλό του, λερώνοντας το πρόσωπο και τα ρούχα του, καθώς συνέχισε να στροβιλίζεται με 

το εμφανώς κουρασμένο κλαδί. Οι επιτιθέμενοι είδαν την αγριότητα του αγοριού, που 

οξύνθηκε από το αίμα που έτρεχε στο πρόσωπό του, γεγονός που αναμφίβολα του έδωσε 

ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Ο Λένις πήρε το δεύτερο στιλέτο του και ετοιμάστηκε να το ρίξει 

ξανά στο αγόρι. Ο Ούγκο είχε σταματήσει, φανερά ζαλισμένος από τη σβούρα, ακόμα και από 

την απώλεια αίματος, κρατώντας με δυσκολία το κλαδί, με την άκρη του να αγγίζει το έδαφος. 

Αυτή τη φορά, ο Λένις σημάδεψε την καρδιά του σε τέλεια γωνία, χωρίς καμία αντίσταση- αλλά 

και πάλι, ένας βαθύς πόνος αυτή τη φορά στο αριστερό του πόδι τον εμπόδισε να το ρίξει. Ο 

Τουνάρου, από το έδαφος, είχε καρφώσει το στιλέτο του στη δεξιά γάμπα του, με αποτέλεσμα 

να χάσει εντελώς την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος με ένα βαθύ ουρλιαχτό πόνου. 

 - Aαααααααααααα! Τι έκανες, προδοτική σκύλα! είπε η Λένις, κοιτάζοντάς τον με 

βαθιά αγανάκτηση.  

 - Έκανα αυτό που σου ζήτησε η μητέρα μου να κάνεις, να με προστατέψεις. Να με 

προστατέψεις από σένα και να προστατέψεις ολόκληρη τη φυλή μας, την οποία δεν έχεις 

σταματήσει να χειραγωγείς και να χρησιμοποιείς προς όφελός σου από τότε που πέθανε ο 

πατέρας μου.  
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 - Έπρεπε να σε είχα φροντίσει νωρίτερα, όπως έκανα και με τον πατέρα σου, είπε ο 

Λένις από το πάτωμα με ένα πονηρό βλέμμα στο πρόσωπό του και ένα πονηρό χαμόγελο.  

 - Πάντα το υποπτευόμουν", είπε η Τουνάρου, αλλά δεν ήταν σίγουρη μέχρι αυτή τη 

στιγμή. Βγάζοντας το στιλέτο από τη γάμπα του θείου της, το έμπηξε στην καρδιά του, αν είχε 

ποτέ τέτοια ύπαρξη, υπό το τρομαγμένο βλέμμα του Λένις, ο οποίος δεν μπόρεσε να τελειώσει 

ούτε την τελευταία λέξη που ετοιμαζόταν να πει.  Ο Τουνάρου σηκώθηκε όρθιος, κράτησε το 

ματωμένο στιλέτο ψηλά στο χέρι του και φώναξε με δυνατή φωνή: "Σκοτεινές Ψυχές! Αδέλφια! 

Ο Λένις είναι νεκρός- η απληστία και η φιλαργυρία του, σε συνδυασμό με τη δίψα του για 

εξουσία, δεν μας έφεραν παρά μόνο συμφορές και θάνατο. Η φυλή μας, που αποτελούνταν 

από φημισμένους πολεμιστές που είχαν προσληφθεί για να υπερασπίζονται τους πιο 

αδύναμους, έγινε σχολή κλεφτών και δολοφόνων, όταν το Serpentidad καταβρόχθισε την πόλη 

μας. Είναι αλήθεια, ξέρω ότι είμαστε καταδικασμένοι εδώ, ότι οι αξίες μας δεν είναι αυτές που 

ήταν κάποτε... αλλά λέω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε- ίσως μπορέσουμε να συμβάλουμε στο 

να κάνουμε το Serpentidad ένα καλύτερο μέρος και να βοηθήσουμε τους φτωχούς άτυχους 

που, όπως εμείς, είχαν την ατυχία να καταλήξουν εδώ. Όλοι γνωρίζατε τον μεγάλο Eldritch, τον 

πατέρα μου. Αυτός ο κακοποιός, που είχα την ατυχία να τον έχω θείο μου, μόλις μου ομολόγησε 

την προδοσία του τερματίζοντας τη ζωή του για να γίνει το αφεντικό μας. Αδελφοί! Είστε μαζί 

μου;" φώναξε ξανά καθώς ο αντίλαλος αντηχούσε στο σιωπηλό πλέον σοκάκι; Οι Dark Souls 

που στέκονταν ακόμα όρθιοι κοίταξαν έκπληκτοι τον Tunaru, κατέβασαν τα όπλα τους και 

κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον μη ξέροντας ακριβώς τι να κάνουν, ξέσπασαν σε μια κραυγή 

πανηγυρισμού: "Ναι, είμαστε μαζί σου! ". 

 

Ούγκο έριξε το κλαδί στο έδαφος, αναπνέοντας βαριά. Σκούπισε την πληγή στο μάγουλό του 

με το χέρι του- το κόψιμο αιμορραγούσε ακόμη έντονα, αν και φαινόταν να είναι μάλλον ρηχό. 

Περπάτησε προς τον Τράντορ, ο οποίος εξακολουθούσε να σκύβει το λαιμό του προς τη μία 

πλευρά, καλύπτοντας την αιμορραγία.  

 - Είσαι καλά, Τράντορ; ρώτησε.  

 - Φυσικά και είμαι καλά, δεν θα με αποτελειώσει κανένας μεγαλόσωμος νίντζα!" 

απάντησε ξερά.  

Παρά τη γκρινιάρικη αυτή απάντηση, ο Ούγκο έπιασε μια αλλαγή ενέργειας στον 

σαρανταποδαρούσα. Φυσικά, ήξερε ότι δεν επρόκειτο να τον ευχαριστήσει, αλλά τουλάχιστον 

δεν τον είχε επιπλήξει ή απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Τελικά, επρόκειτο για πρόοδο. Στη 

συνέχεια έτρεξε προς την Αράνα, η οποία βρισκόταν ακόμα στο έδαφος δίπλα στον Εριζόρο.  

 - Είναι δηλητηριασμένοι! είπε ο Τουνάρου. Και φοβάμαι ότι αν δεν τους χορηγηθεί 

σύντομα ο ορός, δεν θα ανακτήσουν ποτέ τις αισθήσεις τους.  

 - Έχετε το αντίδοτο; απάντησε νευρικά ο Ούγκο.  

 - Σίγουρα, αλλά όχι εδώ στην ποσότητα που χρειάζεστε. Το φτερωτό άλογο έχει δύο 

βέλη στο λαιμό του- χωρίς αμφιβολία, από τη σύστασή του, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο 

από τους υπόλοιπους, αν φτάσουμε εγκαίρως. Όλοι κουβαλάμε μαζί μας λίγο αντίδοτο, γιατί 
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παρά την ικανότητά μας στα όπλα, κατά καιρούς συμβαίνουν ατυχήματα. Οι Σκοτεινές Ψυχές 

έβγαλαν κάποιο είδος χαπιού, όχι μεγαλύτερο από δύο χιλιοστά σε μέγεθος, που το 

κουβαλούσαν στη ζώνη τους. Η Τουνάρου έβγαλε ένα φλασκί από το φλασκί της.  Όλοι άρχισαν 

να ρίχνουν το μικροσκοπικό χάπι μέσα σε αυτό το δοχείο. Οι τραυματίες έβαζαν επίσης τα 

αντίδοτά τους για το σκοπό αυτό, καθώς και οι νεκροί, οι οποίοι εν αγνοία τους έκαναν την 

τελευταία τους συνεισφορά στη ζωή από τη μετά θάνατον ζωή. Μόλις συγκεντρώθηκαν όλα, η 

Τουνάρου βούτηξε την άκρη των δηλητηριασμένων βελών μέσα στο φιαλίδιο, το οποίο 

παρήγαγε έναν πρασινωπό ατμό, σαν χημική αντίδραση, και διαλύθηκε εντελώς σε ένα λεπτό 

στρώμα υγρού που μόλις και μετά βίας έβαφε τον πάτο του δοχείου. Ο Τουνάρου έβγαλε τα 

βέλη και τα έδωσε σε έναν από τους αδελφούς του.  

 

Ούγκο έριξε το κλαδί στο έδαφος, αναπνέοντας βαριά. Σκούπισε την πληγή στο μάγουλό του 

με το χέρι του- το κόψιμο αιμορραγούσε ακόμη έντονα, αν και φαινόταν να είναι μάλλον ρηχό. 

Περπάτησε προς τον Τράντορ, ο οποίος εξακολουθούσε να σκύβει το λαιμό του προς τη μία 

πλευρά, καλύπτοντας την αιμορραγία.  

- Μα αυτό είναι το δηλητήριο!.... είπε ο Ούγκο οργισμένος.  

 Το αντίδοτο χρειάζεται το καθαρό δηλητήριο για να ενεργοποιηθεί, όχι αυτό που έχουν 

ήδη οι φίλοι σας στο αίμα τους. Δεν είναι πολύ, αλλά προς το παρόν, είναι αυτό που έχουμε 

στη διάθεσή μας. Δεν συνηθίζουμε να θεραπεύουμε τα θύματά μας...  

Ο Tunaru έδωσε το μπουκάλι στον Ούγκο και είπε:  

 - Δεν μπορείς να τους σώσεις όλους. Βάλε μια σταγόνα σε κάθε μάτι. Αυτός είναι ο 

γρηγορότερος τρόπος για να εισχωρήσει στο σώμα. Στο άλογο, θα πρέπει να βάλεις 

περισσότερα... ίσως δύο, μία για κάθε βέλος. Δεν ξέρω... δεν είμαι εξοικειωμένος με τη 

σύσταση αυτών των πλασμάτων και την ικανότητα επούλωσης τους.  

 - Τι γίνεται με την αράχνη; ρώτησε ο Ούγκο. Έχει πολλά ζευγάρια μάτια.  

Μια σταγόνα σε κάθε μάτι", επανέλαβε ο Tunaru. Ο Ούγκο κοίταξε την ομάδα και, γέρνοντας 

το δοχείο, αμφέβαλε ότι θα έβγαιναν οι σταγόνες που χρειαζόταν. Η Αράνα θα τις έπαιρνε 

σχεδόν όλες, με τα οκτώ μάτια της, και μάλλον δεν θα έμεναν πολλές ακόμα για τους άλλους. 

Προσπάθησε να συγκεντρωθεί για λίγο στην αποστολή, προσπαθώντας να μην αφήσει τα 

συναισθήματά του να τον εμποδίσουν να κάνει τη σωστή επιλογή. Ο Πεγκασούλο και ο 

Ερίζορρο ήταν πολύ ισχυροί- ο Θάνης δεν είχε ακόμα αναρρώσει πλήρως και οι δυνάμεις του 

ήταν πολύ περιορισμένες- ο Τράντορ δεν τον χρειαζόταν, γιατί τα βέλη δεν μπορούσαν να 

διαπεράσουν το σώμα του, αν και ήταν ακόμα τραυματισμένος στο λαιμό- η Αράνα ήταν η 

αχώριστη φίλη του, που τον είχε σώσει πολλές φορές. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πλησίασε τον 

αραχνοφάγο φίλο της και, με εξαιρετική προσοχή, άνοιξε τα μάτια της με τα δάχτυλα του ενός 

χεριού, ενώ αναποδογύρισε αργά το φιαλίδιο, ώστε η πολύτιμη δόση να πέσει ακριβώς δεξιά: 

μια σταγόνα σε κάθε μάτι. Στη συνέχεια πλησίασε τον Θάνη, ο οποίος έλαβε επίσης τις δύο 

αντίστοιχες σταγόνες του. Ο Erizorro πήρε πρακτικά ό,τι είχε απομείνει.  Τέλος, πλησίασε τον 

Πεγκασούλο- γέρνοντας το φιαλίδιο, δεν έβλεπε πια καθόλου υγρό- ίσως θα μπορούσε να 
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πάρει μια σταγόνα από τους τοίχους, σκέφτηκε με λίγη ελπίδα. Άνοιξε το αριστερό μάτι του 

αλόγου και αναποδογύρισε εντελώς το βάζο. Καμία σταγόνα δεν έπεσε, αλλά τα τελευταία ίχνη 

του υγρού συγκεντρώθηκαν στον τοίχο- άρχισε να γυρίζει το βάζο, ελπίζοντας να πιάσει κάποια 

ματιά. Συγκεντρώνοντας κάπως προς τη μία πλευρά, κατάφερε να ρίξει μια μικροσκοπική 

σταγόνα στο μάτι του φτερωτού αλόγου.  

- Είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις άλλα; Ούγκο ρώτησε νευρικά. Ίσως υπάρχει μια Σκοτεινή Ψυχή 

για να ελέγξουμε...  

 - Είναι όλα εκεί", απάντησε ο Τουνάρου. Και δεν μένουμε αρκετά κοντά για να σου 

φέρουμε εγκαίρως ό,τι χρειάζεσαι. Φοβάμαι ότι ο φτερωτός σου φίλος δεν θα τα καταφέρει.   

Ύστερα από μερικά αγωνιώδη λεπτά κατά τα οποία ο Ούγκο αναρωτιόταν αν είχε ενεργήσει 

σωστά ή όχι, ο Αράνα άνοιξε τα μάτια του και κάθισε.  

 - Τι συνέβη; ρώτησε.  

 - Με τρόμαξες μέχρι θανάτου, Αράνα! είπε ο Ούγκο.  

Ο Θάνης και ο Ερίζορο σηκώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, τρίβοντας τα μάτια τους.  

 - Είναι μια επίδραση του αντιδότου, είπε ο Τουνάρου, ένας ερεθισμός που δεν θα 

διαρκέσει πολύ, αποτέλεσμα της καθαρότητας του δηλητηρίου.  

 - Υποθέτω ότι είναι καλύτερο από το να μην είσαι νεκρός!" είπε ο Θάνης, καθισμένος. 

Είδε τον Πεγκασούλο στο έδαφος και είπε: "Έλα, σήκω πάνω, τεμπέλικο άλογο! " ... αλλά ο 

Πεγκασούλο παρέμεινε ακίνητος. Ο Erizorro τον πλησίασε. Έλεγξε τον σφυγμό του και αφού 

κοίταξε στα μάτια του, επιβεβαίωσε ότι ήταν γυάλινα, λευκά, άψυχα. "Φοβάμαι ότι ο φίλος 

μας πέταξε ψηλότερα αυτή τη φορά", είπε με τα μάτια στραμμένα στο έδαφος.  

Αφού αποχαιρέτησε τον φτερωτό φίλο του, λέγοντας μερικά λόγια δυνατά που παρηγόρησαν 

τους πάντες, ο Θάνης πήρε το λόγο και είπε: "Θα βεβαιωθούμε ότι ο θάνατος του Πεγκασούλο 

δεν ήταν μάταιος και θα συνεχίσουμε την αποστολή μας, ακόμα κι αν μας κοστίσει τη ζωή μας. 

Του το οφείλουμε. Ήρθε η ώρα να βρούμε τον Μεσσία. Βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη εδώ και 

αρκετές ημέρες και όλοι μας νιώθουμε έλλειψη θάρρους, ακόμη και μείωση των δυνάμεών 

μας. Πρέπει να τον βρούμε, να τον σώσουμε και να φύγουμε από αυτή την καταραμένη πόλη-

φάντασμα, όπου απομένουν μόνο οι ζωντανοί νεκροί. "Σας ευχαριστούμε για ό,τι παίρνουμε", 

είπε ο Tunaru με μια γκριμάτσα στο παραμορφωμένο στόμα του- "αλλά υποθέτω, ότι έχετε 

δίκιο..... Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τον Μεσσία σας, θα χτενίσουμε την πόλη αν χρειαστεί 

μέχρι να βρούμε κάποιο στοιχείο. Ξέρουμε πώς να σας βρούμε, μην ανησυχείτε- μια ομάδα σαν 

τη δική σας δεν περνάει απαρατήρητη στο Σερπεντιτάντ. Χάρη σε εσάς, καταλάβαμε την 

αποστολή που πρέπει να φέρουμε εις πέρας σε αυτή την πόλη. Και μα τον Eldritch, θα την 

εκτελέσουμε", είπε σηκώνοντας τη γροθιά του στον αέρα, ακολουθούμενος από τις 

επευφημίες των υπόλοιπων Dark Souls. Και εν ριπή οφθαλμού, εξαφανίστηκαν από το σοκάκι. 

Η Αράνα σκαρφάλωσε σε έναν από τους τοίχους με το πρόσχημα ότι θα έβλεπε από ψηλά ένα 

πιθανό μονοπάτι που θα μπορούσε να ακολουθήσει- ενώ οι άλλοι ετοιμάζονταν να φύγουν, ο 

Ούγκο κοίταξε το κλαδί και αποφάσισε να πάρει ένα μεγάλο σπαθί που ανήκε σε έναν από τους 

πεσόντες Dark Souls. Το έριξε στον πάτο της τσάντας του. Ήταν σαφές ότι χρειάζονταν πιο 
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ισχυρά όπλα, αν και το κλαδί είχε σίγουρα βοηθήσει πολύ. Ξαφνικά, η Αράνα όρμησε στο λαιμό 

του Τράντορ και πήρε μια δαγκωνιά από την ανοιχτή πληγή. Ο Τράντορ σπαρταρούσε από τον 

πόνο και άρχισε να στριφογυρίζει για να αποτινάξει το αραχνοειδές. Η Αράνα πήδηξε πίσω στον 

τοίχο.  

- Αλλά... τι κάνεις, Αράνα; Ούγκο είπε. 

 - Για να σώσω τη ζωή του "φίλου μας" του Τράντορ, απάντησε η αράχνη.  

 - Να σώσεις τη ζωή μου; Θα δεις πόσο ευγνώμων είμαι", είπε, φορτίζοντας τις πατούσες 

του με ηλεκτρισμό με λιγότερη ένταση απ' ό,τι συνήθως.  

 - Εκτός του ότι είσαι αφόρητος, είσαι και ένας απελπιστικά ανόητος! Η πληγή σου είχε 

αρχίσει να μολύνεται και η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας που εκπέμπεις είναι εμφανής. Το 

σάλιο μου έχει μια επίδραση που θα σε βοηθήσει να καταπολεμήσεις τη μόλυνση, αλλά είναι 

μόνο το πρώτο μέρος. Και ξαφνικά, πέταξε ένα νήμα από ιστό στο λαιμό της 

σαρανταποδαρούσας, κλείνοντας την πληγή με απίστευτη ακρίβεια.  

 - Αυτό θα είναι το δεύτερο μέρος", είπε η αράχνη καθώς η σαρανταποδαρούσα 

προσπαθούσε, ανεπιτυχώς, να αποτινάξει τον ιστό.  

 - Τραντόρ, ηρέμησε! είπε ο Θάνης. Ξέρω τι προσπαθεί να κάνει ο οκταπόδης φίλος μας. 

Στη μάχη, είδα αρκετές από τις αδελφές της να σαλιώνουν τις πληγές της και να χρησιμοποιούν 

τα νήματα για να σταματήσουν την αιμορραγία. Είναι λογικό, και δεν βλάπτει να δοκιμάσουμε, 

έτσι δεν είναι;  

 - Αν νιώσω πόνο ή επηρεαστούν οι δυνάμεις μου... ετοιμάσου να πεθάνεις, 

καταραμένο αραχνοειδές! Ο Τράντορ είπε με απειλητικό τόνο.  

 - Σ' ευχαριστώ, Τράντορ, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα! είπε η Αράνα 

διασκεδάζοντας. Τώρα είναι η σειρά σου, Ούγκο. Ήξερα ότι ο Τράντορ δεν θα με άφηνε να του 

δώσω τη θεραπεία αν με έβλεπε να το κάνω πρώτα σε σένα- ο εγωισμός του δεν θα τον άφηνε. 

Οπότε, ας πούμε ότι πήρα την άδεια να τον πιάσω εκτός θέσης, απροετοίμαστο.  

 - Λοιπόν, τότε, είναι η σειρά μου", είπε ο Ούγκο με ένα χαμόγελο και ένα ματωμένο 

πρόσωπο. Ξάπλωσε στο έδαφος και η αράχνη δάγκωσε απαλά την πληγή στο μάγουλό του, 

απελευθερώνοντας ένα λευκό σάλιο πάνω του. Στη συνέχεια απελευθέρωσε μερικά νήματα, 

σφραγίζοντάς το εντελώς.  

 - Γιατί, Αράνα! είπε ο Ούγκο. Νιώθω μια πολύ ανακουφιστική φουσκάλα στην πληγή 

μου- είσαι εξαιρετική νοσοκόμα. 

 - Σ' ευχαριστώ! είπε η Αράνα, χαμηλώνοντας τα μάτια της με κοκκινισμένο ύφος- αλλά 

δεν έχω τόση αξία... όλες οι αδελφές μου, εκτός από τη μητέρα μου, έχουν αυτό το χάρισμα. 

 

Η ομάδα ξεκίνησε το ταξίδι της, αφήνοντας πίσω την φτερωτή φίλη της. Η Αράνα έμεινε πίσω, 

σκουπίζοντας τις εναπομείνασες τούφες από την κοιλιά της. Πλησίασε γρήγορα το κεφάλι του 
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Πεγκασούλο. Η ομάδα την παρακολουθούσε από απόσταση. "Φαίνεται ότι η Αράνα έκανε 

καλούς φίλους με τον φτερωτό μας φίλο", είπε ο Θάνης με ένα χαμόγελο.  

Η αράχνη κούνησε τα πόδια της χαϊδεύοντας το κεφάλι του αλόγου, ενώ η πλάτη της ήταν 

γυρισμένη στους φίλους της.  

- Αράνα, φεύγουμε, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο! είπε ο Θάνης.  

 - Έρχομαι, μόλις αποχαιρετούσα, είπε η Αράνα εμφανώς επηρεασμένη με γυάλινα 

μάτια. Η Αράνα έτρεξε προς τους φίλους της.  

 - Αράνα, τι έχεις εκεί; ρώτησε ο Ούγκο δείχνοντας μια αιμορραγική πληγή στο 

μπροστινό πόδι της φίλης της.  

 - Τίποτα, μια πληγή από μάχη. Αυτές οι Σκοτεινές Ψυχές ήταν σκληρές σαν καρφιά, 

απάντησε η αράχνη. Εφάρμοσε σάλιο και ένα λεπτό τελικό νήμα για να το σφραγίσει και είπε: 

"Έτοιμη! Πάμε; Και η αράχνη άρχισε να περπατάει γρήγορα, φωνάζοντας: "Πάμε να πάρουμε 

τον Μεσσία!  

Η ομάδα την ακολούθησε με καλό ρυθμό μακριά από το σοκάκι. Λίγα λεπτά πριν, η απόσταση 

και το σώμα της αράχνης εμπόδιζαν την ομάδα να δει πώς αποχαιρέτησε τον Πεγκασούλο: με 

ένα από τα πίσω πόδια της έκανε μια καθαρή τομή σε ένα από τα μπροστινά της πόδια, 

ρίχνοντας χρυσές σταγόνες στο ρύγχος του ζώου. Στην πραγματικότητα, αν η ομάδα είχε μείνει 

στο δρομάκι για λίγα λεπτά ακόμα, θα έβλεπαν το αίμα της Αράνα να αρχίζει να στροβιλίζεται 

και να λιμνάζει και τελικά να χωρίζεται τέλεια σε δύο μεγάλες σταγόνες που παρασύρονταν 

προς τα άψυχα μάτια του φτερωτού ιπποειδούς. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το αίμα 

κατευθύνθηκε προς τα δακρυϊκά μάτια του Πεγκασούλο, διεισδύοντας πλήρως στο σώμα του. 

 

Η ομάδα βγήκε από τον ιστό των σκοτεινών σοκακιών- αρκετά πλάσματα σέρνονταν στο 

έδαφος, εκπνέοντας τις τελευταίες τους ανάσες. Πολλά άλλα κείτονταν νεκρά σε γωνίες. Τα 

σκοτεινά, ζοφερά σπίτια με τους άσχημα φθαρμένους τοίχους σύντομα θα εκδιώκονταν από το 

Serpentidad στον ατέρμονο κύκλο της ζωής και του θανάτου. Επιστρέφοντας σε μια από τις 

κύριες αρτηρίες της πόλης, αυτή με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και ζωή (για να το πούμε 

έτσι), η ομάδα βίωσε ορισμένες αλλαγές από τη νέα άφιξή της. Οι κάτοικοι έκαναν χώρο γι' 

αυτούς, κάποιοι επιφυλακτικοί και κάποιοι φοβισμένοι.  Χωρίς αμφιβολία, η φήμη είχε 

διαδοθεί γρήγορα για αυτή τη νέα ομάδα μαγικά ικανών όντων που είχαν αναλάβει τις 

Σκοτεινές Ψυχές. Οι πιο τολμηροί προσέφεραν τα προϊόντα τους, αλλά ήταν πολύ προσεκτικοί 

για να μην κάνουν τους νεοφερμένους να νιώσουν άβολα. Τελικά δεν είχε σημασία, γιατί ήταν 

καταδικασμένοι να ζουν κι αυτοί εκεί, μέχρι που η Σερπεντίτιδα έκλεβε την ενέργειά τους, 

σκοτείνιαζε τις ψυχές τους, τους εξευτέλιζε, μέχρι που αποφάσισε ότι δεν ήταν πια χρήσιμοι 

και τους έδιωξε από το σύστημα. Ξαφνικά, μια ντουζίνα Σκοτεινές Ψυχές εισέβαλαν στη 

Λεωφόρο προκαλώντας τρόμο στους εμπόρους, που είχαν συνηθίσει να υφίστανται ληστείες ή 

να πληρώνουν για μια υποτιθέμενη ασφάλεια που ήταν άχρηστη, ένα είδος φόρου που 

χρησίμευε για να επισημοποιήσει κοινωνικά τη ληστεία στην οποία υποβάλλονταν κάθε μήνα. 

Πολλοί άρχισαν να μαζεύουν τους πάγκους τους νευρικά και γρήγορα, περιμένοντας μια 
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επικείμενη μάχη που δεν ήρθε ποτέ. Ο Tunaru βγήκε μπροστά και κατεβάζοντας την κουκούλα 

του, μοιράστηκε για άλλη μια φορά το "2" παραμορφωμένο πρόσωπό του. "Καλά νέα!" 

έσπευσε να πει. Φαίνεται ότι, σύμφωνα με τους πληροφοριοδότες μας, η Αναράνα έφτασε στην 

πόλη με τον Μεσσία. Ο Serpentidad δεν έφερε καμία αντίρρηση, καθώς παρατηρούσε την 

τεράστια ποσότητα ενέργειας που εκπέμπει αυτό το μικροσκοπικό ον".  

- Είναι εδώ η μητέρα μου; είπε η Αράνα, προχωρώντας μερικά μέτρα μπροστά.  

 - Φοβάμαι πως όχι πια. Δεν ξέρουμε πώς βγήκε από το Serpentidad γιατί, όπως 

φαντάζεστε, πολύ λίγοι άνθρωποι τα καταφέρνουν. Ο συνήθης τρόπος διαφυγής είναι να 

καταλήξει κανείς νεκρός και θαμμένος μέσα στους ετοιμόρροπους τοίχους των βυθισμένων 

κτιρίων των παραγκουπόλεων.  

 - Αλλά γιατί τον έφερες εδώ; ρώτησε ανήσυχα ο Αράνα.  

 - Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ο Μεσσίας είναι ευάλωτος τους πρώτους 

μήνες της ζωής του και θα μπορούσε ακόμη και να θυσιαστεί, πράγμα που θα έγειρε την 

πλάστιγγα υπέρ των δυνάμεων του κακού με τρόπο ανεπανόρθωτο. Υπάρχει μια τεράστια κακή 

δύναμη πίσω από όλα αυτά- δεν γνωρίζω το όνομά της, αλλά μου έχουν πει ότι είναι ένα αρχαίο 

ον με απίστευτη δύναμη, ένα είδος αρχέγονου Θεού που υπάρχει από την αρχή του χρόνου. 

Φαίνεται ότι αυτή η υπέρτατη κακή δύναμη διέταξε ρητά να μη θυσιαστεί ο Μεσσίας, 

τουλάχιστον μέχρι να βρει τρόπο να κλέψει τη μαγική του ενέργεια. Προφανώς, αυτό δεν ήταν 

εύκολη υπόθεση, αφού ο Μεσσίας γεννήθηκε με αυτή τη δύναμη και την κατάσταση, 

παρουσιάζοντάς την έμφυτα. Αποφάσισαν να τον φέρουν στο Serpentidad με την ελπίδα ότι η 

ίδια η ενέργεια που χάνεται καθημερινά από το γεγονός ότι βρισκόταν εδώ θα μπορούσε να 

δώσει στοιχεία για το πώς θα την αποσπάσουν από αυτόν πριν τον σκοτώσουν, εφαρμόζοντας 

όλη αυτή τη νέα μαγική ενέργεια εναντίον της περίφημης Σχολής Μυθολογικών Όντων, στην 

οποία αναμφίβολα ανήκετε.  

Ο Ούγκο καθάρισε το λαιμό του σαν να ζητούσε να έρθει η σειρά του να μιλήσει και είπε:  

 - Ώστε ο Μεσσίας είναι ακόμα εδώ στο Serpentidad;  

 - Οι πληροφοριοδότες μου δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα, απάντησε ο Τουνάρου.  

 - Είναι αξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες ή θα μας οδηγήσουν σε άλλη μια παγίδα;" είπε 

ο Τράντορ, προχωρώντας προς τον Τουνάρου, φανερά ενοχλημένος από την ενέδρα και ακόμη 

περισσότερο με την πληγή στον λαιμό.  

 - Ήρεμα, φίλε, δικαιολογήθηκε ο Τουνάρου, δείχνοντας τις παλάμες του σε μια 

συμφιλιωτική στάση. Σου δίνω το λόγο μου ότι μπορείς να εμπιστευτείς εμένα και όλους τους 

αδελφούς μου της Σκοτεινής Ψυχής. Ο αρχηγός μας ήταν ένας τύραννος και καταπιεστής, αλλά 

τώρα, όλα είναι και θα είναι διαφορετικά. Έχουμε υποσχεθεί να σταματήσουμε το Serpentidad 

από το να είναι το βρωμερό άντρο του θανάτου που είναι- μάλιστα, αυτή τη στιγμή, μια 

ακολουθία Σκοτεινών Ψυχών μιλάει με το μεγάλο φίδι: αν εγγυηθούμε την επιβίωση και την 

ασφάλεια των κατοίκων του, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους, αυτό θα δώσει 

περισσότερη ενέργεια στην ίδια την πόλη, για την οποία το Serpentidad θα είναι αναμφίβολα 

ευγνώμων. Δεν είναι απαραίτητο να καταβροχθίζουμε νέες πόλεις, αλλά να φροντίζουμε αυτή 
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που ήδη έχουμε μέσα. Αλλά το Serpentidad είναι Serpentidad... Δεν είναι εύκολο πλάσμα να 

πεισθεί. 

 - Πιστεύεις ότι θα μας άφηνε να φύγουμε αν του το ζητούσες; ρώτησε ο Θάνης.  

- Για να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό", δήλωσε ο Tunaru. Απ' όσο ξέρω, 

κανένα ον δεν έχει καταφέρει ποτέ να βγει από εκεί που μπήκε- πρέπει να είναι μέρος της 

μαγείας του φιδιού- εξάλλου, με τις μέρες που βρίσκεστε εδώ, θα έχετε παρατηρήσει ότι η 

μετακίνηση προς το νεότερο τμήμα της πόλης, τους νεοεισερχόμενους ας πούμε, είναι πιο 

δύσκολη και αναπόφευκτα θα τείνετε να μετακινηθείτε προς τα πίσω, όπου η κατανάλωση 

ενέργειας είναι χαμηλότερη. Μιλώντας για ενέργεια, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει σημαντική 

πτώση της, πράγμα που σημαίνει ότι μέρα με τη μέρα οι κάτοικοί της τη χάνουν και 

αναγκάζονται να μετακινηθούν προς τις εξωτερικές γειτονιές, για να καταλήξουν τελικά να 

πεθάνουν στις φτωχογειτονιές του Serpentidad.  

 - Αν η μητέρα μου μπόρεσε να βγει έξω, θα βρούμε κι εμείς τρόπο", είπε η Αράνα, 

σηκώνοντας το ένα μπροστινό της πόδι σε μια σαφή προσπάθεια να αναπτερώσει τη διάθεσή 

της, η οποία είχε σαφώς πέσει κατά διαστήματα (ήταν σαφές ότι η Αράνα δεν ήθελε να 

μοιραστεί το πώς βγήκαν έξω την πρώτη φορά).  

 - Δεν ξέρουμε πώς να βγούμε", είπε η Tunaru, αλλά ξέρουμε ποιος μπορεί να έχει αυτή 

την απάντηση. Άλλωστε, εκεί άφησε τον Μεσσία ο Αναράνα. Είναι ένα τρομερό μέρος στο 

Serpentidad, ακόμα κι εμείς δεν το πλησιάζουμε. Είναι ένα καταπράσινο πάρκο, με ψηλή 

βλάστηση, με φράχτες απρόβλεπτου ύψους, που σχηματίζουν ένα είδος λαβύρινθου. Στο 

Serpentidad, όλοι το γνωρίζουν και το φοβούνται- είναι το μόνο μέρος που δεν αλλάζει θέση 

και που το φίδι το κρατάει πάντα μέσα του. Ας πούμε ότι θα ήταν το κέντρο της δύναμής του, 

όπου κατοικεί η ουσία του- θα αντιστοιχούσε περίπου στο λεπτό έντερο του φιδιού.  Είναι 

γνωστό ως ο Λαβύρινθος του Απρόσεκτου. Φημολογείται ότι στο εσωτερικό του κατοικεί ένας 

σοφός με μεγάλη δύναμη, ο πρώτος κάτοικος του Serpentidad, και ότι πίσω από τα φυτικά του 

τείχη κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να διατηρήσει τη δύναμη που είχε αρχικά.  

 - Αυτό είναι υπέροχο! Ας πάμε σε αυτόν τον Λαβύρινθο των Απρόσεκτων!" αναφώνησε, 

σηκώνοντας το χέρι του και βάζοντάς το μπροστά σε θέση "εμπρός", μια χειρονομία που 

υπέθεσε ότι θα ενθάρρυνε τους συντρόφους του.  

 - Ούγκο, ξέρεις τι σημαίνει η λέξη "άβουλος"; ρώτησε ο Θάνης.  

 - Όχι ακριβώς..." Ο Ούγκο βρέθηκε σε αμηχανία.  

 - Απρόσεκτος σημαίνει απρόσεκτος, εύκολος στην εξαπάτηση... με λίγα λόγια, ο πρώτος 

που θα πεθάνει. Ο πατέρας μου πάντα μου το έλεγε: "Στη μάχη, Thanis, να είσαι προσεκτικός. 

Μην κάνεις λάθη στην πλευρά της γενναιότητας και χρησιμοποίησε τον φόβο προς όφελός σου. 

Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από γενναίους και απρόσεκτους".  

 - Λοιπόν, μάλλον δεν ήμουν στην τάξη εκείνη τη μέρα!" είπε σαρκαστικά ο Ούγκο.  

 - Τι είναι αυτός ο λαβύρινθος, Tunaru; ρώτησε ο Θάνης, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη 

Σκοτεινή Ψυχή. Με αυτό το όνομα... γνωρίζοντας ότι είναι το μόνο μέρος που αντέχει στη 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

99 
 

δοκιμασία του χρόνου στο Serpentidad και ότι εσείς δεν το πλησιάζετε ποτέ, ίσως χρειαζόμαστε 

κάποιες επιπλέον πληροφορίες πριν σπεύσουμε εκεί.  

- Όπως σας είπα, είναι ένα δαιμονικό μέρος. Είναι, χωρίς αμφιβολία, το πιο όμορφο μέρος στο 

Serpentidad, αλλά είναι μόνο μια πρόσοψη. Στο εσωτερικό υπάρχουν τρομερά τέρατα. Κάποιοι 

απρόσεκτοι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν στο κέντρο γιατί φημολογείται ότι είναι η μόνη 

διέξοδος από εδώ... αλλά δεν επιστρέφουν ποτέ στα σπίτια τους. Μόνο μια φορά, ο πατέρας 

μου, ο Eldritch, είχε μια συνάντηση μέσα στο λαβύρινθο. Ήμουν μόνο παιδί, αλλά τον θυμάμαι 

να επιστρέφει στο σπίτι σαφώς επηρεασμένος και με ένα πληγωμένο χέρι που η μητέρα μου 

έσπευσε να το δέσει για να μην δω τις πληγές του. Ο αδελφός του Astotu και αρκετές Σκοτεινές 

Ψυχές ήταν αποφασισμένοι να ερευνήσουν τον λαβύρινθο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να 

τους σταματήσει, αλλά όταν η απρόσεκτη ομάδα αρνήθηκε, τους συνόδευσε τελικά. Του 

ζήτησαν να μείνει έξω (η μητέρα μου είχε ζητήσει συγκεκριμένα από τον θείο μου να προσέχει 

τον πατέρα μου, οπότε αυτό έκανε). Ο θείος μου και περίπου δέκα άλλοι Σκοτεινοί Ψυχοί 

μπήκαν στον λαβύρινθο, αλλά δεν ξαναβγήκαν ποτέ. Μετά από περισσότερο από μία ώρα 

χωρίς κανένα νέο από την ομάδα, ο πατέρας μου αποφάσισε να μπει μέσα και να τους 

αναζητήσει. Βγάζοντας μια μπάλα νήματος, δανεισμένη από το κουτί με τα νήματα της μητέρας 

μου, την έδεσε σε ένα από τα δύο πλεγμένα δέντρα που σηματοδοτούσαν την είσοδο του 

πάρκου ως πύλη και πήγε να αναζητήσει τους συντρόφους του, πολλοί από τους οποίους ήταν 

άμεσα μέλη της οικογένειας. Μπήκε στον λαβύρινθο και έμεινε έκπληκτος από το μεγαλείο του 

τόπου, ενός τόπου με πλούσια βλάστηση, απίστευτα πράσινου και καλοδιατηρημένου, που δεν 

είχε καμία σχέση με τη βρώμικη πόλη του Serpentidad. Μερικές εκατοντάδες μέτρα από την 

είσοδο, στρίβοντας μερικές φορές στις πρώτες γωνιές και σπηλιές άκουσε ένα είδος βουητού 

που τελείωνε με μια κίνηση φύλλων. Αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να ελέγξει αν ο σπάγκος 

ήταν ακόμα στη θέση του, αλλά δεν μπορούσε πια να βρει την έξοδο- ακολουθώντας τη μπάλα, 

είδε ότι έβγαινε από έναν από τους φράχτες κατά μήκος του τοίχου- ήταν σαν να είχε 

μετακινηθεί ο λαβύρινθος ή, απλώς, ο τοίχος είχε κλείσει σε εκείνο το σημείο. Έβγαλε το 

στιλέτο του έτοιμος να κόψει τον φράχτη που παγίδευε τη χορδή, αλλά αυτό που είδε στα δεξιά 

του τον έκανε να πετρώσει: Ο Αστότου, ο ίδιος του ο αδελφός, ήταν παγιδευμένος μέσα στον 

φράχτη, έτσι ώστε μόνο το μισό του σώμα ήταν ορατό. Δεν κουνιόταν- ήταν σαν απολιθωμένος. 

Ο πατέρας μου έτρεξε προς το μέρος του και τραβώντας το χέρι του για να τον τραβήξει έξω, 

διαπίστωσε έκπληκτος ότι το άλλο μισό του σώμα του είχε εξαφανιστεί- είχε εξαφανιστεί με 

μια καθαρή τομή. Έγινε νευρικός, κυριευμένος από φόβο... και αφήνοντας το άψυχο σώμα του 

αδελφού του, έτρεξε προς τον διάδρομο στα δεξιά, όπου άκουσε μεταλλικούς θορύβους, σαν 

να γινόταν εκείνη τη στιγμή μάχη, κάτι που συμπέρανε από τον κρότο των όπλων που 

χρησιμοποιούνταν για μάχη. Αυτό που είδε τον πάγωσε: παράξενα όντα έσφαζαν τις Σκοτεινές 

Ψυχές, οι οποίες κείτονταν σε κομμάτια στο πάτωμα. Ένα από αυτά, τεράστιο σε μέγεθος και 

με τέσσερις απειλητικές τανάλιες, τον κοίταζε επίμονα. Κρατούσε με μια δαγκάνα έναν από 

τους Dark Souls από το πόδι, ο οποίος προσπαθούσε ανεπιτυχώς να απελευθερωθεί από το 

τερατούργημα. Το ανθρωπόμορφο καβούρι, ανοίγοντας μια άλλη από τις τανάλιες του, έκοψε 

το κακόμοιρο ανυποψίαστο πλάσμα στη μέση με μια περικοπή, τρέχοντας προς τον πατέρα μου 

με τις τανάλιες υψωμένες.  Ο Έλντριτς, τρομοκρατημένος, άρχισε να τρέχει, ακολουθώντας τα 

βήματά του, ενώ άκουγε τα βαριά και γρήγορα βήματα του πλάσματος που τον κυνηγούσε. Δεν 

μπορούσε να τρέξει όσο γρήγορα ήθελε, γιατί η ρόμπα χτυπούσε τα πλευρά και τα πόδια του, 
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οπότε σταμάτησε για λίγο και με έναν γρήγορο ελιγμό την έβγαλε, πετώντας την προς τα πίσω 

χωρίς να κοιτάξει, πράγμα που έκανε τον διώκτη να σταματήσει σε μια στιγμή μπροστά στο 

ρούχο, να το πετάξει στον αέρα και να το κομματιάσει σε ένα δευτερόλεπτο χρησιμοποιώντας 

τις τέσσερις λαβίδες του σαν να ήταν τεράστια ψαλίδια. Αυτό έδωσε στον πατέρα μου μερικά 

ζωτικά δευτερόλεπτα, που χρειαζόταν για να φτάσει στην άκρη του σπάγκου. Τράβηξε ξανά- ο 

σπάγκος κρατούσε την τάση του, αλλά ήταν ακόμα εγκλωβισμένος στον φράχτη. Αποφάσισε να 

χώσει δύο δάχτυλα μέσα κατά μήκος της γραμμής του σπάγκου, και τότε ο φράχτης άνοιξε, σαν 

να ήθελε να τα απωθήσει, σχηματίζοντας μια μικρή τρύπα μέσα από την οποία, ακολουθώντας 

το τεντωμένο σκοινί με τα μάτια του, μπορούσε να δει την έξοδο- αλλά ξαφνικά έκλεισε, 

κόβοντας τα δύο δάχτυλα του πατέρα μου, ενώ εκείνος έπνιξε μια κραυγή πόνου. Το τεράστιο 

πλάσμα βρισκόταν ήδη λίγα μέτρα μακριά, χτυπώντας άγρια τις τανάλιες του, παράγοντας έναν 

μεταλλικό ήχο. Ο πατέρας μου κοίταξε προς τα κάτω ό,τι είχε απομείνει από τον ίδιο του τον 

αδελφό, τον Αστότου- σήκωσε το σώμα του και το πέταξε στον φράχτη, ακριβώς δίπλα στο 

σπάγκο. Ο φράχτης άνοιξε σε μια τρύπα αρκετά μεγάλη για να μπορέσει να περάσει ένα ον 

μικρού διαμετρήματος όπως ο πατέρας μου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, βούτηξε μέσα στη στενή 

τρύπα, βλέποντας με την άκρη του ματιού του δύο τεράστιες τανάλιες να κλείνουν μόλις λίγα 

εκατοστά από τον κορμό του. Προσγειώθηκε στην άλλη πλευρά, κυλώντας πάνω του με την 

επιδεξιότητα που χαρακτήριζε κάθε Σκοτεινή Ψυχή, καθώς ακούμπησε το πληγωμένο του χέρι 

με τα τρία δάχτυλα στο έδαφος, αφήνοντας ένα σημάδι αίματος στο έδαφος. Κοίταξε πίσω στην 

τρύπα- ο καημένος ο Αστότου τον κοίταζε με το άψυχο μάτι του, κρατώντας μια γκριμάτσα 

μισοχαμόγελου. "Σ' ευχαριστώ, αδελφέ- δεν θα σε ξεχάσω ποτέ", είπε ο πατέρας μου με 

δάκρυα στα μάτια. Ξαφνικά, ένας σφιγκτήρας μήκους άνω του μισού μέτρου βγήκε από την 

τρύπα, και ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος, το άνοιγμα έκλεισε, με αποτέλεσμα ο σφιγκτήρας 

να πέσει στο έδαφος με μια καθαρή τομή. Στη συνέχεια ακούστηκε ένας θαμπός γδούπος 

καθώς τα φύλλα μετατοπίστηκαν και το σώμα του Αστότου βυθίστηκε για τα καλά στον φράχτη. 

Ο πατέρας μου μου είπε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά είχε μόνιμη 

εικόνα κάθε καρέ: Το σώμα του Astotu, την τρύπα, το άλμα, τον σφιγκτήρα, το χέρι του... πάρα 

πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο, τα οποία, ωστόσο, προκάλεσαν στον πατέρα μου 

τρομερούς εφιάλτες για μήνες που τον άφηναν να κοιμηθεί με δυσκολία. Δεν κατάφεραν ποτέ 

να ανακτήσουν το σώμα του θείου μου Astotu, αλλά παρ' όλα αυτά, αυτός ο τεράστιος 

σφιγκτήρας βρίσκεται από τότε στο σπίτι μου. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι δεν πρέπει 

ποτέ να επιστρέψουμε εκεί... Ποτέ! 
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13. Ο ΛΑΒΎΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΑΠΡΌΣΕΚΤΩΝ 
Αφού έφαγαν κάτι ζεστό (στο Serpentidad ήταν δύσκολο να βρεις κάτι νόστιμο- το γεγονός ότι 

ήταν ζεστό ήταν ήδη ένα σημαντικό επίτευγμα), ο Tunaru επέμεινε να τους προσκαλέσει 

λέγοντας: "Σας ευχαριστώ, φίλοι μου- αν δεν ήσασταν εσείς, σίγουρα ο Λένις θα με είχε 

τελειώσει σε μια παράλειψη. Επιτρέψτε μου τουλάχιστον να σας κεράσω αυτό το γεύμα και 

αυτές τις λίγες προμήθειες που αναμφίβολα θα χρειαστείτε για την αποστολή που σας 

ανατέθηκε". Όλοι εκτός από τον Τράντορ έγνεψαν τα κεφάλια τους ευχαριστώντας. "Θα σας 

πάμε στον Λαβύρινθο των Απρόσεκτων", συνέχισε ο Τουνάρου. 

Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους και σκοτεινά σοκάκια γεμάτα φωτισμένα τύμπανα που 

αποκάλυπταν μερικά απίστευτα σαθρά πλάσματα, έφτασαν στο πάρκο. Ο Ούγκο έμεινε 

κατάπληκτος. Η περιγραφή του Tunaru ήταν αρκετά σύντομη: ήταν ένα εντυπωσιακό μέρος, 

που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα πιο περιποιημένα πάρκα στα οποία τον είχαν πάει οι 

γονείς του όταν ήταν παιδί. Αλλά εδώ, στο Σερπεντιτάντ, το μέρος ξεχώριζε ακόμη περισσότερο 

λόγω της αντίθεσης με την υπόλοιπη πόλη. Βρίσκονταν μπροστά σε ένα πυκνό πάρκο με κάθε 

είδους βλάστηση, όπου φυσούσε ένα πολύ ευχάριστο δροσερό αεράκι. Ο Ούγκο πήρε μια 

βαθιά ανάσα και ένιωσε το άρωμα των δέντρων, χωρίς τον μπαγιάτικο αέρα που ήδη γνώριζαν 

πολύ καλά από τη φασαρία και τη ρύπανση της πόλης. Ακόμα και εδώ, το φως ήταν 

διαφορετικό: ζεστό, πορτοκαλί, σαν το ηλιοβασίλεμα στον πραγματικό κόσμο... Ήταν κάτι 

πραγματικά εκπληκτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι βρίσκονταν μέσα σε ένα τεράστιο φίδι.  

 - Από πού προέρχεται αυτό το φως; ρώτησε ο Erizorro, σπάζοντας τη σιωπή με μια 

ερώτηση που όλοι έκαναν στο μυαλό τους.  

 - Φαίνεται ότι το δέρμα και η μυϊκή μάζα του Serpentidad σε αυτό το μέρος είναι πιο 

διαφανή από ό,τι στα υπόλοιπα- πιθανώς είναι ένα φως που μοιάζει πολύ με αυτό που θα 

βλέπατε έξω, έτσι δεν είναι; έσπευσε να πει ο Tunaru.  

Η ομάδα κοίταξε περίεργα τον Τουνάρου. Ήταν δυνατόν να μην θυμόταν το φως έξω από το 

φίδι; 

 - Μήπως οι Σκοτεινές Ψυχές προσπάθησαν ποτέ να βγουν από εδώ; ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Αρκετές δεκάδες φορές και, σε όλες, με σημαντικές απώλειες στην οικογένειά μου. 

Αλλά καλά, η ζωή συνεχίστηκε με την εμφάνιση των νέων γενεών. Εγώ ο ίδιος, για παράδειγμα, 

γεννήθηκα εδώ- δεν ξέρω κανένα άλλο μέρος εκτός από το Serpentidad...  

 

  Η ομάδα έμεινε άναυδη- δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι γεννήθηκαν σε έναν τέτοιο 

κόσμο, μακριά από τον ήλιο, τον αέρα ή τη βροχή έξω. Ο Tunaru συνέχισε: "Οι γονείς μου 

προσπάθησαν να φύγουν όταν ήμουν μωρό, αλλά εκείνη τη μέρα, δύο χιλιάδες πλάσματα 

σκέφτηκαν το ίδιο πράγμα. Όλοι λαχταρούσαν να ξεφύγουν από το φίδι που τους είχε 

υποδουλώσει και κατευθύνθηκαν μαζικά προς τις φτωχογειτονιές, όπου οι σπρωξιές, τα 

σπρωξίματα, οι προσβολές και οι απειλές δεν προμήνυαν τίποτα καλό. Ο Serpentidad πρέπει 

να διαισθάνθηκε αυτή τη μετατόπιση των ζωντανών οργανισμών προς την έξοδο, κάτι που 

διατάρασσε την ισορροπία του δικού του πεπτικού συστήματος. Οι γονείς μου μου είπαν ότι οι 
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δρόμοι άρχισαν να γεμίζουν με ένα πρασινωπό υγρό, φαινομενικά ακίνδυνο στην αρχή, αλλά 

σταδιακά αυξανόταν η θερμοκρασία του με ανησυχητικό τρόπο. Εκατοντάδες άνθρωποι 

παγιδεύτηκαν, στριμωγμένοι και μαζεμένοι μεταξύ τους, με ελάχιστο αέρα για να 

αναπνεύσουν. Πολλοί έπεσαν λιπόθυμοι ή νεκροί, καθώς η νευρικότητα αυξανόταν σαφώς 

μεταξύ των ζωντανών. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι ήταν αδύνατο να βγουν έξω και άρχισαν 

να σπρώχνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την οποία είχαν έρθει, ενώ οι τελευταίοι 

που έφτασαν έσπρωχναν προς τα εμπρός, προσπαθώντας να σώσουν τον αποκλεισμό. 

Αντιμέτωποι με την αρχόμενη θερμότητα αυτού του πρασινωπού υγρού που κυριολεκτικά 

άρχισε να βράζει τα πόδια όλων των πλασμάτων, εξαπολύθηκε ένα τρομερό χάος που κατέληξε 

σε μια τρομερή μάχη για την επιβίωση, όπου εκατοντάδες όντα έχασαν τη ζωή τους. Η μητέρα 

μου με κουβαλούσε στην αγκαλιά της με μεγάλη ανησυχία, με έστρωσε μέσα της και με 

προστάτευε από τα χτυπήματα και τις σπρωξιές του πλήθους. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να 

χρησιμοποιήσει τα στιλέτα του, τα οποία σφύριζαν στον αέρα προσπαθώντας να κρατήσει την 

απόσταση με πολλά από τα πλάσματα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν, χρησιμοποιώντας 

σπαθιά, τσεκούρια και αιχμηρά αντικείμενα κάθε είδους για να σπάσει τον θόρυβο, 

μαχαιρώνοντας όντα ή κόβοντας άκρα σαν να ήταν ξερά κλαδιά. Σε μια αξιέπαινη προσπάθεια 

να προστατεύσει την οικογένειά του, ο πατέρας μου συνέχισε να δίνει καταστροφικά 

χτυπήματα και κοψίματα με τα στιλέτα του, μέχρι που αρκετές ωθήσεις τον έβγαλαν από την 

ισορροπία του, με αποτέλεσμα ένα από τα μαχαίρια του να περιπλανηθεί ελεύθερα και 

ευτυχώς στο πρόσωπό μου, δίνοντάς μου αυτή την ωραία ουλή σε σχήμα "2". Υποθέτω ότι αυτό 

τον τραυμάτισε για όλη του τη ζωή, καθώς έπρεπε να υπομένει τη γελοιοποίηση από την ίδια 

του την οικογένεια προς την παραμορφωμένη κόρη του. Δεν με κοίταξε ποτέ ξανά στο πρόσωπο 

χωρίς αυτή τη στάση λύπης. Από τότε, όταν ήμουν μόλις λίγων μηνών, το "μαθηματικός" έγινε 

το παρατσούκλι που πάντα μισούσα και που αντικατέστησε πολλές φορές το δικό μου όνομα. 

Χάρη στον πατέρα μου, έχω αυτό το σημάδι στο πρόσωπό μου- αλλά... χάρη σε αυτόν, τα 

καταφέραμε να βγούμε ζωντανοί. Μαθηματικά, αποδίδει, δεν νομίζεις;" είπε, κλείνοντας το 

μάτι στο υγιές μάτι του, προσπαθώντας σαφώς να φανεί σαν το παραμορφωμένο πρόσωπό του 

να ήταν αποδεκτό με έναν τρόπο που δεν ήταν.  

Ο Thanis πλησίασε την Tunaru και με μια συμφιλιωτική και τρυφερή στάση, τοποθετώντας ένα 

χέρι στον ώμο της Σκοτεινής Ψυχής, την κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και της είπε:  

 - Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι για τίποτα. Σκέψου ότι σε κάνει διαφορετική και ότι όλοι 

οι όμοιοί σου θα θυμούνται ότι, μετά τον πατέρα σου, υπάρχεις εσύ, το νούμερο "2", έτοιμη 

να τους δείξεις ένα νέο μονοπάτι μακριά από την κλοπή, την απάτη και τον φόνο. Εμείς έχουμε 

την αποστολή μας και, αγαπητέ μου φίλε, εσύ έχεις τη δική σου;  

 - Σε ευχαριστώ, Θάνη. Υπόσχομαι ότι τα λόγια σου δεν θα πέσουν στο κενό. Ο Tunaru 

μιμήθηκε τη χειρονομία του Thanis, τοποθετώντας ένα χέρι στον ώμο του χωρίς σφεντόνα.  

Ήταν φανερό ότι ανάμεσα στον Thanis και τον Tunaru είχε προκύψει, από την αρχή, μια 

ιδιαίτερη σχέση, κάτι που δεν είχε περάσει απαρατήρητο από κανένα μέλος της ομάδας. Ένας 

από τους Dark Souls εμφανίστηκε εμφανώς νευρικός και είπε:  

 - Tunaru, πρέπει να φύγουμε! Η ομάδα που πήγε να διαπραγματευτεί με τον Serpentity 

επέστρεψε!  



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

103 
 

- Ναι, ήρθε η ώρα! Ο Tunaru απάντησε. Και κοιτάζοντας τη συνοδεία, τους χάρισε ένα ευγενικό 

χαμόγελο, αν και διαστρεβλωμένο από την ουλή, λέγοντας: "Φίλοι, οι δρόμοι μας χωρίζουν 

εδώ. Εμείς, οι Dark Souls, σας ευχόμαστε να βρείτε τις απαντήσεις που αναζητάτε και να βρείτε 

τον Μεσσία, που είναι τόσο σημαντικός για την επιβίωση της σχολής σας. Αλλά πρώτα, θα 

ήθελα να σας δώσω ένα τελευταίο δώρο. Έβγαλε μια μικρή πλεκτή θήκη με είκοσι περίπου 

μαύρα βελάκια μέσα. Οι μύτες ήταν κρυμμένες μέσα στη θήκη για να αποφευχθεί κάθε πιθανή 

επέμβαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα ατυχήματα. Τα συνόδευε ένας 

μικρός σκαλιστός ξύλινος σωλήνας που προεξείχε και από τις δύο πλευρές- έμοιαζε με 

φυσούνα.  

 - Είναι ό,τι περισσότερο μπορούμε να διαθέσουμε αυτή τη στιγμή- το Serpentidad 

εξακολουθεί να είναι μια αρκετά επικίνδυνη και ανασφαλής πόλη, ακόμη και για εμάς. Νομίζω 

ότι θα μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά, είπε ο Τουνάρου προσφέροντας τη θήκη στον 

Θάνις.  

 - Εννοείς εξαιτίας του χεριού μου με τη σφεντόνα; Ο Thanis είπε με προφανή σαρκασμό. 

Πονάει ακόμα, και δεν έχω ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις μου, εξήγησε καθώς 

συγκεντρώθηκε και άρχισε να χάνεται από τα μάτια του. Μετά από δύο δευτερόλεπτα 

επανεμφανίστηκε στο ίδιο σημείο με απογοητευμένο ύφος στο πρόσωπό του προς έκπληξη του 

Tunaru και όλων των Dark Souls, οι οποίοι τον κοίταξαν με μεγάλα μάτια. "Τίποτα, δεν μπορώ 

να τηλεμεταφερθώ! Θα μπορούσα να γίνω το πιο σημαντικό μας πλεονέκτημα στο λαβύρινθο, 

αλλά νομίζω ότι θα είναι αδύνατο έργο για μένα. Εξάλλου, δεν ξέρω αν έχω όρεξη να σπάσω 

και να περάσω μέσα από έναν φράχτη που, με την πρώτη ματιά, καταβροχθίζει ό,τι τον αγγίζει.  

 - Απολύτως υπέροχο, Θάνη! Είσαι ένας εξαιρετικός μάγος! είπε ο Tunaru.  

 - Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είπε ο Θάνης. Στην πραγματικότητα, δεν παίρνω πολλά 

εύσημα, επειδή αυτή η δύναμη είναι κυρίως έμφυτη, κληρονομημένη από τον πατέρα μου, και 

δεν έχει καμία σχέση με τις επίκτητες ικανότητές σου.  

 - Μην είσαι μετριόφρων, Thanis- είμαι σίγουρος ότι έχεις διανύσει πολύ δρόμο από 

τότε που ήσουν στη Σχολή, είπε ο Tunaru. Και γυρνώντας προς τον Ούγκο, έβαλε το χέρι του 

στην πλαϊνή τσέπη του χιτώνα του και είπε: "Αυτό είναι για σένα, Ούγκο- είναι η μπάλα του 

πατέρα μου, αυτή που χρησιμοποιούσε στον λαβύρινθο. Από τότε που μου διηγήθηκε την 

ιστορία, δεν την έχω αφήσει ποτέ από τα χέρια μου- ωστόσο, νομίζω ότι εσύ θα τη χρειαστείς 

πολύ περισσότερο από μένα αυτή τη φορά. Ο Tunaru πλησίασε τον Ούγκο και του ψιθύρισε 

κάτι στο αυτί. Ο Ούγκο έγνεψε καθώς αποσύρθηκε. Ο Tunaru συνέχισε: "Αν τελικά καταφέρετε 

να φτάσετε στο κέντρο του λαβύρινθου, ίσως είναι ο τρόπος για να εκδικηθείτε τον θείο μου 

Astotu και τους υπόλοιπους Dark Souls που τελείωσαν τις τελευταίες τους μέρες εδώ.  

- Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας", είπε ο Ούγκο με ευγνωμοσύνη. Σας εύχομαι και εγώ 

καλή τύχη στην αποστολή σας να ανοικοδομήσετε το Serpentidad. Οι κάτοικοί του σας 

χρειάζονται.  

Η Τουνάρου τράβηξε ξανά την κουκούλα της, ώστε η προεξέχουσα μύτη της να είναι το μόνο 

πράγμα που φαινόταν μέσα στο σκοτάδι που τύλιγε το πρόσωπό της. Χειρονομώντας στον αέρα 
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με το δεξί του χέρι, οι Σκοτεινές Ψυχές εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με 

απίστευτη ευελιξία.  

- Απίστευτο! Μπορείτε να φανταστείτε τις Σκοτεινές Ψυχές έξω από το Serpentity; Θα 

ήταν τρομεροί πολεμιστές- αισθάνομαι τη διαρροή ενέργειας από τότε που μπήκαμε, 

και είναι εδώ πάρα πολύ καιρό και μπορούν ακόμα να κινούνται με εκπληκτική 

ταχύτητα...  

- Αν δω έστω και έναν γυμνό νίντζα έξω από αυτή την πόλη, θα τον "ανεβάσω" αμέσως", 

είπε ο Τράντορ με βροντερή φωνή. Όλοι τον κοίταζαν έκπληκτοι... Είχε κάνει ο Τράντορ 

απλώς ένα αστείο ή είχε καταστραφεί ο γνωστός κόσμος; Δεν ήταν σίγουροι, γιατί τα 

πόδια του σαρανταποδαρούσα είχαν ανάψει καθώς το έλεγε, αλλά τουλάχιστον 

μπορούσαν να καταλάβουν ότι είχε καλύτερη διάθεση. Ήταν σαν η παραμονή του στο 

Serpentity να είχε το αντίθετο αποτέλεσμα απ' ό,τι οι άλλοι, σαν να του έκανε καλό, 

μειώνοντας σιγά σιγά την ενέργειά του και, επίσης, την κακή του διάθεση. 
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14. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
Ο Μίρλεν ήταν εμφανώς ανήσυχος- τα μάτια του είχαν στενέψει και οι μαύροι κύκλοι 

σχημάτιζαν τα κουρασμένα του μάτια καθώς το σκάφος του τον οδηγούσε μέσα από δεκάδες 

διαδρόμους στο δωμάτιο 222. Αυτό το δωμάτιο είχε επιλεγεί επειδή το Αμφιθέατρο, η αίθουσα 

που χρησιμοποιούσαν οι καθηγητές για να συναντιούνται και να συζητούν τις υποθέσεις της 

Σχολής, βρισκόταν ακόμα υπό ανοικοδόμηση μετά τις πολλές ζημιές της τελευταίας επίθεσης. 

Ο Δήμας είχε ζητήσει μια συνάντηση όλων των καθηγητών για να συζητήσουν τις καθημερινές 

δράσεις της Σχολής υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων. Δεν μπορούσαν πλέον να 

περιμένουν- γνώριζαν ότι η τελευταία επίθεση τους είχε αιφνιδιάσει. Καθώς το πλοίο συνέχιζε 

το ταξίδι του, ο Μίρλεν εξακολουθούσε να είναι κολλημένος σε μια κυκλική, 

επαναλαμβανόμενη σκέψη που τον κρατούσε ξύπνιο για μέρες. Πώς μπόρεσε να είναι τόσο 

αφελής και να αφήσει τον εαυτό του να ξεγελαστεί από την Αναράνα; Έπρεπε να μην 

εμπιστευτεί την υπερδιάστατη ακοή του όταν έπιασε τις συνομιλίες ανάμεσα σε εκείνη και τα 

τσιράκια της που σχεδίαζαν μια απαγωγή που, τελικά, αποδείχτηκε παγίδα για τον ίδιο τον 

μάγο και για τη Σχολή. Σίγουρα από την υπερβολή του εγωισμού του, που τροφοδοτήθηκε από 

την απίστευτη δύναμη που εξέπεμπε, τον έκανε να υποτιμήσει τη νοημοσύνη της αράχνης, η 

οποία εμφανίστηκε ένα μήνα νωρίτερα από το πρόγραμμα, περιδιαβαίνοντας ανενόχλητη τη 

Σχολή, σκοτώνοντας τη Λορέν και απαγάγοντας τον Μεσσία. Επιπλέον, αυτά τα γεγονότα είχαν 

προκαλέσει το επακόλουθο αποτέλεσμα: μια επίθεση στην οποία είχαν χάσει τη ζωή τους 

αρκετοί καθηγητές και μαθητές, αφήνοντας τη Σχολή απροστάτευτη και σε τρομερή 

κατάσταση. Ένιωθε σαν πρωτάρης που μόλις είχε εξαπατηθεί την πρώτη του μέρα στο σχολείο- 

αν δεν ήταν η σοβαρότητα της κατάστασης, θα σκεφτόταν να παραιτηθεί από Δάσκαλος της 

Σχολής Μυθολογικών Όντων. Αλλά η Μίρλεν γνώριζε καλά ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει αυτή 

την πολυτέλεια, γιατί η εξουσία της εξακολουθούσε να είναι ζωτικής σημασίας για την 

προστασία των συμφερόντων τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Ζήλευε κάπως τον 

Σκορλέων στην εθελούσια συνταξιοδότησή του που ζούσε στο περιθώριο της Σχολής και όλους 

τους ανθρώπους που κάποτε ήταν φίλοι του. Σκεπτόμενος για μια στιγμή τον πρώην φίλο του, 

δεν περνούσε μέρα που να μη μετανιώνει για τον καυγά που παραλίγο να τους τελειώσει και 

τους δύο και που, ενώ δεν έβαλε τέλος στη ζωή τους (οριακά), έβαλε τέλος σε μια φιλία χρόνων 

για πάντα. Έπειτα ήταν και ο Thanis, εκείνος που είχε φροντίσει και αγαπήσει σαν γιο του, ο 

οποίος είχε πάει, αναρρώνοντας ακόμα, σε μια αποστολή αυτοκτονίας με τις μειωμένες 

δυνάμεις του, παρά την αντίθεση του παλιού δασκάλου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν τον είχε 

υπακούσει, αμφισβητώντας ακόμη και την εξουσία του Μίρλεν δημοσίως- αλλά αυτό που τον 

πλήγωσε περισσότερο, χωρίς αμφιβολία, ήταν ότι ο Θάνης είχε παραμείνει σταθερός στην 

απόφασή του μπροστά στην απειλή του φέριμαν ότι δεν θα μπορούσε πλέον να είναι μαθητής 

της Σχολής αν συνέχιζε την αποφασιστικότητά του να συνοδεύσει τον Ούγκο. Αυτή η δημόσια 

αντιπαράθεση είχε θυμώσει πολύ τον γέρο Μίρλεν, και είχε καταλήξει να αποβάλει τον Θάνη 

από τη Σχολή εκείνη τη στιγμή. "Γιατί είμαι έτσι; Γιατί κάνω όλους τους ανθρώπους που αγαπώ 

να με εγκαταλείπουν;", αναρωτήθηκε ήσυχα ο δάσκαλος. Η σκέψη του διακόπηκε- ένα 

τηλεπαθητικό μήνυμα από τον Λούσερ τον έβγαλε από την έκστασή του: "Πού είσαι, Μιρλέν; 

Σε περιμένουμε για περισσότερο από μισή ώρα...". Ο Μίρλεν άνοιξε τα μάτια του- το σκάφος 

του είχε περάσει την Κλάση 222 πριν από λίγη ώρα και παρασύρθηκε κατά μήκος μιας 

διαφορετικής πτέρυγας του παλιού κτιρίου. Ήταν φανερό ότι αυτή η κατάσταση διέλυε τη 

συγκέντρωσή του. Τώρα περισσότερο από ποτέ ήταν απαραίτητο να συγκεντρωθεί. Δεν ήθελε 
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να χάσει ξανά κάποιον που αγαπούσε, και κατά κάποιον τρόπο, το Σχολείο, οι καθηγητές και οι 

μαθητές ήταν ό,τι πιο σημαντικό είχε αυτή τη στιγμή, η πραγματική του οικογένεια... Εκείνη 

ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει... ; ήταν τρελό, το ήξερε, αλλά ήταν το 

μόνο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί. Ανοιξε τα μάτια του, γύρισε το σκάφος και 

κατευθύνθηκε προς την αίθουσα συνεδριάσεων. 

Όταν η Mirlén έφτασε στην αίθουσα 222, όλοι οι καθηγητές εκεί σταμάτησαν να μιλούν. 

Παρακολουθούσαν καθώς ο ακτοπλόος κατέβαζε αργά το σκάφος του στην προεδρική θέση, 

αυτή που ήταν πάντα κρατημένη γι' αυτόν. Κάθισε, πέφτοντας βαριά στην καρέκλα που είχε 

σκαλιστεί προσεκτικά από αρχιτεχνίτες της αρχαιότητας, και αναφώνησε με γουρλωμένα 

μάτια: "Συγγνώμη για την καθυστέρηση! ". Οι υπόλοιποι παρέμειναν σιωπηλοί, περιμένοντας 

τον Μίρλεν να προχωρήσει στην επίσημη έναρξη της συνεδρίασης για να ασχοληθεί με τα κύρια 

σημεία της, όπως τόσες άλλες φορές, αλλά αυτή τη φορά δεν συνέβη- ακολούθησε μια άβολη, 

μακρά σιωπή, στην οποία ο Μίρλεν απλώς σιωπούσε με εμφανή σημάδια κούρασης. Ο Δήμας 

αποφάσισε να σπάσει τη στιγμή μιλώντας: "Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ! Αν δεν σας πειράζει, και 

αφού η Μίρλεν μου το ζήτησε ρητά, θα ηγηθώ της συνάντησης σήμερα", είπε καθώς έπαιρνε 

μια νεοδημιουργημένη εικόνα και την πέταξε στο πάτωμα. Αυτό δεν αιφνιδίασε την ομάδα, 

καθώς δεν ήταν ασυνήθιστο να απουσιάζει ο Μίρλεν σε πολλές περιπτώσεις και ο ίδιος ο 

Ντίμας ήταν αυτός που ανέλαβε αυτή τη θέση- ωστόσο, ένα κρυφό βλέμμα από τον Μίρλεν 

προς τον Ντίμα έδειξε ότι η κατάσταση δεν ήταν όπως συνήθως και ότι, σαφώς, αυτό το ρητό 

αίτημα δεν είχε συμβεί. Ο Μαγκάτο συνέχισε την ομιλία του:  

- Ήμουν πολύ απασχολημένος με τους πίνακές μου, ακολουθώντας την εξέλιξη των Magnificent 

Seven. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι βρίσκονται στο Serpentidad εδώ και μια εβδομάδα.  

 - Μέσα στο Serpentidad; είπε ο Aquariam, η ζελατινώδης αμοιβάδα που ανατρίχιασε 

στο όνομα και μόνο.  

 - Ναι, ακριβώς μέσα", είπε ο Ντίμας. Στην πραγματικότητα, έχω να σας πω δύο νέα, ένα 

κακό και ένα πολύ κακό. Ποιο από τα δύο θέλετε να ακούσετε πρώτα;  

 - Δεν ήταν το ρητό ... "Έχω δύο νέα, ένα καλό και ένα κακό;" είπε ο Μπουγιάμπ που 

αιωρούνταν στον αέρα. Τι απέγιναν τα καλά νέα;  

 - Λοιπόν, Μπουτζάμπ, τα καλά νέα είναι ότι είμαστε ζωντανοί και συγκεντρωθήκαμε 

εδώ για να σκεφτούμε πώς θα προστατεύσουμε τη Σχολή μετά από όλα όσα συνέβησαν, 

απάντησε ο Δήμας με εμφανή σαρκασμό.  

 - Υποθέτω ότι πρέπει να το κάνουμε, είπε ο Μπουτζάμπ, κουνώντας τα πλαϊνά πτερύγιά 

του προς τα πάνω σε ένα νεύμα.  

 - Λοιπόν, όπως έλεγα, λυπάμαι που δεν σας φέρνω καλά νέα αυτή τη φορά", συνέχισε 

ο Μαγκάτο. Από τότε που οι φίλοι μας βρίσκονται στο Serpentity δεν έχω καταφέρει να 

ζωγραφίσω τίποτα γι' αυτούς- είναι σαν να βρίσκονται σε άλλη διάσταση και εγώ απλά δεν τους 

καταλαβαίνω- οπότε φοβάμαι ότι πάμε στα τυφλά, τουλάχιστον από τις δικές μου δυνάμεις.  

Ο Λούσερ πήρε το λόγο και είπε: "Ο Λούσερ είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο:  
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 - Λούκουρ: Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους τηλεπαθητικά και ήταν επίσης 

αδύνατο.  

Ένας χαμηλός ήχος ακούστηκε στον αέρα, σαν κάποιος να καθάριζε το λαιμό του ή απλά να 

έψαχνε το άνοιγμα για να επέμβει:  

 - Ahem, ahem...! Ούτε η υπερδιάστατη ακοή μου και το δίχτυ μου βοήθησαν πολύ μόλις 

μπήκαν στο φίδι, είπε η Μίρλεν κάτω από τα άγρυπνα μάτια όλων. Χωρίς αμφιβολία, η Σχολή 

λειτούργησε ως ενισχυτική κεραία για τις δυνάμεις μας όταν τις εφαρμόζαμε από απόσταση- 

αλλά τώρα, στην κατάστασή μας, δύσκολα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε έξω από εδώ- 

φοβάμαι ότι είναι άλλη μια από τις παρενέργειες του να είσαι χωρίς την ενέργεια του Μεσσία.  

 - Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας, Mirlén. Αυτό είναι πιθανώς αλήθεια, και έχεις 

δίκιο", είπε ο Δήμας, "ωστόσο, με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως... απλά ίσως... το ίδιο πράγμα 

συμβαίνει και στους εχθρούς μας. Αν η δύναμη της Σχολής μας έχει μειωθεί τόσο δραστικά, 

τότε ενώ είμαστε πιο ευάλωτοι, είμαστε επίσης "πιο αόρατοι" και επομένως λιγότερο 

ανιχνεύσιμοι, γιατί η μαγική μας ενέργεια είναι πολύ μικρότερη. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε 

αυτό το μειονέκτημα και να το μετατρέψουμε προς όφελός μας, δεν νομίζετε; Πρέπει να 

καταρτίσουμε ένα σχέδιο μεταξύ όλων των δασκάλων που έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Θα ήθελα 

όλοι να αισθανθούν ελεύθεροι να προτείνουν οποιαδήποτε ιδέα τους έρθει στο μυαλό, ακόμη 

και αυτές που απορρίπτετε ως άχρηστες ή αδύνατες. Θα αναζητήσουμε έναν τρόπο μεταξύ 

όλων μας για να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση και να βγούμε νικητές... αν είναι 

δυνατόν. Είναι ζωτικής σημασίας να εμφυσήσουμε δύναμη, θάρρος και ενέργεια στους 

μαθητές μας και όχι απαισιοδοξία και αφομοίωση μιας ήττας που δεν έχει ακόμη συμβεί.  

 - Είπατε ότι υπήρχαν πολύ άσχημα νέα..." είπε ο Bujab, ο οποίος ακόμα σκεφτόταν αυτά 

που είχε πει ο μάγος.  

 - Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ", απάντησε ο Ντίμας, ρυθμίζοντας τα γυαλιά του. Ο 

αγαπημένος μας φίλος Λοντούντζι είναι νεκρός- έδωσε τη ζωή του για την αποστολή 

διευκολύνοντας την είσοδο της ομάδας στο Σερπεντιτάντ.  

Όλοι οι δάσκαλοι άρχισαν να μουρμουρίζουν με εμφανή σημάδια ανησυχίας, εκτός από τον 

Λούσερ και τη Μιρλέν, οι οποίοι σαφώς το γνώριζαν εδώ και μέρες.  

 - Είναι μεγάλη απώλεια, το ξέρω... αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε ένα 

επιπλέον κίνητρο για να βρούμε την καλύτερη στρατηγική, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο 

με κανένα μέλος της Σχολής. Θα έχουμε χρόνο να τον τιμήσουμε και να τον αποχαιρετήσουμε 

όπως του αξίζει.  

Η Μίρλεν πήρε μια βαθιά ανάσα μέσα από τα φουσκωμένα ρουθούνια της και μετά άφησε τον 

αέρα να βγει με έναν ηχηρό αναστεναγμό, είπε: 

 - Ο Λοντούντι μου είπε ότι δεν πρέπει να τον θρηνήσουμε, ότι πρέπει να είμαστε 

δυνατοί και γενναίοι, να εκπαιδευτούμε ευσυνείδητα για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση 

τέτοιου διαμετρήματος που ξεπερνά κατά πολύ κάθε άλλη που είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ. 

Επιπλέον, μου ζήτησε ρητά να μην πω τίποτα για τον θάνατό του, να κρατήσω αυτό το 
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δραματικό γεγονός μυστικό από τους υπόλοιπους μαθητές και καθηγητές, ώστε να μην 

επηρεαστεί το πνεύμα της υπέρβασης της αποστολής. 

Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στον ακτοπλόο- όλοι αναπολούσαν τον αποχαιρετισμό της Λορέν 

και το πώς το αστρικό σώμα της αγαπημένης δασκάλας ανέβηκε στο σκάφος μπροστά στα 

μάτια όλων, αποχαιρετώντας την, πριν τελικά γυρίσει προς τη Μιρλέν και της ψιθυρίσει κάτι 

στο αυτί.  

Ο Ντίμας πήρε και πάλι τον λόγο:  

 - Σκεφτόμουν βασικά σημεία, για να δούμε τι σκέφτεστε: άμυνα, εναλλακτικές λύσεις 

για την επιτυχία ή την αποτυχία της αποστολής, κανονικός ρυθμός στο σχολείο, 

ανασυγκρότηση... μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο;  

 - Ίσως, και, γνωρίζοντας ότι αυτό που θα πω μπορεί να θεωρηθεί αντιδημοφιλές, θα 

πρέπει να ενσωματώσουμε όρους διαπραγμάτευσης ή ακόμα και παράδοσης", είπε ο 

Aquariam, ο οποίος έτρεμε ακόμα από το άκουσμα του ονόματος της Serpentidad, την οποία 

γνώρισε πριν από πολύ καιρό, όταν κατέφαγε ολόκληρο το χωριό του, όπως ακριβώς μετέτρεψε 

το νερό του ποταμού σε πάγο, γεγονός που διευκόλυνε πολύ τη μεταφορά στο χωριό του, το 

οποίο ήταν εφοδιασμένο για εβδομάδες.  

 - Ποτέ!" είπε ο Μπουτζάμπ, φανερά θυμωμένος, καμπυλώνοντας την πλάτη του και 

αποκαλύπτοντας ισχυρά αγκάθια που έβγαιναν από το ραχιαίο πτερύγιο του. Να παραδοθεί; 

Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν; Μετά από όλα όσα μας έχουν κάνει; Έτσι θέλετε να 

αποτίσετε φόρο τιμής σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για εμάς που είμαστε ακόμα ζωντανοί; Θα 

προτιμούσα να πεθάνω πολεμώντας παρά να ζήσω σε ένα κλουβί ή να κάνω καταναγκαστικά 

έργα για το υπόλοιπο της ζωής μου, υπομένοντας ξυλοδαρμούς ενώ εμείς αργοπεθαίνουμε 

από την πείνα και την εξάντληση.  

 - Η παράδοση είναι μια μεταβλητή που πρέπει να εξετάσουμε, είναι αλήθεια", δήλωσε 

η Mirlén. Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό- αν η αποστολή αποτύχει ή απλώς πάρει περισσότερο χρόνο 

από όσο χρειάζεται, η Σχολή είναι καταδικασμένη, όπως και να 'χει. Είναι ένα γεγονός της ζωής. 

Μας έχουν ήδη επιτεθεί δύο φορές, και επιπλέον, μετά την τελευταία μάχη, επιτρέψαμε σε 

αρκετούς εχθρούς να διαφύγουν, αποκαλύπτοντας τη στατική μας θέση στα υπόλοιπα 

δαιμονικά πλάσματα. Δεν μετράω καν τη φορά που εκείνο το πράγμα προσπάθησε να περάσει 

από την πύλη και να μας σφάξει", είπε καθώς έδειχνε με το δάχτυλό του το τεράστιο πράσινο 

χέρι που βρισκόταν ακόμα στο κέντρο του δωματίου ως υπενθύμιση του με τι είχαν πραγματικά 

να κάνουν. Στην πραγματικότητα", συνέχισε ο μάγος, "καθόμαστε εδώ ενώ αυτοί αποφασίζουν 

πότε και πού θα επιτεθούν. Το καταλαβαίνω, αλλά φυσικά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι 

αυτό δεν είναι άλλο ένα τέχνασμα για να με ξεγελάσουν.  

 - Αν διαπραγματευτούμε μια παράδοση, ίσως μας αφήσουν ήσυχους. Ίσως θα 

μπορούσαμε να τους προσφέρουμε κάτι σε αντάλλαγμα, κάτι που θέλουν πολύ...". συνέχισε ο 

Ακουάριαμ.  

 - Το μόνο πράγμα που θέλουν τόσο πολύ είναι η ζωή όλων μας και η καταστροφή της 

Σχολής Μυθολογικών Όντων για πάντα! ... Είσαι εντάξει μ' αυτό; είπε ο Λούσερ φανερά 
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αναστατωμένος, κάνοντας όλα τα φώτα στο κεφάλι του να χτυπήσουν δυνατά. Η Σχολή είναι 

το μόνο πράγμα που στέκεται απέναντί τους εδώ και χιλιάδες χρόνια, εγγυάται την ισορροπία 

μεταξύ Καλού και Κακού εδώ και σε όλους τους οικείους κόσμους των Μυθολογικών Όντων- 

χάρη στη Σχολή, το Κακό εμποδίζεται να καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά του. Αν ζητάτε 

παράδοση, η απάντησή μου ως φύλακας της Σχολής είναι σαφής: ΟΧΙ! Αρνούμαι απολύτως! 

Δεν θα αφήσω κανένα από τα όντα αυτής της Σχολής, την οποία θεωρώ το σπίτι μου και την 

οικογένειά μου, να υποφέρει ή να πεθάνει χωρίς θεραπεία και χωρίς λόγο, καθώς και τον κόσμο 

που αντιπροσωπεύει και που εξαρτάται άμεσα από αυτήν!  

- Τι προτείνεις, λοιπόν, Λούσερ; Υποθέτω ότι έχεις τη λύση στα προβλήματά μας τότε", είπε η 

Αμοιβάδα με σαφώς σαρκαστικό και ενοχλημένο ύφος.  

 - Μπορείς να προσπαθήσεις να με γελοιοποιήσεις δημοσίως, Ακουάριαμ- δεν είναι κάτι 

που με ενδιαφέρει, ή τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή", είπε ο Λούσερ καθώς μετακινούσε τις ρίζες 

του με κυματιστό τρόπο, συνοφρυωμένος με μη φιλικό τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να 

σκεφτόμαστε όχι μόνο σφαιρικά, αλλά και συγκεκριμένα, φροντίζοντας τις λεπτομέρειες, χωρίς 

όμως να χάνουμε από τα μάτια μας τη γενική ιδέα: την επιβίωση της Σχολής και όλων των 

κόσμων που εξαρτώνται από αυτήν.  

 - Εξηγήσου, Λούσερ! είπε ο Ντίμας, φανερά ενδιαφερόμενος.  

Ο Lúcer πήρε το λόγο και είπε:  

 - Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμαστούμε αμυντικά για μια πιθανή επίθεση, ακόμη 

μεγαλύτερη από αυτή που ήδη δεχτήκαμε. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να 

αναζητήσουμε στρατηγικές που θα μας επιτρέψουν να ανεβάσουμε το επίπεδο των μαθητών 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι έμφυτες φυσικές τους δυνάμεις. 

Χρειαζόμαστε έναν στρατηγό, κάποιον που σκέφτεται από στρατιωτική άποψη- κάποιον που 

θα ενισχύσει τις αδυναμίες μας και θα βελτιστοποιήσει την πρόοδο του "στρατού μας" στο 

συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, χωρίς να χάσουμε από τα μάτια μας την αποστολή των 

Μεγαλοπρεπών Επτά, ή μάλλον των Μεγαλοπρεπών Έξι. Προσωπικά, θέλω πραγματικά ο 

Ούγκο και η υπόλοιπη ομάδα να επιτύχουν στην αποστολή, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην 

επιστρέψουν όλοι τους ζωντανοί ή απλώς να μην τα καταφέρουν. Χρειαζόμαστε επίσης νέους 

δασκάλους, μαθητές των επιπέδων 8 και 9 που μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο 10 το 

συντομότερο δυνατό και οι οποίοι μπορούν όχι μόνο να παρακινήσουν τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους, αλλά και να επιβλέπουν την πρόοδο των υπόλοιπων μαθητών.  

 - Ποιος νομίζεις ότι πρέπει να είναι αυτός ο στρατηγός, Lúcer; ρώτησε ο Dimas καθώς 

ζωγράφιζε μια εικόνα σε πλήρη ταχύτητα.  

 - Δεν το έχω σκεφτεί- πρέπει να είναι κάποιος που να έχει έμφυτες οργανωτικές 

ικανότητες, καθώς και τακτικό και στρατηγικό συντονισμό, κάποιος που να εμπνέει σεβασμό 

σε όλα τα πλάσματα του σχολείου...". συνέχισε ο Λούσερ.  

 - Νομίζω ότι έχουμε έναν στρατηγό", είπε ο Δήμας κάνοντας την τελευταία πινελιά, 

καθώς μετακινούσε το περιστρεφόμενο αναλόγιο που έδειχνε το νεοζωγραφισμένο έργο σε 

όλη την ομάδα. Όλοι έγνεψαν και άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ τους.  
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 - Εγώ; Είναι αδύνατον! Η παρούσα θέση μου δεν το επιτρέπει- δεν μπορώ να 

απουσιάζω τόσο καιρό από την είσοδο", αναφώνησε αγανακτισμένος ο Λούσερ.  

Ο πίνακας έδειχνε έναν Lúcer να κινεί τα χέρια του, φωτίζοντας τις ανώτερες σφαίρες του, 

δίνοντας εντολές σε διάφορα όντα που βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια. Η ανώτερης τάξης 

τηλεπαθητική του δύναμη θα διευκόλυνε αναμφίβολα τον συντονισμό που ο ίδιος ζητούσε.  

 - Πόσο καιρό είσαι ο φύλακας της πύλης, ίσως 400 χρόνια; ρώτησε ο Μίρλεν.  

 - Είμαι εδώ ακριβώς 522 χρόνια, και πριν από εμένα, ο πατέρας μου ήταν εδώ για άλλα 

600 χρόνια. Σίγουρα υπάρχει κάποιο άλλο ον ικανό να κάνει αυτή τη δουλειά, απάντησε ο 

Λούσερ.  

 - Υπήρχε! είπε ο Mirlén. Το όνομά του είναι Σκόρλεον, και έχει το πιο στρατηγικό 

στρατιωτικό μυαλό που έχω γνωρίσει ποτέ, και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν νομίζω ότι έχει 

διάθεση να μας βοηθήσει.  

 - Ίσως πρέπει να του το ζητήσεις ευγενικά, Mirlén. Ήσασταν στενοί φίλοι, είμαι σίγουρη 

ότι θα σε άκουγε", ξεστόμισε ξαφνικά ο Ακουάριαμ, αγνοώντας τη θυελλώδη ιστορία μεταξύ 

των δύο μάγων.  

Μια νεκρική σιωπή έπεσε ξαφνικά στο δωμάτιο.  

 - Είναι αδύνατον, είπε ο Μίρλεν- δεν θα με άκουγε και πιθανότατα θα με αποτελειώσει 

πριν καν προλάβω να πλησιάσω.  

 - Γιατί η Σχολή σταμάτησε εδώ, σε αυτό το νησί και αυτή τη στιγμή;" είπε ο Ντίμας. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι εσύ είχες κάποια σχέση με αυτό.  

 - Μόλις που πρόλαβα να το σκεφτώ, ήταν περισσότερο σαν μια αναλαμπή ενός 

δευτερολέπτου που δεν μπορούσα να συγκρατήσω, και μόλις το έκανα, δεν μπορούσα ούτε να 

το αναιρέσω, γιατί η Σχολή δεν είχε πια τη μαγική ενέργεια για να ξαναπηδήσει, συνέχισε η 

Μιρλέν, αλληθωρίζοντας πάλι τα μάτια της.  

 - Μπορώ να σου μιλήσω ελεύθερα, Μίρλεν;" είπε ο Δήμας στην παλιά του φίλη.  

 - Δεν το κάνεις πάντα αυτό, Μαγκάτο; απάντησε η Μίρλεν, κοιτάζοντας επίμονα το 

αιλουροειδές.  

 - Εννοώ να σου πω εδώ και τώρα, δημόσια, είπε ο Δήμας. 

 - Πήγαινε, δεν έχω τίποτα να κρύψω από τους συγκεντρωμένους εδώ! είπε ο βαρκάρης.  

- Mirlén, είσαι και ήσουν ο μέντορας όλων των δασκάλων, το σημείο αναφοράς για όλους τους 

μαθητές και η έμπνευση για όλους μας. Πάντα διοικούσες τη Σχολή με συνετό τρόπο- αλλά... 

τον τελευταίο καιρό σε έχουμε παρατηρήσει παραμελημένο, απόντα, πεσμένο... και είναι 

ακριβώς τώρα που σε χρειαζόμαστε περισσότερο. Ξέρουμε ότι έχεις περάσει πολλά τελευταία 

και ότι θεωρείς τον εαυτό σου υπεύθυνο που μας έδωσες πληροφορίες που αποδείχθηκαν 

παγίδα, στημένη από ένα κακό ον ανώτερου επιπέδου, το οποίο επέστρεψε για να μας 

καταστρέψει χωρίς άλλη καθυστέρηση. Εδώ είναι το χέρι σου Mirlén, το χέρι του Wo-Shikram. 
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Όλοι έχουμε ακούσει την ιστορία των είκοσι δύο μάγων και τη μάχη τους ενάντια σε αυτόν τον 

αρχέγονο Θεό του Κακού, αν και ομολογώ ότι πάντα πιστεύαμε ότι ήταν περισσότερο θρύλος 

παρά πραγματικότητα. Σε χρειαζόμαστε, φίλε μου! - Σε χρειαζόμαστε πίσω!... το ίδιο και ο 

Μεσσίας, ο Ούγκο, ο Θάνης και η ίδια η Ελίσα", είπε ο Δήμας.  

- Μην τολμήσεις να ξεστομίσεις το όνομά του, παλιο-νεκροφάγε! είπε η Μίρλεν, σηκώνοντας 

ξαφνικά το κεφάλι της με συνοφρύωμα στο πρόσωπό της. Ποια νομίζεις ότι είσαι για να με 

κατηγορείς για οτιδήποτε;  

 - Είμαι φίλος σου, είπε ο Δήμας με το πινέλο στο χέρι, και θα παραμείνω εδώ 

δεσμευμένος απέναντί σου για ό,τι χρειαστείς.  

 - Ανάθεμά σε, Δήμα! Απάντησε γκρινιάζοντας η Μιρλέν. Περνάς πολύ εύκολα τα όρια 

μεταξύ συμβιβασμού και ανάμειξης.....  

Όλοι παρακολουθούσαν την κατάσταση με εμβρόντητη σιωπή, μια σιωπή που γέμισε την 

αμήχανη σκηνή που είχε γίνει αυτή η συνάντηση. Η Μιρλέν άφησε τον εαυτό της να πέσει προς 

τα πίσω, γέρνοντας πίσω στην καρέκλα, η οποία έτριξε από την απροσδόκητη κίνηση του γέρου 

μάγου. Με φανερά κουρασμένη στάση, στένεψε ξανά τα μάτια της, αναστενάζοντας δυνατά 

και είπε: "Συγχωρέστε με, ζητώ συγγνώμη από όλους σας. Έχω δώσει τη ζωή μου για τη Σχολή 

και θα συνεχίσω να το κάνω. Είναι αλήθεια ότι έχω απουσιάσει, αλλά ποτέ δεν θα άφηνα τις 

προσωπικές μου ανησυχίες να θέσουν σε κίνδυνο αυτό το ίδρυμα. Ήμουν απασχολημένος με 

το να σκέφτομαι τις επιλογές μας, αναζητώντας μια εναλλακτική λύση που θα αποκαθιστούσε 

τη χωροχρονική κινητικότητα της Σχολής", είπε καθώς χάιδευε με το ένα χέρι το μακρύ του 

μούσι, ενώ με το άλλο χέρι έριχνε το δίχτυ του στο κέντρο της αίθουσας, δείχνοντας 

επιδεξιότητα που δεν αρμόζει στην ηλικία του. Το δίχτυ τύλιξε το τεράστιο νύχι του Wo-Shikram 

και, μετά από ένα δευτερόλεπτο, πέρασε μέσα από το πάτωμα χωρίς τίποτα να το συγκρατεί- 

το χέρι είχε εξαφανιστεί. Ο βαρκάρης συνέχισε: 

 - Έρχομαι κάθε μέρα σε αυτό το δωμάτιο, κάθομαι και παρακολουθώ αυτό το χέρι για 

ώρες, είπε η Μίρλεν, σηκώθηκε από τη θέση της και ακούμπησε στο τραπέζι. Είμαι σίγουρη ότι 

ο ιδιοκτήτης του το νοσταλγεί και μας μισεί ακόμα περισσότερο που του το πήραμε. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι θα έρθει να την πάρει πίσω μάλλον αργά ή γρήγορα. Τώρα την έχω 

στείλει σε μια άλλη διάσταση, μια διάσταση που χρησιμοποιώ ως διαστατική χωματερή, αλλά 

δεν θα μπορούσε να χωρέσει ένα ον τόσο ισχυρό όσο ο Γουό-Σίκραμ- σας το λέω αυτό σε 

περίπτωση που αυτή η παράλογη ιδέα περνάει από το μυαλό σας. Ξαφνικά, τα μάτια της 

Μιρλέν άνοιξαν, σαν πιατάκια, και το δίχτυ της έλαμψε, φωτίζοντας το δωμάτιο. "Αν έχουμε 

κόψει ένα χέρι, μπορούμε να τον νικήσουμε. Μπορεί να γίνει! " -είπε με βραχνή, δυνατή φωνή, 

φροντίζοντας να την ακούσουν όλοι. Χρειαζόμαστε έναν στρατό σαν αυτόν που προτείνει ο 

Lúcer, για να κάνουμε τη Σχολή ένα αμυντικό φρούριο που θα αποδειχθεί ένα εύκολο 

περιβάλλον για εμάς, αλλά ένας πραγματικός εφιάλτης για τα κακά πλάσματα που θα 

τολμήσουν να έρθουν να μας καταστρέψουν. Το δίχτυ σηκώθηκε και πάλι και, διατηρώντας την 

οριζοντιότητά του, αιωρήθηκε ένα μέτρο ψηλά- μετά από λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να 

δημιουργεί τρισδιάστατες πτυχώσεις που αποτελούσαν το πλέγμα του σχεδίου της Σχολής, 

όπως είχε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν, αλλά με μια σειρά από διαφορετικά σημάδια σε 

ανοιχτότερο χρώμα που κανείς δεν αναγνώριζε- παράξενοι κρυφοί διάδρομοι άγνωστοι σε 
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όλους, ακόμα και στον Ντίμας και τον Λούσερ, που κοιτούσαν με παράξενο τρόπο τον 

τρισδιάστατο χάρτη. Μια από τις περιοχές έξω από τη Σχολή ήταν επισημασμένη με χρυσό 

χρώμα, ένα μέρος στο οποίο κανείς τους δεν είχε πάει, αλλά το οποίο αναγνωρίστηκε από τους 

παρευρισκόμενους σε ένα δευτερόλεπτο: μια σπηλιά στην κορυφή ενός ακρωτηρίου, όπου ο 

γερο-Σκόρλεον είχε αποφασίσει να αποσυρθεί πριν από αρκετές δεκάδες χρόνια.  

- Αυτή είναι η κάτοψη της Σχολής, η οποία περιλαμβάνει όλες τις μετατροπές του κτιρίου τα 

τελευταία διακόσια χρόνια, αλλά όπως θα δείτε, υπάρχουν επίσης ορισμένα περάσματα που 

έγιναν αρχικά και παρέμειναν κρυμμένα για εκατοντάδες χρόνια. Ο αρχαίος Μεσσίας μου 

μίλησε γι' αυτά, τα οποία, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να μας δώσουν ένα τεράστιο 

τακτικό πλεονέκτημα απέναντι σε μια επίθεση. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε είναι ότι είμαστε ενωμένοι, αλλά οι δυνάμεις του κακού δεν δρουν 

τόσο συντονισμένα όσο θα περιμέναμε. Είναι όντα με εγωισμό τόσο μεγάλο όσο και το μέγεθός 

τους, με λαχτάρα για εξουσία, για ανέλιξη και ανέλιξη, που απολαμβάνουν να κάνουν το κακό, 

ακόμα και να μην υπακούουν στις εντολές των άμεσων αφεντικών τους. Ο Wo-Shikram το 

γνωρίζει αυτό- οποιοδήποτε από τα πλάσματά του θα τον πρόδιδε αν είχε την παραμικρή 

πιθανότητα να ανέλθει σε δαιμονική δύναμη και να τον επιστρέψει πίσω στον εγκλεισμό του. 

Ωστόσο, έχει καταφέρει να τα οργανώσει, να τους δώσει κάποια συλλογική συνείδηση προς 

έναν κοινό σκοπό, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τη δύναμη και την καταστροφή. 

Γνωρίζει ότι ο φόβος είναι ένα ισχυρό εργαλείο πειθούς και αυτή είναι η βάση της ηγεσίας του. 

Αφού δραπέτευσε από την αιχμαλωσία, σκότωσε εκατοντάδες από τους δικούς του ξενιστές 

για να πείσει τους υπόλοιπους ότι το να τον ακολουθήσουν και να τον υπακούσουν είναι η μόνη 

επιλογή. Σίγουρα αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχουμε δεχθεί επίθεση 

στην αδύναμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε- πολλές σχετικές πληροφορίες σχετικά με 

το σχολείο και τη θέση του δεν μοιράζονται με αυτόν τον κακό Θεό- ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Η βάρκα άρχισε να κατεβαίνει, φτάνοντας σε 

απόσταση αναπνοής από το πάτωμα του βαρκάρη. Ο Μίρλεν μπήκε σβέλτα μέσα, λέγοντας: 

"Θα σας αφήσω να συζητήσετε τις τεχνικές λεπτομέρειες- ο Μίρλεν και ο Λούσερ είναι 

υπεύθυνοι για τα πάντα. Πρέπει να επισκεφτώ έναν παλιό φίλο και να τον πείσω να γίνει ο 

στρατηγός μας για τη μάχη. 

Και πάλι επικρατούσε μια πέτρινη σιωπή στο δωμάτιο, και δεκάδες μάτια κοιτούσαν επίμονα 

τον πορθμείο, κάποια από αυτά έτοιμα να πεταχτούν από τις κόγχες τους. Δεκάδες μάτια 

κοίταζαν τον ακτοπλόο, μερικά από τα οποία ήταν έτοιμα να πεταχτούν έξω από τις κόγχες 

τους. Τι είχε μόλις πει ο Μίρλεν; 

Η Bujab, εμφανώς αναστατωμένη και συσπάται προς όλες τις κατευθύνσεις (σαφές δείγμα της 

νευρικότητας που βίωνε) είπε:  

 - Και το δίχτυ; Δεν μπορείς να το αφήσεις εδώ- ο Escorleón θα σε σκότωνε με το 

παραμικρό.   

 - Τότε θα πεθάνω στην αγκαλιά του φίλου μου. Δεν μπορώ να ζητήσω καλύτερο 

θάνατο", απάντησε η Mirlén καθώς η βάρκα άρχισε να κινείται.  
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 - Αφήστε τον ήσυχο, ξέρει τι κάνει! είπε ο Ντίσμας, καθώς μάζευε τον πίνακα που είχε 

πετάξει στο πάτωμα του πρώτου δωματίου, μελετώντας τον ήρεμα. Σε αυτήν, ο βαρκάρης και 

ο Σκορλέων περπατούσαν μαζί, αν και η στάση του λιονταριού-σκορπιού δεν ήταν καθόλου 

φιλική. Μέσα στη βάρκα, σε ύψος περίπου ενός μέτρου από το έδαφος, προεξείχαν μερικά 

γυάλινα βάζα με ένα μαύρο υγρό μέσα και ένα ψάθινο καλάθι με πολλά ρολά άψογου χαρτιού, 

ένα ιδιαίτερα περιζήτητο αγαθό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ο μάγος δεν μπορούσε να 

συγκρατήσει μια ξαφνική ανησυχία που του ήρθε στο μυαλό: πώς θα έπειθε ο Μίρλεν τον 

Εσκορλέον να αλλάξει στάση μετά από τόσα χρόνια δυσαρέσκειας; Ο Ντίμας δεν μπορούσε να 

φανταστεί πώς θα μπορούσε να τον πείσει ο Μίρλεν, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα του είχαν πει 

οι ζωγραφιές του για τη συνάντηση μεταξύ του Εσκορλεόν και του Ούγκο, την οποία προτίμησε 

να κρατήσει μυστική ενόψει της εκούσιας σιωπής του αγοριού σχετικά με εκείνο το επεισόδιο 

που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. 

Μετά την αποχώρηση του Mirlén, η ομάδα των καθηγητών συνέχισε να συζητά, 

επισημαίνοντας τα στρατηγικά σημεία του σχολείου, μελετώντας κάθε γωνιά και κάθε 

χαραμάδα αυτών των κρυφών διαδρόμων. Μέσα από το δίχτυ του γέρου δασκάλου, μπόρεσαν 

να παρακολουθήσουν την πορεία της βάρκας του Mirlén καθώς ανέβαινε το ύψωμα μέχρι να 

φτάσει στη σπηλιά. Κατά κάποιο τρόπο, φαινόταν σαν η βάρκα και το δίχτυ να ήταν 

συνδεδεμένα, και όμως η Μίρλεν αποφάσισε να μην το πάρει μαζί της, γιατί αν το 

χρησιμοποιούσε με τον σωστό τρόπο ήταν ένα πανίσχυρο όπλο με μεγάλη ισχύ. Η ομάδα 

υπέθεσε ότι το να αφήσει το κύριο όπλο της στη σχολή ήταν ένα σαφές σημάδι της μη 

επιθετικής πρόθεσης της Mirlén προς την παλιά της φίλη, που τώρα ήταν θανάσιμος εχθρός 

της. Ο Μίρλεν ήταν ακόμα ένας ισχυρός μάγος, αλλά χωρίς τον ιστό του, θα μπορούσε να κάνει 

ελάχιστα πράγματα μπροστά στον Σκόρλεον, αν ο Σκόρλεον αποφάσιζε να τον σκοτώσει επί 

τόπου. 

Μετά από δέκα ώρες συζήτησης, ελέγχοντας κατά διαστήματα αν το πλοίο εξακολουθούσε να 

βρίσκεται στην ίδια θέση στον τρισδιάστατο χάρτη, οι δάσκαλοι κατέληξαν σε διάφορες 

συμφωνίες σχετικά με τον ρόλο που θα είχε ο καθένας. Ο Δήμας πρότεινε να καταγραφούν 

γραπτώς οι συμφωνίες αυτές. Πήγε σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη και πήρε ένα από τα παλιά ρολά 

χαρτιού που χρησιμοποιούνταν για την εξάσκηση σε ξόρκια ελλείψει αψεγάδιαστου χαρτιού.   

 - Αυτό ακριβώς θα κάνει", είπε καθώς εξέταζε το περιεχόμενό του, παρατηρώντας 

σοβαρά λάθη στη γραπτή ξόρκιση, καθώς και σβησίματα, που έδειχναν μια κάτι παραπάνω από 

εμφανή έλλειψη μελέτης στον τελευταίο μαθητή που το είχε χρησιμοποιήσει. Πήρε ένα από τα 

πινέλα του και εν ριπή οφθαλμού το έβαψε λευκό, πράγμα που του επέτρεψε να γράψει χωρίς 

κανένα πρόβλημα πάνω στον πάπυρο, χωρίς πλέον καμία μαγική δύναμη, που σχετιζόταν με 

τα ξόρκια με τα προηγούμενα λάθη. Άρχισε να γράφει με διαβολική ταχύτητα, η οποία συνέχισε 

να εκπλήσσει τους συναδέλφους του καθηγητές. Μετά από δύο λεπτά, άρχισε να διαβάζει 

δυνατά τις προτάσεις που είχαν αποφασιστεί από τη σχολή, ιδέες που είχαν προκύψει από τις 

ατομικές παρουσιάσεις όλων των παρευρισκομένων και τη συζήτηση που ακολούθησε: 

Ο Lúcer, περιμένοντας τον Escorleón να συμμετάσχει στον αγώνα, θα ήταν υπεύθυνος για την 

ασφάλεια της Σχολής, θα έλεγχε την είσοδο και θα συντόνιζε τους περιοδικούς φύλακες για 

λογαριασμό των μαθητών, μια δραστηριότητα που θα τους βοηθούσε επίσης να αυξήσουν το 
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ΧΡ τους και επομένως να συνεχίσουν να αυξάνουν την πρόοδό τους. Η δύναμη του Lúcer θα 

ήταν το κλειδί για τους φρουρούς ώστε να αναφέρουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη 

δραστηριότητα στη Σχολή. Επιπλέον, ο Lúcer θα ήταν απαραίτητος για τη μετάδοση ειδήσεων 

και γενικών εντολών ως τηλεπαθητικός μεγάφωνας σε όλα τα μέλη της Σχολής. 

Ο Escorleón θα ήταν, εφόσον συμμετείχε στον αγώνα, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της 

αμυντικής στρατηγικής έναντι κάθε πιθανής επίθεσης. Θα ήταν επίσης υπεύθυνος για τη 

διδασκαλία του χειρισμού των όπλων και των επιθετικών και αμυντικών αντικειμένων. 

Ο Bujab θα ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη των νέων αλλαγών επιπέδου και τον έλεγχο της 

βελτίωσης των δυνάμεων των εξελιγμένων μαθητών, προτείνοντας τους μαθητές που θα 

μπορούσαν να λάβουν τον τίτλο του δασκάλου. 

Ο Aquariam θα ήταν υπεύθυνος για τη διατήρηση του ξορκιού προστασίας της ενέργειας ζωής, 

διασφαλίζοντας ότι κανένας μαθητής δεν θα πέθαινε κατά τη διάρκεια μονομαχιών με άλλους 

μαθητές ή πιθανών μαχών με τις δυνάμεις του κακού. Σε περίπτωση επίθεσης, ο ίδιος ο Μίρλεν 

θα ήταν αυτός που θα επέβαλε επίσης ότι το ξόρκι αυτό δεν θα έσπαγε για κανέναν λόγο. 

Ο Ten-sion, ένα είδος ποντικιού με ουρά από αγκάθια μήκους σχεδόν 2 μέτρων και ικανό να 

δίνει παραλυτικά μαστίγια, θα επέβλεπε τους διαχειριστές της αίθουσας, μαθητές χαμηλού 

επιπέδου των οποίων στόχος θα ήταν να ελέγχουν ότι οι μονομαχίες εξελίσσονταν όπως είχε 

προγραμματιστεί, μεταξύ όντων παρόμοιων επιπέδων. Συμφωνήθηκε ότι, λόγω της ακραίας 

κατάστασης, κάθε ον θα μπορούσε να προκαλέσει ένα άλλο ον ίσου ή υψηλότερου επιπέδου, 

αλλά ποτέ το αντίστροφο- με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που υπήρχαν εκπλήξεις στην 

έκβαση της μάχης υπέρ των ασθενέστερων, οι μαθητές χαμηλότερου επιπέδου θα έπαιρναν 

διπλά XP για την εμπειρία τους. Παρόλο που στην αρχή το τρωκτικό πρότεινε οι μονομαχίες να 

είναι δωρεάν, προκειμένου οι μαθητές υψηλότερου επιπέδου να ανέβουν όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα επίπεδο, απορρίφθηκε λόγω της ζημίας που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό 

στους μαθητές χαμηλότερου επιπέδου, με την υπερφόρτωση του Ξορκιού Προστασίας Ζωτικής 

Ενέργειας, το οποίο καταλάμβανε μεγάλο μέρος της εναπομένουσας Μαγικής Ενέργειας. 

Ο Montelan, η ακρίδα με τις αιχμές στην κοιλιά του που μπορούσε να ανιχνεύσει οποιαδήποτε 

μαγική δόνηση, θα ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση ειδικών περιπολιών κατά των πυλών, 

ανιχνεύοντας πιθανές διαστατικές τρύπες που θα μπορούσαν να ανοίξουν και θα αποτελούσαν 

κενά στην ασφάλεια της Σχολής που δεν είχαν προβλεφθεί εκ των προτέρων. 

Η Mirlén θα ήταν απασχολημένη με την αναζήτηση μιας εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση που 

η αποστολή των Μεγαλοπρεπών Έξι αποτύγχανε, προσπαθώντας να συγκεντρώσει την 

ενέργεια που χρειαζόταν για να πηδήξει με τη Σχολή τουλάχιστον άλλη μια φορά, περιμένοντας 

να αποκαλυφθεί ένας νέος Μεσσίας αν ο Wo-Shikram θυσίαζε τελικά το κορίτσι. 

Ο Dimas θα αντικαθιστούσε τον Mirlén σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του δικού 

του θανάτου. Θα ήταν ο μέντορας της Σχολής όταν ο γέρος θα απουσίαζε, θα συντόνιζε όλες τις 

εργασίες, θα εισήγαγε εκείνες τις αλλαγές που πρότειναν οι πίνακές του για να αποφύγει 

ανεπιθύμητες καταστάσεις στο μέλλον. Αν ο Σκορλέων γινόταν μέλος της Σχολής, όπως 

αναμφίβολα πίστευε ότι θα γινόταν ως αποτέλεσμα της ζωγραφικής του, θα μπορούσε να του 

ζητήσει το αψεγάδιαστο χαρτί για να γράψει ή να ζωγραφίσει ξόρκια μεγάλης μαγικής δύναμης 
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που, σε συνδυασμό με τη γνώση των νέων διαδρόμων, θα μπορούσαν να τους δώσουν σαφές 

τακτικό πλεονέκτημα έναντι του εχθρού. 

 - Οπότε συμφωνούμε όλοι; ρώτησε ο Δήμας την ομάδα των δασκάλων.  

 - Ναι!" είπαν όλοι μαζί με ομοφωνία.  

- Στην πραγματικότητα, και εκμεταλλευόμενοι αυτή τη συνάντηση, νομίζω ότι θα πρέπει να 

φτιάξουμε ένα είδος λίστας με το τι περιμένουμε από τους μαθητές, έναν δεκάλογο 

υποχρεωτικής συμμόρφωσης δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης στην οποία 

βρισκόμαστε", είπε ο Bujab καθώς κολυμπούσε στον αέρα ανάμεσα στις ενεργειακές ασπίδες 

του σε σχήμα πομπής.  

 - Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα", είπε ο Μαγκάτο. Πρέπει να καλέσουμε όλους τους 

μαθητές του σχολείου σε μια συνάντηση στη Μεγάλη Αίθουσα το συντομότερο δυνατόν- 

πρέπει να ξεκινήσουμε το Σχέδιο το συντομότερο δυνατό.  

Ο Λούσερ βγήκε μπροστά για μια στιγμή και είπε: "Θα το φροντίσω εγώ! Τα φώτα του άρχισαν 

να τρεμοπαίζουν και όλοι οι μαθητές έλαβαν στο μυαλό τους το ακόλουθο μήνυμα: 

Συγκεντρωθείτε στη Μεγάλη Αίθουσα. Τώρα!  

 - Ουάου, αυτό είναι σύντομο! είπε ο Τεν-σιόν με ένα αδύναμο γέλιο.  

 - Δεν υπάρχει χρόνος για τυπικότητες- κατευθείαν στο θέμα, απάντησε ο Λούσερ 

φανερά ενοχλημένος. Εξάλλου, θέλω να δοκιμάσω μια νέα ικανότητα των δυνάμεών μου που 

ανακάλυψα πρόσφατα. Δείξε μου τον δεκάλογο σου, Ντίμας.  

 - Εμπρός!" είπε ο Μαγκάτο, πληκτρολογώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα.  

Όταν οι δάσκαλοι τελείωσαν τη συνάντηση, σταματώντας μόνο για να πιουν νερό, είδαν ότι η 

βάρκα του Μιρλέν βρισκόταν ακόμα στην ίδια ακριβώς θέση, γεγονός που άρχισε να σπέρνει 

αμφιβολίες για την ακεραιότητα του γέρου ψαρά. Κι αν ο Escorleón τον είχε σκοτώσει; Κι αν 

ενώθηκε με τις δυνάμεις του Κακού ενάντια στη Σχολή; Το μίσος και η δυσαρέσκεια ήταν ήδη 

εκεί.  

 - Αν ο Σκορλέων σκοτώσει τον Μιρλέν και ενωθεί με τον Γουό-Σίκραμ... θα είμαστε 

χαμένοι! είπε ο Ακουάριαμ ανήσυχος.  

 - Υποθέτω ότι σε αυτή την περίπτωση θα ήμασταν "λίγο πιο χαμένοι" από ό,τι είμαστε 

τώρα, είπε ο Δήμας προσπαθώντας να αποφορτίσει το θέμα καθώς κοίταζε την τεράστια 

αμοιβάδα που είχε αρχίσει να τρέμει ξανά.  

Ο Ακουάριαμ πήρε το υπονοούμενο- αυτό που χρειαζόταν λιγότερο σε αυτή την αβέβαιη 

κατάσταση ήταν η απαισιοδοξία- οι αισιόδοξοι καθηγητές θα έδιναν μεγαλύτερα κίνητρα στους 

μαθητές που θα έπρεπε να υπερασπιστούν όχι μόνο τη Σχολή που τους είχε δεχτεί, αλλά και τις 

δικές τους ζωές και επομένως το μέλλον των κόσμων τους. Στη συνέχεια οι καθηγητές έφυγαν 

από την αίθουσα, ελέγχοντας πρώτα ότι το σκάφος ήταν ακόμη προσαραγμένο στο ακρωτήρι 

δίπλα στη Σπηλιά. Καθώς πλησίαζαν στη Μεγάλη Αίθουσα ως ομάδα, ακολουθούμενοι από 

πολλούς από τους μαθητές που είχαν συναντήσει στη διαδρομή, ακολουθώντας το κάλεσμα 
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του Lúcer, το δίχτυ του Μέρλιν, τώρα χωρίς κοινό, ήταν ακόμα στη θέση του, κρεμασμένο στο 

ίδιο ύψος.  

Είχαν περάσει περίπου δέκα λεπτά από τη σύγκληση και όλα τα μέλη του σχολείου 

βρίσκονταν ήδη στη Μεγάλη Αίθουσα. Ο Δήμας ήταν ευχαριστημένος από την 

υπευθυνότητα που έδειξαν οι μαθητές του, έχοντας επίγνωση της σημασίας μιας τόσο 

απρόσμενης και ζωτικής σημασίας συνάντησης. Υπήρχε μια γενική μουρμούρα που 

έδειχνε την ένταση και τη νευρικότητα σε πολλά από τα παρόντα όντα, με κάτι 

παραπάνω από εύλογες αμφιβολίες για το μέλλον της Σχολής και όλων των μελών της. 

Ο Δήμας ανέβηκε στον άμβωνα, ένα είδος εξέδρας στην οποία μπορούσε να ανέβει 

κανείς ανεβαίνοντας κάποιες σκάλες που περιστρέφονταν γύρω από μια κολώνα και 

την οποία χρησιμοποιούσε όταν η Μιρλέν δεν ήταν εκεί και έπρεπε να απευθυνθεί σε 

ολόκληρη τη Σχολή. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο που είχε ακούσει τόσο συχνά από 

τον γέρο βαρκάρη, είπε: "Αγαπητοί μαθητές! Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή την 

έκτακτη σύγκληση. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, πρόκειται για μια λεπτή κατάσταση 

που απαιτεί άμεσες απαντήσεις. Μετά από αρκετές ώρες συνάντησης, εμείς οι 

καθηγητές δημιουργήσαμε ένα είδος δεκάλογου, κάποιες ιδέες που πιστεύουμε ότι 

μπορούν να λειτουργήσουν μπροστά στην ακραία κατάσταση της πρόσφατης έλλειψης 

προστασίας στην οποία έχει περιέλθει το Σχολείο μας. Πολλά από αυτά τα σημεία σας 

αφορούν, γι' αυτό σας ζητάμε όχι μόνο τη συνεργασία σας ώστε να τηρηθούν κατά 

γράμμα από όλους, αλλά και τη δέσμευσή σας να το κάνετε ατομικά. Ξέρουμε ότι σας 

ζητάμε πολλά, αλλά το μέλλον της Σχολής, η επιβίωσή μας, ακόμη και η επιβίωση των 

οικείων κόσμων σας, διακυβεύεται, απειλούμενη από μια αρχαία κακή δύναμη που 

έχει καταφέρει να συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο στρατό όλες τις δυνάμεις του κακού. 

Είμαστε το μόνο πράγμα που στέκεται εμπόδιο στο δρόμο τους για να το σταματήσουν, 

γι' αυτό σας ζητάμε να κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για να αποτρέψετε αυτή τη 

μοιραία έκβαση ή, τουλάχιστον, να την επιβραδύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο, 

μέχρι να βρούμε μια άλλη λύση. Μερικά από τα σημεία του Δεκαλόγου είναι 

ευαίσθητα, το ξέρουμε αυτό- αλλά δεν βλέπουμε άλλη λύση αυτή τη στιγμή.  

Ο Δήμας σταμάτησε να μιλάει για λίγο για να ακούσει τον ήχο του δωματίου. Κανένας 

ήχος, ούτε καν ένας ψίθυρος ή ένας βήχας, δεν έφτασε στα λεπτά αυτιά του Μαγκάτο. 

Έβγαλε το χρησιμοποιημένο χαρτί και το γύρισε, τοποθετώντας το μπροστά στον 

Λούσερ. "Λούσερ, η σειρά σου! Δείξε μας τη νέα ικανότητα που ανέπτυξες". Ο Λούσερ 

κοίταξε το χαρτί με τον δεκάλογο πάνω του- συγκεντρώθηκε με το ένα βολβοειδές χέρι 

του να ακουμπάει τον κρόταφό του, καθώς τα φώτα του τρεμόπαιζαν με μεγάλη 

ταχύτητα, αλλά αυτή τη φορά με έναν οργανωμένο τρόπο, μπρος-πίσω, σαν σε ένα 

είδος μπρος-πίσω-πίσω- αν ο Ούγκο βρισκόταν στο δωμάτιο, αναμφίβολα θα του 

θύμιζε τις μπάρες που έδειχναν την πρόοδο στη λήψη ενός αρχείου από το σύννεφο- 

αλλά κανένα από αυτά τα όντα δεν είχε δει ποτέ ούτε χρειαζόταν υπολογιστή, οπότε, 

κανένας πλέον δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ξαφνικά, οι πίνακες σκοτείνιασαν. 

"Νομίζω ότι αυτό ήταν! Αρκεί να επαναλάβετε τη λέξη "Δεκάλογος" στο κεφάλι σας για 

να εμφανιστεί αυτή η εικόνα καθαρά στο μυαλό σας- με ένα διπλό ανοιγοκλείσιμο των 

ματιών σας, θα μπορέσετε να σταματήσετε να την βλέπετε ξανά. Πρόκειται για μια 

προκαλούμενη εικόνα που θα σας συνοδεύει πλέον για πάντα, τουλάχιστον όσο 
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παραμένουμε σε αυτή την πολύ περίπλοκη κατάσταση. Όλοι οι μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών, έκαναν το τεστ: το αποτέλεσμα ήταν 

εκπληκτικό- μπορούσαν να δουν καθαρά το χαρτί που ζωγράφισε ο Δήμας με τον 

Δεκάλογο τέλεια αριθμημένο. Η αίσθηση ήταν πολύ παρόμοια με εκείνη που 

εκφράζουν κάποιοι άνθρωποι με εικαστική μνήμη του πραγματικού κόσμου, 

περισσότερο γνωστή ως φωτογραφική μνήμη, κάτι που αναμφίβολα θα τους ήταν 

χρήσιμο στις εξετάσεις. Οι καθηγητές κοίταζαν με προσδοκία τις χειρονομίες των 

μαθητών, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στο να εξετάσουν κάθε σημείο του 

Δεκαλόγου, κάποιοι από αυτούς έδειχναν έκπληξη και άλλοι συνοφρυωμένοι. Όλοι θα 

έπρεπε να κάνουν σημαντικές θυσίες, κάτι που φαινόταν κάτι παραπάνω από σαφές 

σε όλο το αμφιθέατρο. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΌΣ ΔΕΚΆΛΟΓΟΣ. ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ. 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Οι δραστηριότητες ανακατασκευής από τους μαθητές θα σταματήσουν σε όλα 

τα δωμάτια εκτός από τα πιο σημαντικά, εστιάζοντας μόνο στα δωμάτια που έχουν 

προγραμματιστεί για μάχη. Οι αιχμάλωτες αράχνες θα είναι υπό την ευθύνη δύο φρουρών που 

θα κάνουν οκτάωρες βάρδιες. Οι αράχνες θα είναι αλυσοδεμένες σε ζεύγη και θα εργάζονται 

για την ανοικοδόμηση αυτών των δωματίων. Αν θέλουν να κερδίσουν τα προς το ζην και να μην 

τερματίσουν τη ζωή τους, θα πρέπει να δουλέψουν όπως όλοι οι άλλοι. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: όλα τα θεωρητικά μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο θα 

καταργηθούν. Οι μαθητές θα μελετούσαν ξόρκια και ξόρκια τα βράδια κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων τους, μέχρι να κατακτήσουν τουλάχιστον δέκα συνολικά από τα εκατοντάδες 

διαθέσιμα ανάλογα με το επίπεδό τους, τα οποία οι μαθητές θα μπορούσαν να εξετάσουν από 

τις πολλές μαγικές πραγματείες της βιβλιοθήκης. 

Μονομαχίες: Οι μονομαχίες θα ενισχυθούν ως ένας γρήγορος τρόπος αύξησης των XP και, 

επομένως, για να φτάσουν οι αλλαγές επιπέδου το συντομότερο δυνατό. Εκτός από τις μάχες 

με τις δυνάμεις τους, θα πρέπει να λάβουν οδηγίες για τον χειρισμό όπλων, όπως στιλέτα, 

σπαθιά, τσεκούρια, αλεξίπτωτα, ρόπαλα..., καθώς και για αμυντικά αντικείμενα: κράνη, 

περικεφαλαίες, αλυσοπρίονα κ.λπ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: οι μαθητές θα πρέπει επίσης να μελετήσουν σε βάθος το σχολείο, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων περασμάτων και του τρόπου ενεργοποίησής τους, καθώς και 

να αφομοιώσουν τις στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί από τους δασκάλους, οι οποίοι θα 

ακούνε οπωσδήποτε όλα όσα τους λένε. 

ΦΥΛΑΚΕΣ: η ασφάλεια της Σχολής θα ενισχυθεί από τρεις βάρδιες φρουρών- οι βάρδιες αυτές 

θα διακόπτουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά θα έχουν επίσης την αποστολή τους στο 

ΧΡ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΖΩΗΣ: μέρος της μαγικής ενέργειας θα 

εκτρέπεται για την αποκατάσταση του συστήματος καθοδήγησης, ώστε να διευκολύνεται η 

αναζήτηση του/των ατόμου/ων που πρέπει να βρείτε ανά πάσα στιγμή. Η υπόλοιπη Μαγική 

Ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία του Ελάχιστου Ξόρκου Ζωτικής Ενέργειας. Αυτό 

θα απαιτήσει μια καθημερινή δωρεά της μαγικής ενέργειας που συσσωρεύεται κατά τη 
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διάρκεια της ημέρας. Θα είναι ένα είδος αναρρόφησης, το οποίο θα βοηθήσει στη διατήρηση 

των βασικών λειτουργιών του σχολείου. Αυτή η εθελοντική δωρεά θα γίνεται επίσης σε 

βάρδιες, ώστε να αποφεύγονται αιφνιδιαστικές επιθέσεις μπροστά σε μια ομάδα μαθητών 

χωρίς ενέργεια. Η λεγόμενη μυθολογική λεκάνη θα ανακτηθεί για το σκοπό αυτό, μετά από 

πρόταση ενός πίνακα του Δήμα. Εγκαταλελειμμένη σε μια από τις αποθήκες, αλλά πολύ 

χρησιμοποιημένη σε άλλες εποχές ως τρόπος υποδοχής των νέων ενσωματώσεων, ήταν ο 

προηγούμενος Μεσσίας που τελικά απέρριψε τη χρήση της. Τοποθετημένο και πάλι στο 

αμφιθέατρο, θα ήταν η συσκευή που θα ήταν υπεύθυνη για το άρμεγμα ενός μικρού μέρους 

της μαγικής ενέργειας που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, τόσο από τους μαθητές 

όσο και από τους καθηγητές. Ο Dimas δημιούργησε ένα μαγικό ξόρκι στο νερό, έτσι ώστε κάθε 

ον που έβαζε μέρος του σώματός του στο νερό, να δίνει μέρος της μαγικής του ενέργειας υπέρ 

της Σχολής. Ο ίδιος ο Δήμας δημιούργησε ένα πολύ έξυπνο σύστημα αλλαγής του χρώματος 

του νερού με μία από τις μπογιές του, το οποίο προειδοποιούσε τον δότη πότε να απομακρύνει 

τα χέρια του, ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο η υπερβολική επιπλέον 

δωρεά και η επακόλουθη μαγική κόπωση. 

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ: όποιο ον βρίσκεται σήμερα στο Πηγάδι θα αμνηστεύεται, με αντάλλαγμα να 

εργαστεί σκληρά για να ανακτήσει την τιμή του, την αρχική του XP και την εμπιστοσύνη των 

δασκάλων και των συμμαθητών του- όποιος από εδώ και στο εξής θα παραβιάζει τον δεκάλογο 

σε οποιοδήποτε μέρος του, θα κατηγορείται για προδοσία και θα υποφέρει στο Πηγάδι για 

εβδομάδες, τρεφόμενος μόνο με νερό και ψωμί. 

MASTERS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: οι πιο ισχυροί μαθητές με τα επίπεδα 8 και 9 θα μπορούν να γίνουν 

Masters. Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, μια επιτροπή αποτελούμενη από τρεις δασκάλους 

και τον ίδιο τον Δήμα, θα εξετάζει κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι εξετάσεις αυτές θα είναι 

σύντομες αλλά έντονες, πάντα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, και οι καθηγητές θα 

προτείνουν τους πιο προχωρημένους μαθητές για να συμμετάσχουν σε αυτές. Μετά την 

απόκτηση του τίτλου του Δασκάλου, θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε ξόρκια και ξόρκια 

υψηλότερου επιπέδου, που είναι αδύνατον να ελεγχθούν από μαθητές χαμηλότερων 

επιπέδων. 

ΑΜΥΝΑ: σε περίπτωση επίθεσης, κάθε μαθητής θα έχει μια εκ των προτέρων συμφωνημένη 

αμυντική θέση που θα προβάλλεται καθημερινά, σε ένα τηλεπαθητικό ηχητικό σήμα μέσω του 

Lúcer.   

Το σχολείο θα βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει 

χρόνος για αναψυχή- ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος θα χρησιμοποιείται για ξεκούραση και 

μελέτη. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι σε αυτό το σημείο, καθώς 

η ζωή όλων θα εξαρτάται από μικρές αποφάσεις όπως αυτές.  

 

Μετά από πέντε λεπτά απόλυτης σιωπής, χρόνος υπεραρκετός για να αφομοιώσει τις νέες 

πληροφορίες κατά την κρίση του Δήμα, ο Λούσερ πήρε το λόγο με βροντερή φωνή, μιλώντας 

απευθείας στο μυαλό όλων: "Αυτό έχουμε τώρα, αυτό είμαστε και αυτό θα κάνουμε! Αν 

κάποιος από εσάς αμφιβάλλει ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτά τα σημεία, ας μαζέψει τα 
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πράγματά του και ας φύγει τώρα αμέσως, χωρίς αντίποινα, χωρίς μομφή... Μια έξοδος από την 

πίσω πόρτα είναι το ίδιο άξια με οποιαδήποτε άλλη, ωστόσο, αν δεν αμφιβάλλετε, σας 

υπόσχομαι ως Φύλακας της Σχολής, ότι ακόμα και τραυματισμένοι και κουρασμένοι, θα 

στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, όλοι μαζί... Θα τα καταφέρουμε! Θα σώσουμε τη Σχολή και τους 

πλανήτες μας! Τώρα, μπορείτε να αποσυρθείτε. Ανάπαυση. Θα ξεκινήσουμε το νέο σύστημα 

την αυγή.  

Η σιωπή στην αίθουσα ήταν νεκρική- οι μαθητές αποσύρθηκαν σταδιακά, άλλοι ανήσυχοι, 

άλλοι με ανανεωμένο θάρρος και ενέργεια. Θα ήταν μια μακρά νύχτα, όπου λίγοι θα 

κοιμόντουσαν ήσυχοι. 

Ενώ οι μαθητές επεξεργάζονταν αυτές τις νέες απαιτήσεις, κάτι άλλαζε στην αίθουσα 222: Το 

δίχτυ του Δήμα άρχισε να δονείται, πέφτοντας ξαφνικά στο πάτωμα σαν άψυχο κουρέλι, 

χάνοντας για μια στιγμή την τρισδιάστατη εμφάνισή του. Μετά από λίγα λεπτά, ο 

τρισδιάστατος χάρτης ανασυντάχθηκε και πάλι, διατηρώντας τα πάντα ίδια στην όψη, εκτός 

από μια μικρή λεπτομέρεια: το σκάφος εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν, σε μια διακοπτόμενη 

κατάσταση, η οποία αναμφίβολα θα ανησυχούσε κάθε ον που είχε γίνει μάρτυρας ενός τέτοιου 

φαινομένου. 
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15. Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΕ ΜΠΕΛΑΔΕΣ 
Η ομάδα κατευθύνθηκε προς την είσοδο του πάρκου. Μπροστά τους εμφανίστηκε ένας 

τεράστιος τοίχος βλάστησης, τόσο πλούσιος που δεν μπορούσαν να δουν τίποτα από την άλλη 

πλευρά. Αποτελούνταν από κάποιου είδους ψηλούς φράχτες, ύψους περίπου πέντε μέτρων, 

όπως τους είχε ήδη πει ο Tunaru. Δύο δέντρα σηματοδοτούσαν την είσοδο του λαβύρινθου. 

Ήταν ακουμπισμένα, το ένα πάνω στο άλλο, έτσι ώστε τα κλαδιά τους να αγκαλιάζουν το ένα 

το άλλο. Οι πλευρικές ρίζες ήταν ορατές, έτσι ώστε το δέντρο στα δεξιά είχε ξεκάθαρα το σχήμα 

του αριθμού 2. Το δέντρο στα αριστερά ήταν σχεδόν το ίδιο, αλλά ανεστραμμένο, σαν να ήταν 

η αντανάκλαση του δίδυμού του. Καθώς η ομάδα προχωρούσε προς την είσοδο, η προοπτική 

γινόταν ακόμη πιο ξεκάθαρη. Ο Ούγκο σταμάτησε ξαφνικά και αναφώνησε:  

 - Δεν είναι δυνατόν! Μα πώς είναι δυνατόν; 

  - Τι είναι, Ούγκο; ρώτησε ο Θάνης με ενδιαφέρον.  

 - Έχει το ίδιο σχήμα, με ακολουθεί όπου κι αν πάω, απάντησε νευρικά ο Ούγκο. 

Βάζοντας το χέρι του στην υφασμάτινη τσάντα του, έβγαλε το κλειδί-μη-κλειδί και το έδειξε σε 

όλους.  

 - Λοιπόν, προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι μια απλή σύμπτωση!" είπε ο Ερίζορο, 

εξετάζοντας το κλειδί-μη κλειδί κοντά.  

 - Είναι ένα αντικείμενο που μου άφησε ο πατέρας μου, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα- είμαι 

όλο και πιο σίγουρος ότι στην πραγματικότητα ανήκε στη μητέρα μου. Ο ίδιος ο Escorleón με 

διαβεβαίωσε γι' αυτό.  

 - Υποθέτω ότι μια μέρα θα πρέπει να μας πεις για τη συνάντησή σου με τον Σκορλέων. 

Είναι τόσο ισχυρός όσο λένε; ρώτησε ο Θάνης.  

 - Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή- αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είναι το πιο ισχυρό ον 

που έχω συναντήσει ποτέ, είπε ο Ούγκο καθώς ετοιμαζόταν να βάλει το αντικείμενο πίσω στην 

τσάντα του. Ξαφνικά, ένα μικρό τράνταγμα ηλεκτρισμού ήρθε από το πουθενά και 

προσγειώθηκε πάνω στο μεταλλικό αντικείμενο, κάνοντας τον Ούγκο να ρίξει το κλειδί-μη-

κλειδί στο πάτωμα, ενώ άγγιξε τις άκρες των δαχτύλων του σε μια προφανή χειρονομία 

μουδιάσματος των δαχτύλων του.  

 - Φαίνεται ότι σου έπεσε αυτό, αγοράκι", είπε ο Τράντορ καθώς σήκωσε το αντικείμενο 

και το έδωσε πίσω στον Ούγκο. Η Αράνα μπήκε ανάμεσά τους και του πήρε το κλειδί με 

απίστευτη ταχύτητα, βεβαιώνοντας ότι δεν ήταν ηλεκτρισμένο πριν το επιστρέψει στον νόμιμο 

ιδιοκτήτη του.  

 - Ουχχχχ, τι ιδιοφυΐα έχει η μικρή αράχνη! - χαμογέλασε ο Trantor διασκεδάζοντας. 

Ξέρεις ότι χάρη σε μένα ο άνθρωπος ήξερε ότι είχε κινούμενα μέρη για να φτάσει στην τελική 

μορφή του κλειδιού; Η Αράνα γύρισε με το κλειδί-μη-κλειδί πίσω στον Τράντορ, το σήκωσε σαν 

να ήταν στιλέτο και το σήκωσε στην κοιλιά της σαρανταποδαρούσας.  

 - Πόσο τρομακτικό! Θέλεις να ανοίξεις το κέλυφος μου με αυτό το κλειδί; Δεν έχω 

τέτοια κλειδαριά, είπε ο Τράντορ γελώντας δυνατά. Η Αράνα, με μια γρήγορη κίνηση, 
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μετακίνησε αρκετούς από τους μηχανισμούς του αντικειμένου και ξαφνικά έγινε το κοφτερό 

στιλέτο, ένα ολοκληρωμένο όπλο με κοφτερό, απειλητικό βλέμμα που εξέπληξε τον ίδιο τον 

Τράντορ.  

- Θέλεις να σου φτιάξω μια κλειδαριά με αυτό το κλειδί; Σας διαβεβαιώνω ότι θα το κάνω χωρίς 

πρόβλημα, και μάλιστα με χαρά. Αν ένα μικρό στιλέτο των Σκοτεινών Ψυχών παραλίγο να σε 

αποτελειώσει, σε διαβεβαιώνω ότι αυτό θα χωρέσει μέχρι τη λαβή σαν να μην είναι τίποτα", 

είπε η Αναράνα, κουρασμένη από την εχθρική στάση του Τράντορ απέναντι στον φίλο του. Ο 

Ούγκο μπήκε ανάμεσά τους και παίρνοντας το στιλέτο από τον Αράνα, το επανέφερε στη μορφή 

κλειδιού.  

 - Δεν πειράζει, Αράνα. Χαλάρωσε, είπε το αγόρι καθώς την έσπρωχνε αργά προς την 

πλευρά της, ώστε να μιλήσουν για λίγο μακριά από όλους τους άλλους. Είμαστε όλοι μια ομάδα 

τώρα και έχουμε μια ξεκάθαρη αποστολή", συνέχισε. Έχουμε χάσει αρκετά από τα μέλη μας 

και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον περισσότερο από ποτέ. Ο Τράντορ μας χρειάζεται και εμείς 

τον χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να φύγουμε από αυτό το μέρος το συντομότερο δυνατό. Σας 

ζητώ να χαλαρώσετε μαζί του. Έχει καιρό να τα βάλει μαζί μου- φαίνεται ότι το να τον αγνοώ 

λειτουργεί καλύτερα από το να με αντιμετωπίζει ή να του δίνω την προσοχή που θα ήθελε.  

 - Το σιχαίνομαι όταν προσπαθεί να σας γελοιοποιήσει μπροστά σε όλους, περιμένοντας 

μια επιθετική αντίδραση από εσάς που δεν έρχεται ποτέ. Θα τον χτυπήσω έτσι και έτσι", είπε 

ο Αράνα καθώς χτυπούσε τις μπροστινές του πατούσες σαν έμπειρος μποξέρ.  

 - Θα προτιμούσα να μην ανακατεύεσαι στη σχέση μου με τον Τράντορ, όποια κι αν είναι 

αυτή", είπε ο Ούγκο, φανερά ενοχλημένος.  

 - Εντάξει, Ούγκο, ό,τι θέλεις! Και γυρνώντας πήγε προς την κατεύθυνση της υπόλοιπης 

ομάδας, που έδειχνε σαστισμένη με την όλη κατάσταση. Ο Ούγκο τους πλησίασε και τους είπε: 

"Λοιπόν, εδώ είμαστε! Στον Λαβύρινθο των Απρόσεκτων- αφού κανείς μας δεν είναι, δεν 

μπορούμε να χάσουμε αυτή την Αποστολή. Είναι παιχνιδάκι!" " είπε ο Ούγκο κλείνοντας το μάτι 

στον Θάνη, ο οποίος χαμογέλασε με τη βερμπαλιστικότητα του αγοριού. Ο Ούγκο βγήκε 

μπροστά από την ομάδα και στάθηκε ακριβώς μέσα στην είσοδο, ανάμεσα στα δύο δέντρα, 

κοιτάζοντας αυτό που βρισκόταν μπροστά του- μόλις πέντε μέτρα μακριά, ένα τμήμα φράχτη 

πλάτους περίπου δύο μέτρων, άνοιγε μπροστά τους. Στο έδαφος, το σημάδι αίματος που είχε 

ξεραθεί με τρία δάχτυλα, επιβεβαίωνε την ιστορία του Tunaru για τη δύσκολη έξοδο του 

πατέρα του Eldritch. Ο Ούγκο έβγαλε από την πλαϊνή του τσέπη το κουβάρι με το κόκκινο μαλλί, 

το έδεσε σε ένα από τα δέντρα και, ξετυλίγοντάς το, κράτησε την κλωστή τεντωμένη καθώς 

κατευθυνόταν προς την πόρτα στον φράχτη.  

- Η έξοδός μας θα εξαρτηθεί από αυτό το νήμα από μαλλί; Ο Τράντορ γέλασε δυνατά. Χωρίς 

εμφανή επίδειξη προσοχής, η σαρανταποδαρούσα ετοίμασε το πίσω μέρος του σώματός της, 

το οποίο κατέληγε σε δύο πολύ αιχμηρά, ψαλιδόμορφα εξαρτήματα. Με μια γρήγορη κίνηση, 

προσπάθησε να κόψει την κλωστή, κάτι που φαινόταν απλό, αλλά συνάντησε απροσδόκητη 

ελαστική αντίσταση. Του έδωσε δύο ακόμη κοψίματα, με το ίδιο αποτέλεσμα. "Μα τι στο 

διάολο;" είπε ο Τράντορ, εμφανώς μπερδεμένος. Η κλωστή ήταν φτιαγμένη από μια ίνα που 

παραμορφωνόταν, γεγονός που κατά γενική ομολογία της έδινε απίστευτη αντοχή. "Το 
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φαντάστηκα ότι θα δοκίμαζες κάτι τέτοιο, Τράντορ", είπε ο Ούγκο διασκεδάζοντας. Γι' αυτό δεν 

σου είπα αυτό που είπε ο Τουνάρου στο αυτί μου, ότι η κλωστή ήταν άθραυστη, φτιαγμένη με 

κλωστές από τα όρια της ίδιας της Σερπεντίτας, ένα πολύ σκληρό ελαστικό ύφασμα, πιθανώς 

και μαγικά προστατευμένο. Ο Τράντορ, πληγωμένος από την υπερηφάνειά του, γρύλισε και 

έτρεξε μπροστά, ενώ από τα πόδια του έβγαιναν βολταϊκά τόξα, κάτι που συνήθιζε να κάνει 

όταν ήταν φανερά ενοχλημένος. Εν τω μεταξύ, η Αράνα είχε πάρει ένα από τα πεσμένα κλαδιά 

που βρίσκονταν στους πρόποδες των δύο δέντρων στην είσοδο, ένα κλαδί κομπλεξικό και 

μάλλον ταλαιπωρημένο, το οποίο ως όπλο άφηνε πολλά περιθώρια. 

Η ομάδα μπήκε στον λαβύρινθο. Ξαφνικά, ένας αμβλύς ήχος ακούστηκε από πίσω τους- η 

είσοδος είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο, το νήμα εξακολουθούσε να κρατάει την ένταση. Η Αράνα 

πλησίασε την άκρη του νήματος και προσπάθησε ανεπιτυχώς με το κλαδί να δημιουργήσει ένα 

είδος τρύπας γύρω του. Τίποτα δεν συνέβη. Το πυκνό φύλλωμα κινήθηκε σαν να ήταν ζωντανό, 

καταπλάκωσε και πάλι τα φύλλα που εκτόπισε η Αράνα. Χωρίς να πει λέξη, η μικρή αράχνη 

αφαίρεσε τα νήματα που κάλυπταν τη μικρή πληγή που είχε σε ένα από τα μπροστινά της 

πόδια, η οποία είχε σχεδόν επουλωθεί χάρη στο επουλωτικό σάλιο του αραχνοειδούς. Πήρε το 

κλαδί και τοποθέτησε μια από τις άκρες του πάνω στην πληγή, ανακατεύοντάς το όσο 

χρειαζόταν για να μουλιάσει μια σταγόνα αίμα στο μικρό ξύλο. Στη συνέχεια επανέλαβε την 

προηγούμενη κίνηση: έφερε το αιματοβαμμένο κλαδί κοντά στον φράχτη υπό κλίση, εκεί όπου 

στροβιλίζεται το αραιό αίμα, ακριβώς στο σημείο όπου είχε χαθεί το νήμα. Ο φράχτης άνοιξε 

ξαφνικά, αφήνοντας μια τρύπα μέσα από την οποία φαίνονταν τα δύο δέντρα στην είσοδο. 

Ένας θόρυβος έσπασε τον αέρα και η τρύπα έκλεισε ξαφνικά, κόβοντας το κλαδί καθαρά σε 

γωνία 45 μοιρών, ακολουθούμενος από τον ήχο του φύλλου που ξαναβρήκε τη θέση του. Ο 

Θάνης, ο οποίος είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή, μοιράστηκε τις σκέψεις του με την ομάδα: 

"Χάρη στον μικρό μας φίλο γνωρίζουμε λίγα περισσότερα για αυτόν τον λαβύρινθο. Ο φράχτης 

είναι ένα είδος ζωντανού οργανισμού- θα τολμούσα να πω ότι, εφόσον βρισκόμαστε στο έντερο 

του φιδιού, σίγουρα θα ενεργεί όπως η εντερική χλωρίδα, επιτρέποντάς του να αμύνεται 

ενάντια σε βακτήρια, ασθένειες ή ιούς. Εάν ένας ζωντανός ιστός πλησιάσει κοντά του, αντιδρά 

ανοίγοντας σαν στόμα και στη συνέχεια το κόβει. Έτσι, το μάθημα 1 διδάχθηκε: Μην αγγίζετε 

τον φράχτη σε καμία περίπτωση! ", αλλά το κοάλα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φράση- μια 

υπόκωφη κραυγή τους έκανε να γυρίσουν το κεφάλι τους προς τον τοίχο της βλάστησης πίσω 

τους. Έξι οστεώδεις πατούσες με κοφτερά νύχια που έβγαζαν μαχαίρι κινήθηκαν ρυθμικά 

προσπαθώντας να βγουν από τον φράχτη, πριν ο σφυριχτός ήχος δώσει τέλος στη ζωή του 

νεοφερμένου που είχε πέσει ανάποδα πάνω στη θανατηφόρα βλάστηση. Ο Τράντορ βρισκόταν 

σε μια παράξενη θέση, όρθιος στριμμένος. Ο Ούγκο θυμήθηκε τη στάση ενός Γιουντόκα που 

μόλις είχε εκτελέσει κεφαλοκλείδωμα, ρίχνοντας τον αντίπαλό του στον αέρα.   

 - Όσο εσείς κάνετε πειράματα, κάποιος πρέπει να βγάλει τα σκουπίδια από αυτή τη 

χωματερή", είπε ο Τράντορ, παίρνοντας ξανά τη συνηθισμένη του θέση.  

- Τι ήταν αυτό; ρώτησε ο Ερίζορρο, φορτώνοντας αυτόματα το τόξο του με ένα από τα οπίσθια 

πτερά του.  

 - Μπορείς να ρωτήσεις τα αδέρφια του μόνος σου, είπε ο Τράντορ, δείχνοντας με τις 

πατούσες του τον διάδρομο στα αριστερά. Γύρισαν όλοι μαζί, σαν σε αργή κίνηση: τέσσερα 
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σκυλόμορφα όντα, με μεγάλα σαγόνια που περιβάλλονταν από πολλές σειρές δοντιών, 

εξέκριναν ένα κιτρινωπό σάλιο, καθώς τους κοιτούσαν με εχθρικά πρόσωπα. Είχαν έξι πόδια με 

αιχμηρά νύχια και μια ουρά με αιχμή δόρατος που έλαμπε στο πορτοκαλί φως, σαν να ήταν 

φτιαγμένη από κάποιο είδος μετάλλου. Ένα από αυτά, μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, άρχισε 

να βαδίζει προς την ομάδα, ενώ τα τρία πίσω του περίμεναν ανήσυχα. Όταν βρισκόταν σε 

απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ομάδα, ούρλιαξε έναν χαμηλό ήχο, ο οποίος έκανε τα 

όντα πίσω του να ενεργοποιηθούν σαν από εφέ ελατηρίου, τρέχοντας προς τους νεοφερμένους 

με μεγάλη ταχύτητα. Μια πένα σε σχήμα βέλους εκτοξεύτηκε στον αέρα προς τον επίδοξο 

αρχηγό, ο οποίος την απομάκρυνε αβίαστα με την ουρά του ακριβώς τη στιγμή που το βέλος 

κατευθυνόταν προς το στήθος του. Ο Erizorro δεν περίμενε τέτοια επιδεξιότητα, αλλά δεν 

επρόκειτο να ενδώσει σε αυτά τα σκυλιά. Τράβηξε ξανά το τόξο του, σημαδεύοντας ένα από τα 

τρία πλάσματα που έτρεχαν προς το μέρος τους με μεγάλη ταχύτητα. Όταν το είχε σε απόσταση 

βολής, έστρεψε σκόπιμα το τόξο προς τα δεξιά- το βέλος πέταξε ξανά στον αέρα, χτυπώντας 

τον φράχτη και έτσι φαινόταν να αστοχεί. Όμως τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει 

περισσότερο από την αλήθεια: το βέλος είχε αναπηδήσει στον φράχτη λόγω της ακριβούς 

κλίσης της βολής, χτυπώντας στο πλάι του στήθους ενός από τα σκυλιά που έτρεχαν, το οποίο 

έπεσε αμέσως άψυχο στο έδαφος. Τα άλλα δύο βρίσκονταν ήδη λίγα μέτρα μακριά- το ένα από 

αυτά όρμησε στον Θάνη, ο οποίος εξαφανίστηκε στον αέρα, αφήνοντας το θηρίο μπερδεμένο 

να γυρίζει το κεφάλι του προς όλες τις κατευθύνσεις προσπαθώντας να βρει το θήραμά του. 

Ξαφνικά, ένα ηλεκτρικό ρεύμα απολίθωσε το σώμα του, εκπέμποντας έναν διακοπτόμενο ήχο 

που προκαλούνταν από τα δόντια του που χτυπούσαν αδιάκοπα μεταξύ τους. Ο Τράντορ 

χαμογέλασε από απόσταση έξι μέτρων, με τα μπροστινά του πόδια να εκπέμπουν μια μικρή 

πνοή καπνού. Ο σκύλος νούμερο τρία όρμησε στον Ούγκο, ο οποίος προσπαθούσε 

απεγνωσμένα να βγάλει το σπαθί των Σκοτεινών Ψυχών από τη θήκη του. Η λαβή του 

αντιστάθηκε, πιάστηκε στο ίδιο το άνοιγμα του σάκου, αποτέλεσμα του φόβου και της 

νευρικότητας. Ο σκύλος όρμησε εναντίον του, ενώ τα νύχια των μπροστινών ποδιών του 

άνοιξαν σαν βεντάλια, δείχνοντας τη φονικότητα με την οποία ήταν σχεδιασμένα. Η Αράνα, με 

μια γρήγορη κίνηση, είχε τοποθετηθεί μπροστά από τον Ούγκο, σκυμμένη, παρακολουθώντας 

το παράξενο πλάσμα να πετάει προς το στήθος του ανθρώπου. Χρησιμοποιώντας το μικρό 

κομμάτι του κλαδιού που δεν είχε ακόμη απελευθερώσει, το κάρφωσε βαθιά στην κοιλιά του 

ζώου εν μέσω πτήσης, το οποίο έπεσε στο έδαφος κάνοντας αρκετές φορές κύκλους εν μέσω 

ετοιμοθάνατων ουρλιαχτών. Ο Ούγκο, με το σπαθί ήδη στο χέρι του, ολοκλήρωσε το έργο του 

μπροστά στο ζώο που προσπαθούσε να σηκωθεί, κόβοντας του το κεφάλι με μια μαχαιριά. Ο 

αρχηγός του κοπαδιού ούρλιαζε από τον πόνο του, να βλέπει τα παιδιά του να πεθαίνουν 

μπροστά στην προφανή αδυναμία αυτών των ξένων, που κατ' αρχήν θα τους χρησίμευαν ως 

τροφή για τις επόμενες μέρες. Έβαλε στο στόχαστρό του τον Ούγκο, αυτό το παράξενο ον που 

φαινόταν το πιο αδύναμο και που ήταν φανερό ότι δεν ήταν ικανό να χειριστεί το όπλο που 

κρατούσε στα χέρια του. Έκανε ζιγκ-ζαγκ και έτρεξε, αποφεύγοντας αρκετές από τις ριπές του 

Θάνη καθώς και τα βέλη του Ερίζορρο, με την ουρά του να καμπυλώνεται προς τα εμπρός ώστε 

να μπορεί να εκτρέψει τα βέλη που εκτοξεύονταν εναντίον του στον πλησιέστερο φράχτη. Ο 

Θάνης και η Αράνα ήταν μπροστά από το αγόρι, αλλά το θηρίο διέκοψε το τρέξιμό του με ένα 

είδος ολίσθησης, σύροντας την ουρά του και παρασύροντας τον Θάνη και την Αράνα στον αέρα 

και πέφτοντας στο έδαφος. Ο σκύλος, ξαναβρίσκοντας τη θέση του, άρχισε να περιστρέφεται 

γύρω από τον Ούγκο, κάνοντας το αγόρι να μπει στη μέση της τροχιάς των επιθέσεων του 
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Erizorro και του Thanis- με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να μπλοκάρει τις επιθέσεις από 

απόσταση, έχοντας τη δυνατότητα να εστιάσει μόνο στον μικρό άνθρωπο μπροστά του. Ο 

Θάνης και η Αράνα πάλευαν να σηκωθούν από το έδαφος, προφανώς κλονισμένοι από το 

χτύπημα. Ο σκύλος χτύπησε τον Ούγκο με την ουρά του, αλλά το αγόρι, κρατώντας το σπαθί με 

τα δύο χέρια, κατάφερε να αποκρούσει την επίθεση. Αρκετά χτυπήματα αποκρούστηκαν με τον 

ίδιο τρόπο, οπότε δοκίμασε μια συνδυασμένη επίθεση, χρησιμοποιώντας την ουρά και τα 

ανοιχτά νύχια του, έχοντας το αναμενόμενο αποτέλεσμα: ο Ούγκο μπόρεσε μόνο να 

αποκρούσει την ουρά, αλλά ο δαιμόνιος σκύλος έπιασε τον μηρό του Ούγκο, ο οποίος έβγαλε 

μια έντονη κραυγή πόνου καθώς ένιωσε τα νύχια να τρυπούν το δέρμα του, να τρυπούν το 

παντελόνι Levis που του είχε αγοράσει η θεία του με τόσες θυσίες. Ο Θάνης εμφανίστηκε 

ξαφνικά στο πλευρό του, με ένα καρούμπαλο στο κεφάλι, κρατώντας ένα από τα βέλη που του 

είχε δώσει ο Τουνάρου. Είχε πάρει το πρώτο από τη θήκη και το είχε καρφώσει στο λαιμό του 

σκύλου, καθώς η ουρά προσπαθούσε να καρφώσει την άκρη στο πρόσωπο του Ούγκο με 

ακανόνιστες, σπασμωδικές κινήσεις. Ο Ούγκο κοίταξε το πρόσωπο του θηρίου: το στόμα, 

γεμάτο δόντια, του θύμισε την ταινία του Σπίλμπεργκ "Τα σαγόνια του καρχαρία" , που του είχε 

προκαλέσει τόσους εφιάλτες όταν ήταν παιδί, ενώ η μητέρα του κατηγορούσε τον πατέρα του 

ότι επέτρεψε στον γιο του να δει μια ταινία που δεν συνιστούσε για την ηλικία του. Μετά από 

λίγα δευτερόλεπτα, το πλάσμα πάγωσε, γούρλωσε τα μάτια του και κατέρρευσε 

δηλητηριασμένο, πέφτοντας υγιώς και άκαμπτα στο πλάι.  

Το αίμα του Ούγκο άρχισε να στάζει από το παντελόνι του. Η Αράνα έσκισε το ύφασμα και 

συνέχισε να τον δαγκώνει, ρουφώντας κάθε πιθανό δηλητήριο για να το φτύσει στο έδαφος. 

Στη συνέχεια, εξέκρινε το θεραπευτικό της σάλιο πάνω στην πληγή, σταματώντας τελικά την 

αιμορραγία με τις κλωστές του ιστού της. 

 - Ευχαριστώ, Αράνα. Δεν πονάει πια σχεδόν καθόλου", είπε ψέματα ο Ούγκο. Πώς 

είσαι;  

 - Καλά, είμαι ένα ασπόνδυλο τελικά- ωστόσο, έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο. Ο Θάνης 

πλησίασε τον Ούγκο, δείχνοντας ενδιαφέρον για το ήδη αξιοθρήνητο σώμα του, γεμάτο πληγές 

και ουλές που δεν αρμόζουν σε ένα αγόρι της ηλικίας του.   

- Είσαι καλά; - ρώτησε το κοάλα. 

 - Ναι, δεν ήταν τίποτα. Ένα μικρό φιλί καλωσορίσματος, είπε ο Ούγκο, χαμογελώντας 

και γκριμάροντας με το στόμα του, ενώ ένιωθε τις φυσαλίδες επούλωσης μέσα του.  

Ο Τράντορ και ο Ερίζορο φρουρούσαν ο καθένας τις πλευρές του διαδρόμου.  

 - Και πώς είσαι εσύ, Θάνις; ρώτησε ο Ούγκο. Έχεις ένα μεγάλο καρούμπαλο.  

 - Πάντα ήθελα ένα τέτοιο μέγεθος- δεν μπορείς καν να φανταστείς πόσο δύσκολο είναι 

για μένα, όσο κι αν προσπαθώ, γέλασε το Κοάλα. Αν είχα τηλεμεταφερθεί, δεν θα μπορούσα 

να το επιδείξω σωστά... Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτώ ότι με αιφνιδίασε και δεν πρόλαβα να 

αντιδράσω. 

 - Αλήθεια, Θάνις, ανησυχείς για τις δυνάμεις σου; ρώτησε ο Ούγκο με ενδιαφέρον.

 - Λίγο, πρέπει να το παραδεχτώ- το χέρι μου πονάει ακόμα και για να τηλεμεταφερθώ, 
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χρησιμοποιώ την ενέργεια και από τα δύο. Είναι σαν ένα πουλί με κατεστραμμένο φτερό: θα 

πετάει πάντα σε κύκλους. Επίσης, δεν βοηθάει το γεγονός ότι δεν είμαι σε ηρεμία, όπως 

πρότεινε η Mirlén.  

Μπορούσες να καταλάβεις ότι ο Θάνης νοσταλγούσε τον παλιό δάσκαλο, αυτόν που τον 

φρόντιζε σαν πατέρα και τώρα τον είχε αποκηρύξει δημοσίως. "Συνειδητοποιώ τώρα... Μπορεί 

να μην τον ξαναδώ ποτέ και δεν θα ήθελα η τελευταία μου συζήτηση μαζί του να είναι αυτή 

που είχαμε στη Σχολή. Δεν θέλω να θυμάμαι την κοινή μας ζωή με αυτό το θλιβερό τέλος", είπε 

ο Θάνης με λαμπερά μάτια.  

Ο Ούγκο τον χτύπησε στον ώμο και είπε:  

 - Είμαι σίγουρος ότι είναι περήφανος για σένα- απλώς δεν ήθελε να εκτεθείς σε 

πραγματικό κίνδυνο, όταν οι δυνάμεις σου είναι σαφώς μειωμένες. Μπορείς να κάνεις αυτή τη 

συζήτηση, μην ανησυχείς- όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσουμε πίσω με ασφάλεια, 

αν και οι κίνδυνοι είναι κάτι παραπάνω από προφανείς.  

 - Ευχαριστώ, Ούγκο. Ελπίζω να έχεις δίκιο και σύντομα να είμαστε ξανά μαζί", είπε ο 

Θάνης σκουπίζοντας τα δακρυσμένα του μάτια.  

 - Λιγότερα δάκρυα και περισσότερη συγκίνηση", είπε ο Τράντορ. Όποιος ζει εδώ 

έστειλε τα σκυλιά του να μας υποδεχτούν. Υποθέτω ότι τα καλά πράγματα θα αρχίσουν τώρα.  

 - Έχεις δίκιο, Τράντορ, έτσι νομίζω κι εγώ", αναφώνησε ο Ούγκο, καθώς σήκωσε το 

κουβάρι με το μαλλί από το πάτωμα και σηκώθηκε ελαφρά κουτσαίνοντας. Πάμε να βρούμε 

τον ιδιοκτήτη αυτών των θηρίων. 

Η ομάδα ακολούθησε τον διάδρομο προς τα αριστερά, ο οποίος έστριψε δεξιά σε περίπου 

εκατό μέτρα. Η θέα στον διάδρομο προς τα δεξιά ήταν πολύ παρόμοια, οπότε ο Ούγκο συνέχισε 

να ξεμπερδεύει το κουβάρι. Στο τέλος του διαδρόμου, πήραν το μονοπάτι προς τα δεξιά, το 

οποίο χωρίστηκε στα δύο.  

- Αριστερά ή δεξιά; είπε ο Θάνης.  

 - Δεξιά, είπε ο Ούγκο. Αν εναλλάσσουμε, ίσως φτάσουμε στο κέντρο νωρίτερα.  

 - Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε από το να 

επιλέξουμε στα τυφλά. Το σημαντικό είναι να μην καταλήξουμε σε ένα μέρος που έχουμε ήδη 

πάει, είπε το κοάλα.  

 - Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε το κουβάρι με το νήμα", είπε ο Ούγκο, κρατώντας πάντα το 

νήμα τεντωμένο.  

Ο Erizorro οδηγούσε την παρέα με το γεμάτο τόξο του, κοιτάζοντας πάντα προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Ο Τράντορ έμενε πίσω, γιατί μπορούσε να γυρίσει το κεφάλι του 180 μοίρες σε 

πλήρη κίνηση προς τα εμπρός. Ήταν περίεργο, γιατί κανείς δεν είχε καθορίσει τη θέση του 

καθενός στην ομάδα, αλλά όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Τράντορ, ήξεραν ότι 

αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουν μπροστά και να μην αιφνιδιαστούν. Ο 

Ούγκο το σκέφτηκε για μια στιγμή και αποφάσισε να τραβήξει ξανά το σπαθί του- καλύτερα να 
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το έχει εξοπλισμένο στο χέρι του παρά στο σάκο του σε περίπτωση κινδύνου. Προσπάθησε να 

το τραβήξει καθώς περπατούσε, αλλά δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα τεντωμένη στο 

άλλο του χέρι. Ο Θάνης παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα χαμόγελο. Το αγόρι προσπαθούσε 

σκληρά να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνομο, αλλά ήταν ακόμα παιδί. Σκέφτηκε έναν τρόπο 

να του προσφέρει βοήθεια χωρίς να αμφισβητήσει τις ικανότητές του.  

 - Θέλεις να φροντίσω εγώ για τη μπάλα, Ούγκο;  

 - Μην ανησυχείς, Θάνη- έχεις ακόμα το ένα χέρι σου σε σφεντόνα", απάντησε το αγόρι.

 - Ναι, αλλά μπορώ να εξαφανιστώ για μια στιγμή και να ξαναεμφανιστώ, πράγμα που 

με έχει σώσει από πολλούς κινδύνους. Εξάλλου, σε περίπτωση κινδύνου πρέπει να μπορείς να 

κουνάς το σπαθί σου, αγόρι μου", είπε ο Θάνης, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει τον 

Ούγκο να ενδώσει.  

 - Έχεις δίκιο, Θάνη. Δεν θέλω να εκθέσω κανέναν από εσάς με το να μην μπορώ να 

τραβήξω το σπαθί εγκαίρως. Ορίστε η μπάλα- απλά κράτα την τεντωμένη, εντάξει;" είπε ο 

Ούγκο.  

 - Κανένα πρόβλημα", απάντησε το κοάλα.  

Ο Τράντορ σταμάτησε ξαφνικά. Άρχισε να κάνει κύκλους στη θέση του, με πλήρη ταχύτητα, 

κοιτάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τα πάνω, προς κάτι που έμοιαζε με πορτοκαλί 

ουρανό, αλλά ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα. Η Αράνα πλησίασε την τεράστια 

σαρανταποδαρούσα, κοιτάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις, περιμένοντας μια επικείμενη 

επίθεση από κάποιο παράξενο ον που μέχρι στιγμής δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ζωής. Ο 

Τράντορ, με μια γρήγορη κίνηση, έπιασε με τα σαγόνια του ένα από τα πόδια της αράχνης, 

πιάνοντάς την εντελώς απροετοίμαστη, βγάζοντας έναν ψηλό, τρομαγμένο ήχο. Σε λιγότερο 

από μια στιγμή, ένα βέλος έκοψε τον αέρα, περνώντας σε απόσταση δύο εκατοστών από το 

ένα μάτι της σαρανταποδαρούσας και μέσα στον φράχτη, ο οποίος είχε ανοίξει και στη 

συνέχεια έκοψε το αγκάθι στο ίδιο επίπεδο. 

  - Ρίξ' το, φώναξε ο Ερίζορρο από την πρώτη γραμμή, αλλιώς σου υπόσχομαι ότι την 

επόμενη φορά δεν θα αστοχήσω, Τράντορ. Η σαρανταποδαρούσα χαμήλωσε τον κορμό της σε 

στάση να ρίξει την Αράνα στο έδαφος, αλλά αυτό που έκανε ήταν εντελώς απροσδόκητο για 

όλους: παίρνοντας ορμή από κάτω προς τα πάνω με το λαιμό της, πέταξε την Αράνα προς τα 

πάνω με μεγάλη ταχύτητα. Όλοι στέκονταν ακίνητοι και τρομοκρατημένοι, παρακολουθώντας 

τη μικρή αράχνη να πετάει στον αέρα, φτάνοντας όλο και ψηλότερα. Καθώς έφτασε σχεδόν στα 

πέντε μέτρα, ακούστηκε ένας απότομος γδούπος, που έδειχνε ξεκάθαρα ότι κάτι φυσικό 

εμπόδιζε την άνοδο πέρα από το ύψος των φράχτων, σαν μια ημιδιαφανής μεμβράνη να 

κάλυπτε τον φαινομενικό ουρανό- το δέρμα του εντέρου του Serpentidad ήταν πιο σκληρό απ' 

ό,τι φαινόταν εξαιτίας της απατηλής του διαφάνειας. Η Αράνα κατρακυλούσε ασταμάτητα, 

στριφογυρίζοντας ανεξέλεγκτα προς το έδαφος, ενώ ο Ούγκο και ο Θάνης έτρεχαν να τη 

βοηθήσουν, γνωρίζοντας ότι δεν θα έφταναν εγκαίρως για να αποτρέψουν την πτώση της. Ο 

Θάνης στάθηκε ξανά όρθιος στα πίσω πόδια του, αυτή τη φορά στηριζόμενος μόνο σε ένα μικρό 

μέρος της κοιλιάς του, που του έδινε ένα εντυπωσιακό ύψος, καθώς έπιασε ξανά την αράχνη 
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με τα μπροστινά του πόδια, ρίχνοντάς την προσεκτικά ανάμεσα στα ζευγάρια των ποδιών του 

στο έδαφος, όπου η Αράνα προσγειώθηκε με ασφάλεια.  

 - Τι στο διάολο συμβαίνει με σένα, Τράντορ; φώναξε θυμωμένος ο Ούγκο και 

ταυτόχρονα ανησυχούσε για την ακεραιότητα της αράχνης.  

 - Τίποτα, ήθελα να κάνω κι εγώ ένα μικρό πείραμα, είπε ο Τράντορ διασκεδάζοντας. Ο 

Ούγκο πλησίασε, κουνώντας εχθρικά το σπαθί του προς την τεράστια σαρανταποδαρούσα. 

Αυτή τη φορά, ήταν η Αράνα που στάθηκε ανάμεσά τους.  

- Ήρεμα, Ούγκο", είπε η Αράνα καθώς τον έσπρωχνε από τους γοφούς. Ξέρω τι ήθελε να κάνει 

ο Τράντορ- απλώς προσπαθούσε να μάθει αν πετώντας με στον αέρα, θα μπορούσε να δει ένα 

μέρος της διαδρομής του λαβύρινθου και να πάρει κάποιο στοιχείο που θα μας οδηγούσε στο 

κέντρο, σωστά, Τράντορ; είπε η Αράνα.  

 - Υποθέτω πως ναι, είπε ο Τράντορ σαρκαστικά, στρέφοντας το χαμόγελό του που 

έδειχνε ότι η πράξη του θα μπορούσε να είναι είτε μια πράξη εκδίκησης ενάντια στην αράχνη, 

είτε ένα πείραμα για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στο κέντρο το συντομότερο δυνατό- με 

τον Τράντορ όλα μπορούσαν να είναι, αλλά αυτό που ήταν ξεκάθαρο ήταν ότι δεν μπορούσες 

να τον εμπιστευτείς, σκέφτηκε ο Ούγκο με έναν δυνατό αναστεναγμό.  

Ένα βέλος πέταξε ξανά στον αέρα, χτυπώντας τον Τράντορ κατευθείαν στην αγκάλη του λαιμού, 

αναπηδώντας με μεγάλη βία και κολλώντας στον φράχτη.  

 - Γαμώτο, Ερίζορρο, θα το μάθεις!" είπε πραγματικά θυμωμένος, φορτίζοντας τρεις 

μπάλες ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στα πόδια του. Ο Erizorro τον κοίταξε έκπληκτος, καθώς 

παρέμενε στην ίδια θέση, με το τόξο ξεφορτωμένο, χωρίς να ξέρει τι είχε συμβεί. Ο Θάνης 

κοίταξε το βέλος που είχε καρφωθεί βαθιά στον φράχτη, ένα μακρύ μαύρο ραντεβού με φτερά 

στην άκρη. Παρέμεινε κολλημένο χωρίς να προκαλέσει καμία αντίδραση στον φράχτη, καμία 

σχέση με τις αγκάθια που έριχνε ο Ερίζορρο, και τα οποία, τελικά, αποτελούνταν κυρίως από 

τον ζωντανό ιστό του σκαντζόχοιρου (τρίχες και κερατίνη, κυρίως), προκαλώντας έτσι την 

αντίδραση στον φράχτη. Ρίχνοντας μια ματιά και στις δύο πλευρές, εντόπισε δύο φιγούρες στις 

σκιές, κρούοντας γρήγορα τον κώδωνα του κινδύνου: "Προσοχή, φίλοι- έχουμε παρέα! ". 

Η ομάδα στεκόταν στη μέση ενός διαδρόμου- εκατέρωθεν εμφανίστηκαν δύο παράξενα όντα 

με σώμα αλόγου και κορμό, χέρια και κεφάλι ανθρώπου, που κρατούσαν στο αριστερό τους 

χέρι ένα λαμπερό μεταλλικό τόξο. Στην πλάτη τους, ένα μεγάλο δόρυ κρατιόταν από ένα είδος 

ζώνης. Ο Ούγκο είχε δει αυτά τα όντα σε κάποια βιβλία αρχαίας μυθολογίας που είχε η θεία 

του στο σαλόνι και τα οποία του αποσπούσαν την προσοχή, ενώ εκείνη παρακολουθούσε τα 

προγράμματα καρδιάς στην τηλεόραση, τα οποία ο Ούγκο αποκαλούσε προγράμματα αστείου 

εντέρου, εν μέρει λόγω της βρωμιάς (ελλείψει καλύτερης και πιο χυδαίας λέξης) των ειδήσεων 

που μετέδιδαν. Το αγόρι κοίταξε τα απίστευτα επιβλητικά όντα. Ήταν όρθια και αλαζονικά, 

δείχνοντας τεράστια αυτοπεποίθηση καθώς κινούσαν τα πόδια τους σαν σε άσκηση ιππασίας. 

Σκέφτηκε ότι θυμόταν ότι ονομάζονταν Κένταυροι ή κάτι παρόμοιο, και ήταν πιθανό να υπήρχε 

κάποιος αστερισμός ή αστέρι με το ίδιο όνομα στον πραγματικό κόσμο. Στην πραγματικότητα, 

του θύμιζαν το εικονίδιο του δικού του ζωδίου: Τοξότης. Σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση, το 

αγόρι σκεφτόταν συνέχεια το μάθημα της φυσικής και το τεστ που θα έπρεπε να δώσει μετά 
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την επιστροφή του στον πραγματικό κόσμο. Κάνοντας μια νοερή προσπάθεια, θυμήθηκε: 

"Αστερισμός Ο Κένταυρος", ένας αστερισμός που βρισκόταν στα βόρεια του Γαλαξία μας, 

διαμορφωμένος από μια ομάδα άστρων που του θύμιζε τη μορφή αυτών των όντων. Μισό 

λεπτό... τι στο διάολο κάνω και ξανακοιτάζω το διαγώνισμα της επιστήμης αυτή τη στιγμή; 

σκέφτηκε ο Ούγκο. Αυτό το διαγώνισμα δεν θα με σκοτώσει, αλλά ενδεχομένως αυτά τα όντα 

θα το κάνουν αν δεν συγκεντρωθώ τώρα, επανέλαβε το αγόρι στον εαυτό του εσωτερικά. Ένας 

από τους Κένταυρους βγήκε μπροστά και τους μίλησε με δυνατή φωνή:  

- Μέχρι εδώ φτάσατε, ξένοι! Δεν θα πάτε παραπέρα! είπε απειλητικά.  

 - Θέλουμε απλώς να φτάσουμε στο κέντρο, φίλοι- πρέπει απλώς να μιλήσουμε με τον 

πρώτο κάτοικο του Serpentidad, είπε ο Thanis με τα χέρια του ανοιχτά, φανερά διαλλακτικός.  

 - Ποιος λέει ότι ο Μελκιάδης θέλει να σας δει; Αυτός επιλέγει τις επισκέψεις του, δεν 

υπάρχουν ακροατήρια ούτε για σένα ούτε για κανέναν άλλον", απάντησε ο άλλος Κένταυρος 

με εξαιρετικά αλαζονική διάθεση.  

 - Δεν θέλουμε φασαρίες", είπε ο Ούγκο, μπαίνοντας μπροστά από τον Θάνη. Αν 

μπορούσατε να μας πάτε στο κέντρο της πόλης, είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο Μελκιάδης θα σας 

ευχαριστήσει. Έχουμε μερικά πολύ ζουμερά δώρα γι' αυτόν", είπε, κουνώντας την τσάντα γύρω 

από τη μέση του.  

 - Δεν φαίνεται ότι αυτό το σακί θα μπορούσε να χωρέσει κάτι αρκετά ζουμερό για 

οποιονδήποτε- εξάλλου, είναι περίεργο που μας λες ότι δεν ψάχνεις για φασαρίες με ένα 

αστραφτερό σπαθί στο χέρι σου", απάντησε ο πρώτος Κένταυρος εμφανώς νευρικός, καθώς τα 

πόδια του κινούνταν πάνω-κάτω επί τόπου, λυγίζοντας στα γόνατα, σαν να χόρευε επί τόπου. 

Επίσης, υπάρχει και ο τοξότης... ενδιαφέρον τόξο, αν και δεν νομίζω ότι είναι εφάμιλλο του 

δικού μας.  

 - Δεν έχω καν βέλη πια", απάντησε ο Ερίζορρο, κρύβοντας τη μαγική δύναμη των 

πινέλων του.  

 - Είσαι σίγουρος;", είπε ο δεύτερος Κένταυρος, ενώ η ομάδα παρακολουθούσε τη 

συζήτηση με τα δύο όντα, ακολουθώντας τα συνεχώς με τα μάτια της, κουνώντας το κεφάλι και 

προς τις δύο πλευρές σε μια ξεκάθαρη κατάσταση δυσπιστίας. Νομίζω ότι το αγόρι έχει... 

Ξαφνικά, ένα βέλος εκτοξεύτηκε με απίστευτη ακρίβεια από το τόξο του Κένταυρου νούμερο 

ένα, επιδιώκοντας την καρδιά του Ούγκο και έτσι την αποθράσυνση της ομάδας. Ο Erizorro 

τράβηξε το τόξο του με μεγάλη ταχύτητα και μια από τις αγκάθια του χτύπησε το εκτοξευμένο 

βέλος, εκτρέποντας την τελευταία στιγμή την τροχιά του, σώζοντας τον καημένο τον Ούγκο από 

τον επικείμενο θάνατο.  

 - Βρε, βρε, δεν το περίμενα αυτό! Υποθέτω ότι αυτό είναι το τέλος της κουβέντας", 

είπαν καθώς έτρεχαν ο ένας προς τον άλλον, τραβώντας και τα δύο τόξα. 

 Η Αράνα προχώρησε προς τον Κένταυρο νούμερο ένα, ενώ απέφυγε αρκετά βέλη με μεγάλη 

επιδεξιότητα κάνοντας πλαγιολισθήσεις, σκύβοντας και πηδώντας την τελευταία στιγμή. Ο 

Θάνης, γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να μειώσει ακόμη περισσότερο την απόσταση για να 

μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρικές του δυνάμεις με ακρίβεια, απέκρουσε αρκετά βέλη 
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χρησιμοποιώντας το κάλυμμά του, μερικές φορές με πραγματικό κίνδυνο για τους ίδιους τους 

συντρόφους του, οι οποίοι δεν μπορούσαν να προβλέψουν εγκαίρως μια αλλαγή τροχιάς και 

αυτό παραλίγο να κοστίσει στον Θάνη τη ζωή του, όταν δέχτηκε ένα βέλος ακριβώς ανάμεσα 

στον κορμό του και το χέρι του που είχε τοξευτεί από τη σφεντόνα, σε εκείνο το μικρό διάστημα 

που του φαινόταν γελοίο, αλλά ήταν αρκετό για να μην υποστεί καμία ζημιά. Ο Κένταυρος 

νούμερο 1 σημάδεψε τότε τον Θάνη, αλλά το βέλος έχασε τον στόχο του- το κοάλα είχε 

εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια του, αφήνοντας τον καημένο τον Κένταυρο σαστισμένο και 

μπερδεμένο για το τι είχε μόλις συμβεί. Μια ακίδα σε σχήμα βέλους σφύριξε στον αέρα, 

καρφώθηκε στον αριστερό του ώμο, με αποτέλεσμα να ρίξει το τόξο του στο έδαφος. Ο 

Κένταυρος, με μια κραυγή πόνου, απελευθέρωσε το δόρυ από τη δεξιά πλευρά του και, 

πιάνοντας το δόρυ σαν λόγχη, όρμησε με πλήρη ταχύτητα σε καλπασμό, όπως έκαναν οι 

ιππότες στις μεσαιωνικές κονταρομαχίες, στοχεύοντας με την αιχμή του τον Ούγκο, τον σαφώς 

πιο αδύναμο αντίπαλο, ο οποίος κρατούσε το δίχειρο σπαθί χωρίς καμία απολύτως 

αυτοπεποίθηση. Μόλις δύο μέτρα μακριά, ο Κένταυρος δέχτηκε κλωστές ιστού στα μάτια του, 

αποσταθεροποιώντας τον. Καθώς προσπαθούσε ανεπιτυχώς να τα αφαιρέσει με το χέρι του 

πληγωμένου του χεριού, έπεσε πάνω στην ομάδα λόγω της παροδικής τύφλωσής του, η οποία 

αναγκάστηκε να πηδήξει στην άκρη καθώς το άλογο περνούσε ανεξέλεγκτα με το δόρυ σε 

ετοιμότητα. Ο Τράντορ, σπεύδοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε, απέφυγε την τελευταία 

στιγμή τον Κένταυρο με το δόρυ, ο οποίος εξακολουθούσε να επιτίθεται στα τυφλά προς τους 

αντιπάλους του, πέφτοντας μετωπικά πάνω στον σύντροφό του, τον Κένταυρο νούμερο δύο, ο 

οποίος, απασχολημένος με το τόξο του, είχε αδιαφορήσει για την επίθεση του συντρόφου του, 

με αποτέλεσμα και τα δύο όντα να πέσουν στο πλάι. Ακόμη ταραγμένος από το χτύπημα, ο 

Κένταυρος με το δόρυ κατάφερε να απελευθερωθεί από τον ιστό, καθώς προσπαθούσε να 

απεγκλωβίσει το δόρυ του κάτω από τα δύο ζώα. Τρικλίζοντας στα πόδια του, κοίταξε τον 

σύντροφό του, που κρατούσε το τόξο του, καθώς έβγαλε μια τρομερή, χαμηλή, διαπεραστική 

κραυγή. Αίμα αναβλύζει από το στήθος του, το οποίο είχε τρυπηθεί βάναυσα από το δόρυ του 

συντρόφου του. Ο Κένταυρος νούμερο ένα έβγαλε μια υψίφωνη κραυγή καθώς είδε τον βαριά 

τραυματισμένο σύντροφό του να φτύνει αίμα, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να βγάλει το δόρυ 

από το στήθος του, που ήταν ενσωματωμένο πάνω από μισό μέτρο στον κορμό του 

ετοιμοθάνατου ζώου. Χωρίς κανένα λειτουργικό όπλο και ακόμα μισοχαλαρωμένος από το 

χτύπημα, ο Κένταυρος νούμερο ένα αποφάσισε να το σκάσει, τρέχοντας τα διακόσια μέτρα 

μέχρι την επόμενη στροφή. 

 - Ξεφεύγει! φώναξε ο Τράντορ. Ο Erizorro τράβηξε το τόξο του και σημάδεψε την πλάτη 

του αλόγου, αλλά το βέλος κόλλησε στην καμπούρα του αλόγου, και το άλογο κάλπασε με 

ελαφρά κουτσή τη δεξιά πλευρά του. Ο Erizorro κοίταξε κάτω στο έδαφος- τρία μέτρα μακριά 

ακουμπούσε το απίστευτο τόξο του Κένταυρου. Είχε κάποιες υπέροχες χαράξεις που φαίνονταν 

κατά μήκος ενός εξαιρετικού σκαλίσματος. Έμεινε έκπληκτος με το πόσο ελαφρύ ήταν το τόξο, 

παρά το τεράστιο μέγεθός του. Πήρε ένα από τα αγκάθια του και τράβηξε το τόξο τεντωμένο. 

Ο Κένταυρος θα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 180 μέτρων, πολύ μεγάλη απόσταση για μια 

ακριβή και ακριβή βολή. Συγκεντρώθηκε, όπως είχε κάνει χιλιάδες φορές στο παρελθόν, και 

πέταξε το ακόντιο, το οποίο εκτοξεύτηκε με ταχύτητα πάνω από 200 μέτρα το δευτερόλεπτο, 

χτυπώντας το λαιμό του Κενταύρου σχεδόν αμέσως μόλις πετάχτηκε. Ο Κένταυρος νούμερο ένα 
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έπεσε συντριπτικά στο έδαφος γκρεμίζοντας προς τα εμπρός, δημιουργώντας ένα σύννεφο 

σκόνης που τύλιξε το ζώο για μια στιγμή. 

  - Ουάου, τι υπέροχο τόξο! είπε ο Ερίζορρο.  

 - Είναι δικό σου, είπε ο Θάνης. Οι ιδιοκτήτες του δεν θα τον χρειάζονται πια. Μας 

έσωσες, φίλε Ερίζορρο, γιατί αναμφίβολα εκείνο το άλογο θα σήμαινε συναγερμό και ποιος 

ξέρει πόσοι δαίμονες θα είχαν έρθει αμέσως.  

 - Πάντα χρησιμοποιούσα το τόξο του πατέρα μου", είπε ο Ερίζορρο, σηκώνοντάς το από 

το έδαφος.  

 - Λοιπόν, είσαι τυχερός που έχεις μαγικό σάκο," είπε η Αράνα σηκώνοντας τους ώμους 

της που θα μπορούσαν να είναι οι ώμοι της.  

Ο Erizorro έβαλε το χέρι του στον σάκο του και έβγαλε μια μεταλλική μπάλα σε σχήμα 

σκαντζόχοιρου. Την ξαναέβαλε μέσα στον σάκο, αυτή τη φορά βγάζοντας ένα ακονισμένο 

ρόπαλο- το κοίταξε και, μη έχοντας πειστεί να το αφήσει, το επέστρεψε στον σάκο. Τέλος, 

έβγαλε ένα είδος μικρού μπουκαλιού με ένα γαλαζωπό υγρό μέσα.  

 - Λοιπόν, το φύλαγα, αλλά ίσως ήρθε η ώρα. Είναι ένα φίλτρο ανανέωσης ενέργειας 

που αγόρασα από ένα παλιό ξωτικό πριν από μερικά χρόνια.  

 - Είναι ασφαλές; Ο Θάνης είπε.  

 - Δεν έχω ιδέα, θα πρέπει να το δοκιμάσουμε. Και χωρίς να πει λέξη, πήρε μια γουλιά 

μπροστά στα μάτια όλων. Ξαφνικά, η στάση του Erizorro άλλαξε- η στάση του φαινόταν πιο 

όρθια, με περισσότερη ζωντάνια.  

 - Ουάου, νιώθω αναζωογονημένος, σαν να έχω πάρει διακόσια χρόνια άδεια!  

 - Δώσε μου λίγο, Πίντσο-πρόσωπε", απαίτησε ο Τράντορ, πλησιάζοντας τον 

Σκαντζόχοιρο. Μου το χρωστάς, αφού με πυροβόλησες με ένα από τα βέλη σου.  

 - Δεν είναι βέλη, αλλά αγκάθια- και σε διαβεβαιώνω, αν ήθελα να σε πληγώσω, θα το 

είχα κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα", απάντησε ο Σκαντζόχοιρος καθώς του πρόσφερε το 

φίλτρο.  

Ο Θάνης πήρε το φιαλίδιο από αυτόν με μια γρήγορη κίνηση και ήπιε μια γερή γουλιά. Όλοι 

νόμιζαν ότι θα τελείωνε το φίλτρο, αλλά, παραδόξως, άφησε λίγο από αυτό πίσω, μοιράζοντάς 

το με τον Θάνη, την Αράνα και τον Ούγκο. Χωρίς αμφιβολία, ο σαρανταποδαρούσα σκέφτηκε 

τις επιλογές του: χωρίς τους συντρόφους του, δεν θα είχε καμία πιθανότητα να βγει από εκεί 

ζωντανός και οι πιθανότητες επιτυχίας της αποστολής αυξάνονταν αν δούλευαν ως ομάδα. 

Όλοι ήπιαν το παράξενο υγρό, εγκαίρως για να παρακολουθήσουν τον Ερίζορο να βάζει το 

γνωστό τόξο στο σακουλάκι, αφήνοντας το άδειο φίλτρο στο έδαφος δίπλα στον Κένταυρο 

νούμερο δύο. Ο Θάνης πλησίασε τον ετοιμοθάνατο Κένταυρο και τον ρώτησε:  
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 - Πώς θα πάμε στο κέντρο; Πείτε μας, σας παρακαλώ! Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό 

σε κανέναν, πόσο μάλλον στον Μελκιάδη. Ο Κένταυρος γέλασε, φτύνοντας αίμα με τσακιστό 

τρόπο.  

 - Ο Μελκιάδης δεν θα σας λυπηθεί, θα γίνετε τροφή για τον... Εκείνη τη στιγμή, ένα 

μνημειώδες ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε το σώμα του Κένταυρου, τεντώνοντας το σώμα του 

και τρίζοντας τα δόντια του σε μια παράξενη και αναμφίβολα επώδυνη γκριμάτσα που κράτησε 

τουλάχιστον ένα λεπτό, καθώς ο Τράντορ κρατούσε τα βολταϊκά τόξα και ένα κακόβουλο 

χαμόγελο σύρθηκε στο πρόσωπό του.  

 - Γιατί τον σκότωσες; είπε ο Θάνης.  

 - Δεν τον σκότωσα εγώ, αλλά ο ηλίθιος συνεργάτης του. Αυτόν, τον είχα βάλει στο μάτι. 

Προσπάθησε να με σκοτώσει, οπότε αποφάσισα ότι η ευχαρίστηση της ανταπόδοσης της 

χειρονομίας ήταν μόνο δική μου. Αυτό το παράσιτο δεν επρόκειτο να πεθάνει χωρίς να 

υποφέρει- εξάλλου, ένα πλάσμα σαν κι αυτό, ακόμα και να πεθάνει, θα μου έφερνε σίγουρα 

ένα καλό ποσό XP...  

 - Μα μιλούσε, Τράντορ... ίσως να μας έδινε σχετικές πληροφορίες για να βγούμε από 

αυτόν τον καταραμένο λαβύρινθο", είπε ο Ούγκο, κουρασμένος από τα πηγαινέλα του 

σαρανταποδαρούσα.  

 - Είσαι πολύ αφελής, μικρό αγόρι. Αυτός ο φτερωτός Πήγασουλος δεν επρόκειτο να μας 

πει τίποτα, ή ακόμα χειρότερα, θα μπορούσε να μας στείλει σε κάποια παγίδα, όπως εκείνο το 

ραβδωτό έντομο που έπιασα... Δεν ξέρεις ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς ένα ετοιμοθάνατο 

πλάσμα που λίγα λεπτά πριν προσπάθησε να σε σκοτώσει; Δεν σας το έμαθαν αυτό στο σχολείο 

του κόσμου σας; Ο Θάνης, γονατισμένος ακόμα, σηκώθηκε, κοιτάζοντας βλοσυρά την τεράστια 

σαρανταποδαρούσα, η οποία είχε ξαναβρεί τη θέση ανάπαυσής της, την οποία 

χρησιμοποιούσε για να επαναφορτίσει την ενέργειά του.  

 - Πώς τολμάς να τον αποκαλείς "Πεγκασούλο"; Ο Θάνης τον κοίταξε με εξαιρετική 

κακία: "Δεν πρόκειται να αφήσω αυτή την ασέβεια να περάσει έτσι! - αναφώνησε καθώς έβγαζε 

τη σφεντόνα του... Ο σύντροφός μας πέθανε εν μέσω μάχης, και θα είχες σχεδόν πεθάνει κι 

εσύ, αν η Αράνα δεν είχε αφαιρέσει το δηλητήριο και δεν είχε σφραγίσει την πληγή. Ζήτα 

αμέσως συγγνώμη, αλλιώς σου υπόσχομαι ενώπιον των υπόλοιπων συντρόφων μου ότι αυτή 

τη στιγμή....  

Και τι θα κάνετε; Θα εξαφανιστείς και θα εμφανιστείς στο ίδιο μέρος τρομάζοντάς με μέχρι 

θανάτου; Ή θα ζητήσεις από τον ανθρώπινο φίλο σου να με γαργαλήσει με το σπαθί που δεν 

μπορεί να χειριστεί; Είστε αξιολύπητοι. Μόνο ο μαλάκας-πρόσωπος κάνει τη δουλειά σε αυτή 

την αποστολή. Ο Θάνης πλησίασε τον Τράντορ, ενώ η σαρανταποδαρούσα κοιτούσε 

διασκεδάζοντας. Έσφιξε σφιχτά τις γροθιές του, καθώς γύριζε τον τραυματισμένο ώμο του μετά 

τη μάχη με τις αράχνες. Χωρίς να πει λέξη, πλησίασε την σαρανταποδαρούσα και την άγγιξε 

στην κοιλιά της: και τα δύο όντα εξαφανίστηκαν ξαφνικά, εμφανιζόμενα σε ύψος πέντε μέτρων, 

ακριβώς στο κάθετο όριο του λαβύρινθου, πέφτοντας βαριά στο έδαφος, εκτός από τον Θάνη, 

ο οποίος εξαφανίστηκε ξανά, εμφανιζόμενος σώος και αβλαβής να στέκεται δίπλα στον Ούγκο. 

Ο σαρανταποδαρούσα έπεσε με τα μούτρα, κάνοντας έναν δυνατό θόρυβο, και χρειάστηκε 
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μερικά δευτερόλεπτα για να αντιδράσει, κουνώντας το κεφάλι του προς κάθε πλευρά εμφανώς 

σοκαρισμένος. Ο Θάνης το πλησίασε ξανά και αυτή τη φορά το άγγιξε στην πλάτη, 

επαναλαμβάνοντας την ίδια σκηνή, αλλά αυτή τη φορά έπεσε καμπυλωτό, καθώς η 

σαρανταποδαρούσα σπαρταρούσε από τον πόνο, με κάποια από τα πόδια της σαφώς 

εξαρθρωμένα.  

 - Μπορώ να παίζω αυτό το παιχνιδάκι όλο το απόγευμα! - είπε ο Θάνης, γυρνώντας 

προς τη σαρανταποδαρούσα, η οποία τον κοιτούσε με ένα πολύ διαφορετικό βλέμμα, λιγότερο 

αλαζονικό απ' ό,τι συνήθως.  

 - Εντάξει, Θάνις. Αρκετά, το κατάλαβα!... 

Ο Θάνης εξαφανίστηκε, εμφανιζόμενος αυτή τη φορά πάνω από το κεφάλι του Τράντορ. Σε ένα 

δευτερόλεπτο, είχαν εξαφανιστεί ξανά- αυτή τη φορά, η πτώση ήταν ακόμα πιο οδυνηρή για 

το σαρανταποδαρούσα, καθώς ο Θάνης εμφανίστηκε ήρεμος στο πλευρό του αγοριού.  

 - Σταμάτα, σε παρακαλώ!" είπε ο Trantor καθώς έκανε πίσω, κρατώντας απόσταση από 

το Κοάλα, "Συγγνώμη που είπα το όνομα του φτερωτού αλόγου!" .... 

 - Το όνομά του ήταν Πεγκασούλο- θέλω να επαναλάβεις το όνομά του και να μιλάς γι' 

αυτόν με σεβασμό", είπε ο Θάνης καθώς άρχισε να επιστρέφει με τα πόδια προς το 

μελανιασμένο σαρανταποδαρούσα.  

 - Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λυπάμαι... εντάξει; Λυπάμαι που χρησιμοποίησα το όνομα 

του Πεγκασούλο επί ματαίω. Συγχωρέστε με! Συγχωρέστε με, όλοι! ..." είπε ο Θάνης εμφανώς 

αμήχανα που έπρεπε να απολογηθεί μπροστά σε όλους. Ο Ούγκο μπήκε ανάμεσά τους, 

λέγοντας στον Θάνη:  

 - Έλα, δεν αξίζει τον κόπο. Πρέπει να συνεχίσουμε. Εξάλλου, έχουμε σπουδαία νέα.  

 - Τι νέα είναι αυτά; Είπε ο Θάνης, κοιτάζοντας ακόμα τον Τράντορ. Ότι οι δυνάμεις σου 

επέστρεψαν! Μπορείς να τηλεμεταφερθείς!" είπε ο Ούγκο, αρπάζοντας τον Θάνη από τους 

ώμους, ο οποίος ούρλιαξε από τον πόνο, καθώς δεν άντεχε την πίεση που ασκούσε ο Ούγκο 

στον ακόμα πονεμένο ώμο του.  

 - Συγγνώμη, Θάνη, το ξέχασα μέσα στον ενθουσιασμό μου", είπε το αγόρι. 

Το κοάλα άλλαξε αμέσως τη χειρονομία και έγινε το φιλικό πρόσωπο που είχε πάντα, λέγοντας:  

 - Είναι αλήθεια, ήμουν τόσο εκνευρισμένος που δεν το πρόσεξα καν!  

 - Πιστεύεις ότι μπορείς να τηλεμεταφερθείς στην άλλη πλευρά του τοίχου; - ρώτησε ο 

Erizorro.  

 - Δεν είμαι σίγουρος, μπορώ να τηλεμεταφερθώ μόνο σε μέρη που βλέπω αυτή τη 

στιγμή- δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να τηλεμεταφερθώ στα τυφλά, καθώς τα σωματίδια μου 

θα ανασυντάσσονταν σε ένα μέρος που θα μπορούσε να καταληφθεί από κάποιο ον ή 

οποιοδήποτε εμπόδιο, το οποίο θα με σκότωνε εκείνη τη στιγμή. Κανείς από την οικογένειά 

μου δεν μπόρεσε ποτέ να το κάνει, αν και τεχνικά, ακόμη και με πολλή συγκέντρωση, θα 
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μπορούσα να προσπαθήσω. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αυτός ο τοίχος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να περάσω 

ατομικά μέσα από αυτόν. Έχουμε ήδη δει τι κάνει όταν ανιχνεύει ζωντανούς οργανισμούς.  

 - Αυτή η επιλογή αποκλείεται- πρέπει να συνεχίσουμε", είπε ο Ούγκο, σήκωσε τη μπάλα 

και την έδωσε πίσω στον Θάνη.  

Η ομάδα άρχισε να περπατάει με γοργό ρυθμό, ακόμα ευφορώντας από την επιπλέον ενέργεια 

του φίλτρου, σε μια κατάσταση ενθουσιασμού που άρμοζε σε αυτό που είχε μόλις συμβεί λίγα 

λεπτά πριν: την αντιπαράθεση με δύο από τα πιο απίστευτα όντα που είχαν δει ποτέ. 
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16. EΝΑ ΑΠΡΟΣΔOΚΗΤΟ ΓΕΓΟΝOΣ 
Η ομάδα άρχισε να κινείται, αλλά αυτή τη φορά ακολουθώντας έναν κεντρικό διάδρομο αντί 

για τους πλευρικούς διαδρόμους. Συνέχισαν να περπατούν για περισσότερο από μισή ώρα, σε 

εγρήγορση για οποιαδήποτε επίθεση προερχόταν από τους διάφορους διαδρόμους. Έφτασαν 

σε έναν πενταγωνικό χώρο, περίπου πενήντα μέτρα σε μια πλευρά. Στο κέντρο, ένας μικρός 

πέτρινος πυλώνας ήταν βαμμένος με μια λεπτή κόκκινη γραμμή, που διέτρεχε αρκετές πλευρές. 

Καθώς πλησίαζαν, μια πέτρινη σιωπή έπεσε ξαφνικά πάνω στην ομάδα- δεν ήταν κόκκινες 

γραμμές, αλλά μια κλωστή από κόκκινο μαλλί, που τυλιγόταν γύρω από τον πυλώνα και 

συνέχιζε να ανεβαίνει σε αρκετές πλευρές του πενταγώνου. Ο Θάνης, τραβώντας το κουβάρι 

τεντωμένο, έλεγξε με ανησυχία αυτό που αισθάνονταν. Αυτή η λεπτή κόκκινη κλωστή 

προερχόταν από τη σφαίρα του Ούγκο. "Μα τι είναι αυτό; είπε ο Ούγκο με σύγχυση. Δεν μπορεί 

να είναι η δική μας μπάλα... Είναι αδύνατον! Η Αράνα πλησίασε τη μπάλα στο χέρι του Θάνη 

και τη μύρισε με ενδιαφέρον. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον πυλώνα, σκαρφαλώνοντας τον 

μέχρι να φτάσει στην κόκκινη κλωστή. Σταμάτησε για μια στιγμή για να τη μυρίσει- κοιτάζοντας 

την ομάδα είπε: "Είναι η ίδια μπάλα, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό! Μυρίζει πολύ 

περίεργα", είπε η μικρή αράχνη.  

- Αλλά πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; - ρώτησε ο Erizorro. Περπατούσαμε για ώρες, 

στρίβοντας αριστερά, δεξιά και στο κέντρο. Είναι σαφές ότι δεν έχουμε περάσει ποτέ από 

αυτού του είδους την πλατεία- αυτή η κολόνα είναι πολύ αναγνωρίσιμη, θα το είχαμε 

προσέξει...". Ο Trántor πλησίασε το νήμα, ακριβώς στο σημείο όπου χανόταν μέσα στο τείχος 

της βλάστησης και είπε  

 - Είναι σαφές. Ο λαβύρινθος είναι ζωντανός, αλλά οι τοίχοι κινούνται, δεν μένουν 

σταθεροί. Έχω ακούσει διάφορους ήχους από φύλλα πίσω μας σε πολλές περιπτώσεις. 

Φαίνεται ότι το μόνο πράγμα που μένει σταθερό είναι ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε αυτή 

τη στιγμή, αλλά όλα τα άλλα κινούνται.  

 - Δηλαδή δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο; είπε ο Ούγκο σε απόγνωση.  

 - Δεν θα το έλεγα αυτό, είπε ο Τράντορ, αλλά ίσως δεν είμαστε τόσο κοντά στο κέντρο 

όσο νομίζαμε, αφού ο ίδιος ο λαβύρινθος έχει σχεδιαστεί για να μας μπερδεύει και να μας 

εμποδίζει να φτάσουμε εκεί. Είμαι σίγουρος ότι ο Μελκιάδης κρύβεται πίσω από όλα αυτά..." 

είπε ο σαρανταποδαρούσα καθώς συνέχιζε να κινεί τον πονεμένο λαιμό του, αποφεύγοντας να 

χρησιμοποιήσει έναν σαρκαστικό τόνο που θα μπορούσε να ενοχλήσει ξανά το κοάλα.  

Η Αράνα είχε αποτραβηχτεί από την ομάδα, εξετάζοντας το νήμα και το πώς θα μπορούσε να 

έχει καταλήξει σε έναν τέτοιο πυλώνα. Ως ειδικός στην ύφανση νημάτων, υπήρχε κάτι που δεν 

κολλούσε. Ο Ούγκο το πρόσεξε και τη ρώτησε:  

- Τι είναι, Αράνα;  

 - Αυτό δεν βγάζει νόημα και ταυτόχρονα βγάζει, μόνο που η εξήγηση που μπορώ να 

σκεφτώ δεν βγάζει και πολύ νόημα..." είπε η μικρή αράχνη ξυνίζοντας το κεφάλι της: "Απ' όσο 

ξέρουμε μέχρι τώρα, η είσοδος έκλεισε μετά την είσοδο στον λαβύρινθο, σωστά; Απ' όσο 

γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η είσοδος έκλεισε μετά την είσοδο στο λαβύρινθο, σωστά; Αλλά το 

νήμα δεν μετακινήθηκε από τη θέση του- ας πούμε ότι είναι ακόμα εκεί, αλλά τώρα 
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περιβάλλεται από έναν φράχτη. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ακόμα κι αν ο φράχτης 

μετακινηθεί, το νήμα παραμένει στη θέση του- ωστόσο, αυτή η κολόνα με βγάζει εκτός εαυτού, 

καθώς είναι σαφές ότι δεν έχουμε περάσει ποτέ ξανά από αυτόν τον δρόμο ή θα το είχαμε 

θυμηθεί...- ωστόσο, έχω μια θεωρία σχετικά με το γιατί αυτή η κολόνα είναι εδώ, κρατώντας 

το κόκκινο νήμα μας.  

 - Μοιραστείτε την μαζί μας, παρακαλώ", είπε ο Θάνης με ενδιαφέρον.  

Η αράχνη συνέχισε να μιλάει:  

- Όταν κάνω έναν καμβά ανάμεσα σε δύο αντικείμενα, εγώ είμαι αυτός που κινείται- αλλά αν 

ένα αντικείμενο δεν είναι εντελώς ακίνητο....  

 - Τότε οι ίνες του υφάσματος κινούνται! Είσαι ιδιοφυΐα, Arana!  

 - Λοιπόν, όχι ακριβώς", απάντησε η αράχνη. Στην πραγματικότητα, αυτό σκέφτηκα κι 

εγώ στην αρχή, αλλά όταν εξέτασα τον πέτρινο πυλώνα και το έδαφος, δεν φαίνεται να έχει 

μετακινηθεί πουθενά- η γη γύρω του δεν έχει διαταραχθεί, οπότε γρήγορα απέρριψα αυτή τη 

θεωρία. Έτσι, αν ο πυλώνας δεν κινείται, αυτό σημαίνει ότι ήταν πάντα εκεί και ότι εμείς 

βάλαμε το νήμα εκεί, περιτριγυρίζοντάς τον.  

 - Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν", είπε ο Ούγκο σε σύγχυση. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτόν 

τον πυλώνα;  - Ναι, πράγματι, Ούγκο. Δεν την έχουμε δει- αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

ήταν εκεί- νομίζω ότι ήταν μέσα στον φράχτη, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κινείται..." είπε η 

αράχνη. Η Αράνα σκαρφάλωσε στην κορυφή της κολόνας και αφαίρεσε με το πόδι της τα 

φύλλα. Ακριβώς από κάτω, υπήρχε μια επιγραφή σκαλισμένη στην πέτρα σε σχήμα σπείρας, με 

τρία αλφαριθμητικά σύμβολα τονισμένα με χρώμα ώχρας:  

1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  

 - Σου λέει κάτι; είπε η μικρή Αράχνη.  

Η ομάδα ανασήκωσε τους ώμους- κανείς τους δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι σήμαινε η 

επιγραφή. Ίσως να μην ήταν σημαντική... ή ίσως να ήταν το κλειδί για το κέντρο του Λαβύρινθου 

των Ανυποψίαστων. 

Η ομάδα άρχισε να περπατάει ξανά, αυτή τη φορά παίρνοντας έναν από τους κεντρικούς 

διαδρόμους, από την ίδια την πλατεία, προς μια από τις πλευρές του πενταγώνου που δεν 

δέχονταν κανένα νήμα της σφαίρας. Συνέχισαν να περπατούν για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι 

που κάτι μικρό κύλησε κοντά τους. Σταμάτησαν μερικά μέτρα μακριά, η μπάλα άνοιξε και ένα 

παράξενο ον έκανε την εμφάνισή του. Ήταν πολύ μικρό, μόλις είκοσι εκατοστά ύψος. Είχε ένα 

αρθρωτό εξωτερικό κέλυφος, το οποίο χρησιμοποιούσε για να τυλίγεται σε μπάλα και να 

κυλάει με μεγάλη ταχύτητα. Παρά το μικρό του μέγεθος, η εμφάνισή του ήταν τρομακτική, με 

ένα πολύ προεξέχον κεφάλι, κίτρινα μάτια και δόντια με αιχμηρή βελόνα. Τα άκρα του είχαν 

τεράστια νύχια. Ο Ούγκο πίστευε ότι έμοιαζαν με τα πιράνχας, εκείνα τα ψάρια που 

καταβρόχθιζαν μεγάλες ποσότητες αίματος και σάρκας σε δευτερόλεπτα, επιτιθέμενα στα 

θύματά τους κατά ομάδες. Το μικρό πλάσμα προχώρησε προς την ομάδα χωρίς κανένα φόβο, 
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προφέροντας ξανά και ξανά μια και μόνη λέξη: Scretch! Ο Τράντορ βγήκε μπροστά, γέμισε δύο 

από τα πόδια του με μια μικρή ηλεκτρική μπάλα και την εκσφενδόνισε με μεγάλη ακρίβεια 

προς το πιράνχα- το παράξενο ον άρχισε να συσπάται και αμέσως απανθρακώθηκε. Ξαφνικά, 

δεκάδες παρόμοιες μπάλες ήρθαν από όλες τις κατευθύνσεις. Ο Erizorro χτύπησε αρκετές από 

αυτές με τα βέλη του, μερικές πριν καν ανοίξουν. Ο Τράντορ συνέχισε να καίει αρκετές κάθε 

φορά, με πλήρη ικανοποίηση στα μάτια του- φαινόταν ότι το απολάμβανε, αν και κάποια 

ζευγάρια από τα πόδια του δεν πήγαιναν καλά και δεν μπορούσε να κατευθύνει με ακρίβεια 

τον ηλεκτρισμό- πρέπει να ήταν ακόμα εξαρθρωμένα από την κόντρα του με τον Θάνη. Ο Ούγκο 

χρησιμοποίησε το σπαθί του, εξουδετερώνοντας αρκετά από τα πλάσματα που κινούνταν αργά 

μόλις εγκατέλειπαν τη σφαιρική τους μορφή. Η Αράνα απέφυγε τις επιθέσεις του με εύστοχες 

κινήσεις, χτυπώντας αρκετά από αυτά χωρίς να σταματήσει, και αυτά απομακρύνθηκαν 

αμέσως. Ο Θάνης απλώς τα κλώτσησε καθώς πλησίαζαν, σαν να ήταν μπάλες ποδοσφαίρου, 

εκσφενδονίζοντάς τα στον φράχτη, ο οποίος τα καταπλάκωσε σε μια στιγμή. Η ομάδα συνέχισε 

να χτυπάει, να πετάει, να τρυπάει ή να ηλεκτρίζει αυτά τα όντα, τα οποία δεν έκαναν τίποτα 

άλλο από το να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, γεγονός που άρχισε να γέρνει τη ζυγαριά 

εναντίον της πλέον Μεγαλοπρεπούς Πεντάδας.  

- Συνεχίζουν να έρχονται σε δεκάδες!", είπε ο Θάνης με νευρικότητα στη φωνή του και 

ιδρώνοντας έντονα.  

 - Δεν ξέρω πόσα ακόμα μπορώ να αντέξω!" φώναξε ο Ούγκο, ο οποίος συνέχισε να 

κόβει δεκάδες πλάσματα σε κομμάτια, με δυσκολία κρατώντας το βάρος του σπαθιού.  

Ο ίδιος ο Τράντορ είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς δεν είχε χρόνο να 

επαναφορτίσει την ηλεκτρική του ενέργεια, ενώ κάποια από τα εξαρθρωμένα πόδια του τον 

εμπόδιζαν να παράγει γρήγορα νέα ηλεκτρικά πεδία. Οι μπάλες συνέχιζαν να καταφθάνουν, 

ίσως κατά εκατοντάδες, και περικύκλωναν σιγά σιγά την ομάδα, επιτιθέμενες μαζικά και, 

ταυτόχρονα, προκαλώντας αρκετές πληγές με τα νύχια και τα σαγόνια τους σε κάθε μέλος της 

ομάδας. Ο Θάνης εξαφανίστηκε σε αρκετές στιγμές, αλλά αφού εμφανίστηκε, μια ντουζίνα από 

αυτά τα πλάσματα έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον δαγκώνουν ανελέητα. Ο 

σαρανταποδαρούσα αντιμετώπιζε επίσης σοβαρό πρόβλημα: τα άκρα του καρφώνονταν και 

ροκανίζονταν από αυτά τα πλάσματα, εμποδίζοντας τις κινήσεις επαναφόρτωσης. Τώρα 

επιδιδόταν σε σωματική μάχη, με την ουρά του που έμοιαζε με ψαλίδι και τα προεξέχοντα 

σαγόνια του. Ο Erizorro σταμάτησε να ρίχνει βέλη, καθώς η μάχη με τα βέλη, παρά τις επιτυχίες 

του, του δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα να συγκρατήσει έναν τέτοιο αριθμό εχθρών, 

περιοριζόμενος στο να χρησιμοποιεί το χρυσό τόξο του Κένταυρου ως ρόπαλο, χτυπώντας 

πολλά πλάσματα ταυτόχρονα, με ελάχιστα αποτελέσματα, καθώς νέα πλάσματα εμφανίζονταν, 

ενώ τα πεσμένα ανακτούσαν το σφαιρικό τους σχήμα, επανασυνθέτοντας τον εαυτό τους στην 

όρθια μορφή τους. Ο Θάνης τηλεμεταφέρθηκε κοντά στην άκρη του ταβανιού, προσπαθώντας 

να αποτινάξει εκείνα τα πλάσματα που τον καταπλάκωσαν, αλλά στην πτώση τους 

επανέκτησαν τη σφαιρική τους μορφή, αναπηδώντας σαν μπάλες στο έδαφος, χωρίς εμφανή 

ζημιά. Ο Αράνα προσπαθούσε να αποτινάξει αρκετά πιράνχας καθώς έτρεχε να προστατεύσει 

τον Ούγκο, που έπεσε στο έδαφος με δεκάδες από αυτά τα πλάσματα να χρησιμοποιούν 

ελεύθερα τα νύχια και τα σαγόνια τους ενάντια στο καημένο το αγόρι. Η κατάσταση ήταν όντως 

κρίσιμη, πολεμώντας έναν εχθρό του οποίου η ατομική δύναμη δεν αποτελούσε σχεδόν καμία 
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πραγματική απειλή, αλλά που εκμεταλλευόταν τη μαζική τους επίθεση για να σπείρει τον 

όλεθρο στους εχθρούς του. Ο Erizorro, πεσμένος μερικά μέτρα μακριά από τον τοίχο, κατάφερε 

να παλέψει για να σταθεί στα πόδια του, με μια ντουζίνα εχθρούς στην πλάτη του και αρκετούς 

άλλους σκαρφαλωμένους στα πόδια του, που προσπαθούσαν να τον παραπαίξουν προς τα 

πίσω, κλειδώνοντάς τους, για να τον εμποδίσουν να περπατήσει. Πλησίασε επικίνδυνα τον 

τοίχο, προσφέροντας την πλάτη του, με αποτέλεσμα τα περισσότερα "πιράνχας" να πιαστούν 

από τον φράχτη, καθώς και τα δικά του καρφιά, που είχαν κυριολεκτικά κοπεί στο ίδιο επίπεδο. 

Κάνοντας μερικά δυνατά κουνήματα, αφαίρεσε αυτά στα πόδια του, τα οποία έπεσαν επίσης 

στον τοίχο, εξαφανιζόμενα καθώς συνέχιζαν να λένε αυτή τη λέξη που τρυπούσε το μυαλό τους: 

Scretch. Η Αράνα, ο Ούγκο και ο Θάνης εξακολουθούσαν να σωριάζονται στο έδαφος, κοντά ο 

ένας στον άλλο. Ο Θάνης βρισκόταν περίπου είκοσι μέτρα μακριά, με το πρόσωπο προς τα 

πάνω, προστατεύοντας το πρόσωπό του καθώς τα πιράνχας δάγκωναν το υπόλοιπο σώμα του. 

Ο Ερίζορρο ήξερε ότι αυτή ήταν η στιγμή ή είχαν χαθεί. Είχε σκεφτεί ένα σχέδιο, ένα 

απελπισμένο σχέδιο, που θα μπορούσε να λειτουργήσει αν ο Θάνης μπορούσε να 

τηλεμεταφερθεί κοντά στην ομάδα. Εισπνέοντας από το στόμα και τη μύτη του στο μέγιστο της 

χωρητικότητάς του, φώναξε με όλη του τη δύναμη: "Θάνης! Πρέπει να τηλεμεταφερθείς στην 

ομάδα!" καθώς είδε δεκάδες μπάλες να κατευθύνονται προς το μέρος του. Να ξεφύγεις από 

όλες όσο πιο γρήγορα μπορείς! Θάνης! Μπορείς να με ακούσεις; Το κοάλα από το έδαφος, 

γύρισε το κεφάλι του προς τον Σκαντζόχοιρο, ένωσε τα χέρια του και εξαφανίστηκε με όλα τα 

πιράνχας πάνω του. Ξαναεμφανίστηκε δίπλα στον Τράντορ και με μια τελευταία πνοή 

εξάντλησης, το κοάλα φώναξε: "Πιάσε τον Τράντορ! Ούγκο! Αράνα! Πιάσε τον Τράντορ! 

Τώρα!.... Ο Ούγκο άπλωσε το χέρι του και άρπαξε ένα από τα άκρα της σαρανταποδαρούσας, 

ενώ η Αράνα κατάφερε να αρπάξει την ουρά που έμοιαζε με ψαλίδι. Ο Erizorro δέχτηκε τις 

πρώτες δαγκωματιές και γρατζουνιές από τα κοφτερά νύχια, αλλά προσπάθησε να αποτινάξει 

τον πόνο και να επικεντρωθεί στο να βγάλει από την τσάντα του τη χρυσή μπάλα σε σχήμα 

σκαντζόχοιρου. Την πέταξε προς το κέντρο του διαδρόμου, όπου είχαν συγκεντρωθεί 

εκατοντάδες από τα σφαιρικά πλάσματα, για να την εκτοξεύσει σε μια τελευταία, τελική 

επίθεση. Ο Erizorro είχε παρατηρήσει ότι κανένα νέο ον δεν ερχόταν από τους πλευρικούς 

διαδρόμους- ήταν όλα εκεί, συγκεντρωμένα κατά εκατοντάδες. Η χρυσή σφαίρα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί σε απελπιστική κατάσταση, και αυτή ήταν σίγουρα. Ο Θάνης άγγιξε την κοιλιά 

της σαρανταποδαρούσας και, κλείνοντας τα μάτια του, προσπαθώντας να συγκεντρωθεί όσο 

πιο πολύ μπορούσε παρά τον πόνο που διαπερνούσε το σώμα του, εξαφανίστηκε μαζί με την 

υπόλοιπη ομάδα: Ο Αράνα, ο Τράντορ και ο Ούγκο, καθώς και δεκάδες πιράνχας, οι οποίοι 

εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας. Ο Erizorro ήξερε ότι θα είχε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. 

Τρέχοντας με όλη του τη δύναμη, απελευθερώνοντας τον εαυτό του από τα πιράνχας που του 

άρπαξαν τα πόδια, πήδηξε στον αέρα μιμούμενος το σφαιρικό σχήμα των εχθρών του, 

μεταμορφώθηκε σε μια μπάλα από αιχμές που κύλησε προς τον χρυσό σκαντζόχοιρο, 

εισάγοντας στην κίνησή του τις αιχμές σε αρκετά από αυτά τα μικροσκοπικά όντα, που 

συνόδευαν τον σκαντζόχοιρο στην κίνησή του. Όταν βρέθηκε σε απόσταση μερικών μέτρων 

από τη χρυσή μπάλα, μίλησε μερικές μαγικές λέξεις σε μια αρχαία γλώσσα που του είχε διδάξει 

ο πατέρας του, ένα είδος δόγματος που είχε μάθει απ' έξω όταν ήταν μόλις εκατό ετών έφηβος. 

Η χρυσή σφαίρα ενεργοποιήθηκε, παράγοντας ένα εκτυφλωτικό φως, προσελκύοντας τα 

εκατοντάδες πιράνχας, τα οποία εστίασαν μια νέα και τελευταία επίθεση στο λαμπερό φως. Ο 

Erizorro, που εξακολουθούσε να έχει τη σφαιρική του μορφή, άρχισε να λάμπει, με ένα φως 
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παρόμοιο με τη χρυσή μπάλα, η οποία είχε μεταμορφωθεί σε χρυσό σκαντζόχοιρο, βγάζοντας 

ένα είδος μεταλλικών αιχμών που περιέβαλλαν ολόκληρη την επιφάνεια της μπάλας. Αυτό ήταν 

που περίμενε ο τοξότης... Στη σφαιρική του θέση, άρχισε να εκτοξεύει αιχμές προς όλες τις 

κατευθύνσεις με πλήρη ταχύτητα, διαπερνώντας δεκάδες πιράνχας, τα οποία δεν μπορούσαν 

να αποφύγουν μια συνεχή επίθεση σαν αυτή. Νέες και ανανεωμένες αιχμές έβγαιναν από το 

Erizorro, εκτοξεύονταν 360 μοίρες, γεμίζοντας το έδαφος, τους φράχτες και το ταβάνι με 

χιλιάδες αιχμές, ενώ εκατοντάδες πιράνχας έπεφταν μέσα από αυτές χωρίς καμία αμυντική 

δυνατότητα. Εν τω μεταξύ, ο Erizorro μετρούσε αθόρυβα τα δευτερόλεπτα: "1, 2, 3, 4 και 5...!". 

Στη συνέχεια είπε ξανά τις μαγικές λέξεις και ο χρυσός σκαντζόχοιρος ξαναγύρισε σε μπάλα, 

κρύβοντας τις αιχμές μέσα του, κάνοντας τον Erizorro να σταματήσει να εκτοξεύει τα 

θανατηφόρα βέλη του. Την ίδια στιγμή, ο Θάνης, ο Τράντορ, η Αράνα και ο Ούγκο 

εμφανίστηκαν στο ίδιο σημείο όπου βρίσκονταν, με τα δεκάδες πιράνχας ακόμα πάνω τους. Ο 

Erizorro όρμησε προς το μέρος τους τρέχοντας, αρπάζοντας το σπαθί του Ούγκο, σκοτώνοντας 

και κλωτσώντας τα πιράνχας που παρέμεναν ακόμα πάνω στην ομάδα. Σιγά σιγά, τα 

ταλαιπωρημένα μέλη της ομάδας σηκώθηκαν στα πόδια τους, αναλαμβάνοντας να 

τακτοποιήσουν τα τελευταία πιράνχας μεμονωμένα, κάτι που ήταν σχετικά εύκολο γι' αυτούς, 

παρά τη θλιβερή τους εμφάνιση, γεμάτη πληγές και μώλωπες. Σε λίγα λεπτά, όλα τα πιράνχας 

ήταν νεκρά. Το θέαμα ήταν νταντεσικό, σαν να επρόκειτο για σκηνή τρόμου: καρφιά 

τοποθετημένα από όλες τις πλευρές, εκατοντάδες από αυτές τις μπάλες τρυπημένες και 

εκατοντάδες άλλες σε μορφή πιράνχα. Όλα τα μέλη της ομάδας κοίταζαν ο ένας τον άλλον με 

τρόμο, βλέποντας την αξιοθρήνητη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο καθένας τους. Χωρίς να 

πουν λέξη, έλιωσαν σε μια κοινή αγκαλιά, ακόμη και ο Τράντορ, γνωρίζοντας ότι είχαν γλιτώσει 

τον θάνατο για χιλιοστά. 
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17. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ 
Τα εκατοντάδες καρφιά, κολλημένα παντού, λυγίζουν καθώς η ομάδα πατάει πάνω τους, σαν 

να ήταν τραμπολίνο. Ο Erizorro βγήκε μπροστά για να πει:  

 - Από αυτή την πλευρά είναι μαλακά και δεν μπορούν να μας βλάψουν.  

 - Ήσουν σπουδαίος, Εριζόρο", είπε ο Θάνης.  

 - Λοιπόν, παραδέχομαι ότι ήταν ένας απελπισμένος ελιγμός, χρησιμοποιώντας μια 

αρχαία τεχνική που δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ πριν και που θα μπορούσε να σε είχε 

σκοτώσει αν εμφανιζόσουν μισό δευτερόλεπτο πριν ο χρυσός σκαντζόχοιρος ανακτήσει την 

αρχική του μορφή μπάλας.  

Η Αράνα άρχισε το έργο της να σφραγίζει τις πληγές, με το θεραπευτικό της σάλιο και τον 

επακόλουθο ιστό της, προκαλώντας τις φυσαλίδες που παρηγορούσαν τους πάντες. Αυτή τη 

φορά, ο Τράντορ δεν προέβαλε καμία αντίσταση στην επούλωση, αν και εξακολουθούσε να 

είναι λίγο επιφυλακτικός απέναντι στον Θάνη, ο οποίος τουλάχιστον τον είχε αφήσει με 

εξαρθρωμένα πόδια- αυτό αναμφίβολα δυσκόλευε την σαρανταποδαρούσα να δημιουργήσει 

μεγαλύτερα ηλεκτρικά πεδία, τα οποία σίγουρα θα ήταν χρήσιμα για την ομάδα στη δραματική 

κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει λίγα λεπτά πριν. Ο Ούγκο πλησίασε τον Τράντορ και τον 

ρώτησε:  

 - Είπε, δείχνοντας τα εξαρθρωμένα του πόδια σε μια περίεργη γωνία.  

 - Όχι, αλλά τα έχω πρακτικά άχρηστα- σε πλήρη κατάσταση θα μπορούσα να είχα 

τηγανίσει εκατοντάδες από αυτά τα πλάσματα με μια μόνο σπίθα.  

 - Δεν αμφιβάλλω", είπε ο Ούγκο, γνωρίζοντας τη δύναμη της σαρανταποδαρούσας, 

ειδικά όταν χρησιμοποιούσε όλα τα πόδια της για να παράγει διαφορετικές μπάλες ενέργειας, 

τις οποίες μπορούσε τελικά να ομαδοποιήσει σε μία ενιαία, ικανή να παράγει χιλιάδες βολτ. Το 

αγόρι, χωρίς να πει λέξη, έδωσε ένα πολύ δυνατό τράβηγμα σε ένα από τα στριμμένα πόδια 

του Τράντορ, το οποίο προκάλεσε έναν δυνατό τραγικό ήχο, μπροστά στο έκπληκτο βλέμμα της 

σαρανταποδαρούσας, που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό το παλιόπαιδο που είχε ενοχλήσει 

τόσο πολύ και που τώρα επέμενε να τον βοηθήσει.  

 - Τι νομίζεις ότι κάνεις, άνθρωπε; είπε καθώς κοίταζε επιφυλακτικά το άκρο του, το 

οποίο είχε ανακτήσει πλήρως την αρχική του θέση.  

 - Νομίζω ότι μόλις το έβαλα πάνω σου, είπε ο Ούγκο.  

 - Τώρα είσαι γιατρός; είπε ο Τράντορ, εμφανώς γκρινιάζοντας.  

 - Όχι, φυσικά όχι", δικαιολογήθηκε ο Ούγκο- ωστόσο, θυμήθηκα τη μέρα που ο 

Γιώργος, ένας συμμαθητής μου, εξάρθρωσε τον ώμο του ενώ παίζαμε χάντμπολ. Ο δάσκαλός 

μας στη γυμναστική, ο Δον Ροντρίγκο, ένας μεσήλικας αλλά αξιοζήλευτα γυμνασμένος άντρας, 

μου ζήτησε να τρέξω να το πω στη διευθύντρια. Η Φαμπιόλα, έτσι λέγεται η διευθύντριά μας, 

αποφάσισε να καλέσει τον Σαμούρ, ενώ ο Δον Άνχελ, ο υπεύθυνος σπουδών, κάλεσε την 
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οικογένεια του καημένου του Γιώργου, ο οποίος το μόνο που εξέφραζε ήταν ένα προφανές 

συνεχές παράπονο του παιδιού, που ούρλιαζε συνεχώς από τον πόνο.  

 - Τι χαμός με τα ονόματα! Νομίζω ότι έχω αρχίσει να χάνομαι... Δεν σου έμαθαν να 

συνοψίζεις, Ούγκο; 

 - Ουάου, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που με αποκαλείς με το όνομά μου! Η μητέρα 

μου θα χαρεί!... Εντάξει, ωραία! Θα προσπαθήσω να συνοψίσω, αλλά άσε με να τελειώσω την 

ιστορία!... Όπως έλεγα, μετά την άφιξη του Σαμούρ, όλα πήγαν πολύ γρήγορα. Σε λιγότερο από 

είκοσι δευτερόλεπτα, ένας γιατρός επανατοποθέτησε τον ώμο του αγοριού με ένα δυνατό 

τράβηγμα, καταπραΰνοντας τον πόνο σχεδόν αμέσως. Θυμήθηκα την τεχνική που 

χρησιμοποίησε, αν και δεν πίστευα ότι θα χρειαζόταν ποτέ να τη χρησιμοποιήσω σε κανέναν, 

πόσο μάλλον σε κάποια γιγαντιαία σαρανταποδαρούσα.  

Παρόλο που ο Τράντορ γκρίνιαζε και μουρμούριζε κάτω από την αναπνοή του, συνέχισε να 

δοκιμάζει το προηγουμένως στραβό πόδι, βεβαιώνοντας ότι λειτουργούσε και πάλι 100%.  

 - Θέλεις να δοκιμάσω να επανατοποθετήσω το άλλο πόδι; είπε ο Ούγκο ενθαρρυμένος 

από την επιτυχία του προηγούμενου ελιγμού.  

 - Φυσικά και όχι! Σου είπα ότι δεν είμαστε φίλοι... Και με μια γρήγορη κίνηση, άρχισε 

να στρίβει με πλήρη ταχύτητα, και σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σταμάτησε στα ίχνη του, καθώς 

άφησε το εξαρθρωμένο πόδι να φρενάρει, το οποίο, με ένα νέο τρίξιμο, επανατοποθετήθηκε.  

 - Είμαι έτοιμος! Όπως θα δεις, δεν σε χρειάζομαι. Τώρα, φύγε από τη μέση! είπε με 

πρόσωπο λίγων φίλων, ενώ σηκώθηκε και έσπρωξε τον Ούγκο, ο οποίος έπεσε μπρούμυτα 

πάνω στο έδαφος γεμάτο καρφιά, τα οποία αποσόβησαν την πτώση, αναπήδησε και κατέληξε 

και πάλι σε όρθια θέση, ενώ το αγόρι στεκόταν με σταυρωμένα τα χέρια, χαιρετώντας προς 

όλες τις πλευρές, όπως θα έκανε ένας αθλητής που μόλις είχε ολοκληρώσει την άσκηση του 

τριπλού σάλτου μπροστά στα προσεκτικά μάτια των κριτών. Όλοι τον κοίταζαν έκπληκτοι, 

καθώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς τη χειρονομία του αγοριού. - Ελάτε τώρα, 

παιδιά, αλήθεια δεν έχετε ξαναδεί ποτέ σας Ολυμπιακούς Αγώνες; είπε έκπληκτος ο Ούγκο.  

 - Ολυμπιακούς Αγώνες; Τι παράξενα πράγματα έχετε στον πραγματικό κόσμο," γέλασε 

η Αράνα, πράγμα που έκανε τους πάντες να γελάσουν, εκτός από τον Τράντορ, ο οποίος 

δοκίμαζε τα νέα του πόδια στη δημιουργία μεγαλύτερων πεδίων.  

 - Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε", είπε ο Τράντορ. Αυτή τη φορά, θα πάμε από αυτόν 

τον διάδρομο, από τον δρόμο που ήρθαν εκείνα τα πλάσματα. Η ομάδα άρχισε να τον 

ακολουθεί, μη μπορώντας να δει ότι, καθώς περνούσαν το διάδρομο, οι φράχτες της πλατείας 

άρχισαν να κινούνται ξανά, αλλάζοντας το αρχικό τους σχήμα, κάνοντας τα πλάσματα και τα 

καρφιά που είχαν γεμίσει το χώρο μόλις πριν από λίγο να εξαφανιστούν. Κινήθηκαν όλοι 

προσεκτικά, κουρασμένοι ακόμα από την προσπάθεια, αλλά με την αίσθηση ότι οι πληγές τους 

επουλώνονταν γρήγορα χάρη στην Αράνα. Οι κλώνοι απέτρεπαν τη μόλυνσή τους, αλλά τους 

έδιναν μια άθλια εμφάνιση, μια αίσθηση που δεν βελτιωνόταν από τα ματωμένα, 

κουρελιασμένα ρούχα τους. Ύστερα από είκοσι λεπτά αδιατάρακτης πορείας, έφτασαν σε μια 

άλλη πλατεία κάποιου είδους, αυτή τη φορά τετράγωνου σχήματος, με έναν ακόμη πέτρινο 
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πυλώνα στο κέντρο. Η Αράνα προχώρησε να σκαρφαλώσει επάνω και είδε ότι υπήρχε και εκεί 

μια επιγραφή: 

1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 

 - Ummm! είπε ο Θάνης καθώς άγγιζε το ένα του χέρι στο σαγόνι του. 

  - Θέλεις να μοιραστείς κάτι μαζί μας, Θάνη; είπε ο Ερίζορρο.  

 - Φοβάμαι πως όχι ακόμα- είναι απλώς μια διαίσθηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος.  

Ο Erizorro ήταν έτοιμος να τον ρωτήσει, αλλά δεν είχε χρόνο- ένας δυνατός θόρυβος έθεσε την 

ομάδα ξανά σε συναγερμό. Όλοι στράφηκαν προς τον κεντρικό διάδρομο, καθώς ο χτύπος 

γινόταν πιο δυνατός. Ένα τεράστιο κεφάλι βγήκε από τον διάδρομο, ακολουθούμενο από 

τέσσερα πόδια και μια ουρά που έπεφτε στο πάτωμα. Το παράξενο ον, ύψους περίπου 

τεσσάρων μέτρων, κινούνταν εξαιρετικά αργά. Ήταν μπλε, με μεταλλική λάμψη, παρόμοιο με 

δεινόσαυρο στο σχήμα, με εξέχουσα σπονδυλική στήλη, που διατρέχονταν από πολλά 

πλευρικά πτερύγια που αποκάλυπταν ημιδιαφανείς λευκές λεπίδες, οι οποίες συγκρούονταν 

μαζί με το βαρύ βάδισμα της κίνησης του ζώου και προκαλούσαν τον παράξενο ήχο που η 

ομάδα δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει. Τοποθετήθηκε στο κέντρο της πλατείας, ενώ η ομάδα 

παρακολουθούσε σε αμυντική στάση με τα όπλα σε ετοιμότητα. Ωστόσο, το ον έδειχνε να 

δείχνει μια κάποια απάθεια και μάλλον αδιαφορία απέναντι στους νεοφερμένους. Ο Ούγκο 

έσπευσε να πει:  

 - Δεν φαίνεται επιθετικό- στην πραγματικότητα, φαίνεται αρκετά υπάκουο. 

  - Περίμενε, Ούγκο, μην πλησιάζεις περισσότερο, είπε η Αράνα με προσοχή. Η αράχνη 

πλησίασε τον δεινόσαυρο και, γυρνώντας γύρω από τον εαυτό της με διάφορες αλυσοδεμένες 

πλάγιες τούμπες, απέδειξε αυτό που έλεγε ο Ούγκο- το παράξενο ον της έδειχνε τη βαθύτατη 

αδιαφορία.  

Η Αράνα πλησίασε σε ένα από τα πόδια της και το χτύπησε, γεγονός που προκάλεσε έναν 

μεταλλικό ήχο παρόμοιο με γκονγκ1 . "Έχεις σκληρό δέρμα!" είπε η μικρή αράχνη. Ο 

δεινόσαυρος άρχισε να κινείται αργά προς τον φράχτη μπροστά του. Μετά από αρκετά λεπτά, 

τελικά τοποθετήθηκε μπροστά στον φράχτη και άρχισε να τον καταβροχθίζει ήρεμα, 

καταβροχθίζοντας περισσότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο της πλούσιας βλάστησης με κάθε 

μπουκιά. Η ομάδα περίμενε να αντιδράσει ο φράχτης, αλλά μετά από μερικά λεπτά δεν συνέβη 

τίποτα. Η παρέα έμεινε πραγματικά έκπληκτη.  

- Αλλά πώς...; είπε ο Θάνης χωρίς να τελειώσει την πρόταση. Τρέφεται από τον φράχτη και δεν 

συμβαίνει τίποτα...; αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι οργανικό.....  

                                                            
1 Το γκονγκ είναι ένα κρουστό όργανο πολύ διαδεδομένο στην Ασία (ιδίως στην Κίνα)- είναι ένα είδος 
ασιατικού χάλκινου κουδουνιού σε σχήμα πλάκας που συνδέεται με μια οριζόντια δοκό και παίζεται με 
ένα σφυρί, παράγοντας έναν έντονο ήχο, με ηχώ, που διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα στο χρόνο. 
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 - Ή μπορεί να είναι, αλλά το μεταλλικό σκληρό δέρμα του εμποδίζει τον φράχτη να το 

ανιχνεύσει! είπε ο Erizorro.  

Η Αράνα συνέχισε να χτυπάει τα τεράστια πόδια του ζώου, προκαλώντας έναν μακρινό, ψηλό 

ήχο. Αυτός ο ήχος μετέφερε τον Ούγκο για μια στιγμή στο σπίτι της θείας του Ματίλντε, 

συγκεκριμένα όταν η θεία του συνήθιζε να του λέει ότι τα αγαπημένα της προγράμματα ήταν 

ντοκιμαντέρ για απομακρυσμένα μέρη και χαμένους πολιτισμούς, ενώ στην πραγματικότητα 

αυτό που εννοούσε ήταν ότι εκμεταλλευόταν αυτές τις στιγμές για να πάρει έναν καλό υπνάκο 

ακουμπώντας στον καναπέ της με τα μπράτσα. Ανάμεσα στο ροχαλητό, ο Ούγκο άκουγε τους 

μοναχούς των Ιμαλαΐων να χτυπούν με έναν οριζόντιο κορμό, που τον κρατούσαν δύο σχοινιά, 

ένα είδος γιγάντιας καμπάνας σε σχήμα πλάκας, αποκτώντας έναν μεταλλικό ήχο που 

διατηρούνταν στο χρόνο, εξασθενούσε και τελικά χανόταν με κάποια ηχώ. Η σκέψη του 

διακόπηκε όταν ο Αράνα είπε:  

 - Όχι μόνο δεν μπορεί ο φράχτης να τον βλάψει, αλλά ο νέος μας φίλος μας δείχνει μια 

πιθανή διέξοδο! είπε ο Αράνα δείχνοντας την τεράστια τρύπα που έδειχνε μια πεδιάδα με έναν 

άλλο πυλώνα.  

 - Έλα! είπε ο Θάνης, αποφασισμένος.  

 - Μέσα από τον φράχτη, είσαι τρελός; είπε ο Τράντορ.  

 - Κοιτάξτε προσεκτικά, απάντησε το κοάλα, η τρύπα που δημιούργησε αυτό το πλάσμα 

στον φράχτη είναι ακόμα ανοιχτή, έτσι δεν είναι; Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι πρόκειται για 

ένα διαφορετικό άνοιγμα, σαν να ήταν ένας από τους διαδρόμους ή η είσοδος του ίδιου του 

λαβύρινθου. Θυμηθείτε τα πιράνχας, πώς τα ρούφηξε ο φράχτης και πώς ο φράχτης 

ξανασυναρμολογήθηκε αμέσως.  

Ο Θάνης πλησίασε το νεοδημιουργημένο άνοιγμα, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην 

τηλεμεταφορά στο παραμικρό σημάδι κινδύνου, περνώντας δίπλα από τον τεράστιο 

δεινόσαυρο που συνέχιζε να τρώει, αγνοώντας τον εντελώς. Αμέσως, πέρασε στην άλλη πλευρά 

του φράχτη, ελέγχοντας για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε καμία απειλή. "Είναι ασφαλές! 

Προχωρήστε!" είπε ο Θάνης. Η ομάδα μπήκε στη νέα τρύπα που δημιουργήθηκε, περνώντας 

σε μια νέα πλατεία, αυτή τη φορά τριγωνική- ακολουθώντας το πρωτόκολλο, η Αράνα ανέβηκε 

στον πυλώνα και διάβασε την επιγραφή, συλλαβίζοντας κάθε σύμβολο: 

1PK21LMNTADLSLVARA1N3MIG 

 - Ακόμα δεν μου λέει τίποτα", είπε ο Σκαντζόχοιρος, κοιτάζοντας τον Thanis, τον ειδικό 

της ομάδας σε γρίφους. 

  - Έχω μια διαίσθηση ότι θα υπάρχει ένας ακόμη πυλώνας με παρόμοια αρίθμηση- αν 

βρούμε τον πυλώνα "1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG", είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε 

πολύ κοντά στο κέντρο του λαβύρινθου", είπε ο Θάνης στο αναμενόμενο βλέμμα όλης της 

ομάδας, περισσότερο για την εκπληκτική μνήμη που επέδειξε το κοάλα, παρά για μια πιθανή 

θεωρία του σχετικά με την αποκρυπτογράφηση.  
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Ο Ούγκο προσπάθησε να απομνημονεύσει τον κώδικα όπως είχε κάνει ο Θάνης, 

επαναλαμβάνοντας τον ξανά και ξανά. Στο τέλος, αποφάσισε να μάθει τα 4 τελευταία ψηφία, 

τα οποία έμοιαζαν να είναι τα μόνα που άλλαζαν από τον έναν κωδικό στον άλλο στους 

διάφορους πυλώνες. 

Ο δεινόσαυρος αποφάσισε να περάσει μέσα από την τρύπα που άνοιγε στον τοίχο, βαδίζοντας 

αργά και βαριά προς τη νέα θέση της συνοδείας. Η Αράνα κοίταξε τα πόδια του- κάτι είχε 

τραβήξει την προσοχή της. Στο δεξί μπροστινό του πόδι, έσπρωχνε μια κόκκινη κλωστή που είχε 

χαθεί μέσα στους φυλλώδεις φράχτες.  

 - Κοίτα Ούγκο, σέρνει το κουβάρι με το νήμα σου! είπε η Αράνα, δείχνοντας με το ένα 

του πόδι. Αν δεν το αφήσουμε, μπορεί να το σπάσει! Θα ήταν αδύνατο να βγούμε ξανά από 

εδώ. Η ομάδα πλησίασε το τεράστιο ζώο, το οποίο εξακολουθούσε να μην τους δίνει καμία 

σημασία.  Στεκόταν ακίνητο, με την κλωστή τυλιγμένη γύρω από το αριστερό μπροστινό του 

πόδι σε ύψος περίπου ενός μέτρου. Ο Ούγκο και η Αράνα πλησίασαν το πόδι και κατέβασαν το 

νήμα στο έδαφος, αλλά το ζώο εξακολουθούσε να μην κινείται, αυτή τη φορά εμφανώς 

νευρικό, κουνώντας το κεφάλι του προς τις δύο πλευρές και βγάζοντας έναν βραχνό, πνιχτό, 

λαρυγγιστικό ήχο.  

 - Έχουμε παρέα", είπε ο Τράντορ καθώς τα πόδια του φορτίζονταν με ενέργεια. Στην 

κορυφή της πλατείας, ακριβώς στη γωνία αυτού που ήταν ένα τρίγωνο που σχημάτιζαν οι 

φράχτες, ένα παράξενο ον που κρατούσε ένα ραβδί αιωρούνταν στον αέρα. Ήταν πράσινο, με 

δύο τεράστια κόκκινα μάτια και σαγόνια που άνοιγαν οριζόντια και κάθετα. Τα χέρια του 

κατέληγαν σε μια περίεργη γωνία, σαν τα πόδια μιας αλογίνας, σκέφτηκε ο Ούγκο. Ένας 

τεράστιος μανδύας με κουκούλα κάλυπτε την πλάτη του. Ο Θάνης, εμφανώς νευρικός, είπε:  

 - Ίσως θα ήταν καλύτερα αν γυρίζαμε αργά από τον δρόμο που ήρθαμε.  

 - Γιατί, τι είναι, Θάνη; ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε έναν Νικρομάντη, ένα ον που χρησιμοποιεί σκοτεινή 

μαγεία, πραγματικά ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Η Μιρλέν μας μίλησε γι' αυτούς κάποτε 

στην τάξη και είπε ότι ελπίζει να μην συναντήσουμε ποτέ έναν. Καλύτερα να σταθείτε δίπλα 

μου και να έχετε στενή επαφή. Στο παραμικρό σημάδι κινδύνου, θα τηλεμεταφερθούμε στο 

προηγούμενο δωμάτιο.  

Η Νικρομάντη κοίταξε περίεργα την ομάδα, δείχνοντας ένα είδος διασκεδαστικής γκριμάτσας 

στο σαγόνι της, σαν να ήταν ένα αναγκαστικό και σπάνιο χαμόγελο. Το ξύλινο ραβδί κατέληγε 

σε ένα πλεγμένο μεταλλικό στολίδι που αγκάλιαζε μια πράσινη πέτρα, η οποία εξέπεμπε ένα 

είδος ομίχλης και λάμψης που αντανακλούσε προς όλες τις κατευθύνσεις.  Λίγα μέτρα μακριά 

από την ομάδα και τον δεινόσαυρο, ο οποίος εξακολουθούσε να είναι φανερά νευρικός, μια 

λάμψη στο έδαφος από το ραβδί άρχισε να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, σαν τη δέσμη 

φωτός από έναν φακό. Μια ισχυρή δόνηση ταρακούνησε ξαφνικά το έδαφος, εμποδίζοντας την 

ομάδα να σταθεί καν όρθια, χάνοντας τη φυσική επαφή μεταξύ τους- ένα τεράστιο σκουλήκι 

αναδύθηκε από τα βάθη του εδάφους παγιδεύοντας τον δεινόσαυρο, ο οποίος έκανε έναν 

κλαψιάρικο ήχο καθώς πιάστηκε από ένα κυκλικό στόμα που προεξείχε περισσότερο από δύο 

μέτρα από το ίδιο το πρόσωπο του τερατώδους όντος, το οποίο περιβαλλόταν με τη σειρά του 
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από πολλές σειρές ομόκεντρων δοντιών. Όταν ο δεινόσαυρος εξαφανίστηκε μέσα στο 

σκουλήκι, το απίστευτο τέρας κατευθύνθηκε πίσω στο έδαφος, ανοίγοντας μια νέα τρύπα 

διαμέτρου μεγαλύτερης των πέντε μέτρων, ενώ το χώμα που αποκολλήθηκε από το σκάψιμο 

κάλυψε ξανά τον τεράστιο κρατήρα, σβήνοντας εντελώς το αποτύπωμα της 

νεοδημιουργηθείσας τρύπας. Η διαταραγμένη γη ήταν το μόνο σημάδι που είχε απομείνει μετά 

το πέρασμα του γιγάντιου όντος. Η ομάδα έτρεξε σε έναν από τους πλευρικούς διαδρόμους, 

όταν ένα άλλο τράνταγμα τους έβγαλε από την ισορροπία τους, καθώς το σκουλήκι έπιασε τον 

Thanis, ο οποίος έπεσε μέσα στο προεξέχον στόμα του μαζί με μέρος της γης γύρω τους.  

 - Όχι, Θάνις! Κρατήσου! φώναξε τρομοκρατημένος ο Ούγκο, τρέχοντας προς το 

σκουλήκι, το οποίο έσκαψε και πάλι μια άλλη τρύπα, ενώ ο Ούγκο προσπάθησε να το χτυπήσει 

με το σπαθί του, χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά. Η ομάδα στεκόταν σαστισμένη, καθώς ο 

Erizorro έριχνε βέλη στο στόχο, τα οποία αναπηδούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις.  Ο Τράντορ 

ετοίμασε τη μεγαλύτερη μπάλα ενέργειας που είχε δημιουργήσει ποτέ, περιμένοντας άλλη μια 

επίθεση, ενώ η υπόλοιπη ομάδα κοιτούσε απαρηγόρητη την τρύπα που άνοιγε και έκλεινε από 

μέσα, καθώς η ουρά του τερατώδους σκουληκιού εξαφανιζόταν.  

 - Θάνης! Θάνης! φώναξε ο Ούγκο σε απόγνωση.  

 - Τι κοιτάτε τόσο επίμονα; είπε ο Thanis, κοιτάζοντας το διαταραγμένο έδαφος.  - Τι 

κοιτάμε; αναφώνησε ο Erizorro, εμφανώς ενοχλημένος και χωρίς να κοιτάζει πίσω. Τον καημένο 

τον Θάνη μόλις τον έφαγε κυριολεκτικά αυτό το τεράστιο σκουλήκι, γαμώτο, αναφώνησε ο 

Εριζόρρο, ακόμα σοκαρισμένος.  

Τα μάτια του Ούγκο άνοιξαν και γύρισε και πλησίασε το Κοάλα, αγκαλιάζοντάς το:  

 - Νομίζαμε ότι σε χάσαμε για πάντα, ανόητε", είπε το αγόρι.  

 - Αμέσως τηλεμεταφέρθηκα στον πυλώνα, ενώ εσύ χάζευες αυτό το τεράστιο έντομο, 

είπε ο Θάνης, ρίχνοντας μια ματιά από το πλάι στον Νικομαντή, ο οποίος τους κοιτούσε τώρα 

πιο προσεκτικά.  

 - Αρκετά! είπε ξαφνικά ο Τράντορ, εξαπολύοντας την τεράστια μπάλα ενέργειάς του 

στη Νικομάντη, η οποία παρενέβη με το ραβδί της και απορρόφησε όλη την ενέργεια χωρίς να 

δειλιάσει. Ο Τράντορ έμεινε άναυδος. Ούγκο θυμήθηκε τον πίνακα του Δήμα, στον οποίο 

έβλεπε εκατοντάδες αράχνες που διοικούνταν από την Αναράνα και τις ακολουθούσαν 

παράξενα όντα. Θυμήθηκε τους μάγους που έμειναν στα μετόπισθεν, όλοι με ραβδιά που 

έριχναν αστραπές για να κρατήσουν την πύλη ανοιχτή, ακριβώς κατά την πρώτη επίθεση στη 

Σχολή. Ο Νικρομάντης κατέβηκε μερικά μέτρα, στην εγρήγορση της ομάδας, η οποία πήρε 

αμέσως αμυντική στάση κρατώντας τα όπλα και τις ικανότητές της. Ένα πρασινωπού χρώματος 

πεδίο δυνάμεων άρχισε να γίνεται ορατό, προερχόμενο από το ίδιο το ραβδί, που περιέβαλλε 

το ον στο σύνολό του, σαν να ήταν μια φούσκα. Χωρίς μια λέξη, έσπασε μέσα από τον φράχτη, 

κλείνοντας το άνοιγμα σχεδόν αμέσως. Μια άλλη δόνηση ταρακούνησε το έδαφος κάτω από 

τα πόδια της ομάδας, ρίχνοντας τον Trantor εκτός ισορροπίας, καθώς έπεσε προς τα πίσω προς 

τον φράχτη, ο οποίος είχε ήδη ανοίξει, περιμένοντας το επόμενο θύμα του. Αυτή τη φορά ήταν 

ο Erizorro που αντέδρασε γρήγορα, προσφέροντας στον Trantor την άκρη του νεοαποκτηθέντος 
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τόξου του μινώταυρου, την οποία ο Trantor έπιασε με τα σαγόνια του σε ακραία κατάσταση 

και εκτός ισορροπίας, με αποτέλεσμα να μην πέσει τελικά προς τα πίσω.  

- Αυτό το τόξο έχει γεύση σαν κακάκια αλόγου, κοκορόμυαλε! είπε ο Trantor καθώς έφτυνε στο 

έδαφος αρκετές φορές.  

 - Παρακαλώ", είπε ο Ερίζορρο με σαρκαστικό ύφος.  

 - Φαίνεται ότι το σκουλήκι είναι ακόμα εδώ γύρω", είπε ο Θάνης. Αυτός ο Νικρομάντης 

πρέπει να το ξύπνησε, και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να μας κατασπαράξει. Μείνετε 

κοντά μου. Αυτή τη φορά στάθηκαν σε μονή γραμμή, αγγίζοντας ο ένας τον άλλον σαν κρίκοι 

αλυσίδας. Μια άλλη δόνηση προανήγγειλε ένα τράνταγμα, αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερο, με 

το σκουλήκι να αναδύεται ξανά κάτω από τα πόδια της ομάδας, καθώς ο Θάνης τηλεμεταφέρει 

την ομάδα στην επόμενη πλατεία. Για άλλη μια φορά, αρκετές δονήσεις κυμάτισαν το έδαφος, 

στέλνοντας μικρά βότσαλα να τρέχουν προς την κατεύθυνση της ομάδας. Ο Ούγκο φώναξε: 

"Ακολουθήστε με, έχω μια ιδέα που μπορεί να δουλέψει! ". Η ομάδα έτρεξε πίσω από το αγόρι 

καθώς εκείνο κατευθυνόταν πίσω προς το σημείο από το οποίο μόλις είχαν φύγει. Ο Ούγκο 

άλλαξε κατεύθυνση προς τον φράχτη, στεκόμενος λίγα εκατοστά μακριά από αυτόν. Ο φράχτης 

άρχισε να ανοίγει, σαν να γευόταν το κομμάτι κρέας που μόλις είχε πλησιάσει. Στάθηκαν όλοι 

σε μια γραμμή, πολύ κοντά στον φράχτη, ο οποίος συνέχισε να ανοίγει τα σαγόνια του στον 

χώρο που θα καταλάμβανε η ομάδα σε μια θανατηφόρα επίβλεψη. Ο Θάνης είπε: "Νομίζω ότι 

ξέρω τι προτείνεις, Ούγκο, αλλά για παν ενδεχόμενο, μείνετε σε επαφή". Τα χέρια και οι 

πατούσες έμειναν ενωμένα, ενώ τα βότσαλα και το χώμα στο έδαφος συνέχισαν να 

χοροπηδούν προς την ομάδα, σαν το θαλάσσιο ίχνος που αφήνει το πτερύγιο ενός καρχαρία 

που έχει εγκλωβίσει το θήραμά του. Ξαφνικά, τέσσερα ή πέντε μέτρα μακριά από την ομάδα, 

επικράτησε μια τρομακτική σιωπή, που σίγουρα δεν προμήνυε τίποτα καλό. "Μου φαίνεται ότι 

τον έχουμε ακριβώς από κάτω. Μείνετε σε εγρήγορση", είπε ο Αράνα, ικανός να ανιχνεύσει την 

παραμικρή δόνηση. Μετά από δύο δευτερόλεπτα, το έδαφος άνοιξε και το σκουλήκι έκανε 

γνωστή την παρουσία του, αλλά δεν βρήκε θήραμα, γιατί ο Θάνης είχε τηλεμεταφέρει ξανά την 

ομάδα, αυτή τη φορά μόνο δέκα μέτρα μακριά, καταλήγοντας να ρουθουνίζει και με τα χέρια 

στα γόνατά του, γιατί μπορούσε να καταλάβει ότι η δαπάνη ενέργειας ήταν σημαντική όταν 

τηλεμεταφέρει περισσότερα όντα μαζί του. Το τεράστιο θηρίο δεν πρόλαβε να διορθώσει την 

τροχιά του, πέφτοντας με το κεφάλι στον φράχτη, ο οποίος άνοιξε ξαφνικά, ρουφώντας τα 

σαγόνια και τα άλλα εσωτερικά όργανα του σκουληκιού, ενώ το δέρμα του στράβωνε προς τα 

πίσω, μέχρι που τελικά έκοψε μεγάλο μέρος του, με αποτέλεσμα το άψυχο σώμα να πέσει 

βαριά στο έδαφος.  

 - Ζήτω!" φώναξε ο Ερίζορρο - σηκώνοντας το τόξο του. Είσαι ιδιοφυΐα, Ούγκο!  

 - Λοιπόν, χωρίς τη βοήθεια του Thanis, δεν θα είχε πάει τόσο καλά.  

Η Αράνα πλησίασε το σώμα που βρισκόταν στο έδαφος και άγγιξε το εξωτερικό του, με έναν 

κούφιο, μεταλλικό ήχο. "Έχει ένα πολύ σκληρό δέρμα, παρόμοιο με αυτό του δεινόσαυρου- 

ωστόσο, το εσωτερικό του είναι φυσιολογικό. Φαίνεται ότι τα προεξέχοντα σαγόνια και το 

στόμα του δεν προστατεύονταν από αυτό το λεπτό μεταλλικό δέρμα". Ο Τράντορ πλησίασε 

αυτό που ήταν το κεφάλι του σκουληκιού. Η διάμετρός του ήταν μεγαλύτερη από το ύψος της 
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σαρανταποδαρούσας όταν στεκόταν όρθια. Φορτώνοντας τις πατούσες του, εξαπέλυσε μια 

δυνατή έκρηξη κατά του εσωτερικού του, καθώς η σάρκα κάηκε, απανθρακώνοντας τις πλευρές 

του.  

 - Τι κάνεις; είπε ο Ούγκο, σαστισμένος. Είναι ήδη νεκρός, δεν χρειάζεται να σπαταλάς 

την ενέργειά σου σε έναν πεσμένο εχθρό.  

- What am I doing? I am preparing the food, which we certainly need if we are to regain our 

strength.  

Ο Ούγκο έπνιξε έναν αναφιλητό, καταλήγοντας τελικά σε μια γκριμάτσα αηδίας- ωστόσο, 

έπρεπε να παραδεχτεί ότι δεν είχαν φάει τίποτα φαγώσιμο από τότε που ο Τουνάρου τους είχε 

καλέσει πριν φύγουν. Μια μυρωδιά μαγειρεμένου κρέατος κρεμόταν στον αέρα καθώς ο 

Τράντορ καταβρόχθιζε ένα μέρος από τα εντόσθια του σκουληκιού, πλησιάζοντας ξανά 

επικίνδυνα τον φράχτη. Η Αράνα πλησίασε και πήρε μια μπουκιά, χαμογελώντας έκπληκτη με 

ένα χαμόγελο ευχαρίστησης στο πρόσωπό της. "Είναι πεντανόστιμο, Ούγκο!" " είπε η μικρή 

αράχνη. Ο Τράντορ συνέχισε να καίει το εσωτερικό του σκουληκιού, καθώς η σάρκα 

καταβροχθίζονταν από την πεινασμένη ομάδα, ενώ ο ατμός από το φρεσκομαγειρεμένο 

φαγητό πλημμύριζε το δωμάτιο.  

 - Έχει κανείς καμιά ιδέα για το τι συνέβη μόλις τώρα; ρώτησε ο Erizorro με γεμάτα 

μάγουλα.  

 - Έχω μια θεωρία, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, είπε ο Ούγκο, εκπλήσσοντας τους 

πάντες.  

 - Σε παρακαλώ Ούγκο, μοιράσου την μαζί μας, είπε ο Θάνης, δείχνοντας πάντα μεγάλο 

ενδιαφέρον για τις συνεισφορές του αγοριού.  

 - Δεν πειράζει. Ορίστε..." είπε ο Ούγκο σκεπτόμενος. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα φίδι... 

λίγο παράξενο, είναι αλήθεια, με μια πόλη μέσα του, αλλά, τελικά, ένα φίδι- ένα μαγικό ον 

αλλά ζωντανό... σωστά; Λοιπόν, όπως όλα τα ζωντανά πλάσματα, το φίδι έχει πεπτικό σύστημα. 

Νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο έντερό του, όπως ήδη ανέφερε ο Tunaru, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το Serpentidad καταβροχθίζει πόλεις. Στο λεπτό έντερο έχουμε τη λεγόμενη εντερική 

χλωρίδα, βακτήρια που βοηθούν την πέψη, διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα, 

προστατεύουν από παθογόνους μικροοργανισμούς κ.ο.κ. Ο φράκτης, με τη μορφή λαβύρινθου, 

θα μπορούσε να είναι αυτή η Χλωρίδα.  

 - Δεν καταλαβαίνω τίποτα", είπε ο Erizorro ξύνοντας το κεφάλι του, καθώς συνέχιζε να 

καταπίνει μια αχνιστή μπουκιά. Και τι στο καλό είναι αυτό το τεράστιο σκουλήκι;  

 - Αυτή θα ήταν η πιο εύκολη εξήγηση", είπε ο Ούγκο. Είναι ένα παράσιτο, ένα πλάσμα 

που ζει μέσα στο Σερπεντιτάντ, όπως ο ταινιοσκώληκας μέσα στον άνθρωπο, ένα παράσιτο που 

μοιάζει με σκουλήκι και τρέφεται με ό,τι καταπίνει ο ξενιστής του. Ο Δεινόσαυρος θα 

λειτουργούσε ως ένας έλεγχος αυτής της εντερικής χλωρίδας, ας πούμε για να μην αναπτυχθεί 

υπερβολικά. Μέχρι στιγμής, όλα ταιριάζουν με το μάθημα της επιστήμης, αλλά ακόμα σπάω το 

κεφάλι μου για τον Νικρομάντη, τον οποίο δεν μπορώ να καταφέρω να ενσωματώσω στη 

θεωρία... 
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 - Ίσως η ακτίνα φωτός στο έδαφος να ήταν ένα κάλεσμα για το σκουληκόμορφο 

παράσιτο στο οποίο αναφέρεσαι. Είδατε πόσο αβίαστα απορρόφησε την ενέργεια του 

Τράντορ", είπε ο Θάνης για να υποστηρίξει τη θεωρία του Ούγκο.  

- Χμ, ίσως!" είπε ο Ούγκο, ξύνοντας το πηγούνι του. Θα μπορούσε να μας βάλει σε πολλούς 

μπελάδες, χωρίς αμφιβολία- αλλά δεν ήρθε σε μας για να μας σκοτώσει, ήρθε για έναν άλλο 

λόγο: ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε την κατάσταση που προκάλεσε ο δεινόσαυρος, ότι 

μπορούσαμε να κινηθούμε ελεύθερα μέσα από τα νέα ανοίγματα που δημιούργησε στον 

λαβύρινθο. Ίσως αυτή η δέσμη φωτός να προκάλεσε το παράσιτο να έρθει σε αυτή την περιοχή 

και να σκοτώσει τον δεινόσαυρο και, παρεμπιπτόντως, εμάς. Το σκουλήκι ανίχνευσε την 

παραμικρή δόνηση, οπότε...  

Ο Τράντορ σταμάτησε να τρώει για λίγο και, με το πρόσωπό του να γυαλίζει από το λίπος και 

το ζελέ του φαγητού, διέκοψε τον Ούγκο στη ρητορική του:  

- Μου φαίνεται παράλογη θεωρία! Εντερική χλωρίδα, παράσιτα, ...! Τι στο διάολο είναι αυτά 

που λέτε;  

 - Λοιπόν, υποθέτω ότι δεν ήσασταν στο μάθημα φυσικής της κυρίας Μαρικάρμεν για 

το πεπτικό σύστημα", είπε ο Ούγκο με τις παλάμες ψηλά. Ο Τράντορ σκούπισε τα σαγόνια του 

με ένα από τα πάνω πόδια του, στρεφόμενος προς τον Ούγκο με μη φιλική διάθεση, αλλά δεν 

πρόλαβε να πει τίποτα άλλο: ένα γρήγορο κροτάλισμα και ένα μεταλλικό χτύπημα άρχισε να 

ακούγεται από μακριά, γεγονός που ειδοποίησε την ομάδα, η οποία σταμάτησε αμέσως να 

τρώει. Από έναν από τους πλευρικούς διαδρόμους του τριγώνου, έκανε την εμφάνισή του 

κάποιο είδος γιγάντιου καβουριού, που έτρεχε προς το μέρος τους με μεγάλη ταχύτητα. Ο 

κορμός του ήταν ανθρωποειδής, αλλά με δύο νύχια αντί για χέρια, και δύο ακόμη νύχια στην 

κοιλιά του. Το κεφάλι κατέληγε σε δύο στριφτά κέρατα, δίνοντάς του μια δαιμονική εμφάνιση. 

Ο Ούγκο έριξε μια πιο προσεκτική ματιά- δεν είχε τέσσερις τανάλιες, αλλά τρεις, γιατί το ένα 

του χέρι ήταν κομμένο στον καρπό. Στέκονταν μπροστά στο ον που είχε διαλύσει την παρέα 

των Σκοτεινών Ψυχών και είχε σκοτώσει τον θείο του Τουνάρου, τον Αστότου. Ο Θάνης είπε με 

θλίψη: "Παιδιά, δεν νομίζω ότι έχω την ενέργεια να τηλεμεταφέρω όλη την ομάδα άλλη μια 

φορά! ". Ο Erizorro ετοίμασε το τόξο, ενώ ο Thanis άρχισε να φορτίζει το σώμα του. Η Αράνα 

έβγαλε ένα μικρό στιλέτο από τον σάκο της, καθώς ο Ούγκο έβγαλε το σπαθί, κρατώντας το και 

με τα δύο χέρια. Η ομάδα κινήθηκε προς το κέντρο της τοποθέτησης, χωρίς να έχει συνέλθει 

ακόμα από την τελευταία μάχη, αναζητώντας έναν ανοιχτό χώρο για τη μάχη που θα 

ακολουθούσε.  

 - Δεν θέλω να γίνω απαισιόδοξος, αλλά σας θυμίζω ότι αυτό το πλάσμα ήταν ικανό να 

εξουδετερώσει δώδεκα Σκοτεινές Ψυχές, οι οποίες ήταν άριστα εκπαιδευμένες", είπε ο 

Εριζόρο, καθώς γέμιζε το τόξο του με τρεις ακίδες για να ετοιμάσει μια ταυτόχρονη βολή.  

Η ομάδα αποχωρίστηκε από το σώμα του σκουληκιού, καθώς ο κάβουρας με μια σατανική 

γκριμάτσα έκλεινε την απόσταση, ενώ χτυπούσε τις τανάλιες του με έναν μεταλλικό ήχο που 

βομβάρδιζε τον εγκέφαλο. Σε απόσταση μόλις πέντε μέτρων από την ομάδα, το καβούρι 

στράφηκε προς το μπροστινό μέρος του σκουληκιού και άρχισε να ξεριζώνει κομμάτια σάρκας, 

τα οποία καταβρόχθιζε με τεράστια λαιμαργία, ενώ τα πετούσε και τα έσκιζε σε κομματάκια 
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στον αέρα. Έδειχνε πραγματικά πεινασμένο, καθώς γύριζε την πλάτη του στην ομάδα. "Θα 

μπορούσε να είναι ένα ειρηνικό ον που απλά πεινάει; - ψιθύρισε ο Erizorro.  

 - Όχι, δεν είμαι το ειρηνικό ον που λες ότι είμαι!" απάντησε το καβούρι καθώς έβγαινε 

από το σκουλήκι, εμφανώς χορτασμένο, και γύρισε προς τη συνοδεία, ενώ έκανε πλάγιες 

κινήσεις του λαιμού του, κινήσεις που χρησίμευαν για να ρυθμίσουν τους αυχενικούς 

σπονδύλους πριν από τη μάχη. Αυτό το σκουλήκι ήταν ένα σνακ. Προτιμώ το φρέσκο, 

φρεσκομαζεμένο φαγητό... για μένα!" είπε, χτυπώντας τις λαβίδες του.  

- Δεν ψάχνουμε για φασαρίες", είπε ο Θάνης, σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά. Θέλουμε απλώς 

να δούμε τον Μελκιάδη. Τον ξέρετε;  

 - Χα χα χα χα χα ....! γέλασε ο κάβουρας. Ο Μελκιάδης θέλει να σας δει κι εσάς - θέλει 

να σας δει νεκρούς! Γι' αυτό με έστειλε να σας φροντίσω προσωπικά. Πρέπει να σου πω ότι τον 

εξέπληξες- δεν περίμενε ποτέ ότι θα ερχόσουν τόσο μακριά και όμως τόσο κοντά στο κέντρο 

του λαβύρινθου.  

 - Πού είναι ο πυλώνας 2MIG; είπε ο Ούγκο, σπάζοντας την ένταση της στιγμής, στο 

έκπληκτο βλέμμα της ομάδας, ιδίως του Θάνη.  

 - Ουάου, ενδιαφέρουσα ερώτηση μισού ανθρώπου!" απάντησε διασκεδάζοντας ο 

κάβουρας. Αν θέλεις να μάθεις, θα πρέπει να με αποτελειώσεις...  

 - Μισός άνθρωπος; Δεν είμαι υβρίδιο, ούτε καν μυθολογικό ον... Είμαι εντελώς 

άνθρωπος! είπε ο Ούγκο, ακουμπώντας το σπαθί του στο έδαφος, ενώ κρατούσε τα χέρια του 

στη λαβή σε σχήμα σταυρού, με μια στάση που οποιοσδήποτε εχθρός θα ερμήνευε ως 

αλαζονική και ανέμελη.  

 - Δεν το ξέρεις ακόμα, αλλά όταν τελειώσω μαζί σου, θα είσαι μισός άνθρωπος, γιατί 

θα σε σπάσω στα δύο..." γέλασε ο κάβουρας, ενώ ετοίμαζε τις τεράστιες τανάλιες του 

δείχνοντας τον Ούγκο!  

 - Μπορεί να είναι έτσι", είπε ο Ούγκο, "αλλά έχεις ήδη χάσει μια φορά μια τσιμπίδα... 

θυμάσαι; Ίσως να τις χάσεις όλες σήμερα! Έχεις χρόνο να φύγεις τώρα! Οι φίλοι μου κι εγώ 

είμαστε ισχυροί μάγοι από τη Σχολή Μυθολογικών Ζώων, και από τότε που φτάσαμε, έχουμε 

ξεπεράσει όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίσαμε.  

Ο κάβουρας δίστασε για μια στιγμή, γιατί δεν τον είχε ξαναδεί έτσι, και το αγόρι είχε δίκιο σε 

ένα πράγμα: είχε περάσει πολύς, πολύς καιρός από τότε που κάποιος είχε πάει τόσο βαθιά στον 

Λαβύρινθο των Ανυποψίαστων. Η υπόλοιπη ομάδα κοίταξε έκπληκτη τον Ούγκο, ο οποίος 

ξεκάθαρα μπλόφαρε: στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, σίγουρα δεν αποτελούσαν 

απειλή για αυτό το ον- ωστόσο, φάνηκε ότι κάτι στο βλέμμα του τέρατος είχε αλλάξει. Το 

πρόσωπό του ήταν ακόμα τρομακτικό, αλλά στο πρόσωπό του φαινόταν μια υποψία 

αμφιβολίας και δυσπιστίας. Ο κάβουρας άρχισε να κινείται γρήγορα προς τα πλάγια, καθώς η 

ομάδα κολλούσε στον πυλώνα της τριγωνικής πλατείας. 

  - Μην τον αφήσετε από τα μάτια σας", είπε ο Θάνης.  
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- Είναι δικό μου", είπε ο Τράντορ, προχωρώντας μπροστά από την ομάδα. Θέλεις να 

χορέψουμε, μικρό καβούρι; Θα σε βοηθήσω... χόρεψε για μένα!" είπε καθώς εκτόξευε διάφορα 

ηλεκτρικά μπουλόνια, τα οποία το καβούρι απέφυγε εύκολα. Ο Trantor επιτέθηκε ξανά και 

αυτή τη φορά, ετοίμασε μια τεράστια ενεργειακή μπάλα χρησιμοποιώντας πολλά ζευγάρια 

ποδιών. - Ορίστε, κατάπιε το! είπε, ρίχνοντάς το στον κάβουρα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν 

έκανε ούτε μια κίνηση, βάζοντας ένα από τα τεράστια νύχια του ανάμεσα στον εαυτό του και 

τη μπάλα, ενώ ένα από τα άλλα έκανε επαφή με το έδαφος ως συσκευή γείωσης2 . Ο 

ηλεκτρισμός πέρασε από μέσα του και διαλύθηκε στο έδαφος, ενώ ο κάβουρας γέλασε δυνατά.  

 - Αυτός είναι ο χορός που προτείνατε; Νομίζω ότι προτιμώ έναν πιο στενό χορό..." 

απάντησε ο κάβουρας συνοφρυωμένος, καθώς κινήθηκε γρήγορα προς τον Τράντορ, με ζιγκ 

ζαγκ κινήσεις, ενώ ο σαρανταποδαρούσα προσπαθούσε να τον χτυπήσει με τις ηλεκτρικές 

ακτίνες του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκε ακριβώς δίπλα 

στον Trantor και οι τανάλιες του ενεργοποιήθηκαν, κόβοντας δύο από τα πάνω πόδια του, ενώ 

με μία από τις κάτω τανάλιες του, έκοψε την κοιλιά του καημένου σαρανταποδαρούσα, ο 

οποίος τον κοίταξε με μεγάλα μάτια, γνωρίζοντας ότι μόλις είχε υποστεί κάποια πραγματικά 

σοβαρά και πιθανώς θανατηφόρα τραύματα. Ο Τράντορ διπλώθηκε, καθώς το υπόλευκο αίμα 

του έτρεχε από την ανοιχτή πληγή στην κοιλιά του και τα πόδια του έβγαζαν μια λεπτή αλλά 

συνεχή στάλα από το ίδιο υγρό. Τρία βέλη πετάχτηκαν στον αέρα, χτυπώντας τον κάβουρα στον 

σκληροτράχηλο κορμό του και αναπηδώντας στο έδαφος και στον φράχτη αντίστοιχα. Ο 

Erizorro γέμισε ξανά το τόξο του, αυτή τη φορά με δύο βέλη, προσπαθώντας να αποκτήσει 

ακρίβεια, καθώς ο κάβουρας άλλαξε κατεύθυνση προς το μέρος του. Τα βέλη πέταξαν ξανά 

στον αέρα, χτυπώντας τον κορμό του καβουριού, ο οποίος λύγισε προς τα εμπρός- ωστόσο, 

μετά από πέντε δευτερόλεπτα επανήλθε, δείχνοντας τα δύο βέλη παγιδευμένα από τα νύχια 

του. Ξαφνικά, γύρισε πολύ γρήγορα, εκτοξεύοντας και τα δύο βέλη προς τον Erizorro, 

παίρνοντας το ένα στο δεξί του μάτι και το άλλο στον ώμο του, γεγονός που τον έκανε να 

διπλασιαστεί από τον πόνο, ενώ το αίμα του, κοκκινωπό αυτή τη φορά, αναβλύζει μέσα από τα 

δάχτυλα του ερρίζου, ο οποίος προσπαθούσε με δυσκολία να κλείσει την πληγή. Η Αράνα βγήκε 

μπροστά στον Ούγκο σε προστατευτική στάση, αλλά ο Θάνης άρχισε να βαδίζει προς το θηρίο. 

Ο κάβουρας τον κοίταξε αλαζονικά και είπε.  

 - Και τι θα κάνεις, θα με ρίξεις από την οροφή ή θα προσπαθήσεις να με κάνεις να 

κατευθυνθώ προς τον φράχτη με ανεξέλεγκτο τρόπο, ώστε να με κατασπαράξει;  

 - Υποθέτω ότι θα πρέπει να έρθεις να το δεις μόνος σου, είπε ο Θάνης, ο οποίος είχε 

φυτευτεί σαν ταυρομάχος μπροστά από τον ταύρο, σε απόσταση περίπου οκτώ μέτρων, χώρος 

πολύ μικρός για ένα πλάσμα σαν τον κάβουρα, που κινούνταν με τεράστια ταχύτητα. Το 

καβούρι ξεκίνησε την πορεία του σε ευθεία γραμμή, για να μετατραπεί σε ζιγκ-ζαγκ στα 

τελευταία μέτρα, εκπλήσσοντας ακόμα και τον ίδιο τον Θάνη, καθώς άνοιξε διάπλατα τη μία 

από τις τανάλιες του προς το λαιμό του κοάλα. Όταν η τσιμπίδα έκλεισε, ο Θάνης δεν ήταν στη 

θέση του- είχε ξαναεμφανιστεί σφιγμένος γύρω από το λαιμό του καβουριού, αγκαλιάζοντάς 

                                                            
2 Η γείωση είναι μια προστασία που έχουν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών, ώστε όταν 
υπάρχουν ηλεκτρικές υπερφορτώσεις, η περίσσεια του ρεύματος να μην πέφτει στην εγκατάσταση 
καταστρέφοντάς την, αλλά στη γη, όντας το σύστημα προστατευμένο. 
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το με τα πόδια του πλεγμένα μεταξύ τους. Ενώ το ένα του χέρι κρατούσε ένα από τα κέρατα, 

το άλλο έψαχνε κάτι στο σάκο του. Το καβούρι κινούνταν προς όλες τις κατευθύνσεις, 

προσπαθώντας να αποτινάξει το κοάλα με το πάνω νύχι του, το οποίο τραβούσε τα πόδια του 

προς τα πάνω για να μην τα χάσει.  

  - Μην τον αφήσετε από τα μάτια σας", είπε ο Θάνης. - Come down from there, you 

bastard, I'll tear you to pieces! shouted the crab, his pride more hurt for sure, as he felt like a 

common mount for such an insignificant animal as that koala. Ούγκο, who had gone to Erizorro's 

aid, looked at the scene for a second: worried about his friend Thanis, he remembered again the 

scene of the mechanical bull at the city fair, one of the wonderful memories he had with his 

parents, but which was suddenly cut short by a frame of horror: his father buried under tons of 

rubble while his mother's hand, completely burnt, emerged from the rubble with the ring of the 

two drops on her ring finger... "Wait a minute! Ούγκο thought, "If my mother is alive, whose 

hand was that? 

Η Arana είχε έρθει να βοηθήσει τον Trantor, ο οποίος ήταν αναμφίβολα σε κρίσιμη κατάσταση. 

Ξαπλωμένος στο έδαφος, με την κοιλιά του σκισμένη από αριστερά προς τα δεξιά, ο 

σαρανταποδαρούσα σπαρταρούσε από τον πόνο- δεν είχε μείνει πια πολλή αλαζονεία ή 

κακότροπος χαρακτήρας στον καημένο τον Τράντορ- τώρα έμοιαζε περισσότερο με ένα 

αβοήθητο ον, που γνώριζε ότι αυτές μπορεί να ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Η Αράνα άρχισε 

να φτύνει την πληγή στην κοιλιά, την πιο ανησυχητική, αλλά ήταν πολύ ανοιχτή, οπότε 

αποφάσισε να τη σφραγίσει εν μέρει με κλωστές, ενώ χρησιμοποιούσε το σάλιο της μόνο στα 

σημεία που δεν είχαν ιστό. Τα πόδια τα σφράγισε σε μια στιγμή- ήταν σαφές ότι ο Τράντορ σε 

αυτή την κατάσταση δεν θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα, αλλά μάλλον θα την 

επιβράδυνε. Αλλά αυτό ήταν ένα άλλο πρόβλημα- το κύριο μέλημα τώρα ήταν ο κάβουρας και 

ο Θάνης, ο οποίος εξακολουθούσε να είναι ο αυτοσχέδιος αναβάτης. Η Αράνα τον κοίταξε για 

ένα δευτερόλεπτο και είδε τον Θάνη με μια μαύρη θήκη στο δεξί του χέρι, την οποία 

αναγνώρισε γρήγορα: τη μαύρη θήκη με τα βελάκια των Σκοτεινών Ψυχών. Ο Thanis πάσχισε 

να την ανοίξει με το ένα χέρι, αλλά κατάφερε να βγάλει ένα από τα βελάκια ελεύθερο, καθώς 

η υπόλοιπη θήκη πετούσε έξω μπροστά στις γρήγορες στροφές και τα άλματα του καβουριού. 

Γνωρίζοντας ότι θα είχε μόνο μία ευκαιρία, ο Thanis άρπαξε το βελάκι σαν στιλέτο και το έμπηξε 

στο αυτί του καβουριού, το οποίο έβγαλε μια κραυγή πόνου καθώς, με μια ξαφνική, απότομη 

κίνηση, πέταξε τον Thanis στον πλησιέστερο φράχτη, ο οποίος είχε ήδη ανοίξει τα σαγόνια του 

για να φάει το νόστιμο κοάλα- ωστόσο, ο Thanis εξαφανίστηκε ξανά, εμφανιζόμενος δίπλα στον 

Ούγκο και την Αράνα, εντελώς εξαντλημένος από την τηλεμεταφορά. "Τελείωσε - δεν θα 

μπορέσω να το ξανακάνω, ούτε με τον εαυτό μου. Δεν έχω καθόλου ενέργεια", είπε ο Thanis, 

καταρρέοντας στο έδαφος εντελώς εξαντλημένος. Ο κάβουρας συνέχισε να περιστρέφεται, να 

κροταλίζει, προσπαθώντας να αποτινάξει αυτό το βέλος, αλλά έλειπε μόνο η κοντινότερη 

τσιμπίδα. Άρχισε να κάνει ακανόνιστες κινήσεις, να παραπαίει και να ταλαντεύεται, σαν να είχε 

πιει ένα ολόκληρο μπουκάλι από το καλύτερο ποτό του Σερπεντιτάντ, αν υπήρχε. Ξαφνικά, 

έπεσε στο έδαφος, μέσα στην αγωνία. "Πάρτε τον πίσω! Μπορώ να το αντέξω, μην ανησυχείτε, 

δεν θα με αποτελειώσουν τα αγκάθια μου!" είπε ο στωικός σκαντζόχοιρος, ο οποίος είχε 

καταφέρει να σταματήσει την αιμορραγία από το μάτι του, αν και το αγκάθι του ήταν ακόμα 

καρφωμένο μέσα του και ορατό ανάμεσα στα τριχωτά του δάχτυλα. Ο Ούγκο άρπαξε το σπαθί 

και κατευθύνθηκε προς τον κάβουρα. Όταν έφτασε μόλις τρία μέτρα μακριά, είδε ότι το βέλος 
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είχε πιάσει τόπο, παραλύοντας το μισό σώμα του καβουριού, με τις αρθρώσεις του να έχουν 

στρίψει σε απίθανες γωνίες.  

- Σκότωσέ με, Χούμαν! Θα προτιμούσα να πεθάνω στο κομμααααααατέ... όχι από ένα απλό 

δηλητηριασμένο βελάκι! είπε με δυσκολία ο κάβουρας, λόγω της παράλυσης που αυξανόταν 

στο σώμα του. - First tell me where the 2MIG pillar is. Keep your promise! said Ούγκο looking 

deeply at him, pointing the sword at the beast's neck.  

 - Δύο πααααασίλου στα δεξιά, ένα στη μέση, τρία στα αριστερά", είπε το τέρας με 

σχεδόν ακατανόητο τρόπο. Ο Ούγκο, σε μια πράξη συμπόνιας, σήκωσε το σπαθί του έτοιμο να 

κόψει το λαιμό του καβουριού, βοηθώντας το στον αγωνιώδη και οδυνηρό θάνατό του, τον ίδιο 

που είχε ήδη βιώσει ο Πήγασουλο.  " Ο Ούγκο άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο, 

σπαρταρώντας και λερώνοντας ολόκληρο το πάτωμα με ένα κόκκινο, φρέσκο αίμα που έμοιαζε 

να προσομοιάζει με αφηρημένη ζωγραφική στον καμβά του δαπέδου. Ο Αράνα ήρθε προς 

βοήθειά του με πλήρη ταχύτητα, έχοντας ακόμα το υπόλευκο αίμα του Τράντορ στα σαγόνια 

του. 
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18. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  ΕΦΤΑΣΕ 
Οι προσδοκίες ήταν στο αποκορύφωμά τους στη Σχολή Μυθολογικών Όντων. Ο Lúcer έδωσε τα 

νέα και οι μαθητές και οι καθηγητές περίμεναν με αγωνία τον νέο καλεσμένο. Το αμφιθέατρο 

γέμισε μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Ένα μουρμουρητό με τη μορφή ψιθύρου έτρεχε σε κάθε 

γωνιά της αίθουσας. Ξαφνικά, η πόρτα άνοιξε με έναν δυνατό κρότο και μια πέτρινη σιωπή 

γέμισε την αίθουσα. Ο Μίρλεν σκαρφάλωσε στη βάρκα του, που αιωρούνταν περίπου έξι πόδια 

πάνω από το πάτωμα- στο πάτωμα της βάρκας, προεξέχοντας από την άκρη, υπήρχαν μερικά 

γυάλινα βάζα που περιείχαν ένα μαύρο υγρό, εντελώς αδιαφανές. Δίπλα του, ένα ψάθινο 

καλάθι αποκάλυπτε διάφορα ρολά λευκού χαρτιού. Πίσω από τη βάρκα, σε απόσταση περίπου 

δέκα μέτρων, εμφανίστηκε ο Σκορλέων. Έδειχνε αλαζόνας, με έναν μεγαλοπρεπή αέρα 

ταυτόχρονα, που ήταν αναμφίβολα σημάδι της εμπιστοσύνης που είχε στη δύναμή του. Όλοι 

τον γνώριζαν και όλοι τον φοβόντουσαν. Ο Μιρλέν στεκόταν στο κέντρο του δωματίου, 

ανεβαίνοντας περίπου τρία μέτρα ψηλότερα. Άνοιξε τα χέρια του μακριά από το σώμα του και 

άρχισε να μιλάει, ενώ ο Λούσερ ήταν απασχολημένος με το να εκπέμπει τη φωνή του σε όλους 

τους μαθητές και τους καθηγητές μέσα στα κεφάλια τους: "Αγαπητοί φίλοι: όπως σας 

υποσχέθηκα, έρχομαι συνοδευόμενος από τον Escorleón. Υποθέτω ότι όλοι τον γνωρίζετε, αν 

και λίγοι από εσάς θα τον έχουν δει από κοντά. Θα είναι από αυτή τη στιγμή ο στρατηγός του 

στρατού μας, ο απόλυτος επικεφαλής σε όλα τα θέματα ασφαλείας που αφορούν τη Σχολή. Θα 

μπορεί να αποφασίζει για οποιονδήποτε από εσάς, να σας τιμωρεί ή να σας στέλνει στον λάκκο 

αν το κρίνει σκόπιμο. Δεν θα χρειάζεται την επίβλεψη κανενός από τους καθηγητές, ούτε καν 

τη δική μου. Σε αντάλλαγμα, μας έχει δώσει κάτι πολυτιμότατο: πέντε ρολά άψογου χαρτιού, 

ενός χαρτιού που ξέρετε ότι έχει σχεδόν εξαφανιστεί", είπε ο φέριμαν, τονίζοντας τη σημασία 

ενός τέτοιου δώρου. Μια γενική φήμη κατέλαβε το αμφιθέατρο- δεν είχαν ξαναδεί 

αψεγάδιαστο χαρτί- στις τάξεις, οι καθηγητές μιλούσαν γι' αυτό σαν να ήταν ένας θρύλος, μια 

ξεχασμένη ιστορία αιώνων. Ο φέριμαν συνέχισε: "Οι καθηγητές θα συζητήσουν ποιος θα κάνει 

ξόρκια πάνω στο ιερό χαρτί, γιατί, όπως θα ξέρετε, δεν μπορεί να σπαταληθεί σε ασήμαντα 

ξόρκια. Θα αναζητήσουμε εκείνα τα ξόρκια που μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να 

αμυνθούμε ενάντια σε δαιμονικές δυνάμεις, εκείνα που είναι γραμμένα σε χαμένες γλώσσες 

που μόνο τα Μυθολογικά Όντα υψηλότερου επιπέδου θα μπορούν να προφέρουν", συνέχισε 

ο Μίρλεν. Ο Σκόρλεον μου επιβεβαίωσε ότι η επίθεση είναι επικείμενη- δεν μπορούσα πλέον 

να εμπιστευτώ το δίκτυό μου, αλλά η υπερδιάστατη όσφρησή του εντόπισε την ομαδοποίηση 

χιλιάδων όντων που κατευθύνονται προς τα εδώ, χρησιμοποιώντας μη εξουσιοδοτημένες 

μαγικές πύλες που μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε στη Σχολή. 

Γνωρίζω ότι η Ομάδα των καθηγητών έχει οργανώσει προσωρινά τα αμυντικά καθήκοντα, 

αφιερώνοντας μάλιστα τον Moltibán και αρκετούς μαθητές για να ανιχνεύσουν τη δημιουργία 

πυλών έξω από τη Σχολή. Ο Escorleón, ο Bujab και εγώ θα εργαστούμε αυτή τη στιγμή για τη 

δημιουργία μιας προστατευτικής ασπίδας για την προστασία της Σχολής- είναι αλήθεια ότι θα 

χρειαστεί πολλή μαγική ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια νέα εισβολή 

από το εσωτερικό", ολοκλήρωσε ο φέριμαν, κοιτάζοντας τον Escorleón, ο οποίος τον κοίταξε με 

σκληρό βλέμμα, ενώ έκλεισε σφιχτά τις γροθιές του, δείχνοντας τα χέρια του με τεράστιους 

μύες. Ο Μιρλέν, κοίταξε ξανά προς τον ορίζοντα και είπε: "Και κάτι ακόμα... Έχω δώσει μια 

υπόσχεση στον Escorleón, κάτι που θα εκπληρώσω πάνω απ' όλα- αν τελικά πετύχουμε τη νίκη, 

θα αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον μόνος του σε μια ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ" -είπε ο μάγος 

δίνοντας έμφαση στην τελευταία αυτή πρόταση. Ένας τρομαγμένος ψίθυρος, που γινόταν όλο 
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και πιο δυνατός, έγινε γενικός ανάμεσα σε όλους στην αίθουσα, καθώς οι δάσκαλοι έβαζαν τα 

χέρια τους στο μέτωπο και κουνούσαν το κεφάλι τους, ενώ οι μαθητές, εντελώς 

αναστατωμένοι, έδειχναν σημάδια ότι δεν καταλάβαιναν απολύτως τίποτα. Ο ακτοπλόος 

συνέχισε την ομιλία του: "Σας ζητώ - ή μάλλον - σας προστάζω, ως μέντοράς σας, να με αφήσετε 

να τηρήσω την υπόσχεσή μου, αν χρειαστεί, και απολύτως κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο σε 

αυτή την απόφαση- αν συμβεί, όποιος και αν κερδίσει αυτόν τον αγώνα, κανείς δεν θα μπορεί 

να πει τίποτα εναντίον του νικητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό; ", είπε ο Mirlén με έμφαση. Ο 

βαρκάρης ξεδίπλωσε το δίχτυ του στο έδαφος, κρεμώντας το κάθετα στο έδαφος. Το δίχτυ πήρε 

τρισδιάστατο σχήμα, συγκεκριμένα του αμφιθεάτρου, της αίθουσας στην οποία βρίσκονταν. 

Περισσότεροι από εκατό λευκοί κύκλοι εμφανίστηκαν πάνω του. "Καθένας από αυτούς τους 

κύκλους αντιπροσωπεύει ένα μυθολογικό ον από εμάς που είμαστε εδώ και τώρα, ακριβώς στη 

θέση που κατέχετε στην αίθουσα. Σας ζητώ να συγκεντρωθείτε και να μου επιτρέψετε να 

εκπληρώσω την υπόσχεσή μου πάνω απ' όλα. Οι κύκλοι θα γίνουν πράσινοι αν μου 

υποσχεθείτε ότι θα σεβαστείτε αυτή την απόφαση. Οι λευκοί κύκλοι του δικτύου έγιναν 

κόκκινοι κύκλοι, οι οποίοι σταδιακά έγιναν πράσινοι. Μερικές κόκκινες κουκκίδες, που 

αντιπροσώπευαν μη πεπεισμένους μαθητές και καθηγητές, έγιναν πράσινες κάτω από την 

πίεση της στιγμής.  Όταν το δίχτυ έδειξε όλους τους πράσινους κύκλους, η Mirlén ρώτησε την 

παλιά της φίλη:  

 - Είσαι ικανοποιημένος τώρα, Escorleón; 

  - Όχι ακόμα, δεν θα είμαι μέχρι να τελειώσω μαζί σου! είπε, γύρισε και βγήκε από την 

αίθουσα.  

Όταν όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές έφυγαν από την αίθουσα, ο Lúcer έκλεισε την πόρτα 

από μέσα. Μόνο η Mirlén και ο Dimas παρέμειναν στην αίθουσα.  

 - Πώς μπόρεσες να της υποσχεθείς κάτι τέτοιο; είπε ο Dimas, εμφανώς αναστατωμένος. 

Έχεις τρελαθεί;  

Ο Lúcer συμφώνησε με τον μάγο:  

 - Πρέπει να έχεις τρελαθεί. Δεν θα αφήσουμε αυτόν τον τρελό ερημίτη να σε σκοτώσει, 

είπε ο Φύλακας.  

 - Τι άλλο σου ζήτησε; είπε ξαφνικά ο Δήμας.  

 - Όλα! είπε ο γέρος δάσκαλος.  

 

Οι δάσκαλοι συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη, ενώ ο Σκορλέων πήγε στο οπλοστάσιο με μια 

ντουζίνα μαθητές, για να ελέγξει τα όπλα που είχε στην κατοχή της η Σχολή. Οι μαθητές 

επέλεξαν τα όπλα που ζητούσε ο λιονταροσκορπιός.  

 - Πάρτε τα στο προαύλιο και επιστρέψτε αμέσως εδώ! Έχουμε πολλά να κάνουμε 

ακόμα! γρύλισε ο Σκορλέων.  
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 - Μάλιστα, μάλιστα, κύριε, είπαν οι μαθητές και βιάστηκαν να κάνουν το καθήκον τους. 

Στη συνάντηση των δασκάλων, η Μιρλέν εξομολογήθηκε ότι ο Σκορλέων δεν της είχε αφήσει 

άλλη επιλογή και ότι σίγουρα θα τον είχε σκοτώσει επί τόπου, αν δεν της είχε υποσχεθεί αυτό 

που ο αγαπημένος της εχθρός ήθελε περισσότερο: την πολυπόθητη εκδίκησή του. Επιπλέον, η 

Mirlén του είπε ότι ούτε ο Σκόρπιον-Λέων θα ήταν ποτέ ξανά ασφαλής στην εκούσια εξορία 

του- αν έπεφτε η Σχολή, θα έπεφταν όλοι. Ένας τελευταίος επιτακτικός λόγος τον έπεισε τελικά: 

Η Ελίσα ήταν ζωντανή, και η Μιρλέν είχε δεσμευτεί να του δώσει το σάκο με τους πολύτιμους 

λίθους της αγαπημένης του- ο Σκορλέων μπορούσε να χρησιμοποιήσει την οσμή του και τη 

δύναμη του μαντείου του για να την αναζητήσει σε όλο το γνωστό σύμπαν- αν ήταν ζωντανή, 

θα τη βρισκόταν.  

 

Δεκάδες μαθητές βρίσκονταν στην αυλή- εκατοντάδες όπλα είχαν αφαιρεθεί από το 

οπλοστάσιο και τους διαδρόμους ολόκληρης της σχολής, ορισμένα κατώτερης ποιότητας και 

που χρησίμευαν ως διακοσμητικά στους τοίχους. Ανάμεσα στα όπλα που βρέθηκαν ήταν: 

δόρατα, ξιφολόγχες, σπαθιά, τσεκούρια, σπαθιά, λόγχες, τόξα, βαλλίστρες, στιλέτα κάθε 

είδους..., μεταξύ άλλων όπλων, όλα προσεκτικά τοποθετημένα στο κέντρο της αυλής. Ο 

Σκορλέων τους είχε πει ότι ήταν απαραίτητο να γνωρίζουν πώς να τα χειρίζονται όλα- δεν 

υπήρχε αμφιβολία ότι οι μαγικές δυνάμεις ήταν σημαντικές και μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν εφόσον ήταν πλήρως φορτισμένες, πράγμα που δεν συνέβαινε συχνά.  

 - Εσύ- έλα εδώ! είπε ο Εσκορλέων στον Μοφενίξ, ένα υβριδικό ον μισό πίθηκος και μισό 

φοίνικας, πολύ ισχυρό και σεβαστό από όλους, που μπορούσε να αναγεννηθεί από τις στάχτες 

του και να συγκεντρώσει όλη την ενέργεια του φοίνικα σε θανατηφόρα κύματα ενέργειας. Τι 

επίπεδο είσαι; - ρώτησε ο Σκορλέων.  

 - Είμαι μαθητής επιπέδου 8, κύριε, απάντησε ο Μοφενίξ περήφανος για τις ικανότητές 

του.  

 - Επιτεθείτε μου, με ό,τι έχετε! είπε ο Σκορλέων.  

 - Είστε σίγουρος, κύριε; Θα μπορούσα να τον σκοτώσω, είπε ο πίθηκος, εμφανώς 

νευρικός.  

 - Τώρα!" είπε ο Σκορλέων καθώς άρπαξε ένα ρόπαλο από το έδαφος. Ο Μοφενίξ πήρε 

φόρα με ένα άλμα και μέσα σε μια στιγμή, κατευθύνθηκε προς τον Σκορλέων με πλήρη 

ταχύτητα, ενώ εκτόξευε μπάλες ενέργειας που έπαιρναν καμπύλες κατευθύνσεις, επιτιθέμενος 

στον Σκορλέων από διάφορες κατευθύνσεις. Το λιοντάρι απέκρουσε αυτά τα κύματα με το 

ρόπαλό του, σαν να έπαιζε ένα αθώο παιχνίδι μπέιζμπολ, ρίχνοντας το τελευταίο από αυτά 

εναντίον του ίδιου του Φοίνικα, ο οποίος έπεσε βαριά στο έδαφος. Ο ερημίτης τον πλησίασε 

με αστραπιαίες ζιγκ-ζαγκ κινήσεις και χτύπησε το ρόπαλο στο κεφάλι του, καταστρέφοντάς το 

ολοσχερώς. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η ενέργεια του Φοίνικα έλαμπε ξανά, ενώ τα 

απομεινάρια του κεφαλιού έλαμπαν και αναδημιουργούσαν την αρχική του μορφή, κάτι που 

οι μαθητές που είχαν αντιμετωπίσει αυτό το ον γνώριζαν πολύ καλά: την αθανασία του 

Φοίνικα. Ωστόσο, ο Σκορλέων πέταξε το ρόπαλο στο έδαφος και, μετακινώντας την ουρά του 

πάνω από το κεφάλι του, εκτόξευσε το κεντρί, το οποίο βυθίστηκε κατευθείαν στην πλάτη του 
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Μοφενίξ, ο οποίος έβγαλε μια σπαρακτική κραυγή, ενώ τον παρέλυσε με το τρομερό δηλητήριό 

του και του αφαίρεσε την προτελευταία ουσία της ζωτικής του ενέργειας. Ο Mofénix δεν 

μπορούσε παρά να περιμένει να χάσει όλη του την ενέργεια, να πεθάνει και να ξαναγεννηθεί 

λαμπερός, αλλά διαπίστωσε ότι η ενέργειά του απομυζόταν, παραλύοντας λόγω του μεγάλου 

όγκου του δηλητηρίου που κατανάλωνε το σώμα του σιγά-σιγά. "Μπορώ να συνεχίσω έτσι όλη 

μέρα", είπε ο Σκορλέων, απολαμβάνοντας την ελεύθερη ενέργεια του Μοφενίξ, ενώ το σώμα 

του απέκτησε ένα χρυσό φωτοστέφανο, το οποίο ενέπνεε ακόμη περισσότερο σεβασμό και 

φόβο αν ήταν δυνατόν. Μετά από λίγα λεπτά, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούσαν 

τρομοκρατημένοι τη σκηνή, ο Σκορλέων έβγαλε το τρομακτικό του κεντρί από την πλάτη του 

άτυχου. Ο Mophenix δεν μπορούσε να αναστηθεί από τις στάχτες, απλά και μόνο επειδή δεν 

ήταν νεκρός. Ήταν εντελώς απολιθωμένος, γιατί τον είχα αφήσει ετοιμοθάνατο, με μια γερή 

δόση δηλητηρίου, ανίκανο να κινηθεί και να αμυνθεί, αλλά ζωντανό, τελικά. Ο φοίνικας δεν 

μπορούσε να ξαναγεννηθεί σε αυτή την κατάσταση. "Βλέπεις;" είπε ο στρατηγός. Ένα καλό 

όπλο μπορεί να αφοπλίσει την πρώτη επίθεση πολλών από τους εχθρούς μας, κρατώντας τη 

μαγεία μας για το τέλος. Δεν προσποιούμαι ότι θα σας διδάξω πώς να χρησιμοποιείτε τα 

χαρίσματά σας- δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από εσάς για να κάνει αυτό στο οποίο είστε 

επιδέξιος. Αλλά τώρα, μιλάμε για μια σκληρή μάχη, όπου όπλα όπως αυτά που βλέπετε εδώ 

μπορούν να σώσουν τη ζωή σας όσο τα σώματά σας επαναφορτίζονται ή όσο οι δυνάμεις σας 

είναι κρυμμένες από τον εχθρό. Έχετε ερωτήσεις; ". Κανείς δεν τόλμησε να πει τίποτα- αν ο 

Σκορλέων χρειάστηκε μόλις ένα λεπτό για να εξουδετερώσει έναν από τους πιο 

προχωρημένους μαθητές, ο οποίος αναμφίβολα θα έφτανε σε χρόνο μηδέν στον βαθμό του 

δασκάλου, όλοι καταλάβαιναν τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν: χιλιάδες όντα ντυμένα με 

παρόμοιες πανοπλίες και όπλα, και με ποικιλία δυνάμεων. Μόνο ένα πράγμα τους ενθάρρυνε: 

αυτά τα όντα δεν είχαν στις τάξεις τους τον καλύτερο στρατηγό του φανταστικού κόσμου. Ο 

Escorleón πλησίασε και πάλι τον Mofénix, ο οποίος είχε αρχίσει να τρέμει αδιάκοπα, και με ένα 

χτύπημα του έσκισε το κεφάλι. "Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε έναν τέτοιο σύμμαχο", 

είπε ο Σκορλέων. Το μέρος του Φοίνικα έκανε το υβρίδιο να αναδυθεί από τις στάχτες, καθώς 

ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει ένα νέο ενεργειακό κύμα. "Αρκετά, φτάνει πια! ", είπε ο στρατηγός, 

δείχνοντας το ένα του δάχτυλο πάνω του. Ο Μοφενίξ κατέβηκε, έσβησε τις φλόγες του και 

κάθισε με τους υπόλοιπους συντρόφους του. "Θέλω να δοκιμάσετε όλα τα όπλα που μπορείτε 

για δύο ημέρες. Εγώ θα είμαι εδώ και θα επιβλέπω την πρόοδό σας. Ξεκινήστε! Θέλω αγώνες 

θανάτου!" είπε ο φοβερός στρατηγός. Όταν σκοτώσετε τον αντίπαλό σας, πάρτε ένα άλλο όπλο 

και βρείτε έναν άλλο μαχητή. Παρόλο που το Ξόρκι Ενέργειας Ζωής ήταν ακόμα λειτουργικό, η 

μαγική θεραπεία απαιτούσε ενέργεια που δεν διέθετε η σχολή, οπότε η Μίρλεν και ο 

Ακουάριαμ έπρεπε να συμφωνήσουν με τις απαιτήσεις του Σκορλέων: να θεραπεύουν μαγικά 

τους ετοιμοθάνατους, για όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όση μαγική ενέργεια κι αν κόστιζε. 

Δεν είχαν την πολυτέλεια να εκπαιδεύονται με μισή καρδιά, σαν να επρόκειτο για παιχνίδι, 

μπροστά σε έναν τεράστιο στρατό με την καταστροφή και μόνο στα μάτια τους. 

 

Ο Δήμας είχε τοποθετήσει το άψογο χαρτί στο πάτωμα, έτοιμος να γράψει τα ξόρκια που είχαν 

αποφασίσει μεταξύ μιας ομάδας δασκάλων. Ήταν πραγματικά περίπλοκο να τα μεταγράψουν- 

ένα μικρό τυπογραφικό λάθος θα ακύρωνε το ξόρκι και θα μετέτρεπε το αψεγάδιαστο χαρτί σε 

ένα χυδαίο κομμάτι χαρτί. Τα ξόρκια είχαν παρθεί από το Βιβλίο των Ψυχών, έναν τόμο που 
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είχαν γράψει οι πρώτοι Μεσσίες της Σχολής. Τα περισσότερα ήταν γραμμένα σε γλώσσες 

ακατανόητες ακόμη και για τους ίδιους τους δασκάλους, με μια χειρόγραφη υπογραφή από 

κάτω τους, η οποία χρησίμευε για την αναγνώριση της συγγραφής. Οι δάσκαλοι έμειναν 

άναυδοι όταν σε δύο διαδοχικές σελίδες αναγνώρισαν δύο ονόματα που γνώριζαν πολύ καλά: 

Serpentidad και Yosoy. Μήπως ο Serpentidad ήταν ένας Μεσσίας; 

Ο Scorleon επέβλεπε τις μάχες καθώς δεκάδες μαθητές πέθαιναν στα χέρια των 

συντρόφων τους, με μια μικρή ποσότητα ενέργειας να τους έχει απομείνει (λόγω του 

ξορκιού Ελάχιστη Ενέργεια Ζωής) για να ανακτηθεί αργότερα. Είχε επίσης συναντηθεί 

με τον Lucer, αναγκάζοντάς τον να τετραπλασιάσει τη φρουρά, διαπιστώνοντας ότι η 

πύλη είχε ενισχυθεί με αρκετά επιπλέον ξόρκια περιορισμού, αν και ο Φύλακας 

υποστήριζε ότι αυτή η είσοδος ήταν απόρθητη. Στη συνέχεια ζήτησε από τον Τεν-σιόν 

να επιβλέπει τους μαθητές με τις περισσότερες ήττες- δεν είχε πρόβλημα αν πέθαιναν 

πολλές φορές, καθώς θα χρησίμευαν τουλάχιστον ως παρτενέρ για τους συμμαθητές 

τους, αλλά σκέφτηκε ότι ίσως οι αρχάριοι μαθητές θα εμπόδιζαν την πρόοδο της 

γενικής ομάδας, αντί να την ενισχύουν. Ζήτησε από τον Montilan να πάρει αυτούς τους 

μαθητές και να τους μοιράσει σε όλο το σχολείο, αναζητώντας παντού πύλες. Η 

υπερδιάστατη όσφρησή του ήταν έτοιμη να εκραγεί: μύριζε θάνατο και καταστροφή, 

μύριζε έναν στρατό από χιλιάδες πλάσματα έτοιμα να εξαφανίσουν τη Σχολή μια για 

πάντα. 

 

Ο Ντίμας είχε τελειώσει με την αντιγραφή των ξορκιών μέγιστης ισχύος. Αρκετοί από 

τους δασκάλους είχαν φροντίσει να τα διαβάσουν χωρίς λάθη όταν θα ερχόταν η ώρα- 

ο Σκορλέων τους ζήτησε ένα επιπλέον πράγμα: να προετοιμάζουν τουλάχιστον τρεις 

δάσκαλοι κάθε ξόρκι- δεν μπορούσαν να αντέξουν να αποτύχει ένα ξόρκι επειδή ο 

υπεύθυνος δάσκαλος είχε σκοτωθεί στη μάχη. 

 

Ο Σκόρλεον τους είχε δώσει σε όλους το τελευταίο μάθημα- χρησιμοποιώντας τον 

Λούσερ ως μεγάφωνο, τους είπε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα κομάντο, 

με μονάδες αποτελούμενες από τρία ή τέσσερα μέλη. Η μάχη δεν θα γινόταν στους 

ανοιχτούς χώρους ή στις μεγάλες αίθουσες, εκτός αν δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουν- 

εκεί θα ήταν τροφή για κανόνια, αντιμέτωποι με έναν στρατό υπέρμετρων διαστάσεων 

και υπεράριθμο. Οι μάχες θα λάμβαναν χώρα σε διαδρόμους ή ακόμη και σε δωμάτια, 

όπου το μικρό τους μέγεθος θα περιόριζε την είσοδο των εχθρών. Ωστόσο, σύμφωνα 

με το σχέδιο, οι καθηγητές θα έπρεπε να εκτεθούν περισσότερο, ακριβώς στα μέρη που 

είναι λιγότερο κατάλληλα για μάχη: στους ανοιχτούς χώρους και στις μεγάλες 

αίθουσες, όπου τα ξόρκια δύναμης γραμμένα σε ιερό χαρτί θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Ο λιονταροσκορπιός ζήτησε να κρυφτούν τα ξόρκια 

σε αυτές τις αίθουσες- δεν ήθελε ένας πεσών καθηγητής να πάρει το ξόρκι μαζί του 

στον τάφο, ενώ οι δύο εφεδρικοί καθηγητές δεν θα είχαν καμία ευκαιρία να το 

χρησιμοποιήσουν. Ο Τουράτεξ, ένα ον που μπορούσε να αντιγράψει οποιαδήποτε 

επιφάνεια άγγιζε, φρόντισε να αφήσει τα αψεγάδιαστα χαρτιά με τα ξόρκια κρυμμένα 
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στους τοίχους σαν να ήταν πέτρινα, δίνοντας την ακριβή τοποθεσία στον Εσκορλεόν 

και τους υπόλοιπους καθηγητές. Η Μεγάλη Αίθουσα, το Αμφιθέατρο, η Aula Magna και 

δύο από τις εξωτερικές αυλές ήταν οι πέντε αίθουσες που είχαν επιλεγεί.  Οι αρχάριοι 

φοιτητές θα λειτουργούσαν ως δόλωμα για να προσελκύσουν τον μεγαλύτερο αριθμό 

όντων στις μεγάλες αίθουσες. Δύο ή τρεις καθηγητές ανά αίθουσα θα συνοδεύονταν 

από όντα με τη δύναμη της πτήσης: Οι Colicabra, Oságuila, Rinobélula, Caballosa και 

Lobat είχαν επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του 

σκότους ήταν πιθανώς γήινο, αν και με άγνωστες δυνάμεις.  
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19. ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
Ο Ούγκο κρατούσε το πόδι του από το γόνατο, ενώ κοίταζε τρομοκρατημένος το κόψιμο 

ακριβώς από κάτω. Σε αυτή την κατάσταση, μακριά από νοσοκομείο, ήξερε ότι επρόκειτο για 

θανάσιμο τραύμα- ούτε ο Αράνα δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή την αιμορραγία. Η αράχνη 

άγγιξε το μέτωπό του: έκαιγε- του μίλησε ήρεμα, ενώ ο Ούγκο συνέχισε να ουρλιάζει χωρίς να 

του δίνει σημασία, κοιτάζοντας αυτό που πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήταν το πόδι του και 

τώρα βρισκόταν ένα μέτρο μακριά στο έδαφος. "Ηρέμησε, Ούγκο- όλα θα πάνε καλά!" -είπε η 

αράχνη χωρίς ο Ούγκο να το ακούσει. Βλέποντας ότι ο Ούγκο δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί 

ή να ηρεμήσει, κάτι ζωτικής σημασίας για να επιβραδυνθεί εν μέρει ο καρδιακός του ρυθμός 

και επομένως να αντλήσει λιγότερο αίμα, η Αράνα αποφάσισε να επέμβει, εφαρμόζοντας μια 

μεγάλη δαγκωματιά στο κρεμαστό κόψιμο του ποδιού του, αφήνοντας σε αντάλλαγμα το 

επουλωτικό του και φουσκώνοντας σάλιο. Ξαφνικά, το αίμα του Ούγκο που σκορπιζόταν στο 

έδαφος άρχισε να συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερες σταγόνες, μέχρι που σχηματίστηκε ένα 

ενιαίο υγρό κάτω από το βλέμμα του Αράνα, ο οποίος έδειχνε να μην ενοχλείται και συνέχισε 

το έργο του προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία που προκάλεσε ο ακρωτηριασμός. 

Το αίμα άρχισε να τρέχει πάνω στα πόδια του Αράνα, προς το κεφάλι της αράχνης και τελικά 

μέσα στα σαγόνια της. Ο Ούγκο άρχισε να αισθάνεται λίγο καλύτερα- ήταν ακόμα ιδρωμένος, 

αλλά είχε σταματήσει να ουρλιάζει, διατηρώντας την κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά 

μπρος-πίσω που διέγραφε το ισχίο του στο έδαφος. Απροσδόκητα, ένα είδος χρυσού 

πλοκαμιού άρχισε να βγαίνει από το κομμένο πόδι (που κρατούσε ο Ούγκο στο γόνατο), 

κουνώντας και μετατοπίζοντας την Αράνα προς το πλάι, αναγκάζοντάς την να σταματήσει να 

σαλιώνει πάνω από την πληγή. Το πλοκάμι συνέχισε να κουνιέται και να πλέκεται μέχρι που 

έμεινε ακίνητο, δείχνοντας προς μια κατεύθυνση: το κομμένο πόδι που είχε μείνει όρθιο στο 

έδαφος. Κινήθηκε προς το μέρος του, μέχρι που συνενώθηκε στην κομμένη κορυφή. Ο Ούγκο 

άρχισε να συνειδητοποιεί όλα αυτά, δείχνοντας τρομοκρατημένος, χωρίς πλέον να έχει εμφανή 

συμπτώματα σωματικού πόνου. Το μοναχικό πόδι άρχισε να τρέμει, πέφτοντας στο έδαφος 

από τη δράση του πλοκάμιου. Στη συνέχεια άρχισε να κινείται πίσω στον πρώην ιδιοκτήτη του, 

καθώς το πλοκάμι μειωνόταν σε μήκος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα δύο κούτσουρα 

ενώθηκαν μεταξύ τους, καθώς το χρυσό αίμα σφράγιζε τις άκρες σαν κασσίτερος συγκολλητής. 

"Νιώθω το πόδι! "Ο Ούγκο είπε χαμογελώντας... Μπορώ να κουνήσω τα δάχτυλά μου! Και 

στηριζόμενος στα χέρια του, σηκώθηκε όρθιος με τα δύο πόδια να κινούνται προσεκτικά, 

ελέγχοντας ότι το πόδι ήταν εκατό τοις εκατό λειτουργικό. Η Αράνα χαμογέλασε εσωτερικά. Ο 

Ούγκο κοίταξε γύρω του για την υπόλοιπη ομάδα. Ο Θάνης ήταν ακόμα σκυμμένος, 

φροντίζοντας τον βαριά τραυματισμένο Ερίζορο, ενώ ο Τράντορ ήταν ακόμα ανάσκελα στο 

έδαφος, με αρκετά πόδια στην κοιλιά του, παλεύοντας ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Έτρεξε 

στο πλευρό του Erizorro. Ο σκαντζόχοιρος είχε καταρρεύσει. Ήταν ακόμα με τα 2 αγκάθια 

καρφωμένα μέσα του.  

 - Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε; ρώτησε ο Ούγκο τον Θάνη.  

 - Δεν είμαι σίγουρος, Ούγκο. Τουλάχιστον τα αγκάθια κλείνουν την πληγή. Η αφαίρεσή 

τους είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας", είπε το κοάλα.  

Ο Ούγκο κοίταξε την Αράνα. Η αράχνη είπε: "Μπορώ να επιδιορθώσω την πληγή στον ώμο σου, 

αλλά αν βάλω σάλιο στο μάτι σου, το πιθανότερο είναι να το χάσεις. Το σάλιο μου επουλώνει, 
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αλλά αυτές οι φυσαλίδες λειτουργούν ως οξύ, το οποίο πιθανότατα θα καταλήξει να βλάψει το 

μάτι ακόμα περισσότερο.   

Ο Ούγκο πλησίασε τον Σκαντζόχοιρο, ακουμπώντας το χέρι του στην πληγή στον ώμο του. Οι 

κλωστές του ιστού που κάλυπταν παλαιότερες πληγές απομακρύνθηκαν από το δέρμα του 

Ούγκο. Οι πληγές αυτές άνοιξαν ξανά, ίσα-ίσα για να ευθυγραμμιστούν μερικές σταγόνες από 

το αίμα του φίλου του, αναζητώντας τον συντομότερο δρόμο προς το πληγωμένο αντιβράχιο 

του αγοριού, συνδέοντας τελικά τα δύο αίματα. Ο Ούγκο επικεντρώθηκε στον αγκαθωτό φίλο 

του και ξαφνικά παρατήρησε κάτι παράξενο στην πλάτη του: αγκάθια, που έμοιαζαν πολύ με 

εκείνα του Erizorro, ξεπρόβαλλαν από την πλάτη του διαπερνώντας το πουκάμισό του. "Μα τι 

είναι αυτό;" αναφώνησε ο Θάνης περίεργα. Ο Θάνης άπλωσε το χέρι του και ακούμπησε τον 

αγκάθινο μανδύα του Ούγκο, τρυπώντας ένα από τα δάχτυλά του. "Ωχ!" φώναξε ο Θάνης, 

ρουφώντας το, "είναι πραγματικά αγκαθωτά! " Χωρίς να δώσει περαιτέρω σημασία και με 

πλήρη εμπιστοσύνη στις άγνωστες μέχρι τότε ικανότητές του, ο Ούγκο έφτασε προς τον 

Σκαντζόχοιρο και τράβηξε το αγκάθι από τον ώμο του με ένα απότομο τράβηγμα- ξαφνικά 

αναδύθηκε ένας χείμαρρος αίματος, που φράχτηκε αμέσως από το χρυσό αίμα του Ούγκο. Στη 

συνέχεια κοίταξε μέσα στο μάτι του φίλου του. Αυτή τη φορά, ο Ούγκο μάζεψε το δικό του αίμα 

που αναβλύζει σε σταγόνες από όλες τις μισάνοιχτες πληγές που είχε κάποτε, και μόλις 

συγκεντρώθηκε, το έβαλε στο χέρι του, έσφιξε τη γροθιά του και άφησε αρκετές χρυσές 

σταγόνες να πέσουν στο μάτι του Σκαντζόχοιρου. Στη συνέχεια έβγαλε το αγκάθι από αυτό με 

εκπληκτική ευκολία. Το χρυσό αίμα είχε δράσει αμέσως, σφραγίζοντας αμέσως την 

αιμορραγία. Ο Erizorro ανέκτησε τις αισθήσεις του, λέγοντας ακόμα ελαφρώς ζαλισμένος:  

 - Στην πραγματικότητα, ο ώμος μου δεν πονάει πια σχεδόν καθόλου.  

 - Περίμενε λίγο να ανοίξεις το μάτι σου", του ζήτησε ο Ούγκο, γυρνώντας και τρέχοντας 

προς τον Τράντορ.  

Η σαρανταποδαρούσα βρισκόταν στα τελευταία της πόδια: Η Αράνα είχε σφραγίσει πλήρως 

δύο από τα κομμένα πόδια της, καθώς και μέρος της κοιλιάς της, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και 

είχε πέσει σε κώμα. "Οι σφυγμοί του έχουν πέσει κατακόρυφα! ", φώναξε η Αράνα ανήσυχη. 

Ξαφνικά, η καρδιά του Τράντορ σταμάτησε να χτυπάει, καθώς το αγόρι συνέχισε να τρέχει προς 

το ον που τον ενοχλούσε από τότε που συναντήθηκαν. Ο Ούγκο σταμάτησε στα ίχνη του, 

περίπου δύο μέτρα μακριά από την σαρανταποδαρούσα.  

 - Κάντε πίσω, όλοι σας", είπε το αγόρι.  

 - Τι θα κάνεις; είπε έκπληκτος ο Θάνης, καθώς η Αράνα απομακρύνθηκε από τη 

σαρανταποδαρούσα. 

 - Άλλο ένα επιστημονικό πείραμα, υποθέτω", απάντησε ο Ούγκο. Συγκεντρώθηκε στον 

Τράντορ και, μπροστά στα μάτια όλων, εμφανίστηκαν πολλά ζευγάρια πόδια από την πλάτη 

του αγοριού. Μεταξύ τους άρχισαν να σχηματίζονται μπάλες ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο 

Ούγκο συνέχισε με μέγιστη συγκέντρωση. Στη συνέχεια, τα πόδια ένωσαν τις μπάλες σε μία. Ο 

Ούγκο άνοιξε τα μάτια του και την πέταξε στον Τράντορ, ο οποίος έγειρε το άτονο σώμα του 

ενάντια στην εξωτερική τάση. Ο Ούγκο ξαναγέμισε και την πέταξε ξανά. Φαινόταν ότι δεν είχε 

συμβεί τίποτα, αλλά το κεφάλι της σαρανταποδαρούσας γύρισε στο πλάι, φτύνοντας αμέσως 
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μια μεγάλη φούσκα λευκωπού αίματος, ενώ το σώμα της αποκτούσε τον συνηθισμένο μυϊκό 

τόνο της, κινούμενο αργά- η σαρανταποδαρούσα είχε βγει από την καρδιακή ανακοπή και είχε 

ξανά σφυγμό. Ο Τράντορ άνοιξε τα μάτια του και είδε ένα ον που έμοιαζε με τον Ούγκο, αλλά 

ήταν πολύ διαφορετικό. Είχε αγκάθια στην πλάτη του, δύο ζεύγη ποδιών στον κορμό του και το 

πρόσωπό του είχε αλλάξει. Το παράξενο πλάσμα έβγαζε καυτό αίμα από πολλές ανοιχτές 

πληγές στα χέρια και τα χέρια του. Το αίμα έγινε χρυσαφένιο, πέφτοντας κατευθείαν στην 

κοιλιά της σαρανταποδαρούσας. 

 - Πρέπει να έχω παραισθήσεις! είπε ο Trantor από το έδαφος.  

Ο Ούγκο πλησίασε τον Θάνη, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει έναν βαθμό έντασης καθώς 

κοίταξε το πρόσωπο του αγοριού και διαπίστωσε ότι δύο νέα ζευγάρια μάτια τον κοιτούσαν 

από αυτό που κάποτε ήταν το μέτωπό του. "Δώσε μου το χέρι σου, Θάνη! " -Ούγκο ζήτησε το 

Κοάλα. Το αίμα του Ούγκο έτρεξε μέχρι τα ακόμα αιμόφυρτα τσιμπημένα δάχτυλα του Θάνη, 

αναμειγνύοντας το αίμα μεταξύ τους. Ο Ούγκο συγκεντρώθηκε στον φίλο του και ξαφνικά 

εξαφανίστηκε. Επανεμφανίστηκε μετά από πέντε δευτερόλεπτα με το τόξο του Κένταυρου στο 

χέρι του.  

- Πώς το έκανες αυτό; είπε έκπληκτος ο Θάνης.  

 - Περίμενε και θα δεις, είπε ο Ούγκο με μια αυτοπεποίθηση που δεν αρμόζει σε ένα 

αγόρι της ηλικίας του. Το αγόρι εξαφανίστηκε και πάλι. Ένα σφύριγμα έστρεψε τα κεφάλια όλης 

της ομάδας προς άλλη κατεύθυνση: ο Ούγκο βρισκόταν περίπου 50 μέτρα μακριά, κοντά στην 

άκρη της οροφής, σε ύψος τεσσεράμισι μέτρων περίπου. Επιτέθηκε στο τόξο με τρεις αιχμές, 

ενώ τα πλαϊνά του πόδια δημιούργησαν μια μπάλα ενέργειας. Πυροβόλησε προς την ομάδα με 

ακρίβεια ακριβείας, οδηγώντας τις 3 αιχμές σε ένα τριγωνικό μοτίβο γύρω από τους φίλους 

του, ενώ μια ηλεκτρική ακτίνα διέσχιζε τα βέλη από αριστερά προς τα δεξιά, σαν ηλεκτροφόρος 

φράχτης. Καθώς έπεφτε από τα ύψη, εξαφανίστηκε ξανά, εμφανιζόμενος δίπλα στον Thanis με 

τον Erizorro, κρατώντας τον από το χέρι, καθώς όλη η ομάδα κοιτούσε έκπληκτη.  

 - Εντάξει, φίλοι μου- νομίζω ότι σας χρωστάω μια εξήγηση", είπε ο Ούγκο, γυρνώντας 

προς την παρέα, η οποία εξακολουθούσε να τον κοιτάζει με κενό βλέμμα. Πριν από μερικά 

βράδια, όταν ήμουν σε υπηρεσία και εσείς κοιμόσασταν, σκεφτόμουν τον ρόλο μου σε αυτή 

την αποστολή. Μου είπαν από την πρώτη μέρα ότι ήμουν ο Εκλεκτός, αλλά ποτέ δεν ήξερα 

πραγματικά το γιατί. Δεν ένιωθα ότι είχα ιδιαίτερες δυνάμεις, σε σύγκριση με τις απίστευτες 

δυνάμεις των άλλων Μυθολογικών Όντων της Σχολής- ωστόσο, θυμήθηκα τα λόγια της μητέρας 

μου: "Το αίμα είναι η ζωή και ο θάνατος" και σκεφτόμουν συνέχεια αυτή την ιδέα. Θυμήθηκα 

πώς το χυμένο αίμα μαζευόταν και γινόταν χρυσό, βοηθώντας με σε δύσκολες καταστάσεις, 

δείχνοντάς μου το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσω. Ποια ήταν τότε η δύναμή μου; Τράβηξα 

προς τα πίσω μια κλωστή ιστού που έφραζε μια από τις τελευταίες πληγές μου και έξυσα την 

κρούστα για το αίμα. Το άγγιξα με τα δάχτυλά μου, ήταν ζεστό και προφανώς φυσιολογικό. 

Αλλά..., ξαφνικά, μου ήρθε στο μυαλό η Αράνα, ένα ον που προσπάθησε να με σκοτώσει στην 

πρώτη μας συνάντηση, πριν το αίμα μου τη μετατρέψει σε αυτό που είναι τώρα. Υποθέτω ότι 

επικεντρώθηκα στη φίλη μου για αρκετή ώρα, ώστε να πεταχτούν αρκετά αραχνοπόδαρα από 

το σώμα μου, ακολουθούμενα από αρκετά ζευγάρια μάτια. Ήταν καταπληκτικό. Άρχισα να 

κάνω ρόδες και πλάγιες ρόδες, όπως κάνει συνήθως. Το θέαμα ήταν απίστευτο, ακόμα και τη 
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νύχτα. Τότε κατάλαβα. Μπορούσα να αντιγράψω τις δυνάμεις κάθε όντος εφόσον ενώνονταν 

τα αίματά μας, έστω και για μια στιγμή.  

 - Αυτό είναι καταπληκτικό! Ο Θάνης είπε: "Αλλά δεν σε είδα να αγγίζεις τον Τράντορ σε 

κανένα σημείο.  

- Έχεις δίκιο, Θάνη", είπε ο Ούγκο, "στην πραγματικότητα, δεν τον άγγιξα ποτέ άμεσα, αλλά τα 

αίματά μας συγχωνεύτηκαν. Η Αράνα ήταν αυτή που το έκανε: υπήρχαν ίχνη από το αίμα του 

Τράντορ στα σαγόνια της, και όταν τραυματίστηκα, τα δύο αναμείχθηκαν ανεπανόρθωτα. 

Υποθέτω, λοιπόν, ότι μπορώ να αντιγράψω τις δυνάμεις σου οποιαδήποτε στιγμή το θελήσω, 

αν τα αίματά μας είχαν ποτέ ενωθεί.  

 - Πώς πήρες πίσω το πόδι σου; είπε ο Erizorro, προσπαθώντας να αλληθωρίσει λίγο.  

 - Ομολογώ ότι δεν το περίμενα αυτό, απάντησε ο Ούγκο ανασηκώνοντας τους ώμους 

του, απλά συνέβη. Το αγόρι συνέχισε να βγάζει πάλι το αίμα του, βουλώνοντας τελείως την 

πληγή στην κοιλιά του Τράντορ, η οποία άρχισε να συγκολλάται, σχηματίζοντας ένα κορδόνι σε 

όλο το μήκος του ανοιχτού τμήματος, το οποίο η Αράνα δεν μπορούσε να κλείσει.  

- Είσαι απίστευτος, Ούγκο!" είπε ενθουσιασμένος ο Θάνης. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είσαι 

ο Μεσσίας και ότι μαζί θα πετύχουμε την αποστολή μας. Τώρα καταλαβαίνω την αδιάφορη 

στάση σου απέναντι στον κάβουρα. 

 - Λοιπόν, μην το πιστεύεις! απάντησε ο Ούγκο. Ήταν ένα φοβερό ον. Ένιωθα 

αυτοπεποίθηση, αν και φοβόμουν κι εγώ μέχρι θανάτου... Αν ήταν ο λαιμός μου αντί για το 

πόδι μου, δεν θα ήμουν εδώ για να διηγηθώ την ιστορία. Ο Αράνα παρακολουθούσε όλη τη 

σκηνή, χαμογελώντας άναρθρα, καθώς απλώς αφαιρούσε τα νήματα του ιστού από τα κομμένα 

πόδια του Τράντορ, τα οποία χρησίμευαν ως αυτοσχέδιος αιμοστατικός επίδεσμος για να μην 

χάσει άλλο αίμα η σαρανταποδαρούσα. Ο Χούμπο έριξε μερικές σταγόνες από το αίμα του στα 

άκρα, τα οποία σφράγισαν αμέσως. Ο Τράντορ σηκώθηκε όρθιος, ακόμα απρόθυμος, έσκυψε 

μπροστά, κρατώντας την κοιλιά του με τα τέσσερα ζεύγη ποδιών, αλλά σύντομα 

εγκαταστάθηκε στη συνηθισμένη του όρθια θέση. Δημιούργησε δύο μπάλες ενέργειας 

ανάμεσα στα κάτω ζεύγη των ποδιών του, αν και δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα από τα 

κομμένα. - "Υποθέτω ότι θα πρέπει να το κάνουμε! Ο Τράντορ είπε με μάλλον ήρεμο τρόπο για 

τα συνηθισμένα του δεδομένα. Με τον Ούγκο στο τιμόνι, θα είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ".  

Ο Ούγκο τον κοίταξε χαμογελώντας.  

 - Αλλά μην κάνετε κανένα λάθος, άνθρωπε... Είσαι ακόμα τόσο άσχημος όσο ποτέ!" 

είπε δυνατά, κοιτάζοντας τον Ούγκο, προς γέλιο όλων των μελών της ομάδας, ακόμα και του 

ίδιου του Ούγκο.  

 - Ήρθε η ώρα να φύγουμε! είπε ο Ούγκο πιο σίγουρος από ποτέ. Πρέπει να βρούμε 

αυτόν τον πυλώνα. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του καβουριού.....  

 - Θα πρέπει να εμπιστευτούμε τα λόγια ενός ετοιμοθάνατου όντος που στο παρελθόν 

ήταν στα πρόθυρα να μας σκοτώσει όλους; είπε ο Erizorro.  
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 - Ναι", απάντησε ο Ούγκο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υποθέτω ότι δεν είχα τίποτα να 

χάσω... Για να δούμε! Υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, ξεκινώντας από την τριγωνική πλατεία, δύο 

διάδρομοι στα δεξιά, ένας στη μέση και τρεις στα αριστερά... 

Η ομάδα ακολούθησε τον Ούγκο, ο οποίος είχε αποφασίσει να επιστρέψει στην αρχική του 

ανθρώπινη μορφή για να αποτρέψει τους φίλους του από το να χάσουν την προσοχή τους στη 

νέα του εμφάνιση. Η μεταμόρφωση είχε αποδειχθεί αρκετά εύκολη: αρκούσε να συγκεντρωθεί 

βαθιά στον εαυτό του: τα επιπλέον μάτια, πόδια και αγκάθια εξαφανίστηκαν μέσα στο σώμα 

του. Ακολούθησαν τις οδηγίες κατά γράμμα χωρίς περαιτέρω περιστατικά, μέχρι που έστριψαν 

σε μια γωνία, φτάνοντας στην προβλεπόμενη τοποθεσία, η οποία αποδείχτηκε ότι δεν ήταν 

πλατεία- ήταν ένα είδος πολύ μεγάλου διαδρόμου, πιθανώς πεντακοσίων μέτρων ή και 

παραπάνω, που σχηματιζόταν από δύο φράχτες σε κάθε πλευρά πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, 

σε απόσταση μόλις δύο μέτρων μεταξύ τους. Ο διάδρομος είχε ανοίγματα στην αρχή και στο 

τέλος- στη μέση του φαινόταν από μακριά ένας πυλώνας.  

 - Δεν υπάρχει κανένα μέρος; είπε έκπληκτος ο Erizorro.  

 - Ήταν κάτι που είχε σκεφτεί, είπε ο Θάνης χαμογελώντας. Τώρα αυτό το επιβεβαιώνει. 

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον τελευταίο πυλώνα, αυτόν που κρατάει το κλειδί για το κέντρο 

του λαβύρινθου. Και χωρίς άλλη λέξη, άρχισε να βαδίζει προς τον πυλώνα με γοργό ρυθμό, 

αφήνοντας τους άλλους με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Χρειάστηκαν μερικά 

λεπτά για να διανύσουν τα 250 μέτρα μέχρι το κέντρο του διαδρόμου, καθώς περπατούσαν σε 

μονή γραμμή, με προσοχή για μια πιθανή συνδυασμένη επίθεση και από τα δύο ανοίγματα, 

καθώς και κρατώντας πάντα απόσταση από τον φράχτη, ο οποίος άνοιγε κατά καιρούς τα 

σαγόνια του στην προσέγγιση ενός "Μεγαλοπρεπούς λιχουδιού". Στα υπόλοιπα τετράγωνα, 

υπήρχαν αρκετοί διάδρομοι, οι οποίοι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

αποσυμφόρηση των επιθέσεων, την επανατοποθέτηση κ.λπ. ο διάδρομος αυτός, ωστόσο, θα 

μπορούσε να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου σε περίπτωση επίθεσης και από τις δύο πλευρές. 

Η ομάδα, με επικεφαλής τον Ούγκο, κατάφερε να φτάσει στον πυλώνα.  

 - Κάνε την τιμή, Αράνα! είπε ο Ούγκο, ανοίγοντας τα πόδια του, επιτρέποντας στην 

αράχνη να περάσει πάνω από τον πυλώνα. Ο Αράνα ανέβηκε στον πυλώνα, βούρτσισε τη 

συσσωρευμένη σκόνη από την επιφάνεια και διάβασε δυνατά τον κώδικα: 

1PK21LMNTADLSLVARA1N2MIG 

 - Το βρήκαμε! Ούγκο φώναξε. Και τώρα τι;  

 - Τώρα πρέπει να ερμηνεύσουμε το μήνυμα", είπε ο Thanis. Από τότε που βρήκαμε την 

πρώτη στήλη, το σκέφτομαι. Στη Μιρλέν πάντα άρεσαν οι γρίφοι και στον ελεύθερο χρόνο μας 

παίζαμε παιχνίδια με λέξεις, αναγραμματισμούς ή μαθηματικούς γρίφους. Ο γέρος βαρκάρης 

πάντα μου έλεγε: "όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν γρίφο, τείνουμε συχνά να 

περιπλέκουμε υπερβολικά τον εαυτό μας, αναζητώντας έξυπνες και πολύπλοκες λύσεις- αλλά 

πολλές φορές, η λύση βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη μύτη μας, κρυμμένη πίσω από μια 

απλότητα που δεν εκτιμούμε αρχικά". Το σκέφτηκα πολύ και είχα μια θεωρία για το μήνυμα, η 
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οποία, από την άλλη πλευρά, μου ακούγεται περισσότερο σαν ξόρκι, κάποιες μαγικές λέξεις 

κρυμμένες πίσω από το κωδικοποιημένο μήνυμα.  

 - Θα μοιραστείς αμέσως τα ευρήματά σου μαζί μας;" είπε ο Τράντορ, φανερά 

ενοχλημένος με τον Θάνη, τον οποίο μπορεί να κρατούσε ακόμα κακία για την επίδειξη των 

δυνάμεών του.  

 - Εντάξει, ξεκινάμε. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει τέσσερις κωδικούς που ταιριάζουν με 

συγκεκριμένους χαρακτήρες: 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Ο Θάνης έλεγε ασυναρτησίες καθώς πηγαινοερχόταν.  "Ούγκο παρατήρησε μια σημαντική 

λεπτομέρεια: τα τέσσερα τελευταία ψηφία άλλαξαν, αλλά το υπόλοιπο μήνυμα ήταν ακριβώς 

το ίδιο. Ήταν ένα είδος αντίστροφης μέτρησης: 5MIG, 4 MIG, 3MIG, 2MIG....  

 - Οπότε πρέπει να βρούμε ακόμα το 1MIG και το 0MIG; είπε ο Erizorro με έναν αέρα 

ανησυχίας.  

 - Αυτό σκέφτηκα κι εγώ στην αρχή, είπε ο Θάνης, αλλά σύντομα το απέρριψα, επειδή 

δεν ταίριαζε με τα μαθηματικά που εφαρμόστηκαν σε αυτή την περίπτωση.  

 - Μαθηματικά; είπε ο Τραντόρ, ανοιγοκλείνοντας κάτι που υποτίθεται ότι θα μπορούσε 

να είναι αρκετά φρύδια.  

 - Σωστά, μαθηματικά, απάντησε ο Θάνης. Ο κωδικός 5MIG, αν αγνοήσουμε όλα τα 

προηγούμενα ψηφία, βρισκόταν σε ένα τετράγωνο σε σχήμα πενταγώνου- ο 4MIG σε ένα 

τετράγωνο σε σχήμα τετραγώνου- ο 3MIG σε ένα τετράγωνο σε σχήμα τριγώνου.... 

  - Ναι, αλλά τώρα βρισκόμαστε στον 2MIG και δεν είμαστε σε κανένα τετράγωνο, είπε 

ο Τράντορ, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση.  

 - Ακριβώς! Δεν είμαστε σε κανένα τετράγωνο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε 

κανένα τετράγωνο, τουλάχιστον μαθηματικά μιλώντας! Αυτός ο αριθμός μπορεί να 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των πλευρών ενός κανονικού πολυγώνου- ένα πεντάγωνο με πέντε 

πλευρές, ένα τετράγωνο με τέσσερις πλευρές, ένα τρίγωνο με τρεις πλευρές ...- ωστόσο, 

βρισκόμαστε στη θέση 2MIG. Μαθηματικά, δεν υπάρχει πολύγωνο με δύο πλευρές- θα ήταν 

δύο ημιάγωνα. Επομένως, αν επικεντρωθούμε στα ημιάγωνα που σχηματίζουν τα σχήματα (5, 

4, 3, 2), τότε...  

 - Και γιατί πιστεύετε ότι αυτός είναι ο τελευταίος πυλώνας; Δεν θα μπορούσαμε να 

βρούμε μια δομή με ένα μόνο από αυτά τα ημι-κομμάτια για τα οποία μιλάτε;" είπε ο Erizorro, 

φανερά μπερδεμένος, διακόπτοντας την ασυναρτησία του Thanis.  

 - Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το βρούμε. Αυτή η δομή θα ήταν έξω από τον λαβύρινθο, 

θα ήταν οποιοσδήποτε από τους τοίχους του φράχτη που βλέπουμε από έξω. Καταλαβαίνεις; 

Θα ήταν η έξοδος, εν ολίγοις.  
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 - Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι λες, αν και είναι ακόμα πολύπλοκο, είπε ο Ούγκο, αλλά 

πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε και το υπόλοιπο μήνυμα.  

- Έχεις δίκιο, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες που πρέπει να 

παραλειφθούν για να διαβαστεί σωστά, και είναι ρητά τοποθετημένοι για να κάνουν το μήνυμα 

λιγότερο προφανές", είπε ο Θάνης καθώς έγραφε ολόκληρη την αλφαριθμητική ακολουθία, 

χρησιμοποιώντας ένα ραβδί που μάζεψε από το έδαφος. Καθώς έγραφε την ακολουθία, 

μεγέθυνε τους χαρακτήρες που πίστευε ότι είχαν μείνει:  

1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Ο Θάνης συνέχισε το επιχείρημά του: "Αν τώρα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε το μήνυμα 

χωρίς να δώσουμε προσοχή σε αυτούς τους χαρακτήρες που σας έχω επισημάνει, είναι πιο 

εύκολο, έτσι δεν είναι; Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι το ξόρκι δεν θα λειτουργούσε αν το 

διαβάζαμε σε λάθος σημείο"... "Φυσικά, στον τελευταίο πυλώνα! Ο πυλώνας με τον αριθμό 

1D2! Βρισκόμαστε στο σωστό μέρος, στο μέρος όπου μπορούμε να απαγγείλουμε το ξόρκι! Ο 

Ούγκο φώναξε ενθουσιασμένος: "Αλλά ποιο θα ήταν αυτό το ξόρκι; " είπε καθώς πλησίαζε τα 

μηνύματα που ήταν γραμμένα στο πάτωμα. 

Όλοι πλησίασαν, κοιτάζοντας το έδαφος, προσπαθώντας να διαβάσουν το μήνυμα: 

αλληθωρίζοντας, γυρίζοντας το κεφάλι τους, αντικαθιστώντας τα γράμματα με αριθμούς... για 

να δουν αν θα μπορούσαν να βρουν κάποιο στοιχείο που θα τους βοηθούσε μπροστά σε αυτό 

που ο Θάνης είπε ότι ήταν τόσο προφανές. Ξαφνικά, ένα ελαφρύ αεράκι ανακάτεψε τα μαλλιά 

του Ούγκο, αναγκάζοντάς τα να φύγουν από τα μάτια του. Όλοι άρχισαν να αισθάνονται αυτόν 

τον άνεμο στο πρόσωπό τους, αρκετά μεγάλο ώστε ο Ερίζορο να τεντώσει τα πτερά του, τα 

οποία είχε γείρει ελαφρώς προς τα κάτω σε θέση ανάπαυσης- ένα είδος μπλε σκόρου με 

άνοιγμα φτερών περίπου δύο μέτρα χτύπησε τα φτερά του, προκαλώντας το αεράκι που όλοι 

είχαν αισθανθεί. Στην άλλη άκρη του διαδρόμου, ένα άλλο παρόμοιο ον, αυτή τη φορά σε 

αποχρώσεις του πράσινου, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα μάτια του ήταν κόκκινα, μέσα σε 

διογκωμένες κόγχες, δίνοντάς τους μια άδεια εμφάνιση σαν κρανίο. Είχε προεξέχοντες 

κυνόδοντες, συνοδευόμενους από μια σειρά τεράστιων δοντιών. Μια ουρά με αιχμή δόρατος 

κινούνταν σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ.  Τα πλάσματα άνοιξαν το στόμα τους και άρχισαν να εκπέμπουν 

μια υψίφωνη, συνεχή κραυγή, σε πολύ υψηλή συχνότητα, η οποία έκανε όλους στην παρέα να 

καλύψουν τα αυτιά τους, καθώς έπεσαν στο έδαφος για να παρακολουθήσουν να γίνονται 

ορατοί κάποιοι κυματισμοί στα στόματα αυτών των πλασμάτων, οι οποίοι κατευθύνονταν προς 

το έδαφος. Για τουλάχιστον δύο λεπτά, η ομάδα ξάπλωσε σπαρταρώντας στο έδαφος, 

προσπαθώντας να προστατεύσει τα τύμπανα των αυτιών της από αυτόν τον κολασμένο ήχο. Τα 

πλάσματα σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους, ενώ εξακολουθούσαν να αιωρούνται στην ίδια 

θέση, χτυπώντας τα φτερά τους. Ξαφνικά, ένας φράχτης εμφανίστηκε από το πουθενά εκεί 

όπου τα κύματα είχαν βροντήξει στο έδαφος, ένας σε κάθε πλευρά του μακρύ διαδρόμου. Και 

οι δύο νεοεμφανισθέντες φράχτες άρχισαν να κινούνται προς το κέντρο της κατασκευής, που 

είχε πλέον μετατραπεί σε ένα κλειστό ορθογώνιο, οι μικρότερες πλευρές του οποίου κινούνταν 

αδυσώπητα προς τον πυλώνα, που βρισκόταν στο κέντρο.  
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 - Παγιδευτήκαμε!" είπε ο Erizorro, εμφανώς ανήσυχος.  

 - Δεν μπορούσες να μας τηλεμεταφέρεις, Θάνις; είπε ο Τράντορ.  

 - Όχι μέσα από τον τοίχο. Πρέπει να μπορώ να βλέπω πού πηγαίνουμε, απάντησε ο 

Θάνης θλιμμένος.  

- Τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα", απάντησε ο σκαντζόχοιρος, καθώς οι φράχτες συνέχισαν να 

κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Υπολογίζω ότι θα έχουμε το πολύ δύο λεπτά μέχρι να μας 

προλάβει ο φράχτης.  

Η ομάδα εξακολουθούσε να είναι σε μονή γραμμή, κολλημένη στον πυλώνα, προσπαθώντας 

να βρει μια λύση που προφανώς δεν ερχόταν, ενώ ο "βόρειος" φράχτης και ο "νότιος" φράχτης 

συνέχιζαν τη θανατηφόρα κίνησή τους προς τη συνοδεία. Ο Thanis είχε ρίξει αρκετές βολές 

στον φράχτη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα- τα βέλη του Erizorro είχαν ήδη αποδειχθεί 

αναποτελεσματικά εναντίον του- ούτε η τηλεμεταφορά του Thanis ήταν μια επιλογή... Η Αράνα 

ανέβηκε ξανά στον πυλώνα και είπε:  

 - Παιδιά, σας παρακαλώ! Προσέξτε με για ένα δευτερόλεπτο! Ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι 

έχω μια λύση για να σώσω τουλάχιστον μερικούς από εσάς. Θυμάστε πώς σώθηκε ο Έλντριτς;  

 - Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, Αράνα! Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε κανέναν για να 

ανοίξει ο φράχτης τα σαγόνια του και να ξεφύγουμε σε έναν άλλο νέο διάδρομο με ποιος ξέρει 

τι νέους κινδύνους... Αυτό αποκλείεται εντελώς, ξεχάστε το!" είπε ο Ούγκο πολύ σοβαρά.  

 - Δεν θα αφήσω να σου συμβεί τίποτα, Ούγκο- είμαι έτοιμος να ριχτώ στον φράχτη αν 

χρειαστεί, αν αυτό σου δώσει ένα δευτερόλεπτο να τον περάσεις και να γλιτώσεις από βέβαιο 

θάνατο... Θα ήθελα να σου πω τόσα πολλά πράγματα... αλλά δεν μας μένει χρόνος- είναι μόνο 

είκοσι μέτρα μακριά. Σε παρακαλώ, κάνε ό,τι μπορείς για να σωθείς- δεν θα ήθελα να πεθάνω 

για το τίποτα..." είπε η αράχνη πειστικά αναλαμβάνοντας την κατάσταση, ενώ παράλληλα 

λύγισε τα πόδια της, ετοιμαζόμενη να πηδήξει πάνω στον φράχτη.  

 - Όχι, Αράνα, δεν μπορώ να το επιτρέψω! - είπε ο Ούγκο, καθώς πολλά ζευγάρια μάτια 

ξεπρόβαλλαν από το μέτωπό του, καθώς τεράστια πόδια αράχνης εμφανίστηκαν δίπλα στα 

ανθρώπινα πόδια του, ενώ η Αράνα άνοιξε το στόμα της έκπληκτη. Με μια γρήγορη περιστροφή 

γύρισε και πέταξε έναν ιστό στα πόδια της φίλης της, φυλακίζοντάς την πάνω στον πυλώνα.  

 - Ούγκο, σε παρακαλώ, άσε με να φύγω!" ικέτευε η αράχνη καθώς πάλευε να 

απελευθερωθεί χωρίς να τα καταφέρνει.  

 - Αν πρέπει να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί! Σας ευχαριστώ όλους πολύ, φίλοι μου! 

Λυπάμαι που μας βλέπω σε αυτή την κατάσταση, αλλά πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι 

πραγματικά που σας γνώρισα", είπε ο Ούγκο, αποδεχόμενος το τέλος του.  

Οι φράχτες συνέχισαν να προχωρούν και μόνο περίπου δέκα μέτρα τους χώριζαν από το 

επόμενο γεύμα τους, μια "υπέροχη λιχουδιά".  
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20. ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Μια σκιά εμφανίστηκε στο πάτωμα- κάτι ή κάποιος πετούσε πάνω από την ημιδιαφανή οροφή 

από δέρμα φιδιού. Ξαφνικά, το ταβάνι άρχισε να παγώνει, να κρυσταλλώνει σαν βιτρό, καθώς 

η σκιά έκανε άλλο ένα πέρασμα. Ένας μεγάλος θόρυβος έσπασε την ένταση της στιγμής, 

ακολουθούμενος από την είσοδο ενός πλάσματος μέσα από το κενό που δημιουργήθηκε, 

σπάζοντας το ημιδιαφανές δέρμα του φιδιού σε πολυάριθμα παγωμένα θραύσματα, τα οποία 

έπεσαν σαν βροχή κρυστάλλων στα κεφάλια της ομάδας, η οποία αναγκάστηκε να 

προστατευτεί με τα χέρια της, δεχόμενη κάποια μικρά κοψίματα χωρίς σημασία. Το φτερωτό 

πλάσμα τους κοίταξε από ψηλά. Ήταν ένα πανέμορφο λευκό άτι, με μια μικρή θήκη στην πλάτη 

του και με παγωμένη αναπνοή με τη μορφή ατμού να βγαίνει ακόμα από το στόμα του.  

 - Κοιτάξτε, είναι ο Πεγκασούλο!" είπε ενθουσιασμένος ο Θάνης. 

 - Κατέβα κάτω, τώρα! φώναξε το φτερωτό άλογο.  

Η ομάδα ξάπλωσε στο έδαφος και ένα νέο παγωμένο ρεύμα πέρασε από πάνω τους μόλις λίγα 

εκατοστά μακριά, χτυπώντας τον νότιο φράχτη που βρισκόταν ήδη περίπου δύο μέτρα μακριά 

από την ομάδα. Ο Πεγκασούλο συνέχισε να στέλνει αυτή την παγωμένη πνοή, κάνοντας τον 

φράχτη να αλλάζει όλο και περισσότερο σε ένα υπόλευκο χρώμα, παγώνοντας εντελώς, χωρίς 

όμως να σταματάει την κίνησή του. Ο Ούγκο έβαλε το χέρι του στην τσάντα του, έβγαλε το 

σπαθί του και, κρατώντας το με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, έριξε μια σφαλιάρα σαν 

σαμουράι στον φράχτη, με διαγώνια τροχιά, η οποία τον έσπασε σε πολλά κομμάτια, όπως είχε 

ήδη συμβεί με την οροφή. Ο Ούγκο συνέχισε να χτυπάει, μέχρι που το κενό έγινε αρκετά 

μεγάλο για να περάσει η ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Πεγκασούλο. 

Ελευθέρωσε την Αράνα με ευκολία, ξετυλίγοντας το δίχτυ με τα νεοαποκτηθέντα πόδια του, 

και αρπάζοντας τον φίλο του, πήδηξε πάνω για να ενωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Για άλλη μια 

φορά βρίσκονταν στον διάδρομο, παρακολουθώντας τον βόρειο φράχτη να πλησιάζει προς τον 

πυλώνα. Ο Ούγκο αντέδρασε χωρίς να το σκεφτεί: έδωσε ένα μικρό κόψιμο στο ένα αυτί του 

Πήγασουλο, ο οποίος αιφνιδιάστηκε, ενώ αρκετές σταγόνες από το αίμα του έπεσαν προς το 

χέρι του Ούγκο, που ήταν ακόμα ματωμένο από τα κομμάτια της παγωμένης οροφής που 

έπεσαν στο λεπτό δέρμα του αγοριού. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε, εμφανιζόμενος τη στιγμή 

που βρισκόταν δίπλα στον πυλώνα, ενώ ο φράχτης βρισκόταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από 

αυτόν. Ο Ούγκο συγκεντρώθηκε και μια παγωμένη ανάσα βγήκε από το στόμα του προς την 

κατεύθυνση του φράχτη, προβάλλοντας από κάτω προς τα πάνω, παγώνοντας τον φράχτη 

καθώς συνέχισε να κινείται προς τον πυλώνα, θρυμματιζόμενος καθώς οι δύο τους ήρθαν σε 

επαφή. Φτερά αναδύθηκαν από την πλάτη του αγοριού, τα οποία ο Ούγκο χρησιμοποίησε ως 

ευκαιρία για να τρέξει κατά μήκος του διαδρόμου στην ψευδοροφή και να ελέγξει για τυχόν 

νέους κινδύνους. Γλίστρησε μέσα από το κενό μέσα από το οποίο είχε εμφανιστεί το φτερωτό 

άλογο, μόνο και μόνο για να επιστρέψει μετά από λίγα δευτερόλεπτα και πάλι στον πυλώνα, 

όπου προσγειώθηκε μαλακά. Ο Πεγκασούλο τον κοίταξε με το στόμα ανοιχτό, όπως και η 

υπόλοιπη ομάδα.  

 - Τι συνέβη όμως μόλις τώρα; Δεν καταλαβαίνω τίποτα...  

 - Ας πούμε ότι ο Ούγκο μιμείται τις δυνάμεις μας, τις οποίες απέκτησε αγγίζοντας το 

αίμα μας και αναμειγνύοντάς το με το δικό του", εξήγησε ο Θάνης.  
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 - Και γιατί δεν χρησιμοποιούσες αυτή τη φανταστική δύναμη πριν; Θα μπορούσε να 

είχε αποτρέψει τον θάνατό μου..." είπε το άλογο με κάποια ειρωνεία.  

 - Και το έκανε!" είπε η Αράνα. Το αίμα του Ούγκο είχε αναμιχθεί με το δικό μου. Ήταν 

το αίμα του που σε επανέφερε στη ζωή.  

Η ομάδα την κοίταξε αποσβολωμένη.  

- Αυτή η αράχνη δεν θα πάψει ποτέ να με εκπλήσσει", είπε ο Erizorro, καθώς χάιδευε την πλάτη 

της αράχνης. Ο Ούγκο τους φώναξε από τον πυλώνα. Η ομάδα έτρεξε προς το μέρος του, 

φροντίζοντας να απομακρυνθεί αρκετά από τους πλευρικούς φράχτες του διαδρόμου.  

 - Συγγνώμη για το κόψιμο στο αυτί σου, Πεγκασούλο, ήταν το πρώτο πράγμα που μου 

ήρθε στο μυαλό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα! είπε ο Ούγκο με κάποια αμηχανία. Ο 

φράχτης προσπαθούσε να φάει την κολόνα, και μπορεί να μην την ξαναδούμε ποτέ, 

γνωρίζοντας ότι ο λαβύρινθος βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Έχω πετάξει πάνω από την κορυφή 

του λαβύρινθου, μέσα από την τρύπα που δημιούργησε ο Πήγασουλο, και δεν έχω δει κανένα 

κέντρο. Αν και το δέρμα δεν είναι αρκετά διαφανές, μπόρεσα να δω τεράστια πλάσματα σε 

τετράγωνα και διαδρόμους. Thanis, είναι η σειρά σου. Είπες ότι νόμιζες ότι είχες 

αποκρυπτογραφήσει το περιεχόμενο του μηνύματος και ότι, αν ήταν σωστό, αυτό το είδος 

ξόρκου θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο κέντρο του λαβύρινθου.   

 - Προχώρα, θα το δοκιμάσω", είπε το Κοάλα πλησιάζοντας τους κωδικούς που ήταν 

σημειωμένοι στο πάτωμα. Βρισκόμασταν στον τελευταίο κωδικό: 

1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Αυτοί οι επισημασμένοι χαρακτήρες, 1D2, θα παρέπεμπαν στη θέση του πυλώνα, ένα μέρος με 

δύο ημιευθείες όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε, στην προκειμένη περίπτωση με τη μορφή 

παράλληλων γραμμών. Αν επικεντρωθούμε τώρα στο υπόλοιπο μήνυμα παρακάμπτοντας τους 

χαρακτήρες 1D2 και το διαβάσουμε σχεδόν φωνητικά σεβόμενοι τον ήχο των ίδιων των 

γραμμάτων και προσθέτοντας κάποια επιπλέον φωνήεντα, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα 

μήνυμα με κάποιο νόημα- δεν νομίζω ότι πρόκειται για σύμπτωση: 

1PK2LMNTALSCDANT1NMIG, ή αυτό που με άλλα λόγια θα ήταν "Στοιχειώδες αμάρτημα είναι 

να υποκύπτεις σε έναν εχθρό"... Καθώς ο Θάνης είπε δυνατά αυτά τα λόγια, ο στύλος βυθίστηκε 

στο έδαφος μέχρι που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια πέτρινη πλάκα πάνω του. Ένα 

άνοιγμα άνοιξε σε έναν τοίχο του φράχτη, ακολουθούμενο από ένα ακόμη προς εκείνη την 

κατεύθυνση, και ένα ακόμη... Συνδέθηκαν σε ευθεία γραμμή, δίνοντας μια γεύση ενός 

ημισφαιρικού κτιρίου.  

 - Νομίζω ότι εκεί έχουμε το κέντρο του λαβύρινθου", είπε ο Ούγκο, δείχνοντας προς 

εκείνη την κατεύθυνση με το σπαθί του, το οποίο κρατούσε πλέον με το ένα χέρι χωρίς 

δυσκολία. Παρόλο που όλοι κοίταξαν εκεί που έδειχνε το αγόρι, δεν μπορούσαν να μη 

σκεφτούν τη γενναιότητα του αγοριού, τη δύναμη και την αποφασιστικότητά του, που δεν είχε 

καμία σχέση με το αγόρι που είχε έρθει στη Σχολή πριν από λίγο καιρό- ήταν σαν να είχε 

ωριμάσει εκεί μέσα. Έπειτα ήταν και η νέα του εμφάνιση: πολλά ζευγάρια μάτια, πολλά 

αραχνοΰφαντα πόδια και φτερά, που έκρυβαν το ντροπαλό αγόρι που είχαν πρωτογνωρίσει. 
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Προχώρησαν προς το κτίριο, μέσα από φράχτες που τώρα έμοιαζαν χυδαίοι, όπως εκείνοι 

οποιουδήποτε πάρκου στον πραγματικό κόσμο. Ο Ούγκο προήδρευε της πομπής, με το σπαθί 

έτοιμο και τα φτερά διπλωμένα πίσω από την πλάτη του. Είχε γευτεί τις δυνάμεις των άλλων 

και είχε θαυμάσει, γιατί όχι μόνο μπορούσε να τις αναπαράγει, αλλά και να τις εκτελεί με 

εκπληκτική μαεστρία, ακόμα καλύτερα και από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους- ήταν έμφυτη, 

σαν να την είχε ήδη μέσα του. Ο Τράντορ έμεινε πίσω, μετακινώντας το κεφάλι του κατά 180 

μοίρες χωρίς να σταματάει την κίνησή του. Η σαρανταποδαρούσα ήταν ευτυχισμένη, γιατί τα 

κομμένα πόδια της είχαν αρχίσει να βγάζουν εξαρτήματα που μπορούσε πλέον να κινήσει. Δεν 

μπορούσε ακόμα να παράγει ηλεκτρισμό με αυτά, αλλά φαινόταν σαν να γεννιόντουσαν μόλις 

και τελικά θα έφταναν στην ενήλικη κατάσταση. Το κοιλιακό του τραύμα είχε επουλωθεί 

πλήρως και σφραγιστεί, έχοντας αφήσει μια ωραία ουλή για την οποία θα μπορούσε να 

καυχιέται όταν όλα αυτά θα είχαν τελειώσει. Ο Erizorro κρατούσε στο χέρι του το τόξο του 

Κενταύρου, φορτωμένο με ένα από τα πτερά του. Το τραύμα στον ώμο του είχε επουλωθεί 

πλήρως και το κατεστραμμένο μάτι είχε αρχίσει να ανοίγει- μπορούσε να διακρίνει ακόμα και 

σκιές και χρώματα και, αν και δεν μπορούσε ακόμα να εστιάσει, σίγουρα επουλωνόταν. Η 

Αράνα ήταν πάντα στο πλευρό του Ούγκο, πάντα σε εγρήγορση. Η ένταση της προηγούμενης 

στιγμής, όπου η αράχνη ήταν έτοιμη να δώσει τη ζωή της για τον φίλο της, δεν είχε περάσει 

απαρατήρητη από την ομάδα. Έδειχνε ευτυχισμένη, χωρίς καμιά δυσαρέσκεια προς το αγόρι 

που την εμπόδισε να κάνει αυτή τη θυσία που σίγουρα δεν θα εξυπηρετούσε κανένα σκοπό. Το 

φτερωτό άλογο συνόδευε την ομάδα από τον αέρα. Η άφιξη του Πήγασουλο ήταν προνοητική. 

Το άλογο άρχισε να αφηγείται, στο δρόμο προς το ημισφαιρικό οικοδόμημα, πώς σηκώθηκε 

από το στενό και πήγε να αναζητήσει τους φίλους του. Κανείς στην πόλη δεν ήξερε πού 

βρίσκονταν, αλλά εμφανίστηκαν ξαφνικά αρκετές Σκοτεινές Ψυχές, σε κάτι που ερμήνευσε ως 

παγίδα, και κλώτσησε μερικές από αυτές αρκετές φορές και πέταξαν στον αέρα απελπισμένα, 

ενώ ο Tunaru τον ηρέμησε και του εξήγησε την κατάσταση με τους φίλους του. Τον οδήγησαν 

στον λαβύρινθο, αλλά εκείνος αποφάσισε να πετάξει πάνω από αυτόν, εκμεταλλευόμενος το 

ημιδιαφανές στρώμα του φιδιού που τον τύλιγε. Μπορούσε να δει διάφορα κινούμενα 

πλάσματα (μερικά από αυτά τεράστια), καθώς και το μεταβαλλόμενο σχήμα του λαβύρινθου, 

αλλά δεν είδε τίποτα που να μπορεί να αναγνωριστεί ως το κέντρο του λαβύρινθου. Ο Θάνης 

ακολούθησε τον Ούγκο- φαινόταν πραγματικά χαρούμενος, ανυπόμονος να ολοκληρώσει την 

αποστολή και να ξαναδεί τον παλιό δάσκαλο Μίρλεν. Με τόσες περιπέτειες και εμπειρίες κοντά 

στον θάνατο, ήθελε να έχει μια συζήτηση με τον γέρο που αγαπούσε σαν πατέρα και να 

δικαιολογήσει τον αμήχανο αποχαιρετισμό του. Μετά από περίπου είκοσι λεπτά περπάτημα, 

έφτασαν στο κτίσμα, πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι φαινόταν με την πρώτη ματιά. Οι τοίχοι ήταν 

καλυμμένοι με σκόνη και το χώμα γύρω της σχημάτιζε έναν κλοιό ύψους σχεδόν ενός μέτρου, 

σαν να είχε διαταραχθεί.  

 - Τώρα καταλαβαίνω", είπε ο Πεγκασούλο, κάνοντας τροχάδην το γύρο του σπιτιού. Το 

οικοδόμημα αυτό ήταν θαμμένο, οπότε δεν μπορούσε να το δει κανείς από τον αέρα. Έκαναν 

κύκλο γύρω από το κτίριο χωρίς να βρουν κανένα άνοιγμα- δεν υπήρχαν πόρτες ή παράθυρα. 

Ο Ούγκο κοίταξε ψηλά, και εν ριπή οφθαλμού άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μέσα στον 

τρούλο.  

 - Εδώ είναι η είσοδος. Πράγματι, αυτό το κτίριο ήταν θαμμένο- τα πάντα είναι 

καλυμμένα με σκόνη εκτός από αυτό το πάνω μέρος. Υπάρχει ένα είδος κυκλικής πόρτας, με 
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μια καταπακτή διαμέτρου περίπου έξι ποδιών, αν και δεν φαίνεται κανένα χερούλι ή πόμολο", 

είπε το αγόρι.  

 - Υπάρχει χώρος για όλους εκεί πάνω; ρώτησε ο Θάνης.  

 - Ναι, άφθονο. Έχει σχήμα θόλου, αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλος, δεν υπάρχει 

κίνδυνος να γλιστρήσει σε μια πλαγιά", είπε ο Ούγκο.  

Μετά από δύο δευτερόλεπτα, η ομάδα επανεμφανίστηκε στον θόλο, όλοι μαζί σε επαφή με τον 

Trantor, ο οποίος άγγιζε τον Thanis με το ένα του κάτω μέρος του ποδιού του. Έπειτα από 

αρκετές προσπάθειες να ανοίξει η καταπακτή (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των 

αγκυλωτών μοχλών ή του παγώματος της δομής), η κλειδαριά παρέμενε άθικτη.  

 - Ίσως προστατεύεται από κάποιο ξόρκι", είπε ο Ερίζορρο.  

 - Ο Θάνης απήγγειλε το ξόρκι του πυλώνα, αλλά δεν συνέβη τίποτα.  

 - Ή ίσως δεν είπαμε τις σωστές λέξεις", είπε ο Τραντόρ, ενώ φώναζε με όλη του τη 

δύναμη: "Μελκιάδης, άνοιξε την καταραμένη πόρτα!", ενώ οι άλλοι τον κοίταζαν, ακόμα 

φοβισμένοι από την απροσδόκητη κραυγή του, απορροφημένοι από τη "λεπτότητα" των λόγων 

του. Ξαφνικά, ακούστηκε ένα κλικ, ακολουθούμενο από διάφορα μεταλλικά μπουλόνια και η 

καταπακτή άρχισε να διαλύεται, αφήνοντας στη θέση της ένα είδος ενεργειακού πεδίου που 

προσομοίαζε το νερό, με στροβιλισμούς και κύματα. Ήταν μια πύλη. Ο Ούγκο βγήκε μπροστά 

με σκοπό να εισέλθει σε αυτήν, αλλά η Αράνα στάθηκε εμπόδιο:  

 - Θα μπορούσε να είναι παγίδα, Ούγκο. Δεν ξέρουμε πού οδηγεί αυτή η πύλη- θα 

μπορούσε να οδηγήσει στο βυθό ενός ωκεανού ή μέσα σε ένα ηφαίστειο, όπου θα πεθαίναμε 

σε ένα δευτερόλεπτο. Και με ένα άλμα η αράχνη βούτηξε μέσα.  

 - Αράνα! - φώναξε ο Ούγκο. Η αράχνη επανεμφανίστηκε μετά από μερικά 

δευτερόλεπτα που φάνηκαν σαν ώρες στον Ούγκο.  

 - Είναι ασφαλές, προχώρα! είπε η αράχνη χαμογελώντας.  

Ένας-ένας πήδηξαν στην πόρτα, αγνοώντας ακόμα τι τους περίμενε μέσα: ο μεγάλος Μελκιάδης 

τους περίμενε. 

Η ομάδα επανεμφανίστηκε σε μια μεγάλη, φωτισμένη αίθουσα, με εξαιρετικά σκαλισμένα 

πέτρινα πλακάκια και κολώνες κατά μήκος των πλευρών. Στο πλάι, μια κυκλική πύλη 

τοποθετημένη κάθετα, χρησίμευε ως πόρτα με την καταπακτή στην οροφή της κατασκευής. 

Ένας τεράστιος θόλος, αντίστοιχος με αυτόν που είχε δει η ομάδα απ' έξω, δέσποζε 

μεγαλόπρεπα μπροστά τους, διακοσμημένος με θαυμαστές ζωγραφιές μυθολογικών όντων, 

καθώς και αστερισμούς πλανητών και απομακρυσμένων κόσμων. Ο πλαϊνός χώρος ανάμεσα 

στις δεκάδες κολόνες ήταν καλυμμένος με βιβλιοθήκες, γεμάτες με βιβλία και ρολά χαρτιού. 

Χιλιάδες βιβλία καταλάμβαναν κάθε χώρο από το δάπεδο μέχρι την άκρη του θόλου. Παράξενα 

φτερωτά όντα μετακινούσαν τα βιβλία από το ένα μέρος στο άλλο, επανατοποθετώντας τα- 

έμοιαζαν με μικρούς πιθήκους που ήταν σε θέση να μένουν στο ίδιο μέρος σε αναστολή για 

αρκετά λεπτά, χτυπώντας τα φτερά τους σε συχνότητα παρόμοια με τα κολιμπρί, πουλιά που 

ενθουσιάζουν τον Ούγκο. Οι μονόλιθοι, όπως τους κατηγοριοποίησε ο Ούγκο στο μυαλό του, 
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δεν σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους με την άφιξη των ξένων- τους κοίταξαν για μόλις δύο 

δευτερόλεπτα, επιστρέφοντας στη δουλειά τους χωρίς να ενδιαφερθούν γι' αυτούς.  

- Οι Monibris είναι συναρπαστικά πλάσματα, έτσι δεν είναι; είπε μια βραχνή, βροντερή φωνή 

από έναν από τους πλαϊνούς διαδρόμους που ήταν κρυμμένος ανάμεσα στα ράφια με τα 

βιβλία. Ένα τεράστιο ον με το κεφάλι και τα πόδια ενός ταύρου εμφανίστηκε. Ο κορμός του 

ήταν ανθρώπινος, με δύο ισχυρά χέρια που έδειχναν τεράστια μυϊκή μάζα. Ο Ούγκο είχε δει 

αυτό το ον σε βιβλία μυθολογίας. Ήταν ένας Μινώταυρος. Η ομάδα ετοιμάστηκε για μάχη, αλλά 

ο Ούγκο βγήκε μπροστά, λέγοντας: "Ήταν ένας Μινώταυρος:  

 - Είσαι ο Μελκιάδης;  

 - Εγώ είμαι, καλώς ήρθατε. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ", είπε ο Μελκιάδης, γύρισε μέσα 

στον εαυτό του και περπάτησε βαριά προς το κέντρο του δωματίου, όπου ένα μεγάλο μοντέλο 

αιωρούνταν στη μέση του δαπέδου. Ήταν ο ίδιος ο λαβύρινθος, που έδειχνε σε πραγματικό 

χρόνο τις φαινομενικά τυχαίες κινήσεις των φρακτών- στο εσωτερικό του, παράξενα πλάσματα 

κινούνταν στους διαδρόμους. Ο Μελκιάδης είχε καταφέρει να παρακολουθήσει την 

περιπλάνηση της ομάδας μέσα στο λαβύρινθο από την αρχή μέσα από το μοντέλο, σαν να ήταν 

τηλεόραση. Η ομάδα κατάλαβε πόσο περίπλοκο θα ήταν για αυτούς να βρουν το κέντρο του 

λαβύρινθου. Ο Μινώταυρος, ύψους σχεδόν τριών μέτρων, σήκωσε το βλέμμα του από το 

μοντέλο, στρέφοντας την προσοχή του στην ομάδα. Η εμφάνισή του ήταν πραγματικά 

εκφοβιστική, δεν είχε καμία σχέση με τη φωνή του, βροντερή αλλά ταυτόχρονα αργή και 

γλυκιά, που δεν αντιστοιχούσε στην άγρια και απειλητική εικόνα ενός τόσο επιβλητικού όντος. 

Καθώς η ομάδα τον ακολουθούσε προσεκτικά, ο Ούγκο θυμήθηκε τον μύθο του Μινώταυρου 

της Κρήτης. Για την ακρίβεια, η θεία του η Ματίλντα του είχε διηγηθεί την ιστορία του 

λαβύρινθου, που δημιουργήθηκε από τον Δαίδαλο, έναν Αθηναίο αρχιτέκτονα, ο οποίος 

σχεδίασε τον λαβύρινθο για να φυλάει το φοβερό ον. Μετά από μια μάχη μεταξύ δύο 

βασιλείων, ο νικητής επέβαλε στον ηττημένο ως φόρο τιμής τη θυσία επτά νέων ανδρών και 

επτά κοριτσιών για να ικανοποιηθεί η πείνα του θηρίου. Ο Θησέας προσφέρθηκε εθελοντικά 

να αντιμετωπίσει τον Μινώταυρο και να βάλει τέλος σε αυτή την αιματηρή παράδοση. Θα 

μπορούσε αυτό το ον να είναι ο περίφημος Μινώταυρος του μύθου; Τα κέρατα του 

Μινώταυρου έλαμπαν, ενώ το γιγαντιαίο ον χαμογελούσε.  

 - Όχι Ούγκο, δεν είμαι ο Μινώταυρος της Κρήτης.  

 - Έχεις τηλεπαθητικές δυνάμεις; είπε ο Ούγκο με ενδιαφέρον.  

 - Δεν είναι ακριβώς αυτό- ας πούμε ότι μπορώ να μπω στο μυαλό οποιουδήποτε, να 

δω τι σκέφτεται ή ακόμα και να πειράξω το κεφάλι του, ώστε να κάνει αυτό που θέλω εγώ, 

αλλά με την αίσθηση ότι αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις. Ξαφνικά, ο Τράντορ άρχισε να 

χορεύει, ταλαντεύοντας το σώμα του, καθώς τα πόδια του κροταλίζονταν από αριστερά προς 

τα δεξιά, ενώ τραγουδούσε ένα φρικτό τραγούδι. Όλοι τον κοίταξαν παράξενα- αυτή σίγουρα 

δεν ήταν η συμπεριφορά του σαρανταποδαρούσα. Ο Τράντορ τελείωσε το τραγούδι του και 

δίπλωσε στον εαυτό του, καθώς είπε:  

 - Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, είστε υπέροχο κοινό! Δεν είναι απαραίτητο, αλλά το 

χειροκρότημα είναι ανακουφιστικό! Η σαρανταποδαρούσα δεν έδειχνε να αισθάνεται άσχημα 
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ή να νιώθει άβολα για την εκτέλεση ενός χορού που αναμφίβολα αποτελούσε επίδειξη της 

δύναμης του Μελκιάδη. Ο Ούγκο κοίταξε τον Μινώταυρο, εξετάζοντας κάθε χειρονομία του 

γιγαντιαίου- ο Μελκιάδης δεν χρειαζόταν να είναι επιθετικός με τέτοια δύναμη- μια δύναμη 

που του επέτρεπε να χειραγωγεί τους άλλους κατά βούληση.  

- Ήσουν σε θέση να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη εναντίον μας μέσα στο λαβύρινθο; είπε 

ο Ούγκο με αμηχανία. Εννοώ να χρησιμοποιηθεί από απόσταση... 

 - Θα μπορούσα... αλλά τότε δεν θα είχε τόση πλάκα, έτσι δεν είναι; είπε ο Μελκιάδης 

χαμογελώντας. Αλλά πίσω στην Κρήτη... Υποθέτω ότι εννοείς τον Ταύρομ, τον ξάδελφό μου; 

Έχω να τον δω εκατοντάδες χρόνια... Και πάλι, δεν πρέπει να πιστεύεις όλες τις ιστορίες γι' 

αυτόν. Δεν είναι άγγελος, αυτό είναι σίγουρο, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι δεν τρέφεται με 

ανθρώπους.   

 - Τότε γιατί να θέλει επτά νεαρούς άνδρες και επτά παρθένες; ρώτησε ο Ούγκο με 

ενδιαφέρον.  

 - Για να τον βοηθήσουν στη βιβλιοθήκη. Σ' αυτόν τον κόσμο που αποκαλείτε 

πραγματικό, από τον οποίο προέρχεστε, μυθολογικά όντα όπως οι νύμφες και οι νεράιδες 

βοηθούσαν τον ξάδελφό μου να καταγράψει και να ταξινομήσει τα βιβλία της αρχαιότητας. 

Εμείς οι Μινώταυροι είμαστε γνωστοί γι' αυτό, για το ότι είμαστε φύλακες της γνώσης ανά τους 

αιώνες. Δυστυχώς, οι μύθοι μας έχουν κάνει κακή υπηρεσία. Στην πραγματικότητά σας, οι 

νύμφες και οι νεράιδες πέθαναν κάτω από περίεργες συνθήκες, εξαφανίστηκαν από τον κόσμο 

σας, κάτι που αναμφίβολα πέρασε εντελώς απαρατήρητο από εσάς τους ανθρώπους. Ο 

ξάδελφός μου σκέφτηκε επτά νεαρά αγόρια και επτά νεαρά κορίτσια για να τον βοηθήσουν να 

διευθύνει τη βιβλιοθήκη- η νεότητά τους ήταν απαραίτητη, ώστε να μπορέσουν να κάνουν 

παιδιά και να συνεχίσουν να προμηθεύουν αφοσιωμένους ανθρώπους για τις επόμενες γενιές. 

Στην πραγματικότητα, αυτή η βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή προέρχεται σε 

μεγάλο βαθμό από τον κόσμο σας, τον Ούγκο. Γνωρίζετε την ιστορία της Αλεξάνδρειας;  

 - Ναι, η θεία μου μου είπε κάτι. Ένας ακμάζων πολιτισμός με έναν τεράστιο φάρο, ο 

οποίος ήταν ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου, έτσι δεν είναι;  

 - Σωστά", είπε ο Μελκιάδης- ωστόσο, η Αλεξάνδρεια ήταν επίσης γνωστή για την 

τεράστια Βιβλιοθήκη με σχεδόν ένα εκατομμύριο τόμους, τη σημαντικότερη συγκέντρωση 

γνώσεων της εποχής. Η ιστορία σας λέει ότι αυτή η βιβλιοθήκη καταστράφηκε, ότι κάηκε από 

τους Μουσουλμάνους- η πραγματικότητα όμως είναι ότι μεγάλο μέρος της σώθηκε, καθώς και 

πολλά ρολά άψογου χαρτιού, τα οποία δεν εκτιμούσαν ακόμη, αλλά τα οποία είναι ζωτικής 

σημασίας για εμάς στη δημιουργία νέων ξόρκων.  

 - Και πώς κατέληξε εδώ μια τόσο σημαντική βιβλιοθήκη; - ρώτησε ο Thanis.  

 - Λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσετε τον Serpentidad γι' αυτό. Μια μέρα ήρθε στα όρια της 

πόλης μας και απλά, μας έπιασε. Ήταν η πρώτη πόλη που είχε καταπιεί ποτέ το φίδι. Ήταν πολύ 

σημαντικό για μένα να κρατήσω τη βιβλιοθήκη ασφαλή, γιατί ο Serpentidad γνώριζε τη δύναμή 

της. Το φίδι μου πρότεινε να συνεχίσω να τη φροντίζω και να τη φυλάω, τοποθετώντας την στο 

μοναδικό σημείο του οργανισμού του που θα την κρατούσε ανέπαφη, ενώ οι υπόλοιπες πόλεις 
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και γειτονιές που στη συνέχεια κατάπιε θα υποβαθμίζονταν μαζί με τους κατοίκους τους. Όλα 

τα όντα που γνώριζα πέθαναν, αλλά η δική μου μοίρα ήταν να ζήσω για πάντα, κάνοντας τη 

δουλειά που πρέπει να κάνει ένας Μινώταυρος. Δέχτηκα, φυσικά. Από τότε πέρασε πολύς 

καιρός, ίσως περισσότερα από οκτακόσια χρόνια ήδη...  

- Ξέρεις τίποτα για έναν μεσσία; είπε ο Τράντορ, μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα, ενώ 

εξακολουθούσε να αναρωτιέται γιατί στο καλό είχε όρεξη να τραγουδήσει και να χορέψει μόλις 

λίγο πριν.  

 - Ξέρω τα πάντα για τον Μεσσία που ψάχνετε. Είναι ένα μικρό κορίτσι, με τεράστια 

μαγική δύναμη. Indhira είναι το όνομά της και μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Ούγκο μέσω 

ονείρων, διασχίζοντας το χρόνο και το χώρο, κάτι πραγματικά απίστευτο για τη νεαρή της 

ηλικία. Η Αναράνα την έφερε εδώ, ακολουθώντας τις εντολές του Γουό-Σίκραμ, για να 

προσπαθήσει να βρει κάποιον τρόπο να αποσπάσει την τεράστια μαγική της δύναμη, που είναι 

έμφυτη στο κορίτσι από τη γέννησή της, χωρίς ακόμα να γνωρίζει τις ικανότητές της, αλλά που 

θα μπορούσε να αποτελέσει μια πραγματική μελλοντική απειλή για τις δυνάμεις του 

αρχέγονου Θεού. Ο Wo-Shikram προσπάθησε να αποσπάσει τη δύναμή της, αλλά δεν βρήκε 

κανέναν τρόπο. Γνώριζε το Serpentidad εδώ και αιώνες, το οποίο ήταν γνωστό ότι τρέφονταν 

από τους κατοίκους του, λίγο-λίγο, σαν να ρουφούσε την ενέργειά τους μέσα από ένα μικρό 

στόμιο. Ο Θεός του Υπέρτατου Κακού ήλπιζε ότι το Serpentidad θα μπορούσε να βρει μια 

χαραμάδα, μια ρωγμή στην ενεργειακή πανοπλία του κοριτσιού, αλλά ούτε αυτός μπορούσε- 

περιέργως, το κορίτσι προστατευόταν από κάτι που εμπόδιζε την πρόσβαση στη μαγική της 

δύναμη. Όταν το κορίτσι ήταν εδώ, προσπάθησα να διεισδύσω στο μυαλό της χωρίς να τα 

καταφέρω- δεν έχω συναντήσει ποτέ τόσο συντριπτική αντίσταση χωρίς να δείχνει καμία 

προσπάθεια να παραμείνει ανέπαφη. Αντιμέτωπος με την αδυναμία εξαγωγής της ενέργειάς 

της, ο αρχέγονος Θεός διέταξε να την φέρουν μπροστά του, ώστε να τη σκοτώσει ο ίδιος, γιατί 

δεν μπορούσε να διακινδυνεύσει ότι μια τέτοια δύναμη θα αναπτυσσόταν και θα αποτελούσε 

σε λίγα χρόνια απειλή για τα σχέδιά του να κυριαρχήσει σε όλο το γνωστό σύμπαν. Επιπλέον, 

θα μπορούσε να καταστρέψει για πάντα τη Σχολή Μυθολογικών Όντων, τη μόνη που 

αγωνίστηκε για την ισορροπία μεταξύ Καλού και Κακού.  

 - Πότε ο Γουό-Σίκραμ θέλει να τη σκοτώσει; ρώτησε ο Thanis.  

 - Η θυσία θα γίνει σε μια εβδομάδα, όταν τα αστέρια αυτού του κόσμου 

ευθυγραμμιστούν σε μια διάταξη που συμβαίνει μόνο κάθε 222 χρόνια, ακριβώς με τη γέννηση 

του νέου Μεσσία, μετά την εξαφάνιση του προηγούμενου, του Γιοσόι, είπε ο Μελκιάδης 

εστιάζοντας την προσοχή του στον Ούγκο. Αυτό το ανθρωπάκι που μας συνοδεύει ανακάλυψε 

πρόσφατα τη δύναμή του, μια απίστευτη δύναμη, κάτι που ο Μεσσίας ήξερε ότι είχε- γι' αυτό 

τον επέλεξε, σωστά; Γι' αυτό ο Ούγκο είναι ο "Εκλεκτός". Ο Μινώταυρος διέκοψε την εξήγησή 

του καθώς τα κέρατά του άρχισαν να λάμπουν ξανά:  

- Βλέπω ότι σου πέρασε από το μυαλό να μου ζητήσεις μια σταγόνα αίμα, είπε ο Μελκιάδης 

κοιτάζοντας το αγόρι, αλλά φοβάμαι ότι αυτό δεν θα είναι δυνατό. Μια δύναμη σαν τη δική 

μου θα σε έκανε πρακτικά αθάνατο, καθώς και ικανό να επηρεάζεις το μυαλό οποιουδήποτε 

όντος κατά βούληση. Θα μπορούσες να δημιουργήσεις έναν στρατό, να είσαι ανίκητος. 

Επιπλέον, αυτή η δύναμη, προστιθέμενη στη δική σου, θα σε έβαζε σε ένα επίπεδο πολύ 
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παρόμοιο με αυτό του Wo-Shikram. Αυτός ο κόσμος δεν αντέχει να έχει δύο όντα αντιμέτωπα 

με τέτοιες δυνάμεις- θα ήταν το τέλος όλων των γνωστών κόσμων και, επομένως, των 

βιβλιοθηκών, κάτι που δεν μπορώ να επιτρέψω.  

 - Καταλαβαίνω", είπε ο Ούγκο σκεπτόμενος. Μπορείτε τουλάχιστον να μου πείτε πού 

κρατάει ο Γουό-Σίκραμ τον Μεσσία;  

- Η Αναράνα μου είπε ότι θα τον πήγαινε προσωπικά στο Παλάτι του Υπέρτατου Κακού σε 

περίπου τρεις εβδομάδες- στην πραγματικότητα, έχουν περάσει δύο εβδομάδες από εκείνη τη 

συζήτηση. Μου είπε ότι πριν από αυτό, έπρεπε να οργανώσει και να κατευθύνει αρκετές 

επιθέσεις στη Σχολή, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία της.  

 - Πρέπει να τους βοηθήσουμε", είπε ο Erizorro, κάνοντας ένα βήμα μπροστά. Πώς 

μπορούμε να φύγουμε από εδώ;  

 - Λοιπόν, αυτό είναι εύκολο, αλλά με αποχρώσεις, είπε ο Μινώταυρος διστακτικά.  

 - Μπορείς να μας βγάλεις από εδώ; ρώτησε ο Erizorro.  

 - Αυτό είναι το εύκολο μέρος. Απλώς πρέπει να το ζητήσω από τον Σερπεντιντάντ- το 

να είσαι ο πρώτος πολίτης αυτής της πόλης έχει τα προνόμιά του..." απάντησε ο Μελκιάδης. 

Ωστόσο, τώρα έρχονται οι αποχρώσεις: Η Serpentidad θέλει κάτι σε αντάλλαγμα- όπως 

πλησιάσατε, είχα μια συζήτηση μαζί της. Το φίδι είναι φανερά εκνευρισμένο μαζί σας: 

καταστρέψατε μέρος του άνω τοίχου του λαβυρίνθου, το ημιδιαφανές δέρμα του- σκοτώσατε 

επίσης αρκετούς από τους φρουρούς που προστατεύουν το εσωτερικό του- τέλος, μέρος του 

παγωμένου φράχτη του προκάλεσε αρκετά δυσάρεστους εντερικούς πόνους, οι οποίοι το 

έκαναν να κάνει εμετό για πρώτη φορά μετά από χίλια χρόνια, αφήνοντας αρκετούς από τους 

κατοίκους της τελευταίας καταβροχθισμένης πόλης να διαφύγουν. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει 

κανένα πρόβλημα να σας αφήσει να φύγετε, αρκεί να αντισταθμίσετε τη ζημιά που 

προκλήθηκε.  

 - Έχουμε αρκετά μαγικά τεχνουργήματα που αναμφίβολα θα μπορέσουν να 

αντισταθμίσουν μια τέτοια καταστροφή", είπε ο Θάνης και έβαλε το χέρι του στην τσάντα του.  

 - Φοβάμαι ότι τέτοια τεχνουργήματα δεν ενδιαφέρουν τον Σερπεντιντάντ. Την 

ενδιαφέρει μόνο ένα πράγμα: η μαγική ενέργεια", είπε ο Μελκιάδης.  

 - Τότε τι θέλει;" είπε ο Ούγκο, κοιτάζοντας τον Μινώταυρο.  - Το φίδι θέλει τρεις 

από εσάς να μείνετε εδώ μέσα και να τρέφεστε με λίγη από την ενέργειά του, είπε ο Μελκιάδης 

με ένα βλοσυρό και σοβαρό βλέμμα στο πρόσωπό του.  

Υπήρξε μια μακρά, αμήχανη σιωπή. Όλη η ομάδα σκεφτόταν τις επιλογές, καθώς τους ήταν 

σαφές ότι δεν ήθελαν να αφήσουν κανέναν πίσω μετά από όλα όσα είχαν περάσει μαζί.  

 - Αποκλείεται! είπε ο Τράντορ, εμφανώς θυμωμένος. Σίγουρα υπάρχουν άλλες 

δυνατότητες, κάτι που μπορούμε να της δώσουμε ή να πάρουμε γι' αυτήν. Δεν είναι η θέση μας 

εδώ, και το ξέρει.....  
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 - Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε, απάντησε ο Μελκιάδης. Ο Serpentidad 

ήταν πολύ ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο: είτε μείνετε τρεις από εσάς, είτε κανείς από την ομάδα 

σας δεν θα βγει ποτέ ζωντανός από εδώ.   

 - Εγώ θα μείνω με αντάλλαγμα ο Ούγκο να είναι ένας από αυτούς που θα βγουν έξω! 

Ο Εκλεκτός πρέπει να συνεχίσει την αποστολή του! είπε ο Αράνα πλησιάζοντας τον Μινώταυρο. 

- Λοιπόν, βλέπω ότι είσαι μια πολύ γενναία αράχνη. Οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλάγην πολύ 

που κάποιος από το είδος σου ήταν στην ομάδα..." είπε ο Μινώταυρος λυγίζοντας το ένα του 

γόνατο για να δει από πιο κοντά την αράχνη. Μοιάζεις πολύ με τις αδελφές σου, αλλά διακρίνω 

κάτι πολύ διαφορετικό πάνω σου...  

 - Λοιπόν, είμαι πολύ πιο όμορφη", απάντησε η Αράνα, καθώς χτενίζει το κεφάλι της με 

δύο από τις πατούσες της, ενώ εκπέμπει εκείνο το χαρακτηριστικό της γέλιο. Ο Ούγκο ήταν 

έτοιμος να μιλήσει, αλλά ο Θάνης έσφιξε το χέρι του στο στόμα του.  

 - Θα μείνω κι εγώ. Σκεφτόμουν ότι ο Τουνάρου θα χρειαστεί πολλή βοήθεια για να 

μετατρέψει αυτή την πόλη σε κάτι άλλο εκτός από θάνατο και καταστροφή, είπε το κοάλα.  

Ο Ούγκο τράβηξε το χέρι του Θάνη μακριά και είπε:  

 - Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια άλλη λύση. Δεν μπορείς να μείνεις, Θάνη- χωρίς 

εσένα δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Και η Αράνα... είσαι η πιστή μου σύντροφος, με 

προστάτευες πάντα, εκτός φυσικά όταν προσπάθησες να με σκοτώσεις", έκλεισε το μάτι ο 

Ούγκο. Γύρισε προς τον Μελκιάδη και συνέχισε να λέει:  

 - Πες στη Σερπεντιντάντ ότι θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί της, μια συμφωνία που 

θα την ανταμείψει πολύ περισσότερο από το να μας κρατήσει τρεις από εμάς εδώ.  

 - Ο Serpentidad ακούει όλη αυτή τη συζήτηση- στην πραγματικότητα, μου μεταφέρει 

κάτι, είπε ο Melquíades καθώς τα κέρατά του άρχισαν να λάμπουν. Υπάρχει μια νέα συμφωνία- 

τρεις από εσάς θα πρέπει να μείνετε, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, γιατί έχετε πολύ ανώτερη 

μαγική ενέργεια από τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης, και ο Σερπεντιντάντ πρέπει να 

διορθώσει τις προαναφερθείσες ατέλειες. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το φίδι δεν έχει ακριβώς 

ενέργεια για περίσσευμα- ωστόσο, οι φίλοι σας θα μπορούν να φύγουν μετά από ένα χρόνο, 

αν αυτό που προτείνει ο Ούγκο είναι τόσο επωφελές. Ο Μελκιάδης συγκεντρώθηκε στο αγόρι, 

σαν να το σκανάριζε από μέσα: - Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση! 

Αλλά... θα μπορούσες να το κάνεις; ρώτησε ο Μινώταυρος.  

 - Νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω, αν τελικά καταφέρω να ολοκληρώσω την 

Αποστολή μας- θα πρέπει να πείσω διάφορους ανθρώπους, αλλά είμαι πρόθυμος να 

προσπαθήσω, είπε ο Ούγκο, αποφασισμένος.  

 - Ο Serpentidad λέει ότι σε περίπτωση που δεν τηρήσεις την υπόσχεσή σου, οι τρεις 

φίλοι σου θα μείνουν εδώ για πάντα, ή μάλλον, μέχρι να πεθάνουν χωρίς ενέργεια, αλλά όχι 

πριν υποστούν τρομερά βασανιστήρια... Εξάλλου, ξέρετε ότι εδώ ο χρόνος είναι σχετικός και η 

καθημερινότητα δεν είναι εύκολη, γνωρίζει- ούτε θα μπορέσει να εγγυηθεί την επιβίωση των 

δύο νέων πολιτών- θα πρέπει να αναζητήσουν τα προς το ζην και να τα βγάλουν πέρα μόνοι 

τους. Έχουμε μια συμφωνία; είπε ο Μελκιάδης, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του φιδιού.  
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Το αγόρι απάντησε: "Έχουμε μια συμφωνία, αν προσθέσεις στη συμφωνία τα μισά ρολά 

άψογου χαρτιού που έχει η βιβλιοθήκη...".  
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21. ΜΠΛΕ ΟΥΡΑΝΟΣ 
Η ομάδα είχε συγκεντρωθεί γύρω από το μοντέλο, για να συζητήσουν ποιοι θα ήταν τελικά 

αυτοί που θα έμεναν εκεί. Η συζήτηση ήταν δύσκολη, καθώς όλοι προσφέρθηκαν να μείνουν 

και να προστατεύσουν τους υπόλοιπους συντρόφους τους, ακόμη και ο Τράντορ. Στο τέλος 

πήραν μια κοινή απόφαση, έχοντας κατά νου ότι το σημαντικό ήταν να φέρουν εις πέρας την 

αποστολή και ότι, αντικειμενικά, κάποιες δυνάμεις θα ήταν πιο χρήσιμες από άλλες. Ο Θάνης 

προθυμοποιήθηκε με ένα ισχυρό επιχείρημα: εφόσον ο Ούγκο μπορούσε να αναπαράγει τις 

δυνάμεις του, η τηλεμεταφορά της ομάδας ήταν καλυμμένη- επιπλέον, θα μπορούσε να μείνει 

στο Serpentidad και να βοηθήσει την αναδιάρθρωσή του, ενώ δεν μπορούσε να αρνηθεί το 

ενδιαφέρον του για τον Tunaru, με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Μάλιστα, το ενδιαφέρον 

αυτό αυξήθηκε εκθετικά όταν ο Ούγκο του αποκάλυψε αυτό που είχε πει ο Τουνάρου στο αυτί 

του: "Να προσέχεις τον Θάνις- είναι ένα ξεχωριστό ον". Ο Thanis θα έπρεπε να αναβάλει τη 

συνάντηση με τον πατέρα του, τον Mirlén, για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, αν το σχέδιο του 

Ούγκο πήγαινε καλά. Παρόλο που είχαν επιμείνει πολύ έντονα να τους πει το αγόρι για τις 

συναλλαγές του με τον Σερπεντιντάντ, εκείνος ήταν σιωπηλός.  

 - Σας ζητώ να με εμπιστευτείτε. Είναι μια τρελή ιδέα που εξαρτάται από άλλους 

ανθρώπους, γι' αυτό προτιμώ να την κρατήσω μυστική προς το παρόν. Η ομάδα είχε παραιτηθεί 

μπροστά στην αποφασιστικότητα του αγοριού, άλλο ένα νέο σημάδι ωριμότητας από τότε που 

έφτασε σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο. 

Ο Μελκιάδης κινήθηκε αργά μέσα στη βιβλιοθήκη, φωτίζοντας τα κέρατά του, καθώς οι 

Μονίμπρις κινούνταν ταραγμένοι ψάχνοντας για ρολά με άψογο χαρτί. Από τη στιγμή που του 

το ζήτησε ο Ούγκο, ο Μινώταυρος δεν μπορούσε να κρύψει την ανησυχία του- ήταν υπεύθυνος 

για την υπεράσπιση αυτού του χώρου και ένιωθε υπεύθυνος για ό,τι χαρτί υπήρχε μέσα. 

  - Είναι η πρώτη φορά που ένα χαρτί φεύγει από αυτή τη βιβλιοθήκη", είπε ο 

Μελκιάδης, εμφανώς δυσαρεστημένος. Άψογο χαρτί; Γαμώτο! βρυχήθηκε ο Μελκιάδης, 

αντηχώντας στην αίθουσα με έναν βρυχηθμό που έκανε τον Μονίμπρις να ανατριχιάσει. Το 

άψογο χαρτί είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός σε αυτόν τον κόσμο- έχουν δοθεί πολυάριθμες 

μάχες για να αποκτήσει κανείς έστω και ένα από αυτά... Και μου ζητάς τα μισά από όσα 

υπάρχουν στη βιβλιοθήκη; Πολλοί είχαν προσπαθήσει να φτάσουν εδώ, αλλά κανείς δεν είχε 

φτάσει τόσο μακριά όσο εσύ. Και σίγουρα δεν έχω ξανασυναντήσει ένα τόσο τολμηρό ον όσο 

εσύ, Ούγκο. Η ομάδα αισθάνθηκε ότι η ενέργεια του Μινώταυρου είχε αλλάξει- άρχισαν να 

αισθάνονται πραγματικά άβολα σε αυτό το μέρος, όπου θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να 

αρχίσουν να χορεύουν στο ρυθμό του Μελκιάδη. Ο Ούγκο πήρε το λόγο για να ηρεμήσει την 

ατμόσφαιρα:  

 - Είναι η πρώτη φορά και για εμάς σε πολλά πράγματα, αλλά είναι δύσκολες στιγμές, 

όπου πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που μπορεί να αφορούν τη ζωή ή το θάνατο πολλών από 

τους ανθρώπους μας", είπε ο Ούγκο. Καταλαβαίνω τη δυσφορία σου, Μελκιάδη, αλλά σου 

υπόσχομαι ότι θα τις αξιοποιήσουμε.  

 - Εντάξει!" φώναξε ο Μινώταυρος καθώς τα κέρατά του άναψαν ξανά. Ο Σερπεντιδάδ 

μου κάνει μια ερώτηση... ποιος από εσάς θα μείνει εδώ; ρώτησε ο Μινώταυρος.  
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 - Δες μόνος σου, είπε ο Ούγκο, βουρτσίζοντας τα μαλλιά του πίσω από το μέτωπό του, 

υπονοώντας ότι επέτρεπε στον γέρο Μινώταυρο να διαβάσει τις σκέψεις του, μια κίνηση που 

τελικά έφερε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο του Μελκιάδη.  

 - Θάνης, Πήγασουλο και Εριζόρο, δεν θα πάψετε ποτέ να με εκπλήσσετε, αγόρι μου! 

είπε ο γίγαντας με μια γκριμάτσα στο πρόσωπό του.  

Ο Pegasullo βγήκε μπροστά και είπε:  

 - Στην πραγματικότητα, παραλίγο να πεθάνω εδώ. Αν είμαι ζωντανός, υποθέτω ότι είναι 

για κάποιο λόγο. Εξάλλου, θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση... Θα ήθελα να δουλέψω εδώ 

μαζί σας, να σας βοηθήσω με τα βιβλία- είμαι σίγουρη ότι τα φτερά μου θα σας κάνουν καλό 

για να φτάσετε μερικούς βαριούς τόμους στα πάνω ράφια- εξάλλου, είμαι σπουδαίος 

αναγνώστης και πολύ καλός συνομιλητής. Ο Μινώταυρος κοίταξε τον Πεγκασούλο με ένα 

χαμόγελο από αυτί σε αυτί, μια όντως παράξενη χειρονομία σε ένα πρόσωπο τόσο απειλητικό 

όσο το δικό του, το οποίο άλλαξε ξανά σε πιο φιλικό.  

 - Αλήθεια; Θα μείνεις να με βοηθήσεις; Αυτό θα ήταν υπέροχο. Βρίσκομαι εδώ μόνος 

μου για περισσότερα από πεντακόσια χρόνια, με μόνη συντροφιά τους Μονίμπρις, όντα 

σκληρά εργαζόμενα, ναι, αλλά φειδωλά στα λόγια. Θα ήθελα πολύ να έχω έναν σύντροφο με 

τον οποίο θα μπορούσα να συζητήσω φιλοσοφικά ζητήματα και, πάνω απ' όλα, τα βιβλία, το 

μεγάλο μου πάθος.  

 - Θα μου επιτρέψει η Σερπεντιντάντ να μείνω εδώ; είπε το φτερωτό άλογο.  

 - Ναι, πράγματι- όπως είπε, μπορείτε να φτιάξετε τη ζωή σας οπουδήποτε στην πόλη. 

Μέσα στον λαβύρινθο θα είστε προστατευμένοι, δεν θα φθαρείτε, αφού υπάρχει ένα ξόρκι που 

μας κάνει να διατηρούμε ενέργεια, ενώ η Σερπεντιντάντ θα ρουφάει το πλεόνασμα της μαγείας 

χωρίς να παράγει καμία φθορά, απάντησε ο Μελκιάδης.  

 - Λοιπόν, λοιπόν, έγινε", είπε ο Πεγκασούλο.  

Ο Erizorro σήκωσε το τόξο του Κένταυρου και είπε:  

 - Θα ήθελα να συμμετάσχω στη φρουρά του λαβυρίνθου. Θα ήθελα να μπορέσω να 

πάρω τη θέση των κενταύρων.  

 - Λοιπόν, τουλάχιστον έχεις το τόξο του, είπε ο Μελκιάδης με μια γκριμάτσα.  

 - Όχι για πολύ...", απάντησε ο Εριζόρο.  

- Ω, αυτό είναι υπέροχο! Οι φρουροί θα ενημερωθούν για την παρουσία σας, όπως και ο 

Σερπεντιντάντ.  

Τέλος, ο Θάνης πλησίασε τον Μινώταυρο και πήρε το λόγο:  

 - Θα ήθελα να ενταχθώ στους Dark Souls, για να τους βοηθήσω να ανοικοδομήσουν την 

πόλη.  
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 - Κανένα πρόβλημα! Ο Μελκιάδης απάντησε με ένα κλείσιμο του ματιού: Είμαι 

σίγουρος ότι ο φίλος σου ο Τουνάρου θα λάτρευε την ιδέα. Ο Θάνης δεν μπόρεσε να μην 

κοκκινίσει λίγο, καθώς έβαλε τα χέρια του πίσω από την πλάτη του και έκανε έναν νοητό κύκλο 

με το ένα του πόδι στο πλακάκι του μεγάλου δωματίου. 

Ο Μινώταυρος πλησίασε τον Ούγκο και του παρέδωσε, ακολουθώντας τις οδηγίες του φιδιού, 

δεκατρείς ρόλους άψογου χαρτιού, τους μισούς από όσους υπήρχαν στη βιβλιοθήκη. Αυτό το 

χαρτί είχε σχεδόν εξαφανιστεί και θα άξιζε περισσότερο από όλο το χρυσάφι σε οποιοδήποτε 

βασίλειο. 

 - Ελπίζω να τα χρησιμοποιήσεις με σύνεση, αγόρι μου. Αυτός ο τύπος χαρτιού είναι 

εξαιρετικά ισχυρός με τα σωστά ξόρκια. Σου υπενθυμίζω ότι δεν μπορείς να τα σπάσεις, αλλιώς 

θα χάσουν τη δύναμή τους.  

 - Το εκτιμώ πραγματικά, Μελκιάδη", είπε ο Ούγκο καθώς προσπαθούσε να κάνει χώρο 

στην παραγεμισμένη τσάντα του.  

 - Θέλεις να το κρατήσω εγώ για σένα, Ούγκο; - είπε ο Arana. Έχω μόνο δύο θραύσματα 

ξύλου στο σακί μου, και μου μένει μια θέση για να μου περισσεύει.  

 - Τέλεια, είπε ο Ούγκο. Καλύτερα να μην ξεφορτωθείς αυτές τις σκλήθρες- είσαι 

καταπληκτική μαχήτρια μ' αυτές.  

 - Σκλήθρες; Και όμως έζησες για να το διηγηθείς, μικρή αράχνη;" είπε έκπληκτος ο 

Μελκιάδης. Θα ήθελα να επιβραβεύσω τη γενναιότητα και την τόλμη σου. Ο Μινώταυρος 

πλησίασε ένα από τα ράφια- μετακινώντας ένα από τα βιβλία, ένας μυστικός χώρος άνοιξε σε 

μια ρωγμή του τοίχου. Σε ένα συρτάρι αναπαύονταν δύο μικρά χρυσά στιλέτα, το ένα με μια 

κόκκινη πέτρα τοποθετημένη στη λαβή του και το άλλο με μια μαύρη πέτρα. Το άκρο και των 

δύο λαβών, κατέληγε το ίδιο: μια περιφέρεια από όμορφα διακοσμημένο μέταλλο. "Ορίστε, 

είναι δικά σου, θα τα ανταλλάξω με τις θραύσματα! ", είπε ο Μελκιάδης χαμογελώντας.  

Ο Αράνα πήρε και τα δύο στιλέτα και άρχισε να τα κινεί με μεγάλη επιδεξιότητα ανάμεσα στις 

πατούσες του, κάνοντάς τα να περιστρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις εκμεταλλευόμενος 

τις περιφέρειες της λαβής για να εισάγει τις πατούσες του, επιτυγχάνοντας απίστευτες 

ταχύτητες.  

 - Γιατί, Αράνα, δεν θα ήθελα να έχω να αντιμετωπίσω εσένα σε μάχη! είπε ο 

Μινώταυρος, διασκεδάζοντας αλλά και εκπλαγμένος.  

 - Είναι απίστευτα, πολύ ελαφριά και ευέλικτα- ωστόσο, έχουν μια μικρή ανισορροπία, 

πολύ λεπτή, αλλά την εντόπισα αμέσως, απάντησε η αράχνη.  

 - Αυτό συμβαίνει επειδή τα κρατάς ανάποδα. Πράγματι, και τα δύο όπλα είναι 

πανομοιότυπα σε βάρος, αλλά έχουν μια διαφορά στην ακμή, μόνο μερικά χιλιοστά. Αυτό 

συμβαίνει επειδή το κόκκινο στιλέτο πρέπει να το χειρίζεσαι από τη δεξιά πλευρά και το μαύρο 

από την αριστερή", εξήγησε ο Μινώταυρος.  

Η Αράνα τα πέταξε στον αέρα, ανασύροντάς τα με τα δεξιά πόδια και το αποτέλεσμα ήταν 

ακόμη πιο εκπληκτικό, εναλλασσόμενες κινήσεις της ίδιας της αράχνης, με τούμπες και πλάγιες 
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τροχιές, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις δαιμονικές στροφές των μαχαιριών, σίγουρα θα 

αποτελούσαν μια απειλή που θα έπρεπε να εξετάζεται για όποιον ήθελε να βρεθεί στο δρόμο 

της.  

- Ουάου, τώρα μιλάς! Αυτά είναι φοβερά όπλα! Ευχαριστώ, Μελκιάδης. Ορίστε τα θραύσματά 

μου", είπε ο Αράνα με μια γκριμάτσα χαράς στο πρόσωπό του.  

Ο Μελκιάδης πήρε τις φαινομενικά άχρηστες σκλήθρες και τις εναπόθεσε στο συρτάρι, 

τοποθετώντας τες προσεκτικά, ενώ η Αράνα κράτησε και τα δύο στιλέτα μαζί με τα ρολά από 

άψογο χαρτί δεόντως στερεωμένα με ένα μικρό κορδόνι μέσα στη θήκη της.  

 - Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε, είπε ο Ούγκο ρυθμίζοντας την τσάντα του, με σαφή 

σημάδια βιασύνης- αλλά πρώτα, μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες για το παλάτι του Υπέρτατου 

Κακού;  

 - Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται, γιατί μετά την αφύπνιση του Wo-Shikram, έκαναν 

το παλάτι ικανό να κάνει άλματα στο χώρο και στο χρόνο, όπως το σχολείο σας. Ωστόσο..." είπε 

ο Μινώταυρος καθώς άγγιζε το πηγούνι του, "γνωρίζω ένα πλάσμα που θα μπορούσε να σας 

δώσει την ακριβή τοποθεσία του παλατιού σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή: το όνομά του 

είναι Gaelicus. Το πλάσμα αυτό σαφώς δυσανασχετεί με τον Γουό-Σίκραμ, γιατί ο πατέρας του, 

ο Νικόδημος, ο πιο λαμπρός μηχανικός αυτής της εποχής, έχει στρατολογηθεί με τη βία από 

τον Αρχέγονο Θεό, απειλώντας να σκοτώσει την οικογένειά του αν δεν εκτελέσει τις εντολές 

του: να μετακινήσει το παλάτι στο χώρο και στο χρόνο κάνοντας άλματα μέσω μιας μηχανής 

που ο ίδιος ο Νικόδημος έχει εφεύρει.  

 - Πού μπορούμε να βρούμε αυτόν τον Γαέλικους; ρώτησε ο Ούγκο.  

Ο Μινώταυρος χαμογέλασε καθώς γονάτισε για να είναι πιο κοντά στην ομάδα και είπε:  

 - Είναι περίπου τριάντα μίλια βόρεια του Serpentidad, σε ένα χωριό που ονομάζεται 

Serenity. Είναι ένα ήσυχο χωριό, φωλιασμένο στην κοιλάδα, περιτριγυρισμένο από τεράστια 

δάση. Εκεί κατοικούν εφευρέτες και μάγοι. Όπως καταλαβαίνω, είναι ο επόμενος στόχος του 

Serpentidad. Φαίνεται να είναι ένα χωριό μικρής σημασίας, αλλά τα δέντρα και οι κάτοικοί τους 

είναι μια ισχυρή πηγή μαγικής ενέργειας που το φίδι δεν θα θελήσει να αφήσει να ξεφύγει. 

Πρέπει να προχωρήσετε, διότι η κατάποση αυτού του νέου χωριού δεν εγγυάται την επιβίωση 

όλων των κατοίκων του, και αυτός ο Γαληνός βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο...  

 - Τότε ας πάμε στη Γαλήνη! φώναξε ο Ούγκο με το ένα χέρι στον αέρα, προκαλώντας 

την έκπληξη όλων για μια τέτοια έμφαση, ακολουθούμενη από ένα ομαδικό γέλιο που έκανε 

το αγόρι να κοκκινίσει. Οι Monibris κοίταξαν για ένα δευτερόλεπτο αυτά τα θορυβώδη και 

ανέμελα όντα, επιστρέφοντας αμέσως στη δουλειά τους.  

"Αλλά πρώτα, πρέπει να μου πείτε πώς θα βγούμε από τον λαβύρινθο", ρώτησε αμήχανα ο 

Θάνης. Ο Μινώταυρος τον κοίταξε, τα κέρατά του έλαμψαν και πάλι, συγκεντρώνοντας την 

ενέργεια σε ένα είδος μπάλας που σχηματίστηκε ανάμεσά τους, σαν αυτές που έκανε ο Θάνης 

ανάμεσα στα πόδια του, αλλά αυτή εδώ είχε ένα βαθύ χρυσό χρώμα. Μια ακτίνα φωτός 

εκτοξεύτηκε από τη σφαίρα προς τον Θάνη, ο οποίος άρχισε να τρέμει με μικρά τινάγματα, 

προς έκπληξη της παρέας. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η ακτίνα φωτός εξαφανίστηκε, ενώ 
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η μπάλα ενέργειας συνέχισε να κινείται ανάμεσα στα κέρατα του γίγαντα. Παρομοίως, μια άλλη 

ακτίνα φωτός, αυτή τη φορά πολύ ευρύτερη, χτύπησε τον Αράνα, τον Τράντορ και τον Ούγκο, 

οι οποίοι άρχισαν ομοίως να τρέμουν με σπασμούς και να τρίζουν τα δόντια τους. Η ακτίνα 

φωτός σταμάτησε μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όπως και η μπάλα ενέργειας, η οποία 

διαλύθηκε αργά, καθώς τα κέρατα επέστρεφαν στο συνηθισμένο τους χρώμα. Ο Θάνης 

φορούσε ένα κοκκινωπό φωτοστέφανο, που τον τύλιγε εντελώς. Η υπόλοιπη ομάδα φορούσε 

ένα πρασινωπό φωτοστέφανο.  

 - Τι συνέβη; είπε ο Θάνης, ακόμα μπερδεμένος.  

 - Ας το ονομάσουμε τον νέο τρόπο με τον οποίο μετακινείσαι στο Serpentidad", είπε ο 

Μελκιάδης. Θάνη, μπορείς τώρα να περάσεις μέσα από τον φράχτη του λαβύρινθου χωρίς 

κανένα πρόβλημα- αυτή η κοκκινωπή λάμψη θα σε προστατεύει- οι υπόλοιποι της παρέας, 

μπορείτε να περάσετε μέσα από τον φράχτη, αλλά θα σας βγάλει και από το Serpentidad- το 

φίδι θα ανιχνεύσει το πρασινωπό φωτοστέφανο και θα σας διευκολύνει την εκκένωση, χωρίς 

λογοπαίγνιο", συνέχισε ο Μινώταυρος με την γκριμάτσα αηδίας του Θάνη. Θα πρέπει να πάτε 

στις φτωχογειτονιές- σας συμβουλεύω να το κάνετε σύντομα, γιατί θα ξημερώσει στην 

επιφάνεια, οπότε ο Σερπεντιντάντ θα αδράξει την ευκαιρία να θαφτεί, και αυτό θα κάνει την 

έξοδό σας πολύ δύσκολη.  

Ο Ούγκο πήρε το λόγο και ευχαρίστησε τον Μελκιάδη για τη βοήθειά του εκ μέρους όλων. 

Διαισθάνθηκε ότι ο γερο-Μινώταυρος ήταν εκεί που ήθελε να είναι, αναγκασμένος στην αρχή, 

αλλά ήδη συνηθισμένος στην αιώνια οικοδέσποινα του, τη Σερπεντιτάντ, για την οποία μιλούσε 

χωρίς μομφή ή δυσαρέσκεια. Ο Πεγκασούλο αποχαιρέτησε την ομάδα με ένα χαμόγελο στο 

πρόσωπό του: "Δεν πειράζει, φίλοι μου! Ένας χρόνος περνάει σε χρόνο μηδέν...!". Ο Ούγκο 

έκανε μια έκπληκτη χειρονομία στο πρόσωπό του, πριν καταλάβει ότι ένας χρόνος για ένα 

μυθολογικό ον, ήταν σαν μια εβδομάδα για έναν άνθρωπο, οπότε τον αποχαιρέτησαν με 

κάποια θλίψη, αλλά με τη βεβαιότητα ότι ο Μελκιάδης θα φρόντιζε τον φτερωτό του φίλο. Η 

Erizorro δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα και έπεσε στην αγκαλιά του Ούγκο, δίνοντάς 

του μια ζεστή αγκαλιά. Τα καρφιά είχαν χαμηλώσει, γεγονός που διευκόλυνε τον Ούγκο να 

ανταποκριθεί στην αγκαλιά χωρίς να πληγωθεί. Ο Ούγκο ξεκόλλησε από τον Σκαντζόχοιρο και 

πήγε προς το μέρος όπου βρίσκονταν ο Τράντορ και η Αράνα, οι οποίοι είχαν ήδη ετοιμαστεί 

να φύγουν.  

 - Περίμενε μια στιγμή, Ούγκο, είπε ο Ερίζορο. Σκέφτηκα ότι πρέπει να το κρατήσεις 

αυτό", είπε καθώς του έδινε το τόξο του Κένταυρου. Θα προτιμούσα να κρατήσω το τόξο της 

οικογένειάς μου.  

 - Είσαι σίγουρος γι' αυτό; Φαινόσουν πολύ ευχαριστημένος με αυτό το όπλο", 

απάντησε το αγόρι. 

  - Είναι ένα υπέροχο τόξο, αλλά δεν είχα την πολυτέλεια να μαζέψω δύο τόξα. Είναι δικό 

σου!" είπε ο Εριζόρο, δίνοντάς το στο αγόρι- εξάλλου, είσαι πολύ καλύτερος τοξότης τώρα απ' 

ό,τι ήμουν εγώ ποτέ.  
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Ούγκο έλεγξε την τσάντα του- εκτός από τα δύο πετράδια, είχε το κλειδί-μη-κλειδί, τη 

σφυρίχτρα και το σπαθί. - Λοιπόν, δεν θα ήθελα να αποχωριστώ κανένα από τα πράγματα του 

πατέρα μου! Και σε μικρές αποστάσεις, το σπαθί είναι πολύ αποτελεσματικό! είπε ο Ούγκο.  

 - Έχεις ήδη όλες τις δυνάμεις μας, τι άλλο θέλεις; είπε ο Τράντορ λίγο καχύποπτα.  

 - Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτές οι δυνάμεις απαιτούν συγκέντρωση και 

μεταμόρφωση. Δεν είναι τόσο άμεσες όσο φαίνονται, συν το ότι κάποιες από αυτές απαιτούν 

επαναφόρτιση..." εξήγησε το αγόρι.  

- Εντάξει, κατάλαβα", είπε η σαρανταποδαρούσα. Δώσε μου το κλειδί σου και τη σφυρίχτρα 

σου. Θα τα φυλάξω για σένα στον σάκο μου.  

 - Δεν έχεις τίποτα μέσα; ρώτησε έκπληκτος ο Erizorro.  

 - Μόνο μια οικεία ασπίδα- οι ηλεκτρικές μου δυνάμεις είναι αρκετές για μένα. Δεν 

χρειάζομαι κανένα επιπλέον όπλο, απάντησε ο Τράντορ.  

Ο Erizorro ύψωσε τα φρύδια του, σήκωσε τα χέρια του και σήκωσε τους ώμους. Προτιμούσε να 

μην πει τίποτα, όπως για παράδειγμα ότι ο ηλεκτρισμός δεν είχε βοηθήσει πολύ όταν ο Τράντορ 

χρειαζόταν να επαναφορτιστεί, ή όταν υπήρχαν πολλοί εχθροί ταυτόχρονα και η 

σαρανταποδαρούσα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να πέσει στο έδαφος και να 

δεχτεί τα δαγκώματα και τα χτυπήματα, ή όταν τα πόδια του είχαν κοπεί...- ωστόσο, ήταν 

καιρός να τους αφήσει να φύγουν, όχι να ξεκινήσει μια διαφωνία.  

 - Εδώ, Τραντόρ! Θα σου αφήσω τα πράγματα του πατέρα μου. Σε εμπιστεύομαι", είπε 

ο Ούγκο χαμογελώντας.  

 - Μην το παρακάνεις, νάνο", απάντησε ειρωνικά ο σαρανταποδαρούσα, "απλά 

οργανώστε τις βαλίτσες μας μαζί.  

Καθώς ο Θάνης, ο Τράντορ, η Αράνα και ο Ούγκο έφτασαν στην πόρτα, ο Μελκιάδης είπε με 

βροντερή φωνή από το κέντρο του δωματίου:  

 - Δεν ξεχνάς τίποτα, αγόρι μου;  

Ο Ούγκο γύρισε εγκαίρως για να δει ένα κόκκινο αντικείμενο να κινείται στον αέρα προς την 

κατεύθυνσή του. "Το βρήκα!" -το αγόρι απάντησε. Μέσα στο χέρι, ακουμπούσε το κουβάρι με 

το νήμα που τους είχε δώσει ο Τουνάρου. Ο Ούγκο είδε κάτι άλλο μπλεγμένο στο κουβάρι: ένα 

είδος πρασινωπής κάψουλας σε σχήμα φιδιού. Ο Ούγκο χαμογέλασε στον εαυτό του και 

σήκωσε το χέρι του για να αποχαιρετήσει τον Μελκιάδη, τον νέο του φίλο.  

Μόλις έφυγαν από το κτίριο, το σφαιρικό δωμάτιο άρχισε να μετατοπίζεται και να βυθίζεται 

πίσω τους, ώσπου δεν έμεινε τίποτε άλλο παρά η καταπακτή στο πάτωμα- και πάλι βρίσκονταν 

στην τελευταία θέση, περιτριγυρισμένοι από φράχτες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Θάνης 

πλησίασε τον πλησιέστερο φράχτη και αυτός άνοιξε διάπλατα όπως τον εντόπισε, ένα πλήρες 

άνοιγμα, μέχρι το ταβάνι, παρόμοιο με οποιονδήποτε από τους διαδρόμους που 

σχηματίστηκαν. Πέρασε μέσα από το κενό της νεοδημιουργηθείσας πόρτας και συνέχισε 

ευθεία προς τον επόμενο τοίχο με πανομοιότυπα αποτελέσματα. Η ομάδα μιμήθηκε τον 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

182 
 

σύντροφό της κατευθυνόμενη σε ευθεία γραμμή προς την έξοδο, μέσα από τις πόρτες που 

δημιουργήθηκαν από τους φράχτες. Συνάντησαν μερικούς φρουρούς, αλλά τους 

παρακολουθούσαν από απόσταση χωρίς προκλητική διάθεση- ήταν σαφές ότι οι εντολές τους 

ήταν να μείνουν μακριά από τη μέση. Μετά από περισσότερο από μία ώρα, η ομάδα έφτασε 

στην πύλη, στην οποία προΐστατο τοξωτά δύο δέντρα- τα τρία ματωμένα δάχτυλα στο έδαφος 

έμοιαζαν σαν να τους χαιρετούσαν. Κατευθύνθηκαν προς την πόλη, προς έναν από τους πιο 

πολυσύχναστους δρόμους. Ο Θάνης γύρισε προς τους συντρόφους του και αναφώνησε:

 - Ήταν ευχαρίστηση να γνωρίσω τον καθένα από εσάς. Θα μου λείψετε", είπε, 

αγκαλιάζοντας τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του σαρανταποδαρούσα, ο οποίος αρχικά 

είχε αποτραβηχτεί λίγο, φανερά αμήχανος. Συγχώρεσέ με, Τράντορ! είπε η 

σαρανταποδαρούσα. Ήσουν ένας μάλλον ενοχλητικός γκρινιάρης, αλλά αναγνωρίζω ότι ο 

ρόλος σου ήταν καθοριστικός μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορείς να συνεχίσεις να 

βοηθάς την ομάδα πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ.  

 - Μου αξίζει", είπε ο Τράντορ. Για να καταλάβετε ότι δεν κρατάω κακία, πάρτε μαζί σας 

αυτή τη σθεναρή αγκαλιά. Και χωρίς άλλη λέξη, εξαπέλυσε ένα ήπιο σοκ στο Κοάλα, το οποίο 

έμεινε ακίνητο, τρίζοντας τα δόντια του και κοιτάζοντας τη σαρανταποδαρούσα. Για μια στιγμή, 

ο Ούγκο έκανε μια προσπάθεια να κουνήσει το σπαθί του στον Τράντορ.  

 - Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ένα μικρό αστείο ήταν μόνο, είπε ο Τράντορ καθώς άφηνε 

το κοάλα, λίγο ταραγμένο, αλλά χωρίς να έχει γίνει προφανώς κακό.  

 - Είμαι σίγουρα πιο δραστήριος τώρα από ποτέ", είπε ο Θάνης με διασκέδαση.   

Ο Ούγκο χαμογέλασε και πέταξε την μπάλα στον Θάνη, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει 

ένα χαμόγελο από αυτί σε αυτί: "Μπορείς να τη δώσεις πίσω στον ιδιοκτήτη της για μένα, Θάνη; 

ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Βέβαια, με μεγάλη μου χαρά", απάντησε με ενθουσιασμό το Κοάλα. Και χωρίς άλλη 

λέξη, άρχισε να περπατάει προς τη φασαρία με την κοκκινωπή αύρα να λάμπει ακόμα σε όλο 

του το σώμα.  

Η ομάδα έστριψε αριστερά, κατευθυνόμενη προς τις φτωχογειτονιές, τα χειρότερα μέρη της 

πόλης. Τα κτίρια ήταν βλοσυρά και ερειπωμένα, το ίδιο και οι κάτοικοί τους, πολλοί από τους 

οποίους πέθαιναν ή ήταν φανερά άρρωστοι και κοιτούσαν με φθόνο αυτά τα όντα που 

εξέπεμπαν μια πρασινωπή δέσμη φωτός. Ακολούθησαν το μονοπάτι του θανάτου σε ένα είδος 

κοιλάδας, όπου τα κτίρια ήταν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, στριμμένα σε απίθανα 

σχήματα, ενώ οι οδοντωτοί δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα. Καθώς η ομάδα προχωρούσε, τα 

κτίρια έμοιαζαν να μετακινούνται προς τα έξω, όπως ακριβώς έκανε ο φράχτης κατά την άφιξη 

της συνοδείας. Στο απώτερο άκρο, μια τεράστια τρύπα εναπόθετε κάθε είδους συντρίμμια και 

άψυχα πλάσματα σε αυτό που διαισθάνθηκαν ότι ήταν η έξοδος. Καθώς πλησίαζαν, η 

δραστηριότητα των συντριμμιών σταμάτησε, σαν να περίμενε την άφιξη ολόκληρης της 

ομάδας. Ένα δροσερό ρεύμα αέρα ανακάτεψε τα μαλλιά του Ούγκο και δεν μπόρεσε παρά να 

κλείσει τα μάτια του και να βάλει τα χέρια του σταυρωμένα, σε στυλ Ρόουζ, όπως την κρατούσε 
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ο Τζακ από πίσω στην πλώρη του Τιτανικού3. Επιτέλους, είχαν βγει από το Σερπεντιτάντ και ο 

ουρανός ήταν πιο γαλανός από ποτέ. 

  

                                                            
3 Ο Τιτανικός είναι μια αμερικανική ταινία που σκηνοθετήθηκε από τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον το 
1997, εμπνευσμένη από τη βύθιση του διάσημου πλοίου εναντίον ενός παγόβουνου στον Ατλαντικό 
Ωκεανό στις 15 Απριλίου 1912. Η ταινία κέρδισε 11 Όσκαρ, εξισώνοντας εκείνα που κέρδισε ο Μπεν 
Χουρ το 1959. 
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22. ΓΑΕΛΙΚΟΣ 
Ήταν νωρίς, νωρίτερα απ' ό,τι θα ήθελε ο Γαέλικους. Είχε πέσει για ύπνο πολύ αργά, 

δουλεύοντας πάνω σε μια εφεύρεση που είχε ξεκινήσει ο πατέρας του, ο Νικόδημος. Και τώρα, 

είχε ξυπνήσει ανήσυχος, σαν να προμήνυε κάτι κακό. Πήγε να πλύνει το πρόσωπό του, 

περνώντας μέσα από έναν διάδρομο διακοσμημένο με πολλές οικογενειακές φωτογραφίες: οι 

γονείς του, οι δύο αδελφές του και αυτός, ο μικρότερος αδελφός. Οι αδελφές του Γαέλικου 

ήταν καλές εφευρέτριες, έχοντας κληρονομήσει το γονίδιο του πατέρα τους- αλλά τώρα, οι 

αδελφές του είχαν πεθάνει και είχε μείνει μόνο η καημένη η μητέρα του, που περιπλανιόταν 

σαν ψυχή που πονούσε, ένας νεκρός στον κόσμο των ζωντανών. Η μητέρα του δεν μπορούσε 

να αντέξει την κατάσταση: ο σύζυγός της απήχθη, οι δύο μεγαλύτερες κόρες της 

δολοφονήθηκαν... μόνο ο μικρότερος γιος της είχε απομείνει, ο οποίος είχε γλιτώσει από ένα 

τέτοιο τέλος καθαρά από τύχη, καθώς βρισκόταν σε ένα ταξίδι για να αγοράσει κάποια 

ανταλλακτικά που είχε παραγγείλει ο πατέρας του γι' αυτόν. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, ο 

Γαληνός διαπίστωσε ότι το σπίτι του είχε εξαφανιστεί. Οι ακόλουθοι του Wo-Shikram το είχαν 

ανατινάξει, με τις αδελφές του μέσα. Αποφάσισαν να κρατήσουν τη μητέρα ζωντανή, ώστε ο 

πατέρας του να συμφωνήσει πρόθυμα να εργαστεί για τον Πρωταρχικό Θεό. Θυμάται πόσο 

απορροφημένοι ήταν ο πατέρας του και οι αδελφές του με την τελευταία τους εφεύρεση: μια 

μηχανή ικανή να κινείται στον χώρο και τον χρόνο. Την είχαν ήδη δοκιμάσει με επιτυχία, αλλά 

τώρα ο πατέρας του σκόπευε να μοιραστεί όλη αυτή τη γνώση με ολόκληρο το χωριό, τη 

Σερένιτι. Το χωριό ήταν σαν μια μεγάλη οικογένεια όπου όλοι γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Ο 

τόπος όπου ζούσαν ήταν απλά εντυπωσιακός, περιτριγυρισμένος από μεγάλα δέντρα και 

προστατευμένος από τεράστια βουνά- ωστόσο, ο Νικόδημος ανησυχούσε- στα ταξίδια του στο 

χρόνο είχε δει το χωριό του να εξαφανίζεται και επέστρεψε για να τους προειδοποιήσει και να 

τους προστατεύσει όλους. Χρειαζόταν νέα εξαρτήματα, ένα ανταλλακτικό που ήταν αδύνατο 

να βρεθεί στο ίδιο του το χωριό. Αποφάσισε να στείλει τον Γαέλικους, τον νεότερο του σπιτιού, 

να ταξιδέψει στην πλησιέστερη πόλη, σχεδόν εβδομήντα χιλιόμετρα μακριά. Όταν ο Γαέλικος 

έφτασε πίσω στη Σερενίτα, το σπίτι του είχε καταστραφεί ολοσχερώς, εκτός από το εργαστήριο, 

το οποίο εξακολουθούσε να στέκεται σχεδόν άθικτο. Η μηχανή και όλα τα σχέδια, ωστόσο, 

είχαν εξαφανιστεί.  

Με τον θάνατο του πατέρα του και τις αδελφές του να είναι ακόμα παρούσες, ο Γαληνός είχε 

ψάξει το σπίτι μέχρι που βρήκε το ημερολόγιο του πατέρα του, ένα σημειωματάριο όπου ο 

Νικόδημος έγραφε όλες τις τρελές ιδέες του. Εμφανιζόταν μερικώς καμένο στα χαλάσματα, 

δίπλα σε ένα ρολόι χειρός που είχε σωθεί ως εκ θαύματος, προστατευμένο στο κοίλωμα μιας 

μεταλλικής δοκού. Στο σημειωματάριο υπήρχαν τα αρχικά σχέδια της μηχανής- αν και δεν ήταν 

πολύ ανεπτυγμένα, καθώς επρόκειτο για ένα πρώτο σκίτσο, ο Γαληνός είχε βάλει σκοπό να 

φτιάξει ένα παρόμοιο, για να επιστρέψει λίγες ώρες πριν από την έκρηξη και να σώσει όλη την 

οικογένεια. Αν και ήταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, η μηχανή έπαιρνε μορφή. Κοίταξε την ώρα 

στον καρπό του, το ρολόι του πατέρα του θα ήταν πλέον δικό του μέχρι να μπορέσει να του το 

επιστρέψει. Παρόλο που έλεγε την ακριβή ώρα, είχε πολλούς δείκτες και ενδείξεις που δεν 

μπορούσε να αναγνωρίσει. Προς το παρόν, δεν είχε σημασία. Του αρκούσε να ξέρει ότι ήταν 

εννέα το πρωί και ότι είχε κοιμηθεί μόνο τρεις ώρες από τότε που ξύπνησε ξαφνιασμένος και 

βουτηγμένος στον ιδρώτα με ένα τρομερό συναίσθημα. 
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Ο Ούγκο και οι σύντροφοί του είχαν ξεκινήσει βόρεια προς αναζήτηση του χωριού που ήταν 

γνωστό ως Serenity. Η Serpentidad είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι προς τα εκεί, αν και τώρα 

βρισκόταν θαμμένη για να προστατευτεί από τον καυτό ήλιο. Υπολόγιζαν ότι σε τρεις μέρες το 

πολύ, το φίδι θα έφτανε στη Σερενίτα, και τότε οι ζωές όλων των κατοίκων της θα άλλαζαν για 

πάντα. Ο Ούγκο οδήγησε την ομάδα προς μια βόρεια κατεύθυνση- διαπίστωσε ότι ήταν το ίδιο 

όπως και στον κόσμο του: τα δέντρα ήταν βρύα στη μια πλευρά, στο πιο κρύο και σκιερό μέρος. 

Χάρηκε που ήξερε ότι το μάθημα των φυσικών επιστημών του είχε πραγματικά μια τόσο μεγάλη 

εφαρμογή.  

- Με αυτή την ταχύτητα, θα πάρει για πάντα", είπε ξαφνικά ο Αράνα. Με το ζόρι θα προλάβουμε 

να προειδοποιήσουμε τους χωρικούς, αν πρέπει να εντοπίσουμε και αυτόν τον Γκάλεικους!  

 - Μια στιγμή μόνο! Σκέφτηκα κάτι..." είπε ο Ούγκο, σταματώντας στις διαδρομές του. 

Επικεντρώθηκε στον Πήγασο και όμορφα φτερά αναδύθηκαν μεγαλόπρεπα από την πλάτη του.  

 - Πήγαινε χωρίς εμένα", είπε το αγόρι καθώς έκανε ένα μικρό άλμα στον αέρα, 

πετώντας βόρεια πάνω από τα μαγευτικά δάση.  

 - Πού νομίζεις ότι θα πας χωρίς εμάς; είπε ο Τράντορ.  

 - Μην ανησυχείς, υποθέτω ότι θα πάει να αναγνωρίσει το έδαφος. Είμαι σίγουρη ότι 

θα επιστρέψει σύντομα, είπε η Αράνα, στραβώνοντας τα τέσσερα ζευγάρια μάτια της για να 

διακρίνει τον Ούγκο, ο οποίος πετούσε στον αέρα ένα μίλι μακριά.  

 - Ωραία, τότε θα πάρω εγώ τη μικρή αράχνη! είπε απογοητευμένος ο Τράντορ, 

πιστοποιώντας ότι προτιμούσε να είναι με τον Ούγκο, ειδικά από τη στιγμή που ο Ούγκο είχε 

επιδείξει τις νέες του ικανότητες.  

Ήταν απόγευμα όταν ο Ούγκο έκανε την εμφάνισή του επιστρέφοντας για να συναντήσει τους 

φίλους του. "Κοιτάξτε, νάτος!" " είπε ξαφνιασμένη η Αράνα, με έκδηλη ανησυχία για την 

αργοπορία του αγοριού. Ο Ούγκο κατέβηκε και τοποθέτησε τα πόδια του ελαφρά στο έδαφος.  

- Ερεύνησα την περιοχή και εντόπισα τη Γαλήνη. Είμαστε ακόμα αρκετά μακριά και δεν νομίζω 

ότι θα φτάσουμε εκεί πριν από αύριο το βράδυ.  

 - Γιατί δεν μας τηλεμεταφέρετε; είπε ο Τράντορ.  

 - Επειδή δεν μπορεί να το κάνει, κονδυλοφόρε. Δεν ξέρεις ότι ο Θάνης μπορούσε να 

τηλεμεταφερθεί μόνο σε μέρη που μπορούσε να οραματιστεί εκείνη τη στιγμή; είπε η Αράνα, 

φανερά ενοχλημένη από τα σχόλια του Θάνη.  

 - Λοιπόν, Αράνα, δεν υπάρχει λόγος να χάνεις και την ψυχραιμία σου, είπε ο Ούγκο με 

διαλλακτικό ύφος.  

 - Αυτός ο σαρανταποδαρούσα είναι το πιο αγενές πλάσμα που έχω συναντήσει ποτέ 

στη ζωή μου", είπε η Αράνα, γυρνώντας στο πόδι με μια στάση που έδειχνε ξεκάθαρα τη 

δυσαρέσκειά της για το αγόρι.  

Ο Ούγκο ξαναπήρε το λόγο και είπε: "Ο Ούγκο δεν είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει:  
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 - Εξάλλου, αυτό που προτείνει ο Τράντορ είναι αρκετά λογικό. Νομίζω ότι μπορώ να 

σας τηλεμεταφέρω εκεί, στη Γαλήνη, αυτή τη στιγμή. Έχω εντοπίσει μια χαμηλή κορυφογραμμή 

περίπου μισό μίλι από την πόλη που θα είναι ιδανική για τηλεμεταφορά χωρίς να γίνεις 

αντιληπτός.  

- Έχετε αυτή τη δύναμη; Μπορείς να μας τηλεμεταφέρεις σε ένα μέρος που δεν βλέπεις την 

ίδια στιγμή;" είπε έκπληκτος ο Τράντορ.  

 - Λοιπόν, ας πούμε ότι είναι ακόμα σε φάση δοκιμών. Πάμε; είπε ο Ούγκο.  

 - Κρατηθείτε από μένα, μικρά προσκυνητάκια! είπε ο Trantor με μια γκριμάτσα. Τότε η 

ομάδα εξαφανίστηκε.  

Πέρασαν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στο ύψωμα, πέφτοντας από ύψος περίπου έξι 

μέτρων. Ξεσκονίζοντας τον εαυτό του και ελέγχοντας ότι δεν είχε σπάσει τίποτα, εκτός από 

μερικούς μώλωπες, ο Ούγκο είπε: "Συγγνώμη, παιδιά, δεν το έχω μάθει ακόμα! Είναι πολύ 

μεγάλη η απόσταση...". Ο Τράντορ έκανε εμετό πίσω από μερικούς θάμνους, γιατί το ταξίδι 

ήταν πολύ ανώμαλο, σαν να έπεφταν με σπείρα στο κενό, σαν σε πηγάδι. Ακόμα και η μικρή 

αράχνη είχε ζαλιστεί λίγο και περπατούσε πλάγια προς τα δεξιά, σαν να είχε πιει ένα καλό 

μπουκάλι κρασί. Ο Ούγκο είχε συνηθίσει την αίσθηση και δεν μπορούσε πια να νιώσει σχεδόν 

τίποτα.  

- Την επόμενη φορά, αν υπάρξει, σας ζητώ να κάνετε στάσεις σε μικρότερες αποστάσεις! είπε 

ο Τράντορ, ξανακαρφώνοντας.  

 - Θα το έχω υπόψη μου αυτό! είπε το αγόρι, γελώντας απαλά. 

Είχαν κατέβει στο ποτάμι και είχαν καθαριστεί λίγο. Είχαν επιτέλους πιει καθαρό νερό, 

φιλτραρισμένο από έναν βράχο, καμία σχέση με το βρώμικο νερό του Σερπεντιτάντ και είχε 

γεύση δόξας.  

 - Η πόλη είναι προς αυτή την κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού", τους υπέδειξε ο 

Ούγκο. Η Γαλήνη είναι λιγότερο από ένα μίλι μακριά. Θα μπούμε από την κύρια είσοδο, ώστε 

να μην ανησυχήσουν οι κάτοικοι- ούτε όπλα στον ορίζοντα, ούτε ξαφνικές κινήσεις.  

 - Θυμάσαι ότι ο Μελκιάδης είπε ότι εκεί ζούσαν Δρυίδες και μάγισσες, έτσι δεν είναι;" 

είπε ο σαρανταποδαρούσας επιφυλακτικά. 

- Ναι, θα είμαστε σε εγρήγορση, αλλά δεν θα κουβαλάμε όπλα. Γι' αυτό είσαι εσύ, Τράντορ, 

είσαι ένα όπλο από μόνος σου, χωρίς καμία μεταμόρφωση, είπε ο Ούγκο.  

 - Ουάου, δεν το είχα δει έτσι! Σωστά, είμαι ένα έμφυτο όπλο... δεν χρειάζεται να 

αντιγράψω τις δυνάμεις των άλλων!" απάντησε η σαρανταποδαρούσα με έναν υπεροπτικό 

τόνο που θύμιζε τον παλιό Trantor. 
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Ο Gaelicus εξακολουθούσε να εργάζεται στο μηχάνημά του- στο κεφάλι του φορούσε ένα είδος 

μεγεθυντικού φακού συνδεδεμένο με μια ταινία, που τον βοηθούσε να βλέπει τα μικροσκοπικά 

κομμάτια του μηχανήματος. Οι πρώτες δοκιμές ήταν πολύ θετικές και είχε καταφέρει να κάνει 

ένα μήλο να εξαφανιστεί στο χρόνο, στέλνοντάς το στο μέλλον, και να εμφανιστεί ξανά στο ίδιο 

μέρος εντελώς σάπιο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κάτι που προφανώς συνέβαινε συνήθως με 

αντικείμενα και σίγουρα με όντα που ταξίδευαν στο χρόνο. Ένα χαμόγελο ήρθε στο πρόσωπό 

της- ο πατέρας της θα ήταν περήφανος. Θόρυβοι και φωνές στο δρόμο τον έβγαλαν από τη 

συγκέντρωσή του. Περπάτησε προς το παράθυρο. Περίπου είκοσι άνθρωποι περικύκλωναν μια 

ομάδα νεοφερμένων, όντων που έμοιαζαν πολύ παράξενα. "Ερχόμαστε ειρηνικά", είπε ο Ούγκο 

με τα χέρια ψηλά, "Δεν θέλουμε να σας κάνουμε κακό. Δεν θέλουμε να σας κάνουμε κακό. Η 

Αράνα μιμήθηκε τη χειρονομία σηκώνοντας και αυτή αρκετές από τις πατούσες της, αλλά ο 

Τράντορ εξακολουθούσε να είναι ανένδοτος στο να μην υποχωρήσει ποτέ και η στάση του ήταν 

σαφώς υπεροπτική, κάνοντας το πλήθος όλο και πιο νευρικό. Οι κάτοικοι είχαν σχεδόν εξ 

ολοκλήρου ανθρωποειδή εμφάνιση, αλλά με τα πόδια και τα κέρατα των κατσικιών. Ο Ούγκο 

θυμήθηκε τις ιστορίες της θείας του Ματίλντα για αυτά τα όντα... Πώς τα έλεγαν; Σατανικά, 

Τάσιρος... Όχι! Σάτυροι, αυτό ήταν! Θυμόταν ότι ήταν φιλικά, διασκεδαστικά μυθολογικά όντα, 

λάτρεις του κρασιού και των κοινωνικών συναθροίσεων- ωστόσο, αυτή η ομάδα ήταν ξεκάθαρα 

σε άμυνα, καθώς τους έδειχναν πρωτόγονα τόξα και δίκρανα. Στο βάθος, αρκετοί 

κουκουλοφόροι σάτυροι δημιουργούσαν με τα χέρια τους ένα είδος μαύρου καπνού, 

προετοιμασμένοι, σίγουρα, σε περίπτωση που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη μαγεία τους 

εναντίον των νεοφερμένων. Τι είχε συμβεί στη Σερένιτι και οι κάτοικοί της ήταν τόσο εχθρικοί 

απέναντι στους νεοφερμένους; σκέφτηκε ο Ούγκο. "Ψάχνουμε τον Γκάλικους", είπε ο Τράντορ, 

"Γ-Α-Ε-ΛΙ-ΚΟΥΣ!". -έσπευσε να συλλαβίσει, σαν να ήλπιζε ότι θα γινόταν καλύτερα κατανοητός. 

Ένας από τους σάτυρους, με ορθάνοιχτα μάτια και με ένα ψάθινο καπέλο στο κεφάλι, από το 

οποίο προεξείχαν και τα δύο κέρατα, σήκωσε μια μεγάλη μαύρη όρκα σε απειλητική στάση 

προς τους νεοφερμένους. Προχώρησε μερικά βήματα μπροστά και πήρε το λόγο: " Γυρίστε 

πίσω από εκεί που ήρθατε. τώρα! "  

 - Δεν ψάχνουμε για μπελάδες, απλά θέλουμε να μιλήσουμε στον Γκαέλικο. Είναι 

υψίστης σημασίας", επέμεινε ο Ούγκο.  

 - Ο Γαέλικος είναι πολύ απασχολημένος. Δεν μπορεί να σας δει ούτε αυτή τη στιγμή 

ούτε κάποια άλλη. Δεν θα το ξαναπώ... Πήγαινε πίσω από εκεί που ήρθες ή αντιμετώπισε τις 

συνέπειες!  

Ο Τράντορ άρχισε να κουνιέται, εμφανώς νευρικός. Άρχισε να παράγει ταυτόχρονα τρεις 

μπάλες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες φώτισαν τα πρόσωπα των επιτιθέμενων μπροστά του, 

τυφλώνοντας για μια στιγμή τον σατύρο με τα γουρλωμένα μάτια. Ο Τράντορ είπε:  

 - Τραντόρ: Νομίζω ότι εσύ είσαι αυτός που δεν καταλαβαίνει! Θέλουμε να μιλήσουμε 

με τον Γκαέλικο... Τώρα! Αν δεν μας τον φέρετε αμέσως, θα κάνω αυτό το χωριό στάχτη σε 

δευτερόλεπτα", είπε με σοβαρό, καυστικό τόνο, ενώ τα ηλεκτρικά του αρχίδια μεγάλωσαν σε 

μέγεθος που κανείς από την ομάδα δεν είχε ξαναδεί.  

Οι κάτοικοι του Serenity άρχισαν να ψιθυρίζουν και να διστάζουν- φαινόταν ότι η "μπλόφα" 

του Trantor είχε αρχίσει να πιάνει τόπο μέσα στο χωριό- θα μπορούσε επίσης να είναι ότι δεν 
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ήταν καθόλου μπλόφα, γιατί ο Trantor ήταν αρκετά απρόβλεπτος. Οι επιτιθέμενοι άρχισαν να 

ανοίγουν έναν διάδρομο, καθώς ένας σάτυρος περπατούσε μέσα από αυτόν προς την ομάδα. 

Φορούσε κάποιου είδους μεγεθυντικό φακό στο κεφάλι του και ένα πολύ παράξενο ρολόι στον 

έναν καρπό.  

 - Είμαι ο Gaelicus. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, ξένοι;  

 - Το όνομά μου είναι Ούγκο", είπε το αγόρι. Αυτή είναι η Αράνα και αυτός εκεί πέρα 

είναι ο Τράντορ. Μην ανησυχείτε, ο Τράντορ είναι λίγο ταραχοποιός, αλλά είναι ακίνδυνος, 

είπε ο Ούγκο, κοιτάζοντας τον σαρανταποδαρούσα, ο οποίος δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο 

να του στείλει ένα βλέμμα με κάποια δυσαρέσκεια. Ο Μελκιάδης μας έστειλε να...  

- Αυτό είναι αδύνατον! είπε ο σάτυρος της μαύρης αγχόνης, διακόπτοντας τον Ούγκο. Ο 

Μελκιάδης "ζει" στο Serpentidad......  

 - Πράγματι, και φύγαμε από εκεί σήμερα το πρωί. 

Η ομάδα των σατύρων πήρε και πάλι στάση επίθεσης στο άκουσμα μιας τέτοιας δήλωσης, 

έβγαλε τα τόξα της και πλησίασε απειλητικά με τα δίκρανα.  

 - Κανείς δεν φεύγει ζωντανός από το Σερπεντιτάντ", είπε ο Γκάλικους.  

 - Μα εμείς δεν είμαστε κανένας- είμαστε κάποιοι, σας το έχω ήδη πει", είπε ο Ούγκο 

με ανοιχτά χέρια. Ακούστε με για μια στιγμή, σας παρακαλώ. Ο Μελκιάδης μας είπε για τον 

πατέρα σου, τον Νικόδημο, και πώς ο Γουό-Σίκραμ τον κρατάει παρά τη θέλησή του. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι σκότωσε αρκετούς συμπολίτες σας, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων 

σας των αδελφών, και ότι το χωριό απειλείται από τότε με θάνατο. Μια πέτρινη σιωπή έπεσε 

μεταξύ όλων των σατύρων. Ένα κοριτσάκι, περίπου πέντε ετών, με ξανθά μαλλιά και 

πρασινοκαφέ μάτια, εμφανίστηκε στη σκηνή.  Στα μάτια του Ούγκο έμοιαζε με άγγελο που 

έπεσε από τον ουρανό, ανάμεσα σε τόσα φανταστικά υβριδικά όντα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος 

που είχε δει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο.  

 - Πώς δραπέτευσες από το Serpentidad; ρώτησε το κορίτσι απευθείας το αγόρι. Ο 

Ούγκο ήταν απορροφημένος, την κοίταζε και αναρωτιόταν τι έκανε σε εκείνο το μέρος.  

 - Σεσίλ, σου είπα να μην βγεις έξω! είπε ο σάτυρος με τα διογκωμένα μάτια.  

 - Και σου είπα ότι θα βγω ούτως ή άλλως, απάντησε η Σεσίλ.   

Ο Ούγκο γύρισε προς το κορίτσι και απάντησε:  

 - Φοβάμαι ότι το να ξέρουμε πώς βγήκαμε από το Serpentidad δεν έχει σημασία σε 

αυτό το σημείο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να βρούμε 

το Παλάτι του Υπέρτατου Κακού, όπου ο Wo-Shikram κρατάει όχι μόνο τον Νικόδημο, αλλά και 

τον Μεσσία, το μόνο ον που μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία μεταξύ Καλού και Κακού. Ο 

Πρωταρχικός Θεός σχεδιάζει να τον σκοτώσει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, πριν ο Μεσσίας 

φτάσει τις 222 ημέρες ζωής και δυναμώσει. Το Κακό παραμονεύει όχι μόνο στη δική μας Σχολή 

Μυθολογικών Όντων, αλλά και σε κάθε έναν από τους μητρικούς κόσμους από τους οποίους 

προερχόμαστε, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας. Είμαστε όλοι σε κίνδυνο.  



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

189 
 

- Αφήστε κάτω τα όπλα σας, παρακαλώ! Ο Gaelicus κοίταξε επίμονα τον σάτυρο πάνω στη 

μαύρη αγχόνη.  - Τον άκουσες! Αφήστε αμέσως τα όπλα σας! είπε ο σατύρος με τα γουρλωμένα 

μάτια, καθώς η ομάδα υπάκουσε δειλά-δειλά.  

 - Συγχωρέστε τον Ένζορ, παρακαλώ! Είναι ο σημερινός κυβερνήτης μετά τη δολοφονία 

του πατέρα του, του δημάρχου, από τις ορδές του Wo-Shikram. Ακολουθήστε με, ας πάμε 

κάπου πιο ήσυχα, διέταξε ο Γκαέλικος. 

Τους πήγαν στην πλατεία του χωριού, όπου ετοιμάζονταν κάποιο είδος αυτοσχέδιου 

καθίσματος, ενώ όλο το χωριό είχε συγκεντρωθεί γύρω του. Ο Ούγκο υπολόγισε ότι δεν θα ήταν 

περισσότερα από διακόσια όντα, αν και τον διασκέδαζε η ιδέα να βρεθεί σε ένα πιο ήσυχο 

μέρος με όλο το χωριό γύρω του. Ο Γαληνός φάνηκε να το αντιλαμβάνεται και πήρε το λόγο:  

 - Όλοι έχουν δικαίωμα να ακούσουν τα λόγια σας, καθώς όλοι θα πρέπει να 

υπερασπιστούν με νύχια και με δόντια ό,τι μας έχει απομείνει από τη Γαλήνη.  

Η Σεσίλ είχε χωρίσει από τον Ενζόρ, παρά την απροθυμία του. Αποφάσισε να καθίσει στο 

πάτωμα, πολύ κοντά στον Ούγκο, ενώ τον κοιτούσε επίμονα. Ο Ούγκο ήθελε τόσο πολύ να τον 

ρωτήσει για την καταγωγή του και γιατί βρισκόταν εδώ, αλλά ήξερε ότι δεν είχε χρόνο- το 

Serpentidad θα εξολόθρευε το χωριό σε λίγες ώρες και χρειάζονταν τον Γαληνό. Ο Ούγκο 

διηγήθηκε εν συντομία την ιστορία του Μεσσία, το κάλεσμά του, τη Σχολή Μυθολογικών Όντων 

και την ομάδα των Μεγαλοπρεπών Επτά. Τελείωσε μιλώντας για το Serpentidad και τη 

συνάντησή του με τον Melquíades. Ο Αράνα είχε εντυπωσιαστεί- ένα τόσο νεαρό αγόρι, και 

είχε καταφέρει να τα συνοψίσει όλα σε μόλις δέκα λεπτά. Σίγουρα, ακόμα κι εκείνη θα είχε 

χαθεί στις λεπτομέρειες, στις μάχες, στο σχολείο... Αυτό το αγόρι σίγουρα ωρίμαζε με 

αλματώδη βήματα. Η Αράνα χαμογέλασε εσωτερικά περήφανη για το αγόρι. Όταν ο Ούγκο 

μίλησε για το Serpentidad, ένα ανήσυχο μουρμούρισμα σχηματίστηκε στην πλατεία. Ήταν 

σαφές ότι είχαν ακούσει για το μεγάλο φίδι. Ο Ούγκο δίστασε αν έπρεπε ή όχι να τους πει ότι 

ήταν ο επόμενος στόχος του κολοσσιαίου όντος- θυμήθηκε όταν συνήθιζε να παρακολουθεί 

ντοκιμαντέρ με άγρια ζώα εν μέσω σκηνής κυνηγιού, με τη θεία του δίπλα του μισοκοιμισμένη. 

Ο Ούγκο έβαζε πάντα τον εαυτό του στη θέση της αντιλόπης, περιτριγυρισμένη από άγρια 

λιοντάρια, φανταζόμενος ότι θα έμπαινε στη σκηνή πυροβολώντας στον αέρα, ώστε τα 

αιλουροειδή να φύγουν τρομαγμένα. Ωστόσο, η θεία του η Ματίλντα του είπε κάποτε: "Είναι η 

ίδια η φύση, ο Ούγκο! Γιατί να επέμβετε; Τα καημένα τα λιοντάρια δεν έχουν το δικαίωμα να 

τρώνε και να προστατεύουν την οικογένειά τους; Οι αντιλόπες αναπαράγονται γρήγορα- στη 

φύση, θήραμα και κυνηγοί βρίσκονται σε ισορροπία". Από τη στιγμή που περπάτησαν μέχρι 

την πλατεία, ο Ούγκο σκεφτόταν συνέχεια αυτή την ιδέα: έπρεπε να παρέμβει σε αυτό που 

ερχόταν ή απλώς να αφήσει τη φύση να πάρει τον δρόμο της; 

Ο Γαληνός άρχισε να σχεδιάζει την πρόοδό του στη νέα μηχανή, ξεκινώντας από τα αρχικά 

σκίτσα του πατέρα του. Το σημειωματάριο το κουβαλούσε πάντα μαζί του, φυλάσσοντάς το 

ανά πάσα στιγμή. Είχε καεί εν μέρει και ο Ούγκο κατάλαβε τη δυσκολία που είχε ο σάτυρος να 

ερμηνεύσει τα κάθε λογής παράξενα σύμβολα. Ο Γαληνός σηκώθηκε όρθιος και είπε:  

 - Πάντα μου άρεσε να εφευρίσκω πράγματα, αλλά ο πατέρας μου ήταν η ιδιοφυΐα, όχι 

εγώ. Οι αδελφές μου τον βοηθούσαν και μελετούσαν μαζί του τα σχέδια, ενώ σε μένα έστελνε 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

190 
 

άλλες εργασίες. Εξάλλου..." είπε καθώς κοίταζε το σημειωματάριο, "πολλές σελίδες έχουν καεί 

εν μέρει, οπότε αυτοσχεδιάζω όσο καλύτερα μπορώ. Με το ζόρι ξεκουράζομαι, γιατί ο πατέρας 

μου μου είπε λίγο πριν από την απαγωγή του ότι η πόλη βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.  

- Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκεται το Παλάτι του Υπέρτατου Κακού αυτή τη στιγμή; ρώτησε 

ο Ούγκο με ελπίδα.  

 - Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, πραγματικά", είπε ο Γκάικους σκυθρωπός. Έσωσα μόνο 

αυτό το παλιό ρολόι, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δεν καταλαβαίνω και το οποίο ο πατέρας 

μου δεν αποχωρίστηκε ποτέ.  

Η Αράνα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν περίπου τρία μέτρα μακριά από τον Γκαέλικο, 

αλληθωρίζει για να δει κάθε λεπτομέρεια του ρολογιού. Είχε αρκετά καντράν και δείκτες, όλα 

φτιαγμένα με πολύ χειροποίητο τρόπο. Ο Τράντορ πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε:  

 - Μας είπατε ότι το σπίτι σας καταστράφηκε ολοσχερώς, εκτός από το εργαστήριο. Αν 

ο πατέρας σας δεν έβγαλε ποτέ αυτό το ρολόι, γιατί δεν το φοράει τώρα; 

Τα μάτια του Γαέλικου άνοιξαν.  

 - Αυτό είναι, αυτό είναι! Πώς μπόρεσα να είμαι τόσο αμβλύς; Ο πατέρας μου πρέπει να 

το άφησε εκεί ακριβώς τη στιγμή που το έπαιρναν- γι' αυτό ήταν σχεδόν άθικτο. Τι ήθελε να 

μου πει ο πατέρας μου;  

Ούγκο σκέφτηκε τον Θάνη. Το κοάλα είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τέτοια πράγματα, και 

είχε μεγάλη ικανότητα στα αινίγματα, που αναμφίβολα ενθαρρύνθηκε από μικρή ηλικία από 

τη Μιρλέν. Αλλά για μισό λεπτό... είχε καταφέρει όχι μόνο να αντιγράψει τις δυνάμεις της, αλλά 

και να τις αυξήσει. Επικεντρώθηκε με όλη του τη δύναμη στη Θάνις, και ξαφνικά ο Ούγκο 

εξαφανίστηκε, καθώς όλοι στη Σερένιτι έμειναν άναυδοι, συμπεριλαμβανομένης της κοπέλας, 

η οποία παραλίγο να πέσει ανάποδα από την πέτρα στην οποία καθόταν. Ο Ούγκο εμφανίστηκε 

στο πλευρό του Γαέλικου, κρατώντας τον καρπό του και κοιτάζοντας το ρολόι. Ο Γκαέλικος είχε 

απολιθωθεί:  

 - Μα... πώς το έκανες αυτό; ρώτησε ο σάτυρος.  

 - Είναι μεγάλη ιστορία", είπε ο Ούγκο, υποβαθμίζοντάς την. Σε παρακαλώ, άσε με να 

κοιτάξω το ρολόι. Ο Ούγκο προσπάθησε να σκεφτεί όπως ο Θάνης και πέρα από αυτό. Ξαφνικά 

τα μάτια του άνοιξαν σαν πιατάκια, και για λίγες στιγμές υιοθέτησε μια χειρονομία που έμοιαζε 

πολύ με κοάλα.  

 - Ουάου, νομίζω ότι ξέρω πού και πότε θα εμφανιστεί το Παλάτι του Υπέρτατου Κακού- 

ξέρω την ακριβή του θέση αυτή τη στιγμή.   
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23. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΑΒΕΒΑΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
Ο Wo-Shikram ήταν ευχαριστημένος. Οι οικοδεσπότες του ήταν πολυάριθμοι και πιστοί, έστω 

και μόνο λόγω του φόβου που τους ενέπνεε. Η Αναράνα γεννούσε ακόμη αυγά, τα οποία θα 

του παρείχαν έναν τεράστιο στρατό- εξάλλου, υβριδικά όντα όπως σκορπιοί, 

σαρανταποδαρούσες, κένταυροι, μάγοι... είχαν προσχωρήσει στον αγώνα με την κατάλληλη 

πίεση- είχε στρατολογήσει ακόμη και μινώταυρους, ενόψει της καταστροφής των βιβλιοθηκών 

που φύλαγαν με τόσο ζήλο και της απειλής να εξαλειφθεί όλη η γενιά. Ο Ταουρόμ ήταν ο 

δυσκολότερα πείσιμος Μινώταυρος- αυτός ο πεισματάρης έπρεπε να δει με τα ίδια του τα 

μάτια τον θάνατο των ανθρώπων που τον βοηθούσαν στη βιβλιοθήκη επί δεκαετίες και τους 

οποίους προστάτευε σαν δικά του παιδιά. Είχε ισχυρές τηλεπαθητικές δυνάμεις που 

αναμφίβολα θα του ήταν χρήσιμες για τη νέα εξόρμηση στη Σχολή Μυθολογικών Όντων, η 

οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει σύντομα. Με τη Σχολή εκτός παιχνιδιού και τον θάνατο 

του κοριτσιού, δεν θα υπήρχε καμία ευκαιρία για έναν νέο Μεσσία να αποκαλυφθεί. Είχε 

δοκιμάσει όλα τα είδη των όντων για να προσπαθήσει να αποκτήσει την ενέργεια του Μεσσία, 

αλλά τίποτα δεν καρποφόρησε. Ούτε καν το Serpentidad δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Δίσταζε 

να καταστρέψει το παλιό φίδι, το οποίο αναμφίβολα είχε συσσωρεύσει υπερβολική δύναμη 

και δεν ήταν αρκετά έτοιμο να τον υπηρετήσει. Ίσως όταν όλα θα τελείωναν, ο Serpentidad θα 

γινόταν ο επόμενος στόχος του. 

Η εφεύρεση του Νικόδημου λειτουργούσε τέλεια. Ο γερο-σάτυρος ρύθμιζε τη μηχανή που 

έκανε το Παλάτι να κάνει άλματα τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, αν και όχι τόσο συχνά όσο 

θα ήθελε ο Γουό-Σίκραμ. "Προσπάθησα, άρχοντά μου, αλλά η ενέργεια της μηχανής εξαντλείται 

μετά από κάθε άλμα και πρέπει να αποθηκευτεί νέα ενέργεια για να προγραμματιστεί το 

επόμενο άλμα", είπε ο άθλιος σάτυρος. Ο Wo-Shikram θύμωσε τόσο πολύ που άρπαξε έναν 

από τους φρουρούς από τα πόδια και του δάγκωσε το κεφάλι μπροστά στον φτωχό εφευρέτη, 

ο οποίος έκλεισε τα μάτια του με τα χέρια του μπροστά σε ένα τέτοιο τερατούργημα.  

 - Ρίξε μια καλή ματιά, γέρο! Αυτό θα κάνω στη γυναίκα σου, αν δεν καταφέρεις να 

αυξήσεις τη συχνότητα των αλμάτων! απείλησε ο αρχέγονος θεός.  

 - Το επεξεργάζομαι, άρχοντά μου, είπε έντρομος ο Νικόδημος. Αναπτύσσω μια 

παράλληλη εφεύρεση για την αποθήκευση ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

τροφοδοσία πολλών αλμάτων στη σειρά- το πρόβλημα είναι ότι θα χρειαστώ ανταλλακτικά και 

μια σειρά δοκιμών... Υποθέτω ότι σε έναν μήνα θα μπορούσα να... 

 - Σε ένα μήνα; Έχω θέσει είκοσι όντα υπό την ευθύνη σου, ώστε να μπορείς να τα 

στείλεις να πάρουν τα εξαρτήματα που χρειάζεσαι. Έχεις μία εβδομάδα για να μπορέσει η 

μηχανή να κάνει διαδοχικά άλματα στο χώρο και στο χρόνο. Υποθέτω ότι τρία συνεχόμενα 

άλματα την ημέρα θα ήταν αρκετά καλά", είπε ο Πρωταρχικός Θεός.  

 - Αλλά αυτό είναι επιστημονικά αδύνατο, άρχοντά μου. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν 

τον κόσμο που να μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια ικανή να μετακινήσει ένα παλάτι αυτών 

των διαστάσεων στον χώρο και τον χρόνο", είπε ο φοβισμένος σάτυρος.  

 - Τότε ψάξε να το βρεις σε άλλους κόσμους, ηλίθιε! Δεν θέλω άλλες δικαιολογίες, 

αλλιώς το χωριό σου θα ισοπεδωθεί, ενώ εγώ θα φάω τη γυναίκα σου μπροστά σου, σαν 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

192 
 

ορεκτικό", απάντησε ο Θεός του απόλυτου Κακού, κοιτάζοντάς τον κατάματα με βαθύ κόκκινο, 

δαιμονικό βλέμμα που έκανε τον φόβο να τρέμει.  

 - Ναι, άρχοντά μου! Μια βδομάδα, μου είναι σαφές, κύριε", απάντησε ο Νικόδημος 

καταβεβλημένος.  

Ο Wo-Shikram αποσύρθηκε ικανοποιημένος. Ήξερε ότι, αν πίεζε αρκετά τον εφευρέτη, οι 

προθεσμίες θα μειώνονταν σημαντικά- ωστόσο, είχε υποτιμήσει τον σάτυρο- ένας 

συσσωρευτής ενέργειας, ένας πυκνωτής, ήταν κάτι που ο Νικόδημος μπορούσε να φτιάξει σε 

λίγες ώρες, αλλά ο Θεός δεν το γνώριζε αυτό. Ο σάτυρος προσευχόταν κάθε μέρα να βρει το 

ρολόι ο γιος του, ο μικρός Γαέλικος, και να λύσει τον γρίφο: προτού ο Γουό-Σίκραμ εισβάλει 

στην ειρηνική τους ζωή, ο εφευρέτης είχε δημιουργήσει μια ιδιοφυΐα- όχι μόνο είχε εφεύρει 

μια μηχανή ικανή να κάνει ένα ολόκληρο παλάτι να ταξιδεύει στον χώρο και τον χρόνο, αλλά 

είχε προγραμματίσει τα άλματα έτσι ώστε να εμφανίζονται στο ρολόι του, αυτή τη συσκευή 

που δεν έβγαζε ποτέ από τον καρπό του. Ήλπιζε ότι ο γιος του θα πρόσεχε αυτή τη λεπτομέρεια 

και ότι ίσως, μόνο ίσως, θα τον έσωζε από τα νύχια αυτού του τρομερού όντος. 

Στο Serenity, όλος ο πληθυσμός βγήκε για να αποχαιρετήσει τον Ούγκο και τους φίλους του. Ο 

Ούγκο φορούσε το ρολόι του Γαέλικου στον καρπό του- ο γιος του εφευρέτη ήξερε αμέσως ότι 

το αγόρι θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι ο ίδιος- στα χέρια του 

αγοριού, ο πατέρας του θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να σωθεί.  

 - Ποτέ δεν σκέφτηκα αυτούς τους αριθμούς του ρολογιού ως συντεταγμένες του 

χωροχρόνου", είπε ο Γκαέλικος. Ήταν αρκετά εκτός τόπου και χρόνου ώστε να μην προσέξω 

αυτή τη λεπτομέρεια.  

 - Ο πατέρας σου ήταν ιδιοφυΐα, είπε ο Ούγκο, αλλά ο φίλος μου ο Θάνης είναι 

πραγματική ιδιοφυΐα στο να ανακαλύπτει αυτά τα πράγματα- απλώς σκέφτηκα όπως θα 

σκεφτόταν κι εκείνος.  

 - Πάρε αυτή τη συσκευή μαζί σου", είπε ο Γαληνός. Είναι ένας εντοπιστής που θα σας 

διευκολύνει πολύ να φτάσετε εκεί. Μπορείτε να εισάγετε τις συντεταγμένες και ένα βέλος θα 

σας οδηγήσει εκεί. Ήταν μια από τις πρώτες εφευρέσεις που έκανα ως έφηβος. Ο πατέρας μου 

το υποβάθμισε, καθώς έφτιαξε τον πρώτο του εντοπιστή όταν ήταν μόλις πέντε ετών- ωστόσο, 

τον κρατούσε πάντα στο συρτάρι του. Αυτός ο εντοπιστής μου δόθηκε από εκείνον όταν με 

έστειλε να βρω τα κομμάτια που έλειπαν για να ενισχύσω το σήμα της μηχανής και να σώσω 

την πόλη από ένα μεγαλύτερο κακό που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Η Σεσίλ είχε πλησιάσει τον 

Ούγκο και χωρίς κανένα προοίμιο τον ρώτησε:  

 - Πόσο χρόνο έχουμε πριν ο Serpentidad κατασπαράξει την πόλη;  

Ο Ούγκο ήταν απολιθωμένος- η Αράνα και ο Τράντορ έμειναν άφωνοι, χωρίς να ξέρουν τι να 

πουν ή να κάνουν.  

 - Μα... τι ξέρετε γι' αυτό; ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Υποθέτω ότι το κατάλαβα, είμαι καλός σ' αυτό. Αφού άφησες το Serpentidad και 

ήρθες εδώ, αυτό σημαίνει ότι το Serpentidad δεν μπορεί να είναι μακριά. Ένα χωριό με τόσες 
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δυνατότητες και τόσο λίγη αντίσταση θα ήταν το τέλειο ορεκτικό για το φίδι. Κάνω λάθος; είπε 

το κορίτσι, κοιτάζοντας το αγόρι στα μάτια. Ο Γκαέλικος πήρε το λόγο και είπε:  

 Είναι αλήθεια;  

- Φοβάμαι πως ναι, φίλε μου", απάντησε ο Ούγκο, "αλλά πρέπει να σου πω ότι το Serpentidad 

έχει αλλάξει, ή τουλάχιστον βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής. Το ξέρω αυτό. Έχω βρεθεί μέσα. 

Όμως η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι έρχεται προς τα εδώ, και το χωριό σας σίγουρα θα το 

καταπιεί ανεπιστρεπτί. Ίσως πρέπει να φύγετε από εδώ το συντομότερο δυνατό", είπε ο Ούγκο, 

κοιτάζοντας το έδαφος.  

 - Πόσος χρόνος μας έχει απομείνει; - ρώτησε ο Enzor, εν μέσω των καθηκόντων του ως 

δήμαρχος.  

 - Υποθέτω το πολύ μισή μέρα- είναι πολύ πιθανό ο Σερπεντιντάντ να είναι εδώ απόψε 

κιόλας, απάντησε το αγόρι.  

 - Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε; - φώναξαν οι γείτονες με ένα εκκωφαντικό 

μουρμούρισμα.  

Ο Τράντορ δημιούργησε μια τεράστια μπάλα ηλεκτρικής ενέργειας και την έστρεψε προς ένα 

τεράστιο πέτρινο άγαλμα που βρισκόταν στην πλατεία προς τιμήν της συντεχνίας των 

εφευρετών. Το άγαλμα δέχτηκε την πρόσκρουση και έσπασε σε χίλια κομμάτια, καθώς δεν 

μπορούσε να αντέξει τέτοια τάση. Η σαρανταποδαρούσα φώναξε με δυνατή, βραχνή φωνή:  

 - Αυτό θα απομείνει από εσάς αν δεν φύγετε! Πολλοί από εσάς θα πεθάνουν και άλλοι 

θα καταδικαστούν να ζουν άσχημα μέσα τους, φθείροντας όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Δεν 

θα δείτε ποτέ ξανά το φως του ήλιου. Σκεφτείτε ότι είστε τυχεροί- άλλες πόλεις δεν ήταν τόσο 

τυχερές... δεν μπόρεσαν να επιλέξουν. Εσείς μπορείτε. Φύγετε τώρα και ζήστε ή πεθάνετε 

αργότερα.  

 - Δεν έχω έτοιμο το μηχάνημα ακόμα! είπε ο Γκάλεικους απελπισμένος, με τα χέρια 

στους κροτάφους του καθώς εξέταζε όλες τις μεταβλητές σαν καλός εφευρέτης. Ο Enzor, ο 

δήμαρχος, αναφώνησε:  

 - Θα συναντηθούμε όλοι στην πλατεία, τώρα! Μαζί θα αποφασίσουμε για το 

πεπρωμένο μας! Cecile, έλα μαζί μου...! 

 - Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σε υπακούσω, πατέρα. Σου είμαι ευγνώμων για τη 

φροντίδα σου όλα αυτά τα χρόνια. Με προστάτεψες καλά και μου φέρθηκες σαν κόρη, αλλά 

ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι η θέση μου. Ανήκω στον κόσμο του Ούγκο, στον λεγόμενο 

πραγματικό κόσμο. Θέλω να πάω μαζί τους", είπε το κορίτσι με αποφασιστικότητα.  

 - Αλλά είσαι τρελή; Αυτά τα όντα έχουν δυνάμεις, όπλα... εσύ μόνο εμπόδιο θα είσαι 

γι' αυτά", είπε ο Ενζόρ, αγγίζοντας θερμά το μέτωπό του με το ένα του χέρι. Δεν βγάζεις κανένα 

νόημα, κορίτσι μου...! συνέχισε ο Enzor.  

 - Είμαι έξυπνος, έτσι δεν είναι; Πάντα έτσι μου έλεγες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ 

έλλειψη εξυπνάδας σε οποιαδήποτε ομάδα τυχοδιωκτών, είπε η Σεσίλ με πεποίθηση.  
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 - Θα ήθελα να σε πάρω μαζί μας, Σεσίλ - αλλά φοβάμαι ότι ο πατέρας σου έχει δίκιο- 

το μόνο που θα κάνεις είναι να μας καθυστερήσεις, είπε ο Ούγκο, παρεμβαίνοντας στην 

οικογενειακή συζήτηση.  

- Δεν το νομίζω. Είπες ο ίδιος ότι έφυγες από το σπίτι σου ως ένας κανονικός άνθρωπος, χωρίς 

ιδιαίτερες δυνάμεις, και ότι ανακάλυψες τις ικανότητές σου κατά τη διάρκεια της αποστολής. 

Επίσης, είμαι σίγουρος ότι θα καθυστερούσες αρχικά την ομάδα. Δεν θα το κάνω: θα τρώω και 

θα πίνω όταν το κάνετε εσείς- δεν θα παραπονεθώ ποτέ για το περπάτημα- θα κρύβομαι στις 

αντιπαραθέσεις ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για μένα... Είμαι μικρός, αλλά πρέπει να 

βρω το στόχο μου στη ζωή. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο για μένα είναι ότι η αποστολή μου δεν 

είναι να καταλήξω μέσα σε ένα γιγάντιο φίδι, ούτε να περιπλανιέμαι στο δάσος στο έλεος κάθε 

κινδύνου που θα έρθει.  

Ο φτωχός Ενζόρ έγνεψε με θλίψη- ήξερε ότι το κορίτσι είχε δίκιο. Της είπε:  

 - Αν η ομάδα σε δεχτεί, σου δίνω την ευλογία μου. Τρέξε στο σπίτι και πάρε ένα σακίδιο 

και πάρε τα απαραίτητα.  

 - Το έχω ήδη κάνει, πατέρα, είπε η Σεσίλ, δείχνοντας ένα μικρό σακουλάκι που 

κρεμόταν από το πλάι.  

Ο Ενζόρ χαμογέλασε- πάντα ήξερε ότι αυτό το κοριτσάκι ήταν ξεχωριστό. Περπάτησε προς το 

κοριτσάκι και την αποχαιρέτησε με μια ζεστή αγκαλιά.  

 - Υπέροχα, τώρα πρέπει να κάνουμε μπέιμπι σίτινγκ! είπε σαρκαστικά ο Τράντορ.  

 - Μην ανησυχείς, ξέρω να αλλάζω πάνες! Μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, αν το 

χρειαστείς..." είπε η Σεσίλ με ένα χαμόγελο, προκαλώντας ένα γενικό γέλιο από την ομάδα με 

το ροδαλό πρόσωπο της σαρανταποδαρούσας.  

 - Λοιπόν, λοιπόν, η παρέα αυξάνεται αριθμητικά: Οι Φανταστικοί 44 συνεχίζουν την 

περιπέτειά τους", είπε η Αράνα, κλείνοντας το μάτι στην κοπέλα, η οποία χαμογέλασε 

χαρούμενη και της έκλεισε κι εκείνη το μάτι. Ο Ούγκο σκέφτηκε ότι εκείνη τη στιγμή το 

καταλληλότερο όνομα θα ήταν Οι Φανταστικοί 4, αν και αρνήθηκε να κάνει αυτό το σχόλιο για 

να μη χρειαστεί να εξηγήσει από πού του ήρθε η ιδέα. Τότε ο Ούγκο κοίταξε το έδαφος- 

συγκεντρώθηκε και από την πλάτη του βγήκαν τεράστια φτερά. Πήδηξε και εξαφανίστηκε, όχι 

πετώντας, αλλά τηλεμεταφερόμενος.  

 - Είναι καταπληκτικό, είπε ο Τράντορ- συνδυάζει τις δυνάμεις μας.  

Αυτή τη φορά το αγόρι χρειάστηκε σχεδόν μισή ώρα για να επιστρέψει. "Η διαδρομή είναι 

σημαδεμένη", είπε ο Ούγκο, μιμούμενος τη φωνή του GPS που είχε η θεία του στο αυτοκίνητο 

και που σύμφωνα με την ίδια ήταν ο καλύτερός του φίλος, αυτός που την ήξερε καλύτερα- 

ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, κανείς δεν κατάλαβε το αστείο. 

                                                            
4 Οι Φανταστικοί 4 (Fantastic 4) είναι μια ταινία υπερηρώων που σκηνοθέτησε ο Tim Story το 2005. Οι 
πρωταγωνιστές βασίστηκαν σε χαρακτήρες από την ομώνυμη σειρά κόμικς της Marvel. 
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Εν τω μεταξύ, όλο το χωριό είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία, συζητώντας για το 

αβέβαιο μέλλον τους. Η Serenity είχε μιλήσει. Όποιος ήθελε να μιλήσει, μίλησε. Ο Enzor 

έκανε τον συντονιστή και ο Gaelicus εξέτασε τα υπέρ και τα κατά των προτάσεων. Οι 

χωρικοί δεν επρόκειτο να τα παρατήσουν, όχι μετά από τόσα βάσανα, κόπο και αγώνα. 

Ήταν το σπίτι τους, το σπίτι τους. Είχαν επίσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα 

μπορούσαν να το υπερασπιστούν, οπότε αποδέχτηκαν την κατάσταση. Θα 

κλειδώνονταν στα σπίτια τους και θα περίμεναν τον Serpentity να ενσωματώσει τη 

Serenity σε αυτά χωρίς πολλές καταστροφές. Αυτό το συμπέρασμα το είχαν σκεφτεί και 

λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που τους είχε μεταφέρει ο Ούγκο μόλις λίγες 

ώρες πριν- πώς ο μεγάλος Όφις βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής και πώς οι φίλοι του 

ήταν εκεί μέσα, βοηθώντας σε μια νέα τάξη μακριά από το χάος, τους φόνους και την 

καταστροφή. Και το πιο σημαντικό, αν ο Νικόδημος σωζόταν, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει τη μηχανή για να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και να προστατεύσει το 

χωριό πριν συμβούν όλα αυτά. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, η απόφαση ήταν 

σταθερή: θα έμεναν στο Serenity, ήσυχα, περιμένοντας την έκβαση του νέου τους 

μέλλοντος, ενός μέλλοντος μέσα στο Serpentidad. 

Ο Ούγκο είχε ζητήσει συγκεκριμένα από τον Γαέλικους να τους συνοδεύσει, αλλά ο 

σάτυρος αναγκάστηκε να αρνηθεί την προσφορά του:  

 - Πρέπει να φροντίσω τη μητέρα μου, Ούγκο- ακόμη αναρρώνει από τους 

θανάτους των αδελφών μου και την απαγωγή του πατέρα μου. Είμαι το μόνο στήριγμά 

της και ο μόνος λόγος για να συνεχίσει να ζει.  

 - Καταλαβαίνω, Γαέλικε", είπε το αγόρι. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για 

όλα. Πιθανότατα δεν έχεις συνειδητοποιήσει πόσο πολύ έχεις βοηθήσει σε αυτή την 

αποστολή. Είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε μια από αυτές τις μέρες... ίσως 

κάπου αλλού... ίσως κάποια άλλη φορά", του έσφιξε το χέρι ο Ούγκο.  

 - Το ελπίζω, φίλε μου", είπε ο Γκαέλικος καθώς τον αγκάλιασε θερμά. 

Ο Ούγκο κοίταξε τον εντοπιστή και εισήγαγε τις συντεταγμένες που εμφανίζονταν στο 

ρολόι. Το Παλάτι βρισκόταν στον παρόντα χρόνο, αν και αρκετά μακριά. 

Συγκεντρώθηκε στον Θάνη και αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή που του είχε 

δώσει ο Τράντορ: να κάνει μικρά άλματα τηλεμεταφοράς ανάμεσα σε μέρη που είχε 

δει προηγουμένως να πετούν. Ο σαρανταποδαρούσα είχε επιστρέψει στον παλιό 

γκρινιάρη εαυτό του- όταν είχε φύγει από τη Σερπεντίτι, είχε ανακτήσει την παλιά του 

προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία- ωστόσο, ο Ούγκο αισθάνθηκε κάτι διαφορετικό 

πάνω του. Είχε την εκτίμηση και τον σεβασμό της ομάδας, και ο Ούγκο ήξερε ότι ένιωθε 

το ίδιο, ακόμα κι αν δεν το έλεγε.  

 - Έχω μελετήσει την περιοχή", είπε ο Ούγκο. Υπολογίζω ότι μπορούμε να 

φτάσουμε εκεί με αρκετά άλματα.  

 - Πόσα; ρώτησε ο Τράντορ.  
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 - Πολλά. Σύμφωνα με τον υπολογισμό μου, περίπου 222", είπε το αγόρι 

χαμογελώντας. Ο Τράντορ άνοιξε το στόμα του για να ετοιμαστεί να πει κάτι, αλλά η 

ομάδα είχε ήδη συγκεντρωθεί γύρω του και απλώς εξαφανίστηκε, με τα ακόμα 

αινιγματικά βλέμματα των κατοίκων της Σερένιτι που παρακολουθούσαν τους 

Φανταστικούς Τέσσερις να εξαφανίζονται. 
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24. ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 
Η ομάδα έκανε άλματα, μειώνοντας τα χιλιόμετρα που είχε ήδη διανύσει ο Ούγκο- ωστόσο, ο 

Ούγκο δεν είχε αρκετή ενέργεια για να κάνει τόσα πολλά άλματα στη σειρά- εξάλλου, ήταν 

τέσσερις.  

 - Αυτό είναι υπέροχο! είπε η Σεσίλ. Είναι σαν να πετάς μέσα στο κενό.  

 - Μην διεκδικήσεις ακόμα τη νίκη, παιδί..... Μήπως, ανά πάσα στιγμή, αυτός ο 

άνθρωπος μας ρίξει από αρκετά μέτρα ύψος και σπάσουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Θα ήταν 

μάλλον καταθλιπτικό να πεθάνουμε έτσι μετά από όλα όσα περάσαμε, δεν νομίζεις; είπε η 

γκρινιάρα σαρανταποδαρούσα.  

 - Τουλάχιστον δεν ξεράσατε αυτή τη φορά- φαίνεται ότι το αγόρι το ελέγχει όλο και 

περισσότερο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ούγκο έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ πέρα από αυτό που 

είχε αναπτύξει ο ίδιος ο Θάνης, είπε η Αράνα.  

Ο Ούγκο ξεκουραζόταν πάνω σε μια πέτρα, ξαπλωμένος με τα χέρια σταυρωμένα, φορτίζοντας 

τη ζωτική του ενέργεια. Είχε επίσης αναπτύξει μια ιδιαίτερη τεχνική ταχείας φόρτισης: 

συγκεντρωνόταν σε μια από τις πρόσφατες πληγές του και αυτή άνοιγε ξανά. Το αίμα που 

αναβλύζει τρέχει από το δέρμα του μέχρι τις κοιλότητες των ματιών του, όπου εξαφανίζεται και 

πάλι, φορτίζοντάς τον γρήγορα. Ωστόσο, γνώριζε επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια 

αδυναμία- αν του τελείωνε το αίμα που χρειαζόταν για να καλύψει τις ελάχιστες ζωτικές 

σωματικές λειτουργίες του, θα χανόταν όπως κάθε άνθρωπος.  

 - Αρχίζω να συνηθίζω να πηδάω", είπε ο Ούγκο. Και, εξάλλου, οι επαναφορτίσεις είναι 

ταχύτερες. Ωστόσο, μου είναι αδύνατο να κάνω περισσότερα από δέκα άλματα στη σειρά χωρίς 

να εξαντληθώ εντελώς. Θα εκμεταλλευτώ τα διαλείμματα και τις επαναφορτίσεις για να πετάξω 

και να προβλέψω τα επόμενα μέρη όπου θα εμφανιστούμε. Είναι τεράστιο ρίσκο να 

τηλεμεταφερθούμε σε ένα μέρος που είναι ήδη κατειλημμένο από οποιοδήποτε ον ή ύλη, 

οπότε θα πρέπει να βασιστούμε στις πτήσεις μου και να κάνουμε ελεγχόμενα άλματα. Ας 

ελπίσουμε ότι θα είμαστε εκεί σε έξι ή επτά ημέρες", είπε το αγόρι.  

 - Έξι ή επτά ημέρες; Κρατώντας τον εμετό;" είπε ο Τράντορ, σηκώνοντας όλα τα πόδια 

του προς τον ουρανό.  

 - Μπορείς πάντα να περπατήσεις- μάλλον θα σου έπαιρνε περισσότερο από δύο μήνες, 

είπε η Αράνα, υπερασπιζόμενη και πάλι το αγόρι απέναντι στις ειρωνικές και σκωπτικές 

παρατηρήσεις του σαρανταποδαρούσα.  

 - Και να χάσει το πάρτι; Με τίποτα, μικρή αράχνη! Θα είμαι ο πρώτος που θα τηγανίσω 

όσα περισσότερα πλάσματα μπορώ. Με τα νέα μου πόδια, η ικανότητα παραγωγής ενέργειας 

έχει σχεδόν τριπλασιαστεί- ποτέ δεν είχα τόση δύναμη. Και θέλω να το αποδείξω..." είπε ο 

Τράντορ, τρίβοντας τα χέρια του με όλα τα ζευγάρια των ποδιών του ταυτόχρονα. 

Η ομάδα συνέχισε τα άλματα για αρκετές συνεχόμενες ημέρες. Ούγκο ξεκουράστηκε μεταξύ 

των αλμάτων, αν και ήταν πολύ κουρασμένος. Η τηλεμεταφορά τεσσάρων όντων απαιτούσε 

τεράστια απορρόφηση ενέργειας, συν το ότι το άλμα σχεδόν στα τυφλά σήμαινε αρκετές 

πτήσεις ελέγχου για να μην γίνει κάποιο μοιραίο λάθος. Η ομάδα ταξίδευε τα πρωινά και 
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τρεφόταν τα απογεύματα, κυρίως για να μπορεί ο Ούγκο να ξεκουράζεται και να πετάει πάνω 

από την περιοχή. Σταματούσαν κοντά σε ρυάκια, ποτάμια ή πηγές, όπου ξεδίψασαν. Ο Ούγκο, 

η Σεσίλ και η Αράνα τρέφονταν κυρίως με ξηρούς καρπούς και μούρα, ενώ ο Τράντορ ήταν 

περισσότερο θερμιδοφάγος: του άρεσε να προκαλεί ηλεκτροπληξία σε μικρά τρωκτικά, τα 

οποία στη συνέχεια μαγείρευε με ηλεκτρισμό μέχρι να πετύχει την τέλεια θερμοκρασία. Η 

Αράνα τον κατηγόρησε σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ότι σκότωνε για να σκοτώσει, 

αντί να κυνηγάει για τροφή, αλλά ο Τράντορ απολάμβανε την αυξημένη δύναμή του και μερικές 

φορές σκότωνε από καθαρή χαρά. Ήταν σαφές ότι η σχέση μεταξύ της αράχνης και της 

σαρανταποδαρούσας δεν ήταν καλή και ο Ούγκο χρειάστηκε να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο 

σε πολλές περιπτώσεις. Το αγόρι θεώρησε μάλλον περίεργο το γεγονός ότι από όλη την ομάδα 

που είχε απομείνει στο Serpentidad, το αγόρι είχε αποφασίσει να τελειώσει την αποστολή με 

τα δύο όντα που κάποια στιγμή ήθελαν να του κάνουν κακό- αλλά η Αράνα είχε γίνει πιστός 

φίλος του και ο Τράντορ, παρά την ιδιοσυγκρασία, το φθόνο και τα συνεχή πειράγματα, 

σεβόταν το αγόρι, έστω και με τον δικό του τρόπο.  

Η Σεσίλ ήταν ενθουσιασμένη με τους νέους της συνταξιδιώτες. Η τηλεμεταφορά τη γοήτευε- 

είχε ένα είδος déjà vu, μια αίσθηση ότι το είχε ξαναζήσει... αλλά δεν θυμόταν τίποτα από την 

προηγούμενη ζωή της, πριν την καταλάβει ο Ένζορ. Ο δήμαρχος του είπε ότι την είχε βρει μόνη 

της, να κλαίει στη μέση του χωραφιού, και ότι είχε αποφασίσει να την πάρει μαζί του στο σπίτι. 

Φορούσε ένα είδος ροζ νυχτικού, στο οποίο ήταν χαραγμένο το όνομα "Cecile". Η κοπέλα δεν 

μιλούσε, ήταν φοβισμένη, σαν να είχε τραυματιστεί από κάποια φρίκη που είχε βιώσει 

πρόσφατα. Ο Enzor την πήγε στο σπίτι της, της ετοίμασε ένα ζουμερό δείπνο, το οποίο η κοπέλα 

καταβρόχθισε με απληστία, αποκοιμιζόμενη στο τραπέζι. Στη συνέχεια την πήρε και την πήγε 

στο δωμάτιό του. Άφηνε να έρθει το επόμενο πρωί, ελπίζοντας ότι η κοπέλα θα ήταν λιγότερο 

νευρική και ικανή να μιλήσει, αλλά αυτό δεν συνέβη. Η κοπέλα παρέμενε σιωπηλή, αν και το 

χαμόγελό της του έδειχνε ότι ήταν ήρεμη. Ο Enzor σκέφτηκε να της δώσει κι άλλες μέρες, οι 

οποίες έγιναν εβδομάδες και τελικά μήνες. Μια μέρα, ενώ ο Enzor έκοβε ξύλα για το χειμώνα, 

το κορίτσι τον πλησίασε. "Το όνομά μου είναι Σεσίλ", είπε το κορίτσι. Ο σάτυρος την κοίταξε 

διασκεδάζοντας και της απάντησε: "Χάρηκα για τη γνωριμία, Σεσίλ. Είχε περάσει πάνω από 

μισός χρόνος και ήταν η πρώτη φορά που η κοπέλα είχε πει μια λέξη. Από εκείνη τη μέρα και 

μετά, το κορίτσι μιλούσε κανονικά, αν και δεν μπορούσε ποτέ να πει στον Ενζόρ τι έκανε σε 

εκείνο το στρατόπεδο ή από πού προερχόταν. Μια μέρα, μετά το δείπνο, η Σεσίλ είπε: "Δεν 

θυμάμαι τίποτα- στην πραγματικότητα, ξέχασα να μιλήσω καν", είπε το κορίτσι. "Μην 

ανησυχείς, Σεσίλ- είμαι σίγουρος ότι οι αναμνήσεις θα έρθουν σύντομα", απάντησε ο 

δακρύβρεχτος σάτυρος. Από τότε, οι δυο τους έγιναν αχώριστες, μιλώντας καθημερινά για όλα 

όσα συνέβαιναν στη Serenity. Το κορίτσι ήταν πολύ αγαπητό στο χωριό και όλοι την 

αγαπούσαν. Ένα βράδυ, ο Enzor της είπε κάτι που εξέπληξε το κορίτσι: ο σάτυρος γεννήθηκε 

με κολλημένα βλέφαρα. Από τη στιγμή της γέννησής του, η μητέρα του λυπόταν που ο γιος της 

θα ήταν τυφλός για μια ζωή. Ο γέρος θεραπευτής του χωριού πιστοποίησε ότι η τύφλωση θα 

διαρκούσε για πάντα, αλλά ο πατέρας του Enzor δεν το έβαλε κάτω. Μια μέρα, χωρίς τη 

συγκατάθεση της μητέρας και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το μωρό κοιμόταν, αποφάσισε 

να κόψει τα βλέφαρά του με μια λεπτή λεπίδα που χρησιμοποιούσαν για να καθαρίζουν τα 

ψάρια, τα οποία είχαν προηγουμένως καθαριστεί και καεί, για να αποφύγουν τα βακτήρια- τα 

μάτια ξαφνικά αναδύθηκαν, αν και ήταν εντελώς λευκά, άχρηστα. Παρά τις μομφές της μητέρας 
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προς τον σύζυγό της ότι παραμόρφωσε τον γιο της για πάντα, η πραγματικότητα είναι ότι τα 

μάτια του Enzor έγιναν σταδιακά λειτουργικά και άρχισαν να διακρίνουν σχήματα και χρώματα. 

Λίγα χρόνια αργότερα, η όρασή του ήταν σχεδόν τέλεια, εκτός από την ενόχληση που 

προκαλούσε ο ήλιος και αυτά τα μάτια που πετάγονταν έξω από τις κόγχες τους, γεγονός που 

τον ανάγκαζε να φοράει πάντα ένα είδος ψάθινου καπέλου για να αποφεύγει τις ενοχλητικές 

ακτίνες του ήλιου και να κρύβει λίγο στη σκιά τη δυσμορφία του. Άρχισε γρήγορα να διαβάζει, 

να διαβάζει ό,τι έπεφτε στα χέρια του, σαν να προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τον 

χρόνο που τα μάτια του κοιμόντουσαν. Ο Enzor ήταν ο έκτος από τα επτά αδέλφια και μεγάλος 

λάτρης της ανθρωπωνυμίας ή ανθρωπολογικής ονοματολογίας, του κλάδου που μελετά την 

προέλευση των ονομάτων. Είχε εκατοντάδες τόμους για τη σημασία των ονομάτων από 

διαφορετικούς κόσμους. Όταν βρήκε την κοπέλα στο χωράφι και είχε χορτάσει την πείνα της, 

έπεσε εξαντλημένη. Ο Enzor την άφησε στο δωμάτιό της και πήγε στη βιβλιοθήκη του. Εκεί 

βρισκόταν: "Cecile! Ένα όνομα από τον πραγματικό κόσμο, λατινικής προέλευσης, πιθανότατα 

ρωμαϊκό, που σημαίνει μικρό τυφλό κορίτσι. Ήταν σαν σημάδι, ένιωσε αμέσως μια ιδιαίτερη 

σχέση με το κοριτσάκι. Συνέχισε να διαβάζει: "Η Σεσίλ έχει αυτό που ξέρουμε ως έκτη αίσθηση, 

λόγω αυτού του χαρίσματος του "τυφλού", να μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτό που οι άλλοι δεν 

μπορούν με γυμνό μάτι. Από τον θάνατο του πατέρα της στα χέρια των ακόλουθων του Wo-

Shikram κατά την επίθεση στο Serpentidad, ένιωθε μοναξιά, και το κορίτσι του έφερε χαρά και 

ελπίδα. Ήξερε ότι ανήκε σε έναν άλλο κόσμο, γιατί δεν είχε δει ποτέ πριν άνθρωπο- 

διαισθανόταν ότι κάποια μέρα το κορίτσι θα αναζητούσε την καταγωγή του. Ο φτωχός Enzor 

δεν πίστευε ποτέ ότι η Cecile θα αποφάσιζε να το κάνει αυτό όταν ήταν μόλις πέντε ετών. 

Ήταν η πέμπτη μέρα του ταξιδιού και όλοι ήταν κουρασμένοι, ειδικά ο Ούγκο. Κοιμόταν 

ελάχιστα και όταν κοιμόταν, ξυπνούσε με ένα ξεκίνημα. Δεν μπορούσε πλέον να κάνει κανενός 

είδους γρήγορη επαναφόρτιση- σε όλη τη διαδικασία φόρτισης, πάντα χανόταν λίγο αίμα... και 

ήρθε η στιγμή που το αίμα που χανόταν ήταν μεγαλύτερο από το αίμα που αναγεννιόταν, 

γεγονός που έκανε την ενέργειά του να μειώνεται μέρα με τη μέρα, μια πτυχή που είχαν 

παρατηρήσει όλα τα μέλη της ομάδας.  

 - Πρέπει να ξεκουραστείς, Ούγκο", είπε η Αράνα με ανησυχία.  

 - Δεν υπάρχει χρόνος- σε λίγες μέρες, στο ηλιοβασίλεμα, οι πλανήτες θα έχουν 

ευθυγραμμιστεί. Θα είναι η στιγμή που περίμενε ο Wo-Shikram για να θυσιάσει το κορίτσι. Την 

ονειρεύτηκα ξανά, Αράνα. Ζητάει τη βοήθειά μου και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να φτάσω εκεί 

εγκαίρως", απάντησε ο Ούγκο, αλληθωρίζοντας μέσα από τα μωβ βλέφαρά του, στα οποία 

διακρίνονταν οι μαύροι κύκλοι της υπερβολικής κούρασης που ήταν δύσκολο να κρυφτούν, 

καθώς και η υπερβολική εφίδρωση.  

Η Σεσίλ πλησίασε τον Ούγκο και άγγιξε το μέτωπό του.  

 - Καίγεσαι- έχεις πυρετό", είπε η κοπέλα. Πρέπει να ξεκουραστείς, Ούγκο. Η κοπέλα 

σηκώθηκε και πήγε σε ένα μικρό ρυάκι. Έσκισε ένα μέρος από το φόρεμά της και το βούτηξε 

στο δροσερό, καθαρό νερό. Γύρισε πίσω και το έβαλε στο μέτωπο του Ούγκο.  
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 - Δεν είναι απαραίτητο, Σεσίλ. Είμαι μια χαρά... απλά λίγο κουρασμένη, αυτό είναι όλο", 

είπε ο Ούγκο. Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε σήμερα το απόγευμα, 

πρέπει να κάνουμε το ταξίδι, ό,τι κι αν χρειαστεί.  

Η κοπέλα τον κοίταξε επίμονα και είπε με επιτιμητικό ύφος: 

 - Τι νόημα έχει να είσαι στην ώρα σου αν πεθάνεις στο δρόμο; - ρώτησε το κορίτσι. 

 - Έχει δίκιο, Ούγκο. Θα μείνεις εδώ το απόγευμα, για να αναρρώσεις. Θα φύγουμε την 

αυγή, είπε ο Αράνα.  

 - Θα σου φτιάξω λίγο τσάι, Ούγκο. Είμαι σίγουρη ότι θα σε παρηγορήσει", είπε η Σεσίλ, 

καθώς ο Ούγκο ετοιμάστηκε να μιλήσει με σκοπό να της πάρει την ιδέα, αλλά τον σταμάτησε η 

Αράνα.  

 - Άφησέ τον να σε φροντίσει, Ούγκο", ζήτησε η Αράνα, κάνοντας το αγόρι να ξαπλώσει 

ξανά. Η Σεσίλ είχε συγκεντρώσει μερικά βότανα. Τα συνέθλιψε και τα έβαλε σε ένα δοχείο που 

είχε φέρει μαζί της. Έριξε νερό από το ρυάκι και το έβαλε στη φωτιά. Όταν ο Ούγκο το ήπιε, 

ένιωσε αμέσως μια ζεστασιά. Σε λιγότερο από δέκα λεπτά τον πήρε ο ύπνος.  

 - Ελπίζω να μην το παράκανα, καθώς πρέπει να φύγουμε αύριο τα ξημερώματα. Αυτό 

που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα κοιμηθεί όλη τη νύχτα χωρίς εφιάλτες. Ο Ενζόρ 

μου είπε τα πάντα για το δάσος και τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων", είπε το κοριτσάκι.  

 - Είσαι ένα κουτί γεμάτο εκπλήξεις, Σεσίλ", είπε η Αράνα χαϊδεύοντας τα μαλλιά του 

κοριτσιού. 

Η ομάδα ξύπνησε με το πρώτο φως της αυγής. Ο Ούγκο κοιμόταν ακόμα, αλλά μετά από 

μερικές ξαφνικές κινήσεις της Αράνα και ένα μικρό απογευματινό σοκ από τον Τράντορ, το 

αγόρι ξύπνησε.  

 - Τι συνέβη, μήπως με πήρε ο ύπνος; είπε ο Ούγκο καθώς έτριβε τα μάτια του.  

 - Κοιμήθηκες; Ροχάλιζες όλη τη νύχτα- ήταν σαν να είχε περάσει πάνω από το κεφάλι 

μου ένα κοπάδι Μπαρατίδες, είπε ο Τράντορ νυσταγμένος.  

 - Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λιγότερο κουρασμένος, αλλά θα πρέπει να κάνουμε 

δεκαπέντε άλματα σήμερα το πρωί, αν θέλουμε να φτάσουμε εγκαίρως", είπε ο Ούγκο.  

 - Είσαι σίγουρος ότι μπορείς, είναι πάρα πολλά!" είπε η Αράνα ανήσυχη.  

 - Θα πρέπει να το ελέγξουμε. Θα φάω μερικούς ξηρούς καρπούς στο δρόμο. Πάμε να 

φύγουμε! Η ομάδα άρπαξε τη σαρανταποδαρούσα και εξαφανίστηκε, υπό το ανακουφισμένο 

βλέμμα αρκετών μικροσκοπικών υβριδικών τρωκτικών που αναμφίβολα θα μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν ως τροφή για την πεινασμένη σαρανταποδαρούσα. Ήταν τα τελευταία του 

άλματα... προς έναν αβέβαιο προορισμό... το Παλάτι του Υπέρτατου Κακού. Η ώρα ήταν 

περίπου έξι το απόγευμα, οπότε σε λιγότερο από τέσσερις ώρες ο ήλιος θα έδυε, 

ολοκληρώνοντας την πλανητική ευθυγράμμιση. Η Wo-Shikram θα είχε μόνο 22 λεπτά μετά την 

ευθυγράμμιση για να αποτελειώσει τον Μεσσία- μετά από αυτό το διάστημα, το παιδί θα ήταν 
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222 ημερών, γεγονός που θα αύξανε την ενέργειά της πάρα πολύ. Ακόμα και ως μωρό, θα 

μπορούσε να βάλει τον γέρικο Αρχέγονο Θεό σε πραγματικό μπελά.  

Η παρέα έφτασε στον προορισμό της, πέφτοντας από τα τρία μέτρα στον αέρα, αιφνιδιάζοντας 

όλους στην ομάδα. Ο Ούγκο είχε λιποθυμήσει- ήταν εντελώς εξαντλημένος. Το νερό έπεσε στο 

πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να ξυπνήσει ξαφνιασμένος, σαν χαμένος. Σηκώθηκε, 

ακουμπώντας σε ένα δέντρο. Οι συντεταγμένες συνέπιπταν ακριβώς με εκείνες που είχαν 

σημειωθεί στο ρολόι του Νικόδημου- βρίσκονταν στην κορυφή ενός λόφου και από εκεί 

φαινόταν ένα μοναδικό τοπίο, κάτι που τους έκοβε την ανάσα. Το μέρος δεν αντιστοιχούσε 

καθόλου σε αυτό που περίμεναν να βρουν. Βρίσκονταν μπροστά στο πιο όμορφο φυσικό τοπίο 

που είχαν δει ποτέ πριν: μια πανέμορφη κοιλάδα γεμάτη δάση και καταρράκτες, που έπεφταν 

ο ένας πάνω στον άλλο, για να καταλήξουν τελικά σε διάφορες λίμνες με ποικίλα σχήματα, σαν 

να τις είχε φιλοτεχνήσει γλύπτης με πολύ καλλιτεχνικό γούστο. Κάποιες βρύα σπηλιές τόνιζαν 

το τοπίο. "Είσαι σίγουρος ότι οι συντεταγμένες είναι σωστές;" ρώτησε ο Trántor, ζαλισμένος 

ακόμα από τα πολλά άλματα.  

Ο Ούγκο κοίταξε το ρολόι του και επίσης τον εντοπιστή. Οι συντεταγμένες ταίριαζαν απόλυτα. 

 - Δεν μπορεί! είπε ο Αράνα- αυτό το μέρος είναι παραδεισένιο. Δεν φαίνεται ότι η ίδια 

η ουσία του κακού μπορεί να κατοικεί εδώ.  

 - Νομίζω όμως ότι είναι το τέλειο μέρος, είπε η Σεσίλ, εκπλήσσοντας τους πάντες. Ποιος 

θα το φανταζόταν ότι θα βρισκόταν σε ένα τέτοιο μέρος; Είναι μια καταπληκτική κρυψώνα, 

πολύ καλά επιλεγμένη. Η Σχολή Μυθολογικών Όντων δεν θα έψαχνε ποτέ εδώ, έτσι δεν είναι;  

 - Μα, εγώ δεν θα σκεφτόμουν ποτέ τέτοιες ανοησίες!" είπε ο Τράντορ με ένα γέλιο, 

προσπαθώντας να γελοιοποιήσει το κορίτσι.  

 - Έχει δει ποτέ κανείς σας τον Wo-Shikram, μπορεί να έχει βαθιά, σκοτεινά μάτια, 

πλοκάμια στο στόμα του, κοφτερά νύχια και τεράστια φτερά; είπε το κορίτσι, εκπλήσσοντας 

και πάλι την ομάδα με τη λεπτομερή περιγραφή της.  

 - Το είδα κάποτε σε μια πλάκα στον τοίχο του δωματίου της μητέρας μου. Πράγματι 

ταιριάζει με την περιγραφή της. Αλλά πώς το...; είπε ο Ούγκο, ζαλισμένος ακόμα.  

 - Τότε είμαστε στο σωστό μέρος. Αποσπάστε για μια στιγμή από το παραδεισένιο τοπίο 

και εστιάστε στα σχήματα: αυτές οι σπηλιές στο κεντρικό βουνό, θα μπορούσαν να είναι τα 

μάτια- τα πλαϊνά βουνά, σίγουρα μοιάζουν με φτερά- έπειτα είναι οι καταρράκτες, που 

πέφτουν από το ύψος αυτού που θα μπορούσε να είναι ένα στόμα, προσομοιάζοντας τα 

πλοκάμια... και αυτοί οι τεράστιοι βράχοι, που μοιάζουν με νύχια...  

 - Είσαι απίστευτη, Cecile, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση! Το Παλάτι του Υπέρτατου 

Κακού είναι εκεί κάτω, χωρίς αμφιβολία", είπε η Αράνα με ευφορία, καθώς κοίταζε τον Ούγκο, 

ο οποίος χαμογελούσε από αυτί σε αυτί, αν και εξακολουθούσε να ακουμπάει στο δέντρο, 

φανερά εξαντλημένος. Ο Ούγκο κοίταξε το ρολόι του.  

 - Είναι επτά η ώρα το βράδυ και ο ήλιος θα δύσει σε λιγότερο από τρεις ώρες. Δεν έχω 

την ενέργεια να κάνω ούτε ένα ακόμη άλμα. Προσπάθησα να τραβήξω τα φτερά μου και ούτε 

αυτό είναι δυνατό.  
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- Θα πρέπει να πάμε με τα πόδια", είπε η Σεσίλ, προσαρμόζοντας το σακίδιό της και ξεκινώντας 

να περπατάει κατά μήκος ενός μονοπατιού.  

 - Δεν ξέρω καν αν θα έχω τη δύναμη", είπε ο Ούγκο.  

Η Αράνα κοίταξε τον Τράντορ σταθερά μέσα στα διαφορετικά ζευγάρια των ματιών του. 

 - Με τίποτα!" είπε η σαρανταποδαρούσα. Δεν πρόκειται να κουβαλήσω τον Ούγκο εκεί 

κάτω στην πλάτη μου.  

 - Χωρίς τον Ούγκο, δεν θα τα καταφέρουμε και το ξέρεις, είπε η Αράνα, 

συνειδητοποιώντας ότι ήταν η πρώτη φορά που άκουγε τον Τράντορ να αποκαλεί τον Ούγκο 

με το όνομά του.  

 - Γαμώτο, θα πρέπει να κάνω ένα γερό μπάνιο για να ξεπλύνω την ανθρώπινη μυρωδιά 

όταν τελειώσουμε με αυτό το Wo-Shikram", είπε ο Τράντορ, καθώς άρπαξε το αγόρι και το 

τράβηξε πάνω στην πλάτη του, στην περιοχή του κορμού του ανάμεσα στα διπλά άνω πόδια 

του.  

Η ομάδα συνέχισε το μονοπάτι- σταδιακά ο ήχος των καταρρακτών γινόταν όλο και πιο 

αισθητός, άρα κατευθύνονταν προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Χρειάστηκε σχεδόν μια ώρα για να κατέβουν στις λίμνες.  

 - Τι κάνουμε τώρα; ρώτησε ο Τράντορ, κουρασμένος να κουβαλάει έναν ανεπιθύμητο 

αναβάτη στην πλάτη του.  

 - Θα έλεγα ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση! είπε η Σεσίλ, δείχνοντας με το δάχτυλό 

της προς τον κεντρικό καταρράκτη, τον κύριο και μεγαλύτερο από όλους. Μπορούμε να 

χοροπηδάμε από πέτρα σε πέτρα, μέσα από τα νύχια του θηρίου", γέλασε η κοπέλα, 

προχωρώντας και πάλι μπροστά. Καθώς πλησίαζαν τις πέτρες, η ομάδα μπορούσε να δει ότι 

ήταν σαφώς τοποθετημένες και σκαλισμένες με περίεργα χειροποίητα σύμβολα. Βλέποντας 

από αυτή την απόσταση, φαινόταν φανερό ότι το ειδυλλιακό τοπίο είχε δημιουργηθεί τεχνητά, 

σίγουρα διαταγμένο από τον Πρωταρχικό Θεό. Η Σεσίλ ήταν επικεφαλής της ομάδας- παρά τις 

προειδοποιήσεις της Αράνα, η κοπέλα είχε χαρακτήρα και, επιπλέον, είχε δίκιο: όχι μόνο δεν 

τους καθυστέρησε σε κανένα σημείο, αλλά ήταν πλέον εκείνη που τραβούσε την ομάδα. Ο 

Trántor προσπαθούσε να μην γλιστρήσει στις υγρές πέτρες. "Γαμώτο! Είπε καθώς 

προσπαθούσε με όλη του τη δύναμη να μην πέσει στο νερό: "Δεν ξέρετε ότι ο ηλεκτρισμός και 

το νερό δεν αναμειγνύονται; Κανείς δεν ήθελε να πει τίποτα σε αυτό το σχόλιο, γιατί ήξεραν 

ότι ο σαρανταποδαρούσα χρειαζόταν όλη τους τη συγκέντρωση, κουβαλώντας το αγόρι στην 

πλάτη του.  

Έφτασαν σε έναν μεγάλο βράχο, λίγα εκατοστά από τον κύριο καταρράκτη. "Σεσίλ, σε 

παρακαλώ, περίμενε!" είπε η Αράνα, υψώνοντας τη φωνή της. Είσαι πολύ γενναία, αλλά σε 

παρακαλώ μην είσαι παράτολμη". "Ξέρω τι είναι η απερισκεψία", είπε ο Ούγκο 

μισοκοιμισμένος, κάτι που μόνο η σαρανταποδαρούσα μπορούσε να ακούσει πάνω από τον 

εκκωφαντικό θόρυβο των καταρρακτών. "Η γενναιότητα δεν χρειάζεται να έρχεται σε αντίθεση 

με την προσοχή. Έλα πίσω μου, σε παρακαλώ", της ζήτησε με αγάπη η Αράνα, σαν να ήταν 
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μητέρα. Η κοπέλα έγνεψε και άφησε την αράχνη να περάσει, η οποία είχε βγάλει δύο πολύτιμα 

στιλέτα από τη θήκη της πριν διασχίσει το βουνό μέσα από τον καταρράκτη. "Ελεύθερο!" " είπε 

η Αράχνη προσεκτικά, αλλά η ομάδα δεν μπορούσε να την ακούσει από την άλλη πλευρά. Η 

Αράχνη έκανε όπισθεν περνώντας τον καταρράκτη, κάνοντας σήμα με τα πόδια της να την 

ακολουθήσουν, γιατί ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός. Αφού άφησαν πίσω τους τον καταρράκτη, 

ένα είδος φυσικού τούνελ ήρθε στο προσκήνιο, καθώς η ηχώ τροφοδοτούσε το θαμπό βουητό 

του νερού που έπεφτε. Η ομάδα συμφώνησε να προχωρήσει σιωπηλά, επικοινωνώντας με 

νοήματα, γιατί δεν ήταν σίγουροι αν το μέρος ήταν ασφαλές. Ο χώρος είχε ένα μεγάλο πλήθος 

σταλακτιτών και σταλαγμιτών, σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τη διήθηση του νερού 

που έπεφτε από ψηλά με τη μορφή μικρών σταγόνων βροχής, οι οποίοι σμίλεψαν αυτά τα 

περίεργα σχήματα μετά από εκατοντάδες χρόνια. Παρά το σκοτάδι, κάποιο φως διέρρεε μέσα 

από τον καταρράκτη. Ο Τράντορ ξεφόρτωσε προσεκτικά τον Ούγκο και τον άφησε σε έναν 

βράχο. "Η βόλτα τελείωσε, αγοράκι!" " είπε ο σαρανταποδαρούσας τεντώνοντας τα πόδια του 

και στρέφοντας τον λαιμό του 180 μοίρες και προς τις δύο κατευθύνσεις για να τον ξεκουράσει. 

Ο Ούγκο πάλεψε να σηκωθεί στα πόδια του και άρχισε να περπατάει, ταλαντευόμενος λίγο. 

Ακούμπησε στον τοίχο. "Είμαι καλά, απλώς τα πόδια μου είναι λίγο μουδιασμένα- τουλάχιστον 

κατάφερα να επαναφορτίσω λίγη από την ενέργειά μου".  

Προχώρησαν λίγο πιο μέσα στη σπηλιά, αλλά το σκοτάδι σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να δουν 

σχεδόν τίποτα. Ο Τράντορ άρχισε να δημιουργεί μπάλες ενέργειας, επιτρέποντάς τους να 

βλέπουν αρκετά μέτρα μπροστά τους. Μετά από περισσότερο από μισή ώρα περπάτημα, 

έφτασαν σε έναν ευρύτερο χώρο, από τον οποίο έβγαινε φως. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο κυκλικό 

δωμάτιο. Είχε ένα παράξενο σύμβολο σε σχήμα πενταγώνου σχεδιασμένο στο πάτωμα, έτσι 

ώστε κάθε μια από τις κορυφές του να δείχνει προς μια ξύλινη πόρτα, με ένα μεγάλο χρυσό 

δαχτυλίδι. Το δωμάτιο είχε ένα είδος καναλιού στο πάτωμα που πλαισίωνε ολόκληρο τον τοίχο, 

με ένα σκούρο υγρό που χρησίμευε ως καύσιμο για τις φλόγες στο εσωτερικό του. Το 

φλεγόμενο υγρό ήταν αυτό που παρήγαγε το φως. Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με σχέδια του 

αρχέγονου Θεού που δολοφονούσε και κατέστρεφε τα πάντα στο πέρασμά του. Νέες στρατιές 

από ακόλουθους ακολουθούσαν σε ορδές, σφάζοντας κατά τις εντολές του αφέντη τους. 

"Σίγουρα αυτές οι σκηνές έλαβαν χώρα πριν από τη φυλάκισή του από τους 22 μάγους", είπε 

δυνατά ο Ούγκο. Οι πόρτες είχαν σύμβολα ζωγραφισμένα με ένα κοκκινωπό, ώχρα χρώμα, το 

οποίο είχε μετατοπιστεί προς τα κάτω, σαν να είχε εφαρμοστεί πάρα πολύ χρώμα, περισσότερο 

από όσο μπορούσε να απορροφήσει η πόρτα, κάνοντάς τες να φαίνονται τρομακτικές. Η Αράνα 

πλησίασε μια από τις πόρτες και έφτασε ψηλά μυρίζοντας τον αέρα.  

- Είναι βαμμένα με αίμα, δεν υπάρχει αμφιβολία...; είναι στεγνό και μυρίζει... μυρίζει... 

διαφορετικά.  

 - Τι εννοείς με το διαφορετικό, Αράνα; ρώτησε ο Ούγκο, περιεργαζόμενος. Κάθε πόρτα 

μυρίζει διαφορετικά- είναι σαν το αίμα να ανήκει σε διαφορετικά όντα..... 

 - Τι είναι αυτά τα σύμβολα; - ρώτησε ο Τράντορ καθώς πλησίαζε μια άλλη πόρτα.  

Ο Ούγκο κοίταξε προς την κατεύθυνσή της και χαμογέλασε. 
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 - Είναι ρωμαϊκοί αριθμοί, ένας αρχαίος πολιτισμός του κόσμου μου, που θεωρείται από 

πολλούς ως ένα από τα λίκνα του πολιτισμού: I, II, III, IV και V. Αυτά τα σύμβολα ισοδυναμούν 

με τους πέντε πρώτους αριθμούς", είπε το αγόρι με περηφάνια θυμούμενο αυτή την αρίθμηση 

που είδε στο μάθημα των μαθηματικών και που πολλοί συμμαθητές του χαρακτήρισαν 

άχρηστη και ξεπερασμένη.  

 - Ποια πόρτα θα πάρουμε; - ρώτησε η Σεσίλ, λίγο χαμένη από τη γλώσσα.  - 

Αφήστε το σε μένα, είπε ο Τράντορ, κάνοντας μια τεράστια μπάλα ενέργειας.  

 - Περίμενε, Τράντορ, δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κρατήσουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερη ενέργεια πριν αντιμετωπίσουμε έναν Θεό; Ο Ούγκο έχει εξαντληθεί... τουλάχιστον 

μην σπαταλάς την ενέργειά σου. Μπορούμε απλά να προσπαθήσουμε να τις ανοίξουμε, είπε η 

Αράνα καθώς κατευθυνόταν προς την πόρτα νούμερο V, αυτή που ήταν πιο κοντά στην αράχνη.  

 - Σταματήστε! Μην ανοίξετε καμία πόρτα! Η ομάδα στράφηκε προς τη Σεσίλ: η κοπέλα 

κοίταζε το ταβάνι του δωματίου, όπου μπορούσαν να δουν μια χάραξη στην πέτρα που είχε 

περάσει απαρατήρητη από όλους. Ο Τράντορ έριξε περισσότερο φως στο δωμάτιο: η χάραξη 

έδειχνε ένα κυκλικό δωμάτιο με πεντάγωνο και πέντε πόρτες. Πίσω τους κρύβονταν κάθε λογής 

κίνδυνοι και παγίδες: γιγάντια τέρατα, κάποιο είδος όντος από λιωμένη λάβα, ένα άλλο πλάσμα 

με τη μορφή αερίου, χιλιάδες μικροσκοπικά έντομα που καταβρόχθιζαν τα θύματά τους... Οι 

φτωχοί δυστυχείς που άνοιγαν αυτές τις πόρτες θα είχαν σίγουρα φρικτό θάνατο. Μόνο μία 

πόρτα φαινόταν να μην απειλείται- ωστόσο, στη χάραξη, οι πόρτες δεν ήταν αριθμημένες. 

 - Φαίνεται ότι πρόκειται για κάποιου είδους προειδοποίηση", δήλωσε ο Ούγκο.  

 - Ας δούμε τη χάραξη για τα σύμβολα των θυρών", είπε ο Τράντορ, ελπίζοντας να πει 

κάτι ενδιαφέρον που θα εξουδετέρωνε τις παρεμβάσεις της Σεσίλ. 

 - Ας ψάξουμε για αυτά τα σύμβολα στους τοίχους, ανάμεσα στα σχέδια", πρότεινε η 

Αράνα. Σιγά σιγά, η ομάδα αναγνώρισε τους ρωμαϊκούς αριθμούς. Ο Τραντόρ έβγαλε το κλειδί-

μη-κλειδί του Ούγκο και είπε: 

 - Ίσως αυτό να μας βοηθήσει- εξάλλου, είναι ένα κλειδί.  

 - Δεν υπάρχει κλειδαριά στις πόρτες, Τράντορ, μόνο ένα δαχτυλίδι, αλλά νομίζω ότι 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είπε το αγόρι, παίρνοντας τη μεταλλική συσκευή από την 

σαρανταποδαρούσα. Ούγκο χειρίστηκε το κλειδί και το στιλέτο εμφανίστηκε. Άρχισε να 

γρατζουνάει την πέτρα, με τους ρωμαϊκούς αριθμούς που βρέθηκαν σε όλο το δωμάτιο και οι 

οποίοι ταίριαζαν με εκείνους στις πόρτες, να παραμένουν θολά ανάμεσα στα σχέδια.  

 - Για να δούμε! I και IV, ένα και τέσσερα... Χμ, αυτό είναι περίεργο", είπε το αγόρι. είπε 

το αγόρι. είπε το αγόρι. Είσαι σίγουρος ότι τα άλλα τρία που λείπουν δεν εμφανίζονται;  

 - Δεν υπάρχουν", είπε η Σεσίλ. Έψαξα σε όλο το δωμάτιο και δεν είναι εκεί.  

Ούγκο παρατήρησε ένα σύμβολο στον τοίχο. Κάποιου είδους ιππότης με πανοπλία 

προστατευόταν από έναν τεράστιο δαίμονα με μια οβάλ ασπίδα, με ένα Χ μέσα.  
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 - Το Χ είναι επίσης ένας λατινικός αριθμός και ισούται με το 10. Παρακαλώ αναζητήστε 

όλους τους αριθμούς που έχουν μέσα ένα Χ.  

Στο τέλος, βρήκαν πέντε αριθμούς γραμμένους με ρωμαϊκούς αριθμούς: I, IV, XXV, XVI και IX.  

 - Αυτοί οι αριθμοί δεν ταιριάζουν με τους αριθμούς στις πόρτες, τουλάχιστον όχι όλοι", 

δήλωσε ο Trantor.  

Ο Ούγκο μετέφρασε τα σύμβολα σε αριθμούς που όλοι γνώριζαν, τοποθετώντας τους σε 

αύξουσα σειρά: 1, 4, 9, 16 και 25.  

 - Καμιά ιδέα; ρώτησε το αγόρι. Ίσως αν επικεντρωθώ στον Θάνη...". συνέχισε ο Ούγκο.  

 - Όχι, κράτα την ενέργεια, είπε η Αράνα.  

 - Λοιπόν, έχω μια ιδέα, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει καλό, είπε το κορίτσι. Υπάρχουν 

πέντε πόρτες αριθμημένες από το ένα έως το πέντε, έτσι δεν είναι; Αλλά στα σχέδια φαίνονται 

μόνο οι πόρτες ένα και τέσσερα. Τι γίνεται με την δύο, την τρία και την πέντε; Αυτό δεν βγάζει 

νόημα. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι ότι οι αριθμοί 1 και 4 δεν αντιστοιχούν σε αυτές τις 

πόρτες, ότι δεν είναι τόσο προφανές; Γιατί να βάλουμε δύο σωστούς αριθμούς και τρεις 

λανθασμένους; Τείνω περισσότερο να πιστεύω ότι είναι χειραγωγημένοι με κάποιο τρόπο.  

 - Αυτό το κορίτσι έχει σίγουρα μια υπερδύναμη", είπε η Αράνα χαμογελώντας. Μόλις 

βρήκες τη λύση, Σεσίλ, μόνο που έκανες ένα μικρό λάθος, γιατί η πόρτα 1 όντως αντιστοιχεί 

στον αριθμό της. Κοίτα αυτό...  

Η αράχνη ζήτησε από τον Ούγκο τη γραφίδα και χάραξε τα εξής στον τοίχο: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 

5x5. Στην πραγματικότητα, είναι κάτι πολύ απλό: 1, 4, 9, 16, 25. Είναι δυνατή μια τέτοια 

σύμπτωση;  

 - Δεν το νομίζω", δήλωσε ο Ούγκο. Τότε το 1 αντιστοιχεί στην πόρτα 1, το 4 στην πόρτα 

2, το 9 στην πόρτα 3, το 16 στην πόρτα 4 και το 25 στην πόρτα 5. Είναι έτσι;  

 - Φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι έτσι", είπε η αράχνη. Τώρα λοιπόν... Ποια πόρτα 

να ανοίξει και πώς; Δεν υπάρχουν κλειδαριές πάνω τους.  

 - Λοιπόν, θα μπορούσαμε απλά να χτυπήσουμε, είπε το κορίτσι, χρησιμοποιώντας το 

δαχτυλίδι, σαν να περιμένουμε να ανοίξουν την πόρτα. Πάντα έπαιζα κάτι τέτοιο με τον Ενζόρ- 

χρησιμοποιούσαμε μυστικούς κωδικούς για να μπούμε στο σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. 

Δημιουργήσαμε ένα είδος γλώσσας.  

 - Στον κόσμο μου υπήρχε ένας παρόμοιος κώδικας", δήλωσε ο Ούγκο. Ονομάστηκε 

κώδικας Μορς και μπορούσε να διαβαστεί και να ερμηνευτεί με ήχους διαφορετικού μήκους. 

Ο πατέρας μου αγόρασε ένα Walkie Talkie όταν ήμουν παιδί και όταν δεν μπορούσαμε να 

επικοινωνήσουμε με τη φωνή λόγω απόστασης ή παρεμβολών, χρησιμοποιούσαμε τον κώδικα 

Μορς, ο οποίος ήταν τυπωμένος στην ίδια τη συσκευή.  

 - Γουόκι τι;" είπε η Σεσίλια με ένα μπερδεμένο βλέμμα στο πρόσωπό της.  
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 - Κάποια μέρα θα σου το εξηγήσω, ή ίσως καλύτερα... μπορείς να το δεις με τα ίδια σου 

τα μάτια, είπε ο Ούγκο.  

- "Πίσω στο αίνιγμα", είπε το κοριτσάκι, "μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ο αριθμός των 

χτυπημάτων σε κάθε πόρτα: 1 στην πόρτα 1, 4 στην πόρτα 2, 9 στην πόρτα 3, 16 στην πόρτα 4 

και 25 στην πόρτα 5. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ποια πόρτα πρέπει να 

διαλέξουμε.  

 - Υπάρχει κάποιος αριθμός που σου λέει κάτι ιδιαίτερο, Ούγκο; ρώτησε ο Αράνα.  

 Λοιπόν, αν έπρεπε να διαλέξω έναν, θα διάλεγα σίγουρα την πόρτα νούμερο δύο. 

Αυτός ο αριθμός με συντροφεύει σε όλη την περιπέτειά μας και είναι επίσης πολύ στενά 

συνδεδεμένος με τη μητέρα μου.  

 - Τότε θα ακολουθήσουμε το ένστικτό σου, είπε η Αράνα. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, 

πήρε το δαχτυλίδι με τον αριθμό δύο και χτύπησε τέσσερα χτυπήματα. Όλοι πάγωσαν, 

προετοιμαζόμενοι για αυτό που θα μπορούσε να είναι μια θανατηφόρα επίθεση. Αρκετοί 

μεταλλικοί ήχοι ακούστηκαν από την άλλη πλευρά της πόρτας. Ένα τελευταίο χτύπημα, 

ξεκλείδωσε τον σύρτη, επιτρέποντας στην πόρτα να ανοίξει μερικά εκατοστά. Ένα κοκκινωπό 

φως βγήκε από μέσα. Η Αράνα με τα δύο στιλέτα στο χέρι, άρχισε να σπρώχνει την πόρτα, η 

οποία, παρά το μεγάλο της μέγεθος, κινούνταν αρκετά εύκολα.  

 - Ο Γουό-Σίκραμ φαίνεται ότι είχε λαδώσει καλά τις πόρτες! Η Αράνα ήταν φανερά 

νευρική, ελπίζοντας ότι ένα αστείο θα έφερνε την καρδιά της πίσω στο στήθος της, αλλά πίσω 

από την πόρτα δεν υπήρχε καμία απειλή. Η ομάδα προχώρησε προσεκτικά, ακολουθώντας μια 

στενότερη σήραγγα που τους επέτρεπε να προχωρούν μόνο σε μια σειρά. Ακόμα και ο Τράντορ 

αναγκάστηκε να σκύψει, γιατί το τούνελ στένευε σε ύψος, αναγκάζοντας την ομάδα να 

προχωρήσει γονατιστή. Το κοκκινωπό φως γινόταν όλο και πιο έντονο, φωτίζοντας πλήρως το 

τούνελ. Μετά από λίγα λεπτά, έφτασαν στο τέλος της και έμειναν άφωνοι: μια σπηλιά 

τεραστίων διαστάσεων στεκόταν μπροστά τους. Είχαν εισέλθει στη σπηλιά από μία από τις 

πλευρικές σήραγγες. Στο τέλος της σήραγγας, μια σκάλα κατέβαινε μέσα στο βράχο, αλλά η 

ομάδα σταμάτησε για να κοιτάξει για μια στιγμή αυτό που βρισκόταν μπροστά της. Ένα 

τεράστιο παλάτι βρισκόταν μέσα στη σπηλιά, τρεις φορές μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο 

καθεδρικό ναό στον πραγματικό κόσμο του Ούγκο. Σίγουρα το ον που κατοικούσε εκεί έπρεπε 

να είναι γιγαντιαίο. Περιβαλλόταν από ένα είδος τάφρου, γεμάτη με ένα κοκκινωπό 

παχύρρευστο υγρό. Είχε αρκετές πολεμίστρες, παράθυρα, πυργίσκους, καθώς και αρκετούς 

ορόφους ύψους. Ήταν κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πέτρα, διακοσμημένο με τεράστιες 

κολώνες καλυμμένες με δηλητηριώδη κισσό και βρύα. Μια γιγαντιαία πύλη εμπόδιζε τη θέα 

του εσωτερικού. Στην κορυφή, ένας γυάλινος θόλος από εκατοντάδες κρυστάλλους έριχνε το 

κοκκινωπό φως του περιβάλλοντος προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Ούγκο στένεψε τα μάτια του 

και μια νέα αναλαμπή ήρθε στη μνήμη του- θυμόταν ότι είχε πάει με τους γονείς του σε έναν 

γάμο κάποιων φίλων του. Μόλις τελείωσε το συμπόσιο, οι σερβιτόροι καθάρισαν τα τραπέζια 

και η αίθουσα του εστιατορίου μετατράπηκε σε αυτοσχέδια αίθουσα χορού, όπου η μπάλα-

καθρέφτης έγινε ένα από τα κύρια αξιοθέατα, προβάλλοντας χρωματιστά φώτα σε κάθε γωνιά 

του δωματίου, ενώ η νύφη και ο γαμπρός χόρευαν στο κέντρο της αίθουσας μέσα σε μια σχεδόν 

μαγική ατμόσφαιρα. Μαζί με το κοκκινωπό φως, το παλάτι προκαλούσε ανάμεικτα 
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συναισθήματα σε κάθε μέλος της ομάδας: ήταν μια όμορφη κατασκευή, αυτό ήταν 

αναμφισβήτητο, αλλά με έναν μάλλον ζοφερό αέρα, καθώς και με τη δημιουργία μιας κακής 

ενέργειας που μπορούσε πρακτικά να μασήσει.  

Ο Ούγκο κοίταξε πίσω του το τούνελ και είπε: "Δείξτε μου τον εαυτό σας, αυτό φαίνεται να μας 

λέει. Αναγκάζει τους υπηκόους του να μπουν γονατιστοί σε αυτή τη σπηλιά- εξάλλου, υπάρχει 

το τοπίο έξω που σαφώς θυμίζει την εμφάνισή του- από την άλλη, υπάρχουν τα φώτα που της 

δίνουν μια μαγική όψη... Κάποιος έχει μεγάλο πρόβλημα εγωισμού εδώ γύρω..." είπε ο Ούγκο 

σαρκαστικά, αναφερόμενος σαφώς στον Αρχέγονο Θεό.  

 - Κοίτα! είπε η Αράνα.  

Το φως στην τεράστια σπηλιά άλλαξε και παράξενες λάμψεις άρχισαν να γίνονται ορατές στο 

εξωτερικό του παλατιού- μια ακτίνα ηλιακού φωτός εισήλθε από ένα μικρό άνοιγμα στην 

οροφή, χτυπώντας έναν καθρέφτη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στρατηγικά για να αντανακλά 

την ακτίνα σε έναν δεύτερο, τρίτο... και σε αρκετούς ακόμα. Ο τελευταίος από αυτούς 

κατευθύνθηκε προς τον ανώτερο γυάλινο θόλο, ο οποίος εκτός από το να εκτρέπει τη φωτεινή 

δέσμη προς τα μέσα, ενίσχυσε το φωτεινό σήμα.  

 - Είναι οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου! Δεν μας έχει απομείνει σχεδόν καθόλου χρόνος! 

Πάμε!" είπε ο Αράνα, παίρνοντας την πρωτοβουλία και ξεκινώντας βιαστικά να κατεβαίνει τις 

σκάλες. Η ομάδα κατέβηκε στο επίπεδο της εισόδου του παλατιού, σταματώντας ακριβώς στην 

τάφρο. Το κοκκινωπό υγρό έβγαζε φουσκάλες και εκρήξεις στην επιφάνειά του και ήταν 

φανερά εξαιρετικά ζεστό, καθώς η ομάδα άρχισε αμέσως να ιδρώνει. Ξαφνικά, ένα ραχιαίο 

πτερύγιο βγήκε στην επιφάνεια και έγινε ορατό περνώντας μπροστά τους.  

 - Το είδατε αυτό; ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Ναι, και υπάρχουν κι άλλα", η Σεσίλ έδειξε με το δάχτυλό της, δείχνοντας τουλάχιστον 

τέσσερα ή πέντε άλλα πλάσματα.  

 - Πώς θα περάσουμε απέναντι; Δεν υπάρχει γέφυρα", ρώτησε ο Τράντορ.  

 - Λοιπόν, θα σας πάω εγώ", είπε ο Ούγκο.  

 - Δεν μπορείς να σπαταλάς ενέργεια με άλλη μια τηλεμεταφορά, Ούγκο", είπε η Αράνα.  

 - Τότε θα το κάνουμε με τον παλιομοδίτικο τρόπο, με το χέρι", είπε το αγόρι. - απάντησε 

το αγόρι. Τσιμπήθηκε και ένα ζευγάρι φτερά αναδύθηκαν από την πλάτη του.  

 - Μην ανησυχείς, αυτή η μεταμόρφωση απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια από την 

τηλεμεταφορά. Άρπαξε τη Σεσίλ από τις μασχάλες και την πέταξε στην είσοδο του παλατιού, 

σώζοντας την τάφρο και τα πλάσματα. Επανέλαβε τη διαδικασία με την Αράνα και τελικά με 

τον Τράντορ, ο οποίος ήταν τόσο προσηλωμένος στην τάφρο που έβραζε, που δεν είχε καν 

όρεξη να κάνει ένα σαρκαστικό σχόλιο. Η Σεσίλ έπιασε τον εαυτό της να τρεμοπαίζει, 

κοιτάζοντας γύρω από τις πλευρές της τεράστιας σπηλιάς, προς την κατεύθυνση που είχαν 

έρθει.  

 - Συμβαίνει κάτι, Σεσίλ; ρώτησε ο Ούγκο.  
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 - Δεν ξέρω... Ίσως δεν είναι τίποτα... Από τότε που ήρθαμε εδώ, δεν έχουμε συναντήσει 

κανέναν φρουρό. Εσείς οι ίδιοι μιλήσατε για τον τεράστιο στρατό που είχε σχηματίσει ο Γουό-

Σίκραμ- αλλά πού είναι αυτός, αν δεν προστατεύει τον Θεό του;  

- Αυτό είναι αλήθεια", είπε ο Αράνα, "ούτε καν στη γύρω περιοχή ή στις σήραγγες δεν 

συναντήσαμε αντίσταση. Εκτός από το δωμάτιο του πενταγώνου, και αυτό δεν το ξέρουμε με 

βεβαιότητα, και τα θηρία στο λάκκο, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα ζωντανό πλάσμα τριγύρω, 

ακριβώς σε μια αποφασιστική στιγμή για τις δυνάμεις του κακού.  

- Λοιπόν, ίσως είναι απλώς η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στη δύναμή του", είπε ο Τράντορ. 

Αν ο Wo-Shikram είναι τόσο ισχυρός όσο λένε, γιατί να προστατεύει τον εαυτό του ή να 

φοβάται; Τώρα, αν ο πίνακας του Dimas είναι σωστός, έχει έναν τεράστιο στρατό. Εν τω μεταξύ, 

είμαι σίγουρος ότι τον έχει ενισχύσει, ειδικά μετά τη μάχη στη Σχολή Μυθολογικών Όντων.  

- Ο Wo-Shikram επιτέθηκε στο σχολείο; ρώτησε η Σεσίλ.  

- Ναι, εμφανίστηκε και ο ίδιος εκεί, χάνοντας ένα από τα τεράστια νύχια του. Μας αιφνιδίασε 

και σχεδόν κατέστρεψε τη σχολή- ήταν μια μάχη που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Αρκετοί 

μαθητές και δάσκαλοι έπεσαν στη μάχη", απάντησε ξανά ο Τράντορ.  

- Και δεν σκέφτεται κανείς σας ότι μπορεί να έστειλε ΟΛΟ τον στρατό του για να αποτελειώσει 

ό,τι είχε απομείνει από τη Σχολή και να πάρει την εκδίκησή του, ενώ θα θυσιάσει τον Μεσσία 

χωρίς αντίπαλο; "Ω, Θεέ μου!" " είπε ο Ούγκο ανήσυχος. "Αν είναι έτσι, θα χαθούν". 
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25. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
Οι μαθητές και οι καθηγητές ξεκουράζονταν- εργάζονταν σκληρά για αρκετές εβδομάδες, τόσο 

ατομικά όσο και συλλογικά, υπό τις διαταγές του Escorleón, ο οποίος φαινόταν να έχει 

απεριόριστη ενέργεια, απαιτώντας πάντα το μέγιστο από τους μαθητές- ακόμη, μερικές φορές, 

αυτή η απαίτηση ήταν μια μορφή κυριαρχίας και κακομεταχείρισης για τους 

τρομοκρατημένους μαθητές. Μόνο οι φύλακες περιπολούσαν στους διαδρόμους, ενώ η Σχολή 

βρισκόταν σε μια βαθιά σιωπή, που κατά καιρούς έσπαγε από το ροχαλητό των μαθητών και 

των καθηγητών που ήταν εξαντλημένοι από την τεράστια προσπάθεια της ημέρας. Ξαφνικά, 

ένας μεγάλος βρυχηθμός ακούστηκε στο κτίριο, ακολουθούμενος από έναν άλλο και έναν 

ακόμη. Η κεντρική πόρτα της Σχολής δέχτηκε επίθεση- ξεριζωμένα δέντρα ρίχνονταν πάνω στην 

ξύλινη και συμπαγή σιδερένια πόρτα, πάχους πάνω από μισό μέτρο, η οποία δεν μπορούσε 

πλέον να αντέξει την τρομερή επίθεση. Ωστόσο, παρέμεναν οι σφραγίδες περιορισμού που 

εμπόδιζαν οποιονδήποτε εκτός του σχολείου να εισέλθει χωρίς πρόσκληση, και προς το παρόν, 

κρατούσαν. Δεκάδες τερατώδη όντα εξοπλισμένα με όπλα μεγάλου διαμετρήματος περίμεναν 

με μάτια γεμάτα μίσος. Ένα πλάσμα που έμοιαζε με τσακάλι και ήταν τυλιγμένο σε έναν λευκό 

μανδύα βγήκε μπροστά από τη ορδή- κρατούσε ένα ραβδί που έστρεφε κατά του χώρου της 

πόρτας, ενώ ο Λούσερ τους παρακολουθούσε από μέσα προκλητικά, γνωρίζοντας ότι τίποτα 

δεν μπορούσε να σπάσει τα περιοριστικά ξόρκια. Ο λευκός Άνουβις τον κοίταξε με ένα 

κακόγουστο γέλιο, καθώς κούνησε τα χείλη του και πρόφερε παράξενες λέξεις. Αργά, τα 

περιοριστικά ξόρκια άρχισαν να διαλύονται, ενώ ο Lúcer προσπαθούσε με δυσπιστία και 

σύγχυση να τα διατηρήσει πάση θυσία χρησιμοποιώντας όλες τις ανώτερες σφαίρες του, σε 

μια στάση μεταξύ έκπληξης και φόβου. Ο Lúcer αποφάσισε να στείλει ένα τηλεπαθητικό 

μήνυμα που μεταδιδόταν σε πολύ υψηλότερη ένταση απ' ό,τι συνήθιζε να χρησιμοποιεί και 

που αντηχούσε στα κεφάλια όλων των πλασμάτων που κατοικούσαν στη Σχολή: - "Ξυπνήστε"! 

Είναι έτοιμοι να μπουν από την κεντρική πόρτα- δεν ξέρω πώς, αλλά είναι εδώ...! Στην κεντρική 

πόρτα! Οι μαθητές και οι καθηγητές σηκώθηκαν γρήγορα και γρήγορα, ντύθηκαν με μεγάλη 

ταχύτητα με τη νευρικότητα γραμμένη στα πρόσωπά τους, άρπαξαν τα όπλα τους και έτρεξαν 

στις θέσεις που είχαν προβάρει εδώ και μέρες. "Προχωράμε στην πρώτη φάση του σχεδίου... 

Κάντε χώρο για το δηλητήριο!" φώναξε τηλεπαθητικά την ώρα που έσπαγε το τελευταίο ξόρκι, 

μια στιγμή που εκμεταλλεύτηκε ο Μοφενίξ για να αρπάξει τον Λούσερ από τις ρίζες που 

λειτουργούσαν ως χέρια, βγάζοντάς τον πετώντας τον έξω, ενώ παράλληλα εκτόξευσε αρκετά 

χρυσά ωστικά κύματα για να αποσπάσει την προσοχή των αντιπάλων και να διευκολύνει τη 

διαφυγή τους, ενεργειακά κύματα που ο ιερέας απέφυγε με ευκολία, χτυπώντας ευθέως τα 

πλάσματα στα πλάγια, τα οποία εκείνη τη στιγμή έκαιγαν. Ακολουθώντας το σχέδιο να φτάσουν 

σε έναν από τους διαδρόμους που είχε επιλέξει ο Escorleón, ο Mofénix διέφευγε με τον Lúcer, 

όταν ένας πυροβολισμός, προερχόμενος από το ραβδί του ιερέα, τον χτύπησε στην πλάτη, 

σκοτώνοντάς τον ακαριαία, με αποτέλεσμα και τα δύο όντα να πέσουν στο έδαφος... Ο Lúcer 

σηκώθηκε και προσπάθησε να διαφύγει όσο πιο γρήγορα του επέτρεπαν οι ρίζες του (που δεν 

ήταν και πολύ), ενώ ο φτερωτός Phoenix αναδύθηκε από τις στάχτες και διασκέδασε τους 

εχθρικούς στρατιώτες με αρκετά ωστικά κύματα που έστειλαν τους εχθρούς να πετάξουν στον 

αέρα, ενώ το τσακάλι καλύφθηκε πίσω από ένα τεράστιο orc που είχε πέσει. Ο Lúcer 

εκμεταλλευόταν την κάλυψη για να κατευθυνθεί προς μία από τις κύριες αίθουσες, τη Μεγάλη 

Αίθουσα. Το ξόρκι Ζωτικής Ενέργειας δεν λειτουργεί- μόνο ο Μοφενίξ μπορεί να το κάνει με τη 

δική του δύναμη, είπε ο Λούσερ τηλεπαθητικά σε όλη τη Σχολή, "Πρέπει να το έχουν 
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απενεργοποιήσει, μαζί με όλους στην πόρτα! Προσπαθήστε να μην πεθάνετε, φίλοι μου! Είθε 

ο ουρανός να μας προστατεύσει! ", είπε ο φύλακας με την αναπνοή του ταραγμένη από την 

προσπάθεια, προσπαθώντας να φτάσει στο διάδρομο όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ενώ αρκετές 

δεκάδες φρικιαστικών καλικάντζαρων που είχαν αποφύγει τις επιθέσεις του Μοφενίξ, έτρεχαν 

πίσω από τον Λούσερ με πλήρη ταχύτητα, κρατώντας τρομακτικά σμίθια στα φρικτά 

παραμορφωμένα χέρια τους.  

Οι κομάντος φοιτητές, εφοδιασμένοι με ένα μπουκάλι με μαύρο υγρό, άρχισαν να ψεκάζουν 

τις άκρες όλων των όπλων τους. Ο Σκόρλεον τους είχε δώσει πολύ ακριβείς οδηγίες ως προς 

αυτό- το παραμικρό λάθος χειρισμού θα έβαζε τέλος στη ζωή του, γι' αυτό οι μαθητές ήταν 

πολύ προσεκτικοί ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε το δηλητήριο 

του Σκόρλεον να μην αγγίξει κανέναν πόρο του σώματός τους. 

Ο Λούσερ γύρισε τη γωνία και οι καλικάντζαροι, λίγα μέτρα πιο πέρα, βρέθηκαν σε έναν στενό 

διάδρομο, αναγκάζοντας τους εαυτούς τους να παραταχθούν σε σειρές των τριών όντων το 

πολύ, πράγμα που τους επιβράδυνε, καθώς όλοι ήθελαν να περάσουν πρώτοι. Ξαφνικά, 

εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι που επικρατούσε, εμφανίστηκαν ξαφνικά αρκετοί μαθητές με 

δόρατα και αλεξίπτωτα, σκοτώνοντας τους πρώτους στη σειρά, ενώ οι υπόλοιποι 

προσπαθούσαν αδέξια να υποχωρήσουν σε έναν διάδρομο όπου με δυσκολία μπορούσαν να 

κινηθούν. Στη συνέχεια, εκατό βέλη που εκτοξεύτηκαν από τόξα και βαλλίστρες τους 

αποτελείωσαν όλους σε αυτό που είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Οι μαθητές κινήθηκαν 

γρήγορα, συσσωρεύοντας τα σώματα των πεσόντων εχθρών για να σχηματίσουν 

οδοφράγματα, άλλη μια καλή ιδέα του Εσκορλεόν, ο οποίος περίμενε να φτάσει ο Λούσερ στο 

συμφωνημένο σημείο, ώστε να γίνει και πάλι ο εκφραστής του επόμενου σημείου του 

αμυντικού σχεδίου. 

Ο Μοφενίξ είχε φτάσει στη Μεγάλη Αίθουσα- είχε ξαναγεννηθεί τουλάχιστον πέντε φορές σε 

αυτό το ταξίδι, πλημμυρισμένος από ηλεκτρικές, διαπεραστικές, αποσυνθετικές κρούσεις, 

εκτός από τις τελευταίες κρούσεις βέλους που τον έκαναν να πετάξει τραυματισμένος και με 

μεγαλύτερη δυσκολία. Είχε πετύχει τον στόχο του: να επιβραδύνει την εχθρική ορδή και να την 

οδηγήσει προς την τεράστια αίθουσα. Εκεί στεκόταν ο Μπουτζάμπ και ο Τεν-σιόν 

συνοδευόμενοι από αρκετούς φτερωτούς μαθητές που επιτίθονταν από τον αέρα στα 

εκατοντάδες θηρία που είχαν αρχίσει να συρρέουν στον μεγάλο χώρο. Δύο γιγάντιοι Κύκλωπες5 

κατευθύνθηκαν προς μία από τις κύριες κολώνες του δωματίου, αρχίζοντας να χτυπούν το 

στήριγμα μέχρι που το έσπασαν σε πολλά κομμάτια, καθώς το δωμάτιο κουνιόταν λόγω της 

δομικής αποδυνάμωσης του δωματίου, ρίχνοντας μικρά κομμάτια υλικού από το ταβάνι. Οι 

κύκλωπες μάζεψαν τα τεράστια κομμάτια της νεοκαταστραμμένης κολόνας και τα 

εκσφενδόνισαν στους καθηγητές. Ο Bujab εγκλώβισε ένα από τα κομμάτια μέσα σε μια 

φούσκα, εκσφενδονίζοντάς το αμέσως πίσω σε μερικούς Κένταυρους, οι οποίοι εκείνη τη 

στιγμή τραβούσαν το τόξο τους προς το μέρος τους. Ο Τεν-σιόν έσπασε την άλλη πέτρα στα δύο 

με ένα μαστίγιο της αγκαθωτής ουράς του. Χωρίς αμφιβολία, ο Κύκλωπας ήταν υπεύθυνος για 

                                                            
5   Οι Κύκλωπες ήταν μια φυλή γιγάντων με ανθρώπινη μορφή και ένα μόνο μάτι στο μέτωπο. Ήταν 
τεχνίτες και βοσκοί με τεράστια δύναμη και ασκούσαν κανιβαλισμό με τους ανθρώπους. Ο πιο 
διάσημος στην ελληνική μυθολογία ήταν ο Πολύφημος, ο οποίος αντιμετώπισε τον Οδυσσέα, ήρωα του 
Τρωικού Πολέμου. 
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το φυσικό σπάσιμο της πόρτας της Σχολής. Οι δάσκαλοι κοίταξαν ο ένας τον άλλον: "Όχι 

ακόμα... Περιμένετε λίγο ακόμα...!" είπε ο Τεν-σιόν, καθώς μια ακτίνα φωτιάς τους 

καταπλάκωσε, προστατευόμενη την τελευταία στιγμή από ένα νέο δυναμικό πεδίο που 

δημιούργησε ο Μπουτζάμπ, το οποίο σήκωσε τους δύο δασκάλους και τους σήκωσε στον αέρα. 

Η Μεγάλη Αίθουσα γέμισε εντελώς με υβριδικά και μυθολογικά πλάσματα: Κύκλωπες, 

Μινώταυροι, Κένταυροι, Καλικάντζαροι, Χίμαιρες και κάθε είδους φρικτά όντα προσπαθούσαν 

να εξοντώσουν μια για πάντα κάθε μέλος της Σχολής. Ο λευκός Άνουβης μπήκε στην αίθουσα 

και εξετάζοντας την κατάσταση κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε εκεί, γιατί δεν υπήρχαν 

σχεδόν καθόλου εχθροί και η αίθουσα ήταν γεμάτη από τη ορδή του Wo-Shikram. Σήκωσε το 

ραβδί του και διέταξε όλους να φύγουν από εκεί και να βρουν έναν άλλο, πιο ζουμερό στόχο. 

Ο Τεν-σιόν φώναξε: "Φεύγουν! Τώρα, Bujab! Ήρθε η ώρα! ". Ο Bujab έκλεισε τα μάτια του και 

άρχισε να απαγγέλλει ένα αρχαίο ξόρκι που δεν είχε χρησιμοποιηθεί εδώ και αιώνες. Εν τω 

μεταξύ, ο εχθρικός στρατός προσπαθούσε να φύγει χωρίς καμιά διαταγή, γεγονός που 

επιβράδυνε την ταχύτητα εκκαθάρισης της Μεγάλης Αίθουσας. Ο Bujab τελείωσε την 

απαγγελία του ξορκιού, καθώς το άψογο χαρτί που ήταν κρυμμένο μέσα στον ίδιο τον τοίχο της 

αίθουσας έλαμπε με μια φωτεινότητα που τύφλωσε μερικούς από τους εχθρούς που 

προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Ξαφνικά, το πάτωμα άρχισε να τρέμει και να δονείται, και 

ξαφνικά, χάθηκε- εκατοντάδες όντα έπεφταν σε ένα κενό, μια τρύπα που έρεε σε ένα 

παχύρρευστο χρυσό υγρό, καυτό σαν την ίδια την κόλαση. Το ξόρκι Vulcanus είχε δουλέψει 

τέλεια.  

 

Στους διαδρόμους, μαίνονταν ακόμα άγριες μάχες- αρκετά αργουσοειδή, γιγαντιαία πλάσματα 

με μάτια που διέτρεχαν το μήκος του σώματός τους και κρατούσαν τεράστια ρόπαλα, 

ακολουθούσαν τα δολώματα, τους μαθητές του κατώτερου επιπέδου, που τους οδηγούσαν 

στους στενότερους διαδρόμους, όπου τελικά σφαγιάζονταν με δηλητηριασμένα βέλη. Σε άλλα 

σημεία, τα όπλα είχαν ήδη εξαφανιστεί και ηλεκτρικά ρεύματα, φλόγες και θανατηφόρες 

συμπιέσεις εξολόθρευαν τα δεκάδες πλάσματα που μόλις και μετά βίας μπορούσαν να 

κινηθούν, ανάμεσα στα οδοφράγματα από αυτοσχέδια πτώματα και τους συντρόφους τους της 

οπισθοφυλακής που, σε αταξία, ήθελαν να περάσουν χωρίς να το καταφέρουν στην πρώτη 

γραμμή, προκαλώντας τους ένα θανάσιμο βύσμα φρούτο της δικής τους αταξίας στην επίθεσή 

τους. 

 

Ο Colicabra ακολουθήθηκε στενά από αρκετές δεκάδες όντα προς το αμφιθέατρο. Χτυπώντας 

τα φτερά του, κατάφερε να προκαλέσει κυκλώνες που έβγαλαν τα όντα από την ισορροπία τους 

και τα εκσφενδόνισαν στον αέρα, το ένα πάνω στο άλλο- ωστόσο, δεν ήταν αρκετό. Ο Aquariam 

περίμενε, προστατευμένος πίσω από έναν τοίχο πάγου πάχους ενός μέτρου, ενώ δεκάδες βέλη 

αναπηδούσαν στον αόρατο τοίχο. Η αμοιβάδα, νευρική για την κατάσταση που επικρατούσε 

αυτή τη στιγμή και γνωρίζοντας ότι το παγωμένο τείχος δεν θα άντεχε για πολύ ακόμα, 

περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να απαγγείλει τα λόγια της δεύτερης επίκλησης, ενώ οι 

μαθητές και η Κουκάμπρα έτρεχαν και πετούσαν για να σταθούν δίπλα στη δασκάλα, η οποία 

ενίσχυε το παγωμένο τείχος, ενώ έφτιαχνε έναν κύλινδρο-δοχείο για όλη την ομάδα της. Αρκετά 
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θηρία με τσεκούρια άρχισαν να χτυπούν τον πάγο, ο οποίος άρχιζε να ραγίζει κάθε 

δευτερόλεπτο, καθώς η Aquariam απήγγειλε νευρικά το ιερό ξόρκι. Ξαφνικά, οι τοίχοι, το 

ταβάνι και το πάτωμα γέμισαν με τρύπες, από τις οποίες άρχισαν να εκτοξεύονται χιλιάδες 

βέλη και βέλη, σκοτώνοντας όλους όσους βρίσκονταν στην αίθουσα- μόνο οι μαθητές και οι 

δάσκαλοι ήταν ακόμα ζωντανοί μέσα στον παγωμένο κύλινδρο, με εκατοντάδες βέλη να 

εξέχουν από όλες τις κατευθύνσεις. Ο Aquariam είπε μερικές λέξεις και ο πάγος μετατράπηκε 

σε νερό, ρίχνοντας όλα τα βέλη και τα βελάκια στο έδαφος. Το ξόρκι Perforatum είχε πετύχει, 

αν και ήταν πολύ πιθανό οι μαθητές και η ίδια η Kookabra να πονάνε για αρκετό καιρό. 

Η Osagila και η Rhinobellula με δυσκολία έφταναν στην Aula Magna. Αρκετές από τις άμυνες 

στους διαδρόμους είχαν πέσει, κυρίως όταν οι ιερείς έστειλαν διάφορα μικροσκοπικά όντα που 

έμοιαζαν με έντομα και μπορούσαν εύκολα να κινούνται κατά μήκος των τοίχων, 

αποφεύγοντας τα περισσότερα βαριά όπλα. Ο Σκορλέων έδωσε μια αντεπαγγελία: οι ιερείς θα 

είχαν προτεραιότητα- σκότωσε τους όλους πριν από τους άλλους, καθώς υπηρετούσαν ως 

αρχηγοί των στρατών τους και είχαν προσαρμοστεί στον τρόπο διοίκησης που καθιέρωσε ο 

στρατηγός, χωρίζοντας τα δαιμονικά όντα σε μικρότερες μονάδες των δέκα το πολύ ατόμων. Ο 

Λούσερ, τηλεπαθητικά συνδεδεμένος με όλους αυτούς, μετέδιδε την πολεμική αναφορά στον 

στρατηγό: επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον οκτώ από αυτούς τους ιερείς είχαν πέσει. Με τους 

ιερείς εκτός παιχνιδιού, οι οικοδεσπότες, μπερδεμένοι και αβέβαιοι για το τι έπρεπε να κάνουν, 

επέστρεψαν στις μεγάλες αίθουσες. Στην Aula Magna τους περίμενε ο Montilan, ικανός να 

κάνει μικρο-πηδήματα στο χρόνο, γεγονός που του επέτρεπε να προβλέπει τις κινήσεις 

οποιουδήποτε εχθρού βλέποντάς τον σε αργή κίνηση, καθώς χαμογελούσε προκαλώντας 

θανάσιμες πληγές στο λαιμό αρκετών Trolls και Phomoros, όντων ικανών να απολιθώνουν τα 

θύματά τους. Ένας από αυτούς τους Phomoros, συγκεκριμένα, ήταν αυτός που απολίθωσε ένα 

από τα πόδια του που πηδούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον τοίχο, με αποτέλεσμα να 

χτυπήσει δυνατά το κεφάλι του, αφήνοντάς τον ζαλισμένο και μπερδεμένο για λίγες στιγμές. Η 

Rinobellula ήρθε να τον σώσει, παρεμβάλλοντας την έμφυτη πανοπλία της ως οθόνη, 

προστατεύοντας τον Montilan, ο οποίος συνήλθε σιγά σιγά. "Ήρθε η ώρα, δάσκαλε, πρέπει να 

κάνεις το ξόρκι τώρα! φώναξε ο Οσαγκίλα, παλεύοντας με έναν δικέφαλο γίγαντα που 

προσπαθούσε να τον χτυπήσει χτυπώντας τον αέρα, σαν να ήταν ο Οσαγκίλα ένα κοινό 

κουνούπι. Ο Μοντιλάν κούνησε το κεφάλι του και, ανακάμπτοντας από το προηγούμενο 

χτύπημα, άρχισε να απαγγέλλει το ξόρκι που ονομαζόταν Toxicatum: ένα τοξικό σύννεφο 

σχηματίστηκε από κάτω, το οποίο άρχισε να πνίγει τους εχθρούς, οι οποίοι έσφιγγαν 

απελπισμένοι το λαιμό τους από την έλλειψη αέρα. Μόνο τα φτερωτά πλάσματα κατάφεραν 

να διαφύγουν, καθώς το τοξικό αέριο, βαρύτερο από τον αέρα, παρέμεινε στα κατώτερα 

επίπεδα. Ο Μοντιλάν σκαρφάλωσε στην πλάτη της Ρινομπελούλα και διέφυγε από ένα από τα 

πάνω παράθυρα, ενώ ο Οζουίλα φρόντισε για ένα τρομερό Γλύφιο που είχε καταφέρει να 

ξεριζώσει με τα νύχια του μέρος του ενός φτερού του, κάνοντάς το να πέσει με σπείρα προς 

τον βρωμερό και θανατηφόρο πυθμένα. 

 

Άλλοι διάδρομοι συνέχισαν να αντιστέκονται- τα μυθολογικά όντα με πυριγενείς δυνάμεις, 

έκαψαν τα μικρά έντομα. Και πάλι μεγάλα όντα έπεσαν στην παγίδα του να μην μπορούν να 

κινηθούν ελεύθερα και διαπομπεύτηκαν από δηλητηριασμένα δόρατα και σπαθιά. 
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Ο υπαίθριος χώρος παρέλασης ήταν γεμάτος με τερατώδη όντα. Πολλοί από τους μαθητές του 

σχολείου, οι οποίοι είχαν προστατεύσει τους διαδρόμους μέχρι το τέλος, αναγκάστηκαν τελικά 

να τα παρατήσουν και έφτασαν σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο, διασχίζοντάς τον όσο πιο γρήγορα 

μπορούσαν, για να φτάσουν στις πόρτες στο πίσω μέρος της αυλής και να καλυφθούν μέσα. Ο 

Ντίμας ζωγράφιζε σαν τρελός εικόνες, ενώ διάφοροι φτερωτοί εχθροί έριχναν ηλεκτρισμένες 

αστραπές στο μαγκάτο. Οι πίνακες περιέβαλαν τον Δήμα, κατασκευάζοντας ένα δωμάτιο 

σφραγισμένο από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις, ένα είδος κλωβού Φαραντέι, ο οποίος διέλυε την 

ηλεκτρική ενέργεια στο εξωτερικό, διατηρώντας το εσωτερικό άθικτο. Ένας τεράστιος 

γιγαντόσαυρος προσπάθησε να συνθλίψει την κατασκευή του Dimas με ένα από τα πόδια του, 

αλλά απίστευτα έχασε την ισορροπία του και έπεσε προς τα πίσω, συνθλίβοντας δεκάδες 

εχθρούς. Ο Dimas χαμογέλασε, καθώς πέταξε κάτω μια εικόνα που έδειχνε τη θλιβερή 

κατάληξη του γιγαντιαίου δεινόσαυρου. Όταν εμφανίστηκε κάποιο είδος γιγαντιαίας Ύδρας, 

ήξερε ότι αυτή ήταν η στιγμή. Απαγγέλλει το ξόρκι, καθώς ο τοίχος με το άψογο χαρτί έλαμπε 

σαν ήλιος και οι προσωρινά τυφλωμένοι εχθροί άρχισαν να αιωρούνται στον αέρα, 

διογκούμενοι υπερβολικά, μέχρι που εξερράγησαν, σκορπίζοντας τα εντόσθιά τους παντού. Το 

Disintegratum ήταν, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο ισχυρά ξόρκια στο Βιβλίο των Ψυχών. 

Όταν το αποτέλεσμα τελείωσε, ο Ντίμας ολοκλήρωσε τον τελευταίο του πίνακα. Ήταν μόνος 

του στην αυλή, αυτή που συνήθιζε να χρησιμοποιεί για να εμπνέεται, όπου συνάντησε για 

πρώτη φορά τον Ούγκο. 

 

Ο Caballosa και ο Lobat προσπαθούσαν να παρασύρουν τις τελευταίες εχθρικές στρατιές στην 

πλαϊνή αυλή, όπου ο Mirlén περίμενε στη βάρκα του. Χρησιμοποίησε το δίχτυ με αριστοτεχνικό 

τρόπο, κόβοντας σε μικρά κομμάτια, σαν λέιζερ, όποιο ον άγγιζε. Το πέταξε επίσης σε αρκετές 

περιπτώσεις, δημιουργώντας πύλες και παγιδεύοντας τα θύματά του, ρίχνοντάς τα σε 

υπερδιάστατες τρύπες όπου ο βαρκάρης πετούσε τα σκουπίδια. Ο Σκορλέων έκανε αισθητή την 

παρουσία του, κρατώντας μια χρυσή ασπίδα και ένα σκήπτρο, καθώς έδινε άγρια χτυπήματα 

στα θύματά του και θωρακίζονταν από τα εχθρικά βέλη και δόρατα. Η Μιρλέν 

παρακολουθούσε από τη βάρκα καθώς το δίχτυ επέστρεφε στα χέρια της. Αρκετά βέλη 

εκτοξεύτηκαν στη βάρκα, αναγκάζοντας τον γέρο βαρκάρη να καλυφθεί πίσω από το δίχτυ, 

αποκρούοντας κάθε είδους αιχμηρά αντικείμενα που του πετάχτηκαν.  

 - Έρχεσαι να με βοηθήσεις, Σκορλέων; είπε ο βαρκάρης, φωνάζοντας από τα ύψη.  

 - Δεν θα τους αφήσω να σε σκοτώσουν- αυτή η τιμή ανήκει μόνο σε μένα, αγαπητέ 

φίλε, είπε ο Σκορλέων, καθώς έκοβε το χέρι ενός μινώταυρου που του επιτέθηκε με ένα δίκοπο 

σπαθί.  

Ο Caballosa και ο Lobat επιτέθηκαν από τον ουρανό με γενναιότητα, ελέγχοντας τη 

χωρητικότητα της αυλής. Ο Lobat πέταξε χαμηλά, δαγκώνοντας και κόβοντας τα θύματά του με 

τα κοφτερά νύχια και το ισχυρό σαγόνι του. Ο Caballosa εξέπεμψε εγκεφαλικά κύματα που 

ζάλισαν τους εχθρούς του για μια στιγμή, προκαλώντας μικρές εγκεφαλικές παρεκκλίσεις που 

είχαν ως αποτέλεσμα λανθασμένα χτυπήματα ή χαμένους στόχους, προκαλώντας αρκετούς 

εχθρούς να επιτεθούν και να αλληλοσκοτωθούν. "Ήρθε η ώρα, δάσκαλε! φώναξε ο Lobat. Ο 

Μίρλεν φώναξε: "Στη βάρκα, τώρα! Είπε καθώς απελευθέρωσε το δίχτυ ως σκάλα για να 
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σκαρφαλώσει ο Σκορλέων στον υποδοχέα, καθώς τα φτερωτά πλάσματα έπεφταν στη βάρκα 

με μια πτήση με βουτιά, ανακάμπτοντας την τελευταία στιγμή για να προσγειωθούν απαλά. Η 

Μιρλέν έκλεισε τα μάτια της και απήγγειλε την επωδός με το όνομα "Pestilentum", καθώς το 

δίχτυ τύλιγε εντελώς τη βάρκα. Όλα τα πλάσματα στο δωμάτιο άρχισαν να ξύνεται 

ακατάπαυστα, καθώς τεράστιες πληγές ξέσπασαν σε όλο τους το σώμα, το αίμα διέρρεε στο 

πάτωμα, καθώς το δέρμα έμοιαζε να λιώνει και τα οστά άρχισαν να εμφανίζονται. Εκατοντάδες 

κραυγές ήταν απόδειξη του αρχόμενου πόνου που υπέφεραν τα θύματα από ένα τέτοιο 

αποτέλεσμα. Τελικά, οι κραυγές καταλάγιασαν μέχρι που επικράτησε μόνο σιωπή. Εκατοντάδες 

πτώματα πεσμένα το ένα πάνω στο άλλο έδειχναν σάπια σάρκα που ανέδιδε μια απερίγραπτη 

μυρωδιά θανάτου- η πανούκλα είχε έρθει σε αυτό το δωμάτιο. 

Οι εχθροί στους διαδρόμους υποχωρούσαν βιαστικά, ενώ πολλές εχθρικές φωνές φώναζαν το 

ίδιο πράγμα από δεκάδες δωμάτια: "Υποχώρηση! Υποχώρηση! ". Μια πύλη που δημιούργησε 

ο τελευταίος ζωντανός ιερέας καταπλάκωσε τους δεκάδες δαίμονες και πλάσματα που είχαν 

έρθει να σφάξουν μια Σχολή και τώρα συνωστίζονταν τραυματισμένοι ή πεθαίνοντας για τη ζωή 

τους: Η Σχολή είχε νικήσει. 
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26. Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
Ο Ούγκο ανέκτησε την κανονική του μορφή. "Ήρθε η ώρα, φίλοι μου. Το πεπρωμένο μας 

βρίσκεται στην άλλη πλευρά αυτών των πυλών. Έχουμε υποφέρει πολλά για να φτάσουμε ως 

εδώ. Σας ζητώ να κάνετε μια τελευταία προσπάθεια και να μην παραπατήσετε μέχρι να 

ολοκληρώσουμε την Αποστολή για την οποία ήρθαμε εδώ: η σωτηρία του Μεσσία πρέπει να 

είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία- αν πέσω, μην κοιτάξετε πίσω. Πάρτε το παιδί και φέρτε 

το σε ασφαλές μέρος", είπε το αγόρι με μια αποφασιστικότητα που δεν θα είχε να ζηλέψει και 

ο πιο έμπειρος στρατηγός οποιουδήποτε στρατού. Έβαλε τα χέρια του και στις δύο πόρτες, μια 

κίνηση που οι σύντροφοί του έσπευσαν να μιμηθούν, και, τραβώντας την αναπνοή του με όλη 

του τη δύναμη, είπε: "Τώρα!". Η ομάδα έσπρωξε δυνατά τις πόρτες του παλατιού, πόρτες 

ύψους πάνω από είκοσι πόδια, αλλά παρά τη βαριά τους εμφάνιση, κινήθηκαν χωρίς την 

αντίσταση που περίμενε η συνοδεία. Το εσωτερικό του Παλατιού εμφανίστηκε μπροστά στα 

μάτια τους- ήταν μεγαλοπρεπές, χτισμένο από μια αστραφτερή λευκή πέτρα, που έμοιαζε πολύ 

με το μάρμαρο του πραγματικού κόσμου, αλλά με υποψίες κοκκινωπής απόχρωσης. Η είσοδος 

ήταν απίστευτη, με ταπισερί και πίνακες που απεικόνιζαν την ιστορία της αδηφάγου 

κατάκτησης του Πρωτεύοντος Θεού. Μπροστά και στις δύο πλευρές, δύο σκάλες ανέβαιναν 

σπειροειδώς σε έναν ανώτερο όροφο, ενώ τεράστιοι πολυέλαιοι φώτιζαν το εσωτερικό του 

χώρου. Διάφορες πολεμικές πανοπλίες διακοσμούσαν το ισόγειο, πανοπλίες που ανήκαν σε 

κάθε είδους μυθολογικά όντα, όπως Κένταυροι, πολυκέφαλα τέρατα, Μονόκεροι και ούτω 

καθεξής. Ανέβηκαν τις σκάλες για τον πρώτο όροφο, ακόμη πιο περίτεχνο από το ισόγειο, όπου 

χαλιά υφασμένα με απίστευτη λεπτομέρεια, αφηγούνταν αρχαίες μάχες στις οποίες ο Γουό-

Σίκραμ ήταν πάντα νικητής. Στην άλλη άκρη, μια πόρτα έβγαζε μια ακτίνα φωτός στο 

περίγραμμά της από το εσωτερικό της. Πανέμορφες σκαλιστές κολόνες στα αριστερά και στα 

δεξιά του δωματίου διαμόρφωναν το τελικό του σχέδιο με καλαίσθητα διακοσμημένα 

κιονόκρανα, τα οποία χρησίμευαν ως βάση για τη στήριξη αγαλμάτων μοναδικών υβριδικών 

ζώων, μερικά από τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα στον Ούγκο και στην υπόλοιπη ομάδα. Η 

ομάδα σύρθηκε μέχρι την πόρτα, η οποία είχε επίσης χαρακτικά στο υπέρθυρο και τις κολόνες 

της, που διηγούνταν τη γέννηση του Πρωτεύοντος Θεού και την πρώτη καταστροφή του 

γνωστού κόσμου. Η Αράνα παρατήρησε ότι το φως που έβγαινε από τη χαραμάδα στο 

κατώτερο άνοιγμα της πόρτας διακόπηκε αρκετές φορές.  

 - Υπάρχει κάποιος", είπε η αράχνη, σχεδόν ψιθυριστά. Ο Ούγκο έβγαλε το σπαθί με 

λεπτότητα από τη θήκη, ενώ ο Τράντορ άρχισε να φτιάχνει τις πρώτες μπάλες ενέργειας, ακόμα 

μικροσκοπικές για να μην τραβήξει πολύ την προσοχή πάνω του.  

 - Σεσίλ, ήρθε η ώρα να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Κρύψου πίσω από αυτές τις 

κολώνες και μην κουνηθείς μέχρι να έρθει κάποιος από εμάς να σε πάρει. Ορίστε!" είπε, 

δίνοντάς της το ρολόι, καθώς γονάτιζε στο επίπεδο του κοριτσιού. Όταν το ρολόι χτυπήσει δέκα 

η ώρα, αν κανένας από εμάς δεν έχει εμφανιστεί εδώ, θέλω να το σκάσεις αναζητώντας διέξοδο 

το συντομότερο δυνατόν- το κατάλαβες αυτό, έτσι δεν είναι; είπε ο Ούγκο, ελπίζοντας ότι δεν 

θα υπήρχε καμία αντίσταση από το κορίτσι.  

 - Ναι, το κατάλαβα. Σου είπα ότι δεν είναι ηλίθια, ψιθύρισε η κοπέλα πίσω. Και 

πλησιάζοντας τον Ούγκο, του ψιθύρισε στο αυτί: - Ξέρω ότι θα γυρίσεις για μένα και θα μου 

δείξεις το Walky Talky που κρατάς στον πραγματικό σου κόσμο...- και αμέσως μετά, του έδωσε 
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ένα ηχηρό φιλί στο μάγουλο, ενώ γύρισε τρέχοντας βιαστικά, για να κρυφτεί πίσω από την 

κολώνα που έριχνε περισσότερη σκιά, λόγω ενός μεγαλύτερου αγάλματος που έκρυβε το φως 

ακριβώς στο σημείο που είχε επιλέξει η κοπέλα, κρύβοντάς το εντελώς. Η Σεσίλ κρυφοκοίταξε 

και έκανε μια χειρονομία με τα δάχτυλά της, την οποία ο Ούγκο ερμήνευσε ως "ΟΚ", "είμαι 

έτοιμη", αν και δεν ήταν η χειρονομία "ΟΚ" που είχε συνηθίσει να κάνει ο Ούγκο. Κοίταξε προς 

την κατεύθυνση της σκιάς και χαμογέλασε. 

Η Αράνα άνοιξε την πόρτα- ένα εκτυφλωτικό φως τους ανάγκασε να προστατέψουν τα μάτια 

τους με τα χέρια τους, καθώς ένιωσαν γρήγορες κινήσεις μέσα στο δωμάτιο. Μέχρι να 

προσαρμοστούν τα μάτια τους στο φως ήταν πολύ αργά. Αρκετοί εχθροί ήταν πάνω τους- ένας 

από αυτούς, ένας μεγαλόσωμος με κόκκινη κουκούλα, έπεσε βαριά πάνω στον Ούγκο, 

παγιδεύοντάς τον στον τοίχο, καθώς το αγόρι προσπαθούσε να τον αποτινάξει χωρίς επιτυχία. 

Οι υπόλοιποι φορούσαν κάποιο είδος λευκού μανδύα με κουκούλα και μενταγιόν στο στήθος 

τους. Είχαν ανθρωποειδές τύπο, αν και με πρόσωπο τσακαλιού. Τα χέρια και ο κορμός τους 

ήταν πολύ μυώδης, όπως και τα οπίσθια πόδια τους που έμοιαζαν με κυνόδοντα6. Ο Ούγκο 

πάλευε να συγκρατήσει το τσακάλι, βάζοντας το σπαθί του ανάμεσα στο λαιμό του και τα 

σαγόνια του τρομερού τέρατος, έχοντας εμμονή να του ξεριζώσει το κεφάλι. Εκείνη την εποχή, 

πίστευε ότι έμοιαζε πάρα πολύ με τα σχέδια του Ανούβη από τα αρχαία αιγυπτιακά 

ιερογλυφικά που είχε δει σε πολλές σειρές και κινούμενα σχέδια. Οι υπόλοιποι ήταν επίσης 

πολύ απασχολημένοι, προσπαθώντας να επιβιώσουν και να αποφύγουν τις ενεργειακές 

κρούσεις που εξέπεμπαν οι ράβδοι που είχε στα χέρια του ο υπόλοιπος Ανούβης. Η Αράνα 

στριφογύριζε πάνω στον εαυτό της, ενώ πηδούσε σαν ακροβάτης. Κατάφερε να κινηθεί 

ανάμεσα στα πόδια τριών από αυτούς, υφαίνοντας έναν λεπτό ιστό με αστραπιαία ταχύτητα, 

που τους έκανε να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν βαριά στο έδαφος. Ο Τράντορ 

χτυπήθηκε αρκετές φορές από τις ενεργειακές βολές από αυτά τα ραβδιά, αλλά έστριβε 

ακριβώς κατά την πρόσκρουση, εκτρέποντας τις βολές με την εξωτερική του θωράκιση, 

εξοστρακίζοντας μερικές από αυτές, ρίχνοντάς τες αρκετά μέτρα πίσω στον αέρα πριν πέσουν 

βαριά στο έδαφος. Κατάφερε να δημιουργήσει δύο ηλεκτρικές μπάλες ενέργειας, τις οποίες 

έσπευσε να εκσφενδονίσει σε δύο Άνουβις που τον είχαν στοχοποιήσει, στέλνοντάς τους να 

πέσουν κάτω με σπασμούς. Εν τω μεταξύ, ο Αράνα έκανε χειρουργικά χτυπήματα με τα 

μαχαίρια του στις κύριες αρτηρίες των τριών Ανούβις που εξακολουθούσαν να είναι πιασμένοι 

στον ιστό του. Ο κόκκινος Άνουβις ήταν μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους. Ο Ούγκο δεν 

πίστευε ότι μπορούσε να αντέξει πολύ ακόμα την επίθεση του θηρίου, που έκλεινε τα σαγόνια 

του όλο και πιο κοντά στον ζουμερό λαιμό του αγοριού, το οποίο ένιωθε τη βρωμερή ανάσα 

του τσακαλιού και το σάλιο του να στάζει στο πρόσωπό του. Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα- ο 

Ούγκο έκλεισε τα μάτια του και συγκεντρώθηκε με όλη του τη δύναμη στον Erizorro: αιχμηρά 

αγκάθια αναδύθηκαν από την πλάτη του αγοριού και δεν σταμάτησε εκεί. Αυξάνοντας τη 

συγκέντρωσή του στο μέγιστο, συνοφρυωμένος και ιδρώνοντας άφθονο σε μια τελευταία 

απέλπιδα προσπάθεια, πέτυχε κάτι απίστευτο: από τον κορμό του βγήκαν αιχμηρά αγκάθια 

που σαν βέλη τρύπησαν το στήθος του Ανούβη, ο οποίος τον κοίταξε με μισητό πρόσωπο σε 

μια τόσο απρόσμενη αντίδραση, ενώ γλίστρησε στο έδαφος, πιάνοντας σφιχτά τα ρούχα του 

                                                            
6 Τα κυνόδοντα είναι σαρκοφάγα θηλαστικά. Η μορφολογία τους περιλαμβάνει λύκους, τσακάλια, 
κογιότ, ντίνγκο, αλεπούδες... και σκύλους όλων των ειδών. 
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Ούγκο, ενώ η κλειστή γροθιά του άνοιγε σιγά σιγά, αποκαλύπτοντας ένα είδος πεντάγωνου με 

αρχαίες επιγραφές. Εκείνη τη στιγμή, ο Ούγκο εξέτασε την κατάσταση. Τουλάχιστον πέντε 

Άνουβι στέκονταν ακόμα όρθιοι, εστιάζοντας στους συντρόφους τους, καθώς είχαν αφήσει 

σαφώς τον πιο ισχυρό να αντιμετωπίσει μόνος του το αγόρι. Άφησε το σπαθί στη θήκη, καθώς 

τράβηξε το τόξο του Κενταύρου, το οποίο φόρτωσε βιαστικά και γρήγορα, ενώ τα κοιλιακά του 

αγκάθια ήταν πάλι κρυμμένα πίσω από το τρύπιο πουκάμισο. Άρπαξε τρεις ακίδες από την 

πλάτη του και τις φόρτωσε με τη μία στο τόξο του, εκτοξεύοντάς τες ακριβώς στο λαιμό τριών 

από τους Ανούβιους που είχαν επικεντρωθεί στη μικρή αράχνη, πέφτοντας νεκροί επί τόπου. Η 

Αράνα, απελευθερωμένη από τους επιτιθέμενους της, άρπαξε ένα από τα ραβδιά από το 

έδαφος και στόχευσε τους δύο τελευταίους που στέκονταν όρθιοι, οι οποίοι είχαν πλέον 

επικεντρωθεί στον Τράντορ. Τα δύο τσακάλια πυροβολούσαν με τα ραβδιά τους εναντίον του 

από απόσταση, στριμώχνοντάς τον σε μια γωνία, καθώς εκείνος προστάτευε τα μάτια και την 

κοιλιά του από τις εκρήξεις που έρχονταν προς το μέρος του και εκτοξεύονταν σε όλες τις 

πλευρές του δωματίου, δημιουργώντας τρύπες και θρυμματίζοντας όλο το δωμάτιο. Ένα είδος 

ωστικού κύματος τους χτύπησε ευθέως, κάνοντάς τους να πέσουν στο έδαφος μαραζωμένοι, 

καθώς η άκρη του ραβδιού της Αράνα αναβόσβηνε στον απόηχο των πυροβολισμών Η σκηνή 

ήταν νταντεσική- δέκα λευκοί Άνουβις και ένας κόκκινος κείτονταν στο πάτωμα.  

- Είσαι καλά; ,έσπευσε να πει ο Ούγκο.  

 - Ναι, σας ευχαριστώ", είπε η Αράνα.  

 - Κι εγώ είμαι καλά, αν και νομίζω ότι το κέλυφος μου έχει υποστεί μικρή ζημιά", είπε 

ο Τράντορ.  

 - Για να δω", ζήτησε η Αράνα.  

Το κέλυφος του Τράντορ είχε όντως υποστεί ζημιά- μια τεράστια ρωγμή διέτρεχε μέρος της 

πλάτης του, αποκαλύπτοντας τον μαλακό ιστό στο εσωτερικό του.  

 - Θα σου δώσω μια επείγουσα θεραπεία. Θυμήσου να μη χρησιμοποιήσεις ξανά την 

πλάτη σου ως ασπίδα, αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσεις να την αντέξεις. Η Αράνα πέταξε 

αρκετές κλωστές, οι οποίες κρατούσαν την πανοπλία στη θέση της. Τα τράβηξε τεντωμένα για 

να καλύψει τη ρωγμή από περαιτέρω μόλυνση. Δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια 

ανοιχτή πληγή για να ανησυχείτε, αλλά μάλλον για ένα επίπεδο σημαντικής αδυναμίας στη 

φυσική θωράκιση του σαρανταποδαρούσα. Ο Τράντορ δεν προέβαλε καμία αντίσταση αυτή τη 

φορά, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει ξανά παρόμοιες κρούσεις σε αυτές τις 

ράβδους και ότι ο Ούγκο πρέπει να εξοικονομήσει όλη του την ενέργεια για να σώσει τον 

Μεσσία. Η ομάδα κατευθύνθηκε προς το κέντρο. Το δωμάτιο ήταν στρογγυλό, με ένα κυκλικό 

άνοιγμα στην οροφή που επέτρεπε να περνάει το φως από τον θόλο που βρισκόταν από πάνω. 

Η δέσμη φωτός, μεγεθυμένη από τους κρυστάλλους του θόλου, φώτιζε τον πέτρινο βωμό, 

διακοσμημένο με ένα πεντάγωνο σκαλισμένο στην πέτρα και γραμμές που το διέτρεχαν. 

Τέσσερις γάντζοι προεξείχαν από την πέτρα, στηρίζοντας λωρίδες δέρματος που χρησίμευαν 

ως δεσμά.  

 - Μοιάζει με βωμό θυσίας! είπε η Σεσίλ, ενώνοντας τη σκηνή.  
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 - Αλλά... τι κάνεις εδώ; Σας είπα..." είπε ο Ούγκο.  

 - Ξέρω τι μου είπες, αλλά εκτός από έξυπνη, έχω και καλό αυτί, και όταν άκουγα τις 

φωνές σας δεν είχε νόημα να μείνω έξω. Αν δεν είσαι στη μέση της μάχης, φαίνεται ξεκάθαρα 

ότι είμαι πιο ασφαλής μαζί σου παρά μόνη μου, σωστά; - είπε η κοπέλα, υποστηρίζοντας την 

αιτιολόγησή της με κάθε είδους χειρονομίες.  

 - "Χα χα χα χα χα!" " γέλασε η Αράνα διασκεδάζοντας. "Ως συνήθως, η μικρή Σεσίλ έχει 

δίκιο", είπε η αράχνη, καθώς το κοριτσάκι χαμογέλασε και έβαλε τα χέρια της πίσω από την 

πλάτη της, κουνώντας το σώμα της από αριστερά προς τα δεξιά, σαν να ήθελε να πει: "Στο 

είπα".  

 - Φαίνεται ότι αυτά τα όντα ήταν οι ιερείς που ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία 

της θυσίας. Εκείνος με την κόκκινη ρόμπα, φαίνεται ότι ήταν ο ανώτερος- ίσως ήταν ο 

υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της τελετής..... Ξαφνικά, η πόρτα έκλεισε. Μια σειρά από 

μεταλλικούς μηχανισμούς ακούστηκαν να κινούνται στο εσωτερικό της. Ούγκο προσπάθησε να 

την σπρώξει, αλλά αυτή τη φορά δεν άνοιξε. Όλη η ομάδα συμμετείχε με το ίδιο αποτέλεσμα. 

Είχαν κλειδωθεί μέσα. Μια κοκκινωπή πύλη σχηματίστηκε στο άνοιγμα του ταβανιού και 

άρχισε να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, μέχρι που κάλυψε το δωμάτιο. Η πύλη άρχισε να 

χαμηλώνει, καθώς η ομάδα πάλευε να ανοίξει την πόρτα με βολές ραβδιών, ηλεκτροσόκ, βέλη 

και σπαθιά. Ο Ούγκο δοκίμασε την τηλεμεταφορά, αλλά δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει σε 

εκείνο το δωμάτιο. Η ομάδα κάθισε στο πάτωμα, περιμένοντας τον αβέβαιο προορισμό στον 

οποίο θα τους οδηγούσε η πύλη που άρχιζε σιγά σιγά να καταπίνει ολόκληρο το δωμάτιο.  
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27. ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ WO-SHIKRAM 
Το δωμάτιο εμφανίστηκε σε ένα άλλο μέρος- θα μπορούσε να είναι το κέντρο του παλατιού, 

γιατί ήταν ένας ανοιχτός χώρος που περιβαλλόταν από πόρτες τόσο ογκώδεις όσο και αυτές 

της εισόδου του παλατιού. Το φως ήταν εκτυφλωτικό, προερχόμενο από τον ανώτερο θόλο, ο 

οποίος, με πορτοκαλί τόνους, ανακοίνωνε ότι σε λίγο θα έδυε ο ήλιος.  

 - Κοιτάξτε! είπε η Σεσίλ, δείχνοντας το πάτωμα. Τα πλακάκια ήταν εντελώς διαφανή, 

αποκαλύπτοντας ένα πρασινωπό, υγρό που έμοιαζε με υγρό και αποτελούσε το δάπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου.  

 - Είναι σαν να περπατάμε πάνω στο νερό", είπε η Σεσίλια, ξεκινώντας να περπατάει. 

Ένας ήχος από ορμητικό νερό τους έκανε να επικεντρωθούν σε μια από τις τεράστιες πόρτες, η 

οποία άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει. Πίσω της, ο κορμός μιας τεράστιας φιγούρας, ύψους πάνω 

από είκοσι μέτρα, κατέρρευσε την είσοδο. Ο κορμός της βυθίστηκε στο υγρό του δαπέδου, το 

οποίο φαινόταν να μπορεί να χειρίζεται κατά βούληση, όντας σε θέση να αναδύεται ή να 

βυθίζεται όπως ήθελε. Το κεφάλι πέρασε μέσα από την πόρτα, ενώ το σώμα αναδύθηκε πίσω 

μέχρι τη μέση, αφήνοντας το κεφάλι πολύ κοντά στον θόλο. Τα μάτια του ήταν κόκκινα, γεμάτα 

μίσος, θάνατο και καταστροφή. Τα πλοκάμια κάλυπταν ό,τι είχε για στόμα, ενώ δύο τεράστια 

φτερά που έμοιαζαν με νυχτερίδες κρατούνταν διπλωμένα πίσω από την πλάτη του. Ένα 

πανίσχυρο νύχι, μήκους πάνω από ένα μέτρο και γεμάτο αγκάθια, κρατούσε με τις άκρες των 

δύο δαχτύλων του ένα λίκνο καλυμμένο με κισσό. Η ομάδα το κοίταζε έκπληκτη: δεν είχαν 

ξαναδεί πλάσμα τέτοιου μεγέθους και με τόσο αρνητική αίσθηση στο σώμα τους. Ήταν η ουσία 

του κακού στην πιο αγνή του μορφή, μια ενέργεια που εξέπεμπε ένα είδος μαύρης και 

κοκκινωπής αύρας. Ο Wo-Shikram αγνόησε εντελώς την ομάδα των τυχοδιωκτών. Ένα νέο χέρι 

αναδύθηκε από το υγρό- το χέρι του έλειπε, αποκομμένο από τον καρπό. Απέθεσε προσεκτικά 

την κούνια στο νεοεμφανισθέν αντιβράχιο, τραβώντας το παιδί έξω με δύο από τα νύχια του 

να πιάνουν απαλά το δέμα που τύλιγε τον Μεσσία. Τοποθέτησε το παιδί στο θυσιαστήριο. Το 

φως του ήλιου είχε αρχίσει να εξασθενεί, να γίνεται όλο και πιο πορτοκαλί. Έμεναν μόνο λίγα 

λεπτά πριν πραγματοποιηθεί η πλανητική ευθυγράμμιση και ο νέος Μεσσίας επανεμφανιστεί 

σε δόξα. Αλλά αυτή τη φορά, ο Γουό-Σικράμ είχε ξυπνήσει και δεν θα επέτρεπε να στεφθεί το 

κορίτσι ως ο νέος Μεσσίας- θα ήταν πολύ μεγάλη απειλή που ήταν σαφώς στα χέρια του, ή 

μάλλον στα χέρια του, για να εξαλειφθεί όταν επέλθει η προβλεπόμενη κοσμική ευθυγράμμιση. 

Η ομάδα στάθηκε μαζί με τα όπλα έτοιμα και τη μαγική τους ενέργεια έτοιμη να 

χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι οι δυνάμεις του Ούγκο ήταν ακόμη πολύ εξαντλημένες. Μια 

βαθιά, βροντερή φωνή ακούστηκε στην αίθουσα:  

 - Σκοτώσατε τους ιερείς μου, τους υπεύθυνους για την προετοιμασία της τελετουργίας. 

Είναι μια αναμφισβήτητη ενόχληση- ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι το κατόρθωμά σας ήταν 

εντελώς άχρηστο. Στην πραγματικότητα, δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα άλλο από το 

να πεθάνετε- είστε τόσο ασήμαντοι που δεν αξίζετε ούτε ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή 

μου.  

Ο θεός ανοιγόκλεισε τα μάτια και το έδαφος απλά εξαφανίστηκε, ενώ όλη η ομάδα έπεσε μέσα 

στο πρασινωπό υγρό. Η Σεσίλ σκαρφάλωσε πάνω στο ραβδί, το οποίο επέπλεε σαν να ήταν 

πλεούμενο- η Αράνα κατάφερε να πιαστεί από έναν από τους νεκρούς Άνουβις, 
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χρησιμοποιώντας τα στιλέτα ως παγοπέδιλα για να σκαρφαλώσει στο άψυχο σώμα- ο Τράντορ 

έπεσε με το κεφάλι, αρχίζοντας να τρέμει νευρικά, μη μπορώντας να κρατηθεί από κάτι που θα 

στήριζε το βάρος του, καταπίνοντας αρκετά λίτρα από το βρώμικο, παχύρρευστο υγρό. 

Προσπάθησε να κουνήσει τα πόδια του χωρίς αποτέλεσμα, βυθιζόμενος χωρίς να μπορεί να 

βγάλει το κεφάλι του έξω για να αναπνεύσει με δυσκολία. "Ούγκο, σώσε με, σε παρακαλώ!" " 

φώναξε ο σαρανταποδαρούσα με απόγνωση, γνωρίζοντας ότι η σύνθεσή του δεν ήταν 

προετοιμασμένη για κολυμβητικές κινήσεις και ότι οι απρόσμενες ηλεκτρικές εκρήξεις θα 

μπορούσαν να εξοντώσουν τους φίλους του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ούγκο βρισκόταν 

κάτω από το υγρό, κρατώντας την αναπνοή του. Αρκετά στοιβαγμένα σώματα του Ανούβη 

βρίσκονταν ανάμεσα σ' αυτόν και την επιφάνεια. Όταν ένιωθε ότι τα πνευμόνια του θα 

έσκαγαν, σκεφτόταν τον Θάνη και την επιφάνεια. Τηλεμεταφέρθηκε πάνω στον Ανούβη, σαν 

να ήταν ένα πλοίο φτιαγμένο από σώματα. Παίρνοντας ανάσα, κοίταξε προς την κατεύθυνση 

του χώρου όπου λίγα δευτερόλεπτα πριν βρισκόταν ο Θάνης- έβλεπε μόνο μικροσκοπικές 

φυσαλίδες να βγαίνουν από τον πυθμένα. Σκέφτηκε τον Πήγασουλο και ανέβηκε 

χρησιμοποιώντας τα φτερά του για να, από ψηλά, σχεδόν να πέσει προς εκείνη τη θέση, καθώς 

χρησιμοποίησε την παγωμένη του ανάσα ενάντια στο υγρό που πάγωνε την επιφάνειά του, 

καθώς έπεφτε σαν παπαγάλος προς το θήραμά του ακριβώς δίπλα στο νεοδημιουργημένο 

βαρύ κομμάτι πάγου. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο Trantor και ο Ούγκο επανεμφανίστηκαν 

στην επιφάνεια του πάγου. Ο Ούγκο τηλεμεταφέρθηκε ομοίως στην Αράνα και τη Σεσίλ, 

συγκεντρώνοντας την ομάδα στην παγωμένη επιφάνεια. Ήταν σαν ένα πλοίο που περιφερόταν 

στο έλεος αυτού του αθάνατου όντος. Ο Wo-Shikram φάνηκε να τσαλακώνει το πρόσωπό του, 

αλλά αντ' αυτού γέλασε διασκεδάζοντας. Η Αράνα προσπαθούσε να ξυπνήσει τον Τράντορ, ο 

οποίος ήταν ακόμα μισοβυθισμένος και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Η αραχνοΰφαντη κλωστή 

του περιβλήματος είχε χαλαρώσει, επιτρέποντας στο υγρό να εισέλθει στο εσωτερικό της 

σαρανταποδαρούσας. Γύρισε στο πλάι και ο Τράντορ έφτυσε λίγο από το υγρό που είχε 

καταπιεί, υπερβολική ποσότητα για το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα σε αυτό μόνο για λίγα 

δευτερόλεπτα. Ο Τράντορ άρχισε να συμμαζεύεται, προσπαθώντας να βάλει τα πόδια του μαζί 

για να επαναφορτιστεί, αλλά τίποτα δεν συνέβη- ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, επειδή ο 

ηλεκτρισμός δεν δημιουργούνταν στο σώμα του, κάτι που συνέβαινε πάντα φυσιολογικά. 

Προφανώς η ζημιά στο κέλυφος του είχε βλάψει το σύστημα επαναφόρτισης. "Δεν έχω 

δυνάμεις, φίλοι μου", δικαιολογήθηκε ο Τράντορ, τρέμοντας από φόβο. Ο Ούγκο 

επικεντρώθηκε στο σαρανταποδαρούσα, ξεκινώντας την υβριδική μεταμόρφωση: εκτόξευσε 

μια τεράστια ηλεκτρική μπάλα που προσέκρουσε κατευθείαν στο στήθος του Γουό-Σίκραμ, 

χωρίς να του προκαλέσει καμία εμφανή δυσφορία. Επικεντρώθηκε στον Erizorro και εκτόξευσε 

δύο ακίδες με απόλυτη ακρίβεια στα μάτια του θηρίου. Οι ακίδες πέτυχαν τον προβλεπόμενο 

στόχο τους, τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, αλλά εξοστρακίστηκαν στο πλάι του δωματίου. 

Αρκετά χτυπήματα από ένα από τα ραβδιά του Ανούβη τον χτύπησαν στα πλοκάμια του 

στόματός του. Η Σεσίλ κρατούσε το τεχνούργημα, ενώ προσπαθούσε μάταια να πυροβολήσει 

ξανά, καθώς η άκρη του τεχνούργημα αναβόσβηνε κόκκινη, υποδεικνύοντας έλλειψη 

ενέργειας. "Είναι το τέλος, παιδιά", είπε ο Ούγκο με απόλυτη ήττα, καθώς έπαιρνε το ραβδί 

από τα χέρια της κοπέλας. "Δεν έχω αρκετή ενέργεια!" -είπε το εμφανώς απογοητευμένο αγόρι. 

Η Αράνα πλησίασε τον Ούγκο- πήρε το χέρι του και το έφερε προς το πρόσωπό της, καλυμμένο 

με μικρές τρίχες που χάιδευαν το χέρι του αγοριού. Η Αράνα τον κοίταξε τρυφερά και, με το 

ένα της πόδι, του τίναξε τα μαλλιά. Ο Ούγκο κοίταξε τα μάτια της αράχνης, τα οποία έκλειναν 
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σιγά σιγά, αφήνοντας ανοιχτά μόνο τα δύο κάτω- ήταν δύο μάτια που του φαίνονταν πολύ 

οικεία, όχι τόσο λόγω του σχήματός τους, όσο λόγω του τρόπου που κοιτούσαν.  

 - Πρέπει να επαναφορτιστείς, Ούγκο, και ξέρω πώς να το κάνω. Μην ξεχνάς ότι η 

μητέρα σου θα είναι πάντα μαζί σου και θα σε προσέχει. Και χωρίς να πει λέξη, μπροστά στα 

μεγάλα μάτια του αγοριού, η αράχνη έβγαλε ένα από τα στιλέτα της και του έκοψε το λαιμό, 

βγάζοντας αμέσως ένα χρυσό αίμα που άρχισε να τρέχει στο χέρι του Ούγκο, ψάχνοντας τις 

παλιές πληγές που άνοιξαν ξανά για να αποκτήσουν αυτή τη νέα έξτρα δόση χρυσού αίματος.

 - Όχι, Αράνα, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό! είπε ο Ούγκο, προσπαθώντας να 

κλείσει την πληγή, ενώ απορροφούσε ακόμα λίγο από το φωτεινό κίτρινο αίμα της Αράνα. Ο 

Ούγκο άρχισε να ακούει τη φωνή της Αράνα μέσα στο κεφάλι του, αν και το στόμα της αράχνης 

παρέμενε σιωπηλό, καθώς το στόμα του γουργούριζε αίμα: "Θυμάσαι το νανούρισμα που σου 

τραγουδούσε η μητέρα σου; Ήταν ένα νανούρισμα στα λατινικά, τη γλώσσα που μιλούσαν οι 

Ρωμαίοι και που σε γοήτευε. Στην πραγματικότητα, εκείνο το νανούρισμα ήταν ένα πολύ 

ισχυρό μάντρα, που χρησιμοποιήθηκε ως ξόρκι από τους είκοσι δύο αρχιμάγους που 

αιχμαλώτισαν τον Γουό-Σίκραμ πριν από 222 χρόνια.  

 - Ναι, ξέρω την ιστορία, αλλά ήταν πολύ ισχυροί δάσκαλοι και μόνο ένας μπορούσε να 

σωθεί, ο Γιοσόι", είπε ο Ούγκο καθώς δάκρυα έτρεχαν στα μάτια του.  

 - Η ιστορία επαναλαμβάνεται... ξανά και ξανά... σκεφτείτε το 2, η δύναμη του αίματος- 

το αίμα είναι ζωή και θάνατος... Η αράχνη έκανε εμετό αίματος και είπε μέσα στο κεφάλι της: 

- Μπορείς να το νικήσεις αυτό. Και χρησιμοποιώντας την τελευταία πνοή της ζωής της, έβγαλε 

από την τσάντα της με ένα από τα τρεμάμενα πόδια της τα δεκατρία άψογα χαρτιά. Με ένα 

τελευταίο χαμόγελο, τα μάτια γούρλωσαν και η αράχνη εξέπνευσε. 

 

Ο Wo-Shikram περίμενε τη στιγμή. Λίγα λεπτά απέμεναν και όλα θα τελείωναν. Αυτά τα 

κουνούπια που κείτονταν στον πάγο ήταν πολύ ασήμαντα για να τους δώσει σημασία- θα τα 

άφηνε στους ακόλουθούς του να διασκεδάσουν για λίγο, αφού θα είχε τελειώσει με τη Σχολή, 

πράγμα που αναμφίβολα θα είχε συμβεί μέχρι τώρα. Είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια 

τεράστια πύλη, στέλνοντας ολόκληρο τον στρατό του για να καταστρέψει αυτή την καταραμένη 

Σχολή Μυθολογικών Όντων, το μόνο εμπόδιο μαζί με τον Μεσσία στο σατανικό του σχέδιο. Η 

Αναράνα είχε διαμορφώσει έναν στρατό χιλιάδων όντων και του είχε υποσχεθεί ότι θα 

ενωνόταν με τον υπόλοιπο στρατό στην τελική επίθεση της Σχολής επιτιθέμενη από μπροστά- 

προφανώς βρίσκονταν πολύ κοντά της και δεν χρειάζονταν καμία πύλη για να φτάσουν στην 

ίδια την πόρτα. Στη συνέχεια, χωρίς κανένα εμπόδιο, θα μετακινούσε το Παλάτι στο χώρο και 

στο χρόνο, κατακτώντας άλλους κόσμους, δημιουργώντας διαστατικές πύλες για να 

στρατολογήσει νέους στρατούς και το Κακό θα κυριαρχούσε σε όλους τους γνωστούς κόσμους. 

Το φως του ήλιου είχε σταματήσει. Είχε έρθει η ώρα. Ο Αρχέγονος Θεός κοίταξε το κοριτσάκι 

στο βωμό. Η Indhira είχε ξυπνήσει, έχοντας καταφέρει να σκαρφαλώσει από το κουρελόπανο 

στο οποίο ήταν τυλιγμένη, καταφέρνοντας να καθίσει στο βωμό. Ο Wo-Shikram έφερε ένα από 

τα νύχια του κοντά και το κοριτσάκι το άρπαξε και με τα δύο χέρια, παίζοντας με αυτό, χωρίς 

να γνωρίζει ότι αυτό το αιχμηρό εξάρτημα θα γινόταν το όπλο που θα έβαζε τέλος στη ζωή της. 
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Το κεφάλι του Ούγκο ήταν μπερδεμένο. Η Αράνα τον είχε αποκαλέσει γιο, μήπως ήταν η μητέρα 

του που είχε μεταμορφωθεί με κάποιο τρόπο σε Αράνα; Δεν θα μπορούσε να είναι, δεν έβγαζε 

νόημα...! Ή ίσως να είχε, μέσα στον φανταστικό κόσμο στον οποίο βρισκόταν. Άρχισε να 

συνθέτει τα κομμάτια του παζλ στο μυαλό του: Ο Μέρλιν του έλεγε ότι ήταν ακόμα ζωντανή, 

αλλά όχι ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, αλλιώς θα την είχε εντοπίσει τόσο αυτός όσο και ο 

Σκορλέων- το χρυσό αίμα που μοιράζονταν και που χωρίς αμφιβολία είχε αποκαταστήσει τον 

Ούγκο στην πληρότητα των δυνάμεών του- ο τρόπος με τον οποίο πάντα τον φρόντιζε, όπως 

μια μητέρα θα έκανε για το παιδί της, βάζοντας πάντα τη δική της ζωή πάνω απ' όλα, αν 

χρειαζόταν... Όλα ταίριαζαν, αλλά τίποτα δεν ταίριαζε. Αλλά πώς ήταν δυνατόν; Θυμήθηκε την 

αράχνη μετά τη μεταμόρφωσή του και πώς δίστασε όταν εκείνη τον ρώτησε το όνομά της (κάτι 

στο οποίο ο Ούγκο δεν είχε δώσει σημασία μέχρι τώρα, αφού τη στιγμή που συνέβη, ήταν 

ακόμα ζαλισμένοι από τη μάχη). Αλλά ίσως, μόνο ίσως, αυτοσχεδίασε ένα όνομα, με το πρώτο 

πράγμα που του ήρθε στο μυαλό: αράχνη... Αράχνη! Αρκετά απλό πραγματικά. Η Αράνα 

προσπάθησε να τον σκοτώσει, αλλά τότε, τα αίματά τους διασταυρώθηκαν και εκείνη άλλαξε, 

το βλέμμα της άλλαξε. Και μετά ήταν και το νανούρισμα... Τι είχε πει για νανούρισμα; Πώς 

μπορούσε να το ξέρει αυτό; Θυμόταν τη μητέρα της να της τραγουδάει το βράδυ, πάντα το ίδιο 

νανούρισμα, ακόμα και όταν δεν ήταν πια μωρό. Ήταν ένας παράξενος στίχος, σε μια παράξενη 

γι' αυτόν γλώσσα...- θυμόταν μεμονωμένες λέξεις, αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί όλες τις 

λέξεις και τη μελωδία. Συγκεντρώθηκε στους στίχους, αλλά ήταν αδύνατο να αναπαράγει 

ολόκληρο το κείμενο... Εξάλλου, η Αράνα είχε πει ότι ο Ούγκο το είχε ξαναπεράσει αυτό- πρέπει 

να έκανε λάθος. Πώς θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει ήδη αυτό; Ήταν η πρώτη φορά που είχε 

έρθει στον φανταστικό κόσμο. Η ιστορία λέει ότι οι 22 μάγοι, κατάφεραν να κάνουν το ξόρκι 

και να φυλακίσουν τον Αρχέγονο Θεό, αλλά όλοι πέθαναν εκτός από έναν, τον Γιοσόι, τον 

γέροντα του βουνού. Yosoy, Yosoy! Ούγκο επαναλήφθηκε αρκετές φορές δυνατά. Θυμήθηκε 

τον γέρο Μινώταυρο. Όταν ο Ούγκο τον ρώτησε: Είσαι ο Μελκιάδης; Εκείνος απάντησε: Είμαι, 

καλώς ήρθες. Γιατί το είπε αυτό; Του φάνηκε παράξενο ότι, επειδή ήταν αρκετοί, ήταν ο μόνος 

που ήταν ευπρόσδεκτος. - Δεν είναι δυνατόν! Ίσως ο Μελκιάδης να είπε: "Ο Μελκιάδης είναι ο 

πιο ευπρόσδεκτος": Εγώ είμαι, να είσαι ευπρόσδεκτος! Ο Μινώταυρος γνώριζε τον γέρο στο 

βουνό... αλλά πώς μπόρεσε να τον περάσει για μένα; Προσπάθησε να φανταστεί το πρόσωπο 

του γέρου- θυμήθηκε ότι τη μοναδική φορά που τον είδε, του φάνηκε γνωστός. Συγκεντρώθηκε 

στις λεπτομέρειες του προσώπου του, στο βλέμμα του, στο πέρασμα του χρόνου.... Στο 

πρόσωπο, κρυμμένο ανάμεσα στις ρυτίδες, μια ουλή στο αριστερό μάγουλο ήταν 

συγκαλυμμένη, αλλά ήταν εκεί, ακριβώς όπως του Ούγκο. Ο Ούγκο έβαλε το χέρι του στο 

πρόσωπό του και άγγιξε την ουλή. - Ω Θεέ μου, είμαι ο "Γιοσόι"! είπε ο Ούγκο με μεγάλα μάτια- 

είμαι ο γέρος του βουνού..., ή μάλλον, θα γίνω μια μέρα.....  

Το αγόρι, μπερδεμένο με αυτό που μόλις είχε συμβεί, ενώ το κεφάλι του έκαιγε από τόσες 

παράξενες σκέψεις, άρχισε να τραγουδάει αυτό που θυμόταν από το νανούρισμα: "Shikram 

Vae, vae, shikram, redire... deserere...". Δεν ήταν σε θέση να επαναλάβει τίποτα άλλο εκτός από 

αυτή τη φράση... "Shikram Vae, vae, shikram, redire...deserere...". Η Σεσίλ τον κοίταξε έκπληκτη 

σαν να έβλεπε ένα φάντασμα και ξαφνικά άρχισε να τραγουδάει: 

"Shikram Vae, vae, shikram, 

redire loco consistere. 
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Curam deserere vivorum et mortuorum. 

2 Et tibi damnationem, unde vos non possint effugere". 

 

-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ- 

Wo-Shikram, Wo-Shikram, 

γύρνα πίσω στον τόπο σου, για να αναπαυθείς εν ειρήνη. 

Αφήστε τους ζωντανούς και φροντίστε τους νεκρούς. 

Το 2 είναι η καταδίκη σας, από την οποία δεν μπορείτε ποτέ να ξεφύγετε. 

Ο Ούγκο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το κορίτσι ήξερε αυτό το νανούρισμα- ξετύλιξε το ρολό 

με τα άψογα χαρτιά, διαπιστώνοντας ότι το χαρτί μέσα, το πρώτο από όλα, είχε ήδη 

χρησιμοποιηθεί- ένα μακροσκελές κείμενο και στις δύο πλευρές που δεν μπορούσε να 

διαβάσει εκείνη τη στιγμή.  

 - Κράτα αυτό για μένα", ζήτησε από τη Σεσίλ. Δεν έχουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να 

χάσουμε. Χρησιμοποιώντας το ίδιο του το αίμα ως μελάνι, άρχισε να γράφει το νανούρισμα 

στο άψογο χαρτί, καθώς το διάβαζε δυνατά, συνοδευόμενος από την κοπέλα.  Οι τοίχοι του 

παλατιού άρχισαν να τρέμουν, γεγονός που τράβηξε για μια στιγμή την προσοχή του Wo-

Shikram, ο οποίος έδειχνε να αγνοεί τι έκαναν αυτά τα ασήμαντα όντα. Ο Ούγκο έγραψε τους 

πρώτους έντεκα ρωμαϊκούς αριθμούς, έναν σε κάθε άψογο κομμάτι χαρτί: "I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VII, VIII, IX, X και XI". Οποιοσδήποτε θα το ερμήνευε αυτό ως σπατάλη, αλλά σε μια απελπιστική 

κατάσταση, το μόνο που απέμενε ήταν να αναζητήσει απελπισμένες λύσεις. Καθώς το έκανε 

αυτό, το φρεσκογραμμένο χαρτί πέταξε με πλήρη ταχύτητα σε όλο το τεράστιο δωμάτιο, 

ξαπλώνοντας επίπεδα δίπλα στον Γουό-Σίκραμ, ο οποίος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν 

πήγαινε καλά, τραβώντας για μια στιγμή το νύχι του μακριά από το κορίτσι, παρακολουθώντας 

το νανούρισμα αυτό να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο κεφάλι του, σαν μάντρα. 

Προσπάθησε να βουτήξει στο υγρό για να αποφύγει αυτόν τον φρικτό ήχο, αλλά το έδαφος είχε 

στερεοποιηθεί, παγιδεύοντάς τον από τον κορμό. Χαρτιά με τους αριθμούς Ι έως ΧΙ περιέβαλαν 

τον Αρχέγονο Θεό, ξαπλωμένα οριζόντια. Δύο φαντάσματα αναδύθηκαν από το καθένα από 

αυτά, σαν να στέκονταν πάνω στο χαρτί, εκτός από τον αριθμό II, από τον οποίο αναδύθηκε 

μόνο ένα. Ο Ούγκο τα αναγνώρισε αμέσως: ήταν οι 21 μάγοι, αυτοί που είχαν καταφέρει να 

φυλακίσουν τον Γουό-Σίκραμ με αντάλλαγμα τη ζωή του. Το αίμα της μητέρας του και το δικό 

του ανακατεμένο, η δύναμη δύο ψυχών, η δύναμη του 2, είχε καταφέρει να καλέσει τις ψυχές 

των μάγων. Έντεκα άψογα χαρτιά για τη διπλάσια δύναμη: 22 μάγοι. 21 μάγοι σε μορφή wraith 

και ένας ακόμη, ζωντανός, ο Yosoy, που τώρα είχε την εμφάνιση ενός οκτάχρονου αγοριού. Ο 

Γουό-Σικράμ προσπάθησε να απελευθερωθεί από τη φυλακή του, αλλά οι ανιμαίοι απήγγειλαν 

το μάντρα ξανά και ξανά, καθώς μεγάλα χρυσά πλοκάμια εκτοξεύονταν από το στήθος κάθε 

αστρικής σιλουέτας, παγιδεύοντας τα χέρια, τα πλοκάμια και τα φτερά του τεράστιου όντος. 

Ακόμη και από το στήθος του Ούγκο, ένα χρυσό πλοκάμι αναδύθηκε, αρπάζοντας το λαιμό του 

Γουό-Σίκραμ, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να φωνάξει: "Όχι! Δεν θέλω 

να με ξανακλειδώσουν! Όχι! Γαμώτο, Γιοσόι! Θα σε αποτελειώσω, στο υπόσχομαι...! ". Ο 
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Αρχέγονος Θεός άλλαξε το μίσος στα μάτια του σε φόβο και φώναξε στην απελπισμένη 

γυναίκα: "Οι στρατοί μου κατέστρεψαν τη Σχολή που προσπαθείς να προστατεύσεις! Δεν έχει 

μείνει κανείς ζωντανός...! Αυτή είναι η πρώτη μου εκδίκηση, χα, χα, χα, χα, χα...! ". Ξαφνικά, 

μια κατακόρυφη πύλη σχηματίστηκε δίπλα στο κεφάλι του Αρχέγονου Θεού, ξερνώντας 

εκατοντάδες πλάσματα που έπεσαν από τα ύψη στο έδαφος, πιάνοντας και αυτά το υγρό. Τα 

όντα ήταν μελανιασμένα και βαριά τραυματισμένα, αν και πολλά έπεφταν ήδη νεκρά.  

- Τι κάνετε εδώ, μπάσταρδοι;  

 - Ηττηθήκαμε, άρχοντά μου! είπε ένας Κένταυρος, ο οποίος είχε χάσει το ένα του χέρι 

και είχε ένα δόρυ καρφωμένο στην πλάτη του καθώς έπεφτε στο πλάι. Η Αναράνα μας πρόδωσε 

και μας έλειψαν οι δυνάμεις της και ο αραχνοειδής στρατός της. 

  - Όχι! Δεν είναι δυνατόν! Όχι! Καταραμένη προδοτική αράχνη! Έπρεπε απλά να παίζει 

το βιολί της ενώ ολόκληρος ο στρατός μου έσφαζε τη Σχολή! φώναξε ο Wo-Shikram, καθώς 

εκατοντάδες και εκατοντάδες ακόλουθοι του συνέχιζαν να φεύγουν τρομοκρατημένοι μέσα 

από την πύλη, πέφτοντας στο έδαφος από ύψος αρκετούς ορόφους πάνω από τους 

προηγούμενους, σχηματίζοντας ένα βουνό από σώματα προσκολλημένα στο πολύ 

παχύρρευστο υγρό που τους συγκρατούσε και τους καταβρόχθιζε σιγά σιγά. Οι μάγοι 

συνέχισαν να λένε το μάντρα τους μέχρι που τα χρυσά πλοκάμια συνενώθηκαν σε έναν χρυσό 

μανδύα που τύλιξε τον Θεό και τους στρατιώτες του. Ο μανδύας, που είχε πλέον το σχήμα 

σφαίρας, άρχισε να συρρικνώνεται, συρρικνώθηκε στο μηδέν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Εκείνη τη στιγμή, οι μάγοι που έμοιαζαν με περιτύλιγμα στράφηκαν προς τον Ούγκο και τον 

απομάκρυναν- σιγά σιγά ξεθώριαζαν, ώσπου τα χαρτιά έπεσαν στο έδαφος, πετώντας σαν 

άψυχα. Η κοπέλα καθόταν ακόμα στο βωμό, παρακολουθώντας με προσοχή όλα όσα 

συνέβαιναν- αυτά τα όμορφα χρυσά χρώματα, τα φαντάσματα και τα χαρτιά που παρέμεναν 

στον αέρα, την κρατούσαν υπνωτισμένη, γεγονός που την έκανε να χτυπάει τα χέρια της, 

δείχνοντας ότι της άρεσε το θέαμα. Ο Τράντορ είχε πλησιάσει τον βωμό και την είχε ξαπλώσει 

στοργικά, τυλίγοντας την πλάτη της στο δέμα. Το σήκωσε ανάμεσα στα πόδια της και το έριξε 

στην πλάτη της, όχι πριν βγάλει ένα μικρό αξιολύπητο κλαψούρισμα, καθώς ο Μεσσίας 

χτύπησε στην κατεστραμμένη πλάτη της. Ξαφνικά, το κορίτσι άρχισε να λάμπει, με μια ένταση 

σαν αστέρι, τυφλώνοντας τα πάντα. Η Σεσίλ και ο Ούγκο αναγκάστηκαν να παρεμβάλουν το 

χέρι τους για να προστατέψουν την όρασή τους, κλείνοντας ερμητικά τα μάτια τους, ενώ ο 

Τράντορ περπατούσε με έναν ήλιο στην πλάτη του, κοιτάζοντας γύρω του με τα ζευγάρια των 

μισόκλειστων ματιών του χωρίς να καταλαβαίνει τι συνέβαινε. Ξαφνικά, ο Τράντορ καμπύλωσε 

και έγινε εντελώς όρθιος, άκαμπτος. Τα πόδια του λύγισαν, σαν να ήταν bodybuilder που 

ποζάρει για να επιδείξει τους μύες του μπροστά στους ενόρκους. Ένιωσε δυνατός- ένα χρυσό 

ηλεκτρικό ρεύμα έβγαινε από μέσα του, τον τύλιγε, χωρίς να χρειάζεται να φέρει τα πόδια του 

κοντά, και άρχιζε να εκπέμπει μικρά τόξα ηλεκτρισμού προς όλες τις κατευθύνσεις που 

χτυπούσαν παντού. Ο Ούγκο τράβηξε τη Σεσίλ μακριά και την τοποθέτησε πίσω του, 

αναμφίβολα ένας οιωνός, όταν μια από τις αστραπές χτύπησε εκεί που μόλις είχε βρεθεί η 

κοπέλα, κάνοντας μια μεγάλη ρωγμή στον πάγο. Ο Τράντορ είχε φτάσει στο υψηλότερο 

επίπεδο. Είχε γίνει δάσκαλος. Και η πλάτη του είχε θεραπευτεί πλήρως. Το κορίτσι σταμάτησε 

να λάμπει. Ο Ούγκο στένεψε τα μάτια του: ένας νέος Μεσσίας είχε αποκαλυφθεί- αυτά ήταν 

τα λόγια που του είχαν πει οι δάσκαλοι της Σχολής. Το αγόρι σηκώθηκε σαν καινούργιο- δεν 
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ένιωθε καμία κούραση και εκτός από τη θλίψη για ό,τι είχε συμβεί, ήταν ενεργητικά καλύτερα 

από ποτέ. Η Σεσίλ σηκώθηκε- είχε ακόμα το άψογο χαρτί με τον αριθμό 13, αυτό που δεν 

χρησιμοποιήθηκε ποτέ για το ξόρκι. Το έδωσε στον Ούγκο. Ήταν ένα γράμμα από τον Αράνα, 

ένα μεταθανάτιο γράμμα γραμμένο με το ίδιο του το αίμα σε ένα από τα λίγα αψεγάδιαστα 

χαρτιά που είχαν απομείνει στον κόσμο. Ο Τράντορ πλησίασε την ομάδα. Ο Μεσσίας ήθελε να 

κατέβει- ήταν παράξενο να σκέφτεσαι πώς το πιο ισχυρό ον σε αυτόν τον κόσμο δεν ήξερε καν 

πώς θα μπορούσε να κατέβει από την πλάτη μιας σαρανταποδαρούσας. Ο Ούγκο την έπιασε 

από τις μασχάλες και της είπε: "Γεια σου Ίντιρα, είμαι ο Ούγκο. Είμαι εδώ. Άκουσα το κάλεσμά 

σου και ήρθαμε να σε σώσουμε!". Το κορίτσι χαμογέλασε, δείχνοντας προς τα κάτω. Ήταν 

φανερό ότι ήθελε να κατέβει κάτω. Ο Ούγκο την τοποθέτησε προσεκτικά στο πάτωμα. Η Indhira 

άρχισε να σέρνεται, κατευθυνόμενη προς την Arana. Η αράχνη βρισκόταν με μια τεράστια 

ανοιχτή πληγή στο λαιμό της. Η Indhira σύρθηκε πιο κοντά, μέχρι που βρέθηκε ακριβώς δίπλα 

της. Κοίταξε κάτω στη θανατηφόρα τρύπα- ένα δάκρυ χρυσού χρώματος βγήκε από το αριστερό 

της μάτι, ακολουθούμενο από ένα δεύτερο δάκρυ από το δεξί της μάτι- και τα δύο έπεσαν στη 

θανατηφόρα πληγή. Η τρύπα άρχισε να λάμπει με χρυσό φως, επιδιορθώνοντας τα 

κατεστραμμένα όργανα και σφραγίζοντας εντελώς την τρύπα. Η Αράνα άνοιξε τα μάτια της, 

αργά, ξεκινώντας από το κάτω μέρος, κοιτάζοντας το κορίτσι, μπερδεμένη. Η Σεσίλ πήρε την 

κοπέλα στην αγκαλιά της και ο Ούγκο έπεσε πάνω στην Αράνα, λιώνοντας σε μια ατέλειωτη 

αγκαλιά. 

Μια από τις τεράστιες πόρτες άνοιξε ξαφνικά- ένας ηλικιωμένος σάτυρος, με γυαλιά, έναν 

τεράστιο μεγεθυντικό φακό στο κεφάλι και μια ζώνη γεμάτη εργαλεία πλησίασε την ομάδα. 

Τρέμοντας ακόμα από συγκίνηση, ο Νικόδημος ανάμεσα σε λυγμούς και τρέμουλο είπε:  

 - Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες, αλλά μας έσωσες όλους", και πλησιάζοντας τη Σεσίλ, της 

χάιδεψε το κεφάλι. Αλλά... Τι κάνεις εδώ, μικρή μου;  

 - Ήρθα να σου επιστρέψω αυτό, παππού", είπε δείχνοντας το ρολόι στον καρπό του. Ο 

σάτυρος άρχισε να κλαίει και να φωνάζει σαν τρελός: "Το βρήκες, το βρήκες...! Ο Νικόδημος 

επαναλάμβανε συνεχώς: "Σ' ευχαριστώ, σ' ευχαριστώ!" συνέχισε ο σάτυρος, γονατίζοντας στο 

έδαφος και ενώνοντας τις παλάμες των χεριών του.  

 - Ευχαρίστησε το ρολόι και τον βομβητή του γιου σου του Γαέλικου- χωρίς αυτά δεν θα 

είχαμε φτάσει ποτέ στην ώρα μας", είπε ο Ούγκο.  

 - Πρέπει να επιστρέψω στο χωριό, πρέπει να το προστατεύσω! είπε ο Νικόδημος.  

 - Ναι, αλλά πρώτα σου ζητώ να έρθεις μαζί μας- έχω να σε ενημερώσω για διάφορα 

πράγματα και η Serenity μπορεί να είναι κάτι πολύ διαφορετικό τώρα από αυτό που θυμάσαι", 

είπε ο Ούγκο.  

Ο γερο-σάτυρος διόρθωσε τα γυαλιά του και έγνεψε το κεφάλι του. Θα άκουγε το μήνυμα που 

είχε να του πει αυτό το αγόρι πριν πάει στο αγαπημένο του χωριό.  
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28. ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Υπήρξε πλήθος απωλειών, καθηγητών και μαθητών. Όλοι ήταν 

ξεκάθαρο ότι ο Escorleón ήταν η κύρια αιτία της νίκης, αποφεύγοντας τον ολοκληρωτικό 

αφανισμό της Σχολής, αλλά χωρίς να μπορεί να αποφύγει τους πεσόντες στη μάχη, πολύ 

λιγότερους από όσους θα μπορούσαν να είναι, αντιμετωπίζοντας τον ισχυρότερο στρατό του 

Κακού όλων των γνωστών κόσμων. Οι καθηγητές είχαν κληθεί στο αμφιθέατρο. Υπήρχαν 

αρκετές άδειες καρέκλες που θύμιζαν στους παρευρισκόμενους πόσο αιματηρή ήταν η μάχη. 

Ωστόσο, παρόλο που μαθητές και καθηγητές εξακολουθούσαν να έχουν την ένταση της στιγμής 

ακόμα πάνω από τα κεφάλια τους, η αλήθεια ήταν ότι οι δυνάμεις τους είχαν μεγιστοποιηθεί, 

πιθανώς ως αποτέλεσμα της επιβίωσης του Μεσσία, γεγονός που τους έδινε ένα πληθωρικό 

συναίσθημα. Στην πραγματικότητα, η μαγική ενέργεια στη Σχολή Μυθολογικών Ζώων 

βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα. Ο μαγικός μηχανισμός που την έκανε να κάνει άλματα στο χώρο 

και στο χρόνο δούλευε με χειρουργική ακρίβεια- ωστόσο, μετά τη συνάντηση στο Αμφιθέατρο, 

η Μίρλεν ήταν ομόφωνη γι' αυτό:  

 - Αγαπητοί δάσκαλοι και φίλοι", έκανε μια μικρή παύση, αλληθωρίζοντας τα μάτια του. 

Είναι επίσημο. Γνωρίζουμε ότι οι Μεγαλοπρεπείς Επτά ολοκλήρωσαν την Αποστολή. Ο Μεσσίας 

είναι ασφαλής, γεγονός που μας διαβεβαιώνει ότι ο Γουό-Σικράμ έχει ηττηθεί ή, αν δεν το 

καταφέρουμε, έχει επιστρέψει στο σκοτάδι από το οποίο δεν έπρεπε ποτέ να ξυπνήσει. 

Κερδίσαμε!" είπε ο γερο-οχηματαγωγός, κάνοντας μια σύντομη παύση στην ομιλία του, καθώς 

όλοι οι δάσκαλοι χειροκροτούσαν και συγχαίρονταν μεταξύ τους. Ο Σκορλέων τον 

παρακολουθούσε από το πίσω μέρος της αίθουσας, με το φρύδι του αυλακωμένο και τα χέρια 

του διπλωμένα. Θα περίμενε λίγες μέρες για την επιστροφή στην κανονικότητα, και μετά η 

Μιρλέν θα έπρεπε να τηρήσει την υπόσχεσή της. Ο βαρκάρης συνέχισε την ομιλία του: "Θα 

αναβάλουμε τα νέα μας άλματα μέχρι να επιστρέψει μαζί μας η συνοδεία- ακολουθώντας τις 

οδηγίες μου, ο Λούσερ επικοινώνησε τηλεπαθητικά με τον Ούγκο, ο οποίος δεν παύει να με 

εκπλήσσει. Θα μπορούσα να πάω και να τους φέρω πίσω με το σκάφος μου σε λίγα λεπτά- 

ωστόσο, το αγόρι αρνήθηκε- λέει ότι προτιμούν να έρθουν με τα δικά τους μέσα, ενώ εμείς θα 

βάζουμε τα πράγματα σε τάξη εδώ γύρω", είπε χαμογελώντας, ενώ ανάμεσα σε όλους τους 

παρευρισκόμενους επικράτησε ένα γενικό γέλιο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο- δεν θέλω να 

σκέφτομαι τα φρικτά πράγματα που πρέπει να πέρασαν- υποθέτω ότι πρέπει να 

απενεργοποιηθούν, να έρθουν εδώ ήσυχα, να σκεφτούν τον καινούργιο κόσμο. Εν τω μεταξύ, 

έχουμε πολλά να κάνουμε- έχουν οριστεί επτά ημέρες πένθους για να τιμήσουμε τους πεσόντες 

αδελφούς μας, τόσο από τη Σχολή όσο και από την ομάδα! Θα θάψουμε τους νεκρούς, που θα 

τους θυμόμαστε για πάντα με μια τελετή που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Στη συνέχεια, θα αρχίσουμε 

να ανοικοδομούμε το φυσικό μέρος της Σχολής, που υπέστη μεγάλες ζημιές μετά την τελευταία 

μάχη. Τα καλά νέα είναι ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μαγεία για να το κάνουμε 

αυτό- εμείς οι δάσκαλοι θα συντονίσουμε τις εργασίες και θα φροντίσουμε η μαγεία να 

επικεντρωθεί μόνο σε αυτό, στην ανοικοδόμηση. Μόλις τελειώσει, θα την ενισχύσουμε μαγικά 

με νέα ξόρκια", συνέχισε. Γνωρίζω, χάρη στις πληροφορίες του Μπουτζάμπ, ότι υπάρχουν 

αρκετοί μαθητές που έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, το οποίο τους δίνει το δικαίωμα 

να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στη σχολή, αν το επιλέξουν, και οι νεοαποκτηθείσες 

δεξιότητές τους θα είναι σίγουρα ευπρόσδεκτες σε αυτή την αίθουσα", ολοκλήρωσε ο Μίρλεν. 

"Και για το τέλος αυτής της συνάντησης, κάτι που πρέπει να θυμάστε..." είπε καθώς άνοιξε τα 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

227 
 

μάτια της για να κοιτάξει τον Escorleón. Ένας παλιός φίλος μου ζήτησε κάτι σε αντάλλαγμα για 

τη βοήθειά του, και δέχτηκα. Όπως σας είπα, το δέχομαι και επιθυμώ να τηρήσω την υπόσχεσή 

μου. Ο Σκορλέων χαμογέλασε με ικανοποίηση καθώς γύρισε και έφυγε από το δωμάτιο. Οι 

υπόλοιποι καθηγητές κοίταξαν τον στρατηγό, το ον που τους είχε οδηγήσει στη νίκη και από το 

οποίο θα έπρεπε να λάβουν την τελευταία τους εντολή: ας τελειώσουμε τον προσωπικό μας 

πόλεμο. Ο Ντίμας ήταν σχεδόν σε έκσταση, ζωγραφίζοντας ασταμάτητα εικόνες, τις οποίες 

πέταξε στο πάτωμα με περιφρόνηση για να ξεκινήσει άλλη μια και άλλη. Αφού τελείωσε το 

τελευταίο του έργο, κοίταξε τον πίνακα με προσοχή. Στράφηκε προς τον Μίρλεν, αλλά ο γερο-

οχηματαγωγός είχε ήδη φύγει. Άλλωστε, ο Μαγκάτο θυμήθηκε τα λόγια του φέριμαν: "Δεν 

θέλω να μάθω το τελικό αποτέλεσμα, Ντίμας! Μην ανακατεύεσαι! Είναι δική μου απόφαση και 

ό,τι θα γίνει, θα γίνει! ". 

Ο Νικόδημος είχε ετοιμάσει ένα ζουμερό αποχαιρετιστήριο γεύμα για την ομάδα- οι σάτυροι 

ήταν γνωστοί για την αγάπη τους στο καλό κρασί και τις μαγειρικές τέχνες. Ο Ούγκο του είχε 

πει τα τελευταία νέα για το Σερπεντιτάντ και πώς το χωριό του είχε αποδεχτεί τη μοίρα τους. 

Αν και αρχικά ο Νικόδημος ήταν πολύ αναστατωμένος, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι και 

έτρεχε τριγύρω, σταδιακά ηρέμησε- μετά από προσεκτική σκέψη, χαλάρωσε- ο Ούγκο είχε 

δίκιο- μπορούσε να επιστρέψει και να δει με τα μάτια του την κατάσταση του χωριού. Ο Ούγκο 

του είχε υποσχεθεί ασφαλή μεταφορά μέσα και έξω από το Serpentidad, κάτι που είχε ζητήσει 

από τον Μελκιάδη λίγο πριν φύγει. Ο Μινώταυρος όχι μόνο διάβασε στο μυαλό του τα ονόματα 

των τριών όντων που είχαν επιλεγεί να μείνουν στο Serpentidad, αλλά και την ανάγκη να 

υπάρχει μια ασφαλής συνοδεία μέσα και έξω από το φίδι. Το πράσινο χάπι σε σχήμα φιδιού 

θα έδινε στον Νικόδημο το πρασινωπό φωτοστέφανο που θα του επέτρεπε να μπαίνει και να 

βγαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα για μια ζωή- εκτός αυτού, θα μπορούσε να κινείται ελεύθερα 

μέσα στον λαβύρινθο και να αντιμετωπίζει ο ίδιος τον Μελκιάδη αν χρειαζόταν. Υπήρχε επίσης 

η μηχανή- ο Ούγκο την είχε τηλεμεταφέρει έξω από το Παλάτι του Κακού, όπως ακριβώς είχε 

κάνει και με ολόκληρη την ομάδα. Ο Νικόδημος θα το χρησιμοποιούσε για να τηλεμεταφερθεί 

στο χωριό και εκεί θα αποφάσιζε το επόμενο βήμα του- στη χειρότερη περίπτωση, θα ταξίδευε 

πίσω στο χρόνο, για να σώσει το χωριό λίγο πριν τον πιάσει αιχμάλωτο ο Γουό-Σίκραμ, αν και 

δεν γνώριζε ακόμη τις πιθανές συνέπειες ενός τέτοιου ταξιδιού. Ανυπομονούσε να δει τη 

γυναίκα του, και φυσικά τις κόρες του, τις οποίες είχε χάσει τόσο βίαια, ακόμη κι αν αυτό θα 

τον οδηγούσε σε μια άλλη διάσταση εκτός της δικής του με έναν ακριβή κλώνο του εαυτού του. 

Μετά το εξαίσιο γεύμα, ο Νικόδημος αποχαιρέτησε την ομάδα και εξαφανίστηκε με τη μηχανή 

του. Η Αράνα είχε τις αισθήσεις της αλλά ήταν ακόμα πολύ αδύναμη. Παρόλο που η πληγή είχε 

κλείσει, δεν είχε καταφέρει ακόμα να ανακτήσει την ομιλία του- το μόνο που έκανε ήταν να 

χαμογελάει στο αγόρι, το οποίο είχε καταφέρει να κλειδώσει ξανά έναν Αρχέγονο Θεό, κάτι που 

δεν συνέβαινε κάθε μέρα. Ο Ούγκο είχε προτείνει στην ομάδα να φτάσουν στη Σχολή με δικά 

τους μέσα, κυρίως με τα πόδια. Δεν ήταν πολύ μακριά (περίπου επτά μέρες περπάτημα) και θα 

χρησίμευε ως ένας τρόπος για να χαλαρώσουν από το παρελθόν, το οποίο είχε αναμφίβολα 

αφήσει ένα βαρύ φορτίο στο μυαλό τους. Δεν περίμεναν να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα 

στη διαδρομή, γιατί ο Wo-Shikram είχε φροντίσει να επιτεθεί ολόκληρος ο στρατός του στη 

Σχολή μέχρι να την εξοντώσει εντελώς- γνωρίζοντας την αριθμητική του υπεροχή, δεν περίμενε 

να χάσει αυτή τη μάχη και συνεπώς τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα, ο Ούγκο εξακολουθούσε 

να μην μπορεί να καταλάβει πώς η Σχολή ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση. 
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Ο Λούσερ είχε επικοινωνήσει με τον Ούγκο για να έρθει να τους πάρει, αλλά το αγόρι μετέφερε 

στον Φύλακα την επιθυμία του να επιστρέψει ήσυχα σε όλη τη διαδρομή. Όταν ο Ούγκο τον 

ρώτησε για τη νίκη στη μάχη, ο Lúcer απάντησε: "Είχαμε τον καλύτερο στρατηγό απ' όλους τους 

δυνατούς...!" και διέκοψε την επικοινωνία. Άρχισαν να κινούνται με το σχέδιο να ξεκουραστούν 

κοντά στα ποτάμια, απολαμβάνοντας το τοπίο και την ηρεμία, αναζητώντας την ανάπαυση του 

πολεμιστή μετά τις βίαιες περιπέτειες που είχαν λάβει χώρα. Ο Trántor ήταν σε πολύ καλή 

διάθεση, καθώς κουβαλούσε την αράχνη στην ανανεωμένη και λαμπερή πλάτη του χωρίς να 

παραπονιέται σε καμία στιγμή- ο Ούγκο κουβαλούσε τη μικρή Indhira, χρησιμοποιώντας ένα 

είδος αυτοσχέδιου σακιδίου που είχε φτιάξει με τα δέματα των ρούχων. Η Σεσίλ με περηφάνια 

κουβαλούσε το άψογο χαρτί, που της είχε δώσει ο Ούγκο για να τα φυλάει ζηλότυπα: "Ορίστε, 

Σεσίλ- θα σου αναθέσω μια από τις πιο σημαντικές αποστολές που έχω στείλει ποτέ. Σε διορίζω 

Απόλυτη Φύλακα του Άψογου Χαρτιού, ενός χαρτιού ανυπολόγιστης αξίας... Μπορώ να 

βασίζομαι σε σένα;" τη ρώτησε το παιδί. "Φυσικά", είχε απαντήσει χαμογελώντας η Σεσίλ, 

παίρνοντας το ρολό με τα δεκατρία Αμόλυντα Χαρτιά και βάζοντάς τα στην τσάντα της. Το 

κορίτσι είχε αποδειχθεί ανεκτίμητη βοήθεια, γιατί πρόσεχε εκείνα τα πράγματα που οι άλλοι 

παραβλέπουν. Όταν ο Ούγκο τη ρώτησε για το νανούρισμα, εκείνη απάντησε:  

- ...αλλά αυτό το νανούρισμα είναι χαραγμένο στο μυαλό μου- μερικές φορές πιάνω τον εαυτό 

μου να κάνει οτιδήποτε, χωρίς να το σκέφτομαι, και το νανούρισμα έρχεται στο μυαλό μου, 

οπότε καταλήγω να το σιγοτραγουδάω ή να το τραγουδάω. Όταν σας άκουσα, φαντάστηκα ότι 

ίσως ήταν ένα γνωστό νανούρισμα στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο σας- τώρα 

συνειδητοποιώ ότι δεν είναι, αφού είναι γραμμένο στα λατινικά, μια γλώσσα του αρχαίου 

κόσμου, που δύσκολα ομιλείται στον δικό σας", είπε το κορίτσι.  

 Ο Νικόδημος είχε ετοιμάσει ένα ζουμερό αποχαιρετιστήριο γεύμα για την ομάδα- οι 

σάτυροι ήταν γνωστοί για την αγάπη τους στο καλό κρασί και τις μαγειρικές τέχνες. Ο Ούγκο 

του είχε πει τα τελευταία νέα για το Σερπεντιτάντ και πώς το χωριό του είχε αποδεχτεί τη μοίρα 

τους. Αν και αρχικά ο Νικόδημος ήταν πολύ αναστατωμένος, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι και 

έτρεχε τριγύρω, σταδιακά ηρέμησε- μετά από προσεκτική σκέψη, χαλάρωσε- ο Ούγκο είχε 

δίκιο- μπορούσε να επιστρέψει και να δει με τα μάτια του την κατάσταση του χωριού. Ο Ούγκο 

του είχε υποσχεθεί ασφαλή μεταφορά μέσα και έξω από το Serpentidad, κάτι που είχε ζητήσει 

από τον Μελκιάδη λίγο πριν φύγει. Ο Μινώταυρος όχι μόνο διάβασε στο μυαλό του τα ονόματα 

των τριών όντων που είχαν επιλεγεί να μείνουν στο Serpentidad, αλλά και την ανάγκη να 

υπάρχει μια ασφαλής συνοδεία μέσα και έξω από το φίδι. Το πράσινο χάπι σε σχήμα φιδιού 

θα έδινε στον Νικόδημο το πρασινωπό φωτοστέφανο που θα του επέτρεπε να μπαίνει και να 

βγαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα για μια ζωή- εκτός αυτού, θα μπορούσε να κινείται ελεύθερα 

μέσα στον λαβύρινθο και να αντιμετωπίζει ο ίδιος τον Μελκιάδη αν χρειαζόταν. Υπήρχε επίσης 

η μηχανή- ο Ούγκο την είχε τηλεμεταφέρει έξω από το Παλάτι του Κακού, όπως ακριβώς είχε 

κάνει και με ολόκληρη την ομάδα. Ο Νικόδημος θα το χρησιμοποιούσε για να τηλεμεταφερθεί 

στο χωριό και εκεί θα αποφάσιζε το επόμενο βήμα του- στη χειρότερη περίπτωση, θα ταξίδευε 

πίσω στο χρόνο, για να σώσει το χωριό λίγο πριν τον πιάσει αιχμάλωτο ο Γουό-Σίκραμ, αν και 

δεν γνώριζε ακόμη τις πιθανές συνέπειες ενός τέτοιου ταξιδιού. Ανυπομονούσε να δει τη 

γυναίκα του, και φυσικά τις κόρες του, τις οποίες είχε χάσει τόσο βίαια, ακόμη κι αν αυτό θα 

τον οδηγούσε σε μια άλλη διάσταση εκτός της δικής του με έναν ακριβή κλώνο του εαυτού του. 
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Μετά το εξαίσιο γεύμα, ο Νικόδημος αποχαιρέτησε την ομάδα και εξαφανίστηκε με τη μηχανή 

του. Η Αράνα είχε τις αισθήσεις της αλλά ήταν ακόμα πολύ αδύναμη. Παρόλο που η πληγή είχε 

κλείσει, δεν είχε καταφέρει ακόμα να ανακτήσει την ομιλία του- το μόνο που έκανε ήταν να 

χαμογελάει στο αγόρι, το οποίο είχε καταφέρει να κλειδώσει ξανά έναν Αρχέγονο Θεό, κάτι που 

δεν συνέβαινε κάθε μέρα. Ο Ούγκο είχε προτείνει στην ομάδα να φτάσουν στη Σχολή με δικά 

τους μέσα, κυρίως με τα πόδια. Δεν ήταν πολύ μακριά (περίπου επτά μέρες περπάτημα) και θα 

χρησίμευε ως ένας τρόπος για να χαλαρώσουν από το παρελθόν, το οποίο είχε αναμφίβολα 

αφήσει ένα βαρύ φορτίο στο μυαλό τους. Δεν περίμεναν να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα 

στη διαδρομή, γιατί ο Wo-Shikram είχε φροντίσει να επιτεθεί ολόκληρος ο στρατός του στη 

Σχολή μέχρι να την εξοντώσει εντελώς- γνωρίζοντας την αριθμητική του υπεροχή, δεν περίμενε 

να χάσει αυτή τη μάχη και συνεπώς τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα, ο Ούγκο εξακολουθούσε 

να μην μπορεί να καταλάβει πώς η Σχολή ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση. 

Ο Λούσερ είχε επικοινωνήσει με τον Ούγκο για να έρθει να τους πάρει, αλλά το αγόρι μετέφερε 

στον Φύλακα την επιθυμία του να επιστρέψει ήσυχα σε όλη τη διαδρομή. Όταν ο Ούγκο τον 

ρώτησε για τη νίκη στη μάχη, ο Lúcer απάντησε: "Είχαμε τον καλύτερο στρατηγό απ' όλους τους 

δυνατούς...!" και διέκοψε την επικοινωνία. Άρχισαν να κινούνται με το σχέδιο να ξεκουραστούν 

κοντά στα ποτάμια, απολαμβάνοντας το τοπίο και την ηρεμία, αναζητώντας την ανάπαυση του 

πολεμιστή μετά τις βίαιες περιπέτειες που είχαν λάβει χώρα. Ο Trántor ήταν σε πολύ καλή 

διάθεση, καθώς κουβαλούσε την αράχνη στην ανανεωμένη και λαμπερή πλάτη του χωρίς να 

παραπονιέται σε καμία στιγμή- ο Ούγκο κουβαλούσε τη μικρή Indhira, χρησιμοποιώντας ένα 

είδος αυτοσχέδιου σακιδίου που είχε φτιάξει με τα δέματα των ρούχων. Η Σεσίλ με περηφάνια 

κουβαλούσε το άψογο χαρτί, που της είχε δώσει ο Ούγκο για να τα φυλάει ζηλότυπα: "Ορίστε, 

Σεσίλ- θα σου αναθέσω μια από τις πιο σημαντικές αποστολές που έχω στείλει ποτέ. Σε διορίζω 

Απόλυτη Φύλακα του Άψογου Χαρτιού, ενός χαρτιού ανυπολόγιστης αξίας... Μπορώ να 

βασίζομαι σε σένα;" τη ρώτησε το παιδί. "Φυσικά", είχε απαντήσει χαμογελώντας η Σεσίλ, 

παίρνοντας το ρολό με τα δεκατρία Αμόλυντα Χαρτιά και βάζοντάς τα στην τσάντα της. Το 

κορίτσι είχε αποδειχθεί ανεκτίμητη βοήθεια, γιατί πρόσεχε εκείνα τα πράγματα που οι άλλοι 

παραβλέπουν. Όταν ο Ούγκο τη ρώτησε για το νανούρισμα, εκείνη απάντησε:  

- ...αλλά αυτό το νανούρισμα είναι χαραγμένο στο μυαλό μου- μερικές φορές πιάνω τον εαυτό 

μου να κάνει οτιδήποτε, χωρίς να το σκέφτομαι, και το νανούρισμα έρχεται στο μυαλό μου, 

οπότε καταλήγω να το σιγοτραγουδάω ή να το τραγουδάω. Όταν σας άκουσα, φαντάστηκα ότι 

ίσως ήταν ένα γνωστό νανούρισμα στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο σας- τώρα 

συνειδητοποιώ ότι δεν είναι, αφού είναι γραμμένο στα λατινικά, μια γλώσσα του αρχαίου 

κόσμου, που δύσκολα ομιλείται στον δικό σας", είπε το κορίτσι. 

"Αγαπητέ Ούγκο: 

Εάν διαβάζεις αυτό το γράμμα, είναι πολύ πιθανό να μην είμαι πλέον μαζί σου για να σε 

προστατεύω. Θέλω να σου πω τόσα πολλά... τόσα πολλά πράγματα... Δεν ξέρω καν από πού να 

αρχίσω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη που σας έκρυψα ποιος 

πραγματικά είμαι- αλλά πρέπει να πω για τον εαυτό μου ότι δεν ήξερα από την αρχή. Ξέρω ότι 

πέρασες τρομερές στιγμές με τον πρόωρο και βίαιο θάνατο των γονιών σου, αλλά όπως σου 

έχουν ήδη πει, η μητέρα σου είναι ζωντανή- δεν θα σε εγκατέλειπε ποτέ από μόνη της, αν δεν 

υπήρχε κάποιος καλός λόγος. Το γνωρίζω από έγκυρη πηγή, σε αυτή την περίπτωση από το ίδιο 
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μου το αίμα. Έχετε ήδη διαβάσει μια φορά ένα γράμμα μου με εξηγήσεις- τώρα θα είναι άλλο 

ένα γράμμα που θα συνεχίσει να σας εξηγεί πράγματα που δεν γνωρίζετε ακόμη και για τα 

οποία λυπάμαι πολύ. Όταν έφυγα από τη Σχολή, ορκίστηκα να μην επιστρέψω. Δεν θα 

μπορούσα να ζήσω εκεί με δύο όντα που είχαν τέτοια μνησικακία εξαιτίας μου. Τους αγαπούσα 

και τους δύο, αλλά με ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους. Αποφάσισα να φύγω, μέσα από την 

πύλη που γνωρίζετε και που τότε προκάλεσε τόσα προβλήματα. Επέστρεψα στον πραγματικό 

κόσμο, όπου γνώρισα τον πατέρα σου, έναν κανονικό, ευγενικό άνθρωπο, τον οποίο 

ερωτεύτηκα γρήγορα. Είχα αποφασίσει ότι δεν θα με έβρισκαν ποτέ. Η μόνη επιλογή ήταν να 

απαλλαγώ από όλη τη Μαγεία. Ο πατέρας σου γνώριζε το μυστικό μου, δεν του το έκρυψα 

ποτέ, γεγονός που μας απομάκρυνε πολύ, ειδικά όταν άρχισες να χρησιμοποιείς τα χαρίσματά 

σου. Μια νύχτα, ενώ ο πατέρας σου κοιμόταν, έκανα ένα ξόρκι και οι περισσότερες από τις 

δυνάμεις μου μεταφέρθηκαν σε εκείνον, ως δώρο. Βεβαιώθηκα ότι ήταν καλά κρυμμένες, σε 

ένα είδος κλειδωμένου διαμερίσματος που ο πατέρας σου δεν μπορούσε ποτέ να ανοίξει- η 

μεταφορά ήταν αναστρέψιμη, έτσι ώστε μόνο εγώ μπορούσα να τις ανακτήσω αν χρειαζόταν. 

Ο καιρός περνούσε- κάποιες ειδήσεις μιλούσαν για ανθρώπους που περιέγραφαν παράξενα 

πλάσματα με υβριδικές μορφές που έρχονταν μέσα από κάποιου είδους καθρέφτες- οι 

περισσότεροι μιλούσαν για εξωγήινους και φαντασιώνονταν πλοία και UFO με παράξενα 

σχήματα- αλλά ήξερα ότι δεν ήταν αυτό... Έπρεπε να απαλλαγώ από το τελευταίο κομμάτι της 

μαγικής δύναμης που είχα μέσα μου, αυτό το μικρό ίχνος που άφησα πίσω μου σε περίπτωση 

που χρειαζόμουν ξανά τις δυνάμεις μου κάποια μέρα.  Παρασκεύασα ένα παρασκεύασμα που 

ετοίμαζα στην κουζίνα, με τόση ατυχία που εσύ έφτασες πρώτος και πήρες μια γουλιά. Την 

υπόλοιπη ιστορία ξέρω ότι την ξέρεις ήδη- ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που δεν το 

ξέρεις ακόμα. Όταν βγήκα έξω από την πόρτα για να μιλήσω με τη φίλη μου τη Silvia, μου είπε 

ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε δει κάτι πολύ παράξενο. Ένα είδος κάθετης λακκούβας 

δημιουργήθηκε στο δρόμο και δύο άνθρωποι βγήκαν από αυτήν, ένα ψηλό ον, τυλιγμένο σε 

μια κόκκινη ρόμπα, που κρατούσε ένα μικρό κορίτσι από το χέρι. Ο κόκκινος άγνωστος έδειχνε 

προς το σπίτι σας, ενώ το κοριτσάκι τον κοιτούσε με σύγχυση. Η Silvia νόμιζε ότι ονειρευόταν, 

αλλά, τελικά, ο άντρας άγγιξε το κορίτσι βάζοντας το χέρι του στο κεφάλι της. Τα μαλλιά του 

κοριτσιού σηκώθηκαν όρθια, τα μάτια της γύρισαν προς τα πίσω και δύο μπάλες φωτιάς 

σχηματίστηκαν στα χέρια της, ενώ εκείνος χαμογελούσε μοχθηρά. Η Σύλβια άρπαξε ένα σφυρί 

από την εργαλειοθήκη και πήγε κατευθείαν στην πόρτα, για να προστατεύσει το κορίτσι από 

πιθανή κακομεταχείριση. Ωστόσο, έφτασε πάνω στην ώρα για να δει την κάθετη λακκούβα με 

το νερό να εξαφανίζεται αφού την τρύπησε ο άντρας με την κόκκινη ρόμπα. Το κορίτσι 

εξακολουθούσε να κοιτάζει το σπίτι μας, με δύο πύρινες σφαίρες στα χέρια της. Η Σίλβια 

φώναξε αρκετές φορές στο κορίτσι και ξαφνικά αυτό ξύπνησε από την έκστασή του, έσβησε τις 

φλόγες και κοίταξε προς όλες τις κατευθύνσεις σε σύγχυση. Έτρεξε προς το δρόμο με πλήρη 

ταχύτητα. Η Silvia έτρεξε μέσα στο σπίτι και κάλεσε την αστυνομία. Ήταν 2:22 τα ξημερώματα. 

Ήξερα ότι με είχαν βρει, αλλά έπρεπε να απομακρύνω τη Σίλβια για να πάρω πίσω τη δύναμή 

μου πριν κινδυνεύσει η οικογένειά μου. Καθώς έσπρωχνα πονηρά τη Σίλβια από πίσω στο 

διάδρομο, επιμένοντας της ότι μάλλον όλα αυτά ήταν ένα κακό όνειρο, εκείνη σταμάτησε και 

είπε: "Κοίτα, αυτό είναι το κορίτσι- εκεί είναι, απέναντι. Ήταν ένα κοριτσάκι που ήταν ξυπόλητο 

και φορούσε το νυχτικό του. Το κοριτσάκι κοίταζε και τις δύο γυναίκες από το πεζοδρόμιο. 

Ξαφνικά, άκουσα μια κραυγή από τον πατέρα σου- φώναζε το όνομά σου και φώναζε 

απελπισμένα το όνομά μου. Είπα στη Silvia να καλέσει την αστυνομία και έκλεισα την πόρτα. Ο 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

231 
 

πατέρας σου σε είχε βρει αναίσθητη και μελανιασμένη στην κουζίνα. Καθώς τρέχαμε στην 

μπανιέρα μαζί σου, χρησιμοποίησα την πενιχρή μαγική μου ενέργεια για να πω αθόρυβα το 

ξόρκι αποκατάστασης. Ο πατέρας σου ήταν απορροφημένος με την κατάσταση, χωρίς καν να 

το αντιληφθεί, καθώς όλες μου οι δυνάμεις ήρθαν ξανά σε μένα. Νευρικά, άρπαξα ένα μαχαίρι 

για να βγάλω τα παγάκια από το δοχείο τους, κόβοντας τον εαυτό μου στο χέρι. Πέταξα τα 

παγάκια μέσα στο φόρεμά μου και έτρεξα επάνω στη μπανιέρα, ακριβώς τη στιγμή που μας 

πρόλαβε η έκρηξη. Το αίμα μου δημιούργησε ένα χρυσό δυναμικό πεδίο που με προστάτευσε, 

αλλά όχι εσένα, ούτε τον πατέρα σου. Όταν είδα ότι ήσουν ακόμα ζωντανή, αν και γεμάτη 

πληγές, ήξερα ότι θα συνέλθεις, βλέποντας το χρυσό αίμα να κινείται με έναν μαγικό τρόπο, 

κάτι που δεν είχες αναπτύξει ακόμα. Ακόμα μπερδεμένος από την κατάσταση, σκέφτηκα να 

ζητήσω από τη Silvia να καλέσει ασθενοφόρο. Προχώρησα μέσα από τα χαλάσματα προς την 

πόρτα, εγκαίρως για να δω τη φίλη μου Silvia εντελώς απανθρακωμένη. Η πόρτα ήταν ακόμα 

ανοιχτή, ενώ ένα τσακάλι, που έμοιαζε με αιγυπτιακό θεό Άνουβις και ήταν ντυμένο με κόκκινη 

ρόμπα, προσπαθούσε να πάρει την κοπέλα, η οποία προέβαλε κάποια αντίσταση. Το χέρι του 

άγγιξε το κεφάλι του μικρού κοριτσιού, αλλά πρόλαβα να τον σπρώξω μέσα και να κλείσω την 

πύλη, αδιαφορώντας για το πού πήγε. Το τσακάλι με κοίταξε μπερδεμένα από μακριά καθώς 

έκλεινε η πύλη. Είπε κάποια παράξενα λόγια και με την παλάμη του ακόμα ανοιχτή, μου πέταξε 

ένα είδος μαύρου πλοκάμιου, το οποίο με χτύπησε κατευθείαν στο μέτωπο. Η πύλη έκλεισε 

εντελώς. Οι σειρήνες της αστυνομίας ηχούσαν μόλις δύο τετράγωνα μακριά, οπότε 

δημιούργησα μια πύλη γρήγορα, χωρίς να το σκεφτώ πολύ. Θα έστελνα το κορίτσι κάπου 

γαλήνια, ήσυχα. Κάποιος μου είχε πει κάποτε για τη Γαλήνη, και μου φάνηκε ένα καλό όνομα 

που θύμιζε ηρεμία. Δημιούργησα την πύλη με πλήρη ταχύτητα, σχεδιάζοντάς την αδέξια με ένα 

κομμάτι τούβλο στο πεζοδρόμιο, γράφοντας στο περίγραμμα ένα ξόρκι λήθης. Δεν μπορούσα 

να επιτρέψω σε ένα τόσο μικρό κορίτσι να κυκλοφορεί με τέτοια καταστροφική δύναμη. Την 

έπιασα από τους ώμους, χτένισα τα μαλλιά της με τα χέρια μου και διάβασα το όνομά της που 

ήταν κεντημένο στο νυχτικό της: "Σεσίλ, τι πολύτιμο όνομα! Υπόσχομαι ότι θα σε αναζητήσω 

μια μέρα. Το κορίτσι με κοίταξε ξαφνικά και άρχισε να ουρλιάζει. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, 

το κορίτσι εξαφανίστηκε μέσα στη νεοδημιουργηθείσα πύλη. Οι σειρήνες πλησίαζαν όλο και 

περισσότερο, οπότε έτρεξα πίσω στη βεράντα και κουβάλησα τη φτωχή Silvia. Περνώντας μέσα 

από τα συντρίμμια, με αρκετή επιδεξιότητα, έφτασα στην μπανιέρα και σηκώνοντας μερικές 

σανίδες, αποφάσισα να την τοποθετήσω εκεί, με το χέρι τεντωμένο. Το να βάλω το δαχτυλίδι 

μου στο δάχτυλό της ήταν το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ για να κερδίσω 

χρόνο και να προσποιηθώ τον θάνατό μου, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά: δεν είχε πια δάχτυλα. 

Μόνο μαύρα, τριχωτά πόδια προεξείχαν από την κοιλιά μου. Το δαχτυλίδι μου ήταν ακόμα σε 

ένα από αυτά, οπότε το έβαλα στο παράμεσο της καημένης της Σίλβια. Η αστυνομία βρισκόταν 

στο διάδρομο και φώναζε μήπως υπήρχαν επιζώντες. Ένα κομμάτι καθρέφτη επιβεβαίωσε αυτό 

που ήδη υποπτευόμουν. Ήταν μια αράχνη, ένα αποκρουστικό ον τεράστιου μεγέθους για τον 

πραγματικό κόσμο. Έπρεπε να εξαφανιστώ για να σε ψάξω αργότερα, γιε μου. Έπρεπε να 

επιστρέψω στο σχολείο, να βρω μια λύση στο πρόβλημά μου. Γι' αυτό γύρισα πίσω. Αλλά 

άφησα την πύλη ανοιχτή και ήταν η τέλεια δικαιολογία για την Αναράνα να τρυπώσει μέσα την 

πρώτη φορά και να απαγάγει τον Μεσσία. Ο κόκκινος Άνουβις, ένας από τους κύριους ιερείς 

του Γουό-Σίκραμ με μεταμόρφωσε ο ίδιος σε αυτό, αλλά όχι μόνο σε μορφή... Σιγά σιγά άρχισα 

να χάνω τη συνείδηση της προσωπικότητάς μου και ξέχασα ποιος ήμουν. Ένιωθα τις 

παρορμήσεις μιας κοινής αράχνης, σαν να γυρνάω ιστούς παντού. Η Anaraña με μάζεψε μαζί 
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με εκατοντάδες από τα μικρά της. Με αποκάλεσε Arana, που περιέργως στη γλώσσα μας 

σημαίνει "τέχνασμα, παγίδα ή απάτη", πολύ κατάλληλο για ένα πλάσμα που στην 

πραγματικότητα δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Μήνες αργότερα, όταν σε είδα στη Σχολή και σε 

ακολούθησα μέσα από τα περάσματα, η μόνη μου πρόθεση ήταν να σε σκοτώσω- αυτές ήταν 

οι οδηγίες που μας είχε δώσει η νέα μου μητέρα: "Σκοτώστε τους όλους- η Αναράνα δεν παίρνει 

αιχμαλώτους". Ωστόσο, καθώς τα αίματά μας αναμειγνύονταν, άρχισα να θυμάμαι ξανά...- 

ένιωσα ότι σε γνώριζα και ήθελα να σε προστατεύσω πάνω απ' όλα. Δεν ήμουν εντελώς ο 

εαυτός μου, αλλά σιγά σιγά ένιωθα πιο ανθρώπινος και λιγότερο αράχνη. Μπορεί να 

αναρωτηθείς, ποιος είσαι; Είσαι ο καρπός της αγάπης μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός 

μυθολογικού όντος με ανθρώπινη μορφή. Γεννηθήκατε με έμφυτες δυνάμεις που τις 

χρησιμοποιούσατε χωρίς να το καταλάβετε, αλλά που μετά το ατύχημα σίγουρα θα 

ξεχνούσατε. Το αίμα είναι το κλειδί για τα πάντα, γιατί το αίμα σου, όπως και το δικό μου, είναι 

ιδιαίτερο. Εκτός αυτού, είσαι ο Εκλεκτός, ανάμεσα σε όλα τα μυθολογικά όντα όλων των 

γνωστών συμπάντων, ήσουν αυτός που κλήθηκε από τον Γιοσόι, τον γέρο του βουνού που ήταν 

ο προηγούμενος Μεσσίας, η μηχανή της Σχολής και η ζωντανή άμυνα ενάντια στις δυνάμεις 

του κακού. Μετά τη συνταξιοδότησή του, η Σχολή έμεινε άδεια περιμένοντας έναν νέο Μεσσία 

να αποκαλυφθεί ξανά. Κατ' αρχήν, δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι σκοτεινές δυνάμεις 

δρούσαν ασυντόνιστα και χωρίς σαφή στόχο. Θα ήταν αρκετό να προστατεύσουμε το κορίτσι 

για 222 ημέρες, ενώ η Σχολή θα συνέχιζε να κάνει χωροχρονικά άλματα- αλλά κανείς δεν 

υπολόγισε την πιθανότητα να την απαγάγουν μέσω μιας πύλης που άφησα ανοιχτή και για την 

οποία μετανιώνω κάθε μέρα που περνάει. Ο Yosoy έπρεπε να επιστρέψει εδώ, ταξιδεύοντας 

πίσω στο χρόνο και ξαναβρίσκοντας τον εαυτό του στην παιδική του μορφή: ένα 8χρονο 

ορφανό αγόρι που είχε ξεχάσει εντελώς τις δυνάμεις του και δεν γνώριζε ότι ήταν ένα από τα 

πιο ισχυρά όντα των τελευταίων χρόνων.  

Αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς μας, βρεθήκαμε στα πρόθυρα του θανάτου- 

και πάντα πίστευα ότι σου άξιζε να μάθεις την αλήθεια, αλλά δεν μπορούσα να επιτρέψω να 

αποσπαστείς από την Αποστολή σου. Τώρα, ήρθε η ώρα να σας το πω- υποθέτω ότι η αγάπη 

μιας μητέρας για το παιδί της είναι άπειρη, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο δοχείο για 

να γράψω αυτό το γράμμα, από ένα ανεκτίμητο, σχεδόν άπειρο, άψογο κομμάτι χαρτί. 

Ελπίζω να σε ξαναδώ, στο μέλλον ή στο παρελθόν, σε αυτόν τον κόσμο ή σε άλλους. Θα είσαι 

πάντα ξεχωριστός, γιατί θα είσαι πάντα ο αγαπημένος μου γιος. 

 

Fdo: Elissa / Arana". 

Ο Ούγκο ήταν σιωπηλός καθώς η Αράνα ξέσπασε σε δάκρυα χωρίς να βγάλει άχνα, εκτός από 

τις εισπνοές της μύτης της. Ο Τράντορ και η Σεσίλ κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, χωρίς να ξέρουν τι 

να πουν. Το αγόρι έπεσε προς τα πίσω στο δροσερό γρασίδι κοντά στο ποτάμι. Δίπλα του, η 

Indhira πάλευε να βγει από το υφασμάτινο δέμα. Ο Ούγκο την έλυσε και είπε δυνατά: "Και ποια 

υποτίθεται ότι είσαι εσύ, Indhira; Η κοπέλα του έπιασε τη μύτη και τα μαλλιά, ενώ έκανε με το 

στόμα της θορύβους που ο Ούγκο έσπευσε να μιμηθεί, προκαλώντας γέλιο στην κοπέλα και σε 

όλους τους παρευρισκόμενους. Η Αράνα κοίταξε την αδιάφορη αντίδραση του γιου της- δεν 

περίμενε να πηδήξει από χαρά, αλλά περίμενε κάποια χειρονομία που θα την έκανε να νιώσει 
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λιγότερο ένοχη. Εξάλλου, ήταν ακόμα η μητέρα του. Ο Ούγκο άφησε το παιδί κάτω και άρχισε 

να σέρνεται προς τον Τράντορ, ο οποίος κινούσε τα πόδια του με πλήρη ταχύτητα, τραβώντας 

την προσοχή του μικρού κοριτσιού. Το αγόρι περπάτησε προς την Αράνα και την άρπαξε από 

το ένα πόδι. "Θέλω να καταλάβεις ότι χαίρομαι απείρως που είσαι ζωντανή και καταλαβαίνω 

τι χρειάστηκε να περάσεις- απλά ζητάω λίγο χρόνο για να αποδεχτώ αυτή τη νέα κατάσταση. 

Το ότι μια γιγάντια αράχνη είναι η μητέρα σου δεν είναι κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά στον 

κόσμο από τον οποίο προέρχομαι. Σίγουρα, αν ήταν εξωγήινη, θα ήταν λιγότερο παράξενο", 

είπε ο Ούγκο κλείνοντάς του το μάτι, ενώ η Αράνα τον άρπαξε από το λαιμό, ανακατεύοντάς 

τον με το ένα της πόδι. 

 

Εν τω μεταξύ, στο σχολείο γινόταν σκληρή δουλειά. Μετά τη μεγάλη κηδεία, μαθητές και 

καθηγητές δούλευαν σκληρά για την ανοικοδόμηση του κτιρίου. Η δουλειά ήταν πιο υποφερτή, 

καθώς τους επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν μαγική ενέργεια για να το κάνουν. Όλοι περίμεναν 

με ανυπομονησία την άφιξη των Μεγαλοπρεπών Επτά, αν και ο Lúcer τους είχε ήδη 

προειδοποιήσει ότι υπήρχαν αρκετές απώλειες στην πορεία και νέες προσθήκες. Ο Σκόρλεον 

ήταν ο μόνος που δεν συμμετείχε στην προσπάθεια ανοικοδόμησης- αντίθετα, κατέλαβε μια 

από τις αίθουσες και εξασκούνταν με διάφορα όπλα από την αυγή μέχρι το σούρουπο, μέρα 

με τη μέρα, περιμένοντας να ξεκαθαρίσουν επιτέλους οι λογαριασμοί. Θα έπαιρνε την 

εκδίκησή του και τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Μετά, θα επέστρεφε στη 

σπηλιά του, αλλά όχι πριν βρει έναν τρόπο να τηλεμεταφέρει το νησί σε άλλη εποχή, μακριά 

από ανεπιθύμητους επισκέπτες και ανεπιθύμητα σχολεία. Κάποιος μίλησε για την εφεύρεση 

ενός παλιού σάτυρου, μια μηχανή ικανή να το κάνει αυτό, κάτι που ο ίδιος, με την απίστευτη 

δύναμή του, δεν ήταν σε θέση να κάνει. Θα χρησιμοποιούσε την υπερδιάστατη όσφρησή του 

για να αιχμαλωτίσει αυτόν τον σάτυρο και θα τον ανάγκαζε, αν χρειαζόταν, να κάνει αυτό που 

του έλεγε να κάνει. 
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29. Ο ΚΎΚΛΟΣ ΚΛΕΊΝΕΙ 
Είχαν περάσει έξι ημέρες από την τηλεπαθητική συνομιλία μεταξύ του Lúcer και του Ούγκο- ο 

φύλακας είχε αρχίσει να γίνεται ανυπόμονος και δεν μπορούσε να δει το πείσμα του αγοριού 

να μην φτάσει αμέσως. Ο Λούσερ σκέφτηκε τον Ντίμα και το πρόσφατα αποκαταστημένο 

σύστημα καθοδήγησης τον οδήγησε σε ένα δωμάτιο. Σε αυτό, ο Δήμας ετοίμαζε τα εργαλεία 

ζωγραφικής του.  

 - Γεια σου Δήμα, μπορούμε να μιλήσουμε; είπε ο Λούσερ.  

Ο Ντίμας τον κοίταξε παράξενα, γιατί αρκούσε στον Λούσερ να επικοινωνεί τηλεπαθητικά μαζί 

του, πράγμα που έκανε αρκετά συχνά.   

 - Αν δεν σε πειράζει, θα προτιμούσα να ακούσω τη φωνή σου αυτή τη φορά, 

αυτοπροσώπως, είπε ο φύλακας.  

 - Εσύ να μου πεις", απάντησε ο μαγκάτι.  

 - Τι θα κάνουμε με τον Εσκορλεόν; ρώτησε ο Λούσερ.  

 - Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σου- δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τίποτα με 

αυτόν, απάντησε ο Ντίμας, καθώς ασχολιόταν με την αναδιάταξη των πινέλων του κατά 

μέγεθος.  

 - Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να σκοτώσει τον Μιρλέν, συνέχισε ο Λούσερ.  

 - Πώς ξέρεις ότι θα σκότωνα τον φέριμαν; Δεν εμπιστεύεσαι τη δύναμη του μέντορά 

μας;" είπε ο Μαγκάτο με ένα μειδίαμα.  

 - Φυσικά και γνωρίζω τη δύναμη που έχει ο Mirlén, αλλά ξέρω επίσης ότι είναι γέρος 

και ότι η έλλειψη του Thanis τον έχει αναστατώσει περισσότερο από το συνηθισμένο. Κοιμάται 

με δυσκολία και είναι κουρασμένος- μερικές φορές μάλιστα νιώθει ότι τον παίρνει ο ύπνος. 

Όλοι το συνειδητοποιούν αυτό: Ο Μίρλεν δεν είναι αυτό που ήταν, όμως ο Σκορλέων είναι ένα 

ον σχεδιασμένο για πόλεμο. Δεν είδατε πόσο επιδέξια χειρίζεται κάθε όπλο; Και ας μη 

μιλήσουμε για τη δύναμή του και το τρομακτικό του τσίμπημα. Ο Mirlén δεν θα έχει καμία 

ελπίδα. Πώς μπορεί να μας ζητήσει να μην επέμβουμε; Δεν θα μείνω άπραγος", είπε ο Λούσερ. 

Θα μιλήσω με τους υπόλοιπους δασκάλους, θα συγκαλέσω σύσκεψη πίσω από την πλάτη του 

Mirlén, αν χρειαστεί. Θα συγκεντρώσω έναν στρατό και θα αντιμετωπίσουμε τον Escorleón- θα 

τον αναγκάσουμε να επιλέξει: να εγκαταλείψει τα προσωπικά του δίχτυα με τον Mirlén ή να 

πεθάνει. Σε χρόνο μηδέν, θα επιστρέψει στη σπηλιά του και η Σχολή θα τηλεμεταφερθεί στο 

χώρο και στο χρόνο- δεν θα μας ξαναδεί ποτέ και θα έχει επιτέλους την ηρεμία που έψαχνε... 

Αυτό πρέπει να συμβεί", είπε ο Λούσερ, φανερά εκνευρισμένος, ενώ τα φώτα του έλαμπαν 

ασύμμετρα, δείχνοντας τη νευρικότητά του. 

  - Ηρέμησε", είπε ο Δήμας. Βλέπω ότι είσαι ακόμα νευρικός, και αυτό είναι 

φυσιολογικό- αλλά και πάλι, δεν είναι εξαιτίας αυτού, είναι εξαιτίας του κενού ασφαλείας στο 

πόστο σου. Δεν περίμενες ότι οι δυνάμεις του κακού θα έμπαιναν από την μπροστινή πόρτα, 

όπως δεν το περίμενε κανείς από εμάς- αλλά αυτό τελείωσε τώρα, και το διορθώνεις, έτσι δεν 

είναι; Γιατί αυτό... αυτό είναι δική σας δουλειά, όχι τα προβλήματα μεταξύ του Mirlén και του 
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Escorleón, στους οποίους δώσαμε τον λόγο μας να μην επέμβουν όταν έγινε το deathmatch! 

Θα τιμήσω τον λόγο που έδωσα στον φίλο και παλιό μου μέντορα, γιατί αυτό είναι που μπορώ 

να του προσφέρω τώρα", είπε ο μαγκάτο, γύρισε την πλάτη του και συνέχισε τη δουλειά του.

 - Σίγουρα ξέρετε ποιος θα είναι ο νικητής, έτσι δεν είναι; Είμαι σίγουρος ότι έχετε 

χρησιμοποιήσει τις μπογιές σας, για να γνωρίζετε το μέλλον. Σε ρωτάω... ή μάλλον... απαιτώ να 

μου πεις τι πρόκειται να συμβεί!" είπε ο Λούσερ, ενώ το κεφάλι του έλαμπε με έναν τρόπο που 

ο Δήμας δεν αναγνώριζε ότι είχε δει ποτέ στο παρελθόν.  

 - Απαιτείς; εσύ από μένα; γιατί; απαιτώ από σένα την ευθύνη που δεν προστάτεψες 

την πόρτα όπως έπρεπε να την προστατέψεις; Όχι, φίλε μου, δεν μπορείς να απαιτήσεις τίποτα 

από εμένα ή από τη Μιρλέν. Δεν μπορείς να μου ζητήσεις να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου 

μόνο και μόνο επειδή μου το λες εσύ... Όχι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!" είπε ο Μαγκάτο, 

γυρνώντας πίσω στον Λούσερ. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που γνωρίστηκαν τόσο πολύ που 

είχαν μια τόσο μεγάλη διαφωνία- ο Ντίμας ήξερε ότι ο Λούσερ ήταν ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα για την ασφάλεια της Σχολής, αλλά δεν μπορούσε να του επιτρέψει να τον 

καθιστά υπεύθυνο για οτιδήποτε. Ο Lúcer ήξερε ότι ο magato είχε προβλέψει τα προβλήματα 

σε πολλές περιπτώσεις, σχεδιάζοντάς τα εκ των προτέρων, αλλά απελπιζόταν από την 

παθητικότητά του μπροστά στον ανοιχτό πόλεμο μεταξύ του Mirlén και του Escorleón. Ξαφνικά, 

καθώς η ένταση μασούσε στον αέρα, ένα τείχος πάγου εμφανίστηκε ανάμεσα στα δύο όντα- ο 

Aquariam, ο δάσκαλος που ήταν ικανός να μεταβάλλει τις καταστάσεις του νερού, εμφανίστηκε 

στη σκηνή:  

 - Ζήτησε κανείς λίγο πάγο για να δροσιστούν τα πράγματα εδώ πέρα;  

 - Δεν θα μείνει έτσι, Ντίμας! είπε ο Λούσερ, γυρνώντας και σέρνοντας το έδαφος με τις 

ρίζες του.  

 - Ξέρεις πού και πώς να με βρεις, Λούσερ! είπε μάλλον αδιάφορα ο Μαγκάτο.  

 - Είσαι καλά; ρώτησε η Aquariam, κοιτάζοντας τον Dimas με το ένα της μάτι.  

 - Περισσότερο από καλά, είπε ο μάγος. είπε ο μάγος- τώρα, αν δεν σε πειράζει, πρέπει 

να συνεχίσω τη δουλειά μου.  

 - Βεβαίως, βεβαίως! - απάντησε η αμοιβάδα, καθώς έπλεε μακριά μπερδεμένη, ενώ ο 

τοίχος του πάγου έλιωνε και την ακολουθούσε με τη μορφή νερού σαν σκιά.  

Ο Δήμας επανατοποθέτησε τα πινέλα και τις μπογιές του- καμιά δεκαριά πίνακες βρίσκονταν 

στο πάτωμα σε αταξία- τρεις από αυτούς, ωστόσο, ήταν με την όψη προς τα πάνω, 

τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, σαν σε μια σειρά. Στον πρώτο, φαινόταν ένας 

αλλοιωμένος Λούσερ, με τις σφαίρες του να λάμπουν ασύμμετρα- στον δεύτερο, εμφανίζονταν 

και οι δύο, χωρισμένοι από έναν τοίχο πάγου- στον τρίτο, εμφανιζόταν ο ίδιος ο μάγκατος, 

σπάζοντας τους τελευταίους πίνακες. Δεν ήξερε τι αντιπροσώπευε αυτός ο τελευταίος πίνακας, 

αλλά ήξερε ότι οι πίνακές του δεν τον είχαν προδώσει ποτέ. Ψάχνοντας τους ακατάλληλους 

πίνακες, βρήκε αυτόν που έψαχνε. Στον πίνακα εμφανίζονταν ξανά ο Φύλακας και ο Δήμας- ο 

Λούσερ τον μαχαίρωνε άγρια στην πλάτη, με μισητό πρόσωπο, ενώ οι σφαίρες του έλαμπαν 

σαν αστέρι. Πήρε μια σπάτουλα από ένα από τα ράφια του και άρχισε να τον σκίζει από πάνω 
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μέχρι κάτω, συνεχίζοντας να σπάει κάθε πίνακα, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στον 

οποίο ένας βαρκάρης και ένα υβρίδιο σκορπιού είχαν εμπλακεί σε μάχη μέχρι θανάτου. 

Η ακολουθία με επικεφαλής τον Ούγκο έφτασε στη Σχολή Μυθολογικών Όντων- τους πήρε επτά 

ημέρες, αλλά έδειχναν ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Οι μαθητές και οι καθηγητές ήταν σε 

αναβρασμό, σαν να είχε έρθει στο σπίτι σας ένας ροκ σταρ για να δώσει την τελευταία του 

συναυλία. Πλήθη όντων κινούνταν γρήγορα στους διαδρόμους, καθώς η είδηση διαδόθηκε 

παντού: "Έφτασαν, οι Μεγαλοπρεπείς Επτά είναι εδώ! ". Η Mirlén, ως καλή λάτρης του 

πρωτοκόλλου, ζήτησε από τον Lúcer να συγκρατήσει την ομάδα στην πόρτα και να συγκαλέσει 

τηλεπαθητικά μια συνάντηση με όλους τους παρόντες στη Μεγάλη Αίθουσα, όπου θα γινόταν 

η κατάλληλη υποδοχή. Μαθητές και καθηγητές έτρεξαν προς την αίθουσα για να πάρουν την 

καλύτερη θέση. Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, ο Lúcer άνοιξε τις πόρτες της Μεγάλης Αίθουσας, 

όπου δεκάδες όντα συνωστίζονταν για να δουν τις νέες αφίξεις. Ο Ούγκο ηγήθηκε της πομπής 

μεταφέροντας την Indhira, ακολουθούμενος από τον Arana και τον Trántor- ένα μικρό κορίτσι 

τους ακολούθησε καθώς κοίταζε με απορία προς όλες τις κατευθύνσεις αυτής της τεράστιας 

αίθουσας γεμάτης παράξενα όντα. Ο Μίρλεν τους πλησίασε, ανεβαίνοντας στη βάρκα του, 

βάζοντάς την χαμηλά στο έδαφος για να ανέβουν όλοι μέσα. Ο ακτοπλόος δεν μπορούσε να 

κρύψει την παραξενιά του, που αναμφίβολα προκλήθηκε από την απουσία του Θάνη. Στη 

συνέχεια, η βάρκα τραβήχτηκε πίσω με το νέο της φορτίο για να σταθεί στο κέντρο του 

δωματίου, αιωρούμενη στη μέση του ύψους, ώστε να μπορούν όλοι να τους βλέπουν. Η Μιρλέν 

σήκωσε τα χέρια της και άρχισε να μιλάει: "Αγαπητοί καθηγητές και μαθητές της Σχολής 

Μυθολογικών Όντων, επιτέλους έχουμε και πάλι ανάμεσά μας τον Μεσσία..... Και όλα αυτά 

χάρη στο σπουδαίο έργο αυτής της γενναίας ομάδας- βλέπω ότι υπάρχουν απώλειες ανάμεσά 

τους, όπως ακριβώς υποφέραμε κι εμείς εδώ μετά τις επιθέσεις. Η τελευταία μάχη ήταν 

σφοδρή, μας επιτέθηκε εκεί που δεν το περιμέναμε, αλλά χάρη στον στρατηγό μας Escorleón 

και τη γενναιότητα που επέδειξε ο καθένας από εσάς, είμαστε εδώ και τώρα θυμόμαστε τους 

πεσόντες, χαιρόμαστε για την άφιξη των φίλων μας και γιορτάζουμε μια μεγάλη νίκη. Πρέπει 

να συνεχίσουμε να κοιτάμε το μέλλον, τώρα που ο Wo-Shikram επέστρεψε στον εγκλεισμό του 

και η δύναμη του Μεσσία λάμπει έντονα", συνέχισε ο βαρκάρης. Ο Ντίμας, από μεγάλη 

απόσταση, μπορούσε να δει ένα μικρό δάκρυ να τρέχει στο ρυτιδιασμένο πρόσωπο του φίλου 

του- η Μιρλέν δεν ήθελε να μάθει τίποτα για το ποιοι είχαν πέσει στους Μεγαλοπρεπείς Επτά, 

γιατί ήξερε από τον Λούσερ ότι υπήρχαν απώλειες. Μετά την τελευταία διαφωνία με τον Θάνη, 

δεν ήθελε να δείξει τα συναισθήματά της δημοσίως. Ο Δήμας λυπόταν τον φίλο του, που πάντα 

υπερασπιζόταν τη Σχολή, πάντα στην πρώτη γραμμή, κρύβοντας τις αδυναμίες και τα 

συναισθήματά του από τους περισσότερους. Ο ακτοπλόος συνέχισε την ομιλία του: "Ούγκο, η 

Αράνα και ο Τράντορ μας έδωσαν πίσω τον Μεσσία, τη βασική μας πηγή ενέργειας για να 

συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο δρόμο των δυνάμεων του κακού. Εκτός αυτού, έφεραν και 

παρέα..." είπε ο βαρκάρης απευθυνόμενος στην κοπέλα με το νυχτικό.  

- Πώς σε λένε, μικρή; ρώτησε η Μιρλέν.  

 - Με λένε Σεσίλ, είπε η κοπέλα, με τα μάτια της λίγο χαμηλωμένα, τρομαγμένη από μια 

τέτοια προσδοκία στο πάτωμα, τους τοίχους και το ταβάνι. Η Αράνα άπλωσε το χέρι της και 

χάιδεψε τα μαλλιά της με το ένα της πόδι για να την καθησυχάσει. 
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 - Και τι σε φέρνει εδώ, Σεσίλ; ρώτησε ο Μέντορας.  

Η κοπέλα κοίταξε τη Μιρλέν και απάντησε με ένα ανασήκωμα των ώμων: 

 - Η μοίρα, υποθέτω", είπε η Σεσίλ, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια γεύση από 

τη συγκλονιστική προσωπικότητά της.  

- Εξαιρετική απάντηση! είπε η Mirlén. Η μοίρα σας έφερε εδώ και έφερε αυτή την ομάδα πίσω 

στην πραγματική της πατρίδα. Η Σχολή επισκευάστηκε και τώρα ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε 

τη νίκη μας επί του Wo-Shikram με στυλ. Διατάζω από αυτή τη στιγμή τρεις μέρες γιορτής, 

ξεκινώντας από τώρα!" είπε ο φέριμαν σηκώνοντας τα χέρια του, ενώ χιλιάδες σερπαντίνες και 

κομφετί έπεφταν από το ταβάνι σε όλα τα σημεία της αίθουσας, συνοδευόμενα από μια 

εορταστική μουσική που προκαλούσε μια έκδηλη αναστάτωση σε όλα τα συγκεντρωμένα όντα, 

τα οποία επευφημούσαν τον γέρο μέντορα επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά το όνομά του.  

 

Ο Escorleon παρακολουθούσε το θέαμα από την πόρτα. Μόνο τρεις μέρες και όλη αυτή η 

παρωδία θα τελείωνε- επιτέλους, θα έπαιρνε την εκδίκησή του. Η Μιρλέν χαμήλωσε τα χέρια 

της και κοίταξε το υβριδικό λιοντάρι, χαρίζοντάς του ένα ανέμελο χαμόγελο από τη βάρκα. 

Ο Ούγκο θα προτιμούσε μια πιο ήσυχη διαμονή στη Σχολή, αλλά αφού είδε την αντίδραση όλων 

των παρευρισκομένων, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο από ένα πάρτι για να ξεχάσει 

τις αιματηρές μάχες. Θα ήθελε να ενημερώσει τους καθηγητές για τα τελευταία γεγονότα που 

αφορούσαν την Αράνα και τον Γιοσόι- λοιπόν, υποτίθεται ότι μπορούσε να περιμένει άλλες 

τρεις μέρες. Εξάλλου, υπήρχε το θέμα του Σερπεντιτάντ- είχε δώσει μια υπόσχεση στο φίδι και 

δεν είχε τρόπο να την τηρήσει.  

Το τριήμερο γλέντι είχε πραγματική επιτυχία: φαγητό και ποτό παντού- διαγωνισμοί και αγώνες 

επίδειξης- μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες- επίδειξη των νέων δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν- κ.λπ. Τώρα, ήρθε η ώρα να μαζέψουν και να καθαρίσουν το περίσσευμα 

ενθουσιασμού όλων των μελών της Σχολής. Ο Δήμας πήγε να δει την Μπουτζάμπ, τη δασκάλα 

με το σχήμα ψαριού, η οποία αιωρούνταν σε ένα από τα δωμάτια, εντελώς κοιμισμένη, ενώ 

ένα κύπελλο με ένα κόκκινο υγρό σχημάτιζε φυσαλίδες στον αέρα γύρω της.  

 - Μπουτζάμπ, Μπουτζάμπ, ξύπνα! είπε ο μαγκάτο.  

 - Ε; Τι ώρα είναι; είπε η δασκάλα νυσταγμένη.  

 - Σε χρειάζομαι, είναι επείγον! Ξύπνα, γαμώτο!" είπε ο Ντίμας καθώς έπαιρνε το 

κόκκινο υγρό που έβγαζε φυσαλίδες από τον αέρα μέσα στο κύπελλο και το έριχνε στο 

πρόσωπό του.  

 - Είσαι τρελός, μαγκάτο; είπε ο Μπουζάμπ, ξυπνώντας ξαφνικά, φανερά ενοχλημένος, 

καθώς βούρτσιζε με τα πτερύγια του τα υπολείμματα της σαρσαπαρίλας από τα μάτια του.  

 - Φυσικά και είμαι τρελός, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου! απάντησε ο magato.  

Ο Bujab κάθισε στον αέρα και άκουσε προσεκτικά τον Dimas.  
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Ο Λούσερ δεν είχε κοιμηθεί σχεδόν καθόλου τις τελευταίες τρεις ημέρες και σε αυτό το 

διάστημα δεν είχε αλληλεπιδράσει σχεδόν με κανέναν. Παρόλο που πολλοί καθηγητές και 

μαθητές τον είχαν συναντήσει και προσπαθούσαν να τον πείσουν να συμμετάσχει στο πάρτι, 

εκείνος έβρισκε πάντα κουτές δικαιολογίες για να ξεφύγει από την κατάσταση. Στο τέλος, οι 

μαθητές και οι καθηγητές το αποσιώπησαν, καθώς συνέχισαν να γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη 

κατά του Wo-Shikram. Ο φύλακας προσάρμοσε την τσάντα του, βεβαιώνοντας ότι είχε μαζί του 

όλα όσα χρειαζόταν. Δεν ήξερε τι του συνέβαινε, κάτι που άλλαζε τον χαρακτήρα του και 

επηρέαζε τη σκέψη του, η οποία θόλωνε όλο και περισσότερο από μακρινές φωνές που τον 

άφηναν με δυσκολία να κοιμηθεί. Στην αρχή πίστεψε ότι επρόκειτο για μια ενίσχυση των 

ικανοτήτων του, ότι έπαιρνε τηλεπαθητικές σκέψεις από άλλα όντα, ακόμα και από άλλες 

διαστάσεις, αλλά το απέρριψε γρήγορα, όταν έγιναν επαναλαμβανόμενες, σαν σε έναν 

ατέλειωτο κύκλο. Μήπως τρελαινόταν; Ήθελε να προστατεύσει τη Μιρλέν με κάθε κόστος, αλλά 

η επιθυμία του να βάλει τέλος στην αλαζονεία του μαγκάτο ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Άκουσε 

ξανά εκείνες τις φωνές από μακριά, τις οποίες δεν μπορούσε να διακρίνει ακριβώς, αλλά οι 

οποίες επαναλάμβαναν ξανά και ξανά τη μόνη κατανοητή λέξη: "Κάν' το. Επικεντρώθηκε στον 

Δήμα και οι διάδρομοι φωτίστηκαν. Τον κατεύθυναν προς το δωμάτιο από τις προάλλες, όπου 

είχαν τον καυγά, αλλά καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, τα φώτα τρεμόπαιξαν οδηγώντας τον 

προς άλλη κατεύθυνση. Σταμάτησε ακριβώς μπροστά στην πόρτα που έδειχνε "δωμάτιο 222", 

η οποία ήταν ορθάνοιχτη. Θυμόταν καλά εκείνο το δωμάτιο- εκεί γεννήθηκε η ομάδα διάσωσης 

του Μεσσία. Σε εκείνη τη συνάντηση, ο Lúcer και ο Dimas κάθονταν μαζί, σχολιάζοντας κάποια 

από τα πράγματα που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Πόσο είχαν αλλάξει τα πάντα! Περίμενε 

να βρει τον μαγκάτο να ζωγραφίζει μια από τις χαζές του εικόνες, αλλά τον βρήκε μπροστά στο 

παράθυρο- το αιλουροειδές είχε ανοίξει τα δύο παραθυρόφυλλα του παραθύρου και ένα ζεστό 

αεράκι κινούσε το περιποιημένο τρίχωμα της γάτας. Τα μπροστινά της πόδια ακουμπούσαν στο 

περβάζι του παραθύρου, ενώ τα μουστάκια της κινούνταν, μαστιγωμένα από τον ανερχόμενο 

άνεμο. Ο Λούσερ μπήκε στον πειρασμό να τον φωνάξει με το όνομά του, αλλά το σκέφτηκε 

καλύτερα. Άρχισε να κινείται αθόρυβα προς το μαγκάτο, σέρνοντας στις ρίζες που είχε για 

πόδια, καθώς έβγαζε ένα μικρό μαχαίρι από το σακουλάκι του. Όταν έφτασε μόλις δύο μέτρα 

μακριά σταμάτησε. Η γάτα πήρε μια βαθιά ανάσα, αλλά δεν γύρισε. Ο Λούσερ έπιασε σφιχτά 

το μαχαίρι και το έστρεψε προς τη σπονδυλική στήλη του Ντίμα, μαχαιρώνοντάς τον αρκετές 

φορές- ωστόσο, ο γάτος εξακολουθούσε να ακουμπάει στο παράθυρο, αναπνέοντας βαθιά. Ο 

Λούσερ φάνηκε να βγαίνει από την έκστασή του, ρίχνοντας το μαχαίρι στο έδαφος, το οποίο 

όμως αιωρήθηκε στον αέρα χωρίς να βγάλει κανέναν ήχο στην πτώση του. "Ντίμας! " φώναξε 

με όλη του τη δύναμη, αλλά η φωνή του παρήγαγε μια ενισχυμένη ηχώ που τον έκανε να 

καλύψει τα αυτιά του με τα κλαδιά που κρατούσε. Τι στο διάολο συνέβαινε; σκέφτηκε ο 

φύλακας. Ο Ντίμας απομακρύνθηκε από το παράθυρο, χωρίς να γυρίσει πίσω, σαν να μην 

γνώριζε τον κίνδυνο που μόλις είχε διατρέξει. Μια ακτίνα φωτός ήρθε και έλαμψε ακριβώς 

μπροστά στον Λούσερ- τον περιέβαλε ένα δυναμικό πεδίο. Γύρισε πίσω και κοίταξε προς την 

ανοιχτή πόρτα. Η πόρτα άρχισε να μετακινείται πίσω στην κλειστή της θέση, καθώς ο 

Μπουτζάμπ βγήκε από την κρυψώνα του. Είχε πέσει σε παγίδα, αλλά το χειρότερο, δεν ήξερε 

τι έκανε εκεί- κοίταξε περίεργα το στιλέτο, που είχε πέσει μέσα στο δυναμικό πεδίο. Ο μαγκάτο 

μπήκε μπροστά στο παράθυρο και τον ρώτησε:  

- Ποιος είσαι εσύ;  
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 - Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Dimas", είπε ο Lucer. Αφήστε με να φύγω από εδώ, δεν 

ξέρω τι νομίζεις ότι κάνεις.  

 - Σε σώζω, παλιόφιλε", είπε ο μαγκάτο με τα χέρια πίσω από την πλάτη του. Και 

κάνοντας νόημα στον Μπουτζάμπ, το δυναμικό πεδίο έσφιξε τις διαστάσεις του Λούσερ, μέχρι 

που εκείνος ήταν σχεδόν εντελώς ανίκανος να κινηθεί, ανίκανος ακόμα και να αναπνεύσει.  

 - Ντίμας, σε παρακαλώ- άσε με να σου εξηγήσω... μου είναι δύσκολο να αναπνεύσω.  

Ο Ντίμας, ωστόσο, δεν κούνησε ούτε εκατοστό από τους μύες του, καθώς το δυναμικό πεδίο 

γινόταν όλο και πιο σφιχτό, με αποτέλεσμα ο Λούσερ να πάρει μια πιο μπλε απόχρωση του 

μπλε, που ήταν σαφές σημάδι ασφυξίας. Ακριβώς την τελευταία στιγμή, κάποιο είδος 

γαλαζωπού αερίου βγήκε από τη μύτη του, παγιδευόμενο αμέσως από ένα δυναμικό πεδίο 

μικρότερου μεγέθους. Ο Bujab επέτρεψε στο δυναμικό πεδίο που περιέβαλλε τον Lúcer να 

επεκταθεί ξαφνικά, καθώς ο Lúcer πάσχιζε να αναπνεύσει, σφίγγοντας το λαιμό του με τα δικά 

του δενδροειδή χέρια. Ξαφνικά, το δυναμικό πεδίο εξαφανίστηκε και το μαχαίρι και ο Lúcer 

έπεσαν στο έδαφος. Ο μπλε καπνός εξακολουθούσε να είναι φυλακισμένος μέσα στο δυναμικό 

πεδίο που έλεγχε ο Bujab. Ο Ντίμας πλησίασε τον φίλο του και τον βοήθησε να σηκωθεί:

  

- Μην ανησυχείς, Lúcer, τελείωσε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, φίλε μου", είπε ο Δήμας 

χαμογελώντας. 

Ο Σκόρλεον εξακολουθούσε να προπονείται σκληρά- λάτρευε τα μαχαίρια όπλα: σπαθιά, 

σκαμπίλια, τσεκούρια... οτιδήποτε με αιχμή. Το κεντρί του ήταν έτοιμο, πρόθυμο να ρουφήξει 

ενέργεια και να εμβολιάσει τον αντίπαλό του με ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Ήταν η μέρα και 

η ώρα. Κάποιος χτύπησε την πόρτα της αίθουσας εκπαίδευσης. Ο ίδιος ο Μιρλέν, 

αυτοπροσώπως, στεκόταν στην άλλη πλευρά.  

 - Γεια σου, Εσκορλεόν. Θέλω να σε καλέσω σε μια επείγουσα συνάντηση. Σου ζητώ λίγη 

υπομονή ακόμα. Βρήκαμε πώς οι οικοδεσπότες του Wo-Shikram μπήκαν στη Σχολή. Μετά τη 

συνάντηση, θα συναντηθούμε οι τρεις μας: εσύ, εγώ και το πεπρωμένο μας. Είσαι εντάξει με 

αυτό;  

 - Υποθέτω ότι μπορώ να περιμένω μερικά λεπτά ακόμα. Είπε το Λιοντάρι καθώς 

σκούπιζε τον ιδρώτα του.  

Οι καθηγητές κλήθηκαν αυτή τη φορά στο αμφιθέατρο. Αυτή τη φορά, αυτό δεν έγινε μέσω 

του Lúcer, κάτι που εξέπληξε τους πάντες. Οι Ούγκο, Αράνα και Τράντορ κλήθηκαν επίσης ως 

ένδειξη σεβασμού και σεβασμού για τον ρόλο τους στην Αποστολή. Όταν έφτασαν όλοι, είδαν 

έκπληκτοι τον ίδιο τον Lúcer στο κέντρο της αίθουσας, πάνω στον ιστό της Mirlén, ο οποίος 

κινούνταν κυματιστά γύρω του. Η καρέκλα του Ten-sion ήταν άδεια, όπως και όλων των άλλων 

δασκάλων που είχαν πεθάνει στη μάχη. Η Mirlén σηκώθηκε από τη θέση της και άρχισε να 

μιλάει:  

 - Αγαπητοί δάσκαλοι και μέλη της συνοδείας... σας καλώ και πάλι επειγόντως. Κάναμε 

μια ανακάλυψη για την οποία δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να σας ενημερώσουμε- 

εντοπίσαμε το κενό ασφαλείας που προκάλεσε το άνοιγμα της κύριας πύλης μας κατά τη 
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διάρκεια της τελικής μάχης, αιφνιδιάζοντάς μας όλους. Χωρίς τη στρατηγική δουλειά του 

Scorleon και τη βοήθεια του άψογου χαρτιού εδώ, δεν θα είχαμε καταφέρει να ξεπεράσουμε 

αυτή τη δεινή κατάσταση. Ο Ούγκο κοίταξε τον Σκορπιό-υβρίδιο, ανταποκρινόμενος στο 

βλέμμα του πανίσχυρου όντος, το οποίο του έκανε μια πονηρή χειρονομία με το πηγούνι προς 

τα κάτω ως χαιρετισμό. Η Μιρλέν στράφηκε προς τον Ντίμας:  

 - Σειρά σου! - είπε ο βαρκάρης. 

 - Σ' ευχαριστώ, Μίρλεν, απάντησε ο μάγκατος, πλησιάζοντας τον φύλακα. Λούσερ, 

μπορείς να πεις σε όλους εδώ μέσα πότε άνοιξες για τελευταία φορά την μπροστινή πόρτα; 

ρώτησε ο Δήμας.  

 - Δύο ημέρες πριν από την τελευταία μάχη", απάντησε ο Lúcer.  

 - Και γιατί να το κάνεις αυτό, όταν είχες ρητή εντολή να μην ανοίξεις την πόρτα σε καμία 

περίπτωση λόγω της έκτακτης κατάστασης συναγερμού στην οποία βρισκόμασταν; - ρώτησε ο 

μάγκατος.  

 - Επειδή μου το ζητήσατε!" είπε ο Lúcer, καθώς ακούστηκε ένα γενικό μουρμουρητό 

στην αίθουσα.  

 - Και πώς γίνεται αυτό; Ήμουν πολύ απασχολημένος με τη ζωγραφική της αμυντικής 

στρατηγικής πάνω στο άψογο χαρτί. Δεν έχω βγει καθόλου από τη σχολή τους τελευταίους δύο 

μήνες, είπε ο Δήμας.  

 - Αυτό δεν είναι αλήθεια", είπε ο Λούσερ, κινούμενος στο πλάι, καθώς το δίχτυ της 

μυρτιάς μετακινούνταν μαζί του, δημιουργώντας μια δομή προς τα πάνω που έμοιαζε με τα 

κάγκελα μιας φυλακής.  

 - Ήρεμα, φίλε μου! Έχω μια εξήγηση και γι' αυτό", είπε ο Μαγκάτο. Η πόρτα άνοιξε 

ξαφνικά και ο Τεν-σιόν εμφανίστηκε με τον πολυμορφικό, ο οποίος φαινόταν να αιωρείται στον 

αέρα, δεμένος και περιτριγυρισμένος από την αγκαθωτή ουρά του ποντικού.  

 - Φρέσκο από το φούρνο! είπε το μικρό τρωκτικό.   

 - Γιατί το έκανες αυτό; ρώτησε ο Dimas τον πολυμορφικό, ο οποίος προσπαθούσε να 

σηκωθεί και να σταθεί όρθιος, ζαλισμένος ακόμα λίγο από το μαστίγιο αναισθητοποίησης του 

Ten-sion.  

Ο πολυμορφικός πήρε μια ανάσα και στένεψε τα μάτια του- φαινόταν αμήχανος, η 

συμπεριφορά του ήταν ντροπαλή για το φυσιολογικό του. Άρχισε να μιλάει:  

- Χρειαζόμουν οξυγόνο, δεν άντεχα άλλο την πίεση- ζήτησα από τον Lúcer να με αφήσει να βγω, 

αλλά μου είπε να επιστρέψω στη δουλειά μου. Έτσι, υιοθέτησα τη δική σας μορφή και 

επινόησα μια δικαιολογία για κάτι που μου είχε δείξει τις εικόνες. Όταν έφυγα από τη Σχολή, 

ένιωσα ελεύθερη. Ήμουν ακόμα σε ένα νησί, αλλά με τη θαλάσσια αύρα να φυσάει στο 

πρόσωπό μου και τον λαμπερό ήλιο να ζεσταίνει το δέρμα μου. Θα ήταν απλώς ένας περίπατος, 

κάτι που θα με αποσπούσε για λίγες ώρες από την εξαντλητική δουλειά στο σχολείο. Αργότερα, 

με πιο καθαρό μυαλό, αποφάσισα να επιστρέψω στο σχολείο. Στο δρόμο, κάποια λευκά 
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λουλούδια τράβηξαν την προσοχή μου- είχαν σχήμα πυραμίδας και δεν τα είχα ξαναδεί ποτέ- 

πήγα να τα κοιτάξω από κοντά. Ήταν πανέμορφα, αλλά δεν υπήρχε λόγος να τα μαδήσω- κάθε 

κομμάτι μαγείας ήταν χρήσιμο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Συνέχισα να ανεβαίνω το 

ακρωτήρι και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου μια νέα συστάδα λευκών λουλουδιών. 

Μπερδεμένη, συνέχισα να περπατώ. Ήδη πολύ κοντά στο δέντρο στην είσοδο της Σχολής, εκεί 

ήταν πάλι... ένα μάτσο λευκά λουλούδια, αυτή τη φορά ήδη κομμένα, ήταν ξαπλωμένο εκεί, 

διατηρώντας τέλεια την υφή και το χρώμα τους. Κάποιος τα είχε κόψει πρόσφατα, δεν υπήρχε 

καμία αμφιβολία γι' αυτό- αλλά, παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε κανείς στην περιοχή. Βεβαιώθηκα 

γι' αυτό. Είχαν κοπεί, οπότε το κακό είχε γίνει. Αποφάσισα να τα πάω στον Lúcer, ο οποίος με 

την δενδρώδη καταγωγή του σίγουρα θα έδειχνε ενδιαφέρον και θα μου έλεγε τι είδους 

λουλούδι ήταν. Επέστρεψα στη μορφή του magato. Ο Lúcer μου άνοιξε την πόρτα και του είπα: 

"Ορίστε, αυτά είναι για σένα. Μην ανησυχείς, ήταν ήδη κομμένα. Μπορείς να μου πεις τι είδους 

λουλούδια είναι; Είναι παντού... Άφησα τον Lúcer μπερδεμένο με το μπουκέτο λευκών 

λουλουδιών στο χέρι του. Αυτό είναι το μόνο που συνέβη, το ορκίζομαι", είπε αμήχανα ο 

πολυμορφικός.  

- Εντάξει, σε πιστεύω", είπε ο μάγος.  

Μια φυσαλίδα που περιείχε έναν γαλαζωπό καπνό αιωρήθηκε στον αέρα μέχρι να φτάσει στον 

Λούσερ, ενώ ο Μπουτζάμπ τον παρακολουθούσε από τη θέση του.  

 - Τι είναι αυτό; είπε ο Λούσερ, κοιτάζοντάς τον περίεργα.  

 - Αυτό, αγαπητέ μου φίλε, ήταν κομμάτι σου- το βγάλαμε από το σώμα σου, όταν ήσουν 

σχεδόν μισοασθενή. Είναι ένας Αιθέρας, ένα ον του οποίου η μορφή είναι πιο αιθερική από τη 

δική μας, και του οποίου η δύναμη έγκειται στο να εισέρχεται σε ζωντανούς οργανισμούς για 

να ελέγχει τη θέλησή τους. Εκείνος που άνοιξε την πόρτα την ημέρα της μάχης δεν ήσουν εσύ, 

Lúcer, αλλά ένας Αιθέρας, που έλεγχε το σώμα σου, ενώ ο πραγματικός σου εαυτός 

αναρωτιόταν πώς στο διάολο έσπαγαν οι σφραγίδες περιορισμού.  

 - Πού είναι αυτά τα λουλούδια τώρα; είπε η Μίρλεν.  

 Μην ανησυχείς, τα κατέστρεψα, είπε ο Ντίμας. Μια από τις φωτογραφίες μου έδειχνε 

εμένα να βγαίνω από την μπροστινή πόρτα- αλλά δεν είχα μετακινηθεί από το μέρος, οπότε με 

έκανε να υποψιαστώ, αν και δεν ήμουν σίγουρος αν θα χρειαζόταν να βγω στο άμεσο μέλλον 

ή όχι. Τολμώ να σκεφτώ ότι ο Lúcer, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τι είδους λουλούδι 

ήταν, τα μύρισε και ο αιθέρας εισήλθε στον οργανισμό του. Ήταν μια παγίδα του εχθρού και 

πέσαμε σαν μύγες. Μια άλλη από τις φωτογραφίες μου έδειχνε έναν ιερέα με λευκό χιτώνα να 

τοποθετεί αυτά τα λουλούδια, έναν ιερέα άγνωστο σε μένα, καθώς είχε γυρισμένη την πλάτη 

του- ωστόσο, το αποτύπωμα ενός τσακαλιού φαινόταν καθαρά δίπλα στα λουλούδια.  

 - Ήταν ιερείς του Wo-Shikram- είχαμε να αντιμετωπίσουμε αρκετούς από αυτούς στο 

Παλάτι του Υπέρτατου Κακού", είπε ο Ούγκο.  

 - Εντάξει, μεταμορφωτή! είπε ο Μίρλεν. Πολέμησες άγρια κατά τη διάρκεια της μάχης, 

και αρκετοί από εμάς το είδαν αυτό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το περιστατικό 

να περάσει απαρατήρητο: απαλλάσσεσαι από τη θέση του δασκάλου στη Σχολή μέχρι 
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νεωτέρας. Θα καθαρίζεις τα αποχωρητήρια για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα περάσεις 

άλλες δύο εβδομάδες στο Πηγάδι. Ελεύθεροι! ρώτησε η Mirlén με αγένεια.  

- Συγχωρέστε με! Συγχωρέστε με, όλοι σας! Δέχομαι ευχαρίστως την τιμωρία!" είπε ο 

μεταμορφωτής, εντελώς απογοητευμένος, καθώς σκούπιζε με μια αυτόματη κίνηση τις πληγές 

στα χέρια του που προκάλεσε η ουρά του Τεν-σιόν.  

Ο Ούγκο σηκώθηκε και πλησίασε τον πολυμορφικό.  

 - Χαλάρωσε, όλοι κάνουμε λάθη! Θα σε συνοδεύσω μέχρι την πόρτα", είπε καθώς τον 

κρατούσε από τους ώμους, δείχνοντας την υποστήριξή της. Τώρα έχεις την ευκαιρία να 

επανορθώσεις", είπε ο Ούγκο από το κατώφλι της πόρτας.  

 - Θα το κάνω", είπε ο μεταμορφωτής. Θα πάω κατευθείαν στα αποχωρητήρια και δεν 

θα ξαναχρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου μέχρι η Μιρλέν να μου δώσει την άδειά της.  

Ο Ούγκο έκλεισε την πόρτα και πήγε στη θέση του, ενώ η Αράνα τον κοιτούσε επίμονα.  

 - Η συνεδρίαση διακόπτεται! είπε η Μίρλεν, καθώς το δίχτυ της διαλύθηκε στα "πόδια" 

του Λούσερ και υλοποιήθηκε, τυλίγοντας τους ώμους του ιδιοκτήτη της.  

 - Τι θέλεις να κάνω με αυτό; ρώτησε ο Bujab, καθώς η φυσαλίδα με τον γαλαζωπό 

αιθέρα κινήθηκε, προσπαθώντας να ξεφύγει.  

 - Βάλ' το εδώ, είπε η Μίρλεν, πετώντας του ένα γυάλινο μπουκάλι με φελλό. Ο Bujab 

έσπρωξε τη φυσαλίδα μέσα στο μπουκάλι και πίεσε τον φελλό στη θέση του με ελαφρά πίεση. 

Άρχισε να κινείται, συμπιέζοντας τον εαυτό του, καθώς η Μίρλεν απομάκρυνε τα χείλη της από 

την πόρτα.  

 - Πάρτε τον στο μπουντρούμι, παρακαλώ", ζήτησε ο ψαράς.  

 Εμπρός! είπε ο Μπουγιάμπ, καθώς κρατούσε το μπουκάλι με μια λαμπρότητα που τον 

ακολουθούσε παντού.  

Όλοι οι καθηγητές βγήκαν σχολιάζοντας αυτό που είχε συμβεί, δείχνοντας τη συμπαράστασή 

τους στον Λούσερ, ο οποίος "κατά γενική ομολογία" ήταν λίγο μπερδεμένος από την 

κατάσταση, αφού ο Ντίμας ήταν αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους φίλους του στο 

σχολείο. Ο Trántor συνόδευσε το κορίτσι, το οποίο κρατιόταν από το ένα κάτω μέρος του 

ποδιού του.  

 - Μιρλέν", είπε ο Ούγκο. Θα ήθελα να πάω τον Μεσσία στο δωμάτιό του. Η Αράνα έχει 

αποδείξει ότι είναι καλός φροντιστής. Είσαι εντάξει μ' αυτό;  

 - Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα, είπε ο ηλικιωμένος δάσκαλος. Όταν έφυγαν όλοι 

από το δωμάτιο, η πόρτα έκλεισε, αφήνοντας στο δωμάτιο μόνο τον Μιρλέν και τον Εσκορλέον.  

 - Σας αρέσει αυτό το δωμάτιο; είπε ο Mirlén, κοιτάζοντας τον Escorleón.  

 - Όχι, θα προτιμούσα την αίθουσα εκπαίδευσης- εκεί θα μπορούσαμε να επιλέξουμε 

να χρησιμοποιήσουμε όποια όπλα θέλουμε, είπε ο Σκορλέων με ένα ευχάριστο χαμόγελο.  
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 - Όπως σας αρέσει. Επιτρέψτε μου να βολευτώ λίγο πιο άνετα- δεν θα μου πάρει πάνω 

από λίγα λεπτά", είπε ο βαρκάρης, ανεβαίνοντας ξανά έξω από την αίθουσα με τη βάρκα του, 

ενώ το δίχτυ του έλαμπε συνεχώς.  

Ο Escorleon επέβλεπε το δωμάτιο. Είχε τοποθετήσει προσεκτικά τα όπλα στο πάτωμα σε μια 

πλευρά του δωματίου. Η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και εμφανίστηκε ο Μίρλεν, ντυμένος στα λευκά- 

ήρθε χωρίς τη βάρκα του, περπατώντας προς τον προορισμό του.  

 - Συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε, είπε, γύρισε, καθώς έκλεινε την πόρτα και 

εφάρμοσε μια σφραγίδα περιορισμού, κάνοντας μια σειρά από σημάδια στον αέρα.  

 - Μια σφραγίδα περιορισμού; ρώτησε ο Σκόρλεον.  

 - Λοιπόν, υπέθεσα ότι δεν θα θέλατε να μας ενοχλήσουν - κάνω λάθος; - απάντησε ο 

βαρκάρης.  

 - Όχι, δεν θα ήθελα να χρειαστεί να σκοτώσω αρκετούς από τους οπαδούς σας που 

έρχονται αναζητώντας τη συμπάθειά μου καθώς προσπαθούν να με σκοτώσουν, είπε ο λέων-

σκορπιός.  - Πιστεύω ότι όλοι έχουν τηρήσει την υπόσχεσή τους και κανείς δεν θα επέμβει. 

Η σφραγίδα θα ανοίξει μόνο όταν ένας από εμάς πεθάνει, όχι πριν, εκτός αν θέλετε να το 

ξανασκεφτείτε", είπε η Μιρλέν.  

 - Ξέρεις την απάντησή μου. Ποια όπλα προτιμάς;  

 - Υποθέτω ότι αυτό είναι το κατάλληλο για μένα", είπε ο βαρκάρης, παίρνοντας μια 

τρίαινα, καθώς ξετύλιγε το δίχτυ και το έβαλε γύρω από το ένα του χέρι.  

 - Χμ, εξαιρετική επιλογή! Νομίζω ότι θα προτιμήσω αυτές τις δύο ομορφιές", είπε ο 

Σκορλέων, καθώς σήκωνε δύο τεράστια τσεκούρια, τα οποία ο Μίρλεν είχε προσπαθήσει 

ανεπιτυχώς να σηκώσει περισσότερες από μία φορές.  

Οι δύο μαχητές πλησίασαν στο κέντρο του δωματίου και άρχισαν να κινούνται κυκλικά, καθώς 

ο Σκόρλεον χτυπούσε τα τσεκούρια με απίστευτη μαεστρία, κάνοντας κυκλικές κινήσεις με τους 

καρπούς του που έκαναν τα τσεκούρια να χορεύουν σε χαριτωμένες αλλά θανατηφόρες 

κινήσεις. Η Μιρλέν κρατούσε σφιχτά το λαμπερό δίχτυ της, καθώς κρατούσε την τρίαινα από 

τη λαβή, σημειώνοντας την απόσταση από τον παλιό της φίλο. Ο Σκορλέων όρμησε στον 

αντίπαλό του με ταχύτητα, με τα τσεκούρια του να φτάνουν στο κεφάλι του φέριμαν. Η Mirlén 

κατάφερε να σκύψει εγκαίρως, καθώς προσπάθησε να καρφώσει την τρίαινά του στην κοιλιά 

του Σκορπλέωνος, την οποία και απομάκρυνε εύκολα με το κεντρί του. Ο Σκορλέων όρμησε 

ξανά, αυτή τη φορά εναλλάσσοντας χτυπήματα και με τα δύο τσεκούρια, ενώ η Μίρλεν 

απέκρουσε με δυσκολία τα χτυπήματα με την τρίαινά της που κρατούσε από τη λαβή και με τα 

δύο χέρια. Μετά από δύο και πλέον λεπτά σκληρής μάχης, και οι δύο εχθροί εξακολουθούσαν 

να κινούνται κυκλικά, παρακολουθώντας ο ένας τον άλλον, ιδρώνοντας αφειδώς από την 

ενέργεια που δαπανήθηκε. Με μια γρήγορη κίνηση, η Μιρλέν ξετύλιξε το δίχτυ και το πέταξε 

στα πόδια της σαρανταποδαρούσας, πιάνοντάς την.  

 - Δεν θα σου βγει σε καλό, το έκανες μια φορά. Έχω μελετήσει κάθε σου κίνηση...- είχα 

όλο τον χρόνο να το κάνω, βαρκάρη, είπε ο Σκορλέων, καθώς έκανε τούμπα προς τα πίσω, 
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ακουμπώντας με το κεντρί του στο έδαφος, απελευθερώνοντας αμέσως τον εαυτό του από τη 

σύλληψη. Ένα πεταχτό τσεκούρι πετάχτηκε στον αέρα και έσκισε τον μανδύα του Μίρλεν, 

κόβοντάς τον στο πλάι, προς αναστεναγμό του γέροντα, ο οποίος με δυσκολία κατάφερε να 

αποφύγει τη ρίψη. Το τσεκούρι χτύπησε στον τοίχο μέχρι τη λαβή, κάνοντας έναν κρότο που 

αντηχούσε για μερικά δευτερόλεπτα στα κεφάλια των μαχητών. Ο Σκορλέων κρατούσε τώρα 

το εναπομείναν τσεκούρι και με τα δύο χέρια, κινούμενος με ταχύτητα, καθώς το κεντρί του 

εξαπέλυε θανατηφόρα χτυπήματα στον ακτοπλόο, ο οποίος χρησιμοποιούσε το δίχτυ του ως 

ασπίδα. Ένα βαρύ τσεκούρι έκοψε τη τρίαινα στη μέση, οδηγώντας την στο έδαφος.  Ο 

Σκορλέων κοίταξε τον αντίπαλό του και κούνησε ένα ανοιχτό χέρι, σαν να τον καλούσε να πάρει 

νέα όπλα. Ήταν πολέμαρχος.  

- Δεν νομίζω ότι θα πάρω κάτι άλλο προς το παρόν", δήλωσε ο Mirlén.  

 - Όπως επιθυμείς", είπε ο Σκορλέων καθώς σήκωσε δύο όμορφα χρυσά σπαθιά και 

έκανε σφυριχτές κινήσεις που παρήγαγε η κοπή του ατσαλιού στον αέρα. Νομίζω ότι ήρθε η 

ώρα να πεθάνεις, παλιόφιλε", είπε ο Σκόρλεον, κινούμενος προς τον ακτοπλόο, σημαδεύοντάς 

τον και με τα δύο σπαθιά, ενώ ύψωνε απειλητικά το κεντρί πάνω από την πλάτη του.  

Ο Μίρλεν ξετύλιξε το δίχτυ και το κράτησε και στα δύο χέρια. Από αυτό, πολλά τρισδιάστατα, 

σαν δόρατα, διαπεραστικά στοιχεία εκτοξεύτηκαν προς τον Σκόρλεον, τα οποία εκείνος 

απέκρουσε με ευκολία. Με μια κίνηση ζιγκ-ζαγκ, που έγινε με μεγάλη ταχύτητα, ο Scorleon 

πλησίασε τον Mirlén σε απόσταση τριών μέτρων και με δύο δυνατά σπαθιά, έσκισε το δίχτυ σε 

πολλά κομμάτια, πέφτοντας στο έδαφος σαν κουρέλι, χάνοντας αυτόματα τη λάμψη του. Αυτό 

προκάλεσε κάποια σύγχυση στον Εσκορλεόν, ο οποίος, κοιτάζοντας τον εντελώς αφοπλισμένο 

πλέον εχθρό του, χαμογελούσε από αυτί σε αυτί. Η πληγή στο πλευρό του είχε κλείσει, αλλά 

ένα χρυσό χρώμα έβγαινε από αυτό που θα έπρεπε να είναι κόκκινο αίμα. Ξαφνικά, ένας 

δυνατός κρότος τράβηξε την προσοχή των μαχητών. Η πόρτα είχε τιναχτεί στον αέρα, 

πέφτοντας πάνω στην άκρη του δωματίου. Ο Μίρλεν μπήκε μέσα από την πόρτα, ανεβαίνοντας 

στη βάρκα του, καθώς κοίταζε από ψηλά με τρόμο τη σκηνή: ένα φτηνό αντίγραφο του εαυτού 

του βρισκόταν στο πάτωμα, εντελώς άοπλο.  

 - Τι είναι αυτό; είπε ο Σκόρλεον με βροντερή φωνή.  

 - Φοβάμαι ότι είναι κόλπο, κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε ξαναπεράσει. Αυτός ο 

πολυμορφικός μας έπαιξε και τους δύο ξανά, απάντησε η Μιρλέν καθώς κατέβαινε στο έδαφος.  

Ο άοπλος Mirlén κοίταξε και τους δύο διεκδικητές και κλείνοντας τα μάτια του συγκεντρώθηκε. 

Ο Ούγκο εμφανίστηκε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των δύο δασκάλων.  

 - Λυπάμαι, δεν μπορούσα να σας αφήσω να αλληλοσκοτωθείτε.  

 - Αλλά πώς μπόρεσες... Δεν έχεις αυτή τη δύναμη! είπε θυμωμένος ο Μίρλεν.  

 - Τώρα μπορώ", απάντησε ο Ούγκο, "μπορώ να πάρω οποιαδήποτε μορφή και να 

αντιγράψω οποιαδήποτε δύναμη, αν έχω αγγίξει το αίμα του όντος αυτού πριν.  

 - Δεν έχεις αγγίξει το αίμα μου", είπε η Mirlén συνοφρυωμένη.  
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 - Πράγματι, αλλά μπόρεσα να αντιγράψω τη μορφή σου, όχι τόσο τις δυνάμεις σου. Γι' 

αυτό δεν μπόρεσα να φέρω το σκάφος σου και το δίχτυ δεν ήταν το πραγματικό.  

 - Τώρα καταλαβαίνω γιατί το έσπασα τόσο εύκολα", είπε ο Σκορλέων. Υποσχέθηκες ότι 

κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο στο δρόμο σου, γέρο. Βλέπω ότι δεν μπορείς να κρατήσεις τις 

υποσχέσεις σου", συνέχισε ο Σκορπιός.  

 - Έδωσα σαφείς οδηγίες σε όλα τα μέλη της Σχολής ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν έπρεπε να επέμβει", 

απάντησε ο βαρκάρης, τονίζοντας τη λέξη κανείς- αλλά ο Ούγκο δεν ήταν εδώ και δεν φαίνεται 

να το γνωρίζει.  

 - Τώρα θα αρχίσει ο πραγματικός αγώνας. Φύγε από τη μέση, αγόρι μου!" είπε η 

Μιρλέν με αποφασιστικό βήμα και ξετύλιξε το δίχτυ, σέρνοντάς το με το ένα της χέρι.  

 - Αρκετά! Δεν θα διαλέξω ποτέ ανάμεσα στους δυο σας! φώναξε η Αράνα από την 

πόρτα, αν και η φωνή της δεν ήταν τόσο δυνατή όσο θα ήθελε.  

Η αράχνη κρατούσε το λαιμό της με το ένα της πόδι, πιθανότατα για να αποτρέψει το άνοιγμα 

της πληγής από την πίεση της κραυγής. Οι τρεις τους την κοιτούσαν σιωπηλά. Ο ιστός της 

Μιρλέν άρχισε ξαφνικά να λάμπει, πέφτοντας στο έδαφος μπροστά στα άτονα μάτια της 

Μιρλέν. Μια φιγούρα σε σχήμα τρισδιάστατης γυναίκας εμφανίστηκε μέσα από αυτόν: ήταν η 

Ελίσα. Ο Σκορλέων χαλάρωσε το σώμα του και οι δύο λεπίδες έπεσαν βαριά στο έδαφος, καθώς 

το κεντρί χαλάρωσε εντελώς. "Ανόητοι! 2", είπε η Αράνα σχεδόν ψιθυριστά, αν και η φωνή 

ακουγόταν απόλυτα και στα τρία κεφάλια τους- ο Λούσερ έπρεπε να είναι κι αυτός στο κόλπο... 

Η φωνή της Ελίσα συνέχισε: "Σας άφησα πριν από χρόνια επειδή παραλίγο να σκοτωθείτε 

μεταξύ σας, και επιστρέφω για να βρω το ίδιο πράγμα. Σας αγαπούσα και τους δύο, πάρα πολύ- 

ο ένας είχε αυτό που έλειπε από τον άλλον, αλλά... και οι δύο εγωιστικά με θέλατε μόνο για 

τον εαυτό σας, χωρίς να σκέφτεστε τα συναισθήματά μου, και το χειρότερο απ' όλα, χωρίς να 

σκέφτεστε τον καλύτερο φίλο σας. Γίνατε θανάσιμοι εχθροί για μια γυναίκα, για μένα. Και τώρα 

αυτή η γυναίκα σας λέει: Αρκετά! Είμαι εδώ και τώρα", συνέχισε η Elissa, "μπροστά στον γιο 

μου και τους δύο πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, φυλακισμένη σε ένα σώμα που 

δεν είναι δικό μου, προερχόμενη από μια αποστολή αυτοκτονίας που σκότωσε αρκετούς από 

εμάς. Πόσοι ακόμα πρέπει να πεθάνουν; Ο πόλεμος έχει τελειώσει, δεν το καταλαβαίνετε αυτό; 

Αν το δεχτώ εγώ, πρέπει να το δεχτείς κι εσύ. Το παρελθόν έχει πεθάνει, αλλά το παρόν είναι 

το μόνο που έχουμε... και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα μέλλον μπροστά 

μας, χωρίς τον Wo-Shikram να απειλεί την ύπαρξή μας και την ύπαρξη αυτών που αγαπάμε. 

Δεν είναι καιρός να σταματήσουμε; Αν θέλετε να αλληλοσκοτωθείτε, μπορείτε να το κάνετε για 

μένα- αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα πεθάνετε για το τίποτα- ο νικητής, αν υπάρχει, θα ζει τις 

υπόλοιπες μέρες του ζώντας με τους δαίμονές του, χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, και με την 

απόλυτη περιφρόνησή μου. Ο Mirlén και ο Escorleón ήταν σιωπηλοί, σαν μαγεμένοι- και οι δύο 

είχαν καταρρεύσει στο πάτωμα χωρίς δύναμη από το σοκ που μόλις είχαν υποστεί. 
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30. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Υπήρχε χρόνος και όλοι στο σχολείο άξιζαν να μάθουν την αλήθεια. Εξάλλου, τώρα είχαν τις 

απαντήσεις για να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Όλο το σχολείο είχε συγκεντρωθεί στη 

Μεγάλη Αίθουσα. Ο Λούσερ είχε ανακτήσει τη συνηθισμένη του όψη και έκανε αυτό που ήξερε 

καλύτερα: γινόταν το μεγάφωνο του Σχολείου, προβάλλοντας με απίστευτη καθαρότητα τη 

φωνή του αγοριού στα κεφάλια όλων των παρευρισκομένων. Ο Ούγκο άρχισε να αφηγείται όλα 

τα σημαντικά γεγονότα που είχαν υποστεί κατά τη διάρκεια της Αποστολής, όπως ο θάνατος 

του Λοντούτζι και η εκούσια φυλάκιση του Θάνη, του Ερίζορο και του Πήγασουλο. Μίλησε για 

το Serpentidad, για τον Λαβύρινθο των Απροσάρμοστων, για τις Σκοτεινές Ψυχές, για τον 

Μελκιάδη (τον Μινώταυρο που τους είχε βοηθήσει τόσο πολύ), για το άψογο χαρτί, για τον 

θάνατο του Arana και την επιστροφή του στη ζωή (εκκρεμεί ακόμα να ανακτήσει πλήρως τον 

χειρισμό των φωνητικών του χορδών), ..... Μιλούσε για τόσα πολλά πράγματα που όλοι τον 

άκουγαν με δέος. Μίλησε για τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε ως Μεσσίας, για τις 

δυνάμεις του, για τις ικανότητές του... Τέλος, μίλησε για τη μητέρα του και για το πώς απέκτησε 

το νέο σώμα του Αράνα. Η Μιρλέν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς της που ήξερε 

ότι ο Θάνης ήταν ακόμα ζωντανός, έστω και μέσα σε εκείνο το μισητό, εγωκεντρικό φίδι που 

γνώριζε τόσο καλά.  

 - Επιστρέφοντας στη Σερπεντιντάντ, είπε ο Ούγκο- "έκανα μια συμφωνία μαζί της με 

αντάλλαγμα να μας αφήσει να φύγουμε. Αν σε ένα χρόνο δεν έχω επιστρέψει με αυτό που 

υποσχέθηκα, οι φίλοι μας θα πεθάνουν.  

 - Τι είδους συμφωνία είναι αυτή; ρώτησε η Μιρλέν, σκουπίζοντας τα δάκρυά της, χωρίς 

να φαίνεται να τη νοιάζει που όλοι είχαν παρατηρήσει αυτό το γεγονός. Της υποσχέθηκα ότι 

θα έκανα ό,τι μπορούσα για να σταματήσω το άλμα του σχολείου, ούτε στο χρόνο ούτε στο 

χώρο.  

 - Τι είδους τρέλα είναι αυτή;" είπε η Mirlén, με τα μάτια της να ανοίγουν, καθώς το 

γενικό μουρμουρητό γινόταν όλο και πιο δυνατό.  

 - Σας ζητώ να με εμπιστευτείτε- το Serpentidad δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε... Ο 

Lúcer μπορεί να το επιβεβαιώσει, είπε το αγόρι.  

 - Αλλά τι σχέση έχει το σταμάτημα των χωροχρονικών αλμάτων με το Σερπεντιτάντ; 

ρώτησε ο Μοντελάν, ο καθηγητής που έμοιαζε με ακρίδα και ήταν αναμφίβολα ειδικός στα 

άλματα.  

 - Δεν θέλω μόνο να σταματήσει η Σχολή τα άλματα, αλλά θα ήθελα να βρίσκεται σε μια 

στατική τοποθεσία, σε έναν συγκεκριμένο χρόνο.  

 - Αυτό θα μας έκανε εντελώς ευάλωτους", είπε ο Τεν-σιόν, σκεπτόμενος ότι το αγόρι 

μπορεί να είχε τρελαθεί κατά καιρούς, αφού έζησε τόσες περιπέτειες.  

- Ίσως ο Λούσερ μπορεί να με βοηθήσει λίγο..." είπε ο Ούγκο κοιτάζοντας τον φύλακα.   

 - Λοιπόν, πράγματι..." είπε ο φύλακας. Μίλησα τηλεπαθητικά με τον Thanis πριν από 

λίγες ώρες. Έχουν αλλάξει εντελώς το εσωτερικό του Serpentidad- είναι πλέον μια διαφορετική 

πόλη, όπου οι Σκοτεινές Ψυχές προστατεύουν τους πολίτες από το έγκλημα. Το εμπόριο είναι 
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ελεύθερο και το Serpentidad επιτρέπει ορισμένες παραχωρήσεις στην είσοδο και την έξοδο. Ο 

ίδιος ο Thanis επέμεινε να σας πω ότι, παρόλο που δεν μπορείτε να δείτε τον ήλιο, ο αέρας 

είναι σχεδόν τόσο καθαρός όσο και πάνω από το έδαφος και τα ηλιοβασιλέματα εξακολουθούν 

να είναι εκπληκτικά, δεν χρειάζεται να καλύπτετε τα μάτια σας για να προστατεύσετε την 

όρασή σας. Το κοάλα μου ζήτησε τελικά να διαβάσω αυτό το μήνυμα αυτολεξεί- ο Λούσερ 

έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί από την τσάντα του και άρχισε να διαβάζει:  

"Αγαπητή Σχολή Μυθολογικών Όντων:  

Μου λείπετε όλοι σας και θα σας έχω πάντα στην καρδιά μου, ειδικά τον αγαπημένο μου 

πατέρα, Mirlén. Μετανιώνω κάθε μέρα της ζωής μου για τον τρόπο με τον οποίο σας 

αποχαιρετήσαμε, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα εκείνη τη 

στιγμή. Προσεύχομαι να ξανασυναντηθούμε και να συνεχίσουμε να λύνουμε γρίφους και 

αινίγματα. Εδώ στο Serpentidad έχω βρει τη θέση μου και το ίδιο και η καρδιά μου. Ο Pegasullo 

και ο Erizorro στέλνουν τους χαιρετισμούς τους σε όλους σας.  

Μην αμφισβητείτε τα λόγια του Ούγκο- ό,τι και να είναι, αυτό το παιδί είναι ο Εκλεκτός και 

ξέρει τι κάνει. 

Ειλικρινά δικός σας, 

Thanis" 

 

Η Μιρλέν έκλαιγε τα μάτια της, ενώ αρκετοί δάσκαλοι της έδιναν μαντήλια για να τα σκουπίσει, 

ενώ ο φέριμαν φυσούσε δυνατά τη μύτη του, ήχος που ενισχύθηκε από την τηλεπαθητική 

δύναμη του Λούσερ, την οποία αναγκάστηκε να αποσυνδέσει για λίγο για να μην δυσαρεστήσει 

όλους τους παρευρισκόμενους. Όταν η Μιρλέν ανέκτησε την ψυχραιμία της, ο Λούσερ 

ενεργοποίησε τη δύναμή του και ο Ούγκο συνέχισε να μιλάει: "Αυτή είναι η πρότασή μου: 

πηδήξτε μόνο μία φορά μέσα στο Serpentidad- αυτή θα είναι η μόνιμη τοποθεσία. Το σχολείο 

δεν θα χρειάζεται να επενδύει τη μαγική του ενέργεια για να κάνει συνεχή άλματα. Αυτή η 

σημαντική εξοικονόμηση θα χρησιμοποιούνταν από το Serpentidad, το οποίο δεν θα 

χρειαζόταν πλέον να καταβροχθίζει πόλεις για να αποκτήσει μαγική ενέργεια. Η Σχολή θα 

μπορούσε να την παρέχει εφ' όρου ζωής- σε αντάλλαγμα, το Serpentidad θα μας παρείχε ένα 

ασφαλές καταφύγιο από τις σκοτεινές δυνάμεις. Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε 

τις λεπτομέρειες, τους όρους εισόδου και εξόδου και, σίγουρα, να φέρουμε τις μαγικές μας 

γνώσεις για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στο εσωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι ο Μελκιάδης 

θα με βοηθήσει να πείσω το φίδι. Νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο που ταιριάζει εξίσου και στις δύο 

πλευρές", ολοκλήρωσε το αγόρι.  

Η Μεγάλη Αίθουσα ήταν σιωπηλή- κανένας ήχος δεν ακούστηκε, ούτε καν ένας βήχας ή ένα 

φτέρνισμα. Ο ίδιος ο Τράντορ κοιτούσε με ορθάνοιχτα μάτια το αγόρι, όπως και η Αράνα, η 

οποία τον παρακολουθούσε με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της, αποτέλεσμα της απορίας και 

της υπερηφάνειας που ένιωθε ως μητέρα. Η Μιρλέν πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε:  

 - Θα ήθελα ο Ντίμας να μας πει τη γνώμη του για το θέμα αυτό.  
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Ο μάγος σηκώθηκε όρθιος και πιάνοντας έναν από τους πίνακές του είπε:  

 - Ο Dimas είπε: "Καλύτερα να το δείτε μόνοι σας.  

Ο πίνακας αντανακλούσε τον Σερπεντιτάντ με μια απαράμιλλη ενεργητική λάμψη, καθώς η 

Σχολή συνέχιζε τις κανονικές της εργασίες σε μια τοποθεσία που η παρέα γνώριζε πολύ καλά: 

το εσωτερικό του Λαβύρινθου των Αθέατων. 

Ο Μελκιάδης χαιρέτησε τον Ούγκο και τους δασκάλους της Σχολής. Είπε ότι είχε διαβάσει 

πολλά για τον Μίρλεν, μέσα από διάφορους τόμους που ο Πεγκασούλο βοηθούσε να 

καταγραφούν. Το κλείσιμο της συμφωνίας με τον Σερπεντιντάντ κράτησε μόλις μια μέρα, 

καθώς πραγματικά ωφέλησε πολύ όλα τα μέρη. Έχοντας μαγική ενέργεια στη διάθεσή της, η 

Serpentidad δεν είχε ανάγκη να υποβαθμίζει τις γειτονιές και να προωθεί τον θάνατο των 

κατοίκων τους. Το παλιό φίδι είχε απελευθερωθεί από τις τελευταίες χαραμάδες του 

υποκόσμου- τώρα, η πόλη ήταν πολύ πιο φωτεινή και οι δρόμοι ήταν πιο φαρδιοί και ασφαλείς 

από ποτέ. Υπήρχε ακόμη και τώρα μια λίστα αναμονής πόλεων που περίμεναν να τις καταπιεί 

το νέο Serpentity.  

Η Indhira ήταν ένα ανήσυχο και παιχνιδιάρικο παιδί. Η Σεσίλ δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια 

της από πάνω της, καθώς κρυβόταν συνεχώς και έκανε σκανταλιές. Η έμφυτη δύναμή της ήταν 

τεράστια, η οποία μπορούσε να κάνει το φίδι να πηδήξει στον χρόνο και τον χώρο στο σύνολό 

του, αν και όποτε χρειαζόταν- το μόνο που χρειαζόταν ήταν να το σκεφτεί.  

Ο Lúcer μεταφέρθηκε από Φύλακας της Σχολής Μυθολογικών Όντων σε Μεγάλο Φύλακα της 

Φιδωτότητας. Μαζί με έναν στρατό από πενήντα όντα, έλεγχαν την είσοδο στο εσωτερικό του 

φιδιού, ενώ αρκετές μαγικές σφραγίδες μεγάλης δύναμης γραμμένες σε άψογο χαρτί 

εξασφάλιζαν ότι κανείς δεν περνούσε χωρίς την επίβλεψή τους.  

Η Mirlén και ο Escorleón ανακτούσαν σιγά σιγά την παλιά τους φιλία, κάτι που επιταχύνθηκε 

όταν η Arana τους είπε ότι είχε αποφασίσει να μείνει. Δεν μπορούσε να ανακτήσει την 

ανθρώπινη μορφή της, τουλάχιστον προς το παρόν, και μια αράχνη αυτού του μεγέθους δεν 

θα μπορούσε να κινηθεί εύκολα στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, θα μπορούσε να βλέπει τον 

Ούγκο όποτε ήθελε μέσω πυλών που θα δημιουργούσε στο εσωτερικό του φιδιού- το δέρμα 

του φιδιού λειτουργούσε ως μαγικός μονωτής, περνώντας απαρατήρητη και μη ανιχνεύσιμη 

στον έξω κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να βλέπει τον γιο του όποτε ήθελε. Ο 

Σκορλέων θα παρέμενε υπεύθυνος για την ασφάλεια της Σχολής και ο κύριος εκπαιδευτής στον 

χειρισμό των όπλων.  

Ο Ντίμας είχε μια ξεχωριστή θέση, μέσα στο φίδι: Το Serpentidad του είχε ανοίξει την είσοδο 

σε έναν χώρο που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ κανείς, τον εγκέφαλό του, που αποτελούνταν από 

ένα μόνο φίδι που είχε στρίψει πολλές φορές στον εαυτό του και ονομαζόταν Cerebria. Ο Dimas 

είχε εκεί έναν χώρο για να ζωγραφίζει και τον οποίο μπορούσε να μοιράζεται ανά πάσα στιγμή 

με την ίδια την ουσία του Serpentidad, με τον οποίο είχε πολύ ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές και 

μυστικιστικές συζητήσεις.  

Ο Erizorro έγινε ο κυριότερος δάσκαλος μεταξύ των όντων με δυνάμεις επίθεσης από 

απόσταση, εκείνων που απαιτούσαν τη ρίψη αντικειμένων κάθε είδους. Η φύλαξη του 



Gamiright. Κωδικός: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
ΑΦΗΓΗΣΗ 

249 
 

Λαβύρινθου θα παρέμενε στα χέρια των πρώην κατοίκων, τοποθετημένη από τον Μελκιάδη, ο 

οποίος απολάμβανε αφάνταστα τον φτερωτό φίλο του- ο ίδιος ο Πεγκασούλο είχε φτιάξει 

παγωμένα σκαλοπάτια που ανέβαιναν στην κορυφή μιας βιβλιοθήκης γεμάτης με βιβλία που 

διηγούνταν αρχαίες ιστορίες της Σχολής και των πρώην μεντόρων του.   

Ο Θάνης και η Τουνάρου αποφάσισαν να παντρευτούν, και οι δύο έγιναν οι αδιαμφισβήτητοι 

επικεφαλής των Σκοτεινών Ψυχών, ενός είδους αστυνομικής δύναμης της πόλης Σερπεντιτάντ 

που είχε εξασφαλίσει την απουσία εγκλημάτων τον τελευταίο χρόνο. 

Οι αιχμάλωτοι φυλακισμένοι, αράχνες, καλικάντζαροι και διάφορα τέρατα έλαβαν χάρη με 

αντάλλαγμα να πιουν ένα φίλτρο που είχε παρασκευάσει ο ίδιος ο Μίρλεν. "Σας δίνω την 

επιλογή να παραμείνετε εδώ σε ένα κελί ή να είστε ελεύθεροι, αλλά χωρίς να θυμάστε τίποτα 

από όσα συνέβησαν". Όλοι αποφάσισαν να πιουν το φίλτρο προτού περάσουν άλλο ένα λεπτό 

έγκλειστοι- όλοι εκτός από έναν, έναν πεισματάρη, ξεροκέφαλο Μινώταυρο που είχε χάσει το 

ένα του χέρι κατά τη διάρκεια της μάχης και δεν σηκωνόταν καν από το πάτωμα του κελιού.  

 - Πώς σε λένε; ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Το όνομά μου είναι Ταουρόμ. Δεν πρόκειται να πιω τίποτα που θα μου στερήσει τη 

μνήμη, είναι σαφές αυτό; Η μνήμη μου είναι τα πάντα για μένα.  

 - Σε καταλαβαίνω, είπε ο Ούγκο, αγγίζοντάς τον στο μπράτσο- ξέρω έναν Μινώταυρο 

σχεδόν τόσο πεισματάρη όσο εσύ, ο οποίος μου είπε πόσο σημαντική είναι μια βιβλιοθήκη. Το 

όνομά του είναι Μελκιάδης, τον ξέρεις;  

 - Ο Μελκιάδης είναι εδώ;" είπε ο Ταύρος με μεγάλα μάτια.  

 - Ναι, και είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά να σου πει, είπε ο Ούγκο με χαμόγελο, ενώ 

μερικές μικρές σταγόνες Μινώταυρου από το ανεπούλωτο κούτσουρο του έγιναν μέρος του 

αγοριού. 

Ο Ούγκο είχε μια συζήτηση με τη μητέρα του- δεν υπήρχε ένταση, αλλά κατανόηση και πάνω 

απ' όλα αγάπη, πολλή αγάπη. Την καταλάβαινε απόλυτα- δεν μπορούσε να επιστρέψει στον 

πραγματικό κόσμο μαζί του. Δεν εγκατέλειπε τον γιο της, αλλά δεν ήθελε ούτε ο Ούγκο να είναι 

υπεύθυνος για μια γιγάντια αράχνη για το υπόλοιπο της ζωής του. Δεν ήταν μέρος για εκείνη. 

Θα επέστρεφε στη θεία της Ματίλντα μετά από σχεδόν δύο χρόνια, παρόλο που για τη φτωχή 

θεία της ήταν μόνο λίγες ώρες.  

 - Θα βλεπόμαστε όποτε θέλεις, αγάπη μου! είπε η Αράνα καθώς περνούσε το ένα της 

πόδι από τα μαλλιά του.  

 - Θα μου λείψει να μου κάνεις αυτά τα πράγματα, μαμά", είπε διασκεδάζοντας ο 

Ούγκο. Η Αράνα δεν μπόρεσε παρά να κλάψει για κάθε ένα από τα μάτια της- ήταν η πρώτη 

φορά που ο Ούγκο την αποκαλούσε μαμά με αυτή τη μορφή. Η Αράνα θα φρόντιζε τη Σεσίλ, η 

οποία είχε κάνει εξαιρετικές φιλίες με την Ιντίρα, η οποία ήταν ήδη ένα αξιολάτρευτο κοριτσάκι 

σχεδόν τριών ετών.  

 - Φρόντισε τη μητέρα μου, Σεσίλ. Θα μου λείψεις", είπε ο Ούγκο, χαϊδεύοντας τα 

μαλλιά του μικρού κοριτσιού, οκτώ ετών πλέον, που είχαν μακρύνει όλο και περισσότερο.  
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 - Δεν το κάνω πάντα αυτό; είπε το κορίτσι, ακόμα πιο αγανακτισμένο από ό,τι συνήθως. 

Δεν σκοπεύω να μείνω εδώ για πάντα, αν και ο παππούς και ο πατέρας μου χρειάζονται την 

παρέα μου (η Σερένιτι είχε ενταχθεί ειρηνικά στη Σερπεντιτάντ, χωρίς να καταστρέψει ούτε ένα 

από τα σπίτια της- στην πραγματικότητα, είχε γίνει ένα θαυμάσιο μέρος για να χαθείς 

οποιαδήποτε μέρα μέσα στο Σερπεντιτάντ). Όταν ενηλικιωθώ, θα ήθελα να έρθω στον κόσμο 

σας και να εγκατασταθώ εκεί. είπε το κορίτσι με καθαρό μυαλό.  

- Θα ήταν θαυμάσιο, Σεσίλ- πραγματικά μου παίρνεις ένα βάρος από το μυαλό, καθώς δεν 

βρίσκω έναν νόμιμο τρόπο για να βρεθεί ένα τέτοιο κοριτσάκι στον κόσμο μου χωρίς κανένα 

ίχνος της γέννησής του ή της προηγούμενης καταγωγής του. Ωστόσο, θα μπορούσα να το 

κανονίσω", είπε ο Ούγκο, ξύνοντας το πηγούνι του.  

 - Δεν χρειάζεται να το κάνεις, ανόητε. Θα έρθω να δω εσένα και τη μητέρα σου όποτε 

θέλω. Ελπίζω να έχεις πολλά παιχνίδια να μου δείξεις όταν συναντηθούμε- χαίρομαι που θα 

σου μιλήσω, αλλά θα ήθελα να διασκεδάσω περισσότερο μαζί σου. Α, και δεν ξεχνάω τον 

Γουόκι-Τάλκι! είπε το κορίτσι κλείνοντάς του το μάτι.  

 - Είσαι αδιόρθωτος! είπε ο Ούγκο, αγκαλιάζοντάς τον.  

 - Εξάλλου, υπάρχει και ο δύστροπος γερο-σαρανταποδαρούσα- είμαι σίγουρη ότι δεν 

διασκεδάζει που τον άφησα εδώ μόνο του, να διδάσκει νέους μαθητές σοκάροντάς τους..." είπε 

η Σεσίλ με ένα γέλιο που μόλυνε τον Ούγκο.  

 - Αντίο, Σεσίλ -να σου κάνω ένα δώρο; είπε ο Ούγκο.  

 - Λατρεύω τα δώρα", είπε το μικρό κορίτσι.  

 - Κλείσε τα μάτια σου! είπε ο Ούγκο, καθώς άγγιζε το κεφάλι του κοριτσιού.  

Ο Ούγκο συγκεντρώθηκε στον Ταύρο και η νοητική του δύναμη του ήρθε αμέσως- διόρθωσε 

ένα μικρό ελάττωμα στον εγκέφαλο του κοριτσιού, κάτι που πρέπει να άγγιξε ο κόκκινος 

Ανούβης.  

- Αυτό είναι! είπε ο Ούγκο.  

 - Πού είναι το δώρο; είπε το κορίτσι.  

 Το δώρο είναι μέσα σου", απάντησε ο Ούγκο. Είσαι ένα υβριδικό ον και έχεις 

εκπληκτικές δυνάμεις. Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να δοκιμαστείς για το πρώτο επίπεδο στη 

Σχολή Μυθολογικών Όντων.  

 - Πραγματικά, τι μπορώ να κάνω;" είπε το κορίτσι με ανοιχτά χέρια, ενώ μια τεράστια 

μπάλα φωτιάς δημιουργήθηκε ανάμεσα στα χέρια της.  

 - Πρόσεχε, Σεσίλ! είπε ο Ούγκο. Υποσχέσου μου ότι θα τη χρησιμοποιήσεις πολύ σοφά.  

 - Αυτό είναι καταπληκτικό, Ούγκο. Τώρα θα είμαι σε θέση να ανάψω τα κεράκια 

γενεθλίων όλων των κατοίκων του Serpentidad, είπε σαρκαστικά το κορίτσι. Και χωρίς άλλη 

καθυστέρηση, του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο και έτρεξε στο δρόμο, ουρλιάζοντας:  
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 - Arana, Arana! Κοίτα τι μπορώ να κάνω... 

Το μόνο που απέμενε ήταν να αποχαιρετήσει τον Τράντορ. Είχε γίνει κύριος απίστευτης 

δύναμης, βρίσκοντας νέες ικανότητες, όπως το να μπορεί να κινείται μέσα από αστραπές και 

ηλεκτρικές ακτίνες, σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός. Ωστόσο, ακόμη και με αυτή τη δύναμη, 

ο Τράντορ είχε αλλάξει πολύ. Εξακολουθούσε να είναι ξεχωριστός, αλλά το γεγονός ότι ήταν 

μέλος της ακολουθίας τον είχε αναμφίβολα αλλάξει προς το καλύτερο.  

 - Γεια σου, Τράντορ", είπε ο Ούγκο καθώς έμπαινε στη Μεγάλη Αίθουσα, όπου η 

σαρανταποδαρούσα έκανε ηλεκτροσόκ σε δώδεκα νέα επίδοξα μυθολογικά όντα.  

 - Μου είπαν ότι φεύγεις", είπε ο σαρανταποδαρούσα, καθώς σταμάτησε τις 

προσπάθειές του, δίνοντας μια ανάσα στα πλάσματα που βογκούσαν στο έδαφος.  

 - Σωστά, αλλά θα ζήσω κάπου ανάμεσα στον κόσμο μου και σε αυτόν εδώ. Εξάλλου, 

είμαι ένα υβριδικό ον, όπως κι εσείς.  

 - Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα, μικρέ. Μου έμαθες να μην είμαι ηλίθιος για το 

υπόλοιπο της ζωής μου.  

 - Δεν είναι τίποτα", είπε ο Ούγκο καθώς την άγγιζε στην πλάτη.  

 - Πρόσεχε με αυτά τα χέρια, νάνο! Σε έχω δει να το εκμεταλλεύεσαι για να κλέψεις 

μερικές σταγόνες αίμα από τα θύματά σου και άρα τις δυνάμεις τους... Θέλεις να κλέψεις και 

τις δικές μου τώρα που είναι τόσο απίστευτες; είπε η σαρανταποδαρούσα.  

 - Μα, φοβάμαι ότι με πέτυχες, είπε ο Ούγκο διασκεδάζοντας.  

 - Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου το ζητήσεις, είπε η σαρανταποδαρούσα, 

έτοιμη να δώσει στον εαυτό της μια εκούσια πληγή σε ένα από τα πόδια σου.  

 - Σε παρακαλώ, μην το κάνεις- αν ποτέ χρειαστώ τις νέες σου εκπληκτικές δυνάμεις, 

υπόσχομαι ότι θα τις ζητήσω- προς το παρόν, θα αρκεστώ στις παλιές, την αγνή ουσία του 

Τράντορ, του γκρινιάρη σαρανταποδαρούσα.  

 - Δεν νομίζω ότι θα σου λείψει αυτό το αυτάρεσκο μικρό σκουλήκι! είπε ο 

σαρανταποδαρούσα, αναφερόμενος στον εαυτό του στις πρώτες του συναντήσεις με το αγόρι. 

Ορίστε, έχω κάτι για σένα", είπε η σαρανταποδαρούσα. Έβαλε το ένα του πόδι στην τσάντα του 

και έβγαλε το κλειδί-μη-κλειδί και τη σφυρίχτρα.  

 - Θεέ μου, το είχα ξεχάσει τελείως αυτό! Σ' ευχαριστώ, φίλε μου. Στον κόσμο μου δεν 

θα χρειαστώ τη σακούλα- ένα παλιομοδίτικο σακίδιο αρκεί", είπε το αγόρι και γέλασε δυνατά. 

Η Μιρλέν εμφανίστηκε με τη βάρκα της στη Μεγάλη Αίθουσα.  

 - Φαίνεται ότι το μεγάλο αφεντικό σε θέλει", είπε η σαρανταποδαρούσα.  

 - Θέλεις να σε πάω κάπου, αγόρι μου; προσφέρθηκε η Mirlén.  

 - Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω- κουβαλάω αυτό το 

σακίδιο γεμάτο μέχρι το χείλος, με πράγματα του πατέρα μου και δώρα από τους φίλους μου.  
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 - Μπες μέσα. Θα σε πάω μέχρι την πύλη, είπε ο Mirlén.  

Έφτασαν σε ένα δωμάτιο που ο Ούγκο γνώριζε πολύ καλά, το δωμάτιο 222. Αλλά τώρα, μια 

ολοκαίνουργια πινακίδα το χαρακτήριζε με ένα νέο όνομα: το δωμάτιο των Εκλεκτών, προς 

τιμήν του Ούγκο. Μπαίνοντας μέσα, ο Ούγκο παρατήρησε τους έντεκα ρωμαϊκούς αριθμούς 

που ήταν κολλημένοι στον τοίχο, σχηματίζοντας έναν κύκλο. Ήταν το άψογο χαρτί που είχε 

χρησιμοποιήσει για να φυλακίσει τον Wo-Shikram. - Αυτή θα είναι μια πύλη που θα συνδέει με 

ασφάλεια τον κόσμο μας με τον δικό σας- πρέπει απλώς να γνωρίζετε το ξόρκι για να την 

ενεργοποιήσετε. Πήρα την άδεια να το γράψω για σένα στον Μινώταυρο, μια γλώσσα που 

φαίνεται ότι έμαθες πρόσφατα, είπε χαμογελώντας ο γέρο-φορέα. Ο Ούγκο πήρε το χαρτί και 

προσπάθησε να το διαβάσει. Ήταν αδύνατο με την ανθρώπινη μορφή του- σκέφτηκε για μια 

στιγμή τον Ταουρόμ και δύο ισχυρά κέρατα εμφανίστηκαν στο κεφάλι του, ενώ η μύτη του 

μετατράπηκε σε ένα τεράστιο ρύγχος, προς έκπληξη της Μιρλέν. Κοίταξε ξανά το χαρτί και οι 

λέξεις άρχισαν να παίρνουν μορφή- αναφέρονταν στους συνδεδεμένους κόσμους, στη δύναμη 

του 2 και στο αψεγάδιαστο χαρτί με τη μορφή ρωμαϊκών αριθμών που έγραψε με το αίμα της, 

το αίμα του Εκλεκτού που έδωσε το όνομά του σε αυτό το δωμάτιο.  

 - Μην ξεχάσεις να ξαναβρείς την ανθρώπινη μορφή σου, αγόρι μου!  

 - Το καλό που σου θέλω, αλλιώς η θεία μου η Matilde δεν θα αντέξει την καρδιακή 

προσβολή που θα πάθει", είπε ο Ούγκο με δυνατά γέλια. Ευχαριστώ για όλα, Mirlén.  

 - Ευχαριστώ σε σένα, γιε μου. Σου εύχομαι τα καλύτερα στον ανθρώπινο κόσμο σου. 

Το δωμάτιο του κ. Χ θα είναι πάντα φυλαγμένο για σένα- η μητέρα σου το ζήτησε ρητά", είπε 

ο φέριμαν, καθώς ο Ούγκο περνούσε στην άλλη πλευρά της πόρτας, χαιρετώντας τον. 

Εμφανίστηκε στο γκαράζ της θείας του Matilde, παίρνοντας μαζί του ένα κουτί με εργαλεία που 

έκαναν πολύ θόρυβο. Ξαφνικά, το φως του γκαράζ άναψε.  

 - Ποιος είναι εκεί; Εσύ είσαι, Ούγκο;  

 - Ναι θεία, συγγνώμη, έψαχνα για έναν φακό", είπε το 8χρονο αγόρι.  

 - Και τι τον θέλεις τον φακό στις 5:00 το απόγευμα;" απάντησε η θεία της μπερδεμένη.  

 - Για να διαβάζω μαγικά ξόρκια κάτω από τα σκεπάσματα τη νύχτα", είπε ο Ούγκο, 

προσπαθώντας να κλείσει τη συζήτηση.  

 - Πάντα με τις φαντασιώσεις σου. Έλα μέσα. Πώς ήταν τα γενέθλιά σου; Πέρασες καλά;  

 - Υπέροχα, θεία", είπε ο Ούγκο. Με έφερε σπίτι ο πατέρας ενός παιδιού και αποφάσισα 

να μπω μέσα από το γκαράζ, για να μη σε ξυπνήσω από τον ύπνο σου", απάντησε ο Ούγκο.  

 - Ξέρεις ότι ποτέ δεν κοιμάμαι, απλώς προσποιούμαι ότι κοιμάμαι", είπε η θεία του, 

κλείνοντας τα μάτια της και ανοίγοντας το στόμα της, μιμούμενη το ροχαλητό του Ούγκο, 

προκαλώντας το αγόρι να γελάσει.  

 - Παρεμπιπτόντως, δεν έχεις αύριο εξετάσεις στη φυσική; ρώτησε η θεία του καθώς 

επέστρεφε στην κουζίνα.  
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 - Βέβαια, τα ξέρω σχεδόν απ' έξω, θεία- μια τελευταία επανάληψη και τέλος", 

απάντησε το αγόρι.  

- Για να δούμε αν μια μέρα θα με κάνεις ευτυχισμένη και θα πάρεις άριστα. Αν μια μέρα τα 

καταφέρεις, θα σε βγάλω έξω για μια αληθινή πίτσα, όχι από αυτές τις κατεψυγμένες που 

πουλάνε και δεν έχουν καμία γεύση", του είπε η θεία του καθώς έψαχνε στο διάδρομο.  

 - Θα το κάνω; Λοιπόν, υπόσχομαι ότι θα πάρω άριστα στο επόμενο διαγώνισμα", είπε 

ο Ούγκο, ανασύροντας τα βιβλία από το χαρτόκουτο και ανεβαίνοντας κρυφά στο δωμάτιό του. 

Επιστρέφοντας στο δωμάτιό του, ο Ούγκο έπεσε στο κρεβάτι, εξαντλημένος. "Τι περιπέτεια! 

Μήπως το ονειρεύτηκα;" σκέφτηκε. Σηκώθηκε και κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη- εκεί 

ήταν η ουλή του, στο αριστερό μάγουλο, και έλεγξε και τις υπόλοιπες από τις τελευταίες που 

έπαθε στη μάχη. Είχαν κλείσει όλες, αλλά ήταν ακόμα εκεί. Έπιασε το ρολόι του και το έβαλε 

στον καρπό του. Έδειχνε 17:22. Είχε ακόμα περίπου τέσσερις ώρες μέχρι να νυχτώσει. Είχε δύο 

ερωτήσεις στο μυαλό του που ο γερο-Μέρλιν δεν μπορούσε να απαντήσει. Μια ιδέα του ήρθε 

ξαφνικά. Συγκεντρώθηκε στον Θάνη και εξαφανίστηκε από το δωμάτιο, εμφανιζόμενος μετά 

από λίγα δευτερόλεπτα δίπλα στη σχισμή του Σπιγκόν όπου είχε δει για πρώτη φορά τον γέρο. 

Δεν θεώρησε ότι υπήρχε κανένας κίνδυνος να πηδήξει, γιατί σκέφτηκε μια προεξοχή που ήδη 

γνώριζε και που ήταν πρακτικά αδύνατο να είναι κατειλημμένη εκείνη τη στιγμή. Κατέβηκε στο 

μονοπάτι και εντόπισε τη σπηλιά μπροστά του. Η σπηλιά, ωστόσο, δεν ήταν φωτισμένη, αλλά 

είχε κανονική εμφάνιση. Κοίταξε στο πλάι του και μια μικρή πληγή είχε δημιουργηθεί στο 

σημάδι μετά τη δεύτερη μάχη του με τον Σκορλέων, όταν υποδύθηκε τον Μιρλέν. Το αίμα έγινε 

χρυσαφένιο και ξαφνικά, η ρωγμή άναψε. Ούγκο περπάτησε προς τα πάνω- θα ήταν μόνο 

μερικές εκατοντάδες μέτρα. Μόλις έφτασε στη ρωγμή, γλίστρησε μέσα. Εκεί βρισκόταν ο ίδιος 

ο γέρος. Ο Γιοσόι καθόταν ακόμα στον πέτρινο θρόνο, με τα μάτια του να στενεύουν.  

 - Γεια σου Γιοσόι. Επέστρεψα, είπε ο Ούγκο.  

 - Ναι, και φαίνεται ότι τα κατάφερες, συγχαρητήρια!" είπε ο γέρος χαμογελώντας.  

 - Θα ήταν καλύτερα να πούμε "τα καταφέραμε", δεν νομίζεις; ρώτησε το αγόρι. Ο γέρος 

χάιδεψε τα γένια του και είπε:  

 - Λοιπόν, ναι, αυτός είναι ένας τρόπος να το δεις", απάντησε. Ποιες είναι αυτές οι 

ερωτήσεις που έχεις για μένα; ρώτησε ο γέρος.  

 - Θα ήθελα να μου απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις που δεν μπορώ να καταλάβω:  

  1ον) Αν ο Ούγκο και ο Γιοσόι είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι στο 

μέλλον μου θα ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα;  

  2ον) Ποια είναι η Indhira και γιατί επέλεξε εμένα;  

  3ο) Μπορείς να σώσεις κάποιον που πέθανε στο παρελθόν με ένα άλμα στο 

χρόνο χωρίς να αλλάξεις τα μελλοντικά γεγονότα;  

 Χμ, ουάου, και οι τρεις ερωτήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες", είπε ο γέρος. Οι δύο 

πρώτες είναι εύκολο να απαντηθούν, αλλά ίσως πολύπλοκο να κατανοηθούν. Η τρίτη μπορεί 
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να σας φέρει αντιμέτωπους με ηθικά διλήμματα που δεν είχατε φανταστεί και από τα οποία 

αγνοούσατε εντελώς. Είστε σίγουρος ότι θέλετε να σας απαντήσω σε αυτές τις τρεις 

ερωτήσεις;" είπε ο γέρος ανοίγοντας τα μάτια του, καθώς οι ρυτίδες έκρυβαν την παλιά πληγή 

στο αριστερό του μάγουλο.  

 - Ναι, είμαι έτοιμος, είπε ο Ούγκο με πεποίθηση. Εντάξει, πάμε", είπε ο γέρος 

κοιτάζοντάς τον επίμονα. Πράγματι, είμαστε το ίδιο πρόσωπο, αλλά σε διαφορετικές 

διαστάσεις και χρόνους. Στον δικό μου κόσμο, βίωσα τη συνάντηση με τον Γουό-Σικράμ στην 

πρώτη γραμμή, αλλά ως Γιοσόι, όχι ως Ούγκο- ήμουν τότε ο Μεσσίας στη Σχολή- έτσι, είναι 

πολύ πιθανό, όταν θα είσαι γέρος, να μην χρειαστεί να αποσυρθείς σε ένα βουνό και να 

αποκαλείς τον εαυτό σου Γιοσόι. Ας πούμε ότι οι κόσμοι μας είναι οι ίδιοι, αλλά σε 

διαφορετικές διαστάσεις, γεγονός που διαμορφώνει διαφορετικές χρονικές τροχιές που μπορεί 

να μη συμπίπτουν πριν από το ίδιο γεγονός. Καταλαβαίνετε; ρώτησε ο Yosoy.  

 - Λοιπόν, πάνω κάτω, κάτι σαν το Back to the Future ? ρώτησε ο Ούγκο.  

 - Λοιπόν, αν μια ταινία σας βοηθάει να καταλάβετε την έννοια, τέλεια.  Όσο για τη 

δεύτερη ερώτηση, η Ιντίρα είναι συγγενής σου... - είπε ο ηλικιωμένος περιμένοντας την 

αντίδραση του Ούγκο. Η Indhira είναι η κόρη σου, Ούγκο! Μια υβριδική κόρη από την ένωση 

ενός θνητού και ενός υβριδικού όπως εσύ", απάντησε ο γέρος.  

- Η κόρη μου; Αλλά... Δεν ξέρω κανένα κορίτσι..." κοκκίνισε ο Ούγκο.  

 - Θα την γνωρίσεις, και μάλιστα πολύ σύντομα. Θα την αναγνωρίσετε, μην ανησυχείτε, 

γιατί το όνομά της θα σας θυμίσει την περιπέτειά σας.  

 - Ίσως εκεί να κάνεις λάθος, γέρο μου. Δεν σκοπεύω να γνωρίσω κανέναν σ' αυτή την 

πόλη. Στην πραγματικότητα, είμαι σχεδόν αόρατος", απάντησε το αγόρι.  

 Λοιπόν, τώρα θα μπορούσες να γίνεις αόρατος αν ήθελες, και μάλιστα να 

τηλεμεταφερθείς όπου ήθελες, έτσι δεν είναι; Όπως βλέπεις, οι καταστάσεις αλλάζουν", 

απάντησε ο γέρος, ο οποίος έδειχνε να διασκεδάζει με την κατάσταση. Όσον αφορά την 

τελευταία ερώτηση Ούγκο... Θέλεις πραγματικά να μάθεις την απάντηση, θέλεις να μάθεις αν 

θα μπορούσες να αλλάξεις τα γεγονότα με ένα ταξίδι για να σώσεις τους ανθρώπους που 

αγαπάς; Σκέψου το- όταν μάθεις την απάντηση δεν θα υπάρχει επιστροφή..." είπε ο γέρος με 

σοβαρό ύφος στο πρόσωπό του. 

  - Ναι, θέλω να μάθω", απάντησε ο Ούγκο, σίγουρος για τον εαυτό του.  

- Θα μπορούσες να το κάνεις, αλλά τα γεγονότα θα άλλαζαν τελείως, κυρίως αυτά που έχουν 

να κάνουν με αυτό το πρόσωπο, δημιουργώντας μια νέα διάσταση από εκείνη ακριβώς τη 

στιγμή, αλλά με διαφορετικό μέλλον. Φανταστείτε τον φίλο σας τον Λοντούντζι- αν 

αποφασίζατε να ταξιδέψετε στο παρελθόν και να τον σώσετε λίγο πριν μπείτε στο Serpentidad, 

χωρίς αμφιβολία θα το κάνατε, αλλά ο χρόνος αυτός θα διαταράσσονταν και τα γεγονότα στον 

φανταστικό κόσμο που γνωρίζατε θα άλλαζαν επίσης, αφού δεν θα μπορούσατε να μπείτε στο 

Serpentidad και πολύ πιθανόν, ο Μεσσίας, η κόρη σας, θα ήταν πλέον νεκρός και το Κακό θα 

κυριαρχούσε σε όλα τα γνωστά σύμπαντα, καταστρέφοντας εντελώς τη Σχολή, αυτό θα ήταν το 

τέλος του σημερινού κόσμου στον οποίο βρισκόμαστε- ωστόσο, σε μια παράλληλη διάσταση, 
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που δημιουργήθηκε από αυτό το χρονικό άλμα, θα εξακολουθούσατε να είστε οι ίδιοι, μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, πριν από την είσοδο του Serpentity. Ας πούμε ότι με την αλλαγή των 

γεγονότων στο χρόνο θα υπήρχαν διάφοροι Ούγκοι, διαφορετικών ηλικιών και σε διαφορετικές 

διαστάσεις. Εδώ τίθεται το ηθικό δίλημμα... Θα έσωζες τον πατέρα σου από την έκρηξη; Θα 

αποτρέπατε τη μεταμόρφωση της μητέρας σας σε αράχνη; Οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες, 

τόσο για το καλό όσο και για το κακό, και δεν θα ήξερες τι θα έκανε αυτή η πράξη στη διάστασή 

σου, γι' αυτό και το άλμα στο χρόνο απαιτεί τόση μαγική ενέργεια- δεν είναι όπως το άλμα στο 

διάστημα, το οποίο βλέπω ότι κατέχεις τέλεια", απάντησε ο γέρος.  

 - Λοιπόν, ίσως μια μέρα βρω έναν τρόπο να ξεκαθαρίσω τα πράγματα- προς το παρόν, 

είμαι απλώς ένα αγόρι. Έχω όλη τη ζωή μπροστά μου για να γίνω ένας σοφός γέρος σαν εσένα", 

απάντησε το αγόρι χαμογελώντας. Πρέπει να φύγω τώρα. Έχω εξετάσεις αύριο και δεν έχω 

διαβάσει καθόλου. Θα προσπαθήσω να μην απογοητεύσω τη θεία μου- ξέρεις πόσο νοιάζεται 

γι' αυτά τα πράγματα", είπε ο Ούγκο.  

 - Αχ, θεία Ματίλντα, τι σπουδαία γυναίκα! να τη φροντίζεις- είναι μια κυρία που θα σου 

δώσει ό,τι χρειάζεσαι, και δεν αναφέρομαι στα υλικά πράγματα, τα οποία, από την άλλη, δεν 

μπορεί να σου προσφέρει πολλά", απάντησε ο Γιοσούι.  

 - Σας ευχαριστώ για όλα. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας. Είναι παράξενο να μιλάω 

στον εαυτό μου, στον μελλοντικό μου εαυτό.....  

Ο γέρος χαμογέλασε και του πέταξε κάτι, το οποίο ο Ούγκο έπιασε με το χέρι του με μεγάλη 

επιδεξιότητα.  

 - Αυτό είναι ένα δώρο- πρόσεχε το, αλλιώς θα σου ραγίσει την καρδιά, είπε ο Γιοσόι. Ο 

Ούγκο άνοιξε το χέρι του και κοίταξε μέσα. Ήταν μια μαύρη πέτρα, μια πέτρα που ο Ούγκο 

αναγνώρισε ως πυριγενή, το είδος που σχηματίζεται όταν στερεοποιείται το ηφαιστειακό 

μάγμα. Ο γέρος είχε εξαφανιστεί, οπότε ο Ούγκο επικεντρώθηκε στον Θάνη και σε λίγα 

δευτερόλεπτα βρέθηκε στο δωμάτιό του. Κοίταξε το ρολόι- είχαν περάσει μόνο είκοσι δύο 

λεπτά, κάτι που δεν τον εξέπληξε καθόλου. Έβγαλε το βιβλίο των Φυσικών Επιστημών και 

άρχισε να διαβάζει όλη τη νύχτα, ενώ παράλληλα έπαιζε με τη μαύρη πέτρα που του είχε δώσει 

ο Γιοσόι. 

Το επόμενο πρωί, η θεία του τον φώναξε από τη σκάλα.  

 - Ούγκο. Δεν σηκώθηκες ακόμα; Θα αργήσεις.  

 - Έρχομαι, θεία, σηκώνομαι, είπε, βγάζοντας το κεφάλι της κάτω από τα σκεπάσματα. 

Πετάχτηκε πάνω και ντύθηκε. Ήταν πραγματικά κουρασμένος. Είχε αποκοιμηθεί διαβάζοντας 

και είχε την αίσθηση ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα- εκτός αυτού, τον είχε πιάσει η 

ψόφια νύστα. Ξαφνικά, του ήρθε μια ιδέα- συγκεντρώθηκε στον Τράντορ και δημιούργησε 

μερικά ηλεκτροσόκ που εφάρμοσε στον εαυτό του, τα οποία χρησίμευσαν για να τον 

ξυπνήσουν εντελώς. "Έξτρα ενέργεια! "Ούγκο, πρέπει να βγω έξω. Θα αφήσω το πρωινό σου 

στο τραπέζι. Μην αργήσεις γιατί δεν θα είσαι στην ώρα σου- τα μαθήματα αρχίζουν σε είκοσι 

λεπτά" - είπε η θεία του από το διάδρομο.  
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 - Σας ευχαριστώ θεία Ματίλντα, υπόσχομαι ότι δεν θα αργήσω. Ούγκο ντύθηκε και 

έφαγε το πρωινό του όρθιος, μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Πήρε το σακίδιό του και έβαλε τη μαύρη 

πέτρα στην τσάντα του. Έλεγξε ασυναίσθητα ότι δεν είχε πλέον την τσάντα να κρέμεται γύρω 

από τη μέση του. Η μητέρα της θα την κρατούσε γι' αυτήν μέχρι να την χρειαστεί ξανά. Το 

σχολείο ήταν λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά μακριά, μια απόσταση αδύνατη για έναν κανονικό 

άνθρωπο να περπατήσει σε αυτό το διάστημα- αλλά και πάλι, δεν ήταν κανονικός τώρα- ήταν 

ένα Μυθολογικό Ον. Επικεντρώθηκε και πάλι στη Θάνις και εμφανίστηκε στο δωμάτιο του 

επιστάτη, ρίχνοντας έναν από τους κουβάδες με ένα δυνατό κρότο. Ήλπιζε να μην τον ακούσει 

κανείς. Ο επιστάτης ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος, μόλις ένα μέτρο ψηλός. Το όνομά του ήταν 

Μιγκέλ, αλλά λόγω του μεγέθους του, όλοι τον φώναζαν Μιγκελίν. Ήταν πολύ μεθοδικός και 

τακτικός άνθρωπος και δεν ερχόταν ποτέ στη δουλειά πριν από τις 9:00 ακριβώς. Συνήθιζε να 

λέει: "Ο χρόνος είναι χρήμα, αγόρι μου, και οι 8:59 είναι ένα νόμισμα δικό μου και μόνο δικό 

μου". Έφυγε από την αίθουσα κοιτάζοντας στους διαδρόμους και έτρεξε στην τάξη της. Κανείς 

δεν ήταν ακόμα εκεί. Η καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών του, η δεσποινίς Maricarmen, πήγαινε 

ακόμα στην είσοδο του σχολείου για να μαζέψει τα παιδιά για να μπουν στην ουρά, σαν να 

ήταν στο νηπιαγωγείο. Όταν έφτασαν οι συμμαθητές του, ο Ούγκο επιβεβαίωσε ότι ήταν ακόμα 

σχεδόν αόρατος.  

 - Ούγκο, μα... ήσουν στην ουρά; ρώτησε η δασκάλα καθώς έβγαζε το παλτό της.  

 - Φυσικά, δεσποινίς, πού αλλού θα ήμουν; Ο Ούγκο είπε ψέματα. 

Το διαγώνισμα στις Φυσικές Επιστήμες ήταν πολύ πιο εύκολο απ' ό,τι περίμενε- δεν ήξερε γιατί, 

αλλά θυμόταν όλα όσα είχε διαβάσει το προηγούμενο βράδυ- ίσως ο Μελκιάδης έκανε κάτι 

στον εγκέφαλό του, ποτέ δεν ξέρεις με τον γερο-Μινώταυρο. Βγήκαν για διάλειμμα, αλλά αυτή 

τη φορά ο Ούγκο δεν έφερε το σνακ μισής μπάρας που χρησίμευε ως κάλυψη. Αντ' αυτού, 

αποφάσισε να παίξει με την πυριγενή πέτρα στα χέρια του, καθισμένος σε ένα από τα 

κράσπεδα που έβλεπαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Σκιές σχηματίστηκαν στο έδαφος- αρκετοί 

άνθρωποι βρίσκονταν ακριβώς πίσω του.  

 - Λοιπόν, κοίτα ποιον έχουμε εδώ, τον παράξενο! Μου έφερες λεφτά; είπε ο "Ματσέτε" 

μαζί με δύο από τους μπράβους του που συνήθιζαν να τον συνοδεύουν.  

 - Σας είπα ότι δεν έχω χρήματα, είπε ο Ούγκο, αγνοώντας τον και γυρνώντας προς τα 

εμπρός.  

 - Λοιπόν, τότε, θέλω το σάντουιτς σου. Τώρα, νεοσύλλεκτε, αλλιώς δεν θα σου μείνει 

ούτε ένα υγιές δόντι για να φας αύριο!" είπε ο νταής, απειλώντας τον με τη σφιγμένη γροθιά 

του. 

Ο Ούγκο σηκώθηκε όρθιος και στράφηκε προς τον Νάτσετ. Ήταν στο ύψος του στήθους, γιατί 

ο Νατσέτε ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από εκείνον.  

 - Θέλω να αφήσεις εμένα και όλα τα παιδιά σε αυτό το σχολείο ήσυχα! είπε ο Ούγκο 

αγγίζοντάς τον στο στήθος με το δάχτυλό του, ενώ τον κοίταζε με μια αποφασιστικότητα που 

έκανε τον Ματσέτε να διστάσει για ένα δευτερόλεπτο. 
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 - Μα, Ματσέτε! Φαίνεται ότι αυτός ο νάνος δεν σε φοβάται, είπε γελώντας ένας από 

τους κολλητούς του.  

Ο Ματσέτε συνοφρυώθηκε και, γεμάτος οργή, έριξε μια τεράστια γροθιά στο πρόσωπο του 

Ούγκο. Ωστόσο, το χτύπημα δεν ήρθε ποτέ. Οι κολλητοί έμειναν άναυδοι όταν το αφεντικό τους 

και ο νεοσύλλεκτος εξαφανίστηκαν κάτω από τη μύτη τους. Ο Νάτσετ άφησε τη γροθιά στον 

αέρα καθώς έβγαλε μια κραυγή και με δυσκολία κράτησε την ισορροπία του. Βρισκόταν στην 

κορυφή μιας από τις στέγες, κοντά στον ανεμοδείκτη. Ο Νάτσετ γαντζώθηκε στα κεραμίδια, 

τρομαγμένος μέχρι θανάτου. "Κοιτάξτε, δάσκαλε, φαίνεται ότι εκεί πάνω, στην ταράτσα, 

υπάρχει ένα αγόρι" - είπε ο Ούγκο δείχνοντας με το δάχτυλό του τον σκυφτό Nachete, ενώ η 

κυρία Raquel, η καθηγήτρια των θρησκευτικών, παραλίγο να πάθει έμφραγμα και να πνιγεί από 

τον τρόμο, τρέχοντας μακριά, ή μάλλον κουτσαίνοντας, λόγω της πρόθεσης στο γόνατο που την 

εμπόδιζε να περπατήσει κανονικά, έτρεξε να βρει τον διευθυντή μπροστά στα έκπληκτα 

βλέμματα των υπόλοιπων μαθητών στην αυλή. "Doña Fabiola, Doña Fabiola... παρακαλώ βγείτε 

έξω, έχουμε ένα επείγον περιστατικό.  Η διευθύντρια φώναξε τον Μιγκελίν, τον επιστάτη, ο 

οποίος ορκίστηκε και ορκίστηκε ότι δεν είχε σκάλα αρκετά ψηλή για να φτάσει στην οροφή...- 

έτσι, στο τέλος, μια ομάδα πυροσβεστών με ένα φορτηγό μαζί, ανέλαβε να κατεβάσει τον 

καημένο τον Νατσέτε που κατέβηκε τρέμοντας τυλιγμένος σε μια θερμική κουβέρτα, ενώ ένας 

μυώδης πυροσβέστης τον πήρε στην αγκαλιά του. Ο κακοποιός ήταν τρομοκρατημένος μέχρι 

θανάτου και μάλλον ντρεπόταν. Έμεινε σιωπηλός μπροστά στις ερωτήσεις του διευθυντή και 

των υπόλοιπων καθηγητών για το πώς είχε ανέβει εκεί πάνω και τι θα μπορούσε να είχε συμβεί 

αν είχε πέσει. Μουρμούριζε ανοησίες, ενώ ο πατέρας του, φρεσκοσηκωμένος, άπλυτος και με 

μερικές μπύρες παραπάνω μέσα του, του έδινε χαστούκια και σπρωξίματα σε όλη τη διαδρομή 

προς το αυτοκίνητο. Δεν ήταν συνήθεια του Ούγκο να χαίρεται με τις ατυχίες των άλλων, αλλά 

ήλπιζε ότι ο Νάτσετ είχε πάρει το μάθημά του.  

Την επόμενη μέρα, στο διάλειμμα, τα φιλαράκια κοίταζαν τον Ούγκο από μακριά και μιλούσαν 

μεταξύ τους κάνοντας χειρονομίες με τα χέρια τους. Ο Ούγκο τους χαιρέτησε, ενώ εκείνοι 

αναπαρήγαγαν τη χειρονομία της παρέας, περνώντας το δείκτη τους στο λαιμό τους, σε μια 

ξεκάθαρα απειλητική χειρονομία. Εκείνο το βράδυ, η θεία του Ματίλντα και ο Ούγκο πήγαν για 

πίτσα με διπλάσια όλα για να γιορτάσουν το πρώτο δεκάρι του Ούγκο στο σχολείο από τότε 

που ήταν με τη θεία του. Ήταν μια φανταστική βραδιά που ο Ούγκο δεν θα ξεχνούσε ποτέ! 

Ο Nachete αποβλήθηκε για ένα μήνα. Εβδομάδες αργότερα, ενώ ο Ούγκο και η τάξη του 

έφευγαν για τη γυμναστική, προσπέρασαν την τελευταία τάξη στο διάδρομο. Ο Nachete ήταν 

εκεί και τον κοιτούσε με μίσος που δεν αρμόζει σε παιδί. Όταν έφτασε στο ύψος του Ούγκο, 

τον έσπρωξε βίαια στον τοίχο, φέρνοντας το πρόσωπό του κοντά στο αυτί του.  

 - Δεν ξέρω τι μου έκανες, αλλά αυτό θα το πληρώσεις...  

 - Νάτσο, έχεις κάποιο πρόβλημα; είπε ο Γιώργος, ο γηγενής καθηγητής αγγλικών, που 

ήταν βοηθός της Λάουρα και τον οποίο οι μαθητές αποκαλούσαν Γόντα, λόγω του ιδιαίτερου 

τρόπου που μιλούσε στα ισπανικά.  
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 - Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δάσκαλε", απάντησε ο Ματσέτε, ενισχυμένος από τα 

γέλια των συμμαθητών του, οι οποίοι τον χτυπούσαν συνεχώς στην πλάτη λέγοντάς του τι 

σπασικλάκι ήταν.  

Η ομάδα του Ούγκο έφτασε στην παιδική χαρά. Ο D. Rodrigo, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, 

τους είχε φτιάξει έναν κύκλο προσανατολισμού- ανά ομάδες, έπρεπε να ακολουθήσουν κάποια 

σημεία σημειωμένα σε έναν χάρτη, μια αεροφωτογραφία του σχολείου και του προαυλίου που 

ο καθηγητής είχε κατεβάσει από το Google Maps. Ο Δ. Ροντρίγκο πήρε δύο αγόρια και δύο 

κορίτσια ως αρχηγούς και επέλεγαν τα μέλη των ομάδων τους. Ο Ούγκο έμεινε στην τελευταία 

ομάδα, στην ομάδα των απορριπτόμενων, ένα αγόρι που ήταν σαφώς υπέρβαρο, ένα κορίτσι 

που δεν είχε φέρει τη φόρμα του (ποτέ δεν την έφερνε) και που το μόνο που την ενδιέφερε 

ήταν τα νύχια της με τζελ και ένα αγόρι με πλατυποδία, το οποίο αποκαλούσαν Ρόμποκοπ, 

λόγω των ορθοπεδικών μπότες που φορούσε πάντα και το οποίο ήταν επίσης αντικείμενο 

χλευασμού από την ομάδα του Ματσέτε. Ούγκο είδε τη Βικτώρια να τρέχει μακριά, κρατώντας 

τον χάρτη της ομάδας της, τρέχοντας πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους συμμαθητές της, ενώ 

το υπέρβαρο αγόρι αποφάσισε να πάρει τον χάρτη, αρχίζοντας να περπατάει ήρεμα- εν τω 

μεταξύ, η υπόλοιπη ομάδα τον ακολουθούσε από απόσταση, σε ένα σαφές παράδειγμα 

αδιαφορίας για τη δραστηριότητα που είχε σχεδιάσει ο δάσκαλος Ροντρίγκο. Δόξα τω Θεώ που 

μια ώρα περνάει γρήγορα! - σκέφτηκε ο Ούγκο. 

Ήδη στο διάλειμμα, ο Ούγκο έψαξε για ένα πιο κρυφό μέρος- ο ήλιος έδερνε και μια γωνιά 

δίπλα στους κάδους απορριμμάτων και αυτή ήταν η πίσω πόρτα της τραπεζαρίας, φάνηκε η 

καλύτερη επιλογή για να περάσει απαρατήρητος. Εκεί, κανονικά, κανείς δεν θα έπαιρνε 

πρωινό, λόγω της άσχημης μυρωδιάς και ειδικά μια τέτοια ζεστή μέρα, ο χώρος δεν 

προσκαλούσε κανέναν να ιδρώσει και να μυρίσει σάπια- αλλά ήθελε να μείνει μόνος του και, 

αυτή τη φορά, είχε προλάβει να ετοιμάσει ένα καλό σάντουιτς από μισό φιλέτο φτηνό χοιρινό 

φιλέτο. Ήταν τα γενέθλια της μητέρας του, οπότε μετά το σχολείο θα γύριζε σπίτι και θα 

πήγαινε στο πραγματικό του Σχολείο, θα έβλεπε τους υβριδικούς του φίλους και θα φορούσε 

μια κατασκευή σε σχήμα καρδιάς που είχε φτιάξει για την αγαπημένη του αράχνη. Πάλι 

εμφανίστηκαν σκιές πίσω του. Γύρισε, αλλά αυτή τη φορά, δεν υπήρχαν λόγια και η γροθιά του 

Ματσέτε τον χτύπησε κατευθείαν στο αριστερό ζυγωματικό, ανοίγοντας την παλιά ουλή στο 

πρόσωπό του. Ο Ούγκο έπεσε ανάποδα στο έδαφος, καθώς το σάντουιτς πετούσε στον αέρα, 

προσγειωνόμενο στον κάδο απορριμμάτων. "Καλάθι τριών πόντων! " είπε ο Ματσέτε, καθώς 

έσπρωχνε τους φίλους του και είπε: "Το είδατε αυτό; Πέταξα τα σκουπίδια... δύο φορές". 

Γέλασαν, καθώς τον ενθάρρυναν να αποτελειώσει τον Ούγκο, ο οποίος σηκώθηκε από το 

πάτωμα με πρησμένο και ματωμένο ζυγωματικό. Ο Ούγκο τους κοίταξε αδιάφορα. Απλώς 

σήμερα, δεν ήθελε να μπλέξει σε μπελάδες, πόσο μάλλον να έχει λόγο να εξηγήσει ένα πρήξιμο 

κοντά στο μάτι του, το οποίο είχε αρχίσει να κλείνει κατά διαστήματα. Πλησίασε τον Νάτσετ 

καθώς εστίαζε στην Αράνα- το πρόσωπό του επιμηκύνθηκε και πολλά ζευγάρια μάτια 

διογκώθηκαν στο μέτωπό του, ενώ πολλά πόδια ξεπρόβαλαν από τον κορμό του. Οι τρεις 

κακοποιοί ούρλιαξαν και έτρεξαν, αλλά ο Ούγκο γύρισε και ένα νήμα από ιστό που πέταξε στα 

πόδια τους δεν τους άφησε να ξεφύγουν, καθώς σφράγισε τα στόματά τους με νήματα που 

πέταξε χιλιοστά και τους τύλιξε σε μια μπάλα από ιστό μέχρι τους ώμους τους. Στοχεύοντας σε 

έναν φανοστάτη που φώτιζε εκείνη την πανούργα γωνιά τη νύχτα, πέταξε άλλο ένα νήμα που 

πέρασε από πάνω του, το οποίο γάντζωσε στην ήδη φτιαγμένη μπάλα- το τράβηξε και οι τρεις 
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κακοποιοί κρεμάστηκαν σαν το ζαμπόν στο στεγνωτήριο, ακριβώς πάνω από τον κάδο 

απορριμμάτων που ήταν ακόμα με το καπάκι ανοιχτό, περιμένοντας μια καλή μερίδα 

σκουπιδιών.  Ο Ούγκο πλησίασε τα τρία αγόρια, που παρέμεναν μπρούμυτα, εντελώς 

κυριευμένα από το φόβο, και τους είπε, κοιτάζοντάς τους κατάματα με τα πολλά ζευγάρια 

μάτια του.  

- Ακούστε με, αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση! Από τώρα και στο εξής, ο "Ματσέτε" 

και η ομάδα των νταήδων του παύουν να υπάρχουν. Αν ξαναδώ έστω και μια εκφοβιστική 

χειρονομία εναντίον κάποιου από τα παιδιά αυτού του σχολείου, θα σας αναζητήσω και μετά 

θα .....  

Ξαφνικά, μια κραυγή τρόμου ακούστηκε από το πλάι, διακόπτοντας τις προειδοποιήσεις του 

Ούγκο προς τους τρεις άτυχους, δύο από τους οποίους είχαν κατουρηθεί πάνω τους, ενώ ένα 

κιτρινωπό υγρό που έτρεχε προς τα κάτω ακολουθώντας το φαινόμενο της βαρύτητας έβγαινε 

από το λαιμό των πουκαμίσων τους, βρέχοντας όλα τα ρούχα τους στην τροχιά του. Ούγκο 

κοίταξε προς το μέρος από όπου προήλθε η κραυγή: η Βικτώρια στεκόταν εκεί, με τον χάρτη 

της Google Maps, παίζοντας κάποιο παιχνίδι προσανατολισμού με τους συμμαθητές της. Ο 

Ούγκο επανέκτησε την ανθρώπινη μορφή του, αδυνατώντας να κρατήσει το νήμα σε αυτή την 

κατάσταση, με αποτέλεσμα τα τρία παιδιά να πέσουν με το κεφάλι στον βρωμερό κουβά. Η 

Βικτώρια εξακολουθούσε να στέκεται εκεί και να τον κοιτάζει απολιθωμένη, τρέμοντας από 

φόβο, ρίχνοντας το σχέδιο στο πάτωμα. Ο Ούγκο έτρεξε προς τα εκεί.  

 - Γεια σου Βικτώρια, με λένε Ούγκο και είμαστε συμμαθητές, είσαι καλά;  

Το κορίτσι ήταν σε κατάσταση σοκ, αναπνέοντας βαριά. Τελικά, αποφάσισε να μιλήσει:  

 - Ξέρω ποια είσαι, Ούγκο, μπορείς να μου πεις τι συνέβη; Μου φάνηκε ότι είδα μια 

γιγαντιαία αράχνη, κοντά σου..." είπε το κορίτσι ιδρωμένο, καθώς σήκωνε με δυσκολία τον 

χάρτη.  

 - Καημενούλα μου, πρέπει να έπαθες θερμοπληξία! Αφού τρέχεις παντού, πρέπει να 

είσαι και λίγο αφυδατωμένη! Θέλεις λίγο νερό; Ορίστε, το δικό μου είναι πολύ φρέσκο - είπε ο 

Ούγκο προσπαθώντας να το κρύψει.  

 - Όχι, ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται, είπε η κοπέλα προσπαθώντας να συνέλθει.  

 - Σε παρακαλώ, Βικτώρια, είχες ακόμα και παραισθήσεις... θα μπορούσες να 

λιποθυμήσεις ανά πάσα στιγμή", είπε το αγόρι, προσφέροντάς της το μπουκάλι. Εξάλλου, είναι 

κλειστό, μπορείς να πιεις από αυτό αν θέλεις.  

Η κοπέλα πήρε το μπουκάλι, το άνοιξε και άρχισε να το πίνει νευρικά. Σιγά σιγά, φαινόταν να 

ανακτά το φυσικό χρώμα του δέρματός της.  

 - Είχες δίκιο- πρέπει να είχα υποστεί κάποια αφυδάτωση και επίσης κάποια 

παραίσθηση. Φαινόταν τόσο αληθινό... Πραγματικά δεν είδες τίποτα; είπε η κοπέλα.  

 - Τίποτα απολύτως, απλώς ήρθα να πετάξω το αλουμινόχαρτο από το σάντουιτς μου", 

είπε ψέματα ο Ούγκο.  
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 - Λοιπόν, αν τελείωσες, ίσως θα ήθελες να παίξεις μαζί μας ένα παιχνίδι 

προσανατολισμού που έχω επινοήσει, συνέχισε η κοπέλα. Σημείωσα νέα σημεία στους χάρτες 

και οι φίλοι μου κι εγώ θα ψάξουμε για μαγικά αντικείμενα. Είσαι μέσα;" είπε το κορίτσι 

χαμογελώντας.  

 - Βέβαια, μπορεί να συναντήσουμε το ραβδί του Χάρι Πότερ", είπε ο Ούγκο, 

γνωρίζοντας ότι το κορίτσι ήταν μεγάλος θαυμαστής του λόγω του θεματικού σακιδίου και της 

ασορτί βαλίτσας του.  

- Εγώ θα συμβιβαζόμουν με της Ερμιόνης", είπε διασκεδάζοντας η Βικτόρια, πιάνοντας τον από 

το χέρι και τραβώντας τον μαζί της προς την ομάδα των φίλων. 

Ο Ματσέτε και η ομάδα του αποβλήθηκαν, αυτή τη φορά για βανδαλισμό που είχε να κάνει με 

σκουπίδια. Ο ίδιος ο Μιγκελίν, ο επιστάτης, διηγήθηκε στα παιδιά πώς χρειάστηκε να 

απομακρύνει κάποιους ιστούς αράχνης τόσο δύσκολα που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει 

ψαλίδι φραχτών, παρόλο που οι οδηγίες της διευθύντριας ήταν σαφείς: "Κάνε το σε ένα 

απομονωμένο μέρος και μην το πεις σε κανέναν". Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία για το 

περιστατικό ήταν κρυφή και οι γονείς δεν θα ανησυχούσαν. Η κυρία Fabiola δεν μπορούσε να 

καταλάβει πώς οι κάδοι απορριμμάτων είχαν αποκτήσει τόσους πολλούς ιστούς αράχνης και 

πώς η ομάδα του Nacho σκέφτηκε να μπει μέσα- είχε καλέσει μια εταιρεία απολύμανσης για 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις αράχνες σε εκείνη τη γωνιά του σχολείου. Παρόλο που οι 

ίδιοι οι εργάτες δεν είδαν ούτε μια αράχνη σε εκείνη την περιοχή, έκαναν απλώς κάποια 

προληπτική εργασία για την οποία πληρώθηκαν καλά. 

Η σχολική χρονιά πέρασε κανονικά- η συμμορία του Machete είχε διαλυθεί εντελώς και 

προσπαθούσε να μη συμπέσει ποτέ με τον Ούγκο. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα 

μαθήματα, μέχρι το τέλος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Ούγκο και η Βικτώρια έγιναν 

αχώριστοι. Αποφάσισαν να πάνε μαζί στο ίδιο σχολείο και ήταν στην ίδια τάξη, αν και ίσως ο 

Ούγκο να είχε κάποια σχέση με αυτό λόγω των δεξιοτήτων του στη μικρογραφία. Οι δυο τους 

περνούσαν πολλές μέρες μαζί μελετώντας, αν και η Βικτώρια το απολάμβανε πολύ 

περισσότερο όταν ο Ούγκο της έλεγε φανταστικές ιστορίες που επινοούσε για υβριδικά όντα. 

Χρόνια αργότερα, μετά το λύκειο, της ζήτησε να βγείτε και η Βικτώρια, χαμογελώντας από αυτί 

σε αυτί, του έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά και στη συνέχεια ένα φιλί στα χείλη.  

Δέκα χρόνια αργότερα, η καημένη η θεία Ματίλντα πέθανε. Φρόντιζε τον Ούγκο μέχρι το τέλος, 

ανησυχούσε για τους βαθμούς του και την κοινωνική του ζωή, τον ενθάρρυνε να φροντίζει τους 

φίλους του, όπως της άρεσε να λέει η εκλεκτή οικογένεια. Αφού το σκέφτηκε για μερικές μέρες, 

ο Ούγκο ζήτησε από τη Βικτώρια να μετακομίσει μαζί του. Αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και δεν 

είχε νόημα να ζουν πια χώρια.  

Η ζωή συνεχίστηκε ευτυχισμένη για το ζευγάρι, ενώ ο Ούγκο έκανε κατά καιρούς τις 

αποδράσεις του στον κόσμο της φαντασίας. Πέντε χρόνια αργότερα αποφάσισαν να 

παντρευτούν. Η Βικτώρια ήθελε έναν γιο, αλλά η ζωή τους ευλόγησε με ένα κοριτσάκι, το οποίο 

ονόμασαν Indhira.  

 - Θα γίνεις ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, κοριτσάκι μου! είπε ο Ούγκο καθώς της 

φιλούσε το μέτωπο.  
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 - Φυσικά και θα είναι, και πώς να μην είναι αφού είμαι η μητέρα της;" είπε η Βικτόρια, 

κάνοντας το ζευγάρι να γελάσει.  

Η Indhira ήταν ένα ζωηρό, ενεργητικό παιδί που ενθουσίαζε τους γονείς της. Κατά καιρούς 

έκανε απίστευτα πράγματα, όπως το να ανοίγει όλα τα συρτάρια του σπιτιού ταυτόχρονα ή να 

ανοίγει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα. Ο Ούγκο καθησύχαζε τη γυναίκα του ότι 

αυτό θα οφειλόταν σε διακοπές ρεύματος στο σπίτι, ενώ την έβαζε να ρυθμίσει τα συρτάρια σε 

όλο το σπίτι. Όταν η Indhira ήταν μόλις οκτώ ετών, είχε μια πτώση με το ποδήλατό της- 

γρατζούνισε όλα της τα γόνατα, ακριβώς όταν η Victoria έβγαινε να διδάξει το καθημερινό 

μάθημα καλλιτεχνικής γυμναστικής.  

 - Μπορείς να αναλάβεις εσύ, αγάπη μου; ρώτησε η Βικτώρια τον Ούγκο.  

 - Φυσικά, θα το φτιάξω αμέσως.  

Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, καθώς στέγνωνε τα δάκρυα της κοπέλας και έπλενε τις πληγές 

της με σαπούνι και νερό, της μίλησε για τη Σχολή Μυθολογικών Όντων, για τα υβριδικά όντα 

από τα οποία καταγόταν. Της είπε ότι γνώριζε τις δυνάμεις της, τις οποίες το κορίτσι δεν είχε 

μάθει ακόμη να ελέγχει.  

 - Indhira, ξέρω ότι μπορείς να κάνεις εκπληκτικά πράγματα, πράγματα που άλλοι 

άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλό προφίλ", 

είπε ο Ούγκο καθώς της έβαζε μερικά τσιρότα στις πληγές της. Αν το κάνεις, θα σε πάω στον 

φανταστικό κόσμο όπου μπορείς να εκπαιδευτείς και να μάθεις να τα ελέγχεις. Είμαστε 

σύμφωνοι;" είπε στην κοπέλα με το χέρι απλωμένο.  

 - Είμαστε σύμφωνοι, μπαμπάκα, είπε το κορίτσι, καθώς έκλεινε τη συμφωνία με μια 

χειραψία.  

Ο Ούγκο της υποσχέθηκε επίσης ότι θα γνωρίσει τη γιαγιά της, την Ελίσα, η οποία είχε 

παγιδευτεί στη μορφή αράχνης, αλλά εξακολουθούσε να είναι εξίσου γοητευτική. Η Indhira 

άκουγε με δέος τον πατέρα της να της μιλάει για τις δικές του δυνάμεις και για το πόσο 

σημαντικό ήταν το αίμα στην οικογένειά του. - Να θυμάσαι, Indhira- το αίμα είναι τα πάντα, η 

ζωή και ο θάνατος", της είπε ο Ούγκο καθώς της χάιδευε τα μαλλιά της που είχαν χρώμα τζετ. 

Τα χρόνια πέρασαν. Η Indhira ήταν ήδη μια νεαρή γυναίκα είκοσι δύο ετών. Για πρώτη φορά, 

ισχυρίστηκε ότι είχε έναν φίλο, τον οποίο ο Ούγκο και η μητέρα της επέμεναν να συναντήσει.  

 - Το θέμα είναι ότι είναι λίγο ντροπαλός", είπε η Indhira.  

 - Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε να τον γνωρίσουμε! Φέρτε τον την Παρασκευή το βράδυ 

για δείπνο, εντάξει; Όταν εμφανιστείς στην πόρτα, μπορεί να καθαρίζω την καραμπίνα", 

αστειεύτηκε ο Ούγκο.  

 - Είσαι τόσο ανόητος, μπαμπά, ποτέ δεν σου άρεσε το κυνήγι, πόσο μάλλον να έχεις 

καραμπίνα!" γέλασε η Indhira.  

 - Σκέφτομαι να αγοράσω ένα", αστειεύτηκε ο Ούγκο.  
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Το όνομα του αγοριού ήταν Γκούσταφ και ήταν ρωσικής καταγωγής, αν και το πιο ρωσικό που 

είχε δει ποτέ του ήταν η σαλάτα και το (τρενάκι) τρενάκι. Φορούσε στρογγυλά γυαλιά, 

παρόμοια με του Τζον Λένον, αλλά ελαφρώς πεσμένα, λίγο παλιομοδίτικο βλέμμα για ένα τόσο 

νεαρό αγόρι. Ήταν γεωλόγος, λάτρης των λίθων και των πετρωμάτων, κάτι που βαρέθηκε η 

Indhira, η οποία ήταν σκέτη ενέργεια, λάτρης της κίνησης και της αλλαγής.  - Το δείπνο 

είναι πολύ ωραίο, κυρία", είπε ευγενικά ο Γκούσταφ.  

 - Σας ευχαριστώ, είστε πολύ ευγενικός!" απάντησε η Βικτόρια, καθώς σηκώθηκε για να 

πάρει τα πιάτα και να φέρει το επιδόρπιο.  

 - Ούγκο, γιατί δεν δείχνεις στον Γκούσταφ εκείνη τη μαύρη πέτρα που δεν 

ξεφορτώνεσαι ποτέ; είπε η Βικτόρια από τον διάδρομο.  

 - Βέβαια, αγαπητή μου, αλλά δεν είναι πέτρα, είναι βράχος. Ο Ούγκο την έβγαλε από 

την τσέπη του και τη δάνεισε στον Γκούσταφ.  

 - Α, ναι, ένας οψιδιανός! Πρόκειται για ένα είδος πυριγενούς πετρώματος που 

σχηματίζεται από τη στερεοποίηση ηφαιστειακού μάγματος- θεωρείται πολύτιμος λίθος, όχι 

όμως για τη χρηματική του αξία, αλλά για την υφή και το χρώμα του, λείο και σχεδόν τέλειο. Ο 

Γκούσταφ τον ακούμπησε στο τραπέζι, προσεκτικά, αλλά η πέτρα κύλησε σαν να ήταν ζωντανή 

και έπεσε στο πάτωμα, σπάζοντας σε πολλά κομμάτια. Ο Γκούσταφ κοίταξε με τρόμο το χάος.  

 - Θεέ μου!" είπε ο νεαρός γεωλόγος, εμφανώς νευρικός, "Λυπάμαι πολύ, δεν ξέρω τι 

συνέβη! Θα ορκιζόμουν ότι το είχα αφήσει στη μέση του τραπεζιού.  

Ο Ούγκο έσκυψε, μη μπορώντας να κρύψει τη δυσφορία του, αναπνέοντας βαθιά για να μην 

αρπάξει τον γαμπρό του από το λαιμό και τον στραγγαλίσει εκεί και τώρα- ίσως αν πήγαινε τα 

κομμάτια στη Σχολή, κάποιος θα μπορούσε να το επαναφέρει με κάποιο ξόρκι ανασύνθεσης. 

Καθώς οι δύο άντρες μάζευαν τα κομμάτια του βράχου, μια μπλε πέτρα εμφανίστηκε στο 

έδαφος- από το κενό σε κάποια σημεία του βράχου, ήταν αναμφίβολα φυλακισμένη μέσα στον 

οψιδιανό για αιώνες. Ο Ούγκο την σήκωσε με μεγάλη προσοχή, ενώ την κοίταξε στο φως. 

- Τι είναι αυτό; είπε μπερδεμένος ο Ούγκο.  

- Μοιάζει με μπλε ζαφείρι", είπε ο Γκούσταφ γονατιστός, πλησιάζοντας την πέτρα και 

ρυθμίζοντας τα γυαλιά του, αλλά κρατώντας τα χέρια του ακίνητα μετά το τρομερό ατύχημα.  

Ο νεαρός άνδρας ήταν ακόμα νευρικός και ίδρωνε αφειδώς, ακριβώς την ημέρα που θα 

δειπνούσε με τα μελλοντικά πεθερικά του, για να επιβεβαιώσει μια είδηση που δεν ήξερε 

ακόμα πώς να μεταφέρει. Η Indhira μπήκε στο δωμάτιο με ένα ξεσκονόπανο. "Τι έχει χαλάσει 

εδώ γύρω;". Βρήκε τον πατέρα της και τον φίλο της στο πάτωμα, να χαζεύουν μια βαθύ μπλε 

πέτρα.  

- Μπορώ να τη δω; ρώτησε τον πατέρα του.  

 - Ήταν μέσα στον οψιδιανό. Πάρτε την προσεκτικά, παρακαλώ!  

Η Indhira σήκωσε την πέτρα, νιώθοντας ξαφνικά μια ενέργεια που ξεχείλιζε, ενώ τα μαλλιά της 

κινούνταν σαν ένα αόρατο ρεύμα να κούναγε τα μακριά μαλλιά στον άνεμο και τα μάτια της 
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έγιναν λευκά για μια στιγμή, μέχρι που έγιναν ένα βαθύ μπλε χρώμα παρόμοιο με την πέτρα, 

όχι φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς ότι τα μάτια της ήταν καστανά, όπως των γονιών της. Τα 

μαλλιά της ανέκτησαν την ηρεμία τους, αλλά τα μάτια της δεν άλλαξαν χρώμα.  

 - Έχει ένα όνομα γραμμένο μέσα της", είπε η Indhira. Συγκρατήθηκε για να διαβάσει τη 

μικροσκοπική γραμματοσειρά που έδειχνε έναν σχεδόν μικροσκοπικό καλλιγραφικό γραφικό 

χαρακτήρα: Ce-ci-le. Cecile! Λέει Cecile! Είναι γαλλικά, έτσι δεν είναι;  

 - Έτσι νομίζω", είπε ο Γκούσταφ, σηκώθηκε και κοίταξε με περίεργο τρόπο τα μάτια της 

νύφης του, που θα μπορούσε να ορκιστεί ότι ήταν καστανά σαν μέλι. Έχεις βάλει χρωματιστούς 

φακούς επαφής; - ρώτησε ο Γκούσταφ.  

 - Τι ανόητος που είσαι, Γκούσταφ. Ξέρεις ότι είμαι υπέροχη", απάντησε η Indhira, 

πιάνοντάς τον από το μπράτσο και οδηγώντας τον στο τραπέζι. Λατρεύω αυτό το όνομα! 

Cecile!" είπε η Indhira καθώς το ζευγάρι κάθισε στο τραπέζι.  

Η Βικτόρια έφτασε με το επιδόρπιο, βρίσκοντας τον Ούγκο να τελειώνει το μάζεμα των 

κομματιών μαύρης πέτρας.  

- Τι συνέβη, γλυκιά μου; ρώτησε η Βικτώρια τον σύζυγό της.  

 - Τίποτα, κάτι που έπρεπε να συμβεί", είπε ο Ούγκο σηκώθηκε χαμογελώντας και 

θυμήθηκε αυτό που του είπε ο Γιοσόι λίγο πριν φύγει: "Να την προσέχεις, αλλιώς θα σου 

ραγίσει την καρδιά." Φαίνεται ότι τελικά και στον γέρο Γιοσόι άρεσαν οι γρίφοι. 

Μετά το επιδόρπιο, η Indhira έπιασε το χέρι του Gustaff και είπε:  

 - είπε η Indhira περιμένοντας να δει την αντίδραση των γονιών της.  

 - Έγκυες; είπε η Βικτώρια. Αν είστε ακόμα τόσο νέες, έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας.  

 - Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ήταν μοιραίο, μαμά. Ο Γκούσταφ είναι ο άντρας 

της ζωής μου, έτσι δεν είναι;" είπε η Indhira καθώς έσπρωχνε τον Γκούσταφ στο μπράτσο και 

το καημένο το αγόρι διόρθωνε τα γυαλιά του:  

 - Ναι, φυσικά, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. - Και ο ένας για τον άλλον, 

όπως οι σωματοφύλακες, είπε η Indhira χαμογελώντας.  

 - Χαίρομαι τόσο πολύ για σένα", είπε ο Ούγκο, καθώς σκεφτόταν τη μαγική πτώση του 

Οψιδιανού, μόλις ο Γκούσταφ, ο μελλοντικός πατέρας του μωρού, άγγιξε τον βράχο. 

Το νησί που είχε χρησιμεύσει ως κρησφύγετο του Σκόρλεον και προσωρινή κατοικία για τη 

Σχολή Μυθολογικών Όντων ήταν και πάλι γεμάτο ζωή: είχε γίνει το σπίτι νέων πλασμάτων: μια 

γιγάντια αράχνη με επανασυντεθειμένο Βιολί ξεκουραζόταν από τη σκληρή δουλειά της 

γέννησης χιλιάδων μικρών, έτοιμων να υπακούσουν τη μητέρα τους αδιαμαρτύρητα. Η 

Anaraña χαμογελούσε καθώς οι κόρες της έπλεκαν ένα σύμπλεγμα γύρω από το νησί, 

προετοιμάζοντας την άφιξη των νέων απογόνων. Είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τη μία από 

τις δύο εκδικήσεις που είχε σε εκκρεμότητα: η προδοσία του Wo-Shikram ήταν η πρώτη- ο 

κακόβουλος Θεός υπολόγιζε στο βιολί της, για να αφοπλίσει τους πάντες στη Σχολή και απλά 
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να εξολοθρεύσει τους ανυπεράσπιστους δασκάλους και μαθητές μαζί με τον υπόλοιπο στρατό- 

αλλά άλλαξε το σχέδιο... Δεν μπορούσε να συγχωρέσει στον Wo-Shikram που δεν έστειλε 

περισσότερα στρατεύματα εναντίον της Σχολής στην πρώτη επίθεση. Στο τέλος, έπρεπε να δει 

τον εαυτό της ηττημένο, νικημένο, να θυσιάζει εκατοντάδες και εκατοντάδες κόρες της που 

κατέληξαν νεκρές, επιλέγοντας μια υποχώρηση που την πλήγωσε βαθιά. Ήταν ισχυρή και δεν 

μπορούσε να αντέξει μια τέτοια ήττα. Η Wo-Shikram έχασε ένα χέρι εκείνη την ημέρα, αλλά 

έχασε την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμησή της, καθώς και την εμπιστοσύνη της τεράστιας 

οικογένειάς της, και αυτό, δεν μπορούσε να το επιτρέψει, οπότε από εκείνη την ημέρα, 

σκέφτηκε την εκδίκηση. Τώρα, με τον Πρωθυπουργό Θεό εκτός παιχνιδιού, ο στρατός των 

αραχνοειδών ήταν έτοιμος για όλα. Είχε όλο το χρόνο του κόσμου για να εκδικηθεί τη Σχολή, 

τον Ούγκο και εκείνη την καταραμένη Αράνα. Η εκδίκηση σερβίρεται κρύα, ειδικά όταν ξέρεις 

να περιμένεις. "Γιατί να υπηρετείς έναν Θεό όταν μπορείς να γίνεις Θεός;" -σκέφτηκε η 

Αναράνα με ένα σατανικό χαμόγελο. Είχε έναν στρατό που θα γινόταν ο μεγαλύτερος στον 

κόσμο της, κάτι που μόνο ένας Θεός θα μπορούσε να φιλοδοξεί. 

Ο Dimas βρισκόταν έξω από το Serpentidad- είχε στοιβάξει δεκάδες φωτογραφίες που 

εξιστορούσαν όλα όσα είχαν συμβεί. Ανάβοντας μια πυρά στην αυλή, άρχισε να τις ρίχνει στη 

φωτιά. Οι φλόγες καταβρόχθιζαν βίαια τους πίνακες, ενώ πολλά όντα πλησίαζαν για να δουν 

το θέαμα. "Ένας νέος κύκλος αρχίζει", σκέφτηκε ο Δήμας, κοιτάζοντας τις φλόγες. Μόνο ένας 

πίνακας είχε απομείνει, εκείνος στον οποίο, μέσα από μια πύλη, ο Γουό-Σίκραμ, μαζί με 

διάφορα όντα επιτέθηκε στη Σχολή. Ο Δήμας τον κοίταξε για τελευταία φορά και ξαφνικά το 

πρόσωπό του πήρε ένα ανήσυχο ύφος... "Ω, Θεέ μου, πώς ήταν δυνατόν;" σκέφτηκε καθώς 

άνοιξε διάπλατα τα γατίσια μάτια του. Η Wo-Shikram είχε επιτεθεί προσωπικά στη Σχολή μόνο 

μία φορά, με την Αναράνα και όλες τις κόρες της... ήταν η πρώτη μεγάλη εισβολή στη Σχολή- 

ωστόσο, τα υπόλοιπα όντα της εικόνας, επενέβησαν στη δεύτερη επίθεση, όχι στην πρώτη, και 

δεν είχε δει καμία αράχνη σε αυτή την περίπτωση. Πού ήταν η Αναράνα και ολόκληρος ο 

στρατός της στην τελευταία επίθεση; Αν είχε παίξει το βιολί της, θα είχε γίνει σφαγή, γιατί με 

αυτές τις κολασμένες νότες κανένας από τους μαθητές ή τους δασκάλους δεν θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του... Θα είχε αποτύχει σε αυτόν τον πίνακα; Κοιτάζοντας πιο 

προσεκτικά τον πίνακα, παρατήρησε στην κορυφή, μια αμυδρά ζωγραφισμένη κυλινδρική και 

σωληνοειδή κατασκευή, η οποία περιέβαλε τη σκηνή του πίνακα. Αυτή η κυλινδρική δομή είχε 

μια φολιδωτή υφή που γνώριζε πολύ καλά: το δέρμα ενός φιδιού. Αυτή η σκηνή δεν είχε συμβεί 

ακόμα... Χωρίς περαιτέρω σκέψη, το πέταξε στη φωτιά και επέστρεψε στη Σχολή, στο 

Serpentidad.  

Ο Ούγκο κάλεσε την πύλη χρησιμοποιώντας τη γνώριμη πλέον γλώσσα των μινώταυρων και 

εμφανίστηκε στο δωμάτιο του Μεσσία, το παλιό δωμάτιο 222. Εκεί τον περίμενε η Αράνα, η 

οποία τον υποδέχτηκε με ένα καλό τρίψιμο των μαλλιών της.  

- Μαμά, δεν νομίζεις ότι είμαι λίγο μεγάλος για να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό;  

 - Μπορεί να είσαι μεγαλύτερος, αλλά θα είσαι πάντα ο αγαπημένος μου γιος- έτσι 

διατηρώ την άδεια να το κάνω όποτε θέλω. Ποιο ήταν αυτό το σημαντικό πράγμα που ήθελες 

να μου πεις;  

 - Τίποτα, εκτός από το ότι θα γίνω παππούς για ένα κοριτσάκι που το λένε Σεσίλ.  
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 - Σεσίλ; Τη δική μας Σεσίλ; - είπε η Αράνα, ανοίγοντας όλα τα ζευγάρια των ματιών της. 

 - Φοβάμαι πως ναι, ακριβώς αυτή που έχει τρελάνει όλο το Serpentidad.  

 - Αυτό είναι υπέροχο, γιε μου, και, συν τοις άλλοις, είμαι και προγιαγιά..." γέλασε με το 

ιδιότυπο γέλιο που ήξερε απ' έξω ο Ούγκο. Είχα ένα δώρο για σένα, αλλά νομίζω ότι, με τα νέα, 

θα σου δώσω δύο, ξέρεις πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός δύο σε αυτή την οικογένεια.....  

 - Δύο δώρα; Τι είναι αυτά; Ο Ούγκο απάντησε με ενθουσιασμό.  

 - Λοιπόν, για την ακρίβεια, το ένα είναι για εσάς και το άλλο για τη Σεσίλ, τη δισέγγονή 

μου", είπε η Αράνα. Πρώτον, το ένα για το μικρό κορίτσι. Η αράχνη έβγαλε το δαχτυλίδι των 

δύο σταγόνων νερού, το δαχτυλίδι που ο Ούγκο κατάφερε να της δώσει πίσω όταν έμαθε ότι 

ήταν ζωντανή.  

 - Θέλω να το κρατήσεις για τη Σεσίλ και να της το δώσεις την κατάλληλη στιγμή. 

 - Αλλά μητέρα... είναι δικό σου... Δεν νομίζω ότι πρέπει... 

 - Θα στερήσεις από μια γριά προγιαγιά την ψευδαίσθηση να δώσει ένα μαγικό δώρο 

στην δισέγγονή της;" είπε καθώς ο Ούγκο έγνεψε το κεφάλι του συμφωνώντας. Και τώρα, το 

δώρο σου- πρέπει να πω ότι είναι κάτι που ανακάλυψα μόλις πρόσφατα, για το οποίο 

αναρωτιόμουν για χρόνια, κάτι που δεν ταίριαζε ακριβώς στο μυαλό μου. Θυμάσαι όταν 

πέθανα ακριβώς στην αντιπαράθεση με τον Γουό-Σίκραμ; Μόλις σας είχα δώσει τα δεκατρία 

άψογα χαρτιά- είχα χρησιμοποιήσει ένα από αυτά για να σας γράψω μια επεξηγηματική 

επιστολή και ένα μικρό αποχαιρετισμό, θυμάστε; Λοιπόν... είχαν μείνει δώδεκα, αλλά 

χρησιμοποίησες μόνο έντεκα... Πού είναι το νούμερο δώδεκα τότε; - ρώτησε η Αράνα με τις 

μπροστινές της πατούσες προς τα πάνω, επιβεβαιώνοντας τη λέξη πού. 

Τα μάτια του Ούγκο άνοιξαν- δεν είχε σκεφτεί ποτέ αυτή τη λεπτομέρεια... Ήταν αλήθεια! 

Υπήρχε ένα άψογο κομμάτι χαρτί που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ!  

 - Αλλά πού βρίσκεται; Ίσως χάθηκε στη μάχη με τον Αρχέγονο Θεό, βυθίστηκε στο υγρό 

που παραλίγο να μας πνίξει. 

 - Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Αυτό το χαρτί είναι εδώ, στη Σχολή- και το 

είχατε ανάμεσα στα δάχτυλά σας εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν το προσέξατε. Αυτό είναι το δώρο 

μου, Ούγκο- το βρήκα για σένα", είπε η αράχνη, δείχνοντας τους ρωμαϊκούς αριθμούς που είχε 

ζωγραφίσει τότε ο Ούγκο και οι οποίοι χρησίμευαν ως πύλη για τη νέα πύλη που συνέδεε τους 

δύο κόσμους.  

 - Μα, μαμά, υπάρχουν μόνο έντεκα αριθμοί- θυμάμαι πολύ καλά ότι χρησιμοποίησα 

μόνο έντεκα άψογα χαρτιά.  

 - Ναι, αλλά το χαρτί με τον αριθμό XII είναι εδώ, κολλημένο σε ένα από αυτά. Μπορείς 

να φανταστείς ποιος αριθμός;  

 - Πρέπει να είναι το νούμερο δύο, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό", είπε ο Ούγκο με 

ευφορία. Έτρεξε στον τοίχο και έβγαλε το χαρτί με τον αριθμό ΙΙ τυπωμένο πάνω του. 

Κοιτάζοντας γύρω από τις γωνίες, είδε ότι πίσω του υπήρχε ένα άλλο κομμάτι χαρτί που ήταν 
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κρυμμένο για χρόνια, ελαφρώς κολλημένο στο πρώτο, πιθανώς λόγω του υγρού του ίδιου του 

Wo-Shikram.  

 - Μίλησα με τον Μιρλέν και όλους τους δασκάλους. Η απόφαση είναι ομόφωνη. Ο 

άψογος ρόλος είναι δικός σας- σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα ον σε αυτόν τον κόσμο 

ή στον δικό σας που να έχει τέτοιο ρόλο στην ιδιοκτησία.  

 - Και τι θα τον κάνω;" είπε ο Ούγκο.  

 - Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις τώρα, αλλά με τις δυνάμεις που έχεις και τις γνώσεις 

σου, ας πούμε ότι μπορείς να κάνεις... ό,τι θέλεις! 

Ο Ούγκο και η Βικτώρια έτρεξαν στο νοσοκομείο. Η Σεσίλ είχε επιλέξει εκείνη τη μέρα να έρθει 

στον κόσμο, και ο καημένος ο Γκούσταφ έτρεμε στους διαδρόμους, νευρικός, σαν να είχε βρει 

μια πέτρα από μετεωρίτη άλλου πλανήτη. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο, η Indhira κρατούσε το 

νεογέννητο παιδί- ήταν ένα ξανθό κορίτσι, με πρασινοκαφέ μάτια και μια ενέργεια που 

ξεχείλιζε, σαν φωτιά.  

Το ζευγάρι πήγε να ζήσει σε ένα σπίτι, κοντά στον Ούγκο και τη Βικτώρια, οι οποίοι τους έδωσαν 

ένα χεράκι σε ό,τι μπορούσαν, φροντίζοντας τη Σεσίλ, που ήταν η εγγονή των ματιών τους. 

Πέρασαν άλλα τέσσερα χρόνια και γιόρτασαν οικογενειακώς τα γενέθλια της Σεσίλ. Η Βικτώρια 

είπε στον Ούγκο ότι του είχε αγοράσει μερικά ρούχα, ένα πολύ ταιριαστό δώρο από κάποιους 

παππούδες και γιαγιάδες. Ο Ούγκο είχε συμφωνήσει πρόθυμα, αν και θα ήθελε πολύ να της 

πάρει κάτι πιο μαγικό, ίσως μια σφυρίχτρα ή μια κρυστάλλινη σφαίρα με χιόνι πάνω της;  

 - Μην είσαι ανόητος, πώς μπορούμε να δώσουμε μια σφυρίχτρα σε ένα τρίχρονο παιδί; 

Και μια κρυστάλλινη σφαίρα;" είπε η Βικτώρια, κλείνοντας τα μάτια της και κρατώντας το χέρι 

της στο μέτωπό της.  

 - Άσε με να το φροντίσω εγώ", ζήτησε από τον σύζυγό της. Μετά την τούρτα ήρθαν τα 

δώρα: ένα φορεματάκι, μερικά παπούτσια και τέλος ένα ροζ νυχτικό. Το νυχτικό ενθουσίασε 

τους γονείς της και το κοριτσάκι, που το κοίταζε με περιέργεια. Με τα δαχτυλάκια της άγγιξε το 

κέντημα που διακοσμούσε το τμήμα του στήθους και που είχε γραμμένο το όνομά της: Cecile. 

Με τα φώτα σβηστά και μόνο τέσσερα κεριά στην τούρτα, η Σεσίλ προσπάθησε αμήχανα να 

σβήσει τα κεριά από την αγκαλιά του πατέρα της, με μια χαλαρή ρουφηξιά που ξέφευγαν μικρά 

σωματίδια σάλιου, υπό το κοινό γέλιο της οικογένειας. Έξω, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, 

μια φιγούρα καλυμμένη με έναν κόκκινο μανδύα τους παρακολουθούσε, κρύβοντας το 

πρόσωπό του πίσω από μια κουκούλα. Στηριζόταν σε ένα ραβδί, ενώ η παλάμη του χεριού του 

έκρυβε παράξενες επιγραφές: ένα πεντάγωνο γραμμένο σε ξεχασμένες γλώσσες και στο κέντρο 

του οποίου μπορούσε να διαβάσει κανείς: Wo-Shikram. 

ΤΕΛΟΣ 

 


