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ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΥΕΑ 
 

 Η ςυγκεκριμένη ανθολογία αποτελεί το δεύτερο 

ςυγγραφικό μου έργο το οποίο κάνει τα πρώτα του βήματα υπό 

μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Αυτό έχει ιδιαίτερη ςημαςία για 

εμένα καθώσ έχω εργαςτεί μόνοσ μου ςε όλα τα ςτάδια τησ 

παραγωγήσ του, όπωσ η επιμέλεια, η επεξεργαςία κειμένου, η 

δημιουργία εξωφύλλου και η χορήγηςη ISBN από την Εθνική 

Βιβλιοθήκη τησ Ελλάδοσ μετατρέποντάσ με ςε έναν μικρό-άτυπο 

αυτοεκδότη. 

Σε αυτό το ςημείο θα ήθελα να ευχαριςτήςω τη ςύζυγό 

μου για τισ πολύτιμεσ ςυμβουλέσ, την υποςτήριξη και 

δημιουργία των οπιςθόφυλλών μου καθώσ και όλουσ εςάσ για 

την έμπρακτη υποςτήριξή ςασ. Επίςησ το αφιερώνω ςτισ δύο 

κόρεσ μου και ςε όλουσ όςουσ πέραςαν από τη ζωή μου για καλό 

ή για κακό, αφού κάθε εμπειρία αποτελεί ένα μάθημα ζωήσ. 

 Τέλοσ θα ήθελα να αναφέρω πωσ θα ςυνεχίςω την 

προςπάθειά μου ςε αυτό το μακρύ ταξίδι που λέγεται 

«ςυγγραφή» καθώσ η ςυγγραφή αποτελεί έναν από τουσ 

δημιουργικότερουσ τρόπουσ για να εξορκίςει κανείσ τουσ 

προςωπικούσ του δαίμονεσ.  Και δυςτυχώσ ςτουσ χαλεπούσ 

καιρούσ που διανύουμε όλοι κουβαλάμε τα βαριά φορτία των 

προςωπικών μασ δαιμόνων.  Καλή ανάγνωςη λοιπόν…! 
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ΑΘΑΝΑΤΟΣ 
 

 «Θα μου το πληρώσουν… θα βρω τον τρόπο και θα 

εκδικηθώ για ό,τι μου στέρησαν…» παραμιλούσε η γριά 

γυναίκα καθώς τα ζεματισμένα της πόδια χώνονταν στην 

καυτή άμμο του απέραντου λιοπυριού που την είχαν 

εξορίσει. 

 Ήταν καλοκαίρι και η φύση έδειχνε το πιο σκληρό 

της πρόσωπο στη Μπασμάλα και τον γιο της Αμίρ λες κι 

αυτή συνηγορούσε στην απόφαση των αφεντάδων τους να 

τους τιμωρήσουν. Σο τίμημα ήταν μικρό για αυτά που τους 

είχαν καταλογίσει. Η προδοσία ανταμειβόταν με θάνατο 

και μόνο. Σο θάρρος, το κουράγιο και η αυταπάρνηση της 

μάνας απέτρεψαν την καταδίκη του γιου της και σαν από 

μηχανής θεός τον γέννησε για άλλη μία φορά στην 

ελεύθερη φύση. 
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 «Μια μέρα θα πέσουν γονατιστοί μπροστά μου και θα 

με παρακαλούν για έλεος…» ψέλλισε ξανά στον μανιασμένο 

άνεμο που πήρε τα λόγια της μακριά στο άπειρο. Σα χείλη 

της ήταν πρησμένα και μελανιασμένα από την έλλειψη 

νερού καθώς ο Αμίρ ήπιε τις τελευταίες σταγόνες του 

ασκού που είχαν μαζί τους λίγο πριν λιποθυμήσει. Η 

Μπασμάλα, σα μηχανή, βάδιζε αργά, το ένα βήμα μετά το 

άλλο, ασταμάτητα καθοδηγούμενη από τη δίψα της για 

εκδίκηση. Έσερνε, χωρίς προορισμό, το κορμί του 

καχεκτικού γιου της τυλιγμένο σε ένα κιτρινισμένο 

σεντόνι. Ο ήλιος εξακολουθούσε να πέφτει πάνω στο 

κεφάλι της σα λιωμένο μολύβι χωρίς ούτε ένα σύννεφο να 

τους προστατέψει έστω και για λίγο. Πάνω από τους 

αμμόλοφους της Αραβίας τα όρνεα πέταγαν σχηματίζοντας 

κύκλους, περιμένοντας καρτερικά και τη μάνα να 

παραδοθεί στην κούραση. 

Η τρίτη μέρα της άσκοπης-ασυννέφιαστης, κάτω 

από την αντηλιά, περιπλάνησής τους είχε καταστήσει το 

κορμί του Αμίρ αβάσταχτο φορτίο από το οποίο έπρεπε να 

απαλλαχτεί. Ο ήλιος είχε χαμηλώσει και ο, τυραννικά, 

στάσιμος άνεμος είχε μετατρέψει την ατμόσφαιρα σε ένα 

καμίνι καθώς το έδαφος αντανακλούσε τη θερμότητα σε 

κύματα καυτού καπνού που χόρευαν στο πρόσωπό της.  
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Η πνευματική και σωματική εξάντληση, η νοσηρή 

κατάσταση στην οποία είχε υποβληθεί αυτή κι ο γιος της, 

την κύλησαν σε ένα ατελείωτο παραμιλητό ρίχνοντάς τη σε 

μία κατάσταση παραισθήσεων. Είχε την αίσθηση πως 

βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου που θύμιζε φρύδι στο 

σχήμα. Από κάτω της άνοιγε, σα λεκάνη, μία αμμώδης 

πεδιάδα με μία μικρή όαση στο κέντρο. Μερικά πράσινα 

φυτά σκιάζονταν κάτω από μία συστάδα φοινικόδεντρων. 

Ήταν όμως μία πραγματική όαση ή άλλο ένα παιχνίδισμα 

του μυαλού; Πόσες φορές δεν είχε πιάσει στη χούφτα της 

ξερή, σαν άχυρο, άμμο για να δροσίσει το αφυδατωμένο της 

στόμα;  

«χι, Μπασμάλα…» ψιθύρισε στον εαυτό της. 

«υνέχισε να προχωράς…» και ανοιγόκλεισε τα μάτια της 

αρκετές φορές μέχρι να εξαφανιστεί η οπτασία από 

μπροστά της. Κούνησε το κεφάλι, έτριψε με δύναμη τα 

βλέφαρά της… κι όμως τα δέντρα παρέμειναν στη θέση 

τους κόντρα στις άστατες ριπές του ανέμου. Σο βλέμμα της 

καρφώθηκε στο κέντρο της πεδιάδας όπου περίμενε 

καρτερικά ένα πέτρινο πηγάδι. Ο Αμίρ έβηξε πίσω της. 

Γύρισε σε αυτόν ψαχουλεύοντας το πρόσωπό του. Ο 

ασθενικός γιος της, άνοιξε επιτέλους τα μάτια του 

κοιτάζοντάς τη σκεπασμένη από ένα πέπλο σκόνης. 

«Αμίρ…» έπεσε πάνω του αγκαλιάζοντάς τον. Η ξηρασία 
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είχε τελειώσει όλα της τα δάκρυα και αν κι έκλαιγε ούτε 

σταγόνα δεν κύλησε στα ηλιοκαμένα της μάγουλα. Έπιασε 

το κεφάλι του και το κράτησε όρθιο. ήκωσε το χέρι της 

δείχνοντάς του τους πλαγιασμένους φοίνικες. «Πες μου 

πως τους βλέπεις κι εσύ…» μία θετική απάντηση ήταν το 

μόνο που ήθελε να ακούσει από το στόμα του. 

Ο Αμίρ σηκώθηκε σχεδόν τρέμοντας από την 

αδυναμία. Σο βλέμμα και των δύο καρφώθηκε στο κέντρο 

της πεδιάδας. Δίχως να πουν δεύτερη κουβέντα 

κατηφόρισαν τον αμμόλοφο με αργά βήματα αφήνοντας τα 

αποτυπώματά τους στην κυματιστή επιφάνειά του. 

ταμάτησαν μερικά μέτρα μακριά από τους 

πρώτους θάμνους κοιτώντας με ανάμεικτα συναισθήματα 

ανείπωτης χαράς και δυσπιστίας για τον πλούτο αυτή της 

όασης. Ο Αμίρ παρατηρούσε αποκαρωμένος ενώ η μητέρα 

του αναρωτιόταν μήπως είχε πάθει ηλίαση. Κι όμως… 

ανάμεσα στις καυτές ριπές του κυματιστού καπνού που 

έσκαγε στα πρόσωπά τους μπορούσαν να αισθανθούν κι 

ένα δροσερό κύμα αέρα να έρχεται από το κέντρο του 

πηγαδιού. Οι δύο σκεβρωμένες φιγούρες κοιτάχτηκαν και 

με ένα βλέμμα συμφώνησαν να πλησιάσουν κι άλλο. 

ταμάτησαν, μόνο, όταν έφτασαν στο χείλος του πέτρινου 

πηγαδιού. Η δροσιά δυνάμωσε. Μάνα και γιος έσκυψαν 

αντικρίζοντας διάφανο, καθαρό, κρυστάλλινο νερό να 
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λιμνάζει στα εσωτερικά τοιχώματα σε βάθος δέκα μέτρων 

τουλάχιστον. Με τα λιγοστά αποθέματα δύναμης η 

Μπασμάλα έσκυψε και ξερίζωσε ένα κλαρί ενός θάμνου 

και το έριξε μέσα στο πηγάδι. Ήθελε να ακούσει τον 

παφλασμό τη στιγμή που θα βουτούσε με δύναμη στο 

νερό. Σα χείλια και των δύο πλάτυναν αποκαλύπτοντας τα 

λευκά τους δόντια στο άκουσμα του αντίλαλου από το 

πηγάδι. 

«Νερό…!» έκρωξε με δυσκολία ο Αμίρ. Η μητέρα του 

δόξασε τον θεό για αυτό του το δώρο. Σο χαμόγελό τους 

όμως έσβησε όσο γρήγορα ήρθε. Πώς θα το έβγαζαν στην 

επιφάνεια; Ο Αμίρ περπάτησε μέχρι την κορυφή του 

αμμόλοφου όπου κειτόταν λίγη ώρα πριν και έπιασε το 

κιτρινισμένο σεντόνι με το οποίο τον έσερνε, όσην ώρα 

ήταν λιπόθυμος, μέσα του. Η δίψα του ξεπερνούσε κάθε 

εξάντληση κι έτσι κατάφερε να επιστρέψει κρατώντας το 

στα χέρια. 

«Ρίξε το μέσα να ποτίσει και μετά το τραβάμε να 

πιούμε…» επεσήμανε ο Αμίρ. Η Μπασμάλα έπιασε τις δύο 

άκρες και άρχισε να τις στρίβει όταν άκουσε αρκετά 

μουγκρίσματα καμήλων να καταφθάνουν πίσω από την 

πλαγιά. Μάνα και γιος κοιτάχτηκαν με απορία. 

«Μας βρήκαν…» είπε φοβισμένα ο Αμίρ. 
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«Αποκλείεται…» αποκρίθηκε εκείνη. «Η θύελλα 

έσβησε τα ίχνη μας.» 

«Μάλλον όχι όλα τότε…» και έσκυψαν πίσω από έναν 

θάμνο παρακολουθώντας τους αναβάτες να πλησιάζουν 

από τη νότια μεριά του ορίζοντα. Σα κεφάλια των καμήλων 

ξεπρόβαλαν πρώτα πίσω από τον ψηλό λόφο μέχρι που 

εμφανίστηκαν ολόκληρες μαζί με τους αναβάτες τους στην 

κορφή του υψώματος. 

«Ανάθεμα… μας βρήκαν…» οι δυο τους 

αναγνώρισαν τους στρατιώτες του βασιλιά Μάλιγκρις. Ήταν 

μία μικρή ομάδα δέκα ατόμων εξοπλισμένοι με φαρδιές 

χατζάρες και ακόντια. Μαζί τους είχαν και μία καμήλα 

που κουβαλούσε νερό σε δερμάτινους ασκούς και φαγητό 

σε ξύλινα δοχεία. Ο αρχηγός της ομάδας ξεπέζεψε από την 

ράχη της καμήλας παρατηρώντας τα ίχνη των δύο 

φυγάδων που είχαν σχηματίσει ένα λεπτό μονοπάτι σαν 

κόμπρα που λικνιζόταν ανάμεσα στην άμμο. Ο ψηλός 

άντρας σήκωσε το κεφάλι κοιτώντας τη μαζεμένη 

βλάστηση στο κέντρο της πεδιάδας. Ο Αμίρ και η 

Μπασμάλα κοιτούσαν πίσω από τον θάμνο αλλά ήξεραν 

πως βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο. Οι στρατιώτες απείχαν 

δύο με τρία χιλιόμετρα και τα χνάρια θα τους οδηγούσαν 

σε αυτούς σε λιγότερο από πέντε με δέκα λεπτά. Κοίταξαν 

δεξιά κι αριστερά εκτιμώντας κάθε πιθανό τρόπο 
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διαφυγής. Δεν θα τα κατάφερναν ακόμη κι αν είχαν φτερά 

στα πόδια. Η έρημος έμοιαζε ατελείωτη. Ήξεραν πως το 

τέλος τους θα ήταν τραγικό. Ο νέος βασιλιάς θα τους 

αποκεφάλιζε ή ακόμη χειρότερα θα τους βασάνιζε μέχρι 

να ικέτευαν για τον θάνατό τους. Έπρεπε να δράσουν και 

μάλιστα γρήγορα. 

«Θα τρέξω μακριά και θα με ακολουθήσουν. Μόλις το 

κάνουν εσύ…» 

«Εγώ, τι μητέρα…;» Μετά θα βρουν κι εμένα.» 

Η Μπασμάλα έσκυψε το κεφάλι και για πρώτη 

φορά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της. Ήξερε πως ο 

Αμίρ είχε δίκιο. «Και τι μπορούμε να κάνουμε;» Ο Αμίρ 

χαμήλωσε το βλέμμα. «Ίσως αν τους εξηγούσαμε…;» 

«Δεν τους ενδιαφέρει μητέρα να μάθουν την 

αλήθεια… αν βέβαια δεν την γνωρίζουν ήδη.» 

«Και τι μπορούμε να κάνουμε…;» 

«Σο πηγάδι.» γύρισε το κεφάλι του πίσω από τον ώμο 

και το κοίταξε προτρέποντάς τη να κοιτάξει κι εκείνη. 

«Μα αν πέσουμε μέσα, ακόμη κι αν δεν μας δουν 

όταν θα σταθούν πάνω από τα κεφάλια μας για να 

ξεδιψάσουν, πώς θα βγούμε; Σο βάθος είναι μεγάλο. Θα 
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κολλήσουμε μέσα μέχρι να μην αντέχουμε άλλο. Και το 

βράδυ με τον Φαμσίν1… δεν θα αντέξουμε την παγερή του 

ανάσα. πως και να έχει στο τέλος θα πνιγούμε.» 

Δεν είχε κι άδικο. Ο Αμίρ γύρισε ξανά το κεφάλι 

του και τους είδε να πλησιάζουν. «Λυπάμαι μητέρα. Δεν 

έχουμε άλλη επιλογή…» είπε και σηκώθηκε πίσω από τον 

θάμνο για να βουτήξει μέσα στο πηγάδι. Η Μπασμάλα 

ακολούθησε. Οι δύο τους βυθίστηκαν στα χλιαρά νερά 

προσπαθώντας να βγουν στην επιφάνεια για να πάρουν 

αέρα. Σότε κάτι απροσδόκητο συνέβη. Σο νερό δεν ήταν 

τόσο ήρεμο όσο φαινόταν. Ένα υπόγειο ρεύμα τους 

τράβηξε και τους δύο παρασέρνοντας τους δεκάδες μέτρα 

μακριά σε ένα υπόγειο δίκτυο λες και κάποτε αυτός ήταν 

κάποιος υπόνομος μιας σύγχρονης πόλης. Αυτό δεν θα 

μπορούσε να ήταν έργο των ανθρώπων· τουλάχιστον όχι 

στην εποχή τους. Ίσως ο θεός να είχε κάποια σχέδια για 

εκείνους ή απλά ανακάλυψαν τη φλέβα της μητέρας γης 

και τώρα έρεαν μέσα στο κορμί της μέχρι να φτάσουν στα 

έγκατά της. 

د  خال

                                                           
1 Φαμσίν: Ισχυρός άνεμος με θερμοκρασία υπό του μηδενός. 
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Η ομάδα των πολεμιστών σταμάτησε μερικά μέτρα 

πριν την όαση. Σα ίχνη μαρτυρούσαν πως κάποιος 

βρισκόταν εκεί πριν από αυτούς. 

«Και μάλιστα δύο…» επεσήμανε ο αρχηγός στον 

υπαρχηγό του. «Ο ένας είναι τραυματισμένος και ο άλλος 

τον έσυρε ως εδώ. Θαυμάζω την ψυχική του δύναμη…» 

«Τπάρχει περίπτωση αδερφέ Λαχάρ να ήταν οι δύο 

που αναζητούμε;» 

Ο Λαχάρ έσκυψε πάνω από το πηγάδι 

ακουμπώντας τα χέρια του στο πέτρινο χείλος. 

«Αποκλείεται Σαμπαράκ. Ο αλχημιστής ήταν βαριά 

τραυματισμένος και η μητέρα του… πόσο να αντέξει μία 

γυναίκα αγαπημένε μου Σαμπαράκ;» 

«Σότε πού εξαφανίστηκαν αυτοί που άφησαν τόσα 

σημάδια…;» ο υπαρχηγός έδειξε το ανθρώπινο μονοπάτι 

που είχαν αφήσει πίσω τους οι δύο φυγάδες. «Είναι λες και 

τους άρπαξε το πουλί Πιάσα2.» 

«Έλα… ξέρεις πως αυτά είναι μόνο παραμύθια που 

μας έλεγαν οι μεγαλύτεροι για να μας κρατούν ασφαλείς 

μακριά από την έρημο…» 

                                                           
2 Πουλί Πιάσα: Μυθικό τερατώδες πτηνό, αρκετά μεγάλο ώστε να 
μεταφέρει ανθρώπους. 
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«Δεν καταλαβαίνω. Κανείς δεν εξαφανίζεται έτσι 

απλά. Ίσως να έχουν κρυφτεί στον πάτο του πηγαδιού.» 

«Έτσι λες…;» απάντησε ρωτώντας ο Λαχάρ. «Και 

πόσην ώρα πιστεύεις πως μπορεί κάποιος να κρατάει την 

αναπνοή του;» είπε ρητορικά και πήγε μέχρι την καμήλα 

του για να πιάσει δύο ακόντια. Ο Σαμπαράκ τον κοιτούσε 

χωρίς να καταλαβαίνει τι είχε βάλει στο νου του. Ο 

αρχηγός πλησιάζοντας του πέταξε το ένα ακόντιο. Ο 

υπαρχηγός το έπιασε στον αέρα. Ο Λαχάρ έφτασε ξανά στη 

θέση του στέκοντας πάνω από την τρύπα του πηγαδιού. Σο 

φως του ήλιου τον βοηθούσε να δει καθαρά σχεδόν έως τον 

πάτο του πέτρινου πηγαδιού. Μεμιάς ο Λαχάρ στόχευσε 

μέσα στο πηγάδι και πέταξε με όλη του την δύναμη το 

μυτερό ακόντιο. Σο ίδιο έκανε και ο Σαμπαράκ. «Ακόμη κι 

αν κρύβονταν εκεί μέσα… τώρα είναι νεκροί…» 

«Έχεις δίκιο αφέντη. Ακόμη κι αν δεν τους είχαν 

χτυπήσει τα ακόντια σίγουρα θα είχαμε δει μία αναστάτωση 

που θα μαρτυρούσε την κρυψώνα τους. Απλά δεν μπορώ να 

το χωνέψω.» 

«Ποιο…;» 

Ο Σαμπαράκ κοίταξε τον Λαχάρ βαθιά μέσα στα 

μάτια. «Ξέρεις πως η αδερφή σου είναι η γυναίκα μου και 

την τιμώ όπως τιμώ εσένα αφέντη.» 
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«Έχεις δίκιο Σαμπαράκ. Εμείς οι δύο είμαστε πολύ 

περισσότερα από στρατιώτες της ίδιας ομάδας. Μπορείς να 

μου πεις τα πάντα. Σα λόγια σου θα τα πάρει ο άνεμος. Μην 

ανησυχείς…» διάβαζε στο βλέμμα του την αμφιβολία. 

«Πιστεύεις στ’ αλήθεια πως ο Αμίρ δολοφόνησε τον 

βασιλιά Ναθέρ;» 

Ο Λαχάρ κοίταξε τριγύρω την υπόλοιπη ομάδα που 

είχε ακροβολιστεί ερευνώντας για ίχνη. «Εγώ Σαμπαράκ 

είμαι το δεξί χέρι του βασιλέα… όποιος κι αν είναι αυτός… 

και κάνω ό,τι μου προστάξει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως 

δεν έχω κρίση.» Ο Σαμπαράκ έγνευσε με κατανόηση. 

«Θέλεις στ’ αλήθεια να μάθεις τι έχει συμβεί…;» 

«Θέλω αφέντη μου…» απάντησε και έσκυψε το 

κεφάλι.  

د  خال

«Πού είναι ο Μάλιγκρις…;» βρυχήθηκε σαν λιοντάρι 

σε κλουβί ο βασιλιάς Ναθέρ. Οι υποτακτικοί του 

υποκλίθηκαν όπως είχαν δασκαλευτεί. «Δεν μπορούμε να 

χάσουμε άλλους άντρες για αυτήν την ανόητη ιδέα…». Ο 

Ναθέρ ήταν ο ηγεμόνας του Αραβικού λαού στα χρόνια 

του μεσαίωνα. Κυβερνούσε τα εμιράτα του με σοφία 

παραμένοντας ψηλά στην εκτίμηση των πολιτών και 
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υφισταμένων του. Ο αγγελιοφόρος γονάτισε παραμένοντας 

με σκυμμένο το κεφάλι χωρίς να φοβάται για τη ζωή του 

όπως όταν βρισκόταν ενώπιον του αντιβασιλέα Μάλιγκρις. 

 Η βαριά δίφυλλη, σκαλισμένη και διακοσμημένη 

με ελεφαντοστό, πόρτα άνοιξε διάπλατα φανερώνοντας μία 

μεγαλοπρεπή φιγούρα να πλησιάζει από τον μακρύ 

διάδρομο, πλαισιωμένος από τέσσερις μεγαλόσωμους 

άντρες με φαρδιές χατζάρες ζωσμένες στα κόκκινα ζωνάρια 

τους. Οι υπηρέτες υποκλίνονταν μπροστά του και 

σηκώνονταν ξανά μόλις αυτός τους προσπερνούσε αρκετά 

μέτρα. 

 Ο Ναθέρ με ένα νόημα κατέστησε σαφές πως ήθελε 

να μείνει για λίγο μόνος με τον επισκέπτη του. Σο 

συμβούλιο έκλεισε τις πόρτες πίσω του, αφήνοντας τους 

δύο άντρες όπως επιθυμούσαν. Ο Νάθερ πήρε τον λόγο. 

 «Νομίζω Μάλιγκρις πως σου είχα πει να μην στείλεις 

ξανά άντρες για την ανεύρεση της πηγής.» 

 «Άρχοντά μου…» έσκυψε το κεφάλι κοιτώντας τα 

πόδια του. «Είμαι πολύ κοντά. Έχω βρει πλέον την πηγή και 

τώρα το μόνο που μένει είναι να στείλω άντρες με ασκούς…» 

 «Αρκετά…» φώναξε. «Σο ίδιο μου είπες τέσσερις 

αποστολές πριν…» 
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 «Σώρα όμως, χαλίφη μου, είναι διαφορετικά τα 

πράγματα…»  

 «Δεν θέλω να ακούσω λέξη παραπάνω. Οι αποστολές 

σου σταματούν εδώ. Η εμμονή σου, έχει γίνει καταστροφική 

μανία. Πόσες ζωές θέλεις ακόμη να χαθούν για ένα 

παραμύθι;» 

 «Δεν είναι παραμύθι, άρχοντά μου…» 

 «ΕΙΝΑΙ!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Ναθέρ. 

 «Αν η πηγή είναι απλά ένας μύθος, τότε είναι και το 

πλάσμα που την φυλάει. Κι όμως… κανείς δεν επιστρέφει. 

Σα παραμύθια δεν σκοτώνουν. Αν υπάρχει το τέρας, τότε 

υπάρχει και…» 

 «Η συζήτηση τελειώνει εδώ. Από αυτή τη στιγμή και 

πέρα δεν θα έχεις καμία εξουσία στην αναζήτηση της πηγής. 

Θα βγει και διάταγμα σε όλο το εμιράτο.» Η δυνατή φωνή 

του τράνταξε τα θεμέλια. «Ακόμη και να σκεφτείς να κάνεις 

το ίδιο λάθος ξανά θα διατάξω τον θάνατό σου.» 

 Ο Μάλιγκρις δεν τόλμησε να τον κοιτάξει στα μάτια. 

Απλά έσκυψε ακόμη περισσότερο προσκυνώντας τον 

αφέντη του και απομακρύνθηκε, χωρίς να γυρίσει την 

πλάτη του, μόλις ο Νάθερ του έδωσε την άδεια. 
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 Η νύχτα έπεσε σκεπάζοντας με το βαρύ της πέπλο 

όλη τη αουδική Αραβία. Ο Μάλιγκρις στεκόταν στο 

ψηλότερο δωμάτιο του πύργου του ατενίζοντας βόρεια 

προς την Βαγδάτη. Ανάμεσά τους βρίσκονταν χιλιάδες 

μέτρα άμμου γεμάτα με καραβάνια ταξιδιωτών και 

νομάδες ληστών. Η ματιά του έπεσε χαμηλά στους 

στρατιώτες που φρουρούσαν την αμπαρωμένη του πόλη. 

την άκρη του βασιλείου του βρίσκονταν αναμμένες δάδες 

που έκαιγαν και φώτιζαν σαν μικρά απότιστα καντήλια 

λίγα μέτρα έξω από αυτήν. Ήταν τα τοπικά φυλάκια που 

επιθεωρούσαν την περίμετρο, κάνοντας εφόδους και 

σκοπιές. 

Ο καλοκαιρινός άνεμος φυσούσε το άκαμπτο 

πρόσωπό του που ήταν πλημμυρισμένο με σκέψεις 

κυριαρχίας. «Ο ανόητος… και ποιος νομίζει ότι είναι στο 

κάτω-κάτω για να μου απαγορεύσει κάτι τέτοιο; Δεν θα 

αφήσω κανέναν να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά μου. Θα βρω 

τον τρόπο και θα τον κάνω να αναζητήσει από μόνος του τη 

μαγεμένη πηγή με το θαυματουργό νερό…» ένα πλατύ 

χαμόγελο στόλισε το πρόσωπό του, μαρτυρώντας μοχθηρία 

και πανουργία καθώς έσφιξε δυνατά την πέτρινη κουπαστή 

που τον κρατούσε ασφαλή από το κενό μπροστά του. 

Οι μέρες περνούσαν κρατώντας απασχολημένο τον 

βασιλιά Ναθέρ με τα προβλήματα της καθημερινότητας. 
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Ένα εμιράτο είχε πολλά θέματα που χρειάζονταν 

επίβλεψη· εξωτερική πολιτική, εσωτερικό εμπόριο, 

διαχείριση πόρων, μισθοδοσίες και άλλα πολλά. Ο 

Μάλιγκρις ξαφνικά άρχισε να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον 

για ένα από αυτά· το εμπόριο. υγκεκριμένα έδωσε 

διαταγές να γεμίσουν τις αποθήκες του βασιλείου τους με 

κεχριμπάρι κι άρχισε να κάνει εισαγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων εσπεριδοειδών φρούτων και τυροκομικών 

προϊόντων τα οποία και έδωσε στον λαό του χωρίς κανένα 

αντάλλαγμα. Αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για τον Ναθέρ 

που είχε αρχίσει να αμφιβάλει για την ακεραιότητα του 

πανούργου αντιβασιλέα. 

Κι όμως το σκοτεινό σχέδιο του Μάλιγκρις είχε μπει 

σε εφαρμογή και το χειρότερο ήταν πως κανείς δεν 

μπορούσε να γνωρίζει αυτά που έμελλε να έρθουν. Σο 

κεχριμπάρι έφερε μαζί του τεράστιες ποσότητες ψύλλων 

και οι περίσσιες ποσότητες φαγητών έγιναν πόλος έλξης 

για χιλιάδες μαύρους αρουραίους καθώς σάπιζαν μέσα 

στις αποθήκες. Η επιδρομή των τρωκτικών δεν άργησε να 

γίνει γνωστή στον βασιλιά Ναθέρ που διέταξε τους μάγους, 

τους σοφούς και τους αλχημιστές να φτιάξουν ένα 

σκεύασμα ικανό να καταπολεμήσει την τετράποδη 

μάστιγα. Αυτό ήταν! Πολλά γιατροσόφια-μυοκτόνα 
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κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή 

αρρωσταίνοντας χιλιάδες αρουραίους. 

Η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη ξεκινήσει και 

κανείς δεν είχε την παραμικρή υποψία για αυτό που 

επερχόταν. Πλέον οι ψύλλοι παρασιτούσαν στους 

ετοιμοθάνατους ποντικούς, πολλαπλασιάζονταν και 

αποδημούσαν στις καλύβες των πολιτών του εμιράτου 

μεταφέροντας ανίατες ασθένειες που οι θεραπευτές 

ονόμασαν Μαύρο Θάνατο 3 . Αρκετοί υπήκοοι έχασαν τη 

ζωή τους. Γυναίκες, παιδιά… δεν είχε καμία σημασία. Η 

αρχή του τέλους είχε ξεκινήσει και κανείς δεν μπορούσε 

να βάλει τέλος σε αυτό αν δεν ολοκληρωνόταν ο κύκλος 

του. 

Ο Μάλιγκρις έτριβε τα χέρια του απολαμβάνοντας 

τις συνέπειες των μοχθηρών σχεδίων του. Ήταν πλέον θέμα 

χρόνου ο Ναθέρ να διατάξει, επιτέλους, την εύρεση της 

μαγικής πηγής από την οποία ανέβλυζε το θαυματουργό 

νερό που μπορούσε να θεραπεύσει κάθε αρρώστια. Και 

φυσικά αν την έβρισκε θα την κράταγε για τον εαυτό του 

και θα επέστρεφε, έχοντας εξολοθρεύσει όλους τους 

στρατιώτες εκμεταλλευόμενος τον θρύλο που ήθελε την 

                                                           
3 Μαύρος Θάνατος: Η πανώλη στα χρόνια του μεσαίωνα. 
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πηγή να την φυλάττει ένα άγριο θηρίο στην κοιλιά ενός 

βουνού. 

Πάραυτα ο ηγεμόνας Ναθέρ δεν έδωσε την 

πολυαναμενόμενη διαταγή καθώς δεν πίστευε στην 

ύπαρξη της πηγής. Οι μέρες περνούσαν και το εμιράτο 

μετρούσε απώλειες χωρίς να μπορεί κάποιος να 

αναστρέψει την κατάσταση. Σο ποτήρι ξεχείλισε όταν ο 

ίδιος ο Μάλιγκρις ζήτησε άδεια από τον βασιλιά να του 

επιτραπεί να πάρει άντρες για να βρει την πηγή για τη 

σωτηρία της Αραβίας. 

«ου είπα ΟΦΙ που να πάρει…» ούρλιαξε, ο Ναθέρ, 

με όση δύναμη είχε μέσα του πετώντας πάνω του 

κηροπήγια και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του. Σο δωμάτιο 

άδειασε μεμιάς καθώς κανείς δεν είχε συνηθίσει τον πράο 

βασιλιά να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ο τόπος 

του πέρναγε μία κρίση και κανείς δεν μπορούσε να τον 

βοηθήσει. Ούτε καν ο ίδιος του ο θεός. Έτσι είχε πέσει σε 

βαθύ συλλογισμό και χανόταν για ώρες ολόκληρες μέσα 

στην κάμαρή του ζητώντας ένα σημάδι σταλμένο από τον 

ουρανό. 

Ο Μάλιγκρις βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο 

ακολουθούμενος από τους δικούς του στρατιώτες. «Αφήστε 

με μόνο…» φώναξε εκτός εαυτού φτάνοντας στη δική του 
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κάμαρη. Έκλεισε δυνατά τη βαριά πόρτα πίσω του και 

ακούμπησε την πλάτη του. Ένα δαιμόνιο πλατύ χαμόγελο 

ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. Η ώρα να βάλει τα 

μεγάλα μέσα είχε φτάσει. 

Ο Ναθέρ δεν θα έδινε άδεια αν δεν νοσούσε κι 

αυτός ο ίδιος. Έτσι κάθε μέρα ο Μάλιγκρις έριχνε λίγο 

από το δηλητήριο –αίμα μολυσμένων αρουραίων– που είχε 

φυλαγμένο σε ένα μικρό μπουκαλάκι στην τοπική πηγή 

από την οποία έπαιρναν νερό για τον βασιλιά. Ήταν θέμα 

χρόνου να εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια νόσου και στον 

ηγεμόνα. Ο Ναθέρ ένιωθε ολοένα και πιο αδύναμος και 

αίμα άρχισε να τρέχει μέσα από τον λαιμό του κάθε φορά 

που έβηχε. Ο πυρετός τον έψηνε και τα πρώτα σημάδια 

στο κορμί του είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Μικρά 

εξογκώματα εξαπλώθηκαν στον λαιμό, τις μασχάλες και 

ανάμεσα στα πόδια τα οποία έσκαζαν και έτρεχαν πύον 

αναμεμειγμένο με αίμα αναδίδοντας μία απαίσια 

μυρωδιά. Πυρετός, λιποθυμικές τάσεις και φωτοφοβία τον 

έριξαν στο κρεβάτι με τραβηγμένες τις κουρτίνες. Ο 

θάνατος ερχόταν και η μυρωδιά του μπορούσε να γίνει 

αντιληπτή από μακριά. Οι μέρες μετρούσαν αντίστροφα 

και ο Μάλιγκρις περίμενε από στιγμή σε στιγμή να πάρει 

την πολυπόθητη εντολή. 
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«Άρχοντά μου…» ο αντιβασιλέας επισκέφτηκε τον 

ηγεμόνα ώστε να δει από κοντά την εξέλιξη της υγείας του. 

Ο Ναθέρ σήκωσε με δυσκολία το κεφάλι για να τον 

κοιτάξει. Ήξερε τι ήθελε να πει έτσι προτίμησε να του 

υπενθυμίσει τον ρόλο του σε αυτό το εμιράτο παρά τη 

δυσμενή του θέση. 

«Μην ξεχνάς πως ακόμη είμαι ο βασιλιάς…» ψέλλισε 

με δυσκολία καθώς έφτυνε αίμα. 

«Ποτέ μου δεν το λησμονώ ηγέτη μου!» είπε 

υποκλινόμενος σαν καλός ηθοποιός με ένα πλατύ 

χαμόγελο γεμάτο καλοσύνη.  

«Καλώς. ε ακούω λοιπόν…» 

«κέφτηκα τα όσα μου είπατε. Είχατε δίκιο. Σο 

πλάσμα σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά κανείς δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει το γεγονός πως οι άντρες μας πήγαν εκεί και 

δεν επέστρεψαν. Δώστε μου μία ομάδα για να τους φέρω 

πίσω ή να τους εκτελέσω αν έχουν λιποτακτήσει.» 

«Φμ… χα…» ένας πνιχτός λαρυγγισμός βγήκε μέσα 

από τα εσώψυχά του. «Είσαι πονηρός. Αυτό σου το 

αναγνωρίζω…» και σήκωσε το δάκτυλο του χεριού του 

κουνώντας το μπροστά από το πρόσωπό του. 
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«Με όλο το θάρρος… είστε πάνσοφος και δεν μπορώ 

να σας ξεγελάσω, μα τα κίνητρά μου αφορούν εσάς και 

μόνο. Αν βρούμε την πηγή, τότε θα μπορέσετε να 

γιατρευτείτε.» 

«σο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσεις πως δεν υπάρχει 

πηγή τόσο πιο γρήγορα θα ηρεμήσει η ψυχή σου αγαπητέ 

μου φίλε.» ο Ναθέρ έσκυψε το κεφάλι. «Θυμάσαι τότε που 

ήμασταν ακόμη μικρά παιδιά;» Ο Μάλιγκρις είχε τεντώσει 

τα αυτιά. «Θυμάσαι πώς σκοτώθηκε ο ίδιος μου ο πατέρας;» 

«Θυμάμαι αφέντη! Χάχνοντας την πηγή…» 

«Άρα καταλαβαίνεις γιατί δεν μπορώ να σε αφήσω να 

πας εσύ ο ίδιος εκεί; Γιατί κάποτε ήμασταν αδερφικοί φίλοι 

και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου.» Πλέον και ο ίδιος ο 

Μάλιγκρις είχε σκύψει το κεφάλι. «Άλλωστε τώρα που θα 

πεθάνω εσύ θα πάρεις την θέση μου. Αν δεν είσαι κι εσύ 

ζωντανός… τι θα απογίνει το χαλιφάτο;» 

«Μην το λες αφέντη μου…» κι όμως μέσα του έβραζε. 

«λα θα πάνε καλά…» 

«Άκουσέ με…» τον διέκοψε ο βασιλιάς. «Εδώ και 

καιρό οι σοφοί μου φτιάχνουν το αντίδοτο. Εργάζονται όλοι 

μαζί και χώρια συγχρόνως. Ένας μάλιστα μου ανέφερε πως 

βρίσκεται αρκετά κοντά στην θεραπεία της επιδημίας.» 
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«Ποιος είναι αυτός;» ρώτησε με μεγάλο ενδιαφέρον ο 

Μάλιγκρις. 

«Σο όνομά του είναι Αμίρ. Είναι ο νεότερος 

αλχημιστής και γιος της Μπασμάλα…» 

«Σης υπηρέτριας…;» ο αντιβασιλέας ήταν 

εμβρόντητος. «Και πώς θα δεχτείς εσύ τις υπηρεσίες ενός 

κατώτερου…» 

Ο Ναθέρ τον διέκοψε. «Σο καλό είναι καλό από όπου 

κι αν έρχεται, Μάλιγκρις, και δεν πρέπει να κάνει 

διακρίσεις. Ο γιος της δούλας έχει βοηθήσει πολύ κόσμο 

μέσα στο εμιράτο όπως και η Μπασμάλα. Ευλογημένη να 

είναι η στιγμή που την βρήκα πολλά χρόνια πριν να 

περιφέρεται στην έρημο.» Η γυναίκα, μετά από χρόνια 

σκληρής δουλειάς και υποταγής στα θελήματα των 

ανωτέρων της, είχε αποκτήσει κάποια δικαιώματα 

περισσότερα από αυτά που είχαν οι υπόλοιπες της δικής 

της τάξης. Έτσι είχε παρακαλέσει τον Ναθέρ να επιτρέψει 

στον γιο της να καθίσει δίπλα σε έναν δάσκαλο ώστε να 

μάθει την τέχνη της αλχημείας καθώς είχε δείξει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τον κλάδο αυτόν. Ο Ναθέρ δέχτηκε με 

μεγάλη χαρά και τον άφησε να μαθητεύσει δίπλα στον 

μεγαλύτερο σοφό του εμιράτου του. Ο Αμίρ εξελίχτηκε 

τόσο πολύ που όταν πέθανε ο δάσκαλός του ανέλαβε 
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εκείνος να τελειώσει το έργο που είχε αφήσει στη μέση ο 

προκάτοχός του· τη μετατροπή ενός απλού μεταλλικού 

κράματος σε καθαρό χρυσό. Και ίσως να το κατάφερνε αν 

δεν αναγκαζόταν να σταματήσει τις έρευνές του τόσο 

απότομα για να κατασκευάσει το αντίδοτο της απειλητικής 

αρρώστιας που κατέτρωγε την χώρα του. Αυτή η αρρώστια 

είχε αρχίσει να σιγοτρώει και τον βασιλιά του πια και κάτι 

έπρεπε να κάνει για αυτό. 

«Έχεις δίκιο άρχοντά μου…» είπε με σφιγμένα χείλη 

ο Μάλιγκρις και γύρισε το κορμί του για να φύγει. Ο 

κατάκοιτος βασιλιάς τον κοίταξε να απομακρύνεται 

βιαστικά σα να θυμήθηκε κάτι επείγον που έπρεπε από 

καιρό να έχει κάνει. «Κανείς δεν θα μου στερήσει την πηγή 

της αιώνιας ζωής.» ψέλλισε μα ήταν αρκετά μακριά για να 

ακουστεί μέχρι τον Ναθέρ. 

Από τη μεθεπόμενη μέρα κιόλας ο Ναθέρ άρχισε να 

δείχνει σταθερά σημάδια βελτίωσης. Σα εξογκώματα είχαν 

αρχίσει να υποχωρούν από το κορμί του και ο πυρετός να 

πέφτει. Ήταν θέμα χρόνου μέχρι ο βασιλιάς να αναρρώσει 

πλήρως καθώς πλέον μπορούσε, αν και υποβασταζόμενος, 

να στηρίζεται στα πόδια του. λοι έδειχναν τόσο 

χαρούμενοι που η θεραπεία πήγαινε καλά! Ο Ναθέρ έταξε 

πλούτη στον Αμίρ και μία θέση δίπλα του μόλις 

κατάφερνε να κάνει τελείως καλά αυτόν και τους πολίτες 
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της Αραβίας θέτοντας ένα τέλος σε αυτήν τη μάστιγα. Μα ο 

Μάλιγκρις δεν το έβλεπε έτσι. Σο πηγάδι με το αθάνατο 

νερό4 είχε μεγαλύτερη αξία για αυτόν… 

Σο εμιράτο είχε τυλιχτεί στο σκοτάδι και μόνο τα 

λαμπερά αστέρια άπλωναν τις ρομαντικές τους ακτίνες σε 

όλο το εύρος της απέραντης ερήμου που είχε παγώσει 

επικίνδυνα. Ο Φαμσίν 5  λυσσομανούσε σηκώνοντας 

παλιρροϊκά κύματα από άμμο καταπίνοντας καλύβες και 

οάσεις αναδιαμορφώνοντας ολόκληρες εκτάσεις μέσα σε 

λίγες ώρες μονάχα. σοι τυχεροί είχαν κατάλυμα θα 

ζούσαν ώστε να δουν τον καυτό ήλιο να ζαρώνει τα 

πρόσωπά τους την επόμενη μέρα. σοι δεν είχαν εύχονταν 

να τους χαμογελάσει η τύχη και να βρουν μία σπηλιά να 

χωθούν μέσα. 

Μερικά χιλιόμετρα παρακάτω η Αραβία κοιμόταν 

εκτός από μία μικρή ομάδα μισθοφόρων που όδευαν προς 

το σπίτι της υπηρέτριας Μπασμάλα. Η γυναίκα 

αναπαυόταν κατάχαμα, εξαντλημένη από την υπέρβαση 

που είχε κάνει βοηθώντας με αυτοθυσία τους 

συνανθρώπους της. Σο κατάλυμα στο οποίο περνούσε την 

βραδιά είχε ακόμη τρία δωμάτια τα οποία είχε δώσει 

                                                           
4 Αθάνατο νερό: Ανέβλυζε από μία μαγική πηγή στην οποία, κατά 
την μυθολογία, αν λουζόσουν με τα νερά της γινόσουν αθάνατος. 
5 Φαμσίν: Ισχυρός άνεμος με θερμοκρασία υπό του μηδενός. 
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εντολή ο Ναθέρ να της χτίσουν για να χρησιμοποιήσει σαν 

εργαστήριο ο Αμίρ. Οι μαυροφορεμένοι άντρες στάθηκαν 

έξω από το κατάλυμα προσέχοντας μην τους δει κανείς. Ο 

ένας έμεινε έξω, οι υπόλοιποι δύο ακροβολίστηκαν στις 

άκρες του μονοπατιού που οδηγούσε στο σπίτι της και ο 

τελευταίος μπήκε μέσα με άκρα μυστικότητα. Αθόρυβος 

σαν γάτα ελίχθηκε, δείχνοντας να γνωρίζει κάθε σπιθαμή 

αυτού του σπιτιού, μέχρι να φτάσει ανενόχλητος στο 

εργαστήριο του αλχημιστή γιου της. Ο άντρας τράβηξε 

απαλά το ριχτάρι που κρεμόταν από την κάσα της 

αυτοσχέδιας πόρτας και μπήκε στον χώρο προσπαθώντας 

να εντοπίσει τα, καλά φυλαγμένα, μυστικά του Αμίρ. Σο 

δωμάτιο ήταν ζωγραφισμένο με αποκρυφιστικά σύμβολα 

στους τοίχους ενώ στην άκρη βρισκόταν ένα φαρδύς 

πάγκος, από τη μία μεριά του δωματίου έως την άλλη, 

γεμάτος με μικρά διάφανα μπουκάλια και ένα σωρό άλλα 

επιστημονικά τεχνουργήματα. Πλησιάζοντας τον πάγκο 

διέκρινε μέσα στο σκοτάδι μία λινάτσα πάνω σε ακόμη 

έναν πάγκο ακριβώς απέναντι από τον πρώτο. Ήταν πολύ 

σκοτεινά όμως και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει 

περισσότερα πράγματα. Έτσι γύρισε στο πλάι και έβγαλε 

μέσα από ένα μικρό πουγκί, που κρατούσε δεμένο στη 

ζώνη του, ένα μικρό πέτρωμα σκεπασμένο με μαύρο 

ύφασμα. Σο κράτησε μπροστά με το χέρι ενώ με το άλλο 

αποκάλυψε το περιεχόμενο. Σο αντικείμενο άρχισε να 
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λάμπει καθώς ήταν επικαλυμμένο με φώσφορο. Ο 

αυτοσχέδιος φακός ήταν πιο διακριτικός από το φως ενός 

κεριού. Κατά αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να δει με ασφάλεια 

τη λινάτσα ώστε να την τραβήξει αθόρυβα. Σα ατσάλινα 

νεύρα του εκπαιδευμένου άντρα τον κράτησαν ψύχραιμο 

και δεν έκανε κάποιο λάθος όταν σηκώνοντας απαλά το 

κάλυμμα είδε από κάτω έναν, ανοιγμένο χειρουργικά, 

νεκρό σκύλο. Δίπλα από το πτώμα βρίσκονταν ένας 

ανθρώπινος σκελετός, μερικά πήλινα σκεύη και αρκετά 

δοχεία με διάφορα δύσοσμα υγρά και μη. Μία γκριμάτσα 

αηδίας ήταν αναπόφευκτη στον απρόσκλητο επισκέπτη. Κι 

εκεί βρήκε αυτό που αναζητούσε. Ένα κομμάτι 

αντιμονίου6 και λίγο πιο δίπλα καταχωνιασμένο εκείνο το 

μπουκάλι με το θαυματουργό ελιξίριο που έδινε κάθε 

πρωί ο αλχημιστής στον βασιλιά. Ένα διαβολικό χαμόγελο 

σχηματίστηκε στο πρόσωπο του μισθοφόρου. 

Ο ήλιος σηκώθηκε στα ψηλά του στρώματα 

χαρίζοντας απλόχερα τη θέρμη του σε όλη την έρημο που 

εκτινόταν χιλιάδες χιλιόμετρα γύρω από το εμιράτο. Σα 

καραβάνια ξεκινούσαν πρωί πρωί για τις έρευνές τους στις 

αχανείς πεδιάδες, οι γυναίκες κουβαλούσαν νερό από τις 

                                                           
6  Αντιμόνιο: Φημικό μεταλλοειδές στοιχείο με παρόμοιες 
επιβλαβείς συνέπειες στον άνθρωπο με το αρσενικό. 
Φρησιμοποιούνταν στην Αραβία στα χρόνια του μεσαίωνα από τους 
αλχημιστές για την μετατροπή του μετάλλου σε χρυσό. 
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τοπικές πηγές και οι άρρωστοι ακόμη υπέφεραν στους 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους που είχαν στήσει κατόπιν 

εντολής του βασιλιά. Ο Αμίρ χαρούμενος ξύπνησε και 

χωρίς να ρίξει ούτε νερό στο πρόσωπό του πήγε στο 

εργαστήριό του, πήρε το μπουκαλάκι με το γιατρικό, από 

όπου το είχε καταχωνιάσει, κι έτρεξε στο παλάτι του 

Ναθέρ. Οι φύλακες του άνοιξαν διάπλατα τις βαριές 

μεταλλικές πόρτες βλέποντάς τον να καταφτάνει. Ο νεαρός 

πέρασε μέσα κι άρχισε να ανεβαίνει τις ατελείωτες σκάλες 

μέχρι να φτάσει στο υψηλότερο πάτωμα του κτιρίου. Εκεί 

τον περίμενε ο ηγεμόνας γεμάτος χαρά περιτριγυρισμένος 

από τους βοηθούς του αλλά και τον ίδιο τον Μάλιγκρις. Σα 

μάτια του έλαμπαν και στεκόταν μονάχος στα πόδια του. 

«Άρχοντά μου!» είπε γεμάτος χαρά ο Αμίρ. Με ένα 

νόημα όλοι πέρασαν έξω από το δωμάτιο αφήνοντας 

μόνους τους δύο άντρες. 

«Κοίτα με…» ψέλλισε με δυσκολία ο Ναθέρ. Δάκρυα 

συγκίνησης έτρεχαν στα μάγουλά του. «ε ευχαριστώ! ε 

ευχαριστώ!» είπε και γονάτισε μπροστά του. Ο αλχημιστής 

νόμιζε πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Έτσι έτρεξε 

πιάνοντας τον από την μέση. «Υύγε μακριά μου. Δεν 

φοβάσαι να μην σε κολλήσω…;» του είπε λίγο αυστηρά. 
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«Αφέντη μου… η ζωή μου σου ανήκει. Αν δεν μας 

είχες βρει εκείνη τη μέρα στην έρημο τώρα θα ήμασταν 

νεκροί εγώ και η μητέρα μου.» 

«Είσαι καλός άνθρωπος Αμίρ…» ο Ναθέρ έβηξε 

δυνατά φτύνοντας αίμα για άλλη μία φορά, καταπέφτοντας 

ξανά. 

«Έλα…» του είπε πιάνοντάς τον δυνατά για να τον 

βάλει στο κρεβάτι του. ύγκρυα είχαν καταλάβει το κορμί 

του βασιλιά. Ο Αμίρ έγειρε στο πλάι και έβγαλε μέσα από 

το ζωνάρι του το φιαλίδιο που είχε μέσα το φάρμακο. «Πιες 

το…» είπε χαμηλόφωνα ακουμπώντας το στόμιο του 

μπουκαλιού στο στόμα του Ναθέρ. Γυρίζοντας απαλά το 

μπουκάλι άδειασε το υγρό περιεχόμενό του μέσα στον 

άρρωστο άντρα που ξάπλωσε ξανά πάνω στο στρώμα. 

«Καλύτερα…!» είπε γεμάτος ευχαρίστηση. 

«Θα σε αφήσω μόνο τώρα. Έχω αφήσει κάποιες 

δουλειές στη μέση και πρέπει να τις τελειώσω.» ήταν οι 

τελευταίες κουβέντες του Αμίρ και γύρισε την πλάτη του 

για να φύγει. Μόλις έκανε μερικά βήματα σταμάτησε 

καθώς άκουσε ένα χτύπημα ακριβώς από πίσω του. Σο 

αίμα του πάγωσε και γύρισε να δει τι συνέβη. Ο Ναθέρ 

είχε κυριευτεί από ανεξέλεγκτους σπασμούς και αφροί 

έβγαιναν από το στόμα του. «Θεέ μου…» φώναξε δυνατά και 
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πλησίασε τον βασιλιά του. «Βοήθεια κάποιος…» ούρλιαξε 

ξανά και ξανά. λο το επιτελείο όρμησε μέσα σπάζοντας 

σχεδόν την πόρτα. 

Ο Μάλιγκρις εμφανίστηκε τελευταίος Ανόητε 

μικρέ… κέφτηκε κοιτώντας άπραγος και υπερήφανος για 

την εξέλιξη του σχεδίου του. Μέσα στην αναστάτωση 

κανείς δεν πρόσεξε το βλέμμα στα μάτια του εκτός του 

νεαρού αλχημιστή. Αλλά πώς μπορεί ένα απλό βλέμμα να 

αποτελεί απόδειξη για το πιο τραγικό έγκλημα; «ΠΙΑΣΕ 

ΣΟΝ…» διέταξε ο Μάλιγκρις δείχνοντας τον με το χέρι. Ο 

Ναθέρ είχε σταματήσει να παλεύει μαρτυρώντας πως η 

ψυχή του είχε εγκαταλείψει αυτό το κορμί εδώ και λίγη 

ώρα. Σο βασίλειο ανήκε πλέον σε αυτόν και όλοι 

υπάκουαν στον νέο βασιλιά. «Δηλητηρίασε τον ηγέτη μας…» 

«χι… σας το ορκίζομαι. Δεν το έκανα…» 

απολογήθηκε ο Αμίρ γνωρίζοντας τη φρικτή μοίρα που τον 

περίμενε. Ένας θεραπευτής μπήκε μέσα στην αίθουσα με 

σκοπό να εξετάσει το νεκρό σώμα. Οι παρευρισκόμενοι 

έκαναν χώρο να περάσει. Ο γέρος έπιασε το πρόσωπο του 

Ναθέρ ανοίγοντας το στόμα του με δύναμη. Ο βασιλιάς 

είχε καταπιεί τη γλώσσα του και τα μάτια του είχαν γυρίσει 

ανάποδα. Ο ουρανίσκος, μέχρι τον οισοφάγο, είχε μία 

μεταλλική απόχρωση που σήμαινε μόνο ένα πράγμα. 
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«Ο βασιλιάς μας δηλητηριάστηκε με αντιμόνιο…» 

ανήγγειλε κατηγορηματικά. 

«ΟΦΙ… ΔΕΝ ΣΟ ΕΚΑΝΑ ΕΓΨ…» φώναξε κλαίγοντας 

πνιγμένος από την αδικία. «ΟΦΙ…» ούρλιαξε ξανά τόσο 

δυνατά που η ψυχή του εγκατέλειψε το ασθενές κορμί του 

βυθίζοντάς τον σε βαθύ σκοτάδι. 

Δεν ήξερε πόσες ώρες είχαν περάσει ή αν ήταν 

μέρες. Ο Αμίρ κειτόταν γυμνός και πεινασμένος στα 

υπόγεια κρατητήρια του παλατιού. ταν άνοιξε τα μάτια 

του ένιωσε έναν οξύ πόνο να του διαπερνάει τα δάκτυλα 

των ποδιών και να καταλήγει μέχρι τη μέση. Αμέσως τίναξε 

τα πόδια και έντρομος άκουσε ένα ψιλό σκούξιμο να 

απομακρύνεται. Έφερε τα πόδια του μπροστά 

διαπιστώνοντας πως ήταν δαγκωμένα κι έτρεχαν αίμα. 

Αυτό ήταν σίγουρα δουλειά αρουραίου. Ευτυχώς δεν 

ένιωθε καμιά αδιαθεσία αν και ήταν πολύ νωρίς για να 

ξέρει αν είχε νοσήσει κι αυτός. Η αδυναμία τον είχε 

καταβάλει. Μετά βίας μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του. 

Σο πρόσωπό του μόρφασε από τη δυσοσμία που πλανιόταν 

στην ατμόσφαιρα. ίγουρα όλο και κάποιος πεθαμένος θα 

είχε ξεχαστεί κάπου κοντά του. Περιπλανήθηκε στο 

ημίφως των πυρσών μέχρι να διαπιστώσει πως δεν ήταν 

μόνος μέσα στο μπουντρούμι. Αρκετά μέτρα πιο πέρα 

βρίσκονταν ακόμη δύο άντρες οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί 
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για προδοσία. Ήταν αλυσοδεμένοι και καχεκτικοί από την 

αφαγία. Κάθονταν με τις πλάτες ακουμπισμένες στον τοίχο 

δίπλα ακριβώς από τα χοντρά κάγκελα που τους 

στερούσαν την ελευθερία. Έξω από εκεί απλωνόταν ένα 

μακρύ, στρογγυλό, πέτρινο τούνελ που χανόταν σε μία 

τελεία. Σο πάτωμα ήταν γεμάτο ξερά άχυρα που 

θρυμματίζονταν σε κάθε του πάτημα μέχρι να φτάσει 

κοντά τους. Οι κατάδικοι σήκωσαν το κεφάλι και τον 

κοίταξαν. Σα κρανία τους είχαν παραμορφωθεί από το 

πολύ ξύλο που είχαν φάει. Ο ένας, μάλιστα, είχε χάσει και 

το μάτι του. Έκλαιγε για την κατάντια του και περίμενε, 

μη μπορώντας να κάνει αλλιώς, το τέλος του. 

«Βοήθησέ μας…» τον ικέτεψαν κι οι δύο σα να ήταν 

μία θεϊκή οπτασία. 

«Λυπάμαι… δεν… δεν μπορώ. Είμαι κι εγώ στην ίδια 

θέση με εσάς…» 

«Μα εσύ είσαι ο Αμίρ. Ο μαθητής του Ναμπί, του 

μεγαλύτερου αλχημιστή και σύμβουλου του Ναθέρ. Γιατί σε 

έριξαν μέσα εδώ…; Σι λέει γι’ αυτό ο Ναθέρ;» 

«Δεν μπορεί να πει τίποτα. Είναι νεκρός και 

κατηγορούν εμένα γι’ αυτό...» Οι φυλακισμένοι τον 

κοίταξαν άφωνοι. Σο βλέμμα τους μαρτύρησε θυμό αλλά 

δεν είχαν δύναμη να τον χτυπήσουν πια. «Μην με 
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κατακρίνετε.» τους ψιθύρισε. «κεφτείτε… εσείς είστε 

υπαίτιοι για όλα αυτά που σας καταλογίζουν;» 

Αμέσως το βλέμμα τους έγινε πιο γλυκό μέχρι που 

έστρεψαν το βλέμμα τους αλλού. «Έχεις δίκιο…» 

απάντησαν και μίλησαν ξανά. «το τέλος ο θεός θα μας 

κρίνει όλους. Απλά να ξέρεις πως θα υποφέρεις πολύ μέχρι 

να έρθει αυτή η στιγμή. Σόσο που θα ευχόσουν να σε είχαν 

αποκεφαλίσει εξαρχής.» 

Ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε από την άκρη 

του τούνελ και αλυσίδες να σέρνονται. Λίγα λεπτά 

αργότερα μία σκοτεινή φιγούρα φάνηκε να τους πλησιάζει 

έξω από τα κάγκελα. Σα βήματά του δεν ακούγονταν 

ακόμη καθώς ήταν μακριά. σο πλησίαζε όμως 

μπορούσαν να διακρίνουν το μέγεθος του δήμιου που 

κρατούσε ένα πλατύ ξίφος στο ένα του χέρι. Σα βήματά 

του ακούστηκαν όταν έφτασε πολύ κοντά. Ήταν ένας 

καραφλός άντρας γύρω στα δύο μέτρα ψηλός με πολύ 

σκουρόχρωμη επιδερμίδα θυμίζοντας αρκούδα. Δεν 

φόραγε χιτώνιο αποκαλύπτοντας το, γεμάτο ουλές και 

πιτσιλισμένο με αίμα, στιβαρό του κορμί. Ήταν ένας 

βασανιστής. Ήταν αυτός που έκανε τους κρατούμενους να 

μαρτυρήσουν όλα τους τα μυστικά, ακόμη και αυτά που 

δεν γνώριζαν. Οι δύο κρατούμενοι έσκυψαν τα κεφάλια 

τους και κλαίγοντας άρχισαν να λένε τις προσευχές τους. 
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Ο Αμίρ έκανε μερικά βήματα πίσω προσπαθώντας να 

κρυφτεί στις σκιές. Ο γίγαντας έβγαλε τα κλειδιά του και 

με μία κίνηση τα έχωσε στην κλειδαρότρυπα στρίβοντας 

με δύναμη μαρτυρώντας μίσος και άγριες προδιαθέσεις 

για αυτούς που βρίσκονταν μέσα. Η πόρτα άνοιξε κι αυτός 

μπήκε μέσα. Ο Αμίρ με μία αδέξια κίνηση έπεσε πίσω 

προκαλώντας θόρυβο. αν δράκος που κρατάει καλά 

φυλαγμένο το χρυσάφι του γύρισε το κεφάλι 

προσπαθώντας να εντοπίσει από πού ήρθε ο θόρυβος. 

«Έι… εσύ…» του φώναξε με βροντερή φωνή 

προσπαθώντας να δει καλά στο σκοτάδι. Ο Αμίρ βγήκε 

δειλά σε μία δέσμη φωτός. Ο μεγαλόσωμος άντρας τον 

πλησίασε. 

«Έχει γίνει λάθος…» προσπάθησε να μιλήσει, να πει 

την αλήθεια μήπως και είχε κάποια ελπίδα να ξεφύγει. 

«ΚΑΕ» του φώναξε χτυπώντας τον δυνατά με την 

ανάποδη του χεριού του. Σα χείλια του Αμίρ σκίστηκαν 

σκορπώντας ολόγυρα λίγο από το αίμα του. Σο κορμί του 

τινάχτηκε λίγα μέτρα μακριά από την απίστευτη δύναμη 

του εκτελεστή. «Μαζί σου θα ασχοληθώ αργότερα…» είπε 

και τον έφτυσε καθώς ο αλχημιστής προσπαθούσε να μην 

λιποθυμήσει. 
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Από την άλλη μεριά ακούστηκαν ακόμη πιο έντονα 

τα κλάματα των μελλοθάνατων. Ο μεγαλόσωμος άντρας 

πήγε στη μεριά τους και έσκυψε λύνοντας τις αλυσίδες 

από τη βάση τους. Μετά έπιασε και τους δύο κι άρχισε να 

τους τραβάει από τον λαιμό σαν να ήταν σκυλιά. «χι… σε 

παρακαλούμε…» τον ικέτεψαν αλλά αυτός γέλασε δυνατά. 

Μόλις έφτασαν περίπου στα μισά της διαδρομής έδωσε μία 

γροθιά στο στομάχι του ενός και τον ξάπλωσε κάτω στο 

πάτωμα σφαδάζοντας από τους πόνους. Έπιασε τον άλλον 

και τον σήκωσε ψηλά, σαν να ήταν χάρτινη κούκλα 

ελαφρύς, και τον κρέμασε σε ένα τσιγκέλι. Ο κρατούμενος 

σπάραζε από τους πόνους. Μετά έσκυψε και έπιασε τον 

κατάκοιτο άντρα και σηκώνοντάς τον με τον ίδιο τρόπο τον 

κρέμασε ακριβώς δίπλα στον άλλον από ένα άλλο τσιγγέλι. 

Ο Αμίρ παρακολουθούσε πίσω από τα κάγκελα κλαίγοντας 

για τη μοίρα που τον περίμενε. Οι δύο κρατούμενοι 

ούρλιαζαν σαν πλάσματα φερμένα από άλλη διάσταση. Ο 

Αμίρ δεν ήξερε πως ο άνθρωπος μπορούσε να φωνάξει 

τόσο πολύ. Αμέσως έπεσε στα τέσσερα κάνοντας εμετό ξινά 

γαστρικά υγρά που του έκαιγαν τα σωθικά. Η μύτη του 

άνοιξε και έτρεχε αίμα κι αυτή. Σο θέμα όμως δεν είχε 

τελειώσει εδώ. Ο βασανιστής έπιασε τη χατζάρα από τον 

τοίχο που την είχε αφήσει να στέκεται και με μία κίνηση 

άνοιξε τις κοιλιές των αντρών που βρήκαν μαρτυρικό 

θάνατο. Ο Αμίρ είδε τα έντερά τους να χύνονται σε έναν 
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σαδιστικό καταρράκτη από αίμα και πόνο μέχρι που 

σταμάτησαν να φωνάζουν καθώς ήταν πια νεκροί. Ο 

άντρας γύρισε το κεφάλι κοιτάζοντας προς τα κάγκελα. Η 

ώρα του Αμίρ είχε φτάσει και αυτός το ήξερε. 

«χι… θεέ μου… βοήθησέ με… σε παρακαλώ…» είπε 

με δυσκολία καθώς ένιωθε έτοιμος να λιποθυμήσει. Ο 

βασανιστής τον πλησίαζε αργά και σταθερά βήμα προς 

βήμα θρυμματίζοντας το ξεραμένο άχυρο κάτω από τα 

πόδια του απλώνοντας τον αντίλαλο του σε κάθε μήκος και 

πλάτος αυτού του τούνελ. Σώρα στεκόταν ακριβώς έξω από 

το κρατητήριο. 

«Για σένα μικρή μου έχω παραγγελία για ειδική 

περιποίηση…» είπε γελώντας ξεκλειδώνοντας ξανά την 

πόρτα. Αυτή άνοιξε τρίζοντας κάνοντας τις τρίχες του Αμίρ 

να σηκωθούν. Με μία ιαχή ο αλχημιστής επιτέθηκε στον 

δήμιο προσπαθώντας να τον ρίξει κάτω. Ήταν λες και 

έδωσε μετωπική σε βράχο. Ο γιγαντόσωμος άντρας του 

έριξε μία γροθιά στο στομάχι διπλώνοντάς τον στα δύο. 

Μετά τον έπιασε από τον λαιμό και σηκώνοντας τον ψηλά 

τον πέταξε γύρω στα τρία μέτρα μακριά. Ο Αμίρ έσκασε 

στο σκληρό πάτωμα σπάζοντας μία σαθρή ξύλινη 
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κατασκευή ενός κλοιού7. ήκωσε το χέρι προσπαθώντας 

να προστατευτεί αγνοώντας τον σφοδρό πόνο που του 

διαπερνούσε το κορμί. Ο βασανιστής γελούσε καθώς είχε 

αρχίσει να λύνει τα σχοινιά που κρατούσαν το βρωμερό 

λινό του κατωφόρι. Ο Αμίρ κοίταζε τον ολόγυμνο άντρα να 

τον πλησιάζει με εμφανείς τις προθέσεις του. 

«χι… σε παρακαλώ…» ικέτευσε κλαίγοντας μα η 

μοναδική απάντηση που πήρε ήταν το γαργαριστό γέλιο 

του κτήνους που τον πλησίαζε ασταμάτητα. Ο Αμίρ 

έκλεισε τα μάτια και παραδόθηκε περιμένοντας το 

μοιραίο. Ήταν εξαντλημένος και δεν μπορούσε να παλέψει 

μαζί του ακόμη κι όταν θα ήταν στα καλύτερά του. Έτσι 

έκλεισε τα μάτια και απλά περίμενε. Ο άντρας σωριάστηκε 

πάνω του μουγκρίζοντας σαν άγριο θηρίο. «ε παρακαλώ… 

σκότωσέ με…» είπε ο Αμίρ χωρίς να έχει το θάρρος να 

ανοίξει τα μάτια του. Ο πελώριος βασανιστής είχε ρίξει το 

βάρος του και στεκόταν σκληρός και άκαμπτος πάνω στο 

ασθενικό κορμί του αλχημιστή. Και τότε ένιωσε ένα ζεστό 

υγρό να κυλάει πάνω στον λαιμό του. Ήταν κάτουρο; Ήταν 

σπέρμα; Ήταν κάποιο διαστροφικό παιχνίδι; Σο μυαλό του 

έπλαθε σενάρια και όλα είχαν άσχημη κατάληξη. Ο Αμίρ 

παρέμεινε ακίνητος και εγκλωβισμένος από το βαρύ κορμί 

                                                           
7 Κλοιός: Μεσαιωνικό όργανο ακινητοποίησης ανθρώπων με δύο 
παράλληλες οριζόντιες τάβλες και μία οπή στο κέντρο για τον 
λαιμό και άλλη μία σε κάθε άκρη για τους καρπούς. 
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μερικά δευτερόλεπτα και άνοιξε τα μάτια του μόνο όταν ο 

δήμιος άρχισε να σαλεύει. «Μη σε παρακαλώ…» 

προσπάθησε να πει ξανά, αλλά η μιλιά του κόπηκε 

απότομα όταν η μητέρα του εμφανίστηκε, σαν από 

μηχανής θεός, πίσω από το πελώριο κορμί χώνοντας ένα 

μυτερό στιλέτο βαθιά μέσα στον λαιμό του άντρα. Ο Αμίρ 

σκούπισε το αίμα που είχε στάξει πάνω του από την 

καρωτίδα του βασανιστή και χαμογέλασε. 

«ταμάτα και κάνε γρήγορα πριν μας πάρουν 

χαμπάρι…» είπε επιτακτικά προσπαθώντας να μετακινήσει 

το ασήκωτο κορμί. 

«Σι έγινε; Πώς με βρήκες;» τη ρώτησε. 

«Βούλωσέ το σου λέω και κάνε γρήγορα όσο έχουμε 

ακόμη καιρό και μας καλύπτει το σκοτάδι.» 

Με μία συνεργατική κίνηση μετακίνησαν στο πλάι 

το άψυχο σώμα και τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του. 

Μαζί περπάτησαν τον μακρύ διάδρομο προσέχοντας μην 

τους δει κανείς. Με επιφυλακτικότητα βγήκαν έξω και 

μέσα από τα γνωστά μονοπάτια κατευθύνθηκαν στις πύλες 

της πόλης. Γνωρίζοντας ποιος σκοπός φυλούσε και πού, 

μπορούσαν να βρουν το πιο αδύναμο σημείο ώστε να 

περάσουν ανενόχλητοι έξω στην έρημο. 
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